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নবুওয়েতর দাবীদারেদর উৎপি� ও ঐিতহািসক পিরণিত 

ভূিমকাঃ  

মুসিলম মা�ই এটা িব�াস কের েয, মুহা�াদ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ে�রণ কের মহান আ�াহ নবুওয়ােতর 

ধারার পিরসমাি� েঘাষণা কেরেছন, সুতরাং তাঁর পের আর েকান 

নবী বা রাসূল আসেবন না। এিট এমন এক িব�াস যা না করেল 

ঈমানই শু হেব না।  

মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুু, তাঁর মৃতুযর 

অবযবিহত পর,  উমাইয়া ও আববাসী যুেু এমনিক বতরমান 

কােলও মােঝ মেধয নবুওয়ােতর দাবীদারেদর তৎপরতা লকয করা 

যায়। ইসলােমর শ�েদর �তযক বা পেরাক �েরা না, তােদর 

ষড়য� এবং তােদর �তযক বা পেরাক সহেযািুতায় িকছু সমেয়র 

জনয তােদর কােরা কােরা কক উঁ ু হেতও েদদা যায়। িকক মহান 

আ�াহ তাঁর দীন ইসলামেক েযমন পূণর কেরেছন েতমিন তার 

সংরকেণর দািয়িও পালন কেরেছন। ফেল যুেু যুেু এ সম� 

নবুওয়েতর দাবীদাররা িধকৃত ও লাি�ত হেয়েছ। সামিয়কভােব 

তারা পিরি িত ও সুেযাু-সুিবধার অিধকারী হেলও পরবিতরেত 
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তারা ইিতহােসর আ�াকঁুেড় িনিক� হেয়েছ। মহান আ�াহ বেলনঃ 

‘‘তারা তােদর মুেদর ফুৎকাের আ�াহ র েজযািত িনিভেয় িদেত 

 ায়। িকক আ�াহ তার িবপরীত করেলন, েযন তার নুর পূণর্েপ 

িবকাশ লাভ কের। যিদও তা কািফরেদর মেন দারাপ লাুেছ। 

িতিনই েস মহান স�া িযিন তাঁর রাসূলেক সিঠক পথিনেদরশ ও 

সতয দীনসহ পািঠেয়েছন, েযন আর সব দীেনর উপর িবজয়ী 

করেত সকম হন, মুশিরকরা যিদও তােত িবর� হয়।’’0F

1  

আেলা য �বেে ইিতহােসর পাতা েথেক েস সম� ভভ 

নবীেদর কথা বণরনা করা হেব যােদর অনুসারী  তরী হেয়িছল 

এবং পরবতরীেত তােদর আআীদা ও িব�ােসর �ভাব রেয় 

িুেয়িছল। তাছাড়া অনয েয সম� নবুওয়েতর দাবীদার রেয়েছ 

িকক তােদর মৃতুযর সােথ সােথ তােদর �ভাব েশষ হেয় েুেছ বা 

তােদর অনুসারী-অনুুামী দল  তরী হয়িন, তােদর স�েকর 

আেলা না করা হেব না।  

এ �বেের �থেমই নবুওয়াত ও িরসালােতর পিরসমাি� 

সং�া� দলীল-�মাণািদ েপশ করা হেব। তারপর িবিভ� যুেু কারা 

                                                            
1 সূরা আত-তাওবাহঃ ৩২-৩৩।  
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িকভােব নবুওয়েতর দাবী কেরিছল তােদর স�েকর আেলা না করা 

হেব।  
 

1. নবী-রাসূল ে�রেণর ধারার পিরসমাি� ও তার �মাণািদ 

মহান আ�াহ যুেু যুেু নবী-রাসূলেদরেক ে�রণ 

কেরেছন। তােদর মাধযেম শরীয়ত ও দীেনর উৎকষর সাধন 

কেরেছন। সবেশেষ মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

ে�রণ কের তাঁেক ে�� ও পূণর শর‘আত �দান কের নবুওয়াত ও 

িরসালােতর পূণরতা দান কেরেছন। যােত িকয়ামত পযর� যাবতীয় 

সমসযার সমাধান িদেয় েরেদেছন। ফেল তাঁর পের আর েকান 

নবী-রাসূল ে�রেণর আবশযকতা রইল না। েযমিন রইল না েকান 

িকতাব নািযল করার। িনে� এর সপেক আমরা কুরআন, হাদীস 

এবং সাহাবা-তােব‘ঈন ও ইমামুেণর উি� বণরনা করব।  

1.1 নবী-রাসূল ে�রেণর ধারার পিরসমাি� সং�া� পিব� 

কুরআেনর েঘাষণাঃ 

মহান আ�াহ বেলনঃ  

دٌ  ﴿ َّ م َُ َم  َم دٖ  ّّ   حم
م
ٓ أ بم 

م
ِٰ�ن  � �م ِن رِّجم لَِ�ۡم وم ِ ومخم �ممم ّّ َّ َم � ل َُ ّر

َٗ  ۧ�َّبِّ�ِ  لِي ٍء عم ۡ َ بَِ�ّلِ �م َّ َم � َم  ]٤٠:مألحزمب[ ﴾٤  نم  وم
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‘‘মুহা�াদ েতামােদর মেধয েকান পুুেষর িপতা নন; বরং 

িতিন আ�া� রাসূল এবং েশষ নবী। আ�াহ সবরিবষেয় সবরব১F

2।’’  
কুরআেনর তাফসীরকারুণ সবাই এ বযাপাের একমত 

হেয়েছন েয, এ আয়ােত  ِ�ِّنم   ۧخم �ممم �َّب  এর অথর, েশষ নবী২F

3।  

মহান আ�াহ আরও বেলনঃ  

رمِضيَت ﴿ ِ� وم َم لمۡيَ�ۡم نِۡع َت عم َۡ َم �ۡ
م
� ۡلَت لمَ�ۡم دِينمَ�ۡم وم َم �ۡ

م
�ۡ�مۡلمم أ

ٰمم دِينٗ  �م ُۡ ۚ لمَ�َم �ۡ�ِ  ]٣: مليئدة [ ﴾ 

                                                            
2 সূরা আল-আহযাবঃ ৪০।  
3 েযমন: ইমাম তাবারী : মুহা�াদ ইবন জারীর ও জােমউল বায়ান,(কায়েরা: 

দাুল হাদীস), ১৯৮৭, দ. ২২, পৃ. ১৬, আয-যামাদশারী: জাু�াহ উমর, 

আল-কাশশাফ, ( বুত, দাুল মা‘িরফাহ), দ.৩, পৃ. ২৩৯, ইবনুল জাওযী : 

আ�ুর রাহমান ইবন মুহা�াদ, যাদুল মাসীর ফী ইলিমত তাফসীর, ( বুত: 

আলমাকতাবুল ইসলামী), ১৪০৪ িহ. দ.৬ পৃ. ২৯৩, আল-বাুাভী, আবু 

মুহা�াদ হসাইন ইবন মাসউদ, মা‘আিলমুত তানযীল, ( বুত: দাুল 

মা‘িরফাহ), ১৯৮৬, দ.৬, পৃ. ৫৬৫, আন-নাসাফী : আ�ু�াহ ইবন আহমাদ 

আবুল বারাকাত, তাফসীের নাসাফী, ( বুত: দাুল কুতুবুল ইলিময়যাহ), 

১৯৮৮, দ. ৩, পৃ. ২২৪।  
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‘‘আজ েতামােদর জনয েতামােদর দীন পূণরাংু করলাম ও 

েতামােদর �িত আমার িন‘আমত স�ূণর করলাম এবং ইসলামেক 

েতামােদর দীন মেনানীত করলাম৩F

4’’।  
এ আয়ােত মহান আ�াহ তাঁর মুিমন বাাােদর উপর তার 

দয়া �দশরনপূবরক এটা জািনেয় িদেয়েছন েয, তােদর দীন পিরপূণর 

হেয় েুেছ। সুতরাং  আর েকান নবী এেস েকান সংেযাজন বা 

িবেয়াজন করার সুেযাু অবিশ� েনই। তাই এ দীেনর উপরই 

আমল কের তাঁর সকি� অজরন করেত হেব৪F

5।  
অনয আয়ােত আ�াহ তা‘আলা আরও বেলনঃ  

هم  ﴿ ُّ م
َ � ٰ ٓم م َم �م َّ ِ  نم ّّ �  ِٰ ٰم ِو وم�ۡلِ� ِِ ل َُ رم ِ وم َّ ِ بِّ َِّنلب ب ِ ءم َنٓلب ّم ب ِينم ءم ّّ �

ۡبَلۚ  ِّن �م َم  َم ن
م
ِٓ  أ ّّ �  ِٰ ٰم ِو وم�ۡلِ� ِِ ل َُ  ]١٣٦: ملنسيء [﴾رم

‘‘েহ মু’িমনুণ! েতামরা আ�াহ র �িত, তাঁর রাসুেলর �িত, 

িতিন েয িকতাব তাঁর রাসুেলর �িত অবতীণর কেরেছন তার �িত 

                                                            
4 সূরা আল-মািয়দাহ: ৩।  
5 জহীর : ইহসান ইলাহী, আল-কািদয়ািনয়যাহ, িদরাসাহ ও তাহলীল, (পািক�ান: 

ইদারাতু তারজামানুস সু�াহ), ১৩৯৫, পৃ.২৭২। আল-ুােমদী : আহমাদ সা‘দ, 

আকীদাতু দাতিমন নাবুওয়যাহ, (িরয়াদ: দাু তাইবাহ), ১৪১৪ িহ. পৃ.২৭২।  
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এবং েযসব িকতাব িতিন আেু অবতীণর কেরেছন েসসেব ঈমান 

আন’’5F

6। 
এ আয়ােত বলা হেয়েছ েয, েতামরা পূবরবতরী রাসূলুেণর 

িনকট েয িকতাব নািযল করা হেয়েছ তার উপর ঈমান আন। 

িকক এ কথা বলা হয়িন েয, পরবতরীেত যা নািযল হেব তার 

উপরও ঈমান আিনও। পকা�ের পূবরবতরী উ�তেদর েথেক 

আমােদর নবী ও তাঁেক �দ� িকতাব কুরআন অনুসরেণর 

অি�কার েনয়া হেয়িছল। মহান আ�াহ বেলনঃ 

َم �َّبِّ�ِ  ﴿  ٰ َم ِّي  َ َّ خم م �
م
ٰ ٖ  ۧۡۡ  أ ٰم ِن كِ ّّ َم ٓ ءمبتمۡيَتَ�م  م ةٖ  نم ل َم َُّم  ومِحۡ�

َم  جم  ِ ّ ٞق ل ّدِ صم ّّ  َٞ ل َُ َ�ۡم رم ۡرَ�ۡم  ٓءم ۡقرم
م
أ َم ءم ۥۚ قم  نَّه َ َُ من َم ّ بِهِو وم ََ ِّ َۡم َم َ�ۡم  عم ّم

ِنم  ّّ َ�م  عم ّم  ۠ نم 
م
� ِ وم َدوب ۡشهم َم فّم ۚ قم  ۡرنم  ۡقرم

م
ِ أ ٰلَِ�ۡم إِۡ�ِ � قم لَٓلب ٰ �م م ۡ َ�ۡم �م خم

م
أ وم

ِٰهِدينم  َّ  ]٨١: آل عمرمن [﴾�ل

‘‘�রণ কর, যদন আ�াহ নবীেদর অংুীকার িনেয়িছেলন েয, 

েতামােদরেক িকতাব ও িহকমত যা িকছু িদেয়িছ তারপর েতামােদর 

কােছ যা আেছ তার সমথরক্েপ যদন একজন রাসুল আসেব তদন 

েতামরা অবশযই তাঁর �িত ঈমান আনেব এবং তাঁেক সাহাযয 

করেব।’ িতিন বলেলন, ‘েতামরা িক �ীকার করেল? এবং এ 

                                                            
6 সূরা আন-িনসা: ১৩৬।  
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স�েকর আমার অংুীকার িক েতামরা �হণ করেল?’ তারা বলল, 

‘আমরা �ীকার করলাম।’ িতিন বলেলন, ‘তেব েতামরা সাকী থাক 

এবং আিমও েতামােদর সােথ সাকী রইলাম’’6F

7। 
এ আয়ােত রাসূল বেল আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক উে�শয েনয়া হেয়েছ। সুতরাং তার উপর 

ঈমান আনয়ন করার জনয সম� নবী-রাসূলুণ আিদ� 

হেয়িছেলন। িকক মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 

এ অি�কার েনয়া হয়িন, কারণ তারপের আর েকান নবী-রাসূল 

আসেব না।  

1.2 নবী-রাসূল ে�রেণর ধারার পিরসমাি� সং�া� পিব� 

হাদীস েথেক উুৃিতঃ 

পিব� কুরআেন েয ভােব ��ভােব মুহা�াদ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েশষ নবী েঘাষনা করা হেয়েছ েতমিনভােব 

িবিভ� হাদীেসও তা এেসেছ। িনে� কেয়কিট িবদযাত হাদীস বণরনা 

করিছঃ  

এক. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনঃ 

‘আমার উ�েতর মধয েথেক অেনক িমথযাবািদর উ ব 

                                                            
7 সূরা আেল ইমরান: ৮১।  
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ঘটেব যারা �েতযেকই মেন করেব েয, েস নবী, অথ  

আিম নবীেদর েশষ, আমার পের আর েকান নবী 

েনই৭F

8।’ 
দুই. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলনঃ 

‘আিম নবীেদর েনতা, ুবর কের বলিছ না। আিম েশষ 

নবী, ুবর কের বলিছ না। আিম �থম সুপািরশকারী 

এবং �থম যার সুপািরশ �হণ করা হেব, এটাও ুবর 

কের বলিছ না।৮F

9’ 

িতন. নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলনঃ ‘আিম 

হাজার হাজার নবীেদর েশষ নবী। �েতযক অনুসৃত 

নবীই তােদর উ�তেক দা�ােলর ভয় েদিদেয়েছন’9F

10। 

                                                            
8 আত-িতরিমযী , আবু ঈসা মুহা�াদ ইবন ঈসা, আল-জােমউত িতরিমযী, 

( বুত, দাুল কুতুবুল ইলিময়যাহ), ১৪১৮িহ, হাদীস নং (২২১৯)।  
9 ইবন হা�ল , আহমাদ ইবন মুহা�াদ, আল-মুসনাদ দ. ১ পৃ.২৭।  
10 হািকম আন-িনশাপুরী : আবু আবদু�াহ মুহা�াদ ইবন আ�ু�াহ, আল-

মু�াদরাক ‘আলাস সাহীহাইন, ( বুত, দাুল কুতুবুল ইলিময়যাহ), ১৪১১ িহ, 

দ.২ পৃ.৫৯৭।  
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 ার. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও 

বেলেছনঃ ‘নবুওয়াত েশষ হেয় েুেছ তেব �ে�র 

মাধযেম �া� শভসংবাদ বাকী রেয়েছ ১০F

11’।  
পা ঁ. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও 

বেলেছনঃ ‘বনী ইসরাঈলেদরেক তােদর নবীরা শাসন 

করত। যদন েকান নবী মারা েযত তদিন অনয নবী তার 

�লািভিষ� হেতা। িকক আমার পের েকান নবী েনই। 

তেব অেনক দলীফা হেব আর তােদর সংদযাও েবশী 

হেব১১F

12।’ 
ছয়. তাছাড়া ‘আমার পের আর েকান নবী েনই’ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এ উি� মুতাওয়ািতর 

বা অকাটযভােব অুিণত অসংদয বণরনায় এেসেছ১২F

13।  

                                                            
11 ইবন হা�ল আল-মুসনাদ, ( বুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী), ১৪১৪ িহ. 

দ.৬ পৃ. ৩৮১।  
12 বুদারী , মুহা�াদ ইবন ইসমাঈল, আস-জােম আস-সহীহ, (িরয়াদ: দাুস 

সালাম), ১৪১৭ িহ. হাদীস নং (৩২৬৮),  সহীহ মুসিলম , ইবন হা�াজ 

আল-কুশায়রী, (কায়েরা: দাুল হাদীস), ১৪১২ িহ. আস-সহীহ, হাদীস নং 

(১৮৪২)।  
13 আল-ুােমদী , �াগ� পৃ. ৩১।  
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1.3 নবী-রাসূল ে�রেণর ধারার পিরসমাি� �মাণকারী সাহাবা, 

তােবয়ীন ও ইমামুেণর কিতপয় গুিপূণর কমরকাভঃ  

  সাহাবােয় িকরামুণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর মৃতুযর পর নবুওয়েতর দাবীদারেদর 

িবুেু সবরা্ক যুু কেরিছেলন। 

  েয সম� হাদীেস ‘দাতেম নবুওয়াত’ বা নবী-

রাসূল ে�রেণর ধারার পিরসমাি� সাবয� হেয়েছ 

েসগেলা সাহাবাুণই বণরনা কেরেছন।  

  এ সম� হাদীস অতয� অকাটযভােব এত অিধক 

হাের বিণরত হেয়েছ েয, এদােন সোেহর েকান 

অবকাশ থােক না।  

  েয সম� সাহাবা েথেক হাদীেস ‘দাতেম নবুওয়াত’ 

সং�া� হাদীস বিণরত হেয়েছ তােদর সংদযাঃ ৩৭ 

জেন দাঁিড়েয়েছ১৩F

14।  

                                                            
14 �াগ� পৃ. ৬৭, আত-তাইেয়যব, আস‘আদ মুহা�াদ, আল-মুতানািববয়ূন, 

নাশআতুহম, উসুলুহম ওয়া িনহায়াতুহম, ( বুত, দাু ইবন হাযম), 

১৪১৭িহ. পৃ. ১৪.  
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তাছাড়া উ�েতর সতযিন� আেলমুণ এ বযাপাের েবশ িকছু 

গুিপূণর ম�বয কেরেছন, িনে� এর কেয়কিট উুৃত করা 

হেলাঃ  

  ইমাম আবু হািনফা রােহমাহ�াহর সমেয় এক 

বযি� নবুওয়েতর দাবী করল এবং তার দাবীর 

সমথরেন দলীল-�মাণািদ উ�াপেনর সুেযাু  াইল। 

তদন ইমাম আবু হািনফা রােহমাহ�াহ 

বেলিছেলনঃ ‘েয েকউ তার েথেক তার 

নবুওয়েতর সমথরেন েকান দলীল-�মাণ েপশ 

করেত বলেব েস কােফর হেয় যােব; েকননা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছনঃ ‘আমার পের েকান নবী েনই’ 14F

15’। 
অথরাৎ, নবুওয়েতর দাবীদারেদরেক তােদর দাবীর 

সমথরেন েকান �মাণ বা যুি�-তকর েপশ করারও 

সুেযাু েদয়া যােব না; কারণ এটা আমােদর 

কুরআন ও হাদীেসর সরাসির িবপরীত কাজ।  

                                                            
15 আল-কারদারী, মানােকেব আবু হািনফা, ( বুত, দাুল মা‘িরফাহ), ১৪১২ 

িহ, দ.১, পৃ.১৬১।  
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  ইমাম আবু ইউসুফ রােহমাহ�াহ বেলনঃ ‘যিদ 

েকান নবুওয়েতর দাবীদার েবর হয় এবং 

নবুওয়েতর দাবী কের তদন েয েকউ তার কােছ 

তার দাবীর সমথরেন �মাণ েপশ করেত বলেব, 

েস িনেজই কােফর হেয় যােব। কারণ, তদন েস 

সরাসির কুরআন ও সহীহ সু�াহেক অ�ীকার 

কেরেছ১৫F

16’। 
  ইমাম তাহাভী রােহমাহ�াহ বেলনঃ ‘মুহা�াদ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নবীেদর মেধয েশষ 

নবী, সম� মু�াকীেদর ইমাম এবং সম� 

রাসূলেদর েনতা। তাঁর পের এ ধরেনর যাবতীয় 

দাবী পথ��তা ও �বৃি�র অনুসরণ১৬F

17’।   
 

                                                            
16 আল-ুােমদী, �াগ� পৃ. ৭২।  
17 আত-তাহাভী, আবু জা‘ফর মুহা�াদ ইবন সালামাহ আল-আযদী, আল-

আকীদাতুত তাহাভীয়যাহ, (িরয়াদ, ওযারাতুশ শয়ুনুল ইসলািময়যাহ), স�াদনা: 

শায়দ আহমাদ শােকর, ১৪২২ িহ. পৃ. ৯৫।  
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2. যুেু যুেু নবুওয়ােতর দাবীদারেদর উৎপাত 

আেুই বলা হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁর উ�তেক ভভ নবীেদর উ�ােনর িবষেয় পূবরােেই 

সতকর কেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন, ‘আমার পের ি�েশর মত 

িমথুযক, দা�াল বা �তারক েলােকর উ ব না ঘটা পযর� িকয়ামত 

আসেব না, যােদর �েতযেকই ধারনা করেব েয, েস আ�া� 

রাসূল১৭F

18’।  
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ভিবষযষানী 

�মািণত হেয়েছ। যুেু যুেু ভভ নবীেদর উ�ান ঘেটেছ। িনে� 

তােদর উ�ান, পতন ও িবিভ� কমরকাভ স�েকর আেলাকপাত করা 

হেব।  

2.1. ইসলােমর �াথিমক যুেু ভভ নবীেদর উ�ান 

ইসলােমর �াথিমক যুু েথেকই ভভ নবীেদর উ�ান শু 

হয়। সব�থম েয সম� ভেভর উৎপি� হেয়িছল তারা হেলা, 

আল-আসওয়াদ আল-আনাসী, তুলাইহা ইবন দুয়াইিলদ, 

                                                            
18 বুদারী, �াগ�, হাদীস নং ৩৪১৩, ৬৫৩৬, মুসিলম, �াগ�, হাদীস নং 

১৫৭।  
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মুসাইলামাহ আল-কাযযাব এবং সাজাহ। িনে� তােদর �েতযেকর 

পিরি ত ও পিরণিত েদয়া হেলা।   

২.১.১ আল-আসওয়াদ আল-আনাসীঃ  

তার নাম িছল ‘আবহালাহ’ িপতার নাম কা‘ব১৮F

19। সবরদা 

পাুড়ী পড়া ও মুদ ঢাকা অব�ায় থাকত। িবিভ� েতেলসমািত 

িদেয় মানুষেদর েধাকা িদত। ইয়ামােনর এক িবরাট অংেশ েস 

তার �ভাব িব�ার করেত সমথর হেলা। একসময় মুসলমানুণ 

তার অনুসারীেদর ভেয় ভীত হেয় পড়ল। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় হ� েথেক িফের মদীনায় এেস এসব 

ঘটনা জানেত পারেলন। িতিন মুসলমানেদরেক এ েফতনা ুেদ 

দাড়ােনার িনেদরশ িদেলন। মুসলমানুণ তার  ী (িযিন সিতযকার 

ঈমানদার মিহলা িছেলন) তার সহেযািুতায় তােক হতযা করেলন। 

তার সময়কাল িছল মা� িতন মাস। মতা�ের  ার মাস। তার 

মৃতুযর সােথ সােথ তার সাথীরা পুনরায় ইসলােমর ছায়াতেল িফের 

আসেত শু কের১৯F

20।  
                                                            
19 ইবুনল আসীর, আল-কািমল িফত তািরদ, ( বুত: দাুল মা‘িরফাহ), ১৪২০ 

িহ, দ.২, পৃ.৩৩৬।  
20 ইবন কাসীর, আবুল িফদা ইসমাইল ইবন উমর ইবন কাসীর, আল-িবদায়াহ 

ওয়ান িনহায়াহ, (িমশর, দাু হাজার), ১৪১৮ িহ,দ.৬, পৃ.৩০৭।  
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২.১.২ তুলাইহা ইবন দুয়াইিলদঃ 

তার নাম তুলাইহা, িপতার নাম দুয়াইিলদ, েুা� বনু 

আসাদ। েস আরেবর সাহসী বীরেদর অনযতম িছল। িহজরী নবম 

সেন েস বনু আসাদ েুাে�র �িতিনিধেদর সােথ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ েদদা করেত আেস এবং 

তার �জািতর সােথ ইসলাম �হণ কের। তারপর েস তার েদেশ 

িফের িুেয় নবুওয়েতর দাবী কের বেস। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃরক িনযু� ুভণরর ষারার ইবনুল-

আযওয়ার তােক আ�মন কের িকক তরবারী আঘােত তার 

শরীের কাজ কেরিন। এটা েদেদ মানুেষর মেধয তার গুি েবেড় 

যায়। আরেবর বনু আসাদ, ুাতফান এবং িাই েুাে�র 

অপিরনামদশরী অেনেকই তার সাথী হেয় যায়২০F

21। ইতযবসের 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মারা যান।  

আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ দলীফা হেয় তার িবুেু 

দােলদ ইবন ওয়ািলদেক ে�রণ কেরন। েস যুেু তুলাইহা 

েশা নীয়ভােব পরািজত হেয় তার  ী সহ িসিরয়ায় পলায়ন কের। 

                                                            
21 আত-িাবারী , আবু জাফর মুহা�াদ ইবন জারীর, তািরদুল উমােম ওয়াল 

মুলুক, ( বুত: দাুল কুতুবুল ইলিময়যাহ), ১৪০৭ িহ, দ. ৩, পৃ. ২৬১।  
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েসদােন থাকা অব�ায় েস পুনরায় ইসলাম �হণ কের এবং তার 

পরবতরী জীবন ইসলােমর ছায়াতেলই কািটেয়িছল। পরবতরীেত 

নাহাওয়াোর যুেু মুসলমানেদর সহেযািুতা কেরিছল এবং েস 

যুেুই শহীদ হেয়িছেলন২১F

22।  
 

২.১.৩. মুসাইলামাহ আল কাযযাবঃ   

তার নাম মুসাইলামাহ, িপতা সুমামাহ, েুা� বনু হািনফা। 

নাজেদর ইয়ামামাহ অ�েলর আল-আইিনয়যাহ এলাকায় তার 

জ�। েলােকরা তােক রাহমানুল ইয়ামামাহ বলত। িহজরী নবম 

সেন তার েুা� বনু হািনফার সােথ েস রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দরবাের হািজর হয়। েস তদন বেলিছল 

েয, মুহা�দ যিদ আমােক তার সােথ নবুওয়েত অংশীদার েমেন 

েনয় তেব আিম তার অনুসরণ করেবা। তদন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম সােবত ইবন কােয়স রািদয়া�াহ ‘আনহেক 

সােথ িনেয় তার কােছ এক দভ ুােছর েছাট ডাল িনেয় এেস 

তােক উে�শয কের বলেলনঃ ‘যিদ তুিম আমার কােছ এ কাঠিটও 

�তযাশা কর, তাহেলও আিম েতামােক তা িদব না। আ�া� িনেদরশ 

                                                            
22 আল-উমারী, আহমাদ মারয়ী, দাসােয়সুর িরসালাতুল মুহা�ািদয়যাহ, মা�াসর 

িথিসস, (ম�া: উ�ুল কুরা ইউিনভািসিট), ১৩৯৮ িহ, পৃ. ২৩৮।  
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নবুওয়াত বা ওহী েতামার ভােুয জুটেব না। যিদ তুিম েতামার 

েদেশ িফের যাও তেব িতিন (আ�াহ) েতামােক জবাই করেবন২২F

23।  
ইয়ামামায় িফের িুেয় মুসাইলামাহ মুরতাদ হেয় যায় এবং 

নবুওয়েতর দাবী কের বেস ও িবিভ� কথা িমথযা বািনেয় বলেত 

আর� কের। তারপর দশম িহজরী সেন মদীনায় তার পক েথেক 

দূত ে�রণ কের এবং তােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সােথ নবুওয়েতর অংশীদার িহেসেব েমেন েনয়ার 

আহবান জানায়। তদন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তার উ�ের িলেদ পািঠেয়িছেলন েয, ‘‘িবসিম�ািহর রাহমান, 

আ�াহ র রাসূল মুহা�াদ হেত িমথুযক মুসাইলামাহর �িত। েয 

িহদােয়ত অনুসরণ কের তার �িত সালাম। তারপরঃ যমীেনর 

মািলকানা আ�া�ই। িতিন তার বাাােদর মােঝ যােক ই�া 

ওয়ািরশ বানান। আর শভ পিরণাম শধু মু�াকীেদর জনয।২৩F

24’’ 

                                                            
23 বুদারী, �াগ�, হাদীস নং ৩৪২৪, মুসিলম, �াগ�, হাদীস নং 

২২৭৩,২২৭৪।  
24 আল-হাইসামী, নূু�ীন, মাজমা‘উয যাওয়ােয়দ ওয়া মানবা‘উল ফাওয়ােয়দ, 

( বুত: মুআসসাসাতুল মা‘আিরফ), ১৪০৬িহ, দ. ৫, পৃ. ৫৬৭। ইবন িহশাম, 

আ�ুল মািলক, আসসীরাতুন নাবওয়ীয়যাহ, ( বুত, দাুল মা‘িরফাহ), ১৪১১ 

িহ, দ.৪, পৃ. ৩৪৮।  
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 ইতযবসের রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মারা 

েুেলন। আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ দলীফা িনযু� হেলন। িতিন 

দােলদ ইবন ওয়ালীদ, ইকিরমা ইবন আিব জাহল এবং শরাহবীল 

ইবন হাসানাহ রািদয়া�াহ ‘আনহম এর েনতৃেি এক িবরাট বািহনী 

ে�রণ করেলন। তারা তার শি�েক �ংস করেত সামথর হেলন। 

রাসূেলর  া া হামযা রািদয়া�াহ ‘আনহেক িযিন শহীদ কেরিছেলন 

েসই ওয়াহশী পরবতরীেত ইসলাম �হণ কেরিছেলন। িতিন এ যুেু 

মুসাইলামাহেক হতযা কেরিছেলন।  

তার মৃতুযর সােথ সােথই সম� মানুষ  দীন ইসলােমর 

িদেক �তযাবতরন কের। এটা িছল িহজরী ১১ তম সেনর ঘটনা২৪F

25। 
  

২.১.৪. সাজাহ িব� হািরস  

এ মিহলার পূণর নাম, সাজাহ িবনত হািরস ইবন সুওয়াইদ 

ইবন উকফান। েস িসিরয়ার আরবয েুা� বনু তাুিলেবর 

নাসারােদর অ�ভুর� িছল। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর মৃতুযর পের েস নবুওয়ােতর দাবী কের। তার 

েুাে�র েলােকরা তােক সহেযািুতা কের। েস আেশ পােশর 

অনযানয েুাে�র উপর �াধানয িব�ার করেত সামথর হয়। এমনিক 

                                                            
25 ইবন কাসীর : �াগ�, দ.৬, পৃ.৩২৩।  
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তার কমতায় ভীত হেয় মুসাইলামাহ তার সােথ সিের ��াব 

কের। সিের মজিলেস মুসাইলামাহ তােক িবেয়র ��াব কের 

এবং তার সােথ িতনিদন অব�ান কের। তারপর েস বনু 

তাুিলেব অব�ান করেত থােক২৫F

26।  
পরবতরীেত আমীের মুয়ািবয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ তােক 

েদশতযাু করেত বাধয করেল েস ইরােকর বাসরায়  েল যায় 

এবং েসদােন অব�ান কের। অিধকাংশ ঐিতহািসকেদর মেত েস 

পরবতরীেত ইসলাম �হণ কেরিছল এবং সাহাবী সামুরাহ ইবন 

জুনদুব রািদয়া�াহ ‘আনহ তার মৃতুযর পর তার উপর জানাযার 

সালাত আদায় কেরিছেলন২৬F

27।  
 

                                                            
26 এদােন এটা সু�� েয, মুসলমানুণ তার িবুেু যুু কেরিন কারণ েস 

নাসারােদর অ�ভুর� িছল। েস পূেবর মুসলমান হয়িন এবং মুতরাদও িছল না। 

তাছাড়া েস তদন মুসলমানেদর িবুেু িনেজেক জড়ায়িন।  
27 আত-তাবারী, �াগ�, দ.৩, পৃ.২৭১, ইবন কাসীর, �াগ�, দ. ৬, পৃ. ৩১৯, 

ইবনুল আসীর, �াগ�, দ. ২, পৃ.৩৫৭।  
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2.2. উমাইয়া ও আববাসী যুেু ভভ নবীেদর উ�ান 

উমাইয়া ও আববাসী যুেুও েবশ কেয়কজন িনেজেদরেক 

নবী বেল দাবী কেরিছল। িনে� তােদর মেধয িবদযাতেদর 

আেলা না করা হেলাঃ  

2.2.1. আল-মুদতার 

তার নামঃ আল মুদতার, িপতার নামঃ আবু উবাইদ ইবন 

মাসউদ। েুা� বনু সাকীফ। তার িপতা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীব�শায়ই ইসলাম �হণ কেরিছেলন 

িকক িতিন তােক েদদার েসৗভাুয লাভ কেরনিন। এ জনয তােক 

েকউ সাহাবী িহেসেব ুণয কেরিন। ইবনুল আসীর বেলনঃ তার 

িপতা ইসলােমর েদদমেত িনেজেক িবিলেয় িদেয়িছেলন এবং 

পারিসকেদর সােথ যুেু শহীদ হেয়িছেলন।  

িকক তার পু� মুদতার। েস �থেম িনেজেক িশয়ােদর 

মতবােদ িব�াসী বেল � ার করল। তারপর বলেত শু করল 

েয, তার কােছ িজবরীল িফির�া আেস এবং তােক জািনেয় েদয়। 

এভােব েস নবুওয়ােতর দাবী কের বেস। িশয়া মতবােদর 

অনুসারীরা তার আনুুতয করল। ফেল েস ভীষণ শি�শালী হেয় 

ইরােকর কূফা নুরী দদল কের বেস। তদন আ�ু�াহ ইবন 

যুবাইর তার ভাই মুস‘আব ইবন যুবাইরেক তার িবুেু যুু 
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করার িনেদরশ িদেলন। তােদর মেধয েবশ কেয়কবার যুু হওয়ার 

পর িহজরী ৬৭ সেন েস  ুড়া�ভােব পরািজত ও িনহত হয়২৭F

28।  
 

2.2.2. আল-হােরস ইবন সা‘য়ীদ 

তার নামঃ আল হােরস ইবন সা‘য়ীদ, দাস ে�ণীর অ�ভুর� 

িছল। দােমে� অব�ান করত। েসদােন েস ইবাদত ও 

পরেহযুারীেত �িসিু লাভ কের। িকক পরবতরীেত েস পদদিলত 

হেয় পেড়। �াথিমক জীবেন তার অব�া এমন িছল েয, তােক 

েদদেল ও তার কথা শনেল সবাই �ভািবত না হেয় পারত না। 

ইেতামেধয েস িবিভ�ভােব শয়তান কতৃরক �তািরত হেত আর� 

কের। েস তার িপতার িনকট তার িবিভ� অব�া িলেদ পাঠায় েয, 

আমােক মেন হে� শয়তান কু�েরা না িদে�। িকক তার িপতা 

তােক এ ধারণা িদেত সকম হয় েয, তুিম েতা আেবদ মানুষ, 

েতামােক শয়তান �েরা না িদেব েকন? সুতরাং যা েদদছ তাই 

বেল েবড়ায়। এেত েস আেরা েবশী উৎসাহী হেয় যায় এবং 

নবুওয়েতর দাবী কের বেস। দলীফা আ�ুল মােলক ইবন 

মারওয়ান তােক েডেক এেন আেলমেদর মাধযেম অেনক উপেদশ 

                                                            
28 আল-বাুদাদী, আবু মনসূর, আল-ফারক বাইনাল িফরাক, ( বুত, দাুল 

মা‘িরফাহ), পৃ.৪৫, ইবন কাসীর, �াগ�, দ.৮, পৃ. ২৮৯।  



24 

 

েদয়। িকক েস তার নবুওয়েতর দাবী েথেক িপছপা হয়িন। তদন 

৭৯ িহজরী সােল িতিন তােক শেল িবু কের হতযা কেরন২৮F

29।  
 

2.2.3. বায়ান ইবন সাম‘আন 

তার নামঃ বয়ান ইবন সাম‘আন। েুা�ঃ আন-নাহদী। িতিন 

বনী তামীেমর েলাক িছেলন। িহজরী �থম শতা�ীর েশেষ েস 

নবওয়েতর দাবী কের। তার অনুসারীেদর ‘‘আল-বায়ানীয়যাহ’’ বলা 

হেতা২৯F

30।  
েস িশয়া স�দােয়র েলাক িছল। তাই তার মেধয ইমাম 

িনধরারণ িনেয় জিটলতা কাজ করিছল। তার মেত আলী রািদয়া�াহ 

‘আনহর পু� ‘মুহা�াদ আল-হানাফীয়যাহ’র পু� আবু হািশম হেলা 

হ� ইমাম। আবু হািশেমর মৃতুযর পর ইমামত বা িশয়ােদর েনতৃি 

তার অথরাৎ, বায়ান ইবন সাম‘আেনর উপর অিপরত হেয়েছ। েস 

অ ুত িকছু িব�ােসর অিধকারী িছল। েস মেন করত েয, আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহর কােছ আ�াহ   র িকছু অংশ বতরমান 
                                                            
29 ইবনুল জাওযী , আবুল ফারজ আ�ুর রহমান, তালবীেস ইবলীস, (দা�াম: 

দাু ইবনুল জাওযী), ১৪২০িহ, পৃ. ৪২৯। ইবন কাসীর, �াগ�, দ.৯, পৃ. 

২৮।  
30 আশ-শাহরা�ানী, মুহা�াদ ইবন আ�ুল করীম, আল-িমলাল ওয়ান িনহাল, 

( বুত: দাুল কুতুবুল ইলিময়যাহ), ১৪১৩, দ.১, পৃ. ১৭৬।  
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(নাউযুিব�াহ) েস িহেসেব এিট ধীের ধীের পুনজর�বাদ মতবােদর 

মাধযেম তার (বয়ান ইবন সাম‘আেনর) মেধযও সি�েবিশত 

হেয়েছ। (নাউযুিব�াহ)। েশষ পযর� েস নবওয়েতর দাবী করল।  

েস যুেুর ইরােকর িবদযাত ুভণরর দািলদ ইবন আবদু�াহ 

আল-কাছরীেক তার স�েকর জানােনা হেলা িতিন িবিভ� ভােব 

�ে �া  ািলেয় তােক পাকড়াও করেত সামথর হন। িতিন তােক 

শেল  িড়েয় হতযা কেরন। কারও কারও মেত তােক িতিন পুিড়েয় 

েমেরিছেলন৩০F

31। 
  

2.2.4. আল-মুুীরাহ ইবন সা‘ঈদ আল-‘ইজলী 

তার নামঃ আল-মুুীরাহ ইবন সা‘ঈদ। েুা�ঃ আল 

‘ইজলী। েস কুফার অিধবাসী িছল। ইরােকর ুভণরর দািলদ ইবন 

আ�ু�াহ আল-কাছরীর দাস িছল৩১F

32।  
িনেজ িশয়া মতবােদ িব�াসী হওয়ায় তার মেধয ইমাম 

হওয়ার �বণতা লকয করা যায়। েস  �থেম দাবী কের বসল েয, 

                                                            
31 ইবন হাযম, আবু মুহা�াদ আলী ইবন আহমাদ, আল-িফসাল িফল িমলাল 

ওয়াল আহওয়ািয় ওয়ান িনহাল, (কায়েরা, মাকতাবাতুল দানিজ), দ.৪, পৃ. 

১৮৫।  
32 আশ-শাহরা�ানী, �াগ�, দ.১, পৃ. ১৭৬।  
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মুহা�াদ ইবন আ�ু�াহ ইবনুল হাসান ‘নাফেস যাকীয়যাহ’ এর 

উ�রসূরী ইমাম। িকছুিদন পর দাবী কের বসল েয, েস রাসূল 

এবং িজবরীল তার কােছ ওহী িনেয় আেস। তাছাড়া আ�াহ 

তা‘আলা স�েকর এমন সব বােজ ম�বয করেত লাুল যা েকান 

সু� িবেবক েমেন েনয় না৩২F

33।  
ইরােকর ুভণরর দািলদ ইবন আ�ু�াহ আল-কাছরী তার 

স�েকর জানার পর তােক পাকড়াও করেলন এবং তােক আগেন 

ঝাঁপ িদেত বলেলন। িকক েস তা করেত সমথর হেলা না। 

এমতাব�ায় িতিন তােক ১১৯ িহজরী সেন হতযা কেরন৩৩F

34। েকান 

েকান ঐিতহািসেকর মেত, তােক আগেন পুিড়েয় হতযা করা 

হয়৩৪F

35।  
 

2.2.5. আবু মানসূর আল-‘ইজলী 

েলাকিট তার কুিনয়াত আবু মানসূর নােমই �িসু। েসও 

আল-‘ইজলী েুাে�র েলাক িছল। কুফায় বসবাস করত। তেব েস 

েমােটই েলদাপড়া জানত না।  

                                                            
33 আল-বাুদাদী, �াগ�, পৃ. ২৩৯।  
34 ইবন কাসীর, �াগ�, দ.৯, পৃ. ৩২৩।  
35 আল-ুােমদী, �াগ�, পৃ. ২৩২।  
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েলাকিট িশয়া স�দােয়র েলাক িছল। েস �থেম িনেজেক 

‘আবু জা‘ফর মুহা�াদ ইবন আলী ইবন আল-হসাইন ‘‘আল-

বােকর’’এর দলীফা দাবী করত। পরবতরীেত দাবী করল েয, আল-

বােকর তােক ইমামেতর দািয়ি �দান কের েুেছন৩৫F

36।  
তারপর েস েঘাষণা করল েয, িরসালেতর ধারা সমা� 

হয়িন। আলী ইবন আবী তােলব একজন রাসূল। অনু্পভােব 

হাসান, হসাইন এবং হসাইেনর স�ানুণ সবাই রাসূল। তারপর 

যদন (তার ধারণা মেত) মুহা�াদ আল বােকর তােক �িতিনিধ 

িনেয়াু কেরেছ সুতরাং েসও রাসূল। এরপর দাবী করল েয, 

িজবরীল তার কােছ ওহী িনেয় আেস।  

দলীফা িহশাম ইবন আবদুল মািলক এর িদলাফত কােল 

তার পক েথেক িনযু� ইরােকর ুভণরর ইউসুফ ইবন উমর আস-

সাকাফী তােক পাকড়াও কের এবং শেলর মাধযেম হতযা কের৩৬F

37।  
 

2.2.6. আবুল দা�াব আল-আসাদী 

তার নামঃ মুহা�াদ ইবন আিব যয়নব৩৭F

38। কূফার বনী 

আসাদ েুাে�র দাস িছল। েস ইমাম জা‘ফর সােদেকর মাযহােবর 

                                                            
36 আল-বাুদাদী, �াগ�, পৃ. ২৩৪।  
37 আল-ুােমদী, �াগ�, পৃ. ২৩৪।  
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অনুসারী বেল িনেজেক পির য় িদত। িকক ইমাম জা‘ফর সােদক 

তার আ ার-আ রণ স�েকর অবুত হেয় তার সােথ যাবতীয় 

স�কর িছ� কেরন৩৮F

39।  
এেত েস রাুাি�ত হেয় িনেজেক ইমাম েঘাষণা কের বেস। 

এভােব পযরায়�েম েস নবুওয়েতর দাবী কের এবং জা�াত ও 

জাহা�াম অ�ীকার কের বেস। 

আববাসী দলীফা মানসূর তার স�েকর জানার পর কূফার 

ুভণরর ঈসা ইবন মূসােক তােক ে�ফতার করার িনেদরশ িদেলন। 

ঈসা ইবন মূসা তােক ে�ফতার ও হতযা করেলন। মতা�ের িতিন 

তােক শেল  িড়েয় হতযা কেরন৩৯F

40। 
  

                                                                                                               
38 আল-আশ‘আরী , আবুল হাসান আলী, মাকালাতুল ইসলািময়যীন, ( বুত, 

আল-মাকতাবাতুল আসিরয়যাহ), ১৪১১ িহ. দ. ১, পৃ. ৭৬।  
39 আশ-শাহরা�ানী , �াগ�, দ.১, পৃ. ১৭৯।  
40 আল-ুােমদী, �াগ�, পৃ. ২৩৬। 
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2.2.7. আলী ইবন ফাদল আল-িহময়ারী 

তার নামঃ আলী ইবন ফাদল ইবন আহমাদ আল-দানফারী 

আল-িহময়ারী৪০F

41। িশয়া স�দােয়র েলাক িছল। েস হ� ও 

কারবালায় হসাইেনর কবর িযয়ারেতর উে�েশয েবর হওয়ার পর 

উবাইদু�াহ ইবন মাইমূন আল-কা�াহ নামক কারামাতী 

(িকরমতী) স�দােয়র েনতার সােথ সাকাত হয়। উবাইদু�াহ এ 

েলাকেক েদেদই বুঝেত পারল েয তােক পথ��তায় দাটােনা 

যােব। সুতরাং েস তােক ইয়ােমেন �িতিনিধ িনযু� করল।  

ইয়ােমেন িফের আলী ইবন ফাদল িনেজেক বড় সূফী 

িহেসেব �কাশ করল। েলােকরা তার  ারপােশ জেড়া হেত 

লাুল। এভােব েস কমতাধর বযি�েত পিরণত হয় এবং 

ইয়ামেনর িবরাট অংশ দদল কের েনয়। তারপর ‘সান‘আ’য় 

                                                            
41 ইবন দালদুন, আ�ুর রহমান, িদওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল দাবার.. ( বুত, 

মুআসসাসাতু জামাল িলততাবা‘আিত ওয়ান নাশির), দ.৪, পৃ.৩০-৩৪, আল-

মাকরীযী, ইে�‘আযুল হনাফা, ( বুত: দাুল মা‘িরফাহ), ১৪১৩ িহ. দ.১, পৃ. 

১২, আল-ইয়ােফ‘য়ী, িমরআতুল িজনান, হায়দরাবাদ, ১৩৩৭ িহ. দ.১, ৪৪৬, 

৪৭০, আল-মাস‘উদী: মাুজুয যাহাব,  বুত, দাুল কুতুবুল ইলিময়যাহ, ১৩৯১ 

িহ.দ.১, ৮৬, ও দ.২, ১৫৪, িযিরকলী : দাইুি�ন, আল-আ‘লাম,  বুত, দাুল 

ইলম িললমালাইন, দ.৪, পৃ. ৩১৯, দ.৫, ১৯৪, দ.৭, ১৩৫, দ.৮, ১৪১।  
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�েবশ কের েসদানকার এক মসিজেদর িম�ের উেঠ িনেজেক নবী 

িহেসেব দাবী কের এবং �ভাব িব�ার করেত থােক। 

ইয়ামনবাসীুণ তার অতযা াের অিত� হেয় উেঠ এবং তােক 

হতযার সুেযাু দঁুজেত থােক। িকক েকানভােবই তারা এ কােজ 

সফল হি�ল না। েশষ পযর� একজন িবব ডা�ার তার কেক 

�েবশ কের তােক হতযা করল। আর েসটা িছল ৩০৩ িহজরী 

সেনর ঘটনা৪১F

42।  
 

3. পরবতরীকােলর নবুওয়েতর দাবীদার 

আববাসী যুেুর েশেষর িদেক মুসলমানেদর অব�া 

েশা নীয় হেয় পড়েলও নবুওয়েতর দাবীদারেদর সংদযা তদন 

উে�দেযাুয পযরােয় িছল না। তারপর উসমানীয় তুকরী িদলাফত 

�িত�া হওয়ার পর নবুওয়েতর দাবীদারেদর পুনু�ান ঘটেত 

থােক। পরবতরীেত তুকরী িদলাফত অবসান হেয় যাওয়ার পর এ 

িফতনা আরও বযাপক আকার ধারণ কের। ইসলােমর �াথিমক 

যুু এবং উমাইয়া ও আববাসীয় যুেুর িমথযা নবুওয়েতর 

দাবীদারেদর েশষ পিরণিত এই িছল েয, তারা তৎকালীন দলীফা 

বা ুভণরেরর হ�েকেপ অবদিমত হয়। ফেল তােদর েকান 
                                                            
42 আল-ুােমদী, �াগ�, পৃ. ৩৩৮।  
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অনুসারী অবিশ� থােক না। িকক ১৯২৩ �ী�াে� মুসিলম 

িদলাফেতর পতেনর পর দীন িবেরাধী কমরকােভর �িতকােরর 

ধারা �� হেয় যায়। এমতাব�ায় মুসলমানুণ েকাভ �কােশর 

মেধযই তােদর অিধকাংশ কমরকাভ সীমাবু রােদ। ফেল এ যুেু 

যারা নবুওয়েতর িমথযা দাবী কেরিছল তােদর দমন করা স�ব 

হেয় উেঠিন।  

এ সময়কার নবুওয়েতর দাবীদারেদর মেধয যারা েবশী 

�ভাব িব�ার করেত েপেরিছল তােদর মেধয িনে�া� বযি�গেলা 

অনযতমঃ  
 

3.1. আলী মুহা�াদ আলী মীযরা। (আল-বাব) 

১৮১৯ �ী�াে� ইরােনর শীরােজ িশয়া স�দােয়র এক 

ধনাঢয বযবসায়ী পিরবাের তার জ� হয়। েস িনেজেক আহেল-

বাইত তথা রাসূেলর বংশধর বেল দাবী করত, যা স�ূণর 

িমথযা ার। তার িপতা মারা যাওয়ার পের ম�েব পড়ােলদায় ভিতর 

হেলও েলদাপড়ায় িছল স�ূণর অমেনােযাুী। পরবতরীেত আরবী ও 

ফাসরী ভাষায় দকতা অজরন কের। তারপর েস বযবসায় 

আ্িনেয়াু কের িকক েস বযবসায় ভােলা না করেত েপের বুশহর 
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নুরীেত িুেয় কাপেড়র বযবসা আর� কের এবং তার বযবসায় 

সাফলয অজরন কের৪২F

43।  
এ সমেয় তৎকালীন িশয়া আেলম জাওয়াদ আত-

তাবাতাবায়ীর সােথ তার সাকাত হয় এবং েবশ িকছু িদন তার 

সাি�েধয কাটায়। পরবতরীেত েস বড় ধরেনর আেবদ িহেসেব 

পিরি িত লাভ কের। তারপর েস সুফীবােদ �ভািবত হেয় সেবর�র 

মতবােদ িব�াসী হয়। িকক ধীের ধীের েস দাবী কের বেস েয, 

শীয়ােদর ষাদশ ইমাম ‘‘মাহদী’’র আ্া তার িভতের �েবশ 

কেরেছ৪৩F

44।  
১৮৪৪ �ী�াে� েস িনেজেক মাহদীর কােছ েপৗছার পথ বা 

মাধযম বেল � ার কের। এরপর েস িনেজেক নবী বেল দাবী 

কের৪৪F

45।  

                                                            
43 জহীর, ইহসান ইলাহী, আল-বািবয়যাহ, পৃ.৫১।  
44 �াগ�, পৃ. ৫৩।  
45 আত-তাইেয়যব, আস‘আদ মুহা�াদ, আল-মুতানািববয়ুযন নাশআতুহম 

উসুলুহম ও িনহায়াতুহম,( বুত: দাু ইবন হাযম), �থম সং�রণ, ১৯৯৭, 

পৃ. ৫৬।  
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তৎকালীন ইরান সরকার তােক ে�ফতার কের এবং 

১৮৪৯ �ী�াে� তােক হতযা কের তার লাশেক শহেরর বাইের 

িনেকপ কের৪৫F

46।  
3.2. হসাইন আলী মাযাারানী আল-বাহা 

বাহাঈ স�দােয়র �বতরক হসাইন আলী মাযাাারানী 

১৮১৭ �ী�াে� ইরােনর মাযাাারান শহের জ� �হণ কের। তার 

িশকা জীবেনর শুেত তৎকালীন সমেয় েতহরােন � িলত িবিভ� 

বান আহরন কের। তারপর সুফীবােদ দীিকত হয় এবং সুফীেদর 

মেধয িবেশষ দযািত লাভ কের।  

আলী মুহা�াদ আলী মীযরা বােবর মৃতুযর পর তার 

অনুসারীরা তৎকালীন ইরােনর বাদশাহেক আ�মন করার ফেল 

বাদশাহর  সনযরা তােক এ ষড়যে�র অিভেযােু ে�ফতার কের। 

িকক িকছুিদেনর মেধযই েস ছাড়া পায় এবং বাুদােদ পলায়ন 

কের। েসদােন আলী মুহা�াদ আলী মীযরা বােবর অনুসারীুণ ধীের 

ধীের তার  ারপােশ জেড়া হেত শু কের। এেত েস তার িনেজর 

বযাপাের ভীত হেয় েসদান েথেক কুিদর�ােন পলায়ন কের। েসদােন 

সুফী-দরেবশেদর আদড়ায় অব�ান করেত থােক। পরবতরীেত তার 

                                                            
46 �াগ�।  
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অনুসারীরা তােক বাুদােদ িফের আসেত অনুেরাধ কের। েস 

িফের আসার পর তারা েসদােন বযাপক �াস সৃি� কের। 

এমতাব�ায় তুকরী দলীফা তােদরেক ই�া�ুেল �ানা�েরর িনেদরশ 

েদয়। েসদােনও তারা অনু্প সমসযা সৃি� করেল দলীফা 

তােদরেক ১৮৬৩ �ী�াে� ‘‘আদরানাহ’’ নামক �ােন িনবরাসেন 

পাঠায়। েসদােন তারা তােদর েুাপন দাওয়াত �সািরত কের। 

েসদােন েস িনেজেক পযরায়�েম মাহদী, মাসীহ , নবী এমনিক 

ইলাহ হওয়ারও দাবী কের। ১৮৯২ �ী�াে� ৭৬ বছর বয়েস তার 

মৃতুয হয়৪৬F

47।  
অনযানয নবুওয়েতর ভভ দাবীদারেদর মত তার অনুসারীরা 

েশষ হেয় যায়িন। কারণ উপিনেবশবাদীরা তােদরেক িবিভ�ভােব 

সাহাযয-সহেযািুতা কের ইসলােমর িবুেু িবষ-েফাঁড়া িহেসেব 

দাঁড় কিরেয় েরেদেছ। আজও িবে�র িবিভ� েদেশ তােদর � ার-

� ারণা অবযাহত রেয়েছ৪৭F

48। 

                                                            
47 আল-ওয়াকীল, আ�ুর রাহমান, আল-বাহাইয়যাহ, (কায়েরা: মাতবায়াতুস 

সু�াতুল মুহা�ািদয়যাহ), �থম সং�রণ, ১৯৬২,পৃ.১৪৩-১৪৪।    
48 বাংলােদেশর ঢাকায় হািববু�াহ বাহার কেলেজর পােশ বাহাঈ স�দােয়র 

�ধান েক� অবি�ত। তারা েসদােন সাধারণ মানুষেক িবিভ�ভােব িব�া� ও 

�তািরত করেছ।  
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3.3. েুালাম আহমাদ ইবন মীযরা েুালাম কািদয়ানী  

১৮৩৬ বা ১৮৩৭ অথবা ১৮৩৯ �ী�াে� ভারেতর পা�াব 

�েদেশর গুদাসপুর েজলার কািদয়ান নুরীেত তার জ� হয়। 

িনেজেক েস আহেল বাইত তথা কুরাইশ বংশীয় বেল দাবী করেত 

িষধা কেরিন। অথ  েস িনেজই তার বংশধারা স�েকর িভ� িভ� 

মত িদেয়েছ। একবার বেলেছ েয েস পারসয বংেশা ূত। আবার 

কদেনা কদেনা বলত েয, েস মে�ালীয় বা েমাুল৪৮F

49।  
পা�ােবর তৎকালীন মহারাজা রনিজত িসং এর সমেয় 

মীযরা পিরবােরর �িত মহারাজার দৃি� সু�স� হয়। ফেল তারা 

এলাকায় মহারাজার একিন� ভে� পিরণত হয়। পরবতরীেত 

ইংেরজরা এেদশ দদল করেল মীযরা পিরবার তােদর কৃপা লােভর 

�ে �া  ালায়। মীযরা েুালাম আহমাদ িনেজই ইংেরজ �শাসনেক 

                                                            
49 আবুল হাসান আলী আন-নদভী, আল-কািদয়ানী ওয়াল কািদয়ািনয়যাহ, পৃ. 

২০। জহীর , ইহসান ইলাহী, আল-কািদয়যািনয়যাহ, িদরাসাহ ওয়া তাহলীল পৃ. 

১২৫-১২৬।  
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িবিভ� প�ািদ িদেয় এ িবষয়িটর �ীকৃিত িদেয় কৃপা লােভর 

�ে �া  ালায়৪৯F

50।  
যদন মীযরার বয়স ২৫ বছর হয় তদন েস তৎকালীন 

ইংেরজ সরকােরর অধীেন েকরানীর  াকুরী �হণ কের। ১৮৫৫ 

বা ১৮৫৩ সােল মীযরা েুালাম আহমাদ �থম িবেয় কের।  

১৮৭৯ সােল মীযরা েুালাম �থম দাবী করেত শু কের েয 

েস আ�া� পক েথেক ে�িরত সং�ারক ও সংেশাধনকারী 

রাসূল৫০F

51। ১৮৮৪ সােল েস িষতীয়বার িবেয় কের। এরপর েস 

দাবী কের বেস েয, েসই �িত�ত মাহদী, যার স�েকর িবিভ� 

হাদীেস সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ। তারপর েস িনেজেক নবী বেল 

দাবী কের৫১F

52। তারপর বাকী ৩০ বছর েস েয সম� �� র না 

কের েসগেলােক েস আ�াহ   র পক েথেক অহী বেল দাবী করেত 

থােক৫২F

53। এভােব েস মুসলমানেদর মেধয সবে েয় বড় সমসযা ও 

                                                            
50 আওয়াজী, ড. ুািলব, িফরাকুন মু‘আসারাতুন, দামনাহর: মাকতাবাতু লীনাহ, 

�থম সং�রণ, ১৪১৪ িহ. দ.২ পৃ. ৪৯৭-৫০৩। 
51 আত-তাইেয়যব, �াগ�, পৃ. ৭৬।  
52 �াগ�, পৃ. ৭৭-৭৯।  
53 আওয়াজী, �াগ� দ.২ পৃ. ৪৯১, ৪৯২।  



37 

 

েফতনার সৃি� কের। ১৯০৮ সােল লােহার নুরীেত কেলরা েরােু 

আ�া� হেয় তার মৃতুয হয়। তােক কািদয়ােন দাফন করা হয়৫৩F

54।  
েুালাম আহমাদ কািদয়ানীর অনুসারীরা বতরমােন িবে�র 

অিধকাংশ েদেশ তােদর কমরকাভ পির ালনা কের থােক। 

সা�াজযবাদী মুসিলম-িবেষষী শাসকেুা�ী কািদয়ানীেদর যাবতীয় 

সাহাযয-সহেযািুতা কের থােক৫৪F

55।  
 

4. নবুওয়েতর দাবী করার কারণ 

নবুওয়েতর িমথযা দাবীদারেদর িদেক লকয করেল আমােদর কােছ 

তােদর নবুওয়েতর দাবীর েপছেন েয কেয়কিট কারণ ��ভােব 

ধরা পেড় তা হেলাঃ  

৪.১ েুা�ীয় েুাঁড়ামী:  

আরবয সমাজ বযব�া েুা�িনভরর। আ�াহ তা‘আলা তার 

রাসূল মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক যদন কুরাইশ 

েুাে�র বনী কুসাই অংেশ পাঠােলন কুরাইশ েুাে�র অপর 

                                                            
54 �াগ�, দ. ২, পৃ. ৫৬১।  
55 বাংলােদেশর িবিভ� অ�েল তােদর অনুসারী ও অিফস আেছ। িবেশষ কের 

ঢাকার বদশীবাজার এলাকায় আহমাদীয়া মসিজদ কমে�� তােদর �ধান 

দ�র।  
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অংেশর িনকট তা অ�হণেযাুয িবেবি ত হেত লাুেলা। আবু 

জাহল বলতঃ আ�াহর শপথ! আিম জািন েয, মুহা�াদ হেকর 

উপর আেছ। িকক বনু কুসাই এটা বলেব েয, আমােদর েথেক 

নবী হেয়েছ আর বনু মাদযুম তােদর অনুসরণ কেরেছ এটা মানা 

যায় না সুতরাং আিম এটা কদেনা করেত পািরনা৫৫F

56।   
এটা িছল একই েুাে�র দু অংেশর েুাড়ামী। তাছাড়া আরেব 

বহ েুা� িছল। তােদর েকউ েকউ মেন করত েয, তারা 

কুরাইশেদর সমকক। সুতরাং তােদর িনেজেদর মধয হেতও নবী 

হওয়া জুরী। েযমন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িছেলন ‘মুষার’ এর বংশধর। যােদরেক মুষারীয় বলা হেতা। 

অপরপেক িছল রাবী‘য়াহ ও আসাদ েুা�। যদনই আরেব মুষার 

েথেক মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আিবভরাব হেলা 

তদিন রবী‘য়াহ ও আসাদ েুাে�র েলােকরা নবুওয়েতর �িত 

আ�হী হেয় উেঠ। তারা এটােক তােদর েুাে�র জনয স�ােনর 

িবষয় িবেব না করেত থােক। ফেল েদদা যায় পরবতরীেত এ 

দু’েুা� েথেকই নবুওয়েতর িমথযা দাবীদারেদর উ�ান েবশী হয়। 

মুসাইলামাহ িছল রবী‘য়াহ েুাে�র আর তুলাইহা িছল আসাদ 

                                                            
56 ইবন কাসীর, আল-িবদায়াহ ওয়ান-িনহায়াহ: দ.৩, পৃ.৬৪।  
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েুাে�র। তারা িনেজেদর েুাে�র স�ান রকােথর সতয-িমথযা 

িব ার না কের িনেজেদর েুা�ীয় েলাকেদর অনুসরণ করেত 

থােক। এর একিট �মাণ আমারা েদদেত পাই মুসাইলামার সােথ 

তার েুাে�র এক েলােকর কেথাপকথেনর মাধযেম। েলাকিট 

তােক িজেবস করেলা েয, েতামার কােছ িক এমন িকছু অবতীণর 

করা হেয়েছ েয েতামার অনুসরণ করব? মুসাইলামাহ তদন িকছু 

বািনেয় বলল। েলাকিট তদন বলল: ‘আিম জািন তুিম িমথযাবাদী। 

িকক আমার িনকট রবী‘য়াহ েুাে�র িমথযাবাদী মুষার েুাে�র 

সতযবাদী েথেক ি�য়। সুতরাং আিম েতামার অনুসরণ করলাম’56F

57। 
িকক পরবতরীেত তােদর মেধয ঈমােনর দৃদতা আসার পর 

েুা�ীয় েকৗিলেনযর জনয নবুওয়েতর দাবীদার দুব েবশী েদদা যায় 

না। কারণ তারা বুঝেত েপেরিছল েয, নবুওয়াত েকান দাবীর িবষয় 

নয়। আ�াহ তা‘আলা জােনন েক নবুওয়েতর েবশী উপযু�। েস 

িহেসেবই িতিন তার রহমত ব�ন কেরন।  
 

                                                            
57 �াগ�, দ.৬, পৃ. ৩২৭।  
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৪.২ জািতুত েুাড়ঁামী:  

আরবেদর মেধয েযমন েুা�ীয় েুাঁড়ামী কাজ করত, 

েতমিনভােব অনারবেদর মেধয জািতেভদ �থা স ল। ইসলােমর 

িবজেয়র ফেল অনারবুণ � ুর পিরমােন আ�া� দীেন �েবশ 

করেত থােক। তােদর মেধয দীেনর দােদম েযমন  তরী হয়, 

েতমিন তােদর মেধয অেনেকর মেধয জািতুত েুাঁড়ামীও কাযরকর 

থােক। িবেশষ কের তদনকার িদেন সবে েয় বড় অনারব জািত 

িছল পারিসক জািত। তােদর মেধয এ ধারনা �বল হেলা েয, 

একসময় তারা শাসক িছল এদন মুসলমান আরবেদর অধীেন 

শািসত হে�। সুতরাং তােদর মেধয এমন বহ সংদযক মুনািফক 

 িরে�র েলােকর আিবভরাব হেলা যারা মুেদ ইসলােমর বাণী বলত, 

িকক তােদর উে�শযই িছল মুসিলম উ�েতর মেধয িবেভদ সৃি� 

করা। ফেল তারা শীয়া, মু‘তািজলা, দােরজী ইতযািদ িবিভ� 

স�দােয় িবভ� হেয় পেড়। তােদর মূল উে�শয িছল ইসলােমর 

িভতেক দূবরল করা। তােদর মত িছল েয, েযভােব আ�াহ 

আরবেদর েথেক নবী বািনেয়েছন েসভােব অনারবেদর েথেকও 

নবী বানােবন। এ জনয তারা িনেজেদর জািতুত ি �াধারােক 

তােদর অনুসারীেদর মেধয বপন করেত সকম হয়। ফেল তােদর 
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মেধয অেনক নবুওয়েতর দাবীদারেদর উ�ান হয়৫৭F

58। উমাইয়া, 

আববাসী যুু এবং পরবতরী যুেুর নবুওয়েতর দাবীদার 

অিধকাংশই িছল অনারব। এমনিক েুালাম আহমাদ কািদয়ানীও 

একই কথা তার িবিভ� ব�ৃতায় �কাশ কের েবড়াত৫৮F

59।  
 

৪.৩ �িতিহংসা  

৪.৩.১ মুসিলম জািতর �িত ইয়াহূদী জািতর �িতিহংসা: 

মুসিলমেদর িবুেু ইয়াহূদী জািতর �িতিহংসা সবারই 

জানা। মহান আ�াহ পিব� কুরআেনই েসটা েঘাষণা কেরেছন৫৯F

60। 
আমরা এর �মাণ পাই রাসূেলর সােথ মদীনার ইয়াহূদীেদর িবিভ� 

আ রেণ। পরবতরীেত তারা স�ুদসমর পিরতযাু কের ইসলােমর 

মেধয মুসিলম নামধারী তােদর অনু রেদর মাধযেম এ শ�তা 

 ািলেয় েযেত থােক।  

িশয়া স�দায় েথেকই উমাইয়া, আববাসী তথা পরবতরী 

অিধকাংশ নবুওয়েতর দাবীদারেদর উ�ান হেয়িছল। আমরা যিদ 

                                                            
58 ইবন হাযম, আবু মুহা�াদ আলী ইবন হাযম, আল-িফসাল িফল িমলাল 

ওয়াল আহওয়ািয় ওয়ান িনহাল, দ. ২, পৃ. ১১৫।  
59 আত-তাইেয়যব, �াগ� পৃ. ৮১।  
60 সূরা আল-মােয়দাহ: ৮২।  
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িশয়া স�দােয়র উৎপি� স�েকর দৃি� েদই তাহেল েদদেত পাব 

েয, তােদর উ�ােনর মূেল িছল: ‘আ�ু�াহ ইবন সাবা’ নামক জৈনক 

ইয়াহূদী। েস ইয়াহূদী ধমর েথেক িবিভ� আকীদা িব�াস িনেয় এেস 

 টকদার আহবােনর মাধযেম পারিসকেদরেক তার িনেজর দেল 

িভড়ােত আর� কের। পরবতরীেত তারই েরেদ যাওয়া মতবােদর 

উপর িশয়া স�দােয়র উ ব ঘেট৬০F

61।  
অনয আেরকিট িবষয়ও এ েকে� �িণধানেযাুয, তা 

হেলা: বািবয়যাহ ও বাহািহয়যাহ স�দােয়র অনুসারীেদর অেনেকই 

ইয়াহূদীেদর �তযক ও পেরাক সাহােযযর উপর িটেক আেছ। 

এমনিক েুালাম আহমাদ কািদয়ানী ও তার অনুসারীরা ইয়াহূদী 

রা� ও সরকােরর কাছ েথেক পযরা� সুেযাু সুিবধা েভাু কের 

থােক৬১F

62।  
 

৪.৩.২ মুসিলম জািতর �িত উপিনেবশবাদী তথা ি�� 

জুেতর �িতিহংসা:  

                                                            
61 যাকািরয়যাহ, ড. আবু বকর মুহা�াদ, আশ-িশরক িফল কাদীম ওয়াল হাদীস, 

(আর-িরয়াদ: মাকতাবাতুর ুশদ), ২য় সং�রণ, ১৪২২ িহ. দ.২, পৃ.৬৪৯।  
62 আত-তাইেয়যব, �াগ�, পৃ. ৯০-৯১।   
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সশ  স�ুদ যুেু �ুেসেডর যুেু মুসিলমেদরেক পরাভূত 

করেত অসমথর হওয়ার পর ি��জুত মুসলমানেদর িবুেু 

িহংসা্ক ষড়যে� েমেত উেঠ। তারা মুসলমানেদরেক িনেজেদর 

মেধয মতিবেরাধ, হানাহািন, মারামািরেত িল� করার যাবতীয় 

�ে �া অবযাহত রােদ। তাই তারা যত েবশী স�ব দারাপ 

আকীদা-িব�াস, সোহ িভ� িভ� নােম �িব� করেত থােক। 

এভােব উপিনেবশ শাসন অবসােনর পরও মুসলমানরা তােদর 

ি �া-ে তনা, বুিু-িবেবকেক উপিনেবশবাদীেদর িশিদেয় েদয়া 

বুিলর বাইের িনেয় েযেত পােরিন।  

পা�ী ‘যুওয়াইমার’ বেলন: ‘মুসলমানেদরেক �ী� ধেমর 

দীিকত করার জনয যা �েয়াজন তা হেলা তােদর িনেজেদর মধয 

েথেক েকান নবীর আিবভরাব ঘটােনা, তােদর মেধয িবেবদ সৃি� 

করা, যােত কের েকান ুােছর শাদাই েসই ুাছ েকেট েফলার 

মত কাজ কের’ 62F

63।  

                                                            
63 এল, এল, শানিল, আল-ুাররা আলাল আলািমল ইসলামী, আরবী অনুবাদ: 

মুিহববুি�ন আল-দতীব, (কায়েরা: ২য় সং�রণ, আল-মাতবা‘য়াতুস 

সালািফয়যাহ), পৃ. ৩২।  
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তাছাড়া ১৮৬৯ সােল উপিনেবশবাদী  � ভারেতর 

মুসলমানেদর স�েকর একিট িরেপাটর েদয় তা হেলা, ‘‘েযেহতু 

ভারতীয় মুসলমানরা তােদর েনতার িপছেনই  েল থােক তাই 

তােদরেক তােদর দীন েথেক তদনই দূের সরােনা যােব যদন 

তােদর মধয েথেকই একজনেক নবুওয়েতর দাবীদার বানােনা 

যােব। যােত কের একিট েুা�ী তার অনুসারী হেয় পেড়।’’ 63F

64  

এভােব তারা তােদর মেনর মত কের েুালাম আহমাদ 

কািদয়ানীেক  তরী কের। েয বযি� তােদর জনয হাদীয়া িহেসেব 

েঘাষণা কের েয, ি�িটশ েবিনয়ােদর আনুুতয করা ফরয এবং 

তােদর িবুেু সং�াম করা না জােয়য। েস আরও েঘাষণা কের 

েয, ি�হাদ বলেত িকছু েনই।  

েযভােব ি�িটশরা ভারেত েুালাম আহমদ কািদয়ানীেক 

 তরী কের েতমিন কেরিছল, ইরােনও রািশয়া ও �াে�র 

উপিনেবশবাদীরা বাব এবং বাহােক  তরী কেরিছল। তারা 

মুসলমানেদর শি�েক িভ� িভ� দােত পির ািলত কের 

িনেজেদরেক িনরাপদ করেত ে েয়িছল।  

 

                                                            
64 আল-ুােমদী, �াগ�, পৃ. ৩৩৫।  
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৪.৪. ি �ার িবকৃিত:  

শীয়া এবং সুফী স�দােয়র মেধয ি �ার েয িব�র িবকৃিত 

হেয়িছল তা-ই নবওয়েতর িমথযা দাবীেত ইেন যুিুেয়িছল। শীয়া 

স�দায় তােদর ষাদশ ইমােমর আুমেনর জনয এতই বয� 

থাকত েয, েয েকউ এ ধরেনর দাবী করত তারা তার িপছেন ছুেট 

েবড়াত। পরবতরীেত েস বযি� মানুেষর অসতকরতােক কােজ 

লািুেয় নবুওয়েতর দাবী কের বসত।  

অনু্পভােব সুফী স�দায় তােদর অতযিধক ইবাদত 

�বণতার কারেণ ইসলােমর সীমা ছিড়েয় েযত। পরবতরীেত তারা 

দুব েবশী ধারণা�বণ হেয় যায়। তােদর ধারণা হেতা েয, তােদর 

কােছ েকউ অহী িনেয় আসেছ। এভােব তােদর মেধয এক ধরেণর 

িবকৃিত  তরী হয়। যা েথেক নবুওয়েতর দাবী করা তােদর জনয 

সহজ হেয় পেড়।  

আর এ জনযই ইমাম ইবন হাযম রােহমাহ�াহ বেলন: ‘‘মেন 

রাদেব যারাই এ ধরেনর কুফরীেত িল� হেয়েছ তােদর মূল হেলা 

হয় শীয়া স�দায় নতুবা সুফী ে�ণীর েলােকরা’’64F

65।  

                                                            
65 ইবন হাযম, �াগ� দ. ৪, পৃ. ১৮৮।  
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আমরা যিদ নবুওয়েতর দাবীদারেদর �িত লকয কির তাহেল 

েদদেত পাব েয, নবুওয়েতর দাবীদারেদর একিট বড় অংশ শীয়া 

স�দায়ভু� িছল। তারা �থেম ইমাম হওয়ার দাবী করত। যা 

েশষ পযর� নবুওয়েতর দাবী পযর� িুেয় েঠকত। েযমন, মুুীরাহ 

ইবন সাঈদ আল-ইজলী, আবু মনসুর আল-ইজলী, আবুল দাতাব 

আল-আসাদী, আল-মুদতার ইবন আিব উবাইদ আল-কাযযাব 

এবং বয়ান ইবন সাম‘আন। অনু্পভােব শীয়ােদর মধয েথেক 

নবওয়ােতর দাবীদার অপর এক ে�ণী িনেজেদরেক �থেম ইমাম 

মাহদী হওয়ার দাবী কেরিছল েযমন, আলী ইবন ফাাল আল 

িহমইয়ারী আল ইয়ামানী। েস িশয়ােদর বার ইমামী বা ‘ইশনা 

আশারী’ উপদেলর অ�ভুর� িছল। তারপর েসই িশয়ােদর অপর 

উপদল ‘ইসমাইলী’ িশয়ােদর �েরা নায় পেড় এবং িনেজই মাহদী 

হওয়ার দাবী কের বেস। সবেশেষ েস িনজেক নবী বেল দাবী 

করেত আর� কের।  

তাছাড়া নবওয়েতর দাবীদারেদর িষতীয় অংেশর উপর সুফী 

�ভাব লকণীয়। েযমন, হােরস ইবন সা‘ঈদ। তার অব�া এমন 

িছল েয, েস সমেয়র সবাই তােক সবে েয় বড় পরেহযুার মেন 

করত। িকক শয়তান তােক েধাকা িদেয় পদদিলত কের এবং 

েশষ পযর� েস িনেজেক নবী বেল দাবী কের বেস। অনু্পভােব 
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েুালাম আহমাদ কািদয়ানী জীবেনর �থেম তাসাউফ ষারা 

�ভািবত িছল। সেবর�রবােদর �ব�া সুফী ইবন আরাবীর 

��সমূহ েথেকও েস তথয সং�হ করত। যা েশষ পযর� তােক 

নবওয়েতর দাবী করেত উষুু কেরিছল৬৫F

66।  
 

৪.৫. দীন স�েকর অবতা  

মূলত নবুওয়েতর দাবীদারেদরেক েয কাজিট সবে েয় েবশী 

সহেযািুতা কেরিছল তা হেলা, েয সম� সমােজ তােদর উ ব 

হেয়িছল েস সম� সমােজর ইসলাম স�েকর সিঠক বােনর 

অভাব। ইসলাম স�েকর বান না থাকার কারেণ নবুওয়েতর 

দাবীদাররা তােদর মতামত েস সম� সমােজ দাটােত সকম 

হেয়িছল। যারা ইসলামেক সিতযকার অেথর বুেঝেছ তােদর মেধয এ 

ধরেনর দাবী সাধারণত েদদা যায় না। শীয়া স�দায় এবং সুফী 

স�দায় ষারা �ভািবত েলাকেদর মেধয সাধারণত উউতর ধমরীয় 

বােনর অভাব থােক। তারা তদন েয েকান আহবােনর সাড়া না 

েজেন বুেঝই সাড়া িদেয় েদয়৬৬F

67।  
 

                                                            
66 আল-ুােমদী, �াগ�, পৃ. ৩৩৮-৩৪১।  
67 �াগ�, পৃ. ৩৪৩।  
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৪.৬ মুসিলম উ�েতর েবহাল দশা  

নবুওয়েতর দাবীদাররা মুসিলম উ�েতর দারাপ অব�ার 

সুেযাুই িনেয়িছল সবে েয় েবশী। েয েকান উ�েতর যদন েবহাল 

দশা হয়, তদন তারা নতুন নতুন িজিনেসর �িত আকৃ� হয়। 

মুসিলম উ�েতর দুবরল অব�ােনর সময় নবুওয়েতর দাবীদাররা 

নবুওয়েতর দাবী করেল অেনক অিশিকত অথবা 

অপিরণামদশরীেদর কােছ তা ুৃহীত হয়।  

মুহা�াদ ইকবাল বেলনঃ ‘‘ইিতহাস সাকী থােক েয, েকান 

উ�েতর যদন অব�া দারাপ এবং েবহাল দশা হয়, তদন েসই 

উ�েতর ি �াশি�র অব�া অনু্প হয়।’’ 

মুসিলম উ�েতর েবহাল দশার কারেণই নবুওয়েতর দাবীদাররা 

মাথা উঠােনার সুেযাু িনেয়িছল। বতরমােনর মুসিলম উ�েতর অব�া 

অেপকাকৃত ভােলা হওয়ায় এ ধরেনর নবুওয়েতর দাবীদারেদর 

উৎপাত লকয করা যায় না। আবার েকাথাও েকাথাও েসটা েশানা 

েুেলও �� িদেনর মেধযই তা অি�িহীন বা িবলীন হেয় পেড়।  
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5. নবুওয়েতর দাবীদারেদর পতেন মুসলমানেদর কতরবয ও েশষ 

কথা  

৫.১ দতেম নবুওয়াত বা নবুওয়েতর পিরসমাি� স�েকর 

সকলেক অবুত করাঃ 

আর তা িনে�া� পুিতেত করা েযেত পােরঃ 

৫.১.১ সবরেশষ নবী রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ষারা নবুওয়ােতর পিরসমাি� ঘেটেছ, এ কথা �েতযকেক জািনেয় 

িদেত হেব। আরও জািনেয় িদেত হেব েয, েয বযি� রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পর নবী এেসেছ বেল দাবী 

কের, েস িমথযাবাদী।  

৫.১.২ ইসলাম েকন ও িকভােব পুণরা� জীবন বযব�া তা 

পির�ারভােব সকলেক বুঝােত হেব।  

৫.১.৩ ভভ নবী ও শীয়া-সুিফেদর বইসমূহ েছাট িশশেদরেক 

পড়ার অনুমিত না েদয়া; েকননা, তােদর এদেনা সতয আর অসতয 

পাথরকয করার ি �া আেসিন।  

৫.১.৪ �েতযক মুসিলম বযি�েক পথ�� উপদল েযমন, শীয়া, 

সুিফ, বােতিন ইতযািদ েফকরার অনুসরণ েথেক সাবধান কের িদেত 

হেব এবং এই পথ�� উপদলগেলার মূলকথা সকল মানুষেক 

জািনেয় িদেত হেব।  



50 

 

 

৫.২ পথ��তার � ারক েথেক মুসিলম উ�তেক েহফাযত 

করাঃ 

সকল মুসিলম িবেশষ কের মুসিলম সরকােরর কতরবয মুসিলম 

উ�তেক পথ�� � ারক, নবুওয়েতর দাবীদার �ভৃিত েথেক 

েহফাযত রাদা। এিট মুসিলম সরকােরর অবশয কতরবয বেল 

িবেবি ত। েকননা, এসব পথ��রাই মুসিলম উ�েতর মেধয 

িবশৃংদলা এবং সংশয়-সোেহর সৃি� কের, যা পরবতরীেত আরও 

ুভীর হয়। 


