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 األزهري املأمون اهلل عبدترمجة: 
زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 



 

 

জাহেলি যুহে উমর রালিয়াল্লাহু ‘আনহু লি তাাঁর িনযাসন্তানহি জীলিত িির লিহয়লিহিন?  1  

 

জাহেিী যুহে উমার রালিয়াল্লাহু ‘আনহু লি তাাঁর িনযাসন্তানহি জীলিত িির 
লিহয়লিহিন? 

   

প্রশ্ন: জাহেিী যুহে উমার রালিয়াল্লাহু ‘আনহু নালি তাাঁর িনযাসন্তানহি জীলিত িির লিহয়লিহিন? এ ঘটনালট লি 
সতয? অনুগ্রেপূিবি জানাহিন। আল্লাে আপনাহির উত্তম প্রলতিান জান্নাত িান িরুন।  
 
জিাি: সি প্রশংসা আল্লাে রাবু্বি ‘আিালমহনর। উমার রালিয়াল্লাহু ‘আনহু জাহেিী যুহে তাাঁর িনযাসন্তানহি জীলিত 
িির লিহয়হিন িহি যয ঘটনা উহল্লখ আহি তা লমথ্যা ও িাহনায়াট। ঘটনালট যয অসতয লনহনাক্ত িহয়িলট িারণ 
লিহেষণ িরহিই িুঝা যায়:  
১- ঘটনালট োিীস, আসার ও ইলতোহসর যিাহনা লিতাহি পাওয়া যায় না। লমথ্যািািী ও লেংসুি রাহেলযহির 
(লশয়াহির) িণবনা িাড়া সেীে িণবনায় এলট পাওয়া যায় না।  
২- িনী ‘আলি যোহে যলি িনযাসন্তান জীিন্ত িিরস্থ িরা সাধারণ রীলত েহতা তহি উমার রালিয়াল্লাহু ‘আনহুর 
িনযা োেসা লিনহত উমার জাহেিী যুহে নিুওয়াহতর পাাঁচ িির পূহিব িীভাহি জন্মগ্রেণ িহর জীলিত লিহিন? এটা 
লনিঃসহেহে প্রমাণ িহর যয, জাহেিী যুহে িনযা সন্তান জীলিত িির যিওয়া উমার রালিয়াল্লাহু ‘আনহুর অভযাস লিি 
না। োেসা রালিয়াল্লাহু ‘আনোর জীিনী যিখুন: োহেয ইিন োজার, আি-ইসািা: (৭/৫৮২) 
৩- উমার রালিয়াল্লাহু ‘আনহু যয িনযা সন্তান জীলিত িিরস্থ িহরন লন তা নু‘মান ইিন িশীর রালিয়াল্লাহু ‘আনহুর 
োিীস যথ্হিই প্রমালণত েয়। 

جاء قيس بن اعصم إىل رسول اهلل : قال [٨: اتلكوير] ﴾٨ ُسئَِلۡت  ٱلَۡموُۡءۥَدةُ  ِإَوَذا﴿: وسئل عن قوهل: يقولسمعت عمر بن اخلطاب »
: قال. إين صاحب إبل: قلت :أعتق عن لك واحدة منها رقبة :قال. ين وأدت ثماين بنات يل يف اجلاهلية: إصىل اهلل عليه وسلم قال

 «.أهد إن شئت عن لك واحدة منهن بدنة
“আলম উমার রালিয়াল্লাহু ‘আনহুহি লনহনাক্ত আয়াত সম্পহিব যিউ লজহজ্ঞস িরহি িিহত শুহনলি,  

 [٨: اتلكوير] ﴾٨ ُسئِلَۡت  ٱلَۡموُۡءۥَدةُ  ِإَوَذا﴿
“আর যখন জীিন্ত িিরস্থ িনযাহি লজজ্ঞাসা িরা েহি।” [সূরা: আত-তািওয়ীর, আয়াত:৮] িাহয়স ইিন ‘আলসম 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়াসাল্লাহমর িাহি এহস িিহিন, আলম জাহেিী যুহে আটলট িনযা সন্তান জীলিত 
িির লিহয়লি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়াসাল্লাম তাাঁহি িিহিন, তুলম তাহির পক্ষ যথ্হি আটলট যোিাম 
মুক্ত িহর িাও। আলম িিিাম, আমার উট আহি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলে ওয়াসাল্লাম িিহিন, তােহি যলি 
চাও প্রহতযহির পক্ষ যথ্হি এিলট িহর উট িান িহর িাও।”1  

এ োিীস জাহেিী যুহে িনযা সন্তান জীলিত িির যিওয়ার িােোরার ইলিত িেন িহর -এর িণবনািারী 
েহেন উমার ইিনুি খাত্তাি রালিয়াল্লাহু ‘আনহু লনহজই। অথ্চ লতলন লনহজ এ িাজ িহরহিন িহি উহল্লখ যনই। 

                                                           
1 ইিন িাজ্জার, (১/৬০), তািরানী, মু‘জাম আি-ওয়াসীত: (১৮/৩৩৭), োইসামী রে. িহিন, িাজ্জাহরর সনহি োসান ইিন মােলি আি-

আইিী িযতীত অনযানয সি রািীেণ সেীে, লতলন লসিাে। যিখুন: মাজমাউয যাওয়াহয়ি: (৭/২৮৩), আিিানী রে. লসিলসিাে সেীোহত 
(৩২৯৮) োিীসলটহি সেীে িহিহিন।  



 

 

জাহেলি যুহে উমর রালিয়াল্লাহু ‘আনহু লি তাাঁর িনযাসন্তানহি জীলিত িির লিহয়লিহিন?  2  

লতলন িাহয়স ইিন ‘আলসম রালিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা উহল্লখ িহরহিন। অতএি, এটা প্রমাণ িহর যয, লতলন জাহেিী 
যুহে িনযা সন্তান জীলিত িিরস্থ িহরন লন। 
৪- তািাড়া ঘটনালট যলি সতযও ধরা েয় তহি িিি, ইসিাম জাহেিী যুহের সি অপরাধ ক্ষমা িহর লিহয়হি। 
আল্লাে তা‘আিা যযখাহন লশিব ও মূলতবপূজার মহতা িড় গুনাে মাে িহর লিহয়হিন, যসখাহন িনযা সন্তান জীলিত 
িিরস্থ িরার অপরাধ িতটুিু?   

ড. আবু্দস সািাম ইিন মুেলসন আহি ঈসা িহিন, জাহেিী যুহে িনযা সন্তান জীলিত িির যিওয়ার যয 
ঘটনালট উমার রালিয়াল্লাহু আনহুর সম্পহিব িলণবত আহি তা আলম উমার রালিয়াল্লাহু আনহুর যথ্হি যারা িণবনা 
িহরহিন তাহির িণবনায় পাই লন। তহি উস্তাি আব্বাস মােমুি আক্কাি “আিিালরয়াতু উমার” িইহয় (পৃষ্ঠা ২২১) 
িণবনা িহরহিন:  

 اجلاهلية نننع صنماً من يف كنا: ، فقالفسأهل َمن حرض ،، ثم بكىأنه ريض اهلل عنه اكن جالساً مع بعض أصحابه ، إذ ضحك قليالً 
، ، وحفرت هلا حفرة، فأخذتها ميع، فألنه اكنت يل ابنة، فأردت وأدها، وهذا سبب ضحيك، أما بكايئ، ثم نأكله، فنعبدهالعجوة

 .، فدفنتها حيةفنارت تنفض الرتاب عن حلييت
“এিিা উমার রালিয়াল্লাহু ‘আনহু সিীহির সাহথ্ িহস লিহিন। েঠাৎ লতলন যেহস উঠহিন, লিিুক্ষণ পহর আিার 
িাাঁিহিন। উপলস্থত যিািজন তাহি িারণ লজহজ্ঞস িরহি লতলন িিহিন, জাহেিী যুহে আমরা লপষ্ট যখজুহরর দ্বারা 
মূলতব ততলর িহর যসগুহিার ইিািত িরতাম, তারপহর তা যখহয় যেিতাম। এটা আমার োসার িারণ। আর 
যিাঁহিলিিাম, আমার এিলট িনযাসন্তান লিি, তাহি জীিন্ত িির লিহত চাইিাম। তাহি সাহথ্ লনহয় যেিাম। আলম 
তার জনয েতব খনন িরলিিাম আর যস আমার িাাঁলড় যথ্হি ধুিা ময়িা যঝহড় লিলেহিা। অতিঃপর আলম তাহি 
জীলিত িির লিহয়লিিাম।”2 
 আব্বাস আি আক্কাি লনহজই এ ঘটনার সতযতার িযাপাহর সহেে যপাষণ িহরহিন। যিননা জীলিত িির 
যিওয়া আরিহির সাধারণ অভযাস লিি না। এিাড়া িনু আলি যোহে এটা প্রলসদ্ধ লিি না। আর খাত্তাি পলরিাহরও 
লিি না। যস পলরিাহর উমার রালিয়াল্লাহু আনহুর যিান োলতমা জাহেিী যুহে িাস িহরহিন, তািাড়া উমার 
রালিয়াল্লাহু আনহুর িড় িনযা োেসা রালিয়াল্লাহু আনো নিুওয়াহতর পাাঁচ িির পূহিব জন্মগ্রেণ িহরন, তাাঁহি লতলন 
জীলিত িির যিন লন। তােহি তার যিাট িনযাহি যিন লতলন জীলিত িির লিহিন? আর এ সম্পলিবত সি তহথ্য 
িণবনািারীহির সনহির মহধয লিলেন্নতা রহয়হি। এিাড়া তাাঁর আত্মীয় স্বজন, ভাই যিান, চাচা িা মামাহির যিউ 
িণবনা িহরন লন। (এ সম্পহিব আহরা যিখুন: লিরাসা নিলিয়া লেি মারওলয়য়যালত েী শাখলসয়যালত উমার ইিনুি 
খাত্তাি ওয়া লসয়াসাতুহুি ইিালরয়া: ১/১১১-১১২)  
(সূে: আি ইসিাম সুয়াি ওয়া জাওয়াি, তত্ত্বিধায়ি: শায়খ মুোম্মি সালিে আি-মুনালজ্জি, প্রশ্ন নং ১৩২৪৩৭) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 আব্বাস মােমুি আক্কাি “আিিালরয়াতু উমর”: (পৃষ্ঠা ২২১) 


