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রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সমকালীন আরেবর অব�া ও তাঁর ম�ী জীবন
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িছেলন ইসলােমর সবর্ে�
দা‘ঈ বা আ�ানকারী। মহান আ�াহ তা‘আলা তাঁেক সতয্ দীন
সহকাের মানবজািতর মুি� ও কলয্ােণর পথ িনেদর্শক িহেসে
সু সংবাদদাতা ও ভীিত�দশর্ক রূেপ পািঠেয়ে। নবুয়ত �াি�র
পর েথেক নয় বরং জ�ল� েথেকই িতিন িছেলন আদেশর্র মূতর
�তীক। বালয্কাল েথেকই িতিন েস

আদশর্ �চ-�সােরর জনয্

আ�াহ তা‘আলা তােক ��ত করেত থােকন। চাল-চলন, আচারবয্বহার ও কথাবাতর্ায় িতিন িছেল ন এক অননয্ ও বয্িত�মধ
আদশর্বান বাল। আ�াহ �থম েথেকই তাঁেক মহান দা‘ওয়ােতর
জনয্ উ�ম চির� গঠেনর �িশক্ষন িদেয়ে অতএব, তাঁর
দা‘ওয়াত িছল িহকমত ও েকৗশলপূ ণর্
ক. সমকালীন আরেবর ধমর্ীয় ও রাজৈনিতক অব�
ইসলাম আ�াহ তা‘আলার িনকট একমা� মেনানীত জীবন
বয্ব�া। এিট এক

আ�াহর এক�বাদ ও সািবর্ক িবষেয় তর

সাবর্েভৗমে�র �ীকৃিত িদেয় থােক। যুেগ যুেগ ে�িরত সকল নব3

রাসূ ল এ দীেনর পতাকাবাহী িছেলন। 1 অতএব, আ�াহ তা‘আলার
০

িনকট একমা� ও �হণেযাগয্ জীবন বয্ব�া হেল া ইসলাম।
মেমর্ আ�াহ ত‘আলা বেলন,
ّ َ َ ۡ ْ ُ ُ َ ّ َََۡ ََ ُ َ ۡ ۡ ّ َ
َ �ّ ﴿ ِ َّ ٱ
ٰ�ِِين عِند ٱَِ ٱ ِ�س� ٰمۗ وما ٱختلف ٱَِين أوتوا ٱلك
ب ِ�َ ِم ۢن َ� ۡع ِد
ن
ۡ
ُۡ
َ
َۡ ۡ ۡ ۡ ُ ٓ
َ
َ ّ ت ٱ َِّ إَِ َّ ٱ
ُ َ َ
اب
ِ ٰ �� َما َجا َءه ُم ٱلعِل ُم َ�غ َي ۢ� بَين ُه ۡمۗ َو َمن يَ�ف ۡر
ِ ��ع ٱ� ِس
ن
ِ
[١٩ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١

“িন�য় ইসলামই আ�াহ্র িনকট একমা� �ীন। আর যােদরেক
িকতাব েদয়া হেয়িছল তারা েকবলমা� পর�র িবে�ষবশত
তােদর িনকট জ্ঞ আসার পর মতাৈনকয ঘিটেয়িছল। আর েকউ
আ�াহ্র আয়াতসমূ েহ কুফরী কের, তেব িন�য় আ�াহ �ত
িহসাব �হণকারী।”
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,
1

সকল নবী-রাসূ েলর ধমর্ িছল

আ-ইসলাম। তাঁরা সবাই এ জীবনাদেশর্র অনুসারী

িছেলন এবং � �জািতেক এ আদেশর্র �িত আহবান জািনেয়েছন। নূহ‘আলাইিহস
সালাম ইবরািহম ‘আলাইিহস সালাম ইয়াকুব ‘আলাইিহস সালাম, ইউসূ ফ ‘আলাইিহস
সালাম, সু লায়মান ‘আলাইিহস সালাম ও মূ সা ‘আলাইিহস সালাম সহ সকেলর
ব�েবয্ এিট পিরদৃ� হয়।

আ-কুরআন, সূ রা ইউনু স : ৭২; সূ রা আল-বাকারা :

১২৮, ১৩২; ইউসূ ফ : ১০১ ; আন্ নমল: ৩০-৩১, ইউনু ছ: ৮৪।
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َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ َ َ
ُ ۡ َ ۡ ََ ٗ
َ �ٰ�
�ن
ِ �ٱ� ۡس� ٰ ِم دِينا فلن ُ�ق َبل مِن ُه َوه َو ِ� ٱ
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِِ خرة ِ مِن ٱل
[٨٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨

“আর েয েকউ ইসলাম বয্তীত অনয্ েকান দীন �হণ করেব ত
কখেনা আ�াহর িনকট �হনেযাগয্ হেব না।

আর আেখরােতর

জীবেন েস ক্ষিত��েদর�র্ভু হেব।” 2
১F

িক� এ �ীন বা জীবনবয্ব�া যুেগ যুেগ িবিভ� নব-রাসূ লগেণর
সমেয় িবকৃত, পিরবতর্ন ও পিরবধর্ন হেয়েছ। ফেল সবর্েশষ ন
মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সমেয়

িবিভ� রকেমর জােহলী কুসং�াের এিট �ংেসর �ার �াে�
েপৗঁেছ িগেয়িছল। এসমেয় িবিভ� ধেমর্র আিবভর্াব ঘেট। পূবর্
নবী-রাসূ লগেণর অনু সারীেদর মধয্ হেত িবকৃ, পিরবিধর্ ও
পিরবিতর্ত ইয়াহূ দী, ি��ান, অি�পূ জক �ভৃিত জািত ও েগা�ীর
সূ চনা হয়। এ গুেলা িবেশষ: আরব, েরাম, পারসয, িহ�ু�ান ও
চীনেদেশ িব�ৃিত লাভ কেরিছল। 3 এ ধরেনর অধঃপতেনর
২F

2

আল-কুরআন, সূ রা আেল-ইমরান : ১৯।

3

ড. আ�ু র রহমান আনওয়ারী, মানহাজুদ দা‘ওয়াহ ওয়াদ দু ‘আত িফল কুরআিনল
কারীম, (অ�কািশত িপ-এইচ.িড. িথিসস, ইসলামী িব�িবদয্াল, কুি�য়া, ১৯৯৮), পৃ.
৮৭৬।

5

অনয্তম কারণ িছ ঈসা ‘আলাইিহস সালাম-এর পৃিথবী েথেক
উি�ত হেয় যাওয়ার পর হেত ৫৭০ বছর পযর্� পৃিথবীেত েকােন
নবী-রাসূ েলর আিবভর্াব না হওয়া 4 ঐিতহািসকগণ েস সময়েক
৩

আইয়য্ােম জােহিলয়য্া বেল আখয্ািয়ত কেরে 5 আইয়য্াম অথর
৪

যু গ, িদন বা সময়। আর জােহিলয়য্া অথরমূ খর্ত, অজ্ঞতা ও সভয্
িববিজর্ত। রূপক অেথর্ কুসর, ববর্রত, ধমর্হীনতা 6 রাসূ ল
৫

সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আিবভর্াব িকংবা িহজরেতর
পূ েবর্ এক শতা�ী আরব অিধবাসীেদর সামািজক এবং রাজৈনিতক

4

তােহর সূ রাটী, �াগু, ৫১৫।

5

ড. ওসমান গনী, মহানবী, (কিলকাতা: মি�ক �াদাসর, ১৯৯৬), পৃ. ১০৯ ; মুহা�দ
আকরাম খাঁ, েমা�ফা চিরত, (কিলকাতা : রিন এ�ার�াইজ, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ১৪৯ ;
ড. মুহা�দ েহাসাইন হায়কল, মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জীবন
চিরত, অনু : মাওলানা আ�ু ল আউয়াল, (ঢাকা : ইসলািমক ফাইে�শন, ১৯৯৮ খৃ.),
পৃ. ৮১ ; P.K Hitti, History of the Arabs, (London : Macmillan
Education Ltd, 1986), p. 3 .

6

ড. ইবরাহীম মাদকুর, আল-মু’জামুল ওসীত, (েদওব� : ইউিপ, তা.িব) পৃ. ১৪৪ ;
মিনর আল-বা’লাবাি�, আল-মাওিরদ, (ৈবরু: দারুল ইলম্ িলল মালা, ১৯৭৬
খৃ.), পৃ. ২৪৮ ; Thomas Patrick, Dictionary of Islam , (India: Cosmo
Publication, 1986), opcit, p. 224.; আল-কুরআেন জােহিলয়য্াহ শ�িট চারবার
বয্বহৃত হেয়েছ। েয, ৩:১৫৪ ; ৫:৫০ ; ৩৩: ৩৩ ; ৪৮: ২৬।

6

কমরকা� ওহী সমিথর্ত িছল না িবধায় ঐ সময়টােক
জােহিলয়য্াহ বলা হয়

আইয়ােম

7

৬

মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া-এর আিবভর্ােবর সময়

তৎকালীন আরব ধমর্ীয় িদক েথেক সবেচেয় খারাপ ও িনকৃ�
অব�ােন েপৗঁেছ িগেয়িছল। এসময় তােদর ধমর্ িব�াে িশকর,
মুিতর্পূজ, �হ-নক্, েদব-েদবী, পাহাড়-পবর্, পশ-পক্, পাথর,
ইতয্ািদর উপাসনা িবরাজমান িছল। এভােব মানুষ এক

আ�াহর

�েল বহু ভূ র উপাসনার েবড়াজােল আব� হেয় পেড়।
সমকালীন আরেবর ধমর্ীয় অব�ােক িে�া� কেয়কিট ভােগ
িবে�ষণ করা যায়,
১. িশেকরর �চলন
িশকর-এর শাি�ক অথর্ অংশীদার �াপন কর, ঈমান িকংবা
ইবাদেত অংশীদার করা, বহুই�রবাদ 8 যারা আ�াহর ইবাদেতর
৭

সােথ অনয্েক শরীক কে, িশকর �াপন কের, তােদর মুশিরক বলা

7

P.K Hitti, History of the Arabs, (London : Macmillan Education Ltd,
1986), p.87 .

8

ড. মুহা�দ ফজলূ র রহমান, �াগু, পৃ. ৪৩১।

7

হয়। এটা তাওহীেদর িবপরীত। তারা আ�াহর অি��েক অ�ীকার
করত না; বরং তাঁর ইবাদেতর সােথ অনয্েক অংশীদার সাবয্
করত। এমেমর্কুরআন মাজীেদ এেসেছ:
ّ َ ّ َ َ َ َ ۡ َ ُ ّ ۡ َ َ َ ّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ َسَخ
ّ ََ شَ ۡم َس َوٱ ۡل َق َم َر
َقُولُن
ت وٱ��ض َر ٱ
ِ ��َ﴿ ول�ِن س��هم َن خلق ٱس
َ ُ َ ۡ ٰ ّ �َ� ُ ّ
[٦١ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٦ َ يُؤفكون
َ َۖٱ
“যিদ আপিন তােদরেক িজেজ্ঞস কে েক নেভাম�ল ও ভূ -ম�ল
সৃ ি� কেরেছ, চ� ও সূ যর্েক কেমর্ িনেয়ািজত কের? তারা
অবশয্ই বলেব

আ�া, তাহেল তারা েকাথায় ঘুের েবড়াে�।” 9
৮F

এছাড়াও তারা িব�াস করত েয, আ�াহ তা‘আলাই আকাশ হেত
বৃি� বষর্ণ কের, যমীনেক জীিবত কেরন, এবং মৃতেক জীিবত
কেরন, তদু পির তারা শিরক �াপন হেত িবরত থাকত না। 10 শুধু
৯F

9

আল-কুরআন, সূ রা আনকাবূ ত : ৬১।

10

কুরআন মাজীেদ বিণর্ত হেয়ে,
ََ ٓ ٓ ّ
َۡ
َ ز
َ
َ َۡ
ّ
ُ ّ َقُولُن
ّ ََ �ض ِم ۢن َ� ۡع ِد َم ۡوت ِ َها
َ ۡ �َۚ قُل
�لسَ َماءِ َما ٗء فأ ۡح َيا بِهِ ٱ
﴿ َول�ِن َس��َ ُهم َّن ّ َّل م َِن
ِۚ َِ ٱ� ۡم ُد
ِ
َ
َ َُُ ۡ
ۡ
َ ُ
[٦٣ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٦ �ه ۡم � َ� ۡعقِلون
�بَل أ
কুরআেন অনয্� বলা হেয়ে
ْ
َ َ
ُۡ َّ ُْ َ َ ۡ ُۡ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َّۡ َ ۡ ُٰ َّ ّ َ ّ َُ َ
﴾٦ ��ون
ِ ﴿فإِذا َر� ُِبوا ِ� ٱلفل
ِ ك دعوا �َ �ل ِِص� � ٱ�ِين َلَمَا َٮهم إِ� ٱل
ِ � � إِذا هم
[٦٥ :]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

অনয্� আরও বলা হেয়ে

8

তাই নয়, তারা আ�াহর রুবুিবয়েতও িব�াস েপাষণ করত িক�
েসেক্ষে� িবিভ� শি�র উৎ স স�েকর্ িবিভ� উপার ধারণা
করত,

েযগুেলােক তােদর

উপকার,

ক্ষিতসাধনকা,

অি��দানকারী ও �ংসকারী বেল মেন করত। 11 এগুেলার
১০

ইবাদেত তাঁরা িনেয়ািজত হত এ �তয্াশায় ে, এগুেলা আ�াহর
ৈনকটয্ লাে ও সু পািরশকারী হেব। কুরআন মাজীেদ তােদর
আকীদা িব�াস স�েকর্ এেসে,
ّ
َ ٓ
ۡ
ْ ُ ّ َ ّ َ
ٓ َ
ٰ ٓ ِين ٱََذوا مِن ُدونِهِۦٓ أ ۡو�ِ َا َء َما َ� ۡع ُب ُد ُه ۡم ِ�َ �ِ ُ َق ّ ِر ُ�ونَا إِ� ٱ َِّ ُزل
﴾٣َ
َ﴿وٱ
[٣ :]الﺰمﺮ

َۡ ٓ ّ
ۡ
ُۡ
ُۡ َ َ َٰ َ َۡ ۡ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ّ
ُ ُ
ّ َ �ۡ�ر ُج ل
ت
ِ �لسَ َماءِ َوٱ
﴿ قل َمن يَ ۡر ُزق�م ّم َِن
ِ ِ َ ِم َن ٱل َم ّي
ِ �ض َمَن �مل ِك لسَمع وٱ�ب�ر ومن
َ
َ
َ ُّ ََ ۡ َُ ُّ َ ُ َُ َ َ َ ۡ ۡ ُّ َ ُ َ َ ّ َ ۡ َ َ َّۡ ُ ۡ ُ َ
[٣١ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٣ َتَقون
�� ومن يدبِر ٱ�مر ۚ فسيقولون �َۚ �قل أف
ِ و�خ ِرج ٱلميِت ِمن ٱل
আল-কুরআন, সূ রা আনকাবূ ত : ৬৩ ও ৬৫; সূ রা ইউনু স : ৩১।

11

আবু ল হাসান আলী আন্ নদভ, িসরাতুন নববীয়য্া, (লখেনৗ: মাজমা‘ ইসলামী
‘ইলমী, তা.িব), পৃ. ৩০।

9

“যারা আ�াহ বয্তীত অপরেক উপাসয্রূেপ �হণ ক ের েরেখ
এবং বেল েয, আমরা তােদর ইবাদত এজনয্ই কি, েয তারা
আমােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ী কের িদে।” 12
১১

আরেবর মুশিরকরা েফের�ােদরেক আ�াহর কনয্া বেল আখয্ািয়
করত। “েজয্ািতষর” 13 কথার উপর িছল তােদর পূ ণর্
১২F

আ�া 14
১৩ F

েজয্ািতষরা িকছু িজন হািসল কের তােদর মাধয্েম বহু কি,
িমথয্া ভিবষয্ত�াণী কের জনসাধারণ হেত বহু অথর্ উপা
করত। মূ লত এটা িছল তােদর উপাজর্ের মাধয্ম। মানুষেক
েধাঁকা িদেয় টাকা পয়সা লু ট করাই িছল তােদর েপশা। 15
১৪F

12

আল-কুরআন, সূ রা আয-যু মার : ৩।

13

েজয্িতষী েসসব েলাকেক বলা হেতা, যারা নক্ষে�র গিত স�েকর্ গেবষণা করে
এবং িহসাব-িনকাশ কের িবে�র ভিবষয্ত ঘটনা �বাহ স�েকর্ ভিবষয্�ানী করেত
(েমা�া আলী �ারী, িমরকাতুল মাফািতহ শরেহ িমশকাতুল মাসািবহ, ২য় খ�, (লে�ৗ
: তা.িব), পৃ. ৩)।

14

তােহর সূ রাটী, �াগু, পৃ. ৫১৩।

15

আমর ইবন লু হাই বনু খুজা‘আ েগাে�র একজন েনতৃ�ানীয় বয্ি� িছেলন। েছাটেবলা
েথেক এ েলাকিট ধমর্ীয় পূণয্ময় পিরেবেশ �িতপািলত হেয়িছল। ধমর্ীয় িবিভ� িবষ
তার আ�হ িছল অসামানয্। সাধারণ মানুষ তােক ভালবাসার েচােখ েদখেত এবং
েনতৃ�ানীয় ধমর্ীয় িবেশষজ্ঞ িহেসেব মেন কের তার অনুসরণ করেতা। এক পযর্াে
েলাকিট িসিরয়া সফর কের। েসখােন েয মূ িতর্পূজা করা হে� েস মেন করেলা এটাও

10

২. মূ িতর্পূজ
আরেবর মুশিরকেদর িবিভ� েগা� িবিভ� েদব-েদবীর উপাসনা
করত। তারা গাছ, পাথর ও মািট িদেয় িবিভ� মানু ষ বা �াণীর
ছিব ৈতরী করত। মূ িতর্র সােথ তােদ এক ধরেনর ভালবাসা
জে� িগেয়িছল। বনু খুজা‘আ েগাে�র সরদার ‘আমর ইবন লু হাই
নামক এক বয্ি� সবর্�থম আরবেদর মেধয্ মূিতর্র �
কেরিছেলন। 16 অবশয্ তার পূেবর্ই  নূ ‘আলাইিহস সালাম-এর
১৫

বু িঝ আসেলই ভাল কাজ। েযেহতু িসিরয়ায় অেনক নবী আিবভূ র্ত হেয়েছন এবং
আসমানী িকতাব নািযল হেয়েছ। কােজই িসিরয়ার জনগণ যা করেছ েসটা িন�য়
ভােলা কাজ এবং পূ েণয্র কাজ। এরূপ িচ�া কের িসিরয়া েথেক েফরার পেথ ে
‘হুবা’ নােমর এক মূ িতর্ িনেয় এেস েসই মূিতর কা‘বাঘেরর েভতর �াপন করেলা।
এরপর েস ম�াবাসীেদর মূ িতর্পূজার মাধয্েম আ�াহর সাে িশকর করার আহবান
জানােলা। ম�ার েলােকরা বয্পকভােব তার ডােক সাড়া েদয়। ম�ার জনগণেক
মূ িতর্পূজা করেত েদেখ আরেবর িবিভ� এলাকার েলাকজন তােদর অনুসরণ করেলা।
েকননা, কা‘বাঘেরর রক্ষণােণকারীেদর বৃহ�র আরেবর েলােকরা ধমর্গুরু ম
করেতা। (শায়খ মুহা�দ ইবন আ�ু ল ওহাব, মুখতাছারুস সীরা, �াগু, পৃ. ২)।
16

সবর্�থম ‘কাওেম নূ হ’ মূ িতর্পূজার �চলন কেরিছল। তারা ওয়�, সু ওয়া, ইয়াগু,
ইয়া‘উক ও নসর নামক মূ িতর্র পূজা করত। এ মেমর্ কুরআেন এেস
َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ٗ َ ُ َ َ ّٗ َ ّ َ َ ُ ْ َ َذَرُن ّ َ َ َ ُ ۡ َ َ َذَرُن
ٗ ۡ َ �وق َو
[٢٣ : ﴾ ]ﻧﻮح٢ ��
﴿ وقالوا � َ ءالِهت�م و� َ ودا و� سوا� و� �غوث و�ع

“তারা বলল, েতামরা ছাড়েব না েতামােদর উপাসয্েদর এবং েতামরা ওয়�, সূ ওয়া,
ইয়াগু, ইয়া‘উক ও নসেরর উপাসনা পিরতয্াগ করেব না” আল-কুরআন, সূ রা নূ হ
: ২৩।

11

সমেয় সবর্�থম মূিতর্পূজার সূচনা হ 17 তােদর েদবতােদর মেধয্
১৬

‘লাত’ ‘মানাত’ ও ‘উযয্’ িছল �িস� ও �ধান মূ িতর। এছাড়াও
তারা ‘ইসাফ’ ও ‘নােয়লা’ নামক মূ িতর্ও উপাসনা করত। 18 এসব
১৭

ওয়াদ িছল ‘কালব’ েগাে�র েদবতা, ‘সু ওয়া’ ‘হুযাই’ েগাে�র, ‘ইয়াগু’ ‘মাযয্া’
েগাে�র, ‘ইয়া‘উক’ ইয়ােমেনর ‘হামদান’ েগাে�র এবং ‘নাসর’ ইয়ােমন অ�েলর
‘িহমইয়ার’ েগাে�র েদবতা িছল। (ড. জামীল আ�ু �াহ আল-িমসরী, তািরখুদ

দা‘ওয়াহ আল-ইসলািময়য্াহ িফযামািনর রাসূ ল ওয়াল েখালাফািয়র রােশদীন, (মদীনা
মুনওয়ারা : মাকতাবাতুদ দার, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩১।
17

এ মেমর্কুরআন মাজীেদ এেসেছ
ّ ُ َُۡ َََ
َ
َ
َ ٰ َ�ل
ٰ
ٰ َّ ت َٱلۡعُز
[٢٠ ،١٩ : ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٢ ٓ�ُۡخۡرَى
 َو َم َن ٰوة �َّا�ِ َة١ ى
“ ﴿ أفرء�تمেতামরা িক েভেব
েদখেছা ‘লাত’ ও ‘উযয্’ স�েকর্ এবং তৃতীয় আেরকিট‘মানাত’ স�েকর্ ?” আলকুরআন, সূ রা আন্ নাজম: ১৯-২০।
লাত: চারেকাণ িবিশ� একিট পাথেরর মূ িতর, যার চতু�ােশর্

আরবরা তাওয়াফ

করেতা। এিট তােয়েফ �াপন করা হেয়িছল। (আ�ামা ছিফউর রহমান মুবারকপূ রী,

আর রাহীকুল মাখতুম, অনু : খািদজা আ�ার েরজায়ী, (ঢাকা: আল-েকারআন
একােডমী ল�ন, বাংলােদশ েস�ার, ৯ম সং�রণ, ২০০৩), পৃ. ৫১)।
মানাত : কােলা পাথের িনিমর্ মূ িতর, যা েলািহত সাগেরর উপকূেল েকাদাইদ এলাকার
মুসা�াল নামক জায়গায় �াপন করা হেয়িছল। (�াগু)
উযয্: উযয্া িছল ‘আরাফােতর িনকটবতর্ী ‘নাখলা’ নামক �ােনর মূ িতর্। কুরাইশেদর
িনকট এ মূ িতর্িট সবর্ািধক স�ািনত িছ
18

ইসাফ’ িছল কা‘বাঘর সংল�। আর ‘নােয়লা’ িছল যমযেমর কােছ। কুরায়শরা কা‘বা
সংল� মূ িতর্টােকও অপর মূিতর্র কােছ সিরেয় েদয়। এটা িছল েস জায়গা েযখাে
আরবরা কুরবানী করত। (সাইেয়দ আবু ল হাসান আলী নদভী, নবীেয় রহমত, অনু :

12

মূ িতর্র অনুসরেণ �� সমেয়র মেধয্ েহজােজর সবর িশেকরর
আিধকয্ এবং মূিতর্ �াপেনর িহিড়ক পেড় যায়। �েতয্ক েগ
পযর্ায়�েম �ার ঘের ঘের মূ িতর্ �াপন কে। পিব� কা‘বা গৃেহই
৩৬০ িট েদবতার মূ িতর িছল। ৩৬০ িদেন হয় এক বছর। তারা
�েতয্ক িদেনর জনয্ িভ� িভ� িনিদর্�‘বুেদর পূ জা করত। 19
১৮

ম�ার অিলেত-গিলেত মূ িতর্ েফরী কের িবি� করা হত। েদহাতী
েলােকরা এটা পছ� করত, খিরদ করত এবং এর �ারা আপন
ঘেরর েসৗ�যর্য্ বধর্ন ক 20 এছাড়াও েপৗ�িলকরা িবিভ�ভােব
১৯

উে�িখত মূ িতর্র উপাসনা করত। েযম,
ক. তারা মূ িতর্র সামেন িনেবিদত িচে� বেস থাকত এবং তােদর
কােছ আ�য় �াথর্না করত। তােদরেক েজাের েজাের ডাকত
এবং �েয়াজনপূ রণ, মুশিকল আসান বা সমসয্ার সমাধােনর
জনয্ সাহাযয্ �াথর্না কর

আবু সাঈদ মুহা�দ ওমর আলী, (ঢাকা ও চ��াম : মজিলস নাশরাত-ই-ইসলাম,
১৯৯৭ খৃ), পৃ. ১১১।
19

তােহর সূ রাটী, �াগু, পৃ. ৫১৫।

20

সাইেয়য্দ আবুল হাসান নদভ, �াগু, পৃ. ১১১।

13

খ. মূ িতর্েলার উে�েশয্ হ ও তওয়াফ করেতা। তােদর সামেন
অনু নয় িবনয় এবং িসজদায় উপনীত হেতা।
গ. মূ িতর্র নােম নয-েনওয়ায ও কুরবানী করত। এমেমর্ কুরআেন
এেসেছ, “েতামােদর জেনয্ হারাম করা হেয়েছ েসসব � যা
আ�াহ ছাড়া অেনয্র না িনেয় যবাই করা হেয়েছ হয়।” 21
২০

ঘ. মূ িতর্র স�ি� লােভর জনয্ পানােরর িজিনস, উৎপািদত ফসল
এবং চতু�দ জ�র একাংশ মূ িতর্র জনয্ তারা পৃথ ক কে
রাখেতা। পাশাপািশ আ�াহর জেনয্ও একটা অংশ রাখেতা।
পের িবিভ� অব�ার ে�িক্ষেত আ�াহর জনয্ রাখা অ
মূ িতর্র কােছ েপশ করেতা। িক� মূিতর্র জনয্ রাখা অংশ েক
অব�ায়ই আ�াহর কােছ েপশ করেতা না। 22
২১

21

আল-কুরআন, সূ রা আল-মািয়দা : ৩।

22

আ�াহ বেলন,
َ َ َ َ َ ٓ َ َ ُ َ ٰ َ َ ۡ ۡ َ ّ َ ٰ َ ْ ُ َ َ ٗ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َۡ َ َ َ َ ّ ّ ْ ُ َ َ َ
صيبا �قالوا �ذا َِ ِ بِزع ِم ِهم و�ذا لِ���ِناۖ �ما �ن
ِ ﴿ وجعلوا َِ ِ ِمَا ذرأ مِن ٱ�ر
ِ ث وٱ�ن� ِم ن
ٓ َ َ ُ َٰ ُ َ َ ُ َ ّ َ َ َ َ ّ َ ُ َ َ َ ۡ ٓ َ َ ُ
ٓ
َ ُ َۡ
ي
و
ه
�
َِ
ن
�
صل إِ� �َِۖ وما
�ِصل إ
: ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ ��� ِ ِه ۡمۗ َسا َء َما �ك ُمون
ِ
ِ لِ��� ِ ِهم ف� ي
ِ
[١٣٦

“আ�াহ েযসব শষয্ ও পশু সৃি� কেরেছন তা েথেক তারা আ�াহর জেনয্ একা
িনিদর্ কের এবং িনেজেদর ধারণা মেত বেল, এটা আ�াহর জেনয্ এবং এটা
আমােদর েদবতােদর জেনয্। যা তােদর েদবতােদর অংশ তা আ�াহর কােছ েপৗঁে

14

এছাড়াও তারা িবিভ� মূ িতর্র নােম পশু মানত করেতা। স�থম
মূ িতর্র নােম পশু েছেড়ি, ‘আমর ইবন লু হাই।

23
২২

তারা এসব

আচার অনু �ান এজেনয্ পালন করেতা েয, এগুেলা তােদরেক
আ�াহর ৈনকটয্ লােভ সক্ষম ক ের েদেব এবং আ�াহর কা
তােদর জনয্ সুপািরশ করেব 24 তােদর এ আকীদা িব�ােসর
২৩

িবষেয় মহান আ�াহ বেলন, “ওরা আ�াহ ছাড়া যার ইবাদত কের
তা তােদর ক্ষিতও কের , উপকারও কের না। ওরা বেল
এগুেলা

আ�াহর কােছ

আমােদর জনয্ সুপািরশকার 25 তারা
২৪

িবিভ� িবষেয় িভ� িভ� মূ িতর্র ধাণা েপাষণ কের পূ জা করত।
যখন েকােনা সফেরর ই�া করত, তখন তারা বাহেন আেরাহন
করার সময় মূ িতর �শর্ করত। সফের রওয়ানা হওয়ার পূেবর্ এট
িছল তােদর েশষ কাজ এবং িফের এেসও ঘের �েবেশর পূ েবর্
এটা িছল তােদর সবর্�থম কাজ
না। িক� যা আ�াহর অংশ তা তােদর েদবতােদর কােছ েপৗঁছায়। তারা যা মীমাংসা
কের তা বড়ই িনকৃ�।” আল-কুরআন, সূ রা আল-আন‘আম : ১৩৬।
23

ইমাম বু খারী, �াগু, পৃ. ৪৯৯।

24

আল-কুরআন, সূ রা ইউনু স : ১৮।

25

ইবন িহশাম, সীরাতুন নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ১ম খ�, (ঢাকা: ই.ফা.বা.
১৯৯৪ ইং), পৃ. ৬৫।

15

ৈনিতক ও চািরি�ক িদক েথেক তােদর অব�া খুবই নাজুক িছল।
তােদর মােঝ জুয়া েখলা ও মদপােনর বয্াপক চলন িছল।
িবলািসতা, ইি�য়পূ জা, ও নাচগােনর আসর জমাত অিধক হাের
এবং এেত মদপােনর ছড়াছিড় চলত। বহু রকেমর অ�ীলত,
জুলুম-িনযর্াত, অপেরর অিধকার হরণ, েব-ইনসাফী ও অৈবধ
উপাজর্নেক তােদর সমােজ খারাপ েচােখ েদখা হত না 26
২৫

ম�ার মূ ল ও �াচীন বািস�া জা‘ফর ইবন আিব তািলব
আিবিসিনয়া অিধপিত না�াসীর সামেন তৎকালীন আরব সমােজর
ও জািহলী কমরকাে�র বণর্না িদেত িগেয় বেলিছেল, “রাজন!
আমরা িছলাম জািহিলয়ােতর েঘার তমাসায় িনমি�ত একিট
জািত। আমরা মূ িতর্পূজা করতা, মৃত জীব ভক্ষন করত,
সবর্�কার িনলর্� কাজ করত, আ�ীয়তার ব�ন িছ� করতাম,
�িতেবশীর সােথ খারাপ আচরণ করতাম এবং শি�শালী ও সবল
েলােকরা দু ব্লেক েশাষন করতাম
র
”

27
২৬

উল�পনা ও েবহায়াপনায় তােদর যেথ� খয্ািত িছল। কা‘বাঘর
তাওয়ােফর সময় পুরুেষরা উল� হেয় তওয়াফ করেতা এবং
26

সাইেয়য্দ আবুল হাসান আলী নদভ, �াগু, পৃ. ১১০।

27

ইবন িহশাম, �াগু, ১ম খ�, পৃ. ৩৩৬।

16

মিহলারা সব েপাষাক খুেল েফেল েছাট জামা পিরধান কের
তাওয়াফ করেতা। তাওয়ােফর সময় তারা অি�ল কিবতা আবৃি�
করেতা। কিবতািটর অনু বাদ িন�রূ:
“ল�া�ােনর িকছু টা বা সবটুকু খুেল যােব আজ।
েযটুকু যােব েদখা ভাবব না অৈবধ কাজ।” 28
২৭

রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া-এর আিবভর্াবকােল সম�

পৃিথবীেত নারী জািতর অব�া িছল অিত েশাচনীয় ও মমর্াি�ক।
আরব সমােজও নারীর অব�া এর বয্িত�ম িছল না। নারী তার
েদেহর র� িদেয় মানব বংশধারা অবয্াহত রাখেলও তার েসই
অবদােনর েকােনা �ীকৃিত িছল না। েস িপতা, �াতা, �ামী
সকেলর �ারা িনযর্ািতত হত। যু �ব�ী হেল হােট-বাজাের
দাসীরূেপ িব�য় হ, চতু�দ জ�র নয্ায়। আরব সমােজ কনয্
স�ােনর জ�ই িছল এক অশুভ লক, স�ান হািনকর ও
আিভজােতয্ কুঠারাঘাতুলয্। তাই কনয্ার জ� �হেণর সােথ সাে
তার জ�দাতা ল�া ও অপমােন মুখ লু িকেয় েবড়াত এবং

28

আ�ামা ছিফউর রহমান েমাবারকপূ রী, �াগু, পৃ. ৫৬।

17

িহতািহত জ্ঞানশুনয্ হেয় তােক জীব� মািট চাপা িদেত ও কু�াে
করত না। কুরআন মাজীেদ এ িচ� খুব সু �র ভােব িবধৃত
হেয়েছ:
ّ َٰ ُ ۡ
ُ َ َ ُّ َ
ٞ َلَ َو ۡج ُه ُهۥ ُم ۡس َو ّٗدا َو ُه َو َك
ٰ  َ� َت َ� ٰ َر٥ ظِيم
ى م َِن
�� أ َح ُدهم ب ِٱ�ن
ِ � ﴿�ذا
َ َّ
َ ُ ََ ُ ُ ۡ َُ
ُّ َ ٓ ُ
ۡ
ُ
ّ
ۡ َۡ
َاب � َ� َسا ٓء
َ
ٓ
ٰ
� ِ ُ�ون أم َدُسُهۥ ِ� ٱ
ٍ ٱلقو ِم مِن سوءِ ما � ِ� بِهِۚۦ ��مسِكهۥ � ه
َ ُ َۡ
[٥٩ ،٥٨ :﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٥ َما �ك ُمون
“যখন তােদর কাউেকও কনয্ার সুসংবাদ �দান করা হ, তখন
তােদর মুখম�ল মলীন হেয় যায় এবং হৃদয় দ� হেত থােক। েয
বস্�র সুসংবাদ তােক েদয়া হেয়িছল তার ল�ায় েস িনেজেক
কওম েথেক লু িকেয় চেল এবং মেন মেন িচ�া কের েয, ওেক িক
অপমােনর সােথ �হণ করেব না িক তােক মািটর মেধয্ পুেত
রাখেব?” 29
২৮F

তৎকালীন সমেয় অগিণত িন�াপ িশশুর িবলাপ

আরেবর

মরুবেক্ষ িমেশ আেছ তার িহেসব েক  েদ ? এ ধরেনর কত
েয ঘৃণয্ ও জঘনয্ �থা তােদর মেধয্ িবরাজমান িছল তার েকা
িহেসব েনই। কুরআন মাজীেদ েস িদেক ইি�ত কেরই আ�াহ

29

আল-কুরআন, সূ রা আন্ নাহ: ৫৮-৫৯।

18

তা‘আলা বেলন, “যখন জীব� ে�ািথত কনয্ােক িজজ্ঞাসা ক
হেব িক অপরােধ তােক হতয্া করা হেয়িছল?”

30
২৯

িববােহর সময় তােদর মাতামেতর েকােনা গুরু� ই িছল না
একজন পুরুষ অসংখয্ নারীেক িববাহ ব�েন আব� করে
পারত। 31 একই ভােব তালােকর বয্াপাের েকােন �িতব�কতা
৩০

িছল না। পুরুষরা যখনই ই�া করত যতবার ই�া তালাক িদত
এবং ই�ত পূ ণর্ হওয়ার পূেবর্ই তালাক �তয্াহার  ক 32
৩১

30

কুরআন মাজীেদ এেসেছ,

َ ُ ۡ َۡ َ
ۡ َ بأَ ّي َذ�ب قُت ِل٨ ت
ۡ َۥدةُ ُس�ل
[٩ ،٨ : ﴾ ]ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ٩ ت
﴿ �ذا ٱلموء
ِ ِ
ِ
ٖ

আল-কুরআন, সূ রা আত্ তাকভীর: ৮-৯।
31

এ মেমর্ হাদীেস এেসে,

ُ  أﺳﻠﻤ:ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤ�ة اﻷﺳﺪي
ﺖ و ﻋﻨﺪي ﺛﻤﺎن �ﺴﻮة ﻗﺎل ﻓﺬﻛﺮة ذلﻚ ﻠﻨﻲﺒ ﻓﻘﺎل ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
" "اﺧﺘ ﻣﻨﻬﻦ أر�ﻌﺔ:وﺳﻠﻢ
“ইবন উমায়রা আল-আসাদী রািদয়া�াহু

আন বেলন, আিম ইসলাম �হণ করার

সময় আমার আটজন �ী িছল। িবষয়িট আিম রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক জানালাম। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, তােদর মধয্ েথেক
চারজনেক েবেছ নাও।”
(আবু দাউদ, �াগু, িকতাবু ত তালাক, বাবু িফ মান আসলামা ওয়া ইনদাহু িনছায়ান
আকছারা িমন আরবা আও উখতােন, হাদীস নং- ২২৪১)।
32

হাদীেস বিণর্ত আে,
ً

إن الﺮﺟﻞ ﻛن إذا ﻃﻠﻖ امﺮأﺗﻪ ﻓﻬﻮ أﺣﻖ ﺑﺮﺟﻌﺘﻬﺎ و�ن ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ

19

�ামীর মৃতুয্র পর �ী িনজ �ামীর ওয়ািশেদর উ�রািধকারী
স�ি�েত পিরণত হত। তােদর কাউেক েকউ ই�া করেল িববাহ
করত আথবা অপেরর িনকট িববাহ িদত অথবা আেদৗ িববাহ না
েদওয়ার বয্াপােরও তােদর ইখিতয়া িছল, যােত �ামী �দ� তার
স�দ অপেরর হ�গত হেত না পাের। 33 মৃেতর স�েদ নারীর
৩২

“েকান বয্ি� িনজ �ীেক  তালাক �দােনর পর তা �তয্াহার করার অিধকারী হে,
যিদও েস তােক িতন তালাক িদত।”
(আবু দাউদ, �াগু, বাবু ফী নাসিখল মুরাজা‘আ বা‘দাত তাতলীকািতছ ছালাছ,
হাদীস নং- ২১৯৫)
33

সহীহ বু খারীেত এেসেছ,
ّ ّ ٓ
َ ٗ َ ٓ ّ ْ ُ َ َ ُ َ ّ َْ
ْ َ ۡ ّ
َٓ
ّ
َ َ�
ٰ ﴿
ََاتَيۡتُمُوهُن
لُوهُنَ �ِ َذه ُبوا ب ِ َب ۡع ِض ما
ُ ين َء َام ُنوا � َِلُ ل� ۡم أن ت ِرثوا ٱلن ِ َسا َء ك ۡرهاۖ َو� َعۡض
ِ َ�ُ َها
َ

 ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻛﻧﻮا إذا ﻣﺎت الﺮﺟﻞ ﻛن وﻴﻟﺎؤه أﺣﻖ ﻻمﺮأﺗﻪ إن ﺷﺎء، [١٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١
.ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺰوﺟﻬﺎ و إن ﺷﺎءوا لﻢ ﻳﺰوﺟﻬﺎ و ﻫﻢ أﺣﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ﻓ�ﻟﺖ ﻫﺬه اﻷﻳﺔ ﻓ ذلﻚ

“ইবন আববাস রািদয়া�াহু আনমা হেত বিণর্, আ�াহর বাণী, “েহ ঈমানদার েলাক
সকল! নারীেদরেক জবরদি�মূ লকভােব উ�রািধকার গণয্ করা েতামােদর জনয্ ৈব
নয়। েতামরা তােদরেক যা িদেয়ছ তা হেত িকছু আ�সাৎ করার উে�েশয তােদরেক
অবরু�  কের েরখ না” সূ রা আন্ িনসা: ১৯
ইবন আববাস রািদয়া�াহু আনমা বেলন, েকােনা বয্ি� মারা েগেল তার ওয়ািরসগণ
তার �ীর উপর কতৃ�শীল হেতা। েকউ ই�া করেল তােক িববাহ করত অথবা
অনয্ িববাহ িদত অথবা িববাহ না িদেয় আটিকেয় রাখত। তার পিরবােরর
েলাকজেনর তুলনায় তারা হেতা তার উপর কতৃর�শীল। এ স�েকর্ উপেরা� আয়াত
অবতীণর্ হয়। (মুহা�দ ইবন ইসমাঈল, �াগু, তাফসীর সূ রা আন্ িনস, বাবু লা
ইয়ািহ�ু লাকুম আন তািরছু ন িনসাআ কারহান, হাদীস নং- ৪৫৭৯)।
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েকােনা উ�রািধকারী �� �ীকৃত িছল না। 34 এমিনভােব জােহলী
৩৩

যু েগ আরব সমােজ নারী িছল অবেহিলত, লাি�ত ও অিধকার
বি�ত। মূ লতঃ তােদর দীনী অনু ভূিত তথা দীেন ইবরাহীেমর
েথেক দূ ের সের যাওয়ার কারেণই এ ধরেনর ঘৃণয্ ও জঘণয্ কা
আ�াম িদেত সক্ হেয়িছল।
এছাড়াও জািযরাতুল আরেবর িবিভ� এলাকায় ইয়াহূ দী, ি��ান
মাজুিসয়াত বা অি�পূ জক এবং সােবয়ী মতবােদর বয্পক �চলন
িছল। দীেনর বয্পাের ইয়াহূ দী ও ি��ানরা বাড়াবািড় করত।
ইয়াহূ দীরা

‘উযাইর ‘আলাইিহস সালাম

ও ি��ানরা

ঈসা

‘আলাইিহস সালাম-েক আ�াহর পু� সাবয্� কত। তাই তােদর
ঈমান আনয়েনর দাবী িনরথর্ক। তারা ি�ত ও পুেরািহতেদরেক

34

হািদেস এেসেছ: একদা ছািবত ইবন কােয়স রািদয়া�াহু আন এর �ী নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট উপি�ত হেয় বলেলন, ছািবত উহুদ যুে� শহীদ
হেয়েছন তাঁর দু িট কনয্া স�ান রেয়ে। িক� ছািবেতর ভাই তার সম� পিরতয্া�
স�ি� দখল কের িনেয়েছ। এ ে�িক্ষেত মীরােসর আয়াত অবতীণর্ হ (�. আবু
দাউদ, �াগু� ফারাই, বাবু মা জা‘আ ফী মীরািছস সু লব হাদীস নং-২৮৯১, ইমাম
িতরিমযী, �াগু, ফারাইদ, বাবু মাজআ ফী মীরািযল বনাত, হাদীস নং ২০৯২;
অবশয্ িতরিমযীেত ছািবেতর �েল স‘দ ইবনু র রবী রািদয়া�াহু
আেছ)।
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আন-এর উে�খ

তােদর পালনকতর্ারূেপ �হণ কেরেছ এবং মিরয়েমর পু�েকও
ফেল তারাও সমকালীন আরেব অনয্ানয্েদর নয্িশেকর িনমি�ত
িছল। ধমর্ীয় িবিভ� িবষেয় সু�� িদক িনেদর্শনা আসার পর
তারা মতিবেরাধ করত। তােদর চির� িনরূপ করেত িগেয়
আ�াহ বেলন,
َ َ
َ َٰ َ ٰ َ ٰ َ ّ
ُ ۡ
ۡ َ ٰ �ء َوقَالَت ٱَّ َ�ٰ َر
َۡ ُ ۡ
ت ٱ�َ ُهود
ت ٱَ�رى
ِ ى لي َس
ِ
ِ ت ٱ�َ ُهود لي َس
ِ ﴿ َوقال
ٖ ۡ �
َ ُ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ َ َٰ َ َ ٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َٰ َ
ُ ّ ون م ِۡث َل قَ ۡولِه ۡم فَٱ
َ
� �ءٖ وهم �تلون ٱلكِ�بۗ ك�لِك قال ٱَِين � �علم
ۚ ِ
ْ ُ َ َ
ۡ
َ ُ َۡ
ُ َۡ
[١١٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِيما �نوا �ِيهِ � َتلِفون
� ِ�� ُم بَ ۡي َن ُه ۡم يَ ۡو َم ٱلقِ َ�ٰ َمة
“ইয়াহূ দীরা বেল, ি��ানরা েকান িভি�র উপেরই নয়, আবার
ি��ানরা বেল ইয়াহূ দীরা েকান িভি�র উপেরই নয়, অথচ তারা
িকতাব পাঠ কের। এমিনভােব যারা মূ খর্ তারাও ওেদর মতই উি�
কের। অতএব, আ�াহ েকয়ামেতর িদন তােদর মেধয্ ফয়সালা
িদেবন। েয িবষেয় তারা মতিবেরাধ কেরিছল।” 35
৩৪F

তারা তােদর পূ বর্ পুরুষেদর পদাংেকর  অনু সারী িছল। যখন
তােদর িনকট েহদায়ােতর বাণী আসত তখন তারা বলত

35

আল-কুরআন, সূ রা আল-বাকারা : ১১৩।

22

ইেতাপূ েবর আমরা আমােদর বাপ-দাদােদর পথ অনু সরণ কের
চেলিছ, এখনও তােদর অনু সরণ কের যাব। এ মেমর্

আ�াহ

তা‘আলা বেলন,
َٓ ۡ َ َ ّ ُْٓ َ َۡ
َ
َ
َ ُ
َ َ
َ
 بل قالوا ِنَا وجدنا٢ ﴿ أ ۡم َءا� ۡي َ�ٰ ُه ۡم كِ�ٰ ٗبا ّمِن � ۡبلِهِۦ � ُهم بِهِۦ ُم ۡس َت ۡمسِ كون
َ َٰٓ ّ
َ
ّ َ
ٰ ٓ َ َءابَا ٓ َءنَا
[٢٢ ،٢١ : ﴾ ]الﺰﺧﺮف٢ َ َءا� ٰ ِرهِم ُّ ۡه َت ُدون
ُمَةٖ نَا
“আিম িক তােদরেক কুরআেনর পূ েবর্ েকােন িকতাব িদেয়িছ?
ফেল তারা তা আকেড় েরেখেছ? বরং তারা বেল, আমরা
আমােদর পূ ব্পূরুষেদরেক
র
েপেয়িছক পেথর পিথক এবং
আমরা তােদরই পদা� অনু সরণ কের পথ�া�।” 36
৩৫F

ম�ার েপৗ�িলকরা ভাগয্ পরীক্ষার জ‘আযলাম’ 37 বা ফাল-এর
36F

তীর বয্বহার করত। এ কােজর জনয্ তােদর সাতিট তীর িছল
ত�েধয্ একিটেত ( ﻧﻌﻢহয্া) অপরিটেত ( ﻻনা) এবং অনয্গুেলাে
অনয্ শ� িলিখত িছল। এ তীরগুেলা কাবােহর খােদেমর কােছ
থাকত। েকউ িনজ ভাগয্ পরীক্ষা করেত চাইেল অথবা েকা
কাজ করার পূ েবর্ তা উপকারী হেব না অপকার, তা জানেত
36

আল-কুরআন, সূ রা যু খরুফ: ২১-২২।

37

 أزﻻمশ�িট  زلﻢএর বহুবচন।‘যালাম’ এমন তীরেক বলা হয়, েয তীের পালক
লাগােনা থােক না।

23

চাইেল েস কা‘বার খােদেমর কােছ েপৗঁেছ একশত মু�া
উপেঢৗকন িদত। অতঃপর খােদম তীর েবর কের আনত, যিদ
তােত হয্াঁ েলখা থােক তেব কাজিটেক উপকারী মেন কর হত।
অনয্থা তারা বুেঝ িনত েয. কাজিট করা িঠক হেব না। 38
৩৭

শুধু এ সকল কুসং�াের িব�াস কেরই তারা ক্ষা� হয়িন ব
িরসালাত ও আিখরাতেকও তারা অ�ীকার করত। তােদর ধারণা
িছল েয, পািথর্ব জীবনই একমা� জীব, কােলর �বােহই মৃতুয্
হয়। 39
৩৮

তাছাড়া তােদর আরও িব�াস িছল েয, েকােনা মানব রাসূ ল হেত
পাের না, এ ধারণা তােদরেক িরসালােত অিব�াসী করার জনয্
�েরািচত করত। 40
৩৯

38

মাওলানা মুফতী মুহা�দ শফী, �াগু, পৃ. ৩০৮।

39

আ�াহ বেলন,
َ
ۡ ّ ّ َٓ ُ ۡ ُ َ َ ََۡ َ ُ ُ َ َۡ ّ َُ َ َ ّ َ َ ْ ُ ََ
ُ ۡ ۡ
َ َ
�َه ُر ۚ َو َما ل ُهم بِ�ٰلِك ِم ۡن ِعل�ٍ� إِن ه ۡم
َ�ِ ﴿ وقالوا ما ِ� ِ�َ حيا�نا �ُ�يا �موت و�يا وما �هل ِكنا
ّ
َ ّ
[٢٤ : ﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ٢ َظُنُون
َ�ِ
আল-কুরআন, সূ রা জািসয়া : ২৪।

40

আ�াহ বেলন,

ٗ
َ َ ََ ُْٓ َ َ ٓ ّ ٰ
ُ ٓ ۡ ْ ۡ َ َ ّ َََ ََ
ُّ ث
ٗ َ َ � َ�
[٩٤ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٩ ��� َّ ُسو
اس أن يُؤم ُِن ٓوا إِذ َجا َءه ُم لۡهُدَىٓ ِ�َ أن قالوا ��ع
َ� ﴿ وما منع

24

৩. হানীফ স�দায়
আরবরা মুসিলম িম�ােতর েনতা ইবরাহীম ‘আলাইিহস সালামএর ি�য়তম �ী হােজরা ও তার পু� ইসমাঈল ‘আলাইিহস
সালাম-এর �ৃিত িবজিড়ত সাফা মারওয়া পবরত�য়, যমযমকুপ,
এবং পিব� কা‘বাগৃহ অবি�ত হওয়ায় এ �ােনর জনগণ পূ বর্
হেতই ধমর্ীয় মূলয্েবােধ উিবত িছল। তেব দীঘর্িদন এ অ�েল
নবী ও রাসূ েলর আগমন না হওয়ায় অিধকাংেশর মেধয্
এেক�রবােদর পিরবেতর্ বহু ই�েরর পূজা তথ িশকর এবং নানা
�কার কুসং�ার �েবশ কের। েসখােন বসবাসরত ইয়াহূ দী 41,
৪০

আল-কুরআন, সূ রা বনী ইসরাঈল : ৯৪।
41

ইয়াকুব ‘আলাইিহস সালাম-এর চতুথর্ পু� ‘ইয়াহূ দা’ এর নােম এ ধেমর্র নামকরণ
করা হয় ইয়াহূ দী। এরা পুেরািহত ও পি�তগেণর ধয্া-ধারণা ও েঝাঁক �বণতা
অনু যায়ী আকীদা-িব�াস েপাষণ করেতা এবং ধমর্ীয় রীিতনীিতর কাঠােমা ৈতরী
করেতা। তােদর ধমর্ীয় �ে�র নাম‘তালমূ দ’। (মাযহার উি�ন িসি�কী, ইসলাম ও

অনয্ানয্ ধ, (ঢাকা: ইসলািমক ফাউে�শন বাংলােদশ, খৃ. ১৯৯১), পৃ. ৫২-৫৩ ;
সাইেয়য্দ আবুল হাসান আন নদভ, �াগু, পৃ. ৪০) সিতয্কার অেথর্ মূস‘আলাইিহস
সালাম িছেলন তােদর জনয্ ে�িরত রাসূল। তারা িছল দারুন কুচ�ী ও �তারক
তােদর চির� ও ৈনিতকতা বণর্না করেত িগেয় ইরশাদ হেয়ে,
ۡ
َ َ َ ُ ُ ۡ َ
ّۡ
َ َ ّ
ّ ﴿
َ ۡ َ ۡ َ ّ ٗ َ ّ ْ ٓ ُ َ َ َ ِ ّ ٰٓ�َ�ُ َها
اس بِٱل َ�ٰ ِط ِل َ�َصُدُون عن
ِ َّ� َٱلرُه َبانِ �َأ�لون أ ۡم َ�ٰل
ِ�َين ءامنوا ِنَ كث ِ�� ِمن ٱ�حبار
َ َ َ ُ ۡ ّ ََ ّ
ّ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ۡ
ّ
ّ
ُ َ
َ َ ِ َِ� َسبيل
َ
َ
َ َ
ُ
﴾ ٣ �ٖ ِ�اب أ
ۗ ِ ِ
ٍ يل �َِ فب ِ�هم بِعذ
ِ ِ َٱ�َين ي� ِ�ون �َهب َٱلۡفِضَة و� ينفِقو�ها ِ� سب

25

[٣٤ :]ﺘﻟﻮ�ﺔ

ি��ান 42 এবং সােবয়ীগণ 43 ছাড়াও িকছু সংখয্ক েলাক এক
৪১

৪২

আ�াহেক িব�াস করেতা।
েসই কুসং�ারা�� ও েঘার তমাসা�� সমােজ এমন কিতপয়
েলােকর বসবাস িছল যােদরেক জােহিলয়ােতর রুস-েরওয়াজ,
মূ িতর্পূজ, িশকর �ভৃিতর েকান িকছু ই �শর্ করে পাের িন। তারা
দীেন ইবরাহীেমর উপর অটল ও অিবচল িছল। কুরআন মাজীেদ
এ মেমর্ ইরশাদ হেয়েছ “িনঃসে�েহ যারা মুসিলম হেয়েছ এবং
যারা ইয়াহূ দী, নাসারা এবং সােবঈন (তােদর মধয্ েথে) যারা

আল-কুরআন, সূ রা আত্ তাওবা : ৩৪ এ ছাড়াও আল-কুরআেনর িবিভ� জায়গায়
তােদর স�েকর্ বলা হেয়েছ। েযমন : ২:১১৩, ১২০; ৩: ৬; ৫: ২০, ৫৪, ৬৭, ৮৫;
৯ : ৩০। (মুহা�দ ইবন আ�ু ল কিরম ইবন আবু বকর আহমদ আল-শাহরা�ানী,

আল-িমলাল ওয়াল িনহাল, ১ম খ�, (িমসর : মাকতাবা মু�ফা আল-বাবী আল হালবী
ওয়া আওলাদু হ, খৃ.১৯৯৭), পৃ. ২০৯।
42

ি��ানরা িনেজেদরেক ঈসা ‘আলাইিহস সালাম-এর অনু সারী বেল দাবী কের থােক।
আ�াহ রাববু ল আলামীন তােদর জনয্ ই�ীল িকতব অবতীণর্ কেরন। িক�
পরবতর্ীেত তারা এ িকতােব িবিভ� ধরেণর পিরবতর, পিরবধর্, সংেযাজন ও
িবেয়াজেনর মাধয্েম আ�াহ �দ� েহদায়েতর িবকৃিত ঘটায়। কুরআন মাজীেদ িবিভ�
জায়গায় তােদর স�েকর্ আেলাচনা করা হেয়েছ। েযম: আল-কুরআন, সূ রা আসসফ : ১৪; আল-বাকারা : ৬২।

43

নক্ষ� েফের�াপূ জক। এরা িনেজেদর পছ�মত িবিভ� ধমর্ েথেক িকছু িকছু �হণ
কেরিছল। ড.মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান, �াগু, পৃ. ৭৮।

26

ঈমান এেনেছ আ�াহর �ািত ও িকয়ামত িদবেসর �িত এবং
সৎকাজ কেরেছ, তােদর জনয্ রেয়ে, তার সওয়াব তােদর
পালনকতর্ার কােছ।

আর তােদর েকানই ভ-ভীিত েনই, তারা

দূ ঃিখতও হেব না।” 44
৪৩

উপেরা� আয়ােত কারীমার মাধয্েম �তীয়মান হয় ে, রাসূ ল
সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া-এর দা‘ওয়ােতর পূ েবর্ও

আরেব

একদল ঈমানদােরর অি�� িবদয্ামান িছল। আর তােদরেকই বলা
হয় ‘হানীফ স�দায়’। 45 তারা িবিভ� েগাে�র মধয্ হেত িবিভ�
४४

মেতর অিধকারী িছল। ফেল তােদর মােঝ েকােনা ঐকয্ িছল না।
হানীফ স�দায় আ�াহর এক� স�ে� িব�াস �াপন কেরিছল
বেট, িক� তােদর এ ধয্া-ধারণা �ািত�ািনক রূপ লাভ কে িন।
তেব মূ িতর্পূজা ওিশকর িনমূ রেল তারা ঐকয্ব� িছল। তােদর মেধয

44

আ�াহ বেলন,
َ َ َ
ّ َ َ َ ۡ َ َ ّٰ
ُ َ َ ّ ْ َُ َ َ ّ ّ
َ ۡ ِٱ�َِ َو
ٰ ادوا ْ َٱ�َّ َ� ٰ َر
َٱ�َين ه
ِ �َين ءامنوا
ِ َ﴿ ِن
ٱ� ۡو ِم ٱ�خ ِِر َوعمِل �ٰل ِٗحا
�� من ءامن
ِٔ ِ َ�ى َٱل
َ ََُۡ ۡ ُ ََ ۡ َۡ َ ٌۡ َ ََ ۡ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ََُ
[٦٢ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٦ فلهم أجرهم عِند ر� ِ ِهم و� خوف علي ِهم و� هم �زنون
আল-কুরআন, সূ রা আল-বাকারা : ৬২।

45

হানীফ অথর্ একিন�। আ-কুরআেন কা‘বা িনমর্াতা ইবরাহীম ‘আলাইিহস সালাম-েক
হানীফ িহেসেব উে�খ কেরেছ। আল-কুরআন, সূ রা আল-বাকারা:১২৪।

27

উমাইয়া ইবন আিব সালত, ইবন আওফ আল-িকনানী, হািশম
46
ইবন আবদ্ মা�া, ওরাকাহ ইবন নওফল �মুখ উে�খেযাগয্
৪৫

অতএব, নবী সা�া�াহু
পূ েবর্ই

আলাইিহ

ওয়াসা�া-এর আিবভর্ােবর

আ�াহ ত‘আলা সেতয্র দ‘ওয়াত �হণ করার জনয্ ��

সংখযক হেলও একিন� তাওহীদপ�ী েলােকর অি�� সমকালীন
আরেব িবদয্মান েরেখিছেলন। ি.েক িহি� বেলন েয, ধমর্ িবষেয়
আরেবর সাধারণ অব�া একটা পিরণিতর িদেক অ�সর হি�ল
বেল মেন হয় এবং একজন সমাজ সং�ারক ও জাতীয় েনতা
আিবভর্ােবর জনয্ ম� ৈতরী হি� 47
৪৬

তৎকালীন

আরেবর

রাজৈনিতক

অব�া

খুবই

নাজুক

ও

অি�িতশীল িছল। েজার যার মু�ুক তার এ নীিত সবর্�ই িবদয্মা
িছল। সামানয্ ও তু� িবষেয় তােদর মােঝ িবেরাধ েদখা িদত।
�িতেশাধ �বণতা িছল তােদর অনয্তম চািরি�ক ৈবিশ�য্। তার
অনয্ায়ভােব মানুষ হতয্া করেত উদয্ত হত। েকা হতয্কা�

46

মুহা�দ ই�ীস কানেদহলভী, সীরাতুল েমা�ফা, (েদওব� : ইরশাদ বু ক িডেপা,
তা.িব.), পৃ. ১৩৯।

47

P.K Hitti, op.cit, P.87.

28

সংগিঠত হেল তার �িতেশাধ অনয্ায়ভােব

আেরকিট হতযকা�

পিরচালনার মাধয্েম িনত। ফেল নয্-অনয্ায় এর মােঝ িবচািবে�ষেনর েকােনা েতায়া�া করত না। সমােজর মানু ষ দাস ও
�ভু এ দু ’ে�ণীেত িবভ� িছল। শাসকবগর্ অথস�দ েকবল
িনেজেদর সু খ-�া��, আরাম-আেয়শ, ঐ�যর্ ও িবলািসতায় বয্
করেতা। আর জনগণ অনাহাের জীবন-যাপন করত। শাসকরা
জনগেণর উপর সকল �কার জুলুম-অতয্াচার চািলেয় েয,
জনগণ েসসব মুখ বুঁেজ িনিবর্চাের সহয্ করেতা। েকাে �কার
অিভেযাগ করার তােদর উপায় িছল না।
রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�া-এর আিবভর্েবর সমে

তােদর সমািজক কাঠােমা িবপযর্� ও �ংেসর মূেখামুিখ িছল।
তারা এক উপ�ীেপ বাস করেলও তােদর মােঝ সামািজক রা�
িবদয্মান িছল না। বরং েসিট িবিভ� েগাে�র েগা�পিত কতৃর্
শািসত বহুরূপী রাে�র রূপ পির�হ কেরিছল। িবিভ� েগা�
জািতর মেধয্ যু� িব�হ সবসয় েলেগই থাকত।
তৎকালীন সময় েরাম এবং পারসয্ সা�জয্ িছল পৃিথবীর সবর্বৃহ
ও শি�শালী রা�। নবী সা�া�াহু
29

আলাইিহ

ওয়াসা�া-এর

আগমেনর সময় এ দু ’ শি�র মােঝ যু � চলিছল। কুরআন
মাজীেদ তােদর যু ে�র িচ� তুেল ধেরেছ এভােব,
َۡ َ َۡ
ََ
َ ۡ
ُ
ُ ُ ُغل َِبت ٱ ّر١ ﴿ ال ٓ ٓم
ٓ ِ ٢ وم
� أد� ٱ�� ِض َوهم ّ ِم ۢن َ� ۡع ِد غلب ِ ِه ۡم َس َيغل ِ ُبون
ِ
[٣ ،١ :﴾ ]الﺮوم٣
“আিলফ, লাম, মীম। েরামকরা পরািজত হেয়েছ। িনকটবতর্ী
এলাকায় এবং তারা তােদর পরাজেয়র পর অিতস�র িবজয়ী
হেব। 48
৪৭F

ব�ত আরবরা িছল অতয্� কলহকারী ও িবশৃংখল জািত

49
৪৮F

খুব

েছাট-খাট িবষেয় তােদর মােঝ ঝগড়া-িববাদ েলেগ েযত এবং
পরবতর্ীেত তা যুে� পিরণত হেতা। এক উ�ী হতয্ােক েক� কে
তােদর মােঝ �ায় চি�শ বছর যাবৎ যু � চলিছল। ইিতহােস এিট

48

আল-কুরআন, সূ রা আর রূম: ১-৩ ।

49

আ�াহ বেলন,

ۡ
َ
َ َ ۡ ََۡ َ
َ َ َ
َۡ
َ
ۡ ّ
[٩٨ :﴾ ]مﺮ�ﻢ٩ �ِۢسُ مِن ُهم ّم ِۡن أ َح ٍد أ ۡو � ۡس َم ُع ل ُه ۡم رِ� َز
ُ ﴿ َو� ۡم أهلك َنا � ۡبل ُهم ّمِن ق ۡر ٍن هل

“আিম কুরআনেক আপনার ভাষায় সহজ কের িদেয়িছ, যােত আপিন এর �ারা
মু�াকীেদরেক সু সংবাদ েদন এবং কলহকারী স�দায়েক সতকর্ কেরন” আলকুরআন, সূ রা মিরয়ম : ৯৮।

30

‘হারবূ ল বাসু স’ নােম সমিধক পিরিচত। 50 তােদর সামািজক
৪৯

অব�ার বণর্না িদেত িগেয় মহান আ�াহ বেলন
ََ ُ
ُ ُ َ َۡ َ ّ ٗٓ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ
ٗ ۡ
� قلو�ِ� ۡم فأ ۡص َب ۡح ُتم بِن ِۡع َمتِهِۦٓ إِخ َ� ٰنا﴾ ]ال
� ﴿إِذ كنتم أعداء َ�َلَف
[١٠٣ :ﻋﻤﺮان
“েতামরা পর�র পর�েরর শ� িছেল, অতঃপর আিম
েতামােদর অ�ের ব�ুে�র ভাব সৃি� কের িদেয়িছলাম। ফেল
েতামরা পর�ের ভাই-ভাই হেয় েগেল।” 51
৫০F

তােদর মােঝ জােহলী �িতেশাধ �ৃহা, ে�াধ, েগা��ীিত
চরমভােব িবদয্মান িছল
ইয়াহূ দী ধেমর্র অনুসারীেদর িছল আকাশ েছায়া অহংকার।ইয়াহূ দী
পুেরািহতরা আ�াহ তা‘আলােক বাদ িদেয় িনেজরাই �ভু হেয়
বেসিছল। তারা মানু েষর উপর িনেজেদর ই�া েজার কের চািপেয়
িদত। তারা মানু েষর িচ�া-ভাবনা, ধয্া-ধারণা এবং মুেখর কথা
িনেজেদর মিজর্র অধীন কের িদেয়িছল। ধমর্ ন� কের হেলও তার

50

ইবনু ল আিছর, �াগু, পৃ. ২৯২-২৯৫।

51

আল-কুরআন, সূ রা আেল-ইমরান : ১০৩।

31

ক্ষমতও ধন-স�দ েপেত চাইত। অপরিদেক ি�� ধমর্ িছল এক
উ�ট মূ িতর্পূজার ধমর্। তারা আ�াহ ‘আলা এবং মানু ষেক
িব�য়করভােব একাকার কের িদেয়িছল। আরেবর েয সব েলাক
এ ধেমর্র নু সারী িছল, তােদর উপর এ ধেমর্র �কৃত েকােন
�ভাব িছল না। েকননা দীেনর িশক্ষার সােথ তােদর বয্
জীবেনর েকােনা িমল িছল না। েকােনা অব�ায়ই তারা িনেজেদর
েভাগ সবর্� জীব-যাপন পিরতয্াগ করে রািজ িছল না। পােপর
পেথ িনমি�ত িছল তােদর বয্ি�গ, পািরবািরক এবং সামািজক
জীবন।
আরেবর অনয্ানয্ ধেমর্র অনুসারীেদর জীবনও িছল েপৗ�িলকে
মেতা। েকননা তােদর ধেমর্র মেধয্ িবিভ�তা থাকেলও মেনর িদ
েথেক তারা িছল একই রকম। তােদর পার�িরক জীবনাচার
এবং রুস-েরওয়ােজর েক্ষ�ও এক ও অিভ� িছ 52
৫১

52

আ�ামা ছিফউর রহমান েমাবারকপুরী, �াগু, পৃ. ১১।

32

খ. মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম-এর ম�ী জীবন
মহান আ�াহ মানব জািতেক সরল-সিঠক পথ �দশর্েনর জনয্ ব
নবী-রাসূ লেক ে�রণ কেরেছন। আর আমােদর ি�য় নবী মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া সবর্েশষ ও সবর্ে�� নবী ও রাসূ
িহসােব ে�িরত হেয়িছেলন। রাসূ ল

মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর ম�ার জীবন িছল ে�হ, মায়া-মমতা ও ভালবাসায়
ভরপুর। এই ম�ার জীবেনর েশেষর িদেক তাঁর �িত যু লুম,
অতয্াচা, িনপীড়ন, িনযর্াতন েনেম আেস। এত অতয্াচােরর পের
িতিন ম�াবািসেদর �িত িবরুপ ভাবাপ� হ িন বরং তােদর �িত
িতিন িছেলন সহানু ভূিতশীল। সু দীঘর্ ৫২ বছর িতিন ম�ায়
অিতবািহত কেরন এবং েসখােনই তাঁর জীবেনর অিধকাংশ
উে�খেযাগয্ ঘটনা সংঘিটত হয়।

33

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর জ�:
রাসূ ল

মুহা�াদ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া ম�া নগরীেত

স�া� কুরাইশ েগাে�র হােশমী শাখায় জ��হণ কেরন। 53
৫২

অিধকাংশ ঐিতহািসেকর মেত িতিন ৯ই রিবউল আউয়াল
েসামবার �াতঃকােল জ��হণ কেরন। 54 আর এ বছরিট িছল
৫৩

আমুল ফীল 55 অথর্াৎ হাতীবািহনী িনেয়
৫৪

আবরাহার কা‘বা

অিভযােনর ঘটনার বছর। 56 েয বছর আসহােব ফীল বায়তু�াহর
৫৫

উপর আ�মণ চালনা কের এবং মহান আ�াহ তােদরেক
আবাবীল অথর্া কিতপয় ক্ষু� পািখ �ারা পরা� কে, যার
53

মুহা�দ েরযা, মুহা�াদ রাসু লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, ৈবরুত: দারুল
কুতুবু ল ইলিময়য্া, তা.িব, পৃ. ১২; ইবন সা’দ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খ�,
দারুল কুতুবুল ইসলািময়য্, ১ম সং�ারণ, ১৯৯০/১৪১০,), পৃ. ৮০-৮১।

54

সিফউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, ৈবরু: দারুল মাওিয়,
১৯৯৬/১৪১৬, পৃ. ৫৪।

55
56

আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খ�, পৃ. ৮১।
শামসু ি�ন আযযাহাবী, িসয়ার আলাম আন নু রালা, ১ম খ�, ৈবরু: মুয়াস্সাতুর
িরসালাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৯৬/১৪১৭), পৃ. ৩৫।

34

সংিক্ষ� ঘটন কুরআন মাজীেদও বিণর্ত হেয়েছ। বত ফীেলর
ঘটনাও রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�া এর জে�র

বরকেতর সূ চনা িছল। তাঁর জ� তািরখ স�েকর্ মতেভদ আেছ।
তেব েসামবার িদেন তাঁর জ� অিবসংবািদত। কারণ তা হাদীস
�ারা �মািণত, আর এ অিভমতিট অিধকাংশ সীরাত েলখেকর।
েকােনা েকােনা আেলম বেলন, ঈসায়ী সাল অনু যায়ী
মুহা�াদ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া ৫৭১ খৃ�াে� ২০ েশ

এি�ল জ��হণ কেরন।

57

৫৬

মুহা�দ েরদার মেত ৫৭০ খৃ�াে�র ২০েশ আগ�
তািরেখ মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জ��হণ
কেরন। 58
৫৭

ৈসয়দ আমীর আলী বেলন, ৫৭০ খৃ�াে�র ২৯েশ আগ�
িতিন জ��হণ কেরন। 59
৫৮

57

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ�া ৫৪।

58

মুহা�াদ রসূ লু�াহ, পৃ. ১২।

35

জ��ান হেলা ম�ার হারাম এলাকার ঐ জায়গাটুকু যা
পের হা�ােজর ভাই মুহা�দ ইবন ইউসু ফ আল-সাকাফীর অধীেন
আেস।

60

৫৯

নাম ও বংশ-পিরচয়:
মা আিমনা মুহা�াদ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

নাম রাখেলন ‘আহমাদ’। এর অথর্ চরম �শংসাকারী। আর দাদা
আবদু ল মু�ািলব তাঁর েপৗ� সবর্কােলর �শংিসত হওয়ার আশায়
তাঁর নাম রাখেলন ‘মুহা�াদ’ বা চরম �শংিসত।
িপতার নাম আ�ু �াহ। িপতার িদক েথেক বংশ তািলকা
হল- মুহা�দ ইবেন আবদু �াহ ইবন আ�ু ল মু�ািলব ইবেন হািশম
ইবেন আবদ মানাফ ইবন কুশাই ইবন িকলাব ইবন মুররাহ ইবন
কা‘ব ইবেন লু য়াই ইবন গািলব ইবন িফহর ইবন মািলক ইবন

59

ৈসয়দ আমীর আলী, িদ ি�িরট অব ইসলাম, অনু বাদ: অধয্াপক মুহা�দ দরেবশ
আলী খান (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৩/১৪১৩), পৃ. ৫৫।

60

মুহা�াদ রসূ লু�াহ, পৃ. ১২।

36

িকনানা ইবন খুযাইমা ইবন মুদিরকা ইবন ইিলয়াস ইবন মুযার
ইবন িনযার ইবন মা‘আদ ইবন আদনান ইবন উদ। 61 এ পযর্�
৬০

বংশানু �ম সবর্সিত�েম �মািণত। এখান েথেক আদম
‘আলাইিহস সালাম পযর্� বংশ পির�মায় মতেভদ রেয়েছ।
মাতার

নাম

আিমনা।

মাতার

িদক

েথেক

তাঁর

বংশপির�মা হল- মুহা�দ ইবন আিমনা িবনত ওয়াহাব ইবন
আবদ মানাফ ইবন যু হরা ইবন িকলাব। 62
६१

অতএব েদখা যাে� েয, িকলাব ইবন মুররাহ পযর্�
েপৗেছ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর িপতা-মাতার
বংশ এক হেয় েগেছ।
দু ধ পান ও ৈশশবকাল:

61

ইবন িহশাম, আস সীরাতুন নাবু িবয়য্া, ১ম খ� (ৈবরু: দারুল িফক,
১৯৯৪/১৪১৫), পৃ. ৩-৫।

62

আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খ�, পৃ. ৮১।
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রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া সবর�থম তাঁর মা

আিমনার দু ধ পান কেরন। এরপর আবু লাহােবর দাসী সু ওয়াইবা
কেয়ক িদন দু ধ পান করান। আরেবর অিভজাত বংেশর �চিলত
রীিত অনু যায়ী তাঁর দু �পােনর ভার হাওয়ািযন বংেশর সা‘দ
েগাে�র এক ধা�ী হালীমা িবনত আবু যু য়ায়ব-এর উপর নয্�
হয়। 63 কারণ পা�বতর্ী অ�েল পাঠােনার ফেল শারীিরক অব�ও
৬২

ভাল হেতা এবং তারা খািট আরবী ভাষা িশখেতও সক্ষম হে।
হালীমা সা‘িদয়া রািদয়া�াহু

আনহ বেলন, আিম তােয়ফ

হেত বনী সা‘েদর মিহলােদর সােথ দু �েপাষয্ িশশুর েখাঁেজ ম�া
আিস। ঐ বছর দু িভর্ক্ষ িছল। আমার েকােলও এক িশশু ি
িক� দাির� ও অনাহােরর ফেল তার জনয্ যেথ� পিরমাণ দুধ
আমার িছল না।

63

মুহা�াদ রসূ লু�াহ, পৃ. ১৭।

38

সারা রাত েস দু েধর জনয্ িচৎকার করেতা এবং

আিম

তার জনয্ সারারাত বেস বেস কাটতাম। আমােদর একিট উটনী
িছল, িক� এটারও দু ধ িছল না।
ম�ায় সফের িতিন েয খ�েরর উপের আেরাহণ
কেরিছেলন, এটাও এত দু বর্ল িছল ে, সবার সােথ এটা চলেত
সক্ষম িছল না। সাথীরাও এেত িবর� হেয় েযতন। অবেশে
অিতকে� এ �মণ েশষ হয়। ম�ায় েপৗেছ েস রাসূ লেক েদেখ
এবং েশােন েয, িতিন ইয়াতীম। তখন েকউই তােক �হণ করেত
রাযী িছল না। এিদেক হালীমার ভাগয্ সু�স� হেলা। তাঁর দুেধর
��তা তাঁর জনয্ রহমত হেয় েগল। েকননা দুেধর ��তায় েকউ
তাঁেক আপন িশশু �দান করেত চায়িন
হালীমা বণর্না কের, “আিম আমার �ামীর সােথ পরামশর্
কের িস�া� েনই েয, শূ নয্ হােত িফের যাওয়ার েচেয় উ�ম হেলা
এ িশশুেকই িনেয় যাই”

39

�ামী রািজ হেলন এবং এ মািনকয্ রতন ইয়াতীমেক ঘের
িনেয় এেলন, যাঁর জনয্ েকবলমা� হালীমা ও আিমনার ঘরই ন,
বরং �াচয্ ও পা�াতয্ তথা িব�ই আেলােকা�লেয় যাি�ল।
আ�াহ তা’আলার অেশষ অনু �েহ তাঁর ভাগয্ সু�স� হেলা এবং
রাসূ ল তাঁেদর েকােল এেলন। তাঁবুেত এেস িতিন িশশুেক দুধ পান
করােত বসেলন আর সােথ সােথই বরকত ও রহমত �কাশ হেত
লাগল। এত পিরমাণ দু ধ িনগর্ত হল ে, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর দু ই-ভাই একা� তৃি�র সােথ পান
কের ঘুিমেয় পড়েলন। এিদেক উটনীর িদেক েচেয় িতিন েদখেত
পান েয, এর দু েধর �র পিরপূ ণর্ হেয় আেছ।
আমার �ামী দু ধ েদাহন করেলন এবং আমরা তৃি�র
সােথ পান কের সারা রাত আরােম কাটালাম। দীঘর্ িদন পর
এটাই �থম রাত, েয রােত আমরা শাি�র সােথ ঘুিমেয়িছলাম। 64
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মুফতী মুহা�দ শফী রািদয়া�াহু আন, সীরাতু খািতিমল আি�য়া, অনু বাদ: মুহা�দ
িসরাজুল হক (ঢাকা: ইফাবা: তৃতীয় সং�রণ, ১৯৮৭/১৪০৭), পৃ.৫।
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দু ’ বছর বয়েস �নযদান ব� করার পর হালীমা তাঁর
মােয়র কােছ �তয্াবতর্েনর জনয্ তাঁ েত ম�ায় িনেয় এেসিছেল
িক� ম�ায় মহামারী েদখা েদয়ায় িতিন তাঁেক আেরা িকছু িদেনর
জনয্ িনেয় আসেলন। মুহা�দসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর
সং�েশর্ হালীমার শারীিরক এবং

পািরবািরক �বৃি লাভ

হেয়িছল। হািলমার গৃেহ থাকাকােল তাঁর কতক চির� ৈবিশ�য্
লক্ষণীয় হেয়িছল। তার েছ-েমেয়র সােথ িশশু মুহা�দও ছাগল
ও েমষ চরােত েযেতন। একদা িতিন দু ধ-ভাই আ�ু �াহর সােথ
পশু চরাি�েলন। হঠাৎ আ�ু�াহ হাপােত হাপােত বািড় ছুেট এেলা
এবং আমােক ও তার িপতােক বলল, ঐ কুরাইশী ভাইটােক সাদা
কাপড় পরা দু জন েলাক এেস শুইেয় িদেয় েপট িচের েফেলেছ
এবং েপেটর সবিকছু েবর কের নাড়াচাড়া করেছ। এ কথা শুেন
আিম ও আমার �ামী তৎক্ষণাৎ তাঁর কাে ছ ছুেট েগলাম। িগে
েদখলাম, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িববণর্ মুখ িনেয়
দাঁিড়েয় আেছন। আমরা উভেয় তােক বুেক জিড়েয় ধরলাম এবং
বললাম, বাবা েতামার িক হেয়েছ? িতিন বলেলন, আমার কােছ
41

সাদা কাপড় পিরিহত দু বয্ি� এেস আমােক শুইেয় আমার েপ
িচরল। তারপর িক েযন একটা িজিনস ত� ত� কের খুঁজিছল।
আিম জািন না িজিনসটা িক। এরপর আমরা মুহা�দেক সােথ
িনেয় বািড়েত চেল আসলাম।
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হালীমা রািদয়া�াহু

আনহ বেলন, আমার �ামী বলেলন,

আমার মেন হয় এ েছেলর উপর েকান িকছু র আছর হেয়েছ।
সু তরাং েকান ক্ষিত হওয়ার আেগই তাঁেত তার পিরবােরর কাে
েপৗঁেছ দাও। অতপর আমরা তাঁেক তাঁর মােয়র কােছ িনেয়
আসলাম এবং তাঁর কােছ েসাপদর করলাম। তখন তাঁর মা
হালীমােক িজেজ্ঞস করে, এত আ�হ কের িনেয় যাওয়া সে�ও
এত শী� েফরত েদওয়ার কারণ িক? বারবার িজেজ্ঞস করার প
হািলমা সম� ঘটনা বণর্না করেলন। িতিন তা শুেন বলে,
িন�য় আমার পুে�র েকান িবেশষ মাহা�য রেয়েছ। অতঃপর িতিন
65

শাইখ মুহা�দ খুদরী েবগ, নূ রুল ইয়াকীন িফ সীরােত সােয়য্ল মুরসািলন (িদ�ী:
কুতুব খানাই ইশাআতুল ইসলাম, তা.িব), পৃ. ৭; মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম পৃ. ১৯, আস িসরাতুন নবু িবয়য্া, ১ম খ�, পৃ. ১৪৫।
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গভর্ধারেণর িদনগুেলার ও জে�র সমেয়র যর্ ঘটনা বণর্ন
করেলন। মা আিমনা ধা�ী হািলমােক বলেলন, তুিম মুহা�দেক
েরেখ িনি�রধায় চেল েযেত পার।
রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর বয়স যখন
ছয় বছর, তখন তাঁর মাতা আিমনা তাঁেকসহ তাঁর িপতার কবর
িযয়ারত করার জনয্ ইয়াসিরে গমন কেরন। অতঃপর ম�ায়
েফরত পেথ আবওয়া নামক �ােন আিমনা মারা যান। সফরস�ী
পিরচািরকা উে� আয়মান ইয়াতীম মুহা�াদেক ম�ায় দাদা আ�ু ল
66
মু�ািলেবর কােছ অপর্ণ কের।
६५

মা আিমনার মৃতুয্রপর িশশু মুহা�দসা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর লালন পালেনর দািয়� দাদা আ�ু ল মু�ািলব �হণ
করেলন। মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া দাদার সােথই

অব�ান করেত থােকন। কাবা শরীেফর পাে�র্ই আ�ুল মু�ািলেবর
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িসয়ারু ‘আলািমন-নু বালা, ১ম খ�, পৃ. ৫৪; মুহা�াদু র রসূ লু�াহ, পৃ. ২২; আস
সীরাতুন নবু িবয়য্া, ১ম খ�, পৃ. ১৪৮।
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জনয্ িবছানা েপেত রাখা হত এবং তাঁর পু�রা সকেল তার েসই
িবছানার চারপােশ বসেতা। িতিন যতক্ষণ েবর না হেতন ততক
তারা ি�র হেয় বেস থাকেতন এবং তার মযর্াদার খািতের েকউ
তার িবছানার উপর বসেতা না। এই সময় রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েসখােন আসেতন। তখন িতিন সু দশর্ন
িকেশার। িতিন েস িবছানার উপর বেস পড়েতন। তাঁর চাচাগণ
তাঁেক ধের সিরেয় িদেত েগেলই আ�ু ল মু�ািলব তােদরেক
বলেতন, আমার স�ানেক েছেড় দাও। আ�াহর কসম, েস
িন�য়ই স�ািনত। তারপর তােতই িতিন আনি�ত হেতন।
রাসূ েলর জে�র আট বছর পর আ�ু ল মু�ািলব মারা যান। 67
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দাদা আ�ু ল মু�ািলেবর মৃতুয্ পর তাঁর চাচা আবু
তািলেবর িনকট িশশু মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া

লািলত-পািলত হেত লাগেলন। ে�হময় চাচার সতর্ক দৃি�েত িতিন
�মা�েয় বড় হেত লাগেলন। যখন তাঁর বয়স দশ বছর তখন
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আস সীরাতুন নবু িবয়য্া, ১ম খ�, পৃ. ১৪৮।
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িতিন ছাগল ও েমষ চরােতন। তখন আরবেদেশ েমষ চরােনা
অপমানজনক কাজ বেল িবেবিচত হেতা না। আবু তািলব বািণজয্
করেতন। কুরাইশেদর �থা িছল েয, তারা �িত বছর �ী�কােল
একবার শামেদশ এবং শীতকােল ইেয়েমন েযত। রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বয়স যখন বার বছর তখন িতিন চাচার
সােথ বািণেজয্র উে�েশয্ িসিরয়ায় ন কেরন এবং সফেরর এক
পযর্ােয় বসরায় িগেয় উপি�ত হন। উ� শহের জারিজস নামক
একজন ি��ান ধমর্যাজ (রােহব) বসবাস করেতন। তার উপািধ
িছল বুহায়রা। এ উপািধেতই িতিন সবার কােছ পিরিচত িছেলন।
ম�ার বয্বসায়ী দল যখন বসরায় িশিবর �াপন কের, তখন
রােহব িগজর্া েথেক েবিরেয় তােদর িনকট

আগমন কেরন এবং

আিতেথয়তায় আপয্ািয়ত কেরন। অথচ এর পূেবর্ িতিন িগজর
েথেক েবর হেয় েকােনা বািণজয্ কােফলার সে� সাক্ষ কেরন
িন। িতিন িকেশার নবীর আচার-আচরণ এবং অনয্ানয্ ৈবিশ�
েদেখ বুঝেত পােরন েয, ইিনই হে�ন িব�মানেবর মুি�র িদশারী
আেখরী নবী সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া। অতঃপর িকেশার
45

নবীর হাত ধের িতিন বেলন েয, ইিনই হে�ন িব�জাহােনর
সরদার। আ�াহ তাঁেক িব�জাহােনর রহমত রূপী রাসূল মেনানীত
করেবন। আবু তািলব বলেলন, আপিন িকভােব অবগত হেলন েয,
িতিনই হেবন আিখরী নবী?
বুহায়রা বলেলন, িগিরপেথর ঐ �া� েথেক েতামােদর
আগমন যখন ধীের ধীের দৃ�েগাচর হেয় আসিছল আিম �তয্ক
করলাম েয, েসখােন এমন েকােনা বৃক্ষ িকংবা ��� িছল না,
যা তােক িসজদা কের িন। এ সম� িজিনস নবী-রাসূ ল ছাড়া
সৃি�রািজর অনয্ কাউেক কখনই িসজদা কের না

৬৭

68

তারপর িতিন

তাঁর িপেঠ েদখেলন। িপেঠ দু ই কাঁেধর মাঝখােন নবুয়েতর েমাহর
অংিকত েদখেত েপেলন। েমাহরিট অিবকল েসই জায়গায় েদখেত
েপেলন, েযখােন বুহায়রার পড়া আসমানী িকতােবর বণর্না
অনু সাের থাকার কথা িছল। ইবন িহশাম বেলন, “েমাহরিট
েদখেত িঠক িশংগা লাগােনার যে�র অংিকত িচে�র মত বৃ�াকার
িছল।” ইবন ইসহাক বেলন, “বুহায়রা তার চাচােক িজজ্ঞাস
68

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৫৮-৫৯।
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করেলন এ বালকিট আপনার েক? িতিন বলেলন, আমার েছেল।
বুহায়রা বলেলন, েস আপনার েছেল নয়। এই েছেলর িপতা
জীিবত থাকার কথা নয়।”
আবু তািলব বলেলন, েস আমার ভাই-এর েছেল।
বুহায়রা বলেলন, ওর িপতার িক হেয়িছল? আবু তািলব বলেলন,
এই েছেল মােয়র েপেট থাকেতই তার িপতা মারা েগেছ।
বুহায়রা বলেলন, “এ রকমই হওয়ার কথা। আপিন আপনার
ভািতজােক িনেয় েদেশ িফের যান। খবরদার, ইয়াহুদীেদর েথেক
ওেক সাবধােন রাখেবন। আ�াহর কসম, তারা যিদ এই বালকেক
েদখেত পায় এবং আিম তার েয িনদর্শনাবলী েদেখ িচেনি, তা
যিদ িচনেত পাের তাহেল ওরা ওর ক্ষিত সাধেনর েচ�া করেব
েকননা আপনার এ ভািতজা ভিবষয্েত এক মহামানব িহেসেব
আিবভূ র্ত হেবন” তারপর আবু তািলব তােক িনেয় �েদেশ িফের
েগেলন। 69
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আস সীরাতুল নবু িবয়য্া, ১ম খ�, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
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রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া-এর বয়স যখন

েচৗ�, মতা�ের পেনর বছর তখন “ফু�ার যু �” সংঘিটত হয়।
এই যু ে� এক পেক্ষ িছেলন কুরাইণ এবং তােদর িম� বনু
িকনানা। িবপেক্ষ িছেলন কােয়স আয়ল। কুরাইশ িকনানা িম�
পেক্ষর েসনাপিত িছেলন হরব ইবন উইয়া। কারণ �ীয় �িতভা
এবং �ভাব-�িতপি�র ফেল িতিন কুরাইশ ও িকনানা েগাে�র
মেধয্ িনেজেক মা-মযর্াদার উ�াসেন �িতি�ত কের িনেত সক্
হেয়িছেলন। এেক ফু�ার যু � এ জনয্ই বলা হয় ে,

এেত

িনিষ� ব�সমূ হ এবং পিব� মােসর পিব�তা উভয়ই িবন� করা
হয়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তাঁর ৈকেশারাি�ক
বয়�মকােল এই যু ে� গমন কেরিছেলন। এই যু ে� িতিন তীেরর
আঘাত েথেক তাঁর চাচােদর রক্ষার কােজ িনেয়ািজত িছেলন।
স�েকর্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন, আিম

আমার চাচাগেণর িদেক শ�েদর ছু েড় মারা তীর ও বশর্াগুেল
70
কুিড়েয় তােদর কােছ িফিরেয় িদতাম।
৬৯

70

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৫৯।
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হরবুল ফু�ােরর �িতি�য়া�রূপ হারাম মাসগুেলা
িযলকদ মােস িহলফুল ফুযু ল গিঠত হয়। 71 ফু�ার েথেক
৭০

�তয্াবতর্ন কের কুরাইশরা এ সংগঠনিট গঠন কেরন। আর ইহ
িছল একিট উ�ম �িতজ্ঞা। এ ৈবঠেক েয েগা�গু অংশ�হণ
কের, তারা হেলা কুরাইশ, বনু হািশম, বনু মু�ািলব, বনু আসাদ,
বনু েযাহরা এবং বনু তামীম। ৈবঠেক একি�ত হেয় সকেল
যাবতীয় অনয্া- অতয্াচার এবং অথর্হীন য-িব�েহর �িতকার
স�েকর্ আেলাচনা কেরন।
আেলাচয্ পরামশর্ সভায় এটা ি�র হয় , এ জাতীয়
নীিত হে� ভয়ংকর অনয্া, অমানিবক ও অবমাননাকর। 72
৭১

কােজই এ ধরেনর জঘনয্ নীিত

আর িকছুেতই চলেত

েদয়া যায় না। তারা �িতজ্ঞা করে:

71
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�াগু, পৃ. ৫৯।
মুহা�াদ রসূ লু�াহ, পৃ. ৩৫; আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খ�, পৃ. ১০৩; ইয়াকুবী,
তািরখুল ইয়াকুবী, ২য় খ�, (ৈবরু: দারুল সদ, তা.িব), পৃ. ১৭।
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ক. েদেশর অশাি� দূ র

করার জনয্

আমরা যথাসাধয

েচ�া করব।
খ. িবেদশী েলাকেদর ধন �াণ ও মান-স�ম রক্ষা করা
জনয্ আমরা যথাসাধয্ েচ�া করব
গ. দির�, দু বর্ল ও অসহায় েলাকেদর সহায়তা দােন
আমরা কখনই কু�ােবাধ করব না।
ঘ.অতয্াচারী ও অনাচারীর অনয্-অতয্াচার েথেক দুবর্
েদশবাসীেদর রক্ষা করেত �াণপণ েচ�া কর

73

৭২

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
িপতৃবয্ যুবাইর ইবন

আলাইিহ

ওয়াসা�া এবং তাঁর

আ�ুল মু�ািলব উ� আেলাচনা ৈবঠেক

েযাগদান কেরিছেলন। �কৃতপেক্ষ যুবক নবী ই িছেলন ে
কলয্াণমুখী িচ�-ভাবনার উ�াবক এবং িপতৃবয্ যুবাইর িছেলন
�থম সমথর্ক।  তােদর উভেয়র ঐকাি�ক �েচ�ােতই �েম �েম

73

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৬০।
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সমথর্ক সংখয্া বৃি� েপেত থােক এবং েশষ পযর্� আ�ু�াহ ই
জুদ‘আেনর গৃেহ িবিভ� েগা�পিতর উপি�িত ও স�িত সােপেক্
অ�ীকারনামা স�ািদত হয় এবং তার িভি�েতই েসবা-সংঘ
�িতি�ত হয়। এিট িছল অনয্ায় ও অতয্াচােরর িবরুে� সতয
নয্ায় �িত�ার জনয্ অ�ীকারনামা। এ জনয্ এ অ�ীকারনা
িভি�ক েসবা সংেঘর নাম েদয়া হেয়িছল িহলফুল ফুযু ল। 74
७३

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন:
“আিম অ�ীকােরর সময় আ�ু �াহ ইবন জুদআেনর গৃেহ
উপি�ত িছলাম। এর িবিনমেয় লাল বেণর্র উট িদেলও আিম �হণ
করেত রাযী নই। আজও যিদ অনু রূপ অ�ীকােরর জনয্ আহূ
হই আিম িন�য়ই উপি�ত হব।” 75
রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া কেয়কজন ধনী

বিণেকর কমর্চারী বা �িতিনিধ িহেসেব উ�, দিক্ষণ ও পূবর্েদ
74

নূ রুল ইয়াকী, পৃ. ১১।

75

ড. ওসমান গিন, মহানবী (কিলকাতা: মি�ক �াদাসর, ৩য় সং�রণ, ১৯৯১), পকৃ.
১০৬।
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বািণজয্ উপলেক্ষ গমন কের ন। এই সম� যা�াগুেলােত ত
মানিবক বয্বহার ও বািণজয্ েলনেদন স�েকর্ তাঁর চািরি
সততা এতই উ�িসতভােব �শংিসত হয় েয, তাঁেক সকেলই
ি�ধাহীনভােব আল আমীন অথর্াৎ িচরিব�াসী নােম অিভিহত
করেত থােকন। জীবেনর েয েকােনা অব�ােতই িতিন কথার
েখলাফ কেরন িন। তাই িবিভ� িদক েথেক সম� আরববাসীর
িনকট তার চিরে�র সাধু তা সে�েহর বহু উে� �ান লাভ কের।
সম� আরব জগেত েছাট-বড় বৃ� সকেলই েয েকান িবষেয়
তাঁেক স�ূ ণর্ িব�াস করেতা

76

৭৫

ইবন ইসহাক বেলন, খাদীজা অতয্� স�া� ও ধনাঢয
মিহলা িছেলন। িতিন েবতনভু� কমর্চারী েরেখও অংশীদািরে�র
িভি�েত বািণজয্ পিরচালনা করেতন। বত পেক্ষ েগাটা কুরাই
বংশই

িছল

বয্বসাজীবী। রাসূলু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর সতয্বািদত, িব��তা ও চািরি�ক মহে�র সু খয্ািত
অনয্েদর নয্ায় খাদীজারও েগাচরী ত হয়। তাই িতিন তাঁর কােছ
76

আস সীরাতুন নাবু িবয়য্া, ১ম খ�, পৃ. ১৬১-১৬২; মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ, পৃ. ৩৭।
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েলাক পািঠেয় তাঁর পণয-সাম�ী িনেয় িসিরয়া যাওয়ার ��াব েদন।
িতিন তাঁেক এও জানান েয, এ কােজর জনয্ িতিন অনয্েদরেক য
িদেয় থােকন তার েচেয় উ�ম স�ানী তাঁেক িদেবন। খাদীজা তাঁর
েগালাম মায়সারােকও তাঁর সাহােযয্র জনয্ সে� িদেত চাইেলন
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর ��াব �হণ করেলন
এবং খাদীজার পণয-সাম�ী িনেয় ভৃতয্ মায়সারাসহ িসিরয়া
অিভমূ েখ

যা�া

করেলন।

িসিরয়ায়

েপৗেছ

িতিন

জৈনক

ধমর্যজেকর িগজর্ার িনকটবতর্ী এক গােছর ছায়ায় িব�াম �হ
করেলন। এক সময় েসই ধমর্যাজক মায়সারােক িনভৃেত িনজ্ঞা
করেলন, এই গােছর িনেচ িব�ামরত ভ�েলাকিট েক? েস বলল,
িতিন কাবা শরীেফর কােছই বসবাসকারী জৈনক কুরায়শ।
ধমর্যাজক বলেল, “এই গােছর িনেচ নবী ছাড়া আর েকউ এখন
িব�াম েনয় িন।”
বািণেজয্র কাযর্ স�াদন পূবর্ক মুহা সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম �েয়াজনীয় �বয্ািদ �য় কের মায়সারােক
সােথ িনেয় ম�া অিভমুেখ যা�া করেলন। ম�ায় েপৗেছ িতিন
53

খাদীজােক তাঁর �য় করা মালপ� বুিঝেয় িদেলন। খাদীজা ঐ
মাল িব�য় কের ি�গণ মুনাফা অজর্ন করেলন। এ িদেক
মায়সারােক যাজক যা যা বেলিছল তা েস খাদীজার িনকট হুবহ
িববৃত করেলা। 77
৭৬

খাদীজা রািদয়া�াহু

আন-এর সােথ রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর িববাহ
খাদীজা রািদয়া�াহু

আন িছেলন দৃ ঢ়েচতা বয্ি��স��, �খর

বুি�মতী, েবাধশি�স��া, আ�মযর্াদাস�� ও অিত উ� বংশীয়
মহীসয়ী মিহলা। নবীর মহ� ও সততার সােথ পিরিচত হওয়া
তাঁর জনয্ একটা অিতির� েসৗভাগয্ হেয় েদখা িদল। বলা বাহ,
এটা িছল আ�াহর ই�া ও অনু �েহর ফল। মায়সারার উ�
অেলৗিকক ঘটনা শুেন খাদীজা এত অিভভূত হেলন ে, িতিন
রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া এর কােছ িন�রূপ বাতর্

পাঠােলন, “ভাই আপনার েগাে�র মেধয্

77

আস সীরাতুল নবু িবয়য্া, ১ম খ�, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
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আপনার েয মযর্াদাপূণ

অব�ান, েয আ�ীয়তার ব�ন এবং সেবর্াপির

আপনার িব��তা

ও সতয্বািদতার েয সুনাম রেয়ে, তােত আিম মু� ও অিভভুত।”
এ বেল খাদীজা তােক িবেয়র ��াব েদন।

কুরাইশেদর মেধয্

তখন খাদীজা িছেলন ধেন-মােন, মযর্াদায় ও বংশীয়

আিভজােতয

সবর্ে�� মিহলা। তাঁর েগাে� এমন েকান পুরুষ িছল , েয তােক
সােধয্ কুলােল িবেয় করা অিভলাষ েপাষণ করেতা না। খাদীজার
িপতার নাম খুওয়ায়িলদ এবং মাতার নাম ফািতমা। িপতামাতা
উভেয়ই পূ ব্পুরুষ লুওয়
র
াইেত িগেয় একই �জে� িমিল
হেয়েছন।

78

৭৭

মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া খাদীজার ��াব

চাচােদর কােছ েপশ করেলন। চাচা হামযা রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক সােথ িনেয় তৎক্ষণাৎ খাদীজার িপতা
কােছ চেল েগেলন। তার সােথ েদখা কের িতিন আনু �ািনকভােব
��াব িদেলন। িনধর্ািরত িদেন িববাহ অনু�ােন

আবু তািলব বনু

হািশম এবং মুেদর বংেশর সদর্ারগণ খাদীজার গৃেহ সমেবত
78

�াগু, ১ম খ�, পৃ. ১৬২; মুহা�াদ রসূ লু�াহ, পৃ. ৩৮।
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হেলন। আবু তািলব িববােহর খুতবা পাঠ কেরন। এ খুতবায় িতিন
মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�া স�েকর্ েয সম�

কথাবাতর্া বেলেন তা উে�খয্েযগয্
আবু তািলব বেলন, “ইিন মুহা�দ ইবন আ�ু �াহ। যিদও
িতিন ধন-স�েদ কম, িক� ভ�, চির� ও উ� মযর্াদার কারেণ
েয বয্ি�েকই �িত��ী িহেসেব রাখা যাক না েক, পিরণােম
িতিনই হেবন উ� মযর্াদার অিধকারী। েকননা ধনেদৗলত
�ংসশীল, ছায়া �রূপ এবং ক্ষীয়মান। ইিন মুহা�দ, যার
আ�ীয়তা স�েকর্

আপনারা সবাই জােন, খাদীজা িবনত

খুয়ায়িলেদর সােথ �ণয়সূ ে� আব� করেত চাই। তার সম�
েমাহের মু‘আ�াল (তাৎক্ষিণক আদায়ক) েমাহের মুয়া�াল
(িবলে� পিরেশাধেযাগয) আমার স�দ হেত আদায়কৃত এবং
আ�াহর শপথ, এরপর তাঁর মান-স�ান ও �ভাব অেনক গুণ
েবেড় যােব।”

79
৭৮
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মুহা�াদ রসূ লু�াহ, পৃ. ৩৮।
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ইবন িহশাম বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
সহধিমর্ণী খািদজােক েমাহরানা �রূ ২০িট তরুণ উট �দান
কেরন। তখন রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া-এর বয়স

িছল ২৫ বছর। আর খাদীজার বয়স হেয়িছল ৪০ বছর। খাদীজাই
িছেলন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া -এর �থম �ী এবং
তাঁর জীব�শায় িতিন আর েকান িববাহ কেরন িন।
খাদীজার গেভর্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
কািসম, তািহর, তািয়য্, যয়নব, রুকাইয়, উে� কুলসু ম ও
ফািতমা-এই কজন স�ান জ��হণ কেরন। একমা� ই�াহীম
ছাড়া তাঁর সকল স�ানই খাদীজার গেভর্ জ��হণ কেরন।
কািসেমর নাম অনু সাের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
আবুল কািসম নােমও খয্াত হন। কািস, তািয়য্, তািহর
জািহিলয়ার যু েগই মারা যান। িক� েমেয়রা সবাই ইসলােমর
আিবভর্াব �তক্ষ কের ন এবং সবাই ইসলাম �হণ কের িপতা
সে� িহজরত কেরন। রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া এর

েজয্� পু� হেলন কািসম। তারপর �মা�েয় তািয়য, তািহর, কনয্া
57

রুকাইয়, যয়নব, উে� কুলসু ম ও সবর্েশেষ ফািতমা রািদয়া�াহু
আনহ জ��হণ কেরন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
অপর এক স�ান িছেলন ই�াহীম। ইিন মািরয়য্ার গেভর্ জ��হ
কেরন। িমসেরর ি��ান শাসক মুকাওিকস মািরয়য্ােক উপেঢকন
িহেসেব ে�রণ কেরিছেলন।

80

৭৯

কাবা গৃহ সং�ার ও হাজের আসওয়াদ স�িকর্ত িববাদ মীমাংস:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইি ওয়াসা�াম যখন পয়ি�শ বছের

পদাপর্ণ কের, তখন কুরাইশগণ কাবা গৃেহর পুনঃিনমর্াণ কজ
আর� কেরন। কারণ িছল এই েয, কাবা গৃেহর �ানিট চতুিদর্ে
েদয়াল �ারা পিরেবি�ত অব�ায় িছল মা�। েদয়ােলর উপর
েকােনা ছাদ িছল না। এই অব�ায় িকছু সংখয্ক েচার এর মেধয
�েবশ কের রিক্ষত বহু মূলয্বান স�দ এবং অলংকারািদ চ
কের িনেয় যায়। ইসমাইেলর আমল হেতই এই ঘেরর উ�তা
িছল ৯ হাত।

80

আস সীরাতুল নবু িবয়য্া, ১ম খ�, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
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গৃহিট বহু পূেবর্ িনিমর্ত হওয়ার কার েণ েদয়ালগুেল
ফাটল সৃি� হেয় েয েকান মুহূেতর্ তা েভে� পড়ার মত অব�ার
সৃি� হেয়িছল। তা ছাড়া েসই বছেরর �াবেন েদওয়ােলর চরম
অবনিত ঘেট এবং েয েকান মুহূেতর্ তা ধেস পড়ার

আশংকা

ঘণীভূ ত হেয় ওেঠ। এমিনভােব এক নাজুক অব�ার ে�ক্ষাপে
কুরাইশগণ সংক�ব� হেলন কাবা গৃেহর �ান ও মযর্াদা অক ্ষ
81
রাখার উে�েশয্ তা পুনিনমর্ােণর জনয
৮০

কাবাগৃহ িনমর্ােণ অংশ�হণেক সবাই িনজেক েসভাগয্বান
এবং এটােক েনক কাজ মেন করেতন। কুরাইশ েগা� িনেজেদর
উপর ফায়সালা কের েরেখিছল েয, এর িনমর্াণ কােজ তারা
িসংহভাগ অংশ পােব। তাই এ িনমর্াণ কজ সম� েগাে�র মেধয্
ব�ন করার বয্ব�াপনা করেত হেল, যােত েকান িববাদ সৃি� না
হয়।

81

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৬১; িসয়ারু ‘লাম আন নু বালা; ১ম খ�, পৃ. ৬৩-৬৪।
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কাবা িনমর্াণ ব�েনর কাজ মা�েয় হাজের আসওয়াদ
পযর্� েপৗছােলা। িক� তার �াপেনর বয্াপাের মতাৈনকয্
হেলা। �েতয্ক েগা� এবং �েতয্রই কামনা িছল েয, তারাই এ
পূ ণয্ অজর্ন করেব। ফেল ঘটনািট এতদূর পযর্� েপৗেছ েগল,
তারা মারামাির, কাটাকািটর জনয্ অ�ীকারাব� হেত লাগেলা।
জািতর েকান েকান িচ�াশীল বয্ি� ��াব করেলন ে, পরামশর্
কের েকান সি�র পথ েবর করা েহাক। এ উে�েশয্ সবাই
মসিজেদ একি�ত হেলন।
পরামশর্ সভায় িস�া� হেলা ে, েয বয্ি� সবর্�থ
মসিজেদর এ দরজা িদেয় �েবশ করেবন িতিনই এ বয্াপাের
মীমাংসা করেবন এবং তাঁর িনেদর্শে কুদরতী িনেদর্শ বেল েমেন
িনেত হেব। মহান আ�াহর কুদরেত সবর্�থম রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ দরজা িদেয় �েবশ করেলন। 82 রাসূ ল
৮১

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েক এভােব আসেত েদেখ সকেলই
িচৎকার কের বেল উঠল:
82

সীরাতু খািতিমল আি�য়া, পৃ. ২৩; �াগু, ১ম খ�, পৃ. ৬৪।
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ইিনই আল আমীন। আমরা সবাই তাঁর উপর স��।
ইিনই মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�ম। অতঃপর রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া যখন তােদর িনকটবতর্ী হ, তখন
বয্াপারিট সিব�াের তাঁর িনকট েপশ করা হল। তখন িতিন
একখানা চাদর চাইেলন। চাদর েদওয়া হেল েমেঝর উপর তা
িবিছেয় িদেয় �হে� কৃ� ��রিট তার উপর �াপন করেলন এবং
িববাদমান েগা�পিতেদরেক আ�ান জািনেয় বলেলন, আপনারা
সকেল একসােথ িমেল চারদিট ধরুন এবং কৃ� ��রিট বহন
কের িনিদর্� �ােন িনেয় চলুন। অতঃপর �হে� িতিন কৃ�
��রিট উিঠেয় যথা�ােন েরেখ িদেলন। এ মীমাংসা সবাই
খুশীমেন েমেন িনেলন। অতয্� সহজ সরল সুশ�ল এবং স�ত
প�ায় �ল� একিট সমসয্ার সমাধান হেয় েগল।রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ

ওয়াসা�াম

-এর

িনরেপক্ষতা এবং তী

�তুয্ৎপ�মিতে� সকেলই �ি�ত হল এবং
িতেরািহত হল।

আস� সমরাশংকা

83

৮২
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আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৬২; সংিক্ষ� ইসলামী িব�েক, ২য় খ�, (ঢাকা: ই.ফা.বা
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েহরাগুহায় ধয্ান ও নবুয়ত ল: রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম পঁয়ি�শ বছর বয়স হেত িনভৃেত িচ�া
ধয্ােনর জনয্ ম�া হেত িতন মাইল দূের েহরা নামক পবর্ত গু
েযেত আর� করেলন। কেয়কিদেনর খাদয-পানীয় সে� িনেয়
েযেতন। তা েশষ হেল বািড়েত এেস আবার কেয়কিদেনর জনয্
খাদয্ পানীয় িনেয় চেল েযেতন। খাদীজ পরম য� সহকাের
আহাযর্ �ত কের িদেতন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
এর িনজর্নাসি� ও িনজর্নতায় িছল �কৃতপেক্ষ আ�া‘আলার
বয্ব�াপনার একিট অংশ। িকছুিদন যাবত িতিন একিট �গর্ী
আেলাক েদখেত এবং একিট অ�পূ ণর্ শ� তর� শুনেত েপেলন
তখন েথেক িতিন ��েযােগ যা েদখেতন তাই সেতয্ পিরণত হেত
লাগল।

84
८३

অবেশেষ তাঁর বয়স যখন চি�শ বছর তখন একিদন

১৯৮২/ ১৪০২), পৃ. ২৯৩।
84

সংিক্ষ� ইসলামী িব�েক, ২য় খ�, (ঢাকা: ই.ফা.বা ১৯৮২/ ১৪০২), পৃ. ২৯৫।
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�কােশয্ মহান আ�াহ তােক �কােশয ও বািহয্ক নবুয়েতর পরম
মযর্াদায় ভূিষত করেলন 85
৮৪

তখন িছল রমযান মাস। রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম েরাযা েরেখ রাি�েত েহরা গুহায় সারারাত জা�ত
েথেক আ�াহর ইবাদেত ম� িছেলন। এমিনভােব রমযােনর ২১
হেত ২৯ তািরেখর েকােনা এক িবেজাড় রজনীেত রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ধয্ানম� অব�ায় িছেলন তখন মহান
আ�াহর দূ ত িজবরাঈল ‘আলাইিহস সালাম তাঁর িনকট আগমন
কেরন। এ ঘটনািট হাদীেসর মাধয্েম বণর্না করেলও অ�াসি�
হেব না। আিয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
�থেম েয ওহী রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কােছ
আসত তা হল ঘুেমর মেধয্ সতয্ ��। িতিন েয ��ই েদখেত
তা েভােরর আেলার মতই �� হেতা। এরপর তাঁর িনকট িনজর্ন
জীবন যাপন ভাল লাগেলা। তাই িতিন একাধাের কেয়কিদন পযর্�
িনজ পিরবােরর িনকট না িগেয় েহরা গুহায় িনজর্ন পিরেবে
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সীরাতু খািতিমল আি�য়া, পৃ. ২৩।
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আ�াহর ইবাদেত ম� থাকেত লাগেলন। আর এ উে�েশয্ িতিন
িকছু খাবার সােথ িনেয় েযেতন। পের িতিন িবিব খাদীজার িনকট
িফের এেস আবার ঐরূপ কেয়কিদেনর জনয্ খাবার িনেয় েযেতন
এভােব েহরা গুহায় থাকাকােল তাঁর িনকট সতয্ ওহী এেলা
িজবরাঈল েফেরশতা েসখােন এেস তাঁেক বলেলন, পড়ুন। রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম েতা পড়েত জািন
না। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েফেরশতা তখন
আমােক ধের এত েজাের আিল�ন করেলন েয, এেত আিম চরম
ক� অনু ভব করলাম। এরপর েফেরশতা আমােক েছেড় িদেয়
বলেলন, পড়ুন। আিম বললাম, আিম েতা পড়েত জািন না। তখন
িতিন আমােক ি�তীয়বার আমােক ধের খুব েজাের আিল�ন
করেলন। তােত আমার অতয্� ক� েবাধ হেলা। এরপ আমােক
িতিন েছেড় িদেয় পড়েত বলেলন। আিম বললাম, আিম পড়েত
জািন না। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েফেরশতা
তৃতীয়বার ধের দৃ ঢ়ভােব আিল�ন করায় আমার ভীষণ ক� হেলা।
এবার িতিন আমােক েছেড় িদেয় বলেলনঃ
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[٥
“আপনার রেবর নােম পড়ুন, িযিন সৃি� কেরেছন। জমাট
র� েথেক িযিন মানু ষেক সৃি� কেরেছন। আর আপনার রব
সবেচেয় েবিশ স�ািনত। িযিন কলেমর সাহােযয্ িশক্ষা িদেয়েছ
মানু ষেক িশিখেয়েছন তা যা েস জানত না।”
রাসূ লু�াহ
আয়াতগুেলােক

সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

এই

আয়� কের বািড় িফরেলন। তাঁর হৃদয় তখ

ভেয় কাঁপিছল। িতিন খাদীজার িনকট এেস বলেলন, আমােক
চাদর িদেয় েঢেক দাও। িতিন তাঁেক চাদর িদেয় েঢেক িদেলন।
পের তাঁর ভয় চেল েগেল িতিন খাদীজার িনকট সম� ঘটনা বণর্না
করেলন এবং বলেলন, আ�াহর কসম, আিম আমার জীবন
স�েকর্ আশংকা েবাধ করিছ। খাদীজারািদয়া�াহু‘আনহা সা�না
িদেয় বলেলন- না, ভয় েনই। আ�াহর কসম, িতিন কখনই
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আপনােক অপমািনত করেবন না। কারণ আপিন িনজ আ�ীয়�জেনর সােথ স�য্বহার কেরন ও দুঃখীেদর েখদমত কের,
বি�ত ও অভাবীগণেক উপাজর্নক্ষম ক, েমহমানদারী কেরন
এবং সতয্

পেথর িবপদ��েদরেক সাহাযয্ কেরন। খাদীজ

রািদয়া�াহু ‘আনহা তাঁেক সে� িনেয় তাঁর চাচােতা ভাই ওরাকা
ইবন নওেফল ইবন আসাদ ইবন আবদু ল উযযার িনকট চেল
েগেলন। ওরাকা জািহলী যু েগ ি��ান ধমর্ �হণ কেরিছেলন। িতিন
ইবরানী ভাষায় িকতাব িলখেতন। তাই আ�াহর ই�া ও তাওফীক
অনু যায়ী িতিন ইি�েলর অেনকাংেশ ইবরানী ভাষায় রূপা�িরত
কেরন। িতিন বৃ � ও অ� হেয় িগেয়িছেলন। খাদীজা রািদয়া�াহু
‘আনহা তাঁেক রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সব
কথা শুনেত বলেলন। ওরাকা শুনেত চাইেলন। রাসূ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সব ঘটনা েশানােলন। ওরাকা তাঁেক
বলেলন, এ েসই রহসয্ময় িজবরাঈল েফেরশতা যাঁেক মুসা
আলাইহিস সালােমর িনকট আ�াহ নািযল কেরন। হায়, আিম যিদ
েতামার নবুয়েতর সময় বলবান যু বক থাকতাম ! হায় আিম যিদ
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েস সময় জীিবত থাকতাম ! যখন েতামার জািত েতামােক েদশ
েথেক েবর কের িদেব। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
তাঁেক িজজ্ঞাসা করে, তারা িক সিতয্ই

আমােক েবর কের

িদেব? ওরাকা বলেলন, হয্া, তুিম যা িনেয় এেসছ, ত�প েকান
বয্ি� িকছু িনেয়

আসেল তার সােথ অতীেতও শ�তাই করা

হেয়েছ। আিম েতামার যু েগ েবঁেচ থাকেল েতামােক যথাসাধয্
সাহাযয্ করব। তারপরিকছু িদন পেরই ওরাকা মারা যান।

86

८५

ম�ায় ইসলাম �চারঃ �থমত যখন রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর

উপর

ওহী

নািযল

হয়,

তখন

�কাশয্ভােব দীন �চােরর জনয্ িতিন আিদ� হন , বরং এেত
শুধুরাসূ লর বয্ি�গত আমেলর জনয্ আহকাম িছল। এ সময় িকছ
িদেনর জনয্ ওহী ব� হেয় যায়। এ কারেণ রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মমর্াি�ক েবদনা েবাধ করেত লাগেলন।
কািফররা তােক িব�প ও িতর�ার করেত লাগল। আবূ লাহাব
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মুহা�দ ইবন ইসমাইল আল-বু খারী; সহীহুল বুখার, ১ম খ�, (করাচী: নূ র মহা�দ
কারখাসাহ ১৯৩৮/১৪১০), পৃ. ১০৪-১০৫।
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বেল েবড়ােত লাগল, “মুহা�েদর আ�াহ মুহা�দেক পিরতয্াগ
কেরেছ।” আবূ লাহােবর �ী তার কােছ উপি�ত হেয় বলেত
লাগল, েদখিছ, েতামার শয়তান েতামােক পিরতয্াগ কেেছ। এ
জঘনয্ িব�েপ আহত হেয় রাসূলসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
খাদীজার িনকট িগেয় দু ঃখ �কাশ করিছেলন। তখন সূ রা আদেদাহা নািযল হয়। তােত রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামএর কেয়কিট ৈবষিয়ক িনয়ামেতর কথা উে�খ আেছ। েশষ
আয়ােত আেছ; “আর েতামার �িতপালেকর িনয়ামেতর কথা তুিম
বণর্না কর” রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নবুয়ত রূপ
েয িনয়ামত আ�াহর তরফ হেত �া� হেয়িছেলন, িতিন েগাপেন
েগাপেন তা �চার করেত লাগেলন।
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৮৬

অ�িদেনর মেধয্ খাদীজ, আবু বকর, আলী, যােয়দ ইবন
হািরসা রািদয়া�াহু ‘আনহু ইসলাম �হণ কেরন। আবূ বকর
রািদয়া�াহু ‘আনহ নবুয়েতর পূ েবর্ রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
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আ�ু ল খােলক, সাইেয়দু ল মুরসালীন, ১ম খ� (ঢাকা, ই.ফা.বা ৪থর্ সং�র,
১৯৯০/১৪১০), পৃ. ১০৪-১০৫।
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ওয়াসা�াম-এ ব�ু িছেলন এবং তাঁর সতয্বািদত, সাধু তা স�েকর্
খুব ভােলা জানেতন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া যখন
তাঁেক িরসালেতর খবর জানােলন, তখন িতিন সােথ সােথই তাঁর
দাওয়াত সতয্ বেল িব�াস করেলন এবং কােলমা পেড় মুসিলম
হেয় েগেলন।
আবু বকর রািদয়া�াহু আন তাঁর েগাে�র মেধয্ সবার
িনকট স�ািনত বয্ি� িছেলন। ব বয্াপাের েলােকরা তাঁর উপর
িব�াস করেতন। ইসলাম �হেণর পর িতিন ঐ সম� েলাকেদর
ইসলােমর দাওয়াত েদওয়া শুরু করে, যােদর মেধয্ িকছু
কলয্াণ ও ম�েলর ি� লক্ষয্ করা যায়।  সুতরাং ওসমান ,
আ�ু র রহমান ইবন ‘আউফ, সা‘দ ইবন আবী ওয়া�াস, যু বাইর
ইবনু ল ‘আওয়াম এবং তালহা ইবন উবায়দু �াহ রািদয়া�াহু
‘আনহম তাঁর দাওয়াত কবুল করেলন। িতিন সবাইেক রাসূ েলর
িখদমেত িনেয় েগেলন এবং েসখােন তাঁরা সকেলই মুসিলম হেয়
েগেলন।
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এরপর আবু ‘ওবায়দা, ‘উবাদাহ ইবনু ল হািরস, ইবন
যােয়দ, আবু সালামা, খািলদ ইবন সাঈদ, উসমান ইবন মায‘উন
এবং তার দু ধভাই কুদামা ও উবায়দু �াহ, আরকাম ইবন আরকাম
ইসলাম �হণ কেরন। এেদর সবাই কুরাইশ েগাে�র িছেলন।
কুরাইশ বয্তীত সুহাইব রু, আ�ার, আবু যার িগফারী, আ�ু �াহ
ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু আনম ইসলাম �হণ করেলন।
এ সময় পযর্ ইসলােমর দাওয়াত েগাপন িছল। ইবাদত
ও শরীয়েতর আমলসমূ হ েগাপেন কথা হেতা। এমনিক িপতা পু�
হেত এবং পু� িপতা হেত লু িকেয় নামায পড়ত। যখন
মুসিলমেদর সংখয্া ি�েশাধর্ হেয় েগল তখ রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেদর জনয্ একিট �শ� ঘর ৈতরী
করেলন, েযখােন সবাই একি�ত হেতন এবং রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তািলম িদেতন।
এ প�িতেত ইসলােমর দাওয়াত িতন বছর পযর্� চলেত
থােক। এ সময় কুরাইশেদর এক িবেশষ জামা‘আত ইসলাম �হণ
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কের। এরপর আেরা অনয্ানয্ েলাক ইসলাম �হণ শুরু করল
খবর ম�ায় ছিড়েয় পেড় এবং জনগেণর মােঝ িবিভ� জায়গায়
তা আেলাচনা হেত থােক। তাই এখন �কাশয্ভােব সেতয্
দাওয়াত েপৗছােনার সময় এেস েগেছ।

88

৮৭

�কােশয্ ইসলােমর দাওয়া:
িতন বছর পর িবপুল পিরমােণ নারী পুরুষ ইসলাম �হণ করেত
লাগল এবং জনগেণর মেধয্ এটা আেলািচত হেত লাগেলা। তখন
�কােশয্ দাওয়াত েপেছ িদবার িনেদর্ িদেয় আ�াহ বেলন:
ۡ َ﴿ ف
َ ��ۡ ٱص َد ۡع ب َما تُ ۡؤ َم ُر َوأ َ ۡعر ۡض َعن ٱل ۡ ُم
[٩٤ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
“েহ নবী! আপিন �কােশয্ �চার করেত থাকু, যা
আপনােক আেদশ করা হেয়েছ এবং মুশিরকেদরেক আেদৗ
পরওয়া করেবন না।” 89
৮৮F

88

সীরাতু খািতিমল আি�য়া, পৃ. ২৪-২৫।

89

আল-কুরআন, সূ রাতুল িহজর, আয়াত ৯৪।
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রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া সােথ সােথ তা

পালন করেলন এবং ম�ায় সাফা নামক পাহােড় চেড় কুরাইশ
েগাে�র নাম ধের আওয়াজ িদেলন। যখন সম� েগাে�র েলােকরা
একি�ত হল, তখন িতিন সবর্�থম িজেজ্ঞস কর, যিদ
েতামােদর এ সংবাদ েদই েয, শ�ৈসনয্ েতামােদরেক আ�মেণর
জনয্

আসেছ এবং েতামােদর উপর লুটতরাজ করে, তাহেল

েতামরা িক আমার কথা িব�াস করেব? এটা শুেন সবাই বল,
িন�য়ই আমরা আপনার সংবাদ সতয্ বেল িব�াস করব। েকননা
আজ পযর্� আমরা আপনােক িমথয্া কথা বলেত েদিখিন
এরপর রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াবলেলন,

আিম েতামােদরেক খবর িদি� েয, যিদ েতামরা েতামােদর বািতল
আকীদা না ছাড়, তাহেল মহান আ�াহর কিঠন শাি� েতামােদর
উপর েনেম আসেব। িতিন আেরা বলেলন, আমার যতটুকু জানা
আেছ, তােত দু িনয়ােত েকান মানু ষ �ীয় েগাে�র জনয্ এ
উপহােরর েচেয় উ�ম েকান উপহার িনেয় আেসিন, যা আিম
েতামােদর জনয্ িনেয় এেসিছ। মহান
72

আ�াহ

আমােক িনেদর্

িদেয়েছন েয, আিম েতামােদরেক এর িদেক আ�ান কির।
আ�াহর শপথ, যিদ আিম সম� দু িনয়ার মানু েষর িনকট িমথয্া
বলতাম, তবুও েতামােদর সামেন িমথয্া বলতাম না। যিদ সম�
েলাকেক েধাঁকা িদতাম িক� েতামােদরেক েধাঁকা িদতাম না। ঐ
পিব� স�ার শপথ, িযিন এক এবং যার েকােনা সমকক্ষ
অংশীদার েনই। আিম েতামােদর িনকট িবেশষ কের সম�
দু িনয়াবাসীর জনয্ আ�াহর পয়গ�র ও রাসূল

90

৮৯

কুরাইশেদর অতয্াচা:
যখন ইসলাম �মশ িব�ার লাভ করেত লাগল তখন
রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া এবং তাঁর স�িতস��

সাহাবীগেণর রক্ষণােবক্ষেণর দািয়� �হণ করেলন তাঁেদর
িনজ বংশ ও েগা�ী। কুরাইশেদর আে�াশ সকল িদেক �িতহত
হেয় িনঃ� মুসিলমেদর উপর পিতত হেলা। সহায়-স�লহীন,
আ�য়হারা এ সকল দির� মুসিলম েকউ িছেলন দির� মুসািফর,

90

সীরােত খািতমুল আি�য়া, পৃ. ২৪-২৫।
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েকউ িছেলন খিরদা েগালাম, আবার েকউ �িতপি�হীন বংেশর
েলাক, জনসমােজ যােদর �িত�াই িছল না। এেদর উপর
কুরাইশরা েয অমানু িষক িনযর্াতন চািলেয়িছল পৃিথবীর ইিতহােস
তার দৃ�া� িবরল। েসই দু িদর্েন দির� মুসিমেদর পেক্ষ িছ
জীবন মরণ সমসয্া

৯০

�থেমই

91

িনে� দু -একিট উদাহরণ উে�খ করা হল:

িবলাল রািদয়া�াহু

আন এর কথা উে�খয্।

িতিন িছেলন একজন হাবশী েগালাম। তাঁর মিনব উমাইয়া ইসলাম
�হেণর কথা জানেত েপের তাঁর উপর নানারূপ অতয্াচার শ
করল এবং মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া এর ধমর্

পিরতয্াগ করেত বলল। িবলালরািদয়া�াহু আন িকছু েতই রাযী
হেলন না। তাই অতয্াচােরর মা�া েবেড় েগল। অবেশেষ তাঁর
হাত-পা েবঁেধ মধয্ে� সূ েযর্র �খর তাপদ� বালুকার উপর িচৎ
কের শুইেয় রাখত এবং পা� পিরবতর্ েরাধ করেত পাের এ
জনয্ বুেকর উপর ভারী পাথর েরেখ িদত। এ মুহূেতর্ও িতি

91

সাইেয়দু ল মুরসালীন, ১ম খ�, পৃ. ২৯৮।
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বলেতন আ�াহ এক, আ�াহ এক। এ করুণ অব�া েদেখ

আবু

বকর রািদয়া�াহু আন তাঁেক অেথর্র িবিনমেয় মু� কে েনন। 92
৯১

খা�াব রািদয়া�াহু আন িছেলন িবলােলর নয্ায় একজন
�ীতদাস। ইসলাম �হেণর অপরােধ কুরাইশরা তাঁেক �ল�
অ�ােরর উপর শুইেয় িদত এবং তাঁর বুেকর উপর পা িদেয় েচেপ
রাখত। েশষ পযর্� জীবেন েবঁেচ িগেয়িছেলন বে, িক�
িচরিদেনর মত তাঁর পৃে� ধবল কুে�র নয্য় সাদা দাগ পেড়
িগেয়িছল।
অনু রূপভােব ওসমান রািদয়া�াহু ‘আনহ যখন ইসলাম
ধমর্ �হণ কের, তখন কুরাইশগণ এেকবাের িহং� পশুর নয্া
েক্ষেপ েগ ওসমােনর িপতৃেবয্র সেথ েযাগ িদেয় তারা
ওসমানেক হাত-পা েবঁেধ �তয্হ িনমর্মভােব �হার করত। ওসমা
রািদয়া�াহু আন আ�াহর নােম তা সহয্ কের েযেতন

৯২

92

�াগু, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

93

�াগু, পৃ. ১৪০।
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93

আিবিসিনয়ায় িহজরত:
কুরাইশেদর অতয্াচােরর মা�া �মশ েবেড় েগল। নতুন
মুসিলমেদর কাবায় কুরআন পাঠ এমনিক গৃেহও উ� �ের
কুরআন পাঠ করা িছল অস�ব। এমনিক নামােজর মেধয্ও
মুসিলম িবিভ� ভােব িনযর্ািতত হেতন। ৈদিহক অতয্াচার হে
রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াও বাদ পেড়ন িন। রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া কুরাইশেদর �মবধর্মান অতয্াচাে
বাধয হেয় সাহাবীগণেক আিবিসিনয়ায় িহজরত করার অনু মিত
�দান করেলন। 94
৯৩

নবুয়েতর প�ম বেষর্র রজব মােস সাহাবীগেণর �থম
দলিট ম�া েথেক আিবিসিনয়ায় িহজরত কেরন। উ� দেল ১২
জন পুরুষ ও৪ জন মিহলা িছেলন। ওসমান রািদয়া�াহু‘আনহ
তােদর দলপিত। তাঁর সােথ িছেলন রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর কনয্া রুকাইয়া। রাসূ সা�া�াহু

আলাইিহ

94

সাইেয়দু ল মুরসালীন, ১ম খ�, পৃ. ২৯৮।
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ওয়াসা�াম এেদর স�েকর্ বেল, ইবরাহীম ও লু ত ‘আলাইিহস
সালাম-এর পর এরাই হে�ন �থম পিরবার, যাঁরা আ�াহর রােহ
িহজরত কেরন।

95

৯৪

মুসিলমগণ আিবিসিনয়ায় েপৗঁছােল বাদশাহ না�াশী
তােদরেক িনজ রােজয্ শাি�েত বসবাস কের ধমর্কমর্ পালে
সু বে�াব� কের িদেলন। মুহািজরগণ �ায় িতন মাস কাল শাি�
ও িনরাপেদ বাস কের ম�ায় িফের আসেলন।
মুসিলমগণ

�মবৃি�েত

কুরাইশরা

তােদর

উপর

অতয্াচােরর মা�া আরও বািড়েয় িদল।এ অব�ায়রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম পুনরায় আিবিসিনয়ায় িহজরেতর িনেদর্শ
িদেলন। এবার জা‘ফর ইবন আবু তািলব রািদয়া�াহু

আন-এর

েনতৃে� ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন মিহলার এক িবরাট দল
িহজরেত অংশ�হণ করেলন। তাঁেদর সােথ আবু মূ সা আশআরীও
তাঁর

95

েগা�ীর

েলাকজনসহ

নূ রুল ইয়াকী, পৃ. ৫৬।

ইেয়েমেনর

77

মুসিলমগণও

েযাগ

িদেয়িছেলন। এেকই আিবিসিনয়ার ি�তীয় িহজরত বলা হয়।
এবােরও না�াশী মুসিলমেদরেক শাি�েত বাস করার সু বে�াব�
কের েদন। মুহািজরগণ েসখােন শাি� ও িনরাপেদ তােদর ধমর্কমর
পালন করেত লাগেলন।

96

৯৫

আবু তািলব ও খাদীজার মৃতুয:
রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�া -এর উপর

অতয্াচা, বাধর্ক, দু ি��া, অিনয়ম ইতয্ািদ কারেণ

আবু তািলব

অসু � হেয় পেড়ন এবং �েম �েম তা বৃি� েপেয় িতিন মৃতুয্মুেখ
পিতত হন। তাঁর মৃতুয্ হয় িগির সংকেট অরীণাব�া েশষ
হওয়ার ৬ মাস পর নবুয়য্েতর১০ বেষর্র রব মােস। 97
৯৬

আবু তািলেবর মৃতুয্র দুমাস পর (মতা�ের িতন মাস
পর) উ�ু ল মু’িমনীন

খাদীজা

রািদয়া�াহু

আনহও মৃতুয্মুেখ

পিতত হন। নবুয়য্েতর দশম বছের তাঁর মৃতুয হয়। মৃতুয্কােল
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আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৯৪-৯৫; নু রুল ইয়াকী, পৃ. ৬১।
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আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১১৫।

78

তাঁর বয়স হেয়িছল ৬৫ বছর। রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম তখন অিতবািহত করিছেলন জীবেনর ৫০তম বছর। 98
৯৭

যাবতীয় িবপদ-আপদ ও অতয্াচােরর �িতেরাে অ�ণী
িছেলন রাসূ লর চাচা আবু তািলব, আর খাদীজা িছেলন দু িদর্ন ও
িবপেদর পরম ব�ু। তাঁেদর মৃতুয্েত রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম অতয্� মমর্াহত হ এমিনভােব অিবরাম এেকর পর
এক িবপেদর স�ু খীন হওয়ার কারেণ েস বছরিটর নাম রাখা হয়
“আমুল হাযান” অথর্াৎ দুঃখ কে�র বছর। ইিতহােস েস বছরিট এ
নােমই �িস�।

99

৯৮

রাসূ েলর তােয়ফ গমন:
নবুয়েতর দশম বছর শাওয়াল মােস রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােয়ফ গমন কেরিছেলন। তােয়ফ ম�া
েথেক আনু মািনক আট মাইল দূ ের অবি�ত। যাতাযােতর এ পথ

98

�াগু, পৃ. ১১৬।

99

�াগু, পৃ. ১১৭; নূ রুল ইয়াকী, পৃ. ৬৩।

79

অিত�ম কেরিছেলন িতিন পদ�েজ। সে� িছল তাঁর �ীতদাস
যােয়দ ইবন হােরস। পিথমেধয্ িতিন েয েগাে�র সাক্ষাৎ প
তােদরেক িতিন ইসলােমর দাওয়াত েদন। িক� তাঁর আহবােন
েকউই সাড়া িদল না। 100
৯৯

রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া তােয়েফ দশিদন

অব�ান কেরন। এ সমেয়র মেধয্ েনতৃ�ানীয় বয্ি�গেণর সে
সাক্ষাৎ কের ইসলােমর দাওয়াত েপশ কেরন। িক� সকেল
বলল, তুিম আমােদর রাজয্ েথেক েবর হেয় যাও। ফেল ভ�
হৃদেয় নানা ক� িনেয় �তাবতর্েনর িস�া� িনেলন। �তযতর্েনর
পেথ অসংখয্ েছেলেক তাঁেক অপমািনত করার জনয্ েলিলে
েদওয়া হল। ইেতামেধয্ পেথর দুপােশ িভড় জেম েগল। তারা হাত
তািল, অ�ীল কথাবাতর্া বেল তাঁেক গালম� িদেত ও পাথর ছুঁেড়
আঘাত করেত থাকল। আঘােতর ফেল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর পােয়র েগাড়ািলেত ক্ষেত সৃি� হেয় পাদু কা�য়

100

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২৫।

80

রক্ষা� হেয় েগ 101 তােয়ফ েথেক ম�ায় িফের আসার পর
১ ০০

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া সাওদা রািদয়া�াহু আনহেক
িববাহ কেরন। শুধু তাই ন, িতিন তাঁর বালয্ব�ু

আবু বকর

আন-এর অনু েরােধ তাঁর কুমারী কনয্া

আেয়শােকও

রািদয়া�াহু

এ সময় িববাহ কেরন।

102

১০১

ইসরা ও িমরাজ:
িহজরেতর পূ েবর্ মহান আ�াহ ইসরা ও ি‘রােজর মাধয্েম
তাঁর নবীেক স�ািনত কেরন। ইসরা হেলা একই রাি�েত বায়তুল
মাকদােস গমন করা এবং েসখান েথেক �তয্াবতর্ন করা
অতঃপর িম‘রাজ হেলা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
উ�র্ জগেত আেরাহণকরা। 103
১০২

101

�াগু, পৃ. ১২৫।

102

মুহা�দ আবদু ল লিতফ, সীরােত সাইিয়য্িল মুরসালীন (ঢাকা: সাউিদয়া কুতুবখানা,
১ম �কাশ, ১৯৯৬), পৃ. ৬৭।

103

নু রুল ইয়াকী, পৃ. ৬৯।

81

একবার রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া কা‘বার

হািতেম শুেয়িছেলন। এমন সময় িজবরাঈল ‘আলাইিহস সালাম
তাঁেক জািগেয় বুরাক নাম বাহেনর মাধয্েম বায়তুল মাকদােস
িনেয় যান এবং েসখােন িতিন সম� নবীর ইমাম হেয় সালাত
পেড়ন।

১০৩

104

অতঃপর একিট িসঁিড়র মাধয্েম িতিন বায়তুল মকদাস

েথেক আসমােনর িদেক উপের উেঠন। �িতিট আসমােনর দরজায়
েগেল �হরারত েফেরশতা তাঁেক স�ধর্না জানায়। �িতিট
আসমােনই িতিন আেগর নবীেদর সােথ সাক্ষাৎ কের 105
১০৪

অতঃপর িসদরাতুল মুনতাহায় েপৗেছন। েসখােন বায়তুল মা‘মুেরর
কােছ ইবরাহীম ‘আলাইিহস সালাম-েক েদখেত পান। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া �চেক্জা�াত ও জাহা�াম েদখেত
পান। েস সময় মহান আ�াহ তাঁর উ�েতর উপর ৫০ ওয়া�
সালাত ফরজ কেরন। পের তা �াস কের মহান আ�াহ ৫ ওয়াে�

104

হােমদ মাহমুদ িলমুদ, মুনতাকান নু কুল (মা�াতুল মুকাররামাহ: রােবতা আ’লাম আল
ইসলামী, তা. িব), পৃ. ২১৮।

105

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৩৮।

82

পিরণত কেরেছন। 106 অতঃপর কুরাইশেদর মােঝ এ সংবাদ
১০৫

ছিড়েয় পড়েল তারা ঠা�া ও উপহােসর সােথ েসটােত িমথয্েরাপ
করল। িক� আবু বকর রািদয়া�াহু আন েসটােক িনি�র্ধায় সতয
বেল িব�াস কেরন। তাই রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া

তাঁেক ‘িস�ীক’ উপািধেত ভূ িষত কেরন।
‘আকাবার শপথ:
তােয়ফ

েথেক �তয্াবতর্েনর প রাসূ ল

সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম হ� যা�ীেদর মােঝ ইসলােমর দাওয়াত
িদেত আর� কেরন। এ সময় মদীনার আউস ও খাযরাজ বংশ�য়
তােদর মধয্কার �্� িনরসেনর জনয রাসূ লর মত একজন েযাগয্
েনতার েখাঁজ করিছল। ৬ জন খাজরাযীয় ৬২০ খৃ. ম�ায় এেস
ইসলাম �হণ কেরন। তারা �িতজ্ঞা কের , এক আ�াহর
ইবাদত ছাড়া তারা আর মুিতর্ পূজার ধােরও যেবন না িকংবা
106

মুহা�দ ইবন আ�ু ল ওয়াহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতুল রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম, আল মামলাকাতুল আরাবীয়া; আল-জােময়াতুল ইসলািময়য্া, ২য়
সং�রণ, ১৯৫৬/১৩৭৫, পৃ. ৪৫।

83

অনয্ায়ভােব মানুষেক হতয্া করেব ন 107 েকােনা েকােনা
১০৬

ঐিতহািসেকর মেত তাঁরা িছেলন ৭ জন। তাঁরা হেলন মু‘আয
ইবনু ল হােরস, যাকওয়ান ইবন আবিদল কাইস, উবাদা ইবন
সািমত, ইয়ািযদ ইবন সা‘লাবা, আ�াস ইবন উবাদা, আবুল
হাইসাম ও উ‘আইম ইবন সা‘েয়দাহ। ইিতহােস এটাই আকাবার
�থম শপথ নােম পিরিচত। 108
১০৭

পেরর বছর হ� েমৗসু েম ইয়াসিরব েথেক ১০ জন
খাযরাজ এবং দু জন আউস েগাে�র েলাক ম�ায় এেস ইসলাম
ধমর্ �হণ করল। তারা �িতজ্ঞাব� হল, মৃতুয্র মুহূতর্ পযর
তারা ইসলােমর অনু সারী থাকেব এবং এর জনয্ জান�াে যু �
করেব। আর এিটই আকাবার ি�তীয় শপথ নােম পিরিচত। 109
১০৮

এ দেলর সােথ রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম

মুস‘আব ইবন উমাইরেক ে�রণ কেরন। িতিন েসখােন িগেয়
107

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৪৩।

108

মুহা�াদ রসূ লু�াহ, পৃ. ১৪৮।

109

আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খ�, পৃ. ১৭০।

84

সবাইেক দীন ইসলাম িশক্ষা েদ ন এবং তাঁর হােত বহু েল
ইসলাম �হণ করল। মওসু ম েশেষ িতিন রাসূ েলর কােছ তােদর
ইসলাম �হেণর সু সংবাদ িনেয় িফের এেলন।
পেরর বছের হে�র েমৗসু েম ২ জন মিহলাসহ ৭৫ জন
ইয়াসিরববাসী ম�ায় এেস রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া

এর িনকট ইসলাম �হণ করেলন। এবার তাঁরা রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক ইয়াসিরব যাবার জনয্

আম�ণ জানােলন

এবং তাঁরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক তাঁেদর েদেশ
ইসলাম �চাের যাবতীয় সাহাযয্ করর �িত�িত �দান করেলন।
ইেতামেধয্ ইয়াসিরেব ে�িরত মু‘আব ইবন উমাইর রািদয়া�াহু
‘আনহু ইসলাম �চােরর শুভ সংবাদ তােদর মাধয্েম েজে
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম খুশী হেলন। রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেদর ডােক সাড়া িদেলন এবং তাঁেদর
েদেশ যােবন বেল �িত�িত িদেয় েফলেলন। এখন রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া মহান আ�াহর িনেদর্েশর অেপক্ষ
85

বেস রইেলন। এটাই ইসলােমর ইিতহােস আকাবার ি�তীয় শপথ
নােম পিরিচত। 110
১০৯

মদীনায় িহজরত:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িহজরত করেবন এ
সংবাদ ম�ায় �কাশ েপেল ম�াবাসী তাঁর উপর নানািবধ
অতয্াচার শুরু করল। এমনিক তারা তাঁেক হতয্ার �েরাচনা
েনেচ উঠল। যখন রাসূ ল সা�া�াহু
হতয্ার

পাপম, ঘৃ ণয্

আলাইিহ

ওয়াসা�া-েক

ও জঘনয্ িস�া� গৃহীত হেলা তখ

িজবরাঈল ‘আলাইিহস সালাম মহান আ�াহর তরফ েথেক
ষড়যে�র কথা জানােলন। িতিন বলেলন, আপনার �ভু আপনােক
ম�া েথেক মদীনায় িহজরত করার অনু মিত �দান কেরেছন।
আপিন এ যাবত েয শযয্ায় শয়ন কেরেছন

আজ রাে�

েস শযয্ায় শয়ন করেবন না।  কথার মাধয্েম িহজরত করার
সময় িনধর্ারণ কের েদয়া হল।
110

মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ, পৃ. ১৪৮-১৫০; নু রুল ইয়াকী, পৃ. ৭৬-৭৭।

86

িহজরত সং�া� ওহী নািযল হওয়ার পর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম িঠক দু পুের আবু বকেরর ঘের তশরীফ িনেয়
আসেলন। উে�শয্ িছল িহজরেতর সময় ও প�া �ি�য়া স�েকর
আেলাচনা করা। আয়শা রািদয়া�াহু আন বণরনা কেরেছন, আমরা
আ�ার বািড়েত িঠক দু পুের বেসিছলাম। জৈনক বয্ি� এেস
সংবাদ িদেলন েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া মাথা
েঢেক আগমণ কেরেছন। আবু বকর রািদয়া�াহু

আন বলেলন,

আমার িপতা-মাতা আপনার জনয্ কুরবান েহা, আপিন এ সময়
েকান গুরু�পূণর্ িবআেলাচনার জনয্ এেসেছ?
আিয়শা রািদয়া�াহু আন বণর্না কের, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম িভতের আসার অনু মিত চাইেল তােক
অনু মিত েদওয়া হেলা এবং িতিন িভতের �েবশ করেলন। রাসূ ল
সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া বলেলন, িহজরত করার জনয্

আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােক অনু মিত িদেয়েছন। আবু বকর
রািদয়া�াহু

আন বলেলন, আপনার �িত আমার িপতা-মাতা

উৎসগর্ েহাক।অতঃপর িহজরেতর সময় সূ চী িনধর্ারণ কের রাসূল
87

সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�া আপন গৃেহ �তয্াবতর্ন করেল

এবং রােতর আগমেণর জনয্ �তীক্ষায় রইে 111
১১০

এিদেক রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন
িহজরেতর �স্�িত িনি�েলন তখন পািপ�রা তাঁেক মারার জনয
দারুন নদওয়ােত ৈবঠক আ�ান করল। এ সময় ইবিলশ
নাজেদর এক শায়েখর রূপ ধের েসখােন
রাসূ ল সা�া�াহু

আগমন করল এবং

আলাইিহ ওয়াসা�া-েক মারার জনয্ পরামশর

িদেয় উৎসািহত করল। 112 এ �সে� মহান আ�াহ বেলন,
১১১

ُۡ َۡ َ ُُ َۡ َۡ َ ُ ُۡ ْ ُ َ َ َ ّ َ ُ ُ ۡ َ ۡ
َ ُ
َ �ر ُج
وكۚ َو َ� ۡمك ُرون
ِ ﴿ �ذ �مكر بِك �َِين �فروا �ِ ثبِتوك أو �قتلوك أو
َۡ ُۡ َ ُّ ُّ ُ ُ ََۡ
َ كر
[٣٠ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٣ �ن
ِ ِ ٰ�و�مكر �َۖ َٱ�َ خ� ٱل
“আর ঐ সময়েক �রণ কর যখন কািফররা েতামার
িবরুে� ষড়য করিছল এ জনয্ ে, েতামােক ব�ী করেব অথবা
হতয্া করেব অথবা িবতািড়ত করেব। আর তারা িনেজেদর তি�র
111

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৬০।

112

নু রুল ইয়াকী, পৃ. ৭৮-৭৯।

88

করিছল এবং আ�াহ আপন তি�র করিছেলন, আর আ�াহ হে�ন
উ�ম তি�রকারী। 113
১১২

অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আবু বকর
রািদয়া�াহু আন-েক সােথ িনেয় মদীনা অিভমুেখ রওনা হেলন।
এিদেক কািফররা তাঁেক ধরার জনয্ িপেছ ধাওয়া কের। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তােদর গিতিবিধ লক্ষয্ কের স
গুহায়

আ�য় িনেলন। এিদেক

আবু বকর রািদয়া�াহু

আনহু

েগালাম আেমর ইবন ফুহায়রা পবর্েতর ময়দােন ছাগল চরােতা
এবং যখন রাি�র এক অংশ চেল েযত তখন েস ছাগল িনেয়
গাের সওেরর িনকট েযত এবং আ�েগাপনকারী নবী ও তাঁর
সাথীেক দু ধ পান করােতা। পরপর িতন রাতই েস এরূপ করল।
অিধক� আ�ু �াহ ইবন আবু বকর রািদয়া�াহু
পদিচ�গুেলা িমিশেয় েযেত। 114
११३

113

সূ রা আল আনফাল, আয়াত ৩০।

114

মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ, পৃ. ১৫৫।

89

আন-এর

এিদেক কািফররা তােদরেক খুঁজেত খুঁজেত গুহার মুেখ
এেস উপি�ত হেলা। এ সময় আবু বকর রািদয়া�াহু

আন

বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল, তারা সংখয্ায় অেন, আমরা মা�
দু জন। তখন রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�া বলেলন,

আমরা িতনজন। আমােদর সােথ আ�াহও আেছন
তারা রাসূ ল সা�া�াহু

115
১১৪

। অবেশেষ

আলাইিহ ওয়াসা�া ও তাঁর সাথীেক না

েপেয় �তয্াবতর্ন কর 116
১১৫

এরপর গুহা েথেক েবর হেয় রাসূ ল সা�া�াহু
ওয়াসা�াম ও আবু বকর রািদয়া�াহু

আলাইিহ

আন মদীনার িদেক হাঁটা

শুরু করেলন�থম কুবায় েপৗঁছেল, তারপর পিথমেধয্জুম‘আর
নামায েশেষ তাঁরা মদীনায় �েবশ করেলন। ঐ িদন েথেকই
মদীনাবাসী ইয়াসিরব নাম পিরবতর্ন কের মদীনাতু�বী নােম

115

এ সােথ থাকার অথর, আ�াহর সামেন থাকা, তাঁর েহফাযেত থাকা। এর অথর্ কখনই

নয় েয, আ�াহ কারও গােয়র সােথ েলেগ আেছ, বা সৃি�র িভতের আেছন। কারণ
আ�াহ আরেশর উপর আেছন। [স�াদক]
116

আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৬৬।
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অিভিহত কেরন । 117 এ িদনিট িছল ৬২২ খৃ�াে�র ২৩েশ
১১৬F

েসে��র। এ িদবেসর মাধয্েমই রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর ম�ার জীবেনর অবসান ঘটল এবং শুরু হ
মদীনার জীবন।

117

�াগু, পৃ. ১৭২।
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