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ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর চতুেি দু‘আ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর পঞ্চম দু‘আ 
কামফর- মুশহরকমদর জন্য দু‘আ,  প্রশ্ন ও জবাব 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ষষ্ঠ দু‘আ 
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ঘটনার সারসংমক্ষপ 
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ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক হমজ্জর থঘাষণা প্রদামনর হনমদিশ 
উপসংহার 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জীবন উম্মমতর জন্য হশক্ষা 
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 باسمه تعاىل

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াতী জীবন 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 ○َواِبْٰرِهْیَم اِذْ َقاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا اهلَل َوات َُقْوُهُؕ ٰذلُِكْم َخْْیٌ ل َُكْم اِْن ُكْنُتْم تَْعلَُمْوَن 
ِذیَْن تَْعُبُدْوَن ِمْن دُْوِن اهلِل اِن ََما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلِل اَْوثَانًا و َ تَْخلُُقْوَن اِْفكًا ُؕ اِن َ ال َ 

ْزَق َواْعُبُدْوُه َواْشُكُرْوا لَٗه ُؕ اِلَْیِه تُْرَجُعْوَن  ِ ََل یَْملُِكْوَن لَُكْم ِرْزًقا فَابَْتُغْوا ِعْنَد اهلِل الر 
ُسْوِل اَِل َ ○ َب اَُمٌم م ِْن َقْبلُِكْم ُؕ َوَما عَََل الر َ بُْوا َفَقْد َکذ َ ِ ُ َو اِْن تَُکذ  ْْ ُُ الُْمِب ٰ اََو ○ الَْبل

 ○لَْم یََرْوا َکْیَف یُْبِدُئ اهلُل الَْخلَْق ثُم َ یُِعْیُدٗه ُؕ اِن َ ٰذلَِک عَََل اهلِل یَِسْْیٌ 
অেিাঃ স্মরণ করুন ইবরাহীমমর কো,  যখ্ন হতহন তার সম্প্রদায়মক 
বলমলন,  থতামরা আল্লাহর ইবাদত কমরা এবং তামক ভয় কমরা। 
থতামামদর জন্য এটাই থেয়,  যহদ থতামরা বুম া। থতামরা থতা 
আল্লাহর পহরবমতি থকবল মূহতিরই পূজা করমিা এবং হমেযা 
উদ্ভাবন করমিা। থতামরা আল্লাহর পহরবমতি যামদর ইবাদত 
কমরা,  তারা থতামামদর জীবন-উপকরমণর মাহলক নয়। সুতরাং 
আল্লাহরই ইবাদত কমরা। আর তার প্রহত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমরা। 
থতামরা তারই হনকট হফমর যামব। অনন্তর থতামরা যহদ 
হমেযাপ্রহতপন্ন কমরা,  তমব থতা থতামামদর পূবিবতিীরাও 
হমেযাপ্রহতপন্ন কমরহিল। এমক্ষমত্র সুস্পিভামব দীমনর কো প্রচার 
কমর থদওয়াই থতা রাসূমলর দাহয়ত্ব। তারা হক লক্ষয কমর না,  
কীভামব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা সৃহিমক অহিত্ব দান 
কমরন,  অতাঃপর তা পুনরায় সৃহি কমরন। হনশ্চয় এটা আল্লাহর 
জন্য সহজ। ( সূরা আনকাবূত,  আয়াত:  ১৬-১৯)   
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উহল্লহখ্ত আয়াতসমূমহ আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর 
দীনী দাওয়ামতর হবষময় বণিনা কমরমিন এবং এ মমমি কামফরমদর 
অবস্থা উমল্লখ্ কমরমিন। পূবিবতিী নবীগমণর এ সকল ঘটনা বণিনা 
কমর আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 
ও মুহমনগণমক দীন প্রচামর কামফরমদর হবমরাহযতার থক্ষমত্র সান্তনা 
হদমেন থয,  পূবিকাল থেমকই সতযপন্থীমদর উপর কামফরমদর 
তরফ থেমক হনযিাতমনর যারা অবযাহত রময়মি। হকন্তু এসব 
উৎপীড়মনর কারমণ তারা কখ্মনা সাহস হারানহন। সুতরাং এখ্নও 
কামফরমদর উৎপীড়মনর পমরায়া করা উহচত নয় এবং দীমনর 
দাওয়াত মানুমষর হনকমট থপৌৌঁিামতই োকমত হমব। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর নাম ও বংশপহরচয় 
আল্লাহ তা‘আলার হবহশি নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর বংশপরম্পরা হমে-  ইবরাহীম হবন 
তামরখ্ হবন নাহুর হবন সারুগ হবন রাগাও হবন ফামলগ হবন আমবর 
হবন সামলহ হবন আর হবন সাম হবন নূহ ‘আলাইহহমুস সালাম। 

ইবমন আসাহকর রহ. বমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
মাতার নাম উমায়লা। কালবী বমলন,  তার মাতার নাম বুনা 
হবনমত কুরবাতা হবন কুরাহস। হতহন বনী আরফাখ্াস হবন সাম হবন 
নূহ থগামত্রর হিমলন। (কাসাসূল আহিয়া, ২০২ পৃষ্ঠা) 

এমত থদখ্া যামে,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হপতা ও মাতা 
উভয়হদক হদময়ই নূহ ‘আলাইহহস সালামমর বংশযর হিমলন। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হপতার নাম “আযর” বমল 
প্রহসে রময়মি। অহযকাংশ ইহতহাসহবদ বমলন,  তার নাম 
তামরখ্;  আযর তার উপাহয। 
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তমব ইমাম রাযীসহ পূবিবতিী থকান থকান আমলম বমলন,  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হপতার নাম “তামরখ্” এবং 
চাচার নাম আযর। তার চাচা আযর নমরূমদর মহিত্ব লামভর পর 
মুশরীক হময় যায়। আর চাচামক হপতা বলা আরবী বাকরীহতমত 
সাযারণভামব প্রচহলত। এই রীহত অনুযায়ী আয়ামত আযরমক 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হপতা বমল অহভহহত করা 
হময়মি। (যুরকানী ও শরমহ মাওয়াহহব) 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম দামমস্ক শহমর বারযা নামক স্থামন 
জন্মগ্রহণ কমরমিন। অবশ্য প্রহসে হমলা,  হতহন বামবল শহমর 
জন্মগ্রহণ কমরমিন। 

দীমনর প্রহত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত 
আল্লাহর খ্লীল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম সবিপ্রেম 
তার হপতার হনকট আল্লাহ তা‘আলার প্রহত ঈমান ও তাওহীমদর 
দাওয়াত থদন। তার হপতা মূহতিপূজক হিল। হতহন স্বীয় হপতার 
হনকট হগময় নরম হৃদয় হনময় থকামল ভাষায় তামক বু ামলন। এর 
হবিাহরত হববরণ পহবত্র কুরআমন এভামব ইরশাদ হময়মি,   

ٰۤاَبَ  ٰۤ ○ِت لَِم تَْعُبُد َما ََل یَْسَمُع َو ََل یُْبِصُر َو ََل یُْغِِنْ َعْنَک َشْیًئا اِذْ َقاَل َِلَبِْیِه یٰ ْ قَْد یٰ ِ ِ اَبَِت اِ
ْ ِمَن الِْعلِْم َما لَْم یَاْتَِک َفات َِبْعِِنْٰۤ اَْهِدَک ِصَراًطا َسِوی ًا  ِِ یْ ○َجٓاَء ٰۤاَبَِت ََل تَْعُبِد الش َ ٰٰطَن ُؕ یٰ

ْیٰٰطَن کَاَن لِ  ا اِن َ الش َ ْحٰمِن َعِصی ً ْحٰمِن ○لر َ َک عََذاٌب م َِن الر َ ْٰۤ اََخاُف اَْن ی ََمس َ ِ ِ ٰۤاَبَِت اِ یٰ
ا ْیٰٰطِن َولِی ً  ○فََتُكْوَن لِلش َ

অেিাঃ স্মরণ করুন,  যখ্ন ইবরাহীম হনমজর হপতামক বলমলন,  
থহ আমার হপতা,  আপহন এমন হকিরু ইবাদত থকন কমরন,  থয 
থশামন না,  থদমখ্ না এবং আপনার থকানই কামজ আমস না? থহ 
আমার হপতা,  আমার হনকট মহান জ্ঞান এমসমি,  যা আপনার 
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হনকট আমসহন। সুতরাং আপহন আমার অনুসরণ করুন। আহম 
আপনামক সহ ক পে থদখ্ামবা। থহ আমার হপতা,  শয়তামনর 
ইবাদত করমবন না। শয়তান থতা আল্লাহ-দয়ামময়র অবাযয। থহ 
আমার হপতা,  আহম আশংকা কহর,  আপনামক দয়াময় আল্লাহর 
শাহি স্পশি করমব। আর তখ্ন আপহন শয়তামনর সঙ্গী হময় 
যামবন! ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  ৪২-৪৫)  

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজর হপতার হনকট এভামব নম্র 
ভাষায় সবহকি ুবুহ ময় ঈমামনর দাওয়াত থদন। হকন্তু তার হপতা 
থসই দাওয়াত প্রতযাখ্যান করমলা। হপতা তার ডামক সাড়া 
থদওয়ার পহরবমতি উমটা তামক শাহসময় বলমলা,   

ا ْ َملِی ً ِِ اِبْٰرِهْیُم ۚ لَِئْن ل َْم تَْنَتِه ََلَْرُجَمن ََک َواْهُجْر  ○َقاَل اََراِغٌب اَنَْت َعْن ٰالَِهِِتْ ٰیۤـٰ
অেিাঃ থহ ইবরাহীম,  তুহম হক আমার থদব-মদবী থেমক হবমুখ্ হময় 
যামো? যহদ তুহম এমেমক হনবৃত্ত না হও,  তমব আহম পাের 
হদময় আঘাত কমর থতামার প্রাণনাশ করমবা। তুহম হচরহদমনর জন্য 
আমার হনকট থেমক দূর হময় যাও। ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  
৪৫)  

হপতার এই জবাব শুমন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম খ্ুব মমিাহত 
হমলন। তমব তার হহদায়ামতর আশা িাড়মলন না। এজন্য হতহন 
তার শাহন্ত কামনা কমর তার জন্য আল্লাহর হনকট ক্ষমা প্রােিনা 
করমবন বমল তামক জানামলন। তারপর যখ্ন একো হনহশ্চত 
প্রকাশ থপল থয,  থস ঈমান অস্বীকার কমর আল্লাহর শত্রু  হময় 
হগময়মি,  তখ্ন তার সামে সব রকম সম্পকি হিন্ন কমর বলমলন,   

ٰۤ اَكُوْ  ۖ  َعٰٰسٰۤ اََل َ ۫ ْ اَو اَْعَتِزلُُكْم َوَما تَْدُعْوَن ِمْن دُْوِن اهلِل َو اَدُْعْوا َرّب ِ ْ َشِقی ً  ○َن بُِدعَٓاِء َرّب ِ
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অেিাঃ আহম আপনামদর এবং আপনারা যা-হকিরু উপাসনা কমরন,  
থসসবমক পহরতযাগ করহি। আহম ইবাদত করমবা আমার 
পালনকতিা রমবর। আশা কহর,  আহম আমার পালনকতিার 
ইবাদত কমর বহঞ্চত হমবা না। ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  ৪৮)  

যখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহর জন্য হনজ ঘর,  
পহরবার ও আত্মীয়স্বজন থেমক হবহেন্ন হময় থগমলন এবং তামদর 
থদব-মদবীমক পহরতযাগ করমলন,  তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা তার 
সামহয়ক অসুহবযা দূর করার লমক্ষয তামক উত্তম স্বজন হহসামব 
পুত্ররূমপ ইসহাকমক (আ.) দান করমলন। এই পুত্র পয়গামবর 
হিমলন এবং দীঘিায়ু লাভ কমরহিমলন। ইসহাক ‘আলাইহহস 
সালামও আমরক থনকসন্তামনর হপতা হময়হিমলন,  হতহন হিমলন 
পয়গামবর হযরত ইয়াকুব ‘আলাইহহস সালাম। তাৌঁমদর মাযযমম 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক তার 
হপতার পহরবামরর চাইমত উত্তম একহট স্বতি পহরপূণি দীনদার 
পহরবার দান করমলন,  যা আল্লাহর পয়গামবর ও সৎকমিপরায়ণ 
মহাপুরুষগমণর সমন্বময় গহ ত হিল। 

তদুপহর হপতার প্রহত সহানুভূহত থদহখ্ময় হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম হকয়ামমতর হদন হপতার জন্য আল্লাহ 
তা‘আলার হনকট আরহয থপশ করমবন। অবশ্য তা গ্রহণ করা হমব 
না। এ সম্পমকি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেমক বহণিত,  হতহন 
বমলন,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বমলমিন,  
“হকয়ামমতর হদন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার 
হপতার সামে সাক্ষাত করমবন। তখ্ন তার হপতা আযর-এর 
থচামখ্র উপর যুলাবাহল োকমব এবং অবস্থা থবহাল োকমব। 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তখ্ন হপতামক বলমবন,  আহম হক 
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আপনামক বহলহন থয,  আমার নাফরমানী করমবন না? তখ্ন 
তার হপতা বলমব,  আজ থেমক থতামার নাফরমানী করমবা না। 

তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট 
আরহয থপশ কমর বলমবন,  থহ আমার প্রহতপালক,  আপহন 
আমামক প্রহতশ্রুহত হদময়মিন,  হকয়ামমতর হদন আমামক লাহিত 
করমবন না। আল্লাহ তা‘আলা বলমবন,  আহম কামফরমদর জন্য 
জান্নাত হারাম কমর হদময়হি। অতাঃপর বলমবন,  থহ ইবরাহীম,  
আপনার পাময়র হনমচ কী? তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
থদখ্মবন এক রক্তাক্ত জন্তুমক থফমরশতাগণ শক্ত কমর যমর 
জাহান্নামম হনমক্ষপ করমিন। অেিাৎ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর হপতামক তার আসল থশমকমল ও অবয়মব নয়,  বরং 
হবকৃত কমর পশুর আকৃহত হদময় জাহান্নামম হনমক্ষপ করা হমব। এর 
কারণ হমলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থযন হপতার 
কারমণ হাশমরর ময়দামন সবার সামমন লহজ্জত না হন।” 

ঘটনা থেমক হশক্ষা 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার হপতামক ঈমামনর 

দাওয়াত হদমত হগময়  ٰۤاَبَِت  বমল সমিাযন কমরমিন। আরবী یٰ

অহভযামনর হদক হদময়  ٰۤاَبَِت  শব্দহট হপতার জন্য সম্মান ও یٰ

ভামলাবাসাসূচক সমিাযন জ্ঞাপক। হযরত ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহমক 
আল্লাহ তা‘আলা সবিগুমণ গুণাহন্বত কমরহিমলন। হতহন হপতার 
সামমন থয বক্তবয থপশ কমরহিমলন,  তা থমজামযর ভারসাময রক্ষা 
ও হবপরীতমুখ্ী হবষয়বস্তুও স্বােিক সহন্নমবমশর একহট অনুপম 
দৃিান্ত। হতহন একহদমক হপতামক কুফর ও হশরমক শুযু হলপ্তই নয়,  
বরং এর উমদযাক্তারূমপও থদখ্মলন,  থয কুফর ও হশরক 
হমটামনার জন্যই হতহন থপ্রহরত হময়হিমলন। অপরহদমক হপতার 
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প্রহত আদব,  মুহাব্বত ও ভামলাবাসা তার থেমক প্রকাশমান হিল। 
এই দুহট হবপরীতমুখ্ী হবষয়মক হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম চমৎকারভামব সমহন্বত কমরমিন। 

ٰۤاَبَِت   শব্দহট হপতার প্রহত সন্তামনর দয়া ও ভামলাবাসা প্রকামশর یٰ
প্রতীক। প্রেমত হতহন প্রমতযক বামকযর শুরুমত এই শব্দ বযবহার 
কমরমিন। এরপর এমন থকান বাকয বযবহার কমরনহন,  যা 
হপতার অবমাননা অেবা মনাঃকমির কারণ হমত পামর অেিাৎ 
হপতামক কামফর,  থগামরাহ ইতযাহদ বমলনহন। বরং 
পয়গামবরসুলভ প্রজ্ঞার সামে শুযু তার থদব-মদবীর অক্ষমতা ও 
অমচতনতা ফুহটময় তুমলমিন। যামত হতহন হনমজই হনমজর ভুল 
বু মত পামরন। 

হিতীয়পযিাময় হতহন আল্লাহর প্রদত্ত নবওুয়যামতর জ্ঞান-গহরমা 
প্রকাশ কমরমিন এবং হতহন থসই মহান থদৌলত লাভ কমরমিন,  
তা বযক্ত কমর তার দাওয়াত কবুল করার জন্য অনুমরায কমরমিন। 
তৃতীয় পযিাময় কুফর ও হশরমকর সম্ভাবয অশুভ পহরণহত সম্পমকি 
হপতামক হুৌঁহশয়ার কমরমিন। 

হকন্তু হপতা থসই কোগুমলার প্রহত হচন্তাভাবনা করার পহরবমতি এবং 
পুত্রসুলভ মায়া-মুহাব্বমতর পহরমপ্রহক্ষমত হকিটুা নম্রতা অবলিন 
করার পহরবমতি কম ার ভহঙ্গমত পুত্রমক শাহসময়মিন। অহযকন্তু 
এটুকু কমরও ক্ষান্ত হনহন,  বরং তামক পাের হদময় আঘাত কমর 
হতযা করার হুমহক হদমলন এবং বাহড় থেমক থবর হময় যাওয়ার 
জন্য বলমলন। 

হকন্তু হপতার থসই কম ারতার জবামবও হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম এই বমল তার শুভ কামনা বযক্ত করমলন,  
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) سالم علیكم আপনার উপর শাহন্ত বহষিত থহাক) এবং তার হনমদিশ 

মমতা বাহড় িাড়মলন। তমব এর পমরও হতহন তার কওমমর প্রহত 
ঈমামনর দাওয়ামতর হসলহসলা জাহর থরমখ্মিন এবং তামদর 
হবহভন্নভামব থহদায়াত করার থকামশশ কমরমিন। 

দীনী কামজ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দরূদহশিতা 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম দীমনর প্রচার কামজ হবহভন্ন 
প্রজ্ঞাপূণি ও দূরদহশিতামূলক পদমক্ষপ গ্রহণ কমরন। তন্মমযয চন্দ্র-
সূযি ও তারকার পূজা করার অসারতা বু ামত গৃহীত পদমক্ষপ 
একহট,  যা হতহন চন্দ্র-সূযি ও তারকাপূজার হবপমক্ষ স্বীয় 
সম্প্রদাময়র সামে মতহবহনমময়র সময় কমরহিমলন এবং সবাইমক 
একত্ববামদর হশক্ষাদান কমরহিমলন। থসই ঘটনা পহবত্র কুরআমনর 
হনম্নযুক্ত আয়ামত হববৃত হময়মি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

ْ ۚ َفلَم َ  ا َجن َ عَلَْیِه ال َْیُل َرٰاَکْوَکًبا ۚ َقاَل ٰهَذا َرّب ِ َ َفلَم َ ْْ ا  ○اٰۤ اَفََل َقاَل ََلٰۤ اُِحب ُ اَْلٰفِلِ فَلَم َ
ْ ََلَُكْونَن َ ِمَن الْقَ  ْ َرّب ِ ِِ اٰۤ اَفََل قَاَل لَِئْن ل َْم یَْهِد ْ ۚ َفلَم َ َ الَْقَمَر بَاِزغًا قَاَل ٰهَذا َرّب ِ ِم وْ َرا

 َ ْْ ٓال ِ ْ هٰ ○الض َ ْمَس بَاِزَغًۃ َقاَل ٰهَذا َرّب ِ ا َراَ الش َ ْ َفلَم َ ِ ِ اٰۤ اَفَلَْت قَاَل یَٰقْوِم اِ ٰۤ اَكََْبُ ۚ َفلَم َ َذا
ا تُْشِركُْوَن  م َ ٌء م ِ َماٰۤ ○بَِرْیْٓ ٰمٰوِت َواَْلَْرَض َحِنْیًفا و َ ْهُت َوْجِِهَ لِل َِذْی َفَٰطَر الس َ ْ َوج َ ِ ِ اِ
 َ ْْ  ○اَنَا ِمَن الُْمْشِرِک

অেিাঃ যখ্ন রামতর অন্ধকার ইবরাহীমমক থেমক থফলমলা, তখ্ন 
হতহন একহট তারকা থদখ্মত থপমলন। তখ্ন হতহন (স্বজাহতমক 
বু ামনার লমক্ষয তামদর শুহনময়) বলমলন,  এই নক্ষত্র আমার 
প্রহতপালক? ( অেিাৎ থতামামদর যারণা অনুসামর এটা বলমলও 
এখ্ন অল্পক্ষমণর মমযযই থতামরা এর স্বরূপ থদমখ্ হনমব।) 
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অতাঃপর হকিকু্ষণ পমর যখ্ন নক্ষত্রহট অিহমত হময় থগল,  তখ্ন 
হতহন (স্বজাহতমক জব্দ করার চমৎকার সুমযাগ থপময়) বলমলন,  
আহম অিগামী বস্তুমক আমার প্রহতপালক হহসামব পিন্দ করমত 
পাহর না। (অেিাৎ এমক প্রভু মানা যায় না বা এটা উপাস্য হওয়ার 
থযাগযতা রামখ্ না। বরং অহিত্ব যার কখ্মনা থশষ হওয়ার নয়,  
হতহনই প্রহতপালক হওয়ার থযাগযতা রামখ্ন।) এরপর অন্য এক 
রাহত্রমত চাৌঁদমক  লমল করমত থদমখ্ ইবরাহীম (পুনরায় জাহতমক 
শুহনময় পূমবিাক্ত পন্থা অবলিন কমর) বলমলন,  ( থতামামদর 
হবশ্বাস অনুযায়ী) এহট আমার পালনকতিা? ( হকন্তু এর স্বরূপও 
হকিকু্ষমণর মমযয ফুমট উ মব।) অতাঃপর যখ্ন চন্দ্র অিাচমল ডুমব 
থগল,  তখ্ন ইবরাহীম বলমলন,  যহদ আমার পালনকতিা 
আমামক পে না থদখ্ামতন,  তমব আহমও থতামামদর মমতা 
পেভ্রিমদর অন্তভুিক্ত হময় থযতাম এবং চাৌঁদমকই স্বীয় পালনকতিা 
ও উপাস্য মমন করতাম। (হকন্তু এর উদায়ামির পহরবতিনশীল 
অবস্থা আমামক সতকি কমরমি থয,  এই চাৌঁদও উপাসনার থযাগয 
থেমক পামর না।) এরপর একহদন দীহপ্ত হনময় সূযিমক উহদত থেমক 
থদমখ্ (পুনরায় জাহতমক শুহনময় থসভামবই) বলমলন,  
( থতামামদর যারণা অনুযায়ী) এহট আমার প্রহতপালক? এহট থতা 
হবশাল। (হকন্তু এই হবশালতার স্বরূপও অহত সত্বর দৃহিমগাচর হময় 
যামব।) এরপর যখ্ন সূযি অিহমত হময় পৃহেবী অন্ধকামর হনমহজ্জত 
হমলা,  হতহন (জাহতর সামমন সবিমশষ প্রমাণ উপস্থাপন সম্পন্ন 
করার পর এগুমলার প্রকতৃ স্বরূপ তুমল যরমলন এবং) বলমলন,  
“থহ আমার জাহত,  আহম থতামামদর এসব মুশরীকসুলভ হবশ্বাস 
থেমক সম্পূণি মুক্ত।” অেিাৎ থতামরা আল্লাহ তা‘আলার সৃি 
বস্তুমকই আল্লাহর আসমন আসীন কমরি,  যা স্পি ভ্রিতা। ( সূরা 
আনআম,  আয়াত:  ৭৬-৭৯)  
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ফলত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম জাহতর সামমন এই স্বরূপ 
উদ্ঘাটন করমলন থয,  আমার ও থতামামদর পালনকতিা এসব 
সৃি বস্তুর মমযয থকানহটই থেমক পামর না। এরা স্বীয় অহিত্ব রক্ষামেি 
অমন্যর মুখ্ামপক্ষী এবং প্রহতমুহূমতি উত্থান-পতন,  উদয়-অি 
ইতযাহদ পহরবতিমনর আবমতি হনপহতত। বরং থসই মহান সত্তাই 
আমামদর পালনকতিা,  হযহন নমভামেল,  ভূমেল ও এতদুভময়র 
মমযয সৃি সবহকিমুকই সৃহি কমরমিন। তাই আহম স্বীয় থচহারা 
থতামামদর বানামনা মূহতি এবং পহরবতিন ও প্রভামবর আবমতি 
হনপহতত চন্দ্র-সূযি ও নক্ষত্রপুঞ্জ থেমক সহরময় মহান সৃহিকতিা 
আল্লাহর হদমক কমর হনময়হি এবং আহম থতামামদর ন্যায় 
অংশীবাদীমদর অন্তভুিক্ত নই। 

এ হবতমকি হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম পয়গািরসুলভ 
প্রজ্ঞা ও উপমদশ প্রময়াগ কমর প্রেমবামরই তামদর নক্ষত্রপূজামক 
পেভ্রিতা আখ্যা থদনহন,  বরং হতহন এমন এক থহকমতপূণি পন্থা 
অবলিন করমলন,  যামত প্রমতযক সুস্থ সমচতন মানুমষর মন-
মহিষ্ক প্রভাবাহন্বত হময় স্বতাঃস্ফূতিভামবই মহান সতয উপলহি 
কমর থফমল। 

হকন্তু অপরহদমক মহূতিপূজার হবরুমে বলমত হগময় হতহন 
প্রেমবামরই কম ার হময় যান এবং স্বীয় হপতা ও জাহতর পেভ্রি 
হওয়ার হবষয় িযেিহীন ভাষায় বযক্ত কমর থদন। থকননা,  মূহতিপূজা 
থয একটা অমযৌহক্তক ভ্রিতা,  তা সম্পূণি স্পি ও সুহবহদত। এর 
হবপরীমত নক্ষত্রপূজার ভ্রাহন্ত ও ভ্রিতা এতটা সুস্পি হিল না। তাই 
এবযাপামর হতহন সূক্ষ্ম থকৌশল অবলিন কমরন। 

মহূতিপজূার হবরুমে ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কম ার 
পদমক্ষপ 
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আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ا ل َُهْم  ○َوتَاهلِل ََلَِکْیَدن َ اَْصَناَمُكْم بَْعَد اَْن تَُول ُْوا ُمْدبِِریَْن  فََجَعلَُهْم ُجٰذًذا اَِل َ َکِبْْیً
َ َقالُْوا َمْن َفَعَل ٰهَذا بِاٰلَِهِتَناٰۤ اِن َٗه لَِمَن الظ ٰ ○لََعل َُهْم اِلَْیِه یَْرِجُعْوَن  ْْ ِمْعَنا َقالُْوا َس  ○لِِم

ِ الن َاِس لََعل َُهْم یَْشَهُدْوَن  ○َفًِت ی َْذُكُرُهْم یَُقاُل لَٗهٰۤ اِبْٰرِهْیُم  ُْ ا فَاْتُْوا بِٖه عََٰلٰۤ اَعْ َقالُْوٰۤ
اِبْٰرِهْیُم  ○ ۤـٰ اَء اَنَْت فََعلَْت ٰهَذا بِاٰلَِهِتَنا یٰ ُهْم  ○َقالُْوٰۤ ٰهَذا  َقاَل بَْل َفَعلَٗه  َکِبْْیُ

لُِمْوَن ○َفْسـ َلُْوُهْم اِْن کَانُْوا یَْنِٰطُقْوَن  ا اِن َُكْم اَنُْتُم الظ ٰ ا اىِٰلٰۤ اَنُْفِسِهْم َفَقالُْوٰۤ فََرَجُعْوٰۤ
قَاَل اََفَتْعُبُدْوَن ِمْن ○ثُم َ نُِکُسْوا عََٰل ُرُءْوِسِهْم ۚ لََقْد عَلِْمَت َما ٰهُٰۤؤاََلِء یَْنِٰطُقْوَن ○

ُكْم ُدْوِن اهلِل مَ  ََل یَُضر ُ اُف ٍّ ل َُكْم َولَِما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلِل ُؕ ○ا ََل یَْنَفُعُكْم َشْیًئا و َ
 ○اََفاَل تَْعِقلُْوَن 

অেিাঃ আর (ইবরাহীম আ. মমন মমন বলমলন, )  আল্লাহর কসম,  
যখ্ন আপনারা পৃষ্ঠপ্রদশিন কমর চমল যামবন,  তখ্ন আহম 
আপনামদর মূহতিগুমলার বযাপামর একটা বযবস্থা অবলিন করমবা। 
অতাঃপর হতহন সবগুমলামক চণূি-হবচূণি কমর হদমলন ওমদর প্রযানহট 
িাড়া;  যামত তারা তার কামি প্রতযাবতিন কমর। তারা বলমলা,  
আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ বযবহার থক করমলা? থস থতা 
হনশ্চয়ই থকান জাহলম। কতক থলাক বলমলা,  আমরা এক 
যুবকমক তামদর সম্পমকি হবরূপ বলমত শুমনহি;  তামক ইবরাহীম 
নামম ডাকা হয়। তারা বলমলা,  তামক জনসমমক্ষ উপহস্থত কমরা,  
যামত তারা থদমখ্। তারা বলমলা,  থহ ইবরাহীম,  আপহনই হক 
আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ বযবহার কমরমিন? হতহন 
বলমলন,  এমদর এই প্রযানই থতা এ কাজ কমরমি। অতএব,  
তামদর হজমজ্ঞস করুন,  যহদ তারা কো বলমত পামর। অতাঃপর 
তারা মমন মমন হচন্তা করমলা এবং বলমলা,  ওমহ থলাকসকল,  
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থতামরাই থব-ইনসাফ। অতাঃপর তারা  ুৌঁমক থগল মিক নত কমর 
এবং বলমলা,  আপহন থতা জামনন থয,  এরা কো বমল না। হতহন 
বলমলন,  আপনারা আল্লাহর পহরবমতি এমন হকিরু ইবাদত 
কমরন,  যা আপনামদর থকান উপকারও করমত পামর না এবং 
ক্ষহতও করমত পামর না? হযক আপনামদর জন্য এবং আপনারা 
আল্লাহ িাড়া যামদরই ইবাদত কমরন,  ওমদর জন্য। আপনারা 
হক বুম ন না? ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৫৭-৬৭)   

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় এক হবমশষ 
হদমন উৎসব উদযাপন করমতা। হনযিাহরত হদমন তারা ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমকও আমিণ জানামলা থয,  আপহনও 
আমামদর সামে উৎসমব চলুন। উমেশ্য,  হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম উৎসমব থযাগদান করমল হয়মতা তামদর 
যমমির প্রহত প্রভাবাহন্বত হময় হনমজর যমমির দাওয়াত তযাগ 
করমবন।  

হকন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মমন মমন এই সুমযাগমক 
অন্যভামব বযবহার করমত চাইমলন থয,  যখ্ন থগাটা সম্প্রদায় 
উৎসব উদযাপন করমত চমল যামব,  তখ্ন আহম তামদর মূহতির 
ঘমর প্রমবশ কমর প্রহতমাগুমলামক থভমে চরুমার কমর থদব। তারা 
যামত হফমর এমস হমেযা উপাস্যমদর বািবদৃশ্য স্বচমক্ষ থদখ্মত 
পায়। হয়মতা এমত তামদর কামরা অন্তমর মূহতিগুমলামক অসহায় ও 
অক্ষম থদমখ্ ঈমান জাগ্রত হমব এবং থস হশরক থেমক তাওবা কমর 
হনমব। 

এই উমেমশ্য হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম সম্প্রদাময়র 
থলাকমদর সামে উৎসমব থযমত অস্বীকার করমলন এবং 
অস্বীকামরর পে থবমি হনমত প্রেমম তারকার হদমক তাকামলন,  
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গভীর দৃহিপাত করমলন,  অতাঃপর বলমলন,  আহম অসুস্থ। 
সম্প্রদাময়র থলামকরা অপারগ মমন কমর তামক থরমখ্ই উৎসমব 
চমল থগল। 

তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মূহতিগুমলামক থভমে খ্ে-
হবখ্ে কমর হদমলন। শুযু বড় মূহতিটা ভােমলন না। যামত এর 
মাযযমম এমদর অক্ষমতা থবা ামত পামরন। 

এখ্ামন “বড়” বু ামত হয়মতা দদহহক আকার-আকৃহত উমেশ্য 
থয,  উক্ত মূহতি সবমচময় বড় হিল। অেবা এটাও থেমক পামর থয,  
আকার-আকৃহতমত সমানই হিল,  হকন্তু পূজাহররা তামক “বড়” 
বমল মান্য করমতা। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এই আশায় উক্ত কাজহট করমলন 
থয,  তারা তামদর উপাস্যমদর খ্ে-হবখ্ে থদখ্মল এরা থয পূজার 
উপযুক্ত নয় এই জ্ঞান তামদর মমযয জাগ্রত হমব। এমত কমর তারা 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আহ্বামনর হদমক হফমর আসমব। 

আল্লামা কালবী রহ. বমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
এই কামজর উমেশ্য এটা হিল থয,  তার সম্প্রদায় হফমর এমস 
যখ্ন সবগুমলা মূহতি খ্ে-হবখ্ে এবং বড় মূহতিটা সহ ক অবস্থায় 
আর কাৌঁময কুড়াল অবস্থায় থদখ্মব,  তখ্ন হয়মতা তারা এই বড় 
মূহতির হদমক প্রতযাবতিন করমব থয,  এরূপ থকন হমলা? থস যখ্ন 
থকান উত্তর হদমব না,  তখ্ন এগুমলার অক্ষমতা তামদর সামমন 
স্পি হময় যামব। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কো রূপক অমেি হিল 
যখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় উৎসব থেমক 
হফমর এমলা এবং বলমলা,   
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َ َقالُْوا َمْن َفعَ  ْْ لِِم َل ٰهَذا بِاٰلَِهِتَناٰۤ اِن َٗه لَِمَن الظ ٰ   
অেিাঃ আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ বযবহার থক কমরমি? থয 
কমরমি,  হনশ্চয় থস জাহলম।  ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৫৯)  

এর জবামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  বরং তামদর 
বড়হটই এ কাজ কমরমি।  ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৬৩)  

মুজাহহদ ও কাতাদা রহ. বমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
উপমরাক্ত কোহট সম্প্রদাময়র সামমন বমলনহন,  বরং মমন মমন 
বমলমিন অেবা সম্প্রদাময়র থলামকরা চমল যাওয়ার পর থয 
দুময়কজন দুবিল থলাক হিল তামদর বমলমিন। 

প্রশ্ন হমত পামর,  কাজহট থতা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
কমরহিমলন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং প্রযান মূহতিমক 
অহভযুক্ত করা বািবতা হবমরাযী কাজ,  যা হমেযা বলার শাহমল। 
আল্লাহর থদাি ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জন্য এই 
হমেযাচার কীভামব দবয হমলা? 

এর উত্তমর তাফসীরহবদগণ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
কোর হবহভন্ন হদক উমল্লখ্ কমরমিন। তাফহসমর বয়ানুল কুরআমন 
উমল্লখ্ করা হময়মি,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এ কো 
“যমর থনওয়া”র পযিাময়র হিল। অেিাৎ “থতামরা একো যমর নাও 
না থকন থয,  এ কাজ প্রযান মূহতিই কমর োকমব?” আর যমর 
থনওয়ার পযিাময় বািব হবমরাযী কো বলা হমল,  তা হমেযা গণয 
করা হয় না। থযমন,  পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মি,  ( থহ 
নবী,  বমল হদন, )  যহদ রাহমামনর (আল্লাহর) থকান সন্তান 
োকমতা,  তা হমল আহম সবিপ্রেম তার ইবাদতকারীমদর মমযয 
হতাম। 
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এ িাড়াও উক্ত প্রমশ্নর বািবসম্মত জবাব বাহমর মুহীত,  
কুরতুবী,  রুহুল মাআনী গ্রমন্থ উমল্লখ্ আমি। থসসব গ্রমন্থ বলা 
হময়মি,  এখ্ামন রূপকভামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থয 
কাজ হনমজ কমরমিন,  তা প্রযান মূহতির হদমক সম্পকিযুক্ত 
কমরমিন। থকননা,  এই মূহতিহটই ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর এই কামজর কারণ হমত পামর,  থযমহতু তার সম্প্রদায় 
এই মূহতির প্রহত সবিাহযক সম্মানপ্রদশিন করমতা এবং এমক বড় 
থখ্াদা মমন করমতা। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন) 

উদাহরণত,  যহদ থকান হবচারক চহুর করার দাময় থচামরর হাত 
থকমট বমলন,  আহম হাত কাহটহন,  বরং থতামার কাজই থতামার 
হাত থকমটমি। এটা হনশ্চয় সঙ্গত কো। থকননা,  তার অন্যায় 
কাজই হাত কাটার মূল কারণ। 

এ িাড়া বহণিত আমি,  মূহতি ভাোর কুড়ালহট ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম প্রযান মূহতির কাৌঁময অেবা হামত থরমখ্ 
হদময়হিমলন। যামত থযমকামনা দশিক যারণা কমর,  থস-ই এ কাজ 
কমরমি। এটাও থসরূপ রূপক আময়াজমনর অন্তভুিক্ত। আরহব 
পহরভাষা অনুযায়ী এই যরমনর রূপকতার রূপায়নমক হমেযা 
হহসামব অহভহহত করা হয় না। 

উপরন্তু হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রযান মূহতির 
হদমক কাজহট সম্পকিযুক্ত করার মমযয কময়কহট উপকাহরতা হনহহত 
রময়মি,  থযগুমলা প্রকাহশত হওয়া ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর উমেশ্য হিল। থযমন,   

১. দশিকমদর দহৃি এহদমক আকিৃ থহাক থয,  পূজার সময় অন্যান্য 
থিাট মূহতিমক শরীক করায় বড় মূহতিহট রাগাহন্বত হময় এ কাজ 
কমরমি। এই যারণা দশিকমদর মমন সৃহি হমল তাওহীমদর পে 
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খ্ুমল যায় থয,  একহট বড় মূহতি যখ্ন হনমজর সঙ্গী-মূহতিমদর 
শরীকানা সহ্য করমত পামর না,  তখ্ন আল্লাহ রাবু্বল ‘আলামীন 
কীভামব হনমজর সামে এসব পােরখ্মের শরীকানা থমমন হনমবন? 

২. তামদর মমন এই যারণা সৃহি হওয়া যুহক্তসঙ্গত হিল থয,  থযসব 
মূহতিমক আমরা থখ্াদা ও সবিময় ক্ষমতার অহযকারী মমন কহর,  
তারা যহদ বািহবকই প্রভ ুহমতা,  তমব তামদর থকউ থভমে চুরমার 
করমত পারমতা না। 

৩. ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম কাজহট বড় মূহতির হদমক 
সম্পকিযুক্ত কমর এ বযাপামর তামক হজমজ্ঞস করমত বমলন। তার 
জবাব হদমত হমল,  মূহতির বাকশহক্ত োকা জরুরী। এজন্যই 
বমলমিন,  তামদর হজমজ্ঞস করুন,  যহদ তারা কো বলমত পামর। 
এর মাযযমম তামদর কো বলার বযাপামর অক্ষমতা তামদর সামমন 
প্রকাশ করাই উমেশ্য। অেিাৎ এ থেমক তামদর বু া উহচত থয,  
এই অক্ষমরা ইলাহ হয় কী কমর? (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন)   

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত  
হমেযার সম্পকি ও তার জবাব 
বুখ্ারী ও মুসহলম শরীমফর এক হাদীমস এমসমি,  ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম হতন জায়গা িাড়া থকাোও অসতয বমলনহন। 
থসই হতন জায়গা হমলা,   

১. মূহতি ভাোর বযাপামর বলা থয,  “তামদর বড়টাই এ কাজ 
কমরমি”।  

২. কওমমর উৎসমব না যাওয়ার জন্য বমলমিন,  “আহম অসুস্থ”। 

৩. স্ত্রীমক জাহলম শাসমকর কবল থেমক রক্ষা করার জন্য তামক 
থবান বমল পহরচয় হদময়মিন। 
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স্ত্রীমক থবান বমল পহরচয় হদমলন 
তৃতীয় হবষময়র থসই ঘটনা হমলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম তার স্ত্রী হযরত সারাহ সহ সফমর এক জনপমদর হনকট 
হদময় গমন করহিমলন। জনপমদর প্রযান বা শাসক হিল জাহলম 
ও বযহভচারী। থকান বযহক্তর সামে তার স্ত্রীমক থদখ্মল,  থস স্ত্রীমক 
পাকড়াও করমতা এবং তার সামে বযহভচার করমতা। হকন্তু থকান 
কন্যা হপতার সামে হকংবা থবান তার ভাইময়র সামে োকমল,  থস 
এরূপ করমতা না। ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার স্ত্রীমক হনময় 
এই জনপমদ থপৌৌঁিার খ্বর থকউ এই জাহলম শাসমকর কামি 
থপৌৌঁমি হদমল,  থস হযরত সারাহমক থগ্রফতার কমর আনল। 

সম্পকি যাচাইময়র জন্য থগ্রফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক হজজ্ঞাসা করমলা,  এই মহহলার সামে 
আপনার আত্মীয়তার সম্পকি কী? ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
জাহলমমদর কবল থেমক আত্মরক্ষার জন্য বলমলন,  থস আমার 
থবান। এটাই হাদীমস বহণিত থসই রূপক অমেির তৃতীয় হমেযা। 

হকন্তু এতদসমেও জাহলম শাসক সারাহমক থগ্রফতার করমলা। 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম সারাহমক বমল হদমলন,  আহম 
থতামামক আমার থবান বমলহি। তুহমও এর হবপরীত বমলা না। 
কারণ,  ইসলামী সম্পমকি তুহম আমার থবান। এখ্ন এই থদমশ 
আমরা দুজনমাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃমত্ব সম্পকিশীল। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থসই জাহলমমর থমাকামবলা করমত 
সক্ষম হিমলন না। হতহন আল্লাহর কামি সহবনয় প্রােিনার জন্য 
নামায পড়মত শুরু করমলন। 

হযরত সারাহমক থসই জাহলম শাসমকর সামমন আনা হমলা। থসই 
জাহলম যখ্নই কুমতলমব হযরত সারাহর হদমক হাত বাড়াল,  
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তখ্হন থস অবশ ও হবকলাঙ্গ হময় থগল। থস তখ্ন হযরত সারাহমক 
অনুমরায কমর বলল,  তুহম দু‘আ কমরা,  যামত আহম আমগর 
মমতা সুস্থতা হফমর পাই। আহম থতামামক হকিইু বলমবা না। সারাহ 
দু‘আ করমলন। তার দু‘আয় থস সুস্থ হময় উ মলা। 

হকন্তু প্রহতজ্ঞা ভঙ্গ কমর পনুরায় থস খ্ারাপ হনয়মত হযরত সারাহর 
হদমক হাত বাড়ামত চাইমলা। তখ্ন আল্লাহর হুকুমম আবার থস 
অবশ হময় থগল। থস আবার দু‘আর জন্য অনুনয় করমলা। হযরত 
সারাহ দু‘আ করমলন। তামত থস পুনরায় সুস্থ হমলা। 

থস আবার হযরত সারাহমক বদ হনয়মত যরমত চাইমল,  আবার 
অবশ হময় থগল। তখ্নও হযরত সারাহর কামি দু‘আর জন্য 
অনুনয় কমর বলমলা,  তার সামে আর থকান অসদাচরণ করমব 
না। এবারও হযরত সারাহ তার জন্য দু‘আ করমলন। তার দু‘আয় 
থস সুস্থতা হফমর থপল। (ফাইজুল বারী শরমহ বুখ্ারী) 

হতনবার এরূপ ঘটনার পর জাহলম শাসক হযরত সারাহমক থফরত 
পাহ ময় হদল এবং থসই সামে হনমজর হপ্রয়তমা থমময় হামজরামক 
খ্ামদমা হহসামব তামক হদময় হদল।   

উপমরাক্ত হাদীমস হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হদমক 
বাহহ্যক হতনহট হমেযার সম্পকি বু া যায়,  যা বাহ্যত নবওুয়যামতর 
শামনর থখ্লাফ বমল মমন হয়। হকন্তু এর জবাব হাদীমসর বযাখ্যায় 
স্পিরূমপ হবদযমান রময়মি। তা হমলা,  এই হতনহট কোর 
একহটও সহতযকার অমেি হমেযা হিল না। বরং এটা হিল আরবী 
বালাগামতর (অলংকারশামস্ত্রর) পহরভাষায় “তাওহরয়া”। অেিাৎ 
িযেিমবাযক বাকয বযবহার করা। এর মাযযমম থোতামক এর এক 
অেি থবা ামনা আর বক্তার মমন অন্য অেি োকা। কামরা জুলুম 
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থেমক আত্মরক্ষার জন্য হফকাহহবদগমণর সবিসম্মত মমত এই 
থকৌশল অবলিন করা জাময়য। এটা হমেযার অন্তভুিক্ত নয়। 

তদুপহর উহল্লহখ্ত হাদীমস হবষয়হট পহরষ্কার কমর বলা হময়মি,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজই সারাহমক 
বমলহিমলন,  আহম থতামামক থবান বমলহি,  থতামামক হজজ্ঞাসা 
করা হমল,  তুহমও আমামক ভাই বমলা। থবান বলার কারণও হতহন 
বমল হদময়মিন,  আমরা উভময় দীনী ভাইমবান;  আর এটাই 
তাওহরয়া। তাওহরয়ামক সাযারণত হমেযা বমল গণয করা হয় না। 

এমহনভামব মূহতি ভাোর কাজহট ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
রূপক অমেি বড় মূহতির হদমক সম্পকি কমরমিন। থতমহনভামব 
হনমজর অসুস্থ হওয়ার কো হদময় মানহসক অসুস্থতা অেিাৎ হচহন্তত 
ও অবসাদগ্রি হওয়ার অেি কমরমিন। হকন্তু থোতারা এটামক 
শারীহরক অসুস্থতার অেি হনময়হিল। (তাফসীমর মা‘হরফুল 
কুরআন, ৬:১৯৯)  

হমেযাসংক্রান্ত হাদীসমক ভ্রান্ত আখ্যা থদওয়া মখূ্িতা 
হমজিা কাহদয়ানী ও অন্যান্য প্রাচযহশক্ষাহবদ এবং পাশ্চামতযর 
পাহেমতয থমাহগ্রি থলখ্ক এই হাদীসহট হবশুে সনদযুক্ত হওয়া 
সমেও এ কারমণ ভ্রান্ত ও বাহতল বমল হদময়মি থয,  এর কারমণ 
আল্লাহর থদাি ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক হমেযার সামে 
সম্পৃক্ত করা হয়। কামজই ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহমক হমেযা বলার 
সামে সম্পৃক্ত করার থচময় সনমদর বণিনাকারীমদর কো হমেযা বলা 
সহজতর। থকননা,  হাদীসহট কুরআমনর পহরপন্থী। 

স্বল্পজ্ঞান োকার কারমণ তারা একহট সামহগ্রক নীহত আহবষ্কার 
কমরমিন থয,  থযসব হাদীস কুরআমনর পহরপন্থী হমব,  তা যত 
শহক্তশালীই থহাক,  হমেযা ও ভুল আখ্যাহয়ত হমব। (শামাহয়ল)  
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এই নীহতহট সাযারণত সহ ক হমলও সহীহ হাদীমসর থবলায় এ 
রকম হচন্তা করা অবান্তর। থকননা,  হাদীসহবদগণ সারা জীবন 
পরীক্ষা-হনরীক্ষা কমর থযসব হাদীস সহীহ ও শহক্তশালী প্রমাণ 
কমরমিন,  থসগুমলার মমযয একহট হাদীসও এরূপ থনই,  যামক 
কুরআমনর পহরপন্থী বলা যায়। 

মূলত আমলাচয হাদীমস থদখ্া থগমি,  হতনহট কো হমেযা বলা 
হময়মি,  থযগুমলার “তাওহরয়া” হওয়ার প্রমাণ হাদীমসই 
হবদযমান। 

এখ্ন কো হমলা,  “তাওহরয়া” থবা ামত হগময় থকন َكِذبَات  
(হমেযা) শব্দ বযবহার করা হময়মি? এর কারণ তা-ই,  যা সূরা 
ত্ব-হায় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর কাহহনীমত হযরত 

আদম ‘আলাইহহস সালামমর َعىص ভুলমক (নাফরমানী করমলন) 
ও َغوى (হবচুযত হমলন) শব্দ হদময় বযক্ত করা প্রসমঙ্গ হববৃত হময়মি। 

অেিাৎ যারা আল্লাহর থদাি,  তামদর সামান্য দুবিলতামকও এবং 
আহযমত তযাগ কমর রুখ্সাত অনুযায়ী আমল করামকও ক্ষমার 
থচামখ্ থদখ্া হয় না। কুরআন মাজীমদ এই যরমনর হবষময় 
পয়গািরগমণর সম্পমকি আল্লাহ তা‘আলার থক্রাযবাণী প্রচরু 
পহরমামণ বহণিত আমি। 

থতমহন পরকালীন সুপাহরশ সম্পহকিত প্রহসে ও সবিজনহবহদত 
হাদীমস আমি,  হাশমরর ময়দামন যখ্ন মানবজাহত একত্র হময় 
হহসাব-হনকাশ দ্রুত হনষ্পহত্ত হওয়ার জন্য পয়গািরগমণর কামি 
সুপাহরশ প্রােিনা করমব,  তখ্ন প্রমতযক পয়গাির তাৌঁর ত্রুহটর 
কো স্মরণ কমর আল্লাহর দরবামর সুপাহরশ করমত সাহসী হমবন 
না। অবমশমষ সবাই থশষনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর কামি উপহস্থত হমব। হতহন এই 
মহাসুপাহরশ এর জন্য দোয়মান হমবন। 

থলাকজমনর থসই সুপাহরমশর প্রােিনার সময় হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম হাদীমস বহণিত ‘তাওহরয়ার’ ভহঙ্গমত কহেত 
এসব বাকযমক হনমজর থদাষ-ত্রুহট সাবযি কমর ওজর থপশ 
করমবন। এই অবস্থার হদমক ইশারা করার জন্য হাদীমস 

এগুমলামক َكِذبَات  তো হমেযা বলার শব্দ হদময় বযক্ত করা হময়মি। 

বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর এরূপ করার 
অহযকার হিল এবং তার হাদীস বণিনা করার সীমা পযিন্ত 
আমামদরও উক্ত হাদীমসর বাণীটকুুই বলার অবকাশ আমি। হকন্তু 
হনমজর পক্ষ থেমক ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হমেযা বমলমিন 
বলমল তা জাময়য হমব না। 

থযমন,  সূরা ত্ব-হায় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
কাহহনীমত ‘কুরতুবী’ ও ‘বাহমর মুহীমত’র বণিনায় রময়মি,  
কুরআন অেবা হাদীমস থকান পয়গাির সম্পমকি বযবহৃত এ 
যরমনর শব্দ কুরআন হতলাওয়াত,  কুরআন হশক্ষা অেবা হাদীস 
থরওয়ায়ামতর থক্ষমত্র থতা উমল্লখ্ করা যায়,  হকন্তু হনমজর পক্ষ 
থেমক থকান পয়গাির সম্পমকি এ যরমনর শব্দ বলা নাজাময়য ও 
যৃিতা বমল গণয হমব। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন, ৬:২০০)   

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তারকার হদমক দহৃিপাত করার 
কারণ  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় যখ্ন উৎসমব যাওয়ার 
দাওয়াত হদল,  তখ্ন হতহন তারকার হদমক দৃহিপাত কমরন এবং 
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থযমত অস্বীকার কমরন। এ সময় তার তারকার হদমক দৃহিপামতর 
কারণ কী? 

থকউ থকউ বমলন,  এটা হনিক একটা উমেশ্যহীন ও অহনোযীন 
কমি হিল। থকান গুরুত্বপূণি হবষয় হচন্তা করার সময় মানুষ 
মাম মমযয অজ্ঞামত ও অহনোয় আকামশর হদমক তাহকময় োমক। 
থতমহন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক যখ্ন উৎসমব থযাগদান 
করার দাওয়াত থদওয়া হমলা,  তখ্ন হতহন ভাবমত লাগমলন,  
এই দাওয়াত কীভামব এড়ামনা যায়? এই ভাবনার মমযয হতহন 
অহনোয় তারকার হদমক থদখ্মত োমকন। 

এ বযাপামর আমরকহট অহভমত হমলা,  তারকারাহজ থদখ্ার মমযয 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হবমশষ থকান উমেশ্য হিল। তাই 
কুরআমন কারীমম গুরুমত্বর সামে তা উমল্লখ্ করা হময়মি। হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর থসই উমেশ্য কী হিল? এই 
প্রমশ্নর জবামব থসই তাফসীরহবদগণ বমলন,  প্রকতৃপমক্ষ হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় থজযাহতাঃশামস্ত্রর ভক্ত 
হিল। তাই তারকারাহজ থদমখ্ থদমখ্ হতহন জবাব হদমলন। যামত 
সম্প্রদাময়র থলামকরা তার কো অনায়ামসই থমমন থনয়। অবশ্য 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজ থজযাহতাঃশামস্ত্রর থকান কো 
বমলনহন,  তাই এ সংক্রান্ত হবশ্বামসর প্রশ্ন তার প্রহত আমরাহপত 
হমত পামর না।   

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হক সহতযই অসুস্থ হিমলন? 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনজ থগামত্রর থলাকমদর আমিমণর 

জবামব বমলহিমলন, ْ َسِقْیم  ِ ِ ,আহম অসুস্থ। এখ্ামন প্রশ্ন হয়  اِ  

হতহন হক বািহবকই অসুস্থ হিমলন? পহবত্র কুরআমন এ বযাপামর 
থকান সুস্পি বণিনা থনই। হকন্তু সহীহ বুখ্ারীর এক হাদীস থেমক 
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জানা যায়,  হতহন তখ্ন এমন অসুস্থ হিমলন না থয,  থমলায় থযমত 
পারমবন না। তাই প্রশ্ন ওম ,  হতহন থকমন কমর বলমলন,  আহম 
অসুস্থ? 

অহযকাংশ তাফসীরহবদ এর এই জবাব হদময়মিন থয,  
প্রকতৃপমক্ষ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এই বামকয “তাওহরয়া” 
কমরহিমলন। এখ্ামন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর বামকযর 
বাহহ্যক অেি থতা এটাই থয,  আহম অসুস্থ। হকন্তু তার আসল 
উমেশ্য হিল অনুরূপ অন্যহকিু। থসটা কী হিল এ সম্পমকি 
তাফসীরহবদগণ হভন্ন হভন্ন মত প্রকাশ কমরমিন। থযমন,   

১. থকউ বমলন,  এমত তার উমেশ্য হিল মানহসক অসুস্থতা,  যা 
স্বমগামত্রর মুশহরকসুলভ কাে-কীহতি থদমখ্ তার মমন সৃহি 

হময়হিল। এখ্ামন َسِقْیم শমব্দর বযবহার থেমকও এর সমেিন 
পাওয়া যায়। কারণ,  এটা  َمِریٌْض  শব্দ অমপক্ষা অমেির হদক হদময় 

অমনকটা হালকা। এমক্ষমত্র ‘আমার মন খ্ারাপ’ বমলও এর অেি 
বযক্ত করা যায়। 

২. থকউ থকউ বমলন, ْ َسِقْیم  ِ ِ  বমল ইবরাহীম ‘আলাইহহস اِ

সালামমর উমেশ্য হিল,  আহম অসুস্থ হময় পড়ব। অেিাৎ ভহবষ্যৎ 
অবস্থার কো বমলহিমলন। আর উক্ত বাকয হদময় এই অেি গ্রহণ 

যুহক্তসঙ্গত বমট। থকননা,  আরবী ভাষায় اسم فاعل এর পদ বহুল 
পহরমামণ ভহবষ্যৎকামলর জন্য বযবহৃত হয়। থযমন,  কুরআন 
মাজীমদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক সমিাযন 

কমর বলা হময়মি, ِی ُتوَن    এই আয়ামতর বাহহ্যক  اِن ََك َمِی ٌت َواِن َُهم م َ

অেি আপহনও মৃত এবং তারাও মৃত। হকন্তু এখ্ামন এরূপ অেি 
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প্রমযাজয নয়। বরং এখ্ামন অেি হমব,  “আপহনও মৃতুযবরণ 
করমবন এবং তারাও মৃতুযবরণ করমব।” 

৩. এমক্ষমত্র ভহবষ্যৎ অসুস্থতার প্রসঙ্গ হয়মতা এজন্য উত্থাপন 
কমরহিমলন থয,  তখ্ন তার শরীর ভামলা লাগহিল না। যার 
কারমণ অসুস্থ হময় যাওয়ার আশংকা করহিমলন। হকংবা এর হদময় 
এই অেিও উমেশ্য হমত পামর,  মৃতুযর আমগ প্রমতযক মানুমষর 
অসুস্থ হওয়া হনহশ্চত। থকউ বাহহ্যকভামব অসুস্থ না হমলও মৃতুযর 
আমগ মন ও শরীমরর অবস্থা অবনহতর হদমক যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। 
আর এটাও এক প্রকার অসুস্থতা। 

৪. উক্ত কোর সমবিাত্তম বযাখ্যা হহসামব থকউ থকউ এটা বণিনা 
কমরমিন থয,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তখ্ন 
বািহবকই হকিটুা অসুস্থ হিমলন। তমব উৎসমব থযাগদামন 
প্রহতবন্ধক হমত পামর,  এমন অসুস্থ হিমলন না। বরং হতহন তার 
মামুহল অসুস্থতার কোই এমনভামব বযক্ত কমরমিন,  তামত 
থোতারা মমন কমর থনয় থয,  হতহন গুরুতর অসুস্থ হময় পমড়মিন। 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর “তাওহরয়া”য় এই বযাখ্যা 
সবিাহযক যুহক্তযুক্ত হবমবহচত হয়। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন, 
৭:৪৫২)  

আল্লাহর সমীমপ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার হপতা ও কওমমর হনকট 
তাওহীদ ও থহদায়ামতর দাওয়াত থপশ কমর হনমজর হযম্মাদারী 
আদায় কমরন। অতাঃপর আল্লাহ তা‘আলার হনকট হনমম্নাক্ত দু‘আ 
কমরন,  যা পহবত্র কুরআমনর সূরা শু‘আরায় ইরশাদ হময়মি। 
হতহন দু‘আ কমরন,   
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 َ ْْ لِِح ْ لَِساَن ِصْدقٍّ ِِف اَْلِٰخِریَْن ○َرب ِ َهْب ىِلْ ُحْكًما و َ اَلِْحْقِِنْ بِالص ٰ  ○َواْجَعْل ىل ِ
ِعْیِم َواْجَعلِِْنْ ِمْن و َ َرثَِۃ َجن َ  َ ○ِۃ الن َ ْْ ٓال ِ ْٰۤ اِن َٗه کَاَن ِمَن الض َ ْ ○َواْغِفْر َِلَِّب ِِ  یَْوَم َوََل تُْخِز

 ○یُْبَعُثْوَن 
অেিাঃ থহ আমার প্রহতপালক,  আমামক প্রজ্ঞা দান করুন এবং 
আমামক সৎকমিশীলমদর অন্তভুিক্ত করুন। পরবতিীমদর মমযয 
আমার সতযভাষ্য অবযাহত রাখ্ুন এবং আমামক জান্নাতুন নাইম-
এর অহযকারীমদর অন্তভুিক্ত করুন। আর আমার হপতামক ক্ষমা 
করুন;  হতহন থতা পেভ্রিমদর মমযয হময় হগময়মিন এবং 
পুনরুত্থান হদবমস আমামক লাহিত করমবন না। ( সূরা শুআরা,  
আয়াত:  ৮৩-৮৬)    

উহল্লহখ্ত আয়াতসমূমহ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম, 
আল্লাহ তা‘আলার হনকট িয়হট হবষময় দু‘আ করার কো বণিনা 
করা হময়মি। তার হবমেষণ হনম্নরূপ। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রেম দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম প্রেমত দীমনর প্রজ্ঞা বা 
দীমনর পহরপক্ব জ্ঞামনর জন্য দু‘আ কমরমিন। থকননা,  দীনী 
প্রজ্ঞা অজিন িাড়া প্রকতৃ রূমপ ভামলা বা মন্দ থচনা যায় না। তাই 
দীমনর উপর পুমরাপুহরভামব চলার জন্য দীনী প্রজ্ঞা বা গভীর জ্ঞান 
জরুরী। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হিতীয় দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হিতীয়ত সৎকমিশীল বা 
থনককারমদর অন্তভুিক্ত হওয়ার জন্য দু‘আ কমরমিন। ইলমমর 
সামে সামে পহরপণূি আমল অপহরহাযি। সৎকমিশীলতা প্রােিনার 
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িারা হতহন থসই দু‘আই কমরমিন। ইলম ও আমল এই দুহট হবষয় 
কামালামতর হবমশষ গুণ। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আ 
তৃতীয় হবষময়র দু‘আয় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
পরবতিী মানুষমদর মমযয তার গুণাদশি হবরাহজত োকার প্রােিনা 
কমরমিন। এর হদময় উমেশ্য হমলা,  এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম 
হনদশিন লাভ করা,  যা-হকয়ামত পযিন্ত মানবজাহত অনুসরণ 
করমব। (তাফসীমর ইবমন কাসীর, রুহুল মা‘আনী)  

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আর ফল 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই 
দু‘আর বরকমত তার আদশিমক পরবতিীমদর জন্য অনুসরণীয় 
কমরমিন। ফমল ইহুদী,  হিস্টান এমনহক মক্কার মশুহরকরা পযিন্ত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হমল্লাতমক ভামলাবামস এবং 
হনমজমদর এর অনুসারী বমল োমক। যহদও তামদর যমিমত 
ইবরাহীমী হমল্লামতর হবপরীমত কুফর ও হশরমক পহরপণূি। তবু 
তামদর দাহব,  আমরা ইবরাহীমী হমল্লামতর অনুসারী। আর 
মুসহলম উম্মাহ থতা যোেিরূমপই হমল্লামত ইবরাহীমীর অনুসারী 
হওয়ামক হনমজমদর জন্য গমবির হবষয় মমন কমর এবং বািমবও 
তারা হমল্লামত ইবরাহীমীর উপর কাময়ম আমি। আর হবমশষভামব 
তামদর কুরবানী,  খ্াৎনা প্রভহৃত হুকুম হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর সুন্নতরূমপই পাহলত হয়। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আর উপর প্রশ্ন 
উক্ত আয়ামতর বণিনার হদময় বাহ্যত বু া যায়- হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম দু‘আ কমরমিন,  ভহবষ্যৎ বংশযরমদর মমযয 
আমার প্রশংসা ও গুণকীতিন থহাক। এ সম্পমকি প্রশ্ন হয়,  এটা 
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থতা বাহ্য যশাঃপ্রীহতর অন্তভুিক্ত বমল মমন হয়। অেচ যশাঃপ্রীহত 
অেিাৎ মানুমষর কামি হনমজর সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা 
শরী‘আমতর দৃহিমত হনন্দনীয়। পহবত্র কুরআমন পরকামলর 
হনয়ামত লাভমক যশাঃপ্রীহত বজিমনর উপর হনভিরশীল থঘাষণা কমর 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,  ‘থসই আহখ্রামতর আবাস 
আহম তামদর জন্যই বাহনময়হি,  যারা পৃহেবীমত উৌঁচুতা ও 
হবশৃঙ্খলা চায় না।’ 

তাই প্রশ্ন জামগ,  এমন যশাঃপ্রীহতর দু‘আ ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম কীভামব করমলন?  

এর জবাব হমে,  উক্ত আয়ামতর বণিনার প্রহত গভীরভামব লক্ষয 
করমল থবা া যামব,  এই দু‘আর আসল লক্ষয যশাঃপ্রীহত নয়,  
বরং আল্লাহ তা‘আলার কামি এই দু‘আ করা থয,  আমামক এমন 
সৎকমমির তাওফীক দান করুন,  যা আমার আহখ্রামতর সিল 
হয়,  যা থদমখ্ অন্যমদর মমনও সৎকমমির থপ্ররণা জামগ এবং 
আমার পমরও থযন মানুষ সৎকমমির বযাপামর আমামক অনুসরণ 
কমর। এই অমেি এটা থদামষর হবষয় থতা নয়ই,  বরং এর মাযযমম 
সৎ পমে অহযক অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বু ায়,  যা প্রশংসনীয়। 

কখ্ন প্রশংসামূলক কাজ করা যামব 
এই আয়াত হদময় প্রশংসামূলক কাজ করা অেিাৎ যা করার হদময় 
থকান বযহক্ত থলাক-সমামজ প্রশংহসত হমব,  এমন কাজ করা 
জাময়য প্রমাহণত হয়। ইবমন আরাবী রহ. বমলন,  আমলাচয 
আয়াত থেমক প্রমাহণত হয়,  সৎকমমির কারমণ মানুমষর মমযয থয 
প্রশংসা হয়,  থস সৎকমি অমন্বষণ করা জাময়য। 
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তমব এ বযাপামর কময়কহট শতি রময়মি। এ হবষময় ইমাম গাযযালী 
রহ. বমলন,  থকান কাজ কমর দুহনয়ামত সম্মান ও প্রশংসা 
পাওয়ার ইো হতনহট শমতি দবয হমব। 

১. যহদ হনমজমক বড় এবং অন্যমদর থিাট ও থহয়প্রহতপন্ন করা 
উমেশ্য না হয়। বরং এরূপ পরকালীন উপকামরর লমক্ষয হয় থয,  
মানুষ তার হদময় অনুপ্রাহণত হময় সৎকমমি তার অনুসরণ করমব। 

২. হমেযা গুণকীতিন না হওয়া চাই। অেিাৎ থয গুণ হনমজর মমযয 
থনই,  তার হভহত্তমত মানুমষর কাি থেমক প্রশংসা কামনা না করা। 

৩. তা অজিন করার জন্য থকান গুনাহ অেবা যমমির বযাপামর 
দশহেলয অবলিন করা না হয়। 

এ িাড়াও তা থকানভামব হরয়ার পযিাময় থযন না হয়। হরয়া অেি 
থকান থনমকর কাজ,  যা শুযু আল্লাহ তা‘আলার সন্তুহির জন্য 
করমত হয়,  তা থলাক থদখ্ামনার হনয়মত বা থকান মানুষমক খ্ুহশ 
করার জন্য হকংবা মানুমষর সুনাম-সম্মান পাওয়ার লমক্ষয করা। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর চতেুি দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম চতুেি হবষময় জান্নামতর 
অহযকারী হওয়ার জন্য দু‘আ কমরমিন। প্রমতযক মুহমমনরই এই 
দু‘আ করা উহচত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 
হবহভন্ন হাদীমস জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেমক মুহক্তর জন্য 
দু‘আ করমত হনমদিশ হদময়মিন। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর পঞ্চম দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আর পঞ্চম হবষয় 
হমলা, হনমজর হপতার জন্য মাগহফরাত কামনা। এ মমমি হতহন 
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দু‘আয় বমলন,  ‘( থহ আমার পালনকতিা, )  আমার হপতামক 
ক্ষমা করুন;  হতহন থতা পেভ্রিমদর মমযয হময় হগময়মিন।’ 

কামফর-মশুহরকমদর জন্য দু‘আ,  প্রশ্ন ও জবাব 
এমত প্রশ্ন উত্থাহপত হয়,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
হপতা কামফর ও মুশহরক হিমলন। আর কামফর-মুশহরক ও 
থবদীনমদর জন্য ক্ষমা বা মাগহফরামতর দু‘আ করা হনহষে। 

এ সম্পমকি আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,  ‘নবী ও মুহমনমদর 
জন্য সঙ্গত নয় থয,  তারা মুশহরকমদর জন্য মাগহফরামতর দু‘আ 
করমব,  যহদও তারা হনকটাত্মীয় হয় এ কো সুস্পিরূমপ 
প্রহতভাত হওয়ার পর থয,  তারা জাহান্নামমর অহযবাসী’। ( সূরা 
তাওবা,  আয়াত:  ১১৩)   

আয়াতহটর পটভহূমমত সহীহ বুখ্ারী ও মুসহলম শরীমফর এক 
হাদীমস রময়মি,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর 
চাচা আবু তাহলব যহদও মুসলমান হিমলন না,  হকন্তু সারাজীবন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর সাহাযয-সহমযাহগতা 
কমরমিন এবং কামফরমদর থমাকামবলায় তামক হনরাপত্তা 
হদময়মিন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তার 
প্রহত অনুরক্ত হিমলন এবং মন থেমক চাইমতন ও থচিা করমতন,  
হতহন থযন ইসলামমর কামলমা পমড় মুসলমান হন। যামত হতহন 
জাহান্নাম থেমক মুহক্ত পান এবং জান্নাত লাভ কমরন। হকন্তু হতহন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর আনীত দীনমক সতয 
বমল হবশ্বাস করমলও কামফরমদর প্রমরাচনার কারমণ ঈমান গ্রহণ 
কমরনহন। এমতাবস্থায়ই তার মৃতুযর সময় এমস যায়। তখ্ন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তামক থশষ মুহমূতি 
হমলও ঈমান আনমল,  পরকামল তার জন্য সুপাহরশ করমত 
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পারমবন এ আশা হনময় তার হনকট থপৌৌঁিমলন এবং বলমলন,  
চাচাজান,  আপহন কামলমা পড়ুন,  আহম হকয়ামমতর হদন 
আপনার জন্য সুপাহরশ করমবা। হকন্তু আবু জামহল,  আবদুল্লাহ 
হবন উমাইয়া প্রমখু্ কামফর পূবি থেমকই থসখ্ামন উপহস্থত হিল। 
তারা বলমত লাগমলা,  তুহম হক আবদুল মুত্তাহলমবর দীন থিমড় 
হদমব? তামদর প্রমরাচনায় থশষ পযিন্ত আবু তাহলব বমল 
থফলমলন,  আহম আবদুল মুত্তাহলমবর যমমির উপর আহি এবং ওই 
অবস্থায়ই তার মৃতুয হমলা। তখ্ন চাচার প্রহত আন্তহরকতার কারমণ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম শপে করমলন,  আহম 
আপনার জন্য সবিদাই আল্লাহর হনকট ক্ষমা চাইমত োকমবা,  
যতক্ষণ পযিন্ত আমামক হনমষয না করা হয়। থসই মুহমূতি আল্লাহ 
তা‘আলা উক্ত আয়াত অবতীণি কমরন,  যার মমযয রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুসলমানমক কামফর 
ও মুশহরকমদর জন্য মাগহফরামতর দু‘আ করমত হনমষয করা হয়,  
যহদও তারা হনকটাত্মীয় হয়। 

সুতরাং হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর বহণিত দু‘আ 
সম্পমকি প্রশ্ন এমস যায়,  আল্লাহ তা‘আলার হচরন্তন হনমষযাজ্ঞা 
সমেও হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার মুশহরক হপতার 
জন্য থকন মাগহফরামতর দু‘আ করমলন?  

এর জবাব হমে,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজর 
হপতার জীবেশায় তার ঈমান গ্রহমণর তাওফীকপ্রাহপ্তর মাযযমম 
ক্ষমা লামভর আশায় আল্লাহ তা‘আলার কামি থসই দু‘আ 
কমরহিমলন। কারণ,  ঈমামনর পর মাগহফরাত হনহশ্চত হিল। আর 
এজন্য এভামব দু‘আ করার বযাপামর হতহন হপতামক প্রহতশ্রুহতও 
হদময়হিমলন। এর আমগ এ সম্পমকি আমলাচনা করা হময়মি। 
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কুরআন মাজীমদর হবহভন্ন জায়গায় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম তার হপতার জন্য মাগহফরামতর দু‘আ কমরহিমলন বমল থয 
উমল্লখ্ রময়মি,  সবগুমলার উমেশ্য একই। অেিাৎ আল্লাহ থযন 
তামক ঈমামনর তাওফীক থদন,  যামত তার মাগহফরাত হয়। 

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম থেমকও 
উহল্লহখ্ত অমেি কামফরমদর জন্য ক্ষমার দু‘আ করার বণিনা হাদীমস 
রময়মি। উহুদ যুমের সময় কামফররা যখ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর থচহারা থমাবারক রক্তাক্ত কমর থদয় এবং 
তার দান্দান থমাবারক শহীদ কমর থদয়,  তখ্ন দয়ার সাগর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম থচহারা থমাবারক 
থেমক রক্ত মুিহিমলন এবং দু‘আ করহিমলন,  ‘আয় আল্লাহ,  
আমার কওমমক ক্ষমা কমর হদন,  থকননা,  তারা থতা অবু ।’  

এখ্ামনও উমেশ্য এই থয,  তামদর ঈমান ও ইসলামমর তাওফীক 
নহসব করুন,  যামত কমর তারা ক্ষমার থযাগয হমত পামর। 

এরই হভহত্তমত ইমাম কুরতুবী রহ. বমলন,  জীহবত কামফরমদর 
জন্য এভামব দু‘আ করা জাময়য আমি থয,  আয় আল্লাহ,  তামদর 
ঈমান ও ইসলামমর তাওফীক দান করুন,  থযন তারা ক্ষমার 
থযাগয হয়। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন, ৪:৪৭২) 

অেবা উক্ত প্রমশ্নর জবাব এটাও হমত পামর থয,  হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর যারণা হিল,  তার অন্তমরর কামনা ও 
দাওয়ামতর ফমল তার হপতা থগাপমন ঈমান গ্রহণ কমরমিন। যহদও 
তা প্রকাশ কমরনহন। তাই তার জন্য মাগহফরামতর দু‘আ 
কমরহিমলন। 
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অতাঃপর যখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হনকট স্পি হময় 
যায়,  তার হপতা কুফর-এর উপর মৃতুযবরণ কমরমিন,  তখ্ন 
হতহন হপতার জন্য দু‘আ ও ইসহতগফার বন্ধ কমর থদন। পহবত্র 
কুরআমনর হনমম্নাক্ত আয়ামত থস হবষয়হট বণিনা করা হময়মি,  

َ  اهُ ی َ اٰۤ اِ عََدهَ و َ  ۃٍّ م َْوعَِد   َعْن َل َ اِ  هِ بِیْ َم َِلَ یْ هِ بْٰر َما کَاَن اْسِتْغَفاُر اِ  وَ  َ ْ ا تََب َ   لَٗهٰۤ ۖۚ َفلَم َ ِ  ن َهٗ ا  عَُدو ٌ ِِل ٰ
 َ ا اهٌ َم ََلَ یْ هِ بْٰر ن َ اِ ُۖؕ اِ  ِمْنهُ  تَََب َ     ٌم َحلِیْ  و َ

অেিাঃ ইবরাহীমমর হনমজর হপতার জন্য ইসহতগফামরর বযাপারহট 
একহট ওয়াদা পালন করা িাড়া আর হকিইু হিল না। থয ওয়াদা 
তাৌঁর হপতার সমঙ্গ কমর থরমখ্হিমলন। অতাঃপর যখ্ন তাৌঁর হনকট 
পহরষ্কার হমলা থয,  থস আল্লাহর শত্রু,  তখ্ন হতহন তার থেমক 
সম্পকি হিন্ন কমরন। হনশ্চয় ইবরাহীম থকামল হৃদয় ও সহনশীল। 
( সূরা তাওবা,  আয়াত:  ১১৪)   

উক্ত আয়াত হদময় বু া যায়,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
হনকট হপতার কুফর প্রকাশ পাওয়ার পর হতহন তার সামে সবরকম 
সম্পকি হিন্ন কমরন। আর আয়ামত তার হপতামক কামফর হহসামব 
“আল্লাহর শত্রু ” বমল বযক্ত করা হময়মি। এমত বু া যামে,  
কামফররা আল্লাহর শত্রু অেিাৎ আল্লাহ তা‘আলা কামফরমদর তার 
শত্রু বমল গণয কমরমিন। আর যারা আল্লাহর শত্রু গণয হমব,  
তারা মুহমনমদরও শত্রু গণয হমব। এজন্য কামফরমদর শত্রু মমন 
করা এবং তামদর সামে থকানরকম বন্ধুমত্বর সম্পকি না রাখ্া 
ঈমামনর দাহব। 

থসই দাহব পূরণ কমরই হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
হনমজর কওমমক দীমনর দাওয়াত থদওয়ার পর যারা থসই দাওয়াত 
কবুল করমলা না,  বরং কামফর-মুশহরকই রময় থগল,  তামদর 
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সামে সবরকম সম্পকিমেমদর সামে সামে তামদর শত্রু বমলও 
থঘাষণা কমরন। হনমম্নাক্ত আয়ামত এ কো বণিনা করা হময়মি,   

ُ  قَْد کَانَْت لَُكْم  ْٰۤ  َحَسَنۃٌ  ْسَوۃٌ ا ُكْم ِمنْ  ُؤاٰءْٓ ن َا بُرَ ْم اِ ا لَِقْوِمهِ ْذ َقالُوْ ۖۚ اِ  َن َمَعهٗ ال َِذیْ  َم وَ یْ هِ بْٰر اِ  ِِف
َ  ءُ الَْبْغَضٓا وَ  َنُكُم الَْعَداَوۃُ بَیْ  َنَنا وَ بََدا بَیْ  ۖ۫ َکَفْرنَا بُِكْم وَ  ِن اهللِ دُوْ  ْن َن مِ ِمم َا تَْعُبُدوْ  وَ  بًَدا ا

  َوْحَدٗهٰۤ  ا بِاهللِ  تُْؤِمُنوْ َحِت ٰ 

 অেিাঃ থতামামদর জন্য ইবরাহীম ও তার সহচরগমণর মমযয 
অনুসরণীয় আদশি রময়মি। তারা তামদর কওমমক বমলমিন,  
থতামামদর সামে এবং থতামরা আল্লাহর পহরবমতি যার উপাসনা 
কমরা,  তার সামে সম্পকিমেদ করলাম। আমরা থতামামদর 
অমান্য করহি। সবিদার জন্য আমামদর মাম  এবং থতামামদর 
মাম  শত্রুতা ও হবমিষ প্রকাশমান োকমব,  যতহদন থতামরা এক 
আল্লাহর প্রহত ঈমান আনয়ন না করমব। ( সূরা মুমতাহহনা,  আয়াত:  
৪)  

উপমরাক্ত আয়ামত কামফরমদর প্রহত শত্রুতা থপাষণ করার থক্ষমত্র 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এর উম্মতমক হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আদশি অনুসরমণর জন্য বলা 
হময়মি। 

থতমহনভামব মুহমনমদর কামফর-মুশহরকমদর সামে বন্ধুত্ব ও 
অন্তরঙ্গতা স্থাপন করমত হনমষয কমর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

 ٰۤ ِْی ا ََل تَت َِخُذوْ َمُنوْ َن اٰ ا ال َِذیْ هَ ی ُ اَ یٰ َ  وَ  ا عَُدو  ُكْم ا ْ َن اِ تُلُْقوْ  ءَ ٓاْولِیَ عَُدو َ ا َفُروْ قَْد کَ  وَ  بِالَْمَود َۃِ  لَْْیِ
ُسوْ ْخِرُجوْ ۖۚ یُ  م َِن الَْحق ِ  ُكْم ءَ بَِما َجٓا َ ی َ اِ  َل وَ َن الر َ  ُتْم ُكنْ  ْن اِ  َرب ُِكْم ُؕ  ا بِاهللِ تُْؤِمُنوْ  ْن اُكْم ا

وْ   َمْرَضاِتْ  ءَ َوابِْتَغٓا َِلْ َسِبیْ  ادًا ِِفْ َخَرْجُتْم ِجهَ  ْ َن اِ تُِسر ُ َ  ۖ  وَ  بِالَْمَود َۃِ  لَْْیِ َ ا  بَِماٰۤ عْلَُم نَا ا
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 َ َ  ُتْم َوَماٰۤ ْخَفیْ ا ِبیْ  ءَ َسَوٓا ُكْم فََقْد َضل َ ِمنْ  ْفَعلْهُ ی َ  ُتْم ُؕ َوَمْن عْلَنْ ا ُكْم ْثَقُفوْ ی َ  ْن اِ ○ ِل الس َ
َ نُوْ ُكوْ یَ  َ لَیْ ا اِ ْبُسُٰطْوٰۤ یَ  و َ  ءً عَْدٓاا لَُكْم ا َ  ْم وَ هُ ِدیَ یْ ُكْم ا ْ ا ْوْٓ  لِْسَنََتُ   ○َن ا لَْو تَْكُفُروْ َود ُوْ  ِء وَ بِالس ُ

অেিাঃ থহ মুহমনগণ,  থতামরা আমার শত্রু ও থতামামদর শত্রুমক 
বন্ধুরূমপ গ্রহণ কামরা না। থতামরা তামদর প্রহত বন্ধুত্ব ও হৃদযতা 
িুমড় হদে! অেচ তারা থতামামদর প্রহত থয সতয এমসমি, তামক 
অস্বীকার কমরই কামফর হময়মি। থতামামদর করমতালগত করমত 
পারমল,  তারা থতামামদর শত্রুরূমপ আহবভূিত হমব এবং মন্দ 
উমেমশ্য থতামামদর প্রহত তামদর থপশীশহক্ত ও রসনাশহক্ত 
(হমহডয়া) প্রসাহরত করমব। আর তারা অন্তর থেমক কামনা কমর,  
থতামরা যহদ কামফর হময় থযমত! ( সূরা মুমতাহহনা,  আয়াত:  ১-২)  

এই আয়াত নাহযমলর থপ্রক্ষাপট হমে,  হহজরমতর পর মক্কার 
কামফররা যখ্ন হুদাইহবয়ার সহন্ধচুহক্ত ভঙ্গ কমর,  তখ্ন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম কামফরমদর হবরুমে 
অহভযান পহরচালনার ইোয় থগাপমন প্রস্তুহত হনহেমলন। হতহন 
চাহেমলন,  এই থগাপন তেয পূবিামে মক্কাবাসীমদর হনকট ফাৌঁস 
না থহাক। এহদমক সবিপ্রেম হহজরতকারীমদর মমযয একজন 
সাহাবী হিমলন হযরত হামতব হবন আবু বালতা‘আ। হতহন হিমলন 
ইয়ামমনী বংমশাদ্ভূত,  মক্কায় এমস বসবাস করহিমলন। মক্কায় 
তার স্বমগাত্র বলমত থকউ হিল না। মক্কায় বসবাসকামলই মুসলমান 
হময় মদীনায় হহজরত কমরহিমলন। আর তার স্ত্রী ও সন্তান সবাই 
মক্কায় থেমক হগময়হিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাময়মকরামমর হহজরমতর পর মক্কায় 
বসবাসকারী মুসহলমমদর উপর কামফররা অমনক হনযিাতন চালাত 
এবং তামদর নানাভামব কি হদত। তমব থযইসব হহজরতকারীর 
আত্মীয়স্বজন মক্কায় হিল,  তামদর স্ত্রী-সন্তামনরা থকানরূমপ 
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হনরাপমদ হিল। হামতব হচন্তা করমলন,  তার স্ত্রী ও সন্তানমদর 
মক্কার কামফর শত্রুমদর হাত থেমক বাৌঁহচময় রাখ্ার থকউ থনই। 
অতএব,  থসই কামফরমদর হকিটুা খ্াহতরদারী করমল,  তারা 
হয়মতা তার সন্তানমদর উপর জুলুম করমব না। তাই হতহন ওই 
মুহমূতি মক্কাহভমুমখ্ গমনকাহরণী ‘সারা’ নাম্নী জননক গাহয়কার 
হনকট মক্কার কামফরমদর উমেমশ্য একহট পত্র হলমখ্ থদন,  তামত 
হতহন রাসূলুল্লাহ সা. এর অহভযান পহরচালনার সংবাদ তামদর 
জাহনময় থদন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ওহীর মাযযমম এই 
সংবাদ অবগত হময় আলী রা.,  আব ুমারসাদ রা. ও যুবাইর 
ইবনুল আওয়াম রা. থক পাহ ময় পহেমমযয সারার হনকট থেমক 
থসই পত্র উোর কমরন। থসই সাহাবী পমর এই কামজর জন্য খ্ুবই 
অনুতপ্ত হন।  

এই ঘটনার পহরমপ্রহক্ষমত উক্ত আয়াত নাহযল হময়মি। উক্ত 
আয়ামত সকল মুসলমানমক কামফর-মুশহরকমদর থেমক হুৌঁহশয়ার 
করা হময়মি এবং কামফরমদর সামে মুসহলমমদর বন্ধুত্বপূণি সম্পকি 
হারাম করা হময়মি।  

উমল্লখ্য থয,  উক্ত আয়ামত কামফরমদর বু ামত “কামফর” শব্দ 
বযবহার করার পহরবমতি “আমার শত্রু ও থতামামদর শত্রু ” শব্দ 
বযবহার করা হময়মি। এর মাযযমম প্রেমত ঐ হনমদিমশর কারণ ও 
দলীল বযক্ত করা হময়মি থয,  হনমজমদর ও আল্লাহর শত্রুর কামি 
বন্ধুত্ব করা বা তামদর বন্ধুত্ব কামনা করা, হনমজর সামে প্রতারনা 
করা িাড়া আর হকিূই না। অতএব,  এ কাজ থেমক হবরত োকা 
উহচত। হিতীয়ত এহদমকও ইহঙ্গত করা হময়মি থয,  কামফররা থয 
পযিন্ত কামফর োকমব,  তারা থকান মুসলমামনর বন্ধু হমত পামর 
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না। থকননা,  তারা আল্লাহর দুশমন। অতএব,  থয মুসলমান 
আল্লাহমক মুহাব্বত করার দাহব কমর এবং আল্লাহর মুহাব্বত 
লামভর আশা কমর,  থস কীভামব আল্লাহর শত্রুমদর বন্ধু বানামত 
পামর? 

থতমহনভামব পহবত্র কুরআমনর বহু আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা 
কামফর-মুশহরক,  হহন্দু-মবদীন,  নাহিক-মুরতাদ এবং আহমল 
হকতাব তো ইহুদী ও হিস্টানমদর সামে বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গতা স্থাপন 
করমত হনমষয কমরমিন। এমনহক এক আয়ামত এই হুৌঁহশয়াহর 
কমরমিন থয,  থয বযহক্ত তামদর বন্ধু বানামব,  থস তামদর মমযযই 
গণয হমব। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ষষ্ঠ দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ষষ্ঠ দু‘আ এই কমরমিন থয,  
হাশমরর ময়দামন থযন হতহন হপতার থবদীনীর কারমণ লাহিত না 
হন। এই দু‘আর বরকমত হতহন হকয়ামমতর হদন স্বীয় হপতার 
কারমণ লাহিত হমবন না। এর আমগ একহট হাদীস উমল্লখ্ করা 
হময়মি। থসখ্ামন বলা হময়মি,  হকয়ামমতর হদন হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট আরহয থপশ কমর 
বলমবন,  থহ আমার প্রহতপালক,  আপহন আমামক প্রহতশ্রুহত 
হদময়মিন থয,  হকয়ামমতর হদন আমামক লাহিত করমবন না। 
আল্লাহ তা‘আলা বলমবন,  আহম কামফরমদর জন্য জান্নাত হারাম 
কমর হদময়হি। অতাঃপর বলমবন,  থহ ইবরাহীম,  আপনার 
পাময়র হনমচ কী? তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থদখ্মবন,  
এক রক্তাক্ত জন্তুমক থফমরশতাগণ শক্ত কমর যমর জাহান্নামম 
হনমক্ষপ করমিন। অেিাৎ হযরত ইবরাহীম-‘আলাইহহস সালামমর 
হপতামক তার আসল থচহারায় নয়,  বরং হবকৃত কমর পশুর 
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থচহারায় জাহান্নামম হনমক্ষপ করা হমব। এটা এজন্য করা হমব,  
যামত কমর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হপতার কারমণ 
হাশমরর ময়দামন লহজ্জত না হন। 

পরকামল মতৃমদর জীহবত করার স্বরূপ দশিন 
পহবত্র কুরআমন সূরা বাকারায় আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 َ ْ َکْیَف تُْْحِ الَْمْوٰت ُؕ َقاَل ا ِِ َیْٰطَمِئن َ ل ِ  َولَْم تُْؤِمْن ُؕ َقاَل بََٰل َولِٰکْن َو اِْذ قَاَل اِبْٰرٖهُم َرب ِ اَِر
 َ ْْیِ َفُصْرُهن َ اِلَْیَک ثُم َ اْجَعْل عََٰل کُل ِ َجَبلٍّ م ِْنُهن َ َقلِِْبْ ُؕ َقاَل فَُخْذ ا ْربََعًۃ م َِن الٰط َ

َمَثُل ال َِذیَْن ○ٌم ُجْزًءا ثُم َ اْدُعُهن َ یَاْتِْیَنَک َسْعًیا ُؕ َواعْلَْم اَن َ اهلَل َعِزیٌْز َحِکیْ 
ُبلَۃٍّ م ِائَُۃ  ۃٍّ اَنَْْۢبَتْت َسْبَع َسَنابَِل ِِفْ کُل ِ ُسْنْۢ یُْنِفُقْوَن اَْمَوالَُهْم ِِفْ َسِبْیِل اهلِل َکَمَثِل َحب َ

ۃٍّ ُؕ َواهلُل یُٰضِعُف لَِمْن ی ََشٓاُء ُؕ َواهلُل َواِسٌع عَلِْیٌم    ○َحب َ

অেিাঃ স্মরণ করুন,  যখ্ন ইবরাহীম বলমলন,  থহ আমার 
পালনকতিা,  আমামক থদখ্ান থকমন কমর আপহন মৃতমদর জীহবত 
করমবন। আল্লাহ তা‘আলা বলমলন,  আপহন হক হবশ্বাস রামখ্ন 
না? ইবরাহীম বলমলন,  অবশ্যই হবশ্বাস রাহখ্,  তমব চাক্ষুষ 
থদখ্ার আমবদন করহি,  যামত অন্তমর ইতহমনান হাহসল হয়। 
আল্লাহ তা‘আলা বলমলন,  তা হমল চারহট পাহখ্ যরুন। অতাঃপর 
থসগুমলামক হনমজর থপাষ মাহনময় হনন। তারপর থসগুমলার থদমহর 
এমককহট অংশ হবহভন্ন পাহামড়র উপর থরমখ্ হদন। অতাঃপর 
থসগুমলামক ডাকুন। তখ্ন তারা আপনার হনকট থদৌমড় চমল 
আসমব। আর থজমন রাখ্ুন,  হনশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী,  
অহত প্রজ্ঞাবান। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ২৬০-২৬১)   

উহল্লহখ্ত আয়ামত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মহান 
আল্লাহ তা‘আলার একহট কুদরতী হনদশিন স্বচমক্ষ থদখ্ার ঘটনা 
বণিনা করা হময়মি।  
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ঘটনার সারসংমক্ষপ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ইো জাগল,  মৃতমদর কীভামব 
পরকামল জীহবত করা হমব তা থদখ্ার। তাই হতহন আল্লাহ 
তা‘আলার হনকট আরজ করমলন,  থহ পরওয়ারহদগার,  আপহন 
পরকামল কীভামব মৃতমদর পুনজিীহবত করমবন,  তা আমামক 
প্রতযক্ষ করান। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করমলন,  এরূপ 
আকাঙ্ক্ষা বযক্ত করার কারণ কী? আমার সবিময় ক্ষমতার প্রহত 
হক থতামার হবশ্বাস থনই? ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম উত্তর 
হদমলন,  পরওয়ারহদগার,  অবশ্যই। আর আপনার সবিময় 
ক্ষমতার হনদশিন সবিদা ও প্রহতমুহূমতিই আহম থদখ্মত পাহে এবং 
হচন্তাশীল বযহক্তমাত্রই তার হনমজর সত্তা থেমক শুরু কমর হবশ্ব 
জাহামনর প্রহতহট অণু-পরমাণুমত এর প্রমাণ থদখ্মত পামে। হকন্তু 
মানবপ্রকৃহতর সাযারণ প্রবণতা হমে,  অন্তমরর হবশ্বামসর সামে 
সামে যহদ তা হনজ থচামখ্ সরাসহর থদখ্মত পায়,  তা হমল এমত 
অন্তমর ইতহমনান হাহসল হয়। থসরূপ ইতহমনান হাহসমলর জন্যই 
আমার এই প্রােিনা।  

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রােিনা কবুল 
করমলন এবং হবষয়হট তামক প্রতযক্ষ করাবার জন্য এক অহভনব 
বযবস্থা করমলন,  যামত মুশহরকমদর এ সংক্রান্ত যাবতীয় সমন্দহ-
সংশয় দূর হময় যায়। থসই পেহত হিল,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক চার প্রজাহতর চারহট পাহখ্ যমর হনমজর কামি থরমখ্ 
থসগুমলামক এমনভামব লালন-পালন করমত হনমদিশ হদমলন,  
যামত থসগুমলা সম্পূণিরূমপ থপাষ থমমন যায় এবং ডাকামাত্র হামতর 
কামি চমল আমস। আর হতহন থযন থসগুমলামক ভামলাভামব 
হচনমতও পামরন। অতাঃপর হনমদিশ হদমলন,  পাহখ্গুমলামক জবাই 
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কমর এর হাড়,  থগাশত,  পাখ্া ইতযাহদ টুকমরা টুকমরা কমর 
হকমায় পহরণত করুন,  তারপর থসগুমলামক উলট-পালট কমর 
ভামলাভামব হমহশময় কময়কহট ভামগ হবভক্ত কমর হনমজর পিন্দমত 
কময়কহট পাহামড় এক একহট ভাগ থরমখ্ হদন। তারপর এমদর 
ডাকুন। তখ্ন এগুমলা আল্লাহ তা‘আলার কুদরমত এক অঙ্গ অপর 
অমঙ্গর সামে হমমশ জীহবত হময় থদৌমড় আপনার কামি চমল 
আসমব। 

তাফসীমর রুহুল মা‘আনীমত ইবনুল মানযামরর উেহৃতমত হযরত 
হাসান রা. থেমক বহণিত হাদীমস রময়মি,  হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম তা-ই করমলন। অতাঃপর এমদর যখ্ন 
ডাকমলন,  সমঙ্গ সমঙ্গ যার যার হামড়র সামে তার হাড়,  পাখ্ার 
সামে পাখ্া,  থগাশমতর সামে থগাশত,  রমক্তর সামে রক্ত হমমল 
আমগর রূপ যারণ করমলা এবং ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
কামি থদৌমড় উপহস্থত হমলা। তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
করমলন,  ইবরাহীম,  হকয়ামমতর হদন এমহনভামব সবাইমক 
তামদর শরীমরর অঙ্গ-প্রতযঙ্গসহ একত্র কমর একমুহূমতি 
থসগুমলামত প্রাণ সঞ্চার কমর পুনরুত্থান করমবা। 

এই ঘটনায় আল্লাহ তা‘আলা মানুমষর মৃতুযর পমর থরাজহাশমর 
পুনজিীহবত করার এক হনদশিন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক থদখ্ামলন,  যামত মুশহরকমদর যাবতীয় সমন্দহ-
সংশময়রও অপমনাদন হমত পামর। মৃতুযর পর পরকামল 
পুনজিীহবত হওয়া ও পরকালীন জীবন সম্পমকি মুশহরকমদর এটাই 
হিল বড় প্রশ্ন থয,  মানুষ মৃতুযর পর মাহটমত হমমশ যায়,  আর 
এই মাহট বাতামসর সামে থকাোয় থয উমড় যায়- তার থকান হ ক-
হ কানা োমক না। আবার কখ্মনা তা পাহনর থরামতর সামে হমমশ 
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যায়। কখ্মনা বা গাি ও শস্যরূমপ আত্মপ্রকাশ কমর,  আবার এর 
থরণু দূর-দূরামন্ত িহড়ময় পমড়। এই হবহক্ষপ্ত অণু-কণা একত্র কমর 
তামত প্রাণসঞ্চার করার হবষয়হট সাযারণ জ্ঞানসম্পন্ন থলাকমদর 
থবাযগময হওয়ার মমতা নয়। থকননা,  সব হবষয় তারা হনমজমদর 
সীমাবে জ্ঞামনর তুলাদমে ওজন করমত চায়। অেচ এটা হমে 
আল্লাহ তা‘আলার কুদরত,  যা ঈমামনর চক্ষু হদময়ই থকবল 
হৃদয়ঙ্গম করমত হয়। তারা যহদ তামদর থবাযশহক্তর বাইমরর থসই 
কুদরতী ক্ষমতা সম্পমকি একট ু হচন্তা কমর,  তমবই বু মত 
পারমব,  তামদর অহিত্বও থতা সারাহবমশ্বর হবহক্ষপ্ত অণু-পরমাণুরই 
একটা সমহি,  যামক আল্লাহ তা‘আলা মাতৃগমভি সঞ্চার কমরমিন। 

আমলাচয ঘটনার উপর কময়কহট প্রশ্ন ও তার জবাব 
আমলাচয ঘটনায় কময়কহট প্রশ্ন উত্থাহপত হয়। প্রেমত প্রশ্নাঃ হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর মমন এমন প্রশ্ন থকন থজমগহিল? 
অেচ হতহন আল্লাহ তা‘আলার সবিময় ক্ষমতার উপর অকাটয 
হবশ্বাসীরূমপ তৎকালীন সমবিাচ্চ িমরর মুহমন এবং নবী হিমলন। 

এর উত্তর হমলা,  প্রকতৃপমক্ষ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর প্রশ্ন থকান সমন্দহ-সংশময়র কারমণ হিল না। এ কো 
হতহন এ সম্পহকিত আল্লাহ তা‘আলার প্রমশ্নর জবামব বযক্ত 
কমরহিমলন। বরং তার প্রমশ্নর উমেশ্য হিল,  আল্লাহ তা‘আলা 
হকয়ামমত মৃতমদহমক জীহবত করমবন,  তা তাৌঁর সবিময় ক্ষমতার 
জন্য থকান আশ্চমযির হবষয় নয়;  হকন্তু মৃতমক জীহবত করা 
মানুমষর শহক্তর ঊমধ্বি,  তাৌঁরা কখ্মনা থকান মৃতমক জীহবত থেমক 
থদমখ্হন। পরন্তু মৃতমক জীহবত করার পেহত ও রূপ হবহভন্নরকম 
হমত পামর। মানুমষর স্বভাব হমে,  থয বস্তু থস থদমখ্হন,  তার 
অনুসন্ধান করার জন্য তাৌঁর মমন একটা থকৌতহূল জন্ম থনয়। এই 
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থকৌতহূল হনবারমণর িারা অন্তমর হস্থরতা লাভ করামক ‘ইতহমনান’ 
বলা হয়। এই ক্বলহব ইতহমনান লামভর উমেমশ্যই হিল হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই প্রােিনা। 

এমত ঈমান ও ইতহমনান-এর মযযকার পােিকয বু া যামে। অেিাৎ 
ঈমান থসই ইোযীন দৃঢ়হবশ্বাসমক বমল,  যা মানুষ অদৃশ্য হবষয় 
সম্পমকি অজিন কমর। আর ইতহমনান অন্তমরর থসই দৃঢ়তামক বলা 
হয়,  যা প্রতযক্ষ থকান ঘটনা অেবা অহভজ্ঞতার মাযযমম অহজিত 
হময় োমক। 

এিাড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মৃতুযর পর পুনজিীবন 
সম্পমকি পহরপণূি হবশ্বাসী অবশ্যই হিমলন। তমব প্রশ্নহট হিল শুযু 
তার স্বরূপহট জানার জন্য। এজন্যই থতা হতহন এ কো বমলনহন 
থয,  আপহন হক পরকামল মৃতমক জীহবত করমবন? বরং 
বমলমিন,  থহ পরওয়ারহদগার,  আপহন পরকামল মৃতমদর 
কীভামব জীহবত করমবন,  তা আমামক থদখ্ান। অেিাৎ এখ্ামন 
প্রশ্ন মৃতমদর জীহবত করার হবষময় নয়। বরং তামদর জীহবত করার 
কাইহফয়ত বা স্বরূপ সম্পমকি। 

হিতীয় প্রশ্নাঃ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মৃতমক জীহবত করার 
স্বরূপ প্রতযক্ষ করার জন্য প্রােিনা কমরহিমলন। অপরহদমক মৃতুযর 
পর পুনজিীবন সম্পমকি তার মমন থকানরূপ সমন্দহ হিল না। অেচ 
এ বযাপামর আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেমক বলা হময়মি,  “আপহন 
হক হবশ্বাস রামখ্ন না” এর কারণ কী? 

এর উত্তর হমলা,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মূলত 
মৃতমদর জীহবত করার স্বরূপ হজমজ্ঞস কমরহিমলন। আর হতহন 
মৃতুযর পর পুনজিীবন সম্পমকি সহন্দহান হিমলন না। হকন্তু তার এই 
প্রশ্ন থেমক মানুষ ভুল অেি করমত পামর। তাই মানুষ যামত 
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ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই প্রমশ্নর ভুল অেি করমত না 
পামর এবং তার হবশ্বাসমক প্রশ্নহবে করমত না পামর,  থস জন্য 
আল্লাহ তা‘আলা তামক এ বযাপামর প্রশ্ন কমর তার জবাব স্পি 
কমর হদময় অন্যমদর ভুল বু ার বা ভুল বযাখ্যা করার পে বন্ধ কমর 
থদন। 

আহমভামব এরূপ ঘটনা না থদখ্ামনার থহকমত 
আয়ামতর থশষ অংমশ বলা হময়মি,  “আর থজমন রাখ্ুন,  আল্লাহ 
তা‘আলা পরাক্রমশালী,  প্রজ্ঞাময়।” পরাক্রমশালী হওয়ার মমযয 
সবিশহক্তমানতা হবযৃত হময়মি;  আর প্রজ্ঞাময় বমল ইহঙ্গত করা 
হময়মি থয,  থকান হবমশষ থহকমমতর কারমণই প্রমতযকমক মৃতুযর 
পর পুনজিীবন প্রতযক্ষ করামনা হয় না। নতুবা প্রমতযকমক এটা 
প্রতযক্ষ করামনা আল্লাহ তা‘আলার পমক্ষ থমামটই কহ ন নয়। হকন্তু 
এমত ঈমান হবল গাময়ব বা অদৃমশ্য হবশ্বাস স্থাপন করার দবহশিয 
অক্ষুণ্ণ োকমব না। অেচ মানুষমক ঈমান হবল গাময়ব-এর মাযযমম 
আল্লাহ তা‘আলা পরীক্ষা কমরন।  

নমরূমদর সামে সহৃিকতিা হনময় হবতকি 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 َ ل َِذْی ااَلَْم تََر اىَِل ال َِذْی َحٓاج َ اِبْٰرِهْیَم ِِفْ َرب ِٖهٰۤ اَْن ٰاتٰىُه اهلُل الُْملَْک ۘ اِْذ َقاَل اِبْٰرِهْیُم َرّب ِ
ْمِس ِمَن الَْمْشِرِق  یُْْحٖ َویُِمْیُت ۙ َقاَل اَنَا اُْْحٖ َواُِمْیُت ُؕ َقاَل اِبْٰرٖهُم فَاِن َ  اهلَل یَاِْتْ بِالش َ

 َ ْْ لِِم  ○َفاِْت بَِها ِمَن الَْمْغِرِب َفُبِهَت ال َِذْی َکَفَر ُؕ َواهلُل ََل یَْهِدی الَْقْوَم الظ ٰ
অেিাঃ “আপহন হক থদমখ্মিন থসই থলাকমক,  থয ইবরাহীমমর 
(‘আলাইহহস সালাম) সামে তার পালনকতিার বযাপামর বাদানুবাদ 
কমরহিল এ কারমণ থয,  আল্লাহ থসই বযহক্তমক রাজয দান 
কমরমিন? ইবরাহীম (‘আলাইহহস সালাম) যখ্ন বলমলন,  
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আমার পালনকতিা হমলন হতহন,  হযহন জীবন দান কমরন এবং 
মৃতুয ঘটান। থস বলল,  আহমই জীবন দান কহর এবং মৃতুয ঘহটময় 
োহক। ইবরাহীম (‘আলাইহহস সালাম) বলমলন,  তা হমল আল্লাহ 
থতা সূযিমক উহদত কমরন পূবি হদক থেমক,  আপহন তামক পহশ্চম 
হদক থেমক উহদত করুন। তখ্ন থসই কামফর হতভি হময় থগল। 
আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী কওমমক থহদাময়ত কমরন না”। ( সূরা 
বাকারা,  আয়াত:  ২৫৮)  

উক্ত আয়ামত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সামে নমরূমদর 
হবতমকির বণিনা করা হময়মি। সৃহিকতিার বযাপামর এই হবতকি 
সংঘহটত হময়হিল।  

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জন্মভূহম বামবল শহমরর হনকট 
হিল। তাৌঁর যামানায় বাদশা হিল নমরূদ। থস দুহনয়ামত কুফর ও 
হশরমকর সয়লাব ঘহটময়হিল। এমহনভামব থস হনমজমক থখ্াদা বমল 
দাহব কমরহিল (নাউযুহবল্লাহ)।  

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হপতাও মূহতিপূজক হিল। যখ্ন 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামদর তাওহীমদর দাওয়াত হদমলন 
এবং বলমলন,  থতামরা সকমলই থগামরাহীর মমযয রময়ি,  এই 
কোহট নমরূমদর গাময় থলমগ থগল এবং বলমলা,  আহমই সকমলর 
থখ্াদা। আহম িাড়া আর থকান থখ্াদা থনই। কারণ,  আহমই সমুদয় 
রাজত্ব,  ক্ষমতা-প্রহতপহত্ত ও মাল-মদৌলমতর অহযকারী। 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামক ঈমান ও তাওহহমদর 
দাওয়াত হদময় অমনক বু ামলন। হকন্তু থস অবাযয রময় থগমলা। 

তারপর থখ্াদামরাহী নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক জব্দ 
করার জন্য বলমলা,  আপহন থয তাওহহমদর তো এক আল্লাহর 
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হদমক দাওয়াত হদমেন,  আপনার রমবর দলীল কী? ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম জবামব বলমলন,   

َ ال َِذْی یُْْحٖ َویُِمْیُت   َرّب ِ
অেিাঃ “আমার প্রহতপালক হতহন, হযহন জীহবত কমরন এবং 
মৃতুযদান কমরন”। 

বািমব এটা আল্লাহ তা‘আলার তাওহীমদর উপর এত বড় দলীল 
থয,  যমতা থখ্াদায়ী দাহবদার আমি এবং যমতা থলাক তামদর মান্য 
কমর,  সকমলরই এ কো জানা আমি থয,  জীহবত করা এবং 
মৃতুযদান করা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই হামত। অন্যকামরা 
হামত নয়। থয থখ্াদা দাহব কমর,  থস থতা হনমজর জীবনও বাৌঁচামত 
পামর না,  থস আবার অন্যমক জীবন দান করমব কীভামব?  

হকন্তু এত বড় দলীল শুমনও নমরূদ সতয থমমন হনল না,  বরং 
হটকাহরতা প্রদশিন কমর হনমজই থখ্াদা দাহব কমর বলল,   

 اَنَا اُْْحٖ َواُِمْیُت ُؕ 
অেিাঃ “আহমই থতা জীবন দান কহর এবং মৃতুয থদই”। 

এই বমল হনমজর দাহবর পমক্ষ দলীল প্রদশিন হহসামব নমরূদ 
থজলখ্ানা থেমক দুই বযহক্তমক ডাকমলা এবং তামদর একজনমক 
কতল করার ও অপরজনমক থিমড় থদওয়ার আমদশ হদল। তার 
আমদশমমতা কাজ করা হমলা। এরপর বলমলা,  “থদখ্মল থতা! 
আহম একজনমক জীবন দান কমর থিমড় হদলাম এবং 
আমরকজনমক মৃতুয হদলাম। সুতরাং আহমই থখ্াদা।” 

নমরূমদর এই মূখ্িতার জবাব হিল,  যামক আপহন থমমর 
থফমলমিন,  তামক হক জীবন হদমত পারমবন? হনশ্চয় না। 
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হকন্তু হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হবমশষ থহকমত 
অবলিন কমর তার এই মূখ্িতার জবাব উমপক্ষা কমর তার স্থূল 
বুহের আহঙ্গমকই হিতীয় স্পি দলীল থপশ করমলন। হতহন 
বলমলন,   

ْمِس ِمَن الَْمْشِرِق فَاِْت بَِها ِمَن الَْمْغِرِب   َفاِن َ اهلَل یَاِْتْ بِالش َ
অেিাঃ “আল্লাহ থতা প্রহতহদন সূযিমক পূবিহদক থেমক উহদত কমরন। 
যহদ আপহন থখ্াদায়ী দাহব কমরন,  তা হমল সূযিমক পহশ্চম হদক 
থেমক উহদত করুন থতা থদহখ্”। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  
২৫৮)  

এ কোয় নমরূদ হকংকতিবযহবমূঢ় হময় লা-জবাব হময় থগল। এ 
বযাপামর হকি ুবলার মওকা তার োকমলা না। হকন্তু তবু থস ঈমান 
গ্রহণ করমলা না। তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  
“আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়মক থহদাময়ত দান কমরন না।” 

মুফাসসীরগণ বমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম উক্ত 
চযামলঞ্জ করার পর নমরূদ হচন্তা করমলা,  আহম যহদ এখ্ন একো 
বহল থয,  হ ক আমি,  আহম সূযিমক পহশ্চম হদক থেমক উহদত 
করমবা,  হকন্তু যখ্ন আহম তা পারব না আর আমার হদময় তা 
সম্ভবও নয়,  তখ্ন থতা আমার অক্ষমতা সবার সামমন প্রকাশ 
হময় পড়মব। তখ্ন আমার থখ্াদায়ী দাহবর মুখ্ থকাোয় োকমব? 
তাই থস ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর চযামলমঞ্জর থকান জবাব 
না হদময় চপু কমর রইমলা। 

অবশ্য নমরূদ উমটা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক বলমত 
পারমতা থয,  যহদ আপনার আল্লাহ সতয হন,  তা হমল হতহনই 
পহশ্চম হদক থেমক সূযি উহদত কমর থদখ্ান। হকন্তু থস তা বমলহন। 
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এর কারণ হমলা,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যখ্ন নমরূমদর 
সামে হবতকি করমলন,  তখ্ন এই সমগ্র দুহনয়ার সৃহিকতিা থয 
আল্লাহ- এ কো নমরূমদর হবশ্বাস হময় হগময়হিল। তাই তার অন্তমর 
অহনো সমেও একো থজমগ উম হিমলা থয,  হনশ্চয় আল্লাহ,  
হযহন পূবিহদক থেমক সূযি উদয় কমরন,  হতহন পহশ্চমহদক থেমকও 
উদয় করমত পামরন। আর এ বযহক্ত আল্লাহর নবী হময় োকমল,  
অবশ্যই এমন হমব। আর এমন হমল,  হবশ্বময় এক মহাহবপ্লব 
সৃহি হময় যামব। তামত লামভর পহরবমতি হবরাট ক্ষহত হময় যামব। 
মানুষ এই মুহজযা থদমখ্ আমার হদক থেমক হফমর তাৌঁর হদমক  ুৌঁমক 
যামব। তামত সামান্য বাড়াবাহড়মত রাজত্বই চমল যামব। তাই থস 
থকান উত্তর না হদময় চপু হময় যায়। (বায়ানুল কুরআন) 

এই আয়াত হদময় বু া থগল,  যখ্ন আল্লাহ তা‘আলা থকান 
কামফরমক দুহনয়ামত মান-সম্মান দান কমরন,  তখ্ন তামক থস 
নামম অহভহহত করা জাময়য। এমত একোও বু া যামে থয,  
প্রময়াজনমবাময তার সামে সমতযর পক্ষ হনময় তকি-হবতকি করাও 
জাময়য,  যামত সতয-হমেযার পােিকয প্রকাশ হময় যায়। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ا ٰالَِهَتُكْم اِْن ُكْنتُ  ُقْوُه َو انُْصُرْوٰۤ ِ َ َقالُْوا َحر  ْْ ْ بَْرًدا و َ َسلًٰما عََٰلٰۤ  ُقلَْنا○ْم ٰفِعلِ ِِ  یَٰناُر ُكْو
ُ اَْلَْخَسِریَْن  وَ ○اِبْٰرِهْیَم   ○ اََراُدْوا بِٖه َکْیًدا َفَجَعلهْٰٰنُ

অেিাঃ “তারা (কামফর নমরূদ ও তার দলবল) বলমলা,  ওমক 
(ইবরাহীমমক) পুহড়ময় দাও এবং থতামামদর উপাস্যমদর সাহাযয 
কমরা,  যহদ থতামরা হকিু করমত চাও। আহম বললাম,  “থহ 
আগুন,  তুহম ইবরাহীমমর উপর শীতল ও হনরাপদ হময় যাও।” 
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তারা ইবরাহীমমর হবরুমে ফহন্দ আৌঁটমত চাইল;  তখ্ন আহম 
তামদরই সবিাহযক ক্ষহতগ্রি কমর হদলাম”। ( সূরা আহিয়া,  
আয়াত:  ৬৮-৭০)  

এর আমগ আমলাচনা করা হময়মি,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর কওমমর থলামকরা যখ্ন তামদর হবমশষ উৎসব পালন 
করমত থগল,  তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামদর দতহর-
করা মূহতিগুমলা থভমঙ্গ চণূি-হবচূণি কমর থদন। শুয ুবড় মহূতিটা বাদ 
রামখ্ন। যামত মূহতিগুমলার অক্ষমতা তামদর সামমন স্পি হময় যায় 
এবং মূহতিগুমলার পূজা বাদ হদময় তারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত 
কমর। 

তারা উৎসব থেমক হফমর এমস মূহতিগুমলার এই অবস্থা থদমখ্ 
বলমলা,  আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ বযবহার থক 
করমলা? কতক থলাক বলমলা,  এক যুবকমক তামদর সম্পমকি 
হবরূপ আমলাচনা করমত শুমনহি;  তামক ‘ইবরাহীম’ বলা হয়। 
তারা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক বলমলা,  ইবরাহীম,  
আপহনই হক আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ আচরণ 
কমরমিন? হতহন বলমলন,  না,  এমদর এই বড়হটই হক এ কাজ 
কমরমি? এ বযাপামর মূহতিগুমলামকই হজমজ্ঞস করুন,  যহদ তারা 
কো বলমত পামর। তারা তখ্ন (মূহতিগুমলার অক্ষমতা উপলহি 
করমত থপমর) মমন মমন হচহন্তত হমলা। হকন্তু মুমখ্ বলমলা,  আপহন 
থতা জামনন,  এরা কো বমল না। তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম বলমলন,  আপনারা আল্লাহমক থিমড় এমন হকিরু ইবাদত 
করমিন,  যারা আপনামদর থকান উপকার করমত পামর না বা 
ক্ষহতও করমত পামর না। এরা কখ্মনা ইলাহ হমত পামর না। 
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আপনারা এমদর বাদ হদময় প্রকতৃ ইলাহ আল্লাহ তা‘আলার 
ইবাদত করুন। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কোয় থস থদমশর শাসক 
থখ্াদা দাহবদার নমরূদ ও তার থলামকরা থক্ষমপ থগল এবং তামক 
কম ার শাহি দামনর ও আগুমন পুহড়ময় মৃতুযদে- প্রদামনর 
পহরকল্পনা করমলা। এ লমক্ষয নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক একহট ঘমর আবে কমর রাখ্মলা। 

থযভামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুমন থফলা হমলা 
ঐহতহাহসক থরওয়ায়াতসমূমহ বহণিত হময়মি,  হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে পহুড়ময় মারার জন্য একমাস 
পযিন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালাহন কা  সংগ্রহ করমত োমক। এরপর 
তামত আগুনসংমযাগ কমর সাতহদন পযিন্ত তা প্রজ্বহলত করমত 
োমক। 

তামদর উপাস্য-মূহতির হবমরাহযতা করা এবং মহান সৃহিকতিা 
আল্লাহর হদমক দাওয়াত থদওয়ায় থসই কামফর-মবদীনরা হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক খ্তম করমত এমনভামব থসাচ্চার 
হমলা থয,  তামদর মমযয যারা অসুস্থ হিল,  তারা মান্নত মানমত 
শুরু করমলা,  যহদ আহম ভামলা হময় যাই,  তা হমল আহম 
ইবরাহীমমক জ্বালামনার জন্য লাকহড় জমা করমবা। 

আগুনকুে প্রস্তুত হময় থগল। আগুমনর অসহ্য তামপর কারমণ থসই 
আগুনকুমের হনকট যাওয়াই সমস্যা হময় দাৌঁড়াল। যহদ থকান প্রাণী 
হনকট হদময় থযত,  তা হমল তামপর কারমণ মারা থযত। তাই থসই 
আগুনকুমে তারা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কীভামব 
হনমক্ষপ করমব- এই হনময় হচন্তায় পড়মলা। তখ্ন ইবলীস মানুমষর 
সুরমত তামদর হনকট উপহস্থত হমলা। থস হযরত ইবরাহীম 
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‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ করার পেহত বমল 
হদল। 

শয়তান বলমলা,  ইবরাহীমমক হমনজাহনক বা কামামনর মাযযমম 
আগুনকুমে হনমক্ষপ কমরা। তখ্ন সম্প্রদাময়র থলামকরা তার পাময় 
রহশ থবৌঁময হমনজাহনমকর মাযযমম তামক আগুনকুমে হনমক্ষপ 
করমলা। 

থযভামব আল্লাহর সাহাযয এমলা 
যখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ 
করা হমলা,  তখ্ন থফমরশতাকুল এবং প্রতযক্ষদশিী সকল 
সৃহিজীব হচৎকার কমর উ মলা,  “ইয়া রাব্বানা,  আপনার 
থদামির এ কী হবপদ!” আল্লাহ তা‘আলা তামদর সকলমক 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সাহাযয করার অনুমহত হদমলন। 

সমঙ্গ সমঙ্গ পাহনর দাহয়ত্বশীল থফমরশতা এমস বলমলন,  থহ 
খ্লীলুল্লাহ,  আপহন যহদ চান তা হমল আহম পাহনর সয়লামবর 
মাযযমম আগুন হনহভময় হদমত পাহর। বাতামসর থফমরশতা উপহস্থত 
হময় বলমলন,  থহ আল্লাহর বন্ধ,ু  যহদ আপহন চান,  তমব আহম 
প্রচে- বাতাস হদময় আগুন হনহভময় হদব। ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম তামদর এসব প্রিামবর জবামব বলমলন,  আল্লাহ 
তা‘আলাই আমার জন্য যমেি। হতহনই উত্তম বযবস্থাকারী। 

হযরত উবাই হবন কা‘ব রা. থেমক বহণিত,  যখ্ন ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ করা হয়,  তখ্ন 
হজবরাইল ‘আলাইহহস সালাম উপহস্থত হময় বলমলন,  থকান 
থখ্দমমতর প্রময়াজন আমি হক? উত্তমর ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম বলমলন,  “আমার আল্লাহ আমামক থদখ্মিন। সুতরাং 
আমার জন্য যা মহজি হয়,  হতহন তা করমবন। আপনামদর 
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সাহামযযর থকান প্রময়াজন আমার থনই।” অতাঃপর হজবরাইল 
‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  তা হমল আপনার 
পরওয়ারহদগামরর কামি প্রােিনা করুন। উত্তমর হতহন বলমলন,  
“আমার অবস্থা আমার পরওয়ারহদগামরর জানা আমি।” 
(তাফসীমর মাযহারী, ৬:১৩৫; আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৫৮)  

তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা আগুনমক হুকুম হদমলন,  থহ আগুন,  
ইবরাহীমমর জন্য শীতল ও শাহন্তময় হময় যাও। ( সূরা আহিয়া,  
আয়াত:  ৬৯)  

তখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জন্য আগুন আর 
আগুন রইমলা না,  বরং এয়ারকহডডশমন পহরণত হময় থগল। তমব 
আগুন সত্তার হদক হদময় আগুনই হিল এবং ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর সত্তা ও আশপাশ িাড়া অন্যসবহকি ু দহন করহিল। 
এমনহক ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক থয রহশ হদময় থবৌঁময 
হনমক্ষপ করা হময়হিল,  থসটাও পুমড় িাই ও ভস্ম হময় হগময়হিল। 
হকন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর থদমহ আগুমনর সামান্য 
আৌঁচড়ও লামগহন। বরং তা তার জন্য আরামদায়ক ও শাহন্তময় 
শীতল হময় থগল। 

উক্ত আয়ামত بَْردًا (শীতল)-এর পমর َساَلًما (শাহন্তদায়ক) শব্দ 
উমল্লখ্ করা হময়মি। মুফাসসীরগণ বমলন,  যহদ এখ্ামন َساَلًما 
শব্দহট উমল্লখ্ না করা হমতা,  তা হমল থসই আগুন এত শীতল 
হময় থযত থয,  তা সমহ্যর বাইমর চমল হগময় কমির কারণ হমতা। 

তাই َساَلًما শব্দ উমল্লখ্ কমর আগুমনর শীতলতামক প্রশাহন্তকর 

বানামনা হময়মি। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন)  
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ঐহতহাহসক থরওয়ায়ামত রময়মি,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম থসই আগুনকুমে সাতহদন হিমলন। হতহন বলমতন,  এই 
সাতহদন আহম থয সুখ্ থভাগ কমরহি,  সারাজীবন থতমনহট লাভ 
কহরহন। (তাফসীমর মাযহারী, ৬:১৩৭)   

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যখ্ন আগুনকুমে হিমলন,  
তখ্ন িায়া দানকারী থফমরশতা তামক সঙ্গ হদহেমলন। থসই 
থফমরশতা তারই আকৃহতমত তার হনকট উপহস্থত হিমলন। এ সময় 
হজবরাইল ‘আলাইহহস সালাম জান্নাত থেমক একটা গাহলচা ও 
একটা জামা হনময় এমলন। হতহন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
থসই জান্নাতী জামা পহরযান করামলন। কারণ,  নমরূমদর 
থলামকরা তামক হববস্ত্রপ্রায় কমর থফমলহিল। অতাঃপর হনমচ 
জান্নাতী গাহলচা হবহিময় হদমলন। (আনওয়ারুল কুরআন, ৬:১৫৯) 

আগুমন বমস ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কমোপকেন ও 
নমরূমদর ঈমান অস্বীকার 
থসসময় নমরূদ হনমজর অট্টাহলকায় বমসই থদখ্হিল,  হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বাগামন বমস আমিন এবং তার 
পামশ তারই মমতা এক বযহক্ত বমস কো বলমিন। আর ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর আশপামশ যমতা লাকহড় হিল,  
সবগুমলামক আগুন জ্বাহলময় হদমে,  হকন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক আগুন স্পশি করমি না। 

এই দশৃ্য থদমখ্ নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
অন্যভামব কাবু করার জন্য বলমলা,  “ইবরাহীম,  আপহন হক 
এই আগুমনর মযযহদময় থবর হময় আসমত পারমবন?” তখ্ন 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  “হ্যাৌঁ,  অবশ্যই থবর 
হমত পারমবা ইনশাআল্লাহ।” এই বমল হতহন হনজ জায়গা থেমক 
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উম  দাৌঁড়ামলন এবং থসই আগুন থভদ কমর বাইমর থবহরময় 
এমলন। এই অবস্থা থদমখ্ নমরূদ বলমলা,  থহ ইবরাহীম,  
আপনার ইলাহ থদখ্হি খ্ুবই শহক্তশালী! আগুনও তার কো 
থশামন! 

এই কুদরত অবমলাকন কমর নমরূদ খ্ুবই প্রভাহবত হমলা এবং 
নত হময় বলমলা,  আহম আপনার আল্লাহর নামম চার হাজার গাভী 
মান্নত হহসামব জবাই করমবা। ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
বলমলন,  যতক্ষণ পযিন্ত আপহন আপনার যমি আৌঁকমড় োকমবন,  
ততক্ষণ পযিন্ত আল্লাহ তা‘আলা আপনার পক্ষ থেমক হকিুই কবুল 
করমবন না। তাই আপহন আপনার যমি থিমড় আল্লাহর দীন গ্রহণ 
করুন। নমরূদ বলমলা,  আহম আমার যমি এবং আমার থদশ থতা 
িাড়মত পারমবা না। তমব আমার কো রক্ষার জন্য অবশ্যই গাভী 
জবাই করমবা। (আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৫৯) 

হগরহগহটর অপকমি এবং তার পহরণহত 
হযরত উমম্ম শুরাইক রা. থেমক বহণিত,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হগরহগহট (কাকলাস) থক হতযা করার 
আমদশ হদময়মিন। হতহন বমলন,  থস ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর আগুনকুমে আগুন বাড়ামনার জন্য ফুৌঁক হদময়হিল। 
(বখু্ারী শরীফ, ২:৪৭৪) 

অেিাৎ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক যখ্ন আগুমন 
হনমক্ষপ করা হয়,  তখ্ন হগরহগহট থসখ্ামন হগময় আগুমন ফুৌঁক 
থদয়। তার এই শয়তাহন তৎপরতার কারমণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তামক হতযা করার আমদশ হদময়মিন। 

এমনহক হগরহগহট হতযা করার প্রহক্রয়ার তারতমময রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সাওয়ামবর থবশ-কমমর থঘাষণাও 
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হদময়মিন। হযরত আবু হুরায়রা থেমক বহণিত,  নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কমরন,  “থয বযহক্ত 
প্রেম আঘামতই হগরহগহট হতযা করমত পারমব,  তার জন্য 
একশত থনহক থলখ্া হমব। আর থয দুইবামর মারমব,  তার জন্য 
প্রেম বযহক্তর থচময় হকি ুকম এবং থয হতনবামর মারমব,  তার 
জন্য হিতীয় বযহক্তর থচময় হকি ু কম সাওয়াব থলখ্া হমব।” 
(মুসহলম শরীফ, ২:২৩৬) 

অপরহদমক হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর উপর 
প্রজ্বহলত আগুন হনভামনার উমেমশ্য বযাে তামত থপশাব কমরহিল 
বমল হাদীস শরীমফ বহণিত আমি। 

হকয়ামমতর হদন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক সবিপ্রেম কাপড় 
পরামনা হমব 
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. থেমক বহণিত,  হতহন বমলন,  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বমলমিন,  
হকয়ামমতর হদন থতামামদর সকলমক এমন অবস্থায় উ ামনা হমব 
থয,  থতামরা উলঙ্গ োকমব এবং খ্াৎনাহবহীন োকমব। তখ্ন 
সবিপ্রেম ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাপড় পহরযান 
করামনা হমব। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক সবিপ্রেম পরামনার এই 
ফযীলত এ কারমণ প্রদান করা হমব থয,  নমরূমদর থলামকরা 
তামক উলঙ্গপ্রায় কমর আগুনকুমে হনমক্ষপ কমরহিল। এর মাযযমম 
কামফর-মবদীনরা তামক থবইজ্জহত করমত থচময়হিল। তাই 
হকয়ামমতর হদন তামক সবিামগ্র কাপড় পহরময় সম্মাহনত করা হমব। 
(আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৬০)   

নমরূমদর ধ্বংস এবং ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হহজরত 
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আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ُ اَْلَْخَسِریَْن  ْیٰنُه َولُْوًطا اىَِل اَْلَْرِض ال َِِتْ بَٰرْكَنا  وَ ○َواََراُدْوا بِٖه َکْیًدا َفَجَعلهْٰٰنُ نَج َ
َ فِْیهَ  ْْ  ○ ا لِلْٰعلَِم

অেিাঃ তারা (নমরূদ ও তার থলামকরা) ইবরাহীমমর হবরুমে ফহন্দ 
আৌঁটমত চাইমলা (আগুনকুমে হনমক্ষপ কমর)। তখ্ন আহম তামদরই 
সবিাহযক ক্ষহতগ্রি কমর হদলাম। আর আহম তামক ও লূতমক উোর 
কমর থসই থদমশ থপৌৌঁমি হদলাম,  থযখ্ামন আহম হবমশ্বর জন্য 
বরকত থরমখ্হি। ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৭০-৭১)  

আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়ামত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক নমরূমদর আগুনকুে ও জুলুমমর কবল থেমক 
মুহক্তদামনর এবং নমরূমদর অহযকারভুক্ত থদশ (ইরাক) থেমক 
উোর কমর এমন এক থদমশ থপৌৌঁমি থদওয়ার কো বণিনা 
কমরমিন,  থযখ্ামন আল্লাহ তা‘আলা হবশ্ববাসীর জন্য বরকত ও 
কলযাণ থরমখ্মিন বমল ইরশাদ কমরমিন। মুফাসসীরগণ বমলন,  
উক্ত থদশ হমে হসহরয়া।  

উক্ত থদমশ হবশ্ববাসীর জন্য বরকত ও কলযাণ রাখ্ার কো এজন্য 
বলা হময়মি,  উক্ত থদশ বাহহ্যক ও অভযন্তরীণ উভয় হদক হদময় 
অসংখ্য কলযামণর যারক। থকননা,  আল্লাহ তা‘আলার অহযকাংশ 
পয়গাির এ থদমশই জন্মগ্রহণ কমরমিন। আর সুষম আবহাওয়া,  
নদ-নদীর প্রাচযুি,  ফলমূল ও সবিপ্রকার উহদ্ভমদর অনন্য সমাহার 
রময়মি এমদমশ। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক নমরূমদর আগুনকুে 
থেমক মুহক্ত থদওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা প্রেমত নমরূদমক 
পুনরায় দীমনর দাওয়াত থদওয়ার জন্য ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
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সালামমক হনমদিশ থদন। নমরূদ তা প্রতযাখ্যান করমলা এবং থশষ 
পযিন্ত চরম ঔেতয থদখ্াল। এভামব পরপর হতনবার দাওয়াত 
থদওয়ার পরও নমরূমদর থহদাময়ত হমলা না। তখ্ন আল্লাহ 
তা‘আলা নমরূদমক তার দলবলসহ সমূমল ধ্বংস কমরন এবং 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক দীমনর দাওয়াত দামনর হনহমমত্ত 
হসহরয়া হহজরত করার হনমদিশ থদন। 

নমরূদ ও তার বাহহনীর ধ্বংমসর কাহহনী 
হযরত যাময়দ হবন আসলাম রা. থেমক বহণিত,  আল্লাহ তা‘আলা 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুে থেমক মুহক্ত থদওয়ার 
পর আবার নমরূমদর হনকট পা ামলন এবং তামক ঈমামনর 
দাওয়াত হদমত হনমদিশ হদমলন। তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম তামক ঈমামনর দাওয়াত থদন। হকন্তু থস তা গ্রহমণ অস্বীকার 
করমলা। অতাঃপর হিতীয়বার তামক দাওয়াত হদমলন। হকন্তু 
তারপরও নমরূদ অস্বীকার করমলা। অনুরূপভামব তৃতীয়বার 
দাওয়াত হদমলন। তখ্নও অস্বীকার করমলা।  

অতাঃপর নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক পরাি করার 
জন্য বলমলা,  আপহন আমার সামে থমাকামবলার জন্য হনমজর 
দলবল একত্র করুন এবং আহম আমার দলমক একত্র করমবা। 
তারপর থদখ্া যামব- কার শহক্ত কতটুকু! থসমমত নমরূদ তার 
দলমক সূযি উহদত হওয়ার সময় জমা করমলা। তারা ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর থকান বাহহনী না থদমখ্  াট্টা-মজাক শুরু 
করমলা। হ ক ওই সময় আল্লাহ তা‘আলা নমরূমদর বাহহনীর 
হবরুমে মশার বাহহনী পা ামলন। থসই মশা এত প্রচুর সংখ্যক হিল 
থয,  নমরূমদর বাহহনী তামদর কারমণ সূযি থদখ্মত পাহেল না। 
আল্লাহ তা‘আলা নমরূমদর বাহহনীর উপর মশার বাহহনীমক 
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পুমরাদস্তুর চড়াও করমলন। মশা তামদর থগাশত ও রক্ত সব থখ্ময় 
থফলল। শুযু হাহিগুমলা থরমখ্ হদল। এভামব নমরূমদর সম্পূণি 
বাহহনী ধ্বংস হময় থগল। 

এই অবস্থায় সকাল হময় থগমল একহট মশা নমরূমদর নামকর হির 
হদময় তার মাোর হভতর প্রমবশ করমলা। থস বহু বির পযিন্ত এই 
অবস্থায় হিল। আল্লাহ তা‘আলা তামক এর হদময় কহ ন শাহি 
হদমলন। ওই সময় থেমক সবিদা মশার যিণা থেমক বাৌঁচার জন্য 
তার মাোয় থলাহার হাতুহড় হদময় আঘাত করমত হমতা। এভামব 
শাহি হমত হমত এক সময় আল্লাহ তা‘আলা তামক ধ্বংস কমর 
থদন। (কাসাসূল আহিয়া, ১১৩ পৃষ্ঠা) 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হহজরত 
আগুনকুে থেমক থবর হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম হযরত লূত ‘আলাইহহস সালাম এবং হনমজর স্ত্রী সারাহমক 
সমঙ্গ হনময় ইরাক থেমক হহজরত কমর শামমর হফহলহিন নামক 
স্থামন গমন কমরন। থসখ্ামন আল্লাহ তা‘আলা তামদর জন্য 
যাবতীয় বরকমতর বযবস্থা কমরন। হযরত লূত ‘আলাইহহস 
সালাম, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ভাহতজা হিমলন 
এবং হতহন নমরূমদর আগুনকুমে ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
মুহজযা স্বচমক্ষ থদমখ্হিমলন। হতহন মুসলমান হিমলন । এবং হবহব 
সারাহ ও আমগই মুসলমান হিমলন। 

হহজরমতর পমে ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দুহট মহুজযা 
প্রেম মহুজযাাঃ ভাষা পহরবতিন 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম নমরূমদর আগুনকুে থেমক 
মুহক্তলাভ কমর দীমনর থহফাজত ও হনহবিমে দাওয়াতী কাযিক্রম 
পহরচালনার উমেমশ্য থগাপমন হসহরয়া অহভমুমখ্ যাত্রা কমরন। 
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তখ্ন নমরূদ এই সংবাদ থপময় তামক থগ্রফতার করার জন্য 
হবহভন্ন স্থামন তার গ নাকৃহতর সহবিার বণিনা হদময় থলাক 
পা ামলা। তামদর এ কো বলা হময়হিল,  “ইবরাহীম নামক থসই 
যুবক সুহরয়ানী ভাষায় কো বমল। সুতরাং এই ভাষায় কো বমল 
উক্ত গ নাকৃহতর থকান যুবকমক থপমলই থগ্রফতার কমর আমার 
কামি হনময় আসমব।” 

যাত্রাপমে হিল একহট নদী। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
নদীহট অহতক্রম করমতই শত্রুমদর থগাময়ন্দারা তামক যমর থফমল 
এবং ভাষা যাচাইময়র উমেমশ্য তার সমঙ্গ কো বলমত আরম্ভ 
কমর। সমঙ্গ সমঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর ভাষা পহরবতিন কমর থদন। হতহন অনগিল সুহরয়ানীর 
পহরবমতি ইবরাণী ভাষায় (নমরূদ ও তার থলাকমদর ভাষায়) কো 
বলমত োমকন। তখ্ন শত্রুরা ভুল বযহক্তমক থগ্রফতার কমরমি 
থভমব তামক থিমড় থদয়। এভামব আল্লাহ তা‘আলা ভাষা 
পহরবতিমনর থকৌশল কমর স্বীয় খ্লীল ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক নমরূমদর কবল থেমক পহরত্রাণ দান কমরন। (মু‘জামুল 
বুলদান, ৪:৮৮) 

হিতীয় মহুজযা : অমলৌহককভামব স্ত্রী সারাহর ইজ্জমতর থহফাজাত 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম সফর করমত করমত এক 
অতযাচারী চহরত্রহীন শাসমকর এলাকা অহতক্রমকামল একস্থামন 
যাত্রাহবরহত কমরন। তার সমঙ্গ হিমলন হবহব সারাহ। আল্লাহ 
তা‘আলা হবহব সারাহমক যমেি থসৌন্দযি দান কমরহিমলন। থস 
সময় জাহলমমর অনুচররা তামক হগময় সংবাদ হদল থয,  আমামদর 
এখ্ামন হভনমদশী একহট থলাক এমসমি। তার সমঙ্গ এমসমি এক 
অনুপম সুন্দরী নারী। জাহলম শাসক তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
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সালামমক তলব কমর হবহব সারাহর সমঙ্গ তার সম্পমকির কো 
জানমত চাইমলা। ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম জানমতন,  এই 
জাহলম সুন্দরী নারীমদর জবরদহি কমর হিহনময় থনয় এবং তার 
সঙ্গীহট স্বামী হমল প্রেমমই তামক হতযা কমর থফমল। হকন্তু স্বামী 
হভন্ন অন্যমকউ হমল,  তামক হতযা কমর না। এজন্য হতহন থকৌশল 
কমর জবাব হদমলন,  থস আমার থবান। তারপর হতহন থসখ্ান 
থেমক হফমর এমস হবহব সারাহমক বলমলন,  জাহলম শাসক 
থতামার ও আমার সম্পমকির কো জানমত চাইমল বমল হদময়হি,  
তুহম আমার থবান হও। কারণ,  এই এলাকায় মুসহলম বলমত থতা 
থকবল তুহম আর আহম। সুতরাং সম্পমকি স্বামী-স্ত্রী হমলও দীনী 
দৃহিমকাণ থেমক আমরা ভাইমবানও বমট। কামজই জাহলমমর কামি 
আমামদর স্বামী-স্ত্রীর সম্পকি ফাৌঁস কমর আমামক হমেযাপ্রহতপন্ন 
কমরা না। বমল হদও,  আহম থতামার ভাই। 

তারপর থসই জাহলম হবহব সারাহমক তার কামি থডমক আনমলা 
এবং অসৎ উমেমশ্য তার হদমক হাত বাড়ামলা। হযরত সারাহ 
আল্লাহর কামি দু‘আ করমলন,  “আয় আল্লাহ,  যহদ আহম 
আপনার ও আপনার রাসূমলর উপর ঈমান এমন োহক এবং স্বামী 
িাড়া অন্য সকল থেমক আমার ইজ্জত রক্ষা কমর োহক,  তা হমল 
এই জাহলমমক আমার উপর থেমক রুমখ্ হদন।” 

এই দু‘আর সমঙ্গ সমঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা থসই জাহলমমর হাত-পা 
অবশ কমর হদমলন। উপায়ান্তর না থদমখ্ জাহলম হনমজর ভুল 
স্বীকার কমর হযরত সারাহর কামি ক্ষমা চাইমলা এবং এই দুরবস্থা 
থেমক পহরত্রামণর জন্য তামক আল্লাহর কামি দু‘আ করমত 
অনুমরায করমলা। হবহব সারাহ তার স্বাভাহবক অবস্থার জন্য 
আল্লাহর কামি দু‘আ করমলন। কারণ,  তার ভয় হহেল,  জাহলম 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


63 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

এই অবস্থায় মারা থগমল তার থলামকরা তামক তার হতযাকারী 
সাবযি করমব। হবহব সারাহর দু‘আয় থস স্বাভাহবক অবস্থায় হফমর 
এমলা। 

হকন্তু হকিকু্ষণ পর পুনরায় থস কুমতলমব হবহব সারাহর হদমক হাত 
বাড়ামলা। এবারও থস আমগর মমতা বরং তার থচময় থবহশ 
মারাত্মকভামব গজমব পহতত হমলা এবং তার হাত-পা অবশ হময় 
থগল। তখ্ন থস আবার হবহব সারাহর হনকট ক্ষমা থচময় তার থসই 
দুরবস্থা থেমক পহরত্রামণর জন্য আল্লাহর হনকট দু‘আ করমত 
বলমলা। তখ্নও হবহব সারাহ তার জন্য দু‘আ করমলন। থস হবহব 
সারাহর দু‘আয় সুস্থ হমলা। হকন্তু পুনরায় থস হবহব সারাহর প্রহত 
কুমতলমব হাত বাড়ামলা। এবারও তার হাত-পা আমরা 
মারাত্মকভামব অবশ হময় থগল। এবারও থস ক্ষমা থচময় হবহব 
সারাহমক তার গজব থেমক মুহক্তর জন্য দু‘আ করমত বলমলা। 
এবারও হবহব সারাহ দু‘আ করমলন। তামত থস সুস্থ হময় থগল। 
এভামব হতনবার এই ঘটনার পুনরাবৃহত্ত ঘটমলা। 

অবমশমষ থস হনরাশ হময় তার অনুচরমদর থডমক বলমলা,  এ 
থতামরা কামক যমর এমনমিা? এ-মতা হজমনর প্রভামব কাজ কমর! 
এমক থিমড় দাও। অন্য বণিনামমত,  ঘটনাহটমক থস হবহব সারাহর 
কারামত মমন করমলা এবং তামক সসম্মামন থিমড় থদওয়ার হনমদিশ 
হদল। আর হনমজর খ্াস খ্ামদমা হামজরামক তাৌঁর খ্ামদমা হহসামব 
উপমেৌকনস্বরূপ প্রদান করমলা। 

থকান থকান বণিনামমত,  হামজরা হিমলন থসই বাদশার কন্যা 
অেিাৎ শাহজাদী। বাদশা তামক হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর সমঙ্গ হববাহবন্ধমন আবে কমর হদময়হিমলন। হকন্তু 
তৎকালীন প্রো অনুসামর হিতীয় স্ত্রী প্রেম স্ত্রীর খ্ামদমা হময় 
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োকমতা হবযায় তামক খ্ামদমা বমল বযক্ত করা হময়মি। অেবা বড় 
বযহক্তমদর জন্য উন্নতমামনর খ্ানা-হপনার আময়াজন কমরও 
দাওয়াত করার সময় থযমন ডাল-ভামতর কো বলা হয়,  থতমহন 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর মমতা মযিাদাবান নবীর 
পহরচয় থপময় হনমজর কন্যামক বাদশা খ্ামদমা বমল বযক্ত কমরমি। 
থশমষাক্ত এই কোহট অেিাৎ হযরত হামজরা খ্ামদমা নন,  বরং 
শাহজাদী হিমলন,  এহটই প্রাযান্যপ্রাপ্ত মত। 

যাই থহাক,  হবহব সারাহ আল্লাহ তা‘আলার সাহামযয শয়তামনর 
চক্রান্ত অসার কমর থদন এবং আপন ইজ্জত-আব্রু রক্ষা কমর 
হযরত হামজরামক সমঙ্গ হনময় উহিগ্ন,  থপমরশান ও অমপক্ষমাণ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কামি হফমর আমসন। 

এক বণিনামমত,  উক্ত ঘটনার সময় আল্লাহ তা‘আলা হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও সারাহর মা খ্ামনর দৃশ্যমান 
সকল বাযা দূর কমর স্বে কামচর মমতা পহরষ্কার কমর থদন। ফমল 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম জাহলমমর সকল কাযিকলাপ 
চাক্ষুষ থদখ্মত পাহেমলন এবং হবহব সারাহর আব্রু রক্ষা পাওয়ায় 
প্রশাহন্ত লাভ করহিমলন। (কাসাসূল আহিয়া ও ইবমন কাসীর) 

ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম 
শামমদমশ (হসহরয়া) হহজরমতর সময় ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর বয়স অহযকাংশ তাফসীরকারমকর মমত ৭৫ বির হিল 
এবং তার স্ত্রী সারাহ ও হামজরা বয়স্কা হিমলন। হহজরত কমর শামম 
থপৌৌঁমি তারা থসখ্ামন বসবাস করমত োমকন এবং দীমনর দাওয়াত 
হদমত োমকন। 
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অতাঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হবহবগণ বাযিমকয 
থপৌৌঁিমলও এ পযিন্ত থকান সন্তান না হওয়ায় হতহন স্বীয় ওয়াহরস 
কামনা কমর আল্লাহ তা‘আলার দরবামর দু‘আ করমলন,   

 َ ْْ الِِح  َرب ِ َهْب ىِلْ ِمَن الص َ
অেিাঃ থহ আমার প্রহতপালক,  আমামক একজন থনককার সন্তান 
দান করুন। 

আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করমলন এবং তামক 
থফমরশতার মাযযমম সন্তান দামনর সুসংবাদ হদমলন। 

যখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার 
দরবামর স্বীয় ওয়াহরস থচময় দু‘আ করমলন এবং আল্লাহ তা‘আলা 
তার দু‘আ কবুল কমর তামক সন্তান দামনর বযাপামর সুসংবাদ 
হদমলন,  তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  আয় 
আল্লাহ,  আপহন আমামক কীভামব সন্তান দান করমবন? আমার 
থতা সন্তান হয় না এবং আমার স্ত্রী থতা বৃে। আল্লাহ তা‘আলা ওহী 
পা ামলন,  আপনার এই স্ত্রীর মাযযমমই সন্তান হমব। তখ্ন হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর থিাট হবহব হামজরা ‘আলাইহহস 
সালাম গভিবতী হমলন। 

যখ্ন হযরত সারাহ ‘আলাইহহস সালাম হযরত হামজরার গভিবতী 
হওয়ার সংবাদ শুনমলন,  তখ্ন হতহন হনমজর সন্তান না হওয়ার 
কারমণ মমন বযো থপমলন এবং হামজরামক উমপক্ষা করমত 
লাগমলন। তাই একপযিাময় হামজরা সারাহর কাি থেমক দূমর 
স্থানীয় একহট  নিার কামি চমল থগমলন। থসখ্ামন একজন 
থফমরশতা তামক হজমজ্ঞস করমলন,  থহ সারাহর খ্ামদমা,  
আপহন থকাো থেমক এমলন এবং থকাোয় যামেন? হযরত 
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হামজরা বলমলন,  সারাহর কাি থেমক এমসহি। থফমরশতা 
বলমলন,  আপহন তাৌঁর হনকট হফমর যান এবং তাৌঁর অযীমনই 
োকুন। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন থনক সন্তামনর। অতাঃপর 
থফমরশতা তামক বলমলন,  থহ হামজরা,  আপহন গভিবতী 
হময়মিন এবং আপহন এমন এক থিমল জন্ম হদমবন,  যার নাম 
হমব ইসমাঈল।  

থসখ্ান থেমক হফমর হযরত হামজরা ‘আলাইহহস সালাম 
থফমরশতামদর সুসংবাদ অনুযায়ী একহট পুত্রসন্তান জন্ম হদমলন। 
তার নাম ইসমাঈল রাখ্া হমলা। যখ্ন হযরত হামজরার গমভি 
পুত্রসন্তান ভূহমষ্ঠ হমলা,  তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
বয়স ৮৬ বির হিল। (কাসাসূল আহিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা)  

ইসহাক ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম 
হযরত হামজরার গমভি যখ্ন ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম 
হমলা,  তখ্ন হযরত সারাহ হযরত হামজরামক এহড়ময় চলমত 
লাগমলন। তামক সন্তানসহ থদখ্মল হনমজর সন্তান না হওয়ার জ্বালা 
থবমড় থযত। তাই একপযিাময় হযরত সারাহ ‘আলাইহহস সালাম, 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক বলমলন,  আপহন তামদর পৃেক 
কমর হদন।  

অপরহদমক একহট সন্তান জন্ম থদওয়ার জন্য সারাহর মন বযাকুল 
হময় উ মলা। তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা তার মমনাবাসনা পূরণামেি 
তামক সন্তান লামভর সুসংবাদ থদন। এ সম্পমকি পহবত্র কুরআমন 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 َ ْْ لِِح ا م َِن الص ٰ ْرنُٰه بِاِْسٰحَق نَِبی ً  َو بَش َ
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অেিাঃ আহম তামক (ইবরাহীমমক) ইসহামকর জমন্মর সুসংবাদ 
হদলাম,  হযহন থনককার নবী হমবন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  
১১২)  

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র ইরশাদ কমরন,   

َرٓاِء اِْسٰحَق یَْعُقْوَب  ْرنَٰها بِاِْسٰحَق ۙ َوِمْن و َ  َفَبش َ
অেিাঃ এবং আহম তামক (ইবরাহীমমক) ইসহামকর জমন্মর সুসংবাদ 
হদলাম। আমরা সুসংবাদ হদলাম ইসহামকর ঔরমস ইয়াকুমবর 
জমন্মর। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৭১)   

আল্লাহ তা‘আলা সন্তান লামভর সুসংবাদ হদময় হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর কামি পুনরায় থফমরশতা থপ্ররণ করমলন। 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও তার স্ত্রী সারাহ এই 
সংবাদ শুমন হবহস্মত হমলন। তাৌঁরা যহদও সন্তামনর জন্য 
একান্তভামব উদগ্রীব হিমলন,  হকন্তু উভময়র বাযিকয চরম সীমায় 
উপনীত হওয়ার কারমণ দৃশ্যত সন্তান লামভর থকান সম্ভাবনা হিল 
না। তামদর হবস্মময়র জবামব আল্লাহ তা‘আলা থফমরশতার 
মাযযমম জানামলন,  এভামবই কুদরতী উপাময় তারা একহট 
পুত্রসন্তান লাভ করমবন,  তার নাম হমব ইসহাক। আমরা অবহহত 
করা হমলা,  হযরত ইসহাক ‘আলাইহহস সালাম লিাজীবী হমবন 
এবং হতহনও সন্তান লাভ করমবন। তার সন্তামনর নাম হমব 
ইয়াকুব। তারা উভময় নবুওয়যামতর মযিাদায় অহভহষক্ত হমবন। 

প্রসঙ্গত উমল্লখ্য থয,  উক্ত আয়াত হদময় স্পি হময় যায়,  আল্লাহ 
তা‘আলার সন্তুহির জন্য হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
যামক জবাই কমরহিমলন,  হতহন হমলন হযরত ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালাম,  ইসহাক ‘আলাইহহস সালাম নন। কারণ,  
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ইসহাক ‘আলাইহহস সালাম থিাটমবলায় জবাই হময় থগমল 
পরবতিীকামল হপতা হওয়ার এবং নবী হওয়ার প্রসঙ্গ আসমতা না। 
তা িাড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক এই সুংসবাদ 
থদওয়া হময়হিল হযরত ইসমাঈমলর জবাইময়র ঘটনার পমর। 
তখ্ন হযরত ইসহাক-এর জন্মই হয়হন। সুতরাং হতহন জবাই হমত 
পামরন না। (কাসাসূল আহিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা; আল হবদায়া ওয়ান 
হনহায়া,  ১: ১৯২) 

সুসংবাদ অনুযায়ী হযরত ইসমাঈল-এর জন্মগ্রহমণর থতমরা বির 
পর যখ্ন হযরত ইসহাক ‘আলাইহহস সালাম জন্মগ্রহণ কমরন,  
এই হহসামব তখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর বয়স 
হিল একশ বির। আর আহমল হকতাবমদর বণিনা অনুযায়ী,  তখ্ন 
হযরত সারাহর বয়স হিল নব্বই বির। (কাসাসূল আহিয়া, ১৩০ 
পৃষ্ঠা) 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হবহব হামজরা ও প্রেম সন্তান 
ইসমাঈলসহ মক্কায় হহজরত  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ঘমর যখ্ন ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালাম জন্মলাভ কমরন,  অপর হদমক সারাহর সামে 
হামজরার বহনবনা হহেল না,  তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা হনমদিশ 
থদন,  দুগ্ধমপাষ্য হশশু ও তার জননী হামজরামক মক্কার শুকমনা 
প্রান্তমর কাবা ঘমরর পামশ থরমখ্ আসুন। তখ্ন হতহন তামদর 
শামমদশ থেমক বহু দহক্ষমণ বতিমামনর মক্কা শহমর বাইতলু্লাহর 
হনকমট থরমখ্ এমলন। অতাঃপর আল্লাহ তা‘আলার কামি দু‘আ 
করমলন,  “আয় আল্লাহ,  এই শহরমক আপহন একহট হনরাপদ 
শহর হহসামব গণয করুন এবং আমামক ও আমার সন্তানমদর 
মূহতিপূজা থেমক থহফাজত করুন। কারণ,  এই মূহতির কারমণ 
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অমনক থলাক থগামরাহ হময় থগমি। আহম এই মরুভূহমমত স্ত্রী ও 
সন্তানমক থরমখ্ যাহে। আপহন তামদর ঈমান ও আমামল সামলমহর 
উপর প্রহতহষ্ঠত রাখ্ুন।” 

এমহনভামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামদর দুহনয়ার 
উপকামরর জন্যও দু‘আ করমলন,  “আয় আল্লাহ,  তামদর জন্য 
পাহন ও ফলমূমলর বযবস্থা করুন। যহদও তা অন্য জায়গা থেমক 
আনা হয়।” 

এ কারমণই মক্কা মুকাররমায় আজ পযিন্ত চাষাবামদর থতমন থকান 
বযবস্থা না োকমলও সারা হবমশ্বর ফলমূল এমতা অহযক পহরমামণ 
থসখ্ামন থপৌৌঁমি যায় থয,  অন্যান্য অমনক শহমরই থসগুমলা পাওয়া 
দুষ্কর। ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামদর জন্য শুয ুখ্াওয়ার 
ফমলর দু‘আই কমরনহন,  বরং প্রমতযক বস্তুর মমযয সমবিাচ্চ মামনর 
বস্তুহট থসখ্ামন থপৌৌঁমি থদওয়ার জন্যও দু‘আ কমরন। তার এই 
দু‘আর কারমণ মক্কা মকুাররমা থকান কৃহষপ্রযান অেবা হশল্প 
এলাকা না হওয়া সমেও সারা হবমশ্বর উন্নতমামনর রবযসামগ্রী 
এখ্ামন প্রচুর পহরমামণ আমদাহন হয়,  যা জগমতর অন্যমকামনা 
বৃহত্তম শহমরও পাওয়া যায় না। 

অতাঃপর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যখ্ন হামজরা ও 
ইসমাঈল ‘আলাইহহমাস সালামমক মক্কার প্রান্তমর থরমখ্ 
হফহলহিমনর উমেমশ রওনা হমত লাগমলন,  তখ্ন েমলর মমযয 
হকি ুথখ্জুর ও একট ুপাহন হদময় থগমলন। চমল যাওয়ার সময় তার 
স্ত্রী হপিমন চলমলন এবং বারবার হজজ্ঞাসা করমলন,  আমামদর এ 
মরুভূহমমত থরমখ্ আপহন থকাোয় যান? তৃতীয়বার প্রশ্ন করমলন,  
আল্লাহর হুকুমমই হক আপহন আমামদর এখ্ামন থরমখ্ যামেন? 
হতহন উত্তমর বলমলন,  হ্যাৌঁ,  আল্লাহর হুকুমমই থতামামদর এখ্ামন 
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থরমখ্ যাহে। তখ্ন হতহন বলমলন,  তাহমল অবশ্যই আল্লাহ 
তা‘আলা আমামদর রক্ষা করমবন। অতাঃপর ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম চমল থগমলন। 

এহদমক অল্পহদমনর মমযয পাহন ও খ্াবার থশষ হময় থগল। তখ্ন 
হবহব হামজরা পাহনর জন্য পাগমলর মমতা সাফা ও মারওয়ার মাম  
থদৌড়ামত লাগমলন। হকন্তু থকাোও পাহন পামেন না। এরইমমযয 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত হজবরাইল ‘আলাইহহস সালামমক পাহ ময় 
হদমলন। ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর পাময়র হদমক, 
থফমরশতা হজবরাইল হনমজর বাজু হদময় আঘাত করমলন। সামে 
সামে থসখ্ামন পাহনর  রনা প্রবাহহত হময় থগল। হযরত হামজরা 
িুমট এমস বাৌঁয হদময় পাহন সংরক্ষণ করমলন। উক্ত কুয়াহট 
পরবতিীকামল যমযম কূপ নামম প্রহসহে লাভ কমর,  যার পাহন 
সারা হবমশ্বর মানুষ পান করমি এবং উক্ত পাহনমক থবমহশমতর 

পাহন থেমকও বরকতময় বলা হময়মি। হম‘রামজ درشق ص  বক্ষ 

হবদীণি করার ঘটনা তার প্রমাণ।  

অতাঃপর কহবলাময় জুরহুম পাহনর সন্ধান থপময় থসখ্ামন এমস 
তামদর সামে বসবাস শুরু কমর হদল। অপরহদমক হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হবহব-বাচ্চামদর থখ্াৌঁজ-খ্বর 
থনওয়ার জন্য মাম  মমযয মক্কায় আসমতন এবং তামদর থখ্াৌঁজ-
খ্বর হনময় হফহলহিন হফমর থযমতন। (আনওয়ারুল বয়ান, 
৫:১৬০) 

হশশুপতু্রমক কুরবানী করার আমদশ পালন 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   
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 َ ْْ لِِح ْرنُٰه بُِغلٰمٍّ َحلِْیمٍّ ○َرب ِ َهْب ىِلْ ِمَن الص ٰ ا○فََبش َ ْْعَ قَاَل  فَلَم َ َُ َمَعُه الس َ َ  یُٰبَِن َ بَل
ْٰۤ اَْذبَ  ِ ِ َ ْٰۤ اَٰری ِِف الَْمَناِم ا ِ ِ ْٰۤ اِ ِِ ٰۤاَبَِت افَْعْل َما تُْؤَمُر ۫ َسَتِجُد ُحَک فَانُْظْر َماَذا تَٰری ُؕ َقاَل یٰ

َِبِیَْن  اٰۤ ○اِْن َشٓاَء اهلُل ِمَن الص ٰ ِ  فَلَم َ ْْ ٰۤاِبْٰرِهیْ  وَ ○اَْسلََما َو تَل َٗه لِلَْجِب  َقْد ○ُم نَاَدیْٰنُه اَْن ی ٰ
ْءیَا ۚ اِن َا َکٰذلَِک نَْجِزی  ْقَت الر ُ َ َصد َ ْْ ُ  اِن َ ○الُْمْحِسِن ْْ ٓـُْؤا الُْمِب ٰ  وَ ○ٰهَذا لَُهَو الَْبل

 لَِک َکٰذ ○عََٰلٰۤ اِبْٰرِهْیَم  َسلٌٰم ○تََرْكَنا عَلَْیِه ِِف اَْلِٰخِریَْن  وَ ○َفَدیْٰنُه بِِذبْحٍّ َعِظْیمٍّ 
 َ ْْ َ  اِن َهٗ ○نَْجِزی الُْمْحِسِن ْْ  ○ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْؤِمِن

অেিাঃ ( ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ করমলন, )  থহ 
আমার পরওয়ারহদগার,  আমামক এক সৎপতু্র দান করুন। তখ্ন 
(আহম তার দু‘আ কবুল করলাম) এবং তামক এক সহনশীল 
পুমত্রর সুসংবাদ দান করলাম। অতাঃপর থস যখ্ন হপতার সামে 
চলামফরা করার বয়মস উপনীত হমলা,  তখ্ন ইবরাহীম 
(‘আলাইহহস সালাম) তামক বলমলন,  বৎস,  আহম স্বমে থদহখ্ 
থয,  থতামামক জবাই করহি,  এখ্ন থতামার অহভমত কী থদখ্? 
থস বলল,  হপতাজী,  আপনামক যা আমদশ করা হময়মি,  তা 
পালন করুন। আল্লাহ চামহন থতা আপহন আমামক সবরকারীমদর 
একজন পামবন। যখ্ন হপতা-পুত্র উভময়ই আনুগতয প্রকাশ 
করমলন এবং ইবরাহীম (‘আলাইহহস সালাম) তামক জবাই করার 
জন্য শাহয়ত করমলন,  তখ্ন আহম তামক থডমক বললাম,  
ইবরাহীম,  আপহন স্বে সমতয পহরণত কমর থদহখ্ময়মিন। আহম 
এভামব সৎকমিশীলমদর প্রহতদান হদময় োহক। হনশ্চয় এটা এক 
সুস্পি পরীক্ষা। অতাঃপর আহম তার পহরবমতি জবাই করার জন্য 
হদলাম এক মহান জন্তু। আর আহম তার এ হবষয়হট পরবতিীমদর 
মমযয থরমখ্ হদলাম। ইবরাহীমমর প্রহত সালাম বহষিত থহাক। 
এমহনভামব আহম সৎকমিীমদর প্রহতদান হদময় োহক। হতহন আমার 
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মুহমন বান্দামদর একজন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১০০-
১১১)  

এর আমগ উমল্লখ্ করা হময়মি,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট পুত্রসন্তান লামভর জন্য দু‘আ 
করমলন। তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা তামক হযরত হামজরা 
‘আলাইহহস সালামমর গমভি পুত্রসন্তান দান করমলন তার নাম রাখ্া 
হয় ইসমাঈল। এরপর আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম স্ত্রী হামজরা ও প্রাণহপ্রয় পুত্র 
ইসমাঈলমক মক্কার জনমানবহীন মরু প্রান্তমর থরমখ্ আমসন। 
অতাঃপর মাম  মমযয হতহন শাম থেমক মক্কায় এমস স্ত্রী-পুমত্রর 
থখ্াৌঁজখ্বর হনমতন। এভামবই বময় চলহিল সময়। 

এক সময় হশশু ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম দকমশামর পা 
রাখ্মলন। তার বয়স যখ্ন থতমরা বির হমলা,  কামরা কামরা 
মমত,  হতহন তখ্ন সাবালক হময় হগময়হিমলন,  কুরআমনর 

ভাষায়-  َْْع َُ َمَعُه الس َ ا بَلَ  হপতার সমঙ্গ চলামফরা করার বা হপতার  َفلَم َ
কামজ সহমযাগী হওয়ার বয়মস থপৌৌঁিমলন। ( সূরা সাফফাত,  
আয়াত:  ১০২)  

তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
এক বণিনামমত পরপর হতনরামত স্বমের মাযযমম তার বৃে বয়মসর 
আকাঙ্ক্ষার যন,  কহলজার টুকরা,  পুত্র ইসমাঈলমক কুরবানী 
করার জন্য ইহঙ্গত দান করমলন। নবীগমণর স্বে সতয ও ওহী 
হবযায় এহট হিল আমদশ। 

আমদশহট স্বেমযামগ থদওয়া হময়হিল হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর আনুগতয পূণিমাত্রায় প্রকাশ পাওয়ার জন্য। 
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কারণ,  স্বমে পাওয়া হনমদিমশর মমযয হবহভন্ন রকম বযাখ্যার 
অবকাশ োমক,  থযটা সরাসহর হনমদিমশর থক্ষমত্র োমক না। 
কারণ,  সরাসহর হনমদিমশর নাফরমানী আল্লাহর অনুগত বান্দা 
হবমশষ কমর নবীমদর থেমক কল্পনাও করা যায় না। থযমহতু 
আল্লাহ তা‘আলার উক্ত হনমদিমশর মূল উমেশ্য হিল ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর আনুগতয পরখ্ করা,  তাই হতহন স্বমের 
মাযযমম ইহঙ্গতদান কমর থদখ্মত চাইমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম থকানরূপ বযাখ্যার আেয় থনন হক না? হকন্তু হতহন থতা 
হিমলন খ্লীলুল্লাহ এবং এর আমগও দুহট পরীক্ষায় পহরপণূিভামব 
কাহময়াব হময়হিমলন। তাই হতহন হিযাহীনহচমত্ত আল্লাহ তা‘আলার 
আমদশ হশমরাযাযি কমর পুত্রমক কুরবানী করমত প্রস্তুত হময় 
থগমলন। হনমদিশ পাওয়ার পর হযরত ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহ 
‘আলাইহহস সালাম নবওুয়যাতী পেহত থমাতামবক সহজতম পন্থায় 
কাজহট আনজাম থদওয়ার লমক্ষয এবং আল্লাহর প্রহত পুমত্রর 
আনুগতয পহরমামপর উমেমশ্য পুত্রমক স্বমের কো শুনামলন। হতহন 
এও থভমবহিমলন থয,  পুমত্রর মমযয থকানরূপ হিযা-সংশয় থদখ্া 
থগমল,  বুহ ময় তামক প্রস্তুত কমর হনমবন। তাই হতহন বলমলন,  

ْٰۤ اَْذبَُحَک فَانُْظْر َماَذا تَٰری ِ ِ َ ْٰۤ اَٰری ِِف الَْمَناِم ا ِ ِ  یُٰبَِن َ اِ
অেিাঃ হপ্রয় বৎস,  স্বমে থদখ্লাম,  আহম থতামামক জবাই করহি। 
অতএব,  থভমব থদমখ্া,  থতামার অহভমত কী? ( সূরা 
সাফফাত,  আয়াত:  ১০২)  

পুত্রও থতা হিমলন খ্লীলুল্লাহর পুত্র;  ভহবষ্যৎ পয়গাির। তাই 
কহচ বয়মসও পুত্র বুম  থফলমলন,  বাহ্যত যহদও এহট একহট 
স্বে,  হকন্তু নবীগমণর স্বে হওয়ায় প্রকতৃপমক্ষ এহট আল্লাহ 
তা‘আলার ওহী ও আমদশ। তাই হতহন সমঙ্গ সমঙ্গ বমল উ মলন,  
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আব্বাজান,  আমদশ যখ্ন আল্লাহ তা‘আলার,  আর আহম যখ্ন 
তার বান্দা,  সুতরাং এখ্ামন আবার মত-অহভমমতর প্রশ্ন থকন? 
পহবত্র কুরআমনর ভাষায়,   

َِبِیَْن  ْٰۤ اِْن َشٓاَء اهلُل ِمَن الص ٰ ِِ ٰۤاَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر ۫ َسَتِجُد  یٰ
অেিাঃ আব্বাজান,  আপনামক যা আমদশ করা হময়মি,  
হনাঃসমকামচ তা পালন করুন। আর (আশ্বি থহান),  ইনশাআল্লাহ 
আপহন আমামক দযযিশীলমদর অন্তভুিক্ত পামবন। ( সূরা 
সাফফাত,  আয়াত:  ১০২)  

উক্ত বামকয আল্লাহ তা‘আলার রামহ জান কুরবামনর জন্য 
হবনাহিযায় প্রস্তুত হময় যাওয়ার মমতা এত বড় বযাপারহটমকও 
‘ইনশাআল্লাহ’ বমল আল্লাহ তা‘আলার হদমক সম্পহকিত করা এবং 
হনমজর অমর কিীহতমক যুগ-যুগামন্তর দযযি যারণকারীমদর কীহতির 
সমঙ্গ তুলনা করা,  হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর অপূবি 
হনষ্ঠা ও হবনময়র পহরচয় বহন কমর। 

তারপর যখ্ন হপতা পুত্রমক কুরবানী করার জন্য আর পুত্র কুরবান 
হওয়ার জন্য প্রস্তুত হময় থগমলন,  মানুমষর চরম শত্রু  ইবলীস 
তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক প্রতাহরত করার জন্য হতন 
হতনবার ফহন্দ আৌঁটল। হকন্তু আল্লাহর খ্লীল সাত সাতহট কমর 
কংকর হনমক্ষপ কমর শয়তামনর সব চক্রান্ত নস্যাৎ কমর হদমলন। 
আজ হাজী সামহবগণ হমনায় হতন জামরায় কংকর হনমক্ষপ কমর 
থসই স্মহৃতমক যারণ কমর থরমখ্মিন। 

এক সময় হপতা-পুত্র হমনার কুরবানগামহ থপৌৌঁিমলন। তামদর 
উভময়র হৃদময় অনুভূহতগুমলা তখ্ন থকমন আমলাড়ন তুমলহিল তা 
ভাষায় বযক্ত করা মানুমষর সাযযাতীত। আল্লাহ তা‘আলা 
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কুরআমনর বণিনায় এই বযাপারহট মানুমষর উপলহির উপর থিমড় 
হদময়মিন। হতহন শুয ুএতটুকু বমলমিন,   

اٰۤ اَْسلََما  َفلَم َ
অেিাঃ তারপর যখ্ন তারা উভময় আল্লাহর আমদমশর সামমন নত 
হমলন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১০৩)   

তাফসীরহবদগণ হলমখ্মিন,  কুরবানগামহ থপৌৌঁমি হযরত 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  “আব্বাজান,  আমামক 
খ্ুব শক্ত কমর থবৌঁময হনন,  যামত আহম িটফট করমত না পাহর। 
আর আপনার পহরযামনর কাপড় সামমল হনন। যামত আমার 
রমক্তর হিৌঁটা তামত না পমড়। তা না হমল এমত আমার সাওয়াব 
হ্রাস থপমত পামর। এ িাড়া কাপমড় রমক্তর দাগ থদমখ্ আমার মা 
বযাকুল হমবন। তারপর আপনার িুহরটা ভামলা কমর যার কমর 
হনন। আর িুহরটা আমার গলায় দ্রুত চালামবন,  যামত আমার 
প্রাণ সহমজ থবর হময় যায়। কারণ,  মৃতুয বড় কহ ন বযাপার। 
আপহন আমার মাময়র কামি থপৌৌঁমি আমার সালাম বলমবন। আর 
চাইমল আমার জামাহট তার কামি হনময় থযমত পামরন। হয়মতা 
হতহন এমত হকিটুা সান্তনা পামবন”। 

একমাত্র পুমত্রর মুমখ্ এসব কো শুমন হপতার কী অবস্থা হমত 
পামর,  তা সহমজই অনুমান করা যায়। হকন্তু হযরত ইবরাহীম 
খ্লীলুল্লাহ ‘আলাইহহস সালাম দৃঢ়তার সামে অটল পাহাড় হময় 
বলমলন,  “থবটা,  আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পালমন তুহম কতইনা 
উত্তম সহমযাগী!” তারপর হতহন পুত্রমক চমুু থখ্মলন এবং ভামলা 
কমর থবৌঁময মাহটমত শুইময় হদমলন। পহবত্র কুরআমনর ভাষায়,  

 ِ ْْ  َو تَل َٗه لِلَْجِب
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অেিাঃ হতহন তামক উপড়ু কমর মাহটমত শুইময় হদমলন। ( সূরা 
সাফফাত,  আয়াত:  ১০৩)  

হযরত ইবমন আব্বাস রা. বমলন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম পুত্র ইসমাঈলমক কাত কমর এমনভামব থশায়ামলন থয,  
কপামলর একহদক মাহট স্পশি কমরহিল। 

অপর বণিনায় আমি,  প্রেমম হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম পুত্রমক হচৎ কমর শুইময় হদমলন। তারপর আল্লাহর নাম 
হনময় বারবার িুহর চালামনা সমেও যখ্ন ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালামমর গলা কাটহিল না এবং জবাইময়র কাজ সম্পন্ন হহেল 
না,  তখ্ন পুত্র হনমজই আবদার কমর বলমলন,  “আব্বাজান,  
আমামক উপড়ু কমর শুইময় হদন। কারণ,  আমার মুখ্মেল থদমখ্ 
আপনার মমযয হপতৃমেহ উেমল ওম । ফমল পূণিশহক্ত হদময় গলা 
কাটা হয় না। তািাড়া িুহর থদমখ্ আহমও ঘাবমড় যাই”। 

একো শুমন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম পুমত্রর পরামশি 
অনুযায়ী তামক উপড়ু কমর থশায়ামলন এবং তার গলায় সমজামর 
িুহর চালামলন।  

হকন্তু তখ্নও গলা কাটা থগল না। থকননা,  মূলত আল্লাহ তা‘আলা 
তখ্ন িুহর ও গলার মা খ্ামন একহট হপতমলর টুকমরার প্রহতবন্ধক 
থরমখ্ হদময়হিমলন। ফমল শত থচিার পরও হযরত ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালামমর গলা কাটমলা না। 

আল্লাহ তা‘আলা তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই 
প্রয়াস কবুল কমর ইরশাদ করমলন,   

ٰۤاِبْٰرِهْیُم  ْءیَا َقْد ○ی ٰ ْقَت الر ُ  َصد َ
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অেিাঃ থহ ইবরাহীম,  আপহন স্বে সমতয পহরণত কমর 
থদহখ্ময়মিন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১০৩-১০৪)  

স্বমে পুত্রমক কুরবানী করার থয হনমদিশ থদয়া হময়হিল তা হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কাজ এ পযিায় পযিন্ত আসার পরই 
সম্পন্ন হওয়ার থঘাষণা এজন্য থদওয়া হময়হিল থয,  স্বমে মূলত 
জবাইময়র থচিা থদখ্ামনা হময়হিল,  জবাই হময় হগময়মিন এটা 
থদখ্ামনা হয়হন। সুতরাং হনমদিহশত হুকুম পালমন,  যা তার করণীয় 
হিল,  হতহন এরইমমযয কমর থদহখ্ময়মিন এবং এমত থকানরূপ 
ত্রুহট কমরনহন। সুতরাং তার পরীক্ষা সম্পন্ন হময় হগময়মি এবং 
হতহন এমত পরম সাফমলযর সামে উত্তীণি হময়মিন। 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর 
পহরবমতি কুরবানী সম্পন্ন করার জন্য জান্নাত থেমক থভড়া থপ্ররণ 
করমলন। এ সম্পমকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ 

কমরন,   َ ْْ  এভামব আহম খ্াৌঁহট বান্দামদর اِن َا َکٰذلَِک نَْجِزی الُْمْحِسِن

প্রহতদান হদময় োহক।  ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১০৫)  

অেিাৎ যারা আমার হুকুম সবিশহক্ত হদময় তাহমল করমত সমচি 
হয়,  আহম তামদর দুহনয়ার কি থেমক নাজাত হদময় হদই। আর 
আহখ্রামতর পুরস্কার থতা আমিই। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 

কমরন,  َو َفَدیْٰنُه بِِذبْحٍّ َعِظْیمٍّ  
অেিাঃ আর আহম ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর পহরবমতি জবাই 
করার জন্য দান করলাম এক থেষ্ঠ জীব। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  
১০৭)  

বহণিত আমি,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ 

তা‘আলার বাণী-  ٰۤاِبْٰرِهْیُم ْءیَا ○ی ٰ ْقَت الر ُ َقْد َصد َ  
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অেিাঃ “থহ ইবরাহীম,  হনশ্চয় আপহন স্বমের হনমদিশ পালন 
কমরমিন”-  শুমন উপমরর হদমক তাহকময় হযরত হজবরাইল 
‘আলাইহহস সালামমক একহট থভড়া হনময় উপহস্থত থদখ্মত পান। 
এই জান্নাতী থভড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
থদওয়া হমল,  হতহন আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ পুমত্রর পহরবমতি 
থসহট কুরবানী কমরন। 

থযমহতু এটা আল্লাহর পক্ষ থেমক হিল,  সুতরাং কুরবানী কবুল 
হওয়ার বযাপামর থকান সমন্দহ রইমলা না এবং থভড়াহটও 
বরকতময় হওয়া সমন্দহাতীত হিল। এজন্য এমক “থেষ্ঠ জীব” 
বলা হময়মি। এই থভড়াহট হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামমর 
পুত্র হাহবমলর কুরবানীর জন্তু। হকয়ামমতর পর মৃতুযমক এহটর 
আকৃহত হদময় পুনরায় জবাই করা হমব। 

উক্ত কুরবানী আল্লাহ তা‘আলার হনকট এত পিন্দনীয় হয় থয,  
হতহন এ হনমদিশ হকয়ামত পযিন্ত জাহর রাখ্ার জন্য তখ্নই 
সামেিযবান মুহমনমদর উপর পশু কুরবানীমক হবযান কমর থদন।  

হাদীস শরীমফ আমি,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লাম যখ্ন সাহাবাময়মকরামমক হজলহজ্জ মামসর ১০,  
১১,  ১২ তাহরমখ্ পশু কুরবানী করার হনমদিশ হদমলন,  তখ্ন 
সাহাবীগণ এ হবযামনর তাৎপযি সম্পমকি হজজ্ঞাসা করমলন। এর 
জবামব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করমলন,  এটা থতামামদর হপতা ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহ ‘আলাইহহস 
সালামমর সুন্নত ও হনদশিন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 
এ কোও বলমলন থয,  এর প্রমতযকহট পশমমর হবহনমময় 
থতামামদর থনহক থদওয়া হমব। হতহন আমরা ইরশাদ কমরন,  এ 
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কুরবানীর রক্ত যহমমন পড়ার আমগই তা আল্লাহর দরবামর কবুল 
হময় যায়। 

স্মতিবয থয,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম কতৃিক 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর কুরবানীর ঘটনা হমনায় সংঘহটত 
হময়হিল। তাই এ স্থামনই হমজ্জর সময় কুরবানী আদায় করা হয়। 
এভামব আজ পযিন্ত হজ্জ আদায়কারীগণ এই স্থামন কুরবানী আদায় 
কমর থসই পহবত্র স্মহৃত যারণ কমর আমিন। 

উমল্লখ্য,  হমনা ময়দামনর পূবিপ্রামন্তর থয স্থামন হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম কতৃিক পুত্র ইসমাঈলমক কুরবানীর মহান 
ঘটনা সংঘহটত হময়হিল থস স্থানহট স্মরণীয় কমর রাখ্ার জন্য 
থসখ্ামন পরবতিীকামল একহট মসহজদ হনমিাণ করা হময়মি,  যার 
নাম মাসহজদুল কাবাশ। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাবা শরীফ হনমিামণর হনমদিশ 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ْر بَْیِِتَ  اْنَا َِلِبْٰرِهْیَم َمكَاَن الَْبْیِت اَْن َل َ تُْشِرْك ِّبْ َشْیًئا و َ َطه ِ ٓائِفِ َو اِْذ بَو َ َ َو لِلٰط َ ْْ
ُجْودِ  ک َِع الس ُ َ َوالر ُ ْْ  ○ الَْقٓائِِم

অেিাঃ যখ্ন আহম ইবরাহীমমক কাবাঘমরর স্থান জাহনময় হদলাম 
থয,  ( এটা ইবাদমতর জন্য পুনহনিমিাণ করুন) এবং আমার সমঙ্গ 
কাউমক শরীক করমবন না। আর আমার এই ঘরহট পহবত্র রাখ্ুন 
তাওয়াফকারীমদর জন্য,  ( নামাময) দোয়মান থলাকমদর জন্য 
এবং রুকু ও হসজদাকারীমদর জন্য। ( সূরা হাজ্জ,  আয়াত:  ২৬)  

উহল্লহখ্ত আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক মক্কা মুকাররমায় কাবা-বাইতলু্লাহ শরীফ পুনহনিমিাণ 
এবং এই সম্পহকিত হবমশষ হনমদিশ প্রদামনর কো ইরশাদ হময়মি। 
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আরবী অহভযামন  َ أ  শমব্দর অেি হমে কাউমক হ কানা বা بَو َ

অবস্থামনর ঘর থদওয়া। এ হহসামব আয়ামতর অেি হমলা আহম 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাবা শরীমফর অবস্থান গ্রহমণর 
হ কানা হদময়হি। এমত বু া যামে,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম পূবি থেমক এ ভূখ্মে বসবাস করমতন না। হবহভন্ন 
থরওয়ায়ামতর আমলামক এ সম্পমকি আমগই বলা হময়মি,  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হসহরয়ার বসবাস করমতন। থসখ্ান 
থেমক আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ প্রেমত স্ত্রী হামজরা ও থেমহর 
পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমক থরমখ্ যান,  পরবতিীকামল 
আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ হতহন এখ্ামন হহজরত কমর চমল 
আমসন।  

অতাঃপর আয়ামত “মাকানাল বাইত” শব্দ হদময় ইহঙ্গত করা হময়মি 
থয,  কাবাঘর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আমগ 
থেমকই হবদযমান হিল। হনভিরমযাগয থরওয়ায়ামত জানা যায় কাবা 
শরীমফর প্রেম হনমিাণ করা হময়হিল হযরত আদম ‘আলাইহহস 
সালামমর পৃহেবীমত আগমমনর আমগ অেবা সামে সামে। বহণিত 
আমি,  হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম ও তৎপরবতিী নবীগণ 
বাইতলু্লাহ শরীফ তাওয়াফ করমতন। 

তাই পহবত্র কুরআমন কাবাঘরমক মানুমষর জন্য হনহমিত পহৃেবীর 
প্রেম ঘর হহসামব বণিনা করা হময়মি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,  “হনশ্চয় প্রেম ঘর,  যা মানুমষর জন্য হনহমিত হময়মি তা 
থসই ঘর,  যা মক্কায় অবহস্থত (কাবা-বাইতলু্লাহ শরীফ)। তা 
জগতবাসীমদর জন্য বরকতময় ও থহদাময়তস্থল।” 

কাবাঘর সবিপ্রেম থক হনমিাণ কমরন? 
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কাবাঘর পৃহেবীমত সবিপ্রেম থক হনমিাণ কমরন,  এ বযাপামর 
একাহযক মত পাওয়া যায়। কামরা কামরা মমত,  থফমরশতাগণ 
সবিপ্রেম কাবাঘর হনমিাণ কমরমিন। তারপমর তার পুনহনিমিাণ 
কমরমিন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম। আবার কামরা 
মমত,  থফমরশতারা না,  বরং হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম 
কাবাঘমরর প্রেম হনমিাণকারী। 

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম থেমক শুরু কমর থসই কাবাঘরহট 
হযরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর যুগ পযিন্ত হবদযমান হিল। 
তারপর হযরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সময় মহাপ্লাবমনর 
মুহমূতি কাবাঘমরর প্রাচীর আসমামন উহ ময় থনওয়া হয়। তমব হভহত্ত 
ও হনহদিি জায়গা হবদযমান হিল। তারপর মহাপ্লাবমনর কারমণ তা 
যহমমন োকা পমড় যায়। 

অতাঃপর আল্লাহ তা‘আলা থফমরশতাগমণর মাযযমম হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাবা শরীমফর থসই হভহত্তর 
অবস্থান জাহনময় থদন এবং তার কামি থসহট উনু্মক্ত কমর থদন। 
থসই আহদ হভহত্তর উপরই হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
কাবাঘর অেিাৎ বাইতলু্লাহ শরীফ পুনহনিমিাণ কমরন। 

হকন্তু প্রখ্যাত মুফাসসীর,  মুহােীস ও ইহতহাসহবদ আল্লামা ইবমন 
কাসীর রহ. বমলন,  থকান সহীহ ও অকাটয সূমত্র বহণিত হাদীমস 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আমগ কাবা শরীফ হনহমিত 
হময়মি বমল উমল্লখ্ পাওয়া যায় না। যারা সূরা হামজ্জ বহণিত (ঘমরর 
স্থান) হদময় তা প্রমাণ করার প্রয়াস পান,  থসটা সুপ্রহতহষ্ঠত নয়। 
থকননা ‘ঘমরর স্থান’ কোহট পূবি থেমকই ঘর হনহমিত হওয়ার 
বযাপামর স্পি নয়। আসমল “ঘমরর স্থান” বমল এখ্ামন আল্লাহ 
তা‘আলা থয তার ইলমমর মমযয পূবি থেমকই এই স্থানহটমক 
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বাইতলু্লাহ শরীমফর জন্য হনহদিি ও হচহিত কমর থরমখ্হিমলন,  তা 
বু ামনা হময়মি। আর এই কারমণই হযরত আদম ‘‘আলাইহহস 
সালাম থেমক হনময় সকল নবী ‘আলাইহহস সালামমর কামি এই 
স্থানহট সম্মাহনত হিল। যহদও থসখ্ামন ঘমরর স্বরূপ হিল না। 

হতহন আরও বমলন,  আমরা থয বমল োহক,  হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালাম একহট (লাল ইয়াকুমতর) গিুজ হনমিাণ 
কমরহিমলন এবং থফমরশতাগণ তামক বমলহিমলন,  আপনার 
পৃহেবীমত আগমমনর আমগই আমরা এই ঘমরর তাওয়াফ কমরহি 
এবং অনুরূপ হযরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর হকশতী চহল্লশ হদন 
পযিন্ত এই স্থামন ঘুরপাক থখ্ময়হিল ইতযাহদ থযইসব তেয বণিনা 
করা হয়,  মূলত এগুমলা ইসরাইলী থরওয়ায়াত হনভির। থস জন্য 
হনয়ম অনুযায়ী এগুমলামক আমরা সতযায়নও করমবা না,  আবার 
হমেযাপ্রহতপন্নও করমবা না। আর সহীহ বণিনা হহসামব যামক 
আমরা কাবা শরীমফর সবিপ্রেম হনমিাতা হহসামব থপময়হি,  
তামকই প্রেম হনমিাতা হহসামব যমর হনব। আর হতহন হমলন হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম। (আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. প্রণীত কাসাসুল 
আহস্বয়া, ১৩৩ পষৃ্ঠা) 

অপরহদমক তাফসীমর মাআহরফুল কুরআমন ৪নং ও ১৭নং পারায় 
মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. থয তাফসীর বণিনা কমরমিন,  তামত 
হবহভন্ন হাদীস হদময় হতহন প্রমাণ কমরমিন,  কাবা শরীমফর প্রেম 
হনমিাতা আল্লাহর হনমদিমশ হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম। 
এহটই প্রহসে ও অহযকতর গ্রহণমযাগয মত। আর এর সামেই 
প্রেমম উমল্লখ্কৃত আয়ামতর বণিনা,  কাবা শরীফ পৃহেবীর প্রেম 
ঘর হওয়ার হবষময়র অহযক সামঞ্জস্যপূণি হয়। 
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হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থতা আল্লাহ তা‘আলার 
হনমদিমশ হসহরয়া থেমক মক্কায় এমস প্রেমবার তার স্ত্রী হামজরা ও 
থেহাস্পদ পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমক মক্কার থসই 
জনমানবশূন্য প্রান্তমর থরমখ্ যান। এরপর আল্লাহ তা‘আলার 
হনমদিশ পালমনর উমেমশ্য, প্রাণহপ্রয় পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালামমক কুরবানী করার জন্য হিতীয়বার আমসন। পমর তার 
হফহদয়া হহসামব জন্তু কুরবানী কমরন। এসম্পমকি হবিাহরত ঘটনা 
আমগ উমল্লখ্ হময়মি। 

অতাঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যখ্ন তৃতীয়বার স্ত্রী-পুমত্রর 
থখ্াৌঁজ-খ্বর থনওয়ার জন্য মক্কায় আগমন কমরন,  তখ্ন আল্লাহ 
তা‘আলা তামক পহবত্র কাবাঘর হনমিাণ করার জন্য হনমদিশ প্রদান 
কমরন।  

উক্ত হনমদিশ থপময় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম স্বীয় পুত্র 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমক বলমলন,  “বৎস,  আল্লাহ 
তা‘আলা আমামক একহট গুরুত্বপূণি কামজর আমদশ কমরমিন।” 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  “আপনামক যা আমদশ 
করা হময়মি,  হনহিিযায় তা সম্পন্ন করুন।” ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম বলমলন,  “তুহম হক আমামক এ কামজ সাহাযয করমব?” 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম জবাব হদমলন,  “থকন নয়,  
অবশ্যই আহম আপনার সহমযাগী হমবা।” তখ্ন হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম উক্ত হনমদিমশর বযাখ্যা কমর বমলন,  “আমার 
প্রহতপালক আমামক তার ঘর হনমিামণর আমদশ কমরমিন।” এই 
বমল হতহন পাশ্বিবতিী একহট হটলার হদমক ইহঙ্গত কমর ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালামমক বাইতলু্লাহ শরীমফর স্থান থদহখ্ময় থদন। 
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অতাঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম উভময় হমমল বাইতলু্লাহ শরীমফর হনমিাণ কাজ আরম্ভ 
কমরন। হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম পাশ্বিবতিী পাহাড় 
থেমক পাের বহন কমর আনমতন,  আর হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম পােমরর উপর পাের থরমখ্ গাৌঁেুহন হদময় 
থদয়াল হনমিাণ করমতন। এভামব পহবত্র কাবা শরীমফর হনমিাণ 
কাজ চলমত োমক। (মাহমদু হমসরী রহ. প্রণীত কাসাসুল আহিয়া, ২০৪) 

কাবাঘমরর থদয়াল হনমিামণর একপযিাময় যখ্ন থদয়াল উৌঁচুমত উম  
থগল এবং যহমমন দাৌঁহড়ময় গাৌঁেুহন থতালা অসম্ভব হময় পড়ল,  
তখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম একহট পােমরর উপর 
দাৌঁহড়ময় গাৌঁেুহনর কাজ অবযাহত রাখ্মলন। এহটই থসই ঐহতহাহসক 
পাের,  যামক কুরআমন কারীমম “মাকামম ইবরাহীম” নামম 
অহভহহত করা হময়মি। এই পাের বতিমামন কাবা শরীমফর 
সহন্নকমট থবিনকৃত জাহলমত স্থাহপত আমি। কাবা শরীমফর 
তাওয়ামফর সময় এই স্থামন দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত। এ 
প্রসমঙ্গ পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,  
“থতামরা মাকামম ইবরাহীমমর হনকট মুসাল্লা (নামাযস্থল) 
বানাও”। আশ্চমযির হবষয় থয,  আজও মাকামম ইবরাহীমমর থসই 
ঐহতহাহসক পােমর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
পাময়র িাপ হবদযমান রময়মি। 

বহণিত আমি,  কাবা শরীফ হনমিাণকামজ থসই মাকামম ইবরাহীম 
পােরহট স্বয়ংহক্রয় হলফমটর কাজ হদত। হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম উপমর ও া বা হনমচ নামার প্রময়াজন অনুসামর 
থসটামক হনমদিশ হদমতন। তখ্ন তা আল্লাহ তা‘আলার হুকুমম 
কুদরতীভামব থসরূমপই উৌঁচুমত উ মতা এবং হনমচ নামমতা। 
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হযরত জাহমমর বণিনা মমত,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর হনহমিত কাবাঘমর িাদ থদওয়া হিল না। উপমরর হদকহট 
হিল সম্পূণি উনু্মক্ত। এমনহক তামত থকান প্রমবশিারও হিল না। 
তমব দরজার স্থামন যনভাোর হহসামব একহট কূপ খ্নন করা 
হময়হিল। বাইতলু্লাহ শরীমফর উমেমশ্য মানুমষর দানকৃত যাবতীয় 
যনসম্পদ থসখ্ামন সংরক্ষণ করা হমতা। (মাহমুদ হমসরী রহ. প্রণীত 
কাসাসুল আহিয়া) 

কাবাঘর হশরকমকু্ত রাখ্ার হনমদিশদামনর থহকমত 
কাবা শরীমফর কামি হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
পুনবিাহসত করার পর আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক হনমদিশ থদন,  

 اَْن َل َ تُْشِرْك ِّبْ َشْیًئا
অেিাঃ আমার সামে (ইবাদমত) কাউমক শরীক করমবন না। 

এমত হশরক না করার হনমদিমশর মুখ্য উমেশ্য ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম নন। থকননা,  হতহন হশরক করমবন-এরূপ 
কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা‘আলার জন্য তার ইখ্লাস ও 
আত্মতযাগ এবং এ বযাপামর কহ ন কহ ন পরীক্ষায় তার উত্তীণি 
হওয়া আর মুশহরকমদর থমাকামবলা ইতযাকার ঘটনা এর চাক্ষুষ 
প্রমাণ। তা িাড়া নবীগণ থেমক থকান গুনাহর কো কল্পনাও হমত 
পামর না। সুতরাং এখ্ামন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
নসীহত কমর সাযারণ মানুষমক থশানামনা উমেশ্য,  যামত তারা 
কখ্মনাই হশরমকর কামি যামরও না যায়। বস্তুত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক সমিাযমনর মাযযমম কোহট থজারামলা করা 
হময়মি। থকননা,  এমত মানুষ মমন করমব,  ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর মমতা জালীলুল কদর নবীমক যখ্ন এ 
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কামজ হনমষয করা হমলা,  তখ্ন থতা আমামদর এ বযাপামর খ্ুবই 
সাবযান োকমত হমব। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আমদশ কমরন,   

ْر بَْیِِتَ   َوَطه ِ
অেিাঃ আমার ঘর পহবত্র রাখ্ুন...। 

তখ্নও থসখ্ামন বাইতলু্লাহ শরীফ হনহমিত হয়হন,  তারপরও 
বাইতলু্লাহ শরীফমক পহবত্র রাখ্ার কো বলা হময়মি এই হভহত্তমত 
থয,  মূলত বাইতলু্লাহ প্রাচীমরর নাম নয়,  বরং থয পহবত্র স্থামন 
আমগ বাইতলু্লাহ হনহমিত হিল এবং এখ্ন পুনরায় হনমিামণর আমদশ 
থদওয়া হময়মি,  প্রকতৃপমক্ষ এটাই মূল বাইতলু্লাহ। এটা 
সবসময়ই হবদযমান হিল। 

এমক পহবত্র করার আমদশদামনর হবমশষ কারণ হমলা থসসময়ও 
জুরহুম ও আমাহলকা সম্প্রদায় থসখ্ামন হকি ু মূহতি স্থাপন কমর 
থরমখ্হিল। তারা এসব মূহতির পূজা করমতা।  (কুরতুবী) 

থতমহন এই আমদশহট পরবতিী থলাকমদর থশানামনাও উমেশ্য,  
যামত তারা এ বযাপামর সতকি োমক।  

এখ্ামন বাইতলু্লাহ শরীফমক পহবত্র করার িারা কুফর ও হশরক 
থেমক তামক পহবত্র রাখ্া বু ামনা হময়মি। থতমহনভামব বাহহ্যক 
ময়লা-আবজিনা থেমক তামক পহবত্র রাখ্ার হবষয়ও এর অন্তভুিক্ত। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক এ হনমদিশ হদময় দুহনয়ার 
মানুষমদর এ বযাপামর সাবযান করা উমেশ্য। কারণ,  হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থতা এই মহৎ কাজ এমহনমতই 
করমতন। তা সমেও তামক সমিাযন কমর এ হনমদিশ থদওয়ার হদময় 
তাহকদ করা হময়মি থয,  যখ্ন তামকই এ কাজ করমত বলা 
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হমে,  তখ্ন অন্যমদর এ কামজর গুরুত্ব কতটুকু তা আর বলার 
অমপক্ষা রামখ্ না। 

রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এর আগমন ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর দু‘আর বরকত 
আল্লাহ তা‘আলার হনমদিশ থপময় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমক হনময় 
কাবা শরীফ হনমিাণ কমরন। পহবত্র কাবা-বাইতলু্লাহ শরীফ 
হনমিাণকামল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও হযরত 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার কামি হবমশষ 
দু‘আ কমরন। এ সম্পমকি পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ কমরন,   

ِمیْ  ا ُؕ اِن ََک اَنَْت الس َ ْل ِمن َ ُع َو اِْذ یَْرَفُع اِبْٰرٖهُم الَْقَواعَِد ِمَن الَْبْیِت َو اِْسٰمِعْیُل ُؕ َرب ََنا تََقب َ
ی َتِ  َرب ََنا○الَْعلِْیُم  ِ ِ لََک َوِمْن ُذر  ْْ ًۃ م ُْسلَِمًۃ ل ََک ۪ َواَِرنَا َمَناِسَکنَ َواْجَعلَْنا ُمْسلَِم ا َناٰۤ اُم َ

ِحْیُم  اُب الر َ و َ ْ یَْتلُْوا  َرب ََنا○َوتُْب عَلَْیَنا ۚ اِن ََک اَنَْت الت َ ْ َرُسْوًَل م ِهْٰنُ َوابَْعْث فِْْیِ
ْ ُؕ اِن َ  ْ ٰایِٰتَک َویَُعل ُِمُهُم الِْکٰتَب َوالِْحْكَمَۃ َویَُزِک ْْیِ  ○َک اَنَْت الَْعِزیُْز الَْحِکْیُم عَلَْْیِ

অেিাঃ যখ্ন ইবরাহীম (‘আলাইহহস সালাম) কাবাঘমরর প্রাচীর 
হনমিাণ করমত লাগমলন এবং তার (সহমযাগীরূমপ) ইসমাঈল,  
তখ্ন তারা দু‘আ করমলন,  থহ আমামদর প্রহতপালক,  আমামদর 
পক্ষ থেমক (এটা এবং আমামদর সকল থমহনত) কবুল করুন। 
হনাঃসমন্দমহ আপহন সবহকিু েবণকারী ও মহাজ্ঞানী। থহ আমামদর 
প্রহতপালক,  আমামদর আপনার অনুগত বাহনময় হদন এবং 
আমামদর বংশযর থেমক এমন এক উম্মত বাহনময় হদন,  যারা 
আপনার অনুগত হমব। আর আমামদর হমজ্জর হনয়মকানুন অবগত 
করুন এবং আমামদর ক্ষমা করুন। হনাঃসমন্দমহ আপহনই 
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মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান। থহ আমামদর প্রহতপালক,  আর 
আপহন তামদর মমযয (আমামদর উম্মমতর মমযয তো হযরত 
ইসমাইমলর খ্ান্দামন) এমন একজন রাসূল থপ্ররণ করুন,  হযহন 
তামদরই মযয থেমক হমবন,  হযহন তামদর সামমন আপনার 
আয়াতসমূহ হতলাওয়াত করমবন এবং তামদর হকতাব ও থহকমত 
হশক্ষা হদমবন এবং তামদর পহরশুে করমবন। হনশ্চয় আপহন সবিময় 
ক্ষমতাবান ও মহান সংহবযানকারী। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ১২৭-
১২৯)  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম কাবা শরীফ হনমিাণকালীন উক্ত দু‘আয় আল্লাহ তা‘আলার 
কামি চারহট হবষময় আমবদন কমরমিন। আল্লাহ তা‘আলার দয়া 
থয,  হতহন তার সবগুমলা আরহজই কবুল কমরমিন। হনমচ 
এসম্পমকি হবমেষণ করা হমলা। 

প্রেম আমবদনাঃ দীমনর যাবতীয় থমহনত কবলু করা 
প্রেমত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও তার সমঙ্গ 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম তামদর হনহমিত কাবা শরীফ এবং 
অন্যান্য সকল দীনী থমহনত কবুল করার জন্য দু‘আ কমরমিন। 
নবীগমণর ইবাদত-আমল কবুল হওয়ারই কো। তারপরও এ 
বযাপামর তামদর দু‘আ করা বস্তুত এ বযাপামর তামদর ভীহত ও 
শকার পহরচায়ক,  যা তামদর ঈমানী গুণ। থকননা,  থকান থনক 
কাজ করার পর তা আল্লাহর হনকট কবুল হমলা হক না- এ বযাপামর 
ভীত োকা এবং তা কীভামব আল্লাহর দরবামর কবুল হমব- তার 
হফহকর করা খ্াৌঁহট মুহমমনর আলামত। এ সম্পমকি আল্লাহ তা‘আলা 
পহবত্র কুরআমন ইরশাদ কমরন,  
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ِْٓئَک ○َو ال َِذیَْن یُْؤتُْوَن َماٰۤ ٰاتَْوا و َ ُقلُْوبُُهْم َو ِجلٌَۃ اَن َُهْم اىِٰل َرب ِِهْم ٰرِجُعْوَن  ٰ َن یُٰسِرُعوْ  اُول
ِت َو ُهْم لََها ٰسِبُقْوَن   ○ ِِف الَْخْْیٰ

অেিাঃ যারা আল্লাহর রািায় যা দান করার তা দান কমর,  আর 
তামদর অন্তর ভীত ও কহম্পত োমক থয,  তারা তামদর 
পালনকতিার কামি প্রতযাবতিন করমব। তারা কলযাণ অজিমন 
দ্রুতগামী এবং তারা তামত অগ্রগামী। ( সূরা মুহমনুন,  আয়াত:  ৬০-
৬১)  

এ িাড়াও কবুহলয়ামতর দু‘আর মমযয হনমজমদর থনক কামজর 
উপর ফখ্র ও অহম না করার পহরচয় বহন কমর। এমত বান্দার 
আহযযী ও এনমকসারী প্রকাশ পায়,  যা মুহমমনর হবমশষ গুণ।  

হিতীয় আমবদনাঃ মসুহলম বানামনা 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম হিতীয়ত এই দু‘আ কমরন থয,  আল্লাহ তা‘আলা থযন 
তাৌঁমদর তাৌঁর মুসহলম (অনুগত) বান্দা এবং তামদর বংশযরমদর 
মমযয মুসহলম উম্মত বাহনময় থদন।  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলার অনুগত বান্দা। তারপরও তাৌঁরা 
তাৌঁমদর অনুগত বান্দা বানামনার আমবদন কমর আল্লাহ তা‘আলার 
হনকট তামদর হনমজমদর আহযযী ও অক্ষমতা থপশ কমরমিন। 
অেিাৎ তাৌঁমদর মমন হমে,  তাৌঁমদর আমরা অনুগত হমত হমব। 

এমত এ হবষময়র প্রহত ইহঙ্গত রময়মি থয,  যার যতমবহশ মামরফাত 
তো আল্লাহর বড়মত্বর জ্ঞান অহজিত হমব,  হতহন ততমবহশ অনুভব 
করমবন থয,  তাৌঁর হদময় আল্লাহ তা‘আলার আনুগতয হ কমত 
আদায় হমে না। তাই হতহন আমরা থবহশ থবহশ আমল করমত 
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সমচি হমবন। এটা আল্লাহ তা‘আলার দরবামর অহযক মরতবা 
হাহসমলরই প্রহক্রয়া। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এখ্ামন তাৌঁমদর মুসহলম 
বান্দা বানামনার আরহজর পাশাপাহশ তাৌঁমদর সন্তানমদর “উম্মমত 
মুসহলমা” বানামনার আমবদন কমরমিন। আবার অন্যত্র তাৌঁরা 
সন্তানমদর এ বযাপামর ওহসয়যাত কমর বমলমিন,   

ْسلُِمْوَن َوََل تَُموْ   تُن َ اَِل َ َواَنُْتْم م ُ
অেিাঃ থতামরা মুসলমান না হময় মৃতুযবরণ কমরা না। ( সূরা আল-
ইমরান,  আয়াত:  ১০২)  

এই দু‘আর মাযযমম তাৌঁরা আহখ্রী উম্মত তো উম্মমত মুহাম্মদীমক 
মুসহলমরূমপ পহরগহণত করার আমবদন কমরমিন। হযরত 
ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহ ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর থসই 
মমনাবাসনার পহরমপ্রহক্ষমত আল্লাহ তা‘আলা তামদর বংশযরস্থ 
নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর উম্মমতর 
নাম মুসহলম আর তামদর যমমির নাম ইসলাম থরমখ্মিন। এ 
সম্পমকি পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

ىكُ  َ ِمل ََۃ اَبِْیُكْم اِبْٰرِهْیَم ُؕ ُهَو َسم ٰ ْْ  ُم الُْمْسلِِم
অেিাঃ এটা থতামামদর হপতা ইবরাহীমমর হমল্লাত। হতহনই এর 
আমগ থতামামদর নাম মুসহলম থরমখ্মিন। ( সূরা হাজ্জ,  আয়াত:  ৭৮)  

এমক্ষমত্র উমল্লখ্য থয,  অন্যান্য যমিাবলিী তো ইহুদী,  হিস্টান,  
এমনহক মুশহরক-হহন্দুরাও দাহব কমর,  তারা ইবরাহীমী যমমির 
(আবরাম বা ব্রাহ্ম-এর) অনুসারী। এটা তামদর ভুল যারণা ও 
হমেযা দাহব। প্রকতৃপমক্ষ মুহাম্মাদী যমি তো ইসলামই থশষ 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


91 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

যামানায় একমাত্র ইবরাহীমী যমি বা হমল্লামত ইবরাহীহময়যা। তা 
উক্ত আয়াত হদময় প্রমাহণত হময়মি। 

তৃতীয় আমবদনাঃ হমজ্জর হনয়ম হশক্ষাদান 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তৃতীয়ত দু‘আ কমরন,  
আমামদর হমজ্জর হনয়মকানুন অবগত করুন। 

বহণিত আমি,  এই দু‘আর পহরমপ্রহক্ষমত হযরত হজবরাইল 
‘আলাইহহস সালাম আগমন কমরন এবং হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক বাইতলু্লাহ শরীমফর স্থামন হনময় হগময় 
তামক এর প্রাচীর হনমিাণ করমত বমলন। হনমিাণ থশমষ হযরত 
হজবরাইল ‘আলাইহহস সালাম তামক হনময় এমকর পর এক হমজ্জর 
স্থানসমূমহ হনময় হগময় এ পহবত্র স্থানসমূহমক শাআহয়রুল্লাহ তো 
আল্লাহ তা‘আলার হবমশষ হনদশিন হহসামব পহরচয় কহরময় থদন 
এবং এখ্ামন হমজ্জর কাযিাহদ তো বাইতলু্লাহ শরীমফর তাওয়াফ 
(প্রদহক্ষণ),  সাফা-মারওয়ার সায়ী (মদৌড়ামনা),  হমনায় হতন 
জামারায় রমী (কংকর হনমক্ষপ),  আরাফা ও মুযদাহলফার উকূফ 
(অবস্থান) প্রভৃহত হশক্ষা থদন। (তাফসীমর ইবমন কাসীর, ১:২৫১) 

চতেুি আমবদনাঃ তামদর উম্মমতর মমযয রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক থপ্ররণ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম সবমশমষ আল্লাহ তা‘আলার হনকট দু‘আ কমরন,  
“পরওয়ারহদগার,  আমামদর বংশযরমদর মমযয মহান এক রাসূল 
থপ্ররণ করুন,  হযহন উম্মমতর হনকট আপনার আয়াতসমূহ 
হতলাওয়াত কমর শুনামবন এবং উম্মতমক হকতাব (পহবত্র 
কালামুল্লাহর ইলম) হশক্ষা হদমবন,  তামদর দীমনর ইলম ও প্রজ্ঞা 
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হশক্ষা হদমবন,  আর তামদর তাযহকয়া (আহত্মক পহরশুেতা) দান 
করমবন।” 

আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর এই দু‘আ কবুল কমর সাইময়দুল 
মুরসাহলন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক 
আমখ্রী নবী ও সবিমশষ রাসূল হহসামব দুহনয়ামত থপ্ররণ কমরন। 
এসম্পমকি আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

ْ ٰایِٰتٖه  ْ َرُسْوًَل م ِْن اَنُْفِسِهْم یَْتلُْوا عَلَْْیِ َ اِذْ بََعَث فِْْیِ ْْ لََقْد َمن َ اهلُل عَََل الُْمْؤِمِن
ْ َویَُعل ُِمُهُم الِْکٰتَب َوالِْحْكَمۃَ   َویَُزِک ْْیِ

অেিাঃ আল্লাহ মুহমনমদর প্রহত অহত বড় অনুগ্রহ কমরমিন থয,  
হতহন তামদর মাম  তামদরই মযয থেমক একজন রাসূল 
পাহ ময়মিন,  হযহন তামদর হনকট আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ 
হতলাওয়াত কমরন,  তামদর পহরশুে কমরন এবং তামদর হকতাব 
(কুরআন) ও থহকমত (হাদীস ও দীনী ইলম) হশক্ষা থদন। ( সূরা 
আল-ইমরান,  আয়াত:  ১৬৪)  

এখ্ামন লক্ষণীয় হবষয় হমলা,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট থয চারহট মহাগুণসম্পন্ন একজন 
রাসূমলর আমবদন কমরহিমলন,  হুবহু থসই চারহট মহাগুণসম্পন্ন 
রাসূলরূমপ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক 
থপ্ররমণর সুসংবাদ এই আয়ামত থদওয়া হময়মি। 

তমব হবমশষ থহকমতস্বরূপ এখ্ামন থসসব গুণ বণিনার 
যারাবাহহকতায় হকিটুা আগ-হপি করা হময়মি। আমবদমনর থক্ষমত্র 
তাযহকয়া (উম্মতমক পহরশুে করা)-এর গুণহট বলা হময়মি চার 
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নিমর,  আর সুসংবামদর থক্ষমত্র থসহটমক আনা হময়মি দুই নিমর। 
আহমল হদল আমলমগণ এর দুহট থহকমত বণিনা কমরমিন। 

১. আত্মশুহের গুরুত্ব সহ কভামব তুমল যরমত এটা করা হময়মি।  

২. একো বু ামনা হময়মি থয,  নববী হযম্মাদাহরর যারাক্রম 
অনুযায়ী এহট চতুেি স্থামন হমলও কাযিমক্ষমত্র এর গুরুত্ব হকতাব ও 
থহকমমতর তাহলমমর তুলনায় আমগ।  

বস্তুত এই তাযহকয়া বা আত্মশুহে অজিন দীনী সকল কামজর 
সম্পূরক এবং সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূবিশতি। সুতরাং এটা 
িাড়া হকতাব ও দীমনর তালীম পূণিতা লাভ করমত পামর না। 

উমল্লখ্য থয,  রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ও সকল 
নবী-রাসূমলর দীন কাময়মমর তরীকা হিল এক ও অহভন্ন। থসটা 
হমলা,  দীমনর জরুরী পাৌঁচহট হবষয়- ঈমাহনয়াত,  ইবাদত,  
মু‘আমালাত,  মু‘আশারাত ও তাযহকয়া বািবায়ন করা। আর এ 
লমক্ষয তারা পহবত্র কুরআমন বহণিত উহল্লহখ্ত নববীগুমণর চার 
তরীকায় থমহনত কমরমিন। তামদর এ থমহনমতর হবষয়হট আল্লাহ 
তা‘আলা কুরআমন কারীমমর চার স্থামন বণিনা কমরমিন। যো,  
সূরা বাকারা- আয়াত নং ১২৯,  সূরা বাকারা- আয়াত নং ১৫১,  
সূরা আমল ইমরান- আয়াত নং ১৬৪ এবং সূরা জুমআ- আয়াত নং 
২। 

সুতরাং এখ্ন যারা নবীহজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর 
ওয়াহরস হময় উম্মমতর মমযয নবীওয়ালা হযম্মাদারী আদায় করমত 
বা দীন কাময়মমর থমহনত করমত চান,  তামদর প্রেমত 
নবীওয়ালা দাওয়ামতর পাৌঁচহট গুমণর হবষময় যত্নবান থেমক হমব। 

১. ঈমান সহীহ ও হশরকমুক্ত হমত হমব।  
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২. ইবাদতগুমলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর 
সুন্নত অনুযায়ী করমত হমব।  

৩. হরহযক হালাল রাখ্মত হমব। 

৪. সতকিতার সমঙ্গ গুরুত্ব হদময় যাবতীয় হক্কুল ইবাদ বা বান্দার 
হক আদায় করমত হমব।  

৫. আত্মার থরাগসমূমহর ইসলাহর মাযযমম আত্মশুহে অজিন করমত 
হমব। এ পযিাময় সকল গুনাহ বজিন করমত হমব এবং ভামলা 
গুণাবলী অজিন করমত হমব। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ১৭৭)  

অতাঃপর তামদর পহবত্র কুরআমন বহণিত নবীওয়ালা তহরকায় 
উম্মমতর মমযয দীন প্রহতষ্ঠার কাজ করমত চার পেহতমত থমহনত 
করমত হমব। 

১.  ٰایَاتَِك ْ  এর মমি অনুযায়ী উম্মমতর হনকট কুরআমনর یَْتلُوا عَلَْْیِ

আয়াত হতলাওয়াত করমবন। এর জন্য হবমশষভামব কুরআনী 
মাদরাসা কাময়ম করমত হমব এবং থসখ্ামন সবার জন্য সহীহ-
শুেভামব কুরআন শরীফ হতলাওয়াত হশক্ষা করার বযবস্থা করমত 
হমব। 

এমক্ষমত্র বতিমান প্রচহলত নুরাণী,  নুহরয়া বা নাহদয়া থেহনং 
পেহতর কুরআনী মকতব ও বয়স্কমদর কুরআন হশক্ষামকাসি থবশ 
ফলদায়ক হমত পামর। 

২.  َویَُعل ُِمُهُم الِْكَتاَب এর মমি অনুযায়ী উম্মতমক হকতাব তো 
কুরআমনর হবশদ ইলম হশক্ষা হদমবন। এর জন্য মাদরাসা 
হশক্ষাবযবস্থার মাযযমম পহবত্র কুরআমনর তরজমা ও তাফসীরসহ 
হবশদ ইলম হশক্ষা গ্রহণ ও হশক্ষাদামনর পদমক্ষপ গ্রহণ করমত 
হমব। 
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এমক্ষমত্র হনয়মতাহিক তাফসীরমকাসি এবং পহবত্র কুরআমনর 
হবশদ ইলম অজিমনর লমক্ষয প্রহশক্ষণমকাসি হবমশষ ফাময়দাজনক 
থেমক পামর। 

৩.  ََوالِْحْكَمۃ এর মমি অনুযায়ী দীমনর প্রজ্ঞা তো রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর হাদীস শরীফ ও সুন্নত-আদশি 
তো পূণিাঙ্গ ইলমম দীন হশক্ষা করা ও হশক্ষাদামনর বযবস্থা করমত 
হমব। 

এর জন্য পহরপণূি মাদরাসা হশক্ষাবযবস্থা প্রহতষ্ঠার মাযযমম হসহাহ 
হসত্তাহসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর সমুদয় 
হাদীস শরীফ ও তার আমলামক প্রণীত হফকহী হকতামবর হশক্ষা 
গ্রহণ ও হশক্ষাদামনর বযবস্থা করা কতিবয। 

এ িাড়াও যারা থিাটকামল দীন হশক্ষা ও দীমনর বু  হাহসমলর 
থসৌভাগয লাভ করমত পামরনহন,  তামদর জন্য প্রচহলত তাবহলগী 
জামা‘আমত শাহমল হময় দীন ও ঈমামনর বু  ও জ্ঞান অজিন 
হবমশষ ফলদায়ক হমব। 

৪.  َْویَُزك ِِْی  এর মমি অনুযায়ী দীমনর যারক-বাহকমদর ইলমমদীন 
হশক্ষা করা ও হশক্ষাদামনর পূণিাঙ্গ থমহনমতর পাশাপাহশ হনমজমদর 
এবং উম্মমতর তাযহকয়াময় নফস বা আহত্মক ইসলাহর বযবস্থা 
করমত হমব। এ পযিাময় মুজাহাদার মাযযমম আত্মার থয দশহট থরাগ 
বা বযাহয রময়মি,  এগুমলা অন্তর থেমক দূর কমর আত্মার থয দশহট 
গুণ রময়মি,  থসগুমলা অন্তমর হাহসল করমত হমব। এর জন্য 
হক্কানী শাময়খ্ বা ইসলাহী মুরহব্বর মাযযমম হনয়মতাহিক মুজাহাদা 
ফলপ্রসূ হয়।  
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থমাোকো,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট থযসকল গুণসম্পন্ন 
রাসূল থপ্ররমণর জন্য দু‘আ কমরমিন এবং আল্লাহ তা‘আলা থয 
মহান গুণাবলীমত পহরপণূি কমর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক দুহনয়ায় থপ্ররণ কমরমিন,  থসইসব গুণ 
দীমনর প্রমতযক দায়ী ও যারক-বাহমকর জন্য একান্ত আবশ্যক। 
এসব গুণ হনমজর মমযয আনয়ন কমর উম্মমতর মমযয দীন প্রহতষ্ঠার 
থমহনত করার থয ফমুিলা এখ্ামন বণিনা করা হমলা,  সহীহ 
নকশায় দীমনর থখ্দমত আনজাম হদমত তা পুমরাপুহর থমমন চলা 
কতিবয। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক হমজ্জর থঘাষণা প্রদামনর হনমদিশ 
বাইতলু্লাহ শরীফ-এর হনমিাণকাজ থশষ হওয়ার পর আল্লাহ 
তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত দুহনয়ার 
ঈমানদার মানুষমদর কাবা শরীমফ এমস হজ্জ সম্পাদন করার জন্য 
থঘাষণা দামনর হনমদিশ প্রদান কমরন। থসই হনমদিমশ আল্লাহ 
তা‘আলা বমলন,   

َ ِمْن کُل ِ فَج ٍّ َعِمْیقٍّ  ْْ عََٰل کُل ِ َضاِمرٍّ ی َاْتِ  ○َو اَذ ِْن ِِف الن َاِس بِالَْحج ِ یَاْتُْوَک ِرَجاًَل و َ
ْنْۢ بَِهْیَمِۃ لِ َیْشَهُدْوا َمَنا ْعلُْوٰمتٍّ عََٰل َما َرَزَقُهْم م ِ ْٰۤ اَی َامٍّ م َ فَِع لَُهْم َویَْذُكُروا اْسَم اهلِل ِِف

ْ َولُْیْوفُْوا  ثُم َ ○اَْلَنَْعاِم ۚ َفكُلُْوا ِمْنَها َو اَْطِعُموا الَْبٓائَِس الَْفِقْْیَ  لَْیْقُضْوا تََفهََثُ
ُفْوا بِالْ  و َ  ○َبْیِت الَْعِتْیِق نُُذْوَرُهْم َولَْیٰط َ

অেিাঃ ( থহ ইবরাহীম, )  আপহন মানুষমদর মমযয হমজ্জর থঘাষণা 
হদন। তা হমল তারা আপনার (হনহমিত বাইতলু্লাহর) হনকট থপৌৌঁিামব 
পাময় থহৌঁমট এবং দুবিল উটসমূমহ সওয়ার হময়। থসগুমলা সুদূর পে 
অহতক্রম কমর থপৌৌঁিামব। থযন তারা হনমজমদর উপকামরর জন্য 
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উপহস্থত হয়। আর থযন (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ 
কমর (কুরবানীর হনহদিি হদনগুমলামত) ঐ সকল হনহদিি চতুষ্পদ 
জন্তুর উপর,  যা আল্লাহ তামদর দান কমরমিন। অতাঃপর থতামরা 
ওগুমলা থেমক খ্াও,  আর হবপন্ন-অভাবগ্রিমদর খ্াওয়াও। 
তারপর তারা থযন হনমজমদর অপহরেন্নতা দূর কমর এবং হনজ 
ওয়াহজব কাজসমূহ পূণি কমর। আর (ঐ হনহদিি হদনগুমলার মমযযই) 
হনরাপদ (কাবা) ঘমরর তাওয়াফ কমর। ( সূরা হাজ্জ,  আয়াত:  ২৭-
২৯)  

আয়ামত  ِ َو اَذ ِْن ِِف الن َاِس بِالَْحج  অেিাৎ,  “থলাকমদর মমযয হমজ্জর 

থঘাষণা দাও” বমল হজ্জ ফরয হওয়ার থঘাষণা হদমত বলা হময়মি। 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এই হনমদিশ থপময় আল্লাহ 
তা‘আলার কামি আরজ করমলন,  “ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন,  
এই জনমানবহীন প্রান্তমর আমার থঘাষণা থক শুনমব? আর 
জনপদসমূমহ আমার থঘাষণা থপৌৌঁিামব কী কমর?” আল্লাহ 
তা‘আলা বলমলন,  “আপহন থঘাষণা করুন। আহম আপনার 
থঘাষণা সারাহবমশ্ব থপৌৌঁমি থদব।” 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মাকামম ইবরাহীমম দাৌঁহড়ময় 
(মতান্তমর আবু কুবাইস পাহামড় আমরাহণ কমর) দুইকামন আঙ্গুল 
থরমখ্ ডামন-বাময় এবং পূবি-পহশ্চমম মুখ্ কমর আওয়াজ হদমলন,  
“থহ থলাকসকল,  আপনামদর রব আপন ঘর হনমিাণ কমরমিন 
এবং আপনামদর সামেিযবানমদর উপর এই ঘমরর হজ্জ ফরয 
কমরমিন। আপনারা সবাই তার আমদশ পালন করুন।” 

বহণিত আমি,  আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর এই আওয়াজ পৃহেবীর থকানায় থকানায় থপৌৌঁমি থদন। 
তামত তৎকালীন জীহবত থলামকরা থতা বমটই,  হকয়ামত পযিন্ত 
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আগমনকারী সকল মানুমষর কামি এই আওয়াজ থপৌৌঁমি থদওয়া 
হময়মি। তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা যামদর ভামগয হজ্জ হলমখ্ 
থরমখ্মিন,  তারা বা তামদর রূহ থসই আওয়ামজর জবামব 
“লাব্বাহয়ক” ( আহম হাহজর আহি) বমল সাড়া হদময়হিমলন। 

অতাঃপর হমজর জন্য বাইতলু্লাহ শরীমফ মানুমষর আগমমনর অবস্থা 
প্রসমঙ্গ বলা হময়মি,  মানুষ পৃহেবীর হবহভন্ন প্রান্ত থেমক 
বাইতলু্লাহর হযয়ারমত আসমত োকমব। তামদর থকউ বাহনজন্তুর 
অভামব অেবা দূরত্ব কম হওয়ায় পাময় থহৌঁমট আসমব,  আবার 
থকউ আসমব সওয়ার হময়। যারা সওয়ার হময় আসমব,  তামদর 
অমনমকরই লিা সফমরর ফমল তামদর বাহন জন্তুগুমলা দুবিল হময় 
পড়মব। অেিাৎ তারা বহু দূর-দরাজ থেমক আসমব। 

আয়ামতর মমি এটাই। এটা উমেশ্য নয় থয,  সওয়ারীর জন্য 
মানুষ শুরুমতই দুবিল উট হনবিাচন করমব। 

আল্লাহ তা‘আলার কুদরত থয,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর থসই হমজ্জর দাওয়ামতর পর মানুষ দমল দমল পহবত্র 
কাবা-বাইতলু্লাহ শরীমফ হজ্জ সম্পাদমনর জন্য আগমন করমত 
োমকন। থসই থঘাষণার পর থেমক কত শত বির বরং কত হাজার 
বির অহতক্রান্ত হময় থগমি,  থসহদমনর থসই আহ্বামন “লাব্বাহয়ক” 
বমল সাড়া দানকারীগণ আজও বাইতলু্লাহর মুসাহফর হময় হজ্জ ও 
উমরার হনয়মত পহবত্র বাইতলু্লাহর পামন অহবরাম িুমট চমলমিন 
এবং হকয়ামত পযিন্ত এই যারা চলমত োকমব। তামদর সংখ্যা গুমন 
থশষ করা যামব না। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর যুমগ থযমন বাইতলু্লাহর 
সফরকারী হবদযমান হিমলন,  থতমহন তার পমরর সকল নবী ও 
তামদর মুহমন উম্মতগণ বযাপকভামব বাইতলু্লাহর সফরকারী 
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হিমলন। এমনহক জামহলীযুমগর মুশহরকরাও গুরুত্ব হদময় 
বাইতলু্লাহ শরীমফ এমস হজ্জ পালন করমতা। আর উম্মমত 
মুহাম্মাদী থতা বরাবরই বাইতলু্লাহর মুসাহফর। এভামব কমর 
বাইতলু্লাহ শরীমফ গমনকারীমদর পহরসংখ্যান হনরূপণ দুাঃসাযয। 

বলাবাহুলয,  সমতযর আওয়াজ যখ্ন ইখ্লামসর সমঙ্গ সহীহ 
তহরকায় উচ্চাহরত হয়,  তখ্ন তা আল্লাহর দরবামর মকবুল হময় 
যায়। আর এর ফমল তার প্রভাব ও ফল সুদূরপ্রসারী হয়। থযমন,  
এই যুমগ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী োনবী রহ. 
এর প্রবহতিত দাওয়াতুল হক এবং তাৌঁর আশীবিাদপিু হযরত 
মাওলানা ইহলয়াস রহ. এর থমহনমতর ফসল তাবহলগী জামা‘আত 
বযাপকভামব দীমনর থখ্দমত আনজাম হদময় যামে এবং মানুষ এর 
মাযযমম সবিত্র সহীহ দীমনর দীক্ষা থপময় দমল দমল এমত শাহমল 
হমে।  

এরপর পরবতিী আয়ামত বলা হময়মি,  হমজ্জর এই সফর 
তামদরই উপকামরর জন্য। হমজ্জর পরকালীন অসংখ্য উপকামরর 
একহট উমল্লখ্মযাগয উপকার হমলা,  থয বযহক্ত থকবল আল্লাহ 
তা‘আলার সন্তুহির উমেমশ্য হজ্জ কমর এবং হমজ্জর মমযয 
অেীলতা ও পাপাচার থেমক মুক্ত োমক,  থস এমন হনষ্পাপ হময় 
প্রতযাবতিন কমর থয,  তার মা থযন থসহদনই তামক জন্মদান 
করমলা। (বুখ্ারী, মুসহলম) 

আর পাহেিবভামবও এমত প্রভূত উপকার হয়। তন্মমযয একহট 
হমলা,  সহীহভামব হজ্জ সম্পাদনকারী কখ্মনা দহরর ও হনাঃস্ব হন 
না। ইহতহামসর থকাোও পাওয়া যায় না থয,  হজ্জ কামযি বযয় 
করার কারমণ মানুষ হনাঃস্ব হময় থগমি। অেচ অন্যান্য কামজ 
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হমজ্জর থচময় কম বযয় কমরও সবিস্বান্ত হওয়ার নহযর ভুহর ভহুর 
হবদযমান। (তাফসীমর মা‘হরফলু কুরআন)  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর থসই আহ্বামন সাড়া হদময় 
হজ্জ আদায় করা উম্মমত মুহাম্মাদীর উপর ফরয করা হময়মি। 
হজ্জ ইসলামমর একহট গুরুত্বপূণি ফরয হবযান। তাই সামেিযবান 
সকল মুসলমামনর জন্য বাইতলু্লাহ শরীমফর হজ্জ করা একান্ত 
কতিবয। 

আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসলমানমক বাইতলু্লাহ শরীমফর হজ্জ ও 
হযয়ারত নসীব করুন। আর সকলমক তার সহতযকার আমশক হময় 
জীবনযাপন করার তাওফীক দান করুন। এটা হজ্জ ও উমরার 
পরম উমেশ্যও বমট। বািহবকই হজ্জকারীরা আল্লাহর আমশক-
পাগল। এজন্যই হাজী সামহবান আমশক ও পাগমলর ন্যায় শুয ু
দুহট চাদর পমর ইহরাম থবৌঁময তাওয়াফ,  সায়ী,  উকূফ,  রমী 
প্রভৃহত আদায় কমরন। থকউ থকউ থতা মাশাআল্লাহ সহতযকার 
অমেিই “আল্লাহর পাগল” হময় হজ্জ সম্পাদন কমরন। আর 
বাহকমদর থসটা সম্ভব না হমলও অন্তত পাগমলর নকল থবশ যারণ 
কমরন। আর আল্লাহ তা‘আলার হনয়ম হমলা,  হতহন তাৌঁর হনজ 
দয়ায় নকল আমশকমদরও আসল আমশকমদর সমঙ্গ হমহলময় কবুল 
কমর োমকন। আল্লাহ তা‘আলা আমামদর সকলমক তাৌঁর 
আমশকমদর কাতামর শাহমল কমর হনন। আহমন। 

উপসংহার 
পহবত্র কাবা-বাইতলু্লাহ শরীফ আল্লাহ তা‘আলার একহট অপূবি 
হনদশিন। কাবা শরীফ থভৌমগাহলকভামব পৃহেবীর হ ক মযযস্থমল 
অবহস্থত। এমত পৃহেবীর সকল প্রামন্তর মানুমষর গমনাগমমন সমান 
সুমযাগ লাভ হময়মি। 
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হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আমগ কাবা শরীমফর 
হনমিাণ সম্পমকি হবিাহরত আমলাচনা আমগ করা হময়মি। আর 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর পর কাবা শরীমফর 
পুনহনিমিাণ প্রসমঙ্গ আল্লামা সাইময়দ মাহমুদ আলুসী রহ. বমলন,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর পমর হতনবার বাইতলু্লাহর 
পুনহনিমিাণ হময়মি।  

১. কুরাইশ কতৃিক জামহলীযমুগাঃ  
এই হনমিামণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামও 
অংশগ্রহণ কমরহিমলন। তখ্ন হতহন হিমলন যুবক। হনমিামণর এক 
পযিাময় হাজমর আসওয়াদ পুনাঃস্থাপমনর হবষয়হট হনময় চরম 
হববাদ সৃহি হয়। এমনহক যুমের আশংকা থদখ্া থদয়। হকন্তু নবীহজ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর অনুপম থকৌশমল থগাটা আরব 
একহট ভয়াবহ রক্তপাত থেমক থরহাই পায় এবং বযাপারহটর উত্তম 
মীমাংসা হময় যায়। 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবমন যবুাইর রা. কতৃিক হনমিাণাঃ 
হতহন শাসক োকাকামল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লামমর ইোর প্রহতফলন কমর কাবা শরীফমক হাহতমসহ 
হনমিাণ কমরহিমলন। আর পূবি ও পহশ্চমহদমক দুহট দরজা দতহর 
কমরহিমলন এবং সহমজ প্রমবশ করা ও থবর হওয়ার সুহবযামেি 
দরজাগুমলা হনচমুত দতহর কমরহিমলন। 

৩. হাজ্জাজ ইবমন ইউসুফ কতৃিক হনমিাণাঃ 
হতহন শাসক োকাকামল থক্রায ও হহংসাবশত আবদুল্লাহ ইবমন 
যুবাইর রা.-এর হনহমিত কাবাঘর থভমঙ্গ পুনরায় হাহতমমর অংশ 
বাদ হদময় উৌঁচু কমর এক দরজা হবহশি কাবা হনমিাণ কমরন। এটাই 
অদযাবহয হবদযমান।  (তাফসীমর রুহুল মা‘আনী) 
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হাজ্জাজ ইবমন ইউসুমফর পর থকান থকান শাসক পুনরায় 
কাবাঘরমক হাহতমসহ হনমিামণর ইো থপাষণ কমরহিমলন। হকন্তু 
তৎকালীন মুসহলমহবমশ্বর ইমাম (অনুসরণীয় বযহক্তত্ব) হযরত 
ইমাম মাহলক ইবমন আনাস রহ., এভামব থয যার থখ্য়াল-
খ্ুহশমমতা খ্ানাময় কাবার ভাঙ্গা-গড়ামক নাজাময়য ও খ্ানাময় 
কাবার থবহুরমহত বমল ফমতায়া প্রদান কমরন। তার এই ফমতায়া 
সবিসম্মতভামব গৃহীত হয়। যার ফমল তখ্ন তামত হাত থদওয়া 
হয়হন। এরপর পরবতিী হবহভন্ন যুমগও থসই ফমতায়ার কারমণ থকউ 
কাবা পুনহনিমিামণর সাহস কমরনহন। তমব যুমগ যুমগ কাবার 
প্রময়াজনীয় থিাটখ্াট সংস্কার সাহযত হময়মি এবং বতিমামনও 
হমে। তা জরুরমতর হভহত্তমত হওয়ায় শরী‘আমতর দৃহিমত এমত 
থকান অসুহবযা থনই। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জীবন উম্মমতর জন্য হশক্ষা 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن  م َْن اَْسلََم َوْجَهٗه ِِل ٰ و َ ات ََبَع ِمل ََۃ اِبْٰرِهْیَم َحِنْیًفا ُؕ  َوَمْن اَْحَسُن ِدیًْنا م ِ
 ○ َوات ََخَذ اهلُل اِبْٰرِهْیَم َخلِْیاًل 

অেিাঃ উত্তম দীন তার থচময় আর কার হমত পামর,  থয তার মিক 
আল্লাহর জন্য অবনত কমরমি আর থস উত্তম আমলকারী এবং থস 
একহনষ্ঠ ইবরাহীমমর হমল্লামতর অনুসরণ কমরমি। আল্লাহ 
তা‘আলা ইবরাহীমমক অন্তরঙ্গ বন্ধু বাহনময়মিন। ( সূরা হনসা,  
আয়াত:  ১২৫)  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার একহনষ্ঠ 
বান্দা ও হপ্রয় নবী হিমলন। আল্লাহর হুকুমমর সামমন হতহন হিমলন 
সবিহনমবহদত। দুহনয়ার থকানহকিুই আল্লাহর হুকুম পালমনর থক্ষমত্র 
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তাৌঁর সামমন বাযা হময় দাৌঁড়ামত পামরহন। তাই হতহন আল্লাহ 
তা‘আলার অহতহপ্রয় পাত্র ও বন্ধু হময়হিমলন। ( সূরা বাকারা,  
আয়াত:  ১৩১)   

হশমরানামমর আয়ামত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই 
অনন্য মযিাদা তুমল যমর তাৌঁর অনুসতৃ পমে আল্লাহ তা‘আলার 
হুকুমমর সামমন বান্দামদর অবনত মিক হওয়ার জন্য হনমদিশ 
থদওয়া হময়মি। এমক্ষমত্র হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
হমল্লাত বা তরীকামক আদশি সাবযি করা হময়মি। হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর আদশি জীবন মানবজাহতর জন্য 
অনুকরণীয়। তাৌঁর জীবমনর প্রহতহট থক্ষমত্র উম্মমতর জন্য হশক্ষণীয় 
হবষয় রময়মি।  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জীবমনর হবমশষ হবমশষ 
হশক্ষণীয় হদক উমল্লখ্ কমর হাদীস শরীমফ বহণিত হময়মি,  হযরত 
আবু হুরায়রা রা. বমলন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
ঐ বযহক্ত,  হযহন সবিপ্রেম সামলায়ার পহরযান কমরন,  দীমনর 
খ্াহতমর হপতা থেমক পৃেক হন,  আল্লাহর হুকুম পালমন খ্াৎনা 
কমরন (তখ্ন তার বয়স হিল ১২০ বির),  অপূবি থমহমানদাহর 
কমরন,  আল্লাহর হনমদিমশ হমজ্জর থঘাষণা কমরন এবং হতহন 
আল্লাহ তা‘আলার সকল পরীক্ষায় তো জন্মভূহম তযাগ,  পুত্র 
কুরবানী করা,  ঈমামনর জন্য আগুমন হনহক্ষপ্ত হওয়া ইতযাহদ 
পরীক্ষায় উত্তীণি হন। যার ফমল হতহন “খ্লীল” উপাহযমত ভূহষত 
হন। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থযভামব হনমজমক আল্লাহর 
জন্য হনমবহদত কমর সকলহকি ুআল্লাহ তা‘আলার সন্তুহির জন্যই 
কমরমিন এবং আল্লাহর দীন পহরপণূিভামব প্রহতপালন কমরমিন 
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আর দাওয়ামতর থক্ষমত্র থয হনয়ম-নীহত অবলিন কমরমিন,  তার 
থসই হশক্ষা আমামদর গ্রহণ করা উহচত। এ মমমি তার জীবন থেমক 
আমামদর জন্য হবমশষ হশক্ষণীয় হবষয় হমলা,   

১. কহ ন হবপমদর সময় আল্লাহ তা‘আলার কো স্মরণ রাখ্া। 
থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম নমরূদ কতৃিক 
ভয়াবহ আগুনকুমে হনহক্ষপ্ত হময়ও আল্লাহ তা‘আলারই প্রহত হনবে 
হিমলন এবং অন্যকামরা মুখ্ামপক্ষী হনহন। ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  
৬৯; তাফসীমর মাযহারী, ৬:১৩৫)  

২. ঈমান রক্ষার জন্য প্রময়াজমন হপতা-মাতাসহ আত্মীয়স্বজন 
থেমকও হবহেন্ন হওয়া। থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম স্বীয় হপতা-মাতা ও আত্মীয়মদর থেমক প্রতযাখ্যাত হময় 
ঈমান রক্ষার জন্য অন্যত্র চমল হগময়হিমলন। ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  
৪১; ৪৮)  

৩. পহরপূণি দীন মানার জন্য প্রময়াজমন জন্মভূহম তযাগ করা। 
থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনহবিমে দীন 
পালমনর জন্য জন্মভূহম দামমশক বা বামবল (ইরাক) তযাগ কমর 
হসহরয়ায় চমল হগময়হিমলন।  ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৭১)  

৪. সবিাবস্থায় আল্লাহর হুকুম মাো থপমত থমমন থনওয়া। থযমন,  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম প্রহতহট থক্ষমত্র এর দৃিান্ত স্থাপন 
কমরহিমলন। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ১২৪; সূরা সাফফাত,  আয়াত:  
১০৪)  

৫. দীমনর প্রচারকামযি প্রজ্ঞা ও দূরদহশিতা প্রময়াগ করা। থযমন,  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যুহক্ত ও প্রজ্ঞার সামে মহূতিপূজা ও 
চন্দ্র,সূযি, তারকা পূজার থমাকামবলা কমর এবং নমরূমদর জন্ম ও 
মৃতুযদামনর অসার দাহব খ্েন কমর দীমনর কো উপস্থাপন 
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কমরহিমলন। ( সূরা আনআম,  আয়াত:  ৭৬-৭৯; সূরা আহিয়া,  আয়াত:  
৫৭-৬৭; সূরা বাকারা,  আয়াত:  ২৫৮) 

৬. প্রচার ও সংমশাযন কামজ সবিমক্ষমত্র কম ারতা না করা,  বরং 
অবস্থামভমদ নম্রতার স্থমল নম্রতা ও কম ারতার স্থমল কম ারতা 
অবলিন করা। থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম দীন 
প্রচামর থহকমত অবলিন কমরহিমলন। ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  ৪২-
৪৫; ( সূরা আনকাবূত,  আয়াত:  ১৬-১৯)  

৭. কামফর-মুশহরকমদর সামে বন্ধুত্বপূণি সম্পকি না রাখ্া। থযমন,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এ বযাপামর আদশি উপস্থাপন 
কমরমিন। ( সূরা মুমতাহহনা,  আয়াত:  ৪৮)   

৮. আল্লাহ তা‘আলার হুকুমমর সামমন যুহক্ত থপশ না করা। থযমন,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যুহক্তর হপিমন না হগময় 
সরাসহর আল্লাহর হুকুম মানার হদমক এহগময় যান। ( সূরা সাফফাত,  
আয়াত:  ১০০)  

৯. হনমজর সবিাহযক হপ্রয় বস্তু আল্লাহর সন্তুহির জন্য হনমবহদত 
করা। থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজর 
প্রাণাহযক হপ্রয় পুত্র ইসমাঈলমক আল্লাহর সন্তুহির জন্য কুরবানী 
থপশ কমরহিমলন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১১১)  

১০. স্ত্রী-সন্তামনর উপমর আল্লাহর হুকুম প্রাযান্য থদওয়া। থযমন,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ 
স্ত্রী-সন্তামনর মায়া তযাগ কমর তামদর মক্কার মরুপ্রান্তমর থরমখ্ যান। 
( সূরা ইবরাহীম,  আয়াত:  ৩৭)    

১১. হবহভন্ন কামজ পদমক্ষপ গ্রহমণর পাশাপাহশ আল্লাহ তা‘আলার 
হনকট দু‘আ করা। থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
হবহভন্ন সময় আল্লাহ তা‘আলার হনকট দু‘আ-আরহজ থপশ 
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কমরমিন। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ৮৩-৮৬; ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  
১২৭-১২৯)  

এভামব মানবজাহতর জন্য জীবমন অসংখ্য হশক্ষা থরমখ্ হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম একশত পৌঁচাত্তর বির বয়মস 
মতান্তমর একশত নব্বই বির বয়মস পরমলাকগমন কমরন। 

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আকাঙ্ক্ষা 
অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক হমল্লামত 
ইবরাহীমীর যারক বাহনময়মিন। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ১২৯; সূরা 
আল-ইমরান,  আয়াত:  ১৬৪)   

তাই থতা ইসলামমর অমনক হবযান হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর অনুসতৃ আদমশির স্বাক্ষর। থসই হহসামব ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম হমলন মুসহলম জাহতর মহান হপতা। ( সূরা 
হাজ্জ,  আয়াত:  ৭৮; সূরা আল-ইমরান,  আয়াত:  ৬৭-৬৮; সূরা আনআম,  
আয়াত:  ১৬১)  

সমাপ্ত 
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