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 রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াাের 
সেকালীন  রাবর অব�া   তারঁ ে�ী জীবন  

 
েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে ইছালন াসলাাের সবরাে� 

দা‘ঈ বা  �ানকারী। েিান  �াি তা‘ লা তাঁাক সতয দীন 

সিকাার োনবজাইতর েুই�   কলযাাের  প ইনাদররক ইিাসাব 

সুসংবাদদাতা   ভীইত�দররক  া   াইাাওাছন। নবুওত �াই�র 
 র েপাক নও বরং জ�ল� েপাকা ইতইন ইছালন  দাররর েূতর 

�তীক। বালযকাল েপাকা ইতইন েস  দরর � ার-�সাারর জনয 

 �াি তা‘ লা তাাক ��ত করাত পাাকন।  াল- লন,   ার-

বযবিার   কপাবাতরাও ইতইন ইছালন নক অননয   বযইতযেিেরী 

 দররবান বালক।  �াি �পে েপাকা তাাঁক েিান দা‘ ওাাতর 

জনয  উে  ইরর  াানর �ইরশন ইদাওাছন। অতনব, তাঁর 

দা‘ ওাত ইছল ইিকেত   েকৗরল ূের। 

ক. সেকালীন  রাবর িেরীও   রাজজনইতক অব�া 

াসলাে  �াি তা‘ লার ইনকট নকোর োনানীত জীবন 

বযব�া। নইট নক  �াির নককবাদ   সাইবরক ইবিাও তারঁ 

সাবরাভৗোকর  ীকক ইত ইদাও পাাক। যুা  যুা  ে�ইরত সকল নবী-
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রাসূল ন দীানর  তাকাবািী ইছালন।০

1 অতনব,  �াি তা‘ লার 

ইনকট নকোর   �িোযা য জীবন বযব�া িালা াসলাে। ন 

োের  �াি তা‘ লা বালন,  

﴿  َّ ن ٱ عنندَ  ّ�نينَ ٱ ِن نينَ ٱ َتلََف خۡ ٱ َوَما ُمۗ َ�ٰ سۡ ۡ�ن ٱ َّ َّ  ْ وتُوا
ُ
َ�ٰ لۡ ٱ أ َّ  َب كن ن  دن َ�عۡ  مننۢ  ِ

ٓ  َما ۢ َ�غۡ  مُ عنلۡ لۡ ٱ َءُهمُ َجا ن ٱ تن َ�ٰ � ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن َنُهۡمۗ بَيۡ  �َي َّ  َّ َ ٱ ََِن  َسابن ۡ�ن ٱ َ�ن�عُ  َّ
 ]  ١٩: عمران ال[ ﴾ ١

“ইন�ও াসলাো  �াহ র ইনকট নকোর �ীন।  র যাাদরাক 

ইকতাব েদওা িাওইছল তারা েকবলোর  র�র ইবা�িবরত 

তাাদর ইনকট জান  সার  র েতাজনকয ঘইটাওইছল।  র েক  

 �াহ র  ওাতসেূাি কুফরী কার, তাব ইন�ও  �াহ �ত 

ইিসাব �িেকারী।” 

 �াি তা‘ লা  র  বালন, 

                                                           
1 সকল নবী-রাসূালর িের ইছল  ল-াসলাে। তাঁরা সবাা ন জীবনাদাররর অনুসারী 

ইছালন নবং    জাইতাক ন  দাররর �ইত  িবান জাইনাওাছন। নূি ‘ লাাইিস 

সালাে াবরাইিে ‘ লাাইিস সালাে াওাকুব ‘ লাাইিস সালাে, া সূফ ‘ লাাইিস 

সালাে, সুলাওোন ‘ লাাইিস সালাে   েূসা ‘ লাাইিস সালাে সি সকালর 

ব�াবয নইট  ইরদকৃ িও।  ল-কুর ন, সূরা া নুস : ৭২; সূরা  ল-বাকারা : 

১২৮, ১৩২; া সূফ : ১০১ ;  ন নেল : ৩০-৩১, া নুছ: ৮৪। 



 

5 

َرةن  �ن  وَ َوهُ  منۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  َََلن دنيٗنا ٱۡ�نۡسَ�ٰمن  َ�ۡ�َ  يَۡبَتغن  َوَمن ﴿ ن�نَ  مننَ  ٱ�خن  ٱۡلَ�ٰ�ن
 ]  ٨٥: عمران ال[ ﴾ ٨

“ র েয েক  াসলাে বযতীত অনয েকান দীন �িে করাব তা 

কখানা  �াির ইনকট �িনাযা য িাব না।  র  াখরাাতর 

জীবান েস শইত�তাদর অ�রভু� িাব।”১F

2  

ইক� ন �ীন বা জীবনবযব�া যুা  যুা  ইবইভভ নবী-রাসূল াের 

সোও ইবকক ত,  ইরবতরন    ইরবিরন িাওাছ। ফাল সবরারি নবী 

েুিা�াদুর রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর সোও 

ইবইভভ রকাের জাািলী কুসং�াার নইট �ংাসর �ার �াা� 

ে ৗাছ ই াওইছল। নসোও ইবইভভ িােরর  ইবভরাব ঘাট।  ূবরবতী 

নবী-রাসূল াের অনুসারীাদর েিয িাত ইবকক ত,  ইরবইিরত   

 ইরবইতরত াওািূদী, ই�ৃান, অই� ূজক �ভক ইত জাইত   ে াৃীর 

সূ না িও। ন গালা ইবারিত:  রব, েরাে,  ারসয, ইি�ু�ান   

 ীনাদার ইবতক ইত লাভ কারইছল।২F

3 ন িরানর অিঃ তানর 

                                                           
2  ল-কুর ন, সূরা  াল-ােরান : ১৯। 
3 ড.  �ুর রিোন  ন ওারী, োনিাজুদ দা‘ ওাি  ওাদ দু‘ ত ইফল কুর ইনল 

কারীে, (অ�কাইরত ই -না .ইড. ইপইসস, াসলােী ইব�ইবদযালও, কুইৃওা, ১৯৯৮),  ক. 

৮৭৬। 
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অনযতে কারে ইছল ঈসা ‘ লাাইিস সালাে-নর  কইপবী েপাক 

 ই�ত িাও যা ওার  র িাত ৫৭০ বছর  যর�  কইপবীাত েকাানা 

নবী-রাসূালর  ইবভরাব না ি ওা।৩

4 ঐইতিাইসক ে েস সেওাক 

 াওযাাে জাািইলওযা বাল  খযাইওত কারাছন।৪

5  াওযাে অপর 

যু , ইদন বা সেও।  র জাািইলওযা অপর েূখরতা, অজতা   সভযতা 

ইববইজরত।   ক অাপর কুসং�ার, ববররতা, িেরিীনতা।৫

6 রাসূল 

সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে-নর  ইবভরাব ইকংবা ইিজরাতর 

 ূাবর নক রতা�ী  রব অইিবাসীাদর সাোইজক নবং রাজজনইতক 

                                                           
4 তাাির সূরাটী, �াগ�, ৫১৫। 
5 ড.  সোন  নী, েিানবী, (কইলকাতা: েই�ক �াদাসর, ১৯৯৬),  ক. ১০৯ ; েুিা�দ 

 করাে খা,ঁ েোতফা  ইরত, (কইলকাতা : রইন ন�ার�াাজ, ১৯৮৭ খক.),  ক. ১৪৯ ; 

ড. েুিা�দ েিাসাান িাওকল, েিানবী সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে-নর জীবন 

 ইরত, অনু: ো লানা  �ুল   ওাল, (ঢাকা : াসলাইেক ফাাা�রন, ১৯৯৮ খক.), 

 ক. ৮১ ; P.K Hitti, History of the Arabs, (London : Macmillan 

Education Ltd, 1986), p. 3 . 
6 ড. াবরািীে োদকুর,  ল-েু’জােুল  সীত, (েদ ব� : া ই , তা.ইব)  ক. ১৪৪ ; 

েইনর  ল-বা’লাবাই�,  ল-ো ইরদ, (ৈবরত: দারল ালল ইলল োলাঈন, ১৯৭৬ 

খক.),  ক. ২৪৮ ; Thomas Patrick, Dictionary of Islam , (India: Cosmo 

Publication, 1986), opcit, p. 224.;  ল-কুর ান জাািইলওযাি র�ইট  ারবার 

বযববত িাওাছ। েযেন, ৩:১৫৪ ;  ৫:৫০ ; ৩৩: ৩৩ ; ৪৮: ২৬। 
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কেরকা�  িী সেইপরত ইছল না ইবিাও ঐ সেওটাাক  াওাাে 

জাািইলওযাি বলা িও।৬

7 

েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর  ইবভরাাবর সেও 

তৎকালীন  রব িেরীও ইদক েপাক সবা াও খারা    ইনকক ৃ 

অব�াান ে ৗাছ ই াওইছল। নসেও তাাদর িের ইব�াাস ইরকর, 

েুইতর ূজা, �ি-নশর, েদব-েদবী,  ািাড়- বরত,  শ- শী,  াপর, 

াতযাইদর   াসনা ইবরাজোন ইছল। নভাাব োনুি নক  �াির 

�াল বহ �ভূর   াসনার েবড়াজাাল  ব� িাও  াড়। 

সেকালীন  রাবর িেরীও অব�াাক ইনা�া� কাওকইট ভাা  

ইবা�িে করা যাও, 

১. ইরাকরর � লন 

ইরকর-নর রাই�ক অপর অংরীদার �া ন করা, ঈোন ইকংবা 

াবাদাত অংরীদার করা, বহা�রবাদ।৭

8 যারা  �াির াবাদাতর 

সাাপ অনযাক ররীক কার, ইরকর �া ন কার, তাাদর েুরইরক বলা 

                                                           
7 P.K Hitti, History of the Arabs, (London : Macmillan Education Ltd, 

1986), p.87 . 
8 ড. েুিা�দ ফজলূর রিোন, �াগ�,  ক. ৪৩১। 
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িও। নটা তা িীাদর ইব রীত। তারা  �াির অইতকাক অ ীকার 

করত না; বরং তাঁর াবাদাতর সাাপ অনযাক অংরীদার সাবযত 

করত। নোের কুর ন োজীাদ নাসাছ: 

نن ﴿ ۡ�َ  َولَ�
َ
ٰ سّسَ�ٰ ٱ َخلَقَ  ّمنۡ  ُهمَس�  ٱوَ  تن َ�

َ
رَ  َض �ۡ� َّ مۡ ٱ َوَس َّ َُقولُنّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس س ََ 

ۖ ٱ ُ َّ  ٰ َّ
َ
ََ يُؤۡ  ََ�   ]٦١: العغكبوت[ ﴾ ٦ ََُكو

“যইদ   ইন তাাদরাক ইজাজস কারন েক নাভাে�ল   ভূ-ে�ল 

সকইৃ কারাছ,  �   সূযরাক কাের ইনাওাইজত কারাছ? তারা 

অবরযা বলাব  �াি, তািাল তারা েকাপাও ঘুার েবড়াা�।”৮F

9 

নছাড়া  তারা ইব�াস করত েয,  �াি তা‘ লাা  কার িাত 

বকইৃ বিরে কারন, যেীনাক জীইবত কারন, নবং েকতাক জীইবত 

কারন, তদু ইর তারা রইরক �া ন িাত ইবরত পাকত না।৯F

10 শিু 

                                                           
9  ল-কুর ন, সূরা  নকাবূত : ৬১। 
10 কুর ন োজীাদ বইেরত িাওাছ,  

ۡ�َُهم َولَ�نن ﴿ 
َ
َل  ّمن َس� َّ ۡحَيا َمآءٗ  ٱسّسَمآءن  مننَ  ّّ

َ
نهن  ََأ �َض  ب

َ
نَها َ�ۡعدن  مننۢ  ٱۡ� َُقولُنّ  َمۡوت ََ  ۚ ُ َّ لن  ٱ

نۚ  ٱۡ�َۡمدُ  قُ ّ  َن
ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل 

َ
ََ  ََ  أ    ]٦٣: العغكبوت[ ﴾ ٦ َ�ۡعقنلُو

কুর ান অনযর বলা িাওাছ 

ْ  ََِنَذا﴿   ْ  ٱلُۡفلۡكن  �ن  َر�نُبوا َ  َدَعُوا َّ �َ  ٱ ّ  ََلَّما ٱّ�نينَ  َ�ُ  ُ�ۡلنصن ن  ِنَ�  ٮُٰهمۡ ََ ّ�َ
ََ  ُهمۡ  ِنَذا ٱلۡ  ﴾٦ �ُۡ�نُ�و

    ]  ٦٥: العغكبوت[

অনযর  র  বলা িাওাছ 
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তাা নও, তারা  �াির রবুইবওাত  ইব�াস ে ািে করত ইক� 

েসাশার ইবইভভ রই�র  ৎস স�াকর ইবইভভ   াাসযর িারো 

করত, েযগালাাক তাাদর   কারী, শইতসািনকারী, 

অইতকদানকারী   �ংসকারী বাল োন করত।১০

11 নগালার 

াবাদাত তাঁরা ইনাওাইজত িত ন �তযারাও েয, নগালা  �াির 

ৈনকটয লাাভ   সু াইররকারী িাব। কুর ন োজীাদ তাাদর 

 কীদা ইব�াস স�াকর নাসাছ,   

نينَ ٱوَ ﴿ َ ٱ َّ َّ ْ نهن  منن ُذوا وۡ  ۦٓ ُدوّ
َ
ٓ أ َا َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما ءَ َن ن ِ  ٓ َُقّرنُ�وَّا ن ٱ ِنَ�  َن ٰ ُزلۡ  َّ ََ ٣ ﴾ 

  ]  ٣: الزمر[

                                                                                                            
�ضن  ٱسّسَمآءن  ّمننَ  يَۡرزُقُُ�م َمن قُۡل  ﴿ 

َ
ّمن َوٱۡ�

َ
بَۡ�ٰرَ  ٱسّسۡمعَ  َ�ۡملنُك  أ

َ
ّ  ُ�ۡرنجُ  َوَمن َوٱۡ� ََ  ٱسَۡمّينتن  مننَ  ٱلۡ

رنجُ  َۡ ّن ٱلۡ  مننَ  ٱسَۡمّينَت  َوُ� نرُ  َوَمن ََ ۚ  يَُدبّ ۡمَر
َ
ََ  ٱۡ� ۚ  َََسَيُقوسُو ُ َّ َََ�  َ�ُقۡل  ٱ

َ
ََ  أ  ]  ٣١: يو�س[ ﴾ ٣ ََّتُقو

   ল-কুর ন, সূরা  নকাবূত : ৬৩   ৬৫; সূরা া নুস : ৩১। 
11  বুল িাসান  লী  ন নদভী, ইসরাতুন নববীওযাি, (লখানৗ: োজো‘ াসলােী 

‘ালেী, তা.ইব),  ক. ৩০। 
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“যারা  �াি বযতীত অ রাক   াসয া  �িে কার েরাখাছ 

নবং বাল েয,  েরা তাাদর াবাদত নজনযা কইর, েয তারা 

 োাদরাক  �াির ইনকটবতরী কার ইদাব।”১১

12  

 রাবর েুরইরকরা েফার�াাদরাক  �াির কনযা বাল  খযাইওত 

করত। “েজযাইতিীর”১২F

13 কপার   র ইছল তাাদর  ূের  �া।১৩F

14 

েজযাইতিীরা ইকছু ইজন িাইসল কার তাাদর োিযাে বহ কইকত, 

ইেপযা ভইবিযত�ােী কার জনসািারে িাত বহ অপর   াজরন 

করত। েূলত নটা ইছল তাাদর   াজরানর োিযে। োনুিাক 

েিাঁকা ইদাও টাকা  ওসা লুট করাা ইছল তাাদর ে রা।১৪F

15  

                                                           
12  ল-কুর ন, সূরা  য-যুোর : ৩। 
13 েজযাইতিী েসসব েলাকাক বলা িাতা, যারা নশারর  ইত স�াকর  াবিো করাতা 

নবং ইিসাব-ইনকার কার ইবা�র ভইবিযত ঘটনা �বাি স�াকর ভইবিয�ানী করাতা। 

(েো�া  লী �ারী, ইেরকাতুল োফাইতি ররাি ইেরকাতুল োসাইবি, ২ও খ�, (লা�ৗ 
: তা.ইব),  ক. ৩)। 

14 তাাির সূরাটী, �াগ�,  ক. ৫১৩। 
15  ের াবন লুিাা বনু খুজা‘  ে াারর নকজন েনতক �ানীও বযই� ইছালন। েছাটাবলা 

েপাক ন েলাকইট িেরীও  ূেযেও  ইরাবার �ইত াইলত িাওইছল। িেরীও ইবইভভ ইবিাও 

তার  �ি ইছল অসাোনয। সািারে োনুি তাাক ভালবাসার ে াাখ েদখাতা নবং 

েনতক �ানীও িেরীও ইবারিজ ইিাসাব োন কার তার অনুসরে করাতা। নক  যরাাও ন 

েলাকইট ইসইরওা সফর কার। েসখাান েয েূইতর ূজা করা িা� েস োন করালা নটা  
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২. েূইতর ূজা 

 রাবর েুরইরকাদর ইবইভভ ে ার ইবইভভ েদব-েদবীর   াসনা 

করত। তারা  াছ,  াপর   োইট ইদাও ইবইভভ োনুি বা �ােীর 

ছইব ৈতরী করত। েূইতরর সাাপ তাাদর নক িরানর ভালবাসা 

জা� ই াওইছল। বনু খুজা‘  ে াারর সরদার ‘ ের াবন লুিাা 

নােক নক বযই� সবর�পে  রবাদর োিয েূইতরর � লন 

কারইছালন।১৫

16 অবরয তার  ূাবরা  নূি ‘ লাাইিস সালাে-নর 

                                                                                                            
বুইঝ  সালা ভাল কাজ। েযািতু ইসইরওাও অানক নবী  ইবভূরত িাওাছন নবং 

 সোনী ইকতাব নাইযল িাওাছ। কাাজা ইসইরওার জন ে যা করাছ েসটা ইন�ও 

ভাালা কাজ নবং  ূােযর কাজ। ন   ই �া কার ইসইরওা েপাক েফরার  াপ েস 

‘হবাল’ নাাের নক েূইতর ইনাও নাস েসা েূইতর কা‘বাঘারর েভতর �া ন করালা। 

নর র েস ে�াবাসীাদর েূইতর ূজার োিযাে  �াির সাাপ ইরকর করার  িবান 

জানাালা। ে�ার েলাাকরা বযা কভাাব তার ডাাক সাড়া েদও। ে�ার জন োক 

েূইতর ূজা করাত েদাখ  রাবর ইবইভভ নলাকার েলাকজন তাাদর অনুসরে করালা। 

েকননা, কা‘বাঘারর রশোাবশেকারীাদর বকিউর  রাবর েলাাকরা িেরগর োন 

করাতা। (রাওখ েুিা�দ াবন  �ুল  িাব, েুখতাছারস সীরাত, �াগ�,  ক. ২)। 
16 সবর�পে ‘কা াে নূি’ েূইতর ূজার � লন কারইছল। তারা  ওা�, সু ওা, াওাগছ, 

াওা‘ ক   নসর নােক েূইতরর  ূজা করত। ন োের কুর ান নাসাছ 

 ﴿  ْ َّ  ََ  َوقَاسُوا نَهَتُ�مۡ  تََذُر ََ  َءاس َّ  َو ا تََذُر ََ  َوّدٗ ََ  ُسَواٗ�  َو � َوَ�ُعوَق  َ�ُغوَث  َو   ]  ٢٣: وحن[ ﴾ ٢ َو�َۡ�ٗ

“তারা বলল, েতােরা ছাড়াব না েতাোাদর   াসযাদর নবং েতােরা  ওা�, সূ ওা, 

াওাগছ, াওা‘ ক   নসারর   াসনা  ইরতযা  করাব না।”  ল-কুর ন, সূরা নূি 

: ২৩। 
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সোও সবর�পে েূইতর ূজার সূ না িও।১৬

17 তাাদর েদবতাাদর োিয 

‘লাত’ ‘োনাত’   ‘ যযা’ ইছল �ইস�   �িান েূইতর। নছাড়া  

তারা ‘াসাফ’   ‘নাাওলা’ নােক েূইতরর    াসনা করত।১৭

18 নসব 

                                                                                                            
  ওাদ ইছল ‘কালব’ ে াারর েদবতা, ‘সু ওা’ ‘হযাাল’ ে াারর, ‘াওাগছ’ ‘োযযাি’ 

ে াারর, ‘াওা‘ ক’ াওাাোনর ‘িােদান’ ে াারর নবং ‘নাসর’ াওাােন অ�ালর 

‘ইিোওার’ ে াারর েদবতা ইছল। (ড. জােীল  �ু�াি  ল-ইেসরী, তাইরখুদ 

দা‘ ওাি  ল-াসলাইেওযাি ইফ যাোইনর রাসূল  ওাল েখালাফাইওর রাারদীন, (েদীনা 

েুন ওারা : োকতাবাতুদ দার, ১৯৮৭ খক.),  ক. ৩১। 
17 ন োের কুর ন োজীাদ নাসাছ 

  [ َََرَءۡ�ُتمُ  ﴿
َ
ىٰ  ٱلّ�َٰت  أ َّ َةَ  َوَمَنٰوةَ  ١ َوٱلُۡع ۡخَرىٰ  ٱ�ّا�ن

ُ
٢٠  ،١٩: ايجم[ ﴾ ٢ ٱۡ�   “েতােরা ইক েভাব 

েদখাছা ‘লাত’   ‘ যযা’ স�াকর নবং তক তীও  ারকইট ‘োনাত’ স�াকর ?”  ল-

কুর ন, সূরা  ন নাজে : ১৯-২০। 

 লাত:  ারাকাে ইবইরৃ নকইট  াপারর েূইতর, যার  তু�াারর  রবরা তা ওাফ 

করাতা। নইট তাাওাফ �া ন করা িাওইছল। ( �াো ছইফ র রিোন েুবারক ূরী, 

 র রািীকুল োখতুে, অনু: খাইদজা  �ার েরজাওী, (ঢাকা:  ল-েকার ন 

নকাাডেী ল�ন, বাংলাাদর েস�ার, ৯ে সং�রে, ২০০৩),  ক. ৫১)। 

 োনাত : কাালা  াপার ইনইেরত েূইতর, যা েলাইিত সা ারর   কূাল েকাদাাদ নলাকার 

েুসা�াল নােক জাও াও �া ন করা িাওইছল। (�াগ�) 

  যযা:  যযা ইছল ‘ রাফাাতর ইনকটবতরী ‘নাখলা’ নােক �াানর েূইতর। কুরাারাদর 

ইনকট ন েূইতরইট সবরাইিক স�াইনত ইছল। 
18 াসাফ’ ইছল কা‘বাঘর সংল�।  র ‘নাাওলা’ ইছল যেযাের কাাছ। কুরাওররা কা‘বা 

সংল� েূইতরটাাক  অ র েূইতরর কাাছ সইরাও েদও। নটা ইছল েস জাও া েযখাান 

 রবরা কুরবানী করত। (সাাাওদ  বুল িাসান  লী নদভী, নবীাও রিেত, অনু: 
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েূইতরর অনুসরাে  ক সোওর োিয েিজাাজর সবরর ইরাকরর 

 ইিকয নবং েূইতর �া ানর ইিইড়ক  াড় যাও। �াতযক ে ার 

 যরাওযাে ে�ার ঘার ঘার েূইতর �া ন কার।  ইবর কা‘বা  কািা 

৩৬০ ইট েদবতার েূইতর ইছল। ৩৬০ ইদান িও নক বছর। তারা 

�াতযক ইদানর জনয ইভভ ইভভ ইনইদরৃ ো‘বুাদর  ূজা করত।১৮

19 

ে�ার অইলাত- ইলাত েূইতর েফরী কার ইবইয করা িত। েদিাতী 

েলাাকরা নটা  ছ� করত, খইরদ করত নবং নর �ারা   ন 

ঘারর েসৗ�যরয বিরন করত।১৯

20 নছাড়া  ে ৗউইলকরা ইবইভভভাাব 

 া�ইখত েূইতরর   াসনা করত। েযেন, 

ক. তারা েূইতরর সাোন ইনাবইদত ই াউ বাস পাকত নবং তাাদর 

কাাছ  েও �াপরনা করত। তাাদরাক েজাার েজাার ডাকত 

নবং �াওাজন ূরে, েুরইকল  সান বা সেসযার সোিাানর 

জনয সািাযয �াপরনা করত।  

                                                                                                            
 বু সাঈদ েুিা�দ  ের  লী, (ঢাকা    ��াে : েজইলস নাররাত-া-াসলাে, 

১৯৯৭ খক),  ক. ১১১। 
19 তাাির সূরাটী, �াগ�,  ক. ৫১৫। 
20 সাাাওযদ  বুল িাসান নদভী, �াগ�,  ক. ১১১। 
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খ. েূইতরগালার  া�ারয িহ   ত ওাফ করাতা। তাাদর সাোন 

অনুনও ইবনও নবং ইসজদাও   নীত িাতা। 

 . েূইতরর নাাে নযর-েন ওায   কুরবানী করত। নোের কুর ান 

নাসাছ, “েতাোাদর জানয িারাে করা িাওাছ েসসব জ� যা 

 �াি ছাড়া অানযর নাে ইনাও যবাা করা িাওাছ িও।”২০

21 

ঘ. েূইতরর স�ইৃ লাাভর জনয  ানািাারর ইজইনস,  ৎ াইদত ফসল 

নবং  তু�দ জ�র নকাংর েূইতরর জনয তারা  কপক কার 

রাখাতা।  ারা াইর  �াির  জানয  নকটা অংর রাখাতা। 

 ার ইবইভভ অব�ার ে�ইশাত  �াির জনয রাখা অংর 

েূইতরর কাাছ ে র করাতা। ইক� েূইতরর জনয রাখা অংর েকান 

অব�াওা  �াির কাাছ ে র করাতা না।২১

22  

                                                           
21  ল-কুর ন, সূরা  ল-োইওদা : ৩। 
22  �াি বালন,  

 ﴿  ْ ن  وََجَعلُوا ّ   منّما َن
َ
َّۡ�ٰمن  ٱۡ�َۡرثن  مننَ  َذَرأ

َ
يٗبا َوٱۡ� ْ  َّصن ن  َ�َٰذا َ�َقاسُوا ّ ََۡعمنهنمۡ  َن ن ن  َوَ�َٰذا ب ۖ س نَنا �ٓ�َ ََ  َ�َما ُ�َ �َ 

نهنمۡ  �ٓ�َ نُ�َ ُل  َََ�  س ۖن  ِنَ�  يَصن َّ ََ  َوَما ٱ ن  َ� ّ ُل  َ�ُهوَ  َن نهنۡمۗ  ِنَ�ٰ  يَصن �ٓ�َ ََ  َما َسآءَ  ُ�َ : االنعيم[ ﴾ ١ َ�ُۡكُمو
١٣٦  [ 

  “ �াি েযসব রিয    শ সকইৃ কারাছন তা েপাক তারা  �াির জানয নকাংর 

ইনইদরৃ  কার নবং ইনাজাদর িারো োত বাল, নটা  �াির জানয নবং নটা 

 োাদর েদবতাাদর জানয। যা তাাদর েদবতাাদর অংর তা  �াির কাাছ ে ৗাছ 
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নছাড়া  তারা ইবইভভ েূইতরর নাাে  শ োনত করাতা। সবর�পে 

েূইতরর নাাে  শ েছাড়ইছল, ‘ ের াবন লুিাা।২২

23 তারা নসব 

  ার অনু�ান নজানয  ালন করাতা েয, নগালা তাাদরাক 

 �াির ৈনকটয লাাভ সশে কার েদাব নবং  �াির কাাছ 

তাাদর জনয সু াইরর করাব।২৩

24 তাাদর ন  কীদা ইব�াাসর 

ইবিাও েিান  �াি বালন, “ রা  �াি ছাড়া যার াবাদত কার 

তা তাাদর শইত  কার না,   কার  কার না।  রা বাল 

নগালা  �াির কাাছ  োাদর জনয সু াইররকারী।২৪

25 তারা 

ইবইভভ ইবিাও ইভভ ইভভ েূইতরর িারো ে ািে কার  ূজা করত। 

যখন েকাানা সফারর া�া করত, তখন তারা বািান  ারািন 

করার সেও েূইতর �রর করত। সফার র ওানা ি ওার  ূাবর নটা 

ইছল তাাদর েরি কাজ নবং ইফার নাস  ঘার �াবারর  ূাবর 

নটা ইছল তাাদর সবর�পে কাজ। 

                                                                                                            
না। ইক� যা  �াির অংর তা তাাদর েদবতাাদর কাাছ ে ৗছাও। তারা যা েীোংসা 

কার তা বড়া ইনকক ৃ।”  ল-কুর ন, সূরা  ল- ন‘ ে : ১৩৬। 
23 াোে বুখারী, �াগ�,   ক. ৪৯৯। 
24  ল-কুর ন, সূরা া নুস : ১৮। 
25 াবন ইিরাে, সীরাতুন নবী সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে ১ে খ�, (ঢাকা: া.ফা.বা. 

১৯৯৪ াং),  ক. ৬৫। 
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ৈনইতক    াইরইরক ইদক েপাক তাাদর অব�া খুবা নাজুক ইছল। 

তাাদর োাঝ জুওা েখলা   েদ াানর বযা ক � লন ইছল। 

ইবলাইসতা, াই�ও ূজা,   না  াানর  সর জোত অইিক িাার 

নবং নাত েদ াানর ছড়াছইড়  লত। বহ রকাের অ�ীলতা, 

জুলুে-ইনযরাতন, অ ারর অইিকার িরে, েব-ানসাফী   অজবি 

  াজরনাক তাাদর সোাজ খারা  ে াাখ েদখা িত না।২৫

26  

ে�ার েূল   �া ীন বাইস�া জা‘ফর াবন  ইব তাইলব 

 ইবইসইনওা অইি ইত না�াসীর সাোন তৎকালীন  রব সোাজর 

  জাইিলী কেরকাা�র বেরনা ইদাত ই াও বালইছালন, “রাজন! 

 েরা ইছলাে জাইিইলওাাতর েঘার তোসাও ইনেই�ত নকইট 

জাইত।  েরা েূইতর ূজা করতাে, েকত জীব ভশন করতাে, 

সবর�কার ইনলর� কাজ করতাে,  �ীওতার ব�ন ইছভ করতাে, 

�ইতাবরীর সাাপ খারা    রে করতাে নবং রই�রালী   সবল 

েলাাকরা দুবরলাক েরািন করতাে।”২৬

27  

 ল� না   েবিাওা নাও তাাদর যাপৃ খযাইত ইছল। কা‘বাঘর 

তা ওাাফর সেও  ুরািরা  ল� িাও ত ওাফ করাতা নবং 

                                                           
26 সাাাওযদ  বুল িাসান  লী নদভী, �াগ�,  ক. ১১০। 
27 াবন ইিরাে, �াগ�, ১ে খ�,  ক. ৩৩৬। 
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েইিলারা সব ে ািাক খুাল েফাল েছাট জাো  ইরিান কার 

তা ওাফ করাতা। তা ওাাফর সেও তারা অই�ল কইবতা  বকইউ 

করাতা। কইবতাইটর অনুবাদ ইন�  : 

“ল�া�াানর ইকছুটা বা সবটুকু খুাল যাাব  জ। 

েযটুকু যাাব েদখা ভাবব না অজবি কাজ।”২৭

28 

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর  ইবভরাবকাাল সে� 

 কইপবীাত নারী জাইতর অব�া ইছল অইত েরা নীও   েেরাই�ক। 

 রব সোাজ  নারীর অব�া নর বযইতযে ইছল না। নারী তার 

েদাির র� ইদাও োনব বংরিারা অবযািত রাখাল  তার েসা 

অবদাানর েকাানা  ীকক ইত ইছল না। েস ই তা, �াতা,  ােী 

সকালর �ারা ইনযরাইততা িত। যু�ব�ী িাল িাাট-বাজাার 

দাসী া  ইবযও িত,  তু�দ জ�র নযাও।  রব সোাজ কনযা 

স�াানর জ�া ইছল নক অশভ লশে, স�ান িাইনকর   

 ইভজাাতয কুাারাঘাততুলয। তাা কনযার জ� �িাের সাাপ সাাপ 

তার জ�দাতা ল�া   অ োান েুখ লুইকাও েবড়াত নবং 

                                                           
28  �াো ছইফ র রিোন েোবারক ূরী, �াগ�,  ক. ৫৬। 
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ইিতাইিত জানশনয িাও তাাক জীব� োইট  া া ইদাত  কুওাাবাি 

করত না। কুর ন োজীাদ ন ই র খুব সু�র ভাাব ইবিকত 

িাওাছ: 

َ  �َذا﴿ َحُدُهم �ُّ�ن
َ
ن  أ  ٱب

ُ
ّل  َّ�ٰ ۡ� يمٞ  َوُهوَ  اَودّٗ ُمسۡ  ۥُههُ وَجۡ  ََ ٰ  ٥ َكظن  مننَ  َرىٰ َ�َتَ�

َ  َما ءن ُسوٓ  منن من َقوۡ لۡ ٱ نهن  �ُّ�ن ُ�مۡ  ۦٓۚ ب
َ
ُكهُ � ٰ  ۥسن َ�َ  ٍَ مۡ  ُهو

َ
� ٱ �ن  ۥيَُدّسهُ  أ َابن ُّ   ل

َ
� ََ  ٓ  ءَ َسا

ََ َ�ۡ  َما  ]  ٥٩  ،٥٨: ايحل[ ﴾٥ ُكُمو

“যখন তাাদর কা াক  কনযার সুসংবাদ �দান করা িও, তখন 

তাাদর েুখে�ল েলীন িাও যাও নবং বদও দদ িাত পাাক। েয 

বসউর সুসংবাদ তাাক েদওা িাওইছল তার ল�াও েস ইনাজাক 

ক ে েপাক লুইকাও  াল নবং োন োন ই �া কার েয,  াক ইক 

অ োানর সাাপ �িে করাব না ইক তাাক োইটর োিয  ুাত 

রাখাব?”২৮F

29 

তৎকালীন সোও অ ইেত ইন�া  ইরশর ইবলা   রাবর 

েরবাশ ইোর  াছ তার ইিাসব েক  েদাব ? ন িরানর কত 

েয ঘকেয   জঘনয �পা তাাদর োিয ইবরাজোন ইছল তার েকাানা 

ইিাসব েনা। কুর ন োজীাদ েস ইদাক াই�ত কারা  �াি 

                                                           
29  ল-কুর ন, সূরা  ন নািল: ৫৮-৫৯। 
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তা‘ লা বালন, “যখন জীব� ে�াইপত কনযাাক ইজজাসা করা 

িাব ইক অ রাাি তাাক িতযা করা িাওইছল ?”২৯

30  

ইববাাির সেও তাাদর োতাোতর েকাানা গরকা ইছল না। 

নকজন  ুরি অসংখয নারীাক ইববাি ব�ান  ব� করাত 

 ারত।৩০

31 নকা ভাাব তালাাকর বযা াার েকাানা �ইতব�কতা 

ইছল না।  ুরিরা যখনা া�া করত যতবার া�া তালাক ইদত 

নবং া�ত  ূের ি ওার  ূাবরা তালাক �তযািার  করত।৩১

32 

                                                           
30 কুর ন োজীাদ নাসাছ, 

ّين  ٨ ُس�نلَۡت  ٱسَۡموُۡءۥَدةُ  �َذا ﴿  
َ
نأ نلَۡت  َذ�بٖ  ب  ]  ٩  ،٨: الكو�ر[ ﴾ ٩ قُت

 ল-কুর ন, সূরা  ত তাকভীর : ৮-৯। 
31 ন োের িাদীাস নাসাছ, 

ص� اهللا عغي   ايب فقيل لغغب ذلك فذكرة قيل �سوة ثمين عغدي ح ُت أسغم :سدياأل عم�ة نان قيل
 "أر�عة مغهن تاخ: "حسغم

 “াবন  োওরা  ল- সাদী রাইদওা�াহ  নহ বালন,  ইে াসলাে �িে করার 

সেও  োর  টজন �ী ইছল। ইবিওইট  ইে রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে-

েক জানালাে। নবী সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে বালন, তাাদর েিয েপাক 

 ারজনাক েবাছ না ।” 

 ( বু দা দ, �াগ�, ইকতাবুত তালাক, বাবু ইফ োন  সলাো  ওা ানদাহ ইনছাওান 

 কছারা ইেন  রবা     খতাান, িাদীস নং- ২২৪১)। 
32 িাদীাস বইেরত  াছ, 

   ثالثيً  طغقهي ح�ن نرجعتهي أحق هوف امرأه  طغق إذا كن الرجل إن  
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 ােীর েকতুযর  র �ী ইনজ  ােীর  ওাইররাদর  উরাইিকারী 

স�ইউাত  ইরেত িত। তাাদর কা াক েক  া�া করাল ইববাি 

করত  পবা অ ারর ইনকট ইববাি ইদত অপবা  াদৗ ইববাি না 

েদ ওার বযা াার  তাাদর াখইতওার ইছল, যাাত  ােী �দউ তার 

স�দ অ ারর িত ত িাত না  াার।৩২

33 েকাতর স�াদ নারীর 

                                                                                                            
“েকান বযই� ইনজ �ীাক  তালাক �দাানর  র তা �তযািার করার অইিকারী িাতা, 

যইদ  েস তাাক ইতন তালাক ইদত।” 
 ( বু দা দ, �াগ�, বাবু ফী নাসইখল েুরাজা‘  বা‘দাত তাতলীকাইতছ ছালাছ, 

িাদীস নং- ২১৯৫) 
33 সিীি বুখারীাত নাসাছ,  

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
نينَ  � َّ ْ  ٱ َ لَُ�مۡ  َ�نّل  ََ  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ نَسآءَ  تَرنثُوا ۖ  ٱلنّ ََ  َكۡرٗها لُوُهنّ  َو ُُ ۡع ََ  ْ َۡذَهُبوا نَبۡعضن  �ن ٓ  ب  َءاتَيُۡتُموُهنّ  َما

 شيء إن المرأه  أحق أحليؤه كن الرجل ميت إذا كنوا عبيس انن عن قيل ،] ١٩: النسيء[ ﴾ ١
 .ذلك ف األية هذه ف�لت أهغهي من نهي أحق هم ح يزحجهي لم شيءحا إن ح نزحجهي نعضهم

 “াবন  ববাস রাইদওা�াহ  নহো িাত বইেরত,  �াির বােী, “েি ঈোনদার েলাক 

সকল! নারীাদরাক জবরদইতেূলকভাাব  উরাইিকার  েয করা েতাোাদর জনয ৈবি 

নও। েতােরা তাাদরাক যা ইদাওছ তা িাত ইকছু  �সাৎ করার  া�ারয তাাদরাক 

অবর�  কার েরখ না।” সূরা  ন ইনসা : ১৯ 

 াবন  ববাস রাইদওা�াহ  নহো বালন, েকাানা বযই� োরা ে াল তার  ওাইরস ে 

তার �ীর   র কতক করীল িাতা। েক  া�া করাল তাাক ইববাি করত অপবা 

অনযর ইববাি ইদত অপবা ইববাি না ইদাও  টইকাও রাখত। তার  ইরবাারর 

েলাকজানর তুলনাও তারা িাতা তার   র কতক রকরীল। ন স�াকর   ারা�  ওাত 

অবতীের িও। (েুিা�দ াবন াসোঈল, �াগ�, তাফসীর সূরা  ন ইনসা, বাবু লা 

াওাইি�ু লাকুে  ন তাইরছুন ইনসা  কারিান, িাদীস নং- ৪৫৭৯)। 
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েকাানা  উরাইিকারী   ক  ীকক ত ইছল না।৩৩

34 নেইনভাাব জাািলী 

যুা   রব সোাজ নারী ইছল অবািইলত, লাই�ত   অইিকার 

বই�ত। েূলতঃ তাাদর দীনী অনুভূইত তপা দীান াবরািীাের 

েপাক দূার সার যা ওার কারাো ন িরানর ঘকেয   জঘেয কাজ 

 �াে ইদাত সশে িাওইছল। 

নছাড়া  জাইযরাতুল  রাবর ইবইভভ নলাকাও াওািূদী, ই�ৃান 

োজুইসওাত বা অই� ূজক নবং সাাবওী েতবাাদর বয ক � লন 

ইছল। দীানর বয াার াওািূদী   ই�ৃানরা বাড়াবাইড় করত। 

াওািূদীরা ‘ যাার ‘ লাাইিস সালাে   ই�ৃানরা ঈসা 

‘ লাাইিস সালাে-েক  �াির  ুর সাবযত করত। তাা তাাদর 

ঈোন  নওানর দাবী ইনরপরক। তারা  ই�ত    ুারাইিতাদরাক 

                                                           
34 িাইদাস নাসাছ: নকদা ছাইবত াবন কাাওস রাইদওা�াহ  নহ নর �ী নবী সা�া�াহ 

‘ লাাইি  ওাসা�াে নর ইনকট   ই�ত িাও বলালন, ছাইবত  হদ যুা� রিীদ 

িাওাছন তাঁর দুইট কনযা স�ান রাওাছ। ইক� ছাইবাতর ভাা তার সেত  ইরতযা� 
স�ইউ দখল কার ইনাওাছ। ন ে�ইশাত েীরাাসর  ওাত অবতীের িও। (�.  বু 

দা দ, �াগ� ফারাাদ, বাবু ো জা‘  ফী েীরাইছস সুলব িাদীস নং-২৮৯১, াোে 

ইতরইেযী, �াগ�, ফারাাদ, বাবু োজ  ফী েীরাইযল বনাত, িাদীস নং ২০৯২; 

অবরয ইতরইেযীাত ছাইবাতর �াল সা‘দ াবনুর রবী রাইদওা�াহ  নহ-নর  া�খ 

 াছ)। 
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তাাদর  ালনকতরা া  �িে কারাছ নবং েইরওাের  ুরাক । 

ফাল তারা  সেকালীন  রাব অনযানযাদর নযাও ইরাকর ইনেই�ত 

ইছল। িেরীও ইবইভভ ইবিাও সু�ৃ ইদক ইনাদররনা  সার  র  

তারা েতইবারাি করত। তাাদর  ইরর ইন  ে করাত ই াও 

 �াি বালন, 

َ ٱ َوقَالَتن ﴿  ٰ  َرىٰ ََّ�ٰ ٱ َستن لَيۡ  ُهودُ َۡ َ ٱ َستن لَيۡ  َرىٰ ََّ�ٰ ٱ َوقَالَتن  ءٖ َ�ۡ  َ�َ  ُهودُ َۡ
 ٰ ََ َ�تۡ  َوُهمۡ  ءٖ َ�ۡ  َ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لُو نَك َكَ�ٰ  َبۗ كن نينَ ٱ قَاَل  س ََ َ�عۡ  ََ  َّ نهنمۚۡ قَوۡ  َل منثۡ  لَُمو ُ ٱََ  س َّ 
ْ  �نيَما َمةنقنَ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  ََ َ�ۡ  �نيهن  َ�ُّوا  ]١١٣: القرة[ ﴾ ١ َتلنُفو

“াওািূদীরা বাল, ই�ৃানরা েকান ইভইউর   ারা নও,  বার 

ই�ৃানরা বাল াওািূদীরা েকান ইভইউর   ারা নও, অপ  তারা 

ইকতাব  াা কার। নেইনভাাব যারা েূখর তারা   াদর েতা  ই� 

কার। অতনব,  �াি েকওাোতর ইদন তাাদর োিয ফওসালা 

ইদাবন। েয ইবিাও তারা েতইবারাি কারইছল।”৩৪F

35  

তারা তাাদর  ূবর  ুরিাদর  দাংাকর অ� অনুসারী ইছল। যখন 

তাাদর ইনকট েিদাওাাতর বােী  সত তখন তারা বলত 

                                                           
35 ল-কুর ন, সূরা  ল-বাকারা : ১১৩। 
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াাতা ূাবর  েরা  োাদর বা -দাদাাদর  প অনুসরে কার 

 ালইছ, নখন  তাাদর অনুসরে কার যাব। ন োের  �াি 

তা‘ লা বালন,  

مۡ  ﴿
َ
ََيۡ  أ نهن  َ�ُهم ۦلنهن َ�بۡ  ّمنن ابٗ كنَ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َءا ََ َتمۡ ُمسۡ  ۦب ُكو ْ اسُوٓ قَ  بَۡل  ٢ سن ّا ا ٓ وََجدۡ  ِّن  َّا
 ٓ ٰ  َءَّاَءابَا ّمةٖ  َ�َ

ُ
ٰ  �ّّا أ ََ ّمهۡ  رنهنمَءاَ�ٰ  َ�َ  ]  ٢٢  ،٢١: الزخرف[ ﴾ ٢ َتُدو

“ ইে ইক তাাদরাক কুর ানর  ূাবর েকাানা ইকতাব ইদাওইছ? 

ফাল তারা তা  কাড় েরাখাছ? বরং তারা বাল,  েরা 

 োাদর  ূবর ূরিাদরাক ে াওইছ নক  াপর  ইপক নবং 

 েরা তাাদরা  দা� অনুসরে কার  প�া�।”৩৫F

36  

ে�ার ে ৗউইলকরা ভা য  রীশার জনয ‘ যলাে’ 36F

37 বা ফাল-নর 

তীর বযবিার করত। ন কাাজর জনয তাাদর সাতইট তীর ইছল। 

ত�ািয নকইটাত  نعم (িযাঁ) অ রইটাত  ال (না) নবং অনযগালাাত 

অনয র� ইলইখত ইছল। ন তীরগালা কাবা কাির খাাদাের কাাছ 

পাকত। েক  ইনজ ভা য  রীশা করাত  াাাল অপবা েকাানা 

কাজ করার  ূাবর তা   কারী িাব না অ কারী, তা জানাত 

                                                           
36  ল-কুর ন, সূরা যুখরফ : ২১-২২। 
 নর বহব ন। ‘যালাে’ নেন তীরাক বলা িও, েয তীার  ালক  زلم  র�ইট  أزالم 37

লা াানা পাাক না।  
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 াাাল েস কা‘বার খাাদাের কাাছ ে ৗাছ নকরত েু�া 

  াঢৗকন ইদত। অতঃ র  খাাদে তীর েবর কার  নত, যইদ 

তাাত িযাঁ েলখা পাাক তাব কাজইটাক   কারী োন করা িত। 

অনযপাও তারা বুাঝ ইনত েয. কাজইট করা ইাক িাব না।৩৭

38  

শিু ন সকল কুসং�াার ইব�াস কারা তারা শা� িওইন বরং 

ইরসালাত    ইখরাতাক  তারা অ ীকার করত। তাাদর িারো 

ইছল েয,  াইপরব জীবনা নকোর জীবন, কাালর �বাািা েকতুয 

িও।৩৮

39  

তাছাড়া তাাদর  র  ইব�াস ইছল েয, েকাানা োনব রাসূল িাত 

 াার না, ন িারো তাাদরাক ইরসালাাত অইব�াসী করার জনয 

�ারাই ত করত।৩৯

40  

                                                           
38 ো লানা েুফতী েুিা�দ রফী, �াগ�,  ক. ৩০৮। 
39  �াি বালন,  

  ﴿  ْ َ  َما َوقَاسُوا َّ  �ن ََُنا ِن ٓ  َوَما َوَ�َۡيا َ�ُموُت  ٱّ�ۡ�َيا َحَيا َّ  ُ�ۡهلنُكَنا ن ِ  ۚ نَك  سَُهم َوَما ٱّ�ۡهُر نَ�ٰس لٍۡ��  مننۡ  ب َۡ  عن  ُهمۡ  ِن
 َّ ن ِ  ََ   ]٢٤: اليثية[ ﴾ ٢ َ�ُظّنو

 ল-কুর ন, সূরা জাইসওা : ২৪। 
40  �াি বালন, 

َ ٱَّاَس  َمَنعَ  َوَما ﴿
َ
ْ  أ ٓ  ٱسُۡهَدىٰ  َجآَءُهمُ  ِنذۡ  يُۡؤمنُنٓوا َّ ن ِ َ

َ
ْ  أ   قَاسُٓوا

َ
ُ  َ�َعَث � َّ � ٱ ٗ�ََ�  َٗ   ]٩٤: االساء[ ﴾ ٩ رُّسو
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৩. িানীফ স�দাও 

 রবরা েুসইলে ইে�াাতর েনতা াবরািীে ‘ লাাইিস সালাে-

নর ই�ওতে �ী িাাজরা   তার  ুর াসোঈল ‘ লাাইিস 

সালাে-নর �কইত ইবজইড়ত সাফা োর ওা  বরত�ও, যেযেকু , 

নবং  ইবর কা‘বা কি অবই�ত ি ওাও ন �াানর জন ে  ূবর 

িাতা িেরীও েূলযাবাাি  �ীইবত ইছল। তাব দীঘরইদন ন অ�াল 

নবী   রাসূালর   েন না ি ওাও অইিকাংারর োিয  

নাক�রবাাদর  ইরবাতর বহ া�ারর  ূজা তপা ইরকর নবং নানা 

�কার কুসং�ার �াবর কার। েসখাান বসবাসরত াওািূদী৪০

41, 

                                                                                                            
 ল-কুর ন, সূরা বনী াসরাঈল : ৯৪। 

41 াওাকুব ‘ লাাইিস সালাে-নর  তুপর  ুর ‘াওািূদা’ নর নাাে ন িােরর নােকরে 

করা িও াওািূদী। নরা  ুারাইিত    ই�ত াের িযান-িারো   েঝাঁক �বেতা 

অনুযাওী  কীদা-ইব�াস ে ািে করাতা নবং িেরীও রীইতনীইতর কাাাাো ৈতরী 

করাতা। তাাদর িেরীও �াের নাে ‘তালেূদ’। (োযিার  ই�ন ইসই�কী, াসলাে   

অনযানয িের, (ঢাকা: াসলাইেক ফা া�রন বাংলাাদর, খক. ১৯৯১),  ক. ৫২-৫৩ ; 

সাাাওযদ  বুল িাসান  ন নদভী, �াগ�,  ক. ৪০) সইতযকার অাপর েূসা ‘ লাাইিস 

সালাে ইছালন তাাদর জনয ে�ইরত রাসূল। তারা ইছল দারন কু যী   �তারক। 

তাাদর  ইরর   ৈনইতকতা বেরনা করাত ই াও াররাদ িাওাছ, 

ّ�َها ﴿ 
َ
� ٰ نينَ  ََ َّ ْ  ٱ َّ  َءاَمُنٓوا ۡحَبارن  ّمننَ  َكثنٗ�� ِن

َ
َن  ٱۡ� ََ  َوٱسّرۡهَبا ُ�لُو

ۡ
َأ ۡمَ�َٰل  ََ

َ
نٱ ٱَّاسن  أ لن ب ََ  لَۡ�ٰطن  َعن َوَ�ُصّدو

نۗ  َسبنيلن  َّ نينَ  ٱ َّ ََ  َوٱ و ُ َهَب  يَۡ��ن َّ ةَ  ٱ ُّ ََ  َوٱلۡفن ن  َسبنيلن  �ن  يُنفنُقوَ�َها َو َّ ُۡهم ٱ نَعَذاٍب  ََبَّ�ن �ٖ  ب َن
َ
 ﴾ ٣ أ

  ] ٣٤: الو�ة[
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ই�ৃান৪১

42 নবং সাাবওী ে৪২

43 ছাড়া  ইকছু সংখযক েলাক নক 

 �ািাক ইব�াস করাতা। 

েসা কুসং�ারা�ভ   েঘার তোসা�ভ সোাজ নেন কইত ও 

েলাাকর বসবাস ইছল যাাদরাক জাািইলওাাতর রসে-ের ওাজ, 

েূইতর ূজা, ইরকর �ভক ইতর েকান ইকছুা �রর করাত  াার ইন। তারা 

দীান াবরািীাের   র অটল   অইব ল ইছল। কুর ন োজীাদ 

ন োের াররাদ িাওাছ “ইনঃসা�াি যারা েুসইলে িাওাছ নবং 

যারা াওািূদী, নাসারা নবং সাাবঈন (তাাদর েিয েপাক) যারা 

                                                                                                            
 ল-কুর ন, সূরা  ত তা বা : ৩৪ ন ছাড়া   ল-কুর ানর ইবইভভ জাও াও 

তাাদর স�াকর বলা িাওাছ। েযেন : ২:১১৩, ১২০;  ৩: ৬; ৫: ২০, ৫৪, ৬৭, ৮৫; 

৯ : ৩০। (েুিা�দ াবন  �ুল কইরে াবন  বু বকর  িেদ  ল-রািরাতানী, 

 ল-ইেলাল  ওাল ইনিাল, ১ে খ�, (ইেসর : োকতাবা েুতফা  ল-বাবী  ল িালবী 

 ওা   লাদুহ, খক.১৯৯৭),  ক. ২০৯। 
42 ই�ৃানরা ইনাজাদরাক ঈসা ‘ লাাইিস সালাে-নর অনুসারী বাল দাবী কার পাাক। 
 �াি রাববুল  লােীন তাাদর জনয া�ীল ইকতাব অবতীের কারন। ইক� 

 রবতরীাত তারা ন ইকতাাব ইবইভভ িরাের  ইরবতরন,  ইরবিরন, সংাযাজন   

ইবাওাজানর োিযাে  �াি �দউ েিদাওাাতর ইবকক ইত ঘটাও। কুর ন োজীাদ ইবইভভ 

জাও াও তাাদর স�াকর  ালা না করা িাওাছ। েযেন:  ল-কুর ন, সূরা  স-

সফ : ১৪;  ল-বাকারা : ৬২। 
43 নশর   েফার�া ূজক। নরা ইনাজাদর  ছ�েত ইবইভভ িের েপাক ইকছু ইকছু �িে 

কারইছল। ড.েুিা�দ েুতাইফজুর রিোন, �াগ�,  ক. ৭৮। 
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ঈোন নানাছ  �াির �াইত   ইকওােত ইদবাসর �ইত নবং 

সৎকাজ কারাছ, তাাদর জনয রাওাছ, তার স ওাব তাাদর 

 ালনকতরার কাাছ।  র তাাদর েকানা ভও-ভীইত েনা, তারা 

দূঃইখত  িাব না।”৪৩

44  

  ারা�  ওাাত কারীোর োিযাে �তীওোন িও েয, রাসূল 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর দা‘ ওাাতর  ূাবর   রাব 

নকদল ঈোনদাারর অইতক ইবদযাোন ইছল।  র তাাদরাকা বলা 

িও ‘িানীফ স�দাও’।४४

45 তারা ইবইভভ ে াারর েিয িাত ইবইভভ 

োতর অইিকারী ইছল। ফাল তাাদর োাঝ েকাানা ঐকয ইছল না। 

িানীফ স�দাও  �াির নকক স�া� ইব�াস �া ন কারইছল 

বাট, ইক� তাাদর ন িযান-িারো �াইত�াইনক    লাভ কার ইন। 

তাব েূইতর ূজা   ইরকর ইনেূরাল তারা ঐকযব� ইছল। তাাদর োিয 

                                                           
44  �াি বালন, 

  ﴿  َّ ن ن  ِ َّ ْ  ينَ ٱ نينَ  َءاَمُنوا َّ ْ  َوٱ ن  َءاَمنَ  َمنۡ  �َ  ٔنَوٱلّ�ٰ�ن  َوٱََّ�َٰرىٰ  َهاُدوا َّ نٱ َۡومن  ب َۡ  َ�ٰلنٗحا وََعمنَل  ٱ�خنرن  َوٱ
ۡجُرُهمۡ  ََلَُهمۡ 

َ
نهنمۡ  عنندَ  أ ََ  َرّ� ََ  َعلَۡيهنمۡ  َخۡوٌف  َو ََ  ُهمۡ  َو ُّو ََ    ]  ٦٢: القرة[ ﴾ ٦ َ�ۡ

 ল-কুর ন, সূরা  ল-বাকারা : ৬২। 
45 িানীফ অপর নকইন�।  ল-কুর ান কা‘বা ইনেরাতা াবরািীে ‘ লাাইিস সালাে-েক 

িানীফ ইিাসাব  া�খ কারাছ।  ল-কুর ন, সূরা  ল-বাকারা:১২৪। 



 

28 

 োাওা াবন  ইব সালত, াবন   ফ  ল-ইকনানী, িাইরে 

াবন  বদ োভাফ,  রাকাহ  াবন ন ফল �েুখ  া�খাযা য।৪৫

46 

অতনব, নবী সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর  ইবভরাাবর 

 ূাবরা  �াি তা‘ লা সাতযর দা‘ ওাত �িে করার জনয  ক 

সংখযক িাল  নকইনৃ তা িীদ েী েলাাকর অইতক সেকালীন 

 রাব ইবদযোন েরাখইছালন। ই .েক ইিই� বালন েয, িের ইবিাও 

 রাবর সািারে অব�া নকটা  ইরেইতর ইদাক অ�সর িই�ল 

বাল োন িও নবং নকজন সোজ সং�ারক   জাতীও েনতা 

 ইবভরাাবর জনয ে� ৈতরী িই�ল।৪৬

47 

তৎকালীন  রাবর রাজজনইতক অব�া খুবা নাজুক   

অই�ইতরীল ইছল। েজার যার েু�ুক তার ন নীইত সবররা ইবদযোন 

ইছল। সাোনয   তু� ইবিাও তাাদর োাঝ ইবারাি েদখা ইদত। 

�ইতারাি �বেতা ইছল তাাদর অনযতে  াইরইরক ৈবইরৃয। তারা 

অনযাওভাাব োনুি িতযা করাত  দযত িত। েকাানা িতযাকা� 

                                                           
46  েুিা�দ া�ীস কানাদিলভী, সীরাতুল েোতফা, (েদ ব� : াররাদ বুক ইডা া, 

তা.ইব.),  ক. ১৩৯। 
47  P.K Hitti, op.cit, P.87. 



 

29 

সং ইাত িাল তার �ইতারাি অনযাওভাাব  ারকইট িতযাকা� 

 ইর ালনার োিযাে ইনত। ফাল নযাও-অনযাও নর োাঝ ইব ার-

ইবা�িানর েকাানা েতাওা�া করত না। সোাজর োনুি দাস   

�ভু ন দু’েেেীাত ইবভ� ইছল। রাসকব র অপরস�দ েকবল 

ইনাজাদর সুখ- া��,  রাে- াওর, ঐ�যর   ইবলাইসতাও বযও 

করাতা।  র জন ে অনািাার জীবন-যা ন করত। রাসকরা 

জন াের   র সকল �কার জুলুে-অতযা ার  াইলাও েযত, 

জন ে েসসব েুখ বঁুাজ ইনইবর াার সিয করাতা। েকাানা �কার 

অইভাযা  করার তাাদর   াও ইছল না।  

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর  ইবভরাবর সোও 

তাাদর সোইজক কাাাাো ইব যরত   �ংাসর েূাখােুইখ ইছল। 

তারা নক   �ীা  বাস করাল  তাাদর োাঝ সাোইজক রা� 

ইবদযোন ইছল না। বরং েসইট ইবইভভ ে াারর ে ার ইত কতক রক 

রাইসত বহ  ী রাা�র     ইর�ি কারইছল। ইবইভভ ে ার   

জাইতর োিয যু� ইব�ি সবসেও েলা া পাকত।  

তৎকালীন সেও েরাে নবং  ারসয সাাাজয ইছল  কইপবীর সবরবকিৎ 

  রই�রালী রা�। নবী সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর 
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  োনর সেও ন দু’ রই�র োাঝ যু�  লইছল। কুর ন 

োজীাদ তাাদর যুা�র ই র তুাল িারাছ নভাাব, 

﴿  ٓ ٓ  ٢ سّرومُ ٱ ُغلنَبتن  ١ مٓ اس دۡ  �ن
َ
 ٱ ََ أ

َ
ََ َسَيغۡ  َغلَبنهنمۡ  دن َ�عۡ  ّمننۢ  َوُهم ضن �ۡ�  لنُبو

   ]  ٣  ،١: الرحم[ ﴾٣

“ ইলফ, লাে, েীে। েরােকরা  রাইজত িাওাছ। ইনকটবতরী 

নলাকাও নবং তারা তাাদর  রাজাওর  র অইতসকর ইবজওী 

িাব।৪৭F

48  

ব�ত  রবরা ইছল অতয� কলিকারী   ইবরকংখল জাইত।৪৮F

49 খুব 

েছাট-খাট ইবিাও তাাদর োাঝ ঝ ড়া-ইববাদ েলা  েযত নবং 

 রবতরীাত তা যুা�  ইরেত িাতা। নক  �ী িতযাাক েক� কার 

তাাদর োাঝ �াও  ই�র বছর যাবৎ যু�  লইছল। াইতিাাস নইট 

                                                           
48  ল-কুর ন, সূরা  র  ে : ১-৩ । 
49  �াি বালন, 

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿ 
َ
ٍَ  ّمنن َ�ۡبلَُهم أ نّس  َهۡل  قَۡر َحدٍ  ّمننۡ  منۡنُهم ُُ

َ
وۡ  أ

َ
ۢ� سَُهمۡ  �َۡسَمعُ  أ ََ  ]  ٩٨: مر�م[ ﴾٩ رنۡ�

“ ইে কুর নাক   নার ভািাও সিজ কার ইদাওইছ, যাাত   ইন নর �ারা 

েুউাকীাদরাক সুসংবাদ েদন নবং কলিকারী স�দাওাক সতকর কারন।”  ল-

কুর ন, সূরা েইরওে : ৯৮। 
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‘িারবূল বাসুস’ নাাে সেইিক  ইরই ত।৪৯

50 তাাদর সাোইজক 

অব�ার বেরনা ইদাত ই াও েিান  �াি বালনঃ 

عۡ  ُكنُتمۡ  ِنذۡ ﴿
َ
ٓ أ ّلَف  ءٗ َدا

َ
نُ�مۡ  َ�ۡ�َ  ََ� و�

ۡص  قُلُ
َ
نننعۡ  ُتمَبحۡ ََأ ٰ ِنخۡ  ۦٓ َمتنهن ب  ال[ ﴾اّٗ َ�

 ]  ١٠٣: عمران

“েতােরা  র�র  র�ারর র� ইছাল, অতঃ র  ইে 

েতাোাদর অ�ার ব�ুাকর ভাব সকইৃ কার ইদাওইছলাে। ফাল 

েতােরা  র�ার ভাা-ভাা িাও ে াল।”৫০F

51  

তাাদর োাঝ জাািলী �ইতারাি �কিা, েযাি, ে ার�ীইত 

 রেভাাব ইবদযোন ইছল। 

াওািূদী িােরর অনুসারীাদর ইছল  কার েছাওা অিংকার। াওািূদী 

 ুারাইিতরা  �াি তা‘ লাাক বাদ ইদাও ইনাজরাা �ভু িাও 

বাসইছল। তারা োনুাির   র ইনাজাদর া�া েজার কার  াই াও 

ইদত। তারা োনুাির ই �া-ভাবনা, িযাে-িারো নবং েুাখর কপা 

ইনাজাদর েইজরর অিীন কার ইদাওইছল। িের নৃ কার িাল  তারা 

                                                           
50 াবনুল  ইছর, �াগ�,  ক. ২৯২-২৯৫। 
51  ল-কুর ন, সূরা  াল-ােরান : ১০৩। 
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শেতা   িন-স�দ ে াত  াাত। অ রইদাক ই�ৃ িের ইছল নক 

 �ট েূইতর ূজার িের। তারা  �াি তা‘ লা নবং োনুিাক 

ইব�ওকরভাাব নকাকার কার ইদাওইছল।  রাবর েয সব েলাক 

ন িােরর অনুসারী ইছল, তাাদর   র ন িােরর �কক ত েকাানা 

�ভাব ইছল না। েকননা দীানর ইরশার সাাপ তাাদর বযই� 

জীবানর েকাানা ইেল ইছল না। েকাানা অব�াওা তারা ইনাজাদর 

েভা  সবর  জীবন-যা ন  ইরতযা  করাত রাইজ ইছল না।  াা র 

 াপ ইনেই�ত ইছল তাাদর বযই� ত,  াইরবাইরক নবং সাোইজক 

জীবন।  

 রাবর অনযানয িােরর অনুসারীাদর জীবন  ইছল ে ৗউইলকাদর 

োতা। েকননা তাাদর িােরর োিয ইবইভভতা পাকাল  োনর ইদক 

েপাক তারা ইছল নকা রকে। তাাদর  ার�ইরক জীবনা ার 

নবং রসে-ের ওাাজর েশর  নক   অইভভ ইছল।৫১

52 

 

                                                           
52  �াো ছইফ র রিোন েোবারক ুরী, �াগ�,  ক. ১১। 
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খ. েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর ে�ী জীবন 

েিান  �াি োনব জাইতাক সরল-সইাক  প �দররানর জনয বহ 

নবী-রাসূলাক ে�রে কারাছন।  র  োাদর ই�ও নবী েুিা�দ 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে সবরারি   সবরাে� নবী   রাসূল 

ইিসাাব ে�ইরত িাওইছালন। রাসূল  েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে-নর ে�ার জীবন ইছল ে�ি, োওা-েেতা   ভালবাসাও 

ভর ুর। না ে�ার জীবানর েরাির ইদাক তাঁর �ইত যুলুে, 

অতযা ার, ইন ীড়ন, ইনযরাতন েনাে  াস। নত অতযা াারর  ার  

ইতইন ে�াবাইসাদর �ইত ইবর  ভাবা ভ িন ইন বরং তাাদর �ইত 

ইতইন ইছালন সিানুভূইতরীল। সুদীঘর ৫২ বছর ইতইন ে�াও 

অইতবাইিত কারন নবং েসখাানা তাঁর জীবানর অইিকাংর 

 া�খাযা য ঘটনা সংঘইটত িও।  
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রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর জ�:  

রাসূল  েুিা�াদ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে ে�া ন রীাত 

স�া� কুরাার ে াারর িাারেী রাখাও জ��িে কারন।৫২

53 

অইিকাংর ঐইতিাইসাকর োত ইতইন ৯া রইব ল   ওাল 

েসােবার �াতঃকাাল জ��িে কারন।৫৩

54  র ন বছরইট ইছল 

 েুল ফীল৫৪

55 অপরাৎ িাতীবাইিনী ইনাও  বরািার কা‘বা 

অইভযাানর ঘটনার বছর।৫৫

56 েয বছর  সিাাব ফীল বাওতু�াির 

  র  যেে  ালনা কার নবং েিান  �াি তাাদরাক 

 বাবীল অপরাৎ কইত ও শু�  াইখ �ারা  রাত কারন, যার 
                                                           
53 েুিা�দ েরযা, েুিা�াদ  রাসুলু�াি সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে, ৈবরত : দারল 

কুতুবুল ালইেওযাি, তা.ইব,  ক. ১২; াবন সা’দ,  ত তাবাকাতুল কুবরা, ১ে খ�, 

দারল কুতুবুল াসলাইেওযাি, ১ে সং�ারে, ১৯৯০/১৪১০,),  ক. ৮০-৮১।  

54 সইফ র রিোন েুবারক ুরী,  র রািীকুল োখতুে, ৈবরত: দারল ো ইওদ, 

১৯৯৬/১৪১৬,  ক. ৫৪।  

55  ত তাবাকাতুল কুবরা, ১ে খ�,  ক. ৮১।  

56 রােসুই�ন  যযািাবী, ইসওার  লাে  ন নুরালা, ১ে খ�, ৈবরত: েুওাসসাতুর 

ইরসালাি, ১ে  সং�রে, ১৯৯৬/১৪১৭),  ক. ৩৫।  

 



 

35 

সংইশ� ঘটনা কুর ন োজীাদ  বইেরত িাওাছ। ব�ত ফীালর 

ঘটনা  রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে নর জা�র 

বরকাতর সূ না ইছল। তাঁর জ� তাইরখ স�াকর েতাভদ  াছ। 

তাব েসােবার ইদান তাঁর জ� অইবসংবাইদত। কারে তা িাদীস 

�ারা �োইেত,  র ন অইভেতইট অইিকাংর সীরাত েলখাকর।  

েকাানা েকাানা  ালে বালন, ঈসাওী সাল অনুযাওী 

েুিা�াদ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে ৫৭১ খকৃাা� ২০ ের 

নই�ল জ��িে কারন।৫৬

57  

েুিা�দ েরদার োত ৫৭০ খকৃাা�র ২০ের   ৃ 

তাইরাখ েুিা�াদ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে জ��িে 

কারন।৫৭

58  

ৈসওদ  েীর  লী বালন, ৫৭০ খকৃাা�র ২৯ের   ৃ 

ইতইন জ��িে কারন।৫৮

59 

                                                           
57  র রািীকুল োখতুে,  ক�া ৫৪।  

58 েুিা�াদ রসূলু�াি,  ক. ১২।  
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জ��ান িালা ে�ার িারাে নলাকার ঐ জাও াটুকু যা 

 ার িা�াাজর ভাা েুিা�দ াবন া সুফ  ল-সাকাফীর অিীান 

 াস।৫৯

60 

নাে   বংর- ইর ও:  

ো  ইেনা েুিা�াদ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর 

নাে রাখালন ‘ িোদ’। নর অপর  রে �রংসাকারী।  র দাদা 

 বদুল েুউাইলব তাঁর ে ৗর সবরকাালর �রংইসত ি ওার  রাও 

তাঁর নাে রাখালন ‘েুিা�াদ’ বা  রে �রংইসত।  

ই তার নাে  �ু�াি। ই তার ইদক েপাক বংর তাইলকা 

িল- েুিা�দ াবান  বদু�াি াবন  �ুল েুউাইলব াবান িাইরে 

াবান  বদ োনাফ াবন কুরাা াবন ইকলাব াবন েুররাি াবন 

কা‘ব াবান লুওাা াবন  াইলব াবন ইফির াবন োইলক াবন 

                                                                                                            
59 ৈসওদ  েীর  লী, ইদ ই�ইরট অব াসলাে, অনুবাদ: অিযা ক েুিা�দ দরাবর 

 লী খান (ঢাকা: াফাবা, ১৯৯৩/১৪১৩),  ক. ৫৫।  

60 েুিা�াদ রসূলু�াি,  ক. ১২। 
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ইকনানা াবন খুযাাো াবন েুদইরকা াবন াইলওাস াবন েুযার 

াবন ইনযার াবন ো‘ দ াবন  দনান াবন  দ।৬০

61 ন  যর� 

বংরানুযে সবরস�ইতযাে �োইেত। নখান েপাক  দে 

‘ লাাইিস সালাে  যর� বংর  ইরযোও েতাভদ রাওাছ।  

োতার নাে  ইেনা। োতার ইদক েপাক তাঁর 

বংর ইরযো িল- েুিা�দ াবন  ইেনা ইবনত  ওািাব াবন 

 বদ োনাফ াবন যুিরা াবন ইকলাব।६१

62 

অতনব েদখা যাা� েয, ইকলাব াবন েুররাি  যর� 

ে ৗাছ রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর ই তা-োতার 

বংর নক িাও ে াছ।  

দুি  ান   ৈররবকাল:  

                                                           
61 াবন ইিরাে,  স সীরাতুন নাবুইবওযাি, ১ে খ� (ৈবরত: দারল ইফকর, 

১৯৯৪/১৪১৫),  ক. ৩-৫।  

62  ত তাবাকাতুল কুবরা, ১ে খ�,  ক. ৮১। 
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রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে সবর�পে তাঁর ো 

 ইেনার দুি  ান কারন। নর র  বু লািাাবর দাসী সু ওাাবা 

কাওক ইদন দুি  ান করান।  রাবর অইভজাত বংারর � ইলত 

রীইত অনুযাওী তাঁর দুদ াানর ভার িা ওাইযন বংারর সা‘দ 

ে াারর নক িারী িালীো ইবনত  বু যুওাওব-নর   র নযত 

িও।৬২

63 কারে  া�বতরী অ�াল  াাাানার ফাল রারীইরক অব�া  

ভাল িাতা নবং তারা খাইট  রবী ভািা ইরখাত  সশে িাতা। 

িালীো সা‘ইদওা রাইদওা�াহ  নিা বালন,  ইে তাাওফ 

িাত বনী সা‘েদর েইিলাাদর সাাপ দুদা ািয ইরশর েখাাঁজ ে�াও 

 ইস। ঐ বছর দুইভরশ ইছল।  োর েকাাল  নক ইরশ ইছল। 

ইক� দাইর�   অনািাারর  ফাল তার জনয যাপৃ  ইরোে দুি 

 োর ইছল না।  

                                                           
63 েুিা�াদ রসূলু�াি,  ক. ১৭। 

  



 

39 

সারা রাত েস দুাির জনয ই ৎকার করাতা নবং  ইে 

তার জনয সারারাত বাস বাস কাটাতাে।  োাদর নকইট  টনী 

ইছল, ইক� নটার  দুি ইছল না।  

ে�াও সফার ইতইন েয খ�ারর   ার  ারািে 

কারইছালন, নটা  নত দুবরল ইছল েয, সবার সাাপ নটা  লাত 

সশে ইছল না। সাপীরা  নাত ইবর� িাও েযতন। অবারাি 

অইতকাৃ ন �েে েরি িও। ে�াও ে ৗাছ েস রাসূলাক েদাখ 

নবং েরাান েয, ইতইন াওাতীে। তখন েক া তাাক �িে করাত 

রাযী ইছল না। নইদাক িালীোর ভা য সু�সভ িালা। তাঁর দুাির 

 কতা তাঁর জনয রিেত িাও ে ল। েকননা দুাির  কতাও েক  

তাঁাক   ন ইরশ �দান করাত  াওইন। 

িালীো বেরনা কারন, “ ইে  োর  ােীর সাাপ  রােরর 

কার ইস�া� েনা েয, রূনয িাাত ইফার যা ওার ে াও  উে িালা 

ন ইরশাকা ইনাও যাা।” 
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 ােী রাইজ িালন নবং ন োইনকয রতন াওাতীোক ঘার 

ইনাও নালন, যাঁর জনয েকবলোর িালীো    ইেনার ঘরা নও, 

বরং �া য    া�াতয তপা ইব�া  ালাাকাকল িাও যাই�ল। 

 �াি তা’ লার অারি অনু�াি তাঁর ভা য সু�সভ িালা নবং 

রাসূল তাঁাদর েকাাল নালন। তাঁবুাত নাস ইতইন ইরশাক দুি  ান 

করাাত বসালন  র সাাপ সাাপা বরকত   রিেত �কার িাত 

লা ল। নত  ইরোে দুি ইন রত িল েয, রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে নবং তারঁ দুা-ভাা নকা� তক ই�র সাাপ  ান 

কার ঘুইোও  ড়ালন। নইদাক  টনীর ইদাক ে াও ইতইন েদখাত 

 ান েয, নর দুাির তর  ইর ূের িাও  াছ।  

 োর  ােী দুি েদািন করালন নবং  েরা তক ই�র 

সাাপ  ান কার সারা রাত  রাাে কাটালাে। দীঘর ইদন  র 

নটাা �পে রাত, েয রাাত  েরা রাই�র সাাপ ঘুইোওইছলাে।৬৩

64 

                                                           
64 েুফতী েুিা�দ রফী রাইদওা�াহ  নহ, সীরাতু খাইতইেল  ই�ওা, অনুবাদ: েুিা�দ 

ইসরাজুল িক (ঢাকা: াফাবা: তক তীও সং�রে, ১৯৮৭/১৪০৭),  ক.৫।  
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দু’ বছর বওাস তনযদান ব� করার  র িালীো তাঁর 

োাওর কাাছ �তযাবতরানর জনয তাঁাত ে�াও ইনাও নাসইছালন। 

ইক� ে�াও েিাোরী েদখা েদওাও ইতইন তাাঁক  ারা ইকছুইদানর 

জনয ইনাও  সালন। েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে নর 

সং�ারর িালীোর রারীইরক নবং  াইরবাইরক �বকই� লাভ 

িাওইছল। িাইলোর  কাি পাকাকাাল তাঁর কতক  ইরর ৈবইরৃয 

লশেীও িাওইছল। তার েছাল-েোওর সাাপ ইরশ েুিা�দ  ছা ল 

  েেি  রাাত েযাতন। নকদা ইতইন দুি-ভাা  �ু�াির সাাপ 

 শ  রাই�ালন। িাাৎ  �ু�াি িা াাত িা াাত বাইড় ছুাট নালা 

নবং  োাক   তার ই তাাক বলল, ঐ কুরাারী ভাাটাাক সাদা 

কা ড়  রা দুজন েলাক নাস শাাও ইদাও ে ট ই ার েফালাছ 

নবং ে াটর সবইকছু েবর কার নাড়া াড়া করাছ। ন কপা শান 

 ইে    োর  ােী তৎশোৎ তাঁর কাাছ ছুাট ে লাে। ই াও 

েদখলাে, েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে ইববের েুখ ইনাও 

দাঁইড়াও  াছন।  েরা  ভাও তাাক বুাক জইড়াও িরলাে নবং 

বললাে, বাবা েতাোর ইক িাওাছ? ইতইন বলালন,  োর কাাছ 



 

42 

সাদা কা ড়  ইরইিত দু বযই� নাস  োাক শাাও  োর ে ট 

ই রল। তার র ইক েযন নকটা ইজইনস তভ তভ কার খঁুজইছল। 

 ইে জাইন না ইজইনসটা ইক। নর র  েরা েুিা�দাক সাাপ 

ইনাও বাইড়াত  াল  সলাে।৬৪

65 

িালীো রাইদওা�াহ  নিা বালন,  োর  ােী বলালন, 

 োর োন িও ন েছালর   র েকান ইকছুর  ছর িাওাছ। 

সুতরাং েকান শইত ি ওার  া া তাঁাত তার  ইরবাারর কাাছ 

ে ৗাছ দা । অতঃ র  েরা তাঁাক তারঁ োাওর কাাছ ইনাও 

 সলাে নবং তাঁর কাাছ েসা দর করলাে। তখন তাঁর ো 

িালীোাক ইজাজস করালন, নত  �ি কার ইনাও যা ওা সা�  

নত রী� েফরত েদ ওার কারে ইক? বারবার ইজাজস করার  র 

িাইলো সেত ঘটনা বেরনা করালন। ইতইন তা শান বলালন, 

ইন�ও  োর  ুারর েকান ইবারি োিা�য রাওাছ। অতঃ র ইতইন 

                                                           
65 রাাখ েুিা�দ খুদরী েব , নূরল াওাকীন ইফ সীরাাত সাাওযইদল েুরসাইলন (ইদ�ী: 

কুতুব খানাা ারা তুল াসলাে, তা.ইব),  ক. ৭; েুিা�াদুর রাসূলু�াি সা�া�াহ 

‘ লাাইি  ওাসা�াে  ক. ১৯,  স ইসরাতুন নবুইবওযাি, ১ে খ�,  ক. ১৪৫।  
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 ভরিারাের ইদনগালার   জা�র সোওর  �যর ঘটনা বেরনা 

করালন। ো  ইেনা িারী িাইলোাক বলালন, তুইে েুিা�দাক 

েরাখ ইনই�রিাও  াল েযাত  ার।  

রাসুলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর বওস যখন 

ছও বছর, তখন তাঁর োতা  ইেনা তাাঁকসি তাঁর ই তার কবর 

ইযওারত করার জনয াওাসইরাব  েন কারন। অতঃ র ে�াও 

েফরত  াপ  ব ওা নােক �াান  ইেনা োরা যান। সফরস�ী 

 ইর াইরকা  া�  ওোন াওাতীে েুিা�াদাক ে�াও দাদা  �ুল 

েুউাইলাবর কাাছ অ রে কারন।६५

66 

ো  ইেনার েকতুযর  র ইরশ েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে-নর লালন  ালানর দাইওক দাদা  �ুল েুউাইলব �িে 

করালন। েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে দাদার সাাপা 

অব�ান করাত পাাকন। কাবা ররীাফর  াা�রা  �ুল েুউাইলাবর 

                                                           
66 ইসওার ‘ লাইেন-নুবালা, ১ে খ�,  ক. ৫৪; েুিা�াদুর রসূলু�াি,  ক. ২২;  স 

সীরাতুন নবুইবওযাি, ১ে খ�,  ক. ১৪৮। 
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জনয ইবছানা ে াত রাখা িত নবং তাঁর  ুররা সকাল তার েসা 

ইবছানার  ার াার বসাতা।  ইতইন যতশে েবর না িাতন ততশে 

তারা ই�র িাও বাস পাকাতন নবং তার েযরাদার খাইতার েক  

তার ইবছানার   র বসাতা না। না সেও রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে েসখাান  সাতন। তখন ইতইন সুদররন 

ইকারার। ইতইন েস ইবছানার   র বাস  ড়াতন। তাঁর  া া ে 

তাঁাক িার সইরাও ইদাত ে ালা  �ুল েুউাইলব তাাদরাক 

বলাতন,  োর স�ানাক েছাড় দা ।  �াির কসে, েস 

ইন�ওা স�াইনত। তার র তাাতা ইতইন  নই�ত িাতন। 

রাসূালর জা�র  ট বছর  র  �ুল েুউাইলব োরা যান।৬৬

67 

দাদা  �ুল েুউাইলাবর েকতুযর  র তাঁর  া া  বু 

তাইলাবর ইনকট ইরশ েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে 

লাইলত- াইলত িাত লা ালন। ে�িেও  া ার সতরক দকইৃাত ইতইন 

যো�াও বড় িাত লা ালন। যখন তাঁর বওস দর বছর তখন 

                                                           
67   স সীরাতুন নবুইবওযাি, ১ে খ�,  ক. ১৪৮। 
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ইতইন ছা ল   েেি  রাাতন। তখন  রবাদার েেি  রাানা 

অ োনজনক কাজ বাল ইবাবই ত িাতা না।   বু তাইলব বাইেজয 

করাতন। কুরাারাদর �পা ইছল েয, তারা �ইত বছর �ী�কাাল 

নকবার রাোদর নবং রীতকাাল াাওােন েযত। রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে-নর বওস যখন বার বছর তখন ইতইন  া ার 

সাাপ বাইোজযর  া�ারয ইসইরওাও  েন কারন নবং সফারর নক 

 যরাাও বুসরাও ই াও   ই�ত িন।  � রিার জারইজস নােক 

নকজন ই�ৃান িেরযাজক (রাািব) বসবাস করাতন। তার   াইি 

ইছল বুিাওরা। ন   াইিাতা ইতইন সবার কাাছ  ইরই ত ইছালন। 

ে�ার বযবসাওী দল যখন বসরাও ইরইবর �া ন কারন, তখন 

রাািব ই জরা েপাক েবইরাও তাাদর ইনকট   েন কারন নবং 

 ইতাপওতাও   যাইওত কারন। অপ  নর  ূাবর ইতইন ই জরা 

েপাক েবর িাও েকাানা বাইেজয কাাফলার সা� সাশাৎ কারন 

ইন। ইতইন ইকারার নবীর   ার-  রে নবং অনযানয ৈবইরৃয 

েদাখ বুঝাত  াারন েয, াইনা িা�ন ইব�োনাবর েুই�র ইদরারী 

 াখরী নবী সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে। অতঃ র ইকারার 
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নবীর িাত িার ইতইন বালন েয, াইনা িা�ন ইব�জািাানর 

সরদার।  �াি তাঁাক ইব�জািাানর রিেত   ী রাসূল োনানীত 

করাবন।  বু তাইলব বলালন,   ইন ইকভাাব অব ত িালন েয, 

ইতইনা িাবন  ইখরী নবী? 

বুিাওরা বলালন, ই ইর াপর ঐ �া� েপাক েতাোাদর 

  েন যখন িীার িীার দকৃা া র িাও  সইছল  ইে �তযশ 

করলাে েয, েসখাান নেন েকাানা বকশ ইকংবা �তরখ� ইছল না, 

যা তাাক ইসজদা কার ইন। ন সেত ইজইনস নবী-রাসূল ছাড়া 

সকইৃরাইজর অনয কা াক কখনা ইসজদা কার না।৬৭

68 তার র ইতইন 

তাঁর ই াা েদখালন। ই াা দুা কাাঁির োঝখাান নবুওাতর েোির 

অংইকত েদখাত ে ালন। েোিরইট অইবকল েসা জাও াও েদখাত 

ে ালন, েযখাান বুিাওরার  ড়া  সোনী ইকতাাবর বেরনা 

অনুসাার পাকার কপা ইছল। াবন ইিরাে বালন, “েোিরইট 

েদখাত ইাক ইরং া লা াানার যা�র অংইকত ই া�র েত বকউাকার 

ইছল।” াবন াসিাক বালন, “বুিাওরা তার  া াাক ইজজাসা 
                                                           
68  র রািীকুল োখতুে,  ক. ৫৮-৫৯। 
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করালন ন বালকইট   নার েক? ইতইন বলালন,  োর েছাল। 

বুিাওরা বলালন, েস   নার েছাল নও। না েছালর ই তা 

জীইবত পাকার কপা নও।” 

 বু তাইলব বলালন, েস  োর ভাা-নর েছাল। 

বুিাওরা বলালন,  র ই তার ইক িাওইছল?  বু তাইলব বলালন, 

না েছাল োাওর ে াট পাকাতা তার ই তা োরা ে াছ।  

বুিাওরা বলালন, “ন রকো ি ওার কপা।   ইন   নার 

ভাইতজাাক ইনাও েদার ইফার যান। খবরদার, াওাহদীাদর েপাক 

 াক সাবিাান রাখাবন।  �াির কসে, তারা যইদ না বালকাক 

েদখাত  াও নবং  ইে তার েয ইনদররনাবলী েদাখ ই ানইছ, তা 

যইদ ই নাত  াার তািাল  রা  র শইত সািানর ে ৃা করাব। 

েকননা   নার ন ভাইতজা ভইবিযাত নক েিাোনব ইিাসাব 

 ইবভূরত িাবন।” তার র  বু তাইলব তাাক ইনাও  াদার ইফার 

ে ালন।৬৮

69 

                                                           
69  স সীরাতুল নবুইবওযাি, ১ে খ�,  ক. ১৫৬-১৫৭। 
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রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর বওস যখন 

ে ৗ�, েতা�ার  ানর বছর তখন “ফু�ার যু�” সংঘইটত িও। 

না যুা� নক  াশ ইছালন কুরাার ে নবং তাাদর ইের বনু 

ইকনানা। ইব াশ ইছালন কাাওস  ওলান। কুরাার ইকনানা ইের 

 াশর েসনা ইত ইছালন িরব াবন  োাওা। কারে  ীও �ইতভা 

নবং �ভাব-�ইত ইউর ফাল ইতইন কুরাার   ইকনানা ে াারর 

োিয ইনাজাক োন-েযরাদার  �াসান �ইতই�ত কার ইনাত সশে 

িাওইছালন। নাক ফু�ার যু� ন জনযা বলা িও েয,  নাত 

ইনইি� ব�সেূি নবং  ইবর োাসর  ইবরতা  ভওা ইবনৃ করা 

িও। রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে তাঁর ৈকারারাই�ক 

বওযেকাাল না যুা�  েন কারইছালন। না যুা� ইতইন তীারর 

 ঘাত েপাক তাঁর  া াাদর রশার কাাজ ইনাওাইজত ইছালন। ন 

স�াকর রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে বালন,  ইে 

 োর  া া াের ইদাক র�াদর ছুাড় োরা তীর   বররাগালা 

কুইড়াও তাাদর কাাছ ইফইরাও ইদতাে।৬৯

70 

                                                           
70  র রািীকুল োখতুে,  ক. ৫৯। 
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িরবুল ফু�াারর �ইতইযওা    িারাে োসগালার 

ইযলকদ োাস ইিলফুল ফুযুল  ইাত িও।৭ ০

71 ফু�ার েপাক 

�তযাবতরন কার কুরাাররা ন সং ানইট  ান কারন।  র ািা 

ইছল নকইট  উে �ইতজা। ন ৈবাাক েয ে ারগালা অংর�িে 

কার, তারা িালা কুরাার, বনু িাইরে, বনু েুউাইলব, বনু  সাদ, 

বনু েযািরা নবং বনু তােীে। ৈবাাক নকইরত িাও সকাল 

যাবতীও অনযাও- অতযা ার নবং অপরিীন যু�-ইব�াির �ইতকার 

স�াকর  ালা না কারন।  

 ালা য  রােরর সভাও নটা ই�র িও েয, ন জাতীও 

নীইত িা� ভওংকর অনযাও, অোনইবক   অবোননাকর।৭১

72 

কাাজা ন িরানর জঘনয নীইত  র ইকছুাতা  লাত 

েদওা যাও না। তারা �ইতজা করালন: 

                                                           
71  �াগ�,  ক. ৫৯। 
72 েুিা�াদ রসূলু�াি,  ক. ৩৫;  ত তাবাকাতুল কুবরা, ১ে খ�,  ক. ১০৩; াওাকুবী, 

তাইরখুল াওাকুবী, ২ও খ�,  (ৈবরত: দারল সদর, তা.ইব),  ক. ১৭। 
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ক. েদারর অরাই� দূর  করার জনয  েরা যপাসািয 

ে ৃা করব।  

খ. ইবাদরী েলাকাদর িন �াে   োন-স�ে রশা করার 

জনয  েরা যপাসািয ে ৃা করব।  

 . দইর�, দুবরল   অসিাও েলাকাদর সিাওতা দাান 

 েরা কখনা কু�াাবাি করব না। 

ঘ.অতযা ারী   অনা ারীর অনযাও-অতযা ার েপাক দুবরল 

েদরবাসীাদর রশা করাত �াে ে ে ৃা করব।৭২

73 

রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে নবং তাঁর 

ই তক বয যুবাার াবন  �ুল েুউাইলব  �  ালা না ৈবাাক 

েযা দান কারইছালন। �কক ত াশ যুবক নবীা ইছালন েয 

কলযােেুখী ই �া-ভাবনার  �াবক নবং ই তক বয যুবাার ইছালন 

�পে সেপরক।  তাাদর  ভাওর ঐকাই�ক �া ৃাাতা যাে যাে 

                                                           
73  র রািীকুল োখতুে,  ক. ৬০। 
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সেপরক সংখযা বকই� ে াত পাাক নবং েরি  যর�  �ু�াি াবন 

জুদ‘ ানর  কাি ইবইভভ ে ার ইতর   ই�ইত   স�ইত সাা াশ 

অ�ীকারনাো স�াইদত িও নবং তার ইভইউাতা েসবা-সংঘ 

�ইতই�ত িও। নইট ইছল অনযাও   অতযা াারর ইবরা� সতয   

নযাও �ইত�ার জনয অ�ীকারনাো। ন জনয ন অ�ীকারনাো 

ইভইউক েসবা সংাঘর নাে েদওা িাওইছল ইিলফুল ফুযুল।७३

74 

রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে বালন: 

“ ইে অ�ীকাারর সেও  �ু�াি াবন জুদ ানর  কাি 

  ই�ত ইছলাে। নর ইবইনোও লাল বােরর  ট ইদাল   ইে �িে 

করাত রাযী না।  জ  যইদ অনু   অ�ীকাারর জনয  িূত 

িা  ইে ইন�ওা   ই�ত িব।”75 

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে কাওকজন িনী 

বইোকর কের ারী বা �ইতইনইি ইিাসাব  উর, দইশে    ূবরাদার 

                                                           
74 নূরল াওাকীন,  ক. ১১। 
75 ড.  সোন  ইন, েিানবী (কইলকাতা: েই�ক �াদাসর, ৩ও সং�রে, ১৯৯১),  কক . 

১০৬। 
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বাইেজয   লাশ  েন কারন। না সেত যারাগালাাত তাঁর 

োনইবক বযবিার   বাইেজয েলনাদন স�াকর তাঁর  াইরইরক 

সততা নতা  �ইসতভাাব �রংইসত িও েয, তাঁাক সকালা 

ই�িািীনভাাব  ল  েীন অপরাৎ ই রইব�াসী নাাে অইভইিত 

করাত পাাকন। জীবানর েয েকাানা অব�াাতা ইতইন কপার 

েখলাফ কারন ইন। তাা ইবইভভ ইদক েপাক সে�  রববাসীর 

ইনকট তার  ইরারর সািুতা সা�াির বহ  া� �ান লাভ কার। 

সে�  রব জ াত েছাট-বড় বক� সকালা েয েকান ইবিাও 

তাঁাক স�ূের ইব�াস করাতা।৭৫

76 

াবন াসিাক বালন, খাদীজা অতয� স�া�   িনাঢয 

েইিলা ইছালন। ইতইন েবতনভু� কের ারী েরাখ  অংরীদাইরাকর 

ইভইউাত বাইেজয  ইর ালনা করাতন। ব�ত  াশ ে াটা কুরাার 

বংরা ইছল বযবসাজীবী। রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে-নর সতযবাইদতা, ইব�ততা    াইরইরক েিা�র সুখযাইত 

অনযাদর নযাও খাদীজার  ে া রীভূত িও। তাা ইতইন তাঁর কাাছ 
                                                           
76  স সীরাতুন নাবুইবওযাি, ১ে খ�,  ক. ১৬১-১৬২; েুিা�াদুর রাসূলু�াি,  ক. ৩৭। 
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েলাক  াইাাও তাঁর  েয-সাে�ী ইনাও ইসইরওা যা ওার �তাব েদন। 

ইতইন তাাঁক ন  জানান েয, ন কাাজর জনয ইতইন অনযাদরাক যা 

ইদাও পাাকন তার ে াও  উে স�ানী তাাঁক ইদাবন। খাদীজা তাঁর 

ে ালাে োওসারাাক  তাঁর সািাাযযর জনয সা� ইদাত  াাালন। 

রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে নর �তাব �িে করালন 

নবং খাদীজার  েয-সাে�ী ইনাও ভক তয োওসারাসি ইসইরওা 

অইভেূাখ যারা করালন। ইসইরওাও ে ৗাছ ইতইন জজনক 

িেরযাজাকর ই জরার ইনকটবতরী নক  াাছর ছাওাও ইবোে �িে 

করালন। নক সেও েসা িেরযাজক োওসারাাক ইনভক াত ইনজাসা 

করালন, না  াাছর ইনা  ইবোেরত ভ�ালাকইট েক? েস বলল, 

ইতইন কাবা ররীাফর কাাছা বসবাসকারী জজনক কুরাওর। 

িেরযাজক বলালন, “না  াাছর ইনা  নবী ছাড়া  র েক  নখন 

ইবোে েনও ইন।” 

বাইোজযর কাযর স�াদন  ূবরক েুিা�দ সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে �াওাজনীও �বযাইদ যও কার োওসারাাক 

সাাপ ইনাও ে�া অইভেুাখ যারা করালন। ে�াও ে ৗাছ ইতইন 
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খাদীজাাক তাঁর যও করা োল র বুইঝাও ইদালন। খাদীজা ঐ 

োল ইবযও কার ই�গে েুনাফা অজরন করালন। ন ইদাক 

োওসারাাক যাজক যা যা বালইছল তা েস খাদীজার ইনকট হবহ 

ইববকত করালা।৭৬

77 

খাদীজা রাইদওা�াহ  নহ-নর সাাপ রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে-নর ইববাি 

খাদীজা রাইদওা�াহ  নহ ইছালন দকঢ়া তা বযই�কস�ভা, �খর 

বুই�েতী, েবািরই�স�ভা,  �েযরাদাস�ভা   অইত  � বংরীও 

েিীসওী েইিলা। নবীর েিক   সততার সাাপ  ইরই ত ি ওা 

তাঁর জনয নকটা অইতইর� েসৗভা য িাও েদখা ইদল। বলা বাহলয, 

নটা ইছল  �াির া�া   অনু�াির ফল। োওসারার  � 

অালৗইকক ঘটনা শান খাদীজা নত অইভভূত িালন েয, ইতইন 

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে নর কাাছ ইন�   বাতরা 

 াাাালন, “ভাা   নার ে াারর োিয   নার েয েযরাদা ূের 

                                                           
77  স সীরাতুল নবুইবওযাি, ১ে খ�,  ক. ১৫৬-১৫৭। 
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অব�ান, েয  �ীওতার ব�ন নবং সাবরা ইর   নার ইব�ততা 

  সতযবাইদতার েয সুনাে রাওাছ, তাাত  ইে েুদ   অইভভুত।” 

ন বাল খাদীজা তাাক ইবাওর �তাব েদন।  কুরাারাদর োিয 

তখন খাদীজা ইছালন িান-োান, েযরাদাও   বংরীও  ইভজাাতয 

সবরাে� েইিলা। তাঁর ে াার নেন েকান  ুরি ইছল না, েয তাাক 

সাািয কুলাাল ইবাও করা অইভলাি ে ািে করাতা না। খাদীজার 

ই তার নাে খু ওাওইলদ নবং োতার নাে ফাইতো। ই তাোতা 

 ভাওা  ূবর ুরি লু ওাাাত ই াও নকা �জা� ইেইলত 

িাওাছন।৭৭

78 

েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে খাদীজার �তাব 

 া াাদর কাাছ ে র করালন।  া া িােযা রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে-েক সাাপ ইনাও তৎশোৎ খাদীজার ই তার 

কাাছ  াল ে ালন।  তার সাাপ েদখা কার ইতইন  নু�াইনকভাাব 

�তাব ইদালন। ইনিরাইরত ইদান ইববাি অনু�াান  বু তাইলব বনু 

িাইরে নবং েুাদর বংারর সদরার ে খাদীজার  কাি সোবত 
                                                           
78 �াগ�, ১ে খ�,  ক. ১৬২; েুিা�াদ রসূলু�াি,  ক. ৩৮। 
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িালন।  বু তাইলব ইববাাির খুতবা  াা কারন। ন খুতবাও ইতইন 

েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে স�াকর েয সেত 

কপাবাতরা বালাছন তা  া�খযাযা য। 

 বু তাইলব বালন, “াইন েুিা�দ াবন  �ু�াি। যইদ  

ইতইন িন-স�াদ কে, ইক� ভ�,  ইরর    � েযরাদার কারাে 

েয বযই�াকা �ইত��ী ইিাসাব রাখা যাক না েকন,  ইরোাে 

ইতইনা িাবন  � েযরাদার অইিকারী। েকননা িনাদৗলত 

�ংসরীল, ছাওা     নবং শীওোন ব�। াইন েুিা�দ, যার 

 �ীওতা স�াকর   নারা সবাা জাানন, খাদীজা ইবনত 

খুওাওইলাদর সাাপ �েওসূার  ব� করাত  াা। তার সেত 

েোিার েু‘ �াল (তাৎশইেক  দাওকক ত) েোিার েুওা�াল  

(ইবলা�  ইরারািাযা য)  োর স�দ িাত  দাওকক ত নবং 

 �াির র প, নর র তাঁর োন-স�ান   �ভাব অানক গে 

েবাড় যাাব।”৭৮

79 

                                                           
79েুিা�াদ রসূলু�াি,  ক. ৩৮।  
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াবন ইিরাে বালন, রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে 

সিিইেরেী খাইদজাাক েোিরানা     ২০ইট তরে  ট �দান 

কারন। তখন রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর বওস 

ইছল ২৫ বছর।  র খাদীজার বওস িাওইছল ৪০ বছর। খাদীজাা 

ইছালন রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে -নর �পে �ী নবং 

তাঁর জীব�রাও ইতইন  র েকান ইববাি কারন ইন।  

খাদীজার  াভর রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর 

কাইসে, তাইির, তাইওযব, যওনব, রকাাওা,  া� কুলসুে   

ফাইতো-না কজন স�ান জ��িে কারন। নকোর া�ািীে 

ছাড়া তারঁ সকল স�ানা খাদীজার  াভর জ��িে কারন। 

কাইসাের নাে অনুসাার রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে 

 বুল কাইসে নাাে  খযাত িন। কাইসে, তাইওযব, তাইির 

জাইিইলওার যুা া োরা যান। ইক� েোওরা সবাা াসলাাের 

 ইবভরাব �তযশ কারন নবং সবাা াসলাে �িে কার ই তার 

সা� ইিজরত কারন। রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে নর 

েজয�  ুর িালন কাইসে। তার র যো�াও তাইওযব, তাইির, কনযা 
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রকাাওা, যওনব,  া� কুলসুে   সবরারাি ফাইতো রাইদওা�াহ 

 নহ জ��িে কারন। রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর 

অ র নক স�ান ইছালন া�ািীে। াইন োইরওযার  াভর জ��িে 

কারন। ইেসারর ই�ৃান রাসক েুকা ইকস োইরওযাাক   াঢৗকন 

ইিাসাব ে�রে কারইছালন।৭৯

80 

কাবা  কি সং�ার   িাজার  স ওাদ স�ইকরত ইববাদ েীোংসা:  

রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে যখন  ওইরর বছার 

 দা রে কারন, তখন কুরাার ে কাবা  কাির  ুনঃইনেরাে কাজ 

 র� কারন। কারে ইছল না েয, কাবা  কাির �ানইট  তুইদরাক 

েদওাল �ারা  ইরাবইৃত অব�াও ইছল োর। েদওাালর   র 

েকাানা ছাদ ইছল না। না অব�াও ইকছু সংখযক ে ার নর োিয 

�াবর কার রইশত বহ েূলযবান স�দ নবং অলংকারাইদ  ুইর 

কার ইনাও যাও। াসোাালর  েল িাতা না ঘারর  �তা 

ইছল ৯ িাত।  

                                                           
80  স সীরাতুল নবুইবওযাি, ১ে খ�,  ক. ১৫৬-১৫৭। 
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 কিইট বহ  ূাবর ইনইেরত ি ওার কারাে েদওালগালাাত 

ফাটল সকইৃ িাও েয েকান েুিূাতর তা েভা�  ড়ার েত অব�ার 

সকইৃ িাওইছল। তা ছাড়া েসা বছারর �াবান েদ ওাালর  রে 

অবনইত ঘাট নবং েয েকান েুিূাতর তা িাস  ড়ার  রংকা 

ঘেীভূত িাও  াা। নেইনভাাব নক নাজুক অব�ার ে�শা াট 

কুরাার ে সংককব� িালন কাবা  কাির �ান   েযরাদা অশু্ 

রাখার  া�ারয তা  ুনঃইনেরাাের জনয।৮০

81 

কাবা কি ইনেরাাে অংর�িোক সবাা ইনজাক েসৗভা যবান 

নবং নটাাক েনক কাজ োন করাতন। কুরাার ে ার ইনাজাদর 

  র ফাওসালা কার েরাখইছল েয, নর ইনেরাে কাাজ তারা 

ইসংিভা  অংর  াাব। তাা ন ইনেরাে কাজ সেত ে াারর োিয 

ব�ন করার বযব�া না করাত িালা, যাাত েকান ইববাদ সকইৃ না 

িও।  

                                                           
81  র রািীকুল োখতুে,  ক. ৬১; ইসওার  ‘লাে  ন নুবালা; ১ে খ�,  ক. ৬৩-৬৪। 
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কাবা ইনেরাে ববানর কাজ যো�াও িাজার  স ওাদ 

 যর� ে ৗছাালা। ইক� তার �া ানর বযা াার েতাজনকয শর 

িালা। �াতযক ে ার নবং �াতযাকরা কােনা ইছল েয, তারাা ন 

 ূেয অজরন করাব। ফাল ঘটনাইট নতদূর  যর� ে ৗাছ ে ল েয, 

তারা োরাোইর, কাটাকাইটর জনয অ�ীকারাব� িাত লা ালা।  

জাইতর েকান েকান ই �ারীল বযই� �তাব করালন েয,  রােরর 

কার েকান সই�র  প েবর করা েিাক। ন  া�ারয সবাা 

েসইজাদ নকইরত িালন।  

 রােরর সভাও ইস�া� িালা েয, েয বযই� সবর�পে 

েসইজাদর ন দরজা ইদাও �াবর করাবন ইতইনা ন বযা াার 

েীোংসা করাবন নবং তাঁর ইনাদররাক কুদরতী ইনাদরর বাল েোন 

ইনাত িাব। েিান  �াির কুদরাত সবর�পে রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে ন দরজা ইদাও �াবর করালন।৮১

82 রাসূল 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে েক নভাাব  সাত েদাখ সকালা 

ই ৎকার কার বাল  াল: 
                                                           
82 সীরাতু খাইতইেল  ই�ওা,  ক. ২৩; �াগ�, ১ে খ�,  ক. ৬৪। 
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াইনা  ল  েীন।  েরা সবাা তাঁর   র স�ৃ। 

াইনা েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে। অতঃ র রাসূল 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে যখন তাাদর ইনকটবতরী িন, তখন 

বযা ারইট সইবতাার তাঁর ইনকট ে র করা িল। তখন ইতইন 

নকখানা  াদর  াাালন।  াদর েদ ওা িাল েোঝর   র তা 

ইবইছাও ইদাও  িাত কক � �তরইট তার   র �া ন করালন নবং 

ইববাদোন ে ার ইতাদরাক  �ান জাইনাও বলালন,   নারা 

সকাল নকসাাপ ইোল  ারদইট িরন নবং কক � �তরইট বিন 

কার ইনইদরৃ �াান ইনাও  লুন। অতঃ র  িাত ইতইন কক � 

�তরইট  ইাাও যপা�াান েরাখ ইদালন। ন েীোংসা সবাা 

খুরীোন েোন ইনালন। অতয� সিজ সরল সুরক�ল নবং স�ত 

 োও হল� নকইট সেসযার সোিান িাও ে ল। রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে -নর ইনরা শতা নবং তী� 

�তুযৎ ভেইতাক সকালা তই�ত িল নবং  সভ সেরারংকা 

ইতারাইিত িল।৮২

83  

                                                           
83  র রািীকুল োখতুে,  ক. ৬২; সংইশ� াসলােী ইব�াকাি, ২ও খ�, (ঢাকা: া.ফা.বা 
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েিরাগিাও িযান   নবুওত লাভ: রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে  ঁওইরর বছর বওস িাত ইনভক াত ই �া 

িযাানর জনয ে�া িাত ইতন োাল দূার েিরা নােক  বরত গিাও 

েযাত  র� করালন। কাওকইদানর খাদয- ানীও সা� ইনাও 

েযাতন। তা েরি িাল বাইড়াত নাস  বার কাওকইদানর জনয 

খাদয  ানীও ইনাও  াল েযাতন। খাদীজা  রে য� সিকাার 

 িাযর ��ত কার ইদাতন। রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে 

নর ইনজরনাসই�   ইনজরনতাও ইছল �কক ত াশ  �াি তা‘ লার 

বযব�া নার নকইট অংর। ইকছুইদন যাবত ইতইন নকইট   রীও 

 ালাক েদখাত নবং নকইট অ� ূের র� তর� শনাত ে ালন। 

তখন েপাক ইতইন  �াযাা  যা েদখাতন তাা সাতয  ইরেত িাত 

লা ল।८३

84 অবারাি তাঁর বওস যখন  ই�র বছর তখন নকইদন 

                                                                                                            
১৯৮২/ ১৪০২),  ক. ২৯৩। 

84 সংইশ� াসলােী ইব�াকাি, ২ও খ�, (ঢাকা: া.ফা.বা ১৯৮২/ ১৪০২),  ক. ২৯৫। 
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�কাারয েিান  �াি তাাঁক �কাারয   বাইিযক নবুওাতর  রে 

েযরাদাও ভূইিত করালন।৮৪

85 

তখন ইছল রেযান োস। রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে েরাযা েরাখ রাইরাত েিরা গিাও সারারাত জা�ত 

েপাক  �াির াবাদাত ে� ইছালন। নেইনভাাব রেযাানর ২১ 

িাত ২৯ তাইরাখর েকাানা নক ইবাজাড় রজনীাত রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে যখন িযানে� অব�াও ইছালন তখন েিান 

 �াির দূত ইজবরাঈল ‘ লাাইিস সালাে তাঁর ইনকট   েন 

কারন। ন ঘটনাইট িাদীাসর োিযাে বেরনা করাল  অ�াসই�ক 

িাব না।  ইওরা রাইদওা�াি ‘ নিা েপাক বইেরত, ইতইন বালন, 

�পাে েয  িী রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে-নর কাাছ 

 সত তা িল ঘুাের োিয সতয  �। ইতইন েয  �া েদখাতন 

তা েভাারর  ালার েতা �ৃ িাতা। নর র তাঁর ইনকট ইনজরন 

জীবন যা ন ভাল লা ালা। তাা ইতইন নকািাার কাওকইদন  যর� 

ইনজ  ইরবাারর ইনকট না ই াও েিরা গিাও ইনজরন  ইরাবার 
                                                           
85 সীরাতু খাইতইেল  ই�ওা,  ক. ২৩। 
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 �াির াবাদাত ে� পাকাত লা ালন।  র ন  া�ারয ইতইন 

ইকছু খাবার সাাপ ইনাও েযাতন।  ার ইতইন ইবইব খাদীজার ইনকট 

ইফার নাস  বার ঐ   কাওকইদানর জনয খাবার ইনাও েযাতন। 

নভাাব েিরা গিাও পাকাকাাল তাঁর ইনকট সতয  িী নালা। 

ইজবরাঈল েফাররতা েসখাান নাস তাাঁক বলালন,  ড়ুন। রাসূল 

সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে বলালন,  ইে েতা  ড়াত জাইন 

না। রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে বালন, েফাররতা তখন 

 োাক িার নত েজাার  ইল�ন করালন েয, নাত  ইে  রে 

কৃ অনুভব করলাে। নর র েফাররতা  োাক েছাড় ইদাও 

বলালন,  ড়ুন।  ইে বললাে,  ইে েতা  ড়াত জাইন না। তখন 

ইতইন  োাক ই�তীওবার  োাক িার খুব েজাার  ইল�ন 

করালন। তাাত  োর অতয� কৃ েবাি িালা। নর র  োাক 

ইতইন েছাড় ইদাও  ড়াত বলালন।  ইে বললাে,  ইে  ড়াত 

জাইন না। রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে বালন, েফাররতা 

তক তীওবার িার দকঢ়ভাাব  ইল�ন করাও  োর ভীিে কৃ িালা। 

নবার ইতইন  োাক েছাড় ইদাও বলালনঃ 
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﴿ 
ۡ
نٱۡسمن  ٱۡقَرأ نَك  ب ني َرّ� َّ   ٢ َعلَقٍ  مننۡ  �َ�ٰنَ ٱۡ�ن  َخلَقَ  ١ َخلَقَ  ٱ

ۡ
 َوَرّ�َك  ٱۡقَرأ

ۡ�َرمُ 
َ
ني ٣ ٱۡ� َّ نٱۡلَقلَمن  َعّلمَ  ٱ �َ�ٰنَ  َعّلمَ  ٤ ب   ،١: العغق[ ﴾٥ َ�ۡعلَمۡ  سَمۡ  َما ٱۡ�ن

٥  [ 

“  নার রাবর নাাে  ড়ুন, ইযইন সকইৃ কারাছন। জোট 

র� েপাক ইযইন োনুিাক সকইৃ কারাছন।  র   নার রব 

সবা াও েবইর স�াইনত। ইযইন কলাের সািাাযয ইরশা ইদাওাছন। 

োনুিাক ইরইখাওাছন তা যা েস জানত না।”  

রাসূলু�াি সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে না 

 ওাতগালাাক  ওক কার বাইড় ইফরালন। তাঁর বদও তখন 

ভাও কাঁ ইছল। ইতইন খাদীজার ইনকট নাস বলালন,  োাক 

 াদর ইদাও েঢাক দা । ইতইন তাাঁক  াদর ইদাও েঢাক ইদালন। 

 ার তাঁর ভও  াল ে াল ইতইন খাদীজার ইনকট সেত ঘটনা বেরনা 

করালন নবং বলালন,  �াির কসে,  ইে  োর জীবন 

স�াকর  রংকা েবাি করইছ। খাদীজা রাইদওা�াহ ‘ নিা সা�না 

ইদাও বলালন- না, ভও েনা।  �াির কসে, ইতইন কখনা 
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  নাাক অ োইনত করাবন না। কারে   ইন ইনজ  �ীও-

 জানর সাাপ স�যবিার কারন   দুঃখীাদর েখদেত কারন, 

বই�ত   অভাবী োক   াজরনশে কারন, েেিোনদারী কারন 

নবং সতয  াপর ইব দ�তাদরাক সািাযয কারন। খাদীজা 

রাইদওা�াহ ‘ নিা তাাঁক সা� ইনাও তাঁর  া াাতা ভাা  রাকা 

াবন ন াফল াবন  সাদ াবন  বদুল  যযার ইনকট  াল 

ে ালন।  রাকা জাইিলী যুা  ই�ৃান িের �িে কারইছালন। ইতইন 

াবরানী ভািাও ইকতাব ইলখাতন। তাা  �াির া�া   তা ফীক 

অনুযাওী ইতইন াই�ালর অানকাংার াবরানী ভািাও   া�ইরত 

কারন। ইতইন বক�   অ� িাও ই াওইছালন। খাদীজা রাইদওা�াহ 

‘ নিা তাাঁক রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে েপাক সব 

কপা শনাত বলালন।  রাকা শনাত  াাালন। রাসূল সা�া�াহ 

‘ লাাইি  ওাসা�াে সব ঘটনা েরানাালন।  রাকা তাঁাক 

বলালন, ন েসা রিসযেও ইজবরাঈল েফাররতা যাঁাক েুসা 

 লাািইস সালাাের ইনকট  �াি নাইযল কারন। িাও,  ইে যইদ 

েতাোর নবুওাতর সেও বলবান যুবক পাকতাে ! িাও  ইে যইদ 
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েস সেও জীইবত পাকতাে ! যখন েতাোর জাইত েতাোাক েদর 

েপাক েবর কার ইদাব। রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে 

তাাঁক ইজজাসা করালন, তারা ইক সইতযা  োাক েবর কার 

ইদাব?  রাকা বলালন, িযাঁ, তুইে যা ইনাও নাসছ, ত�  েকান 

বযই� ইকছু ইনাও  সাল তার সাাপ অতীাত  র�তাা করা 

িাওাছ।  ইে েতাোর যুা  েবঁা  পাকাল েতাোাক যপাসািয 

সািাযয করব। তার র ইকছুইদন  ারা  রাকা োরা যান।८५

86 

ে�াও াসলাে � ারঃ �পেত যখন রাসূল সা�া�াহ 

‘ লাাইি  ওাসা�াে-নর   র  িী নাইযল িও, তখন 

�কারযভাাব দীন � াারর জনয ইতইন  ইদৃ িন ইন, বরং নাত 

শিু রাসূলর বযই� ত  োলর জনয  িকাে ইছল। ন সেও ইকছু 

ইদানর জনয  িী ব� িাও যাও। ন কারাে রাসূল সা�া�াহ 

‘ লাাইি  ওাসা�াে েেরাই�ক েবদনা েবাি করাত লা ালন। 

কাইফররা তাাক ইব�    ইতর�ার করাত লা ল।  বূ লািাব 

                                                           
86 েুিা�দ াবন াসোাল  ল-বুখারী; সিীহল বুখারী, ১ে খ�, (করা ী: নূর েিা�দ 

কারখাসাি ১৯৩৮/১৪১০),  ক. ১০৪-১০৫। 
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বাল েবড়াাত লা ল, “েুিা�াদর  �াি েুিা�দাক  ইরতযা  

কারাছ।”  বূ লািাাবর �ী তার কাাছ   ই�ত িাও বলাত 

লা ল, েদখইছ, েতাোর রওতান েতাোাক  ইরতযা  কারাছ। ন 

জঘনয ইব�া   িত িাও রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে 

খাদীজার ইনকট ই াও দুঃখ �কার করইছালন। তখন সূরা  দ-

েদািা নাইযল িও। তাাত রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে-

নর কাওকইট ৈবিইওক ইনওাোতর কপা  া�খ  াছ। েরি 

 ওাাত  াছ; “ র েতাোর �ইত ালাকর ইনওাোতর কপা তুইে 

বেরনা কর।” রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি  ওাসা�াে নবুওত    

েয ইনওােত  �াির তরফ িাত �া� িাওইছালন, ইতইন ে া ান 

ে া ান তা � ার করাত লা ালন।৮৬

87 

অকইদানর োিয খাদীজা,  বু বকর,  লী, যাাওদ াবন 

িাইরসা রাইদওা�াহ ‘ নহে াসলাে �িে কারন।  বূ বকর 

রাইদওা�াহ ‘ নহ নবুওাতর  ূাবর রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি 

                                                           
87  �ুল খাালক, সাাাওদুল েুরসালীন, ১ে খ� (ঢাকা, া.ফা.বা ৪পর সং�রে, 

১৯৯০/১৪১০),  ক. ১০৪-১০৫। 
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 ওাসা�াে-ন ব�ু ইছালন নবং তারঁ সতযবাইদতা, সািুতা স�াকর 

খুব ভাালা জানাতন। রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে যখন 

তাঁাক ইরসালাতর খবর জানাালন, তখন ইতইন সাাপ সাাপা তাঁর 

দা ওাত সতয বাল ইব�াস করালন নবং কাালো  াড় েুসইলে 

িাও ে ালন।  

  বু বকর রাইদওা�াহ  নহ তাঁর ে াারর োিয সবার 

ইনকট স�াইনত বযই� ইছালন। সব বযা াার েলাাকরা তাঁর   র 

ইব�াস করাতন। াসলাে �িাের  র ইতইন ঐ সেত েলাকাদর 

াসলাাের দা ওাত েদ ওা শর করালন, যাাদর োিয ইকছু 

কলযাে   ে�ালর ই  � লশয করা যাও।  সুতরাং  সোন  েী, 

 �ুর রিোন াবন ‘  ফ, সা‘দ াবন  বী  ওা�াস, যুবাার 

াবনুল ‘  ওাে নবং তালিা াবন  বাওদু�াি রাইদওা�াহ 

‘ নহে তাঁর দা ওাত কবুল করালন। ইতইন সবাাাক রাসূালর 

ইখদোত ইনাও ে ালন নবং  েসখাান তাঁরা সকালা েুসইলে িাও 

ে ালন।  
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নর র  বু ‘ বাওদা, ‘ বাদাি াবনুল িাইরস, াবন 

যাাওদ,  বু সালাো, খাইলদ াবন সাঈদ,  সোন াবন োয‘ ন 

নবং তার দুিভাা কুদাো    বাওদু�াি,  রকাে াবন  রকাে 

াসলাে �িে কারন। নাদর সবাা কুরাার ে াারর ইছালন। 

কুরাার বযতীত সুিাাব রেী,  �ার,  বু যার ই ফারী,  �ু�াি 

াবন োস দ রাইদওা�াহ  নহে াসলাে �িে করালন। 

ন সেও  যর� াসলাাের দা ওাত ে া ন ইছল। াবাদত 

  ররীওাতর  েলসেূি ে া ান কপা িাতা। নেনইক ই তা  ুর 

িাত নবং  ুর ই তা িাত লুইকাও নাোয  ড়ত। যখন 

েুসইলোদর সংখযা ইরারাির িাও ে ল তখন রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে তাঁাদর জনয নকইট �রত ঘর ৈতরী 

করালন, েযখাান সবাা নকইরত িাতন নবং রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে তাইলে ইদাতন। 

ন  �ইতাত াসলাাের দা ওাত ইতন বছর  যর�  লাত 

পাাক। ন সেও কুরাারাদর নক ইবারি জাো‘ ত াসলাে �িে 
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কার।  নর র  ারা অনযানয েলাক াসলাে �িে শর করল। ন 

খবর  ে�াও ছইড়াও  াড় নবং জন াের োাঝ ইবইভভ জাও াও 

তা  ালা না িাত পাাক। তাা নখন �কারযভাাব সাতযর 

দা ওাত ে ৗছাানার সেও নাস ে াছ।৮৭

88 

�কাারয াসলাাের দা ওাত:  

ইতন বছর  র ইব ুল  ইরোাে নারী  ুরি াসলাে �িে করাত 

লা ল নবং জন াের োিয নটা  ালাই ত িাত লা ালা। তখন 

�কাারয দা ওাত ে ৗাছ ইদবার ইনাদরর ইদাও  �াি বালন: 

نَما ََٱۡصَدعۡ  ﴿ ۡعرنۡض  تُۡؤَمرُ  ب
َ
 ]  ٩٤: الجر[ ﴾ ٩ ٱسُۡمۡ�ن�ن�َ  َعنن  َوأ

“েি নবী!   ইন �কাারয � ার করাত পাকুন, যা 

  নাাক  াদর করা িাওাছ নবং েুরইরকাদরাক  াদৗ 

 র ওা করাবন না।”৮৮F

89 

                                                           
88সীরাতু খাইতইেল  ই�ওা,  ক. ২৪-২৫।   
89  ল-কুর ন, সূরাতুল ইিজর,  ওাত ৯৪। 
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রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে সাাপ সাাপ তা 

 ালন করালন নবং ে�াও সাফা নােক  ািাাড়  াড় কুরাার 

ে াারর নাে িার   ওাজ ইদালন। যখন সেত ে াারর েলাাকরা 

নকইরত িল, তখন ইতইন সবর�পে ইজাজস করালন, যইদ 

েতাোাদর ন সংবাদ েদা েয, র�জসনয েতাোাদরাক  যোের 

জনয  সাছ নবং েতাোাদর   র লুটতরাজ করাব, তািাল 

েতােরা ইক  োর কপা ইব�াস করাব? নটা শান সবাা বলল, 

ইন�ওা  েরা   নার সংবাদ সতয বাল ইব�াস করব। েকননা 

 জ  যর�  েরা   নাাক ইেপযা কপা বলাত েদইখইন।  

নর র রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�ােবলালন, 

 ইে েতাোাদরাক খবর ইদই� েয, যইদ েতােরা েতাোাদর বাইতল 

 কীদা না ছাড়, তািাল েিান  �াির কইান রাইত েতাোাদর 

  র েনাে  সাব। ইতইন  ারা বলালন,  োর যতটুকু জানা 

 াছ, তাাত দুইনওাাত েকান োনুি  ীও ে াারর জনয ন 

  িাারর ে াও  উে েকান   িার ইনাও  াসইন, যা  ইে 

েতাোাদর জনয ইনাও নাসইছ। েিান  �াি  োাক ইনাদরর 
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ইদাওাছন েয,  ইে েতাোাদরাক নর ইদাক  �ান কইর। 

 �াির র প, যইদ  ইে সেত দুইনওার োনুাির ইনকট ইেপযা 

বলতাে, তবু  েতাোাদর সাোন ইেপযা বলতাে না। যইদ সেত 

েলাকাক েিাঁকা ইদতাে ইক� েতাোাদরাক েিাঁকা ইদতাে না। ঐ 

 ইবর সউার র প, ইযইন নক নবং যার েকাানা সেকশ   

অংরীদার েনা।  ইে েতাোাদর ইনকট ইবারি কার সেত 

দুইনওাবাসীর জনয  �াির  ও �র   রাসূল।৮৯

90 

কুরাারাদর অতযা ার:  

যখন াসলাে যের ইবতার লাভ করাত লা ল তখন 

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে নবং তাঁর স�ইতস�ভ 

সািাবী াের রশোাবশাের দাইওক �িে করালন তাঁাদর ইনজ 

ইনজ বংর   ে া�ী। কুরাারাদর  াযার সকল ইদাক �ইতিত 

িাও ইনঃ  েুসইলোদর   র  ইতত িালা। সিাও-স�লিীন, 

 েওিারা ন সকল দইর� েুসইলে েক  ইছালন দইর� েুসাইফর, 

                                                           
90 সীরাাত খাইতেুল  ই�ওা,  ক. ২৪-২৫। 
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েক  ইছালন খইরদা ে ালাে,   বার েক  �ইত ইউিীন বংারর 

েলাক, জনসোাজ যাাদর �ইত�াা ইছল না। নাদর   র 

কুরাাররা েয অোনুইিক ইনযরাতন  াইলাওইছল  কইপবীর াইতিাাস 

তার দকৃা� ইবরল। েসা দুইদরান দইর� েুসইলোদর  াশ ইছল 

জীবন েরে সেসযা।৯০

91  ইনা� দু-নকইট  দািরে  া�খ করা িল:   

�পাো  ইবলাল রাইদওা�াহ  নহ নর কপা  া�খয। 

ইতইন ইছালন নকজন িাবরী ে ালাে। তারঁ েইনব  োাওা াসলাে 

�িাের কপা জানাত ে ার তাঁর   র নানা   অতযা ার শর 

করল নবং েুিা�দ সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে নর িের 

 ইরতযা  করাত বলল। ইবলাল রাইদওা�াহ  নহ ইকছুাতা রাযী 

িালন না। তাা অতযা াারর োরা েবাড় ে ল। অবারাি তাঁর 

িাত- া েবঁাি েিযা  ে� সূাযরর �খর তা দদ বালুকার   র ই ৎ 

কার শাাও রাখত নবং  া�  ইরবতরন েরাি করাত  াার ন 

জনয বুাকর   র ভারী  াপর েরাখ ইদত। ন েুিূাতর  ইতইন 

                                                           
91সাাাওদুল েুরসালীন, ১ে খ�,  ক. ২৯৮।   
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বলাতন  �াি নক,  �াি নক।  ন করে অব�া েদাখ   বু 

বকর রাইদওা�াহ  নহ তাঁাক অাপরর ইবইনোও েু� কার েনন।৯১

92  

খা�াব রাইদওা�াহ  নহ ইছালন ইবলাালর নযাও নকজন 

যীতদাস। াসলাে �িাের অ রাাি কুরাাররা তাঁাক হল� 

অ�াারর   র শাাও ইদত নবং তাঁর বুাকর   র  া ইদাও ে া  

রাখত। েরি  যর� জীবান েবঁা  ই াওইছালন বাট, ইক� 

ই রইদানর েত তাঁর  কা� িবল কুা�র নযাও সাদা দা   াড় 

ই াওইছল।  

অনু  ভাাব  সোন রাইদওা�াহ ‘ নহ যখন াসলাে 

িের �িে কারন, তখন কুরাার ে নাকবাার ইিং�  শর নযাও 

েশা  ে ল।  সোানর ই তক াবযর সাাপ েযা  ইদাও তারা 

 সোনাক িাত- া েবঁাি �তযি ইনেরেভাাব �িার করত।  সোন 

রাইদওা�াহ  নহ  �াির নাাে তা সিয কার েযাতন।৯২

93 

                                                           
92 �াগ�,  ক. ১৩৮-১৩৯। 
93 �াগ�,  ক. ১৪০। 
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 ইবইসইনওাও ইিজরত:  

কুরাারাদর অতযা াারর োরা যের েবাড় ে ল। নতুন 

েুসইলোদর কাবাও কুর ন  াা নেনইক  কাি   �  ার 

কুর ন  াা করা ইছল অস�ব। নেনইক নাোাজর োিয  

েুসইলে ইবইভভ ভাাব ইনযরাইতত িাতন। ৈদইিক অতযা ার িাত 

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে  বাদ  াড়ন ইন। রাসূল 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে কুরাারাদর যেবিরোন অতযা াার 

বািয িাও সািাবী োক  ইবইসইনওাও ইিজরত করার অনুেইত 

�দান করালন।৯৩

94  

নবুওাতর  �ে বািরর রজব োাস সািাবী াের �পে 

দলইট ে�া েপাক  ইবইসইনওাও ইিজরত কারন।  � দাল ১২ 

জন  ুরি   ৪ জন েইিলা ইছালন।  সোন রাইদওা�াহ ‘ নহ 

তাাদর দল ইত। তারঁ সাাপ ইছালন রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে-নর কনযা রকাাওা। রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

                                                           
94 সাাাওদুল েুরসালীন, ১ে খ�,  ক. ২৯৮। 
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 ওাসা�াে নাদর স�াকর বালন,  াবরািীে   লুত ‘ লাাইিস 

সালাে-নর  র নরাা িা�ন �পে  ইরবার, যাঁরা  �াির রাাি 

ইিজরত কারন।৯৪

95 

েুসইলে ে  ইবইসইনওাও ে ৗছাাল বাদরাি না�ারী 

তাাদরাক ইনজ রাাজয রাই�াত বসবাস কার িেরকের  ালানর 

সুবা�াবত কার ইদালন। েুিাইজর ে �াও ইতন োস কাল রাই� 

  ইনরা াদ বাস কার ে�াও ইফার  সালন।  

েুসইলে ে যেবকই�াত কুরাাররা তাাদর   র 

অতযা াারর োরা  র  বাইড়াও ইদল।ন অব�াও রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে  ুনরাও  ইবইসইনওাও ইিজরাতর ইনাদরর 

ইদালন। নবার জা‘ফর াবন  বু তাইলব রাইদওা�াহ  নহ-নর 

েনতক াক ৮৩ জন  ুরি নবং ১২ জন েইিলার নক ইবরাট দল 

ইিজরাত অংর�িে করালন। তাাঁদর সাাপ  বু েূসা  র রী  

তাঁর ে া�ীর েলাকজনসি াাওাোনর েুসইলে ে  েযা  

                                                           
95 নূরল াওাকীন,  ক. ৫৬। 
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ইদাওইছালন। নাকা  ইবইসইনওার ই�তীও ইিজরত বলা িও।  

নবাার  না�ারী েুসইলোদরাক রাই�াত বাস করার সুবা�াবত 

কার েদন। েুিাইজর ে েসখাান রাই�   ইনরা াদ তাাদর িেরকের 

 ালন করাত লা ালন।৯৫

96 

 বু তাইলব   খাদীজার েকতুয:  

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে -নর   র 

অতযা ার, বািরকয, দুই��া, অইনওে াতযাইদ কারাে  বু তাইলব 

অসু� িাও  াড়ন নবং যাে যাে তা বকই� ে াও ইতইন েকতুযেুাখ 

 ইতত িন। তাঁর েকতুয িও ই ইর সংকাট অ�রীোব�া েরি 

ি ওার ৬ োস  র নবুওযাতর ১০ বািরর রজব োাস।৯৬

97 

 বু তাইলাবর েকতুযর দুোস  র (েতা�ার ইতন োস 

 র)  �ুল েু’ইেনীন  খাদীজা  রাইদওা�াহ  নিা  েকতুযেুাখ 

 ইতত িন। নবুওযাতর দরে বছার তাঁর েকতুয িও। েকতুযকাাল 

                                                           
96  র রািীকুল োখতুে,  ক. ৯৪-৯৫; নুরল াওাকীন,  ক. ৬১। 
97  র রািীকুল োখতুে,  ক. ১১৫। 
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তাঁর বওস িাওইছল ৬৫ বছর। রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে তখন অইতবাইিত করইছালন জীবানর ৫০তে বছর।৯৭

98 

যাবতীও ইব দ-  দ   অতযা াারর �ইতারাাি অ�েী 

ইছালন রাসূলর  া া  বু তাইলব,  র খাদীজা ইছালন দুইদরন   

ইব াদর  রে ব�ু। তাঁাদর েকতুযাত রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে অতয� েেরািত িন। নেইনভাাব অইবরাে নাকর  র 

নক ইব াদর স�ুখীন ি ওার কারাে েস বছরইটর নাে রাখা িও 

“ েুল িাযান” অপরাৎ দুঃখ কাৃর বছর। াইতিাাস েস বছরইট ন 

নাাো �ইস�।৯৮

99  

রাসূালর তাাওফ  েন:  

নবুওাতর দরে বছর রা ওাল োাস রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে তাাওফ  েন কারইছালন। তাাওফ ে�া 

েপাক  নুোইনক  ট োাল দূার অবই�ত। যাতাযাাতর ন  প 

                                                           
98 �াগ�,  ক. ১১৬। 
99 �াগ�,  ক. ১১৭; নূরল াওাকীন,  ক. ৬৩। 
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অইতযে কারইছালন ইতইন  দ�াজ। সা� ইছল তারঁ যীতদাস 

যাাওদ াবন িাারস।  ইপোিয ইতইন েয ে াারর সাশাৎ  ান 

তাাদরাক ইতইন াসলাাের দা ওাত েদন। ইক� তাঁর  িবাান 

েক া সাড়া ইদল না।৯৯

100  

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে তাাওাফ দরইদন 

অব�ান কারন। ন সোওর োিয েনতক �ানীও বযই� াের সা� 

সাশাৎ কার াসলাাের দা ওাত ে র কারন। ইক� সকালা 

বলল, তুইে  োাদর রাজয েপাক েবর িাও যা । ফাল ভ� 

বদাও নানা কৃ ইনাও �তাবতরানর ইস�া� ইনালন। �তযাবতরানর 

 াপ অসংখয েছালাক তাঁাক অ োইনত করার জনয েলইলাও 

েদ ওা িল। াাতাোিয  াপর দু াার ইভড় জাে ে ল। তারা িাত 

তাইল, অ�ীল কপাবাতরা বাল তাঁাক  ালে� ইদাত    াপর ছুঁাড় 

 ঘাত করাত পাকল।  ঘাাতর ফাল রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াাের  াাওর ে াড়াইলাত শাতর সকইৃ িাও  াদুকা�ও  

                                                           
100  র রািীকুল োখতুে,  ক. ১২৫।  
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রশা� িাও ে ল।১০০

101 তাাওফ েপাক ে�াও ইফার  সার  র 

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে সা দা রাইদওা�াহ  নিাাক 

ইববাি কারন। শিু তাা নও, ইতইন তাঁর বালযব�ু   বু বকর 

রাইদওা�াহ  নহ-নর অনুারাাি তাঁর কুোরী কনযা  াওরাাক  

ন সেও ইববাি কারন।১০১

102  

াসরা   ইেরাজ:  

ইিজরাতর  ূাবর েিান  �াি াসরা   ইে‘রাাজর োিযাে 

তাঁর নবীাক স�াইনত কারন। াসরা িালা নকা রাইরাত বাওতুল 

োকদাাস  েন করা নবং েসখান েপাক �তযাবতরন করা। 

অতঃ র ইে‘রাজ িালা রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-নর 

 �র জ াত  ারািে করা।১০২

103 

                                                           
101 �াগ�,  ক. ১২৫। 
102 েুিা�দ  বদুল লইতফ, সীরাাত সাাইওযইদল েুরসালীন (ঢাকা: সা ইদওা কুতুবখানা, 

১ে �কার, ১৯৯৬),  ক. ৬৭।  
103 নুরল াওাকীন,  ক. ৬৯। 
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নকবার রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে কা‘বার 

িাইতাে শাওইছালন। নেন সেও ইজবরাঈল ‘ লাাইিস সালাে 

তাঁাক জাই াও বুরাক নাে বািানর োিযাে বাওতুল োকদাাস 

ইনাও যান নবং েসখাান ইতইন সেত নবীর াোে িাও সালাত 

 াড়ন।১০৩

104 অতঃ র নকইট ইসঁইড়র োিযাে ইতইন বাওতুল োকদাস 

েপাক  সোানর ইদাক   ার  াান। �ইতইট  সোানর দরজাও 

ে াল �িরারত েফাররতা তাাঁক স�িরনা জানাও। �ইতইট 

 সোানা ইতইন  া র নবীাদর সাাপ সাশাৎ কারন।১০৪

105 

অতঃ র ইসদরাতুল েুনতািাও ে ৗাছন। েসখাান বাওতুল ো‘েুারর 

কাাছ াবরািীে ‘ লাাইিস সালাে-েক েদখাত  ান। রাসূল 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে   াশ জাভাত   জািাভাে েদখাত 

 ান। েস সেও েিান  �াি তাঁর  �াতর   র ৫০  ওা� 

সালাত ফরজ কারন।  ার তা �াস কার েিান  �াি ৫  ওাা� 

                                                           
104 িাােদ োিেুদ ইলেুদ, েুনতাকান নুকুল (ো�াতুল েুকাররাোি: রাাবতা  ’লাে  ল 

াসলােী, তা. ইব),  ক. ২১৮। 
105  র রািীকুল োখতুে,  ক. ১৩৮। 
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 ইরেত কারাছন।১০৫

106 অতঃ র কুরাারাদর োাঝ ন সংবাদ 

ছইড়াও  ড়াল তারা াা�া     িাাসর সাাপ েসটাাত ইেপযাারা  

করল। ইক�   বু বকর রাইদওা�াহ  নহ েসটাাক ইনই�রিাও সতয 

বাল ইব�াস কারন। তাা রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে 

তাঁাক ‘ইস�ীক’   াইিাত ভূইিত কারন।  

‘ কাবার র প:   

তাাওফ েপাক �তযাবতরানর  র রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে িহ যারীাদর োাঝ াসলাাের দা ওাত 

ইদাত  র� কারন। ন সেও েদীনার   স   খাযরাজ বংর�ও 

তাাদর েিযকার ��� ইনরসানর জনয রাসূলর েত নকজন েযা য 

েনতার েখাঁজ করইছল। ৬ জন খাজরাযীও ৬২০ খক. ে�াও নাস 

াসলাে �িে কারন। তারা �ইতজা কার েয, নক  �াির 

াবাদত ছাড়া তারা  র েুইতর  ূজার িাার  যাাবন না ইকংবা 

                                                           
106 েুিা�দ াবন  �ুল  ওাহ িাব, েুখতাসার সীরাতুল রাসূল সা�া�াহ ‘ লাাইি 

 ওাসা�াে,  ল োেলাকাতুল  রাবীওা;  ল-জাােওাতুল াসলাইেওযাি, ২ও 

সং�রে, ১৯৫৬/১৩৭৫,  ক. ৪৫। 
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অনযাওভাাব োনুিাক িতযা করাব না।১০৬

107 েকাানা েকাানা 

ঐইতিাইসাকর োত তাঁরা ইছালন ৭ জন। তারঁা িালন েু‘ য 

াবনুল িাারস, যাক ওান াবন  বইদল কাাস,  বাদা াবন 

সাইেত, াওাইযদ াবন সা‘লাবা,  �াস াবন  বাদা,  বুল 

িাাসাে    ‘ াে াবন সা‘েওদাি। াইতিাাস নটাা  কাবার 

�পে র প নাাে  ইরই ত।১০৭

108 

 ারর বছর িহ েৌসুাে াওাসইরব েপাক ১০ জন 

খাযরাজ নবং দুজন   স ে াারর েলাক ে�াও নাস াসলাে 

িের �িে করল। তারা �ইতজাব� িল েয, েকতুযর েুিূতর  যর� 

তারা াসলাাের অনুসারী পাকাব নবং নর জনয জান�াাে যু� 

করাব।  র নইটা  কাবার ই�তীও র প নাাে  ইরই ত।১০৮

109 

ন দালর সাাপ রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে 

েুস‘ ব াবন  োারাক ে�রে কারন। ইতইন েসখাান ই াও 

                                                           
107 র রািীকুল োখতুে,  ক. ১৪৩।  

108 েুিা�াদ রসূলু�াি,  ক. ১৪৮। 
109  ত তাবাকাতুল কুবরা, ১ে খ�,  ক. ১৭০। 
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সবাাাক দীন াসলাে ইরশা েদন নবং তাঁর িাাত বহ েলাক 

াসলাে �িে করল। ে সুে েরাি ইতইন রাসূালর কাাছ তাাদর 

াসলাে �িাের সুসংবাদ ইনাও ইফার নালন।  

 ারর বছার িাহর েৌসুাে ২ জন েইিলাসি ৭৫ জন 

াওাসইরববাসী ে�াও নাস রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে 

নর ইনকট াসলাে �িে করালন। নবার তাঁরা রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে-েক াওাসইরব যাবার জনয   ে�ে জানাালন 

নবং তাঁরা রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-েক তাঁাদর েদার 

াসলাে � াার যাবতীও সািাযয করার �ইত�ইত �দান করালন। 

াাতাোিয াওাসইরাব ে�ইরত েুস‘ ব াবন  োার রাইদওা�াহ 

‘ নহর াসলাে � াারর শভ সংবাদ তাাদর োিযাে েজান 

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে খুরী িালন। রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে তাাঁদর ডাাক সাড়া ইদালন নবং তাঁাদর 

েদার যাাবন বাল �ইত�ইত ইদাও েফলালন। নখন রাসূল 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে েিান  �াির ইনাদরারর অা শাও 
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বাস রাালন। নটাা াসলাাের াইতিাাস  কাবার ই�তীও র প 

নাাে  ইরই ত।১০৯

110 

েদীনাও ইিজরত:  

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে ইিজরত করাবন ন 

সংবাদ ে�াও �কার ে াল ে�াবাসী তাঁর   র নানাইবি 

অতযা ার শর করল। নেনইক তারা তাাঁক িতযার �ারা নাাত  

েনা   াল। যখন রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-েক 

িতযার  া েও, ঘকেয   জঘনয ইস�া�  কিীত িালা তখন 

ইজবরাঈল ‘ লাাইিস সালাে েিান  �াির তরফ েপাক 

িড়যা�র কপা জানাালন। ইতইন বলালন,   নার �ভু   নাাক 

ে�া েপাক েদীনাও ইিজরত করার অনুেইত �দান কারাছন।  

  ইন ন যাবত েয রযযাও রওন কারাছন  জ রাার 

েস রযযাও রওন করাবন না। ন কপার োিযাে ইিজরত করার 

সেও ইনিরারে কার েদওা িল।  

                                                           
110 েুিা�াদুর রাসূলু�াি,  ক. ১৪৮-১৫০; নুরল াওাকীন,  ক. ৭৬-৭৭।   
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ইিজরত সংযা�  িী নাইযল ি ওার  র রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে ইাক দু ুার  বু বকারর ঘার তররীফ ইনাও 

 সালন।  া�রয ইছল ইিজরাতর সেও    ো �ইযওা স�াকর 

 ালা না করা।  ওরা রাইদওা�াহ  নহ বেরনা কারাছন,  েরা 

 �ার বাইড়াত ইাক দু ুার বাসইছলাে। জজনক বযই� নাস 

সংবাদ ইদালন েয, রাসূলু�াি সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে োপা 

েঢাক   েে কারাছন।  বু বকর রাইদওা�াহ  নহ বলালন, 

 োর ই তা-োতা   নার জনয কুরবান েিাক,   ইন ন সেও 

েকান গরক ূের ইবিও  ালা নার জনয নাসাছন? 

 ইওরা রাইদওা�াহ  নহ বেরনা কারন, রাসূল সা�া�াহ 

 লাাইি  ওাসা�াে ইভতার  সার অনুেইত  াাাল তাাক 

অনুেইত েদ ওা িালা নবং ইতইন ইভতার �াবর করালন। রাসূল 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে বলালন, ইিজরত করার জনয 

 �াি রা�ুল  লােীন  োাক অনুেইত ইদাওাছন।  বু বকর 

রাইদওা�াহ  নহ বলালন,   নার �ইত  োর ই তা-োতা 

 ৎস র েিাক। অতঃ র ইিজরাতর সেও সূ ী ইনিরারে কার রাসূল 



 

88 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে   ন  কাি �তযাবতরন করালন 

নবং রাাতর   োের জনয �তীশাও রাালন।১১০

111 

নইদাক রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে যখন 

ইিজরাতর �সউইত ইনই�ালন তখন  াই �রা তাঁাক োরার জনয 

দারন নদ ওাাত ৈবাক  �ান করল। ন সেও াবইলর 

নাজাদর নক রাওাখর    িার েসখাান   েন করল নবং 

রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে-েক োরার জনয  রােরর 

ইদাও  ৎসাইিত করল।১১১

112 ন �সা� েিান  �াি বালন, 

نَك  َ�ۡمُكرُ  �ذۡ  ﴿ نينَ  ب َّ ْ  ٱ ُۡثبنُتوكَ  َ�َفُروا وۡ  َن
َ
وۡ  َ�ۡقُتلُوكَ  أ

َ
ََ  ُ�ۡرنُجوَكۚ  أ  َوَ�ۡمُكُرو

ۖ  َوَ�ۡمُكرُ  ُ َّ ُ  ٱ َّ  ]  ٣٠: االنفيل[ ﴾ ٣ ٱۡلَ�ٰكنرن�نَ  َخۡ�ُ  َوٱ

“ র ঐ সেওাক �রে কর যখন কাইফররা েতাোর 

ইবরা� িড়য� করইছল ন জনয েয, েতাোাক ব�ী করাব অপবা 

িতযা করাব অপবা ইবতাইড়ত করাব।  র তারা ইনাজাদর তই�র 

                                                           
111  র রািীকুল োখতুে,  ক. ১৬০। 

112 নুরল াওাকীন,  ক. ৭৮-৭৯। 
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করইছল নবং  �াি   ন তই�র করইছালন,  র  �াি িা�ন 

 উে তই�রকারী।১১২

113 

অতঃ র রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে  বু বকর 

রাইদওা�াহ  নহ-েক সাাপ ইনাও েদীনা অইভেুাখ র না িালন। 

নইদাক কাইফররা তাঁাক িরার জনয ই াছ িা ওা কার। রাসূল 

সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে তাাদর  ইতইবইি লশয কার স র 

গিাও  েও ইনালন। নইদাক  বু বকর রাইদওা�াহ  নহর 

ে ালাে  াের াবন ফুিাওরা  বরাতর েওদাান ছা ল  রাাতা 

নবং যখন রাইরর নক অংর  াল েযত তখন েস ছা ল ইনাও 

 াার স ারর ইনকট েযত নবং  �া া নকারী নবী   তাঁর 

সাপীাক দুি  ান করাাতা।  র র ইতন রাতা েস ন   করল। 

অইিক�  �ু�াি াবন  বু বকর রাইদওা�াহ  নহ-নর 

 দই  �গালা ইেইরাও েযাতা।११३

114  

                                                           
113 সূরা  ল  নফাল,  ওাত ৩০। 
114 েুিা�াদুর রাসূলু�াি,  ক. ১৫৫। 
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নইদাক কাইফররা তাাদরাক খঁুজাত খঁুজাত গিার েুাখ 

নাস   ই�ত িালা। ন সেও  বু বকর রাইদওা�াহ  নহ 

বলালন, েি  �াির রাসূল, তারা সংখযাও অানক,  েরা োর 

দুজন। তখন রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে বলালন, 

 েরা ইতনজন।  োাদর সাাপ  �াি   াছন১১৪

115। অবারাি 

তারা রাসূল সা�া�াহ  লাাইি  ওাসা�াে   তাঁর সাপীাক না 

ে াও �তযাবতরন করল।১১৫

116 

নর র গিা েপাক েবর িাও রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে    বু বকর রাইদওা�াহ  নহ েদীনার ইদাক িাঁটা 

শর করালন। �পে কুবাও ে ৗছালন, তার র  ইপোিয জুে‘ র 

নাোয েরাি তাঁরা েদীনাও �াবর করালন। ঐ ইদন েপাকা 

েদীনাবাসী াওাসইরব নাে  ইরবতরন কার েদীনাতুভবী নাাে 

                                                           
115 ন সাাপ পাকার অপর,  �াির সাোন পাকা, তাঁর েিফাযাত পাকা। নর অপর কখনা 

নও েয,  �াি কার   াাওর সাাপ েলা   াছ, বা সকইৃর ইভতার  াছন। কারে 

 �াি  রারর   র  াছন। [স�াদক] 
116  র রািীকুল োখতুে,  ক. ১৬৬। 
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অইভইিত কারন ।১১৬F

117 ন ইদনইট ইছল ৬২২ খকৃাা�র ২৩ের 

েসা��র। ন ইদবাসর োিযাো রাসূল সা�া�াহ  লাাইি 

 ওাসা�াে-নর ে�ার জীবানর অবসান ঘটল নবং শর িল 

েদীনার জীবন।  

                                                           
117 �াগ�,  ক. ১৭২। 


