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সূচীপত্র
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
জীবমে আল্লাহ তা‘আলার অপূবব রেদর্ব ে
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর জন্ম ও বংর্পররচয়
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর লালে-পালমে যাকাররয়া আ.-এর ভূ রমকা
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম এর পারস্পররক সম্পকব

কুরআমে যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচো
দীে প্রচামর আল্লাহর রেকট সন্তাে কামো
বন্ধ্যা স্ত্রীর গমভব সন্তােধারণ
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর জন্মলাভ
গমভব র রর্শুর রসজদাপ্রদাে
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর আল্লাহভীরত
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর ওফাত
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্াহাদামতর
বযাপামর রভরিহীে বণব ো
রভরিহীে বণব োর প্রথম অংর্: ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্হীদ হওয়া প্রসঙ্গ
রভরিহীে বণব োর রিতীয় অংর্: যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্হীদ হওয়া প্রসঙ্গ
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর ঘটো থথমক রর্ক্ষা

মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জীবেচররত
‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম সম্পমকব রিস্টােমদর ভ্রান্ত রচন্তা
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জন্ম ও তার মাময়র মান্নত
মাররয়াম ও থমরী োম রাখা সম্পমকব জরুরী কথা
জমন্মর রদে সন্তামের োম রাখা প্রসমঙ্গ
ঝাড়-ফুুঁক ও তারবজ-কবজ সম্পমকব রকছু কথা
হান্না আলাইহাস সালামমর মান্নত পূরণ
িন্দ্ব রেরসমে লটারীর আময়াজে
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর থবমড় উঠা
আল্লাহর পক্ষ থথমক রররযকপ্রারি
রররযমকর বযাপামর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর মুরজযা
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম থযভামব গভব বতী হমলে
গভব ধারণ ও সন্তােপ্রসব
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ইসলামমর দৃরিমত মৃতযয কামোর রবধাে
থেষ্ঠমের আসমে মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
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হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালামমর জীবমন আল্লাহ তা‘আলার অপূবব রনদর্বন
আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
ِك ِا َ ْن َت
َ َِن ِاِ ن
َ ان ِ َرب ِاِّنْ ِنَذَ ْر ُت ِل
َ اِذْ ِقَا لَت ِا ْم َراَةُ ِع ْم َر
ْ ِن ِ ُم َح َر ًرا ِفَ َتق ََب ْل ِم
ْ َك ِ َما ِِف ْ ِ َب ْط
َ ا
ِاِو َض َع ْت
ِ ُ لسم ْي ُع ِال َْعل ْي
ُ ٰ م○ ِفَل َمَا َِو َض َع ْت َها ِقَا ل َْت َِرب ِاِّنْ َِو َض ْع ُت َهاۤ ِ ا ُ ْن ٰثى َِو
َ اّلل ِا َ ْعل َُم ِب َم
َ و ل َْي َس
َ ك َِوذُريَ َت َها ِم َن
ِِالش ْي َطان
ِ ِِالذك َُر ِك َْاْل ُ ْن ٰثى َِِوا
َ ّنْ ِ َسم َْي ُت َها ِ َم ْر َي َم َِِواِّنْ ِا ُع ْيذُ َها ِب
َ
َِل
َ اِح َس ًن
َ اِوك ََفل ََهاِ َزكَر يَاِك ُل َ َماِ َدخ
َ
َ اِربُ َهاِبق َُب ْو ٍل ِ َح َس ٍن َِوا َن َۢب َت َهاِ َن َبا ًت
َ الرج ْيمِ○ ِفَ َتق ََبل ََه
ٰ َالِ ٰي َم ْر َي ُمِا َّٰنِلَكِ ٰهذَ اِقَا ل َْتِ ُه َوِم ْنِع ْند
ِاّلل
َ اب َِو َج َدِع ِْن َد َهاِر ْزقًاِق
َ َعل َْي َهاِ َزكَر يَاِالْم ْح َر
َ
ِب ِِلْ ِم ْن
َ َاِربَ ٗه ِق
َ اب ِ○ ُه َنال
ٍ آء ِب َغ ْْي ِح َس
َ ٰ ان
ُ ِاّلل َِي ْر ُز ُق ِ َم ْن ِي ََش
ْ َال َِرب ِ َه
َ ك ِ َد َعاِ َزكَر ي

ُ كِ َسم ْي ُع
○ِِالدعَآء
َ َكِذُريَ ًة َِطي َب ًةِاِ ن
َ لَ ُد ْن

অর্ব: স্মরণ করুন, যখন ইমরামনর স্ত্রী বমলরিল, হহ আমার
প্ররতপালক, আমার গর্বস্থ সন্তানমক একান্ত আপনার জন্য উৎসগব
করলাম। সুতরাাং আপরন আমার প্রার্বনা কবুল করুন। রনশ্চয় আপরন
সববমরাতা, সববজ্ঞানী। অতঃপর যখন হস সন্তান প্রসব করল, তখন
বলমলা, হহ আমার প্ররতপালক, আরম কন্যাসন্তান প্রসব কমররি;
হস যা প্রসব কমরমি, হস সম্বমে আল্লাহ সমযক অবগত। আর (ঐ
কারিত) হিমল সন্তান (এই) হমময় সন্তামনর মমতা নয়। আরম তার নাম
মাররয়াম হরমখরি। আরম তামক ও তার বাংর্ধরমদর অরর্র্প্ত র্য়তান
হর্মক আপনার আরময় হসাপদব কররি। অতঃপর তার প্ররতপালক তামক
উত্তমরূমপ কবুল কমর রনমলন এবাং তামক উত্তমরূমপ প্ররতপালন
করমলন। আর তামক যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর তত্ত্বাবধামন
রদমলন। যখনই যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম মাররয়াম আ. এর কমে
হযমতন, তখনই তার রনকট রবমর্ষ খাদযসামগ্রী হদখমত হপমতন।
রতরন বলমলন, হহ মাররয়াম, হতামার জন্য এসব হকামেমক এমলা?
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মাররয়াম উত্তর রদমলন, এসব আল্লাহর পে হমত এমসমি। রনশ্চয়
আল্লাহ যামক ইচ্ছা অপরররমত রররযক দান কমরন। হসখামনই যাকাররয়া
তার প্ররতপালমকর রনকট প্রার্বনা কমর বলমলন,
হহ আমার
প্ররতপালক, আমামক আপরন রনমজর পে হমত সৎ বাংর্ধর দান
করুন। রনশ্চয় আপরন প্রার্বনা রবণকারী। (সূরা আল-ইমরান; আয়াত: ৩৫৩৮)

যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর জন্ম ও বাংর্পররচয়
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর রপতার নাম ‘বররখয়া।’ হকান
হকান মুফাসরসর বমলন, ‘উদন’। তার স্ত্রী তর্া ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমর মাময়র নাম রিল ‘ঈর্া’।
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম রিস্টপূবব আনুমারনক ৯১ অমে
বতবমান পযামলস্টাইমন জন্মগ্রহণ কমরন এবাং রিতীয় রিস্টামে
নবুওয়যাত প্রাপ্ত হন। পরবত্র কুরআমন চাররট সূরায় তার নাম হমাট
সাতবার উমল্লখ হময়মি। তার একমাত্র সন্তান হযরত ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালাম। রতরনও একজন নবী। উরল্লরখত আয়ামত বরণবত
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর দু‘আর পররমপ্ররেমতই আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁমক এই পুত্রসন্তান দান কমররিমলন।
সকল নবীরই ববরর্ষ্ট্য রিল হয, তাাঁরা আপন জীরবকার বযবস্থা রনজ
হামতই করমতন। এ বযাপামর তাাঁরা কামরা িারস্থ হমতন না। বরাং একর্া
বলমতন,
ما اسئلكم عليه من اجر ان اجري اال علي رب العلمني
অর্ব: আরম এ কামজর রবরনমময় হতামামদর কামি হকান পাররররমক চাই
না। আমার প্ররতদান রবশ্বজগমতর প্ররতপালক রনজ দারয়মে হরমখমিন।
(সূরা শু‘আরা- ১০৯)

এই ‘নববী ববরর্মষ্ট্য’ হযরত যাকাররয়া আ.-ও বযরতক্রম রিমলন না।
সহীহ মুসরলমমর এক বণবনায় এমসমি, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ইরর্াদ কমরন,
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كان زكرياءجنارا
অর্বাৎ ‘যাকাররয়া আ. কামের কাজ করমতন’। (সহীহ মুরলম, ফাযাইল
অধযায়, হাদীস নাং: ১৬৯। আল রবদায়া ওয়ান রনহায়া, খণ্ড: ২, পৃষ্ট্া: ৪৯)। এর
মাধযমমই রনমজর জীরবকা রনববাহ করমতন।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর লালন-পালমন যাকাররয়া আ.-এর
র্ূরমকা
পরবত্র কুরআমনর উরল্লরখত আয়ামত ইমরান-কন্যা হযরত মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর জন্ম ও বালযকামলর ঘটনামক হকন্দ্র কমর হযরত
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচনার সূত্রপাত হময়মি। হস
আমলাচনায় আবার তাাঁর সন্তান হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
আমলাচনা এমসমি।
আল্লামা ইবমন ইসহাক রহ. বমলন, ইমরান-কন্যা মাররয়ামমক
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর তত্ত্বাবধামন প্রদামনর কারণ হল,
রতরন রপতৃহীন রিমলন। মুসতাদরামক হারকমম বরণবত এক হাদীমসর
র্াষ্যমমত, রপতা হতা আমগই মৃতুযবরণ কমররিমলন, অতঃপর
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর মাতার মৃতুযর পর তামক যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর তত্ত্বাবধামন হদয়া হয়। (মুসতাদরামক হাকীম,
৩:২০৭)

এ হর্মক বুঝা যায়, রর্শু মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর তত্ত্বাবধামন হদয়ার সময় তার বাবা-মা হকউ
জীরবত রিমলন না। হকান হকান মুফাসরসর বমলন, হস বির বনী
ইসরাইল সম্প্রদাময়র মামঝ দুরর্বমের প্রাদুর্বাব হদখা রদময়রিল। এ
কারমণ যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম রর্শু মাররয়ামমক রনমজর
তত্ত্বাবধামন রনময়রিমলন।
তমব মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক রনমজর দারয়মে রনমত যাকাররয়া
অলাইরহস সালামমক প্ররতমযারগতার সম্মুখীন হমত হময়রিল। এ
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সম্পমকব পরবত্র কুরআমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক
সমম্বাধন কমর আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
ْ َيك َِو َماِ ُك ْن َتِل ََد ْيه ْمِاِذْ ُِيلْق ُْو َنِاَق ََْل َم ُه ْمِا َُي ُه ْم َِي
ِك ُف ُل
َ كِم ْنِا َ َن َبآءِالْ َغ ْيبِ ُن ْوح ْيهِاِل
َ ٰذ ل

○ن
ِ َ َم ْر َي َم َِو َماِ ُك ْن َتِل ََد ْيه ْمِاِذ َِْي ْخ َتص ُم ْو

‘এটা গাইমবর সাংবাদ, যা আরম আপনার রনকট ওহী পাোরচ্ছ। আপরন
তামদর রনকট রিমলন না, যখন তারা কলম রনমেপ কররিল (এ
ফায়সালা করার জন্য) হয, মাররয়ামমর তত্ত্বাবধামনর দারয়ে তামদর
মমধয হক গ্রহণ করমব এবাং আপরন তামদর রনকট রিমলন না, যখন
তারা বাদানুবাদ কররিল’। (সূরা আল- ইমরান, আয়াত:৪৪)

এর রবস্তাররত ঘটনা হল, ইকরীমা রা. বমলন, মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর আম্মা মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক হকামল রনময় কারহন
রবন হারুন ‘আলাইরহস সালামমর বাংর্ধমরর কামি হগমলন। তখন তারা
বায়তুল মুকাদ্দামসর দারয়মে রিমলন। ইমরান ‘আলাইরহস সালামমর স্ত্রী
হান্না তামদর বলমলন, মান্নতকৃত এই রর্শুরট আপনারা রাখুন। কারণ,
আরম তামক বায়তুল মুকাদ্দামসর হখদমমতর জন্য উৎসগব কমররি। আর
এই হল আমার হমময়। জারন, ঋতুমতী নারীরা রগজবায় প্রমবর্ কমর
না, তবু আরম এমক বারিমত রফররময় রনব না। তারা বলমলন, এ হতা
আমামদর ইমাম সামহমবর হমময়, রযরন আমামদর জন্য উৎসরগবত
রিমলন। (মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর বাবা ইমরান ‘আলাইরহস
সালাম তামদর নামামযর ইমামরত করমতন।) হসসময় যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালাম বলমলন, এমক আমার তত্ত্বাবধামন দাও। কারণ,
আমার স্ত্রী এর খালা। তখন তারা বলমলন, না, এমত আমরা সন্তুষ্ট্
নই। হস হল আমামদর ইমাম সামহমবর হমময়। আমরা তার তত্ত্বাবধান
করমবা। হর্মষ রসদ্ধান্ত হয়, এ বযাপামর র্াগযপরীো করা হমব। এমত
যার নাম আসমব, রতরনই হমবন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর
তত্ত্বাবধায়ক। হসমমত তারা সকমল জর্বান নদীর তীমর রগময়
র্াগযপরীো শুরু করমলন। র্াগযপরীোর পদ্ধরত সাবযস্ত হল, এমত
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যারা অাংর্গ্রহণ করমবন, তারা সকমল রনজ রনজ কলম নদীমত
রনমেপ করমবন। প্রবহমান পারনমত যার কলম হর্মস র্াকমব, রতরনই
হমবন মাররয়ামমর তত্ত্বাবধায়ক। কর্ামমতা সকমলই রনজ রনজ কলম
নদীমত রনমেপ করমলন। রকন্তু যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কলম
বযতীত সবার কলম পারনমত র্ুমব হগল। ফমল যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালাম মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর তত্ত্বাবধায়ক সাবযস্ত হমলন।
(তাফসীমর ইবমন কারসর, ২:৪৭)

বস্তুত ইমরান-কন্যার হসার্াগযই বলমত হয় হয, আল্লাহ তা‘আলা
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমক তার তত্ত্বাবধামন রনময়াগ কমরন।
এমত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জন্য তাাঁর হর্মক কলযাণ ও জ্ঞান
অজবন করার সুমযাগ বতরর হয় এবাং সুন্দর চররত্র-মাধুযব ও আমলআখলাক রর্োর বযবস্থা হয়। তািািা যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম
রিমলন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর খালুজান। স্বর্াবতই রতরন তার
প্ররত হেহর্াজন রিমলন।
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম এর
পারস্পররক সম্পকব
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর সামর্ হযরত মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর আত্মীয়তার সম্পমকবর এ সূত্র ধমরই মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর হিমল ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম ও যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর হিমল ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমক হাদীস
র্রীমফ পরস্পর খালামতা র্াই বমল উমল্লখ করা হময়মি। হযমন,
হযরত মামলক রবন আনাস রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, আল্লাহর
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক হয রামত ঊর্ধ্বাকামর্ ভ্রমণ
করামনা হময়রিল, হস রাত সম্বমে রতরন সাহাবীমদর রনকট রবস্তাররত
বণবনা করমত রগময় বমলন, রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম আমামক
রনময় উপমর আমরাহণ করমলন এবাং রিতীয় আকামর্ হপাাঁমি রজবরাইল
‘আলাইরহস সালাম দরজা খুলমত বলমলন। রজমজ্ঞস করা হল, হক?
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বলমলন, রজবরাইল। রজমজ্ঞস করা হমলা, আপনার সামর্ হক?
বলমলন, মুহাম্মদ। আবার রজমজ্ঞস করা হল, তামক রক আহ্বান করা
হময়মি? বলমলন, হ্াাঁ। এসব সওয়াল-জবাব হর্ষ হওয়ার পর দরজা
খুমল হদওয়া হমলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তখন
হসখামন ইয়াহইয়া এবাং ‘ঈসা আলাইরহমাস সালামমক হদখমত পান।
তাাঁরা পরস্পর খালামতা র্াই। রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম বলমলন,
এাঁরা হমলন ইয়াহইয়া ও ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম। তামদর সালাম
রদন। আরম সালাম রদলাম। তারা সালামমর উত্তর রদমলন। অতঃপর
বলমলন, ধন্যবাদ রহততর্ী ভ্রাতা ও হযাগযতম নবীমক। (বুখারী র্রীফ,
২:১৬১, হাদীস: ৩৪৩০।

)

কুরআমন যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচনা
আল্লাহ তা‘আলা সূরা মাররয়ামম হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালামমর আমলাচনা প্রসমে ইরর্াদ কমরন,
َِال َِرب ِاِّن ْ َِوه ََنِال َْع ْظ ُم
َ ٓاء ِ َخف ًياِ○ ِق
َ ذ ك ُْر َِر ْح َمت َِرب
ً یِربَ ٗه ِن َد
َ ک ِ َع ْب َدهٗ ِ َزکَر يَاِ○ ِاِذْ ِ َنا ٰد

ۢ ْ اِو ِل َْم ِا َ ُك
ِْت ِال َْم َواِلَ ِم ْن َِو
َ ِالرا ُْس َِش ْي ًب
َ ِن َِو ِا ْش َت َع َل
ُ ک َِرب َِشق ًياِ○ ِ َو ِاِّنِْخف
َ ن ِب ُدعَآئ
ْ م

ِِن َِو َير ُثِم ْنِاٰل َِي ْعق ُْو َ ۖب َِو
َ ب ِِلِْم ْنِلَ ُد ْن
ْ ک َِو ل ًياِ○ِ َير ُث
ْ َرٓاء
ْ ی َِوك َا َنتِا ْم َرا َِتِْ َعاق ًراِف ََه
ۙ ٰ ِاس ُم ٗه َِي ْح
ِٰی ِل َْم ِ َن ْج َع ْل ِلَ ٗه ِم ْن ِق َْب ُل
َ اج َعل ْ ُه َِرب َِرض ًياِ○ ِ ٰي َز کَر يَاِۤ ِا نَاِ ُن َبش ُر
ْ
ْ ِۣک ِب ُغلٰم
ِ○ِاِو ِق َْد ِ َبل َ ْغ ُت ِم َن ِالْک ََب ِعت ًيا
َ َال َِرب ِا َّٰن ِ َيك ُْو ُن ِِلِْغُل ٰ ٌم َِوك َا َنت ِا ْم َرا َِت ِْعَاق ًر
َ َسم ًياِ○ ِق
ۚ َ َال ِک َٰذل
َِال َِرب
َ ك َِش ْي ًئاِ○ ِق
َ ک ِق
َ ق
ُ ک ِم ْن ِق َْب ُل َِو ل َْم ِ َت
َ ّی َِو ِق َْد ِ َخل َ ْق ُت
َ َُال َِرب
ٌ ک ِ ُه َو ِع ََلَ ِ َه
َ ک ِا ََْل ِ ُتکَل َم
ِال َِسو يًاِ○ ِفَ َخ َرجَ ِع َٰل ِق َْوم ٖه ِم َن
َ ا ْج َع ْل ِِلْۤ ِِ ٰا َي ؕ ًة ِق
ٍ ث ِ ِلَ َي
َ ٰ اس ِ َثل
َ ِالن
َ َال ِ ٰا َي ُت
ۤ
ْ هْیِا َْن َِسب ُح ْواِ ُب
○ك َرةً َِوِ َعش ًيا
ْ ْ َالْم ْح َرابِفَاَ ْو ٰٰحِاِل
এটা আপনার প্ররতপালক কতৃবক তার বান্দা যাকাররয়ার ‘আলাইরহস
সালামমর প্ররত অনুগ্রমহর রববরণ। যখন রতরন তার প্ররতপালমকর রনকট
দু‘আ কমররিমলন রনর্ৃমত; রতরন বমলরিমলন, হহ আমার রব,
আমার অরস্থ দুববল হময় হগমি। বাধবমকয আমার মস্তক শুমভ্রাজ্জ্বল হময়
হগমি। হহ আমার প্ররতপালক, আপনার রনকট দু‘আ কমর আরম
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কখমনা বযর্ব হইরন। আমার পর আমার স্বমগাত্রীয়মদর সম্বমে আরম
আর্ঙ্কা কররি। আর আমার স্ত্রী বেযা। সুতরাাং আপরন রনমজর পে হমত
আমামক দান করুন উত্তরারধকারী, হয আমার উত্তরারধকাররে করমব
এবাং উত্তরারধকাররে করমব ইয়াকুমবর বাংমর্র। আর হহ আমার
প্ররতপালক, তামক করুন সমন্তাষর্াজন।
( আল্লাহ তা‘আলা বলমলন, ) হহ যাকাররয়া, আরম আপনামক এক
পুমত্রর সুসাংবাদ রদরচ্ছ, যার নাম হমব ‘ইয়াহইয়া’। এই নামম পূমবব
আরম কামরা নামকরণ করররন। রতরন বলমলন, হহ আমার প্ররতপালক,
আমার পুত্র হমব হকমন কমর, যখন আমার স্ত্রী বেযা এবাং আরম
বাধবমকযর হর্ষ সীমায় উপনীত? রতরন বলমলন, এর্ামবই হমব।
আপনার প্ররতপালক বলমিন, এটা আমার জন্য সহজ। আরম হতা
ইমতাপূমবব আপনামক সৃরষ্ট্ কমররি যখন আপরন রকিুই রিমলন না।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম বলমলন, হহ আমার প্ররতপালক,
আমামক একরট রনদর্বন রদন। রতরন বলমলন, আপনার রনদর্বন হল
আপরন (সুস্থ র্াকা সমত্ত্বও) রতনরদন কামরা সামর্ বাকযালাপ করমত
সেম হমবন না।
অতঃপর রতরন কে হমত হবর হময় তার সম্প্রদাময়র রনকট এমলন এবাং
ইরেমত তামদর সকাল-সেযা আল্লাহর পরবত্রতা ও মরহমা হঘাষণা
করমত বলমলন। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ২-১১)
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম সন্তান লামর্র আর্ায় রনমজর
বাধবকয ও বারহ্ক-অর্যন্তরীণ দুববলতা প্রকার্ কমর আল্লাহর কামি
সন্তান লামর্র জন্য প্রার্বনা কমরন। অতঃপর বমলন, আপনার কামি
আরম যতবারই প্রার্বনা কমররি, সব প্রার্বনাই আপরন কবুল কমরমিন।
আপনার কামি আরম যা হচময়রি, হস বযাপামর আমামক রনরার্
কমরনরন।
সন্তান কামনায় যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর দু‘আর আমরকরট
রববরণ সূরা আল ইমরামনও রববৃত হময়মি। উক্ত দু‘আয় রতরন বমলন,
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ُ کِ َسم ْي ُع
ِِالد َعآء
َ َکِ ُذريَ ًة َِطي َب ۚ ًة ِاِ ن
َ بِِلِْم ْنِلَ ُد ْن
ْ َربِ َه

‘হহ আমার প্ররতপালক, আপনার পে হর্মক আমামক সুসন্তান দান
করুন। রনশ্চয় আপরন প্রার্বনা রবণকারী।’ (সূরা আল- ইমরান, আয়াত:
৩৮)

যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম এই প্রার্বনা রনজবমন করমতন। এ প্রসমে
পরবত্র কুরআমন ইরর্াদ হময়মি,
ٓاءِ َخف ًيا
ً ىِربَهِن َد
َ اِذِْ َنا ٰد

যখন রতরন তার রব-পরওয়াররদগারমক র্াকমলন চুরপসামর। (সূরা
মারয়াম, আয়াত: ৩)

রনজবমন এই প্রার্বনা করার কারণ সম্পমকব হকান হকান মুফাসরসর
বমলন, রতরন সাংমগাপমন এই প্রার্বনা করমতন, যামত কমর বৃদ্ধ বয়মস
সন্তান লামর্র আকািামক হকউ রনবুবরদ্ধতা বমল আখযা না হদয়। হকউ
হকউ বমলন, রনজবমন প্রার্বনা করার কারণ হমলা, রনজবমন প্রার্বনা
আল্লাহ তা‘আলা হবরর্ পিন্দ কমরন। হযমন, উক্ত আয়ামতর বযাখযায়
হযরত কাতাদা রহ. বমলন, আল্লাহ তা‘আলা হৃদময়র কর্া জামনন
এবাং সুপ্ত র্ধ্রন হর্ানমত পান।
আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর প্রার্বনা কবুল
করমলন এবাং হফমরর্তাগমণর মাধযমম সন্তান লামর্র সুসাংবাদ
পাোমলন। এ সম্পমকব পরবত্র কুরআমন ইরর্াদ হময়মি, ‘যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালাম যখন আপন কমে নামাময দণ্ডায়মান রিমলন,
তখন হফমরর্তাগণ তাাঁমক সমম্বাধন কমর বলমলন, আল্লাহ আপনামক
ইয়াহইয়া-এর জমন্মর সুসাংবাদ রদমচ্ছন, রযরন হমবন আল্লাহর হপ্রররত
কামলমার সতযায়নকারী, সরদার, সাংযমর্ীল ও পুণযবান নবী।
তখন যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম সরবস্মময় বলমলন, হহ আমার
প্ররতপালক, আমার পুত্র হমব কীর্ামব, আমার হতা বাধবকয এমস
হগমি এবাং আমার স্ত্রী বেযা! আল্লাহ তা‘আলা বলমলন, এর্ামবই
আল্লাহ কমরন, যা তার ইচ্ছা হয়। রতরন বলমলন, হহ আমার
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প্ররতপালক, আমামক একরট রনদর্বন দান করুন। আল্লাহ বলমলন,
আপনার রনদর্বন হল, রতনরদন আপরন ইরেত িািা মানুমষর সামর্
কর্া বলমত পারমবন না। (অর্বাৎ ঐ রতনরদন শুধু ইর্ারা-ইরেমত কর্া
বলমবন, মুমখ কর্া বলমত সেম হমবন না।) আর আপনার
প্ররতপালকমক অরধকহামর স্মরণ করুন এবাং সকাল-সেযা তার
পরবত্রতা ও মরহমা হঘাষণা করুন।’ (সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ৩৯-৪১)
দীন প্রচামর আল্লাহর রনকট সন্তান কামনা
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম স্বমগাত্রীয়মদর বযাপামর র্ঙ্কা
বযক্ত কমররিমলন। রতরন র্য় হপময়রিমলন, তার মৃতুযর পর তারা পাপপাংরকলতায় জরিময় পিমব। ফমল আল্লাহর কামি সন্তান লামর্র জন্য
প্রার্বনা করমলন, হযন তার ওফামতর পর হসই সন্তান নবী হময়
নবুওয়যামতর মাধযমম তামদর পররচারলত করমত পামরন। আল্লাহ
তা‘আলা তার মমনর বাসনা পূরণ করমলন।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম এজন্য র্ঙ্কা কমরনরন হয, তার মৃতুযর
পর তারা তার তযাজয সম্পমদর মারলক হময় যামব। কারণ, প্রর্মতঃ
নবীগমণর সম্পমদ হকান ওয়াররস নাই। তারা যা হরমখ যান, তা
সদকারূমপ গণয হয়। এ প্রসমে বুখারী ও মুসরলম র্রীমফ রবরর্ন্ন সূমত্র
বরণবত আমি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন,
আমরা নবীগণ যা-রকিু হরমখ যাই, তার হকান উত্তরারধকারী হয় না।
বরাং তা সদকার মমধয গণয হয়। (বুখারী, ফরযুল খুমুস অধযায়)
রিতীয়তঃ নবীগণ এ ধরমনর পারর্বব বযাপার হমত অমনক ঊমর্ধ্ব হয,
তারা সম্পমদর র্ামলাবাসায় এতটা হমাহগ্রস্ত র্াকমবন হয, রনমজর
মৃতুযর পর স্বমগাত্রীয় হলাকমদর িারা তাাঁর সম্পমদর উত্তরারধকারী
হওয়ামক পররীকাতরতার হচামখ হদখমবন এবাং সন্তান লামর্র জন্য
প্রার্বনা করমবন, যামত হস তার হরমখ যাওয়া সম্পমদর মারলক হয়।
তা িািা স্বার্ারবকর্ামবও তাাঁর এ পররমাণ সম্পদ রিলনা, হয
সম্পমদর উত্তরারধকারী হওয়ার জন্য তাাঁর হগামত্রর হলামকরা লালসা
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করমবন। কারণ, রতরন রনজ হামত কামের কাজ কমর জীরবকারনববাহ
করমতন। এ কাজ কমর কতটুকুই বা সম্পদ জমা করা যায়!
সুতরাাং আয়ামত বরণবত উত্তরারধকারী হওয়ার অর্ব হমব, তার মৃতুযর
পর নবুওয়যামতর হেমত্র তাাঁর উত্তরারধকারী হওয়া। পরবতবী বাকয
“এবাং ইয়াকুব বাংর্ধমরর উত্তরারধকারী হমব” এ কর্ারটও উপযুবক্ত
অমর্বরই সমর্বন কমর। নবীমদর উত্তরারধকারী হওয়ার রবষময় আল্লাহ
তা‘আলা অন্যত্র বমলন,
او ْو َِد
ُ َو َور َث ُِس ِل َ ْي َم
ُ انِ َد

অর্বঃ সুলাইমান ‘আলাইরহস সালাম দাউদ ‘আলাইরহস সালামমর
উত্তরারধকারী হমলন।
অর্বাৎ নবুওয়যামতর হেমত্র তার স্থলারর্রষক্ত হমলন। অন্যর্ায় যরদ
এখামন সম্পমদর উত্তরারধকামরর কর্া বলা হত, তমব তাাঁর র্াইমদর
বাদ রদময় রবমর্ষর্ামব শুধু তাাঁর কর্া উমল্লখ করা হত না। কারণ, সব
ধমব ও র্রী‘আমতর স্বতঃরসদ্ধ রবষয় হল, স্বার্ারবকর্ামবই সন্তান তার
বাবার সম্পমদর উত্তরারধকারী হয়। আমলাচয আয়ামত হযমহতু
নবুওয়যাত প্রারপ্তর রবমর্ষ উত্তরারধকামরর কর্া বুঝামনা হময়মি,
হসজন্যই এ বযাপামর আমলাচনা করা হময়মি। মুজারহদ রহ. উক্ত
আয়ামতর বযাখযায় বমলন, তাাঁর উত্তরারধকার রিল ইলমমকরন্দ্রক।
হতমরন কাতাদা রহ. হমত বরণবত, রতরন বমলন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইরর্াদ কমরন, আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর উপর দয়া করুন, তাাঁর মাল-সম্পমদর হকান
উত্তরারধকারী রিল না। (তাফসীমর আেুর রাযযাক; ২: ৫/১৭৩৪)
বেযা স্ত্রীর গমর্ব সন্তানধারণ
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম স্বীয় স্ত্রীর বেযা হওয়ার কর্া
উমল্লখ কমর সন্তান লামর্র বযাপামর আল্লাহ তা‘আলার খাস কুদরতী
করুণা কামনা কমরমিন। এমত প্রমারণত হয়, যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালামমর স্ত্রী শুরু বয়মস বেযা রিমলন। এ কারমণ তাাঁর হকান সন্তানারদ
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হত না। রকন্তু আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর দু‘আ
কবুল কমর তাাঁর স্ত্রীমক সন্তান ধারমণর হযাগযতা দান করমলন।
এ রবষময় সূরা আরম্বয়ায় আল্লাহ তা‘আলা বমলন, “স্মরণ করুন
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কর্া, যখন রতরন তার প্ররতপালমকর
রনকট দু‘আ কমর বমলরিমলন, হহ আমার প্ররতপালক, আমামক একা
রাখমবন না। আপরন হতা উত্তম ওয়াররর্ দানকারী। আরম তাাঁর দু‘আ
কবুল করলাম এবাং তাাঁমক দান করলাম ইয়াহইয়ামক। আর তাাঁর জন্য
তাাঁর স্ত্রীমক হযাগযতাসম্পন্ন কমররিলাম। তারা সৎকমমব প্ররতমযারগতা
করমতন। তারা আমামক র্াকমতন আর্া ও র্ময়র সামর্ এবাং তারা
রিমলন আমার প্ররত রবনীত। (সূরা আরম্বয়া আয়াত: ৮৯-৯০)
আবদুল্লাহ রবন হারকম রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, আবুবকর রা.
একবার আমামদর সামমন র্াষণ রদমলন। হামদ ও সালাত পাে করার
পর রতরন বলমলন, আল্লাহমক র্য় করার বযাপামর আপনামদর
উপমদর্ রদরচ্ছ। আপনারা আল্লাহ তা‘আলার যর্াযর্ প্রর্াংসা করুন
র্ময়র সামর্ আগ্রহমক সাংমযাগ কমর এবাং যাঞ্চার সামর্ আগ্রহরমনরতমক একত্র কমর। কারণ,
আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালাম ও তার পররবার-পররজমনর প্রর্াংসা কমরমিন এবাং
বমলমিন, তারা সৎকমমব প্ররতমযারগতা করমতন, তারা আমামক
র্াকমতন আর্া ও র্ময়র সামর্ এবাং তারা রিমলন আমার রনকট
রবনীত। (তাফসীমর ইবমন কাসীর; ৫/৩৮১)
আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. বমলন, আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর স্ত্রীমক হযাগযতাসম্পন্ন কমররিমলন- এর বযাখযা
হল, আমগ তার ঋতুস্রাব হমতা না। যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর
প্রার্বনার পর তার ঋতুস্রাব শুরু হয়। যার ফমল রতরন সন্তান জন্মদামনর
হযাগযতা লার্ কমরন। (আল রবদায়া; ২/৫২)
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর জন্মলার্
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হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর দু‘আর ফসলরূমপ হযরত
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর জমন্মর
রকিুরদন পূমবব বতবমান রফরলরস্তমন জন্মগ্রহণ কমরন। তখন যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর বয়স হময়রিল ১২০ বির।
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম ২৮ রিস্টামে নবুওয়যাত লার্ কমরন।
আর ৩১ রিস্টামে দামমর্ক র্হমর ইহুদীমদর হামত র্হীদ হন।
পরবত্র কুরআমনর চাররট সূরায় হমাট পাাঁচবার ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমর আমলাচনা এমসমি। সূরা মাররয়ামম আল্লাহ তা‘আলা
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচনা করমত রগময় ইরর্াদ
কমরন,
ِ○َانِ َتق ًيا
َ ِح َنا ًناِم ْنِلَ ُد َنا َِو َزکٰو ؕةً َِوك
َ ِصب ًيا○ِ َو
َ بِبق َُو ؕ ٍة َِوِ ٰا َت ْي ٰن ُهِال ُْحك َْم
َ ٰي َي ْح ٰٰیِ ُخذِالْک ٰت
ُ َو ِ َب ًرۢاِب َوال َد ْيه َِو ل َْم ِ َي
َِاراِ َعص ًيا○ ِ َو َسل ٰ ٌم ِعَل َْيه َِي ْو َم ُِو ل َد َِو َِي ْو َم َِي ُم ْو ُت َِو َِي ْو َم
َ ك ْن
ً ِجب

○ِح ًيا
ُ ُي ْب َع
َ ث

অর্বঃ হহ ইয়াহইয়া, রকতাবরট দৃঢ়তার সামর্ গ্রহণ করুন। আরম তাাঁমক
বর্র্মবই দান কমররিলাম জ্ঞান এবাং আমার রনকট হমত হৃদময়র
হকামলতা ও পরবত্রতা। রতরন রিমলন মুত্তাকী, রপতা-মাতার অনুগত
এবাং রতরন রিমলন না উদ্ধত ও অবাধয। তার প্ররত র্ারন্ত, হযরদন রতরন
জন্ম লার্ কমরমিন, হযরদন তার মৃতুয হমব এবাং হযরদন রতরন জীরবত
অবস্থায় উরেত হমবন। (সূরা মারয়াম; আয়াত: ১২-১৫)
আল্লাহ তা‘আলা বর্র্মবই তামক জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবাং তাওরাত রকতাব
ও র্রী‘আমতর জ্ঞামনর অরধকারী কমররিমলন। সামর্ সামর্ দান
কমররিমলন র্ামলা কামজর রীরত-নীরত সম্পমকব গর্ীর উপলরি। পরবত্র
কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
وآتيناه احلكم صبيا
অর্ব: আর আরম তামক বর্র্মবই জ্ঞানবত্তা দান কমররিলাম।
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উমল্লখয, “বর্র্মবই জ্ঞানবত্তা” দামনর বযাখযা প্রসমে হকউ হকউ মমন
কমর র্ামকন হয, ইয়াহইয়া আ. হক বর্র্মবই নবুওয়যাত দান করা
হময়রিল। এ বযাখযারট সরেক নয়। হামফয ইবমন কাসীর রহ. এখামন
‘জ্ঞানবত্তা’র বযাখযা প্রসমে বমলন,
، واإلكباب عليه، واإلقبال على اخلري، الفهم والعلم واجلد والعزم:اٰتَيْنٰهُ الْحُكْ َم صَبِيًّا أي
[واالجتهاد فيه وهو صغري حدث [السن
অর্ব: আয়ামত ‘জ্ঞানবত্তা’ িারা (নবুওয়যাত উমদ্দশ্য নয়; বরাং)
উমদ্দশ্য হল, ( সাধারণ) প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুঝ ও র্ামলা কামজর পর্
ও পদ্ধরত সম্পমকব গর্ীর উপলরি, যা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁমক
বর্র্মবই দান কমররিমলন। (তাফসীমর ইবমন কাসীর; সূরা মারয়াম; ১২)
মাওলানা রহফযুর রহমান রসওহারবী রহ. তার (কাসাসুল কুরআন ২/৬২২)
গ্রমে ‘জ্ঞানবত্তা’ িারা ‘নবুওয়যাত’ উমদ্দশ্য না হওয়ার কর্া
হজারামলার্ামব উপস্থাপন কমরমিন।
মুসনামদ আহমামদর এক বণবনায় হযরত ইয়াহইয়া আ. কতৃবক আল্লাহর
রনমদবমর্ বনী ইসরাইলমক বাইতুল মুকাদ্দামস সমমবত কমর দাওয়াত
প্রদান করার আমলাচনা এমসমি। (হাদীস নাং- ১৭১৭০)
আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর উত্তম গুণাবলী
আমলাচনা করার পর বমলন, তাাঁর প্ররত র্ারন্ত, হযরদন রতরন জন্মলার্
কমরমিন, হযরদন তাাঁর মৃতুয হমব এবাং হযরদন রতরন জীরবত অবস্থায়
পুনরুরেত হমবন। এ প্রসমে সুরফয়ান রবন উওয়াইনা রহ. বমলন, রতন
হেমত্র মানুষ সবমচময় হবরর্ রনঃসেতা অনুর্ব কমর।
১. হযরদন হস র্ূরমষ্ঠ হয়। এ সমময় হস নতুন পৃরর্বীমত এমস একারকে
অনুর্ব কমর।
২. হযরদন তার মৃতুয হয়, হসরদন হস এমন রকিু হলাকমক হদমখ,
যামদর হস জীবমন হকানরদন হদমখরন।
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৩. হযরদন হস পুনরুরেত হমব, হসরদন হস অসাংখয মানুমষর সমামবমর্
রনমজমক হদমখ একারকেমবাধ করমব।
আল্লাহ তা‘আলা এ সকল রদমন ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর প্ররত
অনুগ্রহ করার হঘাষণা রদময়মিন। (তাফসীমর ইবমন কাসীর; ৫/২২৪- ২২৫)
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর রবমর্ষে
ইয়াহইয়া ( )يحٰیর্মের উৎপরত্ত হায়াত ( )حياةর্ে হর্মক, যার অর্ব
জীবন। তামক ‘ইয়াহইয়া’ নামকরমণর কারণ হমলা,
মাধযমম জীবন দান করমবন। (কুরতুবী: ৪/৭৭)

আল্লাহ তার

এই আয়ামত হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর চাররট রবমর্ষ
গুমণর কর্া বলা হময়মি।
তন্মমধয প্রর্ম গুণ হমচ্ছ,
রতরন আল্লাহর হপ্রররত কামলমার
সতযায়নকারী হমবন। হযরত হাসান বসরী রহ., কাতাদা রহ. প্রমুখ
তামবয়ী বমলন, এখামন ‘আল্লাহর হপ্রররত কামলমা’ িারা উমদ্দশ্য
হমলন, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম। অর্বাৎ ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালাম হযরত ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর নবুওয়যামতর সতযায়নকারী
হমবন। হযরত ররব ইবমন আনাস রহ. বমলন, হযরত ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালাম সববপ্রর্ম ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক নবী রহমসমব
সমর্বন কমরমিন।
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. এর বযাখযায় বমলন, ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম পরস্পমর খালামতা
র্াই রিমলন। ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর আম্মা মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমক বলমতন, আমার অনুর্ূত হমচ্ছ, আমার
উদরস্থ সত্তারট হতামার উদরস্থ সত্তারটমক রসজদা করমি। এর িারা বুঝা
যায়, ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম কতৃবক ‘ঈসা ‘আলাইরহস
সালামমর নবুওয়যামতর সতযায়নকারী হওয়ার রবষয়রট এর্ামব হময়মি
হয, রতরন আপন মাতৃগর্ব হর্মকই ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক নবী
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রহমসমব সতযায়ন কমরমিন, যরদও তখন ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর
জন্মই হয়রন। কারণ, ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম বয়মস ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর হচময় বি রিমলন।
গমর্বর রর্শুর রসজদাপ্রদান
তৎকালীন র্রী‘আমত সালাম হদওয়ার রীরত রহমসমব রসজদা করার
রবধান রিল। হযমন, ইউসুফ ‘আলাইরহস সালামমক তার বাবা-মা ও
র্াইময়রা রসজদা কমররিমলন। হতমরনর্ামব আল্লাহ তা‘আলা আদম
‘আলাইরহস সালামমক রসজদা করার জন্য হফমরর্তামদর রনমদবর্
রদময়রিমলন। এ রীরত আমামদর র্রী‘আমত ববধ নয়। আমামদর
র্রী‘আমত রসজদা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য খাস।
র্াময়খ আহমদ র্ামকর রহ. বমলন, মাতৃগমর্ব হর্মক ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালাম কতৃবক ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক রসজদা করার
অর্ব হল, রদ্ধার্ীল সমর্বনকারীরূমপ রতরন তার সামমন অবনরমত
হময়মিন।
মামলক রবন আনাস রহ. এ রসজদা করার ঘটনারট বণবনা কমর বমলন,
এমত কমর ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর উপর ‘ঈসা ‘আলাইরহস
সালামমর হরষ্ঠে প্রমারণত হয়।
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর রিতীয় গুণ বণবনা করা হময়মি,
রতরন সরদার হমবন। হযরত সারয়দ ইবনুল মুসাইরয়ব রহ. বমলন, এর
অর্ব হল, রতরন আমলম ও ফকীহ হমবন।
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর তৃতীয় গুণ বণবনা করা হময়মি, রতরন
সাংযমী হমবন। ইবমন কাসীর রহ. ‘আর্-রর্ফা’ গ্রে হর্মক কাজী ইয়াজ
রহ. এর এ বক্তবয উমল্লখ কমরমিন, “হজমন রাখা আবশ্যক,
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর প্রর্াংসায় আল্লাহ তা‘আলা ‘সাংযমী
হমবন’ বমল হয গুণ উমল্লখ কমরমিন, হকউ এর অর্ব কমরমিন স্বর্াব
র্ীতু। হকউ কমরমিন হপারুষহীন। বস্তুত এর অর্ব এমনরট নয়। কারণ,
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

20

প্রবীণ মুফাসরসর আমলমগণ এ অর্ব গ্রহণ কমরনরন। তারা বমলন,
হপারুষহীনতা ও স্বর্াবর্ীরুতা হল খুাঁত ও ত্রুরটবাচক র্ে, যা
নবীমদর হেমত্র হবমানান। মূলত এর অর্ব হল, রতরন রনষ্কলুষ ও
পরঙ্কলতামুক্ত হমবন। রতরন এসব হমত রনমজমক সম্পূণব গুরটময় রনমবন।
হকউ এর অর্ব কমরমিন, রতরন কুপ্রবৃরত্ত হমত রনমজমক সাংযত
রাখমবন। হকউ বমলমিন, তার হকান রকমমর নারী আসরক্ত হমব না।
এমত প্রমারণত হয়, রববামহ অেম হওয়ার রবষয়রট র্ারীররক
অসম্পূণবতার পররচায়ক আর রববামহ সেম হময়ও হপারুষমক রনয়ন্ত্রমণ
রাখমত পারমল হসটা কামালামতর প্রমাণ বহন কমর।”
কাজী ইয়ামজর আমলাচনা হর্মষ আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. বমলন,
‘সাংযমী ও নারীমদর প্ররত রবরাগী হমবন’ বমল ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমর রবমর্ষ গুণ বণবনা করা হময়মি। এর অর্ব এই নয় হয, রতরন
নারীর সাংস্পমর্ব সেম হমবন না। বরাং এর অর্ব হমলা, রতরন অশ্লীলতা
ও পাংরকলতা হমত রনরাপদ র্াকমবন। আর এটা রববাহ-সাংসার ও সন্তান
জন্মদামনর অন্তরায় নয়।
বলাবাহুলয, হয বযরক্ত রববাহ করমত এবাং রববাহসাংক্রান্ত যাবতীয়
দারয়ে পালন করমত সেম হয় এবাং তা আল্লাহ তা‘আলার রবধান
পালমন বাধার কারণ না হয়, তার জন্য রববাহ ও সাংসার যাপন বি
মযবাদার রবষয়। এটাই আমামদর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর তরীকা। রববাহ তাাঁর জীবমন মহান
প্ররতপালমকর ইবাদত পালমন অন্তরায় হমত পামররন। বরাং এমত তাাঁর
ইবাদত-বমন্দগী উত্তমরাত্তর বৃরদ্ধ হপময়মি। রতরন স্ত্রীমদর সতীে রো
কমরমিন, তামদর অরধকার আদায় কমরমিন, তামদর জন্য উপাজবন
কমরমিন, আর রবমর্ষত তামদর ধমবীয় পর্রনমদবর্না দান কমরমিন।
সুতরাাং রববাহ আমামদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর সুন্নত
ও আদর্ব। এসম্পমকব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বমলমিন, ‘রববাহ করা আমার সুন্নত।’ ( স্বীয় সুন্নাত সম্পমকব
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমরক বণবনায়
বমলমিন, ) হয আমার সুন্নত হর্মক মুখ রফররময় রনমব, হস আমার
উম্মত নয়।’
যরদও রববাহ করাটা সাধারণ মানুমষর রনকট পারর্বব রবষয় বমল
রবমবরচত, রকন্তু নবীরজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর সুন্নাত
হমাতামবক সাংসারজীবন রনিক পারর্বব হকান রবষয় নয়, সাংসারজীবন
দীমনর চারহদা পূরমণরই অাংর্। রববাহ ও সাংসারজীবমনর সামর্
সাংযমমর হকান রবমরাধ হনই। তাই এমেমত্র রববামহর সামর্ই সাংযম
অবলম্বন জরুরী।
সুতরাাং ইসলামমর চারহদা হল, সাংসাররবহীন ববরাগী হময় র্াকমব না।
বরাং রববাহ ও ঘর-সাংসার করার সামর্ সামর্ রনমজমক যাবতীয়
পরঙ্কলতা ও নাজাময়য কমব হর্মক রবরত রাখমব। আর আল্লাহ
তা‘আলার ইবাদত-বমন্দগীমত রনমজমক যর্াযর্র্ামব রনময়ারজত
রাখমব।
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর চতুর্ব গুণ বলা হময়মি, ‘রতরন
পুণযবান নবী হমবন।’ বস্তুত সকল নবীই পুণযবান রিমলন। তাাঁরা
রিমলন সম্পূণব মাসুম বা রনষ্পাপ। তারাই সববপ্রর্ম ও পররপূণবরূমপ
আল্লাহর দীন পালনকারী। আর নবুওয়যামতর রবষয়রট হযমহতু আল্লাহর
পে হর্মক রবমর্ষর্ামব মমনানয়মনর রবষয়। তাই নবীগণ দুরনয়ামত
জন্মই গ্রহণ কমরন নবী হওয়ার মহান গুণ রনময়। রকন্ত পৃর্ীরবর মানুষ
তা জানমত পামর নবুওয়যাত প্রারপ্তর পর।
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর হেমত্র বযরতক্রম রিল, আল্লাহ
তা‘আলা হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমক তাাঁর সন্তান জমন্মর
পূমবব, এমনরক মাময়র গমর্ব আসার পূমববই সন্তামনর নাম ইয়াহইয়া
হওয়া এবাং তাাঁর নবী হওয়ার বযাপামর সুসাংবাদ জারনময় রদময়রিমলন।
এটাই রিমলা হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর চতুর্ব ববরর্ষ্ট্য।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

22

ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর আল্লাহর্ীরত
হযরত হাররস আর্আরী রা. হমত বরণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমক পাাঁচরট বামকযর উপর আমল করমত বমলমিন এবাং বনী
ইসরাইলমক আমল করার জন্য রনমদবর্ রদমত বমলমিন। এ বযাপামর
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর রবলম্ব হওয়ার উপক্রম হময়রিমলা।
তখন ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম তামক বলমলন, আপনামক হতা
রনমদবর্ হদওয়া হময়মি, পাাঁচরট রবষময়র উপর আপরন রনমজ আমল
করমবন এবাং বনী ইসরাইলমক আমল করার রনমদবর্ রদমবন। হয়
বযাপাররট আপরন বনী ইসরাইলমক জানান নতুবা আরম জারনময় রদই।
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম বলমলন, আপরন যরদ এমেমত্র আমার
হচময় অগ্রগামী হন, তমব আমার আর্ঙ্কা হমচ্ছ, আল্লাহ তা‘আলা
আমামক র্ারস্ত রদমবন অর্বা মারটর রনমচ ধরসময় রদমবন। এরপর
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম বনী ইসরাইলমক বায়তুল মুকাদ্দামস
একত্র করমলন। ফমল মসরজদরট কানায় কানায় র্মর হগল।
তখন ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম রমম্বমর রগময় বসমলন এবাং আল্লাহ
তা‘আলার গুণ-প্রর্াংসা কমর বলমলন, আল্লাহ তা‘আলা আমামক
পাাঁচরট রবষময় আমল করার রনমদবর্ রদময়মিন এবাং আপনামদর আমল
করার জন্য রনমদবর্ রদমত বমলমিন।
১. আপনারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করুন এবাং তার সামর্ কাউমক
র্রীক করমবন না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত কমর তার সামর্
হকান রকিু র্রীক করার উপমা ঐ বযরক্তর মমতা, হয রনমরট স্বণব অর্বা
হরাপযমুদ্রা িারা একটা দাস ক্রয় করল আর এই দাস কাজ কমর যা
উপাজবন কমর, তা রনমজর মরনবমক না রদময় অন্য কাউমক রদময় হদয়।
আপনামদর হকউ রক চান তার দাস এমন হহাক? রনশ্চয় চান না। রনশ্চয়
আল্লাহ তা‘আলা আপনামদর সৃরষ্ট্ কমরমিন এবাং রতরনই আপনামদর
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আহার হযাগান; সুতরাাং তাাঁর ইবাদত করুন এবাং তার সামর্ হকান
রকিুমক র্রীক করমবন না।
২. আরম আপনামদর নামামযর রনমদবর্ রদরচ্ছ। আর তা মনমযাগ রদময়
পিার জন্য বলরি। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তার নামাযরত বান্দার
প্ররত মমনামযাগী হন,
যতেণ হস নামায হর্মক অন্যরদমক
অমমনামযাগী না হয়। সুতরাাং যখন আপনারা নামায পিমবন, তখন
অমমনামযাগী হমবন না।
৩. আরম আপনামদর হরাযার রনমদবর্ রদরচ্ছ। কারণ, এর উদাহরণ
হমলা, একবযরক্ত এক জনসমাগমমর মামঝ রময়মি। তার কামি রমর্ক
আম্বমরর একরট র্মল আমি। আর্পামর্র সকমলই হসই রমর্মকর ঘ্রাণ
পামচ্ছ। রনশ্চয় হরাযাদামরর মুমখর গে আল্লাহ তা‘আলার রনকট রমর্কআম্বমরর ঘ্রামণর হচময়ও হবরর্ সুগেময়।
৪. আরম আপনামদর দান-সদকার রনমদবর্ রদরচ্ছ। কারণ, এর
উদাহরণ হল ঐ বযরক্তর মমতা, যামক র্ত্রুবারহনী আটক কমর রনময়
হগল এবাং তার হাত ঘামির সামর্ রমরলময় হবাঁমধ হফলল। অতঃপর
তামক হতযা করার জন্য প্রস্তুত হমলা। তখন হস বলমলা, আরম রক
আপনামদর হাত হর্মক মুরক্তপণ রদময় িািা হপমত পারর? এই প্রস্তামব
তারা রারজ হময় হগল। ফমল হস তামদর মুরক্তপণ রদময় রনমজমক মুক্ত
কমর রনল। (অনুরূপ দান-খয়রাত মানুষমক জাহান্নাম ও রবপদ-আপদ
হর্মক মুরক্ত হদয়)।
৫. আরম আপনামদর হবরর্ হবরর্ কমর আল্লাহর রযরকর করার রনমদবর্
রদরচ্ছ। কারণ, এর উদাহরণ হল ঐ বযরক্তর ন্যায়, যামক র্ত্রুবারহনী
রপিু ধাওয়া কমরমি আর হস সুদৃঢ় এক হকল্লায় এমস আরয় রনময়মি।
বস্তুত বান্দা র্য়তামনর ফাাঁদ হমত সবচাইমত হবরর্ রনরাপদ র্ামক
তখন, যখন হস আল্লাহর রযরকমর মর্গুল র্ামক।
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হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম এই বয়ান কমর রমম্বর হর্মক
হনমম পিমলন।
এই হাদীস বণবনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বমলন, আরমও হতামামদর পাাঁচরট রবষময়র রনমদবর্ রদরচ্ছ, হযগুমলার
বযাপামর আল্লাহ তা‘আলা আমামক রনমদবর্ রদময়মিন।
১. মুসরলমমদর দলবদ্ধ হময় র্াকা।
২. দীমনর হনতার হুকুম মনমযাগ রদময় হর্ানা।
৩. দীমনর হনতার হুকুম মানা।
৪. দীমনর জন্য রহজরত করা।
৫. আল্লাহর পমর্ রজহাদ করা।
কারণ, হয বযরক্ত মুসরলমমদর জামা‘আত হর্মক এক রবঘত পররমাণও
সমর দাাঁিাল (অর্বাৎ ইসলামী আকীদার মমধয সামান্য পররমাণ
পররবতবন ঘটাল), হস তার গদবান হমত ইসলামমর হবরি খুমল
হফলমলা। তমব যরদ হস পুনরায় মুসরলমমদর জামামত রফমর আমস
(অর্বাৎ ঈমান-আকীদা রেক কমর) তাহমল তার কর্া রর্ন্ন। আর হয
বযরক্ত জামহলী যুমগর মমতা হকান কর্ার রদমক আহ্বান কমর, হস
জাহান্নামমক রনমজর রেকানা বারনময় হনয়।
সাহাবীগণ রজমজ্ঞস করমলন, আল্লাহর রাসূল, হস নামায-মরাযা
আদায় করমলও,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বলমলন, যরদও হস নামায-মরাযা আদায় কমর এবাং রনমজমক মুসরলম
বমল দারব কমর।
আর হতামরা মুসরলমমদর তামদর নাম ধমর আহ্বান কমরা, আল্লাহ
তা‘আলা হয নামম তামদর নামকরণ কমরমিন আর হসটা হমলা
‘আল্লাহর বান্দা’।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
ওফাত
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যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর ওফামতর বযাপামর সহীহ সনমদ হকান
বণবনা পাওয়া যায় না। হস কারমণ তাাঁর মৃতুয স্বার্ারবকর্ামব হময়রিল
নারক রতরন র্হীদ হময়রিমলন, তা দৃঢ়তার সামর্ বলা যায় না। আর
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর বযাপামর সহীহ সনমদ শুধু এতটুকু
পাওয়া যায় হয অবাধয সম্প্রদায় বনী ইসরাইল অন্যান্য অমনক নবীর
মত তামকও র্হীদ কমর রদময়রিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইরয়ব রহ. এর
বণবনা হমাতামবক রতরন বতবমান রসররয়ার রাজধানী দামমমে র্হীদ হন।
হযরত সারয়দ রবন মুসাইরয়ব রহ. হমত বরণবত, রতরন বমলন, বাদর্া
বখমতনসর যখন দামমর্মক আমসন, তখন হসখামন ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালামমর রক্ত টগবগ করমত হদমখ হলাকমদর এর কারণ
রজমজ্ঞস কমরন। স্থানীয় হলামকরা সব ঘটনা খুমল বমল। ঘটনা শুমন
বখমতনসর (মপররচাদ হনজার) এর বদলা রনমত সত্তরহাজার ইহুদীমক
হতযা কমরন। এমত কমর হসই রমক্তর টগবমগ র্াব হর্মম যায়। এ
বণবনা হর্মক শুধু এতটুকু বুঝা যায় হয, হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমক বনী ইসরাইল দামমর্মক র্হীদ কমর হদয়া হময়রিল। রকন্তু
র্হীদ হওয়ার রবস্তাররত রববরণ হকান সহীহ বণবনায় পাওয়া যায় না।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
র্াহাদামতর বযাপামর রর্রত্তহীন বণবনা
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
র্াহাদামতর বযাপামর রবরর্ন্ন ঘটনা জনমুমখ প্রচরলত আমি। হযগুমলা
আরম্বয়াময় রকরামমর র্ানরবমরাধী ও হবয়াদবীমূলক। এর মমধয রকিু
হতা এমকবামরই সনদরবহীন বামনায়াট, রকিু বণবনার সনদ হাদীস
রবর্ারদমদর মমত অগ্রহণমযাগয। আবার রকিু ঘটনা পাওয়া যায় এমন
সব ইসরাঈলী হরওয়াময়মত, হযগুমলা ইসলামমর হমারলক রুরচর সামর্
সাাংঘরষবক হওয়ার কারমণ পররতযাজয।
সমচতন পােক হযন এসব রর্রত্তহীন ঘটনা বণবনা ও রবশ্বাস করা হর্মক
রবরত র্াকমত পামরন হসজন্য এখামন এ সাংক্রান্ত একরট দীঘব বণবনা
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উমল্লখ কমর তার রবমশ্লষণ করা হমচ্ছ। হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস
রা. এর সূমত্র রাসূমল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর রদমক
সম্পৃক্ত হস বণবনারটর প্রর্ম অাংমর্ ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
র্হীদ হওয়ার ঘটনা এবাং রিতীয় অাংমর্ যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালামমর র্াহাদামতর কর্া বলা হময়মি।
রর্রত্তহীন বণবনার প্রর্ম অাংর্: ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্হীদ
হওয়া প্রসে
রমরামজর রামত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমক আসমামন হদখমত হপময় সালাম রদমলন এবাং
বলমলন, ‘হহ আবু ইয়াহইয়া, আপনার হতযাকান্র্ সম্পমকব রবস্তাররত
বলুন, হসটা কীর্ামব সাংঘরটত হময়রিল এবাং বনী ইসরাইল সম্প্রদায়
আপনামক হকন হতযা কমররিল?’ তখন যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম
বলমলন, ‘হহ মুহাম্মদ, আরম আপনামক সব বলরি, আমার পুত্র
ইয়াহইয়া রিল হস যুমগর সবচাইমত র্ামলা হিমল এবাং অতযন্ত সুদর্বন
যুবক। আর হস রিল আল্লাহর বাণী, সরদার ও সাংযমর্ীলতার বাস্তব
নমুনা। তার রর্তমর হকান নারীর প্ররত হকানরূপ হমাহ রিল না। রকন্তু
একসময় বনী ইসরাইমলর রাণী তার প্ররত আসক্ত হময় পমি। রাণী
রিল চররত্রহীন। হস ইয়াহইয়ার কামি তার আসরক্তর কর্া জারনময় দূত
পাোয়। আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়ামক রনরাপমদ রামখন। ফমল হস এই
আহ্বান প্রতযাখযান কমর। ফমল রাণী েুি ও ক্রুদ্ধ হময় ইয়াহইয়ামক
হতযার পররকল্পনা কমর।
বনী ইসরাইমলর মামঝ প্ররতবির একটা উৎসব পারলত হত। হসই
উৎসমব সবাই জমা হমতা। আর রাজার একটা নীরত রিল, হস
প্ররতশ্রুরত রদময় প্ররতশ্রুরত র্ে করমতা না এবাং রমর্যা বলমতা না।
রাজা উৎসমবর রদন উৎসমব হযাগদামনর জন্য হবর হমলা। রাণী
রাজামক রবদায় জানামনার জন্য তার সামর্ হবররময় এমলা। এমত রাজা
খুব খুরর্ হমলা। অর্চ ইমতাপূমবব রাণী এমনরট করমতা না। যখন রাণী
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রাজামক রবদায় সম্ভাষণ জানামলা, তখন রাজা বলমলা,
হতামার এ কামজ সন্তুষ্ট্ হলাম। কামজই তুরম যা চাইমব, আরম
হদমবা। রাণী বলমলা, আরম যাকাররয়ার পুত্র ইয়াহইয়ার রক্ত
রাজা বলমলা, তুরম এ িািা অন্যরকিু চাও। রাণী বলমলা, না,
এটাই চাই। রাজা বলমলা, আচ্ছা, তা-ই হতামামক হদমবা।

আরম
তা-ই
চাই।
আরম

তখন রাজা তার বারহনী পারেময় রদল ইয়াহইয়ামক হতযা করার জন্য।
ইয়াহইয়া তার কমে নামায আদায় কররিমলন। আরম তার পামর্
দাাঁরিময় নামায আদায় কররিলাম। তারা তামক জবাই কমর একরট
পামত্র তার রিন্ন মস্তক ও রক্ত রাণীর কামি রনময় হগমলা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলমলন, তখন আপনার
বধমযবর সীমানা হকান পযবাময় রগময় হপাাঁমিরিল? যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালাম বলমলন, আরম নামাময মর্গুল রিলাম। এই অবস্থায়
হকানরদমক এতটুকু রফমর তাকাইরন।
রর্রত্তহীন বণবনার রিতীয় অাংর্: যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্হীদ
হওয়া প্রসে
এরপর যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম বমলন, এই অন্যায় ও জুলুমমর
কারমণ ঐরদন সেযামবলা আল্লাহ তা‘আলা রাজা, তার পররবারপররজন ও অনুচরবগব সবাইমক মারটমত ধরসময় হদন। তখন হর্ারমবলা
বনী ইসরাইল বলমলা, যাকাররয়ার প্রর্ু যাকাররয়ার কারমণ হক্রাধারিত
হময়মিন। এমসা, আমরা আমামদর বাদর্ার জন্য হক্রাধারিত হই।
প্ররতমর্াধ স্বরূপ আমরা যাকাররয়ামক হতযা করমবা। তখন তারা
আমামক হতযা করার জন্য আমার সোমন হবররময় পিমলা।
এরদমক একজন সাংবাদবাহক এমস এই র্ীরতকর অবস্থার কর্া
আমামক জানামলা। আরম বনী ইসরাইমলর হাত হর্মক আত্মরোর জন্য
সমর পিমত লাগলাম। রকন্তু ইবলীস র্য়তান তামদর সম্মুমখ আমার
সোন বমল রদমলা। তখন তারা আমার রপিু রনমলা।
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হসসময় আমার আর্ঙ্কা হমলা, পারলময় তামদর হচামখর আিাল হওয়া
সম্ভব না। তবু হযমত লাগলাম। তখন হোৎ আমার সামমন একরট বৃে
পিমলা। বৃেরট আমামক হর্মক বলমলা, ‘আমার রর্তমর আসুন।
আমার রর্তমর আসুন’। এই বমল বৃেরট আমার জন্য রবদীণব হময় হগল।
আরম তরিঘরি কমর তার রর্তমর ঢুমক পিলাম।
এরদমক ইবলীস হদামি এমস আমার চাদমরর একটা অাংর্ ধমর
হফলমলা। তখন বৃেরট সামর্ সামর্ রমমল হগমলা, রকন্তু আমার চাদমরর
হকানারট গামির বাইমর হবর হময় রইমলা।
বনী ইসরাইল গািরটর কামি এমল র্য়তান তামদর বলমলা, হতামরা
রক তামক হদমখারন? হস হতা যাদুবমল এই বৃমের রর্তমর ঢুমক
পমিমি। এই হদমখা, তার চাদমরর হকানা হবর হময় আমি।
তারা তা হদমখ বলমলা, গািরটমক আমরা জ্বারলময় হদমবা। ইবলীস
বলমলা, আমর, গািরটমক করাত রদময় রচমর হফমলা। হর্মষ করাত
রদময় গামির সামর্ আমামক রিখরণ্ডত করা হয়।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলমলন, আপরন রক হকান
আঘাত বা বযর্া পানরন? রতরন বলমলন, না, বরাং গািরট বযর্া
হপময়মি। আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রাণ তার রর্তমর প্রমবর্ কররময়
রদময়রিমলন।
এই বণবনারট ইবমন আসারকর রহ. ‘তারীখু মাদীনারত রদমার্ক’ - এ
উমল্লখ কমরমিন। এই বণবনার সনমদ একজন রাবী রময়মিন, যার নাম
ইসহাক রবন রবর্র। যামক মুহারদ্দসীমন রকরাম
 مرتوكএবাং كذاب وضاع
ইতযারদ র্মে রবমর্ষারয়ত কমরমিন।
আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. উক্ত হাদীসমক রনতান্ত দুলবর্ উপস্থাপনা ও
রবরল হাদীস রহমসমব অরর্রহত কমর বমলমিন, হাদীসরট রাসূলুল্লাহ
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর রদমক রনসবত হওয়ার বযাপামর
যমর্ষ্ট্ সমন্দহ রময়মি।
তারীমখ রদমার্মক যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর ঘটনারট ওহাব
ইবমন মুনারব্বহ ও সাঈদ ইবনুল মুসারয়যব রহ. হর্মক বণবনা করা
হময়মি। রকন্তু হসগুমলার সনদও (বণবনাসুত্র) রনর্বর করার মত নয়।
হমাটকর্া, প্রর্ম বণবনার রদমক লে করমল ঘটনাদুমটা সম্পূণব
বামনায়াট। আর ওয়াহহাব ইবমন মুনারব্বহ ও সাঈদ ইবনুল মুসারয়যব
রহ. এর বণবনার রদমক লে করমল প্রর্মত তারা এগুমলা বমলমিন রক
না, তাই রনরশ্চত নয়। রিতীয়ত এগুমলা তামদর বক্তবয রহমসমব
প্রমারণত হমলও এমেমত্র তামদর উৎস হমলা ইসরাঈলী হরওয়াময়ত।
আমলাচয ঘটনায় হস বক্তবয কুরআন-হাদীমসর মূলনীরতর সামর্
সাাংঘরষবক হওয়ার কারমণ তা গ্রহণমযাগয নয়।
এ কারমণই ইবমন কাসীর রহ. বমলমিন হয,
রবষয় রময়মি যা সবববস্থায় পররতযাজয’।

‘এ বণবনায় এমন সব

কখমনা কখমনা এই কারহনীমক আমরা মারাত্মকর্ামব উপস্থাপন করা
হয়। বলা হয়, ‘আল্লাহর পররবমতব গামির কামি সাহাযয চাওয়ার
কারমণ আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমক এই র্ারস্ত
রদময়রিমলন’।
হদখুন, এমকমতা বামনায়াট ও পররতযাজয একরট ঘটনা বণবনা করা
হমচ্ছ। তার উপর আবার হস ঘটনার কারণ খুাঁমজ হবর একজন নবীর
উপর তা আমরাপ করা হমচ্ছ। অর্চ এ অাংমর্র অবস্থা আমরা হবহাল।
হকান ইসরাঈলী হরওয়াময়মতও একর্া খুমাঁ জ পাওয়া যায় না।
নবী-রাসূলগমণর র্ামন এধরমনর অরর্মযাগ আমরাপ করা চরম
পযবাময়র ধৃষ্ট্তা। এ ধরমনর আপরত্তকর কর্া রবশ্বাস করা, বণবনা করা
সবরকিু হর্মক হবাঁমচ র্াকমত হমব।
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যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
ঘটনা হর্মক রর্ো
মূলত পরবত্র কুরআমন নবীগমণর ঘটনা বণবনার মূল উমদ্দশ্য হমলা,
মানবজারতমক জরুরী রবষয়ারদ রর্োদান করা। যার কারমণ হযরত
ইউসুফ ‘আলাইরহস সালাম বযতীত অন্য হকামনা নবী-রাসুমলর পূণবাে
ও ধারাবারহক জীবনী পরবত্র কুরআমন আমলারচত হয়রন। বরাং তামদর
জীবমনর রর্েণীয় খণ্ড খণ্ড অাংর্ রবরর্ন্ন জায়গায় রববৃত হময়মি।
হসই রনররমখ হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালামমর জীবমনর রর্েণীয় অাংর্গুমলা কুরআন-হাদীমস
উমল্লখ করা হময়মি। এই মহান দুই নবীর জীবনী হর্মক আমামদর
অজবন করমত হমব, ইবাদত-মুজাহাদা, কুররপু দমন ও আত্মশুরদ্ধ
অজবমনর রর্ো। হসই সামর্ বারতমলর সামমন মার্া নত না কমর আল্লাহ
তা‘আলার রবধান পালমনর জন্য দৃঢ় প্ররতজ্ঞ হমত হমব। এজন্য
প্রময়াজমন জীবন রবরলময় রদমত প্রস্তুত র্াকমত হমব।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জীবনচররত
ইমতাপূমবব যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচনায় প্রাসরেকর্ামব
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জন্মপরবতবী রকিু ঘটনা এবাং
তৎসাংরশ্লষ্ট্ আয়ামতর বযাখযা আমলারচত হময়মি। এখন তাাঁর সম্পমকব
অন্যান্য বণবনা হপর্ করা হমচ্ছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
ۤ
ِۢض َهاِم ْن
َ هلل ِا ْص َط ٰٰف ِ ٰا َد َم َِو ُن ْو ًح
َ ٰل ِاِ بْ ٰره ْي َم َِو ِا
َ اِو ِا
ُ ّی ِ○ ِذُريَ ًِة ِۢ َب ْع
َ اِ َن ِا
َ ْ ٰل ِع ْم ٰر َن ِع ََل ِال ْٰعل َم

ؕ ٍ َب ْع
○م
ِ ٌ هللِ َسم ْي ٌعِ َعل ْي
ُ ض َِوا

আল্লাহ তা‘আলা আদম ও নূহমক এবাং ইবরাহীম ও ইমরামনর
বাংর্ধরমক রবশ্বজগমত মমনানীত কমরমিন। তারা এমক অপমরর
বাংর্র্ুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা সববমরাতা ও সববজ্ঞ।
‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম সম্পমকব রিস্টানমদর ভ্রান্ত রচন্তা
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আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল ইমরামনর ৮৩রট আয়াত রিস্টানমদর ভ্রান্ত
রবশ্বাস অপমনাদমনর জন্য অবতীণব কমরমিন। তামদর দারব রিল,
আল্লাহ তা‘আলা সন্তান ধারণ কমরমিন এবাং ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম
আল্লাহর পুত্র। অর্চ আল্লাহ তা‘আলা এসব হমত পরবত্র। ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালাম হমলন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
একবার নাজরান এলাকা হমত একরট রিস্টান-প্ররতরনরধদল রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর দরবামর সাোমতর জন্য এমলা এবাং
এক পযবাময় তারা রত্রেবাদ সম্বমে আমলাচনা শুরু কমর রদমলা। তারা
বলমলা, আল্লাহ তা‘আলা হমলন রতন স্রষ্ট্া এক। তামদর রবশ্বাসমমত
রতন স্রষ্ট্া হমলন, ( ১) পরবত্র সত্তা, ( ২) ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম
ও (৩) মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম। রিস্টান-প্ররতরনরধদমলর এই ভ্রান্ত
দারব প্রতযাখযামনর রনরমমত্ত আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল ইমরামনর শুরুর
আয়াতগুমলা অবতীণব কমরমিন।
এই আয়াতগুমলামত আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট্ বমল রদময়মিন, ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার একজন অনুগত বান্দা ও রাসূল
বব রকিু নন। তাাঁমক রতরন রনজ হুকুমমর িারা সৃরষ্ট্ কমরমিন এবাং রপতা
িািা মাতৃগমর্ব কুদরতীর্ামব তাাঁর আকৃরত দান কমরমিন। অন্যান্য
সৃরষ্ট্জীমবর হেমত্র হযমনরট হময় র্ামক তাাঁর সৃরষ্ট্ হতমনর্ামবই হময়মি।
তমব এখামন শুধু উপায় গ্রহমণর হেমত্র রর্ন্নতা হময়মি।
বারহ্ক উপায় গ্রহণ িািা মানুমষর সৃরষ্ট্ এই প্রর্ম নয়। মানবজমন্মর
শুরুই হতা হময়মি এর্ামব। হযরত আদম ‘আলাইরহস সালামমক
আল্লাহ তা‘আলা মাতা ও রপতা িািা সম্পূণব কুদরতীর্ামব সৃরষ্ট্
কমররিমলন।
অতএব, বারহ্ক উপায় গ্রহণ বযরতত হকউ জন্ম রনমলই যরদ কাউমক
আল্লাহর পুত্র বলা যুরক্তসেত হমতা, তমব আদম ‘আলাইরহস
সালামমক আল্লাহর সন্তান রহমসমব দারব করা হবরর্ হযারক্তক হমতা।
অর্চ ইমতাপূমবব হকউ এমন দারব হতামলরন। সুতরাাং শুধু রপতা িািা
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জন্ম হনয়ার কারমণ ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক আল্লাহর পুত্র দারব
করা সম্পূণব অমযারক্তক।
পরবত্র কুরআমনর বণবনামমতও জন্ম প্ররক্রয়ার হেমত্র আদম ‘আলাইরহস
সালামমর সামর্ ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর সামঞ্জস্য রময়মি। এ
রবষময় পরবত্র কুরআমন ইরর্াদ হময়মি,

ؕ َ اِ َنِ َمث ََلِع ْي ٰٰسِع ْن َدِاهللِک ََمثَلِ ٰا َد
َِالِلَ ٗهِكُ ْنِف ََيك ُْو ُن
َ ابِ ُث َمِق
ٍ م ِ َخل َ َق ٗهِم ْنِ ُت َر
আল্লাহ তা‘আলার রনকট ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর দৃষ্ট্ান্ত আদম
‘আলাইরহস সালামমর সদৃর্। আল্লাহ তা‘আলা (মা-বাবার অনুষে
িািাই) মারট হর্মক আদম ‘আলাইরহস সালামমক সৃরষ্ট্ কমরমিন।
অতঃপর শুধু বমলমিন, হময় যাও, সমে সমে তা হময় যায়।
পরবত্র কুরআমন অন্য আয়ামত ইরর্াদ হময়মি,
َِوِ َماِۤ ا َ ْم ُر َناِۤ ِا َْل َِواح َدةٌِكَل َْم ٍ ٍۭحِبا ل َْب َصر
আমার আমদর্ হতা হচামখর পলমক একরট কর্ায় রনষ্পন্ন হময় যায়।
বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা মানবসৃরষ্ট্র হেমত্র আমামদর জানামমত এ পযবন্ত
চাররট প্ররক্রয়া অবলম্বন কমরমিন। এর মমধয একরট হতা মা-বাবার
হযার্ রমলন প্ররক্রয়া। হযরট সববজনরবরদত সাধারণ প্ররক্রয়া। এই
প্ররক্রয়ারটমক আল্লাহ তা‘আলা মানব ও সকল প্রাণীজগমতর জন্য
স্বর্াবজাত কমর রদময়মিন।
বাকী রতনরট প্ররক্রয়া আল্লাহ তা‘আলার জন্য সহজাত হমলও মানুমষর
দুববল হমধার কামি হসগুমলা অমলারকক। হসই প্ররক্রয়াগুমলা এই,
১. আদম ‘আলাইরহস সালামমক রনিক মারট হমত সৃরষ্ট্ কমরমিন।
এমেমত্র মা-বাবার হকান উপায় বযবহার কমরনরন।
২. হাউওয়া আলাইহাস সালামমক আদম ‘আলাইরহস সালাম হমত সৃরষ্ট্
কমরমিন। এমেমত্র মাতৃমের হকান উপায় বযবহৃত হয়রন।
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৩. ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক শুধু মাতৃমের উপায় বযবহার কমর সৃরষ্ট্
কমরমিন। এমেমত্র রপতৃমের হকান অনুষে বযবহৃত হয়রন।
মানবসৃরষ্ট্র এই চাররট ধাপ আল্লাহ তা‘আলার অসীম র্রক্ত ও মহান
েমতার প্রমাণ বহন কমর।
রিস্টানমদর লেয কমর অবতীণব আয়াতগুমলামত আল্লাহ তা‘আলা
মমনানয়মনর হেমত্র প্রর্মত হযরত আদম ‘আলাইরহস সালাম এবাং
তার প্রবরতবত র্রী‘আমতর অনুসারী ও অনুগতমদর কর্া উমল্লখ
কমরমিন। এরপর রবমর্ষর্ামব ইবরাহীম ‘আলাইরহস সালামমর
বাংর্ধরমদর কর্া উমল্লখ কমরমিন। হযরত ইসমাঈল ‘আলাইরহস
সালাম ও ইসহাক ‘আলাইরহস সালামমর বাংর্ধরও এর আওতার্ুক্ত।
এরপর পরবত্র এই পররবামরর বরধবত অাংমর্র কর্া আমলাচনা
কমরমিন, তারা হমলন ইমরান ‘আলাইরহস সালামমর বাংর্ধর। এই
বাংমর্ই হযরত ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর মাতা হযরত মাররয়াম
‘আলাইরহস সালাম জন্মগ্রহণ কমরমিন। এসব আয়ামত ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর জননী মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর ঈষৎ
জন্মবৃত্তান্ত ও রকিু জীবনাচারও তুমল ধরা হময়মি।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর রপতা রিমলন হযরত ইমরান
‘আলাইরহস সালাম। কামরা কামরা মমত হযরত ইমরান ‘আলাইরহস
সালামমর রপতার নাম বারর্ম। প্রখযাত ইরতহাসরবদ ইবমন আসারকমরর
মমত, তার রপতার নাম মাসান। তমব রতরন হয দাউদ ‘আলাইরহস
সালামমর বাংর্ধর, এ বযাপামর কামরা রিমত হনই।
হযরত ইমরান ‘আলাইরহস সালাম তৎকালীন সমময় একজন
খযারতমান ইমাম রিমলন। মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর মাতা হান্না
আলাইহাস সালাম রিমলন একজন মহীয়সী ও ধমবপ্রাণ নারী। হান্না
ইবরানী র্ে। রসররয়ায় ‘হান্না মে’ নামম একরট প্ররসদ্ধ মে রময়মি।
হান্না আলাইহাস সালামমর কবর দামমর্ক র্হমরর উপকমে অবরস্থত।
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মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জন্ম ও তার মাময়র মান্নত
ইবমন ইসহাক রহ. বমলন, মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর মা হান্নার
সন্তান হত না। একবার রতরন হদখমলন, একটা পারখ স্বীয় বাচ্চার মুমখ
আহার তুমল রদমচ্ছ। মমতা-মধুর এই দৃশ্য হদমখ তার মমন সন্তান
লামর্র ইচ্ছা জামগ। তখন রতরন আল্লাহর নামম মানত কমরন, যরদ
তার গমর্ব সন্তান আমস তা হমল তামক বায়তুল মুকাদ্দামসর হখদমমতর
জন্য উৎসগব করমবন।
বরণবত আমি, মানত করার সামর্ সামর্ই হান্না আলাইহাস সালামমর
মারসক শুরু হয়। যখন রতরন পরবত্র হন, তখন স্বামীর সামর্ তার
সহবাস যাপন হয়। এমত হান্না আলাইহাস সালাম অন্তঃসত্ত্বা হময় যান।
এটা বুঝমত হপমর রতরন সানমন্দ বমল উেমলন,
َ کِا َ ْن َتِا
ِ ُ لسم ْي ُعِا ِلْ َعل ْي
م
َ َِن ِاِ ن
َ َربِاِّنِْ َنذَ ْر ُتِل
ْ ۚ ِنِ ُم َح َر ًراِفَ َتق ََب ْلِم
ْ َکِ َماِِفِْ َب ْط
হহ প্ররতপালক-রব, আমার গর্বস্থ সন্তানরট আপনার নামম উৎসগব কমর
রদলাম। সুতরাাং আপরন তামক আমার পে হর্মক কবুল কমর রনন।
রনশ্চয় আপরন সববমরাতা ও সববজ্ঞ।
তখনকার সামারজক রীরত রহমসমব বায়তুল মুকাদ্দামসর হখদমমতর জন্য
হকান নারী হসরবকা গৃহীত হত না। শুধু পুরুষরাই এর জন্য রনময়াগ
হপত। রকন্তু হস সমময় হদর্ীয় রনয়ম-নীরতর বযাপাররট হান্না আলাইহাস
সালামমর হখয়ামল রিল না। হস জন্য রতরন তার গমর্বর সন্তান পুত্র হমব
নারক কন্যা তা রনরশ্চত না হময়ই মান্নত কমর হফমলমিন।
যখন হান্না আলাইহাস সালামমর মান্নত করার বযাপাররট তার স্বামী
ইমরান ‘আলাইরহস সালাম জানমত পারমলন, তখন রতরন র্াবমলন,
হযমহতু মান্নত করা হময় হগমি হসমহতু মান্নত হতা অবশ্যই পূণব করমত
হমব। রকন্তু তার এ আর্ঙ্কাও হল, যরদ কন্যা সন্তান হয়, তখন
কীর্ামব মান্নত পূণব করা হমব?
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অবমর্মষ তাাঁর আর্ঙ্কাই বাস্তবারয়ত হল। হান্না আলাইহাস সালাম যখন
সন্তান প্রসব করমলন, তখন হদখমলন, রতরন কন্যাসন্তান র্ূরমষ্ঠ
কমরমিন। কন্যাসন্তানমক বায়তুল মুকাদ্দামস উৎসগব করার রবষময় হান্না
আলাইহাস সালামও র্ীষণ রচরন্তত হময় পমিন। র্ারাক্রান্ত হৃদময় রতরন
বলমলন,
ِ ٰ ََربِاِّنْ َِو َض ْع ُت َهآِ ا ُ ْنث
ى
হহ আমার প্ররতপালক, আরম হতা কন্যাসন্তান প্রসব কমররি।
তাাঁমক সান্তনাবাণী শুরনময় আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
َ هللِا َ ْعل َمِب َماِو َض َع ْتِو ل َْي َس
ِ ٰ َِالذك َُرِك َْاْل ُ ْنث
ى
ُ ُ َوا
َ
َ

হস কী সন্তান প্রসব কমরমি, এটা আল্লাহ তা‘আলা র্ামলা কমরই
জামনন। আর প্রারর্বত পুত্রসন্তান এই কন্যা সন্তামনর মমতা নয়। (তামক
জ্ঞান-বুরদ্ধ ও আমল-আখলামক হিমলমদর হচময়ও হবরর্ মযবাদাবান করা
হময়মি।)
এরপর হান্না আলাইহাস সালাম বলমলন,
َ ك َِوذُريَ َت َهاِم َن
.ِِالرج ْيم
َ ِالش ْي َطان
َ َِواِّنْ َِسم َْي ُت َهاِ َم ْر َي َمِوِاِّنِْا ُع ْيذُ َهاِب
আরম তার নাম মাররয়াম রাখলাম। আর আরম তামক ও তার বাংর্ধরমক
অরর্র্প্ত র্য়তান হর্মক রোয় আপনার আরময় অপবণ করলাম।
‘মাররয়াম’ মূলত হসরমরটক র্ে। এর অর্ব প্রর্ুর হসরবকা,
ইবাদতকাররণী। হকউ হকউ বমলন, মাররয়াম প্রাচীন রসরীয় র্ে। এর
অর্ব হসরবকা।
সুন্দর এই নামরট হরমখ হান্না আলাইহাস সালাম মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর জন্য কলযাণ লার্, আল্লাহ তা‘আলার বনকটয এবাং তাাঁর
প্ররত সমরপবত হওয়ার তাওফীক কামনা কমর র্য়তান হর্মক রোয়
তামক আল্লাহ তা‘আলার আরময় হসাপদব কমরন। যামত হস পুণযবতী
হয় এবাং তার কাযবপ্রণালী তার নামমর সামর্ সেরতপূণব হয়।
মাররয়াম ও হমরী নাম রাখা সম্পমকব জরুরী কর্া
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‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর মা মাররয়ামমর আমগ হযরত মুসা
‘আলাইরহস সালামমর হবামনর নাম রিল মাররয়াম এবাং রপতার নাম
রিল ইমরান। স্বর্াবত মানুষ নবী ও সৎমলাকমদর নামমক বরকতময়
মমন কমর। তাই বনী ইসরাইমলর মামঝ ইমরান ও মাররয়াম নাম দুরট
বরকতপূণব নাম রহমসমব পররগরণত হয় এবাং অমনমকই এই দুই নামম
সন্তানমদর নাম রামখ। মুসরলমসমামজও বতবমামন এধারারট প্রচরলত
আমি। হসই রহমসমবই ইমরান ‘আলাইরহস সালামমর সহধরমবণী তার
সন্তামনর নাম মাররয়াম রামখন।
ইউমরাপ-আমমররকায় মাররয়াম নামমর রববরতবত রূপ হল হমরী, যা
হসখামন জনরপ্রয় নাম রহমসমব বহুলপ্রচরলত। রতক্ত হমলও সতয,
ইাংমরজমদর অনুকরমণ মাররয়াম র্মের রবকৃত রূপরট ইদানীাং আমামদর
মুসরলমসমামজও রপ্রয় নামমর তারলকায় স্থান হপমত শুরু কমরমি। ফমল
বহু মুসরলমপররবামর তামদর কন্যা রর্শুমদর নাম রাখমি হমরী।
অর্চ একরদমক এটা একটা শুদ্ধ সুন্দর পরবত্র নামমর রবকৃত রূপ।
অন্যরদমক এটা রবধমবী রিস্টানমদর বযবহৃত একান্ত একরট র্ে, যা
তামদর কৃরষ্ট্-কালচামরর সামর্ একাকার হময় আমি। সুতরা
মুসলমানমদর জন্য এই নামমর বযবহার রকিুমতই সমীচীন নয়।
জমন্মর রদন সন্তামনর নাম রাখা প্রসমে
আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. বমলন,
َِِواِّنْ َِسم َْي ُِت َهاِ َم ْر َي َم
আয়াতাাংর্ িারা প্রতীয়মান হয়, জন্মরদমন সন্তামনর নাম রাখা যায়।
হতমরন হযরত আনাস রা. হমত বরণবত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর হিমল ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করমল রতরন
বমলন,
ِ َ اسمِا َِبِْاِ ْب َراه ْي
م
ْ ُو ل َدِِلَِالل َ ْيل َ َة َِو ل ٌَد َِسم َْي ُتهِب
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আজ রামত আমার একরট সন্তান হময়মি। আরম আমার রপতা ইবরাহীম
‘আলাইরহস সালামমর নামম তার নামকরণ কমররি।
অন্য এক বণবনায় এমসমি, আনাস রবন মারলক রা.-এর র্াই হযরদন
জন্মগ্রহণ কমর, হসরদন রতরন তার রর্শু র্াইমক রনময় রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর রনকট আমসন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তখন সামান্য হখজুর রচরবময় রর্শুরটর মুমখ তুমল
হদন এবাং তার নাম রামখন আবদুল্লাহ।
এ হাদীস হর্মক বুঝা যায় হয, সন্তামনর নাম রাখার বযাপামর হুকুম
হমলা, জমন্মর রদনই নাম হরমখ হফলা। রকন্তু এ বযাপামর অন্যরকম
বণবনাও এমসমি। হযখান হর্মক সপ্তম রদমন নবজাতমকর নাম রাখার
কর্া বুঝা যায়। রবশুদ্ধ সূমত্র সামুরা ইবমন জুনদুব রা. হমত বরণবত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘প্ররতরট রর্শু তার
আকীকার হাতকিায় বরন্দ। তাই র্ূরমষ্ঠ হওয়ার সপ্তম রদমন তার নামম
পশু জবাই করা হমব এবাং তার নাম রাখা হমব, আর তার মার্া
মুন্র্ামনা হমব’।
এই দুই ধরমনর হাদীমসর মামঝ সমিময়র যর্ার্ব বযাখযা হল, হয বযরক্ত
রনজ সন্তামনর আকীকা হকান কারমণ রবলমম্ব করমত চায়, হস হযন
নবজাতমকর নাম রাখমত হদরর না কমর। বরাং হযরদন রর্শুরট র্ূরমষ্ঠ
হমব, হসরদনই তার নাম হরমখ হদয়। হযমনরট নবীপুত্র ইবরাহীম,
আবদুল্লাহ ইবমন আবু তালহা, ইবরাহীম রবন আবু মুসা এবাং
আবদুল্লাহ রবন যুবাইর রা.-এর হেমত্র করা হময়মি; জন্মরদমনই
তামদর সবার নাম রাখা হময়মি। আর হয বযরক্ত আপন সন্তামনর নামম
অরবলমম্ব আকীকা করমত ইচ্ছুক, হস সপ্তম রদমন তার সন্তামনর নাম
রাখমব এবাং আকীকা করমব।
এরট একরট চমৎকার সমিয়। ইমাম বুখারী রহ. ‘হয নবজাতমকর
আকীকা করা হমব না তার নামকরণ’ রর্মরানামম এ সাংরশ্লষ্ট্
হাদীসগুমলা এমন এই সমিময়র রদমকই ইরেত কমরমিন।
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উক্ত আয়াত িারা নামকরমণর সামর্ সামর্ এটাও জানা রগময়মি, হান্না
আলাইহাস সালাম নবজাতক মাররয়ামমর নামকরমণর সামর্ সামর্
তামক ও তার বাংর্ধরমক অরর্র্প্ত র্য়তান হর্মক রোমর্ব আল্লাহ
তা‘আলার আরময় হসাপদব কমরন। আল্লাহ তা‘আলা তার এই রনমবদন
কবুল কমরন এবাং মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম ও তার পুত্র ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমক র্য়তামনর সবধরমনর অরনষ্ট্ হমত রনরাপদ
রামখন।
হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, আরম রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক বলমত শুমনরি, প্রমতযক আদম
সন্তান র্ূরমষ্ট্ হওয়ার সময় র্য়তান তামক স্পর্ব কমর। র্য়তামনর এই
স্পমর্বর কারমণই নবজাতক রর্শু সমজামর হকাঁমদ উমে। তমব শুধু
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম ও তার পুত্র ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম
এর বযরতক্রম। (র্য়তান তামদর স্পর্ব করমত পামররন।) অতঃপর আবু
হুরায়রা রা. এই আয়াত পাে কমরন,
َ ك َِوذُريَ َت َهاِم َن
ِِالرج ْيم
َ ِالش ْي َطان
َ وِاِّنِْا ُع ْيذُ َهاِب
আরম তামক ও তার বাংর্ধরমক অরর্র্প্ত র্য়তান হর্মক রোয় আপনার
আরময় অপবণ করলাম।

অন্য বণবনায় আমি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
হাদীসরট ইরর্াদ কমর উক্ত আয়াত পাে কমরন।
হাদীমসর র্াষ্য িারা প্রতীয়মান হয়, হকউ যরদ রনমজর সন্তানমক
র্য়তামনর অরনষ্ট্ হমত রনরাপদ রাখার উমদ্দমশ্য এ আয়াতরট পাে
কমর, তমব আর্া করা যায়, হস সন্তান র্য়তামনর যাবতীয় অরনষ্ট্
হমত রনরাপদ র্াকমব।
ঝাি-ফুক
াঁ ও তারবজ-কবজ সম্পমকব রকিু কর্া
বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা হরাগ-বযারধ হদয়ার পার্াপারর্ তা রনরামময়র
জন্য বযবস্থাপত্রও রদময়মিন। এর মমধয রকিু বযবস্থা আমি প্রতযে।
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হযমন, কামলারজরা, মধু ইতযারদ এবাং রবরর্ন্নর্ামব প্রস্তুতকৃত
নানারকম ঔষধ। আবার রকিু বযবস্থা আমি পমরাে। হযমন, হরাগবযারধ ও রবপদ-আপদ হর্মক মুরক্ত সাংক্রান্ত হাদীমস বরণবত দু‘আ-দরূদ।
হরাগ-বযারধ ও রবপদ-আপমদর হেমত্র এসব উপায়-উপকরণ গ্রহণ
তাওয়াক্কুমলর পররপেী নয়। বরাং হাদীমসর র্াষ্য মমত, দু‘আ করা
এবাং পর্য গ্রহণ করা সুন্নত। হস রহমসমব হরাগ-বযারধর সময় রনরিবধায়
ঔষধ-পর্য বযবহার করা যায়।
আর তারবজ-কবজ গ্রহণ করার বযাপামর হুকুম হমলা এরট হমারলকর্ামব
জাময়য। সাহাবা-তামবয়ীগমণর আমল ও ফাতাওয়া িািাও হযরত
মুজারহদ, ইবমন সীরীন, আতা ইবমন আরব রাবাহ সহ অন্যান্য
তামবয়ী হর্মক তারবজ বযবহামরর ববধতা বরণবত হময়মি। বণবনাগুমলার
জন্য মুসান্নামফ ইবমন আরব র্ায়বা দ্রষ্ট্বয। এসব বণবনা হর্মক পররোর
বুঝা যায় হয, সাহাবা-তামবয়ীমদর যুমগ তারবজ বযবহামরর প্রচলন
রিল। এবাং হয তারবজ হর্মক হাদীমস রনমষধ করা হময়মি, তা মূলত
রর্রকযুক্ত তা’বীজ।
উমল্লখয, তারবজ বযবহামরর হেমত্র কময়করট রবষয় লেণীয়:
১. কুরআন-হাদীস জামন না এমন অজ্ঞমলাক বা অমুসরলমমর কামি
তারবমজর জন্য না যাওয়া।
২. কুরআন-হাদীমসর বাণী বা আল্লাহর আসমা ও রসফাত-সম্বরলত
হওয়া। রর্রক বা র্রীয়তরবমরাধী হকান রকিু না হওয়া।
৩. আরবী র্াষায় বা অন্য র্াষায় পররোর অর্বমবাধক হওয়া। অস্পষ্ট্
ও দুমববাধয রকিু না হওয়া।
৪. এই রবশ্বাস বদ্ধমূল রাখা হয, তারবমজর রনজস্ব হকামনা েমতা
হনই। সুস্থতা, রবপদমুরক্ত ও প্রময়াজনপূরণ সব আল্লাহর পে হর্মক
আল্লাহর হুকুমম হয়।
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৫. কুরআন-হাদীমস বরণবত দু‘আ ও আমমলর উপর তারবজমক অরধক
গুরুে না হদওয়া।
যরদ এসব র্তব হমমন হকউ তারবজ বযবহার করমত পামর, তাহমল
হকান অসুরবধা হনই। রকন্তু অরধকাাংর্ সময় হদখা যায়, এসব র্তব
সাধারণ মানুষ মানমত পামর না। ফমল তামদর আকীদা-রবশ্বামস
রর্রমকর অনুপ্রমবর্ ঘটমত র্ামক।
এ কারমণই মাওলানা আর্রাফ আলী র্ানবী রহ. বমলন, ঝাি-ফুাঁক,
তারবজ-কবজ করা জাময়য হমলও না করাই উত্তম। অন্যত্র রতরন
বমলন, তারবজ-কবমজর কারমণ যরদ জনসাধারমণর আকীদা-রবশ্বামস
ত্রুরট আমস, তমব তামদর এই উপায় গ্রহণ হর্মক রনমষধ করা হমব।
তমব তারবজ-কবজ পররহার করা সববাবস্থায় হরয়। সুন্নত এতটুকু হয,
দু‘আ ও আয়াত পমি শুধু দম করা হমব।
অতএব, হরাগ-বযারধ ও রবপদ-আপমদর হেমত্র এই তারবজ-কবমজর
পো গ্রহণ না কমর সাংরশ্লষ্ট্ বযাপামর হাদীস র্রীমফ বরণবত মাসনুন দু‘আ
পাে করা ও প্রতযে রচরকৎসা-তদরবর গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। এটাই
রনরাপদ ও সহীহ পদ্ধরত।
হান্না আলাইহাস সালামমর মান্নত পূরণ
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর বর্র্ব হর্মষ যখন তার মামঝ
রকিুটা রবমবচনামবাধ সৃরষ্ট্ হয়, তখন তার মা হান্না তামক বায়তুল
মুকাদ্দামস রনময় আমসন। এই রবলমম্বর কারণ রিল তার উৎসগবীকৃত
কন্যারট যামত ইবাদতগৃমহর হখদমতসাংরশ্লষ্ট্ রনয়ম-নীরত ও আচরণরবরধ সম্বমে অবগত হমত পামর এবাং ইবাদমত রনময়ারজত বযরক্তবগবমক
তার লালন-পালন রনময় বযস্ত র্াকমত না হয়।
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক হযরদন বায়তুল মুকাদ্দামসর
হখদমমতর উমদ্দমশ্য রনময় আসা হয়, হসরদন বায়তুল মুকাদ্দামসর
ইরতহামস উৎসগবীকৃত সবব প্রর্ম কন্যার লালন-পালমনর দারয়ে লামর্র
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জন্য সকল ধমবপ্রধান িুমট আমসন এবাং এ রনময় রবতমকব জরিময়
পমিন। হর্মষ রসদ্ধান্ত হয়, র্াগযপরীো হমব।
র্াগযপরীোর পদ্ধরত রনণবীত হয়, দারয়েপ্রার্বী সকমল আপন আপন
রচহ্ন হদয়া কলম এক জায়গায় জমিা করমবন। এরপর নাবালক এক
রকমর্ারমক বলা হমব কলমগুমলার মধয হর্মক একরট কলম তুমল
আনমত।
এই পদ্ধরতমত র্াগযপরীো করা হমল হদখা হগমলা, রনমদবর্প্রাপ্ত
বালকরট হয কলমরট তুমল এমনমি,
হসরট হযরত যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর রচহ্ন হদয়া কলম।
রকন্তু প্রার্বীগণ এমত তুষ্ট্ হমত না হপমর রিতীয়বার এর্ামব লটারীর দারব
করমলন হয, প্রমতযমক তার কলম নদীমত হফলমবন। যার কলম
রামতর উমটা রদমক প্রবারহত হমব, রতরনই রবজয়ী বমল গণয হমবন।
দারব অনুযায়ী রিতীয়বার লটারী করা হমলা। এমতও হদখা হগল
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কলমরটই রামতর উমটা রদমক
প্রবারহত হমচ্ছ। আর বারক কলম পারনর রামতর অনুকূমল হর্মস যামচ্ছ।
রকন্তু এমতও তারা তুষ্ট্ হমত পামরনরন। তারা তৃতীয়বার এই পদ্ধরতমত
লটারী করার দারব হতামলন হয, এবার পারনমত র্ারী কলম হফলা
হমব। এমত যার কলম পারনমত হর্মস র্াকমব, রতরনই রবজয়ী হমবন।
র্াগয পরীোর এই তৃতীয় পদ্ধরতমতও হদখা হগল শুধু যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর কলমরটই পারনর উপর হর্মস রময়মি। আর
বারকমদর কলম নদীগমর্ব তরলময় হগমি।
ফমল তখন সববসম্মরতক্রমম হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামই রর্শু
মাররয়ামমর লালন-পালমনর দারয়ে হপময় ধন্য হন।
লটারীর এই তৃতীয় ধারারটর রদমকই পরবত্র কুরআমন ইরেত করা
হময়মি। এমত আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
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ْ ك َِو َماِ ُك ْن َتِل ََد ْيه ْمِاِ ْذ ُِيلْق ُْو َنِاَق ََْل َم ُه ْمِا َُي ُه ْم َِي
ِك ُف ُل
َ كِم ْنِا َ ْن َبآءِالْ َغ ْيبِ ُنوح ْيهِاِل َْي
َ ٰذ ل

○ن
ِ َ َم ْر َي َم َِو َماِ ُك ْن َتِل ََد ْيه ْماِ ِاذ َِْي ْخ َتص ُم ْو

এটা গাময়মবর সাংবাদ, যা আরম আপনার রনকট ওহী পাোরচ্ছ। আপরন
তামদর রনকট রিমলন না, যখন তারা কলম রনমেপ কররিল হয,
মাররয়ামমর তত্ত্বাবধামনর দারয়ে তামদর মমধয হক গ্রহণ করমব এবাং
আপরন তামদর রনকট রিমলন না, যখন তারা বাদানুবাদ কররিল।

বুখারী র্রীমফ ‘জরটলতার হেমত্র লটারী প্রসে’ রর্মরানামম একরট
অধযায় আনা হময়মি। অধযায়রটমত উক্ত ঘটনাপ্রসমে হাদীস বণবনা কমর
বলা হময়মি, হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. বমলন, ‘দারয়ে
প্রার্বীরা লটারী করমলা। তখন সকমলর কলম পারনর রামত তরলময়
হগল। আর যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কলমরট হর্মস রইমলা।’
ইবনুল আরদম রহ. তার ‘তারীমখ হালব’ গ্রমে হযরত শু‘আইব রবন
ইসহাক রহ. হমত অরবরচ্ছন্ন-সূমত্র বণবনা কমরমিন, ‘হয নদীমত দারয়ে
প্রার্বীরা কলম রনমেপ কমর র্াগযপরীোয় অবতীণব হময়রিমলন, হসই
নদীর নাম রিল ফুয়াইদ। এটা হালব জনপমদর একরট সুপ্ররসদ্ধ নদী।
িন্দ্ব রনরসমন লটারীর আময়াজন
ইমাম বুখারী রহ. পরবত্র কুরআমন বরণবত এই ঘটনার অাংর্ রবমর্ষ
বণবনা কমর প্রচ্ছন্নর্ামব প্রমাণ করমত হচময়মিন হয, লটারীর মাধযমম
হকানরকিু রনণবয় করা ববধ। এর রর্রত্ত হমলা, পূবববতবী নবীগমণর উপর
প্রবরতবত র্রী‘আমতর হকান রবষয় যরদ আমামদর র্রী‘আমত বরণবত হয়
এবাং তার হখলাফ হকান হুকুম আমামদর র্রী‘আমত বরণবত না হয়,
তাহমল হসরট আমামদর র্রী‘আমতর পযবায়র্ুক্ত হয়।
হকান রকিু রনণবময় লটারী করার হখলাফ হকান রকিু ইসলামী র্রী‘আমত
বলা হয়রন। অরধকন্তু অমনক হাদীস িারা এ ধরমনর লটারীর ববধতার
প্রমাণ পাওয়া যায়। হযমন, হযরত আময়র্া রা. হমত বরণবত, রতরন
বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখন হকার্াও
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সফমর যাওয়ার ইচ্ছা করমতন, তখন স্ত্রীমদর মামঝ লটারী করমতন।
লটারীমত যার নাম আসত, তামক সামর্ রনময় হযমতন।
এ রবষয়ক অপর এক হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বরণবত
হময়মি, রতরন বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
একবার রকিুমলাকমক হলফ করমত বলমলন। সমে সমে তামদর
সকমলই হলফ করার জন্য প্রস্তুত হময় হগল। তখন রতরন, হক হলফ
করমব, এ বযাপামর লটারী করার রনমদবর্ রদমলন।

তমব বতবমামন হয পুরোমরর হলার্ হদরখময় রবরর্ন্ন ফাউমন্র্র্ন,
হাসপাতাল ইতযারদর নামম রবমর্ষ মূলযমামনর লটারীর রটরকট িািা
হয়, তা এই জাময়য লটারীর অন্তর্ুবক্ত নয়। এ ধরমনর লটারী সম্পূণব
হারাম ও জুয়ার র্ারমল।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর হবমি উো
আল্লাহ তা‘আলা মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর লালন-পালমনর জন্য
এমন এক মহান বযরক্তমক মমনানীত কমরমিন, রযরন নবী রিমলন। যার
বযাপামর কুধারণার সামান্য অবকার্ রিল না। অর্চ তৎকালীন যুমগর
অমনক পাদরী রিল পাপাচারী ও চররত্রহীন। তারা অন্যায়র্ামব মানুমষর
সম্পদ লুমট হখত। বারহ্ক স্বচ্ছ পররচময়র আিামল অতনরতক
কাযবকলাপ সাংঘরটত করত। হকান নারী হসরবকার দারয়ে গ্রহণই
তামদর জন্য অপবামদর কারণ হময় দাাঁিাত। রকন্তু আল্লাহ তা‘আলা
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক ঐসব পাপাচারী পাদররর হাত হর্মক
রো কমরমিন।
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম যাকাররয়া-এর ইবাদতগৃমহ ধীমর
ধীমর হবমি উেমত লাগমলন। এখামন বমস রতরন আল্লাহ তা‘আলার
ইবাদমত রনমগ্ন সময় কাটামতন। এই হসই প্রমকাষ্ঠ, হযখামন বমস
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম আপন প্রর্ুর সামর্ নীরব-রনর্ৃমত
বাকযালাপ করমতন এবাং এখামনই তার উপর আল্লাহ তা‘আলার পে
হর্মক ওহী অবতীণব হত। ঈমানরবমধাত এই মমনারম পররমবমর্ হর্মক
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মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম রনমজর হবাধ-বুরদ্ধ ও রচন্তা-মচতনামক
প্রদীপ্ত ও রনষ্কলুষ কমর হনন। যদ্দরুন তার জ্ঞান-ঈমান হষালআনা
পূণবতা লার্ কমর।
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কুেররর এক হকামণ মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর জন্য একরট জায়গা রনধবাররত রিল। এখামন বমস
রতরন আপন প্রর্ু-পরওয়াররদগামরর ইবাদত-বমন্দগী করমতন। বায়তুল
মুকাদ্দামস রনমজর দারয়ে পালন হর্মষ এখামন চমল আসমতন।
আল্লাহর পে হর্মক রররযকপ্রারপ্ত
ধীমর ধীমর ইবাদত-উপাসনায় তার একাগ্রতার কর্া চাররদমক িরিময়
পমি। এর্ামব একরদন তার রনকট রর্ন্ন হমাসুমমর ফল পাওয়ার
অমলারকক ঘটনারট প্রকার্ পায়। হস সম্পমকব কুরআমন কারীমম রনমনাক্ত
আয়ামত ইরর্াদ হময়মি,
َِال ِ ٰي َم ْر َي ُم ِا َّٰن ِلَك ِ ٰهذَ اِقَا ل َْت ِ ُه َو
َِ اب َِو
َ ج َد ِع ْن َد َهاِر ْزقًاِق
َ ك ُل َ َماِ َدخ
َ َل ِعَل َْي َهاِ َزكَر يَاِالْم ْح َر
○اب
ِ ٍ آءِب َغ ْْيِح َس
َ ٰ م ْنِع ْندِاهللِاِ َن
ُ ِاّلل َِي ْر ُز ُقِ َم ْنِي ََش
যখনই যাকাররয়া কমে তার সামর্ সাোত করমত হগমলন, তখনই
তার রনকট রবমর্ষ খাদযসামগ্রী হদখমত হপমতন। রতরন বলমলন, হহ
মাররয়াম, হতামার জন্য এসব হকামেমক এমলা? মাররয়াম উত্তর
রদমলন, এসব আল্লাহর রনকট হমত এমসমি। রনশ্চয় আল্লাহ যামক
ইচ্ছা অপরররমত রররযক দান কমরন।
রররযমকর বযাপামর রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর
মুরজযা
রররযমকর বযাপামর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হর্মকও
অমনক মুরজযা প্রকার্ হপময়মি। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর মুরজযার বরকমত হদমখ হযরত ফামতমা রা.
এর ঘমর র্াকা সামান্য খাবামর অর্াবনীয় বরকত হয়। হযরত জামবর
রা. হর্মক বরণবত পূণব ঘটনা এই। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রকিুরদন যাবত অনাহামর রদন কাটারচ্ছমলন।
এমত তার খুব কষ্ট্ হরচ্ছল। তখন রতরন এক এক কমর স্ত্রীমদর ঘমর
হগমলন। রকন্তু কামরা ঘমর হকান খাবার হপমলন না। পররমর্মষ ফামতমা
রা.-এর ঘমর এমস বলমলন, মা, হতামার ঘমর হকান খাবার আমি?
আমার খুব রেমধ হপময়মি। ফামতমা রা. বলমলন, আব্বা, আল্লাহর
র্পর্ কমর বলরি, আমার ঘমর হকান খাবার হনই। আমার বাবা-মা
আপনার উপর উৎসরগবত হহাক। (এটা সম্মানসূচক বাকয, যা সম্মান
প্রদর্বমনর হেমত্র বযবহৃত হয়।)
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ফামতমা রা.-এর ঘর
হর্মক হবর হময় আসার পর ফামতমা রা.-এর এক বাাঁদী তার রনকট দুরট
রুরট ও এক টুকমরা হগার্ত পারেময় হদন। হস সমময় তার পররবামরর
সকমলর জন্য যমর্ষ্ট্ পররমাণ খাবামরর প্রময়াজন রিল। রকন্তু ফামতমা
রা. পাোমনা খাবার হমত রকিুটা রনময় রনমজর পামত্র হরমখ রদমলন এবাং
বলমলন, আল্লাহর র্পর্, এর িারা আরম আমার এবাং আমার কামির
আপনজন যারা আমি সবার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লামমক অগ্রারধকার রদলাম। এরপর ফামতমা রা. হাসান ও
হুসাইনমক পাোমলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক
হর্মক আনমত। সাংবাদ হপময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ফামতমার ঘমর এমলন। তখন ফামতমা রা. রপতামক
বলমলন, আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসগব হহাক। আল্লাহ
তা‘আলা আমামদর জন্য রকিু খাবামরর বযবস্থা কমরমিন। তার হর্মক
রকিু অাংর্ আপনার জন্য হরমখ রদময়রি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলমলন, রনময় এমসা হদরখ মা!
ফামতমা রা. বমলন, আরম পাত্ররট তার কামি রনময় এলাম এবাং পামত্রর
মুখ হমত ঢাকনা উোলাম। হদরখ, রুরট ও হগার্মত পররপূণব। ফামতমা
রা. বযাপাররট হদমখ হতবাক হময় হগমলন এবাং রনরশ্চত হমলন, এটা
আল্লাহ তা‘আলার কুদরত। এরপর শুকররয়াস্বরূপ আল্লাহর প্রর্াংসা
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করমলন এবাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর উপর
দুরুদ হপর্ করমলন।
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ খাবার হদখমলন,
তখন আল্লাহর প্রর্াংসা কমর বলমলন, তুরম এ খাবার হকার্ায় হপমল?
ফামতমা রা. বলমলন, ‘এ খাবার আল্লাহর পে হর্মক এমসমি। আল্লাহ
যামক ইচ্ছা অপরররমত রররযক দান কমরন’।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এই উত্তর শুমন আল্লাহ
তা‘আলার প্রর্াংসা কমর বলমলন, সকল প্রর্াংসা ঐ সত্তার, রযরন
হতামামক বনী ইসরাইমলর নারীমদর সরদার মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর মমতা বারনময়মিন। কারণ, তাাঁমক আল্লাহ তা‘আলা যখন
হকান রররযক দান করমতন, হস বযাপামর তামক রজমজ্ঞস করা হমল
রতরন বলমতন, ‘এ সব আল্লাহর পে হর্মক এমসমি। আল্লাহ যামক
ইচ্ছা অপরররমত রররযক দান কমরন।’
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আলী রা. হক হর্মক
পাোমলন। এরপর হসই খাবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম, তাাঁর সকল স্ত্রী ও পররবার, আলী রা., ফামতমা রা.,
হাসান ও হুসাইন রা. সবাই পররতৃপ্ত হময় হখমলন। ফামতমা রা. বমলন,
সবাই খাওয়ার পরও পাত্ররট হযমন রিল হতমরন পূণব রময় হগল। ফমল
আরম অবরর্ষ্ট্ খাবার প্ররতমবর্ীমদর মামঝ বণ্টন কমর রদলাম। আল্লাহ
তা‘আলা তামত অমনক বরকত ও প্রাচুযব দান কমররিমলন।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম হযর্ামব গর্ববতী হমলন
পরবত্র কুরআমনর সূরা মাররয়ামম আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,

َ َاِش ْرق ًياِ○ف
ِات َخذَ ْت ِم ْن ِ ُد ْونِه ْم
َ َواذْ ك ُْر ِِف ِالْک ٰتب ِ َم ْر َي َۘم ِاِذ ِا ْن َت َبذَ ْت ِم ْن ِا َ ْهل َهاِ َمکَا ًن
َ
ۤ
َ
ِک
ِ َ الر ْح ٰمنِم ْن
َ اِسو يًاِ○ِقَا ل َْتِاِّنِْۤا َ ُع ْو ُذِب
َ اِر ْو َح َناِفَ َت َمث َلِل ََهاِ َب َش ًر
ُ ح َجا ًب ۪ا ِفَا ْر َسل ْ َناِ ِال َْي َه
ۤ َ َ اِ ْن ِ ُك ْن َت ِ َتق ًياِ○ ِق
ۖ اِر ُس ْو ُل َِرب
ِِْل
ِ ِن
ِ ُ ب ِلَک ِغُل ٰ ًماِ َزک ًياِ○ ِقَا ل َْت ِا َّٰن ِ َيك ُْو
َ ک ِْل َ َه
َ َال ِاِ ن َما ِ ا َ َن
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ۚ َالِک َٰذل
ِّی َِوِل َن ْج َعل َ ۤ ٗه
َ ک ِق
َ ِنِ َب َش ٌر َِوِل َْمِاَكُ ِ َبغ ًياِ○ِق
ٌۚ َال َِربُکِ ُه َوِع ََلَِ َه
ْ غُل ٰ ٌم َِوِل َْمِ َي ْم َس ْس
َ ٰا َي ًةِل
َ َانِا َ ْم ًر
○اِمقْض ًيا
َ لناس َِو َِر ْح َم ًةِم َن ۚا َِوك

“এ রকতামব মাররয়ামমর বৃত্তান্ত বণবনা করুন, যখন রতরন তার পররবার
হর্মক পৃর্ক হময় পূববরদমকর এক স্থামন আরয় রনমলন। তারপর রতরন
তামদর কাি হর্মক রনমজমক আিাল করার জন্য একরট পদবা হফমল
রদমলন। তখন আরম তার কামি আমার রুহ (অর্বাৎ একজন হফমরর্তা)
পাোলাম, হয তার সামমন এক পূণব মানবাকৃরতমত আত্মপ্রকার্ করল।
মাররয়াম বলমলা, আরম আপনার হর্মক দয়াময় আল্লাহর আরয় গ্রহণ
কররি, যরদ আপরন মুত্তাকী হন, তাহমল আল্লাহমক র্য় করুন। (এবাং
আমামক স্পষব করমবন না)

তখন হফমরর্তা বলমলা, আরম হতা আপনার প্ররতপালমকর দূত;
আপনামক এক পরবত্র সন্তামনর সুসাংবাদ রদমত এমসরি। মাররয়াম
বলমলন, আমার সন্তান হমব হকমন কমর? আমামক হতা হকান মানুষ
স্পর্ব কমররন এবাং আরম অনাচাররণী নই। হফমরর্তা বলমলা,
এমরনমতই হমব। আপনার পালনকতবা বমলমিন, এটা আমার জন্য
সহজ এবাং তামক মানুমষর জন্য রনদর্বন ও আমার পে হর্মক অনুগ্রমহর
রবষয় বানামত চাই। আর এটা একটা ফায়সালাকৃত রবষয় রিল।”
সূরা আমল ইমরান ও সূরা মাররয়ামম হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর জন্মবৃত্তান্তসহ তার জীবন চররত আমলারচত হময়মি। উরল্লরখত
বণবনারট তারই অাংর্রবমর্ষ।
উরল্লরখত ঘটনার রবমশ্লষণ হমচ্ছ, আল্লাহ তা‘আলা যখন ইচ্ছা
করমলন, হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর গমর্ব হযরত ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর জন্ম হমব, তখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
রনমজর পররবার হমত আলাদা হময় বায়তুল মুকাদ্দামসর পূববরদমক রনজবন
একস্থামন রগময়রিমলন।
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রতরন হস সময় হসখামন হকন রগময়রিমলন, হস সম্পমকব রবরর্ন্ন বণবনা
পাওয়া যায়। হকউ বমলন, অর্যাস অনুযায়ী রনজবমন ইবাদত করার
জন্য কমের পূববরদকস্থ হসই রবমর্ষ স্থামন রগময়রিমলন। হকউ বমলন,
হগাসল করার জন্য হসই রনজবন স্থামন রগময়রিমলন। আবার হকউ হকউ
বমলন, ঋতুস্রাব হওয়ার কারমণ রতরন রনজবমন চমল রগময়রিমলন।
এসব বণবনার মমধয প্রর্ম বণবনারট আল্লামা কুরতুবী রহ. উত্তম
বমলমিন। অর্বাৎ মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম রনরববমে ইবাদত করার
উমদ্দমশ্য হসই রনজবন স্থামন রগময়রিমলন।
হযরত নাওফ বাকালী রহ. বমলন, হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর জন্য পূববরদমকর রনজবনস্থামন একরট কুেরী বতরর করা হয়।
হসখামন রতরন ইবাদত-বমন্দগী করমতন। এ সম্পমকবই পরবত্র কুরআমন
ইরর্াদ হময়মি,
فَاتَ َخذَ ْتِم ْنِ ُد ْونه ْمِحِ َجا ًبا

‘রতরন হলাকচেুর অন্তরামল চমল হগমলন।’

এ সময় আল্লাহ তা‘আলা তার রনকট রজবরাইল ‘আলাইরহস সালামমক
পাোমলন। রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম তার সামমন সম্পূণব
মানবরূমপ আত্মপ্রকার্ করমলন। মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম যখন
হদখমলন রনজবন-রনরালায় অরবকল একজন মানুষ তার সামমন দাাঁরিময়
আমি, আর্পামর্ হকান মানুষজনও হনই, তখন রতরন র্য় হপময়
হগমলন এবাং ধারণা করমলন, হলাকটা হয়মতা কুমতলমব এমসমি।
তাই রতরন বলমলন, আরম আপনার হর্মক দয়াময় আল্লাহর কামি
আরয় প্রার্বনা কররি। কামজই যরদ আপরন মুত্তাকী হময় র্ামকন
আল্লাহমক র্য় করুন এবাং আমার হর্মক দূমর সমর যান।
র্র‘ঈ নীরত এটাই হয, আত্মরোর হেমত্র প্রর্মম সহজ উপায়
অবলম্বন করমত হয়। এ জন্য মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম তামক
প্রর্মম আল্লাহ তা‘আলার র্য় হদখামলন।
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তখন রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর
র্ঙ্কা দূর কমর রদময় বলমলন, আপরন আমার সম্পমকব হযরূপ ধারণা
কমরমিন, আরম হতমন হকউ নই। আরম আল্লাহ তা‘আলার হপ্রররত
দূত। আল্লাহ আমামক আপনার রনকট একরট পরবত্র সন্তামনর সুসাংবাদ
হদওয়ার জন্য পারেময়মিন।
এ কর্া শুমন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম আশ্চযব হময় বলমলন,
আমার সন্তান হমব কী কমর? আমার হতা হকান স্বামী হনই। এ যাবৎ
আমামক হকান পুরুষ স্পর্ব কমররন। আর আরম সববদা পূত-পরবত্র
হর্মকরি। হকান অনাচার আমার হর্মক প্রকার্ পায়রন।
রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম বলমলন, আল্লাহ বমলমিন, আপনার
হর্মক আল্লাহর কুদরমত এমরনমতই সন্তান হমব- যরদও আপনার হকান
স্বামী হনই এবাং আপনার হর্মক সন্তান হওয়ার মমতা হকান রক্রয়া
সম্পারদত হয়রন। আর আল্লাহ তা‘আলার কামি এটা খুবই সহজ
বযাপার। আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা তা-ই করমত পামরন।
আর এই কুদরতীর্ামব সন্তান জন্মদান প্রসমে মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমক উমদ্দশ্য কমর আল্লাহ তা‘আলা বমলন, আরম হতামার গমর্বর
রর্শুরটমক মানবজারতর জন্য আমার অসীম র্রক্ত, েমতা ও অনুগ্রমহর
রনদর্বন বারনময় হদব এবাং হস নবী হমব। মানুষমক আল্লাহর ইবাদমতর
কর্া বলমব এবাং আল্লাহর রদমক মানুষমক আহ্বান করমব।
অন্য আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ِِاس ُم ُهِال َْمس ْيحُ ِع ْي َٰسِا ْب ُنِ َم ْر َي َم
َ اِ ْذِقَا لَتِال َْملٰٰٓئ َک ُةِ ٰي َم ْر َي ُمِاِ َنِا
ْ هلل ُِِي َبش ُرکِبکَل َمةٍِم ْن ۖ ُه
ُ َوج ْي ًها ِِف
َ ّی ِ○ ِ َو ُيکَل ُم
ِاس ِِف ِال َْم ْهد َِوک َْه ًَل َِوم َن
ٰ ْ ِالد ْن َيا َِو
َ ِالن
َ ْ اْلخ َرة َِوم َن ِال ُْمق ََرب
○ّی
ِ َ ْ الصلح
ٰ

“স্মরণ করুন, যখন হফমরর্তারা বলমলা, হহ মাররয়াম, রনশ্চয়
আল্লাহ আপনামক তার পে হমত একরট কামলমার (সম্ভাবনাময় পুত্র
সন্তামনর) সুসাংবাদ রদমচ্ছন। তার নাম মাররয়াম তনয় মাসীহ-’ঈসা।
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ইহকাল ও পরকামল হস হমব সম্মারনত এবাং সারন্নধযপ্রাপ্তমদর অন্তর্ুবক্ত।
হস হদালনায় হর্মকও পররণত বয়মসর মানুমষর সামর্ কর্া বলমব এবাং
হস হমব পুণযবানমদর একজন। অর্বাৎ হস বর্র্মব-তকমর্ামর ও হপাঢ়মে
সববকামল মানুষমক সমতযর রদমক আহ্বান করমব।”
এ আয়ামতর বযাখযায় হযরত মুজারহদ রহ. হমত বরণবত হময়মি,
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম বমলন, যখন আরম রনজবমন গর্ববতী
হময়রিলাম, তখন ‘ঈসা আমার গমর্ব হর্মক আমার সামর্ কর্া বমলমি
এবাং যখন হলাকালময় চমল এলাম, তখন হস আমার হকামল হর্মক
আল্লাহর পরবত্রতা ও মহত্ত্ব বণবনা কমরমি।
বরণবত আমি, যখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম আল্লাহর রসদ্ধামন্ত
তুষ্ট্ হমলন,
তখন রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর পররমধয় বসমনর গলাবেমন ফুাঁক রদমলন।
ফুাঁৎকার হদওয়া প্রবাহরট মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর হপমট রগময়
প্রমবর্ কমর। এমত আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালাম সন্তানসম্ভবা হময় উমেন।
এ সম্পমকব পরবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ
ِِص َدق َْت ِبکَل ٰمت
َ اِو
ْۤ َو ِ َم ْر َي َم ِا ْب َن َت ِع ْم ٰر َن ِال
َ ت ِا َْح َص َن ْت ِفَ ْر َج َهاِفَ َن َف ْخ َناِف ْيه ِم ْن ُِر ْوح َن
○ّی
ِ َ ْ ِٖوِك َا َن ْتِم َنِالْقٰنت
َ اِو ُك ُتبه
َ َرب َه
“আমরা দৃষ্ট্ান্ত রদরচ্ছ ইমরান তনয়া মাররয়ামমর। হস তার সতীে রো
কমররিল। ফমল আরম তার মমধয রুহ ফুাঁমক রদময়রিলাম এবাং হস তার
প্ররতপালমকর বাণী ও তার রকতাবসমূহ সতয বমল গ্রহণ কমররিল। হস
রিল অনুগতমদর একজন।”

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার রনকট সববান্তঃকরমণ সমরপবত র্াকমলও ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর জমন্মর মুহূমতব মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
হলাকলজ্জার মানরসক চামপ হতরবহ্বল হময় পমিন। রতরন বুঝমত
পাররিমলন না, সমামজর হলাকমদর রতরন কী বলমবন? কারণ, রতরন
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ধারণা কররিমলন, এ বযাপামর রতরন যা-রকিু বলমবন, তা সমাজ ও
পররবামরর হকউ রকিু রবশ্বাস করমব না।
এটা হস সমময়র কর্া যখন যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম আল্লাহ
তা‘আলার কামি সন্তান লামর্র জন্য প্রার্বনা কমররিমলন এবাং এর ফমল
তার রবরবও সন্তানসম্ভাবা হময়রিমলন। পােক হতা পূমববই হজমনমিন
হয, যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর রবরব মারয়াম ‘আলাইরহস
সালামমর খালা রিমলন।
এ সমময় মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম তার খালার কামি যান এবাং
তার কামি রগময় বমসন। তখন কর্া প্রসমে যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালামমর রবরব বলমলন, জামনা মাররয়াম, আরম সন্তানসম্ভবা হময়রি।
তখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম বলমলন, আপরন রক জামনন,
আরমও সন্তানসম্ভবা হময় পমিরি? এরপর মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালাম তার হসই অমলারকক হগাপন বযাপাররট তামক খুমল বমলন।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর রবরব কুদরমতর এ বযাপার মমন-প্রামণ
রবশ্বাস কমর হনন। কারণ, তারা সবাই রিমলন রবশ্বাসী কামফলার
সদস্য।
গর্বধারণ ও সন্তানপ্রসব
মুফাসরসরগণ মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর গর্বকালীন সময় রনময়
রবরর্ন্ন মত হপাষণ কমরমিন। তমব অরধকাাংমর্র মত হমলা, মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর গর্বকাল রিল নয় মাস।
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর এক রনকটাত্মীয়, রযরন রতরন
তার সামর্ বায়তুল মুকাদ্দাস মসরজমদ হখদমত করমতন। রতরন অতযন্ত
সজ্জন রিমলন। নাম রিল ইউসুফ নাজ্জার। রতরন যখন মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর র্ারীররক গর্বজরনত অবস্থা লেয করমলন,
তখন এ রনময় র্াবমত লাগমলন। অতঃপর রতরন মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর রনষ্কলুষতা, পরবত্রতা, ধারমবকতা ও ইবাদত-মুজাহাদার
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রবষয়রটও তার সামমন রিল। এরপরও রবষয়রটর বযাপামর রনরশ্চত হমত
রতরন রসদ্ধান্ত রনমলন, এ বযাপামর তামকই সরাসরর রজমজ্ঞস করমবন।
হসমমত রতরন একসময় মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক রজমজ্ঞস
করমলন, মাররয়াম, আপনার কামি আরম একরট রবষয় জানমত চাই।
জবাব রদমত তািাহুিা করমবন না, হর্মব-রচমন্ত জবাব রদমবন। রতরন
বলমলন, বলুন, কী রবষয়? রতরন বলমলন, মাররয়াম, বীজ িািা
রক কখমনা বৃে হয়? র্স্যদানা িািা রক র্স্য হয়? রপতা িািা রক
পুত্র হয়?
রতরন প্রশ্নগুমলা কমর হকান রদমক ইরেত করমত চামচ্ছন, মাররয়াম
‘আলাইহাস সালাম তা বুমঝ হফলমলন। তাই রতরন বলমলন, আপরন
হয প্রশ্ন করমলন, বীজ িািা বৃে এবাং র্স্যদানা িািা র্স্য হয় রক
না? তা হমল শুনুন, আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম ‘আলাইরহস
সালামমক মা-বাবা িািাই সৃরষ্ট্ কমরমিন। এ উত্তর হপময় হলাকরট তার
কর্া রবশ্বাস কমর হনন এবাং তার এ বযাপাররট তার উপরই হিমি হদন।
রকন্তু মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম যখন উপলরি করমলন, তার
সমামজর হলামকরা তামক রমর্যা অপবাদ রদমব, তখন রতরন হলাকালয়
হিমি রনরালয় চমল হগমলন। যামত কমর রতরন তামদর না হদমখন এবাং
তারাও তামক না হদমখ।
এ প্রসমে আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,

َ اضِاِ ِٰلِجذْ ع
ِِن
ُ آء َهاِال َْم َخ
َ ف ََح َمل َ ْت ُهِفَا ْن َت َبذَ ْتِبهِٖ َمکَا ًناِقَص ًياِ○ِفَاَ َج
ْ ِالن ْخل َۚة ِقَا ل َْتِ ٰيل َْي َِت

ُ م
ِىها ِم ْن ِ َت ْحت َهاۤ ِ ا ََْل ِ َت ْح َزّنْ ِق َْد ِ َج َع َل َِربُک
َ ت ِق َْب َل ِ ٰهذَ ا َِو ُك ْن ُت ِ َن ْس ًيا َِم ْنس ًيا ِ○فَ َنا ٰد
ُ َف
َ ی ِاِ ل َْيک ِبجذْ ع
ِْ ِب
ِ اش َر
ْ ل َِو
َ ِالن ْخل َة ِ ُت ٰسق ْط ِ َعل َْيک ُِر َط ًب
ْۤ َت ْح َتک َِسر يًاِ○ َو ِ ُهز
ْ اِجن ًيا○ ک
َِل ِاُك َل َم
َ ی ِعَ ْي ًن ۚا ِ ِفَاِ َماِ َت َر ي َن ِم َن ِال َْب َشر ِا ََح ًد ۙا ِفَق ُْو ِلِْۤاِّنِْ َنذَ ْر ُت ِل
ْ َ َِص ْو ًماِف
َ لر ْح ٰمن
ْ َوقَر
ِخ َت
ِْ ُال َْي ْو َم ِاِ ْنس ًياِ○فَاَ َت ْت ِب ٖه ِق َِْو َم َهاِ َت ْحمل ُ ؕ ٗه ِقَا ل ُْواِ ٰي َم ْر َي ُم ِلَق َْد ِج ْئت َِش ْي ًئاِفَر يًا○ ٰۤيا
َ
ِار ْتِاِل َْي ؕه ِقَا ل ُْواِک َْي َفِ ُنکَل ُم
َ َانِا َ ُب ْوکِا ْم َرا َ َِس ْوء
َ ٰه ُر ْو َنِ َماِك
َ ٍِو َماِك َا َن ْتِا ُُمکِ َبغ ًياِ○فَا َش
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َِبك ًا
َِ ِِنِ َنب ًيا○ َو
َ ِصب ًياِ○ِق
َ َم ْنِك
َ َانِِفِال َْم ْهد
ْ َ ج َعل
ْ َ ب َِو َج َعل
َ َالِاِّنِْ َِع ْب ُدِاهلل ِ۟ؕ ِ ٰا ت
َ ِٰنِالْک ٰت
َ ٰ ِنِ ُم
۪ ُ ا َ ْي َن ِ َماِ ُك ْن
َ الصلٰوة َِو
ِِن
َ ِن ِب
َ ِالز کٰوة ِ َماِ ُد ْم ُت
ْ ْ ِح ًياِ○ َو ِ َب ًرۢاِب َوال َد ِ۫ت ْ َِو ل َْم َِي ْج َعل
ْ ت َِو ِا َْو ٰص
○ِح ًيا
َ اِشق ًياِ○ َو
َ َار
ُ السل ٰ ُمِع ََلَ َِي ْو َمِ ُو ل ْد ُت َِو َِي ْو َمِا َ ُم ْو ُت َِو َِي ْو َمِا ُ ْب َع
َ ث
ً َجب
অতঃপর মাররয়াম হসই রর্শুমক গমর্ব সন্তান ধারণ করমলন এবাং তামক
সহ এক দূরবতবী স্থামন চমল হগমলন। প্রসব-মবদনা তামক একরট হখজুর
গামির রনমচ রনময় হগল। রতরন বলমলন, হায়, আরম যরদ হকানরূমপ
এর পূমবব মারা হযতাম এবাং মানুমষর রবস্মৃত-রবলুপ্ত হময় হযতাম!

তখন হফমরর্তা তামক রনন রদক হর্মক আওয়াজ রদমলন, তুরম দুঃখ
কমরা না। হতামার পালনকতবা হতামার পাময়র তলায় একরট নহর জারর
কমরমিন। আর তুরম হখজুর গামির কান্র্ ধমর রনমজর রদমক নািা
দাও; তা হর্মক হতামার উপর পাকা তাজা হখজুর হতামার উপর ঝমর
পিমব। অতএব, আহার কমরা, পান কমরা এবাং হচাখ জুিাও।
মানুমষর মমধয কাউমক হদখমল বমল রদময়া, আরম আল্লাহর উমদ্দমর্
হরাযা মান্নত কমররি। সুতরাাং আজ আরম রকিুমতই হকান মানুমষর সামর্
কর্া বলমবা না। অতঃপর রতরন সন্তানমক রনময় তার সম্প্রদাময়র কামি
উপরস্থত হমলন। তারা বলমলা, হহ মাররয়াম, তুরম একরট অঘটন
ঘরটময় বমসি। হহ হারুন-র্রগ্ন, হতামার রপতা অসৎ বযরক্ত রিমলন না
এবাং মাতাও অসতী রিমলন না।
তখন রতরন সন্তামনর রদমক ইরেত করমলন। তারা বলমলা, হকামলর
রর্শুর সামর্ আমরা হকমন কমর কর্া বলমবা? ( হসই মুহূমতব) সন্তানরট
বমল উেমলা, আরম রনঃসমন্দমহ আল্লাহর বান্দা। রতরন আমামক রকতাব
রদময়মিন এবাং আমামক নবী বারনময়মিন। আরম হযখামনই র্ারক,
রতরন আমামক বরকতময় কমরমিন। যত রদন আরম জীরবত র্ারক,
নামায ও যাকাত আদায় করমত আমদর্ কমরমিন। এবাং আমামক
আমার মাময়র অনুগত বারনময়মিন, আমামক রতরন উদ্ধত ও হতর্াগয
বানানরন। (আল্লাহ তা‘আলার পে হমত) আমার প্ররত সালাম, হযরদন
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আরম জন্মগ্রহণ কমররি,
পুনরুজ্জীরবত হমবা।

হযরদন মৃতুযবরণ করমবা এবাং হযরদন

ইবমন ইসহাক রহ. বমলন, যখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
সন্তানসম্ভবা হমলন এবাং রবমর্ষ প্রময়াজমন হলাকালময় এমলন, এ
সময় রতরন খুব ক্লারন্ত অনুর্ব কমরন। তার খাদয চারহদাও হবমি যায়
এবাং গাময়র রাং রববণব হময় যায়। এমনরক তার রসনা হফমট হচারচর হময়
যায়। আর র্ারীররক পররবতবনও উদ্ভারসত হময় উমে। এমত কমর
রবষয়রট বনী ইসরাইল সম্প্রদাময়র মামঝ জানাজারন হময় যায়। সকমলই
বলমত র্ামক, রনশ্চয় ইউসুফ নাজ্জার মাররয়ামমর এ অবস্থার জন্য
দায়ী। রগজবায় হস িািা আর হকউ র্ামক না। তখন স্বমগাত্রীয় হলাকমদর
রবরূপ মন্তবয শুমন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম হলাকচেুর অন্তরামল
চমল যান। এরপর যখন তার প্রসব-মবদনা শুরু হয়, তখন রতরন
একরট হখজুর গামির হগািায় রগময় আরয় হনন।
অন্য এক সূমত্র ওহাব রবন মুনারব্বহ রহ. বমলন, স্থানরট বায়তুল
মুকাদ্দাস হমত আট মাইল দূমর ‘বায়তু লাহাম’ নামক এলাকায়
অবরস্থত।
এ সম্পমকব পরবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
ۤ
ِ ٍ ْ ار َِوِ َمع
ّی
َ َو
ٍ ِج َعل ْ َناِا ْب َنِ َم ْر َي َم َِوِا َُم ٗهِ ٰا َي ًة َِوِا َٰو ْي ٰن ُه َماِۤ ِا ِٰل َِر ْب َو ٍةِذَاتِق ََر
আরম মাররয়াম তনয় এবাং তার জননীমক এক রবমর্ষ রনদর্বন
বানালাম। তামদর আরয় রদলাম এক রনরাপদ ও প্রস্রবণ রবরর্ষ্ট্ উাঁচু
র্ূরমমত।
হযরত আনাস রা. হমত বরণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘রমরাজ রজনীমত আরম গাধার হচময় বি খচ্চমরর
হচময় হিাট একরট প্রাণী ‘হবারাক’ এর কামি এলাম। তার দৃরষ্ট্র হর্ষ
সীমানা রিল তার এক পদমেপ। আরম তার উপর আমরাহণ করলাম,
সামর্ রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম রিমলন। আমরা ভ্রমণ শুরু
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করলাম। এক জায়গায় এমস রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম বলমলন,
এখামন নামুন এবাং নামায পিুন। আরম নামায পিলাম। রজবরাইল
‘আলাইরহস সালাম বলমলন, আপরন রক জামনন, আপরন হকার্ায়
নামায পিমলন? বায়তু লাহাম এলাকায় নামায পিমলন, হযখামন
‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম জন্মগ্রহণ কমরমিন।’
আর হলাক পরম্পরায়ও এটাই শ্রুত হময় আসমি হয, বায়তু লাহামই
হমলা ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর জন্মস্থান এবাং রিস্টান পরন্র্তমদর
মামঝও এটা রনময় হকান রিমত হনই। বতবমান রিস্টানরা এই নামরটমক
‘হবমর্লমহম’ বমল র্ামক।
উক্ত হখজুর বৃমের হগািায় বমস মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম র্রাক্রান্ত
হৃদময় উরিগ্ন হময় বলমলন, হায়, এই পরররস্থরত সৃরষ্ট্ হওয়ার আমগই
যরদ আমার মৃতুয হময় হযত! আরম যরদ সৃরষ্ট্ই না হতাম!
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. বমলন, সববপ্রর্ম ইউসুফ
‘আলাইরহস সালাম মৃতুয কামনা কমরমিন। পরবত্র কুরআমন তার
অরর্বযরক্ত বণবনা কমর ইরর্াদ হময়মি, রতরন বমলন,
َ
ِ َ ْ الصلح
ّی
َ ِنِ ُم ْسل ًم
ٰ ِنِب
ْ اِوِا َلْح ْق
ْ َت َوف
হহ প্ররতপালক, আপরন আমামক মুসরলম রহমসমব মৃতুযদান করুন এবাং
সৎকমবর্ীলমদর অন্তর্ুবক্ত করুন।
ইসলামমর দৃরষ্ট্মত মৃতযু কামনার রবধান
আনাস রবন মামলক রা. হমত বরণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘হতামামদর হকউ হযন দুঃখ দুদবর্ার কারমণ মৃতুয
কামনা না কমর। যরদ এমন দুঃখ দুদবর্া হদখা হদয় হয, মৃতুযকামনা
করা আবশ্যক হময় পমি, তমব হযন এর্ামব দু‘আ কমর, আয়
আল্লাহ, যতরদন আমার জন্য হবাঁমচ র্াকা মেলজনক হয়, ততরদন
আমামক বাাঁরচময় রাখুন। আর যরদ মৃতুয আমার জন্য কলযাণকর হয়,
তমব আমামক মৃতুযদান করুন।’
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হযরত আবু উমামা রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, একবার আমরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর কামি বমস রিলাম। রতরন
তখন আমামদর হবর্ রকিু উপমদর্মূলক কর্া বলমলন। এমত আমামদর
হৃদয় রবগরলত হময় হগল। এ সময় সা‘দ রবন আবু ওয়াক্কাস রা. অমঝার
ধারায় কাাঁদমত লাগমলন এবাং বলমত লাগমলন, হায়, যরদ আমার
মৃতুয হময় হযত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা শুমন
বলমলন, ‘তুরম আমার কামি বমস মৃতুয কামনা করমিা?’ বাকযরট
রতরন রতনবার বলমলন। এরপর বলমলন, ‘তুরম যরদ জান্নাত লামর্র
জন্য সৃরজত হময় র্ামকা, তমব হজমন হরমখা, যতরদন হবাঁমচ র্াকমব
এবাং যত পুমণযর কাজ করমব, ততই তা হতামার জন্য কলযাণকর
হমব।
উমল্লখয, মৃতুয কামনা রনরষদ্ধ হওয়ার রবষয়রট ঐ সমময়র জন্য
প্রমযাজয- যখন হকান বযরক্ত বযরক্তগতর্ামব দুদবর্াগ্রস্ত হময় মৃতুযকামনা
করমব। তমব হকউ যরদ রনমজর ধমবীয় বযাপামর আর্ঙ্কার কারমণ মৃতুয
কামনা কমর, হসমেমত্র মৃতুযকামনা করা তার জন্য ববধ। হযমন,
হফরাউন যখন যাদুকরমদর সতয ধমমবর উপর হস্তমেপ কমররিল এবাং
তামদরমক হতযা করার হুমরক রদময়রিল, তখন যাদুকররা বমলরিল,
ِ َ ْ اِو َت َوفَ َناِ ُم ْسلم
ّی
َ َب
َ َربَ َناِۤ اَفْرغِْعَل َْي َن
ً ْ اِص
আয় আল্লাহ, আমামদর বধযবদান করুন এবাং মুসলমানরূমপ আমামদর
মৃতুয রদন।
অন্য এক হাদীমস এর্ামব প্রার্বনা করমত বলা হময়মি, ‘আয় আল্লাহ,
যরদ আপনার বান্দামদর রবভ্রারন্ত ও হগালমযামগ রনপরতত করার ইমচ্ছ
র্ামক, তমব আমামক রবভ্রারন্তমত রনপরতত না কমর আপনার কামি
তুমল রনন।
এ সম্পমকব অপর একরট হাদীস মুহাম্মদ রবন লাবীদ রা. হমত বরণবত ,
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘দুরট রজরনস
আদম সন্তান পিন্দ কমর না। ১. মৃতুয, অর্চ মুরমনমদর জন্য হফতনা
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হমত মুরক্তর জন্য মৃতুযই হমলা কলযাণকর। ২. সম্পমদর অপ্রতুলতা,
অর্চ সম্পদ স্বল্পতা পরকালীন রহসাব-রনকার্মক সহজতর কমর
রদমব।’’
সুতরাাং দীনদারীর হেমত্র হফতনার প্রাদুর্বাব হদখা রদমল, মৃতুযকামনা
করা জাময়য আমি। এজন্য হযরত আলী রা. তার রখলাফমতর হর্ষ
জীবমন যখন হদখমলন, হনতৃমের সারববক বযাপারগুমলা তার অনুকূমল
আসমি না, তখন রতরন বলমলন, ‘আয় আল্লাহ, আমামক আপনার
কামি তুমল রনন। আরম তামদর বযাপামর বীতরদ্ধ হময় পমিরি এবাং
তারাও আমার বযাপামর বীতরদ্ধ হময় পমিমি।’
হতমরনর্ামব ইমাম বুখারী রহ.-এর হর্ষ জীবমন যখন হফতনার
আরবর্বাব হমলা এবাং খুরাসামনর র্াসনকতবার সামর্ ববররতা সৃরষ্ট্ হমলা,
তখন রতরন বমলরিমলন, ‘আয় আল্লাহ, আপরন আমামক আপনার
কামি তুমল রনন।’
অনুরূপর্ামব এক হাদীমস আমি, দাজ্জামলর আরবর্বাবকামল মানুষ
কবমরর পার্ রদময় যামব আর বলমব, হায়, এখামন যরদ আমার
সমারধ হত! কারণ, মানুষ তখন হফতনা-ফাসাদ আর র্য়াংকর
পরররস্থরত হদমখ অরস্থর হময় পিমব।
অতএব, সারববক পরররস্থরত রবমবচনায় মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর
মৃতুয কামনা অনরর্মপ্রত রিল না। কারণ, রতরন বুঝমত হপমররিমলন,
তার সম্ভাবয সন্তান রনময় তামক র্ীষণ পরীোর সম্মুখীন হমত হমব।
হকউ তার এ বযাপার সহমজ হমমন রনমব না এবাং তার কর্ামক রবশ্বাস
করমব না। সমামজ একজন সতী-সার্ধ্ী ধমবপ্রাণ মহীয়সী নারী রহমসমব
স্বীকৃরত পাওয়ার পর নতুন কমর তামক অপবামদর সম্মুখীন হমত হমব।
এসব অপবাদ-ঘৃণযতা সময় হনওয়ার হচময় মৃতুযর মমতা করেন রজরনসরট
তার কামি হরয় মমন হময়রিল। হসজন্যই রতরন মৃতুয কামনা
কমররিমলন।
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মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর এ দুদবর্ার মুহূমতব রজবরাইল
‘আলাইরহস সালাম পাহামির পাদমদর্ হমত আহ্বান কমর তামক
বলমলন, আপরন দুঃখ করমবন না। আপনার পাদমদমর্ আল্লাহ
তা‘আলা একরট ঝনবা-নদী সৃরষ্ট্ কমরমিন। হকউ হকউ বমলন,
আহ্বানকারী গর্বস্থ রর্শু ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম রিমলন।
এরপর রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম বলমলন, আপরন হখজুর গামির
কাণ্ড ধমর রনমজর রদমক নািা রদন। গািরট আপনামক পাকা তাজা
হখজুর দান করমব। হখজুমরর হমাসুম না হওয়ায় বৃেরট তখন বাহ্ত
হখজুরর্ূন্য রিল। রকন্তু আল্লাহ তা‘আলার হমমহরবানীমত রবনা
হমাসুমমই হসই গাি হর্মক হখজুর পরমলাঅ এরপর হফমরর্তা
বলমলন, সুতরাাং আহার করুন, পান করুন হচাখ র্ীতল করুন।
আমর রবন মায়মুন রহ. বমলন, গর্বধাররণী হমময়মদর জন্য শুকমনা
তাজা হখজুমরর হচময় উপকারী ও স্বাস্থযকর আর রকিু হনই। তা িািা
প্রসব হবদনায় পারন ও হখজুমরর বযবহার রচরকৎসারবজ্ঞামনর দৃরষ্ট্মতও
উপকারী।
এরপর হফমরর্তা বলমলন, কামরা সামর্ যরদ আপনার সাোত হয়,
তখন তামক ইরেমত বমল রদমবন, আরম দয়ামময়র উমদ্দমশ্য হমানতা
অবলম্বমনর মান্নত কমররি। সুতরাাং আজ আরম রকিুমতই কামরা সামর্
বাকযালাপ করমবা না। পূবববতবী র্রী‘আমত রনয়ম রিল, হকউ হরাযা
রাখমল তার জন্য আহার গ্রহণ রনরষদ্ধ হওয়ার পার্াপারর্ বাকযালাপও
রনরষদ্ধ রিল।
অতঃপর আল্লাহর পে হর্মক সাংবাদ হপময় মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালাম যখন রনরশ্চত হমলন, আল্লাহ তা‘আলা তামক দুনবাম ও লাঞ্ছনা
হমত রো করমবন, তখন রতরন রনমজই সদযজাত রর্শুমক হকামল রনময়
ঘমর রফরমলন। তখন সমামজর হলামকরা মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর সামর্ নবজাতকমক হদমখ রবরর্ন্নর্ামব তার প্ররত ঘৃণা প্রকার্
করমত লাগল। তারা বলমলা, মাররয়াম, তুরম হতা এক অদ্ভুত কান্র্
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ঘরটময় হফমলমিা। হহ হারুন-র্গ্নী, হতামার রপতা হতা অসৎ রিমলন
না এবাং হতামার মাতাও অসতী রিমলন না।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম মুসা ‘আলাইরহস সালামমর র্াই হারুন
‘আলাইরহস সালামমর বাংমর্াদ্ভুত বমল তামক এখামন হারুন-র্গ্নী বমল
সমম্বাধন করা হময়মি।
এ সম্পমকব হযরত মুগীরা ইবমন শু‘বা রা. বমলন, একবার রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমামক নাজরান এলাকায় পাোমলন।
ِ َياِ ا ُ ْخ َت ِ ٰه ُر ْو َنআয়াত
সম্পমকব হতামরা কী বমলা? মুসা ‘আলাইরহস সালাম হতা ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর বহুকাল পূমবব গত হময় রগময়মিন। মুগীরা ইবমন
শু‘বা রা. বমলন, আরম রফমর এমস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লামমক বযাপারটা বললাম। তখন রতরন বলমলন, আরম রক
হতামামদর বরলরন হয, তখনকার হলামকরা তামদর পূবববতবী নবী ও
পুণযবান হলাকমদর সামর্ রনমজমদর সম্পৃক্ত করমতন?
তখন নাজরান অরধবাসীরা আমামক বলমলা,

হযরত কাতাদা রা. উক্ত আয়ামতর বযাখযায় বমলন, রকিুমলাক আমিকলযাণকারমতা ও ইবাদত-মুজাহাদায় যামদর পরররচরত র্ামক, তামদর
পরবতবী প্রজন্ম এ পরররচরত রনময়ই হবমি উমে। আবার রকিুমলাক
আমি,
যামদর পরররচরত হয় রববাদ-রবসাংবাদ আর অনাচারঅরবচামর, তামদর পরবতবী প্রজন্ম এ পরররচরত রনময়ই হবমি উমে।
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামও এমন অরর্জাত পররবামরর
কন্যা রিমলন হয, রহতকারমতা ও পূতপরবত্রতায় তামদর প্ররসরদ্ধ রিল
তুমে। অন্যায়-অপরামধর সামর্ তামদর সামান্য সাংস্পর্বও রিল না।
সমামজর হলামকরা যখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর উপর
বযরর্চামরর অপবাদ আমরাপ করমলা এবাং এ কারমণ তার প্ররত ঘৃণা
প্রকার্ করমত লাগল, তখন রতরন নীরবতার হরাযা হরমখরিমলন। তাই
রতরন ইরেত কমর হস কর্া বুরঝময় রনমজ উত্তর না রদময় তার রর্শু
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সন্তামনর রদমক ইর্ারা করমলন, এ বযাপামর আমার রর্শু সন্তানমক
রজমজ্ঞস করুন। হস এ বযাপামর জবাব রদমব।
তারা র্াবমলা, হমময়টা আমামদর সামর্ উপহাস করমি। তাই তারা
রবরস্মত হময় বলমলা, তুরম আমামদর এই নবজাত রর্শুর সামর্ কর্া
বলমত বলমিা? এ রর্শু কী কমর উত্তর রদমব?
এই সময় রর্শু ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম মাময়র দুধ পান কররিমলন।
হলাকমদর কর্া শুমন রতরন স্তন হর্মক মুখ সররময় হনন এবাং বাম পামশ্বব
র্র কমর রনমজর হিাট তজুবনী আেুলরট কাাঁমধর রদমক বারিময় বমলন,

۪ ُ َبك ًا ِا َ ْي َن ِ َما ِ ُك ْن
ِِن
ْ ت َِو ِا َْو ٰص
ْ َ ِن ِ َنب ًيا ِ َِو ِ َج َعل
ْ َ ب َِو َج َعل
َ اِّنْ ِ َع ْب ُد ِاهلل ِ ِ ٰا ت
َ ِٰن ِالْک ٰت
َ ٰ ِن ِ ُم
َ الصلٰوة َِو
ِالس ِل ٰ ُم
َ ب
َ اِِو
َ َار
َ ِح ًي
َ ِن
َ ِالز کٰوةِ َماِ ُد ْم ُت
ْ ْ اِِوِ َب ًرۢاِب َوال َد ِ۫ت ْ َِو ل َْم َِي ْج َعل
َ اِشق ًي
ً ِجب
ِح ًيا
ُ ع ََلَ َِي ْو َم ُِو ل ْد ُت َِو َِي ْو َمِا َ ُم ْو ُت َِو َِي ْو َمِا ُ ْب َع
َ ث

রনশ্চয় আরম আল্লাহর বান্দা। রতরন আমামক রকতাব রদময়মিন এবাং
আমামক নবী কমরমিন। হযখামনই আরম র্ারক না হকন, রতরন আমামক
বরকতময় কমরমিন। যতরদন আরম হবাঁমচ র্াকমবা, ততরদন আমামক
নামায এবাং যাকাত আদায় করমত রনমদবর্ রদময়মিন। আর আমামক
আমার মাতার প্ররত অনুগত কমরমিন। রতরন আমামক উদ্ধত ও হতর্াগয
বানানরন। আমার প্ররত সালাম, হযরদন আরম জন্মগ্রহণ কমররি,
হযরদন আমার মৃতুয হমব এবাং হযরদন আরম জীরবত অবস্থায় উরেত
হমবা।
রর্শু ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর মুমখ অমলারককর্ামব জবাব শুমন
কওমমর হলামকরা আশ্চযব হময় হগমলা এবাং এটামক আল্লাহ তা‘আলার
কুদরত মমন করমলা।

রকন্তু রকিু মানুষ এই স্পষ্ট্ প্রমাণ পাওয়ার পরও মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর প্ররত অপবাদ আমরাপ করমত র্াকমলা। আর এ কারমণ তারা
আল্লাহ তা‘আলার লানমতর মমধয পরতত হমলা। এ সম্পমকব আল্লাহ
তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
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َوب ُكفْره ْم َِوق َْوله ْمِع َٰلِ َم ْر َي َمِ ُب ْه َتا ًناِ َعظ ْي ًما

তারা লানতগ্রস্ত হময়রিল তামদর কুফরীর জন্য এবাং মাররয়ামমর রবরুমদ্ধ
গুরুতর অপবাদ রটনার জন্য।
হরষ্ঠমের আসমন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
রনজ হগামত্রর মানুমষর এতসব অপবাদ-অরর্মযামগর উপর সীমাহীন
বধযব ধারণ কমর হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম মুজাহাদার হেমত্র
এতটাই উন্নরত সাধন কমরন হয, আসমানী দূত হফমরর্তাগমণর
সমম্বাধমনর মাহাত্ময লার্ কমরন। হফমরর্তাগণ তাাঁমক আল্লাহর পে
হর্মক সুসাংবাদ হর্ানান। এ সম্পমকব পরবত্র কুরআমন ইরর্াদ হময়মি,
○ّی
ِ َ ْ اص َطفٰکِع َٰلِن َسآٰءِال ْٰعل َم
َ َوِاِذِْقَا لَتِال َْملٰٰٓئ َک ُةِ ٰي َم ْر َي ُمِاِ َنِا
ْ ِاص َطفٰک َِو َ ِطه ََرک َِو
ْ هلل
স্মরণ করুন, যখন হফমরর্তাগণ বমলরিমলা, হহ মাররয়াম, আল্লাহ
তা‘আলা আপনামক মমনানীত কমরমিন এবাং আপনামক পরবত্র
কমরমিন। আর রবমশ্বর নারীমদর উপর আপনামক মমনানীত কমরমিন।
উমল্লখয, হকউ হকউ এই আয়ামতর পররমপ্ররেমত বমলন, মাররয়াম
‘আলাইহাস সালাম নবী রিমলন। রকন্তু কাজী ইয়াজ রহ. জুমহুর
উলামা-মার্াময়মখর অরর্মত উদ্ধৃত কমর বমলন,
‘মাররয়াম
‘আলাইহাস সালাম নবী রিমলন না।’ হতমরন ইমাম নববী রহ. ইমামুল
হারামাইন-সূমত্র উমল্লখ কমরমিন, ‘উলামাময় উম্মমতর সববসম্মত রায়
হমলা, মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম নবী রিমলন না।’ অনুরূপর্ামব
হযরত হাসান বসরী রহ. হমত বরণবত, রতরন বমলন, ‘মরহলা এবাং
রজন জারতর মামঝ হকউ নবী হনরন।’
আল্লামা ইবমন কাসীর রহ.-ও রবস্তাররত তর্য তুমল ধমর এই মতমক
গ্রহণমযাগযরূমপ বযক্ত কমরমিন।
তমব উক্ত আয়ামতর আমলামক ও হাদীস র্রীমফর বণবনার িারা
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর অনন্য হরষ্ঠ মযবাদার রবষয়রট
অকাটযর্ামব প্রমারণত হয়।
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পৃরর্বীর কময়কজন হরষ্ঠ নারী
হযরত আবু মুসা আর্আরী রা. হমত বরণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, জ্ঞান-বুরদ্ধ ও ঈমান-আমমল অমনক
পুরুষ পররপূণবতা অজবন কমরমি। তমব নারীমদর মামঝ একমাত্র
হফরাউন-পত্নী আরসয়া আলাইহাস সালাম ও ইমরান-কন্যা মাররয়াম
‘আলাইহাস সালাম বযতীত আর হকউ পূণবতা অজবন করমত পামররন।
আর নারীমদর উপর আময়র্া রা.-এর হরষ্ঠে যাবতীয় আহাযব
উপাদামনর উপর সাররদ (মগার্ত-বযঞ্জনসহমযামগ প্রস্তুতকৃত রুরট)-এর
ন্যায়। অর্বাৎ এমেমত্র রতরন অনন্য।
হযরত আনাস রা.-এর অপর এক হরওয়াময়মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, এই পৃরর্বীর নারীসমামজর মযবাদার
জন্য ইমরান-কন্যা মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম, খুয়াইরলদ-কন্যা
খারদজা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর কন্যা ফামতমা
ও হফরাউন-পত্নী আরসয়াই যমর্ষ্ট্।
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন,
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মারটমত চাররট
হরখা বতরর করমলন। এরপর সাহাবীমদর বলমলন, ‘হতামরা রক
জামনা, এগুমলা কী?’ সাহাবীগণ বলমলন, আল্লাহ ও তার রাসূলই
র্ামলা জামনন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বলমলন, জান্নাতী নারীমদর মমধয হরষ্ঠতম হমলন, খারদজা রবনমত
খুওয়াইরলদ,
ফামতমা রবনমত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম), আরসয়া রবনমত মুযারহম এবাং মাররয়াম রবনমত ইমরান
আলাইহাস সালাম।
হযরত আবু সারয়দ খুদরী রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী
যুবকমদর অরবসাংবারদত হনতা আর ফামতমা হমলা জান্নাতী নারীমদর
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অরবসাংবারদত হনত্রী। তমব মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর বযাপাররট
বযরতক্রম।
এসকল আয়াত ও হাদীস একত্র করমল পৃরর্বীর নারীমদর মমধয িয়জন
নারীর হরষ্ঠে প্রমারণত হয়।
১. হাউওয়া আলাইহাস সালাম।
২. সারা আলাইহাস সালাম।
৩. হামজরা আলাইহাস সালাম।
৪. মুসা ‘আলাইরহস সালামমর আম্মা ইউখান্দ আলাইহাস সালাম।
৫. আরসয়া আলাইহাস সালাম ।
৬. মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম।
নারীমদর হরষ্ঠমের রবষময় কুরআন ও হাদীমসর বণবনাগুমলা পরস্পর
সাাংঘরষবক নয়। কারণ, প্রমতযমকর হরষ্ঠমের বযাপাররট তামদর যুগসমময়র সামর্ সাংরশ্লষ্ট্। তাই তামদর কামরা বযাপামর হরষ্ঠমের হঘাষণা
হময় র্াকমল হসটা উম্মমত মুহাম্মদীর হরষ্ঠ নারীমদর মযবাদার হেমত্র
প্ররতবেক নয়।

সমাপ্ত
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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)
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

17

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
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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,
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ََ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

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

44

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।
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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)

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

55

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
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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।
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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
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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
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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,
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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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সূচীপত্র
আসহাবে ফীবের ঘটনা
আল্লাহর ঘবরর বেরুবে যুে করার ভয়ােহ শাবি
হবিোবহনীর উপর যযভাবে আযাে এবো
আসহাবে ফীবের ঘটনাস্থে
আসহাবে ফীবের ঘটনা যেবক বশক্ষা
ধনসম্পবদর অপেযেহার ও তার পবরণাম
আয়াবতর শাবন নুযুে বহবসবে প্রবসে একবট অবনভভ রবযাগ্য ঘটনা
প্রেম আবোচনা: সা‘োো রা. সংক্রান্ত বরওয়াবয়বতর সনদ যাচাই
১. হযরত আেূ উমামা রা.
২. হযরত ইেবন আব্বাস রা.
৩. হযরত হাসান রা.
বিতীয় আবোচনা: ঘটনাবটর েযাপাবর বেবশষজ্ঞবদর মতামত
গ্াযওয়াবয় েদর
গ্াযওয়াবয় েদবরর যপ্রক্ষাপট
গ্াযওয়াবয় আহযাে
রাসূেুল্লাহর প্রবতরক্ষা েযেস্থা: পবরখা খনন
পবরখা খনবনর সময় মুবিযার প্রকাশ
পবরখা ততবর হবয় যগ্ে
মুসবেম োবহনীর প্রস্তুবত
শত্রু োবহনীর অেস্থান
শত্রুবদর সাবে মুসবেম োবহনীর যমাকাবেো
শত্রুবদর বভন্ন পে অেেম্বন
পবরেবতভ ত পবরবস্থবত: মুসবেম োবহনী কবিন পরীক্ষার সম্মুখীন
মুনাবফকবদর প্রতারণা ও পোয়ন
গ্াযওয়াবয় আহযাবের পরেতী ঘটনা
মদীনা মুনাওয়ারা অেবরাধ
কাবফরবদর সবম্মবেত আক্রমণ
হযরত সাবফয়া রা. এর োহাদুবর
কাবফরবদর আত্মকেহ
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গ্াবয়বে মদদ
সংোদ সংগ্রবহ হযরত হুিায়ফা রা.
গ্াযওয়াবয় খায়োর
খায়োর যুবের যপ্রক্ষাপট
খায়োর যুবে বেিবয়র সুসংোদ
খায়োর যুবের সময়কাে
খায়োর যুবের তসনযদে
নেীিীর স্থোবভবষক্ত বনবয়াগ্
বিহাবদর পবে রওয়ানা এেং শাহাদাবতর সুসংোদ
খায়োবরর উপকবে
নেীিীর োহন
িনপবদ প্রবেবশর আদে বশক্ষাদান
আক্রমবণর সূচনা এেং বপ্রয়নেীর যোবন বেিবয়র সুসংোদ
খায়োবরর দুগ্ভসমূহ
নাইম দুগ্ভ বেিয়
কামুস দুগ্ভ বেিয়
মারহাবের সাবে যুে
আেী রা.-এর েীরত্ব সংক্রান্ত একবট অগ্রহণবযাগ্য েণভ না
উম্মুে মুবমনীন হযরত সাবফয়া রা. প্রসঙ্গ
সা‘দ বেন মুয়ায দুগ্ভ বেিয়
কুল্লা দুগ্ভ বেিয়
কাবফর যখন দীবনর তসবনক
ওয়াবতহ ও সুোবেম দুগ্ভ বেিয়
খায়োর বেিবয়র পর মুসবেমবদর সচ্ছেতা োভ
আনসারবদর প্রদত্ত োগ্ান ও শষযবক্ষত যফরত প্রদান
গ্বনমবতর সম্পদ েণ্টন
েণ্টন পেবত
‘ফাদাক’ বেিয়
‘ওয়াবদবয় কুরা’ বেিয়
অবনযর সম্পবদ যখয়ানবতর মন্দ পবরণবত
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ইহুদী ষড়যবের আবরক পেভ
খায়োর যুবের কবয়কবট বশক্ষণীয় ঘটনা শহীদ নাবক িাহান্নামী
িান্নাবতর ধনভাণ্ডার
ঈমাবনর মূেয
খায়োর যুবে নাবযেকৃত হুকুম-আহকাম
ঐবতহাবসক মক্কা বেিয়
মক্কা বেিবয়র যপ্রক্ষাপট
পরািয় যযভাবে বেিবয় রূপান্তবরত হবো
১. নেশবক্তর উত্থান
২. যুে বেরতী
৩. বেশ্ব দরোবর ইসোম
৪. মক্কার দূেভে মুসেমানবদর ধমীয় স্বাধীনতা োভ
৫. ইসোবমর যসৌন্দবযভর প্রচার-প্রসার
৬. খাবেদ ইেবন ওেীদ রা. এর ইসোম গ্রহণ
মক্কা বেিবয়র োবহযক যপ্রক্ষাপট
কুরাইশ কতৃভ ক হুদাইবেয়া সবি চু বক্ত ভঙ্গ
নেীিীর দরোবর েনু খুিাআর ফবরয়াদ
কুরাইশবদর সবি নোয়ন প্রবচষ্টা
নেীিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাবমর প্রবত ভাবোোসা !
বেিয়াবভযাবনর প্রস্তুবত
হাবতে ইেবন আেী োেতাআ রা. -এর বচবি
নেীিীর কোর সতযতার উপর সাহাোবয় যকরাবমর ঈমান!
বেিবয়র পবে রওনা
যরাযা যভবে যফো...
ক্ষমা ও উদারতার নেী!
মক্কার উপকবে
ক্ষমা মহানুভেতার বিতীয় দৃষ্টান্ত!
আেু সুবফয়াবনর ইসোম গ্রহণ
আেু সুবফয়াবনর মুসবেম োবহনী পযভবেক্ষণ
বেনয় ও নম্রতার আবরা একবট দৃষ্টান্ত!
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আেু সুবফয়াবনর সতকীকরণ
মক্কায় প্রবেশ
ফাতবহ মক্কার সফবর নেীিীর অেস্থানস্থে
খান্দামা েড়াই!
‘বেনয়ী’ যেবশ ‘বেিয়ী’র পদাপভ ণ!
হািবর আসওয়াদ চু ম্বন ও কাো ঘবরর তাওয়াফ
কাোর আবশপাবশর মূবতভ অপসারণ
োইতু ল্লার চাবে গ্রহণ ও তাবত প্রবেশ
কাো অভযন্তবরর মূবতভ অপসারণ
একবট োবনায়াট েণভ না
‘মতন’ মুনকার হওয়া প্রসঙ্গ
কাোর অভযন্তবর নেীিীর নামায আদায় ও তাকেীর প্রদান
ঐবহহাবসক খুতো : ক্ষমা ও উদারতার সবেভাচ্চ দৃষ্টান্ত
হতযার দণ্ডাবদশপ্রাপ্ত কবতপয় কাবফর
কাো ঘবরর চাবে হিান্তর
মক্কার ইোবর আোবরা তাওহীবদর েুেন্দ আওয়াি
মক্কাোসীর ইসোম গ্রহণ এেং নেীিীর হাবত োই‘আত
উবম্ম হানী রা. এর ঘবর নামায আদায়
বিতীয় বদবনর খুতো
মক্কার অবশপাবশর মূবতভ ভাো
বপ্রয় যক যপবয়ও হারাবনার শঙ্কা!
কতবদন বিবেন মক্কায়
মক্কা বেিয় বক সবিমূেক না বক েেপূেভক?
মক্কা বেিবয়র ঘটনা হবত আহবরত বেবধ-বেধান
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আসহাবব ফীবলর ঘটনা:
আল্লাহর ঘবরর ববরুবে যুে করার ভয়াবহ শাবি
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক সববাধন কবর আল্লাহ
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ কবরন,
ضل ْي ٍل ○ َوا ْر َس َل
ْ ك با ْص َحاب الْف ْيل ○ ال َْم َي ْج َع ْل ك َْي َد ُّه ْم ِف َت
َ ُّال َْم َت َر ك َْي َف ف ََع َل َرب
○ف َما ك ُّْو ٍل
ٍ يا ا َباب ْي َل ○ َت ْرم ْهْي بح َجا َر ٍة م ْن سج ْي ٍل ○ ف ََج َعل َُّه ْم ك ََع ْص
ْ ْ عَل
َهْي َط ْ ر

আপবন বক দদবেনবন, আপনার পালনকততা হবিবাবহনীর সাবে বকরূপ
বযবহার কবরবেন? বতবন বক তাবদর চক্রান্ত সম্পূর্তরূবপ বযেত কবর
দদনবন? আর বতবন তাবদর উপর পাঠাবলন ঝাাঁবক ঝাাঁবক পাবে, যারা
তাবদর উপর কংকর জাতীয় পাের বনবেপ করবেল। ফবল আল্লাহ
তাবদর ভবেত ভূবিসদৃশ কবর দদন। (সূরা ফীল, আয়াত:১-৫)

এই সূরায় আসহাবব ফীল বা আবরাহার হবি বাবহনীর ঘটনা সংবেবপ
ববর্তত হবয়বে। তারা কাবা ঘর ধ্বংস করার উবেবে হবি বাবহনী বনবয়
মক্কা মুকাররমায় অবভযান পবরচালনা কবর ইয়ামান দেবক বমনা পযতন্ত
দপ াঁবে বেল। আল্লাহ তা‘আলা নগর্য ও েুদ্র পাবেবদর মাধযবম তাবদর
বাবহনী বনবিহ্ন কবর তাবদর কুমতলব ধুলায় বমবশবয় দদন।
োতামুল আববয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর জবমেরর
বের মক্কা মুকাররমার অদূবর এই ঘটনা ঘবটবেল। দবশ বকেু
দরওয়াবয়ত দ্বারা এটা প্রমাবর্ত এবং এটাই প্রবসে বর্তনা। (তাফসীবর
ইববন কাসীর)

হাদীস ববশারদগর্ এ ঘটনাবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর একপ্রকার মুবজযারূবপ আেযাবয়ত কবরবেন। মুবজযা
বলবত সাধারর্ত এমন দকান অবল বকক ঘটনাবক বুঝাবনা হয় দযটা
নবুওয়যাত প্রাবির পর নবীগবর্র দাবববক সতয প্রমাবর্ত করার জন্য
আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ কবর োবকন। তবব আববয়া আলাইবহস
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সালাবমর নবুওয়যাত দাববর পূববত বরং তাাঁবদর জবমেররও পূববত আল্লাহ
তা‘আলা মাবঝ মবধয পৃবেবীর বুবক এমন বকেু ঘটনা ও বনদশতন প্রকাশ
কবরন, যা অবল বককতায় মুবজযার অনুরূপই হবয় োবক। এধরবনর
বনদশতনবক হাদীসববদগবর্র পবরভািায় ইরহাসাত ( )ا ْر َحا َصا ْتবলা হয়।
 ا ْر َحا َصا ْتএর শব্দ ( َر ْحصরহসুন) অেত বভবি ও ভূবমকা। এসব বনদশতন
নবীর নবুওয়যাত প্রকাবশর বভবি ও ভূবমকা বহবসবব সংঘবটত হয় ববধায়
এগুবলাবক ‘ইরহাসাত’ বলা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর নবুওয়যাত এমনবক
জবমেররও পূববত এ ধরবনর কবয়কবট ইরহাসাত প্রকাশ দপবয়বে।
উবল্লবেত সূরা ফীবল ববর্তত হবি বাবহনীবক কুদরতী গজব দ্বারা প্রবতহত
করার বনদশতন এ সববর অন্যতম।
আসহাবব ফীল-এর ঘটনা
হাদীস ও ইবতহাসশাবের ইমাম আল্লামা ইববন কাসীর রহ. বর্তনা
কবরন, ইয়ামাবনর উপর বহমইয়ারী শাসকবদর কতৃতত্ব বেল, যারা
আল্লাহর সাবে অংশীদার সাবযি করবতা। তাবদর প্রধান বাদশা যুনাওয়াস তৎকালীন আহবল হক তো ‘ঈসা ‘আলাইবহস সালাবমর
দীবনর অনুসারী তাওহীদপন্থীবদর উপর েুব জুলুম কবরবেল। দস
ববশাল আকাবর এক গতত েনন কবর তাবত অবি প্রজ্ববলত কবর এবং দয
সমি দীনদার তাওহীদপন্থী মূবততপূজা দেবে এক আল্লাহর ইবাদত
করবতন, তাবদর সকলবক উক্ত প্রজ্ববলত অবিকুবডে বনবেপ কবর
জ্বাবলবয় দদয়। যাবদর সংেযা ববশ হাজাবরর কাোকাবে বেল। এটা ঐ
অবিকুবডের ঘটনা, যা ‘আসহাবব উেদুদ’- এর আবলাচনায় সূরা
বুরুবজ উবল্লে হবয়বে।
এবদর মধয দেবক দুই বযবক্ত দয দকাবনা উপাবয় তার কবল দেবক উোর
দপবয় েুবট এবস পারস্য-সম্রাবটর কাবে ফবরয়াদ কবর, বহমইয়ারী
শাসনকততা দীনদার তাওবহদপন্থীবদর উপর এরূপ অতযাচার চালাবে।
আপবন তার প্রবতবশাধ বনন।
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তেন পারস্য-সম্রাট ‘ঈসা ‘আলাইবহস সালাবমর দীবনর অনুসারী
হাবশার শাসনকততার কাবে বচবঠ বলেবলন, আপবন এই জুলুবমর
প্রবতবশাধ গ্রহর্ করুন। বতবন এই বনবদতশ দপবয় এক ববশাল
সসন্যবাবহনী দুই কমাডোর তো আরবাত ও আবরাহার দনতৃবত্ব
ইয়ামাবনর ঐ বাদশার দমাকাববলা করার জন্য দপ্ররর্ কবরন। উক্ত
দসনাবাবহনী তার দদবশর চারবদবক েবেবয় পবে এবং দগাটা ইয়ামানবক
বহমইয়ার সম্প্রদাবয়র কবজা দেবক স্বাধীন কবর।
তেন বহমইয়ার শাসনকততা যু-নাওয়াস পাবলবয় যায় এবং এক পযতাবয়
নদীবত েুবব মারা যায়। এভাবব আবরাহার মাধযবম ইয়ামান অঞ্চল
হাবশার শাসনকততার দেবল চবল আবস।
পরবততীকাবল আরবাত ও আবরাহার মবধয লোই হয়। তেন আরবাত
বনহত হয় এবং আবরাহা জয়ী হয়। এবত আবরাহা ইয়ামাবনর উপর
এককভাবব দেলদাবরত্ব কাবয়ম কবর।
আবরাহার বযাপাবর ঐবতহাবসকবদর বক্তবয হবলা, দস শাহী দগাবত্রর
বেল। তার নাম বেল আবরাহা। বকন্তু দযবহতু তার নাক কাটা বেল,
তাই আরবরা তাবক ( ا برهة االشرمআবরাহা আলআশরাম) বলবতা।
আরবববত  اشرمশবব্দর অেত নাক কাটা।
কাবরা কাবরা মবত, আবরাহা ৫২৫ বিস্টাবব্দ রাজত্ব শুরু কবর। আর
দকান দকান ঐবতহাবসক ৫৪৩ বিস্টাবব্দর কো উবল্লে কবরবেন।
‘আরদুল কুরআন’ প্রবর্তা বদ্বতীয় মতবটবকই প্রাধান্য বদবয়বেন।
আবরাহা কট্টর বিস্টান বেল, যার কারবর্ দস দগাটা সাম্রাবজয ঈসায়ী
মুবাবল্লগ বনযুক্ত কবরবেল এবং শহবর-বন্দবর বে বে বগজতা বনমতার্
কবরবেল। দশি পযতন্ত আবরাহা ইো করবলা, ইয়ামাবন এমন একবট
শানদার বগজতা বনমতার্ করবব, যার দকান নযীর পৃবেবীর বুবক োকবব
না। এর দ্বারা তার এই উবেে বেল দয, ইয়ামানসহ সারা বববে দয
সমি আরব-অনারব মক্কা মুকাররমায় উপবিত হবয় বায়তুল্লাহ শরীফ
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তাওয়াফ কবর, তারা দযন এই বগজতার শান-শওকবত প্রভাববত হবয়
কাবার পবরববতত এই বগজতায় আগমন কবর।
এই দেয়াবল দস একবট সুউচ্চ আলীশান বগজতা বনমতার্ করবলা, তার
চূোয় দাাঁোবল বনবচর মানুিজন দদো দযত না। সম্পূর্ত বগজতাবট দস
দসানা-রুপা, হীরা, মবর্-মুক্তা ও হাবতর দাাঁত বদবয় নকশা কবর
সাবজবয়বেল।
সুহায়লী রহ. বর্তনা কবরন, এই বগজতা বনমতাবর্র দেবত্র আবরাহা
ইয়ামাবনর অবধবাসীবদর উপর েুব অতযাচার কবরবেল। দস দসোনকার
অবধবাসীবদর দজারপূবতক শ্রবমক বাবনবয়বেল এবং রাষ্ট্রীয় দকািাগার
দেবক এর বপেবন অবেল সম্পদ বযয় কবরবেল।
বগজতা-বনমতার্ সমাি করার পর আবরাহা হাবশার সম্রাট নাজাশীর কাবে
এই মবমত পত্র দপ্ররর্ করবলা, আবম ইয়ামাবনর রাজধানী সানআয়
আপনার জন্য ‘আলকাবলস’ নামক এমন এক নযীরববহীন বগজতা
বনমতার্ কবরবে, ববগত ইবতহাস যার দকান দৃষ্টান্ত উপিাপন করবত
পাবরবন। এেন আমার আকাঙ্ক্ষা হবলা দগাটা বববের দয সকল আরবঅনারব মক্কা মুআজ্জমায় হজ্জ পালন করার জন্য একত্র হয়, তাবদর
সকবলর অন্তরাত্মা এই বগজতার বদবক বফবরবয় বদব, আর এেন দেবক
এটাই হবব তাবদর সবার হজ্জব্রত পালন করার িান।
সমি আহবল আরব তো ধমত-বর্ত-জাবত-বগাষ্ঠী বনববতবশি সকবলই
পববত্র কাবার েুব সম্মান ও শ্রো করবতা এবং প্রবতযবকই তাবদর বনজ
বনজ আকীদা-ববোস অনুযায়ী বায়তুল্লাহর হজ্জ ও বযয়ারত করা একবট
গুরুত্বপূর্ত ইবাদত মবন করবতা। এ জন্যই আহবল আরবরা যেন
আবরাহার এই উবেবের কো জানবত পারবলা, তেন আদনান,
কাহতান ও কুরাইশ দগাবত্রর দলাবকরা রাবগ অবিশমতা হবয় উঠবলা।
এমনবক এবদর মধয দেবক এক বযবক্ত রাবতর আাঁধাবর ঐ বগজতায় প্রববশ
কবর তাবত মলমূত্র তযাগ কবর তা অপববত্র কবর বদল। দকান দকান
বর্তনামবত, মুসাবফরবদর একবট দল বনবজবদর প্রবয়াজবন উক্ত বগজতার
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পাবশ আগুন জ্বালাবল তা দেবক ঐ বগজতায় আগুন ধবর যায় এবং তার
অবনক েয়-েবত হয়।
আবরাহা যেন জানবত পারবলা, দকান আরবীয় দলাবকর দ্বারা এ কাজ
হবয়বে, তেন দস শপে করবলা, আবম তাবদর কাবাগৃবহর ইট একটা
একটা কবর েুবল দফলববা এবং যতের্ পযতন্ত তা না করবত পারববা,
ততের্ পযতন্ত আবম শান্ত হববা না। এরই বভবিবত আবরাহা বায়তুল্লাহ
অবভমুবে রওয়ানার প্রস্তুবত শুরু করবলা এবং এই মবমত বাদশা নাজাশীর
কাবে অনুমবত চাইবলা। নাজাশী তার ‘মাহমুদ’ নামক বববশি হাবতবট
আবরাহার জন্য দপ্ররর্ করবলা, যাবত কবর দস সওয়ার হবয় কাবা
শরীবফ আক্রমর্ করবত পাবর।
দকান দকান বর্তনামবত, এটা েুব বে ও শবক্তশালী হাবত বেল,
তৎকালীন সমবয় যার দকান দৃষ্টান্ত পাওয়া দযত না। এর সাবে সাবে
হাবশা সম্রাট অন্যান্য দসনা সদবস্যর জন্য আরও আটবট হাবত দপ্ররর্
কবরবেল। দস এই উবেবে এসব হাবত দপ্ররর্ কবরবেল দয,
বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার দেবত্র এগুবলা বযবহার কবর দযন
সহবজই কাযতবসবে করা যায়। দস ভাববলা, বায়তুল্লাহর োবাগুবলা
দলাহার শক্ত বশকল বদবয় আটবকবয় ঐ বশকলগুবলা হাবতর গলায় দবাঁবধ
হাবত হাাঁকাবনা হবল, হাবতগুবলার টাবনর দতাবে সম্পূর্ত বায়তুল্লাহ
সাবে সাবে দভবে পেবব। (নাউযুববল্লাহ)।
আরবরা যেন দুধতিত আবরাহার এ কাবা আক্রমবর্র কো শুনবত
দপবলা, তেন তারা সকবলই তার দমাকাববলা করার জন্য প্রস্তুবত গ্রহর্
করবলা। সবতপ্রেম যু-নাযার নামক আরব-বংবশাদ্ভূত এক ইয়ামানী
সরদার ইয়ামান দেবক দবর হবয় আরববর বববভন্ন দগাবত্রর কাবে এই
সংবাদ বদবয় দূত দপ্ররর্ করবলন দয, আবম আবরাহার দমাকাববলা
করবত চাই। সুতরাং আপনাবদর উবচত হবলা এই সৎকাবজ আমাবক
সহবযাবগতা করা। এই ববল বতবন আরববদর একবট দলসহ আবগ দববে
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আবরাহা বাবহনীর দমাকাববলায় যুবে বলি হবলন। বকন্তু তাবত বতবন
পরাজয় বরর্ করবলন এবং দগ্রফতার হবলন।
আবরাহা পে অবতক্রম কবর যেন ‘োসআম’ দগাবত্রর এলাকায়
দপ াঁোবলা তেন ঐ দগাবত্রর সরদার নুফাবয়ল ইববন হাববব বনজ দগাবত্রর
দলাকজন বনবয় আবরাহা-বাবহনীর দমাকাববলা করবলা। বকন্তু দসও
পরাবজত হবলা এবং দগ্রফতার হবলা। তারপর দস প্রার্ বাাঁচাবনার জন্য
আবরাহার পেপ্রদশতবকর দাবয়ত্ব গ্রহর্ করবলা।
অতঃপর আবরাহা বাবহনী তাবয়বফর বনকবট দপ াঁোবলা। দসোনকার
অবধবাসী সাবকফ দগাত্র পূবত দেবকই বববভন্ন সম্প্রদাবয়র সাবে লোইবয়
আবরাহা বাবহনীর ববজবয়র কো শুবনবে। তাই এত বে শবক্তর
দমাকাববলা করবত পারবব না মবন কবর তাবদর সাবে লোইবয় বলি না
হবয় বনবজবদর সরদার মাসউদ ইববন মুআিাববক একবট
প্রবতবনবধদলসহ আবরাহার সাবে সাোত করবত দপ্ররর্ কবর। দস
আবরাহার সাবে সাোত কবর বলবলা, আপনার সাবে আমাবদর
দকান শত্রুতা দনই। দসজন্য আমাবদর এ ববোস আবে, আপবন
আমাবদর উপাস্য ‘লাত’- এর মবন্দবরর দকান েয়-েবত করববন না।
বববনমবয় আমরা আপনার সহবযাবগতা ও পেপ্রদশতবনর জন্য আমাবদর
এক সরদার আবু বরগালবক দপ্ররর্ করবে, বতবন আপনাবক মক্কা পযতন্ত
দপ াঁবে বদববন। আবরাহা এই প্রিাব গ্রহর্ কবর আবু বরগালবক সাবে
বনবয় মক্কার বদবক অগ্রসর হবলা।
পবেমবধয ‘মাগমাস’ নামক উপতযকায় আবু বরগাল মারা দগবলা।
ববর্তত আবে, আবরাহাবক পে দদোবনা বেল আবু বরগাবলর ববোস
ঘাতকতামূলক অপরাধ। তাই তার মৃতুযর পর দস যুবগ আরববর
দলাবকরা দীঘতবদন পযতন্ত তার কববরর উপর পাের বনবেপ কবর।
এই ‘মাগমাস’ নামক িাবন মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য দগাবত্রর দভোবকবর ও উবটর চারর্ভূবম বেল। আবরাহার সসন্যবাবহনী এোবন দপ াঁবে
সবতপ্রেম এসব পশুপাবলর উপর আক্রমর্ কবর তা দেবক অবনক দভোwww.darsemansoor.com
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বকবর ও উট লুট কবর বনবয় দগল। এ গুবলার মবধয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সম্মাবনত বপতামহ কুরাইশ-বনতা আবদুল
মুিাবলববরও দুইশ উট বেল।
অতঃপর এই িাবন অবিান বনবয় আবরাহা তার হানাতা হাবমরী নামক
দূতবক মক্কা মুকাররমায় দপ্ররর্ করবলা, দযন দস মক্কায় বগবয় কুরাইশ
সরদাবরর বনকট এই পয়গাম দপ াঁোয় দয, আমরা দতামাবদর সাবে
লোই করবত আবসবন। বরং কাবাঘর ববধ্বি করাই আমাবদর একমাত্র
উবেে। সুতরাং এ বযাপাবর যবদ দতামরা আমাবদর বাধা না দাও,
তা হবল আমরা দতামাবদর দকান েবত সাধন করববা না।
আবরাহার পয়গাম বনবয় হানাতা হাবমরী যেন মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রববশ
করবলা, তেন সকবলই আবদুল মুিাবলব-এর বদবক ইবেত কবর
বলবলা, ইবনই হবলন মক্কার প্রধান সরদার। তেন হানাতা আবদুল
মুিাবলব-এর সাবে সাোত কবর আবরাহার উক্ত পয়গাম দপ াঁোবলা।
ইববন ইসহাবকর বর্তনা অনুযায়ী, আবদুল মুিাবলব জবাব বদবলন,
আমরা কেবনাই আবরাহার সাবে লোই করবত চাই না। আর না
আমাবদর তার সাবে লোই করার মবতা শবক্ত আবে। তবব হ্াাঁ, আবম
বনবদ্বতধায় এতটুকু বলবত পাবর, কাবা আল্লাহর ঘর, যা তার েলীল
ইবরাহীম আলাইবহস সালাম বনমতার্ কবরবেন। বতবন বনবজই এর
দহফাজত করববন। আর দয আল্লাহর সাবে যুবে বলি হবব, দস দদেবত
পাবব, আল্লাহ তার সাবে বকরূপ আচরর্ কবরন।
অতঃপর হানাতা আবদুল মুিাবলববর কাবে প্রিাব দপশ করবলা,
আপবন আমার সাবে চলুন। আবম আপনাবক আবরাহার সাবে
সাোবতর বযবিা কবর বদব। বতবন এই প্রিাবব সাো বদবয় আবরাহার
সাবে দদো করবত দগবলন।
আবদুল মুিাবলব অবতশয় সুশ্রী, ববলষ্ঠ ও বযবক্তত্ববান দলাক বেবলন।
আবরাহা তাবক দদবে েুবই প্রভাববত হবলা এবং বনবজর বসংহাসন
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দেবক উবঠ এবস তার পাবশ বসবলা। অতঃপর আবরাহা বজবেস
করবলা, আপবন কী উবেবে এবসবেন? বতবন বলবলন, আমার
প্রবয়াজন শুধু এতটুকু দয, আমার দয সমি উট লুণ্ঠন কবর আনা
হবয়বে, দসগুবলা দফরত দদওয়া দহাক। আবরাহা বলবলা, আবম
আপনাবক দদবে েুবই উচ্চ মবনর অবধকারী ও ববচের্ দনতা মবন
কবরবেলাম। বকন্তু আপনার এই কোর দ্বারা আমার দসই ধারর্ার
পবরবততন ঘটবলা। দকননা, আপবন দকবল আপনার দুইশ উট দফরত
দনওয়ার বযাপাবরই আমার সাবে কো বলবলন, অেচ আপবন জাবনন
দয, আবম আপনার বপতৃধবমতর দকন্দ্রিল কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য
মক্কায় এবসবে। বকন্তু আপবন দস বযাপাবর দকান কোই বলবলন না।
আবদুল মুিাবলব জবাব বদবলন, এই উটগুবলার মাবলক আবম, তাই
দস গুবলার বযাপাবর আমাবকই বচন্তা করবত হবব। আর বায়তুল্লাহর
বযাপাবর কো হবে, তারও একজন মহান মাবলক আবেন। বতবন
বনবজই এর দহফাজত করববন।
তেন আবরাহা বলবলা, আপনার প্রভু তাবক আমার হাত দেবক রো
করবত পারববন না। তা শুবন আব্দুল মুিাবলব বলবলন, আমার বলার
দরকার বললাম, এবার আপনার ইো। আপবন যা চান, করবত
পাবরন।
দকান দকান বর্তনায় এবসবে, আবদুল মুিাবলববর সাবে আবরা
কবয়কজন কুরাইশ সরদার আবরাহার সাবে সাোত করবত
বগবয়বেবলন এবং তাবক উবেে কবর ববলবেবলন, আপবন যবদ
বায়তুল্লাহর উপর হিবেপ না কবর বফবর যান, তবব আমরা প্রবত
বের আমাবদর উৎপাবদত শবস্যর এক-তৃতীয়াংশ আপনাবক কর
বহবসবব প্রদান করববা। বকন্তু আবরাহা এই প্রিাব প্রতযােযান করবলা।
আবলাচনার পবর আবরাহা আবদুল মুিাবলব-এর উটগুবলা বফবরবয়
বদল। বতবন তার উট বনবয় চবল এবলন।
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অতঃপর আবদুল মুিাবলব কুরাইশবদর ববশাল একদল সাবে বনবয়
বায়তুল্লাহ শরীবফর দরজার কো ধবর সকবল বমবল আল্লাহর দরবাবর
দু‘আ করবত লাগবলন, আয় আল্লাহ, আবরাহার এত বে শবক্তশালী
বাবহনীর দমাকাববলা করার সামেত আমাবদর দনই। তাই আপবন বনবজই
আপনার ঘবরর দহফাজত করার বযবিা করুন।
েুব কাকুবত-বমনবতর সাবে দু‘আ করার পর আবদুল মুিাবলব মক্কা
মুকাররমার দলাকবদর বনবয় আশপাবশর পবততমালায় আশ্রয় গ্রহর্
করবলন। কারর্, তাবদর দৃঢ় ববোস বেল, আবরাহার সসন্যবাবহনীর
উপর আল্লাহর গজব নাবযল হওয়া অবধাবরত। এই ববোবসর উপর
বভবি কবরই আবদুল মুিাবলব আবরাহার কাবে শুধু তার উট দফরত
দচবয়বেবলন। তেন বায়তুল্লাহ সম্পবকত আবলাচনা করা এ জন্য পেন্দ
কবরনবন দয, এবক দতা তাবদর দমাকাববলা করার মবতা শবক্ত-সামেত
বেল না, অপরবদবক এই ববোস বেল দয, আল্লাহ তা‘আলা তাবদর
উপর রহম কবর স্বীয় কুদরবত কাবার দুশমনবদর নািানাবুদ কবর
বদববন।
পবরর বদন সকাবল আবরাহা তার সসন্যবাবহনী বনবয় মক্কায় প্রববশ
করার জন্য অগ্রসর হবলা। দস তার ‘মাহমুদ’ নামীয় হাবতবট সামবন
চালাবনার জন্য প্রস্তুত করবলা। তেন নুফাবয়ল ইববন হাববব, যাবক
আবরাহা রািা দেবক দগ্রফতার কবর বনবয় এবসবেল, দস এই সময়
সামবন অগ্রসর হবয় উক্ত হাবতর কান ধবর বলবলা, তুবম দযোন দেবক
এবসবো, দসোবনই সহীহ-সালামবত বফবর যাও। দকননা, তুবম
আল্লাহ তা‘আলার বনরাপদ শহবর ( ) َبل َد ام ْيঅবিান করবো। এই ববল
দস হাবতর কান দেবে বদল। এটা দশানামাত্র উক্ত হাবত ববস পেবলা।
হাবতর মাহুতরা অবনক দচষ্টা কবর তাবক উবঠবয় সামবন অগ্রসর করাবত
চাইবলা। বকন্তু বক আিযত, দস উঠবলা না। এমনবক হাবতবটবক েুব
প্রহার হবলা, বে বে চাবুক বদবয় আঘাত করা হবলা এবং আঘাত
করবত করবত তাবক আহত করা হবলা। আবার হবিবটর নাবক দলাহার
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

16

আংটা লাবগবয় তাবক উঠাবনার দচষ্টা করা হবলা। বকন্তু এবতা বকেু
সবেও দস এক ববন্দুও সামবন বােবলা না।
আবরা আিবযতর বযাপার হবলা, দসই হাবতবট যেন ববপরীত বদবক
অেতাৎ উির, দবের্ বা পূবত বদবক চালাবনার দচষ্টা করা হবতা, তেন
দস দদ ে শুরু করবতা। পোন্তবর মক্কার বদবক বফবরবয় চালাবনার দচষ্টা
করা হবল, সাবে সাবে ববস পেবতা। তেন দকানক্রবমই সম্মুবের
বদবক চালাবনা সম্ভব হবতা না।
হবিবাবহনীর উপর দযভাবব আযাব এবলা
এভাবব বকেু সময় অবতবাবহত হওয়ার পর হঠাৎ সমুবদ্রর বদক দেবক
ঝাাঁবক ঝাাঁবক পাবে উবে এবলা। প্রবতযকবট পাবের মুবে একবট ও দুই
পাবয় দুবট কবর পাের বেল।
ওয়াবকদী রহ. বর্তনা কবরন, পাবেগুবলা এত আিযত ধরবনর বেল,
ইবতাপূববত কেবনাই ঐ ধরবনর পাবে দদো যায়বন। দসগুবলা আকৃবতবত
কবুতবরর দচবয় একটু দোট, লাল পাঞ্জাযুক্ত বেল। এবদর প্রবতযক
পাঞ্জা ও মুবে একবট কবর কাাঁকর-পাের বেল।
পাবেগুবলা হঠাৎ কবর এবস আবরাহার সসন্যবদর মাোর উপর শূবন্য
অবিান গ্রহর্ করবলা এবং দগাটা বাবহনীর উপর পােরকুবচর বৃবষ্ট বিতর্
শুরু করবলা। এই কংকর যার শরীবর পেবলা, সাবে সাবে তার শরীর
ববগবলত হবয় মাবটবত প্রববষ্ট হবয় দগল।
এই ভয়ানক শাবি দদবে সমি হাবত দদ বে পাবলবয় দগল। দকবল
একবট হাবত দসোবন দেবক বগবয়বেল। দসটাও কংকবরর আঘাবত ধ্বংস
হবয় দগল।
সকল দসনাসদস্য ঐ িাবন ধ্বংস হয়বন, বরং তাবদর অবনবক দদ বে
পালাবত দচষ্টা করবল, রািায়ই মরবত োবক এবং জবমবন লুবটবয়
পেবত োবক।
আবরাহা বাবহনীর ধ্বংবসর বববরর্ দরওয়াবয়বত এভাবব এবসবে,
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يا
َ ك ا ْص َحا َب الْف ْيل َب َع
َ لل ا ْن ي َْهل
ٍ ْ َع ْن ُّع َب ْيد ْبن ُّع َم
ُّ  ل ََما ا َرا َد ا: ي قَا َل
ْ ْ ث َعل
َهْي َط ْ ر

ي م ْن َها َي ْحم ُّل َث َل َث َة ا ْح َجا ٍر ُّم َج َز َع رة
ٍ ْ ا ْنش َئ ْت م َن ا ل َْب ْحر ا ْمثَا َل الْ َخ َطاط ْيف ك ُّ ُّل َط

َح َج َر ْين ِف ْ ر ْجل َْيه َو َح َج ررا ِف ْ م ْن َقا ره قَا َل ف ََجا َء ْت َح ىّت َص َف ْت ع ىَٰل ُّر ُّؤ ْوسه ْم ُّث َم َصا َح ْت
َت َماِف ْ ا ْر ُّجل َها َو َم َناق ْي َها ف ََما َي َق ُّع َح َجر ع ىَٰل َراس َر ُّج ٍل ا َال َخ َرجَ م ْن ُّد ُّبره َو َاليعق
ْ َوالْق

َض َر َبت
َش ٍء م ْن َج َسده ا َال َخ َرجَ م َن ال َْجا نب ا ْ ى
َ لل ر ْي رحا َشد ْي َدةر ف
َ ال َخر َو َب َع
ُّ ث ا
ْ َ ع ىَٰل
)الْح َجا َرةَ فَ َزا َد َها ش َدةر فَا ْهلَك ُّْوا َجم ْي رعا (التفسي للمام ا بن كثي
হযরত উবাইদ ইববন উমাইর রা. দেবক ববর্তত, বতবন ববলন, আল্লাহ
তা‘আলা যেন ‘আসহাবব ফীল’দক ধ্বংস করার ইো কবরন, তেন
সমুদ্র দেবক তাবদর উপর কবুতর োনার ন্যায় ঝাাঁবক ঝাাঁবক পাবে দপ্ররর্
কবরন। দসগুবলার প্রবতযকবট পাবে মুবে একবট এবং দুই পাবয় দুবট
কবর কাাঁকর-পাের বনবয় আবস। বর্তনাকারী ববলন, অতঃপর
পাবেগুবলা সাবরবেভাবব আবরাহা বাবহনীর মাোর উপর অবিান বনবয়
বচৎকার কবর আওয়াজ দদয় এবং তাবদর মুে ও দুই পাবয়র পাের
বনবেপ কবর। পােরগুবলা আবরাহার সসন্যবদর মাোয় ববে হবয়
বপেবনর রািা বদবয় দবর হবয় যায় এবং শরীবরর এক প্রাবন্ত প্রববশ কবর
অপর প্রান্ত বদবয় দবর হবয় যায়। আল্লাহ তা‘আলা প্রির বনবেবপর
সাবে সাবে তাবদর উপর প্রচডে ঘূবর্তঝেও দপ্ররর্ কবরন। এই ঝে উক্ত
প্রিবরর গাবয় আঘাত দহবন তার গবতর প্রচডেতা তীব্রভাবব বাবেবয়
দদয় এবং এর দ্বারা তাবদর উপর কবঠন গজব বনপবতত হবয় তারা
সকবল ধ্বংস হবয় যায়। (তাফসীবর ইববন কাসীর)
বববশষ্ট ঐবতহাবসক মুহাম্মাদ ইববন ইসহাক ও ইকবরমা রহ. বর্তনা
কবরন, ঐ পােরকুবচর স্পশত লাগবলই হবি বাবহনীর সসন্যবদর দদবহ
বসন্ত দরাগ উদ্ভূত হবয় দযত। আরব দদশগুবলাবত এই দরাবগর প্রাদুভতাব
এই বেরই সবতপ্রেম দদো দদয়।
রইসুল মুফাসবসরীন আবদুল্লাহ ইববন আব্বাস রা. বর্তনা কবরন, যার
উপর এই পােরকুবচ পেবতা, সাবে সাবে তার শরীবর ভয়ানক
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চুলকাবন শুরু হবয় দযত। এই চুলকাবনর ফবল চামো দফবট দযত,
দগাশত েবস পেত এবং অবি দবর হবয় আসবতা।
হযরত আবদুল্লাহ ইববন আব্বাস রা.-এর অন্য বর্তনামবত, এই
প্রিবরর আঘাবত শরীবরর দগাশত ও রক্ত পাবনর মবতা ঝরবত শুরু
করবতা, যার ফবল হাবি দবর হবয় আসবতা। স্বয়ং আবরাহারও এই
অবিা দদো দদয়। তার শরীর বেন্নবভন্ন হবয় েবস পবে দযবত োবক।
তার শরীবরর দযোবনই পাের েণ্ড পেবলা, দসোন দেবকই রক্ত ও
পুাঁজ প্রবাবহত হবত লাগবলা। এই অবিায় তাবক ইয়ামাবনর রাজধানী
সানআয় বনবয় যাওয়া হবলা। দসোবন দস েটফট করবত করবত অতযন্ত
করুর্ অবিায় মারা দগল।
আবরাহার মাহমুদ নামক হাবতর দুইজন চালক মক্কা মুকাররমায় রবয়
বগবয়বেল। তারা অন্ধ ও ববকলাে হবয় বগবয়বেল। আবয়শা বসবেকা রা.
দেবক বর্তনা কবর ববলন, আমার বে দবান হযরত আসমা ববনবত
আবু বকর রা. ববলন, আবম ঐ লযাংো দুবটাবক বভো করবত
দদবেবে।
হবি বাবহনীর এ ঘটনা সম্পবকত সূরা ফীবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক সববাধন কবর ইরশাদ করা হবয়বে,
ك با ْص َحاب الْف ْيل
َ ُّال َْم َت َر ك َْي َف ف ََع َل َرب

আপবন বক দদবেনবন, আপনার রব হবি বাবহনীর সাবে বকরূপ বযবহার

কবরবেন? এোবন প্রশ্ন হয় দয,  ( ال َْم َت َرআপবন বক দদবেনবন) বলা
হবয়বে। অেচ এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর জবমেরর
পূববতকার ঘটনা। কাবজই তার দসই ঘটনা দদোর প্রশ্নই উবঠ না। এই
প্রবশ্নর জবাব হবে, উক্ত ঘটনা সম্পবকত প্রতযেদশতীবদর বববরর্ ও
বর্তনা তেন এবতা বযাপক ও ববিৃত বেল, এ বযাপাবর কাবরা সবন্দহান
হওয়ার দকান অবকাশ বেল না। আর দয ঘটনা এরূপ বনবিত দয, তা
বযাপকভাবব প্রতযে করা হয়, দসই ঘটনার োনবকও দদো ববল বযক্ত
করা হয়। দযন এটা চােুি ঘটনা। তা োো ঘটনার বকেু প্রভাব
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পরবততীবতও দদো দগবে। দযমন, হযরত আসমা রা.-এর দুজন হবি
চালকবক অন্ধ-ববকলাে ও বভেুকরূবপ দদোর কো পূববত উবল্লে করা
হবয়বে।
আল্লাহ তা‘আলা আবরাহা বাবহনীবক দয পাবের মাধযবম ধ্বংস
কবরবেন, কুরআবন কারীম দস বযাপাবর ইরশাদ হবয়বে,
يا ا َباب ْي َل
ْ ْ َوا ْر َس َل عَل
َهْي َط ْ ر

বতবন তাবদর উপর দপ্ররর্ কবরবেন ঝাাঁবক ঝাাঁবক পাবে। (সূরা ফীল,
আয়াত:৪)

এোবন উবল্লবেত  ا َباب ْي َلশব্দবট বহুবচন। বকন্তু আরবী ভািায় এর দকান
এক বচবনর বযবহার পাওয়া যায় না। এর অেত পাবের ঝাাঁক। সুতরাং
বুঝা যাবে ‘আবাবীল’ দকান পাবের নাম নয়, বরং এ শব্দ দ্বারা দসই
পাবের আবধকয বুঝাবনা হবয়বে। এই পাবের আকাবর কবুতর অবপো
একটু দোট বেল। বকন্তু এ জাতীয় পাবে এর পূববত কেবনাই দদো
যায়বন। (আহকামুল কুরআন)
হবিবাবহনীর উপর দয কংকর বনবেি হবয়বেল কুরআবন কারীবম দস
বযাপাবর ইরশাদ হবয়বে,  ( بح َجا َر ٍة م ْن سج ْي ٍلপােরজাতীয় কংকর

দ্বারা।) দভজা মাবট আগুবন পুবেবয় দয কংকর সতবর করা হয়, দস
কংকরবক  سج ْي ٍلবলা হয়। এবত ইবেত রবয়বে, এই কংকর দকবল

সাধারর্ মাবট ও আগুবনর সতবর বেল, যার বনজস্ব দকান বববশি শবক্ত
বেল না। বকন্তু আল্লাহ তা‘আলার কুদরবত ঐ কংকর রাইবফবলর গুবলর
দচবয় দববশ কাজ কবরবেল। যার ফবল আবরাহা বাবহনী ধ্বংস হবয়
ভবেত ভূবির ন্যায় হবয় বগবয়বেল।
বনবনাক্ত আয়াবত এ কোই বযক্ত করা হবয়বে,
ف َما ك ُّْو ٍل
ٍ ف ََج َعل َُّه ْم ك ََع ْص

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাবদর ভবেত ভূবিসদৃশ কবর দদন। (সূরা
ফীল, আয়াত:৫)
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উবল্লবেত আয়াবত ববর্তত  َع ْصفশবব্দর অেত ভূবি। ভূবি বনবজই
বেন্নবববেন্ন তৃর্। তদুপবর যবদ দকান জন্তু দসবটবক চাবায়, তবব এই
তৃর্ও আর তৃর্ োবক না, বরং সম্পূর্ত বনবেবিত গুাঁো হবয় যায়।
কংকর বনবেি হওয়ার ফবল আবরাহার সসন্যবাবহনীর অবিাও তদ্রুপই
হবয়বেল।
আসহাবব ফীবলর ঘটনািল
আসহাবব ফীবলর এই ঘটনা সংঘবটত হবয়বেল বমনা ও মুজদাবলফার
মাঝোবন মুহাসসার নামক িাবন। মুসবলম ও আবু দাউদ শরীবফর
বর্তনায় রবয়বে, ইমাম জাফর সাবদক রহ. তার বপতা ইমাম মুহাম্মাদ
বাবকর রহ. হবত বর্তনা কবরন, বতবন হযরত জাববর ইববন আবদুল্লাহ
রা. হবত নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববদায় হবজ্জর
দয বববরর্ উেৃত কবরবেন, তাবত বতবন ববলন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন মুযদাবলফা হবত বমনার বদবক চলবলন,
তেন মুহাসসার উপতযকায় চলার গবত েুব বাবেবয় বদবলন। বববশষ্ট
হাদীসববশারদ ইমাম নববী রহ. এ হাদীবসর বযােযায় বলবেবেন,
হবিওয়ালাবদর উপর আযাব নাবযবলর ঘটনা বঠক এই জায়গায়
সংঘবটত হবয়বেল। এ জন্য গযববর এই িানবটবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম েুব দ্রুত অবতক্রম কবরবেবলন। সুতরাং এই িান
এভাবব দ্রুত অবতক্রম কবর যাওয়াই সুন্নত।
আল্লাহ তা‘আলা হাবশীবদর এই শাবি দদওয়ার সাবে সাবে বতন-চার
বেবরর মবধয ইয়ামান হবত তাবদর শাসন েমতারও অবসান ঘটান।
হবিবাবহনীর এ ঘটনা সংঘবটত হওয়ার পবর ইয়ামাবনর হাবশীবদর
শবক্ত ও েমতা সম্পূর্ত বনঃবশি হবয় যায়। বদবক বদবক ইয়ামানী
সরদাররা তাবদর ববরুবে বববদ্রাহ দঘাির্া করবত োবক। এক পযতাবয়
ইয়ামানী দনতৃবগত হাবশীবদর দমাকাববলায় পারস্য-সম্রাবটর বনকট
সামবরক সাহাবযযর আববদন কবর। ফবল ৫৭৫ বিস্টাবব্দ পারবস্যর মাত্র
এক হাজার সসন্য েয়বট যুে জাহাজ সহ ইয়ামাবন আগমন কবর এবং

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

21

দসোন দেবক হাবশীবদর পরাি কবর তাবদর শাসবনর পবরসমাবি
ঘটায়।
হবিবাবহনীর এই অভূতপূবত ঘটনা সমগ্র আরববর এবং সারাবববের
মানুবির অন্তবর কুরাইশবদর মাহত্ময আবরা বাবেবয় দদয়। এরপর দেবক
সবাই এক বাবকয স্বীকার করবত লাগবলা, কুরাইশরা প্রকৃতপবে
আল্লাহ ভক্ত। তাই তাবদর পে দেবক আল্লাহ তা‘আলা তাবদর শত্রুবদর
নািানাবুদ কবর বদবয়বেন। (আল জাবম‘ বল আহকাবমল কুরআন বলল-কুরতবী)
আসহাবব ফীবলর ঘটনা দেবক বশো
পববত্র কুরআবন উবল্লেকৃত এ ধরবনর ঘটনা দেবক আমাবদর উপবদশ
গ্রহর্ করা জরুরী দয, আল্লাহ তা‘আলার হুকুম-আহকাবমর অবমাননা
করা বনবজবদর ধ্বংস ও বরবাবদ দেবক আনারই নামান্তর। তাই সব
ধরবনর পাপাচার ও ঔেতয পবরতযাগ কবর আল্লাহ তা‘আলা ও তার
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনবদতবশত পন্থা অবলবন করা
আমাবদর জন্য অপবরহাযত কততবয। এর মাধযবমই আমরা দোদায়ী
আযাব-গযব হবত রো দপবয় দুবনয়া ও আবেরাবত সফল হবত
পারববা।
ধনসম্পবদর অপবযবহার ও তার পবরর্াম

ي○فَل ََما
َ َضله لَ َن َص َدقَ َن َو لَ َنك ُّْون ََن م َن ا
ْ ّلل لَئ ْن ىا َتا َنا م ْن ف
ُّ ْ َوم
َ هْن َم ْن عَا َه َد ا ى
َ ْ لصا لح

َهَب ن َفاقرا ِف ْ قُّل ُّْوبه ْم ا ىل َي ْوم
ْ ىا َتا ُّه ْم م ْن ف
ْ ُّ َ َضله بَخل ُّْوا به َو َت َولَ ْوا َو ُّه ْم ُّم ْعر ُّض ْو َن○فَا ْعق

ّلل َي ْعل َُّم
َ ّلل َما َو َع ُّد ْو ُّه َوب َما ك َا ُّن ْوا َيكْذ ُّب ْو َن○ال َْم َي ْعل َُّم ْوا ا َن ا ى
َ َيلْق َْو َنه ب َما ا ْخلَف ُّْوا ا ى
○ّلل عَ َل ُّم الْ ُّغ ُّي ْوب
َ س َر ُّه ْم َو َن ْج َوا ُّه ْم َوا َن ا ى

তাবদর (বনফাক অবলবনকারীবদর) মবধয দকউ দকউ এমন রবয়বে,
যারা আল্লাহ তা‘আলার সাবে ওয়াদা কবরবেল, বতবন যবদ আমাবদর
বনজ অনুগ্রবহ ধনসম্পদ দান কবরন, তবব অবেই আমরা তা
আল্লাহর পবে বযয় করববা এবং দনককারবদর অন্তভুতক্ত হবয় যাব।
অতঃপর যেন বতবন তাবদর বনজ অনুগ্রবহ সম্পদ দান করবলন, তেন
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তারা তা দেবক দান করবত কাপতর্য করবলা এবং আল্লাহর হুকুম দেবক
মুে বফবরবয় বনল। আর তারা দতা মুে বফরাবতই অভযি। তারপর এর
পবরর্বতবত তাবদর অন্তবর কপটতা িান কবর বনবয়বে দসবদন পযতন্তদযবদন তারা আল্লাহর সাবে বগবয় বমলবব। তা এ জন্য দয, তারা
আল্লাহর সাবে কৃত ওয়াদা লংঘন কবরবে এবং এ জন্য দয, তারা
বমেযা কো বলবতা। তারা বক জাবন না, আল্লাহ তা‘আলা তাবদর
মবনর কো ও শলা-পরামশত সম্পবকত অবগত এবং আল্লাহ তা‘আলা েুব
ভাবলা কবরই জাবনন সমি দগাপন ববিয়? (সূরা তাওবা, আয়াত:৭৫-৭৮)
এ দু’ আয়াবত ধনসম্পদ দপবল দান-েয়রাবতর বযাপাবর আল্লাহর
সাবে অেীকার করার কো উবল্লে করা হবয়বে। প্রকৃতপবে তারা এই
অেীকার কবরবেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
সাবে। দযবহতু দীবনর ববিবয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর সাবে ওয়াদা করা আল্লাহর সাবে ওয়াদা করার শাবমল,
তাই আয়াতবটবত আল্লাহর সাবে ওয়াদা করার কো বলা হবয়বে।
এই আয়াবতর বশো হবলা, আল্লাহ তা‘আলা যাবক মাল-সম্পদ
বদবয়বেন, তার উবচৎ মাল-সম্পদবক আল্লাহ তা‘আলার পরীো মবন
কবর এর সুষ্ঠু বযবহার ও শরী‘আত বনবদতবশতভাবব বযয় করবত সবচষ্ট
োকা। কেনও আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পালবন অনীহা বা অনাগ্রহ
দদোবনা বকংবা দীবনর পবে েরচ করবত বা যাকাত, বফতরা,
কুরবানী ইতযাবদ আদাবয় বকংবা হকদারবদর হক পূরর্ করবত কাপতর্য
করা বকেুবতই উবচত নয়।
যবদ আল্লাহ প্রদি সম্পদ তাাঁর বনবদতবশত পন্থায় বযয় না করা হয় এবং
আল্লাহর অনুগ্রবহর প্রবত কৃতে না োকা হয় তাহবল এর শাবি বহবসবব
অন্তবর মুনাবফকী বচরিায়ী হবয় যাওয়ার আশঙ্কা আবে।
আয়াবতর শাবন নুযুল বহবসবব প্রবসে একবট অবনভতরবযাগয ঘটনা
এই আয়াবতর শাবন নুযুল বহবসবব একবট ঘটনা প্রবসে রবয়বে। ঘটনার
সার সংবেপ হবলা, সা‘লাবা ইববন হাবতব আনসারী, রাসূল
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দেদমবত হাবজর হবয় ধনসম্পদ
প্রাবির জবন্য দু‘আ কামনা কবরন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাবক বনরুৎসাবহত কবর বফবরবয় দদন।
বকন্তু বতবন পবর আবার এবস একই বনববদন করবলন এবং এই
অেীকার করবলন, যবদ আবম মালদার হই, তবব আবম প্রবতযক
হকদারবক তার হক বা প্রাপয দপ াঁবে বদব। তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অপেন্দ সবেও তার জন্য দু‘আ করবলন, আয়
আল্লাহ, আপবন সা‘লাবাবক সম্পদশালী বাবনবয় বদন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দু‘আর ফবল সা‘লাবার
োগল-দভো তবেৎগবতবত বােবত আরম্ভ করবলা। এমনবক একসময়
মদীনায় বসবাবসর জায়গাবট তার জন্য সংকীর্ত হবয় উঠবলা। তেন
বতবন মদীনা শহবরর বাইবর চবল যান। শুধু যুহর ও আসবরর নামায
মদীনায় এবস আদায় করবতন।
তার োগল-দভোর আবরা দববে দগবল বতবন মদীনার শহরতলী দেবক
আবরা দূরবততী এক িাবন চবল যান। দসোন দেবক শুধু জুম‘আর
নামাবযর জন্য বতবন মদীনায় আসবতন এবং অন্যান্য পাবঞ্জগানা নামায
দসোবনই পবে বনবতন।
তারপর ক্রমশ এসব োগল-দভো বহুগুবর্ দববে দগবল দসই জায়গাও
তাবক োেবত হবলা এবং বতবন মদীনা দেবক বহুদূবর চবল দগবলন।
দসোবন যাওয়ার পবর মসবজবদ নববীবত দকান ওয়াবক্তর জন্যও
আসবত পারবলন না। ফবল জুম‘আ ও জামা‘আত সববকেু দেবকই
তাবক ববঞ্চত হবত হবলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
সা‘লাবার এ অবিা শুবন সা‘লাবার প্রবত আফবসাস প্রকাশ কবরন।
বকেুবদন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনবদতবশ
যাকাত উসুলকারীগর্ সা‘লাবার কাবে যাকাত দনয়ার জন্য হাবজর হবল
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দস যাকাতবক বজবযয়া (অমুসবলমবদর দেবক উসুলকৃত কর) সাবযি
কবর যাকাত প্রদান করবত অস্বীকার কবর।
যাকাত উসুলকারীগর্ মদীনায় বফবর এবস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দরবাবর হাবজর হবল নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবাবরা সা‘লাবার প্রবত আফবসাস প্রকাশ
কবরন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর আফবসাবসর
কো শুবন সা‘লাবা ঘাববে দগবলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর দেদমবত হাবজর হবয় বনববদন করবলা, আল্লাহর
রাসূল, আমার যাকাত কবুল কবর বনন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, আল্লাহ তা‘আলা আমাবক দতামার
যাকাত গ্রহর্ করবত বারর্ কবরবেন।
মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ওফাবতর পর সা‘লাবা
হযরত আবু বকর বসবেক রা.-এর বনকট উপবিত হবয় যাকাত কবুল
করার আববদন জানাবল আবুবকর বসবেক রা. ও তার যাকাত কবুল
করবত অস্বীকৃবত জানান। আবু বকর বসবেক রা. এর ওফাবতর পর
হযরত উমর ফারুক রা. এবং হযরত উসমান রা. ও সা‘লাবার যাকাত
গ্রহর্ করবত অস্বীকার কবরন। হযরত উসমান রা.-এর বেলাফতকাবলই
সা‘লাবার মৃতুয হয়।” (তাফসীবর ইববন কাসীর)
দীঘত এ ঘটনাবট মানুবির মবধয দবশ প্রবসে। ধন-সম্পবদর দলাবভর চরম
শাবির কো বুঝাবত বগবয় অবনবকই এ ঘটনাবট বর্তনা কবরন। দবশ
কবয়কবট তাফসীবরর বকতাববও এর উবল্লে রবয়বে। বকন্তু এ ঘটনাবট
হাদীবসর দকান বনভতরবযাগয সূবত্র পাওয়া যায় না। ধন-সম্পদ আল্লাহর
বনবদতবশত পন্থায় বযয় না করার পবরর্বত আয়াবতর তরজমা দেবকই
সুস্পষ্ট। এটা বুঝাবনার জন্য বা বনেক ঘটনা বহসাবব হযরত সা‘লাবা
রা. সংক্রান্ত ঘটনাবট বর্তনা করার দকান সুবযাগ দনই।
এ পযতাবয় আমরা দু’ভাবব ঘটনাবটর বববেির্ করববা-

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

25

প্রেম আবলাচনা: সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত বরওয়াবয়বতর সনদ যাচাই
হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাবট বতনজন সাহাবীর বর্তনায় পাওয়া
যায়।
১. হযরত আবূ উমামা রা.
তাাঁর বরওয়াবয়তবট আবার বতনবট সূবত্র পাওয়া যায়। (ক) মুহাম্মাদ
ইববন শু‘আইব, ( ে) বমসকীন ইববন বুকাইর। (গ) ওয়ালীদ ইববন
মুসবলম। উবল্লবেত বতনজনই হযরত মুআন ইববন বরফা‘আর
ওয়াবসতায় হযরত আলী ইববন ইয়াযীদ হবত বর্তনা কবরন। এই আলী
ইববন ইয়াযীবদর বযপাবর ইমাম বুোরী রহ. ববলন, ‘মুনকারুল
হাদীস’। (আত-তারীেুল কাবীর: ৬/৩০১)
অন্যত্র ববলন, আবম যার বযাপাবর মুনকারুল হাদীস বলববা, তার
দেবক বরওয়াবয়ত করা জাবয়য দনই। (মীযানুল ইবতদাল: ১/২; ৬/২০২)
ইমাম দারাকুতনী তার বযাপাবর ববলবেন,

‘মাতরূক’। [আয-যু‘আফা

ওয়াল মাতরুকীন: ১/৭৭; (মীযানুল ইবতদাল: ৩/১৬১)]

২. হযরত ইববন আব্বাস রা.
তাাঁর দেবক শুধুমাত্র একবট সূবত্র বরওয়াবয়তবট পাওয়া যায়। দসোবন
একজন রাবী আবেন হুসাইন ইববন হাসান ইববন আবতয়যাহ, তাাঁর
বযাপাবর ইববন বহব্বান রহ. ববলন, তার বরওয়াবয়ত দ্বারা দলীল দপশ
করা জাবয়য দনই। আবূ হাবতম ও ইববন সা‘দ রহ. ববলন, বতবন
হাদীস বর্তনার দেবত্র দুবতল বেবলন। (বলসানুল মীযান: ৩/১৫৫)
ইববন মাঈন রহ.ও তার বযপাবর একই মত দপাির্ কবরবেন। (তারীবে
বাগদাদ: ৮/৫৫২)

৩. হযরত হাসান রা.
তাাঁর দেবক শুধু একবট সূবত্র বরওয়াবয়তবট পাওয়া যায়। আর তাবত
পাাঁচবট ইল্লত (সমস্যা) রবয়বে।
সূত্র: এ সূত্রবটর (ইল্লত) সমস্যাগুবলার শােীয় আবলাচনা বনম্মরূপ:
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বদ্বতীয় আবলাচনা: ঘটনাবটর বযাপাবর বববশিেবদর মতামত
হযরত সা‘লাবা সংক্রান্ত ঘটনাবট বাবতল হওয়ার বযাপাবর অবনক
উলামাবয় দকরাবমর সুস্পষ্ট মত পাওয়া যায়।
১. ইমাম কুরতুবী রহ. ববলন, তাাঁর বযপাবর ববর্তত ঘটনাবট সহীহ
নয়। আবূ উমর ববলন, হযরত সা‘লাবার বযপাবর যাকাত না দদয়া
সংক্রান্ত দয ঘটনাবট বলা হয়, তা সহীহ নয়। (আল জাবম’ বল আহকাবমল
কুরআন: ৮/২১০)
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২. শাবয়ে আব্দুল ফািাহ আবূ গুোহ রহ. ববলন, হযরত সা‘লাবা
রা. সংক্রান্ত ঘটনাবট গ্রহর্বযাগয নয়। (আত তাবলকাতুল হাবফলাহ, পৃষ্ঠা:
১০৮)

৩. শাবয়ে নাবসরুেীন আলবানী রহ. ববলন, হযরত সা‘লাবা রা.
সংক্রান্ত ঘটনাবটর সনদ যয়ীফ বযোন। (বসলবসলাতুল যয়ীফা: ৯/৮০)
৪. মুহাবক্কক আব্দুল হুমাইদ সাদানী ববলন,

ঘটনাবট সহীহ নয়।

(মাবরফাতুস সাহাবা বল আবী নু‘আইম: ১/৪১৪)

হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাবটর সনদ তো বর্তনাসূবত্রর অবিা
এবং এ বযাপাবর হাদীস শাবে বববশিে উলামাবয় দকরাবমর বক্তববযর
আবলাবক এ কো স্পষ্ট দয, ঘটনাবট বনভতরবযাগয ও বর্তনার উপযুক্ত
নয়। তাই এবট বর্তনা করা দেবক আমাবদর অতযন্ত সতকততার সাবে
দবাঁবচ োকবত হবব।
গাযওয়াবয় বদর
আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবনর সূরা আনফাবল ইরশাদ কবরন,
ي لَ ى
ْۢ ْ ک م
○کر ُّه ْو َن
َ ن َب ْیت
َ ک َر ُّب
َ ک ََما ا ْخ َر َج
َ ْ ک با ل َْح ۪ق َو ا َن فَر ْي رقا م َن ال ُّْم ْؤمن
○ي ك َا َن َما ُّي َساق ُّْو َن ا َل ال َْم ْوت َو ُّه ْم َي ْن ُّظ ُّر ْو َن
َ ُّي َجاد ل ُّْو َن
َ َ ک ِف ال َْحق َب ْع َد َما َت َب
( গবনমবতর মাল বণ্টবনর এ ববিয়টা কলযার্কর হওয়ার বদক দেবক
এমনই) দযমন আপনাবক আপনার রব আপনার ঘর (মদীনা) দেবক
(বদরপ্রান্তবর) দবর কবরবেন ন্যায় ও সৎকাবজর (কাবফরবদর সাবে
যুবের) জন্য, আর মুবমনবদর একবট দল (সংেযা স্বল্পতা আর
যুোবের স্বল্পতার কারবর্ স্বভাবত) তা অপেন্দ করবেল। তারা
আপনার সাবে বববাদ করবেল সতয ও ন্যায় ববিবয় (তো কাবফরবদর
সাবে যুে করার বযাপাবর) (মশওয়ারা সাবপবে) তা (যুবের বসোন্ত)
প্রকাবশত হওয়ার পর। (তারা আপনার সাবে এমনভাবব বববাদ
করবেল) দযন তাবদরবক মৃতুযর বদবক বনবয় যাওয়া হবে আর তারা
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(মৃতুযবক) দদেবে। (সূরা আনফাল, আয়াত:৫-৬; তাফসীবর মাবরফুল কুরআন,
৪/১৮১)

এ আয়াত দুবটবত গাযওয়াবয় বদর প্রসবে আবলাচনা করা হবয়বে।
মুসবলম উম্মাহ ও ইসলাবমর ইবতহাবস গাযওয়াবয় বদর বা বদবরর যুে
অতযন্ত তাৎপযতপূর্ত। এই যুে দ্বারা একবদবক তেনকার ইসলাম বববরাধী
কুফরী শবক্তর দপত চূর্ত হবয়বে। অপরবদবক মুসবলমগর্ মানবসকভাবব
অবশি দৃঢ়তা অজতন করবত দপবরবেন।
আল্লাহ তা‘আলা এই যুবের মাধযবম হক ও বাবতবলর মবধয স্পষ্ট
পােতকয রচনা কবর বদবয়বেন। এই যুবের পূর্তাে ঘটনার প্রবত
গভীরভাবব মবনাবযাগ বদবল মুবমবনর ঈমান বাবে আর অববোসী
সম্প্রদায় এর দ্বারা ইসলাম গ্রহর্ করার এবং ইসলাবমর বববরাবধতা না
করার নসীহত লাভ করবত পাবর।
অববোসী সম্প্রদাবয়র নসীহত অজতবনর মবতা আবরকবট যুে হবলা
গাযওয়াবয় োয়বার। এ যুবেও ইসলাম বববরাধীবদর নািানাবুদ হওয়ার
বচত্র প্রতযেভাবব ফুবট উবঠবে।
আমরা সববিাবর এই দুই গাযওয়া সম্পবকতত আয়াতগুবলার তাফসীর
করার দচষ্টা করববা। যাবত মুসবলমগবর্র ঈমান বৃবে পায় এবং তারা
দযন আল্লাহ তা‘আলার রহমত দেবক বনরাশ না হয় আর অববোসী
সম্প্রদায় নসীহত অজতনপূবতক ইসলাবমর বববরাবধতা দেবক ববরত
োবক।
প্রেবম বদর যুবের প্রসবে আবলাচনা করা হবে। এ যুবের সাবে
সংবেষ্ট দুবট আয়াত উপবর উবল্লে করা হবয়বে। আয়াবত বলা হবয়বে,
ي لَ ى
کر ُّه ْو َن
َ ْ َو ا َن فَر ْي رقا م َن ال ُّْم ْؤمن
“মুবমনবদর একবট দল তা অপেন্দ করবেল।”
সাহাবাবয়বকরাবমর একবট দল বদর যুেবক দকন অপেন্দ করবেবলন,
তা বুঝার জন্য বদর যুবের দপ্রোপট জানা প্রবয়াজন।
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গাযওয়াবয় বদবরর দপ্রোপট
ইববন উকবা ও ইববন আবমবরর বর্তনা দমাতাববক বদর যুবের
দপ্রোপট বননরূপ।
কাবফররা বববভন্নভাবব ইসলাবমর ধ্বংস সাধবনর অপবচষ্টা করবত
োবক। তাবদর অতযাচাবর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও
ইসলাম গ্রহর্কারী সাহাবীগর্ মাতৃভূবম মক্কা দেবে মদীনায় বহজরত
করবত বাধয হন। বকন্তু তাবদর মদীনায় চবল আসার পরও কাবফররা
ইসলাম ও মুসবলমবদর ধ্বংস সাধবন নানারকম িেযন্ত্র করবত োবক।
ইসলাম ও মুসবলমবদর ববরুবে দসই িেযবন্ত্রর সূবত্রই কাবফররা মক্কা
দেবক বসবরয়ায় একবট বৃহৎ বাবর্জয-কাবফলা দপ্ররর্ কবর। যার উবেে
বেবলা, বযবসার মুনাফা লব্ধ অেতসম্পদ তারা ইসলাম ও মুসবলমবদর
ববরুবে বযয় করবব। এমনবক এ বযাপাবর তারা মান্নত কবর বনবলা।
তাবদর এ অসৎ পবরকল্পনার কো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম দজবন দগবলন। তাই তাবদর দসই চক্রান্তমূলক বাবর্জযকাবফলার গবতবরাধ করার ইো করবলন।
বদ্বতীয় বহজবরর রমযান মাস চলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম হঠাৎ একবদন েবর দপবলন, কুরাইশ-সরদার আবু
সুবফয়ান মক্কার দসই বৃহৎ বযবসায়ী কাবফলা বনবয় বসবরয়া দেবক মক্কায়
প্রতযাবততন করবে। এই বযবসায় মক্কার সমি কুরাইশ শরীক বেল। এই
কাবফলায় তেনকার পঞ্চাশ হাজার বদনার সমমূবলযর মাল বেল।
বততমান টাকার বহবসবব পঞ্চাশ দকাবট োবেবয় যাবব। এই বযবসায়ী
কাবফলার দহফাজবতর জন্য কুরাইবশর সিরজন সশে জওয়ান
পাহারায় বনযুক্ত বেল। এবদর চবল্লশজনই বেল দনতা পযতাবয়র। তাবদর
মধয দেবক আমর ইবনুল আস ও মােযামা ববন নাওবফল-এর নাম
বববশিভাবব উবল্লেবযাগয।
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যবদও বযবসা বেল কুরাইশবদর অেতনীবতর মূল চাবলকাশবক্ত। বকন্তু এই
বযবসায়ী কাবফলার মাধযবম তারা বববশিভাবব অেতসম্পদ ও যুোে
সংগ্রহ কবর ইসলাবমর ববরুোচরবর্ অবতীর্ত হওয়ার শপে কবরবেবলা
এবং এই কাবফলার সমি মাল তারা ইসলাম ও মুসবলমবদর উৎোবতর
জন্য বযয় করার মান্নত কবর দরবেবেল।
তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন এই বযবসায়ী
কাবফলার বসবরয়া দেবক মক্কার পবে রওনা হওয়ার কো শুনবলন,
তেন বতবন কুরাইশবদর এই ইসলাম বববরাধী অপতৎপরতার বভত
উপবে দফলার জন্য এই কাবফলার গবতবরাধ করার পবরকল্পনা গ্রহর্
করবলন।
এ বনবয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উপবিত
সাহাবাবয়বকরাবমর সাবে পরামশত করবলন। তেন এবক দতা রমযান
মাস চলবেল, তা োো পূবত দেবক তাবদর যুবের প্রস্তুবত বেল না, তাই
এ বযাপাবর দকউ দকউ বকেুটা অমত প্রকাশ কবরবেবলন। আবার দকউ
দকউ েুব বাহাদুবরর সাবে হামলার পবে মত বযক্ত কবরবেবলন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সবাইবক এই বজহাবদ
শরীক হওয়ার হুকুম বদবলন না। বরং বলবলন, যারা দযবত আগ্রহী
এবং যাবদর বাহন-জন্তু এ এলাকায় উপবিত আবে, শুধু তারাই আমার
সাবে যুবে দবর হবব।
এ কো শুবন অবনবকই এ বজহাবদ শরীক হবলন না। কারর্, তারা
ভাববেবলন, বযবসায়ী কাবফলার গবতবরাধ করা হবব। এর জন্য দববশ
সংেযক মুজাবহবদর প্রবয়াজন দনই। তা োো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যুবে শরীক হওয়াবক জরুরী ববলনবন। বরং
ঐবেক ববল দঘাির্া বদবয়বেন।
অবনবক যুবে যাওয়ার ইোয় বাহন-জন্তু গ্রাম দেবক বনবয় আসার
অনুমবত চাইবলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

31

অনুমবত বদবলন না। কারর্, হাবত এতটা সময় বেল না দয, তাবদর
জন্য অবপো করা হবব। এসব কারবর্ েুব কম সংেযক সাহাবী এ যুবে
শরীক হবয়বেবলন।
যুবের উবেবে কাবফলা রওনা হবলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয়বকরামবক বনবয় মদীনার বাইবর ‘বববর সুকআ’
নামক িাবন দপ াঁেবলন। কাবয়স ববন সা‘সা রা. দক সসন্য সংেযা গর্না
করার হুকুম বদবলন। বতবন জানাবলন, সসন্য সংেযা সব বমবল ৩১৩।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, তালুবতর বাবহনীর
সসন্য সংেযাও ৩১৩ জন বেল। এর দ্বারা ববজবয়র শুভ লের্ গ্রহর্ করা
দযবত পাবর।
সাহাবাবয় দকরাবমর সাবে দমাট সিরবট উট বেল। পালাক্রবম প্রবতযক
বতনজন একবট উবট আবরাহর্ করবলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সেী বেবলন হযরত আলী ও আবু লুবাবা রা.।
যেন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর পাবয় দহাঁবট চলার পালা
আসবতা, তেন তারা বলবতন, আপনার পবরববতত আমরাই দহাঁবট
চলবে, আপবন উবটর উপর োকুন। উিবর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বলবতন, দতামরা আমার দচবয় দববশ শবক্তশালী নও,
আর আবম আবেরাবতর সাওয়াব দেবক অমুোবপেী নই দয, বনবজর
সুবযাগ হাতোো করববা। এ জবাববর পর বকেু বলার োবক না। তাই
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামও বনবজর পালার সময় পাবয় দহাঁবট
চলবত লাগবলন।
ওবদবক একবযবক্ত বসবরয়ার প্রবসে িান আইবন যারকা দপ াঁবে কাবফলাপ্রধান আবু সুবফয়ানবক সতকত করবলা। দস সংবাদ বদল, মুহাম্মাদ
অেশে ও দলবল বনবয় তার অবপোয় আবেন।
এই সংবাদ শুবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
পাকোও দেবক বাাঁচার জন্য আবু সুবফয়ান বভন্ন পবে অগ্রসর হবলা
এবং বহজাবযর সীমানায় প্রববশ কবর যামযাম ববন উমর নামক এক
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ববচের্ ও দ্রুতগামী দূতবক অবনক সম্পবদর বববনমবয় মক্কার
সরদাবরর বনকট এই মবমত সংবাদ বদবয় পাঠাবলা দয, বযবসায়ী
কাবফলা মুসবলম দফ জ দ্বারা আক্রান্ত হবে। অনবত ববলবব বযবিা বনন।
যামযাম ববন উমর বযবসায়ী কাবফলার আশঙ্কা বুঝাবনার জন্য ঐ
সমবয়র বববশি রীবত অনুযায়ী মক্কায় প্রবববশর পূববত বনজ উবটর নাককান দকবট বদল এবং পবরবধয় বে অগ্র-পিাৎ দেবক বোঁবে দফলবলা।
আর উবটর হাওদা উবিবয় উবটর বপবঠ দরবে বদল। যেন দস এই
অবিায় মক্কায় প্রববশ করবলা, তেন মুহূবতত তার সংবাদ মক্কার
অবলগবলবত দপ াঁবে দগল এবং তার বনকট ববিাবরত েবর দশানার পর
কুরাইবশর শত শত যুবক মুসবলমবদর হাত দেবক তাবদর বযবসায়ী
কাবফলা রো করার জন্য প্রস্তুত হবয় দগল।
কুরাইবশর সামেতযবানরা বনবজরাই যুবে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবলা।
আর যারা দুবতল বা সমস্যাগ্রি বেল, তারা বনবজবদর পে দেবক
আবরকজনবক পাঠাবনার বযবিা করবলা। মাত্র বতন বদবনর মবধয
অেশে ও প্রবয়াজনীয় যুেসামগ্রী বনবয় হাজার সসবনবকর একবট দল
যুবের জন্য প্রস্তুত হবলা। তাবদর মবধয বেল এক হাজার দযাো,
দুইশত দঘাো এবং েয়শত উট ও বাদক দল।
এসব বনবয় কাবফর বাবহনী মদীনা অবভমুবে যাত্রা শুরু করবলা।
প্রবতযক মনবযবল (বিাল মাইবল এক মনবযল) এ বাবহনীর োবাবরর
জন্য দশবট কবর উট জবাই করবত হবতা।
এ যুবে দযবত দয-ই বপেপা হবেল, কুরাইশ-সরদার তাবকই
সবন্দবহর দৃবষ্টবত দদেবত লাগবলা। তা োো দযসব দলাবকর বযাপাবর
কুরাইশবদর ধারর্া বেল, তারা মুসবলমবদর সহমমতী এবং ঐসব
মুসলমান, যারা বববভন্ন ওজবরর কারবর্ তেনও পযতন্ত বহজরত করবত
পাবরনবন, তাবদর এবং বনী হাবশবমর মধয দেবক যার বযাপাবর
সামান্য ধারর্া হবলা দয, দস মুসবলমবদর বযাপাবর নরম মবনাভাব
রাবে, তাবদরও দজারপূবতক এই যুবে শরীক কবর দনওয়া হবলা।
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর চাচা আব্বাস রা. এবং
আবু তাবলববর দুই দেবল তাবলব ও আবকল এই অপারগবদর অন্তভুতক্ত
বেবলন।
এ বদবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম শুধু একবট
বযবসায়ী কাবফলাবক ধাওয়া করার প্রস্তুবতর বনয়বত রমাযাবনর ১২
তাবরবে মদীনা দেবক দবর হবয়বেন। মক্কার কাবফরবদর পূর্ত যুে
প্রস্তুবতর কো তারা জানবতন না, তাই তাবদর দমাকাববলায় পূর্তাে
যুে প্রস্তুবত তাবদর বেল না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ৩১৩ জন সাহাবীবক বনবয়
কবয়ক মনবযল পে অবতক্রম কবর বদবরর বনকটবততী একিাবন
দপ াঁেবলন। দসোবন দপ াঁবে আবু সুবফয়াবনর কাবফলার সংবাদ দনওয়ার
জন্য দুই বযবক্তবক পাঠাবলন। গুিচররা এই সংবাদ বনবয় এবলন দয,
মুসবলমবদর বপেু ধাওয়া করার সংবাদ দপবয় আবু সুবফয়ান সমুদ্র
সসকবতর পে ধবর মক্কায় দপ াঁবে দগবে আর মক্কা দেবক এক হাজাবরর
এক বাবহনী মুসবলমবদর ববরুবে যুে করার জন্য মদীনার বদবক
আসবে।
গুিচবরর এ সংবাদ পবরবিবত পাবি বদবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয়বকরাবমর সাবে পরামবশত বসবলন। বজবেস
করবলন, আমরা কুরাইশবদর আগত বাবহনীর সাবে যুে করববা নাবক
তাবদর এবেবয় যাববা?
হযরত আবু আইয়ুব আনসারীসহ কবয়কজন সাহাবী বলবলন, তাবদর
সাবে যুে করার মবতা সামেতয বততমাবন আমাবদর দনই। তাোো আমরা
সমরাবে সবজ্জত বাবহনীর সাবে যুে করার বনয়বত বা দসই রকম প্রস্তুবত
বনবয় দবর হইবন।
তাবদর কো দশি হওয়ার পর হযরত আবুবকর রা. দাাঁোবলন এবং দয
দকাবনা পবরবিবতবত দয দকাবনা হুকুম বািবায়বনর জন্য বনবজবক দপশ
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করবলন। এরপর হযরত উমর রা. ও দয দকান বনবদতশ পালবনর জন্য
বনবজবদর মানবসক প্রস্তুবতর কো জানাবলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর কো শুবন েুবশ হবলন এবং তাবদর জন্য
দু‘আ করবলন।
বকন্তু তেন পযতন্ত আনসারী সাহাবীগবর্র পে দেবক যুবের জন্য
সম্মবতসূচক দকান কো পাওয়া যায়বন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলবলন, দতামরা আমাবক পরামশত
দাও, এ বজহাবদ অগ্রসর হববা, নাবক হববা না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মূলত আনসারী
সাহাবীগর্বক লেয কবরই এ কো ববলবেবলন। বযাপারটা বুঝবত দপবর
আনসারবদর সরদার সাদ ববন মুয়ায রা. বলবলন, আল্লাহর রাসূল,
আমরা আপনার উপর ঈমান এবনবে এবং এ সােয বদবয়বে দয,
আপবন যা ববলন তা সব সতয ও সবঠক। আর আমরা আনসারীগর্
আপনার সাবে এই অেীকার কবরবে দয, আমরা সবতাবিায় আপনাবক
মান্য করববা। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা আপনাবক দয হুকুম
বদবয়বেন, তা আপবন বনবিবন্ত জাবর করুন। শপে ঐ সিার, বযবন
আপনাবক সতয দীন বদবয় পাবঠবয়বেন, যবদ আপবন আমাবদর উিাল
সমুদ্রতরবে ঝাাঁপ বদবত ববলন, তবু আমরা বপেপা হববা না। কালই
যবদ আপবন আমাবদর শত্রুবাবহনীর উপর ঝাাঁবপবয় পেবত ববলন, তবু
আমাবদর দকান বদ্বধা োকবব না। আমরা আশা করবে, আল্লাহ
তা‘আলা আমাবদর দ্বারা এমন অবিার সৃবষ্ট করববন, যা দদবে
আপনার চেু শীতল হবব। আপবন দযোবন চান আমাবদর বনবয় চলুন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাদ রা. এর দৃিকবণ্ঠর
আত্মপ্রতযয়ী কো শুবন দারুর্ েুবশ হবলন। কাবফলাবক হুকুম বদবলন,
আল্লাহর নাবম সামবন অগ্রসর হও। আর সাহাবীগর্বক এ সুসংবাদ
বদবলন দয, আল্লাহ তা‘আলা দুই দবলর (আবু সুবফয়াবনর বযবসায়ী
কাবফলা ও আবু জাবহবলর দনতৃত্বাধীন কুরাইশ দসনাবাবহনীর) মধয
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দেবক দযবকাবনা একবটর উপর ববজয় দাবনর ওয়াদা কবরবেন।
(তাফসীবর মাবরফুল কুরআন, ৪/১৮৭)

উক্ত বর্তনা দ্বারা প্রমাবর্ত হয় দয, আয়াবত ববর্তত ‘আর মুবমনবদর
একবট দল অপেন্দ করবেল’- এর দ্বারা উবেে হবলা, হযরত আবু
আইয়ূব আনসারীসহ বকেু সাহাবীর পূর্ত যুেপ্রস্তুবত না োকায় এবত
অমত দপাির্ করা। আর এ ববিয়বটই পরবততী আয়াবত ‘তারা আপনার
সাবে বববাদ করবেল সতয ও ন্যায় ববিবয়’ দ্বারা বযক্ত করা হবয়বে।
যবদও সাহাবীগর্ কেবনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
সাবে দকান ববিবয় ঝগো-বববাদ কবরনবন, বকন্তু যুবের দেবত্র নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর মানশা বা ইো বুঝার পরও তার
ইোর ববপরীত দেয়াল প্রকাশ করা সাহাবাবয়বকরাবমর উাঁচু মযতাদা
অনুযায়ী হয়বন। তাই এবেবত্র তাবদর এই অবিাবকই বববাদ ববল বযক্ত
করা হবয়বে। (তাফসীবর মাবরফুল কুরআন, ৪/১৮৭)
দসসময় মুসলমানগর্ আল্লাহ তা‘আলার বনকট বনবজবদর সংেযা
স্বল্পতা, যুোবের অপ্রতুলতা এবং শত্রুবাবহনীর সংেযাবধবকযর
ফবরয়াদ করবল আল্লাহ তা‘আলা জাবনবয় দদন, আবম দতামাবদর
এমন এক হাজার দফবরশতা দ্বারা সাহাযয করববা, যারা যুবের
ময়দাবন ধারাবাবহকভাবব নামবব। উবল্লবেত আয়াতসমূবহ এসব ববিবয়
ইবেত করা হবয়বে।
ইবতাপূববত উবল্লে করা হবয়বে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বতনশ’ দতর জন সাহাবীবক বনবয় কবয়ক মনবযল পে
অবতক্রম কবর বদবরর বনকটবততী এক িাবন দপ াঁেবলন। দসোবন দপ াঁবে
আবু সুবফয়াবনর কাবফলার সংবাদ দনওয়ার জন্য দুই বযবক্তবক
পাঠাবলন। গুিচরদ্বয় এই সংবাদ বনবয় এবলন দয, মুসবলমবদর বপেু
ধাওয়ার সংবাদ দপবয় আবু সুবফয়ান সমুদ্রসসকবতর পে ধবর মক্কায়
দপ াঁবে দগবে আর মক্কা দেবক এক হাজার সসবন্যর এক বাবহনী
মুসবলমবদর ববরুবে যুে করার জন্য মদীনার বদবক আসবে।
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এভাবব দশি পযতন্ত মক্কার কাবফরবদর সাবে যুে অবধাবরত হবয় যায়।
পূবতপ্রস্তুবত না োকা সবেও বাধয হবয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাবজর সাহাবাবয় দকরাবমর সাবে মশওয়ারা
কবর যুবের বসোন্ত গ্রহর্ কবরন।
মুসবলমবদর পূববতই মক্কার মুশবরকবাবহনী বদর নামক িাবন দপ াঁবে
তুলনামূলক উাঁচু ও শক্ত িাবন বশববর িাপন করবলা। পাবনর ূপপগুবলা
তাবদর কাোকাবে বেল। মুসবলম দফ জ দসোবন দপ াঁবে তুলনামূলক
বনম্মভূবমবত বশববর িাপবন বাধয হবলা। অবে মুসবলম দফ জ প্রেবম
দযোবন বশববর িাপবনর উবদযাগ বনবয়বেল, হযরত হুবাব ইবনুল
মুনবযর রা. এর পরামবশত দসোন দেবক আবরকটু এবগবয় মুশবরক
বাবহনীর দেলকৃত দুই-একটা ূপপ বেবনবয় বনবয় বশববর িাপন করবলা।
বশববর িাপবনর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত সাদ ববন মুয়ায রা.
বলবলন, আল্লাহর রাসূল, আমাবদর মন চায়, আমরা আপনার
জন্য বনরাপদ দকান িাবন একবট ঝুপবে সতবর কবর বদই, দযোবন
আপবন অবিান করববন এবং আপনার বাহন-জন্তুও তার আশপাবশ
োকবব। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর অনুমবত বদবলন।
ঝুপবে সতবর করা হবলা। হযরত আবুবকর বসবেক রা. োো দসোবন
অন্য কাবরা প্রবববশর অনুমবত বেল না। হযরত মুয়ায রা. নাো তরবাবর
হাবত ঝুপবের দরজায় পাহারায় বনযুক্ত হন।
যুবের পূববতর রাত। বতনশ’ দতর জন অেহীন মুজাবহবদর দমাকাববলায়
এক হাজার সশে কাবফর প্রিত। রর্ােবনর শক্ত ও চলাচবলর জন্য
অবধক উপবযাগী িানটাও শত্রুবসনাবদর দেবল। বনবজবদর বশববর
বালুময় নরম ভূবমর উপর, দযোবন চলাচল অতযন্ত কষ্টকর। স্বভাবতই
মুসলমানগর্ অতযন্ত দপবরশান। কাউবক দতা শয়তান এই
ওয়াসওয়াসাও বদল দয, দতামরা বনবজবদর হবকর উপর প্রবতবষ্ঠত
মবন কবরা। অেচ এই বনশুবত রাবত আরাম করার পবরববতত
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তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ইবাদবত বলি রবয়ে, তা সবেও দুশমবনর
অবিা সবতবদক বদবয় দতামাবদর তুলনায় অবনক ভাল।
দপবরশানীর কারবর্ কাবরা ঘুম আসবেল না। বকন্তু আল্লাহ তা‘আলা বনজ
রহমবত সবার উপর ঘুম চাবপবয় বদবলন। তাই ঘুমাবত না চাওয়া সবেও
তারা ঘুমাবত বাধয হবয়বেবলন। হযরত আলী রা. ববলন, গাযওয়াবয়
বদবরর রাবত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বযতীত আমাবদর
প্রবতযবকই ঘুবমবয় বেল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সারারাত
তাহাজ্জুবদ মশগুল বেবলন। (তাফসীবর মাবরফুল কুরআন, ৪/১৯৫)
যুবের ময়দাবনর এমন ঘুম বা তন্দ্রার বযাপাবর হাদীস শরীবফ ববর্তত
আবে, হযরত আবদুল্লাহ ইববন মাসউদ রা. ববলন, ‘যুবের ময়দাবন
তন্দ্রা আল্লাহ তা‘আলার পে দেবক রহমতস্বরূপ আবস। আর নামাবযর
মবধয তন্দ্রা আবস শয়তাবনর পে দেবক।’ ( তাফসীবর মাবরফুল কুরআন,
৪/১৯৫)

ঐ রাবত মুজাবহদবদর জন্য আবরকবট বনয়ামত এই বেল দয,
মুসবলমবদর অনুূপবল বৃবষ্ট ববিতত হয়। এমন বৃবষ্ট, যা একবদবক দযমন
রর্ােবনর নকশা পাবি দদয়, অন্যবদবক তার বরকবত মুসবলম
দফ বজর অন্তর দেবক সব ধরবনর শয়তাবন ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়।
দসই বৃবষ্ট শত্রু বশবববর েুব দববশ পবরমাবর্ হয়। এবত তাবদর শক্ত ভূবম
কদতমাক্ত হবয় চলাবফরা করা দুঃসাধয হবয় যায়। অপরবদবক মুসবলম
বশবববর অল্প পবরমাবর্ বৃবষ্ট হয়। যার ফবল বালু জবম বগবয় চলাবফরা
েুব সহজ হবয় যায়।
এসব বনয়ামবতর কো আল্লাহ তা‘আলা বনবম্মাক্ত আয়াবত উবল্লে
কবরবেন,

ُّ اذْ ُّي َغش ْيك ُُّّم ا
ب
َ لن َعا َس ا َم َن رة م ْن ُّه َو يُّ َن ُّل عَل َْيك ُّْم م َن ا
َ لس َمٓاء َمٓا رء ل ُّي َطه َرك ُّْم ب ٖه َو ُّيذْ ه
َ
○يب َط ع ىَٰل قُّل ُّْوبك ُّْم َو ُّيثَب َت به ا ْالق َْدا َم
ْ َ َع ْنك ُّْم ر ْج َز الش ْي ىطن َو ل
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স্মরর্ কবরা, যেন বতবন তার পে দেবক প্রশাবন্তস্বরূপ দতামাবদর
তন্দ্রােন্ন কবরন এবং আকাশ দেবক দতামাবদর উপর পাবন নাবযল
কবরন, দযন তার মাধযবম দতামাবদর পববত্র কবরন এবং দতামাবদর
দেবক শয়তাবনর নাপাবক (কুমন্ত্রর্া) দূর কবর দদন, আর দতামাবদর
অন্তবর দৃঢ়তা সতবর কবরন এবং তার মাধযবম দতামাবদর পা বির কবর
দদন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১১)
এর পরবততী আয়াবত আবরকবট বনয়ামবতর কো উবল্লে করা হবয়বে,
যা মুসবলমবদর উহুদ যুবের সময়ও দদওয়া হবয়বেল। তা হবলা,
যুবের ময়দাবন দফবরশতাবদর মাধযবম মুসবলমবদর সাহাযয প্রদান।
আল্লাহ তা‘আলা বদর যুবে মুজাবহদবদর সাহাবযযর জন্য পাঠাবনা
দফবরশতাবদর সম্পবকত ববলন,
ِق ِف ْ ُّقل ُّْوب الَذ ْي َن َکف َُّروا
َ ُِّح َرب
ْ ْک ا َل ال َْملىٰٓئکَة اّنْ َم َعك ُّْم فَثَب ُّتوا الَذ ْي َن ىا َم ُّن ْوا َسا ل
ْ اذْ ُّي ْو
○هْن ك ُّ َل َب َنا ٍن
ُّ ا
ْ ُّ ْ ب فَا ْضر ُّب ْوا ف َْو َق ا ْال ْع َناق َوا ْضر ُّب ْوا م
َ لر ْع
স্মরর্ করুন, যেন আপনার প্রবতপালক দফবরশতাবদর ওহীর মাধযবম
হুকুম বদবলন, আবম দতামাবদর সাবে আবে, কাবজই দতামরা
মুবমনবদর দৃঢ়পদ রাবো। আবম অবেই কাবফরবদর মবন ভীবত সঞ্চার
করববা। সুতরাং দতামরা তাবদর ঘাবের উপর আঘাত কবরা এবং
তাবদর মধয দেবক আঙুবলর দজাোসমূবহ আঘাত কবরা। (সূরা আনফাল,
আয়াত:১২)

এোবন দফবরশতাবদর দুবট দাবয়ত্ব দদওয়ার কো বলা হবয়বে। এক.
মুসবলমবদর সাহস বৃবে কবর ময়দাবন দৃঢ় রাো। দুই. বকতাবল
অংশগ্রহর্ করা। দফবরশতাগর্ এ উভয় কাজই সুচারুরূবপ আনজাম
বদবয়বেবলন।
এই যুে মূলত কুফর ও ইসলাবমর মধযকার যুে বেল। কাবফরবদর
আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বববরাবধতাই
এ যুবের মূল কারর্ বেল। দস জন্য এ যুবের মাধযবম দদোবনা হবয়বে,
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যারা আল্লাহ ও তার রাসূবলর বববরাবধতা কবর, তাবদর পবরর্াম দতমন
দশাচনীয়ই হবয় োবক, দযমনবট মক্কার কাবফরবদর হবয়বেল। পরবততী
আয়াবত আল্লাহ তা‘আলা দসবদবক ইবেত কবরবেন। আল্লাহ তা‘আলা
ইরশাদ কবরন,
○لل َشد ْي ُّد الْع َقاب
َ لل َو َر ُّس ْولَ ٗه فَا َن ا
َ لل َو َر ُّس ْولَ ۚ ٗه َو َم ْن يُّ َشاقق ا
َ ک با َن ُّه ْم َشا ٰٓقُّوا ا
َ ىذ ل
َ کفر ْي َن َعذَ ا َب ا
ىذ لك ُّْم فَذُّ ْوق ُّْوهُّ َو ا َن لل ْ ى
○لنا ر
তা এ জন্য দয, তারা আল্লাহ ও তার রাসুবলর বববরাবধতায় বলি
হবয়বে। আর দয আল্লাহ ও তার রাসূবলর বববরাবধতায় বলি হয়,
বনিয়ই আল্লাহ কবঠন আযাবদানকারী। সুতরাং এর মজা দভাগ কবরা।
বনিয়ই কাবফরবদর জন্য রবয়বে জাহান্নাবমর আযাব। (সূরা আনফাল,
আয়াত:১৩-১৪)

সকালববলা উভয়দল যুবের জন্য প্রস্তুত হবয় দগল। বটলার আোল
দেবক কুরাইশ সসন্যরা দবর হবয় এবলা। অেশবে সবজ্জত সহস্রাবধক
কুরাইশ সসন্য রর্ােবন সদবম্ভ সাবরবেভাবব দাাঁবেবয় দগল। দল হববমত
আোবদত শতাবধক অোবরাহী দসনাপবতর হুকুবমর প্রতীো করবত
লাগবলা। দসনাপবত ও কববরা কুরাইশ দজায়ানবদর মুসবলম
মুজাবহদবদর ববরুবে উবিবজত করবত লাগবলা।
অপরপবে মুসবলমবদর মাত্র ৩১৩ জন পদাবতক মুজাবহদ ঈমাবনর
ববল বলীয়ান হবয় ময়দাবনর অপরপ্রাবন্ত সমববত। অে ও বাবহ্ক
সরঞ্জাবমর বদক বদবয়ও তারা অতযন্ত দুবতল। তবু তারা ভীত নন।
কারর্, আল্লাহ তা‘আলার উপর তাবদর অটল ববোস হবলা, আল্লাহ
তাবদর অবেই জয়ী করববন। আল্লাহর সাহাযয তাবদর সাবে আবে।
আল্লাহর উপর এ ববোস ও ভরসাই তাবদর মূল শবক্ত।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাবে দু‘আ
করবলন, আয় আল্লাহ, ববজবয়র দয ওয়াদা আপবন আমার সাবে
কবরবেন, তা আজ পূর্ত করুন। দু‘আ দশবি বজবরাইল আলাইবহস
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সালাবমর পরামবশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বতন
মুবষ্ট বালু ও কংকর বনবয় কাবফরবদর োবন-বাবয় ও মধযোবন বনবেপ
করবলন। আল্লাহ তা‘আলা বনজ কুদরবত বালুর কর্াগুবলা কাবফরবদর
দচাবে েুবকবয় বদবলন। এ ঘটনার বর্তনা বনবম্মাক্ত আয়াবত উবল্লে করা
হবয়বে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন,
ۚ لل َر ىم
َ َو َما َر َم ْي َت اذْ َر َم ْي َت َو لىک َن ا

( দহ নবী, ) আপবন যেন (মাবট) বনবেপ কবরবেন, তেন তা আপবন
বনবেপ কবরনবন, বরং আল্লাহ বনবেপ কবরবেন। (সূরা আনফাল,
আয়াত:১৭)

দচাবে বালুকর্া েুকায় শত্রু দসনারা ভেবক বগবয় দশারবগাল শুরু কবর
বদল। এ সুবযাবগ মুজাবহদগর্ শত্রুবাবহনীর উপর বযাপক হামলা শুরু
কবরন। দফবরশতাগর্ও মুজাবহদবদর সাবে দযাগ বদবলন। শত্রু
দসনাবদর বাবহনী প্রধান আবু জাবহল সহ সিরজন বনহত হবলা এবং
সিরজন ববন্দ হবলা। অন্যরা পাবলবয় জান বাাঁচাবলা।
কুরাইশী বাবহনী মক্কা দেবক দবর হওয়ার পূববত উক্ত বাবহনীর প্রধান আবু
জাবহল কাবা শরীবফর বগলাফ ধবর দু‘আ কবরবেল। দু‘আর মবধয দস
ববলবেল, ‘আয় আল্লাহ, দুই লশকবরর মবধয যারা দশ্রষ্ঠ,
দহদাবয়তপ্রাি, ভদ্র এবং যাবদর ধমত উিম, তাবদর ববজয় দান
করুন।’
আবু জাবহল মবন কবরবেল, মুসবলমবদর তুলনায় তারাই সববদক
বদবয় উিম। তাই দস হক ও বাবতবলর মবধয ফায়সালার দাবয়ত্ব আল্লাহ
তা‘আলার উপর ন্যি করবলা। দস দভবববেল, দযবহতু তারা সবতযর
উপর প্রবতবষ্ঠত, তাই ববজয় তাবদরই হবব। আল্লাহর তা‘আলার কাবে
হক ও বাবতবলর মবধয ফায়সালার বসোন্ত প্রােতনার উক্ত ঘটনার প্রবত
ইবেত কবর আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবন ইরশাদ কবরন,

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

41

ا ْن َت ْس َتفْت ُّح ْوا فَق َْد َجٓا َءك ُُّّم الْ َف ْت ۚحُّ َو ا ْن َت ْن َت ُّه ْوا ف َُّه َو َخ ْي لَك ُّْۚم َو ا ْن َت ُّع ْو ُّد ْوا َن ُّع ْۚد َو لَ ْن
○ي
َ ِْن َع ْنك ُّْم ف َئ ُّتك ُّْم َش ْی رئا َو ل َْو َکث َُّر ْۙت َو ا َن ا
َ ْ لل َم َع ال ُّْم ْؤمن
َ ُّتغ

( দহ কাবফররা, ) যবদ দতামরা মীমাংসা কামনা কবরা, তবব
বনঃসবন্দবহ মীমাংসা দতামাবদর বনকট এবস দগবে। এেন যবদ দতামরা
বনবৃি হও, তবব তা দতামাবদর জন্য মেলজনক হবব। আর যবদ
পুনরাবৃবি কবরা, তা হবল আমরাও পুনরাবৃবি করববা। দতামাবদর দল
দতামাবদর দকান কাবজ আসবব না, তা যত দববশই দহাক। দজবন
দরবো, আল্লাহ মুবমনবদর সাবে আবেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৯)
উবল্লবেত আয়াবত আল্লাহ তা‘আলা সতয-বমেযার মীমাংসা বনর্তয় কবর
বদবয়বেন- ঈমানদারবদর পেই হবলা সতয পে এবং কাবফরবদর পে
হবলা বমেযা। তাই আল্লাহ তা‘আলা ঈমানবদর সাবে আবেন। এ জন্য
আল্লাহ তা‘আলা তাবদর ববজয়ী করববন, কাবফরবদর দলবল যত
দববশই দহাক। অতএব, কাবফররা সবতশবক্ত বনবয়াগ কবরও দুবনয়ার
বুক দেবক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনীত দীন ইসলাম
বনবিহ্ন করবত পারবব না। বরং ইসলাবমর নূরবক আল্লাহ তা‘আলা
পূর্ততায় দপ াঁোববন।
বদর যুবের এই অভাবনীয় ফল লাবভর মবধয দযমবনভাবব কাবফরবদর
জন্য বশো রবয়বে, দতমবন মুবমনবদর জন্য রবয়বে উপবদশ। তা
হবলা, মুবমনবদর ববজবয়র জন্য দসনাবাবহনীর সংেযার আবধকয বকংবা
অেশবের চাকবচকয শতত নয়, বরং মুবমনবদর ববজবয়র জন্য শতত
হবলা, তাবদর োাঁবট মুবমন হবত হবব। আল্লাহ তা‘আলা ববলন,
○ي
َ ْ َو َال َته ُّن ْوا َو َال َت ْح َز ُّن ْوا َوا ْن ُّت ُّم ا ْالعْل َْو َن ا ْن ُّك ْن ُّت ْم ُّم ْؤمن

হীনম্মন্য হবয়া না এবং দপবরশানী কবরা না, দতামরাই ববজয়ী হবব,
যবদ দতামরা মুবমন হবয় োবকা। (সূরা আবল ইমরান, আয়াত:১৩৯)
এ আয়াবত স্পষ্টভাবব বলা হবয়বে, যতবদন মুসবলম উম্মাহ আল্লাহ
তা‘আলার োাঁবট ঈমান ধারর্ কবর তার উপর তাওয়াক্কুল করবব,
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ততবদন তারা ববজয়ী হবব। তেন কাবফরবদর পারমার্ববক দবামাও
মুসবলমবদর পরাবজত করবত পারবব না। কাবফর-ববদীনবদর
দমাকাববলায় মুসবলম বাবহনীর ববজয় অজতবনর এটাই চাববকাবঠ।
গাযওয়াবয় আহযাব
আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবন ইরশাদ কবরন,

ال َْم َت َر ا َل الَذ ْي َن ا ْو ُّت ْوا نَص ْی ربا م َن الْک ىتب ُّي ْؤم ُّن ْو َن با لْج ْبت َوا َلطاغ ُّْوت َو َيق ُّْول ُّْو َن
لل َو َم ْن
ُّ هْن ا
َ للَذ ْي َن َکف َُّر ْوا ىه ُّؤ ََلء ا ْه ىدی م َن الَذ ْي َن ىا َم ُّن ْوا َسب ْي رل ○او لىٰٓئ
ُّ ُّ َ ک الَذ ْي َن ل ََع
○يا
ُّ يَل َْعن ا
ْ َ َلل ف
َل َتج َد لَ ٗه َنص ْ ر

আপবন বক তাবদর দদবেনবন, যারা বকতাববর বকেু অংশ প্রাি হবয়বে
দয, তারা প্রবতমা ও শয়তানবক মান্য করবে এবং কাবফরবদর বলবে,
এরা মুবমনবদর তুলনায় অবধকতর সরল সবঠক পবে রবয়বে? এরাই
দসই দলাক, যাবদর আল্লাহ তা‘আলা লানত কবরবেন। আর আল্লাহ
তা‘আলা যাবক লানত কবরন, আপবন কেনও তাবদর দকান
সাহাযযকারী পাববন না। (সূরা বনসা, আয়াত:৫১-৫২)
এ আয়াবত গাযওয়াবয় আহযাব বা েন্দবকর বজহাদ-সংবেষ্ট দপ্রোপট
সম্পবকত ইবেত করা হবয়বে। মদীনা দেবক ববতাবেত ইহুদী বনু নাবযর
সম্প্রদায় মক্কার কাবফরবদর সাবে হাত বমবলবয় তাবদর প্রবত বমেযা
দতািাবমাদ দদবেবয় মুসবলমবদর ববরুবে কাবফরবদর উবিবজত
কবরবেল দসসম্পবকত এোবন আবলাকপাত করা হবয়বে।

সূরা আহযাবব গাযওয়াবয় আহযাব বা েন্দবকর যুবের বববভন্ন অবিা
বর্তনা করা হবয়বে। হাদীস শরীবফ উক্ত বজহাবদর ববিাবরত বববরর্
রবয়বে। কুরআন ও হাদীবসর আবলাবক বনবম্মাক্তগাযওয়াবয় আহযাব
সম্পবকত ববিাবরত আবলাচনা করা হবে।
গাযওয়াবয় আহযাব-এর বববরর্
কুরাইশরা উহুদ দেবক বফবর যাওয়ার আবগ মুসবলমবদর ববরুবে
দম্ভভবর জাবনবয় বগবয়বেল, আগামী বের বদরপ্রান্তবর দতামাবদর
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

43

সাবে আবার দমাকাববলা হবব। বকন্তু বনবজবদর দুবতলতা উপলবব্ধ কবর
পরবততী বের বদবরর উবেবে রওয়ানা হবলও রািা দেবকই তারা
বফবর বগবয়বেল।
তৎকালীন মক্কার কাবফরবদর সরদার আবু সুবফয়ান বুঝবত দপবরবেল,
উহুবদর মত স্বল্পসংেযক সসন্য বনবয় মুসবলমবদর পরাবজত করা সম্ভব
নয়। তাবদর পরাবজত করবত হবল বযাপক ও শবক্তশালী বাবহনীর
প্রবয়াজন। তাই তারা সারা আরববাসীবক কীভাবব মুসবলমবদর ববরুবে
দেবপবয় দতালার দচষ্টা করবত লাগবলা।
অন্যবদবক বনু নাযীবরর ইহুদীরা মদীনা দেবক ববতাবেত হবয় োয়বাবর
এবস বসবত িাপন কবরবেল। দসোবন তারা মুসবলমবদর ববরুবে
িেযবন্ত্রর দকন্দ্র িাপন কবর। এ সময় তারা বসোন্ত বনবলা, মক্কায়
বগবয় কুরাইশবদর মুহাম্মাদ-এর ববরুবে যুবে অবতীর্ত হবত উদ্বুে
করবত হবব। পবর একবযাবগ হামলা চাবলবয় মুসবলমবদর এবকবাবর
বনবিহ্ন কবর বদবত হবব।
দসই দমাতাববক হুয়াই ইববন আেতাব, সাল্লাম ইববন আবুল
হুকাইক, বকনানা ইববন রবী প্রমুে ইহুদী সরদার মক্কায় বগবয়
কুরাইশবদর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববরুবে যুবে
অবতীর্ত হবত উদ্বুে করবত লাগবলা। তারা বলবলা, ভয় করববন না।
আমরা আপনাবদর সাবেই আবে। আমরা মুহাম্মাদবক ধ্বংস কবরই
তবব দম বনব। দসজন্য আমরা আপনাবদর সাবে চুবক্ত করবত এবসবে।
তেন তারা এ কোও বলবলা, আপনারাই বািবব সবতযর উপর
আবেন।
এ কো শুবন কুরাইশরা উবিবজত হবয় উঠবলা। তাবদর মবধয নতুন
কবর শবক্ত ও সাহস সঞ্চার হবলা। ক্রমশ তাবদর মধযকার চাপা দক্রাধ
ও দোবভর আগুন দাউ দাউ কবর জ্ববল উঠবলা।
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ফবল তারা ইহুদীবদর েুব োবতর-বতায়াজ করবলা। তারপর আনবন্দআহলাবদ আটোনা হবয় তাবদর বলবলা, হ্াাঁ, আমরা দতা এটাই
চাই। মুহাম্মাবদর শত্রুরাই আমাবদর বন্ধু। এবার তা হবল আমরা সবাই
একসাবে বমবল তার দপত চূর্ত কবর বদবত পারববা।
এরপর কুরাইশরা বলবলা, ভাইসব, আবগ দেবকই দতা আপনাবদর
কাবে আসমাবন বকতাব আবে। মুহাম্মাবদর সাবে আমাবদর দ্বন্দ্ব
রবয়বে, তা আপনারা জাবনন। বকন্তু আপনারা দয বলবলন, আমরাই
সবতযর উপর আবে, অনুগ্রহ কবর েুবল বলববন বক দয, আমাবদর
ধমত বঠক নাবক মুহাম্মাবদর ধমত বঠক?
তেন হতভাগয বমেুযক ইহুদীরা বলবলা, তাওবা তাওবা! দতামাবদর
ধবমতর সাবে বক তার ধবমতর দকান তুলনা হবত পাবর? দতামরাই প্রকৃত
সবতযর উপর আে। দতামাবদর ধমতই মুহাম্মাবদর ধমত দেবক উৎকৃষ্ট।
এবদর এ মন্তবয সম্পবকতই আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবনর উক্ত
আয়াবত ববলবেন। আর তাবদর এ বমেযা কোর কারবর্ তাবদর উপর
লানত কবরবেন।
এভাবব ইহুদীরা কুরাইশবদর সাবে উবিজনাকর কোবাততা বলবত
লাগবলা। কুরাইশবদর সাবে ঝুবে ঝুবে বমেযা কো ববল তাবদর
উবিবজত কবর তুলবলা। পবরবশবি কুরাইশরা ইহুদীবদর দধাাঁকাবাবজবত
পবে দক্রাবধ অন্ধ হবয় বলবত লাগবলা, আমাবদর শরীবরর দশি
রক্তববন্দুটুকু বদবয় হবলও আমরা মুহাম্মাবদর সাবে লেববা। মুহাম্মাবদর
ধমত আমরা বকেুবতই েবেবয় পেবত বদব না। মুহাম্মাবদর কবল দেবক
দুবনয়াবক আমরা রো করববাই। তার ধবমতর নাম-বনশানা বমবটবয় না
দদওয়া পযতন্ত আমরা োমব না।
কুরাইশবদর সমেতন দপবয় এবার বনী নাযীবরর ইহুদীরা গাতফানীবদর
বনকট গমন করবলা। তাবদর দলাভ দদোবলা দয, দতামরা যবদ

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

45

আমাবদর সাবে দযাগ দাও,
অবধতক দতামাবদরবদর বদব।

তা হবল োয়বাবর উৎপাবদত শবস্যর

গাতফানীরা পূবত দেবকই মুসবলমবদর চরম শত্রু বেল। বীবর মাউনার
ঘটনায় দয সিরজন কারী-আবলম সাহাবী শহীদ হবয়বেবলন, এর
বপেবন তাবদরই িেযন্ত্র বেল। তাই ইহুদীবদর প্রিাব দপবয় তারা
সাবেসাবে রাবজ হবয় দগল।
ওবদবক বনু আসাদ দগাত্র গাতফান দগাবত্রর সাবে চুবক্তবে বেল। দস
কারবর্ তারাও গাতফানবদর আহ্বাবন দববরবয় পেবলা। আবার বনু
সুলাইম দগাবত্রর সাবে কুরাইশবদর আত্মীয়তার সম্পকত োকায় তারাও
কুরাইশবদর সেী হবলা। দতমবনভাবব বনু সাদ দগাত্র ইহুদীবদর সাবে
চুবক্তবে োকায় তারাও আর ববস োকবত পারবলা না। সবম্মবলত
মুসবলমবববরাধী বাবহনীবত দযাগ বদল।
দমাটকো,
এবার সমগ্র আরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর ববরুবে একবজাট হবলা। সবাই বনবজবদর শয়তাবন
পবরকল্পনা ও অসৎ উবেে চবরতােত কবর ইসলাবমর দীবিময় আবলা
বচরতবর বনবভবয় দদওয়ার জন্য ঐকযবে হবলা।
সবতপ্রেম আবু সুবফয়ান বতনশ দঘাো, একহাজার উট, চার হাজার
কুরাইশ সসন্য বনবয় মক্কা তযাগ করবলা। তারা যেন ‘মাররুয
যাহরান’নামক িাবন দপ াঁোবলা, তেন গাতফান, আসাদ, ফাযারা,
আশজা, মুররা প্রভৃবত দগাবত্রর সসন্যরা এবস তাবদর সাবে দযাগ বদল।
এবত দমাট সসন্য সংেযা দাাঁোবলা দশ হাজার।
সমি সসন্য বতন ভাবগ ববভক্ত করা হবলা। আবু সুবফয়ান কুরাইশবদর,
উয়াইনা ইববন বহস্ন গাতফানীবদর এবং তুলায়হা আসাদ দগাবত্রর
দসনাপবত মবনানীত হবলা। আবু সুবফয়ান হবলা কমাডোর ইন বচফ।
আর অন্য সসন্যরা এই বতন বাবহনীর মবধয ভাগ হবয় দগল।
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মুসলমানবদর ধরাপৃষ্ঠ দেবক বনবিহ্ন করবত দশ হাজাবরর অবধক
রক্তবপপাসু দুধতিত এই ইহুদী ও কুরাইশ-বপ িবলবকর দয েবাবহনী
মদীনার উবেবে যাত্রা শুরু করবলা।
রাসূলল্ল
ু াহর প্রবতরো বযবিা: পবরো েনন
ইসলাবমর ববরুবে দয ে বাবহনীর এ অবভযাবনর সংবাদ যোসমবয়
মদীনায় দপ াঁবে দগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
এসম্পবকত পরামশত করার জন্য বববশষ্ট সাহাবীবদর এক পরামশতসভা
আহ্বান করবলন।
উক্ত সভায় এ পবরবিবতবত করর্ীয় বনবয় ববিাবরত আবলাচনা হবলা।
এবার শত্রুবদর প্রবতবরাধ করার জন্য মদীনার বাইবর যাওয়া সমীচীন
হবব, নাবক বভতবর দেবকই প্রবতবরাধ গবে দতালা হবব- এসম্পবকত
বযাপক আবলাচনা করা হবলা। পবরবশবি বসোন্ত হবলা, মদীনায়
দেবকই তাবদর দমাকাববলা করা হবব।
তেন হযরত সালমান ফারসী রা. (বযবন পূববত পারস্যবাসী বেবলন)
পারবস্যর দলাকবদর এক অবভনব প্রবতরো-বযবিার বববরর্ প্রিাবরূবপ
দপশ করবলন। বতবন বলবলন, মদীনার দয বদকবট অরবেত, দসবদবক
গভীর েন্দক বা পবরো েনন করবল ভাবলা হয়। যাবত শত্রুসসন্যরা তা
পার হবয় শহবর েুকবত না পাবর।
তার এই নতুন পবরকল্পনা সকবল পেন্দ করবলন। আরববাসীরা যুবের
এই অবভনব বযবিাপনা আবগ দকানবদন দশাবনবন। তাই তারা েুব
বববস্মত হবলন এবং তা সাদবর গ্রহর্ করবলন।
মদীনার বতন পাবশ বেল ঘরবাবে ও দেজুর বাগান। তাবত সাধারর্ভাবব
শহর রোর কাজ হবতা। একমাত্র বসবরয়ার বদকবট দোলা বেল।
দসবদবক বেল সালা পাহাে। সুতরাং সালা পাহােবক দভতবর দরবে তার
বাইবরর বদবক পবরো েনবনর বসোন্ত হবলা।
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পঞ্চম বহজবরর বযলকদ মাবসর ৮ তাবরবে এই েনন কাজ শুরু হয়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবজর শৃঙ্খলার জন্য
সাহাবীবদরবক দশজবনর েুদ্র েুদ্র দবল ববভক্ত কবর বদবলন। দসই
সাবে েনবনর জন্য প্রবতযক দলবক দশ গজ কবর বচবহ্নত কবর বদবলন।
পবরোর সদঘতয পূবত হাররা হবত পবিম হাররা পযতন্ত প্রায় বতন হাজার
গজ। লাফ বদবয় দঘাো পার না হবত পাবর দসই পবরমার্ প্রি রাো
হবয়বেল। আর গভীরতা করা হবয়বেল পাাঁচ গজ ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেবলন আদশত আমীর। দযবকান
কাবজ সবার সাবে শরীক হবয় সহকমতী হওয়া বেল তাাঁর মহান গুর্।
তাই মসবজবদ নববীর ন্যায় এোবনও বতবন ঝুবে-বকাদাল হাবত বনবয়
েনন কাবজ দযাগ বদবলন।
মাবটবত সবতপ্রেম বতবন যেন দকাদাল দফলবলন, তেন মুবে উচ্চারর্
করবলন,
بسم الله ربنا بدينا ولو عبدنا غريه شقينا حبذا ربا وحبذا دينا
‘আল্লাহর নাবম এ েননবট শুরু করবে। যবদ আমরা তার বযতীত আর
কাবরা ইবাদত করতাম, তা হবল বে দুভতাগা হবত হবতা। কত উিম
রব বতবন, কত উিম তার দদওয়া এ দীন। (আল রউযুল উনুফ, ৩:১৮৯;
ফাতহুল বারী, ৭:৩০৪)

তেন বেল শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইবেল। আনসার ও মুহাবজর
সাহাবীগর্ একান্ত আগ্রহ ও মবনাবযাবগর সাবে েন্দক েুাঁবে চলবেবলন।
তারা গতত দেবক মাবট উঠাবত োবকন এবং সাবে সাবে বলবত োবকন,
 على اجلهاد ما بقينا ابدا+حنن الذين بايعوا حممدا
‘আমরা হলাম দসই দসনাদল, যারা কাবফরবদর সাবে যুে করার দৃঢ়
প্রতযয় বনবয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর হাবত হাত
দরবে বজহাবদর বাই‘আত-অেীকাবর আবে হবয়বে। যতবদন আমাবদর
দদবহ প্রার্ োকবব, ততবদন আমরা এ বায়আবত অটুট োকব।’
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তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর এ কোর
জবাবব বলবলন,
 فاغفر لالنصار واملهاجرة+ اللّٰهُم ان العيش عيش االخرة
‘আয় আল্লাহ, সবতযকাবরর জীবন দতা আবেরাবতর জীবন। আপবন
দমবহরবানী কবর আনসার ও মুহাবজরবদর সকল গুনাহ মাফ কবর
বদন।’
হযরত বারা ইববন আবযব রা. ববলন, েন্দক েনবনর বদন রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মাবট তুবল দূবর দফলবত োবকন।
এমনবক এবত তার পববত্র দদহ দমাবারক ধুবলায় ধূসবরত হবয় যায়।
বতবন তেন বলবেবলন,
 وال تصدقنا وال صلينا+ والله لو ال انت ما اهتدينا
وثبت االقدام ان القينا

+

فانزلن سكينة علينا

 اذا ارادوا فتنة ابينا+ ان االىل قد بغوا علينا
‘আল্লাহর কসম, দহ আল্লাহ, যবদ আপবন না োকবতন, তা হবল
আমরা দহদাবয়ত দপতাম না। আর না আমরা সদকা করতাম এবং না
নামায পেতাম। (আয় আল্লাহ, ) আমাবদর উপর রহমবতর সাবকনা
নাবযল করুন এবং শত্রুর সাবে দমাকাববলা হবল তাবত আমাবদর
পাগুবলা দৃঢ়-অববচল রােুন। দপ িবলকরা আমাবদর উপর জুলুবমর
েেগ দহবনবে। তারা আবার যবদ আমাবদর মবধয দকান দফতনা সৃবষ্ট
করবত চায়, আমরা তা হবত বদব না।’
এই দশি শব্দ “ا بینا,  ( ” ا بيঅেতাৎ ‘আমরা হবত বদব না’, ‘আমরা
হবত বদব না’কোবট) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
উচ্চস্ববর বারবার বলবেবলন আর তেন সাহাবাবয়বকরামও তার সাবে
কণ্ঠ বমবলবয় বলবেবলন,

“ا بینا, ” ا بيআমরা তা হবত বদব না,

আমরা তা হবত বদব না।
পবরো েনবনর সময় মুবজযার প্রকাশ
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প্রেযাত সীরাত ও মাগাযী বববশিে আল্লামা মুহাম্মাদ ইববন ইসহাক
রহ. ববলন, পবরো েননকাবল ঘবট যাওয়া বহু ঘটনা আবম শুবনবে।
যা আল্লাহ তা‘আলার পে হবত তার রাসূবলর সমেতন ও তার
নবুওয়যাবতর প্রতযয়নকবল্প সংঘবটত হবয়বেল। দসসব ঘটনা
সাহাবীগর্ স্বচবে প্রতযে কবরবেবলন। তার মধয হবত কবয়কবট ঘটনা
বনম্মরূপ।
হযরত জাববর ইববন আবদুল্লাহ রা. ববলন, একটা বৃহদাকার শক্ত
পাের সাহাবীগবর্র পবরো েনবন সমস্যা সৃবষ্ট করবেল। তারা ববিয়বট
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক অববহত কবরন।
তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একবট পাবত্র পাবন
আনবত বলবলন। পাবন আনা হবল বতবন তাবত েুেু দফবল আল্লাহর
দরবাবর েুব দু‘আ করবলন। তারপর উক্ত পােবর দসই পাবন দেবল
বদবলন। দসোবন উপবিত দলাবকরা ববলন, ‘আল্লাহর কসম, বযবন
তাবক সতয নবী কবর পাবঠবয়বেন, পাবন োলামাত্র পােরবট নরম
বালুর িূবপ পবরর্ত হবলা।
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, সাবয়দ ইববন বমনা রহ. আমার কাবে
বর্তনা কবরন, বাবশর ইববন সা‘দ-এর কন্যা (প্রেযাত সাহাবী দনামান
ইববন বাবশর রা. এর দবান) ববলন (তেন বতবন দোট বেবলন),
‘আমার মা ববনবত রাওয়াহা আমাবক দেবক আমার কাপবে এক মুবষ্ট
দেজুর দেবল বদবলন। তারপর বলবলন, আমার বপ্রয় কন্যা, তুবম
এগুবলা দতামার বপতা ও দতামার মামা আবদুল্লাহ ইববন রাওয়াহার
কাবে বনবয় যাও। তারা এ বদবয় দুপুবরর আহার করববন। আবম
দসগুবলা বনবয় তাবদর উবেবে রওয়ানা হলাম। আবম তাবদর
দোাঁজােুবাঁ জ করবে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর সাবে আমার দদো হবলা। বতবন বলবলন, ‘েুবক,
এবদবক এবসা! দতামার কাবে এগুবলা কী?’আবম বললাম, আল্লাহর
রাসূল, এগুবলা দেজুর। আমার মা এগুবলা আমার বপতা বাবশর ইববন
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সা‘দ ও মামা আবদুল্লাহ ইববন রাওয়াহার কাবে দপ াঁোবনার জন্য
পাবঠবয়বেন। তারা তা বদবয় দুপুবরর আহার করববন।’ এ কো শুবন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, ওগুবলা আমার
কাবে দাও। তেন আবম তা তার হাবত তুবল বদলাম। বকন্তু পবরমাবর্ তা
এতই কম বেল দয, তার হাত ভরবলা না।
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একবট কাপে
ববোবত বলবলন। কাপে ববোবনা হবলা। বতবন দেজুরগুবলা দসই
কাপবের উপর েবেবয় বদবলন। তারপর পাবশ উপবিত একজনবক
বলবলন, পবরো েননকারী সকলবক োবকা, তারা দুপুবরর আহার
দসবর যাক।
বকেুেবর্র মবধয সকবল উপবিত হবলন এবং দসোন দেবক দেজুর
োওয়া শুরু করবলন। বকন্তু আিবযতর ববিয়, তারা যতই দেজুর
োবেবলন, দেজুর ততই বােবেল। অববশবি পবরো েননকারী
সকবল যেন দপট পুবর দেবয় উঠবলন, তেনও কাপবের চারপাবশ
দেজুর উপবচ পেবেল। সুবহানাল্লাহ !!!
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, আমার কাবে সাবয়দ ইববন বমনা জাববর
ইববন আবদুল্লাহ রা. এর সূবত্র বর্তনা কবরন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে েনবন শরীক বেলাম। আমার
একবট দোট োগল বেল। দতমন দমাটা-তাজা নয়। মবন মবন বললাম,
এ োগল বদবয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর জন্য
আহাবরর বযবিা করবল ভাবলা হবব। আবম আমার েীবক তা জাবনবয়
তাবক োবার আবয়াজন করবত বললাম।
দস বকেু যব বপবি রুবট সতবর করবলা এবং আবম োগলবট জবাই
করলাম। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর জন্য
োগলবট ভুনা করলাম।
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েনন কাবজ আমাবদর বনয়ম বেবলা, বদনভর কাজ করতাম এবং সন্ধযা
হবল বাবেবত বফবর আসতাম। দসবদন সন্ধযাববলা যেন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পবরোিল হবত প্রিান করবত
যাবেবলন, তেন আবম বললাম, আল্লাহর রাসূল, আমার একবট
দোট োগল বেল, দসবট আপনার জন্য ভুনা কবরবে, আর বকেু যববর
রুবট সতবর কবরবে। আশা কবর, আপবন আমার বাবেবত যাববন।
জাববর রা. ববলন, আমার ইো বেল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম একাই আসববন। বকন্তু আবম একো বলামাত্র বতবন
বলবলন, অবেই। তারপর একজনবক বনবদতশ বদবলন, সকলবক
োক বদবয় ববলা, দতামরা আল্লাহর রাসূবলর সাবে জাববর ইববন
আবদুল্লাহর বাবেবত দাওয়াত দেবত চবলা। আবম দপবরশান হবয়
দগলাম।
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সকলবক বনবয়
আমার বাবে এবলন। তারা এবস বসার পর আমরা উক্ত োদয দ্রবয তার
সামবন দবর করলাম। বতবন ববসবমল্লাহ ববল োওয়া শুরু করবলন। িান
সংকুলান হবেল না ববধায় পালাক্রবম একদল কবর এবস দেবয়
যাবেবলন। এভাবব পবরো েননকারী সকল সাহাবীই দসই োবার
তৃবিসহকাবর দেবলন। তারপরও তার বকেু অংশ রবয় বগবয়বেল। তেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, ‘এ োবার
দতামাবদর (ঘরওয়ালাবদর) জন্য।’
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, আবম শুবনবে, সালমান রা. ববলন,
আবম পবরোর একপ্রাবন্ত েননকাবযত বলি বেলাম। সহসা একবট কবঠন
পাের আমার সামবন পেবলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আমার কাবেই বেবলন। বতবন দদেবলন, আবম বারবার
দকাদাল মারবে, বকন্তু পােরটার দকান বকনারা করবত পারবে না।
তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবস আমার হাত
দেবক দকাদাল বনবয় পােরটার উপর সবজাবর বতনবার আঘাত
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করবলন। দদেলাম প্রবতবারই পাের দেবক আবলার ঝলক দবর হবলা।
আবম বললাম, আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর আমার বপতামাতা
কুরবান দহাক, আপবন আঘাত করার সময় প্রবতবারই দয আবলার
বঝবলবকর ববেুরর্ হয়, এর কারর্ কী? বতবন বলবলন, তুবম বক
এটা দদবেে, দহ সালমান? আবম বললাম, হ্াাঁ, আবম দদবেবে।
তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, প্রেম ঝলবক
আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্য ইয়ামাবনর চাবব আমাবক প্রদান কবরন
এবং তার ববজবয়র ইবেত দদন। বদ্বতীয় ঝলবক শাম ও পবিম দদবশর
চাবব আমাবক প্রদান কবরন এবং তৃতীয় ঝলক দ্বারা পূবতবদবশর চাবব
আমাবক দদন এবং এসব দদশ ববজবয়র ইবেত দদন।
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূবত্র এমন
একবযবক্ত আমার বনকট বর্তনা কবরবেন, যার ববেিতায় আমার দকান
সবন্দহ দনই, বতবন ববলন, হযরত উমর রা. ও হযরত উসমান রা.
এবং তাবদর পরবততী েলীফার যুবগ যেন এসব দদশ বববজত হয়,
তেন আবু হুরায়রা বলবতন, দতামরা যা ইো জয় করবত োবকা।
আল্লাহর কসম, যার হাবত আবু হুরায়রার প্রার্, দতামরা দযসব দদশ
জয় কবরে এবং বকয়ামত পযতন্ত আরও জয় করবব, তার চাবব আল্লাহ
তা‘আলা পূববতই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর হাবত
অপতর্ কবরবেন। (সীরাবত ইববন বহশাম)
পবরো সতবর হবয় দগল
আল্লাহ তা‘আলার োস রহমবত সাহাবীগবর্র ববরামহীন দমহনবতর
ফবল মাত্র েয় বদন মতান্তবর ববশ বদবন প্রায় বতন হাজার গজ লবা ও
পাাঁচ গজ গভীর পবরো েনবনর কাজ সম্পন্ন হবয় যায়। তারপর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীগর্বক কাবফর
বাবহনীর দমাকাববলার জন্য ববন্যি কবরন।
বজহাবদ এ ধরবনর বযবিা গ্রহর্ সম্পবকত আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ
কবরন,
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َو اع ُّد ْوا ل َُّه ْم َما ا ْس َت َط ْع ُّت ْم م ْن ق َُّو ٍة َوم ْن ر َباط الْ َخ ْيل ُّت ْره ُّب ْو َن ب ٖه َع ُّد َو الل َو َع ُّد َوك ُّْم َو
ىا َخر ْي َن م ْن ُّد ْونه ْم

দতামরা কাবফরবদর দমাকাববলায় প্রস্তুবত গ্রহর্ কবরা, যারা সেমতা
রাবো শবক্ত-সামবেতর মধয দেবক এবং পাবলত দঘাো দেবক। এগুবলার
দ্বারা দতামরা ভীত-সন্ত্রি কর আল্লাহর শত্রু ও দতামাবদর শত্রুবদর এবং
তাবদর োোও অন্যবদর। (সূরা আনফাল, আয়াত:৬০)
এ আয়াবত আল্লাহ তা‘আলা মুবমনবদর কাবফরবদর দমাকাববলা করার
জন্য বনবজবদর সবরকম শবক্ত-সামবেতযর বযবিা করবত বনবদতশ
বদবয়বেন। আবলাচয গাযওয়াবয় আহযাবব পবরো েনন এ সামবেতর
বযবিারই অংশ বেল।
বস্তুত আরববদর মাবঝ পবরো েনন করার দকান প্রচলন বেল না। এবট
বেল পারস্য এলাকায় প্রচবলত পেবত। পারস্যরাজ মনুশাহর ইববন
উবাইবরজ ইববন আফবরদুন সবতপ্রেম এই পেবত উদ্ভাবন কবরন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী রা. এর
পরামশত অনুযায়ী পবরো েনবনর বসোন্ত গ্রহর্ কবরন।
এবত একবট ববিয় সুস্পষ্ট হয় দয, প্রবয়াজন হবল, অমুসবলমবদর
সবধ যুেরীবত অনুসরর্ কবর যুে করা ইসলামী আইবন অনুবমাবদত।
দতমবন কাবফরবদর উদ্ভাববত যাবতীয় অে বযবহার করাও জাবয়য।
এ বভবিবতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবয়বফর
যুবে কাবফরবদর উদ্ভাববত অে বমনজাবনক (ঐ যুবগর কামান) বযবহার
কবরবেন এবং হযরত উমর রা. েলীফা োকাকাবল হযরত আবু মুসা
আশআরী রা. দক তুসতার শহবরর দকল্লা অববরাধকাবল বমনজাবনক
বযবহাবরর বনবদতশ দদন। দতমবন হযরত আমর ইবনুল আস রা. যেন
আবলকজাবন্দ্রয়া শহর অববরাধ কবরন তেন বতবন বমনজাবনক বযবহার
কবরন। দতমবনভাবব ববিযুক্ত তরবাবর বযবহারও (অমুসবলম রীবত
হওয়া সবেও) জাবয়য।
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এ আবলাচনা দ্বারা এ কোই প্রতীয়মান হয়, দয সকল পেবত দ্বারা
আল্লাহর ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর শত্রুরা
বনপাত হয় এবং আল্লাহর দীবনর প্রাবলয ও ববজয় সূবচত হয় দসসব
দক শল ও অে বযবহাবরর রীবত বশো করা আবেক।
এ কারবর্ই ইসলামী শরী‘আত দকান কাবরগবর ও প্রযুবক্তগত উন্নবতবত
বাধা দতা প্রদান কবরই না, বরং দয সকল প্রযুবক্ত ও কাবরগবর দ্বারা
দদবশর উন্নবত ও উন্নয়ন সাবধত হয়, দসগুবলা অজতন করা ফরবয
বকফায়া ববল সাবযি কবরবে। সকল ফকীহ ও আবলম এ ববিবয়
মসতকয দপাির্ কবরন।
বকন্তু এর অেত এই নয় দয, অমুসবলমবদর বশো, সংস্কৃবত, বশল্প
ইতযাবদও অনুসরর্ীয়। বববশিত বততমান পািাবতযর বশো ও বশল্পসংস্কৃবতর নাবম দয বনলতজ্জতা, দবহায়াপনা, নিতা ও অবাধ
দয নাচাবরর েোেবে চলবে, ইসলাম তা দমাবটই অনুবমাদন কবর না।
বরং তার কবঠার বববরাবধতা কবর। দকননা, এ সকল অপকবমতর দ্বারা
স্বভাব-চবরবত্রর ববনাশ ও ধ্বংস সাধন, মানবীয় সুকুমারবৃবির
অপমৃতুয এবং সমাজ ও রাবষ্ট্রর অধঃপতন সব দকানই উপকার সাবধত
হয় না।
মুসবলম বাবহনীর প্রস্তুবত
েন্দক যুবে কাবফরবদর দমাকাববলায় মদীনার বববভন্ন দগাবত্রর
দলাবকরা বববভন্ন দবল ববভক্ত হবয় যুে কবরবেবলন। এ জন্য এবক
গাযওয়াবয় আহযাবও বলা হয়। আহযাব (‘)احزابবহযবুন’(  )حزبএর বহুবচন। এর অেত হবলা, বহু দল। দতমবনভাবব এবত আত্মরোর
জন্য পবরো েনন করা হয় ববধায় এবক েন্দক যুেও বলা হয়। েন্দক
( )خندقঅেত পবরো।
শত্রুসসন্য মদীনার উপকবণ্ঠ দপ াঁোর পূববতই পবরোর েনন কাজ সমাি
হবয় যায়। এরপর তাবদর দপ াঁোর পূববতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম নারী ও বশশুবদর অবপোকৃত সুরবেত ও
বনরাপদ একবট দুবগত িানান্তবরত করবলন। হযরত আবদুল্লাহ ইববন
উবম্ম মাকতুম রা. দক মদীনার প্রবতবনবধ বনযুক্ত করা হবলা।
ববোসঘাতক ইহুদীবদর প্রবত আিা িাপবনর দকান সুবযাগই বেল না।
বনু কায়নুকা ও বনু নাবযরবক আবগই মদীনা দেবক ববতাবেত করা
হবয়বেল। এেন শুধু রবয় বগবয়বেল বনু কুরাইযা। আবগ তারা
কবয়কবার চুবক্তভে কবর ববোসঘাতকতার দচষ্টা কবরবে। এবারও দসই
আশঙ্কা আবে। আর মুনাবফকরা দতা আবিবনর সাপ বহবসবব আবেই।
এসব বদক লেয কবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
দুবগতর পাহারার জন্য যাবয়দ ইববন হাবরসা রা. এর দনতৃবত্ব বতনশ
সসন্য এবং মাসলামা ইববন আসলাম রা. এর দনতৃবত্ব দুইশ সসন্য দমাট
পাাঁচশত সসন্যবক বনযুক্ত করবলন।
মুসলমানবদর দমাট সসন্য সংেযা বেল বতন হাজার। তার মবধয পাাঁচশ
এোবন দমাতাবয়ন করার পর অববশষ্ট আোই হাজার সসন্য বনবয়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পাহাে বপেবন দরবে পবরো
সামবন দরবে শত্রুবদর আক্রমর্ প্রবতহত করবত বূযহ রচনা করবলন।
শত্রুবাবহনীর অবিান
দস সময় শত্রুবাবহনীর একবট অগ্রগামী দলবক মদীনার বনকটবততী িাবন
দদো দগল। তারা মুসবলমবদর অবিা পযতববের্ করবে ববল মবন
হবলা।
কাবফর দবলর সরদার আবু সুবফয়াবনর ইো বেল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে দস উহুদ প্রান্তবর যুবে অবতীর্ত হবব।
দসোবন তার সাবে সাোত না হওয়ায় দস বাবহনীবক মদীনার বদবক
চাবলবয় দদয়।
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মদীনার বনকটবততী িাবন দপ াঁবে আবু সুবফয়াবনর দল বশববর িাপন
করবলা। আবু সুবফয়ান ও আবরা কবয়কবট দগাত্র উহুবদর বনকটবততী
এক জায়গায় অবিান করবত লাগবলা।
শত্রু বাবহনীর দসই দোট দলবট মদীনার বনকটবততী হবয়ই মুসবলমবদর
অবিা সম্পবকত বকেুটা আাঁচ করবত পারবলা। তারা দসোবন দপ াঁবে
সম্পূর্ত একবট নতুন বজবনস দদেবলা। যা বেল তাবদর কল্পনার অতীত।
তারা আিযত হবয় মূল বাবহনীবত বফবর বগবয় অন্যান্য দলাকবদর এ
সংবাদ জাবনবয় বদল। দয শুনবলা, দস-ই হতবাক হবয় দগল। তারা
বলাববল করবত লাগবলা, এ দতা দদেবে সম্পূর্ত নতুন পবরকল্পনা।
আরব দদবশ দতা এমন বযবিা কেবনাই দদো যায়বন!
শত্রুবদর সাবে মুসবলম বাবহনীর দমাকাববলা
কুরাইশবদর আগমবনর সংবাদ পাওয়ার সাবে সাবে মুসলমানগর্
তাবদর ঘাাঁবটবত সতকত হবয় দগবলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম সসন্য বাবহনীবক কবয়কবট অংবশ ভাগ কবর বদবয়বেবলন।
বকেু সসন্যবক দোট দোট দবল ববভক্ত কবর পবরো দদো-দশানার কাবজ
বনবয়াবজত কবরবেন। আর পবরোর দয িানবটবত আক্রমবর্র আশঙ্কা
দববশ বেল দসোবন বকেু সসন্য পাহারায় বনযুক্ত কবর বাবক সসন্য শত্রুর
দমাকাববলায় সাবরবেভাবব দাাঁে কবরবয় বদবয়বেন। এবদর
সম্মুেভাগবক পবরোর বদবক মুে কবর দমাতাবয়ন করা হয়। হাবত
বশতা, তীর, ধনুক ও কামান বনবয় তারা দসোবন দমাতাবয়ন রবয়বেন।
ইবতামবধয কাবফরবাবহনী সম্মুবে অগ্রসর হবলা। এবার উভয়পেই
মুবোমুবে। কুরাইশরা পবরো পার হওয়ার প্রার্পর্ দচষ্টা করবলা। বকন্তু
পারবলা না। এই ফাাঁবক মুসবলমবাবহনী অনবরত তীর বিতর্ কবর
কুরাইশ-বাবহনীবক নাবজহাল কবর বদল। ফবল তারা বপেু হটবত
লাগবলা।
এভাবব যুে চলবত চলবত সন্ধযা ঘবনবয় এবলা। অতঃপর দু’পেই যার
যার বশবববর বফবর দগল।
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পরবদন প্রতুযবিই কুরাইশ বাবহনী পুনরায় পবরো পার হওয়ার দচষ্টা
করবলা। বকন্তু মুসবলমবাবহনীর সুদৃঢ় প্রবতবরাবধর মুবে এবারও তারা
বযেত হবলা।
এ বযেততায় হতাশ হবয় তারা দক্রাবধ অবিশমতা হবয় উঠবলা। বযেততার
বুঝা ঘাবে বনবয় অকেয ভািায় গাবলগালাজ করবত করবত তারা তাবদর
বশবববর বফবর দগল।
কাবফররা এবার স্পষ্ট বুঝবত পারবলা, তাবদর সমি প্রবচষ্টা বযেততায়
পযতববসত হবত চবলবে। মুসবলমবদর দমাকাববলা করা সহজ নয়।
ওবদবক হঠাৎ প্রচডে ঝে ও তুফান শুরু হবলা। দসই সাবে পেবলা
হােকাাঁপাবনা শীত। এই শীবত ও ঝে-বৃবষ্টর মবধয কাবফরবাবহনী
বরবফর মত জবম যাবেল। তাই তারা দোবভ ও দক্রাবধ দফবট
পেবেল।
একবদবক ববরূপ আবহাওয়া, অন্যবদবক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর অভূতপূবত রর্বক শল কুরাইশবদর এই অবভযান বযেত
কবর বদল। হতাশার কাবলা দমঘ কুরাইশবাবহনীবক আেন্ন কবর
দফলবলা। তারা বনবজবদর মবধয বলাববল করবত লাগবলা, এেন
মুহাম্মাদবক কীভাবব পরাবজত করা সম্ভব?
শত্রুবদর বভন্ন পে অবলবন
কাবফর বাবহনীর সনরােকর অবিার মুবে বনী নাবযবরর সরদার হুয়াই
ববন আেতাব আতঙ্কগ্রি হবয় পেবলা। দসনাসংগ্রবহর জন্য দস-ই
সববচবয় দববশ উবদযাগী বেল। মানবসকভাবব দস েুব দভবে পেবলা।
দস ভীির্ ঘাববে দগল।
অববশবি হুয়াই বচন্তা করবলা, সসন্যরা যবদ হতাশার কারবর্ বববদ্রাহ
কবর, তা হবল কী উপায় হবব? তেন দতা সবতনাশ হবয় যাবব। দস
জন্য অববলবব বসোন্ত দনওয়া উবচত।
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এ কো বচন্তা কবর দস আবু সুবফয়াবনর কাবে এবস বলবলা, আবম
দচষ্টা করবল মদীনায় বসবাসকারী বনু কুরাইযাবক মুহাম্মাবদর সাবে
কৃত চুবক্ত ভে কবরবয় আমাবদর সাবে বনবত পাবর। আর তুবম দতা
জাবনা, তাবদর শবক্ত ও সাহস দকান পযতাবয়র। আমার এ দচষ্টা সফল
হবল মদীনার অভযন্তবর দপ াঁোও সহজ হবয় যাবব। আবু সুবফয়ান
বলবলা, তা হবল আর দদবর না কবর যাও। বগবয় ববলা, মুহাম্মাবদর
সাবে শাবন্ত চুবক্ত দভবে দাও।
হুয়াই কালববলব না কবর বনু কুরাইযার বদবক েুটবলা। বনু কুরাইযার
সরদার কা‘ব হুয়াইবয়র আগমনসংবাদ শুবনই দুবগতর দরজা বন্ধ কবর
বদল। দস তার মতলব দটর দপবয় বগবয়বেল। তাই তার সাবে সাোত
করাটা দমাবটই পেন্দ করবলা না।
হুয়াই দুবগতর দরজায় দপ াঁবে আওয়াজ বদল এবং দরজা দোলার জন্য
বলবলা। আর সবাইবক আেি করার উবেবশ বলবলা, আবম জাবন,
দতামরা দকন দরজা বন্ধ কবরে। দতামরা ভাববো, যবদ আবম
দতামাবদর োস দপয়ালায় শরীক হবয় যাই! তার এ কোয় কা‘ব লজ্জা
দপল। তেন দরজা েুবল বদল।
হুয়াই বলবলা, দদে কা‘ব, আবম দতামার জন্য কত বে মযতাদাকর
সুসংবাদ বনবয় এবসবে। সমুবদ্রর মত ববশাল এক বাবহনী বনবয় এবসবে।
সারা আরবভূবম উজাে হবয় এবসবে। কুরাইশ ও গাতফান দগাবত্রর
সমি দনতাও এবসবেন। সবার একটাই লেয, তারা মুহাম্মাবদর রক্ত
পান করবত চায়। সবাই একমত দয, মুহাম্মাদবক সদলববল বনমূতল
করা োো শাবন্তর দকান পে দনই।
কা‘ব বলবলা, তুবম আমাবক দবইজ্জত করবত চাে। আবম মুহাম্মাবদর
সাবে শাবন্ত চুবক্তবত আবে। এ চুবক্ত ভে করা আমার পবে সম্ভব নয়।
মুহাম্মাদ সবতদাই আমাবদর সাবে চুবক্তর শতত দমবন চলবে।
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হুয়াই তবু দমবলা না। দস বারবারই কা‘দবর মন গলাবনার দচষ্টা করবত
লাগবলা। দস বলবলা, সম্প্রদাবয়র সমি মানুবির মযতাদা রোর দাবয়ত্ব
এেন দতামার হাবত। তাবদর ইজ্জত-সম্ভ্রমও দতামারই হাবত। তুবম
একটু বচন্তা কবর দদবো। এ সুবযাগ হাতোো করাটা বুবেমাবনর কাজ
হবব না। তুবম মুহাম্মাবদর সাবে চুবক্ত ভে কবরা এবং সসন্যবদর
যাওয়ার রািা বদবয় দাও। তারা বন্যার মবতা প্রববশ করবব এবং
মুহাম্মাদ ও তার বাবহনীবক বনমূতল কবর দদবব। তারপর সমগ্র আরবব
আবার আমাবদর আবধপতয ববিার হবব। আমাবদর ধমতও বনষ্কণ্টক হবয়
যাবব। মদীনার সমি ধনসম্পদ আর জবম-জায়গাও আমাবদর
অবধকাবর এবস যাবব।
এবাবরর প্রবচষ্টা বযেত হবলা না। হুয়াইর বক্তবয যাদুর মবতা কাজ হবলা।
কা‘ব তার মনুষ্যত্ব ববসজতন বদবয় চুবক্ত ভে করবত রাবজ হবয় দগল।
বকন্তু তবু দস বচন্তা করবত লাগবলা দয, কুরাইশ ও গাতফানবদর
সবম্মবলত বাবহনী যবদ পরাবজত হয়, তাহবল কী দশা হবব? তারা
দতা বনবজবদর বাাঁচাবনার জন্য তেন অন্য পে ধরবব। আর আমরা
একাকী হবয় যাব। তেন আমাবদর কী অবিা হবব? বনু নাবযর ও বনু
কায়নুকার মবতাই পবরর্াম আমাবদর দভাগ করবত হবব।
তেন হুয়াই এ প্রবশ্নরও সমাধান বদবয় বদল। হুয়াই বলবলা, আল্লাহ
না করুন, আমরা যবদ দহবর যাই, আর কুরাইশরা যবদ রর্বেত্র
তযাগ কবর পাবলবয় যায়, তা হবল আবম োয়বার দেবে এবস
দতামাবদর সাবে বসবাস করববা। ববপদ আপবদ সবতদাই আমরা
দতামাবদর সাবে োকববা।
এবার কা‘ব পুবরাপুবরভাবব তার পাতা ফাাঁবদ পা বদবয় দফলবলা। দস
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে কৃত চুবক্ত ও প্রবত্রুতবত
ভে কবর শত্রু বাবহনীবত দযাগ দদওয়ার জন্য প্রস্তুত হবয় দগল।
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হুয়াই আনন্দবচবি আপন বাবহনীবত বগবয় এ সংবাদ জাবনবয় বদল।
এবার তারা ভাববত লাগবলা, জয় আমাবদর সুবনবিত। দকবল বনু
কুরাইযারই আগমবনর অবপো।
পবরববততত পবরবিবত: মুসবলম বাবহনী কবঠন পরীোর সম্মুেীন
বনী কুরাইযার বববদ্রাবহর এই সংবাদ েুব দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনকট দপ াঁবে দগল। বতবন েবরবটর সতযতা
যাচাই করার জন্য এবং এ বনবয় সরাসবর বনু কুরাইযার সরদার কা‘দবর
সাবে কো বলার জন্য সা‘দ ইববন মুয়ায, সা‘দ ইববন উবাদাহ ও
আবদুল্লাহ ইববন রাওয়াহা- এই বতনজন সাহাবীবক পাঠাবলন। তাবদর
ববল বদবলন, যবদ েবরবট সবঠক ববল প্রমাবর্ত হয়, তা হবল বফবর
এবস দতামরা েবরবট এমন অস্পষ্ট ভািায় জানাবব দযন উপবিত
দলাকজন তা অনুধাবন করবত সেম না হয়। আর যবদ েবরবট সবঠক
না হয়, তাহবল সকবলর মাবঝ সুস্পষ্ট ভািায় প্রকাশ করবত দকান
অসুববধা দনই।
তেন তারা ববিয়বটর সতযতা জানবত দপবর বনু কুরাইযার সরদার কা‘ব
ইববন আসাবদর সাবে সাোত কবর মুসবলমবদর সাবে তার পূবতকৃত
ওয়াদার কো স্মরর্ কবরবয় বদবল কা‘ব বলবলা, বকবসর ওয়াদা! আর
মুহাম্মাদই-বা দক! তার সাবে আমাবদর দকান ওয়াদা-অেীকার দনই।
তেন এই বতন সাহাবী বফবর এবস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর বনবদতশ মত অস্পষ্ট শবব্দ তাবক এই সংবাদ জানাবলন।
তারা বলবলন, ‘আদল ও ফারাহ। অেতাৎ ‘আদল ও ফারাহ দগাত্র
আসহাবুর রাবজ তো েুবাইব রা.-এর সাবে দযমন ওয়াদা ভে কবরবে,
বনী কুরাইযাও তদ্রুপ ওয়াদা ভে কবরবে। (সীরাবত ইববন বহশাম, ২:৪০
পৃষ্ঠা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার এই
ববোসঘাতকতার কারবর্ েুবই বযবেত হবলন। দকননা, এেন মদীনা
অরবেত হবয় দগল। মালপত্র দপ াঁোবনার রািাও বন্ধ হবয় দগল।
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শত্রুবদর মদীনায় আক্রমবর্র পে েুবল দগল। মুসলমানগর্ এেন
বাবহর-বভতর সববদক দেবক শত্রুর দবষ্টনীর মবধয পবে দগবলন।
মুসলমানগর্ বর্তনাতীত নাযুক ও ভয়াবহ অবিায় পবে দগবলন।
আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবন যুবের এ পবরবিবত ও মুসবলমবদর
অবিা বর্তনা কবর ইরশাদ কবরন,
اذْ َجٓا ُّء ْوك ُّْم م ْن ف َْوقك ُّْم َو م ْن ا ْس َف َل م ْنك ُّْم َو اذْ َزاغَت ا ْال ْب َصا ُّر َو َبل َ َغت الْ ُّقل ُّْو ُّب
ُّ ال َْح َناجر َو َت ُّظ ُّن ْو َن بالل ا
○ُّٰل ال ُّْم ْؤم ُّن ْو َن َو ُّز لْزل ُّْوا زل َْزا رال َشد ْي ردا
َ لظ ُّن ْو َنا○ ُّه َنا ل
َ ک ا ْبت
َ

ঐ সমবয়র কো স্মরর্ কবরা, যেন কাবফররা দতামাবদর ববরুবে
সমাগত হবয়বেল উাঁচু এলাকা ও বনম্ম এলাকা দেবক এবং যেন
দতামাবদর দচাে (ববস্মবয়) বববফাবরত হবয়বেল, দতামাবদর প্রার্ হবয়
পবেবেল কণ্ঠাগত। আর দতামরা আল্লাহর সববন্ধ নানা (অমূলক) ধারর্া
করবেবল। তেন মুবমনগর্ পরীোর সম্মুেীন হবয়বেল এবং তারা ভীির্
কবম্পত হবয়বেল। (সূরা আহযাব, আয়াত:১০-১১)
সময়বট বেল মুসবলমবদর জন্য বে কবঠন পরীোর। ইেলাস ও বনোাঁদ
দীবনর কবষ্টপাের দ্বারা ঈমান ও দনফাক যাচাই করা হবেল। এ
কবষ্টপাের তেন োাঁবট ও দভজাবলর পােতকয সুস্পষ্ট কবর দদয়।

মুনাবফকবদর প্রতারর্া ও পলায়ন
এ বহু মুনাবফক দগাপবন পলায়ন কবর। অবনবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনকট আববদন জানায়, আল্লাহর রাসূল,
আমাবদর ঘবরর দদয়াল েুব বনচু, তাই ঘরগুবলা দমাবটই সংরবেত
নয়। মবহলা ও বশশুবদর দহফাজত করা জরুরী। তাই আপনার কাবে
যুে দেবক অবযাহবত কামনা করবে। এ জাতীয় নানান বমেযা অজুহাত
দপশ কবর মুনাবফকরা ময়দান োেবত লাগবলা। অবধকন্তু শুধু বনবজরা
নয়, সবতযকার মুবমনবদরও ময়দান তযাগ করার জন্য বববভন্ন কো
ববল তারা ফুসলাবত লাগবলা। এবহন নাজুক মুহূবতত তাবদর এই ঘৃর্য
তৎপরতা আল্লাহ তা‘আলার কাবে এত অপেন্দ হবয়বেল দয, আল্লাহ
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তা‘আলা পববত্র কুরআবনর নয়বট আয়াবত তাবদর এই ঘৃর্য
অপতৎপরতার বর্তনা তুবল ধবরবেন।
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন,
لل َو َر ُّس ْولُّ ٗه ا َال غ ُُّّر ْو ررا○ َو اذْ
َو اذْ َيق ُّْو ُّل ال ُّْم ىنفق ُّْو َن َوالَذ ْي َن ِف ْ قُّل ُّْوبه ْم َم َرض َما َوعَ َد َنا ا ُّ
هْن ا َ
ب
لن َ
هْن ىيا ْه َل َيثْر َب َال ُّم َقا َم لَك ُّْم فَا ْرج ُّع ْو ۚا َو َي ْس َتاذ ُّن فَر ْيق م ْ ُّ ُّ
قَا ل َْت َطٓائفَة م ْ ُّ ْ
َهْي م ْن
ِه ب َع ْو َر ۚ ٍۚة ا ْن يُّر ْي ُّد ْو َن ا َال ف َرا ررا○ َو ل َْو ُّدخل َْت عَل ْ ْ
َيق ُّْول ُّْو َن ا َن ُّب ُّي ْو َت َنا َع ْو َرةۚ َو َما َ
َ
لل
اق َْطا ر َها ُّث َم ُّسئل ُّوا الْف ْت َن َة َ ى
يا○ َو لَق َْد ك َا ُّن ْوا َعا َه ُّدوا ا َ
ال َت ْو َها َو َما َتل ََبثُّ ْوا ب َها اال َيس ْ ر
م ْن ق َْب ُّل َال ُّي َولُّ ْو َن ا ْال ْد َبا َر َوك َا َن َع ْه ُّد الل َم ْسـ ُّ ْو رال○قُّ ْل لَ ْن يَ ْنف ََعك ُُّّم الْف َرا ُّر ا ْن فَ َر ْر ُّت ْم

ی َي ْعص ُّمك ُّْم م َن الل ا ْن
م َن ال َْم ْوت او الْ َقتْل َو اذرا َال ُّت َم َت ُّع ْو َن ا َال قَل ْي رل○قُّ ْل َم ْن ذَا الَذ ْ

يا○ق َْد
ا َرا َد بك ُّْم ُّس ْٰٓو رءا ا ْو ا َرا َد بك ُّْم َر ْح َم رة َو َال َيج ُّد ْو َن ل َُّه ْم م ْن ُّد ْون الل َو ل ريا َو َال َنص ْ ر
ي ال ْخ َوا نه ْم َهل َُّم ال َْی َناۚ َو َال َيا ُّت ْو َن ال َْبا َس ا َال
َي ْعل َُّم ا ُّ
ي م ْنك ُّْم َو الْ َقٓائل ْ َ
لل ال ُّْم َعوق ْ َ

ی
قَل ْي رل○اش َح رة عَل َْيك ُّْمۚ فَاذَا َجٓا َء الْ َخ ْو ُّ
هَت َي ْن ُّظ ُّر ْو َن ال َْي َ
ف َرا ْي َ ُّ ْ
هْن ك َا لَذ ْ
ک َت ُّد ْو ُّر ا ْع ُّی ُّ ُّ ْ
ف َسلَق ُّْوك ُّْم با لْس َن ٍة ح َدا ٍد اش َح رة ع ََٰل الْ َخ ْي
ب الْ َخ ْو ُّ
ُّيغ ىْٰش عَل َْيه م َن ال َْم ْو ۚت فَاذَا ذَ َه َ
يا○ َي ْح َس ُّب ْو َن
لل ا ْع َما ل َُّه ْم َوك َا َن ىذ ل َ
ک ل َْم ُّي ْؤم ُّن ْوا فَا ْح َب َط ا ُّ
اولىٰٓئ َ
ک ع ََٰل الل َيس ْ ر
ا ْال ْح َزا َب ل َْم َيذْ َه ُّب ْو ۚا َو ا ْن يَات ا ْال ْح َزا ُّب َي َودُّ ْوا ل َْو ا نَ ُّه ْم َبا ُّد ْو َن ِف ا ْال ْع َراب َي ْسا ل ُّْو َن
َع ْن ا ْن ْۢ َبٓائك ُّْم َو ل َْو ك َا ُّن ْوا ف ْيك ُّْم َما ىق َتل ُّْوا ا َال قَل ْي رل○

স্মরর্ করুন, মুনাবফকরা ও যাবদর অন্তবর বেল বযাবধ, তারা
বলবেল, আল্লাহ ও তার রাসূল আমাবদর দয প্রবত্রুতবত বদবয়বেন,
তা প্রতারর্া বযতীত বকেুই নয়। আর তাবদর একদল ববলবেল, দহ
ইয়াসবরববাসী, এোবন দতামাবদর দকান িান দনই। দতামরা বফবর
যাও। আর তাবদর একদল নবীর কাবে অবযাহবত প্রােতনা কবর
বলবেল, আমাবদর বাবে-ঘর অরবেত। অেচ এগুবলা অরবেত বেল
না। আসবল পলায়ন করাই বেল তাবদর উবেে। যবদ বববভন্ন বদক
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দেবক তাবদর (মুসলমানবদর) ববরুবে শত্রুবদর প্রববশ ঘটবতা,
অতঃপর তাবদর (মুনাবফকবদর) বববদ্রাবহর জন্য প্রবরাবচত করা হবতা,
তবব তারা অবেই তা কবর বসবতা। তারা এবত কালববলব করবতা
না। এরা দতা পূববতই আল্লাহর সাবে অেীকার কবরবেল দয, তারা
পৃষ্ঠপ্রদশতন করবব না। আল্লাহর সাবে কৃত অেীকার সববন্ধ অবেই
বজোসা করা হবব। বলুন, দতামাবদর দকান লাভ হবব না যবদ দতামরা
মৃতুয অেবা হতযার ভবয় পলায়ন কবরা। তবব দসবেবত্র দতামাবদর
সামান্যই দভাগ করবত দদওয়া হবব। বলুন, দক দতামাবদর আল্লাহ
হবত দূবর রােবব যবদ বতবন দতামাবদর অমেল ইো কবরন অেবা বতবন
দতামাবদর প্রবত অনুগ্রহ করার ইো কবরন? তারা আল্লাহ বযতীত
বনবজবদর দকান অবভভাবক ও সাহাযযকারী পাবব না। আল্লাহ অবেই
জাবনন, দতামাবদর মবধয কারা বাধা প্রদানকারী এবং কারা তাবদর
ভাইবদর ববল, আমাবদর সাবে আবসা। তারা অল্পই যুবে অংশ দনয়।
দতামাবদর বযাপাবর ববরাগবশত; আর যেন ভীবত আবস, তেন
আপবন তাবদর দদেববন, মৃতুযর ভবয় মূেতাতুর বযবক্তর মবতা চেু
উবিবয় তারা আপনার বদবক তাকাবে। বকন্তু যেন ভীবত চবল যায়,
তেন তারা ধবনর লালসায় দতামাবদর তীক্ষ্ণ ভািায় ববে কবর। তারা
ঈমান আবনবন, এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাবদর আমলসমূহবক
বনষ্ফল কবর বদবয়বেন। আর এটা আল্লাহর পবে সহজ। তারা সবম্মবলত
বাবহনীবক ধারর্া কবর, তারা যায়বন। যবদ সবম্মবলত বাবহনী আবার
এবস পবে, তেন তারা কামনা করবব, ভাবলা হবতা তারা যবদ
যাযাবর মরুবাসীবদর সাবে দেবক দতামাবদর সংবাদ বনত। তারা
দতামাবদর সাবে অবিান করবলও যুে েুব কমই করবতা। (সূরা আহযাব,
আয়াত:১২-২০)

এ সব আয়াবত গাযওয়াবয় আহযাব বা েন্দবকর বজহাবদর সময়
মুনাবফকবদর স্বােতান্ধ ভূবমকা বনবয় আবলাচনা করা হবয়বে এবং এর
দায় ও পবরর্াম সম্পবকত আবলাকপাত করা হবয়বে। তারা েুবই
সুববধাবাদী হয়। যেন মুসবলমবদর ভাল অবিা দদবে, তেন এবস
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ভাগ বসাবত চায়। আবার যেন সেীন অবিা প্রতযে কবর তেন দসোন
দেবক পলায়ন করবত চায়। উবল্লবেত ঘটনায় তাবদর দসই দু’রকম
দচহারা সমযকরূবপ প্রকাশ দপবয়বে।
অপরবদবক যারা ঈমান ও ইেলাবস পবরপূর্ত, যাবদর অন্তর বেল আল্লাহ
ও তার রাসূবলর মুহাব্ববত পূর্ত, গাযওয়াবয় আহযাববর সময় তাবদর
ভূবমকা সম্পবকত আল্লাহ তা‘আলা ববলন,

لل َو َر ُّس ْولُّ ۫ ٗه َو َما
ُّ لل َو َر ُّس ْولُّ ٗه َو َص َد َق ا
ُّ َو ل ََما َرا ال ُّْم ْؤم ُّن ْو َن ا ْال ْح َزا َ ۙب قَا ل ُّْوا ىهذَ ا َما َوعَ َد َنا ا
○َزا َد ُّه ْم ا َال ا ْي َما رنا َو َت ْسل ْي رما
মুবমনরা যেন সবম্মবলত বাবহনী দদেবলা, তেন তারা ববল উঠবলা,
এবট দতা তা-ই, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল আমাবদর বনকট যার
প্রবত্রুতবত বদবয়বেবলন এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সতযই ববলবেন।
এর দ্বারা তাবদর ঈমান ও আনুগতযই বৃবে দপল। (সূরা আহযাব,
আয়াত:২২)

এ আয়াবত গাযওয়াবয় আহযাবব মুবমনবদর ভূবমকার প্রশংসা করা
হবয়বে। তারা দসই বজহাদবক আল্লাহর দীবনর ববজবয়র অবলবনরূবপ
গ্রহর্ কবরবেবলন।
গাযওয়াবয় আহযাববর পরবততী ঘটনা
ইবতাপূববত উবল্লে করা হবয়বে, মক্কার সকল দগাবত্রর কাবফররা
একবজাট হবয় মদীনায় আগমন কবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ও মুবমনবদর ববরুবে ঐকযবেভাবব যুে কবর তাবদর েতম
করার জন্য। তদুপবর তারা নানা প্রবলাভবন মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়
বনী কুরাইযাবক কবজা কবর বনবয় সবম্মবলত কাবফর বাবহনীরূবপ
মুসবলমবদর উপর এক দযাবগ ঝাাঁবপবয় পবে। আবার মুসবলমবদর মবধয
ঘাপবট দমবর োকা মুনাবফকরাও তাবদর সহায়তা দদয়।
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এভাবব ইহুদী ও মুনাবফক দল মুসবলমবদর সাবে ববোস ভে কবর।
ফবল মুসবলমরা ববহঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু এ উভয় শত্রুর অববরাধ ও
আক্রমবর্র বশকার হয়।
মদীনা মুনাওয়ারা অববরাধ
কাবফর বাবহনী মুসবলমবদর পবরো েনবনর কারবর্ সরাসবর আক্রমবর্
বাধাগ্রি হবয় এবার কবঠার অববরাধ জাবর করবলা। মদীনাবক তারা
চতুবদতক দেবক দঘরাও কবর রােবলা এবং দকান এক ফাাঁবক পবরো
অবতক্রম কবর বভতবর েুবক আক্রমর্ করার সুবযাগ েুাঁজবত লাগবলা।
এভাবব কবয়কবদন অবতক্রান্ত হবয় দগল। শত্রুরা পুবরা মদীনা
কবঠারভাবব অববরাধ কবর রােবলা। মুসবলমবদর কাবে দসই পবরবিবত
েুবই কবঠন মবন হবত লাগবলা।
এমনবক কাবরা কাবরা কাবে তা বে অসহনীয় মবন হবত লাগবলা। তেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর অন্তবর উদয় হবলা,
অববরাবধর প্রচডেতার দরুন সাধারর্ মুসবলমরা ঘাববে দযবত পাবর।
তাই বতবন গাতফান দগাবত্রর দুই সরদার ও দনতৃত্বিানীয় বযবক্ত উয়াইনা
ইববন বহসন ও হাবরস ইববন আউফ-এর সাবে সবন্ধ করার বচন্তা
করবলন। দসই দমাতাববক এক বযবক্তবক বদবয় প্রিাব পাঠাবলন, তারা
যবদ যুে না কবর মদীনা তযাগ কবর চবল যায়, তা হবল মদীনার
একতৃতীয়াংশ আবাদী তাবদর বদবয় দদয়া হবব।
কাবফররাও সম্মুে আক্রমবর্ না দপবর চাইবেল, দকানভাবব যবদ এ
সংকট দেবক মান রো কবর উোর দপত! তাই সবন্ধর প্রিাব পাওয়ার
সাবে সাবে গাতফান এ প্রিাব আনবন্দর সাবে দমবন বনল।
অতঃপর কো পাকা করার জন্য তারা এক বযবক্তবক অন্যান্য দগাবত্রর
বনকট পাঠাবলা। বকন্তু তারা এক- তৃতীয়াংশ নয়, বরং অবধতক আবাদী
দাবব করবলা। বকন্তু কাবফর বাবহনীর সরদার আবু সুবফয়ান এ বযাপাবর
বকেুই জানবলা না।
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সবন্ধ চুবক্ত চূোন্ত করার
আবগ সা‘দ ইববন মুয়ায ও সা‘দ ইববন উবাদাহর সাবে পরামশত
করবলন। তাবদর এ ববিয়বট জানাবল তারা বলবলন, আল্লাহর রাসূল,
এটা যবদ আল্লাহর বসোন্ত হয়, তা হবল আপবি করার দতা বকেু দনই।
দতমবন যবদ আপনার ইোয় এ বসোন্ত হয়, তা-ও বশবরাধাযত। বকন্তু
যবদ আমাবদর দলাকবদর প্রবত দয়া ও দরদবশত আপবন এ বচন্তা কবর
োবকন, তা হবল সববনয় বকেু বনববদন কবর।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, এটা দতা
দতামাবদর সুববধার জন্যই করবে। আরবরা এেন এক দজাট হবয় এক
বনবদতবশর আওতায় দতামাবদর দমাকাববলা করবে। আবম চাবে, এ
পন্থায় তাবদর ঐকয ও দজাট দভবে হীনবল কবর বদবত।
হযরত সা‘দ ইববন মুয়ায রা. বলবলন, আল্লাহর রাসূল, যেন তারা
ও আমরা সবাই কাবফর-মুশবরক বেলাম, মূবততপূজা করতাম, আল্লাহ
তা‘আলাবক জানতাম না, তেনও এ দলাকগুবলার আমাবদর একটা
দোরমা পযতন্ত দনওয়ার সাহস বেল না। হয়ত আমরা দমহমানদাবর
বহবসবব বদতাম বা তারা আমাবদর দেবক বকবন বনত। এ োো দনওয়ার
দকান সুবযাগ বেল না। এেন যেন আল্লাহ তা‘আলা দহদাবয়বতর অমূলয
দদ লত দান কবরবেন, ইসলাম দান কবর আমাবদর দস ভাগযশালী ও
সম্মাবনত কবরবেন, এেন আমরা তাবদর এমবনই বদবয় বদব? তা
কেবনা হবত পাবর না। আল্লাহর কসম, তাবদর দকান বকেুই দদওয়ার
প্রবয়াজন দনই। আল্লাহর কসম, আমরা তাবদর তরবাবর বযতীত বকেুই
বদব না, তারা যা করবত পাবর করুক। এ কো ববল হযরত সা‘দ
ইববন মুয়ায রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ইশারায়
সব দলো মুবে দফলবলন।
বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ বহম্মত দদবে েুবই
আনবন্দত হবলন এবং সবন্ধর ইো তযাগ করবলন। ফবল গাতফানবদর
দলাকবট বযেত হবয় বফবর দগল। (সীরাবত ইববন বহশাম, ২:১৪১)
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এরপর যতই বদন দযবত লাগবলা, অবিা ততই োরাপ হবত লাগবলা।
কবষ্টর পর কষ্ট দববেই চলবলা। রাবত ঘুমান পযতন্ত হারাম হবয় দগল।
প্রবত মুহূবততই বেল ববপবদর ঘনঘটা।
দসসময় মুসবলমবাবহনীবত দযসব কপট ও মুনাবফক বেল, তারা
দবচাইনী ও অবির ভাব দদোবত লাগবলা। তারা বারবার রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে এবস যার যার বাবেবত বফবর
যাওয়ার জন্য অনুমবত প্রােতনা করবত লাগবলা। তারা বারবার বলবত
লাগবলা, আমাবদর বাবে-ঘর সুরবেত নয়, বাল-বাচ্চারাও ববপবদর
সম্মুেীন। আমাবদর বাবেবত বফবর দযবত বদন। তারা বনবজরা দযমন,
দতমনই মুসবলমবদরও বাবে বফবর যাওয়ার জন্য উসবক বদবত
লাগবলা। তাবদর মবধয হতাশা ও মৃতুয ভয় েুবকবয় বদবত লাগবলা।
বলবত লাগবলা,
মুহাম্মাদ দতা আমাবদর েুবই আশার বার্ী
দশানাবলন। েুব ভাল ভাল বাগ-বাবগচা দদোবলন। বলবলন, কায়সার
ও বকসরার সম্পদ দতামরা দপবয় যাবব। অেচ আজ অবিা এতই োরাপ
দয, দানা-পাবন পযতন্ত পাবে না। আর জীবন দতা হাবতর মুবঠায় এবস
দগবে। উবল্লবেত আয়াতসমূবহ তাবদর এ অবিার কো তুবল ধরা
হবয়বে।
কাবফরবদর সবম্মবলত আক্রমর্
পবরো অবতক্রম কবর মদীনায় প্রবববশর জন্য কাবফররা বববভন্নভাবব
দচষ্টা করবলা। বকন্তু মুসলমানবদর প্রবতবরাবধর মুবে বনষ্ফল হবলা।
পবরবশবি তারা বসোন্ত বনল, প্রবসে দসনানায়ক ও বীরগর্ সমি
সসন্যবক সমববত কবর সকবল একবযাবগ পবরোর বনবদতষ্ট একবট িাবন
আক্রমর্ করবব।
সালাআ পাহােসংলি পবরোর একবট িান অবপোকৃত অপ্রশি বেল।
আক্রমবর্র জন্য তারা এই িানবটই বনবতাচন করবলা। তারা অবত দ্রুত
অগ্রসর হবলা। দঘাো লাফ বদবয় পবরোর অপর পাবর চবল দগল। তারা
উমেরি হবয় উঠবলা। তাবদর মবধয আবু জাবহবলর পুত্র ইকবরমা এবং
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বজরারও বেল। দসই সাবে আরববর ববেযাত বীর আমর ইববন আবদুদও
বেল। তাবক এক হাজার অোবরাহীর সমকে মবন করা হবতা। দস
প্রেবমই অগ্রসর হবয় বচৎকার কবর বলবলা, আমার মুকাববলায় দক
এবগবয় আসবত চায়?
হযরত আলী উবঠ দাাঁবেবয় বলবলন, আবম। বকন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক োমাবলন। হযরত আলী ববস পেবলন।
আমর আবার বচৎকার করবলা। অন্য দকউ সাহস করবলা না। হযরত
আলী আবার বলবলন, আবম। তৃতীয়বাবরও একই কোর পুনরাবৃবি
হবলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, দতামার
বক জানা আবে, দস আমর? হযরত আলী রা. বলবলন, হ্াাঁ,
আমার েুব ভাল কবর জানা আবে, দস আমর। মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক অনুমবত বদবয় পববত্র হাবত তার মাোয়
পাগবে দবাঁবধ হাবত তবলায়ার তুবল বদবলন।
হযরত আলী রা. এবার আমবরর দমাকাববলায় অবতীর্ত হবলন।
আমবরর মুবোমুবে হবল দস বলবলা, দুবনয়ার দকউ যবদ আমার বনকট
বতনবট বজবনস প্রােতনা কবর তা হবল আবম একটা অবেই মনযুর
করববা। হযরত আলী রা. বলবলন, ভাল কো, তুবম তা হবল ইসলাম
গ্রহর্ কবরা। দস বলবলা, এটা অসম্ভব বযাপার। হযরত আলী রা.
বলবলন, তা হবল তুবম যুে দেত্র দেবক বফবর যাও। আমর বলবলা,
আবম কুরাইশ মবহলাবদর বতরস্কার শুনবত পারববা না। হযরত আলী
বলবলন, তা হবল আমার সাবে লোইবয়র জন্য প্রস্তুত হও। আমর
বলবলা, আকাবশর বনবচ এমন কো আমাবক দকউ বলবত পাবর তা
আবম ইবতাপূববত ববোসও করতাম না। আো দবশ, আবম সম্মত
আবে। বকন্তু আবম অোবরাহী তুবম পদাবতক। অবে আবরাহর্ কবর
পদাবতবকর সাবে যুে করা বীবরর ধমত নয়, এই ববল আমর দঘাোর
বপঠ দেবক দনবম তরবাবরর এক আঘাবত দঘাোর পা দকবট অচল কবর
বদল।
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তারপর দস বলবলা। যুবের পূববত দতামার পবরচয়টা জানা দরকার।
ববরা, দতামার নাম কী? হযরত আলী বনবজর নাম বলবলন, আমর
বলবলা, আবম দতামার সাবে যুে করবত চাই না। হযরত আলী
বলবলন, বকন্তু আবম দতা চাই। এ কো শুবন আমর গবজত উঠবলা এবং
তরবাবর দকািমুক্ত কবর বীরববক্রবম হযরত আলীর উপর প্রচডে আঘাত
করবলা। বতবন োবলর সাহাবযয আঘাত প্রবতহত করবলন, বকন্তু োল
দভবে বদ্বেবণ্ডত হবয় তরবাবরর সম্মুেভাগ তার কপাবল ববে হবলা।
আল্লাহর বসংহ হযরত আলী রা. আমবরর আঘাত সামবল বনবয় বসংহ
গজতবন অগ্রসর হবয় হায়দাবর হাাঁক দেবে আমবরর উপর প্রচডে আঘাত
হানবলন। এক আঘাবতই আমর বদ্বেবণ্ডত হবয় ভূপবতত হবলা। তাকববর
ধ্ববনবত েন্দক প্রান্তর মুেবরত হবয় উঠবলা। সাহাবাবয়বকরাম আল্লাহু
আকবার ধ্ববনবত আকাশ-বাতাস কাাঁবপবয় তুলবলন।
আমর বনহত হওয়ার পর নাওবফল, ইকবরমা, বজরার, জুবাইর
প্রমুে বীর হযরত আলীর উপর সবম্মবলত আক্রমর্ করবলা। বকন্তু
জুলবফকাবরর চাকবচবকয অনবতববলবব তারা রবর্ ভে বদবয় পলায়ন
করবলা। হযরত উমর ফারুক বজরাবরর পিাোবন করবলন। বজরার
ঘুবর তাবক বশতাববে করবত চাইবলা, বকন্তু আবার োন্ত হবয় বলবলা,
উমর, এই অনুগ্রবহর কো মবন দরবো। নাওবফল পলায়ন করবত
দযবয় েন্দবকর মবধয পবতত হবল মুসবলমবাবহনী তার উপর তীর-পাের
বিতর্ করবত শুরু করবলা। দস বচৎকার কবর বলবলা, দতামরা আমাবক
কুকুবরর মবতা দমর না। আবম সম্মানজনক মৃতুয কামনা করবে। হযরত
আলী রা. তার আববদন মনযুর করবলন। েন্দবকর মবধয দনবম
তরবাবরর আঘাবত তার মিক বেন্ন করবলন।
হযরত সাবফয়া রা. এর বাহাদুবর
এবদবক মুসবলম নারী ও বশশুবদর দুবগত রাো হবয়বেল। দসবট বেল বনু
কুরাইযার আবাস ভূবম সংলি। সেম পুরুিরা পবরো পাহারায় বযি
বেল। সারা মদীনা জনমানবশূন্য। ইহুদীরা ভাববলা, এই সুবযাবগ
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

70

দুবগত আক্রমর্ কবর নারী ও বশশুবদর অনায়াবস হতযা করা যায়। তাই
তারা আক্রমবর্র লবেয দুগত-অবভমুবে রওয়ানা হবলা। জসনক ইহুদী
দুবগতর ফটবক বগবয় আক্রমবর্র পে েুাঁজবেল। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ফুফু হযরত সাবফয়া রা. দলাকবটবক দদেবত
দপবয় দসোবন অবিানরত সাহাবী হাসসান ববন সাববতবক বলবলন,
দলাকবটবক হতযা করুন, নতুবা দস বফবর বগবয় শত্রু পেবক সব
জাবনবয় বদবব।
হযরত হাসসাবনর একবট দুঘতটনা ঘবটবেল, যাবত বতবন এতই ভীত
হবয় পবেবেবলন দয, লোই ও যুে বরদাশত করবত পারবতন না। এ
কারবর্ বতবন অেমতা প্রকাশ করবলন। বাধয হবয় হযরত সাবফয়া রা.
তাাঁবুর একবট েুাঁবট উপবে বনবয় ইহুদীর মাোয় প্রচডে এক আঘাত
করবলন। এক আঘাবতই তার ভবলীলা সাে হবলা। বতবন বফবর এবস
হযরত হাসসানবক বনহত ইহুদীর সাজ-সজ্জা, অে ইতযাবদ েুবল
আনবত বলবলন। এবারও বতবন অপারগতা প্রকাশ করবলন। হযরত
সাবফয়া রা. বলবলন, তা হবল তার মাোটা দকবট বাইবর দফবল বদন।
দসটা দদবে ইহুদীরা ভয় দপবয় যাবব। বকন্তু তাও তার দ্বারা সম্ভব হবলা
না। অববশবি হযরত সাবফয়া রা. বনবজই এটা সমাধা করবলন।
ইহুদীরা দুবগতর বাইবর কবততত মিক দদবে মবন করবলা, দুবগত বনিয়
সসন্য দমাতাবয়ন করা আবে। তাই তারা আর দুগত আক্রমবর্র সাহস
দপল না।
এবদবক শত্রুরা মুসলমানবদর অনুমবত বনবয় নাওবফবলর লাশ উবঠবয়
বনবয় দগল। বকন্তু তবু তারা যুবের মবনাবাঞ্ছা তযাগ করবলা না। বদনরাত
তারা পবরো অবতক্রম করার দচষ্টা করবত লাগবলা। দসজন্য তারা
সসন্যবদর দোট দোট দবলও ভাগ কবর বববভন্ন জায়গায় পাবঠবয় বদবয়
পবরো পার করাবনার দচষ্টা করবত লাগবলা। এভাবব একবট দল বযেত
হয় আবরকবট দল দচষ্টা কবর। এভাবব তারা দচষ্টা চাবলবয় দযবত
লাগবলা।
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মুসলমানবদর উপর বদবয় কবয়কবট বববনদ্র রজনী অবতক্রান্ত হবয় দগল।
ঘবর ঘবর মবহলা ও বশশুরা বে উবদ্ববগর মধয বদবয় বদন কাটাবেবলন।
এ দুঃসহ অবিার কো ভাববতও কষ্ট হয়।
শত্রুপে অনবরত তীর বিতর্ করবত লাগবলা। আর তারা জীবনমৃতুযর
সবন্ধেবর্ দাাঁবেবয় সবতযর পতাকা ঊবধ্বত তুবল রােবত জীববনর কততবয
পালন কবর চলবলন। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামও
বীরবত্বর সাবে যুবে অংশগ্রহর্ কবর চলবলন। বতবন পবরোর বববভন্ন
অংবশ দসনা দমাতাবয়ন রােবলন। যাবত শত্রুবদর হামলা হওয়া মাত্র
দমাকাববলা করবত পাবর। একটা অংশ বতবন বনবজই রো কবর
চবলবেবলন। বতবন তীর বদবয় শত্রুবাবহনীবক প্রার্পবর্ রুবে চলবলন।
এ বদনবট েুব জবটলতার মধয বদবয় অবতক্রান্ত হবয় দগল। সারাবট বদন
শত্রুবদর সাবে চূোন্ত দমাকাববলা কবর দযবত হবলা। শত্রুবদর
পাকাবপাক্ত তীরন্দাজরা তীর বিতর্ কবর যাবেল। মুসবলম বাবহনী
নাবজহাল হবয় পেবেবলন। েুধা-বপপাসায় তারা কাতর হবয় পেবেবলন
বকন্তু বনবজবদর িাবন তারা বেবলন পাহাবের মত সুদৃঢ় , অটল,
অনে। ববন্দুমাত্র বপেু হবটনবন তারা।
এ লোইবয় মুসবলম শহীবদর সংেযা কম হবলও আনসারবদর মধয
দেবক কবয়কজন বববশষ্ট সাহাবী শহীদ হবয় দগবলন। আউস দগাবত্রর
দনতা হযরত সা‘দ ইববন মুয়ায রা. বে বীরবত্বর সাবে লোই
করবেবলন। শত্রুরা তাবক হতযার সুবযাগ েুাঁজবেল। সুবযাগ দপবতই
তারা তার হাবত তীর মারবলা। ফবল তার হাবতর মূল রগ দকবট দগল।
তা দেবক বফনবক বদবয় রক্ত দবর হবত লাগবলা। দসসময় সা‘দ রা.
আকাবশর বদবক দু’হাত তুবল সবতশবক্তমান আল্লাহর উবেবে মমতস্পশতী
ভািায় দু‘আ করবলন, আয় আল্লাহ, কুরাইশবদর সাবে যুে এেবনা
বাবক। তুবম আমাবক জীববত রাবো। দয জাবতর দলাবকরা দতামার
মবনানীত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক বমেযা প্রবতপন্ন
কবরবে, যারা তাবক দদশ োো কবরবে, তাবদর দচবয় দববশ দলাবকর
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সাবে লোই করার ইো আমার দনই। বকন্তু তাবদর সাবে যবদ আর যুে
না হয় তা হবল তুবম আমাবক এই আঘাবতই শাহাদাত দাও। আর
যতের্ পযতন্ত বনু কুরাইযার ববোসঘাতকতার পবরর্াম না দদেবত পাই
ততের্ পযতন্ত তুবম আমাবক মৃতুয বদবয়া না।
এবদন হামলার ভয়াবহতা এত দববশ বেল দয, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাবয় দকরাবমর চার ওয়াক্ত নামায কাজা
হবয় দগল, যা পরবততী সমবয় একসাবে কাজা পবে বনবয়বেবলন।
কাবফরবদর আত্মকলহ
অববরাধ চলাকাবল একবদন গাতফান দগাবত্রর এক দলপবত নুয়াইম
ইববন মাসউদ আশজায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
সমীবপ উপবিত হবয় বলবলন, আল্লাহর রাসূল, আবম আপনার প্রবত
ঈমান এবনবে। তবব আমার দগাত্র এ বযাপাবর বকেু জাবন না। এ
অবিায় আপবন যবদ অনুমবত দদন, তা হবল আবম একটা পদবেপ
বনবত পাবর, যার দ্বারা এই অববরাধ দশি হবয় যাবব। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক অনুমবত বদবয় বলবলন, বঠক আবে,
তুবম একজন অবভে দলাক। যবদ দকান বযবিা গ্রহর্ করবত পাবরা,
কবরা। দকননা, লোই দতা হবে দক শল ও চালাবকর নাম।
নুয়াইম ইববন মাসউদ রা. বপ্রয়নবীর কাে দেবক বফবর এবস বচন্তা
করবত লাগবলন। এেন কী করা যায়, কীভাবব শত্রুবদর বযেত কবর
দদওয়া যায়। হঠাৎ তার মাোয় বুবে দেবল দগল। বতবন বসোন্ত বনবলন
শত্রুবদর ঐকয ববনাশ কবর বদববন। এ োো উিম দকান উপায় বতবন
দদেবলন না।
নুয়াইম তাোতাবে উবঠ পেবলন। তারপর অবত দ্রুত বনু কুরাইযার
কাবে দগবলন। প্রেম দেবকই বনু কুরাইযা তাবক শ্রো ও সম্মাবনর
দচাবে দদেবতা। দসোনকার ইহুদীরা তাবক েুব মানবতা। তার
কোবাততা েুব মবনাবযাগ সহকাবর শুনবতা। তার সেলাভ করাটা েুব
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মযতাদার বযাপার ববল মবন করবতা। নুয়াইম রা. তাবদর কাবে
দপ াঁেবতই তারা েুব সম্মাবনর সাবে তাবক অভযেতনা জানাবলা। এবং
মযতাদার সাবে বসাবলা। ইহুদীবদর সমি দনতাই তার কাবে এবস
জমাবয়ত হবলা। েুব মবনাবযাগ বদবয় শুনবত লাগবলা তার কোবাততা।
নুয়াইম বকেুের্ ধবর এ-কো দস-কো বলবলন। তারপর আসল কোয়
এবলন। বলবলন, দতামরা জাবনা, দতামাবদর সাবে আমার সম্পকত
কত গভীর ও কত বদবনর। তা োো দতামাবদর আবম কত ভাবলাবাবস
তাও দতামরা জাবনা। সবাই একসাবে ববল উঠবলা, হ্াাঁ, হ্াাঁ, তা
দতা আমরা ভাবলাই জাবন।
নুয়াইম বলবলন, দতামরা দতা মুহাম্মাবদর সাবে চুবক্ত ভে কবর
কুরাইশ ও গাতফানবদর সাবে দযাগ বদবয়ে। বকন্তু এর পবরর্াম কী
দভবব দদবেে? বজবত দগবল দতা দকান সমস্যা োকবব না। বকন্তু দহবর
দগবল? তেন কী অবিা হবব? তারা দতা বনবজবদর পে দববে বনবব
আর দতামরা এবকবাবরই বনঃসে হবয় পেবব। তেন দতা মুহাম্মাবদর
সাবে দতামাবদর একাই দমাকাববলা করবত হবব। দসসময় দতা
দতামাবদর অবিা কাবহল হবয় পেবব। তেন দতা বনী কায়নুকা ও বনী
নাবজবরর মবতা দুভতাগয দতামাবদরও বরর্ করবত হবব।
দলাবকরা উবদ্ববগর সাবে সমস্ববর ববল উঠবলা, তা হবল এেন আমরা
কী করব, নুয়াইম!
নুয়াইম বলবলন, আমার মবন হয় আবগ তাবদর বকেুবলাক দতামাবদর
কাবে জাবমন বহবসবব দরবেই তবব তাবদর সেী হওয়া উবচত।
জাবমবনর দলাকবদর উচ্চ বংশ হবত হবব। এভাবব তাবদর উপর
দতামাবদর ববোস োকবব। আর যতের্ পযতন্ত তারা মুহাম্মাদবক দমবর
না দফলবব ততের্ পযতন্ত তারা বফবর দযবত পারবব না।
দলাবকরা এই যুবক্ত শুবন আনবন্দ উবদ্ববলত হবয় উঠবলা। তারা বলবলা,
বাহ, নুয়াইম, দতামার যুবক্ত এবকবাবরই সবঠক। আমরা এেন এটাই
করববা।
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নুয়াইম বলবলন, আো আবম এেন যাই। তবব সাবধান, এ কো
কাউবক বলবব না। দলাবকরা বলবলা, না, না, কেনই বলববা না।
তুবম পূর্ত আিা রাবো। আমরা কাবরা সাবেই বলববা না।
নুয়াইম ওোন দেবক দববরবয় পেবলন। বকন্তু এরা তেবনা পযতন্ত
নুয়াইবমর প্রশংসা করবত লাগবলা এবং বলবত লাগবলা, নুয়াইম কত
সাবধানী দলাক, বতবন কত বচন্তাশীল! বতবন আমাবদর প্রবত কত দেয়াল
রাবেন।
এরপর নুয়াইম আবু সুবফয়াবনর কাবে দপ াঁেবলন দসোবন কুরাইশবদর
অন্য দনতারাও উপবিত বেবলন। নুয়াইম বলবলন, দতামরা জাবনা,
আবম দতামাবদর কত ভাবলাবাবস। আবম একটা কো জানবত পারলাম,
তাই দসই েবরটা দতামাবদর কাবে দপ াঁবে দদওয়াটা জরুরী মবন কবর
েুবট এলাম। যাবত দতামরা সাবধান হবয় যাও।
দলাবকরা হতভব হবয় সমস্ববর বলবলা,
বযাপার?

নুয়াইম,

কী হবয়বে? কী

নুয়াইম বলবলন, আবম জানবত পারলাম, বনু কুরাইযা মুহাম্মাবদর
সাবে চুবক্ত ভে কবর দুবিন্তায় পবে দগবে। তাাঁরা মুহাম্মাবদর কাবে
তাবদর অপরাধ বমবটবয় দদওয়ার আববদন জাবনবয় েমা দচবয়বে।
মুহাম্মাদ শততসাবপবে তাবদর মাফ কবর বদবয়বেন। তা হবলা বনু
কুরাইযা কুরাইশ ও গাতফাবনর কাে দেবক কবয়কজন বববশষ্ট বযবক্তবক
তার বনকট পাঠাবব। বতবন তাবদর হতযা করববন। দদে ভাই, সাবধান
দেবকা। দয দকাবনা বাহানায় তারা দতামাবদর কাবে দলাক চাইবল মবনর
ভুবলও বদবয়া না।
এ কো ববল নুয়াইম দববরবয় পেবলন। কুরাইশ দনতারা তার অবনক
প্রশংসা করবলা এবং তার প্রবত অবনক কৃতেতা জানাবলা।
দসোন দেবক বফবর নুয়াইম গাতফানবদর কাবে দগবলন। তাবদর
সাবেও বতবন ঐ একই কো বলবলন।
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নুয়াইবমর এই কোয় কুরাইশ ও গাতফান েুবই হতববহ্বল হবয়
পেবলা। সমি দনতা একত্র হবয় বচন্তা করবত লাগবলা, বনু কুরাইযার
বযাপাবর কী বসোন্ত দনওয়া যায়। দলাবকরা বভন্ন বভন্ন মত বদল।
সববশবি বসোন্ত হবলা, দুই দগাবত্রর বকেু দনতা দসোবন যাক। বগবয়
বলুক, ভাই, এোবন আমাবদর অবনকবদন অবতবাবহত হবয় দগবে।
আর দববশবদন অবিান করার ইো আমাবদর দনই। এ বযাপাবর একটা
ফায়সালা হবয় যাওয়া উবচত। যত তাোতাবে সম্ভব দতামরাও
আমাবদর সাবে বমবল যাও। সবাই বমবল আমরা একসাবে বে রকবমর
একটা হামলা চাবলবয় বদই।
কুরাইশ ও গাতফাবনর একবট দল বনু কুরাইযার কাবে বগবয় এসব কো
বলবলা। বনু কুরাইযা বলবলা, আগামীকাল দতা শবনবার। শবনবার
আমাবদর যুে-ববগ্রহ করা বনবিধ। অন্য দকানবদন বঠক কবরা। হ্াাঁ,
আর একটা কো আবে। আমরা দতামাবদর সাবে এক হবয় লেবত রাবজ
আবে,
তবব আমাবদর কাবে দতামাবদর বববশষ্ট বকেুবলাকবক
জাবমনস্বরূপ রােবত হবব। যাবত আমাবদর ববোস জমেরায় দয,
মুহাম্মাবদর সাবে যুবে পরাজয় হবল দতামরা আমাবদর দেবে পাবলবয়
যাবব না।
কুরাইশ ও গাতফানবদর নুয়াইবমর কোর প্রবত ববন্দুমাত্র সবন্দহ
রইবলা না। তাবদর পূর্ত ববোস জমেরাবলা, বনু কুরাইযার উবেে
সবতযই োরাপ। তাই জাবমন বহবসবব তাবদর কাবে কাউবক রােবত
অস্বীকৃবত জানাবলা। তেন বনু কুরাইযারও নুয়াইবমর কোর প্রবত
ববন্দুমাত্র সবন্দহ োকবলা না। ফবল দুইপবের মবধয বববভদ সৃবষ্ট হবয়
দগল। ফবল এত ববশাল দলাকবল সবেও শত্রুরা সাহস হাবরবয় হীনবল
হবয় পেল।
গাবয়বব মদদ
কাবফর বাবহনীর দীঘত এক মাবসর অববরাবধ মুসলমানবদর দুরবিা
দদবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দকামল প্রার্ দকাঁবদ
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উঠবলা। বতবন তাবদর এ সীমাহীন কষ্ট লাঘব কবর কাবফর বাবহনীর
ববরুবে ববজবয়র জন্য আল্লাহর দরবাবর হাত তুবল দু‘আ করবলন।
মুসনাবদ আহমবদ ববর্তত হবয়বে, হযরত আবু সাবয়দ েুদরী রা.
ববলন, আমরা যুবের কবঠার অবিা আবলাচনা কবর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে দু‘আর দরোি করলাম।
বতবন এই পবরবপ্রবেবত দু‘আ করবলন,
ُت َع ْو َرا ت َنا َوام ْن َر ْو َعات َنا
ْ ُّ اللى ُّه َم ا ْس
আয় আল্লাহ, আপবন আমাবদর দদাি-ত্রুবট দগাপন রােুন এবং
আমাবদর ভয়ভীবত দেবক বনরাপদ রােুন।
বুোবর শরীবফ এ সমবয়র অপর একবট দু‘আ ববর্তত হবয়বে। তা হবে,
َهْي
َ اللى ُّه َم ُّم ْن َاللْك َتا ب َو ُّم ْجر َيا
ْ ْ لس َحاب َو َهاز َما ْال ْح َزا با ْهز ْم ُّه ْم َوا ْن ُّص ْر ُّه ْم َوا ْن ُّص ْر َناعَل
আয় আল্লাহ, দহ বকতাব নাবযলকারী, দহ বৃবষ্ট ও দমঘ দপ্ররর্কারী,
কাবফর দলগুবলাবক পরাজয় দানকারী, আপবন তাবদর পরাজয় বদন
এবং তাবদর ববপরীবত আমাবদর ববজয় দান করুন। (বুোরী শরীফ, হাদীস
নং ৯৬৬)

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দু‘আ কবুল
করবলন। শীতকাবলর পবরষ্কার আকাবশ হঠাৎ কাবলা দমঘ দদো বদল।
মুহূবততই শুরু হবয় দগল প্রচণ্ড রকবমর ঝে। দসই সাবে নামবলা প্রবল
বৃবষ্ট। বকেুেবর্র মবধযই আবহাওয়া ভয়ংকর রূপ ধারর্ করবলা। প্রচণ্ড
বৃবষ্ট, ঝে, ববদুযৎচমক একসাবে শত্রুবদর মনপ্রার্ আতঙ্করগ্রি হবয়
পেবলা। তারা তাবদর তাাঁবুর বদবক েুবট দযবত লাগবলা। বকন্তু
আবহাওয়া বে বনমতম ও ভয়ংকর হবয় উঠবলা। ঝে-তুফান অনবরত
দববেই চলবলা। ঝবের সাাঁ সাাঁ শবব্দ ভবয় তাবদর প্রার্ উবে যাওয়ার
উপক্রম হবলা। তাাঁবুর দবেগুবলা বেন্নবভন্ন হবয় দগল। বজবনসপত্র
এবদক-ওবদক েবেবয় পেবলা। চুলা ও হাাঁবে-পাবতল সব ওলট-পালট
হবয় দগল। ঝে শুধু একা আবসবন, সাবে বনবয় এবসবে বাবল আর
কাাঁকর। ফবল শত্রুবদর দচাে-মুে সব অন্ধকার কবর বদবলা। দকউ
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কাউবক দদেবত পাবে না। প্রচণ্ড ভবয় তারা বচৎকার ও আততনাদ
করবত লাগবলা। হায় সবতনাশ! হায় সবতনাশ! সব দশি হবয় দগল। এ
পবরবপ্রবেবত আল্লাহ তা‘আলা নাবযল কবরন,
َهْي ر ْي رحا
ْ ْ ىيا يُّ َهاالَذ ْي َناى َم ُّنوااذْ ك ُُّّر ْوا ن ْع َم َةالل َعل َْيك ُّْم اذْ َجٓا َء ْتك ُّْم ُّج ُّن ْودفَا ْر َسل ْ َنا َعل
َ
○ يا
ُّ ُت ْو َها َوك َا َنا
َ َ َو ُّج ُّن ْو ردال ْم
لل ب َما َت ْع َمل ُّْو َن َبص ْ ر
দহ মুবমনগর্, দতামাবদর প্রবত আল্লাহর প্রদি বনয়ামবতর কো স্মরর্
কবরা, যেন কাবফরবদর বহুদল দতামাবদর মাোর উপর এবস পবে,
দস সময় আবম তাবদর ববপরীবত পাঠালাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং আকাশ
দেবক এমন দসনাদল, যাবদর দতামরা দদেবত পাও না। দতামরা যাবকেু কবরা, আল্লাহ তার সবই দদবেন। (সূরা আহযাব, আয়াত:৯)
ُت ْو َها
َ َ َو ُّج ُّنو ردال َْم

“এমন দসনাদল, যাবদর দতামরা দদেবত পাও না”- দ্বারা
দফবরশতার দলবক বুঝাবনা হবয়বে, যারা কাবফরবদর অন্তবর ভয়ভীবতর সঞ্চার কবরবে। এর ববপরীবত তারাই মুসবলমবদর অন্তবর সাহস
ও দৃঢ়তা সৃবষ্ট কবরবে। ফবল কাবফরবদর দশ হাজার দসনাদল ভীতসন্ত্রি ও অবিরবচি দপবরশান অবিায় ময়দান দেবে পাবলবয় যায়। এ
সম্পবকত আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন,
َ ُّ وردَا
لل
ُّ لل ال ُّْم ْؤمن ْی َنا لْق َتا لَ َو ك َا َن ا
ُّ يا َو َک ََف ا
لل الذ ْي َن َکف َُّر ْوا ب َغ ْيظه ْم لَم َْي َنا ل ُّْوا َخ ْ ر
ََ

○قَو يرا َعز ْي رزا

আল্লাহ তা‘আলা কাবফরবদর ক্রুোবিায় বফবরবয় বদবলন, তারা দকান
কলযার্ লাভ কবরবন, যুবে মুবমনবদর জন্য আল্লাহই যবেষ্ট। আল্লাহ
সবতশবক্তমান, পরাক্রমশালী। (সূরা আহযাব, আয়াত:২৫)
হযরত হুযাইফা রা. ববলন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আমাবক বনবদতশ বদবলন, যাও, কাবফরবদর েবর বনবয়
এবসা। আবম বললাম, আমাবক আবার আটবক না দফবল। শুবন রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ববলন, দতামাবক ধরবত পারবব না।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

78

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দু‘আ
করবলন,
اللى ُّه َم ا ْحف َْظ ُّه م ْن َب ْي َي َد ْيه َوم ْن َخل ْفه َۚوم ْن َيم ْینه َو َع ْن ش َما له َوم ْن ف َْوقه َوم ْن

َت ْحته

দহ আল্লাহ, আপবন তাবক দহফাজত রােুন, তার সামবন দেবক,
তার বপেন দেবক, তার োন বদক দেবক, তার বামবদক দেবক,
তার উপর বদক দেবক, তার বনচ দেবক।
সংবাদ সংগ্রবহ হযরত হুজায়ফা রা.
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ দু‘আর ববদ লবত আমার
অন্তর দেবক ভয় এবকবাবর দূর হবয় দগল। আবম বনবিন্ত বনভতাবনায়
প্রফুল্ল অন্তবর দববরবয় পেলাম। যেন দবর হবেলাম তেন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, হুযাইফা, বনবজর পে
দেবক বকেু কবরা না।
আবম যেন কাবফরবদর এলাকায় দপ াঁেুলাম, তেন বাতাস এত তীব্র
গবতবত চলবেল দয, দকানবকেু দকাোও বির োকার সুবযাগ বেল না।
দসই সাবে এত অন্ধকার দয, দকান বকেুই দদোর উপায় দনই। এমবন
পবরবিবতবত আবম শুনলাম আবু সুবফয়ান বলবে, দহ কুরাইশ বাবহনী,
এোবন দাাঁবেবয় োকার উপায় দনই। আমাবদর সব জন্তু ধ্বংস হবয়
যাবে। বনু কুরাইযাও আমাবদর সাহাযয দেবক হাত গুবটবয় বনবয়বে।
আর এই ঝঞ্ঝাবায়ু আমাবদর দপবরশান ও অবির কবর বদবে।
আমাবদর চলাবফরা, ওঠা বসা সববকেু বে কবঠন হবয় পবেবে। এ
অবিায় এবটই ভাবলা দয, আমরা বফবর যাই। আবু সুবফয়ান এই
কোগুবলা ববলই উবটর বপবঠ চবে বসবলা।
হযরত হুযাইফা রা. ববলন, আমার অন্তবর তেন এ কোর উদয় হবলা
দয, তীর বদবয় তাবক দমবর দফবল। বকন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার সময় আমাবক দয বনবদতশ
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বদবয়বেবলন বনবজর পে দেবক বকেু কবরা না। এ বনবদতবশর কো স্মরর্
োকায় আবম এ কাজ দেবক ববরত দেবক বফবর এলাম। (যুরকানী,
২:১১৮)

هْي
ْ ْ َ يا ل
ُّ ْ ا ْال َن َنغ ُّْز ْو ُّه ْم َو َال َيغ ُّْز ْو َن َنا َن ْح ُّن َنس

বফবর এবস আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক এসব
তেয জানালাম। এরপর সকাবল যেন দদেবলন কাবফর বাবহনীর সবাই
রাবতই পাবলবয় বগবয়বে। ময়দান এবকবাবরই মানবশূন্য। তেন রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করবলন,
‘এেন দেবক আমরাই দমাকাববলায় এবগবয় যাববা; তারা আর
আমাবদর বদবক এবগবয় আসবব না। আমরাই তাবদর বদবক এবগবয়
যাববা।
অেতাৎ কুফর এেন এতটাই দুবতল হবয় পবেবে, তারা এবগবয় এবস
ইসলাম ও মুসবলমবদর উপর হামলা করবব দস সাহস আর তাবদর
দনই। বরং এর ববপরীত অবিা এবস দগবে। এেন আমরাই এবগবয়
যাববা এবং তাবদর উপর হামলা করববা। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪১১০)
দভারববলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় বফবর
এবলন। তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পেবেবলন,

ك لَه لَ ُّه ال ُّْمل ُّْك َو لَ ُّه ال َْح ْم ُّد َو ُّه َو عَٰل ك ُّل َش ْي ٍئ قَد ْير
َ لل َو ْح َده َال َشر ْي
ُّ َال ال َه ا َال ا
لل َو ْع َده َو َن َص َر َع ْب َده
ُّ ائ ُّب ْو َن َتائ ُّب ْو َن َعاب ُّد ْو َن َساج ُّد ْو َن ل َرب َنا َحا م ُّد ْو َن َص َد َق ا

َو َه َز َم ا ْال ْح َزا َب َو ْح َده

আল্লাহ বযতীত দকান ইলাহ দনই। বতবন একক। তার দকান শরীক দনই।
রাজত্ব তারই। প্রশংসা দকবল তার জন্যই। বতবনই সকল বকেুর উপর
েমতাবান। আমরা সফর দেবক বফবর আসবে। গুনাহ দেবক তাওবা
করবে, ইবাদবতর ইরাদা করবে। আমাবদর প্রবতপালকবক বসজদা
করবে ও প্রশংসা করবে। আল্লাহ তা‘আলা তার অেীকার পূরর্
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কবরবেন, তার বান্দাবক সাহাযয কবরবেন এবং দগাটা সবম্মবলত
বাবহনীবক পরাি কবরবেন। (বুোরী শরীফ, হা. নং ১৭৯৭)
ইববন সা‘দ এবং বালাযুরী ববলন, অববরাধ দমাট পবনর বদন িায়ী
হয়। ওয়াবকদী ববলন, এবটই সবতাবধক গ্রহর্বযাগয মত। প্রেযাত
তাববয়ী সাবয়দ ইববন মুসাইয়াব ববলন, কাবফরবদর মদীনা অববরাধ
দমাট চবব্বশ বদন বেল। আল্লাহ ভাবলা জাবনন। এই যুবে মুশবরকবদর
বতন বযবক্ত বনহত হয়।
১. আমর ইববন আবদুদ।
২. নাওফাল ইববন আবদুল্লাহ।
৩. মুবনয়া ইববন উবাইদ।
অপরবদবক মুসবলমবদর েয়জন শাহাদাত লাভ কবরন।
১. সা‘দ ইববন মুয়ায রা.।
২. আনাস ইববন উয়াইস রা.।
৩. আবদুল্লাহ ইববন সাহর রা.।
৪. তুফাইল ইববন নুমান রা.।
৫. সা‘লাবা ইববন আনামাহ রা.।
৬. কা‘ব ইববন যাবয়দ রা.।
হাবফজ বদময়াতী আবরা দুবট নাম বর্তনা কবরবেন,
১. কায়স ইববন যাবয়দ রা.।
২. আবদুল্লাহ ইববন আবু োবলদ রা.।
গাযওয়াবয় োয়বার
‘োয়বার’ মদীনা দেবক ৯৬ মাইল দূরবততী কৃবি সম্পবদর প্রাচুযত ও
দুগতবববষ্টত আরববর একবট শহর। হযরত আবু উবাইদ রহ. এর মবত
প্রাচীন আরববগাত্র ‘আমাবলকা’র োয়বার নামক এক বযবক্তর
অবিাবনর কারবর্ এ শহরবক োয়বার নাবম নামকরর্ করা হয়।
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দকান দকান ঐবতহাবসবকর মবত, ইহুদীবদর ভািায় োয়বার শবব্দর
অেত ‘দকল্লা’ বা ‘দুগত’। দযবহতু এ শহর অবনক দকল্লা এবং দুগতবববষ্টত
বেল কাবজই তাবক োয়বার নাবম নামকরর্ করা হবয়বে। (ফাতহুল বারী,
৭:৫৭৬, মুজামুল বুলদান বলল হামাউয়ী, ২:৪৬৯)

োয়বারযুবের দপ্রোপট
হাবফয ইববন হাজার রহ. ববলন, বহজরবতর পর কাবফররা নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দমাকাববলায় বতন দশ্রবর্বত ববভক্ত
হবয় পবে,
১. এক দশ্রবর্ পূবতবৎ শত্রুতা এবং যুে অবযাহত রাবে। মক্কার কুরাইশরা
এ দশ্রবর্র অন্তভুতক্ত বেল।
২. এক দশ্রবর্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর জয়-পরাজবয়র
বযাপাবর ভববষ্যবতর অবপোয় নীরবতা অবলবন কবর। ইসলামও
গ্রহর্ করবলা না এবং শত্রুতায়ও অবতীর্ত হবলা না। আরববর দকান
দকান দগাবত্রর ভূবমকা এমন বেল।
৩. এক দশ্রবর্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে এ মবমত
‘সমবত্র চুবক্ত’ দত আবে হয়, তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর ববরুবে যুবে অবতীর্ত হবব না এবং তার ববরুবে কাবরা
সহবযাবগতা করবব না। মদীনার ইহুদী দগাত্র- বনু কুরাইযা, বনু
নাবযর এবং বনু কায়নুকা; এ দশ্রবর্র অন্তভুতক্ত বেল। বকন্তু এ বতন
ইহুদী-বগাত্রই পযতায়ক্রবম সমত্রী চুবক্ত ভে কবর দগাপবন-প্রকাবে নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববরুে-ভূবমকায় অবতীর্ত হয়। ফবল
বতন দগাত্রবকই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দমন কবর মদীনা
হবত ববহষ্কার কবরন। (ফাতহুল বারী, ৭:৪০২)
এরই ধারাবাবহকতায় চতুেত বহজবরবত মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী
নযীর দক মদীনা দেবক ববহষ্কার করা হয়। ববহষ্কৃত ইহুদীবদর
অবধকাংশ োয়বাবর বগবয় বসবত িাপন কবর। যাবদর মবধয ইহুদী
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সরদার হুয়াই ইববন আেতাব, বকনানা ইববন রবী এবং সাল্লাম ইববন
আবুল হুকাইকও বেল। োয়বাবর ববহষ্কৃত হবয়ও তারা ইসলাম ও
মুসবলমবদর ধ্বংস-সাধবন প্রবচষ্টারত হয়।
এ প্রবচষ্টারই অংশ বহবসবব ইহুদী দনতা হুয়াই ইববন আেতাব মক্কায়
বগবয় কুরাইশ দনতাবদর মদীনায় মুসবলমবদর ববরুবে যুে করার
উসকাবন বদবয়বেল। একইভাবব বকনানা ইববন রবী গাতফান দগাত্রবক
োয়বাবরর বাৎসবরক উৎপাবদত ফসবলর অবধতক প্রদাবনর দলাভ
দদবেবয় মুসবলমবদর ববরুবে প্রবরাবচত কবরবেল। তাবদর এ উসকাবন
ও প্রবরাচনায় সাো বদবয় উয়াইনা ইববন বহসন তার বমত্রবগাত্র বনবয়
এবং আবু সুবফয়ান কুরাইশবদর বনবয় মুসবলমবদর উপর হামলার
উবেবে মদীনায় বগবয় উপবিত হবয়বেল। ইবতহাবস তা আহযাব যুে
নাবম প্রবসে। (ফাতহুল বারী, ৭:৪০২) দয যুবের বর্তনা পাঠক ইবতাপূববত
অবগত হবয়বেন।
োয়বাবরর ইহুদীবদর বারবার এভাবব িেযবন্ত্র বলি হওয়ার অপরাবধ
আল্লাহ তা‘আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক োয়বার
আক্রমবর্র বনবদতশ দদন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:১৯৮; সীরাবত মুিফা,
২:২৬৭,৩০৭,৪০৮)

োয়বার যুবে ববজবয়র সুসংবাদ
িষ্ঠ বহজবরবত হুদায়ববয়া হবত প্রতযাবততনকাবল নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক োয়বার যুবে ববজবয়র ভববষ্যত সুসংবাদ
প্রদান কবরন,

َ َک َت ْح َت ا
لش َج َرة ف ََعل َم َما ِف ْ قُّل ُّْوبه ْم
َ ي اذْ ُّي َباي ُّع ْون
ُّ ِض ا
َ ْ لل َعن ال ُّْم ْؤمن
َ لَق َْد َر
يةر يَا ُّخذُّ ْو َن َها َو
َ فَا ْن َز َل ا
ْ ْ َ لسک ْی َن َة َعل
َ ْ هْي َو ا ثَا َب ُّه ْم فَ ْت رحا قَر ْي ربا○ َو َم َغا ن َم کَث

يةر َتا ُّخذُّ ْو َن َها ف ََع َج َل لَك ُّْم ىهذ ٖه
ُّ لل َعز ْي رزا َحک ْي رما○ َو َع َدك ُُّّم ا
ُّ ك َا َن ا
َ ْ لل َم َغا ن َم کَث
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َ َو ک
ي َو َي ْهد َيك ُّْم ص َرا رطا
َ ْ ی النَاس َع ْنك ُّْۚم َو ل َتك ُّْو َن ىا يَ رة لل ُّْم ْؤمن
َ َف ا ْيد
○ُّم ْس َتق ْي رما

বনিয় আল্লাহ তা‘আলা মুবমনবদর প্রবত েুবশ হবয়বেন, যেন তারা
গাবের বনবচ আপনার কাবে বাই‘আত গ্রহর্ করবেল। তাবদর অন্তবর
যা-বকেু বেল দস সম্পবকতও বতবন অবগত বেবলন। তাই বতবন তাবদর
উপবর অবতীর্ত করবলন প্রশাবন্ত এবং পুরস্কারস্বরূপ তাবদর দান
করবলন আসন্ন ববজয় এবং ববপুল পবরমার্ গবনমবতর মালও, যা
তারা হিগত করবব। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রোময়। আল্লাহ
তা‘আলা দতামাবদর প্রবত্রুতবত বদবয়বেন প্রচুর গবনমাবতর, যা
দতামরা হিগত করবব এবং বতবন তাৎেবর্কভাবব দতামাবদর এ ববজয়
দান কবরবেন। (সূরা ফাতহ, আয়াত:১৮-২০)
এ আয়াবত ‘ বাই‘আত’ দ্বারা বায়‘ আবত বরদওয়ান এবং ‘ আসন্ন
ববজয়’ ও ‘ তাৎেবর্ক ববজয়’ দ্বারা োয়বার ববজবয়র সুসংবাদ প্রদান
করা হবয়বে।
োয়বারযুবের সময়কাল
ইমাম মাবলক রহ. ও ইববন হাযম জবহরী রহ. এর মবত োয়বার যুে
িষ্ঠ বহজবরবত সংঘবটত হয়। তবব ইববন ইসহাক রহ. এর মবত তা
সিম বহজবরবত সংঘবটত হবয়বে। আল্লামা ইববন হাজার রহ. ও
আল্লামা ইববন কাসীর রহ. ইববন ইসহাবকর মতবটই প্রাধান্য
বদবয়বেন। অেতাৎ িষ্ঠ বহজবরর বজলহজ্জ মাবসর দশিবদবক হুদায়ববয়া
হবত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রতযাবততন
কবরন। এরপর সিম বহজবরর মহররম মাবসর শুরুর বকেুবদন পযতন্ত
মদীনায় অবিান কবরন। অতঃপর মহররবমর দশিবদবক োয়বাবরর
উবেবে যুে যাত্রা কবরন।
হুদায়ববয়া হবত প্রতযাবততবনর পর োয়বাবরর উবেবে রওয়ানা হওয়ার
পূববত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কতবদন মদীনায় বেবলন,
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এ বযাপাবর মতবববরাধ রবয়বে। কাবরা মবত ববশবদন, কাবরা মবত
দশবদন, আবার কাবরা মবত পবনবরাবদন অবিান কবরন। (ফাতহুল
বারী, ৭:৫৭৬; আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:১৯৮)

োয়বারযুবের সসন্যদল
ইববন ইসহাক রহ. হযরত জাববর রা. এর সূবত্র বর্তনা কবরন,
োয়বাবর মুজাবহদবদর সংেযা হুদায়ববয়ার মুসবলমবদর সমপবরমার্
বেল। অেতাৎ ১৪০০। তাবদর মবধয দুইশ’ অোবরাহী এবং বাবরাশ’
বেল পদাবতক। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:১৭০, ২২০)
এর ববপরীবত হযরত মুজাম্মা ইববন জাবরয়া রা.-এর সূবত্র ববর্তত,
োয়বাবরর যুবে মুসবলমবদর সংেযা বেল দিাল শ’। এর মবধয পদাবতক
দচ েশ’এবং অোবরাহী দুইশ’বেল। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০১০) এর
ববপরীবত োয়বাবরর ইহুদীবদর সংেযা বেল দশ হাজার। [শরহুয যুরকানী
৩: ২৪৩; (সীরাবত মুিফা, ২:৪০৯)]

নবীজীর িলাবভবিক্ত বনবয়াগ
োয়বার যুবে গমবনর পূববত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
মদীনায় তার িলাবভবিক্ত বনবয়াগ কবর যান। ইববন বহশাম রহ. এর
মবত বনবয়াগকৃত গভনতর বেবলন নুমায়লা ইববন আবদুল্লাহ লাইসী রা.।
তবব হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূবত্র ববর্তত , নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত বসবা ইববন উরফুতা বগফারী রা. দক
িলাবভবিক্ত কবরন। হাবফয ইববন হাজার রহ. এ মতবট সবঠক ববল
উবল্লে কবরবেন।
এ সফবর ‘উম্মুল মুবমনীবন’র মধয হবত হযরত উবম্ম সালামা রা. নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে বেবলন। (মুসনাবদ
আহমাদ:৮৫৫২; মুসতাদরাবক হাকীম:২২৪১; বসরাতুন্নবী:আল্লামা বশবলী নুমানী ও
আল্লামা সুলাইমান নদভী রহ. ১:২৯৫)

বজহাবদর পবে রওয়ানা এবং শাহাদাবতর সুসংবাদ
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বজহাবদর পবে আবত্মাৎসগতকারী সাহাবীবদর গমন বেল স্বতঃফূতত।
তারা বেবলন আল্লাহর উপর ঈমান ও ইেলাবস পবরপূর্ত। বপ্রয়নবীর
সাবে ঝঞ্ঝাববেুব্ধ রর্ােন বেল তাবদর জন্য জান্নাবতর বাবগচা।
শাহাদাবতর অবময় সুধা পান কবর আল্লাহর বপ্রয়ভাজন হওয়ার
সহজতম পন্থা।
এ কারবর্ই নবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে যেন
সাহাবা কাবফলা োয়বাবরর পবে যাত্রা শুরু কবর তেন হযরত আবমর
ইবনুল আকওয়া, বযবন একজন ববেযাত কবব বেবলন এবং সম্পবকত
হযরত সালামা ইবনুল আকওয়ার চাচা বেবলন, বতবন আবৃবি
করবেবলন,
 والتصدقناوالصلينا+ اللّٰهُملوالانتمااهتدينا
 وثبتاالقدامانالقينا+ فاغفرفداءلكماابقينا
 انااذاصيحبناابينا+ والقينسكينةعلينا
وبالصياحعولواعلينا
দহ আল্লাহ, যবদ আপনার তাওফীক না হবতা, তা হবল আমরা না
সবঠক পবের বদশা দপতাম, না নামায পেবত বকংবা সদকা করবত
পারতাম।
আপবন আমাবদর জীববনর সকল গুনাহ মাফ কবর বদন এবং শত্রুর
দমাকাববলায় আমাবদর দৃঢ়পদ রােুন। (আপনার সন্তুবষ্টর তবর
আমাবদর জীবন উৎসবগতত দহাক।)
আর আমাবদর উপর সাকীনা অবতীর্ত করুন। যবদ কাবফররা আমাবদর
কুফবরর বদবক ধাববত করবত বেপবরকর হয় তবু আমরা তা প্রতযােযান
করব।
যারা আমাবদরবক তাবদর সাহাবযযর জন্য আহ্বান করবব তারা আমাবদর
উপর আিা বনবয়ই আহ্বান করবব। (কাশফুল বারী:োয়বার যুে অধযায়)
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবমবরর এ কববতা শুবন
বলবলন, ‘আল্লাহ তা‘আলা দতামার প্রবত রহম করুন’। অপর বর্তনায়
এবসবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন, ‘আল্লাহ
তা‘আলা দতামাবক েমা কবর বদন’।
বর্তনাকারী সাহাবী হযরত সালামা রা. ববলন, ( বজহাবদর ময়দাবন)
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন কাবরা জন্য েমাপ্রােতনা
করবতন তেন দস অবেই শহীদ হবতা!
আবমবরর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর েমা প্রােতনার
অেত বুঝবত দপবর হযরত উমর রা. বলবলন, দহ আল্লাহর নবী,
আবমবরর জন্য জান্নাত অবধাবরত হবয় দগল। কতই-না ভাবলা হবতা
যবদ আমরা আবমবরর বীরত্ব দ্বারা আবরা বকেুবদন উপকৃত হবত
পারতাম!’
হযরত আবমর এ যুবেই শহীদ হবয় যান। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪১৯৬;
মুসবলম, হা. নং ১৮০৭)

োয়বাবরর উপকবণ্ঠ
শাহাদাবতর বপয়াসী সাহাবীবদর পববত্র এই জামা‘আতবক বনবয়ই নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োয়বাবরর উপকবণ্ঠ উপনীত হন।
ইববন ইসহাক রহ, ববলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
োয়বাবরর বনকবট দপ াঁবে ইহুদী এবং গাতফান দগাবত্রর অবিানিবলর
মধযবততী ‘রজী’ নামক িাবন অবিান গ্রহর্ কবরন। দযন ইহুদীবদর বমত্র
‘গাতফাবনর’ দলাবকরা ইহুদীবদর সহবযাবগতায় এবগবয় আসবত না
পাবর।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ যুেবক শল সফল হয় এবং
গাতফান দগাবত্রর দলাবকরা বনবজবদর পবরবার-পবরজন ও সহায়সম্পবদর বচন্তায় ইহুদীবদর সহবযাবগতা দেবক ববরত োবক। (ফাতহুল
বারী, ৭:৫৮০)
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নবীজীর বাহন
োয়বাবরর বসবতবত প্রববশকাবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর বাহন কী বেল? এ বযাপাবর ‘মুসতাদরাবক হাবকবম’
হযরত আনাস রা. দেবক এবং সুনাবন আবু দাউবদ হযরত আবদুল্লাহ
ববন উমর রা. দেবক ববর্তত হাদীস দুবট দ্বারা জানা যায়, এ বদন নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বাহন বেল গাধা, যার লাগাম
দেজুর গাবের আাঁবশর রবশ দ্বারা সতরীকৃত বেল। (মুসতাদরাবক হাকীম, হা.
নং ৩৭৩৪; সুনাবন আবু দাউদ, হা. নং ১২২৬)

তবব বুোরী শরীবফ হযরত আনাস রা. এর অপর এক বর্তনার আবলাবক
আল্লামা ইববন কাসীর রহ. এর মত হবলা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম এ বদন দঘাোয় আবরাহন কবরবেবলন। তবব দুগত
অববরাধকাবল দকান বদন হয়বতা গাধায় আবরাহন কবর োকববন। যা
অন্য বর্তনায় উবল্লে করা হবয়বে। (আল ববদায়া ওয়ানবনহায়া, ৪:২০২)
জনপবদ প্রবববশর আদব বশোদান
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন োয়বাবরর বনকটবততী হবলন
তেন দসোবন প্রবববশর পূববত এ দু‘আ পেবলন,
َ لس َما َوا تا
لس ْبع
َ اللى ُّه َم َربَا
َ لس ْبع َو َمااقْلَل ْ َن َور َبا
لش َياط ْی َن َو َماا ْضلَل ْ َن َو َر َبا لر َيا
َ َو َماا ْظلَل ْ َن َو َر َبا ْال ْرض ْی َنا
َ

يا ْهل َها
َ ْ ح َو َماذَ َر ْي َن َفا َنا َن ْسا لُّكَم ْن َخ ْي َهذها لْق َْر َية َو َخ
ي َما ف ْي َها َوا ُّع ْو ُّذبكَم ْن َشر َها َو َشرا ْهل َها َو َشر َما ف ْي َها
َ ْ َو َخ

‘দহ আল্লাহ, দহ সাত আসমান সাত জবমন এবং এ দুইবয়র মধযবততী
সববকেুর রব, দহ ঐ পববত্র সিা, বযবন পেভ্রষ্টকারী শয়তাবনর রব
এবং শয়তান যাবদর ববভ্রান্ত কবর, তাবদর রব, দহ ঐ মহান সিা,
বযবন বাতাসসমূবহর এবং বাতাস যাবত প্রবাবহত হয় দসসব বকেুর রব,
আমরা আপনার কাবে এ জনপবদর এবং জনপদবাসীর কলযার্ কামনা
করবে। এবং এ জনপদ, তার অবধবাসী ও তার সববকেুর অবনষ্ট দেবক
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আপনার আশ্রয় প্রােতনা করবে’। (আস সুনানুল কুবরা বলন নাসায়ী, হা. নং
১০৩০৪)

আক্রমবর্র সূচনা এবং বপ্রয়নবীর যবাবন ববজবয়র সুসংবাদ
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইহুদীবদর উপর আক্রমর্ এমন
অবিায় করবলন দয, তারা সকাবল তাবদর ফসবল জবমবত কাজ করার
উবেবে জবম চাবির বববভন্ন সরঞ্জাম বনবয় দবর হবেল। তারা
আমাবদর দদবে ববল উঠবলা,
!!حممد! واخلميس،حممد! والله
হায়! দোদার কসম, মুহাম্মাদ দতা তার সসন্যবাবহনী বনবয় আক্রমর্
কবর ববসবে! এ কো ববল তারা তাবদর দুবগতর বভতর আশ্রয় বনল।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন তাবদর দদেবলন তেন
বলবলন,
انااذانزلنابساحةقومفساءصباحاملنذرين،خربت خيرب،اللهاكرب،اللهاكرب
‘আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! োয়বার ধ্বংস হবব। আমরা যেন
দকান জনপবদর আবঙনায় অবতরর্ কবর তেন যাবদর সতকত করা
হবয়বে তাবদর প্রভাত হবব অবত মন্দ’। (বুোরী শরীফ হা. নং ৬১০, ২৯৯১)
‘োয়বার ধ্বংস হবব’ এ কোবটর বযােযা হবলা, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধযবম জানবত দপবরবেবলন, আল্লাহ
তা‘আলা োয়বাবরর ইহুদীবদর তার হাবত পরাবজত করববন। (ফাতহুল
বারী, ৭:৫৮১; বসরাবত হালববয়যাহ, ৩:১২৩)

োয়বাবরর দুগতসমূহ
োয়বাবর ইহুদীবদর দোট-বে বহুসংেযক দুগত বেল। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দসগুবলা ধারাবাবহকভাবব ববজয় কবরন। এ
সকল বববজত দুবগতর সংেযা, নাম ও ববজবয়র ধারাবাবহকতার বযাপাবর
ঐবতহাবসকগবর্র একাবধক মত রবয়বে। এবেবত্র ঐবতহাবসকগর্ দয
সকল দুবগতর নাম উবল্লে কবরবেন, তার মবধয েয়বটর নাম এোবন
উবল্লে করা হবলা।
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১. নাইম দুগত।
২. কামুস দুগত।
৩. সা‘দ ববন মুয়ায দুগত।
৪. কুল্লা দুগত। এবট গনীমত বণ্টবনর সময় হযরত যুবাবয়র রা. এর হাবত
আসায় তাবক ‘যুবাবয়র দুগত’ ও বলা হয়।
৫. ও ৬. ওয়াতীহ ও সুলাবলম। এই দুগত দুবট দুবগতর সরদার ‘ইববন
আবুল হুকাইক-এর দুগত’ নাবম প্রবসে বেল। সববশবি নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এই দুগত দুবট জয় কবরন।
দকান দকান ঐবতহাবসক উবল্লে কবরবেন, কুল্লা দুগত জয় করার পর
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দোট দোট আবরা বকেু দুগত জয়
কবরন। আল্লামা ওয়াবকদী রহ. এবেবত্র ‘উবাই দুগত’- এর নাম উবল্লে
কবরবেন। আল্লামা যুরকানী রহ. উবাই দুগত-এর সাবে ‘বারী দুগত’- এর
নামও উবল্লে কবরবেন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২০৯-২১১, ২১৫২১৬; কাশফুল বারী, োয়বার যুে অধযায়, সীরাবত মুিফা, ২:৪১২)

নাইম দুগত ববজয়
সবতপ্রেম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দয দুগতবট জয় কবরন তা
হল নাইম দুগত। এ দুগত ববজয়কাবল সাহাবী হযরত মাহমুদ ইববন
সালামা রা. শহীদ হন। আল্লামা হালাবী রহ. ববলন, যুে করবত
করবত যেন বতবন ক্লান্ত হবয় নাইম দুবগতর এক দকানায় দদয়াবলর োয়ায়
ববশ্রাবমর জন্য ববস পবেন, তেন উপর দেবক পােবরর চাবক্ক দফবল
তাবক শহীদ কবর দদওয়া হয়। কাবরা মবত, মারহাব নামক ইহুদী
আর কাবরা মবত, বকনানা ইববন রবী পাের বনবেপ কবর তাবক শহীদ
কবর। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২০৪; সীরাবত মুিফা, ২:৪১২)
কামুস দুগত ববজয়
নাইম দুবগতর পর মুসবলমরা কামুস দুবগতর বদবক অগ্রসর হবলা।
োয়বাবরর অন্যান্য সকল দুবগতর তুলনায় কামুস বেল অবধক মজবুত
এবং সুরবেত। প্রেযাত ইহুদী বীর পাহবলায়ান মারহাব এোবনই বেল।
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সহস্র দযাোর সমান মবন করা হবতা তাবক। প্রায় ববশবদন পযতন্ত
মুসবলমরা এ দুগত অববরাধ কবর রাবেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮১)
োয়বার (-এর কামুস দুগত) অববরাধ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. দক
ক্রমান্ববয় তা ববজয় করার জন্য পাঠাবলন। বকন্তু আল্লাহ তা‘আলার
ফায়সালা না োকায় তারা উভবয়ই অকৃতকাযত হবয় বফবর আবসন।
তেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
انيدافعاللواءغداالىرجليحبهاللهورسولهوحيباللهورسولهاليرجعحتىيفتحله
আগামীকাল আবম এমন একজনবক পতাকা বদব, যাবক আল্লাহ এবং
তার রাসূল ভাবলাবাবসন এবং দসও আল্লাহ এবং তার রাসূলবক
ভাবলাবাবস! আর দস ঐ দকল্লা ফাতাহ না কবর বফবর আসবব না।
(বুোরী, মুসবলম, মুসনাবদ আহমাদ)

মবন মবন প্রবতযক সাহাবীই চাবেবলন ‘ববজয় বনশান’ এর দস ভাবগযর
অবধকারী হবত। বকন্তু সকাবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
হযরত আলী রা. দক োকবলন। আলী রা. চেুবরাবগ আক্রান্ত বেবলন।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার দচাবে েুেু লাবগবয় বদবলন
এবং তার জন্য দু‘আ করবলন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
দু‘আর বরকবত আলী রা. তৎের্াৎ সম্পূর্ত সুি হবয় দগবলন। এরপর
আর দকান বদন বতবন চেু দরাবগ আক্রান্ত হনবন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৮)
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আলী রা. দক পতাকা
বদবলন। আলী রা. বলবলন,
افاقتلهمحتىيكونوامثلنا؟
কাবফররা আমাবদর ন্যায় মুসলমান হওয়ার আগ পযতন্ত বক আবম তাবদর
ববরুবে বজহাদ চাবলবয় যাববা?’
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
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انفذعلىرسلكحتىتنزلبسحاتهمثمادعهمالىاالسالمواخربهمبماجيبعليهمفواللهالنيهدياللهبكر
جالخريلكمنحمرالنعم
ধীবর-সুবি চবলা দহ আলী, তাবদর মুবোমুবে হবল প্রেমতঃ তাবদর
ইসলাম গ্রহবর্র বদবক আহ্বান কবরা এবং তাবদর আল্লাহর ববধান
সম্পবকত অবগত কবরা। আল্লাহর শপে, আল্লাহ তা‘আলা দতামার
মাধযবম কাউবক দহদাবয়ত বদববন, এটা দতামার জন্য লাল উট প্রাবির
দচবয়ও উিম।
মারহাববর সাবে যুে
দুগত অববরাধ করার পর দুবগতর প্রেযাত ইহুদী বীর মারহাব দুগত দেবক
দবর হবয় তার সাবে একক যুবে অবতীর্ত হওয়ার জন্য মুসবলমবদর
প্রবত রর্হুঙ্কার োেবত লাগবলা। হযরত আবমর ইবনুল আকওয়া তার
দমাকাববলায় অবতীর্ত হবলন। বকন্তু সদ্বত লোইবয়র এক পযতাবয়
ঘটনাক্রবম হযরত আবমবরর একবট আঘাত বযেত হবয় তাবকই শহীদ
কবর বদল। দলাবকরা যেন এটাবক আত্মহতযা মবন কবর হযরত
আবমবরর আমবলর বযাপাবর সবন্দহান হবয় দগল, তেন নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ সবন্দহ দূর কবর বলবলন,
انهلجاهدجماهدقلعربىمشىبهامثله-وجمعبيناصبعه-كذمبنقالهانلهالجرين
যারা তার আমল বাবতল হওয়ার কো বলবে তারা ভুল করবে। (এরপর
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার হাবতর দু‘আঙুল একত্র কবর
ইশারা কবর বলবলন, ) দস দতা দু’সওয়াববর অবধকারী। বনিয় দস
অতযন্ত কষ্টসবহষ্ণু মুজাবহদ। তার মবতা আরব অবনক কমই আল্লাহর
জবমবন রবয়বে!
এরপর পাহবলায়ান মারহাব রর্সেীত দগবয় দগবয় ময়দাবন হযরত
আলী রা. এর দমাকাববলায় অবতীর্ত হবলা।
 َشا كيا لس َلح َب َطل ُّم َج َرباذَاال ُّْح ُّرو ُّباق َْبلَ ْت َتل َهَب... ب
َ با ن
ُّ يم ْر َح
ُّ َ ق َْدعَل َم ْت َخ ْی
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োয়বারবাসীরা জাবন, আবম হলাম মারহাব। ঝঞ্ঝাববেুব্ধ রর্ােবন
যুোবে সবজ্জত, অবভে সসবনক।
হযরত আলী রা. সেীবতর মাধযবমই তার জবাব বদবয় অগ্রসর হবলন,
َ
لس ْن َد َر ْه
َ  كَل َْیث َغا َباتٍكَر يها ل َْم ْن َظ َر ْهاوفيه ُّمبا... ْيح ْي َد َره
َ لصاعك َْي َل
َ يس َم ْتنيا م
َ ا َناالذ
আবম ঐ বীর, যাবক তার মা নাম দরবেবে ‘হায়দার’ ( বসংহ), যা
ববনর বহংস্র বসংবহর মবতাই সাোত মৃতুয! প্রবতপবের প্রবত আমার
আঘাত অতযন্ত বনমতম হবয় োবক!’
এরপর আলী রা. মারহাববর কবেত বীরত্ব মুহূবততই ইবতহাবস পবরর্ত
করবলন। এক আঘাবতই মারহাব বদ্বেবণ্ডত হবয় দগল। োয়বার দুবগতর
পতনও বনবিত হবলা। (মুসনাবদ আহমাদ, ২২৯৯৩; বুোরী, ৩০০৯, ৪১৯৬;
মুসবলম, ১৮০৭)

এ বর্তনা দ্বারা বুঝা যায়, মারহাববক হতযা কবরন হযরত আলী রা.।
বকন্তু হযরত জাববর ইববন আবদুল্লাহ রা. এর বর্তনা দ্বারা বুঝা যায়,
মারহাববর দমাকাববলা করার জন্য সাহাবী মুহাম্মাদ ইববন মাসলামা
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে অনুমবত চাইবলন। নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক অনুমবত বদবলন এবং তার জন্য
দু‘আ করবলন, ‘আয় আল্লাহ, তুবম তাবক সাহাযয কর।’
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর দু‘আর বরকবত মুহাম্মাদ
ইববন মাসলামা মারহাববক হতযা কবর দফলবলন। (মুসনাবদ আহমাদ,
হা.নং ১৫১৩৪)

ইমাম ইবনুল আবসর রহ. মারহাববর হতযাকাণ্ড হযরত আলী রা. এর
হাবত হওয়ার মতবট অবধকাংশ আবলবমর মত ববল উবল্লে কবরবেন।
তবব ইমাম ইববন আবদুল বার রহ. এর মত হবলা, মারহাববক
মুহাম্মাদ ইববন মাসলামা হতযা কবরন।
ইমামুল মাগাযী আল্লামা ওয়াবকদী রহ. এ দু’বর্তনার মাবঝ সমন্বয়সাধন
কবর ববলন, মুহাম্মাদ ইববন মাসলামা মারহাববক তার পা দকবট
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আহত কবরবেল। আর পরবততী সমবয় আলী রা. মারহাববর মাো দকবট
তাবক হতযা কবরন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৯০; আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া,
৪:২০৪-২০৬)

আলী রা.-এর বীরত্ব সংক্রান্ত একবট অগ্রহর্বযাগয বর্তনা
কামুস দুগত ববজয়কাবল হযরত আলী রা. এর বীরত্ব সম্পবকত ইমাম
বায়হাকী রহ. দুবট দরওয়াবয়ত উবল্লে কবরবেন।
একবট হযরত আবু রাবফ রা. দেবক, যাবত উবল্লে হবয়বে, কামুসদুগত
জবয় য্দ্েুরত অবিায় হযরত আলী রা. এর োল দভবঙ দগবল বতবন
দুবগতর দরজা উবঠবয় োল বহবসবব বযবহার কবরন। পরবততী সময়
আটজন দজায়াবনর পবেও দস দরজা বহন করা সম্ভব হয়বন।
বদ্বতীয় বর্তনাবট হযরত জাববর রা. এর সূবত্র, যাবত এক সনবদ
(আটজবনর পবরববতত) চবল্লশজন আর অন্য সনবদ সিরজবনর কো
উবল্লে করা হবয়বে। (দালাবয়লুন নুবুওয়াহ বলল বায়হাকী, ৪:২০৫)
বকন্তু এসব দরওয়াবয়ত সনবদর দৃবষ্টবকার্ দেবক গ্রহর্বযাগয পযতাবয়র
নয়। ইমাম বায়হাকী রহ. এই দুই দরওয়াবয়তবক যবয়ফ সাবযি
কবরবেন। এ োোও ইমাম সাোবী রহ. ও এ বর্তনাগুবলার
অগ্রহর্বযাগযতা সম্পবকত ববলন,
 بلكلهاواهيةولذاانكرهبعضالعلماء: قلت
এ বর্তনাগুবলার সবকবটই অতযন্ত দূবতল। এ কারবর্ই আবলমগর্ এ
ঘটনার শুেতা দমবন দননবন। (আল মাকাবসদুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা-২২৬)
ইমাম যাহাবী রহ. হযরত জাববর রা. এর দরওয়াবয়বতর
অগ্রহর্বযাগযতা সম্পবকত ববলন,
هذامنكر
এ বর্তনাবট মুনকার পযতাবয়র। (মীযানুল ইবতদাল, ৩:১১৩)
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আল্লামা ইববন কাসীর রহ. সবগুবলা দরওয়াবয়তবক যবয়ফ সাবযি কবর
হযরত আবু রাবফ-এর দরওয়াবয়ত সম্পবকত ববলন,
وفىهذااخلربجهالةوانقطاعظاهر
এ সনবদর একজন বর্তনাকারী অোত এবং সনবদ বববেন্নতা রবয়বে।
(আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২০৭)

উম্মুল মুবমনীন হযরত সাবফয়া রা. প্রসে
হযরত সাবফয়া রা. বেবলন ইহুদী-বনতা হুয়াই ইববন আেতাববর দমবয়
এবং হযরত হারুন আলাইবহস সালাবমর বংশধর। প্রেমত তার বববয়
হবয়বেল ইহুদী সাল্লাম ইববন বমশকাবমর সাবে। তার দেবক বববেবদর
পর তার বববয় হয় বকনানা ইববন রবীর সাবে।
কামুস দুগত ববজয় হওয়ার পর অবনক ইহুদী নারী মুসবলমবদর কবয়বদ
বহবসবব ববন্দ হয়, যাবদর মবধয হযরত সাবফয়াও বেবলন। হযরত
বদহইয়া কালবী রা. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে বগবয়
একবট বাাঁদী চাইবলন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক তার
পেন্দমত একবট বাাঁদী বনবয় দযবত বলবলন। হযরত বদহইয়া কালবী
রা. সাবফয়াবক বনবয় বনবলন। (বুোরী শরীফ, ২৮৯৩, ৪২১১; আবু দাউদ,
২৯৯১, ২৯৯৪, ২৯৯৭, ২৯৯৮)

হযরত সাবফয়া ইহুদী-সরদাবরর দমবয় এবং হারুন আলাইবহস
সালাবমর বংশধর হওয়ায় বববশি সম্মাবনর অবধকারী বেবলন। ববন্দ
ইহুদী নারীবদর মবধয সাবফয়ার মবতা সম্মাবনত দকউ বেল না। পোন্তবর
সাহাবীবদর মবধয হযরত বদহইয়া কালবী রা. এর সমপযতাবয়র অবনক
সাহাবীই বেবলন।
সেত কারবর্ই জসনক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
কাবে আপবি জানাবলন এবং সাবফয়ার সম্মান বহাল রাোর জন্য নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক অনুবরাধ করবলন, বতবন দযন
সাবফয়াবক বববয় কবর দনন। এ অনুবরাবধর পবরবপ্রবেবত নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত বদহইয়াবক সাবফয়ার পবরববতত অপর
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একবট বাাঁবদ-সাবফয়ার চাচাবতা দবানবক বদবলন। সম্ভবত অবতবরক্ত
সন্তুষ্ট করার উবেবে তাবক আবরা বকেু দগালাম-বাাঁবদ বদবলন এবং
সাবফয়াবক বনবজর কাবে দরবে তার যোেত সম্মান বহাল রােবলন। (আবু
দাউদ শরীবফর এক বর্তনায় ২৯৯৭)

পরবততী সমবয় হযরত সাবফয়া রা. ইসলাম গ্রহর্ করবল এবং তার স্বামী
বকনানা োয়বারযুবে বনহত হবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
তাবক আযাদ কবর বববয় কবর বনবলন।
োয়বার যুে হবত দফরার পবে ‘সাহবা’ নামক িাবন নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অতযন্ত সাদাবসবধভাবব ‘হাইস’ ( দেজুর,
পনীর ও বঘ দ্বারা সতরীকৃত োবার বববশি) দ্বারা সাহাবীবদর অবলমা
োওয়ান এবং বতন বদন দসোবন অবিান কবরন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮২৫৯০,৫৯১; উমদাদুল ক্বারী, ১২:২১৫, ২২২)

সা‘দ ববন মুয়ায দুগত ববজয়
কামুস দুগত ববজয় করার পর মুসবলমরা সা‘দ ববন মুয়ায দুগত জয় করার
পবে অগ্রসর হন। োদযসম্ভাবরর বদক দেবক এ দুগত ইহুদীবদর সববচবয়
বে আশ্রয় বেল। আল্লামা ইববন কাসীর রহ. ইববন ইসহাক ও ওয়াবকদী
রহ. দেবক বর্তনা কবরন, কতক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর কাবে োদযসংকবটর অবভবযাগ করবল নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর জন্য দু‘আ করবলন,
اللّٰهُمانكقدعرفتحالهموانليستلهمقوةوانليسبيديشيءاعطيهماياهفافتحعليهماعظمحصونهاعنهم
غنىواكثرهاطعاماوودكا
দহ আল্লাহ! আপবন জাবনন তাবদর দকান শবক্ত দনই। আর আমার
কাবেও এমন বকেু দনই, যা আবম তাবদর বদবত পাবর। োদযসম্ভাবরর
বদক দেবক সববচবয় বে দুগতবট আপবন তাবদর ববজয় করার তাওফীক
দান করুন।
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ দু‘আর বরকবত েুব সহবজই
সাহাবাবয় দকরাম সা‘দ ববন মুয়ায দুগত জয় কবর বনবলন। (আল ববদায়া
ওয়ান বনহায়া, ৪:২১১; সীরাবত মুিফা, ২:৪১৫)

কুল্লা দুগত ববজয়
এরপর মুসবলমরা কুল্লা দুবগতর বদবক অগ্রসর হন। এবট একবট পাহাবের
চূোয় বনমতার্ করা হয়। োয়বাবরর গনীমত বণ্টবনর পর এ দুগত হযরত
যুবাবয়র রা. এর অংবশ আসায় পরবততীকাবল তাবক যুবাবয়র দকল্লা
নাবম নামকরর্ করা হয়। ইববন কাসীর রহ. ইমাম ওয়াবকদীর বক্তবয
উবল্লে কবরন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বতনবদন পযতন্ত এ
দুগত অববরাধ কবর রাবেন।
কাবফর যেন দীবনর সসবনক
এ দুগত অববরাধকাবল আল্লাহ তা‘আলা গাবয়ববভাবব মুসবলমবদর
সাহাযয করবলন। এক ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
কাবে এবস বনবজর জানমাবলর বনরাপিার শবতত দুগত ববজবয়র পে
বাতবল দদওয়ার অেীকার করবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাবক বনরাপিা বদবলন। ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লামবক বলবলা, আপবন যবদ এক মাসও এ দুগত অববরাধ কবর
রাবেন তবু আপবন তা ববজয় করবত পারববন না। (কারর্ ইহুদীবদর
কাবে দকল্লার বভতবর যবেষ্ট োদযসম্ভার মজুদ রবয়বে এবং) তারা
দুবগতর বাইবর দেবক প্রবাবহত একবট নালার মাধযবম পাবনর প্রবয়াজন
পূরর্ কবর োবক।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ দপবয় বাইবর দেবক
নালার পাবনর প্রবাহ বন্ধ কবর বদবলন। ফবল দুবগতর দভতবরর ইহুদীরা
বাধয হবয় দবর হবয় এবস সম্মুে যুবে অবতীর্ত হবলা। দশজন ইহুদী
বনহত হবলা। কবয়কজন মুসলমানও শহীদ হবলন। অববশবি কুল্লা দুগত
মুসবলমবদর পদানত হবলা। এভাববই এক কাবফর ইহুদীর মাধযবমই
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আল্লাহ তা‘আলা মুসবলমবদর ববজয় দান করবলন। (আল ববদায়া ওয়ান
বনহায়া, ৪:২১৬)

ওয়াবতহ ও সুলাবলম দুগত ববজয়
কুল্লা দুগত ববজবয়র পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দোট দোট
বকেু দুগত জয় কবরন। সববশবি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
ওয়াবতহ ও সুলাবলম দুগত জয় কবরন। ইহুদীরা অন্যান্য দুগত দেবক
পরাবজত হবয় এ দুবগত আশ্রয় বনবয়বেল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম প্রায় ১৪বদন এ দুগত দুবট অববরাধ কবর রাবেন। ইহুদীরা
যেন বনবজবদর পরাজয় অবেম্ভাবী দদেবত দপল, তেন দুগতঅবধপবত ইববন আবুল হুকাইক সবন্ধর প্রিাব বনবয় দুগত দেবক দনবম
এবলা। হযরত ইববন উমর রা. বর্তনা কবরন দয, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর সবন্ধর প্রিাব দুবট শবতত দমবন দননঃ
 দসানা, রুপা এবং সকল যুোে তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর কাবে সমপতর্ কবর দকবল বনবজবদর বনতয-বদবনর
বযবহাযতয সামগ্রী তাবদর উট-বঘাোর বহনশবক্ত পবরমার্ সাবে
বনবয় োয়বার দেবে চবল যাবব।
 উবল্লবেত দকান বনবিে বজবনস তারা দগাপন করবব না বা লুবকবয়
বনবয় যাবব না। (আবু দাউদ, হা. নং ৩০০৬; বায়হাকী, হা. নং ১৮৩৮৭)
বকন্তু ইহুদীরা এ শতত রো করবলা না। বরং বনু কুরাইযার দনতা হুয়াই
ইববন আেতাববর একবট দসানা-রুপার েবল লুবকবয় দফলবলা। বকন্তু এ
ববোসঘাতকতার কো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দজবন
দফলবলন। যেরূন সবন্ধচুবক্ত দভবে দগল। ফবল বতবন ইববন আবুল
হুকাইক এবং তার পবরবাবরর কবয়কজনবক হতযার বনবদতশ বদবলন।
যাবদর মবধয সাবফয়ার ইহুদী স্বামী বকনানাও বেল এবং ইহুদীবদর
সন্তান ও নারীবদর ববন্দ করবলন। তাবদর সকল সম্পদ মুসবলমবদর
মাবঝ বণ্টন কবর বদবলন।
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পবরবশবি যেন তাবদর দদশান্তর করবত চাইবলন, তেন তারা
আববদন করবলা দযন তাবদর দদশান্তর না কবর োয়বাবর মুসবলমবদর
অবধকৃত ভূবমবত চািাবাবদর জন্য দগালাম বহবসবব দরবে দদওয়া হয়।
উৎপাবদত ফসবলর অবধতক প্রদাবনর শবতত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাবদর এ অনুবরাধ দমবন বনবলন। এ মবমত আবদুল্লাহ ইববন
রাওয়াহা রা. প্রবত বের তাবদর দেবক উক্ত ফসল উসুল করবতন।
হযরত ইববন উমর রা. বর্তনা কবরন দয, ইহুদীবদর োয়বাবর দেবক
যাওয়ার সময়সীমার ববিয়বট নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনজ
ইোর উপর শতত আবরাপ কবরবেবলন। পরবততী সমবয় হযরত উমর
রা. ইহুদীবদর োয়বার দেবক ববহষ্কার কবর ‘তাইমা’ ও ‘আবরহা’
অঞ্চবলর বদবক পাবঠবয় দদন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া,
৪:২২১,২১৬,২৩৭; ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৯-৫৯০)

যা বততমাবন দস বদ আরববর উিরপ্রাবন্ত ও জদতাবনর সীমান্তবততী
এলাকায় অববিত।
ইমামুল মাগাযী আল্লামা ওয়াবকদী রহ. এর মবত, োয়বার যুবে
সবতবমাট পবনবরাজন মুসলমান শহীদ হন। হাবফয ইববন কাসীর রহ.
‘আলববদায়া ওয়ানবনহায়া’ গ্রবন্থ তাবদর নাম উবল্লে কবরবেন। (সীরাবত
ইববন বহশাম, ৩:৩৭৩; আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২৩২)

োয়বার ববজবয়র পর মুসবলমবদর সেলতা লাভ
োয়বার ববজবয়র পর গবরব মুসবলমবদর জীবন-জীববকায় সেলতা
চবল আবস। আল্লাহ তা‘আলা পববত্র কুরআবন সূরা ফাতবহ গনীমত
প্রদাবনর দয ওয়াদা কবরবেবলন তা পূর্ত কবর দদন। উম্মুল মুবমনীন
হযরত আবয়শা রা. ববলন,
َ بقُّل ْ َناا ْال َن َن ْش َب ُّعم َنا
لت ْمر
ُّ َ ل ََما فُّت َح ْت َخ ْی
োয়বার ববজবয়র পর আমাবদর জন্য দেজুর দ্বারা পবরতৃি হওয়ার
সুবযাগ হবয় দগল। (বুোরী, হা.নং ৪২৪২)
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আনসারবদর প্রদি বাগান ও শষ্যবেত দফরত প্রদান
বহজরবতর পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুহাবজর ও
আনসারবদর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধবন আবে কবর বদবয়বেবলন। বনঃস্ব মুহাবজর
সাহাবাবয়বকরাবমর জীবন-জীববকার বনবমবি আনসাররা বনবজবদর
শস্যবেত ও বাগাবনর বাৎসবরক উৎপাবদত ফসবল তাবদর শরীক কবর
বনবয়বেবলন।
আনসারী সাহাবী হযরত আনাস রা. এর মাতা উবম্ম সুলাইম রা. তার
একবট দেজুর বাগান মুহাবজর সাহাবীয়া হযরত উবম্ম আইমান রা. দক
বদবয়বেবলন। োয়বার ববজবয়র পর যেন মুহাবজর সাহাবীরাও সেল
হবয় দগবলন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনসারবদর
বাগানসমূহ দফরত বদবয় বদবলন তেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম উবম্ম সুলাইম এর বাগানও তাবক দফরত বদবয় বদবলন।
এবং উবম্ম আইমানবক সন্তুষ্ট করার বনবমবি তাবক বনবজর একবট
বাগানও বদবয় বদবলন। (বুোরী, হা.নং ২৬৩০; সীরাবত মুিফা, ২:৪২৩)
গবনমবতর সম্পদ বণ্টন
হুদায়ববয়ার ঘটনায় দযসকল সাহাবা শরীক বেবলন দকবল তাবদরই
োয়বার যুবে অংশগ্রহবর্র অনুমবত বেল। োয়বারযুবের গনীমত
দকবল তাবদর মাবঝই বণ্টন করা হয়। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২২০)
হযরত আবু হুরায়রা রা. ববলন, বজহাবদ জয় লাবভর পর গবনমবতর
সম্পদ বণ্টনকাবল আবম উপবিত হবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম কেবনা আমাবক ববঞ্চত কবরনবন। তবব োয়বার যুে এর
বযবতক্রম বেল। দকননা, এ যুবের গনীমত দকবল আহবল হুদায়ববয়ার
জন্য বনধতাবরত বেল। (মুসনাবদ আহমাদ, হা.নং ১০৯১২)
এ কারবর্ই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত আবান ইববন
সাবয়দ ও তার সােীবদর, যারা োয়বারযুবে অংশগ্রহর্ কবরনবন,
তাবদর চাওয়ার পরও দকান অংশ দদনবন। (বুোরী, হা.নং ৪২৯৮)
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বণ্টন পেবত
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম গনীমত বহবসবব প্রাি োয়বাবরর
সমি ফসবল জবমন মুজাবহদবদর মাবঝ বণ্টন কবরনবন; বরং এসব
জবমবনর অবধতক বতবন মুজাবহদবদর মাবঝ বণ্টন কবরন। বাবক অবধতক
সাধারর্ মুসবলমবদর নাগবরক-সুববধা পূরবর্র বনবমবি রাষ্ট্রায়ি কবর
রাবেন।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবতবা, ওয়াবতহ ও সুলাবলম
নামক িানগুবলার জবমনসমূহ রাষ্ট্রায়ি কবর রাবেন। আর শাক,
বনতাহ ও তার পােতবততী জবমনগুবলা বণ্টন কবর দদন। বণ্টবনর জন্য
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম জবমনগুবলা দমাট আঠাবরা ভাগ
কবরন। অতঃপর প্রবতযক অংশ একশত ভাগ কবরন। (আবু দাউদ, হা.নং
৩০১০-৩০১৫)

এরপর এ আঠাবরাশত অংশ সকল মুজাবহবদর মাবঝ কীভাবব বণ্টন
করা হবলা, এ বযাপাবর একাবধক মত রবয়বে।
কাবরা মবত, মুসবলমবদর সসন্যসংেযা বেল ১৪০০। তার মবধয ১২০০
পদাবতক এবং ২০০ অোবরাহী। প্রবতযক পদাবতকবক এক অংশ এবং
প্রবতযক অোবরাহীবক বতন অংশ কবর দদওয়া হয়।
আর কাবরা মবত, মুসবলমবদর সসন্যসংেযা বেল ১৫০০। তার মবধয
১২০০ পদাবতক আর ৩০০ আোবরাহী। প্রবতযক পদাবতকবক এক
অংশ এবং প্রবতযক অোবরাহীবক দুই অংশ কবর দদওয়া হবয়বে। (আল
ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২১৮-২২০; সীরাবত মুিফা, ২:৪২১-৪২২)

‘ফাদাক’ ববজয়
ফাদাক মদীনা হবত দু’বদবনর দূরবত্ব োয়বাবরর বনকটবততী একবট
জনপবদর নাম। (মুজামুল বুলদান, ২:২৭০)
ফাদাবকর ইহুদীরা যেন জানবত পারবলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম োয়বার জয় কবর বনবয়বেন তেন তারা দকান প্রকার যুবে
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না জবেবয় মুহাবয়সাহ ইববন মাসউবদর মধযিতায় সবন্ধর প্রিাব বদবয়
পাঠাবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর সাবেও
োয়বাবরর ইহুদীবদর ন্যায় বাৎসবরক অবধতক ফসল প্রদান করার শবতত
সবন্ধ প্রিাব দমবন বনবলন। এবং বলবলন, ‘যেন ইো আমরা
দতামাবদর এবং োয়বারবাসীবদর এোন দেবক দবর কবর দদব।’
( সীরাবত ইববন বহশাম)

হাবফয ইববন কাসীর রহ. ববলন, োয়বার যুবের গনীমত দেবক প্রাি
বনধতাবরত অংশ, ফাদাক (সম্পূর্তরূবপ) এবং মদীনা হবত ববহষ্কৃত
ইহুদী দগাত্র বনু কুরাইযার দরবে যাওয়া সম্পবি বেল নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর একক মাবলকানা। অন্যান্য মুসলমাবনর তাবত
দকান অংশ বেল না। দকননা, ফাদাক ও বনু কুরাইযার সম্পদ
মুসবলমরা যুে কবর জয় কবরবন বরং আল্লাহ তা‘আলা ববনা যুবে নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক তা বদবয়বেবলন। এসব সম্পদ
দেবকই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুবমনীনবক
বাৎসবরক বযয়ভার বহন করবতন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২২০)
‘ওয়াবদবয় কুরা’ ববজয়
‘ওয়াবদবয় কুরা’ বসবরয়া ও মদীনার মধযবততী বহু জনপদ বববশষ্ট একবট
এলাকা। (মুজামুল বুলদান, ৫:৩৯৭)
হাবফয ইববন কাসীর রহ. ইমাম ওয়াবকদী ও ইববন ইসহাক রহ. দেবক
বর্তনা কবরন, ফাদাক ববজবয়র পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ওয়াবদবয় কুরার বদবক যাত্রা কবরন। ওয়াবদবয় কুরার
দলাবকরা মুসবলমবদর সাবে যুবে অবতীর্ত হবলা। বকন্তু আল্লাহ তা‘আলা
পরাজয় তাবদর ভাবগয বলবে দরবেবেবলন। এ যুবে তাবদর এগারজন
দলাক বনহত হবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম চারবদন
ওয়াবদবয় কুরায় অবিান কবর গবনমবতর সম্পদ সাহাবীবদর মাবঝ
বণ্টন কবরন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায়
চবল আবসন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:২৩৬; সীরাবত মুিফা, ২:৪৩৬)

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

102

অবন্যর সম্পবদ দেয়ানবতর মন্দ পবরর্বত
হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্তনা কবরন দয, ওয়াবদবয় কুরায় নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর সাবে এক দগালাম বেল, যার নাম
বেল ‘বমদআম’। যুবাইব দগাবত্রর ‘বরফাআ’ নামক এক বযবক্ত নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক এ দগালাম হাবদয়া বদবয়বেবলন।
অজানা দকান শত্রুর তীবরর আঘাবত এ দগালাম বনহত হয়। সাহাবীরা
তাবক শহীদ দঘাির্া করবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তা
প্রতযােযান কবর বলবলন,

بل والذى نفسى بيده ان الشملة الىت اصابها يوم خيرب من املغامن مل تصبها املقاسم لتشتعل
عليه نارا
( না, দস শহীদ নয়!) বরং শপে ঐ সিার, যার হাবত আমার প্রার্!
বনিয় গবনমবতর সম্পদ বণ্টবনর পূববতই দয শামলা (আলবেল্লার মবতা
বেলা দপাশাক) দস দেয়ানত কবরবেল তার কারবর্ তাবক জাহান্নাবম
দযবত হবব। [সূত্র: গনীমবতর সম্পদ বডটবনর পূববত সকল মুসলমাবনর হক।
কাবজই বডটবনর পূববত আমীবরর অনুমবত োো তার দকান অংশ দনয়া দেয়ানত]
(বুোরী শরীফ, হা.নং ৬৭০৭)

ইহুদী িেযবন্ত্রর আবরক পবত
কুরআন মজীবদ আল্লাহ তা‘আলা মুসবলমবদর সবতাবধক কবঠন শত্রু
বহবসবব ইহুদীবদর কো উবল্লে কবরবেন। ইবতহাসও এ সতযতা
স্পষ্টভাবব প্রমার্ কবর।
োয়বাবরর যুে দশি হওয়ার পর ইহুদী সাল্লাম ইববন বমশকাবমর েী
যায়নাব ববনবত হাবরস দকান এক দক শবল ববি বমবশ্রত বকবরর দগাশত
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক হাবদয়া বহবসবব দপশ করবলা।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তা মুবে দদওয়ামাত্র দগাশতই
তাবক ববি দমশাবনার কো ববল বদল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম সাবে সাবে বনবৃি হবলন। ইবতামবধয সেী সাহাবী হযরত
ববশর ইববন বারা রা. তা গলাধঃকরর্ কবর দফবলবেবলন।
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইহুদী মবহলাবটবক দেবক ববি
দদওয়ার কারর্ বজোসা করবল দস বলবলা, ‘আপবন সতয নবী বক
না, তা পরীো করার জন্য ববি বদবয়বেলাম। দকননা, যবদ আপবন
সতয নবী হন, তবব ববি আপনার দকান েবত করবত পারবব না। আর
যবদ বমেযাবাদী হন তবব আমরা আপনার দেবক নাজাত পাববা!’
ইমাম যুহরী রহ. ববলন, এরপর এই ইহুদী নারী ইসলাম গ্রহর্
করবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দযবহতু কাবরা দেবক
বযবক্তগত কারবর্ প্রবতবশাধ বনবতন না, তাই বনবজর বযাপাবর তাবক
মাফ কবর বদবলন। বকন্তু সেী সাহাবী ববশর উক্ত ববিবক্রয়ায় মারা
যাওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দসই নারীবক
বকসাসরূবপ হতযা করার বনবদতশ প্রদান করবলন। এ ঘটনায় নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ববিবক্রয়ায় বকেুটা আক্রান্ত হবয়
বগবয়বেবলন। ফবল বচবকৎসাস্বরূপ বতবন বসংগা লাগান। এর পবরও
জীবনসায়াবহ্ন যেন মৃতুযবরাবগ আক্রান্ত হন, তেনও বতবন বনবজর
মাবঝ উক্ত ববিবক্রয়া অনুভব কবরবেবলন। (আবু দাউদ, ৪৫১১, ৪৫১২;
আসসুনানুল কুবরা বলল বায়হাকী, ১৬০০৭, ১৬০১; আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া,
৪:২২৭-৪২৮; সীরাবত মুিফা, ২:৪১৯)

োয়বারযুবের কবয়কবট বশের্ীয় ঘটনাঃ শহীদ নাবক জাহান্নামী
হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্তনা কবরন দয, ( োয়বারযুবে) মুসবলমরা
যেন কাবফরবদর মুবোমুবে হবলা তেন মুসবলমবদর পে হবত এক
বযবক্ত বীরবত্বর পরাকাষ্ঠা প্রদশতন কবর চলবলা। দয কাবফরই তার
সামবন আসবেল দসই তার তরবাবরর আঘাবত লুবটবয় পেবেল।
সাহাবীরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুে হবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম (ওহীর মাধযবম অবগত হবয়) বলবলন, ‘এই বযবক্ত
জাহান্নামী।’
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ ভববষ্যদ্বার্ী সতয প্রমাবর্ত
হবলা। আকসাম ইববন আবুল জুন নামক এক সাহাবী উক্ত বযবক্তবক
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জেবমর তীব্রতায় অবির হবয় আত্মহতযা করবত দদেবত দপবলন। নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা শুবন বলবলন,
لر ُّجل
ُّ  ال َي ْدخ:  ق ُّْم فَاذ ْن،َيا بل ُّل
َ لل ل َُّي َؤ ي ُّد َهذَ ا الدي َن با
َ  َوا َن ا،لج َن َة اال ُّم ْؤمن
َ ُّل ا
ال َفاجر

দহ ববলাল, দাাঁোও! দঘাির্া কবর দাও! জান্নাবত দকবল মুবমন
বান্দাবদরই প্রববশাবধকার োকবব। বনিয় আল্লাহ তা‘আলা ‘ফাবজর’
( গুনাহগার) বযবক্তর মাধযবমও তার দীবনর সাহাযয বনবয় োবকন।
(বুোরী শরীফ, হাদীস নং ৬৬০৬; সহী ইববন বহব্বান, ৪৫১৯)

হাবফয ইববন হাজার রহ. এ হাদীবসর বযােযায় আল্লামা ইববন তীন
রহ. এর বক্তবয উেৃত কবরন,
‘আত্মহতযাকারী ঈমানদাবরর
জাহান্নামী হওয়ার অেত হবলা, যবদ আল্লাহ তা‘আলা তার আত্মহতযার
এ অপরাধ েমা না কবরন তবব দস (বনবদতষ্ট সমবয়র জন্য) জাহান্নামী
হবব। অেবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক জাহান্নামী
বলার কারর্ হবলা, আত্মহতযাবক দস গুনাহ মবন কবরবন; বরং সবধ
মবন কবর দস এবত বলি হবয়বেল এবং (একবট হারামবক হালাল তো
সবধ মবন করার কারবর্) মৃতুযর পূববত দস দবঈমান হবয় বগবয়বেল।
কাবজই দস বচরকাবলর জন্য জাহান্নামী হবব। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৩৫৮৬)

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর এ হাদীবসর দপবরবপ্রবেবত
আবলমগর্ ববলন, দীবনর কাজ করবত পারাই কাবরা জন্য ঈমানদার
এবং জান্নাতী হওয়ার দলীল নয়। দকননা, আল্লাহ তা‘আলা দতা
ফাবসক এবং কাবফর বযবক্তর মাধযবমও দীবনর কাজ বনবয় োবকন।
ইহুদীর সহবযাবগতায় দুগত ববজবয়র ঘটনা এর সুস্পষ্ট দলীল। কাবজই
দীবনর কাজ করবত পারবল শুকবরয়া আদায় করা এবং সাবে সাবে
বনবজর ঈমান, ইেলাস ও আমবলর শুেতার বযাপাবর যত্নবান হওয়া
চাই। (কাশফুল বারী; োয়বার যুে অধযায়)
জান্নাবতর ধনভাণ্ডার
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োয়বারযুে হবত প্রতযাবততনকাবল এক উপতযকায় দপ াঁেবল সাহাবীরা
উচ্চঃস্ববর আল্লাহু আকবার বলবত লাগবলন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তা শুবন বলবলন,
َ َيا ا يُّ َها ا
 ا َن ُّه َم َعك ُّْم ا َن ُّه،ون ا َص َم َوال غَائ ربا
َ  فَا نَك ُّْم ال َت ْد ُّع،لنا ُّس ا ْر َب ُّعوا ع ََٰل ا ْنفُّسك ُّْم
ُّ َت َبا َركَ ا ْس ُّم ُّه َو َت َعا َل َج ُّده،َسميع قَر يب
দতামরা বনবজবদর উপর রহম কর। (এত উচ্চঃস্ববর তাকববর ববলা না)
বনিয় দতামরা দয সিাবক দেবক োবকা, বতবন ববধর বকংবা অনুপবিত
নন। বরং বতবন দতা দতামাবদর বনকবটই আবেন। এবং বতবন সববকেু
শুবনন।
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবু মুসা আশআরী রা.
দক
ال َح ْو َل َوال ق َُّوةَ اال بالل

পেবত শুবন বলবলন,

َن م ْن ُّك ُّنوز ال َْج َنة
َ ُّ اال ا ُّد ل: َيا َع ْب َد الل ْب َن ق َْی ٍس
ٍ ْ ك ع ََٰل ك

দহ আবদুল্লাহ ইববন কাবয়স, আবম দতামাবক জান্নাবতর একবট
ধনভাণ্ডাবরর কো ববল বদব বক?
আবু মুসা আশআরী রা. জবাবব বলবলন, অবেই দহ আল্লাহর
রাসূল, আপনার উপর আমার বপতা-মাতা উৎসবগতত দহাক! নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
( জান্নাবতর একবট
ধনভাণ্ডার হবলা)
তুবম ববলা,

 ال َح ْو َل َوال ق َُّوةَ اال بالل: قُّ ْل

ال َح ْو َل َوال ق َُّوةَ اال بالل

( আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ োো বান্দার গুনাহ দেবক দবাঁবচ োকারও
দকান েমতা দনই, দনবকর কাজ করারও দকান শবক্ত দনই।) (মুসবলম,
হাদীস নং ২৭০৪; বুোরী, হা. নং ২৯৯২)
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ঈমাবনর মূলয
হযরত জাববর ইববন আবদুল্লাহ রা. এর সূবত্র এক বর্তনায় রবয়বে,
োয়বার যুবে সাহাবাবয় দকরাম এক বকবর চালক রাোলবক ধবর বনবয়
এবলা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক ইসলাম গ্রহবর্র
দাওয়াত বদবল দলাকটা মুসলমান হবয় দগল এবং সাহাবী হওয়ার
মযতাদা লাভ করবলা! ইসলাম গ্রহবর্র পরমুহূবততই রর্ােবনর
যুেসাবরবত বগবয় কাবফরবদর ববরুবে যুবে দনবম পেবলা। যুে করবত
করবত একবট তীবরর আঘাবত এই নবীন সাহাবী শাহাদাত বরর্
করবলন। অেচ ইসলাম গ্রহবর্র পর তার একবট দসজদা করারও
সুবযাগও হয়বন! শুধু ঈমাবনর ববদ লবত আল্লাহ তা‘ আলা তাবক এমন
সম্মাবনত করবলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক
বনবজর একবট জুব্বা দ্বারা কাফন বদবলন এবং বলবলন,
 لَق َْد َد َخل ُّْت َعل َْيه َوا َن ع ْن َد ُّه ل ََز ْو َج َت ْي لَ ُّه م َن ال ُّْحور،لَق َْد َح ُّس َن ا ْس َل ُّم َصاحبك ُّْم
الْعي

দতামাবদর এ নবীন সােীর ইসলাম উিম হবয়বে। আবম তার কাবে
প্রববশ কবর দদেবত দপলাম, তাবক দুজন হুর েী দদওয়া হবয়বে।
(দালাবয়লুন নুবুওয়াহ বলল বায়হাকী, ২:২২০)

োয়বারযুবে নাবযলকৃত হুকুম-আহকাম
১. এ যুবে গৃহপাবলত গাধার দগাশত োওয়ার বনবিধাো এবং দঘাোর
দগাশত োওয়ার অবকাবশর হুকুম অবতীর্ত হয়। (তবব অন্যান্য
হাদীবসর পবরবপ্রবেবত দঘাোর দগাশত োওয়ার সবধতার বযাপাবর
ফবকহবদর মতবববরাধ রবয়বে।) (বুোরী শরীফ, হা.নং ৪২১৯)
২. এ যুবেই “মুত‘ আ বববাহ” ( বনবদতষ্ট সমবয়র জন্য চুবক্ত কবর
বববাহ) সম্পূর্তরূবপ হারাম দঘাির্া করা হয়। (বুোরী শরীফ, হা.নং ৫১১৫)
৩. হারাম তো সম্মাবনত মাসসমূবহ (বজলকদ, বজলহজ্জ, মুহাররম
ও রজব) কাবফরবদর সাবে বজহাদ করার সবধতা অবতীর্ত হয়।
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দকননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর োয়বার অবভযান
হবয়বেল ‘ সফর’ মাবস।
৪. বহংস্র জীব-জন্তু এবং পাঞ্জা দ্বারা বশকার কবর আহার কবর, এমন
বশকাবর পাবের দগাশত োওয়া বনবিে কবর দদওয়া হয়। (আবু দাউদ, হা.
নং ৩৮০৫)

ঐবতহাবসক মক্কা ববজয়
পববত্র কুরআবন কারীবম সূরা ফাতবহ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন,

انا فت ْحنا لک ف ْتحا ُّم ِب ْینا

‘দহ রাসূল! বনিয়ই আবম আপনাবক প্রকাে ববজয় দান কবরবে।’( সূরা
ফাতহ, আয়াত: ১)

সূরা ফাতবহর এ আয়াবত আল্লাহ তা‘আলা সাহাবাবয় দকরামবক
ঐবতহাবসক মক্কা ববজবয়র পূবতসুসংবাদ প্রদান কবরবেন। দয ববজবয়র
মাধযবম আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর দীনবক, তার রাসূলবক এবং মুবমন
বান্দাবদরবক সম্মাবনত কবরবেন। দয ববজবয়র মাধযবম আল্লাহ
তা‘আলা ববে মানবতার দহদায়াবতর প্রার্বকন্দ্র বাইতুল্লাহবক কুফর ও
বশরক দেবক মুক্ত কবরবেন। তাই ইসলামী ইবতহাবসর দৃবষ্টবকার্ দেবক
এ ববজয় বেল একবট “ঐবতহাবসক ববজয়”!
মক্কা ববজবয়র দপ্রোপট
িষ্ঠ বহজরী বজলক্বদ মাবস নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
সাহাবাবয় দকরামবক বনবয় উমরা আদাবয়র উবেবে মক্কা অবভমুবে
রওয়ানা হন। বকন্তু হুদাইববয়া নামক িাবন দপ োর পর মক্কার কাবফররা
তাবত বাাঁধা প্রদান কবর। পবরবশবি দু’পবের মাবঝ সমবঝাতা চুবক্ত
স্বােবরত হয়। ইবতহাবস যাবক “হুদাইববয়ার সবন্ধ” নাবম আেযাবয়ত
করা হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৪৩)
হুদাইববয়ার এই সবন্ধ চুবক্তর ধারাগুবলা বাবহ্কভাবব বেল সম্পূর্তরূবপ
ইসলাম ও মুসলমানবদর স্বােতবববরাধী। বকন্তু প্রোময় আল্লাহ তা‘আলা
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আপাত দৃবষ্টবত নীবতগত এই পরাজয়বকই ভববষ্যবতর সুস্পষ্ট ববজয়
আেযাবয়ত কবরবেবলন। এবং এ হুদাইববয়ার সবন্ধ দেবকই রবচত
হবয়বেল মক্কা ববজবয়র মূল দপ্রোপট।
ইমাম ইবনুল কাবয়যম রহ. ববলন,
َ  ام َن ا،ي َهذَ ا الْ َف ْتح ال َْعظيم
لنا ُّس به
ْ ي َي َد
َ ْ ك َا َن ْت ُّصلْحُّ ال ُّْح َد ْيب َية ُّمقَد َم رة َو َت ْوط َئ رة َب
َ
ي ب َم َك َة م ْن
ض ُّه ْم َب ْع ر
ُّ َوك َل َ َم َب ْع
َ ضا َو َنا َظ َر ُّه ِف ا ْال ْس َلم َو َت َمك َن َمن ا ْخ َت ََف م َن ال ُّْم ْسلم
َ  َوا،ا ْظ َها ر دينه
،َل ب َس َببه َب َشر كَثي ِف ا ْال ْس َلم
َ  َو َدخ، َوال ُّْم َنا َظ َرة عَل َْيه،لد ْع َوة ال َْيه
}َك فَ ْت رحا ُّمبی رنا
َ  {ا نَا فَ َت ْح َنا ل:لل فَ ْت رحا ِف ق َْوله
ُّ َو ل َهذَ ا َس َما ُّه ا

হুদাইববয়ার সবন্ধ মূলতঃ বেল মহান মক্কা ববজবয়র ভূবমকা। এ সবন্ধর
মাধযবম মানুবির জান-মাবল বনরাপিা প্রবতবষ্ঠত হয়। কাবফর-মুসলমান
পারস্পবরক মতবববনময় ও ইসলামী দৃবষ্টভবে আদান-প্রদাবনর সুবযাগ
সতবর হয়। মক্কায় আত্মবগাপবন োকা মুসলমানরা পূর্ত ধমতীয় স্বাধীনতা
লাভ কবর। বযাপকভাবব মানুি ইসলাবম প্রববশ করবত োবক। এ
কারবর্ই আল্লাহ তা‘আলা এ সবন্ধ চুবক্তবক ‘সুস্পষ্ট ববজয়’ আেযাবয়ত
কবরবেন’। (যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৬৯)
তবব হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত স্বােবরত হওয়ার পর প্রােবমক পযতাবয়
বাহ্ দৃবষ্টবত তা নীবতগত পরাজয় মবন হওয়ায় সাহাবাবয় দকরাবমর
জন্যও তা দমবন দনওয়া কষ্টকর বেবলা।
বীর সাহাবী হযরত উমর ফারুক রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর কাবে অনুবযাগ কবর বলবলন, ‘দহ আল্লাহর রাসূল!
আমরা সবতযর উপর আর কাবফররা বমেযার উপর প্রবতবষ্ঠত, এ কো
বক সবঠক নয়? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
অবেই সবঠক! হযরত উমর রা. পুনরায় বজোস করবলন, আমাবদর
শহীদরা জান্নাতী আর তাবদর মৃতরা জাহান্নামী, এ ববোসও বক বনভুতল
নয়? নবীজী বলবলন, হ্াাঁ অবেই! এরপর উমর রা. বলবলন,
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তবব দকন আমরা আমাবদর দ্বীবনর দেবত্র এমন পরাজয়মূলক শতত
দমবন দনব? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
،»لل ا َب ردا
َ ول الل َو لَ ْن ُّي
ُّ  اّن َر ُّس،« َيا ا ْب َن الْ َخ َطاب
ُّ ضي َعِن ا
‘দহ োিাববর পুত্র! বনিয় আবম আল্লাহর রাসূল! কাবজই আল্লাহ
তা‘আলা কেবনাই আমাবক ধ্বংস করববন না!...
এরপর যেন উপবরাক্ত আয়াত সহ সূরা ফাত্হ অবতীর্ত হবলা, তেন
উমর রা. তা শুবন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক বলবলন,
‘সবতযই বক এ পরাজয় ববজবয় রূপান্তবরত হবব? নবীজী বলবলন,
“হ্াাঁ”। উমর রা. সন্তুষ্ট হবয় দগবলন।’ ( মুসবলম শরীফ, হা. নং ১৭৮৫)
পরবততীবত সকল সাহাবাবয় দকরামই বুঝবত দপবরবেবলন দয, মক্কা
ববজবয়র পটভূবম রবচত হবয়বে এই হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত দেবকই।
হযরত আব্দুল্লাহ ইববন মাসঊদ রা. ববলন,
. َو َن ْح ُّن َن ُّع ُّد الْ َف ْتحَ ُّصلْحَ ال ُّْح َد ْيب َية،ون الْ َف ْتحَ فَ ْتحَ َم َك َة
َ ا نَك ُّْم َت ُّع ُّد
‘দতামরা ফাতবহ মক্কাবক ফাত্হ (ববজয়) মবন কর, অেচ আমরা
(সাহাবাবয় দকরাম) দতা হুদাইববয়ার সবন্ধবকই ফাত্হ মবন করতাম।
(তাফসীবর ইববন কাসীর, সূরা ফাতহ, আয়াত:১)

পরাজয় দযভাবব ববজবয় রূপান্তবরত হবলা
হুদাইববয়ার সবন্ধ মুসলমানবদর জন্য বাবহ্কভাবব যবদও পরাজয়মূলক
বেল, বকন্তু বািবতার বনবরবে তাবত ইসলাম ও মুসলমানবদর জন্য
চূোন্ত ববজয় তো মক্কা ববজবয়র দপ্রোপট রবচত হবয়বেল। মুফাবক্কবর
ইসলাম সাইবয়যদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার “আস
সীরাতুন্নবববয়যাহ” গ্রবন্থ হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্তর মাধযবম ইসলাবমর
চূোন্ত ববজবয়র দপ্রোপট রচনার ববশদ বববরর্ উেৃত কবরবেন। যার
কবয়কবট বননরুপ:
১. নবশবক্তর উত্থান
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এ চুবক্তর মাধযবম ইসলাম ‘জাযীরাতুল আরবব’ এক নবশবক্তরূবপ
এমনভাবব আববভূতত হবলা দয, সমগ্র আরব তাবদর শবক্তর স্বীকৃবত
বদবয় সবন্ধ করবত বাধয হবয়বেল।
২. যুেববরতী
এ চুবক্তর মাধযবম সশে দ্বন্দ্ব-সংঘাবতর ধারা বন্ধ হবয় দগবলা।
মুসলমানরা বনবিবন্ত-বনববতবে ইসলাবমর প্রচার প্রসাবর আত্নবনবয়াবগর
উমেরুক্ত সুবযাগ দপবয় দগবলা।
৩. ববে দরবাবর ইসলাম
হুদাইববয়া সবন্ধ চুবক্তর পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
পারস্য, দরাম সহ বববভন্ন সম্রাবজযর বাদশাহর বনকট ইসলাবমর
দাওয়াত সববলত পত্র দপ্ররর্ কবরন।
৪. মক্কার দূবল
ত মুসলমানবদর ধমতীয় স্বাধীনতা লাভ
মক্কার দয সকল মুসলমান দকান অপারগতা বশত বহজরত করবত না
পারার দরুর্ অসহায়বত্বর জীবন অবতবাবহত করবেবলা, এই সবন্ধ
চুবক্তর মাধযবম তারা পূর্ত ধমতীয় স্বাধীনতা লাভ করবলা।
৫. ইসলাবমর দস ন্দবযতর প্রচার-প্রসার
সবন্ধ চুবক্তর মাধযবম যুে বন্ধ হবয় দগবল কাবফররা ইসলাবমর দস ন্দযত
কাে দেবক দদোর সুবযাগ দপবয় দগবলা। ফবল ইসলাবমর বনমতল
আবলায় তাবদর হৃদয়াকাশ দেবক কুফর-বশরবকর অন্ধকার দূর হবয়
দযবত লাগবলা। এভাবব মক্কা ববজবয়র আবগই তারা বযাপকভাবব
ইসলাবম প্রববশ করবত লাগবলা।
ইমাম যুহরী রহ. ববলন, “হুদাইববয়ার সবন্ধ পরবততী দু’বেবর ইসলাম
গ্রহর্কারীবদর সংেযা পূবতবততী সমবয় ইসলাম গ্রহর্কারীবদর সংেযার
তুলনায় দববশ বেল!” ইববন বহশাম রহ. ববলন, “ইমাম যুহরীর এ
কোর প্রমার্ হবলা, হুদাইববয়া সবন্ধর সময় মুসলমানবদর সংেযা বেল
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মাত্র ১৪০০। আর মাত্র দু’বেবরর বযবধাবন মক্কা ববজবয়র সময়
মুসলমানবদর সংেযা দাাঁবেবয়বেল ১০, ০০০ (দশ হাজার)!”
৬. োবলদ ইববন ওলীদ রা. এর ইসলাম গ্রহর্
হুদাইববয়ার সবন্ধর ফবল ইসলাম গ্রহর্কারী এ সকল নও মুসবলবমর
মবধয ‘আল্লাহর তরবারী’ েযাত হযরত োবলদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. ও
বেবলন। দয তরবারী ইসলাবমর পবে কেবনা দকাবনা ময়দাবন পরাবজত
হয়বন! (আল ইসাবাহ, ২:২১৫; সীরাবত ইববন বহশাম, ৩:৩৩৭)
মক্কা ববজবয়র বাবহ্ক দপ্রোপট:
কুরাইশ কতৃক
ত হুদাইববয়া সবন্ধ চুবক্ত ভে
মক্কা ববজবয়র মূল দপ্রোপট হুদাইববয়ার সবন্ধর মাধযবম রবচত হবলও
মক্কা অবভমুবে সশে অবভযান পবরচালনার জন্য একবট তাৎেবর্ক
উপলবের প্রবয়াজন বেল। কুরাইশ কতৃতক সবন্ধ চুবক্ত ভবের মাধযবম তা
পূর্ততা লাভ কবর।
আল্লামা আইনী রহ. ফাতবহ মক্কার এই বাবহ্ক দপ্রোপট প্রসবে
ববলন, ‘মক্কার কুরাইশরা হুদাইববয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর সাবে কৃত সবন্ধ চুবক্ত ভে কবরবেবলা। এ েবর নবীজীর
কাবে দপ াঁেবল নবীজী মক্কা অবভমূবে অবভযান পবরচালনা কবরন।
(উমদাতুল কারী, ১২:২৬০)

হুদাইববয়ার যুে ববরবতর চুবক্ত অনুযায়ী কুরাইশবদর জন্য
মুসলমানবদর সাবে বকংবা তাবদর দকাবনা বমত্র দগাবত্রর সাবে প্রতযে
বকংবা পবরাে লোইবয় অবতীর্ত হওয়া বনবিে বেবলা। বকন্তু কুরাইশরা
এ চুবক্ত লঙ্ঘন কবর দফবল...।
হযরত ইকরামা রহ. ববলন, ‘ হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্তর পর আরব
দগাত্র সমূবহর মধয হবত বনু েুজাআ মুসলমানবদর সাবে এবং বনু বকর
কুরাইশবদর সাবে সমবত্র চুবক্তবত আবে হবলা। বনু বকর আর বনু
েুজাআর মবধয জাবহলী যামানা হবত সশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবযাহত বেল।
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বনু বকর কুরাইশবদর সহবযাবগতায় পূবত শত্রুতার পবরবশাধ বনবত
বেপবরকর হবলা। কুরাইশরাও তাবদর সবতাত্মক সহবযাবগতা
করবলা।’
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, বনু বকবরর সরদার নওবফল ইববন
মু‘আববয়ার দনতৃবত্ব ‘ওতীর’ নামক এক জলাশবয়র বনকট তারা বনু
েুজাআর উপর হামলা করবলা। বনু েুজাআ ‘হারাবমর সীমানায় আশ্রয়
বনবলও বনু বকর হারাবমর বনবিেতা উবপো কবর হতযাযে চাবলবয়
দগবলা।
ইবন সাদ রহ. ববলন, কুরাইশবদর মধয হবত সাফওয়ান ইববন
উমাইয়যা, হুয়াইবতব ইববন আব্দুল উযযা, বমকরাজ ইববন হাফস
প্রমূে কাবফর রর্ােবন বনু বকবরর প্রতযে সহবযাবগতায় অবতীর্ত
হবলা। ইমাবম মাগাযী, মূসা ইববন উকবা কুরাইশবদর মধয হবত শাইবা
ইববন উসমান ও সাহল ইববন আমর এর নামও উবল্লে কবরবেন।
(মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাবত ইববন সা‘আদ,
২:৩১৬)

নবীজীর দরবাবর বনু েুজাআর ফবরয়াদ
লোই দশি হবল বনু েুজাআর একবট প্রবতবনবধ দল মদীনায় নবীজীর
সাবে সাোবতর উবেবে আগমন করবলা। ইববন সা‘দ রহ. এ
প্রবতবনবধ দবলর দনতা বহবসবব আমর ইববন সাবলম এর নাম উবল্লে
কবরবেন। (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাবত ইববন
সা‘আদ, ২:৩১৭)

আমর ইববন সাবলম, বনু বকবরর লোই এবং কুরাইশবদর
সহবযাবগতা ও তাবদর সবন্ধ ভবের কো দীঘত এক কববতায় আববগঘন
ভািায় উপিাপন কবরন। ‘মুসান্নাবফ ইববন আবী শায়বা’র উবল্লবেত
বর্তনায় উেৃত দস কববতাসমূবহর দুবট পংবক্ত বননরূপ..
َيا َر ُّب اّن َناشد ُّم َحم رَدا حل َْف ا بی َنا َوا بيه ا ْال ْتل ََدا
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لل َن ْص رراا ي ََدا َوا ْدعُّ ع َبا َد الل َيا ُّتوا َم َد ردا
ُّ فَا ْن ُّص ْر َه َداكَ ا

‘দহ আমার প্রবতপালক! আবম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লামবক দসই সমবত্র চুবক্ত স্বরর্ কবরবয় বদবে, যা সম্পাবদত
হবয়বেল আমাবদর এবং তার পূবত পুরুিবদর মাবঝ।
( দহ আল্লাহর রাসূল!) আমাবদর সাহাযয করুন। এবং আল্লাহর
বান্দাবদরবক আহবান করুন, যাবত তারা সাহাবযযর জন্য উপবিত
হয়।’
ইববন ইসহাক রহ. ববলন,
এ ফবরয়াদ শুবন বলবলন,

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
نصرتياعمروبنسامل

দহ আমর ইববন সাবলম! দতামাবক অবেই সাহাযয করা হবব। (ফাতহুল
বারী, ৭:৬৩৫)

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইববন উমর রা. ববলন, এরপর নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত যামুরা রা. দক পত্র বাহক
বহবসবব মক্কার কুরাইশবদর বনকট এ মবমত সংবাদ দপ্ররর্ কবরন দয,
তারা দযন বতনবট প্রিাববর দকাবনা একবট গ্রহর্ কবর দনয়,
১. বনু েুজাআর বনহত বযবক্তবদর রক্তপর্ আদায় কবর বদবব।
২. অেবা বনু বকবরর সাবে কৃত সমবত্র চুবক্ত ভে কবর পৃেক হবয় যাবব।
৩. বকংবা হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত ভবের প্রকাে দঘাির্া বদবয় বদবব।
পত্রবাহক যেন সংবাদ বনবয় মক্কায় দপ াঁেবলা, তেন কুরাইশবদর পে
হবত কুরতা ইববন আমর এ জবাব পাঠাবলা দয, আমরা হুদাইববয়ার
সবন্ধ চুবক্ত ভবের জন্য সতবর আবে। জবাব বনবয় দূত রওয়ান হবয়
যাওয়ার পরেবর্ই তাবদর দবাধদয় হবলা এবং হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত
নবায়বনর জন্য তারা আবু সুবফয়ানবক মদীনায় দপ্ররর্ করবলা। (ফাতহুল
বারী, ৭:৬৪২)

কুরাইশবদর সবন্ধ নবায়ন প্রবচষ্টা
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আবু সুবফয়ান মদীনায় এবস উপবিত হবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয় দকরামবক বলবলন,
يج ُّع َراض ريا ب َغ ْي َحا َجته
ْ َ ق َْد َجا َءك ُّْم ا ُّبو ُّسف َْيا َن َو َس
‘দতামাবদর বনকট আবু সুবফয়ান এবস উপবিত হবে। আর দস তাাঁর
উবেে সাধবন বযেত হবয়ই বফবর যাবব’। (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা.
নং ৩৮০৫৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর প্রবত ভাবলাবাসা !
আবু সুবফয়ান মদীনায় দপ বে প্রেমত তার কন্যা নবীজীর বববব উবম্ম
হাবীবা রা. এর কাবে দগবলন।
উবম্ম হাবীবা রা. এর নাম হবলা ‘রমলা’। মদীনায় বহজরবতর আবগ
যেন মুসলমানরা হাবশায় বহজরত কবরবেবলন তেন তাবদর মবধয
উবম্ম হাবীবাও বেবলন। হাবশায় োকা অবিায় নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক বববাবহর প্রিাব পাঠান। হাবশার বাদশাহ
‘নাজাশী’ চারশত দীনাবরর মহর বনবজর পে হবত আদায় কবর বদবয়
উবম্ম হাবীবা রা.বক নবীজীর সাবে বববয় দদন। (যাদুল মা‘আদ, ১:১০৬)
আবু সুবফয়ান যেন উবম্ম হাবীবার কাবে দপ াঁেবলন, তেন উবম্ম
হাবীবা রা. বপতাবক দদবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর
ববোনা উবঠবয় দফলবলন, যাবত বপতা নবীজীর ববোনায় বসবত না
পাবর। আবু সুবফয়ান কন্যার এ আচরর্ দদবে অবাক হবয় বজবেস
করবলা, দহ কন্যা! তুবম এ ববোনা দকন উবঠবয় রােবল? এ ববোনাবক
আমার দযাগয মবন কবরা না, নাবক আমাবক এ ববোনার দযাগয মবন
কবরা না? উবম্ম হাবীবা রা.বলবলন,
ب ا ْن َت ْجل َس
َ  فَل َْم اح،لل عَل َْيه َو َسل َ َم َوا ْن َت ُّم ْشرك َنجس
ُّ ُّه َو ف َراش َر ُّسول الل َص َٰل ا
،ع ََٰل ف َراشه
‘এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববোনা।
আপবন দতা মুশবরক, আর মুশবরক দতা নাপাক হবয় োবক। কাবজই
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর ববোনার উপর দকাবনা
নাপাক বযাবক্ত বসবব এটা আবম কেবনাই পেন্দ করববা না।’
আবু সুবফয়ান বলবলা, দহ আমার দমবয়! সবতযই আমার দেবক
বববেবদর পর দতামার মাবঝ অবনক ববরূপ পবরবততন ঘবটবে!’
এরপর আবু সুবফয়ান নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
দরবাবর উপবিত হবয় সবন্ধ নবায়বনর দাবব জানাবলন। নবীজী দকাবনা
জবাব বদবলন না। (যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫০)
আবু সুবফয়ান, দরবাবর নববী দেবক বযেত হবয় এবক এবক আবু বকর
রা. উমর রা. এর কাবে দগবলন। বকন্তু দকউই এ বযপাবর নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কাবে সুপাবরশ করবত সম্মত হবলন
না। পবরবশবি হযরত আলী রা. এর পরামবশত এককভাবব মসবজবদ
নববীবত সবন্ধ নবায়বনর দঘাির্া বদবয় মক্কায় চবল এবলন। কুরাইশরা
আবু সুবফয়াবনর আগমবর্র অবপোয় প্রহর গুনবেবলা। যেন তারা
জানবত পারবলা দয, আবু সুবফয়ান, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর দরবার দেবক সবন্ধ নবায়বনর দকাবনা প্রবত্রুতবত োোই
দকবল এককভাবব দঘাির্া বদবয় চবল এবসবে, তেন তাবক
অবভসম্পাত কবর বলবলা,
 َو َال ا َت ْي َت َنا ب ُّصل ْ ٍح, لل َما ا َت ْي َت َنا ب َح ْر ٍب فَ َن ْحذَ َر
ِ ٰ  َوا, لل َما َرا ْي َنا ك َا ل َْي ْوم َوا ف َد ق َْو ٍم
ِ ٰ َوا
فَ َنا َم َن
দোদার কসম! দতামার মত বনববতাধ দকাবনা প্রবতবনবধ আমরা আবগ
কেবনা দদবেবন। আল্লাহর শপে! তুবম না যুবের সংবাদ বনবয় এবসবো
দয, আমরা তার প্রস্তুবত বনবত পাবর। আর না সবন্ধর সুসংবাদ বনবয়
এবসবো দয, আমরা বনবিন্ত হবত পাবর! (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা,
হা. নং ৩৮০৫৭)

ববজয়াবভযাবনর প্রস্তুবত
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আবু সুবফয়ান চবল যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম অতযান্ত দগাপনীয়তার সাবে অবভযাবনর প্রস্তুবতর জন্য
সাহাবাবয় দকরামবক বনবদতশ বদবলন । এবং আম্মাজান আবয়শা রা. দক
বলবলন,
ك ا َح ردا
َ َجهزيِن َو َال ُّت ْعلم َن بذَ ل

‘আমার সফবরর সরঞ্জাম প্রস্তুত কবরা। আর কাউবক এ বযাপাবর বকেু
জাবনও না’।
কন্যা আবয়শা রা. এর প্রস্তুবত দদবে বপতা হযরত আবু বকর রা. নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক অবভযাবনর কারর্ বজবেস করবল
নবীজী বলবলন,
ا نَ ُّه ْم ا َو ُّل َم ْن غ ََد َر
বনিয় কাবফররা [হুদাইববয়ার সবন্ধ চুবক্ত ভে কবর] সবতপ্রেম গাোরী
কবরবে! (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)
হাবতব ইববন আবী বালতাআ রা. -এর বচবঠ
ইববন ইসহাক রহ. ববলন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
যেন অবভযাবনর বসোন্ত চূোন্ত কবর দফলবলন, তেন সাহাবী হযরত
হাবতব ইববন আবী বালতাআ রা. এ অবভযাবনর সংবাদ সববলত একবট
বচবঠ ‘সারা’ নাম্মী এক মবহলার মারফবত মক্কাবাসীর বনকট দপ্ররর্
কবরন। মূসা ইববন উকবা রহ. এর মবত এ মবহলাবক দশ দীনাবরর
পাবরশ্রবমক প্রদান করা হবয়বেল।
বচবঠর ভািা বেল,
 يسري، جاءكُم بِجيْش كالليل، فان رسُول الله صلى الله عليْهِ وسلم، يا معشر قُريْش:اما بعد
. فانظروا النفسكم والسالم، واجنز لهُ وعده، فوالله لو جاءكُم وحده نصره الله عليْكُم،كالسيل
দহ কুরাইশগর্! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দতামাবদর
বনকট এমন এক বাবহনী বনবয় দধবয় আসবেন, যারা বনকি রাবতর
মত [চাবরবদক দেবয় দফলবব], যাবদর গবত হবব প্লাববনর দস্রাবতর
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ন্যায়। আল্লাহর কসম! যবদ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
একাই দতামাবদর দমাকাববলায় অবতীর্ত হন, তবুও আল্লাহ তা‘আলা
বনজ প্রবত্রুতবত পূরর্াবেত তাবক দতামাবদর উপর ববজয়ী করববন।
সুতরাং দতামরা বনবজবদর বাাঁচাবনার বচন্তা কবরা। সালাম। (ফাতহুল বারী,
৭:৬৩৫-৬৩৬)

বুোরী শরীবফর বর্তনায় এবসবে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধযবম হাবতব রা. এর বচবঠর বযাপাবর অবগত হবয়
হযরত আলী রা., হযরত যুবাবয়র ইবনুল আওয়াম রা., হযরত আবু
মারোদ রা. ও হযরত বমকদাদ রা. এ চারজন সাহাবীবক বনবদতশ প্রদান
করবলন দয,
 َم َع َها ك َتاب م ْن،ي
ُّ  فَا َن ب َها ا ْم َراةر م َن ا،«ا ْن َطلقُّوا َح َّت َتا ُّتوا َر ْو َض َة َخا ٍخ
َ لم ْشرك
»ي
ُّ َحاطب ْبن اِب َبل ْ َت َع َة ا َل ا
َ لم ْشرك
দতামরা দববরবয় পে। “রওজাবয় োে” নামক িাবন দতামরা
মুশবরকবদর প্রবত দপ্রবরত হাবতববর বচবঠ বহর্কাবরর্ী এক মুশবরক নারী
দক পাবব...!
নবীজীর কোর সতযতার উপর সাহাবাবয় দকরাবমর ঈমান!
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর বনবদতশ মত চার সাহাবী
“রওজাবয় োে” নামক িাবন বগবয় দস মবহলাবক দদেবত দপবয় ধবর
দফলবলা। এবং তাবক বজোসাবাদ শুরু করবলা। মবহলা বচবঠর কো
পুবরাপুবর অস্বীকার কবর বসবলা। চার সাহাবী মবহলার প্রােবমক তল্লাশী
কবর দকাবনা বচবঠ েুাঁবজ দপবলন না। বকন্তু সাহাবাবয় দকরাবমর ঈমান
দতা বেবলা এমন দয, দচাবের দদো ভুল হবত পাবর, বকন্তু নবীজীর
কো কেবনাই অসতয হবত পাবর না। এ কারবর্ই তাাঁরা মবহলাবক হুমবক
বদবয় বলবলন,
 لَ ُّت ْخرج َن الك َتا َب ا ْو لَ ُّن َجر َد َنك،لل َعل َْيه َو َسل َ َم
ُّ َما كَذَ َب َر ُّس
ُّ ول الل َص َٰل ا

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

118

‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কেবনাই অসতয ববলনবন।
তুবম হয়বতা বচবঠ দবর কবর দদবব। আর না হয়বতা আমরা দতামাবক
বববে কবর তল্লাশী বনবত বাধয হববা’!
মবহলা বাধয হবয় তার শরীবরর দপেন বদবক [বদবহর বনম্মাংবশর
পবরবধয় বে] ইযার -এর মবধয গুবজ রাো মাো হবত প্রলববত চুবলর
দবর্ীর অগ্রভাগ দেবক বচবঠ দবর কবর বদবলা।
চার সাহাবী যেন বচবঠ বনবয় নবীজীর দরবাবর দপ েবলন, তেন
নবীজী হাবতববক দেবক বচবঠর কারর্ সম্পবকত বজবেস করবলন।
হাবতব রা. বলবলন, “দহ আল্লাহর রাসূল! আমার বযপাবর বসোন্ত
গ্রহবর্র দেবত্র তাোহুো করববন না। (আবম যা কবরবে তার কারর্
হবলা) আবম কুরাইবশর সাবে সমবত্র চুবক্তবত আবে বেলাম। আপনার
সেী অন্যান্য মুহাবজরগবর্র বহজরতকালীন মক্কায় দরবে আসা ধনসম্পদ ও পবরবার-পবরজবনর দহফাজবতর জন্য আত্মীয়-স্বজন দসোবন
রবয়বে। বকন্তু আমার ধন-সম্পদ ও পবরবার-পবরজন দহফাজবতর জন্য
দকাবনা অবলবন দসোবন দনই। যেরুর্ আবম দচবয়বেলাম, এ বচবঠর
মাধযবম কুরাইশরা দযন আমার প্রবত কৃতে হয়। এবং কৃতেতার
অনুভূবত দেবক মক্কায় দরবে আসা আমার পবরবার-পবরজনবদর দকাবনা
েবত করা দেবক তারা ববরত োবক। আবম এ কাজ এ জন্য কবরবন দয,
আবম মুরতাদ হবয় দগবে, বকংবা এ জন্যও কবরবন দয, আবম কুফবরর
উপর সন্তুষ্ট আবে..!”
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবতব রা. এর আত্মপে
সমেতনবক সতযায়ন কবর বলবলন, “বনিয় দস [হাবতব] সতয কো
ববলবে। ”
এতদ্বসবেও হাবতব রা. এর এ কমতকাডে দযবহতু বাহ্দৃবষ্টবত বভন্নরকম
মবন হবেল, তাই বীর সাহাবী হযরত উমর রা. তা বরদাশত করবত
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না দপবর ববল দফলবলন, ‘দহ আল্লাহর রাসূল! আমাবক অনুমবত প্রদান
করুন, আবম এই মুনাবফবকর গদতান উবেবয় বদই!’
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,

 ا ْع َمل ُّوا:لل ا َطل َ َع ع ََٰل َم ْن َشه َد َب ْد ررا فَ َقا َل
َ  َو َما ُّي ْدر،ا نَ ُّه ق َْد َشه َد َب ْد ررا
َ يك ل ََع َل ا

َما ش ْئ ُّت ْم فَق َْد َغف َْر ُّت لَك ُّْم

‘দহ উমর! হাবতব দতা বদবরর যুবে অংশগ্রহর্ কবরবে। তুবম বক জাবনা
না দয, আল্লাহ তা‘আলা বদর যুবে অংশগ্রহর্কারীবদর পূবতাপর সবত
ববিবয় অবগত হবয়ই ববলবেন দয,
[ দহ বদর যুবে অংশগ্রহর্কারীগর্!], দতামরা যা ইো কবরা! আবম
দতামাবদর আবগ-পবরর সকল গুনাহ মাফ কবর বদবয়বে!’
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর কো শুবন উমর রা. দকাঁবদ
দফলবলন এবং বনবজর ভুল বুঝবত দপবর বলবলন, “আল্লাহ এবং তাাঁর
রাসূলই সমযক অবগত!”
এর পরপরই সূরা মুমতাবহনার এ আয়াত নাবযল হবলা,

هْي با ل َْم َودَة َو ق َْد
ْ ْ َی َو َع ُّد َوك ُّْم ا ْو ل َيٓا َء ُّتلْق ُّْو َن ال
ْ ىيا يُّ َها الَذ ْي َن ىا َم ُّن ْوا َال َت َتخذُّ ْوا عَ ُّدو

لر ُّس ْو َل َو ا يَا ك ُّْم ا ْن ُّت ْؤم ُّن ْوا بالل َربك ُّْم ا ْن
َ َکف َُّر ْوا ب َما َجٓا َءك ُّْم م َن ال َْح ۚق ُّي ْخر ُّج ْو َن ا
هْي با ل َْم َودَة َو ا َنا اعْل َ ُّم
ْ ْ َٰل َوا ْبت َغٓا َء َم ْر َضاِت ْ ُّتس ُّر ْو َن ال
ْ ُّك ْن ُّت ْم َخ َر ْج ُّت ْم ج َها ردا ِف ْ َسب ْي

َ ب َما ا ْخف َْی ُّت ْم َو َما اعْل َ ْن ُّت ْم َو َم ْن يَف َْعل ْ ُّه م ْنك ُّْم فَق َْد َض َل َس َوٓا َء ا
○ لسب ْيل
‘দহ মুবমনগর্! দতামরা যবদ আমার সন্তুবষ্ট লাবভর উবেবে আমার পবে
বজহাবদর জন্য (ঘর দেবক) দবর হবয় োবকা, তবব আমার শত্রু ও
দতামাবদর বনবজবদর শত্রুবক এমন বন্ধু বাবনও না দয, তাবদর কাবে
ভাবলাবাসার বাততা দপ াঁোবত শুরু করবব, অেচ দতামাবদর কাবে দয
সতয এবসবে, তাাঁরা তা এমনই প্রতযােযান কবরবে দয, রাসূলবক
এবং দতামাবদরবকও দকবল এ কারবর্ (মক্কা হবত) দবর কবর বদবে
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দয, দতামরা দতামাবদর প্রবতপালক আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান
এবনবো। দতামরা দগাপবন তাবদর সাবে বন্ধুত্ব কবরা, অেচ দতামরা
যা বকেু দগাপবন কবরা ও যা বকেু প্রাকাবে কবরা আবম তা ভাবলাভাবব
জাবন। দতামাবদর মবধয দকউ এমন করবল দস সরল পে দেবক ববচুযত
হবলা। (সূরা মুমতাবহনা, আয়াত:১; বুোরী শরীফ, হা. নং ৩০৮১,৩৯৮৩, ৪২৭৪)
ববজবয়র পবে রওনা
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সকল প্রস্তুবত সম্পন্ন
কবর সাহাবাবয়বকরামবক বনবয় মক্কা অবভমুবে রওনা হন। মক্কা
অবভমুবে নবীজীর এ অবভযান সম্পবকত কুরাইশরা সম্পূর্ত দব-েবর
বেবলা। (মুসতাদরাবক হাকীম, হা.নং ৪৩৫৯)
বহজরী ৮ম সবনর তৃতীয় রমযাবন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম মদীনা দেবক মক্কা ববজবয়র উবেে দবর হন। আর ১৩তম
রমযাবন মক্কায় প্রববশ কবরন। মাবঝ বার বদন পবে দকবট যায়।
রওয়ানার প্রাক্কাবল নবীজী হযরত আবু রূহম বগফারী রা. দক মদীনায়
বনবজর িলাবভবিক্ত বনবতাচন কবর যান। এ সমবয় নবীজীর সফরসেী
মুহাবজর ও আনসার সাহাবাবয় দকরাবমর সংেযা বেবলা দশ হাজার।
(ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৮; উমদাতুল কারী, ১২:২৬৩)

দরাযা দভবঙ দফলা...
ফাতবহ মক্কার এ সফবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবং
সাহাবাবয় দকরাম সকবলই দরাযাদার বেবলন। ‘কুদাইদ’ ও ‘উসফান’
এলাকাদ্ববয়র মধযবততী “কাদীদ” নামক একবট জলাশবয়র বনকবট
দপ বে নবীজী দরাযা দভবঙ দফবলন এবং সাহাবাবয় দকরামবকও দভবঙ
দফলবত বনবদতশ দদন। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪২৭৯; মুসনাবদ আহমাদ, হা.
নং ১১৮২৫)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাবিরী রহ. ববলন, ‘মুসাবফবরর জন্য সফর
অবিায় দরাযা না রাোর অনুমবত রবয়বে। তবব ফাতবহ মক্কার এ সফবর
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুসাবফর হওয়ার কারবর্ দরাযা
ভাবেন বন, বরং দরাযা ভাঙার উবেে বেবলা উম্মাতবক এ কো
বুঝাবনা দয, রর্ােবন কাবফরবদর ববরুবে বজহাদরত মুজাবহদবদর
জন্য শারীবরক দূবতলতা দূরীকরবর্র বনবমবি দরাযা দভবঙ দফলারও
অবকাশ রবয়বে’। (ফাতহুল বারী, ৬:১১৩)
েমা ও উদারতার নবী!
মক্কা ও মদীনার মধযবততী “সাবনয়যাবয় ইকাব” নামক িাবন দপ াঁোবনার
পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর চাচাবতা ভাই আবু
সুবফয়ান ইববন হাবরস এবং ফুফাবতা ভাই আব্দুল্লাহ ইববন আবী
উমাইয়াহ যারা এ যাবত কাবফর বেবলন নবীজীর সাবে সাোবতর
উবেবে আগমন করবলন। উম্মুল মুবমনীন উবম্ম সালামা রা. তাবদরবক
সাোত দাবনর বযাপাবর নবীজীর কাবে সুপাবরশ করবলন। দযবহতু
তারা নবীজীবক ইবতাপূববত নানাভাবব কষ্ট বদবয়বেবলা, কাবজই নবীজী
তাবদর সাবে সাোবত সম্মত হবলন না, বকন্তু তারা বনবজবদর অপরাধ
স্বীকার করতঃ েমা দচবয় ইসলাম গ্রহবর্র আবতত জাবনবয় অতযন্ত
আববগঘন ভািায় বকেু কববতা আবৃবি করবলন। ফবল দয়ার নবী
তাবদরবক েমা কবর বদবলন, তারা ইসলাম গ্রহর্ কবর ধন্য হবলন।
(মুসতাদরাবক হাবকম, হা. নং ৪৩৫৯)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রা.
বযবন ইসলাম গ্রহর্ করত নবীজীর হুকুবম মক্কায় রবয় বগবয়বেবলন,
পবরবারসহ বহজরবতর উবেবে দবর হবয়বেবলন, পবেমবধয বতবনও
‘জুহফা’ নামক িাবন নবীজীর সাবে বমবলত হন। (সীরাবত ইববন বহশাম,
৪:৪২; যাদুল মা‘আদ)

মক্কার উপকবণ্ঠ...
সফররত অবিায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন
সাহাবাবয়বকরামবক বনবয় “মাররুযযাহরান” নামক িাবন দপ েবলন,
তেন নবীজী সেী সাহাবাবয় দকরাবমর প্রবতযকবক বনজ বনজ তাবুর
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সামবন আগুন জালাবনার আবদশ বদবলন। বনবদতশ মবতা আগুন
জালাবনা হবলা। দস রাবত সাহাবাবয় দকরাবমর প্রজ্জ্ববলত মশাল বেবলা
দশ হাজার।
নবীজী দযবহতু ইবতাপূববত কুরাইশবদর সবন্ধ নবায়ন আববদন
প্রতযােযান কবরবেবলন, ফবল কুরাইশরা বনবিতভাবব না জানবলও
মক্কা আক্রমবর্র বযাপাবর তাবদর দৃঢ় আশঙ্কা বেবলা ।
এ আশঙ্কা দেবকই মক্কার কাবফররা সংবাদ সংগ্রবহর উবেবে আবু
সুবফয়ান, হাকীম ইববন বহযাম ও বুদাইল ইববন ওরকা এ বতনজনবক
দপ্ররর্ করবলা। “মাররুযযাহরান” দপ বে তারা যেন দদেবত দপবলা
দয, হবজ্জর সময় আরাফার ময়দাবন অসংেয হাজীরা রাবত্রযাপনকাবল
দযভাবব আগুন জালায়, দসভাবব অসংেয পবরমাবর্ আগুন জলবে,
তেন তারা অবাক হবয় দগবলা। এবং এবক অন্যবক এর কারর্ সম্পবকত
বজোসা করবত লাগবলা।
রাবতর দবলা দুশমবনর গবতবববধ পযতববেবর্র জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা. এর দনতৃবত্ব আনসারী
সাহাবাবদর এক জামা‘আতবক বনবয়াগ কবরবেবলন। (মুসান্নাবফ ইববন
আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

তারা আবু সুবফয়ান ও তার সােীদ্ববয়র অবিত্ব দটর দপবয় তাবদর
পাকোও কবর দফলবলা। (বুোরী শরীফ, হা.নং ৪২৮০)
ইবতামবধয নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর েচ্চবর চবে
নবীজীর চাচা আব্বাস রা. এবস উপবিত হবলন। আসন্ন ববপদ দটর
দপবয় পূবত বন্ধুবত্বর সূত্রতায় আবু সুবফয়ান হযরত আব্বাস রা. এর কাবে
মুবক্তর পন্থা কামনা করবলা! আব্বাস রা. তাবক েচ্চবরর বপবঠ ববসবয়
দ্রুত নবীজীর দরবাবরর উবেবশ রওয়ানা হবলন। কারর্ প্রবল আশঙ্কা
বেবলা দয, আল্লাহর এ দুশমনবক দদবে মুসলমানবদর তরবারী
দকািবে োকবব না। পবে হযরত উমর রা. আবু সুবফয়ানবক দদবে
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দফলবলন। আল্লাহ ও তাাঁর রাসূবলর চরম দুশমন আবু সুবফয়ানবক দদবে
উমর রা. এর মবতা আবশবক রাসূবলর পবে বনবৃত োকা দকান ক্রবমই
সম্ভব বেল না! কাবজই তাবক হতযার অনুমবত দনওয়ার উবেবশ ওমর
রা. তৎের্াৎ নবীজীর দরবাবরর উবেবশ েুটবলন। ইবতামবধয আব্বাস
রা. ও দরবাবর বরসালাবত দপ বে দগবলন। (শরহু মা‘আবনল আসর, হা.নং
৫৪৫০)

েমা মহানুভবতার বদ্বতীয় দৃষ্টান্ত!
ওমর রা. নবীজীর কাবে আবু সুবফয়ানবক হতযার অনুমবত দচবয়
বলবলন,
 ف ََدعِْن فَا ْضر ُّب ُّع ُّن َق ُّه, لل م ْن ُّه ب َل َعق ٍْد َو َال َع ْه ٍد
ُّ  ق َْد ا ْم َك َن ا, َهذَ ا ا ُّبو ُّسف َْيا َن
“দহ আল্লাহর রাসূল! এই দয, আবু সুবফয়ান, আমাবদর দকাবনা
প্রবচষ্টা োোই আল্লাহ তা‘আলা তাবক আমাবদর হিগত কবর
বদবয়বেন। সুতরাং আমাবক অনুমবত দান করুন, আবম তার গদতান
উবেবয় দদই!”
আব্বাস রা. বলবলন, “দহ আল্লাহর রাসূল! আবম তাবক বনরাপিা দান
কবরবে।”
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক হতযার অনুমবত বদবলন
না। বরং আব্বাস রা. দক বলবলন,
ك فَا َذا ا ْص َب ْح َت فَات َنا به
َ ب به ا َل َر ْحل
ْ ا ْذ َه

“ তাবক দতামার তাবুবত বনবয় যাও, সকাল দবলা বনবয় এবসা” ।
আবু সুবফয়াবনর ইসলাম গ্রহর্
সকাল দবলা যেন আব্বাস রা. আবু সুবফয়ানবক নবীজীর দরবাবর
উপবিত করবলন, তেন নবীজী তাবক ইসলাবমর দাওয়াত বদবয়
বলবলন,
لل؟
َ  ال َْم َيان ل, ك َيا ا َبا ُّسف َْيا َن
َ َو ْي َح
ُّ َك ا ْن َت ْش َه َد ا ْن َال الَ َه ا َال ا
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“দহ আবু সুবফয়ান! এেনও বক দতামার এ কোর সােয দদওয়ার সময়
আবসবন দয, আল্লাহ োো দকাবনা মাবুদ দনই?”
আবু সুবফয়ান ইসলাবমর বযাপাবর তাাঁর অন্তবরর সবন্দহান অবিার কো
ববল সােয প্রদাবন ববরত োকবলা। নবীজী আবার তাবক দাওয়াত
বদবলন,
ول الل
ُّ َك ا ْن َت ْش َه َد اّن َر ُّس
َ َك َيا ا َبا ُّسف َْيا َن ال َْم َيان ل
َ َو ْيل

“ দহ আবু সুবফয়ান! এেনও বক এ কোর সােয দদওয়ার সময়
আবসবন দয, বনিয় আবম আল্লাহর রাসূল!”
আবু সুবফয়ান এবারও দদাদুলযমানতা প্রকাশ করবলা। হযরত আব্বাস
রা. তাবক বলবলন, “ আবু সুবফয়ান! দতামার ধ্বংস দহাক! ইসলাম
গ্রহর্ কবরা! এবং দতামার গদতান উবে যাওয়ার আবগই এ কোর সােয
দাও দয, আল্লাহ োো দকাবনা মাবুদ দনই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।”
এরপর আবু সুবফয়ান তাওহীদ ও বরসালাবতর সােয প্রদান কবর
ইসলাবমর সুশীতল োয়ায় আশ্রয় বনল।
আবু সুবফয়ান যেন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
দরবাবর উপবিত হবলন এবং ইসলাম গ্রহর্ করবলন, তেন আব্বাস
রা. বনববদন করবলন,
، فَا ْج َع ْل لَ ُّه َش ْی رئا،ب َهذَ ا الْ َف ْخ َر
ُّ  ا َن ا َبا ُّسف َْيا َن َر ُّجل ُّيح،ول الل
َ َيا َر ُّس

“দহ আল্লাহর রাসূল! আবু সুবফয়ান একজন দনতৃিানীয় বযবক্ত। তার
বযবক্তত্ব সম্মান ও দগ রবময় ববিয় পেন্দ কবর। কাবজই (মক্কা
প্রববশকাবল) আপবন তাবক দগ রবময় দকাবনা ববিবয়র অবধকার দান
করুন।”
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলবলন,
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َل
َ  َو َم ْن َدخ، َو َم ْن اغْل َ َق َعل َْيه َدا َر ُّه ف َُّه َو امن،َل َدا َر اِب ُّسف َْيا َن ف َُّه َو امن
َ  َم ْن َدخ،« َن َع ْم
»ال َْم ْسج َد ف َُّه َوامن

হ্াাঁ, ( আজবকর বদবন মক্কাবাসীবদর মধয হবত) দয আবু সুবফয়াবনর
ঘবর প্রববশ করবব, দস বনরাপদ। দয বনজ ঘবর দরজা বন্ধ কবর আশ্রয়
বনবব দসও বনরাপদ। আর দয মসবজবদ হারাবম প্রববশ করবব, দসও
আজ বনরাপদ োকবব। (হাদীস নং ৩০২২)
আবু সুবফয়াবনর মুসবলম বাবহনী পযতববের্
আবু সুবফয়ানবক মক্কায় দপ্ররবর্র পূববত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম চাইবলন তাবক মুসবলম দসনাবাবহনীর দশ যতবীবযতর ঝলক
দদোবত!
আব্বাস রা. তাবক পাহাবের চূোয় বনবয় দগবলন। বীরত্ব ও
সাহবসকতার দূযবত েবেবয় সাহাবাবয়বকরাবমর জামা‘আত দোট দোট
দবল ববভক্ত হবয় পাহাবের দকাল দঘাঁবি পে অবতক্রম করবত লাগবলা,
আর আবু সুবফয়ান তা দদেবত লাগবলন। এক পযতাবয় আনসারী
সাহাবাবদর একবট বে জামা‘আত বনবয় হযরত সা‘দ ববন উবাদাহ রা.
এবগবয় এবলন। যার হাবত মুসবলম দসনাবাবহনীর ঝাডো বেবলা। আবু
সুবফয়ানবক দদবে (কাবফরবদর জুলুম বনযতাতবনর বযাপাবর আবু
সুবফয়াবনর অগ্রর্ী ভূবমকার কো মবন পবে যাওয়ায়) সা‘দ ববন উবাদা
রা. ববল উঠবলন,
،لي ْو َم ُّت ْس َت َح ُّل الك َْع َب ُّة
َ  ا،لمل ْ َح َمة
َ  ا،َيا ا َبا ُّسف َْيا َن
َ لي ْو َم َي ْو ُّم ا

“দহ আবু সুবফয়ান! আজ দতা ‘হতযার’ বদন, আজ কাবার মবধয
হতযাযবের সবধতা দদয়া হবব।” ( বুোরী শরীফ, হা. নং ৪২৮০)
ববনয় ও নম্রতার আবরা একবট দৃষ্টান্ত!
বকেুের্ পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আগমন করবলন।
ববনয়বশতঃ নবীজী বেবলন সাহাবাবদর একবট েুদ্র কাবফলার সাবে!
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আবু সুবফয়ান দযবহতু হযরত সা‘দ ববন উবাদার কোয় আতংবকত হবয়
বগবয়বেবলন, কাবজই নবীজীবক দদবেই দস সা‘দ ববন উবাদার কো
অবভবযাবগর সূবর জানাবলা। নবীজী তা শুবন বলবলন,
ْ  َو َي ْوم ُّت،لل فيه الك َْع َب َة
»ك ََس فيه الك َْع َب ُّة
ُّ  َو لَك ْن َهذَ ا َي ْوم ُّي َعظ ُّم ا،«كَذَ َب َس ْعد

সা‘দ ভুল ববলবে, আজ দতা কাবাবক সম্মাবনত করা হবব! আজ
কাবাবক বগলাফ দ্বারা সুসবজ্জত করা হবব!!
আবু সুবফয়ানবক লেয কবর সা‘দ ববন উবাদা রা. এর বক্তবয দযবহতু
বাহ্ দৃবষ্টবত দশাভনীয় বেল না, কাবজই নবীজী তার হাত দেবক ঝাডো
বনবয় বনবলন, তবব বতবন দযন কষ্ট না পান দস বদবক লেয দরবে ঝাডো
তার পুত্র ‘কায়স’ দক বদবয় বদবলন। এরপর স্বয়ং হযরত সা‘দ এর
অনুবরাবধ নবীজী দস ঝাডো কায়স দেবক বনবয় হযরত যুবাবয়র রা. দক
ধারর্ করবত বদবলন। (মুসনাবদ বাযযার, ৭৩১৬; ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৫)
আবু সুবফয়াবনর সতকতীকরর্
মুসবলম দসনাবাবহনীর শবক্তমিা পযতববের্ কবর আবু সুবফয়ান মক্কায়
চবল দগবলন। এবং বচৎকার কবর কবর মক্কাবাসীবক সতকত করবত
লাগবলন, পাশাপাবশ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
সুবনবদতষ্ট বনরাপিা দাবনর দঘাির্াও করবত লাগবলন। (তহাবী শরীফ, হা.
নং ৫০৫৪)

মক্কায় প্রববশ
সাহাবী হযরত ইববন উমর রা. ববলন,
ُّ  َو َخ َرجَ م َن الثَنيَة ا،لعل َْيا الَِت با ل َْب ْط َحاء
لس ْف َٰل
َ َدخ
ُّ َل َم َك َة م ْن ك ََدا ٍء م َن الثَنيَة ا
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ‘সাবনয়যাবয় উলইয়া’ এর
‘বাতহা’ এর অন্তরগত ‘কাদা’ নামক িান বদবয় মক্কায় প্রববশ কবরন।
আর ‘সাবনয়যাবয় সুফলা’ বদবয় দবর হবয় যান। (বুোরী শরীফ, হা. নং
১৫৭৬)
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যুবাবয়র ইববন আওয়াম রা.
দক মুহাবজর সাহাবাবদর আমীর বাবনবয় ‘হাজুন’ নামক িাবন তার
ঝাডো লাগাবনার বনবদতশ বদবয় তাবক মক্কার উাঁচু অঞ্চল “কাদা” বদবয়
প্রববশ করবত বলবলন। আর তাবক বনবদতশ বদবলন দয, নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম “কাদা” বদবয় প্রববশ কবর ‘হাজুন’
নামক িাবন না আসা পযতন্ত দস দযন িান তযাগ না কবর। অপরবদবক
হযরত োবলদ রা. দক অপর বকেু দগাবত্রর আমীর বাবনবয় দলাকালবয়র
বনকটবততী দকাবনা অঞ্চবল তার ঝাডো িাপবনর বনবদতশ বদবয় মক্কার বনচু
অঞ্চল ‘কুদা’ বদবয় প্রববশ করবত বলবলন। আর সা‘দ ইববন উবাদা
রা. দক আনসারবদর একবট বাবহনীর সাবে দপ্ররর্ করবলন। সাবে সাবে
এ বনবদতশও বদবয় বদবলন দয, যারা লোই দেবক ববরত োবক,
তাবদর সাবে দযন লোই না করা হয়।
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন সাহাবাবয়বকরামবক বনবয়
মক্কায় প্রববশ কবরন, তেন বতবন ইহরাম অবিায় বেবলন না। হাবকম
রহ. ববলন,
خلها َو ُّه َو َح َلل
َ َو لم َي ْخ َتلفُّوا ا نه َد

এ ববিবয় উলামাবয় দকরাবমর ঐকযমতয রবয়বে দয, ফাতবহ মক্কার
সময় মক্কায় প্রববশকাবল নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
ইহরাম অবিায় বেবলন না।
ইহরাম গ্রহর্ না করার কারর্ হবলা দয, ফাতবহ মক্কার সময় বনবদতষ্ট
সমবয়র জন্য আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর জন্য মক্কাবক হালাল কবর
বদবয়বেবলন। (উমদাতুল কারী, ৭:৫৩৭)
ফাতবহ মক্কার সফবর নবীজীর অবিানিল
ফাতবহ মক্কার এ সফবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
অবিানিল বেবলা ‘হাজুন’ নামক িাবন। দযোবন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যুবাবয়র ইববন আওয়াম রা. দক তার ঝাডো
িাপবনর বনবদতশ বদবয়বেবলন। এ িানবক ‘বশআবব আবু তাবলব’,
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‘মুহাস্সাব’, ‘োইবফ বনু বকনানা’, ‘আবত্বহ’ প্রভৃবত নাবমও
অবভবহত করা হয়। এ িাবনই মক্কার কাবফররা কুফবরর উপর শপে
বনবয়বেবলা। এোবন নবীজীর জন্য চামো দ্বারা সতবরকৃত একবট তাবু
টানাবনা হয়, নবীজী দস তাবুবতই অবিান দনন। (ফাতহুল বারী, ৬:১১৭;
তাবাকাবত ইববন সা‘আদ, ২:৩১৮)

ইমাম নববী রহ. ববলন, ‘কুফবরর উপর শপে করা’ এর অেত হবলা,
মক্কার কাবফররা বহজরবতর পূববত নবুওয়যাবতর সিম বেবর যেন
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবফরবদর মাবঝ ইসলাবমর
দাওয়াত বদবত শুরু কবরন, এবং নবীজীর োন্দানও নবীজীর
বযবক্তগত বনরাপিা ববধাবন সবচষ্ট হয়, তেন নবীজীবক এবং নবীজীর
োন্দান বনু হাবশম ও বনু মুিাবলববক মক্কা দেবক বয়কট কবর ‘োইফ’
এ বনবতাবসত কবর। দযটা বেবলা মূলত বনু হাবশবমর মাবলকানাধীন
পাহাবের এক ঘাবট, যাবক ‘বশআবব আবু তাবলব’ বলা হবতা।
(উমদাতুল কারী, ৭:১৫০)

োন্দামা লোই!
মক্কায় প্রবববশর সময় কাবফররা বে ধরবর্র দকাবনা প্রবতবরাধ সৃবষ্ট
করবত না পারবলও ‘োন্দামা’ নামক িাবন োবলদ রা. এর বাবহনীর
ববরুবে তারা বকেুটা ঐকযবে লোইবয়র দচষ্টা কবর। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবগই সাহাবাবদরবক সতকত কবর বদবয়বেবলন।
ফবল কাবফরবদর এ প্রবতবরাধ বেল মূলত দহবর যাওয়া লোইবয় ববজয়ী
হওয়ার বযেত প্রবচষ্টা। োবলদ রা. তাবদরবক বনমতমভাবব পরাবজত
কবরন।
হযরত আবু হুরাইরা রা. ববলন, ফাতবহ মক্কার বদন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমাবক আনসারবদর দেবক আনবত বলবলন।
আনসার সাহাবীরা সমববত হবল বলবলন,
 ُّث َم قَا َل ب َي َد ْيه ا ْح َدا ُّه َما ع ََٰل ا ْال ْخ َرى،» َوا تْ َباعه ْم،« َت َر ْو َن ا َل ا ْو َباش ق َُّر ْي ٍش
،»لص َفا
َ  « َح َّت ُّت َوافُّوّن با:«ا ْح ُّص ُّدو ُّه ْم َح ْص ردا» ُّث َم َقا َل
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“ কুরাইশ ও তাবদর অনুসারীবদর দলসমূহ দতামরা দদেবত পাবো” ,
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম করর্ীয় সম্পবকত হাত
দ্বারা ইশারা কবর বলবলন, ‘ দতামরা তাবদরবক কবততত ফসবলর ন্যায়
দকবট দফবলা’ , এরপর বলবলন, “ এরপর দতামরা আমার সাবে
সাফা পাহাবে বমবলত হবব” । (মুসবলম শরীফ, হা. নং ১৭৮০)
এ লোইবয় কুরাইশবদর ২৪ জন এবং তাবদর সহবযাগী হুজাইল
দগাবত্রর ৪ জন বনহত হয়। সাহাবাবয় দকরাবমর মধয হবত মাসলামা
জুহানী রা. ও কুরয ইববন জাববর বফহরী রা. শহীদ হন। (বুোরী শরীফ,
হা. নং ৪২৮০; ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৭)

‘ ববনয়ী’ দববশ ‘ ববজয়ী’ র পদাপতর্!
পববত্র কুরআবন আল্লাহ তা‘ আলা দুবনয়ার রাজা বাদশাবদর রীবত-নীবত
সম্পবকত উবল্লে কবর ইরশাদ কবরন,
ان ال ُّْمل ُّْوک اذا دخل ُّْوا ق ْریۃ افْس ُّد ْوها وجعل ُّْوا اعِزۃ ا ْه ِلها ا ِذلۃ

‘ রাজা-বাদশাগর্ যেন দকাবনা জনপবদ েুবক পবে, তেন তাবক
ধ্বংস কবর দফবল, এবং তার মযতাদাবান বাবসন্দাবদরবক লাবঞ্চত কবর
োবে।’ ( সূরা নামল, আয়াত: ৩৪)
যবদ ইবতহাবসর পাতা উিাবনা হয়, তবব ইসলাবমর আবলা ববঞ্চত
সম্রাজযবাদী মানবসকতার বাদশাহবদর দেবত্র আল্লাহর এ বার্ীর
সতযতা দ্বযেতহীনভাবব প্রমাবর্ত হবব। এর ববপরীবত এ সতযও উদ্ভাবসত
হবব দয, ইসলাবমর আবলায় আবলাবকত অন্তকরবর্র অবধকারী দকাবনা
মবদত মুজাবহদ যেন ববজয়ী দববশ দকাবনা জনপবদ প্রববশ কবরবেন,
তেন তা ধ্বংস করার পবরববতত ইসলাবমর শােত ববধানমবত
দসোনকার অবধবাসীবদর জানমাবলর বনরাপিা ববধান কবরবেন।
েমা, উদারতা আর মহানুভবতার দৃষ্টান্ত িাপবন ব্রতী হবয়বেন।

ইসলাবমর এ দসানালী ইবতহাস দকাবনা বববেন্ন ঘটনা নয়; বরং এটাই
ইসলাবমর বশো এবং ইসলাবমর নবীর দীো, দশ বের কাবফরবদর
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অবর্তনীয় বনযতাতন-বনপীেবনর বশকার হবয় বযবন আপন মাতৃভূবম তযাগ
করবত বাধয হবয়বেবলন এবং মদীনার ভূবমবতও কাবফররা যাবক
স্ববিবত োকবত দদয়বন,
দসই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লামই যেন আবত্মাৎসগতী সাহাবাবদরবক বনবয় যারা তার কোয়
প্রার্ বববলবয় দদওয়াবকও সামান্য োন করবতা, ববজয়ী দববশ আপন
মাতৃভূবমবত প্রববশ করবলন,
তেন ঔেতয,
অহংকার আর
প্রবতবশাধস্পৃহার িবল িাপন করবলন ববনয়-নম্রতা এবং েমা ও
উদারতার এক ববস্ময়কর দৃষ্টান্ত।
আজবকর দুবনয়া বক পারবব ববজাতীয়বদর ইবতহাস দঘবট এমন
একবটমাত্র তুলনা দপশ করবত? কেনই তা পারবব না। এ দগ রববর
অবধকার শুধু ইসলাবমর নবীর, এ সম্মাবনর প্রাবিটুকু দকবল দস নবীর
অনুসারীবদর।
মক্কায় প্রববশকাবল নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
আচরবর্-উচ্চারবর্ ঔেতয বকংবা অহংকার দতা বেলই না; বরং প্রবতবট
পদবেবপ ঝবর পেবেবলা ববনয়-নম্রতা আর আল্লাহ তা‘ আলার প্রবত
কৃতেতা। এ দযন ববজয়ী দসনাপবতর দববশ ববনয়ী বান্দা।
হযরত আনাস রা. ববলন, ফাতবহ মক্কার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মক্কায় এমন অবিায় প্রববশ কবরন দয,
ববনয়বশতঃ তার েুতনী সওয়ারীর বপবঠর সাবে দলবগ যাবেবলা। মবন
হবেবলা, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দযন কৃতেতার
দসজদায় পবে আবেন! (মুসতাদরাবক হাবকম, হা. নং ৭৮৮৮)
নবীজীর ববনয়মাত্রা এতটা বেবলা দয, প্রববশকাবল বতবন দতজস্বী
দঘাোর পবরববতত সাধারর্ উটনীবত আবরাহর্ কবরন এবং উাঁচু িবরর
দকাবনা সাহাবীর পবরববতত বনবজর দপেবন দগালাম পালকপুত্র যায়দ রা.
এর দেবল উসামা রা. দক ববসবয় প্রববশ কবরন! (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪২৮৯)
হাজবর আসওয়াদ চুবন ও কাবা ঘবরর তাওয়াফ
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এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মসবজবদ হারাবম
প্রববশ কবরন। প্রেবম হাজবর আসওয়াদ চুবন কবরন। এরপর
বাইতুল্লাহর তওয়াফ কবরন। (মুসবলম শরীফ, হা. নং ১৭৮০)
হযরত ইববন উমর রা. ববলন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম ফাতবহ মক্কার বদন তার উটনী ‘ কাসওয়া’ দত আবরাহর্
কবর তওয়াফ কবরন। এবং হাবত োকা বক্র মাো বববশষ্ট লাবঠ দ্বারা
‘ রুকন’ স্পশত কবরবেবলন। (সহী ইববন েুজাইমা, হা. নং ২৭৮১; যাদুল
মা‘আদ, ৩:৩৫৮)

কাবার আবশপাবশর মূবতত অপসারর্
ইসলাম তাওহীদ ও একত্ববাবদর ধমত। দপ িবলকতা আর মূবততপূজার
দকাবনা অবকাশ ইসলাবম দনই। এ কারবর্ই ইসলাবম সববচবয় বে
গুনাহ যা আল্লাহ তা‘ আলা কেবনা েমা করববন না তা হবলা
“ বশরক” । েবব আাঁকা বা ভাষ্কযত সতবর করা সহ ‘ বশরক’ এর সকল
দচারাপে ইসলাবম কবঠনভাবব বনবিে করা হবয়বে। ফাতবহ মক্কার
সময় কাবা ও তার আবশপাবশর এবং সমগ্র মক্কার মূবতত ও
পূজামণ্ডপগুবলা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দয কবঠারতার
সাবে বনবিহ্ন কবরবেবলন, তা দ্বযেতহীনভাবব দপ িবলকতা সম্পবকত
ইসলাবমর দসই অনঢ় অবিানবকই প্রমাবর্ত কবর।
বশরক ও দপ িবলকতা বববরাধী একত্বাবাবদর ধমত ইসলাবমর অনঢ়
অবিানবক সুস্পষ্ট করার বনবমবিই এতদ্বসংক্রান্ত হাদীবসর বর্তনাগুবলা
আমরা পাঠক সম্মুবে বকেুটা ববিাবরত উেৃত করার প্রয়াস পাববা।
পবরবশবি একবট বাবনায়াট বর্তনার অসারতা তুবল ধরবতও সবচষ্ট
হববা।
ফাতবহ মক্কার সময় কাবার চতুপতাবেত সবতবমাট বতনশত িাটবট মূবতত
রাো বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন হাবতর
লাবঠর দ্বারা মূবততগুবলার বদবক ইশারা কবরন, তেন দমাবজজা স্বরূপ
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স্পশত করা োো শুধু ইশারাবতই মূবততগুবলা মুে েুববে পবে দযবত
োবক।
ইববন মাসউদ রা. ববলন ফাতবহ মক্কার বদন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন মক্কায় প্রববশ কবরন, তেন বাইতুল্লার
চারপাবশ বতনশত িাটবট মূবতত বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম হাবতর একবট লাবঠ দ্বারা মূবততগুবলাবক আঘাত করবেবলন
এবং যবাবন এ আয়াত পেবেবলন,
ِل وما
ُّ ِل ان الْباطِل كان ز ُّه ْوقا"○ "جاء الْح ُّق وما ُّی ْب ِدئُّ الْباط
ُّ "جاء الْح ُّق وزهق الْباط
○"یُّ ِع ْي ُّد

‘ সতয এবস দগবে এবং বমেযা ববলুি হবয়বে। বনিয়ই বমেযা এমন
বজবনস, যা ববলুি হওয়ারই।’ সতয এবস দগবে আর বমেযা না পাবর
বকেু শুরু করবত আর না পাবর বকেু পুনরাবৃবি করবত!’ ( মুসবলম
শরীফ, ১৭৮১)

হযরত ইববন আব্বাস রা. ববলন,
ون
ُّ َل َر ُّس
َ « َدخ
ُّ ول الل َص َٰل ا
َ لل عَل َْيه َو َسل َ َم َي ْو َم الْ َف ْتح َوع ََٰل الْك َْع َبة َث َل ُّثما َئ ٍة َوس ُّت
یب ُّه ف ََج َع َل َي ْهوي
َ  َوق َْد َش َد ل َُّه ْم ا ْبلی ُّس اق َْدا َم ُّه ْم با،َص َن رما
ُّ  ف ََجا َء َو َم َع ُّه قَض،لر َصاص
،به ا َل ك ُّل َص َن ٍم م ْن َها ف ََيخ ُّر ل َو ْجهه

ফাতবহ মক্কার বদন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন
(মসবজবদ হারাবম) প্রববশ করবলন, তেন কাবার পাবশ বতনশত
িাটবট মূবত রাো বেবলা, দযগুবলার পা ইববলস শয়তান (মাবটর সাবে)
সীসা দ্বারা দবাঁবধ দরবেবেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
হাবতর লাবঠর দ্বারা মূবততগুবলার বদবক ইশারা করা মাত্রই তা মুে েুববে
পবে দযবত লাগবলা। (তাবারানী কাবীর, হা. নং ১০৬৫৬; মাজমাউজ
যাওয়াবয়দ, হা. নং ১০২৫৪)

বাইতুল্লার চাবব গ্রহর্ ও তাবত প্রববশ
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এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উসমান ইববন তালহা
বযবন বাইতুল্লাহর চাবব দহফাজবতর দাবয়বত্ব বেবলন, তার কাবে দেবক
চাবব বনবয় বাইতুল্লায় প্রববশ কবরন। (তাবারানী কাবীর, হা. নং ৮৩৯৫;
যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫৮)

কাবা অভযন্তবরর মূবতত অপসারর্
কাবার অভযন্তবর বকেু েবব বেবলা দদয়াবল অবঙ্কত আর বকেু বেবলা
ভাস্কযত বা মূবততর আকাবর। কাবার আবশপাবশর মূবতত অপসারবর্র আবগ
নবীজী যেন ‘বাতহা’ অবিান করবেবলন, তেনই সাহাবাবদরবক
কাবার অভযন্তবর োকা মূবততসমূহ দবর করার এবং িবম্ভ ও দদয়াবল
অবঙ্কত েববহসমূহ মুবে দফলার বনবদতশ প্রদান কবরন।
তবব দমাোর পরও বকেু প্রবতকৃবতর োপ রবয় বগবয়বেবলা। দযগুবলা
সহবজ অপসারর্ করা যাবেবলা না। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম যেন কাবার অভযন্তবর প্রববশ কবরন, তেন বনবজ এবং
সাহাবাবদর মাধযবম দসই রবয় যাওয়া েববগুবলা পাবন, মাবট ও
জাফরাবনর মাধযবম মুবে দফবলন। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৫৪)
হযরত জাববর রা. ববলন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবা
ঘবর প্রবববশর পূববত ‘বাতহা’ িাবন োকাকালীন উমর রা. দক বনবদতশ
বদবলন, দযন বতবন কাবার অভযন্তবর োকা সকল েবব বমবটবয় দদন।
উমর রা. বনবদতশ পালন করবলন, এরপর নবীজী কাবার অভযন্তবর
প্রববশ করবলন। (আবু দাউদ, ৪১৫৬)
উসামা ইববন যায়দ রা. এর বর্তনামবত কাবার অভযন্তবর প্রবববশর পর
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন প্রবতকৃবত দদেবত
দপবলন, তেন আমাবক পাবন আনবত বলবলন, আবম এক বালবত
পাবন বনবয় এলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনজ হাবত
পাবন দ্বারা দস প্রবতকৃবত মুেবত লাগবলন। আর বলবত লাগবলন,
»ُّون
ُّ «قَات ََل ا
َ ون َما َال َي ْخلُّق
َ لل ق َْو رما ُّي َصو ُّر
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“ আল্লাহ তা‘ আলা ধ্বংস করুন ঐ সকল দলাকবক, যারা এমন বস্তুর
প্রবতকৃবত সতবর কবর, যারা দকান বকেুর মবধয প্রার্ দাবন সেম নয়!”
( মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং ২৫৭২২)

হযরত ইববন আব্বাস রা. এর বর্তনামবত কাবার অভযন্তবরর েববগুবলার
মবধয হযরত ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ. এর েবব বেল। (অপর
বর্তনামবত ইসমাইল আ. এর েববও বেবলা।) নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ. এর েবব দদবে
বলবলন, এাঁরা (ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ.) দতা (আল্লাহর এ
ববধান) শুবনবেন দয, দফবরশতারা দস গৃবহ প্রববশ কবরন না, যাবত
দকাবনা বচত্র োবক। (অেতাৎ েববর বযাপাবর তাাঁরা কেনও সম্মত োকবত
পাবরন না।) (বুোরী শরীফ, হা. নং ৩৩৫১)
ইসমাইল আ. এর পবরববতত ইবরাহীম আ. দয জান্নাতী দুবাবট কুরবানী
কবরবেবলন, তার দুবট বশং কাবার অভযন্তবর ঝুলাবনা বেবলা। ফাতবহ
মক্কার বদন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাবার অভযন্তর
হবত দবর হওয়ার পর কাবা ঘবরর চাবব রেক উসমান ইববন তালহা
দক দেবক বলবলন,
،يت ا ْن ا ُّم َركَ ا ْن ُّت َخم َر ُّه َما
ُّ  فَ َنس،ي َد َخل ُّْت ال َْب ْي َت
َ اّن ُّك ْن ُّت َرا ْي ُّت ق َْر َّن الْك َْبش ح
َل ال ُّْم َصل َي
ُّ ُّون ِف ال َْب ْيت َش ْيء َي ْشغ
َ فَ َخم ْر ُّه َما فَا نَ ُّه َال َي ْن َبغي ا ْن َيك

‘বাইতুল্লায় প্রবববশর সময় আবম দতামাবক দুবার বশং দুবটা দেবক
দদওয়ার আবদশ করবত দচবয়বেলাম, বকন্তু আবম তা ভুবল বগবয়বে।
দসগুবলা দেবক বদও, দকননা ঘবর এমন দকাবনা বস্তু োকা উবচত নয়,
যা নামাযীর মবনাবযাগ ববনষ্ট কবর!’ (মুসনাবদ আহমাদ, হা. নং ১৬৬৩৭)

একবট বাবনায়াট বর্তনা
আযরাকী রহ. (মৃতুয ২৫০ বহ.) তার বকতাব ‘আেবারু মক্কা’ ( প্রকাশনা:
দারুল আন্দালুস, সবরুত) গ্রবন্থ কাবা ঘবরর অভযন্তবর মূবতত ভাঙা প্রসবে
একবট বর্তনা এবনবেন। যাবত রবয়বে দয, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম কাবার অভযন্তবর প্রবতকৃবত অপসারবর্র সময় সব
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প্রবতকৃবতই বমবটবয় দদওয়ার বনবদতশ দান কবরন, তবব দকবল ঈসা
আ. ও মারইয়াম আ. এর প্রবতকৃবত না বমবটবয় দরবে দদওয়ার বনবদতশ
প্রদান কবরন। (আেবারু মক্কা, ১:১৬৮-১৬৯)
আযরকী রহ. -এর এ বর্তনাবট মুহাবেসীবন দকরাবমর দৃবষ্টবত ‘মুনকার’
( চরম আপবিকর) এবং অগ্রহর্বযাগয।
‘মতন’ মুনকার হওয়া প্রসে
কাবা ঘবরর অভযন্তবরর এবং আবশপাবশর মূবতত ভাঙার ববিবয় আমরা
ইবতাপূববত দয হাদীসগুবলা উবল্লে কবরবে, দস সবগুবলা বর্তনার সনদ
গ্রহর্বযাগয পযতাবয়র। পোন্তবর আযরকী রহ. এর বর্তনাবট ঐ সকল
বর্তনার পবরপন্থী হওয়ায় গ্রহর্বযাগয নয়। উপরন্তু তা শরী‘আবতর
মানশা ও রুবচরও ববপরীত। দকননা, দযোবন েবব বনমতাবর্র কারবর্
সববতাচ্চ শাবির কো এবসবে, এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বনজ হাবত বতনশত িাটবট মূবতত ভাঙবলন, এমনবক কাবায়
দোকার আবগই উমর রা. দক পাঠাবলন অভযন্তবরর মূবতত অপসারবর্র
জন্য, বনজ হাবত পাবন দ্বারা অবঙ্কত েবব মুেবলন, দসোবন এটা
কীভাবব সম্ভব হবত পাবর দয, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
ঈসা আ. ও মারইয়াম আ. এর েবব দরবে দদববন? অেচ বুোরী
শরীবফর এর বর্তনামবত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দোদ
মারইয়াম আ. এর েববর উপরও আপবি কবরবেবলন! (বুোরী শরীফ, হা.
নং ৩৩৫১)

সারকো হবলা, ফাতবহ মক্কার সময় কাবার অভযন্তবর মারইয়াম আ.
এর েবব োকার কোবট যবদও সবঠক বকন্তু দস েবব অপসারর্ না করার
দয বর্তনা রবয়বে, তা সম্পূর্ত বভবিহীন ও বাবনায়াট বর্তনা। বরং
অন্যান্য সহীহ বর্তনা দ্বারা বুঝা যায় দয, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম দযমন অন্য সব েবব অপসারর্ কবরবেবলন, দতমবন
মারইয়াম আ. এর েববও অপসারর্ কবরবেবলন।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

136

দুঃেজনক কো হবলা, ২০০৮ সাবল োকা ববমানবন্দবরর অদূবর হাজী
কযাবম্পর সামবন দেবক যেন লালন ভাস্কযত সবরবয় দফলা হবলা, তেন
এর প্রবতবাবদ বাংলাবদবশর প্রয়াত একজন েযাবতমান কো সাবহবতযক
সদবনক প্রেম আবলাবত (২৭ অবটাবর ২০০৮ ঈ.বসামবার) দোভ ও
হতাশা বযক্ত করবত বগবয় এই বাবনায়াট বর্তনাবট উেৃত কবর এ কো
বুঝাবার অপপ্রয়াস চাবলবয়বেবলন দয, ইসলাবম ভাস্কযত সংস্কৃবত
স্বীকৃত। দীন ও শরী‘আবতর দমযায ও রুবচর ববপরীবত বগবয় বতবন
দকবল অনাবধকার চচতার দদাবিই দুষ্ট হবয়বেন, তা নয়; বরং কাবা
ঘবরর মূবততভাো সংক্রান্ত সহীহ বর্তনাসমূহ এবেবয় ‘একবট বাবনায়াট
বর্তনা’ তুবল এবনবেন।
অেচ মুহাবেসীবন দকরাবমর দৃবষ্টবত উবল্লবেত বর্তনাবট গ্রহর্বযাগয না
হওয়ার ববিয়বট সুস্পষ্ট। সুতরাং এ বর্তনা বনবয় দকান ববভ্রাবন্তর সুবযাগ
দনই।
কাবার অভযন্তবর নবীজীর নামায আদায় ও তাকবীর প্রদান
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় প্রবববশর পর
প্রেমত অভযন্তবরর প্রবতকৃবতসমূবহর রবয় যাওয়া োপ অপসারর্
কবরন। এরপর দসোবন নামায আদায় কবরন এবং প্রবতযক প্রাবন্ত
তাকবীর ববলন। (যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫৮)
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইববন যায়দ রা.
দবলাল রা. ও বাইতুল্লার চাবব রেক উসমান ইববন তালহা এ
বতনজনবক বনবয় বাইতুল্লায় প্রববশ কবরন। দরজা বদবয় প্রববশ কবর
দসাজা পবিম দদয়াবলর বদবক এবগবয় যান। পবিম দদয়াল দেবক বতন
হাত দূরবত্ব দাাঁবেবয় োনবদবক দু’িম্ভ , বামবদবক এক িম্ভ এবং
দপেন বদবক বতন িম্ভ দরবে দু’রাকা‘আত নামায আদায় কবরন।
বাইতুল্লাহ দস সমবয় েয় িম্ভ বববশষ্ট বেবলা। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৩৯৭,
৫০৪; মুসনাবদ আহমাদ, হা. নং ৫০৬৫)
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ইববন আব্বাস রা. ববলন, বাইতুল্লায় প্রবববশর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার প্রবতযক প্রাবন্ত তাকবীর ববলন। (বুোরী
শরীফ, হা. নং ৪২৮৮)

ঐবহহাবসক েুতবা : েমা ও উদারতার সববতাচ্চ দৃষ্টান্ত
নামায দশি কবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন বাবহবর
আবসন দতা দদেবত পান দয, কুরাইশরা তাবদর বযাপাবর নবীজীর
বসোন্ত জানার জন্য অবপো করবে।
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লার দরজায় দাাঁবেবয়
দগবলন। সমববত জনতার উবেবে একবট েুতবা পেবলন। যাবত
সবতপ্রেম বতবন মক্কা ববজবয়র উপর আল্লাহ তা‘আলার শুকবরয়া আদায়
করবলন। বকেু আহকাম বয়ান করবলন এবং যারা তাবক দীঘত দশ বের
অবর্তনীয় বনযতাতন কবরবেবলা, দসই কাবফর কুরাইশবদর বযপাবর তাাঁর
েমার বসোবন্তর দঘাির্াও বদবলন।
এ বেবলা এক ঐবতহাবসক েমা। দকননা, দকািমুক্ত তরবারীর বনদতয়
আঘাবত দীঘতবদবনর জুলুম-বনযতাতন, অন্যায়-অববচাবরর প্রবতবশাধ
গ্রহবর্র দেবত্র দকাবনা প্রবতবরাধ দযোবন বেল না, দসোবন সববকেু
ভুবল বগবয় েমা ও উদারতার এমন উমেরুক্ত দঘাির্া দতা দকবল সববতািম
মানববর পবেই সম্ভব বেল।
ঐবতহাবসক দস েুতবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
ববলন,
 ال، وهزم ا ْل ْحزاب و ْحد ُّه، ونصر ع ْبد ُّه، صدق وعْد ُّه،لل و ْحد ُّه ل ش ِریك ل ُّه
ُّ «ل اله ال ا

،ت و ِسقایۃ الْحا ِج
ِ ْي ال سدانۃ الْب ْي
ِ ْ ك ُّ ُّل ماثُّر ٍۃ ا ْو د ٍم ا ْو ما ٍل ُّیدَع ف ُّهو ت ْحت قدمي هات
،ِن ا ْل ِب ِل
ْ  مائۃ م، ف ِفي ِه الدیۃ ُّمغلظۃ،ال وق ِتي ُّل الْخطا ِش ْب ِه الْع ْم ِد ِبالس ْو ِط والْعصا
) (رواه احمد وابن اسحاق...ا ْرب ُّعون ِم ْنها ِِف بُّ ُّطونِها ا ْول ُّدها
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،ِ ان الل ق ْد اذْهب ع ْنك ُّْم ن ْخوۃ الْجا ِه ِليۃ،(وِف روایۃ ابن اسحاق) یا م ْعشر ُّقری ٍْش

 یا ایُّها النا ُّس انا: ثُّم تل ه ِذ ِه ا ْلیۃ،ِن تُّرا ٍب
ْ  واد ُّم م،ِن ادم
ْ  النا ُّس م،ِوتع ُّظمها ِبا ْلباء
لل
ِ  ان اكْرمك ُّْم ِع ْند ا، وجعلْناك ُّْم ُّش ُّعوبا وقبائِل لِتعارفُّوا،ِن ذك ٍر وانْثى
ْ خلقْناك ُّْم م

. ا ْلیۃ ك ُّلها... اتْقاك ُّْم

 اب ُّْن ا ٍخ واب ُّْن ع ٍم حلِيم:ُّول
ُّ  نق:ما تقُّولُّون وما ت ُّظ ُّنون "؟ قالُّوا:)(وِف روایۃ البيهقي

ُّول كما قال
ِ ول ا
ُّ  " اق:لل عل ْي ِه وسلم
ُّ  فقال ر ُّس,  وقالُّوا ذلِك ثلثا: قال.ر ِحيم
ُّ لل صّل ا

 فخر ُّجوا كانما: قال.لل لك ُّْم و ُّهو ا ْرح ُّم الرا ِح ِمْي
ُّ  ل تث ِْریب عل ْيك ُُّّم الْي ْوم ی ْغ ِف ُّر ا:وس ُّف
ُّ ُّی
.ور فدخلُّوا ِِف ا ْل ْسل ِم
ِ ن ُِّش ُّروا مِن الْ ُّق ُّب

এক-অবদ্বতীয় আল্লাহ তা‘আলা বযবতত দকাবনা মা‘বুদ দনই। বতবন তাাঁর
(ববজবয়র) প্রবত্রুতবত পূর্ত কবর দদবেবয়বেন। তার ‘বান্দা’ দক সাহাযয
কবরবেন এবং কাবফরবদর সবম্মবলত বাবহনীবক একাই পরাবজত
কবরবেন।

শুবন রাবো! (জাবহলী যুবগর) সমি অভযাস ও জান-মাবলর দাবব আমার
পাবয়র বনবচ (অেতাৎ তা বাবতল করা হবলা), তবব বাইতুল্লার
দাবোয়ানী এবং হাজীবদরবক যমযবমর পাবন পান করাবনার অভযাসবট
পূবতবৎ বহাল োকবব।
শুবন রাবো! দয বযবক্ত কাবরা চাবুক বকংবা লাবঠর আঘাবত ভুলবশতঃ
বনহত হবব, তার রক্তপর্ হবলা একশত উট, যার মবধয চবল্লশবট
উটনী হবত হবব গভতবতী।
দহ কুরাইশ দলাকসকল! আল্লাহ তা‘আলা জাবহলী যুবগর অহবমকাববাধ
ও পূবতপুরুবির নাবম অহংকারববাধ বাবতল কবর বদবয়বেন। সকল
মানুি এক আদম এর সন্তান, আর আদম আ. হবলন মাবটর সতবর।
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কুরআবন কারীবমর এ
আয়াত পেবলন,
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ِن ذک ٍر و انْ ٰثی و جعلْ ٰنك ُّْم ُّش ُّع ْوبا و قبٓائِل لِتعارف ُّْوا ؕ ان
ْ ٰیایُّها النا ُّس انا خل ْق ٰنك ُّْم م
○ لل اتْ ٰقك ُّْم ؕ ان الل علِ ْيم خ ِب ْی
ِ اكْرمك ُّْم ِع ْند ا

( আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কবরন), ( দহ মানুি!) আবম দতামাবদর
সকলবক এক পুরুি ও এক নারী হবত সৃবষ্ট কবরবে এবং দতামাবদরবক
বববভন্ন জাবত ও দগাবত্র ববভক্ত কবরবে, যাবত দতামরা এবক অন্যবক
বচনবত পাবরা। প্রকৃতপবে দতামাবদর মবধয আল্লাহর কাবে সবতাবপো
দববশ মযতাদাবান দসই, দয দতামাবদর মবধয সবতাবপো দববশ মুিাকী।
বনিয় আল্লাহ সববকেু জাবনন, সববকেু সম্পবকত অববহত। (সূরা
হুজরাত, আয়াত:১৩)

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবরা বলবলন, . . ‘দহ
কুরাইশ দলাকসকল! আজবক আমার কাে দেবক দতামরা দকমন
আচরর্ আশা কবরা? ( কুরাইশরা যবদও বনবজবদর অপরাবধর
বযাপাবর সবচতন বেবলা, তদুপবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাবমর উদারতার অবগবতও তাবদর যবেষ্ট বেবলা। কাবজই তারা
বলবলা-) আপবন আমাবদর একজন (সম্ভ্রান্ত) ভাইবয়র সন্তান, এবং
সম্ভ্রান্ত চাচার সন্তান। আপবন সহনশীল এবং দয়ালু!
নবীজী তাবদরবক বলবলন, ‘আবম দতামাবদরবক দসটাই বলববা,
দযটা ইউসুফ আ. তার (অপরাধী) ভাইবদরবক (েমা প্রদানকাবল)
ববলবেবলন,
○لل لك ُّْم و ُّهو ا ْرح ُّم الرا ِح ِم ْْي
ُّ ل تث ِْریْب عل ْيك ُُّّم الْي ْوم ی ْغ ِف ُّر ا

‘আজ দতামাবদর উপর দকাবনা অবভবযাগ আনা হবব না। আল্লাহ
দতামাবদর েমা করুন। বতবন সকল দয়ালু অবপো দশ্রষ্ঠ দয়ালু।’
( মুসরানাবদ আহমাদ, হা. নং ১৫৩৮৮; সীরাবত ইববন বহশাম, ৪:৬০)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর এই সাধারর্ েমা
দঘাির্ার পবর দলাবকরা দবল দবল ইসলাম গ্রহর্ করবত লাগবলা।
হতযার দণ্ডাবদশ প্রাি কবতপয় কাবফর
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাধারর্ েমা দঘাির্া করবলও
কাবফরবদর মবধয এমন বকেু দাগী আসামী রবয় বগবয়বেবলা, যারা
ইসলাম ও মুসলমানবদর েবত সাধবন কাবফরবদর মবধয সববতাচ্চ
ভূবমকা দরবেবেবলা। তাবদরবক েমা কবর দদওয়া ‘ইনসাফ’ পবরপবন্থ
বেবলা। কাবজই সাধারর্ েমা দঘাির্া করার পবরও নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সুবনবদতষ্ট এ সকল কাবফরবদরবক হারাবমর
দযোবনই পাওয়া যায়-এমনবক যবদ তারা বাইতুল্লার বগলাফও ধবর
োবক, তবব দসোবনই তাবদরবক হতযা করার হুকুম দান কবরন।
উবল্লেয, মক্কা ববজবয়র বদন আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর শাবন বনবদতষ্ট
সমবয়র জন্য হারাবমর সীমানায় হতযাকাবযতর বনবিেতার হুকুম উবঠবয়
বনবয়বেবলন। যার বর্তনা সামবন আসবে।
হতযার দণ্ডাবদশ প্রাি এ সকল কাবফরবদর অবধকাংশই ইসলাম গ্রহর্
কবর দনওয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদরবক মাফ
কবর বদবয়বেবলন। তারা হবলন,
১. আব্দুল্লাহ ইববন েতল। যাবক আবু বারযা রা. হতযা কবরন।
২. আব্দুল্লাহ ইববন আবী সারাহ। হতযা দণ্ডাবদশ পাওয়ার পর দয
মুসলমান হবয় বগবয়বেবলা। হযরত উসমান রা. এর সুপাবরবশ নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক মাফ কবর দদন।
৩. ইকরামা ইববন আবু জাহল। দয ইয়ামাবনর বদবক পাবলবয়
বগবয়বেবলা। তার েী উবম্ম হাকীম দয মুসলমান হবয় বগবয়বেবলা, নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামর কাে দেবক স্বামীর বনরাপিা বনবয়
তাবক বফবরবয় বনবয় আবসন। দরবাবর বরসালাবত দপ াঁবে ইকরামা
ইসলাম গ্রহর্ কবরন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবকও
মাফ কবর দদন।
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৪. হুয়াইবরস ইববন নুকাইদ। দয মক্কার জীববন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দক সীমাহীন কষ্ট বদবয়বেবলা। হযরত আলী রা.
তাবক হতযা কবরন।
৫. হাব্বার ইববন আসওয়াদ। মক্কার জীববন মুসলমানবদর উপর
বনযতাতবন দস অগ্রর্ী বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
কন্যা হযরত যয়নব রা. যেন বহজরত কবরন, তেন পবেমবধয এই
হাব্বার নবীজীর কন্যাবক উট দেবক দফবল বদবয়বেবলা। দস আঘাবতই
পরবততীবত যয়নব রা. ইবন্তকাল কবরন। এতদ্বসবেও ফাতবহ মক্কার
বদবন হাব্বার যেন ইসলাম গ্রহর্ করবলা তেন নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবক মাফ কবর বদবলন।
৬.৭. ইববন েতল এর দু’বাাঁবদ, যাবদর নাম বেবলা ফারতানা ও
ক্বরীনা। তাবদর একজনবক হতযা করা হয়। আর আবরকজন ইসলাম
গ্রহর্ কবর দনয়।
৮. সারা। দস ইসলাম গ্রহর্ কবর দনয়।
৯. হাবরস ইববন তলাবতল। হযরত আলী রা. তাবক হতযা কবরন।
১০. কা‘ব ববন যুহায়র। দস ইসলাম গ্রহর্ কবর বনবয়বেবলা।
১১. ওয়াহশী। দয নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর চাচা
হযরত হামজা রা. দক ওহুবদর যুবে বনমতমভাবব শহীদ কবরবেবলা। দসও
ইসলাম গ্রহর্ কবর বনবয়বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাবকও মাফ কবর দদন।
১২. বহন্দ ববনবত উতবা (আবু সুবফয়াবনর েী।) দসও ইসলাম গ্রহর্
কবর দনওয়ায় নবীজী তাবক মাফ কবর দদন।
১৩. আরনাব। ইববন েতবলর বাাঁবদ। তাবক হতযা করা হয়।
১৪. উবম্ম সা‘দ। তাবক হতযা করা হয়।
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এই সবতবমাট আটজন পুরুি ও েয়জন নারীবক হতযার আবদশ দদয়া
হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৮; ৪:৭২; সীরাবত মুিফা, ৩:৪৬)
কাবা ঘবরর চাবব হিান্তর
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ দেবক দবর হওয়ার
পর উসমান ববন তলহা, যার কাবে ইবতাপূববত চাবব বেবলা, তাাঁর কাবেই
হিান্তর কবরন। তেন হযরত আলী রা. আববদন করবলন,
ُّ  لَئ ْن ك َُّنا اوتی َنا ا،َيا ر ُّس ْو َل الل
 َما ق َْوم، َوا ْعطی َنا الْح َجا َب َة، َوا ْعطی َنا الس َقا َي َة،َلن ُّب َوة
َ
،یبا م َنا
با ْع َظ َم َنص ر
‘দহ আল্লাহর রাসূল! আমাবদর োন্দাবন নবী পাঠাবনা হবয়বে,
আমাবদরবকই হাজীবদর পাবন পান করাবনা দস ভাগয দান করা হবয়বে।
এর সাবে সাবে যবদ বাইতুল্লাহর দাবরায়ানীর দস ভাগযও আমাবদর
হবতা, তবব আমাবদর দচবয় দুবনয়ার বুবক ভাগযবান দকাবনা সম্প্রদায়
আর হবতা না..!!
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আলী রা. এর এ কোবট
অপেন্দ করবলন। এবং চাবববট কাবা ঘবরর আবগর দাবরায়ান উসমান
ইববন তালহা দক অপতর্ করবলন এবং বলবলন,
»« ُّخذُّ و َها َيا َبِن َطل ْ َح َة َخا ل َدةر تا لدةر َال َي ْن ُّع َها م ْنك ُّْم ا َال َظا لم

‘দহ তলহার বংশধর! এ চাবব বনবয় নাও। আজীববনর জন্য এ দস ভাগয
দতামাবদর জন্য রইবলা। দকাবনা জাবলম-অতযাচাবর বযবক্ত োো এ চাবব
দতামার দেবক দকউ দকবে দনবব না।’ ( তাবারানী কাবীর, হা. নং ৮৩৯৫,
১১২৩৪)

উসমান ববন তলহাবক চাববর দাবয়ত্ব অপতর্ করার পর বতবন ইসলাম
গ্রহর্ কবরন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত
আব্বাস রা. দক হবজ্বর সময় হাজীবদরবক পাবন পান করাবনার দাবয়ত্ব
অপতর্ কবরন। (মাজমাউজ যাওয়াবয়দ, ৫৭০৭, ১০২৫৪; তাবাকাবত ইববন
সা‘আদ, ২:৩১৮)
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মক্কার ইোবর আবাবরা তাওহীবদর বুলন্দ আওয়াজ...
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দবলাল রা. দক আযান
দদওয়ার বনবদতশ দান কবরন। দবলাল রা. বাইতুল্লাহর োবদ উবঠ যান
এবং তাওহীদ ও বরসালাবতর স্বােয সববলত আযাবনর ধ্ববন উচ্চারর্
কবরন। এ দযন মক্কা ববজবয়র চূোন্ত দঘাির্া বাতাবসর োনায় ভর কবর
ইোবর ইোবর েবেবয় দদওয়া।! (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা, হা. নং
৩৮০৫৫)

মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহর্ এবং নবীজীর হাবত বাই‘আত
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীবক সাধারর্ েমা
দঘাির্া করার পর মক্কাবাসী বযাপকভাবব ইসলাম গ্রহর্ করা শুরু কবর।
বাই‘আত গ্রহবর্র জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাফা
পাহাবের উপর ববস যান। প্রেবম পুরুিবদর দেবক এরপর নারীবদর
দেবক বাই‘আত গ্রহর্ কবরন। (আল ববদায়া ওয়ান বনহায়া, ৪:৩৪৩)
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাবদর দেবক ‘ইসলাম’ ও ‘লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর স্বাবের উপর বাই‘আত
গ্রহর্ কবরন। (মুসনাবদ আহমাদ, হা. নং ১৫৪৩১)
নারীবদর দেবত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবত হাত
দরবে বাই‘আত করবতন না, বরং কোর মাধযবম বাই‘আত কবর
বনবতন। আম্মাজান আবয়শা রা. ববলন,
َ
َي ا نَ ُّه َبا َي َع ُّه َن
ُّ ال َوالل َما َم َس ْت َي ُّد َر ُّسول الل َص َٰل ا
َ ْ  غ،لل عَل َْيه َو َسل َم َي َد ا ْم َرا ٍة ق َُّط
،لل
ُّ  َوالل َما ا َخذَ َر ُّس،با لكَلم
ُّ لل َعل َْيه َو َسل َ َم ع ََٰل الن َساء ا َال ب َما ا َم َر ُّه ا
ُّ ول الل َص َٰل ا
ُّ  «ق َْد َبا َي ْع ُّت:ُّول ل َُّه َن اذَا ا َخذَ عَل َْيه َن
ك َن» ك َل رما
ُّ َيق

আল্লাহর কসম! নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কেবনাই
দকাবনা পরনারীর হাত স্পশত কবরনবন, বরং বতবন কোর মাধযবম
নারীবদরবক বাই‘আত করবতন। আল্লাহর শপে! নবীজী আল্লাহর
বনবদতশ মবত দয সকল নারীবক স্পশত করা সবধ তাবদর োো অন্য
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দকাবনা নারীবক স্পশত কবরনবন, বরং বতবন যেন নারীবদর বাই‘আত
গ্রহর্ করবতন, তেন দকবল দম বেকভাবব বলবতন, “আবম
দতামাবদরবক বাই‘আত কবর বনবয়বে।” (বুোরী শরীফ, হা. নং ৫২৮৮)
উবম্ম হানী রা. এর ঘবর নামায আদায়
উবম্ম হানী রা. বেবলন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
চাচাবতা দবান, আবু তাবলববর কন্যা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম উবম্ম হানী রা. এর ঘবর প্রববশ কবর দগাসল কবরন এবং
দুই দুই কবর আট রাকা‘আত চাশবতর নামায আদায় কবরন। (বুোরী
শরীফ, হা. নং ৪২৯২; আবু দাউদ, হা. নং ১২৯০)

দগাসল ও নামায আদায় দশি কবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বনজ অবিানিল তো মুহাস্সাব, দযোবন নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর তাবু টানাবনা হবয়বেবলা, দসোবন
চবল যান। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৫৭)
বদ্বতীয় বদবনর েুতবা,
ফাতবহ মক্কার সফবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
জনসম্মুবে দুবট েুতবা প্রদান কবরন। একবট. ফাতবহ মক্কার বদন,
কাবা ঘবরর দরজায় দাাঁবেবয়। বদ্বতীয়বট. ববজবয়র বদ্বতীয় বদন।
(তাবাকাবত ইববন সা‘আদ, ২:৩১৮)

সাহাবী হযরত আবু শুরাইহ রা. ফাতবহ মক্কার বদ্বতীয় বদবন নবীজীর
প্রদি েুতবা বর্তনা কবর ববলন, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম দাাঁবেবয় প্রেবম আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা কবরন। এরপর
ববলন,
َ  َو ل َْم ُّي َحر ْم َها ا،لل
لي ْوم االخر
ُّ ا َن َم َك َة َح َر َم َها ا
ٍ  فَل َيح ُّل ال ْمر،لنا ُّس
َ ئ ُّي ْؤم ُّن بالل َوا
لل
َ ا ْن َي ْسف
ُّ  فَا ْن ا َحد َت َر َخ َص لق َتال َر ُّسول الل َص َٰل ا، َوال َي ْعض َد ب َها َش َج َرةر،ك ب َها َد رما
 َوا نَ َما اذ َن ِل،] اذ َن ل َر ُّسوله َو ل َْم َياذَ ْن لَك ُّْم3:لل ق َْد [ص
َ  ا َن ا: فَقُّولُّوا،يها
َ عَل َْيه َو َسل َ َم ف
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َ  َو ل ُّْی َبلغ ا،لي ْو َم ك َُّحر َمت َها با ال ْمس
لشاه ُّد
َ ف
َ  ُّث َم َعا َد ْت ُّح ْر َم ُّت َها ا،يها َسا َع رة م ْن َن َها ٍر
ْ
"ب
َ ال َغائ

অপর বর্তনায় েুতবার আবরা বকেু অংশ এভাবব এবসবে,
.» َوال َتح ُّل لُّق ََط ُّت َها ا َال ل ُّم ْنش ٍد، َوال ُّي ْخت ََٰل َخل َها،ض ُّد َش ْوك َُّها
َ  َوال ُّي ْع،ال ُّي َن َف ُّر َص ْي ُّد َها
 فَا نَ ُّه ال ُّب َد م ْن ُّه للْق َْي، ا َال االذْخ َر َيا َر ُّسو َل الل:لم َطلب
َ فَ َقا َل ا
ُّ لع َبا ُّس ْب ُّن َع ْبد ا
» «ا َال االذْخ َر فَا نَ ُّه َحلل:َت ُّث َم قَا َل
َ  ف ََسك،لب ُّيوت
ُّ َوا

বনিয়ই আল্লাহ তা‘আলাই মক্কাবক হারাম (সম্মাবনত) কবরবেন।
দলাবকরা কবরবন। কাবজই আল্লাহ ও আবেরাবত ববোসী দকাবনা
মুবমবনর জন্য দসোবন রক্তপাত করা সবধ নয়। বকংবা দসোবনর দকাবনা
গাে কাটা ও (অপর বর্তনামবত) দকাবনা বশকার করা, বা ঘাস কাটাও
সবধ নয়। দসোবনর পবতত দকাবন বস্তুও তুবল দনওয়াও সবধ নয়। তবব
দয মাবলক সন্ধান করার উবেবে দনয়, তার জন্য সবধ আবে। (বুোরী
শরীফ, হা. নং ১০৪, ৪৩১৩)

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আব্বাস রা. এর
আববদবন প্রবয়াজবনর তাবগবদ ‘ইজবের’ ( ঘাস বববশি) দক কাটার
সবধতা দদন। এরপর ববলন,
‘দকউ যবদ (ফাতবহ মক্কার সময়কালীন) রাসূবলর লোই দ্বারা
রক্তপাবতর সবধতার সুবযাগ বনবত চায়, তবব তাবক ববল দাও দয,
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলবক সবধতা বদবয়বেবলন, দতামাবদরবক
দদনবন, আর রাসূবলর জন্য দদয়া সবধতাও বদবনর বনবদতষ্ট একবট
সমবয়র জন্য বেবলা। এরপর তা আবগর মবতা হারাম কবর দদয়া
হবয়বে। প্রবতযক উপবিত বযবক্ত এ কোগুবলা অনুপবিবতর বনকট
দপ বে দদবব!
মক্কার অবশপাবশর মূবততভাঙা
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন মক্কা ববজয় কবরন,
তেন দকবল মসবজবদ হারাবম বা কাবার অভযন্তবরই মূবতত বেবলা এমন
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নয়; বরং মক্কার আবশপাবশও অবনক মূবতত বেবলা। নবীজী সাহাবাবয়
দকরাম দক দপ্ররর্ কবর দস সকল মূবততও দভবঙ দফবলন। এ সকল
মূবততগুবলার মবধয অন্যতম বেবলা বতনবট,
১. উযযা
মক্কা ও তাবয়বফর মধযবততী িাবন তা বনবমতত বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োবলদ রা. দক দপ্ররর্ কবরন তা দভবঙ দফলার
জন্য। োবলদ রা. তা চূর্তববচূর্ত কবর দফবলন।
২. লাত
তাবয়বফর ‘সাকীফ’ দগাবত্রর পূজনীয় বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুগীরা ইববন শু‘বা ও আবু সুবফয়ান রা. দক
দপ্ররর্ কবরন তা দভবঙ দফলার জন্য। ফবল তা দভবঙ দফলা হয়।
৩. মানাত
মক্কা ও মদীনার মধযবততী ‘কুদাইদ’ নামক িাবন িাবপত বেবলা।
জাবহলী যুবগ মদীনার আওস, োযরায ও েুজাআ দগাবত্রর পূজনীয়
বেবলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবু সুবফয়ান রা. দক
তা দভবঙ দফলবত পাঠান। ফবল দসটাও দভবঙ দফলা হয়। (আসসুনানুল
কুবরা, নাসায়ী, ১১৪৮৩; তাফসীবর ইববন কাসীর, ৭:৪৫৯)

এভাবব মক্কার আবশপাবশর সমি মূবততও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম দভবঙ দফবলন। নবীজীর এ কমতপন্থাও সুস্পষ্টরূবপ প্রমার্
বহর্ কবর দয, ইসলাবম ভাস্কযত সংস্কৃবতর দকাবনা সবধতা দনই!
বপ্রয় দক দপবয়ও হারাবনার শঙ্কা!
নবুওয়যাত রবব দতা উবদত হবয়বেবলা মক্কার আকাবশ। বকন্তু দূভতাগয
বেবলা মক্কাবাসীর, দস রবীর রবিবক তারা সযবত্ন গ্রহর্ করবত
পাবরবন। দস ভাগয দলো বেবলা মদীনাবাসীর, যারা দস আবলা গ্রহর্
কবরবেবলা কৃতে হৃদবয়, সহাস্য বদবন। পরম আনবন্দ আবন্দাবলত
হবয়বেবলা মদীনার পববত্র ভূবম...তলা‘আল বাদরু আলাইনা...!!
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বকন্তু ফাতবহ মক্কার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যেন
মক্কায় অবিান করবলন, স্বভাবতই আনসারী সাহাবীবদর মবন শংকা
দদো বদবলা দয, তাহবল বক নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
মক্কায় দেবক যাববন? ‘বপ্রয়’ দক দপবয়ও তাবক হারাবনার শংকায়
তাবদর হৃদয়-মন দকাঁবদ উঠবলা!
মুহাব্বাবতর আবতশবযয বকেু সাহাবী দতা তাবদর শংকার কো বযাক্তও
কবর দফলবলন। ওহীর মাধযবম নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
তা জানবত দপবর আনসারী সাহাবাবদরবক আেি কবর বলবলন,
 َوال َْم ْح َيا َم ْح َيا ك ُّْم َوال َْم َما ُّت، َها َج ْر ُّت ا َل الل َوال َْيك ُّْم، اّن َع ْب ُّد الل َو َر ُّسولُّ ُّه،«ك ََل
»َم َما ُّتك ُّْم
‘কেবনাই না, আবম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আবম আল্লাহর
সন্তুবষ্টর উবেবে দতামাবদর কাবে বহজরত কবরবে। আমার দবাঁবচ
োকাও দতামাবদর সাবে এবং মৃতুযও দতামাবদর সাবে..!! (মুসবলম শরীফ
হা. নং ১৭৮০)

কতবদন বেবলন মক্কায়
মক্কা ববজবয়র পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয়
দকরামবক বনবয় দমাট উবনশ বদন অবিান কবরন। এরপর নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাবয়বকরামবক বনবয় মাতৃভূবম
তযাগ কবরন। (বুোরী শরীফ, হা. নং ৪২৯৮)
মক্কা ববজবয়র বকেুবদন পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
যেন তাবয়ফ অবভমুবে অবভযান পবরচালনা কবরন, তেন সাহাবী
হযরত হুবাইরা ইববন বশবল রা. দক মক্কার গভর্তর বনযুক্ত কবরন।
এরপর তাবয়ফ অবভযান দশি কবর যেন মদীনা অবভমুবে রওয়ান হন,
তেন হযরত আিাব ইববন আসীদ রা. দক মক্কার গভর্তর বনযুক্ত কবরন।
মক্কা ববজয় বক সবন্ধমূলক না বক বলপূবক
ত ?
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আল্লাহ তা‘আলা যেন মুসলমানবদরবক দকাবনা দদবশর ববজয় দান
কবরন, তেন দস দদশবট সবন্ধর মাধযবম বববজত হবলা? না বক
বলপূবতক বববজত হবলা? তা একবট গুরুত্বপূর্ত প্রশ্ন হবয় উবঠ। দযবহতু
এর সাবে ইসলাবমর ভূবম আইন সম্পবকতত অবনক হুকুম আহকাবমর
সম্পৃক্ততা রবয়বে। এ প্রাসবেতার ববচাবর ঐবতহাবসক মক্কা ববজয়
সবন্ধর মাধযবম হবয়বে না বক বলপূবতক হবয়বে? তাও একবট গুরত্বপূর্ত
প্রশ্ন ।
এ প্রবশ্নর উিবর উলামাবয় দকরাবমর মতবববরাধ রবয়বে। তবব অগ্রগর্য
মত হবলা দয, মক্কা সবন্ধর মাধযবম নয়; বরং বলপূবতক বববজত
হবয়বে।
মক্কা ববজবয়র ঘটনা হবত আহবরত বববধ-ববধান
এই বেবলা ঐবতহাবসক মক্কা ববজবয়র ববিাবরত বববরর্। উম্মবতর জন্য
যাবত রবয়বে আবেকীয়রূবপ গ্রহর্ীয় বববভন্ন উপবদশ ও বববধববধান।
ফাতবহ মক্কার সময় প্রদি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর
ভাির্ বনবয়ই যবদ শুধু গববির্া করা হয়, তবব তাবত উম্মবতর জন্য
রবয়বে সীরাবত মুিাবকবমর ববববধ বনবদতশনা। মূলত োনী পাঠবকর
জন্য এ ঘটনার প্রবতবট েবত্রই েবেবয় আবে অসংেয উপবদশ ও বশো!
তমেরধয হবত বকেু বববধ-ববধান এবং উপবদশাবলী বনবন উবল্লে করা
হবলা,
১. দকাবনা মুসলমান যেন অপর দকাবনা মুসলমানবক আল্লাহ এবং তার
রাসূবলর প্রবত ভাবলাবাসার কারবর্ রাগাবন্বত হবয় ঘটনার প্রকৃত অবিা
সম্পবকত অেতাবশত মুনাবফক বকংবা কাবফর বলবব, তবব এ কারবর্
বক্তাবক (মুসলমানবক কাবফর বলার কারবর্) কাবফর আেযা দদওয়া
হবব না। দযমনবট ঘবটবে হযরত উমর রা. ও হাবতব ইববন আবী
বালতাআ রা. এর দেবত্র।
২. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামবক যারা গাবল বদবব,
বকংবা কটূবক্ত করবব, তাবদরবক হতযা করা শরী‘আবতর দৃবষ্টবত সবধ।
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দযমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ অপরাবধর কারবর্
মক্কা ববজবয় বদন সাধারন েমা দঘাির্া করার পরও অন্য অবনবকর
সাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামর কটূবক্তকারী ইববন
েতবলর দু’বাাঁবদবক হতযার হুকুম বদবয়বেবলন।
৩. আল্লাহ তা‘আলা মক্কাবক ‘হারাম’ ( সম্মাবনত) কবরবেন। দযমনবট
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামর েুতবায় উবল্লবেত হবয়বে।
এতটাই সম্মাবনত কবরবেন দয, মক্কার িানীয় দকাবনা পশু-পােী
বশকার করাও সবধ নয়। এবং এ কারবর্ই মক্কায় প্রববশকারীর জন্য
হজ্জ/উমরার ইহরাম োো প্রববশ করা সবধ নয়।
৪. হতযাকাবযত বনবহত বযাবক্তর ওয়াবরসবদর জন্য দু’বট অবধকার
রবয়বে, দযমনবট নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাবমর েুতবায়
উবল্লবেত হবয়বে,
( ক) বকসাস স্বরূপ হতযাকারীবক মুসবলম
রাষ্ট্রপ্রধাবনর সহায়তায় হতযা করা। (ে) অেবা রক্তপর্ গ্রহন করা।
৫. েবব লটকাবনা আবে, এমন ঘবর নামায পো বনবিধ। দকননা,
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ততের্ পযতন্ত কাবার অভযন্তবর
নামায পবেনবন, যতের্ না দসোবন সকল প্রবতকৃবত অপসারর্ করা
হবয়বে।
৬. কাবলা পাগবে পরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামর দেবক
প্রমাবর্ত রবয়বে। মক্কায় প্রববশকাবল নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম কাবলা পাগবে পবরবেবলন। তবব সবতাবে কাবলা দপািাক
পরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দেবক প্রমাবর্ত নয়।
৭. দকাবনা মুসলমান যবদ মুরতাদ হবয় যায় (আল্লাহর পানাহ!), এবং
দস তওবা কবর বফবর না আবস, তবব মুসবলম রাষ্ট্র প্রধাবনর জন্য
তাবক হতযা করার আবেক হবয় যায়। দযমন মুরতাদ হবয় যাওয়ার
অপরাবধ আব্দুল্লাহ ইববন সারাহবক, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম হতযা কবরবেবলন।
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৮. েমা ও উদারতার গুর্, মক্কী জীববন সকল বনযতাতবনর কো ভুবল
বগবয় নবীজী কাবফরবদরবক দযভাবব েমা কবর বদবয়বেবলন।
৯. সাফলয প্রাবিবক বনবজর কৃবতত্ব মবন না কবর আল্লাহ প্রদি দনয়ামত
মবন করার গুর্, দযমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মক্কা
বববজত হওয়ার পর দকবলই আল্লাহর প্রশংসা করবেবলন।
১০. নবীজীর প্রবত ভাবলাবাসাবক বপতা-মাতা বরং দুবনয়ার সকল
বকেুর ভাবলাবাসার তুলনায় অগ্রাবধকার দান করবত হবব। দযমন
অগ্রাবধকার বদবয়বেবলন উবম্ম হাবীবা রা. ইতযাবদ।
আল্লাহ তা‘আলা আমাবদরবক মক্কা ববজবয়র ইবতহাস দেবক
সবঠকভাবব উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সমাি
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