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ভূচিো 
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

সেল প্রশাংসা আল্লাির জেু, চযচে আিানের জেু 

চিোয়ানতর পেনে স্পে েনর চেনয়নেে এবাং আিানের 

েৃচে তেনে ভ্রেতার অন্ধোরনে েূর েনর চেনয়নেে, 

আর েুরূে ও সালাি েবী িুিাম্মাে িুস্তফা সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির প্রচত, যানে তগাটা সৃচে 

জগনতর জেু ‘রিিত’স্বরূপ তপ্ররণ েরা িনয়নে এবাং 

যানে পাঠানো িনয়নে অেুসরণোরীনের জেু 

অেুেরণীয় আেশৃ চিনসনব, আর সালাত ও সালাি 

বচষৃত িউে তাাঁর পচরবার-পচরজে ও সঙ্গী-সােীনের 

ওপর এবাং চেয়ািত পযৃন্ত যারা তানেরনে অতুন্ত 

িিৎোর ও সুন্দরভানব অেুসরণ েরনব তানের 

ওপরও।  
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অতঃপর....... 

তি িুসচলিগণ! তয োনজ সিয় ও সুনযাগ বুয় েরা 

িয়, তন্মনধু সবনিনয় সুবণৃ সিয় িনলা যা পচবত্র 

সীরাতুন্নবী ও চিরস্থায়ী িুিাম্মােী ইচতিাস অধুয়নে বুয় 

েরা িয়। োরণ, তা িুসচলি বুচিনে এিেভানব প্রস্তুত 

েনর তফনল, িনে িয় তযে তস ঐসব িিাে ঘটোবহুল 

চেেগুনলার িনধু জীবেযাপে েনর, তয চেেগুনলা 

িুসচলিগণ অচতক্রি েনর এনসনে। আবার েখেও 

েখেও তস েল্পো েনর তয, তস ঐসব পুণুবাে 

বুচিবনগৃর অন্তভুৃি এেজে, যানের ওপর প্রচতচিত 

িনয়নে িযৃাোর সুউচ্চ প্রাসাে এবাং বীরনত্বর অিাংোর। 

 

* সীরাত অধুয়নের িনধু িুসচলি বুচি চবচভন্ন চবষয় 

সম্পনেৃ জােনত পারনব, জােনত পারনব সবৃনশষ েবী 

িুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির বুচিত্ব 

সম্পনেৃ, তাাঁর জীবে ও বসবানসর পদ্ধচত সম্পনেৃ এবাং 
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সচন্ধ ও যুনদ্ধর সিয়োর তাাঁর োওয়ানতর রীচত-পদ্ধচত 

সম্পনেৃ।  

* সীরানতর িনধু িুসচলি বুচি আরও অেুসন্ধাে 

েরনব েুবৃলতা ও শচিিত্তার পনয়ন্ট বা সূত্রগুনলা, আর 

অেুসন্ধাে েরনব জয় ও পরাজনয়র োরণগুনলা এবাং 

খুাঁনজ তবড়ানব বড় বড় ঘটোগুনলা িুোচবলা েরার 

ধরে-পদ্ধচত। 

* সীরাতুন্নবী অধুয়নের িাধুনি িুসচলিগণ তানের 

চেনজনের প্রচত তানের আস্থা ও চবশ্বাসনে চফচরনয় 

আেনব এবাং তারা চবশ্বাস েরনত চশখনব তয, আল্লাি 

তা‘আলা তানের সানে আনেে এবাং চতচে তানেরনে 

সািাযু েরনবে, যচে তারা সচতুোরভানব আল্লাির 

ইবােত েনর এবাং তাাঁর শরী‘আনতর প্রচত আত্মসিপৃণ 

েনর। আল-েুরআনের ভাষায় আল্লাি তা‘আলা বনলে, 
واْ ﴿ ر ر ٱإِن تَنُصر َ يَنُصر مر َّلله قر  َويرثَب ِتر  كر

َ
مر أ  [٧]حممد:  ﴾٧ َداَمكر
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“যচে ততািরা আল্লািনে সািাযু ের, তনব চতচে 

ততািানেরনে সািাযু েরনবে এবাং ততািানের পা বা 

েেিসিূি সুেৃঢ় েরনবে।” [সূরা িুিাম্মাে, আয়াত: ৭]  

আল্লাি তা‘আলা আরও বনলে, 
لََنا وَ ﴿ ر ررسر ْ ِِف ٱإِنها ََلَنُصر ِيَن َءاَمنروا نر ٱةِ َيوو لرَ ٱَّله ومر َيا َوَيور دلُّ َم َيقر
 ٱ

َ  [١٥]اغفر:  ﴾٥١در َهو شر لر
“চেশ্চয় আিরা আিানের রাসূলগণনে এবাং যারা ঈিাে 

এনেনে তানেরনে সািাযু েরব েুচেয়ার জীবনে, আর 

তযচেে সাক্ষীগণ োাঁড়ানব।” [সূরা গাচফর, আয়াত: ৫১]  

আল্লাি তা‘আলা আরও বনলে, 
نه ﴿ َ هر ٱَوََلَنُصر ر ر َمن يَنُصر َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ٱإِنه  ۥ   َّلله  [٠٤]احلج:  ﴾٤٠َّلله

“আর চেশ্চয় আল্লাি তানে সািাযু েনরে, তয 

আল্লািনে সািাযু েনর। চেশ্চয় আল্লাি শচিিাে, 

পরাক্রিশালী।” [সূরা আল-িাজ, আয়াত: ৪০] 
 

* আর এ পৃিাগুনলা েবী িুিাম্মাে িুস্তফা সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির সীরাত বা জীবে প্রসনঙ্গ সিজ 
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বানেু চেেু তিৌচলে তলখা, যার দ্বারা উনদ্দনশু িনলা 

িুসচলি তরুণ ও যুবেনের সািনে এ চিরস্থায়ী 

‘সীরাতুন্নবী’ তো েবী জীবেী সম্পনেৃ গভীর অধুয়নের 

পে খুনল তেওয়া। আল্লাি তা‘আলা বনলে, 
د  ﴿ َمه ولر  ُّمُّ ِ  ٱرهسر  [٩٢]الفتح:  ﴾َّلله

“িুিাম্মাে আল্লাির রাসূল।” [সূরা আল-ফাতি, আয়াত: 

২৯] 
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েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির বাংশ:  

চতচে িনলে আবুল োনসি িুিাম্মাে ইবে আবচেল্লাি 

ইবে আবচেল িুত্তচলব ইবে িাচশি ইবে আবনে 

িান্নাফ ইবে েুসাই ইবে চেলাব ইবে িুররাি ইবে 

ো‘ব ইবে লুয়াই ইবে চফির ইবে িানলে ইবে েদ্বর 

ইবে তেোো ইবে খুযাইিা ইবে িুেচরো ইবে 

ইচলয়াস ইবে িুোর ইবে চেযার ইবে িা‘আে ইবে 

‘আেোে। এটা েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির 

বাংশধারার বুাপানর ঐচতিাচসেগনণর ঐেুবদ্ধ িত। 

আর তারা এ বুাপানরও এেিত তয, ‘আেোে চেনলে 

ইসিাঈল আলাইচিস সালানির সন্তাে। 
 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির োিসিূি:  

জুবানয়র ইবে িুত‘য়ীি রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু তেনে বচণৃত, 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি বনলে, 
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ْسَماء  إِنَّ ِِل »
َ
د   ، أ َمَّ نَا حمح

َ
مْحَدح  ، أ

َ
نَا أ

َ
ح  ، َوأ و اَّللَّ ي َيْمحح ِ نَا الَْماِِح اَّلَّ

َ
َوأ

ْفرَ  ََْشح انلَّاسح لََعَ قََدَمَّ  ، ِِبَ الْكح ي ُيح ِ نَا احْلَاِِشح اَّلَّ
َ
نَا  ، َوأ

َ
َوأ

ي ِ َحد   الَْعاقِبح اَّلَّ
َ
 .«لَيَْس َبْعَدهح أ

“আিার েতগুনলা োি রনয়নে: আচি িুিাম্মাে, আচি 

আিিাে, আচি আল-িািী (চেচশ্চহ্নোরী), আিানে চেনয় 

আল্লাি তা‘আলা েুফরীনে চেচশ্চহ্ন েনর তেনবে। আচি 

আল-িানশর (সিনবতোরী চেয়ািনতর ভয়াবি চেনে), 

আিার পানয়র োনে িাশনরর চেে জেগণনে এেচত্রত 

েরা িনব, আর আচি িলাি আল-‘আনেব (সবৃনশষ 

আগিেোরী েবী), যার পনর আর তোনো েবী-রাসূল 

তেই।”1 

আর আবু িূসা আল-আশ‘আরী রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু 

তেনে বচণৃত, চতচে বনলে,  

                                                           
1 সিীি বুখারী, িােীস োং ৪৬১৪;  সিীি িুসচলি, িােীস োং 

৬২৫২ 
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ْسَماء  »
َ
حَسِّمى نَلَا َنْفَسهح أ ِ صىل اهلل عليه وسلم ي ولح اَّللَّ  ، ََكَن رَسح

د   » : َفَقاَل  َمَّ نَا حمح
َ
مْحَدح  ، أ

َ
َقِّفى ، َوأ  ، اتلَّْوَبةِ َونَِِبُّ ، َواحْلَاِِشح ، َوالْمح

 .«َونَِِبُّ الرَّمْحَةِ 
“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি স্বয়াং 

আিানের জেু তাাঁর েতগুনলা োনির উনল্লখ েনরনেে, 

চতচে বনলনেে: আচি ‘িুিাম্মাে’, ‘আিিাে’, ‘আল-

িুোফ্ফী’ (অেুসরণোরী), ‘আল-িানশর’ (চেয়ািনতর 

ভয়াবি চেনে সিনবতোরী), ‘োচবউত তাওবা’ 

(তাওবার েবী) এবাং ‘োচবউর রািিা’ (রিিত তো 

েয়ার েবী)।”2
 

  
েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির বাংনশর পচবত্রতা 

ও চবশুদ্ধতা:  

তজনে রাখুে, আল্লাি আিানে ও আপোনে রিি েরুে 

-আিানের েবী িুিাম্মাে িুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

                                                           
2  সিীি িুসচলি, িােীস োং ৬২৫৪ 
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ওয়াসাল্লাি িনলে সেল িােুনষর তসরা। আল্লাি তাাঁর 

চপতানে বুচভিানরর েলঙ্ক তেনে রক্ষা েনরনেে এবাং 

সচঠে চববািবন্ধে তেনেই েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লাি জনন্মনেে এবাং তোনো প্রোর চযো-বুচভিার 

তেনে তাাঁর জন্ম িয় চে। োরণ, ওয়ানেলা ইবেুল 

আসো‘ রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু তেনে বচণৃত, েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি বনলনেে,  
َ اْصَطَِّف ِكنَانََة ِمْن بَِِن إِْسَماِعيَل ، َواْصَطَِّف ِمْن بَِِن » إِنَّ اَّللَّ

ا ، َواْصَطَِّف ِمْن قحَريٍْش بَِِن َهاِشٍم ، َواْصَطَفاِِن  ِمْن بَِِن ِكنَانََة قحَريْش 
 .«َهاِشمٍ 

“আল্লাি তা‘আলা ইসিাঈনলর বাংশ তেনে তেোোনে 

চেবৃািে েনরনেে, আর তেোোর বাংশ তেনে েুরাইশ 

বাংশনে চেবৃািে েনরনেে, আর েুরাইশ বাংশ তেনে 

বেু িাচশিনে চেবৃািে েনরনেে, আর বেু িাচশি তেনে 

আিানে চেবৃািে েনরনেে।”3  
                                                           
3 সিীি িুসচলি, িােীস োং ৬০৭৭ 
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আর যখে তরাি সম্রাট চিরাচিয়াস (চিরােল) আবু 

সুচফয়ােনে রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির 

বাংশ সম্পনেৃ প্রশ্ন েরনলে, তখে জবানব চতচে 

বলনলে, 
َو ِفينَا ذحو نََسٍب » لح ، فَقال هرقل:  هح تحبَْعثح ِِف نََسِب  َكَذلَِك الرُّسح

 .«قَْوِمَها

“চতচে আিানের িনধু অচত সম্ভ্রান্ত বাংনশর। তখে 

চিরাচিয়াস বলনলে: এভানব রাসূলগণনে তানের 

সম্প্রোনয়র তসরা বাংনশই তপ্ররণ েরা িয়।”4  

 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির জন্ম:  

রচবউল আওয়াল িানসর তসািবানর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি জন্মগ্রিণ েনরনেে। তেউ তেউ 

বনলে, চতচে রচবউল আওয়াল িানসর ২ তাচরখ 

জন্মগ্রিণ েনরনেে। আবার তেউ তেউ বনলে, রচবউল 
                                                           
4 সিীি বুখারী, িােীস োং ৭ 
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আওয়াল িানসর ৮ তাচরখ জন্মগ্রিণ েনরনেে। তেউ 

তেউ বনলে, েশি তাচরনখ জন্মগ্রিণ েনরনেে। তেউ 

বনলে, ১২ তাচরখ জন্মগ্রিণ েনরনেে। ইবে োসীর 

রি. বনলে, চবশুদ্ধ েো িনলা চতচে িচস্তর বনষ ৃ

জন্মগ্রিণ েনরনেে। (অেৃাৎ তয বের আবরািা বােশাি 

িাচত চেনয় িক্কা আক্রিণ েরনত এনসচেল তস বের) 

ঐেুবদ্ধভানব এ তেু তপশ েনরনেে ইিাি বুখারী রি.-

এর ওস্তাে ইবরািীি ইবে িুেচযর আল-িানযিী ও 

খচলফা ইবে খাইয়াত প্রিুখ।   
 

* ঐচতিাচসেগণ বনলে: যখে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লাি তাাঁর িাতা আনিোর গনভৃ তখে চতচে 

(আনিো) বনলে, আচি তাাঁর োরনণ তোনো েে অেুভব 

েচর চে। অতঃপর যখে তস জন্ম লাভ েনর, তখে তাাঁর 

সানে এিে এে আনলা তবর িনয় আনস, যা পূবৃ তেনে 

পচশ্চি পযৃন্ত তগাটা েুচেয়া আনলাচেত েনর তেয়।   
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* আর ‘ইরবাে ইবে সাচরয়া রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু েতৃৃে 

বচণৃত িােীনস আনে, চতচে বনলে,  
ولح َسِمْعتح » ح َعلَيِْه وََسلََّم َيقح ِ َصىلَّ اَّللَّ وَل اَّللَّ ِ ِِف »:  رَسح إِِنى َعبْدح اَّللَّ

مى الِْكتَاِب ََلَاَتمح انلَِّبيىنيَ 
ح
نَْجِدل  ِِف ِطينَِتهِ َوإِنَّ آ ،أ ْم ، َدَم لَمح نَبىئحكح

ح
وََسأ

ِويِل َذلَِك 
ْ
ِِب إِبَْراِهيمَ  : بِتَأ

َ
مى ،  قَْوَمهح َوبَِشاَرِة ِعيَس ، َدْعَوِة أ

ح
َورحْؤَيا أ

ْت 
َ
امِ  ، الَِِّت َرأ ورح الشَّ َضاَءْت ََلح قحصح

َ
نَّهح َخَرَج ِمنَْها نحور  أ

َ
 .«أ

“আচি রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লািনে 

বলনত শুনেচে: ‘আচি আসিােী চেতানবর িনধু আল্লাির 

বান্দা সবৃনশষ েবী চিনসনব স্বীেৃত, তখেও আেি 

আলাইচিস সালাি তাাঁর িাচটর িনধু চিনশ আনেে। 

আচি ততািানেরনে অবশুই এর বুাখুা তেব: ইবরািীি 

আলাইচিস সালানির তো‘আ, ‘ঈসা আলাইচিস সালাি 

েতৃৃে তাাঁর োওনির োনে তেওয়া (আিার) সুসাংবাে 

এবাং আিার িানয়র তেখা স্বপ্ন -চতচে তেনখে তয, তার 
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তেনে এিে এে আনলা তবর িনয়নে, যার োরনণ শাি 

তেনশর প্রাসােসিূি আনলাচেত িনয় তগনে।”5 

 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির চপতার িৃতুু:  

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি তাাঁর িানয়র গনভৃ 

োোবস্থায় তাাঁর চপতা িারা যাে। তেউ বনলে, তাাঁর 

জনন্মর এেিাস পর তাাঁর চপতা িারা যাে, তনব প্রেি 

তেুচটই প্রচসদ্ধ।  

 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির েুধ পাে:  

তাাঁনে আবু লািানবর োসী সুয়াইবা চেেুচেে েুধ পাে 

েরাে, অতঃপর বেু সা‘ে তগানত্র তাাঁনে েুধ পাে 

েরানোর জেু আনবেে েরা িয়, তারপর তসখানে 

িাচলিাতুস সা‘চেয়া তাাঁনে েুধ পাে েরাে এবাং তার 

চেেট চতচে বেু সা‘ে তগানত্র প্রায় িার বের অবস্থাে 
                                                           
5 আিিাে ও ত্বাবরােী। 
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েনরে, আর তসখানে তাাঁর বক্ষ বা হৃেয় চবেীনণৃর ঘটো 

ঘনট এবাং তাাঁর তেনে প্রবৃচত্ত ও শয়তানের অাংশ তবর 

েনর তেওয়া িয়; আর এ ঘটোর পরপরই িাচলিা 

তাাঁনে তাাঁর িানয়র চেেট তফরত চেনয় আনসে।   

   
েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির িানয়র িৃতুু:  

অতঃপর তাাঁর বয়স যখে েয় বের তখে তাাঁর িাতা 

িক্কায় চফনর আসার পনে ‘আবওয়া’ োিে স্থানে িারা 

যাে, আর িক্কা চবজনয়র বের যখে রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি ‘আবওয়া’ স্থানের পাশ চেনয় 

যাচিনলে, তখে চতচে তাাঁর রনবর চেেট তাাঁর িানয়র 

েবর চযয়ারত েরার জেু অেুিচত প্রােৃো েনরে, চতচে 

তাাঁনে চযয়ারনতর অেুিচত প্রোে েনরে, তারপর চতচে 

োাঁনেে এবাং তাাঁর আনশপানশ যারা চেনলে তারাও 

োাঁনেে, আর চতচে বনলে,  
رح الَْموَْت » َها تحَذكى بحوَر فَإِنَّ  .«زحورحوا الْقح
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“ততািরা েবর চযয়ারত ের। োরণ, তা িৃতুুর েো 

স্মরণ েচরনয় তেয়।”6  
 

তারপর যখে তাাঁর িানয়র িৃতুু িয়, তখে উমু্ম আইিাে 

তাাঁনে তার তোনলা আশ্রয় তেে, আর তস চেল তাাঁর 

চপতার চেেট তেনে উত্তরাচধোরসূনত্র পাওয়া োসী 

এবাং তাাঁর োো আবেুল িুত্তাচলব তাাঁর োচয়ত্ব গ্রিণ 

েনরে। তারপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লানির বয়স যখে আট বেনর উপেীত িয়, 

তখে তাাঁর োো িারা যাে এবাং তাাঁর বুাপানর তাাঁর িািা 

আবু তাচলনবর চেেট অসীয়ত েনরে, তারপর তাাঁর 

িািা তাাঁর অচভভাবনের োচয়ত্ব গ্রিণ েনরে এবাং তাাঁর 

পচরপূণৃভানব তেখাশুো েনরে। আর যখে আল্লাি 

তা‘আলা তাাঁনে েবুওয়াত োে েনরে, তখে চতচে 

তাাঁনে সািাযু ও সিেৃে েনরে এবাং চতচে চশনেরৃ 

                                                           
6 সিীি িুসচলি, িােীস োং ২৩০৪ 
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ওপর অচবিল োো সনেও িৃতুু পযৃন্ত পূণৃ সিেৃে 

চেনয় তগনেে। ফনল এর োরনণ আল্লাি তার শাচস্তনে 

িালাো েনর চেনয়নেে, এ প্রসনঙ্গ তযিেচট সিীি 

িােীনস বচণৃত িনয়নে।  

 

আল্লাি তা‘আলা েতৃেৃ েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লািনে জানিচলয়ুানতর োচলিা তেনে সুরক্ষা:  

আর আল্লাি সুবিাোহু ওয়া তা‘আলা েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির তোট তবলা তেনেই তাাঁনে রক্ষা 

েনরনেে এবাং জানিচলয়ুানতর েলঙ্ক ও যাবতীয় তোষ-

ত্রুচট তেনে তাাঁনে পচবত্র েনরনেে, আর তাাঁনে োে 

েনরনেে সুন্দর িচরত্র, তশষ পযৃন্ত চতচে তাাঁর জাচত ও 

সম্প্রোনয়র িানে ‘আল-আিীে’ (চবশ্বস্ত) বনল প্রচসদ্ধ ও 

সুপচরচিত িনয় উনঠচেনলে। যখে তারা তাাঁর পচবত্রতা, 

সততা ও আিােতোরীতার চবষয়চট প্রতুক্ষ েনরচেল; 

এিেচে তাাঁর ৩৫ বের বয়নস যখে েুরাইশগণ ো‘বা 

ঘনরর অবোঠানিা সাংস্কানরর ইিা েরল এবাং এে 
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পযৃানয় তারা ‘িাজনর আসওয়াে’ োিে পােনরর 

অবস্থাে স্থল পযৃন্ত তপৌঁেল, তখে তানের িানে 

িতচবনরাধ সৃচে িনলা এিে বুচি বা তগািীর চবষনয়, তয 

বা যারা পােরচটনে তার জায়গায় রাখনব এবাং প্রনতুে 

তগাত্র বলনত লাগল: আিরা তানে তার জায়গায় রাখব। 

অতঃপর তারা এে পযৃানয় এ চবষনয় ঐেুিত িনলা 

তয, তানের িানে সবৃপ্রেি চযচে উপচস্থত িনবে, চতচেই 

পােরচটনে তার জায়গায় রাখনবে। অতঃপর প্রেি 

আগিেোরী বুচি িনয় তগনলে রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি, তখে তারা বনল উঠল: এনস 

তগনে আল-আিীে এবাং তারা তাাঁনে তিনে চেল। 

অতঃপর চতচে (েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি) 

এেচট োপড় চেনয় আসার জেু বলনলে, তারপর চতচে 

পােরচটনে তার িােখানে রাখনলে এবাং প্রনতুে 

তগাত্রনে চেনেৃশ চেনলে োপনড়র এে পাশ ধনর উপনর 

উঠানোর জেু, অতঃপর চতচে োপনড়র িােখাে তেনে 
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পােরচটনে চেনয় তার জায়গায় তরনখ চেনলে। -

(আিিাে ও িানেি এবাং চতচে তানে সিীি বনলনেে)।   

     

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির চববাি:  

তাাঁর বয়স যখে পাঁচিশ বের, তখে তাাঁনে খাচেজা 

রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা চবনয় েনরে; ইনতাপূনবৃ চতচে (েবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি) খাচেজা রাচেয়াল্লাহু 

‘আেিার তগালাি িায়সারার সানে তাাঁর (খাচেজার) 

বুবসার বুাপানর শাি তেনশর উনদ্দনশু তবর িনয়চেনলে 

এবাং এে সনঙ্গ সফরোনল িায়সারা তাাঁর বুচিনত্বর 

তসৌন্দযৃ ও েীচি এবাং সততা ও চবশ্বস্ততার উজ্জ্বল আবা 

অবনলােে েরনলে। অতঃপর যখে তস চফনর আসল, 

তখে তার িচেব খাচেজানে তস যা যা তেনখনে তা 

অবচিত েরল, তারপর খাচেজা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা তাাঁর 

চেেট তাাঁনে চবনয় েরার আগ্রি প্রোশ েরনলে। 

      
খাচেজা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিার িৃতুু:  
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খাচেজা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা চিজরনতর চতে বের পূনবৃ 

িারা যাে এবাং তাাঁর িৃতুু িওয়া পযৃন্ত েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি অেু োউনে চবনয় েরনে চে। 

তারপর খাচেজা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা যখে িারা যাে, 

তখে চতচে সাওো চবেনত যাি‘আ রাচেয়াল্লাহু 

‘আেিানে চবনয় েনরে, তারপর চতচে আনয়শা চবেনত 

আচব বের চসচদ্দে রাচেয়াল্লাহু ‘আেহুিানে চবনয় েনরে 

এবাং তাাঁনে বুতীত চতচে েুিারী োরী চিনসনব আর 

োউনে চবনয় েনরে চে। অতঃপর চতচে িাফসা চবেনত 

উিার ইবেুল খাত্তাব রাচেয়াল্লাহু ‘আেহুিানে চবনয় 

েনরে, তারপর চবনয় েনরে যয়েব চবেনত খুযাইিা 

ইবেুল িাচরে রাচেয়াল্লাহু ‘আেিানে, তারপর চবনয় 

েনরে উনম্ম সালিা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিানে, তার োি 

িনলা চিন্দ চবেনত আচব উিাইয়া রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা। 

অতঃপর চবনয় েনরে যয়েব চবেনত জািাশ রাচেয়াল্লাহু 

‘আেিানে, অতঃপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লাি চবনয় েনরে জুয়াইচরয়া চবেনত িানরস 
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রাচেয়াল্লাহু ‘আেিানে, তারপর চবনয় েনরে উনম্ম 

িাচববা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিানে এবাং তার োি িনলা 

রািলা। আবার তেউ তেউ বনলে, তার োি চিন্দ, তাাঁর 

চপতা িনলে, আবু সুচফয়াে। আর খায়বর চবজনয়র 

পরপরই চবনয় েনরে সচফয়ুা চবেনত হুয়াই ইবে 

আখতাব রাচেয়াল্লাহু ‘আেিানে। অতঃপর চতচে 

িাইিুো চবেনত িাচরে রাচেয়াল্লাহু ‘আেিানে এবাং 

চতচেই িনলে সবৃনশষ োরী, যানে রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি চবনয় েনরচেনলে। 
 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির সন্তাে-সন্তুচত:  

ইবরািীি বুতীত েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির 

তেনল ও তিনয় সন্তােনের সেনলই খাচেজা চবেনত 

খুয়াইচলে রাচেয়াল্লাহু ‘আেিার গভৃ তেনে জন্মগ্রিণ 

েনরে। োরণ, চতচে (ইবরািীি) জন্মগ্রিণ েনরে 

িাচরয়া চেবচতয়ুার গনভৃ, িুোওচেস যানে তাাঁর জেু 

উপিার চিনসনব তপ্ররণ েনরনেে। 
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তাাঁর পুত্র সন্তােগণ:  

োনসি, তানে তেন্দ্র েনরই তাাঁর (েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির) উপোি িনয়নে ‘আবুল 

োনসি’ এবাং চতচে খুব অল্প চেেই তবাঁনি চেনলে, আর 

বাচে েু’জে িনলে ‘তানির’ ও ‘তাইনয়ুব’। 

আর তেউ তেউ বনলে: ইসলানির যুনগ ‘আবেুল্লাি’ 

োনি তাাঁর এেজে সন্তাে জন্মগ্রিণ েনরে, তারপর 

তাাঁনে উপাচধ তেওয়া িয় ‘তানির ও তাইনয়ুব’। আর 

ইবরািীি জন্মগ্রিণ েনরনেে িেীোনত এবাং চতচে েুই 

িাস েি েুই বের তবাঁনি চেনলে, আর চতচে েবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির িৃতুুর চতে িাস পূনবৃ 

িারা যাে। 
   
তাাঁর েেুা সন্তােগণ:  

‘যয়েব’ রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা এবাং চতচে তাাঁর েেুানের 

িনধু সবনিনয় বড় চেনলে, যাাঁনে আবুল ‘আস ইবে 

রাচব‘ চবনয় েনরে এবাং চতচে চেনলে তাাঁর খালানতা 
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ভাই। ‘রুোইয়ুা’ রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা, যানে চবনয় 

েনরনেে ‘উসিাে ইবে ‘আফ্ফাে রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু। 

‘ফানতিা’ রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা, যানে চবনয় েনরনেে 

আলী ইবে আচব তাচলব রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু এবাং তাাঁর 

গনভৃ জন্মগ্রিণ েনরনেে জান্নানতর অচধবাসী যুবেনের 

সেৃার (নেতা) িাসাে ও তিাসাইে রাচেয়াল্লাহু ‘আেহুিা। 

‘উনম্ম েুলেুি’ রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা, যানে ‘রুোইয়ুা’ 

রাচেয়াল্লাহু ‘আেিার িৃতুুর পর ‘উসিাে ইবে ‘আফ্ফাে 

রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু চবনয় েনরে। 

ইিাি োওয়াওয়ী রি. বনলে: সবৃসম্মচতক্রনি তাাঁর 

েেুাগণ িনলে িারজে। আর চবশুদ্ধ িনত তাাঁর 

তেনলনের সাংখুা িনলা চতেজে। 

 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির েবুু্ওয়াত:  

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লািনে তাাঁর িচল্লশ বের 

বয়নস েবুওয়াত প্রোে েরা িয়, তারপর রিযাে 

িানসর ১৭ তাচরখ তসািবার তিরা গুিায় তাাঁর চেেট 
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চফচরশতার আগিে ঘনট, আর চফচরশতা যখে তাাঁর 

চেেট অিী চেনয় আগিে েরনতে, তখে এটা তাাঁর 

চেেট অতুন্ত েেের িনে িত, তাাঁর তিিারা পচরবতৃে 

িনয় তযত এবাং তাাঁর েপাল ঘিৃাি িনয় তযত। 

 

* অতঃপর যখে তাাঁর চেেট চফচরশতা অবতরণ 

েরনলে, তখে চতচে (চফচরশতা) তাাঁনে (রাসূলনে) 

বলনলে, ‘আপচে পড়ুে’। জবানব চতচে বলনলে: “আচি 

ততা পড়নত জাচে ো”। অতঃপর চফচরশতা তাাঁনে 

জচড়নয় ধনর এিেভানব িাপ চেনলে তয, তানত তাাঁর 

েে িনলা। অতঃপর চতচে তাাঁনে আবার বলনলে: 

‘আপচে পড়ুে’, জবানব চতচে বলনলে: “আচি ততা 

পড়নত জাচে ো”। এভানব চতচে চতেবার বলনলে। 

অতঃপর চতচে বলনলে (আল-েুরআনের বাণী):  
 قر ٱ﴿

ر
ِ  َرأ ِي َخلََق ٱِم َرب َِك سر ٱب ِ ٱَخلََق  ١َّله و لر َٰ  قر ٱ ٢َعلٍَق  َن ِمنر َسن

ر
 َرأ

 ٱَوَربَُّك 
َ ِ ٱ ٣َرمر كر لر َم ب

ِي َعله ِ ٱَعلهَم  ٤َقلَِم لر ٱَّله و لر َٰ  َن َما لَمر َسن
    [  ١،  ٥]العلق:  ﴾٥ لَمر َيعر 
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“পড়ুে আপোর রনবর োনি, চযচে সৃচে েনরনেে সৃচে 

েনরনেে িােুষনে ‘আলাে’ (জিাট বাাঁধা রি) িনত। 

পড়ুে, আর আপোর রব িিািচিিাচিত, চযচে েলনির 

সািানযু চশক্ষা চেনয়নেে, চশক্ষা চেনয়নেে িােুষনে যা 

তস জােত ো।” [সূরা আল-‘আলাে, আয়াত: ১-৫]  
 

অতঃপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি 

োাঁপনত োাঁপনত খাচেজা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিার চেেট 

তগনলে, তারপর চতচে তাাঁনে চেনয় যা ঘনটনে তা তাাঁর 

োনে খুনল বলনলে, অতঃপর খাচেজা রাচেয়াল্লাহু 

‘আেিা েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লািনে সান্ত্বো 

ও অভয় চেনয় বলনলে: আপচে সুসাংবাে গ্রিণ েরুে, 

অসম্ভব! আল্লাি েখেও আপোনে অপিাচেত েরনবে 

ো। আপচে ততা আত্মীয়-স্বজনের সানে সদ্বুবিার 

েনরে, সতু েো বনলে, অসিায় েুবৃনলর োচয়ত্ব বিে 

েনরে এবাং েুেৃশাগ্রস্তনে সািাযু েনরে।  
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* অতঃপর অিী স্থচগত িনয় তগল, তারপর রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি অিীর অনপক্ষায় 

োেনলে যতক্ষণ আল্লাি তা‘আলা তাাঁর অনপক্ষা 

তিনয়নেে, তখে চতচে আর তোনো চেেুই তেখনলে ো, 

যার োরনণ চতচে চিচন্তত িনয় পড়নলে এবাং অিী 

োচযনলর প্রতুাশায় উৎসুে িনয় োেনলে, অতঃপর 

এেচেে তাাঁর উনদ্দনশু চফচরশতা আত্মপ্রোশ েরনলে, 

চযচে আসািে ও যিীনের বুাপী পাতা এে আসে বা 

তিয়ানর বসা। তসই চফচরশতা তাাঁনে সািস চেনলে এবাং 

সুসাংবাে চেনলে তয, চতচে সচতুোর অনেৃ আল্লাির 

রাসূল। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি যখে 

তানে (চফচরশতানে) তেখনলে, তখে চতচে ভয় তপনয় 

তগনলে এবাং তসাজা খাচেজা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিার চেেট 

িনল তগনলে এবাং বলনলে: “আিানে বস্ত্রাবৃত ের, 

আিানে েম্বল দ্বারা তেনে োও”। অতঃপর আল্লাি 

তা‘আলা তাাঁর ওপর োচযল েরনলে:  
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َها َي   ﴿ يُّ
َ
ر ٱأ ث ِرر ل ده مر  ١مر نِذرر  قر

َ
ر  ٢ فَأ ِ ِرر  ٣ َوَربهَك فََكب   َوثَِيابََك َفَطه 

 [٠،  ٥]املدثر:  ﴾ ٤
“তি বস্ত্রািাচেত! উঠুে, অতঃপর সতেৃ েরুে, আর 

আপোর রনবর তশ্রিত্ব তঘাষণা েরুে। আর আপোর 

পচরিে পচবত্র েরুে।” [সূরা আল-িুদ্দাসচসর, আয়াত: 

১–৪]  
 

োনজই আল্লাি তা‘আলা এ আয়াতগুনলার িনধু তাাঁনে 

চেনেৃশ চেনয়নেে- চতচে যানত তাাঁর সম্প্রোনয়র 

তলােজেনে সতেৃ েনরে এবাং তানেরনে আল্লাির 

চেনে আহ্বাে েনরে। অতঃপর েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি োচয়ত্ব পালনের প্রস্তুচত চেনলে 

এবাং আল্লাির আেুগতু পালনে পুনরাপুচরভানব 

আত্মচেনয়াগ েরনলে- চতচে তোট ও বড়, স্বাধীে ও 

তগালাি, পুরুষ ও োরী এবাং োনলা ও সাো চেচবৃনশনষ 

সেল িােুষনে আল্লাি তা‘আলার চেনে ডােনত 

লাগনলে। অতঃপর প্রনতুে তগাত্র তেনে ঐসব আল্লাির 
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বান্দা তাাঁর আহ্বানে সাড়া চেনলে, যানেরনে আল্লাি 

তা‘আলা েুচেয়া ও আচখরানত সফলতা ও (জািান্নাি 

তেনে) িুচি োনের জেু েবুল েনরনেে। ফনল তারা 

তজনে-শুনে ইসলানির োয়াতনল প্রনবশ েনরে। 

অতঃপর িক্কার চেনবৃাধ তলােগুনলা তানেরনে েে ও 

শাচস্ত চেনত শুরু েনর চেল, আর আল্লাি তা‘আলা তাাঁর 

রাসূলনে তাাঁর িািা আবু তাচলনবর িাধুনি প্রচতরক্ষার 

বুবস্থা েরনলে। োরণ, চতচে (আবু তাচলব) চেনলে 

তানের িনধু ভদ্র, অেুসরণীয়, বুচদ্ধিাে ও চবিক্ষণ 

বুচি, যখে তারা িািা েতৃৃে ভাচতজানে প্রিণ্ডভানব 

ভানলাবাসার চবষয়চট জােত, তখে তার ইিার চবরুনদ্ধ 

চগনয় তারা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির 

তোনো োনজর বুাপানর িস্তনক্ষপ েরনত সািস েরত 

ো। 

* ইবেুল জাওযী রি বনলে: অবনশনষ চতচে চতে বের 

েবুওয়ানতর চবষয়চট তগাপে েনর রানখে, অতঃপর তাাঁর 

প্রচত অিী োচযল িয়:  
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عر بَِما ترؤر  َدعر صر ٱفَ ﴿
َ
ر ٱَعِن  رِضر َمرر َوأ ِ ل  [٢٠]احلجر:  ﴾٩٤يِك ََِ مرشر

“অতএব, আপচে তয চবষনয় আনেশপ্রাি িনয়নেে, তা 

প্রোনশু প্রিার েরুে এবাং িুশচরেনের তেনে িুখ 

চফচরনয় চেে।” [সূরা আল-চিজর, আয়াত: ৯৪]  

এ আয়াত োচযনলর পর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লাি প্রোনশু োওয়াতী োজ শুরু েনরে। 

তারপর যখে োচযল িয় আল্লাি তা‘আলার বাণী:  
نِذرر ﴿

َ
 ٱَعِشرَيتََك  َوأ

َ  [٩٥٠]الشعراء:  ﴾٢١٤َرب ََِ قر لر

“আর আপোর চেেটস্থ জ্ঞাচত-তগািীনে সতেৃ েরুে” 

[সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ২১৪], তখে রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি ঘর তেনে তবর িনয় 

‘সাফা’ পবৃনত আনরািে েনরে, তারপর চতচে ( يا
 বনল চিৎোর (িায়! সোল তবলার চবপে) !(صباحاه

েনর ডােনত লাগনলে, তারপর তারা বলল: তে 

চিৎোর েনর ডােনে? তারাই আবার বলল: এ ততা 
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িুিাম্মাে! তখে তারা সেনল তাাঁর োনে সিনবত িনল 

চতচে বলনলে, 
يَا بَِِن  !يَا بَِِن َعبِْد َمنَاٍف  ! يَا بَِِن فحاَلنٍ ! فحاَلنٍ يَا بَِِن  !بَِِن فحاَلنٍ  يَا»

ِلِب  طَّ وا إََِلِْه َفَقاَل  !َعبِْد الْمح نَّ »فَاْجتََمعح
َ
ْم أ تحكح ْخََبْ

َ
ْم لَْو أ ْيتَكح

َ
َرأ

َ
أ

جح بَِسْفِح َهَذا اْلَ  ِىَّ َخياْل  ََتْرح َصدى نْتحْم مح نح
َ
بْنَا «بَِل أ حوا َما َجرَّ . قَال

مْ »َعلَيَْك َكِذب ا. قَاَل  . «َبنْيَ يََدْى َعَذاٍب َشِديدٍ  فَإِِّنى نَِذير  لَكح
بحو لََهٍب 

َ
َما مَجَْعَتنَا إاِلَّ لَِهَذا ،َتبًّا لََك  : َفَقاَل أ

َ
لَْت ، ثحمَّ قَامَ  ؟ أ : َفََنَ

ِِب لََهب   يََدا   َتبهتر ﴿
َ
وَرةِ   ﴾َوتَبه  أ  .«إََِل آِخِر السُّ

“তি অিুে সম্প্রোয়! ...নি অিুে সম্প্রোয়! ...নি অিুে 

সম্প্রোয়! ...নি বেী আবনে িান্নাফ! ...নি বেী আবচেল 

িুত্তাচলব! তখে তারা সেনল তাাঁর োনে সিনবত িনলা। 

তারপর চতচে বলনলে, ‘যচে আচি বচল তয, এেচট 

শত্রুেল পািানড়র পােনেশ তেনে ততািানেরনে 

আক্রিনণর জেু ক্রিশই এচগনয় আসনে, তনব ততািরা 

আিার েো চবশ্বাস েরনব চে? সবাই এেবানেু বনল 

উঠল: (িাাঁ, অবশুই চবশ্বাস েরব) আিরা েখেও 

ততািার ওপর চিেুা বলা অচভনযাগ তেচখ চে। তখে 
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চতচে বলনলে: (যচে তাই িয়) আচি (চশেৃ ও েুফনরর 

োরনণ আল্লাির পক্ষ তেনে চেধৃাচরত) এে ভীষণ 

আযাব সম্পনেৃ ততািানেরনে সতেৃ েরচে। এ েো 

শুনে আবু লািাব বলল:  "؟تبا  لك أهلذا مجعتنا  (ধ্বাংস িও 

তুচি, এজনেুই চে আিানেরনে এেচত্রত েনরে’?) 

অতঃপর তস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইচি 

ওয়াসাল্লািনে পাের িারনত উেুত িনলা। তারপর 

োচযল িনলা আল্লাি তা‘আলার বাণী (সূরা লািাব):  
ِِب لََهب   يََدا   َتبهتر ﴿

َ
غر  َما   ١َوتَبه  أ

َ
ر َعنر  َنو أ  ٢َوَما َكَسَب  ۥهر َمالر

ترهر مر ٱوَ  ٣ ا َذاَت لََهب  نَار   َلو َسَيصر 
َ
ِِف ِجيِدَها  ٤َطِب لرَ ٱََحهالََة  ۥَرأ

َسد   ل  َحبر  ِن مه  [  ١،  ٥]املسد:  ﴾٥ م 

“ধ্বাংস তিাে আবু লািানবর েু‘িাত এবাং ধ্বাংস িনয়নে 

তস চেনজও। তার ধে-সম্পে ও তার উপাজৃে তার 

তোে োনজ আনস চে। অচিনর তস েগ্ধ িনব তলচলিাে 
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আগুনে এবাং তার স্ত্রীও- তয ইন্ধে বিে েনর, তার 

গলায় পাোনো রচশ”।”7   

 

চেোরুে েনে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির 

ধধয:ৃ          

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি তাাঁর 

সম্প্রোনয়র পক্ষ তেনে অনেে েুঃখ-েে তপনয়নেে 

এবাং এিতাবস্থায় চতচে িরি ধধযৃ ও সাংযনির পচরিয় 

চেনয়নেে, আর চতচে তাাঁর সািাবীনেরনে যুলুি ও 

চেপীড়ে তেনে পচরত্রাণ পাওয়ার জেু িাবশায় চিজরত 

েরার চেনেৃশ চেনয়নেে। ফনল তাাঁরা িক্কা তেনে 

িাবশার উনদ্দনশু তবচরনয় তগনেে। 

* ইবে ইসিাে বনলে: অতঃপর যখে আবু তাচলব 

িারা যাে, তখে েুরাইশগণ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

                                                           
7 সিীি বুখারী, িােীস োং ৪৪৯২ ও ৪৬৮৭;  সিীি িুসচলি, 

িােীস োং ৫২৯ 
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‘আলাইচি ওয়াসাল্লািনে এত তবচশ েে চেনয়নে, যা 

তারা তার (আবু তাচলনবর) জীবদ্দশায় েখেও আশা 

েনর চে। আবু ো‘ঈি আবু হুরায়রা রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু 

তেনে বণৃো েনরে, চতচে বনলে, 
موا رسول اهلل فقال:» يا عم ما أرسع ما  » ملا مات أبو طالب جتهَّ

 .«وجدت فقدك
“যখে আবু তাচলব িারা যাে, তখে তারা (েুরাইশগণ) 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির ওপর 

োাঁচপনয় পড়ল। এিতাবস্থায় চতচে বনলে: ‘তি আিার 

িািা! েত দ্রুত আচি আপোনে িারানোর ক্ষচত অেুভব 

েরনত লাগলাি।”  

* সিীি বুখারী ও িুসচলনি রনয়নে: রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি এেচেে সালাত আোয় েরচেনলে 

এবাং তাাঁর চেেটবতৃী স্থানে উনটর োচড়ভুাঁচড় পড়া 

অবস্থায় চেল, তখে ‘উেবা ইবে আচব িু‘য়ীত তা চেনয় 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির চপনঠর উপর 

চেনক্ষপ েরল, ফনল চতচে আর সাজোি তেনে উঠনত 
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পারচেনলে ো, তশষ পযৃন্ত ফানতিা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিা 

এনস তাাঁর চপঠ তেনে তা তফনল চেনলে, তখে েবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি বলনলে, 
مَّ َعلَيَْك بِالَْمألِ ِمْن قحَريٍْش »  .«اللَّهح

“তি আল্লাি! েুরাইশ তেতানের তেনে প্রচতনশাধ 

তেওয়ার চবষয়চট আচি আপোর োচয়নত্ব তেনড় চেলাি।”  

 

ইিাি বুখারী রি. স্বতন্ত্রভানব আনরেচট িােীস বণৃো 

েনরনেে, যার িূলেো িনলা এ রেি: “উেবা ইবে 

আচব িু‘য়ীত এেচেে চেনজর িাের চেনয় রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির োাঁনধ তিনপ ধরনলে 

এবাং তার চেনজর িাের চেনয় েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লানির গলনেনশ তপাঁচিনয় তফলল, তারপর তস 

তার দ্বারা েচঠেভানব শ্বাসনরাধ েনর তাাঁনে িতুা েরার 

চেনে অগ্রসর িচিল, চঠে তস সিয় আবু বের 

রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু আসনলে এবাং তার িাত তেনে েবী 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লািনে উদ্ধার েরনলে এবাং 

বলনলে:      
ح » َ اَّللَّ وَل َرِّبى ْن َيقح

َ
ال  أ َتْقتحلحوَن رَجح

َ
ْم بِاْْلَيىنَاِت ِمْن  ، أ َوقَْد َجاَءكح

مْ   .«َربىكح
“ততািারা চে এেজে িােুষ িতুা েরনত িাও এ 

োরনণ তয, তস বনল আিার ‘রব’ িনলে আল্লাি এবাং 

তস তার োবীর সতুতা প্রিানণ ততািানের রনবর চেেট 

তেনে সুস্পে প্রিাণাচে চেনয় এনসনেে?”8 

 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির োওনির প্রচত 

তাাঁর েয়া ও অেুেম্পা:  

অতঃপর আবু তাচলব ও খাচেজা রাচেয়াল্লাহু ‘আেিার 

িৃতুুর পর যখে রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লানির ওপর েনের িাত্রা প্রিণ্ডভানব তবনড় তগল, 

তখে রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি 
                                                           
8  সিীি বুখারী, িােীস োং ৩৪৭৫ ও ৪৫৩৭ 



 

 

চিনে োও তুচি ততািার েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লািনে 
 37  

তানয়নফর উনদ্দনশু তবর িনয় তগনলে এবাং োেীফ 

তগানত্রর তলােজেনে ইসলানির ো‘ওয়াত চেনলে; চেন্তু 

চতচে তানের পক্ষ তেনে চবনরাচধতা, চতরস্কার ও েে 

োড়া আর চেেুই তপনলে ো। তারা তাাঁনে পাের তিনর 

তাাঁর েুই পানয়র তগাড়াচলনে রিাি েনর চেল। 

অতঃপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি 

আবার িক্কায় চফনর যাওয়ার চসদ্ধান্ত চেনলে। রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি বনলে,  
وم  لََعَ وَْجِِه ، فَلَْم  ()يعِن من الطائف فَاْنَطلَْقتح » َوأنا َمْهمح

، فََرَفْعتح (ميقات أهل جند) أْستَِفْق إاِلَّ وأنَا بَِقْرِن اثلََّعاِلِب 
ِس 

ْ
ِجَبيلح إَذا ِفيَها ، َفنََظْرتح فَ ابٍَة قَْد أَظلَّتِِْن ، َوإَِذا أنَا بَِسحَ َرأ

ْد َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك ، َفنَاَداِن ، َفَقاَل : إنَّ اهلل َتَعاََل قَ عليه السالم
َرهح بَما لََك  مح

ْ
وا َعلَيَْك، َوقَد َبَعَث إََلَْك َملََك اِلبَاِل تِلَأ ، َوَما رَدُّ

َّ ، ثحمَّ قَاَل ِِن َملَكح اِلبَالِ ِشئَْت ِفيِهْم . َفنَاَدا دح ، فََسلََّم يلَعَ َمَّ  ! : يَا حمح
، َوأنا َملَكح اِلبال، َوقَْد َبَعثَِِن َرِّبى قَْد َسِمع قَْوَل قَْوِمَك لََك إنَّ اهلَل 

ْمِرَك، َفَما ِشئَْت إ
َ
َرِِن بِأ مح

ْ
، إْن شئَْت أْطبَْقتح َعلَيِْهمح ََلَْك تِلَأ

ْخَشبنَْيِ 
َ
ِ صىل اهلل ع()جبالن بمكةَ األ ولح اَّللَّ ليه . َفَقاَل ََلح رَسح
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ِْرَج اهللح ِمْن أْصاَلبِِهْم َمْن َيْعبحدح اهلَل وَْحَدهح  و أْن ُيح وسلم: بَْل أرْجح
حَْشِكح بِِه َشيْئا    .«اَل ي

“তখে আচি এিেভানব চবষণ্ন তিিারা চেনয় (তানয়ফ 

তেনে) চফনর এলাি তয, োরেুস সা‘আচলনব 

(েজেবাসীর িীোত) তপৌঁো পযৃন্ত আিার চিন্তা লাগব 

িয় চে, তখে আচি আিার িাো উপনর উঠালাি, িঠাৎ 

তেখনত তপলাি এে টুেনরা তিঘ আিানে োয়া চেনি। 

অতঃপর আচি তস চেনে েৃচে চেলাি, তার িনধু চেনলে 

চজবরাঈল আলাইচিস সালাি। চতচে আিানে তডনে 

বলনলে, আপোর োওি আপোনে যা বনলনে এবাং 

তারা প্রচত উত্তনর যা বনলনে, তা সবই আল্লাি 

শুনেনেে। চতচে আপোর োনে পািানড়র (োচয়নত্ব 

চেনয়াচজত) চফচরশতানে পাচঠনয়নেে, এনের 

(তানয়ফবাসী) সম্পনেৃ আপোর যা ইিা আপচে তানে 

হুেুি চেনত পানরে, তখে পািানড়র চফচরশতা আিানে 

ডােনলে এবাং আিানে সালাি চেনলে। অতঃপর 

বলনলে, তি িুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি! 
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আপোর োওি আপোনে যা বনলনে, তা সবই আল্লাি 

শুনেনেে; আর আচি িলাি পািানড়র (োচয়নত্ব 

চেনয়াচজত) চফচরশতা। আপোর ‘রব’ আিানে আপোর 

োনে পাচঠনয়নেে, আপোর যা ইিা আপচে আিানে 

হুেুি চেনত পানরে। আপচে যচে িাে, তািনল আচি 

তানের উপর ‘আখশাবাইে’তে (িক্কায় অবস্থচত েু’চট 

েচঠে চশলার পািাড়) িাচপনয় চেব। জবানব রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি বলনলে, (ো, তা িনত 

পানর ো) বরাং আচি আশা েচর তয, আল্লাি তানের 

বাংশ তেনে এিে সন্তাে তবর েনর আেনবে, যারা এে 

আল্লাির ইবােত েরনব এবাং তাাঁর সানে োউনে শরীে 

েরনব ো।”9 

 

                                                           
9 সিীি বুখারী, িােীস োং ৩০৫৯; সিীি িুসচলি, িােীস োং 
৪৭৫৪ 
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* আর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি 

প্রনতুে (িনজর) তিৌসনি তবর িনতে, আর চেনজনে 

(রাসূল চিনসনব)  চবচভন্ন োওি ও তগািীর চেেট তপশ 

েরনতে এবাং বলনতে:  
ِن؟» بَلىَغ لََكَم   َمْن يحؤويِن؟ من يَنُصح

ح
ْن أ

َ
وِِن أ ا قَْد َمنَعح فَإِنَّ قحَريْش 

 .«َجلَّ َرِّبى َعزَّ وَ 

“তে আিানে আশ্রয় চেনব? তে আিানে সািাযু 

েরনব? োরণ, েুরাইশরা আিানে আিার িিাে রনবর 

বাণী প্রিার েরনত বাধা চেনি!”10  

* অতঃপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি 

িনজর তিৌসুনি ‘আোবা োিে স্থানের োনে েয় 

বুচিনে তপনলে এবাং তানেরনে ো‘ওয়াত চেনলে, 

ফনল তাাঁরা ইসলাি গ্রিণ েরনলে। অতঃপর তারা 

িেীোয় চফনর তগনলে এবাং তানের োওনির 

তলােজেনে োওয়াত চেনলে, তশষ পযৃন্ত তানের িানে 
                                                           
10 চতরচিযী, িােীস োং ২৯২৫; ইবে িাজাি, িােীস োং ২০১ 
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ইসলানির আনলা েচড়নয় তগল। অতঃপর প্রেি ও 

চদ্বতীয় ‘আোবার শপে অেুিাে িনয় তগল এবাং এগুনলা 

চেল তগাপনে। অতঃপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লানির সানে িুসচলিগনণর িধু তেনে োরা 

োরা চিজরত েনর িেীোয় িনল যানব, তস চবষয়চট 

যখে িূড়ান্ত িনয় তগল, তখে তাাঁরা েনল েনল তবর িনয় 

তগনলে।  

  

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির িেীোয় চিজরত:  

অতঃপর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি ও 

আবু বের রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু িেীোর উনদ্দনশু তবর 

িনলে এবাং এে পযৃানয় সাওর পবৃনতর সািনে চগনয় 

িাচযর িনলে। অতঃপর তাাঁরা উভনয় তসখানে চতে চেে 

অবস্থাে েরনলে; আর তানের চবষয়চট েুরাইশনের 

চেেট অজ্ঞাত বা অন্ধোনরই রনয় তগল। অতঃপর চতচে 

িেীোয় প্রনবশ েরনলে এবাং িেীোবাসী তাাঁনে 
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শুনভিাসি সােনর গ্রিণ েনর চেনলে, তারপর চতচে 

তসখানে তাাঁর িাসচজে ও আবাসস্থল চেিৃাণ েনরে।  
 

০ েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির যুদ্ধসিূি:  

আবেুল্লাি ইবে আব্বাস রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু তেনে 

বচণৃত, চতচে বনলে, যখে রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি িক্কা তেনে তবর িনলে, তখে 

আবু বের রাচেয়াল্লাহু ‘আেহু বনলে, তারা তানের 

েবীনে তবর েনর চেল! ‘ইন্না চলল্লানি ওয়া ইন্না ইলাইচি 

রানজ‘উে’ (আিরা আল্লাির জেু, আর আিানেরনে 

তাাঁর চেনেই চফনর তযনত িনব)। অবশুই তারা ধ্বাংস 

িনয় যানব। অতঃপর আল্লাি তা‘আলা োচযল েনরে:  
ِيَن يرَقو ﴿ ذَِن لَِّله
ر
مر أ نههر

َ
ْ   َتلروَن بِأ وا لِمر  [٩٢]احلج:  ﴾ ظر

“যুনদ্ধর অেুিচত তেওয়া িনলা তানেরনে যারা আক্রান্ত 

িনয়নে। োরণ, তানের প্রচত অতুািার েরা িনয়নে।” 

[সূরা আল-িাজ্জ, আয়াত: ৩৯] 
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আর এ আয়াতচট যুনদ্ধর বুাপানর সবৃপ্রেি োচযলেৃত 

আয়াত। আর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি 

সাতাশচট যুনদ্ধ (গাযওয়ায়)11 তেতৃত্ব চেনয়নেে এবাং 

তন্মনধু সরাসচর যুদ্ধ েনরনেে েয়চটনত: বের, ওহুে, 

িরীসী‘, খন্দে, েুরায়যা, খায়বর, িক্কা চবজয়, হুোনয়ে 

ও তানয়ফ। আর ৫৬চট যুনদ্ধ (সাচরয়ায়)12 বাচিেী তপ্ররণ 

েনরনেে। 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির িজ ও ওিরা:  

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি িেীোয় চিজরত 

েরার পর এেচট িাত্র িজ েনরনেে, আর তা িনলা 

                                                           
11 ‘গাযওয়া’ (غزوة) বলা িয়, ঐসব যুদ্ধনে, তযসব যুদ্ধ সরাসচর 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির তেতৃনত্ব পচরিাচলত 
িনয়নে। -অেুবােে। 

12 ‘সাচরয়া’ (رسية) বলা িয়, ঐসব যুদ্ধনে, তযসব যুদ্ধ সরাসচর 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির তেতৃনত্ব পচরিাচলত িয় 
চে; বরাং চতচে তানত তোনো সািাবীর তেতৃনত্ব বাচিেী 
পাচঠনয়নেে িনয়নে। -অেুবােে। 
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‘চবোয় িজ’; আর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লাি িারচট ওিরা েনরনেে এবাং চবোয় িনজর 

সানে েরা ওিরাচট োড়া বাচে সব েয়চট ওিরাই 

চযলো‘ে িানস েনরনেে। সুতরাাং প্রেি ওিরা িনলা 

‘হুোয়চবয়ার ওিরা’, যানত িুশচরেগণ বাধা চেনয়চেল। 

আর চদ্বতীয় ওিরা িনলা (৭ি চিজরীনত েরা) ‘োযা 

ওিরা’, আর তৃতীয় ওিরা িনলা ‘ওিরানয় চজ‘রাো’ 

এবাং তাাঁর জীবনের িতুেৃ ওিরা িনলা তাাঁর িনজর সানে 

েরা ওিরাচট। 

 

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির ধেচিে আেৃচত:  

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি চেনলে িাোচর 

গড়নের, তবচশ লম্বাও েে এবাং খানটাও েে। গানয়র রাং 

উজ্জ্বল ফসৃা, অেৃাৎ েুনধ আলতা চিশানো রাং-এর িত। 

িাোয় লম্বা িুল চবচশে, ডাগর েৃষ্ণ তিাখ চবচশে, অেৃাৎ 

তিাখ েু’চট োজল োনলা। তোট িুল চবচশে বক্ষ, অেৃাৎ 

এিে িুল যা তাাঁর বক্ষ ও তপটনে তেনে তেয় ো। বনক্ষ 
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সরু তরখার িুল চবচশে, অেৃাৎ তাাঁর বক্ষ ও তপনটর িাে 

বরাবর সরল তরখার িনতা চেেু িুল বা পশি চেল। 
  
েচতপয় গুরুত্বপূণ ৃঘটো 

০ ইসরা ও চি‘রাজ: চিজরনতর চতে বের পূনবৃ ইসরা 

ও চি‘রাজ সম্পন্ন িনয়চেল এবাং তানত সালত ফরয 

িয়।  

০ চিজরী প্রেি বষ:ৃ িসচজে চেিৃাণ, রাষ্ট্র প্রচতিা 

তেচন্দ্রে েুটােুচট, যাোত ফরয। 

০ চিজরী চদ্বতীয় বষ:ৃ ঐচতিাচসে বের যুদ্ধ সাংঘচটত 

িয় এবাং তানত আল্লাি তা‘আলা িুচিেনেরনে সম্মাে ও 

িযৃাো তেে, আর তানেরনে তানের শত্রুনের চবরুনদ্ধ 

সািাযু ও চবজয় োে েনরে। 

০ চিজরী তৃতীয় বষ:ৃ ওহুনের যুদ্ধ সাংঘচটত িয় এবাং 

তানত েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির চেনেৃশ 

লঙ্ঘে েরার োরনণ এবাং তোনো তোনো ধসচেনের 
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গেীিনতর িানলর চেনে েৃচে তেওয়ার োরনণ 

পরাজনয়র চশোর িয়।  

০ চিজরী িতুে ৃ বষ:ৃ বেু োচযনরর যুদ্ধ সাংঘচটত িয় 

এবাং তানত রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি 

বেু োচযর তগানত্রর ইয়ািূেীনেরনে িেীো তেনে উনিে 

ও চবতাচড়ত েনরে। োরণ, তারা িুসচলিগণ ও তানের 

িধুোর স্বাক্ষচরত িুচি ভঙ্গ েনরনে।  

০ চিজরী পঞ্চি বষ:ৃ এ বের বেু িুস্তাচলনের যুদ্ধ, 

আিযানবর যুদ্ধ এবাং বেু তোরায়যার যুদ্ধ িয়। 

০ চিজরী ষি বষ:ৃ হুোয়চবয়ার সচন্ধ-িুচি স্বাক্ষচরত িয় 

এবাং এ বেরই িূড়ান্তভানব িােেদ্রবু চেচষদ্ধ (িারাি) 

িয়। 

০ চিজরী সিি বষ:ৃ খায়বনরর যুদ্ধ সাংঘচটত িয়; আর 

এ বেনরই রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি ও 

িুসচলিগণ পচবত্র িক্কায় প্রনবশ েনরে এবাং ওিরা 

পালে েনরে। আবার এ বের রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি সাচফয়া চবেনত হুয়াই রাচেয়াল্লাহু 

‘আেিানে চবনয় েনরে।  

০ চিজরী অেি বষ:ৃ তরািবাসী ও িুসচলিগনণর িনধু 

িুতার যুদ্ধ সাংঘচটত িয়, িক্কা চবজয় িয়, আর 

িাওয়াচযে ও োেীফ তগানত্রর চবরুনদ্ধ হুোনয়নের যুদ্ধ 

সাংঘচটত িয়। 

০ চিজরী েবি বষ:ৃ তাবুনের যুদ্ধ সাংঘচটত িয়, আর 

এটাই রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির 

গাযওয়াসিূনির িনধু সাংঘচটত সবৃনশষ গাযওয়া। আর 

এ বেনরই রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি 

চেেট অনেে প্রচতচেচধ েনলর আগিে িয় এবাং েনল 

েনল িােুষ আল্লাির েীে ইসলানির িনধু প্রনবশ েনর; 

আর এ বেরচটনে ইসলানির ইচতিানস ‘আচিল ওফূে’ 

   তো প্রচতচেচধ েনলর বের বলা িয়। (اعم الوفود)

০ চিজরী েশি বষ:ৃ চবোয় িজ অেুচিত িয় এবাং 

তানত েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির সানে 

লক্ষাচধে িুসচলি পচবত্র িজ পালে েনরে।  
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০ চিজরী এোেশ বষ:ৃ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি 

ওয়াসাল্লানির িৃতুু িয় এবাং তা িনয়চেল রচবউল 

আউয়াল িানসর তসািবার চেনে, তনব িানসর এ চেেচট 

সুচেচেৃে েরার বুাপানর িতচবনরাধ রনয়নে।  

 

আর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লাি যখে 

িারা যাে, তখে তাাঁর বয়স িনয়চেল ৬৩ বের। তন্মনধু 

েবুওয়াত প্রাচির পূনবৃ ৪০ বের এবাং েবী ও রাসূল 

চিনসনব ২৩ বের, আর তস ২৩ বেনরর িনধু ১৩ বের 

িক্কায় এবাং ১০ বের িেীোয়।  
سلّم . و لَع آَل و صحبه وصىل اهلل عليه   

“আল্লাি তা‘আলা সালাত ও সালাি বষৃণ েরুে তাাঁর 

প্রচত এবাং তাাঁর পচরবার-পচরজে ও সেল সািাবীগনণর 

প্রচত”। 

সিাি 
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তয োনজ সিয় ও সুনযাগ বুয় েরা িয়, তন্মনধু 

সবনিনয় সুবণৃ সিয় িনলা যা পচবত্র সীরাতুন্নবী ও 

চিরস্থায়ী িুিাম্মােী ইচতিাস অধুয়নে বুয় েরা িয়। 

আর এ পুচস্তোচট িনি সীরাতুন্নবী সম্পনেৃ, যা 

অধুয়নের িনধু িুসচলি বুচি চবচভন্ন চবষয় সম্পনেৃ 

জােনত পারনব, জােনত পারনব সবৃনশষ েবী িুিাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচি ওয়াসাল্লানির বুচিত্ব, তাাঁর জীবে 

ও বসবানসর পদ্ধচত এবাং সচন্ধ ও যুনদ্ধর সিয়োর তাাঁর 

োওয়ানতর রীচত-পদ্ধচত ইতুাচে সম্পনেৃ। 
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