
 

 

আল্লাহর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িা‘ওয়াকের 

বাস্তব দেছু নেুনা 
 

 

সাঈি ইবন আলী ইবন ওহাফ আল-োহোনী 
 

 

অনুবািে : জাকের উল্লাহ আবুল খাকয়র 

সম্পািনা:  
ড. আবু বের েুহাম্মাি যাোদরয়া 
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অনুবািকের েথা 
যাবেীয় প্রযংসা েহান আল্লাহ ো‘আলার জনয, দযদন আোকির েুহাম্মািুর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের উম্মেরূকপ িুদনয়াকে 
দনবোিন েকরকছন এবং আল্লাহ ো‘আলার পে মথকে েুহাম্মািুর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময িীন দনকয় একসকছন, 
আোকিরকে োর আদনে িীকনর অনুসারী হওয়ার োওফীে দিকয়কছন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর পে মথকে ময িীন দনকয় 
একসকছন, ো োনুকষর েকধ্য মপৌঁছাকনার জনয দেদন ময অক্লান্ত পদরশ্রে 
েকরন, িুদনয়াকে এ পদরশ্রকের মিকয় অদধ্ে েূলযবান পদরশ্রে আর 
দেছুই হকে পাকর না। এ রাকহ দেদন ময েযা  ও েুরবাদন মপয েকরন 
এর মিকয় েূলযবান েযা  ও েুরবাদন আর মোকনা দেছুই হকে পাকর না। 
আল্লাহ ো‘আলা এ পদরশ্রে, েযা  ও েুরবাদনর ময েূলয ও পুরস্কার 
দনধ্োরর্ েকরকছন, আর মোকনা দেছুকেই দেদন এে মবদয েূলয ও 
পুরস্কার দনধ্োরর্ েকরন দন। আল্লাহ ো‘আলা বকলন, 

َسنۡ َۡوَمنۡ ﴿ ح 
َ
ٗلۡۡأ نۡقَو  ِّمَّ ِّۡۡإَِّلَۡۡدَعاۡۡم  َۡۡوقَاَلَۡۡصَٰلِّٗحاۡوََعمَِّلۡۡٱّللَّ لِّمِّيَۡۡمِّنَۡۡإِّنَّنِّ س   ﴾٣٣ۡٱل م 

 [  ٣٣: فصلت]

“ঐ বযদির েথার মিকয় োর েথা অদধ্ে উত্তে হকব ময োনুষকে 
আল্লাহর দিকে আহ্বান েকর এবং সৎ োজ েকর আর বকল, দনিয় 
আদে েুসদলেকির অন্তভুেি।” [সূরা ফুসদসলাে, আয়াে: ৩৩] 
সুেরাং এ েথা স্পষ্ট ময, িুদনয়াকে আল্লাহর িীকনর িা‘ওয়ােই হকলা 
এেজন েুসদলকের জনয সবকিকয় উত্তে োজ ও োর জীবকনর সকবোত্তে 
দেযন। িুদনয়াকে নবীকির অনুপদস্থদে এবং নবুওয়াকের ধ্ারাবাদহেো 
বন্ধ হকয় যাওয়াকে িীকনর এ িা‘ওয়াকের িাদয়ত্ব এখন উম্মকের ওপরই 
বেোয় এবং এ উম্মেকেই িীকনর প্রদে িা‘ওয়াে মিওয়ার োধ্যকে 
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আল্লাহ মভালা োনুষকে আল্লাহর সাকথ সম্পেে স্থাপন েরাকে হকব। 
অন্ধোর মথকে োনুষকে মবর েকর আকলার দিকে মটকন আনকে হকব। 
দেয়ােে অবদধ্ নবীকির যূনযো এ উম্মেকেই পূরর্ েরকে হকব।  
আর েকন রাখকে হকব, আল্লাহর িীকনর প্রদে িা‘ওয়াকের জনয এেোত্র 
আিযে ও ইোে হকলা, েুহাম্মািুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে। আল্লাহ ো‘আলা োকে যখন িুদনয়াকে মপ্ররর্ েকরন, েখন 
জাকহদলয়যাে ও ববেরোয় সেগ্র িুদনয়া দছল দবকভার। পৃদথবীর ইদেহাকস 
এর মিকয় খারাপ ও অন্ধোরােন্ন যু  েখকনাই অদেক্রে েকর দন এবং 
ভদবষযকেও এ ধ্রকনর যুক র আ েন ঘটকব না। ো সকেও দেদন োর 
ঐোদন্তে প্রকিষ্টা, অক্লান্ত পদরশ্রে ও দবরােহীন সংগ্রাকের োধ্যকে 
জাদহদলয়যাকের এ যু কে পদরবেেন েকর এেদট মসানাদল যুক  পদরর্ে 
েকরন। দেদন মযভাকব োনুষকে িা‘ওয়াে মিন, োর অনুসরর্ই হকলা 
িা‘ওয়ােী েয়িাকন সফলোর িাদবোদি। দেদন োনুষকে আল্লাহর সাকথ 
সম্পেে স্থাপন, আল্লাহর যেীকন আল্লাহর িীন োকয়কের লকেয মযসব 
দহেেে, মেৌযল, বুদি ও পিদে অবলম্বন েকরন, ো-ই হকলা এ 
উম্মকের িা‘ঈ, আদলে ও জ্ঞানীকির জনয এেোত্র আিযে।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িা‘ওয়ােী েয়িাকন আিযে েী 
দছল? োর এেদট সংদেপ্ত দববরর্ দবদযষ্ট আকলকে িীন সাঈি ইবন 
আলী ইবন ওহাফ আল-োহোনী োর স্বীয় দরসালা اهلل صىل انليب مواقف 

تعاىل اهلل إىل ادلعوة يف وسلم عليه  মে েুকল ধ্করন। আর ইসলাে সম্পকেে 

দবখযাে ওকয়বসাইট www.islamhouse.com এ দরসালাদট আরবী 
ভাষায় আরবী দবভাক  প্রোয েকর। দেদন দরসালাদট আরবী ভাষায় 
অেযন্ত সাবলীল ও সহজ ভাষায় উম্মকের িা‘ঈকির জনয মপয েকরন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের জীবনী মথকে দবদভন্ন ঘটনা 
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উকল্লখ েকর প্রদেদট ঘটনার পর উম্মকের িা‘ঈকির োাঁর আিযে, দহেেে 
ও মেৌযকলর অনুেরর্ েরার জনয দবকযষ দেনদে জানান। দেদন বারবার 
সেেে েকরন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আিকযের অনুেরর্ 
ছাো মোকনা ক্রকেই িা‘ওয়ােী েয়িাকন সফলো সম্ভব নয়। েুরআন ও 
হািীকসর আকলাকে রদিে ও দবদভন্ন সীরাকের দেোবসেূকহর েথয 
সম্বদলে এ ধ্রকনর দরসালা বাংলা ভাষায় আোর মিাকখ আর েখকনা 
পকে দন। োই আদে দরসালাদট পাি েকর বাংলাভাষী িা‘ঈকির জনয এর 
অনুবাি মপয েরার প্রকয়াজনীয়ো েীব্রভাকব অনুভব েদর।  
আদে দরসালাদট অনুবাি েকর বাংলা ভাষায় www.islamhouse.com-
এর বাংলা দবভাক  প্রোয েরার অনুেদে গ্রহর্ েদর। আোর দবশ্বাস 
যারা আল্লাহর দিকে োনুষকে িা‘ওয়াে মিয়, োকির জনয দরসালাদট 
োকির িা‘ওয়ােী েয়িাকনর জনয পাকথয় হকব। দরসালাদট পাকি মস 
বুঝকে পারকব িা‘ওয়ােী েয়িাকন িা‘ওয়াকের োজ েরকে দ কয় োকে 
েী েী ধ্রকনর সেসযার সমু্মখীন হকে হয় এবং মসগুকলার সুষ্ঠ সোধ্ান 
েী হকে পাকর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের জীবনী মথকে 
এর সোধ্ান মবর েরার মিকয় েৃদপ্তের োজ িা‘ওয়াকের মেকত্র আর 
দেছুই হকে পাকর না। 
দপ্রয় পািে! দরসালাদট অনুবাি েরকে দ কয় আদে মিষ্টা েরদছ অেযন্ত 
সহজ ও সাবলীল ভাষায় ঘটনার দবষয়বস্তুদট পািকের দনেট েুকল 
ধ্রকে, যাকে এেজন পািে দরসালাদট পাি েকর োর েরর্ীয় দবষয়দট 
অনুধ্াবন েকর ো োর িা‘ওয়াদে মেকত্র োকজ লা াকে পাকর এবং ো 
োর উপোকর আকস। শুধু্ বলার জনয নয় বরং বাস্তবো হকলা, 
আন্তদরেভাকব যে মিষ্টা েরা সকেও দরসালাদট মলখে মযভাকব ফুদটকয় 
েুলকে সেে হকয়কছন, আদে আোর মযা যোর সীোবিো, সেকয়র 
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স্বল্পো ও বযদি ে অিেোর োরকর্ মসভাকব ফুদটকয় েুকল ধ্রকে পাদর 
দন। ফকল দরসালাদটর অনুবাকি ভুল-ত্রুদট থাো দনোন্তই স্বাভাদবে। োই 
যদি মোকনা পািকের মিাকখ মোকনা ধ্রকনর ভুল-ত্রুদট ধ্রা পকে, ো 
ধ্দরকয় দিকয় মযাধ্রাকনার জনয মিষ্টা েরকল, োর প্রদে েৃেজ্ঞো 
জানাকে আোকির আন্তদরেোর অভাব থােকব না। সবকযকষ আল্লাহ 
ো‘আলার িরবাকর আোর দবনীে প্রাথেনা এই ময, আল্লাহ মযন এ 
দরসালাদটকে েুসদলে উম্মাহর উপোকরর জনয েবুল েকরন এবং দেদন 
মযন আোর এ েুদ্র প্রকিষ্টাকে আকখরাকে আোর নাজাকের জনয োরর্ 
দহকসকব দনধ্োরর্ েকরন! আেীন।  
জাকের উল্লাহ আবুল খাকয়র 
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ভূমিকা 
আল্লাহ ো‘আলা দপ্রয় নবী েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে 
িুদনয়াকে মপ্ররর্ েকরকছন, োনুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান ও োর 
প্রদে িা‘ওয়াে মিওয়ার জনয। নবী দহকসকব দেদনই হকলন, সবেকযষ নবী; 
োরপর আর মোকনা নবী িুদনয়াকে আসকব না। দেন্তু আল্লাহর দিকে 
আহ্বান েরার জনয এেিল িা‘ঈ বা নবীকির উত্তরসূদর দেয়ােে পযেন্ত 
িুদনয়াকে অবদযষ্ট থােকব, যারা োনুষকে আল্লাহর দিকে ডােকব এবং 
নবী-রাসূলকির যূনযো পূরর্ েরকব। এেজন িা‘ঈর জনয োর 
িা‘ওয়ােী েয়িাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিযেকে 
আাঁেকে ধ্রা এবং সবেকেকত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
আিযেকে সেুন্নে রাখার মোকনা দবেল্প মনই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োনুষকে িা‘ওয়াে দিকে দ কয় যখন মযভাকব ময দহেেে ও 
মেৌযল অবলম্বন েকরন এেজন িা‘ঈর জনয োর িা‘ওয়াকের েয়িাকন 
োই হকলা গুরুত্বপূর্ে পাকথয় ও অনুেরর্ীয় আিযে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োনুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বাকনর মেকত্র দবদভন্ন 
ধ্রকনর দহেেে, মেৌযল ও বুদি গ্রহর্ েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িা‘ওয়াকের মেকত্র মযসব দহেেে ও মেৌযল 
অবলম্বন েকরন, ময উন্নে বুদিেত্তার পদরিয় মিন, ো যদি এেজন 
িা‘ঈ োর েেেকেকত্র ও িা‘ওয়ােী েয়িাকন অবলম্বন েকর, োহকল মস 
অবযযই সফল হকব। এছাো যদি মস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে আিযেসেূকহ  ভীরভাকব দিন্তা েকর, োহকল িা‘ওয়াকের 
মেকত্র োর সফলো অজেন দনদিে। দহেেে ও বুদিেত্তার সাকথ 
িা‘ওয়ােী োজকে সম্পন্ন েরকে োর মথকে আর মোকনা ত্রুদট হকব 
না। িা‘ওয়ােী েয়িাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের জীবনী 
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মথকে সং ৃহীে দহেেে, বুদি ও মেৌযলগুকলা মস োকজ লা াকে 
পারকব। 
সুেরাং এেদট েথা েকন রাখকে হকব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লােই হকলন এেজন েুসদলকের জনয পদরপূর্ে আিযে। োাঁর 
আিকযের অনুেরর্ই হকলা এেজন প্রেৃে িা‘ঈর মেৌদলে োজ। আল্লাহ 
ো‘আলা েুরআকন বকলন,  

ۡٱ﴿ ولِّ ۡرَس  ِۡفِّ م  ََۡكَنۡلَك  َوةٌَۡحَسَنة ۡلََّقد  س 
 
أ ِّۡ َرَۡوَذَكَرّۡۡللَّ َو َمۡٱٓأۡلخِّ َۡوٱۡل  َ واْۡٱّللَّ ل َِّمنََۡكَنۡيَر ج 

َۡكثِّيٗۡ َ  [21]األحزاب:  ﴾اٱّللَّ

“অবযযই মোোকির জনয রাসূলুল্লাহর েকধ্য রকয়কছ উত্তে আিযে, োকির 
জনয যারা আল্লাহ ও পরোল প্রেযাযা েকর এবং আল্লাহকে অদধ্ে 
স্মরর্ েকর”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: ২১] 
আদে আোর এ পুদস্তোদটকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে দ কয় মযসব দহেেে, বুদি ও মেৌযল 
অবলম্বন েকরন, োর এেদট বাস্তব দিত্র েুকল ধ্রকে মিষ্টা েরব। 
এেদট েথা অবযযই েকন রাখকে হকব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োাঁর জীবকন োনুষকে ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে দ কয় 
অসংখয ও অ দর্ে দহেেে ও মেৌযল অবলম্বন েকরকছন, যাকে োনুষ 
ঈোকনর ওপর উকি আকস। এগুকলা এেত্র েরা োকরা িারাই সম্ভব না, 
েকব আদে এ পুদস্তোদটকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
জীবনী মথকে িৃষ্টান্তস্বরূপ দেছু আকলািনা েরার প্রয়াস িালাব যাকে 
এেজন িা‘ঈ দেছুটা হকল অনুোন েরকে পাকর । আদে আোর এ 
দরসালাদটকে িু’দট অধ্যাকয় ভা  েরদছ।  
প্রথে অধ্যায়: দহজরকের পূকবে িা‘ওয়ােী েয়িাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের অবস্থান।  
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দিেীয় অধ্যায়: দহজরকের পকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
অবস্থান। 
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প্রথে অধ্যায়: 
দহজরকের পূকবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িা‘ওয়ােী 

োযেক্রে 

প্রথে অধ্যায়কে েকয়েদট পদরকেকি ভা  েরা হকয়কছ।  
প্রথে পদরকেি: ম াপকন িা‘ওয়াে মিওয়ার সেকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িা‘ওয়ােী োযেক্রে 
এ েথা অজানা নয় ময, েক্কা দছল, আরবকির ধ্েে পালকনর প্রার্ মেন্দ্র 
ও উপকযা ী ভূদে। এখাকন দছল আল্লাহর পদবত্র ঘর ো‘বার অবস্থান। 
আরকবর সেগ্র েূদেেপূজে ও মপৌত্তদলেকির আবাসভূদে ও যাবেীয় 
েকেের ঘাদটও দছল, এ েক্কা ন রী। এ েথা আোকির সবারই েকন 
রাখকে হকব, পাহাে আর েরুভূদেকে মঘরা পদবত্র এ েক্কা ন রীকে 
আল্লাহর দিকে োনুষকে িা‘ওয়াে মিওয়ার দেযনদটকে োর েনদজকল 
োেসুকি মপৌঁছাকনা েেটা সহজ দছল না। বরং বলকে ম কল এটা দছল 
অকনেটাই িুকবোধ্য ও িুোঃসাধ্য। এেজন সাধ্ারর্ োনকবর িারা এ 
অসাধ্য োজকে সাধ্য েরা এবং সফলোয় মপৌঁছাকনা মোকনা ক্রকেই 
সম্ভব দছল না। যদি িা‘ওয়াকের জনয দনবোদিে ভূদে েক্কা না হকয় অনয 
মোকনা ভূদে হে বা ো েক্কা মথকে অকনে িূকর হে, োহকল এেটা 
েষ্টের হয়কো হে না। এ োরকর্ই বলা বাহুলয, এ অনুপকযা ী ও 
অনুবের ভূদেকে িা‘ওয়ােী োজ পদরিালনার জনয প্রকয়াজন দছল, এেন 
এেজন েহা োনকবর, যার িৃঢ়ে, আত্মপ্রেযয় ও অদবিলো হকব 
দবশ্বকসরা, যাকে মোকনা ধ্রকনর দবপিাপি ও েুসীবে োকে ও োর 
িা‘ওয়াকের দেযনদটকে মোকনা রেে িুবেল েরকে না পাকর। আরও 
প্রকয়াজন দছল, এেন সব দহেেে ও মেৌযল অবলম্বন েরা মযসব 
বুদিেত্তা, দহেেে ও মেৌযল দিকয় মস োর দবরুকি  ৃহীে যাবেীয় 
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ষেযন্ত্র মোোকবলা েরকে পাকর এবং সব ধ্রকনর বাধ্া দবঘ্ন িূর েকর 
িা‘ওয়াকের দেযনদটকে সফলোর ধ্ার প্রাকন্ত মপৌঁছাকে পাকর। 
দনোঃসকন্দকহ বলা যায়, অনুগ্রহ ও িয়া েহান আল্লাহরই দযদন হকলন, 
আহাোেুল হাকেেীন। দেদন যাকে িান দহেেে িান েকরন, যাকে িান 
না োকে দহেেে িান েকরন না। আল্লাহ ো‘আলা বকলন,  

﴿ۡٗ َۡخي  َ وِتِّ
 
ۡأ َمَةَۡفَقد  ِّك  َتۡٱۡل  َوَمنۡي ؤ  ُۡۚ اء  َمَةَۡمنۡيََشا ِّك  ۡٱۡل  ِتِّ اۡاَۗۡوَماۡيَذَّۡاَۡكثِّيٗۡي ؤ  ۡإِّلَّ ر  كَّ

َبَٰبِّۡ
ل 
َ ْول واْۡٱۡل 

 
 [269]ابلقرة:  ﴾أ

“দেদন যাকে িান প্রজ্ঞা িান েকরন। আর যাকে প্রজ্ঞা মিওয়া হয়, োকে 
অকনে েলযার্ মিওয়া হয়। আর দবকবে সম্পন্ন র্ই উপকিয গ্রহর্ 
েকর।” [সূরা আল-বাোরাহ, আয়াে: ২৬৯] আল্লাহ ো‘আলা েুহাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে দরসালাকের িাদয়ত্ব মিওয়ার োধ্যকে 
দহেেে ও জ্ঞান িান েকরকছন, ভাকলা োকজর োওফীে দিকয়কছন এবং 
আল্লাহ োকে োর যাবেীয় েকেে সাহাযয েকরকছন।  
এ োরকর্, আল্লাহর পে মথকে যখন োর স্বজাদেকির ইসলাকের 
িা‘ওয়াে মিওয়ার দনকিেয মিওয়া হয়, েখন দেদন োকির িা‘ওয়াে 
মিওয়ার জনয দবদভন্ন মেৌযল ও দহেেে অবলম্বন েকরন। দেন প্রথকেই 
সবাইকে মডকে এেত্র েকর ইসলাকের িা‘ওয়াে মিওয়া শুরু েকরন দন। 
প্রথকে িু এেজনকে ম াপকন ম াপকন ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে আরম্ভ 
েকরন, োরা মযসব দযেে, েুফুর ও দফেনা-ফযাসাকি দনেগ্ন, োর 
পদরর্দে সম্পকেে োকির সেেে ও ভয় প্রিযেন েকরন। শুরুকেই োকির 
যাবেীয় অপেকেের দবরুকি প্রদেবাি েরা আরম্ভ েকরন দন, বরং প্রথকে 
দেদন োকির োওহীকির িা‘ওয়াে মিওয়া আরম্ভ েকরন। োওহীকির 
দিকে িা‘ওয়াে মিওয়ার োধ্যকেই দেদন োর দেযনদট আরম্ভ েকরন। 
আল্লাহ ো‘আলা বকলন,  
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﴿ِّۡ ث  دَّ َهاۡٱل م  يُّ
َ
أ َۡيَٰٓ ١ۡۡر  ر  نذِّ

َ
ۡفَأ م  ٢ۡۡق   ِّ ٣َۡۡوَربََّكۡفََكّب  ِّر  ٤َۡۡوثَِّيابََكَۡفَطه  ر  ج  َزۡفَٱه  َوٱلرُّج 

٥ۡۡ ِثِّ  َتك  ۡتَس  ُن  ٦َۡۡوَلَۡتم  ّبِّ  َِّكۡفَٱص  َِّرب   [7-1﴾ ]املدثر: ٧َول

“মহ বস্ত্রাবৃে! উি অেোঃপর সেেে ের। আর মোোর রকবর মশ্রষ্ঠত্ব 
মঘাষর্া ের। আর মোোর মপাযাে-পদরেি পদবত্র ের। আর 
অপদবত্রো বজেন ের। আর অদধ্ে পাওয়ার আযায় িান েকরা না। আর 
মোোর রকবর জনযই ধধ্যেধ্ারর্ ের”। [সূরা আল-েুদ্দাসদসর, আয়াে: ১-
৭] 
এখান মথকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুরাইযকির পে 
মথকে ময নাজুে পদরদস্থদের সমু্মখীন হন, োর সোধ্াকনর লকে দহেেে 
ও মেৌযকলর পথ িলা আরম্ভ েকরন। দেদন এেন এে বুদিেত্তা ও 
জ্ঞাকনর পদরিয় মিন, যা এ যাবে-োল পযেন্ত িুদনয়াকে যে বে বে 
জ্ঞানীকির আদবভোব হকয়কছ, োকির সেকলর জ্ঞান ও বুদিেত্তাকে হার 
োদনকয় মিয়। শুধু্ োই নয়, বরং সেগ্র োনুকষর জ্ঞান-বুদি এ যায় ায় 
একস অেে হকয় যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে প্রথকে 
োর সব মিকয় োকছর মলাে ও আত্মীয় স্বজনকির দনেট ইসলাকের 
িা‘ওয়াে মপয েকরন। পদরবার-পদরজন, বনু্ধ-বান্ধব এবং যাকির দেদন 
ভাকলা বকল জানকেন এবং োরাও োকে ভাকলা জানে, োকির দিকয়ই 
দেদন োর িা‘ওয়াকের োজ শুরু েকরন। এছাোও যাকির েকধ্য সেো, 
নযায়-পরায়র্ো, েলযার্ ও সংকযাধ্ন হওয়ার েকো মযা যো ও গুর্াগুর্ 
লেয েরকেন, োকির দেদন োর িা‘ওয়াকের আওোয় দনকয় আসকেন 
এবং োকির ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকেন। এভাকব অেযন্ত সংক াপকন ও 
অেযদধ্ে বুদিেত্তা ও সাবধ্ানোর সাকথ দেদন িা‘ওয়াকের োজ িাদলকয় 
মযকে লা কলন। োর প্রার্পর্ মিষ্টার ফসল দহকসকব মিখা ম ল, অদে 
অল্প সেকয় োকির েকধ্য এেদট েুদ্র জাো‘আে ইসলাকের ডাকে সাো 
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দিল এবং োরা ইসলাে গ্রহর্ েরল। ইসলাকের ইদেহাকস একির 
সাকবেীকন আওয়ালীন বলা হকয় থাকে। নারীকির েকধ্য সবে প্রথে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের স্ত্রী খাদিজা দবনকে খুয়াইলি 
রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাে গ্রহর্ েকরন। আর পুরুষকির েকধ্য আলী 
ইবন আবূ োদলব রাদিয়াল্লাহু আনহু, োরপর োর ম ালাে যাকয়ি ইবন 
হাকরসা রাদিয়াল্লাহু আনহু, োরপর আবূ বের দসদদ্দে রাদিয়াল্লাহু আনহু 
প্রেুখ ইসলাে গ্রহর্ েকর ধ্নয হন। আবূ বের দসদদ্দে রাদিয়াল্লাহু 
আনহু দনকজ ইসলাে গ্রহর্ েরার পর, দনজ উকিযাক  আরও েেেকে 
ইসলাকের িা‘ওয়াে মিন, োর িা‘ওয়াকের ফকল এেন দেছু মলাে 
ইসলাে গ্রহর্ েকর, যাকির অবিান ও ভূদেো ইসলাকের ইদেহাকস 
দেয়ােে অবদধ্ অদবস্মরর্ীয় হকয় থােকব এবং োকির নাে স্বর্োেকর 
মলখা থােকব। আর এসব েহা েনীষীরা হকলা, উসোন ইবন আফ্ফান, 
যুবাইর ইবনুল আওয়াে, আবু্দর রহোন ইবন আওফ, সায়াি ইবন আদব 
ওয়াক্কাস ও োলহা ইবন ওবায়িুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুে। োাঁরা সবাই 
আবূ বের দসদদ্দে রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাকে ইসলাে গ্রহর্ েকর। আলী 
রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকয়ি ইবন হাকরসা ও আবূ বের রাদিয়াল্লাহু 
আনহুসহ মোট আটজন সাহাবী, যারা হকলন ইসলাকের অগ্রপদথে ও 
প্রথে অেন্দ্র প্রহরী। এরা োরাই যারা সেস্ত োনুকষর পূকবে ইসলাকের 
সুযীেল পোো েকল সেকবে হয়। সারা িুদনয়ার সেগ্র োনুকষর 
দবকরাদধ্ো স্বকত্বও োর মোকনা প্রোর পকরায়া না েকর আল্লাহর নবীর 
আদনে িীকনর িা‘ওয়াকে সাো মিন। োকির ইসলাে গ্রহকর্র পর 
আরব জাহাকন ঈোকনর আকলােন সৃদষ্ট হয়, এে এে েকর োনুষ 
ইসলাকে প্রকবয েরকে আরম্ভ েকর এবং ঈোকনর পোো েকল োরা 
সেকবে হকে থাকে। রাসূল ও োাঁর সঙ্গীকির অক্লান্ত পদরশ্রে ও 
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দবরােহীন িা‘ওয়াকের ফকল ধ্ীকর ধ্ীকর েুসদলেকির সংখযা বৃদি মপকে 
লা ল এবং েক্কায় ইসলাকের িা‘ওয়াে ছদেকয় পেল। সেগ্র েক্কায় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ইসলাকের দিকে িা‘ওয়াে 
মিওয়া ও আল্লাহর োওহীকির দবষয়দট োকির আকলািনার প্রথে 
দযকরানাকে পদরর্ে হকলা। এেোত্র িা‘ওয়াকের আকলািনা ছাো আর 
মোকনা আকলািনা োকির েকধ্য স্থান মপল না। এভাকবই িা‘ওয়াকের 
প্রসার ঘকট এবং েুসদলেকির সংখযা দিন দিন আরও বােকে থাকে। 
যারা ইসলাে গ্রহর্ েকর ধ্নয হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকির দনকয় ম াপকন ধবিে েরকেন, ম াপকন োকির ো‘লীে-েরদবয়ে 
ও গুরুত্বপূর্ে দিে দনকিেযনা দিকেন, যাকে োরা আল্লাহর িীকনর েহান 
গুরু িাদয়ত্ব পালকন সেে এেদট জাো‘আকে পদরর্ে হয় এবং মোকনা 
প্রোর যুলুে দনযোেন োকির েকনাবলকে িুবেল েরকে না পাকর।  
মোটেথা, িা‘ওয়াকের োজদট দছল েখকনা বযদি পযোকয় ও ম াপকন। 
প্রোকযয িা‘ওয়াে মিওয়ার পদরকবয েখকনা ধেদর হয় দন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুরাইযকির োকঝ এখকনা প্রোকযয 
ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে আরম্ভ েকরন দন। দেদন োর িা‘ওয়াকের 
োজদট ম াপকন িাদলকয় মযকেন এবং যারা ইসলাে গ্রহর্ েকর োরা 
োকির ইবািে-বকন্দ ী ও ইসলাকের দবধ্ানাবদল ম াপকন পালন েরে। 
ইসলাকের প্রথে যুক  েুরাইযকির ভকয় েুসদলেরা ইসলােকে প্রোয 
েরা ও প্রোকযয ইবািে-বকন্দ ী েরার সাহস মপে না। ফকল োরা 
ম াপকন ইবািে-বকন্দ ী েরে।1  
                                                           
1 সীরাকে ইবন দহযাে: ২৬৪/১; ইোে যােছুদদ্দন আয-যাহবী রহ.-এর োদরখুল 
ইসলাে, সীরাে অধ্যায়: পৃ. ১২৭, দবিায়া ওয়ান দনহায়া: ২৪-৩৭, যািুল ো‘আি: 
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এভাকব িা‘ওয়াকের োজ িলকে থােকল ধ্ীকর ধ্ীকর েুসদলেকির সংখযা 
আরও বৃদি মপকে লা ল এবং ক্রেপযোকয় েুসদলেকির সংখযা িদল্লকয 
উন্নীে হয়। দেন্তু ো সকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
েুরাইযকির োকঝ প্রোকযয ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে আরম্ভ েকরন দন। 
দেদন ম াপকনই োকির িা‘ওয়াে দিকে থাকেন। োরর্, দবজ্ঞ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এ েথা ভাকলা ভাকবই জানকেন, 
েুসদলেকির এ েুদ্র জাো‘আে েুরাইযকির েুলনায় এখকনা ন র্য। এ 
েুদ্র জাো‘আেকে েুরাইযকির পে মথকে মযসব বাধ্া-দবপদত্ত, যুলুে 
দনযোেন ও প্রদেকরাকধ্র সমু্মখীন হকে হকব, ো প্রদেহে েরা সম্ভব হকব 
না। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর িা‘ওয়াকে সাো মিওয়া 
েুসদলেকির দনকয় োকির দিে-দনকিেযনা ও ো‘লীে মিওয়ার 
প্রকয়াজনীয়ো েীব্রভাকব অনুভব েকরন। এ জনয দেদন োকির দনকয় 
এেকত্র এে জায় ায় বসার প্রকয়াজনীয়ো অনুভব েকরন, যাকে 
োওহীকির ডাকে সাো িানোরী ঈোনিারকির েকধ্য পারস্পদরে সু-
সম্পেে ধেদর হয় এবং োকির োধ্যকে আরও যারা োওহীকির বাদহকর 
আকছ, োকির দনেট োওহীকির িা‘ওয়াে মপৌঁকছ যায়। এ লেযকে 
সােকন মরকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এেদট দনরাপি স্থান 
খুাঁজকে থাকেন। সবেকযষ দেদন এর জনয মসৌভা যবান সাহাবী আবী 
আরোে আল োখযুেীর ঘরকে প্রাথদেেভাকব দনবোিন েকরন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এখাকন েুসদলেকির এেই পদরবাকরর 
                                                                                                                  

১৯/৩, েুহাম্মাি ইবন আবু্দল ওহাব রহ.-এর েুখোছার সীরাে: পৃ. ৫৯, োহেুি 
যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী: ৫৭/২,এবং হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: পৃ. ৯১ 
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সিসযকির েকো েকর এেত্র েকরন এবং এ ঘকরর েকধ্য বকসই দেদন 
োকির িীন মযখান, ো‘লীে-েরদবয়ে মিন এবং জীবন যাপকনর 
যাবেীয় দিে দনকিেযনা প্রিান েকরন। আপােে এ ঘরকেই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ইসলাকের প্রধ্ান োযোলয় দহকসকব 
দনধ্োরর্ েকরন। েকব এর পাযাপাদয আরও দেছু যাখা োযোলয় দছল, 
মযগুকলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকঝ োকঝ দ কয় 
সেকবে মলােকির ো‘লীে দিকেন অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে যার ঘরকে পছন্দ েরকেন, মসখাকন দ কয় মলােজনকির 
এেত্র েকর োকির ো‘লীে দিকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে আরও যাকির ঘরকে পছন্দ েকরন, োকির েকধ্য অনযেে 
হকলা, সাঈি ইবন যাকয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু। েকব িা‘ওয়াকের শুরু 
লকগ্ন যখন েুসদলেরা িুবেল ও সংখযালঘু দছল। োরা োকির ঈোন 
প্রোয েরার মোকনা েেো রাখে না এবং ম াপকন ম াপকন োরা 
ইবািে বকন্দ ী েরে এবং োনুষকির ইসলাকের দিকে আহ্বান 
েরকেন। েখন িাকর আরোেই দছল ইসলাে ও েুসদলেকির প্রথে 
প্রার্কেন্দ্র ও সুিৃঢ় িু ে। এখান মথকে ইসলাকের িা‘ওয়াে পদরিাদলে 
হে। এেদট েথা েকন রাখকে হকব, েখন ইসলাকের িা‘ওয়াে 
ইদেহাকসর সবকিকয় েদিন সেয় পার েরদছল।2  
এভাকব দেন বছর পযেন্ত ইসলাকের িা‘ওয়াে অেযন্ত সংক াপন ও বযদি 
পযোকয় একেবাকরই সীদেে আোকর িলদছল। ইসলাকের িা‘ওয়ােকে 

                                                           
2 আল-দবিায়া ওয়ান-দনহায়া: ৩১/৩; োহেুি যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী ৬২/২ 
এবং হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: পৃ. ৯৭। 
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প্রোয েরার মোকনা সুকযা  েুসদলেকির দছল না। মলাে িেুর 
অন্তরাকল ও অদে সংক াপকন পদরিাদলে িা‘ওয়াকের োজ ধ্ীকর ধ্ীকর 
 দে-লাভ েকর এবং েুসদলেরা এেটা জাো‘আকে পদরর্ে হয়। 
ইসলাকের েকো দন‘আেকের ফকল েুসদলেরা পরস্পর ভাই ভাই পদরর্ে 
হয়, োরা একে অপকরর সহকযাদ োয় এদ কয় আকস এবং োরা একে 
অপরকে ইসলাকের সুযীেল ছায়া েকল সেকবে হওয়ার িা‘ওয়াে মিয়।  
োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িািা হােযা ইবন আবু্দল 
েুত্তাদলবা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আরও েেে মনেৃস্থানীয় বযদিব ে মযেন, 
উোর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাে গ্রহর্ েকর। োকির 
ইসলাে গ্রহকর্র ফকল েুসদলে জাো‘আে অকনেটা যদিযালী হয় এবং 
োকির েকধ্য প্রাকর্র সঞ্চার হয়। োরপর আল্লাহ ো‘আলা এ আয়াে 
নাদযল েকরন,  

ۡوَۡ﴿ َمر  َِّماۡت ؤ  ۡب َدع  ِّكَِّيۡفَٱص  ۡٱل م ۡش  َۡعنِّ رِّض  ع 
َ
زِّءِّيَن٩٤ۡۡأ َته  س  م 

ِّيَن٩٥ۡۡإِّنَّاَۡكَفي َنََٰكۡٱل  ٱَّلَّ
إَِّلَٰهۡ  ِّۡ وَنََۡي َعل وَنَۡمَعۡٱّللَّ لَم  فََسو َفَۡيع  ُۡۚ  [96 -94]احلجر:  ﴾٩٦اَۡءاَخَر

“ময আকিয মিওয়া হকয়কছ, ো বযাপেভাকব প্রিার ের এবং 
েুযদরেকির মথকে েুখ দফদরকয় নাও। দনিয় আেরা মোোর জনয 
উপহাসোরীকিকর দবপকে যকথষ্ট। যারা আল্লাহর সাকথ অনয ইলাহ 
দনধ্োরর্ েকর। অেএব, োরা অদিকরই জানকে পারকব”। [সূরা আল-
দহজর, আয়াে: ৯৪-৯৬]  
একে এ েথা স্পষ্ট হয়, আল্লাহ ো‘আলা োর নবীকে প্রজ্ঞা ও দহেেকে 
পদরপূর্েো িান েকরই িুদনয়াকে পাদিকয়কছন।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িা‘ওয়াকের মেকত্র ময উন্নে 
পিদে, দহেেে ও অদভজ্ঞোর সাের রাকখন, আল্লাহর দিকে 
আহ্বানোরী এেজন িা‘ঈর জনয ো দেয়ােে পযেন্ত অনুেরর্ীয় আিযে 
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হকয় থােকব। আর ময আহ্বানোরী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের িা‘ওয়াকের পিদে ও দহেেে অবলম্বন েরকব প্রেৃে 
পকে মসই আল্লাহর রাসূকলর অনুসৃে পকথর অনুেরর্োরী বকল  র্য 
হকব। দবকযষ েকর মপৌত্তদলে োদফরকির িা‘ওয়াকের মেকত্র রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিকযের বাইকর যাওয়ার মোকনা 
অবোয মনই। োরর্, এ মেকত্র োকে অবযযই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের উন্নে আিযে ও দহেেকের অনুেরর্ েরকে 
হকব। েকব বেেোকন মোকনা েুসদলে মিকয ইসলাকের িা‘ওয়ােকে 
ম াপকন মিওয়ার মোকনা অবোয মনই। োরর্, এখন ইসলাকের 
িা‘ওয়াে সারা িুদনয়ার আনাকি-োনাকি মপৌঁকছ ম কছ। ইসলাকের 
িা‘ওয়াে মপৌঁকছ দন এেন িু েে এলাো বেেোন িুদনয়াকে খুাঁকজ পাওয়া 
িুষ্কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োাঁর প্রথে যুক  ম াপকন 
িা‘ওয়াে মিন। োরর্, েখন ইসলাকের িা‘ওয়াে দছল অংেুর সেেুলয। 
যারা ইসলাে গ্রহর্ েকর োরা োকির ইসলাে প্রোয েরার েকো 
মোকনা পদরকবয দছল না। অবস্থা এেন দছল ময, ইসলাকের প্রথে যুক  
রাসূল ও োর সাথী-সঙ্গীরা প্রোকযয লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাো 
মোকনা ইলাহ মনই) েথাদট বলকে পারে না, প্রোকযয আযান দিকে ও 
সালাে আিায় েরকে পারে না। োরপর যখন েুসদলেকির যদি, 
সােথেয ও সাহস বৃদি মপল, আল্লাহ ো‘আলা োর রাসূলকে প্রোকযয 
ইসলাকের িা‘ওয়াে মিওয়ার আকিয মিন। আল্লাহর আকিয মপকয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে প্রোকযয ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে 
আরম্ভ েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আন্তদরে 
প্রকিষ্টার ফকল েুসদলেকির সংখযা আরও বােকে থাকে। দেন্তু 
েুসদলেকির বৃদি পাওয়া োদফরকির মোকভর োরর্ হকয় িাাঁোল। 
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োদফররা েুসদলেকির মোকনাক্রকেই সহয েরকে পারল না। োই 
োদফরকির পে মথকে েুসদলেকির এেন দনেেে ও অোনদবে 
অেযািাকরর সমু্মখীন হকে হকলা, যার ইদেহাস আোকির োকরা অজানা 
নয়।3  

                                                           
3 রাহীেুল োখেুে: পৃ. ৭৫, োহেুি যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী: ৬২/২ এবং 
হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: পৃ. ৯৯। 
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দিেীয় পদরেি: েক্কায় প্রোকযয ইসলাকের িা‘ওয়াে 
প্রথকে আল্লাহ ো‘আলা োর নবীকে দনেটাত্মীয়কির ইসলাকের িা‘ওয়াে 
দিকে দনকিেয মিন। দনেটাত্মীয়কির েকধ্য প্রোকযয ইসলাকের িা‘ওয়াে 
মিওয়া আরম্ভ েকরন। আল্লাহ ো‘আলা বকলন, 

َِّيۡ﴿ َرب
ق 
َ َيتََكۡٱۡل  ر َۡعشِّ نذِّ

َ
مِّنَِّي٢١٤َۡۡوأ ؤ  ۡٱتََّبَعَكۡمَِّنۡٱل م  َِّمنِّ َۡجَناَحَكۡل فِّض  ۡفَإِّنۡ ٢١٥َۡوٱخ 

ء ۡ ۡبَرِّيا ِّ
ۡإِّّن  ل  َمل ونََۡعَصو َكَۡفق  اَۡتع  ِّمَّ   [216-214 ]الشعراء: ﴾ۡم 

“আর েুদে মোোর দনেটাত্মীয়কিরকে সেেে ের। আর েুদেনকির েকধ্য 
যারা মোোর অনুসরর্ েকর, োকির প্রদে েুদে মোোর বাহুকে অবনে 
ের। োরপর যদি োরা মোোর অবাধ্য হয়, োহকল বল, মোেরা যা 
ের, দনিয় আদে ো মথকে সমূ্পর্ে েুি।” [সূরা আয-শু‘আরা, আয়াে: 
২১৬] 
আয়ােদট নাদযল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োনুকষর েকধ্য প্রোকযয িা‘ওয়াে মিওয়ার সূিনা েকরন। প্রথকে দেদন 
োর স-ম াকত্রর মলােকির িা‘ওয়াে দিকে আরম্ভ েকরন। এ মেকত্রও 
দেদন যকথষ্ট প্রজ্ঞা ও বুদিেত্তার পদরিয় মিন, যার ফকল আল্লাহ ো‘আলা 
োনুকষর েকধ্য দ্রুে ইসলাকের িা‘ওয়াে ছদেকয় মিন এবং প্রসার ঘটান। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সবর, ইখলাস ও সাহকসর ফকল 
োর োধ্যকে আল্লাহ ো‘আলা দযকেের েূকলাৎপাটন ঘটায়। দেয়ােে 
পযেন্ত েুযদরেকির অপোদনে ও অপিস্থ জাদে দহকসকব দিদহ্নে েকরন। 
প্রোকযয ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে দ কয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে মযসব দহেেে অবলম্বন েকরদছকলন ো দছল দনম্ন রূপ: 
এে:  
সাফা পাহাকের উপর আকরাহর্ েকর সেগ্র মলােকির এেত্র েকর 
আল্লাহর এেত্ববাকির িা‘ওয়াে মিওয়া। এ দবষকয় হািীকস আবু্দল্লাহ 
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ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুো মথকে এেদট ঘটনা বদর্েে, দেদন 
বকলন, 

نِذر  »
َ
َربِنَي﴾ صعد انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع الصفا  َعِشرَيتََك  ملا نزلت ﴿َوأ

ق 
َ
األ

بلطون قريش حىت اجتمعوا، فجعل الرجل  «يا بين فهر، يا بين عدي»فجعل ينادي: 
يلنظر ما هو، فجاء أبو هلب، وقريش، فقال:  خيرج أرسل رسوال ستطع أنإذا لم ي

؟ «أرأيتكم لو أخربتكم أن خيالً بالوادي تريد أن تغري عليكم، أكنتم مصديق»
فإين نذير لكم بني يدي عذاب »قالوا: نعم، ما جربنا عليك إال صدقاً. قال: 

ۡلََهٖبۡلت: ﴿فقال أبو هلب: تبًّا لك سائر ايلوم أهلذا مجعتنا؟ فزن. «شديد ِبِّ
َ
أ ۡا ۡيََدا َتبَّت 

ۡ َۡماُل  ۥَۡوَماَۡكَسَب١َۡۡوتَبَّ َۡعن ه  َنَٰ غ 
َ
أ ۡا  «﴾َما

“আল্লাহ ো‘আলা যখন এ আয়াে নাদযল েকরন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সাফা পাহাকের উপর আকরাহর্ েকর, প্রদেদট 
ম াকত্রর নাে উচ্চারর্ েকর, োকিরকে পাহাকের পািকিকয সেকবে 
হওয়ার আহ্বান জানান। েুরাইযকির দিরািদরে দনয়ে অনুযায়ী োরা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ডাকে সাো দিল এবং 
েুরাইকযর সেগ্র োনুষ পাহাকের পাকয এেত্র হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আহ্বাকনর পর োকির েকধ্য েক্কায় োর ডাকে 
সাো মিওয়ার এেদট দহদেে পকে যায়। এেনদে যদি মোকনা মলাে 
মোকনা োরকর্ উপদস্থে হকে পাকর দন, মস োর এেজন প্রদেদনদধ্ 
পািাে, যাকে েুহাম্মাি েী বকল, ো োর োধ্যকে জানকে পাকর। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আহ্বাকন সাো দিকয় আবূ জাকহলসহ 
বে বে েুরাইয মনো ও দবদভন্ন বংকযর মলাকেরা উপদস্থে হকলা। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সেকবে মলােকির সকম্বাধ্ন েকর 
বলকলন, আদে যদি মোোকির খবর মিই ময, এ উপেযোর অপর প্রাকন্ত 
এেদট সযস্ত্র ধসনযিল মোোকির ওপর আক্রের্ েরার জনয প্রস্তুদে 
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দনকে, োহকল মোেরা দে আোকে দবশ্বাস েরকব? োরা সবাই এে 
বাকেয উত্তর দিল হযাাঁ! আেরা অবযযই মোোকে দবশ্বাস েরব। োরর্, 
মোোকে আেরা েখকনাই দেথযা বলকে মিদখ দন। এরপর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির বলল, মোেরা েকন রাখ! আদে 
মোোকির ভয়াবহ আযাকবর পদরর্দে সম্পকেে ভয় মিখাদে। এ েথা 
মযাকন েেবখে আবূ লাহাব সাকথ সাকথ বলল, মোোর জনয ধ্বংস! 
েুদে আোকির পুকরা দিনদট নষ্ট েরকল। এ জনযই েুদে আোকির মডকে 
এেত্র েরছ! োর েথার মপ্রদেকে আল্লাহ ো‘আলা এ আয়াে নাদযল 
েকরন”।4  
অপর এেদট বর্েনায় আব হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুরাইয বংকযর মলােকির এেদট 
এেদট েকর প্রদেদট ম াকত্রর মলােকির ডাকেন এবং প্রদেদট ম াকত্রর 
মলােকির সকম্বাধ্ন েকর দেদন বকলন , 

أنقذوا أنفسكم من انلار...(، ثم قال: )يا فاطمة أنقذي نفسك من انلار؛ فإين ال )»
 «(أملك لكم من اَّلله شيئاً، غري أن لكم رمحاًََ سأبلها ببالها

“(মোেরা মোোকির দনকজকিরকে জাহান্নাকের আগুন মথকে বািাও..) 
োরপর দেদন োর প্রার্াদধ্ে দপ্রয় এেোত্র েনযা ফাকেোকে সকম্বাধ্ন 
েকর বকলন, (কহ ফাকেো! েুদে মোোকে জাহান্নাকের আগুন মথকে 
বািাও! োরর্, আদে আল্লাহর মথকে মোোকির েলযাকর্ মোকনা দেছুই 
েরার েেো রাদখ না। েকব মোোকির সাকথ আোর রকয়কছ আত্মীয়ো। 
                                                           
4 সহীহ বুখারী, দেোবুে োফসীর: পদরকেি: ۡ َربَِّي

ق 
َ ۡٱۡل  َيتََك َۡعشِّ ر  نذِّ

َ
 ৫০১/৮ ﴿َوأ

হািীস নং ৪৭৭০; সহীহ েুসদলে, দেোবুল ঈোন, পদরকেি: ﴿َۡي َۡعشِّ ر  نذِّ
َ
َۡوأ تََك

َربِّيَۡ
ق 
َ ﴾ٱۡل   ১৯৪/১, হািীস নং ২০৮, আয়াে: ১-২ সূরা োসাি মথকে। 
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আদে োর িারা মোোকির সাকথ মেবল আোর সম্পকেেই দসি েরব)।5 
এ আহ্বান দছল, িা‘ওয়াকের সবেকচ্চা মসাপান। দেদন সেকবে মলােকির 
সকবাচ্চে ভয় মিখান এবং সবেকচ্চা সেেে েকরন। োরর্, দেদন প্রথকে 
োর এেিে োকছর মলােকির এ েথা স্পষ্ট েকরন ময, োকির সাকথ 
সম্পকেের োনিণ্ড হকলা, এে আল্লাহর ওপর ঈোন আনা ও দরসালাকের 
ওপর দবশ্বাস েরা। যারা এ িু’দট দবষকয়র ওপর দবশ্বাস েরকব োরাই 
হকলা, োর দনেট সবকিকয় আপন মলাে। দেদন আরবকির আরও 
জাদনকয় মিন ময, জাদে ে, বর্ে ে ও বংয ে মযসব দববাধ্ ও ধবষেয 
আরবরা িীঘেোল ধ্কর লালন েকর আসকছ, আজকের এ আহ্বাকনর 
োধ্যকে োর এেদট পদরসোদপ্ত ও ইদে ঘটল। এসব দবষয় দনকয় মোকনা 
প্রোর দববাধ্ ধবষেয অথেহীন। এখাকন আরও এেদট গুরুত্বপূর্ে দবষয় 
হকলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এ গুরুত্বপূর্ে অবস্থান মথকে 
সেকবে মলােকির ইসলাকের দিকে আহ্বান েকরন এবং েূদেেপূজা 
মথকে োকির বারর্ েকরন। যারা োর আহ্বাকন সাো দিকব োকির জনয 
জান্নাকের সুসংবাি মিন, আরা যারা োর এ িা‘ওয়ােকে প্রেযাখযান 
েরকব োকির দেদন জাহান্নাকের ভয় মিখান।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের গুরুত্বপূর্ে িা‘ওয়াকের পর 
েক্কাবাসী ো সাকথ সাকথ প্রেযাখযান েকর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লােকে যি হাকে মোোকবলা ও প্রদেহে েরার অদঙ্গোর েকর। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িা‘ওয়াে দছল, োকির পুরকনা 
                                                           
5 সহীহ বুখারী, দেোবুে োফসীর, পদরকেি: ﴾َِّۡي َرب

ق 
َ َيتََكۡٱۡل  َۡعشِّ ر  نذِّ

َ
 ,পৃ: ৫০১/৮ ﴿َوأ

হািীস নং ৪৭৭০; সহীহ েুসদলে, দেোবুল ঈোন। পদরকেি: ﴿ن
َ
َۡوأ َيتََك َۡعشِّ ر  ذِّ

َربِّيَۡ
ق 
َ ﴾ٱۡل   ১৯৪/১, হািীস নং ২০৮, আয়াে: ১-২ সূরা োসাি মথকে। 
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অভযাস, অন্ধানুেরর্ ও জাকহদলয়যাকের রীদেনীদের সমূ্পর্ে পদরপন্থী। 
ফকল োরা এ িা‘ওয়ােকে অংেুকর গুদটকয় মিওয়ার জনয সব ধ্রকনর 
প্রস্তুদে সম্পন্ন েকর। দেন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির 
দবকরাদধ্ো,  জেন ও হুংোকর মোকনা প্রোর ের্েপাে েকরন দন, দবিদলে 
দেংবা িুবেল হন দন। দেদন োর ওপর অদপেে দরসালাকের গুরু িাদয়ত্ব 
অেযন্ত সাহদসেো ও প্রেযকয়র সাকথ িাদলকয় মযকে থাকেন। োরর্, 
দেদন মো আল্লাহর পে মথকে মপ্রদরে এেজন রাসূল; যদি সারা 
পৃদথবীও োর দবকরাদধ্ো েকর এবং োকে প্রদেহে েরার মঘাষর্া মিয়, 
োহকলও আল্লাহর পে মথকে োাঁকে ময িাদয়ত্ব মিওয়া হকয়কছ ো পালন 
েরাই হকলা োর এেোত্র োজ। দেদন মো মোকনা ক্রকেই ো মথকে 
দপছপা হকে পাকরন না। োর ওপর ময িাদয়ত্ব মিওয়া হকয়কছ সারা 
িুদনয়ার সেগ্র োনুষও যদি এেত্র হকয় োর দবকরাদধ্ো েকর, োরপরও 
দেদন ো মথকে এে িুল পদরোর্ও দপছু হটকব না।6  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে প্রোকযয িা‘ওয়াকের মঘাষর্া 
মিওয়ার পর মথকে রাে-দিন (িদব্বয ঘণ্টা), দেদন োনুষকে আল্লাহর 
দিকে িা‘ওয়াে দিকে থাকেন। প্রোকযয ও ম াপকন, বযদি ও সােদগ্রে 
পযোকয় োনুষকে আল্লাহর দিকে দবরােহীনভাকব আহ্বান েরকে থাকেন। 
মোকনা প্রোর বাধ্া-দবপদত্ত োাঁকে োর িা‘ওয়াে মথকে ধ্েকয় দেংবা 
দফদরকয় রাখকে পাকর দন। মোকনা দবকরাদধ্োোরীর দবকরাদধ্ো োর 
িা‘ওয়াকের িলন্ত দেযকনর  দেকরাধ্ দেংবা দবঘ্ন ঘটাকে পাকর দন। 

                                                           
6 মিখুন: আর-রাহীেুল োখেুে: পৃ. ৭৮; ইোে  াযালী রহ.-এর সীরাে গ্রন্থ পৃ. ১০১, 
েুস্তাফা আস-সাবায়ী রহ.-এর সীরােুন নববী ও দযেনীয় দবষয়, পৃ. ৪৭।  
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োাঁকে িা‘ওয়াে মথকে দবরে রাখার জনয োদফরকির হাজাকরা মিষ্টা ও 
মেৌযল মোকনা োকজ আকস দন। োরা োাঁকে োাঁর দেযন মথকে দবরে 
রাখকে পাকর দন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সব সেয় 
োনুষকে িা‘ওয়াে (আল্লাহর দিকে আহ্বান) মিওয়ার োকজ মলক ই 
থােকেন। দেদন োকিরকে োকির মোকনা েজদলয মহাে বা োহদফল, 
সব জায় ায় োকির িা‘ওয়াে দিকে থােকেন। এ ছাোও দবদভন্ন 
মেৌসুকে দেদন োকির আল্লাহর দিকে আহ্বান েরকেই থাকেন। দবকযষ 
েকর হকজর মেৌসুকে যখন মলাকেরা বাইেুল্লাহ’র উকদ্দকযয এেত্র হে, 
েখন দেদন এ সেয়টাকে িা‘ওয়াকের জনয  র্ীেে েকন েরকেন। এ 
সেকয় যার সাকথ মিখা হে োকেই দেদন আল্লাহর দিকে আহ্বান 
েরকেন; িাই মস ম ালাে মহাে বা স্বাধ্ীন, ধ্নী মহাে বা  রীব োর 
দনেট সবাই সোন; োকরা প্রদে দেদন মোকনা প্রোর ধবষেয প্রিযেন 
েরকেন না। মে িুবেল আর মে সবল ো োর দনেট দবকবিয নয়। দেদন 
সবাইকে োর িা‘ওয়াকের আওোয় দনকয় আসকেন এবং আপ্রার্ মিষ্টা 
িাদলকয় মযকেন। এেজন িা‘ঈর জনয এসব গুর্াগুর্ অেযন্ত গুরুত্বপূর্ে। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে মোকনাভাকব োন্ত েরকে না 
মপকর, েক্কার েুযদরেরা মোকভ দবকোকভ অদগ্ন-যেো হকয় পেল। োরা 
োকির েরনীয় দহকসকব যুলুে দনযোেকনর পথকেই মবকি দনকলা। ফকল 
োরা রাসূল ও োর অনুসারীকির ওপর দবদভন্ন ধ্রকনর যুলুে দনযোেন 
েরকে আরম্ভ েরল এবং োকির দবরুকি নানাদবধ্ অপপ্রিার িালাকনা 
শুরু েরল। োরর্, োরা মোকনা ক্রকেই আল্লাহর োওহীকি দবশ্বাস েরা 
ও েূদেে পূজাকে ছােকে রাদজ হকলা না।7  
                                                           
7 আল দবিায়া ওয়ান দনহায়া: ৪০/৩। 
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োদফরকির দবকরাদধ্ো, অপপ্রিার ও যুলুে-দনযোেকনর পরও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োাঁর িা‘ওয়ােী োকজ এেটুও িুবেল হন 
দন। োর িা‘ওয়াকের োধ্যকে যারা ইসলাকে প্রকবয েরকছ, োকির 
ো‘লীে-েরদবয়ে মিওয়া ও িীকনর সুকযা য ধসদনে দহকসকব  কে 
মোলার মেকত্র দেদন মোকনা প্রোর োপের্য ও নেনীয়ো প্রিযেন েকরন 
দন। েুরাইযকির মিাখকে ফাাঁদে দিকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে েুসদলেকির দনকয় পদরবাকরর দবদভন্ন ঘকর এেত্র হকেন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ো‘লীে ও েরদবয়কের ফকল 
ধ্ীকর ধ্ীকর োর অনুসারীরা এেন এেদট সাহসী ও েযা ী জাদেকে 
পদরর্ে হকলা, পৃদথবীর ইদেহাকস োকির িৃষ্টান্ত িুলেভ। োরা ইসলােকে 
পৃদথবীর বুকে প্রদেদষ্ঠে েরার জনয যাবেীয় সব ধ্রকনর (দিদহে ও 
োনদসে) দনযোেন সইকে প্রস্তুে দছল। যে প্রোর যুলুে দনযোেনই 
আসুে না মেন, োরা োকির আিযে মথকে এেটুও দপছপা হকব না বকল 
দছল প্রেযয়ী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ো‘লীে-েরদবয়ে 
ও আন্তদরে প্রকিষ্টায় দবকযষ এেদট জাো‘আে ধেদর হকলা, যারা োকির 
ঈোকন দছল িৃঢ়, দবশ্বাকস দছল অটুট, িাদয়ত্ব সম্পকেে দছল সকিেন, 
োকির প্রভূর দনকিেয পালকন োরা দছল এেদনষ্ঠ, রাসূকলর মনেৃত্বর 
ওপর দছল োরা আস্থাভাজান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময 
মোকনা দনকিেয দিকেন, ো পালকন োরা দছল অেীব আন্তদরে ও 
উৎসাহী। োর েুকখর মথকে মোকনা েথা মবর হকে মিরী হে, দেন্তু 
োরা ো মলাপকয় দনকে এেটুও সেয় মেপর্ েরে না। োরা োর 
মনেৃকত্বর প্রদে এেই অনু ে দছল, পৃদথবীর ইদেহাকস এর দিেীয় 
মোকনা িৃষ্টান্ত খুাঁকজ পাওয়া যায় না। োরা োাঁকে এে মবদয েুহাব্বে 
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েরে ও ভাকলাবাসকো যার মোকনা েুলনা আজ পযেন্ত মোকনা জাদে 
উপস্থাপন েরকে পাকর দন।  
এভাকবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর েীক্ষ্ণ বুদি, সদিে 
দিে দনকিেযনা ও অটুট-অদবিল নীদে আিকযের োরকর্ দরসালাকের গুরু 
িাদয়ত্ব আিায়, আোনকের সংরের্ ও উম্মকের েলযার্ দনদিে েরকে 
সেে হন। দেদন আজীবন আল্লাহর রাকহ সদেযোর সংগ্রাে িাদলকয় 
যান। দেদন োনবজাদের জনয এেন এে পথ ও পিদে বাদেকয় মিন, যা 
আোকির িা‘ওয়াে, েেে ও িলার পকথর জনয দিরন্তন আিযে। 
মোটেথা, দেদনই আোকির আিযে, আোকির ইোে; আেরা োর 
আিকযের অনুসারী ও োর দহেেে ও জ্ঞাকনর আকলায় আকলাদেে। 
দেদন অেীব পছন্দনীয়, সকবোৎেৃষ্ট পিদে ও উন্নে েূলনীদে দিকয় 
োনুষকে আল্লাহর িীকনর প্রদে িা‘ওয়াে মিওয়া আরম্ভ েকরন, যার 
ফকল োনুষ োর িা‘ওয়াকে সাো দিকয় এে আল্লাহর প্রদে ঈোন আকন 
এবং োর দরসালাকের ওপর দবশ্বাস েকর। এেদট েথা অবযযই েকন 
রাখকে হকব, োর িা‘ওয়াে মোকনা মশ্রদর্ বা ম াষ্ঠীর জনয খাস দছল না, 
োর িা‘ওয়াে দছল বযাপে, সেগ্র োনুকষর জনয আর দেদন দছকলন সেগ্র 
োখলুকের জনয রহেে।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন োর িা‘ওয়ােী েয়িাকন োজ 
েরদছকলন, েখন দেদন এেন েেে মলােকির দিদহ্নে েকরন, যাকির 
েকধ্য দবদভন্ন ধ্রকনর মযা যো ও প্রদেভা দছল দবিযোন। এছাোও যাকির 
বযাপাকর দেদন আযাবািী দছকলন ময, োরা োর িা‘ওয়াে েবুল েরকব 
এবং োর দরসালাকে দবশ্বাস েরকব, োকিরকেই োর িা‘ওয়াকের জনয 
প্রাথদেেভাকব িয়ন েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োাঁর 
মেৌযল ও দহেেকের োরকর্ এেন এেদট দভে রিনা েরকে সেে 
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হন, যার ওপর স্থাদপে হয় িা‘ওয়াকের দভদত্ত। এেন েেে খুাঁদট ধেদর 
েকরন, যাকির ওপর দনভের েকর িা‘ওয়াকের মরােনসেূহ প্রদেষ্ঠা লাভ 
েকর।8  
আল্লাহর িীকনর িা‘ওয়াকের জনয রাসূকলর প্রকিষ্টায় মোকনা প্রোর 
ঘাটদে দছল না। দেদন অদবরাে মিষ্টা িাদলকয় যান এবং প্রদেদিনই নেুন 
নেুন মেৌযল ও দহেেে আদবষ্কার েকরন। দেন্তু এে মিষ্টা সকেও 
এেদট েথা স্পষ্ট ময, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েখকনাই 
োউকে হেযা বা গুপ্ত হেযা েরার দনকিেয মিন দন। ইসলাকের 
দবকরাদধ্োোরী দহকসকব মস যে বে যত্রুই মহাে না মেন, োকে দেদন 
দনকজ বা োর সাহাবী কর্র মেউ ম াপকন হেযা েকর দন। অথি েখন 
ম াপকন হেযা েরা সহজ ও সম্ভব দছল; ইো েরকল ো েরকে 
পারকেন। ো সকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মোকনা 
োদফর বা ইসলাকের যত্রুকে ম াপকন হেযা েকর, োর ওপর পদরিাদলে 
যুলুে দনযোেকনর হাে মথকে মরহাই মপকে িান দন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যদি ইযারা েরকেন, োহকল এ োজদট েরার জনয 
প্রস্তুে সাহাবীর অভাব দছল না। দেদন সাহাবী র্কে বে বে োদফর 
মনো ও ইসলাকের যত্রুকির ম াপকন হেযা েরার দনকিেয দিকল, োরা 
ো বাস্তবায়ন েকর মিদখকয় দিে। মযেন, ওলীি ইবন েু ীরা আল 
োখযুেী, আস ইবন ওয়াকয়ল আস-সাহেী, আবূ জাকহল আের ইবন 
দহযাে, আবূ লাহাব, আবু্দল উজ্জা ইবন আবু্দল েুত্তাদলব, নজর ইবন 
হাকরস, উেবা ইবন আবূ েু‘ঈে, উবাই ইবন খালফ ও উোইয়া ইবন 
খালফ প্রেুখ। এরা সবাই ইসলাকের মঘার দবকরাধ্ী ও বে বে যত্রু 
                                                           
8 োহেুি সাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী: ৬৫/২। 
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দছল। এরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে অবর্েনীয় ও 
সীোহীন েষ্ট দিে। োরপরও রাসূল একির োউকে বা এরা ছাোও 
ইসলাকের অনয মোকনা যত্রু ম াপকন হেযা েকরন দন এবং হেযার 
দনকিেয মিন দন। োরর্, এ ধ্রকনর োণ্ড-জ্ঞানহীন োজ ইসলাকের 
অগ্রযাত্রার জনয েদেের। যারা এ ধ্রকনর োজ েকর ইসলাকের যত্রুরা 
োকির একেবাকর দনোঃকযষ েকর মিয় অথবা োকির অগ্রসর হওয়ার 
পথকে রুি েকর মিয়। মযেনদট আজ আেরা সেগ্র িুদনয়াবযাপী দবষয় 
ভাকলাভাকবই প্রেযে েদর। ইসলাকের যত্রু যারা ইসলােকে দনেূেল 
েরকে িায়, োকির িারা আজ আেরা আক্রান্ত ও ভুিকভা ী। আল্লাহর 
পে মথকেও োর নবীকে এ ধ্রকনর ম াপনীয় মোকনা দেছু েরার 
দনকিেয মিওয়া হয় দন। োরর্, দেদন মো (আহোেুল হাকেেীন) েহা 
জ্ঞানী ও সবেজ্ঞ, দেদন যাবেীয় েকেের দবিারে ও পদরর্দে সম্পকেে 
সেযে অব ে।  
এেদট েথা েকন রাখকে হকব, যেীকনর উপর ও আসোকনর দনকি যে 
িা‘ঈ আকছ, োকির সবাইকে দেয়ােে পযেন্ত ঐ পকথরই অনুসরর্ 
েরকে হকব, ময পথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আোকির 
জনয োর দহজরকের পূকবে ও পকর মিদখকয় ম কছন। সুেরাং েকন রাখকে 
হকব, দবশুি িা‘ওয়াকের পিদে হকলা, রাসূকলর দযো ও আিযেকে 
আাঁেদেকয় ধ্রা, োর আখলাে ও িদরকত্রর অনুসরর্ েরা। দেদন মযভাকব 
িা‘ওয়াকের োজ েকরকছন, মসভাকব িা‘ওয়ােী োজকে আঞ্জাে 
মিওয়া।9  
িুই. 
                                                           
9 োহেুি সাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী: ৬৫/২। 
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েুরাইয প্রদেদনদধ্কির প্রস্তাকব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
অসম্মদে এবং আল্লাহর িীকনর িা‘ওয়াকের ওপর োর অটুট ও অদবিল 
নীদে েুরাইযকির হোযা বৃদি েকর।  
েুরাইযরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে োর িা‘ওয়ােী 
োযেক্রে মথকে মোকনাভাকবই দবরে রাখকে পারদছল না। োকির যুলুে, 
দনযোেন ও দনেেে অেযািার মোকনাটাই োকজ আসকে দছল না। দনরুপায় 
হকয় োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে থাোকনা ও ধ্েকয় 
রাখার আকরেদট নেুন মেৌযল অবলম্বন েরল, ময মেৌযকলর েূল দথে 
হকলা, োরা রাসূলকে এেদিকে প্রকলাভন দিকব অপরদিকে োরা োকে 
ভয় মিখাকব। োকির মেৌযল হকলা, োরা উভয়দটকে এেত্র েকর োাঁকে 
প্রভাদবে েরকে মিষ্টা েরকব। এেদিকে োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে পাদথেব জ কের যে িাদহিা আকছ সব দেছুই 
োরা োাঁকে দিকে প্রস্তুে আর অপরদিকে োাঁর িািা (আবূ োদলব) দযদন 
োাঁকে মিখা-মযানা ও সাহাযয-সহকযাদ ো েকর, োাঁকে সেেে েরকব, 
যাকে দেদন েুহাম্মািকে োর িীকনর প্রিার হকে দবরে রাকখ।10  
েুরাইযকির মেৌযল দছল দনম্নরূপ: 
এে.  
েুরাইয মনোরা আবূ োদলকবর দনেট উপদস্থে হকয় বলল, মহ আবূ 
োদলব! েুদে বয়কস আোকির ধজযষ্ঠ, আোকির েকধ্য মোোর যকথষ্ট 
ইজ্জে ও সম্মান রকয়কছ। েুদে জান! আেরা মোোর ভাদেজাকে 
আল্লাহর িীন ও োওহীকির িা‘ওয়াে মিওয়া মথকে দবরে থােকে বার 
বার বলদছ, দেন্তু মস আোকির েথায় মোকনা প্রোর ের্েপাে েকর দন 
                                                           
10 আল-দবিায়া ওয়ান-দনহায়া ৪১/৩; েুহাম্মাি আল  াযালী রহ.-এর সীরাে গ্রন্থ পৃ. ১১২। 
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এবং োওহীকির িা‘ওয়াে মিওয়া মথকে দবরে থাকে দন। আেরা 
আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, আেরা োর এ অবস্থার ওপর আর মবদয 
দিন ধধ্যেধ্ারর্ েরকে পারদছ না। মস আোকির বাপ-িািার সোকলািনা 
েকর, আোকির উপাসযকির বিনাে েকর এবং আোকির দিন্তা মিেনার 
ওপর েুিার আঘাে েকর। েুদে হয়কো োকে দবরে রাখকব অনযথায় 
োর সাকথ ও মোোর সাকথ আেরা যুকি অবেীর্ে হব; হয় মোেরা ধ্বংস 
হকব অথবা আেরা ধ্বংস হব। 
আবূ োদলকবর দনেট েুরাইযকির এ ধ্রকনর েদিন হুেদে, সক াত্রীয় 
মলােকির দবকরাদধ্ো ও োকির সাকথ সম্পকেের টানা-মপােন, এেদট 
িুোঃদিন্তার োরর্ হকয় িাাঁোল। েুরাইয মনোকির এ ধ্রকনর েথার 
োরকর্ মস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ইসলাকের প্রদে ময 
িা‘ওয়াে দিকে, োকে দেদন খুদয হকে পারকলন না, আবার অনযদিকে 
োরা েুহাম্মািকে অপোন েরকব োকেও দেদন সন্তুষ্ট নয়। োই 
দনরুপায় হকয় আবূ োদলব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে 
মডকে পািাকলন এবং বলকলন, মহ ভাদেজা! মোোর ম াকত্রর মলাকেরা 
আোর দনেট একসদছল, োরা আোকে এসব েথা বকলকছ, আদে আোর 
ও মোোর উভকয়র দবষকয় আযংো েরদছ। েুদে আোর ওপর এেন 
মোকনা িাদয়ত্ব িাপাকব না, যা বহন েরকে আদে বা েুদে অেে। 
সুেরাং মোোর ময েথা োরা অপছন্দ েকর ো বলা হকে েুদে দনকজকে 
দবরে রাখ! 
আবূ োদলকবর এ প্রস্তাকব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মোকনা 
প্রোর ভ্রুকেপ না েকর, দেদন োর িা‘ওয়াকের ওপর অটল ও অদবিল 
রইকলন। দেদন আল্লাহর িীকনর িা‘ওয়াে মিওয়া মথকে দবনু্দ পদরোর্ও 
দপছপা হকলন না। যারা োর সোকলািনা এ দবকরাদধ্ো েরল োকির 
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দবকরাদধ্ো ও সোকলািনাকে দেদন মোকনা প্রোর ভয় েরকলন না। 
োরর্, দেদন জাকনন, দেদন সকেযর ওপর আকছন, আল্লাহ ো‘আলা 
অবযযই োর িীনকে দবজয় েরকব এবং োর বার্ীকে সেুন্নে রাখকব। 
আবূ োদলব যখন রাসূকলর িৃঢ়ো ও অদবিলো মিখকে মপল এবং োর 
েথায় োর ভাদেজা োওহীকির দিকে িা‘ওয়াে মিওয়া মছকে দিকব- এ 
ধ্রকনর আযা মছকে দিল, মস োকে বলল,  

  لن يصلوا إيلك جبمعهمواهلل
د يف الرتاب دفينا وسه

ُ
 حىت أ

عليك غضاضة فاصدع بأمرك ما  
 وأبرش وقر بذاك منك عيونا

“আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, োরা সবাই এেত্র হকয়ও মোোর েদে 
েরকে পারকব না। যদি োরা মোোর মোকনা েদে েকর, আদে 
োকিরকে োদটকে িাফন েকর মফলব। েুদে মোোর োজ িাদলকয় যাও! 
মোোর মোকনা ভয় মনই। আর েুদে আোর পে মথকে সু-সংবাি গ্রহর্ 
ের এবং েুদে মোোর িেুকে যীেল ের”11। 
িুই. 
উোর ইবনুল খাত্তাকবর ইসলাে ও হােযা ইবন আবু্দল েুত্তাদলকবর 
ইসলাে গ্রহকর্র পর ইসলাকের োকলা আোয মথকে মেঘ সকর মযকে 
আরম্ভ েরল। ইসলাে ও েুসদলেকির ময অবস্থান ধেদর হকলা, ো মিকখ 
েক্কার োদফর েুযদরেকির ঘুে হারাে হকয় ম ল। েুসদলেকির সংখযা 

                                                           
11 মিখুন! সীরাকে ইবন দহযাে ২৭৮/২; আল-দবিায়া ওয়ান দনহায়া: ৪২/৩,৩; 
েুহাম্মাি আল- াযালী রহ.-এর সীরাে: পৃ. ১১৪; আর-রাহীেুল োখেুে: পৃ. ৯৪। 
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দিন দিন বৃদি পাওয়া, োরা প্রোকযয ইসলাকের মঘাষর্া মিওয়া ও 
েুযদরেকির দবকরাদধ্োর মোকনা প্রোর মোয়াক্কা না েরা, োকির 
অন্তকর ভীদের সঞ্চার েরল ও রীদেেে োরা আেংদেে হকয় পেল।  
মোকনা প্রোর উপায় না মিকখ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
দনেট েুরাইযরা োকির মনোকির আবাকরা পািাকলন, যাকে োরা োকে 
এেন দেছু পাদথেব দবষকয় মলাভ মিখায়, মযগুকলার প্রদে প্রলুব্ধ হকয়, মস 
আল্লাহর িীকনর িা‘ওয়াে মিওয়া মছকে মিয়। োরা দিে েরল, যদি 
েুহাম্মাি োকির প্রস্তাকব রাদজ হয়, োহকল োকে িুদনয়াবী ও পাদথেব 
জ কের অসংখয অ দর্ে সুকযা -সুদবধ্া দিকব। োর যে প্রোর িাদহিা 
আকছ ো সবই োরা পূরর্ েরকব।  
োকির দিন্তা-মিেনা অনুযায়ী েুরাইয মনো উেবা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িরবাকর একস োাঁর দনেট বসল এবং বলল, মহ 
আোর ভাদেজা! েুদে আোকির েকধ্য েেটুেু আির ও সম্মাকনর ো 
মোোর অজানা নয়, মোোর বংয েযোিার মোকনা েুলনা হয় না। দেন্তু 
েুদে ম াকত্রর মলােকির দনেট এেন এেদট দবষয় উপস্থাপন েরছ, যা 
োকির ঐকেয পাটল ধ্দরকয়ছ, দিন্তা মিেনায় আঘাে হানকছ, িীঘেদিন 
মথকে লাদলে স্বপ্নকে েুদে ভঙু্গর েকর দিকয়ছ। এ ছাোও েুদে োকির 
ইলাহ ও ধ্েেকে েুদে েটাে েরছ এবং োকির বাপ-িািাকির 
রীদেনীদেকে অস্বীোর েরছ। আদে মোোর দনেট দেছু প্রস্তাব দনকয় 
একসদছ, েুদে েকনাকযা  দিকয় মযান এবং  ভীরভাকব দিন্তা েকর মিখ, 
হয়কো, দবষয়গুকলা মোোর দনেট ভাকলা লা কব এবং েুদে োর দেছু 
হকলও গ্রহর্ েরকব। োর েথা মযাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে বলকলন, قل أبا الويلد أسمع মহ আবুল ওয়াদলি! েুদে মোোর 

েথা বল, আদে মোোর েথা শুনকবা! েখন মস বলল, মহ ভাদেজা! যদি 
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মোোর এ িা‘ওয়াকের িারা ধ্ন-সম্পি উপাজেন েরা উকদ্দযয হকয় 
থাকে, োহকল েুদে বল, আেরা মোোর িাদহিা অনুযায়ী ধ্ন-সম্পি 
মোোর জনয এেত্র েরব। ফকল েুদে আোকির েকধ্য সবকিকয় অদধ্ে 
সম্পকির অদধ্োরী হকব। আর যদি েুদে আোকির মনেৃত্ব দিকে িাও, 
োহকল আেরা মোোকে আোকির মনো দনবোদিে েরব এবং আেরা 
মোোকির মনেৃত্বকে মেকন দনব। আেরা মোোর দসিান্ত ছাো মোকনা 
দসিান্ত গ্রহর্ েরব না। েুদে আোকির যখন যা েরকে বল, আেরা োই 
েরব এবং মোোর অনু ে হকয় িলব। আর যদি েুদে আোকির রাজত্ব 
িাও, োকেও আেরা রাদজ। আেরা মোোকে আোকির রাজা বাদনকয় 
দিব।  
আর েুদে যা েরছ ও বলছ, ো যদি মোকনা মরাক র োরকর্ হয়, েকব 
আেরা মোোর জনয েদবরাজ বা ডািাকরর সন্ধান েরব এবং মোোর 
যে ধ্রকনর দিদেৎসা প্রকয়াজন োর সবই আেরা েরব। মোোর 
দিদেৎসার জনয যে টাো প্রকয়াজন আেরা খরি েরব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে উেবার েথা েকনাকযা  দিকয় মযাকনন। োরপর 
যখন উেবা োর েথা মযষ েরল, েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে বলকলন,  

ِن ال: افعل، فقال: قال نعم، قال: فاستمع مين ق أفرغت أبا الويلد؟ ِ الرهمح  ﴿ِمْسِب اَّلله
ٍم  آنًا َعَربِيًّا لَِّقو  لَت  آيَاتُُه قُر  َِن الرهِحيِم * ِكتَاٌب فُصِّ َن الرهمح  الرهِحيم * حم * تزَِنيٌل مِّ

َمُعوَن * َوقَالُوا قُلُوبُ  ك ََثُُهم  َفُهم  ال يَس 
َ
َرَض أ ع 

َ
ا َيع لَُموَن * بَِشرًيا َونَِذيًرا فَأ مه ِكنهٍة مِّ

َ
نَا يِف أ

ُعونَا إِيَل ِه ... ﴾   تَد 
“মহ আবুল ওয়াদলি! েুদে মোোর েথা মযষ েরছ? বলল, হযাাঁ। োহকল 
এবার েুদে আোর মথকে দেছু েথা েকনাকযা  দিকয় মযান। েখন মস 
বলল, আো এবার েুদে বল, েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 



37 

 

ওয়াসাল্লাে বলল, েুদে আোর মথকে েুরআকনর আয়াে মযান। োরপর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুরআকনর আয়াে দেলাওয়াে 
েরদছল। উেবা িুপ েকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
দেলাওয়াে শুনদছল। উেবা িুই হাে দপছকনর দিে দিকয় মহলান দিকয় 
বকস েুরআকনর দেলাওয়াে শুনকছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে দেলাওয়াে েরকে েরকে যখন সাজিার আয়াে পযেন্ত 
মপৌঁছল, েখন মস সাজিায় পকে ম ল”। [সূরা ফুদসসলাে, আয়াে: ১৩] 
োরপর রাসূল োকে বলল, মহ আবুল ওদলি! েুদে আোর োছ মথকে 
যা শুনকল, এটাই হকলা আোর দেযন। এখন েুদে দিন্তা েকর মিখ দে 
েরকব?  
অপর এে বর্েনায় বদর্েে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন এ 
আয়াে পযেন্ত মপৌঁছল,  

ودَۡ﴿ ِّث َلَۡصَٰعَِّقةَِّۡعدَٖۡوَثم  َۡصَٰعَِّقٗةۡم  م  ت ك  نَذر 
َ
ۡأ ل  واَْۡفق  َرض  ع 

َ
ۡأ   [13]فصلت:  ﴾فَإِّن 

“অেোঃপর যদি োরা প্রেযাখযান েকর েুদে োকির বল, আদে মোোকির 
আি ও সােুি সম্প্রিাকয়র মলােকির দবেট যকব্দর েকো যকব্দর ভয় 
মিখাদে! উেবা ভীেসন্ত্রস্ত হকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
েুখ মিকপ ধ্রল এবং বলল, আদে মোোকে আল্লাহর যপথ ও 
আত্মীয়োর যপথ েকর বলদছ, আর দেলাওয়াে েকরা না! েুদে মোোর 
দেলাওয়াে বন্ধ ের। োরপর মস োর বংকযর মলােকির দনেট 
এেনভাকব মিৌকে আসল মযন বজ্র বা দবিুযৎ োকে োো েরকছ। আর 
েুরাইযকির মস বলল, মোেরা েুহাম্মািকে োর আপন অবস্থায় মছকে 
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িাও, োর সাকথ মোেরা বাোবাদে েকরা না। মস োকির দবষয়দট 
বুঝাকে আরম্ভ েকরন12।  
লের্ীয় দবষয় হকলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর 
মেকহরবানী, স্বীয় বুদিেত্তা ও দহেেকের োধ্যকে এেন এেদট আয়াে 
দনবোিন েকরন, ময আয়াকে আল্লাহর পে মথকে মপ্রদরে রাসূল ও 
দরসালাকের েেেবার্ী উপস্থাদপে দছল এবং োকে এ েথা স্পষ্ট েরা 
হকলা ময, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর পে মথকে 
োখলুকের দনেট এেন এেদট দেোব দনকয় একসকছন, ময দেোব 
োকির ম ােরাদহ মথকে মহিাকয়কের দিকে ডাকে এবং োকির অন্ধোর 
মথকে আকলার পথ মিখায়। আর েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
হকলা, এ দেোকবর ওপর দবশ্বাস েরা, েিনুযায়ী আেল েরা ও োর 
আহোে সম্পকেে অব ে হওয়া দবষকয় সবোকগ্র িাদয়ত্বযীল। যদি আল্লাহ 
ো‘আলা োনুষকে অদবিল থাোর দনকিেয মিন, মস দবষকয় েুহাম্মািই 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােই হকলা সবোদধ্ে উপযুি বযদি। দেদন 
মোকনা রাজত্ব িান না, ধ্ন-সম্পি িান না এবং ইজ্জে সম্মান লাকভর 
প্রদে োর মোকনা অদভলাষ মনই। আল্লাহ ো‘আলা োকে এগুকলা সবই 
দিকয়কছন, যার ফকল দেদন ের্স্থায়ী িুদনয়ার পিা- ন্ধ দজদনকসর প্রদে 
হাে বাোকনা মথকে সমূ্পর্ে দবরে থাকেন। োরর্, দেদন োর িা‘ওয়াকে 

                                                           
12 আল-দবিায়া ওয়ান দনহায়া: ৬২/৩; োফসীকর ইবন োসীর: ৬২/৪; ইোে 
যােসুদদ্দন আয-যাহাবী রহ. সীরাে গ্রন্থ: পৃ. ১৫৮; েুহাম্মাি আল  াযালী রহ.-এর 
সীরাে: পৃ. ১১৪ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: পৃ. ১০২। 
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এেজন সেযবািী আল্লাহর পে মথকে মিওয়া িাদয়ত্ব পালকন 
এেদনষ্ঠ।13  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর পে মথকে প্রিত্ত ময 
দহেেে অবলম্বন েকরন, ো ময েে েহান দছল োর বর্েনা েখকনা 
মযষ েরা যাকব না। দেদন োর িা‘ওয়াকে দছল সবকিকয় সেযবািী। োর 
েকধ্য ধ্ন-সম্পি, টাো-পয়সা, ইজ্জে-সম্মান, নারী-বােী,  ােী মোকনা 
দেছুর প্রদে োর মোকনা মলাভ দছল না। োই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে ওদলিকে সেয় উপকযা ী েথা মযানান যার ওপর মস 
অদভভূে হকয় পকে এবং োর দনেট োর গ্রহর্কযা যো মবকে যায়। 

এটাই হকলা, প্রেৃে দহেেে ও বুদিেত্তা।  
দেন:  
েুযদরেরা দসিান্ত দনকলা ময, ইসলাে ও েুসদলে দবরুকি এবং েুহাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে েষ্ট মিওয়ার মেকত্র যা যা েরা 
িরোর আেরা োই েরব। ময দিন মথকে রাসূল প্রোকযয ইসলাকের 
িা‘ওয়াে মিওয়া ও জাকহদলয়যাকের দবরুকি সংগ্রাে আরম্ভ েকরন, 
মসদিন মথকে েক্কাবাসীকির মক্রাকধ্র আর অন্ত রইল না। োরা মোকভ 
মফকট পেকলন। েুসদলে র্ োকির দনেট এেদট দনেৃষ্ট ও অপরাধ্ী 
জাদেকে পদরর্ে হকলা। োরা বুঝকে পারল ময, োকির পাকয়র দনি 
মথকে ধ্ীকর ধ্ীকর োদট সকর যাকে। দনরাপত্তা মবদষ্টে মহরে এলাোয় 
োকির ধ্ন-সম্পি, ইজ্জে সম্মান ও জীবকনর দনরাপত্তা হুেদের সমু্মখীন 
হকয় পেকছ। ফকল োরা েুসদলেকির সাকথ িাট্টা দবদ্রূপ, োকির ওপর 
দেথযা-মরাপ, ইসলােী দযোর দবরুকি অপপ্রিার, ইসলাকের দবষকয় 
                                                           
13 েুহাম্মাি আল  াযালী রহ.-এর সীরাে: পৃ. ১১৩ 
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সকন্দহ সংযয় সৃদষ্ট, দেথযা অপবাি মিওয়াসহ হাজাকরা ষেযন্ত্র শুরু 
েকর। েুরআকনর অবোননা, েুরআন সম্পকেে দবদভন্ন ধ্রকনর েটূদি 
(েুরআন হকলা পূকবেোর মলােকির বানাকনা ও বাকনায়াট োদহনী) েকর। 
এ ছাো োরা েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে োকির 
ইলাহগুকলার ইবািে ও আল্লাহর ইবািে এে সাকথ িাদলকয় যাওয়ার 
জনয বাধ্য েকর।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে পা ল, যািুের, দেথুযে  র্ে 
ইেযাদি বকল, োর দবরুকি দবদভন্ন ধ্রকনর অপপ্রিার িালায়। দেন্তু এে 
দেছুর পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দবনু্দ পদরোর্ ও 
দপছপা হন দন। দেদন ধধ্যেধ্ারর্ েকরন এবং আল্লাহর পে মথকে িীকনর 
দবষকয় োকে সাহাযয েরা হকব এ আযায় োজ িাদলকয় যান।14  
েুযদরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ওপর এেন এেন 
অোনদবে দনযোেন িালাকে আরম্ভ েকর, যা অকনে সেয় এেজন 
সাধ্ারর্ েুসদলকের ওপরও িালাে না। এেনদে আবূ জাকহল রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে ধু্লায় দেদটকয় দিকে িাইল। দেন্তু 
আল্লাহ ো‘আলা োকে আবূ জাকহকলর হাে মথকে দহফাযে েকর এবং 
োর ষেযন্ত্রকে বানিাল েকর মিয়। মযেন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 
আনহু মথকে বদর্েে দেদন বকলন, আবূ জাকহল বলল, েুহাম্মাি দে 
মোোকির সােকন োদটকে োথা ঝুাঁোয়? োকে উত্তর মিওয়া হকলা, হযাাঁ! 

                                                           
14 মিখুন: ইোে  াযালী রহ.-এর দফেহুস সীরাহ: পৃ. ১০৬; আর-রাহীেুল োখেুে পৃ. 
৮০, ৮২; োহেুি যাকেকরর োদরকখ ইসলােী: ৮৫/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া 
েুদহব্ব: ১১০।  
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েখন মস বলল, লাে ও উজ্জার নাকে েসে েকর বলদছ, আদে যদি 
োকে োদটকে োথা ঝুাঁোকে মিদখ, আদে োর ঘাকে পারাকবা অথবা োর 
মিহারাকে োদটকে দেদযকয় দিব! দেদন বকলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে যখন সালাে আিায় েরকে দছল, দিে েখন মস উপদস্থে 
হকলা, োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন সাজিায় যায়, 
েখন মস োর ঘাকে পা রাখার জনয অগ্রসর হদেল; দেন্তু মস পারকলা 
না। যখন মস সােকনর দিকে যাদেল েখন মস সােকনর দিকে মযকে 
পারল না বরং মস আরও দপদছকয় যাদেল এবং িু হাে দিকয় দনকজকে 
আত্মরো েরার মিষ্টা েরদছল। োরপর োকে দজজ্ঞাসা েরা হকলা, েী 
বযাপার মোোর েী হকয়কছ? েখন মস বলল, আদে মিখকে মপলাে 
আোর ও োর োকঝ আগুকনর এেদট পদরখা, েহা প্রলয় ও যদিযালী 
বাহু! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, যদি মস আোর 
োকছ আসে, োহকল দফদরযোরা োকে টুেরা টুেরা েকর দিদনকয় 
দনে। দেদন বকলন, োরপর আল্লাহ ো‘আলা এ আয়াে নাদযল েকরন।15 
আল্লাহ ো‘আলা রাসূলকে এে বে যাকলকের হাে মথকে রো েকরন। 
আল্লাহ ো‘আলার সন্তুদষ্ট লাকভর উকদ্দকযয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে এ ধ্রকনর হাজাকরা যুলুে দনযোেন সহয েকরন এবং দেদন 
োর জান-োল ও সেয় োর রাকহ বযয় েকরন।  
িার:  

                                                           
15 ইোে েুসদলে েুনাদফে অধ্যায়; পদরকেি: আল্লাহ ো‘আলার বার্ীর োফসীকর   ََك﴿

ََغ، اإِلنَسانَ  إِنه  ن يَلَط 
َ
آهُ  أ َتغ ََن﴾ ره اس   হািীস নং ২১৪৫/৪, ২৭৯৭। আকরা মিখুন: 

যরকহ নববী ১৪০/১৭। 
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ইসলাকের যত্রু আবূ জাকহকলর মলদলকয় মিওয়ার োরকর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময দনযোেকনর স্বীোর হন োর দববরর্:  
আবিুল্লাহ ইবন োসউি রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 

بينما رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم يصيل عند ابليت، وأبو جهل وأصحاب لـه »
جلوس، وقد حنرت جزور باألمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إىل سال جزور بين 
فالن، فيأخذه فيضعه ىلع ظهر حممد إذا سجد، فانبعث أشىق القوم فأخذه، فلما 

يه، قال: فاستضحكوا، وجعل سجد انليب صىل اهلل عليه وسلم وضعه بني كتف
بعضهم يميل ىلع بعض، وأنا أنظر، لو اكنت يل منعة طرحته عن ظهر رسول اَّلله 
صىل اهلل عليه وسلم، وانليب صىل اهلل عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حىت انطلق 

 إنسان فأخرب فاطمة،
يب فجاءت ويه جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قىض انل

صىل اهلل عليه وسلم صالته، رفع صوته، ثم داع عليهم، واكن إذا داع داع ثالثاً، وإذا 
ثالث مرات، فلما سمعوا صوته  »اللههم عليك بقريش»سأل سأل ثالثاً، ثم قال: 

اللههم عليك بأيب جهل بن هشام، »ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته، ثم قال: 
والويلد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أيب  وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة،

، وذكر السابع ولم أحفظه، فواذلي بعث حممداً صىل اهلل عليه وسلم باحلق «معيط
 .«لقد رأيت اذلي سىم رصىع يوم بدر، ثم سحبوا إىل القليب، قليب بدر

“এেিা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োবার পাকয সালাে 
আিায় েরদছল। আবূ জাকহল োর সাথী-সঙ্গীকির দনকয় এেদট েজদলকয 
বসা দছল। দব ে দিকনর যকবহেৃে এেদট উকটর ভূদর পকে আকছ মিকখ, 
আবূ জাকহল বলল, মোোকির েকধ্য মে আকছ ময অেুে ম াকত্রর ভুাঁদেদট 
দনকয় েুহাম্মাি যখন সাজিাহ েকর েখন োর োথার উপর মরকখ দিকব? 
োর এেথা মযাকন সবকিকয় দনেৃষ্ট োনুষ (উেবা ইবন আদব েু‘ঈে) 
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উকি িাাঁোকলা এবং মস মিৌকে দ কয় ভুাঁদেদট দনকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সাজিায় ম কল োর িুই োাঁকধ্র ওপর মরকখ মিয়। 
বর্েনাোরী বকলন, োরপর োরা হাসাহাদস েরকে আরম্ভ েকর। হাসকে 
হাসকে োরা একে অপকরর ওপর ঢকল পেল। আদে নীরকব এ িৃযয 
মিখকে দছলাে, আোর দেছুই েরার দছল না। মসদিন আোর যদি 
েেো থােে, োহকল আদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
ঘাে মথকে ো সদরকয় দিোে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
সাজিায় পকে আকছন, মোকনা ক্রকেই োথা উিাকে পারদছল না। 
এেজন পদথে এ িৃযয মিকখ ফাকেো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে খবর 
দিকলন, খবর মপকয় মস মিৌকে আসকলন এবং োর ঘাকের উপর মথকে 
ভুাঁদেদট সরাকলন। অসহয হকয় দেদন োদফরকির সােকন একস োকির 
দেছুের্  াদল- ালাজ েরকলন। োরপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে সালাে আিায় সম্পন্ন েকরন, দেদন উচ্চস্বকর োকির জনয 
বি-মিা‘আ েরকলন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন মোকনা 
মিা‘আ েরকেন দেনবার মিা‘আ েরকেন আবার যখন মোকনা দেছু 
িাইকেন েখনও দেন বার িাইকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে িু’হাে েুকল দেনবার বলকলন, মহ আল্লাহ! েুদে েুরাইযকির 
পােোও ের! োদফররা োর বি-মিায়ার আওয়াজ মযাকন, আেংদেে 
হয় এবং োকির েুকখর হাদস বন্ধ হকয় যায়। োরপর দেদন বলকলন, মহ 
আল্লাহ! েুদে আবূ জাকহল ইবন দহযাে, উেবা ইবন রাদবয়াহ, ওয়াদলি 
ইবন উেবা, উোইয়া ইবন খলফ ও উেবা ইবন আদব েুইে প্রেুখ 
ধ্বংস ের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সােজন বযদির নাে 
মনন, দেন্তু সপ্তে বযদির নােদট আদে ভুকল যাই। বর্েনাোরী বকলন, ময 
আল্লাহ েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে সকেযর বার্ী দনকয় 
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িুদনয়াকে পািান, োর যপথ েকর বলদছ, রাসূল যাকির নাে দনকয়কছ 
োকিরকে বিকরর দিন বির প্রাকন্ত দিে হকয় পকে থােকে মিদখ। 
োরপর  লায় রদয লাদ কয় োকির বির প্রাকন্তর েুকপর দিকে মটকন 
মহাঁিকে মনওয়া হয়।16  
পাাঁি:  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ েুযদরেকির সবকিকয় 
জঘনয ও খারাপ িুবেযবহাকরর বর্েনা: 
উরওয়া ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 
আদে আবু্দল্লাহ ইবন আের ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বদল, 

أخربين بأشد ما صنع املرشكون برسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم؟ قال: بينما رسول »
اَّلله صىل اهلل عليه وسلم يصيل يف حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أيب معيط، فأخذ 
، بمنكب رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم ولوى ثوبه يف عنقه، فخنقه خنقاً شديداً 

فأقبل أبو بكر، فأخذ بمنكبه، ودفعه عن رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم وقال: 
بُِّكم   َيِّنَاِت ِمن ره ُ َوقَد  َجاَءُكم بِابل  َ اَّلله ن َيُقوَل َرِّبِّ

َ
تُلُوَن رَُجال أ َتق 

َ
 .«﴿أ

“েুযদরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ সবকিকয় 
খারাপ ময বযবহার েকর েুদে আোকে োর দববরর্ িাও! দেদন বকলন, 
এেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ো‘বা  ৃকহর পাকয সালাে 

                                                           
16 সহীহ বুখারী, অযু অধ্যায়: পদরকেি, মোকনা েুসল্লীর ওপর সালােরে অবস্থায় 
মোকনা েরা বস্তু বা নাপাদে দনকেপ েরা হয়, োহকল োর সালাে বাদেল হকব না। 
হািীস নং ২৪০, ৩৪৯/১ এবং সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি। পদরকেি: েুযদরে 
ও েুনাদফেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযসব দনযোেন েকর োর 
দববরর্। হািীস নং ১৭৯৪, ১৪১৮/২। 
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আিায় েরদছল দিে ঐ েুহূকেে উেবা ইবন আদব েু‘ঈে একস রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের  লা মিকপ ধ্রল এবং োপে দিকয় 
োর  লা মপাঁিাকলা। োরপর খুব মজাকর োর  ল মিকপ টানাটাদন েকর 
োকে মেকর মফলকে মিষ্টা েকর। এ অবস্থা মিকখ আবূ বের রাদিয়াল্লাহু 
আনহু মিৌকে একস োর দিকে অগ্রসর হকলা এবং োর ঘাকে ধ্াক্কা দিকয় 
োকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে হকে িূকর সরাল। োরপর 
বলল, 

﴿ ۡ َۡٱّللَّ ِّ وَلَۡرّب  نَۡيق 
َ
ۡأ ًل  ت ل وَنۡرَج  َتق 

َ
م  ۡأ ِّك  ب  ۡمِّنۡرَّ َِّنَٰتِّ َي 

ِّٱۡل  مۡب َۡجااَءك   [28]اغفر: ﴾َۡوقَد 
“মোেরা এেন এেজন মলােকে হেযা েরকব ময বকল আোর রব 
আল্লাহ! অথি মস মোোকির রকবর পে মথকে স্পষ্ট প্রোর্াদি দনকয়ই 
মোোকির দনেট একসকছ”। [সূরা  াদফর, আয়াে: ২৮]  
এভাকব েুযদরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োর সাকথ 
যারা ঈোন একনকছ, মসসব েুসদলেকির ওপর দবদভন্ন ধ্রকনর দনযোেন 
িালাে। োর সাথীরা োকির দনযোেকন অদেষ্ঠ হকয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িরবাকর একস আল্লাহর দনেট সাহাযয প্রাথেনা 
েরল। োর দনেট মিা‘আ িাইল এবং আল্লাহর দনেট সাহাযয িাওয়ার 
জনয আকবিন জানাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকিরকে 
আল্লাহর সাহাযয লাভ ও োকির সহকযাদ ো েরার প্রদেশ্রুদে দিকলন 
এবং বলকলন, মযষ পদরর্দে মেবলই েুত্তােীকির জনয।  
খাব্বাব ইবন আরে রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 
এেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ো‘বা ঘকরর ছায়ােকল 
এেদট িািরকে বাদলয বাদনকয় শুকয় দছল। আেরা োকে বললাে, মহ 
আল্লাহর রাসূল! আপদন দে আোকির জনয আল্লাহর দনেট সাহাযয 
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প্রাথেনা েরকবন না? আোকির জনয মিা‘আ েরকবন না? েখন রাসূল 
আোকির বলকলন, 

فيحفر لـه يف األرض، فيجعل فيها، فيجاء  قد اكن من قبلكم يؤخذ الرجل»
باملنشار فيوضع ىلع رأسه فيجعل نصفني، ويمشط بأمشاط احلديد ]ما دون عظامه 
نه هذا األمر، حىت يسري  من حلم وعصب[، فما يصده ذلك عن دينه، واَّلله يلُتَمه
الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال اَّلله واذلئب ىلع غنمه، ولكنكم 

 .«تستعجلون
“মোোকির পূকবের উম্মেকির অবস্থা দছল, োকির এেজন মলােকে ধ্কর 
আনা হে, োরপর যেীকন োর জনয  েে খনন েরা হে এবং োকে 
োকে দনকেপ েরে। োরপর োর জনয েরাে আনা হে, আর মস 
েরাে িারা োর োথাকে দিখণ্ড েকর োকে হেযা েরা হে। আবার 
মোকনা মোকনা সেয় োউকে োউকে মলাহার দিরুদন দিকয় আিে দিকয় 
োর হাে মথকে োংস ও িােো েুকল দনকয় আলািা েরা হে। এে বে 
দনযোেন সহয েরা সকেও োকিরকে িীন মথকে এে িুল পদরোর্ও 
এদিে মসদিে েরকে পারে না। (রাসূল বকলন) আদে আল্লাহর যপথ 
েকর বলদছ, আল্লাহ ো‘আলা অবযযই এ িীনকে পদরপূর্ে েরকব। 
এেনদে এেজন সফরোরী সুনায়া মথকে হাজরা-োওে পযেন্ত দনরাপকি 
ভ্রের্ েরকব, মস োর দনরাপত্তার জনয এেোত্র আল্লাহ ছাো আর 
োউকে ভয় েরকব না। েকব মোেরা হকল এেন জাদে, যারা 
োোহুোকে পছন্দ ের”।17  

                                                           
17 সহীহ বুখারী, দেোবুল োনাকেব পদরকেি: ইসলাকে নবুওয়াকের আলােে 
৬১৯/৬, ৩৬১২। আনসারীকির োনাকেব অধ্যায়: পদরকেি, েক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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দনরপরাধ্ েুসদলেকির ওপর েুযদরেকির দনযোেন দিন দিন আরও 
োরাত্মে আোর ধ্ারর্ েরদছল। আল্লাহর ওপর ঈোন আনা, হে গ্রহর্ 
েরা, আল্লাহর িীকনর ওপর অদবিল থাো এবং দনকরট োওহীকির প্রদে 
িা‘ওয়াে ও েূদেেপূজাকে প্রেযাখযান েরাই দছল োকির এেোত্র 
অপরাধ্। 
ছয়: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুযদরেকির পে মথকে দবদভন্ন 
ধ্রকনর দনযোেন সহয েকর যাকেন। দেন্তু েুযদরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োর অনুসারী েুসদলেকির ওপর শুধু্ দনযোেন 
েকরই োন্ত নন, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োর 
আদনে িীকনর প্রদে োকির দবকিষ ও মোভ এেই েীব্র দছল, মযষ 
পযেন্ত োরা মোকনা প্রোর উপায় অন্তর না মিকখ োর নােকেও সহয 
েরকে পারে না। ফকল োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
নােদটকে দবেৃে ও পদরবেেন েকর মিয়। প্রদেদহংসা ও দবকিষ বযে ময 
নােদট িারা োর প্রযংসা মবাঝাকো অথোৎ েুহাম্মাি ো পদরবেেন েকর, 
ময নাে িারা োর বিনাে বুঝায় অথোৎ েুযাম্মাে, মস নাে বকল ডােকে 
আরম্ভ েকর। আর যখন োরা োর নাে উকল্লখ েরে, েখন োরা 
বলে, আল্লাহ ো‘আলা েুযাম্মাে এর সাকথ এ আিরর্ েকরন। অথি 

                                                                                                                  

আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োর সাহাবী র্ েক্কায় েুযদরেকির পে মথকে মযসব 
দনযোেকনর সমু্মখীন হন, োর বর্েনা। দেোবুল ইেরাহ।  
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েুযাম্মাে োর নাে নয় এবং এ নাকে দেদন পদরদিদেও নয়।18 রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন, 

 عين شتم قريش، ولعنهم؟! يشتمون مذمماً، ويلعنون أال تعجبون كيف يرصف اَّلله » 
 «مذمماً، وأنا حممد

“মোেরা দে আিযেকবাধ্ ের না! আল্লাহ ো‘আলা েীভাকব েুরাইযকির 
অদভযাপ ও  াল-েন্দকে আোর মথকে প্রদেহে েকরন। োরা 
েুযাম্মােকে  াদল মিয় ও অদভযাপ েকর, আদে েুযাম্মাে নই আদে হলাে 
েুহাম্মাি।19 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের পাাঁিদট নাে আকছ। 
োর েকধ্য োর এেদট নােও েুযাম্মাে মনই”।20 
সুরা লাহাব অবেীর্ে হওয়ার পর আবূ লাহাকবর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িরবাকর আকস। েখন োর হাকে এে েুদষ্ট 
পাথর দছল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েখন আবূ বের 
রাদিয়াল্লাহু আনহু মে সাকথ দনকয় েসদজকি বসা দছকলন। মস োকির 
উভকয়র োকছ আসকল, আল্লাহ ো‘আলা োর িৃদষ্ট মথকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে আোল েকর মফকল। ফকল মস এে োত্র আবূ 
বের রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাো আর োউকে মিখকে পারদছল না। মস 
বলল, মহ আবু বের! মোোর সাদথ মোথায়? আোর দনেট সংবাি 
মপৌঁকছকছ, মস নাদে আোর িুনোে েকর! আদে যপথ েকর বলদছ! আজ 
যদি আদে োকে মপোে, োহকল আদে এ পাথর গুকলা োর োথায় 

                                                           
18 মিখুন: ফেহুল বারী: ৫৫৮/৬। 
19 সহীহ বুখারী, দেোবুল োনাকেব, হািীস নং ৫৫৪/৬, ৩৫৩৩। 
20 সহীহ বুখারী, দেোবুল োনাকেব, হািীস নং ৫৫৪/৬, ৩৫৩৩। 
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দনকেপ েরোে। এেদট েথা েকন রাখকব, আদে এেজন েদব এ বকল 
মস এেদট োবয বকল,  

اً عصيناــــــــُمَذمم  

أبينا ودينه قليناوأمره   
“আেরা েুযাম্মােকে প্রেযাখযান েরলাে, োর দনকিেযকে অস্বীোর 
েরলাে এবং োর িীনকে ঘৃর্া েরলাে।” 
েুযদরেরা েুসদলেকির ওপর সব ধ্রকনর যুলুে দনযোেন অদবরাে িাদলকয় 
মযকে লা ল। েুসদলেকির জনয োকির যুলুে-দনযোেকনর হাে মথকে 
রো পাওয়ার মোকনা উপায় অবদযষ্ট রইল না। দেন্তু োকির যুলুে 
দনযোেন সকেও েুসদলেকির সংখযা দিন দিন বােকে লা ল। েুসদলেকির 
সংখযা যে বােকে দছল, োকির দনযোেন েরার োত্রাও দিন দিন বােকে 
দছল। োরা েুসদলেকির ওপর যুলুে দনযোেকনর সাকথ সাকথ ইসলাে ও 
েুসদলেকির দবরুকি নানাদবধ্ অপপ্রিার ও েথয সন্ত্রাস িালাে। আল্লাহর 
দহফাযে ছাো োকির বাাঁিার আর মোকনা উপায় দছল না। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দনকজ আল্লাহর দহফাযকে দছকলন। োরপর 
োর িািা আবূ োদলব েক্কায় োকে দনরাপত্তা মিন; যার োরকর্ োর 
দনরাপত্তা দনকয় মেেন মোকনা আেংে দছল না। দেন্তু রাসূকলর সাকথ 
যারা ঈোন আনদছল মসসব েুসদলেকির ওপর োদফরকির দনযোেন 
মোকনা ক্রকেই বাধ্া দিকয় রাখা যাদেল না। েুযদরেকির দনযোেকনর 
ফকল অসহয হকয় অকনকেই োরা যান, আবার মেউ মেউ এেন আকছন, 
যারা োকির যুলুে দনযোেন সহয েকর মোকনা রেে মবাঁকি আকছন। 
েুসদলেকির একহন নাজুে পদরদস্থদে মিকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকির আদবদসদনয়ায় দহজরে েরার অনুেদে মিন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের অনুেদে মপকয় সবেপ্রথে বাকরাজন 
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সাহাবী িারজন নারী উসোন ইবন আফ ফাকনর মনেৃকত্ব আদবদসদনয়ায় 
প্রথে দহজরে আরম্ভ েকরন। োরা যখন সেুকদ্রর েীকর মপৌঁছকলন, 
েখন আল্লাহ ো‘আলা োকির জনয িু’দট মনৌোর বযবস্থা েকর মিন। এ 
িু’দট মনৌো মযাক  োরা িীঘে পথ অদেক্রে েকর আদবদসদনয়ার োদটকে 
মপৌঁকছন। এ ঘটনাদট দছল নবুওয়াকের পঞ্চে বছর রজব োকস। 
েুরাইযরা েুসদলেকির দহজরকের খবর জানকে মপকর, মোকনা প্রোর 
োল দবলম্ব না েকর োকিরকে ধ্রার জনয দপছু মনয় এবং অনুসন্ধাকন 
মবর হকয় পকে। োলায েরকে েরকে োরা একেবাকর নিীর সদন্নেকট 
মপৌঁকছ। দেন্তু েথায় োরা োউকে পায় দন এবং েুসদলেকির ধ্রার ময 
মিষ্টা োরা িাদলকয়দছল ো বযথে হয়। এ দিকে েুসদলে র্ দনরাপকি 
আদবদসদনয়ায় মপৌঁকছ যায় এবং মসখাকন োরা দনরাপকি বসবাস েরকে 
থাকে। েকয়েদিন পর োকির দনেট খবর মপৌঁছল, েুরাইযরা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে এখন আর েষ্ট মিয় না এবং োরা 
ইসলাকের আনু েয মেকন মনয়। এ খবর শুকন োরা আদবদসদনয়া মথকে 
পুনরায় েক্কার উকদ্দকয রওয়ানা মিয়। োরা যখন েক্কার দনেট একস 
মপৌঁছল, েখন জানকে পারল, োকির দনেট ময খবরদট মপৌঁছল, ো দছল 
দেথযা ও বাকনায়াট। দবষয়দট দনদিে হওয়ার পর োরা মেউ মেউ 
আবার আদবদসদনয়ায় দফকর ম ল আর মেউ মেউ আশ্রয় দনকয় েক্কায় 
প্রকবয েরল। যারা েক্কায় প্রকবয েরল, োকির েকধ্য আবু্দল্লাহ ইবন 
োসূি রাদিয়াল্লাহু আনহু দছল অনযেে। আবার মেউ মেউ োকরা মোকনা 
আশ্রয় না দনকয় ম াপকন েক্কায় প্রকবয েকর। এ ঘটনার পর েুসদলেকির 
ওপর োদফরকির দনযোেন আরও বৃদি মপল। যারা েক্কায় প্রকবয েরকছ, 
োকির প্রদে েুযদরেকির দনযোেকনর োত্র আরও বাদেকয় দিল। অবস্থার 
অবনদে মিকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দিেীয়বার 
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েুসদলেকির আদবদসদনয়ায় দহজরকের অনুেদে মিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের অনুেদে মপকয় দেরাদয জন েুসদলে যাকির েকধ্য 
আম্মার ইবন ইয়াকসর ও নয়জন নারী দছল, োরা সবাই আদবদসদনয়ায় 
দহজরে েকরন। এরা আদবদসদনয়ায় নাজ্জাযী বািযাহ’র অধ্ীকন 
দনরাপকি বসবাস েরদছল। েক্কার েুযদরেরা যখন জানকে পারল, এরা 
আদবদসদনয়ায় অবস্থান েরকছ, েখন োরা নাজ্জাযী বািযাহ’র দনেট 
উপকটৌেন দিকয় েুসদলেকির দবপকে েেে মলাে পািাকলন, োরা 
োকে প্রস্তাব দিল, মস মযন েুসদলেকিরকে োর মিয মথকে মবর েকর 
দিকয় োকির হাকে মছকে মিয়। নাজ্জাযী বািযাহ োকির মথকে 
দবস্তাদরে জানার পর োকির প্রস্তাব প্রেযাখযান েকরন এবং েুসদলেকির 
োকির হাকে েুকল দিকে নারাদজ প্রোয প্রোয েকরন। বািযাহ োকির 
হাদিয়া গ্রহর্ না েকর, হািীয়া োকির হাকে মফরে মিন। োরপর 
েুসদলে র্ আদবদসদনয়ায় দনরাপকি অবস্থান েরকে থাকেন। দেন্তু 
খাইবকরর োরা বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট 
আবার দফকর আকসন।21  
আট: 
েুরাইযরা ইসলাকের অগ্রযাত্রা, েুসদলেকির সংখযা দিন দিন বৃদি পাওয়া 
এবং আদবদসদনয়ায় যারা দহজরে েরকছ, োকির প্রদে বািযাহ নাজাসীর 

                                                           
21 মিখুন: যািুল ো‘আি ২৩/৩, ৩৬, ৩৮; সীরাকে ইবন দহযাে ৩৪৩/১; ইোে যাহবী 
রহ.-এর োদরখুল ইসলাে সীরাে অধ্যায় পৃ. ১৮৩; দবিায়া ওয়ান দনহায়া ৬৬/৩, 
োহেুি যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী ১০৯, ৯৮/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া 
েুদহব্ব: পৃ. ১২০, আর-রাহীেুল োখেুে ৮৯। 
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ইদেবািে েকনাভাব, ইজ্জে, সম্মান ও মেহোনিাদর মিকখ ইসলাকের 
প্রদে োকির দবকিষ ও প্রদেদহংসা আরও বহুগুকর্ মবকে ম ল। োরা 
নেুন েকর োকির দবরুকি পিকেপ গ্রহর্ েরকে আরম্ভ েকর। বনী 
হাকসে, বনী আবু্দল েুত্তাদলব ও বনী আবকি েুনাকফর দবরুকি োরা 
বয়েট েরার দবষকয় এেেে হয়। োরা মঘাষর্া দিল, যেদিন পযেন্ত 
েুহাম্মািকে োকির হাকে েুকল মিওয়া না হকব, েেদিন পযেন্ত োকির 
সাকথ মোকনা মবিা-মেনা েরকব না, দববাহ-সািী দিকব না, মোকনা প্রোর 
েথা-বােো, উিা-বসা ও মলন-মিন েরকব না। োরা এ দবষকয় এেদট 
িুদিনাো ধেদর েকর, োবা ঘকরর দ লাকফর সাথ ঝুদলকয় মিয়। এেোত্র 
আবূ লাহাব ছাো বনী হাকযে, বনী েুত্তাদলকবর েুদেন োদফর সবাই এ 
িুদির োরকর্ দনকষধ্াজ্ঞার আওোয় পকে যায়। আবূ লাহাব রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দবরুকি োদফরকির সহকযা ী দছকলন 
বকল, োকে োদফররা োকির িকলর অন্তভুেি েকর মনয়। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের নবুওয়াে লাকভর সপ্তে বছর 
েুহাররকের িাাঁকি োদফররা োকে শুয়াকব আবী োকলকব  ৃহবন্দী েকর 
রাকখ এবং োর ওপর দনকষধ্াজ্ঞা আকরাপ েকর। ফকল োরা অদে েকষ্ট 
বন্দীিযায় জীবন যাপন েরকে থাকে। প্রায় দেন বছর পযেন্ত োকির 
খািয ও পানীয় সাপ্লাই মিওয়া বন্ধ েকর মিয়, োকির সাকথ মযা াকযা  
দবদেন্ন রাকখ এবং োকির সাকথ যাবেীয় মলন-মিন েরা মথকে দবরে 
থাকে। ফকল োকির েকষ্টর আর মোকনা অন্ত রইল না। সীোহীন 
িূকভোক র েকধ্য োকির জীবন যাপন েরকে হয়। এেনদে েুধ্ার জ্বালায় 
শুয়াকব আদব োদলকবর অভযন্তর মথকে বাচ্চাকির োন্নাোদটর আওয়াজ ও 
দিৎোর বাদহর মথকে মযানা মযে। এভাকব দেন বছর অদেবাদহে হয়। 
োরপর আল্লাহ ো‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে 
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িুদিনাো সম্পকেে জাদনকয় মিন ময, এেদট উই মপাো পািাকনা হকয়কছ, 
মস এেোত্র আল্লাহর নাে ছাো আর মযসব যেোবলী োকে মলখা দছল, 
ো সবই মখকয় মফলকছ।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর িািা আবূ োদলবকে দবষয়দট 
জানাকল, দেদন েুরাইযকির দনেট দ কয় বলকলন, েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকছ, মোোকির িুদি নাোয় এেোত্র আল্লাহর 
নাকের অংয ছাো বােী সবটুেু অংয মপাো মখকয় মফলকছ। যদি মস 
োর েথায় দেথুযে হয়, আদে োকে মোোকির মসাপিে েকর দিব। আর 
যদি সেযবািী হয়, োহকল মোেরা আোকির সাকথ ময িুদি েরছ, ো 
মথকে দফকর আসকব এবং আোকির ওপর যুলুে অেযািার েরা মথকে 
দবরে থােকব। োরা সবাই সেস্বকর বলল, েুদে এেদট ইনসাফ-পূর্ে 
েথা বকলকছ! োরপর োরা িুদিনাোদট নাোল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযভাকব সংবাি দিকলন, দিে মসভাকবই মিখকে 
মপল। এ ঘটনার পর োরা িুদি মথকে দফকর আসা-মো িূকরর েথা, 
বরং োকির েুফদর আকরা বৃদি মপল। নবুওয়াে লাকভর িয বছর পর, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োর সাথীরা শুয়াকব আবূ 
োদলকবর বন্দীযালা মথকে মবর হন। এ ঘটনার োত্র ছয় োস পর আবূ 
োদলব িুদনয়া মথকে দির দবিায় মনয়। আবূ োদলকবর েৃেুযর দেন দিন 
পর সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সহধ্েেীনী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা োরা যান।22  

                                                           
22 সীরাকে ইবন দহযাে ৩৭১/১; ইোে যাহাবী রহ.-এর োদরখুল ইসলাে, সীরাে 
অধ্যায় পৃ. ১২৬, ১৩৭; দবিায়া ওয়ান দনহায়া ৬৪/৩; যািুল ো‘আি ৩০/৩; োহেুি 
যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী ১০৯/২ এবং আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১১২। 
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িুদি ভঙ্গ হওয়ার পর, সাোনয সেকয়র বযবধ্াকন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িুই সহকযা ী আবূ োদলব ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 
আনহার েৃেুয হয়। োকির উভকয়র েৃেুযকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের অপূরর্ীয় েদে সাদধ্ে হয়। েুযদরেরা োকির েৃেুযকে 
োকির জনয সুকযা  দহকসকব োকজ লা ায়। েুযদরেকির পে মথকে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও েুসদলেকির ওপর দনযোেকনর 
োত্রা আরও মবকে যায় এবং োকির িুোঃসাহস সীো ছদেকয় যায়। োকির 
েৃেুযর পর সক াকত্রর োদফরকির দনযোেকন অদেষ্ঠ হকয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকয়কফর অদধ্বাসীরা োর িা‘ওয়াকে সাো দিকব, 
োর োওকের দবরুকি োকে সাহাযয েরকব অথবা োকে আশ্রয় দিকব এ 
আযা দনকয় োকয়ফ  েকনর সংেল্প েকরন। দেন্তু আযা আযাই থােল, 
বাস্তবায়ন হকলা না। মসখাকন দেদন মোকনা সাহাযযোরী দেংবা 
আশ্রয়িাো ও ইসলাে গ্রহর্োরী না মপকয় মসখান মথকেও হোয হকয় 
আবাকরা েক্কায় দফকর আকসন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকয়কফ োকয়কফর অদধ্বাসীকির মথকে এেন যুলুে দনযোেকনর সমু্মখীন 
হন, যা েক্কার োদফরকির যুলুে-দনযোেনকেও হার োদনকয় মিয়।23 

                                                           
23 যািুল ো‘আি: ৩১/৩, রাহীেুল োখেুে পৃ. ১১৩। 
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েৃেীয় পদরকেি:  
োকয়ফ  েকনর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 

িা‘ওয়ােী োযেক্রকের অবস্থা 
নবুওয়াকের িযে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এেরায 
আযা ও আোঙ্ক্ষা দনকয় োকয়ফ  েন েকরন। দেদন আযা েরদছকলন, 
সােীকফর মলাকেরা হয়ে োর িা‘ওয়াে েবুল েরকব এবং োকে 
সাহাযয সহকযাদ োয় এদ কয় আসকব। োই স্বীয় ম ালাে যাকয়ি ইবন 
হাকরসা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাকথ দনকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকয়কফর উকদ্দকযয রওয়ানা মিন। পদথেকধ্য দেদন যে 
মলাকের সাকথ অদেক্রে েকরন, প্রকেযেকে ইসলাকের িা‘ওয়াে মিন 
এবং আল্লাহর ওপর ঈোন আনার আহ্বান েকরন। দেন্তু অেযন্ত িুোঃকখর 
দবষয় হকলা, এেজন মলােও োর ডাকে সাো মিয় দন এবং ইসলাে 
েবুল েকর দন।  
এে. োকয়ফ বাসীকির িা‘ওয়াে দিকে দ কয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের দহেোহ ও বুদিেত্তা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকয়কফ মপৌঁকছ, প্রথকে োকয়কফর 
সরিারকির ইসলাকের িা‘ওয়াে মিন। দেদন প্রথকে োকির দনেট দ কয় 
োকির সাকথ বকসন এবং োকির সাকথ েথা-বােো ও দবদভদন্ন ধ্রকনর 
আলাপ আকলািনার োধ্যকে োকির দনেট ইসলাকের িা‘ওয়াে মপয 
েকরন। োরপর োকির দেদন ইসলাে েবুল েরার িা‘ওয়াে মিন। 
োরা োর িা‘ওয়াকে মোকনা প্রোর সাো না দিকয় ইসলাকের 
িা‘ওয়ােকে প্রেযাখযান েকর। দেন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকির দবষকয় মোকনা প্রোর হোয না হকয়, োর িা‘ওয়াে িাদলকয় 
যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকয়কফ টানা িযদিন 
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অবস্থান েকরন। োকয়কফ দেদন োর সব মিষ্টা ও মেৌযল বযয় েকরন। 
দেন্তু এেজন মলােও ইসলাে েবুল েরল না, োরা শুধু্ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট আসল, আর োর সাকথ েথা 
বকল িকল ম ল এবং োরা আল্লাহর নবীকে োোোদে এ এলাো মছকে 
িকল মযকে বলল। োরা োকয়কফর মছাট মছাট বাচ্চা ও খারাব 
মলােকিরকে োর দবরুকি মেদপকয় েুকল এবং োকে েষ্ট মিওয়ার জনয 
োর দপছকন মলদলকয় মিয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন 
বুঝকে পারল, োকয়কফর মলাকেরা আর ঈোন আনকব না, েখন মস 
োকয়ফ মথকে মবর হকয় িকল আসকে দছল। দেন্তু োদফর মবঈোনরা 
েখকনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ওপর যুলুে-দনযোেন 
িালাকনা বন্ধ েকর দন। োরা োকির ম াকত্রর মলােকির িু’দট োোকর 
দবভি েকর রাস্তার িু’ পাকয িাে েদরকয় মিয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মবর হওয়ার সেয় সাদরবি হকয় োকে  াদল দিকে 
থাকে এবং োর উপর বৃদষ্টর েকো পাথর দনকেপ েরকে থাকে। 
পাথকরর আঘাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের পদবত্র মিহ 
রিাি হকয় পকে। োর যরীর মথকে রি প্রবাদহে হকয়, ো পা পযেন্ত 
 োয়। ফকল োর জুোিয় রকি রদঞ্জে হকয় লাল হকয় যায় এবং োর 
জুোর েকধ্য রকির জোট মবকধ্ যায়। যাকয়ি ইবন হাকরসা রাদিয়াল্লাহু 
আনহু দযদন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাথী দছকলন, জীবন 
বাদজ দিকয় মস দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মথকে পাথকরর 
আঘােকে প্রদেহে েরদছল। আল্লাহর নবীকে বাাঁিাকনার জনয দেদন 
দনকজকে ডাল দহকসকব বযবহার েরল। যার োরকর্ োকির দনদেপ্ত পাথর 
োর োথায় িরে আঘাে হাকন এবং মসও রিাি হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকয়ফ মথকে িুোঃখ ভারাক্রান্ত েন দনকয় পুনরায় 
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েক্কায় দফকর আকসন। েক্কার পকথ আল্লাহ ো‘আলা দজবরীল আলাইদহস 
সালােকে পাহাকের দফদরযোসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
দনেট পািান, মস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট 
অনুেদে মিকয় বলল, আপদন যদি অনুেদে মিন োহকল আেরা 
আপনাকে ময রিাি েরকছ, োর বিলা মনই। আপদন বলকল, িুই 
পাহাকের োকঝ অবদস্থে েক্কাবাসীকির পাহােিয় িারা দনকেদষে েকর 
দিই। দেন্তু িয়ার নবী োকির প্রস্তাকব সম্মদে মিন দন এবং োকির 
ধ্বংস েরার অনুেদে মিন দন।24  
িুই. পাহাকের দফদরযোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 

দহেেেপূর্ে ও জ্ঞান ভে উত্তর 
আকয়যা রাদিয়াল্লাহু আনহা মথকে বদর্েে, দেদন এেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে দজজ্ঞাসা েকরন,  

لقد لقيت من قومك ]ما » هل أىت عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: يا رسول اهلل»
لقيت[، واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفيس ىلع ابن عبد يايلل 

تَِفق بن عبد َكل، فل م جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم ىلع وجيه، فلم أس 
إال بقرن اثلعالب، فرفعت رأيس، فإذا أنا بسحابة قد أظلتين، فنظرت فإذا فيها 

قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث  جربيل، فناداين: فقال: إن اَّلله 
داين ملك اجلبال وسلم يلّع، ثم إيلك ملك اجلبال تلأمره بما شئت فيهم، قال: فنا

قال: يا حممد! إن اَّلله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك اجلبال، وقد بعثين رِّب إيلك 
ِبق عليهم األخشبني ط 

ُ
فقال لـه رسول اَّلله  «تلأمرين بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أ

                                                           
24 যািুল ো‘আি: ৩১/৩; আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১২২; দবিায়া ওয়ান দনহায়া: 
১৩৫/৩; হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: পৃ. ১৩২; আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১২২। 
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 وحده ال بل أرجو أن خيرج اَّلله من أصالبهم من يعبد اَّلله »صىل اهلل عليه وسلم: 
 .«يرشك به شيئاً 

“মহ আল্লাহর রাসূল! উহুকির যুকির দিন আপনার ওপর ময দবপযেয় 
মনকে আকস, োর মিকয় েদিন আর মোকনা দবপি বা দবপযেয় আপনার 
ওপর মনকে আসদছল দে? দেদন বকলন, আোর ওপর এর মিকয় আরও 
অদধ্ে েদিন দবপি ও দবপযেয় মনকে আকস আোবার দিন। মস দিন 
আদে এেদট েেোদন্তে িুঘেটনার সমু্মখীন হই। যখন আদে আোকে 
ইসলাকের িা‘ওয়াকের জনয আবকি ইয়াদলল ইবন আবকি োলাল25 এর 
সমু্মকখ মপয েদর, েখন োরা আোর ডাকে সাোকো মিয় দন, বরং 
আোকে অেথয ভাষায়  াদল- ালাজ েকর এবং আোকে অপোন েকর। 
আর যখন আদে োকির মথকে হোয হকয় িুোঃখ-ভারাক্রান্ত হৃিয় েক্কার 
দিকে দফকর আদস, েখন আোর মোকনা হুয দছল না, যখন োরনুস 
সায়াকলব26 একস মপৌঁদছ, েখন আোর হুয হয়। েখন আদে আোকযর 
দিকে োথা উাঁিু েকর মিদখ এেদট োকলা মেঘ একস আোকে ছায়া মিয়। 

োকে োদেকয় মিদখ োকে দজবরীল আলাইদহস সালাে অবস্থান েরকছ। 
মস আোকে মডকে বকল, আল্লাহ ো‘আলা আপনার োওকের েথা এবং 
আপনার সাকথ োরা ময বযবহার েরকছ ো শুকনকছন। আল্লাহ ো‘আলা 
পাহাকের দফদরযোকে আপনার দনেট পাদিকয়কছন, যাকে আপদন োকির 

                                                           
25 আবকি ইয়ালাল ইবন োলাল হল, সােীফ ম াকত্রর বে বে সরিার র্। 
26 এদট এেদট স্থাকনর নাে। আহকল নাজকির মলােকির হকজর দেোকের স্থান। এ 
জায় াদটকে োরনুল োনাকযল ও বলা হকয় থাকে। বেেোকন োকে সাইলুল েবীর 
নাকে আখযাদয়ে েরা হয়। আকরা দবস্তাদরে জানার জনয মিখুন: ফেহুল োদির: 
১১৫/৬। 
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দবষকয় যা দসিান্ত মিন, োরা োই েরকব। োরপর পাহাকের দফদরযো 
আোকে সালাে মিয় এবং বকল, মহ েুহাম্মাি! আল্লাহ ো‘আলা আপনার 
ও আপনার োওকের েথা খুব ভাকলাভাকবই মযাকনন। আদে হলাে 
পাহাে দনয়ন্ত্রর্োরী দফদরযো! আোকে আোর রব আপনার দনেট 
পাদিকয়কছন, আপদন আোকে যা আকিয েকরন োই আদে বাস্তবায়ন 
েরব। আপদন যদি িান আদে োকিরকে উভয় পাহাে িারা িাপা দিকয় 
োকির দনকেদষে েকর দিই। এ প্রস্তাকবর উত্তকর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, না, েুদে োিকর ধ্বংস েকরা না! োরর্, 
হকে পাকর আল্লাহ ো‘আলা োকির বংযধ্র মথকে এেন মলােকির সৃদষ্ট 
েরকবন, যারা এে আল্লাহর ইবািে েরকব োর সাকথ োউকে যরীে 
েরকব না।”27 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির ময উত্তর মিন, োকে দেদন 
ময েে বে বযদিকত্বর অদধ্োরী দছকলন ো স্পষ্ট হয়, োর েহান 
বযদিকত্বর পদরিয় ফুকট উকি এবং আল্লাহ ো‘আলা ময োকে েহা 
িদরকত্রর অদধ্োরী েকরন, এ উত্তর দছল োর এেদট জ্বলন্ত প্রোর্। 
এছাো এখাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর স্বজাদেকির 

                                                           
27 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: োখলুকের সৃদষ্টর সূিনা, পদরকেি: মোোকির মেউ যখন 
বকল আেীন, আসোকনর দফদরযোও আেীন বকল। যখন মোোকির আেীন 
দফদরযোকির আেীন বলার সাকথ দেকল যায় েখন োর অেীকের সেস্ত ম ানাহ 
োফ হকয় যায়: ৩১২/৬। সহীহ েুসদলে, এেই যকব্দ দেোবুল দজহাকি। পদরকেি: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুনাদফে ও েুযদরেকির পে মথকে মযসব 
দনযোেকনর স্বীোর হন োর বর্েনা প্রসংকঙ্গ: ৩২১/৬, হািীস নং ৩২৩১। 
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প্রদে েেটা আন্তদরে, ধধ্যেযীল ও সহেেেী োর বাস্তবো উজ্জ্বল হকয় 
উকি। আল্লাহ ো‘আলা োর সেথেকন বকলন,  

َةٖۡ﴿ َِّماۡرَۡح  َِّنۡٱۡفَب ۡ م  م  َتۡلَه  ِلِّ ِّۡ  [159]آل عمران: ﴾ّللَّ
“আল্লাহর অপার অনুগ্রকহ েুদে োকির সাকথ নেনীয়ো প্রিযেন ের”। 
[সূরা আকল ইেরান, আয়াে ১৫৯]  
আল্লাহ ো‘আলা আরও বকলন, 

َةٗۡ﴿ ۡرَۡح  ر َسل َنََٰكۡإِّلَّ
َ
أ ۡا ِّل َعَٰلَمِّيََۡۡوَما  [107]األنباء: ﴾ل 

“আদে মোোকে জ কের জনয রহেেস্বরূপ মপ্ররর্ েকরদছ।” [সূরা 
আল-আদম্বয়া, আয়াে: ১০৭] 
আল্লাহ ো‘আলার রহেে ও যাদন্ত বদষেে মহাে োর ওপর। 28 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে নখলাকে েকয়েদিন অকপো 
েকরন। োরপর দেদন পুনরায় েক্কায় দফকর আসার প্রদেজ্ঞা েকরন। 
েক্কায় দেদন নেুনভাকব োনুষকে ইসলাকের িা‘ওয়াে এবং আল্লাহর পে 
মথকে অদপেে দরসালাকের গুরু িাদয়ত্ব মপৌঁছাকনার উকদ্দকযয নেুন 
আদঙ্গকে োজ েরা প্রেযয় বযি েকরন। োর এ সংেকল্পকর েথা বযি 
েরার পর যাকয়ি ইবন হাকরসা োকে বলল, মহ আল্লাহর রাসূল! আপদন 
আবার েীভাকব েক্কায় প্রকবয েরকবন? অথি োরা আপনাকে েক্কা 
মথকে মবর েকর দিকয়কছ। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকে বকলন29 ,  

 .«اَّلله نارص دينه، ومظهر نبيه  جاعل ملا ترى فرجاً وخمرجاً، وإنيا زيد، إن اهلل» 

                                                           
28 মিখুন: ইবনুল োইকয়যে রহ.-এর যািুল ো‘আি ৩৩/৩।  
29 মিখুন: ইবনুল োইকয়যে রহ.-এর যািুল ো‘আি ৩৩/৩। 
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“মহ যাকয়ি! আল্লাহ ো‘আলা অবযযই েুদে ময অবস্থা মিখছ, োর 
এেদট সোধ্ান এবং উপায় মবর েরকব। আল্লাহ ো‘আলা োর িীনকে 
অবযযই সাহাযয েরকব এবং োর নবীকে দবজয়ী েরকব।” 
দেন. েক্কায় প্রকবকয দহেেে অবলম্বন 
োকয়ফ মথকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েক্কার দিকে 
রওয়ানা মিন এবং েক্কার দনেকট একস দেদন েুে‘ঈে ইবন ‘আদির 
দনেট োকে আশ্রয় মিওয়ার প্রস্তাব দিকয় এেজন মলাে পািান। 
েুে‘ঈে প্রস্তাব মপকয় বলল, দিে আকছ, আদে োকে আশ্রয় দিব। মস 
োর মছকল-সন্তান ও োওকের মলােকির মডকে বলল, মোেরা েুহাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনরাপত্তা দনদিে েরকে অস্ত্র-যস্ত্র দনকয় 
বায়েুল্লাহর দনেট অবস্থান নাও; আদে েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লােকে আশ্রয় দিকয়দছ। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে যাকয়ি ইবন হাকরসাকে সকঙ্গ দনকয় েক্কায় প্রকবয েকরন, 
েসদজকি হারাকের দনেট মপৌছকল েুে‘ঈে ইবন ‘আদি োর আকরাহকর্র 
উপর িাাঁদেকয় মঘাষর্া মিন, মহ েুরাইয সম্প্রিায়! আদে েুহাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে আশ্রয় দিকয়দছ। সুেরাং মোেরা মেউ 
োকে অপোন েরকে পারকব না মোকনা প্রোর োরধ্র েরকে পারকব 
না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েক্কায় প্রকবয েরার পর 
মরােকন ইয়ােদনকে স্পযে েকরন এবং িুই রাোে সালাে আিায় 
েকরন। োরপর েুে‘ঈে ইবন ‘আদি ও োর মছকলকির দনরাপত্তা 
মবষ্টনীকে োর ঘকর দফকর যান।30  
                                                           
30 যািুল ো‘আি: ৩৩/৩; আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১২৫; দবিায়া ওয়ান দনহায়া 
১৩৭/৩; আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১২২। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকয়ফ মথকে দফকর একস েক্কায় 
দিেীয়বার প্রকবয, োকির ইসলাকের দিকে িা‘ওয়াে মিওয়ার দবষকয় 
োর িৃঢ় প্রেযয় বযি েরা এবং োনুষ োর ডাকে সাো না মিওয়াকে 
োর ধনরায না হওয়া স্পষ্ট প্রোর্ েকর, দেদন ময েে বে প্রেযয়ী, 
েহান ও সাহসী দছকলন। োকয়কফর অদধ্বাসীকির িা‘ওয়াে দিকে দ কয় 
োর সব মেৌযল মফল হওয়ার পরও, দেদন িা‘ওয়াকের জনয আবাকরা 
নেুন মেৌযকলর সন্ধান েরকে থাকে। েীভাকব োনুষকে আল্লাহর সাকথ 
সমৃ্পি েরা যায় এ দিন্তায় দেদন দছকল সব সেয় দবকভার।  
একে এ েথা দিবাকলাকের েকো স্পষ্ট হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে িা‘ওয়াকের মেকত্র যে রেে মেৌযল অবলম্বন েকরন, 
এেজন িা‘ঈর জনয এগুকলাই হকলা, অনুেরর্ীয় আিযে। োরর্, দেদন 
হকলন, সব দেছুর উস্তাি; োর মিকয় বে িা‘ঈ আর মেউ মোকনা দিন 
হকে পারকব না। দেদন যখন োকয়কফ  েন েকরন, প্রথকে দেদন 
োকয়কফর বে বে মনোকির ইসলাকের িা‘ওয়াে মিন। োরর্, দেদন 
জানকেন বে বে মনোরা যখন ইসলাকে প্রকবয েরকব, েখন অবদযষ্ট 
ম াকত্রর মলাকেরা োকির মিকখ মিকখ অদে সহকজই ইসলাে গ্রহর্ 
েরকব।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের রিাি হওয়া প্রোর্ েকর যারাই 
োনুষকে আল্লাহর পকথর িা‘ওয়াে দিকব, োকির অবযযই দবপকির 
সমু্মখীন এবং দনযোেকনর স্বীোর হকে হকব। যে বে দহেেেই 
অবলম্বন েরুে না মেন, োকিরকে অবযযই ঈোকনর পরীো দিকে 
হকব।  
আল্লাহ ো‘আলা োর নবীকে জ ে বাসীর জনয রহেে দহকসকবই 
পািান। এ োরকর্ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ওপর 
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োদফরকির পে মথকে দবদভন্ন ধ্রকনর অোনদবে ও অোনুদষে দনযোেন 
সকত্বও োর োওকের মলাকের দবরুকি দেদন মোকনা প্রোর বি-মিা‘আ 
েকর দন ও োকির অদভযাপ েকরন দন। পাহাকের দনয়ন্ত্রে দফদরযো 
যখন োকির দনকেদষে বা ধ্বংস েকর দিকে িাইল, োকেও দেদন রাদজ 
হন দন। এেজন িা‘ঈর জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
আিযে মথকে অকনে দেছুই মযখার আকছ। মিখুন! যারা োর 
িা‘ওয়ােকে প্রেযাখযান েরল, োকির মহিাকয়কের বযাপাকর দেদন 
েখকনাই হোয হন দন, বরং দেদন আযা েকরন, োরা যদিও আোর 
িা‘ওয়াে গ্রহর্ েকর দন; দেন্তু হকে পাকর োকির বংকযর েকধ্য এেন 
এে প্রজকের আদভভোব হকব, যারা আোর এ িা‘ওয়াকের ওপর দবশ্বাস 
স্থাপন েরকব, আল্লাহর প্রদে ঈোন আনকব এবং আল্লাহর সাকথ োউকে 
যরীে েরকব না।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকয়ফ হকে েক্কায় দফকর আসার 
ঘটনায় আেরা আরও অকনে বুদিেত্তা ও দহেেে মিখকে পাই, ো 
হকলা, দেদন েুে‘ঈে ইবন ‘আদির দনরাপত্তা দনকয়ই েক্কায় প্রকবয েকরন; 
এো এো প্রকবয েকরন দন। দেদন ইো েরকল হিোদরো অবলম্বন 
েরকে পারে। িুোঃসাহস মিদখকয় হুট েকর প্রকবয েরকে পারে; দেন্তু 
দেদন ো েকরন দন, বরং দেদন এেদট দনয়কের আশ্রয় দনকয়কছন। সুেরাং 
এেজন িা‘ঈর জনয জরুরী হকলা, মস োর িা‘ওয়ােী েয়িাকন এেন 
মলােকে খুাঁজকব, ময োকে োর িুযেনকির আক্রের্ ও ষেযন্ত্র হকে 
রো েরকব এবং মোকনা প্রোর হিোদরো মিখাকব না। োরর্, হৎোরী 
দসিাকন্তর োরকর্ এেজন িা‘ঈ োর অদভষ্ট লকে মপৌঁছকে পাকর না। 
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অদভষ্ট লকে মপৌঁছকে হকল, োকে অবযযই দনয়কের আওোয় আসকে 
হকব।31  
িার. বাজার-ঘাট ও মলােসো ে স্থান ও দবদভন্ন মেৌসুকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িা‘ওয়াে 
নবুওয়াকের িযে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকয়ফ 
মথকে দফকর একস েক্কায় আবাকরা ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে আরম্ভ 
েকরন। দেদন সব সেয় এবং সব জায় ায় োনুষকে ইসলাকের দিকে 
িা‘ওয়াে মিওয়ার োকজ দলপ্ত থাকেন। হাট, বাজার, রাস্তা, ঘাট সব 
জায় ায় দেদন ইসলাকের িা‘ওয়াে িাদলকয় মযকেন। মযখাকন মযখাকন 
বাজার বসে মসখাকন দ কয় দেদন মলােকির িা‘ওয়াে দিকেন। 
জাদহদলয়যাকের যুক  উোজ, োজনা ও দজ-োজায নাকে দবদভন্ন বাজার 
দছল। মলাকেরা এখাকন সপ্তাকহ এেবার বা িুইবার এেত্র হে। এ ছাো 
ও আরবরা োকির বযবসা বাদর্জয,  ান-বাজনা ইেযাদির অনুষ্ঠান েরার 
জনয এ সব বাজারগুকলাকে এেত্র হে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে মসখাকন দ কয় োনুষকে ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকেন এবং 
োকির আল্লাহর প্রদে ঈোন আনার আহ্বান েরকেন। দবকযষ েকর 
হকজর মেৌসুে আসকল, আরকবর দবদভন্ন ম াকত্রর মলাকেরা েক্কায় এেত্র 
হে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এ সুকযা টাকে োকজ 
লা াকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে প্রদেদট ম াকত্রর দনেট 
আলািা আলািা েকর মযকেন এবং োকির দেদন ইসলাকের িা‘ওয়াে 

                                                           
31 মিখুন: েুস্তফা আস সাবায়ীর সীরাকে নববী িুরুস ও উপকিয, পৃ. ৫৮; যািুল 
ো‘আি ৩১/৩; আর-রাহীেুলা োখেুে, পৃ. ১২২; দবিায়া ওয়ান দনহায়া ১৩৫/৩; 
হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব, পৃ. ১৩২;  আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১২২। 
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দিকেন। শুধু্ ম াকত্রর মলােকির দনেট ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকয় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োন্ত হন দন, দেদন এেজন এেজন েকর 
প্রদেদট মলােকে োর িা‘ওয়াে মপৌঁদছকয় মিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সব সেয় োনুষকে েলযাকর্র প্রদে আহ্বান েকরন 
এবং ভাকলা োকজর প্রদে উৎসাহ প্রিান েরকেন। আবু্দর রহোন ইবন 
আদবয যানাি োর দপো মথকে বর্েনা েকরন, দেদন বকলন, বনী িাইল 
ম াকত্রর রাবীয়া ইবন উব্বাি নাকে এেজন েূখে মলাে আোকে জানান 
ময, আদে জাকহদলয়যাকের যুক  দযল-োযাজ বাজাকর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে মিদখ, মস সেকবে মলােকির বলকছ, মহ োনুষ 
সেল! মোেরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল ال هلإ إال اَّلله  يا أيها انلاس قولوا
 মোোরা অবযযই সফল হকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ تفلحوا

ওয়াসাল্লাকের দপছকন দপছকন দববর্ে মিহারার এেজন মলাে মলক  দছল, 
মস মলােকির বলকছ, মলােদট ধ্েেেযা ী, দেথুযে। মোেরা োর েথা 
মযাকনা না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযখাকনই মযে, মলােদট 
োর সাকথ সাকথ থােে এবং এ েথা বকল মবোে। আদে উপদস্থে 
মলােকির দজজ্ঞাসা েরলাে মলােদট মে? মলাকেরা বলল, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িািা আবূ লাহাব।32  
আওস ও খাযরাকজর মলাকেরাও আরবকির েকো হজ পালন েরার 
উকদ্দকযয েক্কায় আসে। আনসারী র্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের অবস্থা ও োর গুর্াগুর্ মিকখ বুঝকে পারল, এ হকলা, মস 

                                                           
32 েুসনাকি আহেি: ৪৯২/৩, ৩৪১/৪, হািীসদটর সনি হাসান। এেই সনকির পকে 
যাকহি আকছ। 
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নবী যার প্রদেশ্রুদে ইয়াহূিীরা আোকিরকে সুিীঘে োল পযেন্ত দিকয় 
আসদছল। যার োরকর্ োরা িাইে োর দনেট দ কয় োরাই আক  আক  
ইসলাে গ্রহর্ েরকব। দেন্তু োরা অজ্ঞাে োরকর্ এ বছর ইসলাে গ্রহর্ 
েরল না এবং েদিনায় দফকর ম ল।33  
নবুওয়াকের এ ারেে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দবদভন্ন 
ম াকত্রর মলােকির সাকথ আলািা আলািা বকস োকির দনেট ইসলাকের 
িা‘ওয়াে মপয েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এেদিন 
আোবাকয় দেনা দিকয় অদেক্রে েরদছল, েখন োর সাকথ ইয়াসরকবর 
ছয়জন যুবকের সাকথ মিখা হয়, োকির মিকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োল দবলম্ব না েকর োকির েকধ্য ইসলাকের িা‘ওয়াে মপয 
েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িা‘ওয়াে মপকয় োরা 
ইসলাকের িা‘ওয়াকে সাো মিয় এবং োর দরসালাকের ওপর ঈোন 
আকন। োরা দনকজরা ইসলাে েবুল েরার পর, োরা ইসলাকের 
িা‘ওয়াকের িাদয়ত্ব দনকয় োকির দনকজকির েওকের দনেট দফকর যায়। 
োকির িা‘ওয়াকের বকিৌলকে আনসারকির প্রদেদট ঘকর ঘকর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োর িা‘ওয়াকের আকলািনা মপৌঁকছ 
যায়।34  
পরবেেী বছর দছল (নবুওয়াকের বাকরােে বছর) দবদভন্ন অঞ্চল মথকে 

                                                           
33 যািুল ো‘আি ৪৩/৩, ৪৪; োরীকখ ইসলােী ১৩৬/২; আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. 
১২৯; দবিায়া ওয়ান দনহায়া ১৪৯/৩, ইবন দহযাে ৩১/২। 

34 যািুল ো‘আি: ৪৫/৩; সীরাকে ইবন দহযাে: ৩৮/২; দবিায়া ওয়ান দনহায়া ১৪৯/৩; 
োহেুি যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী ১৩৭/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব, 
পৃ. ১৪৫/২; আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১৩২। 
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োনুষ আবাকরা হকজর উকদ্দকযয েক্কায় আ েন েকর। ঐ বছর যারা 
হকজর উকদ্দকযয েক্কায়  েন েকর, োকির েকধ্য বাকরাজন আনসারী 
যুবে দছল। োকির পাাঁিজন হকলা দব ে বছর যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাোৎ েকরদছল োরা, আর বােীরা হকলা 
নেুন। োরা সবাই োকির প্রদেশ্রুদে অনুযায়ী দেনায় আোবার দনেট 
দেদলে হয় এবং সবাই ইসলাে গ্রহর্ েকর। ইসলাে গ্রহকর্র পর োরা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে হাকে বাই‘আে গ্রহর্ েকর।35 
উবািা ইবন সাকেে রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 

وحوهل عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوين أن رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم قال »
ىلع أن ال ترشكوا باَّلله شيئاً، وال ترسقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا 
ببهتاٍن تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوين يف معروٍف، فمن وىف منكم 

، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به يف ادلنيا فهو لـه كفارة، ومن  فأجره ىلع اَّلله
: إن شاء اعقبه، وإن شاء عفا  أصاب من ذلك شيئاً فسرته اَّلله عليه فأمره إىل اَّلله

 «فبايعناه ىلع ذلك «عنه
“এেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আয পাকয এে 
জাো‘আে সাহাবী বসা দছল, েখন দেদন সবাইকে বলকলন, আকসা 
মোেরা আোর হাকে এ েথার ওপর বাইয়াে গ্রহর্ ের ময, মোেরা 
আল্লাহর সাকথ মোকনা দেছুকে যরীে েরকব না, িুদর েরকব না বযদভিার 
েরকব না, মোেরা মোোকির সন্তানকির হেযা েরকব না এবং োউকে 
সরাসদর অপবাি দিকব না। মোকনা ভাকলা োকজর দনকিেয দিকল োকে 
                                                           
35 যািুল ো‘আি ৪৬, ৪৪/৩; সীরাকে ইবন দহযাে ৩৮/২; দবিায়া ওয়ান দনহায়া 
১৪৯/৩; োহেুি যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী ১৩৯/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া 
েুদহব্ব পৃ. ১৪৫; আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১৩৯। 
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মোেরা আোর অবাধ্য হকব না। মোোকির েকধ্য ময আোর সাকথ েৃে 
প্রদেশ্রুদে পালন েরকব, োর দবদনেয় আল্লাহর দনেট অবধ্াদরে। আর 
ময আোর দনকিেয অোনয েরকব এবং োর জনয োকে িুদনয়াকে যাদস্ত 
মিওয়া হয়, োহকল ো োর জনয োফফারাস্বরূপ। আর যদি মেউ 
মোকনা অপরাধ্ েকর এবং আল্লাহ ো‘আলা ো ম াপন রাকখ, োর 
দবষয়দট আল্লাহর দনেট মসাপিে। আল্লাহ যদি িায়, োকে যাদস্ত দিকব 
আর যদি িান, দেদন োকে েো েকর দিকবন। আেরা সেকবে সবাই 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের হাকে এর ওপর বাইয়াে গ্রহর্ 
েদর।36  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের হাকে বাই‘আে মযষ হওয়ার 
পর যখন আেরা হজ পালন েকর েক্কা মথকে েদিনার দিকে রওয়ানা 
দিই, েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুস‘আব ইবন উোইর 
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আোকির সাকথ পািান, যাকে মস আোকিরকে 
ইসলাকের আহোে দযখান এবং আোকির েকধ্য ইসলাকের িা‘ওয়াে 
মিন। েুসআব ইবন উোইর রাদিয়াল্লাহু আনহু োর ওপর অদপেে িাদয়ত্ব 
যথাযথ পালন েকরন। যার ফকল পরবেেী বছর অথোৎ নুবওয়াকের 
মেরেে বছকর ইয়াসকরব মথকে ৭৩ জন পুরুষ ও িুইজন েদহলা হজ 
পালন েরকে েক্কায় আকস এবং োকির সবাই ইসলাে গ্রহর্ েকর। এরা 
েক্কায়  েকনর পূকবেই েক্কায় একস আোবায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের সাকথ সাোকের প্রদেশ্রুদে মিয় এবং োরা োকির 

                                                           
36 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: োনাকেবুল আনসার, পদরকেি েক্কায় আনসারীকির নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট আ েন: ২১৯/৭, ৩৮৯২। দেোবুল ঈোন 
পদরকেি: আোকির হািীস বর্েনা েকরন আবুল আইোন ১৮। 
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প্রদেশ্রুদে অনুযায়ী েক্কায় উপদস্থে হকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের সাকথ সাোে েকর এবং োর সাকথ েথা-বােো বকল। 
োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে বকল, মহ আল্লাহর রাসূল! 
আেরা আপনার হাকে দেকসর ওপর বাইয়াে গ্রহর্ েরব? েখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির বলকলন,  

تبايعوين ىلع: السمع والطاعة يف النشاط والكسل، وانلفقة يف العرس واليرس، وىلع » 
األمر باملعروف وانليه عن املنكر، وأن تقولوا يف اَّلله ال ختافون لومة الئم، وىلع أن 

منعون منه أنفسكم وأزواجكم تنرصوين فتمنعوين إذا قدمت عليكم ما ت
 «فقاموا إيله فبايعوه وأبناءكم ولكم اجلنة،

“মোেরা সেল ও অসেল, বযস্ত ও অবসর সবোবস্থায় আোর েথা 
শুনকব এবং োনকব এ েথার ওপর আোর হাকে বাইয়াে ের। সৎ 
োকজর আকিয ও অসৎ োজ হকে োনুষকে বারর্ েরকব এ দবষকয়র 
ওপর বাইয়াে গ্রহর্ ের। আর মোেরা প্রদেজ্ঞাবি হও, মোেরা 
আল্লাহর দবষকয় মোকনা সেয েথা বলকে মোকনা দননু্দকের দনন্দাকে ভয় 
েরকব না। আর আদে যখন মোোকির দনেট মপৌঁছব, েখন মোেরা 
আোর সাহাযয েরকব। আোর মথকে ময মোকনা দনযোেন ও যুলুে 
মোেরা প্রদেহে েরকব। মযেনদট মোেরা মোোকির দনকজকির স্ত্রী 
সন্তান ও মোোকির োো-দপো হকে প্রদেহে েকর থাে। আর এ 
সকবর দবদনেকয় মোেরা লাভ েরকব জান্নাে।37 োরপর োরা সবাই 
োর দিকে অগ্রসর হকয় োর হাকে বাইয়াে গ্রহর্ েকর।  
এ বাইয়াে মযষ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
                                                           
37 েুসনাকি আহোি: ৩২২/৩; বাইহােী ৯/৯; হাকেে হািীসদটকে সহীহ বকল 
আখযাদয়ে েকরন। 
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োকির েধ্য মথকে বাকরা জনকে োকির মনো বাদনকয় মিন। োরা 
প্রকেযকেই োকির সম্প্রিাকয়র মলােকির ইসলাকের িা‘ওয়াে মিওয়ার 
িাদয়ত্ব গ্রহর্ েকর। একির েকধ্য নয়জন দছল খাযরাজ ম াকত্রর আর 
দেনজন দছকলন আওস ম াকত্রর। োরপর োরা ইয়াসরকব দফকর একস, 
োকির ইসলাে গ্রহর্ সম্পকেে প্রোকযয মঘাষর্া মিয়। আল্লাহ ো‘আলা 
োকির োধ্যকেই ইসলাকের িা‘ওয়ােকে আরও সু-সংঘদটে েকরন।38  
আোবার দিেীয় বাই‘আে সম্পন্ন হওয়ার োধ্যকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িীকনর িা‘ওয়াকের মেকত্র এেধ্াপ এদ কয় 
ম কলন। ইসলাে ও েুসদলেকির জনয এেদট িারুল ইসলাে বা 
ইসলাকের আবাস ভূদে প্রদেষ্ঠা েরকে সেে হকলন। এ খবরদট েক্কায় 
ছদেকয় পেকল েক্কার োদফরকির মোভ আরও মবকে ম ল এবং োরা 
েুসদলেকির ওপর োকির দনযোেকনর োত্রা আরও বাদেকয় দিল। োকির 
দনযোেকন অদেষ্ঠ হকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সাহাবীকির 
েদিনায় দহজরে েরার দনকিেয মিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের দনকিেকয অকনে েুসদলে র্ েক্কা মথকে েদিনায় দহজরে 
েকর। মযষ পযেন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দনকজও েদিনায় 
দহজরে েরকে বাধ্য হন। নবুওয়াকের মিৌদ্দেে বছর সফর োকসর ২৬ 
োদরকখ েুরাইযরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে হেযা েরার 
দবষকয় এেেে হকল, আল্লাহ ো‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে ওহীর োধ্যকে েদিনায় দহজরে েরার দনকিেয মিন। রাসূল 

                                                           
38 যািুল ো‘আি, ৪৫/৩; সীরাকে ইবন দহযাে ৪৯/২; দবিায়া ওয়ান দনহায়া ১৫৮/৩; 
োহেুি যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী ১৪২/২ এবং আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. 
১৪৩। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে অেযন্ত সুকেৌযকল োদফরকির মিাখকে 
ফাাঁদে দিকয় েক্কা মথকে েদিনায় দহজরে েকরন। আলী ইবন আবী 
োদলব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বীয় দবছানায় ঘুদেকয় থােকে বকলন। 
োরপর দেদন োকে োর দবছানায় ঘুদেকয় মরকখ, মেৌযকল ঘর মথকে 
মবর হকয় যান। োদফররা সারা রাে জানালা দিকয় আলী রাদিয়াল্লাহু 
আনহুর দবছানার দিকে োদেকয় অকপো েরকে থাকে। োরা েকন 
েরদছল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এখাকন শুকয় আকছ। এ 
ফাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আবূ বের রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে সকঙ্গ দনকয় স্বীয় ঘর মথকে মবর হকয় েক্কা মথকে েদিনায় 
দহজরে েকরন।39  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময েে বে দহেেকের অদধ্োরী, 
ধধ্যেযীল ও সাহসী দছকলন, োর জ্বলন্ত প্রোর্ হকলা োর দহজরে েরা। 
োরর্, দেদন যখন বুঝকে পারকলন, েুরাইযরা োর িা‘ওয়ােকে 
প্রেযাখযান েরকছ এবং োকে িুদনয়া মথকে সদরকয় দিকে িাকে, েখন 
দেদন অপর এেদট জায় ার সন্ধান েরকলন, মযখাকন দ কয় ইসলাকের 
িা‘ওয়াে মিওয়া যায়। েক্কার োদফররা োর দবকরাদধ্ো েরাকে দেদন 
মোকনা প্রোর হোয হন দন। দেদন েদিনার মলােকির মথকে প্রদেশ্রুদে 
মনন, যাকে োরা ইসলাে ও েুসদলকের সহকযাদ ো েকর এবং 
বদহোঃযত্রুর দবকরাদধ্ো ও োকির দনযোেন মথকে োকির দহফাযে েকর। 

                                                           
39 যািুল ো‘আি: ৫৪/৩; সীরাকে ইবন দহযাে ৯৫/২; দবিায়া ওয়ান দনহায়া ১৭৫/৩; 
োহেুি যাকের রহ.-এর োদরকখ ইসলােী ১৪৮/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব, 
পৃ. ১৫৬; আর-রাহীেুল োখেুে, পৃ. ১৩২। 



72 

 

দেদন িু’দট েজদলকয োকির সাকথ এ িুদি সম্পন্ন েকরন। ইসলাকের 
ইদেহাকস এ িু’দট িুদিকে আোবাকয় উলা ও আোবাকয় ছাদনয়া বলা 
হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন দনদিেভাকব 
িা‘ওয়াকের এেদট মেত্র মপকলন এবং ইসলাে ও েুসদলেকির 
সহকযাদ ো েরার েকো মযা য মলাে মপকলন, েখন দেদন োর 
সাহাবীকির দহজরকের অনুেদে মিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে েুরাইযকির ষেযকন্ত্রর দবরুকি উন্নে মেৌযল অবলম্বন 
েরকলন। দেদন োকির দনযোেকন অদেষ্ঠ হকয় ফলায়ন েকরন দন, োর 
েকধ্য মোকনা প্রোর িুবেলো মিখা যায় দন এবং েৃেুয ভকয়ও দেদন 
আেংদেে হন দন বা পলায়ন েকরন দন, বরং উন্নে উপায়ই দেদন 
অবলম্বন েকরন। দেদন ময পিদে অবলম্বন েকরন এদটই হকলা 
িা‘ওয়ােী োকজর সফলোর জনয সকবোত্তে পিদে ও দহেেে। যারা 
আল্লাহর দিকে োনুষকে আহ্বান েকর, োকির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের এ ঘটনা ও জীবনী মথকে দযো গ্রহর্ েকরে হকব। োরর্, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে হকলন িা‘ঈকির জনয আিযে ও 
োকির ইোে। আল্লাহ ো‘আলা আোকির সেলকে আেল েরার 
োওফীে িান েরুন। 
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দিেীয় অধ্যায় 
দহজরকের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের োযেক্রকের 

দববরর্ 

প্রথে পদরকেি: উম্মকের সংকযাধ্ন েরা ও োকির োনুষরুকপ  কে 

মোলার দবষকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দহেেে ও বুদি 

দভদত্তে অবস্থান 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনায় মপৌঁকছ মিকখন ময, েদিনার 
অদধ্বাসীরা দবদভন্ন ম াকত্র দবভি এবং োরা নানাদবধ্ দবপরীেেুখী 
দবশ্বাকস জজেদরে। োরা োকির লেয উকদ্দকযয সমূ্পর্ে দবপরীেেুখী, 
োকির দিন্তা মিেনায় একে অপকরর সাকথ মোকনা প্রোর দেল মনই। 
োকির েকধ্য নেুন ও পুরােন দবদভন্ন ধ্রকনর েোদনেয ও েেপাথেকেযর 
মোকনা অভাব দছল না। দেছু পাথেেয দছল এেন মযগুকলা োরা দনকজরা 
আদবষ্কার েকর, আর দেছু দছল ময গুকলা োরা োকির পূবেসূদরকির মথকে 
দেরাদস সূকত্র পায়। েদিনার এ দিধ্াদবভি মলােগুকলাকে ইদেহাকসর 
আকলাকে দেন মশ্রদর্কে ভা  েরা যায়। 
এে. আওস, খাযরাজ ও েুহাদজর েুসদলে। 
িুই. আওস ও খাযরাকজর েুযদরেরা; যারা ইসলাকে প্রকবয েকর দন।  
দেন. ইয়াহূিী সম্প্রিায়। োরাও আবার এোদধ্ে ম াকত্র দবভি দছল। 
মযেন, বনী োইনুো; যারা দছল খাজরায ম াকত্রর সহকযা ী। বনী নাদজর 
ও বনী েুরাইযা; এ িু’দট ম াত্র আওস ম াকত্রর মলােকির সহকযা ী 
দছল।  
এখাকন এেদট েথা েকন রাখকে হকব, আওস ও খাযরাজ ম াকত্রর েকধ্য 
িন্ধ দছল প্রািীন ও ঐদেহাদসে। জাকহদলয়যাকের যুক  োরা উভয় ম াত্র 
সব সেয় যুি দবকদ্রাকহ দলপ্ত থােে। যু  যু  ধ্কর োরা সাোনয দবষয়কে 



74 

 

মেন্দ্র েকর যুি িালাকো। োরা এেই খারাপ দছল, োকির অন্তকর সব 
সেয় যুকির িাবানল জ্বলকে থােে এবং যুি েরা দছল োকির মনযা।40 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনায় মপৌঁকছ প্রথকেই দেদন োর 
স্বীয় বুদিেত্তা, জ্ঞান ও মেৌযল দিকয় এ সব সেসযাগুকলা দিদহ্নে েকর 
মস গুকলাকে সোধ্াকনর জনয উকিযা  গ্রহর্ েকরন। এসব সেসযা 
সোধ্ান, বাস্তব মপ্রোপটকে দনয়ন্ত্রর্ েরা ও োকির সবাইকে এেদট 
ফ্লাট ফকেে িাাঁে েরাকনার জনয দেদন দনম্ন বদর্েে পিকেপগুকলা গ্রহর্ 
েকরন।  
এে. েসদজি দনেোর্ েরার োকজ সবার অংযগ্রহর্ দনদিে েরা  
প্রথকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময োজদট আরম্ভ েকরন, 
ো হকলা, েসদজকি নববীর দনেোর্ োজ। দেদন সবাইকে এ োকজ অংয 
গ্রহর্ েরার সুকযা  মিন, যার ফকল সেস্ত েুসদলে র্ এ োকজ অংয 
গ্রহর্ েকরন। োকির মনেৃকত্ব থাকেন োকির ইোে েুহাম্মািুর 
রাসূলুল্লাহ। এদট দছল পরস্পর সহকযাদ োেূলে ও সদম্মদলেভাকব 
সম্পাদিে ইসলাকের সবে প্রথে োজ। এ োকজর োধ্যকে সবার েকধ্য 
ঐেয ও ভ্রােৃত্ব ধেদর হয় এবং েুসদলেকির োকজর জনয সাধ্ারর্ লেয 
দনধ্োরর্ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনায় আ েকনর 
পূকবে েদিনার প্রদেদট ম াকত্রর জনয এেদট দনধ্োদরে স্থান দছল, োকে 
োরা এেত্র হকয়  ান-বাজনা, দেে-োদহনী, েদবো পাি ইেযাদির 

                                                           
40 দবিায়া ওয়ান দনহায়া: ২১৪/৩; সীরাকে ইবন দহযাে: ১১৪/২; যািুল ো‘আি 
১৫৩/২; আর-রাহীেুল োখেুে, ১৭১; হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: ১৭৪; োদরকখ 
ইসলােী োহেুি যাকের ৬২/৩; সহীহ বুখারী, হািীস নং ৪২৮; সহীহ েুসদলে, 
দেোবুল োসাদজি, পদরকেি: েদসজি দনেোর্ প্রসঙ্গ, হািীস নং ৫২৪।  
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অনুষ্ঠান েরে। োকির এে ম াত্র অপর ম াকত্রর মলােকির দনেট দ কয় 
বসে না এবং োকির অনুষ্ঠাকন মযা  দিে না। একে স্পষ্ট হয় ময, 
োকির েকধ্য েে পাথেেয ও িন্ধ েেই না েীব্র দছল। দেন্তু রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন েসদজি বানাকলন, ো সেগ্র 
েুসদলেকির জনয এেদট দেলন মেকন্দ্র পদরর্ে হকলা। োরা সবাই সব 
ধ্রকনর েেপাথেেয ভুকল দ কয় এেই সেকয় এে সাকথ েসদজকি এেত্র 
হে। এ েসদজকিই োরা মোকনা দেছু জানার জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট দজজ্ঞাসা েরে, োকির যাবেীয় সেসযার 
সোধ্ান এখান মথকেই সোধ্ান েরকে মিষ্টা েরে। আর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির সবাইকে েসদজকি এেত্র েকর 
ইসলাে ও ঈোকনর ো‘লীে দিকেন, সদিে পথ মিখাকেন এবং সেয় 
উপকযা ী দিে দনকিেযনা দিকয় োকির ধ্নয েরকেন।(41) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের অক্লান্ত পদরশ্রকের ফকল ধ্ীকর 
ধ্ীকর েদিনাবাসী এেদট ফ্লাট ফকেে আসকে আরম্ভ েকর, োকির েকধ্য 
দেল, েহব্বে ও ভাকলাবাসার সু-বাোস বইকে শুরু েকর এবং োরা 
ঐকেযর বন্ধকন এেত্র হকে থাকে। দবদভন্ন ম াকত্রর মলাকেরা োকির 
েকধ্য সুিীঘে োকলর জট বাধ্া মভিাকভি ও যত্রুো ভুলকে থাকে, ধেদর 
হয় োকির েকধ্য দেল-েুহব্বে ও ধেত্রী। আর োরা অেীেকে ভুকল িকল 
আকস একে অপকরর োছাোদছ। োকির যত্রুো পদরর্ে হয় বনু্ধকত্ব, 
োকির অদনেয ও দববাি রূপ মনয় ঐেয ও েেোয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

                                                           
41 মিখুন: সহীহ বুখারী, দেোবু োনাদেদবল আনসার পদরকেি: রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সাহাবীকির দহজরে, হািীস নং ৩৯০৬, ২৪০, 
২৩৯/৭। 
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আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ঐোদন্তে প্রকিষ্টায় েদিনায় মোকনা প্রোর 
দবভদি ও িলািদল আর অবদযষ্ট থােল না। জাকহদলয়যাকের সব 
অন্ধোর আকলার সন্ধান মপকে আরম্ভ েরল। বরং োরা সবাই 
অেীেকে দপছকন মরকখ এখন ঐকেযর বন্ধকন আবি হকলা। োরা আর 
মোকনা উপিকল দবভি না মথকে এেজকনর মনেৃকত্ব এেদত্রে হকলা। 
আর দেদন হকলন, োনবোর অগ্রিূে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে, দযদন োর প্রভুর পে মথকে আকিয দনকষধ্ গ্রহর্ েকর 
উম্মেকির দযো মিওয়ার িাদয়ত্ব লাভ েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের ো‘লীে-েরদবয়ে ও দযো-িীো িারা েুসদলে র্ এখন 
এেই োোকর অবস্থান েরকছ। োকির েকধ্য এখন আর মোকনা 
িলািদল ও মরযাকরদয মনই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
ো‘লীকের বকিৌলকে োকির অন্তকর একে অপকরর প্রদে সহানুভূদে ও 
সহকযাদ োর োনদসেো ধেদর হয়। োকির েকধ্য মোকনা প্রোর দহংসা-
দবকিকষ ও পরদশ্রোেরো অবদযষ্ট রইল না, োকির ভ্রােৃকত্বর বন্ধন 
সুিৃঢ় হকলা, ঐেয েজবুে হকলা এবং োরা একে অপকরর সহকযা ী ও 
দহোোঙ্ক্ষী দহকসকব পদরর্ে হকলা।42 
েসদজি শুধু্ োত্র পাাঁি ওয়াি সালাে আিাকয়র স্থান দছল না, বরং 
েসদজি হকলা, েুসদলে উম্মাহর যাবেীয় সেসযা সোধ্াকনর েূল মেন্দ্র। 
দযো, িীোসহ সবদেছুই এখান মথকেই পদরিাদলে হে। সবাই এখাকন 
একস এেত্র হে যাকে োকির েকধ্য িীঘেদিকনর পুরকনা যে ধ্রকনর 
দবকভি দছল ো আর না থাকে, এখাকন একস োরা োকির অেীকের সব 
দেছু ভুকল যায় এবং িীঘেোল মথকে লাদলে জাদহদল যুক  োকির সব 
                                                           
42 মিখুন: োহেুি যাকেকরর োদরখুল ইসলাে ১৬২/২; আর-রাহীেুল োখেুে, ১৭৯। 
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ধ্রকনর দবকরাধ্ এখাকন আসকল ধূ্দলসাৎ হকয় যায়। েসদজিই হকলা, 
সেস্ত োযেক্রে িালাকনার প্রযাসদনে ভবন এবং সব ধ্রকনর ফরোন 
জাদরর এেোত্র প্রার্ মেন্দ্র। এখাকনই সব ধ্রকনর বুদি পরােযে েরা 
হে, দসিান্ত গ্রহর্ েরা হে এবং এখান মথকেই ো প্রকয়া  ও 
বাস্তবায়ন েরা হে।  
এ োরকর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযখাকনই অবস্থান 
েরকেন, োর প্রথে োজ দছল েসদজি দনেোর্ েরা, যাকে েুদেন র্ 
এে জায় ায় এেত্র হকে পাকর। দহজরকের প্রাক্কাকল রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযখাকন প্রথে অবস্থান েকরন, মসখাকনও এেদট 
েসদজি দনেোর্ েকরন, ময েসদজিদট বেেোকন েসদজকি েুবা নাকে 
পদরদিে। োরপর েুবা ও েদিনার োঝাোদঝ বনী সাকলে ইবন আওকফ 
দেদন অবস্থান েকরন। মসখাকন দেদন জুেু‘আর সালাে আিায় েকর 
েসদজকির সূিনা েকরন। েদিনায় মপৌঁকছ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে মোকনা প্রোর োলকেপন না েকর অদে োোোদে সবেপ্রথে 
েসদজি দনেোকর্র োকজ হাে মিন।43০ 

িুই. ইয়াহূিীকির জ্ঞান ভে েথা ও দহেেকের োধ্যকে ইসলাকের দিকে 
িা‘ওয়াে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনায় প্রকবকযর পর এেদট 
উন্নে জাদে  িন ও োকির সংকযাধ্কনর লকে আবু্দল্লাহ ইবন সালাকের 
োধ্যকে ইয়াহূিীকির সাকথ মযা াকযা  োকয়ে েকরন এবং োকির 
ইসলাকের দিকে িা‘ওয়াে দিকে আরম্ভ েকরন। এ োরকর্ ইসলাকের 
                                                           
43 মিখুন: সীরাকে নববীয়াহ দযো ও উপকিয, পৃ. ৭৪; দফেহুস সীরাহ ১৮৯; হাযাল 
হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: ১৮০।  
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ইদেহাকস আবু্দল্লাহ ইবন সালাকের ইসলাে গ্রহর্ ইসলাকের অগ্রযাত্রা ও 
েুসদলেকির উন্নদের এেদট দবকযষ উকল্লখকযা য দিে। োর ইসলাকের 
োধ্যকে ইয়াহূিীকির েকধ্য ইসলাকের প্রদে িূবেলো ধেদর হয় এবং 
েিীনার অনযানয মলােকির েকধ্য ইসলাে সম্পকেে জানার আগ্রহ ধেদর 
হয়। োরর্, আবু্দল্লাহ ইবন সালাে দছল ইয়াহূিীকির েকধ্য বে আকলে। 
আক োর আসোনী দেোবসেুকহ আকখরী নবী সম্পকেে মযসব ভদবষযৎ 
বার্ী দছল ো সবই োর জানা দছল। োই োর েে এেন এেজন 
মলাকের ইসলাে গ্রহর্ দনোঃসকন্দকহ ইসলাকের গ্রহর্কযা যো বৃদি েরকব 
এটাই দছল স্বাভাদবে। আবু্দল্লাহ ইবন সালাকের ইসলাে গ্রহকর্র ঘটনা 
দনম্নরূপ।  
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন,  

بلغ عبد اَّلله بن سالم مقدم انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة، فأتاه، فقال: إين »
سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب، قال: ما أول أرشاط الساعة؟ وما أول طعام 

إىل أبيه أو إىل أمه؟ فقال رسول اَّلله صىل اهلل  يأكله أهل اجلنة، وما بال الودل يزنع
قال ابن سالم: ذاك عدو ايلهود من  ]عليه وسلم: ]خربين بهن آنفاً جربيل

املالئكة، فقال رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم: ]أما أول أرشاط الساعة فنار حترش 
دة كبد حوت، انلاس من املرشق إىل املغرب، وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيا

وأما الشبه يف الودل فإن الرجل إذا غيش املرأة فسبقها ماؤه اكن الشبه هل، وإذا سبق 
[، قال: يا رسول ]ماؤها اكن الشبه هلا ، وأنك رسول اَّلله قال: أشهد أن ال هلإ إال اَّلله

ٌت، إن علموا بإساليم قبل أن تسأهلم َبَهتُوين عندك، ]فأ ، إن ايلهود قوم ُبه  رسل اَّلله
نيب اَّلله صىل اهلل عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال هلم رسول اَّلله صىل اهلل 
عليه وسلم: ]يا معرش ايلهود، ويلكم اتقوا اَّلله فواَّلله اذلي ال هلإ إال هو إنكم 
تلعلمون أين رسول اَّلله حقاً، وأين جئتكم حبق، فأسلموا]، قالوا: ما نعلمه، قالوا 



79 

 

فقال رسول اَّلله صىل اهلل عليه  –قاهلا ثالث مرات - عليه وسلم للنيب صىل اهلل
قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا  ]وسلم: ]فأي رجل فيكم عبد اَّلله بن سالم؟

وابن أعلمنا، قال: ]أفرأيتم إن أسلم؟] قالوا: حاشا َّلله ما اكن ليسلم، قال: ]أفرأيتم 
قالوا: حاشا َّلله ما  ]يسلم، قال: ]أفرأيتم إن أسلم؟قالوا: حاشا َّلله ما اكن ل ]إن أسلم؟

، فخرج فقال: يا معرش ايلهود، اتقوا ]اكن ليسلم، قال: ]يا ابن سالم اخرج عليهم
، وأنه جاء حبق، فقالوا:  اَّلله فواَّلله اذلي ال هلإ إال هو إنكم تلعلمون أنه رسول اَّلله

 «كذبت، ]رشنا، وابن رشنا[، ووقعوا فيه

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের েদিনায় আ েকনর খবর 
আবু্দল্লাহ ইবন সালাকের দনেট মপৌঁছকল দেদন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের িরবাকর একস বকল আদে মোোকে দেনদট দবষকয় দজজ্ঞাসা 
েরব ময দেনদট দবষকয়র উত্তর এেোত্র নবী ছাো আর মেউ দিকে 
পারকব না। এে- দেয়ােকের প্রথে আলােে েী? িুই- জান্নােীকির 
প্রথে খাবার েী হকব, যা োরা জান্নাকে খাকব? দেন- সন্তান েখকনা 
োকয়র েকো আবার েখকনা দপোর েকো হয় -এর োরর্ েী? রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে বলকলন, দজবদরল ‘আলাইদহস 
সালাে এেটু আক  আোকে মোোরা প্রকের উত্তর সম্পকেে জানাকলন, 
এ েথা মযাকন আবু্দল্লাহ ইবন সালাে বলল, দজবদরল হকলা, 
দফদরযোকির েধ্য হকে ইয়াহূিীকির বে যত্রু। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, মোোর প্রথে প্রকের উত্তর হকলা, প্রথে 
দেয়ােকের আলােে আগুন যা পদিে মথকে পূবে প্রান্ত পযেন্ত সেগ্র 
োনুষকে এে জায় ায় এেত্র েরকব। আর জান্নােীকির প্রথে খাবার 
হকব োকছর েদলজা। আর বাচ্চাকির োো-দপোর সািৃযয হওয়ার 
দবষয়দট নারী পরুকষর দেলকনর সেয় যদি পুরুকষর বীযে নারীকির বীকযের 
ওপর প্রাধ্ানয দবস্তার েকর, েখন বাচ্চা পুরুকষর েকো হয়, অনযথায় 
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নারীকির েে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে উত্তর মযানার 
পর আবু্দল্লাহ ইবন সালাে বলল, আদে সােয দিদে ময আল্লাহ ছাো 
মোকনা ইলাহ মনই, অবযযই আপদন আল্লাহর রাসূল। মস বলল, মহ 
আল্লাহর রাসূল ইয়াহূিীরা হকলা অেৃেজ্ঞ জাদে। আপদন োকির আোর 
দবষকয় দজজ্ঞাসা েরার পূকবে োরা যদি আোর ইসলাে দবষকয় জাকন, 
েকব োরা আোকে মহয় েরকব। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকির সংবাি দিকয় এেত্র েরকলন এবং োকির বলকলন, 
মহ ইয়াহূিী সম্প্রিায়! সাবধ্ান মোেরা আল্লাহকে ভয় ের! আদে 
আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, দযদন ছাো মোকনা সেয ইলাহ মনই, মোেরা 
অবযযই জান আদে আল্লাহর পে মথকে মপ্রদরে রাসূল। আদে মোোকির 
দনেট সকেযর পয় াে দনকয় একসদছ। মোেরা আোর আনু েয ের এবং 
ইসলাে গ্রহর্ ের। োরা সবাই বলল, আেরা এ দবষকয় দেছুই জাদন 
না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির দেনবার দজজ্ঞাসা 
েকরন এবং োরাও দেনবার এেই উত্তর মিন। োরপর রাসূল োকির 
দজজ্ঞাসা েকরন, আবিুল্লাহ ইবন সালাে মোোকির েকধ্য মেেন মলাে? 
োরা সবাই এে বাকেয বলল, দেদন আোকির সরিার এবং সরিাকরর 
মছকল সরিার। আর দেদন আোকির েকধ্য সবোদধ্ে জ্ঞানী মলাে এবং 
সবোদধ্ে জ্ঞানী মলাকের মছকল। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে বলকলন, মস যদি ইসলাে গ্রহর্ েকর োহকল মোেরা োকে 
েীভাকব মিখকব? োরা বলল, আল্লাহ োকে মহফাযে েরুে! মস েখনই 
ইসলাে গ্রহর্ েরার নয়! দেদন বলকলন, মহ আবু্দল্লাহ ইবন সালাে েুদে 
ইয়াহূিীকির দনেট মবর হকয় আস! োরপর দেদন মবর হকয় বলকলন, মহ 
ইয়াহূিী সম্প্রিায়! মোেরা আল্লাহকে ভয় ের! ময আল্লাহ ছাো আর 
মোকনা সদেযোর ইলাহ মনই, আদে োর যপথ েকর বলদছ, মোেরা 
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ভাকলা েকরই জান অবযযই দেদন আল্লাহর রাসূল। দেদন আোকির দনেট 
সকেযর পয় াে দনকয় আসকছন। োর েথা মযাকন োরা সবাই বলল, 
েুদে দেথযা বলছ, েুদে আোকির েকধ্য সবোদধ্ে দনেৃষ্ট বযদি এবং 
সবোদধ্ে দনেৃষ্ট বযদির মছকল। োরা োর সম্পকেে দবদভন্ন ধ্রকনর 
অপবাি মিওয়া আরম্ভ েকর।(44)  
েিীনায় প্রকবকযর পর এ ঘটনা দছল ইয়াহূিীকির সম্পকেে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের প্রথে অদভজ্ঞো।45 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের বুদিেত্তা ও মেৌযল হকলা, দেদন 
প্রথকে আবু্দল্লাহ ইবন সালােকে লুদেকয় থােকে বকলন, যাকে োর 
সম্পকেে সংবাি মিওয়ার পূকবেই োকির মথকে োর োন েযোিা ও 
বযদিত্ব সম্পকেে স্বীোকরাদি আিায় েকরন। োরপর যখন োরা প্রযংসা 
েরল, োর োন-েযোিা েুকল ধ্রল, েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকে মবর হকয় আসকে বলকলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের দনকিেকয মস দভের মথকে মবর হকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দরসালাকের সােয দিল এবং ইয়াহূিীরা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসল্লাকের আ েকনর সেযো সম্পকেে যা ম াপন 
েরে, ো প্রোয েকর মিন।  

                                                           
44 সহীহ বুখারী, দেোব নবীকির বর্েনা হািীস নং ৩৯১১ এবং োনাদেবুল আনসার, 
হািীস নং ৩৯১১; আল দবিায়া ওয়ান দনহায়া, ২১০/৩। 

45 আল-দবিায়া ওয়ান দনহায়া, ২১৪/৩; সীরাকে ইবন দহযাে: ১১৪/২; যািুল ো‘আি 
১৫৩/২; আর-রাহীেুল োখেুে, ১৭৫; হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: ১৭৫; োহেুি 
যাকেকরর োদরকখ ইসলােী ১৭৩/২; ইোে  াযালীর দফেহুস-সীরাহ, পৃ. ১৯৮।  
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দেন. েুহাদজর ও আনসারকির েকধ্য ভ্রােৃত্ব  

েদিনায় দহজরকের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযভাকব 
েসদজি দনেোর্ ও ইয়াহূিীকির ইসলাকের দিকে ডােকে আরম্ভ েকরন, 
অনুরূপভাকব আনসার ও েুহাদজরকির েকধ্য সুসম্পেে ও ভ্রােৃত্ব প্রদেষ্ঠা 
েকরন। এ দছল সদিে সোধ্ান, নবুওয়াকের পদরপূর্েো, সুক্ষ্ম মেৌযল 
এবং েুহাম্মািী দহেেে।46  

েদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আনাস ইবন োদলকের 
 ৃকহ আনসার ও েুহাদজরকির োকঝ ভ্রােৃত্ব োকয়ে েকরন। নব্বই জন 
সাহাবী োর ঘকর এেদত্রে হয়; অকধ্েে আনসার আর বােী অকধ্েে 
েুহাদজর। োকির সম্পেে বিকরর যুি সংঘদটে হওয়ার পূবে পযেন্ত এেই 
দনদবে দছল, এেজন োরা ম ল োর সম্পদত্তকে অপরজন অংয মপে। 

অথি োর সাকথ রকির মোকনা সম্পেে দছল না। োরপর যখন আল্লাহ 
ো‘আলা এ আয়াে নাদযল েকরন, েখন উত্তরাদধ্োর শুধু্োত্র রি 
সম্পেেীয় আত্মীয়কির েকধ্য সীোবি থাকে।  

﴿ۡ ر َحامِّ
َ ْول واْۡٱۡل 

 
َوأ ُۡۚ م  ْوَلَٰٓئَِّكۡمِّنك 

 
م ۡفَأ واَْۡمَعك  واَْۡوَجََٰهد  َۡوَهاَجر  د  ِّيَنَۡءاَمن واْۡمِّۢنَۡبع  َوٱَّلَّ

ٖضۡ َِّبع  ۡب ََلَٰ و 
َ
ۡأ م  ه  ض  َۢۡۡبع  ٍءَۡعلِّيم  ََۡش  ِّ

ل  ۡبِّك  َ ۡٱّللَّ ُِّۚۡإِّنَّ ۡٱّللَّ ۡكَِّتَٰبِّ  [75﴾ ]األنفال:ِفِّ

“আর যারা পকর ঈোন একনকছ, দহজরে েকরকছ এবঙ মোোকির সাকথ 
দজহাি েকরকছ, োরা মোোকির অন্তভুেি, আর আত্মীয়-স্বজনরা একে 
অপকরর েুলনায় অগ্র র্য, আল্লাহর দেোকব। দনিয় আল্লাহ প্রদেদট 
দবষকয় েহাজ্ঞানী”। [সুরা আল-আনফাল, আয়াে: ৭৫] 

                                                           
46 মিখুন: আবূ বের আল-জাযাকয়দরর হাযাল হাবীব ইয়া েুদহব্ব, পৃ. ১৭৮। 



83 

 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির েকধ্য ময ভ্রােৃত্ব স্থাপন 
েকরন, ো শুধু্ ো কজর মলখা বা েুকখর েথা দছল না, বরং োকির 
েকধ্য ময ভ্রােৃত্ব স্থাপন েকরদছল ো দছল োকির অন্তকরর  াাঁথা এেদট 
দিরন্তর্ বন্ধন, ো দছল োকির জান োকলর সাকথ এোোর ও অদভন্ন। 

োকির েথা ও োকজ দছল এেদট দিরন্তন ও স্থায়ী সম্পকেের 
বদহোঃপ্রোয। দবপকি-আপকি োরা দছকলন একে অপকরর দহোোঙ্ক্ষী ও 
সহকযা ী। সহীহ বুখারীকে এ দবষকয় এেদট উৎেৃষ্ট িৃষ্টান্ত বর্েনা েরা 
হয়: 

آىخ رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم بني عبد الرمحن بن عوف، وسعد بن الربيع، »
ينك فقال سعد: قد علمت األنصار أين من أكَثها مااًل، فأقسم مايل بيين وب

نصفني، ويل امرأتان، فانظر أعجبهما إيلك فسمها يل أطلقها، فإذا انقضت عدتها 
 لك يف أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه ىلع وجها، فقال عبد الرمحن: بارك اهللفزت

سوق بين قينقاع فما انقلب إال ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدوة ثم جاء 
يَم؟، قال: تزوجت امرأة من  يوماً وبه أثر ُصفرة، فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: ]َمه 

األنصار، فقال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال: 
 «أولِم ولو بشاة

“আবু্দর রহোন ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সা‘ি ইবন রদব 
রাদিয়াল্লাহু আনহু উভকয়র োকঝ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
সুসম্পেে োকয়ে ও ভ্রােৃত্ব স্থাপন েকরন। েখন সায়াি রাদিয়াল্লাহু 
আনহু োর সাথীকে বলল, আনসারীরা জাকন আদে সম্পকির দিে দিকয় 
োকির মিকয় অদধ্ে সম্পকির অদধ্োদর। সুেরাং েুদে আোর যাবেীয় 
সম্পিকে মোোর েকধ্য ও আোর েকধ্য িুই ভা  েকর নাও; অকধ্েে 
মোোর আর বােী অকধ্েে আোর। আর আোর িু’দট স্ত্রী আকছ োকির 
েকধ্য মোোর দনেট যাকে পছন্দ হয়, োর নাে দনকয় বল, আদে োকে 
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োলাে দিকয় দিব োরপর যখন োর ইদ্দে মযষ হকয় যাকব, েখন েুদে 
োকে দববাহ েরকব। এসব েথা মযাকন আবু্দর রহোন োর সাথীকে 
বলল, আল্লাহ ো‘আলা মোোর পদরবার ও জান-োকলর েকধ্য বরেে 
িান েরুন। মোোকির বাজার মোথায়? োরা বনী োয়নুো নােে 
বাজাকরর সন্ধান দিকল, মসখান মথকে মস সাোনয পনীর ও দঘ দনকয় 
দফকর আকস। োরপর োরা িুপুকরর খাওয়া খায়। এরপর মস এেদিন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট আকস োর মিকহ লাল রং 
এর আলােে পদরলদেে মিকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকে বলল, মোোর েী অবস্থা? উত্তকর মস বলল, আদে এেজন 
আনসারী নারীকে দববাহ েকরদছ। েখন রাসূল োকে বলল, এ দবষকয় 
েুদে েী খরি েকরছ? মস বলল, এেদট মখজুকরর আদট পদরোর্ স্বর্ে। 
োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে বলকলন, েুদে 
ওদলো খাওয়াও! যদি না পার োহকল েেপকে এেদট ছা ল হকলও 
খাওয়াও”।47  
িার. দহেেেপূর্ে ো‘লীে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনায় েুসদলেকির ো‘লীে, 
েরদবয়ে, আত্মার পদরশুদি ও উত্তে আখলাে মযখাকনার িাদয়ত্ব গ্রহর্ 
েকরন। দেদন অেযন্ত েুহব্বে ও ভাকলাবাসার সাকথ োকির ইসলােী 
দযষ্টািার ও ইবািে বকন্দ ীর ো‘লীে দিকেন।48  

                                                           
47 সহীহ বুখারী, দেোবু োনাদেদবল আনসার পদরকেি: েুহাদজর ও আনসারীকির 
োকঝ ভ্রােৃত্ব স্থাপন দবষয়, হািীস নং ৩৭৮০, ৩৭৮১। 

48 আর-রাহীেুল োখেুে, ১৭৯, ২০৮, ১৮১; োহেুি যাকের-এর োদরকখ ইসলােী 
১৬৫/২। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকেন, 
يا أيها انلاس: أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل وانلاس نيام، تدخلوا »

 «اجلنة بسالم

“মহ োনুষ! মোেরা সালাকের প্রসার ের, মেহোকনর মেহোনিারী ের, 
োনুষ যখন ঘুদেকয় থাকে, েখন মোেরা সালাে আিায় ের, আর 
দনরাপকি জান্নাকে প্রকবয ের”।49  
দেদন আরও বকলন,  

 «ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه»

“যার অেযািার মথকে প্রদেকবযী ও আত্মীয় স্বজন দনরাপি থােকে পাকর 
না, মস জান্নাকে প্রকবয েরকে পারকব না”।50  

 «ن لسانه ويدهن سلم املسلمون ماملسلم م»
“সদেযোর েুসদলে মস বযদি, যার হাে ও েুখ মথকে অনয েুসদলেরা 
দনরাপকি থাকে”।51 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন, 

 «ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب نلفسه»

“ময বযদি দনকজর জনয যা পছন্দ েকর, ো োর অপর ভাইকয়র জনয 
পছন্দ না েরা পযেন্ত মস প্রেৃে ঈোনিার হকে পারকব না”।52  
                                                           
49 দেরদেযী, দেোব দেয়ােকের বর্েনা, হািীস নং ২৪৮৫। ইোে দেরদেযী হািীসদটকে 
সহীহ বকল আখযাদয়ে েকরন। আর ইবন োজাহ, দেোবুল আে‘ইোহ পদরকেি: 
হািীস নং ১০৮৩/২, ৩২৫১; িারােী ১৫৬/১ এবং আহেি ১৬৫/১।  

50 সহীহ েুসদলে, দেোবুল ঈোন পদরকেি: প্রদেকবযীকির েষ্ট মিওয়া দবষকয়, হািীস 
নং ৪৬। 

51 সহীহ বুখারী, দেোবুল ঈোন পদরকেি: মোন ইসলাে উত্তে? ৫৪/১;  সহীহ 
েুসদলে, দেোবুল ঈোন পদরকেি: أفضل األمور وأي اإلسالم تفاضل بيان  হািীস নং 

৪১। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন,  
 «، وشبك بني أصابعهضااملؤمن للمؤمن اكبلنيان يشد بعضه بع»

“এেজন েুদেন অপর েুদেকনর জনয প্রািীকরর নযায়, োর এেদট অংয 
অপর অংযকে যদি মযা ায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এ 
েথা বকল আঙু্গল গুকলাকে জকো েকর মিখান।53 রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন, 

ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم ىلع بيع » 
وال حيقره، بعض، وكونوا عباد اَّلله إخواناً، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذهل، 

ويشري إىل صدره ثالث مرات حبسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه  اتلقوى هاهنا
 «املسلم، لك املسلم ىلع املسلم حرام: دمه، وماهل وعرضه

“মোেরা পরস্পর দবকিষ েকরা না মধ্াাঁো দিকব না, দহংসা েরকব না 
এবং িুনোে েরকব না। আর োকরা মবিা-মেনার ওপর হস্তকেপ েরকব 
না। আর মোেরা আল্লাহর বান্দা ও ভাইকয় পদরর্ে হও। এেজন 
েুসদলে অপর েুসদলকের ভাই। মস োউকে অপোন েকর না। োউকে 
িোয় না এবং োকরা ওপর অেযািার েকর না। আর োেওয়া এখাকন। 
এ বকল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে স্বীয় বকের দিকে দেনবার 
ইযারা েকর। এেজন োনুষ দনেৃষ্ট হওয়ার জনয এটাই যকথষ্ট ময, মস 

                                                                                                                  
52 সহীহ বুখারী, দেোবুল ঈোন পদরকেি: দনকজর জনয যা ভাকলাবাকস অপকরর জনয 
ো ভাকলাবাসা দবষকয়, হািীস নং ১৩, ৫৬/১; সহীহ েুসদলে, দেোবুল ঈোন: باب 

نلفسه، حيب ما ألخيه حيب أن اإليمان خصال من أن ىلع ادليلل  ৬৭/১। 
53 সহীহ বুখারী, দেোবুস সালাে: পদরকেি েসদজকি আঙু্গল ফুটাকনা দবষকয়, হািীস 
নং ৪৮১; সহীহ েুসদলে, দেোবুল দবর ওয়াস দসলাহ, পদরকেি: েুদেনকির পরস্পর 
ভাকলাবাসা, সহকযাদ ো েরা ও িয়া েরা, হািীস নং ২৫৮৫। 
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োর এেজন ভাইকে অপোন েরা। প্রদেদট েুসদলকের ওপর অপর 
েুসদলকের রিপাে, ধ্ন-সম্পি আত্মসাৎ ও ইজ্জে সম্মানহানী েরা 
হারাে েরা হকয়কছ।54  

وقال ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض »
 «هذا، وخريهما اذلي يبدأ بالسالم

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন, এেজন েুসদলে 
োর অপর ভাইকে দেন রাকের মবদয মছকে রাখকে পাকর না। োরা 
একে অপকরর সাকথ দেদলে হকল এেজন এদিে আকরেজন অনযদিে 
দফকর থাকে। োকির উভকয়র েকধ্য ঐ বযদি উত্তে ময আক  সালাে 
মিয়।55 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন,  

تفتح أبواب اجلنة يوم اإلثنني، ويوم اخلميس، فيغفر للك عبد ال يرشك باَّلله شيئاً »
إال رجالً اكنت بينه وبني أخيه شحناء، فيقال: انِظروا هذين حىت يصطلحا، انِظروا 

 «حاهذين حىت يصطلحا، انِظروا هذين حىت يصطل

“মসােবার ও বৃহস্পদেবাকর জান্নাকের িরজাসেূহ মখালা হকয় থাকে। 
েখন আল্লাহ ো‘আলা মযসব বান্দা র্ আল্লাহর সাকথ মোকনা দেছুকে 
যরীে েকর না োকির েো েকর মিন। েকব মোকনা বযদি যদি এেন 

                                                           
54 সহীহ েুসদলে, দেোবুল দবর ওয়াস দসলাহ পদরকেি: মোকনা েুসদলকের ওপর 
যুলুে েরা, োকে অপোন েরা, োকে মছাট েকর মিখা এবং মোকনা েুসদলকের 
জানোল ও ইজ্জে সম্মান হনন েরা হারাে হওয়া দবষকয়, হািীস নং ২৫৬৪। 

55 সহীহ বুখারী, দেোবুল আিব, পদরকেি: মছকে মিওয়া ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের বার্ী رشيع، عذر بال ثالث فوق أخاه يهجر أن لرجل حيل ال  

অথোৎ যর‘ঈ মোকনা ওযর বযেীে মোকনা মলাকের সাকথ দেন দিকনর মবদয সম্পেে 
না রাখা হারাে হওয়া প্রসকঙ্গ, হািীস নং ২৫৬০।  
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হয়, োর েকধ্য ও োর ভাইকয়র েকধ্য যত্রুো থাকে, েকব আল্লাহ 
ো‘আলা োকে েো েকরন না। আল্লাহ োর দফদরযোকির বকলন, 
মোেরা এ িু’জনকে সুকযা  িাও, যাকে োরা আকপাষ েকর মফকল। 
মোেরা এ িু’জনকে সুকযা  িাও যাকে োরা আকপাষ েকর মফকল। 
মোেরা এ িু’জনকে সুকযা  িাও যাকে োরা আকপাষ েকর মফকল”।56 

 يف ذلك ايلوم للك امرٍئ يف لك يوم مخيس وإثنني فيغفر اهللوقال: تعرض األعمال »
أ اكنت بينه وبني أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين حىت ال يرُشك باَّلله شيئاً إال امر

 «يصطلحايصطلحا، اركوا هذين حىت 

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন আল্লাহ ো‘আলার 
দনেট মসােবার ও বৃহস্পদেবাকর বান্দার আেলসেূহ মপয েরা হকয় 
থাকে, েখন আল্লাহ ো‘আলা যারা আল্লাহর সাকথ মোকনা দেছুকে যরীে 
েকর োকির ছাো সবাইকে েো েকর মিন। েকব মোকনা বযদি যদি 
এেন হয়, োর েকধ্য ও োর ভাইকয়র েকধ্য যত্রুো থাকে, েকব আল্লাহ 
ো‘আলা োকে েো েকরন না। োর দবষকয় বলা হয়, োকে মোেরা 
সুকযা  িাও! যাকে োরা আকপাষ েকর মনয়”।57  

، هذا وقال صىل اهلل عليه وسلم: انرص أخاك ظامل» اً أو مظلوماً قيل: يا رسول اَّلله
نرصته مظلوماً، فكيف أنرصه إذا اكن ظاملاً؟ قال: حتجزه أو تمنعه من الظلم فذلك 

 «نرصه

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন, মোেরা মোোর যাদলে 
অথবা োযলুে ভাই উভয়কে সহকযাদ ো ের। এেজন দজজ্ঞাসা েকর 
                                                           
56 সহীহ বুখারী: ৫৬/১; সহীহ েুসদলে, হািীস নং ২৫৬৫, ১৯৮৭/৪। 
57 সহীহ েুসদলে, দেোবুল দবর ওয়াস দসলাহ পদরকেি: দহংসা-দবকিষ ও সম্পেেকেি 
েরা দনকষধ্ হওয়া প্রসংকঙ্গ, ১৯৮৭/৪, ৩৬/২৫৬৫।  
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বকলন, মহ আল্লাহর রাসূল েযলুকের সাহাযয েরা আেরা বুঝকে 
পারলাে, দেন্তু যদি যাদলে হয়, োকে েীভাকব সাহাযয েরব? রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, োকে মোেরা দবরে রাখকব 
অথবা োকে যুলুে েরকে বাধ্া দিকব”।58 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন, 

؟ قال: ]إذا لقيته فسلِّم عليه، حق املسلم » ىلع املسلم ست، قيل: ما هن يا رسول اَّلله
ته، وإذا  وإذا داعك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح هل، وإذا عطس فحمد اَّلله فشمِّ

 «همرض فُعده، وإذا مات فاتبع
“এেজন েুসদলকের জনয অপর েুসদলকের ওপর ছয়দট িাদয়ত্ব রকয়কছ। 
দজজ্ঞাসা েরা হকলা, মসগুকলা েী মহ আল্লাহর রাসূল!? রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে উত্তর মিন, যখন েুদে োর সাকথ সাোৎ েরকব, 
োকে সালাে দিকব। যখন মোোকে িা‘ওয়াে দিকব, েখন েুদে োর 
িা‘ওয়াকে সাো দিকব। যখন মোোর দনেট মোকনা উপকিয িাইকব 
েখন েুদে োকে উপকিয দিকব। আর হাাঁদি দিকয় আলহােিুদলল্লাহ 
বলকল, েুদে োর উত্তর দিকব। আর যখন অসুস্থ হকব, েুদে োকে 
মিখকে যাকব। আর যখন োরা যাকব, োর জানাজায় যরীে হকব”।59 

                                                           
58 সহীহ বুখারী, দেোবুল োযাদলে পদরকেি: মোোর ভাই যাদলে ও োযলুকে সাহাযয 
ের, হািীস নং ২৪৪৪, ২৪৪১; দেোবুল ইেরাহ হািীস ৬৯৫২; সহীহ েুসদলে, 
মোোর ভাই যাদলে ও েযলুেকে সাহাযয ের, হািীস নং ২৫৮৫। 

59 সহীহ বুখারী, দেোবুল জানাকয়য, পদরকে: জানাযায় অংযগ্রহর্ েরার দনকিেয 
প্রসকঙ্গ, হািীস নং ১২৪০; সহীহ েুসদলে, দেোবুস সালাে, পদরকেি: এে 
েুসদলকের ওপর অপর েুসদলকের হে হকলা, সালাকের উত্তর মিওয়া দবষয় 
১৭০৫/৪। 
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বারা ইবন আকযব রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন,   

نازة، وتشميت العاطس، وإجابة ونهانا عن سبع: ]أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجل»
ادلايع, وإفشاء السالم، ونرص املظلوم، وإبرار املقسم، ونهانا عن خواتيم اذلهب، 
وعن الرشب يف الفضة أو قال: يف آنية الفضة  وعن املياثر، والقيس، وعن لبس 

 .«احلرير، وادليباج، واإلستربق
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আোকির সােদট আকিয মিন 
এবং সােদট দবষকয় দনকষধ্ েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
আোকির মরা ীকির মিখকে যাওয়া, জানাজায় যরীে হওয়া, হাাঁদির উত্তর 
মিওয়া, সালাকের প্রসার েরা, েযলুকের সাহাযয েরা, িা‘ওয়াকে সাো 
মিওয়া এবং যপথোরীকে িায়েুি েরার দনকিেয মিন। আর দেদন 
আোকির স্বকর্ের আংদট পরা, রুপার পাকত্র পান েরা, মরযকের মপাযাে 
পদরধ্ান েরা, মরযকের দনদেেে দবছানা, মরযকের িারা খদিে োপে, 
দিবাজ ও ইসোবরাে পদরধ্ান েরা হকে দনকষধ্ েকরন”।60 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন, 

َوال أدلكم ىلع يشء إذا  ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا،»
َ
أ

 «كمفعلتموه حتاببتم، أفشوا السالم بين

“মোোরা পদরপূর্ে ঈোনিার হওয়া ছাো জান্নাকে প্রকবয েরকে পারকব 
না। আর মোেরা পদরপূর্ে ঈোনিার হকে পারকব না যেের্ না, মোেরা 
একে অপরকে েহব্বে েরকব। আদে দে মোোকির এেন এেদট 
দবষকয়র সন্ধান দিব, যা পালন েরকল মোেরা একে অপরকে েুহব্বে 
                                                           
60 সহীহ বুখারী, দেোবুল জানাকয়য, পদরকে: জানাযায় অংযগ্রহর্ েরার দনকিেয 
প্রসকঙ্গ, হািীস নং ১২৩৯, ১১২/৩, ৯৯/৫।  
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েরকব? মোেরা মোোকির দনকজকির েকধ্য সালাকের বযাপেো বৃদি 
ের”!61 

تطعم الطعام، وتقرأ السالم : أي اإلسالم خري؟ فقال: صىل اهلل عليه وسلموسئل »
 «ىلع من عرفت ومن لم تعرف

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে দজজ্ঞাসা েরা হকলা, ইসলাকে 
সকবোত্তে আেল মোনদট? েখন রাসূল উত্তর মিন, মেহোকনর 
মেহোনিারী েরা, েুদে যাকে দিন বা যাকে দিন না সবাইকে সালাে 
মিওয়া”।62  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন, 

َمثَل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، كمثل اجلسد إذا اشتىك منه عضو »
 «سد بالسهر واحلىمتداىع هل سائر اجل

“েুদেনকির িৃষ্টান্ত পরস্পকরর প্রদে িয়া, নম্রো ও আন্তদরেোর দিে 
দিকয় এেদট মিকহর েকো। োকির মিকহর এেদট অংয আক্রান্ত হকল, 
োর সেগ্র অঙ্গ বযথা, যন্ত্রর্া ও অদনদ্রায় আক্রান্ত হয়”।63  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন, 

 «ال يُرحم من ال يرَحم»

                                                           
61 সহীহ েুসদলে, দেোবুল ঈোন পদরকেি: জান্নাকে শুধু্ েুদেনরাই প্রকবয েরকব 
দবষকয়, ৭৪/১, হািীস নং ৫৪ 

62 সহীহ বুখারী, দেোবুল ঈোন পদরকেি: খানা খাওয়াকনা ইসলাে হওয়া দবষকয় 
৫৫/১,১২; সহীহ েুসদলে, দেোবুল ঈোন, হািীস নং ৩৯। 

63 সহীহ বুখারী: দেোবুল আিব পদরকেি: োনুষ ও িেুেি জন্তুর ওপর িয়া েরা 
দবষকয়, ৪৩৮/১০, ৬০১১ ৫৫/১, ১২; সহীহ েুসদলে, দেোবুল দবর ওয়াসদসলাহ, 
পদরকেি: েুদেনকির প্রদে িয়া ও নেনীয়ো দবষকয়, ২০০০/৪, ২৫৮৬। 
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“ময বযদি রহে েকর না োকে রহে েরা হকব না”।64 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন, 

 «تعاىلمن ال يرحم انلاس ال يرمحه اَّلله »
“ময বযদি োনুকষর প্রদে অনুগ্রহ েকর না, আল্লাহ ো‘আলা োর প্রদে 
িয়া েরকব না”।65 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন, 

 «سباب املسلم فسوٌق، وقتاهل كفر»
“েুসদলেকির  াদল মিওয়া ফাকসেী, আর মোকনা েুসদলেকে হেযা েরা 
হকলা, েুফুরী”।66  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের উদল্লদখে বার্ীসেূহ আনসারীকির 
দনেট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মথকে সরাসদর মপৌঁছুে বা 
োরা েুহাদজরকির োধ্যকে মপৌঁছুে, যারা দহজরকের পূকবে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মথকে শুকনকছ, সবই হকলা োকির জনয 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের পে মথকে দবকযষ ো‘লীে ও 
দযো। এ ছাো দেয়ােে পযেন্ত অনা ে উম্মকের জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু 

                                                           
64 সহীহ বুখারী, দেোবুল আিব পদরকেি: োনুকষর প্রদে িয়া ও নেনীয়ো দবষকয় 
৪৩৮/১০, ৬০১৩; সহীহ েুসদলে, দেোবুল ফাযাকয়ল والعيال رمحته الصبيان باب 

ذلك، وفضل عهوتواض , হািীস নং ২৩১৯। 
65 সহীহ েুসদলে, ১৮০৯/৪, হািীস নং ২৩১৯। 
66 সহীহ বুখারী, দেোবুল ঈোন পদরকেি:  خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال

 হািীস নং ৪৮; সহীহ েুসদলে, দেোবুল ঈোন পদরকেি: রাসূল সাল্লাল্লাহু ,يشعر
‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের বার্ী كفر وقتاهل فسوق املسلم سباب  হািীস নং ৬৪। 
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আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দিরন্তন বার্ীসেূহ দবকযষ ো‘লীে যা োরা োকির 
জীবকন প্রদেদট মেকত্র োকজ লা াকে পাকর।  
এ ছাোও আরও অকনে হািীস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের বার্ী রকয়কছ, যার োধ্যকে দেদন োর সাহাবীকির ো‘লীে 
দিকেন, োকির িান খয়রাে েরার প্রদে উিুি েরকেন এবং িান 
েরার ফযীলে বর্েনা েরকেন, যাকে োকির অন্তর দব দলে ও উৎসাহী 
হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির দভো েরা হকে 
দবরে থােকে উিুি েকরন। োকির জনয ধধ্যেধ্ারর্ ও োনায়াে েরার 
গুরুত্ব আকলািনা েরকেন। মযসব ইবািকে অদধ্ে সাওয়াব ও দবদনেয় 
রকয়কছ, োর প্রদে োকির যত্নবান হওয়ার ো‘লীে মিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আসোন মথকে অবেীর্ে অহীর সাকথ সমৃ্পি 
েরকেন। দেদন দনকজ োকির পকে মযানাকেন এবং োকির মথকে দেদন 
শুনকেন। যাকে এ দযোর োধ্যকে োকির ওপর িা‘ওয়াকের ময িাদয়ত্ব 
রকয়কছ, োর অনুভূদে জাগ্রে হয়।  
আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এভাকবই ধ্ীকর ধ্ীকর োকির 
িাদরদত্রে উৎেষে সাধ্ন েকরন এবং োকির এেদট োন-সম্পন্ন জাদেকে 
পদরর্ে েকরন। যার ফকল োরা দেয়ােে অবদধ্ োনবোর জনয এেদট 
আিকযে পদরর্ে হন। এভাকব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
আন্তদরে প্রকিষ্টার ফকল ইদেহাকস এেদট আিযেবান ও উন্নে োকনর 
েুসদলে সোজ দবদনেোর্ েরকে দেদন সেে হন। সাকথ সাকথ জাকহদল 
সোকজর যাবেীয় সেসযার দবজ্ঞান সম্মে সোধ্ান দেদন জাদের সােকন 
মপয েকরন এবং ো বাস্তবায়ন েকর মিখান। ফকল অন্ধোরােন্ন 
জাকহদল সোজ বযবস্থা োনবোর জনয এেদট উন্নে আিকযের িৃষ্টান্ত 
স্থাপনোরী পদরর্ে হয়। এগুকলা সবই হকলা, আল্লাহ ো‘আলার অপার 
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অনুগ্রহ োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আন্তদরে 
প্রকিষ্টার সুফল। যারা আল্লাহর দিকে োনুষকে আহ্বান েরকব োকির 
উদিৎ হকলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সুন্নকের অনুসরর্ 
েরা এবং োর অনুসৃে পকথ িলা।67 
পাাঁি. েুহাদজর ও আনসারকির েকধ্য িুদি সম্পািন ও ইয়াহূিীকির সাকথ 

সম্পেে দিহ্ন েরা 
আনসার ও েুহাদজরকির েকধ্য ভ্রােৃত্ব স্থাপন েরার পর, দেদন োকির 
সাকথ এেন এেদট িুদি সম্পন্ন েকরন, যািারা জাকহদলয়যাকের সব 
ধ্রকনর েু-সংস্কার, জাদে ে ধবষেয, আঞ্চদলেো, বর্ে ধবষেয, ভাষা ে 
ধবষেয ও পারস্পদরে দবকভি িূর হকয় যায়। জাকহদলয়যাকের 
অন্ধানুেরকর্র িরুন মযসব দবযৃংখলা, অনযায় ও অনািার সোকজ 
সংঘদটে হে, এ ধ্রকনর সব অবোয িূর হকয় যায়। এ িুদিকে 
েুহাদজর ও আনসারকির েকধ্য পরস্পদরে বন্ধন স্থাপন েরার সাকথ 
সাকথ ইয়াহূিীকির সাকথ যাবেীয় সম্পেে দবদেন্ন ও েদিনায় োকির 
মথকে দনরাপি িূরত্ব বজায় রাখার প্রদে গুরুত্বাকরাপ েরা হয়। উম্মকের 
সংকযাধ্ন ও োকির দভদত্ত েজবুে েরার জনয এদট দছল, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের প্রকিষ্টার স্পষ্ট ফলাফল। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আনসার ও েুহাদজরকির োকঝ এেদট 
দলদপবি িুদি েকরন, োকে দেদন ইয়াহূিীকির সাকথ সম্পেে দিহ্ন 
েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির সাকথ ময িুদি 

                                                           
67 মিখুন: আর-রাহীেুল োখেুে, ১৮৩। 
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েকরন, োকে দেদন োকিরকে োকির সম্পকির দনরাপত্তা দবধ্ান েকরন 
এবং োকির পকে ও দবপকে দেছু যেোকরাপ েকরন।68 
এ িুদি দছল অেযন্ত সূক্ষ্ম, সু-দিদন্তে, সু-মেৌযল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের পে মথকে দবকযষ এেদট মেৌযদলে বােো ও 
পদরপূর্ে দহেেে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনার সব 
েুসদলেকির এবং ইয়াহূিীকির েকধ্য এেদট সম্পেে স্থাপন েকর মিন। 
যার ফকল োরা এেদট ঐেযবি জাদেকে পদরর্ে হকলা এবং এেদট 
যদিকে পদরর্ে হকলা, ইো েরকল মেউ এখন আর েদিনায় আক্রের্ 
িালাকে পারকব না। মেউ েদিনার ওপর আক্রের্ িালাকে িাইকল, এখন 
োরা ো প্রদেহে েরকে সেে। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময পাাঁিদট পিকেপ মনন ো িারা 
আল্লাহর অনুগ্রকহ েদিনার অদধ্বাসীকির েকধ্য ঐেয প্রদেষ্ঠা এবং োকির 
েকধ্য িীঘেোকলর ময েেপাথেেয দছল ো িূর েরকে সেে হয়। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনা ময পাাঁিদট পিকেপ গ্রহর্ েকর ো 
হকলা, েসদজি দনেোর্, ইয়াহূিীকির ইসলাকের দিকে আহ্বান েরা, 
েুদেনকির েকধ্য সু-সম্পেে োকয়ে েরা ও োকির ো‘লীে েরদবয়ে 
মিওয়া এবং অেুসদলেকির সাকে িুদি সম্পািে েরা।  
এখাকন এেদট েথা েকন রাখকে হকব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লােএর ঐদেহাদসে এ পািদট পকিেপ দছল যু ান্তোরী ও সেয় 
উপকযা ী। এসব পিকেকপর োধ্যকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লােএর রাজদনদেে িূরিদযেোরই বদহোঃপ্রোয ঘকট। এসব 
                                                           
68 আল-দবিায়া ওয়ান দনহায়া, ২২৪-২২৬/২; যািুল ো‘আি ৬৫/৩; সীরাকে ইবন 
দহযাে ১২৩-১১৯/২। 
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পিকেকপর োধ্যকে আল্লাহ ো‘আলা োকির অেীকের সেস্ত েু-সংস্কার 
িূর েকর মিন, েুসদলেকির অন্তরসেূহকে এে জায় ায় এেত্র েকর 
এবং েদিনার অভযন্তকর যাদন্ত যৃঙ্খলা দফদরকয় আনকে অগ্রদর্ ভূদেো 
পালন েকর। এ ছাকেও বদহোঃযত্রুর আক্রের্ ও োকির হাে মথকে 
েদিনার দনরাপত্তা দনদিে হয়। এ োরকর্ এ সনিদট পৃদথবীর ইদেহাকস 
এেদট গুরুত্বপূর্ে সনকি পদরর্ে হয়। এ সনকির োরকর্ই আল্লাহর 
দিকে োনুষকে ডাোর দবষয়দট েদিনা মথকে সেগ্র িুদনয়াকে অদে দ্রুে 
ছদেকয় পকে। এ িুদি দছল অেযন্ত সূক্ষ্ম, সু-দিদন্তে, সু-মেৌযল ও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের পে মথকে দবকযষ এেদট পদরপূর্ে 
দহেেে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনার সব েুসদলেকির 
এবং ইয়াহূিীকির েকধ্য এ সনকির োধ্যকে এেদট সম্পেে স্থাপন েকর 
মিন। যার ফকল োরা এেদট ঐেযবি জাদেকে পদরর্ে হয় এবং এেদট 
যদিকে পদরর্ে হয়। অবস্থা এখন এ পযোকয় মপৌকছ ময, ইো েরকল 
মেউ এখন আর েদিনায় আক্রের্ িালাকে পারকব না; েিীনায় আক্রের্ 
িালাকে হকল োকে মভকব দিকন্ত এগুকে হকব। মেউ েিীনার ওপর 
আক্রের্ েরকে িাইকল, এখন োরা ো প্রদেহে েরকে সেে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময পাাঁিদট পিকেপ মনন ো িারা 
আল্লাহর অনুগ্রকহ েদিনার অদধ্বাসীকির েকধ্য ঐদেহাদসে ঐেয প্রদেষ্ঠা 
লাভ েকর। োকির েকধ্য িীঘেোকলর ময েেপাথেেয দছল, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর এ ঐদেহাদসে সনকির োধ্যকে ো 
িূর েরকে সেে হন।69 

                                                           
69 আর-রাহীেুল োখেুে, ১৭৮, ১৭১,১৮৫; হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: ১৭৪, ১৭৬; 
োদরকখ ইসলােী ১৭৩/২; োদরকখ ইসলােী ১৬৬/২। 
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দিেীয় পদরকেি: 
যুকির েয়িাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সুন্দর প্রস্তুদে, 

সাহদসেো ও বীরকত্বর দহেেে সংক্রান্ত আকলািনা 
েদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের প্রকিষ্টায় এেদট 
ইসলােী সোজ প্রদেষ্ঠার পর ো েুসদলেকির জনয এেদট যদিযালী 
ঘাদটকে পদরর্ে হকলা। এ ছাোও েদিনা এখন েুসদলেকির জনয এেদট 
প্রার্কেন্দ্র ও রাজধ্ানীকে রূপান্তদরে হকলা। আর আেঙ্ক হকলা োকির 
জনয যারা ইসলাকের অগ্রযাত্রাকে প্রদেহে েরকে িায় এবং ইসলােী 
রাজধ্ানীর েদে িায়। োকির দবকরাদধ্ো সকেও েদিনা েুসদলেকির 
জনয আশ্রয়স্থল ও দেলন মেন্দ্র পদরর্ে হয়; এখান মথকে ইসলাকের 
যত্রুকির প্রদেহে েরার এেদট সুকযা  েুসদলেকির ধেদর হয়। এ 
ধ্রকনর অজেকনর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর 
রাকহ অন্তর দিকয় ও েুখ দিকয় োদফর েুযদরেকির সাকথ যুকির মঘাষর্া 
মিন। িা‘ওয়াে, বয়ান, েকলায়ার ও অস্ত্র দিকয় যুি েরকে োর দনেট 
এখন আর মোকনা বাধ্া রইল না। োই দেদন োদফরকির দবরুকি সব 
ধ্রকনর যুি দবকদ্রাহ পদরিালনা আরম্ভ েকরন। দেদন ৫৬দট ধসনযিল 
যত্রুর দবরুকি পািান এবং দেদন দনকজই সাোযদট যুকি প্রধ্ান মসনাপদে 
দহকসকব মনেৃত্ব মিন।70 

যুকির েয়িাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েকয়েদট 
দহেেেপূর্ে আিরর্: 

                                                           
70 সহীহ বুখারী, দেোবুল ো াযী, হািীস নং ৩৯৪৯; সহদহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি 
ওয়াসদসয়ার, হািীস নং ১২৫৪; আল দবিায়া ওয়ান দনহায়া ২৪১/৩; যািুল ো‘য়াি 
৫/৩। 
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এে. বির যুকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিরর্ 
বিকরর যুি দছল ইসলাকের ইদেহাকস এেদট গুরুত্বপূর্ে অধ্যায়। হে ও 
বাদেকলর েকধ্য পাথেেয দনধ্োরকর্র এ যুকির ভূদেো অপদরসীে। এ যুি 
দছল দনরস্ত্র েুদষ্টেয় েুসদলেকির অস্ত্র-যকস্ত্র সদজ্জে এেদট সংখযা দরষ্ট 
জাোকের দবরুকি লোই েরা। এ োরকর্ এ যুকি েুসদলেকির সাকথ 
বুদি পরােযে েরা োকির েোেে দনকয় যুকি নাোর গুরুত্ব দছল রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট অদনবাযে বাস্তবো। োই এ যুকি 
প্রথকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আনসারীকির েোেে 
জানার জনয েুসদলেকির দনেট পরােযে িান। োরর্, োরা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে েদিনা অভযন্তকর জানোল ও 
সন্তানকির দনরাপত্তা মিওয়ার প্রদেশ্রুদে মিন; দেন্তু েদিনার বাইকর োরা 
োকির িাদয়ত্ব মনওয়ার দবষকয় মোকনা প্রদেশ্রুদে ইকোপূকবে মিন দন। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে প্রথকে েুসদলেকির সবাইকে এেত্র 
েকর োকির সবার েোেে জানকে িান। এ োরকর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লােোকির সেলকে এেত্র েরকল, প্রথকে আবুবের ও 
উের রাদিয়াল্লাহু আনহু অেযন্ত সুন্দরভাকব োকির দনকজকির বিবয 
েুকল ধ্করন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির েথা ধধ্যে 
সহোকর মযাকনন। দেন্তু শুধু্ োকির েথার ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সন্তুষ্ট থােকে না পারায় দেদন আবাকরা সবার 
পরােযে িাইকলন। োরপর দেেিাি রাদিয়াল্লাহু আনহু িাাঁদেকয় বকলন, মহ 
আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আল্লাহ ো‘আলা যা েরার দনকিেয দিকয়কছ, 
ো িাদলকয় যান, আেরা আপনার সাকথ আদছ। আর আেরা বনী 
ইসরাঈল েূসা আলাইদস সালােকে যা বলকছ, যাও েুদে ও মোোর রব 
যুি ের, আেরা এখাকন বকস থােব, এ ধ্রকনর েথা আেরা বলব না। 
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আেরা বলব, যাও েুদে ও মোোর রব যুি ের, আেরাও মোোকির 
সাকথ যুি েরব। আেরা মোোর ডান, বাে, সােকন, দপছকন সবদিে 
দিকয় মোোর সাকথ যুি েরব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
আবাকরা পরােযে িাইকল সা‘ি ইবন েু‘আয োোোদে িাাঁদেকয় বলল, মহ 
আল্লাহর রাসূল! আপদন েকন হয় আোকির মথকে শুনকে িান এবং 
আোকির েোেে জানকে িান। েূলেোঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকির মথকেই মযানকে িাইকে দছকলন। সা‘ি রাদিয়াল্লাহু 
আনহু োকে বলল, আপদন আযংো েরকছন আেরা শুধু্ েদিনার 
দভেকর আপনার সহকযাদ ো েরকবা এবং েিীনার দভেকরই আপনাকির 
মথকে প্রদেহে েরকবা। আদে আনসারীকির পে মথকে আপনাকে 
জাদনকয় দিদে ময, আপদন মযখাকন িান ধসনয পািান, যাকে োটকে িান 
বা মজাো লা াকে িান আোকির মোকনা আপদত্ত মনই। আোকির সম্পি 
মথকে আপদন যা িান মনন, আর যা িান আোকির মিন। আপদন 
আোকির মথকে যা দনকলন, ো আোকিরকে যা দিকলন োর মথকে 
অদধ্ে পছন্দনীয়। আপদন আোকির মোকনা দসিান্ত দিকল আোকির 
দসিান্ত আপনার দসিাকন্তর অনুসারী। আল্লাহর যপথ েকর বলদছ! যদি 
আপদন আোকির দনকয়  ােিান যান আেরা আপনার সাকথ থােকবা। 
আরও যপথ েকর বলদছ! আপদন যদি আোকির এ সেুকদ্র ঝাাঁদপকয় 
পেকে বকলন, আেরা আপনার সাকথ োকে ঝাাঁদপকয় পেব। আোকির 
মথকে এেজন মলােকেও দপছু হটকে পাকবন না। আ ােী দিন আেরা 
যত্রুর মোোকবলা েরাকে মোকনা ক্রকেই অপছন্দ েরদছ না। আেরা 
যুকি ধধ্যেযীল, যত্রুর সাকথ মোোকবলা েরকে দবশ্বাসী। হকে পাকর 
আল্লাহ ো‘আলা আোকির মথকে আপনাকে এেন দেছু মিখাকব, যা 
আপনার মিাখকে যীেল েরকব। আপদন আোকির সাকথ দনকয় আল্লাহর 
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নাকের বরেকে আরম্ভ েকরন। এ েথা মযানার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের মিহারা হাসযজ্জল হকয় যায়, োর অন্তর খুদয হকয় 
যায় এবং েেে উিযে আরও মবকে যায়। োরপর দেদন বকলন,  

سريوا وأبرشوا، فإن اَّلله قد وعدين إحدى الطائفتني، ولكأين اآلن أنظر إىل مصارع »
 «القوم

“মোেরা িল, আর সুসংবাি গ্রহর্ ের। আল্লাহ ো‘আলা আোকে এেদট 
জাোকের প্রদেশ্রুদে দিকয়কছন। েকব আদে েওকের বে বে মলােকির 
পকে থাোর স্থানগুকলা মিকখ দনদে”।71  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দহেেে হকলা, দেদন শুধু্ 
আসবাব বা োধ্যকের ওপর োওয়াকু্কল েকরন দন, দেদন আল্লাহর ওপরই 
োওয়াকু্কল েকরন, েকব আসবাব ও োধ্যেকেও দেদন একেবাকর মছকে 
না দিকয় োও অবলম্বন েকরন। 
উোর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বকলন, বির যুকির দিন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুযদরেকির দিকে মিকখন েখন োকির 
সংখযা দছল এে হাজার আর োর সাথীকির সংখযা দছল োত্র দেনযে 
মেকরা জন। এ অবস্থা মিকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকেবলা 
েুখ হকয় িু’হাে েুকল আল্লাহর দনেট প্রাথেনা েরকে থাকেন। দেদন 
আল্লাহর দনেট মেকি মেকি বকলন, 

اللههم أجنز يل ما وعدتين، اللههم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف »
 «األرض

                                                           
71 আল-দবিায়া ওয়ান দনহায়া: ২১৪/৩; সীরাকে ইবন দহযাে: ২৫৩/২; যািুল ো‘আি 
১৭৩/২; আর-রাহীেুল োখেুে, ২০০; হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব: ১৭৫; োদরকখ 
ইসলােী ১৯৪/২। 
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“মহ আল্লাহ! েুদে আোকে ময ওয়ািা দিকয়কছ, ো পূরর্ ের। মহ 
আল্লাহ! েুসদলেকির এ েুদ্র জাো‘আেদটকে যদি েুদে ধ্বংস ের, 
োহকল যেীকন মোোর নাে মনওয়ার েকো আর মেউ অবদযষ্ট থােকব 
না। এভাকব দেদন দেবলােুখী হকয় আল্লাহর িরবাকর িু’হাে েুকল 
োন্নাোদট েরকে দছকলন। োন্নাোদট েরকে েরকে োর ঘাে মথকে 
িাির পকে ম কল আবূ বের রাদিয়াল্লাহু আনহু একস োাঁর ঘাকের উপর 
িািরদট উদিকয় দিকয় জদেকয় ধ্কর বলল, মহ আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর 
সাকথ আপনার মোনাজাে যকথষ্ট হকয়কছ! দেদন অবযযই আপনাকে ময 
ওয়ািা দিকয়কছন ো পূরর্ েরকবন। োরপর আল্লাহর এ আয়াে নাদযল 
হয়  

ل ٖفۡ﴿
َ
ِّأ ۡب م ك  مِّدُّ ۡم  ّن ِّ

َ
ۡأ م  ۡلَك  َتَجاَب ۡفَٱس  م  َۡربَّك  َتغِّيث وَن ۡتَس  َمَلَٰٓئَِّكةِّۡۡإِّذ 

ۡٱل  َِّن م 
دِّفِّيَۡ ر   [9]األنفال:﴾م 

“আর স্মরর্ ের, যখন মোেরা মোোকির রকবর দনেট ফদরয়াি 
েরদছকল, েখন দেদন মোোকির ডাকে সাো দিকয়দছকলন ময, দনিয় 
আদে মোোকিরকে পর পর আ েনোরী এে হাজার দফদরযো িারা 
সাহাযয েরদছ”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াে: ৯] 
আল্লাহ ো‘আলা এ যুকি দফদরযোকির োধ্যকে েুসদলেকির সাহাযয 
েকরন।72 

োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে হুজরা মথকে এ েথা 
বলকে বলকে মবর হন, 

                                                           
72 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৩৯৫২; সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, হািীস নং ১৭৬৩; 
আর-রাহীেুল োখেুে, ২০৮। 
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ب رَۡ﴿ َۡوي َولُّوَنۡٱدلُّ ع  َم  ۡٱۡل  َزم   [ 45﴾ ]القمر:َسي ه 

“সংঘবি িলদট যীঘ্রই পরাদজে হকব এবং দপি মিদখকয় পালাকব”। [সূরা 
আল-োোর, আয়াে: ৪৫ ]73  
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে শুধু্ মিা‘আ েকরই োন্ত দছকলন না 
দেদন বীরকত্বর সাকথ োদফরকির মোোকবলা েকরন। মযভাকব দেদন 
মিা‘আ েরকে দ কয় নাকছাাঁে বান্দা দছকলন যুকিও োর অবস্থা দছল োই। 
োর সাকথ আবূ বের রাদিয়াল্লাহু আনহু দছকলন, োরা উভকয় এে দিকে 
আল্লাহর িরবাকর োন্নাোদটকে সবার মিকয় অগ্র ােী দছকলন 
অনুরুপভাকব োরা উভকয় যুকির েয়িাকনও দছকলন সবার অগ্রভাক । 
োরা উভকয় যুকির েয়িাকন েুসদলেকির সাহস মযা াকে থাকেন োকির 
যুকির েয়িাকন উৎসাহ প্রিান েরকে থাকেন। োরা োকির দনজ দনজ 
অবস্থাকন মথকে স্ব-যরীকর যুি েরকে থাকেন।  
আলী ইবন আবী োদলব রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে দেদন বকলন, 

ي تُنَا لقد»
َ
 إىل أقربنا وهو وسلم عليه اهلل صىل اَّلله  برسول نلوذ وحنن بدر، يوم رأ
 .«(74) بأساً  يومئذ انلاس أشد من واكن العدو،

“বিকরর দিন আেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট 
আসোে েখন আেরা োকে মিখকে মপোে মস আোকির মিকয়ও 
যত্রুর মোোকবলায় অদধ্ে অগ্রসর। আর দেদন মসদিন আোকির েধ্য 
হকে সবোদধ্ে আঘাে প্রাপ্ত দছকলন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে 
আরও বদর্েে, দেদন বকলন, 

                                                           
73 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৩৯৫৩।  
74 আহোি ৮৬/১; হাদেে ১৪৩/২। 
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كنا إذا حيم ابلأس، وليق القوُم القوَم اتقينا برسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم فال »
 «يكون أحدنا أدىن إىل القوم منه

“আেরা যখন আঘােপ্রাপ্ত হোে এবং উভয় সম্প্রিাকয়র মলােকির েকধ্য 
েুেুল যুি িলে, েখন আেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
দনেট আসোে বাাঁিার জনয, েখন আেরা মিখোে দেদন আোকির 
িাইকে আরও মবদয আক্রান্ত।(75)   
িুই. উহুকির যুকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের েযা  ও বীরত্ব 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে উহুি যুকিও অেযন্ত সাহদসেো ও 
ধধ্কযের পদরিয় মিন। এ যুকি োর স্বজাদে মলাকেরা োকে ময েষ্ট মিয় 
োর ওপর দেদন ধধ্যেধ্ারর্ েকরন এবং দেদন োদফরকির দবরুকি েদিন 
যুি েকরন। এ যুকি প্রথকে দবজয় েুসদলেকির হাকে দছল, েুযদরেরা 
মযািনীয়ভাকব পরাদজে হয়। এেনদে োরা পালাকে পালাকে োকির 
নারীকির দনেট মপৌকছ যায়। এ দিকে েুসদলে েীরান্দাজরা যখন োকির 
পরাজয় মিখকে মপল োরা (েুসদলে র্) েকন েরদছল, োদফররা আর 
মফরে আসকব না। োই োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকয 
স্থাকনর দহফাযে েরার দনকিেয দিকয়দছন ো রোর েরার দিন্তা বাি 
দিকয় স্থান েযা  েকর। োরা েকন েরদছল েুযদরেরা আর দফকর আসকব 
না। োই োরা  দর্েকের োলাোল এেত্র েরার জনয যুকির েয়িাকন 
ঝাাঁদপকয় পকে এবং পাহাকের পাহারা মছকে মিয়। েুযদরেরা যখন 
মিখকে মপল, েুসদলেকির দনরাপত্তা মবষ্টনী এখন আর মনই এবং 
েীরান্দাজ মযািারা পাহাে মথকে দ কয়  দর্েকের োলাোল এেত্র 
                                                           
75 হাদেে ১৪৩/২; দবিায়া ওয়ান দনহায়াকে ২৭৯/২; আল্লাো ইবন োসীর নাসাঈর 
দিে দনসবে েকরন। 
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েরকে েয়িাকন মনকে ম কছ। োই োরা মোকনা প্রোর োল মেপন না 
েকর, দফকর একস েুসদলেকির মঘরাও েকর মফলল এবং োকির ওপর 
অেদেেে হােলা িালায়। ফকল এ যুকি আল্লাহ ো‘আলা েুসদলেকির 
সত্তরজন সাহাবীকে যাহািাকের েযোিা িান েরকলন। েুযদরেরা 
আক্রের্ েরকে েরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে পযেন্ত 
মপৌঁকছ ম ল, োরা োর মিহারাকে আঘাে েরল, োর িারদট িাাঁে মভকঙ্গ 
মফলল, োর োথার ওপর আঘাে হানল। েেে সাহাবী জীবন বাদজ 
মরকখ োর মথকে যত্রুর আঘাে প্রদেহে েরল। (76) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আকযপাকয েুরাইকযর িুই এবং 
আনসাকরর সােজন মলাে দছল। যখন েুযদরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে েীর োরকে দছল এবং দনেকট মপৌঁকছ ম ল, 
েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন,  

 يف اجلنة]، فتقدم رجل من األنصار فقاتل من يردهم عنا وهل اجلنة، أو هو رفييق»
حىت قتل، ثم رهقوه أيضاً فقال: [من يردهم عنا وهل اجلنة،] فتقدم رجل من األنصار 
فقاتل حىت قتل، فلم يزل كذلك حىت قتل السبعة، فقال رسول اَّلله صىل اهلل عليه 

 «أصحابناوسلم لصاحبيه: ]ما أنصفنا 
“ময আোর মথকে োকির প্রদেহে েরকব োর জনয অবযযই জান্নাে 
অথবা জান্নাকে মস আোর সাথী হকয় থােকব। এ েথা মযাকন এেজন 
আনসারী সাহাবী সােকনর দিকে অগ্রসর হকয় যুি েরকে েরকে যহীি 
হন। োরপর োরা আবাকরা েীর দনকেপ েরকে থােকল রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন, ময আোর মথকে োকির প্রদেহে 

                                                           
76 মিখুন: যািুল ো‘আি ১৯৬/৩; আর-রাহীেুল োখেুে, ২৫৫।  
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েরকব োর জনয অবযযই জান্নাে অথবা জান্নাকে মস আোর সাথী হকব। 

এ েথা মযাকন অপর এেজন আনসারী সাহাবী সােকন অগ্রসর হকয় যুি 
েরকে থাকে অবকযকষ মসও যহীি হয়। োরপর োরা আবাকরা েীর 
দনকেপ েরকে থােকল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন, ময 
আোর মথকে োকির প্রদেহে েরকব োর জনয অবযযই জান্নাে অথবা 
জান্নাকে মস আোর সাথী হকব।77 এ েথা মযাকন এেজন আনসারী 
সােকন অগ্রসর হকয় যুি েরকে েরকে মসও যহীি হয়। োরপর োরা 
আবাকরা েীর দনকেপ েরকে থােকল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে বকলন, ময আোর মথকে োকির প্রদেহে েরকব মস অবযযই 
জান্নােী অথবা জান্নাকে মস আোর সাথী হকব। এভাকব িলকে থাকে। 
মযষ পযেন্ত সােজন সাহাবী যহীি হয়। েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োর িুই সাথীকে বলল, আোকির সাথীরা আোকির সাকথ ময 
োজদট েকরকছ ো মোকটই দিে েকর দন।  
আর যখন েুসদলে র্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে দঘকর 
এেদট িুক ে এেত্র হকলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে উবাই 
ইবন খালফ োর এেদট মঘাোর আকরাহর্ অবস্থায় পাহাকের প্রাকন্ত 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে মিখকে মপকয় বলল, েুহাম্মাি 
মোথায়? মস যদি নাজাে পায়, ো হকল আোর মোকনা নাজাে মনই। 

োর েথা মযাকন মলাকেরা বলল, আোকির মেউ োর ওপর ঝাাঁদপকয় 
পেকব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, না োকে োর 
অবস্থার ওপর মছকে িাও। োরপর যখন মস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের আক্রেকর্র জনয সােকনর দিে অগ্রসর হদেল, রাসূল 
                                                           
77 সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, হািীস নং ১৭৮৯। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে হাকরস ইবন সাম্মাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
মথকে এেদট লাদট দনকয় োর দিকে ছুকে োরল। একেই উবাই ইবন 
খালকফর অবস্থা খারাব হকয় ম ল। মস যখন োর স্বজাদের দনেট দফকর 
যায় েখন মস বকল আল্লাহর যপথ! আোকে েুহাম্মাি হেযা েকর 
মফলকছ। েখন োরা োকে বলল, েুদে খাোখা ভয় পাে! আেরা 
মোোর েকধ্য মোকনা আঘােই মিখকে পাদে না। েখন মস বকল, 
েুহাম্মাি েক্কা থাো অবস্থায় এেদিন আোকে হেযা েরকব বলদছল, 
আল্লাহর েসে েকর বলদছ, মস যদি আোর দিকে এেটু থু থু ও দনকেপ 
েকর আোর েৃেুযর জনয োই যকথষ্ট হকব। োরপর আল্লাহ এ যত্রুদট 
েক্কা মথকে মফরার পকথ সারাফ নােে স্থাকন োরা যায়।78 
সাহাল ইবন সা‘ি রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে োকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আঘাে সম্পকেে দজজ্ঞাসা েরা হকল মস বকল, 

ُجرَح وجه انليب صىل اهلل عليه وسلم وُكرَست رباعيته، وُهِشَمت ابليضة ىلع »
تغسل ادلم، ويلعٌّ يمسك، فلما رأت أن ادلم  –عليها السالم  –رأسه، فاكنت فاطمة 

ال يرتد إال كَثة أخذت حصرياً فأحرقته حىت صار رماداً، ثم ألزقته فاستمسك 
 « ادلم.

“উহুি যুকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের মিহারা মোবারে 
জখে হয়, োর রুবা‘য়ী িাাঁে মভকঙ যায় এবং োর োথায় েীর আঘাে 
হাকন। ফাকেো রাদিয়াল্লাহু আনহা োাঁর োথা মথকে প্রবহোন রি 
ধু্ইদছল, আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রি বন্ধ েরকে মিষ্টা েরদছল; 
দেদন যখন মিখকে মপকলন মোকনাভাকবই রি বন্ধ েরা যাকে না েখন 
                                                           
78 দবিায়া ওয়ান দনহায়া: ৩২/৪; যািুল ো‘আি ১৯৯/৩; আর-রাহীেুল োখেুে, ২৬৩; 
োবারী ৬৭/২ দফেহুস সীরাহ ২২৬। 
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মস এেদট িাটাই দনকয় োকে আগুন জ্বাদলকয় ছাই বানায় এবং 
মসগুকলাকে েে স্থাকন োদলয েরার পর োর রি বন্ধ হয়”।79  
এভাকবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে িীকনর জনয োদফর 
েুযদরেকির পে মথকে েষ্ট, দনযোেন ও যুলুে সইকে হয়। োরপরও 
দেদন োর স্বজাদের দবরুকি মোকনা দিন বি-মিায়া েকরন দন বরং 
োকির জনয দেদন আল্লাহর িরবাকর েো প্রাথেনা েকরন। োরর্, 
োরাকো জাকন না। 
আবু্দল্লাহ ইবন োসূি রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 

حييك نبياً من األنبياء رضبه قومه  صىل اهلل عليه وسلمكأين أنظر إىل رسول اَّلله »
 .«اللههم اغفر لقويم فإنهم ال يعلمونوهو يمسح ادلم عن وجهه، ويقول: [

“আদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দিকে োদেকয় থােকল 
োকে মিদখ দেদন আক োর আেকলর এেজন নবীর বর্েনা মিন ময, 
োর ম াকত্রর মলাকেরা োকে মেকর রিাি েরকছ, আর মস োর মিহারা 
হকে রি েুছকছ। (এে দনযোেন সকত্বও মস োর জাদের দবপকে মোকনা 
বি-মিা‘আ েকর দন।) মস বলকছ, মহ আল্লাহ আপদন আোর োওকের 
মলােকির েো েকর মিন! োরর্, োরা বুকঝ না”।80  
নবীরা োকির উম্মেকির িা‘ওয়াে দিকে দ কয় োকির মথকে মযসব 
যুলুে দনযোেকনর স্বীোর হন োর ওপর ধধ্যেধ্ারর্ েরা এবং 
সহনযীলোর পদরিয় মিওয়ার মেকত্র োকির মোকনা িৃষ্টান্ত খুকজ পাওয়া 

                                                           
79 সহীহ বুখারী, দেোবুল দজহাি ২৯১১; সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, হািীস নং 
১৭৯০।  

80 সহীহ বুখারী, দেোবুল আদম্বয়া, হািীস নং ৩৪৭৭; সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, 
হািীস নং ১৭৯২। 
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যাকব না। দবকযষ েকর সেগ্র নবীকির সরিার েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দেদন ময ধধ্যে ও সহনযীলোর পদরিয় মিন ো 
পৃদথবীর ইদেহাকস দবরল। োরা শুধু্ ধধ্যেধ্ারর্ই েকরন দন, বরং োরা 
োকির েো েকর দিকেন োকির জনয দহিাকয়ে ও ো দফরাকের 
মিা‘আ েরকেন। োকির অপরাধ্কে এ বকল েো েকর দিকেন ময োরা 
জাকন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েখন বকলন,  

، وهو حينئذ صىل اهلل عليه وسلماشتد غضب اَّلله ىلع قوم فعلوا هذا برسول اَّلله »
 صىل اهلل عليه وسلماشتد غضب اَّلله ىلع رجل يقتله رسول اَّلله يشري إىل رباعيته، 

 «تعاىليف سبيل اَّلله 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর রুবা‘য়ী িাাঁকের দিকে ইযারা 
েকর বকলন, ময জাদে োকির নবীর সাকথ এ ধ্রকনর আিরর্ েকর, 
োকির ওপর আল্লাহর ‘আযাব অবধ্াদরে। আর যাকে আল্লাহর রাকহ 
মোকনা নবী বা রাসূল হেযা েকর োর ওপর আল্লাহর আযাব 
অবধ্াদরে”।81  
উহুি যুকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময আঘাে মপকয়কছন 
এবং যুলুে দনযোেকনর ওপর মযভাকব ধধ্যেধ্ারর্ েকরকছন, আল্লাহর 
পকথর িা‘ঈকির জনয ো আজীবন আিযে হকয় থােকব। যারা আল্লাহর 
পকথ িা‘ওয়াে দিকে দ কয় মজল-যুলুে, ধিদহে দনযোেন, মিযান্তর হওয়া 
এবং সবেকযষ োকির জীবন মেকে মনওয়া ইেযাদির স্বীোর হকয় থাকে 
োকির জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে হকলা উত্তে আিযে। 

                                                           
81 সহীহ বুখারী, দেোবুল ো াযী, হািীস নং ৪০৭৩; সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, 
হািীস নং ১৭৩৯। 
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োরর্, োকে অনুরূপ অকনে েষ্টই মিওয়া হকয়কছ। আর দেদন োকে 
ধধ্যে ধ্করকছন।  
দেন. হুনাইকনর যুকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দহেেে ও 

সাহদসেো 
হুনাইকনর যুি দছল েুসদলেকির জনয এেদট ঐদেহাদসে যুি। এ যুকি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের বীরত্ব ও সাহদসেো দছল 
দবকযষ উকল্লখকযা য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের বীরত্ব ও 
সাহদসেোর বকিৌলকে এ যুকি েুসদলেকির দবজয় দনদিে হয়। 
অনযথায় েুসদলে র্ এ যুকি পরাজকয়র গ্লাদন দনকয় দফকর আসকে হে।  
হুনাইকনর যুকি েুসদলে ও োদফরকির েকধ্য েুেুল যুি আরম্ভ হকল 
েুসদলে র্ প্রথে অবস্থায় দপছু হকট পকে এবং িুবেল ও েেে নেুন 
ইসলাে গ্রহর্োরী দেছু নও েুসদলে পলায়ন েরকে শুরু েকর। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ঐ েুহূকেে মোকনা প্রোর ভয় না েকর 
দেদন োর  াধ্াদটকে দনকয় োদফরকির মোোকবলায় সােকনর দিে 
অগ্রসর হকে থাকে। োরপর দেদন োর িািা আব্বাসকে বকলন,  

 بأىلع فقلت – صيتاً  رجالً  واكن -: عباس فقال السمرة أصحاب ناد عباس، أي» 
َفتهم لكأن فواَّلله : قال السمرة؟ أصحاب أين: صويت َفة ويتص سمعوا حني َعط   َعط 
 اَّلله  رسول فنظر... والكفار فاقتتلوا: قال بليك، يا بليك، يا: فقالوا أوالدها، ىلع ابلقر
 عليه اهلل صىل فقال قتاهلم، إىل عليها اكملتطاول بغلته ىلع وهو وسلم عليه اهلل صىل

 .(82) «الوطيس حيم اآلن: وسلم
“মহ আব্বাস! েুদে সােুরাবাসীকির উচ্চস্বকর ডাে িাও! আব্বাস 

                                                           
82 সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, হািীস নং ১৭৭৫। 
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রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ যুক  সবকিকয় অদধ্ে েন্ঠস্বরী দছকলন। আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বকলন, আদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
দনকিেয মোোকবে উচ্চ আওয়াকজ বললাে, মহ আসহাকব সােুরা! মোেরা 
মোথায়? আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বকলন, আদে আল্লাহর যপথ েকর 
বলদছ, আোর আওয়াজ মযানার পর  রুর বাছুর মযেন িদে মছকে দিকল 
োর োকয়র দনেট মিৌকে আকস দিে অনুরূপ يا بليك، يا بليك বকল সেগ্র 
সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দিকে মিৌকে আকস। 
োরপর োরা োদফরকির সাকথ যুি েরকে থাকে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর স্বীয়  াধ্ায় আকরাহর্ অবস্থায় এেজন বীর 
পুরুকষর েকো োকির যুি প্রেযে েকরন। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, اآلن حيم الوطيس হুনাইকনর যুকির নাজুে 
পদরদস্থদেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ময সাহদসেো ও 
বীরকত্বর পদরিয় মিন, পৃদথবীর ইদেহাকস এর িৃষ্টান্ত দবরল। আজ পযেন্ত 
এ ধ্রকনর বীরত্ব ও সাহদসেো মোকনা মসনাপদে, মনো ও বীর বাহািুর 
মিখাকে পাকর দন।83  
বারা ইবন আকযব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এে মলাে দজজ্ঞাসা েকর বলল, 
মহ আবূ উোরা েুদে হুনাইকনর যুকির দিন পলায়ন েকরদছকল? উত্তকর 
দেদন বকলন, না, আদে আল্লাহর যপথ েকর বলদছ! আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মসদিন দপছু হকটন দন এবং মোকনা 
েুসদলে মসদিন পলায়ন েকরন দন। েকব যুবে ও োোহুোোরী দেছু 
েুসদলে োকির দনেট মোকনা অস্ত্র না থাোকে বা অকস্ত্রর পদরোর্ েে 

                                                           
83 মিখুন: আর-রাহীেুল োখেুে, ৪০১; হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব, ৪০৮। 
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হওয়াকে োরা দেছুটা দপছু হকট। োরপর োরা এেদট েীরন্দাজ 
সম্প্রিাকয়র মলােকির সাকথ মোোকবলা েকর, োরা োকির েীর দনকেপ 
েরকে থােকল অবস্থা এেন িাাঁোকলা োকির েীর মযন দনযানা ভুল 
েরদছল না। পকর োকির দনেট অবস্থা প্রোয মপকল সবাই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট একস জকো হকয় থাকে। েখন 
আবূ সুদফয়ান ইবনুল হাকরস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
 াধ্ার রদয মটকন ধ্কর থাকে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
বলকে থাকেন,  

كذب ال انليب أنا  

املطلب عبد ابن أنا  

ل اللههم نرصك نزِّ  

“আদে সদেযোর নবী োকে মোকনা সকন্দকহর অবোয মনই। আদে 
আবু্দল েুত্তাদলকবর উত্তরসূরী। মহ আল্লাহ! েুদে মোোর সাহাযয নাদযল 
ের”।84 
সহীহ েুসদলকে সালাো রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে দেদন বকলন, 

 فقال الشهباء، بغلته ىلع وهو منهزماً، وسلم عليه اهلل صىل اَّلله  رسول ىلع مررت»
 اَّلله  رسول واغش فلما. فزاعً  األكوع ابن رأى لقد: وسلم عليه اهلل صىل اَّلله  رسول
 ثم األرض، من تراب من قبضة قبض ثم ابلغلة، عن نزل وسلم عليه اهلل صىل

 عينيه مأل إال إنساناً  منهم اَّلله  خلق فما الوجوه، شاهت: فقال وجوههم، به استقبل
، فهزمهم مدبرين، فولوا القبضة، بتلك تراباً   عليه اهلل صىل اَّلله  رسول وقسم اَّلله

 «املسلمني بني غنائمهم وسلم
                                                           
84 সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, হািীস নং ১৭৭৬; সহীহ বুখারী, দেোবুল দজহাি, 
হািীস নং ২৯৩০। 
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“আদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে পরাভূে অবস্থায় 
অদেক্রে েদর। েখন দেদন োর ‘যাহবাহ‘  াধ্াদটর উপর দছল। আোকে 
মিকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলল, আজ ইবনুল আেওয়া 
ভয়াবহো প্রেযে েকরকছ। োরপর যখন সাহাবী র্ োকে মঘরাও েকর 
মফলল, েখন দেদন োর  াধ্া মথকে মনকে যেীন মথকে এে েুদষ্ট োদট 
দনকলা। োরপর ো োদফরকির দিকে দনকেপ েকর বকল, মোোকির 
মিহারা আক্রান্ত মহাে। োরপর আল্লাহ এেন মোকনা মিহারা সৃদষ্ট েকরন 
দন যার মিহারা োদটর োরকর্ আক্রান্ত হয় দন। োরপর োদফররা  ভীর 
অন্ধোকর দনেদজ্জে হকয় পরাদজে হকয় পলায়ন েরল। এরপর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুসদলেকির েকধ্য  দর্েকের োলাোল 
বণ্টন েকরন”।85  
উলাো র্ বকলন, যুকির েয়িাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসল্লাকের 
 াধ্ার উপর আকরাহর্ েরা দছল োাঁর বীরত্ব ও সাহদসেোর 
বদহোঃপ্রোয। এ ছাোও দেদন ঐ সেয় োনুকষর জনয আশ্রয়স্থল দছকলন। 
যার োরকর্ সবাই মিৌকে োর দিকেই ছুকট আকস। োর সাহদসেো ও 
বীরকত্বর আরও প্রোর্ হকলা, দেদন এ নাজুে পদরদস্থদেকে যত্রুকির 
দিকে অগ্রসর হদেকলন। অথি েখন মলাকেরা োকে মছকে পলায়ন 
েরকেদছল। আর যখন োরা োকে মবষ্টন েকর মফলল, েখন দেদন োর 
আকরাহর্ মথকে মনকে আসা োর অদধ্ে সাহদসেোরই িৃষ্টান্ত। মেউ 
মেউ বকলন, দেদন েখন যেীকন মনকে আকস ময েুসদলে যেীকন দছল 
োকির সাকথ এোত্বো মঘাষর্া েরার জনয দছল। আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে প্রদেদট মেকত্র ময সাহদসেো ও বীরকত্বর 
                                                           
85 সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, হািীস নং ১৭৭৭। 
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প্রোর্ মরকখকছন; ইদেহাকস এর আর মোকনা িৃষ্টান্ত খুাঁকজ পাওয়া েদিন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাহাবী র্ োর বীরকত্বর দবদভন্ন 
বর্েনা েুকল ধ্করন।86  
িার. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দহেেে ও সাহদসেোর 
বদহোঃপ্রোকযর আকরেদট নেুনা 
সহীহ বুখারী ও েুসদলকে আনাস ইবন োকলে রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে 
বদর্েে, দেদন বকলন,  

 ولقد انلاس، وأشجع انلاس، وأجود انلاس، أحسن وسلم عليه اهلل صىل انليب اكن»
 اهلل صىل انليب فاستقبلهم الصوت، قَِبَل  انلاس فانطلق يللة، ذات املدينة أهل فزع

 ىلع وهو ،]تراعوا لم تراعوا، لم: ]يقول وهو الصوت، إىل انلاس سبق قد وسلم عليه
 أو حبراً، وجدته لقد: فقال سيف، عنقه يف رسج، عليه ما عري طلحة أليب فرس»

  «بلحر إنه

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সবোদধ্ে সুন্দর, িানযীল ও 
সাহসী পুরুষ দছকলন। এেবার রাকে েদিনায় আেঙ্ক ছদেকয় পেকল 
মলাকেরা ঘুে মথকে উকি মযখাকন দিৎোর মযানা যাকে মসদিকে মিৌকে 
যাদেল। মসখাকন দ কয় মিকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকির সবার আক  মসখাকন আবূ োলহার এেদট মঘাোর ওপর 
আকরাহর্ েকর  লায় এেদট েকলায়ার ঝুদলকয় উপদস্থে। মঘাোদটর 
মোকনা িাির বা জ্বীনকপায দছল না। দেদন মসখাকন মলােকির মডকে 
মডকে বলদছল الم تراعوا، لم تراعو । মোেরা ঘাবোকব না, মোেরা 

                                                           
86 মিখুন: নববীর যরকহ েুসদলে ১১৪/১২। 
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ঘাবোকব না।87 অেোঃপর মস বলল, আদে োকে মপলাে সেুদ্র অথবা 
দেদন এেদট সেুদ্র।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের জীবনীকে এ ধ্রকনর ঘটনা 
আরও অকনে আকছ, যা এখাকন আকলািনা েকর মযষ েরা সম্ভব নয়। 
েকব এ ধ্রকনর ঘটনা িারা এ েথা স্পষ্ট হয় ময রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দছকলন িুদনয়ার সব োনুকষর েুলনায় এেজন 
সাহসী বীর পুরুষ। োাঁর েকো সাহসী ও বাহািূর বযদি ইদেহাকস খুাঁকজ 
পাওয়া িুলেভ। এদট শুধু্ েুকখর েথা নয়, বরং িুদনয়াকে আজ পযেন্ত যে 
বীর বাহািুর ও সাহসী মলাে অদেবাদহে হকয়কছ, োরা এ দবষকয় সােী 
দিকয় ম কছন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে স্বীেৃদে দিকয় 
ম কছন।88 

বারা ইবন আকযব রাদিয়াল্লাহু আনহু বকলন, 

 صىل انليب يعين به، حياذي لذلي منا الشجاع وإن به، نتيق ابلأس امحر إذا واَّلله  كنا»
 «وسلم عليه اهلل

“যখন মোকনা দবপি আোকির দঘকর মফলে, েখন আেরা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িারা আত্মরো েরোে। আর আোকির 
েকধ্য সাহসী বযদি মসই হে ময রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
সেপযোকয়র হে”।89 

পূকবে উদল্লদখে হািীকস আনাস ইবন োকলে রাদিয়াল্লাহু আনহু বকলন.  
 .«..ن انلاس، وأجود انلاس، وأشجع انلاساكن انليب صىل اهلل عليه وسلم أحس»

                                                           
87 সহীহ েুসদলে, দেোবুল ফাযাকয়ল। 
88 েুসনাকি আহোি ৮৬/১; হাদেে ১৪৩/২। 
89 সহীহ েুসদলে ১৪০১/৩। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সবোদধ্ে সুন্দর, িানযীল ও সাহসী 
পুরুষ দছকলন...”। 
উপকর মযসব িৃষ্টান্ত আকলািনা েরা হকয়কছ, ো দছল রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসল্লাকের েকনাবল -সাহদসেোর িৃষ্টান্ত। দেন্তু োর বুদিেত্তা 
ও িূরিদযেো দবষকয় অসংখয ঘটনা রকয়কছ। আেরা এখাকন োর জীবনী 
মথকে এেদট োত্র ঘটনা উকল্লখ েরব। এ এেদট ঘটনাই হাজাকরর মবদয 
ঘটনা আকলািনার প্রকয়াজন দেদটকয় দিকব। 
হুিাইদবয়ার সদন্ধর সেয় সুহাইল ইবন আেকরর হিোরীো। োরর্, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন هلل الرمحن الرحيمبسم ا  দলখকে 
িাইকলন, েখন মস বাধ্া দিকল ো পদরবেেন েকর بسمك اللههم দলকখন। 
অনুরূপভাকব اهلل حممد رسول  এর পদরবকেে حممد بن عبد اهلل দলকখন। এ 
ছাোও সুহাইল ইবন আের েুসদলেকির দবরুকি যে ধ্রকনর যেোকরাপ 
েকরদছল। মযেন, েক্কা মথকে মোকনা এেজন মলােও যদি েিীনায় 
পাদলকয় আকস যদিও মস ইসলাে গ্রহর্ েকর োকে অবযযই েক্কায় 
োদফরকির দনেট মফরৎ পািাকে হকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে েুসদলেকির দবপকে মিওয়া সব যেেই মোকনা প্রোর আপদত্ত 
না েুকল মেকন মনন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের এ অবস্থা 
মিকখ েুসদলে র্ মক্রাকধ্ ও মোকভ অদগ্নযেো হকয় পকে। দেন্তু রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দসিাকন্তর বাইকর োকির দেছু েরার 
দছল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে নীরকব সকয় ম কলন এবং 
ধধ্যেধ্ারর্ েরকলন। আল্লাহর দে েুিরে! অদে দনেকটই দেছুদিন মযকে 
না মযকে েুসদলে র্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ধধ্কযের 
ফলাফল মিখকে মপল। এ িুদি মেকন মনওয়াকে েুসদলেকির দবজয় 
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দনদিে হকলা। আল্লাহ ো‘আলা এ সদন্ধকে েুসদলেকির জনয প্রোযয 
দবজয় দহকসকব আখযাদয়ে েরকলন।90 

উপকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সাহদসেো বাহািূরী অটল 
অদবিলোর ও ধধ্কযের মযসব ঘটনা উকল্লখ েরা হকলা, এগুকলা সবই 
হকলা োর ঘটনা সম্বদলে জীবন সেুকদ্রর েকয়েদট মফাটা োত্র। অনযথায় 
োর জীবকনর সব ঘটনা উকল্লখ েরকে হকল বে বে বই দলকখ োর 
মোকনা দেনারায় মপৌঁছা যাকব না। আোকির সেলকে েকন রাখকে হকব, 
আেরা সবাই মযন আোকির জীবকনর প্রদেদট মেকত্র োরই অনুেরর্ 
েদর এবং োর আিযেকে সেুন্নে রাদখ। োহকল আোকির জনয িুদনয়াও 
আদখরাকের েলযার্ দনদিে হকব। দবকযষ েকর আেরা যারা আল্লাহর 
পকথ োনুষকে আহ্বান েদর োরা মযন োকির জীবকনর প্রদেদট মেকত্র 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিযে ও োর অনুসৃে 
পথ মথকে দবনু্দ পদরোর্ও এদিে মসদিে না হাদট। অনযথায় আোকির 
যে মিষ্টা ও আকন্দালন মোকনা োকজ আসকব না। আল্লাহ ো‘আলা 
বকলন,  

َرَۡوَذَكَرۡ﴿ َو َمۡٱٓأۡلخِّ َۡوٱۡل  َ واْۡٱّللَّ ل َِّمنََۡكَنۡيَر ج  َوةٌَۡحَسَنةۡ  س 
 
أ ِّۡ ۡٱّللَّ ولِّ ۡرَس  ِۡفِّ م  ََۡكَنۡلَك  لََّقد 

َۡكثِّيٗۡ َ   [21]األحزاب: ﴾اٱّللَّ

“মোোকির জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের েকধ্য রকয়কছ 
উত্তে আিযে। যারা আল্লাহর ও আদখরাকের আযা েকর এবং মবদয মবদয 
আল্লাহর স্মরর্ েকর”। [সুরা আল-আহযাব, আয়াে: ২১] 

                                                           
90 মিখুন: সহীহ বুখারী, োয়াল ফােহ ৩২৯/৫, হািীস নং ২৭৩১, ২৭৩২; েুসনাকি 
আহেি ৩৩১-৩২৮/৪; হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব ৫৩২।  
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আল্লাহ ো‘আলা আোকির সবাইকে োর রাসূকলর অনুেরর্ েরা ও 
োর সুন্নাকের বাস্তবায়কন আন্তদরে হওয়ার োওফীে িান েরুন।  
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েৃেীয় পদরকেি 
বযদি-পযোকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িা‘ওয়াে 

মিওয়ার দহেেে ও মেৌযল 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দছকলন, আল্লাহ ো‘আলার সৃদষ্টর 
সবোদধ্ে জ্ঞানী ও বুদিোন। দেদন োনুকষর সাকথ েখকনাই মোকনা খারাপ 
বযবহার েকরন দন। দেদন সব সেয় দবনম্র আিরর্ ও ভাকলা বযবহার 
েরকেন, যাকে োরা ইসলাকের প্রদে অনুপ্রাদর্ে হয়। েো েরা দছল 
োর অনযেে গুর্। োনুকষর পে মথকে মোকনা েষ্ট মিওয়া হকল, োর 
ওপর দেদন ধধ্যেধ্ারর্ েরকেন এবং উত্তে বযবহার িারা ো মোোকবলা 
েরকেন। দেদন েখকনাই োকরা মথকে প্রদেকযাধ্ দনকেন না। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের েো, িানযীলো, নম্রো, ভদ্রো, 
ইনসাফ, ধধ্যে ও সহনযীলো মেেন দছল, দনকম্নর েকয়েদট আকলািনা 
িারা দেছুটা হকলও ফুকট উিকব।  
এে. ইয়াোোর অদধ্বাসীকির সরিার ছুোো ইবন আছাল রাদিয়াল্লাহু 

আনহুর সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিরর্  

সহীহ বুখারী ও েুসদলকে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, 
দেদন বকলন,  

بعث رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم خيالً قِبََل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة، »
ثال،

ُ
سيد أهل ايلمامة، فربطوه بسارية من سواري املسجد،  يقال لـه ثمامة بن أ

فخرج إيله رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم فقال: ]ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: 
عندي يا حممد خري، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم ىلع شاكر، وإن كنت تريد 

وسلم حىت اكن بعد  املال فسل تعط منه ما شئت، فرتكه رسول اَّلله صىل اهلل عليه
الغد، فقال: ]ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم ىلع شاكر، وإن 
تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت، فرتكه رسول اَّلله 



119 

 

فقال: عندي  ]صىل اهلل عليه وسلم حىت اكن من الغد، فقال: ]ماذا عندك يا ثمامة؟
تنعم تنعم ىلع شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال ما قلت لك، إن 

, ]فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم: ]أطلقوا ثمامة
فانطلق إىل خنل قريب من املسجد، فاغتسل، ثم دخل املسجد فقال: >أشهد أن ال 

واَّلله ما اكن ىلع األرض وجه  هلإ إال اَّلله وأشهد أن حممداً عبده ورسوهل، يا حممد!
، واَّلله ما اكن من  أبغض إيله من وجهك، فقد أصبح وجهك أحبه الوجوه لكها إيله
، واَّلله ما اكن من بدل  دين أبغض إيله من دينك، فأصبح دينك أحبه ادلين لكه إيله

، وإن خيلك أخذتين وأنا  أبغض إيله من بدلك، فأصبح بدلك أحب ابلالد لكها إيله
أريد العمرة فماذا ترى؟ فبرشه رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، 
[، ولكين أسلمت مع رسول  فلما قدم مكة قال لـه قائل: أصبوت؟ فقال: ]ال واَّلله
اَّلله صىل اهلل عليه وسلم، وال واَّلله ال يأتيكم من ايلمامة حبة حنطة حىت يأذن 

 .«اهلل عليه وسلمفيها رسول اَّلله صىل 

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে নজকির দিকে এেদট জাো‘আে 
পািাকল োরা ইয়াোোর অদধ্বাসীকির সরিার ছুোো ইবন আছাল নাকে 
এে বযদিকে ধ্কর দনকয় আকস এবং েসদজকির খুাঁদটর সাকথ মবকধ্ রাকখ। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মবর হকয় োকে দজজ্ঞাসা েরল, 
মহ ছুোো মোোর েী বলার আকছ? েখন মস বলল, মহ েুহাম্মাি! আোর 
দনেট েলযার্ রকয়কছ। যদি েুদে হেযা ের োহকল এেন এে বযদিকে 
হেযা েরকব ময হেযাকযা য। আর যদি পুরসৃ্কে ের োহকল এেন এে 
বযদিকে পুরসৃ্কে েরকব, ময মোোর পুরস্কাকরর প্রদেিান দিকব। আর 
যদি েুদে সম্পি িাও োহকল বল, মোোকে ো মিওয়া হকব। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর েথার মোকনা প্রদে উত্তর না েকর 
আ ােী দিন পযেন্ত োকে সুকযা  মিন। পকরর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে বলকলন, মহ ছুোো মোোর েী বলার আকছ? 



120 

 

েখন মস বলল, আদে মোোকে যা বলদছ! যদি েুদে হেযা ের, োহকল 
এেন এে বযদিকে হেযা েরকব, ময হেযাকযা য। আর যদি পুরসৃ্কে ের 
োহকল এেন এে বযদিকে পুরসৃ্কে েরকব, ময মোোর পুরস্কাকরর 
প্রদেিান দিকব। আর যদি েুদে সম্পি িাও োহকল বল, মোোকে ো 
মিওয়া হকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর েথার মোকনা 
প্রদে উত্তর না েকর আবাকরা োকে পকরর দিন পযেন্ত সুকযা  মিন। 
পকরর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে বলকলন, মহ 
ছুোো মোোর েী বলার আকছ? মস বলল, আদে যা বলদছ! যদি েুদে 
হেযা ের, োহকল এেন এে বযদিকে হেযা েরকব, ময হেযাকযা য। 
আর যদি পুরসৃ্কে ের, োহকল এেন এে বযদিকে পুরসৃ্কে েরকব, ময 
মোোর পুরস্কাকরর প্রদেিান দিকব। আর যদি েুদে সম্পি িাও োহকল 
বল, মোোকে ো মিওয়া হকব। 
োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, মোেরা ছুোোকে 
মছকে িাও। ছুোোকে মছকে দিকল মস েসদজকির দনেকট এেদট বা াকন 
দ কয় ম াসল েকর, োরপর েসদজকি প্রকবয েকর এবং বকল, আদে 
সােয দিদে ময, আল্লাহ ছাো আর মোকনা সদেযোর ইলাহ মনই, আর 
আদে আরও সােয দিদে ময, েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
আল্লাহর বান্দা ও োর রাসূল। মহ েুহাম্মাি! আোর দনেট মোোর 
মিহারার মিকয় দনেৃষ্ট মোকনা মিহারা যেীকন দছল না, আর এখন আোর 
দনেট মোোর মিহারা সেগ্র মিহারার মিকয় দপ্রয় মিহারায় পদরর্ে 
হকয়কছ। আদে আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, মোোর িীকনর মিকয় ঘৃদর্ে 
আর মোকনা িীন দছল না। আর এখন আোর দনেট মোোর িীন 
সবকিকয় মবদয দপ্রয় িীকন পদরর্ে হকয়কছ। আল্লাহর যপথ েকর বলদছ! 
আোর দনেট মোোর যহর দছল সবকিকয় ঘৃদর্ে, আর এখন আোর 
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মোোর এ যহর সবকিকয় দপ্রয় যহকর পদরর্ে হকয়কছ। আর মোোর 
জাো‘আে আোকে পােোও েকর দনকয় একসকছ, আদে ওেরা েরকে 
িাই েুদে আোকে দে পরােযে িাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকে সু-সংবাি মিন এবং উেরা েরার আকিয মিন। মস 
যখন েক্কায়  েন েকর, এেজন োকে বলল, েুদে িীনছুট হকল? মস 
বলল, না আল্লাহর যপথ আদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
সাকথ ইসলাে গ্রহর্ েকরদছ। আর আদে আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, 
ইয়াোোর এেদট  কের বীজও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
অনুেদে ছাো এদিে মসদিে েরা হকব না”।91 

োরপর মস ইয়াোোর দিকে িকল যায় এবং মসখান মথকে দেদন েক্কার 
দিকে মোকনা দেছু বহন েরকে দনকষধ্ েকরন। োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট দিদি দলকখন েুদে আোকির আত্মীয়ো 
সম্পেে দিে রাখার দনকিেয িাও, অথি েুদে দনকজ আোকির আত্মীয়োর 
সম্পেে দবকেি ের। েুদে আোকির বাপ-িািাকির েকলায়ার িারা হেযা 
েরছ! আর আোকির মছকল সন্তানকির েুধ্া দিকয় হেযা েরছ! এরপর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ছুোোর দনেট দলকখন ময, মস মযন 
োকির আপন অবস্থায় মছকে মিয়।92 আল্লাো ইবন হাজার রহ. উকল্লখ 
েকরন ময, ইবন োন্দাহ স্বীয় সনকি ছুোো ইবনুল আসাকলর ইসলাে 
গ্রহর্, োরপর ইয়াোোর দিকে দফকর যাওয়া, েুরাইযকির প্রদেহে েরা 
ইেযাদি িীঘে ঘটনা ও আল্লাহ ো‘আলার বার্ী 

                                                           
91 সহীহ বুখারী, দেোবুল ো াযী, হািীস নং ৪৩৭২; সহীহ েুসদলে, হািীস নং 
১৭৬৪। 

92 সীরাকে ইবন দহযাে ৩১৭/৪; ফােহুল বারী ৮৮/৮। 
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َۡوَماَۡيَتََضَّعۡ ﴿ۡ ِّهِّم  َِّرب  َتََكن واْۡل َۡفَماۡٱس  َعَذابِّ
ِّٱل  مۡب َنَٰه  َخذ 

َ
  [76]املؤمنون: ﴾ونََۡولََقدۡأ

“আর অবযযই আেরা োকিরকে আযাব িারা পােোও েরলাে, েবুও 
োরা োকির রকবর োকছ নে হয় দন এবং দবনীে প্রাথেনাও েকর না”। 
[সুরা আল-েুদেনূন, আয়াে: ৭৬] নাদযল হওয়ার ঘটনা আবু্দল্লাহ ইবন 
আব্বাস মথকে বর্েনা েকরন, আহকল ইয়াোো যখন েুরোি হকয় যায় 
েখন ছুোো েুরোি হয় দন। মস ইসলাকের ওপর অটল অদবিল থাকে। 
দেদন োর অনুসারীকির দনকয় ‘আলা ইবন হাযরােীর িলভুি হন এবং 
োকির সাকথ এেত্র হকয় বাহরাইকনর অদধ্বাসীকির যারা েুরোি 
হকয়দছল োকির দবরুকি যুি েকরন এবং োকির হেযা েকরন।93 
আল্লাহু আেবর! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দহেেে েেই 
না েহান দছল! এবং দেদন েেই না েহকত্বর অদধ্োরী দছকলন! রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বযবহার ও আখলাে িারা োনুকষর 
অন্তরকে আেৃষ্ট েরে। যাকির মথকে ইসলাকের আযা েরে, োকির 
সাকথ দবনম্র বযবহার েরে। দবকযষ েকর যারা মোকনা ম াকত্রর সরিার, 
যাকির আওোয় অকনে মলাে রকয়কছ, োকির ইসলাে গ্রহর্ েরার িারা 
আরও অকনে মলাে ইসলাে েবুল েরকব, োকির সাকথ দেদন অেযন্ত 
সেেেোর সাকথ োজ িাদলকয় মযকেন।  
এেজন িা‘ঈর জনয উদিৎ হকলা, মস অপরাধ্ীর েো েরার দবষয়দট 
প্রদেকযাধ্ মনওয়া হকে বে েকর মিখকব। োরর্, এখাকন আেরা মিখকে 
পাই ময, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন োর দিকে িয়া ও 
েোর হাে প্রসার েরল, েুহূকেের েকধ্য ছুোো ময দজদনসদটকে ঘৃর্া 

                                                           
93 মিখুন: আল-ইসাবাহ ২০৩/১। 
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েরে, ো োর দনেট সবোদধ্ে দপ্রয় বস্তুকে পদরর্ে হকলা। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের েো ছুোোর জীবকন অসাধ্ারর্ 
পদরবেেন আনল। দেদন শুধু্ ইসলােই গ্রহর্ েকরন দন, েকব দেদন দনকজ 
ইসলাকের ওপর আেরর্ অটল অদবিল থােকলন এবং ইসলাকের 
এেজন িা‘ঈকে পদরর্ে হকলন।94 

িুই. ময মবিুঈন মলােদট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে হেযা 
েরকে মিকয়দছল, োর সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
আিরর্ 
জাকবর ইবন আবু্দল্লাহ মথকে ইোে বুখারী ও েুসদলে রহ. বর্েনা েকরন, 

غزونا مع رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم قِبََل جند، فأدركنا رسول اَّلله صىل اهلل »
عليه وسلم يف واد كثري العضاه، فزنل رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم حتت شجرة، 

وتفرق انلاس يف الوادي يستظلون بالشجر،  فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال:
قال: فقال رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم: ]إن رجاًل أتاين وأنا نائم، فأخذ السيف 
فاستيقظت وهو قائم ىلع رأيس، فلم أشعر إال والسيف صلتاً يف يده، فقال يل، من 

، ثم قال يف اثلانية: من يمنعك مين؟ ق ، يمنعك مين؟ قال: قلت: اَّلله ال: قلت: اَّلله
، ثم لم يعرض لـه رسول اَّلله صىل اهلل عليه ]قال: فشام السيف، فهاهو ذا جالس

 «وسلم

“আেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে নাজকির দিকে যুি 
েরকে ম কল, রাসূল আোকির বা ান দবদযষ্ট এেদট উপেযোর সন্ধান 
েকর মিন। মসখাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এেদট  াকছর 
দনকি অবেরর্ েকরন এবং োর েকলায়ারদট  াকছর এেদট ডাকলর সাকথ 

                                                           
94 ফােহুল বারী ৮৮/৮; যরকহ নববী দলল েুসদলে, ৮৯/১২। 
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ঝুদলকয় রাকখন। সবাই দবদভন্ন  াকছর েকল ছায়া দনকে দ কয় ছদেকয় 
দছদটকয় দবদেন্ন হকয় পকে। জাকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু বকলন, রাসূল 
বর্েনা মিন ময, এে মলাে আোকে ঘুকের েকধ্য আোর দনেট একস 
আোর েকলায়ারদট হাকে মনয়। আদে সাকথ সাকথ ঘুে মথকে মজক  মিদখ 
মলােদট আোর োথার উপর িাাঁোকনা। আদে দেছুই বুঝকে পারলাে না! 
শুধু্ মিখকে মপলাে ময, আোর েকলায়ারদট োর হাকে ঝুলকছ। োরপর 
মস আোকে বকল, মোোকে আোর হাে মথকে মে বাাঁিাকব? দেদন 
বকলন, আদে বললাে, আোকে আল্লাহ বাাঁিাকব। মলােদট দিেীয়বার 
বলল, মোোকে আোর হাে মথকে মে রো েরকব? দেদন বকলন, আদে 
বললাে আল্লাহ!। োরপর েকলায়ারদট োর হাে মথকে পকে ম ল। আর 
মলােদট বসা অবস্থায় রকয় ম ল। (কলােদটর হাে মথকে েকলায়ারদট 
পকে ম কল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ইো েরকল 
েকলায়ারদট েুকল দনকয় োকে হেযা েরকে পারে। দেন্তু দেদন েকরন 
দন) োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে দেছুই বলকলন 
না”।95  
আল্লাহু আেবর! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
আখলাে েেই না েহান ও উন্নে। োর অন্তর েে বে ও প্রযস্থ। 
এেজন মলাে োকে হেযা েরকে মিষ্টা েকর, আল্লাহ ো‘আলা োকে 
োর হাে মথকে রো েরার পর যখন উকটা আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে হেযা েরকে েেো মিন; ইো েরকল দেদন 
োকে হেযা েরকে পাকরন। দেন্তু না, দেদন োকে হেযা না েকর োকে 
                                                           
95 সহীহ বুখারী, দেোবুল দজহাি, হিীস নং ২৯১০; সহীহ েুসদলে, দেোবুল 
ফাযাকয়ল, হিীস নং ৮৪৩; আহেি ৩১১/৩; আহেি ৩৬৪/৩, ৩১১/৩। 
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েো েকর মিন! একেই বলা হয়, খুলুকে আযীে বা েহান িদরত্র। আল্লাহ 
ো‘আলা এ দবষকয় েুরআকন েরীকে বকলন, 

يٖمۡ﴿ ل ٍقَۡعظِّ ۡخ   [4]القلم: ﴾ِإَونََّكۡلََعََلَٰ
“আর দনিয় েুদে েহান িদরকত্রর অদধ্োরী”। [সূরা আল-ক্বালে, 
আয়াে: ৪] 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের এ িদরকত্রর প্রভাব মলােদটর 
জীবকন দবপ্লবী পদরবেেন আকন। মলােদট পরবেেীকে ইসলাে গ্রহর্ েকর 
ইসলাকের এেজন িা‘ঈ হকয় যায় এবং োর োধ্যকে অসংখয োনুষ 
দহিায়ােপ্রাপ্ত হয় এবং ইসলাকের সুযীেল ছায়া েকল আশ্রয় মনয়।96 

দেন. ইয়াহূিীকির এেজন বে জ্ঞানী যাকয়ি ইবন সায়ানার সাকথ রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিরর্ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের স্বভাব হকলা, প্রদেকযাধ্ মনওয়ার 
েেো থােকল দেদন প্রদেকযাধ্ না দনকয় েো েকর দিকেন, মক্রাকধ্র 
সেয় দেদন ধধ্যেযীল ও সহনযীল থােকেন। মেউ অপরাধ্ েরকল োর 
প্রদে ভাকলা বযবহার েরকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
িা‘ওয়াকে সাো মিওয়া, োর দরসালাকের প্রদে ঈোন আনা এবং োর 
মনেৃকত্ব এেত্র হওয়ার অনযেে োরর্ হকলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের েহান ও উন্নে িদরত্র। ইয়াহূিীকির বে আকলে এবং 
এেজন দবদযষ্ট পাদ্রী যাকয়ি ইবন সায়ানার সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু 

                                                           
96 মিখুন: ফােহুল বারী ৪২৮/৭ যরকহ নববী ৪৪/১৫ এখাকন ইোে নববী ও আল্লাো 
ইবন হাজার রহ. উকল্লখ েকরন ময, মলােদটর না  াওরাস ইবনুল হাকরস। এেনদে 
ইোে বুখারী োর সহীহ’মে মলােদটর এেই নাে উকল্লখ েকরন। হািীস নং ৪১৩৬।  
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আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিরকর্র এেদট ঘটনা:97 

يطلبه ديناً لـه، فأخذ  صىل اهلل عليه وسلمجاء زيد بن سعنة إىل رسول اَّلله »
صىل اهلل عليه بمجامع قميصه وردائه وجذبه، وأغلظ لـه القول، ونظر إىل انليب 

بوجه غليظ وقال: يا حممد، أال تقضيين حيق، إنكم يا بين عبد املطلب قوم  وسلم
ٌل، وشّدد لـه يف القول، فنظر إ يله عمر وعنياه تدوران يف رأسه اكلفلك املستدير، ُمط 

، أتقول لرسول اَّلله  ما أسمع، وتفعل ما  صىل اهلل عليه وسلمثم قال: يا عدو اَّلله
صىل أرى، فواذلي بعثه باحلق لوال ما أحاذر لومه لرضبت بسييف رأسك، ورسول اَّلله 

]أنا وهو يا عمر كنا ٍم، ثم قال: ينظر إىل عمر يف سكون وتُؤََدةٍ وتَبَس   اهلل عليه وسلم
أحوج إىل غري هذا منك يا عمر، أن تأمرين حبسن األداء، وتأمره حبسن اتلقايض، 

، فاكن هذا سبباً ]اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزده عرشين صااعً من تمرٍ 
، وأشهد أن حممداً عبده ورسوهل  «إلسالمه، فقال: أشهد أن ال هلإ إال اَّلله

“যাকয়ি ইবন সায়ানা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট ঋর্ 
বাবি োর পাওনা িাইকে আকস। মস একসই োর জাোর েলার ও 
িািকরর এেত্রস্থান মটকন ধ্কর এবং অেযন্ত েকিার ভাষায় বকল। োরপর 
মস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দিকে মিাখ রাদঙকয় োদেকয় 
বকল, মহ েুহাম্মাি! েুদে দে আোর পাওনা আিায় েরকব না? মোেরা 
বনী েুত্তাদলবরা অবযযই টাল-বাহানাোরী সম্প্রিায়! মস এ ছাোও আরও 
েদিন েথা বকল। উোর রাদিয়াল্লাহু আনহু োর দিে োদেকয় মিখল, 
োর িুই মিাখ োথার েকধ্য ঘুরপাে খাদেল। োরপর মস বলল, মহ 
আল্লাহর যত্রু! েুদে আোর মিাকখর সােকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লােকে এসব েথা বলছ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 

                                                           
97 মিখুন: হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব ৫২৮; দহিায়ােুল েুরদযিীন ৩৮৪।  



127 

 

সাকথ এ ধ্রকনর বযবহার েরছ! আদে ঐ আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, 
দযদন োকে সকেযর পয় াে দনকয় িুদনয়াকে পাদিকয়কছন, যদি আদে োর 
ভৎেসনাকে ভয় না েরোে, েকব আদে আোর েকলায়ার দিকয় মোোর 
োথাকে উদেকয় দিোে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে নীরকব ও 
েুিদে মহকস উোকরর েথার দিকে লেয েকরন। োরপর দেদন বকলন, 
মহ উোর দবষয়দট আোর ও োর বযাপার। আেরা মোোর মিকয় অনয 
দেছু আযা েরদছলাে। (এ ধ্রকনর আিরর্ মোোর মথকে আেরা আযা 
েদর দন) েুদে আোকে আকিয েরকে পারকে োর পাওনা পদরকযাধ্ 
েরকে, আর োকে দনকিেয দিকে পারকে নম্রভাকব োর পাওনা আোর 
দনেট িাইকে। মহ উোর! েুদে োকে দনকয় যাও এবং োর পাওনা 
োকে দিকয় িাও। আর (কযকহেু েুদে োর সাকথ ভাকলা বযবহার ের দন 
োর দবদনেকয়) োকে েুদে দবয সা‘ মবদয িাও। এ ঘটনাদটই দছল 
মলােদটর ইসলাে গ্রহকর্র োরর্। োরপর মস বকল, আদে সােয দিদে 
আল্লাহ ছাো মোকনা ইলাহ মনই। েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।  
এ ঘটনার পূকবে যাকয়ি বলে, আদে মযষ নবীর সব আলােেই েুহাম্মাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের মিহারায় মিখকে পাই। দেন্তু িু’দট 
দবষয় আোর অজানা দছল, মযগুকলা আোকে জানাকনা হয় দন। এে- োর 
ধধ্যে োর জাহালাকের ওপর প্রাধ্ানয পায়। িুই- অজ্ঞো যে বােকে 
থাকে োর ধধ্যেও েে মবদয বােকে থাকে। 
দেদন এ ঘটনার োধ্যকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের পরীো 
েকরন, োরপর মস মযভাকব বর্েনা েকরন মসভাকবই োকে পান। ফকল 
ঈোন আকনন এবং ইসলাে গ্রহর্ েকরন। দেদন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ দবদভন্ন যুকি অংযগ্রহর্ েকরন এবং 
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োবুকের যুকি যত্রুর মোোকবলা েরকে েরকে যখন সােকনর দিকে 
অগ্রসর হন, েখন দেদন যাহািাে বরর্ েকরন।98 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের জীবনীকে এ ধ্রকনর আরও 
অসংখয প্রোর্াদি রকয়কছ, মযগুকলা প্রোর্ েকর োর নবুওয়াকের সেযো 
ও যথাথেো ওপর। আর দেদন আল্লাহর িীকনর ময িা‘ওয়াে দনকয় 
একসকছন ো হকলা, পরে সেয োর েকধ্য দেথযার মোকনা অবোয মনই। 
িার. গ্রােয মলাে ময েসদজকি মপযাব েরদছল, োর সাকথ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিরর্ 
আনাস ইবন োকলে রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন,  

بينما حنن يف املسجد مع رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم إذ جاء أعرايب، فقام يبول »
ه  قال: قال رسول يف املسجد، فقال أصحاب رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم: َمه مَ 

، فرتكوه حىت بال، ثم إن رسول اَّلله صىل ]اَّلله صىل اهلل عليه وسلم: ]ال تزرموه، دعوه
اهلل عليه وسلم داعه فقال لـه: ]إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا ابلول، وال 

، والصالة وقراءة القرآن اهلل  ، أو كما قال رسول اَّلله صىل]القذر، إنما يه ذلكر اَّلله
 «عليه وسلم

“এেিা আেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সাকথ েসদজকি 
বসা দছলাে। এ অবস্থায় এেজন অপদরদিে মলাে একস েসদজকি 
িাাঁদেকয় মপযাব েরকে আরম্ভ েকর। েখন রাসূকলর সাহাবী র্ োকে 
বলল, থাে, থাে। বর্েনাোরী বকলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকে বকলন, মোেরা োকে বাধ্া দিও না। োকে োর 
আপন অবস্থায় মছকে িাও। োরপর োরা োকে আপন অবস্থায় মছকে 

                                                           
98 আল-ইসাবাহ দফ োেীদযয সাহাবাহ ৫৬৬/১।  
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দিকল মস মপযাব সম্পন্ন েকর। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকে ডােকলন এবং বলকলন, এটা েসদজি, এখাকন মপযাব 
পায়খানা েরা িকল না। একো শুধু্ আল্লাহর দযদের, সালাে আিায় ও 
েুরআন দেলাওয়াকের জনয বানাকনা হকয়কছ অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযভাকব বকলকছন-  
বর্েনাোরী বকলন, 

 «فأمر رجاًل من القوم فجاء بدلو من ماء فشّنه عليه»
“োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এে মলােকে আকিয 
দিকল মস এেদট বালদে েকর পাদন দনকয় আকস এবং ো মপযাকবর উপর 
মডকল মিয়”।99  

ً  ارمحين اللههم: قال اذلي هو الرجل هذا أن وغريه ابلخاري يف ثبت وقد»  وال وحممدا
 «أحداً  معنا ترحم

সহীহ বুখারী ও অনযানয হািীস গ্রকন্থ বদর্েে, এ মলােদটই বকল, 
 «اللههم ارمحين وحممداً وال ترحم معنا أحداً »

“মহ আল্লাহ েুদে আোকে ও েুহাম্মািকে িয়া ের আোকির সাকথ 
োউকে িয়া েরকব না”।  
অপর এে বর্েনায় আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন 
বকলন,  

قام رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم وقمنا معه، فقال أعرايب وهو يف الصالة: اللههم »
سلم انليب صىل اهلل عليه وسلم قال ارمحين وحممداً، وال ترحم معنا أحداً، فلما 

 .«لألعرايب: ]لقد حجرت واسعاً] يريد رمحة اَّلله 
                                                           
99 সহীহ েুসদলে, দেোবুে োহারাহ, হািীস নং ২৮৫; সহীহ বুখারী, দেোবুল অযু, 
হািীস নং ২১৯।  
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িাাঁোকল োর সাকথ আেরাও 
িাাঁোই। েখন এেজন মলাে সালাকে বকল, মহ আল্লাহ আোকে এ 
েুহাম্মািকে িয়া ের, আোকির সাকথ আর োউকে িয়া েরকব না। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন সালাে দফরান েখন দেদন 
গ্রােয মলােদটকে বকলন, েুদে আল্লাহর বযাপে রহেেকে সংেীর্ে েকর 
দিকল, অথোৎ আল্লাহর রহেে”।100  
সহীহ বুখারী ছাো অনযানয হািীকসর দেোবসেূকহ এ ধ্রকনর বর্েনার 
বযাখযা দনম্নরূপ: 
মযেন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 

دخل رجل أعرايب املسجد فصىل ركعتني ثم قال: اللههم ارمحين وحممداً، وال ترحم »
معنا أحداً! فاتلفت إيله رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم فقال: ]لقد حتّجرت واسعاً]، 

اهلل يف املسجد، فأرسع انلاس إيله فقال هلم رسول اَّلله صىل  ثم لم يلبث أن بال
عليه وسلم: ]إنما بعثتم ميرسين، ولم تبعثوا معرسين، أهريقوا عليه دلواً من ماء، 

 «ما أو سجاًل من
এেজন গ্রােয মলাে েসদজকি প্রকবয েকর িুই রাোে সালাে আিায় 
েকর োরপর বকল, মহ আল্লাহ েুদে আোকে এবং েুহাম্মািকে িয়া ের, 
আোকির সাকথ আর োউকে িয়া েকরা না। এ েথা মযাকন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর দিকে োোন এবং বকলন, েুদে 
বযাপেকে সংেীর্ে েকর দিকল। এ েথা বলকে না বলকে মলােদট 
েসদজকি মপযাব েকর দিল। মলাকেরা োর দিকে মিৌকে আসকল, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির বলকলন, মোোকির মপ্ররর্ েরা 
                                                           
100 সহীহ বুখারী, দেোবুল আিব, হািীস নং ৬০১০; দেরদেযী, দেোবুে োহারাে, 
হািীস নং ১৪৭; আহেি ২৪৪/২; আবূ িাঊি ৩৯/২। 
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হকয়কছ, সহজ েরার জনয েদিন েরার জনয নয়। মোেরা োর উপর 
এে বালদে অথবা এে েযে পাদন মডকল িাও”।101   
দেদন বকলন, মলােদট ইসলাে গ্রহর্ েরার পর বকলন,  

 .«فقام انليب صىل اهلل عليه وسلم إيّل بأيب وأيم فلم يسب، ولم يؤنب، ولم يرضب»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আোর দিকে অগ্রসর হকলা, োর 
ওপর আোর োো দপো েুরবান মহাে, মস আোকে এেটু ঘাদল মিয় 
দন, মোকনা প্রোর ধ্েে মিয় দন এবং আোকে এেটুও োকর দন”।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহ ো‘আলার সবোদধ্ে জ্ঞানী 
োখলুে। োর যাবেীয় োযেক্রে আিার বযবহার দহেেেপূর্ে ও উন্নে। 
ময বযদি োর আখলাে, িদরত্র, িয়া, অনুগ্রহ, ধধ্যে, সহনযীলো ইেযাদি 
সম্পকেে জানকব, োর প্রদে োর ঈোন এ দবশ্বাস আরও বৃদি পাকব। 
গ্রােয মলােদট এেন োজই েরল, যা যাদস্তকযা য ও উপদস্থে মলােকির 
মোকপর েুকখ পোর েকো অপরাধ্। োজদট ময মোকনা োনুষকে 
মেদপকয় মোকল। এ োরকর্ই রাসূকলর সাহাবী র্ িাাঁদেকয় ম কলন, 
োজদটকে অপছন্দ েরকলন এবং োকে ধ্েে দিকলন। দেন্তু রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে মপযাকব বাধ্া দিকে না েরকলন।  
এদট দছল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে নম্রো, সহনযীলো ও 
িয়াদ্রোর সকবোচ্চ বদহোঃপ্রোয। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
অেযন্ত দহেেকের সাকথ গ্রােয মলােদটর োজকে পদরবেেন েকর মিন। 
যখন মস বকল  ًاللههم ارمحين وحممداً، وال ترحم معنا أحدا মহ আল্লাহ আোকে 

ও েুহাম্মািকে িয়া ের আোকির সাকথ আর োউকে িয়া েকরা না, 

                                                           
101 দেরদেযী, হািীস নং ১৪৭; আহেি, হািীস নং ১০৫৪০।  



132 

 

েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে বলকলন,  لقد حتجرت
 েুদে বযাপে রহেেকে সংেীর্ে েকর দিকল। রাসূল সাল্লাল্লাহু واسعاً 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের উকদ্দযয এ েথা িারা আল্লাহর রহেে। োরর্, 
আল্লাহর রহেে সব দেছুকে সাদেল েকর মনয়। আল্লাহ ো‘আলা বকলন, 

ءٖۡ﴿ ََۡش  َّ ُۡك  َعت  َۡوسِّ َِتِّ ﴾َورَۡح   “আর আোর রহেে সব বস্তুকে পদরবযাপ্ত 

েকরকছ”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াে: ১৫৬]  

আয়াে িারা প্রোদর্ে হয় আল্লাহর রহেে বযাপে ো সবদেছুকেই 
সাদেল েকর মনয়। অথি মলােদট আল্লাহ ো‘আলার োখলুকের ওপর 
োর রহেেকে সংেীর্ে েকর মিন। এ োরকর্ আল্লাহ ো‘আলা ময বযদি 
এর দবপরীে অথোৎ বযাপে রহেে োেনা েরকছ, েুরআকন োরীকে 
োর প্রযংসা েকরকছন। আল্লাহ ো‘আলা বকলন,  

﴿ۡ يَمَٰنِّ ِّ
ِّٱِل  ونَاۡب ِّيَنَۡسَبق 

َِّناۡٱَّلَّ َٰن َو ِّخ  َِۡلَاَۡوِلِّ فِّر  وَنَۡربََّناۡٱغ 
ول  َۡيق  هِّم  دِّ اء وۡمِّۢنَۡبع  ِّيَنَۡجا َوٱَّلَّ

إِّنَّۡ ۡا ِّيَنَۡءاَمن واَْۡربََّنا َِّّلَّ ۡل 
َِّناۡغًِّل ٗ وب

ۡق ل  ِۡفِّ يمٌَۡوَلََۡت َعل  ۡرَّحِّ   [156﴾ ]األعراف:َكۡرَء وف 

“যারা োকির পকর একসকছ োরা বকল: মহ আোকির রব, আোকিরকে 
ও আোকির ভাই যারা ঈোন দনকয় আোকির পূকবে অদেক্রান্ত হকয়কছ 
োকিরকে েো েরুন এবং যারা ঈোন একনদছল োকির জনয আোকির 
অন্তকর মোকনা দবকিষ রাখকবন না; মহ আোকির রব, দনিয় আপদন 
িয়াবান, পরে িয়ালু”। [সুরা আল-হাযর, আয়াে: ১০]  
আয়াকে ময বযাপে রহেে োেনা েরকছ োর প্রসংযা েরকছ। অপর 
দিকে এ গ্রােয মলােদট আয়াকের মখলাপ মিা‘আ েকর। এ োরকর্ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দহেেকের সাকথ োকে বুদঝকয় মিন।102 
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আর যখন মলােদট েসদজকি মপযাব েরা আরম্ভ েকর মিয়, েখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে আপন অবস্থায় মছকে দিকে দনকিেয 
মিন। যারা োকে মপযাব েরকে বাধ্া দিকে সােকন অগ্রসর হদেল 
োকির দেদন বারর্ েকরন। োরর্, মস মো এেদট ফযাসাি আরম্ভ েকর 
দিকয়কছ, এখন যদি োকে বাধ্া মিওয়া হয়, োহকল োর েদে আরও 
মবকে যাকব। েসদজকির দেছু অংয নাপাে মো হকলাই, এখন যদি োকে 
আরও বাধ্া মিওয়া হয়, আরও িু’দট েদে হকে পাকর।  
এে. মপযাব আরম্ভ েরার পর োর মপযাব েরা বন্ধ েকর মিওয়া হকল, 
োর েদে হকে পাকর। োরর্, মপযাব মবর হওয়ার পর বন্ধ েরা স্বাস্থয 
সম্মে নয়। 
িুই. অথবা যদি োকে বাধ্া মিওয়া হয়, োকে োর যরীকরর অনযানয 
অংয, পদরকধ্য় োপে ও েসদজি ইেযাদিকে নাপাে ছদেকয় মযকে 
পাকর। োই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দবকযষ েলযাকর্র দিে 
দবকবিনা েকর, োকে আপন অবস্থায় মছকে মিন এবং োর মথকে দবরে 
থাকেন। আর দবকযষ েলযার্ হকলা, বে িু’দট খারাবী অথবা েদেকে 
প্রদেহে েরকে েুলনােূলে েে েদেকে মেকন মনন।103 

এ দছল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েহান দহেেে ও উন্নে 
বুদিেত্তা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে খারাবীর দবপরীকে 
েলযার্ের দিেগুকলা দবকবিনায় রাকখন। এ ঘটনার োধ্যকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োাঁর উম্মে ও িা‘ঈকির জনয জাকহলকির 
মোকনা প্রোর ধ্েে,  াদল, েষ্ট ও িুবেযবহার ছাো দেভাকব িয়া েরকব 
ও ো‘লীে দিকব ো দনধ্োরর্ েকর মিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
                                                           
103 ফােহুল বারী ৩২৫/১। 



134 

 

ওয়াসাল্লাে এ বযবহার- োর প্রদে িয়া েরা, দবনম্র আিরকর্ গ্রােয 
মলােদটর জীবকন দবযাল প্রভাব মফকল। মলােদট ইসলাে গ্রহর্ েরার পর 
বকল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আোর দিে অগ্রসর হন। 
আোর োো-দপো োর ওপর েুরবান মহাে দেদন আোকে মোকনা 
প্রোর  াদল মিন দন, আোকে ধ্েে মিন দন এবং প্রহার েকরন দন। 
মলােদটর জীবকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের এ িদরত্র 
দবযাল প্রভাব মফকল।104 

পাাঁি. েুয়াদবয়া ইবন হাোকের সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাকের আিরর্ 

েুয়াদবয়া ইবন হাোে আস-সুলােী মথকে বদর্েে, দেদন বকলন,  
بينما أنا أصيل مع رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، »

! فرماين القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم فقلت: يرمحك اَّلله 
؟ فجعلوا يرضبون بأيديهم ىلع أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونين، لكين  تنظرون إيله
سكت، فلما صىل رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم فبأيب هو وأيم ما رأيت معلماً قبله 

 رضبين وال شتمين، قال: ]إن هذه وال بعده أحسن تعليماً منه، فواَّلله ما كهرين وال
الصالة ال يصلح فيها يشء من َكم انلاس، إنما هو التسبيح واتلكبري وقراءة 

 «، أو كما قال رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم[القرآن

“এেদিন আেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ সালাে 
আিায় েরকে দছলাে, েখন এে মলাে সালাকে হাাঁদস দিকল আদে 
বললাে আল্লাহ মোোকে রহে েরুে। এ েথা বলার পর মলাকেরা 
আোকে োকির মিাখ িারা ইযারা েকর িুপ েরাকে থাকে। আদে 
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োকির বললাে, মোোকির োো সন্তান হারা মহাে! মোেরা আোর 
দিকে এভাকব োোে মেন? োরপর োরা োকির হাে িারা রাকনর 
উপর আঘাে েকর আোকে িুপ েরাকনার মিষ্টা েকর। আদে যখন 
বুঝকে পারলাে, োরা আোকে িুপ েরাকে, আদে িুপ হকয় ম লাে। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ওপর আোর োো-দপো 
েুরবান মহাে ইকোপূকবে ও পকর েখকনাই োর মিকয় উত্তে মোকনা 
দযেে দযদন এে সুন্দর ো‘লীে দিকে পাকর, আদে মিদখ দন। আল্লাহর 
যপথ েকর বলদছ, দেদন আোকে এেটু ধ্েে মিন দন, আোকে প্রহার 
েকর দন এবং মোকনা প্রোর  াল-েন্দ েকরন দন। সালাে মযষ েরার 
পর, আোকে বলকলন, সালাকে মোকনা প্রোর েথা বলার অবোয 
মনই। সালাে হকলা, োসবীহ, আল্লাহর দযদের ও েুরআকনর 
দেলাওয়াে।  

! إين حديث عهد جباهلي» ة، وقد جاء اَّلله باإلسالم، وإن منا قلت: يا رسول اَّلله
قال: ومنا رجال يتطريون، قال: ]ذاك يشء  [ رجااًل يأتون الكهان، قال: ]فال تأتهم.

، )قال ابن الصالح: فال يصدنكم(، قال: قلت: [جيدونه يف صدورهم فال يصدنهم
 .«ومنا رجال خيطون. قال: ]اكن نيب من األنبياء خيط، فما وافق خطه فذاك

“আদে বললাে মহ আল্লাহর রাসূল! আদে নেুন ইসলাে গ্রহর্ েকরদছ। 
আল্লাহ ো‘আলা আোকির ইসলাকের েকো দন‘আেে িান েকরকছন। 
আোকির েেে মলাে আকছ যারা  র্েকির োকছ আকস। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, োকির দনেট েুদে আসকব না। 
দেদন আকরা বকলন, আোকির দেছু মলাে এেন আকছ, যারা পাদখ উদেকয় 
ভা য পরীো েকর! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােবকলন, এদট 
এেদট েু-সংস্কার যা োকির অন্তকর োরা লালন েকর, এসব মযন 
মোোকে মোকনা োজ মথকে দবরে না রাকখ। বলকলন, ইবনুস সালাহ 
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মোোকে মযন এসব মথকে দবরে না রাকখ। বকলন, আদে বললাে 
আোকির েকধ্য েেে মলাে আকছ োরা িা  টাকন! দেদন বকলন, 
এেজন নবী দছল দেদন িা  টানকেন, যার িা  োর িাক র সাকথ দেকল 
মস ভা যবান। োরপর মস বকল, 

انية فاطلعت ذات يوم فإذا اذلئب »  واكنت يل جارية ترىع غنماً يل قِبََل أحد واجلوه
، لكين صككتها قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بين آدم، آسف كما يأسفون

 ! ، قلت: يا رسول اَّلله صكة، فأتيت رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم فعظم ذلك يلعه
؟[أفال أعتقها، قال: ]ائتين بها قالت: يف السماء، قال:  [، فأتيته بها، فقال هلا: ]أين اَّلله

. قال: ]أعتقها فإنها مؤمنة  .«]من أنا؟] قالت: أنت رسول اَّلله

“আোরা এেদট বাাঁদি দছল, মস উহুি-এ জাওয়াদনয়ার দিকে আোর 
ছা ল িরাে। মস এেদিন একস আোকে বলল, এেদট ছা ল মনেকে 
বাঘ একস দনকয় ম কছ। আদে এেজন আিে সন্তান দহকসকব অনযানযকির 
মো বযদথে হই। োরপর আদে োকে এেদট থাপ্পে দিই। আদে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িরবাকর আসকল দবষয়দট আোর দনেট 
পীোিায়ে েকন হকল আদে বদল মহ আল্লাহর রাসূল! োকে আযাি েকর 
দিব দে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বলকলন, োকে েুদে 
আোর দনেট দনকয় আস। আদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
দনেট দনকয় আসকল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে 
দজজ্ঞাসা েকর বকলন, আল্লাহ মোথায়? মস বকল আল্লাহ আসোকন। 
োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দজজ্ঞাসা েকরন, আদে 
মে? মস বকল, েুদে আল্লাহর রাসূল। েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
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ওয়াসাল্লাে বলকলন, োকে আযাি েকর িাও! োরর্ মস ঈোনিার।105 
(হািীকস এেদট েথা স্পষ্ট হয় ময আল্লাহ ো‘আলা আসোকন। অকনকেই 
েকন েকর আল্লাহ ো‘আলা সবেত্র দবরাজোন। োকির এ ধ্ারর্া ময ভ্রান্ত্র 
ো এ হািীস ও অনযানয আকরা েুরআকনর আয়াে ও হািীস িারা 
প্রোদর্ে।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের এ আিরর্ উন্নে 
দহেেে ও েহান িদরকত্ররই বদহোঃপ্রোয, যা মেবল োকেই আল্লাহর 
পে মথকে মিওয়া হকয়কছ। এ োরকনই দেদন এেজন েহা োনব। 
েুয়াদবয়ার জীবকন এর এেদট প্রভাব পেকছ। োরর্ োনুষ ময োর প্রদে 
এহসান েকর োর দিকে আেৃষ্ট হয়। এ োরকর্ই েুয়াদবয়া বকলন, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের ওপর আোর োো-দপো 
েুরবান মহাে, ইকোপূকবে ও পকর েখকনাই োর মিকয় উত্তে মোকনা 
দযেে দযদন এে সুন্দর ো‘লীে দিকে পাকর আদে মিদখ দন। আল্লাহর 
যপথ েকর বলদছ, দেদন আোকে এেটু ধ্েে মিন দন, আোকে প্রহার 
েকর দন এবং মোকনা প্রোর  াল েন্দ েকরন দন। 
ছয়. মোফাইল ইবন আের আি-িাউদসর সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাকের বযবহার 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মোফাইল ইবন আের আি-
িাউসীর সাকথ দহেেেপূর্ে আিরর্ েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের দহজরকের পূকবে েক্কায় দেদন ইসলাে গ্রহর্ েকর। ইসলাে 
গ্রহকর্র পর দেদন োর স্ব-জােীর দনেট দফকর যান এবং োকির 
ইসলাকের দিকে িা‘ওয়াে মিন। প্রথকে দেদন োর পদরবাকরর মলােকির 
িা‘ওয়াে দিকল োর দপো ও স্ত্রী ইসলাে গ্রহর্ েকর। োরপর দেদন 
                                                           
105 সহীহ েুসদলে, দেোবুল োসাদজি, হািীস নং ৫৩৭।  
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োর ম াকত্রর মলােকির ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকল োরা োর িা‘ওয়াকে 
সাো মিয় দন এবং োাঁর িা‘ওয়ােকে প্রেযাখযান েকর। মোফাইল রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট একস অদভকযা  েরল, আের 
িাউস সম্প্রিাকয়র মলাকেরা ধ্বংস, োরা োদফর, নাফরোন ও 
অস্বীোরোরী। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন 
বকলন,  

جاء الطفيل بن عمرو ادلويس إىل رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم فقال: إن دوساً »
 عليهم، فاستقبل رسول اَّلله القبلة ورفع يديه، فقال قد عصت وأبت، فادع اَّلله 

 .«انلاس: هلكوا. فقال: ]اللههم اهد دوساً وائت بهم، اللههم اهد دوساً وائت بهم

“মোফাইল ইবন আের আি-িাউদস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের দনেট বকল, দনিয় িাউস সম্প্রিাকয়র মলাকেরা নাফরোন 
ও অস্বীোরোরী। আপদন োকির জনয বি-মিা‘আ েরুন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মেবলােূখী হকয় িু’ হাে মোকলন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের অবস্থা মিকখ মলাকেরা েন্তবয েরল ময, 
িাউস সম্প্রিাকয়র ধ্বংস অদনবাযে। দেন্তু না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে বলকলন, মহ আল্লাহ! েুদে িাউস সম্প্রিায়কে দহিায়াে িাও 
এবং োকির েুদে ইসলাকের দনকয় আস। মহ আল্লাহ! েুদে িাউস 
সম্প্রিায়কে দহিায়াে িাও এবং োকির েুদে ইসলাকের ছায়ােকল দনকয় 
আস”।106  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের এ মিা‘আ প্রোর্ েকর, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর দিকে োনুষকে আহ্বান েরাকে 
                                                           
106 সহীহ বুখারী, দেোবুল দজহাি, হািীস নং ২৯৩৭; সহীহ েুসদলে, হািীস নং 
২৫২৪; আহেি, হািীস নং ৪৪৮।  
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েেটা সহনযীল ও ধধ্যেযীল দছকলন। োরর্, দেদন োকির জনয ‘আযাব 
িান দন এবং যারা িা‘ওয়ােকে প্রেযাখযান েরকছ োকির জনয বি-
মিা‘আও েকরন দন, েকব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির 
জনয দহিায়াকের মিা‘আ েকরন, আল্লাহ ো‘আলা োাঁর মিা‘আ েবুল 
েকরন। োর ধধ্যে, সহনযীলো ও ‘আযাকবর জনয োোহুো না েরার 
সুফল দেদন পরবেেীকে মিখকে পান। মোফাইল োর সম্প্রিাকয়র 
মলােকির দনেট দ কয় আবাকরা যখন োকির সাকথ নম্রো প্রিযেন েকর 
োর হাকে অকনে োনুষ ইসলাে গ্রহর্ েকর। োরপর মস রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ খায়বকর মিখা েকর। েখন 
িাউকসর ৮৯দট পদরবার ইসলাে গ্রহর্ েকর েদিনায় প্রকবয েকর। োরা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ েদিনায় প্রকবয েরকল 
রাসূল েুসদলেকির সাকথ োকির জনয োকল  দর্েকের অংয বণ্টন 
েকরন। 
আল্লাহু আেবর! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দহেেে েেইনা 
েহান! োর োরকর্ই ৮৯দট পদরবার ইসলাে গ্রহর্ েকর।  
এেদট েথা েকন রাখকে হকব, যারা আল্লাহর দিকের িা‘ঈ োকির 
েেেবয হকলা িা‘ওয়াকে ধধ্যেধ্ারর্ ও সহনযীল হওয়া। আর ো মেবল 
আল্লাহ ো‘আলার অনুগ্রহ ও িা‘ওয়ােী েয়িাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিযে েী ো জানার োধ্যকেই সম্ভব।  
সাে. এেজন যুবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট 

বযদভিার েরার অনুেদে িাইকল োর সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাকের আিরর্ 

আদব উোো রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 
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، ائذن يل بالزنا، إن فىًت شاباً »  أىت انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اَّلله
فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا لـه: مه مه! فقال لـه: ادنه، فدنا منه قريباً، قال: 

، جعلين اَّلله فداءك، قال: ]وال انلاس حيبونه ألمهاتهم ]]أحتبه ألمك؟ . ]قال: ال واَّلله
، جعلين اَّلله فداءك. قال: ]وال  ]قال: ]أفتحبه البنتك؟ قال: ال واَّلله يا رسول اَّلله

قال: ال واَّلله جعلين اَّلله فداءك. قال:  ]انلاس حيبونه بلناتهم]. قال: ]أفتحبه ألختك؟
، جعلين اَّلله  ]]وال انلاس حيبونه ألخواتهم]. قال: ]أفتحبه لعمتك؟ قال: ال واَّلله

قال: ال واَّلله جعلين  ]ه لعماتهم. قال: ]أفتحبه خلاتلك؟فداءك. قال: وال انلاس حيبون
اَّلله فداءك. قال: ]وال انلاس حيبونه خلاالتهم قال: فوضع يده عليه، وقال: ]اللههم 

 «، فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل يشء]اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحّصن فرجه
“এেজন যুবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট একস 
বলল, মহ আল্লাহর রাসূল! আপদন আোকে দযনা েরার অনুেদে দিন। 
োর েথা শুকন সবাই োকে ধ্েে দিকে শুরু েকর এবং োকে থাে 
থাে! বলকে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে 
বলকলন, েুদে োকছ আস! যখন োকছ আসল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োকে বলকলন, েুদে মোোর োকয়র সাকথ দযনা েরকে পছন্দ 
ের? মস বলল, না আল্লাহর যপথ েকর বলদছ। আল্লাহ ো‘আলা 
আোকে আপনার জনয েুরবান েরুে। মোকনা োনুষই োর োকয়র 
সাকথ বযদভিার েরকে পছন্দ েকর না। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে বলকলন, েুদে মোোর মেকয়র সাকথ দযনা 
েরকে পছন্দ ের? মস বলল, না আল্লাহর যপথ েকর বলদছ। আল্লাহ 
ো‘আলা আোকে আপনার জনয েুরবান েরুে। মোকনা োনুষই োর 
মেকয়র সাকথ বযদভিার েরকে পছন্দ েকর না। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে বলকলন, েুদে মোোর ফুফুর সাকথ দযনা 
েরকে পছন্দ ের? মস বলল, না আল্লাহর যপথ েকর বলদছ। আল্লাহ 
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ো‘আলা আোকে আপনার জনয েুরবান েরুে! মোকনা োনুষই োর 
ফুফুর সাকথ বযদভিার েরকে পছন্দ েকর না। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওসাল্লাে োকে বলকলন, েুদে মোোর খালার সাকথ দযনা 
েরকে পছন্দ ের? মস বলল, না আল্লাহর যপথ েকর বলদছ। আল্লাহ 
ো‘আলা আোকে আপনার জনয েুরবান েরুে। মোকনা োনুষই োর 
খালার সাকথ বযদভিার েরকে পছন্দ েকর না। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর হাে োর উপর রাকখন এবং বলকলন, মহ 
আল্লাহ! েুদে োর ম ানাহ োপ ের, োর অন্তর পদরষ্কার ের এবং 
লজ্জাস্থাকনর দহফাযে ের। োরপর মথকে যুবেদট েখকনাই এদিে 
মসদিে োোয় দন”।107 
লের্ীয় দবষয় হকলা, যারা আল্লাহর দিকে োনুষকির িা‘ওয়াে মিয় 
োকির জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের এ আিকযে রকয়কছ 
উত্তে িদরত্র। োকির উদিৎ োরা মযন োনুকষর সাকথ দবনম্র আিরর্ েকর 
োকির প্রদে িয়াদ্রে থাকে। দবকযষ েকর ইসলাকে প্রকবকযর জনয যাকির 
অনুেূলোর প্রকয়াজন হয় অথবা যাকির ঈোকনর েজবুদে ও ইসলাকের 
ওপর অদবিলো এোন্ত োেয হয়।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযভাকব োনুকষর সাকথ বাস্তদবে 
উত্তে নম্র ও ভদ্র বযবহার েরকেন অনুরূপভাকব দেদন আোকিরকে সব 
সেয় উত্তে নম্র ও ভদ্র বযবহাকরর জনয আকিয মিন। এ দবষকয় 
েকয়েদট হািীস দনকম্ন উকল্লখ েরা হকলা:  
এে. আকয়যা রাদিয়াল্লাহু আনহা মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 

                                                           
107 আহেি োর েুসনাকি ২৫৭/২।  
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دخل رهط من ايلهود ىلع رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم فقالوا: الساُم عليكم. »
 واللعنة. قالت: فقال رسول اَّلله صىل قالت اعئشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السامُ 

فقلت: يا رسول  [اهلل عليه وسلم: ]مهاًل يا اعئشة إن اَّلله حيب الرفق يف األمر لكه،
 .«اَّلله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم: ]قد قلت: وعليكم
“ইয়াহূিীকির এেদট জাো‘আে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
দনেট প্রকবয েকর বকল, আসসােু আলাইেুে, আকয়যা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা বকলন, আদে োকির েথা বুঝকে মপকর বদল এবং মোোকির 
ওপর সাে ও অদভযাপ। দেদন বকলন, োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে বকলন, মহ আকয়যা েুদে থাে! আল্লাহ ো‘আলা প্রদেদট মেকত্র 
নম্রোকে পছন্দ েকর। আদে বললাে মহ আল্লাহর রাসূল! োরা দে 
বলকছ আপদন মযাকন দন? েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
বকলন, েুদেকো ওয়াআলাইেুে বলছ”।108  
োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন,  

 الُعن ف، وما يا اعئشة إن اَّلله رفيق حيب الرفق، ويعطي ىلع الرفق ما ال يُعطي ىلع»
  «ال يُعطي ىلع ما سواه

“মহ আকয়যা! আল্লাহ ো‘আলা রফীে, দেদন প্রদেদট োকজ নম্রোকে 
পছন্দ েকরন। নেনীয়োর ওপর দেদন যা মিন েকিারোর ওপর দেদন 
ো মিন না এবং ো ছাো অনয দেছুর ওপর দেদন ো মিন না”।109  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আরও বকলন,  

ع من يشء إال شانهإ»  .«ن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال ُيزن 

                                                           
108 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৬০২৪।  
109 সহীহ েুসদলে, হািীস নং ২৫৯৩।  
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“ময মোকনা দজদনকসর েকধ্য নেনীয়ো োর মসৌন্দযেকে বৃদি েকর আর 
ময মোকনা োকজ নেনীয়ো থােকব না, ো োকে ত্রুদটযুি েরকব”।110  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বর্েনা েকরন,  أن من ُحِرَم الرفق فقد

رم اخلري،ح  ময বযদি নম্রো মথকে বদঞ্চে, মস যাবেীয় েলযার্ মথকে 

বদঞ্চে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে বকলন,  من حيرم الرفق حيرم
 ময বযদি নম্রো মথকে বদঞ্চে, মস অবযযই যাবেীয় েলযার্ মথকে اخلري

বদঞ্চে।111 আবু িারিা মথকে বদর্েে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে বকলন,  

عطَي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من اخلري، ومن ُحِرَم حظه من الرفق »
ٌ
من أ

 «فقد حرم حظه من اخلري
“যাকে নম্রো মথকে দেছু অংয মিওয়া হকয়কছ, োকে েলযার্ মথকে 
এেদট অংয মিওয়া হকয়কছ। আর যাকে নম্রো মথকে বদঞ্চে েরা 
হকয়কছ োকে যাবেীয় েলযাকর্র মথকে আংদযে বদঞ্চে েরা 
হকয়কছ”।112 

োর মথকে আরও বদর্েে দেদন বকলন,  
من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من اخلري، وليس يشء أثقل يف املزيان من »

 «اخلُلُق احلسن

                                                           
110 পূকবের মরফাকরন্স ২৫৯৪। 
111 পূকবের মরফাকরন্স ২৫৯২। 
112 দেরদেযী, হািীস নং ২০১৩।  
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“যাকে নম্রো মথকে দেছু অংয মিওয়া হকয়কছ, োকে েলযার্ মথকে 
এেদট অংয মিওয়া হকয়কছ। উত্তে িদরত্র মথকে আর মোকনা দেছুই 
দেয়ােকের দিন পাল্লায় এর মিকয় মবদয ভাদর হকব না”।113 
আকয়যা রাদিয়াল্লাহু আনহা মথকে বদর্েে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে বকলন, 

إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خري ادلنيا واآلخرة، وصلة »
  «الرحم، وحسن اخللق، وحسن اجلوار يعمران ادليار ويزيدان يف األعمار

“যাকে দরফে মথকে দেছু অংয মিওয়া হকয় থাকে, োকে িুদনয়া ও 
আদখরাকের যাবেীয় েলযার্ মথকে এেদট অংয মিওয়া হকয় থাকে। 
আত্মীয়কির সাকথ সুসম্পেে, উত্তে িদরত্র, প্রদেকবযীকির সাকথ সু-বযবহার 
ইহোলকে সুন্দর েকর এবং বয়সকে বাদেকয় মিয়”।114  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যাবেীয় সেস্ত োকজ নম্রোকে 
অদধ্ে গুরুত্ব দিকয় থাকেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োর েথা, োজ ও বর্েনার িারা এর গুরুত্ব পদরপূর্েভাকব েুকল ধ্করন, 
যাকে োর উম্মে র্ োকির যাবেীয় োকজ নেনীয়ো প্রিযেন েকরন। 
দবকযষ েকর যারা আল্লাহর দিকে োনুষকে আহ্বান েকরন, োকির জনয 
োনুকষর সাকথ িা‘ওয়ােী েয়িাকন, যাবেীয় মলনকিন ও েকেে নেনীয়ো 
প্রিযেন সবোদধ্ে গুরুত্বপূর্ে দবষয়। উদল্লদখে হািীসগুকলা নম্রোর ফযীলে 
বর্েনা েকর এবং নম্রোর গুকর্ গুর্াদিে হওয়ার প্রদে উৎসাহ মিয়। এ 
ছাোও হািীকস উত্তে িদরকত্র িদরত্রবান হওয়ার প্রদে দবকযষ উৎসাহ 

                                                           
113 েুসানাকি আহেি ৪৫১/৬।  
114 েুসনাকি আহেি ১৫৯/৬। 
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মিওয়া হয়। েকিারো ও যারা েকিারো েকর োকির িুনোে েরা হকয় 
এবং খারাব িদরত্র মথকে িূকর থােকে দনকিেয মিওয়া হয়।  
েকন রাখকে হকব, নম্রো যাবেীয় েলযার্ লাকভর োরর্। নম্রো িারা 
োনুষ োর অদভষ্ট লকেয মপৌঁছকে পাকর এবং োর উকদ্দযয হাদসল েরা 
সম্ভব হয়। আল্লাহ ো‘আলা নম্রোর ওপর এে মবদয সাওয়াব িান 
েকরন, যা অনয মোকনা মনে আেল বা নম্রোর দবপরীে েকিারো িারা 
লাভ েরা সম্ভব হয় না।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর উম্মকের ওপর েকিারো 
েরকে দনকষধ্ েকরন। আকয়যা রাদিয়াল্লাহু আনহা মথকে বদর্েে, দেদন 
বকলন, আদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে আোর ঘকর 
বলকে শুকনদছ। দেদন বকলন, 

اللههم من ويل من أمر أميت شيئاً فشّق عليهم، فاشقق عليه، ومن ويل من أمر أميت »
  «بهشيئاً فرفق بهم فارفق 

“মহ আল্লাহ যদি মোকনা বযদি আোর উম্মকের িাদয়ত্বযীল হয়, োরপর 
োকির ওপর েকিারো েকর, েুদেও োর ওপর েকিারো েরকব। আর 
ময বযদি আোর উম্মকের ওপর িাদয়ত্বযীল হওয়ার পর োকির নম্রো 
মিখায়। মহ আল্লাহ োকির সাকথ েুদে নেনীয় আিরর্ ের”।115 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন মোকনা সাহাবীকে মোকনা 
োকজ বাদহকর পািান, োকির দেদন সহজ েরকে দনকিেয মিন এবং 
োকির দেদন েকিারো েরকে না েকরন। 
আবূ েূসা আয‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন, 

                                                           
115 সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, হািীস নং ১৮২৮।  
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 أموره بعض يف أصحابه من أحداً  بعث إذا وسلم: عليه اهلل صىل اَّلله  رسول اكن»
وا»: قال ُ ُروا، وال برشِّ وا تُنفِّ ُ وا وال ويرسِّ ُ  «تُعرسِّ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন মোকনা বযদিকে মোকনা 
দবষকয় মোথাও পািাকেন েখন োকির দেদন বলকেন, মোেরা োকির 
সু-সংবাি িাও, োকির মোেরা িূকর সরাকব না। মোেরা োকির জনয 
সহজ েকর িাও োকির ওপর েকিারো েকরা না”।116  

: ايلمن إىل بعثهما حينما ومعاذ األشعري موىس أليب وسلم عليه اهلل صىل وقال»
ا» ا، وال يرسه ا تعرسِّ را، وال وبرشِّ  «ختتِلَفا وال وتطاواََع  تنفِّ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আবূ েূসা আয‘আরী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু ও েুয়ায ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইয়ােকনর দিকে 
পািান েখন দেদন বকলন, মোেরা উভয় সহজ েকরা েদিন েকরা না, 
মোেরা সু-সংবাি িাও িূকর সরাকব না। মোেরা এেেে থােকব 
েেদবকরাধ্ েরকব না”।117 
আনাস ইবন োকলে মথকে বদর্েে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
বকলন, 

وا] »: وسلم عليه اهلل صىل اَّلله  رسول قال: قال مالك بن أنس وعن ُ وا، وال يرسِّ ُ  تعرسِّ
وا ُ ُروا وال وبرشِّ  «تنفِّ

“মোেরা সহজ ের েদিন েকরা না মোেরা োকির সুসংবাি িাও 
োকির িূকর সরাকব না”।118 

                                                           
116 সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি ১৩৫৮/৩, ১৭৩২।  
117 সহীহ বুখারী, দেোবুল ো াযী, হািীস নং ৪৩৫৪, ৭৪৩৪৪; সহীহ েুসদলে, 
দেোবুল দজহাি, হািীস নং ১৭৩৩।  

118 সহীহ বুখারী, দেোবুল ইলে, হািীস নং ৬৯; সহীহ েুসদলে, দেোবুল দজহাি, 
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উদল্লদখে হািীসসেূকহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ো 
উম্মেকির সহজ েরকে দনকিেয এবং এেন মোকনা দনকিেয দিকে না 
েকরন, যা োকিরকে মোোকির মথকে িূকর সরাকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে উদল্লদখে হািীসগুকলাকে িু’দট দবষয় নরে োর 
দবপরীকে  রে উভয়দট এেত্র েকর আকলািনা েকরন। োরর্ এেজন 
োনুষ এে সেয় নরে মিখাকব আবার অনয সেয়  রে মিখাকব। েখকনা 
সেয় সুসংবাি দিকব আর েখকনা সেয় ভয় মিখাকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে উভয় দিেদটকে এেত্র েকরন। োরর্, দেদন যদি 
শুধু্ মোেরা েকিারো েকরা না এ েথা বলকেন অথবা মোেরা 
সুসংবাি িাও শুধু্ এ েথা বলকেন োহকল োনুষ োর দবপরীে োজ 
েরা হকে এেিে দবরে থােে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
এসব হািীকস আল্লাহ ো‘আলার অকযষ রহেে, েহান সাওয়াব, োর 
দন‘আেে ও বযাপে রহেকের প্রদে োনুষকে উিুি েকরন। অপর দিকে 
দেদন ভয় মিখাকনার োধ্যকে আল্লাহ ো‘আলার ‘আযাব মথকে োনুষকে 
সেেে েকরন। এখাকন যারা নেুন ইসলাে গ্রহর্ েকরকছ োকির 
ইসলাকের প্রদে আেৃষ্ট েরা হকয় থাকে। োরর্, োকির প্রদে মোকনা 
প্রোর েকিারো েরা হয় দন। একে এ েথা স্পষ্ট হয় আরও মযসব 
বাচ্চারা দনেকট বাকল  হকয়কছ বা মোকনা ম ানাহ ার নেুন োওবা 
েকরকছ োকির সাকথ নেনীয় মিখাকনা ভাকলা। োকির সাকথ মোকনা 
প্রোর েকিারো মিখাকনা উদিৎ নয়। ইসলাকের মোকনা দবধ্ানই এ 
সাকথ নাদযল হকয় যায় দন; বরং সব দবধ্ানই আকস্ত আকস্ত নাদযল হকয়কছ 
যাকে উম্মকের ওপর েদিন না হয়, বরং উম্মকের জনয সহজ হয়। 
                                                                                                                  

হািীস নং ১৭৩২।  
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োরর্, এেজন বযদি যখন মিখকে পাকব ইসলাে পালন েরা সহজ, 
েখন মস ইসলাকে প্রকবকয আগ্রহী হকব। আর যখন মিখকে পাকব 
ইসলাে পালন েরা এেটা সহজ নয় েখন মস ইসলাকে প্রকবয হকে 
িূকর থােকব। সুেরাং েকন রাখকে হকব ময মোকনা ো‘লীে েরদবয়ে 
ধ্ীকর ধ্ীকর হওয়া িাই। এে সাকথ সব দেছু ো‘লীে মিওয়া যায় না। এ 
োরকর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর সাহাবীকির ো‘লীকের 
বযাপাকর োকঝ োকঝ দবরদে দিকেন যাকে োরা দবরি না হকয় যায়।119  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর উম্মেকে সব ভাকলা োকজর 
দিকে পথ মিখান, আর োকিরকে সব ধ্রকনর েন্দ ও খারাব োজ 
মথকে ভয় মিখান ও সেেে েকরন। আর যারা োর উম্মকের ওপর 
েকিারো েকর োকির জনয দেদন অদভযাপ েকরন। আর যারা োর 
উম্মকের জনয সহজ েকরন এবং নম্রো প্রিযেন েকরন োকির জনয 
দেদন মিা‘আ েকরন। মযেনদট আকয়যা রাদিয়াল্লাহু আনহার হািীকস 
অদেবাদহে হকয়কছ। এ দছল যারা উম্মকের ওপর েকিারো আকরাপ 
েকর োকির জনয েদিন হুেদে আর যারা উম্মকের জনয সহজ েকর 
োকির জনয িূোন্ত উৎসাহ।120 
আট. হি োকয়ে েরার দবষকয় সুপাদরযোরীর সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিরর্ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যাবেীয় োকজ ও দবধ্াকনর মেকত্র 
সেগ্র োনুকষর মিকয় বে ইনসাফোরী দছকলন। এ দবষকয় ময ঘটনাদট 
দেয়ােে পযেন্ত ইসলাকের ইদেহাকস িৃষ্টান্ত হকয় থােকব, ো হকলা, 
                                                           
119 মিখুন: ফেহুল বারী ১৬৩, ১৬২/১।  
120 মিখুন: যরকহ নববী ২১৩/২। 
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োখজুদে ম াকত্রর েদহলা ময িুদর েরার পর োর দবষকয় উসাো 
রাদিয়াল্লাহু আনহু সুপাদরয েরা সকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে োর হাে মেকট মিন। আল্লাহ ো‘আলার দবধ্ান বাস্তবায়কন 
দেদন োকরা মোকনা সুপাদরয েবুল েকরন দন। 
আকয়যা রাদিয়াল্লাহু আনহা মথকে বদর্েে,  

 عليه اهلل صىل انليب عهد يف رسقت اليت املخزومية املرأة شأن أهمهم قريشاً  أن»
: فقالوا وسلم؟ عليه اهلل صىل اَّلله  رسول فيها يكلم من: فقالوا الفتح، غزوة يف وسلم
تَ  وسلم عليه اهلل صىل اَّلله  رسول حب زيد، بن أسامة إال عليه جيرتئ ومن

ُ
 بها فأ

 اَّلله  رسول وجه فتلون زيد، بن أسامة فيها فلكمه وسلم عليه اهلل صىل اَّلله  رسول
؟ حدود من حد يف أتشفع]» : فقال وسلم عليه اهلل صىل  استغفر: أسامة هل فقال [اَّلله

 فأثَن فاختطب وسلم عليه اهلل صىل اَّلله  رسول قام العيش اكن فلما! اَّلله  رسول يا يل
 أنهم قبلكم من اذلين أهلك إنما: انلاس أيها بعد، أما: ]فقال أهله، هو بما اَّلله  ىلع

 وإين احلد، عليه أقاموا الضعيف فيهم رسق وإذا تركوه، الرشيف فيهم رسق إذا اكنوا
 املرأة بتلك أمر ثم [.يدها لقطعت رسقت حممد بنت فاطمة أن لو بيده نفيس اذليو

 «يدها فقطعت رسقت اليت

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের যুক  েক্কা দবজকয়র বছর 
োখজুদে ম াকত্রর এেজন েদহলা িুদর েকর ধ্রা পেকল, ো েুরাইযকির 
দিন্তার োরর্ হকয় পকে। োরা বলাবদল েরকে লা কলা ময, োর দবষকয় 
মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িরবাকর সুপাদরয েরকব? 
েখন োরা দিে েরল, এ দবষকয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের সবোদধ্ে দপ্রয় মলাে উসাো ইবন যাকয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ছাো আর মেউ সাহস েরকব না। োরপর উসাো রাদিয়াল্লাহু আনহু 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িরবাকর একস োর দবষকয় েথা 
বকল এবং সুপাদরয েকর। োর েথা মযাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
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ওয়াসাল্লাকের মিহারা লাল হকয় ম ল এবং দেদন বলকলন, েুদে আল্লাহর 
দবধ্ান বাস্তবায়কনর দবষকয় আোর দনেট সুপাদরয েরছ! এ েথা মযাকন 
উসাো রাদিয়াল্লাহু আনহু বলকলন, মহ আল্লাহর রাসুল! আপদন আোর 
জনয েো প্রাথেনা েরুন। োরপর যখন সন্ধযা হকলা, েখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েসদজকির দেম্বাকর খুেবা দিকে 
িাাঁোকলন। প্রথকে দেদন আল্লাহর মেকত্র প্রকযাজয এেন েথা িারা 
আল্লাহর প্রযংসা েরকলন। োরপর দেদন বলকলন, মোেরা েকন রাখ! 
মোোকির পূকবের উম্মেকির ধ্বংকসর োরর্ হকলা, োকির েকধ্য যদি 
মোকনা সম্ভ্রান্ত মলাে িুদর েরে, েখন োকে োরা যাদস্ত দিে না, োকে 
েো েকর দিে। আর যখন োকির েকধ্য মোকনা িুবেল মলাে িুদর 
েরে, োর ওপর োরা আল্লাহর দবধ্ান বাস্তবায়ন েরে। আর আদে 
আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, যদি েুহাম্মাকির মেকয় ফাকেোও িুদর েকর, 
আদে োর হাে মেকট দিব। োরপর দেদন েদহলাদটর হাে োটার দনকিেয 
দিকল োর হাে মেকট মিওয়া হয়। 
আকয়যা রাদিয়াল্লাহু আনহা বকলন, োরপর মস োওবা েকর এবং দববাহ 
েকর। মস োকঝ োকঝ দবদভন্ন প্রকয়াজকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের দনেট আসকল আদে োর দবষয়দট রাসূকলর দনেট 
উিাোে”।121 

ইনসাফ হকলা যুলুকের পদরপন্থী। আল্লাহ ো‘আলা যাবেীয় েকেে ইনসাফ 
েরার দনকিেয মিন। আল্লাহ ো‘আলা বকলন, 

                                                           
121 দেোবুল হুিুি: হািীস নং ৬৭৮৭; সহীহ েুসদলে, দেোবুল হুিুি, হািীস নং 
১৬৮৮। 
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﴿ۡ
َ
أ ِّۡ دِّۡٱّللَّ َِّعه  َٰۖوب َّبَٰ ق ر  واَْۡولَو ََۡكَنَۡذۡا

ل  دِّ ق ل ت م ۡفَٱع  ِۡإَوَذۡا م  ۦۡلََعلَّك  ِّهِّ ب ۡم ىَٰك  م ۡوَصَّ َٰلِّك  َۡذ ُْۚ ف وا و 
ونَۡ ر    [152﴾ ]األنعام:تََذكَّ

“আর যখন মোেরা েথা বলকব েখন ইনসাফ ের, যদিও মস আত্মীয় 
হয় এবং আল্লাহর ওয়ািা পূর্ে ের। এগুকলা দেদন মোোকিরকে দনকিেয 
দিকয়কছন। যাকে মোেরা উপকিয গ্রহর্ ের”। [সূরা আল-আন‘আে, 
আয়াে: ১৫২] 
 আল্লাহ ো‘আলা আকরা বকলন,  

َََۡكَنۡ﴿ ۡٱّللَّ ۡإِّنَّ اۗ ِّهِۦّ مۡب ك  يَعِّظ  ۡا ِّعِّمَّ َۡن ۡٱّللَّ إِّنَّ ِۡۚ لِّ ِّٱل َعد  واْۡب م  نََۡت ك 
َ
ۡأ ۡٱِلَّاسِّ َ ت مَۡبي  َحَكم  ِإَوَذۡا

ٗيا  [58﴾ ]النساء: َسمِّيَعۢاۡبَصِّ
“আর যখন োনুকষর েকধ্য ফয়সালা েরকব েখন নযায়দভদত্তে ফয়সালা 
েরকব। দনিয় আল্লাহ মোোকিরকে েেইনা সুন্দর উপকিয দিকেন। 
দনিয় আল্লাহ সবেকশ্রাো, সবেদ্রষ্টা” [সূরা আন-দনসা, আয়াে: ৫৮] 
দনোঃসকন্দকহ এেদট েথা বলা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
ইনসাফ োকয়কের মেকত্র ময িৃষ্টান্ত স্থাপন েকরন এেজন িা‘ঈ বা যারা 
আল্লাহর িীনকে িুদনয়াকে বাস্তবায়ন েরার সংগ্রাে েকর োকির েেেবয 
হকলা, োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এ আিকযের অনুেরর্ 
েরকব।122 
নয়. িান খয়রাে েরার মেকত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 

আিরর্ 

আনাস ইবন োকলে রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মথকে বদর্েে, দেদন বকলন,   

                                                           
122 আবূ িাঊি ২৪২/২; নাসাঈ ৬৪/৭; সহীহ বুখারী, ২৯২/৩; সহীহ েুসদলে, 
৪৫৮/৩; হাযাল হাবীবু ইয়া েুদহব্ব, ৫৩৫। 
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 فجاَءه: قال أعطاه إال شيئاً  اإلسالم ىلع وسلم عليه اهلل صىل اَّلله  رسول ُسئل ما»
ً  فإن أسلموا؛ قوم، يا: فقال قومه إىل فرجع جبلني بني غنماً  فأعطاه رجٌل   حممدا

 «الفاقة خيىش ال عطاءً  يعطي
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনেট মোকনা দেছু িাওয়া হকল 
দেদন োকে দেছু না দিকয় মোকনাদিন মফরে পািান দন। এেদিন োর 
দনেট এেজন মলাে একস দেছু িাইকল দেদন োকে িুই পাহাকের োঝ 
মথকে এেদট ছা ল মিন। ছা লদট দনকয় মস োর সম্প্রিাকয় মলােকির 
দনেট দ কয় বলল, মহ আোর সম্প্রিাকয়র মলাকেরা! মোেরা ইসলাে 
গ্রহর্ ের। োরর্, েুহাম্মাি এে মবদয িান েকর ময, মস োর দনকজর 
অভাবকে ভয় েকর না”।123 

মলােদটর েথা স্পষ্ট প্রোর্ েকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
েে ময িানযীল দছকলন এবং োর হাে েেটা প্রসস্থ দছল।124 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আল্লাহর সন্তুদষ্ট লাকভর উকদ্দকযযই 
আল্লাহর রাকহ িান-খয়রাে েকরন। আবার েখকনাও ইসলাকের প্রদে 
আেৃষ্ট েরার জনয মলােকির দেদন িান খয়রাে েকরন। প্রথকে মিখা 
যায়, এেজন মলাে পাদথেব উকদ্দকযয ইসলাে গ্রহর্ েকর দেন্তু যখন মস 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ থােকে থাকে েখন দেছু 
দিন মযকে না মযকেই আল্লাহ ো‘আলা োর অন্তকর ইসলাকের েুহাব্বে 
ও ঈোকনর হােীেে খুকল মিন। েখন োর দনেট ঈোন ও ইসলাে 

                                                           
123 সহীহ েুসদলে, দেোবুল ফাযাকয়ল ১৮০৬/৪। 
124 সহীহ বুখারী, দেোবুল আিব, হািীস নং ৬০৩৩; সহীহ েুসদলে, দেোবুল 
ফাযাকয়ল, হািীস নং ১৮০৬, ১৮০৫। 
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িুদনয়া ও িুদনয়াকে যা দেছু আকছ সব দেছুর মিকয় মবদয দপ্রয় হকয় 
যায়।125 

এ ধ্রকনর িৃষ্টান্ত হািীকস অকনে আকছ। মযেন, ইোে েুসদলে োর 
সহীহ’মে বর্েনা েকরন,  

خرج صىل اهلل  ثم –فتح مكة  –انليب صىل اهلل عليه وسلم غزا غزوة الفتح  أن»
عليه وسلم بمن معه من املسلمني فاقتتلوا حبنني، فنرص اَّلله دينه واملسلمني، 
وأعطى رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم صفوان بن أمية مائة من الغنم، ثم مائة، ثم 

رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم ما أعطاين وإنه  مائة. قال صفوان: واَّلله لقد أعطاين
 .«اس إيّل، فما برح يعطيين حىت إنه ألحب انلاس إيله ألبغض انل

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েক্কা দবজকয়র পর োর সাকথ 
মযসব েুসদলে দছল োকির দনকয় হুনাইকনর দিকে রওয়ানা েকরন। 
মসখাকন যুি েরার পর আল্লাহ ো‘আলা ইসলাে ও েুসদলেকির দবজয় 
িান েকরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সাফওয়ান ইবন 
উোইয়াকে এেযদট উট মিন। োরপর আরও এেয োরপর আরও 
এেয। সাফওয়ান ইবন উোইয়া বকল, আল্লাহর যপথ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আোকে যা মিওয়ার দিকয়কছন। ইকোপূকবে দেদন 
আোর দনেট সবকিকয় দনেৃষ্ট বযদি দছকলন। দেন্তু দেদন যখন দিকে 
থাকেন এখন দেদন আোর দনেট সবকিকয় দপ্রয় বযদিকে পদরর্ে 
হন”।126 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বকলন,   

                                                           
125 মিখুন: যরকহ নববী ৭২/১৫। 
126 সহীহ েুসদলে, দেোবুল ফাযাকয়ল: ১৮০৬/৪, হািীস নং ২৩১৩।  
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إن اكن الرجل ليسلم ما يريد إال ادلنيا، فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إيله »
 «من ادلنيا وما عليها

“এেন োনুষ দছল যারা এেোত্র পাদথেব মোকনা উকদ্দযয দনকয়ই ইসলাে 
গ্রহর্ েরে। দেন্তু যখন মস ইসলাে গ্রহর্ েরে েখন ইসলাে োর 
দনেট িুদনয়া ও িুদনয়াকে যা দেছু আকছ ো মথকে সবোদধ্ে দপ্রয় বস্তুকে 
পদরর্ে হে”।127  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন মোকনা িুবেল ঈোনিার মলাে 
মিখকেন েখন োকে পাদথেব োলাোল মবদয িান েরকেন এবং দেদন 
বলকেন, 

 .«وجهه ىلع انلار يف يُكبه  أن خشية منه إيلّ  أحب وغريه الرجل ألعطي إين»
“আদে যদি মোকনা মলােকে মোকনা দেছু দিকয় থাদে ো আোর দনেট 
অদধ্ে পছন্দনীয় োকে জাহান্নাকে উপর েকর দনকেপ েরার মিকয়। এ 
োরকর্ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুরাইকযর অকনে 
মলােকে এেয উট িান েকর দিকেন”।128 মযেনদট হািীকস বদর্েে,  

 «اإلبل من مائة قريش من رجاالً  يعطي»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েুরাইকযর অকনে মলােকে 
এেয উট িান েকর দিকেন”।129  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দহেেেপূর্ে আিরকর্র আকরেদট 
িৃষ্টান্ত হকলা, িুই েযে দবদযষ্ট েুযদরে েদহলার সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু 

                                                           
127 পূকবের মরফাকরন্স ১৮০৬, ৫৮/২৩১২। 
128 সহীহ বুখারী, দেোবুয যাোে, হািীস নং ১৪৭৮; সহীহ েুসদলে, দেোবুয যাোে, 
হািীস নং ১০৫৯। 

129 সহীহ বুখারী, হািীস নং ৩১৪৭। 



155 

 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিরর্। োরর্, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে এেনভাকব ো দিকলন ময েযে িু’দট আক র মিকয় আরও 
মবদয পদরপূর্েরূকপ দফকর আকস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োর সাথীকির বলকলন, মোেরা োর জনয এেত্র ের। েখন োরা োর 
শুেনা মখজুর আটা ও ছােু ইেযাদি মযা াে েকর। প্রিুর পদরোর্ খানা 
এেত্র েকর এেদট োপকে রাকখ এবং োর উকটর উপর েুকল মিয়। 
োরপর োপেদট োর সােকন মরকখ োকে বকলন, েুদে যাও মোোর 
পদরবার পদরজনকে মোেরা এসব খাওয়াও। আল্লাহর যপথ অদিকরই 
েুদে জানকে পারকব আেরা মোোর পাদন মথকে এেটুও েোই মনই। 

েকব আল্লাহ ো‘আলা আোকির পান েদরকয়কছন।  
এখাকন আরও বদর্েে ময েদহলাদট োর োওকের দিকে দফকর একস বকল, 
আদে বে এেজন যািুেকরর সাকথ সাোৎ েরদছ। োরা দবশ্বাস েকর 
মস এেজন নবী। আল্লাহ ো‘আলা এ েদহলার োধ্যকে েকয়েদট 
পদরবারকে িীকনর দিকে দহিায়াে মিন। মস দনকজ ইসলাে গ্রহর্ েকর 
এবং োর োধ্যকে আরও অকনকেই ইসলাে গ্রহর্ েকর।130 
েদহলাদটর ইসলাে গ্রহকর্র োরর্ িু’দট দবষয়:  
এে. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সাহাবী র্ োর 
েযে দনকয় মযকে মস মিখ। দেন্তু এ োরকর্ োর পাদন এেটুও েকে 
দন। এদট দছল দনদিে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের েু‘দজযা 
যা োর দরসালাকের সেযোর ওপর দবকযষ প্রোর্। 

                                                           
130 সহীহ বুখারী, দেোবুল োনাকেব, হািীস নং ৩৫৭১; সহীহ েুসদলে, দেোবুল 
োসাদজি, হািীস নং ৬৮২।  
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িুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের উিারো ও িানযীলো। 
োরর্, দেদন োর সাহাবীকির আকিয মিন যাকে োরা োর জনয অকনে 
খািয এেত্র েকর। োরপর োরা যখন খািয এেত্র েকর ো োকে েুগ্ধ 
েকর। আর োর োওকের মলাকেরা োাঁর হাকে ইসলাে গ্রহর্ েকর। 
োরর্ েুসদলেরা োর োওকের মলােকির অবস্থার প্রদেও দবকযষ 
গুরুত্বাকরাপ েকর, যাকে োরা ইসলাকের প্রদে আেৃষ্ট হয়। এটাই মযষ 
পযেন্ত োকির ইসলাে েবুল েরার োরর্ হকয় িাাঁোয়।131 
উপকর মযসব িৃষ্টান্ত আকলািনা েরা হকলা, ো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে িানযীলো ও বিানযোর অদথ সেুকদ্রর এেদট মফাটা োত্র। 
অনযথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িানযীলো ও বিানযোর 
বর্েনা দিকয় মযষ েরা আোকির োকরা পকে সম্ভব নয়। িা‘ঈকির জনয 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের অনুেরর্, োর আিযে ও 
আখলাে মথকে এসব আিরর্গুকলা িয়ন েকর ো োকির যাবেীয় 
েেেকেকত্র ও িা‘ওয়ােী েয়িাকন োকজ লা াকে পাকর। আল্লাহই 
আোকির সাহাযযোরী। 
িয. েুনাদফে সরিার আবু্দল্লাহ ইবন উবাইকয়র সাকথ রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের আিরর্ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে েদিনায় দহজরকের পর মিখকে 
মপকলন, েদিনার িুই ম াত্র আওস ও খাজরায আবু্দল্লাহ ইবন উবাইকয়র 
মনেৃকত্ব েদেকেয মপৌঁকছকছ। োর বযাপাকর োকির েকধ্য মোকনা প্রোর 
দবকভি মনই। ইকোপূকবে োরা উভয় ম াত্র আর োকরা মনেৃকত্ব এ ধ্রকনর 
েদেকেয মপৌঁকছকছন োর মোকনা নজীর মনই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
                                                           
131 মিখুন: ফােহুল বারী ৪৫৬/১। 
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ওয়াসাল্লাে েদিনায় মপৌঁকছ মিখকে মপকলন, োরা এেদট সুিৃঢ় বন্ধকন 
আবি। োকির েকধ্য এেদট ঐেয পদরলদেে। দেন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যখন োকির ইসলাকের িা‘ওয়াে দিকে আরম্ভ 
েকরন, োকির ঐকেয ফাটল ধ্কর। োকির অকনে মলাে ইসলাে গ্রহর্ 
েকর। আবু্দল্লাহ ইবন উবাই যখন মিখকে মপল, োর সম্প্রিাকয়র 
মলাকেরা ইসলাে গ্রহর্ েরকছ, েখন োর মোভ ও কু্রিো মবকে ম ল 
এবং মস বুঝকে পারল ময, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর 
েেৃেত্ব দিদনকয় দনকয় যাকেন এবং ইসলাে ছাো োর আর মোকনা দেছুই 
েবুল েরকছন না, েখন মস দনকজও বাধ্য হকয় ইসলাকে প্রকবয েকর। 
মস বাদহযেভাকব ইসলাকে প্রকবয েরকলও দেন্তু অন্তর মথকে মস 
ইসলােকে পছন্দ েরকে পারল না। োর অন্তকর দছল ইসলাকের প্রদে 
দবকিষ ও দহংসা। ইসলাে মথকে োনুষকে মফরাকনা, েুসদলেকির েকধ্য 
দবকভি দজকয় রাখা ও োকির দবরুকি ইয়াহূিীকির সাহাযয েরার জনয 
মস োর যাবেীয় মিষ্টাই িাদলকয় মযে।132 
ম াপকন ও মলােিেুর আোকল ইসলাকের িা‘ওয়াকের দবরুকি োর 
িক্রান্ত ও ষেযন্ত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও েুসদলেকির 
দনেট অদেদ্রুে প্রোয পায়। দেন্তু দেছুই েরার দছল না। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর যত্রুো ও দবকরাদধ্োকে েো ও 
সহনযীলোর সাকথ মোোকবলা েকরন। োরর্, দেদন জানকেন মস 
ইসলাে প্রোয েরকছ। এ ছাোও মস েুনাদফেকির সরিার হওয়ার 
োরকর্ োকির েকধ্য োর অনুসারী দছল অকনে। এ োরকর্ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর সাকথ ভাকলা বযবহার েরকেন এবং 
                                                           
132 মিখুন: সীরাকে ইবন দহযাে ২১৬/২; আল দবিায়া ওয়ান দনহায়াহ ১৫৭/৪। 
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মস যে ধ্রকনর েষ্ট দিে োর মোোকবলা েো ও ভাকলা বযবহার িারাই 
েরকেন। োকে মোকনা যাদস্ত দিকেন না। দনকি এ দবষকয় েকয়েদট 
িৃষ্টান্ত উপস্থাপন েরা হকলা:  
ে. বনী োইনুোর ইয়াহূদীরা যখন প্রদেশ্রুদে ভঙ্গ েকর েখন োকির 

দবষকয় োর সুপাদরয 

বির যুকির পর েুসদলেকির এেজন নারীকে বাজাকর উলঙ্গ েকর এবং 
এেজন েুসদলেকে হেযা েকর বনী োইনুো োকির প্রদেশ্রুদে ভঙ্গ 
েকর। এ ঘটনা দছল েুসদলেকির জনয অেযন্ত অপোনজনে ও 
লজ্জজনে। এ োরকর্ এর প্রদেকযাধ্ মনওয়ার মোকনা দবেল্প 
েুসদলেকির হাকে দছল না। দহজরকের দবয োকসর োথায় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে যাওয়াল োকসর ১৫ োদরকখ এ ঘটনার 
বিলা দনকে োকির ওপর আক্রের্ েরার জনয মবর হন। দেদন প্রথকে 
োকিরকে মঘরাও েকর োকির দেল্লার েকধ্য পকনর দিন পযেন্ত অবরুি 
েকর রাকখন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাে োকির অেযন্ত যিভাকব 
মঘরাও েকর রাকখন। োকির বাদহকরর সাকথ যাবেীয় মযা াকযা  বন্ধ 
েকর মিন। এভাকব িলকে থােকল আল্লাহ ো‘আলা োকির অন্তকর ভীদে 
সঞ্চার েকরন। োরপর োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের 
দসিান্ত মেকন দনকে সম্মে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাকের দনকিেকয 
োকির সবাইকে হাে বাধ্া হয়। োরা সােযজন মযািা দছল, আল্লাহ 
ো‘আলা যখন েুসদলেকির োকির ওপর েেো মিন েখন আবু্দল্লাহ 
ইবন উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের িরবাকর একস বকল, 
মহ েুহাম্মাি! েুদে আোর ম ালােকির বযাপাকর িয়া ের। োর েথা 
মযাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে িুপ েকর থাকেন। মস 
আবাকরা বকল মহ েুহাম্মাি! েুদে আোর ম ালােকির বযাপাকর িয়া ের। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর মথকে েুখ দফদরকয় মনন। 
োরপর মস োর হােকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের জাোর 
আদস্তকন প্রকবয েকর দিকয় বকল, আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, আদে 
মোোকে েেের্ পযেন্ত ছােকবা না যেের্ না েুদে িারযে সযস্ত্র 
মযািা ও দেনযে দনরস্ত্র মযািাকির প্রদে িয়া না েরকব। োরা আোকে 
লাল িােো ও োকলা িােোর মলােকির মথকে িীঘেদিন রো েকরকছ। 
আর েুদে োকির এে প্রহকরই হেযা েকর মফলকব ো হয় না। আল্লাহর 
েসে েকর বলদছ আদে এেন এে মলাে ময সীোন্ত মথকে আক্রের্ 
েরাকে ভয় েরদছ। োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকির েো েকর মিন। োকির দনকিেয মিন োরা মযন েদিনা মথকে 
মবর হকয় যায় এবং েদিনার আযপাকয মোথাও অবস্থান না েকর। 
োরপর োরা দসদরয়াকে িকল যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকির মথকে োলাোল মরকখ মিন। োরপর োকির  দর্েেকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে পাাঁি ভা  েকরন।(133) 

খ. উহুি যুকির দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ োর 

আিরর্ 

উহুি যুি দছল েুসদলেকির জনয এেদট বাাঁিা-েরার লোই। োই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এ যুিকে অেযন্ত গুরুত্ব মিন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দনকজ এ যুি েরার মেেন মোকনা 
আগ্রহী দছকলন না; দেন্তু সাহাবীকির আগ্রকহর োরকর্ দেদন এ যুি 
েরকে এে রেে বাধ্য হকয়দছকলন। দেন্তু পদরোকপর দবষয় হকলা, 
েেবখে েুনাদফে আবিুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল এ যুকি সীোহীন 
                                                           
133 মিখুন: যািুল ো‘আি ১৯০, ১২৬/৩।  
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 াদ্দারী েকর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সাকথ মস োর 
িলবল দনকয় যুকি অংয গ্রহর্ েকর। দেন্তু যখন মস উহুি ও েদিনার 
দনেকট মপৌঁকছ েখন মস এে-েৃেীয়াংয ধসনয দনকয় মেকট পকে এবং 
েদিনায় দফকর আকস। আবু্দল্লাহ ইবন আের ইবন হারাে োকির দপছু 
মনয় এবং োকির লজ্জা মিয়, োকির পুনরায় যুকি যরীে হওয়ার জনয 
উিুি েকর, দেন্তু মস বকল, মোেরা আকসা! আল্লাহর রাস্তায় দজহাি ের 
অথবা যত্রুকির প্রদেহে ের। োর েথার উত্তকর আবু্দল্লাহ ইবন উবাই 
বকল, আেরা যদি জানোে, মোেরা এখাকন যুি েরকব, োহকল আেরা 
মোোকির সাকথ এখাকন আসোে না। এ বকল মস িকল যায় এবং 
েুসদলেকির  াদল মিয়।134 এে বে অপরাধ্ সকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে মোকনা যাদস্ত মিন দন।  
 . রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে িা‘ওয়ােী োজ মথকে দবরে 
রাখার প্রকিষ্টা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে সা‘ি ইবন উবািাহ-এর দনেট 
যাওয়ার উকদ্দকযয রওয়ানা দিকল পকথ আবু্দল্লাহ ইবন উবাই ও োর 
োওকের মলােকির সাকথ মিখা হয়। োকির মিকখ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মনকে োকির সালাে মিন, োকির দনেট দেছু 
সেয় অবস্থান েকর োকিরকে েুরআকনর দেলাওয়াে মযানান। োকির 
আল্লাহর দিকে ডাকেন, আল্লাহর স্মরর্ েদরকয় মিন, ‘আযাব মথকে 
সেেে েকরন, জান্নাকের সু-সংবাি মিন এবং জাহান্নাকের ভয় মিখান। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োর েথা মযষ েরার পর 
                                                           
134 মিখুন: যািুল ো‘আি ১৯৪/৩; সীরাকে ইবন দহযাে ৮/৩; আল-দবিায়া ওয়ান 
দনহায়াহ ৫১/৪ 
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আবু্দল্লাহ ইবন উবাই োকে বকল, আেরা মোোর েথা পছন্দ েদর না। 
েুদে যা বলছ ো যদি সেয হয় োহকল েুদে ঘকর বকস থাে, ময মোোর 
োকছ আসকব োকে েুদে মযানাও আর ময আসকব না োকে েুদে যাদস্ত 
দিকে মযও না। েুদে এেন মলােকির েজদলকস যাকব না, যারা মোোর 
েথাকে অপছন্দ েকর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে 
দেছুই বকলন দন, মোকনা প্রোর যাদস্ত না দিকয় েো েকর মিন।135  

ঘ. বনী নাদজরকির স্বীয় ভূদেকে বহাল থােকে উিুিেরর্ 

বনী নাদজর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে হেযার 
পদরেল্পনা েকর প্রদেশ্রুদে ভঙ্গ েকর, েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাে েুহাম্মাি ইবন োসলাোকে োকির দনেট এ দনকিেয দিকয় 
পািান, োরা মযন এ যহর মথকে মবর হকয় যায়। দেন্তু েুনাদফেরা 
দবকযষ েকর োকির সরিার আবু্দল্লাহ ইবন উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দনকিেকযর দবকরাদধ্ো েকর োকির দনকিেয মিন 
ময, োরা মযন মবর না হয়। োরা বকল আেরা মোোকির ছােকবা না, 
যদি মোোকির সাকথ যুি েকর আেরা মোোকির হকয় োকির সাকথ যুি 
েরব, আর যদি মোোকির মবর েকর মিয়, োহকল আেরাও মোোকির 
সাকথ মবর হকয় যাব। োকির েথা মযাকন ইয়াহূিীকির সাহস মবকে ম ল, 
োরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে দনকিেযকে অোনয েরল। 
োরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির মঘরাও েকর 
মফকল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকির মঘরাও েকর 
মফলকল, আল্লাহ ো‘আলা োকির অন্তকর ভীদে সঞ্চার েকর মিন। 

                                                           
135 মিখুন: সীরাকে ইবন দহযাে ২১৯, ২১৮/২।  
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োরপর োরা আত্মসেপের্ েরকল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে 
োকির মিযান্তর েকরন, ফকল খাইবকর োরা আশ্রয় মনয়।136 
এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে আবু্দল্লাহ ইবন উবাইকে 
মছকে মিন এবং োকে মোকনা প্রোর যাদস্ত মিন দন।  
ঙ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে ও োাঁর সাকথ যারা ইসলাে 
গ্রহর্ েরকছ, োকির সাকথ েুরাইসী-এর যুকি  াদ্দারী ও োকির দবরুকি 
ষেযন্ত্র 

এ যুকি আবু্দল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল েকয়েদট দনলেজ্জ ভূদেোয় 
অবেীর্ে হয়, মযগুকলা োর যাদস্ত ও হেযাকে ওয়াদজব েকর। দেন্তু ো 
সকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে এ েেবখে েুনাদফেদটকে 
মোকনা প্রোর যাদস্ত মিন দন বা হেযা েকরন দন। 
এে. েুনাদফেরা এ যুকি ইফকের ঘটনা আদবষ্কার েকর এবং োরাই 
এর দপছকন পকে। োকির েকধ্য ময সবকিকয় মবদয ভূদেো রাকখ মস 
হকলা, আবু্দল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল।137 
িুই. এ যুকি আবু্দল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল বকলদছল, 

رِّۡ﴿ َۡل خ  يَنةِّۡ َمدِّ
إَِّلۡٱل  ۡا َنا ِّنۡرََّجع  مِّنَِّيۡلَئ ِّل م ؤ  ۦَۡول ِّ وُلِّ َِّرس  َول ةۡ  ٱل عِّزَّ ِّۡ َّ َُۚۡوّللِّ َذلَّ

َ ٱۡل  َعزُّۡمِّن َهۡا
َ ۡٱۡل  َجنَّ

ونَۡ لَم  َنَٰفِّقَِّيَۡلَۡيع  ۡٱل م  نَّ   8﴾املنافقون:َوَلَٰكِّ

                                                           
136 সীরাকে ইবন দহযাে ১৯২/৩; আল দবিায়া ওয়ান দনহায়াহ ৭৫/৪; যািুল ো‘আি 
১২৭/৩।  

137 মিখুন: ইফকের ঘটনা। সহীহ বুখারী, দেোবুল ো াযী, পদরকেি: হািীসুল ইফে, 
হািীস নং ৪১৪১; দেোবুে োফসীর, সুরা আন-নূর: আল্লাহর বানী- تُُموهُ  ِإذ   َولَو ال  َسِمع 

ا قُل تُم ن نَلَا يَُكونُ  مه
َ
تَانٌ  َهَذا ُسب َحانََك  بَِهَذا نهتَلَكهمَ  أ َعِظيمٌ  ُبه   ৪৫২/২; সহীহ েুসদলে, 

দেোবুে োওবাহ ২১২৯/৪। 
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“যদি আেরা েিীনায় দফকর যাই, োহকল অবযযই মসখান মথকে প্রবলরা 
িুবেলকিরকে বদহষ্কার েরকব। দেন্তু সেল েযোিাকো আল্লাহর, োর 
রাসূকলর ও েুদেনকির, দেন্তু েুনাদফেরা ো জাকন না”। [সুরা আল-
েুনাদফেূন, আয়াে: ৮]138  
দেন. আল্লাহর যত্রু আবু্দল্লাহ ইবন উবাই বকলদছল, মোেরা োকির জনয 
মোোকির ধ্ন সম্পি মথকে খরি েকরা না। আল্লাহ ো‘আলা োর বর্েনা 
দিকে দ কয় বকলন,  

ول ۡ﴿ ِّيَنَۡيق  ۡٱَّلَّ م  ۡه  ِّن  ئ
ا َِّۡخَزا َّ َۡوّللِّ ْۗ وا ۡيَنَفضُّ َٰ َِّۡحِتَّ ۡٱّللَّ ولِّ ۡعِّنَدۡرَس  َۡمن  َٰ

واْۡلََعَ وَنَۡلۡت نفِّق 
ونَۡ َقه  َنَٰفِّقَِّيَۡلَۡيف  ۡٱل م  نَّ َۡوَلَٰكِّ ۡرضِّ

َ َۡوٱۡل  َمََٰوَٰتِّ  [7]املنافقون: ﴾ٱلسَّ

“োরাই বকল, যারা আল্লাহর রাসূকলর োকছ আকছ মোেরা োকির জনয 
খরি েকরা না, যেের্ না োরা সকর যায়। আর আসোনসেূহ ও 
যেীকনর ধ্ন-ভাণ্ডার মো আল্লাহরই, দেন্তু েুনাদফেরা ো বুকঝ না”। 
[সুরা আল-েুনাদফেূন, আয়াে: ৭] 
দফেনার আগুন দনবাকনা ও আবু্দল্লাহ ইবন উবাইকয়র খারাবী মথকে 
আত্মরোর জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের এ দহেেে বা 
মেৌযল স্পষ্ট। দেদন আল্লাহর অনুগ্রহ, োরপর ধধ্যে ও সহনযীলোর 
োধ্যকে োর সেল ষেযকন্ত্রর মোোকবলা েকরন। োর দনযোেন অনযায় 
অনািাকরর মোকনা রেে প্রদেবাি না েকর োকে েো ও োর প্রদে 

                                                           
138 আকরা মিখুন: সহীহ বুখারী, দেোবুে োফসীর, আল্লাহ ো‘আলার বার্ী-   ٌَسَواء

َفر َت  َعلَي ِهم   تَغ  س 
َ
م   لَُهم   أ

َ
ِفر   لَم   أ تَغ  ِفرَ  لَن لَُهم   تَس  ُ  َيغ  َ  إِنه  لَُهم   اَّلله مَ  َيه ِدي ال اَّلله  ال َقو 

 :হািীস নং ৪৯০৫; সহীহ েুসদলে, দেোবল দবর ওয়াস দসলাহ, পদরকেি ,ال َفاِسِقنيَ 
মোোর ভাই যাদলে ও েযলুেকে সাহাযয েরা দবষয় ১৯৯৮/৪; সীরাকে ইবন দহযাে 
৩৩৪/৩। 
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উিারো মিখাকনার োধ্যকে দেদন সব দেছু সোধ্ান েকরন। োরর্, মস 
েুকখ ইসলাে প্রোয েরে, োর সাকথ যদি মোকনা সংঘকষে যাওয়া 
হকো, ইসলাকের িা‘ওয়াে বাধ্াগ্রস্ত হকব এ আযংোয় উোর ইবনুল 
খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লােকে 
বলকলন, মহ আল্লাহর রাসূল! আপদন অনুেদে মিন আদে োকে হেযা 
েকর মফদল, েখন দেদন বকলন, 

 «ن حممداً يقتل أصحابهدعه حىت ال يتحدث انلاس أ»
“োকে োর আপন অবস্থার ওপর মছকে িাও। োরর্, মলাকেরা বলকব 
েুহাম্মাি োর সাথীকির হেযা েরা আরম্ভ েরকছ”।139 যদি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে োকে হেযা েরকেন, োহকল ো োনুকষর 
জনয ইসলাকে প্রকবকযর প্রদেবন্ধেো ধেদর েরে। োরর্, োরা জাকন 
আবু্দল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল এেজন েুসদলে। োরা ভাবকো 
েুসদলে র্ েুসদলেকির হেযা েরকছ।  
এ সব ঘটনা িারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের দবদভন্ন 
দফেনা-ফাসাকির ওপর ধধ্যেধ্ারর্ েরার োরর্দট স্পষ্ট হয়। দেদন যখন 
মিখকে মপকেন এ দফেনার প্রদেবাি েরকে ম কল আরও বে ধ্রকনর 
েদে হকে পাকর, েখন দেদন ধধ্যেধ্ারর্ েরকেন। দফেনার প্রদেবাি 
েরকেন না। উোর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন েুনাদফে সরিারকে হেযা 
েরকে িাইকলন েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে অনুেদে 

                                                           
139 সহীহ বুখারী, দেোবুে-োফসীর, সূরা আল-েুনাদফেূন, পদরকেি: আল্লাহ 
ো‘আলার বাদর্- ِفر   َتَعالَو ا لَُهم   ِقيَل  ﴿َوإَِذا َتغ  ِ﴾ رَُسوُل  لَُكم   يَس  اَّلله  হািীস নং ৪৯০৫; 

সহীহ েুসাদলে, দেোব: েুনাদফেকির বর্েনা ও োকির দবধ্ান ৬৩/২৫৮৪। 
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মিন দন। উোর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবেেীকে এর দহেেে বুঝকে 
পাকরন। এ োরকর্ই দেদন বকলন,  

 «قد واَّلله علمت، ألمر رسول اَّلله صىل اهلل عليه وسلم أعظم بركة من أمري 
“আল্লাহর যপথ েকর বলদছ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকের আকিয ও দসিান্ত আোর েোেে এ দসিান্ত মথকে অদধ্ে 
বরেেপূর্ে”।140  

িা‘ঈকির জনয উদিৎ হকলা, োরা োকির িা‘ওয়ােী েয়িাকন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকের সুন্নাকের অনুেরর্ েরকব। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাে মযভাকব দহেেকের পথ অবলম্বন 
েকরকছন, োরাও ো আদবষ্কার েরকব।  

 حممد نبينا ىلع وبارك وسلم اهلل وصىل العاملني، رب اهلل احلمد أن دعوانا وآخر
 ادلين. يوم إىل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آهل وىلع

                                                           
140 আল-দবিায়া ওয়ান দনহায়া ১৮৫/২; যরকহ নববী ১৩৯/১৬; হাযাল হাবীবু ইয়া 
েুদহব্ব ৩৩৬। 


