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2.  ভূলমকা  
3.  এ মিা সদযের ককন এদযা লবদরালিযা?  
4.  ইসিাম লবদরািীদের কেকড় সন্ধাদন  
5.  মুসলিমিণ ককাোয়?  
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17.  লেত্বীয় পলরদেে: সম্পদের কিনদেদন নোয়পরায়ণযা  
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অনুবােদকর কো 

সকি প্রেংসা মিান আল্লাি যা‘আিার জনে। সািায ও সািাম বলষৃয কিাক 
লপ্রয় িাবীব মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও সকি নবী-রাসূিিদণর 
ওপর। আলম সাক্ষে লেলে, আল্লাি বেযীয আর ককাদনা সযে ইিাি কনই। 

মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাাঁর বান্দা ও রাসূি।  

আমরা জালন কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবন িদিা 
ইসিামী েরীয়দযর প্রলযল  লবলি-লবিাদনর বাস্তব অনুেীিদনর প্রেেৃনদক্ষত্র। 
যাই নবী-জীবন আমাদের জনে জীবনাচাদরর এক অলভনব পন্থা কপে কদরদছ। 
যাদয লকয়াময পযৃন্ত আিয মানবদিালষ্ঠর প্রলযল  বেলি, পলরবার, সমাজ লকংবা 
রাষ্ট্রদক সম্ভাবে যযগুদিা ঘ নাপ্রবাদির মুদিামুলি িদয িদব সকি লকছুর ের‘ঈ 
সমািাদনর বাস্তব ও সুস্পি নমুনা লবেেমান রদয়দছ।  
কয সমাদজ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বসবাস করদযন কস 
সমাদজর সকি কেলণ-কপোর মানুদষর সাদে চাি-চিন ও আচার-আচরদণর 
সুস্পি েৃিান্ত িুাঁদজ পাওয়া যাদব যাাঁর জীবনীদয। আর কস সমাদজর লসংিভাি 
জনদিাষ্ঠীই লছদিা ইয়াহুেী, লিস্টান ও মুেলরক প্রভৃলয অমুসলিমরা।  
এ গ্রন্থল  রলচয িদয়দছ অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 
ওয়াসাল্লাদমর আচরণ লবষদয়। কিিক গ্রন্থল দয লবস্তালরযভাদব রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক লবলভন্ন কেলণর অমুসলিমদেরদক সামালজক 
স্বীকৃলয োন, যাদের প্রলয সম্মান প্রেেৃন, সোচরণ, নোয়পরায়ণযা এবং লবদেষ 
কদর েত্রুদনযাদের প্রলয যাাঁর মিানুভবযার চমৎকার লববরণ কপে কদরদছন।  
মুসলিম উম্মাির ননলযক মূিেদবাি জাগ্রযকরণ ও চালরলত্রক উৎকষৃ সািদনর 
জনে বইল র গুরুত্ব অপলরসীম। এ লবষদয় বাংিাভাষায় ককাদনা বই আমার 
নজদর পদড় লন। যাই লবষয়ল র গুরুত্ব ও প্রদয়াজনীয়যা অনুিাবন কদর বাংিা 
ভাষায় এর অনুবাে করার প্রয়াসী িই। অনুবাদে ককাদনা ভুিত্রুল  েৃলিদিাচর 
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িদি আমাদক অবলিয করার জনে পাঠদকর লনক  লবনীয অনুদরাি রইি। 
অসীম েয়ািু আল্লাির লনক  আকুি আদবেন, লযলন কযন িাদিসভাদব যাাঁরই 
জনে আমার এ পলরেম কবূি কদরন এবং এ কাদজর সাদে সংলিি সকদির 
জনে েুলনয়ার কিোণ ও আলিরাদয নাজাদযর অসীিা কদর কেন। আমীন। 

                                     মু. সাইফুি ইসিাম 

                                             উসযায 
জালময়া সাঈলেয়া কারীলময়া, ভা ারা, ঢাকা-১২১২ 

saifpas352@gmail.com: কমইি-ই                                   
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ভূলমকা 
 

بسم اهلل والصلوة والسالم ىلع سيدنا حممد صىل اهلل عليه و سلم وىلع آهل واصحابه ومن 
 ...وبعد ،تبعهم بإحساٍن إىل يوم ادلين

মানবজালযর জীবনলবিান লিদসদব ইসিাম পূণৃযার সুউচ্চ লেিদর উিীণৃ এবং 

সৃজনেীিযা ও অলভনবদির চুড়ান্ত সীমায় উপনীয। এ োশ্বয িদমৃর অননে 

নবলেিে ও স্বাযলিকযার বোপাদর মিান আল্লাির ঐ কঘাষণাই যদেি যা লযলন 

কুরআন অবযরদণর সমালপ্ত িদে লেদয়লছদিন। লযলন বদিন, 

َويمَ ﴿ َمليت   ٱۡلي كي
َ
مي  أ مي  لَك  ت   دِيَنك  تيَممي

َ
مي  َوأ َمِت  َعلَييك  م   َورَِضيت   نِعي َلَٰمَ  لَك  ِسي

 ﴾دِيٗنا   ٱۡلي
 [٣: دةاملائ]

“আজ আলম কযামাদের জনে কযামাদের েীনদক পূণৃ করিাম এবং কযামাদের 

ওপর আমার লন‘আময সমূ্পণৃ করিাম এবং কযামাদের জনে ইসিামদক েীন 

লিদসদব পছন্দ করিাম।” [সূরা আি-মাদয়ো, আয়ায: ৩] 

অেৃাৎ েীন পূণৃাঙ্গ, লন‘আমযও পলরপূণ।ৃ এদয ককাদনারূপ অপূণৃযার অবকাে 

কনই। মানব জীবদনর সকি লবভাদির প্রলযল  কক্ষদত্রর যাবযীয় নীলযমািা ও 

লবলি-লবিান এিাদন লবস্তালরযভাদব বলণৃয রদয়ছ। কযমন অনেত্র আল্লাি যা‘আিা 

বদিন,  

ا﴿ َنا مَّ طي ء    ِمن ٱليِكَتَٰبِ  ِف  فَرَّ ونَ  َرب ِِهمي  إىَِلَٰ  ث مَّ  ََشي يََش     [٣٣: االنعام] ﴾ ُي 

“আলম লকযাদব ককাদনা ত্রুল  কলর লন। অযঃপর যাদেরদক যাদের রদবর কাদছ 

সমদবয করা িদব।” [সূরা আি-আন‘আম, আয়ায: ৩৮] 
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রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন, 

  «هالك إال بعدى عنها اليزيغ.  كنهارها يللها.  ابليضاء ىلع تركتكم قد»

“আলম কযামাদের সুস্পি-েীদনর ওপর করদি যালে, যার রায, যার লেদনর 

মদযাই। আমার পদর কয বোলি এর কেদক লবমুি িদব, কস ধ্বংসপ্রাপ্ত িদব।”1 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবন িদিা ইসিামী েরী‘আদযর 

প্রলযল  লবলি-লবিাদনর বাস্তব অনুেীিদনর প্রেেৃনদক্ষত্র। জীবদনর সুি-েুঃি, 

িালস-কান্না, োলন্ত-অোলন্ত, সফর-িযর, সুস্থযা-অসুস্থযা, সেিযা-েলরদ্রযা ও 

ভীলয-লনরাপিার সকি অবস্থায় লকয়াময পযৃন্ত আিয মানবদিালষ্ঠর প্রলযল  

বেলি, পলরবার, সমাজ লকংবা রাষ্ট্রদক সম্ভাবে যযগুদিা ঘ নাপ্রবাদির মুদিামুলি 

িদয িদব সকি লকছুর ের‘ঈ সমািাদনর বাস্তব ও সুস্পি নমুনা নবী চলরদত্রর 

মাদঝ লবেেমান রদয়দছ।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবদন ঐ কেলণর মানুদষর সাদে 

আচার-আচরণ এবং কিন-কেদনর মদডিও উপস্থাপন কদরদছন কয কেলণর মানুদষর 

সাদে লকয়াময পযৃন্ত আিয মুসলিমদের কাদরা না কাদরা আচার-আচরণ এবং 

কিনদেন করার প্রদয়াজন কেিা লেদয পাদর।   

নববী চলরদত্র মানবজালযর জীবন লবিাদনর কয রূপদরিা কপে করা িদয়দছ যা 

মূিযঃ মিান আল্লাি যা‘আিারই প্রলণয, প্রেি ও কপ্রলরয জীবনলবিান, যা 

লযলন নবী জীবদনর ২৩ বছদর পযৃায়ক্রদম প্রদয়াজনানুসাদর উপস্থাপন কদরদছন। 

এজনেই আল্লাি যা‘আিা বদিদছন, 

                                                           
1. ইবন মাজাি, িােীস নং ৪৩; মুসনাদে আিমে, িােীস নং ১৭১৮২; মুসযােরাদক িালকম, 

িােীস নং ৩৩১। 
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مي  ََكنَ  لََّقدي ﴿ ولِ  ِف  لَك  ِ  رَس  َوة   ٱهللَّ سي
 
وا   ََكنَ  ل َِمن َحَسَنة   أ َ  يَريج  َويمَ  ٱهللَّ َ  َوَذَكرَ  ٱٓأۡلِخرَ  َوٱۡلي  ٱهللَّ

   [١٢: االحزاب] ﴾ ٢١ َكثرِٗيا

“অবেেই কযামাদের জনে রাসূিুল্লাির মদিে রদয়দছ উিম আেেৃ যাদের জনে 

যারা আল্লাি ও পরকাি প্রযোো কদর এবং আল্লািদক অলিক স্মরণ কদর।” 

[সূরা আি-আিযাব, আয়ায: ২১] 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবদন সংঘল য প্রলযল  কছা  

কেদক কছা  ঘ নার মাদঝ রদয়দছ যার পাক-পলবত্র ও স্বযি আচরণ-লবলি, যা 

আমাদের মাদঝ কপে কদরদছ মু‘আমািায-মু‘আোরায ও সামালজক রীলযনীলযর 

এক আেেৃ মিাভাণ্ডার এবং আমাদেরদক লেদয়দছ যার উৎকৃি চালরলত্রক 

গুণাবলির লবস্তালরয লববরণ। ফদি যার প্রলযমুহুদযরৃ প্রলযল  কু্ষদ্র কেদক কু্ষদ্রযর 

আচরণ আমাদের জনে িদয় উদঠদছ মিৎ চলরদত্রর অনুপম েৃিান্ত। এ লেদক 

ইলঙ্গয কদরই রাসূল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিদছন, 

َتم  »
ُ
ْخاَلقِ إِنََّما بُِعثُْت أل

َ
«َم َمََكِرَم األ  

“লনশ্চয় আলম কপ্রলরয িদয়লছ উিম গুণাবিীর পূণৃযা লবিাদনর জদনে।”2 

নবী জীবদনর ককাদনা কো, কাজ, অবস্থা, ঘ না লকংবা কাদরা আচরদণর 

প্রলযউির লকছুই যার প্রসংেনীয় চলরদত্রর বলিঃপ্রকাে বেযীয সংঘল য িয় লন। 

এমনলক ঐসব স্থাদনও লযলন যার মিৎ চলরদত্রর বলিঃপ্রকাে ঘল দয়দছন, কযিাদন 

উিম বেবিার কেিাদনা সািারণয কিসািে বোপার। কযমন যুদ্ধ ও রাজনীলযর 

বোপাদর, অযোচারী ও পাপাচারীদের এবং ইসিাম ও মুসলিমদের লবরুদদ্ধ সো 

                                                           
2 আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ৪২২১; বায়িাকী, 

িােীস নং ২০৫৭১; লসিলসিাযু আিােীলসস সিীিাি লিি আিবানী, িােীস নং ৪৩। 
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যৎপর বেলিবদিৃর সাদে আচরদণর কক্ষদত্র। লবদেষ কদর রাজনীলয লনদয় যারা 

কাজ কদরন যাদের অদনদকর লনক ই রাজনীলযর কক্ষদত্র লনদজদের আচার-

আচরণ ও মু‘আমািা-মুয়াোরাযদক চালরলত্রক পলরলি ও মানলবক গুণাবিী িারা 

লনয়িণ করা েুরূি বোপার বদি মদন িয়; লকন্তু সীরাদয নববীর পাঠক ও 

িদবষক মাত্রই নবী জীবদনর প্রলযল  বাাঁদক বাাঁদক এমনলক রাজনীলযর ময়োদনও 

চালরলত্রক পলরলস্থলয ও মানলবক গুণাবিীর স্পি বাস্তবায়ন প্রযেক্ষ করদবন। 

এজনেই নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ অননে চলরত্রদক আল্লাি 

যা‘আিা আযীম যো ‘মিৎ’ লবদেষদণ লবদেষালয়য কদরদছন। আল্লাি যা‘আিা 

বদিন, 

ل قٍ  لََعىَلَٰ  ِإَونََّك ﴿  [٤: القلم] ﴾٤ َعِظيم   خ 

“আর লনশ্চয় আপলন মিান চলরদত্রর ওপর অলিলষ্ঠয।” [সূরা আি-কািাম, 

আয়ায: ৪] 

নবী চলরদত্রর এ মািাদযের ককাদনা লনলেৃি সীমাদরিা কনই। যার চলরত্র কযমন 

লচন্তািয লেক কেদক মিৎ লঠক কযমলন বাস্তবায়দনর লেক কেদকও মিৎ। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবদন এ সযেদক বাস্তবায়ন 

কদর কেলিদয়দছন কয, আি-কুরআদন বলণৃয যাবযীয় লবলিলবিানই মানব জীবদন 

বাস্তবায়নদযািে এবং কিা া মানবদিাষ্ঠীদক সুেৃঙ্খলিয করার জনে ও সৎপে 

প্রযোেীদের জনে একমাত্র সলঠক কাযৃকরী লেক-লনদেৃেনা। যাাঁর জীবন লছি 
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আি-কুরআদনর সুস্পি বোিো। যার চলরদত্রর বণৃনা লেদয লিদয় আদয়ো 

রালেয়াল্লাহু ‘আনিা3 কযইনা সুন্দর কো বদিদছন, লযলন বদিদছন, 

 «ََكَن ُخلُُقه الُْقْرآنَ »

“রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর চলরদত্ররই পূণৃ বোিো িদিা আি-

কুরআন।”4  

এ মিা সদযের ককন এদযা লবদরালিযা? 

ইসিাদমর লবলি-লবিান ও নবী চলরত্র এয মিান ও কিৌরবময়, সু-সভে, পাক-

পলবত্র ও মিৎ িওয়া সদেও পৃেীলবর অদনক মানুষ আদছ যারা এ মিান েীন ও 

মিা নবীদক অস্বীকার কদর, যার ওপর লমেোদরাপ কদর। শুিু যাই নয় 

অস্বীকার ও লমেোদরাদপর সীমা ছালড়দয় অদনদক লনন্দা, অপবাে, িািািালি, 

ক ুলি এবং আদরা নানাভাদব আঘায করদযও ছাদড় না। েীন ইসিাদমর এসব 

লবরুদ্ধাচরণ কেদি এবং সবৃকাদির সবৃদেষ্ঠ মিা-মানদবর বোপাদর এ সকি 

িৃিযামূিক বেবিার কেদি িয়রান িদয় কযদয িয়। লবদবক স্তব্ধ িদয় যায়। এ া 

কীভাদব সম্ভব? এরা লক অন্ধ? এদের চকু্ষ লক প্রকােে লেবাদিাকদক কেিদয 

পায় না? এদের লবদবদকর েুয়ার লক যািাবদ্ধ? এরা লক সুস্পি সযেদক 

অনুিাবন করদয পাদর না?  

ইসিাম লবদরািীদের কেকড় সন্ধাদন 

                                                           
3. উমু্মি মুলমনীন আদয়ো লবনদয আবু বকর লসদ্দীক ইি ও পরকাদি রাসূদির সবদচদয় লপ্রয় 

স্ত্রী, অদনক বড় আদিমা সািাবীয়া, ইদন্তকাি ৮৫ লিজরীদয। 
4. সিীি বুিারী, িােীস নং ৩০৮; মুসনাদে আিমাে, িােীস নং ২৫৩৪১। 
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িোাঁ, লপ্রয় পাঠক! এসব লমেোবােী অস্বীকারকারীদের বাস্তলবক জীবনাবস্থার প্রলয 

েৃলি লনবদ্ধ করদি আমরা এসব প্রদের উির কপদয় যাদবা। িুব িভীরভাদব 

িক্ষে করদি কেিা যাদব কয, কিা া েুলনয়ার ইসিামলবদিষী মানুষগুদিা েুই 

কেলণদয লবভি। এক. লিংসুক। েুই. মূিৃ। িয়দযা এদের কাদরা মদিে লিংসা ও 

মূিৃযা উভয়ই পাওয়া যাদব আর না িয় েুদয়র এক া অবেেই পাওয়া যাদব। 

প্রেম কেলণ: লিংসুক 

যারা লিংসুক যাদের িারা ইসিাদমর লবদরালিযা িওয়াই স্বাভালবক। কারণ, 

বুলদ্ধ-লবদবচনা, জ্ঞান-লবজ্ঞান ককাদনা লকছুই লিংসুদকর লিংসাদক প্রেলময করদয 

পাদর না। লিংসুকরা েুলনয়াদিাভী, স্বােৃবােী িদয় োদক। এরা স্বভাবযই 

প্রলযপদক্ষর কসৌন্দযৃ ও মািাদযের কারদণ মদনর মদিে একিরদণর বোো ও কি 

অনুভব করদয োদক। এরা মানবযার এক লবকৃয কেলণ। ককাদনা েলিি-প্রমাণই 

এদের লবদরালিযার মাত্রাদক হ্রাস করদয পাদর না। এদের বোপাদরই আল্লাি 

যা‘আিা বদিন: 

وا  ﴿ تَييَقَنتيَها   بَِها وََجَحد  مي  َوٱسي ه  س  نف 
َ
ليٗما أ ا   ظ  ل و ٗ ري  وَع  َٰقَِبة   ََكنَ  َكييَف  فَٱنظ  ِسِدينَ  َع في يم   ﴾١٤ ٱل

 [٢٤: انلمل]

“আর যারা অনোয় ও উদ্ধযভাদব লনেেৃনগুদিাদক প্রযোিোন করি অেচ 

যাদের অন্তর যা লনলশ্চযভাদব লবশ্বাস কদরলছি। অযএব কেি, ফাসাে 

সৃলিকারীদের পলরণাম ককমন িদয়লছি।” [সূরা আন-নামি, আয়ায: ১৪] 

এ লিংসুক কেলণদয রদয়দছ বড় বড় অপরািী, লফৎনা ও গুমরািীর মূি কিাযা 

এবং অলভেপ্ত ইবলিদসর কচিা-চামুন্ডারা। এরা সব যুদিই লছি। ককাদনা নবী, 

ওিী বা লসলদ্দীক; কাদরা জীবনকািই এ কেলণ কেদক মুি লছি না। সব কক্ষদত্রই 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    12  

এরা সযে, সুন্দর ও েৃঙ্খিার েত্রু। সব সময়ই এরা অসযে, অসুন্দর ও 

উেৃঙ্খিার বািক। এদের আিোলযক ও মূি চালিকােলি ইবলিস িদিও এরা 

মানুদষর মিে িদয এমন লকছু েূভৃািাদক লনদজদের কনযা বালনদয় কনয় যাদের 

ভাদিা-মদন্দর অনূভূলয েলির মৃযুে ঘদ দছ, যাদের স্বভাদব িদরদছ পাঁচন, অন্তর 

িদয় কিদছ কালিমাযুি এবং অন্তেৃৃলি িদয় কিদছ অন্ধ। ফদি যারা লনদজদের ও 

অলিনস্থদের জনে একমাত্র কিামরািী এবং ্রষিযার পে কবদচ কনয়। সযে ও 

কিোদণর প্রলয আহ্বানকারী সকি লকছু কেদকই পূণৃ লবমুিযা প্রেেনৃ কদর 

এবং সযে ও কিোদণর িারক-বািক বেলি বা আেদেৃর লবরুদদ্ধ িড়াইদয় পূণ ৃ

মদনাদযাি লনবদ্ধ কদর। 

এ কেলণরই অন্তভুৃি লছি লফর‘আউন, িামান ও কারূন। আবু জািি, উবাই 

ইবন িািফ ও আবু িািাব এ েদিরই অংে। এ কো ািরীদযই লছি লকসরা ও 

কাইসার। হুয়াই ইবন আিযাব এবং কা‘আব ইবন আেরাফও এদের বাইদর 

নয়।  

এদের মদিে ককউ রাজা-বােোির কপাষাদক আযপ্রকাে কদর আবার ককউ িদর 

সািু-সন্নোলসদের কবে। ককউ যরবারী যুদি কনয় এবং ধ্বংসযজ্ঞ চািায় আবার 

ককউ কিম িাদয লনদয় বোঙ্গ ও ক ুলিদয কিদি যায়। এদের মদিে রদয়দছ 

ইয়ািূেী, লিস্টান, মুেলরক ও অলেপূজক। রদয়দছ নালস্তক। রদয়দছ মুসলিম 

নামিারী মুনালফকরাও। কযমন আবু্দল্লাি ইবন উবাই ইবন সািূি-এর ঘ না 

কাদরা কাদছই অজানা নয়।  

এরা বড় ভয়ংকর প্রজালয। মুসলিমদের সব সময় এদের মুদিাস উদমাচন, 

এদের ষড়যি ও নীি নকোর স্বরূপ উেঘা দনর এবং লবশ্ববাসীদক এদের 

অলনি ও অপকমৃ কেদক সযকৃকরদণর প্রলয সজাি েৃলি রািদয িয়। এয 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    13  

ভয়ংকর িওয়া সদযেও িুলের লবষয় িদিা এরা সংিোয় অলয স্বল্প। সারা 

েুলনয়ার ইসিামলবদরািী জনদিালির যুিনায় এরা সমুদদ্রর মাদঝ কদয়ক কফা া 

পালনর নোয়। কযমন, সমগ্র লমসরবাসীর যুিনায় লফর‘আউন, িামান ও কারূন 

কী? কিা া মক্কাবাসীর সামদন আবু জািি, উবাই ইবন িািফ ও আবু িািাব 

কয় জন? ফারসে, ইরাক ও এযেুভদয়র আে-পাদের িণমানুদষর যুিনায় 

লকসরার অবস্থান ককাোয়? োম, এলেয়া মাইনর ও ইউদরাদপর লিস্টানদের 

মদিে লিরালিয়াসই বা কয় জন? 

লিংসা ও িিযার ফাাঁদে বন্দী এ কেলণর কিাদকরা কস্বোয়, সাগ্রদি, কজদন-বুদঝ 

ইসিাদমর মািাযে ও নবী চলরদত্রর পলবত্রযার বোপাদর পূণৃ ওয়াদকফিাি িদয়ই 

ককবি লিংসার বেবযৃী িদয় ইসিাম ও মুসলিমদের লবদরালিযা কদর এবং 

সযেলনষ্ঠ মিামানদবর চলরদত্র কিঙ্ক কিপদনর অপদচিায় বেস্ত োদক। যদব 

ইসিাদমর লনন্দাবাদে লিপ্ত, লবরুদ্ধাচারী ও কিাকদেরদক ইসিাম কেদক বািা 

প্রোনকারী কমা  জনদিালষ্ঠর যুিনায় এ লিংসুক কেলণ িাদয িণা কদয়কজন 

মাত্র।     

লিযীয় কেণী: মূি ৃ

লপ্রয় পাঠক! যািদি ইসিাম লবদদ্ধষীদের অবলেি বৃিোংে ককান কেলণর? িোাঁ 

যারা এ প্রেম কেলণর লিংসুকদের অন্ধ অনুসারী মূিৃ কেলণর কিাক। যারা 

অলেক্ষা, কুলেক্ষা, অপ-প্রচার ও যেে সিাদসর লেকার। যারা ইসিাম সম্পদকৃ 

সলঠক উৎস কেদক িারণা িাভ করদয পাদর লন। যাদের লনক  ইসিাদমর 

লবকৃয রূপ যুদি িরা িদয়দছ। যাদেরদক এ িারণ কেওয়া িদয়দছ কয, ইসিাম 

িদিা লনছক লকছু অসংিে নব আলবসৃ্কয লবষয়াবলি, কিোয়ক অন্ধ অনুকরণ 

এবং কলযপয় লবকৃয লচন্তা-কচযনার নাম মাত্র। ফদি যারা ইবলিসদের কপছদন 
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বকরীর পাদির মদযা ছুদ  চদিদছ এবং লনদজদের বািনজন্তুদক যাদের পযদনর 

পদে ছুল দয় লেদয়দছ আর যারা িারণা করদছ কয, যারা ভাদিা কাজই করদছ। 

এদের মদিে ককউ িয়য এদকবাদরই মূিৃ; জ্ঞাদনর আদিা যাদেরদক সলঠক পে 

কেিাদয পাদর, আবার ককউ স্বল্প জ্ঞানী; লবস্তালরয বোংিো-লবদিষণ যাদের 

সদন্দি-সংেয় েূর করদয পাদর লকংবা ককউ কমা ামুল  জ্ঞাদনর অলিকারী; েিীি 

প্রমাদণর বলিৃয জ্ঞান যাদেরদক সদযের পদে সুপ্রলযলষ্ঠয কদর লেদয পাদর। 

কমা কো এ লিযীয় কেলণর কিাকদের শুিু জ্ঞান প্রেীদপর অভাব। এরা জ্ঞান-

েলরদ্র জনসািারণ। এরা মুসলিমদের লবরুদদ্ধ যুদদ্ধ আগ্রিী িদয় যুদদ্ধ লিপ্ত িয় 

না এবং মন কেদক ইসিাদমর লবদরালিযাও কদর না। এরা কজদন-বুদঝ কস্বোয় 

সাগ্রদি এবং সংকদল্পর সাদে ইসিাদমর লবদরালিযা ও নবী চলরদত্র কিঙ্ক 

কিপদন লিপ্ত িয় না। ইলযিাদসর পৃষ্ঠা ওল্টাদি আমরা কী কেিদয পাই? 

ফারদসের জনসািারণ লক ইসিাম ও মুসলিমদের লবরুদদ্ধ যুদ্ধ কদরলছি? নালক 

ইসিাম লবদরািী যুদ্ধ সংঘল য িদয়লছি শুিুমাত্র লকসরা যার সুলবিাদভািী 

উলজর-উমারা এবং যার বলেভূয লকছু নসলনকদের িারা? ফারদসের জনসািারণ 

বছদরর পর বছর, যুদির পর যুি এ লবশ্বাস িািন কদর এদসদছ কয, আগুন 

যাদের প্রভূ, বংে পরম্পরায় লকসরা যাদের কনযা এবং মযেক5 ও যার 

অনুসারীদের িমৃই যাদের সলঠক িমৃ। এভাদবই লেন অলযবালিয িলেি। িঠাৎ 

যাদের মাদঝ ইসিাদমর স্বে-সুন্দর বাণী উপস্থালপয িদিা। যাদের কচাদির পোৃ 

সলরদয় কফিা িদিা। যাদের কনযা ও সেৃাররা যাদের কাদন সযে ও সুন্দদরর 

প্রলযবন্ধক এবং ্রষিযার কয সরঞ্জামােী স্থাপন কদর করদিলছি যা লবেূলরয করা 
                                                           
5 মযেক, প্রিোয ফারসে োেৃলনক, আনুোরওয়া এর লপযা কবায লকসরা এর যুদি যার 

আযপ্রকাে ঘদ দছ। কবায লকসরা যার মাযিাদবর অনুসরণ শুরু কদর, কছদি আনুোরওয়া 
যা জানদয কপদর যাদক িযো কদর কফদি। 
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িদিা। ফদি অল্প কদয়কলেদনর বেবিাদন যারা যাদের লবপেিালমযার স্বরূপ 

উেঘা ন কদর কফিি, ইসিাদমর মািাযে ও কসৌন্দযৃ স্বচদক্ষ প্রযেক্ষ করি এবং 

অলয লনক  কেদক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর উন্নয স্বভাব ও 

লবজ্ঞান সম্ময কো-বাযৃা, চাি-চিন অবদিাকন করি। অযঃপর ককাদনা প্রকার 

কজার-জবরেলস্ত ছাড়াই পূণৃ আগ্রি ও আন্তলরকযার সাদে ইসিামদক গ্রিণ কদর 

লনি। আল্লাির েপে! কাউদক ইসিাদম েীলক্ষয করদয আমাদের ককাদনা বি 

প্রদয়াদির প্রদয়াজন িয় না এবং কাদরা কচযনা-লবশ্বাদস চাপ সৃলির কচিাও কলর 

না।  উপরন্তু আমরা কজার-জবরেস্তী ও চাপ সৃলি না করদয লনদেৃেপ্রাপ্ত 

িদয়লছ। আল্লাি যা‘আিা বদিন: 

َراهَ  َل  ﴿ ِيِن   ِف  إِكي َ  قَد ٱدل  د   تَّبَّيَّ ِ   ِمنَ  ٱلرُّشي َغ 
 [١٥٢: ابلقرة] ﴾ٱلي

“েীন গ্রিদণর বোপাদর ককাদনা জবরেলস্ত কনই। লনশ্চয় লিোয়ায স্পি িদয়দছ 

্রষিযা কেদক।” [সূরা আি-বাকারাি, আয়ায: ২৫৬] 

ফারসে জালযর সামদন ্রষিযা কেদক লিোয়ায বা সৎপে স্পি িদয় কিদছ। যারা 

সযেদক কপদয় কিদছ এবং স্পিভাদব িক ও বালযদির মাদঝ পােৃকে বুদঝ 

কফদিদছ। ফদি ফারদসের বৃিৎ জনদিালষ্ঠ যাদের স্বভাবজায প্রবৃলির পে 

অবিম্বন কদরদছ। কয স্বভাবজায প্রবৃলির বীজ আল্লাি যা‘আিা যার প্রলযল  

বান্দার অন্তদর িলেয করদিদছন।  

َرَت ﴿ ِ  فِطي َها   ٱنلَّاَس  َفَطرَ  ٱلَِّت  ٱهللَّ  [٣٣: الروم] ﴾َعَليي

“আল্লাির প্রকৃলয, কয প্রকৃলযর ওপর লযলন মানুষ সৃলি কদরদছন।” [সূরা আর-

রূম, আয়ায: ৩০]  
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অলিকাংে ফারসেবাসীই ইসিাম গ্রিণ কদরদছ। লমেো, অলস্বকার ও লবদরালিযার 

ওপর অলবচি োদক লন। যদব কনযৃস্থানীয় কালফরদের কো লভন্ন; যারা কজদন-

বুদঝ লিংসা ও অংকারবেয স্বিমৃ যোি কদর লন।  

হুবহু একই ঘ না ঘদ লছি োম, লমসর, উির আলিকার জনিণ এবং কস্পন, 

এলেয়া মাইনর ও পলশ্চম ইউদরাদপর লিস্টান সম্প্রোদয়র বোপাদরও। এমনলক 

পূবৃ ও পলশ্চম আলিকা, ইদন্দাদনলেয়া, মািদয়লেয়া এবং লিনু্দস্থান প্রভৃলযর 

জনসািারদণর কবিায়ও একই কো প্রদযাজে।  

অস্ত্র ও যরবারীর কজাদর নয়; বরং েিীি প্রমাণ ও আপন স্বযি নবলেদিের 

লভলিদয ইসিাম লচরলবজয়ী েীন। ইসিাদমর সলঠক োওয়ায ও নবীচলরদত্রর 

বাস্তলবক লববরণ যুদি িরদয পারদিই মানুদষর লিোয়াদযর জদনে আর লকছুর 

প্রদয়াজন কনই। েদি েদি কিাক ইসিাদমর ছায়াযদি আেয় িিদণর জনে 

শুিুমাত্র ইসিাদমর সুমিান আেদেৃর োওয়ায কপৌঁদছ কেওয়াই যদেি। এ কোর 

প্রলয ইলঙ্গয কদরই আল্লাি যা‘আিা বদিন: 

لِ  ىلَعَ  َفَهلي ﴿ ََلَٰغ   إِلَّ  ٱلرُّس  بِّي   ٱۡلي يم  [  ٣٥: انلحل] ﴾ ٣٥ ٱل  

“আর রাসূদির োলয়ত্ব শুিু স্পিভাদব কপৌঁদছ কেওয়া নয় লক?” [সূরা আন-

নািি, আয়ায: ৩৫] 

ولِ  ىلَعَ  َوَما﴿ َٰغ   إِلَّ  ٱلرَّس  ََل بِّي   ٱۡلي يم  [  ٥٤: انلور] ﴾٥٤ ٱل  

“আর রাসূদির োলয়ত্ব কযা শুিু স্পিভাদব কপৌঁদছ কেওয়া।” [সূরা আন-নূর, 

আয়ায: ৫৪] 

يت مي  فَإِن﴿ و ا   تََوۡلَّ لَم  نََّما فَٱعي
َ
َٰ  أ ونِلَا ىلَعَ َٰغ   رَس  ََل بِّي   ٱۡلي يم   [٢١: دةاملائ] ﴾ٱل
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“যার পর যলে কযামরা মুি লফলরদয় নাও যদব কজদন রাি কয, আমার রাসূদির 

োলয়ত্ব শুিু সুস্পি প্রচার।” [সূরা আি-মাদয়ো, আয়ায: ৯২] 

পলবত্র কুরআদন এ িরদণর অসংিে আয়ায রদয়দছ, যার সবগুদিা উদল্লি করা 

েুরূি বোপার।  

এিন প্রে িদে মুসলিমরা যলে যাদের িদমৃর পয়িাম ও যোযে বোিো 

লবদিষণ সকদির কাদছ কপৌঁদছ লেদয এবং নবীচলরদত্রর কসৌন্দযৃগুদিা অদনের 

লনক  যুদি িরদয অক্ষম িয় যািদি এর ফিাফি কী োাঁড়াদব? এ বোপাদর 

মুসলিমদের অক্ষমযা লবকৃয মযােদেৃর ধ্বজািারীদের এবং ্রষিযা ও 

কিামরািীর িারক-বািকদের জনে এ পে উমুি কদর কেয় কয, যারা লনদজদের 

মদযা কদর জনসািারদণর সামদন ইসিাদমর এক া বোিো োাঁড় করায় এবং এর 

ফাাঁদক লনদজদের রলচয মযােদেৃর োওয়ায িিািকরণ করায়। আর মানুষ 

সামালজক জীব লিদসদব সমাজবদ্ধভাদব কাদরা কনযৃত্ব কমদন চিা মানুদষর 

স্বাভালবক প্রবৃলি। যাই ইসিাদমর িারক-বািকিণ যিন ইসিাদমর োওয়ায, 

ইসিামী লেকলনদেৃেনা ও কনযৃত্বোদন উোলসনযা এবং অক্ষমযা প্রেেৃন কদর 

যিন এর ফিাফি কী োাঁড়ায়? আবু্দল্লাি ইবন উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক 

বলণৃয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম িােীদস কস লেদকই ইলঙ্গয 

কদরদছন: 

بِض  ال عِل َم » ه  ِمن  ال عَِبادِ َولَِكن  َيق  بِض  ال عِل َم ان ِِتَاًعا يَن َِتِع  َ َل َيق  لََماءِ َحتَّ إِنَّ اهللَّ بَِقب ِض ال ع 
َضلُّوا

َ
ِ ِعل ٍم فََضلُّوا َوأ َتو ا بَِغري 

ف 
َ
ئِل وا فَأ الا فَس  هَّ ا ج  ََذ انلَّاس  ر ء وسا ا اَّتَّ ب ِق ًَعلِما  «إَِذا لَم  ي 

“লনশ্চয়ই আল্লাি যা‘আিা মানুদষর অন্তর কেদক ইিম ককদড় কনদবন না। যদব 

লযলন ‘আদিম কেলণদক কবয কদর ইিম যুদি কনদবন। যিন ককাদনা আদিম 
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োকদব না যিন কিাদকরা মূিৃ কিাকদের কনযা বালনদয় কনদব। যাদের কাদছ 

ফাযওয়া চাওয়া িদব এবং যারা না কজদন ফাযওয়া লেদব। এদয যারা 

লনদজরাও পে্রষি িদব এবং কিাকদেরও পে্রষি করদব।”6 

পৃলেবীদয মুসলিমদের ভূলমকা ও োলয়দত্বর বোিো সম্বলিয প্রিোয সািাবী রব‘ঈ 

ইবন ‘আদমর রালেয়াল্লাহু ‘আনহু7 এর একল  চমৎকার প্রজ্ঞাময় উলি রদয়দছ। 

লযলন বদিন,  

من و ،ومن ضيق ادلنيا إىل سعتها ،اهلل ابتعثنا نلخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل
 ديان إىل عدل اإلسالمجور األ

“আল্লাি আমাদেরদক (মুসলিমদেরদক) সৃলি কদরদছন মানুষদক মানুদষর কিািামী 

কেদক মুলি লেদয় আল্লাির কিািামীর লেদক, সংকীণৃযা কেদক প্রসস্তযার লেদক 

এবং অনোনে মযােেৃগুদিার অলবচার কেদক মুি কদর ইসিাদমর সামে ও 

সম্প্রীলযর লেদক কবর কদর আনার িদক্ষে।”8 

এ োলয়ত্ব ও ভূলমকা িুবই গুরুত্বপূণ ৃও মিান। মুসলিমদের সবৃো এ োলয়দত্বর 

প্রলয সজাি েৃলি রািা একান্ত জরুরী। কারণ যারা আমাদের লবদরালিযা করদছ 

যাদের অলিকাংে আমাদের পলরচয় পায় লন। আমাদেরদক যারা ঘৃণার কচাদি 

কেিদছ, যাদের অদনদকই আমাদের বাস্তব অবস্থা সম্পদকৃ কব-িবর। আমাদের 

                                                           
6.  সিীি বুিারী (كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم) িােীস নং ১০০। সিীি মুসলিম (  كتاب

 িােীস নং ২৬৭৩। (العلم: باب رفع العلم و قبضه

7. ফারসে অলভযাদন অংেগ্রিণকারী লবিোয এক সািাবী। সা‘ে ইবন আলব ওয়াক্কাস যাদক 
রুস্তদমর লনক  েূয লিদসদব পালঠদয়দছন। িুরাসান লবজদয়র পর আিনাফ রালেয়াল্লাহু 
‘আনহু যাদক যািালরস্তাদনর িভণৃর বালনদয় পালঠদয়দছন।  

8. আি-লবোয়া ওয়ান-লনিায়া ৭ম িণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠা। 
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উলচৎ আমাদের েীন ও নবীচলরদত্রর পূণৃযা ও মািাদযের কক্ষত্রগুদিাদক িুদি 

িুদি লবদিষণ করা। প্রদয়াজন আমাদের কো আমাদেরই মুদি বিা। আমাদের 

আিিাক-চলরদত্রর লবষয়গুদিা আমাদেরই কিদম কিিা। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবদনলযিাস আমাদেরই ভাষায় রলচয িওয়া। আলম 

ইংদরলজ ভাষায় ইসিাম সম্পদকৃ কিিা বই কিাাঁজার জনে ইউদরাপ আদমলরকার 

বড় বড় িাইদেরীগুদিাদয প্রদবে কদরলছ, কসিাদন আলম ইসিাম ও নবী 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সম্পদকৃ কিিা িাজাদরা বই কেিদয কপিাম; লকন্তু 

আফদসাদসর সাদে বিদয িয় কয, কসগুদিার অলিকাংেই রলচয িদয়দছ 

অমুসলিমদের িাদয। ফি যা িবার যাই িদয়দছ, িুব কম কিিকই ইসিাদমর 

সলঠক রূপদরিা যুদি িদরদছন এবং সযযার পলরচয় লেদয়দছন। অবলেি 

অদনদকই লনদজদের রুলচ মদযা লবকৃলয সািন, লমেোদরাপ, অপবোিো ও অলবচার 

করদয ছাদড়ন লন।  

মুসলিমিণ ককাোয়? 

আল্লাির সৃি সমগ্র মানবকুদির সামদন ইসিাম ও নবীচলরদত্রর কসৌন্দয,ৃ  

মািাযে ও পলরপূণৃযা যুদি িদর োওয়াদযর িদক্ষে কিিা-কিলি করা লক লজিাে 

ফী সাবীলিল্লাি‘র অন্তভুৃি নয়? ইসিাম লবদদ্ধষীদের মদন যাদের মূিৃযাদিযু 

সৃি সকি সদন্দি-সংেয় করািকদল্প পেদক্ষপ গ্রিণ করা লক আমাদের কযৃদবের 

আওযায় পদড় না? যারা অজ্ঞযার লনম্নসীমায় বাসকারী, অন্ধকারােন্ন অন্তদরর 

অলিকারী এবং ইসিাদমর বড়ত্ব, মািাযে ও নবীচলরদত্রর কসৌন্দযৃ সম্পদকৃ 

সমূ্পণৃ কব-িবর -এ সকি মানবদিালষ্ঠর িাদর িাদর িম-ৃজ্ঞাদনর আদিাকবলযৃকা 

লনদয় ছুদ  যাওয়ার লক প্রদয়াজন কনই? আল্লাির েীনদক যাাঁর স্বকীয় অবস্থাদন 

লনদয় কযদয ইসিাদমর সব কসৌন্দযৃ পৃলেবীর সকি মানবদিালষ্ঠর সামদন যাদের 
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লনজস্ব ভাষায় উপস্থালপয িওয়ার লক ককাদনা প্রদয়াজন কনই? আল্লাি যা‘আিা 

বদিন:  

ريَسليَنا َوَما  ﴿
َ
ولٍ  ِمن أ َ  قَويِمهِۦ بِلَِسانِ  إِلَّ  رَّس  ِ مي   ِۡل بَّي   [٤: ابراهيم] ﴾ لَه 

“আর আমরা প্রদযেক রাসূিদক যার কাওদমর ভাষাদযই পালঠদয়লছ, যাদয লযলন 

যাদের কাদছ বণৃনা কেন।” [সূরা ইবরািীম, আয়ায: ০৪] 

বোপক িাদর মানুষদক আল্লাির ইবােয কেদক পূণৃ উোসীন িদয় শুিুমাত্র কিদয়-

পদর কবাঁদচ োকা লনদয় মে োকদয কেদি লক আমাদের অন্তদর ককাদনা কি 

অনূভূয িয় না?  ইয়ািূেী, লিস্টান ও ইসিাম লবদিষীদের লনক  কেদক 

ইসিাদমর লবকৃয ও উদদ্দেে প্রদণালেয বোিো পাওয়ার কারদণ িক্ষ-ককাল  মানুষ 

কয আজ ইসিাম লবমুি, কস জনে লক আমাদেরদক আল্লাির েরবাদর জবাবলেলি 

করদয িদব না?  

োলয়ত্ব অদনক মিৎ, অবদিিার পলরণলযও অযেন্ত ভয়াবি। কিা া পৃলেবী 

আমাদের েীদনর পূণৃাঙ্গযার পাদন যালকদয় রদয়দছ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মদযা কনযৃদত্বর অভাব অনূভব করদছ। পৃলেবীবাসীর 

সামদন এর সলঠক রূপদরিা যুদি িরার কাজ এদযা সিজ নয়। েত্রুরা ওাঁয 

কপদয আদছ। েয়যানও বদস কনই। চূড়ান্ত িড়াই শুরু িদয় কিদছ। যদব 

আমাদের সামদন রদয়দছ আল্লাির কঘাষণা, লযলনই আমাদের অন্তরদক মজবুয 

করদবন এবং আমাদের কেমদক েৃঢ় কদর কেদবন। আল্লাি যা‘আিা বদিন: 

ى  ََغلِب   َوٱهللَّ  ﴿ رِهِۦ ىلَعَ مي
َ
َثَ  َوَلَِٰكنَّ  أ كي

َ
ونَ  َل  ٱنلَّاِس  أ لَم   [١٢: يوسف] ﴾ َيعي

“আল্লাি লনজ কমৃ সম্পােদন প্রবি; লকন্তু অলিকাংে মানুষ যা জাদন না।” [সূরা 

ইউসুফ, আয়ায: ২১] 
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এ গ্রদন্থ আমরা আমাদের িদমৃর োশ্বয লবিানাবিী এবং আমাদের নবী 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মিান জীবনচলরদযর মিে িদয একল  লবষদয় 

আদিাচনা করব। এদয আমরা অমুসলিমদের সাদে লপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ প্রসদঙ্গ আদিাকপায করার প্রয়াস চািাদবা। 

এল  লবশ্ব মানবযার জনে স্বে-সুন্দর অনুপম এক উপািোন। ককাদনা োেৃলনক, 

নবজ্ঞালনক বা বুলদ্ধজীলব স্বদে লকংবা কল্পনাদযও ভাবদয পাদর লন কয, রদি 

মাংদস িড়া মানুদষর িারা এমন চালরলত্রক পরাকাষ্ঠা প্রেেৃন করা সম্ভব িদয 

পাদর। এমনলক কেদ া9 যার "مجهورية أفالطون"  (The Plato’s Repablican) 

গ্রদন্থ, ফারাবী10 যার "املدينة الفاضلة" (Ideal Devlet) গ্রদন্থ এবং  মাস কমার11 

যার "املدينة الفاضلة اثلانية" (Utopia) গ্রদন্থর মদিেও নবীচলরদত্র কযসব অনুপম 

ঘ নাবিী বাস্তবালয়য িদয়লছি যার এক েেমাংদের িারণাও লেদয পাদর লন। 

এিাদন আলম এ া স্পি কদর লেদয চাই কয, এ গ্রদন্থ শুিু ঐসব অমুসলিমদের 

সাদে রাসূদির আচরণ প্রসঙ্গ উলল্ললিয িদয়দছ, যারা লছি ইসিামী রাদষ্ট্রর সাদে 

চুলিবদ্ধ লনরাপিাপ্রাপ্ত লযম্মী অমুসলিম বা যুদ্ধরয নয় এমন স্বাভালবক অবস্থাদন 

                                                           
9. কেদ া (লিস্টপূবৃাব্দ ৩৪৭-৪২৭) প্রাচীন োেৃলনক, পলশ্চমা সভেযার প্রাণ পুরুষ, পলশ্চমাদের 

সভেযা-সংসৃ্কলযর উৎস। أفالطون (কেদ া) যার উপনাম, যার অেৃ িদে প্রেস্ত েুই 

বাহুলবলেি। যার মূি নাম (أرستو لكيس)  এদরাদস্টা কিস। مجهورية أفالطون বা The 

Plato’s Repablican যার অমর গ্রন্থ। 
10. আবু নাসর মুিাম্মে আি ফারাবী, (২৬০-৩৩৯ লি.) েেৃন ও লচলকৎসা োদস্ত্রর গুরু।  فاراب 

এর সাদে সমৃ্পি কদর فارايب বিা িয়। ফারাব িদে বযৃমান যুরদস্কর একল  েির। 

  বা (Ideal Devlet) যার অমর গ্রন্থ।  المدينة الفاضلة
11. ইংদরলজ রাজনীলযক ও োেৃলনক اۡلوتوبيا বা (Utopia) নামক গ্রন্থ লিদি সাড়া জালিদয়দছন, 

জম: ১৪৭৮, মৃযুে: ১৫৩৫ ইং। 
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োকা অমুসলিম। আর যারা োরুি-িারদব ইসিাদমর লবরুদদ্ধ সো-যৎপর 

কট্টরপন্থী অমুসলিম, পলবত্র কুরআদন যাদেরদক আমাদের েত্রু লিদসদব লচলিয 

করা িদয়দছ, কস সকি েত্রু লকংবা কদয়েী অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ প্রসদঙ্গ আদিাচনার জদনে এ গ্রন্থ 

নয়।12 আল্লাি চাদি কযা কস লবষদয় ভলবষেদয স্বযি গ্রন্থ রচনার ইো রদয়দছ।  

িায়! মুসলিমদের লনক  কী ‘অমূিে রত্ন’ রদয়দছ যা যলে যারা হৃেয়ঙ্গম 

করদযা, অিেয়ন করদযা, জীবদন বাস্তবায়ন করদযা এবং লবদশ্বর আনাদচ 

কানাদচ কপৌদছ লেদযা যািদি যারা লনদজরাও কসৌভািেেীি িয, যাদের িারা 

মানবযাও কসৌভাদিের কছাাঁয়া কপদযা এবং যারা রদবর প্রলয মানুদষর পে-

প্রালপ্তরও মািেম িদযা। 

                                                           
12. যুদ্ধকািীন সমদয় বা েত্রু কালফরদের সাদে সোচরণ লকংবা বনু্ধত্বস্থাপন যুদদ্ধ নযজানু নীলয 

অবিম্বন, ক্ষলযকর েদযৃ সলন্ধচুলিদয আবদ্ধ িওয়া, পরাজয় বরণ বা ষড়যদির লেকার 
িওয়ার আেংকা সৃলি এমন কাজ আর স্বাভালবক অবস্থায় বা চুলিবদ্ধ লযলম্ম অমুসলিমদের 
সাদে সোচরণ, যাদের মন িিাদনা, ইসিাদমর মািাদযে অলভভূয িওয়া, ইসিাদমর প্রলয 
িালবয িওয়া ও আকষৃণ সৃলি িওয়ার পে উমুি করা, েু’ল  সমূ্পণৃ লভন্ন কপ্রক্ষাপ । একল  
যুদ্ধদক্ষত্র আদরকল  োওয়াদযর কপ্রক্ষাপ । রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর 
যুদ্ধকািীন সমদয়র বা েত্রু কালফরদের সাদে আচরণ লছি এক িরদণর আবার স্বাভালবক 
অবস্থায় বা চুলিবদ্ধ অমুসলিমদের সাদে আচরদণর িরণ লছি অনেরকম। উভদয়র মাদঝ 
কবে পােৃকে রদয়দছ। -(অনুবােক) 
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প্রেম অিোয় 

ইসিাদমর েৃলিদয মানুষ 
সবৃপ্রেম আমাদের এ া জানা উলচৎ কয, একজন মানুষ লিদসদব যার প্রলয 

সািারণ লবদবচনায় ইসিামী েৃলিভঙ্গী কী? যািদি আমরা জানদয পারব 

অমুসলিমদের লবষয়গুদিাদক ইসিাম কীভাদব গ্রিণ কদর এবং যাদের সাদে 

ইসিাদমর আচরণলবলি কী?  

লনশ্চই একজন মানুষ সািারণ মানলবক লবদবচনায় কেষ্ঠ ও সম্মালনয এবং 

সািারণভাদব এ সম্মাদনর লবষয়ল  সকি মানুদষর জনেই প্রদযাজে। জালয, িম ৃ

ও বদণৃ লনলবৃদেদষ এদয ককাদনা যারযমে কনই। আল্লাি যা‘আিা স্বীয় গ্রদন্থ 

কঘাষণা কদরন:  

َنا َولََقدي ﴿ مي مي  َءاَدمَ  بَِن   َكرَّ ِ  ِف  وَََحَليَنَٰه  َب 
رِ  ٱلي َحي

م َوٱۡلي ِنَ  َوَرزَقيَنَٰه  َِبَِٰت  م  ي  مي  ٱلطَّ ليَنَٰه  َٰ  َوفَضَّ  ىلَعَ
ني  َكثرِي   ِمَّ َنا م  ِضياٗل  َخلَقي  [٠٣: االرساء] ﴾٧٠ َتفي

“আর আলম কযা আেম সন্তানদের সম্মালনয কদরলছ এবং যাদেরদক স্থদি ও 

সমুদদ্র বািন লেদয়লছ এবং যাদেরদক লেদয়লছ উিম লরলযক। আর আলম যা সৃলি 

কদরলছ যাদের কেদক অদনদকর উপর আলম যাদেরদক মযৃাো লেদয়লছ।” [সূরা 

আি-ইসরা, আয়ায: ৭০]  

আেম সন্তাদনর এ সম্মাদনর লবষয়ল  বোপক যো সকি মানুষই এদয 

অন্তৃভুি। আল্লাি লনদজই আপন অনুগ্রদির ছায়া মুসলিম-অমুসলিম সকদির 

জনেই লবসৃ্তয কদরন। কাদজই সকি মানুষদকই লযলন জদি-স্থদি বািন ও 

লরলযক োন কদরন, সকি মানুষদকই আল্লাির সৃলি জিদযর সব লকছুর ওপর 

কেষ্ঠত্ব োন কদরদছন।   
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ইসিাদমর এ েৃলিভলঙ্গল  সকি মানুদষর জনেই প্রদযাজে। ইসিামী েরী‘আদয 

সকি কক্ষদত্রই মানবকুদির প্রলয এ সম্মান রদয়দছ। শুিু যাই নয়, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সকি কো এবং কাদজই এ েৃলিভলঙ্গল র 

প্রলযফিন ঘদ দছ। এ া আমাদের জনে এক মিান ও অননে পন্থা ও পদ্ধলযর 

সন্ধান কেয়, কয পন্থা ও পদ্ধলযদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম স্বীয় 

লবরুদ্ধাচারণকারী ও অস্বীকারকারীদের সাদে আচরণ কদরদছন।   

সকদির সাদেই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ লছি 

সম্মানসূচক। ককাদনা মানুষদক অনোয়ভাদব অপেস্থ করা বা কাদরা প্রলয যুিুম 

করা লকংবা স্বীয় অলিকার কেদক বলঞ্চয করা এবং যার মযৃাোিানী করা নবি 

নয়। এ লবষয়ল  কুরআদন কারীদমর অদনক আয়ায এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবনচলরয কেদক স্পিয ফুদ  উদঠ। আল্লাি যা‘আিা 

বদিন:  

ت ل وا   َوَل ﴿ َس  َتقي مَ  ٱلَِّت  ٱنلَّفي ِ   إِلَّ  ٱهللَّ   َحرَّ َق 
 [٢٥٢: االنعام]  ﴾ بِٱۡلي

“আর নবি কারণ ছাড়া কস প্রাণদক িযো কদরা না, যা আল্লাি িারাম 

কদরদছন।” [সূরা আি-আন‘আম, আয়ায:  ১৫১]  

পলবত্র কুরআদনর এ আদেেল  বোপক অেৃদবািক। কাদজই মুসলিম এবং 

অমুসলিম সকি মানব প্রাণই এিাদন উদদ্দেে। অযএব ইসিাদমর আেি যো 

ইনসাফ ও নোদয়র বাস্তবায়নও সািারণভাদব সকদির জনেই সমানভাদব 

প্রদযাজে িদব। িমৃ ও বণৃ লবদবচনায় এিাদন যারযমে করা যাদব না। 

ইমাম কুরযবী রি. বদিন, এ আয়াদয আল্লাি কযৃৃক িারাম িওয়া প্রাণদক 

িযো করদয লনদষি করা িদয়দছ। চাই কসল  মু’লমদনর প্রাণ কিাক বা চুলিবদ্ধ 
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অমুসলিদমর। যদব যলে কাদরা িারা এমন ককাদনা কাজ সংিলঠয িয়, যার 

েরুন যাদক িযো করা ওয়ালজব কস া লভন্ন বোপার।13 অযঃপর লযলন একালিক 

িােীস উদল্লি কদরদছন। কযমন, 

আবু বকর রালেয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কেদক 

বণৃনা কদরন, নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন, 

َم اّلله َعلَيِْه اْْلَنَّةَ  »  . «َمْن َقتََل ُمَعاِهداً ِِف َغرْيِ ُكنِْهه، َحرَّ

“কয বেলি ককাদনা চুলিবদ্ধদক অনোয়ভাদব ককাদনা কারণ ছাড়া িযো কদরদছ, 

আল্লাি যার উপর জান্নাযদক িারাম কদর লেদয়দছন।”14   

ইসিামী েরী‘আদয সকি কেলণর মানুদষর প্রলয সবৃপ্রকার যুিুম  লনলষদ্ধ। আর 

এ লনলষদ্ধকরণ অিলণয আয়াদয কারীমাি ও িােীদস নববী িারা প্রমালণয এবং 

এ লবিান লকয়াময পযৃন্ত বিবৎ োকদব। আল্লাি যা‘আিা লকয়াময লেবদস 

বান্দার লিসাব-লনকাদের পলরলস্থলয বণৃনা করদয লিদয় বদিন:  

َٰزِينَ  َونََضع  ﴿ يَمَو َط  ٱل لَم   فَاَل  ٱليِقَيََٰمةِ ِۡلَويمِ  ٱليقِسي س   ت ظي  [٤٠: االنبياء] ﴾ ا  َشيي  َنفي

“আর লকয়ামদযর লেন আলম নোয়লবচাদরর মীযানসমূি স্থাপন করব। সুযরাং 

কাদরা প্রলয ককাদনা অলবচার করা িদব না।” [সূরা আি-আলম্বয়া, আয়ায: ৪৭] 

                                                           
13 কুরযুবী (اْلامع ألحَكم القرآن) ৭ম িণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩২ (মুিাম্মে ইবন আিমে আি আনসারী 

আি িাযরাজী আি মাদিকী আি কুরযুবী, লবিোয মুফাসসীর, (اْلامع ألحَكم القرآن) নামক 
গ্রদন্থর প্রদণযা। মৃযুে: ৬৭১ লিজরী। অলিকযর জানদয কেিুন- ( األعالمالزريلك    ৫ম িণ্ড, 

পৃষ্ঠা ৩২২। 
14 আবু োঊে, িােীস নং ২৭৬০। নাসায়ী, িােীস নং ৪৭৪৭। মুসনাদে আিমে, িােীস নং 

২০৩৯৩। োদরমী, িােীস নং ২৫০৪। 
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এিাদনও নোলবচাদরর এ লবিানল  সািারণভাদব বলণৃয িদয়দছ। ককাদনা েযৃযুি 

িয় লন। কাদজই কসলেন ককাদনা মানবাযার প্রলযই যুিুম করা িদব না। চাই 

কসই মানবাযা আল্লািদয লবশ্বাসী কিাক বা কালফর কিাক, মুসলিম বা নাসরানী, 

ইয়ািূেী লকংবা আদরা যয একদঘদয় বা লভন্ন লচন্তািারী কিাক না ককন কাদরা 

প্রলযই যুিুম করা িদব না। লনশ্চই যুিুম িুবই জঘনে কাজ, আল্লাি যা‘আিা 

লনজ ও লনজ বান্দাদের জনে যুিুম লচরযদর িারাম কদর লেদয়দছন। আবু যর 

লিফারী রালেয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কেদক িােীদস 

কুেসী বণৃনা কদরন, আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

ماً فاََل َتَظالَُمْوا» ، َو َجَعلْتُُه بَيْنَُكْم حُمَرَّ لَْم ىلَعَ َنْفِِسْ ْمُت الظُّ ْ َحرَّ  .«يَا ِعبَاِدْي، إِين 

“কি আমার বান্দারা আমার লনদজর জনে যুিুমদক িারাম কদরলছ এবং কযামাদের 

মদিেও যা লচরযদর িারাম কদরলছ, কাদজই কযামরা পরস্পর এদক অদনের 

উপর যুিুম কদরা না”15    

এ াই িদে মানুদষর বোপাদর ইসিাদমর প্রকৃয েৃলিভলঙ্গ। এ া আয-উপিলব্ধ, 

সম্মান এবং মযৃাোকর েৃলিভলঙ্গ এবং বোপাদর কযই না হৃেয়গ্রািী ও মিৎযর 

পন্থা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আমাদেরদক লেক্ষা লেদয়দছন 

যিন যার পাে লেদয় একজন ইয়ািূেীর েবদেি অলযক্রম করলছি। ইমাম 

মুসলিম রি. ইবন আবী িাইিার সূদত্র বণৃনা কদরন, 

                                                           
15. সিীি মুসলিম (كتاب الرب والصلة واآلداب: باب حتريم الظلم); মুসনাদে আিমে, িােীস নং 

২১৪৮৫; সিীি বুিারী, িােীস নং ৪৯০ ( األدب املفردِف  ); ইবন মাজাি, িােীস নং ৬১৯; 

বায়িাকী, িােীস নং ৭০৮৮ (ِف شعب اإليمان); সুনান কুবরা িােীস নং ১১২৮৩। 
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نه »
َ
: لَُهَما فَِقيَل . َفَقاَما. َجنَاَزة   بِِهَما َفَمرهْت . بِالَْقاِدِسيهةِ  ََكنَا ُحنَيْف   بْنَ  َسْهَل  وَ  َسْعد   ْبنَ  قَيَْس  أ

ْهِل  ِمنْ  إِنهَها
َ
رِْض  أ

َ
: فَِقيَل . َفَقامَ  َجنَاَزة   بِهِ  َمرهْت  وسلم عليه اهلل صىل اّلل   رَُسوَل  إِنه : َفَقاال. األ

لَيَْسْت " َفَقاَل . َيُهوِديه  إِنههُ 
َ
 .«َنْفساً  أ

“কায়স ইবন সা’ে ও সািি ইবন হুনালয়ফ েু’জনই কাদেলসয়ায় অবস্থান 

করলছদিন। যাদের পাে লেদয় একল  জানাযা যালেি। এদয যারা েু’জনই 

োাঁলড়দয় কিদিন। যিন যাদেরদক বিা িদিা কয, এ জানাযাল  একজন 

কাদেলসয়াবাসীর। যাাঁরা েু’জনই বিদিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর পাে লেদয় একল  জানাযা যালেি, লযলন োাঁলড়দয় লিদয়লছদিন। 

যিন যাাঁদক বিা িদয়লছি জানাযাল  ইয়ািূেীর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম বদিলছদিন, কস লক মানুষ নয়?” 

নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম প্রেলেৃয এ পন্থা বা অবস্থানল  লক কেষ্ঠযম 

নয়?  

এ াই িদে শুিুমাত্র একজন মানুষ লিদসদব মানুদষর প্রলয ইসিাদমর েৃলিভলঙ্গ।  

লনশ্চয়ই রাসুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম উপদরাি অবস্থান বা আচরদণর 

িারা সকি কেলণর মানদষর জনে মুসলিমদের হৃেযদি আয-উপিলব্ধ এবং 

সম্মাদনর বীজ বপন কদরদছন এবং এরূপ সম্মানসূচক আচরণ লযলন 

সািারণভাদবই কদরদছন, যার (ঐ ইয়ািূেীর) আিাো ককাদনা নবলেদিের জদনে 

নয়। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনদজ কদরদছন এবং অনেদের 

এরূপ করার আদেে লেদয়দছন -একো জানার পরও কয, ঐ কিাকল  একজন 

ইয়ািূেী লছি।  
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যািদি আমরা কেিদয কপিাম কয, ঐ সমস্ত ইয়ািূেী যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সমদয় লছি -যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সযে রাসূি িওয়ার আয়াযসমূি (লনেেৃানাবিী) কেদিদছ এবং 

অিণ্ডনীয় েিীিাবিী ও উজ্জিযর সুষ্পি প্রমাণালে শুদনদছ। যার পরও যারা 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইস সািাম-এর ওপর ঈমান আদন লন; বরং যারা 

নানানভাদব আক্রমণ কদর যাাঁদক কিনস্থা কদরদছ। ইয়ািূেীদের এযসব 

আপসিীনযা ও একগুদয়লমর পরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

যাদেরই একজন অিোয বেলির েবদিদের সম্মাদন োড়াাঁদিন অেচ কস ককাদনা 

প্রলসদ্ধ কিাক লছি না, যলে িদযা যািদি যার বেপাদর িােীদসর বাণীদয নাম 

বেলযদরদক শুিু “একজন ইয়ািূেী” বিা িদযা না। কস কিনই মুসলিমদের 

পলরলচয লছি না। এসব লকছুই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

সদবৃািম চালরলত্রক নবলেি নব লকছুই নয়। ঐ ইয়ািূেীর অপ্রলসদ্ধ িওয়ার এ াও 

এক া প্রমাণ কয, সািাবাদয় ককরাম রালেয়াল্লাহু ‘আনহুম যাদক লচলিয কদরদছ 

যার ইয়াহুলেদত্বর নবলেিে লেদয়, যার নাম লেদয় নয়। অযঃপর যাাঁর োাঁড়াদনাদক 

“কস লক একজন মানুষ নয়” কো িারা প্রযেয়ন কদরদছন, নবিযা লেদয়দছন ও 

েৃঢ় কদরদছন; লকন্তু লযলন ঐ ইয়ািূেীর ককাদনা লবদেষ কেষ্ঠদত্বর কো উদল্লি 

কদরন লন।  

এ াই িদে েীন ইসিাদম একজন মানুষ লিদসদব মানুদষর প্রকৃয মূিোয়ন। 

(এবং এ াই িদে ইসিামী েরী‘আদয মানব মূিোয়দনর মূি েৃলিভলঙ্গ।)  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক এ সম্মান সূচক োাঁড়াদনা 

সামানেযম সমদয়র জনে লছি না; বরং েবদেিল  অেৃেে িওয়া পযৃন্ত লবিলম্বয 

িদয়লছি।  
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জাদবর ইবন আবু্দল্লাি সূদত্র ইমাম মুসলিম রি. বণনৃা কদরন, 

 . «قَاَم انلَِِّبُّ  َواَْصَحابُُه ِْلَنَاَزِة َيُهوِْديٍّ َحّته تََوارَت»

“রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এবং যাাঁর সািাবীিণ এক ইয়ািূেীর 

েবদেদির সম্মাদন েবদেিল  অেৃেে িওয়া পযৃন্ত োাঁলড়দয়লছদিন।”16   

আমার িারণা মদয ইয়ািূেীর জানাযা অলযক্রম করা এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও যাাঁর সািাবীিদণর েবদেি েৃলিদিাচর িওয়া পযৃন্ত 

োাঁলড়দয় োকার মিৎ ও উোর মদনাভাবল  সকি সািাবাদয় ককরাম ও 

যৎপরবযৃী মুসলিমদের হৃেদয় এ সুেৃঢ় কচযনা জাগ্রয কদরদছ কয, ইসিাম 

একজন মানুষদক শুিু মানুষ িওয়া লিদসদব যার যোদযািে মযৃাো কেয় এবং 

সম্মাদনর কচাদি কেদি। পরবযৃীদয কাদয়স ইবন সা‘ে17 এবং সািি ইবন 

হুনাইফ18 রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কযৃৃক একজন (মজুসী) অলেপূজদকর েবদেদির 

                                                           
16. সিীি মুসলিম (كتاب اْلنائز: باب القيام للجنازة) িােীস নং ৯৬০; নাসায়ী িােীস নং ১৯২৮; 

আিমে িােীস নং ১৯২৮, সুনাদন বায়িাকী, িােীস নং ৬৬৭০। 
17. কাদয়স ইবন সা‘ে ইবন উবাোি, আরদবর লবচক্ষণযম বেলিদের একজন। সমর ককৌেদি 

পারেেৃী, অযেন্ত সম্ভ্রান্ত বংদের কিাক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর 
পক্ষ কেদক প্রোসলনক োলয়ত্ব পািন কদরদছন। মক্কা লবজদয়র লেন রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু 
আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাাঁদকই পযাকাবািী কদরলছদিন। লযলন ৫৯ মযান্তদর ৬০ লিজরীদয 
মৃযুেবরণ কদরন। অলিকযর জানদয কেিুন: ، و ابن حجر : اإلصابة،  262| ٤-ابن األثري: أسد الغابة 

.353\3 –( ، وابن عبد الرب: االستيعاب1717الرتمجة رقم ) 
18. সািাি ইবন হুনাইফ বের যুদদ্ধ অংেগ্রিণ কদরলছদিন। সবৃক্ষণ রাসুিুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর সাদে োকদযন এবং ওহুদের যুদদ্ধও সুেৃঢ় লছদিন। আিী 
রালেয়াল্লাহু ‘আনহু মেীনা কছদড় বসরায় যাওয়ার সময় যাাঁদক মেীনায় প্রলযলনলি লিদসদব 
করদি কিদিন। লযলন উষ্ট্রীর যুদদ্ধ আিী রালেয়াল্লাহু ‘আনহুর সাদে অংে গ্রিণ কদরন। 
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সম্মাদন োাঁড়াদনার মািেদম ইসিাম কযৃৃক প্রেি এ সম্মাদনর লবষয়ল ই 

বাস্তবালয়য িদয়দছ।   

আর মাজুসী িদিা যারা ককাদনা কমৌলিক বা আসমানী লকযাবিারী নয় যারা েীন 

ইসিাদমর সমূ্পণৃ লবপরীযমুিী লবশ্বাদস লবশ্বাসী; বরং যারা ইসিাম লবদরািী 

যুদ্ধবাজ সম্প্রোয়। এযেসদেও সািাবীিণ ইসিাদমর মানব মূিোয়দনর িারাদক 

অবোিয করদিদছন। ককননা যাাঁরা ইয়ািূেীর েবদেিদক সম্মান কেলিদয়দছন 

এবং যার সম্মাদন োলড়দয়দছন। এ াই িদে অমুসলিমদের কক্ষদত্র আমাদের 

মুসলিমদের েৃলিভলঙ্গ। আর এ াই িদে কসই মিৎ মূিনীলয যা মুসলিমিণ 

অমুসলিমদের সাদে আচরদণর বোপাদর লনদজদের মদিে কপাষণ কদর।  

অযঃপর লবশ্বাদসর জিদয যারা মুসলিম সম্প্রোদয়র লবদরাদ্ধাচরণ কদর ও লভন্ন 

নীলয অবিম্বন কদর যাদের বোপাদর ইসিাদমর আদরকল  েৃলিভলঙ্গ িদে এ কয, 

মানুদষর মদিে পারস্পলরক মদযর লভন্নযা োকদযই পাদর। এ া িুবই স্বাভালবক, 

সম্ভাবে বরং অলনবৃায লবষয়। ককননা কিদনাই এমন ককাদনা যামানা পাওয়া যায় 

লন যিন ককাদনা একল  ইসুেদয সকি ‘আদিমিণ ঐকমযে কপাষণ করদযন। 

অযএব উিুলিয়োয (প্রভুত্ব) ও যাওিীে (একত্ববাে) এর মদযা ইসুেদয সমগ্র 

মানব জালযর ঐকেময প্রলযলষ্ঠয িদব এ া লক কদর সম্ভব? আল্লাি যা‘আিা 

বদিন:  

ةٗ  ٱنلَّاَس  ََلََعَل  َربَُّك  َشا ءَ  َولَوي ﴿ مَّ
 
يَتلِفِّيَ  يََزال ونَ  َوَل  َوَِٰحَدٗة   أ  [٢٢٣: هود] ﴾١١٨ ُم 

                                                                                                                             

সবৃদেষ আিী রালেয়াল্লাহু ‘আনহু যাাঁদক ফারদসের িভণৃর লনযুি কদরন। লযলন ৮৮ 
লিজরীদয কুফায় মৃযুেবরণ কদরন। অলিকযর জানদয কেিুন: 

 –( ، وابن عبد الرب: االستيعاب5333، و ابن حجر : اإلصابة، الرتمجة رقم ) 333| 2-ابن األثري: أسد الغابة 
3\333. 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    31  

“যলে কযামার রব চাইদযন যদব সকি মানুষদক এক উম্মদয পলরণয করদযন। 

লকন্তু যারা পরস্পর মদযালবদরািকারী রদয় কিদছ।” [সূরা িূে, আয়ায: ১১৮] 

কাদজই মুসলিমিণ এ কো িুব সিদজই কমদন কনন কয, আকীোিিয লেক 

কেদক লভন্ন মযাবিম্বী োকদযই পাদর এবং যারা একোও জাদন কয, এদের 

েুলনয়া কেদক লবিুপ্ত করাও একেম অসম্ভব। এজদনেই মুসলিমিণ 

লবরুদ্ধবােীদের সাদে স্বাভালবকভাদবই সিাবস্থান কমদন কনয় এবং এ জদনেই 

ইসিামী েরী‘আয অমুসলিম সম্প্রোদয়র সাদে সদবৃািম, প্রজ্ঞাপূণৃ ও সুষ্পি 

আচরণ পলরকাঠাদমা প্রেেৃন কদর। 

অযএব, এ প ভূলমগুদিাদয িক্ষে করদি এ াই প্রযীয়মান িয় কয, মুসলিম 

সম্প্রোয় এ কো েৃঢ়ভাদব লবশ্বাস কদর কয, লকয়ামদযর লেবদস লিসাদবর 

ফয়সািা একমাত্র আল্লাি যা‘আিারই িাদয। ককাদনা বেলি যলে ঈমান বা 

কুফুরদক গ্রিণ করদয চায় কস া যার ওপরই বযৃাদব এবং প্রলযোন লেবদস 

স্বীয় রদবর লনক  যারই লিসাব লেদয িদব। মুসলিমদের লচন্তার জিদয যলে 

আপলন পলর্রষমন কদরন যািদি এমন একজন মুসলিম ো‘ঈ যো েীদনর পদে 

আহ্বানকারী বেলিও পাদবন না, লযলন লভন্ন মযাবিম্বীদের ইসিাদমর ছায়াযদি 

আসা বা যাদের েীন পলরবযৃন করার বোপাদর বি প্রদয়াদির মানলসকযা 

কপাষণ কদরন। আল্লাি যা‘আিা বদিন,  

ۡرِض  ِف  َمن ٓأَلَمنَ  َربَُّك  َشا ءَ  َولَوي ﴿
َ مي  ٱۡلي ُّه  ا   لك  نَت  مَجِيعا

َ
فَأ
َ
رِه   أ َٰ  ٱنلَّاَس  ت كي ون وا   َحتَّ ِمنِّيَ  يَك  ؤي  م 

 [٢٢: يونس] ﴾٩٩

“আর যলে কযামার রব চাইদযন, যদব জলমদনর সকদিই ঈমান আনয। যদব 

লক যুলম বািে করদব, যাদয যারা মু’লমন িয়?” [সূরা ইউনুস, আয়ায: ৯৯]  



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    32 
 

মুসলিমদের মদিে িক্ষে করার মদযা যাৎপযৃপূণৃ লবষয় িদে কয, যাাঁরা িুব 

সিদজই অমুসলিমদের কাদছ লনদজদের সুষ্পিযম েীদনর োওয়ায লনদয় কপৌঁদছ 

কযদয পাদর। আর এমযাবস্থায় যলে অমুসলিমদের লবরূপ প্রলযলক্রয়া েীলন 

োওয়াযদক বািাগ্রস্তও কদর যবুও ককাদনা ো‘ঈ কযৃৃক যারা লজজ্ঞালসয িদব না 

বা ককউ যাদের কাদছ নকলফয়য যিব করদব না। আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

لِ  َجََٰدل وكَ  ِإَون﴿ لَم   ٱهللَّ   َفق  عي
َ
َمل ونَ  بَِما أ م   ٱهللَّ   ٦٨ َتعي مي  َُييك  نت مي  فِيَما ٱليقَِيََٰمةِ يَويمَ  بَييَنك   ك 

ونَ  فِيهِ   [٢٢  ،٢٣: احلج] ﴾٦٩ ََّتيَتلِف 

“আর যারা যলে কযামার সাদে বাকলবযণ্ডা কদর, যািদি বি, ‘কযামরা যা কর, 

কস সম্পদকৃ আল্লাি সমেক অবলিয। কযামরা কয লবষদয় মযদভে করছ, আল্লাি 

কস লবষদয় লকয়ামদযর লেন ফয়সািা কদর কেদবন।” [সূরা আি-িজ: ৬৮-৬৯] 

এ িলজক যো কযৌলিকযা এবং ইসিামী েরী‘আদয সকি মানবপ্রাণদক 

যদোপযুি মূিোয়ন বাস্তবযার কারদণ এবং আল্লাি যা‘আিা কযৃৃক সকি 

আেম সন্তানদক সৃলির কসরা কঘাষনার কারদণ ইসিামী েরী‘আদয মানব কেষ্ঠযে 

এবং মিত্ব বজাদয় অদনক ের‘ঈ লবিান বলণৃয িদয়দছ। লবদেষয আেি 

(নোয়পরায়নযা), রিময (অনুগ্রি), উিফয (অনুরাি), যা‘আরুফ (পলরলচলয বা 

সামালজক লেিাচার) ইযোলে। এছাড়াও অননে ও উিম চলরদত্রর অদনক নবলেিে 

রদয়দছ। 

এ সকি লবলি-লবিানগুদিা সািারণভাদব বলণৃয িদয়দছ, যা মুসলিম-অমুসলিম 

সকিদকই পলরদবিন কদর। কাদজই জালয, িমৃ, বণৃ লনলবৃদেদষ সকদির সাদেই 

চালরলত্রক মািাদযের পরাকাষ্ঠা প্রেেৃন করদয িদব। এ াই ইসিাদমর লেক্ষা।  
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আর ইয়ািূেী সম্প্রোয় কযৃৃক যাদের িমৃগ্রন্থ যাওরাযদক লবকৃয কদর উিম 

আচরণদক শুিুমাত্র লনদজদের মদিে সীমাবদ্ধকরণ এবং অনেদের কক্ষদত্র সকি 

প্রকার ধ্বংসাযক কমৃযজ্ঞদক নবিযা োদনর মদযা িলিৃয কাজ উম্মদয 

মুসলিমাদয কিনও সম্ভবপর িদব না।  

আমাদের ইসিামী েরী‘আদয রিময যো েয়া ও অনুগ্রদির েৃিাদন্ত আল্লাি 

যা‘আিা বদিন, 

ريَسليَنََٰك  َوَما  ﴿
َ
َةٗ  إِلَّ  أ  [٢٣٠: االنبياء] ﴾١٠٧ ل ِليَعَٰلَِمّيَ  رََحي

“আর আমরা কযা কযামাদক রিমযস্বরূপ কপ্ররণ কদরলছ।” [সূরা আি-আলম্বয়া, 

আয়ায: ১০৭] 

এিাদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলিস সািাদমর রিমযস্বরূপ কপ্রলরয িওয়ার 

লবষয়ল  শুিুমাত্র মুসলিমদের জনে লনলেৃি নয়; বরং িমৃীয় মযপােৃকে ও কক্ষত্র 

লবদেষ উগ্রযা োকা সদযেও সকি মানবদিালিই এ রিমদযর অন্তভুৃি।  

আর যা‘আরুফ (পরস্পর পলরলচলয বা সামালজক লেিাচার) এর েৃিাদন্ত আল্লাি 

যা‘আিা বদিন 

َها﴿ يُّ
َ
أ م إِنَّا ٱنلَّاس   َيى َنَٰك  ِن َخلَقي نَثَٰ  َذَكر   م 

 
مي  َوأ وٗبا وََجَعليَنَٰك  ع   ﴾ ِِلََعاَرف و ا    َوَقَبا ئَِل  ش 

 [  ٢٣: احلجرات]

“কি মানুষ, আমরা কযামাদেরদক এক নারীও এক পুরুষ কেদক সৃলি কদরলছ 

আর কযামাদেরদক লবলভন্ন জালয ও কিাদত্র লবভি কদরলছ। যাদয কযামরা 

পরস্পর পলরলচয িদয পার।” [সূরা আি-হুজুরায, আয়ায: ১৩] 

অত্র আয়াদযর আলঙ্গদক এ কোই প্রলযয়মান িয় কয, যা‘আরূফ যো পরস্পদর 

সামালজক লেিাচার সুন্দর করার লবষয়ল ও লনলেৃি ককাদনা সম্প্রোদয়র কক্ষদত্র 
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সীমাবদ্ধ রািা যাদব না; বরং কচিা করদয িদব যাদয সকি জালয ও কিালিদক 

কযন পারস্পলরক পলরলচলয ও সু-সম্পকৃ স্থাপদনর আওযায় আনা যায়। আল্লাি 

যা‘আিা লনদজই কযা স্বীয় অনুগ্রদি জলমদন অবস্থানরয সকি মানুদষর লরলযদকর 

লনশ্চয়যা লেদয়দছন ও জলমদনর সকি লকছুদক লনদজদের প্রদয়াজদন মানুদষর 

অনুিয কদর লেদয়দছন এবং এদয লযলন মুলমন ও কালফর িওয়ায় ককাদনা 

যারযমে রাদিন লন। আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

لَمي ﴿
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ  أ رَ  ٱهللَّ م َسخَّ ا لَك  ۡرِض  ِف  مَّ

َ ليَك  ٱۡلي رِ  ِف  ََتيرِي َوٱليف  َحي
رِهِۦ ٱۡلي مي

َ
ِسك   بِأ َما ءَ  َوي مي  ٱلسَّ

ن
َ
ۡرِض  ىلَعَ  َتَقعَ  أ

َ َ  إِنَّ  بِإِذينِهِۦ    إِلَّ  ٱۡلي  [  ٢٥: احلج] ﴾٦٥ رَِّحيم   لََرء وف   بِٱنلَّاِس  ٱهللَّ

“যুলম লক িক্ষে কর না কয, জলমদন যা লকছু আদছ এবং কনৌযানগুদিা, যা যাাঁরই 

লনদেৃদে সমুদদ্র লবচরণ কদর সবই আল্লাি কযামাদের জনে অনুিয কদর 

লেদয়দছন। আর লযলনই আসমানদক আ দক করদিদছন, যাদয যাাঁর অনুমলয ছাড়া 

যা জলমদনর উপর পদড় না যায়। লনশ্চয় আল্লাি মানুদষর প্রলয বড়ই করুণাময়, 

পরম েয়ািু।” [সূরা আি-িজ, আয়ায: ৬৫] 

উি আয়াদয নদভামণ্ডি, ভূমণ্ডি এবং জিরালেদক অনুিয কদর কেওয়ার 

লবষয়ল  সকি মানুদষর জনেই অবিালরয। আর এ আয়াদযর চূড়ান্ত মন্তদবে এ 

কোই স্পি িয় কয, জালয, িমৃ, বণৃ লনলবৃদেদষ সকি মানুদষর জনেই 

সািারণভাদব সিানুভূলয ও অনুগ্রি প্রদযাজে। যাওরাযদক লবকৃযকারী 

ইয়ািূেীদের মদযা স্ব-সম্প্রোদয়র সাদে উিম আচরণ আর লভন্ন সম্প্রোদয়র 

কক্ষদত্র ধ্বংসাযক কাদজর নবিযা ইসিাম কেয় না।  

আর ক্ষমার েৃিাদন্ত আল্লাি যা‘আিা বদিন : 
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و ا  ﴿ فَِرة   إىَِلَٰ  َوَسارِع  ِن َمغي مي  م  ب ِك  َها وََجنَّةٍ  رَّ َمََٰوَٰت   َعريض  ۡرض   ٱلسَّ
َ تي  َوٱۡلي ِعدَّ

 
تَّقِّيَ  أ ِينَ  ١٣٣ لِليم   ٱَّلَّ

ونَ  ا ءِ  ِف  ي نفِق  َّ ا ءِ  ٱلَّسَّ َّ َِٰظِمّيَ  َوٱلَّضَّ ِبُّ  َوٱهللَّ   ٱنلَّاِس   َعنِ  َوٱليَعافِّيَ  ٱليَغييَظ  َوٱليَك حي  ُي  يم   ِسنِّيَ ٱل
 [٢٣٤  ،٢٣٣: عمران ال] ﴾١٣٤

“আর কযামরা দ্রুয অগ্রসর িও কযামাদের রদবর পক্ষ কেদক মািলফরায ও 

জান্নাদযর লেদক, যার পলরলি আসমানসমূি ও জলমদনর সমান, যা মুিাকীদের 

জনে প্রস্তুয করা িদয়দছ। যারা সুসমদয় ও েুঃসমদয় বেয় কদর এবং কক্রাি 

সংবরণ কদর ও মানুষদক ক্ষমা কদর। আর আল্লাি সৎকমৃেীিদের 

ভাদিাবাদসন।” [সূরা আদি ইমরান, আয়ায: ১৩৩-১৩৪]  

ক্ষমা মু’লমদনর নবলেিে আর উি আয়াদয কয ক্ষমার কো বিা িদয়দছ কস া শুিু 

মু’লমনদের জনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এিাদন ক্ষমা েব্দল  বোপকাদেৃ বেবহৃয 

িদয়দছ যা  মুসলিম-অমুসলিম সকদির জনে প্রদযাজে। 

আদরা গুরুত্বপূণৃ কো িদে কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যিন 

নোয়পরায়নযার লবিান বণৃনা কদরদছন, যিন লযলন এ াদক শুিু মু’লমনদের 

জনে বা মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রোদয়র সম্ভ্রান্ত বেলিদের জনেই লনিাৃরণ বা 

সীমাবদ্ধ কদরন লন; বরং লযলন উিুদ্ধ কদরদছন এবং আদেে লেদয়দছন এ কোর 

কয, নিণেযম বেলির জনেও নোয়লনষ্ঠা প্রেেৃন করদয িদব। আল্লাি যা‘আিা 

বদিন: 

مي  َوَل ﴿ مٍ  ان  َشَن  ََييرَِمنَّك  ى  قَوي لَّ  ىلَعَ
َ
ِدل وا    أ ِدل وا   َتعي وَ  ٱعي قيَرب   ه 

َ
َوىَٰ   أ وا   لِلتَّقي َ   َوٱتَّق  َ  إِنَّ  ٱهللَّ  ٱهللَّ

ر  َمل ونَ  بَِما َخبرِي   [٣: دةاملائ] ﴾َتعي

“ককাদনা কওদমর প্রলয েত্রুযা কযন কযামাদেরদক ককাদনাভাদব প্রদরালচয না 

কদর কয, কযামরা ইনসাফ করদব না। কযামরা ইনসাফ কর, যা যাকওয়ার 
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লনক যর এবং আল্লািদক ভয় কর। লনশ্চয় কযামরা যা কর, আল্লাি কস লবষদয় 

সলবদেষ অবলিয।” [সূরা আি-মাদয়ো, আয়ায: ০৮] 

অনুগ্রি, অনুরাি, ইনসাফ এবং সিনেীিযার এ াই িদে কসই প্রালন্তক েৃলিভলঙ্গ 

যা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সুমিান চলরত্র মািুয ৃ

আমাদেরদক লেক্ষা কেয়। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম জীবদনর 

প্রলযল  পযৃাদয় ইসিামী েরী‘আদযর উলল্ললিয লবষয়গুদিা অনুসরণ কদরদছন।  

ইসিাদমর এ েৃলিভলঙ্গর সবদচদয় ককৌযূিদিাদ্দীপক কো িদে এ কয, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ মলিমালিয চলরত্র মািুযৃ এমন এক সমদয় 

কদর কেলিদয়দছন, কয সমদয়র সভেযম রাজনেবিৃ এবং সম্ভ্রান্ত বংেীয়দের 

কেদকও এ া  েুষ্প্রাপে লছি। 

আর এ লবষদয় আদরা সুষ্পি িারণা কপদয চাইদি পাঠকবৃদন্দর জনে এ াই 

যদেি কয, যারা কসই লবকৃয যাওরায গ্রন্থ যা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর যুদিও লছি এিনও রদয়দছ -যার লকছু লবলি-লবিান ও রীলয-

নীলযর প্রলয এক ু েৃলিপায করদবন। যািদি পাঠক সুষ্পিযই েরী‘আদয 

ইসিালময়াি এবং মানব উদ্ভালবয লভলিিীন মযবাে, যা মূি যাওরায গ্রদন্থ 

অনুপ্রদবে করা িদয়দছ -যার মদিে লবস্তর ফারাক উপিলব্ধ করদয পারদবন।  

যো (سفر يشوع)19 লজহুদো নামক গ্রদন্থর লকছু অংে যুদি িরলছ যাদযই 

ইয়ািূেী সম্প্রোদয়র অনেদের সাদে আচরণ পদ্ধলয লকরূপ লছি যার একল  

রূপদরিা প্রকাে পাদব:  

                                                           
19.

 উদল্লিে কয, سفر يشوع (লজহুদোর বই) এল  মূিয ইবরানী ভাষায় রলচয বনী ইসরাঈি 
সম্প্রোদয়র এক িমৃাদযাদ্ধার লেদক সম্পলকৃয গ্রন্থ। যার নাম লছি نون بن يشوع  মূসা 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%B9
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“লজহুদোয় এবং ইসরাঈলি নসনেরা নািীে কেদক উজিুদনর লেদক রওয়ানা কদর 

উজিুন নিরীল  অবদরাি করি। যার অলিবাসীদের সাদে যুদদ্ধ লিপ্ত িদয় এ 

লেনই যাদের ওপর লজহুদোয় বালিনী কযৃৃত্ব গ্রিণ করি এবং নিরবাসীদক 

ধ্বংসাযকভাদব েমন করি। প্রদযেদক যরবারী লেদয় েফারফার ফায়সািা গ্রিণ 

করি। কযমন া কদরলছি পূদবৃ িািীে নিরীদয। অযঃপর লজহুদোয় যার 

বালিনী লনদয় উজিুন কেদক লিবরুদনর লেদক লফরি এবং কসিাদন যার 

অলিবাসীদের ওপর আক্রমন কদর যাদের ওপর কযৃৃত্ব গ্রিণ করি। লিবরুন ও 

যার আদেপাদের জনপে ধ্বংস করার পাোপালে লিবরুদনর োসকসি সকি 

জনদিালিদক িযো করি। এমনলক উজিুদনর মদযা এিাদনও অশ্বগুদিাও 

যাদের িায কেদক পলরত্রাণ পায় লন। অযঃপর লজহুদোয় োবীর নিরীর লেদক 

প্রযোবযৃন কদর যাদের ওপর আক্রমন কদর কযৃৃত্ব গ্রিণ কদর লনি এবং 

আেপাদের জনবসলযসি পুদরা এিাকা ধ্বংস করি ও যাদের োসকসি 

সকিদক িযো করি। এিাদনও অশ্বসমূিও পলরত্রাণ পায় লন। কমা কো: োবীর 

নিরী ও যার োসদকর ওপর কস আচরণই করা িদিা কযমনল  কদরলছি িুবনা 

নিরী ও যার োসদকর সাদে।20 

ইয়ািূেী-লিস্টান কযৃৃক এ িরদণর ধ্বংসাযক পেদক্ষদপর উপমা যুদি যুদি 

অসংিে রদয়দছ। এ সংলক্ষপ্ত গ্রদন্থ কসগুদিার পলরসংিোন  ানা সম্ভব নয়। যবু 

                                                                                                                             

আিাইলিস সািাদমর মৃযুের পর লযলন যার ৮৪ বছর বয়দস বনী ইসরাঈি সম্প্রোদয়র 
কনযৃত্বভার গ্রিণ কদরলছদিন এবং ১১০ বছর পযন্তৃ জীলবয লছদিন। এ পুর ো সময়টুকুই 
সস বিকৃত িনীী ইসরাঈি সম্প্রোয় সম্প্রসারণ যুদদ্ধ ও কসই িদক্ষে অলযবালিয 
কদরদছন। এল  ইসরাঈিীদের লনক  একল  পলবত্রযম গ্রন্থ। উইলকলপলডয়া আরলব ভাসৃন। 

(গুিি অনুসন্ধান) 
  লিিা িদয়দছ: ১০ িণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৯। سفر يوشع ককাদনা সংস্করদণ  سفر يشوع .20



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    38 

 

সামানেযম উপমা কপে করিাম যাদয ইসিামী েরী‘আদযর আযময (মািাযে), 

অনুগ্রি, নোয়-লনষ্ঠা ও সিনেীিযার লবষয়ল  পাঠকবৃদন্দর সামদন প্রলযভায িদয় 

ওদঠ। ককননা আমরা জালন এ েরী‘আয এমন এক সময় আল্লাি যা‘আিা 

কযৃৃক প্রেি িদয়দছ যিন পৃলেবীর প্রাদন্ত প্রাদন্ত এ িরদণর ধ্বংসাযক 

কমৃকাদণ্ডর যীে আকাঙ্ক্ষা এবং িজ্জাষ্কর পেদক্ষদপর ঘনঘ া পলরিলক্ষয 

িলেি।  

অপরাপর িমৃাবিী কেদক ইসিাদমর উোর নীলযর যুিনামূিক পােৃকে ও 

স্বাযলিকযার অেৃ এ নয় কয, ইসিাম লভন্ন িমৃাবিম্বীদেরদক লনদজর প্রলয 

আহ্বান করদয আগ্রিী নয়; বরং মূি লবষয়ল  সমূ্পণৃ লবপরীয। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর চরম েত্রু যারা যাদের েয চক্রান্ত ও 

অপকদমৃর পরও লযলন এ াই প্রােৃনা করদযন কয, যারা যলে ইসিাম গ্রিণ কদর 

লনয! যার লবদেষ েৃিান্ত িদে আবু জািি এবং উমার ইবনুি িািাব-এর জনে 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কো‘আ। যারা ইসিাম ও 

মুসলিমদের কঘার েত্রু। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের জনে 

কো‘আ করদিন, 

 واكن قال اخلطاب بن بعمر أو جهل بأيب إيلك الرجلني هذين بأحب اإلسالم أعز امهلل»
 .«عمر بن اخلطاب إيله أحبهما

“কি আল্লাি, উমার এবং আবু জািি এ েু’জদনর মদিে আপনার লনক  

অলিকযর পছন্দনীয় বেলি িারা আপলন ইসিামদক েলিোিী করুন। অযঃপর 
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বণৃনাকারী বদিন, যলেও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কাদছ 

উমারই অলিকযর পছন্দনীয় লছি।”21 

বাস্তবযা িদে এ কয, অমুসলিমদের েীঘৃকাি িদর আল্লাির রাস্তা কেদক লবমুি 

িদয় োকা এবং েীন ইসিাম লনদয় যাদের নানা লব্রষালন্তর পরও রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর হৃেদয় কিদনা প্রলযদোদির সৃ্পিা জাগ্রয িয় 

লন এবং কিনও লযলন যাদের সাদে ককাদনা প্রকার অপবেবিার বা কূ চাদির 

বাসনাও কপাষণ কদরন লন। মূিযঃ লযলন সমূ্পণৃ এর লবপরীযমুিী লচন্তায় 

উজ্জীলবয িদয়লছদিন। লযলন উপিলব্ধ কদরলছদিন কয, এদের মদনাজিয অসুস্থ 

-এদের লচলকৎসা প্রদয়াজন। এরা লেক্রষান্ত -এদের সুষ্পি প্রমানালেসি সলঠক 

পে কেিাদনা প্রদয়াজন। কাদজই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

এদিন োওয়াযী অলভযান এদের জনে মুলি, সম্মান এবং সলঠক পে প্রালপ্তর 

আদিাকবলযৃকা রূদপ উলেয িদয়দছ।  

এ াই লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর বেলিত্ব, এ াই লছি 

যাাঁর পে ও পদ্ধলয এবং মানুদষর সাদে আচরদণর প ভূলম ও হৃেয়গ্রািী যেে।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সকি অমুসলিদমর কাদছ ইসিাদমর 

োওয়ায কপৌঁছাদনার বোপাদর লছদিন প্রবি আগ্রিী। কসজদনেই লযলন সকি 

ইয়ািূেী-লিিান ও অলেপূজকদের লনক  ইসিাদমর োওয়ায কপৌঁদছ লেদয়দছন। 

োওয়াদযর বোপাদর লযলন সদবৃািম পন্থা অবিম্বদন সো সদবাৃচ্চ প্রদচিা অবোিয 

করদিদছন। যলে কিদনা ককাদনা বেলি বা সম্প্রোয় ইসিাদমর োওয়াযদক 

প্রযোিোন করয -যিন লযলন প্রবি লবমূষ ৃিদয় কযদযন। যাই লযলন কযন এদিন 
                                                           
21. লযরলমযী (كتاب المناقب : باب ف مناقب عمر بن اخلطاب) িােীস নং ৩৮৬৩; আিমে, িােীস 

নং ৫৬৯৬; মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ৪৪৮৫; লমেকায, িােীস নং ৬০৩৬। 
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কারদণ এয া লবমূষৃ ও মমৃপীলড়য না িন কস জনে কুরআদনর আয়ায নালযি 

িদয়দছ। আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

َسَك  َبَِٰخع   لََعلََّك ﴿ لَّ  نَّفي
َ
ون وا   أ ِمنِّيَ  يَك  ؤي  [٣: الشعراء] ﴾٣ م 

“যারা মুলমন িদব না বদি িয়য যুলম আযলবনােী িদয় পড়দব।” [সূরা আে-

শু‘আরা, আয়ায: ০৩] 

অনেত্র আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

َهبي  فَاَل ﴿ َك  تَذي س   [  ٣: فاطر] ﴾َحَسَرٍَٰت  َعلَييِهمي  َنفي

“অযএব, যাদের জনে আফদসাস কদর লনদজ ধ্বংস িদয়া না।” [সূরা আি-

ফালযর, আয়ায: ০৮] 

ককাদনা অমুসলিদমর ইসিাম গ্রিদণ এদিন যীে আকাঙ্ক্ষা োকার পরও 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ইসিাম কবূি করার জনে কাদরা 

ওপর বি প্রদয়ািদক সমেৃন কদরন লন; বরং  

َراهَ  َل  ﴿ ِينِ  ِف  إِكي  [  ١٥٢: ابلقرة] ﴾ٱدل 

“েীন গ্রিদণর বোপাদর ককাদনা জবরেলস্ত কনই।” [সূরা আি-বাকারা, আয়ায: 

২৫৬] 

এ আয়াযদক লযলন স্বীয় জীবদন কমৃপন্থা লিদসদব গ্রিণ কদরদছন। বস্তুয 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদন এ এক লবস্ময়কর ও 

অদু্ভয ভারসামেযার বাস্তবায়ন ঘদ দছ। লযলন যিন কাউদক স্বীয় রব কেদক লনদয় 

আসা সদযের লেদক আহ্বান করদযন যিন লযলন সবৃস্ব লেদয়ই োওয়ায লেদযন; 

লকন্তু কিনই কাউদক লযলন বি প্রদয়াি কদর লনদজর লেদক িালবয করদযন না। 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর আিয বাণীল  কযইনা লচিাকষকৃ 

এবং এ বাণী িারাই সািারণয একজন মানুষ লিদসদব মানুদষর প্রলয রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর েৃলিভলঙ্গও ফুদ  ওদঠ। আবু হুরায়রা 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, লযলন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক 

বিদয শুদনদছন কয, 

ا نَاًرا اْستَْوقَدَ  رَُجل   َكَمثَِل  انلَّاِس  َوَمثَُل  َمثَِل  إِنََّما» َضاَءْت  فَلَمَّ
َ
 وََهِذهِ  الَْفَراُش  َجَعَل  َحْوَلُ  َما أ

َوابُّ  ُعُهنَّ  فََجَعَل  ِفيَها َيَقْعنَ  انلَّارِ  ِِف  َتَقعُ  الَّيِت  ادلَّ نَا ِفيَها َفيَْقتَِحْمنَ  َوَيْغِلبْنَهُ  َيْْنِ
َ
 آُخذُ  فَأ

 .«ِفيَها َيْقتَِحُمونَ  وَُهمْ  انلَّارِ  َعنْ  ِِبَُجِزُكمْ 

“আমার ও কিাকদের েৃিান্ত এমন বেলির নোয়, কয আগুন জ্বািাদিা আর যিন 

যার চযুলেৃক আদিালকয িদয় কিি, যিন পযঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী কযগুদিা 

আগুদন পদড়, যারা যাদয পড়দয িািদিা। যিন কস কসগুদিাদক আগুন কেদক 

বাাঁচাদনার জনে  ানদয িািদিা; লকন্তু যারা আগুদন পুদড় মরি। যদ্রূপ আলম 

কযামাদের ককামদর িদর জািান্নাদমর আগুন কেদক বাাঁচাদয কচিা কলর অেচ 

যারা যাদযই প্রদবে করদব।”22     

এ াই িদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর যত্নেীি এবং েয়াময় 

েৃলিভলঙ্গ, যাদয কদঠারযা ও কস্বোচারীযার কিেমাত্রও লছি না।  

পলরদেদষ আলম পলবত্রযা বণৃনা করলছ কসই মিান সিার লযলন রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক এ মিান চলরত্রমািুয ৃ িারা পলরপূণৃ ও 

মলিমালিয কদরদছন। 

                                                           
22 সিীি বুিারী: (كتاب الرقاق: باب النتهاء عن المعايص) িােীস নং ৬১১৮; সিীি মুসলিম: 

( باب شفقته صىل اهلل عليه وسلم ىلع امته :الفضائل  كتاب  ) িােীস নং ২২৮৪।  
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লিযীয় অিোয় 
অমুসলিমদের স্বীকৃলয  

লকছু প্রলযকূি িারণাগ্রস্থ ও মুসলিমিদণর অন্ধ লবরুদ্ধবােীরা এ কো োবী কদর 

কয, মুসলিমিণ আকীোি যো িমৃ-লবশ্বাদস লভন্নময কপাষণকারীদের সম্পদক ৃ

সমেক জ্ঞায নয়, যাদের অলস্তত্বদক স্বীকার কদর না এবং যাদের েীনদক েীনই 

মদন কদর না। যারা মদন কদর -ইয়ািূেী লিস্টানসি মুসলিমিদণর চারপাদে 

সিাবস্থানকারী অনোনে সম্প্রোদয়র অলস্তত্বদকও মুসলিমরা সিে করদয পাদর না।  

আর আলম বলি লবরুদ্ধবােীদের এ োবীগুদিা সকি জ্ঞানী মিদি পলরলচয 

পলরভাষা “এসক্বায”23 নব লকছুই নয়। এসক্বায িদিা, লনদজর মদিে লবেেমান 

ত্রুল র োয়ভার অদনের ওপর চালপদয় কেওয়ার নাম। যো আরবী প্রবাে বাকে 

রদয়দছ,  

 رمتين بدائها وانسلت

“কস যার লনদজর কোষ-ত্রুল  আমার লেদক ছুাঁদড় কমদর লনদজ ককদ  পড়দিা।”  

কক কাদক স্বীকৃলয কেয় না? 

সূচনািে কেদক ইসিাদমর ঘ নাবিীর লেদক িক্ষে করদিই বুঝা যাদব কক 

কাদক স্বীকৃলয কেয় না এবং কক কাদক অস্বীকার কদর।  

আলম অত্র গ্রদন্থর আিয পৃষ্ঠাসমূদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-

এর চলরদত্রর একল  সমীক্ষা উপস্থাপন করার কচিা করব। ইনোআল্লাি। কযন 

                                                           
23 ‘এসকায’ িদিা এমন একল  প্রলযরক্ষামূিক ককৌেদির নাম, যার িারা বেলি যার 

স্বভাবজায লবদিষমূিক অনোয় ইো বা ত্রুল  অদনের ওপর আদরালপয কদর লনদজদক 
োয়মুি করা অপদচিা কদর।  
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উপদরাি প্রেসমূদির জবাব প্রোন সিায়ক িদয় যায়। আমার সমীক্ষাল  েু’ল  

পলরদেদে লবভি িদব।  

প্রেম পলরদেে: অমুসলিমদের বোপাদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর স্বীকৃলয। 

লিযীয় পলরদেে: অমুসলিমরা লক মুসলিমিদণর বোপাদর জাদন বা স্বীকার কদর? 
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প্রেম পলরদেে 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃকৃ অমুসলিমদের স্বীকৃলয 

এ োশ্বয মিান োওয়াদয ইসিালময়ার প্রােলমক লেনগুদিা কেদকই কুরআন 

মাজীে অবযীণৃ িলেি এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জনে 

পূবৃবযৃী নবীিদণর ঘ নাবিী বণৃনা করা িলেি। আর কুরআন মাজীে ককাদনা 

মন্তবে ছাড়া শুিুমাত্র পূবৃবযৃী নবীিদণর ঘ নাবিী বণৃনাদযই সীমাবদ্ধ োদকলন; 

বরং সবৃো অনোনে নবীিদণর মযৃাো ও কেষ্ঠত্ব উপস্থাপন কদরদছ এবং কস 

কক্ষদত্র ককাদনা একজন নবীর বোপাদরও লভন্নযা কদর লন।  

আর পূবৃবযৃী নবীিদণর বোপাদর িৃিীয এ পন্থা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর মক্কী জীবন কেদক শুরু কদর মাোনী জীবদনও অবোিয লছি। 

এমনলক ইয়ািূেী লকংবা লিস্টানদের সাদে সংঘল য িন্দ্ব ও সংঘাদযর পরও 

কুরআন মাজীে ইয়ািূেী ও লিস্টানদের নবী ঈসা ও মূসা আিাইলিমাস সািাম-

এর মািাযে বণৃনায় লবরয োদক লন। কযমন, মূসা আিাইলি ওয়াসাল্লাম সম্পদকৃ 

কুরআদন বিা িদয়দছ: 

ا﴿ هۥ  بَلَغَ  َولَمَّ دَّ ش 
َ
َتَوىى  أ ٗما َءاَتييَنَٰه   َوٱسي كي ِسنِّيَ  ََنيزِي َوَكَذَٰلَِك  وَِعليٗما   ح  حي يم   [٢٤: القصص] ﴾ٱل

“আর মূসা যিন কযৌবদন পোপৃণ করি এবং পলরণয বয়স্ক িদিা, যিন আলম 

যাদক লবচারবুলদ্ধ ও জ্ঞান োন করিাম। আর এভাদবই আমরা সৎকমৃেীিদের 

পুরস্কার লেদয় োলক।” [সূরা আি-ক্বাসাস, আয়ায: ১৪] 

অনেত্র এদসদছ: 

وَسى  قَاَل ﴿ َطَفييت َك  إِن ِ  َيَٰم  َلَِٰت  ٱنلَّاِس  ىلَعَ  ٱصي ذي  َوبَِكَلَِٰم  بِرَِسَٰ ن َءاتَييت َك  َما   فَخ  ِنَ  َوك   م 
َِٰكرِينَ   [  ٢٤٤: االعراف] ﴾١٤٤ ٱلشَّ
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“লযলন বিদিন, কি মূসা, আলম আমার লরসািায ও বাকোিাপ িারা কযামাদক 

মানুদষর ওপর পছন্দ কদর লনদয়লছ। সুযরাং যা লকছু আলম কযামাদক প্রোন 

করিাম যা গ্রিণ কর এবং কোকর আোয়কারীদের অন্তভুৃি িও।” [সূরা আি-

আ‘রাফ, আয়ায: ১৪৪] 

পলবত্র কুরআদন অনুরূপ উোিরণ অদনক রদয়দছ।  

ঈসা আিাইলিস সািাদমর বোপাদরও পলবত্র কুরআদন অনুরূপ আদিাচনা 

এদসদছ। উোিরণস্বরূপ উদল্লি করা কযদয পাদর: 

ِ  َعبيد   إِن ِ  قَاَل ﴿ َِٰنَ  ٱهللَّ َباَركا  وََجَعلَِن  ٣٠ نَبِي ٗا وََجَعلَِن  ٱليِكَتََٰب  َءاتَى نَ  م  يي
َ
نت   َما أ َصَِٰن  ك  وي

َ
 َوأ

ةِ  لَوَٰ ةِ  بِٱلصَّ َكوَٰ ت   َما َوٱلزَّ را ٣١ َحي ٗا د مي ِت  َوَبرَّ َٰدِلَ ا َجبَّاٗرا ََييَعليِن  َولَمي  بَِو َلَٰم   ٣٢ َشقِي ٗ َّ  َوٱلسَّ  يَويمَ  ىلَعَ
دِلتُّ  وت   َوَيويمَ  و  م 

َ
بيَعث   َوَيويمَ  أ

 
ا أ  [٣٣  ،٣٣: مريم] ﴾٣٣ َحي ٗ

“লযলন বদিন, আলম কযা আল্লাির োস। লযলন আমাদক লকযাব লেদয়দছন এবং 

আমাদক নবী কদরদছন। আলম কযিাদনই োলক, লযলন আমাদক বরকযময় 

কদরদছন। লযলন আমাদক লনদেৃে লেদয়দছন, যযলেন জীলবয োলক যযলেন 

সািায ও যাকায আোয় করদয এবং জননীর অনুিয োকদয। আর আমাদক 

লযলন উদ্ধয ও িযভািে কদরন লন। আমার প্রলয সািাম কযলেন আমার জম 

িদয়দছ, কযলেন মৃযুেবরণ করব এবং কযলেন পুনরুজ্জীলবয িদয় উলিয িব।” 

[সূরা মারইয়াম, আয়ায: ৩০-৩৩] 

অনেত্র আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

َيَٰ  َوَزَكرِيَّا﴿ َاَس   وَِعيَسَٰ  َوَيحي
ِنَ  ك     ِإَوۡلي َٰلِِحّيَ  م   [  ٣٥: االنعام] ﴾٨٥ ٱلصَّ

“আর (স্মরণ করুন) যাকালরয়ো, ইয়ািইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসদক। প্রদযেদকই 

কনককারদের অন্তৃভুি।” [সূরা আি-আন‘আম, আয়ায: ৮৫] 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    47 

 

শুিু যাই নয় পূবৃবযৃী নবীিদণর এ কেষ্ঠত্ব এবং সম্মানসূচক আদিাচনা মেীনায় 

ইয়ািূেী-লিস্টান কযৃৃক সৃি নবরী পলরলস্থলযদযও চিমান লছি। যিন মেীনায় 

ইয়ািূেী ও লিস্টানদের সাদে মুসলিমদের িন্দ্ব, সংঘায ও লবদরাি চিলছি এবং 

ইয়ািূেী-লিস্টানদের পক্ষ কেদক অনবরয লমেোদরাপ করা িলেি যিনও 

পূবৃবযৃী নবীিদণর গুণাগুণ লবরলযিীনভাদব চিলছি।  

মূসা ও ঈসা আিাইলিমাস সািাম -এ েু’জনদক আল্লাি যা‘আিা প্রবি েৃঢ়দচযা 

লিদসদব উদল্লি কদরদছন। কযমন, আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

نَا ِإَوذي ﴿ َخذي
َ
ِ  ِمنَ  أ مي  نَ ٱنلَّبِي  وَسَٰ  ِإَوبيَرَٰهِيمَ  نُّوح   َوِمن َوِمنَك  ِميَثََٰقه  َيَم   ٱبينِ  وَِعيَس  َوم   َمري
نَا َخذي

َ
م َوأ ا ِمنيه  ِيَثَٰقا  [  ٠: االحزاب] ﴾٧ َغلِيٗظا م 

“আর স্মরণ কর (দস সমদয়র কো), যিন আমরা অঙ্গীকার লনদয়লছিাম 

নবীদের কেদক এবং কযামার কেদক, নূি, ইবরািীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসা 

কেদক। আর আমরা যাদের কাছ কেদক েৃঢ় অঙ্গীকার গ্রিণ কদরলছিাম।” [সূরা 

আি-আিযাব, আয়ায: ০৭] 

আমরা যলে লিসাব কলষ যািদি কেিদয পাব কয, উি আয়াযল  সূরা আি-

আিযাব-এর অন্তভুৃি, যা বনু কুরাইযা কযৃৃক মুসলিমদের সাদে কৃয 

লবশ্বাসঘাযকযা ও মুসলিমদেরদক মেীনা কেদক পুদরাপুলর উদেদের অপদচিার 

পর অবযীণৃ িদয়দছ। যোলপ আমরা উপিলব্ধ কদরলছ কয, ইয়ািূেী ও 

লিস্টানদের নবী মূসা ও ঈসা আিাইলিমাস সািাদমর সম্মাননা ও গুণাগুণ 

যিনও চিলছি। আমাদের আরও অনুভূয িদয়দছ কয, মূসা ও ঈসা 

আিাইলিমাস সািাদমর স্ব স্ব অনুসারী ও সম্প্রোদয়র লবশ্বাসঘাযকযার পরও 

কুরআদন যাাঁদের (মুসা ও ঈসা আিাইলিমাস সািাম-এর) প্রেংসা বলণৃয িদয়দছ 
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বোপকিাদর এবং কুরআদন বলণৃয কসসব প্রেংসাবিী রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইনসাফপূণৃ চলরত্রগুদণ লনজ উম্ময ও ইয়ািূেী-

লিস্টানদের লনক  কপৌঁদছও লেদয়লছদিন।  

কুরআদন কারীদম এ মিান নবীিদয়র সম্মাননা ও কেষ্ঠদত্বর লববরণ ককাদনা 

নেবক্রম বা িযানুিলযক ঘ না লছি না; বরং যদোপযুি লবদবচনায়ই  বারবার 

বলণৃয িদয়দছ। পলবত্র কুরআদন ‘মুিাম্মাে’ েব্দল  শুিুমাত্র চারবার এবং 

‘আিমাে’ েব্দল  শুিুমাত্র পাাঁচবার উদল্লি িওয়া সদত্বও আমরা কেদিদয পাই 

কয, ‘ঈসা’ েব্দল  পলচে বার, ‘মসীি’ েব্দল  এিার বারসি কমা  ছলত্রে বার 

ঈসা আিাইলিস সািাম-এর নাম উদল্লি িদয়দছ। আর মূসা আিাইলিস সািাম 

কযা কসসব নবীদের যালিকাভুি িদয়দছন পলবত্র কুরআদন যাদের নাদমাদল্লি 

করদণর কষািকিা পূণৃ করা িদয়দছ। কযদিযু মূসা আিাইলিস সািাম-এর নাম 

একেয চলল্লে বার উদল্লি িদয়দছ।   

বস্তুয পূবৃবযৃী নবীিদণর নাম পলবত্র কুরআদন যযবার উদল্লি িদয়দছ যার 

সংিোর লেদক যাকাদি এ াই অনুভূয িয় কয, এল  মুসলিম সম্প্রোদয়র 

মানষপদ  পূবৃবযৃী নবীিদণর জনে এক লবনম্র েদ্ধা ও সাের অভেেৃনার বীজ 

বপন কদর। অেচ বাস্তবযা িদিা আলম যিন পলবত্র কুরআদন উলল্ললিয 

নবীিদণর নাম িণনার কাদজ িায লেদয়লছ, যিন লবলস্ময িদয়লছ। কারণ যিন 

কবে লকছু চমৎকার সংিোযে বা সূক্ষ্ন লনেেৃন আমার েৃলিদিাচর িদয়দছ। 

যমদিে একল  িদে পলবত্র কুরআদন সবদচদয় কবলে সংিেক নাম উদল্লি িদয় 

মূসা আিাইলিস সািাদমর, অযঃপর পযৃায়ক্রদম ইবরািীম, নূি ও ঈসা 

আিাইলিমুস সািাদমর নাম উদল্লি করা িদয়দছ। যাদের সকদির ওপর 

সদবৃািম োলন্ত ও েুরূে বলষৃয কিাক এবং যারা সকদিই েৃঢ়দচযা রাসূিিদণর 
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অন্তভুৃি লছদিন। আর এদযও ককাদনা সদন্দি কনই কয, ঐ সমস্ত রাসূিিদণর 

মযৃাো এবং কেষ্ঠত্ব যদোপযুি এবং লনিৃালরয লছি। লকন্তু কযমন া আলম পূদবইৃ 

আভাস লেদয়লছিাম কয, পলবত্র কুরআদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর নাম মাত্র পাাঁচবার উদল্লি িদয়দছ -এ সংিোযদের লবদিষদণ আলম 

কেিদয পালে কয, পলবত্র কুরআদন সদযর জন নবীর নাম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কচদয় অলিক বার উদল্লি করা িদয়দছ, যার িারা এ কো 

লনলিৃিায় ও সুস্পিযই প্রযীয়মান িয় কয, লনশ্চয় ইসিাম সকি নবী ও 

রাসূিিণদক যদোপযুি সম্মান ও মযৃাো কেয়। 

আর এ সংিোযে এ কোও েৃঢ়ভাদব কঘাষণা কদর কয, লনশ্চয় এ কুরআন 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনদজ সংকিন কদরন লন।  

অদনক লবকৃয মলস্তষ্কিারী পাশ্চাযেবােীদের োবী অনুযায়ী কুরআন যলে 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সংকিন িদযা যািদি অনেদের 

নয়; বরং লনদজর পলবত্রযা ও মলিমা বণৃনা করাই যাাঁর মূি কচিা িদযা। বস্তুয 

এল  সমূ্পণৃ যাদের ্রষান্ত লচন্তা নব লকছুই নয়।  

এমযাবস্থায় আমরা সমলিয কদে প্রে রািদয চাই কয, ইসিাদমর িমৃগ্রন্থ আি-

কুরআদন পূবৃবযৃী নবীিদণর এয সম্মান ও নানা কপ্রলক্ষদয যাাঁদের স্মরণ করার 

পরও একো কী কদর বিা সম্ভব কয, ইসিাম অনেদের বোপাদর জ্ঞায নয় ও 

স্বীকৃলয কেয় না?   

এ ভূপৃদষ্ঠ  এমন কারা আদছ যারা আমাদের বোপাদর জাদন এবং স্বীকার কদর, 

কযমনভাদব আমরা অনেদের সম্পদক ৃজালন ও স্বীকার কলর: 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মানবকূদির সবৃদেষ্ঠ মানব এবং 

সমস্ত সৃি জিদযর সেৃার -এ কোয় আমাদের েৃঢ়লশ্বাস োকার পরও আি-

কুরআন আমাদেরদক ককাদনা পােৃকেকরণ ছাড়া সকি নবীিদণর ওপর ঈমান 

আনার লনদেৃে প্রোন কদর। স্বয়ং আল্লাি যা‘আিা ঈমাদনর স্বরূপ বণৃনায় কস 

লবষয়গুদিাই বদিন কযগুদিাদয সিময প্রেেৃন উম্মদয মুসলিমাি-এর জনে 

আবেেক। কযমন, আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

ِ  َءاَمنَّا ق ول و ا  ﴿ نزَِل  َوَما   بِٱهللَّ
 
نزَِل  َوَما   إَِۡليَنا أ

 
َمَٰعِيَل  مَ إِبيَرَِٰه  إىَِلى  أ َحَٰقَ  ِإَوسي وَب  ِإَوسي ق  بَاطِ  َوَيعي سي

َ  وَٱۡلي
وِتَ  َوَما  
 
وَسَٰ  أ وِتَ  َوَما   وَِعيَسَٰ  م 

 
ب ِِهمي  ِمن ٱنلَّبِيُّونَ  أ ِق   َل  رَّ َ  ن َفر  َحد   َبّيي

َ
مي  أ ِنيه   هَل ۥ َوََنين   م 

ونَ  لِم  سي  [  ٢٣٢: ابلقرة] ﴾١٣٦ م 

“কযামরা বি, ‘আমরা ঈমান এদনলছ আল্লাির ওপর এবং যা নালযি করা 

িদয়দছ আমাদের ওপর ও যা নালযি করা িদয়দছ ইবরািীম, ইসমাঈি, ইসিাক, 

ইয়াকূব ও যাদের সন্তানদের ওপর আর যা প্রোন করা িদয়দছ মূসা ও ঈসাদক 

এবং যা প্রোন করা িদয়দছ যাদের রদবর পক্ষ িদয নবীিণদক। আমরা যাদের 

কাদরা মদিে যারযমে কলর না। আর আমরা যাাঁরই অনুিয।” [সূরা আি-

বাকারা, আয়ায: ১৩৬] 

রাসূিিণ ও যাদের লরসািাদযর ওপর লবশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাি যা‘আিার 

পক্ষ কেদক পাওয়া সকি িদমৃর একত্ববাদে লবশ্বাসী িওয়া এবং সকি রাসূদির 

লরসািাদযর ককন্দ্রলবনু্দ এক আল্লাি িওয়ার ওপর ঈমান আনাসি এ সকি 

লকছুদকই ইসিাম বোপৃয কদর কনয়। উপদরাি আয়াদয ইসিাদমর এ 

েৃলিভলঙ্গরই বণৃনা রদয়দছ।24 

                                                           
24.

 সালয়েে কুযুব: লযিালিি কুরআন ১ম িণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৩।  
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আল্লামা ইবন কাসীর রি. উপদরাি আয়াদযর বোপকােৃদবািক অংে লবদেষ  َل 
ِق   َ  ن َفر  َحد   َبّيي

َ
مي  أ ِنيه  م   এর মন্তদবে বদিন, এ আয়াদযর অেৃ িদে, “আমরা যাাঁদের 

সকদির ওপদরই লবশ্বাস কপাষণ কলর।” কাদজই এ উম্মদযর সকি মুসলিমিণ 

আল্লাি যা‘আিার পক্ষ কেদক কপ্রলরয সকি রাসূিিণদক, আল্লাি যা‘আিার 

পক্ষ কেদক কপ্রলরয সকি লকযাবসমূিদকই লবশ্বাস কদরন। এসদবর 

ককাদনাল দকই যারা অস্বীকার কদরন না; বরং আল্লাির পক্ষ কেদক যা-ই 

অবযীণৃ িদয়দছ যাই এ উম্মদযর মুলমনরা লবশ্বাস কদর এবং কয সকি নবীদক 

আল্লাি কপ্ররণ কদরদছন সকিদকই মুলমনরা স্বীকার কদরন।25 শুিু যাই নয় বরং 

নবীিদণর মদিে কয যারযমে সৃলি কদর যার বোপাদর আি-কুরআন অযীব 

কদঠারযা অবিম্বন কদরদছ। আল্লাি যা‘আিা বদিন,   

ِينَ  إِنَّ ﴿ ونَ  ٱَّلَّ ر  ف  ِ  يَكي لِهِۦ بِٱهللَّ ونَ  َور س  ن َوي رِيد 
َ
ِق وا   أ َفر  َ  ي  ِ  َبّيي لِهِۦ ٱهللَّ ول ونَ  َور س  ِمن   َوَيق   ن ؤي

ر   بَِبعيض   ف  ونَ  بَِبعيض   َونَكي ن َوي رِيد 
َ
وا   أ َ  َيتَِّخذ  َٰلَِك  َبّيي َلىئَِك  ١٥٠ َسبِيالا  َذ و 

 
م   أ ونَ  ه  َٰفِر  ا   ٱليَك  َحق ٗ

نَا َتدي عي
َ
َٰفِرِينَ  َوأ ِهيٗنا َعَذاٗبا لِليَك  [  ٢٥٢  ،٢٥٣: النساء] ﴾١٥١ مُّ

“লনশ্চয় যারা আল্লাি ও যাাঁর রাসূিিদণর সাদে কুফুরী কদর এবং আল্লাি ও 

যাাঁর রাসূিিদণর মদিে পােৃকে করদয চায় এবং বদি, ‘আমরা কযকদক লবশ্বাস 

কলর আর কযদকর সাদে কুফুরী কলর’ এবং যারা এর মাঝামালঝ একল  পে 

গ্রিণ করদয চায়, যারাই প্রকৃয কালফর এবং আমরা কালফরদের জনে প্রস্তুয 

কদরলছ অপমানকর ‘আযাব।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ১৫০-১৫১] 

পূবৃবযৃী নবী ও রাসূিিদণর বোপাদর কো বিার সময় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম এদিন কমৌলিক লবষয়ল  লচন্তায় করদিই কো বিদযন। 

                                                           
25.

 ইবন কাসীর, যাফসীরুি কুরআনুি কারীম: ১ম িণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩। 
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আমাদেরদকও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনদেৃে লেদয়দছন কযন 

আমরা নবীিদণর মদিে একজনদক অদনের ওপর প্রািানে না কেই। আবু সাঈে 

িুেরী রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বদিন, 

و  »  ِ َري 
ن بَِياءِ  اَل َّت 

َ َ اۡل   «َبّي 

“কযামরা নবীিদণর একজনদক অদনের ওপর প্রিানে লেও না (যারযমে কদরা 

না)।”26
 

লবদেষয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনদজদক অপরাপর নবীিদণর 

ওপর অগ্রালিকার লেদয লনদষি কদরদছন। অনে এক বণৃনায় আবু সাঈে িুেরী 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বদিন, 

و  »  ِ َري 
ن بَِياءِ َل َّت 

َ ِ اۡل   «ِِن  ِمن   َبّي 

“কযামরা আমাদক অপরাপর নবীিদণর ওপর প্রিানে লেও না।”27
 

এছাড়াও নবীদের মদিে একজনদক অদনের ওপর প্রিানে কেওয়ার লবষয় লনদয় 

যিন এক মুসলিম ও ইয়ািূেীর মদিে লববাদের সৃলি িদিা যিন রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম ইয়ািূেীর পক্ষপায গ্রিণ কদর রািালিয িদিন। 

(ইয়ািূেীর োবী অনুযায়ী মূসা আিাইলিস সািামদক অগ্রালিকার লেদিন) 
                                                           
26. সিীি সিীি বুিারী: ( كتاب اخلصومات: باب ما يذكر ف اۡلشخاص والمالزمة واخلصومة بّي المسلم

) িােীস নং ২২৮১; সিীি মুসলিম (واۡلهودي   باب من فضائل موس عليه : كتاب الفضائل
 িােীস নং ২৩৭৪। (السالم

27. সিীি বুিারী ( كتاب ادليات: باب اذا لطم يهوديا عند الغضب) িােীস নং ৬৫১৯। 
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আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, লযলন বদিন, 

َطََف م وَس ىلَعَ ال بَََشِ » ِي اص  ِطَي بَِها َشي ئاا َكرَِهه  َفَقاَل َل َواَّلَّ ع 
 
ودِيٌّ َيع رِض  ِسل َعَته  أ  بَي َنَما َيه 

ل   وَس ىلَعَ ال بَََشِ فََسِمَعه  رَج  َطََف م  ِي اص  ول  َواَّلَّ َهه  َوقَاَل َتق  ن َصارِ َفَقاَم فَلََطَم وَج 
َ ِمن  اۡل 

رِنَا ه  ظ 
َ
َ أ ا َفَما  ؟َوانلَِِّبُّ َصىلَّ اهللَّ  َعلَي هِ َوَسلََّم َبّي  دا ةا وََعه  بَا ال َقاِسِم إِنَّ ىِل ذِمَّ

َ
فََذَهَب إَِۡل هِ َفَقاَل أ

َهه  فََذَكَره  َفَغِضَب انلَِِّبُّ َصىلَّ اهللَّ  َعلَي هِ َوَسلََّم َحتَّ بَال  ف اَل  َت وَج  ِِ َفَقاَل لَِم لََطم  ٍن لََطَم وَج 
َعق  َمن  ِف  ورِ َفَيص  ن َفخ  ِف الصُّ ِ فَإِنَّه  ي  ن بَِياءِ اهللَّ

َ
َ أ ل وا َبّي  ِ ِههِ ث مَّ قَاَل َل ت َفض  ئَِي ِف وَج   ر 

مَ  َل َمن  ب عَِث فَإَِذا السَّ وَّ
َ
ون  أ ك 

َ
َرى فَأ خ 

 
ن َفخ  فِيهِ أ ر ِض إِلَّ َمن  َشاَء اهللَّ  ث مَّ ي 

َ َواِت َوَمن  ِف اۡل 
م  ب عَِث َقب ىِل 

َ
ورِ أ وِسَب بَِصع َقتِهِ يَو َم الطُّ ح 

َ
د رِي أ

َ
وَس آِخذ  بِال َعر ِش فَاَل أ ا  م  َحدا

َ
ق ول  إِنَّ أ

َ
َوَل أ

ف َضل  مِ 
َ
 «ن  ي ون َس ب ِن َمتَّ أ

“একবার এক ইয়ািূেী যার লকছু দ্রবে সামগ্রী লবলক্রর জনে কপে করলছি, যার 

লবলনমদয় যাাঁদক এমন লকছু কেওয়া িদিা যা কস পছন্দ করি না। যিন কস 

বিদিা, না! কসই সিার কসম, লযলন মূসা আিাইলিস সািামদক মানব জালযর 

ওপর মযৃাো োন কদরদছন। এ কোল  একজন আনসারী (মুসলিম) শুনদিন, 

যুলম বিদছা, কসই সিার কসম! লযলন মূসাদক মানব জালযর ওপর মযৃাো োন 

কদরদছন অেচ মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাদঝ 

লবেেমান। যিন কস ইয়ািূেী কিাকল  নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম–এর 

লনক  কিি এবং বিি, কি আবুি কালসম। লনশ্চয় আমার জনে লনরাপিা এবং 

আিাে রদয়দছ অেৃাৎ আলম একজন লযলম্ম। অযএব, অমুক বোলির কী িদিা, 

কী কারদণ কস আমার মুদি চড় মারদিা? যিন নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম যাাঁদক লজজ্ঞাসা করদিন, ককন যুলম যার মুদি চড় মারদি? আনসারী 

বোলি ঘ নাল  বণৃনা করদিা। যিন নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

রািালিয িদিন। এমনলক যার কচিারায় কস া প্রকাে কপি। যারপর লযলন 
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বিদিন, আল্লাির নবীিদণর মদিে কাউদক কাদরা ওপর (অনেদক কিয় কদর) 

মযৃাো োন কদরা না। ককননা লকয়ামদযর লেন যিন লেংিায় ফুাঁক কেওয়া িদব, 

যিন আল্লাি যাদক চাইদবন কস বেযীয আসমান ও জলমদনর বাকী সবাই কবহুে 

িদয় যাদব। যারপর লিযীয়বার যাদয ফুাঁক কেওয়া িদব। যিন সবৃপ্রেম 

আমাদকই উঠাদনা িদব। যিনই আলম কেিদয পাব মূসা আিাইলিস সািাম 

‘আরে িদর রদয়দছন। আলম জালন না, যূর পবৃদযর ঘ নার লেন লযলন কয কবহুে 

িদয়লছদিন এ া লক যারই লবলনময়, না আমারই আদি যাাঁদক উঠাদনা িদয়দছ? 

আর আলম এ কোও বলি না কয, ককাদনা বোলি ইউনুস ইবন মািার কচদয় 

অলিক মযৃাোবান।”28  

রাসুিূল্লাি সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ িরদনর বাস্তলবক ঘ নাবলি উদল্লি 

করা কেদক কিনই লবরয োকদযন না। লবদেষ কদর ঐ সকি কক্ষদত্র কযিাদন 

ইয়ািূেী ও মুসলিম সম্প্রোদয়র মদিে লবদরাি রদয়দছ। রাসূিুল্লাহ্ রাসূিূল্লাি 

সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম স্বীয় নববী ভাই মূসা ইবন ইমরাদনর 

নাদমাদল্লিসি যাাঁর যোদযািে মযৃাো প্রলযষ্ঠার মািেদম িােীদস বলণৃয লবদরাদির 

ঘ নাদক সমূদি সমালিয কদরদছন। 

রাসুিূল্লাি সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনদজদক এবং পূবৃবযৃী সকি 

নবীিণদক একই িারাবালিকযায় বৃিায়ণ ও একই ভবদনর অদনকগুদিা ই যুিে 

মূিোয়ণ করদযন। পরস্পদর িন্দ্ব-সংঘায প্রলযদযালিযা লকংবা লবদরাদির কযা 

ককাদনা সুদযািই লছি না। আবু  হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন,  

                                                           
28 সিীি বুিারী (كتاب اۡلنبياء: باب قوهل تعاىل  و يونس لمن المرسلّي) িােীস নং ৩২৩৩; লযরলমযী, 

িােীস নং ৩২৪৫; ইবন মাজাি, িােীস নং ৪২৭৪। 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    55 

 

 َمو ِضَع َۡلِ »
َلَه  إِلَّ مج 

َ
َسَنه  َوأ ح 

َ
ٍل َبَن بَي تاا فَأ ن بَِياءِ ِمن  َقب ىِل َكَمَثِل رَج 

َ َنٍة مِن  إِنَّ َمَثىِل َوَمَثَل اۡل 
ول وَن  وف وَن بِهِ َوَيع َجب وَن هَل  َوَيق  نَا اللَّبِنَة  َزاوَِيٍة فََجَعَل انلَّاس  َيط 

َ
َهالَّ و ِضَعت  َهِذهِ اللَّبَِنة  قَاَل فَأ

نَا َخاتِم  انلَّبِي ِّيَ 
َ
 «َوأ

“আমার েৃিান্ত এবং আমার পূবৃবযৃী নবীিদণর েৃিান্ত কস বেলির েৃিাদন্তর নোয়, 

কয একল  আট্টালিকা নযলর করি এবং যা উিম ও সুন্দর করি। যদব যার 

ককাণগুদিার ককাদনা এক ককাণায় একল  ইদ র জায়িা ছাড়া। কিাদকরা যার 

চারলেদক ঘুদর ঘুদর কেিদয িািি আর যা কেদি লবলস্ময িদয িািি এবং 

পরস্পর বিদয িািি, ঐ ই িালন স্থাপন করা িদিা না ককন? (নবী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন, আলম-ই কস ই  আর আলম নবীিদণর কমাির ও 

কেষ নবী।”29 

ইলযিাদস েীঘৃ পলরক্রমার পে চিায় পূবৃবযৃী নবী ও রাসূিিদণর বোপাদর এ াই 

লছি আমাদের েৃলিভলঙ্গ। আলম্বয়াদয় ককরাদমর সম্পক;ৃ কসদযা একল  বৃিোয়যন 

লবোি ভবদনর ই সমূদির মদযা। আর ইদ র উপমা িারা মুদিামুলি সংঘষৃ বা 

অবস্থান উদদ্দেে নয়; বরং একল  ভবন কযমন অদনকগুদিা ইদ র িারা পূণৃযা 

পায় এবং একল  ই  অনেল র সিদযালিযায় উপদর উদঠ, লঠক কযমলন আলম্বয়াদয় 

ককরামও এক মিান োলয়ত্ব পািদন যুদি যুদি এদক অপরদক সিদযালিযা কদর 

কিদছন, একজন আদরকজনদক পূণৃযা অজৃদন এক িাপ এলিদয় লেদয়দছন। আর 

কসই মিান োলয়ত্বল  িদিা মিান রদবর একত্ববাে প্রলযষ্ঠা করা।   

                                                           
29 সিীি বুিারী, (كتاب المناقب: باب خاتم انلبيّي) িােীস নং ৩৩৪২; সিীি মুসলিম ( كتاب

باب ذكر كونه صلعم تم انلبيّي: الفضائل ) িােীস নং ২২৮৬। 
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অযএব, এ যাওিীে প্রলযষ্ঠার পদে যারা আমাদের পূবৃবযৃী িদয়দছন যাদেরদক 

আমরা সমূ্পণৃরূদপ লচলন ও জালন এবং আমরা যিন এ কো বলি কয, ‘আমরা 

পূবৃবযৃী নবীিণদক যাদের অনুসারীদের কেদক কবেী ভাদিাবালস এবং যাদের 

সম্প্রোয় কেদক কবেী মযৃাো লেই’ যিদনা আমরা অলযরলঞ্জয কলর না। ককননা 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম স্বীয় িােীদসর মদিেই এ লবষয়ল  

উদল্লি কদরদছন। কযমন, একজন ইয়ািূেীদক আশুরার লেদন সাওম পািন 

করদয কেদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর  লজজ্ঞাসা, জবাব ও 

যার প্রলয উির। ইবন আব্বাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, লযলন বদিন, 
وَراءَ َفَقاَل َما هَ » وم  يَو َم ًَعش  وَد تَص  َه  ى اۡل 

َ
َذا قَال وا قَِدَم انلَِِّبُّ َصىلَّ اهللَّ  َعلَي هِ َوَسلََّم ال َمِديَنَة فََرأ

َحقُّ َهَذا يَو م  َصالِح  َهَذا يَو م  نََّجَّ اهللَّ  بَِن 
َ
نَا أ
َ
وَس قَاَل فَأ و ِهِم  فََصاَمه  م  ائِيَل ِمن  َعد  َ إِْس 

َمَر بِِصَياِمهِ 
َ
م  فََصاَمه  َوأ وَس ِمن ك   «بِم 

“নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মেীনায় আিমন কদর কেিদয পান কয, 

ইয়ািূেীরা আশুরার লেদন সাওম পািন কদর। লযলন লজজ্ঞাসা করদিন, কী 

বোপার? (কযামরা এ লেদন সাওম পািন কর ককন?) যারা উির লেি, এ অলয 

উিম লেন। এ লেদন আল্লাি বনী ইসরাঈিদক যাদের েত্রুর কবি িদয মুলি 

োন কদরন, ফদি এ লেদন মূসা আিাইলিস সািাম সাওম পািন কদরন। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, আলম কযামাদের অদপক্ষা 

মূসার অলিক লনক বযৃী। এরপর লযলন এ লেদন সাওম পািন কদরন এবং 

সাওম পািদনর লনদেৃে কেন।”30 

                                                           
30

 সিীি বুিারী, ইবন আব্বাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয (كتاب الصوم: باب صيام ًعشوراء) 
িােীস নং ১৯০০; সিীি মুসলিম ( باب صوم يوم ًعشوراء : كتاب الصيام ) িােীস নং ১১৩০। 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    57 

 

এিাদন আমরা কেিদয পালে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম মূসা 

আিাইলিস সািাদমর বোপাদর লনদজদক বনী ইসরাঈিদের কেদকও কবলে িকোর 

মদন করদছন। ককননা বনী ইসরাঈদির লফর‘আউন কেদক মুলি পাওয়ার 

লবষয়ল  যাদক এয আনলন্দয কদরদছ কয, এ লন‘আমদযর জনে আল্লাির 

শুকলরয়া আোদয় লযলন লনদজ ঐ লেন সাওম পািন কদরদছন এবং যার 

উম্মযদকও সাওম পািন করার লনদেৃে লেদয়দছন।  

এযগুদিা লবষয় ও ঘ নাবিী লক মূসা আিাইলিস সািাম এবং বনী ইসরাঈি 

সম্প্রোয় সম্পদকৃ আমাদের অবিলয এবং যাদেরদক আমাদের স্বীকৃলয োন 

বদি িণে িদব না? 

ঈসা আিাইলিস সািাম সম্পদকৃও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম  

অনুরূপ বিবে লেদয়দছন। আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন, 

م  » َهات ه  مَّ
 
ٍت أ َوة  لَِعالَّ ن بَِياء  إِخ 

َ ِخَرةِ َواۡل  ن َيا َواْل  َيَم ِف ادلُّ ََل انلَّاِس بِعِيَس اب ِن َمر  و 
َ
نَا أ
َ
 َشتَّ أ

م  َواِحد    «َودِين ه 

“ইি ও পরজিদয আলম ঈসা আিাইলিস সািাম-এর সবদচদয় লনক বযৃী। 

কিাদকরা বিি, কীভাদব কি আল্লাির রাসূি! যিন লযলন বিদিন, নবীিণ একই 

লপযার সন্তাদনর মদযা31। যাদের মা লবলভন্ন। যাাঁদের েীন একল ই।”32 

                                                           
31

 লভন্ন লভন্ন মাদয়র িদভৃ জম কনওয়া একই লপযার সন্তান।  
32 সিীি বুিারী, (  كتاب اۡلنبياء: باب  واذكر ف الكتب مريم.... مانا رشقيا) িােীস নং ৩২৫৯; সিীি 

মুসলিম ( عيس عليه السالم باب فضل: كتاب الفضائل ) িােীস নং ২৩৬৫। 
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এ সাবিীি উোর বিবেল  লক ঈসা আিাইলিস সািাম এবং লিস্টান সম্প্রোয় 

সম্পদকৃ আমাদের অবিলয এবং যাদেরদক আমাদের স্বীকৃলয োন বদি িণে 

িদব না? 

আমরা আদরা কেিদয পাই কয, যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

লনদজর পর ইসিাদমর সবদচদয় কেষ্ঠ ও মিান েুই বেলিত্ব আবু বকর ও উমার 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহুমার মযৃাো ও কেষ্ঠত্ব প্রকাদের ইো করদিন, যিন লযলন 

যাদের মযাৃো ও কেষ্ঠত্বদক পূবৃবযৃী নবী ও রাসূিদের সাদে েৃিান্ত লেদয়দছন। 

লনশ্চয়ই এ সােৃেে বা সামঞ্জসে সািন নবী ও রাসূিদের প্রলয ভলি ভাদিাবাসা 

ও সম্মাদনর চুড়ান্ত বলিঃপ্রকাে এবং প্রেংসার োবীোর। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিদছন,  

 «سالما بكر كمثل إبراهيم عليه البأن مثلك يا إو»

“কি আবু বকর, লনশ্চয় কযামার উপমা িদে ইবরািীম আিালিস সািাদমর 

মদযা।” কয ইবরািীম বদিন, 

ۥ تَبَِعِن  َفَمن﴿ ِ   فَإِنَّه  ور   فَإِنََّك  َعَصاِن  َوَمني  ِمن   [  ٣٢: ابراهيم] ﴾٣٦ رَِّحيم   َغف 

“সুযরাং কয আমার অনুসরণ কদরদছ, লনশ্চয় কস আমার েিভুি আর কয 

আমার অবািে িদয়দছ, যদব লনশ্চয় আপলন ক্ষমােীি, পরম েয়ািু।” [সূরা 

ইবরািীম, আয়ায: ৩৬] 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আদরা বদিদছন, 

«بكر كمثل عيس عليه السالممثلك يا أباو»  
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“কি আবু বকর! কযামার উপমা িদে ঈসা আিাইলিস সািাদমর মদযা।” কয 

ঈসা আিাইলিস সািাম বদিদছন, 

مي  إِن﴿ بيه  ِ مي  ت َعذ  َك   فَإِنَّه  فِري  ِإَون ِعَباد  مي  َتغي نَت  فَإِنََّك  لَه 
َ
َِكيم   ٱليَعزِيز   أ  [  ٢٢٣: دةاملائ] ﴾ ١١٨ ٱۡلي

“যলে আপলন যাদেরদক োলস্ত প্রোন কদরন যদব যারা আপনারই বান্দা, আর 

যাদেরদক যলে ক্ষমা কদরন যদব লনশ্চয় আপলন পরাক্রমোিী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা 

আি-মাদয়ো, আয়ায: ১১৮] 

উি েু’ল  আয়াদয ইবরািীম ও ঈসা আিাইলিমাস সািাদমর কয রকম লবনম্র 

লচদত্রর বলিঃপ্রকাে ঘদ দছ আবু বকর রালেয়াল্লাহু ‘আনহুদকও কসই লবদেষ গুদণ 

লবদেষালয়য করা িদয়দছ।  

উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু-এর উদদ্দদেে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বদিদছন, 

«سالمان مثلك ياعمر كمثل نوح عليه الو»  

“কি উমার, লনশ্চয় কযামার উপমা িদে নূি আিাইলিস সািাদমর মদযা।” কযই 

নূি বদিন, 

﴿ ِ ۡرِض  ىلَعَ  تََذري  َل  رَّب 
َ ا ٱليَكَِٰفرِينَ  ِمنَ  ٱۡلي  [  ١٢: نوح] ﴾ َديَّارا

“কি আমার রব! জলমদনর উপর ককাদনা কালফরদক অবলেি রািদবন না।” [সূরা 

নূি, আয়ায: ২৬] 

আবু্দল্লাি ইবন মাসউে রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, (উমার রালেয়াল্লাহু 

‘আনহু সম্পদক)ৃ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিদছন, 

«ياعمر كمثل موىس عليه السالمان مثلك و»  
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“কি উমার কযামার উপমা িদে মূসা আিাইলিস সািাদমর মদযা।”33 কযই মূসা 

আিাইলিস সািাম বদিদছন, 

دي ﴿ د  َٰ  َوٱشي وبِهِمي  ىلَعَ
ِمن وا   فَاَل  ق ل  َٰ  ي ؤي ا   َحتَّ ِۡلمَ  ٱليَعَذاَب  يََرو 

َ  [  ٣٣: يونس] ﴾ ٱۡلي

“যাদের অন্তরসমূিদক কদঠার কদর লেন। ফদি যারা ঈমান আনদব না, যযক্ষণ 

না যিনাোয়ক ‘আযাব কেদি।” [সূরা ইউনুস, আয়ায: ৮৮] 

এমন াই লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েৃলিদয পূবৃবযৃী 

আলম্বয়াদের মিান মযৃাো।  

এমনলক ককাদনা নবী কেদক প্রকালেয ককাদনা কাদজর লভন্নরূপ যলে ককাোও 

লযলন আো করদযন যািদি প্রেদম কসই নবীর জনে আল্লাি যা‘আিার েরবাদর 

কো‘আ-প্রােৃনার িারা স্বীয় বাসনা প্রকাে করদযন। কযমন, মূসা ও লিলেদরর 

সফদর যিন লযলন মূসা আিাইলিস সািাদমর বোপাদর আফদসাস করদিন কয, 

যলে লযলন নিযৃ িারণ করদযন… কস কক্ষদত্র লযলন বিদিন, 

رِهِمَ » م 
َ
وَس لََودِد نَا لَو  َصَبَ َحتَّ ي َقصَّ َعلَي َنا ِمن  أ «ايَر َحم  اهللَّ  م   

“আল্লাি যা‘আিা মূসার ওপর রিম করুন। আমাদের কযই না মদনাবাঞ্ছা পূণ ৃ

িদযা যলে লযলন সবর করদযন, যািদি আমাদের কাদছ যাদের আদরা ঘ নাবিী 

বণৃনা করা িদযা।”34  

অনুরূপভাদব িূয আিাইলিস সািাদমর বোপাদর কুরআদন বলণৃয ঘ না: 

                                                           
33. মুসনাদে আিমে, িােীস নং ৩২৩২; বায়িাকী, িােীস নং ১৬৬২৩।  
34 সিীি বুিারী ( كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي انلاس أعلم فيلك العلم إىل اهلل)   

িােীস নং ১২২; সিীি মুসলিম ( باب من فضائل خَّض : كتاب الفضائل ) িােীস নং ২৩৮০।  
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نَّ  لَوي  قَاَل ﴿
َ
مي  ىِل  أ وي  ق وَّةا  بِك 

َ
ن   إىَِلَٰ  َءاوِي   أ

 [  ٣٣: هود] ﴾٨٠ َشِديد   ر كي

“কস বিি, ‘কযামাদের প্রলযদরাদি যলে আমার ককাদনা েলি োকয অেবা আলম 

ককাদনা সুেৃঢ় স্তদম্ভর আেয় লনদয পারযাম।” [সূরা হুে, আয়ায: ৮০] 

এিাদন যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কেিদিন কয, িূয 

আিাইলিস সািাম কয কোল  বদিদছন যার কেদক উিম কো রদয়দছ যিন 

লযলন আফদসাস কদর বিদিন, 

ٍن َشِديدٍ » وِي إىَِل ر ك 
 
ا لََقد  ََكَن يَأ «يَر َحم  اهللَّ  ل وطا  

“িূয আিাইলিস সািামদক আল্লাি রিম করুন, লযলন েি-কলঠন স্তদম্ভর35 

আেয় চাইদযন।”36 

এছাড়াও লবলভন্ন সুনাদন নববীয়োি গ্রন্থসমূি পাঠ করদি আমরা কেিদয পাই 

কয, পূবৃবযৃী নবীিণ যাদের অনুসারীদের মদিে যারা িালমৃকযায় যদেি অগ্রিামী 

িদয়দছ ও েীদনর পদে অ ি কেদকদছ, যাদের বোপাদর যয ুকু গুণাগুণ বা 

প্রেংসা কদরদছন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ঐসব বেলিদের 

প্রেংসায় যাদের নবীদেরদক অলযক্রম কদর কিদছন। কযমন, পলবত্র করআদনর 

                                                           
35  এিাদন স্তম্ভ বদি বংেীয় লেক কেদক েলিোিী িওয়া বুলঝদয়দছন। [সম্পােক] 
36 সিীি বুিারী, আবু হুরাইরা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক ( كتاب النبياء: باب قوهل تعاىل ونبئهم عن

) িােীস নং ৩১৯৩, সিীি মুসলিম (ضيف إبراهيم إبراهيم  من فضائل باب: كتاب الفضائل
  িােীস নং ১৫১। (اخلليل 
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সূরা বুরূদজ বলণৃয ‘আসিাদব উিেূে’37-এর ঘ না বণৃনার সময় লিস্টান 

িমৃসািদকর প্রেংসা, আল্লাির লন‘আমদযর শুকলরয়া আোয়কারী বনী 

ইসরাঈদির “অন্ধ আদবে”38-এর প্রেংসা, বনী ইসরাঈদি আদবে জুরাইয এবং 

লেশু বাচ্চার কোিনায় কো বিার ঘ না, যা সািাবীিদণর জদনে লযলন উদল্লি 

করদযন কসই জুরাইয39 নামীয় আদবে এর প্রেংসা। অনুরূপ ঘ নার লববরণ 

লবলভন্ন সুনাদন নববীয়োি গ্রন্থমািায় এয কবলে বলণৃয িদয়দছ কয, এ সংলক্ষপ্ত 

পলরসদর এগুদিার পলরসংিোন আনয়ন িুবই কলঠন। 

এর কেদকও গুরুত্বপূণৃ লবষয় িদে কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম পূবৃবযৃী েীনসমূদির আদবেিণদক লিোয়াদযর পদে আেেৃ এবং 

আদিাকবলযৃকা লিদসদব গ্রিণ করার জনে সািাবাদয় ককরাদমর প্রলয গুরুত্বাদরাপ 

কদরদছন।  

                                                           
37 সুিাইব রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক ইমাম মুসলিম রি. আসিাদব উিেুদের িােীল  বণৃনা 

কদরদছন। ( باب قصة أصحاب اۡلخدود والساحر والراهب والغالم: كتاب الزهد والرقائق ) িােীস নং 

৩০০৫; আিমে িােীস নং ২৩৯৭৬।  
38 অন্ধ, কুষ্ঠদরািী ও বিীর-এর ঘ না, যা ইমাম সিীি বুিারী আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

কেদক বণৃনা কদরন ( باب ما ذكر عن بن إْسائيل : كتاب النبياء ) িােলস নং ২৩৭৭, ইমাম 

মুসলিম ( كتاب الزهد والرقائق) িােীস নং ২৯৬৪। 
39 বনী ইসরাঈদির জুরাইজ নামীয় আদবে ও লেশু বাচ্চার কোিনায় কো বিার ঘ না, যা 

ইমাম সিীি বুিারী আবু হুরাইরা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বণৃনা কদরন ( كتاب أبواب العمل
الصالةباب إذا دعت اۡلم ودلها ف : ف الصالة ) িােীস নং ১১৪৪; ইমাম মুসলিম ( كتاب  الب

باب تقديم بر الوادلين ىلع اِلطوع بالصالة :والصلة واۡلداب  ) িােীস নং ২৫৫০। 
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লপ্রয় পাঠক! আিয িােীদসর লবষয়বস্তুর লেদক এক ু েৃলিপায করুন, কেিুন 

অনে েীদনর অনুসরদণর লকরূপ উপমা উপস্থালপয িদয়দছ। িাব্বাব রালেয়াল্লাহু 

‘আনহু কেদক বলণৃয, লযলন বদিন, 

ِ َصىلَّ اهللَّ  َعلَي هِ » وِل اهللَّ نَا إىَِل رَس  َل َشَكو 
َ
ِ ال َكع َبةِ ق ل َنا هَل  أ

َدةا هَل  ِف ِظل  د  ب ر  ِ َتوَس  َو م  َوَسلََّم وَه 
َعل   ر ِض َفي ج 

َ م  ُي  َفر  هَل  ِف اۡل  ل  فِيَمن  َقب لَك  َ نَلَا قَاَل ََكَن الرَّج  و اهللَّ ع  َل تَد 
َ
تَن ِِص  نَلَا أ  فِيهِ تَس 

م َشاِط َفي َجاء  بِال ِمن َشارِ َفي وَضع  ىلَعَ 
َ
ه  َذلَِك َعن  دِينِهِ َوي م َشط  بِأ دُّ ِ َوَما يَص  ِسهِ فَي َشقُّ بِاْ نََتّي 

 
 َرأ

م  
َ نَّ َهَذا اۡل  ِ َۡل تِمَّ ه  َذلَِك َعن  دِينِهِ َواهللَّ دُّ و  َعَصٍب َوَما يَص 

َ
ٍم أ َِديِد َما د وَن َۡل ِمهِ ِمن  َعظ  َر اۡل 

اكِب  ِمن  َص  ِئ َب ىلَعَ َغَنِمهِ َحتَّ يَِسرَي الرَّ و  اَّل 
َ
َ أ َمو َت َل ََيَاف  إِلَّ اهللَّ َ ن َعاَء إىَِل َحَّض 

َتع ِجل ونَ  م  تَس   .«َولَِكنَّك 

“আমরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কাদছ ককাদনা লবষদয় 

অলভদযাি করিাম। যিন লযলন কা‘বা ঘদরর ছায়ায় যাাঁর চােরদক বালিে 

বালনদয় লবোম লনলেদিন। আমরা বিিাম, (আমাদের জনে লক) সািাযে কামনা 

করদবন না? আমাদের জনে লক কো‘আ করদবন না? লযলন বিদিন, কযামাদের 

পূদবৃকার কিাকদের মদিে এমন বেলিও লছি যাদক িদর লনদয় যার জনে জলমদন 

িযৃ করয। যারপর করায এদন মাোয় আঘায কিদন েুই  ুকরা কদর কফিা 

িদযা। কিািার েিাকা লেদয় যার কিােয ও িালি িসাদনা িয। এযেসদেও 

যাদক যার েীন কেদক লফলরদয় রািদয পারয না। আল্লাির কসম! এ েীন 

অবেেই পূণৃযা িাভ করদব। এমন িদব কয, সান‘আ কেদক িাযরামাউয পযনৃ্ত 

্রষমণকারী ্রষমণ করদব অেচ কস আল্লাি বেযীয কাউদক ভয় করদব না এবং 
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লনদজর কমষপাদির জনে শুিু বাদঘর ভয় োকদব; লকন্তু কযামরা কযা যাড়াহুড়া 

করছ।”40 

অগ্রজ আলম্বয়াদয় ককরাম ও যাদের অনুসারীবৃদন্দর প্রলয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর লচন্তা-কচযনা এমনই সম্মানসূচক লছি এবং এ কচযনা 

লযলন স্বীয় জীবনাচাদরর প্রলযল  িাদপ অ ু  করদিদছন।  

শুিু যাই নয় বরং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  প্রেমবার 

যিন অিী নালযি িদিা এবং লযলন বুঝদয পারলছদিন না কয, এ া কী? যিন 

লযলন লিস্টান পাদ্রী ওয়ারাকা ইবন নাওফি41-এর কাদছ কিদিন এবং যার 

কাদছ এ ঘ নাবিী42 বিদিন। সব শুদন ওয়ারাকা কঘাষণা করি কয, কস যলে 

নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর ঐ লেনগুদিাদয (রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর ওপর স্বদিাত্রীয়দের কেদক আিয লবযাড়ন ও 

লবপোপে) জীলবয োদক (কারণ ওয়ারাকা িুব বৃদ্ধ লছি) যািদি কস নবী 

                                                           
40

  সিীি বুিারী ( كتاب اۡلكراه: باب من اختار ۡلَّضب والقتل والهوان ىلع الكفر) িােীস নং  
৬৫৪৪, আিমে, িােীস নং ২১১০৬। 

41. ওয়ারাকা ইবন নাওফি ইবন আবু্দি আসাে ইবন আবু্দি-উযযা ইবন কুসাই। জাদিিী 
যুদিও লযলন নাসরানী িমৃ পািন করদযন। অযঃপর যিন নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি 
ওয়াসাল্লাম-এর ওপর কিরা গুিায় অিী নালযি িদিা যিন যিন িােীজা রালেয়াল্লাহু ‘আনিা 
নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক লনদয় লনজ চাচায ভাই ওয়ারাকার কাদছ কিদিন। 
ওয়ারাকা সব শুদন বিদিন, এ কযা ঐ (নামুস) অিী যা মূসা আিাইলিস সািাদমর ওপর 
নালযি িদয়লছি। অলিকযর জানদয পড়ুন: আল্লামা ইবনুি আসীদরর উসেুি িাবাি ৫ম 
িণ্ড, পৃষ্ঠ ৪৬৩-৪৬৫ এবং আল্লামা ইবন িাজার আসকািানীর আি-ইসাবাি ৬ি িণ্ড, পৃষ্ঠা 
৬০৭।    

42. সিীি বুিারী ( كتاب بدء الويح: باب كيف َكن بدء الويح إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم) সিীি 
মুসলিম باب بدء الويح إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : كتاب اۡليمان)  ) িােীস নং ১৬০।  
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সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক প্রকােে সািাযে করদব; লকন্তু যা সম্ভব িয় 

লন। কারণ লিযীয়বার অিী শুরু িওয়ার আদিই ওয়ারাকা েুলনয়া কেদক চদি 

লিদয়দছন, যোলপ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক ভুদিন লন; 

বরং যার ঈমাদনর প্রেংসা কদরদছন এবং কঘাষণা লেদয়দছন কয, ওয়ারাকা 

জান্নাযবাসীদের একজন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন, 

بُّوا َوَرقَة» ن ِ  َرأي ؛َل تَس 
َ
ِ هل ت  فَأ «َجنَّة أو  َجن تَّي   

“কযামরা ওয়ারাকাদক িালি লেও না। ককননা আলম যার জনে এক জান্নায 

লকংবা েু জান্নায কেদিলছ।”43 

লভন্ন সম্প্রোদয়র প্রলয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর এ িরদণর 

অনূভূলয অসংিে রদয়দছ। এ অনূভূলযগুদিা লবদরািীদের সাদে আপস বা 

সংদবেনেীিযা নয়; বরং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ 

পেদক্ষপগুদিা সমূ্পণৃ ইলযবাচক মানলসকযায় লছি এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ াও জানদযন কয, লকয়াময পযৃন্ত পৃলেবীদয ইয়ািূেী-

লিস্টানদের অলস্তত্ব োকদবই। এল  অনস্বীকাযৃ বাস্তবযা। এজনে লযলন লবলভন্ন 

িােীদস কস লেদক ইলঙ্গযও কদরদছন44। আর যাদের লবেেমানযা অনস্বীকায ৃ

যাদেরদক স্বীকৃলয কেওয়া এবং যাদের সাদে সিাবস্থানদক কমদন কনওয়াই 
                                                           
43. মুসযােরাদক িালকদম আদয়ো রালেয়াল্লাহু ‘আনিা কেদক বলণৃয িদয়দছ, িােীস নং ৪২১১ 

এবং িালকম বদিন কয, এ িােীসল  ইমাম বুিারী ও মুসলিদমর মানেদণ্ড উিীণৃ লকন্তু যারা 
এল  যািরীজ কদরন লন। ইমাম যািাবীও (রি.) যািিীস গ্রদন্থ এ কো বদিদছন। 
নাসীরুদ্দীন আিবানীও এল দক সিীি বদিদছন। অলিকযর জানদয কেিুন: সিীি আি-
জালমউ িােীস নং ৭৩২০।  

44. কযমন কেিুন: সিীি বুিারী িােীস নং ২৭৬৮, ২১০৯; সিীি মুসলিম িােীস নং ২৯৪৪, 
১৫৫। 
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স্বাভালবক এবং যাদের সাদে চিা-কফরা, কিন-কেন ও আচার-আচরদণর লনরাপে 

ও োলন্তপূণৃ পে িুাঁদজ কনওয়াই বুলদ্ধমাদনর কাজ। এজনেই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক অমুসলিমদেরদক স্বীকার কদর কনওয়া লকংবা যাদের 

কাদরা প্রেংসা করা শুিুমাত্র িামদিয়ালি লচন্তািারা বা রাজননলযক উদদ্দেে 

প্রদণালেয বিবে নয়, যা ইসিাম ও মুসলিমদের বাস্তলবক জীবদনলযিাদসর প্রলয 

িক্ষে করদি আপলন কেিদয পাদবন; বরং ইসিামী জীবন-লবিাদন এ সকি 

লচন্তািারা ও বিদবের পূণৃ বাস্তবায়ন ঘদ দছ। ফদি যা বহু ইলযবাচক ফিাফি 

বদয় এদনদছ। একই সমাদজ লভন্ন মযাবিম্বী অদনকগুদিা সম্প্রোদয়র োলন্তপূণ ৃ

সিাবস্থাদনর কক্ষদত্র প্রলযপক্ষদক স্বীকার করা ও যাদের সাদে সোচরদণর এ 

ইসিামী েৃলিভলঙ্গল  অদনক ফিপ্রসু ও কাযৃকরী। যা পারস্পলরক সিাবস্থানদক 

সিজ, স্বাভালবক ও লনরাপে কদর কযাদি।  

আর এজনেই মেীনায় আিমন কদরই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

কসিানকার ইয়ািূেীদের সাদে সিাবস্থানদক স্বযসূ্ফযৃভাদব কমদন লনদিন এবং 

যাদের সাদে অদনকগুদিা গুরুত্বপূণৃ চুলিদয আবদ্ধ িদিন এবং রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সব সময় এসকি চুলিদক অ ু  রািদয 

চাইদযন। যয লবশ্বাসঘাযকযা বা চুলিভদঙ্গর অঘ ন ঘদ লছি সব ইয়ািূেীদের 

পক্ষ কেদকই িদয়দছ। যযক্ষণ প্রলযপক্ষ কেদক ককাদনা অনোয় বা সীমািঙ্ঘন 

প্রকাে পায় লন যযক্ষণ লযলন মজবুযভাদব োলন্তপূণ ৃ সিাবস্থান বজায় 

করদিদছন। বরং মেীনাদয স্থায়ী োলন্ত লবরাজমান রািার স্বাদেৃ অদনক সময় 

লযলন প্রলযপদক্ষর অদনক অনোয় বাড়াবালড়দকও ক্ষমাসুন্দর েৃলিদয কেদিদছন 

এবং জীবদনর কেষলেন পযৃন্ত লযলন এ আচরণ-লবলির প্রলয িক্ষে করদিদছন। 

এমনলক যাাঁর লকছু লকছু কাদজ অদনদকই িয়রান িদয় কযয। কযমন, লযলন 
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লনদজর কিৌিবমৃ বন্দক করদি বাকীদয লকছু িাবার ক্রয় কদরদছন এক ইয়ািূেীর 

লনক  কেদক!!45 আশ্চদযৃর বোপার িদিা, মেীনাদয সািাবীদের মদিে অদনদকই 

িনী লছদিন। যাদের লনক  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কচদয় 

লপ্রয় ককউ লছি না। িদয পারদযা কয, যাদের কাউদক জানাদি যারা িালেয়া 

ইযোলের মািেদম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রদয়াজন পূণৃ 

কদর লেয লকংবা কমপদক্ষ এ াদযা িদয পারদযা কয, লযলন ককাদনা িনী 

সািাবীর লনক  কেদক ঋণ গ্রিণ করদযন এবং কস সািাবীর লনক ই কিৌিবমৃ 

বন্ধক রািদযন। লকন্তু পলরলস্থলয কেদক বুঝা যাদে কয, লযলন মুসলিমদের জনে 

এ িরদণর কাদজর নবিযা কেওয়ার  জনে এমন কদরদছন এবং এদয লযলন এ 

লেদকও ইলঙ্গয কদরদছন কয, প্রলযদবেী অমুসলিমিণ যলে মুসলিমদের ককাদনা 

প্রকার সম্মানিালন না কদর যািদি যাদের সাদে এ িরদণর সম্পকৃ স্থাপন করা 

স্বাভালবক। কসল  কিৌিবমৃ বন্ধক রািা পযৃায় পযৃন্ত িড়াদিও। কিৌিবমৃ অদনক 

গুরুত্বপূণৃ একল  যুদ্ধ-সরঞ্জাম। এরপরও প্রলযদবেী ইয়ািূেীর প্রলয পূণ ৃলনভরৃযা 

ও আযলবশ্বাদসর বলিঃপ্রকাে করার জনেই লযলন যার লনক  কসল  বন্ধক 

করদিদছন।  

ইয়ািূেীদের মদযা িৃস্টানদের সাদেও লযলন একই িরদণর আচরণ করদযন, 

যাদের সাদেও একালিকবার অদনকগুদিা চুলিদয আবদ্ধ িদয়দছন এবং 

যাদেরদক সামালজক স্বীকৃলযও লেদয়দছন। অেচ ইসিাদমর সাদে সাংঘলষৃক 

যাদের এমন লকছু সুক্ষ্ম আক্বীো-লবশ্বাস রদয়দছ যা স্পিয লেকৃ। যোলপও 

                                                           
45. সিীি বুিারী, আদয়ো রালেয়াল্লাহু ‘আনিা কেদক বলণৃয, (كتاب الرهن، باب من رهن درعه) 

িােীস নং ২৩৭৪; সিীি মুসলিম ( باب الرهن وجوازه ف اۡلَّض والسفر ،كتاب المساقاة ) িােীস 

নং ১৬০৩। 
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যাদের লেদকরৃ প্রলয িাবমানযা কেদিও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম যাদের িমৃ পলরবযৃদনর জনে চাপ সৃলি করদিন না । আল্লাি 

যা‘আিা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক িক্ষে কদর বদিন: 

نَت ﴿
َ
فَأ
َ
رِه   أ َٰ  ٱنلَّاَس  ت كي ون وا   َحتَّ ِمنِّيَ  يَك  ؤي  [٢٢: يونس] ﴾ م 

“যদব লক যুলম মানুষদক বািে করদব, যাদয যারা মুলমন িয়?” [সূরা ইউনুস, 

আয়ায: ৯৯] 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর োলয়ত্ব লছি শুিুমাত্র উিম পন্থায় 

োওয়ায কপৌঁদছ কেওয়া এবং যোযে বোিো-লবদিষণসি িুদি িুদি বণৃনা কদর 

কেওয়া। অযঃপর প্রলযল  মানুষদক আল্লাি যা‘আিা সযেদক গ্রিণ করা লকংবা 

না করার পূণৃ স্বািীনযা োন কদরদছন। আল্লাি যা‘আিা বদিন: 

ِمن َشا ءَ  َفَمن﴿ ري   َشا ءَ  َوَمن فَليي ؤي ف  [١٢: الكهف] ﴾ فَليَيكي  

“অযএব, যার ইচছা, লবশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইো অমানে করুক।” 

[সূরা আি-কািাফ, আয়ায: ২৯] 

এিান কেদকই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ া কমদন লনদয়দছন 

কয, ইয়ািূেীদের অদনদক ইয়াহুলেয়োদযর ওপর এবং িৃস্টানদের অদনদক 

নাসরালনয়োদযর ওপর কেদক যাদবই এবং লযলন এ াও গ্রিণ কদর লনদয়দছন কয, 

লবদরািী সকি সম্প্রোদয়র সাদেই োলন্তপূণৃ সোচরণ চালিদয় কযদয িদব। এ 

বোপাদর সািারণ মূিনীলয কযা িদে,  

َراهَ  َل  ﴿ ِينِ  ِف  إِكي [١٥٢: ابلقرة] ﴾ٱدل   
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“েীন গ্রিদণর বোপাদর ককাদনা কজার-জবরেলস্ত বা বািে-বািকযা কনই।” [সূরা 

আি-বাকারা, আয়ায: ২৫৬] 

ককননা, কয কস্বোয় সাগ্রদি ইসিাম গ্রিণ কদর না যার এ ইসিাম না যার 

লনদজর ককাদনা উপকাদর আদস এবং না এর িারা সমাদজর ককাদনা ফায়ো িয়। 

সুযরাং মদন কুফুর িুলকদয় করদি এবং কভযদর কভযদর ইসিাদমর প্রলয ঘৃণা ও 

লবদিষ কপাষণ কদর চাদপ পদড় প্রকাদেে ইসিাম গ্রিদণর ককাদনা মাদন িয় না; 

বরং এমন বেলি অমুসলিমদের মাদঝ কেদক োলন্ত ও সলস্তর জীবন কবদচ লনক 

এবং লকয়াময লেবদস আল্লাি যা‘আিার ফয়সািা কমদন লনক। আল্লাি যা‘আিা 

বদিন,  

ِض  َربََّك  إِنَّ ﴿ مي  َيقي ونَ  فِيهِ  ََكن وا   فِيَما ٱليقَِيََٰمةِ يَويمَ  بَييَنه  [٢٠: اْلاثية] ﴾ََييَتلِف   

“যারা কয সব লবষদয় মদযালবদরাি করয কযামার রব লকয়ামদযর লেদন কস সব 

লবষদয় মীমাংসা কদর কেদবন।” [সূরা আি-জালছয়াি, আয়ায: ১৭] 

শুিু ইয়ািূেী-লিস্টান যো আিদি লকযাবীদের সাদেই নয়; বরং রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবদনর েীঘৃ একল  সময় কালফর-

মুেলরকদের সাদেও সিাবস্থান ও সোচরণদক গ্রিণ ও বরণ কদর এদসদছন। 

কেিুন, মক্কী জীবদন এ িরদণর বহু আয়ায নালযি িদয়দছ, 

مي ﴿ مي  لَك  [  ٢: الَكفرون] ﴾٦ دِينِ  َوَِلَ  دِين ك   

“কযামাদের জনে কযামাদের েীন আর আমার জনে আমার েীন।” [সূরা আি-

কালফরূন, আয়ায: ৬] 

ذِ ﴿ وَ  خ  ري  ٱليَعفي م 
ي
ريِف  َوأ رِضي  بِٱليع  عي

َ
[  ٢٢٢: االعراف] ﴾١٩٩ ٱليَجَِٰهلِّيَ  َعنِ  َوأ  
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“যুলম ক্ষমা প্রেেৃন কর এবং ভাদিা কাদজর আদেে োও আর মূিৃদের কেদক 

লবমুি োক।” [সূরা আি-আ‘রাফ, আয়ায: ১৯৯] 

رِضي ﴿ عي
َ
ِكِّيَ  َعنِ  َوأ يم َشي [  ٢٣٢: االنعام] ﴾ ١٠٦ ٱل  

“এবং মুেলরকদের যরফ কেদক মুি লফলরদয় নাও।” [সূরা আি-আন‘আম, 

আয়ায: ১০৬] 

এল  লছি মক্কী জীবদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ-

লবলি। মক্কায় কালফর-মুেলরকরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

লবদরালিযা কদরদছ, যার ওপর যুিুম-লনযৃাযন কদরদছ, যাাঁর সািাবীদেরদক  

কেোন্তলরয কদরদছ এবং যাাঁর জনে যাবযীয় পেই সংকীণৃ কদর কফদিদছ যবুও 

কমাকাদবিায় লফদর োাঁড়দনার সুদযাি লছি না। 

ইসিাম লবদরািী সকি সম্প্রোয়দক স্বীকৃলযোন, ইসিাদমর সাদে আক্বীোিয 

লেক কেদক চরম অসামাঞ্জসে িওয়া সদত্বও সকি েি-মযদক কমদন কনওয়া 

এবং এ জাযীয় অসািারণ নিযৃ, সিে ও লবনম্র আচরদণর পরও ইসিাম 

লবদিষীরা লক যাাঁদক সামালজক স্বীকৃলয ুকু পযৃন্ত লেদয়দছ?!  
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লিযীয় পলরদেে 
অমুসলিমরা লক মুসলিমদের স্বীকৃলয কেয়? 

উপদরর অিোদয় আদিাচে সকি কেলণর অমুসলিমদের প্রলয রাসূদির স্বীকৃলয 

োন ও সোচরদণর এযগুদিা েৃিাদন্তর পর এবং সকি আকীোিয মযপােকৃে 

অলযক্রম কদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক যাদেরদক বরণ 

ও গ্রিণ কদর কনওয়ার বোপক প্রমানালে উপস্থাপদনর পর এিন আমরা প্রে 

উিাপন করদয চাই কয, অমুসলিমরা লক রাসূি লকংবা মুসলিমদেরদক স্বীকার 

কদর?!  

মুসলিমদেরদক স্বীকৃলয প্রোদন ইয়ািূেীদের অবস্থান:  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সম্পদকৃ ইয়ািূেী সম্প্রোদয়র অবস্থান 

লকরূপ লছি এ লবষয়ল র প্রলয েৃলিপায করদি আমরা কেিদয পাই কয, যাাঁর 

আলবভৃাদবর সুচনা িে কেদকই লমেোচার, লবরুদ্ধাচরণ ও অস্বীকারই লছি 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রলয ইয়ািূেীদের মূি কচযনা। 

অেচ সকি প্রকার প্রামাণেলচত্র ও যেোবলি এ কোরই োবী রাদি কয, 

ইয়ািূেীরা রাসূল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও যাাঁর প্রচালরয েীন 

সম্পদকৃ যাাঁর মক্কী জীবদনই সমেক অবিয লছি।  

ইয়ািূেীদের এ মানলসকযার পলরেন্ন িারনা িাদভর জনে যাদের স্বজাযীয় 

িদবষক “ইসরাঈি ওয়ািফানসুন” এর সংকিনল  িুবই অগ্রিণে লবদবচনা করা 

িয়: (যলেও আমরা যার অদনক মদযর সাদে সিময কপাষণ কলর না যোলপ 

যার এ সংকিনল র শুদ্ধযায় কাদরা লভন্নমদযা কনই) 
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“ইসরাঈি ওয়ািফানসুন”46 যার িদবষনায় উদল্লি কদরন “আলম এ িারণা 

কপাষণ কলর কয, লনশ্চয় ইয়ািূেীরা ইসিাদমর উিান সম্পদকৃ কিনই উোসীন 

এবং অজ্ঞ লছি না। ককননা এল  যাদের ঐকে, বালণজে এবং রাজননলযক স্বােৃ 

সংলিলি একল  গুরুত্বপূণৃ লবষয় লছি। লবদেষযঃ রাসূদির মক্কী জীবদনর কেষ 

লেনগুদিাদয োওয়াদয ইসিামীয়ার মিান ডাক মেীনা অলভমুদি কিদয় আসা, 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এবং িাযরাজ কিাদত্রর মদিে লবেেমান 

এদযা যীে লবদদ্ধষ- কয অত্র কিাদত্রর অপর েুই োিা বুনু নাযীর ও বনু 

কুরাইজার েিপলযিণদক মুসলিমদের কমৃকাদণ্ডর ওপর পযৃদবক্ষক লনযুি করা 

িদিা- োকা সদযেও িাযরাজ কিাদত্রর কনযৃবৃন্দিদণর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে লমলিয িওয়ার আগ্রি প্রকাে করা, মেীনায় 

ইসিাদমর প্রচার ও প্রসাদর কিাপনীয়যা অবিম্বন না করা, (কযমন, মাস‘আব 

ইবন উমাইর47 সকদির কিাদত্রর মিেমণীয অবস্থান কদরও  প্রকাদেে 

কিাকেরদক আল্লাি ও যার রাসূদির প্রলয আহ্বান করদযন)  এবং িদজর 

কমৌসুদম ইয়ািূেী বনীকিদণর মুসলিমদের সাদে লমলিয িদয় বালণজে সম্পােন 

করার পরও এ োবী িুবই অদযৌলিক কয, ইয়ািূেীরা মুসলিম সম্পোয় সম্পদকৃ 

জ্ঞায লছি না।”48 

                                                           
46. “ইসরাঈি ওয়ািফানসুন” লমেদরর ডক্টর ত্বিা কিাসাইদনর যিাবিাদন ‘আরব লবদশ্ব ইয়ািূেী’ 

লবষদয়র ওপর ডক্টদর  লডগ্রী অজৃনকারী একজন ইয়াহুেী আদিাচক।   
47. মাস‘আব ইবনু উমাইর: লযলন বের ও ওহুে যদদ্ধ অংেগ্রিণ কদরদছন। রাসুিুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক মেীনায় েূয লিদসদব কপ্ররণ কদরলছিন। 
48. ওয়ািফানসুন প্রণীয গ্রন্থ “জাদিিী যুি ও ইসিাদমর আলবভৃাবকািীন আরব লবদশ্ব 

ইয়াহুেীদের ইলযিাস” পৃষ্ঠা নং ১০৬-১০৮।  
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মক্কী জীবদন অবযীণৃ কুরআদনর 

আয়াদযও ইয়ািূেী িদবষক ‘ওয়ািফানসুদনর’ এ বিদবের সযেযা পাওয়া যায়। 

কারণ, আয়াদয সুস্পিযই বিা িদয়দছ কয, বনী ইসরাঈদির ‘আদিমিণ 

রাসূদির সযেযা সম্পদকৃ িুব ভাদিারূদপ অবিয লছি। কযমন, আল্লাি যা‘আিা 

আি-কুরআদন বদিন, 

وَ ﴿
َ
ن لَمي  أ مي  يَك  َّه  ن َءايَةا  ل

َ
ۥ أ لََمه  ا   َيعي ؤ  لََمى ىءِيَل  بَِن   ع  َر  [  ٢٢٠: الشعراء] ﴾١٩٧ إِسي

“এ া লক যাদের জনে এক া লনেেৃন নয় কয, বনী ইসরাঈদির পলণ্ডযিণ যা 

জাদন?” [সূরা আে-শু‘আরা, আয়ায: ১৯৭] 

কাদজই মক্কার মুেলরকদের জনে এল  একল  লনেেৃন লছি। ককননা যারা 

ইয়ািূেী ‘আদিমদের কাদছ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

লনেেৃনাবিী বণৃনা কদর যার বোপাদর জানদয চাইদি ইয়ািূেী ‘আদিমিণ 

যাদের লকযাদব হুবহু বণৃনাল ই িুাঁদজ কপি। অযএব, এ কোয় আর ককাদনা 

সদন্দদির অবকাে কনই কয, ইয়ািূেীরা িুব ভাদিা কদরই লচনদয কপদরলছি কয, 

এ কসই মুিাম্মােুর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার বোপাদর 

লনদজদের লকযাদব পদড় যার আিমদনর জনে অদপক্ষেমান লছি।  

লবিোয যাদব‘ঈ ইবন ইসিাক49 এ বোপাদর কয বণৃনাল  কপে কদরদছন যাদয 

লবষদয়র সযেযা আদরা যরালিয িয়। লযলন বণৃনা কদরন কয, কুরাইেরা নযর 

                                                           
49. আবু বকর মুিাম্মাে ইবন ইসিাক ইবন ইয়াসার, লযলন আনাস ইবন মাদিক রালেয়াল্লাহু 

‘আনহুর সাক্ষাযপ্রাপ্ত িদয়লছদিন এবং লবিোয যাদবয়ী, মুিালদ্দস ও ফক্বীি আত্বা ইবন আলব 
রাব্বাি ও ইবন লেিাব যুিরী রি. কেদকও িােীস বণৃনা কদরদছন। ১৫১ লিজরীদয মারা 
যান। অলিকযর জানদয কেিুন- ইমাম যািাবী রলচয গ্রন্থ আি-কাদেফ: ২য় িণ্ড, পৃষ্ঠা 
১৫৬। 
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ইবন িাদরছ এবং উকবাি ইবন আবী মু‘ঈযদক মেীনার ইয়ািূেী পলণ্ডযদের 

কাদছ কপ্ররণ করি, কযন যারা লনদজদের (কুরাইে) মদিে কপ্রলরয এ বেলি 

(রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) এর জনে লকছু প্রে কজদন যায়। 

যিন ইয়ািূেী পলণ্ডযিণ ঐ েু’জনদক যাওরায লকযাদব বলণযৃ এমন কদয়কল  

লবষয় লেলিদয় লেদিন, কযগুদিা ককাদনা নবী ছাড়া অনে ককউ জানদব না। 

অযঃপর ঐ েুই কুরাইেী বেলি ইয়ািূেী পলণ্ডয কেদক লেদি আসা প্রেসমূি 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সামদন উিাপন করি। যিন লযলন 

যাওরায লকযাদবর বণৃনা অনুযায়ী যাদের প্রদের জবাব লেদয় লেদিন।  

এ ঘ নাল ই লছি সূরা কািাফ অবযীদণৃর কপ্রক্ষাপ 50। আর এর িারা রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর নবী িওয়ার সযেযাও সকদির সামদন 

পলরস্কার িদয় যায়।  

আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

ِينَ ﴿ وَل  يَتَّبِع ونَ  ٱَّلَّ َّ  ٱنلَِِّبَّ  ٱلرَّس  ِ م 
ِي ٱۡلي  ۥ ٱَّلَّ ونَه  ت وباا ََيِد  مي  َمكي َٰةِ ِف  ِعنَده  َرى َِنيلِ  ٱِلَّوي ِ

 ﴾َوٱۡلي
 [  ٢٥٠: االعراف]

“যারা অনুসরণ কদর রাসূদির, কয উম্মী নবী; যার গুণাবিী যারা লনদজদের 

কাদছ যাওরায ও ইলঞ্জদি লিলিয পায়।” [সূরা আি-আ‘রাফ, আয়ায: ১৫৭] 

উপদরাি আয়াদযর বোিোয় আল্লামা ইবন কাসীর51 রি. অদনকগুদিা বণৃনা 

উপস্থাপন কদরদছন, কযগুদিার িারা স্পিযই প্রমালণয িয় কয, ইয়ািূেীরা 

                                                           
50. ইবন লিোম রলচয গ্রন্থ আস-সীরাযুন্নববীয়োি: ১ম িণ্ড, পৃষ্ঠা ২১০-২১১ ও আল্লামা ইবনু 

কাসীদরর ‘যাফসীরুি কুরআলনি কারীম’ ৩য় িণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮।    
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মক্কী জীবদনই যাাঁর সযেযা সম্পদক ৃ

সমেক অবিয লছি। 

এ সকি প্রামালণক লবষয়ালে এ কোরই গুরুত্বাদরাপ কদর কয, ইয়ািূেীরা যাদের 

লকযাব যাওরাদযর লববরণ মদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

মদিে লবেেমান গুণাবিী সম্পদকৃ কমাদ ও অনবলিয লছি না; বরং যারা কযা কসই 

যমানায় রাসুদির আলবভাৃদবর অদপক্ষায় অদপক্ষমান লছি। অযঃপর কাদির 

আবদযৃ লেনালযপায িদিা এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মক্কা 

কেদক মেীনায় লিজরয করদিন। মেীনায় লিজরদযর সূচনািে কেদকই 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যোসািে ইয়ািূেীদের ননক ে অজনৃ বা 

ননকদ ে আনয়দন সদচি লছদিন। কারণ যারাও আসমানী লকযাবিারী। এ 

কারদণ ইয়ািূেীদের ইসিাম গ্রিদণর লবষদয়ও লযলন প্রযোেী লছদিন।  

আর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক ইয়ািূেীদের ননক ে 

কামনা শুিু জািলযক প্রদয়াজদনর লকছু চুলি সম্পােদনর জনে নয়; বরং এ 

ননক ে কামনা লছি আল্লাির সন্তুলির িদক্ষে গুরুত্বপূণৃ ের‘ঈ লবিাদনর বাস্তায়ন 

কচিা। লবদেষযঃ ইসিাদমর অযীব গুরুত্বপূণৃ েু’ল  লবিান ‘সািায’ ও ‘সাওম’ 

পািদন মুসলিমদের সাদে যাদের সােৃেেযা লছি।  

                                                                                                                             
51. ইমােুদ্দীন আবুি লফো ইসমাঈি ইবনু উমার ইবনু কাসীর আি-করাইেী আে-োদমেকী 

আি-োদফঈ। লযলন লছদিন একািাদর একজন ইমাম, িালফজুি িােীস ও লবিোয 
ইলযিাসলবে। ৭০০ লিজরীদয োদমেদকর আি মুজলেি এিাকায় জম গ্রিন কদরন। 
‘যাফসীরুি কুরআলনি কারীম’, ‘আি-লবোয়া ওয়ান লনিায়া’ যার রলচয অমর গ্রন্থ। 
অলিকযর জানদয কেিুন: ইবন যুিরী বুরেী রলচয আন-নুজুমুজ যাদিরাি।    
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আমরা জালন কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মাোনী জীবদনর 

প্রােলমক লেনগুদিা পযৃন্ত মুসলিমদের লকবিা লছি লফলিলস্তদন অবলস্থয ‘বাযুি 

মুক্বাদ্দাস’ যা লিজরদযর পর এক ানা ১৬/১৭ মাস পযৃন্ত লবেেমান লছি অেচ 

পূবৃবযৃী সকি আলম্বয়াসি ইয়ািূেীদেরও লকবিা লছি এ ‘বাযুি মুক্বাদ্দাস’। আর 

‘লসয়াম’ পািদন ইয়ািূেীদের সাদে সােৃেে িওয়া বিদয আশুরা লেদনর সাওম 

উদদ্দেে করা িদয়দছ। কারণ, এ লেদন ইয়ািূেী ও মুসলিম উভয় সম্প্রোয় সাওম 

পািন কদর। 

ইয়ািূেীরা এ লবষদয় সমেক অবিয লছি কয, চিমান সময়ই িদে আদিরী 

যামানার নবী মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আিমদনর পূবৃ কঘালষয 

সময় এবং যারা এ কোও িুব ভাদিা কদর বুঝদয কপদরলছি কয, এ মুিাম্মােই 

িদেন কসই কেষ রাসূি যার সম্পদকৃ যারা যাওরাদয জানদয কপদরলছি। 

ককননা কেষ রাসূি সম্পদকৃ যাদের লকযাদব বলণৃয সকি লনেেৃন ও সু-সংবাে 

মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মাদঝ সমলিয িদয়লছি। শুিু যাই 

নয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের সাদে িুব লবনম্র ও 

হৃেয়গ্রািী আচরণ করদযন। এদযা লকছুর পরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম নবুওয়ায প্রালপ্তর পর ইয়ািূেীরা যাাঁদক প্রযোিোদনর কী কারণ 

োকদয পাদর?!  

বাস্তলবক অবস্থা লছি ইয়ািূেীদের মিে কেদক মাত্র লকছু সংিেক কিাক রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক স্বীকার কদরলছি। বাকী বৃিৎ অংে রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবরুদ্ধাচরণ ও যাাঁদক অস্বীকার করার বোপাদর 

এদকবাদর িজ্জাস্কর পলরলস্থলযর সৃলি িদয়লছি। যাদের এদিন িাসেকর 
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পলরলস্থলযর মদিে সবদচদয় প্রলসদ্ধ ঘ না িদে ইয়ািূেীদের পলণ্ডয আবু্দল্লাি ইবন 

সািাদমর ইসিাম গ্রিদণর সময় যাদের উদ্ভ  আচরণ। কযমন, 

ইয়ািূেী পলণ্ডয আবু্দল্লাি ইবন সািাম52 রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর কমৃকাণ্ড সম্পদকৃ সুেৃঢ় িারনা িাদভর জনে যাাঁর কাদছ উপলস্থয 

িদয় বিি,    

ُل  َما: قَاَل  نَِِبي  إاِلَّ  َيْعلَُمُهنَّ  الَ  ثاََلث   َعنْ  َسائِلَُك  إيِن  » وَّ
َ
اِط  أ ْْشَ

َ
اَعِة؟ أ ُل  َوَما السَّ وَّ

َ
ُكلُهُ  َطَعام   أ

ْ
 يَأ

ْهُل 
َ
ي   َوِمنْ  اْلَنَِّة؟ أ

َ
ء   أ بِيِه؟ إىَِل  الَودَلُ  َيْْنِعُ  ََشْ

َ
ي   َوِمنْ  أ

َ
ء   أ ْخَواِلِ؟ إىَِل  َيْْنِعُ  ََشْ

َ
 رَُسوُل  َفَقاَل  أ

 ِ ِن » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  اّللَّ َ يُل  آنًِفا بِِهنَّ  َخربَّ ِ  َعبْدُ  َفَقاَل : قَاَل  «ِجرْبِ  ِمنَ  ايلَُهودِ  َعُدوُّ  َذاكَ  اّللَّ
ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  الَماَلئَِكِة، ا: " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  اّللَّ مَّ

َ
ُل  أ وَّ

َ
اِط  أ ْْشَ

َ
اَعةِ  أ  حَتُْشُ  َفنَار   السَّ

قِ  ِمنَ  انلَّاَس  ا الَمْغرِِب، إىَِل  الَمْشِ مَّ
َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ُكلُهُ  َطَعام   أ

ْ
ْهُل  يَأ

َ
، َكِبدِ  فَِزَياَدةُ  اْلَنَّةِ  أ ا ُحوت  مَّ

َ
 َوأ

بَهُ  ةَ  َغِشَ  إَِذا الرَُّجَل  فَإِنَّ : الَودَلِ  ِِف  الشَّ
َ
بَهُ  ََكنَ  َماُؤهُ  فََسبََقَها الَمْرأ  ََكنَ  َماُؤَها َسبََق  َوإَِذا َلُ، الشَّ

بَهُ  ْشَهدُ : قَاَل "  لََها الشَّ
َ
نََّك  أ

َ
، رَُسوُل  أ ِ ِ  رَُسوَل  يَا: قَاَل  ُثمَّ  اّللَّ ، قَْوم   ايلَُهودَ  إِنَّ  اّللَّ  َعِلُموا إِنْ  ُبُهت 

نْ  َقبَْل  بِإِْساَلِم 
َ
لَُهمْ  أ

َ
ِ  َعبْدُ  وََدَخَل  ايلَُهودُ  فََجاَءِت  ِعنَْدَك، َبَهتُوِن  تَْسأ  رَُسوُل  َفَقاَل  ابلَيَْت، اّللَّ

 ِ يُّ » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  اّللَّ
َ
ِ  َعبْدُ  ِفيُكمْ  رَُجل   أ ْعلَُمنَا، قَالُوا «َساَلم   ْبنُ  اّللَّ

َ
ْعلَِمنَا، َواْبنُ  أ

َ
 أ

نَا، ْخرَيُ
َ
نَا، َوابْنُ  َوأ ْخرَيِ

َ
ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  أ ْيتُمْ » وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  اّللَّ

َ
فََرأ

َ
ْسلَمَ  إِنْ  أ

َ
ِ  َعبْدُ  أ  «اّللَّ

ََعَذهُ : قَالُوا
َ
ُ  أ ِ  َعبْدُ  فََخَرجَ  َذلَِك، ِمنْ  اّللَّ ْشَهدُ : َفَقاَل  إِيَلِْهمْ  اّللَّ

َ
نْ  أ

َ
ُ  إاِلَّ  إَِلَ  الَ  أ ْشَهدُ  اّللَّ

َ
نَّ  َوأ

َ
 أ

ًدا ، رَُسوُل  حُمَمَّ ِ نَا،: َفَقالُوا اّللَّ نَا، َواْبنُ  َْشُّ  .«ِفيهِ  َوَوَقُعوا َْش 
                                                           
52. আবু্দল্লাি ইবন সািাম ইবন িাদরস আি আনসারী। নবী ইউসুফ ইবন ইয়াকুব আিাইলিস 

সািাম-এর সন্তানদের একজন। লযলন আনসারিদণর িুব ভাদিা লমত্র লছদিন। জাদিিী যুদি 
যার নাম লছি হুসাইন। অযঃপর লযলন যিন ইসিাম গ্রিণ করদিন যিন রাসূিুল্লাি 
সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার নাম রািদিন আবু্দল্লাি। ৪৩ লিজরীদয মেীনায় 
ইদন্তকাি কদরন। অলিকযর জানদয কেিুন: আল্লামা ইবন িাজার আসকািানীর আি 
এসাবাি (৪৭২৫), আবু আসীদরর আসােুি িাবাি (৩/১৭৬), আি ইসলয‘আব: (২/৩৮২)  
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“আলম আপনাদক এমন লযনল  লবষদয় লজজ্ঞাসা করদয চাই যার উির নবী 

ছাড়া আর ককউ অবিয নয়। লযলন লজদজ্ঞস করদিন, লকয়ামদযর প্রেম লনেেৃন 

কী? আর সবৃপ্রেম িাবার কী, যা জান্নাযবাসী িাদব? আর কী কারদণ সন্তান 

যার লপযার সােৃেে িাভ কদর? আর লকদসর কারদণ (দকাদনা ককাদনা সময়) 

যার মামাদের সােৃেে িয়? যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বিদিন, এইমাত্র লজবরীি আিাইলিস সািাম আমাদক এ লবষদয় অবলিয 

কদরদছন। (বণৃনাকারী বদিন) যিন আবু্দল্লাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন, কস 

কযা লফলরেযািদণর মদিে ইয়ািূেীদের েত্রু। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম বিদিন, লকয়ামদযর প্রেম লনেেৃন িদিা আগুন, যা মানুষদক পূবৃ 

কেদক পলশ্চম লেদক যালড়দয় লনদয় একলত্রয করদব। আর প্রেম িাবার যা 

জান্নাযবাসীরা িাদবন যা িদিা মাদছর কলিজার অলযলরি অংে। আর সন্তান 

সেৃে িওয়ার রিসে িদিা পুরুষ যিন যার স্ত্রীর সাদে সিবাস কদর যিন যলে 

পুরুদষর বীদযরৃ পূদবৃ স্খলিয িয় যিন সন্তান যার সােৃেেযা িাভ কদর। লযলন 

বিদিন, আলম সাক্ষে লেলে-লনঃসদন্দদি আপলন আল্লাির রাসূি। এরপর লযলন 

বিদিন, ইয়া রাসূিুল্লাি! ইয়ািূেীরা অপবাে ও কুৎসা র নাকারী সম্প্রোয়। 

আপলন যাদেরদক আমার সম্বদন্ধ লজজ্ঞাসা করার পূদবৃ যারা যলে আমার ইসিাম 

গ্রিদণর লবষয় কজদন কফদি, যািদি যারা আপনার কাদছ আমার কুৎসা র না 

করদব। যারপর ইয়ািূেীরা এদিা এবং আবু্দল্লাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু ঘদর প্রদবে 

করদিন (িুলকদয় কিদিন)। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

যাদের লজজ্ঞাসা করদিন, কযামাদের মদিে আবু্দল্লাি ইবন সািাম ককমন কিাক? 

যারা বিি, লযলন আমাদের মদিে সবদচদয় লবজ্ঞ বেলি এবং সবদচদয় লবজ্ঞ 

বোলির পুত্র। লযলন আমাদের মদিে সদবৃািম বোলি এবং সদবৃািম বোলির পুত্র। 

যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, যলে আবু্দল্লাি ইসিাম 
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গ্রিণ কদর, এদয কযামাদের অলভময কী িদব? যারা বিি, এর কেদক আল্লাি 

যাাঁদক রক্ষা করুন। এমন সময় আবু্দল্লাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু যাদের সামদন কবর 

িদয় আসদিন এবং বিদিন, আলম সাক্ষে লেলে কয, আল্লাি ছাড়া ককাদনা ইিাি 

কনই এবং আলম আদরা সাক্ষে লেলে কয, মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

আল্লাির রাসূি। যিন যারা বিদয িািি, কস আমাদের মদিে সবদচদয় লনকৃি 

বেলি এবং সবদচদয় লনকৃি বোলির সন্তান এবং যারা যাাঁর িীবয ও কুৎসা 

র নায় লিপ্ত িদয় কিি।”53 

মূিয ইয়ািূেীদের এ িরদনর উদ্ভ  আচরদণর আসি কারণ লছি ককাদনা 

কযৌলিক কারণ ছাড়াই সরাসলর মিা সযে কেদক প্রযোবযৃন করা। শুিুমাত্র মিা 

সযেদক অস্বীকার করার জনেই যাদের এ অস্বীকার।  

লপ্রয় পাঠক ইয়ািূেীদের এরূপ ঘ নার লববরণ আমরা আদরা কেিদয পাই যিন 

যাদের একল  েি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কাদছ এদস 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সযেযা ও জ্ঞাদনর িভীরযা যাচাই 

কার জনে কদয়কল  লনলেৃি লবষদয় যাাঁদক প্রে করি এবং জবাব কোনার পর 

এগুদিা যুলিিীন, যুে ও অবান্তর প্রমাণ বদি বািানা করি কযন রাসূদির 

সযেযাদক স্বীকার কদর লনদয না িয়। কযমন,  

আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহুমা কেদক বলণৃয, লযলন বদিন,   

ْقبَلَْت »
َ
ِ  رَُسولِ  إىَِل  َيُهودُ  أ بَا يَا: َفَقالُوا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  اّللَّ

َ
لَُك  إِنَّا الَْقاِسمِ  أ

َ
 ََخَْسةِ  َعنْ  نَْسأ

ْشيَاَء،
َ
َتنَا فَإِنْ  أ

ْ
ْنبَأ

َ
، أ نََّك  َعَرْفنَا بِِهنَّ

َ
َخذَ  َواتَّبَْعنَاَك، نَِِبي  أ

َ
َخذَ  َما َعلَيِْهمْ  فَأ

َ
اِئيُل  أ  إِذْ  بَنِيِه، ىلَعَ  إرِْسَ

                                                           
53 সিীি বুিারী, লকযাবুি আলম্বয়া, িােীস নং ৩১৫১ এবং লকযাবুি ফাযাদয়ি, িােীস নং 

৩৭২৩। 
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ُ : قَالُوا ، َنُقوُل  َما ىلَعَ  اّللَّ نَا: قَالُوا «َهاتُوا»: قَاَل  َوِكيل  ْخرِبْ
َ
، َعالَمةِ  َعنْ  أ  َعيْنَاهُ، َتنَامُ »: قَاَل  انلَِِّب 

نَا: قَالُوا «قَلْبُهُ  َينَامُ  َوال ْخرِبْ
َ
ُة، تَُؤن ُث  َكيَْف  أ

َ
 َعاَل  فَإَِذا الَْماَءاِن، يَلْتَِق »: قَاَل  تُْذِكُر؟ َوَكيَْف  الَْمْرأ

ةِ  َماءَ  الرَُّجِل  َماءُ 
َ
ْذَكَرْت، الَْمْرأ

َ
ةِ  َماءُ  َعاَل  َوإَِذا أ

َ
نَا: َقالُوا «آَنثَْت  الرَُّجِل  َماءَ  الَْمْرأ ْخرِبْ

َ
مَ  َما أ  َحرَّ

اِئيُل  دْ  فَلَمْ  النََّسا، ِعْرَق  يَْشتَِك  ََكنَ : "قَاَل  َنْفِسِه؟ ىلَعَ  إرِْسَ بْلَانَ  إاِل ياُلئُِمهُ  َشيْئًا ََيِ
َ
 - َوَكَذا َكَذا أ

يِب  قَاَل 
َ
بَِل  َيْعيِن : َبْعُضُهمْ  قَاَل : "أ مَ » اإْلِ نَا: قَالُوا َصَدقَْت،: قَالُوا ،«حُلُوَمَها فََحرَّ ْخرِبْ

َ
 َهَذا َما أ

ِ  َمالئَِكةِ  ِمنْ  َملَك  »: قَاَل  الرَّْعُد؟ َحاِب  ُمَوّكَّ   وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ وْ  - بِيَِدهِ  بِالسَّ
َ
 ِمنْ  ِِمَْراق   - يَِدهِ  ِِف  أ

، َحاَب، بِهِ  يَزُْجرُ  نَار  َمرَ  َحيُْث  يَُسوقُهُ  السَّ
َ
ُ  أ وُْت  َهَذا َفَما: قَالُوا «اّللَّ ي الصَّ ِ : قَاَل  نَْسَمُع؟ اَّلَّ

َتنَا إِنْ  ُنبَايُِعَك  الَّيِت  َوِهَ  َواِحَدة   بَِقيَْت  إِنََّما َصَدقَْت،: قَالُوا «َصْوتُهُ » ْخرَبْ
َ
 ِمنْ  لَيَْس  فَإِنَّهُ  بَِها، أ

ِتيهِ  َملَك   َلُ  إاِل نَِِبٍّ 
ْ
، يَأ نَا بِاخْلرََبِ ْخرِبْ

َ
يُل »: قَاَل  َصاِحبَك؟ َمنْ  فَأ المُ  َعلَيْهِ  ِجرْبِ : قَالُوا ، «السَّ

يُل  ِي َذاكَ  ِجرْبِ ُل  اَّلَّ نَا، َوالَْعَذاِب  َوالِْقتَالِ  بِاحْلَْرِب  َيْْنِ ِي ِميََكِئيَل : قُلَْت  لَوْ  َعُدوُّ ُل  اَّلَّ  َيْْنِ
نَْزَل  لَََكنَ  َوالَْقْطِر، َوانلَّبَاِت  بِالرَّْْحَةِ 

َ
ُ  فَأ ا ََكنَ  َمن﴿: وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ و ٗ ِيَل  َعد  : ابلقرة] ﴾ل ِـِجبي

٢٠]». 

“একবার কযক ইয়ািূেী রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর 

এদস বিি, কি আবুি কালসম, আমরা আপনাদক পাাঁচল  লবষদয় প্রে করব। যলে 

আপলন কসসব লবষদয় আমাদেরদক অবলিয করদয পাদরন যািদি আমরা বুদঝ 

লনব কয, আপলন সযে নবী এবং আমরা আপনার অনুসারী িদয় যাব। 

যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের কেদক এমন অঙ্গীকার 

লনদিন কযমনল  লনদয় লছদিন ইসরাঈি (ইয়াকূব আিাইলিস সািাম) যার 

সন্তানদের কেদক। যিন বনী ইসরাঈি (ইয়াকূব পুত্রিণ) বিি: আমরা যা 

বিলছ যার ওপর আল্লািই সাক্ষী। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন: প্রে কদরা। 
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যারা বিি: আমাদেরদক সযে নবীর লনেেৃন সম্পদক ৃবিুন। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন: যার েু’কচাি ঘুমায় লকন্তু 

অন্তর ঘুমায় না। 

যারা বিি: একজন মলিিা কীভাদব কনো ও পুত্র সন্তান জম কেয়? 

লযলন বিদিন: স্বামী-স্ত্রীর পালন যিন এক সাদে লমলিয িয় আর যিন পুরুদষর 

পালন স্ত্রীর পালনর পূদবৃ স্খলিয িয় যিন পুত্র সন্তান জম কেয়। আর যলে স্ত্রীর 

পালন পুরুদষর পালনর পূদবৃ স্খলিয িয় যিন কনে সন্তান জম কেয়। 

যারা বিি: আমাদেরদক বিুন কয, ইয়াকূব আিাইলিস সািাম লনদজর জনে কী 

িারাম কদরলছদিন? 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন: লযলন عرق النسا (এক প্রকার 

বাে) করাদি আক্রান্ত লছদিন এবং এ জনে লযলন অমুক প্রাণীর েুি ছাড়া আর 

লকছুদক লযলন কোষদযন না। (আবু্দল্লাি ইবন আিমে বদিন, আমার বাবা 

বদিদছন, যাদের অদনদক বদিন, অমুক বদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম উ দক বুলঝদয়দছন।) যাই লযলন উদ র কিােয লনদজর জনে িারাম 

কদরলছদিন। 

যারা বিি: আপলন সযে বদিদছন। 

অযঃপর যারা বিি: আমাদেরদক বিুন কয, الرعد (বজ্রপায) কী? রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, আল্লাির একজন লফলরেযা লযলন 

কমঘমািা লনয়িদণর োলয়ত্বপ্রাপ্ত, যার িাদয আগুদনর একল  ছলড় োদক, যা 

লেদয় লযলন আল্লাির লনদেৃদে কমঘমাদিাদক লবলভন্ন স্থাদন যালড়দয় লনদয় যান। 
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যারা বিি: কয েব্দল  কোনা যায় –যা লকদসর েব্দ? লযলন বিদিন কসই ছলড়র 

েব্দ। 

যারা বিি: আপলন সযে বদিদছন। আর একল  মাত্র প্রে বাকী আদছ, এর 

উির লেদয পারদিই আমরা আপনার িাদযর বাই‘আয িব আর যা িদে 

প্রদযেক নবীর কাদছই বাযৃাবািক একজন লফলরেযা আদসন, আপনার কাদছ 

ককান লফলরেযা আদসন? 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন: লজবরীি আিাইলিস সািাম। 

যারা বিি: লজবরীি!!?? কস কযা ঐ লফলরেযা, কয যুদ্ধ-লবগ্রি ও োলস্ত লনদয় 

আিমন কদর। কস আমাদের েত্রু!! যলে আপলন বিদযন লমকাঈি লযলন রিময, 

উলদ্ভে ও বৃলি অবযরণ কদরন যািদি ভাদিা িদযা। যিন আল্লাি যা‘আিা এ 

আয়ায নালযি কদরন: 

ا ََكنَ  َمن﴿ و ٗ ِيَل  َعد   [  ٢٠: ابلقرة] ﴾ل ِـِجبي

“কয লজবরীদির েত্রু” [সূরা আি-বাকারা, আয়ায: ৯৭]54 

ইয়াহুে সম্প্রোদয়র এমন কাণ্ডজ্ঞানিীন পলরলস্থলযর অবযারণার আদরা একল  

ঘ না বণৃনা কদরদছন সাফওয়ান ইবন আসসাি55 রালেয়াল্লাহু ‘আনহু। লযলন 

বদিন, 

                                                           
54. মুসনাদে আিমে, িােীস নং ২৪৮৩; আল্লামা িাইোমী “মাজমা‘আয যাওয়াদয়ে” গ্রদন্থও এ 

িােীসল  বণৃনা করদছন, িােীস নং ১৩৯০২।  
55.

 সাফওয়ান ইবন আসসাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 
সাদে ১২ল  যুদদ্ধ অংেগ্রিন কদরদছন।  
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لو سمعك َكن ل قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إىل هذا انلِب فقال صاحبه التقل نِب إنه »
 !!أربعة أعني

فأتيا رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم فسأاله عن تسع آيات بينات فقال هلم ال تشكوا باهلل 
شيئا وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلوا انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق وال تمشوا بربيء إىل 

حمصنة وال تولوا الفرار يوم ذي سلطان يلقتله وال تسحروا وال تأكلوا الربا وال تقذفوا 
 .الزحف وعليكم خاصة ايلهود أن ال تعتدوا ِف السبت

  !!فقاال نشهد أنك نِب ،فقبال يده ورجله :قال

  ؟فما يمنعكم أن تتبعون  :قال

 .«وإنا خناف إن تبعناك أن تقتلنا ايلهود ،إن داود دَع ربه أن ال يزال ِف ذريته نِب: قاال 

“এক ইয়ািূেী যার এক সঙ্গীদক বিি, আমাদক এ নবীর কাদছ লনদয় চি। 

সঙ্গীল  বিি: নবী বিদব না। লযলন যলে যা শুনদয পান যদব কযা যার চকু্ষ 

(িুেীদয) আ িানা িদয় পড়দব। যারা উভদয়ই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর কাদছ এদিা এবং যাাঁদক নয়ল  সুস্পি লনেেৃন সম্পদকৃ লজজ্ঞাসা 

করি। লযলন যাদের বিদিন, আল্লাির সদঙ্গ লকছুর েরীক করদব না। চুলর 

করদব না, লযনা করদব না, কয প্রাণ িযো করা অল্লাহ্ িারাম কদরদছন ককাদনা 

িক বেলযদরদক কস প্রাণদক িযো করদব না, িযোর উদদ্দদেে ককাদনা লনরপরাি 

বেলিদক ক্ষযাসীদনর কাদছ লনদয় যাদব না, যােু ক ানা করদব না, সুে িাদব না, 

লনষ্পাপ মলিিাদক অপবাে লেদব না, যুদদ্ধর ময়োন কেদক লপঠ লফরাদয় পিায়ন 

করদব না। আর কি ইয়ািূেীিণ! লবদেষ কদর কযামাদের জনে কো িদিা, 

কযামরা েলনবাদরর কক্ষদত্র সীমািংঘন করদব না। 
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সাফওয়ান রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিন, যিন যারা নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর েু’িায ও েু’পাদয় চুম্বন কদর বিি, আমরা সাক্ষে লেলে কয, 

আপলন সযেই নবী। লযলন বিদিন, যািদি আমার অনুসরণ করদয 

কযামাদেরদক লকদস বািা লেদে?  

যারা বিি, নবী োউে আিাইলিস সািাম স্বীয় রদবর কাদছ প্রােৃনা কদরদছন 

কয, কযন যার বংেিরদের মাদঝ নবী আসদয োদক। মূিয আমরা ভয় পালে 

যলে আমরা আপনার অনুসরণ কলর যািদি ইয়ািূেী কনযৃবিৃ আমাদেরদক িযো 

কদর কফিদব।”56 

লপ্রয় পাঠক! উপদরাি িােীদসর আদিাদক আমরা কেিদয পালে কয, ঐ েুই 

ইয়ািূেী লনদজদের জীবননাদের ভদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর অনুসরণ ও ইসিাম গ্রিণদক অস্বীকার করি। বস্তুয যিন 

সািারণ ইয়ািূেীদের অবস্থা া লছি লনম্নরূপ: 

লকছুসংিেক যীে লবদিদষর কারদণ আর কেক লনদজদের সামালজক ও 

রাজননলযক স্বােৃ রক্ষার জনে, বাকীরা স্বদিাত্রীয় কযৃাদের িারা লনদজদের 

প্রাণনাদের ভদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও ইসিাদমর প্রলয 

লমেোদরাপ করদযা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আলবভাৃদবর 

সূচনা কেদক রাসূদির বোপাদর এমন াই িদিা ইয়ািূেীদের লচরাচলরয অবস্থান। 

এ কক্ষদত্র হুয়াই ইবন আিযাব কযৃৃক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লবরুদ্ধাচরদণর ঘ নাল দকও আমরা ভূদি কযদয পালর না। যার 

লববরণ কপে করদয লিদয় সূলফয়া লবনদয হুয়াই রালেয়াল্লাহু ‘আনিা বণৃনা 

                                                           
56. লযরলমযী, িােীস নং ২৭৩৩; ইবন মাজাি, িােীস নং ৩৭০৫। 
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কদরন, লযলন বদিন: “আমার লপযা ও চাচার সন্তানদের মাদঝ যাদের লনক  

আমার কচদয় অলিক লপ্রয়পাত্র আর ককউই লছি না। আমার বাবা-চাচাদের সাদে 

যিনই আমার সাক্ষায িয এবং এদয আলম িদষাৎৃফুল্ল িযাম যিনই যারা 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক বাে লেদয় শুিু আমাদক লনদয় বেস্ত 

িদযা। অযঃপর যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বনু আমর ইবন 

আউফ-এর মিল্লা কুবাদয আসদিন যিন যারা েু’জনও (আমার বাবা-চাচা, 

আবু ইয়াইসর ইবন হুয়াই) অন্ধকাদর চুলপসাদর সািূল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লেদক অগ্রসর িদিা। আল্লাির কসম! আমার বাপ-চাচারা কিদনা 

সূযৃ ডুবার আদি কিদনা আমাদের কাদছ আসদযা না। কস লেনও যারা উোসীন 

ও অিসভাদব িীরপদে আমাদের কাদছ আসি। আলম যাদের উপলস্থলয কেদি 

উৎফুল্ল িিাম কযমন া আলম সব সময়ই িযাম। অযঃপর আলম আল্লাির নাদম 

েপে কদর বিলছ, যাদের েু’জদনর ককিই আমাদক এিদনা কেদি লন। 

এমন্থাবস্থায় আলম শুনদয কপিাম কয, আমার চাচা আবু ইয়ালসর আমার লপযাদক 

বিদছ, এ মুিাম্মােই লক কসই বেলি?! (যার সদম্পকৃ যাওরাদয লববরণ রদয়দছ) 

লপযা জবাদব বিদিন, আল্লাির েপে! এ মুিাম্মেই কসই বেলি!! 

চাচা বিদিন, আপলন লক যার গুণাবিী এবং লনেেৃনসমূি িারা যাদক 

লচদনদছন? 

লপযা বিদিন, আল্লাির েপে! িোাঁ!! 

চাচা বিদিন, যাাঁর বোপাদর আপনার লনজস্ব লসদ্ধান্ত কী?   
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লপযা বিদিন, আল্লাির েপে! আলম যযলেন কবাঁদচ োকব যযলেন যার েত্রুযা 

ও লবদরালিযাই আমার লসদ্ধান্ত।”57 

এিরদনর একদরািা ও লবদিষমূিক পলরলস্থলযর বেিা কনওয়ার মানদস 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লক ককাদনা িরদনর পেদক্ষপ গ্রিণ 

কদরদছন?! লনদজদক স্বীকৃলয প্রোন বা স্বীয় েীদনর ওপর ঈমান আনয়দনর জনে 

লক কাদরা ওপর কজাড়জবরেলস্ত বা বি প্রদয়াি কদরদছন? 

বরং বাস্তবলচত্র কযা িদিা ইসিাম এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লবষয়সমূি স্বে ও লনমৃিভাদব সকদির সামদন প্রকালেয িওয়ার 

পরও, ইয়ািূেীরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সযেযা ও 

লবশ্বস্থযা সম্পদক ৃ সমেক জ্ঞায -এ কো রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম লনদজ ও অপরাপর সকদি জানা সদত্বও লযলন যাদের ককাদনা 

একজনদকও লনদজর ওপর ঈমান আনদয ও যাাঁদক সযোয়ণ করদয বািে কদরন 

লন। অেচ যাাঁর বি-প্রদয়াি করার মদযা যদেি েলি সঞ্চয় লছি এবং 

মুসলিমদের যরবারীসমূি যাাঁর একল  ইোরার অদপক্ষায় লছি।   

বস্তুয রাসুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযা কসই মিান নীলযর ওপর 

অ ি লছদিন, কয নীলযর ককাদনা পলরবযৃন কনই। আল্লাি যা‘আিা পলবত্র 

কুরআদন কঘাষণা কদরন, 

َراهَ  َل  ﴿ ِيِن   ِف  إِكي [١٥٢: ابلقرة] ﴾ ٱدل   

“েীন গ্রিদণর বোপাদর ককাদনা জবরেলস্ত কনই।” [সূরা আি-বাকারা, আয়ায: 

২৫৬] 
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ইয়ািূেী সম্প্রোয় শুিু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক স্বীকার না 

করা বা কমদন না কনওয়াদযই লক সীমাবদ্ধ কেদকদছ?! না, রবং বাস্তলবক 

কপ্রক্ষাপ  লছি সম্পণৃ যার বেলযক্রম। ককননা যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবরুদদ্ধ প্রলযলিংসা ও েত্রুযামূিক অবস্থান গ্রিণ কদর। 

মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লরসািায ও যাাঁর ওপর অবযীণৃ 

কুরআদনর ওপর নানা রকম উদ্ভ  সদন্দিমূিক মন্তবে চড়াদয োদক এবং 

সািারণ মানুষদক ইসিাম কেদক েূদর সরাদনার জদনে লবলভন্ন রকম চক্রান্ত ও 

ক দকৌেি শুরু কদর। 

শুিু যাই নয়, এর কচদয়ও ককৌযুিদিাদ্দীপক কো িদে এ কয, ইয়ািূেীদের 

কনযৃস্থানীয় বেলি মেীনার অলিদয-িলিদয লবচরণ কদর মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লামদক উদদ্দেে কদর সািারণ মানুদষর মাদঝ এ মদমৃ সাবিান 

বাণী প্রচার করদয িািি কয, এ বেলি কসই রাসূি নয়, যার লববরণ যাদের 

যাওরায গ্রদন্থ রদয়দছ। অেচ ইদযাপূদবৃ এরাই কিাকদেরদক এ রাসূদির 

আিমদনর সু-সংবাে প্রোন করদযা। এমনলক লবিোয সািাবী মা‘আয ইবন 

জাবাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কযা একবার ইয়ািূেীদের সদম্বািন কদর বিদিন, ‘কি 

ইয়ািূেী যুবকিণ! কযামরা আল্লািদক ভয় কর এবং ইসিাম গ্রিণ কর’ ককননা 

আমরা লেকৃ-এ লনমলজ্জয োকা অবস্থায় কযামরা যিন ইয়ািূেী পলণ্ডযিণদক 

মুিাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) সদম্পকৃ লজজ্ঞাসা করদয যিন যারা 

আমাদেরদক এ মদমৃ অবলিয করদযা কয, লযলন অলযসত্বর কপ্রলরয িদবন এবং 

আমাদের সামদন কপ্রলরযবে রাসূদির কসই লনেেৃন ও গুণাবিী উপস্থাপন 

করদযা, কযগুদিা এ (মুিাম্মে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম)-এর মাদঝ 

লবেেমান রদয়দছ!! যিন ইয়ািূেী পলণ্ডয সািাম ইবন মােকাম যার জবাদব 
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বিদিা, এ মুিাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাদছ ককাদনা 

লকছু লনদয় কপ্রলরয িয় লন, আমরা যাদক লচলন, মূিয কস ঐ রাসূিই নয়, যার 

বোপাদর আমরা কযামাদেরক অবলিয করযাম। 

অযঃপর এ ঘ নার কপ্রক্ষাপদ  আল্লাি যা‘আিা লনদম্নাি আয়ায অবযীণৃ 

করদিন,58  

ا﴿ مي  َولَمَّ ِني  كَِتَٰب   َجا َءه  ِ  ِعندِ  م  ق   ٱهللَّ ِ َصد  مي  ل َِما م  ونَ  َقبيل   ِمن َوَكن وا   َمَعه  تِح  َتفي ِينَ  ىلَعَ  يَسي  ٱَّلَّ
وا   ا َكَفر  م فَلَمَّ ا َجا َءه  وا   َعَرف وا   مَّ َنة   بِهۦِ   َكَفر  ِ  فَلَعي َِٰفرِينَ  ىلَعَ  ٱهللَّ  [  ٣٢: ابلقرة]  ﴾٨٩ ٱليَك

“আর যিন যাদের কাদছ, যাদের সাদে যা আদছ, আল্লািরপক্ষ কেদক যার 

সযোয়নকারী লকযাব এদিা আর যারা (এর মািেদম) পূদবৃ কালফরদের ওপর 

লবজয় কামনা করয। সুযরাং যিন যাদের লনক  এদিা যা যারা লচনয, যিন 

যারা যা অস্বীকার করি। অযএব, কালফরদের ওপর আল্লাির িা‘নয।” [সূরা 

আি-বাকারা, আয়ায: ৮৯] 

অনুরূপভাদব যারা মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবরুদ্ধাচরদণর পে 

লিদসদব আদরা নানান প্রকার ঘৃনেযম পলরকল্পনা গ্রিণ করি কযগুদিার কনযৃদত্ব 

োকদযা আবু্দল্লাি ইবন ছাঈফ, আেী ইবন যাদয়ে ও িালরস ইবন আওফ-এর 

মদযা েীষৃ পযাৃদয়র ইয়ািূেী বেলিবিৃ। যারা বিয, চি আমরা মুিাম্মাে 

(সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর যা অবযীণৃ িদয়দছ যার ওপর 

সকাদি ঈমান আলন অযঃপর সন্ধায় যা অস্বীকার কলর, যাদয যাদের েীদনর 

ওপর আমরা একল  আবরণী এাঁদক লেদয পালর। যািদি আো কলর (যাাঁর ওপর 
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 আল্লামা ইবন লিোদমর আস-সীরাযুন্নবলবয়োি (২/৯১), যাফসীদর ইবন কাসীর (১/১৮৫), 
আল্লামা সুয়ুযী রি.-এর আে-েুররুি মানছুর (১/২১৭)। 
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যারা ঈমান এদনদছ) যারাও লব্রষান্ত িদয় আমাদের মদযা কাজ করদব এবং 

মুিাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) এর েীন কেদক লফদর আসদব। 

যাদের এদিন অপদকৌেদির কপ্রলক্ষদয আল্লাি যা‘আিা এ আয়ায নালযি 

কদরন,59 

ا ئَِفة   َوقَالَت﴿ ِني  طَّ لِ  م  هي
َ
ِي   َءاِمن وا   ٱليِكَتَٰبِ  أ نزَِل  بِٱَّلَّ

 
ِينَ  ىلَعَ  أ هَ  َءاَمن وا   ٱَّلَّ ا   ٱنلََّهارِ  وَجي و  ر  ف   َوٱكي

مي  َءاِخَرهۥ  ِمن و ا   َوَل  ٧٢ يَريِجع ونَ  لََعلَّه  مي  تَبِعَ  لَِمن إِلَّ  ت ؤي َدىَٰ  إِنَّ  ق لي  دِيَنك  يه  َدى ٱل ِ  ه  ن ٱهللَّ
َ
َتى  أ  ي ؤي

َحد  
َ
ِثيَل  أ وتِيت مي  َما   م 

 
وي  أ

َ
مي  أ وك  َا جُّ مي   ِعندَ  ُي  َل  إِنَّ  ق لي  َرب ِك  ِ  بَِيدِ  ٱليَفضي تِيهِ  ٱهللَّ  َوٱهللَّ   يََشا ء    َمن ي ؤي

 [  ٠٣  ،٠١: عمران ال] ﴾٧٣ َعلِيم   َوَِٰسع  

“আর লকযাবীদের একেি বদি, মুলনদের ওপর যা নালযি করা িদয়দছ, কযামরা 

যার প্রলয লেদনর প্রেমভাদি ঈমান আন আর কেষ ভাদি যা অস্বীকার কর, 

যাদয যারা লফদর আদস। 

আর কযামরা ককবি যাদেরদক লবশ্বাস কর, যারা কযামাদের েীদনর অনুসরণ 

কদর। বি, ‘লনশ্চয় আল্লাির লিোয়াযই লিোয়ায। এ া এ জনে কয, ককাদনা 

বেলিদক কেওয়া িদব কযরূপ কযামাদেরদক কেওয়া িদয়দছ। অেবা যারা 

কযামাদের রদবর লনক  কযামাদের সাদে লবযকৃ করব’। বি, লনশ্চয় অনুগ্রি 

আল্লাির িাদয, লযলন যাদক চান, যা োন কদরন। আর আল্লাি প্রাচুযৃময়, 

সবৃজ্ঞ।” [সূরা আদি ইমরান, আয়ায: ৭২-৭৩] 
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 আল্লামা ইবন লিোদমর আস-সীরাযুন্নবলবয়োি (২/৯১), যাফসীদর ইবন কাসীর (১/৪৯৬), 
আল্লামা কুরযুবী রি.-এর ‘আি-জাদমঈ লি আিকালমি কুরআন (৪/১১০)। 
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ইয়ািূেীদের অপযৎপরযার আদরকল  উোরিরণ িদে মেীনায় আনসারদের 

মাদঝ পরস্পদর কিি-লববাে ও লবদিষ সৃলি করদয যারা লবলভন্ন চক্রাদন্তর 

অপদচিা চািায। কট্টর মুসলিম লবদরািী ইয়ািূেী োে ইবন কাদয়স60 কযা সো 

আওস এবং িাযরাজ কিাদত্রর মাদঝ যুদ্ধ-লবগ্রি ছড়াদযই বেস্ত োকয। এ 

ঘ নাল  আল্লামা ইবন লিোম যার সীরায গ্রদন্থ ইবন ইসিাদকর সূদত্র বণৃনা 

কদরদছন।61
 

অযঃপর ইয়ািূেীরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবরুদ্ধাচরণ 

করদয করদয পূদবৃাি সকি অপদকৌেদির সীমা অলযক্রম কদর স্বয়ং আল্লাি 

যা‘আিার ওপর জঘনে ও িজ্জাষ্কর মন্তবোদরাপ করা শুরু করি। যারা বিদয 

িািি, ‘আল্লাি িয-েলরদ্র অেচ আমরা িনবান’। যাদের এদিন ঘৃনে মন্তদবের 

কপ্রলক্ষদয আল্লাি যা‘আিা আয়ায নালযি কদর বিদিন, 

َل  ٱهللَّ   َسِمعَ  لََّقدي ﴿ ِينَ  قَوي َ  إِنَّ  قَال و ا   ٱَّلَّ نَِيا ء    َوََنين   فَقِري   ٱهللَّ غي
َ
ت ب   أ م   َقال وا   َما َسَنكي ۢنبَِيا ءَ  َوَقتيلَه 

َ  ٱۡلي
 ِ ول   َحق    بَِغريي َرِيقِ  َعَذاَب  ذ وق وا   َوَنق   [  ٢٣٢: عمران ال] ﴾١٨١ ٱۡلي

“লনশ্চয় আল্লাি যাদের কো শুদনদছন, যারা বদিদছ, ‘লনশ্চয় আল্লাি েলরদ্র এবং 

আমরা িনী’। অলচদরই আলম লিদি রািব যারা যা বদিদছ এবং নবীদেরদক 

                                                           
60 োে ইবন কাদয়স। কস লছি লিংসুদ  ও চরম মুসলিম লবদিষী এক ইয়াহুেী। কস মেীনার 

আনসার কেদক আওস ও িাযরাজ কিাদত্র কিি-লববাে সৃলিদয সো বেস্ত োকয। এ 
লবষদয়র প্রলয ইলঙ্গয কদর আল্লাি যা‘আিা আয়ায নালযি কদরন,  

َل  ق لي ﴿ هي
َ
أ ونَ  لِمَ  ٱليِكَتَٰبِ  َيى دُّ ِ  َسبِيلِ  َعن تَص  وَنَها َءاَمنَ  َمني  ٱهللَّ  [  ٢٢: عمران ال] ﴾ ِعوَٗجا َتبيغ 

 “বি, ‘কি আিদি লকযাব, কযামরা ককন আল্লাির পে কেদক বািা লেে যাদেরদক, যারা 
ঈমান এদনদছ? কযামরা যাদয বক্রযা অনুসন্ধান কর।” [সূরা আদি ইমরান, আয়ায: ৯৯] 

61. আল্লামা ইবন লিোদমর ‘আস-সীরাযুন্নবলবয়োি’ (২/৯৫)। 
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যাদের অনোয়ভাদব িযোর লবষয়ল ও এবং আলম বিব, ‘কযামরা উিপ্ত ‘আযাব 

আস্বােন কর।” [সূরা আদি ইমরান, আয়ায: ১৮১] 

এর পূণৃাঙ্গ লববরণ আবু ইসিাদকর সূদত্র ইবন লিোদমর সীরায গ্রদন্থ62 

আদিালচয িদয়দছ। অনুরূপ অনে গ্রদন্থও63 এর লববরণ রদয়দছ।  

লপ্রয় পাঠক! ইয়ািূেীদের লজজ্ঞাসা সুিভ মানলসকযার এিাদনই কেষ নয়; বরং 

আদরা একিাপ এলিদয় (যাদক কেিদয নালর যার চিন বাাঁকা-র লভলিদয64) 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক অস্বীকৃলয ও যাাঁর ওপর লমেোদরাপ 

করাদক আদরা যরালিয করদয নবী সুিাইমান আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর-এর 

নবুয়যদকও কজারপূবৃক লমেোদরাপ কদর বসি। (কারণ মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাাঁদক নবী বদি মাদনন) অেচ সুিইমান আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর বােোিী ও নবুওয়াযী একদত্র প্রাপ্ত িওয়ার কারদণ ইয়ািূেীদের 

মদযও কেষ্ঠযম নবী লিদসদব িণে িদযন। যারা োবী কদর বসি কয, সুিাইমান 

কযা নবী নন; বরং একজন যােুকর লছি। কযমন কেক ইয়ািূেী পলণ্ডয বদি, 

“কযামরা লক মুিাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) ঐ িারনার বোপাদর 

আশ্চযৃদবাি কর না কয, কস মদন কদর সুিাইমান একজন নবী লছি। আল্লাির 

েপে সুিাইমান কযা যােুকর নব লকছুই লছি না।”65 

যাদের এ জঘনে মন্তদবের কপ্রলক্ষদয আল্লাি যা‘আিা লনদম্নাি আয়ায নালযি 

কদরন,  

                                                           
62.

 আল্লামা ইবন লিোদমর ‘আস-সীরাযুন্নবলবয়োি’ (২/৯৮)। 
63.

 কযমন, আল্লামা ইবন কাসীর রি.-এর ‘যাফসীরুি কুরআলনি আযীম’ (১/৫৭৫)। 
64.

 অনুবােক। 
65. আল্লামা ইবন লিোদমর ‘আস-সীরাযুননবলবয়োি’ (৩/৮০)। 
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لَييَمَٰن   َكَفرَ  َوَما﴿ َيَِٰطّيَ  َوَلَِٰكنَّ  س  وا   ٱلشَّ ونَ  َكَفر  َعل ِم  رَ  ٱنلَّاَس  ي  حي ِ  [  ٢٣١: ابلقرة] ﴾ ٱلس 

“আর সুিাইমান কুফুরী কদর লন; বরং েয়যানরা কুফুরী কদরদছ। যারা 

মানুষদক যােু লেক্ষা লেয।” [সূরা আি-বাকারা, আয়ায: ১০২] 

রাসূদির লবদরালিযায় এমন িরদনর নৃেংসযায়ও ইয়ািূেীদের মদনর ঝাি লমদঠ 

লন; বরং আদরা ঘৃণেযম অপকদমৃ যারা জলড়য িদয়দছ। যারা মুেলরক এবং 

মূলযৃপূজকদেরদক নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর অনুসারী মুসলিমিদণর 

ওপর মযৃাোয় অগ্রালিকার লেদয়দছ এবং এ কক্ষদত্র আল্লাি যা‘আিা আয়ায 

নালযি কদরদছন,  

لَمي ﴿
َ
ِينَ  إىَِل  تَرَ  أ وت وا   ٱَّلَّ

 
ِنَ  نَِصيٗبا أ ِمن ونَ  ٱليِكَتَٰبِ  م  بيِت  ي ؤي ِ

َٰغ وتِ  بِٱَلي ول ونَ  َوٱلطَّ ِينَ  َوَيق   لَِّلَّ
وا   َل ءِ  َكَفر  ؤ  َدىَٰ  َهى هي

َ
ِينَ  ِمنَ  أ  [  ٥٢: النساء] ﴾٥١ َسبِيالا  َءاَمن وا   ٱَّلَّ

“যুলম লক যাদেরদক কেি লন, যাদেরদক লকযাদবর এক অংে কেওয়া িদয়দছ? 

যারা লজবয66 ও যাগুদযর প্রলয ঈমান আদন এবং কালফরদেরদক বদি, এরা 

মুলমনদের যুিনায় অলিক সলঠক পেপ্রাপ্ত।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ৫১] 

ইয়ািূেীদের এযসব অপযৎপরযা ও চক্রান্ত লবস্তাদরর পরও রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মুসলক কিদস যাদের সাদে সামালজক আচার 

সম্পােক করদযন। যাদের অলস্থত্বদকও লযলন অস্বীকার করদযন না। যারা 

আিদি লকযাব িওয়া এবং যাদের স্বীকৃলযদযও লযলন কনলযবাচক মানলসকযা 

কপাষন করদযন না। 

                                                           
66.

 লজবয (اْلبت) অেৃ মূলযৃ, প্রলযমা, যােুকর, কভিলকবাজ, যােু, কভিলক ইযোলে। 
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লপ্রয় সূিী মিি! এমন াই িদিা অনেদের কক্ষদত্র মিান োশ্বয িমৃ ইসিাদমর 

েৃলিভলঙ্গ এবং ইসিাদমর কক্ষদত্র অনেদের েৃলিভলঙ্গ। যাদয আপনার নদভামণ্ডি 

ও ভূ-মণ্ডদির মিেকার ফাাঁকা সেৃে পােৃকে পলরিলক্ষয িদব!! 

মুসলিমদেরদক স্বীকৃলয প্রোদন লিস্টানদের অবস্থান:  

প্রকৃযপদক্ষ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কক স্বীকৃলয প্রোন প্রদে 

লিস্টানদের মানলসকযায়ও ইয়ািূেীদের কেদক ভাদিা ককাদনা অবস্থান লছি না। 

যদব িোাঁ! িৃস্টানদের লবদরাদ্ধাচারদণ ইয়ািূেীদের মদযা এদযা জঘনে ককাদনা 

চক্রান্ত লছি না। ইয়ািূেীদের কেদক কযমন ঘৃণেযম ঈষৃা, প্রলযলিংসা ও লবদিষ 

প্রকাে কপদয়দছ লিস্টানদের কবিায় যা এদযা জল ি লছি না। যোলপ সদবৃাপলর 

িযাোবোঞ্জক কো এক াই কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

কযভাদব লিস্টানদেরদক স্বীকৃলয লেদয়দছন যারা কসভাদব রাসূিদক কমদন লনদয বা 

স্বীকৃলয লেদয পাদর লন।   

ইলযিাস পযৃাদিাচনায় আমরা কেদিয কপদয়লছ কয, লিস্টান রাজা করাদমর সম্রা  

লিরালিয়াস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সম্পদক ৃলজজ্ঞাসা করি ও 

লনভৃরদযািে সূদত্র রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর বোপাদর কস জ্ঞায 

িদিা এবং কস এমন সব লবষয়ােী অবলিয িদিা যার েরুন মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম নবী িওয়ার বোপাদর সদন্দি কপাষদণর ককাদনা অবকােই 

োদক না। শুিু যাই নয় বরং লিরালিয়াস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম সদম্পকৃ এক আেচযৃজনক মন্তবে করি। আবু সুলফয়ান67 

                                                           
67.

 আবু সুলফয়ান সির ইবন িারব ইবন উমাইয়াি আি-কুরাইেী আি-উমওয়ী। লযন মক্কা 
লবজদয়র লেন ইসিাম গ্রিণ করদন। হুনাইন যুদদ্ধ অংেগ্রিণ কদরদছন এবং রাসূিুল্লাি 
সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাাঁদক মাদি িলনময কেদক অংে লেদয়দছন। লযলন যাদয়দফর 
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রালেয়াল্লাহু ‘আনহুর সাদে েীঘৃ কদোপকেদনর পর লিরালিয়াস যাদক বিি, 

‘যুলম ঐ মুিাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) সম্বদন্ধ যা বিছ যা যলে সযে 

িদয় োদক যািদি অলয সত্বর কস আমার েু’পা রািার স্থান ুকুরও মালিক িদব 

অেচ আলম জানযাম কয, কেষ নবী কুরাইদের বাইদর কেদক িদবন এবং আলম 

এ িারনাও করযাম না কয, লযলন কযামাদের মিে কেদক িদবন। যলে আলম এ 

কো জাদনয পালর কয, যাাঁর কাদছ কিদি মুলি পাব, যািদি যাাঁর সাক্ষাযপ্রাপ্ত 

িবার জনে সকি কি সিে কদর লনযাম এবং যার েেৃন কপদি আলম যার পা 

িুদয় লেযাম’। (উিম কসবা করযাম) 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর নবুু্ওয়াদযর বোপাদর এমন সু-উচ্চ 

িারনা এবং মিান মযৃাো োদনর পরও লিরালিয়াদসর অবস্থান কী লছি?! কস লক 

কপদরলছি ইসিামদক কমদন লনদয?! 

বাস্তবযা িদে, এ করাম সম্রা ই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

জীবদ্ধোয় যাাঁর লবরুদদ্ধ ও পরবযৃীদয যাাঁর অনুসারীদের লবরুদদ্ধ এদকর পর 

এক যুদ্ধ পলরচািনা কদরদছ। মুযা ও যাবুদক মুসলিমদের সাদে যুদ্ধ করার 

জনে করামান নসনে কপ্ররণ কদরদছ। আরব উপ-িীদপর লিস্টান সম্প্রোয়গুদিাদক 

মুসলিমদের লবরুদদ্ধ যুদ্ধ করার জনে উিুদ্ধ কদরদছ। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মৃযুের পর িারাবালিকভাদব কদয়ক বছর এক ানা 

মুসলিমদের লবরুদদ্ধ অলভযান পলরচািনা কদরদছ। 

                                                                                                                             

যুদদ্ধও অংেগ্রিন কদরদছন যিন যীদরর আঘাদয যার এক কচাদি িারান, যারপর 
ইয়ামুদকর যুদদ্ধও অংে করদি অপর কচািল ও িারান। অলিকযর জানদয কেিুন: ইবন 
আবু্দি বার-এর আি ইসলযয়াব (২/২৭০), ইবনুি আসীদরর ‘আসােুি িাবাি’ (২/৪০৭), 
ইবন িাজাদরর ‘আি-ইসাবাি’ (৪০৪৫) 
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আদরক লিস্টান -লমসদরর লকবযী সম্প্রোদয়র কনযা মুক্বাওলক্বদসর অবস্থানও 

লিরালিয়াস কেদক িুব লভন্নযর লকছু লছি না। ককননা কস এমন এক বেলি কয 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর বোপাদর এমন সব কো বিয, 

যাদয রাসূিদক সযে নবী বদি কমদন লনদয়দছ বদি অনুলময িদযা। শুিু যাই নয় 

বরং কস িালযব ইবন আবী বািযা’আি68এর মাদিেম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জনে উপদঢৌকন কপ্ররণ কদরদছ। এয লকছুর পরও যিন 

ইসিামী নসনে লমসদরর সীমানায় প্রদবে করি যিন কস করামানদের সাদে িায 

লমলিদয় মুসলিমদেরদক প্রলযদরাি ও যাদের সাদে যুদ্ধ করার জনে অবস্থান 

গ্রিণ করদিা। অেচ এ মুক্বাওলকসই লমসদরর েিিোলরত্ব কেদক করামানদেরদক 

উৎিায কদরদছ। যা পরবযৃী ছয়েয বছর পযৃন্ত কাযৃকর লছি!! 

নাজরাদনর লিস্টানদের অবস্থা কযা সবৃজনলবলিয বরং; যারা লনদজরাই 

লনদজদের অবস্থাদনর সাক্ষী। ককননা যারা িুব ভাদিা কদরই জানয কয, লযলনই 

কপ্রলরয কেষ নবী। লিস্টান েিপলযিণ যিন যাদেরদক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর ওপর অলভসম্পাদযর আহ্বান করয, যিন যারা এ 

ভদয় যা করা কেদক লবরয োকয কয, এমনল  করদি আল্লাির ‘আযাব বলষৃয 

                                                           
68. িালযব ইবন আবী বািযা’আি আি-িািমী, বের ও হুোয়লবয়ায় অংে লনদয়দছন। মাত্র 

৩০বছর বয়দস মেীনায় ইদন্তকাি কদরন। আল্লাি কুরআদনর আয়ায িারা যার ঈমাদনর 
সাক্ষে লেদয়দছন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى وا   َل  َءاَمن وا   ٱَّلَّ ِي َتتَِّخذ  و  مي  َعد  وَّك  ِۡلَا ءَ  وََعد  وي

َ
 [  ٢: املمتحنة] ﴾أ

 “কি ঈমানোরিণ, কযামরা আমার ও কযামাদের েত্রুদেরদক বনু্ধরূদপ গ্রিণ কদর যাদের 
প্রলয ভাদিাবাসা প্রেেৃন কদরা না” িারান। অলিকযর জানদয কেিুন: ইবন্ আবু্দি বার এর 
আি ইসলযয়াব (১/৩৮৪), ইবনুি আসীদরর ‘আসােুি িাবাি’ (১/৪৯১)। 
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িদব। যোপী যারা মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লরসািায ও যাাঁর 

েীনদক কমদন কনয় লন!! 

মুলেরকদের অবস্থান: 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এক স্বীকৃলয প্রোদন মুেলরকদের 

ভূলমকার বোিো বা বণৃনায় মূিয নযুন কদর বিার লকছু কনই। ককননা েীঘৃসময় 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহুু্ আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর চারপাদে লনরাপে সিাবস্থাদনর 

পরও যারা যাাঁদক স্বীকার কদর লনদয পুদরাপুরী অস্বীকার কদরদছ। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও যাাঁর সািাবীিদণর প্রলয মুেলরকদের লবরূপ 

আচরদণর প্রভাব লনদয় েয-সিস্র গ্রন্থ রলচয িদয়দছ। এমনলক যিন রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মেীনায় লিজরয করদিন যিদনা লযলন মেীনার 

মুেলরকদের সাদে অযীব লবনম্র আচরণ কদরদছন। ইসিাম গ্রিণ করার জনে 

কাদরা ওপর ককাদনা িরদনর বি-প্রদয়াি কদরন লন; বরং লযলন লবনম্র বেবিার 

কদর যােরদক কাদছ  ানদয চাইদযন। অেচ মুেলরকরা সবৃো যাাঁর লবদরালিযা 

কদর লিদয়দছ। 

এ লবষদয়র প্রামালণকযার জদনে আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর ঐ ঘ নার কচদয় আর কবলে লকছু বিদয চাই না কয ঘ নায় লযলন 

এমন একল  মজলিদসর পাে লেদয় যালেদিন যাদয মুসলিম, মুেলরক, 

মূলযৃপূজক ও ইয়ািূেীরা সলম্মলিয িদয়দছ.................ইমাম বুিারী উসামা ইবন 

যাদয়ে69-এর সূদত্র বণৃনা কদরন, 

                                                           

69. উসামা ইবন যাদয়ে ইবন িাদরস, মাত্র আ  বছর বয়দস মুসলিম নসনেদের সােী িদয়দছ। 
উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু যাদয িুব আের করদযন এমনলক ককাদনা বস্তু প্রোদন লনদজর 
কছদি আবু্দল্লাি কেদকও উসামাদক প্রািানে লেদযন। িিীফা উসমান রালেয়াল্লাহু ‘আনহু-এর 
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نَّ انلَِِّبَّ َصىلَّ اهللَّ  َعلَي هِ َوَسلََّم َركَِب »
َ
ر َدَف َوَراَءه  أ

َ
ا َعلَي هِ إََِكف  ََت َته  قَِطيَفة  َفَدكِيَّة  َوأ َِحَارا

َرِج َوَذلَِك َقب َل َوق َعةِ بَد   َز  َارِِث ب ِن اخل  َباَدةَ ِف بَِن اۡل  ود  َسع َد ب َن ع  َو َيع  َساَمَة ب َن َزي ٍد َوه 
 
ٍر أ

اَلط  ِمن  ال   خ 
َ
ودِ َوفِيِهم  َعب د  َحتَّ َمرَّ ِف ََم لٍِس فِيهِ أ َه  َْاِن َواۡل  و 

َ ِكَِّي َعَبَدةِ اۡل  لِِمَّي َوال م َش  س  م 
لَِس َعَجاَجة   ا َغِشَيت  ال َمج  ِ ب ن  َرَواَحَة فَلَمَّ لِِس َعب د  اهللَّ يَب ٍ اب ن  َسل وَل َوِِف ال َمج 

 
ِ ب ن  أ اهللَّ

ن  
َ
يَب ٍ أ
 
ِ ب ن  أ ابَّةِ ََخََّر َعب د  اهللَّ وا َعلَي َنا فََسلََّم َعلَي ِهم  انلَِِّبُّ َصىلَّ اهللَّ  ادلَّ  ِ َفه  بِرَِدائِهِ ث مَّ قَاَل َل ت َغب 

ِ ب ن   آَن َفَقاَل َعب د  اهللَّ ر   َعلَي ِهم  ال ق 
َ
ِ َوقََرأ م  إىَِل اهللَّ َل فََدًَعه  يَب ٍ اب ن   َعلَي هِ َوَسلََّم ث مَّ َوَقَف َفََنَ

 
أ

يُّ 
َ
ذِنَا ِف ََمَالِِسَنا َوار ِجع  إىَِل َسل وَل أ ا فَاَل ت ؤ  ول  َحق  َسَن ِمن  َهَذا إِن  ََكَن َما َتق  ح 

َ
َها ال َمر ء  َل أ

 ِ ِ ب ن  َرَواَحَة اغ َشَنا ِف ََمَالِِسَنا فَإِنَّا َن  ص  َعلَي هِ قَاَل َعب د  اهللَّ لَِك َفَمن  َجاَءَك ِمنَّا فَاق ص  بُّ رَح 
ن  َيَتَواَثب وا فَلَم  يََزل  انلَِِّبُّ َصىلَّ اهللَّ  َذلَِك فَا

َ
وا أ ود  َحتَّ َهمُّ َه  وَن َواۡل  ِك  وَن َوال م َش  لِم  س  َتبَّ ال م   س 

لَم  
َ
ي  َسع د  أ

َ
َباَدةَ َفَقاَل أ ِد ب ِن ع  م  ث مَّ َركَِب َدابََّته  َحتَّ َدَخَل ىلَعَ َسع  ه  ِض  َف  َمع  تَس   َعلَي هِ َوَسلََّم َي 

 ِ وَل اهللَّ يَب ٍ قَاَل َكَذا َوَكَذا قَاَل اع ف  َعن ه  يَا رَس 
 
ِ ب َن أ َباٍب ي رِيد  َعب َد اهللَّ ب و ح 

َ
إىَِل َما قَاَل أ

تَ  ن  ي 
َ
َرةِ ىلَعَ أ َح  ه ل  َهِذهِ اۡل 

َ
َطلََح أ َطاَك َولََقد  اص  ع 

َ
ِي أ َطاَك اهللَّ  اَّلَّ ع 

َ
ِ لََقد  أ َفح  فََواهللَّ وه  َواص  و ِج 

 ِ َطاَك رَشَِق بَِذلَِك فََذلَِك َفَعَل ب ع 
َ
ِي أ ِ اَّلَّ َق 

ا َردَّ اهللَّ  َذلَِك بِاۡل  ب ونَه  بِال عَِصابَةِ فَلَمَّ ِ هِ َما َفي َعص 
ي َت َفَعَفا َعن ه  انلَِِّبُّ َصىلَّ اهللَّ  َعلَي هِ َوَسلَّمَ 

َ
 «َرأ

“একবার নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এমন একল  িািার উপর 

সাওয়ার িদিন, যার লজদনর লনদচ ফাোদকর নযলর একিালন চাের লছি। লযলন 

উসামা ইবন যায়েদক লনদজর কপছদন বলসদয় লছদিন। যিন লযলন িালরস ইবন 

িাযরাজ কিাদত্রর সা‘ে ইবন উবাো রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 
                                                                                                                             

িযোর পর যিন কফযনা ছলড়দয় পরি যিন লযলন যা েমন কদরন। ৫৮/৫৯ বছর বয়দস 
ইদন্তকাি কদরন। অলিকযর জানদয কেিুন: ইবন আবু্দি বার-এর ‘আি-ইসলযয়াব’ 
(১/১৭০), ইবনুি আসীদরর ‘আসােুি িাবাি’ (১/৯১), ইবন িাজাদরর ‘আি-ইসাবাি’ 
(৮৯)। 
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কেিাদোনার উদদ্দদেে রওয়ানা িদিন। এল  লছি বের যুদদ্ধর পূদবৃর ঘ না। 

লযলন এমন এক মজলিদসর পাে লেদয় যালেদিন, কসিাদন মুসলিম, মুেলরক, 

ইয়ািূেী ও প্রলযমাপূজক সবাই লছি। যাদের মদিে আবু্দল্লাি ইবন উবাই ইবন 

সািুিও লছি। আর এ মজলিদস আবু্দল্লাি ইবন রাওয়ািা রালেয়াল্লাহু ‘আনহুও 

উপলস্থয লছদিন। যিন সাওয়ারীর পোঘাদয উড়ন্ত িূিাবািী মজলিসদক কঢদক 

কফিলছি যিন আবু্দল্লাি ইবন উবাই যার চাের লেদয় যার নাক ঢাকি। 

যারপর বিি, কযামরা আমাদের উপর িুিাবািু উলড়ওনা। যিন নবী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের সািাম লেদিন। যারপর এিাদন োমদিন ও 

সাওয়ারী কেদক কনদম যাদের আল্লাির প্রলয আহ্বান করদিন এবং যাদের 

কাদছ কুরআন পাঠ করদিন। লযলন আবু্দল্লাি ইবন উবাই ইবন সািুি বিি, কি 

আিয বোলি! আপনার এ কোর কচদয় সুন্দর আর লকছু কনই? যদব আপলন যা 

বিদছন, যলেও যা সযে, যবুও আপলন আমাদের মজলিদস এসব বদি আমাদের 

লবরি করদবন না। আপলন আপনার লনজ লঠকানায় লফদর যান। এরপর 

আমাদের মিে কেদক ককউ আপনার লনক  কিদি যাদক এসব কো বিদবন। 

যিন ইবন রাওয়ািা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন, ইয়া রাসূিুল্লাি! আপলন 

আমাদের মজলিদস আসদবন, আমরা এসব কো পছন্দ কলর। যিন মুসলিম, 

মুেলরক ও ইয়ািূেীদের মদিে পরস্পর িািািালি শুরু িদিা। এমনলক যারা 

এদক অদনের ওপর আক্রমণ করদয উেেয িদিা। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের োমাদয িািদিন। অবদেদষ লযলন যার 

সাওয়ারীদয আদরািণ কদর রওয়ানা িদিন এবং সা‘ে ইবন উবাোর কাদছ 

কপৌঁছদিন। যারপর লযলন বিদিন কি সা‘ে! আবু যুরাব অেৃাৎ আবু্দল্লাি ইবন 

উবাই লক বদিদছ, যা লক যুলম শুন লন? সা‘ে রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন, কস 

এমন কোবাযৃা বদিদছ। লযলন আদরা বিদিন, ইয়া রাসূিুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 
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আিাইলি ওয়াসাল্লাম) আপলন যাদক মাফ কদর লেন। আর যার কো কছদড় 

লেন। আল্লাির কসম! আল্লাি যা‘আিা আপনাদক কয সব লন‘আময োন করার 

লছি যা সবই োন কদরদছন। পক্ষান্তদর এ েিদরর70 অলিবাসীরা কযা পরামেৃ 

কদর লসিান্ত লনদয়লছি কয, যারা যাদক রাজ মুকু  পরাদব। আর যার মাোয় 

রাজকীয় পািড়ী কবদি লেদব; লকন্তু আল্লাি যা‘আিা আপনাদক কয েীদন িক োন 

কদরদছন, যা লেদয় লযলন যাদের লসদ্ধান্তদক বালযি কদর লেদয়দছন। ফদি কস 

(দক্ষাভানদি) জ্বিদছ এজনেই কস আপনার সদঙ্গ কয আচরণ কদরদছ, যা আপলন 

লনদজই প্রযোক্ষ কদরদছন। যারপর নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক 

মাফ কদর লেদিন।”71 

পলরদেদষ আমরা বিদয চাই কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ 

িরদনর ইলযবাচক অবস্থান ও যার লবদরািীদের এদযাসব কনলযবাচক অবস্থাদনর 

পরও লক ককি এ কো োবী কদরয পাদর কয, মুসলিমরা অনেদের সামালজক 

স্বীকৃলয কেয় না?! 

লভন্ন সম্পোয়দক সামালজক স্বীকৃলয ইসিামী মূিদবাদির একল  কমৌলিক লবষয়। 

ইসিাম কিনই ককাদনা অমুসলিমদক িমৃান্তলরয করদণ বি-প্রদয়াি করাদক 

নবিযা কেয় না। কস জদনেই লবশ্বময় আমাদের উোি আহ্বাদনর অনেযম এলক  

িদে এ কয, এ োশ্বয লবিাদন ককাদনা অপবাে কেওয়ার আদি ইসিামদক যার 

                                                           
70.

 মেীনার অলিবালসরা। ইবন িাজার আসকািানী রি.-এর ‘ফাযহুি বারী’ (৮/২৩২) 
71.

 সিীি বুিারী, (অনুমলয চাওয়া অিোয়, মুসলিম ও মুেলরদকর কযৌে মজলিদস সািাদমর 
পলরদেে), িােীস নং ৫৮৯৯; সিীি মুসলিম (ইলযিাস ও লজিাে অিোয়, মুনালফকদের 
কেওয়া কদি নিযৃ িারণ ও রাসুিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কো‘আ পলরদেে) 
িােীস নং ১৭৯৮। 
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সলঠক ও লবশুদ্ধ উৎসমূি কেদক অিেয়ন করুন। যািদিই আপনার মদনর সকি 

কালিমা েূর িদয় যাদব। 

উপদরর কোগুদিা হৃেয়ঙ্গম করার পর এিন সবদচদয় বড় প্রে িদে কয, 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সকি লভন্ন সম্প্রোয় ও যাাঁর 

লবদরািীদেরদক শুিু সামালজক স্বীকৃলয কেওয়াদযই সীমাবদ্ধ কেদকদছন?! না, 

বরং লযলন এ সকি স্তর অলযক্রম কদর আদরা অদনক অদন-ক অদন-ক েূর 

অগ্রসর িদয় লিদয়দছন।  

সামদনর অিোদয় আমরা কেিদয পাব রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

অমুসলিমেদরদক শুিু স্বীকৃলয োন নয়; বরং অমুসলিমদেরদক সম্মানপ্রেেৃন ও 

যাদেরদক যদোপযুি মযৃাোর আসদন সমাসীনও কদরদছন। 
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যৃযীয় অিোয়: 
অমুসলিমদের প্রলয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সম্মান 

প্রেেনৃ 
কিদনা কেিা যায় কয, ককাদনা সম্প্রোয় অনে সম্প্রোদয়র অলস্তত্বদক স্বীকার কদর 

লঠকই লকন্তু যাদেরদক সম্মান ও মূিোয়ন কদর না। কযমন, আমরা ইলযিাদসর 

লবলভন্ন পযৃাদয় ইউদরাপীয়দেরদক কেদিলছ কয, যারা যাদের কিাদ ি-করদস্তারা 

লকংবা বাসা-বালড়দয এ িরদণর সাইনদবাডৃ ঝুলিদয় রািয –‘কুকুর ও 

ইয়ািূেীদের প্রদবে লনদষি’। এর িারা প্রলযয়মান িয় কয, ইদরাপীয় লিস্টানরা 

ইয়ািূেীদেদরদক স্বযি জালয লিদসদব স্বীকার কদর এমনলক যাদের ইনলজদিও 

ইয়ািূেীদের লবস্তর আদিাচনা রদয়দছ। যদব যাদেরদক প্রযেক্ষ লকংবা পদরাক্ষ 

ককাদনাভাদবই নূনেযম সম্মান ুকুও লেদয চায় না এবং যাদেরদক কুকুদরর 

সাদে যুিনা কদর বরং যারা প্রালণ লিদসদব কুকুদরর সাদে কযসব 

সিমলমৃযামূিক আচরণ কদর ইহুেীদের সাদে যাও কদর না। অনুরূপ আচরণ 

কদর কস্বযাঙ্গ আদমলরকানরা আলিকান বংদোদূ্ভয কৃষ্ণাঙ্গ আদমলরকানদের 

সাদেও। এমনলক যারাও লনদজদের বাসা-বালড়র কিইদ  লিদি রািয ‘কুকুর ও 

লনদগ্রাদের প্রদবে লনদষি’। এল  মানবযা লববলজৃয লবকৃয লচন্তািারার 

বলিঃপ্রকাে, যা একজন মানুষদক মানুষ লিদসদব প্রাপে মূিোয়ন ও অলিকার 

কেদকও বলঞ্চয কদর রাদি। লকন্তু ইসিাম এ বোপাদর সমূ্পণৃ লভন্নময কপাষণ 

কদর। ইসিাম কয অনোনে িমৃাবিম্বীদেরদক শুিু স্বীকৃলযই কেয় না; বরং 

যাদেরদক যোদযািে মযৃাোর আসদন সমাসীনও কদর এ অিোদয় আমরা কস 

কোই আদিাচনা করব ইনো-আল্লাি। এ অিোয়দক আমরা চার পলরদেদে 

লবভি করদবা: 
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প্রেম পলরদেে: অমুসলিমদের সাদে কদোপকেদনর মািুযৃে। 

লিযীয় পলরদেে: অমুসলিমদেরদক ইসিাদমর প্রলয আহ্বাদনর নববী পদ্ধলয। 

যৃযীয় পলরদেে: অমুলিমদের প্রেংসা করা প্রসদঙ্গ। 

চযুেৃা পলরদেে: অমুসলিমদের েূয ও প্রলযলনলিদের প্রলয সম্মান প্রেেৃদনর 

নববী প্রদ াকি। 
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প্রেম পলরদেে: 
অমুসলিমদের সাদে কদোপকেদনর মািুযেৃ 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আমাদেরদক অমুসলিমদের সাদে 

আচার-আচরদণর আেলেৃক পদ্ধলয লেক্ষা লেদয়দছন। লযলন আমাদেরদক 

লেলিদয়দছন কয, অমুসলিমদেরদক শুিুমাত্র স্বীকার করাই যদেি নয়; বরং 

যাদের প্রলয যদোপযুি সম্মান প্রেেৃনও করদয িদব। আর এ া লযলন আল্লাির 

প্রযেক্ষ লকংবা পদরাক্ষ ইোরা ছাড়া শুিু বেলিিয লচন্তা কেদকই কদরন লন; বরং 

যাাঁর এ লেক্ষা পলবত্র কুরআদনরই প্রলযধ্বলন। পলবত্র কুরআদন অমুসলিমদের 

সাদে কদোপকেদনর পদ্ধলয লেক্ষা লেদয লিদয় মিান আল্লাি বদিন, 

م َمن ق لي ﴿ ز ق ك  ِنَ  يَري َمََٰوَٰتِ  م  ۡرِض   ٱلسَّ
َ وي  ِإَونَّا   ٱهللَّ    ق لِ  َوٱۡلي

َ
مي  أ ى لََعىَلَٰ  إِيَّاك  دا وي  ه 

َ
 َضَلَٰل   ِف  أ

بِّي   ا   ل ونَ ت سي  لَّ  ق ل ٢٤ مُّ َنا َعمَّ َرمي جي
َ
ا ل  ن سي  َوَل  أ َمل ونَ  َعمَّ َتح   ث مَّ  َربَُّنا بَييَنَنا ََييَمع   ق لي  ٢٥ َتعي  َيفي

َق ِ  بَييَنَنا وَ  بِٱۡلي  [١٢  ،١٤: سبا] ﴾٢٦ ٱليَعلِيم   ٱليَفتَّاح   َوه 

“বি, ‘আসমানসমূি ও জলমন কেদক কক কযামাদেরদক লরলযক কেন? বি, 

‘আল্লাি’, আর লনশ্চয় আমরা অেবা কযামরা সৎপদে প্রলযলষ্ঠয অেবা স্পি 

লব্রষালন্তদয পলযয। বি, ‘আমরা কয অপরাি করলছ কস বোপাদর কযামাদেরদক 

লজজ্ঞাসা করা িদব না আর কযামরা যা কর কস সম্পদকৃ আমাদেরদকও লজজ্ঞাসা 

করা িদব না’। বি, ‘আমাদের রব আমাদেরদক একত্র করদবন। যারপর লযলন 

আমাদের মদিে সলঠকভাদব ফয়সািা করদবন। আর লযলনই কেষ্ঠ ফয়সািাকারী 

ও সমেক পলরজ্ঞায’।” [সূরা সাবা, আয়ায: ২৪-২৬] 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনলশ্চয লবশ্বাস লছি কয, লযলনই 

সযে ও লিোয়াদযর ওপর প্রলযলষ্ঠয রদয়দছন যোলপও আল্লাি যা‘আিা  যাাঁদক 

অমুসলিমদের সাদে এভাদব কো বিদয আদেে লেদয়দছন কয, 
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وي  ِإَونَّا  ﴿
َ
مي  أ ى لََعىَلَٰ  إِيَّاك  دا وي  ه 

َ
بِّي   َضَلَٰل   ِف  أ  [١٤: سبا] ﴾ ٢٤ مُّ

“লনশ্চয় আমরা অেবা কযামরা সৎপদে প্রলযলষ্ঠয অেবা স্পি লব্রষালন্তদয 

পলযয।” [সূরা সাবা, আয়ায: ২৪] 

এল  কযা ঐ েুই প্রলযপদক্ষর কদোপকেদনর পদ্ধলয যাদের মিে িদয ককাদনা 

এক পদক্ষর সদযের ওপর প্রলযলষ্ঠয োকা সু-লনলশ্চয নয়। অেচ রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক এ পদ্ধলযদয কো বিদয আদেে করা 

িদয়দছ। এল  ইসিাদমর উন্নয চলরত্র, চূড়ান্ত সভেযা ও কদোপকেদনর সদবাৃিম 

আেলেৃক পন্থা লনিৃারণ নব লকছুই নয়। 

অযঃপর আল্লাি যা‘আিা অমুসিদমদেরদক পূণৃ ভদ্রযা বজায় করদি সদম্বািন 

করার আদেে লেদয় বদিন, 

ا   ل ونَ ت سي  لَّ  ق ل﴿ َنا َعمَّ َرمي جي
َ
ا ل  ن سي  َوَل  أ َمل ونَ  َعمَّ  [١٥: سبا] ﴾٢٥ َتعي

“আমরা কয অপরাি করলছ কস বোপাদর কযামাদেরদক লজজ্ঞাসা করা িদব না 

আর কযামরা যা কর কস সম্পদকৃ আমাদেরদকও লজজ্ঞাসা করা িদব না।” [সূরা 

সাবা, আয়ায: ২৫] 

এ আয়াদয (جرم) যো ‘অপরাি’ েব্দল  বেবিার করা িদয়দছ মুসলিমদের 
কবিায়। বিা িদয়দছ- ‘আমরা যলে অপরাি কদর িালক যািদি কসজনে কযামরা 

লজদজ্ঞলসয িদবন না’। আর অমুসলিমদের কবিায় বেবহৃয িদয়দছ (ْعمل) যো 
‘কাজ’ েব্দল । বিা িদয়দছ- ‘আর কযামরা কয সমস্ত কাজ করছ কসজনে আমরা 

লজজ্ঞালসয িব না। আদরা িক্ষে করার লবষয় িদিা, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম লিসাব-লনকাদসর পূণৃ োলয়ত্ব আল্লাির লেদক সমলপৃয কদর 

কেওয়ার কোল  লনজ ভাষায় বদিদছন এভাদব কয, “লনশ্চই আল্লাি যা‘আিা 
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লকয়াময লেবদস আমাদের সবাইদক একলত্রয করদবন এবং সদযের পদক্ষ 

ফায়সািা লেদয় কেদবন, যিন আমরা জানদয পারব- কক সলঠক পদে লছি আর 

কক ভুি কদরলছি”।  

এল ই িদিা পারস্পালরক কদোপকেদনর সদবৃাৎকৃি হৃেয়গ্রািী পদ্ধলয কযিাদন 

পক্ষপাযমূিক লচন্তা লকংবা রূঢ়যা ও কদঠারযার কিে মাত্রও কনই। কযিাদন 

রদয়দছ প্রলযপক্ষদক যোযে মূিোয়ন ও পূণৃ ভদ্রযা প্রকাদের বাস্তব প্রলযফিন। 

এমলনভাদব আিদি লকযাবদের সাদে কদোপকেদনর পদ্ধলয লনিৃারণপূবৃক 

আল্লাি যা‘আিা বদিন,  

َل  ت َجَِٰدل و ا   َوَل ﴿ هي
َ
َسن   ِهَ  بِٱلَِّت  إِلَّ  ٱليِكَتَٰبِ  أ حي

َ
ِينَ  إِلَّ  أ وا   ٱَّلَّ مي   َظلَم  ِي   َءاَمنَّا َوق ول و ا   ِمنيه   بِٱَّلَّ

نزَِل 
 
نزَِل  إَِۡليَنا أ

 
مي  َوأ َنا إَِۡليك  مي  ِإَوَلَٰه  ونَ  هَل ۥ َوََنين   َوَِٰحد   ِإَوَلَٰه ك  لِم  سي  [ ٤٢: العنكبوت] ﴾٤٦ م 

“আর কযামরা উিম পন্থা ছাড়া আিদি লকযাবদের সাদে লবযকৃ কদরা না। যদব 

যাদের মদিে ওরা ছাড়া যারা যুিুম কদরদছ। আর কযামরা বি, ‘আমরা ঈমান 

এদনলছ আমাদের প্রলয যা নালযি করা িদয়দছ এবং কযামাদের প্রলয যা নালযি 

করা িদয়দছ যার প্রলয এবং আমাদের ইিাি ও কযামাদের ইিাি কযা একই। 

আর আমরা যারই সমীদপ আযসমপৃানকারী।” [সূরা আি-‘আনকাবুয, আয়ায: 

৪৬] 

বাি! লক চমৎকার পদ্ধলয! আমাদেরদক আিদি লকযাবদের সাদে ককবি সুন্দর 

ও উিম পন্থায় কদোপকেদনর জনেই বিা িয় লন; বরং অলয সুন্দর, অলয 

উিম ও অলয উৎকৃি পদ্ধলযদয কো বিার আদেে কেওয়া িদয়দছ। পৃেীলবর 

ককাদনা েেৃন লকংবা মদযাবাদে কী এমন লকছু িুাঁদজ পাওয়া যাদব যা এ িরদণর 
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অনুপম চলরত্র নবলেদিের িাদর-কাদছও কযদয পাদর? আদরা িক্ষে করুন, 

প্রলযপদক্ষর মন নরম করা ও অন্তর িিাদনার মদযা সদম্বািন কেিুন, 

ِي   َءاَمنَّا َوق ول و ا  ﴿ نزَِل  بِٱَّلَّ
 
نزَِل  إَِۡليَنا أ

 
مي  َوأ َنا إَِۡليك  مي  ِإَوَلَٰه  ونَ  هَل ۥ َوََنين   َوَِٰحد   ِإَوَلَٰه ك  لِم  سي  م 

 [٤٢: العنكبوت] ﴾٤٦

“আর কযামরা বি, ‘আমরা ঈমান এদনলছ আমাদের প্রলয যা নালযি করা িদয়দছ 

এবং কযামাদের প্রলয যা নালযি করা িদয়দছ যার প্রলয এবং আমাদের ইিাি ও 

কযামাদের ইিাি কযা একই। আর আমরা যারই সমীদপ আযসমপৃানকারী।” 

[সূরা আি-‘আনকাবুয, আয়ায: ৪৬] 

এ িরদণর সদম্বািন আিদি লকযাব সম্প্রোদয়র মদন পরস্পর লিংসা-লবদিষ 

ভুদি লিদয় কসৌিােৃ ও সম্প্রীলযর মদনাভাব জালিদয় কযাদি। যারা এভাদব লচন্তা 

করার অবকাে পায় কয, আমাদের উভদয়র ইিাি এক ও অলিযীয়। আমাদের 

ওপরও লকযাব নালযি িদয়দছ যাদের ওপরও লকযাব নালযি িদয়দছ। যারা 

উভয় লকযাবদক লবশ্বাসও কদর। যািদি আর অননকে বা লবদরাি লকদসর? 

অনুসন্ধানী েৃলিদয িক্ষে করদি কেিা যাদব কয, পলবত্র কুরআদন এ িরদণর 

আয়াদযর মিা সম্ভার লবেেমান রদয়দছ। কেিুন, আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

َل  ق لي ﴿ هي
َ
أ ا   ٱليِكَتَٰبِ  َيى مي  بَييَنَنا َسَوا ء   لَكَِمة   إىَِلَٰ  َتَعالَوي لَّ  َوَبييَنك 

َ
ب دَ  أ َ  إِلَّ  َنعي ِكَ  َوَل  ٱهللَّ  بِهِۦ ن َشي

َنا َيتَِّخذَ  َوَل  اَشيي  ض  ا َبعي ضا َباٗبا َبعي ري
َ
ِن أ ِ   د ونِ  م  ا   َفإِن ٱهللَّ ول وا   تََولَّوي وا   َفق  َهد  نَّا ٱشي

َ
ونَ  بِأ لِم  سي  م 

 [٢٤: عمران ال] ﴾٦٤

“বিুন, ‘কি লকযাবীিণ, কযামরা এমন কোর লেদক আস, কযল  আমাদের মদিে 

ও কযামাদের মদিে সমান কয, আমরা একমাত্র আল্লাি ছাড়া কাদরা ইবােয না 

কলর। আর যার সাদে ককাদনা লকছুদক েরীক না কলর এবং আমাদের ককউ 
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কাউদক আল্লাি ছাড়া রব লিদসদব গ্রিণ না কলর’। যারপর যলে যারা লবমুি িয় 

যদব বি, ‘কযামরা সাক্ষী োক কয, লনশ্চয় আমরা মুসলিম।” [সূরা আদি 

ইমরান, আয়ায: ৬৪] 

অনেত্র লযলন বদিন, 

ِني  َكثرِي   َودَّ ﴿ لِ  م  هي
َ
م لَوي  ٱليِكَتَٰبِ  أ ونَك  دُّ ِنر  يَر  دِ  م  مي  َبعي ا إِيَمَٰنِك  ارا فَّ ِني  َحَسٗدا ك  ِسِهم ِعندِ  م  نف 

َ
 أ

ِنر  دِ  م  َ  َما َبعي م   تَبَّيَّ َقُّ   لَه  وا   ٱۡلي ف  وا   فَٱعي َفح  َٰ  َوٱصي ِتَ  َحتَّ
ي
رِهِۦ    ٱهللَّ   يَأ مي

َ
َ  إِنَّ  بِأ َٰ  ٱهللَّ ء   ك  ِ  ىلَعَ  قَِدير   ََشي

 [٢٣٢: ابلقرة] ﴾١٠٩

“আিদি লকযাদবর অদনদকই চায়, যলে যারা কযামাদেরদক ঈমান আনার পর 

কালফর অবস্থায় লফলরদয় লনদয পারদযা! সযে স্পি িওয়ার পর যাদের পক্ষ 

কেদক লিংসাবেয (যারা এরূপ কদর োদক)। সুযরাং কযামরা ক্ষমা কর এবং 

এলড়দয় চি, যযক্ষন না আল্লাি যাাঁর লনদেৃে কেন। লনশ্চয় আল্লাি সবলকছুর 

ওপর ক্ষমযাবান।” [সূরা আি-বাকারা, আয়ায: ১০৯] 

এ কছাট্ট পলরসদর এ জাযীয় সকি আয়ায উদল্লি করা সম্ভব নয়। এ গ্রদন্থর 

কমৌলিক উদদ্দেে িদে, এ জাযীয় কলযপয় আয়াযদক এবং এ লবষদয় আল্লাি 

প্রেি লনদেৃেনাবিীদক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবদন 

প্রদক্ষপন করা, যাদয আমাদের সামদন অমুসলিমদের সাদে যাাঁর আচরণ-লবলি 

ও অমুসলিমদের প্রলয যার েদ্ধাদবাদির প্রকৃয অবস্থা স্পি উদ্ভালসয িদয় 

ওদঠ।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর বাকোিাদপর কসৌন্দযৃেসমূদির মদিে 

আদরকল  িদিা প্রলযপদক্ষর কো যয লমেো, অিীি, অবাস্তব ও কিোয়কই 

কিাক না ককন লযলন যা নিযৃ সিকাদর শুনদযন এবং প্রলযপদক্ষর কো বিার 
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সময় পূণৃ লনরব োকদযন। লনদম্মাি কদোপকেনল  িক্ষে করুন। এিাদন 

কুরাইে কনযা উযবাি ইবন রবী‘আি’র72 সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর েীঘৃ আিাপচালরযার লববরণ রদয়দছ। 

উযবাি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক ইসিাম কেদক সদর আসার 

জনে অযেন্ত মদনাদযািসি বুঝালেি, কস বিদছ: কি ভালযজা! আমাদের মাদঝ 

এবং আমাদের সম্প্রোদয়র মাদঝ কযামার মযৃাো ও সম্মাদনর কো কযা কযামার 

জানা আদছ। লকন্তু লনশ্চই যুলম অদনক বড় লবষয় লনদয় আযপ্রকাে কদরদছা। 

যুলম আমাদের সম্প্রোদয়র মাদঝ ফা ি সৃলি করদছা। কযামার অনুসারীদেরদক 

যুলম জান্নায-জািান্নাদমর লমেো স্বে কেিাে। যুলম আমাদের কেব-কেলব ও িদমরৃ 

লনন্দাবাে কদর কবড়াে। আমাদের পূবৃপুরুষদেরদক িাি-মন্দ করছ। আলম 

কযামার লনক  কদয়কল  লবষয় কপে করলছ, যুলম মদনাদযািসি শুন যাদয যমিে 

ককাদনা এক াদক কবদছ লনদয পার। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বিদিন, বিুন, কি আবুি ওয়ািীে! আলম শুনলছ ওযবা বিি: ভালযজা! যুলম 

এ া বদিা কয, কেষ পযৃান্ত যুলম চাও কী? যুলম লক মক্কার সবদচদয় বড় িনী 

িদয চাও? যািদি আমরা বহু িন-সম্পে এদন কযামার সামদন  স্তুপ কদর 

কেব। নালক যুলম সম্মান চাও? যািদি আমরা সবাই লমদি কযামাদক এমনভাদব 

                                                           
72. উযবাি ইবন রাবী‘আি। কুরাইেদের অদনক বড় কনযা লছি। যার কারদণই ‘িরবুি 

ফুজ্জার’ বন্ধ িদয়লছি। যদব কস মুসলিম িয় লন। নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক 
এবং সািাবাদয় ককরামদক অদনক কি লেদয়লছি। একলেন আবু বকর রালেয়াল্লাহু ‘আনহুদক 
অদনক প্রিার কদরলছি। ফদি আবু বকর রালেয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কিাত্র ‘বনু যাইম’-এর 
কিাদকরা বদিলছি, আল্লাির েপে! যলে আবু বকর এ প্রিাদরর কারদণ মারা যায় যািদি 
অবেেই আমরা উযবাি ইবন রবী‘আিদক িযো করদবা। কাদফর অবস্থায় লনজ কছদি 
ওয়ািীেসি বেদরর যুদদ্ধ লনিয িদয়লছি। 
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সম্মান প্রেেৃন করদবা কয, কযামাদক ছাড়া আমাদের ককাদনা লসদ্ধান্তই বাস্তবালয়য 

িদব না। নালক যুলম মক্কার রাজত্ব চাও? যািদি আমরা কযামাদক আমাদের 

রাজা বালনদয় কেব। নালক এসব লকছু যুলম কস্বোয় স্বজ্ঞাদন করছ না বরং 

কযামার লনক  কয অেৃেে আিন্তুক আদস কস লজন্ন এবং যার িায কেদক 

আযরক্ষায় যুলম যলে অক্ষম িদয় োক যািদি বদিা, আমরা আমাদের  াকা-

পয়সা বেয় কদর লচলকৎসা কদর কযামাদক সুস্থ কদর যুিব। ককননা, অদনক 

সময় অনুসঙ্গী যার মূি বেলির ওপর প্রািানে িাভ কদর, ফদি লচলকৎসার 

প্রদযাজন কেিা কেয়। এযক্ষণ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম উযবার 

কো মন লেদয় শুনলছদিন। যার কো কেষ িদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম বিদিন, কি আবুি ওয়ািীে! আপনার বিবে লক কেষ িদয়দছ? কস 

বিি: িোাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, এবার আমার 

কো শুনুন। কস বিি, শুনলছ। অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম পড়দয শুরু কদিন,  

ِنَ  تََنِيل   ١ حم  ﴿ لَتي  كَِتَٰب   ٢ ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح م  ِ ۥ ف ص  َٰت ه  ا ق ريَءاناا َءاَي م   َعَربِي ٗ ونَ  ل َِقوي لَم   ٣ َيعي
َرَض  َونَِذيٗرا بَِشرٗيا عي

َ
مي  فَأ َث ه  كي

َ
مي  أ َمع ونَ  َل  َفه  ِكنَّة   ِف   ق ل وب َنا َوَقال وا   ٤ يَسي

َ
ا أ ِمَّ ونَا   م  ع   إَِۡليهِ  تَدي

َملي  ِحَجاب   َوَبيينَِك  بَيينَِنا َوِمنر  َوقير   َءاَذانَِنا َوِِف   َِٰمل ونَ  إِنََّنا فَٱعي  [٥  ،٢: فصلت] ﴾٥ َع

“িা-মীম। (এ গ্রন্থ) পরম করুনাময় অসীম েয়ািু আল্লাির পক্ষ কেদক 

নালযিকৃয। এমন এক লকযাব, যার আয়াযগুদিা জ্ঞানী কওদমর জনে 

লবেেভাদব বণৃনা করা িদয়দছ কুরআনরূদপ, আরবী ভাষায়, সুসংবােোযা ও 

সযকৃাকারী লিদসদব। অযঃপর যাদের অলিকাংেই মুি লফলরদয় লনদয়দছ। 

অযএব, যারা শুনদব না। আর যারা বদি, ‘যুলম আমাদেরদক যার প্রলয আহ্বান 

করছ কস লবষদয় আমাদের অন্তরসমূি আোলেয, আমাদের কাদনর মদিে 
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রদয়দছ বলিরযা আর কযামার ও আমাদের মদিে রদয়দছ অন্তরায়। অযএব, যুলম 

(দযামার) কাজ কর, লনশ্চয় আমরা (আমাদের) কাজ করব।” [সূরা ফুসলসিায, 

আয়ায: ১-৫] 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম পদড়ই যাদেন। ওযবা শুনদয শুনদয 

এদকবাদর লনরব-লনস্তব্ধ িদয় কিি এবং উভয় িায কপছদন লেদয় ক ক িালিদয় 

শুনদযলছি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সাজোির আয়ায পযৃন্ত 

পড়দিন এবং সাজোি আোয় করদিন। অযঃপর উযবাদক িক্ষে কদর 

বিদিন, 

«ما سمعت فأنت وذاك قد سمعت يا أبا الويلد!»  

“কি আবুি ওয়ািীে! যুলম যা শুনার শুদনছ? এ াই আমার পক্ষ কেদক কযামার 

বিদবের উির।”  

এরপর উযবাি যার কিাদত্রর লনক  লফদর কিি। উযবািদক কেদি যার কিাদত্রর 

কিাদকরা বিাবলি করদয িািি কয, আল্লাির েপে! উযবাি কয কচিারা লনদয় 

লিদয়দছ যার লভন্ন কচিারা লনদয় লফদরদছ। উযবাি যিন যাদের লনক  লিদয় 

বসদিা যিন যারা যাদক লজজ্ঞাসা করি, কী িবর কি আবুি ওয়ািীে? কস 

বিি, আজ আলম যা শুদনলছ জীবদন ককাদনা লেন যা শুলন লন। আল্লাির েপে! 

এ া ককাদনা কলবযা নয় এবং ককাদনা যােুকর লকংবা িণদকর কোও নয়। কি 

ককারাইে সম্প্রোয়! কযামরা আমার কো কমদন যার অনুসরণ কর এবং 

আমাদক যার অনুসরণ করদয োও। আমার মদয, কযামরা যাদক যার অবস্থার 

ওপর কছদড় োও। আল্লাির েপে! যা আলম শুদনলছ যা অবেেই আল্লাির পক্ষ 

িদয প্রাপ্ত অিী নব অনে লকছু নয়। কস যলে যার উদদ্দদেে অকৃযকাযৃ িয় 

যািদি কস লনদজ লনদজই ধ্বংস িদয় যাদব। আর যলে কস সফি িদয় যায় 
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যািদি যাদয কযামাদেরই সম্মান। যার রাজত্ব কযামাদেরই রাজত্ব। যার 

কারদণ কযামরা িদয় যাদব অনে সকি জালযর কচদয় কসৌভািেবান। উযবাির এ 

কোগুদিা শুদন যারা বিদয িািি, কি আবুি ওয়ািীে! মুিাম্মাে যার ভাষা 

িারা কযামাদকও যােু কদর কফদিদছ। উযবাি বিি, এ া আমার মযাময, 

কযামরা যা ইো যাই করদয পার।73 

এ কদোপকেদনর মাদঝ িক্ষে করার মদযা অদনকগুদিা গুরুত্বপূণৃ লবষয় 

রদয়দছ। উযবাি যার কো শুরুই কদরদছ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর ওপর অদনকগুদিা লমেো ও বাদনায়া  অলভদযাি উিাপদনর 

মািেদম। যোলপও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যৎক্ষনায ককাদনা 

প্রলযলক্রয়া বেি না কদর অযেন্ত নিযৃে ও মদনাদযাি সিকাদর শুনদয িািদিন 

এবং উযবাি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক ইসিাদমর োওয়ায 

কেদক লবরয রািার জনে প্রদরাচনা লেদয শুরু করদিও লযলন পূণৃ লনরবযা 

পািন করদিন এবং কবে োন্তস্বদর বিদিন, ‘বিুন, কি আবুি ওয়ািীে! আলম 

শুনলছ’ এবং লযলন যাদক উযবাি নাদম সদম্বািন না কদর যার  সবদচদয় লপ্রয় 

যার উপনাম যো ‘আবুি ওয়ািীে’ িারা সদম্বািন করদিন। আবার কেিুন, 

উযবাি যিন অযেন্ত লনিৃজ্জভাদব সম্পে, সম্মান, রাজত্ব ইযোলে পালেৃব কিাভ-

িািসার লবষয়গুদিা উপস্থাপন করদয িািি যিনও লযলন রািালিয িন লন 

বরং কেষ পযৃন্ত শুদন কিদিন এবং চুড়ান্ত সম্মানপ্রেেৃন পূবৃক বিদিন, কি 

                                                           
73. মুসনাদে আবী ইয়া‘িা, িােীস নং ১৮১৮; সীরাদয ইবন লিোম (১/২৯৩-২৯৪), োিাইিুি 

বায়িাকী (১/২৩০-২৩১); োিাইিু আবী নাঈম (১৮২); মুসান্নাদফ ইবন আবী োইবাি 
(১৪/২৯৫-২৯৬); মুনযািাদব আবু্দর রিমান (১১২৩); মুসযােরাদক িালকম (২/২৫৩)।  
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আবুি ওয়ািীে! আপনার বিবে লক কেষ িদয়দছ? কস বিি: িোাঁ। যারপর 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, এবার আমার কো শুনুন।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক স্বািীনভাদব যার বিবে 

উপস্থাপদনর এবং লনজ মযাময কপে করার পূণৃ সুদযাি লেদিন। যার বিদবের 

সমালপ্তর পর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কো বিা শুরু করদিন। 

এিাদন লযলন আমাদের জনে অনেদের সাদে এমনলক লভন্ন মযাবিম্বীদের সাদেও 

কদোপকেদনর এক অনুপম েৃিান্ত স্থাপন কদরদছন। 
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লিযীয় পলরদেে: 
অমুসলিমদেরদক ইসিাদমর প্রলয আহ্বাদনর নববী পদ্ধলয 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লম-এর জীবদনর যাবযীয় কো, কাজ ও 

ইসিাদমর প্রলয আহ্বাদনর কক্ষদত্র ভীলয-প্রেেৃন বা সযকৃ করদণর কচদয় সু-

সংবােোন যো ইলযবাচক েৃলিভলঙ্গর বলিঃপ্রকাে ঘদ দছ অলিকিাদর। 

কালফরদের েয রূঢ়যা, কদঠারযা ও অবািেযা সদেও যার এ েৃলিভলঙ্গর 

পলরবযৃন ঘদ  লন। রবী‘আি ইবন আব্বাে োইিী রালেয়াল্লাহু ‘আনহু প্রেম 

যুদি কালফর লছদিন, পরবযৃীদয ইসিাম গ্রিণ কদরদছন। লযলন বণৃনা কদরন, 

আলম (ইসিাম গ্রিদণর পূদবৃ) ‘যুি-মাজায’ বাজাদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লামদক স্বচদক্ষ কেদিলছ কয, লযলন কিাকদেরদক সদম্বািন কদর 

বিদছন,  

«يا أيها انلاس! قولوا آل هلإ إال اهلل تفلحوا»  

“কি কিাক সকি! কযামরা এ া কমদন নাও কয, এক আল্লাি বেযীয ককাদনা 

ইিাি কনই, যািদি কযামরা সফিকাম িদয় যাদব।”  লযলন বাজাদরর প্রলযল  

অলিদয-িলিদয প্রদবে কদরদছন এবং এ একই কো বদি কবলড়দয়দছন। আর 

যার চযুপৃাদে কিাদকরা লভড়ালভলড় কদর জদড়া িদয় লিদয়লছি। আলম কাউদকই 

লকছু বিদয শুলন লন, যদব যার কপছদন ক রা, স্বে মুিাবয়ব ও মাোয় চুদির 

েু’ল  কবণী লবলেি এক বেলিদক কেিদয কপিাম, কস বিদছ, ‘এ কিাকল  

সাদব‘ঈ,74 লমেোবােী’। আলম কিাকদেরদক লজজ্ঞাসা করিাম, ‘বেলিল  কক?’ 

                                                           
74. সাদবঈ িমৃাবিম্বী, যারকা পূজারী (কাদরা মদয লফলরেযাদের উপাসনাকারী) একল  ্রষান্ত 

সম্প্রোয়। এিাদন উদদ্দেে ‘পে্রষি’। -অনুবােক 
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কিাদকরা বিি, ‘মুিাম্মাে ইবন আবু্দল্লাি, নবুওয়াদযর োবীোর’। আলম বিিাম, 

‘যার কপদছদনর কিাকল  কক?’ কিাদকরা বিি, ‘যারই চাচা আবু িািাব’।75 

আবু িািাব ও আবু জািিদের এদিন স্পি লবদরালিযা সদেও লযলন যার 

পদ্ধলযদয পলরবযৃন সািন করদিন না; বরং মানুষদক লযলন মুলি ও সফিযার 

প্রলযই আহ্বান কদরদছন। শুিু যাই নয়, অদনক সময় লযলন ঈমান গ্রিণ ও 

লেকৃ পলরিাদরর লবলনমদয় আলিরাদযর লচরস্থায়ী লন‘আমদযর পূদবৃ েুলনয়াদযও 

সুি-োলন্ত ও রাজত্ব িাদভর শুভ-সংবােও লেদয়লছদিন। আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহুমা বণৃনা কদরন, আবু যালিব িঠাৎ অসুস্থ িদয় পড়দি 

কুরাইদের সবাই উপলস্থয িদিা এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লামও উপলস্থয িদিন। আবু যালিদবর ঘদর উপলস্থলয অদনক। কসিাদন 

আবু জািি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক আবু যালিব কেদক 

েুদর সলরদয় কেওয়ার জনে এবং আবু যালিদবর লনক  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সমাদিাচনা করার উদদ্দদেে উদঠ োাঁড়াি এবং বিি; ‘কি 

ভালযজা! যুলম কযামার সম্প্রোদয়র লনক  চাও কী?’ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, আলম যাদের লনক  চাই শুিু ‘একল  বাকে’ যা 

িারা কিা া আরববাসী যাদের অনুিয িদয় যাদব এবং অনারবীরাও অিীনযা 

স্বীকার কদর  োক্স লেদয বািে িদব। আবু জািি বিি, ‘শুিু একল  বাকে?’ 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, িোাঁ, ‘শুিু একল  বাকে’। আর 

যা িদে কি চাচা! আপনারা বিুন, ْل إهل إل اهلل “আল্লাি ছাড়া ককাদনা ইিাি 

                                                           
75. মুসনাদে আিমে (৩৪১, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩); মুসযােরাদক িালকম (১/১৫); মু‘জামুয 

যাবরানী (৫/৫৫)। আল্লামা সা‘আযী আি-ফাযহুর-রাব্বানী (২০/২১৬) কয বদিদছন, ‘এর 
সনে উিম’। অলিকযর জানদয কেিুন: ইবন িাজাদরর ‘আি-মাযালিবুি আলিয়া’ (৪২৭৭)। 
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কনই।” আবু জািি বিি, শুিুমাত্র এক ইিািদক মানদয বি?! আমরা কযা 

সবৃদেষ েীদন এমন কো শুলন লন। এ া কযা বাদনায়া  কো ছাড়া আর লকছু 

নয়। (বণৃনাকারী সািাবী বদিন) কসসময় আবু জািদির এ কোর কপ্রলক্ষদয 

কালফরদের বোপাদর কুরআদনর লনদম্নাি আয়াযগুদিা নালযি িদয়দছ: 

ريَءانِ  ص   ﴿ رِ  ذِي َوٱليق  ِكي ِينَ  بَلِ  ١ ٱَّل  وا   ٱَّلَّ ة   ِف  َكَفر  َنا َكمي  ٢ َوِشَقاق   ِعزَّ لَكي هي
َ
 َقبيلِِهم ِمن أ

ِن ن   م  َلَت  َفَناَدوا   قَري ن وََعِجب و ا   ٣ َمَناص   ِحّيَ  وَّ
َ
م أ نِذر   َجا َءه  مي   مُّ ِنيه  ونَ  َوقَاَل  م  َٰفِر   َهََٰذا ٱليَك

اب   َسَِٰحر   َجَعَل  ٤ َكذَّ
َ
ا   إَِلَٰٗها ٱٓأۡللَِهةَ  أ ء   َهََٰذا إِنَّ  َوَِٰحدا َجاب   لَََشي   َوٱنَطلَقَ  ٥ ع 

 
يَمَل مي  ٱل نِ  ِمنيه 

َ
 أ

وا   ش  وا   ٱمي ِب  ى  َوٱصي مي   ىلَعَ ء   َهََٰذا إِنَّ  َءالَِهتِك  َنا َما ٦ ي َراد   لَََشي يِملَّةِ ِف  بَِهََٰذا َسِمعي  َهََٰذا   إِني  ٱٓأۡلِخَرةِ  ٱل
تَِلَٰق   إِلَّ   [٠  ،٢: ص] ﴾٧ ٱخي

“কসায়াে; কসম উপদেেপূণৃ কুরআদনর। বস্তুয কালফররা আযম্ভলরযা ও 

লবদরালিযায় রদয়দছ। যাদের পূদবৃ আলম কয প্রজমদক ধ্বংস কদরলছ; যিন 

যারা আযৃলচৎকার কদরলছি, লকন্তু যিন পিায়দনর ককাদনা সময় লছি না। আর 

যারা লবলস্ময িদিা কয, যাদের কাদছ যাদের মদিে কেদকই একজন সযকৃকারী 

এদসদছ এবং কালফররা বদি, ‘এ কযা যােুকর, লমেোবােী’। ‘কস লক সকি 

উপাসেদক এক ইিাি বালনদয় লনদয়দছ? লনশ্চয় এ কযা এক আশ্চযৃ  লবষয়’! আর 

যাদের প্রিানরা চদি কিি একো বদি কয, ‘যাও এবং কযামাদের উপাসেগুদিার 

ওপর অলবচি োক। লনশ্চয় এ লবষয়ল  উদদ্দেে প্রদণালেয’। আমরা কযা সবৃদেষ 

েীদন এমন কো শুলন লন। এ া কযা বাদনায়া  কো ছাড়া আর লকছু নয়।” [সূরা 

কসায়াে, আয়ায: ১-৭]76 

                                                           
76 লযরলমযী (كتاب تفسري القرآن، باب سورة ص(; মুসনাদে আিমাে, িােীস নং ২০০৮; 

মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ৩৬১৭। 
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এ িােীদস কেিা যায়, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের প্রলয 

ভ্রু-কুলঞ্চয করদিন না এবং সভা ভঙ্গ িওয়ার মদযা অোিীন ককাদনা আচরণ 

লকংবা োলম্ভকযা বা লবমুিযা প্রেেৃনও করদিন না; বরং লযলন যাাঁর স্বভাব-সুিভ 

নম্রযা িারা যাদেরদক ইসিাম গ্রিদণর লবলনমদয় েুলনয়ার রাজত্ব ও আলিরাদযর 

লন‘আময উভদয়রই সুসংবাে প্রোন করদিন। 
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যৃযীয় পলরদেে 
অমুসলিমদের প্রেংসা করা প্রসদঙ্গ 

সদম্বািদনর কক্ষদত্র নম্রযা, ককামিযা ও ভাদিাবাসার বলিঃপ্রকােই শুিু নয় বরং 

আদরা আদি কবদড় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কিদনা কিদনা 

অমুসলিমদের প্রেংসা এবং গুণাগুণও করদযন। লনদম্ন কদয়কল  েৃিান্ত কেিুন।  

এক. হুোয়লবয়ার সলন্ধচুলির বোপাদর কো বিদয আসা মক্কার প্রলযলনলি কালফর 

কনযা সুিাইি ইবন আমদরর77 প্রেংসা করদয লিদয় মুসলিমদেরদক িক্ষে কদর 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন,  

«لقد سهل أمركم»  

“(প্রলযলনলি লিদসদব সুিাইদির আিমদনর ফদি) কযামাদের জনে বোপারল  

অদনক সিজ িদয় কিদছ।”78 

                                                           
77. সুিাইি ইবন আমর ইবন িুওয়াই ইবন িালিব। জাদিিী যুদি কুরাইদের কনযৃস্থানীয় 

বোলিদের একজন লছদিন। অদনক বড় বাগ্মী বিা লছদিন। বের যুদদ্ধ মুসলিমদের িাদয 
যুদ্ধবলন্দ িদয়লছদিন। যুদ্ধবলন্দ োকাকাদি উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিলছদিন: ‘কি 
আল্লাির রাসূি! আলম যার সামদনর োাঁযগুদিা কফদি কেব, ফদি কস আর আপনার লবরুদদ্ধ 
বিবে লেদয পারদব না।’ রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, না যাদক কছদড় 
োও, িয়য একলেন কস এমন অবস্থাদন লিদয় োড়াদব কয, যুলমও যার প্রেংসা করদব’। 

রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর ইদন্তকাদির পদর মক্কার অদনক নযুন 
মুসলিমরা যিন মুরযাে িদয় যালেি যিন লযলন ইসিাদমর পদক্ষ অবস্থান লনদিন এবং 
মুসলিম িদয় কিদিন। যিন এক বিদবে লযলন বদিদছন, “আল্লাির েপে! এ েীন সূদযৃর 
উেয়স্থি কেদক অস্ত যাওয়ার স্থান পযৃন্ত প্রসার িাভ করদব” এবং রাসূদির ইদন্তকাি 
পরবযৃী সময়ল দয মেীনায় আবু বকদরর নোয় মক্কায় লযলন পলরলস্থলয লনয়িদনর ভূলমকা 
পািন কদরদছন। 
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কারণ, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার স্বভাবিয নম্রযা ও 

কসৌন্দযৃ সম্পদকৃ আদি কেদকই জানদযন। 

েুই. সপ্তম লিজরীর ঘ না। িাদিে ইবন ওয়ািীে যিদনা ইসিাম গ্রিণ কদরন 

লন। ইলযঃপূদবৃ লযলন উহুে, িন্দক ও হুোয়লবয়ার ঘ নাসি লবলভন্ন রণদক্ষদত্র 

মুসলিমদের লবরুদদ্ধ কদঠার ভূলমকা পািন কদরদছন। যার ভাই ওয়ািীে ইবন 

ওয়ািীে যিন লছদিন মুসলিম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

ওয়ািীেদক িক্ষে কদর আশ্চাযৃালিয িওয়ার ভলঙ্গদয বিদছন, িাদিে ককাোয়? 

(অেৃোৎ কস ককন এিদনা ইসিাদম েীলক্ষয িদে না?)। ওয়ািীে বিি, ‘আল্লাি 

যাদকও লনদয় আসদবন’। অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বিদিন, 

لاكن  ولو َكن جعل نكايته وجده مع المسلمّي ىلع المَشكّي ،ما مثله جهل اۡلسالم»
«ولقدمناه ىلع غريه ،خريا هل  

“যার মদযা (লবচক্ষণ) বেলি কযা ইসিামদক না বুঝার কো নয়। কস যলে যার 

েলি-সামেৃেদক ইসিাদমর পদক্ষ কালফরদের লবরুদদ্ধ বেয় করদযা যািদি  এ া 

যার জনে অদনক ভাদিা িদযা এবং আমরা যাদক অনোনেদের যুিনায় এলিদয় 

লেযাম।”79 

কেিুন, িাদিে ইবন ওয়ািীদের সাদে সমৃ্পি অদনকগুদিা কিোয়ক ঘ না 

সৃ্মলযদয োকা সদেও লবদেষ কদর উহুে যুদদ্ধর যিনাোয়ক কভািালন্তর কোও 

                                                                                                                             
78. সিীি বুিারী, (كتاب الَشوط، باب الَشوط ف اَلهاد والمصاۡلة مع أهل اۡلرب) িােীস নং 

২৫৮১। 
79. ইমাম যািাবী, যারীিুি ইসিাম, ১/২৯৩। 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক যার প্রেংসা কেদক লবরয রািদয 

পাদর লন। লযলন যার জ্ঞান, বুলদ্ধ ও লবচক্ষণযার প্রলয আশ্চাযাৃলিয িদয় বিদছন 

কয, ‘কস ককন এিদনা ইসিাম কেদক েূদর? লযলন যাাঁর যুদ্ধলবেোয় পারেলেৃযা ও 

নসলনক লিদসদব অলভজ্ঞযার মূিোয়ন করদয লিদয় বিদছন কয, ‘কস যলে 

আমাদের পদক্ষ চদি আদস যািদি আমরা যাদক অনোনেদের যুিনায় এলিদয় 

কেব।’ এযলেন যারা জীবন বালজ করদি ইসিাদমর জনে যুদ্ধ কদরদছ ঐ সকি 

অগ্রজ ইসিাম গ্রিণকারী সািাবীদের যুিনায় লযলন যাদক এলিদয় কেওয়ার কো 

বিদছন। এ া িাদিে ইবন ওয়ািীদের আল্লাি প্রেি অসািারণ প্রলযভা ও 

নবলেদিের মূিোয়ন নব লকছুই নয়। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

নািদি একজন কসনাপ্রিাদনর জনে লনদজর কঘারযর েত্রু এক প্রলযপক্ষ 

নসলনদকর এদিন অকৃলত্রম প্রেংসা করা লক এয সিজ বোপার? 

লযন. আরদবর কলব িবীে ইবন রবী‘আি80 যিদনা কালফর লছদিন। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার কলবযার প্রেংসা কদর বদিন:  

 «"أل ك َشء ما خال اهلل باطل"أصدق لكمة قالها الشاعر لكمة ۡليد »

“কলবরা কযসব কো বদি, যমদিে িবীদের কো াই সবদচদয় কবলে সযে কয, 

(কস বদিদছ) ‘কোন! আল্লাি বেযীয সব লকছুই বালযি।”81 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনদজ কলবযার চচৃা করদযন না এবং 

কযমন কবলে শুনদযনও না। যারপরও কলবযায় ভাদিা লবষয়বস্তু উপস্থাপদনর 
                                                           
80.

 কলব িবীে ইবন রবী‘আি আদমরী, পরবযৃীদয ইসিাম গ্রিণ কদরদছন। অলিকযর জানদয 
কেিুন: ইবন িাজার-এর ‘আি-ইসাবাি’ (৭৫৪০)। 

81. সিীি বুিারী, (كتاب اْلداب ،باب ما َيوز من الشعر والرجز( িেীস নং ৫৭৯৫; সিীি মুসলিম 
 িােীস নং ২২৫৬। ) (كتاب الشعر 
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কারদণ লযলন একজন মুেলরক কলবর প্রেংসা করদযও লিিাদবাি কদরন লন। 

অেচ মুসলিমদের মদিেও িাসসান ইবন সালবয, কা‘আব ইবন মালিক ও 

আবু্দল্লাি ইবন রাওয়ািা প্রমুি ভাদিা ভাদিা কলব ও সালিলযেকিণ লবেেমান 

লছদিন। 

চার. এবার কেিুন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এমন একল  

মুেলরক সম্প্রোদয়র প্রেংসা করদছন যারা যাাঁর োওয়াদয সাড়া কেয় লন, যাদক 

সািাযে করদয এলিদয় আদস লন এবং ইসিাম গ্রিণ করদয সরাসলর অপারিযা 

প্রকাে কদরলছি। এর কারণ িদিা, লযলন যিনই লনরদপক্ষ েৃলিদয যাদের মদিে 

ককাদনা ইলযবাচক গুণ কেিদয কপদিন যিনই যার প্রেংসাও কদর লেদিন 

অেচ যাদের মদিে অদনক কনলযবাচক লেক বা কোষও লবেেমান লছি। এল  লছি 

বনু োয়বান কিাত্র। এরা ইরাদকর লনক বযৃী আরব উপিীদপর উির পূবৃ 

এিাকায় বসবাস করয এবং ফারসে সাম্রাদজের সাদে চুলিবদ্ধ িদয় যাদের 

অিীনযা স্বীকার কদর োকয। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের 

লনক  ইসিাদমর োওয়ায লনদয় কিদি যারা অযেন্ত সোচরণ কদরলছি এবং 

কোবাযৃায় কবে ভদ্রযার পলরচয় লেদয়লছি; লকন্তু যারা ফারসে সম্রাদ র ভদয় 

ইসিাম গ্রিদণ স্পি অসম্মলয জালনদয় লছি। কেিুন, এিাদন সভেযা ও 

আলভজাযে পলরপলন্থ যাদের কযগুদিা কনলযবাচক লেক বা কোষ ফুদ  উদঠদছ। 

কযমন, ইসিাদমর ভলবষেৎ সম্পদকৃ লবচক্ষণযা ও েূরেলেৃযার অভাব কিযু 

ইসিাম গ্রিদণ লপলছদয় োকা, ফারসে সম্রা  লকসরার ভদয় কাপুরুষযা প্রেেনৃ, 

মযিুম মুসলিমদের সািাদযে এলিদয় না আসা এবং সংকল্প ও লসদ্ধান্ত গ্রিদণর 

কক্ষদত্র লিিা-েদন্ধ কভািা ইযোলে। লকন্তু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 
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এসদবর লেদক েৃলি না করদি শুিুমাত্র যাদের অনে একল  ইলযবাচক গুদণর 

প্রেংসা কদর বিদিন, 

ينِصه إل من حاطه من مجيع  ما أسأتم ف الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين اهلل لن»
جوانبه أرأيتم أن لم تلبثوا إل قليال حت يورْكم اهلل أرضهم وديارهم وأموالهم 

 «ويفرشكم نساءهم أتسبحون اهلل وتقدسونه

“কযামরা স্পি অপারিযা প্রকাে কদর ককাদনা মন্দ কাজ কদরা লন। বস্তুয কযই 

আল্লাির েীনদক সািাযে করদয এলিদয় এদসদছ যার ওপরই সব লেক কেদক 

লবপোপে কনদম এদসদছ। কযামাদের কী অলভময, যলে আর কবলে লেন অদপক্ষা 

করদয না িয় কয, আল্লাি কযামাদেরদক যাদের বাস্তুলভ া, যাদের জনপে ও 

িন-সম্পদের মালিক বালনদয় কেন এবং যাদের মলিিাদেরদক কযামাদের অিীন 

কদর কেন যািদি লক কযামরা এক আল্লাির যাসবীি পাঠ ও যার পলবত্রযা 

বণৃনা করদব না?” 

এ কোর পর যাদের মিে কেদক নু‘মান ইবন োরীক বদি উঠি, ‘কি আল্লাি! 

কযন যাই িয়’ (আল্লাি আপনার কো কবূি করুন)। এরপর রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনদম্নাি আয়াযিয় কযিাওয়ায করদিন: 

َها﴿ يُّ
َ
أ ريَسليَنََٰك  إِنَّا   ٱنلَِِّبُّ  َيى

َ
ا َشَٰهِٗدا أ ٗ ِ بََش  ِ  إىَِل  َوَداِعياا ٤٥ َونَِذيٗرا َوم  اٗجا بِإِذينِهِۦ ٱهللَّ نرِٗيا َوِْسَ  مُّ

 [٤٢  ،٤٥: االحزاب] ﴾٤٦

“কি নবী, আমরা আপনাদক পালঠদয়লছ সাক্ষেোযা, সুসংবােোযা ও 

সযকৃকারীরূদপ। আর আল্লাির অনুমলযক্রদম যাাঁর লেদক আহ্বানকারী ও 

আদিাকেৃপ্ত প্রেীপ লিদসদব।” [সূরা আি-আিযাব, আয়ায: ৪৫-৪৬] 
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অযঃপর লযলন উদঠ কিদিন এবং আবু বকর রালেয়াল্লাহু ‘আনহুর িায িদর 

বিদিন, 

يا أبا بكر أية أخالق ف اَلاهلية ما أرشفها بها يدفع اهلل عز وجل بأس بعضهم عن »
 «بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم

“কি আবু বকর, জাদিিী যুদি ককান মিান চলরদত্রর িারা আল্লাি যাদের 

মিেকার পারস্পলরক িন্দ্ব-সংঘায কেদক যাদেরদক রক্ষা করদযন এবং যারা 

লনদজদের ঝিড়া-লববাদির সমািান করয?”82 

কেিুন, এিাদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের কনলযবাচক 

লেকগুদিা লনদয় ককাদনা মন্তবে কদরন লন। বদিন লন কয, কযামাদের মদিে অমুক 

অমুক গুদণর অভাব রদয়দছ; বরং লযলন যাদের ইলযবাচক গুণল র প্রেংসা 

কদরদছন। আর যা িদিা যাদের সোচরণ ও স্পিবালেযা। ককননা, প্রেদম 

ইসিাম গ্রিণ কদর লকছুলেন পর িমৃযোি কদর পূণরায় আদির অবস্থাদন লফদর 

যাওয়া সবলেক কেদকই ক্ষলযকর। যাই ককাদনা ভয়-ভীলয বা উদিদির কারদণ 

ইসিাম গ্রিণ করদয না পারদি প্রেদমই যা বদি কেওয়া। প্রদয়াজনীয় প্রস্তুলযর 

জনে সময় কনওয়া অদনক ভাদিা এবং যাদের ইসিাম গ্রিদণর অপারিযা 

প্রকাদের িরণল ও লছি কবে ভদ্রযা ও লেিাচারপূণৃ।  

যারা ককাদনা প্রকার োলম্ভকযা ও অিংকার প্রকাে না কদরই লবনদয়র সাদে 

আরয করি কয, যলে ইসিাম পারসে সম্রাদ র কচদয়ও অলিক েলিোিী িদয় 

                                                           
82. োিাইিুন নাবুওয়াি লিি বায়িাকী (২/৪২২-৪২৭); োিাইিু আবী নাঈম (১/২৩৭-২৪২); 

ইবন কাসীর, আি-লবোয়া ওয়ান লনিায়াি (৩/২৬৪-২৬৫)।  
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যায় যািদি যারা লনদজদের মদযা কেদক লফদর আসদব এবং অবেেই ইসিাদমর 

ছায়াযদি আেয় কনদব।  

মুেলরক সম্প্রোয়ল র সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর উি 

আচরণিয অবস্থানল  ইসদিাম িদমৃর ককন্দ্রীয় নীলযমািাসমূদিরই অংে। যাদক 

অমুসলিমদের সাদে আিাপচালরযার কক্ষদত্র মুসলিম উম্মাি মদডি লিদসদব গ্রিণ 

করদয পাদর।  

এিাদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ককাদনা প্রকার কৃলিমযা ও 

লমেোর আেয় কনওয়া ছাড়াই অদনের মাদঝ লবেেমান কসৌন্দযৃে ও গুণাবিীর 

প্রেংসা কদরদছন। এ া মূিয বাস্তব-সযেদক স্বীকৃলযোদনর প্রবণযা নব লকছুই 

নয়। আবার অমুসলিমদের মন িিাদনা ও যাদের অন্তরদক ইসিাদমর প্রলয 

িালবযকরদণর জদনেও এ িরদণর আচরণ অদনক ফি বদয় আদন। 

পাাঁচ. অমুসলিমদের প্রলয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সম্মান 

প্রেেৃদনর আদরকল  উজ্জি েৃিান্ত িদিা আলবলসলনয়ার িৃস্টান রাজা নাজ্জাসীর 

অনবরয প্রেংসা করার আগ্রিদবাি। লযলন ককাদনা লিিা-িন্দ্ব ছাড়াই প্রায় 

বিদযন:  

َحد  
َ
لَم  ِعن َده  أ ظ  قٍ  ،فَإِن  بَِها َملاِكا َل ي  ر ض  ِصد 

َ
َوِهَ أ  

“কসিানকার বােোর লনক  ককউ অযোচালরয িয় না। কস কেে সদযের ওপর 

প্রলযলষ্ঠয।”83 

এিাদন লযলন নাজ্জােীর মাদঝ লবেেমান একল  গুদণর প্রেংসা কদরদছন। এ 

িরদণর েু একল  প্রেংসনীয় গুণ কযা মানুষ লিদসদব সব মানুদষর মাদঝই আদছ; 
                                                           
83. মুসনাদে আিমে, িােীস নং ১৮৩০৪; সীরাদয ইবন লিোম (২/১৬৪)।  
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লকন্তু কয়জন আমরা অদনের কস গুদণর অকপদ  স্বীকৃলয োন বা প্রেংসা করদয 

পালর। এমনলক অদনক স্বল্প-জ্ঞানী সংকীণৃমনা মুসলিমরা পযৃন্ত অমুসলিমদের 

প্রেংসা করা বা যাদের সাদে সোচরণ করা কেদক লবরয োদকন। যারা এ 

আেংকা কবাি কদরন কয, এ িরদণর সোচরণ যাদের সাদে এমন বনু্ধত্ব-

স্থাপদনর পযৃাদয় পদড় লক না, যা আি-কুরআদন লনলষদ্ধ কঘালষয িদয়দছ। আমার 

মদন িয়, এিাদন যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর যুদ্ধকািীন 

সমদয়র বা েত্রু কালফরদের সাদে আচরণ এবং স্বাভালবক অবস্থায় বা চুলিবদ্ধ 

অমুসলিমদের সাদে আচরদণর মদিে পােৃকে লনণৃয় করদয অক্ষম িদয়দছন। 

এিাদন আমরা নবী জীবদনর একল  সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূণৃ অিোদয়র আদিাচনা 

করলছ যা সবার আদি আমাদের মুসলিমদের সলঠকভাদব হৃেয়ঙ্গম করা জরুরী 

এবং এ াও বুঝা জরুরী কয, এল  আমাদের েীন; আমরা যার অনুসারী এবং 

যাদক লনদয় আমাদের িবৃ কলর। আর এ িদে আমাদের নবী; আমরা যার 

অনুকরণ কলর এবং যাদক লনদয় আমরা সম্মানদবাি কলর। 

আর এল  লনলশ্চয কয, বযমৃান লবদশ্বর কয ককাদনা স্থাদনর মদযা যৎকািীন 

আলবলসলনয়ার িৃস্টিমৃীয় লকযাবগুদিাও লবকৃয লছি। যোলপ এ লবকৃলযও 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক যাদের গুণ বণৃনা কেদক লবরয 

রািদয পাদর লন। শুিু যাই নয় বরং আদরা আদি কবদড় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম উদম্ম িাবীবাি লবনদয আবু সুলফয়ান রালেয়াল্লাহু ‘আনিাদক 

লববাি করার জনে নাজ্জােীদক উলকি লনযুি কদর যাদক আদরা সম্মালনয 

কদরদছন।84 উদম্ম িাবীবাি রমিাি লবনদয আবু সুলফয়ান রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

                                                           
84. ইবন কাসীর, আি-লবোয়াি ওয়ান-লনিায়াি (৪/১৬১)। 
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যার স্বামী উবায়েুল্লাি ইবন জািােসি85 আলবলসলনয়ায় লিজরয কদরদছন। লকন্তু 

উবায়েুল্লাি কসিাদন লিদয় েীন যোি কদর িৃস্টান িদয় যায়।86 ফদি উদম্ম 

িাবীবাি যাদক কছদড় কেন এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক 

লবদয় কদর কনন। আর কস লবদয়র উলকি লনযুি কদরন নাজ্জােীদক। অেচ 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম পারদযন জা‘ফর ইবন আবু 

যাদিবদক87 উলকি বানাদয। ককননা কস লছি মুিালজরদের েিপলয আবার যাাঁর 

আপন চাচায ভাই লকংবা লযলন পারদযন উদম্ম িাবীবার কিাত্র যো বনু 

উমাইয়োর মিে িদয লিজরযকারীদের কাউদক উলকি বানাদয। লকন্তু লযলন 

নাজ্জােী অবস্থানদক যা‘যীম করদয এবং যাদক সম্মান প্রেেৃন করদয চাইদিন 

। 

  

                                                           
85. উবায়েুল্লাি ইবন জািাে, মক্কায় ইসিাম গ্রিণ কদর স্বীয় স্ত্রী উদম্ম িাবীবাি রমিাি লবনদয 

আবু সুলফয়ানসি আলবলসলনয়ায় লিজরয কদরন। লকন্তু কসিাদন লিদয় লিস্টান িদয় যান এবং 
লিস্টান অবস্থাু্য়ই মৃযুে িয়। অযঃপর উদম্ম িাবীবািদক রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি 
ওয়াসাল্লাম লববাি কদর কনন। 

86. মুসনাদে আিমে িােীস নং ২৭৪৪৮, মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ৬৭৭০। 
87. জা‘ফর ইবন আবু যালিব ইবন আবেুি মুিালিব, আিী রালেয়াল্লাহু ‘আনহু-এর আপন ভাই। 

আকৃলয ও চালরলত্রক লেক কেদক লযলন লছদিন রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাদে সবদচদয় কবলে সােৃেেপূণৃ। িাবোয় লিজরয কদরদছন এবং িায়বার লবজদয়র লেন 
কসিান কেদক লফদর আসদি রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক আলিঙ্গন কদর 
বিদিন, আলম জালন না কয, ককান কারদণ আলম কবলে িুলে; িায়বার লবজদয়র কারদণ নালক 
জা‘ফদরর আিমদন? মু‘যার যুদদ্ধর লযন প্রিাদনর মদিে লযলন একজন লছদিন এবং কস 
যুদদ্ধই োিাোয বরণ কদরন। অলিকযর জানদয: ইবন িাজার-এর ‘আি-ইসাবাি’ 
(১১৬৭)। 
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চযুে ৃপলরদেে: 
অমুসলিমদের েূয ও প্রলযলনলিদের প্রলয সম্মান প্রেেদৃনর নববী কপ্রাদ াকি 
এ লবষদয় সবদচদয় অবাক করা মদযা ঘ না িদে, ফারসে সম্রা  লকসরার  পক্ষ 

কেদক মেীনায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক কগ্রফযার করার 

জনে কপ্রলরয েূযিদয়র সাদে যাাঁর আচরণ। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম যিন লবলভন্ন রাজা-বােোিদের লনক  ইসিাদমর োওয়ায সম্বলিয 

পত্র কপ্ররণ করদয িািদিন যিন পারসে সম্রা  লকসরা-এর লনক ও একল  

পত্র পাঠান। পত্র পদড় লকসরার কমজাজ লবিদড় কিি, কস পত্র াদক লছাঁদড়  ুকরা 

 ুকরা কদর কফিি এবং ইয়ামাদনর িভণৃর বাযাদনর কাদছ পত্র লিিি যাদয কস 

যার বালিনী কপ্ররণ কদর মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক 

কগ্রফযারপূবৃক যার সামদন িালযর কদর। এ অস্বাভালবক উদিজনাকর মুহুদযৃও 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ ককমন 

লছি যা জানদয িদি চিুন আমরা ঘ নাল  শুরু কেদক অিেয়ন কলর। 

ইয়াযীে ইবন িাবীব88 বণৃনা কদরন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

আবু্দল্লাি ইবন হুযাফা আস-সািমীদক89 পারসে সম্রা  লকসরা 

                                                           
88. প্রিোয যাদব‘ঈ ইয়াযীে ইবন িাবীব এ বণৃনাল  উকবাি ইবন আদমর জুিানী কেদক বণৃনা 

কদরদছন। মুিাম্মে ইবন সাঈে বদিন, ইয়াযীে ইবন িাবীব অলিক িােীস বণৃনাকারী, 
লনভৃরদযািে। মৃযুে ১২৮ লিজরীদয। 

89. আবু্দল্লাি ইবন হুযাফা ইবন কায়স আস-সািমী আি-কারােী। প্রেম যুদিই ইসিাম গ্রিণ 
কদরদছন এবং লিযীয় েফা আলবলসলনয়ায় লিজরযকারীদের মদিে লছদিন। বের যুদদ্ধও অংে 
লনদয়দছন। উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহুর যুদি করামীয়দের িাদয কগ্রফযার িদয়লছদিন। যারা 
যাদক িমৃ যোদি বািে করদয কচদয়লছি; লকন্তু পাদর লন। অবদেদষ আল্লাি যাদক মুলি 
লেদয়দছন এবং যার উলসিায় অনে বলন্দদেরদকও। অলিকযর জানদয কেিুন: ইবন িাজার: 
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(আবরুদভজ/িসরু পারদভজ ইবন িরমুজ)-এর লনক  পত্র লেদয় কপ্ররণ 

কদরন। কপ্রলরয পত্রল  লছি লনম্নরূপ: 

من اتبع  سالم ىلع ،بسم اهلل الرْحن الرحيم.. من حممد رسول اهلل إىل كرسى عظيم فارس»
وأن حممًدا عبُده  ،وشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال ْشيك ل ،وآمن باهلل ورسول ،اهلدى

وحيَقه  ،ألنذر َمْن َكن حيًا ،فإين أنا رسول اهلل إىل انلاس َكفة ،وأدعوك بدَعء اهلل ،ورسول
ْسِلْم تَْسلَمْ  ،القول ىلع الَكفرين

َ
َبيَْت فإَنه إثم املجوس عليك ،فأ

َ
«فإن أ  

“এ পত্র মুিাম্মােুর রাসূিুল্লাির পক্ষ কেদক পারদসের মিান সম্রা  লকসরার 

প্রলয। যারা সযে-কলঠন পদের অনুসরণ কদরদছ এবং আল্লাি ও যাাঁর রাসূদির 

প্রলয লবশ্বাস স্থাপন কদরদছ যাদের প্রলয সািাম। আলম আপনাদক মিান 

আল্লাির আহ্বাদনর িারাই আহ্বান জানালে। লনশ্চয়ই আলম কিা া মানবজালযর 

প্রলয আল্লাির রাসূি লিদসদব এদসলছ। যাদয, যারা জীলবয আদছ যাদেরদক 

সযকৃ করদয পালর এবং কালফরদের জনে আল্লাির বাণী সদযে পলরণয িদব। 

আপলন ইসিাম গ্রিণ করুন, োলন্ত ও লনরাপদে োকুন। যলে আপলন ইসিাম 

গ্রিণ করদয অস্বীকার কদরন যািদি এ মাজুসীদের (অলে উপাসক) সকি পাপ 

আপনার ওপর বযৃাদব।” 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর পত্র কপদয় লকসরা পত্রল  লছদড় 

কফদি এবং বদি কয, ‘এ কিাক আমার লনক  পত্র কিদি অেচ এ আমার 

অিীনস্ত!’ সাদে সাদে কস ইয়াদমদন যার প্রলযলনলি োসক বাযানদক লিিি, 

‘যুলম লিজাদযর এ বেলির (মুিাম্মাে) লনক  েু’জন এমন সািসী কিাক পাঠাও, 

যারা যাদক পাকড়াও কদর আনদয পাদর।’ লকসরার এ পদত্রর কপ্রলক্ষদয ‘বাযান’ 

                                                                                                                             

‘আি-ইসাবাি’ (৪৬২০); ইবন আবু্দি বার: ‘আি-ইসলয‘আব’ (২/২৬৭); ইবনুি আসীর: 
‘উসেুি িাবাি’ (৩/১০৬)। 
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রাসূিুল্লাির লনক  একল  পত্রসি েু’জন েূয পাঠায়। একজদনর নাম 

বাবওয়াইি, অনেজন িারািসারাি। পদত্র কস বািকিদয়র সাদে রাসূিুল্লািদক 

(সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) যার লনক  উপলস্থয িবার লনদেৃে কেন এবং 

পত্রবািকিদয়র প্রিান বাবওয়াইিদক বদি কেয় কয, ‘এ কিাদকর েিদর যাও, 

যার সাদে কো বি এবং আমাদক যার সংবাে এদন োও’। পত্রসি বািকিয় 

যাদয়দফ উপলস্থয িয়। কসিাদন যারা মক্কার কুরাইে বংদের লকছু কিাদকর কেিা 

পায় এবং যাদের লনক  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সম্পদকৃ 

লজজ্ঞাস কদর অবিয িয় কয, লযলন মলেনায়। কুরাইে বেলিবিৃ কিাক েু’ল র 

পলরচয় ও উদদ্দেে অবিয িদয় োরুণ উৎফুল্ল িয়। যাদের একজন আনদন্দর 

আলযেদযে এমনও বদি কয, কযামাদের জনে সুসংবাে! এবার োদিনোি ইরান 

লকসরা যাদক কেদি কনদবন। কিাকল র জনে লযলনই উপযুি। কিাক েু’ল  

মলেনার পদে রওয়ানা িদিা এবং এক সময় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লনক  উপলস্থয িদয় লনদজদের পলরচয় লেি এবং বাবওয়াইি 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক িক্ষে কদর বিি, লকসরা বাযাদনর 

কাদছ পত্র লিদিদছন বাযান কযন আপনার কাদছ এমন কাউদক পাঠায় কয 

আপনাদক লকসরার কাদছ লনদয় যাদব। বাযান আপনাদক আমাদের সাদে লনদয় 

যাওয়ার জনে আমাদেরদক পালঠদয়দছন। যলে আপলন আমাদের সাদে কযদয 

রালজ িন যািদি বাযান সম্রা  লকসরা –এর লনক  আপনার বোপাদর সুপালরে 

করদবন। ফদি সম্রা  আপনার ককাদনা ক্ষলয করদবন না। আর যলে আপলন 

কযদয না চান যািদি আপলন কযা যাদক কচদনন, লযলন আপনাদক আপনার 

সম্প্রোয় ও কেে সব লকছুদকই ধ্বংস কদর লেদয পাদরন। পত্রবািক েুইজন 

োাঁলড় মুলণ্ডয এবং েীঘৃ কিাাঁফিারী লছদিন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম যাদের কচিারার প্রলয যাকাদয লবরলিদবাি করদিন এবং বিদিন, 
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কযামাদের নাে কিাক! কক কযামাদের এরূপ (োাঁলড় মলণ্ডয এবং কিাাঁফ িম্বা) 

করদয লনদেৃে লেদয়দছ? যারা উির করি, ‘আমাদের রব (লকসরা)’। রাসলূলু্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, আর আমার রব আমাদক োাঁলড় বড় 

করদয এবং কিাাঁফ ছাাঁ দয লনদেৃে লেদয়দছন। অযঃপর লযলন বিদিন, ‘এিন 

আপনারা যান, আিামীকাি আমার কাদছ আসুন’। এর মদিে রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  আসমান কেদক এ িবর এদস কিি কয, 

‘আল্লাি লকসরা আবরুদভদজর ওপর যার পুত্র লেরাওয়ায়লিদক ক্ষমযাবান 

কদরদছন। কস যার লপযাদক িযো কদরদছ’ এবং এ সংবােও এদসদছ কয, ককান 

েিদর কীভাদব ও কিন এ ঘ না সংঘল য িদয়লছি। পদরর লেন কিাক েু’ল  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  এদি লযলন যাদেরদক এ 

সংবােল  জানাদিন। যারা বিদিা, আমরা লক আপনার পক্ষ কেদক এ সংবাে 

আমাদের রাজাদক জানাদবা? বিদিন, ‘িোাঁ, কযামরা আমার পক্ষ কেদক যাদক এ 

সংবাে অবলিয কদরা। যাদক এ কোও বদিা কয, আমার এ েীন, আমার এ 

রাষ্ট্র লকসরার সাম্রাদজের কেষ পযৃন্ত কপৌঁদছ যাদব। যাদক আদরা বিদব, যলে 

আপলন ইসিাম গ্রিণ কদরন যািদি কযসব অঞ্চি ও জনদিাষ্ঠী আপনার 

োসনািীদন আদছ যা সবই লঠক োকদব।’ যাওয়ার সময় লযলন িারািসারািদক 

উপদঢৌকন স্বরূপ স্বণৃ-করৌপে িলচয একল   কমরবন্দ (দবল্ট) লেদয়লছদিন। 

কিাক েু’ল  ইয়াদমদন লফদর কিি এবং বাযাদনর লনক  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সব কো িুদি বিদিা। বাযান সব কো শুদন বিদিন, 

আল্লাির কসম! এ ককাদনা রাজা-বােোির কো নয়। লযলন কযমন বদিদছন, 

আমার মদন িয় লযলন একজন নবী। আমরা যাাঁর কোর সযে-লমেো লনরূপদণর 

জনে অদপক্ষা করদবা। যলে সযে িয় যািদি লযলন অবেেই একজন নবী। আর 

সযে প্রমালণয না িদি পরবযৃীদয যাাঁর লবষদয় লসদ্ধান্ত কনব। এ কো বিার 
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অল্পক্ষদণর মদিে যার িাদয ‘লেরাওয়ায়লি’-এর একিানা পত্র এদস কপৌঁদছ, 

অযঃপর এই কয, আলম লকসরাদক (আবরুদভজ) িযো কদরলছ। আমার এ পত্র 

আপনার লনক  কপৌঁছার পর আপলন ও আপনার লনক  যারা আদছ, আমার 

আনুিযে কমদন লনদবন। আর ইলযঃপূদবৃ লকসরা কয বেলির বোপাদর (রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) আপনাদক লিদিলছদিন, আমার পরবযৃী লনদেৃে 

না কপৌঁছা পযৃন্ত যাাঁদক ককাদনা রকম লবরি করদবন না। 

লেরাওয়ায়লির এ পত্র পাঠ কেদষ বাযান বদি উদঠন, লনশ্চয়ই এ বেলি আল্লাির 

রাসূি। অযঃপর লযলন এবং যার সাদে ইয়াদমদনর মাল দয পারদসের যয কিাক 

লছদিন সকদি ইসিাম গ্রিণ কদরন। বাবওয়াইি বাযানদক বদি, ‘আল্লাির 

েপে! আলম যাাঁর মদযা প্রভাবোিী ককাদনা মানুদষর সাদে কিদনা কো বলি 

লন’। বাযান জানদয চাইি, ‘ককন যার সাদে লক পুলিে লছি?’ কস বিি, ‘না, 

ককাদনা পুলিে লকংবা বালিনী লছি না’। 90 

এ পদয়দে এদস আমরা লবদরািীদের সাদে আচরদণর কক্ষদত্র নবী চলরদত্রর এমন 

লকছু অবাক করার মদযা লবষয় িক্ষে করিাম যা প্রকাে করার সলঠক ভাষা 

আমাদের জানা কনই। কেিুন, লকসরার এ েূযিয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর মেীনায়, রাসূদির ভূলমদয, রাসূদির বালড়দয এদসদছ যাাঁদক 

কগ্রফযার কদর লনদয় যাওয়ার জনে এবং যাদের আচরণও লছি সম্রা  লকসরার 

নোয়ই কমজাজ লবিদড় যাওয়ার মদযা ঔদ্ধযেপূণৃ!! এযলকছুর পরও রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর িীরযা, স্থীরযা ও স্বভাবসুিভ নম্রযার লবচুেলয 

ঘদ  লন; বরং লযলন অযেন্ত লনভৃরযা ও পরম লনশ্চয়যার সাদে যাদেরদক আল্লাি 

                                                           
90. যারীিুয-যাবারী (৩/৯০), ইবন কাসীর, আস-সীরাযুন-নবলবয়োি (২/১৫৮-১৬১)। 
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প্রেি আসমানী সংবাে প্রোন করদিন এবং বিদিন কয, ইয়াদমদনর িভণরৃ 

বাযানদক আমার পক্ষ কেদক বিদব কয, ‘যলে আপলন ইসিাম গ্রিণ কদরন 

যািদি কযসব অঞ্চি ও জনদিাষ্ঠী আপনার োসনািীদন আদছ যা সবই লঠক 

োকদব’ এবং যাওয়ার সময় লযলন েূযিদয়র একজন (িারািসারাি) কক মূিেবান 

উপদঢৌকনও লেদয়লছদিন, যা লছি স্বণৃ-করৌপে িলচয একল  কমরবন্দ (দবল্ট)। 

িমৃ-লবশ্বাস, রাজননলযক কপ্রক্ষাপ , স্বভাব-প্রকৃলয ও লচন্তা-কচযনা সবলেক 

কেদকই লবদরািী প্রলযপদক্ষর ককাদনা বেলি বা সম্প্রোদয়র সাদে এ িরদণর 

উন্নয কু ননলযক আচরণ সলযেই মনুষে-লবদবক স্তব্ধ কদর কেওয়ার মদযা, যা 

লচন্তার জিৎদক ভালবদয় কযাদি এবং মানবযাদবািদক জাগ্রয কদর। এিাদন 

এমন ককাদনা সাংলবিালনক বা প্রোসলনক লনয়মনীলয লছি না যা একজন 

কসনাপ্রিানদক যার প্রাণ-নাদের হুমলকোযা ও ভয়-ভীলয প্রেেৃনকারী 

কট্টরলবদরািী প্রলযপদক্ষর সাদে এ িরদণর নম্র বেবিার করদয বািে কদরলছি; 

বরং এ া লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মাদঝ সো লবেেমান 

কসই প্রবণযা যা যার সকি লক্রয়া-প্রলযলক্রয়াদক আল্লাি প্রেি আদেে ও ের‘ঈ 

লবিাদনর আওযায় পলরচালিয কদর। আর এ নবলেিে-কেষ্ঠত্ব শুিু ইসিাদমই 

রদয়দছ। ককননা, কয যার জীবদনর প্রলযল  নড়া-চড়ায় আপন প্রলযপািকদক 

অনুসরণ কদর আর কয শুিুই কামনা যালড়য িদয় ও প্রবৃলির অনুসরণ কদর 

চদি উভয় লক সমান িদয পাদর? এ কযা  আসমান জলমদনর পােৃকে। 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ আচরণ 

িযানুিলযক িারার ককাদনা লবলেন্ন ঘ না নয়; বরং এ া লছি সকি 

অমুসলিমদের সাদে আচরদণর কক্ষদত্র যার অবেে পািনীয় মূিনীলয। পৃলেবীর 

লবলভন্ন রাজা-বােোিদের লনক  কপ্রলরয যাাঁর পত্রাবিী কেদক এ কোল  আদরা 
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স্পি উদ্ভালসয িদয় উদঠ। লযলন জালয, িমৃ, বণৃ লনলবৃদেদষ সকি অমুসলিমদের 

সাদেই সদবৃািম কু ননলযক আচরণ করদযন। ইহুেী, লিস্টান, মূলযৃপূজক, 

অলেপূজক, আরব লকংবা অনারব সকি রাজনেবিৃদকই লযলন সমান মযৃাো 

লেদয়দছন। লযলন যৎকািীন পৃলেবীর সকি রাজা-বােোিদের প্রলয ইসিাদমর 

োওয়ায সম্বলিয অদনকগুদিা পত্র কপ্ররণ কদরদছন। সকিদকই লযলন মিান, 

প্রিান, সম্রা  ইযোলে গুণবাচক লবদেষদণ লবদেষালয়য কদরদছন। ককাদনা 

একজন অমুসলিমদকও লবদেষালয়য করদয সংকীণৃযা কবাি কদরন লন। 

করাম সম্রাদ র প্রলয কপ্রলরয লচলঠর শুরুদয লযলন লিদিদছন, 

 «من حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم الروم...»

“আল্লাির রাসূি মুিাম্মাদের পক্ষ কেদক করাদমর মিান সম্রা  ‘লিরালিয়াদসর 

প্রলয।”91  

ফারসে সম্রা  লকসরার প্রলয কপ্রলরয লচলঠর শুরুদয লযলন লিদিদছন, 

 «من حممد رسول اهلل إىل كرسى عظيم فارس...»

“আল্লাির রাসূি মুিাম্মদের পক্ষ িদয ফারদসের মিান সম্রা  লকসরার প্রলয।” 

92 

লমসদরর অলিপলয মুকাওলকদসর লনক  কপ্রলরয লচলঠদয লযলন লিদিদছন, 

 «بن عبد اهلل إىل املقوقس عظيم القبط...من حممد »

                                                           
91. সিীি বুিারী (كتاب بدء الويح ،باب حديث ۡليب سفيان عند هرقل) িােীস নং ৮, সিীি 

মুসলিম   িােীস নং ১৭৭৩। (  (كتاب اَلهاد والسري 
92.

 যারীিুয-যাবারী (تاريخ االمم وامللوك) (৩/৯০,৯১); ইবন কাসীর: আস-সীরাযুন-নাবালবয়োি 

(৩/৫০৮-৫১০)। 
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“মুিাম্মাে ইবন আবু্দল্লাির পক্ষ কেদক লকবয’র মিান অলিপলয মুকাওলকস 

সমীদপ।”93 

িাবো (আলবলসলনয়া)‘র প্রিানদক লযলন লিদিদছন, 

 «عظيم احلبشة... ،هذا كتاب من حممد انلِب  إىل انلجاَش االصحم »

“নবী মুিাম্মাদের পক্ষ কেদক িাবোর মিান অলিপলয আসিাম নাজ্জােী 

সমীদপ।” 94 

এমনই লছি যাাঁর প্রলযল  লচলঠর িরণ এবং অগ্রিণদযািে ও ঔদ্ধযেপূণৃ বাযৃা 

লনদয় আসা লকসরার েূযিদয়র মদযা মেীনায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লনক  আিয সকি েূদযর সাদেই যাদের িমৃীয়, সামালজক ও 

রাজননলযক অবস্থাদনর লবচার-লবদিষণ ছাড়াই একই িরদণর আচরণ। যলেও 

েূযদের সাদে সািারণয যাদের মযৃাোিয অবস্থান অনুযায়ীই আচরণ করা 

িদয় োদক এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম েূযদের অভেেৃনা, 

োকা-িাওয়া ও উপদঢৌকন প্রোনসি যাবযীয় আরাম-আদয়দের লেদক অযেন্ত 

সযত্ন েৃলি রািদযন। লযলন েূযদেরদক স-সম্মাদন অভেেৃনা জানাদযন, যাদের 

সম্মাদন বনদভাজদনর আদয়াজন করদযন, বারবার কিাাঁজ-িবর লনদযন এবং 

যাদের সামদন সুন্দর কপাষাক পদর আসদযন95 এবং েূযদের অভেেৃনা ও 

বাসস্থাদনর জনে লনলেৃি ঘর প্রস্তুয কদর রািদযন। কযমন, সািমান96 কিাদত্রর 

                                                           
93. আবু জা‘ফর ত্বািাবী: মুেলকিুি আসার (১১/১৩৬)। 
94. মুসযােরাদক িালকম (২/৬৩৩); বায়িাকী: োিাইিুন-নবুওয়োি (৩/৩০৮)।  
95.

 ফারুক িাম্মাোি: العالفات اإلسالمية انلرصانية ِف العهد انلبوي (৯৫) 
96. িাবীব ইবন আমর সািামানী বণৃনা কদরন, আমরা সাযজন সািামান কিাদত্রর প্রলযলনলি িদয় 

আিমন করিাম এবং আমরা রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর সাদে 
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প্রলযলনলিরা আিমন করদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনজ 

কিািাম সাওবানদক বিদিন, 

 «أنزل هؤالء الوفد حيث يْنل الوفود»

“েূয ও প্রলযলনলিরা কযিাদন োদকন এদেরদক কসিাদন লনদয় যাও।”97  

এ কোর িারা বুঝা যায় কয, েূয ও প্রলযলনলিদের জনে ঘর লনিৃারণ করা লছি। 

ককাদনা ককাদনা বণনৃাদয পাওয়া যায় কয, এল  লছি রমিাি লবনদয িাদরস 

নাজ্জারীয়োি98-এর ঘর। এমলনভাদব লকিাব, মািাদরব, আযরাি, আবদে কাদয়স, 

যািিাব ও িাসসান ইযোলে কিাদত্রর প্রলযলনলিদেরদকও একই ঘদর োকদয 

কেওয়া িদয়লছি99 এবং েূয ও প্রলযলনলিদেরদক িালেয়া-কযািফা কেওয়া 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর অভোস লছি। অলিকাংে সময় যা 

                                                                                                                             

মসলজদের বাইদর একল  জানাযার সামদন সাক্ষাৎ করিাম। আমরা সািাম লেিাম লযলন 
উির লেদয় জানদয চাইদিন, কযামরা কারা? বিিাম, ‘আমরা সািামান কিাত্র কেদক 
সকদির প্রলযলনলি িদয় ইসিাম গ্রিণ করদয এদসলছ’। লযলন স্বীয় কিািাম সাওবানদক 
কডদক বিদিন: “েূয ও প্রলযলনলিরা কযিাদন োদকন এদেরদক কসিাদন লনদয় যাও”। এরপর 
কযািদরর সািাদযর পর লমম্বর ও যাাঁর ঘদরর মাঝিাদন আমরা যার সাদে সাক্ষাৎ করিাম। 
আমরা যাদক সািায ও ইসিাদমর অনোনে লবলি-লবিান এবং ঝাড়-ফুাঁক সম্পদকৃ প্রে 
করিাম এবং ইসিাম িদমৃ েীলক্ষয িিাম। লযলন আমাদের প্রদযেকদক পাাঁচ আওলকয়া কদর 
িালেয়া লেদিন। অযঃপর আমরা আমাদের কিাদত্র লফদর এিাম। এ া লছি েেম লিজরীর 
োওয়াি মাদস। অলিকযর জানদয: ইবন সা‘ে: আয-ত্বাবাকাযুি কুবরা (১/৩৩২)। 

97.
 ইবন সা‘ে: আয-ত্বাবাকাযুি কুবরা (১/৩৩২)। 

98. রমিাি লবনদয িাদরস নাজ্জারীয়োি আনসারী মলিিা লছদিন। যার ঘদর েূয ও প্রলযলনলিরা 
অবস্থান করয। অলিকযর জানদয: ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (৬/১১৯)। 

99. ইবন সা‘ে: আয-ত্বাবাকাযুি কুবরা (১/৩০০-৩৪৮)   
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িদযা করৌপে।100 সবদচদয় গুরুত্বপূণৃ বোপার িদে- েূয ও প্রলযলনলিদের প্রলয 

সম্মান প্রেেৃদনর কক্ষদত্র রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আগ্রি ও 

আন্তলরকযা এ পযৃাদয় কপৌঁদছদছ কয, লযলন জীবদনর অন্তীম মূহুযৃগুদিাদযও 

সািাবাদয় ককরামিণদক অলসয়য কদর বদিদছন কয,  

 «أجزيوا الوفد بنحو ماكنت أجزيهم»

“কযামরা েূয ও প্রলযলনলিদেরদক উপদঢৌকন প্রোন করদব, কযমন আলম 

যাদেরদক উপদঢৌকন প্রোন করযাম।”101 

এ অিোদয়র সমালপ্তিদে আমরা উদল্লি করদয চাই কয, অমুসলিমদের প্রলয 

সম্মান প্রেেৃাদনর বোপাদর আমাদের লপ্রয় নবী মুিাম্মােুর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম এমন েৃিান্ত স্থাপন কদরদছন কয, লযলন অমুসলিমদের 

জদনে যাদের িমৃগ্রন্থ সংরক্ষদকর ভূলমকায় অবযীণৃ িদয়দছন। অেচ লযলন 

ভাদিাভাদবই জানদযন কয, এল  মূি আসমানী লকযাব নয়। এদয লবকৃলয সািন 

করা িদয়দছ এবং নবী-রাসূিিদণর বোপাদর অদযৌলিক ও মনিড়া অদনক কো 

লিলপবদ্ধ করা িদয়দছ। লকন্তু যারপরও লযলন যাদের িমৃীয় বই সংরক্ষদনর 

োলয়ত্ব পািন কদরদছন। িায়বার েূিৃ লবজদয়র পর কসিাদন কযগুদিা িমৃগ্রন্থ 

পাওয়া লিদয়লছি। যমদিে যাওরাযও লছি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম সবগুদিাদক সযদত্ন সংরক্ষণ কদর রািদিন। ইয়ািূেীরা যাদের 

                                                           
100.

 প্রাগুিা    
101. সিীি বুিারী (كتاب اَلهاد والسري) িােীস নং ২৮৮৮। 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    136 

 

যাওরায চাইদয আসদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সািাবীদের 

সাদে পরামেৃ কদর যাদের িমৃগ্রন্থ যাওরায যাদেরদক লফলরদয় লেদিন।102 

পৃলেবীর আলে কেদক এ পযৃন্ত মানব জালযর ইলযিাস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বেযীয লবদরািীদের সাদে এ িরদণর উন্নয আচরণ-লবলি 

কমদন চিার মদযা ককাদনা মিা মানদবর সন্ধান লেদয পাদর লন এবং লকয়াময 

পযৃন্ত পারদবও না। যাচাই করদয চাইদি চিুন, ইলযিাদসর পৃষ্ঠা উল্টাই। কেদি 

আলস, কস্পন পযদনর সময় লিস্টানরা কী কদরলছি এবং কী আচরণ কদরলছি 

কজরুযাদিম পযদনর সময় করামীয়রা? প্রলযল  বস্তুদক যার লবপরীয বস্তুর 

মুদিামুলি োাঁড় করাদি স্পি ফুদ  উদঠ!! 

  

                                                           
102. আি-ওয়াদকেী: আি-মািাযী (১/৬৮১) 
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চযুেৃ অিোয়: 
অমুসলিমদের সাদে নোয়পরায়ণযা 

এ অিোয়ল  শুরু করার জনে এর কচদয় উিম আর ককাদনা কো আমার 

েৃলিদিাচর িদে না, যা লিদিদছ এক লিস্টান িদবষক, কয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়া সাল্লাদমর জীবনাচার ও কযসব উৎসমূিগুদিার ওপর েরী‘আদযর 

লভয প্রলযলষ্ঠয কসগুদিাদক িভীরভাদব অিেয়ন কদরদছ। কস িদে ড. নাযমী 

িাওকা।103 লযলন লিদিদছন:  

“কয েরী‘আয এ কো বদি,  

مي  َوَل ﴿ مٍ  ان  َشَن  ََييرَِمنَّك  ى  قَوي لَّ  ىلَعَ
َ
ِدل وا    أ  [٣: دةاملائ] ﴾ َتعي

“ককাদনা কওদমর প্রলয েত্রুযা কযন যামাদেরদক ককাদনাভাদব প্রদরালচয না 

কদর কয, কযামরা ইনসাফ করদব না।” [সূরা আি-মাদয়ো, আয়ায: ৮] 

এর কচদয় উিম এমন আর ককাদনা েরী‘আয আলম কেলি না, যা 

নোয়পরায়ণযার োবী কদর এবং এমন েরী‘আযও কেলি না যা স্বজনপ্রীলয ও 

যুিুমদক লনলষদ্ধ কদর। যাই এ েেৃন বাে লেদয় বা উচ্চযা ও সযযার লেক 

কেদক এর কচদয় অনুন্নয েীন পািন কদর ককউ লক লনদজর কেষ্ঠত্ব প্রলযষ্ঠা 

করদয পাদর...?!” 

                                                           
103. ড. নাযমী িাওকা। একজন লমসরীয় লিস্টান িদবষক। যলেও লেশুকাি কেদকই যার লপযা-

মাযা যার অন্তদর লিস্টবাদের বীজ বপন কদর করদিদছন, যবুও বেলিিয জীবদন কস 
অদনক মুসলিম োইদির মজলিদস উলপস্থয োকয। শুিু যাই নয়; বরং লযলন যার বয়স 
েে বছর পূণৃ িওয়ার পূদবৃই কুরআন মাজীে মুিস্থ কদর কফদি। অদনক গ্রন্থ রচনা কদরন। 

যমদিে উদল্লিদযািে িদে:  حممد الرسالة والرسول ও حممد ِف حياته اخلاصة   
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এল  আমাদের েীদনর বোপাদর একজন লিস্টান িদবষদকর সাক্ষে। আমাদের 

োশ্বয েীন লনদয় যার এ িরদণর আদরা অদনক মন্তবে রদয়ছ।  

কমাদ্দাকো িদে, নোয়পরায়যা ও লনরদপক্ষযা এল  এমন একল  লবষয় যাদক 

আমাদের েরী‘আয সামানেযমও অবদিিা কদর না। আমাদের রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবনাচাদর কযা এ লবষদয় অবদিিার কল্পনাই 

করা যায় না।  

আল্লাি চাদি কযা আলম চিমান অিোদয়র অযীব গুরুত্বপূণৃ এ লবষয়ল দক  

লনদম্নাি পলরদেেসমূদি লবনেস্ত কদর উপস্থাপন করার প্রয়াস চািাব।  

প্রেম পলরদেে: ইসিামী েরী‘আদয নোয়পরায়ণযা। 

লেত্বীয় পলরদেে: সম্পদের কিন-কেদন নোয়পরায়ণযা। 

যৃলযয় পলরদেে: লবচার বেবস্থায় নোয়পরায়ণযা। 

চযুেৃ পলরদেে: বেলিিয অলিকার িরণকারীদের রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সাদে নোয়পরায়ণযা। 

পঞ্চম পলরদেে: প্রমাদণর লভলিদয ফায়সািা। 

ষি পলরদেে: এদকর পাদপর কবাঝা অদনে বিন করদব না। 

সপ্তম পলরদেে: অযেন্ত লবরািভাজনদের সাদেও নোয়পরায়ণযা। 

  



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    139 

 

প্রেম পলরদেে: 
ইসিামী েরী‘আদয নোয়পরায়ণযা 

ইসিামী েরী‘আদযর মূিনীলযগুদিার মদিে নেয়পরায়ণযা একল  গুরুত্বপূণৃ 

নীলয। এদয ককাদনা িরদণর যারযমে বা অবদিিার সুদযাি কনই। এল  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জনে ও যাাঁর সকি উম্মদযর জনে 

আল্লাি প্রেি লনদেৃে। আল্লাি যা‘আিা বদিন,  

َ  إِنَّ ﴿ ر   ٱهللَّ م 
ي
لِ  يَأ َسَٰنِ  بِٱليَعدي ِحي

ي   َوٱۡلي
َبَٰ  ذِي ِإَويَتا  ري َٰ  ٱليق  َِ َشا ءِ  َعنِ  َوَيني نَكرِ  ٱليَفحي م 

ي ِ   َوٱل َغي
 َوٱۡلي

مي  ك  مي  يَعِظ  ونَ  لََعلَّك  ر   [  ٢٣: انلحل] ﴾ ٩٠ تََذكَّ

“আল্লাি নোয়পরায়ণযা, সোচরণ এবং আযীয়-স্বজনদক োন করার আদেে 

কেন এবং লযলন অিীিযা, অসঙ্গয কাজ এবং অবািেযা করদয বারণ কদরন। 

লযলন কযামাদের উপদেে কেন যাদয কযামরা স্মরণ রাি।” [সূরা আন-নািি, 

আয়ায: ৯০] 

অনে এক আয়াদয আল্লাি যা‘আিা বদিন:  

َ  إِنَّ ﴿ مي  ٱهللَّ ر ك  م 
ي
ن يَأ

َ
وا   أ َمََٰنَِٰت  ت َؤدُّ

َ لَِها إىَِلى  ٱۡلي هي
َ
ت م ِإَوَذا أ َ  َحَكمي ن ٱنلَّاِس  َبّيي

َ
وا   أ م  ِل   ََتيك   بِٱليَعدي

 [  ٥٣: النساء] ﴾

“লনশ্চয় আল্লাি কযামাদেরদক আদেে লেদেন আমানযসমূি যার িকোরদের 

কাদছ কপৌঁদছ লেদয। আর যিন মানুদষর মদিে ফয়সািা করদব যিন 

নোয়লভলিক ফয়সািা করদব।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ৫৮] 

এ আয়াদয আল্লাি যা‘আিা ‘আেি’ েব্দল র পাোপালে ‘আমর’ (আদেেমূিক) 

েদব্দরও বেবিার কদরদছন। ককননা নেয়পরায়ণযা ককাদনা ঐলেক লবষয় বা শুিু 

ফযীিযপূণৃ আমি নয়; বরং এল  একল  অযোবেেকীয় আদেে, যা ছাড়া 
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েরী‘আদযর লবিান প্রলযলষ্ঠয িদয পাদর না। ককাদনা মুলমদনর জনে কিদনাই 

নেয়পরায়ণযা ছাড়া ককাদনা ফয়সািা সম্পােন করা যোযে িদয পাদর না।  

নোয়লনষ্ঠা, নোয়লভলিক ফয়সািা ও লনরদপক্ষযার গুরুত্ব হৃেয়ঙ্গম করার জনে 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবনাচারই িদিা প্রকৃয বাস্তব 

নমুনা। কারণ যাাঁর প্রলযল  কো ও কাদজ নেয়পরায়ণযার পুঙ্খানুপুঙ্খ লচত্র ফুদঠ 

উদঠদছ। আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বণৃনা কদরন,  

ُ  يُِظلُُّهمْ  َسبَْعة  »  « َعْدل   إَِمام   ِظلُّهُ  إاِلَّ  ِظلَّ  اَل  يَْومَ  ِظل هِ  ِِف  َتَعاىَل  اّللَّ

“কযলেন আল্লাির (‘আরদের) ছায়া বেযীয ককাদনা ছায়া োকদব না, কসলেন 

আল্লাি যা‘আিা সায কেলণর মানুষদক কস ছায়ায় আেয় লেদবন। (যাদের মদিে 

এক প্রকার লিদসদব উদল্লি কদরদছন) নোয়পরায়ণ োসক।”104 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি আিাইলি ওয়াসাল্লাম কেদক অনুরূপ আদরকল  িােীস 

আদয়ো রালেয়াল্লাহু আনিা বণৃনা কদরন,  

رِْض  ِمنْ  ِشرْب   ِقيدَ  َظلَمَ  َمنْ »
َ
قَهُ  اأْل رَِضنيَ  َسبْعِ  ِمنْ  ُطو 

َ
 « أ

“কয বেলি এক লবঘয জলম অনোয়ভাদব লনদয় কনয়, লকয়ামদযর লেন এর সায 

যবক জলম যার িিায় ি লকদয় কেওয়া িদব।”105 

                                                           
104. সিীি বুিারী (كتاب الصالة: باب من ينتظر  الصالة وفضل اْلماعة) িােীস নং ৬২৯;  ( كتاب

 িােীস নং (كتاب الزاكة: باب الصدقة بايلمني) ;িােীস নং ৬১১৪ (الرقاق: باب ابلَكء من خشية اهلل
১৩৭৫; (كتاب املحاربني من أهل الكفر والردة : باب فضل من ترك الفواحش) িােীস নং ৬৪২১; 
সিীি মুসলিম (كتاب الزاكة: باب فضل إخفاء الصدقة) িােীস নং ১০৩১।  

105. সিীি বুিারী (كتاب املظالم: باب إثم من ظلم شيئا من االرض) িােীস নং ২৩২১; সিীি মুলসিম 
( ة: باب حتريم الظلم  وغصب االرض و غريهاكتاب املساقا ) িােীস নং ১৬১২। 
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আবু্দল্লাি ইবন উমার রালেয়াল্লাহু আনহুমা কেদক বলণৃয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাি 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন,  

 «من أَعن ىلع خصومة بظلم أو يعني ىلع ظلم لم يزل ِف سخط اهلل حّت يْنع»

“কয বেলি ককাদনা অনোয় ঝিড়া বা যুিুদমর বোপাদর অনেদক সিদযালিযা কদর 

যযক্ষণ পযৃন্ত যার ওপর আল্লাির িা‘নয বলষৃয িদয োদক যযক্ষণ  ঐ 

যুিুদমর অবসান না িয়।”106 

এ ক’ল  িােীদস বোপক অেৃদবািক েব্দাবিী বেবহৃয িদয়দছ, যা মুসলিম ও 

অমুসলিম সকিদকই অন্তভুৃি কদর। কাদজই সবৃাবস্থায় যুিুম প্রযোিোয এবং 

কয ককাদনা কপ্রলক্ষদযই যুিুম লনলষদ্ধ। অযএব, িমৃীয় লবশ্বাস, জালয, বংে, 

এিাকা বা কিাত্রীয় সম্পদকৃর লভন্নযায়ও সবৃাবস্থায় যুিুম বা অনোয় লনলষদ্ধ। 

নোয়পরায়ণযা প্রলযষ্ঠায় ককাদনা যারযমে প্রেেৃন করা যাদব না। 

এ সকি কারদণই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সম্প্রোদয়র 

জনে এ কো লবশ্বাস করার পে লচরযদর রূদ্ধ কদর লেদয়দছন কয, অমুসলিমদের 

ওপর সামানেযম িদিও যুিুদমর নবিযা রদয়দছ। এ লবষদয় লযলন অলয চমৎকার 

ও অনুপম কদয়কল  কো বদিদছন, কযগুদিা ভূপৃদির সকি মানুদষর কাদছ 

কপৌঁদছ কেওয়া আমাদের োলয়ত্ব, কযন সকদিই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর মিান আেেৃ সম্পদকৃ জ্ঞায িদয পাদর। লযলন বদিন,   

َخَذ ِمنُْه َشيْئًا بَِغرْيِ ِطيِب »
َ
ْو أ

َ
ْو ََكََّفُه فَْوَق َطاقَتِِه أ

َ
ِو انْتََقَصُه أ

َ
اَل َمْن َظلََم ُمَعاِهًدا أ

َ
نَا أ

َ
َنْفس  فَأ

 «.َحِجيُجُه يَْوَم الِْقيَاَمِة 

                                                           
106. ইবন মাজাি, িােীস নং ২৩২০; আবু োউে, িােীস নং ৩৫৯৭; আল্লামা নাসীরুলদ্দন 

আিবানী এই িােীসল  সিীি বদি মন্তবে কদরদছন: সিীি আি-জালমউ (৬০৩৯)।  
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“কয বেলি ককাদনা চুলিবদ্ধ অমুসলিদমর ওপর যুিুম কদর অেবা যার ককাদনা 

প্রকার ক্ষলযসািন কদর অেবা সাদিের বাইদর যার ওপর ককাদনা লকছু চালপদয় 

কেয় অেবা যার সম্মলয ছাড়া যার লনক  কেদক ককাদনা লকছু লনদয় কনয় যািদি 

লকয়াময লেবদস আলম কস চুলিবদ্ধ অমুসলিদমর পদক্ষ যার প্রলযপক্ষ িদয় 

োাঁড়াব।”107 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এসব চমৎকার বাকোবলি ও যার 

মিেদবািক অেৃ শুিুমাত্র ক’ল  যালেক নীলযই নয় কয, মানব জীবদন এর 

ককাদনা কাযৃকালরযা কনই; রবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

সকি সম্মলয ও কমৃকাদণ্ড এর পলরষ্কার প্রলযফিন ঘদ দছ। লযলন লনজ সকি 

সমৃ্পিযা ও চুলিসম্পােদন লনরদপক্ষযা ও নেয়পরায়ণযার কচযনাল দক আদরা 

কবলে সদমাজ্জ্বি কদর যুিদযন এবং পূণৃাঙ্গ নোয়পরায়ণযা বাস্তবায়দন সিায়ক 

কমৃকাদণ্ডর বেবস্থা গ্রিদণ সো সদচি োকদযন। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক ইয়ািূেীদের সাদে সম্পালেয 

চুলিসমূদি ‘আেি’ এর নমুনা েৃলিদিাচর িয়। কযমন, মেীনার উদদ্দদেে 

লিজরদযর সময় কৃয চুলিপদত্র লযলন এ লবষয়ল দক স্পিাকাদর যুদি িদরদছন। 

যমদিে একল  িদে,  
 «للمظلوم انلرص وإن ِبليفه امرؤ يأثم لم وإنه»

                                                           
107. সুনান আবু োউে, িােীস নং ৩০৫২; বায়িাক্বী: আস-সুনানুি কুবরা িােীস নং ১৮৫১১; 

আল্লামা নাসীরুলদ্দন আিবানী এ িােীসল দক সিীি বদি মন্তবে কদরদছন। সিীি আি-জালম‘ 
(২৬৫৫)। 
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“লনশ্চয় ককাদনা বেলিদক যার সােীর কারদণ অপরািী সাবেস্থ করা িদব না এবং 

অবেেই মযিুমদক সিদযালিযা করা িদব।”108   

চুলিনামায় সম্পালেয এ িারা/নীলযল  লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম-এর এ মদমৃ প্রকােে লববৃলয কয, যুিুম সািারণভাদবই অগ্রিণদযািে 

এবং সািাযে িদব সবৃো লনপীলড়দযর পদক্ষ। লনপীলড়য মুসলিম কিাক বা ইয়ািূেী 

কিাক। পরবযৃী সমদয় এ কঘাষণার যোযে বাস্তবায়ন নোয়পরায়ণযার োবীদয 

আদরা েৃঢ়যা এদন লেদয়দছ। শুিু এ একল ই নয়; বস্তুয চুলিপদত্রর প্রলযল  

িারাই লছি নোয়লনষ্ঠার বািক।  

অনুরূপ ইয়ািূেীদের সাদে কৃয অদনক চুলি রদয়দছ যাদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম নোয়পরায়ণযা ও লনরদপক্ষযার োবীল দক আদরা 

আদিাকময় কদরদছন। যদ্রুপ লিস্টানদের সাদে কৃয চুলিপদত্রও লযলন 

নোয়পরায়ণযার পারাকািা প্রেেৃন কদরদছন। কযমন, নাজরাদনর লিস্টানদের 

সাদে সম্পালেয চুলিনামায় লযলন বদিন:  

 «واَل يوخذ رجل منهم بظلم آخر»

“এদকর অনোদয় অনেদক পাকড়াও করা িদব না’’।109 

মুসলিম ও লিস্টানদের মদিে পারস্পলরক সম্পকৃ চিমান রািার স্বাদেৃ 

রাসূিুল্লাল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম নাজরাদনর লিস্টানদের সাদে এমন 

এক বেলিদক কপ্ররদণর লসদ্ধান্ত গ্রিণ করদিন, কয বেলি লিস্টান ও 

                                                           
108. ইবন কাসীর: আি-ইবোয়া ওয়ান লনিায়া (৩/২৫১); ইবন সালয়েেুন নাস: উয়ুনুি আছর 

(১/৩১৮), ইবন লিোম: আস-সীরাযুন্নবুলবয়োি (৩/৩১); আকরামুি উমরী: আি-
মুজযালমউি মাোনী (১১৯-১২১)   

109 . মুিাম্মাে ফারুক িাম্মাে: আি-আিাকাযুি ইসিালময়োি ওয়ান নাসরালনয়োি (১১০)। 
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মুসলিমিদণর মদিে সম্পালেয চুলিপদত্র উলল্ললিয ঐকেমদযর লবষয়ালের 

বাস্তবায়ন প্রযেক্ষ করদব এবং ঐ বেলির সবদচদয় বড় গুণ িদব লবশ্বস্তযা। 

বস্তুয লবশ্বস্তযা কযা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সকি 

সািাবীরই অযোবেেকীয় একল  গুণ। যেুপলর লযলন এ কক্ষদত্র এমন একজনদক 

কবদচ লনদিন যার মদিে এ গুণল  চুড়ান্ত মাত্রায় অলজৃয িদয়লছি। এমনলক 

রাসূিুল্লাল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনদজই ঐ বেলির প্রসংোয় বদিন,  

 » أمني حق أمينا رجال إيلكم ألبعنث « 

“আলম কযামাদের মাদঝ একজন আমীন (লবশ্বস্ত) কিাকদক পাঠাদবা, লযলন সযেই 

আমীন, সযেই আমীন।”110  

এমযাবস্থায় সািাবীিণ প্রদযেদকই আকাঙ্ক্ষা করলছদিন কয, লযলন িদবন ঐ 

সুসংবােপ্রাপ্ত বেলি। যিন রাসূিুল্লাল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, 

اِح   ”কি আবু উবাইো ইবনুি জাররাি! যুলম োড়াও“ ُقْم يَا ابَا ُعبَيَْدَة بَن اْلرَّ

অযঃপর আবু উবায়ো রালেয়াল্লাহু ‘আনহু যিন োড়াদিন, যিন রাসূিুল্লাল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন,  

ةِ  مَّ
ُ
«َهَذا أِمنْيُ َهذه األ « 

“এ িদে এ উম্মদযর আমীন (লবশ্বস্ত)।” 

নোয়পরায়ণযার গুরুত্ব অনুিাবদনর জনে আদরকল  ঘ নার প্রলয েৃলিপায করা 

কযদয পাদর, কসল  িদে, িায়বার লবজদয়র পর িায়বার উপযেকার ফিাফি 

মুসলিম ও ইয়ািূেী সম্প্রোদয়র মদিে বেন প্রলক্রয়ায় উভয় পক্ষ ঐকেময িদিা 
                                                           
110. সিীি বুিারী (كتاب املغازي: باب قصة اهل جنران) িােীস নং ৪১১২; সিীি মুলসিম ( كتاب

 িােীস নং ২৪১৯। (فضائل الصحابة : باب فضائل ابو عبيدة بن اْلراح
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যিন রাসূিুল্লাল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এমন একজনদক িায়বার 

কপ্ররদণর ইো করদিন লযলন যোযে উভয়পদক্ষর সম্মলয বাস্তবায়ন করদবন। 

অযঃপর লযলন আবু্দল্লাি ইবন রাওয়ািা রালেয়াল্লাহু আনহুদক কসিাদন কপ্ররণ 

করদিন, যার মদিে নোয়পরায়ণযা লছি সুস্পিভাদব প্রকালেয একল  গুণ। 

এমনলক কযক ইয়ািূেী যিন যার বণ্টনবেবস্থায় অদিযুক আপলি উিাপন 

করি, যিন লযলন যার ঐ প্রলসদ্ধ উলিল  বিদিন কয, “কি ইয়ািূেী যুবকরা! 

আমার েৃলিদয কযামরা িে সৃলিকূদির সবদচদয় ঘৃলণয প্রাণী। ককননা কযামরা 

আল্লাির অদনক নবী আিাইলিমুস সািামদক িযো কদরছ, আল্লাি যা‘আিার 

ওপর লমেোদরাপ কদরছ। যারপরও আমার কক্রাি আমাদক উিুদ্ধ কদর না কয, 

আলম কযামাদের ওপর অলবচার করব”।  

লপ্রয় পাঠক! এিাদন আমরা কেিদয পালে আবু্দল্লাি ইবন রাওয়ািা রালেয়াল্লাহু 

‘আনহু এমন এক পলরলস্থলযর সমু্মিীন িদয়দছন কয, একলেদক কসই ইয়ািূেীরা 

যারা যার ভাদষে লনকৃিযম প্রাণী। অপরলেদক রাসূিুল্লাল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর আেেৃ। কয রাসূি যাাঁর লনক  েুলনয়ায় সবদচদয় লপ্রয় বেলিত্ব। 

এমযাবস্থায়ও যার কাদছ যুিুম নবিযা পায় লন। লযলন রািালিয িদয় 

ইয়ািূেীদের ওপর ককাদনারূপ অলবচার কদরন লন।  

মূিয রাসূিুল্লাল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক নোয়পরায়ণযার প্রলয 

অিাি গুরুত্বাদরাপ কযা যিন কেদকই সূচনা িদয়দছ যিন লযলন লবিোয সািাবী 

মা‘আয ইবন জাবাি রালেয়াল্লাহু আনহুদক ইয়ািূেী ও লিস্টান অিুেলসয এিাকা 

ইয়ামাদন িভণৃর লিদসদব কপ্ররণ কদরলছদিন। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম মা‘আয ইবন জাবাি রালেয়াল্লাহু আনহুদক বিদিন,  
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ِت  إِنََّك »
ْ
ْهَل  قَْوًما َستَأ

َ
نْ  إىَِل  فَاْدُعُهمْ  ِجئْتَُهمْ  َفإَِذا ِكتَاب   أ

َ
نْ  يَْشَهُدوا أ

َ
ُ  إاِلَّ  ِإَلَ  اَل  أ نَّ  اّللَّ

َ
ًدا َوأ  حُمَمَّ

ِ  رَُسوُل  َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  اّللَّ
َ
ْخرِبُْهمْ  بَِذلَِك  لََك  أ

َ
نَّ  فَأ

َ
َ  أ  ُك   ِِف  َصلََوات   ََخَْس  َعلَيِْهمْ  فََرَض  قَدْ  اّللَّ

َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  َويَلْلَة   يَْوم  
َ
ْخرِبُْهمْ  بَِذلَِك  لََك  أ

َ
نَّ  فَأ

َ
َ  أ  ِمنْ  تُؤَْخذُ  َصَدقَةً  َعلَيِْهمْ  فََرَض  قَدْ  اّللَّ

ْغِنيَائِِهمْ 
َ
َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ُفَقَرائِِهمْ  ىلَعَ  َفرُتَدُّ  أ

َ
ْمَوالِِهمْ  َوَكَرائِمَ  فَإِيَّاكَ  بَِذلَِك  لََك  أ

َ
 َدْعَوةَ  َواتَِّق  أ

ِ  َوَبنْيَ  بَيْنَهُ  لَيَْس  فَإِنَّهُ  الَْمْظلُومِ   « ِحَجاب   اّللَّ

“যুলম আিদি লকযাবদের কাদছ যাে। কাদজই যাদের কাদছ যিন কপৌঁছদব 

যিন যাদেরদক এ কোর লেদক োওয়ায লেদব কয, যারা কযন সাক্ষে লেদয় বদি, 

আল্লাি ছাড়া ককাদনা ইিাি কনই এবং মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

আল্লাির রাসূি। যলে যারা কযামার এ কো কমদন কনয়, যদব যাদের বিদব কয, 

আল্লাি যাদের ওপর লেন-রায পাাঁচ ওয়াি সািায ফরয কদরদছন। যলে যারা 

এ কোও কমদন কনয়, যদব যাদের বিদব কয, আল্লাি যাদের ওপর সেকা 

(যাকায) ফরয কদরদছন, যা যাদের িনীদের লনক  কেদক গ্রিণ করা িদব এবং 

অভাবগ্রস্থদের মদিে লবযরণ কদর কেওয়া িদব। কযামার এ কো যলে যারা 

কমদন কনয়, যদব (দকবি) যাদের মাি গ্রিণ কেদক লবরয োকদব এবং 

মযিুদমর বে-কো‘আদক ভয় করদব। ককননা, যার (বে-কো‘আ) এবং আল্লাির 

মাদঝ ককাদনা পেৃা োদক না।”111 

এল  মা‘আয ইবন জাবাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু এবং সাদে সাদে সমগ্র মুসলিম 

জালযর জনেও সামলিক অেৃদবািক এমন এক উপদেে যার কারদণ ককাদনা 

                                                           
111. সিীি বুিারী (كتاب الزاكة: باب أخذ الصدقة من األغنياء و ترد ِف الفقراء حيث َكنوا) িােীস নং 

১৪২৫; ( اْلهاد والسري : باب بعث ايب موىس و معاذبن جبل إىل ايلمن قبل حجه كتاب ) িােীস নং 

৪০৯০; সিীি মুলসিম ( إىل ْشائع اإلسالمكتاب اإليمان : باب  ادلَعء إىل الشهادتني و  ) িােীস নং 

১৯। 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    147 

 

সম্রা  বা অশুভ েলিও যাদক সযে েেৃন ও লনপীলড়যদক সািাযে করা কেদক 

লবরয রািদয পাদর না। ককননা মযিুম কয ককাদনা েীদন লবশ্বাসীই কিাক 

মযিুদমর কো‘আ এবং আল্লাি যা‘আিার মাদঝ ককাদনা পেৃা োদক না। 

মযিুদমর ফলরয়াে সরাসলর কবুি িয়।  

মযিুদমর প্রলয সািারণ লবদবচনায় এমনল ই লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর েৃলিভলঙ্গ।  

লপ্রয় পাঠক! কব-েীন কালফর িওয়ার পরও শুিু মযিুম লবদবচনায় একজন 

মানুদষর প্রলয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ িরদণর উোর 

নীলয যলে আপনাদক আশ্চযৃালিয কদর, যািদি অনে এক িােীদস যাাঁর আদরা 

চমকপ্রে কোল  শুনুন, আনাস ইবন মাদিক রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, 

নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন,  

 «ِحَجاب   ُدوَنَها لَيَْس  فَإِنَّهُ  ََكفًِرا ََكنَ  َوإِنْ  الَْمْظلُومِ  َدْعَوةَ  اتَُّقوا»

“কযামরা মযিুদমর আযৃনােদক ভয় কর, যলেও কস কালফর িয়। মযিুদমর 

কো‘আ এবং আল্লাির মাদঝ পেৃা োদক না।”112 

ইমাম আিমে রি. লনজ গ্রদন্থ আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু আনহুর সূদত্র আদরকল  

িােীস বণৃনা কদরদছন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন:  
 «َنْفِسهِ  ىلَعَ  َفُفُجورُهُ  فَاِجًرا ََكنَ  َوإِنْ  ُمْستََجابَة   الَْمْظلُومِ  َدْعَوةُ »

                                                           
112. মুসনাদে আিমে, িােীস নং ১২৫৭১, শু‘আইব আি-আরনাউয এ িােীদসর সনেদক েুবৃি 

বন্তবে কদরদছন, আল্লামা নাসীরুদ্দীন আিবানী যাাঁর আস-লসিলসিাযুস সিীিাি গ্রদন্থ এ 
িােীলসল দক িাসান বদিদছন। কেিুন: আস-লসিলসিাযুস সিীিাি (৭৬৭) 
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“পাপাচারী িদিও মযিুদমর কো‘আ কবুি িয়, আর যার পাপাচাদরর োয়ভার 

কযা যার ওপরই কেদক যায়।”113 

এসবই লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর পক্ষ কেদক এ কোর 

প্রকােে লববৃলয কয, মযিুম এবং আল্লাি যা‘আিার মাদঝ ককাদনা পেৃা কনই। 

কাদজই মযিুদমর প্রােৃনা আল্লাি যা‘আিা সরাসলর কবুি কদরন। এজনেই 

ককাদনা সযেবােী মুসলিম কিনই যুিুম করদয পাদর না। কারণ যার মদিে 

সবৃো এ অনুভূলযদবাি জাগ্রয োদক কয, আল্লাি যা‘আিা যাাঁর সব লকছু প্রযেক্ষ 

করদছন। মূিয এল  একল  লবশ্বাসিয বোপার, যার কারদণ একজন মুলসিম 

যুিুম করদয পাদর না।  

এ কো লচরন্তন সযে কয, আল্লাি যা‘আিা লকয়ামদযর লেবদস মযিুমদক সািাযে 

করদবন, যলে বেপার া এমনও িয় কয, যালিম মুসলিম আর মাযিুম কালফর। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামও যালিদমর লবরুদদ্ধ মযিুদমর পদক্ষ 

অবস্থান লনদবন। এ কক্ষদত্র যাদের েু পদক্ষর িমৃীয় লবষয় লবদবলচয িদব না।  

অযএব, যারা োশ্বয েীন ইসিামদক আজও লচনদয পাদর লন যাদের উদদ্দদেে 

বিলছ, কেি! কদযা উোর ও মিৎ আমাদের েীদন ইসিাম, এ কযা কসই মিান 

চলরত্র মািুযৃে, যার িারা আমরা সম্মালনয িদয়লছ।  

  

                                                           
113. মুসনাদে আিমে িােীস নং ৮৭৮১, শু‘আইব আি-আরনাউয এ িােীদসর সনেদক েুবৃি 

বন্তবে কদরদছন, আল্লািা ইবন িাজার যার গ্রন্থ ফযহুি বারীদয এ িােীনল  িাসান বদিদছন 
(৩/১৬০), আল্লামা নাসীরুদ্দীন আিবানী  এ িােীলসল দক িাসান বদিদছন। কেিুন: সিীি 
আয-যারিীব ওয়ায-যারিীব (৭২২৯), সিীি আি-জালম‘ (৩৩৮২)। 
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লেত্বীয় পলরদেে: 
সম্পদের কিনদেদন নোয়পরায়ণযা 

অমুসলিমদের সাদে সম্পে কিন-কেদনর কক্ষদত্র নোয়লনষ্ঠা প্রেেৃন এবং যাদের 

সাদে ককাদনা প্রকার যুিুম না করা লবষয়ক এদযা কবলে ঘ না রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কেদক প্রকাে কপদয়দছ কয, এগুদিার পলরসংিোন 

আনয়ন িুবই কলঠন বোপার। আলম আিয আদিাচনায় িুব সিজভাদব 

অমুসলিমদের সাদে সম্পদের কিন-কেদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর আচরণ পদ্ধলয উপস্থাপন করার প্রদচিা চািাদবা।    

এ লবষদয় প্রেদমই আবু্দর রিমান ইবন আবু বকর রালেয়াল্লাহু আনহুমা কেদক 

বলণৃয একল  িােীস কপে করা কযদয পাদর। লযলন বদিন,  

« ُ ُ  َصىلَّ  انلَِِّبُّ  َفَقاَل  َوِمائَةً  ثاََلِثنيَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ َحد   َمعَ  َهْل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ
َ
 َطَعام   ِمنُْكمْ  أ

وْ  َطَعام   ِمنْ  َصاع   رَُجل   َمعَ  فَإَِذا
َ
 يَُسوُقَها بَِغنَم   َطِويل   ُمْشَعاني  ُمْشِك   رَُجل   َجاءَ  ُثمَّ  َفُعِجنَ  ََنْوُهُ  أ

ُ  َصىلَّ  انلَِِّبُّ  َفَقاَل  َبيْع   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ
َ
مْ  أ

َ
وْ  َعِطيَّة   أ

َ
 ِمنْهُ  فَاْشرَتَى قَاَل  َبيْع   بَْل  اَل  قَاَل  ِهبَة   قَاَل  أ

َمرَ  فَُصِنَعْت  َشاةً 
َ
ِ  نَِِبُّ  فَأ ُ  َصىلَّ  اّللَّ ِ  َواْيمُ  يُْشوَى ابْلَْطِن  بَِسَوادِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ  اثلَّاَلثنِيَ  ِمنْ  َما اّللَّ

ةً  َلُ  َحزَّ  قَدْ  إاِلَّ  َوِمائَة   ْعَطاَها َشاِهًدا ََكنَ  إِنْ  َبْطِنَها َسَوادِ  ِمنْ  ُحزَّ
َ
َها ََغئِبًا ََكنَ  َوإِنْ  إِيَّاهُ  أ

َ
 َلُ  َخبَأ

َكلْنَا قَْصَعتنَْيِ  ِفيَها َجَعَل  ُثمَّ 
َ
مْجَُعونَ  فَأ

َ
 « ابْلَِعريِ  ىلَعَ  فََحَملْتُهُ  الَْقْصَعتنَْيِ  ِِف  َوفََضَل  وََشِبْعنَا أ

“(ককাদনা এক সফদর) রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে আমরা 

একেয লত্রেজন কিাক লছিাম। কস সময় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম লজজ্ঞাস করদিন, কযামাদের কাদরা সাদে লক িাবার আদছ? কেিা 

কিি, এক বোলির সদঙ্গ এক সা’ লকংবা যার কম-কবলে পলরমান িােে (আ া) 

আদছ। কস আ া কিািাদনা িদিা। যারপর েীঘৃদেিী এদিাদমদিা চুি লবলেি এক 

মুেলরক এক পাি বকরী িালকদয় লনদয় এদিা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 
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ওয়াসাল্লাম লজজ্ঞাস করদিন। লবলক্র করদব, নালক উপিার লেদব? কস বিি, না 

বরং লবলক্র করব। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার কাছ কেদক 

এক া বকরী লকদন লনদিন। একেয লত্রেজদনর প্রদযেকদক রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কস বকরীর কলিজার লকছু লকছু কদর লেদিন। 

কয উপলস্থয লছি, যাদক িাদয লেদিন আর কয অনুপলস্থয লছদিা যার জনে যুদি 

রািদিন। যারপর েু’ল  পাদত্র লযলন কিােয ভাি কদর রািদিন। সবাই যৃলপ্তর 

সাদে কিদিন। উভয় পাদত্র আদরা লকছু উিৃি কেদক কিি। কসগুদিা আমরা 

উদ র লপদঠ উলঠদয় লনিাম।”114 

উি িােীদস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মিৎ চলরত্রমািুদযেৃর 

অনুপম েৃিান্ত ফুদ  উদঠদছ। লযলন কযা কসই মিানুভব কনযা, লযলন একেয 

লত্রেজদনর েলিোিী নসনেেদির কনযৃত্ব লেদেন, সকদিই যীেভাদব িাদেের 

প্রদয়াজলনয়যা অনুভব করদছন, এমযাবস্থায় যিন যার পাে লেদয় এক মুেলরক 

বকরী পাি লনদয় যাদে যিদনা লযলন ককাদনারূপ বি প্রদয়াি ছাড়া যার কেক 

উপযুি মূিে লেদয় বকরী লকদন সকদির চালিো পূরণ করিন। লকন্তু লযলন 

যদেি ক্ষমযাবান িওয়া সদেও ঐ সময় বকরী যাদের িুব প্রদয়াজন িওয়ার 

পরও বকরীওয়ািা একজন ্রষান্ত লবশ্বাসী কালফর িওয়ার পরও লযলন একল  

বাদরর জনে এ কো কল্পনা করদিন না কয, মূিে পলরদোি বেলযদরদক 

কজারপূবৃক অযীব প্রদয়াজনীয় বকরী লনদয় লনদবন। লনশ্চয় এল  সদবাৃচ্চ পযাৃদয়র 

নেয়পরায়ণযা। এ ঘ নাল র যলে আিুলনক কাদির ঐ সব উপননদবলেক নসনে 

                                                           
114. সিীি বুিারী (كتاب اهلبة و فضلها: باب  قبول اهلبة من املشكني) িােীস নং ২৪৭৫,  ( كتاب

كتاب االْشبة : باب إكرام ) িােীস নং ৫০৬৭;  সিীি মুলসিম (االطعمة: باب من أكل حّت شبع
 িােীস নং ২০৫৬। (الضيف ز فضل إيثاره
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ও কসনাপলযদের সাদে যুিনামূিক লবদিষণ করা িয়, যারা ককাদনা উপযেকায় 

অবযরণ করদি যার অলিবাসীিদণর সম্ভ্রম ও অলিকার রক্ষা কদর না; বরং 

কসিাদন লবেৃংিিা সৃলি কদর ও নোয়-লনষ্ঠাদক  ুল  কচদপ িযো কদর, যািদি িুব 

সিদজই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনরদপক্ষযা ও 

মিানুভবযার লবষয়ল  আমাদের হৃেয়ঙ্গম িদব।  

আমাদের রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম িদেন এমন এক মিান 

কনযা, যার নসলনকদের মদিে রাসূদির কাদছর লকংবা েূদরর ককউই এ কো 

কল্পনাও কদর না কয, একজন মুেলরদকর সম্ভ্রম রক্ষায়ও সীমািঙ্গন করদব। 

যলেও যারা কু্ষিা ও যৃষ্ণায় কাযর লছি।  

সম্পদের কিন-কেদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর নোয়-নীলযর 

সদবৃািম পরাকাষ্ঠার আদরা একল  েৃিান্ত িদে লিজরদযর সফর। লিজরদযর 

সফদর লযলন লযনজন বেলিদক সাদে লনদয় সফর করলছদিন। যারা িদেন আবু 

বকর লসলদ্দক ও আদমর ইবন ফািীরাি রালযয়াল্লাহু আনহুমা এবং মুেলরক পে 

প্রেেৃক আবু্দল্লাি ইবন উরাইকাি। চিার পদে যারা কু্ষিা ও যৃষ্ণার কারদণ 

যিন এক ু েুদির যীে প্রদয়াজনীয়যা কবাি করলছদিন, যিন একপাি েুগ্ধবযী 

বকরী লনদয় পে চিা এক কিািাদমর সাক্ষায কপদিন। লকন্তু যাদের ককিই এ 

কো বদিন লন কয, এল  আমাদের জনে অযোবেেকীয় মুহুযৃ, কাদজই অনুমলয 

ছাড়াই লকছু বকরীর ওপর কজারপূবৃক অলিকার প্রলযষ্ঠা কদর কসগুদিা কেদক 

েুগ্ধ আিরণ আমাদের জনে নবি িদব; বরং আবু বকর রালেয়াল্লাহু ‘আনহু  

কিািাদমর প্রলয এক ু অগ্রসর িদয় লবনম্রকদে যাদক লজদজ্ঞস করদিন, কযামার 
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মালিক কক? যিন কিািাম কুরাইদের এমন এক বেলির নাম বিি, যাদক আবু 

বকর রালেয়াল্লাহু ‘আনহু লচনদিন...।115  

লপ্রয় পাঠক! এিাদন এক ু কভদব কেিুন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম ও যাাঁর সােীবদিৃর নোয়পরায়ণযা কদযা মিৎ লছি। যারা িুব ভাদিা 

কদরই জানয কয, এ বকরীগুদিা এক মুেলরদকর মালিকানািীন অেচ যিন 

মুেলরকরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক িনে িদয় িুাঁজদছ। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক িযো কচিাও আর কিাপন লবষয় 

নয়, যাদের িযো লমেন বাস্তবায়দনর জনে যারা প্রাণান্তকর প্রদচিা চালিদয়ও 

বেেৃ িদে, যোলপ যারা অনবরয কচিা চালিদয় যাদে। এদযাসব প্রলযকূি 

পলরলস্থলয োকার পরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও যাাঁর 

সােীবিৃ অনোয়ভাদব ককাদনা মািদক লনদজদের জনে নবি কদর কনন লন। 

অযঃপর আবু বকর লসলদ্দক রালযয়াল্লাহু ‘আনহু কিািামদক লজজ্ঞাস করদিন, 

যুলম লক আমাদের জনে লকছু েুি কোিন করদব? কিািাম বি িোাঁ, এবং কসিাদন 

ঐ কিািাম যাাঁদের জনে েুি কোিন করি আর যাাঁরা যা পান করদিন।  

পাঠকবৃন্দ! এ ঘ নায় নোয়পরায়ণযা প্রলযষ্ঠার বোপাদর মুসলিম লফকিলবেদের 

আপলি রদয়দছ। এ কক্ষদত্র ফলকিদের অদনক মন্তবে আপনার েৃলিদিাচর িদব, 

যা যারা লনদজদের লকযাদব আদিাচনা কদরদছন এ মদমৃ কয, আবু বকর 

রালেয়াল্লাি ‘আনহু কযৃৃক এমন এক কমষচািক রািাদির কাদছ েুি চাওয়া কয 

ঐ কমষগুদিার মালিক নয়, এ া নবি িদয়দছ লক?116  

                                                           
115. সিীি বুিারী (كتاب فضائل الصحابة: باب  مناقب املهاجرين و فضلهم) িােীস নং ২৪৭;, সিীি 

মুসলিম (كتاب الزهد والرقائق : باب  ِف حديث اهلجرة) িােীস নং ২৪৭৫। 
116. ইবন িাজার: ফযহুি বারী (৭/১০)। 
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আল্লামা ইবন িাজার আসকািানী ফুকািাদের এসব প্রদের জবাদব বদিন, আবু 

বকর রালেয়াল্লাি ‘আনহু কযৃৃক কিািামদক প্রে করার অেৃ িদিা কযামার প্রলয 

লক কযামার মালিদকর এ সম্মলয রদয়দছ কয, মরু-উপযেকা অলযক্রমকারী 

যৃষ্ণাযৃদেরদক কমিমান লিদসদব েুি পান করাদব? অেবা আবু বকর রালেয়াল্লাি 

আনহুর প্রদের কারণ এও িদয পাদর কয, লযলন যিন ঐ কিািাদমর মালিদকর 

নাম শুদন যাদক লচনদয পারদিন যিন লযলন পূবৃ সম্পদকৃর সূদত্র এমনল  

উপিলব্ধ করদিন কয, ঐ মালিক যার েুি পান সােদর কমদন কনদব, ককবি 

যিনই লযলন কিািামদক েুি কোিন লবষয়ক প্রেল  করদিন।  

সুিী মিি! িক্ষে কদর কেিুন, এমন এক কপয়ািা েুি পাদনর কযৌলিকযার 

লবদিষদণও ফুকিাবৃন্দ কদযা উৎসুক লছদিন কয, েুি পান কদরদছ এমন ক’জন 

পলরোন্ত বেলি যাদেরদক অনোয়ভাদব লনজ িৃি ও মাযৃভূলম কেদক কবর কদর 

কেওয়া িদয়দছ এবং যাদের কনযৃদত্ব লছদিন স্বয়ং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এবং যাাঁর সািাবীদের জীবদন এমন 

অনুপম েৃিান্ত বরংবার লচলত্রয িদয়দছ। যমদিে ককাদনা পুরুষ-স্বজনিীন উদম্ম 

মা‘বাে নামীয়া এক অবিা নারীর ঘ নাল  িুবই লচিাকষৃক। ঘ নার লববরণ 

এমন কয, লিজরদযর সফদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

েু’সােীসি উদম্ম মা‘বাে আি-িাযাইয়োি117 এর বালড়দয প্রদবে করদিন। কস 

যিনও মুেলরকা লছি। কস লছি একা। যাাঁরা ঐ মলিিার লনক  কেদক লকছু 

                                                           
117. যার পুদরা নাম আলয়কাি লবনদয িালিে ইবন মুনলকয আি-িাযাইয়োি, আবার ককউ 

বদিন, আলয়কাি লবনদয িালিে ইবন িািীফ। রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 
সােীিয়সি মেীনায় লিজরদযর সময় িাদেের সন্ধাদন যার যাবুদয লিদয়লছদিন।  
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কিজুর ও কিােয ক্রয় করদয চাইদিন; লকন্তু ঐ মলিিার কাদছ এসদবর লকছুই 

কপদিন না। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাবুর এক প্রাদন্ত 

একল  বকরী কেিদয কপদিন। এমযাবস্থায় ঐ মলিিা এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মদিে কয পলরেীলিয কদোপকেনল  িদয়লছি যা 

লনম্নরূপ:  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম: কি উদম্ম মা‘বাে! এ বকরীল র কী 

অবস্থা?  

উদম্ম মা‘বাে: এল  এমন একল  বকরী কযল দক িালন্তর কারদণ অনে বকরীরা 

কপছদন করদি চদি কিদছ।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম: এল  কেদক লক লকছু েুি আসদব? 

উদম্ম মা‘বাে: এল  িালন্তর কারদণ েুি কেওয়া কেদকও অপারি। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম:  

« 
َ
حْ أ

َ
ْن أ

َ
َذِننْيَ يِلْ أ

ْ
 «؟ِلبََهاتَأ

“যুলম লক আমাদক অনুমলয কেদব কয, আলম এল দক কোিন কদর কেিব?”118  

                                                           
118. মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ৪২৪৩ এবং লযলন বদিন এ িােীদসর সনে সিীি; লকন্তু 

বুিারী ও মুসলিম িােীসল  সংকিন কদরন লন। ইমাম যািাবীও স্বীয় যািিীস গ্রদন্থ এ 
মযল দক সমেৃন কদরদছন। আল্লামা ইবন িাজার যার আি-এসাবাি (২/১৬৯) গ্রদন্থ এ 
িােীসল দক ইমাম বিবী, ইবন োিীন, ইবন সাকান ও ইবন মানোি এর সাদে বণৃনা 
সমৃ্পি কদরদছন। ত্ববরানী আি-কাবীর (৩৬০৫) আবু নাঈম আে-োিাঈি (পৃষ্ঠা নং 
২৮২-২৮৭)।   
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এিাদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর নোয়পরায়ণযা ও 

কিাোভীলযই িক্ষণীয় লবষয় নয়; বরং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

এর লবনম্র লচি ও েয়াদ্র মানলসকযাও অনুিাবন করার মদযা লবষয়। মদনাদযাি 

লেদয় কেিুন, কয নম্রভাদব লযলন অনুমলয চাইদিন। আর এ লবনম্র অনুমলয 

চাওয়ার কারদণই ঐ মলিিার জনে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

চাওয়াদক লফলরদয় কেওয়ার পে বন্ধ িদয় কিদছ। যিন মলিিা বিি: আপনার 

ওপর আমার লপযা-মাযা কুরবান কিাক। আপলন যলে এদক কোিনদযািে মদন 

কদরন যািদি কোিন করুন।  

এিাদন আদরকল  লবষয় উদল্লিে কয, ঐ মলিিা কযৃৃক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রেম চাওয়ায় বকরী িালন্তর বািানায় েুি না কেওয়ার 

ঘ না া িদিা যার ইসিাম গ্রিদণর পূবৃ মুহুযৃ। যারপর যিন রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবনম্র স্বভাব, সদবৃািম চলরত্রমািুযৃ ও ভাষার 

ককামিযা কেিি যিন ইসিাম গ্রিণ করদিা ও লপযা-মাযাদক রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জনে কুরবান িওযার কঘাষণার িারা যার 

প্রায়লশ্চি করি।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক সম্পদের কিন-কেদন নোয়-

নীলযর পরাকাষ্ঠা প্রেেৃদন আদরা বড় েৃিান্ত িদিা যা লযলন সাফওয়ান ইবন 

উমাইয়োি119 এর সাদে করদিন। মক্কা লবজদয়র পর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
119. সাফওয়ান ইবন উমাইয়োি ইবন িািফ আি-কারেী আি-জামিী। জাদিিী যুদি 

কুরাইেদের সম্ভ্রান্ত বেলিদের একজন। মুসলিমরা যাদের মন িিাদনার কচষ্ঠা করদযন 
যাদের একজন। যার লপযাদক বের যুদদ্ধ কালফর অবস্থায় িযো করা িদয়দছ। আর যার 
চাচা উবাই ইবন িািফদক উহুে যুদদ্ধ কালফর অবস্থায় রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়া 
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আিাইলি ওয়াসাল্লাম হুনাইদনর লেদক েৃলি লফরাদিন। যিনও সাফওয়ান 

মুেলরক লছি। যিন সময় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর হুনাইন 

যুদদ্ধর জনে লকছু যুদ্ধাস্ত্র প্রদয়াজন িদিা। আর সাফওয়ান ইবন উমাইয়োি লছি 

মক্কারই একজন বড় অস্ত্র বেবসায়ী। কস সময় সাফওয়ান বৃিৎ সংিেক 

সমরাদস্ত্রর মালিক লছি। কসই সাদে কস লছি যিন িুব লবপযৃস্থ ও বেীভূয এবং 

মক্কায় যার ককাদনা কালফর সােীও লবেেমান লছি না। মুসলিমদের সাদে যার 

অযীয ইলযিাসও লছি িুব কালিমাযুি। যোলপও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম যার কাছ কেদক যুদ্ধাস্ত্রসমূি ভাড়ায় লনদয চাইদিন। এমনলক 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যিন লবজয়ী ও ক্ষমযাসীন িওয়ার 

পরও যার কাছ কেদক ভাড়ায় যুদ্ধাস্ত্র লনদয চাওয়াদয কস িযভম্ব িদয় কিি 

এবং লবষয়ল  পলরষ্কার করার জনে কস প্রে করি: কি মুিাম্মাে এল  লক 

আযসাৎ? উিদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন,  

«اَل، بَْل ََعِرَية  َمْضُمْونَة  »  

“না, বরং যালমদনর লভলিদয ভাড়া’’120  

                                                                                                                             

সাল্লাম িযো কদরদছন। মক্কা লবজদয়র লেন প্রেম পালিদয় কিদিও পদর রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু 
আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কাদছ লফদর এদস সদবৃািম পন্থায় ইসিাম গ্রিণ কদরদছ। আদরা 
অলিক জানদয কেিুন: ইবন আবু্দি বার-এর আি-ইসলয‘আব: (২/২৮৪), ইবনুি আসীর 
এর উসেুি িাবাি: (২/৪২০), ইবন িাজার-এর আি-ইসাবাি: (৪০৭২)।    

120. আবু োঊে, িােীস নং ৩৫৬২। আিমাে, িােীস নং ১৫৩৩৭। বাইিাকী, িােীস নং 
১১২৫৭। মুযােরাদক িালকম,িােীস নং ২৩০১। িালকম বদিন, এ িােীদসর সনে মুসলিদমর 
েযৃানুযায়ী সিীি; যদব লযলন িােীসল  সংকিন কদরন লন। ইমাম যািাবীও এ কোল দক 
সমেৃন কদরদছন।  
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যারপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার কাছ কেদক অদেৃর 

লবলনমদয় ভাড়ায় যুদ্ধাস্ত্র গ্রিণ করদিন এবং লযলন লনদজ এ কোয় যালমন িদিন 

কয, যলে ককাদনা অস্ত্র িালরদয় যায় বা নি িদয় যায় যািদি লযলন যার ক্ষলযপূরণ 

লেদবন।  

পাঠকবৃন্দ! এবার আপনারাই বিুন, পৃলেবীর বুদক ককাদনা কাদি ককাদনা 

সম্প্রোদয়র ইলযিাদস লক এমন েৃিান্ত িুদজ পাওয়া যাদব?!                 
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যৃযীয় পলরদেে: 
লবচার বেবস্থায় নোয়পরায়ণযা/লনরদপক্ষযা 

অত্র গ্রদন্থর লবিয েু’ল  পলরদেদে বলণৃয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর নোয়পরায়ণযা কেদি যলে আমরা আশ্চযৃালিয িই। যািদি এক 

মুসলিম ও অমুসলিদমর মাদঝ লবচার বেবস্থায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর নোয়-লনষ্ঠা কেদি লবস্মদয় িযবাক িদয িদব। কারণ রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  আেি একল  সািারণ লবষয়। যা িম,ৃ 

বণৃ ও কিাদত্রর লভন্নযায় ককাদনা স্বােৃ িঙ্ঘন, কভৌিলিক সম্পকৃ লকংবা েুলনয়াবী 

সূদত্রর কারদণ যারযদমের অবকাে রাদি না।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবনাচাদর এ িরদনর ঘ নার 

েৃিান্ত অদনক। যমদিে একল  িদিা, 

আনসার কিাত্র বনী উবাইরাক ইবন যুফার ইবন িালরস-এর এক মুসলিম বেলি 

কযাোি ইবন নু‘মান নামীয় এক প্রলযদবেীর একল  বমৃ চুলর করি। যার নাম 

লছি ত্ব‘মা ইবন উবাইরাক, অনে এক বণৃনা মদয যার নাম িদিা বােীর ইবন 

উবাইরাক। আর এ বমৃল  আ া ভরলয একল  িাদপ ঢুকাদনা লছি। কাদজই চুলর 

কদর লনদয় যাওয়ার সময় িাদপর লছদ্র লেদয় আ া ছড়াদয ছড়াদয লনজ ঘর 

পযৃন্ত কিি। যার পর কসল  যালয়ে ইবন সামীন নামীয় এক ইয়ািূেীর কাদছ 

িুলকদয় রািি। অযপর ত্ব‘মা ইবন উবাইরাদকর কাদছ বদমৃর অনুসন্ধান চাইদি 

কস বমৃ কনয় লন মদমৃ আল্লাির নাদম েপে করি। যিন বদমৃর মালিক বিি, 

আলম যার ঘদর আ ার লচি কেদিলছ। যারপরও কযদিযু কস েপে কদরদছ যাই 

যাদক কছদড় কেওয়া িদিা এবং সকদি লমদি আ ার লচি অনুসরণ কদর কদর 

ঐ ইয়ািূেীর ঘর পযৃন্ত কপৌঁছি এবং কসিাদন বমৃল  কপদয় কিি। যিন চাদপর 
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মুদি ইয়ািূেী স্বীকার করি কয, ত্ব‘মা ইবন উবাইরাক আমাদক এল  লেদয়দছ। 

ত্ব’মা ইবন উবাইরাদকর এিাকাবাসী বনু যুফাদরর কিাদকরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  এদস যাদের সােীর স্বপদক্ষ অবস্থান কনওয়ার 

জনে অনুদরাি জানাি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কয ইয়ািূেীর 

ঘদর বমৃ পাওয়া কিদছ যাদক োলস্ত কেওয়ার মনস্থ করদিন। যিন সূরা লনসার 

লনদম্নাি আয়াযগুদিা নালযি িয়:  

َا   إِنَّا  ﴿ نَزنلي
َ
َق ِ  ٱليِكَتََٰب  إَِۡليَك  أ مَ  بِٱۡلي ك  َ  ِِلَحي ََٰك  بَِما   ٱنلَّاِس  َبّيي َرى

َ
ن َوَل  ٱهللَّ    أ  ل ِليَخا ئِنِّيَ  تَك 

فِرِ  ١٠٥ َخِصيٗما َتغي َ   َوٱسي َ  إِنَّ  ٱهللَّ وٗرا ََكنَ  ٱهللَّ ِينَ  َعنِ  ت َجَِٰدلي  َوَل  ١٠٦ رَِّحيٗما َغف   ََييَتان ونَ  ٱَّلَّ
مي   َسه  نف 

َ
َ  إِنَّ  أ ِبُّ  َل  ٱهللَّ اناا ََكنَ  َمن ُي  ثِيٗما َخوَّ

َ
 [  ٢٣٠  ،٢٣٥: النساء] ﴾١٠٧ أ

“লনশ্চয় আমরা আপনার প্রলয সযে লকযাব অবযীণৃ কদরলছ, যাদয আপলন 

মানুদষর মদিে ফয়সািা কদরন, যা আল্লাি আপনাদক হৃেয়ঙ্গম করান। আপলন 

লবশ্বাসঘাযকদের পক্ষ কেদক লবযকৃকারী িদবন না এবং আল্লাির কাদছ ক্ষমা 

প্রােৃনা করুন। লনশ্চয় আল্লাি ক্ষমােীি, েয়ািু। যারা মদন লবশ্বাসঘাযকযা 

কপাষণ কদর যাদের পক্ষ কেদক লবযকৃ করদবন না। আল্লাি পছন্দ কদরন না 

যাদক, কয লবশ্বাসঘাযক পাপী িয়।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ১০৫-১০৭] 

একসাদে লনদম্নর আয়ায পযৃন্ত নালযি িয়: 

ِسبي  َوَمن﴿ وي  ةا َخِطي   يَكي
َ
مِ  ث مَّ  إِْيٗما أ َتَمَل  َفَقدِ  ابَرِي   بِهِۦ يَري َتَٰٗنا ٱحي بِيٗنا ِإَوْيٗما ب هي  ﴾١١٢ مُّ

 [  ٢٢١ -٢٣٤: النساء]
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“কয বেলি ভূি লকংবা কিানাি কদর, অযঃপর ককাদনা লনরপরাদির ওপর 

অপবাে আদরাপ কদর কস লনদজর মাোয় বিন কদর জঘনে লমেো ও প্রকােে 

গুনাি।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ১০৫-১১২]121 

আ ার লনেেৃন ও ঘদর বমৃ পাওয়ার কারদণ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর িারণা লছি কয, ইয়ািূেী কিাকল ই কচার। লকন্তু যাাঁর িারণার 

লবপরীদয অিী নালযি িদি লযলন যা িুলকদয় রাদিন লন; বরং িেেৃিীন ভাষায় 

কঘাষণা করদিন কয, ইয়ািূেী লনরপরাি, কচার িদে মুসলিম বেলিল ..! 

বোপারল  লকন্তু এদযা সিজ নয়..!! 

কেিুন, সাফায়ীর কঘাষণা এদসদছ ইয়ািূেী বেলির পদক্ষ। কয ইয়ািূেী জালয 

ইসিাদমর লবরুদদ্ধ লমেোদরাপ করা, ষড়যি করা, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লবরুদদ্ধ কুৎসা র াদনা এবং যাাঁর অনুসারীদের মাদঝ ফা ি 

সৃলিদয সোযৎপর োদক। এদযা লকছুর পরও এসব কনলযবাচক লেক ও 

কপ্রক্ষাপ গুদিাও একজন ইয়ািূেীদক অযো কোষাদরাপ করার অনুমলয কেয় না। 
                                                           
121. লযরলমযী: কাযাোি ইবন নু’মান কেদক, িােীস নং ৩০৩৬, ইমাম লযরলমলয বদিদছন, এল  

িারীব িােীস। িালকম (৪/৩৮৫-৩৮৮) লযলন বদিদছন, এল  মুসলিদমর েযৃানুযায়ী সিীি; 
যদব বুিারী মুসলিদমর ককউই এল  সংকিন কদরন লন। লযলন যুিফাযুি আিওয়াযী গ্রদন্থও 
এল দক ইবনুি মুনলযর ও আবুে- োয়ি ইস্পািানীর নাদম চালিদয় লেদয়দছন। অলিকযর 
জানদয- যাফসীরুয যাবারী (৪০/২৬৫), যাফসীরুি কুরযুবী (৩/৩২৭), যাফসীদর ইবন 
কাসীর (১৫/৭৩১), োওকানী: ফযহুি কােীর (১/৭৭১), যাফসীরুি বািবী (১/২৮৩), 
যাফসীরুি বায়যাবী (১/২৪৭), যাফসীরুি জািািাইন (১/১২০), আল্লামা ওয়াদিেী: আি-
ওয়াজীয (১/২৮৭), যাফসীরু আলবস-সা‘ঊে (২/২২৯), আল্লামা সুয়ূযী: আে-েুররুি 
মানসূর (২/৬৭১), যাফসীরুন নাসাফী (১/২৪৬), আল্লামা আিূসী: রুহুি মা’আনী 
(৫/১৪০), ইবনুি জাওযী: যােুি মাসীর (২/১৯০), ইবন ‘আেূর: আয-যািরীর ওয়ায-
যানবীর (১/১০২১), মা’আনী আি-কুরআন (২/১৮৫)।   
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আদরা কেিুন, অলভদযািল  োাঁলড়দয়দছ এক আনসারী মুসলিম বেলির লবপদক্ষ। 

আপলন জাদনন লক, কারা এ আনসার.?! যার ঐসব কিাক যারা রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক যাাঁর েূরাবস্থার সময় সািাযে কদরদছ, আেয় 

ও লনরাপিা লেদয়দছ। যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কভযর 

বালির সব। যারা ইসিামী রাদষ্ট্রর কণৃিার। যাদের কাাঁদির উপর লেদয়ই মেীনায় 

ইসিামী রাদষ্ট্রর ভীয রলচয িদয়দছ। লকন্তু এসব লকছুও যাদের একজন কচাদরর 

পক্ষাবিম্বন ও সাফায়ী কঘাষণার অনুদমােন কেয় লন; যলেও প্রলযপদক্ষর কিাকল  

একজন ইয়ািূেী। উপরন্তু এ ঘ নাল  মুসলিমদের লবরুদদ্ধ অলভদযাি উিাপদনর 

জনে ইয়ািূেীদেরদক নযুন কক্ষত্র নযলর কদর কেদব। ইয়ািূেীরা বদি কবড়াদব কয, 

কেি, মুসলিমরা িদিা কচাদরর জালয। যারা লনদজরা অপরাি কদর যার োয় 

অদনের ওপর চালপদয় কেয়। যারা অযোচারীর পক্ষ অবিম্বন কদর। যারা লমেো 

কো বদি ইযোলে ইযোলে। এদয মুসলিম সম্প্রোদয়র চলরদত্র িারাবালিক কুৎসা 

র না ও কিঙ্ক কিপদন ইয়ািূেীদের জনে এক মিা সুদযাদির সৃলি িদয়দছ। 

এযলকছুর পরও সদযের সযোয়ন ও নোয়পরায়ণযা প্রলযষ্ঠার লবকল্প কনই। 

এ ঘ নায় আল্লাি যা‘আিার উদদ্দেে শুিু একজদনর োয়মুলি ও অনেজদনর 

ওপর অলভদযাি আদরাপ পযৃন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ ঘ নার মািেদম লযলন 

উম্মদয মুসলিমাদক পৃলেবীর োসনকাযৃ পলরচািনার কক্ষদত্র যাবযীয় যুিুম-

লনযৃাযদনর মূদিাৎপা দনর েীক্ষা লেদয়দছন। এ িদক্ষে মূিনীলয কঘাষণা কদরদছন 

কয, িমৃ, বণ,ৃ কিাত্র ও কেলণ-কপো লনলবৃদেদষ ককাদনা স্বােৃ িঙ্ঘন, কভৌিলিক 
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সম্পকৃ লকংবা পালেৃব ককাদনা ইসুে িারা প্রভালবয না িদয় মানুদষর মাদঝ সযে 

ফয়সািা করদয িদব।122  

বরাবদরর মদযা আবাদরা আমরা প্রে উিাপন করদয চাই কয, উম্মদয মুসলিমা 

ছাড়া অনে ককাদনা সম্প্রোদয়র ইলযিাদস লক এমন েৃিান্ত িুাঁদজ পাওয়া যাদব..?! 

সযে প্রকাে, ইনসাফ প্রলযষ্ঠা এবং লভন্ন িমৃাবিম্বীদের সাদে আচরদণর কক্ষদত্র 

সযযা ও উোরযা প্রেেৃদন পৃলেবীর ককাদনা কনযা লক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর িাদর কাদছও কপৌঁছদয কপদরদছ..?!!  

এিাদন এ কোও উদল্লি কদর কেওয়া জরুরী কয, পূদবৃাি ঘ নায় কয মুসলিম 

বেলিল  লনদজ চুলর কদর ইয়ািূেীর ওপর োয় চালপদয় লেদয়লছি কস লছি প্রকৃয 

অদেৃ মুনালফক। যা এ ঘ নার পদর প্রকাে কপদয়দছ। ইমাম লযরলমযী বলণৃয 

একল  িােীদস এ বোপারল  আদরা স্পি িদয় ওদঠ। িােীসল  িদে:  

কাযাোি ইবন নু‘মান রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, লযলন বদিন, “আমাদের 

আনসারদের মদিে বনু উবাইলরক নামীয় একল  পলরবাদর লযন ভাই লছি। 

বাোর, বেীর ও মুবালশের। বেীর লছি মুনালফক। কস কলবযা চচৃা করদযা। 

কলবযায় কস সািাবীদেরদক ক ুলি করদযা এবং আরদবর অনোনে কলবদের 

নাদম যা চালিদয় লেদযা। বিদযা কয, অমুক কলব এমন বদিদছ, অমুক কলব 

এমন এমন বদিদছ। সািাবীিণ যার কো শুদন লনদজরা বিাবলি করদযা কয, 

আল্লাির েপে এ িরদণর কো এ ইযর কিাকল ই বদিদছ। বেীর ইবন 

উবাইলরকই এগুদিা বদিদছ। (বণৃনাকারী সািাবী বদিন), জাদিিী যুদি ও 

ইসিাম পরবযৃী সমদয় এল  লছি অযেন্ত েলরদ্র পলরবার। কস সময় মেীনার 

                                                           
122. যাফসীর ফী লযিালিি কুরআন (২/৭৫৩)। 
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মানুদষর িাবার লছি কিজুর ও যব। যদব কাদরা সামেৃে োকদি কস োদমর লেক 

কেদক আিমনকারী বলণক কাদফিার লনক  কেদক ময়ো ক্রয় করদযা যা 

ক্রয়কারী লনদজই কিদযা। পলরবাদরর অনেদের িাবার কিজুর ও যবই িদযা। 

একবার োদমর একল  বেবসায়ী কাদফিা আসদি আমার চাচা লরফা‘আি ইবন 

যাদয়ে যাদের লনক  কেদক ময়োর একল  পু িী ক্রয় কদর লনদজর কয ঘদর 

বমৃ, যরবারী ও অনোনে যুদ্ধাস্ত্র োকদযা কস ঘদর রািদিন। একলেন কক কযন 

ঘদর লসে ককদ  চুলর কদর আ া ও অনোনে সামানা সব লনদয় যায়। সকাদি 

আমার চাচা লরফা‘আি আমার লনক  এদস বিি, ভালযজা! িযরাদয আমার 

প্রলয যুিুম করা িদয়দছ। আমার ঘদর লসে ককদ  চুলর কদর আ া ও অনোনে 

সামানা সব লনদয় কিদছ। অযঃপর আমরা যিন কিাজ-িবর লনদয িািিাম 

যিন মিল্লার কিাদকরা বিি, আজ রাদয আমরা বনু উবাইলরকদক আগুন 

জািাদয কেদিলছ। আমাদের কযা মদন িয় কযামাদের িাদেের ওপরই আগুন 

জািাদনা িদয়দছ। বনু উবাইলরকদক লজজ্ঞাস করা িদি যারা বিি, আল্লাির 

েপে! আমাদের মদন িয় কচার িদে কযামাদের মুসলিম ও কনককার ভাই 

িাবীে ইবন সািাি। িাবীে ইবন সািাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু এল  কোদন 

যরবারী উদিািন কদর বিদিন, আলম করদবা চুলর?! আল্লাির েপে! িয়দযা 

কযামরা এ চুলরর বাস্তবযা প্রকাে করদব নয়দযা কযামাদের ওপর আমার 

যরবারীর িার পরীক্ষা কদর কনদবা। যারা বিি, যুলম কযামার যরবারী লনদয় 

োক, যুলম কচার নও। অযঃপর আমরা মিল্লায় আদরা কিাাঁজ-িবর লনদয় লনলশ্চয 

িিাম কয, বনু উবাইলরকই কচার। এরপর আমার চাচা আমাদক বিি, ভালযজা! 

যুলম যলে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  ঘ নাল  জানাদয 

যািদি ভাদিা িদযা। এরপর আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

লনক  এদস বিিাম কয, কি আল্লাির রাসূি! আমাদের একল  পলরবার আমার 
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চাচা লরফা‘আি ইবন যাদয়দের ওপর যুিুম কদরদছ। যার ঘদর লসে ককদ  চুলর 

কদর আ া ও অনোনে সামানা সব লনদয় কিদছ। এিান িােে-দ্রদবের আমাদের 

প্রদয়াজন কনই। আমরা আমাদের যুদ্ধাস্ত্রগুদিা কফরয চাই। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, আলম অলয সের এ বোপাদর বেবস্থা গ্রিণ 

করদবা। বনু উবাইলরক এল  জানদয কপদর যাদের এক বেলি আসীর ইবন 

উরওয়াি’র লনক  লিদয় ঘ না জানাি এবং স্বদিাত্রীয় অদনকগুদিা কিাক একত্র 

িদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  এদস আরয করি কয, 

কি আল্লাির রাসূি! লরফা‘আি ও যার চাচা আমাদের এক সৎ ও মুসলিম 

পলরবাদরর ওপর েলিি প্রমাণ ছাড়া চুলরর লমেো অপবাে লেদয়দছ। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আমাদক বিদিন, যুলম একল  সৎ মুসলিম 

পলরবারদক প্রমাণ ছাড়া চুলরর অপবাে লেে ককন? (কাযাোি রালেয়াল্লাহু 

‘আনহু বদিন), এল  কোদন আলম কবলরদয় আসিাম আর মদন মদন বিিাম, 

িায়! যলে আমার লকছু সম্পে চদি কযয এরপদরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে এ বোপাদর কো বিযাম না। এরপর আমার চাচা 

লরফা‘আি এদস বিি, ভালযজা! কী করদয পারদি? আলম যাদক ঘ না 

জানািাম। কস বিি, আল্লািই সািাযেকারী। এরপর কবলে কেলর িয় লন। 

ইদযামদিে কুরআন আয়ায নালযি িি:  

َا   إِنَّا  ﴿ نَزنلي
َ
َق ِ  ٱليِكَتََٰب  إَِۡليَك  أ مَ  بِٱۡلي ك  َ  ِِلَحي ََٰك  بَِما   ٱنلَّاِس  َبّيي َرى

َ
ن َوَل  ٱهللَّ    أ  ل ِليَخا ئِنِّيَ  تَك 

فِرِ   ١٠٥ َخِصيٗما َتغي َ   َوٱسي َ  إِنَّ  ٱهللَّ وٗرا ََكنَ  ٱهللَّ  [  ٢٣٢-٢٣٥: النساء] ﴾١٠٦رَِّحيٗما َغف 

“লনশ্চয় আমরা আপনার প্রলয সযে লকযাব অবযীণৃ কদরলছ, যাদয আপলন 

মানুদষর মদিে ফয়সািা কদরন, যা আল্লাি আপনাদক হৃেয়ঙ্গম করান। আপলন 

লবশ্বাসঘাযকদের (বনু উবাইলরদকর) পক্ষ কেদক লবযকৃকারী িদবন না। এবং 
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আল্লাির কাদছ (কাযাোিদক যা বদিদছন কসজনে) ক্ষমা প্রােৃনা করুন। লনশ্চয় 

আল্লাি ক্ষমােীি, েয়ািু।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ১০৫-১০৬] 

আয়ায নালযদির পর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  

যুদ্ধাস্ত্রগুদিা লনদয় আসা িদি লযলন যা লরফা‘আি রালেয়াল্লাহু আনহুদক লফলরদয় 

লেদিন। (কাযাোি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিন), আলম যুদ্ধাস্ত্রগুদিা লনদয় চাচা 

লরফা‘আি’র লনক  আসিাম। কস জাদিিী যুদিই েৃলিেলি িালরদয় বৃদ্ধ িদয় যায় 

এবং আলম মদন করযাম যার ঈমাদন লকছু া ি কা আদছ। যুদ্ধাস্ত্রগুদিা লনদয় 

আসা িদি কস বিি, ভালযজা! আলম এগুদিা আল্লাির রাস্তায় োন কদর লেিাম। 

এদয আলম বুঝিাম কয, যার ইসিাম গ্রিণ িাাঁল ই লছি। আয়ায নালযদির পর 

বেীর মুেলরকদের সাদে  লমলিয িদয় যায় এবং সুিাফাি লবনয সা‘আে ইবন 

সুমাইয়ার লনক  লিদয় অবস্থান কনয়। এরপর আয়ায নালযি িয়: 

وَل  ي َشاقِقِ  َوَمن﴿ دِ  ِمنر  ٱلرَّس  َ  َما َبعي َدىَٰ  هَل   تَبَّيَّ يه  َ  َوَيتَّبِعي  ٱل ِمنِّيَ  َسبِيلِ  َغريي ؤي يم  ِۦ ٱل ِ َٰ  َما ن َوهل   تََوَلَّ
لِهِۦ ا َوَسا َءتي  َجَهنََّم   َون صي َ  إِنَّ  ١١٥ َمِصريا فِر   َل  ٱهللَّ ن َيغي

َ
َكَ  أ فِر   بِهِۦ ي َشي َٰلَِك  د ونَ  َما َوَيغي  لَِمن َذ

ِكي  َوَمن يََشا ء    ِ  ي َشي َٰاَلر  َضلَّ  َفَقدي  بِٱهللَّ ا َضَل  [  ٢٢٢  ،٢٢٥: النساء] ﴾١١٦ بَعِيدا

“কয ককউ রাসূদির লবরুদ্ধাচারণ কদর, যার কাদছ সরি পে প্রকালেয িওয়ার 

পর এবং সব মুসলিদমর অনুসৃয পদের লবরুদদ্ধ চদি, আলম যাদক ঐ লেদকই 

কফরাব কয লেক কস অবিম্বন কদরদছ এবং যাদক জািান্নাদম লনদক্ষপ করব। 

আর যা লনকৃিযর িন্তবেস্থান। লনশ্চয় আল্লাি যাদক ক্ষমা কদরন না, কয যাাঁর 

সাদে কাউদক েরীক কদর। এছাড়া যাদক ইো ক্ষমা কদরন। কয আল্লাির সাদে 

েরীক কদর কস সুেূর ্রষালন্তদয পলযয িয়।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ১১৫-

১১৬] 
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বেীর সুিাফাি’র লনক  লিদয় অবস্থান করার পর িাসসান ইবন সালবয 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কদয়কল  কলবযায় সুিাফাি’র লনন্দাবাে কদরন। ফদি 

সুিাফাি বেীদরর সামানাপত্র সব মাোয় যুদি বাইদর এদন কফদি কেয় এবং 

বদি কয, যুলম লক আমার জনে িাসসাদনর কলবযার িালেয়া লনদয় এদসছ? 

কযামার িারা কিদনা আমার ককাদনা উপকার িয় লন।123 অনে বণৃনাদয আদছ 

কস মুরযাে িদয় পালিদয় মক্কা চদি যায় এবং কসিাদনই মারা যায়।”124 

এ ঘ নায় ইয়ািূেীর পদক্ষ মুসলিদমর লবরুদদ্ধ রায়ল  কস মুসলিদমর ঈমাদনর 

েুবৃিযা লকংবা লনফাদকর কারদণ নয়; বরং যার অপরািী িওয়ার কারদণই 

িদয়দছ। ককননা, েরী‘আয কাদরা জনে একান্ত নয় এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লামও লনজ সািাবী ও লনক াযীয়দের প্রলয ককাদনারূপ 

স্বজনপ্রীলয করদযন না। 

লপ্রয় পাঠক! আপলন যলে এ বোপাদর আদরা সুস্পি িারণা কপদয চান এবং এ 

বাস্তবযাদক আদরা িভীরভাদব উপিলব্ধ করদয চান যািদি সামদনর ঘ নাল র 

প্রলয িক্ষে করুন যা ঘদ লছি এক ইয়ািূেী ও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর অযেন্ত কেিভাজন একজন গুরুত্বপূণৃ সম্মালনয সািাবীর মদিে। 

লযলন িদিন জালবর ইবন আবু্দল্লাি ইবন িারাম রালেয়াল্লাহু আনহুমা।125 

                                                           
123. লযরলমযী, িােীস নং ৩০৩৬, আবু ঈসা বদিদছন, িােীসল  িারীব। আল্লামা নাসীরুদ্দীন 

আিবানী এদক িাসান বদিদছন। 
124.

 যাফসীদর ইবন কাসীর (২/৪০৬,৪০৭), ইমাম রাযী: মাফাযীহুি িাইব (৫/৩৬৯)।  
125. জালবর ইবন আবু্দল্লাি ইবন িারাম। বািেকাদি আক্বাবার লিযীয় েপদে লপযার সাদে 

অংেগ্রিণ কদরদছন। রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে আঠারল  যুদদ্ধ 
অংেগ্রিণ কদরদছন। লযলন লছদিন অলিক িােীস বণৃনাকারী সািাবীদের অনেযম। 
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বািেকাদি আক্বাবার লিযীয় েপদে লপযা আবু্দল্লাি ইবন িারাম126 রালেয়াল্লাহু 

আনহুর সাদে উপলস্থয লছদিন। উহুে কেদক শুরু কদর ইসিাদমর সবগুদিা বড় 

বড় ঘ নায় প্রযেক্ষভাদব জলড়য লছদিন।127 

জালবর ইবন আবু্দল্লাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বণৃনা কদরন, লযলন বদিন, মেীনায় 

এক ইয়ািূেী লছি। কস আমাদক কজৃ লেয! আমার কিজুর পাড়ার কময়াে পযৃন্ত। 

(রাওমা নামক স্থাদন পদের িাদর জাদবর রালেয়াল্লাহু আনহুর এক িণ্ড জলম 

লছি)। একবার আলম কজৃ পলরদোদি এক বছর লবিম্ব করিাম। এরপর কিজুর 

পাড়ার কমৌসুদম ইয়ািূেী আমার কাদছ আসদিা, আলম যিদনা কিজুর পাড়দয 

পালর লন। আলম যার কাদছ আিামী বছর পযৃন্ত অবকাে চাইিাম। কস অস্বীকার 

করি। এ িবর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক জানান িদিা। 

লযলন সািাবীদের বিদিন, চদিা জালবদরর জনে ইয়ািূেী কেদক অবকাে লনই। 

যারপর যারা আমার বািাদন আসদিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম ইয়ািূেীর সাদে এ লনদয় কোবাযৃা বিদিন। কস বিদিা, কি আবুি 

কালসম। আলম যাদক আর অবকাে কেব না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদম যার এ কো শুদন উঠদিন এবং বািানল  প্রেলক্ষণ কদর যার কাদছ 

এদস আবার আিাপ করদিন। কস এবারও অস্বীকার করি। এরপর আলম উদঠ 

                                                                                                                             

অলিকযর জানদয- ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (১/৩৫১), ইবনু আবলেি বার: আি-
ইসলয‘আব (১/২৯২), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (১০২২)। 

126. আবু্দল্লাি ইবন িারাম আস-সুিামী আি-আনসারী। আক্বাবার েপদের সময় প্রলযলনলি িদয় 
এদসদছন। বেদরও লছদিন। লযলন লছদিন উহুে যুদদ্ধ োিাোয বরণকারীদের প্রেম বেলি। 
যাদক এবং আমর ইবনুি জুমূিদক একই কবদর োফন করা িয়। অলিকযর জানদয- ইবনু 
আবলেি বার: আি-ইসলয’আব (৩/৮৪), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (৪৮৩৬)। 

127. ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (৩/২৪১)।  
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লপদঠ সামানে লকছু যাজা কিজুর লনদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সামদন রািিাম। লযলন লকছু কিদিন। যারপর বিদিন, কি জালবর! 

কযামার ছাপড়া া ককাোয়? আলম যাদক জালনদয় লেিাম। লযলন বিদিন, কসিাদন 

আমার জনে লবছানা োও। আলম লবছানা লবলছদয় লেদি লযলন এদয ঘুলমদয় 

পড়দিন। ঘুম কেদক জাগ্রয িদি আলম যার কাদছ এক মুলি কিজুর লনদয় 

আসিাম। লযলন যা কেদক কিদিন। যারপর উদঠ আবার ইয়ািূেীর সাদে কো 

বিদিন। কস অস্বীকার করদিা। যিন লযলন লিযীয়বার কিজুর বািাদন কিদিন 

এবং বিদিন, কি জালবর যুলম কিজুর কা দয োক এবং কজৃ পলরদোি কর। এ 

বদি, লযলন কিজুর পাড়ার স্থাদন অবস্থান করদিন, আলম কিজুর কপদড় ইয়ািূেীর 

পাওনা কোি করিাম। এরপর আরও কস পলরমাণ কিজুর উিৃি রইি। আলম 

কবলরদয় এদস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক এ সুসংবাে লেিাম। 

লযলন বিদিন, যুলম স্বাক্ষী োক কয, আলম আল্লাির রাসূি।”128 

এল  একল  আশ্চযৃজনক ঘ না। কযিাদন জালবর রালেয়াল্লাহু ‘আনহু এক 

ইয়ািূেী কেদক ঋণ গ্রিণ কদরদছন। ঋণ পলরদোদির সময় এদস কিদছ অেচ 

যার কাদছ ঋন পলরদোদির ময লকছু কনই। জালবর রালেয়াল্লাহু ‘আনহু লছদিন 

অযেন্ত েলরদ্র সািাবী। যাই লযলন ইয়ািূেীর লনক  এক বছদরর সময় চাদেন। 

লকন্তু কস অস্বীকার করি এবং লনলেৃি সমদয় ঋণ পলরদোদির জনে পীড়াপীলড় 

করদয িািি। অবদেদষ জালবর রালেয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লামদক বোপারল  জানাদিন এবং যাদের মাদঝ মিেস্থযা কদর 

কেয়ার জনে অনুদরাি করদিন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

কদয়কজন সািাবীদক লনদয় জালবর রালেয়াল্লাহু আনহুর পদক্ষ সুপালরে করার 

                                                           
128. সিীি বুিারী: (كتاب األطعمة، باب الرطب و اتلمر) িােীস নং ৫১২৮। 
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জনে ইয়ািূেীর লনক  কিদিন। লকন্তু ইয়ািূেী ককাদনা ভাদবই রালজ িি না। কস 

বার বার একই কো বিি কয, কি আবুি কালসম! আলম যাদক আর অবকাে 

কেব না।  

এ ঘ না ঘদ দছ কিা া মেীনার একেত্র ক্ষমযার অলিকারী বেলিত্ব রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর একান্ত কেিভাজন এক সািাবী এবং মেীনারই 

আদরক সািারণ লযম্মী ইয়ািূেী নািলরদকর সাদে। ঋণী বেলি শুিু সময় 

চাদেন।  ািবািানাও করদছন না আবার অস্বীকারও করদছন না। উপরন্তু স্বয়ং 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সুপালরে করদিন; লকন্তু ইয়ািূেী 

মানদিা না। এযলকছুর পরও আমাদের কনযা আল্লাির রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম ইয়ািূেীদক সুপালরে গ্রিদণ বািে করদিন না।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ইয়ািূেীর েূবৃিযার লেদক যাকাদিন 

না। জালবর রালেয়াল্লাহু আনহুর প্রলয যাাঁর কেি-ভাদিাবাসাদকও েৃলির আড়াি 

কদর লেদিন। না যাকাদিন ইয়ািূেীর অযীদযর েীঘৃ কাদিা ইলযিাদসর লেদক। 

এসদবর লকছুই লযলন িক্ষে কদরন লন; বরং লযলন শুিু উিমভাদব নোয়পরায়ণযা 

প্রলযষ্ঠার লেদকই েৃলি লনবদ্ধ করদিদছন।  

পাওনাোর একজন ইয়াহুেী। পলরদোদির সময়ও এদস কিদছ। সুপালরেও 

প্রযোিোয। যাই পলরদোি করদযই িদিা। রায় ইয়ািূেীর পদক্ষই কিি। যলেও 

যা লছি একজন সম্মালনয সািাবীর কছদি সািাবীর লবরুদদ্ধ। 

এল ই ইসিাম...!  
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এল  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কৃলত্রমযা লকংবা সংযম প্রেেনৃ 

লকছুই নয়; বরং এল  লছি েীদনর লবিাদনর স্বাভালবক বাস্তবায়ন মাত্র। আল্লাি 

যা‘আিা বদিন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ون وا   َءاَمن وا   ٱَّلَّ َِٰمّيَ  ك  ِط  قَوَّ َهَدا ءَ  بِٱليقِسي ِ  ش  ى  َولَوي  هلِلَّ مي  ىلَعَ ِسك  نف 

َ
وِ  أ

َ
يينِ  أ َٰدِلَ  ٱليَو

قيَربَِّي  
َ ني  إِن َوٱۡلي وي  َغنِي ا يَك 

َ
ََلَٰ  فَٱهللَّ   فَقِرٗيا أ وي

َ
وا   فَاَل  بِِهَما   أ يَهَوىى  تَتَّبِع  ن ٱل

َ
ِدل وا    أ ا   ِإَون َتعي ۥ  وي  تَليو 

َ
 أ

وا   رِض  َ  فَإِنَّ  ت عي َمل ونَ  بَِما ََكنَ  ٱهللَّ    [٢٣٥: النساء] ﴾ ١٣٥ َخبرِٗيا َتعي

“কি ঈমানোরিণ, কযামরা নোদয়র ওপর প্রলযলষ্ঠয োক, আল্লাির ওয়াদস্ত 

নোয়সঙ্গয সাক্ষেোন কর, যাদয কযামাদের লনদজর বা লপযা-মাযার অেবা 

লনক বযৃী আযীয়-স্বজদনর যলে ক্ষলয িয় যবুও। ককউ যলে িনী লকংবা েলরদ্র 

িয়, যদব আল্লাি যাদের শুভাকা ঙ্খী কযামাদের চাইদয কবলে। অযএব, কযামরা 

লবচার করদয লিদয় লরপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ কদরা না। আর যলে 

কযামরা ঘুলরদয়-কপাঁলচদয় কো বি লকংবা পাে কাল দয় যাও, যদব আল্লাি 

কযামাদের যাবযীয় কাজ কমৃ সম্পদকৃই অবিয।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: 

১৩৫] 

োলরদদ্রের কারদণ জালবর রালেয়াল্লাহু আনহুর প্রলয সিানুভুলযও যার পদক্ষ 

ইয়ািূেীর লবরুদদ্ধ রায় কেওয়ার অনুমলয কেয় না। ফাযহুি কােীদর আল্লামা 

োওকানী -ককউ যলে িনী লকংবা েলরদ্র িয় -একোর বোিোয় লিদিদছন কয, 

প্রলযপক্ষ যলে িনী িয় যািদি যার সম্পে কেদক উপকৃয িওয়া লকংবা যার 

ক্ষলয কেদক বাচার জনে যার লবরুদদ্ধ সাক্ষে কেওয়া কেদক লবরয োকা যাদব 
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না। আবার যলে েলরদ্র িয় যািদি যার প্রলয সিানুভুলয প্রেেৃন পূবৃক যার 

লবরুদদ্ধ সাক্ষে কেওয়া কেদকও লবরয োকা যাদব না।129 

  

                                                           
129. আল্লামা োওকানী: ফাযহুি কােীর (১/৭৯০)। 
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চযুেৃ পলরদেে:  
বেলিিয অলিকার িরণকারীদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর নোয়পরায়ণযা 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম নোয়পরায়ণাযার প্রলয সো সজাি 

েৃলি রািদযন। এমনলক যলে কস া লনদজর বেলি সংলিি লবষদয়ও িদযা। আর 

এর েৃিান্ত রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবনাচাদর অদনক অ-

কন-ক। লকন্তু অত্র গ্রদন্থ আমরা শুিুমাত্র অমুসলিমদের সাদে ঘ মান 

অবস্থাগুদিাই যুদি িরার প্রয়াস চািাব। কাদজই এিাদন সািাবাদয় ককরাম ও 

যাাঁর অনুসারীদের সাদে ঘ মান অননে নোয়পরায়ণযার ঘ নাবিীর প্রলয আমরা 

েৃলিপায করব না; বরং অমুসলিমদের সাদে ঘ মান লকছু অনুপম ঘ নার 

লববরণ উপস্থাপদনই সীমাবদ্ধ োকব। 

আদয়ো রালেয়াল্লাহু আনিা কেদক বলণৃয, লযলন বদিন,  

ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  ايْلَُهودِ  ِمنْ  رَْهط   َدَخَل » ُ  َصىلَّ  اّللَّ امُ  َفَقالُوا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ  َفَفِهْمتَُها َعلَيَْك  السَّ
امُ  َعلَيُْكمْ  َفُقلُْت  ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  َواللَّْعنَةُ  السَّ ُ  َصىلَّ  اّللَّ َ  فَإِنَّ  ََعئَِشةُ  يَا َمْهاًل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ  اّللَّ
ْفَق  حُيِبُّ  ْمرِ  ِِف  الر 

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َفُقلُْت  َُك هِ  اأْل َولَمْ  اّللَّ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَالُوا َما تَْسَمعْ  أ ُ  َصىلَّ  اّللَّ  اّللَّ

 «وََعلَيُْكمْ  قُلُْت  َفَقدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

“ইয়াহুেীদের একল  েি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কাদছ 

আসি। অযঃপর যারা বিি, ‘আস-সামু130 আিাইকুম’ কযামাদের ওপর মৃযুে 

আসুক। আদয়ো রালেয়াল্লাহু আনিা বদিন, আলম এ কোর অেৃ বুঝিাম এবং 

বিিাম, ‘ওয়া আিাইকুমুস-সামু ওয়ািা‘নাি’ কযামাদের ওপরও মৃযূে ও িা‘নয 

                                                           
130. আসসামু অেৃ মৃযুে, ইবনুি মানযুর: লিসানুি আরব سوم অিোয় (১২/৩১৪) 
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আসুক। আদয়ো রালেয়াল্লাহু আনিা বদিন, যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম বিদিন, োম, কি আদয়ো! আল্লাি সকি কাদজ নম্রযা 

ভাদিাবাদসন। অনে এক বণৃনা মদয কি আদয়ো! যুলম সলিংসযা ও অিীিযা 

মুি োক। আলম বিিাম, ইয়া রাসূিাল্লাি! অপলন লক কোদনন লন যারা কী 

বদিদছ? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম  বিদিন, আলমও কযা বদিলছ 

‘ওয়া আিাইকুম’ এবং কযামাদের ওপরও।”131 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এমনই মিানুভব ও সাদমের প্রলযক 

লছদিন কয, লযলন মেীনায় ক্ষমযাসীন রাষ্ট্রপ্রিান িওয়ার পরও একেি ইয়ািূেী 

যাাঁর কাযৃািদয় প্রদবে কদর সামনাসামনী যাাঁর মৃযুে কামনা করি। ইয়ািূেীরা এ 

কক্ষদত্র কয কু দকৌেদির অপদচিা করি যা এ কয, ‘সািাম’ েদব্দর প্রায় 

সদমাচ্চালরয েব্দ ‘সাম’ বেবিার কদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লামদক কবাকা বালনদয় পাে ককদ  পার কপদয় কযদয চাইি আর সীদ্ধান্ত 

লনদয় রািি কয, যলে এ জদনে লযলন যাদেরদক প্রদের সমু্মিীন কদরন যািদি 

যারা লমেোর আেয় লনদয় বদি লেদব আমরা কযা ‘আস-সািামু’ বদিলছ। অেচ 

বাস্তবযা কযা এ কয, যারা যা বিদয কচদয়দছ যার সবই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম ভাদিাভাদবই শুদনদছন এবং বুদঝদছন। যা ছাড়া আদয়ো 

রালেয়াল্লাহু আনিাও কসিাদন উপলস্থয লছদিন লযলনও কসভাদব শুদনদছন। 

যারপরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম একজন রাষ্ট্রপ্রিাদনর মৃযুে 

কামনার মদযা গুরুযর অপরাদির জনে লবচালরক বেবস্থা গ্রিণ করদিন না। 

বিদিন না কয, আলম এবং আদয়োই কযামাদের লবপদক্ষর সাক্ষী। পক্ষান্তদর 

                                                           
131. সিীি বুিারী (كتاب األدب: باب الرفق ِف األمر َكه) িােীস নং ৫৬৭৮; সিীি মুসলিম ( كتاب

 িােীস নং ২১৬৫ (السالم: باب انليه عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم و كيف يرد عليهم
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লযলন ভদ্রযাসূচক েব্দ ‘ওয়া আিাইকুম’ কযামাদের ওপরও বদি যাদের কোর 

জবাব লেদিন। শুিু যাই নয়; বরং লযলন আদয়ো রালেয়াল্লাহু আনিাদক 

সলিংসযা ও কদঠারযা কেদক লনদষি কদর সকি কক্ষদত্র লবনম্র আচরদণর 

আদেে লেদিন। এমনলক কস া যলে লনদজর সামদন োাঁলড়দয় মৃযুে কামনাও িয়।  

এর কচদয়ও চমকপ্রে ঘ না িদে ইয়ািূেী পলণ্ডয যাদয়ে ইবন সা‘নাি-এর 

সাদে সংঘল য ঘ নায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর অবস্থান। 

যাদয়ে ইবন সা‘নাি বদিন, আলম মুিাম্মাে (রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম) এর কচিারায় েৃলিপায কদর েু’ল  ছাড়া নবুওয়দযর বাকী সকি 

লনেেৃন লচনদয কপদরলছ। আলম ঐ েু’ল  লনেেৃন যাাঁর কেদক যাচাই করদয পালর 

লন।  
 «شدة اْلهل عليه إال حلما وال يزيد يسبق حلمه جهله، »

“যাাঁর নিযৃ কক্রাি কেদক অগ্রিামী িদব। কাদরা প্রচণ্ড লনবৃুলদ্ধযাও যার নিযৃচুেলয 

ঘ াদয পারদব না।” 

যাদয়ে ইবন সা‘নাি বদিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আিী 

ইবন আবী যালিব রালেয়াল্লাহু আনহুদক সাদে লনদয় কক্ষ কেদক কবর িদিন 

এমযাবস্থায় রািাি কেলণর মদযা এক কিাক লনজ বািদন আদরালিয অবস্থায় 

যাাঁর সামদন এদিা। অযঃপর বিি, কি আল্লাির রাসূি! অমুক কিাদত্রর 

গ্রামবাসী ইসিাম গ্রিণ কদরদছ। আর ইদযাপূদবৃ আলম যাদেরদক এ মদম ৃ

অবলিয কদরলছিাম কয, যলে কযামরা ইসিাম গ্রিণ কদরা যািদি স্বােন্দপূণ ৃ

লরলযক প্রাপ্ত িদব, অেচ এিন অনাবৃলির কারদণ যাদের মাদঝ েুলভৃক্ষ কেিা 

লেদয়দছ। কি আল্লাির রাসূি, এদিন অবস্থায় আলম ভয় পালে কয, ঐ কিাকগুদিা 

কযমন আোবােী িদয় ইসিাম গ্রিণ কদরলছি কযমলন েুলভৃক্ষ কেদক বাাঁচার 
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যালিদে আবার ইসিাম কেদক কবর িদয় যায় লক না? অযএব, আপলন যলে 

মুনালসব মদর কদরন যািদি যাদের লনক  এমন কাউদক কপ্ররণ করুন কয 

যাদেরদক সািাযে করদব।  

যাদয়ে ইবন সা‘নাি বদিন, অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

আিন্তুদকর পাদে এক বেলির লেদক যালকদয় কেিদিন কয, লযলন উমার 

রালেয়াল্লাহু আনহু। যিন উমার বিদিন, কি আল্লাির রাসূি! এ বেলির আর 

লকছু বিার কনই।  

যাদয়ে ইবন সা‘নাি বদিন, যিন আলম যাাঁর লনক বযৃী িিাম এবং বিিাম: কি 

মুিাম্মাে! আপলন লক আমার কাদছ অমুক কিাদত্রর বািাদনর লনিৃালরয পলরমাণ 

কিজুর অমুক কময়াদে লবলক্র করদবন? লযলন বিদিন, কি ইয়ািূেী এমনল  নয়; 

বরং লনিৃালরয পলরমাণ কিজুর অমুক কময়াদে লবলক্র করব। লযলন ককাদনা লনলেৃি 

বািাদনর নাম উদল্লি কদরন লন। আলম বিিাম, লঠক আদছ। যিন লযলন আমার 

কাদছ কিজুর লবলক্র করদিন, আলম আমার  াকার েলি132 কবর করিাম এবং 

লনিৃালরয কময়াদে লনিাৃলরয কিজুদরর জনে যাাঁদক আলেল  স্বণৃ মুদ্রা লেিাম। যিন 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম স্বণৃমুদ্রাগুদিা আিন্তুকদক লেদিন এবং 

বিদিন িুব দ্রুয ঐ কিাদত্র চদি যাও এবং যাদের সািাযে কর। যাদয়ে ইবন 

সা‘নাি বদিন, চুলি অনুযায়ী েুই বা লযন লেন কময়াে অবলেি োকাবস্থায় 

একলেন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আবু বকর, উমার, উসমান 

রালেয়াল্লাহু আনহুমসি একেি সািাবীদক লনদয় এক আনসার বেলির জানাযায় 

েরীক িদিন। জানাযা কেদষ একল  কেয়াদির কাদছ লযলন বসদিন। যিন আলম 

                                                           
132. কিারদপাদের বোয় রািার েলি। যা ককামদর কবদি রািা িয়। ইবন িাজার আসকািানী: 

ফাযহুিবারী( ৩/৩৯৭), ইবন মানযুর: লিসানুি আরব (مادة: هيم) (১৫/৩৬৪।  
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লিদয় যাাঁর জামার কিার ক দন িরিাম এবং যাাঁর লেদক রূঢ় েৃলিদয যাকািাম। 

আর বিিাম কি মুিাম্মে! যুলম আমার অলিকার ককন আমাদক লফলরদয় লেে 

না? আল্লাি কসম! কি আবু্দি কমাযালিদবর সম্প্রোয়, কযামরা কযা 

 ািবািানাকারী কিাত্র। কযামাদের  ািবািানার বোপাদর আলম পূবৃ কেদকই জ্ঞায 

আলছ।  

যাদয়ে ইবন সা‘নাি বদিন, যিন আলম উমার ইবনুি িািাদবর লেদক যালকদয় 

কেিদয কপিাম কয, কক্ষাদভ যার চকু্ষিয় ঘুণৃায়মান নক্ষদত্রর মদযা যার কচিারায় 

আদন্দালিয িদে। অযঃপর আমার ওপর রূঢ় েৃলি লনদক্ষপ কদর বিি: কি 

আল্লাির েুেমন! যুলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে যা 

কদরছ এবং বদিছ আলম যা শুদনলছ ও কেদিলছ?! আফদসাস! েপে ঐ আল্লাির 

লযলন যাাঁদক সযে েীন লেদয় কপ্ররণ কদরদছন, যলে আলম আল্লাি ও যাাঁর রাসূদির 

সন্তুলি িারাদনার ভয়133 না করযাম যািদি আমার এ যরবালর িারা কযামার 

িেৃান ককদ  কফিযাম। এ অবস্থায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

উমাদরর লেদক োন্ত ও ভাদিাবাসাপূণৃ েৃলিদয যালকদয় রইদিন, অযঃপর 

বিদিন, কি উমার! আলম এবং কস কযামার কাদছ এর কেদক লভন্নযর লকছুর 

আো কদরলছিাম। আমরা আোবােী লছিাম কয, যুলম আমাদক উিমভাদব 

পলরদোদির অনুদরাি করদব এবং যাদক উিম পন্থায় চাওয়ার আদেে করদব। 

কি উমার! যুলম এদক লনদয় যাও এবং যার পাওনা পলরদোদির বেবস্থা কর। 

আর যুলম যাদক িমকাদনার কারদণ লবে সা‘ কিজুর কবলে লেদয় লেদব।  

                                                           
133. রাসূদির পে ও লনদেৃে অমানে িওয়া যার কারদণ আল্লাি ও যার রাসুদির সন্তুলি িারাদনার 

ভয়। ককননা কস কয পলরমাণ অপরাি কদরদছ, যাদয যাদক িযো করা নবি িয় না।  
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যাদয়ে বদিন, উমার আমাদক লনদয় লিদয় আমার পাওয়া আোয় কদর লেি, 

সাদে লবে সা‘ কিজুর কবলে লেি। যিন আলম যাদক বিিাম, অলযলরি কী 

জদনে লেদেন? উিদর উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন, কযামাদক িমকাদনার 

জদনে এ অলযলরিগুদিা লেদয় লেদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

আমাদক লনদেৃে লেদয়দছন।  

(যাদয়ে বদিন), আলম বিিাম, কি উমার! যুলম লক আমাদক লচনদয কপদরছ? 

উমার বিদিন, না, যুলম কক? যিন আলম বিিাম, আলম যাদয়ে ইবন সা‘নাি, 

লযলন বিদিন. ইয়ািূেী পলণ্ডয? আলম বিিাম িোাঁ। আলমই পলণ্ডয। উমার 

বিদিন, যুলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক যা বিদি এবং কয 

জঘনে আচরণ করদি যা করদয কযামাদক লকদস উিুদ্ধ কদরদছ? যাদয়ে বদিন, 

আলম বিিাম কি উমার, আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

কচিারায় েৃলিপায কদর েু’ল  ছাড়া নবুওয়দযর বাকী সকি লনেেৃন লচনদয 

কপদরলছ। আলম কয েু’ল  লনেেৃন যাাঁর কেদক যাচাই করদয পালর লন যা িদে- 

এক. যাাঁর নিয ৃযাাঁর কক্রাি কেদক অগ্রিামী িদব।  

েুই. কাদরা প্রচণ্ড লনবৃুলদ্ধযাও যাাঁর নিযৃচুেলয ঘ াদয পারদব না। 

এিন আলম এ েুই াও যাচাই কদর লনদয়লছ। অযএব, কি উমার! আপনাদক 

সাক্ষে করদি বিলছ, ‘আলম আল্লািদক আমার রব লিদসদব, ইসিামদক আমার 

েীন লিদসদব এবং মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক নবী লিদসদব 

কমদন লনলে।’ আলম আপনাদক এ কোরও সাক্ষে রািলছ কয, আমার পযৃাপ্ত 

সম্পে রদয়দছ যা কেদক অদিৃক উম্মদয মুিাম্মােীর জনে োন কদর লেিাম। এ 

কো শুদন উমার বিদিন, উম্মদয মুিাম্মােীর লকছু কিাদকর জনে যুলম োন 

কর। ককননা সকদির জনে োন করার সামেৃে কযামার কনই। যিন আলম 
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বিিাম, লকছু কিাদকর জনেই আমার োন। অযঃপর উমার এবং যাদয়ে উভদয় 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কাদছ লফদর এদিন এবং যাদয়ে 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন,  

«أْشَهُد اْن اَل هلإ إال اهلل و أن حممداً عبده و رسول»  

“আলম সাক্ষে লেলে কয, আল্লাি ছাড়া আর ককাদনা ইিাি কনই এবং লনশ্চয় 

মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আল্লাির বান্দা ও রাসূি।”134  

লপ্রয় পাঠক! আপলন ঐ ইয়ািূেীর প্রলয িক্ষে কদর কেিুন, কস সমূ্পণৃ কস্বোয় এ 

মদমৃ পলরকল্পনা ও প্রদচিা চালিদয়দছ কযন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর কক্রািদক লক্রয়ােীি কদর যুিদয পাদর। আর এর িারা কস যাাঁর 

নবুওয়াদযর সযেযাও যাচাই কদর লনদয পাদর। বস্তুয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযা অিী ছাড়া অেৃদেের ইিম জানদযন না। উি 

ঘ নায়ও এমন ককাদনা ইলঙ্গয কনই যার িারা ইয়ািূেীর উদদ্দেে সম্পদকৃ িারণা 

িাভ িদব। কস যার সবৃাযক প্রয়াস চালিদয়দছ কযন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লামদক যীে কক্রািালিয কদর যুিদয পাদর এবং এ জনে কস 

এমন একালিক পন্থা অবিম্বন কদরদছ যার ককাদনা একল দযই সািারণ মানুষ 

রাদি অলেেমৃা িদয় কযয।  

প্রেময: কস লনিাৃলরয সমদয়র পুদবৃই যার পাওনা চাইদয এদসদছ। কয সমদয় 

চাওয়ার অলিকারই কস রাদি না।  

                                                           
134. ইবন লিব্বান, িােীস নং ২৮৮; মুসযােরাক আি-িালকম, িােীস নং ৬৫৪৭; বায়িাকী, 

িােীস নং ১১০৬৬। িালকম বদিন এ িােীদসর সনে লবশুদ্ধ যলেও িােীসল  বুিারী ও 
মুসলিম যািরীজ কদরন লন। ত্বাবরানী বদিন, এ িােীদসর সকি বণৃনাকারীিণ 
লনভৃরদযািে। 
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লিযীয়য: কস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জামার কিার ও 

চােদরর সমু্মিভাি কাদছ লভড়াদনার জনে ক দন িদরদছ!! লপ্রয় পাঠক! আপলন কস 

েৃেেল  এক ু কল্পনা কদর কেিুন কয, প্রকােে জনসমু্মদি সািাবািদণর মিেিাদন 

এক ইয়ািূেী রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জামার কিার ও 

চাের ক দন িদরদছ। এল  কয বড় েৃিযা!!  

যৃযীয়য: কস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লেদক কপ  েৃলিদয 

যালকদয়দছ। 

চযুেযৃ: কস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক ককাদনা উপালি বা 

উপনাম বেলযদরদক েৃিযাবেয সরাসলর নাম িদর কডদকদছ, কি মুিাম্মাে 

(সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) যুলম লক আমার পাওনা পলরদোি করদব না? 

পঞ্চময: কস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও যাাঁর পূবৃসুরীিণ 

সম্পদকৃ অোিীন মন্তবে কদর বদিদছ কয, আল্লাির কসম, কযামরা আবু্দি 

মুিালিদবর বংেিদররা  ািবািানাকারী কিাত্র।         

সূিীবৃন্দ! এ পাাঁচল  কারদণ কয িরদণর সীমািঙ্ঘণ ও আগ্রাসী লচত্র ফুদঠ উদঠদছ 

যার সাদে আপলন এ লবষয়ল ও কযাি কদর কভদব কেিুন কয, ঐ ইয়ািূেী এ 

েৃিযাগুদিা প্রেেৃন করদছ এমন একজদনর সাদে লযলন মেীনার প্রিান কনযা 

এবং মেীনার ক্ষমযার ককন্দ্রলবনু্দ। শুিু যাই নয় কস সময় াদয রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করলছদিন মুিালজর ও আনসারদের িারা 

অলজৃয প্রভাব-প্রলযপলি ও ক্ষমযার কষািকিা কবিলনদয। এ সকি কপ্রক্ষাপ  

লনদয় যলে আপলন ভাদবন যািদি আপলনসি অলিকাংে মানুষই এ লসদ্ধাদন্ত 

উপনীয িদবন কয, এ িরদণর সীমািঙ্ঘনকারীর োলস্ত মৃযুেেণ্ড নব লকছুই িদয 

পাদর না। শুিু মৃযুেেদণ্ডর োলস্ত ুকুও যার কক্ষদত্র যদেি না। ঘ নাস্থদি উপলস্থয 
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োকা উমার ইবনুি িািাব রালেয়াল্লাহু ‘আনহু এ োলস্তর প্রস্তাবও লেদয়লছদিন। 

লকন্তু আমরা ইলযিাস অবদিাকন কদরলছ। আমাদের মদনাজিযদক স্তব্ধ কদর 

লেদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কী কদরদছন?!!  

লযলন সকি আক্রমনাযক অলভবেলিদক িজম কদর লনদয়দছন। আলম একো 

বিব না কয, লযলন শুিুমাত্র যাদক ক্ষমা-সুন্দর েৃলিদয কেিা বা লবদবচনাদবাদির 

জনে এমনল  কদরদছন; বরং লযলন লস্থর-মানদস মুসলক কিদস িষৃলচদি সব লকছু 

কমদন লনদয়দছন। কযমনল  যাদয়ে ইবন সা‘নাি বণৃনা কদরদছন কয, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম উমাদরর লেদক োন্ত ও ভাদিাবাসাপূণৃ েৃলিদয 

যালকদয় রইদিন, অযঃপর বিদিন, কি উমার! আলম এবং কস কযামার কাদছ 

এর কেদক লভন্নযর লকছু আো কদরলছিাম। আমরা আোবােী লছিাম কয, যুলম 

আমাদক উিমভাদব পলরদোদির অনুদরাি করদব এবং যাদক উিম পন্থায় 

চাওয়ার আদেে করদব!! 

এ িরদণর উন্নয চলরত্র মািূদযরৃ যাৎপযৃ অনুিাবন করা সািারণ রাজনেবিৃ ও 

রাজননলযক কনযৃবৃদন্দর প্রকারাদন্ত সকি মানুদষর জনেই অসািে ও অকল্পনীয় 

বোপার। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবনয় কেিুন! লযলন উমার 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক উিমভাদব ঋণ পলরদোদির নসীিদযর আোবাে বেি 

কদরদছন। অেচ যিনও ঋণ পলরদোদির সময়ই িয় লন। কসিাদন অদনের 

উপদেদের প্রদয়াজনীয়যার কযা প্রেই আদস না। যোলপ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম শুিুমাত্র ইয়ািূেীর মদনর প্রোলন্ত ও যার সাদে সম্পকৃ 

অ ু  রািার মানদস এরূপ মন্তবে কদরদছন। 

এিাদনই কেষ নয়, এযলকছুর পরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

এ বদি লববৃলয লেদয়দছন কয, নোয়পরায়ণযা কযা িদব এ াই কয, উমাদরর 
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িমদক যার মদিে কযই ভীলয সঞ্চার িদয়দছ যার লবলনমদয় যাদক লকছু কেওয়া 

কিাক। আর কস জনে যাদক লবে সা‘ কিজুর কবলে লেদয় লেদিন।  

এ কক্ষদত্র রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক িৃিীয এ সকি 

সীদ্ধান্ত আদবিযালড়য িদয় সামলয়ক আদপাস কচিা বা পরবযৃীদয সময় 

সাদপদক্ষ লচন্তা-ভাবনা কদর যদোপযুি প্রলযদোি গ্রিদণর বাসনা নয়; বরং 

এল ই যার অকৃলত্রম যোযে চালরলত্রক নবলেদিের প্রলযক্রীয়া। সকি মানুদষর 

সাদে যাাঁর স্বভাবজায আচরণই এমন। চাই কস মুসলিম কিাক বা অমুসলিম 

কিাক। চাই কস উিম উপস্থাপনায় লনদজদক প্রকাে করুক বা মন্দভাদব উলেয 

কিাক।  

লবদশ্বর সকি রাজণেবিৃ, রাজননলযক বেলিবিৃ ও ক্ষমযািরদের লক উলচয নয় 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ অনুপম অবস্থাদনর ইলযবৃি 

অিেয়ন করা? কযন লনদজদের পালরপালশ্বৃক কমৃকাণ্ডদক নোয়পরায়ণযার মানেদণ্ড 

যাচাই কদর লনদয পাদর!  

পৃলেবীর সভেযার িারকবািকদের লক উলচয নয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর জীবনাচার িভীরভাদব হৃেয়ঙ্গস করা? কযন লনদজদের চালরলত্রক 

মানেণ্ড ও মূিেদবািদক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর চলরত্র মািুযেৃ 

অনুযায়ী পলরবযৃন কদর লনদয পাদর! 

বাস্তলবকই আজদকর লবশ্ব নবী চলরদত্রর এ স্বে সুিার বড়ই মুিাদপক্ষী। কয লেন 

লবশ্ববাসী এ অননে মিান চলরত্রদক অনুিাবন করদয পারদব কসলেন 

সদন্দিাযীযভাদব লবশ্ব পলরলস্থলয সমুদি পাদল্ট যাদব এবং নানামুিী সংক  ও 

সমসো কেদক উিরদণর প্রসস্ত পে িুদি যাদব।  
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পঞ্চম পলরদেে:  

প্রমাদণর লভলিদয ফায়সািা 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

নোয়পরায়ণযার অসািারণ েৃিাদন্তর আদরকল  লেক িদে এ কয, লযলন কিদনাই 

ককাদনা অমুসলিদমর লবপদক্ষ সুলনিৃালরয প্রমানালি ছাড়া লবচারকাযৃ সঞ্চািন 

করদযন না।  

আবু্দল্লাি ইবন মাসউে রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, লযলন বদিন, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিদছন,  

َ  لَِقَ  ُمْسِلم   اْمِرئ   َماَل  بَِها يِلَْقتَِطعَ  فَاِجر   ِفيَها وَُهوَ  يَِمني   ىلَعَ  َحلََف  َمنْ »  َغْضبَانُ  َعلَيْهِ  وَُهوَ  اّللَّ
ْشَعُث  َفَقاَل  قَاَل 

َ
ِ  ِِفَّ  قَيْس   ْبنُ  اأْل رْض   ايْلَُهودِ  ِمنْ  رَُجل   َوَبنْيَ  بَييِْن  ََكنَ  َذلَِك  ََكنَ  َواّللَّ

َ
 فََجَحَديِن  أ

ْمتُهُ  ُ  َصىلَّ  انلَِِّب   إىَِل  َفَقدَّ ِ  رَُسوُل  يِل  َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ ُ  َصىلَّ  اّللَّ لََك  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ
َ
 قَاَل  بَي نَة   أ

ِ  رَُسوَل  يَا قُلُْت  قَاَل  اْحِلْف  لِلْيَُهوِدي   َفَقاَل  قَاَل  اَل  قُلُْت  نَْزَل  قَاَل  بَِمايِل  َوَيْذَهَب  حَيِْلَف  إًِذا اّللَّ
َ
 فَأ

 ُ ينَ  إِنَّ } َتَعاىَل  اّللَّ ِ ِ  بَِعْهدِ  يَْشرَتُونَ  اَّلَّ ْيَمانِِهمْ  اّللَّ
َ
 «اآْليَةِ  آِخرِ  إىَِل { قَِلياًل  َثَمنًا َوأ

“কয বেলি ককাদনা মুসলিদমর অেৃ-সম্পে আযসাৎ করার উদদ্দদেে লমেো েপে 

কদর কস আল্লাির সমীদপ এমন অবস্থায় িালযর িদব কয, আল্লাি যার ওপর 

রািালিয োকদবন। আে‘আস ইবন কাদয়স135 রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিন, 
                                                           
135. আি-আে‘আস ইবন কাদয়স আি-লকন্দী। েেম লিজরীদয ইসিাম গ্রিদণর জনে লকন্দা 

রাদজের প্রলযলনলি িদয় আদসন। নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মারা যাওয়ার পর 
মুরযাে িদয় লিদয়লছি। অযঃপর আবার ইসিাদম লফদর এদসদছন এবং আবু বকর 
রালেয়াল্লাহু আনহু লনজ কবানদক যার সাদে লববাি কেন। লযলন কালেলসয়োি যুদদ্ধ অংেগ্রিণ 
কদরদছন। আিী রালেয়াল্লাহু আনহুর সাদে লসফ্ফীদনর যুদদ্ধও অংে কনন। অযঃপর আিী 
রালেয়াল্লাহু আনহুর োিাোয বরদণর চলল্লে লেন পর মারা যান। অলিক জানদয কেিুন: 
ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (১/৯৭), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (জীবনী নং ২০৫) 
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আল্লাির কসম! এ া আমার সম্পদকৃই লছি। আমার ও এক ইয়ািূেী বেলির 

সাদে কযৌে মালিকানায় এক িণ্ড জলম লছি। কস আমার মালিকানার অংে 

অস্বীকার কদর বসি। আলম যাদক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

কাদছ লনদয় কিিাম। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আমাদক বিদিন, 

কযামার ককাদনা সাক্ষী আদছ লক? আলম বিিাম, না। যিন লযলন ইয়ািূেীদক 

বিদিন, যুলম কসম কর। আলম যিন বিিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ্ ! কস কযা কসম 

করদব এবং আমার সম্পলি লনদয় কনদব। যিন আল্লাি যা‘আিা (এ আয়ায) 

নালযি কদরন,  

ِينَ  إِنَّ ﴿ ونَ  ٱَّلَّ ََت  دِ  يَشي ِ  بَِعهي ييَمَٰنِِهمي  ٱهللَّ
َ
 [٠٠: عمران ال] ﴾قَلِيالا  َثَمٗنا َوأ

“যারা আল্লাির সদঙ্গ কৃয প্রলযশ্রুলয এবং লনদজদের েপেদক যুেমূদিে লবলক্র 

কদর.....”। [সূরা আদি ইমরান: ৭৭]136 

লনশ্চয় এল  এক লবরি েৃিান্ত..!!  

এল  এমন েু’জদনর মিেকার লববাে, যাদের একজন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সািাবী অনেজন ইয়াহুেী। যারা পরস্পদরর মদিে 

ফায়সািা কদর কেওয়ার জনে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  

আসি। কাদজই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের েু’জদনর 

মাদঝ ককাদনা প্রকার পক্ষপালযত্ব বেযীয েরী‘আদযর লবিান প্রদয়াি করা ছাড়া 

অনে ককাদনা পন্থা অদিষণ কদরন লন। আর এ কক্ষদত্র ইসিামী েরী‘আয বােী 

আে‘আস ইবন কাদয়সদক এ বািেবািকযা আদরাপ কদর কয, কস সাক্ষে ও 

                                                           
136. সিীি বুিারী: (كتاب اخلصومات: باب الكم اخلصوم بعضهم ِف بعض) (িােীস নং ২২৮৫; সিীি 

মুসলিম: ( باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بانلاركتاب اإليمان:  ) িােীস নং ১৩৮। 
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প্রমাণ কপে করদব। যলে কস প্রমাণ ও সাক্ষে উপস্থাপদন বেেৃ িয় যািদি 

লববােীদক এ মদমৃ েপে করদয বিা কয, বােী যার ওপর কয অলভদযাি উিাপন 

কদরদছ কস ঐ অলভযুদি অলভযুি নয়। যিন লববােীর েপেদক সযোয়ন করা 

িদব এবং কস অলভদযাি কেদক অবোিলয পাদব। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর আিয িােীদসর অেৃও যাই। লযলন বদিন,  

ِِع وايْلَِمنْيُ ىلَع َمْن اَنَْكرَ »  «ابْلَي نَُة ىلَع الُمدَّ  

“অলভদযািকারী প্রমাণ কপে করদব। আর (প্রমাণ কপে করদয না পারদি)  কয 

অস্বীকার কদর কস েপে করদব”।     

ইয়ািূেী কয লমেোর আেয় লনদয লবনু্দমাত্রও লিিাদবাি করদব না রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ বোপাদর সমেক জ্ঞায লছদিন। কারণ, যারা 

শুিু মানুদষর সাদে ককন বরং স্বয়ং আল্লাির ওপরই কযা লমেোদরাপ কদর 

অভেস্থ। আল্লাি যা‘আিা বদিন,  

ول ونَ ﴿ ِ  ىلَعَ  َوَيق  مي  ٱليَكِذَب  ٱهللَّ ونَ  َوه  لَم   [٠٥: عمران ال] ﴾ ٧٥ َيعي

“আর যারা কজদন-শুদন আল্লাির প্রলয লমেো বদি।” [সূরা আদি ইমরান, 

আয়ায: ৭৫] 

আর ইয়ািূেী যিন এ কো জানদিা কয সািাবীর কাদছ লনজ মালিকানার স্বপদক্ষ 

ককাদনা সাক্ষে প্রমাণ কনই যার েপদের লভলিদযই লবষয়ল  শুরািা িদব। যিন 

যার মদিে আদরা কবলে ননলযক অবক্ষয় কেিা লেি। অপরলেদক সািাবীও এল  

অনুভব করদিন কয, যার আো বেেৃযায় পযৃবলেয িদয যাদে। কারণ ইয়ািূেী 

কযা লবনা লিিায় লমেো েপে কদর বসদব। কাদজই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
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আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার জনে লকছুই করদয পারদবন না এবং ইয়ািূেীদক 

সুদযাি কেওয়া ছাড়া রাসূদির সামদন আর ককাদনা পেই কিািা োকদব না। 

এল  লক সাবৃজলনন নোয়পরায়ণযা নয় যার এদযা সরি বাস্তবায়ন ককাদনা মানুষ 

কল্পনাও করদয পাদর না?! 

এ াই ইসিাম... । 

এ াই কস আসমানী েীন, যা জলমদন মানব জীবন পলরচািনার জনে এদসদছ...। 

ইলনই আমাদের মিান রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম, লযলন সভেযা 

ও চালরলত্রক নবলেদিে সৃলিকূদির কসরা...। 

ককাদনা ইয়ািূেীর লবপদক্ষ সাক্ষী-প্রমাদণর অভাদব মুসলিদমর োবী প্রযোিোয 

িওয়ার মদযা ঘ না রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবদন শুিু 

একবার নয়; বরং বারবার ঘদ দছ। পৃলেবীদয আদরা গুরুযর কিদিরও সৃলি 

িদয়দছ এবং পূদবৃাি ঘ নার কচদয় কলঠনযর পলরলস্থলযর অবযারণাও িদয়দছ। 

লকন্তু সকি কক্ষদত্রই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রলযলক্রয়া লছি 

একই রকম। ককননা যাাঁর সকি লচন্তা-কচযনার উৎস কযা একই। িমৃ, চলরত্র ও 

নোয়পরায়ণযা যাাঁর মদয এমন লবষয় যা কিদনা লবভি িয় না।   

সািি ইবন আলব িাসমাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বণৃনা কদরন,  

نَّ »
َ
قُوا َخيرَْبَ  إىَِل  اْنَطلَُقوا قَْوِمهِ  ِمنْ  َنَفًرا أ َحَدُهمْ  َووََجُدوا ِفيَها َفتََفرَّ

َ
ي َوقَالُوا قَتِياًل  أ ِ  وُِجدَ  لَِّلَّ

ُ  َصىلَّ  انلَِِّب   إىَِل  فَاْنَطلَُقوا قَاتاًِل  َعِلْمنَا َواَل  َقتَلْنَا َما قَالُوا َصاِحبَنَا َقتَلْتُمْ  قَدْ  ِفيِهمْ   َعلَيْهِ  اّللَّ
ِ  رَُسوَل  يَا َفَقالُوا وََسلَّمَ  َحَدنَا فَوََجْدنَا َخيرَْبَ  إىَِل  اْنَطلَْقنَا اّللَّ

َ
 لَُهمْ  َفَقاَل  الُْكرْبَ  الُْكرْبَ  َفَقاَل  قَِتياًل  أ

تُونَ 
ْ
ْيَمانِ  نَْرَض  اَل  قَالُوا َفيَْحِلُفونَ  قَاَل  بَي نَة   نَلَا َما قَالُوا َقتَلَهُ  َمنْ  ىلَعَ  بِابْلَي نَةِ  تَأ

َ
 فََكرِهَ  ايْلَُهودِ  بِأ

ِ  رَُسوُل  ُ  َصىلَّ  اّللَّ نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ
َ
َدقَةِ  إِبِِل  ِمنْ  ِمائَةً  فَوََداهُ  َدَمهُ  ُيبِْطَل  أ  «الصَّ
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“যার (সািি ইবন আলব িাসমাি-এর) কিাদত্রর একেি কিাক িায়বার িমন 

করি ও যোয় যারা লবলক্ষপ্তভাদব ছলড়দয় পড়ি। যারা যাদের একজনদক 

লনিয অবস্থায় কপি। (িায়বাদর যিন ইয়ািূেীদের আবাস লছি) যাদের কাদছ 

যাদক লনিয অবস্থায় পাওয়া কিি যাদেরদক যারা বিি, কযামরা আমাদের 

সােীদক িযো কদরছ। যারা বিি, আমরা না যাদক িযো কদরলছ, না যার 

রিযোকারী সম্পদকৃ জালন। এরপর যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর কাদছ কিি এবং বিি, কি আল্লাির রাসূি! আমরা িায়বার 

লিদয়লছিাম আর আমাদের একজনদক যোয় লনিয অবস্থায় কপিাম। যিন 

লযলন বিদিন, বাদয়াবৃদ্ধদক বিদয োও। বাদয়াবৃদ্ধদক বিদয োও।137 যারপর 

লযলন যাদেরদক বিদিন, কযামাদেরদক যার িযোকারীর লবরুদদ্ধ প্রমাণ কপে 

করদয িদব। যারা বিি, আমাদের কাদছ ককাদনা প্রমাণ কনই। লযলন বিদিন, 

যািদি ওরা কসম কদর কনদব। যারা বিি, ইহুেীদের কসদম কযা আমাদের 

ককাদনা আস্থা কনই। এ লনিদযর রি মূিেিীন িদয় যাক যা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করদিন না । যাই সেকার একেয উ  প্রোন 

কদর যার রিপণ আোয় করদিন।”138 

আল্লাহু আকবার! এল  কদযা বড় আশ্চযৃজনক ঘ না!!  

সিীি মুসলিদমর বণৃনা মদয এ ঘ নাল  িায়বার উপযেকায় ইয়ািূেীরা 

মুলসিদমের সাদে পরালজয িবার পর ইয়ািূেীরা মুসলিমদের সাদে চুলি 

                                                           
137. কযামাদের মদিে লযলন লসলনয়র যাদক কো বিদয োও। অলিক জানদয কেিুন: ইবন িাজার 

আসকািানী: আি-ফাযহুি বারী (১২/২৩৩,২৩৪) 
138. সিীি বুিারী: (كتاب ادليات: باب القسامة) িােীস নং ৬৫০২; সিীি মুসলিম: ( كتاب القسامة

 িােীস নং ১৬৬৯। (واملحاربني والقصاص وادليات: باب القسامة
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সম্পােন কদর বসবাদসর অনুমলয প্রাপ্ত িবার পদরর ঘ না। স্বভাবযই যিন 

ইয়ািূেীরা েুবৃি অবস্থায় এবং মুসলিমিণ েলিোিী অবস্থাদন লছি। মুসলিমিণ 

চাইদি যাদের এ সামেৃে লছি কয, লনদজদের ককাদনা মযদক কজারপূবৃক 

ইয়ািূেীদের ওপর চালপদয় কেদবন।  

লকন্তু বাস্তবযা পৃলেবী কেদিদছ..!  

ইমাম মুসলিদমর139 বণৃনা মদয, ইয়ািূেী অিুেলসয এিাকায় আবু্দল্লাি ইবন 

সািি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু নামীয় এক আনসার সািাবীদক িযো করা িদিা। 

কসই সাদে মুসলিম লেলবদর প্রক  সংেয় ও সদন্দি সৃলি িদিা কয, ককাদনা 

ইয়ািূেীই যাদক িযো কদরদছ। লকন্তু যাদের কাদছ এ সদন্দদির স্বপদক্ষ ককাদনা 

প্রমাণ লছি না। আর অলভদযাি উিাপদনর কক্ষদত্র সদন্দি কিদনাই সফি িদয 

পাদর না। এজনেই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ককাদনা ইয়ািূেীদক 

ককাদনা িরদণর োলস্তই প্রোন কদরন লন; বরং ইয়ািূেীদের প্রলয শুিুমাত্র এ 

আহ্বান করদিন কয, কযামরা েপে কদর বি কয, কযামরা এ কাজ কর লন। 

এদিন পলরলস্থলযদয আনসারদের মদিে িািাকার রব উঠি। ককননা যারা িুব 

ভাদিা কদর জানদযন কয, ইয়ািূেীরা লমেো েপে করদয লবনু্দ মাত্র লপছপা িদব 

না। এ কারদণ আনসারদের মদিে এ িারণাও নযলর িদয চিি কয, যারা 

যাদের রিপদণর অলিকার িারাদয বদসদছন। আর আনসারদের লবষণ্নযা ও 

                                                           
139. মুসলিম ইবন িাজ্জাজ, আি-ইমাম আি িাদফজ হুজ্জাযুি ইসিাম আবুি িাসান আন-

লনসাবূরী। ২০৫ লিজরীদয যার জম িয়। িােীদসর কসই সিীি গ্রদন্থর (সিীি মুসলিম) 
প্রদণযা অলিকাংে আদিমিণ যাদক সিীি বুিারীর পর সবদচদয় লবশুদ্ধ গ্রন্থ বদিদছন। ২৬১ 
লিজরীদয নাইসাবুদর ইদন্তকাি কদরন। অলিক জানদয কেিুন: ইবনুি আসীর: আিলবোয়া 
ওয়ান-লনিায়া: (১১/৩৩), ইমাম যািাবী: যাযলকরাযুি হুফফায (২/৫৮৮)।   
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প্রমাণিীন োবী রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবচাদর ককাদনা 

প্রভাব কফিদয পাদর লন। লযলন ইয়াহুেীদেরদক জলরমানা করা বা যাদের 

কাউদক লকসাস লিদসদব িযো করা লকংবা ককাদনা প্রকাদরর োলস্ত প্রোদনর 

আদবেন প্রযোিান করদিন। যিন আনসারদের মাদঝ এ অনুভূলয জাগ্রয িদিা 

কয, যারা ক্ষলযগ্রস্থ িদেন। কারণ যাদের িযোকৃয বেলির রদির লবপরীদয 

যারা লকছুই পাদেন না। এমযাবস্থায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

এমন এক বেবস্থা গ্রিণ করদিন যা ককাদনা মানুষ কল্পনাও করদয পাদর না...। 

লযলন লনজ উদেোদি  মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় সম্পে কেদক ঐ আনসারীর রিপণ 

আোয় করার বেবস্থা গ্রিণ করদিন। কযন আনসারদের মন োন্ত িদয় যায় এবং 

ইয়ািূেীদের উপর প্রলযদোি লচন্তা না কদর। কাদজই ইয়ািূেীদের প্রলয শুিু 

সদন্দদির কারদণ েণ্ডাদরাপ করা সম্ভব না িওয়া অবস্থায় ইসিামী রাষ্ট্র কসই 

রিপদণর কবাঝা বিন কদর।  

এ িােীদসর মন্তদবে ইমাম নববী140 বদিন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম এ রিপণ এ জদনে আোয় করদিন কযন সংঘাদযর পে বন্ধ িদয় 

যায় এবং পারস্পলরক সম্পকৃ সংদোলিয িয়।141 লযলন কচদয়দছন সংঘাদযর পে 

                                                           
140. মিীউলদ্দন আবু যাকালরয়া আন-নববী আে-োদমেক্বী আে-োদফ‘ঈ (২৩১-২৭৬ লিজরী)। 

স্বীয় যমানায় বড় ফকীিিদণর অনেযম একজন। লযলন অদনক গ্রন্থ রচনা কদরন যমদিে 
কযগুদিা সমূ্পণৃ করদয কপদরদছন যা কেদক ‘েরদি মুসলিম’ ও ‘আর-রাওজাি’ অনেযম। 
আর কয লকযাবগুদিা লযলন সমূ্পণৃ কদর কযদয পাদরন লন যা কেদক উদল্লিে েরহুি 
মুিাযযাব যা ‘আি-মাজমু‘ঊ’ নাদম নামকরণ করা িয়। এল  লযলন ‘লকযাবুর-লরবা’ পযৃন্ত 
লিিদয কপদরলছদিন। কেিুন: ইবনুি আসীর: আি-লবোয়া ওয়ান-লনিায়া: (১৩/২৮৭)।   

141. আন-নববী: আি-লমনিাজু োরহু সিীি মুসলিম ইবন আি-িাজ্জাজ (১১/১৪৭)। 
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লচরযদর বন্ধ কিাক। কযন আনসাররা রিপণ কপদয় এ লবষয়ল  ভুদি যায় আর 

ইয়ািূেীরাও প্রলযদোদির আযঙ্ক কেদক লনরাপিাদবাি কদর।  

লপ্রয় পাঠক! কেিুন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ পেদক্ষপল  

কদযা মুগ্ধকর ও অভূযপূবৃ!! 

নবম লিজরীদয বনু িানীফার প্রলযলনলি েদির সাদে মুসাইিামাি আি-িানাফী 

(পরবযৃীদয মুসাইিামাযুি কাযযাব নাদম পলরলচলয) যিন মেীনায় আসি যিন 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার বোপাদর কয অবস্থান গ্রিণ কদরন 

কসল  এ ঘ নার কচদয়ও কবলে চমকপ্রে।142  

আবু্দল্লাি ইবন আব্বাস রালেয়াল্লাহু আনহুমা বণৃনা কদরন। লযলন বদিন:  

اُب  ُمَسيِْلَمةُ  قَِدمَ » ِ  رَُسولِ  َعْهدِ  ىلَعَ  الَْكذَّ ُ  َصىلَّ  اّللَّ  يِل  َجَعَل  إِنْ  َيُقوُل  فََجَعَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ
د   ْمرَ  حُمَمَّ

َ
ْقبََل  قَْوِمهِ  ِمنْ  َكثِري   بََش   ِِف  َوقَِدَمَها تَِبْعتُهُ  َبْعِدهِ  ِمنْ  اأْل

َ
ِ  رَُسوُل  إيَِلْهِ  فَأ ُ  َصىلَّ  اّللَّ  اّللَّ

اس   بِْن  قَيِْس  ْبنُ  ثَابُِت  َوَمَعهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ِ  رَُسولِ  يَدِ  َوِف  َشمَّ ُ  َصىلَّ  اّللَّ  قِْطَعةُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ
ْصَحابِهِ  ِِف  ُمَسيِْلَمةَ  ىلَعَ  َوَقَف  َحّتَّ  َجِريد  

َ
تْلَيِن  لَوْ  :َفَقاَل  أ

َ
ْعَطيْتَُكَها َما الِْقْطَعةَ  َهِذهِ  َسأ

َ
 َولَنْ  أ

ْمرَ  َتْعُدوَ 
َ
ِ  أ ْدبَْرَت  َولَِئْ  ِفيَك  اّللَّ

َ
ُ  يَلَْعِقَرنََّك  أ َراكَ  َوإِين   اّللَّ

َ
ِي أَل ِريُت  اَّلَّ

ُ
يُْت  َما ِفيهِ  أ

َ
  َرأ

ِن  ْخرَبَ
َ
بُو فَأ

َ
نَّ  ُهَريَْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َصىلَّ  اّللَّ نَا بَيْنََما قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

َ
يُْت  نَائِم   أ

َ
 يََديَّ  ِِف  َرأ

يِن  َذَهب   ِمنْ  ِسَواَريِْن  َهمَّ
َ
ُنُهَما فَأ

ْ
وِحَ  َشأ

ُ
نْ  الَْمنَامِ  ِِف  إيَِلَّ  فَأ

َ
تْلُُهَما َفَطاَرا َفنََفْختُُهَما اْنُفْخُهَما أ وَّ

َ
 فَأ

اَبنْيِ  َحُدُهَما فَََكنَ  َبْعِدي ََيْرَُجانِ  َكذَّ
َ
اَب  ُمَسيِْلَمةَ  َواآْلَخرُ  الَْعنِِْسَّ  أ  «ايْلََماَمةِ  َصاِحَب  الَْكذَّ

“(ভণ্ড নবী) মুসায়িামা কাযযাব রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

আমদি মেীনায় আসদিা। এদস বিদয িািদিা, মুিাম্মাে যলে যার (মৃযুের) 

পদর কনযৃত্ব আমাদক কেওয়ার অঙ্গীকার কদরন, যািদি আলম যার অনুসরণ 
                                                           
142. ইবন কাসীর: আি-লবোয়া ওয়ান-লনিায়া: (৫/৪৮)  
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করব। কস যার কাওদমর অদনক কিাকজন লনদয় মেীনায় আসদিা। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার লেদক এলিদয় কিদিন। যাাঁর সাদে লছদিন 

সালবয ইবন কায়স ইবন োম্মাস রালেয়াল্লাহু আনহু। যিন নবী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর িাদয লছি কিজুর োিার একল   ুকরা। অবদেদষ লযলন 

সিচর কবলিয মুসায়িামার সামদন লিদয় োমদিন এবং কোবাযৃার এক পযৃাদয় 

বিদিন যুলম যলে (আমার কাদছ এ) নিণে কিজুর ডাদির  ুকরাল ও োলব কর, 

যবু আলম যা কযামাদক কেব না এবং আলম লকছুদযই কযামার বোপাদর আল্লাির 

লবিান িঙ্ঘন করব না। আর যলে যুলম পাশ্চাদয লফদর যাও (অবািে িও), 

যািদি অবেেই আল্লাি কযামাদক ঘাদয়ি করদবন। আর আলম অবেেই মদন 

কলর কয, যা আমাদক স্বদে কেিাদনা িদয়দছ, যা কযামার বোপাদরই কেিাদনা 

িদয়দছ।  

লযলন বদিন, আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম কেদক আমাদের কাদছ বণৃনা কদরদছন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম আরও বদিদছন, আলম ঘুমন্ত লছিাম, এমযাবস্থায় আমার 

কাদছ পৃলেবীর ভাণ্ডারসমূি লনদয় আসা িদিা। যিন আমার িাদয েু’ল  কসানার 

কংকন করদি কেওয়া িদি কস েু’ল  আমার জনে বড় ভারী মদন িদিা এবং 

এগুদিা আমাদক েুলশ্চন্তায় কফিি। যিন আমার কাদছ অিীর মািেদম জানান 

িদিা কয, আলম কযন কস েু’ল র ওপদর ফুাঁক কেই। যিন আলম ফুাঁক লেদি কস 

েু’ল  অন্তলিৃয িদয় কিি। আলম কস েু’ল র বোিো করিাম কস িদিা লমেুেক (ভণ্ড 
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নবী) কয েু’জদনর মাদঝ আলম রদয়লছ (অেৃাৎ) সান‘আ অলিবাসী আসওয়াে 

আি-আনসী এবং ইয়ামামা অলিবাসী মুসায়িামাযুি কাযযাব।”143 

আল্লাহু আকবার। কদযা বড় লবষ্ময়কর ঘ না!! 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কেিদিন কয, এক কিাক যার েযৃ না 

মানার কারদণ ইসিাদম লেক্ষীয িওয়াদক প্রযোিোন করদছ। অেচ যার 

সম্প্রোদয়র সকদিই ইসিাম গ্রিণ কদর লনদয়দছ। অপরলেদক রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ লনদয় এক স্বেও কেদিদছন। আর নবীদের 

স্বে কযা সযেই িদয় োদক। লযলন কেিদিন কয, ঐ বেলি যাাঁর অবযৃমাদন লমেো 

নবুওয়াদযর োবী করদব। যার এ অপকদমৃর ভয়াবিযা ও যার লব্রষালন্তকর 

মযবাদের প্রচার প্রসার ও োওয়াদযর কারদণ সৃি সম্ভাবে লবেৃঙ্খিযার লবষদয়ও 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সমেক জ্ঞায লছদিন। মুসাইিামার 

এদযা সব গুরুযর অপযৎপরযা, কসই সাদে কস সময় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা যদেি ক্ষমযাবান, অপরলেদক কস সময় বনু 

িানীফা ও আরবদের নেনেেো োকার পরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম এদিন পলরলস্থলযদযও যাদক োলস্ত প্রোন বা যাদক প্রলযদরাি প্রলক্রয়া 

গ্রিণ কদরন লন। মেীনায় যার স্বািীনযাদবািদকও িরণ কদরন লন। যার 

অপদচিার জনে যাদক ককাদনা েণ্ডাদরাপও কদরন লন।  

আর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এরূপ করার কারণ িদিা 

লযলন চান লন শুিুমাত্র স্বদের ফিাফদির লভলিদয যার ওপর ককাদনা আদেে 

                                                           
143. সিীি বুিারী: (كتاب املناقب: باب عالمات انلبوة ِف اإلسالم) িােীস নং ৩৪২৪; সিীি মুসলিম: 

 িােীস নং ২২৭৩। (كتاب الرؤيا: باب رؤيا انلِب صىل اهلل عليه و سلم)
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জালর কদরন। কস কারদণই যার লবপদক্ষ প্রকৃয সাক্ষ ে-প্রমাণ ছাড়া ককাদনা 

পেদক্ষপ গ্রিণ কদরন লন। অেচ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

কেদিলছদিন এবং এ লবষদয় যাাঁর সুষ্পি িারণা ও লবশ্বাস লছি কয, মুসায়িামার 

িারা অেূর ভলবষেদয কী অপকমৃ প্রকাে পাদব? লকন্তু শুিুমাত্র উপলস্থয সমদয় 

সাক্ষে-প্রমাণ লবেেমান না োকার কারদণ লযলন মুসায়িামাদক লনরাপদে কছদড় 

লেদিন।  

এমনই লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর অননে 

নোয়পরায়ণযা...। 

ভূপৃদষ্ঠ লবেেমান অপরাপর ককাদনা িরদণর নোয়-লনষ্ঠারই যার সাদে যুিনা িদয 

পাদর না...। 
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ষষ্ঠ পলরদেে: 
এদকর পাদপর কবাঝা অদনে বিন করদব না 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

নোয়পরায়ণযার একল  লেক এ াও লছি কয, লযলন এক জদনর অপরাদির 

কারদণ সামলিকভাদব সকিদক োলস্ত লেদযন না। প্রদযেক কিাদত্রই ভাদিা-মন্দ 

উভয় কেলণর কিাকই রদয়দছ। প্রদযেক েদিই লবশ্বস্ত ও লবশ্বাসঘাযক উভয় 

প্রকৃলযর কিাক োদক। অপরাি যয বড়ই কিাক কিদনাই লযলন একজদনর 

অপরাদির কারদণ অনেদক অলভযুি করদযন না। আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

﴿ ُّ  [٣٣﴾ ]املدثر: ٣٨ِۢس بَِما َكَسَبتي رَهِيَنة  َنفي ك 

“প্রদযেক বেলি যার কৃযকদমরৃ জনে োয়ী।” [সূরা আি-মুদ্দাসলসর, আয়ায: 

৩৮] 

লযলন আদরা বদিন,    

َرىَٰ  َوَل تَ ﴿ خي
 
َر أ [٢٢٤﴾ ]االنعام: زِر  َوازَِرة  وِزي  

“এদকর পাদপর কবাঝা অদনে বিন করদব না।” [সূরা আি-আন‘আম, আয়ায: 

১৬৪] 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবদন এ লবষদয় সবদচদয় স্পি ও 

গুরুত্বপূণৃ ঘ না িদে বীদর মা‘ঊনার144 যুদদ্ধর পদর সািাবী আমর ইবন 

                                                           
144. বীদর মা‘ঊনা। বানূ আদমর ও বানূ সুিাইদমর প্রস্তরময় ভুলমর মাঝামালঝ একল  স্থান। বানু 

সুিাইদমর অলিক লনক বযৃী এবং যাদের মালিকানািীন। ককউ ককউ বদিদছন, এল  মক্কা 
কেদক মেীনার লেদক ওঠার পদে। কসিাদনই রাজী‘-এর ঘ না সংঘল য িয়। কেিুন: 
ইয়াকূয আি-িামাওয়ী: মু‘জামুি বুিোন (১/৩০২)। 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    195 

 

উমাইয়া আে-িমরী145 রালেয়াল্লাহু আনহুর সাদে সংিীি ঘ নাল । পুদরা ঘ নাল  

আনাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বণৃনা কদরদছন, লযলন বদিন, 

نَّهُ »
َ
تَاهُ رِْعل  وََذْكَواُن وَُعَصيَُّة َوَبنُو حَلْيَاَن فََزَعُموا أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ نَّ انلَِِّبَّ َصىلَّ اّللَّ

َ
ْسلَُموا أ

َ
مْ قَْد أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ُهْم انلَِِّبُّ َصىلَّ اّللَّ َمدَّ
َ
وهُ ىلَعَ قَْوِمِهْم فَأ نَس  ُكنَّا  َواْستََمدُّ

َ
نَْصاِر قَاَل أ

َ
بَِسبِْعنَي ِمْن اأْل

اَء حَيِْطبُوَن بِانلََّهاِر َويَُصلُّوَن بِاللَّيِْل فَاْنَطلَُقوا بِِهْم َحّتَّ بَلَُغوا بِْْئَ َمُعونَ  يِهْم الُْقرَّ َة َغَدُروا نَُسم 
 «اَن َوبَيِن حَلْيَاَن بِِهْم َوَقتَلُوُهْم َفَقنََت َشْهًرا يَْدُعو ىلَعَ رِْعل  وََذْكوَ 

“রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  লর‘ি, যাকওয়ান, ‘উসাইয়া 

ও বানু িািইয়ান কিাদত্রর লকছু কিাক এদস বিি, আমরা ইসিাম গ্রিণ কদরলছ 

এবং যারা যাাঁর লনক  যাদের সম্প্রোদয়র কমাকাদবিায় সািাযে প্রােৃনা করদিা। 

যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সির জন  আনসার পালঠদয় 

যাদের সািাযে করদিন। আনাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিন, আমরা যাদের ক্বারী 

নাদম আিোলয়য করযাম। যারা লেদনর কবিায় িাকড়ী সংগ্রি করদযন, আর 

রালত্রকাদি সািাদয মে োকদযন। যারা যাাঁদের লনদয় রওয়ারা িদয় কিি। যিন 

যাাঁরা বীদর মা‘উনা নামক স্থাদন কপৌঁছাদিা, যিন যারা লবশ্বাসঘাযকযা করি 

এবং যাাঁদের িযোকদর কফিি। এ সংবাে কোনার পর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
145. আমর ইবন উমাইয়া আয-যামরী রালেয়াল্লাহু আনহু। রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম লবলভন্ন কাদজ যাদক লনজ প্রলযলনলি বানাদযন। লযলন লছদিন বীরত্ব ও 
সািলসকযার জনে আরদবর িোলযমান বেলি। বীদর মা‘ঊনা িদিা যার প্রেম অলভযান। 
যাদক আ ক কদর পদর কছদড় কেওয়া িয়। ষষ্ঠ লিজরীদয নাজ্জােীর লনক  ইসিাদমর 
োওয়ায পত্র লনদয় যাদক পাঠাদনা িয় এবং কস পত্রল  লযলন লনজ িাদয লিদিন। এ 
কপ্রলক্ষদয নাজ্জােী ইসিাম গ্রিণ কদর কনয়। অলিকযর জানদয: ইবনুি আসীর: উসেুি 
িাবাি (৩/৬৮৯), ইবন িাজর: আি-ইসাবাি (৫৭৬৫)। 
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আিাইলি ওয়াসাল্লাম লর‘ি, যাকওয়ান ও বানু িািইয়ান কিাদত্রর লবরুদদ্ধ কো‘আ 

কদর একমাস যাবয কুনূদয নালযিা পাঠ কদরন।”146 

এল  মুসলিমদের জনে অদনক বড় েূঘৃ না। িাদ্দারীর ফিস্বরূপ সির জন 

সািাবীদক জীবন লেদয িি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মদন এ 

পলরমাণ বেো কপদিন কয, লযলন একমাস যাবৎ কসসব লবশ্বাসঘাযকদের জনে 

বে-কো‘আ কদরদছন। এ িরদণর ঘ না যাাঁর জীবদন এ একল ই। ভাবুন কযা! 

কী পলরমাণ বেো কপদি লযলন েত্রুপক্ষদক অলভোপ লেদয পাদরন..!! 

এ িযোযজ্ঞ কেদক একজন সািাবী শুিু মুলি কপদিন। লযলন িদিন আমর ইবন 

উমাইয়া আে-িামরী রালেয়াল্লাহু আনহু। আদমর ইবন কযাফাদয়ি147 যার মাদয়র 

ওপর একল  কিািাম মুি করার লযম্মা লছি বদি আমর ইবন উমাইয়া 

রালেয়াল্লাহু আনহুদক মুলি লেদয় লেি। আমর ইবন উমাইয়া রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

মেীনায় লফদর আসদিন। কফরার পদে লযলন সির জন সািাবী িযোয় জলড়য 

োকা বানু সুিাইদমর একল  োিা কিাত্র বানু আদমদরর েুই মুেলরকদক কপদয় 

কিদিন। লযলন মদন করদিন কয, এদের িযো করদয পারদি লকছু া িদিও 

সােীদেরদক িযোর প্রলযদোি কনওয়া িদব। যাই এ েু’জনদক িযো কদর 

কফিদিন। পরক্ষদণই যার মদন পড়দিা কয, এরা কযা চুলিবদ্ধ। এদেরদক 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনরাপিা লেদয়দছন। যাই লযলন দ্রুয 
                                                           
146. সিীি বুিারী: (كتاب اْلهاد و السري، باب العون واملدد) িােীস নং ২৮৯৯; আিমে, িােীস 

নং ১৩৭০৭; বায়িাকী, িােীস নং ২৯১৫। 
147. আদমর ইবন কযাফাদয়ি। বানু আদমর কিাদত্রর কনযৃস্থানীয় বেলি। ইসিাদমর োওয়ায 

প্রযোিোন কদরলছি। বীদর মা‘ঊনায় সির জন সািাবী িযোয় জলড়য লছি। রাসূিুল্লাি 
সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার জনে বে-কো‘আ কদরদছন এবং কস কারদণই কস মারা 
যায়।   
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর এদস পুদরা ঘ না 

জানাদিন।  

লপ্রয় পাঠক! চিুন কেলি, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রলযলক্রয়া 

কী লছি..? 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মুহুদযৃর মদিেই সব েুঃি-কি ভুদি 

কিদিন। আদবি, অনুভূলয ও প্রবৃলিদক কঝদড় কফদি লবদবক ও িমৃীয় লবিান 

কাযৃকরী করদয েযী িদয় ওঠদিন। লযলন আমর ইবন উমাইয়া রালেয়াল্লাহু 

আনহুদক বিদিন, যুলম কয েু’জনদক িযো কদর কফদিছ আলম যাদের রিপণ 

আোয় কদর কেব।148 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লনিয েু’জদনর পলরবারদক রিপণ 

আোয় করদয প্রস্তুয িদয় কিদিন..!! 

লযলন কযা এ াও বিদয পারদযন কয, যাদের কিাদত্রর কিাদকরা আমাদের সাদে 

লবশ্বাসঘাযকযা কদর আমাদের সির জনদক িযো কদরদছ, লবলনমদয় আমরা 

যাদের সাদে লবশ্বাসঘাযকযা কদর যাদের েু’জনদক কযা মারদযই পালর। লকন্তু 

না। লযলন এদকর অপরাদির জনে অনেদক োলস্ত কেন লন। কারণ, ‘আদমরী 

েু’বেলি কযা এমন ককাদনা আপরাি কদর লন কযজনে যাদেরদক িযো করা কযদয 

পাদর। আবার রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের সাদে চুলিবদ্ধ। 

যাই যাদেরদক িযো করা ককাদনাভাদবই নবি িয় লন।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জনে সির জন িোযনামা 

সািাবীদক িারাদনার কবেনা ও রাজননলযক সংক ই একমাত্র সংক  লছি না; 

                                                           
148. যাইিা‘ঈ: নাসবুর রায়াি (৪/৩৯৬), ইবন কাসীর: আি-লবোয়াি ওয়ান-লনিায়াি (৪/৮৫)।  
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বরং এর পলরদপ্রলক্ষদয েু’জন মুেলরক িযোর জনে রিপণ আোয় করার কয 

বািে-বািকযা নযলর িদিা এদয আদরকল  অেৃননলযক সংকদ র মুদিামুলি িদয 

িদিা। কারণ, এ ঘ না লছি উহুে যুদ্ধ পরবযৃী কদয়ক মাদসর কভযদর। যিন 

মেীনায় চরম োলরদ্রোবস্থা চিলছি। আবার রিপদণর এ কমা া অংক কজািাড় 

করদয লযলন চুলিবদ্ধযার োলব লনদয়  বনু নািীদরর ইয়ািূেীদের সাদে সাক্ষাৎ 

কদর সািাযে চাইদিন। এদয ইয়ািূেীদের সাদে আদরকল  সংকদ র সৃলি িদয়দছ 

এবং এ সাক্ষাদযর ঘ নাই পরবযৃীদয বানু নািীদরর সাদে যুদদ্ধ লিপ্ত িওয়ার 

কারণ িদয় োলড়দয়দছ।149   

অযীয লকংবা বযৃমাদন এ স্তদরর নোয়পরায়ণযা প্রলযষ্ঠার নযীর লক অনে 

ককাোও ককউ কেিাদয পারদব..?! 

এযলকছুর পরও লক ককউ এ োবী করদয পাদর কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদেরদক সামালজক স্বীকৃলয লেদযন না, সম্মান 

প্রেেৃন করদযন না বা যাদের প্রলয ইনসাফ করদযন না...?!  

আমাদের এসব আদিাচনাদক অদনদকই অলিক কল্পনা বা পূবৃকাদির রূপকোর 

বানাদনা িল্প মদন করদয পাদরন, লকন্তু না। ইসিাম এসব লকছুদক এমনভাদব 

বাস্তদব রূপোন কদর কেলিদয়দছ যা অনে কাদরা িারা স্বদেও কল্পনা করা সম্ভব 

নয়।  

                                                           
149. সিীি বুিারী: ( كتاب املغازي، باب حديث بين انلضري وِمرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إيلهم يق

 :অলিকযর জানদয: যাবারী (دية الرجلني وما أرادوا من الغدر برسول الل صىل اهلل عليه وسلم
যারীিুি উমালম ওয়ািমুিূক (২/৮৩), ইবন কাসীর: আি-লবোয়াি ওয়ান-লনিায়াি 
(৪/৮৪)।  
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বানু আদমর কিাদত্রর েু’জন মুেলরদকর লনিয িওয়া এবং এ বোপাদর রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর পেদক্ষদপর এ ঘ নাদক লবোি সমুদদ্রর মাদঝ 

এক কফা া পালনর নোয়ই মদন িদব। যাাঁর ঐ আচরদণর সাদে যুিনা করদি কয 

আচরণ লযলন মক্কা কেদক লবযালড়য িদয় মেীনা পাদন লিজরয করার সময় 

মক্কাবাসীর আমানদযর মাদির বোপাদর কদরদছন। 

ঘ না সবারই জানা। লকন্তু প্রদয়াজন িভীর লচন্তা ও অনুিাবদনর...। 

মক্কাবাসীদের রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বেযীয অনে কাদরা 

প্রলযই পলরপূণৃ আস্থা ও লবশ্বাস লছি না। ফদি সকদিই লনদজদের অেৃকলড় ও 

লবলভন্ন লজলনষপত্র যাাঁর কাদছই আমানয রািদযা। ককাদনা অলযরঞ্জন নয় 

বাস্তদবই লযলন লছদিন মিা লবশ্বস্ত ও সযেবােী। এমনলক কুরাইে কযৃৃক  

নানাভাদব কলঠন লনযৃাযন করা এবং যাাঁদক জােুকর, লমেুেক, িণক, কলব 

ইযোলে লবদেষদণ লবদেষালয়য করার পরও যারা লনয়লময যাদের িন-সম্পদের 

আমানয যাাঁর কাদছই রািদযা। আর লযলনও যাদের পক্ষ কেদক প্রচণ্ড 

লবদরালিযা ও েত্রুযা চিাকািীন সমদয়ও যাদের সম্পে লিফাযদযর গুরুোলয়ত্ব 

পািন কদর কিদছন। 

অযঃপর এদস কিদিা মেীনায় পালড় জমাদনার পািা। 

কাজ-কমৃ, ঘর-বালড় ও িন-সম্পে সব যোি করার পািা। 

কুরাইদের পক্ষ কেদক যুিুম-লনযৃাযন চুড়ান্ত পদবৃ এদস কেেযোদি বািে করার 

পািা।  

অসভেযা ও অমানলবকযার সবৃসীমা অলযক্রান্ত িওয়ার পািা।  
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এক মিা যিনাোয়ক পলরস্থলযর 

মুদিামুলি িদিন। যাাঁর লনজ মাযৃভূলম, পৃলেবীর সবদচদয় লপ্রয় ভূিণ্ড ‘মক্কা’ 

যোদির লবরি যিণা। কযমন, লবোয়কাদি মক্কানিরীদক িক্ষে কদর লযলন 

বদিদছন: “আলম জালন যুলম আল্লাির সৃি সবদচদয় উিম ভূলম এবং আমার 

সবদচদয় লপ্রয় ভূলম। কযামার অলিবাসীরা যলে কবর কদর না লেয যািদি আলম 

কযামাদক কছদড় কযযাম না।”150 

এযসব বেো-কবেনার পদরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সম্ভাবে 

সদবৃািম পন্থায় নোয়পরায়ণযা প্রলযষ্ঠার কচিা কদর কিদিন। লযলন সকি িলেয 

সম্পে আিী ইবন আবু যালিব রালেয়াল্লাহু আনহুর লনক  করদি যাদক এ 

আদেে লেদয় কিদিন কয, সবগুদিা সম্পে পাওনাোরদের লনক  কপৌঁদছ কেওয়ার 

বেবস্থা করদব। আিী রালেয়াল্লাহু ‘আনহু লযন লেন মক্কায় অবস্থান কদর সকি 

আমানয মালিকদের লনক  কপৌঁদছ লেদয় কিদিন।151  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বেযীয অনে কাদরা িারা এ িরদণর 

উিম চলরত্র ও পূণৃ নোয়পরায়ণযা প্রলযষ্ঠা সম্ভব িদয পাদর -এ া আলম লবশ্বাস 

কলর না। 

                                                           
150. লযরলমযী: আবু্দল্লাি ইবন আেী আয-যুিরী কেদক, িােীস নং ৩৯২৫। আবু ঈসা বদিদছন, 

িােীসল  িাসান িারীব সিীি। আিমে, িােীস নং ১৮৭৩৭। আে-োরমী, িােীস নং 
২৫১০। মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ৫২২০। আন-নাসায়ী: আস-সুনানুি কুবরা, িােীস 
নং ৪২৫২। লমেকায, িােীস নং ২৭২৫। আিবানী বদিদছন, িােীসল  সিীি। কেিুন: 
সািীহুি জাদম‘ (৭০৮৯)। 

151. ইবন কাসীর: আস-সীরাযুন নাবলবয়োি (২/২৭০), ইবন লিোম: আস-সীরাযুন নাবলবয়োি 
(২/২১), কমাবারকপুরী: আর-রািীকুি মািযূম (১২১)। 
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এমন পলরলস্থলযদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর স্থাদন অনে কয 

ককউ িদি আমানদযর এ মািগুদিা আযসাৎ কদর কফিার জনে ককাদনা না 

ককাদনা একল  অপবোিো োাঁড় কলরদয় কফিয এবং কসগুদিা যোযে মালিকদের 

লনক  আদেৌ কপৌঁদছ লেয না।   

ককউ ককউ এ বোিো লেয কয, যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

ঘর-বালড় িন-সম্পে সব েিি কদর লনদয়দছ। লবলনমদয় যাদের আমানদযর 

মািগুদিা কফরয না কেওয়া কযা অনোয় িওয়ার কো না...। 

আবার ককউ বিয কয, যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক স্বদেে 

যোদি বািে কদরলছি...। 

ককউ বিয, যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রাণ নাদের 

ষড়যি কদরলছি। এমনলক ষড়যি প্রায় বাস্তবায়নও িদয চদিলছি। যলে না 

লযলন কেষ মুহুদযৃ মু’লজযার মািেদম যাদের ফাাঁে কভে কদর কবলরদয় না 

কযদযন...। 

ককউ বিয কয, এ সম্পে আল্লাির রাস্তায় ইসিাদমর প্রচার প্রসাদর বেয় করা 

িদব। লবদেষ কদর মেীনার প্রােলমক লেনগুদিাদয এর কবে প্রদয়াজনও লছি...। 

িোাঁ, আপলন যা ইো বোিো করদয পাদরন; লকন্তু আপলন যিন বেলিিয লচন্তা ও 

লনজস্ব প্রবৃলির চালিো বাে লেদয় লনরদপক্ষভাদব বাস্তবযার প্রলয িক্ষে করদবন 

যিন বুঝদয পারদবন কয, এসব বোিো-লবদিষণ ককাদনাল ই গ্রিণদযািে নয়। 

আমানদযর সম্পেগুদিা লনলেৃি লকছু কিাদকর বেলি-স্বাদেৃর সাদে সমৃ্পি। যারা 

পূণৃ লিফাযদয রািার েদয/ৃচুলিদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

লনক  আমানয করদিলছি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামও লনদজর 
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সম্পদের কচদয়ও যত্ন ও লনরাপিার সাদে কসগুদিা সংরক্ষণ করদযন। যাই 

পলরস্থলয যাই কিাক এবং যাদের পক্ষ কেদক লনযৃাযদনর মাত্রা কয পযৃাদয়ই 

কপৌঁছুক লযলন যাদের সম্পেগুদিা আযসাৎ কদর কফিদয বা যাদের সাদে 

লবশ্বাসঘাযকযা করদয পাদরন না। যাাঁর প্রাণনাদের যেবীরকারীদের অপরাদির 

কারদণ যারা যাাঁদক লবশ্বাস কদর আমানয করদিলছি যাদেরদক োলস্ত না কেওয়াই 

িদিা নোয়পরায়ণযার োবী।  

যারা মে িদয় আদছ যাাঁর প্রাণ নাদের যেবীদর...। 

আর লযলন বেস্ত িদয় কিদিন যাদের আমানয রক্ষায়...। 

যারা রদয়দছ লবশ্বাসঘাযকযার চুড়ান্ত পযৃাদয়...। 

আর লযলন আদছন লবশ্বস্তযার উচ্চ লেিায়...। 

যারা িদিা মুেলরক...। 

আর লযলন িদিন জিৎসমূদির রদবর কপ্রলরয রাসূি (সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম)...। 

যাাঁর মাদঝ ও যাদের মাদঝ আসমান-জলমদনর ফারাক....। 

আদরা কসৌন্দদযৃর বোপারল  িদিা, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

এসব আচরণ কৃলত্রমযা বা অনুগ্রি প্রকাদের জনে করদযন না..। 

লযলন সোচরণ ও নোয়পরায়ণযা প্রলযষ্ঠা এজনে করদযন না কয, চালরলেদক যার 

সুনাম সুিোলয ছলড়দয় পড়ুক। সকদিই যাদক বািবা লেক...। 

যাাঁর কলব ও সালিলযেক লেষেদেরদক লযলন যাাঁর প্রেংসা ও গুণিান কদর সালিযে 

লকংবা কলবযা রচনা করদযও বদিন লন...। 
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আল্লাি যাাঁদক মিৎ চলরদত্রর বলিঃপ্রকাে ঘ াদয আদেে কদরদছন। এ আদেেই 

যাাঁদক উপদরাি সব লচন্তা ভুলিদয় লেদয়দছ। লযলন শুিু আল্লাির আদেে 

পািনাদেৃ যাাঁরই জনে একান্ত ও একলনষ্ঠভাদব এসব আচরণ করদযন। এজনে 

আল্লাির বান্দাদের লনক  লযলন ককাদনারূপ প্রলযোন, কৃযজ্ঞযা জ্ঞাপন ও 

সুনাম-সুিোলয লকছুরই আো করদযন না। 

سي  َما   ق لي ﴿
َ
مي أ ر   ِمني  َعلَييهِ  ل ك  جي

َ
نَا   َوَما   أ

َ
َتَك ِفِّيَ  ِمنَ  أ يم   [٣٢: ص] ﴾٨٦ ٱل

“বিুন, ‘এর লবলনমদয় আলম কযামাদের কাদছ ককাদনা প্রলযোন চাই না আর 

আলম ভানকারীদের অন্তভুৃি নই।’’ [সূরা কসায়াে, আয়ায: ৮৬] 

 

 فصل امهلل عليك و سلم يا إمام العادلني، و سيد انلبيني واملرسبني.
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সপ্তম পলরদেে: 
অযেন্ত লবরািভাজনদের সাদেও নোয়পরায়ণযা 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর অননে নোয়পরায়ণযার আদরকল  

েৃিান্ত িদে, অপরাি যয মারাযকই কিাক না কেন লযলন কাউদক োলস্ত প্রোদনর 

কক্ষদত্রও ইনসাদফর সীমা আলযক্রম করদযন না। যাাঁর ও মুসলিমদের অলিকার 

িরদণর বোপাদর ককউ যয বড় সীমািঙ্ঘনই করুক না ককন।   

উবাই ইবন কা‘আব বণৃনা কদরন, “উহুে যুদদ্ধ আনসারদের ৬৪ জন এবং 

মুিালজরদের ছয়জন োিাোয বরণ কদরন। যাদের মদিে িামযাি রালেয়াল্লাহু 

আনহুও লছদিন। সবকল  িাদেরই অঙ্গ-প্রযদঙ্গর লবকৃলয সািন কদর কফিা িয়। 

আনসাররা বিদিন, ‘যলে ককাদনা লেন আমাদের িাদয এমন সুদযাি আদস 

যািদি আমরাও কেলিদয় ছাড়দবা’।”  

যিন মক্কা লবজয় িদয় কিি আল্লাি যা‘আিা আয়ায নালযি করদিন, 

َِٰبِيَن  ًَعَقبيت مي َفَعاقِب وا بِِمثيلِ  ِإَوني ﴿ وََخريي  ل ِلصَّ ت مي لَه  َولَئِن َصَبي وقِبيت م بِهِۦ  ﴾]انلحل: ١٢٦َماع 
٢١٢] 

“আর যলে কযামরা প্রলযদোি গ্রিণ কর, যদব ঐ পলরমাণ প্রলযদোি গ্রিণ 

করদব, কয পলরমাণ কযামাদেরদক কি কেওয়া িয়। যলে সবর কর, যদব যা 

সবরকারীদের জদনে উিম।” [সূরা আন-নািি, আয়ায: ১২৬] 

এক বেলি বদি উঠদিন, ‘আজদকর পদর ককাদনা কুরাইে োকদব না’। উবাই 

ইবন কা‘আব কেদক বলণৃয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বিদিন, 

 «أربعة إل القوم عن كفوا»
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“(কুরাইদের) চারজন বেযীয আর কাউদক িযো করদব না।”152 

উহুে যুদদ্ধর এ কলঠন মুসীবয এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

মদন এয মারাযক আঘায প্রালপ্তর পদরও লযলন শুিু আল্লাির লবিানই বাস্তবায়ন 

করদিন। ককাদনা প্রকার বাড়াবালড়র অনুমলয লেদিন না। নূেনযম 

সীমািঙ্ঘনদকও কমদন লনদিন না।  

আর এ আয়াদযর অবযরদণর কপ্রক্ষাপ  সম্পদকৃ কলেয আদছ কয, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম উহুদের লেন আপন চাচা িামযাি রালেয়াল্লাহু 

আনহুর লবকৃয িাে কেদি বদিলছদিন, ‘আমরা অবেেই যাদের সিরল  িাদের 

লবকৃলয সািন কদর ছাড়দবা’।153 ফযহুি বারীদয আল্লামা ইবন িাজার এল দক 

েুবৃি বদিদছন।154 এবং পূদবৃর কয িােীদস এ লবষদয়র উদল্লি রদয়দছ কয, 

আয়াযল  নালযি িদয়দছ উহুে যুদদ্ধর সময় নয়, মক্কা লবজদয়র লেন; কস 

িােীসল ও এ মদযর সাদে সাংঘলষৃক। আর কযমনল  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর স্বভাবও এমন লছি না কয, লযলন আদবিযালড়য িদয় এ 

িরদণর মন্তবে করদয পাদরন। আবার এ মদযর িােীসল দক যলে সিীিও িদর 

                                                           
152. লযরলমযী, িােীস নং ৩১২৯; ইবন লিব্বান, িােীস নং ৪৮৭; মুসযােরাদক িালকম, িােীস 

নং ৩৩৬৮; বায়িাকী: শু‘আবুি ঈমান, িােলস নং ৯৭০৪; নাসায়ী: আস-সুনানুি কুবরা, 
িােীস নং ১১২৭৯। ইমাম লযরলমযী বদিদছন, এল  িারীব িােীস। িালকম বদিদছন, এল  
লবশুদ্ধ সনদের িােীস। েু’জদনর ককউই এর যািরীজ কদরন লন। ইমাম যািবীও ঐকেময 
কপাষণ কদরদছন। আিবানী বদিদছন, এল  লবশুদ্ধ সনদের িােীস।  

153. মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ৪৮৯৪। ইমাম যািাবী ‘যািিীস’ গ্রদন্থ, আল্লামা িায়সামী 
‘মাজমাউয যাওয়াদয়ে’ গ্রদন্থ আল্লামা নাসীরুদ্দীন আিবানী ‘আস-লসিলসিাযুয ি’য়ীফাি’ 
গ্রদন্থর ৫৫০ পৃষ্ঠায় এ িােীদসর বণৃনাকারী সাদিি ইবন বেীরদক েুবৃি বদিদছন। 

154. ইবন িাজার: ফযহুি বারী (৭/৩৭১)। 
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কনওয়া িয় যািদিও বিদবা কয, সিরল  িাদের লবকৃলয সািন করার মন্তবেল  

লছি যাাঁর সামলয়ক লচন্তা কেদক যা কুরআদনর আয়ায নালযদির পর স্থালয়ত্ব পায় 

লন। কারণ, লযলন লছদিন পলবত্র কুরআদনরই বাস্তব অনুেীিন কক্ষত্র। আর লযলন 

ককাদনা লসদ্ধান্ত গ্রিণ করার পর যলে যার লবপরীদয এর কচদয় ভাদিা লকছু 

কেিদযন যািদি প্রেম লসদ্ধান্ত যোি করদযন এবং যা অলিক সলঠক ও সুন্দর 

যাই করদযন। আবু হুরাইরা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন, 

 «من حلف ىلع يمني، فرأى غريها خريا منها،فليأت اَّلي هوخري،ويلكفرعن يمينه»

“কয বেলি ককাদনা লবষদয় কসম িায়, পদর যার লবপরীযল দক যা কেদক উিম 

মদন কদর, কস কযন যা কদর কফদি এবং লনদজর কসদমর কাফফারা কেয়।”155 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবস্ময়কর নোয়পরায়ণযার 

আদরকল  েৃিান্ত িদে, লযলন যাদেরদক অযোলিক অপছন্দ করদযন যাদের 

প্রলযও ককাদনা প্রকার আলবচার করা কেদক লবরয োকদযন। এ বোপাদর লযলন 

কুরআদনর এ কমৌলিক আয়াযদক িক্ষে রািদযন, 

مي َشَن َوَل ﴿ ِدل وا   ََييرَِمنَّك  لَّ َتعي
َ
ى أ ٍم ىلَعَ  [٣ :دةالمائ] ﴾ان  قَوي

“ককাদনা সম্প্রোদয়র প্রলয েত্রুযা কযন কযামাদেরদক ককাদনা ভাদব প্রদরালচয না 

কদর কয, কযামরা ইনসাফ কদরব না।” [সূরা আি-মাদয়ো, আয়ায: ৮] 

                                                           
155. সিীি মুসলিম: (كتاب األيمان، باب من حلف يمينا، فرأى غريها خريا منها) িােীস নং 

১৬৫০। আবু োঊে, িােীস নং ৩২৭৪। লযরলমযী, িােীস নং ১৩৫০। নাসায়ী, িােীস নং 
৩৭৮১। ইবন মাজাি, িােীস নং ২১০৮। মুসনাদে আিমে, িােীস নং ৮৭১৯।  
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এ আয়াদযরই বাস্তব প্রলযফিন আমরা মুসায়িামা কাযযাদবর েূযিদয়র সাদে 

আিাপকাদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  কেিদয 

কপদয়লছ।  

েূযিয় স্পি বদিদছ কয, যারা মুসায়িামা কাযযাবদক নবী লিসাদব স্বীকার কদর 

এবং যার মযােেৃ কমদন চদি। এক কোয় স্বদঘালষয মুরযাে। যাদের িযো 

কদর কফিার লবিান রদয়দছ। আবু্দল্লাি ইবন মাসঊে কেদক বলণৃয, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিদছন, 

 بإحدى إال اهلل رسول أين و اهلل إال إاله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل وال»

 «للجماعة املفارق دلينه واتلارك بانلفس، وانلفس الزاين، اثليب: ثالث

“কয বেলি এ সাক্ষে কেয় কয, আল্লাি বেযীয আর ককাদনা ইিাি কনই এবং আলম 

আল্লাির রাসূি যাদক লযন কারণ বেযীয িযো করা নবি নয়।  

এক. লববালিয লযনাকারী।  

েুই. প্রাদণর লবলনমদয় প্রাণ।  

লযন. িমৃযোিী েি পলরিারকারী।”156 

এ িদিা িমৃযোিী েি পলরিারকারীর ের‘ঈ লবিান। এ েূযিয় শুিু স্বিমৃ যোি 

ও েি পলরিারই কদর লন; বরং মানুদষর মাদঝ লফযনা সৃলি কদর কবড়াদে এবং 

মুসায়িামার মযােদেৃর প্রলয অনেদেরদক োওয়াযও লেদে।  শুিু যাই নয়, 

আদরা একিাপ এলিদয় যারা এদসদছ নবুওয়াযদক ভািাভালি লকংবা রেবেি 
                                                           
156. সিীি বুিারী: (كتاب ادليات، باب قول اهلل تعاىل "أن انلفس بانلفس) িােীস নং ৬৪৮৪; 

সিীি মুসলিম: )املسلم دم به يباح ما باب القسامة، كتاب(  িােীস নং ১৬৭৬ েব্দ 

মুসলিদমর। 
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কদর কনওয়ার বোপাদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে ের 

কষাকলষ করদয।   

ককউ যলে প্রবৃলির অনুসারী িদয় জীবন যাপন কদর এবং নোয়পরায়ণযা ও 

েরী‘আদযর লবিাদনর প্রলয িক্ষে না করদি শুিু লনজ স্বােৃ লচন্তা কদর যািদি 

এদিন পলরলস্থলযদয এ েূযিয়দক িযো কদর কফিা যার জনে আবেেকীয় 

বোপার িদয় োাঁড়ায়। লকন্তু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ িরদণর 

অসািারণ পলরলস্থলযদযও েূযিদয়র প্রাণ রক্ষা করদিন। কারণ, যারা লছি েূয 

বা প্রলযলনলি। কস সময় লবদশ্বর ককাোও েূয িযোর প্রচিন লছি না। ইসিামী 

েরী‘আযও পৃলেবীর এ প্রোদক স্বীকৃলয লেদয়দছ এবং বিাি করদিদছ। েূযিয়দক 

সদম্বািন কদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, 

 «أعناقكما لرضبت تقتل ال الرسل أن ال لو واهلل أما»

“কজদন করদিা, আল্লাির েপে! যলে েূয িযো না করার প্রচিন না োকদযা 

যািদি আলম অবেেই কযামাদের েু’জদনর িেৃান উলড়দয় লেযাম।”157 

কেিুন, এ েূয-েদয়র স্ব-িমৃ যোি কদর কালফর িদয় যাওয়া এবং যাদের  এ 

িরদণর অসভে আচরণ ককাদনা লকছুই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লামদক যাদের ওপর অলবচার লকংবা বাড়াবালড় করার লেদক লনদয় কযদয 

পাদর লন; বরং লযলন যাদেরদক লনরাপিা লেদিন। যাদের সাদে উন্নয  

ননলযকযা প্রেেৃন করদিন। অদনক েত্রু কালফররা না মানদিও লযলন েূয িযো 

না করার প্রাচীন রীলযর প্রলয িভীর েদ্ধা কেলিদয় কস রীলযর ওপর অ ি 
                                                           
157. সুনান আবু োঊে, িােীস নং ২৭৬১; মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ২৬৩২; আিমে, 

িােীস নং ১৬০৩২। আল্লামা নাসীরুদ্দীন আিবানী বদিদছন, এল  িাসান িােীস। কেিুন: 
সািীহুি জালম‘ (১৩৩৯)। 
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রইদিন। স্বয়ং মুসায়িামা কাযযাব লনদজ যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর এক েূয িাবীব ইবন যায়ে158 রালেয়াল্লাহু আনহুদক বাদি কপি 

যিন যাদক কমদর যার িাে ককদ   ুকরা  ুকরা কদর কফদিলছি। 

বাস্তবযা আর কদযা অলিক কেদক অলিকযর স্পি িওয়ার বালক আদছ..?! 

ইসিামী লবলি-লবিান ও অনোনে রীলয-নীলযর লবরা  পােৃকে সকদিই বুঝুক..! 

আসমানী আইন ও মানব-রলচয মযােদেৃর মিেকার বেলযক্রমিমৃী েূরত্ব সবাই 

অনুিাবন করুক...!! 

উপসংিাদর আমরা এ গুরত্বপূণৃ অিোয় যো অমুসলিমদের সাদে নোয়পরায়ণযা 

লবিাদন যাাঁর কমৃপন্থা সম্পদকৃ সবদচদয় লবস্ময়কর ঘ নাল র অবযারণা করদয 

চাই। যা িদে িায়বার লবজদয়র পর ইয়ািূেী সম্প্রোয় কযৃৃক রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক লবষ প্রদয়াদি িযো প্রদচিার ঘ না। আবু 

হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, লযলন বদিন, 

ا» ْهِديَْت  َخيرَْبُ  فُِتَحْت  لَمَّ
ُ
ُ  َصىلَّ  لِلنَِِّب   أ  َصىلَّ  انلَِِّبُّ  َفَقاَل  ُسمي  ِفيَها َشاة   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

 ُ  َسائِلُُكمْ  إِين   َفَقاَل  َلُ  َفُجِمُعوا َيُهودَ  ِمنْ  ُهنَا َها ََكنَ  َمنْ  إِيَلَّ  امْجَُعوا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

ء   َعنْ  ْنتُمْ  َفَهْل  ََشْ
َ
ُ  َصىلَّ  انلَِِّبُّ  لَُهمْ  قَاَل  َنَعمْ  َفَقالُوا َعنْهُ  َصاِديِقَّ  أ  َمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

بُوُكمْ 
َ
بُوُكمْ  بَْل  َكَذْبتُمْ  َفَقاَل  فُاَلن   قَالُوا أ

َ
ْنتُمْ  َفَهْل  قَاَل  َصَدقَْت  قَالُوا فُاَلن   أ

َ
 َعنْ  َصاِديِقَّ  أ

                                                           
158. িাবীব ইবন যায়ে আি-আনসারী আন-নাজ্জারী। রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

যাদক ইয়ামামায় মুসায়িামা কাযযাদবর লনক  পাঠাদিন। মুসায়িামা যিন যাদক প্রে করি 
কয, যুলম লক এ া লবশ্বাস কর কয, মুিাম্মে আল্লাির রাসূি? লযলন বিদিন, িোাঁ। এরপর প্রে 
করি, যুলম লক এ া জান কয, আলম আল্লাির রাসূি? লযলন বিদিন, আলম বলির, আলম 
কযামার কো শুলন না। এ উির শুদন যাদক েিীে কদর কফিা িয়। অলিকযর জানদয- 
ইবন িাজর: আি-ইসাবাি (১৫৮০), ইবন সা‘ে: আয-যাবাকাযুি কুবরা (১/৩২৮), ইবনুি 
আসীর: উসেুি িাবাি (১/৫০৪)। 
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ء   لُْت  إِنْ  ََشْ
َ
بَا يَا َنَعمْ  َفَقالُوا َعنْهُ  َسأ

َ
 َعَرْفتَهُ  َكَما َكِذَبنَا َعَرفَْت  َكَذْبنَا َوإِنْ  الَْقاِسمِ  أ

بِينَا ِِف 
َ
ْهُل  َمنْ  لَُهمْ  َفَقاَل  أ

َ
 انلَِِّبُّ  َفَقاَل  ِفيَها ََتْلُُفونَا ُثمَّ  يَِسرًيا ِفيَها نَُكونُ  قَالُوا انلَّارِ  أ

ُ  َصىلَّ  ِ  ِفيَها اْخَسئُوا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ بًَدا خَنْلُُفُكمْ  اَل  َواّللَّ
َ
ْنتُمْ  َهْل  قَاَل  ُثمَّ  فأ

َ
 َصاِديِقَّ  أ

ء   َعنْ  تْلُُكمْ  إِنْ  ََشْ
َ
بَا يَا َنَعمْ  َفَقالُوا َعنْهُ  َسأ

َ
اةِ  َهِذهِ  ِِف  َجَعلْتُمْ  َهْل  قَاَل  الَْقاِسمِ  أ  الشَّ

ا رَْدنَا قَالُوا َذلَِك  ىلَعَ  َْحَلَُكمْ  َما قَاَل  َنَعمْ  قَالُوا ُسمًّ
َ
يحُ  ََكِذبًا ُكنَْت  إِنْ  أ  ُكنَْت  َوإِنْ  نَْسرَتِ

كَ  لَمْ  نَِبيًّا  « .يرَُضَّ

“িায়বার যিন লবজয় িয়, যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

লনক  িােীয়াস্বরূপ একল  (ভুনা) বকরী কপ্রলরয িয়। এর মদিে লছি লবষ। 

যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন, এিাদন যয ইয়ািূেী 

আদছ আমার কাদছ যাদের জমাদয়য কর। যার কাদছ সবাইদক জমাদয়য করা 

িদিা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের সদম্বািন কদর বিদিন, 

আলম কযামাদের লনক  একল  লবষদয় জানদয চাই, কযামরা লক কস লবষদয় 

আমাদক সযে কো বিদব? যারা বিি: িোাঁ, কি আবুি কালসম। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, কযামাদের লপযা কক? যারা বিি, 

আমাদের লপযা অমুক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, 

কযামরা লমেো বদিছ; বরং কযামাদের লপযা অমুক। যারা বিি, আপলন সযে 

বদিদছন ও সলঠক বদিদছন। এরপর লযলন বিদিন, আলম যলে কযামাদের 

লনক  আর একল  প্রে কলর, যা িদি লক কযামরা কস বোপাদর আমাদক সযে 

কো বিদব? যারা বিি, িোাঁ, কি আবুি কালসম! যলে আমরা লমেো বলি যদব 

কযা আপলন আমাদের লমেো কজদন কফিদবন, কযমলনভাদব কজদনদছন আমাদের 

লপযার বোপাদর। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের 

বিদিন, জািান্নামী কারা? যারা বিি, আমরা কসিাদন অল্প লেদনর জদনে 
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োকদবা। যারপর আপনারা আমাদের স্থিালভলষি িদবন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, কযামরাই কসিাদন িালঞ্চয িদয় োদকা। আল্লাির 

কসম! আমরা কিনও কসিাদন কযামাদের স্থিালভলষি িদবা না। এরপর 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের বদিন, আলম যলে কযামাদের 

কাদছ আর একল  লবষদয় প্রে কলর, যদব লক কযামরা কস বোপাদর আমার কাদছ 

সযে কো বিদব? যারা বিি, িোাঁ। যিন লযলন বিদিন, কযামরা লক এ বকরীর 

মদিে লবষ লমলেয কদরছ? যারা বিি: িোাঁ। লযলন বিদিন, লকদস কযামাদের এ 

উিুদ্ধ কদরদছ? যারা বিি: আমরা কচদয়লছ, যলে আপলন (নবুওয়াদযর োবীদয) 

লমেোবােী িন, যদব আমরা আপনার কেদক মুলি কপদয় যাব। আর যলে আপলন 

সযে নবী িন, যদব এ লবষ আপনার ককাদনা ক্ষলয করদয পারদব না।”159 

এিাদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ককাদনারূপ প্রযলক্রয়ােীি 

আচরণ না কদর অযেন্ত িীরযার সাদে যাাঁর প্রাণনাদের ষড়যদি লিপ্ত োকা   

ইয়ািূেীদের লনক  কেদক আদি ঘ নাল  যাচাই করদিন। যাদের লবরুদদ্ধ প্রমান 

সাবেস্ত করদিন। এমনলক যারা লনদজরাই স্বীকার করি কয, িযো প্রদচিায় যারা 

জলড়য লছি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ াও িুদজ কবর 

করদিন কয, এসব ইহুেীরা এক ইয়ািূেী মলিিাদক আদেে কদরদছ কয, কস কযন 

একল  ভুনা করা বকরীর মদিে লবষ লমলেদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লনক  লনদয় যায়। পুরুষরা িদিা হুকুদমর আসামী। আর কয 

বাস্তবায়ন কদরদছ কস িদিা একজন নারী।  

                                                           
159. সিীি বুিারী: (كتاب الطب، باب ما يذكر ِف سم انلِب صىل اهلل عليه وسلم) িােীস নং 

২৯৯৮; সুনান আবু োঊে, িােীস নং ৪৫০৮; আিমে, িােীস নং ৯৮২৬।  
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লপ্রয় পাঠক! এ ঘ নায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রলযলক্রয়া 

জানার আদি এক মূহুযৃ এক ু ভাবুন কযা এ িরদণর ঘ না যলে পৃলেবীর অনে 

ককাদনা রাজা-বােোি, কনযা-কনত্রী ও আমীর-উমারাদের কবিায় ঘ দযা যািদি 

যাদের প্রলযলক্রয়া কী োড়ায...?! এ িরদণর পলরলস্থলযদয ঘ নার উদদ্দািা, 

পরামেৃোযা, আদেেোযা, বাস্তবায়নকারী, অবিয বেলিসি এদিন ঘ নার 

সাদে প্রযেক্ষ লকংবা পদরাক্ষভাদব জলড়য সকিদকই িযোর আদেে কেওয়া ছাড়া 

আর ককাদনা লকছুই ককউ ভাবদয পারদযা না। কিদনা কিদনা এ িরদণর 

অপরাদি অপরািী বেলির কিা া এিাকা জুদড় িণ-কগ্রফযার চালিদয় কেওয়া 

িয়। ককাদনা অলযরঞ্জন নয়; এ াই বাস্তবযা!! এবার চিুন, কেলি, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যিন কী কদরলছদিন?! সািাবী রালেয়াল্লাহু 

আনহুম যাাঁদক বিদিন, কি আল্লাির রাসূি! আপলন মলিিাল দক িযো করদছন 

না ককন?! রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদেরদক বারণ করদিন। 

বিদিন, ‘এ া কযা িযো প্রদচিা মাত্র। বাস্তব িযো নয়। এর কারদণ মলিিাদক 

িযো করা যাদব না’। লযলন মলিিাদক ককাদনা োলস্তও লেদিন না। মলিিাদক 

আদেে োনকারী  ইয়ািূেীদের কাউদকও না। কারণ, লযলন যাদের বোিো কমদন 

লনদয়দছন। লবষ প্রদয়াদির উদদ্দেে বোিো কদর যারা বদিলছি কয, আমরা 

কচদয়লছ, যলে আপলন (নবুওয়াদযর োবীদয) লমেোবােী িন যািদি আমরা মুলি 

কপিাম। আর যলে সযে নবী িন যািদি লবষ আপনার লকছুই করদয পারদব 

না। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের বোিো কমদন লনদিন। অেচ 

যাদের ককউই যিন মুসলিম লছি না এবং পরবযৃীদযও ইসিাম গ্রিণ কদর 

লন। এদয বুঝা যায় কয, যারা যাদের বোিো অনুযায়ী নবুওয়াদযর সযেযা 
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যাচাইদয়র জনে নয়; বরং লিংসা বেযঃ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লামদক িযো করার জনেই যা কদরদছ। 

এযলকছুর পরও যাদের কাউদকই ককাদনা োলস্ত কেওয়া িয় লন...। 

যদব িোাঁ, লবের ইবনুি বারা ইবন মা‘রূর160 নামীয় এক সািাবীও রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে উি লবষাি বকরীর কিােয কিদয়দছন। 

পরবযৃীদয কস লবদষর প্রভাদবই লযলন মারা যান। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম লকসাসস্বরূপ ঐ মলিিাদক িযো করার আদেে কেন। 

মলিিা বেযীয অনে কাউদকই িযো করা িয় লন। আল্লামা কাজী ‘ইয়ায161 

বদিন, “রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লবষ প্রদয়াদির কো জানদয 

কপদর সাদে সাদেই মলিিাদক িযো কদরন লন। যাাঁদক িযো করার বোপাদর 

লজজ্ঞাসা করা িদি লযলন বিদিন, না। পরবযৃীদয লবের ইবনুি বারা যিন কস 

লবদষর লক্রয়ায়ই মারা কিদিন যিন লকসাস স্বরূপ মলিিাদক িযো করা 

িদয়দছ।”162 

                                                           
160. লবের ইবনুি বারা ইবন মা‘রূর আি-আনসারী আি-িাযরাজী। আকাবার েপে, বের, 

উহুে ও িনেদক অংেগ্রিণ কদরদছন। সপ্তম লিজরীদয িায়বর লবজদয়র সময় রাসূিুল্লাি 
সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে িাওয়া লবদষর লক্রয়ায় োিাোয বরণ কদরন। 
অলিকযর জানদয- ইবন িাজর: আি-ইসাবাি (৬৫৪), ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি 
(১/১১৫,১১৬), ইবন আবলেি বার: আি-ইসলয’আব (১/১৫)। 

161. কাজী ‘ইয়ায। আবুি ফযি ‘ইয়ায ইবন মূসা ইবন ‘ইয়ায আি- িাইসাবী আস-সাবযী। 
(৪৭৬-৫৪৪ লি. কমাযাদবক ১০৮৩-১১৪৯ ইং) যার সমদয় লযলন িােীস, নাহু, ভাষা ও 
লবলভন্ন োদস্ত্রর ইমাম লছদিন। প্রেদম লনজ জমস্থান সাবযাি েিদরর ও পদর িারযানাি 
েিদরর লবচারক লছদিন। মারাকাদে মারা যান। কেিুন- আয-যারাকিী: আি‘িাম (৫/৯৯)। 

162. আল্লামা নববী: েরদি সিীি মুসলিম (১৪/১৭৯)। 
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এক ু কভদব কেিুন কযা, পৃলেবীর অযীয লকংবা বযৃমাদনর ককাদনা কনযা-

কনত্রীদের িযো প্রদচিায় যেবীরকারীদের সাদে যাদের আচরণ কীরূপ িয়?! 

যাদের লনক যম ককাদনা সিচদরর মৃযুেদযই বা যাদের প্রলযলক্রয়া কী িয়?!!   

িদবষণা িারাই অস্পিযা েূলরভূয িয়..! 

যুিনা করদিই পােৃকে ফুদ  ওদঠ..! 

পৃলেবীর অনোনে মানুদষর চলরদত্রর সাদে নবী চলরদত্রর যুিনা করার েুঃসািস 

কক কেিাদব..? সািারণ মানুদষর আিিাক এক লজলনষ আর নববী আিিাক কযা 

সমূ্পণৃ অনে লজলনষ...!! 

َٰلَِك  ِف  إِنَّ ﴿ َرىَٰ  َذ َِل  ََّلِكي و 
 
ليَبَٰبِ  ِۡل

َ  [١٢: الزمر] ﴾ٱۡلي

“এদয অবেেই উপদেে রদয়দছ বুলদ্ধমানদের জনে।” [সূরা আয-যুমার, আয়ায: 

২১] 
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পঞ্চম অিোয় 
অমুসিলমেদর সাদে সোচরণ 

জ্ঞানী বেলি মাত্রই োলন্তদয বসবাস করার স্বে িািন কদর। এ স্বে ও আো-

আকাঙ্খা লনদয়ই কবাঁদচ োদক। পারস্পলরক লবলভন্ন পদক্ষর মাদঝ সম্মান ও ভদ্রযা 

বজায় করদি চদি। আকীো-লবশ্বাদস, লচন্তা-কচযনায় ও জালয-সিায় লবদরািীদের 

সাদে সমদঝাযা কদর চিদয চায়। কমৃদক্ষদত্রর সকি কেলণ-কপোর মানুদষর 

মাদঝ নোয় ও ইনসাফ প্রলযষ্ঠা করদয চায়। যাদয যুিুম- লনযৃাযদনর পে বন্ধ 

িদয় যায়।  

লকন্তু এ কেলণর কিাদকর সংিো িুবই সল্প। একই কমৃদক্ষদত্র িওয়া সদেও 

অদনক কম কিাকই আদছ যারা িালস-িুলে, হৃেেযা-ভাদিাবাসা এবং োলন্ত ও 

লনরাপিার সাদে পরস্পলরক সম্পকৃ স্থাপন করার মািেদম চুড়ান্ত উন্নলয ও 

অগ্রিলযর স্বে কেিদয পাদর।  

আর লবরুদ্ধবােীদের সাদে সোচরণ করা ও প্রলযপদক্ষর প্রলয অনুগ্রি করা 

এবং এ াদক জীবদনর সকি কক্ষদত্র মূিনীলয বালনদয় কনওয়ার কো কযা  

অদনদক কল্পনাও করদয পাদর না!  

এ াই ইসিাম...। 

জিদযর অলিকাংে মানুষই; বরং অলিকাংে মুসলিমই যাদক এিদনা লচনদযই 

পাদর লন...।  

আল্লাি চাদি কযা এ অিোদয় আমরা অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ প্রসদঙ্গ আদিাচনা করব। অিোয়ল  লনদমাি 

লযনল  পলরদেদে লবভি: 
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প্রেম পলরদেে: অমুসলিমদের সাদে সোচরদণর ঐেী পদ্ধলয।  

লিযীয় পলরদেে: অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 

যৃযীয় পলরদেে: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক লনযৃাযনকারী  

অমুসলিমদের সাদে যাাঁর সোচরণ। 
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প্রেম পলরদেে: 
অমুসলিমদের সাদে সোচরদণর ঐেী পদ্ধলয 

অমুসলিমদের সাদে সোচরদণ ঐেী পদ্ধলযর কসৌন্দদযরৃ মূি উৎস কযা এ া কয, 

এ পদ্ধলয ককাদনা মানুদষর বানাদনা লনয়ম-কানুন নয়, যা করা না করার বোপাদর 

মানুষ সমদঝাযা কদর লনদব; বরং যা িদে আসমানী ইিািী পদ্ধলয। মুসলিমিণ 

ইবােয লিদসদবই যার সাবৃোলয়ক বাস্তবায়ন কদর োদকন। 

আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

م  ٱهللَّ  َعِن ﴿ مي لَّ َينيَهىَٰك  وه  ن َتَبُّ
َ
مي أ ِن دَِيَٰرِك  م م  وك  يرِج  ِيِن َولَمي َي  مي ِف ٱدل  ِيَن لَمي ي َقَٰتِل وك  ٱَّلَّ

و ا  إَِۡليِهمي  إِنَّ ٱ ِسط  ِسِطَّي َوت قي قي يم  ِبُّ ٱل َ ُي   [  ٣﴾ ]املمتحنة: ٨هللَّ

“েীদনর বোপাদর যারা কযামাদের লবরুদদ্ধ িড়াই কদর লন এবং কযামাদেরদক 

কেে কেদক বলিসৃ্কয কদর লন, যাদের প্রলয সোচরণ ও ইনসাফ করদয আল্লাি 

যা‘আিা কযামাদেরদক লনদষি কদরন না। লনশ্চয় আল্লাি যা‘য়ািা 

ইনসাফকারীদেরদক ভাদিাবাদসন।” [সূরা আি-মুমযালিনা, আয়ায: ৮] 

কদযাই না মিান আমাদের আল্লাি..! 

কদযাই না অনুগ্রি আল্লাি যা‘আিার...! 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মুলমনদেরদক অলসয়য কদরদছন কয, ঐ 

সকি মানুষদের সাদেও সোচরণ করদয যারা আল্লাি যা‘আিার োওয়াযদক 

প্রযোিোন কদরদছ এবং যাাঁর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

লবরুদ্ধাচরণ কদরদছ এবং যারা আল্লাি যা‘আিার ইোর লবদরািী পে ও পন্থার 

অনুসরণ কদরদছ!! 
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মুসলিমরা আকীো-লবশ্বাদস যাদের লবদরািীদের সাদে সোচরণ করার মািেদম 

আল্লাি যা‘আিার ননক ে অজৃন করদয চায়। যযক্ষন না লবদরািীরা যাদের 

সাদে যুদদ্ধ লিপ্ত িয় অেবা যাদের প্রলয অযোচার কদর..!! 

مي ﴿ وه  ن َتَبُّ
َ
﴾أ  উি েদব্দর বোিোয় ইবন কাসীর রি. যাাঁর যাফসীর গ্রদন্থ লিদিন 

কয, حتسنوا إليهم  ‘কযামরা যাদের সাদে উিম আচরণ কর’।163  

এ بر বা সোচরণ নোয়-ইনসাফ কেদকও উাঁচু পযৃাদয়র। যাইদযা আল্লাি যা‘আিা 

সোচরণ-এর সাদে নোয় ও ইনসাফদক সংদযাজন কদরদছন।  আল্লাি যা‘আিা 

বদিদছন:   و ا ِسط  مي َوت قي وه  ن َتَبُّ
َ
إَِۡليِهمي  أ  

আবার আল্লাি যা‘আিা উি আয়াদয সোচরদণর জনে এমন েব্দ بر বেবিার 
কদরদছন, যা সািারণয সদবাৃন্নয ও মিৎ আচরদণর কক্ষদত্র বেবহৃয িয়। 

কুরআন ও িােীদস এ েব্দল দক সন্তান কযৃৃক মাযা-লপযার সাদে উিম 

আচরদণর কক্ষদত্র বেবিার করা িদয়দছ। কযমন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লামদক ককাদনা বেলি প্রে করি কয, আল্লাি যা‘আিার কাদছ সবদচদয় 

লপ্রয় আমি কী? যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম উিদর 

বিদিন, “সময় মদযা সািায আোয় করা। অযঃপর পুনরায় প্রে করি কয, 

যারপর ককান আমি? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন,    

 «ْم بر الوادلين»

“অযঃপর মাযা-লপযার সাদে সোচরণ করা”164  

                                                           
163. ইবন কাসীর: যাফসীরুি কুরআন (৪/৪৪৭)  
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আবার কিোণ অদেৃ েব্দল দক বেবিার কদর আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

﴿ َٰ ِبُّوَن   لَن َتَنال وا  ٱليِبَّ َحتَّ ا َت  وا  ِممَّ  [٢١﴾ ]ال عمران: ت نفِق 

“কযামরা কিনও بر বা কিোণ িাভ করদয পারদব না, যলে কযামাদের লপ্রয় বস্তু 
কেদক বেয় না কর।” [সূরা আদি ইমরান, আয়ায: ৯২]  

এভাদব কুরআন ও সুন্নাদি অসংিে েৃিান্ত রদয়দছ যার প্রদযেকল দযই بر বা 
সোচরদণর মািাদযের প্রলয ইলঙ্গয করা িদয়দছ। 

লপ্রয় পাঠক! যুদ্ধ চিাকািীন সময় ছাড়া অনে সব সময় অমুসলিমদের সাদে এ 

 বা সোচরদণরই আদেে আল্লাি যা‘আিা আমাদেরদক কদরদছন। بر

অমুসলিমদের সাদে আচরদণর এ ঐেী পদ্ধলয যয া মিৎ ও সদবৃান্নয যয াই 

উন্নয ও মিৎ িদব এ পদ্ধলযর চচৃা ও বাস্তবায়ন কয রাসূি কদরদছন যাাঁর 

চলরত্রও। যা বিার অদপক্ষা রাদি না। 

  

                                                                                                                             
164. সিীি বুিারী )كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصالة ىلع و قتها( িােীস নং ৫০৪। সিীি 

মুসলিম كتاب اإليمان ، باب كون اإليمان باهلل تعاىل أفضل األعمال((  িােীস নং ৮৫। 
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লিযীয় পলরদেে: 
অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এবং যাাঁর লবদরািীদের মিেকার 

সম্পকৃ শুিু সািারণ অদেৃ োলন্ত ও ঐকেমদযর সম্পকৃই লছি না; বরং যা লছি 

সকি অদেৃই بر বা সোচরদণর সম্পকৃ।  

আমরা কিনও এ বাস্তবযাদক অস্বীকার করদয পারদবা না কয, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাাঁর আেপাদের অমুসলিমদের সাদে এমন 

হৃেেযামূিক সোচরণ করদযন যা ককাদনা মানুষ লনজ পলরবাদরর একান্ত আপন 

কিাকদের সাদে কদর োদক। কযমন, আনাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক এ লবষদয় 

একল  আশ্চযৃ ঘ না বলণৃয িদয়দছ, লযলন বদিন, 

ُ عَ » تَاهُ انلَِِّبُّ َصىلَّ اّللَّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َفَمرَِض فَأ لَيِْه وََسلََّم َكَن ُغاَلم  َيُهوِديي ََيُْدُم انلَِِّبَّ َصىلَّ اّللَّ

ْسِلْم َفنََظَر 
َ
ِسِه َفَقاَل َلُ أ

ْ
بَا الَْقاِسِم َصىلَّ َيُعوُدُه َفَقَعَد ِعنَْد َرأ

َ
ِطْع أ

َ
بِيِه وَُهَو ِعنَْدُه َفَقاَل َلُ أ

َ
إىَِل أ

 ِ ُ َعلَيِْه وََسلََّم وَُهَو َيُقوُل احْلَْمُد ّلِلَّ ْسلََم فََخَرَج انلَِِّبُّ َصىلَّ اّللَّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَأ ْنَقَذهُ اّللَّ

َ
ي أ ِ اَّلَّ

 «ِمْن انلَّارِ 

“এক ইয়ািূেী কছদি লছি কয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

লিেময করয। একবার কস অসুস্থ িদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম যার কসবা-শ্মশ্রুষা করার জনে আসদিন। অযঃপর যার মাোর 

কাদছ বদস বিদিন, ‘যুলম ইসিাম গ্রিণ কর’ যিন কছদিল  যার লপযার লেদক 

যাাঁকাদি যার লপযা বিি: যুলম আবুি কাদসম (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) 

এর কো কমদন নাও। ফদি কস ইসিাম গ্রিণ করি। অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ 
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সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কবলরদয় এদস বিদিন, “সকি প্রেংসা আল্লাি 

যা‘আিার জনে লযলন যাদক জািান্নাম কেদক মুলি লেদয়দছন”।165  

আপলন এক ু িভীরভাদর মন ও মলস্তষ্ক লেদয় লচন্তা কদর কেিুন! রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম একল  ইয়ািূেী কছদিদক লনদজর কিেমদযর জনে 

করদিদছন, যাদক এ কেদক বারণ কদরন লন। যাদয মেীনা মুনাওয়ারায় অনোনে 

িমৃাবিম্বীদের সাদেও স্বাভালবক জীবন-যাপন করা সম্ভব িয়। কছদিল  অসুস্থ 

িওয়া পর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার কসবা-শ্মশ্রুষা করার 

জনে যার বালড়দয যান।  

আমরা জালন কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মেীনার সদবৃাচ্চ 

কযৃৃদত্ব লছদিন। যা সদত্বও লযলন অমুসলিম একল  ইয়ািূেী কছদিদক লনদজর 

লিেময করদয বারণ কদরন লন। আবার ককাদনা রাষ্ট্র প্রিান যার অসুস্থ 

চাকর/কমৃচারীদক কেিদয যাওয়া এবং যার কসবা-শ্মশ্রুষা করার এমন ককাদনা 

েৃিান্ত লক পৃলেবীর বুদক পাওয়া যাদব?! লবদেষ কদর কস চাকর/কমৃচারী যিন 

অনে িমৃাবিম্বী...?!  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ িরদণর অসংিে অিলণয  ঘ না 

আমরা পদড়লছ। সুযরাং শুিু জানা ও জানাদনার জনেই নয়; বরং উদল্লি করার 

উদদ্দেে িদিা যাদয এ িরদণর ঘ না-ভাণ্ডাদর লচন্তা-িদবষণা কদর আমারা প্রজ্ঞা 

ও অলভজ্ঞযা সঞ্চয় করদয পালর। 

                                                           
165. সিীি বুিারী كتاب اْلنائز ، باب إذا أسلم الصِب فمات هل يصىل عليه و هل يعرض ىلع الصِب(

 িােীস নং ১২৯০; লযরলমযী, িােীস নং ২২৪৭। নাসায়ী, িােীস নং ৭৫০০। (اإلسالم 
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আবার কেিুন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম পৃোবীদয যাাঁর  প্রিান 

োলয়ত্ব ও কযৃবে যো োওয়াযদকও ভুদি যান লন; যাই লযলন কছদিল দক 

ইসিাদমর োওয়ায লেদযন এবং কস ইসিামদক গ্রিণও কদরদছ। কছদিল র 

ইসিাম গ্রিণ যাাঁদক (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) এদযা আনন্দ লেদয়দছ কয, 

কযন যাাঁর পলরবাদরর অযেন্ত কেিভাজন ও লনক যম ককউ ইসিাম গ্রিণ 

কদরদছ।  

এল ই িদিা উন্নযযর بر বা সোচরণ। 

আসমা লবনদয আবু বকর রালেয়াল্লাহু আনহুমা166 কেদক বলণৃয, লযলন বদিন,  

ُ َعلَيِْه وََسلََّم » ِ َصىلَّ اّللَّ َكة  ِِف َعْهِد قريش ،إذ َعهدوا رَُسوِل اّللَّ م  َوِهَ ُمْشِ
ُ
َّ أ قَِدَمْت لََعَ

َّ َوِهَ َرا م  أقَِدَمْت لََعَ
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قُلُْت يا رسول اهلل! إن أ ِ َصىلَّ اّللَّ ِغبَة  فَاْستَْفتَيُْت رَُسوَل اّللَّ

م  قَاَل َنَعْم ِصِليها
ُ
ِصلُها ؟ أ

َ
فَأ

َ
 «أ

“যিন কুরাইেরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে চুলিবদ্ধ 

িদিা যিন আমার মা167 আমার কাদছ আসি মুেলরক অবস্থায়। যাই আলম 

                                                           
166. আসমা রালেয়াল্লাহু আনিা। আবূ বকর রালেয়াল্লাহু আনহুর কমদয় এবং যুবাইর ইবন 

আওয়াম-এর স্ত্রী। লযলন মক্কাদয ইসিাদমর প্রেম যুদিই ইসিাম গ্রিণ কদরন। অযঃপর 
মেীনায় লিজরয কদরন যিন যাাঁর িদভৃ লছদিন আবু্দল্লাি ইবন যুবাইর এবং প্রলযমদিে 
‘বুক্বা’ নামক স্থাদন লযলন সন্তান প্রসব কদরন। কছদি আবু্দল্লাি ইবন যুবাইরদক িযোর পর 
লযিাির লিজরীর জুমাোি উিাদয মক্কায় মার যান। কেিুন- ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি 
৬/১২, ইবন িাজার: আি ইসাবাি (১০৭৯১) 

167. লযলন িদিন বনু আদমর ইবন িুয়াই কিাদত্রর কু্বযাইিা লবনদয সা‘ে, আবূ বকর রালেয়াল্লাহু 
আনহুর স্ত্রী এবং আবু্দল্লাি ও আসমার মা। ইবনুি আসীর মলিিা সািাবীদের অিোদয় যার 
আদিাচনা কদরদছন। ইবনুি আসীর বদিন: লযলন লবিদম্ব ইসিাম গ্রিণ কদরন। লযলন 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক লজজ্ঞাসা করিাম, কি আল্লাির 

রাসূি! আমার মা আমার কাদছ এদসদছ এবং কস মুিাদপক্ষী। আলম লক যার 

সাদে সোচরণ করব? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, িোাঁ, 

যুলম যার সাদে সোচরণ কর।”168 

কস সময় কুরাইেরা মুসলিমদের সাদে সামলয়কভাদব চুলিবদ্ধ োকদিও যারা 

লছি মুসলিমদের লবরুদদ্ধ সো যৎপর একল  যুদ্ধবাজ সম্প্রোয়। এযেসদত্বও 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আসমা লবনদয আবু বকর রালেয়াল্লাহু 

আনিাদক যার মুেলরকা মাযার সাদে সোচরদণর আদেে কদরন। লযলন 

মুেলরকা মলিিাদক মেীনা মুনাওয়ারায় আসমা রালেয়াল্লাহু আনিা যো যুবাইর 

ইবন আওয়াম রালেয়াল্লাহু আনহুর ঘদর প্রদবে করদয লনদষি কদরন লন। 

যুবাইর লছদিন মেীনার কনযৃস্থানীয় কিাকদের অন্তভুৃি। যার কাদছ এমন 

কিাপন সংবাে লছি যা মুেলরকদের লনক  কিাপন রািা অলযব জরুরী। 

যারপদরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম একজন মুেলরকা মলিিাদক 

যার মুসলিমা কমদয়র সাদে সাক্ষাৎ করদয বািা কেন লন এবং মুসলিমা কমদয়দক 

যার মুেলরকা মাদয়র সাদেও সোচরণ করদয বারণ কদরন লন। এভাদবই 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ককাদনা িরদণর লিিা-সংদকাচ ছাড়াই 

সদবৃাচ্চ উোরযা প্রেেৃন ও সোচরণ করদযন। ককননা, সোচরদণর মদিে 

সদন্দি-সংেদয়র অবকাে োদক না। 

                                                                                                                             

হুোইলবয়ার সলন্ধর পর মেীনায় লিজরয কদরন মুেলরক অবস্থায়, কেিুন: ইবনুি আসীর: 
উসেুি িাবাি (৬/২৪২)। 

168. সিীি বুিারী (كتاب اهلبة و فضلها ، باب اهلدية للمشكني)  িােীস নং ২৪৭৭;  সিীি 
মুসলিম: (كتاب الزاكة ، باب فضل انلفقة و الصدقة ىلع األقربني) িােীস নং ১০০)। 
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আবু্দল্লাি ইবন উমার রালেয়াল্লাহু আনহুমা কেদক বলণৃয, লযলন বদিন, একবার 

উমার ইবনুি িািাব রালেয়াল্লাহু ‘আনহু মসলজদে নববীর েরজার পাদে এক 

কজাড়া করেমী কপাষাক (লবলক্র িদয) কেদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লামদক বিদিন, ইয়া রাসূিুল্লাি! যলে আপলন এল  িলরে করদযন আর 

জুমু‘আর লেন এবং যিন আপনার কাদছ ককাদনা প্রলযলনলিেি আদস যিন 

আপলন যা পলরিান করদযন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বিদিন, এল  কযা কস বেলিই পলরিান কদর, আলিরাদয যার (মঙ্গদির) ককাদনা 

অংে কনই। এরপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  এ 

িরদণর কদয়ক কজাড়া কপাোক আদস, যিন লযলন যার এক কজাড়া উমার 

রালেয়াল্লাহু আনহুদক প্রোন কদরন। উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু আরয করদিন, 

ইয়া রাসূিাল্লাি! আপলন আমাদক এল  পলরিান করদয লেদিন অেচ আপলন 

করেদমর কপাোক সম্পদকৃ যা বিার যা কযা বদিলছদিন। যিন রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, আলম কযামাদক এল  লনদজর পলরিাদনর 

জনে প্রোন কলর লন। উমার ইবনুি িািাব রালেয়াল্লাহু ‘আনহু যিন এল  মক্কায় 

যাাঁর এক মুেলরক ভাইদক লেদয় কেন।169     

                                                           
169. সিীি বুিারী  )كتاب اْلمعة ، باب يلبس أحسن ما َيد( িােীস নং ৮৮৬; সিীি মুসলিম  كتاب(

إناء اَّلهب الفضة(اللباس و الزينة ، باب حتريم استعمال    িােীস নং ২০৬৮। 
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এিাদন উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু লনদজর করেমী কাপড় কজাড়া যাাঁর এক 

মুেলরক ভাইদক170 লেদয় লেদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার 

ককান প্রলযবাে কদরন লন!  

আর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কমৌন সমেৃনও সুন্নাি-এর 

অংে (অনুসরণদযািে)। 

ইমাম নববী রি. এ ঘ নার িারা েিীি কপে কদরন কয, কালফর লনক যম 

আযীয়-এর সাদেও আযীয়যার সম্পকৃ বজায় রািা এবং যাদের প্রলয েয়া ও 

অনুগ্রি করা এবং কালফরদেরদক িােীয়া কেওয়া জাদয়য;171 বরং রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযা নাজরাদনর লিস্টানদের সাদে এমন আচরণ 

কদরদছন যা কেদি েুলনয়াবাসী অযেন্ত অলভভূয িদয় লিদয়লছি। লযলন যাদেরদক 

মসলজদে নববীদয যাদের িমৃীয় রীলযদয সািায আোয় করার অনুমলয 

লেদয়দছন। 

ইবন সালয়েেুন নাস172 যার ‘উয়ূনুি আসর’ গ্রদন্থ বদিন, যিন যাদের 

(নাসারদের) সািাদযর সময় িদিা যিন যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর মসলজদে এদস সািায আোয় করদয শুরু করি, (সািাবাদয় 

ককরাম লকছু বিদয চাইদি) রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, 

                                                           
170. লযলন িদিন উসমান ইবন আবে িাকীম, লযলন উমার রালেয়াল্লাি আনহুর নবলপলত্রয়  

ভাইপ। রবযৃীদয যার ইসিাম গ্রিণ লনদয় মযাননকে আদছ। কেিুন- ইবন িাজার: ফাযহুি 
বারী ১/৩৩১। 

171. ইমাম নববী: আি লমনিাজ: সিীি মুসলিদমর বোিো গ্রন্থ ১৪/৩৯। 
172.

 লযলন িদিন ইমাম আবুি কাদসম মুিাম্মে ইবন আলব আমর আনু্দিূসী, যদব লযলন ইবন 
সালয়েেুন নাস নাদমই প্রলসদ্ধ (৬৬১-৭৩৪ লি.)।   
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যাদেরদক কছদড় োও (লকছু বদিা না)। অযঃপর যারা পূবৃ লেদক লফদর সািায 

আোয় করদিা।173  

যারা শুিু মসলজদে নববীদয প্রদবেই কদর লন; বরং কসিাদন যাদের লনজ িমৃীয় 

লনয়দম সািাযও আোয় কদরদছ। এদক্ষদত্রও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম যাদের কাদরা প্রলয সোচরণ করা কেদক লবরয োদকন লন। 

  

                                                           
173. ইবন সালয়েেুন নাস: উয়ূনুি আসর ১/৩৪৮।  
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যৃযীয় পলরদেে: 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক লনযাৃযনকারী  অমুসলিমদের 

সাদে যাাঁর সোচরণ 
লপছদনর ঘ নাবিীদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর চলরত্র নবলেিে 

কেদি মুগ্ধ ও অবাক িদিও যা লছি আমাদের কবািিমে এবং লবদবক কমদন 

কনওয়ার মদযা লবষয়। লকন্তু কয লবষয়ল  আকদিরও কমদন লনদয কি িয় যা 

িদে ঐসব কিাকদের সাদেও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

সোচরণ করা যারা যাাঁদক নানালবি কি লেদয়লছদিা এবং যাাঁর ওপর যুিুম-

অযোচাদরর স্টীমদরািার চালিদয় লছি। 

কয ককাদনা মিৎ চলরদত্রর মানুদষর লনক  লনদজর ওপর যুিুম অযোচার ও 

লনযৃাযনকারীদের সাদেও ইনসাফ বজায় করদি চিার আো করা যায়। লকন্তু 

লনদজর ওপর যুিুম অযোচার ও লনযৃাযনকারীদের সাদে ইনসাফ নয় শুিু; বরং 

অনুগ্রি, সিানুভুলয ও সোচরণ কেিাদনা কযা অসািারণ আেচযৃজনক বোপারই 

বদ ..!! 

বহুবার আমরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ বাণী পদড়লছ কয, 

“যার সাদেও আযীয়যার সম্পকৃ বজায় রাি কয কযামার সাদে যা লবেন্ন 

কদর। যাদকও োন কর কয কযামাদক বলঞ্চয কদর। ক্ষমা কর যাদকও কয 

কযামার প্রলয অযোচার কদর।”174  

লকন্তু এর ওপর পলরপূণৃ আমি করা আমরাদের মুসলিমদের অদনদকর পদক্ষই 

সম্ভব িয না। ককননা সম্পকৃ লছন্নকারীর সাদে সম্পকৃ বজায় রািা, 

বলঞ্চযকারীদক োন করা, অযোচারীদক ক্ষমা করা (যারা মুসলিম িদিও) অযেন্ত 
                                                           
174. আিমে: িালেস নং ১৭৪৮৮। শুয়াইব আি আরনাউয বদিন, যার সনে িাসান। 
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কলঠন একল  কাজ। আর যলেও সম্পকৃ লবলেন্নকারী, বলঞ্চযকারী ও অযোচারী 

বেলি অমুসলিম িয় যািদি কযা এমনল  লচন্তা করাও কলঠন..?! 

এযেসদেও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবদন এিরদণর 

ঘ না অদনক কবলে। যার প্রদযেকল ই উন্নয চলরত্র ও উিম আিিাদকর অনুপম 

লনেেৃন িদয় আদছ। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এমন আচরণ একক বেলির সাদেও 

কদরদছন এবং েিবদ্ধ কিাকদের সাদেও কদরদছন। কদরদছন লবলভন্ন কিাত্র ও 

েিরবােীদের সাদেও...। 

জালবর ইবন আবু্দল্লাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু কেদক বলণৃয, লযলন বদিন, “রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ‘নািি’ নামক স্থাদন িাসফার যুদদ্ধ175 লছদিন। 

এমন সময় মুসলিমদের অসযকৃযায় িঠাৎ িাওরাস ইবনুি িালরস নামক এক 

বেলি যরবালর িাদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মাোর লনক  

এদস োাঁড়াি এবং বিি: কক এিন আপনাদক আমার িায কেদক রক্ষা করদব? 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, ‘আল্লাি’। (এ উির কোনার 

সাদে সাদে) যার িায কেদক যরবালর পদড় কিি। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম যরবালরল  উলঠদয় বিদিন, এিন কক কযামাদক আমার 

কেদক রক্ষা করদব? কস বিি: ‘আপলন আমার প্রলয েয়াবান কিান।’ রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, যুলম লক সাক্ষে কেদব কয, আল্লাি ছাড়া 

ককাদনা ইিাি কনই? কস বিি: না, লকন্তু আলম আপনার সাদে অঙ্গীকার করলছ 

কয, আলম আপনার সাদে আর যুদদ্ধ লিপ্ত িব না এবং যারা আপনার সাদে যুদ্ধ 

                                                           
175. আেনান কিাদত্রর িাসফা ইবন কায়স ইবন িায়িা।  
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কদর যাদের অন্তভুিৃও িব না। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

যাদক কছদড় লেদিন। বণৃনাকারী জালবর ইবন আবু্দল্লাি রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

বদিন, অযঃপর কস যার সােীদের লনক 176 লিদয় বিি, আলম এিন পৃলেবীর 

সদবৃািম বেলির লনক  কেদক এদসলছ।”177  

কেিুন, কিাকল  যরবালর লনদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

মাোর লনক  এদস যাাঁদক িযোর হুমলক লেি; লকন্তু আল্লাি যা‘আিা যাাঁর রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক মুলি লেদিন। সাদে সাদে অবস্থাই পলরবযৃন 

িদয় কিি। যরবালর চদি আসদিা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

িাদয। লকন্তু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর অন্তদর প্রলযলিংসার 

ককাদনা লচন্তাই আদস লন; বরং লযলন যার লনক  ইসিামদক উপস্থাপন করদিন। 

কিাকল  ইসিামদক গ্রিণ কদর লন। শুিু যাাঁর (রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম) সাদে যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার কদরদছ মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লামও সরিযার সাদে যার কোদক গ্রিণ করদিন এবং যাদক 

ক্ষমা কদর লেদয় লনরাপদে লফদর যাওয়ার সুদযাি লেদিন। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম একক বেলির সাদেই ককবি ক্ষমা, 

অনুগ্রি ও সোচরণ কদরন লন; বরং অদনক কিাদত্রর কক্ষদত্রও যাাঁর এ িরদণর 

ক্ষমা লছি বোপক। অদনক বড় বড় েিরবাসীদের কক্ষদত্রও লযলন একই িরদণর 

                                                           
176. ইবন িাজার উদল্লি কদরন, যার কিাদত্রর কিাদকরা ইসিাম কদরদছ। কেিুন- ইবন িাজার: 

ফাযহুি বারী (৭/৪২৮) 
177. সিীি বুিারী )كتاب املغازي ، باب غزوة ذات الرقاع(  িােীস নং ৩৯০৫; সিীি মুসলিম, كتاب( 

 িােীস নং ৮৪৩।   انلاس(الفضائل ، باب تولكه ىلع اهلل تعاىل و عصمة اهلل تعاىل ل من 
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আচরণ কদরদছন বহুবার। কয েিদরর েয েয ও িাজার িাজার কিাক যাাঁর 

সাদে েত্রুযা কপাষণ করয এবং যাাঁদক সবৃো েুঃি-কি লেদয়ই কযয। 

কুরাইেদের পক্ষ কেদক লযলন এমন েুঃি-কি ও িাঞ্চনা কপদয়দছন যা 

বণৃনাযীয। যারা যাাঁদক ও যার সািাবীদেরদক প্রকাদেে, কিাপদন, োরীলরক, 

মানলসক সবৃলেক কেদকই কি লেদয়দছ। মক্কায় কযা কি লেদয়দছ। মেীনাদয 

যাওয়ার পরও ছাদড় লন। এমনলক সািাবাদয় ককরাম যিন আলবলসলনয়ায় লিজরয 

কদরন কসিাদনও যারা যাাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করি।  

এভাদবই যাদের এ ইসিাম লবদরািী অলভযান েীঘৃ কদয়ক বছর চিদয োদক। 

অবদেদষ উহুে যুদদ্ধর লেন ঘদ  কিি এক করুন ট্রাদজলড। কস লেন কুরাইেরা 

সিরজন েীষৃস্থানীয় সািাবীদক েিীে কদর। যারা আরদবর রীলয-নীলযর সুস্পি 

িঙ্ঘন কদর েিীেদের িাদের লবদেষ কদর িামযা রালেয়াল্লাহু আনহুর 

লনমৃমভাদব লবকৃলয সািন কদর। এদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

িুবই বেলেয ও মমৃািয িদিন। লযলন কেিদিন সািাবাদয় ককরাদমর েিীেী 

িােগুদিা উহুদের ময়োদন  ুকরা  ুকরা িদয় লবলক্ষপ্তভাদব পদড় আদছ। 

কুরাইেরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদকও েিীে করার িীন কচিা 

চালিদয়দছ। যাই যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরীদরর 

লবলভন্ন স্থাদন আঘায কদর। যার কারদণ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম কস লেদনর কযািদরর সািায োাঁলড়দয় আোয় করদয পাদরন লন; বরং 

বদস বদস আোয় কদরদছন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর কচিারা 

মুবারক কেদক রি ঝদর পদড়দছ, আপ্রাণ কচিা করা সদযেও রিক্ষরণ বন্ধ 

িদে না। এরই মাদঝ লকছু সািাবাদয় ককরাম রালেয়াল্লাহু আনহুমসি রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক পািাদড় কঘরাও কদর কফিা িদয়দছ। 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবদনর কলঠন মূহুযৃগুদিার মিে 

িদয এল ই লছি সবদচদয় কলঠন ও লবপজ্জনক মূহুযৃ। 

এমন কি, কফদরোনী ও লবপযৃস্থ অবস্থায়ও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম কচিারা মুবারক কেদক রি মুছদয মুছদয যাদের জনে বে-কো‘আ না 

কদর বরং কো‘আ কদর বিদিন, 

«رب اغفرلقوم فإنهم ل يعلمون»  

“কি আল্লাি! আপলন আমার জালযদক ক্ষমা করুন, কারণ যারা আমাদক লচনদয 

পাদর লন।”178  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের সাদে লঠক কযমন কসৌিােৃেপূণৃ 

আচরণ কদরদছন কযমনল  েয়াদ্র লপযা যার সন্তাদনর পক্ষ কেদক েুঃি-কবেনা ও 

কি-কিে পাওয়া সদযেও কদর োদকন। যাইদযা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম আসমাদনর লেদক িায যুদি যাদের জনে কো‘আ করদিন; লকন্তু বে-

কো‘আ করদিন না। 

ইসিাম ও মুসলিমদের লবরুদদ্ধ কুরাইেরা বার বার চোদিঞ্জ এবং মুসলিমদের 

সুলবনেস্ত ঐকেদক লনমূৃি করার জনে িারাবালিক যুদদ্ধর পায়যারা কদরই 

যালেি। এররই কপ্রলক্ষদয আরদবর েে িাজার কযাদ্ধা একলত্রয িদয় ৬ষ্ঠ 

লিজরীদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক উমরা করদয বািা লেদয় 

বসি। অযঃপর হুোইলবয়ার সলন্ধ-চুলি সম্পালেয িদিা। লকছু লেন না কযদযই 

                                                           
178. সিীি বুিারী: كتاب استتابة املرتدين املعاندين و قتاهلم ، باب إذا عرض اَّلم بسب انلِب صىل اهلل( 

:িােীস নং ৬৫৩০; সিীি মুসলিম (عليه وسلم ولم يرصح َنو قول: السام عليكم كتاب اْلهاد (
 িােীস নং ১৭৯২। (والسري : باب غزوة أحد
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কুরাইে কযৃৃকই পুনরায় চুলি ভঙ্গ িদিা। পলরদেদষ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও সািাবাদয় ককরাম েীঘৃ লবে বছদররও অলিক সময় 

লবলভন্ন যুিুম, অযোচার ও লনযাৃযন কভাি করার পর লবোি নসনেবালিনী লনদয় 

লবজয় কবদে মক্কায় প্রদবে করদিন এবং মক্কার ঐ সকি কিাদকরা একলত্রয 

িদিা যারা এদযালেন যাদের মাদঝ বসবাস কদরদছ লঠকই লকন্তু যারা যাদের 

প্রাপে সামালজক স্বীকৃলয ও সম্মান ুকুও পায় লন। যাই যারা সকদিই এমন 

একল  রিপাদযর লেদনর প্রযোো কদরদছ, কয লেন লবিয বছরগুদিার কদির 

প্রলযদোি কনওয়া িদব।  

অিংকারী কুরাইেবাসী িলজ্জয ও অপমালনয অবস্থায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সামদন এদস েণ্ডায়মান িদিা। অদপক্ষা করদয িািি 

কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লক যাদের বোপাদর িযোর 

আদেে কদরন, নালক কেোন্তর অেবা কিািাদম পলরণয করার আদেে কদরন...। 

লকন্তু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম অযেন্ত নম্র, ভদ্র ও লবনদয়র 

সাদে যাদেরদক লজজ্ঞাসা করদিন, 

 «!؟يا معَش قريش  ما ترون أن فاعل منكم »

“কি কুরাইেবাসীরা, কযামরা কী মদন কর? আলম কযামাদের বোপাদর কী লসন্ধান্ত 

কনব?” 

যারা সকদিই বদি উঠি: ‘কিোদণর ফয়সািা করদবন। আপলন অযেন্ত েয়ািু 

এবং েয়ািু লপযার সন্তান।’  



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    233 

 

এ কো শুদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, যাও কযামরা 

সকদিই মুি-স্বািীন।”179  

এমনই...! 

এমনই লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ..!!  

না লছি ককাদনা িরদণর লনন্দা ও লযরস্কার..!! 

না লছি ককাদনা ‘আযাব ও োলস্ত..!!  

সলযেই, ইলযিাদস এমন ঘ না িুবই লবরি ও লবস্ময়কর..!! 

ঘ নাল  শুিু আমাদের েৃলিদযই লবস্ময়কর নয়; বরং সমকািীন সকি সািাবাদয় 

ককরাম রালেয়াল্লাহু আনহুদমর েৃলিদযও লবস্ময়কর লছি.. 

সা‘ে ইবন উবাো রালেয়াল্লাহু ‘আনহু মক্কার কনযা আবু সুলফয়ানদক সদম্বািন 

কদর বিদিন,  

 »يا أبا سفيان ، ايلوم يوم امللحمة ، ايلوم تستحل الكعبة«

“কি আবু সুলফয়ান, আজ কযা রিপাদযর লেন, আজ কযা মক্কায় (রিপায) 

িািাদির লেন।”180   

                                                           
179. ইবন লিোম: السرية انلبوية (২/৪১১), ইবনুি কাইয়ুম:  زاد املعاد (৩/৩৫৬), আস 

সািীিী: السرية انلبوي  :ইবন কাসীর ,(৪/১৭০)  الروض األنف (৩/৫৭০) এবং কেিুন ইবন 

িাজার: ফাযহুি বারী (৮/১৮)। 
180. সিীি বুিারী: )كتاب املغازي ، باب أين ركز انلِب صىل اهلل عليه وسلم رأيته يوم الفتح( িােীস নং 

৪০৩০। 
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সা‘ে রালেয়াল্লাহু ‘আনহু েত্রুযাবেযঃ বা লবদিষ কদর এ কো বদিন লন; বরং 

মক্কা কেদক লবযাড়দনর পর েীঘৃ সফদরর প্রযোোই লছি এ া। 

লকন্তু সা‘ে রালেয়াল্লাহু আনহুর এ কো যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লনক  কপৌঁছি, যিন লযলন বিদিন,  

» الكعبة، و يوم تكىس فيه الكعبةكذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم اهلل فيه  « 

“সা‘ে ভুি বদিদছ বরং আজ এমন লেন কয লেন আল্লাি যা‘আিা কা‘বাদক 

সম্মালনয করদবন এবং আজদকর লেদন কা‘বাদক লিিাদফ আোলেয করা 

িদব।”181  

অনে বণৃনায় আদছ, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিদছন,  

» يعز اهلل فيه قريشاايلوم يوم املرْحة، ايلوم  « 

“আজ কযা েয়া ও অনুগ্রদির লেন, আজদকর লেদন আল্লাি যা‘আিা 

কুরাইেদেরদক সম্মালনয করদবন।”182 

এ িরদণর অভূযপূবৃ সোচারণ কেদি আনসারী সািাবীিণ লবলস্ময িদয় কিদিন। 

এমনলক যারা পরস্পদর বিদয িািদিন:  “বেলিল দক স্বদেে-কপ্রম ও 

স্বজনপ্রীলয কপদয় বদসদছ”। 

আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিন, 

                                                           
181. সিীি বুিারী: )كتاب املغازي ، باب أين ركز انلِب صىل اهلل عليه وسلم رأيته يوم الفتح( িােীস নং 

৪০৩০; বায়িাকী, িােীস নং ১৮০৫৮। 
182. কেিুন- ইবন িাজার: ফাযহুি বারী (৮/৯)। 
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َحد  يَْرَفُع »
َ
َطْرفَُه إىَِل رَُسوِل وََجاَء الَْوْْحُ َواَكَن إَِذا َجاَء الَْوْْحُ اَل ََيََْف َعلَيْنَا فَإَِذا َجاَء فَلَيَْس أ

 ِ ا اْنَقَِض الَْوْْحُ  -صىل اهلل عليه وسلماّللَّ ِ صىل اهلل  َقاَل رَُسوُل َحّتَّ َينَْقِِضَ الَْوْْحُ فَلَمَّ اّللَّ
نَْصارِ يَ » عليه وسلم

َ
ِ قَاَل قَالُوا بَلَّيْ «. ا َمْعَشَ األ ْدرَ »َك يَا رَُسوَل اّللَّ

َ
ا الرَُّجُل فَأ مَّ

َ
َكتُْه َرْغبَة  قُلْتُْم أ

ِ َورَُسوُلُ هَ »الُوا قَْد ََكَن َذاَك. قَاَل قَ «. ِِف قَْرَيِتهِ   إِِّن  َعبُْد اّللَّ
ِ َوإيَِلُْكْم َوالَْمْحيَا الَكَّ اَجْرُت إىَِل اّللَّ

نَّ «. اُكْم َوالَْمَماُت َمَماتُُكمْ حَمْيَ  ى قُلْنَا إاِلَّ الض  ِ ِ َما قُلْنَا اَّلَّ ْقبَلُوا إِيَلِْه َيبُْكوَن َوَيُقولُوَن َواّللَّ
َ
فَأ

. َفَقاَل رَُسوُل  ِ َوبَِرُسوِلِ ِ  بِاّللَّ قَا» -صىل اهلل عليه وسلم-اّللَّ َ َورَُسوَلُ يَُصد  نُِكْم إِنَّ اّللَّ
 .«َوَيْعِذَرانُِكمْ 

“এমন সময় অিী নালযি িদিা। বস্তুয অিী যিন নালযি িদয োদক যিন 

আমদের কেদক কিাপন োদক না। (যার অবস্থা কেদিই আমরা বুঝদয পালর) 

ফদি অিী নালযি িওয়ার প্রাক্কাদি এবং যা কেষ িওয়া পযৃন্ত আমাদের ককউ 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লেদক কচাি যুদিও যাকাই না। 

অিী আসার লসিলসিা কেষ িদযই লযলন আনসারীদেরদক িক্ষে কদর বিদিন, 

কি আনসার সম্প্রোয়! জবাদব যারা বিদিন, কি আল্লাির রাসূি! এ কযা আমরা 

উপলস্থয আলছ। লযলন বিদিন, কযামরা মন্তবে কদরলছদি কয, “বেলিল দক 

স্বদেে-কপ্রম ও স্বজনপ্রীলযই কপদয় বদসদছ”। যারা বিি, অবেেই এমন কো 

ককউ বদিদছ। লযলন বিদিন, যা কিদনা না, আলম আল্লাির বান্দাি ও রাসূি! 

আল্লাি ও কযামাদের লেদকই লিজরয কদরলছ। আমার জীবন কযামাদের 

জীবদনর সাদে ও আমার মৃযুে কযামাদের মৃযুের সাদে জলড়য। (যাাঁর কো শুদন) 

যারা (আনসারীরা) ক্রন্দনরয অবস্থায় যার সামদন আসি এবং লনদজদের উদ্ভ  

উলি স্বীকার কদর বিি, আল্লাির কসম, আমরা যা উলি কদরলছ যা আল্লাি ও 

যাাঁর রাসুদির প্রলয কাপৃণে ছাড়া লকছুই নয়। অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
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আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, আল্লাি কযামাদের এ স্বীকাদরালিদক গ্রিণ কদর 

কযামাদের েুবৃিযাল দক মাফ কদর লেদয়দছন”।183 

আনসারদের চালরলত্রক ও মানলসক মািাযে োকার পরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এদিন অবস্থান যাদের অনুিাবদনরও উদদ্ধৃ লছি। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামও জানদযন কয, যাাঁর অবস্থান 

সািারদণর পদক্ষ অনুিাবন কলঠন। এ জদনেই লযলন সিজভাদব বদি লেদিন:  

قَانُِكْم َوَيْعِذَرانُِكْم »  َ َورَُسوَلُ يَُصد  «إِنَّ اّللَّ  

“আল্লাি কযামাদের এ স্বীকাদরালিদক গ্রিণ কদর কযামাদের েুবৃিযাল দক মাফ 

কদর লেদয়দছন” 

এ ঐলযিালসক লেদন লযলন শুিুমাত্র এ একল  পেদক্ষপই গ্রিণ কদরন লন; বরং 

কসোয় লযলন এর কেদকও আদরা অদনক চমকপ্রে বেবস্থা গ্রিণ কদরলছদিন। 

আিামী অিোয়গুদিাদয যার লববরণ উপস্থাপন করার প্রয়াস চািাদবা ইনো-

আল্লাি।  

আরব উপিীদপর মদিে লিযীয় বৃিিম নিরী যাদয়ফ। কযিাদন আরদবর 

কদয়কল  সুলেলক্ষয ও সম্ভ্রান্ত কিাত্র বসবাস কদর। এ যাদয়ফবাসীর সাদেও 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লঠক কসরূপ আচরণ করদিন কযমনল  

করদিন মক্কাবাসীর সাদে। 

নবুওয়ায প্রালপ্তর েেম বছদর চাচা আবু যালিদবর ইদন্তকাদির পর রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদয়ফ কিদিন। যাদয়ফবাসীদক ইসিাম গ্রিদণর 

                                                           
183. সিীি মুসলিম: (كتاب اْلهاد: باب فتح مكة) িােীস নং ১৭৮০; আবু োউে, িােীস নং 

৩০২৪; নাসায়ী, িােীস নং ১৩৫৬১; ইবন আবী োইবাি, িােীস নং ১৭৮৪৫। 
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আহ্বান জানাদিন। লকন্তু আরবে অিংকার ও সম্ভ্রালন্তর অিলমকা যাদেরদক 

প্রভাবালিয কদর করদিলছি। ইসিাম গ্রিদণর কসৌভািে যাদের লক কদর িয়.?! 

যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক ঠাট্টা ও উপিাদসর পাত্র 

বালনদয় লনদয়লছি যা লযলন কল্পনাও কদরন লন। যাদের কযৃা বেলিিণ যাাঁর সাদে 

লনিৃজ্বযা ও মূিৃযাসুিভ মন্তবে করদয িািি। েি কনযাদের এ আচরদণ লযলন 

লবলস্ময িদয় কিদিন। ককাদনা কিাদত্রর প্রিান বা কনযৃস্থানীয় বেলির লনক  

কেদক এ িরদণর আচরণ িুব কমই প্রকাে পায়। 

আবে ইয়ািীি ইবন আমর বিি, “আল্লাি যলে যাদক নবী বালনদয় পালঠদয় 

োদকন যািদি কস কা‘বার লিিাদফর পেম উপড়াদনায় কিদি যাক।” 

মাসঊে বিি, “আল্লাি লক কযামাদক ছাড়া আর কাউদক িুদজ পায় লন..?!” 

িাবীব বিি, “আল্লাির েপে! আলম কযামার সাদে ককাদনা কোই বিব না। 

যলে যুলম সযে নবী িদয় োক যািদি কযামার প্রলযউির করদি যুলম আমার 

জনে মিা ভয়ংকর িদয় োাঁড়াদব। আর যলে যুলম লমেো বদি োক যািদি কযা 

কযামার সাদে আমার কো বিাই উলচয নয়..!!”184 

এদযা লকছুর পরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কসিাদন েে 

লেন185 অবস্থান কদর যাদের ইসিাদমর োওয়ায লেদিন এবং প্রলযল  বেলির 

িাদর িাদর ইসিাদমর বাণী কপৌঁদছ লেদিন। লকন্তু যাদয়ফ নিরীর সকদিই 

একদজা  িদয় যাাঁদক লমেোবােী সাবেস্ত করি এবং বিি, যুলম আমাদের েির 

কেদক কবর িদয় যাও। 

                                                           
184. সীরাদয ইবন লিোম (২/২৬৭)। 
185. ইবন সা‘আে: আয-ত্বাবাকাযুি কুবরা: (১/২১২)।  
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শুিু যাই নয় বরং যিন যারা যাদের লনদবৃাি ও বিাদ  বািকদেরদক েিদরর 

বালিদর কপ্ররণ কদর রাস্তার েুপাদে সালরবদ্ধভাদব োাঁড় কলরদয় লেি এবং 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও যাাঁর সঙ্গী যাদয়ে ইবন িালরসাদক 

েুই সালরর মাঝিান লেদয় কযদয বািে করি আর ওরা যাাঁদক প্রস্তরাঘাদয 

ক্ষযলবক্ষয কদর চিি। রাসলূুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরীর 

কেদক রি কবর িদয় যা পা পযৃন্ত প্রবালিয িদয় কিি। আর যাদয়ে ইবন 

িালরছার186 মাো কফদ  কিি। এমযাবস্থায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম ও যাদয়ে ইবন িালরছা আযরক্ষাদেৃ দ্রুয েির কেদক অদনক েূদর 

চদি কিদিন। যোলপ ঐ লনদবৃাদিরা িালি-িািাজ ও প্রস্তর লনদক্ষপ করদয 

করদয যাদের লপছু লনি। এক পযৃাদয় বািে িদয় যাাঁরা রবী‘আি-এর েুই পুত্র 

উ যবাি ও োইবাি-এর বািাদন আেয় লনদিন এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বেোযুর হৃেদয় অশ্রুপায করদয করদয এ প্রলসদ্ধ 

কো‘আল  করদিন: লযলন বিদিন,  

نْيَ » اِْحِ نَْت اَرَْحُم الرَّ
َ
، َو َهَوِنْ ىلَع انلَّاِس، أ ِِتْ ، َو قِلََّة ِحيْليَِتْ ْشُكو إيَلَْك َضْعَف قُوَّ

َ
ْ أ ، امهلل إين 

َّ فاَل  ْمِري ؟ إِْن لَْم تَُكْن َغْضبَاَن لََعَ
َ
إىل َمْن تَِكليُِن ؟ إىل عدو يتجهمين ؟ إىَِل قَِريْب  َملَّْكتَه أ

 
ُ
ْمُر أ

َ
لَُماُت، و َصلَح َعلَيِْه أ قَْت َل الظُّ ي أْْشَ ُعوُذ بِوَْجِهَك اَّلَّ

َ
وَْسُع يِل، أ

َ
بَايِل، َغرْيَ أنَّ ََعِفيَتََك أ

                                                           
186. যাদয়ে ইবন িালরছা ইবন োরালিি আি-কািবী, রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর আযােকৃয কিািাম। কিািাদমের মাদঝ সবৃ প্রেম লযলনই ইসিাম গ্রিণ 
কদরন। যয়নব লবনদয জািােদক লববাি কদরন। অযঃপর যাদক যািাক লেদয় উদম্ম 
আইমানদক লববাি কদরন। যার সন্তানদের মাদঝ উসামাি ইবন যাদয়ে একজন। লযলন 
অিম লিজরীদয োম ভূ-িদণ্ডর মুযা যুদদ্ধ কসনাপলয লিদসদব অংে গ্রিণ কদরন। কেিুন- 
ইবনু আবলেি বার: আি-ইসলযয়াব (২/১১৪), ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (২/১৪০), 
ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (জীবনী নং ২৮৮৫)। 
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ْو حَيُلُّ يِب َسَخُطَك، لََك الُعتََْب َحّتَّ تَْرَض، َوالَ َحْوَل َواَل 
َ
َل يِب َغَضبَُك، أ ْنيَا َواآلِخَرةُ أْن َيْْنِ  ادلُّ

   «َة إاِلَّ بِاهلِل قُوَّ 

“কি আল্লাি! আপনার কাদছই আমার স্বামদেের েুবৃিযা, যেবীদরর স্বল্পযা ও 

মানুদষর মাদঝ িাঞ্চনার অলভদযাি করলছ। আপলনই সদবৃািম েয়ািু। আপলন 

আমাদক কার কাদছ কসাপেৃ করদছন? এমন েত্রুর কাদছ কয আমার প্রলয 

লবষণ্ন? নালক এমন লনক বযৃী কাদরা কাদছ যাদক আপলন আমার ওপর 

ক্ষমযােীি বালনদয়দছন? যলে আপলন আমার ওপর রািালিয না িন যািদি 

আমার ককাদনা পদরায়া কনই। যদব আপনার ক্ষমা আমার জনে অলিক প্রসস্ত। 

আপনার কয লনয়দমর িারা আিার লচদর আদিা ওদঠ এবং েুলনয়া ও আলিরাদযর 

লনয়িণ লঠক রদয়দছ যার অসীিায় আপনার িযব নালযি িওয়া লকংবা োলস্ত 

অবযীণৃ িওয়া কেদক আেয় চালে। আপনার ওপরই সন্তুি যযক্ষণ আপলন 

রালজ োদকন। আপনার সামেৃ কেওয়া ছাড়া ককউ গুনাি কেদক মুি োকদয 

পাদর না এবং আপনার যাওফীক ছাড়া ককউ কনক কাজও করদয পাদর না।”187 

অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মক্কা অলভমুদি চিদিন আর 

ভাবলছদিন কয, কীভাদব মক্কা প্রদবে করদবন? মক্কাবাসীরাও কযা যাাঁর সাদে 

একই আচরণ কদর োদক। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কস 

সময়কার যাাঁর োরীলরক ও মানলসক অবস্থার লচত্র যুদি িদর  বিদছন,  

نَا بَِقْرِن اثلََّعاِلِب »
َ
ْستَِفْق إاِلَّ َوأ

َ
نَا َمْهُموم  ىلَعَ وَْجيِه فَلَْم أ

َ
 «فَاْنَطلَْقُت َوأ

                                                           
187. মাজমা‘উয যাওয়াদয়ে গ্রদন্থ আল্লামা িাইসামী বদিন, এ িােীসল  যলেও ত্বাবরানী বণৃনা    

কদরদছন; লকন্তু যাদয ইবন ইসিাক নাদমর একজন বণৃনাকারী আদছন, যার গ্রিণদযািেযা 
মুেলিস পযৃাদয়র। আর অনে বণৃনাকারীদের বোপাদর ককাদনা আপলি কনই।      
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“যিন আলম অযেন্ত লবষণ্ন অবস্থায় সমু্মদির লেদক চিদয িািিাম এবং 

কারনূস ছা‘আলিব নামক স্থাদন না কপৌছা পযৃন্ত আলম সলম্বৎ লফদর পাই লন”188 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লচন্তামে িদয় কি সিেকদর পে 

চিদযলছদিন। যার বণৃনায় লযলন বদিদছন,  

نَا بَِقْرِن اثلََّعاِلِب »
َ
ْستَِفْق إاِلَّ َوأ

َ
 «فَلَْم أ

“কারনূস ছা‘আলিব নামক স্থাদন না কপৌছা পযৃন্ত আলম সলম্বৎ লফদর পাইলন” 

কারনূস ছা‘আলিব যাদয়ফ কেদক পাঁলচে লকদিালম ার েূদরর একল  স্থান। লনশ্চই 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জনে এল  একল  কলঠনযম মুহুযৃ। 

এমন কলঠনযম মুহুদযৃও লযলন বিদিন,  

َظلَّ »
َ
نَا بَِسَحابَة  قَْد أ

َ
ِِس فَإَِذا أ

ْ
َ قَْد فََرَفْعُت َرأ يُل َفنَاَدايِن َفَقاَل إِنَّ اّللَّ تيِْن َفنََظْرُت فَإَِذا ِفيَها ِجرْبِ

ُمَرُه بَِما ِشئَْت ِفيِهمْ 
ْ
بَاِل تِلَأ  َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك َوَما رَدُّوا َعلَيَْك َوقَْد َبَعَث إيَِلَْك َملََك اْْلِ

 َّ بَاِل فََسلََّم لََعَ ْطبَِق  َفنَاَدايِن َملَُك اْْلِ
ُ
ْن أ

َ
ُد َفَقاَل َذلَِك ِفيَما ِشئَْت إِْن ِشئَْت أ ُثمَّ قَاَل يَا حُمَمَّ
ْصاَل 

َ
ُ ِمْن أ ْن َُيِْرَج اّللَّ

َ
رُْجو أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بَْل أ ْخَشبنَْيِ َفَقاَل انلَِِّبُّ َصىلَّ اّللَّ

َ
بِِهْم َمْن َعلَيِْهْم اأْل

َ وَْحَدهُ اَل يُْشِ   «ُك بِِه َشيْئًاَيْعبُُد اّللَّ

“যারপর যিন আলম মাো উঠািাম যিন কেলি, একিণ্ড কমঘ আমাদক ছায়াপায 

করদছ এবং এর মদিে লজবরীি আিাইলিস সািামদক কেিদয কপিাম।  লযলন 

আমাদক ডাক লেদয় বিদিন, মিা মলিমালিয আল্লাি আপনার প্রলয আপনার 

                                                           
188. সিীি বুিারী: ( كتاب بدء اخللق: باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة ِف السماء فوافقت احداهما

) :িােীস নং ৩০৫৯; সিীি মুসলিম (اآلخرى  عليه كتاب اْلهادوالسري: باب ما لىق انلِبه صىل اهلل 
 িােীস নং ১৭৯৫। আি-কারনূস ছা‘আলিব মক্কা কেদক েুই (وسلم من أذى املشكني واملنافقني 

মারিািাি েূরদত্বর একল  স্থান। যা নাজেবাসীর জনে িদজর মীকায।    
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সম্প্রোদয়র উলি এবং আপনার লবরুদদ্ধ যাদের উিরও শুদনদছন এিন লযলন 

আপনার লনক  পািাদড়র লফলরেযাদক পালঠদয়দছন, কযন আপলন আপনার 

সম্প্রোদয়র কিাকজদনর বোপাদর কযরূপ ইো কসরূপ আদেে যাাঁদক কদরন। 

যিন পািাদড়র লফলরেযাও আমাদক ডাক লেদিন এবং আমাদক সািাম লেদিন। 

যারপর বিদিন, ইয়া মুিাম্মাে! আপনার রব আপনার কাদছ আমাদক এজদনে 

পালঠদয়দছন কযন আপলন আপনার ইোময আমাদক লনদেৃে কেন। (আপলন 

বিদি) আলম এ পািাড় েু’ল দক যাদের উপর চাপা লেদয় লেব। যিন রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর বিদিন, আলম বরং আো করলছ কয, আল্লাি 

যা‘আিা িয়দযা এদের ঔরস কেদকই এমন বংেিরদের জম লেদবন, যারা যাাঁর 

সদঙ্গ লকছু-কক েরীক না কদর এক আল্লাির ইবােয করদব।”189 

লনশ্চয় এল  ইলযিাদসর এক লবস্ময়কর লসদ্ধান্ত!! 

আল্লাি যা‘আিা পািাদড়র োলয়দত্ব লনদয়ালজয লফলরেযািণসি লজবরীি 

আিাইলিস সািামদক কপ্ররণ করদিন কযন যাদয়ফবাসীদক ধ্বংস কদর কেওয়ার 

বোপাদর একময িওয়ার জনে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক 

আহ্বান কদরন এবং যাাঁর আদেে অনুযায়ী কাজ কদরন।   

সরাসলর পািাদড়র লফলরেযাদক পাঠাদনার িারা বুঝা যায় কয, রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যলে যাদের ধ্বংস কামনা করদযন যািদি এদয 

আল্লাি যা‘আিা অসন্তুি িদযন না। লকন্তু মুেলরক অবস্থায় কাদরা লনিয িওয়া 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক আনন্দ কেয় না। যাাঁর কযা মূি 

                                                           
189. সিীি বুিারী: ( كتاب بدء اخللق: باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة ِف السماء فوافقت احداهما

 িােীস নং ৩০৫৯। (اآلخرى
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িক্ষে-উদদ্দেে অনেল । লযলন কযা যাদয়ফবাসীদক ধ্বংস কদর কফিার জনে 

যাদয়দফ িমন কদরন লন। লযলন কযা যাদেরদক জািান্নাম কেদক বাাঁচাদয চাদেন, 

লকন্তু মানুষ যা বুদঝ না। মানুষ জািান্নাদমর লেদকই কেৌড়াদে। লচরস্থায়ী ধ্বংস 

কঠকাদনার জনে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদের লনদজদের 

কচদয়ও যাদের জীবদনর প্রলয অলিক উৎসুক। যাইদযা লযলন লফলরেযাদের 

আদবেদনর কপ্রলক্ষদয ককাদনা লিিা-সংেয় ছাড়াই যৎক্ষণাৎ বদি উঠদিন 

“আল্লাি যা‘আিা িয়দযা এদের ঔরস কেদকই এমন বংেিরদের জম লেদবন, 

যারা যাাঁর সদঙ্গ লকছু-কক েরীক না কদর এক আল্লাির ইবােয করদব।” 

ককাদনা জালযর লক এমন ইলযিাস আদছ.? 

মুসলিমরা লক যাদের অযীয ইলযিাদসর প্রলযল  পৃষ্ঠার পরদয পরদয এবং নবী 

জীবদনর প্রলযল  বাাঁদক বাাঁদক কয মিা িন-ভাণ্ডার িুলকদয় আদছ কসগুদিা সম্পদক ৃ

সমেক জ্ঞায?  

লেন অলযবালিয িদে। সময় কফলরদয় যাদে। যাদয়দফর সাক্বীফ কিাত্র এিদনা 

কুফুরীদযই অ ি আদছ। এর মদিে ইসিাদমর অদনক লবদরালিযা কদরদছ। 

আল্লাির েীদনর পদে বহু প্রলযবন্ধকযা সৃলি কদরদছ। এক পযৃাদয় 

মুসলিমদেরদক সমূদি লনলশ্চি কদর কফিার জনে িাওয়ালযন কিাদত্রর সাদে 

লমলিয িদয় হুনাইদনর যুদদ্ধ অংে লনদয়দছ। পলরদেদষ পরালজয িদয় পালিদয় 

যাদয়দফ লিদয় উঠি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম একমাস পযৃন্ত 

যাদয়ফ অবদরাি কদর রািদিন। লকন্তু যাদয়দফর েূিৃগুদিার মজবুলয ও 

নসনেদের েৃঢ় অবস্থাদনর কারদণ যাদয়ফ লবজয় করদয পারদিন না এবং কসিান 

কেদকই অবদরাি উলঠদয় লফদর আসদিন। সািাবীদের বোপারল  কমদন লনদয কি 
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িলেি। যারা বিদিন, কি আল্লাির রাসূি! সাকীদফর লযরন্দাজ বালিনী 

আমাদেরদক অদনক জ্বালিদয়দছ। আপলন যাদের জনে বে-কো‘আ করুন।  

লযলন বিদিন, কি আল্লাি আপলন সাকীফ কিাত্রদক লিোয়ায োন করুন..!!190 

এয সব েুঃি-কি ও যাযনার পদরও যাাঁর প্রলয উির লছি -কি আল্লাি আপলন 

সাকীফ কিাত্রদক লিোয়ায োন করুন..!! 

িোাঁ, কি আল্লাি আপলন সাকীফ কিাত্রদক লিোয়ায োন করুন এবং কিা া 

মানবজালযদক লিোয়ায োন করুন...! 

কয বেলি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর িাইফ স্টাইি সম্পদক ৃ

জাদন। কয যাাঁর জীবদনর মূি িক্ষে-উদদ্দেে ও  াদিৃ  সম্পদকৃ অবলিয। কয যাাঁর 

চালরলত্রক মািায, গুণ-িলরমার কেষ্ঠত্ব, আভেন্তরীন পলরেন্নযা ও ক্বিদবর 

স্বেযাদক বুঝদয কপদরদছ....। 

এ সব লকছু কয বেলি জাদন যার কাদছ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর ককাদনা কাজই অবাক করার মদযা মদন িদব না। যাাঁর ককাদনা 

আচরদণই কস আশ্চযৃালিয িদব না। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম েুলনয়ার সংলক্ষপ্তযা ও দ্রুয ফুলরদয় 

যাওয়াদক, জান্নাদযর মূিে ও যার মািাযদক এবং জািান্নাদমর োলস্ত ও যার 

কদঠারযাদক ভাদিা ভাদবই বুঝদয কপদরদছন। যাই লযলন পুদরা জীবন াদকই 

কিা া মানবজালযর লিোয়াদযর জনে উৎসিৃ কদর লেদয়দছন। লনদজর ককাদনা 

                                                           
190. লযরলমযী িােীস নং ৩৯৪২। লযলন বদিন, এল  িাসান, সিীি, িারীব। আিমে, িােীস নং 

১৪৭৪৩।  
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অলিকাদরর লচন্তা লযলন কদরন লন। লনজস্ব স্বােৃ-লচন্তা লকংবা লনদজর প্রলয কাদরা 

অলবচাদরর প্রলযদোি লচন্তা লকছুই কদরন লন।  

কি আল্লাি! আপলন যাাঁর েদি আমাদের িাের করুন এবং যাাঁর ঝাণ্ডার লনদচই 

আমাদের একলত্রয করুন। 

আল্লাি চাদি কযা, আিামী অিোদয় আশ্চযৃজনক ও অভূযপূবৃ সব েৃেে লচলত্রয 

িদব। কযই না পলবত্র কসই সো লযলন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর প্রলয কৃয অনুগ্রিদক লবদেষালয়য কদরদছন এভাদব কয, 

 [٢٢٣﴾ ]النساء :َواكَن فَضُل اهلِل عليَك َعِظيًما﴿

“আপনার প্রলয আল্লাির করুণা অসীম।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ১১৩] 
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ষষ্ঠ অিোয়: 
 রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও লবদরািী কনযাদের যাাঁর সাদে 

সোচরণ  
লবিয অিোদয় আমরা অমুসলিমদের প্রলয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর অনুগ্রি ও বোনেযা সম্পদকৃ জানদয কপদরলছ এবং যারা যাাঁর   

ওপর অলিকিাদর লনযৃাযন কদরলছি যাদের প্রলয যার েূিৃভ সোচরণ 

সম্পদকৃও অবলিয িদয়লছ। মক্কা, যাদয়ফ ও অনে কয সকি সম্প্রোয় রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক অলিক কি লেদয়লছি। যাদের সাদে 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সোচরদণর কয বণৃনা আমরা 

কপদয়লছ যা যলে িয় লবরি, েূিৃভ ও ইলযিাদসর পাযায় েুষ্প্রাপে; যািদি এিন 

আমরা কয অিোদয়র অবযারণা করদবা মানদবলযিাদস যার েৃিান্ত িুাঁদজ পাওয়া 

িদব এদকবাদরই অসম্ভব, অকল্পনীয়।  

এ অিোদয় আমরা ঐ সকি েত্রু কনযাদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ সম্পদকৃ আদিাচনা করব যারা বছদরর পর বছর যাাঁর 

লবদরালিযা কদরলছি ও যাাঁর মুকাদবিায় যুদ্ধ কদরলছি। যারা ইসিাম ও 

মুসলিমদেরদক ভূ-পৃষ্ঠ কেদক লচরযদর লনলশ্চি কদর কেওয়ার জনে সব সময় 

েি পাকাদযা এবং অলবরাম কচিায় কিদি োকদযা, যারা শুিু লনদজরা ষড়যি ও 

যুিুম-অযোচার কদরই ক্ষোন্ত িদযা না; বরং অনেদেরদকও কসজনে উদু্ভদ্ধ 

করদযা, যারা ্রষিযা ও কিামরািীর মূি কিাযা এবং অপরাি জিদযর 

িডফাোর। শুিু যাই নয় যারা স্বয়ং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

প্রাণনাদের জনে অলভযাদনর পর অলভযান পলরচািনা কদরলছি। এয লকছুর 

পরও যাদের প্রলয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মদন ককাদনা 
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িরদণর লিংসা, লবদিষ বা েত্রুযাভাদবর উেয় িয় লন এবং যার সু-লনলেৃি 

সোচরণ-নীলয বা স্বভাবসুিভ নম্রযারও লবচুেলয ঘদ  লন।   

এ অিোয়দক আমরা েু’ল  পলরদেদে লবভি করদবা। 

প্রেম পলরদেে: মক্কার েত্রু-কনযাদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 

লিযীয় পলরদেে: অনোনে কিাদত্রর েত্রু-কনযাদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 
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প্রেম পলরদেে:  
মক্কার েত্রু-কনযাদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইইি ওয়াসাল্লাম এর 

সোচরণ 
এ পলরদেদে আমরা মক্কার ঐ সব বড় বড় েত্রু-কনযাদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সোচরদণর পৃষ্ঠা উমুি করদবা যারা 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রলয েীঘৃ লযি েত্রুযা কপাষণ 

করদযা। 

এক. আবু সুলফয়াদনর সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

সোচরণ 

আবু সুলফয়ান কুরাইদের একজন সািারণ বেলি লছি না। যাদক প্রজ্ঞা ও েক্ষ 

কনযৃদত্বর জনে প্রলসলদ্ধর েীদষ ৃোকা কদয়কজদনর মদিে িণে করা িদযা এবং 

ইসিাদমর প্রকােে োওয়ায শুরু িওয়ার পদর কস লনরদপক্ষ লছি না; বরং 

ইসিাদমর সামদন প্রলযবন্ধক িদয় োলড়দয়লছি এবং ইসিাদমর ক্রমবৃলদ্ধ ও 

অগ্রসরমানযাদক স্তব্ধ কদর কেওয়ার জনে সকি কচিা-প্রদচিা অবোিয 

করদিলছি। ইসিামদক অঙু্কদরই লবনি করার সািনায় লিপ্তদের মদিে আবু 

সুলফয়ান লছি অনেযম। ঐলযিালসক আল্লামা যাবারী লিজরদযর পূদবৃ োরুন-

নােওয়াদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক িযো পলরকল্পনায় 

অংেগ্রিণকারীদের মদিে আবু সুলফয়াদনর নামও উদল্লি কদরদছন।191 মাোনী 

জীবদন উবায়োি ইবন িাদরদসর192 কনযৃদত্ব ইসিাদমর প্রেম সালরয়োয়’193 

                                                           
191. যারীিুয-যাবারী: যারীিুি উমালম ওয়াি মুিূক (১/৫৬৬)। 
192. উবায়োি ইবন িালরস ইবন আবেুি মুিালিব ইবন আবলে মানাফ আি-ক্বারােী। রাসূিুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর কচদয়ও েে বছর কবলে বয়সী লছদিন। রাসূি োরুি 
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(যুদ্ধালভযাদন) মক্কার কালফদরের কসনাপ্রিান লছি এ আবু সুলফয়ান। কস কালফর 

নসনেদেরদক ‘সালনয়োযুি মুররাি’194 নামক স্থাদন একলত্রয কদরলছি। কয বলণক 

কাদফিাদক ককন্দ্র কদর বের যুদ্ধ সংঘল য িদয়লছি -আবু সুলফয়ান লছি কস 

কাদফিার প্রিান এবং কস পালিদয় প্রাণ রক্ষা কদরলছি। বের যুদদ্ধ েীষৃ ও 

কনযৃস্থানীয় কালফরদের সির জন লনিয িওয়ার সুবাদে কুরাইদের সকি 

োিার একমাত্র কনযৃত্ব আবু সুলফয়াদনর িাদয এদস যায়। মক্কার ইলযিাদস এল  

একল  অননে সািারণ ঘ না এবং এজনেই আবু সুলফয়ান ইসিাম লবদরািী যুদদ্ধ 

কুরাইে ও আরদবর অনোনে কিাত্রসমূদির একমাত্র সংিঠক ও সমিয়দকর 

ভূলমকায় অবযীণৃ িয়। বেদরর যুদদ্ধ যার এক পুত্র (িানযািাি) লনিয িয় এবং 

অপর পুত্র (আমর) মুলসিমদের িাদয বলন্দ িয়।195 ফদি যার প্রলযলিংসার 

আগুন আদরা জদি ওদঠ এবং কস সব সময় এ কচিায় োকয কয, কস লনজ 

িাদয একজন লবিোয সািাবী সা‘ে ইবন নু‘মান ইবন আকাি রালেয়াল্লাহু 

আনহুদক বলন্দ কদর যার পুত্রদক বলন্দ করার প্রলযদোি গ্রিণ করদব। কস এ 

মদমৃ েপে কদরদছ কয, মুিাম্মাদের সাদে যুদদ্ধ লিপ্ত না িদয় স্ত্রী-সঙ্গম করদব 

                                                                                                                             

আরকাদম প্রদবদের পূদবৃই লযলন ইসিাম গ্রিণ কদরদছন। লনজ েুই ভাইসি মেীনায় 
লিজরয কদরন। রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম-এর লনক  যার আিাো সম্মান 
ও মযৃাো লছি। অলিকযর জানদয- ইবনু আবলেি বার: আি-ইসলয‘আ ব (৩/১৪১), ইবনুি 
আসীর: উসেুি িাবাি (৩/৪৪৮), ইবন িাজার: আি ইসাবাি (৫৩৭৯)। 

193. সীরাদয ইবন লিসাম: (২/১৩৬)। ইবন ইসিাক বদিন, এল ই ইসিাদমর প্রেম সালরয়োি। 
অনেদের মদয প্রেম িদে, সালরয়োদয় িামযা ইবন আবেুি মুিালিব।    

194. মুররাি বা মুরাি উভয় উচ্চারণ সুদ্ধ। লিজরদযর পদে একল  িলি ও একল  েুিৃন্ধময় 
পুকুদরর মিেবলযৃ প্রলসদ্ধ স্থান। সূত্র: মুিাম্মে িাসান শুররাব: আি-মাআলিমুি আসীরাি 
লফস-সুন্নালয ওয়াস-সীরাি (২৫০) 

195. ইবনু সালয়েলেন-নাস: উয়ূনুি আসার (১/৪৩২) 
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না। বাস্তদবও কদরদছ যাই। েুইেয অশ্বাদরািীদক একত্র কদর রাদযর অন্ধকাদর 

মেীনার ওপর অযলকৃয িামিা কদর বদস। এদয েুইজন আনসারী সািাবী 

েিীে িন।196 ইলযিাদস এল দক িাযওয়াযুস-সুয়াইক নাদম নামকরণ করা 

িয়।197 উহুদের যুদদ্ধ আবু সুলফয়ান মুসলিম নসনেদের লবরুদদ্ধ লযন িাজার 

কালফর নসদনের কনযৃদত্ব ময়োদন অবযীণৃ িয়। উহুে িদে মুসলিমদের সবদচদয় 

বড় সংক  ও মুসীবদযর ইলযিাস। যুদদ্ধর শুরুদয সািাযে আসদিও কেদষর 

লেদক যা আবার মুসীবদয রূপান্তলরয িদয় যায় এবং কালফরদের আলিপযে 

প্রলযষ্ঠা িদয় যায়। কসলেন সিরজন মুসলিম েিীে িন। আবু সুলফয়ান কসলেন 

সািামা ইবন সালবয রালেয়াল্লাহু আনহুদক198 িযো কদর।199 ককউ ককউ বদিন, 

িাসীিুি মািাইকাি িানজািাি রালেয়াল্লাহু আনহুদকও200 আবু সুলফয়ানই িযো 

                                                           
196. একজন মা‘বাে ইবন আমর আদরকজন যার সােী যার নাম জানা যায় লন। ইবন ইসিাক 

পুরা ঘ না উদল্লি কদরদছন যদব কাদরা নাম লিদিন লন।  
197. ইবন কাসীর: আস-সীরাযুন-নাবালবয়োি (২/৫৪০) 
198. সািামা ইবন সালবয ইবন ওয়াকাে আি-আনসারী আি-আেিািী। বের যুদদ্ধ অংেগ্রিণ 

কদরদছন। উহুে যুদদ্ধ যার ভাই আমর ইবন সালবযসি েিীে িদয়দছন। লযলন লনিয 
িদয়দছন আবু সুলফয়ান ইবনুি িারাব এর িাদয। অলিকযর জানদয- ইবনু আবলেি বার: 
আি-ইসলয‘আব (২/২০০), ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (২/২৯১), ইবন িাজার: আি-
ইসাবাি (৩৩৬২)। 

199. ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (১/৪৬৬)। 
200. িানজািাি ইবন আলব আদমর। লবদয়র রাদয যুদদ্ধ লিদয়দছন। যুদদ্ধর আহ্বান শুদনই কবলরদয় 

পদড়দছন। ফরজ কিাসিও করদয পাদরনলন। অযঃপর কফদরস্তারা যাদক কিাসি লেদয়দছ। 
ককউ ককউ বদিন, যাদক আবু সুলফয়ান িযো কদর লন; যাদক িযো কদরদছ োদ্দাে ইবন 
আসওয়াে ইবন শু‘ঊব আি-িাইসী। অলিকযর জানদয:- ইবনু আবলেি বার: আি-
ইসলয‘আব (১/৪৩২), ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (১/৬২১), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি 
(১৮৫৮)। 
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কদরলছি এবং বদিলছি কয, ‘িানযািার লবলনমদয় িানযািাি’। অেৃাৎ আমার পুত্র 

িানযািার প্রলযদোদি সািাবী িানযািািদক িযো করা িদয়দছ।201 সবদচদয় 

কবেনাোয়ক লছদিা আরদবর যুদ্ধরীলযদক সমূ্পণৃ বৃদ্ধাঙু্গলি প্রেেনৃ কদর কসলেদনর 

যার লনিৃজ্জ উল্লাস প্রকাদের কস সৃ্মলয। কসলেন উহুে যুদদ্ধর সমালপ্ত িদে যার 

এবং মুসলিমদের মাদঝ প্রযেক্ষ কদোপকেন চিলছি। ইমাম বুিারী রি. ও 

অনেরা বণৃনা কদরদছন কয, “উহুদের লেন যুদ্ধ সমাপ্ত িওয়ার পর আবূ সুলফয়ান 

একল  উাঁচু স্থাদন উদঠ বিি, কাওদমর মদিে মুিাম্মাে জীলবয আদছ লক? একো 

কস লযনবার বিি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, কযামরা 

যার ককাদনা উির লেও না। কস আবার বিি, কাওদমর মদিে ইবন আবূ কুিাফা 

(আবূ বকর) কবাঁদচ আদছ লক? একোও কস লযনবার বিি। কস পুনরায় বিি, 

কওদমর মদিে ইবনুি িািাব লক জীলবয আদছ? একোও কস লযনবার বিি। 

যারপর কস যার সােীদের লেদক লফদর বিি, এরা সকদিই লনিয িদয়দছ। 

কবাঁদচ োকদি লনশ্চয় জবাব লেয। এ সময় উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু লনদজদক 

সামিাদয না কপদর বিদিন, ‘কি আল্লাির েুেমন, যুলম লমেো কো বিছ। কয 

লজলনদস কযামাদক িালঞ্ছয করদব আল্লাি যা বালক করদিদছন’। পলরদেদষ আবূ 

সুলফয়ান বিি, আজদকর লেন বের যুদদ্ধর লবলনমদয়র লেন, যুদ্ধ কূপ কেদক 

পালন উঠাদনার পাদত্রর মদযা (অেৃাৎ একবার এক িাদয আদরকবার অনে 

িাদয)। (যুদদ্ধর ময়োদন) কযামরা নাক-কান কা া লকছু িাে কেিদয পাদব। 

আলম এরূপ করদয আদেে কলর লন। অবেে আলম এদয অসন্তুিও নই। 

অযঃপর কস লচৎকার করদয িািি, ‘হুবাদির জয়, হুবাদির জয়’। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সািাবীিণদক বিদিন, কযামরা যার উির োও। 

                                                           
201. যারীিুয-যাবারী: যারীিুি উমালম ওয়াি মুিূক (২/৬৮)। 
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যারা বিদিন, আমরা কী বিব? লযলন বিদিন, কযামরা বি ‘আল্লাি সমুন্নয ও 

মিান’। আবূ সুলফয়ান বিি ‘আমাদের উযযা আদছ, কযামাদের উযযা কনই’। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, কযামরা যার জবাব োও। 

যারা বিদিন, আমরা কী জবাব কেব? লযলন বিদিন, বি ‘আল্লাি আমাদের 

অলভভাবক, কযামাদের কযা ককাদনা অলভভাবক কনই’।202  

এ কদোপকেদন আবু সুলফয়ান মুসলিম েিীেদের অঙ্গ-প্রযেদঙ্গর লবকৃলয, নাক-

কান কা া িওয়া ও কপ  লবেীণৃ িওয়ার প্রলয যার আনন্দ ও মদনাযুলি প্রকাে 

কদরদছ। অেচ আরবরা জাদিিী যুদি লকংবা ইসিাম পরবযৃী যুদি ককাদনা 

কাদিই এল  পছন্দ করদযা না। এ সব লকছু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের সাদে প্রযারণা করা এবং যাদের ওপর ধ্বংসিীিা 

চািাদনার প্রলয যার মনস্কামনা ও আগ্রিালযদেযেরই বলিঃপ্রকাে।   

যাদয়ে ইবন োসানাি রালেয়াল্লাহু আনহু203-এর িযোকাদণ্ড প্রযেক্ষভাদব উপলস্থয 

িদয় মুসলিমদের সাদে আচরদণর কক্ষদত্র িাদ্দারী-নীলয অবিম্বদনর স্পি 

স্বীকাদরালির মিে লেদয় যার এ মানলসকযা আদরা সুস্পিভাদব ফুদ  উদঠদছ।204 

শুিু যাই নয়, আবু সুলফয়াদনর এ মানলসকযার সবৃবৃিৎ বলিঃপ্রকাে ঘদ দছ 

                                                           
202. সিীি বুিারী: (كتاب املغازي، باب غزوة أحد) িােীস নং ৩৮১৭, আবু োউে: িােীস নং 

২৬৬২, নাসাঈ: িােীস নং ৮৬৩৫  
203. যাদয়ে ইবন োসানাি ইবন বাইয়াযাি আি-আনসারী আি-বাইয়াযী। বের ও উহুদে অংে 

লনদয়দছন। রজী‘ লেবদস িুবাইব ইবন ‘আেী এর সাদে বলন্দ িদয়দছন। মক্কায় সফওয়ান 
ইবন উমাইয়োর লনক  লবলক্র কদর কেওয়া িদি কস যাদক কমদর কফদি। এল  লছি চযুেৃ 
লিজরীদয। অলিকযর জানদয- ইবনু আবলেি বার: আি-ইসলয‘আব (২/১২২), ইবনুি 
আসীর: উসেুি িাবাি (২১/১৪৭), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (২৯০০) 

204. যারীিুয-যাবারী: যারীিুি উমালম ওয়াি মুিূক (২/৭৮)।  
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পঞ্চম লিজরীদয সলম্মলিয বালিনী কযৃৃক মেীনা অবদরাদির সময়। কস 

অবদরাদির সময় েে িাজার কালফর নসদনের কনযৃদত্ব োকা আবু সুলফয়ানসি 

সকদি লমদি মেীনাদক সমূ্পণরৃূদপ মুসলিম-েূনে কদর কফিদয কচদয়লছি। োলন্ত 

ও স্বলস্তর েির মেীনাদক চযুলেৃক কেদক কঘরাও করা এবং কসিানকার কছা -

বড়, নারী-পুরুষ সকিদক ভীলয ও আযংকগ্রস্থ কদর কযািার জনে কালফরদের 

সকি োিা-উপোিাদক সমদবয করা লছি ইসিাম ও মুসলিমদের লবরুদদ্ধ আবু 

সুলফয়াদনর এক ক্ষমার অদযািে মিা অপরাি। 

অিম লিজরী পযৃন্ত আবু সুলফয়ান মক্কার অলিপলয লছি। এর েু বছর পূদবৃ 

হুোয়লবয়ার সলন্ধ সংঘল য িয়। সলন্ধ-চুলিদয বনু বকর কিাত্র মুেলরকদের এবং 

িযা‘আি কিাত্র মুসলিমদের পক্ষ অবিম্বন কদর। অযঃপর বনু বকর কযৃৃক 

প্রলসদ্ধ কসই চুলিভদঙ্গর লবশ্বাসঘাযকযার ঘ না ঘদ  এবং কিায‘আি কিাদত্রর 

কদয়কজন কিাক লনিয িয়। এ কক্ষদত্র কুরাইেরা বনু বকরদক সিদযালিযা 

কদরলছি।205 ফদি হুোয়লবয়ার সলন্ধ রলিয িদয় যায় এবং এিান কেদকই 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম েে িাজার সািাবীদের এক লবোি 

বালিনী লনদয় মক্কা লবজদয়র অলভযাদনর লসদ্ধান্ত গ্রিণ কদরন। ঘ না অদনক 

েীঘৃ। লবস্তালরয লববরণও সময় সাদপক্ষ বোপার। আমাদের িক্ষণীয় গুরুত্বপূণৃ 

লবষয়ল  িদে কয, ইসিাম লবদরািী যুদদ্ধ আবু সুলফয়াদনর ভূলমকা লছি অনোনে 

েত্রুদনযাদের যুিনায় অদনক কবলে এবং মুসলিম রাদষ্ট্রর লনরাপিা লবলিয 

করার কক্ষদত্র যার অবস্থান লছি সকদির েীদষৃ।  

লপ্রয় পাঠক! এ সকি জল ি কপ্রক্ষাপ গুদিাদক মদনর পেৃায় কমদি িরুন! 

অযঃপর মক্কা লবজদয়র লেন মক্কায় প্রদবদের প্রাক্কাদি কগ্রফযারকৃয আবু 
                                                           
205. যারীিুয-যাবারী: যারীিুি উমালম ওয়াি মুিূক (২/১৫৪) 
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সুলফয়ানদক িাদয কপদয় যার সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

কীরূপ আচরণ কদরলছদিন কসলেদক েৃলিপায করুন! এ লবষদয় ইসিাদমর 

সুমিান েেৃন ও নবী চলরদত্রর মািাযে ভাদিাভাদব অনুিাবদনর জনে আমরা 

পুদরা ঘ নাল  সলবস্তাদর উদল্লি করলছ-  

যুি পাদল্ট কিদছ। সময় বেদিদছ অদনক। আবু সুলফয়ান যার জীবদনর অযেন্ত 

সংকীণৃ অবস্থায় এদস উপনীয িদয়দছ। যার যাবযীয় কমৃ-যৎপরযা কেদম 

কিদছ। সব িরদণর লচন্তা-লফলকর কেদকও কস লনদজদক গুল দয় কফদিদছ। এ া ঐ 

সমদয়র কো যিন মক্কার মাত্র কদয়ক লকদিালম ার েূরদত্ব িঠাৎ কদর 

মুসলিমদের লবোি নসনে সমাদবে ঘ াদনা িদয়দছ এবং আবু সুলফয়ান ভাদিা 

কদরই জাদন কয, কস িদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও 

মুসলিমদের প্রিান  াদিৃ । ঐ সময় কস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের িক্ষে-উদদ্দেে জানদয মলরয়া িদয় উঠদিা এবং এক 

িরদণর ভীলয ও আযংক যাদক গ্রাস কদর লনদিা। ইদযামদিে কস যার এক 

পুদরাদনা লেদনর বনু্ধ -লযলন বযাৃমাদন মুসলিমদের েিভুি- রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর চাচা আব্বাস ইবন আবু্দি মুিালিব রালেয়াল্লাহু আনহু-

কক সামদন কপদয় কিি। যিন যার সািাযে কামনা কদর বদি উঠি, ‘আমার 

মাযা-লপযা আপনার ওপর কুরবান কিাক, এিন উপায়?’  

এরপদর মক্কার এ েত্রুদনযা ও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

মাদঝ যা ঘদ লছি চিুন যা আমরা আব্বাস রালেয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র আবু্দল্লাি 

ইবন আব্বাস রালেয়াল্লাহু আনহুমা এর ভাষায় পাঠ কলর-  

কস লেন আব্বাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু আবু সুলফয়ানদক বিদিন, 
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« ِ  «..!! عنقك يلرضبن بك ظفر لئ واّللَّ

“আল্লাির েপে! কযামাদক কগ্রফযার করদয পারদি কযা অবেেই কযামার িেৃান 

উলড়দয় কেওয়া িদব।” 

এল  লছদিা আবু সুলফয়াদনর বোপাদর আব্বাস রালেয়াল্লাহু আনহুর স্বাভালবক 

অলভবেলি। শুিু আব্বাস রালেয়াল্লাহু আনহু-ই নন, ইসিাদমর লবরুদদ্ধ আবু 

সুলফয়াদনর অবস্থাদনর ইলযিাস সম্পদকৃ অবিয কয ককাদনা বেলিই আবু 

সুলফয়াদনর বোপাদর এ একই কো বিদব। লকন্তু আব্বাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

আবু সুলফয়াদনর সাদে পূবৃ বনু্ধদত্বর কারদণ লকংবা কুরাইেদের প্রাণ রক্ষার 

প্রলয অযোলিক আগ্রদির কারদণ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

লনক  আবু সুলফয়াদনর জনে সুপালরে করার লসদ্ধান্ত গ্রিণ করদিন এবং 

বিদিন, ‘যুলম আমার সাদে এ িচ্চদরর লপদঠ সওয়ার িদয় চি। আলম 

কযামাদক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  লনদয় যাব এবং 

কযামার জনে লনরাপিা কচদয় কনব’। যাই আবু সুলফয়ান আব্বাস রালেয়াল্লাহু 

আনহু-র সাদে সওয়ার িদিা। আব্বাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিন, অযঃপর 

আলম যাদক লনদয় রওয়ানা করিাম। যিলন মুসলিমদের ককাদনা 

আগুদনর/মোদির/চুিার পাে লেদয় কযযাম যিনই যারা বিদযা, ‘কক 

এিাদন?’ পদর যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর িচ্চর এবং 

যাদয যাাঁর চাচাদক কেিদয কপয যিন বিদযা, ‘এল  রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর িচ্চর এবং এদয রদয়দছ যাাঁরই চাচা। এক পযৃাদয় 

আমরা উমার ইবনুি িািাব রালেয়াল্লাহু আনহুর আগুদনর/মোদির/চুিার পাে 

লেদয় যালেিাম। লযলন বিদিন, ‘কক এিাদন?’ এ কো বদি আমার লেদক 

এলিদয় এদস িচ্চদরর কপছদন আবু সুলফয়ানদক কেদি লচদন কফিদিন এবং বদি 
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উঠদিন, ‘আল্লাির েপে! কি আল্লাির েুেমন! সমস্ত প্রেংসা কস আল্লাির লযলন 

কযাদক পাইদয় লেদয়দছন’। এ কো বদিই লযলন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর যাাঁবুর লেদক কেৌদড় ছু দিন। আলমও িচ্চরদক কছদড় লেিাম এবং 

িীরিামী আদরািী িীরিলযর বািনজন্তুদক যয ুকু কপছদন কফিদয পাদর যয ুকু 

িচ্চরদক কপছদন করদি এলিদয় লিদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর প্রদবে করিাম। ইলযঃমদিে উমার রালেয়াল্লাহু আনহুও 

প্রদবে কদরদছন এবং বিদছন, ‘এ িদিা আল্লাির েুেমন আবু সুলফয়ান, ককাদনা 

প্রকার োলন্ত/সলন্ধ চুলিকািীন সমদয়র বাইদর আল্লাি যাদক আমাদের িাদয 

এদন লেদয়দছন। সুযরাং আমাদক অনুমলয লেন আলম যার িেৃান উলড়দয় কেই।’ 

যিন আলম (আব্বাস রালেয়াল্লাহু আনহু) বিিাম, ‘কি আল্লাির রাসূি! আলম 

যাদক লনরাপিা লেদয়লছ। অযঃপর আলম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লনকদ  বসিাম এবং যার মাোয় িায করদি বিিাম, ‘আল্লাির 

েপে! আজ রাদয আলম ছাড়া যাাঁর সাদে আর ককউ একান্ত আিাপ করদয 

পারদব না’। উমার যিন বারবার একই কো বিলছদিন যিন আলম যাদক 

বিিাম, চুপ কর, কি উমার! আল্লাির েপে! যলে এ কিাকল  বনু আেী কিাদত্রর 

ককউ িদযা যািদি যুলম এরূপ বিদয না। লকন্তু এ কিাকল  িদে বনু আবদে 

মানাফ কিাদত্রর’। এ া শুদন উমার রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন, আপলন চুপ 

করুন, কি আব্বাস! আপলন এ িরদণর কো বিদবন না। আল্লাির েপে! 

আপলন যিন ইসিাম গ্রিণ কদরদছন যিন আপনার ইসিাম গ্রিণ আমার কাদছ 

আমার বাবা িািাব যলে ইসিাম গ্রিণ করদযন যার ইসিাম গ্রিদণর কচদয়ও 

অলিক লপ্রয় লছি। আর এ া এ জনে কয, আলম জানযাম রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  আপনার ইসিাম গ্রিণ আমার বাবা িািাদবর 

ইসিাম গ্রিদণর কচদয় অলিক লপ্রয়। অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 
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ওয়াসাল্লাম বিদিন, ‘কি আব্বাস! যুলম যাদক কযামার যাবুদয লনদয় যাও, 

সকাদি আমার লনক  লনদয় এদসা’। অযঃপর আলম যাদক আমার যাবুদয লনদয় 

কিিাম। কস আমার লনক  রালত্র যাপন করি। পরলেন সকাদি যাদক রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  লনদয় কিদি লযলন যাদক কেদিই 

বিদিন, 

بَا يَا َوحْيََك »
َ
لَمْ  ُسْفيَاَن، أ

َ
نِ  أ

ْ
نْ  لََك  يَأ

َ
نْ  َتْعلَمَ  أ

َ
؟ ِإال إَِلَ  ال أ ُ  «اّللَّ

“কি আবু সুলফয়ান! কযামার মঙ্গি কিাক। কযামার লক এিনও এ সাক্ষে কেওয়ার 

সময় আদস লন কয, আল্লাি বেযীয ককান মা‘বুে কনই?” 

আবু সুলফয়ান বিি, আমার লপযা-মাযা আপনার ওপর কুরবান কিাক! আপলন 

কযই না সম্মালনয, কযই না নিযৃেীি আর কযই না উিম সম্পকৃ স্থাপনকারী! 

এিন কযা আমার েৃঢ় লবশ্বাস িদয় কিদছ কয, যলে আল্লাির সাদে ককাদনা মা‘বুে 

েরীক োকয যদব অবেেই আমার ককাদনা কাদজ আসয। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, 

بَا يَا َوحْيََك »
َ
لَمْ  ُسْفيَاَن، أ

َ
نِ  أ

ْ
نْ  لََك  يَأ

َ
ين   َتْعلَمَ  أ

َ
؟ رَُسوُل  أ ِ  «اّللَّ

“কি আবু সুলফয়ান! কযামার মঙ্গি কিাক, এিনও লক কযামার সময় আদস লন কয, 

আমাদক আল্লাির রাসূি বদি লবশ্বাস করদব?”  

আবু সুলফয়ান বিি, ‘আমার লপযা-মাযা আপনার ওপর কুরবান কিাক! আপলন 

কযই না সম্মালনয, কযই না নিযৃেীি আর কযই না আযীয়যার সম্পক ৃ

স্থাপনকারী! এ বোপাদর এিনও মদন লকছু া ি কা রদয়দছ’। আব্বাস 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন, ‘কি আবু সলফয়ান, কযামার নাে কিাক! কযামার 

িেৃান উলড়দয় কেওয়ার আদিই মুসলিম িদয় যাও এবং সাক্ষে োও কয, আল্লাি 
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বেযীয ককাদনা মা‘বুে কনই আর মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

আল্লাির রাসূি’।  

এবার আবু সুলফয়ান কাদিমাদয় োিাোয পদড় মুসলিম িদয় কিদিন। আব্বাস 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিন, আলম আরয করিাম, ইয়া রাসূিাল্লাি! এ আবু 

সুলফয়ান (রালেয়াল্লাহু আনহু) লকছু া সম্মানলপ্রয় মানুষ। সুযরাং যাদক লবদেষ 

এক া লকছু োন করুন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, িোাঁ, 

কয বেলি আবু সুলফয়াদনর ঘদর প্রদবে করদব কস লনরাপে োকদব, কয লনজ 

ঘদরর েরজা বন্ধ কদর কেদব কস লনরাপে োকদব, (এবং কয মসলজদে িারাদম 

প্রদবে করদব কসও লনরাপে োকদব।206) অযঃপর আবু সুলফয়ান রালেয়াল্লাহু 

‘আনহু মক্কাবাসীদক এ সংবাে কেওয়ার জনে চদি কযদয উেেয িদি রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, 

ِ  ُجنُودُ  بِهِ  َتُمرَّ  َحّتَّ  ،207اخْليلِ  حْطمِ  ِعنْدَ  الَْواِدي بَِمِضيِق  اْحِبْسهُ  َعبَّاُس، يَا»   «اّللَّ

“কি আব্বাস! যাদক বালিনীর লভদড়র লনক  (অেবা নাদকর মদযা পািাদড়র 

কসই বাড়লয অংদের ওপর) োাঁড় করাও কয লেদক পািালড় সরুপে লিদয়দছ, 

যাদয কস আল্লাির বালিনীগুদিা অলযক্রম করার েৃেে অবদিাকন করদয পাদর।” 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনদেৃে মদয আব্বাস রালেয়াল্লাহু 

                                                           
206. এ কোল  কিিদকর মূি বইদয কনই; লকন্তু প্রায় সব বণৃনায় রদয়দছ বদি সংযুি কদর 

কেওয়া িদিা- অনুবােক।  
 অেৃ িদে, অশ্বাদরািী বালিনীর লভড়। ককাদনা ককাদনা حْطم اخْليل অদেৃ। ازدحام  েব্দল حطم .207

বণৃনায় আদছ- اْْلََبِل  َخْطم অদেৃ। أنف  েব্দল َخْطمِ  ।  اْْلَبَِل  َخْطم  এর অেৃ িদে, নাদকর 

মদযা পািাদড়র বাড়লয অংে। 
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‘আনহু যাদক লনদয় কসিাদন োড়াদিন। (আব্বাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বদিন) 

প্রলযল  কিাত্র লনদজদের বািনজন্তুদয আদরািন কদর অলযক্রম করলছি। যিনই 

ককাদনা কিাত্র অলযক্রম করদযা যিন লযলন বিদযন, এরা কারা? আলম বিযাম, 

বনু সািীম। লযলন বিদযন, বনু সািীদমর সাদে আমার কী সম্পকৃ? অযঃপর 

অনে কিাত্র অলযক্রম করদি লযলন বিদযন, এরা কারা? আলম বিযাম, 

মুযাইনাি। লযলন বিদযন, মুযাইনাির সাদে আমার কী সম্পকৃ? লযলন এভাদবই 

বিলছদিন। এক পযৃাদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর বালিনী 

অলযক্রম করি যা বমৃ ও অস্ত্রেদস্ত্রর েরুন  কাদিা বণৃ কেিাদয িািি। 

কসিাদন আনসার এবং মুিালজররা লছদিন। কিািার বমৃ ও লেরস্ত্রাদণর েরুন চকু্ষ 

ছাড়া যাদের আর লকছুই কেিা যালেি না। আবু সুলফয়ান রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

বিদিন, এরা কারা? আলম বিিাম, মুিালজর ও আনসারদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম। লযলন বিদিন, ‘কার ক্ষমযা আদছ এদের 

মুকালবিা কদর? আল্লাির েপে! কযামার ভালযজার রাজত্ব আজ অদনক বড় 

আকার িারণ কদরদছ।’ আলম বিিাম, কি আবু সুলফয়ান! এল  িদিা নবুওয়ায। 

লযলন বিদিন, যা লঠক। আলম বিিাম, ‘এবার দ্রুয আপনার কওদমর লনক  

যান’। এরপর লযলন চদি কিদিন এবং মক্কায় প্রদবে কদর কঘাষণা করদয 

িািদিন, কি কুরাইে সম্প্রোয়! মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এদস 

কিদছন। কযামরা যাাঁর মুকালবিা করদয পারদব না। আবু সুলফয়াদনর স্ত্রী লিন্দ 

লবনদয উযবাি এ কঘাষণা কোদন এলিদয় এদিা এবং যার োাঁলড় িদর লচৎকার 

কদর বিদয িািি, 
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َسمَ  اْقتُلُوا ْْحََس  ادلَّ
َ
 !قَْوم   َطِليَعة فَِبئَْس  ،208األ

“কযামরা এ কুশ্রী ইযরদক িযো কদর োও। িায়! কযই না িারাপ িক্ষণ!” 

আবু সুলফয়ান রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন, ‘কযামাদের নাে কিাক! এ মলিিা 

কযন কযামাদেরদক জীবন রক্ষা করা কেদক কিাকায় না কফদি। কয বেলি আবু 

সুলফয়াদনর ঘদর প্রদবে করদব কস লনরাপে’। কিাদকরা বিি, ‘কযামার নাে 

কিাক, কযামার ঘদর আমাদের কী িদব?’ লযলন বিদিন, ‘কয লনজ ঘদরর েরজা 

বন্ধ কদর কেদব কসও লনরাপে এবং কয মসলজদে িারাদম প্রদবে করদব কসও 

লনরাপে’। এ া শুদন কিাদকরা লনদজদের ঘর ও মসলজদের লেদক লবভি িদয় 

ছু দয িািি।209  

এিাদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আমাদের জনে উোরযা ও 

মানবযার অনুপম েৃিান্ত স্থাপন কদরদছন। এমলনভাদব এ ঘ নার মাদঝ যাাঁর 

একমাত্র আল্লাির জনে লনদবলেয িওয়া এবং োওয়াদযর প্রলয প্রচণ্ড 

আকাঙ্ক্ষারও অযুিনীয় নযীর স্থালপয িদয়দছ। 

কযিাদন কনযৃস্থানীয় সকদির মদয যরবারী-ই আবু সুলফয়াদনর একমাত্র সমািান 

কসিাদন লযলন যার সাদে আন্তলরকযা পূণৃাঙ্গ পদ্ধলযদয েিীি-প্রমাদণর 

লবদিষণমূিক সংিাপ চালিদয় কিদিন। আবার যাওিীদের প্রদে আবু সুলফয়াদনর 

                                                           
  أْْحَس যো কুশ্রী অদেৃ বেবহৃয। আর أسود েদব্দর অেৃ িদে, ময়িাযুি। এিাদন دسم .208

েদব্দর অেৃ িদে, সািসী ও উদিলজয। এিাদন -যো ইযর অদেৃ বেবহৃয। সূত্র: আি دين 

মু‘জামুি ওয়াফী (৪৬৯ ও ৪৬-৪৭)। 
209. যাবারী, সিীি বুিারী  كتاب املغازي، باب أين ركز انلِب صىل اهلل عليه وسلم الراية يوم)

 ,উরওয়াি এর মুরসাি সমূদির মদিে (৪০৩০), আি-মাযালিবুি আলিয়া (৪৩৬২) (الفتح

োিাইিুি বায়িাকী (৫/৩৩-৩৫), সীরাদয ইবন লিোম (২/৩৯৯-৪০৫) 
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উিরও যদেি এবং সদন্তাষজনক লছদিা না। যদব এ া লঠক কয, কস যাওিীেদক 

এদকবাদরই অস্বীকারও কদর লন; লকন্তু করসািাদযর প্রদে কস স্পি জালনদয় লেি 

কয, যার মদন এিদনা ি কা বা সদন্দি রদয়দছ। এরপর যিন আব্বাস 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু যাদক ভয় কেিাদিন কয, কযামার িযো অযোসন্ন, ইসিাম 

ছাড়া কযামাদক ককউ বাাঁচাদয পারদব না। যিন কস ইসিাম গ্রিণ করি।  

এিাদন আব্বাস রালেয়াল্লাহু ‘আনহু েীন ইসিাদম প্রদবে করাদনার বোপাদর বি 

প্রদয়াি কদরন লন; বরং এদয লযলন শুিু আবু সুলফয়াদনর প্রলযই নয় কিা া 

কুরাইে সম্প্রোদয়র প্রলয অনুগ্রি কেলিদয়দছন। ককননা ঐ সমদয়র কপ্রক্ষাপদ  

আবু সুলফয়াদনর িযোদক ককউই িারাপ েৃলিদয কেিদযা না এবং আদি ও 

পদরর পৃলেবীর ককাদনা রাষ্ট্রনায়কই এ বোপাদর সমাদিাচনা করার মদযা লকছু 

কপয না; বরং বযৃমান পৃলেবীর রাজনীলযদয এ িরদণর বেলিদক ক্ষমা কদর 

কেওয়া কযা রীলযময যুদ্ধাপরাদির আওযায় পদড়। কারণ, এ আবু সুলফয়ানই 

মাত্র েু’বছর পূদবৃ (পরীিার যুদদ্ধ210) মেীনাবাসীদক সমূদি লনলশ্চি কদর 

কেওয়ার চক্রাদন্ত কমদয উদঠলছি এবং এ বেলিই কদয়কলেন আদি মুসলিমদের 

সাদে কৃয সলন্ধ-চুলি ভঙ্গ কদরলছি যাদয (দিায‘আি কিাদত্রর211) অদনক নারী-

পুরুষদক জীবন লেদয িদয়লছি।  

বোপারল  কযা এমনও িদয পারদযা কয, আবু সুলফয়াদনর ইসিাম গ্রিণদক 

আলন্তরকযা কেদক নয়, শুিু জীবন বাাঁচাদনার জনে িদয়দছ বদি রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সদন্দি করদয পারদযন এবং যা কমদন না লনদয 

পারদযন; লকন্তু লযলন আবু সুলফয়াদনর ইসিাম গ্রিদণ ককাদনা প্রকার সদন্দি 

                                                           
210. অনুবােক। 
211. অনুবােক। 
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কপাষনণ না কদর স্বযঃসূ্ফযৃ ভাদবই যা কমদন লনদিন এবং যার েৃঢ়যা ও 

আন্তলরকযার লনলরক্ষণও করদিন না; বরং  মূহুদযৃর মদিেই যাদক ক্ষমা কদর 

লেদিন। এক কসদকদন্ডই লযলন আবু সুলফয়াদনর সকি কিোয়ক সৃ্মলয এবং 

এমন সকি যিনাোয়ক ক্ষয ও আঘাদযর কো ভুদি কিদিন যার ঘা এিদনা 

শুকায়লন। যাাঁর অন্তদর লিংসা, লবদিষ ও েত্রুযা লকছুই স্থান পায় লন। ইবলিস-

েয়যাদনর সকি কারসালয-ই এিাদন চরম বেেৃ। 

এ পযৃন্ত যা ঘদ দছ যাদযই ক্ষমা ও উোরযার মিৎ েৃিান্ত স্থালপয িদয়দছ। 

লকন্তু, ঘ না এিাদনই কেষ নয়; এর পদর যা ঘদ দছ যা পৃলেবীর সকি উিম 

আেেৃ ও মিৎ চলরদত্রর সীমাদকও ছালড়দয় কিদছ। এর বোিো শুিু এক াই কয, 

লযলন লছদিন একজন মিান নবী...।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আবু সুলফয়ানদক এমন একল  লজলনস 

লেদিন যা অনন্তকাি যার সম্মান ও মযৃাোর বািক িদয় োকদব। লযলন শুিু 

আবু সুলফয়ানদকই লনরাপিা লেদিন না; বরং ঐ সকি বেলিদেরদকও লনরাপিা 

লেদিন যারা আবু সুলফয়াদনর ঘদর প্রদবে করদব। কঘাষণা করদিন, 

 آمن فهو سفيان أيب دار دخل من

“কয বেলি আবু সুলফয়াদনর ঘদর প্রদবে করদব কস লনরাপে িদব।”  

কদযাই না ভািে! কযইনা সম্মান ও মযৃাো আবু সুলফয়াদনর...!!  

আমরা এিাদন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মািাদযের সীমা ও 

পলরলি অনুমান করদয পারদবা না যযক্ষণ না আমরা লনদজদেরদক এ িরদণর 

কপ্রক্ষাপদ  কল্পনা করদয পারদবা।  
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সযে ও বাস্তবদক সকদিরই স্বীকার কদর কনওয়া উলচৎ। লবশ্ববাসীর লনক  

আমরা বাস্তব-সদযের স্বীকৃলয চাই এবং প্রে রািদয চাই কয, মুিাম্মেুর 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বেযীয অনে কাদরা লনক  লক এমন 

আচরণ আো করা কযদয পাদর? এরপদরও লক ককউ এ োবী করদয পাদর কয, 

মুসলিমরা অদনেেরদক স্বীকার কদর না এবং অনেদের সাদে সোচরণ কদর না? 

এিদনা লক এমন ককউ আদছন যারা বিদবন কয, ইসিাম িদে সলিংসযা ও 

সিাসবাদের িমৃ? 

আমাদের অভাব শুিু জ্ঞানাদিাদকর। নবী চলরত্র সম্পদকৃ আমাদের িারণা অলয 

সামানে, শুিুমাত্র উপদরর কিাসা পযৃন্ত। আমরা যলে এর িভীদর প্রদবে করদয 

পালর এবং জিযবাসীর সামদন যা যুদি িরদয পালর যািদি জ্ঞানেলরদ্র লবোি 

জনদিালষ্ঠর কচাদির সামদনর পেৃা সদর যাদব। যারা সযোদিাকদক লচনদয ও 

গ্রিণ করদয পারদব।  

আবু সুলফয়াদনর সাদে যা ঘদ দছ যা নবীচলরদত্রর ককাদনা কাকযািীয় ঘ না নয়; 

বরং একই িরদণর আচরণ আমরা কেিদয পাই ইসিাদমর লবরুদদ্ধ 

প্রদরাচনাকারী ও ইসিাম লবদরািী আদন্দািদনর অদনক সংিঠক কনযার সাদেও। 

ইকরামা ইবন আবু জািাদির সাদে যার এমনই আচরণ লছি যা কিদনা ভুিার 

মদযা নয়। 

েুই. ইকরামা ইবন আবু জািাদির সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 

ইকরামা লছি নবী জীবদনর ইলযিাদস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর েত্রুদের মদিে সবদচদয় উগ্র। কস এ েীঘৃ সমদয়র বৃিৎ অংেকাি 

যাবৎ যার লপযা -এ যুদির লফর‘আউন, ইসিাদমর সবদচদয় বড় ঝিড়াদ  েত্রু 
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-আবু জািদির লনক  কেদক ইসিাম লবদরালিযা ও েত্রুযার েরাব পান 

কদরদছ। শুিু যাই নয়, যার উগ্রযা ও লবদরালিযা এ পযৃাদয় কপৌঁদছদছ কয, মক্কা 

লবজদয়র লেন কস সািারণ ক্ষমা প্রাপ্তদের যালিকায় লছি না। ইকরামা লছি 

িালিে ইবন ওয়ািীে রালেয়াল্লাহু ‘আনহুর লবরুদদ্ধ িানোমার212 যুদদ্ধ অংে 

গ্রিণকারী কদয়কজদনর অনেযম। লকন্তু, পরাস্ত িওয়ার পর পালিদয় মক্কা কছদড় 

ইয়াদমন চদি কযদয চাইি এবং কস জনে কনৌকা বা সামুলদ্রক জািাজ জাযীয় 

ককাদনা বািন িুাঁজদয িািি।213  

কুফুরীদয যার পে-চিা লছি অদনক েূদরর এবং যার অবস্থান লছি অলয 

কট্টর। এজনে মক্কা লবজদয়র পর কস লছি িযোর জনে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের  াদিৃ কৃযদের অনেযম। যাদক কযিাদনই 

পাওয়া যাদব িযো করা িদব।  

যার স্ত্রী -উদম্ম িাকীম লবনয িালরস ইবন লিোম214 -স্বামীদক বাাঁচাদয চাইি। 

যাই কস ইকরামার লনরাপিা ও যাদক মক্কায় লফলরদয় আনার সুপালরে করার 

জনে আদি লনদজ ইসিাম গ্রিণ কদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 
                                                           
212. িানোমা মক্কার লনক বযৃী একল  স্থান। ইবনুি আসীর বদিদছন, িানোমা িদে মক্কার 

একল  প্রলসদ্ধ পািাদড়র নাম। ইবন বারীয় বদিদছন, মক্কা লবজদয়র লেন কসিাদন একল  
সংঘষৃ ঘদ লছি। অলিকযর জানদয- লফদরাযাবােী: আি-কামুসুি মুিীয (১৪২৭), ইবনুি 
আসীর: আন-লনিায়াযু ফী িারীলবি আসার (২/১৬১)। 

213. যারীিুয-যাবারী: যারীিুি উমালম ওয়াি মুিূক (২/১৬০) 
214. উদম্ম িাকীম লবনয িালরস ইবন লিোম, ইকরামার চাচাদযা ভাই। মক্কা লবজদয়র লেন 

ইসিাম গ্রিণ কদরন। রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এর লনক  স্বামীর প্রাণ 
লভক্ষা ও লনরাপিা কচদয় লনদয় যাদক িুাঁদজ কবর করদিন এবং ইকরামাও ইসিাম গ্রিণ 
করদিন। অযঃপর উভদয় পূদবৃর লবদয়দযই বিাি োকদিন। অলিকযর জানদয- ইবনুি 
আসীর: উসেুি িাবাি (২/৩২৯), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (১১৯৭৩)। 
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ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর এদস আরয করদিন, ‘কি আল্লাির রাসূি! ইকরামা 

আপনার ভদয় মক্কা কছদড় ইয়ামাদনর লেদক পালিদয় কিদছ। আপলন যাদক 

লনরাপিা োন করুন’। উিদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সিদজ 

এবং স্বাভালবকভাদবই বদি লেদিন, فهو آمن “কস লনরাপে।”215 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ইকরামার স্ত্রীদক এ া বদিন লন কয, 

কস কযা আবলেেক িযোর যালিকাভুি। যার লপছদনর েীঘৃ ইলযিাসও যুদি 

িদরন লন। এ াও বদিন লন কয, ‘যুলম লনদজই নব মুসলিমা, যুলম কীভাদব 

অদনের জনে সুপালরে করদয পার?’ এগুদিার লকছুই বদিন লন এবং ইকরামা 

লকংবা যার স্ত্রীর ওপর ককাদনা েযৃাদরাপও কদরন লন। শুিু বিদিন, آمن فهو  

“কস লনরাপে”।  

এরপর স্ত্রী উদম্ম িাকীম রালেয়াল্লাহু আনিা স্বামী ইকরামাদক িুাঁজদয কবলরদয় 

পড়দিন। অদনক কিাজাদিালজ ও েীঘৃ সফদরর পর যাদক কপদিন -কস কিালিয 

সািদরর লকনারায় ইয়াদমনিামী একল  জািাদজ আদরািদণর কচিায় রয আদছ। 

উদম্ম িাকীম রালেয়াল্লাহু আনিা বিদিন, কি আমার চাচাদযা ভাই! আলম এিন 

সবৃদেষ্ঠ, সবদচদয় সোচারী ও সবদচদয় কবলে আলযয়যার সম্পকৃ রক্ষাকারী 

বেলির লনক  কেদক এদসলছ। যুলম লনদজদক ধ্বংদসর লেদক কঠদি লেও না। 

আলম মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  কেদক কযামার জনে 

লনরাপিা কচদয় এদনলছ।  

উিদর ইকরামা বিদিা, যুলম করদয কপদরদছা এ া? 

                                                           
215. মুিাম্মে ইবন িাসান আে-োয়বানী-এর সূদত্র মুয়ািাদয় ইমাম মালিক রি. (৬০১)। 
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স্ত্রী: িোাঁ।216  

ইকরামা কস সময় কচাদি েদষ ৃফুি কেিলছি। কস ইয়ামান কযদয চাদে অেচ 

ইয়ামানও যিন ইসিাদমর আদিায় আদিালকয। পৃলেবীর চযুলেৃদকই মানুষ েদি 

েদি ইসিাদমর সু-েীযি ছায়াযদি আেয় লনদে লকংবা বেেযা স্বীকার কদর 

োকদয শুরু করদছ। কিা া পৃলেবী যার জনে সংকীণৃ িদয় এদসদছ। যাই কস 

েীঘৃ লচন্তা-লফলকর বাে লেদয় যৎক্ষনায স্ত্রীর সাদে লফদর আসার লসদ্ধান্ত লনি।  

ইকরামা মক্কায় লফদর আসদছ। কস এিদনা মক্কায় প্রদবে কদর লন এমন সময় 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সািাবীদেরদক বিদছন, 

 يؤذي امليت سب فإن  أباه، تسبوا فال  مهاجرا، مؤمنا جهل أيب بن عكرمة يأتيكم»

 .«امليت يبلغ وال اليح،

“ইকরামা কুফুরী কছদড় ইসিাম গ্রিদণর জনে কযামাদের লনক  আসদছ কযামরা 

যার বাবাদক িালি লেও না, ককননা মৃযদের িালি কেওয়া জীলবযদেরদক কি 

কেয় এবং যা মৃযদের পযৃন্ত কপৌঁদছ না।”217 

আল্লাহু আকবার! এ ককমন চলরত্র মািুযৃে? 

আবু জািি লছদিা এ উম্মদযর লফর‘আউন। যোলপ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম কছদি ইকরামার সামদন যাদক িালি লেদয লনদষি 

কদরদছন। কযন ইকরামার অনুভুলযদয আঘায না িাদি। অেচ ইকরামা এিনও 

পযৃন্ত ইসিাম গ্রিণ কদর লন। 

                                                           
216. মুসযােরাদক িালকম (৩/২৯৬)। 
217. মুিাম্মে ইবন িাসান আে-োয়বানী এর সূদত্র মুয়ািাদয় ইমাম মালিক রি. (৬০১), 

মুসযােরাদক িালকম (৩/২৬৯), ইমাম যািাবী িােীসল দক েুবৃি বদিদছন।    
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ইকরামা মক্কায় প্রদবে কদরদছ। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক 

েূর কেদক কেিদিন। কেদি কী করদিন? আবু জািদির কো মদন করদিন? কয 

সব যুদদ্ধ ইকরামা ইসিাদমর লবরুদদ্ধ লনদজর কসৌয-ৃলবযৃ প্রেেৃন কদরলছি কস 

সকি যুদদ্ধর সৃ্মলযচারণ করদিন। মাত্র কদয়ক লেন পূদবৃ িানোমায় ইকরামা কয 

মুসলিমদের সাদে সংঘদষৃ লিপ্ত িদয়লছি যার কো ভাবলছদিন নালক ইকরামার 

বযৃমান েুরাবস্থার কো কভদব যাদক ইসিাদমর েলি ও ক্ষমযা কেলিদয় ছাড়ার 

মনস্থ করদিন? 

না, পৃলেবীর অনে সািারণ রাজনীলযকদের মদযা এ িরদণর ককাদনা লকছুই লযলন 

করদিন না; বরং লযলন িুলেদয িালফদয় উঠদিন কয, যার েরীদর চােরও লছি 

না।218 ইকরামা ইবন আবু জািি লফদর আসদছ এ জনে যাাঁর অবয়দব িুেীর 

বেনেীলপ্ত ফুদ  উদঠদছ। অেচ কস এিনও পযৃন্ত ইসিাম গ্রিণ কদর লন। এল  

ককাদনা কৃলিমযা নয় বরং এল  লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

স্বভাবজায প্রকৃলয।  

ইকরামা এদস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সামদন বদস 

বিি, ‘কি মুিাম্মে! এ (লনজ স্ত্রীর লেদক ইলঙ্গয কদর) আমাদক বদিদছ কয, 

আপলন আমাদক লনরাপিা লেদয়দছন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

ককাদনা বোিো লবদিষণ ছাড়াই বিদিন, ‘িোাঁ, কস সযে বদিদছ, যুলম লনরাপে’। 

ইকরামা বিি, এিন আপলন আমাদক কী করদয বদিন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, আলম কযামাদক আহ্বান করলছ কয, যুলম এ কোর 

সাক্ষে কেদব কয, আল্লাি বেযীয ককাদনা ইিাি কনই, এবং আলম আল্লাির রাসূি। 

সািায আোয় করদব। যাকায কেদব। এভাদব ইসিাদমর লবলি-লবিান ও 
                                                           
218. মুসযােরাদক িালকম (৩/২৬৯)। 
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যাবযীয় উিম গুণাবিীর কো উদল্লি করদিন। ইকরামা বিি, আলপন আমাদক 

সযে, সুন্দর ও ভাদিার লেদকই আহ্বান কদরদছন। 

মানুদষর অন্তর কযা েয়াময় আল্লাির কুেরলয আঙু্গদির মাদঝ, লযলন যার 

অন্তরদক যিন কযলেদক ইো লফলরদয় কেন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম এযক্ষণ যা বিদিন এসব কো লিজরদযর পূদবৃ মক্কী জীবদনও সযে 

লছি, লিজরয পরবযৃী মাোনী জীবদনও সযে লছি এবং মক্কা লবজদয়র পর 

এযলেনও সযেই লছি এবং অিী ও নবুওয়াদযরই অংে লছি; লকন্তু এযলেন 

পদর ইকরামা ইবন আবু জািদির বুদঝ আসদছ কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক সযে, সুন্দর ও ভাদিার লেদকই আহ্বান করদছন 

এবং এ পযৃাদয় এদস ইকরামা বিদছন কয, আল্লাির েপে! আপলন আমাদক কয 

লেদক আহ্বান করদছন সব সময় আপলন কস লেদকই আহ্বান করদযন আর 

আপলন আমাদের মদিে আচরদণ সবদচদয় সোচারী, কোয় সবদচদয় সযেবােী, 

আলম সাক্ষে লেলে কয, আল্লাি বেযীয আর ককাদনা ইিাি কনই এবং মুিাম্মাে 

(সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) আল্লাির বান্দা ও রাসূি। 

মুহুদযৃর বেবিাদনই কালফর নসনে ইকরামা ইসিাদমর নসলনদক রূপান্তলরয িদয় 

কিি। এরপদর ইকরামা রালেযাল্লাহু ‘আনহু বিদিন, ‘কি আল্লাির রাসূি! 

আমাদক উিম লজলনস লেক্ষা লেন’। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বিদিন, ‘যুলম বি কয, 

  «رسول و عبده حممدا أن و اهلل إال إاله ال أن أشهد»

“আলম সাক্ষে লেলে কয, আল্লাি বেযীয ককাদনা ইিাি কনই এবং মুিাম্মাে 

(সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) আল্লাির বান্দা ও রাসূি।”  
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ইকরামা রালেযাল্লাহু ‘আনহু বিদিন, এরপর কী? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম বিদিন, যুলম বি কয, আলম আল্লািদক স্বাক্ষী করদি এবং উপলস্থয 

সকিদক স্বাক্ষী করদি বিলছ কয, আলম মুসলিম, মুিালজর ও মুজালিে। ইকরামা 

রালেযাল্লাহু ‘আনহু হুবহু কস কোগুদিাই বিদিন। অযঃপর এ নও মুসলিম 

ইকরামাদক ইসিাদমর সাদে আদরা আলন্তরকভাদব সমৃ্পি করার জনে 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, ‘আজদক যুলম আমার লনক  

যা চাইদব কাউদক না লেদিও আলম কযামাদক কেব’। ইকরামা রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

ককাদনা িন-সম্পে, মান-সম্মান লকংবা কনযৃত্ব লকছুই চাইদিন না; বরং লযলন 

চাইদিন ক্ষমা। লযলন বিদিন, ‘আলম আপনার লনক  চাই কয, আপলন আমার 

সকি েত্রুযা, সকি পেদক্ষপ, সামনা-সামলন সকি মুকালবিা এবং আপনার 

সামদন বা কপছদন যয ক ুলি কদরলছ সব লকছুর জনে ক্ষমা প্রােৃনা করদবন’। 

অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, “কি আল্লাি! কস 

আমার লবরুদদ্ধ যয েত্রুযা কদরদছ এবং আপনার েীদনর বালয লনলভদয় 

কেওয়ার জনে যয স্থাদন যয সফর কদরদছ কসগুদিার জনে আপলন যাদক ক্ষমা 

কদর লেন এবং কস আমার সামদন বা কপছদন আমার যয সম্মানিানী কদরদছ 

আপলন যাদক ক্ষমা কদর লেন।” এ া শুদন ইকরামা রালেযাল্লাহু ‘আনহু বিদিন, 

‘আলম সন্তুি, কি আল্লাির রাসূি!’ এবং লযলন স্বযঃসূ্ফযৃভাদব আদরা 

বিদিন, ‘এযলেন আলম আল্লাির পদের লবরুদদ্ধ যয সম্পে বেয় কদরলছ, এিন 

কেদক আল্লাির পদে যার লিগুণ বেয় করদবা, এযলেন আল্লাির পে কেদক 

মানুষদক লফরাদনার জনে যয িড়াই কদরলছ, এিন কেদক আল্লাির পদে এর 

লিগুণ লনদজদক লবলিদয় লেদবা’।219 বাস্তদবও লযলন লজিাে ফী সাবীলিল্লাির জনে 

                                                           
219. মুসযােরাদক িালকম (৩/২৭০)। 
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লনদজর পরবযীৃ পুরা জীবন াদক উৎসিৃ কদর লেদয়দছন। কিদনা িমৃযোিীদের 

লবরুদদ্ধ ককাদনা অলভযাদন আবার কিদনা োদমর ককাদনা না ককাদনা 

লবজয়ালভযাদন। ইয়ারমুদকর যুদদ্ধ লযলন েিীে িন। 

িক্ষণীয় লবষয় িদিা, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযৃৃক যাদক 

গ্রিণ করা, লনরাপিা কেওয়া ও অযীদযর সব কাদিা অিোয়দক ক্ষমা কদর 

কেওয়ার মািেদম কীভাদব আল্লাি যা‘আিা যার জীবনদক পলরপূণৃ পাদল্ট 

লেদিন? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কযইনা সুন্দর কো 

বদিদছন, 

 «انلعم ْحر من لك خري واحدا رجال بك اهلل يهدي ألن»

“কযামার িারা একজন বেলির লিোয়াযপ্রাপ্ত িওয়া কযামার জনে অদনকগুদিা 

িাি উদ র কচদয়ও উিম।”220 অনে বণৃনায় আদছ, যার উপর সূযৃ উলেয িয় 

(অেৃাৎ কিা া পৃলেবী) যার কচদয়ও উিম।221  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আবু সুলফয়ান ও ইকরামার সাদে 

কযমন আচরণ কদরদছন এরা েুজন ছাড়া অনে অদনদকর সাদেও একই আচরণ 

কদরদছন। সফওয়ান ইবন উমাইয়ার সাদে যাাঁর আচরণ লছি সবলেক কেদকই 

ইলযিাদসর অপূবৃ ও চমৎকার ঘ না। 

                                                           
220. সিীি বুিারী: (كتاب املناقب، باب مناقب لَع بن أيب طالب) সািাি ইবন সা‘ে-এর সূদত্র, 

িােীস নং ৩৪৯৮; সিীি মুসলিম: ) لبطا أيب بن لَع فضائل باب الصحابة، فضائل كتاب( 

িােীস নং ২৪০৬। 
221. মুসযােরাদক িালকম: আবু রাদফ’ সূদত্র (৬৫৩৭), যাবরানী: আি-মু‘জামুি কাবীর (৯৩০)। 
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লযন. সফওয়ান ইবন উমাইয়ার সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 

উিরসূরী লিসাদব সাফওয়ান ইবন উমাইয়াও ইকরামার কচদয় ককাদনা অংদে 

কম লছদিা না। যার লপযাও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

কঘারযর েত্রু লছি। বের যুদদ্ধ কস লনিয িদয়লছি। সাফওয়ান এ ইসিাম ও 

মুসলিম লবদিষ লপযা কেদক উিরালিকার সূদত্রই কপদয়দছ এবং রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লবরুদদ্ধ লনদজর সবৃ েলি বেয় করদয কনদম 

পদড়দছ। উহুে যুদদ্ধ কপছন কেদক আক্রমনকারীদের মদিে িাদিে ইবন 

ওয়ািীদের সাদে এ সাফওয়ানও লছদিা। সিরজন সািাবী িযোয় এরই  ভুলমকা 

লছি অনেযম। আিযাদবর যুদদ্ধও কস অংে লনদয়লছদিা। মক্কার অভেন্তদর রণ-

প্রস্তুলযদয লিপ্তদের যালিকায়ও লছদিা কস। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর িযো কচিায় কস এক স্বযি পলরকল্পনা এাঁদকলছদিা। যারই 

চাচাদযা ভাই উমাদয়র ইবন ওয়ািাব যিদনা ইসিাম গ্রিণ কদর লন। কস যার 

সাদে চুলি কদরলছদিা কয, উমাদয়র যলে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লামদক িযো করদয পাদর যািদি কস উমাদয়দরর পলরবাদরর যাবযীয় 

ভরণ-কপাষণ ও যার সকি ঋণ পলরদোদির োলয়ত্ব কনদব। যদব পলরকল্পনাল  

কভদস্ত যায়। উমাদয়র ইবন ওয়ািাব222 মেীনায় কপৌঁছদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
222. উমাদয়র ইবন ওয়ািাব আি-জামিী আি-ক্বারেী। বের যুদদ্ধ মুেলরকদের পক্ষাবিম্বী িদয় 

অংেগ্রিণ কদরদছ। রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক িযোর পলরকল্পনা 
কদরলছদিা। যদব পরবযৃীদয ইসিাম গ্রিণ কদরন। উমার রালেয়াল্লাহু আনহুর লিিাফযকাি 
পযৃন্ত জীলবয লছদিন। অলিকযর জানদয- ইবনু আবলেি বার: আি-ইসলয‘আব (৩/২৯৪), 
ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (৩/৭৯৭), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (৬০৫৮) 
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আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক সাফওয়ান ও যার মাদঝ সংঘল য চুলির সব কো 

অগ্রীম বদি লেদি লযলন ইসিাম গ্রিণ কদর িনে িদয় যান।  

লেন অদনক ককদ  কিি। মক্কা লবজয় িদয় কিি। সফওয়ান পািাদনার পে 

িুাঁজদয িািি। মক্কায় পািাবার ককাদনা স্থান িুাঁদজ কপি না। যার জানা িদয় 

কিদছ কয, আরব উপিীদপর ককাোও ককউ যাদক ঠাাঁই কেদব না। যযক্ষদণ 

ইসিাম সবৃত্র ছলড়দয় পদড়দছ। যাই কস স্থীর করদিা, সমুদদ্র ঝাপ লেদয় 

আযিযো করদব। এ িদক্ষে কস ইয়াসার223 নামীয় যার এক কিািামদক সাদে 

লনদয় কিালিয সািদরর লেদক রওয়ানা করদিা। কিািাম ছাড়া যার সাদে আর 

ককউই লছি না। ঐ সময় কস লছি মানলসক লবপযৃদয়র চুড়ান্ত পযৃাদয়। িঠাৎ কস 

কপছদন অদনক েূদর একজন বেলিদক যাদের অনুসরণ করদয কেিি এবং 

ইয়াসারদক িক্ষে কদর বিি, ‘কযামার নাে কিাক, কপছদন কেি কাদক কেিা 

যায়?!’ কিািাম ইয়াসার বিি, এ িদে উমাদয়র ইবন ওয়ািাব। সফওয়ান 

বিি, উমাদয়র ইবন ওয়ািাবদক লেদয় আমার কী িদব...?! আল্লাির েপে! কস 

আমাদক িযো করার জনেই আসদছ। কস মুিাম্মাদের েিভুি িদয় কিদছ। আর 

মুিাম্মাে এিন আমার উপর লবজয়ী। ইদযামদিে উমাদয়র রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

লনকদ  এদস কিদছন। সাফওয়ান যাদক িক্ষে কদর বিি, ‘উমাদয়র! যুলম 

আমার সাদে অদনক কদরছ। কযামার ঋণ ও পলরবাদরর কবাঝা আমার উপর 

চালপদয় লেদয়ছ। আর এিন আমাদক িযো করদয এদসছ’। উমাদয়র রালেয়াল্লাহু 

                                                           

223. আবু ফুকাইিা ইয়াসার। সফওয়ান ইবন উমাইয়ার কিািাম লছি। ইবন ইসিাক বদিন, 
রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যিন মজলিদস বসদযন যিন যার লনকদ  
নীলপড়ীয সািাবীরা যো িাব্বাব, আম্মার ও আবু ফুকাইিা ইয়াসার রালেয়াল্লাহু আনহুম-িণ 
বসদযন। অলিকযর জানদয- ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (৫/২৪৯), ইবন িাজার: আি-
ইসাবাি (১০৩৮৪)। 
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‘আনহু বিদিন, ‘কি আবুি ওয়ািাব! আমার জীবন কযামার জনে কুরবান কিাক, 

আলম এিন সবদচদয় সোচারী ও সবদচদয় অলিক সু-সম্পকৃ স্থাপনকারী বেলির 

লনক  কেদক এদসলছ।  

উমাদয়র ইবন ওয়ািাব রালেয়াল্লাহু ‘আনহু যিন জানদয পারদিন কয, যার 

পুদরাদনা লেদনর বনু্ধ চাচাদযা ভাই সাফওয়ান মক্কা কছদড় পালিদয় যাদে যিন 

যার েয়া িদিা। লযলন দ্রুয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  

লিদয় আরয করদিন, কি আল্লাির রাসূি! আমার কিাত্রপলয সমুদদ্র ঝাাঁপ লেদয় 

আযিযো করার জনে পালিদয় কিদছ। কস আেংকা করদছ কয, আপলন যাদক 

লনরাপিা কেদবন না। আমার লপযা-মাযা আপনার জনে কুরবান কিাক। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, ‘আলম যাদক লনরাপিা 

লেিাম’। এমনই যাাঁর আচরণ লছি সাফওয়াদনর সাদে কযমন লছি ইকরামার 

সাদে। এগুদিা ককাদনা কাকযািীয় ঘ না নয়; বরং এল ই িদিা রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর িাইফ স্টাইি। 

উমাদয়র রালেয়াল্লাহু ‘আনহু সাফওয়ানদক বিদিন, আল্লাির রাসূি (সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম) কযামাদক লনরাপিা লেদয়দছন। সাফওয়াদনর মদন ভয় 

ঢুদক কিি। কস বিি, আল্লাির েপে! যুলম কযামার কোর স্বপদক্ষ ককাদনা 

প্রমাণ না আনদি আলম কযামার সাদে যাদবা না। উমাদয়র রালেয়াল্লাহু ‘আনহু 

যৎক্ষনাৎ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরবাদরর লেদক ছু দিন। 

কিালিয সািদরর পাড় কেদক মক্কা প্রায় আ  লকদিালম াদরর পে লযলন সবৃ েলি 

বেয় কদর কেৌদড় পালড় লেদিন। এক পযৃাদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর এদস বিদিন, কি আল্লাির রাসূি!  আলম সমুদদ্র ঝাাঁপ 

লেদয় আযিযো করার জনে পালিদয় যাওয়া সফওয়াদনর লনক  কেদক এদসলছ। 
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আলম যাদক আপনার পক্ষ কেদক লনরাপিা প্রোদনর সংবাে লেদয়লছ; লকন্তু কস 

ককাদনা প্রমাণ ছাড়া আমার সাদে আসদব না। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম বিদিন, ‘আমার এ পািলড় লনদয় যাও যার কাদছ!’ উমাদয়র 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহু সফওয়াদনর কাদছ লফদর এদস পািলড় কেলিদয় যাদক 

বিদিন, কি আবুি ওয়ািাব! আলম এমন বেলির লনক  কেদক এদসলছ লযলন 

পৃলেবীর সবৃদেষ্ঠ, সবদচদয় সোচারী, সবদচদয় নিযৃেীি ও সবদচদয় সু-সম্পক ৃ

স্থাপনকারী বেলি। যার কিৌরব কযামারই কিৌরব। যার সম্মান কযামারই সম্মান। 

যার রাজত্ব কযামারই রাজত্ব। কস কযামারই আপন (বংেীয়)224 ভাই। আযিযো 

করার বোপাদর আলম কযামাদক আল্লাির কো স্মরণ কলরদয় লেলে। সফওয়ান 

অযেন্ত েুবৃি স্বদর বিি, আমার আেংকা িদে আমাদক িযো কদর কফিা িদব। 

উমাদয়র রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদিন, না। লযলন কযামাদক ইসিাদমর প্রলয 

আহ্বান কদরদছন। যুলম গ্রিণ করদি কযা ভাদিা। অনেোয় লযলন কযামাদক 

লনরাপিার সাদে েুই মাস অবকাে লেদয়দছন। 

লপ্রয় পাঠক! রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর বোনেযা কেিুন! 

সফওয়ান যলে ইসিাম গ্রিদণ রালজ িয় যািদি কযা কস মুসলিমদের মদযা সব 

সুদযাি-সুলবিাই কভাি করদব। আর যলে কস এিদনা ইসিাম গ্রিদণ অসম্মলয 

জানায় যািদি কস পূণৃ েুই মাস লচন্তা-ভাবনার জনে অবকাে পাদব এবং এ েুই 

মাস কস মুসলিমদের মদযাই পলরপূণৃ লনরাপিা পাদব! 

সাফওয়ান উমাদয়র রালেয়াল্লাহু আনহুর সাদে লফদর এদিা। মসলজদে িারাম 

প্রদবে করদিা। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যিন সািাবীদের 

                                                           
224. অনুবােক।  
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লনদয় আসদরর সািায আোয় করলছদিন। যারা সািায কেষ িওয়া পযৃন্ত 

অদপক্ষা করি। 

সাফওয়ান জানদয চাইি: উমাদয়র, লেদন রাদয কযামরা কয়বার সািায আোয় 

কর? 

উমাদয়র রালেয়ল্লাহু আনহু: পাাঁচ বার। 

সাফওয়ান: সব সািাদযই লক মুিাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) ইমামলয 

কদরন? 

উমাদয়র রালেয়াল্লাহু ‘আনহু: িোাঁ। 

অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যিন সািাম লফলরদয় সািায 

কেদক অবসর িদিন যিন সফওয়ান যাাঁদক সদম্বািন কদর েূর কেদকই লচলল্লদয় 

উঠি, কি মুিাম্মাে! উমাদয়র আমাদক আপনার পািলড় কেলিদয় বদিদছ, আপলন 

নালক আমাদক আসদয বদিদছন এবং আপনার োওয়াদয সাড়া না লেদি েুই 

মাস অবকাে লেদয়দছন?  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সিজ সরিভাদব বিদিন, এদসা কি 

আবু ওয়ািাব! (দেিুন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লবনদয়র সাদে 

যাদক যার উপনাম িারা ডাকদছন।) 

সাফওয়ান ভদয় ভদয় বিি, না। আল্লাির েপে! আপলন আমাদক স্পি কদর 

বিুন। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, বরং কযামাদক চার মাস 

অবকাে লেিাম। 
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বাস্তদবও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক লচন্তা-ভাবনার জনে 

চার মাস অবকাে লেদয় লেদিন!225 

লকছুলেন পর হুনাইন যুদদ্ধর প্রস্তুলয শুরু িদি মুসলিমদের লকছু কিৌিবমৃ ও 

যুদ্ধাদস্ত্রর প্রদয়াজন িয়। সফওয়ান লছি মক্কার প্রলসদ্ধ অস্ত্র বেবসায়ী। কস সময় 

সাফওয়ান ইবন উমাইয়া ছাড়া কিা া মক্কাবাসী সবাই মুসলিম। এদযা লকছুর 

পরও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার েুবৃিযা ও েুরাবস্থার 

সুদযাি লনদিন না; বরং লযলন যার লনক  কেদক লকছু অস্ত্র ভাড়া লনদিন।  

যুদদ্ধর লেন মুসলিমদের সাদে সফওয়ানও যার ভাড়া কেওয়া যুদ্ধাদস্ত্রর কেিা-

শুনার জনে কবলরদয়দছ। হুনাইন যুদদ্ধ প্রেদম মুসলিমদের মদনাবি কভদঙ্গ কিদিও 

চুড়ান্ত পযৃাদয় অসািারণ ঐশ্বলরক সািাযে এদসলছি এবং মুসলিমরা এদযা কবলে 

িনীমদযর সম্পে অজৃন কদরদছ যা আরদবর কিাদকরা কিদনা কচাদিও কেদি 

লন। যুদ্ধিব্ধ সম্পে বণ্টদনর বোপাদর ইলযিাদসর ককাদনা কসনাপ্রিানই যা কদরন 

লন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাই করদিন। লযলন সকি সম্পে 

মুজালিেদের মাদঝ কবলে কবলে কদর ভাি কদর লেদয় লেদিন। লনদজর জনে 

লকছুই রািদিন না। অদনক নও মুসলিমদেরদক মন িিাদনার জনে েয েয 

উ , বকরী লেদয় লেদিন, যা যাদের লবদবকদকও িয়রান কদর লেদয়দছ।226 

                                                           
225. পুণৃ ঘ নাল  ইয়ািইয়া িাইসীর বণৃনায় মুয়ািাদয় ইমাম মাদিক রি. গ্রদন্থ বলণৃয িদয়দছ 

(১১৩৩), মুসান্নাদফ আবু্দর রাযযাক: যুিরী কেদক (১২৬৪৬) 
226. মক্বার লকছু কনযৃস্থানীয় নও মুসলিম। ইমাদনর েুবৃািযা কিযু যাদের পূবৃা জালযয়যাদবাি 

কযন যাদেরদক কালফরদের পক্ষাবিম্বদনর লেদক লনদয় না যায় কসজনে আল্লাি যা‘আিা 
যাদের প্রলয বাড়লয গুরুত্ব কেওয়া ও যাদের মন িিাদনার মদযা আচরণ করার জনে 
রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক আদেে কদরদছন। আবার কযন এদয যারা 
লনদজদের অিীনস্তদেরদকও ইসিাম গ্রিদণ উদু্ভদ্ধ করদয পাদর। এদের মদিে লছদিন, 
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এমনলক অদনক কনযৃস্থানীয় নও মুসলিমরাও কসলেন িজ্জা-েরম সব ভুদি লিদয় 

বারবার চাইদিন, বারবার িায পাযদিন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লামও কসলেন কাদরা আদবেনদকই লফলরদয় কেন লন, ককাদনা প্রােৃীদকই 

বলঞ্চয কদরন লন।  

সাফওয়ান েূদর োাঁলড়দয় িনীমদযর সম্পে বণ্টন কেিদছ আর আফদসাস 

করদছ। কস কযা এিদনা অমুসলিম, কস কযা যুদ্ধাদস্ত্রর ভাড়া ছাড়া আর লকছুই 

পাদব না। লকন্তু এরপদরর মুহুদযৃ যা ঘদ দিা যা সফওয়ান স্বদেও ভাদব লন। 

উপলস্থযদের মদিেও ককউ কল্পনা করদয পাদর লন। লকয়াময পযৃন্ত যারাই 

শুনদব অবাক িদয় যাদব।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ানদক ডাকদিন। মক্কার অদনক 

কনযৃস্থানীয় নও মুসলিমদের মদযা সাফওয়ানদকও এক েয উ  লেদয় লেদিন! 

োনেীিযা ও বোনেযায় লবশ্ব-করকডৃ করা বেলি িদিও ককাদনা মানব সন্তান 

িারা লক এ িরদণর আচরণ সম্ভব? 

ঘ নার এিাদনই কেষ নয়। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কেিদিন 

কয, সাফওয়ান হুনাইদনর উপাযেকাগুদিার লেদক স্থীর যালকদয় রদয়দছ কযগুদিা 

উ  ও বকরীদয ভলযৃ িদয় আদছ। সম্পদের প্রাচুযৃ কেদি যার মদিে িযভম্ব ও 

আশ্চাযৃালিয িওয়ার স্পি িক্ষণ ফুদ  উদঠদছ। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম যাদক নম্র ও োন্ত স্বদর বিদিন,  কি আবু ওয়ািাব! কযামার লক 

এল  (উ  ও বকরীদয ভলযৃ একল  উপাযেকার লেদক ইলঙ্গয কদর) িুব পছন্দ 

                                                                                                                             

আকরা‘ ইবন িালবস আয-যামীমী, আব্বাস ইবন লমরোস আস-সুিামী, উয়াইনাি ইবন 
লিসন আি-ফাযারী ও আবু সুলফয়ান ইবন িারব। সূত্র: আল্লামা ইবন মনযূর: লিসানুি 
আরব (৯/৯)। 
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িয়? সাফওয়ান অলয স্পি উচ্চারদণ বিি, িোাঁ। আর স্বীকার করদযই িদব কস 

েৃেে লছি বাস্তদবই অযেন্ত লচিাকষৃক ও হৃেয়গ্রািী। এরপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক অবাক কদর লেদয় এদকবাদর সিজ স্বাভালবক 

ভলঙ্গদয বিদিন, ‘এ উপাযেকা এবং এর মাদঝ যয সম্পে আদছ সব 

কযামার’!227  

লবস্ময় যাদক িযবুলদ্ধ কদর কফিি। আজ যার কচাদির সামদন কস বাস্তব-সযে 

উদ্ভালসয িদয় কিদছ এযলেন যা কস বুঝদয পাদর লন। কস আর লকছুই ভাবদয 

পারদিা না। অকপদ ই, স্বয়ংলক্রয়ভাদবই কস বদি উঠি, ‘নবী স্বিা ছাড়া এমন 

আচরণ আর ককউ করদয পাদর না। আলম সাক্ষে লেলে কয, একমাত্র আল্লাি 

বেযীয ককাদনা ইিাি কনই এবং মুিাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লা) 

আল্লাির বান্দা ও রাসূি।’ 

সাফওয়ান ইবন উমাইয়া কসিাদনই মুসলিম িদয় কিদিন। এরপর সফওয়ান 

ইবন উমাইয়া রালেয়ল্লাহু ‘আনহু বিদিন, আল্লাির েপে! রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম আমাদক লেদয়দছন। অদনক অদনক লেদয়দছন। লযলন লছদিন 

আমার লনক  সবদচদয় ঘৃলণয। আর (লনরাপিা, অবকাে ও অিলণয সম্পে)228 

লেদয লেদয এিন লযলন িদিন আমার লনক  সবদচদয় লপ্রয় বেলিত্ব।229 

কযইনা কসৌভািে সফওয়াদনর...!    

কযইনা কসৌভািে বনু জুমাি কিাদত্রর যাদের অলিপলয মুসলিম িদয় কিদছন…! 
                                                           
227. ইবনু সাইলয়েলেন নাস: উয়ূনুি আসার (২/২৫৩-৪৩৪)। 
228. অনুবােক।  
229. সিীি মুসলিম: (:الوكرثة  كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم شيئا قط فقال

 িােীস নং ২৩১৩। (عطائه
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কযইনা কসৌভািে মক্কাবাসীর…! 

কযইনা কসৌভািে মুসলিমদের, যাদের েদি মক্কার প্রলসদ্ধ কনযা সফওয়ান ইবন 

উমাইয়া কযািোন কদর আল্লাির পদের িাাঁল  মুজালিে িদয় কিদছন…! আর 

এসব কিোণ ও কসৌভািে অলজৃয িদয়দছ উ -বকরীদয পূণৃ একল  উপযেকার  

লবলনমদয়। 

এ উ  ও বকরীগুদিার মূিে কযই আর িদব? 

এগুদিা িয়দযা কিদয় কফিা িদব লকংবা বয়সকাদি মারা যাদব…। 

শুিু উ  ও বকরী ককন, এ ধ্বংসেীি কিা া পৃলেবীর মূিেই বা কয! 

লচরসুদির এবং মিা-অমূিে লন‘আময কযা জান্নাদযর লন‘আময। আর এ সামানে 

এক উপাযেকা ভলযৃ উ -বকরীর লবলনমদয় সফওয়ান কেদক লনদয় কযগুদিা 

মানুষ লচরস্থায়ী জান্নাদযর অলিকারী িদয় কিদিা!  

েুলনয়া ও আলিরাদযর যুিনামূিক মান লনণৃয় এবং লকছু িনীমদযর মাদির 

লবপরীদয একজন মানুদষর মূিে লনিৃারদণর কক্ষদত্র এল  লক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সমুলচয, কযৌলিক ও অলয উন্নয লবজ্ঞানসম্ময লচন্তা-

িারা নয়। যাৎক্ষলনকভাদব যুিনা কদর লযলন যা স্থীর করদিন এ া লক প্রজ্ঞাময় 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর একে ভাি সলঠক লসদ্ধান্ত লছদিা 

না? 

িনীমদযর মাদির লবলনমদয় ইসিাম গ্রিণ..। 

েুলনয়ার লবলনমদয় আলিরায..। 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    279 

 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কেিদিন কয, িনীমদযর মাি যয 

কবলেই কিাক না ককন -একজন মানুদষর ইসিাম গ্রিদণর লবলনময় লিদসদব 

লকছুই না। শুিু িনীমদযর মািই নয়, কিা া লবশ্ব াই যাাঁর কাদছ যুে। যাই 

লযলন ককাদনা লিিা-সংদকাচ ছাড়াই এযগুদিা সম্পে লেদয় লেদিন। েুলনয়ার মূিে 

কযা যাাঁর লনক  মালছর ডানা পলরমানও নয়। যাাঁর েৃলিদয কযা আলিরাদযর 

যুিনায় েুলনয়া িদে লবোি সমুদদ্রর মাদঝ এক কফা া পালনর নোয়। েুলনয়াদক 

কযা লযলন কছা  কছা  কান লবলেি (লবশ্রী) মরা-পাঁচা ছািিছানার কচদয়ও লনকৃি 

মদন কদরন। েুলনয়া সম্পদকৃ এসব েেৃন শুিু লেওলরকোিই নয়; বরং 

সমসামলয়ক সকদিই যাাঁর প্রাকল কোি িাইদফ এবং সািাবীদের জীবদনও এর 

সু-স্পি বাস্তবায়ন প্রযেক্ষ কদরদছন এবং মুসলিম লকংবা অমুসলিম যারাই যাাঁর 

সাদে উঠা-বসা চিা-কফরা কদরদছন সকদিই যা িক্ষে কদরদছন। 

হুনাইদনর িনীময কেদক লযলন লনদজর জনে লকছুই রািদিন না! 

েু-এক বছদরর োলরদ্রে লবদমাচন লকংবা জীলবকা লনবৃাি পলরমাণও না। অেচ 

যিন যাাঁর বয়স ষাদ রও উপদর। যাাঁর জনে লকছুই অবলেি লছদিা না কেদি 

উপলস্থয কিাকদের বুলদ্ধ লবদবচনা কিাপ পাওয়ার উপক্রম িদিা। যারা 

লকংকযৃবেলবমূড় িদয় কিি। এলেদক গ্রামে কিাদকরা লনদজদের জনে লকছু িন-

সম্পে ও জীব-জন্তু কচদয় কনওয়ার জনে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর এদস লভড়ালভলড় ও পীড়াপীলড় করদয শুরু করি। এক 

পযৃাদয় যারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক একল  িাদছর সাদে 

আেয় লনদয বািে করি। অেচ লযলন যিন একজন লবজয়ী সম্রা  ও  

কসনানায়ক। লভড়ালভলড়র ফাাঁদক যারা যাাঁর েরীদরর চােরল ও লনদয় লনি। লযলন 
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একজন মমযাময়ী নবী ও প্রলেক্ষদকর ভূলমকায় অবযীণৃ িদয় অযেন্ত নম্র ও 

ককামি স্বদর বিদিন, 

 شجر عدد عندي لكم َكن لو بيده نفِس فواَّلي ردايئ، لَع ردوا !انلاس أيها»

  «كذابا وال جبانا وال خبيال جتدون ال ثم عليكم، لقسمته نعما تهامة

“কি কিাক সকি! কযামরা আমার চাের আমাদক লফলরদয় োও, ঐ সিার কসম 

যার িাদয আমার প্রাণ! আমার লনক  যলে লযিামা230 অঞ্চদির/এ লনম্ন ভূলমর 

বৃক্ষরালজ পলরমানও উ  োকদযা যািদি আলম যাও কযামাদের মাদঝ বণ্টন 

কদর লেযাম এরপরও কযামরা আমাদক কৃপন, কাপুরুষ ও লমেোবােী লিদসদব 

কেিদব না।”231 

বাস্তদবও লযলন ককাদনা কৃপনযা, কাপুরুষযা লকংবা লমেোর আেয় গ্রিণ কদরন 

লন। 

এ সব েত্রুদনযাদের সাদে যা ঘদ দছ হুবহু একই ঘ নার পুনরাবৃলি িদয়দছ 

সুিাইি ইবন আমদরর কক্ষদত্রও। 

চার. সুিাইি ইবন আমদরর সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

সোচরণ। 

                                                           
230. লযিামাি িদে লনম্নভূলম/লিজাদযর একল  এিাকার নাম সূত্র: আি-মূজামুি ওয়াফী। 

(৩৩১)। –অনুবােক। 
231. সিীি বুিারী: (كتاب اخلمس، باب ما َكن انلِب صىل اهلل عليه و سلم يعطي املؤلفة قلوبهم) 

যুবাইর ইবন মুয‘ইম সূদত্র িােীস নং ২৯৭৯, ইবন লিব্বান িােীস নং ৪৮২০, আমর ইবন 
শু‘আইব কেদক ইয়ািইয়া িাইসীর বণৃনায় মুআিাদয় ইমাম মাদিক রি. িােীস নং ৯৭৭। 
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শুিু কুরাইেই নয় কিা া মক্কা নিরীর প্রলযলনলিত্বেীি বেলিদের একজন লছি এ 

সুিাইি। কস ঐ সব েত্রুদনযাদের অন্তভুৃি লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সাদে যাদের েীঘৃ কাদিা ইলযিাস রদয়দছ। অলিক বয়সী ও বহু 

সন্তাদনর অলিকারী লছি। যাদের অলিকাংেই মক্কা লবজয়ী মুসলিম নসনেদের 

মদিে লছদিন। মক্কা লবজদয়র পর এযলেন যার সাদে কয সব কনযারা লছি 

যাদের কাদরা লনক  কেদকই ককাদনা সািাযে পাওয়া কিি না। সকদিই মুসলিম 

নসনেদের সামদন লেদয়ই কেৌদড় পািাি। যাই  কসও পালিদয় লনজ ঘদর লিদয় 

উঠি। কযমনল  কস লনদজই বণৃনা করদছ, 

‘কস লেন আলম কেৌদড় এদস আমার ঘদর উদঠই েরজা বন্ধ কদর লেিাম!’  

কস আদরা বণৃনা করদছ, ‘অযঃপর আলম লবজয়ী নসনেদের মাদঝ োকা আমার 

কছদি আবু্দল্লাি ইবন সুিাইদির232 লনক  িবর পাঠািাম কযন কস রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  আমার জনে লনরাপিা কচদয় কনয়। 

ককননা আলম আেংকা করলছিাম কয, আমাদক িযো কদর কফিা িদব। কারণ, 

আলম লছিাম সবদচদয় োিী অপরািী। হুোয়লবয়ার লেন আলম রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে যা কদরলছ অনে ককউ যা কদর লন। 

                                                           
232. আবু্দল্লাি ইবন সুিাইি ইবন আমর আি-ক্বারেী আি-আদমরী। উপনাম আবু সুিাইি। 

লিযীয়বার আলবলসলনয়ায় লিজরয কদরন। মক্কায় লফদর আসার পদর যার লপযা যাদক িদর 
কবাঁদি রাদি এবং ইসিাম গ্রিদণর কারদণ অদনক লনযৃাযন কদর। বের যুদদ্ধর লেন লযলন 
ইসিাদমর কো কিাপন করদি যার লপযার সাদে কবলরদয়দছন। যুদ্ধমাদঠ এদস মুেলরকদের 
পক্ষ যোি কদর রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে লমলিয িদয় যান। ১২ 
লিজরীদয ইয়ামামার ঘ নার লেন েিীে িন। অলিকযর জানদয- ইবন আবলেি বার: আি-
ইসলয‘আব (৩/৫৭), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (৪৭৩৪)। 
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আলমই সলন্ধ-চুলি লিলপবদ্ধ কদরলছ। আবার উহুে এবং বেদরও মুসলিমদের 

লবরুদদ্ধ আলম িদড়লছ।’233  

আল্লাির পে কেদক কিাকদেরদক লবরয রািার বোপাদর যার ইলযিাস লছি 

অদনক েীঘৃ। হুোইলবয়ার লেন কস লছি অদনক কদঠার ও একগুাঁদয়। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর বার বার সুফালরদের পরও যার কছদিদক 

মুসলিমদের সাদে যুি িদয কস বািা লেদয়লছি। লকন্তু এিন কস এমন এক মিা 

আেংকাজনক অবস্থাদন এদস উপনীয িদয়দছ যা যার প্রাণদকও হুমলকর মুদি 

কফদি লেদয়দছ। মৃযুেভয় যাদক এমন ভাদব গ্রাস কদর লনদয়দছ কয, কস যার 

কছা  কছদিদক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর কপৌঁছার 

অসীিাি লিদসদব গ্রিণ করদযও লিিাদবাি কদর লন। 

সুিাইি ইবন আমদররই বণৃনা: “(আমার কছদি) আবু্দল্লাি ইবন সুিাইি 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  লিদয় আরয করি, কি 

আল্লাির রাসূি! আপলন যাদক (আমার বাবাদক) লনরাপিা োন করুন। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ককাদনা লিিা-েন্ধ না কদরই বিদিন, 

‘কস আল্লাির লনরাপিা িারা লনরাপে, কস বাইদর আসদয পাদর’।”234  

বযৃমান পৃলেবীদয ককাদনা রাষ্ট্র অনে রাদষ্ট্রর ওপর লনয়িণ প্রলযষ্ঠা করদয পারদি 

যিন কসিাদন যারা কযরূপ আচরণ কদর োদক যার সাদে মক্কা লবজদয়র পর 

মুিাম্মেুর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর প্রলযপক্ষ কনযাদের সাদে 

আচরদণর যুিনামূিক লবদিষণ করা কযদয পাদর। আমরা কেিদয পাই কয, 

পরালজয রাদষ্ট্রর কনযৃস্থানীয় বেলিবদিৃর ভাদিে িযো, কেোন্তর লকংবা েীঘৃ 
                                                           
233. ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (৩/২১৯)। 
234. ইবন আবলেি বার: আি-ইসলয‘আব (৩/৫৭), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (৩/২১৯)। 
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কময়ােী কজি-যুিুম ছাড়া আর লকছুই কজাদ  না। আর িাঞ্চনা ও অপেস্থযার 

কো কযা বিারই অদপক্ষা রাদি না। লকন্তু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম েত্রুদনযাদেরদক শুিু লনরাপিাই কেন লন; বরং যোযে সম্মান 

প্রেেৃন এবং যাবযীয় লনন্দাবাে এমনলক ক াক্ষ েৃলির  অবসান কদল্পও বেবস্থা 

গ্রিণ কদরদছন। চূড়ান্ত সভেযা ও অসািারণ মানবযা প্রেেৃনপূবৃক 

সািাবীদেরদক লযলন বিদছন, 

 «إيله انلظر يشد فال عمرو بن سهيل لق فمن»

“সুিাইি ইবন আমদরর সাদে সাক্ষাৎ িদি কযামাদের ককউ কযন যার লেদক 

ক াক্ষ েৃলিদয না যাকায়।”235  

কেিুন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম অদনের লবপদে আনন্দ 

প্রকাদের লভলিদয কিাক লকংবা েত্রুদক কাদছ কপদয় মদনাযুলি িাদভর লভলিদয 

ককাদনাভাদবই সুিাইদির প্রলয ক ু েৃলিপায করদয সািাবীদেরদক লনদষি 

কদরদছন। বরং আদরা আদি কবদড় লযলন যার প্রেংসা ও গুণাগুণ বণৃনা 

করদছন। লযলন সািাবীদেরদক বিদিন, ‘‘সুিাইি একজন জ্ঞানী ও সম্মানী 

মানুষ। সুিাইদির মদযা বেলির ইসিামদক অনুিাবন না কদর োকার কো না। 

কস বুঝদয কপদরদছ কয, এদযালেন কস যার ওপর প্রলযস্থালপয লছি যা যার জনে 

উপকারী নয়।’’ 

সুবিানাল্লাি! এ জাযীয় বিদবের ওপর মন্তবে করার ভাষা আমাদের কনই। 

আবু্দল্লাি ইবন সুিাইি লপযাদক লনরাপিা প্রালপ্তর সংবাে লেদয লিদয় যিন 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এসব বিদবের কো বিদিন, যিন 

                                                           
235. ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (২/৩৪৬)।  
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সুিাইি বদি উঠি, ‘আল্লাির েপে! লযলন কছা -বড় সকদির সাদেই 

সোচারী’।236  

সুিাইি ইবন আমর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  

আসদিন এবং ইসিাদমর পরদে িনে িদিন। পরবযৃী জীবনদক লযলন 

পলরপূণৃাভাদব পাদল্ট কফিদিন। কযমনল   লবলভন্ন করওয়ায়াদয পাওয়া যায় কয, 

লযলন িুব কবলে কবলে সািায আোয়, সাওম পািন ও োন-সেকা করদযন এবং 

আল্লাির রাস্তায় লজিাদে অংেগ্রিণ করদযন। ইয়ারমুদকর যুদদ্ধ লযলন 

মুসলিমদের একল  “দপর প্রিান লছদিন। 

লপ্রয় পাঠক! রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সৃলিকমৃ কেিুন, 

কীভাদব লযলন মানুদষর জীবদনর কমাড় ঘুলরদয় লেদিন। যা ককউ কল্পনাও করদয 

পাদর লন। এ া একমাত্র সোচরণ, অন্তদরর প্রসস্তযা ও উোরযা এবং লিংসা-

লবদিষ, ঘৃণা ও েত্রুযা ভুদি যাওয়ার কারদণই িদয়ছ।   

পাাঁচ. ফুযািাি ইবন উমাদয়দরর সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 

ফুযািাি ইবন উমাদয়রও লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

কঘারযর েত্রুদের একজন। যার েত্রুযা এমন পযৃাদয় কপৌঁদছদছ কয, মক্কা 

লবজদয়র লেন কস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক িযো করার 

আযঘালয লসদ্ধান্ত গ্রিণ কদরলছি। কসল  লছি অযেন্ত ভয়ংকর ষড়যি। কসলেন 

কসনানায়ক লিদসদব রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম েে িাজার 

সািাবীদের ককন্দ্রলবনু্দদয অবস্থান করলছদিন। ফুযািাি লনলশ্চয জানদযা কয, এ 

                                                           
236. ইবনু আবলেি বার: আি-ইসলয‘আব (৩/৫৭) । 
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ষড়যি বাস্তবালয়য িদি যার প্রাদণ রক্ষা কনই। যারপরও কস রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক িযো করার জনে লনদজর জীবন উৎসিৃ 

করদয নযরী িদয় কিি...।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাওয়াফ করলছদিন। ফুযািাি 

কপাষাদকর লনদচ যরবারী িুলকদয় করদি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর আদে পাদে ঘুরাঘুলর করলছদিা। যিন িুব লনক বযৃী িদিা যিন 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক িক্ষে কদর বিদিন, ‘ফুযািাি 

নালক?’ কস বিি, ‘িোাঁ আলম ফুযািাি, ইয়া রাসূিাল্লাি!’ (ঐ সময় কস প্রকাদেে 

ইসিাম গ্রিণ কদর মুসলিমদের কবে িদর লছি)। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, যুলম মদন মদন কী ভাবছ? 

ফুযািাি বিি, না না  লকছু না, আলম আল্লাির লযলকর করলছিাম। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম কিাঁদস কফিদিন এবং বিদিন, 

ফুযািাি, আল্লাির কাদছ ক্ষমা চাও। অযঃপর লযলন যার বদক্ষ িায রািদিন। 

ফদি যার অন্তর প্রোন্ত িদয় কিি। কস লনদজই বণৃনা করদছন, ‘লযলন আমার 

বক্ষ কেদক িায উঠাদনার সাদে সাদেই আমার অনুভব িদিা কয, পৃলেবীদয 

আমার লনক  সবদচদয় লপ্রয় বেলি লযলনই’।237  

এ া লছি ঐ বেলির সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ 

কয যাাঁদক িযো করার পলরকল্পনাই কদর লন শুিু; বরং যা বাস্তবায়দনর কচিাও 

কদরদছ এবং যরবারী বিন কদর যার কাছাকালছও চদি এদসলছদিা। যলে না 

আল্লাি যাাঁর রাসূিদক লিফাযয করদযন।                 

                                                           
237. ইবন কাসীর: আি-লবোয়াি ওয়ান-লনিায়াি (৪/৩৪২)।  
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ছয়. লিনে লবনয উযবাি-র সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

সোচরণ। 

লিনে লবনয উযবাি-র সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

সোচরদণর ঘ নাল ও উলল্ললিয ঘ নাবিীর কচদয় ককাদনা অংদেই কম গুরুত্বপূণ ৃ

নয়। কস ঐ সব মলিিাদের একজন, যারা েীঘাৃকাি ইসিাম লবদরািী সংগ্রাদম 

েযী লছি। মুসলিমদের মদন যাদক লনদয় অদনকগুদিা পীড়াোয়ক সৃ্মলয জদম 

আদছ। লবদেষ কদর বেলিিযভাদব রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

মদনও। কস আবু সুলফয়ান রালেয়াল্লাহু আনহু-র স্ত্রী এবং প্রলসদ্ধ কুরাইে কনযা 

উযবাি ইবন রবী‘আর কমদয়। ইসিাদমর প্রেম লেন কেদকই কস প্রচণ্ড ইসিাম 

লবদিষী লছি। লকন্তু বের যুদদ্ধর পদর যা আদরা বহু গুদণ কবদড় যায়। কারণ, 

বের যুদদ্ধ যার লপযা উযবাি ইবন রাবী‘আি, যার চাচা োইবাি ইবন 

রবী‘আি, যার কছদি িানযািা ইবন আবু সুলফয়ান ও যার ভাই ওয়ািীে ইবন 

উযবাি লনিয িদয়লছি। এ চারজনই যার অলয লনক াযীয় এবং কুরাইদের 

কনযৃস্থানীয় বেলি। যাই এদের লনিয িওয়ার ঘ না যার মদন অভাবনীয় 

কক্ষাদভর সৃলি কদরদছ। বের কেদক মক্কা লবজয় পযৃন্ত কস এ কক্ষাভ িািন কদর 

এদসদছ। উহুে যুদদ্ধ কুরাইে বালিনীর সাদে কসও এদসলছি। কস যাদের 

বালিনীদক সািে অনুযায়ী মুসলিম লনিদন উদিলজয করদযা। যুদদ্ধর প্রেম লেদক 

যিন কুরাইেরা মুসলিমদের সামদন কেদক পালিদয় যালেদিা যিন কস যাদের 

কচিারায় বালি লনদক্ষপ করলছদিা এবং যুদ্ধ চালিদয় কযদয উৎসালিয করলছদিা। 

কুরাইে পুরুষদের মদযা কস ময়োন কেদক পালিদয়ও যায় লন...!! কেদষর লেদক 

যিন কুরাইেদের আলিপযে প্রলযলষ্ঠয িদয় যায় যিন কস একল  অযেন্ত 

জঘনেযম লনকৃি কাদজ লিপ্ত িদয় পদড়। কস একর পর এক মুসলিম েিীেদের 
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িােগুদিার রূপ লবকৃয করদয োদক। একািাদর কস সকি িাদের নাক-কান 

কা দয োদক। এক পযৃাদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর চাচা 

িামযা ইবন আবু্দি মুিালিদবর িাদের সামদন লিদয় স্থীর িয় এবং যার কপ  

লবেীণৃ কদর কলিজা কবর কদর আদন। প্রচণ্ড লবদিদষ উদিলজয িদয় এক পযৃাদয় 

কস কলিজার একাংে চাবাদয শুরু কদর। পদর স্বাে অনুভব না করায় েূদর ছুদড় 

মাদর..!!  

এ েৃেে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক কলঠনভাদব প্রভালবয 

কদরদছ এবং যার মদন িভীর ক্ষদযর সৃলি কদরদছ। আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু 

‘আনহু বণৃনা কদরন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যিন িামযাি 

রালেয়াল্লাহু আনহুর লবকৃয িাদের লনক  োাঁড়াদিন যিন মদন িদিা এর কচদয় 

কবেনাোয়ক ককাদনা েৃেে লযলন আর কিদনা কেদিন লন। ভারাক্রান্ত হৃেদয় লযলন 

বিদিন, “কি চাচা! আল্লাি আপনার প্রলয েয়া করুন, আপলন লছদিন অলিক 

আযীয়যার সম্পকৃ স্থাপনকারী এবং অলিক োন-িয়রাযকারী।”238 

লপ্রয় পাঠক! লিনে লবনয উযবাি-র বোপাদর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর কক্রাদির পলরমাণ া এবার আপলন এক ু কল্পনা করুন। আবার 

কস আিযাদবর যুদদ্ধও অংেগ্রিণ কদরলছি; বরং মক্কা লবজদয়র পূবৃ মুহুযৃ পযৃন্ত 

সব সময় কস ইসিাদমর লবরুদদ্ধ লিপ্ত লছি। এমনলক মক্কা লবজদয়র প্রাক্কাদি 

যার স্বামী আবু সুলফয়ান রালেয়াল্লাহু যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর প্রলয েুবৃিযা প্রেেৃন করলছি এবং লনরাপিার জনে সকিদক 

লনজ ঘদর প্রদবদের আহ্বান করলছি যিন কস যার লবদরালিযা কদরলছি। 

                                                           
238. ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (১/৬০৪)। 
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মক্কাবাসীদক আবু সুলফয়াদনর িযো ও মুসলিমদের লবরুদদ্ধ প্রলযদরাি িদড় 

কযািার জনে উদু্ভদ্ধ কদরলছি।239  

কস অদনক েীঘৃ ইলযিাস। মুসলিমদের সাদে এ মলিিার েুবৃৃলির উপািোন 

অদনক লবসৃ্তয। এরপরও িাজাদরা বািা-লবপলির েীঘৃ পে পালড় লেদয় অবদেদষ 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মক্কা লবজয় কদর লনদিন। চযুলেৃক 

কেদক মক্কাবাসীরা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর আসদছন 

আর বায়‘আয গ্রিণ করদছন। অদনক লেন পর লিনে লবনয উযবািও কঘাম া 

পদর লনদজর কবে-ভূষা পালল্টদয় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

েরবাদর আসি। যার ইো লছি, সািারণ মলিিাদের লভদড় কসও বায়‘আয 

গ্রিণ কদর লনদব। কস সময় মলিিাদের বায়‘আয লছি যারা এ মদমৃ েপে 

করদব কয, যারা আল্লাির সাদে কাউদক েরীক করদব না, চুলর করদব না, লযনা-

বেলভচার করদব না, লনজ সন্তানদেরদক িযো করদব না, কাদরা ওপর লমেো 

অপবাে কেদব না এবং সৎ কাদজর কক্ষদত্র রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর অবািে িদব না। 

লিনে লবনয উযবাি-র অযীয ইলযিাস সম্পদকৃ অবলিয বেলি মাত্রই যার  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর আিমদনর কো কল্পনাও 

করদয পারদব না। সবার একই িারণা কয, কস লনলশ্চয িযোর ভদয় পালিদয় 

কবড়াদে। লকন্তু, বাস্তব অবস্থা লছি মানুদষর সকি লচন্তা-ভাবনারও অদনক 

ঊদধ্বৃ। চিুন, কেলি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার সাদে কী 

আচরণ কদরন। 

                                                           
239. ইবন কাসীর: আি-লবোয়াি ওয়ান-লনিায়াি (৪/৩২৪)। 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম একসাদে অদনক মলিিার বায়‘আয 

গ্রিণ করলছদিন। লযলন যাদেরদক বিদিন,  

  «شيئا باهلل تشكن أال ىلع بايعنين»

“কযামরা আমার িাদয এ মদমৃ বায়‘আয গ্রিণ কর কয, কযামরা আল্লাির সাদে 

কাউদক অংেীোর সাবেস্ত করদব না।”  

লিনে লবনয উযবাি মুদিাষ পরা অবস্থাদযই বদি উঠি, (রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম এিদনা যাদক লচনদয পাদরন লন) আল্লাির েপে! আপলন 

আমাদের কবিায় এমন লকছু বাড়াবালড় করদছন যা পুরুষদের কবিায় কদরন না। 

(অেৃাৎ, পুরুষরা শুিু একল  বাকে িারা মুসলিম িদয় যায়, লকন্তু মলিিাদেরদক 

লবস্তালরযভাদব অদনক কোর েপে করাদনা িয়)। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার আপলির লেদক ভ্রুদক্ষপ না কদর 

েপে বাকে পূণৃ করার লেদক এগুদিন এবং বিদিন, 

  «ترسقن وال»

“এবং কযামরা চুলর করদব না।” 

এিাদন এদস লিনে চুপ িদয় কিি (এ বাকে পাঠ করি না)। কস বিি, কি 

আল্লাির রাসূি! আবু সুলফয়ান অযেন্ত কৃপন মানুষ। কস আমার ও সন্তানদের 

প্রদয়াজনীয় িরচ কেয় না। আলম লক যার অনুমলয বেযীয যার সম্পে কেদক 

আমাদের প্রদয়াজন পলরমাণ িরচ করদয পারদবা? 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, “সযযার সাদে কযামার ও 

সন্তানদের একান্ত প্রদয়াজন পলরমান সম্পে যুলম িরচ করদয পারদব।”240 

এযক্ষদণ লযলন সলম্বয লফদর কপদিন। বুঝদয পারদিন কয, লযলন আবু 

সুলফয়াদনর স্ত্রী লিনে লবনয উযবাি-র সাদেই এযক্ষণ কো বিদছন। চমদক 

উদঠ বিদিন, ‘যুলমই লক লিনে লবনয উযবাি?’ কস বিি, িোাঁ, আলম লিনে 

লবনয উযবাি, অযীদযর সব লকছুর জনে আমাদক ক্ষমা কদর লেন, আল্লাি 

আপনাদক ক্ষমা কদর কেদবন। 

এ মুহুযৃল  লিনে এর জীবদনর বাাঁচা-মরার চূড়ান্ত ফয়সািার মুহুযৃ। কেিা যাক 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার সকি অযীয ইলযিাসদক স্মরণ 

কদর লবদেষ কদর চাচা িামযাি রালেয়াল্লাহু আনহুর সাদে যার কাযৃকিাদপর 

সৃ্মলযচারণ কদর যার বোপাদর কী লসদ্ধান্ত গ্রিণ কদরন? 

লকন্তু লযলন লনজ স্বভাবজায অবস্থাদন অ ি লছদিন। অযীদযর পীড়াোয়ক 

সৃ্মলযগুদিা লনদয় একল  মন্তবেও করদিন না; বরং সকি অপরাি ক্ষমা কদর 

লেদয় যার ইসিাম গ্রিণদক আন্তলরকভাদব কমদন লনদিন এবং কযন যার সাদে 

লকছুই িয় লন -এমন ভলঙ্গদয অনোনে মলিিাদের সাদে যারও বায়‘আয পূণ ৃ

করার লেদক এলিদয় কিদিন, বিদিন, 

  «وال تزنني»

“এবং কযামরা লযনা-বেলভচার করদব না।”  

                                                           
240. সিীি বুিারী: ( كتاب ابليوع، باب من أجرى أمر األمصار ىلع مايتعارفون بينهم ِف ابليوع

 িােীস নং )كتاب األقضية، باب قضية هند( :িােীস নং ২০৫৯, সিীি মুসলিম (واإلجارة
১৭১৪। 
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লিনে লবনয উযবাি আপলি উিাপন কদরই যাদে। লযলন বিদিন, কি আল্লাির 

রাসূি! সম্ভ্রান্ত মলিিারা লক লযনা-বেলভচার কদর? রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম এ কোয়ও কান লেদিন না। বায়‘আদযর পরবযৃী বাকে বিদিন, 

  «أوالدكن تقتلن وال»

“এবং লনজ সন্তানদেরদক িযো করদব না।”  

লিনে বদি উঠি, সন্তানদেরদক কযা আমরা কছা কাদি িািন-পািন কদর 

লেদয়লছ আর বড় িওয়ার পর আপলন যাদেরদক কমদর কফিদিন। বেদরর লেন 

লক আপলন আমাদের ককান সন্তান বালক করদিদছন? আপলন বের যুদদ্ধ 

সন্তানদের লপযাদেরদক িযো কদর এিন বিদছন আমরা কযন সন্তান িযো না 

কলর। (িযো করার জনে সন্তান আমরা পাদবা ককাোয়?) এিাদনও রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ককান প্রলযলক্রয়া বেি কদরন লন। এ কোও 

বদিন লন কয, বেদর আমরা যাদেরদক ককন িযো কদরলছ? যাদেরদক লক 

এজনে িযো করা িয় লন কয, যারা লছি মুেলরক –যাদের মদিে কযামার বাবা, 

চাচা, ভাই এবং কছদিও লছি। যারা লেন-রায চলব্বে ঘণ্টা আমাদেরদক 

আমাদের েীন কেদক লবচুেয করার িান্ধায় োকদযা। যারা আমাদের ওপর 

অযোচাদরর স্টীম-করািার চালিদয় লছি। আমাদেরদক কেোন্তর কদর আমাদের 

ঘর-বালড় ও িন-সম্পে েিি কদর লনদয়লছদিা?  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এগুদিার লকছুই বিদিন না; বরং যাাঁর 

প্রলযলক্রয়া লছি অসািারণ। লযলন মুসলক িাাঁসদিন এবং লবষয়ল দক অযেন্ত সিজ 

ভাদব লনদিন। লিনে লবনয উযবাি-র অবস্থান লিদসদব যার উপর আঘায িানা 

ইসিাদমর পেদক্ষপগুদিা কলঠনই লছি। লবষয়ল  লযলন লবদবচনায় লনদিন। 
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অযঃপর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন,  

  «وأرجلكن أيديكن بني تفرتينه ببهتان تأتني وال»

“এবং কযামরা লনদজদের পক্ষ কেদক বালনদয় কাদরা ওপর লমেো অপবাে 

আদরাপ করদব না।” 

লিনে লবনয উযবাি বিি, আল্লাির েপে! অপবাে আদরাপ করা আসদিই 

অযেন্ত মন্দ কাজ।            

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন,  

  «معروف ِف  تعصينين وال»

“সৎ কাদজর কক্ষদত্র আমার অবািে িদব না।” 

লিনে বিি, আল্লাির েপে! আপানার অবািে িওয়ার মানলসকযা লনদয় 

আমাদের ককউ এিাদন বদস লন।241  

এভাদবই মক্কার নারীরা এ বরকযময় বায়‘আদযর মািেদম লচর সুদির জান্নায 

পাদন যাত্রা শুরু কদরন। যাদের মদিে লিনে লবনয উযবাি রালেয়াল্লাহু আনিা-

ও লছদিন।  

কয মিান আমার আল্লাি লযলন অন্তরসমূদির িলয-প্রকৃলযর মালিক। লিনে 

লবনয উযবাি কযইনা আন্তলরকভাদব ইসিামদক গ্রিণ ও বরণ কদর 

লনদয়দছন। আদি কযমন কালফর নসলনকদের উৎসাি কেওয়ার জনে যুদদ্ধ কযদযন 

ইসিাম গ্রিদণর পর যার কচদয় আদরা অদনকগুণ কবলে আগ্রদির সাদে 

মুজালিেদেরদক কালফরদের লবরুদদ্ধ উৎসালিয করার জনে লজিাদের ময়োদন 

                                                           
241. ইবন কাসীর: আি-লবোয়াি ওয়ান-লনিায়াি (৪/৩৫৪-৩৫৫)।  
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অংে গ্রিণ করদযন। এ বোপাদর লযলন সবদচদয় কবলে ভুলমকা পািন কদরদছন 

ইয়ারমুদকর লেন। েুই িক্ষে করামীয় নসদনের মুকালবিায় সািাবীদের প্রিয়ংকরী 

কস যুদদ্ধ লভদড়র কভযদর প্রদবে কদর মুজালিেদের উৎসাি ও উদ্দীপনা সৃলিদয 

যার অসামানে অবোন লছি কসলেদনর সফিযার কারণসমূদির মদিে অনেযম।  

লিনে লবনয উযবাি-র মািেদম উম্মদয মুসলিমার অগ্রযাত্রা আদরা এক িাপ 

কবদড় কিি। যার সুচনায় লছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

একল  অমালয়ক সোচরণ। এমলনভাদব কযসব কঘারযর েত্রুরা পলরদেদষ িাাঁল  

বনু্ধদয পলরণয িদয়দছন যাদের অদনদকরই এ পদে আসার শুভ-সুচনা িদয়লছি 

যাাঁর এ অননে গুণ-নবলেদিের মািেদমই। 
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লিযীয় পলরদেে: 
অনোনে কিাদত্রর েত্রু-কনযাদের সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ মিৎ অসািারণ নবীসুিভ 

সোচারণ লবদেষ ককাদনা পুরুষ বা নারী লকংবা শুিুমাত্র মক্কার েত্রুদনযাদের 

সাদেই সীমাবদ্ধ লছি না; বরং লবলভন্ন কিাদত্রর আদরা অদনক কনযৃবদিৃর সাদেও 

লযলন একইরূপ আচরণ কদরদছন। এ পলরদেেদক আমরা মক্কা বেযীয অনোনে 

কিাদত্রর মিে িদয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক সবদচদয় কবলে 

কিোযা কট্টর লযন েত্রুদনযার আদিাচনায় সীমাবদ্ধ রািদবা। 

এক. মাদিক ইবন ‘আউফ আন-নাসরী-র সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 

িাওয়ালযন কিাত্রসমূদির েিদনযা মাদিক ইবন ‘আউফ আন-নাসরী-র সাদে 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরদণর ঘ নাল  িদে আমাদের 

িারণার কচদয়ও আশ্চযৃজনক। 

মাদিক ইবন ‘আউফ লছি আরদবর সবদচদয় ভয়ংকর কনযা। কস রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মুকাদবিার জনে িাওয়ালযন ও সাক্বীফ ইযোলে 

সিদযািী কিাত্রসমূিদক লনদয় একল  েলিোিী বালিনী নযরী করদয সক্ষম 

িদয়লছি যার সেসে সংিো পাঁলচে িাজাদর লিদয় উপনীয িদয়দছ। যাদক 

সািারণয যৎকািীন আরদবর সবদচদয় বড় বালিনী বিা যায়। এ বালিনীদক কস 

এমনভাদব উদিলজয কদর যুদিদছ কয, যারা রণাঙ্গন কেদক পালিদয় আসার পে 

রুদ্ধ করার জনে লনদজদের স্ত্রী-সন্তান, পশু-পালি ও িন-সম্পে সবলকছু  লনদয়ই 

যুদ্ধমাদঠ যাওয়ার জনে প্রস্তুয িদয় কিি।  
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এভাদবই যারা মুলসিম লনিদন লনদজদের সবৃস্ব যোি করার েৃিান্ত স্থাপন 

করদযা।  

মাদিক ইবন ‘আউদফর িক্ষে আদি কেদকই লস্থর করা লছি। আর যা িদে 

মুসলিম সম্প্রোদয়র লচরকাদির জনে মূদিাৎপা ন কদর কফিা। এ িদক্ষে কস 

সুপলরকলল্পয চকও এাঁদকলছি এবং হুনাইন242 উপাযেকার লনক বযৃী একল  

স্থাদন মুসলিমদের সাদে এক ভয়ংকর রিক্ষয়ী সংঘদষৃ লিপ্ত িয়। যুদদ্ধর এক 

পযৃাদয় যার পলরকল্পনা বাস্তবায়ন িদয চিলছি। মুসলিমরা মিা লবপযৃদয় পলযয 

িদয় যায় এবং ইলযিাদসর সবদচদয় বড় সংকদ র সমু্মিীন িদয় পদড়। 

ইসিাদমর অলস্তত্ব লবিীন িওয়ার পদে। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম কযা প্রায় লনিয িদয়ই লিদয়লছদিন। ইসিাম ও মুসলিমদের 

ইলযিাদস কসল ই লছি স্মরণকাদির বৃিিম মিা সংক । লকন্তু এ রিক্ষয়ী 

সংঘদষৃর কেদষর লেদক এদস আল্লাি যা‘আিা মুসলিমদের লেদক লফদর 

চাইদিন। যুদদ্ধর চুড়ান্ত পদবৃ সাক্বীফ ও িাওয়ালযদনর কিাদকরা পািাদয শুরু 

করদিা। মাদিক ইবন ‘আউফও পালিদয় লিদয় যাদয়দফর েূিৃগুদিাদয সাক্বীদফর 

কিাকদের সাদে লমলিয িদয় আেয় গ্রিণ করি..। 

িাওয়ালযন কিাত্রসমূদির কিাদকরা যিন কেিি যাদের েিপলয মাদিক ইবন 

‘আউফও পালিদয় কিদছ যিন যারা ইসিাম গ্রিদণর বোপাদর লচন্তা-লফলকর 

করদয শুরু করি। ইসিাম গ্রিদণর প্রলয যাদের এ আগ্রদির কপছদন িনীময 

ও যুদ্ধবলন্ধ লিদসদব মুসলিমরা যাদের কযসব িন-সম্পে, জীব-জন্তু ও 

                                                           
242. হুনাইন িদে  মক্কা ও যাদয়দফর মাঝিাদন একল  উপাযেকার নাম। মক্কা লবজদয়র পর 

কসিাদন রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম িাওয়ালযন কিাদত্রর সাদে এক যুদদ্ধ লিপ্ত 
িন এবং লবজয় িাভ কদরন। ইলযিাদস যা ‘হুনাইন যুদ্ধ’ নাদম প্রলসদ্ধ।  
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নারীদেরদক আয়ত্ব কদরলছি কসগুদিার পুনরুদ্ধার করাই লছি সবদচদয় বড় 

কারণ।  

প্রবি প্রযাপোিী কিাত্রপ্রিান ও কসনানায়ক মাদিক ইবন ‘আউফ িুব 

একালকত্ব ও অসিায় কবাি করদয িািি। কস কেিি কয, যার িন-সম্পে, স্ত্রী-

সন্তান, আযীয়-স্বজন ও কিাদত্রর কিাদকরা ককউই যার পাদে কনই। উপরন্তু কস 

আদছ এিন অনে কিাত্র যো বনু সাক্বীদফর আলেয িদয়। কযিাদন কস লনদজর 

প্রাদণর লনরাপিা লনদয়ও েঙ্কামুি নয়..। একজন কসনাপ্রিান যয া মালনসক 

লবপযৃদয়র স্বীকার িদয পাদর মাদিক ইবন ‘আউফ যার সব াই অনুভব 

করদছ। যার এদিন ননরােেজনক েুরাবস্থায় যাদক লনদয় ভাবার মদযা শুিু 

একজন মানুষই আদছন..! লযলন িদিন মুিাম্মােুর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাম। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মাদিক ইবন ‘আউফ ও যার বযৃমান 

অবস্থান সম্পদকৃ জানদয চাইদিন। যার কওদমর কিাদকরা জানাি কয, কস 

পালিদয় লিদয় যাদয়দফর েূিৃগুদিাদয সাক্বীদফর কিাকদের সাদে লমলিয িদয় 

আেয় গ্রিণ কদরদছ। কযিাদন কস লনদজর প্রাদণর লনরাপিা লনদয়ও েঙ্কামুি 

নয়। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাাঁর স্বকীয় কমনীয় স্বদর বিদিন, 

“কযামরা মাদিক ইবন আউফদক এ মদমৃ সংবাে পাঠাও কয, কস যলে আমার 

লনক  এদস ইসিাম গ্রিণ কদর কনয় যািদি আলম যার িন-সম্পে ও আযীয়-

স্বজন সবই যাদক লফলরদয় কেব এবং আদরা একেয উ  োন করদবা।”243 

                                                           
243. যাবারী: যারীিুি উমালম ওয়াি মুিূক (২/১৭৪) 
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এ িরদণর কঘাষণার কো লক আদি ককউ কল্পনা করদয কপদরদছ? একজন 

লবজয়ী কসনানায়দকর লনক  পরালজয েত্রুদনযার সাদে এ িরদণর আচরণ লক 

ককউ আো করদয পাদর? 

পৃলেবীদয আমরা কেিদয পাই কয, সািারণয লবজয়ী কনযারা পরালজয 

েত্রুদনযাদের ওপর আইন প্রদয়াি কদর, িালঞ্চয-অপমালনয কদর ও কদঠার 

োলস্ত প্রোন কদরই মজা পায় এবং যৃলপ্ত অনুভব কদর। লবজয়ী কসনাপ্রিান 

কযৃৃক পরালজয েত্রুদনযার প্রলয েয়া করা, সিানুভুলযেীি িওয়া, যার জনে 

যোি লেকার করা ও যাদক অকৃপনভাদব োন-সেকা করার কো কযা জিদযর 

অনোনে কসনানায়কদের কল্পনাদযও আসদয পাদর না! 

মাদিক ইবন ‘আউফ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ িরদণর 

মন্তদবের কো শুদন লবেেমান সংকদ র অবসান ও লনদজর প্রাণ রক্ষার পে 

আলবস্কার কদর কফিি। কস দ্রুয রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

েরবাদর এদস ইসিাম গ্রিদণর কঘাষণা লেদয় লেি। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক ককাদনা লযরস্কার করদিন না, ককাদনা প্রকাদরর 

কদঠার আচরণ করদিন না, এমনলক যার ককাদনা কাদজর বোিোও জানদয 

চাইদিন না; বরং লযলন ককাদনা েযৃ ও মন্তবে ছাড়াই যার ইসিাম গ্রিণদক 

কমদন লনদিন। শুিু যাই নয়, আদরা উন্নয ও মিৎ আচরণ কেলিদয় লযলন যাদক 

িাওয়ালযদনর কিাত্রপ্রিাদনর পে লফলরদয় লেদিন এবং মুসলিম কসনাবালিনীর 

আদরকল  গুরুত্বপূণৃ োলয়ত্ব প্রোন করদিন। যাদয়ফ অবদরাি অলভযাদন লযলন 

যাদক েিদনযার োলয়ত্ব লেদিন। কযক কনযার অিংকার ও োলম্ভকযার 

ফিস্বরূপ কযমন যাদের অযীদযর মান-সম্মান ও পেমযৃাো সব লবিুপ্ত কদর 

কেওয়া িদয়দছ মাদিক ইবন আউদফর কবিায় যা করা িয় লন; বরং রাসূিুল্লাহ্ 
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সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার প্রলয সম্ভাবে সকি প্রকার সম্মান প্রেেৃন 

কদরদছন। যার অযীদযর যে-িোলয, মান-সম্মান ও পেমযৃাো সবলকছুই বিাি 

করদিদছন। এক মুহুদযৃই রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম মাদিক ইবন 

‘আউদফর সকি অযীযদক ভুদি কিদিন। যার সাদে লযলন লনদজদের একজন 

সম্মালনয কনযৃস্থানীয় বেলির মদযাই আচরণ করদিন। পৃলেবীদয ফাসাে সৃলিদয 

বেয় িওয়া যার েলি-সামেৃে ও কযািেযাদক লযলন োলন্ত ও প্রিলযর পদক্ষর 

েলিদয রূপালন্তরয কদর লেদিন। 

কযইনা কসৌভািে মুলসিমদের..!! 

কযইনা কসৌভািে িাওয়ালযনবাসীর..!!                                         

কযইনা কসৌভািে মাদিক ইবন ‘আউফ রালেয়াল্লাহু আনহুর..!! 

এযলকছুর পরও এমন ককউ লক আদছন যারা মুসলিমদের প্রলয এ অলভদযাি 

করদয পাদরন কয, যারা অনে সম্প্রোয়দক স্বীকৃলয কেয় না বা যদোপযুি সম্মান 

প্রেেৃন কদর না? পৃলেবীর অনে ককাদনা িমৃ বা মযােদেৃ লক এমন লকছু পাওয়া 

যাদব, যা আমাদের মিানবীর (সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম) এদিন মিৎ 

আেদেৃর িাদর কাদছও কযদয পাদর? 

বাস্তবযা লেবাদিাদকর নোয় স্পি। লকন্তু অলিকাংে মানুষই যা জাদন না। 

েুই. ‘আেী ইবন িাদযম যাঈ’র সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 

মাদিক ইবন ‘আউফ রালেয়াল্লাহু আনহুর মদযা একই িরদণর আচরণ কদরদছন 

লযলন যাঈ কিাদত্রর অলিপলয ‘আেী ইবন িাদযম যাঈ’র সাদেও। বনু যাঈ লছি 

েীঘৃলেন কেদক ইসিাদমর লবদরালিযায় অলয কট্টর একল  কিাত্র। যাদের অযীয 
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কপ্রক্ষাপদ  এমন লকছু লবষয় রদয়দছ যা যাদের এ নযুন েীন ইসিাদম প্রদবেদক 

আদরা কলঠন কদর লেদয়দছ। এল  লছি কািযানী244 োিাসমূদির একল । যাদের 

অবস্থান লছি আেনানী োিা কুরাইে কেদক অদনক লেক কেদকই েূদর। এজনেই 

উভদয়র মাদঝর কিাত্রিয লবদভে-লবভাজন লছি সদবৃাে পযৃাদয়র। বনু যাঈ 

কিাদত্রর লনজস্ব একল  কেবযা লছি। যার নাম লছি ‘লফিস’। লবলভন্ন স্থান কেদক 

কিাদকরা যা কেিার জনে আসয। আবার যাদের মদিে লকছুদিাক লিস্টিমৃ গ্রিণ 

কদর করাম সম্রাদজের সাদে লমত্রযা িদড় কযাদি এবং যাদের সািাযে-সিদযালিযা 

লনদয় চিদয শুরু কদর। এজনেই এ কিাদত্রর ইসিালম লচন্তা-কচযনাদক গ্রিণ 

করার কপছদন অদনকগুদিা লবষয় বাাঁিা িদয় োাঁলড়দয়দছ। কিাত্রীয় লবদভে, 

লচন্তািয অননকে ও যৎকািীন েুলনয়ার সবদচদয় েলিোিী রাষ্ট্র যো করাম 

সম্রাদজের সাদে যাদের বনু্ধত্ব স্থাপন যার মদিে অনেযম। উপরন্তু কস সময় 

যারা লছি ঐ সমস্ত কিাত্রসমূদির মদিে একল , যারা আরব উপ-িীদপর অদনক 

েূর পযৃন্ত লনদজদের কযৃৃত্ব প্রলযষ্ঠা কদর করদিলছি। এমনলক বনু যাঈ কিাদত্রর 

কিাকদের সন্তুলি ও অনুদমােন বেযীয ইরাক লকংবা োম অলভমুদি ককউ 

লনরাপদে সফর পযৃন্ত করদয পারদযা না। এবার এক ু কভদব কেিুন কয, 

যাদের ইসিাম গ্রিণ করা কয া েুরূি বোপার লছি। ইসিাম লবদরালিযায় 

যাদের অবস্থান আদরা ভাদিাভাদব অনুিাবন করদয পারদবন যিন আপলন 

শুনদবন কয, কুিোয ইয়ািূেী কনযা কা‘ব ইবন আেরাফ এ কিাদত্ররই কিাক 

লছি। কয প্রলযল  কক্ষদত্রই মুসলিমদের জনে েত্রুযার জাি লবলছদয় রািদযা। 

যার লপযা লছি যাঈ কিাদত্রর। মাযা বনু নািীদরর। যিন যার ষড়যি মাত্রালরি 
                                                           
244. আরদবর কিাত্রগুদিা প্রিানয েু’ল  োিায় লবভি। আেনান ও কািযান। আেনাদনর 

উপোিা িদে- সাক্বীফ, বনু লকিাব ও বনু বকর ইবন ওয়াদয়ি। কািযাদনর উপোিা 
িদিা- বুজাইিাি ও বনু যাঈ। 
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কবদড় লিদয়লছি এবং কিা া আরব ভূ-িণ্ডদক কস মুসলিমদের লবরুদদ্ধ কক্ষলপদয় 

যুদিলছি। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যাদক িযো করার 

লনদেৃে কেন। কস অনুযায়ী যাদক িযো কদর কফিা িয়। যাঈ কিাত্র আরদবর 

মদিে মাো উাঁচু কদর োাঁড়াদনার জনে যযগুদিা পদয়ে লছি কা‘ব ইবন 

আেরাদফর িযোর মিে লেদয় যমদিে গুরুত্বপূণৃ একল  পদয়ে ঝদর কিি। এ 

প্রভাবোিী কিাদত্রর কিাত্রপলয লছি োনেীিযা ও কমিমানোরীর প্রবােপুরুষ 

প্রিোয আরবদনযা িাদযম যাঈ’র কছদি ‘আেী ইবন িাদযম যাঈ। ‘আেী ইবন 

িাদযম যাঈ কেিি কয, যার পাদয়র লনদচর জলমন সংকীণৃ িদয় আসদছ। আরব 

উপ-িীদপ যার অবস্থান অযেন্ত নড়বদড় িদয় যাদে। যাই কস রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক প্রচণ্ডরকম লিংসা করদয শুরু করি। এমনলক 

কস বদি কফিি কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যিন কপ্রলরয 

িদয়দছন যিন যার কচদয় অলিক ঘৃণা আলম কিদনা ককাদনা লকছুদকই কলর 

লন।245  

অদনক লেন পদরর কো। মক্কা লবজয় িদয় কিি। মক্কাবাসীরা লনরাপিার সাদে 

বসবাস করদছ। িাওয়ালযনও ইসিাদমর ছায়াযদি এদস কিি। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লবলভন্ন স্থাদন মানুদষর িড়া কেব-কেলবগুদিাদক 

কভদঙ্গ কফিার জনে অদনকগুদিা সালরয়োি (অলভযান) কপ্ররণ করদিন। বনু যাঈ 

কিাদত্রর কেবযা ‘লফিস’কক ধ্বংস করার জনেও আিী ইবন আবী যালিব 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহুর কনযৃদত্ব একল  অলভযান কপ্ররণ কদরন। প্রেদম যারা এ 

বালিনীর লবরুদদ্ধ প্রলযদরাি িদড় যুদিলছি। লকন্তু কেষ পযনৃ্ত পরালজয িদয় 

পালিদয় লিদয় লবলভন্ন স্থাদন আেয় লনি। অদনদক বলন্দ িয়। ‘আেী ইবন িাদযম 

                                                           
245. ইবনুি আসীর: উসেুি িাবাি (৩/৫০৪), আয-যািবী: যারীিুি ইসিাম (১/৩৫৪)।  
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যাঈ পালিদয় োদমর লমত্রদের সাদে লিদয় লমলিয িয়। যার কবানদকও বলন্দ 

করা িদয়লছি। লকন্তু রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ককান মুলিপণ 

ছাড়াই যাদক কছদড় লেদিন। ছাড়া কপদয় কস রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি 

ওয়াসাল্লাদমর লনক  লনদয় আসার জনে োদমর লবলভন্ন অঞ্চদি যার ভাইদক 

িুাঁজদয িািি। এক পযৃাদয় ভাইদক িুাঁদজ কপদয় বিি, ‘যুলম এমন কাজ কদরছ 

যা কযামার বাবা কিদনা কদর লন। ইোয় কিাক আর অলনোয় কিাক চি 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  লফদর যাই।’246 

কস সময় অনে কেদে আলেয িদয় োকার জনে ‘আেী ইবন িাদযম যাঈ লনদজই 

লনজ জীবদনর ওপর লছি অযীি। কস সময়কার যার অবস্থার লচত্রায়ন যার মুি 

কেদকই শুনুন- ‘আেী ইবন িাদযম বদিন, “কস সময় আমার অবস্থাদনর ওপর 

আলম লনদজই সন্তুি লছিাম না। আমার মদন িদিা কয, পালিদয় না এদস যুদ্ধমাদঠ 

লনিয িদয় যাওয়াই আমার জনে অদনক ভাদিা লছি। যাই আলম আমার 

কবানদক বিিাম কয, আলম যার (রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর) 

লনক  যাদবা। যলে লযলন সযেবােী িন যািদি আলম যার কো কমদন কনব। আর 

যলে কস লমেোবােী িয় যািদি কস আমার ককাদনা অলনি করদয পারদব না।”247  

ভে হৃেয়, েুবৃি লচি ও লবপযৃস্ত মানলসকযা লনদয় ‘আেী ইবন িাদযম যাঈ 

মেীনায় লফদর আসি। আর যার েুরাবস্থার কো কযা কাদরা কাদছই অজানা 

                                                           
246. মুসনাদে আিমে, িােীস নং ১৯৪০০; ইবন লিব্বান িােীস নং ৭২০৬; যাবরানী, িােীস নং 

১৩৯২৫। 
247. মুসনাদে আিমে, িােীস নং ১৯৩৯৭; মুসযােরাদক িালকম িােীস নং ৮৫৮২; ইবন 

লিব্বান িােীস নং ৬৬৭৯; ইমাম বুিারীও নবুওয়াদযর আিাময অিোদয় এ িােীদসর লকছু 
অংে উদল্লি কদরদছন: িােীস নং ৩৪০০। 
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নয়। কেিা যাক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যার সাদে ককমন 

আচরণ কদরন। 

আেী’র লনদজরই বণৃনা, “রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম আমাদক 

বিদিন, কি আেী ইবন িাদযম! ইসিাম গ্রিণ কর, োলন্তদয োকদয পারদব। 

একো লযলন লযনবার বিদিন।  

আলম বিিাম, আলম কযা একল  েীদনর ওপর রদয়লছ। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, কযামার েীন সম্পদক ৃকযামার 

কচদয় আলম কবলে জালন। 

আলম বিিাম: আপলন আমার েীন সম্পদকৃ আমার কচদয় কবলে জাদনন?! 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, িোাঁ, যুলম লক রকুলসয়োি248 

সম্প্রোদয়র কিাক নও?  যুলম লক কযামার সম্প্রোদয়র যুদ্ধিব্ধ সম্পদের এক 

চযুেৃাংে কিদয় কফদিা না? 

আলম বিিাম: িোাঁ। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম: কযামার েীন অনুযায়ী এ া কযামার 

জনে নবি নয়।  

(‘আেী ইবন িাদযম বদিন) এরপর লযলন যাই বিদিন আলম অবনয মস্তদক 

শুিু শুদন কিিাম।     

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, যুলম ককন এিদনা ইসিাম 

গ্রিণ করদয পারদছা না যাও আলম জালন। যুলম ভাবদছা কয, আমার অনুসারীিণ 

                                                           
248. লিস্টানদের একল  লবকৃয োিা। 
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সবাই েলরদ্র কেলণর কিাক। আমাদের ককান েলি-সামেৃে কনই। আরবরা 

আমাদেরদক একবার যালড়দয় লেদয়লছি। আো যুলম লক কিরায249 কচদনা?  

আলম বিি: নাম শুদনলছ। কিদনা কেলি লন। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বিদিন, ঐ সোর েপে যার িাদয 

আমার প্রাণ! আল্লাি অবেেই এ েীদনর পলরপূণৃযা োন করদবন। এমন এক 

সময় আসদব যিন কিরায কেদক একজন উষ্ট্রাদরালিনী নারী একালক ্রষমন কদর 

কা‘বা ঘর যাওয়াফ কদর লনরাপদে লফদর কযদয পারদব। আল্লাি অবেেই লকসরা 

ইবন িরমুদজর িন-ভাণ্ডারদকও আমাদের িস্তিয কদর কেদবন। 

আলম বিিাম, লকসরা ইবন িরমুদজর? 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম, িোাঁ, লকসরা ইবন িরমুদজর এবং 

মুসলিমদেরদক এয কবলে সম্পদের মালিক বালনদয় কেওয়া িদব কয, োন করার 

জনে কিাক িুাঁজা িদব; লকন্তু ককউ যা গ্রিণ করদব না।”250 

এমলনভাদব রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম অযেন্ত সিদজই এক 

প্রলসদ্ধ কালফর কনযাদক মুসলিমদের সালরদয যুি কদর লনদিন। এ াও ভাবদিন 

না কয, িদয পাদর কস কভযদর কভযদর বনু যাঈ কিাত্রদক আবারও ইসিাদমর 

লবরুদদ্ধ কক্ষলপদয় যুিদব। যাদক অযীদযর যার ইসিাম লবদরািী যুদ্ধগুদিার 

কোও স্মরণ কলরদয় লেদিন না। যার সাদে ককাদনারূপ অসন্তুলির বলিঃপ্রকােও 

করদিন না; বরং লযলন যার সাদে নিযৃ ও নম্রযার সাদে অযেন্ত ভারসামেপূণ ৃ

আচরণ করদিন।  

                                                           
249. ইরাদকর কূফা নিরীর একল  স্থান। 
250. মুসনাদে আিমে, িােীস নং ১৯৩৯৭।  



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    304 
 

পরবযৃীদয ‘আেী ইবন িাদযম যাঈ রালেয়াল্লাহু ‘আনহু বিদযন: “এিন কযা 

একজন উষ্ট্রাদরালিনী নারী কিরায কেদক একালক ্রষমন কদর কা‘বা ঘর যাওয়াফ 

কদর লনরাপদে ঘদর লফদর কযদয পাদর। লকসরা ইবন িরমুদজর িন-ভাণ্ডাদরর 

লবজয়ালভযাদন আলম লনদজই উপলস্থয লছিাম। আর যৃযীয় কোল ও (োন গ্রিণ 

করার মদযা কিাক পাওয়া না যাওয়ার কো) অবেেই বাস্তবালয়য িদব, কারণ 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যা বদিদছন।” 

লযন. আবে ইয়ািীি ইবন আমর আস-সাক্বাফী-র সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সোচরণ। 

উপসংিাদর আমরা এমন এক আশ্চযৃজনক বেলির সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সোচরদণর ঘ নার অবযারণা করলছ ককউ ভাবদযও 

পাদর লন কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এ িরদণর বেলির 

সাদেও ভাদিা আচরণ করদবন। এ বেলি েীঘৃ কদয়ক বছর যাবৎ রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর অন্তদর অদনকগুদিা িভীর ক্ষদযর সৃলি কদর 

করদিলছি। আবার যিনও রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর 

এদসলছি যিনও অনোনে েত্রুদনযাদের মদযা ইসিাম গ্রিদণর মানলসকযা লনদয় 

নয়; বরং এদসলছি রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে ঝিড়া ও 

লবযকৃ করার জনে। কিা া আরব ভূিদণ্ডর গুরুত্বপূণৃ উদল্লিদযািে বেলিবদিৃর 

মদিে এ লছি একজন। এ িদে প্রিোয সাক্বীফ কিাদত্রর অলিপলয আবে 

ইয়ািীি ইবন আমর আস-সাক্বাফী। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 

সাদে যার অযীদযর অিোয় অযেন্ত কিংজনক। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে যার ঘ নার সূচনা িয় নবী-

লপযৃবে আবু যালিদবর মৃযুের পর মক্কায় প্রকাদেে ইসিালম োওয়াদযর সকি 
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পে রুদ্ধ িদয় যাওয়ার পর। যিন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম 

বনু সাক্বীফ কিাত্রদক োওয়ায কেওয়ার জনে যাদয়ফ অলভমুদি রওয়ানা 

করদিন। যাদের লনক  কেদক লযলন সম্মানজনক আচরদণর আো কদরলছদিন। 

সাক্বীদফর কনযৃস্থানীয় লযন বেলির সাদে সাক্ষায করদিন। যাদের প্রিান লছি 

এ আবে ইয়ািীি ইবন আমর আস-সাক্বাফী। যাদের লনক  লবষয়ল  কপে 

করদিন। লকন্তু িারণালযযভাদব যাদের লনক  অসম্মলয, অস্বীকার ও লবরুদ্ধাচণ 

ছাড়া আর লকছুই কপদিন না। শুিু লক যাই? বরং যারা যাদক ঠাট্টা, লবদ্রুপ, 

অপমান-অপেস্থ ও ক ুলি করদযও কমলয কদর লন। এমনলক যাদের প্রিান 

আবে ইয়ািীি ইবন আমর মন্তবে কদরলছি কয, “আল্লাি যলে যাদক নবী কদর 

পালঠদয় োদকন যািদি কস কা‘বার লিিাদফর পেম উপড়াদনায় কিদি যাক।”251 

এরপর যারা বিাদ  বািক ও লনদবৃাি কিাকদেরদক কিলিদয় লেি। যারা 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও যাাঁর সােী যাদয়ে ইবন িাদরছাদক 

িািািালি ও পাের লনদক্ষপ কদর যালড়দয় যাদয়দফর সীমানা কেদক কবর কদর 

লেদয়লছি। োওয়াদযর কক্ষদত্র রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম এয বড় 

আঘায আর ককাোও পান লন।  

সাক্কীদফর িুব কম কিাকই ঈমান এদনলছি। সম্ভবয মক্কা লবজদয়র পূদবৃ প্রলসদ্ধ 

সািাবী মুিীরাি ইবন শু‘বাি252 বেযীয সাক্বীফ কিাদত্রর আর ককউই ঈমান 

গ্রিণ কদর লন। 

                                                           
251. যাবারী: যারীিুি উমালম ওয়াি মুিুক (১/৫৫৪)। 
252. মুিীরাি ইবন শু’বাি ইবন আবু আদমর ইবন মাসঊে সাক্বাফী। িনেদকর লেন (কাদরা 

মদয, হুোয়লবয়ার লেন) ইসিাম গ্রিণ কদরন। ো’বী িদয বলণৃয: ‘আরদব চারজন লবচক্ষন 
বেলি লছদিন। মু‘আলবয়া ইবন আবু সুলফয়ান, আমর ইবনুি আস, মুিীরাি ইবন শু‘বাি ও 
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এরপর যারা িাওয়ালযন কিাদত্রর সাদে লমত্রযা কদর মুসলিমদের সমূদি লনলশ্চি 

কদর কেওয়ার ষড়যদি কমদয ওদঠ। অিম লিজরীর হুনাইন যুদদ্ধ253 যার 

বলিঃপ্রকাে ঘদ । যুদদ্ধ পরাস্ত িওয়ার পর যাদের নসলনকরা যাদয়দফর 

েূিৃগুদিাদয আেয় কনয়। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম পূণৃ 

একমাস254 পযৃন্ত কস েূিৃগুদিা অবদরাি কদর রাদিন। লকন্তু যাদেরদক কবর 

কদর আনদয সক্ষম িদিন না। অযঃপর এ অবস্থাদয যাদয়ফ লবজয় ছাড়াই 

স্থান যোি কদর লফদর আদসন। এল  কমদন লনদয সািাবীদের িুব কি িলেি। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম লবষয়ল দক সিজ কদর লেদিন এবং 

সাক্বীফ কিাদত্রর লিোয়াদযর জনে কো‘আ করদিন। 

সাক্বীদফর অপরাি আদরা ভয়াবি আকার িারণ কদরদছ যিন যারা যাদের 

কনযা উরওয়া ইবন মাসউে255 রালেয়াল্লাহু আনহুদক ইসিাম গ্রিণ ও ইসিাদমর 

                                                                                                                             

লযয়াে।’ লযলন ৫০ লিজরীদয কুফায় ইলন্তকাি কদরন। অলিকযর জানদয- ইবনুি আসীর: 
উসেুি িাবাি (৪/৪৫৪), ইবনু আবলেি বার: আি-ইসলয‘আব (৪/৭), ইবন িাজার: আি-
ইসাবাি (৮২৭৯)।  

253. মক্কা লবজদয়র পর।  
254. যাবারী: যারীিুি উমালম ওয়াি মুিুক (২/১৭১)। 
255. উরওয়া ইবন মাসঊে ইবন সাক্বীফ। হুোয়লবয়ার লেন কুরাইেরা যাদেরদক রাসূিুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  পালঠদয়লছি লযলন যাদের মদিে লছদিন। লনজ 
সম্প্রোদয়র সামদন ইসিাম গ্রিদণর কঘাষণা কেন এবং যাদেদরক ইসিাদমর প্রলয আহ্বান 
জানান। কওদমর কিাদকরা চযুলেৃক কেদক যাদক িক্ষে কদর যীর লনদক্ষপ করদয শুরু 
করদি একল  যীর লবদ্ধ িদয় লযলন োিাোয বরণ কদরন। মৃযুের পূবৃমূহুদযৃ যাদক প্রে 
করা িদিা কয, কযামার এ মৃযুে সম্পদকৃ কযামার মন্তবে কী? লযলন বিদিন, এল  আল্লাির 
পক্ষ কেদক সম্মান এবং োিাোদযর অমীয় সুিা যা আল্লাি আমাদক পান কলরদয়দছন। আলম 
আমাদক রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে আল্লাির রাদি োিাোয 
বরণকারীদের অন্তভৃুি মদন কলর। কযামরা আমাদক যাদের সাদে সমালিয কলরও। যাদক 
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প্রলয যাদেরদক আহ্বান করার অপরাদি িযো কদর কফদি। এ ঘ না রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর মদন িুব প্রভাব কফদিলছি।  

অদনক লেন পর নবম লিজরীর রমযান মাদস সাক্বীফ কিাদত্রর কিাদকরা যিন 

কেিি কয, মুসলিমরাই এিন আরব উপ-িীদপর একমাত্র প্রিান েলি িদয় 

োাঁলড়দয়দছ, লবদেষ কদর যাবুদক করামীয়দের পরালজয িদয় পালিদয় যাওয়ার 

পর। যিন যারা মেীনায় এদস ইসিাম গ্রিদণর লচন্তা মাোয় লনি। যাদের কো 

ও কাজ-কমৃ িারা স্পি বুঝা লিদয়লছি কয, যারা ইসিামদক ভাদিাদবদস বা 

ইসিাদমর ওপর সন্তুি িদয় নয়; বরং যারা এজনেই ইসিামদক কমদন লনদে 

কয, এিন আর ইসিাদমর লবরুদদ্ধ যুদ্ধ করার মদযা ক্ষমযা যাদের কনই যারা। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে মযলবলনময়, কদোপকেন ও 

সম্ভাবে সদবৃাে পযৃাদয়র সু-সম্পকৃ স্থাপদনর জনে একল  প্রলযলনলি েিদক 

কপ্ররণ করি। যাদের কনযৃদত্ব লছি কসই আবে ইয়ািীি ইবন আমর কয ককাদনা 

একলেন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর সাদে অযেন্ত িজ্জাজনক 

লবদ্রুপ কদরলছি। লকন্তু সময় অদনক বেদিদছ। এিন কস েুবৃি লচদি অবনয 

মস্তদক েলি ও ক্ষমযার েীদষৃ োকা মিান রাষ্ট্রনায়ক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর লনক  এদসদছ।  

আবে ইয়ািীি ইবন আমদরর কনযৃদত্ব সাক্বীদফর প্রলযলনলি েিদক রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম উিম অভেেৃনা জানাদিন। যাদের অযীদযর 

ককাদনা লকছুই স্মরণ কলরদয় কেন লন। কযলেন সািাদযের আদবেন লনদয় যাদের 

লনক  লিদয়লছদিন কসলেদনর অপমানকর ঠাট্টা-লবদ্রুপ ও উপিাদসর কোও 

                                                                                                                             

েিীেদের সাদেই সমালিয করা িদয়দছ। অলিকযর জানদয- ইবনু আবলেি বার: আি-
ইসলয‘আব (৩/১৭৬), ইবন িাজার: আি-ইসাবাি (৫৫২৭)।  
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উদল্লি কদরন লন। এ াও বদিন লন কয, আজ প্রলযদোদির লেন। আজদকর লেন 

কসলেদনর বেিা কনওয়ার লেন, কযলেন কযামরা আমাদক উপিাস কদরলছদি। বরং 

লযলন যাদেরদক অলভবােন, িালস-মুি, সোচরণ, কভাজ-সভা ও উপদঢৌকন িারা 

বরণ কদর লনদিন। যদের লনক  বসদিন। যাদের মযাময ও চূড়ান্ত 

লনবৃুলদ্ধযামূিক উপস্থাপনাগুদিা শুদন কিদিন। লকন্তু ককাদনা প্রলযলক্রয়া বেি 

করদিন না এবং রািালিযও িদিন না। বাোনুবাে করদিন োন্ত স্বদর। কো 

বিদিন িীরযার সাদে। যারা কদয়কল  েদযৃ ইসিাম গ্রিণ করদয ইো প্রকাে 

করি। যাদেরদক সুে, লযনা-বেলভচার ও মেেপাদনর অনুমলয লেদয িদব। সািায 

মওকূফ কদর লেদয িদব। যাদের কেবযা ‘িায’-কক256 অক্ষয রািদয িদব।257  

যাদের এসব লনবৃুলদ্ধযামূিক োবী প্রমাণ কদর কয, যারা ইসিাদমর অেৃই বুদঝ 

লন। যাদের এসব অমূিক োবী-োওয়ার কো শুদনও লযলন যাদের সঙ্গ যোি 

করদিন না এবং যাদের কেদক লবলেন্নও িদিন না; বরং যাদেরদক লবস্তালরয 

বুঝাদয িািদিন এবং অযেন্ত ভদ্রযার সাদে যাদের োবীগুদিা প্রযোিোন কদর 

কিদিন। সকি কোর কক্ষদত্রই লযলন নম্রযা ও ককামিযার প্রলয িক্ষে 

করদিদছন। ইোর পর কেদক সারারায লযলন যাদের সাদে আিাপচালরযায় 

কাল দয় লেদিন। যাদের সম্মানাদেৃ মসলজদে নববীদয লযলন যাদের জনে আিাো 

যাাঁবু স্থাপন করদিন।258 অেচ যারা এিদনা পযৃন্ত ইসিাম গ্রিণ কদর লন। 

                                                           
256. ‘িায’ িদে যাদয়দফর সাক্বীফ কিাদত্রর একল  কেবযার নাম। কেিুন- ইবনুি আসীর: আন-

লনিায়াযু ফী িারীলবি  আসার (৪/৪১৩)। 
257. কেিুন- ইবন কাসীর: আি-লবোয়াি ওয়ান-লনিায়াি (৫/৩৩), ইবনু সাইলয়লেন নাস: উয়ূনুি  

আসার (২/৩০৬)। 
258. ইবন সা‘ে: আয-যাবাকাযুি কুবরা (১/৩১৩)। 
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চুড়ান্ত পযৃাদয় এদস সাক্বীফ কিাদত্রর প্রলযলনলি েি ককাদনা ছাড় ও অপূণৃযা 

ছাড়াই ইসিামদক গ্রিণ কদর লনি। পদর কিাদত্রর অনে সকদিও ইসিাম গ্রিণ 

কদর িনে িি। পরবযৃীদয যারাই লছি েীদনর ওপর অলিক অ ি ও অলবচি। 

এমনলক বোপকভাদব িমৃান্তলরয িওয়ার লফযনা ছলড়দয় পড়দিও। 

এ া লনলশ্চয কয, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম যলে যাদের সাদে 

কদঠার আচরণ করদযন। যাদেরদক েূরাবস্থায় কপদয় যলে আনন্দ ও মদনাযুলি 

প্রকাে করদযন। যািদি বযৃমান অবস্থায় যাদেরদক লনদয় আসা কযয না; বরং 

আরব ভূিদণ্ড োলন্ত ও লনরাপিার কক্ষদত্র যারা পদের কাাঁ া িদয় োাঁড়ায। লকন্তু 

এসব লকছুর মদিে যা কেিদয কপিাম এদয লযলন আমাদেরদক নম্রযা ও 

সোচরদণরই সবক কেিাদিন। আদয়ো রালেয়াল্লাহু আনিা কেদক বলণৃয, 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিন,  

 «ىلع العنف ومااليعطي ىلع ماسواهإن اهلل رفيق حيب الرفق، ويعطي ىلع الرفق مااليعطي »

“আল্লাি সিনেীি। লযলন সিনেীিযাদক পছন্দ কদরন। লযলন সিনেীিযার 

অবস্থায় যা োন কদরন কদঠারযার অবস্থায় যা োন কদরন না এবং অনে 

ককাদনা অবস্থায়ও যা োন কদরন না।”259  

আরব ভূ-িদণ্ডরই নয় শুিু; বরং কিা া পৃলেবীর োলন্ত ও কিোণ লবরুদ্ধাচারীদের 

সাদে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর এ আচরণ-লবলিদযই আমরা 

কেিদয কপদয়লছ। লবনয় ও নম্রযার মূিোয়ন করদয লিদয় কযইনা চমৎকার 

কো লযলন বদিদছন,  

                                                           
259. সিীি মুসলিম: (كتاب الرب والصلة واألدب، باب فضل الرفق) িােীস নং ২৫৯৩, ইবন 

লিব্বান, িােীস নং ৫৫২, বায়িাকী: আস-সুনানুি কুবরা, িােীস নং ২০৫৮৬। 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    310 

 

 «من حيرم الرفق حيرم اخلري»

“কয নম্রযা কেদক বলঞ্চয কস কিোণ কেদক বলঞ্চয।”260 

و بارك ىلع من علم انلاس اخلري وهداهم إىل الرشد... رسول اهلل و ىلع  صل امهلل و سلمو
  آل وصحبه وسلم .

  

                                                           
260. সিীি মুসলিম: (كتاب الرب والصلة واألدب، باب فضل الرفق)  িােীস নং ২৫৯২, সুনান আবু 

োউে, িােীস নং ৪৮০৯, ইবন মাজাি, িােীস নং ৩৬৮৭, মুসনাদে আিমে, িােীস নং 
১৯২২৯, ইবন লিব্বান: জুবাইর িদয, লযলন আবু্দল্লাি আি-বাজািী িদয- িােীস নং ৫৪৮। 
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পলরলেি 
এ গ্রদন্থ আমরা ইসিালম েরী‘আদযর অদনকগুদিা লবষয় কেদক একল  লবষদয়র 
এবং নবী চলরদত্রর অদনকগুদিা লেক কেদক একল  মাত্র লেদকর কমাড়ক 
উদমাচন করার প্রয়াস চালিদয়লছ। েয কচিা সদেও েরী‘আদযর এ লবিানল র 
এবং এ লবিান বাস্তবায়দন নববী পদ্ধলযর পলরপূণৃ মািাযে ফুল দয় কযািা সম্ভব 
িয় লন।     
এ কযা িদে শুিু অমুসলিমদের সাদে আচরণ প্রসঙ্গ...।  
আর ইসিাদমর অনে সকি লবলি-লবিান বাস্তবায়দন যাাঁর মািাযে এবং যাাঁর 
জীবদনর অলভনবদত্বর যাবযীয় সকি লবষয়গুদিার বোপাদর আপনার কী 
িারণা..?! 
লনশ্চই এ া এমন লবষয় যার িারণ ক্ষমযা পািাদড়রও কনই..!! 
আমাদের মিান রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর জীবন ও জীবনীর 
একল  লবষদয় সংলক্ষপ্ত আদিাচনার পর এিন আলম কদয়কল  আদবেদনর লেদক 
যাব। 
প্রেম আদবেন: সািারণ মুসলিমদের প্রলয। 
কি মুসলিম সম্প্রোয়..! 
কযইনা মিান েীন আপনারা পািন করদছন, কযইনা উন্নয জীবন লবিান 
আপনারা অনুসরণ করদছন। ইসিাম িদে সুপ্রলযলষ্ঠয েীন। এল  নালযি 
কদরদছন লযলন প্রকােে কিাপন সব জাদনন। এর লভলি স্থাপন কদরদছন স্বয়ং 
মিান আল্লাি, লযলন সকি সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম লবষদয়ও সমেক জ্ঞায। 
আপনারা আল্লাির পক্ষ কেদক সৃলির লনক  কপ্রলরয সবৃদেষ বাযৃা বিন 
করদছন। মিৎ, সবৃজনীন ও স্বয়ংসমূ্পণৃ বাযৃা। যা েুলনয়া ও আলিরাদযর 
সফিযার জনে কপ্রলরয িদয়দছ। 
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আল্লাি আপনাদেরদক এমন লন‘আময োন কদরদছন যার ককাদনা সীমা কনই। 
যা িদে ইসিাদমর লন‘আময। সুযরাং লন‘আমদযর শুকলরয়া আোয় করুন। 
আল্লাি স্বীয় অনুগ্রদির িার উমুি কদর লেদবন। ইসিাদমর লন‘আমদযর 
কোকলরয়া আোয় করার পদ্ধলয িদে,  
প্রেময: ইসিাদমর কু্ষদ্র কেদক বৃিৎ সকি লবিানদক জীবদনর সকি কক্ষদত্র 
বাস্তবায়ন করা।  
লিযীয়য: পৃলেবীর সকি জালয-কিাষ্ঠীর লনক  এর সুস্পি ও সলঠক োওয়ায 
যুদি িরা। োলয়ত্ব অদনক বড় এবং প্রালপ্তও অযেন্ত মিান। 
আপনাদের ওপর নবীদের োলয়ত্ব অপৃণ করা িদয়দছ। ককননা আমাদের নবী 
সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর পদর আর ককাদনা নবী কনই। েীন ইসিাদমর 
পদরও আর ককাদনা েীন কনই।  
কি মুসলিম ভাইদয়রা..! 
আপনাদের লনক  এ মিা বাণী লবশুদ্ধ ও অলবকৃযভাদব এদস কপৌঁদছদছ।  কারণ 
নবী যুদির এবং পরবযৃী যুদির একেি অলয লনষ্ঠাবান পুরুষ ও নারী যা বিন 
কদর এদনদছন। নইদি আপনাদের পযৃন্ত এ েীন অলবকৃযভাদব কপৌঁছদযা না।  
কি মুসলিম জালয..! 
আপনারা স্বীয় েীন লনদয় িবৃ করদয পাদরন। সবৃদেষ্ঠ মিামানব, নবী-
রাসূিিদণর সেৃার মুিাম্মােুর রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর 
অনুসরণ করদয কপদর লনদজদেরদক িনে মদন করুন। যারা কুফুরীদয ছু াছুল  
করদছ যারা কযন আপনাদেরদক লব্রষান্ত না কদর। যারা আল্লাির লকছুই করদয 
পারদব না। যারা কয নবী জীবনীদয েুনৃাম কদর কবড়াদে যা কযন আপনাদের 
মনদক েুবৃি করদয না পাদর। ককননা যা যয বলিৃয ও ভয়াবি আকারই িারণ 
করুক না ককন -এল  িদে মানব সৃি ষড়যি মাত্র, যার বণৃনায় আল্লাির এ 
বাণীই ﴿ َون ر  ك  ﴾َوَيمي  “আর যারা ষড়যি কদর”- যদেি। 
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অপর পদক্ষ আল্লাির কঘাষণাল ও আপনাদের জানা োকা উলচয।  
ر  ﴿ ك   [٣٣: االنفال] ﴾ ٣٠ ٱليَمَِٰكرِينَ  َخريي   َوٱهللَّ   ٱهللَّ    َوَيمي

“আল্লািও ককৌেি অবিম্বন কদরন। বস্তুয আল্লাি সদবৃািম কুেিী।” [সূরা 
আি-আনফাি, আয়ায: ৩০]। 
যযলেন ইসিাম লঠদক োকদব যযলেন পৃলেবীদয প্রাণ ও প্রাণীর অলস্তত্ব 
োকদব। মানুষ যযলেন োকদব ইসিালম েরী‘আযও স্বমলিমায় যযলেন লবেেমান 
োকদব। আল্লাি লনজ কমৃসম্পােদন লচরলবজয়ী; লকন্তু অলিকাংে মানুষই যা বুদঝ 
না।  
লিযীয় আদবেন: মুসলিম সমাদজ বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রলয। 
এল ই আমাদের িমৃ।  
এদয লক আপন লবলি-লবিান বাস্তবায়দনর কক্ষদত্র ককাদনা প্রকার ভীলয সঞ্চার 
করার মদযা লকছু আদছ?  
ইসিালম েরী‘আদযর কমৌলিক নীলযমািা এবং কসগুদিার সদরজলমদন 
বাস্তবায়দনর ইলযিাস এ কোর োবী কদর কয, অমুসলিমরা কিা া পৃলেবীদয 
ইসিাদমর মদযা এদযা অলিক সোচারী, নোয়পরায়ণ ও মিৎ ককাদনা মযােেৃ 
ককাোও কেদি লন। পৃলেবীর ইয়ািূেী-লিস্টানরা ইসিামী রাদষ্ট্রর ছায়াযদি কয 
সুি, োলন্ত ও লনরাপিা কপদয়দছ যা যারা লনদজদের রাদষ্ট্রর স্বজাযীয় কিাকদের 
নোয়পরায়ণযার মাদঝও পায় লন।  
আমরা আমাদের িদমৃর লবসৃ্তয ইলযিাদসর ককাোও এমন লকছু িুাঁদজ পাই লন যা 
মুসলিম রাদষ্ট্র বসবাসকারী সংিোিঘু অমুসলিমদের প্রলয ককাদনারূপ অযোচার, 
লনপীড়ন বা পক্ষপাযমূিক আচরদণর ইলঙ্গয বিন কদর। আমরা ইসিাদমর 
উষািে কেদক বযৃমানকাি পযৃন্ত সকি কেলণর অমুসলিমদের সাদে কিন-কেদন 
সোচারণ, লবচাদর নোয়পরায়ণযা ও সামালজকভাদব সম্মান প্রেেৃদনর 
মূিনীলযদকই প্রলযপািন কদর আসলছ।  
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ইলযিাদসর ককাোও লকংবা ঘ নাপ্রবাদির ককাদনা েৃদেে যলে আপলন ককাদনা 
মুসলিম োসক বা লবচারক কযৃৃক যুিুম-লনযৃাযদনর লকছু কেিদয পান যািদি 
কস াদক লনশ্চয় লবলেন্ন ঘ নাই বিদয িদব এবং কেিদবন কয, কসিাদন যুিুদমর 
লেকার বেলিদের মদিে অবেেই মুসলিম বেলিরাও রদয়দছন। যালিম কযা যুিুম 
করার কক্ষদত্র মুসলিম-অমুসলিম লবচার কদর না। একজন নোয়পরায়ণ মুসলিমও 
কযমন। কস ইনসাদফর কক্ষদত্র মুসলিম ও অমুসলিদমর মাদঝ ককাদনা পােৃকে 
লনণৃয় কদর না।  
আমাদের েীদনর নোয়পরায়ণযার সবদচদয় স্পি ও সুন্দরযম নবলেিে িদে, 
এিাদন নোয়পরায়ণযা সবৃজনীন। মানুষই নয় শুিু বরং এিাদন প্রলযল  
সৃিজীদবর সাদে ইনসাফ করা িয়। কয েীদন ককাদনা লবড়াি লকংবা উষ্ট্রীর সাদে 
এমনলক ককাদনা উলদ্ভদের প্রলযও অলবচার করা লনলষদ্ধ কস েীদন কীভাদব 
মানুদষর প্রলয অলবচাদরর অবকাে োকদয পাদর?!! 
মুসলিম রাদষ্ট্র বসবাসকারী অমুসলিমদের সবদচদয় বড় লনরাপিা ও লনভৃরযার 
কারণ িদিা কয, আমরা মুসলিমরা যাদের সাদে ইনসাফ ও যাদের প্রলয 
অনুগ্রি করাদক আল্লাির সন্তুলির লনলমদি িমৃীয় ইবােয লিদসদবই পািন কদর 
োদক। আমরা যলে অমুসলিমদের প্রলয ককাদনা প্রকার যুিুম-লনযৃাযন কলর এদয 
আমরা আমাদের রদবর লনক  অপরািী সাবেস্ত িই। েরী‘আদযর েৃলিদয বড় 
িরদণর অনোয় কাদজ জলড়য বদি লবদবলচয িই। পরকাদি এর জনে লিসাব ও 
জবাবলেলিযার ভদয় েলঙ্কয োলক। 

َت  َمني  إِلَّ  ٨٨ َبن ونَ  َوَل  َمال   يَنَفع   َل  يَويمَ ﴿
َ
َ  أ ب   ٱهللَّ

 [  ٣٢  ،٣٣: الشعراء] ﴾٨٩ َسلِيم   بَِقلي
“কযলেন িন-সম্পে ও সন্তান-সন্তুলয ককাদনা উপকাদর আসদব না, যদব কয 
আল্লাির কাদছ আসদব সুস্থ অন্তদর।” [সূরা আে-শু‘আরা, আয়ায: ৮৮-৮৯] 
বেলিিয সমাদিাচনা এবং আভেন্তরীণ লনয়িণ বেবস্থা আমাদেরদক সংযয 
রাদি। আমাদের ককাদনা পুলিে বা সভা-সংদঘর প্রদয়াজন পদড় না। আমাদের 
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রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর ভাদিাবাসা আমাদের অন্তদর গ্রলেয। 
লযলন আমাদেরদক লেলিদয়দছন কযমনল  এ গ্রদন্থ আমরা কেদিলছ কয, আমরা কযন 
অমুসলিমদের প্রলয েয়াদ্র িই, যাদের সাদে নম্র ও ককামি আচরণ কলর, 
যাদের কিোদণ িস্ত প্রসালরয কলর এবং যাদের স্বাদেৃ মন-প্রাণ উজাড় কদর 
কেই।   
এসব লকছু করদয আমরা কিদনা চাপ বা কি অনুভব কলর না; বরং এল ই 
আমাদের িদমৃর স্বভাবজায প্রকৃলয এবং এমনই আমাদের িাইফ স্টাইি। 
সকদির প্রলয আমাদের উোি আহ্বান িদে আমাদেরদক জানুন, বুঝুন এবং 
অনুিাবন করুন।  
যৃযীয় ও সদবেৃষ আদবেন: সবকৃাদির সবসৃািারদণর প্রলয: 
আপনারা ইসিাদমর লবলি-লবিান ও মুসিলমদের ইলযিাসদক যার সলঠক উৎস 
কেদক জানুন। আমরা অযীয ও বযৃমাদন ইলযিাদস ও বাস্তদব অদনক যুিুদমর 
স্বীকার িদয়লছ। আমাদের অদনক ইলযিাস লিলিয িদয়দছ আমাদের েত্রুদের 
িাদয। আমাদের অদনক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম লবষয় ও অদনক কভে-রিদসের। কো রলচয 
িদয়দছ আমদের প্রলয লিংসা-লবদিষ কপাষণকারীদের কিদম। এল  কযা 
ইনসাদফর কো িদয পাদর না কয, মানুষ আমাদের ঘ না শুনদব এমন কাদরা 
লনক  কেদক কয আমাদেরদক ঘৃণা কদর। এ াও ইনসাদফর োবী নয় কয, আমরা 
ইসিাদমর একলনষ্ঠ িারক-বািকদের রচনা বাে লেদয় অনেদের লমেো ও 
বাদনায়া  কোর ওপর লনভৃর করদবা। 
ইসিাদমর ইলযিাসদক উদদ্দেে প্রদণালেয ভাদব জাি করা িদয়দছ এবং কস্বোয় 
স্বজ্ঞাদন এর লবকৃলয সািন করা িদয়দছ। পলশ্চমারা ও স্বােৃবােী মিদির 
অদনদকই মুসলিম উম্মাির মলস্তস্ক লবকৃয করা ও সভেযার ইলযিাসদক 
কিংলকয করার প্রয়াস চালিদয়দছ। যাদের ককউ জাি ইলযিাস রচনা কদরদছ 
আবার ককউ কদরদছ লবকৃলয সািন। ককউ সলঠকদক ভুদি যাওয়ার ভান কদর 
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অশুদ্ধদক গ্রিণ কদর লনদয়দছ। আবার ককউ মানবীয় কোষ-ত্রুল দক প্রকাে কদর 
গুণ-িলরমা সম্পদক ৃলনরবযা প্রেেৃন কদরদছ। এসব লকছু কদরদছ যারা িভীর 
ষড়যি সুলবনেস্ত পলরকল্পনার অংে লিদসদব। ফদি ইসিামী ইলযিাদসর নযুন 
এক লবকৃয রূপ ও কাঠাদমা নযলর িদয়দছ, বাস্তবযার সাদে যার ককাদনা লমি-ই 
কনই। আলম পৃলেবীর সযে সন্ধানী িদবষকদেরদক এবং োলন্ত ও উন্নলয প্রযোেী 
সকিদক আহ্বান করদবা কয, আসুন, আমরা েীন ইসিাম ও মুসলিমদের 
ইলযিাসদক যার সলঠক উৎস এবং স্বে উৎপলিস্থি কেদক অিেয়ন কলর। 
পৃলেবী যলে আমাদের ইলযিাস অিেয়দনর পাঠ কছদড় কেয় এবং আমাদের 
সভেযা ও কেষ্ঠদত্বর কারণসমূি ভূদি যায় যািদি অদনক মঙ্গি ও কিোণদক 
িারাদর এবং এক মিা সম্পদের অবদিিা ও অপচয় করা িদব।  
মানবযার েীঘৃ ইলযিাদস ইসিাম ককাদনা িযানুিলযক লকছু নয়; বরং ইসিাম 
িদে মানব ইলযিাদসর কমরুেণ্ডযুিে গুরুত্বপূণৃ অংে। আমাদের পূদবৃ কযসব 
কিোণকর লবষয় পৃলেবীদয লছি আমরা কসগুদিাদক বিাি করদিলছ, কসগুদিার 
সাদে সংদযাজন কদরলছ এবং কসগুদিাদক আদরা ত্বরালিয ও কসৌন্দযৃমলন্ডয 
কদরলছ। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম বদিদছন, 

ْخاَلقِ »
َ
َم َمََكِرَم األ َتم 

ُ
«إِنََّما بُِعثُْت أل  

“লনশ্চয় আলম কপ্রলরয িদয়লছ উিম গুণাবিীর পূণৃযা লবিাদনর জদনে।”261 
যার ফদি ইসিাম উন্নয চলরদত্রর সদবৃাচ্চ লেিদড় উপনীয িদয়দছ। আর 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম িদয় উদঠদছন প্রেংসনীয় গুণাবিীর 
উজ্জি েৃিান্ত।  
কি সবৃকাদির ইনসাফলপ্রয় কিাক সকি! ইসিামদক লনরদপক্ষ েৃলিদয কেিুন, 
যার কসৌন্দযৃ ও মািাদযের সীমািীনযা কেদি অবাক িদয় যাদবন। রাসূিুল্লাহ্ 

                                                           
261.

 আবু হুরায়রা রালেয়াল্লাহু আনহু কেদক মুসযােরাদক িালকম, িােীস নং ৪২২১, বায়িাকী, 
িােীস নং ২০৫৭১, আিবানী: লসিলসিাযুি আিােীলসস সিীিাি (৪৩)। 
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সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক লচনুন, জানুন। আপনাদের প্রলয এল  অদনক 
বড় অলবচার কয, আপনারা রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লামদক লচনদয 
পাদরন লন।  
কি কিাক সকি!  
পৃলেবীর পূবৃ-পলশ্চদম বসবাসকারী কি মানবদিাষ্ঠী! আমাদের িারা সম্ভব নয় 
এবং এ া আমাদের োলয়ত্বও নয় কয, আমরা কযামাদের মুসলিম বালনদয় 
কফিদবা। আমরা কযল  পারদবা এবং কয জনে আমরা আলেি যা িদে আমরা 
কযামাদের লনক  আমাদের স্বে-সুন্দর বাণী কপৌদছ লেদয পালর, অযঃপর যা 
গ্রিণ করা না করার বোপাদর কযামরা পূণৃ স্বািীন। আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

وي  بِهِۦ   َءاِمن وا   ق لي ﴿
َ
ِمن و ا    َل  أ [٢٣٠: االرساء] ﴾ت ؤي  

“বদিা, ‘কযামরা এদয ঈমান আন বা না আন’।” [সূরা আি-ইসরা, আয়ায: 
১০৭] 
আমরা েৃঢ়ভাদব লবশ্বাস কলর কয, অবেেই এমন একল  লেন আসদব কযলেন 
মিান আল্লাি আমাদের মাদঝ ফয়সািা কদর লেদবন। কসলেন সকদিই বুঝদয 
পারদব কয, কক সলঠক পদে লছি আর কক ভুদির মদিে লছি। কক লিোয়াদযর 
অনুসারী লছি আর কক স্পি কিামরািীদয লিপ্ত লছি। আল্লাি যা‘আিা বদিন, 

ِض  َربََّك  إِنَّ  ﴿ مي  َيقي ونَ  فِيهِ  ََكن وا   فِيَما ٱليقَِيََٰمةِ يَويمَ  بَييَنه   [  ٢٣: يونس] ﴾ََييَتلِف 
“লনশ্চয় কযামার রব লকয়ামদযর লেন কস লবষদয় ফয়সািা করদবন যা লনদয় যারা 
মযলবদরাি করয।” [সূরা ইউনুস, আয়ায: ৯৩] 
সবদেদষ……… 
এল  লনলশ্চয কয, এ গ্রদন্থ সংদযাজন করার মদযা এমন অদনক লকছুরই 
সংদযাজদনর কক্ষদত্র আলম সফি িদয পালর লন। সমদয়র সংকীণৃযা, পূণদরালি 
কেদক লনরাপে োকা, ককাদনা ঘ না ভুদি যাওয়া লকংবা অনে কদনা অজ্ঞযার 
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কারদণ। আলম স্বীকার করলছ কয, আলম একজন মানুষ। আর অপূণৃযাই মানুদষর 
নবলেিে। 
ইমাম োদফ‘ঈ262 রি. কযইনা সুন্দর কো বদিদছন -আলম এ গ্রন্থদক কস কো 
িারাই কেষ করদয চাই। লযলন যার লকযাবুর লরসািাি263 (كتاب الرسالة)-কক 

আলে বার লনরীক্ষণ করার পর স্বীয় ছাত্র আল্লামা মাযানী264 রি.-কক বদিদছন: 

                                                           
262. লযলন িদিন আবু আবু্দল্লাি মুিাম্মাে ইবন ইেরীস আে-োদফ‘ঈ। জম ১৫০লি.। লযলন 

যৃযীয় স্তদরর মুজযালিে। আিদি সুন্নায ওয়াি জমা‘আদযর মদয বড় চার ইমাদমর 
একজন লযলন। লযলনই কিা া োদফ‘ঈ মাযিাদবর উদ্ভাবক। লযলনই সবৃপ্রেম উসূদি লফকি 
োস্ত্র সংকিন কদরন। আিমে ইবন িাম্বি রি. বদিন, ইমাম োদফ‘ঈ িদি লেবদসর সূু্যৃ 
এবং ত্রাণকযৃার নোয়। আলম প্রদযেক সািাদযর পদর কো‘আ কলর: 

 امهلل اغفريل ووادلي وملحمد بن أدريس الشافيع.
 “কি আল্লাি আপলন আমাদক, আমার লপযা-মাযা এবং মুিাম্মাে ইবন ইেরীস আে-

োদফ‘ঈদক ক্ষমা কদর লেন।” ইমাম োদফ‘ঈ রি. ২০৬লি. লমেদর মারা যান। 
263. লকযাবুর লরসািাি িদে লফকদি োদফ‘ঈদের মূিনীলয লবষয়ক গ্রন্থ। এল  শুিুমাত্র উসূদি 

লফকি লবষদয়ই সবৃ প্রেম রলচয গ্রন্থ নয়; বরং উসূদি িােীদসর লবষদয়ও সবৃ প্রেম রলচয 
গ্রন্থ। লফকদির পাোপালে এল  ভাষা, সালিযে ও  সংসৃ্কলযরও গ্রন্থ। কারণ, ইমাম োদফ‘ঈ 
রি. সালিযে ও অিঙ্কার োদস্ত্র অিাে পালণ্ডদত্বর অলিকারী লছদিন। এ গ্রদন্থ লযলন উসূদির 
আম-িাস, নাদসি-মানসূি, ইসদযিসান প্রভৃলয অিোয় সম্পদকৃ আদিাচনা কদরদছন।  

264. লযলন িদিন আবু ইবরািীম ইসমাঈি ইবন ইয়ািইয়া আি মাযানী। লযলন বাগ্মী, ফকীি, ও 
আদবে লছদিন। যার কযৌবন কাদি যার সম্পদকৃ ইমাম োদফ‘ঈ রি. বদিদছন, 

 لو ناظر املزن الشيطان لقطعه.
 “কয েয়যান মাযানীর লেদক েৃলিপায কদর মাযানী যাদক ককদ  কফদিন।” ইমাম োদফ‘ঈ 

আদরা বদিদছন, “মাযানী িদে আমার মাযিাদবর সািাযেকারী”। োদফ‘ঈ মাযিাদবর 
অদনকগুদিা গ্রন্থ রদয়দছ। কযমন, আি-মুিযাসার (املخترص), ওয়াি মুিযার আস-সিীর 

 ।(واملخترص الصغري)
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“আল্লাি চান না কয, যাাঁর গ্রন্থ (আি-কুরআন) বেযীয অনে ককাদনা গ্রন্থ লনভুিৃ 
কিাক।”265 

 بارك ىلع املبعوث رْحة للعاملنيوصل امهلل وسلم و

  

                                                           
265. ইবন আদবেীন: িালেয়াযু রদু্দি মুিযার ১/২৯। 
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ড. রালিব আস-সারজানী-এর সংলক্ষপ্ত পলরলচলয 
 

ড. রালিব আস-সারজানী ১৯৬৪ সাদি লমেদরর এক সম্ভ্রান্ত পলরবাদর জম গ্রিণ 
কদরন। লযলন ১৯৮৮ সাদি লমেদরর কায়দরা কমলডদকি লবশ্বলবেোিয় কেদক 
কি ার মাকৃ কপদয় কৃলযদত্বর সাদে োদযাির লডলগ্র অজৃন কদরন। যারপর 
১৯৯১ সাদি পলবত্র কুরআনুি কারীদমর লিফয সমাপ্ত কদরন এবং ১৯৯২ সাদি 
কায়দরা লবশ্বলবেোিয় কেদক কি ার মাকৃ কপদয় মাস্টাসৃ লডগ্রী অজৃন কদরন। 

অযঃপর ১৯৯৮ সাদি লমের ও আদমলরকার কযৌে বেবস্থাপনায় “লকডনী ও 
মূত্রনািীর প্রোি” লবষদয় ডক্টদর  লডগ্রী িাভ কদরন।  
লযলন একািাদর- 
১. কায়দরা কমলডদকি লবশ্বলেোিদয়র প্রদফসর। 
২. কায়দরাস্থ ইলযিাস ও সভেযা লরচাসৃ কসোদরর পলরচািনা কবাদডৃর প্রিান। 
৩. ইসিামী ইলযিাস সম্বলিয সবৃবৃিৎ ওদয়ব সাই  www.islamstory.com-

এর স্বেদ্রিা, রূপকার ও উপদেষ্ঠা।  
৪. ইসিালম লচন্তালবে ও িদবষক লবদষেয ইসিাদমর ইলযিাদস িভীর পালণ্ডত্ব 

অজৃনকারী। 
৫. ইসিামী ইলযিাস অিেয়দণ যার অলভনব ও ককৌযুিিুলদ্দপক িদবষণা এবং 

এ লনদয় লবষে পযৃাদিানায় যার মননেীিযা লছি এ রকম কয, “( مًعا نبين
 চিুন আমরা আমাদেরদক সদবৃািম উম্ময লিদসদব নযরী কলর”। (خري أمة

আর এ িদক্ষ লযলন উম্মদযর জনে কদয়কল  িক্ষেমাত্রা লনিৃারণ কদরদছন। 
যমদিে:  

(ক) জািরণমূিক কমৃযৎপরযা গ্রিণ এবং উম্মাদির পূণিৃঠদন এর িারা 
উপকৃয িওয়া। 

http://www.islamstory.com/
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(ি) িক্ষেমাত্রা অজৃদনর জনে মুসলিম হৃেদয় আো সঞ্চারণ ও যাদেরদক 
উপকারী লবেোজদৃন উদু্ধদ্ধকরণ। 

(ি) ইসিাদমর ইলযিাসদক লমেো অপবাে কেদক পলরদোিন করযঃ ইসিাদমর 
প্রকৃয সভেযার লচত্র উদমালচয করণ। 

(ঘ) বিৃযা, গ্রন্থ রচনা, প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং নানা লবদিষণ ও িদবষণার মিে 
লেদয় লযলন েীঘৃ সময় িদর ইিম ও োওয়াি ইিাল্লাি-এর ময়োদন 
লবস্ময়কর অবোন করদি চদিদছন। লযলন যার োওয়াদযর লমেন পৃলেবীর 
লবলভন্ন প্রাদন্ত ছলড়দয় লেদয়দছন।   

ইলযিাস ও ইসিাম লনদয় িদবষনায় এ পযৃন্ত যার ৩৩ল  গ্রন্থ প্রকালেয িদয়দছ। 
কসগুদিা িদে: 

 (১ من هو حممد صىل اهلل عليه وسلم ) 
 (২ماذا قدم املسلمون للعالم.. إسهامات املسلمني ف حضارة اإلنسانية ) 
 (৩ )الرْحة ِف حياة الرسول صىل اهلل عليه و سلم 
 (৪املشرتك اإلنساين.. نظرية جديدة للتقارب بني الشعوب ) 
 (৫أليست نفًسا.. مجال اتلعامل انلبوي مع غري املسلمني ) 
 (৬ قصة األندلس ) 
 (৭قصة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ) 
 (৮قصة اتلتار من ابلداية إىل عني جالوت ) 
 (৯ قصة )احلروب الصلبية من ابلداية إىل عهد عماد ادلين زنكي 
 (১০العلم وبناء األمم )- دراسة تأصيلية ِف بناء ادلولةو تنميتها 
 (১১روائع االوقاف ِف احلضارة اإلسالمية ) 
 (১২أخالق احلروب ِف السنة انلبوية ) 
 (১৩قصة العلوم الطبية ِف احلضارة اإلسالمية ) 
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 (১৪فلسطني.. واجبات )  األمة 
 (১৫وشهد شاهد من أهلها ) 
 (১৬رْحاء بينهم )- قصة اتلَكفل واإلَغثة ِف احلضارة 
 (১৭بني اتلاريخ والواقع )- أربعة اجزاء 
 (১৮رمضان و نرص األمة ) 
 (১৯أمة لن تموت ) 
 (২০رسالة إىل شباب األمة ) 
 (২১كيف حتافظ ىلغ صلوة الفجر ) 
 (২২كيف حتفظ القرآن الكريم ) 
 (২৩القراءة منهج حياة ) 
 (২৪املقاطعة.. فريضة ْشعية و رضورة قومية ) 
 (২৫أيخ الطبيبقاطع ) 
 (২৬أنت و فلسطني ) 
 (২৭فلسطني لن تضيع.. كيف؟ ) 
 (২৮لسنا ِف زمان أبرهة ) 
 (২৯إال تنرصوه صىل اهلل عليه و سلم ) 
 (৩০اتلعذيب ِف سجون احلرية ) 
 (৩১رمضان و بناء األمة ) 
 (৩২ )احلج ليس للحاج فقط 
 (৩৩من يشرتي اْلنة  ) 

এ ছাড়াও লযলন মানলবক কিোদণ নানা িরদনর কমৃসূচী গ্রিণ কদরন এবং 
লবলভন্ন ল লভ ও করলডওদয সংিাপ ও আদিাচনা কপে কদরন। যদমিে রদয়ছ- 



 

 

অমুসলিমদের সাদে রাসূিুল্লাি সাল্লাল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাদমর আচরণ    323 

 

ইক্বরা, আর-লরসািাি, আি-লিওয়ার, আন-নাস, আি-কুেস, আি-মুসযাকবীি, 
আি-আরালবয়োি, আি-জালযরাি, আি-জালযরা মুবালের, আস-সাওোন, 
ইযা‘আযু উমু্মি কাওয়ীন ও ইযা‘আযু আি-কুরআলনি কারীম লফলিলস্তন, 
উরেুন, কিবানন, সুোন ও আরব আলমরাদযর প্রভৃলয করলডও ও ল লভ 
সম্প্রসারণ ককন্দ্রসমূি। 
ড. রালিব সারজানীর সৃজনেীি কমৃ যৎপরযা এিাদনই কেষ নয়; বরং 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লল্লাহু আিাইলি ওয়াসাল্লাম ও সািাবীিদণর জীবনাচার, 
উদন্দািুদসর ইলযিাস, যাযারীদের ঘ নাপ্রবািসি নানা লবষদয় রদয়দছ যার েয 
েয অলডও-লভলডও, কিকচার ও  কদো। 
আল্লাি এ মিৎ বেলির কমৃযৎপরযাদক কবূি করুন। আমীন। 
 

সমাপ্ত 
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