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িবরু�বাদীেদর সােথ মুহা�দসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
আচরণ
ইসলামী দা‘ওয়ােতর পথ কুসু মা�ীণর্ নয় বরং ক�কাকীণর্। হক
বািতেলর মােঝ �� িচর�ন ও সতত। বািতল প�ী ও শয়তােনর
অনু সারীেদর �ভাব হেলা সতয্প�ীেদর উপর অতয্াচ, অিবচার
ও িনযর্াতন করা।দা‘ঈর বয্াপাের তােদর ভ ূিমকা অিধক কেঠার ও
িনলর্� িছল। তারা মুেখর ফ ুকাের আ�াহর নূরেক িনবর্ািপত
1
করেত চায়, আর আ�াহ �ীয় নূরেক পিরপূণর্তা িদেত চান তারা

মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর দাওয়াতী িমশনেক
দু বর্ কের েদয়ার জনয্ িবিভ� ক ু-েকৗশেলর পঁয়তারা কের।
মুসিলমেদর মেনাবল ন� করার িনিমে� দা‘ঈেক (মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহস সালামে) িমথয্াবাদ, পথ��, জাদু কর,
পাগল, হািস-ঠা�া ও িব�েপর ব�, অলীক ধারণা�সূ ত জ্ঞােন
অিধকারী �ভৃিত আখয্া েদয়ার মাধয্েম িবিভ� ধরেনর সে�হ

1

َ ۡ َ َ
َۡ ّ
َ
ُ ت
ُ ُ َ ُۡ ُ و
: ﴾ ]الﺼﻒ٨ ِمۡ وَٱ�َُّ مُِ ّمُ نورِه ِۦ َول ۡو كرِهَ ٱل�ٰف ُِرون
�اْنُرَ ٱ�َِ بِأف َ� ٰه
ٔ ِ ﴿ يرِ�دون ِ�ط

[٨ আল-কুরআন, সূরা আছ ছফ : ৮।

3

সংশয় সৃ ি� কের। 2 শুধু তাই ন, তারা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর েদশ তয্ােগর ষড়যে� েমেত উেঠ। এ মেমর্ পিব
কুরআেন এেসেছঃ
2

তারা দা‘ঈর বয্াপাের সংশয় সৃি�র জনয্ িবিভ� অপবােদ িল� হয়। েয:

মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া একজন পাগল। কুরআেন এেসেছ,
ّ ٓ ا
لي
ِ
ٞ ۡ ََ َ ّ
ز
ٰ ْ﴿َق َلُوا
[٦ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٦ ج ُنون
هَا ٱ�َّ نُ ِ لَّ عََ هِۡ ٱ�ّكۡرُ إِنَك لم
ِي
َُ�

‘‘ওসব কােফররা বলেলা, যার উপর কুরআন অবতীণর্ হেয়ে, িন�য়ই েস
একটা পাগল।’’ সূরা আল-িহজর : ৬।
কখেনা কখেনা তাঁর উপর জাদু কর ও িমথয্াবাদী হওয়ার অপবাদ েদয়া হেত,
েযমন কুরআেন এেসেছ,
َ
ِ
ٌ َّ  كَذٞا �َِر
 مّنۡهُمۡۖ وَق اَلَ ٱلۡ�َٰفِرُونَ �َٰذَ ٰحٞهُم مُّنذِر
[٤ : ﴾ ]ص٤ اب
وٓاْ أَن جَآء

َ
ُ﴿وجِب

‘‘তারা িব�য়েবাধ কের েয, তােদরই কােছ তােদর মধয্ েথেক একজন
সতকর্কারী আগমন কেরেছন। আর কােফররা বে, এ-েতা এক িমথয্াচারী
জাদু কর।’’ সূরা েছায়াদ : ৪।
এ ছাড়াও এ কুরআনেক তারা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
উ�াবনকৃত ও অলীক কািহনী �� বেল আখয্া িদত।
ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ ٌ ۡ َ َۡ َ ُ َ َ ََ ُٰ ََ ۡ ٌ ۡ ٓ ّ
آءو ظل ٗما
﴿ َقالَ ٱ�َِّينَ �َفَرُوٓاْ إِنۡ �َٰذَآ إِ�َ إِفك ٱ��ٮه وأ�نهۥ عليهِ قوم ءاخرونۖ �قد ج
�ََ أ
ٗ َ ٗ ۡ
َ َ َ ُ َ َ ََََ ۡ َ ّ
ٗ َو ُز
[٥ ،٤ :﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٥�� � ۡم ٰ� عل ۡيهِ بُ� َرة َوأصِ ي
ِ  َوقاُوٓاْ َٰطِ� ُ ٱ�َۡوَل ِ� ٱ�تتبها ف٤ �ور
‘‘কােফররা বেল, এটা িমথয্া ৈব িকছু ন,যা িতিন উ�াবন কেরেছন এবং অনয্
েলােকরা তাঁেক সাহাযয্ কেরেছ। অবশয্ই তারা অিবচার ও িমথয্ার আ
িনেয়েছ। তারা বেল,এগুেলােতা পুরাকােলর রূপক,যা িতিন িলেখ েরেখেছন।
এ গুেলা সকা-স�ায় তাঁর কােছ পাঠ করা হয়।’’ সূরা ফুরকান : ৪-৫।
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جَنَّ�ُم مِّنۡ أَ�ض
ّ
َ
َ
ِۖنَآ أَوۡ �ََعُودُنَّ �ِ م لَِت َِنا
ِِّينَ � فَرُواْ لِرُسُلِهِمۡ �َُخۡر
�﴿ ال َ ٱ
َ
ّ
َ
َ ّ ٱل�َٰلِم
[١٣ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ١ �
وۡ�ٰٓ إِ�َۡهِمۡ رَ�ُّ ُهمۡ �َُهۡلِ�َن
ِ
‘‘কােফররা রাসূ লগণেক বেলিছল: আমরা অবশয্ই েতামােদরেক
েদশ েথেক িবতািড়ত কের েদব অথবা েতামরা আমােদর মতাদেশর্
িফের আসেব। তখন তােদর কােছ তােদর পালনকতর্া ওহী
পাঠােলন েয, আিম যািলমেদরেক অবশয্ই �ংস কের েদব’’ 3
P2F

P

এরূেপ তারা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
অনু সারীেদরেক েদশতয্ােগর হুম িদেত থােক। সূরা আলকাসােস তােদর ব�বয্ িনে�া�ভােব তুেল ধরা হেয়েছ
ّ ِ
َۚٓ َ ّف  مِنۡ أَ�ضِنَا
َ ٰ﴿ الُوٓاْ إِن نَّتَّبِع ٱلۡهُدَى
أَوَ لَمۡ �ُمَ�ّن لَ ُه ۡم َح َر ًما
ۡ مَع َك �ُتَخط
ِ
َ
َ ُ ََ ۡ ّ
ّ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ٓ �ۡ
َ َ
ۡ َ �
ٰ ُ� َامِنٗا
�ه ۡم � َ� ۡعل ُمون
��ءٖ زۡقٗا مِّن �َُّنَّا وَ� َٰ�ِنَ أ
ِ َ إِ�هِ �م�ٰت
[٥٧ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٥
‘‘তারা বেল, আমরা যিদ আপনার সােথ সৎপথ অনু সরণ কির
তেব আমােদরেক েদশ হেত উৎখাত করেব। আিম িক তােদরেক
এক িনরাপদ হারােম �িতি�ত কির িন? েযখােন সবর্�কার
3

আল-কুরআন, সু রা ইবরাহীম : ১৩।

5

ফলমূ ল আমদানী হয়, আমার েদয়া িরিযক�রপ। িক� তােদর
অিধকাংশই এ িবষেয় অবগত নয়।’’ 4
এক পযর্ােয় তারা েচ�া কেরিছল ে, ইসলাম ও জােহিলয়ােতর
মেধয্ একিট েসতুব�ন রচনা করেব। অথর্াৎ পর�র পর�রে
িকছু

ছাড়

িদেব।

রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

েপৗ�িলকেদর িকছু �হণ করেবন এবং েপৗ�িলকরাও রাসূেলর
িকছু আদশর্ �হণ করেব

5

ইবন জারীর এবং িতবরানীর একিট বণর্নায় এেসে, েপৗ�িলকরা
এ মেমর্ ��াব  িদল ে, একবছর আপিন আমােদর উপসয্েদর
উপাসনা করু, আর এক বছর আমরা আপনার �ভূর উপাসনা
করব। আবদ ইবন েহামােয়েদর বণর্নায় আরও উে�খ রেয়েছ ে,

4

আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৫৭।

5

আ�াহ তা‘আলা পিব� কুরআেন এ স�েকর্ বেল

َ
َ
ُ َ ّْ ا
[٩ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٩ ﴿ َدُو ل ۡو ت ۡده ُِن � ُي ۡده ُِنون

‘‘ওরা চায় েয, আপিন নমনীয় হেবন, তাহেল তারাও নমনীয় হেব।’’ আলকুরআন, সূরা কলম : ৯।

6

েপৗ�িলকরা বলল, আপিন যিদ আমােদর উপাসয্েদর েমেন েন,
তেব আমরাও আপনার �ভুর ইবাদত করেবা। 6
ইসলামী দা‘ওয়াত �চার ও �সােরর েক্ষেদা‘ঈর উপর অনয্া,
অিবচার, যু লুম-িনযর্াতন আসা দ‘ওয়াতী পেথর �কৃত �ভােবর
সােথ অ�াি�ভােব জিড়ত। অতএব, দা‘ঈর উপর যু লুম আসাটা
খুবই �াভািবক। ইসলােমর পি�তবগর্ও িবষয়িট িবিভ� িদক িদেয়
বয্� কেরেছন। আ�ামা

ফখরু�ীন রাযী বে, ‘‘ইসলামী

দা‘ওয়াত েয িনেদর্শ অ�ভুর্� কের তা হেল : তারা তােদর
পূ বর্পুরুেষর ধমর্ তয্াগ, তা েথেক দূের থােক এবং েস ধমর্েক
কুফর ও �া� িহেসেব আখয্া েয়। আর এগুেলা তােদর
অ�রসমুেহ িবষা� গ�েগাল সৃ ি� কের হৃদয় বক্ষসমুেহ িহং�
উসেক েদয়। এ অব�ায় হকপ�ী অিধকাংশ ে�াতা হেকর
দা‘ঈেক বারণ করেত উদয্ত হয়। আর এিট �থমতঃ কখেনা

6

আ�ামা শাওকানী, ফতহল কাদীর, ৫ম খ�, �াগু, পৃ . ৫০৮।
7

হতয্ার মাধয্েম ি�তীয়তঃ কখেনা মারধর করার মাধয্েম তৃতীয়
কখেনা গালম� বলার মাধযেম হেয় থােক। 7
আ�ামা বায়দাভী বেলন, এ দা‘ওয়াত অবশয্ই ঐ ধরেনর(যু লুম,
অতয্াচামূ লক) তৎপরতা েথেক �ায়ই মু� থােক না এ কারেণ
েয, এ দা‘ওয়ােত অ�ভুর্� থােক (পূবর্বতর) আদত-অভয্াস সমূহ
বজর্ন কর, �বৃ ি�র তাড়নাসমূ হ পিরতয্াগ কর, পূবর্সূরীেদর
ধেমর্র িন� করা এবং তােদরেক কুফরী ও েগামরাহীেত
আখয্ািয়ত করা

8

অতএব, তৎকালীন সমেয় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর দাওয়াতেক �িতেরাধ করার কারণসমূ হেক আমরা িনে�া�
ভােব িনিদর্� করেত পাির
(ক) পূবর্পুরুষেদর ধেমর্র অ� অনুকরণ �বণ;
(খ) িনজ� মত ও পেথর �িত আসি� ও ��ােবাধ ;
7

ইমাম ফখরুি�ন আ-রাযী ,আত্ তাফসীরুল কব, ১৯শ খ�, (িমসর: দারু

ইহ্ইয়ই-তুরািছল-‘আরাবী, তা.িব.), পৃ . ১৩৮।
8

কাযী নািসরু�ীন বায়দাভ, আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আসরার-তা’বীল,

(দােমশক; দারুল িফকর ত.িব.), পৃ . ৩৬৯।
8

(গ) সামািজক কতৃর্� ও �িতপি� হারােনার আশংকা;
(ঘ) শয়তােনর ষড়য� ;
দা‘ঈ অতয্াচার িনযর্াতেনর েমাকািবলায় �িতশাধ �হেণ উ�ু� হে
এটাই �াভািবক। তেব েস েক্ষে� সীমালংঘন করা যােব না। ে
পিরমাণ িনযর্াতন করা হেয়েছ েস পিরমাণ �িতেশাধ �হণ করা
যােব। এ েক্ষে� কুরআেনর িনেদর্শ,
�َوَل
ل
ّ ِ
َ �َٰ�ل
�ن
ّ لٞۡ�َ﴿نۡ �َ� َبۡتُمۡ �َعَاقِبُواْ بِمِثِۡ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ ِن صَ�َۡ�ُمۡ لَهُوَ خ
ِِ
[١٢٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١
‘‘আর যিদ েতামরা �িতেশাধ �হণ কর, তেব ঐ পিরমাণ
�িতেশাধ �হণ করেব, েয পিরমাণ েতামােদর ক� েদয়া হয়।
যিদ সবর কর, তেব তা সবরকারীেদর জনয্ উ�ম’’ 9
P8F

P

আলাচয্ আয়ােত �িতেশাধ �হণ না কের ৈধযর্ ধারণেক
ম�লজনক বলা হেয়েছ। ফেল বাহয্ত �িতেরােধর েকােন
�েয়াজন েনই, েনই এর েকােনা উপেযািগতা। িক� �কৃতপেক্
এখােন সবর বলেত নীরেব সহয্ রােক বুঝােনা হয় িন, বরং
9

আল-কুরআন, সূরা আন-নহল : ১২৬।
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‘সবর’ মােন �িতেরােধর ��িত স�� না হওয়া পযর্� অেপক্ষ
সংযম �দশর্ন করা মা�। েকনন, অতয্াচারীেক তার অতযচার
হেত িনবৃ ত করার জনয্ িজহােক অতয্াবশয্ক কের েদয়া হেয়েছ
যু লুেমর �িতবােদ �িতেশাধ না িনেয় যিদ শুধু ৈধযর্ধা করা হয়
তাহেল তা আ�াহর িবধান িজহাদ এর সােথ অসংগিত েদখা
িদেব। আ�াহ তা‘আলা যথাসাধয শি� স�েয়র মাধয্েম �িত
�হেণর িনেদর্শ  িদেয়েছন। ইরশাদ হেয়ে,
َُعِدُّواْ لَه
ِ
ّ ّم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم م
[٦٠ :ن قُوَ� ٖ ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل
﴿
‘‘তােদর েমাকািবলায় যথাসাধয্ শি� �েয় ��িত �হণ কর।’’ 10
P9F

P

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িছেলন একজন দা‘ঈ। িতিন
মানুষেদর আ�াহর পেথ আহবান জানােনার জেনয্ ে�িরত হেয়িছেল,
�িতেশাধ েনবার জনয্ নয়। তাঁর মূল লক্ষয‘ওয়ােত সফল
হওয়া, �িতেশাধ েনয়া নয়। িবধায়, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম িবরু�বাদীেদর ষড়য� ও িবেরািধতা েমাকািবলায়
িবিভ� ধরেনর েকৗশল ও মাধয্ম অবল�ন কেরেছ, যা পূবর্বতর্
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আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল : ৬০।
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নবী-রাসূ লেদর অিভজ্ঞতাল� জ্ঞান ও বা�বতার িনিরেখ িত
হেয়েছ। িনে� েসগুেলা �দ হেলা:
(ক) ৈধযর্ ও সংযম অবল�
ৈধযর্ ও সংযমেক আরবীেত‘সবর’ বলা হয়। এটা দু ’ধরেনর হেত
পাের।
এক. সৎকমর্ স�দেনর িবষেয় ৈধযর্ধা।
দু ই. অসৎকমর্ হেত িবরত থাকা।
ইসলামী দা‘ওয়ােতর েক্ষে‘সবর’ এর গুরু� অপিরসীম। এে
দা‘ওয়ােতর েমরুদ� বলেলও অতুি� হেব না। যু লুম িনযর্াতন
�িতেরােধ ৈধযর্ ও সংযম �দশর্ন একি িবরাট অ�। মাযলু ম
বয্ি� যখন িনযর্ািতত হবার পরও সবর ইখিতয়ার ক, তখন
জােলেমর অ�র (আ�া) অেনক সময় েকঁেপ উেঠ ও হৃদয়
িবগিলত হয়। অপরিদেক সাধারণ মানু ষও মাযলু েমর �িত
সমেবদনা অনু ভব করেত থােক। ফেল, সাধারণ জনমত �ভাবতঃ
(মাযলু েমর) তার পেক্ষ থােক। একজ দা‘ঈ মাযলু ম হবার পর
ৈধযর্ ও সংযম অবল�েনর মাধয্েম সাধারণ জনমতেক তার পে
11

িনেত সক্ষম হয়। িবধ, তার দা‘ওয়ােত সাধারণ মানু েষর মােঝ
ইিতবাচক সাড়া পেড়।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ম�ােত ইসলামী দা‘ওয়ােতর
েক্ষে� সবর্দা ৈধযর্ অবল�েনর

প�া অবল�ন কন।

েকানভােবই �িতেরােধর েচ�া কেরন িন। এেত কের সাধারণ
মানু েষর িনকট ইসলামী দা‘ওয়ােতর �কৃত উে�শয্ ও লক্
সু �� হেয় উেঠ। মানু ষ বুঝেত পাের েয, এ দা‘ওয়ােত কােরা
বয্ি�গত েকােন উে�শয্ েনই। এিট মানুেষর কলয্াণ সাধে
পিরচািলত হয়। এজনয্ সাধারণতঃ �িতেশাধ না িনেয় যথাস�ব
ৈধযর্ ধরার জনয্ -কুরআেন অেনকবার িনেদর্শ েদয়া হেয়ে,
ٗ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ
[١٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ١ �ج ٗر� �ِي
﴿ وٱص ِ� � ما �قولون وٱهجرهم ه

‘‘আর েলােকরা েয সব কথাবাতর্া রচনা কের েবড়াে, েস জেনয্
আপিন ৈধযর্ধারণ রু এবং েসৗজনয্ রক্ষা কের তা েথেক
স�কর্হীন হেয় যন।’’ 11
P10F

11
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দা‘ওয়ােতর ক�কাকীণর্ পেথ ৈধযর্ ছাড়া িটেক থাকা খুব
অস�ব। এ কােজ িবিভ� েমযােজর েলাকেদর সােথ িমশেত হয়,
শুনেত হয় িবিভ� ধরেনর কটুকথ, হািস-ঠা�া-িব�প। সবর্দা
�িতেশাধ �ৃহা িনেয় কাজ করেল দা‘ওয়ােতর কােজ বয্াঘাত
হেব। আ�াহ তা‘আলা এগুেলার মাধয্ে দা‘ঈেদর পরীক্ষা কে
থােকন। সু তরাং এিট এক �কােরর িজহাদও বেট। এ স�েকর্
মহান আ�াহ বেলনঃ
َف
ّ
َۡ َس
َ ٰ�َِ ِين أُوتُواْ ۡٱلك
َ َ� ٱ
ب مِن
َُسِ�ُمۡ وَلت مَعُنَّ مِن
﴿ ُبۡلَوُنَّ �ِٓ أَمۡ�َٰلِ�ُمۡ وَأن
ٗاْ أَذ
ّۡ َ َ ۡ َ ُ  كَثِ�ٗ�ۚ �ن تَص
َ َ ّ َ َ فَإ
ُِواْ وَ�تّقُواْ ِنَ �ٰل ِك م ِۡن
�
َبۡلِ�ُمۡ وَمِنَ ٱ�َِين أ�� ى
ُۡ
[١٨٦ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ َِع ۡز ِم ٱ� ُمور
‘‘অবশযই অবশয্ ধন স�েদ এবং জন-স�েদ েতামােদর
পরীক্ষা করা হেব এবং অবশয্ েতামরা পূবর্বতর্ী আহেল িকত
মুশিরকেদর কাছ েথেক বহু অেশভন উি� শুনেব। আর যিদ
েতামরা ৈধযর্ধারণ কর তেব তা হেব একা� সাহেসর বয্াপা’’ 12
P1F

12

আল-কুরআন, সূরা আেল-ইমরান : ১৬৮।
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ৈধযর্ মানুষেক দীেনর পেথ অটল ও অিবচল িটেক থাকেত
সহায়তা কের। যু েগ যু েগ সকল নবী-রাসূ লেক ৈধেযর্র িশক্ষা েদ
হেয়েছ। সকেলই সেবর্া� ৈধযর্ ধারেণর মাধয্েম অজ� িনযর্াত
মুেখও তারা আদশর্ িবচুয্ত হেয় অতয্াচার মত �হণ কেরন িন।
এ মেমর্ পিব� কুরআেন এেসেছ
ّ
َ ﴿ َ�َيِّن مِّن نَّ�ِّٖ �َٰ َتَل
َِ� �َمَا وَهَنُواْلِمَآ أَصَا�َهُمۡ �ِ سَب ِيلِ ٱٞ�ِ مَعهُۥ رِ�ِّيُّونَ كَث
ّ
َ واْۗ و
َ �َٰ�بُّ ٱل
َ َُا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَ�َن
[١٤٦ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ن
ُِ� ُّ�ٱ
ِِ
‘‘এমন অেনক নবী িছেলন, যােদর স�ী-সাথীরা তােদর অনু বতর্ী
হেয় িজহাদ কেরেছ আ�াহর পেথ, তােদর িকছু ক� হেয়েছ বেট।
িক� আ�াহর রােহ তারা েহের যায় িন, �া�ও হয় িন এবং
দেমও যায়িন। আর আ�াহ ৈধযর্শীলেদর ভালবােসন’’ 13
P12F

P

এ পেথ চলেত িগেয় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক
পাগল, িমথুয্, গণক, জাদু কর ইতয্ািদ ধরেনর ধৃ�তাপূণর্ কটুকথ
সহয্ করেত হেয়েছ। শু ধু তাই , শািররীক িনযর্াতনও েভাগ
করেত হেয়েছ। কখেনা তাঁেক হতয্ার ষড়য� করা হেয়েছ। তাঁর

13

আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১৬৮।
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সামেন তাঁর অনু সারীেদর উপর চড়ােনা হেয়েছ ভয়াবহ িনযর্াতন
ও অতয্াচােরর �ীমেরালার। িবলা, খাববাব, সু মাইয়া রািদয়া�াহু
আনহম �মুখ িনযর্িতত মুসিলমেদর ঘটনা সবর্জনিিদত। তবুও
িতিন ৈধযর্চুয্ত  িন, বরং তাঁর সাথীেদর পূ বর্বতর্ী ন-রাসূ লেদর
উপর অিপর্ত িনযর্াতেনর কািহনী শুিনেয় অভয় িদেয়ে 14 মূলতঃ

14

খাববাব রািদয়া�াহু আন মুসিলমেদর উপর অতয্াচােরর অব�া েদেখ

বেলনঃ
اﻲﻟ رﺳﻮل  و ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﺪ ﺑﺮدة ﻪﻟ ﻲﻓ ﻇﻞ الﻜﻌﺒﺔ ﻗﻠﻨﺎ اﻻﺗنﺘﺮﺼ ﻨﻟﺎ اﻻ ﺗﺪﻋﻮ اﷲ ﻨﻟﺎ ﻗﺎل
ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺠﺎء ﺑﺎﻤﻟنﺸﺎر ﻓﻴﻊ ﻲﻠﻋ رأﺳﻪ

الﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺒ ﻠ�ﻢ �ﻔﺮﻪﻟ ﻲﻓ اﻷرض

ﺸﻖ ﺑ ﺈﺛن� و ﻣ ﺎ ﻳﺼﺪه ﻋ ﻦ دﻳﻨﻪ و ﻳﻤﺸﻂ ﺑ ﺎمﺸﺎط ا ﺤﻟﺪﻳﺪ ﻣﺎ دون ﺤﻟﻤﻪ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ أو
 و ﻣﺎ ﻳﺼﺪه ذلﻚ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ  و اﷲ ﻴﻟﺘﻤﻦ ﻫﺬا اﻷمﺮ ﺣﻲﺘ �ﺴ� الﺮاﻛﺐ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء إﻲﻟ
. ﻮت ﻻ �ﺎف إﻻ اﷲ أو  اﺬﻟﺋﺐ ﻲﻠﻋ ﻏﻨﻤﻪ و لﻜﻨ�ﻢ �ﺴﺘﻌﺠﻠﻮن
‘‘খাববাব রািদয়া�াহু আন বেলন: আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর িনকট ম�ার কােফরেদর িবেরািধতার বয্াপাের অিভেযাগ
করলাম। িতিন তখন চাদর মাথার নীেচ েরেখ কা‘বার ছায়ায় শুেয়িছেলন। আমরা
তাঁেক বললাম : আপিন িক আমােদর জনয্ আ�াহর িনকট সাহাযয্ ইেবন না?
তাঁর কােছ আমােদর জনয্ েদ‘আ করেবন না ? িতিন বলেলন: েতামােদর
পূেবর্ও অেনক মানুষেক ধের িনেয় মািটেত গতর্ কের তােত দাঁড় করােনা হে,
কাউেক েলাহার িচরুণী িদেয় শরীেরর েগাশত ও হাড় আচিড়েয় িছ�িভ� কের
েদওয়া হেতা, তবু ও েকােনা িকছু তােক তার দীন েথেক িফিরেয় আনেত পাের
িন। আ�াহর শপথ ! এ দীনেক আ�াহ অবশয্ই পূণর্ কের িদেবন। এমন
15

এ ৈধযর্ ও সহনশীলতার িভি� িছল আ-কুরআেনর িনে�া�
আয়াত,
َٱ
َ
ّ َصۡ�ِۡ كَمَا صَ�َ أُوْلُواْٱلۡعَزۡمِ مِن
[٣٥ : ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف٣  ٱلرُ ُس ِل
﴿
‘‘তুিম ৈধযর্ ধারণ কর েযমন ৈধযর্ ধারণ কেরিছল দৃঢ়�িত
রাসূ লগণ।’’ 15
P14F

খ. আ�াহ তা‘আলার �রণ ও ইবাদেত মশগুল হওয়
ম�বাসীরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর দা‘ওয়াতেক
�িতহত করার জেনয্ তাঁেক িবিভ� অপবােদ অিভিহত কেরিছল।
েকউ জাদু কর, েকউ কিব এবং িমথয্াবাদী বলত। তােদর এ সকল
পীড়াদায়ক ও মমর্�দ আচরেণ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম অতয্� বয্িথত হেতন এবং ৈধের মাধয্েম েসগুেলা
�িতকার করেতন। এেক্ষে� িতিন সবর্দ�াহ রাববুল

েসসময় আসেব যখন একজন পথচারী সান‘আ েথেক হাদরামাউত পযর্� চেল
যােব, অথচ েস আ�াহ, আর িনেজর েমষ পােলর জনয্ েনকেড় বাঘ ছাড়া আর
িকছু ভয় করেব না। িক� েতামরা ব�্ তাড়াহুড়া করেছা। (ইমাম বু খারী,

সহীহ বু খারী, �াগু, হাদীস নং ৩৬১২।)
15

আল-কুরআন, সূরা আল-আহকাফ : ৩৫।
16

আলামীেনর �রেণ িনেজেক বয্া� রাখেতন এবং ইবাদবে�গীেত মশগুল থাকেতন। েকনন, মহান আ�াহর িদেক
মেনািনেবশ করেল মেন এ ধয্া-ধারণার সৃ ি� হয় েয, এ জগেত
আ�াহর ই�া বয্তীত েকউ কারও েকােন রকম ক্ষিত বা অিন
সাধন করেত পাের না। অপরিদেক শ�র েমাকািবলায় �িতেশাধ
�ৃহা যতই থাকুক না েকন তা পুেরাপুির বা�বায়ন করা
শি�শলী-িবরাট ও �ভাবশালীর �ারাও অস�ব। েসেক্ষে
আ�াহর উপর িনভর্রশীল েল তা শাি� ও স�� িচে� জীবন
িনবর্ােহ সহায়ক হ। এ িদেক ইি�ত কের মহান আ�াহ বেলনঃ
ُ َ َ
ّ ِ ُ ُ َ ۡ َ َ ّ�َ ۡ َ ۡ َّ ۡ ۡ َ َ ٰ َ َ ُ ُ َ َ َ ب
ۖوع لشَ ۡم ِس َو� ۡبل غ ُرو� ِ َها
﴿ فٱص ِ� � ما �قولون وس ِح ِ�م ِد ر ِك �بل طل
َ ّ ّ ۡ َ َ بّ ۡ َ َ ۡ َ َ ّ َ َعَل
ٰ َ ك تَ ۡر
[١٣٠ : ﴾ ]ﻃﻪ١ �
َ َِانَآيِ �َ ِل فس ِح وأطراف �َهار
َوم ِۡن
ٕ
‘‘সু তরাং এরা যা বেল েস িবষেয় ৈধযর্ ধারণ করুন এবং আপনা
পালনকতর্ার স�শংস পিব�তা ও মিহমা েঘাষণা করু
সূেযর্াদেয়র পূেব, সু য্াে�র পূেব
র
, রাি�র িকছু অংশ এবং িদবাভােগ
স�বতঃ তােত আপিন স�� হেবন।’’ 16
P15F

16

আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১৩০।

17

َ এর অথর্ িযিকর ও হামদও হেত
আেলাচয্ আয়ােত ()و َسبّ ِ ۡح ِ�َ ۡم ِد
পাের। তেব এখােন িবেশষভােব নামাযেক উে�শয্ করা হেয়েছ।
‘‘সূেযর্াদেয়র পূেব’’ বেল ফজেরর নামায, ‘‘সূেযর্াে�র পূেব’’ বেল
েযাহর ও আসেরর নামায এবং ‘‘রাি�কালীণ নামায’’ বেল মাগিরব,
এশা ও তাহা�ু দেক বুঝােনা হেয়েছ।17
P16F

খ. মে�র জবাব ভাল ও উ�মভােব েদয়া
উ�ম বয্বহা মানু েষর উ�ত চিরে�র বিহঃ�কাশ। ম�
আচরেণর িবপরীেত ভাল আচরণ করেল মানু ষ েস দা‘ঈর �িত
খুবই আকৃ� হয়। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
জীবেন এিট সবর্ািধক �িতফিলত হেয়েছ। িতিন িছেলন অনু�হ ও
েকামলতার মূ তর্ �তীক। তাঁর সােথ  েয বাড়াবািড় করেত, তােক
িতিন ক্ষমা কের িদেতন। যারা তার র� ঝিরেয়েছ তােদর জন
িতিন েদা‘আ কেরেছন। তােয়েফর যমীেন আঘাত�া� হবার পরও
িতিন তােদর ক্ষমা সু�র দৃি�েত েদেখিছেল18 েয তাঁর সােথ
P17F

P

িনকৃ� আচরণ করেতা িতিন তার সােথ উৎকৃ� আচরণ করেতন।
17
18

মাওলানা মুফতী মুহা�দ শফী, �াগু, পৃ . ৮৭০।
ইমাম বু খারী, �াগু, ১ম খ�, িকতাবু কাইফা বাদউল খালক, পৃ . ৪৫৮।
18

এিদক েথেক তাঁর সীরাত িছল কুরআেনর বা�ব নমুনা। আ�াহ
বেলন ‘‘েহ নবী ! ন�তা ও ক্ষমাশীলতার নীিত অবল�
করু।’’ 19 ভাল আচরণ �ারা শ�েকও ব�ুেত পিরণত করা যায়।
এ মেমর্ মহান আ�াহ বেলন
ّ
َ
ّ ُ  ٱدۡ�َعۡ بِٱلَّ� َ أَحۡسَنُ فَإ
َ
ِذَا ٱ�َِي بَ ۡي َنك
ِ� ِ
ۚ﴿ َ � سۡ تَو ِي ٱ�َۡسَنَةُ وَ�َ ٱلسَّيِئَة
ََ
َ
ٞ �َ ِّ �َ كَ�نّهُۥ وٞوَة
[٣٤ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٣ ِيم
ٰ�َيۡنَهُۥ ع
�َ
ٌ
‘‘ভাল ও ম� সমান হেত পাের না। মে�র বয্াপাের যা উৎকৃ�
তাই বলু ন, তখন েদখেবন আপনার সােথ েয বয্ি�র শ�তা
রেয়েছ, েস েযন অ�র� ব�ু।’’ 20
P19F
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দা‘ঈর পক্ষ েথেক ম� আচরণ ম‘উ ও দা‘ঈর মােঝ দু র�
বািড়েয় েদয়, ফেল দা‘ওয়াহ’র লক্ষয্ বয্াহত হয়। মে�র �িতে
িনেয় মানু েষর বাহয্ সমথর্ন েনয়া য, অ�র জয় করা যায় না।
একমা� ভাল আচরেণর মাধয্েমই মানুেষর অ�ের �ান কের েনয়া
স�ব। এজেনয্ যথাস�ব ম� আচরণকারীেক ক্ষমা কের িদ

19

আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : ১৯৯।

20

আল-কুরআন, সূরা ফুি�লাত : ৩৪।
19

তােক সংেশাধেনর েচ�া অবয্াহত রাখেল আ�াহ ত‘আলা খুশী
হন। িতিন দা‘ঈেক এর উ�ম �িতফল দান কেরন। 21 এ ছাড়াও
মহান আ�াহ েসসব মু‘িমনেদর ি�গুণ সওয়াব েঘাষণা কেরেছ,
যারা অেহতুক ও বােজ িবতকর্ েথেক িনেজেক মু� েরেখ
দা‘ওয়ােতর মহান কাজ আ�াম েদয়। ৈধযর্শীল ও সিহ�ুদা‘ঈর
গুণাবল বণর্নায় সূরা আ-কাসােস বলা হেয়েছঃ

َ َ ۡ ََٰٓ� كَ يُؤۡت
َ دۡرَءُونَ بِٱ�َۡس
ِ
ّ
َ
ّ ةِ ٱلسَّيّ ئَةَ وَم
َ�َهُم مَّر
ِمَا
َ َن
�َ�ِۡ بِمَا صَ�ُواْ و
﴿ ِ ون أَجۡر
َ
َ
ۡ
َ ُ
َ ّْ ۡ ۡ ُ وا
ُ َ ُ ۡ َٓ ُواْ َ ا
 ذَا سَمِعُواْٱللَغ َو أع َرض � ۡن ُه َوقال �َ أع َ�ٰل َنا َول� ۡم٥ َر َزق َ�ٰ ُه ۡم يُنفِقون
َ ۡ ََۡ َ ۡ ُ َۡ َ ٌ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ
َ �ٰهل
[٥٥ ،٥٤ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٥ �ِ
ِ أع�ٰل�م س�ٰم علي�م � نبت ِ� ٱل

‘‘তারা দু ইবার পুর�ৃ ত হেব তােদর সবেরর কারেণ। তারা মে�র
জবােব ভাল কের এবং আিম তােদরেক যা িদেয়িছ, তা েথেক বয্য়
কের। তারা যখন অবাি�ত বােজ কথা-বাতর্া �বণ কে, তখন
21

ইরশাদ হেয়েছ
َ َ
َ �ٱ
ّ
َ بُّ ٱل�َٰلِم
ْ﴿َٰٓؤ ا
﴾٤ �ِ
ُِ� َ�  مِّثۡلُهَاۖ �َمَنۡ � َفَا وأَصۡلحَ فَأَجۡرُهُۥ �ََ ِّۚ إِنَّهُۥُٞ سَيِّئَةٖ سَيِّئَة
[٤٠ :]الﺸﻮرى

‘‘আর মে�র �িতফল েতা অনু রূপ ম�ই। েয ক্ষমা কের ও আেপাস ,
তার পুর�ার আ�াহর কােছ রেয়েছ। িন�য়ই িতিন
কেরন না।’’ আল-কুরআন, সূরা আশ্ শরা : ৪০।
20

অতয্াচারীেদর পছ�

তা েথেক মুখ িফিরেয় েনয় এবং বেল, আমােদর জনয্ আমােদর
কাজ এবং েতামােদর জেনয্ েতামােদর কাজ। েতামােদর �িত
সালাম। আমরা অজ্ঞেদর সােথ জিড়ত হেত চাই ন’’

22

(গ) েসৗজনয্ বজায় েরেখ িবি�� হওয়া
চরম ৈধযর্ ও সংযম �দশর্ন করার পর যািলেমর অতয্াচােরর
মা�া বৃ ি� েপেত থাকেল দা‘ঈেক তােদর েথেক সামিয়কভােব
দু রে� অব�ান করাই ে�য়। তেব এক্ষে� শ�তা �দশর্েনর ভী
বয্িতেরেক েসৗজনয্তা বজায় রাখার মাধয্েম িবি�� হেত হে
আল-কুরআেন এেকই (হজের জামীল) ‘‘ ’’ﻫﺮ ﻤﺟﻴﻞবলা হেয়েছ
এবং

তা

অবল�েনর

জনয্ মুহা�দ সা�া�াহু লাইিহ

ওয়াসা�ামসহ সকল দা‘ঈেদর বার বার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ।
বলা হেয়েছ,

ٗ َ
َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ
[١٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ١ �ج ۡره ۡم ه ۡج ٗر� �ِي
﴿ وٱص ِ� � ما �قولون وٱه

‘‘আর আপিন ৈধযর্ ধারণ কর এবং েসৗজনয্তা বজায় েরেখ
তােদর পিরহার কের চলু ন।’’ 23 অনয্ আয়ােত বলা হেয়ে
P2F

22

P

আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৫৪-৫৫।
21

َ ۡ َ ۡ ۡ ََ
َ �ٰهل
[١٩٩ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ِ
ِ ﴿ وأع ِرض ع ِن ٱل
‘‘আর জােহল েলাকেদর েথেক িবরত থাকুন।’’ 24 অনয্ �ােন
P23F
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আেরকটু বািড়েয় বলা হেয়েছ
َ َْ َ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ َ َ ُوا
[٦٢ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٦ �ٰ ِهلون قال َس� ٰ ٗما
﴿ �ذا خاطبهم ٱل
‘‘আর জােহল েলােকরা তােদর সােথ কথা বলেত আসেল, তারা
বেল, ‘সালাম’।’’ 25
P24F

এখােন েসৗজনয্তা বজায় েরেখ িবি�� হওয়ার কথা বলা হেয়েছ।
েযেহতু একজন দা‘ঈর কাজ হল মানু েষর মােঝ দা‘ওয়াত েপৗঁেছ
েদয়া। িক� েস যিদ মানু েষর সােথ শ�তা েপাষণ কের ঝগড়ািববােদ িল� হয়, তাহেল দা‘ওয়ােতর কােজ িব� ঘটেব। ফেল
মানিবক সহমিমর্তার আচরণ অবয্াহ েরেখ দা‘ওয়াতী কাজ চালু
রাখা দা‘ঈর অনয্তম �ধান দািয়�

23

আল-কুরআন, সূরা আল-মুযয্াি�ল: ১০।

24

আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : ১৯৯।
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আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান : ৬৩।
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(ঘ) িবরু�বাদীেদর গণিবি�� করার �েচ�া চালােনা
িবরু�বাদীগণ িনেজরাই িবেরািধতায় েমেত উেঠ ন, বরং সাধারণ
জনতােক েস িবষেয় �েরািচত কের থােক এবং তােদর সমথর্েন
িবেরাধী কাযর্�ম পিরচালনা কে। অথচ সাধারণ জনতার অেনকাংশই
তােদর �রূপ স�েকর ্ অবগত নয়। যিদ দা‘ঈগণ সাধারণ মানু েষর
সামেন তােদর চির� স�েকর্ সু� ব�বয্ উপ�াপন কের
তাহেল েস সকল িবরু�বািদর গণিবি�� হেয় পড়েব। ফেল
তােদর অতয্াচার িনযর্াতন ও িবেরািধতা অেনকাংে শ �াস পােব
আ�াহ তা‘আলা আিখরােতর বা�ব অব�া তুেল ধের রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক েস েকৗশল িশক্ষা িদেয়ে,
যােত তােদর �রূপ উে�ািচত হেয়েছ। মহান আ�াহ বেলন
َۡ مُوٓاْ إِذ
ُ ّ ٱ�َ َشد
َ
َ ّ َ  �َِيعٗا وَأن
َ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَاب
َ
ِيد
َِّ� َّ ٱلۡقُوَّة
ِ
 أَن
﴿ يَرَى ٱ�َِّينَ ظَل
َ َۡ
َ
ۡ َابَ وَ�َقَطَ َع
َ�ََّأ ٱ�َِّينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱ�َِّينَ ٱ�َّبَعُواْوَر َأَوُا ْٱلۡعَذ
ّ
ت ب ِ ِه ُم
١ اب
ِ ٱلعذ
َِّينَ ٱ�َّبَعُواْ لَوۡ َنَّ �ََا ك
َ َ
ّ ْا �َ�َّءُوا
ُ ۡٱ�َ ۡس َب
ۗمِنَا
َرَّةٗ �َنَتَ�ََّأَ مِنۡهُمۡ كَم
أ
�  ٱ١ اب

َ
لي
﴾ ١ ِعََۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِ�َٰرِجِ�َ مِنَ ٱ�َّار
ٍ�ٰلِكَ يُرِ�هِمُ ٱ�َُّ أَعۡ�َٰلَهُمۡ حَسَ�َٰت
[١٦٧ ،١٦٥ :]ﺒﻟﻘﺮة
23

‘‘আর কতইনা উ�ম হত যিদ যােলমরা পািথর্ব েকােন আযাব
�তয্ক্ষ কেরই উপলি� কের িনত, আ�াহর আযাবই সবেচেয়
কিঠন। যখন তারা তােদর অনু সারীেদর স�ে� দািয়� �হেণ
অ�ীকার করেব, আর এভােব যখন তারা শাি� �তয্ক্ষ করেব
তােদর (দু িনয়ার সােথ) সম� স�কর্ িছ� হেয় যাে, তখন েস
অনু সারীরা বলেব, হায়! যিদ একবার দু িনয়ায় িফের েযতাম
তাহেল আমরাও তােদর সােথ স�কর্ িছ� করতা, েযভােব আজ
তারা করেছ। এভােব আ�াহ তােদর কৃতকমর্ পিরতাপরূে
তােদর েদখােবন। আর তারা জাহা�াম হেত কখেনা েবর হেত
পারেব না।’’ 26
এ ধরেনর ব�বয্ �দােনর মাধয্েম জনসাধারণেক যািলমেদ
িবরুে� েসা�ার কের েতালা যা, অতএব, আজ যারা যািলেমর
সাহাযয্কারী পরকাল িদবেস তােদর পিরতাপ করা ছাড়া আর
িকছু ই থাকেব না। ফেল দা‘ঈেক তা এ সকল যািলম স�দায়েক
গণিবি�� করার েক্ষে� ভূিমকা রাখেত হে

26

আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১৬৫-১৬৭।
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(ঙ) যু � ও সশ� �িতেরাধ
যু লুম িনযর্াতন �িতেরােধ সশ� পদেক্ষেপর গুরু� অতয্
ইসলােম চুড়া� িজহাদ বা সশ� যু �েক েয ক’িট উে�েশয্
অনু েমাদন কেরেছ তােত �াথিমক ও চুড়া� উে�শয্ হেল,
যু লুেমর মূেলাৎপাটন। পিব� কুরআেন মহান আ�াহ েফৎনা
ফাসাদ ব� না হওয়া পযর্� যুে�র িনেদর্শ িদেয়েছ 27 অনয্
আয়ােত বলা হেয়েছ-‘‘েফতনা ফাসাদ ব� না হওয়া পযর্� য ু�
চািলেয় যাও।’’

28

তেব এ পযর্ােয়র যুে�র জনয্ েবশ িকছু শত

রেয়েছ, ত�েধয্ অনয্তম হ, েকােনা রা��ধােনর িনেদর্শ বা
েনতৃে�র ছায়ায় হেত হেব।
তাছাড়া ইসলােমর িবেরািধতায় কােফর মুশিরকগণ যখন কথায় ও
কােজ চরম বাড়াবািড় করেছ, উ�ু � তেলায়ার িনেয় রাসূেলর
27

ُنَ يُ�َٰ َ لُونَ بِ�َ�َّه
َّ
ٌ � نَ ۡ�ه ِۡم لَ َقد
ٰ َ َ َ��نَّ ٱ
[٣٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ ِير
ْۚمۡ ظُلِمُوا
﴿ نَ لِ�َّ ِي ت
ِ

‘‘যােদরেক যু � বাধয্ করা হে, তােদরেক যু � করেত অনু মিত েদয়া হেয়েছ
কারণ তারা িনযর্ািতত আর আ�াহ তােদর সাহাযয্ করেত সক’’ আলকুরআন, সূরা আল-হ� : ৩৯।
ََ ّ
ُ
فَإ
َ
� َ�ِِّۖ ِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَ�َ عُدۡ� َٰنَ إ
َِ� ُ وَ��ُونَ ٱ�ِّينٞمۡ حَ�َّٰ �َ تَ�ُونَ فِتۡنَة
﴿ َٰتِلُوه
ّٰ
َ
[١٩٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ِ ل�َلِمআল-কুরআন, সূরা আনফাল : ৩৯।
25

28

দা‘ওয়াত ও আে�ালনেক িনমূ র্ল করার েচ�া কেেছ, ষড়যে�র
জাল িব�ার কেরেছ, তখনও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
�িতরক্ষামূলক িবিভ� যুে� অবতীণর্ েছন এবং সশ� সং�াম
কেরেছন।
সু তরাং দু ’িট কারেণ ইসলােম সশ� যু � করা যায়, এক.
�িতরক্ষামূলক বয্ব�া িহেসেব। . ইসলামী দা‘ওয়ােতর েক্ষ
স�সািরত করার জনয, দাওয়ােতর পেথ যারা বাধা হেব, তােদর
িবরুে� দাঁড়ােনার জনয্। তেব এখােনও মুসিলমেদর ক্ষমতা
�াথর্ িবেবচনা কের এগুেত হেব
ব�ত: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম যু �নীিতর
�ধান লক্ষয্ িছল সাধয্মত-মােলর ক্ষয়ক্ষিত না ঘিটেয় ন
নতুন েকৗশল ও ৈনিতক শি� �েয়ােগর মাধয্েম শ� শি�
িনি�য় কের েদয়া। িতিন সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িশশু ও
নারী, ফলবান বৃ ক্ষ �ভৃিতেক রক্ষা করার জনয্ যুে�র প
সাহাবীেদর িনেদর্শ িদেতন। মা� ২৩/২৪ জেনর �াণ হািনর
মাধয্েম িতিন ম�া িবজয় করেত সক্ষম হন। মহান সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ৩৩ িট যু � ও ২৮ িট অিভযান ে�রণ
26

কেরিছেলন। তাঁর এ �িতরক্ষামূলক নীিতর কারেণ েসসব যুে
িনহেতর সংখয্া হাজােরর েকাটাও �শর্ ক িন। পৃিথবীেত
অনয্ানয্ যুে� হতাহেতর তুলনায় যা িছল এেকবাের নগনয্। অ
এক িবশাল ও সফল িব�ব ঘিটেয়িছেলন িতিন। যু ে�র ময়দােন
িতিন শ�পক্ষে ক ক্ষমা কের েয দৃ �া� �াপন কেরেছন
পৃিথবীর ইিতহােস িবরল। ম�া িবজেয়র িদন িতিন সাধারণ ক্ষম
েঘাষণা কেরন।
(চ) সি� চুি� করা
িবেরাধীেদর সােথ সশ� যু ে�র েচেয় সি� চুি� �াপেনর মাধয্েম
দা‘ওয়াতী কাজ আ�াম েদয়া সহজ । সি�র ফেল উভয় পেক্ষ
মােঝ পার�িরক স�ীিত-েসীহাদর্, মায়া-মমতা সৃ ি� হয় যা
পরবতর্ীেত এক পেক্ষর আদশর্ �হেণ উ�ু� কের। রাসা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইসলামী দা‘ওয়াতেক সু শৃংখলভােব মানু েষর
�াের েপৗঁেছ েদয়ার জনয্ িবিভ� েগা� ও �িতপেক্ষর স
সামািজক, রাজৈনিতক এমনিক সামিরক চুি�েত আব� হন।
পৃিথবীর ইিতহােস তাঁর সামিরক চুি� ‘‘হুদায়িবয়ার সি’’
দা‘ওয়াহ স�সারেণ ও ইসলােমর িবজয় লােভ গুরু�পূণর্ ভুিম
27

পালন কের। আর সমািজক ও রা�ীয় িদেক েথেক মিদনা সনদ
অতয্� গুরুে�র দাবী, যা পরবতর্ীেত ইসলামী রাে�র
সংিবধােনর অংশ িবেশষ িহেসেব রূপ িনেয়িছল। এ ধরেনর
চুি�র

মাধয্েম রাসূল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

মুসিলমেদরেক কািফর-মুশিরকেদর অেনক অতয্াচার েথেক রক্
কেরিছেলন। ইসলােমর দৃ ি�ভ�ী হেলা, �িতপক্ষ সি� করে
চাইেল সি� করা। এ মেমর্ মহান আ�াহ বেলন
َ
َ
ُ َ ُّ
ُ
لۡقَوۡاْ إِ�َۡ�ُم ٱلسَّل
َ
َمَ �َمَا جَعَلَ ٱ�َ ل� ۡم
�َمۡ يُ�َٰتِلُو�ُمۡ و
﴿ إِنِ ٱ�ۡ�َلُو�ُمۡ فَل
ٗ
َ
[٩٠ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٩ �َعل ۡي ِه ۡم َسبِي
‘‘অতএব, তারা যিদ েতামােদর িনকট েথেক সের দাঁড়ায়,
েতামােদর সে� যু � না কের এবং েতামােদর িনকট শাি� ��াব
কের, তেব আ�াহ েতামােদর জনয্ তােদর িবরুে(সি� বয্তী)
অনয্ েকান পথ অবল�েনর বয্ব�া রে িন।’’ 29
P28F

(ছ) �ভাবশালীর আ�য় লাভ

29

আল-কুরআন, সূরা আন্ িনসা: ৯০।
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যারা �ভাবশালী সমােজ তােদর েবশ গুরু� রেয়েছ। সাধার
জনগণ �ভাবশালীেদর অনু গামী হেয় সমােজ বসবাস কের িবধায়,
�ভাবশালী েকান বয্ি� বা েগা�ী দীেনর ছায়াতেল জামােয়ত হেল
সাধারণ জনগণও �াভািবকভােব দীন �হেণ উ�ু � হয়। এজেনয্
রাসূ ল সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম সমােজর �ভাবশালী
েলাকেদর িনকট দা‘ওয়াত উপ�াপেনর টােগর্ট িনধর্ারণ কে,
তাঁর দা‘ওয়ােত �ভাবশালী এক বয্বসায়ী মিহলা সবর্�থম ইসলা
�হণ কের। অতঃপর এক পূ রুষ ধনাঢয্ বয্বসায়ী ইসলাে
ছায়াতেল আগমন কের। মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
জীবেনর সবর্�ের �ভাবশালীেদর দ‘ওয়াত েদয়ার বয্াপাের অ�ণী
ভুিমকা পালন কেরেছন। তাঁর একািধক িবেয়র অনয্তম  িহকমত
হল দীন �চার। তাই িতিন িবিভ� েগা�পিতেদর কনয্ােদর সােথ
পিরণয় সূে� আব� হেয়েছন। ইসলামী দা‘ওয়ােতর পিরভাষায়
এেক ‘সু লতােন নািসর’ বা সাহাযয্কারী তৃর্� বলা হয়। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আ�াহর কােছ এ ধরেনর কতৃর্�
�াথর্না কেরিছেলন। এ মেমর্ পিব� কুরআেন এেস,
�ۡ مِن �َُّنكَ سُل
ّ
ٗ ص
[٨٠ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٨ ��
ِّ� ﴿ ٱجۡعَل
ِ ََٰنٗا ن
29

‘‘আর আপনার পক েথেক আমার জনয্ ‘সাহাযয্কারী কতৃর্
িনেয়াগ কের িদন।’’ 30
তাছাড়াও �ভাবশালীেদর ইসলাম �হেণর জনয্ িতিন আ�াহর
কােছ েদা‘আ কেরেছন। হাদীেছ এেসেছ, ‘‘েহ আ�াহ! আপিন
আবু জাহল ও ওমর িবন খা�ােবর ইসলাম �হেণের মাধয্েম
েতামার দীনেক স�ািনত ও শি�শালী কর।’’ 31 মহানবী সা�া�াহু
P30F

P

আলাইিহ ওয়াসা�াম কােফরেদর চরম িবেরািধতার সমেয়
দা‘ওয়ােতর সংকটকােল �ীয় চাচা আবু তািলেবর আ�েয় িছেলন।
িতিন মারা যাবার পর তােয়েফ িগেয়িছেলন দা‘ওয়াত িনেয় এবং
সাহাযয্কারী খুঁজেত। তৎকালীন ম�ার অব�া তার জনয্ অনুকূে
িছল না, তাই তােয়েফ িনরাশ হেয় ম�ায় �েবশ কেরিছেলন
মাত‘আম ইবন আদীর আ�েয়। 32
P31F

(জ) আ�েগাপন করা
ইসলামী দা‘ওয়ােতর কাজ খুবই ঝুিকপূ ণর্। এখােন দা‘ঈর উপর
30
31
32

আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ৮০।
ইমাম িতরিমযী, �াগু, িকতাবু ল মানািকব, হাদীস নং-৩৬১।
ইবনু ল আিছর, �াগু, ২য় খ�, পৃ . ৯২।
30

যু লুম িনযর্াতন আসাটা খুবই �াভািবক। েস েক্ষে� েকা রকেমর
�িতেরাধ বয্থর্ হেল আ�েগাপন করা যায়। দীেনর পেথ িটে
থাকেত ও যু লূম-িনযর্াতন েথেক বাঁচার জনয্ অেনক ন-রাসূল
আ�েগাপন কেরেছন। েযমন যাকািরয়া আলাইিহস সালাম, ঈসা
আলাইিহস সালাম, অনু রূপভােব মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িহজরেতর সময় ম�ার সাওর পবর্েতর গুহায়। এট
কাপুরষতা নয় বরং পিরক�না ও ��িতর জনয্।
আল-কুরআেন আসহাব কাহােফর বণর্না েথেক তার িকছু আঁচ
পাওয়া যায়। েসই গুহাবাসীেদর একজেনর ব�বয্ েথেক তােদ
আ�েগাপেনর উে�শয্ �� হেয় উে, িতিন শহেরর েলাকেদর
স�েকর্ ম�বয্ কেরিছেল:
ّ
لي
ُ
[٢٠ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ٠ عََۡ�ُمۡ يَرۡ�ُو�ُمۡ أَوۡ يُعِيدُو�ُمۡ �ِ م لَِت ِ ِه ۡم
ْ﴿ �َّهُمۡ إِ ن �َظ ۡهَرُوا
‘‘তারা যিদ েতামােদর খবর জানেত পাের, তেব পাথর েমের
েতামােদরেক হতয্া করেব অথবা েতামােদরেক তােদর ধেমর
িফিরেয় িদেব।’’ 33
P32F

33

আল-কুরআন, সূরা কাহাফ : ২০।

31

(ঝ) িহজরত
কািফর-মুশিরকেদর

অতয্াচাের রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম এমন অিত� হেয় পড়েলন েয, তাঁর ৈধেযর্র সীমা
ছািড়েয় েগেছ, অথচ �িতেরােধর েকান েকৗশল তাঁর হােত েনই,
েনই েকান আ�য় বা আ�েগাপন করার �ান, তখন রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িহজরত করার সংক� কেরন।
তাঁর সাহাবীগণ তাঁরই িনেদর্েশ িহজরত কেরিছল েফতনার েদশ
েথেক িনরাপ�ার েদশ হাবশায়।
34

34

আ�াহ তা‘আলা এ ধরেনর

উ�ু ল মু’িমনীন উে� সালামাহ রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্, (িতিন

হাবশায় �থম িহজরতকারীেদর একজন) িতিন বেলন: ম�া যখন আমােদর
সংকীণর্ হেয় পড়, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সাহাবীগন
িনযর্ািতত হেল, পরীক্ষায় অবতীণর্ হ, তাঁরা তােদর ধেমর্ িবপদ �তয্
করেলন, অথচ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �িতেরাধ করেত
পারেছন না। িতিন সা�া�াহু লাইিহ ওয়াসা�াম িনেজ তাঁর বংশ ও চাচার
েহফাজেত িছেলন। ফেল সাহাবীগণেক েয অতয্াচার িনপীড়ন করত তা রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক �শর্ করেত পারত না। তখন রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তােদরেক বলেলন : হাবশায় একজন বাদশাহ
আেছন, েকউ তার কােছ িনযর্িতত হয় না। েতামরা তার রােজয্ চেল যা,
আ�াহ হয়ত েতামােদর এ িবপদ েথেক মুি�র েকান পথ কের িদেবন। (ইবন,
হাজর আসকালানী, ফাতহুল বার, �াগু, ৭ম খ�, �. ২৭৭) আমরা
32

িনযর্ািতত অব�ায় িহজরত করার িনেদর্শ িদেয়েছ কুরআেন বলা
হেয়েছঃ
َٰ وَفَّٮ
ّ ِْٓ كَةُ ظَا لِ�ِٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْ �ِيمَ كُنتُمۡۖ قَالُوا
َ
�ٰ �َ ٱلۡم
كُنَا
 ٱ�َِّينَ ت ه ُ ُم
﴿
ْا
ا
ّ
َ � �َلَمۡ تَ�ُنۡ أَ�ضُ ٱ�َِ َ�ٰس َِع ٗة َ� ُت َهاج ُرو
ُْسۡتَضۡعَفِ�َ �ِ ٱ�َۡ�ضِ� قَلُوٓا
ِۚيها
ِ
ۡ َ َٓ�َْأُو
ّ
َ ّ ِ� م َِن
َ  ِ َّ ٱل ۡ ُم ۡس َت ۡض َعف٩ �ا
ً آء ۡت َم ِص
َ ۡ جَهَنَ ُمۖ َو َس
ال
ٰ�ِك َمأ َوٮ ٰ ُه
�
ِ ٱلرج
ِ
ٗ
َ َٗ
َ
َ ُ َ ۡ َ َ َٰ ۡ ۡ َ َ ّ َ
َ َٓ�َْأُو
�َ ٰ�ِك َع
٩ �يعون حِيلة َو� َ� ۡه َت ُدون َسبِي
وٱلن ِسآءِ وٱلوِل� ِن � �ست ِط
َ َ ُ �َعۡفُوَ �َنۡه
َ
ّ
ٗ  ٱ�َُّ �َفُوًا � ُف
ّ
ُّ أَن
مۡۚ وَ�ن
َِ� ۞َمَن �ُهَاجِرۡ �ِ سَب ِيلِ ٱ٩ �ور
ۚٗ�َٰغَمٗا كَثِ�ٗ� وَسَعَة
ّ
َُِدۡ �ِ ٱ�َۡ�ضِ م
َِ�وَمَن �َۡرُج ۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِ�َ ٱ
َ
 ٱ�َُّ �َفُو
ٗرٗ� رَحِيما
ّ
َ سُو�ِِۦ �ُمَّ يُدۡرِ�ۡهُ ٱلۡمَوۡتُ �َقَدۡ وَ�َع
َ
جۡرُهُۥ �ََ ٱ�َِّۗ وَ�ن
َ أ
[١٠٠ ،٩٧ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١

‘‘যারা িনেজরা যু লুম কের, েফের�ারা তােদর �াণ �হেণর সময়
বেল, েতামরা িক অব�ায় িছেল ? তারা বেল এ ভুখে� আমরা
অসহায় িছলাম। েফের�ারা তখন বেল, আ�াহর পৃিথবী িক �শ�
িছল না েয, েতামরা েদশ তয্াগ কের েসখােন চেল েযে?
িবি�ন্ন্ভােব হাবশার উে�েশয্ েবিরেয় পড়লাম এবং েসখােন িগেয় একি
হলাম। উ�ম েদেশর এক উ�ম �িতেবশীর ছায়ায় অবতরণ করলাম। আমরা
িছলাম আমােদর দীন িনেয় িনরাপেদ। এ িনেয় েসখােন েকান অতয্াচােরর
আশংকা িছল না। ইবন িহশাম, আস্ িসরাত আন্ নববীয়, ১ম খ�, �াগু,
পৃ . ৩৩৪।
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অতএব, এেদর বাস�ান হল জাহা�াম এবং তা অতয্� ম� �া,
তেব েযসব পুরু, নারী ও িশশু েকান উপায় অবল�ন করেত
পাের না এবং পথ ও পায় না আ�াহ হয়ত তােদরেক ক্ষম
করেবন। আ�াহ মাজর্নাকার, ক্ষমাশীল। েয েকউ আ�াহর পে
েদশ তয্াগ কে, েস দু িনয়ায় বহু আ�য়�ল এবং �াচ যর্ লাভ
কের।’’ 35
P34F

P

শুধু তাই ন, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর পূেবর্ও
অেনক নবী-রাসূ ল িহজরত কেরেছন। েযমন ইবরাহীম ও মূ সা
আলাইিহস সালাম। সবর্েশষ নবী

 মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম িনেজও অনু সারীেদর িনেয় মিদনায় িহজরত কেরন।
তাঁর িহজরত িছল মূ লতঃ ��িত �হণ কের শি� স�য় করার
মাধয্েম দীনেক িবজয়ী করার উে�েশয্। পরবতর্ীেত িতি�িত
িনেয়

িবরু�বাদীেদর েমাকািবলায় পা�া �িতেরাধ গেড়

তুেলিছেলন এবং দা‘ওয়াতেক সফলতায় েপৗঁছােত সক্ষম 

35

আল-কুরআন, সূরা আন্ িনসা: ৯৭-১০০।
34

(ঞ) রা�ীয় কতৃর্� বয্বহােরর �েচ�
মানু ষ সমাজব� হেয় বাস কের থােক। আর সমাজেক িনয়�ন
কের রা�। সমাজ জীবেন রা�ীয় কতৃর্� এক শি�শালী হািতয়ার।
সমােজ আদল ইনসাফ �িত�া, িবিভ� রকেমর যু লুম �িতেরাধ,
সমাজ সদসয্েদর মতিবেরাধ িনরস, সামািজক সমসয্া সমাধান ও
কলয্াণই তার মূল লক্ষয্ । আ�া‘আলা সকল নবী-রাসূ লেক
এ পিরক�না িদেয়ই পািঠেয়েছন। ইরশাদ হে�,
ُ َّ�َانَ �َِقُومَ ٱ
َ ۡ ََ
َۡ َ ۡ ََ
َ ٰ�َِ نز ۡ�َا َم َع ُه ُم ۡٱلك
َ َت َوأ
اس
ِ ٰ�ِّ﴿ لقد أ ۡر َسلنا ُر ُسلنا بِٱ�َي
�ِب َٱلۡم
ّ
ِ َ وَمَ�َٰفِعُ لِلنٞ شَدِيدٞوَأَنزَ�َۡا ٱ�َۡدِيدَ �ِيهِ بَأۡس
[٢٥ :اس ﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ
ِ� ِٱلۡقِسۡط
‘‘িন�য়ই আিম রাসূ লগণেক ে�রণ কেরিছ �� �মানসহ এবং
তােদর সংেগ িদেয়িছ িকতাব ও নয্ায়দ, যােত মানু ষ সু িবচার
�িত�া কের। আিম েলৗহও িদেয়িছ যােত রেয়েছ �চ� শি� ও
মানু েষর জনয্ বহুিবধ কলয্’’ 36
P35F

আেলাচয্ আয়ােত নয্ায়দ� ও েলৗহদ�েক �ীয় কতৃর্� বেল আখয্
েদয়া হেয়েছ। আর িকতাবেক সংিবধান বলা হেয়েছ। এ সেবর
36

আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : ২৫।
35

সম�েয় সমােজ ইসলামী আইন চালু কের সব রকেমর যু লুম
অতয্াচার ও অনয্ােয়র মূেলাৎপাটন করা যায়। রা�ীয় �ভাে
সমােজ খুব সহেজই শাি� ও কলয্াণ �িত�া স�ব হয়। িক� রা�
যিদ তার িবপরীত হয়, তাহেল েস সমাজ অনয্া, যু লুম, অতয্াচা,
িহংসা-িবে�ষ, হানাহািন, অ�ীলতা ও েবহায়াপনায় ভের ওেঠ। এ
রা� বয্ব�া পিরবতর্ন করার জনয্ -রাসূ ল তােদর সমকালীন
রাজা-বাদশাহােদর শ�েত পিরণত হন।
আমােদর ি�য়নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

েবলায়ও

তার বয্িত�ম হ িন। িতিন িবরু�বাদীেদর চুড়া� েমাকািবলা
কেরেছন ইসলামী কলয্াণমূলক রা� �িত�ার মাধয্েম। মা� দ
বছেরর শাসনামেল িতিন মদীনা ও পাশর্বতর্ী এলাকাসহ বিহঃিবর্
ইসলােমর জাগরণ সৃ ি� কেরন। িবিভ� রা� �ধানেদর িনকট
েলাক মারফত িচিঠর মাধয্েম দ‘ওয়াত পাঠােনার িস�া� িনেলন।
বিহঃিবর্ে� িবিভ� �িতিনিধ ে�রণ করেলন। এ েক্ষে� িত
রা��ধান ও েগা�পিতেদর দা‘ওয়াত দােনর টােগর্ট িনধর্ার
কেরন। কারণ েকােনা জািতর রা��ধান যিদ ইসলাম �হণ কের
তাহেল েস জািতর েলােকর খুব সহেজই ইসলােমর ছায়াতেল ভীড়
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জমােব।’’ েকননা, �জাগণ তােদর রাজােদর অনু সারী হেয় থােক।
শুধুমা� রা�ীয় কতৃর্ে�র আসেন সমাসীন হওয়ার কারেণই সূদু
বিহঃিবর্� পযর্� ইসলােমর আেলা ছিড়েয় েদয়া তাঁর পেক্ষ
হেয়িছল।
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