রাসূলুlাহর িবpবী জীবন
আবু সলীম মুহাmদ আবdল হাi
aনুবাদ: মুহাmদ হাবীবুর রহমান

পূব-র্ কথা
িব নবী হযরত মুহাmদ (সা:)-eর পিবt জীবনচিরত পযর্ােলাচনা করেল eর d’িট ৈবিশ য্ সবেচেয় েবিশ pিতভাত হেয়
uেঠ। pথমত ,তার জীবনধারার anিনর্িহত ৈবpিবক আদশর্ ।
-যার েছঁায়ায় মানব জািতর সমাজ o সভয্তায় eেসেছ ৈবpিবক rপাnর । িdতীয়ত, েস আদেশর্র সু◌্ ু rপায়েনর জেনয্
তার িনেদর্িশত ৈবpিবক কমর্নীিত - যার সফল aনুsিৃ তর মাধয্েম eকিট aসভয্ o ucৃ ল জনেগা ী েপেয়িছল পৃিথবীর
ে তম সভয্তা o সংsৃিতর িশেরাপা।
dঃেখর িবষয় েয, আজেকর মুসিলম মানস েথেক িব নবীর পিবt জীবনচিরেতর ei েমৗল ৈবিশ য্ d’িট pায় েলাপ েপেত
বেসেছ। আজেকর মুসলমানরা িব নবীর জীবন আদশর্েক েদখেছ খি ত rেপ ,েনহাত eকজন সাধারণ ধমর্pচারেকর জীবন
িহেসেব । eর ফেল তার জীবনচিরেতর সমg rপিট তােদর েচােখ ধরা পড়েছ না ; তার জীবন আদেশর্র ৈবpিবক তাৎপযর্
o তারা uপলিb করেত পারেছ না। বstত ,আজেকর মুসিলম মানেসর ei বয্থর্তা o দীনতার ফেলi আমরা িব নবীর
পিবt জীবনচিরত েথেক আমােদর সমাজ o রাে র েকান ৈবpিবক rপাnর ঘটােনার তািগদ aনুভব করিছ না ।
‘রসূলl
ু াহর িবpবী জীবন’ আমােদর ei কু াহীন uপলিbরi sাভািবক ফসল। িব নবীর িবশাল o বয্াপক জীবেনর
খুিঁ টনািট িবষয়ািদ e পুsেকর uপজীবয্ নয়। eর িবষয়বst pধানত তার ৈবpিবক আদশর্ o কমর্নীিত । ei িবেশষ d’িট
িদেকর uপরi eেত আেলাকপাত করা হেয়েছ সিবsাের । eেত জীবেনর চিরেতর aনয্ানয্ uপাদান eেসেছ ধু pাসি ক
িবষয় িহেসেব।
পুsকিটর মূল কাঠােমা ৈতির কেরেছন ভারেতর িবিশ েলখক আবু সলীম মুহাmদ আবdল হাi। তার সােথ আমরা
সংেযাজন কেরিছ aেনক pেয়াজনীয় তথয্ o grtপূণর্ িবষয়। ফেল sভাবতi পুsকিটর কেলবর হেয়েছ মূেলর তুলনায়
aেনক সমpসািরত ।eর বতর্মান সংsরেণo সিnিব হেয়েছ aেনক মূলয্বান তথয্।পুsকিটর িবষয়িটর েpিkেত eর বাংলা
নামকরণ কেরেছন আমার পরম dাভাজন মরhম কিব ফরrখ আহমদ ।eর pথম aধয্ােয় udৃত কিবতািটর বাংলা
aনুবাদ কের িদেয়o িতিন আমায় িচর ঋণপােশ আবd কের েগেছন।
বতর্মান সংsরেণ পুsকিটর a সjা o মুdণ পিরপােটয্র িদেক িবেশষ লkয্ রাখা হেয়েছ। কিmuটার কেmােজর ফেল
e মুdণi ধু ঝকঝেক হয়িন, আেগর তুলনায় eর কেলবর বৃিd েপেয়েছ 16 পৃ ার মত।eছাড়াo পিরিশ পযর্ােয়
‘iসলাম pচাের মিহলা সাহাবীেদর ভূিমকা’ িশেরানােম eকিট নতুন aধয্ায়o সংেযািজত হেয়েছ e সংsরেণ। eর ফেল
পুsকিটর েসৗকাযর্ o আকষর্ণ বৃিd েপেয়েছ বhgেণ। আমােদর দৃঢ় িব াস, পুsকিটর e সংsরণo পাঠক সমােজ সমাদৃত
হেব িবপুল ভােব।

iসলামী আেnালন o তার aননয্ ৈবিশ য্
iসলাম তথা হযরত মুহাmদ (সা:)-eর পয়গাম dিনয়ার eক িবরাট সংsারমূলক আেnালন। সৃি র আিদকাল েথেক
িবিভn যুেগ, িবিভn েদেশ েখাদা-েpিরত নবীগণ ei eকi আেnালেনর পয়গাম িনেয় eেসেছন। e েকবল eকিট
আধয্ািtক আেnালনi নয়, বরং eিট মানব জীবেনর pিতিট িদক o িবভােগ পিরবয্াp eক aভূতপূবর্ সংsার আেnালন।
eিট eকাধাের আধয্ািtক, ৈনিতক, সামািজক, aথর্নীিতক iতয্ািদ সকল ৈবিশে র aিধকাির eকিট বয্াপক o সবর্াtক
আেnালন।মানব জীবেনর েকান িদকi e আেnালেনর গ ী-বিহভূত
র্ নয়।

iসলামী আেnালেনর grt
dিনয়ার সংsারমূলক বা িবpবাtক আেnালন বhবারi দানা েবেধ uেঠেছ;িকnt iসলামী আেnালন তার িনজs বয্াপকতা
eবং aননয্ ৈবিশে য্র দrণ aনয্ানয্ সকল আেnালেনর েচেয় ে েtর aিধকারী।e আেnালেনর সােথ িকছুটা pাথিমক
পিরচয় ঘটেলi েলাকেদর মেন p জােগ :িকভােব e আেnালন uিtত হেয়িছল ?eর pবতর্ক িকভােব eেক েপশ
কেরিছেলন eবং তার িক pিতিkয়া হেয়িছল?িকnt e p gেলার সিঠক জবাব পাoয়া েগেল ধু ঐিতহািসক েকৗতূহলi
িনবৃত হয়না, বরং eর ফেল আমােদর মানস পেট eমন eকিট বয্াপক o পূণার্ সংsারমূলক আেnালেনর ছিব েভেস
uেঠ, যা আজেকর িদেনo মানব জীবেনর pিতিট সমসয্ার সু ু সমাধান করেত সkম।eখােনi iসলামী আেnালেনর
আসল grt িনিহত।
e আেnালন েযমন মানুষেক তার pকৃত লাভ-kিতর সিঠক তাৎপযর্ বাতেল েদয়,েতমিন তার মৃতয্ু পরবতর্ী aনn জীবেনর
িনগূঢ় তtto সবার সামেন uেnাচন কের েদয়।ফেল pিতিট জিটল o dঃসমােধয় সমসয্া েথেকi মানুষ িচরতের মুিk লাভ
করেত পাের। বstত iসলামী আেnালেনর eসব ৈবিশ য্ eেক ঘিন আেলােক পযর্েবkণ o uপলিb করবার eবং eর
সmর্েক utািপত দািবgেলার সতয্তা িনrপেণর জেনয্ pিতিট েকৗতূহলী মনেক aনুpািণত কের।
iসলামী আেnালনেক জানবার o বুঝবার জেনয্e পযর্n aেনক বi-পুsকi েলখা হেয়েছ eবং আগামীেতo েলখা হেত
থাকেব। eসব বi-পুsেকর সাহােযয্ iসলামী আেnালন সmর্েক েবশ পির ার eকিট ধারণাo করা চেল,সেnহ েনi।িকn
pদীপ েথেক েযমন আেলাকরি eবং ফুল েথেক েখাশবুেক িবিcn করা চেল না, েতমিন e জেনয্i যখন iসলামী
আেnালেনর কথা uেঠ, তখন মানুষ sভাবতi eর আhায়ক হযরত মুহাmদ (সাঃ)-eর জীবনচিরত eবং eর pধান uৎস
আল-কুরআেনর বয্াখয্া-িবে ষণ জানবার জেনয্ uৎসুক হেয় uেঠ। e ঔৎসুকয্ খুবi sাভািবক।

iসলামী আেnালেনর ৈবিশ য্
eকথা সবর্জনিবিদত েয, মানুেষর ৈনিতক জীবেনর সংেশাধন, তার kিতকর বৃিtgেলার aপেনাদন eবং জীবনেক
সিঠকভােব কািময়াব কের তুলবার uপেযাগী eকিট পূণার্ জীবন পdিত uপsাপনi হেc মানবতার pিত সবেচেয় পিবt
eবং eটাi হেc তার সবেচেয় েসরা েখদমত।ei uেdেশয্i dিনয়ার aসংখয্ মানুষ িনজ িনজ পেথ কাজ কের
েগেছন।িকnt e ধরেণর সংsারমূলক কাজ যঁারা কেরেছন, তঁারা মানব জীবেনর কেয়কিট মাt েktেকi ধু েবেছ
িনেয়েছন eবং তার আoতাধীেন েথেকi যতদূর সmব কাজ কের েগেছন।েকu আধয্ািtক o ৈনিতক িদকেক িনেজর
কমর্কা েক সীমাবd েরেখেছন রাজনীিত o রা বয্বsার সংেশাধেনর মেধয্।িকnt মানব জীবেনর pিতিট িদক o িবভােগর
সুষম পুনিবর্নয্াস o পুনগর্ঠেনর েচ া কেরেছন eমন পূণার্ সংsারবাদী eকমাt েখাদা-েpিরত নবীগণেকi বলা েযেত
পাের।
মানব জািতর pিত িব s ার সবেচেয় বড় aনুgহ ei েয, তার েpিরত সবর্েশষ o সবর্ে নবী হযরত মুহাmদ (সাঃ) eর
দাoয়াত o জীবন-চিরত েক িতিন aতুলনীয়ভােব সুরিkত েরেখেছন।বstত ei মহামানেবর জীবনী eমন িনভুল
র্ ভােব
িলিপবd করা হেয়েছ েয, dিনয়ার aনয্ েকান মহাপুrেষর জীবনী িকংবা েকান ঐিতহািসক দিলেলর িলিপবdকরেণi
eতখািন সতকর্তা aবলmেনর দািব করা েযেত পাের না।পরn বয্াপকতার িদক িদেয় eর pধান ৈবিশ য্ ei েয, eেত

হযরত (সা )-eর কথাবাতর্া, কাজ-কমর্ জীবন-ধারা, আকার-আকৃিত, uঠা-বসা চলন-বলন, েলন-েদন, আচার-বয্বহার,
eমনিক খাoয়া পরা, শয়ন-জাগরণ eবং হািস-তামাসার নয্ায় সামানয্ িবষয়gেলা পযর্n সুরিkত রাখা হেয়েছ। েমাটকথা,
আজ েথেক মাt কেয়ক েশা বছর আেগকার িবিশ েলাকেদর সmেকর্o েয খুিঁ টনািট তথয্ জানা সmবপর নয়, হযরত
মুহাmদ (স) সmেকর্ pায় েদড় হাজার বছর পেরo েসgেলা িনভুর্লভেব জানা েযেত পাের।
হযরত মুহাmদ(স)-eর জীবন-চিরত পযর্ােলাচনা করার আেগ eর আর eকিট ৈবিশে য্র pিত আমােদর লkয্ রাখা
দরকার।তাহেলা ei েয, েকান কাজিট কতখািন grtপূণর্ তা েকবল েসi কােজর পািরপাি ক
র্ aবsার েpিkেত aনুধাবণ
করা চেল। কারণ pায়শi েদখা যায় েয, aনুকল
ূ পিরেবেশ েয সব আেnালন drতেবেগ eিগেয় চেল,pিতকূল পিরেবেশ
েসgেলাi আবার িsিমত হেয় পেড়।তাi সাধারণ আেnালনgেলার েkেt েদখা যায় েয,েসgেলােক gহণ করার জেনয্
আেগ েথেকi েলাকেদর েভতর যথারীিত pstিত চলেত থােক।aত:পর েকান িদক েথেক হঠাৎ েকu আেnালন r
করেলi েলােকরা sত:sূতভ
র্ ােব তার pিত সহানুভূিত জানােত থােক eবং eর ফেল আেnালনo sাভািবকভােব eিগেয়
চেল।দৃ াn িহসােব dিনয়ার আজাদী আেnালনgেলার কথা uেlখ করা েযেত পাের।মানুষ sভাবতi িবেদশী শাসকেদর
জুলমু -পীড়েন aিত হেয় oেঠ eবং মেন মেন তার pিত kুb হেত থােক।aত:পর েকান সাহসী বয্িk যিদ pকাশয্ভােব
আজাদীর দািব utাপন কের,তাহেল িবপদ-মুিসবেতর ভেয় মুি েময় েলাক তার সহগামী হেলo েদেশর সাধারণ মানুষ তার
pিত সহানুভিূ তশীল না হেয় পাের না।aথর্ৈনিতক আেnালনgেলার aবsাo িঠক eirপ। kমাগত d:খ-েkশ eবং
aথর্গৃ নু বয্িkেদর েশাষণ-পীড়েন েলােকরা sভাবi erপ আেnালেনর জেনয্ psত হেত থােক।eমতাবsায় aথর্ৈনিতক
িবিধ-বয্বsার সংেশাধন eবংমানুেষর dঃখ-dগর্িত েমাচেনর নােম েদেশর েকাথাo যিদ েকােনা িবpবাtক আেnালন মাথা
তুেল দঁাড়ায়, তাহেল েলােকরা sভাবতi তার pিত আকৃ হেয় পেড়।িকnt eর িবপরীত -সmূণর্ pিতকূল পিরেবেশ uিtত
eকিট আেnালেনর কথা েভেব েদখা েযেত পাের।দৃ ান- িহসােব বলা যায়, েকােনা ug মূিতর্পূজারী জািতর সামেন েকােনা
বয্িk যিদ মূিতর্পূজােক েনহাত eকিট aনথর্ক o বােজ কাজ বেল েঘাষণা কের, তাহেল তার oপর কী িবপদ-মুিসবত েনেম
আসেত পাের, eকটু েভেব েদখা দরকার।
বstত iসলামী আেnালেনর আhায়ক হযরত মুহাmদ(স) কী pিতকূল পিরেবেশ তার কাজ r কেরিছেলন, তা s ত
সামেন না থাকেল তার কােজর grt eবং তার িবশালতা uপলিb করা িকছুেতi সmবপর হেব না। e কারেণi তার
জীবনচিরত আেলাচনার পূেবর্ তৎকালীন আরব জাহান তথা সারা dিনয়ার সািবর্ক aবsার oপর িকছুটা আেলাকপাত করা
দরকার।

iসলামী আেnালেনর pাkােল dিনয়ার aবsা
iসলাম মানুেষর কােছ েয দাoয়াত েপশ কেরেছ, তার সবেচেয় grtপূণর্ বুিনয়াদ হেc তাoহীদ। িকnt ei তাoহীেদর
আেলা েথেকi তখনকার আরব uপdীপ তথা সমg dিনয়া িছল বি ত।তৎকালীন মানুেষর মেন তাoহীদ সmেকর্ সিঠক
েকান ধারণাi বতর্মান িছল না।e কথা সিতয্ েয হযরত মুহাmদ (স) eর আেগo েখাদার aসংখয্ নবী dিনয়ায় eেসেছন
eবং pিতিট মানব সমােজর কােছi তারা তাoহীেদর পয়গাম েপশ কেরেছন।িকnt মানুেষর dভর্াগয্ ei েয, কালkেম ei
মহান িশkা িবsৃত হেয় েস িনেজরi icা-pবৃিtর দাসেt িলp হেয় পেড় eবং তার ফেল চnd-সূযর্, gহ-uপgহ,েদবেদবী, নদী-সমুd, পাহপড়-পবর্ত, িjন-েফেরশতা, মানুষ-প iতয্াকার aেনক বstেক িনেজর uপাসয্ বা মাবুেদর মেধয্
শািমল কের েনয়।eভােব মানুষ e েখাদার িনি ত বেnগীর পিরবেতর্ aসংখয্ মাবুেদর বেnগীর আবেতর্ জিড়েয় পেড়।
রাজৈনিতক িদক েথেক তখন পারসয্ o েরাম ei dিট grtপূণর্ শিk বতর্মান িছেলা । পারেসয্র ধমর্মত িছেলা aিgপূজা
(মাজুিসয়াত) । eর pিতপিt িছেলা iরাক েথেক ভারেতর সীমানা পযর্n িবsৃত। আর েরােমর ধমর্ িছেলা
ি বাদ(ঈসাiয়াত)।eিট েগাটা iuেরাপ ,eিশয়া o আি কােক পিরেব ন কের িছেলা। e dিট বৃহৎ শিk ছাড়া ধমর্ীয় িদক
েথেক ihদী o িহnু ধেমর্র িকছুটা grt িছেলা। eরা pেতয্েকi িনজ িনজ eলাকায় সভয্তার দািব করত।

aিgপূজা ছাড়া পারেসয্ (iরােন) নktপূজারo বয্াপক pচলন িছেলা। েসi সে রাজা-বাদশা o আিমর-oমরাগণ o
িবিভn েkেt pজােদর েখাদা o েদবতার আসেন aিধি ত িছেলা। তােদরেক যথারীিত িসজদা করা হত eবং তােদর
েখাদায়ীর pশিsমূলক সংগীত পিরেবশন করা হত।েমাট কথা,সারা dিনয়া েথেকi তাoহীেদর ধারণা িবদায় িনেয়িছেলা।

েরাম সাmাজয্
gীেসর পতেনর পর েরাম সাmাজয্েকi তখন dিনয়ার সবেচেয় েসরা শিk বেল িবেবচনা করা হত। িকnt ঈসায়ী ষ
শতেকর েশষভােগ ei বৃহৎ সাmাজয্i aধঃপতেনর েশষ pােn eেস uপনীত হয়। রা -সরকােরর aবয্াবsা,শtrর
ভয়,aভয্nরীন aশািn ,ৈনিতকতার িবলুিp, িবলািসতার আিতশযয্-eক কথায় তখন eমন েকান d ৃিত িছেলা না ,যা
েলােকেদর মেধয্ aনুpেবশ কেরিন। ধমর্ীয় িদক েথেক েতা িকছু েলাক নkt o েদবতার কিlত মূিতর পূজা-uপাসনায়
িলp িছেলাi;িকnt যারা ঈসার ধেমর্র aনুসারী বেল িনেজেদর দািব করত, তারাo তাoহীেদর ভাবধারা েথেক সmূণর্ িবচুয্ত
হেয় পেড়িছেলা। তারা হযরত ঈসা(আঃ) o মিরয়েমর েখাদায়ী মযর্াদায় িব াসী িছেলা। পরn তারা aসংখয্ ধমর্ীয় িফকর্ায়
িবভk হেয় পেড়িছেলা eবং পরsর লড়াi-ঝগড়ায় িলp থাকেতা। তােদর মেধয্ কবর পূজার বয্াপক pচলন িছেলা।
পাdীেদর তারা িসজদা করত। েপাপ o িবিভn পযর্ােয়র ধমর্ীয় পদািধকারীগণ বাদশাহী,eমনিক েকান েকান েkেt েখাদায়ী
kমতা পযর্n করায়t কের েরেখিছেলা। হারাম o হালােলর মাপকাঠী তােদর হােতi িনবd িছেলা। তােদর কথােক
‘েখাদায়ী আiন’ বেল গণয্ করা হত। পাশাপািশ সংসারতয্াগ বা সnয্াস bতেক ধািমর্কতার ucাদশর্ বেল মেন করা হেতা
eবং সকল pকার আরাম আেয়শ েথেক েদহেক মুk রাখাi ে iবাদত বেল িবেবিচত হেতা।

ভারতবষর্
ধমর্ীয় িদক েথেক ভারেত তখন‘েপৗরািণক যুগ’ িবদয্মান িছেলা। ভারেতর ধমর্ীয় iিতহােস ei যুগিটেক সবেচেয় anকার
যুগ বেল গণয্ করা হয়। কারণ e যুেগ bাhণয্বাদ পুনরায় pভাবশালী হেয় uেঠিছেলা eবং েবৗdেদরেক pায় িনমূল
র্ কের
েদয়া হেয়িছেলা। e যুেগ িশেকর্র চচর্া মাtািতিরk রকেম েবেড় িগেয়িছেলা। েদবতােদর সংখয্া বাড়েত বাড়েত 33 েকািট
পযর্n েপঁৗেছিছেলা। কিথত আেছ েয,ৈবিদক যুেগ েকান মূিতর্ পূজার pচলন িছলনা। িকnt e যুেগ মূিতর্পজ
ূ ার বয্াপক pচলন
ঘেটিছেলা। মিnেরর পুেরািহতগণ aৈনিতকতার eক জীবn pতীক। সরল pাণ েলােকেদর েশাষাণ o লুnন করাi িছল
তােদর pধান কাজ। েস যুেগ বণর্বাদ বা জািতেভদ pথার ৈবষময্ চরেম েপৗেছিছল। eর ফেল সামািজক শৃংখলা o
বয্াবsাপনা ংস হেয়িছল। সমাজপিতেদর েখয়াল-খুিশ মেতা আiন কানুন ৈতির কের েনয়া হেয়িছল িবচার iনসাফেক
সmূণর্rেপ হতয্া করা হেয়িছল। বংশ-েগােtর দৃি েত েলােকেদর মযর্াদা িনrপন করা হেতা। সাধারেণয্ মদপােনর বয্াপক
pচলন ঘেটিছেলা। তেব েখাদা pািpর জনয্ বন-জ ল o পাহাড়-পবর্েত জীবন কাটােনা েক aপিরহাযর্ মেন করা হেতা।
কুসংsার o ংসাtক িচnাধারা চরেম েপৗেছিছেলা। ভূত েpত , ভা ভ গণন e ভিবষয্ৎ কথেন িব াস েগাটা মানব
জীবনেক আcn কের েরেখিছেলা। েয েকান adুত িজিনসেকi ‘েখাদা’ বেল গণয্ করা হেতা। েয েকান asাভািবক বstর
সামেন মাথা নত করাi ধমর্ীয় কাজ বেল িবেবিচত হেতা। েদব-েদবী o মূিতর্র সংখয্া গণনা েতা দূেরর কথা , তা আnাজ
aনুমােনরo সীমা aিতkম কেরিছেলা। পূজািরণী o েদবেদবীেদর ৈনিতক চিরt aতয্n লjাকর aবsায় uপনীত
হেয়িছেলা। ধেমর্র নােম সকল pকার d মর্ o aৈনিতকতােক সমর্থন েদয়া হেতা। eক eক জন নারী eকািধক পুrষেক
sামীrেপ gহণ করেতা। িবধবা নারীেক আiেনর বেল সকল pকার সুখ সেmাগ েথেক জীবনভর বি ত কের রাখা হেতা।
ei ধরেনর জুলমু মূলক সমাজরীিতর ফেল জীবন- নারী তার মৃত sামীর jলন- িচতায় ঝঁাপ িদেয় মৃতয্ু বরণ করেত পযর্n
sীকৃত হেতা। যুেd েহের যাবার ভেয় বাপ,ভাi o sামী তােদর কনয্া , ভিg o stীেক sহেs হতয্া কের েফলেতা eবং eেত
তারা aতয্n গবর্েবাধ করেতা। নg নারী o নg পুrেষর পূজা করােক পূেণয্র কাজ বেল গণয্ করেতা। পূজা পাবর্ণ uপলেk
মদয্পান কের তারা েনশায় চুর হেয় েযত। েমাdাকথা, ধমর্াচরণ, ৈনিতকতা o সামািজকতার িদক িদেয় েখাদার ei ভূখnিট
শয়তােনর eক িনকৃ লীলাভূিমেত পিরণত হেয়িছেলা।

ihদী
আlাহর dীেনর aনুসারী িহেসেব েকােনা সংsার-সংেশাধন যিদ pতয্াশা করা েযেতা, তাহেল ihদীেদর কাছ েথেকi করা
েযেত পারেতা। িকnt তােদর aবsাo তখন aধঃপতেনর চরম সীমায় েপৗেছ িগেয়িছেলা। তারা তােদর দীঘর্ iিতহােস eমন
সব grতর aপরাধ কেরেছ েয, তােদর পেk েকােনা সংsার মূলক কাজ করাi সmব িছেলা না। তােদর মানিসক aবsা
aতয্ন- েশাচনীয় আকার ধারণ কেরিছেলা। ফেল তােদর েভতর েকােনা নবীর আগমন ঘটেল তঁার কথা নেত পযর্n তারা
pstত িছেলা না। eজেনয্ কেতা নবীেক েয তারা হতয্া কেরেছ তার iয়tা েনi। তারা erপ াn ধারণায় িনমিjত িছেলা

েয, েখাদার সােথ তােদর eকিট িবেশষ সmকর্ রেয়েছ ; সুতরাং েকােনা aপরােধর জেনয্i িতিন তােদর শািs েদেবন না।
তারা e-o ধারণা করেতা েয, েবেহেsর সকল সুখ-সেmাগ ধু তােদর জেনয্i িনিdর্ কের রাখা হেয়েছ।নবুয়য্াত o
িরসালাতেক তারা িনেজেদর মীরাসী সmিt বেল মেন করেতা। তােদর আেলম সমাজ dিনয়া-পুজা o যুগ-িব ািnেত
চরমভােব িলp হেয় পেড়িছেলা। িবtশালী o শাসক সmpদােয়র মেনাতুি র জেনয্ সবসময় তারা ধমর্ীয়িবিধ-িবধােন hাসবৃিd করেত থাকেতা। েখাদায়ী িবধান সমূেহর মেধয্ েযgেলা aেপkাকৃত সহজতর eবং তােদর মিজর্ মািফক,েস gেলাi
তারা aনুসরণ করেতা;পkাnের েযgেলা কিঠন o aপছnনীয় ,েসgেলা aবলীলাkেম বজর্ন করেতা।
পরsর যুd-িবgহ o খুন খারাবী করা তৎকালীন ihদীেদর eকটা সাধারণ বয্াপাের পিরণত হেয়িছেলা। ধন-মােলর
লালসা তােদরেক সীমাহীনভােব an কের তুেলিছেলা eবং eিদক েথেক িকছুমাt kিত হেত পাের, eমন েকান কাজ
করেতi তারা pstত িছেলা না। eর ফেল তােদর ৈনিতক চিরt aতয্n দূবর্ল হেয় পেড়িছল। তােদর েভতের মুশিরকেদর
ূ াo pভাব িবsার কেরিছল। যাd-েটানা,তািবজ-তুমার, আমল-তদবীর iতয্ািদ aসংখয্ pকার কুpথা তােদর
মত মূিতর্পজ
মেধয্ ঢুেক পেড়িছেলা eবং তoহীেদর সিঠক ধারণােক তা িনি h কের িদেয়িছেলা। eমন িক,যখন আlাহর েশষ নবী
তoহীেদর সিঠক দাoয়াত েপশ কেরন। তখন ei ihদীরাi মুসলমানেদর েচেয় আরব মুশিরকেদরেক utম বেল েঘাষণা
কেরন।

আরব েদেশর aবsা
dিনয়ার ধমর্ীয় o রাজৈনিতক aবsা পযর্ােলাচনার পর eবার েখাদ আরব েদেশর pিত আমরা দৃি পাত করেবা। কারণ, ei
grtপূণর্ ভূ-খে i আlাহর সবর্েশষ o সবর্ে নবী তার আেnালেনর সূtপাত কেরন eবং eখানকার পিরিsিতi তােক
সবর্pথম মুকােবলা করেত হয়।
আরেবর eকিট িবরাট aংশ- েকারা uপতয্কা, খায়বার o িফদােক তখন েবিশর ভাগ বািসnাi িছল ihদী। েখাদ মদীনায়
পযর্n ihদীেদর আিদপতয্ কােয়ম িছল। বাকী সারা েদেশ েপৗtিলক রীিত-েরoয়াজ pচিলত িছল। েলােকরা মূিত,পাথর
,নkt,েফেরশতা, িjন pভৃিতর পূজা-uপাসনা করেতা ।aবশয্ eক আlাহর ধারণা তখনo িকছুটা বতর্মান িছল। তেব তা
ধু ei পযর্n েয, েলােকরা তােক েখাদােদর েখাদা বা ‘সবচাiেত বড় েখাদা’ বেল মেন করত। আর ei আিকদাo eতটা
dবর্ল িছল েয কাযর্ত তারা িনেজেদর মনগড়া েছাটখােটা েখাদাgেলার পূজা uপাসনায়i িলp থাকেতা। তারা িব াস করেতা
েয, মানুেষর ৈদনিnন জীবেন ei সব েছাট খােটা েখাদার pভাবi কাযর্কর হেয় থােক। তাi বাsব েkেt তারা egেলরi
পূজা uপাসনা করেতা। eেদর নােমi মানত মানেতা o কুরবানী করেতা eবং eেদর কােছi িনজ িনজ বাসনা পূরেণর
আেবদন জানােতা। তারা eo ধারণা করেতা eসব েছাট খােটা েখাদােক সn করেলi আlাহ তােদর pিত সn হেবন।
e াn েলােকরা েফেরsতােদরেক েখাদার পুt কনয্া বেল আখয্া িদত। jীনেদর েক েখাদার ঘিন বnু eবং েখাদায়ীর
aনয্তম শিরকদার বেল ধারণা করেতা eবং ei কারেণ তারা তােদর পূজা-uপাসনা করেতা, তােদর কােছ সাহাযয্ কামনা
করেতা। েয সব শিkেক eরা েখাদায়ীর শিরকদার বেল মেন করেতা, তােদর মূিতর্ বািনেয় যথারীিত পূজা-uপাসনাo
করেতা। মূিতর্ পূজার eেতাটা বয্াপক pচলন ঘেটিছল েয, েকাথাo েকান সুnর পাথর খn দৃি েগাচর হেলi তারা তার
পূজা-uপাসনা শূr কের িদত। eমনিক, eকাni িকছু না পাoয়া েগেল মািটর eকটা stপ বািনেয় তার uপর িকছুটা ছাগdg িছিটেয় িদত eবং তার চারিদক pদিkণ করেতা।
েমাট কথা, পূজা-uপাসনার জনয্ আরবরা aসংখয্ pকার মূিতর্ িনমর্ান কের িনেয়িছল। eসকল মূিতর্র পাশাপািশ তারা gহ
নkেtরo পূজা করেতা। িবিভn েগােtর েলােকরা িবিভn নkেtর পূজা করেতা। eর িভতর সূযর্ o চেndর পূজাi সবেচেয়
grtপূণর্ িছল। তারা িjন-পরী eবং ভূত-েpেতরo পূজা করেতা। eেদর সmেকর্ নানা pকার adূত কথা তােদর মেধয্
pচিলত িছল। eছাড়া মুশিরক জািত gেলার মেধয্ আর েয সব কুসংsােরর pচলন েদখা যায়,েসসব o eেদর মেধয্
বতর্মান িছল।
eেহন ধমর্ীয় িবকৃিতর সােথ সােথ পারsািরক লড়াi-ঝগড়া আরবেদর মেধয্ eকটা সাধারণ বয্াপাের পিরণত হেয়িছল।
মামুিল িবষয়ািদ িনেয় তােদর মেধয্ যুd-িবgহ r হেয় েযেতা eবং বংশ পরmরায় তার েজর চলেত থাকেতা। জুয়ােখলা
o মদয্পােন তারা eতটা aভয্s হেয় পেড়িছল েয, তখনকার িদেন আর েকান জািতi সmবত তােদর সমকk িছল

না।মেদর pশিs eবং তার সােথ সংি d মর্gেলা pসংসায় তােদর কাবয্-সািহতয্ পূণর্ হেয় িগেয়িছল। eছাড়া সুদী
কারবার,লুটপাট,েচৗযর্বৃিt,নৃশংসতা রkপাত, বয্িভচার, eবং e জাতীয় aনয্ানয্ d মর্ তােদরেক pায় মানবrিপ প েত
পিরণত কেরিছল।আপন কনয্া সnানেক তারা aপয়া েভেব জীবn দাফন করেতা। িনলর্j আচরেণ তারা eতদূর পযর্n
েপঁৗেছিছল েয, পুrষ o নারীর eকেt নgাবsায় কাবা শরীফ তoয়াফ করােক তারা ধমর্ীয় কাজ বেল িবেবচনা করেতা।
েমাটকথা,ধমর্ীয়,ৈনিতক,সামািজক,o রাজৈনিতক জীবেন তখনকার আরব ভূিম aধঃপতেনর চরম সীমায় uপনীত হেয়িছল।

iসলামী আেnালেনর জেনয্ আরব েদেশর িবেশষt
আরব uপdীপ তথা সমg িব বয্াপী ei েঘার aমািনশার aবসান ঘিটেয আlাহর পথ বাnােদরেক তারi মেনানীত
পেথ চািলত করার জেনয্ eকিট ভ pভােতর েয eকাn pেয়াজন হেয় পেড়িছল, eেত েকান সেnহ েনi। িকnt ei ভ
pভাতিটর সূচনার জেনয্ আlাহ তা’আলা সারা dিনয়ার মেধয্ আরব েদশেক েকন মেনানীত করেলন, pস ত ei কথািটo
আমােদর েভেব েদখা দরকার।
আlাহ তা’আলা হযরত মুহাmদ(স)- েক সারা dিনয়ার জেনয্ েহদায়াত o িদক-িনেদর্শনা সবর্েশষ পয়গামসহ পাঠােনার
জেনয্ মেনানীত কেরিছেলন। সুতরাং তার দাoয়াত সমg dিনয়ায়i pচািরত হবার pেয়াজন িছল। s তi েবাঝা যায় েয,
ei িবরাট কােজর জেনয্ েকান eক বয্িkর জীবন-কালi যেথ হেত পাের না।eর জেনয্ pেয়াজন িছল :আlাহর নবী তার
িনেজর জীবdশায়i সৎ o পুণয্বান েলাকেদর eমন eকিট দল ৈতির কের যােবন, যারা তার িতেরাধােনর পরo তার
িমশনেক aবয্াহত রাখেবন। আর ei grtপূণর্ কােজর জেনয্ েয ধরেনর িবেশষt o gণাবরীর pেয়াজন িছল, তা eকমাt
আরব aিধবাসীেদর মেধয্i সবেচেয় েবিশ unত মােনর eবং িবপুল পিরমােন পাoয়া েযত । uপরn আরেবর েভৗেগািলক
aবsানেক dিনয়ার জনবসিতপূণর্ eলাকার pায় েকndsল বলা চেল। eসব কারেণ eখান েথেকi নবীজীর দাoয়াত
চারিদেক pচার করা সবিদক েথেকi সুিবধাজনক িছল।
eছাড়া আরবী ভাষারo eকিট aতুলনীয় িবেশষt িছল। েকান grtপূণর্ িবষয়েক ei ভাষায় যতটা সহেজ o hদয়gাহী
কের েপশ করা েযেতা, dিনয়ার aনয্ েকান ভাষায় তা সmবপর িছল না। সেবর্াপির, আরবেদর eকটা বেড়া েসৗভাগয্ িছল
েয, তারা েকােনা িবেদিশ শিkর শাসনাধীন িছল না। েগালামীর aিভশােপ মানুেষর িচnা o মানিসকতার েয িনদাrণ
aধঃগিত সূিচত eবং unত মানবীয় gণাবলীরo aপমৃতয্ু ঘেট,আরবরা েস সব েদাষ েথেক সmূণর্ মুk িছল। তােদর
চারিদেক পারসয্ o েরােমর নয্ায় িবরাট dিট শিkর রাজt কােয়ম িছল; িকnt তােদর েকui আরবেদর েক েগালামীর
শৃ েল আবd করেত পােরিন ।তারা িছল dধর্ষর্ pকৃিতর বীর জািত; িবপদ-আপদেক তারা েকােনািদন পেরায়া করেতা না।
তারা িছল sভাবগত বীযর্বান;যুd-িবgহেক তারা মেন করেতাeকটা েখল-তামাসা মাt । তারা িছল aটল সংকl আর sc
িদেলর aিধকারী। েয কথা তােদর মেন জাগেতা,তা-i তারা মুেখ pকাশ করেতা। েগালাম o িনেবর্াধ জািতসমূেহর
কাপুrষতা o কপট মেনাবৃিtর aিভশাপ েথেক তারা িছল সmূণর্ মুk। তােদর কা jান,িবেবক-বুিdo েমধা-pিতভা িছল
unত মােনর। সূkািতসূk কথাo তারা aিত সহেজ uপলিb করেত পারেতা। তােদর sরণ শিk িছল aতয্n pখর;
eেkেt সমকালীন dিনয়ার েকােনা জািতi তােদর সমকk িছল না।তারা িছল uদারpাণ, sাবলmী o আt-মযর্াদা সmূণর্
জািত। কেরা কােছ মাথা নত করেত তারা আেদৗ aভয্s িছল না। সেবর্াপির, মrভূিমর কেঠার জীবন-যাtায় তারা হেয়
oেঠিছল িনেরট বাsববাদী মানুষ। েকান িবেশষ পয়গাম কবুল করার পর বেস বেস তার pশিs কীতর্ন করা তােদর পেk
সmব িছল না;বরং েস পয়গামেক িনেয় তারা মাথা তুেল দঁাড়ােতা eবং তার িপছেন তােদর সমg শিk-সামথর্য্ িনেয়ািজত
করেতা।

আরবেদর সংেশাধেনর পেথ বাধা
আরব েদেশর েভৗেগািলক aবsান, তার শিkশালী ভাষা eবং তার বািসnােদর eসব ৈবিশে য্র কারেণi আlাহ তা’আলা
তঁার সবর্েশষ নবীেক ei জািতর মেধয্ েpরণ করার িসdাn কেরন, সেnহ েনi।িকnt ei adূত কoম েক সংেশাধন
করেত িগেয় েখাদ হযরত মুহাm্দ (স)-েক েয বাধা-িবপিtর সmুখীন হেত হয়, তার grto েকােনা িদক িদেয় কম িছল
না। আেগi বেলিছ, েকােনা কােজর সিঠক মূলয্ায়ন করেত হেল েস কাজিটর চারিদেকর aবsা o পিরেবেশর কথা িবচার
করা pেয়াজন ।ei দৃি েত িবচার করেল আরব ভূিমর েসi ঘনেঘার anকার যুেগ e iসলামী আেnালেনর সূচনা o তার

সাফলয্েক iিতহােসর eক নিজরিবহীন কীিতর্ বেল aিভিহত করেত হয়। আর eকারেণi আরবেদর নয্ায় eকিট adূত
জািতেক dিনয়ার েনতৃেtর uপেযাগী কের গেড় তুলেত িগেয় হযরত মুহাmদ(স)-েক েয সীমাহীন বাধা-িবপিt aিতkম
করেত হেয়েছ, তােকo eকটা aেলৗিকক বয্াপার ছাড়া আরা িকছুi বলা চেল না।
কােজi আরবেদর ei ৈবিশে য্gেলা েয পযর্n সামেন না রাখা হেব, েস পযর্n হযরত মুহামামদ(স)- eর েনতৃেt
সmািদত িবশাল সংsার কাযর্েক িকছুেতi uপলিb করা যােব না।ei কoমিটর সংেশাধেনর পেথ েয সমs জিটলতার
aসুিবধা বতর্মান িছল, তার মেধয্ সবেচেয় uেlখেযাগয্o grtপূণর্ িবষয়gেলা আমরা eখােন িববৃত করিছ। আরবরা িছল
eকটা িনেরট aিশিkত জািত।েখাদার সtা o gণাবলী সmিকর্তjান, নবুয়য্ােতর srপ o grt, oহীর তাৎপযর্, আিখরাত
সmিকর্ত ধারণা, iবাদেতর aথর্ iতয্ািদ েকােনা িবষয়i তারা oয়ািকফহাল িছল না।পরn তারা বাপ-দাদার আমল েথেকi
pচিলত রীিতনীিত o রসম েরoয়ােজর aতয্n an aনুসারী িছল eবং তা েথেক eক iি পিরমাণ দূের সরেতo pstত
িছল না। aথচ iসলােমর যাবতীয় িশkাi িছল তােদর ei ৈপিtক ধেমর্র সmূণর্ িবপরীত। aনয্িদেক িশকর্ েথেক udূত
সকল মানিসক বয্ািধi তােদর মেধয্ বতর্মান িছল। aহংকার o আtmিরতার ফেল তােদর িবেবক-বুিd হেয় পেড়িছল pায়
িনিskয়।পারsিরক লড়াi-ঝগড়া তােদর eকটা জাতীয় ৈবিশে য্ পিরণত হেয়িছল। e জেনয্ শাn মিsে o গভীরভােব
েকােনা িকছু িচnা করা তােদর পেk সহজতর িছল না।তােদর িকছু ভাবেত হেল তা যুd-িবgেহর দৃি েকাণ েথেকi
ভাবেতা, eর বাiের তােদর আর িকছু েযন ভাববারi িছল না।সাধারণভেব দসুয্বৃিt,লুটতরাজ iতয্ািদ িছল তােদর জীিবকা
িনবর্ােহর uপায়।e েথেক সহেজi আnাজ করা চেল েয,হযরত মুহাmদ(স)-eর দাoয়াত তােদর েভতর কী pিতিkয়ার
সৃি কেরিছল। িতিন যখন তােদর েক iসলােমর িদেক আhান জানান, তখন তােদর কােছ তা মেন হেয়িছল eকিট
aিভনব dেবর্াধয্ বয্াপার। তারা বাপ-দাদার আমল েথেক েয সব রসম-েরoয়াজ পালেন aভয্s, েয সব িচnা-েখয়াল তারা
মেনর মেধয্ েপাষণ কেরিছল -e দাoয়াত িছল তার সmূণর্ িবপরীত। e দাoয়ােতর মূল কথা িছল : লড়াi-ঝগড়া বn
কেরা, শািnেত বসবাস কেরা,দসুয্বৃিt o লুটতরাজ েথেক িবরত থােকা, বদভয্াস o ংসাtক িচnাধারা পিরহার কেরা,
সেবর্াপির জীিবকার জেনয্ হারাম পnা তয্াগ কেরা। s তi েবাঝা যায়,e ধরেণর eকিট সবর্াtক িবpবী পয়গামেক কবুল
করা তােদর পেk কত কিঠন বয্াপার িছল।
েমাটকথা, তৎকালীন dিনয়া aবsা, আরব েদেশর িবেশষ পিরিsিত eবং সংি জািতর sভাব-pকৃিত o ৈবিশ য্-িবেশষt
-eর েকান িজিনসi iসলামী আেnালেনর পেk aনুকল
ূ িছল না।িকnt যখন eর ফলাফল pকাশ েপেলা,তখনi s
েবাঝা েগল :
“বেjর িন িছল েসথবা িছল েস ‘সoেত হাদী’
িদল েয কঁাপােয় আরেবর মািট রাসূল সতয্বাদী।
জাগােলা েস eক নতুন লg সকেলর anের,
জাগােয় েগল েস জনতােক িচর সুিpর pাnের!
সাড়া পেড় েগল চারিদেক ei সেতয্র পয়গােম,
হেলা মুখিরত িগির-pাnর িচর সেতয্র নােম।”
বstত eটi িছল iসরামী আেnালেনর সবেচেয় বড় মু’িজজা। ei মু’িজজার কথা যখন utািপত হয়, তখন sভবতi
হযরত মুহাmদ(স)- জীবনধারা আেলাচনা eবং তার েপশকৃত পয়গামেক িনকট েথেক uপলিbকরার জেনয্ pিতিট uৎসুক
মন বয্াকুল হেয় oেঠ।পরবতর্ী aধয্ায়gেলােত ei িবষয়িট আমরা পাঠকেদর সামেন তুেল ধরবার েচ া করেবা।

জn o বালয্কাল
বংশ পিরিচিত
হযরত মুহাmদ(স)-eর সmািনত িপতার নাম আbুlাহ।িতিন ক’বার মুতাoয়াlী আবdল মুtািলেবর পুt িছেলন। তার
বংশ-পরmরা u র্ িদেক pায় ষাট পুrষ পযর্n েপঁৗেছ ibাহীম (আঃ)-তনয় হযরত iসমাঈল(আ)-eর সােথ িমিলত
হেয়েছ।তার খাnােনর নাম কুরাiশ।আরব েদেশর aনয্ানয্ খাnােনর মেধয্ eিটi পুrষানুkেম সবেচয় ে o সmািনত
খাnান বেল পিরগিণত হেয় আসেছ। আরবেদেশর iিতহােস ei খাnােনর aেনক বেড়া বেড়া মানয্-গণয্ বয্িkর নাম
েদখেত পাoয়া যায়।eেদর েভতর আদনান, নাযার, ফাহার, কালাব, কুসসী pমুেখর নাম িবেশষভােব uেlখেযাগয্। কুসসী
তার জামানায় কা’বা শরীেফর মুতাoয়াlী িছেলন ।িতিন aেনক বেড়া বেড়া sরণীয় কাজ কের েগেছন।েযমন : হাজীেদর
পািন সরবরাহ করা, তােদর েমহমানদািরর বয্বsা করা iতয্ািদ। তার পেরo তার খাnােনর েলােকরা ei সকল কাজ
আ াম িদেত থােক।eসব জনিহতকর কাজ eবং কা’বা শরীেফর মুতাoয়াlী হবার কারেণ কুরাiশরা সারা আরব েদেশ
aতীব সmািনত o grtপূণর্ খাnান িহেসেব sীকৃিত লাভ কের।সাধারণভােব আরেব লুটতরাজ, রাহাজািন iতয্াকার d ৃিত
িহেসেব sীকিত pচিলত িছল eবং e কারেণ রাsাঘাট আেদৗ িনরাপদ িছল না।িকnt কা’বা শরীেফর মযর্াদাo হাজীেদর
েখদমেতর কারেণ কুরাiশেদর কােফলার oপর কখেনা েকu হামলা করেতা না।তারা শািnপূণভ
র্ ােব িনেজেদর বয্বসােয়র
পণয্ eক জায়গা েথেক aনয্ জায়গায় িনেয় েযেত পারেতা।
আbুল মুtািলেবর দশিট(মতাnের বােরািট) পুt িছল।িকnt কুফর বা iসলােমর ৈবিশে য্র িদক িদেয় তােদর মেধয্ পঁাচ জন
মাt খয্ািত লাভ কেরন। pথম আbুlাহ, iিন হযরত(স)-eর িপতা। িdতীয়,আবু তািলব; iিন iসলাম কবুল কেরনিন
বেট,তেব িকছুকাল হযরেতর সাহাযয্ o পৃ েপাষকতা কেরেছন।তৃতীয়,হযরত হামযা(রা) eবং চতুথর্,হযরত আbাস(রা)eরা dজনi iসলােম সুশীতল ছায়ায় আ য় েনন eবংiসলােমর iিতহােস aতীব uc মযর্াদা লাভ কেরন।আর প ম হেc
আবু লাহাব;iসলােমর pিত ৈবিরতার কারেণ iিতহােস যার নাম সবেচেয় uেlখেযাগয্। কুরাiশেদর eকিট েগােtর নাম
হেc জাহারা। ei েগােtর oহাব িবন আবdল মানােফর কনয্া আিমনার সে আবdlাহর িববাহ হয়। সমg কুরাiশ
খাnােনর েভতর iিন eকজন িবিশ মিহলা িছেলন।িববাহকােল আবdlাহর বয়স িছল মাt সেতেরা বছর।িবেয়র পর
খাnানী রীিত aনুযায়ী িতিন িতন িদন রালেয় aবsান কেরন।aতঃপর বয্বসায় uপলেk িসিরয়া গমন কেরন। িফরবার
পেথ মিদনা পযর্n েপঁৗেছi িতিন aসুs হেয় পেড়ন eবং েসখােনi iেnকাল কেরন। ঐ সময় আিমনা anঃসttা িছেলন।

জn তািরখ
ঈসায়ী 571 সােলর 20 eিpল মুতােবক 9 রিবuল আoয়াল েসামবােরর সুবেহ সািদক।ei sরণীয় মুহেূ তর্ রহমেত
iলাহীর ফয়সালা মুতােবক েসi মহান বয্িkt জn gহণ করেলন,সারা dিনয়া েথেক জািহিলয়ােতর anকার িবদূিরত কের
েহদােয়েতর আেলায় েগাটা মানবতােক udািসত করার জেনয্ যার আিবভর্াব িছর eকাn aপিরহাযর্ eবং িযিন িছেলন
িকয়ামত পযর্n ei dিনয়ায় বসবাসকারী সমg মানুেষর pিত িব pভুর পরম আিশর্বাদ srপ।জেnর আেগi ei
মহামানেবর িপতার iেnকাল হেয়িছল। তাi দাদা আবdল মুtািলব eর নাম রাখেলন মুহাmদ(স)।

ৈশশেব লালন-পালন
সবর্pথম হযরত(স)- eর েsহময়ী জননী আিমনা তােক dধ পান করান। d-িতন িদন পর আবু লাহােবর বঁাদী সাoিবয়াo
তােক sনয্ দান কেরন। েস জামানার েরoয়াজ aনুযায়ী শহেরর সmান- েলােকরা তােদর সnান-সnিতেক dধ পান করােনা
eবং তােদর লালন -পালেনর জনয্ gামা েল পািঠেয় িদেতন।েসখানকার েখালা আেলা-হাoয়ায় তােদর sাsয্ ভােলা হেব
eবং তারা িব d আরবী ভাষা িশখেত পারেব বেল তারা মেন করেতন।েকনা, আরেবর শহরা েলর তুলনায় gামা েলর
ভাষা aিধকতর িব d বেল ধারণা করা হেতা।ei িনয়ম aনুযায়ী gােমর েমেয়রা শহের eেস বেড়া বেড়া aিভজাত
পিরবােরর সnানেদর লালন- পালেনর জেনয্ সে িনেয় েযেতা।তাi হযরত(স)-eর জেnর কেয়ক িদন পরi হাoয়ােযন
েগােtর কিতপয় মিহলা িশ র সnােন মkায় আগমন কেরন।eেদর হািলমা সা’িদয়া নাmী eক মিহলাo িছেলন। ei
ভাগয্বতী মিহলা aপর েকান বেড়া েলােকর িশ না েপেয় েশষ পযর্n আিমনার iয়ািতম িশ সnানেক িনেয় িফের েযেত
বাধয্ হন।

d’বছর পর আিমনা তঁার িশ পুtেক েফরত িনেয় আেসন । eর িকছুিদন পর মkায় মহামারী িবsার লাভ করেলা। তাi
আিমনা তােক আবার gােম পািঠেয় িদেলন ।েসখােন িতিন ছয় বছর পযর্n aিতবািহত কেরন ।
হযরত (স)- eর বয়স যখন ছ’ বছর, তখন আিমনা তােক িনেয় মিদনায় গমন কেরন সmবত sামীর কবর িজয়ারত aথবা
েকান আtীেয়র সে েদখা-সাkাত করার জেনয্ িতিন ei সফের েবর হন।মিদনায় িতিন pায় eক মাস কাল aবsান
কেরন। িকnt িফরবার পেথ আরoয়া নামক sােন িতিন মৃতয্ু বরণ কেরন eবং েসখােনi িচরতের সমািহত হন।
আmার মৃতয্ু র পর হযরত(স)-eর লালন-পালন o েদখা েশানার ভার দাদা আবdল মুtািলেবর oপর aিপর্ত হয়। িতিন
হােমশা তােক সে -সে রাখেতন।হযরত(স)- eর বয়স যখন আট বছর,তখন দাদা আবdল মুtািলবo মৃতয্ু বরণ কেরন।
মৃতয্ু কােল িতিন হযরত(স)-eর লালন পালেনর ভার পুt আবু তািলেবর oপর নয্s কের যান। িতিন ei মহান কতর্বয্
aতীব সু ু o সুnরভােব পালন কেরন। আবু তািলব eবংআবdlাহ (হযরেতর িপতা)সেহাদর ভাi িছেলন।eিদক িদেয়o
হযরত(স)- eর pিত আবু তািলেবর গভীর মমt িছল।িতিন িনেজর ঔরসজাত সnানেদর চাiেতo হযরত(স)-েক েবিশ
আদায় যt করেতন।েশাবার কােল িতিন হযরত(স)-েক সে িনেয় iেতন;বাiের েবrবার সময়o িতিন তােক সে িনেয়
েবrেতন।
হযরত(স)-eর বয়স যখন দশ-বােরা বছর, তখন িতিন সমবয়s েছেলেদর সে মােঠ ছাগলo চরান।আরেব eটােক েকান
খারাপ কাজ বেল মেন করা হেতা না।ভােলা ভােলা সmাn ঘেরর েছেলরাo তখন মােঠ ছাগল চরােতা।
আবু তািলব বয্াবসায় করেতন। কুরাiশেদর িনয়ম aনুযায়ী বছের eকবার িতিন িসিরয়া েযেতন।হযরত(স)-eর বয়স তখন
সmবত বােরা বছর; eসময় eকবার আবু তািলব িসিরয়া সফেরর iরাদা করেলন।সফরকালীন কে র কথা sরণ কের
িতিন হযরত(স)-েক সে িতিন aিনcুক িছেলন। িকnt হযরত(স)-eর pিত তার aতয্n pগাঢ় মমতা িছল; তাi সফের
রoয়ানা করার সময় তার সে যাবার জেনয্ হযরত(স) পীড়াপীিড় r করেল আবু তািলব তার মেন আঘাত িদেত
পারেলন না।িতিন হযরত(স)-েক সে িনেয় েগেলন।

নবুয়য্ােতর আেগ
ফুjােরর যুd
iসলাম-পূবযর্ েু গ আরবেদর মেধয্ eক সুদীঘর্ o aসমাপয্ ধারা বতর্মান িছল। eর েভতর সবেচেয় ভয়ংকর o মশhর িছল
ফুjােরর যুd।ei যুd কুরাiশ o কােয়স েগাtসমূেহর মেধয্ সংঘিটত হয়।eেত কুরাiশেদর ভূিমকা িছর সmূণর্ নয্ায়ানুগ
;তাi হযরত(স) o কুরাiশেদর পk েথেক eেত aংশgহণ কেরন।িকnt িতিন কেরা oপর আঘাত হােনন িন e যুেd pথেম
কােয়স eবং পের কুরাiশরা জয়লাভ কের। েশষ aবিধ সিn মারফত eর পিরসমািp ঘেট।

িহলফুল ফুযল
ু
eভােব aনবরত যুd-িবgেহর ফেল আরেবর শত শত পিরবার ংস হেয় যািcল ।েলাকেদর না িছল িদেনর েবলায় েকান
sিs আর নািছল রােt েকান আরাম।ফুjােরর যুেdর পর ei পিরিsিতেত aিত হেয় িকছু কলয্াণকামী েলাক eর
pিতকােরর জেনয্ eকটা আেnালন r কেরন।হযরত(স)-eর চাচা জুবাiর iবেন আবdল মুtািলব পিরিsিত drত
েশাধরাবার জেনয্ বাsব ধমর্ী কােজর psাব িনেয় eিগেয় eেলন।eর িকছু িদন পর কুরাiশ খাnােনর েনতৃsানীয় বয্িkগন
জমােয়ত হেয় িনেmাk চুিk সmাদন কেরনঃ

1.আমরা েদশ েথেক aশািn দূর করেবা।
2.পিথেকর জান-মােলর েহফাজত করেবা।
3.গরীবেদর সাহাযয্ করেত থাকেবা।

4.মজলুেমর সহায়তা কের যােবা।
5.েকােনা জােলমেক মkায় আ য় েদব না।
ei চুিkেত হযরত(স) o aংশgহণ কেরন eবং িতিন aতয্n আনিnত হন।নবুয়য্ােতর জামানায় e চুিk সmেকর্ িতিন
মnবয্ কেরন :আমােক ঐ চুিkর বদেল যিদ eকিট লাল রং-eর মূলয্বান uটo েদয়া হেতা, তবু তা আিম কবুল করতাম
না।আেজা যিদ েকu erপ চুিkর জেনয্ আমােক আমntণ জানায়, তােত সাড়া িদেত আিম pstত।

কা’বা গৃেহর সংsার
তখন কা’বা গৃেহর ধু চারিট েদয়াল িবদয্মান িছল। তার oপর েকােনা ছাদ িছল না।েদয়ালgেলাo বড়েজার মানুেষর ৈদঘর্য্
সমান uঁচু িছল।পরn গৃহিট িছল খূব নীচু জায়গায়। শহেরর সমs পািন গিড়েয় েসিদেক েযেতা।ফেল পািন pিতেরাধ করার
জেনয্ বঁাধ েদয়া হেতা। িকnt পািনর চােপ বঁাধ বারবার েভে েযেতা eবং গৃহ pা েন পািন জেম uঠেতা। eভােব গৃহিট িদন
িদন kিতgs হিcল। তাi গৃহিট েভে েফেল eকিট নতুন মজবুত গৃহ িনমর্ােণর িসdাn েনয়া হল। সমg কুরাiশ খাnান
িমিলতভােব িনমর্াণ কাজ r করেলা । েকu যােত e েসৗভাগয্ েথেক বি ত না হয় , েসজনয্ িবিভn েগােtর েলােকরা
গৃেহর িবিভn aংশ ভাগ কের িনেলা।িকnt কা’বা গৃেহর েদয়ােল যখন ‘হাজের আসoয়াদ’ sাপেনর সময় eেলা তখন
িবিভn েগােtর মেধয্ তুমল
ু ঝগড়া েবেধ েগেলা।pেতয্ক েগাti দািব করিছল েয, e েখদমতিট ধু তারাi আ াম েদবার
aিধকারী◌্ aবsা eতদূর গড়ােলা েয, aেনেকর তেলায়ার পযর্n েকাষমুk হেলা। চারিদন পযর্n ei ঝগড়া চলেত
থাকেলা। প ম িদন আবু uিmয়া িবন মুিগরা নামক eক pবীণ বয্িk psাব কেরন েয,আগামীকাল pতুয্েষ েয বয্িk
eখােন সবার আেগ হািজর হেব,eর িমমাংসার জেনয্ তােকi মধয্s িনেয়াগ করা হেব। েস যা িসdাn করেব, তাi পালন
করা হেব। সবাi e psাব েমেন িনেলা।
পরিদন আlাহর কুদরেত সবর্pথম েয বয্িkর oপর সবার নজর পড়েলা, িতিন িছেলন রাহমাতুিlল আলািমন হযরত
মুহাmাদ(স)। ফয়সালা aনুযায়ী িতিন হাজের আসoয়াদ sাপন করেত icুক pিতিট খাnান েক eকজন কের pিতিনিধ
িনবর্াচন করেত বলেলn ।aতঃপর eকিট চাদর িবিছেয় িতিন িনজ হােত পাথরিটেক তার oপর রাখেলন eবং িবিভn
েগােtর pিতিনিধগণেক চাদেরর pাn ধের পাথরিটেক oপের তুলেত বলেলন। চাদরিট তার িনিদর্ sান বরাবর েপৗছেল
হাজের আসoয়াদেক যথাsােন sাপন করেলন। eভােব িতিন eকিট সংঘেষর্র সmাবনা িবন কের িদেলন। e সংঘেষর্ কেতা
খুন-খারাবী হেতা,েক জােন!
eবার কা’বার েয নয়া গৃহ িনিমর্ত হেলা,তার oপর যথারীিত ছাদo েদয়া হেলা;িকnt পুেরা ভূিমর গৃহ িনমর্ােণর uপেযাগী
uপকরণ না থাকায় eক িদেকর ভূিম িকছুটা বাiের েছেড় িদেয় নয়া িভিt গেড় েতালা হেলা। ei aংশিটেকi eখন
‘িহিtম’ বলা হয়।

বয্বসােয় আtিনেয়াগ
আরবেদর, িবেশষত কুরাiশেদর পুরােনা েপশা িছল বয্বসায় হযরত(স)-eর চাচা আবু তািলবo eকজন বয্বসায়ী িছেলন।
e কারেণi হযরত(স)-যখন েযৗবেন পদাপর্ন কেরন, তখনo িতিন বয্বসায় েক aেথর্াপাজর্েনর uপায় িহসােব gহণ
কেরন।িকেশার বয়েস চাচার সে িতিন বয্বসায় uপলেk েয সফর কেরন,তােত তার যেথ সুখয্ািত ছিড়েয় পেড়।e
বয্াপাের িতিন েলাকেদর কােছ aতয্n িব s pিতপn হেলন।েলােকরা তার বয্বসােয় aংশgহেণর uেdেশয্ িনজ িনজ
মূলধন তার কােছ জমা করেত লাগেলা।পরn oয়াদা পালন,সদাচরণ নয্ায়পরায়ণতা,িব sতা iতয্ািদ কারেণo িতিন
েলাকেদর aতয্n dা aজর্ন করেলন। eমনিক, েলােকরা তােক ‘আস-সািদক’(সতয্বাদী) ‘আল-আমীন’(িব s) বেল
সাধারণভােব aিভিহত করেত লাগেলা।বয্বসায় uপলেk িতিন িসিরয়া,বসরা, বাহরাiন o iেয়েমেন কেয়কবার সফর
কেরন।

খাদীজার সােথ িববাহ
তখন খাদীজা নােম আরেব eক সmাn o িবtশালী মিহলা িছেলন।িতিন হযরত(স)- eর দূর সmেকর্র চাচােতা েবান
িছেলন।pথম িববােহর পর িতিন িবধবা হন eবং িdতীয় িববাহ কেরন। িকnt িকছুিদন পর তার িdতীয় sামীo মৃতয্ু বরণ
কেরন eবং পুনরায় িবধবা হন।িতিন aতয্n সmািনত o সcিরেtর aিধকারী িছেলন। েলােকরা তার চািরিtক ৈবিশে য্ মুg

হেয় তােক ‘তািহরা’(পিবtা) বেল ডাকেতা।তার আেগ ধন-েদৗলত িছল। িতিন েলাকেদর েক পুিঁ জ eবং পণয্ িদেয় বয্বসায়
চালােতন।
হযরত(স)-eর বয়স তখন পঁিচশ বছর। iেতামেধয্ বয্বসায় uপলেk িতিন বhবার সফর কেরেছন। তার সততা,িব sতা
o সcিরেtর কথা জনসমােজ ছিড়েয় পেড়িছল।তার e খয্ািতর কথা েন হযরত খাদীজা তার কােছ ei মেমর্ পয়গাম
পাঠান : আপিন আমার বয্বসােয়র পণয্ িনেয় িসিরয়া গমন কrন। আিম aনয্ানয্েদর েক েয হাের পাির িমক িদেয় থািক,
আপনােকo তা-i েদেবা। হযরত(স)- তার ei psাব কবুল করেলন eবং পণয্dবয্ িনেয় িসিরয়ার anগর্ত বসরা পযর্n
গমন করেলন।
খাদীজা হযরত(স)-eর aসামানয্ েযাগয্তা oaতুলনীয় চািরিtক ৈবিশে য্ মুg হেয় pায় িতন মাস পর তার কােছ িবেয়র
পয়গাম েpরণ কেরন। হযরত(স)-তার পয়গাম মnজুর করেলন eবং িবেয়র িদন-kণo িনধর্ািরত হেলা। িনিদর্ িদেন আবু
তািলব, হযরত হামযা eবং খাnােনর aপরাপর িবিশ বয্িkেদর িনেয় হযরত(স) খাদীজার বািড়েত uপিsত হেলন। আবু
তািলব িবেয়র েখাতবা পড়েলন। পঁাচ েশা তালায়ী িদরহাম (sণর্-মুdা) িবেয়র েমাহরানা িনধর্ািরত হেলা।
িববাহকােল হযরত খাদীজার বয়স চিlশ বছর eবং তার পূেবর্াk di sামীর ঔরসজাত di পুt o eক কনয্া িছল।

aসাধারণ ঘটনাবলী
dিনয়ায় যেতা িবিশ েলােকর আিবভর্াব ঘেট তঁােদর জীবেন r েথেকi aসাধারণ িকছু িনদশর্নাবলী লkয্ করা যায় । e
dারা তঁােদর ujjল ভিবষয্েতর কথা সহেজi aনুমান করা চেল । eকথা aবশয্ eমন সব েলােকর েবলায়i pেযাজয্,যারা
পরবতর্ী কােল েকান িবেশষ খাnান,কoম বা েদেশর uেlখেযাগয্ সংsার সাধন কের থােকন। িকnt েয মহান সtােক
িকয়ামত aবিধ সারা dিনয়ার েনতেtর জেনয্ সৃি করা হেয়েছ eবং যােক মানব জীবেনর pিতিট িদক o িবভােগর পূণর্
সংsােরর জেনয্ েpরণ করা হেয়েছ,তার জীবন-সূচনায় eমন aসাধারণ িনদশর্নাবলী েতা pচুর পিরমােণ দৃি েগাচর হoয়ায়
sাভািবক। তাi sভাবi তার জীবনী gngেলায় e ধরেণর িনদশর্নাবলীর pচুর uেlখ েদখা যায়। িকnt েয সকল ঘটনা
pামাণয্ িব d েরoয়ােয়তসহ uিlিখত হেয়েছ, তার কেয়কিট িনেm udৃত হেলাঃহযরত(স) বেলেছনঃ ‘আিম যখন আমার
মােয়র গেভর্ িছলাম, তখন িতিন sেp েদেখন েয, তার েদহ েথেক eকিট আেলা িনগর্ত হেয়েছ eবং তােত িসিরয়ার
রাজpাসাদ পযর্n আেলািকত হেয় েগেছ।’বh েরoয়ােয়ত েথেক e-o জানা যায় েয, তখন ihদী o ি ান eক নতুন নবীর
আগমন pিতkায় িছল eবং e বয্াপাের তারা নানা রকম ভিবষয্ত বাণী কেরিছল।
রাসূল (স)-eর বালয্কােলর eকিট ঘটনা। তখন কা’বা গৃহ িকছুটা সংsার কাযর্ চলিছল eবং e বয্াপাের বেড়ােদর সােথ
েছাট েছাট েছেলরাo iট বহণ কের িনেয় যািcল।ei েছেলেদর মেধয্ হযরত (স) eবং চাচা হযরত আbাসo িছেলন।
হযরত আbাস তােক লkয্ কের বলেলনঃ‘েতামার লুি খূেল কঁােধর oপর িনেয় নাo, তাহেল iেটর চােপ বয্থা পােব
না।’তখন েতা বেড়ারা পযর্n নg হেত লjানুভব করেতা না।িকnt হযরত(স) যখন erপ করেলন, নgতার aনুভূিতেত
সহসা িতিন েবহঁশ হেয় পড়েলন।তার েচাখ dেটা েফেট েবর হেয় যাবার uপkম হেলা। সিmত িফের eেল িতিন ধু বলেত
লাগেলনঃ“আমার লুি আমার লুি ”। েলােকরা তাড়াতািড় তােক লুি পিরেয় িদল। িকছুkণ পর আবু তািলব তার aবsা
জানেত চাiেল িতিন বলেলনঃ‘আিম সাদা কাপড় পিরিহত eক েলাকেক েদখেত পাi। েস আমােক বলেলা, িশগিগর সতর
আবৃত কর।’সmবত ei pথম হযরত(স) গােয়বী আoয়াজ নেত পান।
আরেব তখন আসর জিমেয় িকসসা বরার eকটা কুpথা চালু িছল। েলােকরা রািt েবলায় েকান িবেশষ sােন জমােয়ত
হেতা eবং কািহনীকাররা রােতর পর রাত তােদর নানাrপ udট িকsসা-কািহনী েশানােতা।বালয্ বয়েস হযরত(স)eকবার
ei ধরেণর আসের েযাগদান করার iরাদা কেরন।িকnt পিথমেধয্ eকটা িবেয় মজিলস েদখার জেনয্ িতিন দঁািড়েয় যান
eবং পের েসখােনi ঘুিমেয় পেড়ন। aতঃপর েচাখ েমেল েদেখন েয েভার হেয় েগেছ। erপ তার জীবেন আেরা eকবার
সংঘিটত হয়। eভােব আlাহ তা’আলা তােক কুসংসগর্ েথেক রkা কেরন।

রাসূল(স) েয যুেগ জngহণ কেরন, তখন মkা মূিতর্-পূজার সবেচেয় বেড়া েকndsেল পিরণত হেয়িছল।েখাদ কা’বা গৃেহ
তখন িতন শ’ ষাটিট মূিতর্র পূজা হেতা eবং তার িনজ খাnােনর েলােকরা aথর্াৎ কুরাiশরাi তখন কা’বার মুতাoয়াlী বা
পূজারী িছেলন।িকnt eতদ সtto হযরত(স) েকানিদন মূিতর্র সামেন মাথা নত কেরন িন eবং েসখানকার েকান মুশিরকী
aনু ােনo aংশ েনন িন। eছাড়া কুরাiশরা আর েয সব খারাপ রসম-েরoয়ােজ aভয্s িছল, তার েকান বয্াপাের
হযরত(স) েকানিদন তার খাnােনর সহেযািগতা কেরন িন।

নবুয়য্ােতর সূচনা

হযরত (স) eর বয়স pায় চিlেশর কাছাকািছ েপঁৗছেলা। তার জীবেন eবার আর eকিট িবpেবর সূচনা হেত লাগেলা।
িনজর্েন বেস eকাকী আlাহর ধয্ােন মg থাকা eবং আপন সমােজর ৈনিতক o ধমর্ীয় aধঃপতন সmেকর্ িচnা-ভাবনায়
িতিন মশgল হেয় পড়েলন।িতিন ভাবেত লাগেলনঃ তার কoেমর েলােকরা িকভােব হােত-গড়া মূিতর্েক িনেজেদর মা’বুদ o
uপাসয্ বািনেয়েছ।ৈনিতক িদক েথেক তারা কত aধঃপােত েপঁৗেছেছ!তােদর ei সব ািn িক কের দূরীভূত হেব?েখাদাপরিsর িনভুল
র্ পথ িকভােব তােদর েদখােনা যােব? ei িব -জাহােনর pকৃত s া মািলেকর বেnগী করা uিচত? eমন
aসংখয্ রকেমর িচnা o p তার মেনর েভতর েতালপাড় করেত লাগেলা। ঘnার পর ঘnা ধের eসব িবষেয় িতিন গভীর
ভােব িচnা করেত লাগেলন।

েহরা gহায় ধয্ান
মkা মুয়াjমা েথেক িতন মাiল দূের aবিsত জাবালূন নূর-e ‘েহরা’নােম eকিট পবর্ত-gহা িছল।হযরত(স) pায়শi
েসখােন িগেয় aবsান করেতন eবং িনিব িচেt িচnা-ভাবনা o েখাদার ধয্ােন মg থাকেতন। সাধারণত খানািপনার
dবয্ািদ িতিন সে িনেয় েযেতন, েশষ হেয় েগেল আবার িনেয় আসেতন।কখেনা কখেনা হযরত খাদীজা(র) o তা েপঁৗেছ
িদেতন।

সবর্ pথম oহী নািযল
eভােব দীঘর্ ছয়িট মাস েকেট েগল। হযরত চিlশ বছর বয়েস পদাপর্ণ করেলন। eকদা িতিন েহরা gহার েভতর যথারীিত
েখাদার ধয্ােন মশgল রেয়েছn সময়িট তখন রমজান মােসর েশষ দশক।সহসা তার সামেন আlাহর েpিরত eক
েফেরশতা আtpকাশ করেলন। iিন েফেরশতা-ে িজবরাঈল(আ) ।iিনi যুগ যুগ ধের আlাহর রাসূলেদর কােছ তার
পয়গাম িনেয় আসেতন।
হযরত িজবরাঈল(আ) আtpকাশ কেরi হযরত(স)-েক বলেলনঃ‘পেড়া’। িতিন বলেলনঃ ‘আিম পড়েত জািন না’।eকথা
েন িজবরাঈল(আ) হযরত(স)-েক বুেক জিড়েয় eমিন েজাের চাপ িদেলন েয, িতিন থতমত েখেয় েগেলন।aতঃপর
হযরত(স)-েক েছেড় িদেয় আবার বলেলনঃ‘পেড়া’।িকnt িতিন আেগর জবােবরi পুনrিk করেলন।িজবরাঈল(আ) আবার
তােক আিল ন কের সেজাের চাপ িদেলন eবং বলেলনঃ‘পেড়া’। eবারo হযরত(স)জবাব িদেলনঃ‘আিম পড়েত জািন
না।’পুনবর্ার িজবরাঈল(আ) হযরত(স)-েক বুেক েচেপ ধরেলন eবং েছেড় িদেয় বলেলনঃ
ﻦ
ْ ن ِﻣ
َ ﻖ ا ْﻟﺈِﻧﺴَﺎ
َ ﺧَﻠ
َ {1}ﻖ
َ ﺧَﻠ
َ ﻚ اﱠﻟﺬِي
َ ﺳ ِﻢ َر ﱢﺑ
ْ ﻋﱠﻠ َﻢ ا ْﻗ َﺮ ْأ ﺑِﺎ
َ { اﱠﻟﺬِي3}ﻚ ا ْﻟَﺄ ْآ َﺮ ُم
َ { ا ْﻗ َﺮ ْأ َو َرﱡﺑ2}ﻖ
ٍ ﻋَﻠ
َ ن ﻣَﺎ َﻟ ْﻢ
َ ﻋﱠﻠ َﻢ ا ْﻟﺈِﻧﺴَﺎ
َ {4}ﺑِﺎ ْﻟ َﻘَﻠ ِﻢ
5}} َﻳ ْﻌَﻠ ْﻢ
“পেড়া েতামার pভুর(রব) নােম, িযিন েতামােক সৃি কেরেছন;সৃি কেরেছন জমাট-বঁাধা রk েথেক। পেড়া eবং েতামার
pভু aতীব সmািনত, িযিন কলম dারা িশkা িদেয়েছন। িতিন মানুষেক eমন িজিনস িশিখেয়েছন যা েস জানেতা না।”
ei হেc সবর্pথম oহী নািযেলর ঘটনা।e ঘটনার পর হযরত(স) বািড় চেল েগেলন।তখন তার পিবt anঃকরেণ eক
pকার aিsরতা িবরাজ করিছল।িতিন কঁাপেত কঁাপেত খাদীজা (রা) েক বলেলনঃ‘আমােক িশগিগর কmল dারা েঢেক দাo’
খাদীজা(রা) তােক কmল িদেয় েঢেক িদেলন। aতঃপর িকছুটা শাn o sাভািবক হেয় eেল িতিন খাদীজা (রা)-eর কােছ
সমs ঘটনা pকাশ করেলন;বলেলনঃ ‘আমার িনেজর জীবন সmেকর্ ভয় হেc’ খাদীজা(রা) বলেলনঃ‘না, কkেনাi
নয়।আপনার জীবেনর েকান ভয় েনi।েখাদা আপনার pিত িবমুখ হেবন না।েকননা আtীয়েদর হক আদায় কেরন;akম
েলাকেদর ভার-েবাঝা িনেজর কঁােধ তুের েনন;গরীব-িমসিকনেদর সাহাযয্ কেরন;পিথক-মুসািফরেদর েমহমানদারী
কেরন।েমাটকথা, iনসােফর খািতের িবপদ- মুিসবেতর সময় আপিনi েলাকেদর uপকার কের থােকন।’
eরপর খাদীজা(রা) হযরত(স)-েক িনেয় pবীণ ি sান ধমর্েবtা aরাকা িবন নoেফেলর কােছ গমন করেলন।িতিন তাoরাত
সmেকর্ খুব ভােলা পাি েতয্র aিধকারী িছেলন। হযরত খাদীজা(রা) তার কােছ সমs ঘটনা বণর্না করেলন।িতিন সব েন
বলেলনঃ ‘e হেc মূসার oপর aবতীণর্ েসi ‘নামূস’(েগাপন রহসয্jানী েফেরশতা)। হায়! েতামার কoেমর েলােকরা
যখন েতামােক েবর কের েদেব, তখন পযর্n আিম যিদ িজnা থাকতাম! হযরত(স) িজেjস করেলনঃ আমার কoেমর
েলােকরা িক আমায় েবর কের েদেব? aরাকা বলেলনঃ তুিম যা িকছু িনেয় eেসেছা, তা িনেয় iতঃপূেবর্ েয-i eেসেছ, তার

কoেমর েলােকরা তার সে dশমিন কেরেছ। আিম যিদ তখন পযর্n িজnা থািক, তাহেল েতামায় যথাসাধয্ সাহাযয্
করেবা’ eর িকছুিদন পরi aরাকার মৃতয্ু ঘেট।
eরপর িকছুিদন িজবরাঈেলর আগমন বn রiেলা। িকnt হযরত(স) যথারীিত েহরা gহায় েযেত থাকেলন।ei aবsা anত
ছয়মাস চলেত থাকেলা।ei িবরিতর ফেল িকছুটা ফায়দা হেলা। মানবীয় pকৃিতর দrণ তার anের oহী নািযেলর ঔৎসুকয্
স ািরত হেলা। eমন িক, ei aবsা িকছুটা িবলিmত হেল তােক সাntনা েদবার জেনয্ িজবরাঈেলর আগমন r হেলা।
তেব ঘন ঘন নয়,মােঝ মােঝ। িজবরাঈল eেস তােক ei বেল pেবাধ েদন েয,আপিন িনঃসেnেহ আlাহর রাসূল
মেনানীত হেয়েছন। eরপর হযরত(স) শাn িচেt pিতkা করেত লাগেলন। িকছুিদন পর িজবরাঈল ঘন ঘন আসা r
করেলন।

আেnালেনর সূচনা
েহরা gহায় pথম oহী নািযেলর পর িকছুিদন পযর্n আর েকান oহী আেসিন। eরপর সূরা মুdািসেরর pারিmক আয়াতসমূহ
নািযল হেলা3}ﻚ َﻓ َﻜ ﱢﺒ ْﺮ
َ { َو َر ﱠﺑ2}{ ُﻗ ْﻢ َﻓﺄَﻧ ِﺬ ْر1}{ َوﻟَﺎ َﺗ ْﻤﻨُﻦ }ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ ا ْﻟ ُﻤﺪﱠﺛﱢ ُﺮ5}ﺠ ْﺮ
ُ ﺟ َﺰ ﻓَﺎ ْه
ْ { وَاﻟ ﱡﺮ4}ﻄ ﱢﻬ ْﺮ
َ ﻚ َﻓ
َ ﻚ َو ِﺛﻴَﺎ َﺑ
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“েহ কmল আcাদনকারী oেঠা eবং ( াচারী েলাকেদরেক)ভয় েদখাo।আর আপন pভুর ে t েঘাষণা কর। েলবাসেপাশাক পির ার রােখা eবং েনাংরামী o aপিবtতা েথেক দূের থােকা। েবিশ পাoয়ার uেdেশয্ কােরা pিত aনুgহ কেরা
না eবং আপন pভুর খািতের িবপদ-মুিসবেত ৈধযর্ ধারণ কেরা। ”
নবুয়য্ােতর মযর্াদায় aিভিষk হবার eটা িছল সূচনা মাt।eবার িতিন যথারীিত hকুম েপেলন েয,oেঠা eবং
মানবতােক কলয্াণ েদখাo েলাকেদর েক সতকর্ কের দাo েয, সফলতার পথ মাt eকিট eবং তা হেc eক েখাদার
বেnগী o আনুগতয্। যারা ei পথ aবলmন করেব, পিরণােম তারাi সফলকাম হেব আর যারা e ছাড়া aনয্ পথ aবলmন
করেত চায়,তােদর েক আিখরােত মারাtক পিরণিত সmেকর্ ভয় েদখাo।তােদর েক বল, মানুেষর জীবন-ধারা pিতি ত
হoয়া uিচত ধুমাt eক েখাদার বেnগী,তার ে t o মহেtর sীকৃিতর oপর। eকমাt eভােবi মানুষ সবর্িবধ pকাশয্
নাপাকী o েগাপন েনাংরামী েথেক েবঁেচ থাকেত পাের। পkাnের েখাদা ছাড়া aনয্ানয্ শিkর বেnগী হেc ংস o
িবশৃ লার মূলীভূত কারণ।eকiভােব মানুেষর পরsেরর মেধয্ সdয্বহার o সদাচরণ করা uিচত;েস সদাচরেণর বুিনয়াদ
েকান পািথর্ব sাথর্ িকংবা লালসার oপর sািপত হoয়া uিচত নয়।

সংgােমর di পযর্ায়
eখান েথেক হযরত(স)-eর জীবেনর সংgামী পযর্ায় r হেলা। ei পযর্ায়েক আমরা dিট বেড়া বেড়া aংেশ ভাগ করেত
পাির। eক :িহজরেতর পূেবর্ মkায় aিতবািহত aংশ;যােক বলা হয় মkী পযর্ায়। di :িহজরেতর পর মিদনায় aিতkাn
aংশ;eেক বলা হয় মাদানী পযর্ায়।pথম পযর্ায েতর বছর eবং িdতীয় পযর্ায় pায় দশ বছর পযর্n িবsৃত িছল।

pথম পযর্ায় :মkী জীবন
হযরত(স)-eর সংgামী জীবেনর ei পযর্ায় তার িনজs পিরণিতর িদক িদেয় aতীব grtপূণ।র্ pকৃতপেk ei পযর্ােয়i
iসলােমর েkt কিষর্ত হয়।ei পযর্ােয় মানবতার eমন সব unত নমুনা ৈতির হয়,যােদর কলয্ােণ utর কােল iসলামী
আেnালন সারা dিনয়ার বুেক ছিড়েয় পেড়।
বতর্মােন েয সব iিতহাস o নবী-চিরত পাoয়া যায়, তার েকাথাo মkী পযর্ােয়র িবsৃত ঘটনা েদখা যায় না।তাi e
পযর্ােয়র grt eবং িশkামূলক ঘটনাবলী aনুধাবণ করেত হেল কুরআেনর মkী aংশ গভীর ভােব aধয্য়ন করা
দরকার।pকৃতপেk, ei পযর্ােয়র সিঠক grt িঠক তখন uপলিb করা সmব,যখন মkী সূরাসমূেহর pকাশ-ভি ,
তখনকার পিরিsিত o ঘটনাবলীর বণর্না, তoহীদ o আিখরােতর pমাণািদ, জীবন o চিরt গঠেনর িনেদর্শাবলী eবং হক o
বািতেলর চরম সংঘাতকােল আেnালনেক eিগেয় েনয়ার জেনয্ মুি েময় কমর্ীেদর আpাণ েচ া-সাধনার িববরণ সামেন
আসেব।

মkী জীবেনর চার sর
িহজরেতর পূেবর্ হযরত(স) তার পিবt জীবেনর েয aংশ মkায় aিতবািহত কেরন eবং যা iসলামী আেnালেনর িবিভn
sর o dnd-সংঘােতর েভতর িদেয় aিতkাn হয, তােক আপন ৈবিশে য্র েpিkেত চারিট sতnt িবভk করা যায়।
pথম sর :নবুয়য্ােতর পর pায় িতন বছরকাল;e সমেয় দাoয়াত o pচােরর কাজ েগাপেন আ াম েদয়া হয়।
িdতীয় sর :নবুয়য্ােতর pকাশয্ েঘাষণার পর pায় d’ বছরকাল। e sেরর pথম িদেক আেnালেনর িকছু িবেরািধতা করা
হয়।eরপর ঠা া-িবdrপ কের, নানাrপ aপবাদ িদেয়, িমথয্া pচারণা চািলেয় eবং িবrd কথাবাতর্া বেল তােক দিমেয়
েদবার েচ া করা হয়।
তৃতীয় sর :eতদসেtto যখন iসলামী আেnালন দৃঢ়ভােব সামেন egেত থােক, তখন জুলমু িনযর্াতেনর r
হয়।মুসলমােনর oপর িনতয্- নতুন েজার-জুলমু চলেত থােক ei aবsা pায় পঁাচ- ছয় বছরকার aবয্াহত থােক। e সময়
মুসলমানেদর নানাrপ িবপদ-মুিসবেতর সmুখীন হেত হয়।
চতুথর্ sর : আবু তািলব হযরত খািদজা(রা)-eর oফােতর পর েথেক িহজরত পযর্n pায় িতন বছরকার। e sরিট
হযরত(স) eবং তার স ীেদর জেনয্ aতয্n কিঠন সংকটকাল িছল।
pথম sর :েগাপন দাoয়াত নবুয়য্ােতর দািয়েt aিধি ত হবার পর হযরত(স)-eর সামেন pথম সমসয্া িছেলাঃeক
েখাদার বেnগী কবুল করার o aসংখয্ িমথয্া েখাদার aিst asীকার করার দাoয়াত pথম েকান ধরেণর েলাকেদর
েদoয়া যােব?েদশ o জািতর েলাকেদর তখন েয aবsা িছল,তার eকিট েমাটামুিট িচt iতঃপূেবর্ েপশ করা হেয়েছ। eেহন
েলাকেদর সামেন তােদর েমজাজ,পসn o aভয্ােসর সmূণর্ িবপরীত েকান িজিনস েপশ করা বাস-িবকi aতয্ন- কিঠন
কাজ িছল। তাi েয সব েলােকর সে বেতিদন হযরত(স) eর খুব ঘিন সmকর্ িছল eবং যারা তার sভাব pকৃিত o
ৈনিতক চিরt সmেকর্ সারাসির aবিহত িছেলন, তােদরেকi িতিন সবর্ pথম দাoয়ােতর জেনয্ মেনানীত করেলন। কারণ,
eরা হযরত(স)-eর সততা o িব sতা সmেকর্ িনঃসংশয় িছেলন eবং িতিন েকান কথা বলেল তােক সরাসির asীকার
করা eেদর পেk সmবপর িছল না। eেদর মেধয্ সবেচেয় uেlখেযাগয্ হেcন হযরত খাদীজা(রা)। তারপর হযরত
আলী(রা), হযরত জােয়দ(রা), হযরত আবু বকর(রা) pমুেখর নাম uেlখ করা েযেত পাের। আলী(রা) হযরত(স)-eর
চাচােতা ভাi,জােয়দ(রা) েগালাম eবং আবু বকর(রা) ঘিন বnু িছেলন।eরা বছেরর পর বছর ধের হযরত(স)-eর
সাহচযর্ লােভর সুেযাগ েপেয়িছেলন। তাi সবর্ pথম হযরত খাদীজা(রা) eবং পের aনয্ানয্েদর কােছ িতিন দাoয়াত েপশ
কেরন। eরাi িছেলন ঊmােতর মেধয্ পয়লা ঈমাnার -ঈমােনর আেলায় udািসত pথম ভাগয্বান দল। eরা হযরত(স)eর কথা েন সে সে i তার সতয্তা sীকার কেরন।eেদর পর হযরত আবু বকর(রা)-eর pেচ ায় হযরত uসমান(রা),
হযরত জুবাiর(রা), হযরত আbুর রহমান িবন আoফ(রা), হযরত সাদ িবন আিব oয়াkাস(রা) হযরত তালহা(রা) pমুখ
iসলাম gহণ কেরন। eভােব েগাপেন েগাপেন iসলােমর দাoয়াত ছড়ােত লাগেলাeবং মুসলমােনর সংখয্াo িদন িদন বৃিd
েপেত লাগেলা।

কুরআেনর aননয্ pভাব
eপযর্ােয় কুরআেনর েয aংশgেলা নািযল হেয়িছল, তা িছল আেnালেনর pথম sেরর uপেযাগী েছাট-খােটা বাকয্
সমিnত। eর ভাষা িছর aতীব pা ল, কিবtময়, o hদয়gাহী। পরn eেত eমন eকটা সািহিতয্ক চমক িছর েয, েশানার
সে সে i তা ে াতার মেন pভাব িবsার করেতা eবং eক eকিট কথা তীেরর নয্ায় িবd হেতা। eসব কথা েয নেতা
তার মেনi pভাব িবsার করেতা eবং বারবার তা আবৃিt করার icা জাগেতা।

আিকদা-িব ােসর সংেশাধন
কুরআন পােকর ei সূরাgেরােত তoহিদ o আিখরােতর তাৎপযর্ বণর্না করা হিcল। e বয্াপাের eমন সব pমানািদ েপশ
করা হিcল, যা pিতিট ে াতার মেন বdমূল হেয় যািcল। eসব দিলল pমাণ ে াতােদর িনকটতম পিরেবশ েথেকi েপশ
করা হিcল। পরn eসব কথা eমন ভি েত েপশ করা হিcল, েয সmেকর্ ে াতারা পুেরাপুির aভয্s o aবিহত িছল।
তােদরi ঐিতহািসক ঘটনাবলী o ঐিতেহয্র পিরেpিkেত eসব কথা েবাঝাবার েচ া করা হিcল। আিকদা-িব ােসর েয
সব ািn সmেকর্ তারা oয়ািকফহাল িছল, েসgেলা সmেকর্i আেলাচনা করা হিcl e কারেণi েখাদার ei কালাম েন
েকui pভািবত না হেয় পারিছল না। েখাদার নবী pথেম eকাকীi ei আেnারন r কেরিছেলন। িকnt কুআেনর ei
pাথিমক আয়াতসমূহ e বয্াপাের aতয্n কাযর্কর হািতয়ার িহসােব কাজ কের। ফেল েগাপেন েগাপেন আেnালন aতয্n
drততার সােথ িবsার লাভ করেত থােক।
e পযর্ােয় দাoয়াত pচােরর জেনয্ তoহীদ o আিখরােতর দিলল-pমােণর সে সে ei িবরাট o grtপূণর্ কাজ আ াম
েদoয়ার জেনয্ েখাদ হযরত(স)-েক িকভােব আtpstিত gহণ করেত হেব eবং িক িক পnা তােক aবলmন করেত হেব েস
সmেকর্o তােক সরাসির িশkাদান করা হিcল।

চুিপসাের নামায
e পযর্n সবিকছু েগাপেন েগাপেনi হিcl েনহাত িব s o িনভর্রেযাগয্ েলাক ছাড়া বাiেরর কােরা কােছ েকান িকছু যােত
ফঁাস না হেয় যায়, েসজেনয্ হােমশা সতকর্তা aবলmন করা হিcল। নামােযর সময় হেল হযরত(স) আেশপােশর েকান
পাহােড়র ঘঁািটেত চেল েযেতন eবং েসখােন নামায আদায় করেতন। eকবার িতিন হযরত আলী(রা) েক সে িনেয় েকান
eক জায়গায় নামায পড়িছেলন। eমন সময় তার চাচা আবু তািলব ঘটনাkেম েসখােন eেস হািজর হেলন।িতিন
aেনকkণ ধের iবাদেতর ei নতুন পdিত তাjেবর সােথ লkয্ করেলন। নামায েশষ হেল িতিন িজেjস করেলনঃ ‘eটা
েকান ধরেণর dীন।’ হযরত(স) জবিব িদেলনঃ‘আমােদর দাদা iবরাহীম(আ)-eর dীন।’ আবু তািলব বলেলনঃ‘েবশ, আিম
যিদo eটা gহণ করেত পারিছ না, তেব েতামােক পালন করার পুেরা aনুমিত িদলাম। েকu েতামার পেথ বাদ সাধেত
পারেব না।’

e যুেগর মুিমেনর ৈবিশ য্
ei pারিmক যুেগর ৈবিশ য্ িছল ei েয, e সময় iসলাম gহণ িছল pকৃতপেk জীবন িনেয় বাজী েখলার নামাnর।
কােজi e যুেগ যারা সামেন agসর হেয় iসলােমর দাoয়াত কবুল কেরন, তােদর মেধয্ aবশয্i িকছু aসাধারণ ৈবিশ য্
িছল,যার িভিtেত তারা e িবপদ স ুল পেথ agসর হবার সাহস েপেয়েছন। eর মেধয্ কেয়কিট সাধারণ ৈবিশ য্ হেc ei
:eসব েলাক আেগ েথেকi মুশিরকী রসম েরoয়াজ o iবাদত বেnগীর pিত বীত d eবং সেতয্র জেনয্ aনুসিnৎসু
িছেলন। sভাব-pকৃিতর িদক িদেয় eরা িছেলন সৎ oসেতয্র aিধকারী।
pায় িতন বছর যাবত দাoয়াত o pচােরর কাজ eভােব েগাপেন েগাপেন চলেত লাগেলা।িকnt কতিদন আর eভােব চলা
যায়!েয সূযর্েক আপন রি dারা সারা dিনয়ােক আেলাকময় কের তুলেত হেব, তােক েতা েলাকচkুর সামেন আtpকাশ
করেত হেবi। তাi আেnালন eবার িdতীয় পযর্ােয় পদাপর্ণ করেলা।

িdতীয় sর : pকাশয্ দাoয়াত
eবার েগাপন কমর্সিূ চ পিরহার কের pকােশয্i দাoয়াত pচােরর আেদশ পাoয়া েগল। সুতরাং eকিদন হযরত(স) সাফা
পবর্েতর oপর আেরাহণ করেলন eবং েসখােন দঁািড়েয় uেcঃsের বলেলনঃ‘iয়া সাবা হা -েহ সকাল েবলার জনতা!’
আরেব েস সময eকটা িনয়ম িছল ei েয, কখেনা েকান িবপদ েদখা িদেল েকান uঁচু জায়গায় দঁািড়েয় েকu ei
সাংেকিতক কথািট ucারণ করেতা। েলােকরা ei সংেকত িন েনi drত েসখােন জমােয়ত হেলা। eেদর মেধয্ তার
চাচা লাহাবo িছল।
হযরত(স) সমেবত জনতােক uেdশয্ কের বলেলনঃেহ েলাক সকল! আিম যিদ বিল েয, ei পাহােড়র িপছেন িবরাট
eকদল শtr ৈসনয্ েতামােদর oপর হামলা চালােনা জেনয্ oঁত েপেত আেছ, তাহেল েতামরা িক তা িব াস করেব?েরােকরা
বলেলাঃ ‘িন য় করেবা।তুিম েতা কখেনা িমথয্া কথা বল িন। আমরা েতামােক আস সািদক eবং আল-আিমন বেলi
জািন।’ হযরত(স) বলেলনঃ‘তাহেল েশান,আিম েতামােদরেক eক েখাদার বেnগীর িদেক আhবান জানািc eবং মূিতর্
পূজার পিরণাম েথেক েতামােদর েক বঁাচােত চািc। েতামরা যিদ আমার কথা না মােনা, তাহেল েতামােদর eক কিঠন
যntণাদায়ক শািs সmেকর্ সতকর্ কের িদিc।
কুরাiশরা eকথা েন যারপরনাi aসn হেলন।আবু লাহাব kুd হেয় বেল uঠেলাঃ‘বয্স eটুকু কথার জেনয্i বুিঝ তুিম
সাত সকােল আমােদরেক েডেকিছেল?
eটা িছল iসলােমর সাধারণ o pকাশয্ দাoয়ােতর সূচনা।eবার রাসূেল েখাদা aতয্n েখালাসা কের জািনেয় িদেলন েয,
তােক িক কথা বারবার eবং েকান রাজপেথর িদেক েলাকেদর আhবান জানাবার দািয়t pদান করা হেয়েছ। িতিন সুs
ভাষায় েঘাষণা করেলনঃ ei িবশাল সাmােজয্র s া o মািলক হেcন eকমাt আlাহ তা’আলা।িতিন মানুেষর সৃি কতর্া
eবং িতিনi তার pকৃত মািলক। মানুেষর pকৃত মযর্াদা হেc ei েয, েস eক আlাহর বাnা eবং েগালােমর েবিশ িকছু
নয়। তারi আনুগতয্ o ফরমাবদর্ারী করা pিতিট মানুেষর aবশয্ কতর্বয্(ফরয)। িতিন ছাড়া আর কােরা সামেন মাথা নত
করা aথবা তার সােথ aনয্ কাuেক শরীক করা মািলক কতৃক
র্ pদt মযর্াদার সmূণর্ পিরপnী। pকৃতপেk eক আlাহi
মানুষ eবং তামাম জাহােনর s া, মা’বুদ o শাসক। তার ei সাmােজয্র েভতর মানুষ না পূণর্ sাধীন আর না aনয্ কােরা
েগালাম। মানুেষর কােছ আlাহ ছাড়া আর েকu আনুগতয্ -বেnগী বা পূজা-uপাসনা -পাoয়ার েযাগয্ নয়। dিনয়ার ei
জীবেন আlাহ মানুষ েক িকছুটা কেমর্র sাধীনতা িদেয়েছন বেট, িকnt আসেল dিনয়ার জীবন eকটা পরীkাকাল ছাড়া আর
িকছুi নয়। e পরীkার পর aবশয্i মানুষেক আlাহর কােছ িফের েযেত হেব eবং িতিন সমs কাজ কমর্ যাচাi কের
পরীkার সাফলয্ o ফলাফল েঘাষণা করেবন।
e েঘাষণা েকান মামুিল বয্াপার িছল না।eর ফেল েগাটা কুরাiশ eবং aনয্ানয্ েগােtর েভতর আgন jেল uঠেলা eবং
চারিদেক e সmেকর্ জlনা-কlনা r হেয় েগল।কেয়কিদন পর হযরত(স) আলী(র)-েক eকিট েভাজ সভার আেয়াজন
করেত বলেলন। eেত েগাটা আবdল মুtািলব খাnানেক আমntণ করা হেলা। e েভাজ সভায় হামজাহ, আবু তািলব,
আbাস pমুখ সবাi শরীক হেলন।পানাহােরর পর হযরত(স) দঁািড়েয় বলেলনঃআিম eমন eকিট িজিনস িনেয় eেসিছ, যা
dীন o dিনয়া uভেয়র জেনয্i যেথ । ei িবরাট েবাঝা uেtালেন েক আমার সহেযািগতা করেত pstত আেছন? eটা িছল
aতয্n কিঠন সময়। চারিদেক ধু িবেরািধতার ঝা া uেtািলত হিcল। সুতরাং eেবাঝা uেtারেন সহেযািগতা করার aথর্
িছল eiেয, ধু d’eকিট খাnান, েগাt শহেরর েলাকেদরi নয়, বরং েগাটা আরেবর িবেরািধতা মুকােবলা করার জেনয্
সংি বয্িkেক pstত হেত হেব।তােক e জেনয্o ৈতির হেত হেব েয, eর িবিনমেয় ধু আিখরােতর িজেnগী সফলকাম
হেব eবং েস আপন মািলেকর সন'ি লাভ করেত পারেব।eছাড়া দূরবয্াপী দৃি িনেkপ কেরo তাৎkিণক ফায়দা লােভর
েকান সmাবনা েদখা যািcল না।ফেল সমs মজিলেসর oপর eকটা িনsbতা েনেম eেলা।uেঠ দঁাড়ােলন ধু িকেশার
আলী। িতিন বলেলনঃ ‘আমার েচােখ যিদo যntণা aনুভূত হেc, আমার হঁাটুdয় aতয্n dবর্ল, পরn বয়েসo আিম সবার
েছাট, তবুo আিম আপনার(হযরেতর) সহেযািগতা কের যােবা।মাt েতেরা বছর বয়s eকিট বালক না বুেঝ- েন eত বড়
eকিট িসdাn েঘাষণা করেলা। েগাটা কুরাiশ খাnােনর পেk eটা িছল eক িবsয়কর দৃশয্।

আেnালেনর িবেরািধতা
e পযর্n iসলামী সংগঠেন চিlশ িক তার েচেয় িকছু েবিশ েলাক েযাগদান কেরিছল। eরপর eকিদন হযরত(স) কা’বা
শরীেফ িগেয় তoহীেদর কথা েঘাষণা করেলন।মুশিরকেদর কােছ eটা িছল কাবা শরীেফর সবেচেয় বড় aবমাননা।e
েঘাষণার সে সে i eক িবরাট হা ামা r হেয় েগল। চারিদক েথেক েলােকরা eেস হযরত(স)- eর oপর ঝঁািপেয়
পড়েলা।হযরত হািরস িবন আবী হালাহ(রা)তােক সাহাযয্ করার জেনয্ ছুেট eেলন।িকnt চারিদক েথেক eত তেলায়ার
ঝনঝিনেয় uঠেলা েয িতিন শহীদ হেয় েগেলন।iসলােমর পেথ ei িছল pথম শাহাদাত। েখাদার ফযেল হযরত(স)
িনরাপদ রiেলন eবং েকান রকেম হা ামাo িমেট েগল।

িবেরািধতার কারণসমূহ
iসলামী আেnালেনর মূলমnt তoহীেদর ei েঘাষণা সবেচেয় েবিশ আত জনক িছল কুরাiশেদর জেনয্।তারাi e
আেnালেনর িবেরািধতা করিছল তীbভােব।কারণ e সময় কাবার কারেণi মkার যা িকছু ijত বতর্মান িছল।আর কুরাiশ
খাnান িছল কাবার মুতাoয়াlী o তttাবধায়ক।ফেল pায় সারা আরব uপdীেপi কুরাiশেদর eক pকার ধমর্ীয় আিধপতয্
কােয়ম িছল। ধমর্ীয় বয্াপাের েলােকরা তােদর িদেকi েচেয় থাকেতা eবং aিধকাংশ েkেti তােদর েনতৃেtর oপর িনভর্র
করেতা।তাi iসলামী আেnালেনর সবর্pথম o সবর্ািধক তীb আঘাত পেড় কুরাiশেদর ei ধমর্ীয় আিধপেতয্র oপর।eটা
aতয্n সুs েয,বাপ-দাদার aনুসৃত ধেমর্র pিত মূখর্ জািতgেলার eকটা an িব াস থােক বেল েকান যুিk সmত কথা
পযর্n তারা নেত চায় না।e কারেণi e নতুন ধমর্ আেnালেনর কথা েন আরেবর কােয়িম sাথর্ীরা aিgশমর্া হেয়
uঠেলা।তাছাড়া কুরাiশেদর pভাবশালী েলােকরা s ভােব েদখেত পািcল েয ei নয়া আেnালন ফেল-ফুেল িবকিশত
হেত পারেল তােদর সমs kমতা o pভাব-pিতপিti ধূিলসাৎ হেয় যােব।ধমর্ীয় কতৃের্ tর েkেt েয মযর্াদা তারা েভাগ
কের আসেছ, তা-o আপিন- আপিনi খতম হেয় যােব।ei কারেণ েয যতবড় গিদেত সমাসীন, েস ততখািন iসলামী
আেnালেনর িবেরািধতা করেত লাগেলা।
aপরিদেক কুরাiশেদর মেধয্ নানাrপ d ৃিত o aৈনিতকতা িবsার লাভ কেরিছল। বড় বড় পদs বয্িkরা নানাrপ গিহর্ত
কাযর্কলােপ িলp িছল। eতদ সেtto ধমর্ীয় o সামািজক মযর্াদার কারেণ তারা েলাকচেk েহয় pিতপn হেতা না।ei
েpিkেত হযরত(সা) eকিদেক মূিতর্পজ
ূ ার aিন কািরতা বণর্না কের তার পিরবেতর্ েলাকেদরেক খােলস তoহীেদর িদেক
আhবান জানািcেলন, aনয্িদেক িতিন মানুেষর বুিনয়াদী চিরেtর েদাষ-trিট o dবর্লতাgেলা েখালাখুিল বয়ান কের eসব
েথেক বঁাচার জেনয্ তােদর uপেদশ িদিcেলন।তার eসব uপেদশ ঐ বড়েলাকেদর কিঠন েপেরশািনেত েফেল িদিcল।
কারণ, হযরত(স)-eর কথাgেলােক তারা সতয্ বেল sীকার কের িনেত পারিছল না।আর েযেহতু তারা িনেজরা eসব d ৃিত
েথেক মুk িছল না, তাi জনসাধারেণর মেধয্ eসব কথা pচািরত হেতi তারা আতি ত েবাধ করেলা।তারা uপলিb
করেলা েয, েলাকচেk তােদর মযর্াদার aবনিত ঘটেছ eবংসামনা-সামিন না হেলo েপছেন aবশয্i তােদর সমােলাচনা
হেc।তােদর মানিসক aিsরতা বৃিdর জেনয্ ei কথাgেলাi যেথ িছল।পরn কুরআন মাজীেদ ei ধরেণর d িরt o
d ৃিতকারী েলাকেদর সmেকর্ বারবার আয়াত নািযল হিcল eবং তােদর ei ে ণীর কীিতর্কলােপর জেনয্ কেঠার
আযােবর ভয় pদশর্ন করা হিcল।ei সকল আয়াত যখন সবর্ সাধারেণর মেধয্ pচািরত হেত লাগেলা, তখন েকাথাকার
পািন েকানিদেক গড়ােc, তা সবাi s uপলিb করেত পারেলা।
iসলামী আেnালেনর িবেরািধতা o ৈবিরতার জেনয্ ei কারণgেলা eতi যেথ িছল েয, হয়েতা ei kমতাশালী বয্িkরা
iসলামী সংগঠেনর মুি েময় েলাকেদর িবrেd aসংখয্ তেলায়ার িনেয় দঁািড়েয় েযেতা eবং ei নয়া ‘িবপেদর’ নামিনশানােক eেকবাের মুেছ েফলেত পারেতা। িকnt আlাহর দরবাের আেগi ফয়সালা হেয়িছল েয, ei মুি েময় েলাকেদর
মারফেতi িতিন িকয়ামত পযর্n মানবতার eকমাt মুিk-পয়গামেক সারা dিনয়ায় ছিড়েয় িদেবন। ei জেনয্ e সময়
eমন কতকgেলা কাযর্-কারণo েদখা িদেলা, যার ফেল কুরাiশরা ঐrপ েকান পদেkপ gহণ করেত সkম হেলা না।

িবrdবাদীেদর aপpচার
মাt al িকছুকাল আেগ কুরাiশরা গৃহযুেdর ফেল নাsানাবুদ হেয় িগেয়িছল। ফুjােরর যুেdর পর তারা eেতাটা হীনবল
হেয় পেড়িছল েয, যুেdর নাম নেলi সবাi আঁতেক uঠেতা। তdপির িবিভn েগাt েথেক আগত eবং iসলামী সংগঠেনর
anভুk
র্ মুি েময় মুসলমানেদর হতয্া করার aথর্ িছল আরেবর িবিভn েগােtর মেধয্ আবার যুd বঁািধেয় েদয়া।েকননা
eসময় েকান eক বয্িkেক হতয্া করার aথর্i িছল তার সােথ সংি তামাম েগােtর িবrেd যুd েঘাষণা করা। আর
eভােব যুd বঁাধেল সমg মkারi যুেdর ময়দােন পিরণত হবার pবল আশংকা িছল। তাi e পযর্ােয় আেnালনেক দিমেয়
েদবার জেনয্ নানাrপ িবকl পnা aবলmন করা হেলা। আেnালন o তার আhবায়ক েক নানাভােব ঠা া-িবdrপ করা
হেলা। তার িবrেd িমথয্া aপবাদ রটনা করা হেলা;রাsাঘােট গািলগালাজ o ৈহ-হlা dারা uতয্k করা হেলা। িনতয্-নতুন
িমথয্া o ান- কথা pচার চালােনা হেলা। মজনু o পাগল বেল আখয্া েদoয়া হেলা;কিব o জাdকর বেল pচার করা
হেলা।সেবর্াপরী, হযরত(স)-eর কথা েশানা েথেক িবরত রাখার জনয্ েলাকেদরেক সরাসির বাধা েদoয়া হেলা।

aপpচােরর মুকােবলা
e পযর্ােয় কুরআন মাজীেদ েযসব সূরা aবতীণর্ হিcল,তােত e পিরিsিত মুকােবলা করার জেনয্ বারবার পথিনেদর্শনা
আসিছল eবং িবrdবাদীেদর utািপত আপিt সমূেহর যেথািচত o যুিkযুk জবাবo েদয়া হিcল। দৃ াnsrপ, সূরা
kলেম হযরত(স)-eর সাntনার জেনয্ বলা হেলাঃআপনার pিত আlাহ খুবi েমেহরবান।আপিন পাগল বা মজনু
নন;আপনার pিত তার aপিরসীম aনুgহ রেয়েছ। কার jান বুিd িবকৃত হেয় েগেছ ,তা িশগিগরi জানা যােব। আপনার
pভু খুব ভার কেরi জােনন েয,েক সিঠক পেথ রেয়েছ,আর েক পথ হেয়েছ। আপিন িনেজর কাজ চািলেয় েযেত থাকুন।
যারা e আেnালনেক িমথয্া pিতপn করেত চায়, তােদর কথায় েমােটi কণর্পাত করেবন না। তারা চায় েয, আপিন
আেnালেনর কােজ ৈশিথলয্ pদশর্ন কrন েতা তােদর তৎপরতাo আপিন আপিন িশিথল হেয় আসেব।িকnt ঐ সব েলােকর
pবৃিt aনুসরণ করা আপনার কাজ নয়। আপিন যা িকছু েপশ কেরেছন, তা যারা মানেত রািজ নয়, তােদর বয্াপারটা
আমার oপর েছেড় িদন। তারা খুব িশগিগরi জানেত পারেব েয,তােদর েয aবকাশ েদয়া হেয়িছল, তার তাৎপযর্
িক?আপিন তােদর িজেjস কrনঃ‘আিম িক েতামােদর কােছ িকছু pাথর্না করিছ? না িনেজর ফায়দার জেনয্ িকছু দািব
করিছ? aথবা আমার কথার িবrেd েতামােদর কােছ েকান যুিk-pমাণ আেছ ? eটা aতয্n সুs েয, তােদর কােছ e
ধরেণর pে র েকােনা জবাব েনi।আপিন aতয্n ৈধযর্শীলতার সােথ পিরিsিত মুকােবলা কrন। যথাসমেয় aবsার
পিরবতর্ন ঘটেবi।
udৃত বাণী eকিট নমুনা মাt। e ধরেনর বাণী বরাবরi নািযল হিcল। তােত েলাকেদর s ভােব বেল েদয়া হেলা েয,
সেতয্র আhবায়ক না মজনু না গণক -না কিব নাজাdকর। গণক, কিব o জাdকেরর ৈবিশ য্gেলা েতামােদর সামেন রােখা
eবং সেতয্ আhবায়েক িভতর তার েকান েকান লkণ পাoয়া যায়, তাo িবচার কের েদখ। িতিন েয কালাম েপশ
কেরেছন, তার pিতিট কােজর মাধয্েম েয চিরt pিতভাত হেc eবং েতামােদর মােঝ িতিন েয জীবনযাtা িনবর্াহ কেরেছন,
তার েকানিটর সােথ পাগল, কিব o জাdকেরর তুলনা হেত পাের?

আেnালেনর pিত েলাকেদর মেনােযাগ
মkাবাসীেদর ei ধরেনর িব ািnকর pচারণায় aবশয্ eকিট ফায়দা হেলা। তারা েলাকেদর যেতাi িবরত রাখার েচ া
করিছল, তােদর মেধয্ তেতাi e েকৗতূহল জাগেত লাগেলাঃআcা, e েলাকিট িক বলেছন, eকটু েদখা যাক না। ei
েকৗতূহেলর ফেল আরেবর িবিভn eলাকা েথেক েয সব েলাক হj িকংবা aনয্ েকান কােজ মkায় আগমন করেতা, তােদর
aেনেক চুিপ চুিপ হযরত(স)-eর েখদমেত িগেয় হািযর হেতা। eখােন eেস তারা হযরত(স)-eর মহান চিরt aবেলাকন
eবং আlাহর বাণী বণ করেতা; ফেল তােদর anর-রােজয্ eক pচ আেলাড়ন o পিরবতর্ন সূিচত হেতা। aতঃপর িনজ
িনজ eলাকায় িফের িগেয় তারা iসলােমর দাoয়াত pচাের আtিনেয়াগ করেতা।
eভােব iসলােমর pচারকাযর্ যখন িবিভn শহের ছিড়েয় পড়েলা, তখন েলােকরা ধু হযরত(স)- aবsা জানবার জেনয্i
দূর-দারাজ eলাকা েথেক আসেত লাগেলা। e ধরেনর ঘটনাবলীর মেধয্ হযরত আবু জার িগফারী(রা) ঘটনািট িবেশষভােব
uেlখেযাগয্।কুরাiশরা বয্বসায় uপলেk েয পথ িদেয় িসিরয়ায় যাতায়াত করেতা, েসi পেথর পােশi িগফার েগাtিট

বসবাস করেতা। ঐ েগােtর কােছ মkার ঘটনাবলীর কথা uপনীত হেল হযরত(সা)-সাkাত করার জেনয্ হযরত আবু
জেরর hদেয় pবল আgহ জাগেলা। িতিন pথমত তার সেহাদর ভাi আিনসেক ei বেল মkায় পাঠােলনঃ‘তুিম িগেয়
েদখ, েয েলাকিট নবুয়য্ােতর দািব কেরেছন, িতিন েলাকেদর িক তািলম িদেcন।’ আিনস মkায় eেস হযরত(স) সmেকর্
েখঁাজ-খবর িনেয় যথারীিত িফের েগেলন eবং তার ভাi েক বলেলনঃ‘েলাকিট aতয্n unত চিরেtর aিধকারী। িতিন খুব
চমৎকার ৈনিতক িশkা pদান কেরন eবং eক েখাদার বেnগীর pিত েলাকেদরেক আhান জানান। িতিন েয কালাম েপশ
কেরন, তা কিবt েথেক সmূণর্ sতnt।’
ei সংিkp কথায় হযরত আবু জার h হেত পারেলন না। িতিন িনেজi সফেরর জেনয্ ৈতির হেলন।িকnt মkায় েপঁৗেছ
ভেয় কােরা কােছ হযরত(স)-eর নাম পযর্n িজেjস করেত সাহস েপেলন না। aবশয্ কাবা গৃেহ হযরত আলী(রা)-eর
সে তার পিরচয় ঘটেল তার বািড়েত িতন িদন েমহমান িহেসেব aবsান করেলনeবং েশষ পযর্n তার কােছ সফেরর
uেdশয্ িববৃত করেত ভরসা েপেলন।আলী(রা)তােক হযরত (স)-eর েখদমেত িনেয় েগেলন। েসখােন েপঁৗেছi আবু যার
iসলাম কবুল করেলন। হযরত(স) তােক িনজ েগােtর মেধয্ িফের েযেত uপেদশ িদেলন। িকnt তoহীেদর েয সেতজ
pভাব তার মেন িkয়াশীল হেলা, তা তার মন েথেক সমs িdধা-সংেকাচ o ভয়-ভীিত দূর কের িদেলা।িতিন েসখান েথেক
কাবা গৃেহ েপঁৗেছi uেcঃsের েঘাষণা করেলনঃ
ﷲ
ِ لا
ُ ﺤﻤﱠﺪًا ﱠرﺳُﻮ
َ ن ُﻣ
ﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠ
ْ ﷲ َوَأ
ُ ن ﻟﱠﺎ إِﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ا
ْ ﺷ َﻬ ُﺪ َأ
ْ ٌأ
‘‘আশহাd আল-লা iলাহা ilাlাh oয়া আশহাd আnা মুহাmাদূর রাসূলুlাহ” e েঘাষণা েনi েলােকরা চারিদক েথেক
ছুেট eেস তঁােক েবদম pহার করেত লাগেলা।eমিন সময় হযরত আববাস (রা)েসখােন িগেয় uপিsত হেলন। িতিন
হামলাকারীেদর বলেলনঃ‘e েলাকিট িগফার েগাtভুk eবং েতামােদর বািণজয্ পথিট eেদরi eলাকা িদেয় aিতkাn
হেয়েছ। কােজi eরা যিদ েতামােদর পথ বn কের েদয়, তাহেল িক করেব ? eকথা েনi হামলাকারীরা তােক েছেড়
িদল।
হযরত আবুজার আপন েগােtর মেধয্ িফের eেস iসলােমর আহবান জানােল সে সে i pায় aেধর্ক েলাক মুসলমান
হেয় েগল। িগফারেদর কাছাকািছ আসলাম েগাt বসবাস করত। eেদর pভােব তারাo iসলােমর দাoয়াত কবুল করেলা।
eভােব iসলােমর দাoয়াত kমশ ছিড়েয় পড়েত লাগেলা।িবrdবাদীেদর কােছ eটা িনদাrণ েkাভ o েবদনার কারণ হেয়
দঁাড়ােত লাগেলা। eমনিক eেদর েভতরকার িকছু েলাক বাধয্ হেয় আবু তািলেবর কােছ িগেয় aিভেযাগ েপশ করেলা। ei
pিতিনিধ দেল pায় সমs কুরাiশ েনতাi শািমল িছল। তারা আবু তািলবেক বলেলাঃ ‘েতামার াতু ুt আমােদর মাবুদ o
uপাসয্ েদবতােদর aপমান করেছ। আমােদর বাপ-দাদােদর েগামরাহ বেল pচার করেছ, আমােদর সবiেক আহmক o
পথ বেল আখয্া িদেc। সুতরাং হয় তুিম মাঝপথ েথেক সের দঁাড়াo, বয্াপারটা আমরা েশষবােরর মত িমিটেয় েফিল,
নেচত তােক তুিম বুিঝেয় িঠক কেরা।’ আবু তািলব বুঝেত পারেলন,বয্াপারটা eখন খুবi নাজুক হেয় দঁািড়েয়েছ। তাছাড়া
িতিন eকাকী কেতা িদনi বা সমs কুরাiেশর মুকািবলা করেবন। িতিন হযরত (স)-েক েডেক বলেলন : ‘ েsেহর ভািতজা,
আমার oপর তুিম eেতা েবাঝা চািপo না যােত, আিম uেঠ দঁাড়ােত না পাির।’
হযরত (স) েদখেলন, eবার চাচা আবু তািলেবর পাo নেড়-চেড় যােc। তাi িতিন দৃঢ়তার সােথ বলেলন : ‘েখাদার কসম
! ei েলাকgেলা যিদ আমার eক হােত চnd eবং aপর হােত সূযর্o eেন েদয়, তবুo আিম আপন কতর্বয্ েথেক িবচুয্ত
হেবা না। েখাদা হয় ei কাজেক পুরা করার সুেযাগ েদেবন, নতুবা আিম িনেজi e কােজর েভতর িবলীন হেয় যােবা।’
হযরত (স)- eর কেঠার সংকl o িনভর্ীক ফয়সালার কথা েন আবু তািলবo আবার িহmত িফের েপেলন। িতিন বলেলন
: ‘যাo, েকu েতামার eকিট চুলo বঁাকা করেত পারেব না।’

িবrdবাদীেদর pেলাভন
কুরাiশরা eিদক েথেকo িনরাশ হেয় aবেশেষ চরম পnা িহেসেব িsর করেলা েয, কেঠারতা dারা সmব না হেল নmতা
dারাi e আেnালন খতম করেত হেব। তারা pবীণ েনতা uতবা িবন রািবয়ােক eকিট psাবসহ হযরত (স)- eর
েখদমেত েpরণ করেলা। েস eেস বলেলা :‘মুহাmদ ! আcা বেলা েতা, তুিম িক চাo? মkার শাসন kমতা েপেত চাo?
িকংবা বড় ঘের িববাহ করেত চাo? aথবা aগাধ ধন-েদৗলত েতামার কাময্? আমরা eসবi েতামােক েযাগাড় কের িদেত
পাির। eজেনয্ েকন িমেছিমিছ eসব করেছা? আমরা সমg মkােক েতামার কতৃর্tাধীন কের িদেত রািজ। eছাড়া আেরা
িকছু চাiেল তারo বয্বsা কের িদেত psত; িকnt তুিম ei আেnালন েথেক িবরত হo।
েবচারা িবrdবাদীরা ধু eটুকুi ভাবেত েপেরিছল। pcn বsগত sাথর্ ছাড়াi েয েকােনা আেnালন পিরচালনা aথবা
েকান আদেশর্র দাoয়াত বুলn করা েযেত পাের, eটা আেদৗ তােদর ম-মানেস ঠঁাi পায়িন। তারা eকথা িচnাi করেত
পােরিন েয, েকােনা কাজ ধু েখাদার সnি eবং িনছক তার আনুগেতয্ জেনয্o করা েযেত পাের। তারা ধু eটুকুi
জানেতা েয, ধন-েদৗলত আর শাসন কতৃর্t লােভর uেdেশয্i মানুষ জান-মাল কুরবানী কের থােক।তারা িক কের বুঝেব
েয, আিখরােত aনn জীবেনর কািময়াবীর জেনয্o মানুষ egেলা uৎসগর্ কের থােক ? তাi uতবার দৃঢ় pতয্য় িছল েয,
তার psাবিট aবশয্i ম রু হেব। িকnt হযরত(স) তার pে র জবােব ধু তoহীেদর দাoযাত eবং তার নবুয়য্াত uেdশয্
সmিকর্ত কুরআন পােকর কিতপয় আয়াত পাঠ কের েশানােলন।
হযরত(স) -eর জবাব েন uতবা aতয্n মুg হেয় িফের েগল। েস কুরাiশ েনতৃবেগর্র সামেন িনেজর িরেপাটর্ েপশ করেত
িগেয় বলেলাঃ মুহাmদ েয কালাম েপশ করেছ, তা িকnt কিবt নয়, বরং aনয্ িকছু। আমার মেত, মুহাmদ েক তার িনেজর
oপরi েছেড় েদoয়া uিচত। যিদ েস কািময়াবী হয় েতা সমg আরেবর oপরi িবজয়ী হেব eবং তােত েতামােদর ijত
বাড়েব। আর তা না হেল আরব িনেজi তােক ংস কের েফলেব। িকnt কুরাiশরা তার e aিভমত পছn করেলা না।
eরপর eকিট কমর্পnাi ধু বাকী রiল,যা e পযর্ােয় eেস pেতয্ক বািতল শিki হেকর িবrেd aবলmন কের থােক।
তাহেলা, পূণর্ েজার-জবরদিs o িন রু তার সােথ হেকর আoয়াজেক sb কের েদয়ার pয়াস। তাi কুরাiশরা ফয়সালা
করেলা েয, মুসলমানরা যােত aিত হেয় িনেজরাi িনেজেদর িসdাn বদলােত বাধয্ হয়, েসজেনয্ তােদর pিত িনদর্য়
বয্বহার করেত হেব। তােদর যােক েযখােন পাoয়া যােব , েসখােনi িনপীড়ন চালােত হেব।

তৃতীয় sর: ঈমােনর পরীkা
ei পযর্n iসলামী আেnালেনর কাজ েযটুকু agসর হেয়িছল, তার pিতিkয়া িতন pকাের pকাশ েপল :
1. িকছু সৎ o ভাল েলাক e আেnালনেক কবুল করেলা। তারা সংঘবd হেয় আেnালনেক েয েকান মূেলয্ eিগেয় েনয়ার
জেনয্ pstত হেলা।
2. ajতা, বয্িksাথর্ িকংবা বাপ-দাদার aনুসৃত ধেমর্র pিত an িব াসেহতু বহূ েলাক e আেnালেনর িবেরািধতার জেনয্
pিতjাবd হেলা।
3. মkা o কুরাiশেদর গnী aিতkম কের e আেnালন aেপkাকৃত িবsীণর্ eলাকায় ছিড়েয় পড়েলা।
e aবsার েpkাপেট নতুন ei আেnালন eবং পুরেনা জািহিলয়ােতর মেধয্ eক কিঠন দnd-সংঘাত r হেলা। েযসব
েলাক িনেজেদর পুরেনা ধমর্েক আকঁেড় থাকেত চাiেলা, তারা পূণর্ শিk িদেয় iসলামী আেnালনেক িনি h করার জেনয্
েকামর বাধঁেলা। তারা নo-মুসিলমেদর oপর aমানুিষক জুলমু -িনযর্াতেনর sীম েরালার চালােলা eবং তােদরেক
সবর্েতাভােব হীনবল করার জেনয্ সংঘবd হেলা। বsত কুরাiশেদর e পযর্ােয়র জুলমু -িনযর্াতেনর ঘটনাবলী েযমন িনমর্ম o
hদয় িবদারক, েতমিন তা িশkামুলকo। আরেবর মত u েদেশ dপুেরর pচ েরােদ jলn বালুকার oপর নoমুসিলমেদর iেয় েদয়া, তােদর বুেকর oপর ভারী ভারী পাথর চািপেয় রাখা,েলাহা গরম কের শরীের দাগ েদয়া, পািনেত
চুিবেয় রাখা, িনদর্য় ভােব মারধর করা, eবং e ধরেনর aসংখয্ িনযর্াতেনর sীম েরালার মুসলমানেদর oপর চাপােনা

হেলা। e পযর্ােয় সাধারণভােব সমg মুসলমােনর জীবনi dিবর্ষহ করা হেয়িছল;তেব iিতহােস েয সব মুজলেমর জীবন
কািহনীর িকছুটা িববৃত হেয়েছ,তােদর মেধয্ েথেক নমুনা srপ কেয়কজেনর নাম eখােন uেlখ করা হেলা।
হযরত খাbাব (রাঃ) : iিন uেm আmােরর েগালাম িছেলন। সেবমাt ছয়-সাত বয্িk iসলাম কবুল কেরেছন,eমিন সময়
িতিন iসলােমর সুশীতল ছঁায়ায় আ য় gহণ কেরন। ei aপরােধ িতিন কুরাiশেদর িনমর্ম জুলেু মর িশকাের পিরণত হন।
eকিদন কুরাiশরা মািটর oপর কয়লা jািলেয় তার oপর খাbাব (রাঃ)-েক িচৎ কের iেয় িদেলা eবং িতিন যােত
নড়াচড়া করেত না পােরন, েসজেনয্ eক বয্িk তােক পা িদেয় সেজাের েচেপ ধরেলা। eমন িক, তঁার িপেঠর নীেচi jলn
কয়লা িনেভ ঠা া হেয় েগেলা। িকছুিদন পর eকিদন িতিন তঁার িপেঠর oপর সাদা সাদা কতgেলা েপাড়া দাগ সবাiেক
েদখান।
হযরত িবলাল (রাঃ) : iিন uমাiয়া িবn খালেফর েগালাম িছেলন। uমাiয়া তঁােক dপুেরর তp বালুকার oপর iেয়
িদেতা eবং বুেকর oপর ভারী পাথর চাপা িদেয় বলেতা : ‘iসলামেক asীকার কর, নেচৎ eভােবi ধুেঁ ক ধুেঁ ক মের
যািব।’ িকnt েসi িনদাrন কে র মেধয্o তঁার মুেখ ধু ‘আহাদ’ শb ucািরত হেতা। uমাiয়া তঁার গলায় রিশ েবেধঁ েছাট
েছাট েছেলেদর হােত িদেতা। oঁরা তঁােক শহেরর eক pাn েথেক aপর pােn েটেন িনেয় েযেতা।
হযরত আmার (রাঃ) : iিন iয়ােমেনর বািসnা িছেলন। pথম িদেক েয কজন সাহসী বয্িk iসলাম gহণ কেরন, iিন
িছেলন তঁােদর aনয্তম। iসলাম gহেণর পর কুরাiশরা তঁােক utp জিমেনর oপর iেয় eত pহার করেতা েয, িতিন
েবহূশ
ঁ হেয় েযেতন।
হযরত লুবাiনা (রা) : iিন eকজন বঁাদী িছেলন। মুসলমান হবার আেগ হযরত uমর(রা) eেক eত মারধর করেতন েয,
িতিন িনেজi kাn হেয় পড়েতন। িকnt ei েখাদাভk মিহলা ধু বলেতন : ‘যিদ iসলাম gহন না কেরা েতা েখাদা
েতামার কাছ েথেক eর বদলা gহণ করেবন’।
হযরত জুনাiরাহ(রা):iিনo হযরত uমর(রা) -eর পিরবাের বঁাদী িছেলন। eকবার আবু েজেহল তােক eত pহার কের েয
,তার েচাখ dেটা েবিরেয় যাবার uপkম হয়।
েমাটকথা, পুrষ o নারীর মেধয্ eরকম aেনক লাচার o িনrপায় মুসলমানেকo iসলাম তয্ােগ সmত করােত পােরিন।
ei েবকসুর o িনরপরাধ মুসলমােনর oপর যখন জুলমু -পীড়ন চলিছল,তখন েলােকরা sভাবতi তােদর pিত েকৗতুহলী
দৃি িনবd করেত লাগেলা। তারা aবাক হেয় ভাবেত লাগেলাঃeত মুিসবত সেto ei েলাকgেলা িকেসর েমােহ
iসলামেক আঁকেড় ধের রেয়েছ ? েকান pেলাভেনর হাতছািন eেদরেক eতখািন ক -সিহ ু কের তুেলেছ ? eকথা সবাi
জানেতা েয, ৈনিতক চিরt, আচার-বয্বহার eবং মানবীয় gনাবলীর িদক িদেয় িনঃসেnহ eরা utম মানুষ। eেদর aপরাধ
ধু ei েয,eরা বেল-‘আlাহ ছাড়া আর েকান সttার আনুগতয্ eবং বেnগী করেব না।’ aবয্াহত জুলমু -পীড়ন সেtto
নo-মুসিলমেদর eেহন দৃঢ়তাবয্ ক uিk aেনক েলােকর সামেনi eক িবরাট p তুেল ধরেলা eবং তােদর hদয় মেন
sতঃi eক pকার নmতার সৃি করেলা। তারা ei নতুন আেnালনেক িনকট েথেক েদখবার o বুঝবার জেনয্ আgহািnত
হেলা। সতয্া য়ী o নয্ায়িন েদর oপর জুলমু -পীড়ন িচরকালi সেতয্র কািময়াবীর পেk সহায়ক হেয় থােক।তাi eকিদেক
েযমন কুরাiশেদর জুলমু -পীড়ন েবেড় চলিছল, aনয্িদেক েতমিন iসলামী আেnালেনর পিরিধo সমpসািরত হেত
লাগেলা। eমনিক েগাটা পিরবার বা খাnােনর iসলাম কবুল কেরিন,মkায় eমন েকান খাnান বা পিরবারi আর রiেলা
না। ei কারেন কুরাiশরা iসলােমর িবrেd আেরা েবিশ kুd o িkp হেয় uঠেলা। তারা েদখেত লাগেলা : তােদরi
আপন ভাi-ভািতজা, েবান-ভিgপিত, পুt-কনয্া, iসলামী দাoয়াতেক কবুল কের চেলেছ eবং iসলােমর খািতের সবিকছু
েছেড়-ছুেড় তােদর সােথ সmকর্েcদ করার জেনয্ psত হেc। তােদর কােছ eটা িছল aতয্n কিঠন o dঃসহ আঘােতর
শািমল। পরn মজার বয্াপার ei েয, যারা ei নয়া আেnােলােন েযাগদান করিছল তােদর ৈনিতক চিরt eবং সাধারণ
মানবীয় gণাবলী সবার কােছi সুs o সুিবিদত িছেলা। ei ে ণীর েলােকরা যখন iসলাম gহণ কের িনেজেদর সমs
পািথর্ব sাথর্ কুরবানী করেত pstত হেত লাগেলা, তখন সাধারণ েলােকরা হতবাক হেয় ভাবেলা : ei নতুন আেnােলান
eবং eর আহবায়েকর েভতর eমন িক আকষর্ণ রেয়েছ, যা েলাকেদরেক erপ আেtাৎসেগর্র জেনয্ aনুpািণত করেছ!

তাছাড়া েলােকরা eo েদখেত লাগেলা েয, iসলােমর গ ীর মেধয্ pেবশ করার পর eসব েলাক aিধকতর নয্ায়ানুগ,
সতয্বাদী, চিরtবান, eবং আচার-বয্বহাের utম o পুত-পিবt মানুেষ পিরণত হেc। eসব িবষয় pিতিট দশর্েকর মেন
aিনবর্চনীয় eক ভাবধারার স ার করেত লাগেলা eবং eর ফেল iসলামী দাoয়াত কবুল কrক আর না-i কrক, তার
ে tেক তারা িকছুেতi uপলিb না কের পারেলা না।

আিবিসিনয়ায় িহজরত
হযরত (স)-eর নবুয়য্ােতর বয়স eবার পাচঁ বছর হেলা। িতিন বুঝেত পারেলন েয, কুরাiশেদর জুলমু - িনযর্াতন খুব
শীগগীর বn হবার সmাবনা েনi। aপরিদেক েবশ িকছু সংখয্ক মুসলমােনর aবsা ei দঁাড়ােলা ei েয, েকান dঃসহ
পিরিsিতেতi তারা iসলােমর pিত িবমুখ হেব না বেট; িকnt dঃখ-dেভর্ােগর মাtা তােদর সহয্-শিkর বাiেরর চেল যােc
eবং iসলােমর pিত কতর্বয্ (ফরয) পালন করা তােদর পেk aসmব হেয় দঁাড়ােc। তাi হযরত (স) ফয়সালা করেলন
েয, িকছু মুসলমানেক িহজরত কের আিবিসিনয়ায় েযেত হেব। আিবিসিনয়া আি কার পূবর্ uপকূলবতর্ী eকিট েদশ।
eখানকার বাদশাh নাjাশী িছেলন eকজন নয্ায়পরায়ন o সুিবচারক ি sান। ei িহজরেতর eকিট uেdশয্ িছল ei েয,
aবsা aনুকল
ূ না হoয়া পযর্n িকছু সংখয্ক মুসলমান anত কুরাiশেদর েজার-জুলমু েথেক েরহাi পােব। eর আেরা
eকিট বড় ফায়দা িছেলা ei েয, eiসব আেtাৎসগর্কারী েলাকেদর সাহােযয্ iসলােমর দাoয়াত দূর-দারাজ eলাকা
পযর্n িবsৃত হবার সুেযাগ পােব।
সুতরাং pথম দফায় eগার জন পুrষ o চারজন মিহলা ei িহজরেতর জেনয্ ৈতির হেলন। eরা প ম নববী সােলর রজব
মােস যাtা করেলন। আlাhর কুদরত ei েয, eঁরা যখন বnের েপঁৗছেলন, তখন eকিট বািণজয্ জাহাজ pতয্াগমেনর
জেনয্ সmূণর্ ৈতির হেয়িছল। eিট তােদরেক খুব কম ভাড়ায় িনেত সmত হেলা। কুরাiশরা ei িহজরেতর খবর েন
মুসলমানেদর িপছন ধাoয়া করেলা। িকnt তারা বnের েপঁৗছবার আেগi আlাhর ফজেল জাহাজ বnর েছেড় চেল েগল।
আিবিসিনয়ায় মুসলমানরা েবশ শািn o িনরাপtার সােথ বাস করেত লাগেলা। e খবর কুরাiশেদর কােছ েপঁৗছেল তারা
aতয্n িkp হেয় uঠেলা। তারা িসdাn িনল েয, আিবিসিনয়ার বাদশাহ নাjাশীর (আরবরা তােক e নােম ডাকেতা) কােছ
কেয়কজন েলাক পাঠােত হেব। তারা িগেয় মুসলমানেদর সমেn বলেব েয, ei েলাকgেলা আমােদর েদশ েথেক পলাতক
aপরাধী; eেদরেক আপিন আপনার েদশ েথেক েবর কের িদন। আমরা eেদরেক সােথ িনেয় যােবা। আbুlাh িবন রািবয়া
o আমর িবন আসেক e কােজর জেনয্ মেনানীত করা হেলা। তারা aতয্n জঁাক-জমেকর সােথ রoয়ানা হেলা। pথেম তারা
আিবিসিনয়ার পাdীেদর কােছ িগেয় বলেলা : ‘ei েলাকgেলা eকিট নতুন ধমর্ udাবন কেরেছ। আমরা eেদরেক তািড়েয়
েদয়ায় আপনােদর েদেশ পািলেয় eেসেছ। eখন আপনােদর বাদশােহর েখদমেত আমরা ei মেমর্ আেবদন েপশ করেত
চাi েয, eরা আমােদর েদশ েথেক পলাতক aপরাধী; eেদরেক আমােদর হােত pতয্াপর্ণ কrন। আমােদর ei
আেবদেনর সপেk বাদশাহর দরবাের সুপািরশ করার জেনয্ আপনােদরেক aনুেরাধ জানািc।’

নাjাশীর দরবাের মুসলমান
মkাবাসী কুরাiশরা নাjাশীর দরবাের uপিরuk মেমর্ আেবদন জানােল িতিন মুসলমানেদর েডেক িজেjস করেলন :
‘েতামরা িক েকােনা নতুন ধমর্ আিব ার কেরছ? মুসলমানরা িনেজেদর পk েথেক কথা বলবার জেনয্ হযরত জাফর িবn
আবু তািলবেক (হযরত আলীর াতা) মেনানীত করেলন। িতিন নাjাশীর দরবাের েয ভাষণ েদন, তার িবsৃত িববরণ
iিতহাস gেn সংরিkত রেয়েছ। তার সার সংেkপ ei : ‘েহ বাদশাহ ! আমরা িকছুকাল a তা o িব ািnর anকাের
হাতেড় িফরিছলাম। eক েখাদােক িবsৃত হেয় মানুেষর গড়া aসংখয্ মূিতর্র পূজা করতাম। মরা জীব-জntর েগাশত েখতাম;
বয্িভচার, লুটতরাজ, েচৗযর্বিৃ t, পারsিরক জুলমু iতয্ািদ িছেলা আমােদর ৈদনিnন কােজর anভুk
র্ । আমােদর

শিkমানরা dবলেদর েশাষণ করেত গবর্েবাধ করেতা। েমাটকথা, জীব-জntর েচেয়o আমােদর জীবন-যাtা িছল িনm
পযর্ােয়র। িকnt আlাহর রহমত েদখুন, িতিন আমােদর pিত aনুgহ pদশর্ন কেরেছন। আমােদরi েভতরকার eক বয্িkেক
রাসূল িনযুk কের পািঠেয়েছন। আমরা তঁার বংশ-খাnানেক খুব ভাল মেতা জািন; িতিন aতয্n শরীফ েলাক। আমরা তঁার
বয্িkগত aবsার সােথo সময্ক পিরিচত। িতিন aতীব সতয্বাদী, আমানতদার o সcিরtবান। েদাs-dশমন সবাi তঁার
সততা o শরাফেতর pশংসা কের। িতিন আমােদর কােছ iসলােমর দাoয়াত েপশ কেরেছন eবং ei িশkা িদেয়েছনঃ
েতামরা মূিতর্পজ
ূ া েছেড় দাo, eক আlাহেক িনেজর মািলক o মিনব বেল sীকার কেরা, বয্িভচার o aনয্ানয্ a ীল
িkয়া-কমর্ েথেক েবেচঁ থােকা, নামাজ পড় o েরাযা পালন কেরা।’ আমরা তঁার pিত ঈমান eেনিছ, িশরক o মূিতর্পজ
ূ া
েছেড় িদেয়িছ eবং সমs aসৎ কাজ েথেক তoবা কেরিছ। eর ফেল আমােদর কoম আমােদর সােথ dশমিন r কেরেছ
eবং পুনরায় তােদরi ধেমর্ িফের যাবার জেনয্ আমােদর oপর kমাগত চাপ িদেc। আর eজনয্i e েলাকgেলা আপনার
কাছ েথেক আমােদরেক িফিরেয় েনবার জেনয্ আেবদন জানােc।’
নাjাশী বলেলনঃ ‘েবশ েতামােদর নবীর oপর আlাহর েয কালাম নািযল হেয়েছ, তার িকছু aংশ আমােক পেড়
েশানাo’। হযরত জাফর (রা) সূরা মিরয়ম েথেক কিতপয় আয়াত পেড় েশানােলন। নাjাশী তা েন aতয্n pভািবত
হেলন। তঁার েচাখ িদেয় দরদর েবেগ ar গিড়েয় পড়েলা। িতিন বলেলন : ‘েখাদার কসম! ei কালাম আর iি ল িকতাব
eকi pদীেপর আেলাকরি ।’ aতঃপর িতিন কুরাiশ pিতিনিধেদর s ত জািনেয় িদেলন েয, তােদর হােত মুসলমানেদর
সমপর্ণ করা যােব না।

নাjাশীর iসলাম gহণ
পরিদন কুরাiশরা আর eকিট নতুন েকৗশল udাবন করেলা। তারা বাদশাহর দরবাের িগেয় বলেলা : ‘ei মুসলমানেদর
কােছ িজেjস কrন েতা, eরা হযরত ঈসা (আ) সmেকর্ িক আিকদা েপাষণ কের?’ কুরাiশরা জানেতা েয. মুসলমানরা
ি sানেদর আিকদার েখলাফ হযরত ঈসােক ‘েখাদার পুt’ eর পিরবেতর্ ‘মিরয়ম পুt বেল িব াস কের আর ei কথািট
যখন নাjাশীর সামেন pকাশ হেয় পড়েব, তখন িতিন aবশয্i eেদর pিত aসn হেবন।
নাjশী মুসলমানেদর আবার দরবাের েডেক পাঠােলন। পিরিsিতটা আঁচ করেত েপের মুসলমানরাo িকছুটা ঘাবেড় েগেলন।
িকnt হযরত জাফর (রা) বলেলন েয, ‘বয্াপার যাi েহাক না েকন, আমােদর সতয্ কথাi বলেত হেব।’ aতঃপর িতিন
ভরপুর দরবাের দািড়ঁেয় েঘাষণা করেলনঃ ‘আমােদর পয়গmর (স) আমােদরেক বেলেছন েয, হযরত ঈসা (আ) আlাহর
বাnাহ eবং তঁার রাসূল িছেলন।’ eকথা েন নাjাশী মািট েথেক eকিট সr ঘাস হােত তুেল িনেয় বলেলনঃ ‘েখাদার
কসম! তুিম যা িকছু বলেল , ঈসা তার েচেয় ei ঘাস পিরমাণo েবিশ িছেলন না।’ eভােব কুরাiশেদর েশষ চালবািজo
বয্থর্ হেলা। নাjাশী হযরত জাফর o তার স ীেদরেক সmােনর সােথ তঁার েদেশ বাস করবার aনুমিত িদেলন eবং িতিন
হযরত (স) eর নবুয়য্াতেক সতয্ েমেন িনেয় iসলাম কবুল করেলন। ei নাjাশীরi নাম িছল আসমাহা। eর iিnকাল
হেল হযরত (স) eঁর গায়বানা জানাযা আদায় কেরন। eরপর kমাnেয় 83 জন মুসলমান আিবিসিনয়ায় িহজরত কেরন।

হযরত হামযা (র)-র iসলাম gহণ
মkায় eকিদেক কুরাiশেদর জুলমু -পীড়ন তীbতর হিcল, aনয্িদেক হযরত (স) eবং তার স ী-সাথীগণ ৈধযর্ o ৈsেযর্র
পরাকা া েদখােত লাগেলন। ei সংঘােতর মেধয্ মkার utম বয্িkগণ eেক eেক iসলামী সংগঠেন শািমল হেত
লাগেলন। হযরত হামযা হযরত (স)-eর িপতৃবয্ িছেলন। িকnt তখেনা িতিন iসলাম কবুল কেরনিন। হযরত (স)-eর
িবrdবাদীরা তঁার সে েযrপ িনদর্য় বয্বহার করিছেলা, তা আপনজন েতা dেরর কথা, েকােনা aনাtীয় েলাকo সহয্
করেত পাের না। eকিদন আবু েজেহল হযরত (স)-eর সে aতয্n aবমাননাকর আচরণ করেলা। হযরত হামযা তখন
িশকাের িগেয়িছেলন। িতিন গৃেহ pতয্াবতর্ন করেল জৈনক kীতদাসী তঁার কােছ সমs ঘটনা িববৃত করেলা। িতিন েkােধ
ৈধযর্চুয্ত হেলন eবং তীর-ধনুকসহ েসাজা কাবা গৃেহ িগেয় আবু েজেহলেক তীb ভাষায় ভৎসর্না করেলন। eমন িক,
েসখােনi িতিন েঘাষণা করেলনঃ ‘আিমo iসলাম কবুল করলাম।’

হযরত (স)-eর pিত সহানুভিূ তর আেবেগ মুেখ েতা iসলাম gহেণর কথা েঘাষণা করেলন; িকnt মন তার তখেনা বাপদাদার ধমর্ তয্াগ করার জেনয্ ৈতির হয়িন। সমs িদন িতিন ভাবেত লাগেলন। aবেশেষ সেতয্র আেবদনi িবজয়ী হেলা।
িতিন মেন-pােণ iসলােমর pিত ঈমান আনেলন। e ঘটনািট ঘেট নবুয়য্েতর প ম বছের। eর মাt কিদন পেরi হযরত
uমর (রাঃ) iসলাম gহণ কেরন। iসলামী আেnালেনর iিতহােস e ঘটনািটo aতয্n grtপূণ।র্

হযরত uমর (রাঃ)-eর iসলাম gহণ
iসলাম gহেণর আেগ হযরত uমর (রাঃ) িছেলন iসলােমর কেঠারতম dশমনেদর aনয্তম। কুরাiশরা eকিদেক iসলামী
আেnালন o তঁার আহবায়েকর িবেরািধতায় চরমপnা aবলmন করেত লাগেলা, aনয্িদেক eেদর সিঠক পথ িনেদর্শনার
জেনয্ হযরত (স)-eর hদয়-মন েpেমর আেবেগ uেdিলত হেয় uঠেলা। আবু েজেহল eবং uমর uভেয়i তঁার dশমনীেত
aতয্n কেঠার ভূিমকা gহণ কেরিছেলা। দাoয়াত o তাবলীেগর েকােনা pেচ াi তােদর uপর কাযর্কর হিcল না। তাi
eকিদন রাহমাতুিlল আলামীন সরাসির আlাহর কােছ েদায়া করেলন : ‘pভূ েহ! আবু েজেহল eবং uমর e d’জেনর
মেধয্ েয েতামার কােছ েবিশ িpয়, তােক তুিম iসলােমর dারা সmািনত কেরা। e েদায়ার কেয়কিদন পরi হযরত oমর
(রাঃ) iসলাম gহণ করার তoফীক লাভ কেরন। e ঘটনার িবsািরত িববরণ িনmrপ :
েখাদ হযরত oমর (রাঃ) বেলন, ‘eকদা রােt আিম হযরত (স)-েক uতয্k করার uেdেশয্ ঘর েথেক েবর হলাম। তখন
িতিন কাবার মসিজেদর িদেক যািcেলন। িতিন tsপােয় eিগেয় িগেয় নামাজ r করেলন। আিম তা নবার জেনয্
দঁািড়েয় েগলাম। িতিন সূরা আল-হাkাহ েথেক িকরআত পড়িছেলন। আিম েস কালাম েন িবsেয় মুg হলাম। তার
কিবtময় ভাষা o বণর্নাভি aতয্n মমর্sশর্ী মেন হেলা। আিম মেন মেন ভাবলাম : েখাদার কসম! েলাকিট িন য়i কিব।
িঠক e মুhেতর্i িতিন e আয়াত পড়েলন :
41}ن
َ ﻼ ﻣَﺎ ُﺗ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ
ً ﻋ ٍﺮ َﻗﻠِﻴ
ِ ل ﺷَﺎ
ِ { َوﻣَﺎ ُه َﻮ ِﺑ َﻘ ْﻮ40}ل َآﺮِﻳ ٍﻢ
ٍ ل َرﺳُﻮ
ُ }ِإﻧﱠ ُﻪ َﻟ َﻘ ْﻮ
aথর্ : e eক সmািনত বাতর্াবাহেকর কালাম, e েকােনা কিবর বাণী নয়, িকnt েতামােদর মেধয্ খুব কম েলাকi ঈমান eেন
থােক। (আয়াতঃ 40-41)
eকথা েশানামাti আমার ধারণা : ‘oেহা, েলাকিট েতা আমার মেনর কথা েজেন েফেলেছ। e িন য়i েকােনা গণক
হেব।’ eরপরi মুহাmদ (স)-e আয়াত পাঠ করেলন :
43}ﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
ﻞ ﻣﱢﻦ ﱠر ﱢ
ٌ { ﺗَﻨﺰِﻳ42}ن
َ ﻼ ﻣَﺎ َﺗ َﺬ ﱠآﺮُو
ً ﻦ َﻗﻠِﻴ
ٍ ل آَﺎ ِه
ِ } َوﻟَﺎ ِﺑ َﻘ ْﻮ
aথর্ঃ e েকােনা গণেকর কালাম নয়; েতামরা খুব কমi নিসহত েপেয় থােকা। eেতা রাbুল ‘আলামীেনর কাছ েথেক
নািযল হেয়েছ। (আয়াতঃ 42-43)
িতিন e সূরা েশষ পযর্n পড়েলন। আিম aনুভব করলাম, iসলাম আমার hদেয় তার আসন কের িনেc।’
িকnt যতদূর মেন হয়, হযরত uমর (রাঃ) aতয্n শk pকৃিতর o দৃঢ় িচt েলাক িছেলন। eজেনয্ eবারi তঁার েভতরকার
পিরবতর্নটা পূণর্ হেলা না। িতিন তঁার িচরাচিরত পেথi চলেত লাগেলন। eমনিক, eকিদন িতিন dশমনীর তাড়নায়
uেtিজত হেয় হযরত (স)-েক হতয্া (নাঊযুিবlহ) করার uেdেশয্ unুk তরবাির িনেয় ঘর েথেক েবrেলন। পিথমেধয্
নয়ীম িবন আbুlাহর সে তার সাkাৎ হেলা। েস িজেjস করেলা, ‘েকাথায় যাc oমর?’ িতিন বলেলন, ‘মুহাmদ (স)েক হতয্া করেত যািc।’ নয়ীম বলেলা, ‘আেগ েতামার িনেজর ঘেররi খবর িনেয় েদেখা। েতামার িনেজর েবান-ভিgপিতi
েতা iসলাম gহণ কেরেছ।’ eকথা েন oমর েমাড় িফরেলন eবং েসাজা েবােনর বাড়ীেত িগেয় হািযর হেলন। তঁার েবানভিgপিত uভেয়i তখন কুরআন িতলাoয়াত করিছেলন। oমরেক আসেত েদেখi তঁারা চুপ কের েগেলন eবং কুরআেনর

aংশিট লুিকেয় েফলেলন। িকnt তারা েয িকছু পড়েছন, তা oমর েটর েপেয়িছেলনল। িতিন িজেjস করেলন, ‘কী
পড়িছেল? েতামরা নািক বাপ-দাদার ধমর্েক তয্াগ কেরছ? eকথা বেলi িতিন ভিgপিতেক pহার করেত লাগেলন। sামীর
সাহােযয্র জেনয্ েবান eিগেয় eেল তঁােকo িতিন মারেত লাগেলন। eমনিক uভেয় রkাplত হেয় েগেলন। িকnt
eতৎসেtto তারা সুs ভাষায় বলেলন, : ‘আমরা সjােন iসলাম কবুল কেরিছ; সুতরাং েতামার েকােনা কেঠারতাi
আমােদরেক e পথ েথেক িবচুয্ত করেত পারেব না।’ তােদর ei aটল সংকl েদেখ হযরত oমর (রাঃ) িকছুটা pভািবত
হেলন। িতিন বলেলন,‘ আcা েতামরা িক পড়িছেল আমােক েশানাo েদিখ।’

েবান ফািতমা কুরআেনর aংশিট eেন সামেন রাখেলন। েসিট িছেলা সূরা তা-হা। িতিন পড়েত r করেলন eবং ei
আয়াত পযর্n eেস েপঁৗছেলন :
14}ﺼﻠَﺎ َة ِﻟ ِﺬ ْآﺮِي
ﻋ ُﺒ ْﺪﻧِﻲ َوَأ ِﻗ ِﻢ اﻟ ﱠ
ْ }ِإ ﱠﻧﻨِﻲ َأﻧَﺎ اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ َأﻧَﺎ ﻓَﺎ
‘আিমi েখাদা, আিম ছাড়া েকােনা মাবুদ েনi; সুতরাং আমারi বেnিগ কেরা eবং আমায় sরেণর জেনয্ নামায পেড়া।’
e পযর্n আসেতi িতিন eতটা pভািবত হেলন েয, হঠাৎ সেজাের বেল uঠেলন : লা-iলাহা ilাlা-হ। eরপর িতিন
েসখান েথেক েসাজা হযরত (স)-eর েখদমেত রoয়ানা হেলন। e সময় হযরত (স) সাহাবী আরকােমর গৃেহ aবsান
করিছেলন। oমর দরজার কােছ েপঁৗছেল তঁার হােত তরবাির েদেখ uপিsত সাহাবীগণ ঘাবেড় েগেলন। িকnt হযরত হামযা
(রাঃ) বলেলন, ‘আসুক না, তার িনয়য্ত যিদ ভাল হয় েতা ভাল কথা। নেচৎ তার তরবাির dরাi তার মাথা িবিcn কের
েফলেবা।’ oমর ঘেরর মেধয্ পা বাড়ােতi হযরত (স) eিগেয় eেস তােক সেজাের আকঁেড় ধের িজেjস করেলন :‘িক
oমর, িক uেdেশয্ eেসছ?’ eকথা েনi েযন oমর ভয় েপেয় েগেলন। িতিন aতয্ন- িবনেয়র সােথ জবাব িদেলন,
‘ঈমান আনার uেdেশয্।’ হযরত (স) sতsূতর্ভােব বেল uঠেলন, ‘আlাh আকবার’ সে সে সমs সাহাবী তকবীর
িন ucারণ করেলন।
হযরত oমর (রাঃ)-eর iসলাম gহেণর পর iসলামী সংগঠেনর শিk যেথ পিরমােণ বৃিd েপেলা। eতিদন মুসলমানরা
pকােশয্ ধমর্ীয় কতর্বয্ পালন করেত পারিছল না; কাবা গৃেহ জামাআেতর সােথ নামায পড়াo িছেলা aসmব বয্াপার। িকnt
হযরত oমর (রাঃ)-eর iসলাম gহেণর পর aবsার aেনক পিরবতর্ন ঘটেলা। িতিন িনেজi pকােশয্ iসলাম gহেণর কথা
েঘাষণা করেলন। e বয্াপাের aেনক হা ামা হেলা বেট; িকnt েশষ পযর্n মুসলমানরা কা’বা মসিজেদ জা’মায়ােতর সােথ
নামায আদায় করার সুেযাগ লাভ করেলা; তােদর সংগঠনo আেগর তুলনায় aিধকতর শিkশালী সংগঠেন পিরণত হেলা।
পরn আlাহর দরবাের আিখরী নবী (স)-eর েদা’আ কেতাখািন ম রু হেয়িছল, তাo িব বাসী pতয্k করেত পারেলা।
দীঘর্ েচৗdশ বছর aিতkাn হবার পরo আজ iিতহাস সাkয্ েদয় েয, আlাহ তা’আলা হযরত oমর (রাঃ)-eর dারা
iসলামেক েয সmান o মযর্াদা দান কেরন, তার িdতীয় েকােনা নজীর েনi।

সামািজক বয়কট িগির-dেগর্ বnী
iসলামী আেnালেনর kমবধর্মান িবsৃিত েদেখ কুরাiশ সদর্ারগণ kমাগত েতেল-েবgেন jলেত লাগেলা। তারা e
আেnালনেক দিমেয় েদবার জেনয্ িনতয্ নতুন ফিn আঁটেলা। তারা সমs েগাtেক eকt কের ei মেমর্ eকটা চুিk
সmাদন করেলা েয, যতkন পযর্n মুহাmদ (স) েক হতয্া করার জেনয্ তােদর হােত সমপর্ণ না করা হেব, ততkণ েকu
তার খাnান বনী হািশেমর সংsেশর্ যােব না, েকu তােদর সােথ েবচােকনা করেব না, েকu তােদর সােথ েদখা-সাkাৎ
করেব না eবং েকu তােদরেক খাদয্-dবয্ সরবরাহ করেব না। ei চুিk িলেখ কাবার েদয়ােল ঝুিলেয় েদয়া হেলা।

eবার বনী হািসেমর সামেন মাt dিট পথi েখালা রiেলা : হয় হযরত (স)-েক কািফরেদর হােত সমপর্ণ কের িদেত হেব,
নেচৎ ei সামািজক o aথর্ৈনিতক বয়কেটর ফেল udূত dঃখ-মুিসবত বরদাশত করার জেনয্ ৈতির হেত হেব। আবু তািলব
বাধয্ হেয় ei েশেষাk পnািটi েবেছ িনেলন eবং বনু হািসেমর anভুk
র্ সমs খাnান িনেয় ‘েশ'েব আবু তািলব’ নামক
eকিট িগির-dেগর্ িগেয় আ য় িনেলন। জায়গািট utারািধকার সূেt বনী হািসেমর মািলকানাভুk িছেলা। e িগির-dেগর্র
মেধয্ হযরত (স)-eর সােথ তঁােদর দীঘর্ িতন বছরকাল aেশষ dগর্িতর মেধয্ জীবন কাটােত হেলা। e সমেয় কখেনা
কখেনা তঁােদর গােছর পাতা েখেয় kুিnবৃিt করেত হেতা॥ eমনিক kুধার তাড়নায় কেনা চামড়া পযর্n িসd কের েখেত
হেতা। েছাট েছাট েছেল-েমেয়রা যখন kুধার jালায় িচৎকার করেতা, তখন জািলমরা তা েন ৈপশািচক আনn pকাশ
করেতা। কখেনা েকােনা hদয়বান বয্িkর মেন কrনার uেdক হেল হয়েতা লুিকেয় িতিন িকছু খাবার পািঠেয় িদেতন।
eভােব kমাগত িতন বছরকাল বনী হািসম েগাt ৈধেযর্র aিg-পরীkা pদান করেলা। aতঃপর আlাহ তায়ালা জািলমেদর
hদেয়i কrণার স ার করেলন। eেকর পর eক কুরাiশেদর মন নm হেত লাগেলা eবং তােদর তরফ েথেকi চুিk
ভে র আেnালন r হেলা। আবু েজেহল o তার মতালmী িকছু েলাক aবশয্ েবঁেক বসেলা; িকnt েশষ পযর্n তােদর
চkাn- আর সফলকাম হেলা না। pায় দশম নববী সােল হািসম েগাt িগির-dগর্ েথেক েবিরেয় eেলা।

আেnালেনর িবsৃিত
আেগi বলা হেয়েছ েয, iিতহাস o জীবনী gngেলােত মkী পযর্ােয়র সংgােমর িববরণ খুব কমi uেlিখত হেয়েছ। তাi
ei সামািজক o aথর্ৈনিতক বয়কেটর মেধয্ দাoয়াত o আেnালেনর কাজ িকভােব চালু িছল eবং তা কেতাটা pভাব
িবsার করেত েপেরিছল, e সmেকর্ েকােনা িবsৃত িববরণi পাoয়া যায় না। aবশয্ কুরআন শরীফ যথারীিতi নািযল হেত
থােক। e সময় েয সমস- সূরা নািযল হয়, তার িবষয়বst, িনেদর্শাবলী o িশkাgেলা সামেন রাখেল e পযর্ােয়
আেnালনেক েকাn েকাn aবsার েভতর িদেয়া eেগােত হেয়েছ, তা aেনকটাi aনুমান করা যায়।
ei দীঘর্ o কিঠন সংঘাতকােল আlাহ তা’য়ালা েযসব কালাম নািযল কেরন, েস সেবর বkবয্ o বণর্নাভি aতয্n
আেবগময় eবং pভাবশালী। eেত ঈমানদারগণেক তােদর কতর্বয্-কমর্ বাতেল েদয়া হয় eবং তার uপর aিবচল থাকার
িনেদর্শ েদয়া হয়; তােদর বয্িk চিরtেক uc েথেক ucতর মােন unীত করার পdিত বেল েদয়া হয়; তাকoয়া o
পরেহজগারী রp করা eবং aিধক পিরমােন e gণিট aজর্ন করার oপর েজার েদয়া হয়; ৈনিতক চিরেtর সমুnিত eবং
আদত-aভয্াস সংেশাধেনর জেনয্ তািগদ েদয়া হয়। েলাকেদর মেধয্ সংগঠনী েচতনা ujীিবত কের সমি গত চিরেtর
pিশkণ েদয়া হয়; dীন iসলাম pচাের সিঠক পnা বাতেল েদয়া হয় eবং কিঠন o pিতকূল পিরিsিতেতo ৈধযর্ ধারণ
করার জেনয্ তািকদ েদয়া হয়; সাফেলয্র oয়াদা eবং জাnােতর সুসংবাদ িদেয় েলাকেদর মেনাবল বৃিd করা হয়; dীন
iসলােমর বnুর পেথ aিবচল থাকা eবং িহmেতর সে আlাহর পেথ aবয্াহত সংgাম চািলেয় যাবার জেনয্ udুd করা
হয়; সেবর্াপির েলােকরা যােত dঃখ-মিসবত o িনমর্মতা বরদাশত করেত সমথর্ হয়, েসজনয্ তােদর মেধয্ আtতয্াগ o
আেtাৎসেগর্র udীপনার স ার করা হয়। পkাnের িবrdবাদী aথর্াৎ আlাহর dীেনর pিত িবrপ েলাকেদরেকo তােদর
েশাচনীয় পিরণিত সmেকর্o বারবার সতকর্ কের েদয়া হয়। e ধরেণর গািফলিত aিব ােসর কারেণ iতঃপূেবর্ ংসpাp
জািতসমূেহর িশkামূলক ঘটনাgেলা eেদরেক বারবার নােনা হয়। (e সমs ঘটনার কথা েখাদ আরবরাo কম-েবিশ
aবিহত িছল। ) েয িবরাট জনপেদর oপর িদেয় তারা িদনরাত যাতায়াত করেতা, েসgিলর ংসাবেশেষর িদেক তােদর
দৃি আকষর্ণ করা হয়। পরn তারা জিমন o আসমােন িদনরাত েযসব সুs িনদশর্ন pতয্k করিছেলা, েসgিলর সাহােযয্
তাoিহদ o আেখরােতর দিলল pমাণ uপsাপন করা হয়; েশরেকর aিন কািরতা o ভয়াবহ পিরণিত সুs ভাষায় িববৃত
করা হয়; েখাদার িবrেd িবেdাহাtক ভুিমকা gহেণর পিরণিত সmেকর্ সতকর্ কের েদয়া হয়। আিখরােতর pিত aিবsােসর
ফেল জীবেন েয িবকৃিত o িবপযর্য় েদখা েদয়, েস সmেকর্ েখালাখুিলভােব বুিঝেয় েদয়া হয়। বাপ-দাদার an aনুসৃিতর
ফেল মানবতার েয aপূরণীয় kিত সািধত হয় , তার pিতo a ুিল িনেদর্শ করা হয়। আর eসব কথা eমন aকাটয্-দিলল
pমােণর িভিtেত িববৃত করা হয় েয, eকটু তিলেয় িচnা করেলi তা মেনর গভীের দৃঢ়ভােব বdমূল হেয় যায়।
পরn িবrdবাদী o aিব াসীেদর utািপত আপিtgেলাo যুিkসহ জবাব দান করা হয়। তারা েযসব সেnহ েপশ করেতা,
তারo িনরসন করা হয়। েমাটকথা, েযসব িব ািnেত তারা িনেজরা িনমিjত িছেলা যা dারা aনয্েক িব াn করার েচ া

করেতা, তার সবi দূরীভুত করা হয়। িকnt eতদসেtto ei েগাটা সমেয় তােদর িবrdতা o ৈবrতা eতটুকু hাস পায়িন,
বরং তা kমাগত েবেড়i চলিছেলা।

চতুথর্ sরঃ জুলমু o িনযর্াতেনর পরাকা া
হযরত (স) eবং তার স ী-সাথীগণ েশ’ব িগির-dগর্ েথেক েকবল েবিরেয় eেসেছন eবং কুরাiশেদর জুলমু -পীড়ণ েথেক
সামিয়কভােব িকছুটা aবয্াহিত েপেয়েছন। eর মাt ক’িদন পরi তার চাচা আবু তািলব মৃতয্মুেখ পিতত হেলন। eর
িকছুিদন পর হযরত খািদজা (রাঃ)o পরেলাক গমন করেলন। ei বছরিটেক হযরত (স) ‘েশােকর বছর’ বেল aিভিহত
করেতন। ei di বয্িkেtর িতেরাধােনর পর কুরাiশেদর িবrdতা o জুলমু -পীড়েনর মাtা আেরা েবেড় েগল। e যুগিট
িছল iসলামী আেnালেনর পেk সবেচেয় কিঠন যুগ।eরপর েথেক কুরাiশরা মুসলমান o হযরত (স)-eর pিত aতয্n
িন রু o িনদর্য়ভােব uৎপীড়ন চালােত r করেলা।

মkার বাiের তাবলীগ
মkাবাসীেদর মেধয্ যঁারা utম েলাক িছেলন, তঁারা eেক eেক pায় সকেলi iসলামী সংগঠেন েযাগদান করেলন। তাi
হযরত (স) eবার মkার বাiের িগেয় আlাহর বাণী pচার করার ফয়সালা করেলন। ei িসdাn aনুসাের pথেম িতিন
তােয়ফ গমন করেলন। তােয়েফ িছেলা বেড়া বেড়া িবtবান o pভাবশালী েলাকেদর বাস। হযবত (স) iসলােমর দাoয়াত
িনেয় eiসব বেড়া েলাকেদর কােছ হািযর হেলন। িকnt েদৗলত o kমতা েযমন pয়শi সেতয্র পেথ pিতবnক হেয়
দঁাড়ায়, eখােনi িঠক তাi হেলা। হযরত (স)-eর দাoয়াত pতয্াখয্ান কের জৈনক তােয়ফ সদর্ার িবdrপ কের বলেলা :
‘েখাদা িক তঁার রাসূল বানাবার জেনয্ েতামােক ছাড়া আর কাuেক খুেঁ জ পানিন?’ aপর eকজন বলেলা :‘আিম েতা
েতামার সে কথাi বলেত পাির না। কারণ তুিম যিদ সতয্বাদী হo েতা েতামার সে কথা বলা আদেবর েখলাফ। আর
িমথয্বাদী (নাuযুিবlাহ) হেল েতা তুিম মুখ লাগােনারi েযাগয্ নo।’
েমাটকথা, ei বেড়া েলােকরা হযরত (স)-eর কথােক eমিন েহেস uিড়েয় েদয়। ধু তাi-i নয়, তারা শহেরর gnাবদমােয়শেদরেক তঁার িবrেd uেs েদয়। তারা রাসূলুlাহ (স)-েক পেথ-pাnের সবর্t ঠা া-িবdrপ কের eবং তঁার pিত
aিবরাম পাথর িনেkপ কের। eর ফেল িতিন aতয্n grতরভােব আহত হন; তার পিবt েদহ েথেক aনগর্ল রk pবািহত
হেত থােক eবং তােত তার পাdকাdয় পূণর্ হেয় যায়। তবুo জািলমরা aিবরাম তার pিত পাথর িনেkপ o গািল-গালাজ
বষর্ণ করেত থােক। eমনিক, িতিন eকিট বাগােন িগেয় আ য় gহণ করেত বাধয্ হন।
েকােনা িবেরাধী শহের eভােব eকাকী িগেয় তাবলীেগর দািয়t পালন করা eবং জীবন িবপn কের েখাদার বাnােদর কােছ
েখাদার বাণী েপঁৗছােনা কেতাখািন িহmত o িনভর্ীকতার পিরচায়ক, তা আnাজ করা েমােটi ক কর নয়। েখাদার pিত
পিরপূণর্ ঈমান o তার oপর চূড়াn িনভর্রতার e েযমন eক মেহাtম uদাহরণ, েতমিন পরবতর্ীকােলর েলাকেদর জেনয্o e
eক aনুকরণীয় আদশর্।
হযরত (স)-eর eকিট িনয়ম িছেলা ei েয, pিত বছর হj uপলেk যখন সারা েদশ েথেক নানান েগােtর েলােকরা
মkায় আগমন করেতা, তখন িতিন pেতয্ক েগােtর কােছ িগেয় েলাকেদরেক iসলােমর আহবান জানােতন। aনুrপভােব
আরেবর িবিভn sােন েযসব েমলা বসেতা, তােতo িতিন েযাগদান করেতন eবং ei জনসমাগেমর সুেযােগ েলাকেদর
কােছ iসলােমর দাoয়াত েপশ করেতন। ei সব েkেt pায়শi কুরাiশ সদর্ারগণ (িবেশষত আবু লাহাব) তার েপছন
ধরেতা eবং িতিন েযসব সমােবেশ বkৃতা করেতন, েসখােন িগেয় েলাকেদর বলেতা : ‘েদখ, eর কথা েতামরা েনা না;
e আমাের ধমর্ েথেক িবচুয্ত হেয়েছ eবং েলাকেদর কােছ িমথয্া কথা বেল।’ eসব েkেt হযরত (স) েলাকেদরেক
কুরআন পােকর eমন সব aংশ েশানােতন, pভাব িবsােরর িদক িদেয় যা শািণত তীেরর নয্ায় কাজ করেতা। কুরআেনর
eসব aংশ েন aিধকাংশ েলােকর hদেয় iসলােমর জেনয্ আসন ৈতির হেয় েযেতা। েমাটকথা, হযরত (স)-eর eiসব
তাবলীগী সফর pভাব o পিরণিতর িদক িদেয় aতয্n সফলকাম বেল pমিণত হেলা। eখন আর আরেব iসলামী
আেnালন েকােনা aিভনব বsর পযর্ােয় রiেলা না; বরং দূর-দূরা ল পযর্n তার পিরিধ িবsৃিত লাভ করেলা। আর যারা
iসলামী আেnালেনর স ী হবার জেনয্ আেগi মনs কেরিছেলন, তারাo িনজ িনজ eরাকায় দাoয়াত o তাবলীেগর কাজ
r কের িদেলন।

িjনেদর pস
আlাহ তা’আলার aসংখয্ সৃি র মেধয্ িjনo eকিট িবেশষ সৃি । মানুেষর নয্ায় িjনেদরo sাধীন icাশিk o কমর্kমতা
আেছ। ei কারেণ তােদর pিতo েখাদার েদয়া িবধান সমানভােব pেযাজয্। তoহীদ, িরসালাত o আিখরােতর pিত ঈমান
েপাষণ eবং eক আlাহর তা’আলার hকুম-আহকােমর আনুগতয্ করা তােদর জেনয্o বাধয্তামূলক। আর e কারেণ তােদর
মেধয্o ভাল-মn dিট ে ণী আেছ।
িjনেদর aিst সmেকর্ pাচীনকাল েথেক মানব সমােজ আজgিব ধারণা চেল আসেছ। আরেবo িjনেদর সmেকর্ eকিট
িবেশষ মতবাদ গেড় uেঠিছেলা। মূখর্ েলােকরা তােদর পূজা করেতা, তােদর কােছ সাহাযয্ pাথর্না করেতা। সাধারণ oঝা
ে ণীর েলােকরা তােদর সােথ বnুেtর দািব করেতা। নানাrপ িকসসা-কািহনী তােদর সmেকর্ pচিলত িছেলা। েমাটকথা,
aসংখয্ েদব-েদবীর নয্ায় িjনেদরেকo েখাদায়ীর বয্াপাের শরীকদার মেন করা হেতা। iসলাম eেস eসব আিকদা-িব াস
সংেশাধন কের িদেলা। েস বলেলা : িjন েখাদার eকিট সৃি বেট; িকnt েখাদায়ীর বয্াপাের তার িবnুমাto দখল েনi। েস
আপন kমতাবেল না পাের কােরা uপকার করেত আর না পাের কােরা kিত করেত। মানুেষর নয্ায় িjনেদর pিতo
আlাহর বেnগী ফরয করা হেয়েছ। তােদর মেধয্o েখাদার aনুগত o aবাধয্-e dিট ে ণী রেয়েছ। তারাo মানুেষর নয্ায়
িনজ িনজ আমেলর পুরsার o শািs লাভ করেব। েখাদার কুদরেতর সামেন তারাo eকিট akম o aসহায় জীবমাt।
হযরত (স)-eর মাধয্েম আlাহ তা’আলার dীন পিরপূণর্ o সবর্েশষ rপ িনেয় dিনয়ায় eেসেছ। e dীেনর আনুগতয্ েযমন
মানুেষর জেনয্, েতমিন িjেনর জেনয্o বাধয্তামূলক িছেলা। eকদা হযরত (স) eক তাবলীগী সফর uপলেk ‘uকাজ’
নামক আরেবর eক িবখয্াত েমলায় গমন করিছেলন। পেথ ‘নাখলা’ নামক sােন তঁােক eকিট রাত aবsান করেত হেলা।
ঘটনাkেম eমিন সময় িjনেদর eকিট দল ঐিদক িদেয় যািcেলা। তারা হযরত (স)-eর িকরআত েন থমেক দঁাড়ােলা।
e ঘটনা কুরআেনর সূরা আহকাফ-e eভােব িববৃত হেয়েছ : েহ নবী! আমরা িjনেদর eকিট দেলর গিত েতামার িদেক
িফিরেয় িদi, েযন তারা কুরআন নেত পায়। তারা eেস পরsরেক বলেলা :‘চুপ থাক।’ কুরআন পাঠ েশষ হেল তারা
িগেয় আপন জািতেক সতকর্ কের বলেলা : ‘ভাi সব! আমরা eকিট িকতাব েন eেসিছ, যা মূসার পের aবতীণর্ হেয়েছ
eবং পূববর্ তর্ী সমs িকতােবর সতয্তা sীকার কের, যা সেতয্র িদেক পিরচািলত কের eবং েসাজা পথ pদশর্ন কের।
ভাiসব! আlাহর িদেক আহবানকারীেদর কথা মােনা eবং আlাহর pিত ঈমান আেনা, েযন িতিন েতামােদর gনাসমূহ
মাফ কের েদন eবং কিঠন o যntনাদায়ক আযাব েথেক েতামােদর িনsৃিত দান কেরন। (আয়াতঃ29-31)।
e ঘটনার কথা হযরত (স) oহীর মারফেত জানেত পােরন। সূরা িjেন eর িবsৃত িববরণo uেlখ আেছ।

মিদনায় iসলােমর আগমন
iসলােমর আoয়াজ েযমন আরেবর িবিভn দূর-দারাজ eলাকায় ছিড়েয় পেড়ছেলা, েতমিন েস আoয়াজ মিদনায় িগেয়o
uপনীত হেলা॥ মিদনায় তখন েবশ িকছু ihদী জনবসিত িছেলা। তারা বh pাচীনকাল েথেক েসখােন eেস বাস করেতা।
তারা মিদনার আেশপােশ েছাট েছাট dগর্ বািনেয় িনেয়িছেলা। e ছাড়াo েসখােন িছেলা বড় বড় d’িট a-ihদী েগাt।
eকদা আoস o খাযরাজ নােম মিদনায় di ভাi িছেলা। eেদর আিদ িনবাস িছেলা iয়ােমন; িকnt েকােনা eক সময় eরা
মিদনায় eেস বসবাস r কের। eেদরi সnান-সnিত েথেক েসখােন ‘আoস’ o ‘খাজরাজ’ নােম d’িট বড় বড় খাnান
গেড় oেঠ। পরবতর্ীকােল eরাi ‘আনসার’ uপািধেত ভূিষত হয়। eরা মিদনা eবং তার আশপােশ aেনক েছাট েছাট dগর্
ৈতির কের েরেখিছেলা। ধমর্-িব ােসর িদক িদেয় eরাo মূিতর্পজ
ূ ক িছেলা বেট, িকnt ihদীেদর সে েমলােমশার ফেল
oহী, নবুয়য্ত, আসমানী িকতাব eবং আিখরাত সmিকর্ত আিকদা-িবsােসর সে o aেনকটা পিরিচত িছেলা। িকnt eেদর
িনেজেদর কােছi েযেহতু e ধরেণর েকােনা িজিনস বতর্মান িছেলা না, েস জেনয্ ধমর্ীয় বয্াপাের eরা ihদীেদর dারা
pভািবত িছেলা। তােদর কথার oপর eরা যেথ grt আেরাপ করেতা। eরা ihদী আেলমেদর কাছ েথেক e-o জানেত
েপেরিছেলা েয, dিনয়ায় আেরা eকজন পয়গmর আসেবন। যারা তার aনুগমন করেব, তারাi সফলকাম হেব। পরn ei
পয়গmেরর aনুবতর্ীরাi সারা dিনয়ায় ছিড়েয় পড়েব। ei সমs তেথয্র িভিtেতi মিদনাবাসী নবী করীম (স) eবং তার
আেnালেনর pিত uৎসুক হেয় uেঠিছেলা। আেগi বলা হেয়েছ েয, হj uপলেk মkায় আগত েগাt pধানেদর কােছ
গমন করা eবং তােদরেক iসলামী আেnালেন শািমল হবার আহবান জানােনা হযরত (স)-eর eকিট িনয়ম িছেলা। দশম

নববী সােলর েকােনা eক সমেয় হযরত (স) মkার aদূরবতর্ী ‘আকাবা’ নামক sােন খাজরাজ বংেশর কিতপয় েলােকর
কােছ iসলােমর দাoয়াত েপশ কেরন eবং তােদরেক কুরআন মজীেদর িকছু আয়াত পেড় েশানান। েস কালাম েন তারা
aতয্n pভািবত হেলা eবং বুঝেত পারেলা : ihদী আেলমরা েয নবী আসার কথা বেলন, iিনi েসi নবী। তারা eেক
aপেরর িদেক েচেয় বলেলা : ‘না জািন ei নবীর oপর ঈমান আনার বয্াপাের ihিদরা ে েtর েগৗরবটুকু aজর্ন কের
বেস।’ eকথা বেলi তারা iসলাম কবুল করেলা। eেদর দেল েমাট ছয়জন সদসয্ িছেলা। eভােব মিদনার আনসারেদর
মেধয্ iসলােমর সূচনা হেলা eবং েয জনপদিট utরকােল iসলামী আেnালেনর েকndভূিমেত পিরণত হেয়িছেলা, তােত
iসলােমর েরাশিন pেবশ করেলা।

িবেরািধতার তীbতা
েয েকােনা আেnালেনর িবsৃিতর সে সে িবেরািধতা eবং dnd-সংঘাতo sভাবত বাড়েত থােক। িকnt iসলামী
আেnালেনর িবsৃিতর সে িবেরািধতা o dnd-সংঘােতর েয pচnতা েদখা েদয়, তা তার aনুগামীেদরেক aিধকতর
কিঠনতর পরীkার মেধয্ িনেkপ কের। দশম নববী সাল নাগাদ iসলামী আেnালন েযমন kমাnেয় িবsার লাভ করিছল,
েতমিন সেতয্র আহবায়ক eবং তঁার স ী-সাথীেদরেক কিঠন েথেক কিঠনতর পিরিsিতর সmুখীন হেত হিcেলা। কুরাiশ
pধানগণ চূড়াn ভােব িsর করেলা েয, তারা েখাদ হযরত (স)-eর oপর eেতাটা uৎপীড়ন চালােব, যােত িতিন িনেজi
বাধয্ হেয় iসলাম pচার েথেক িবরত হন। কুরাiশেদর বেড়া বেড়া সদর্ারগণ িছেলা তঁার pিতেবশী eবং eরাi িছেলা তার
সবেচেয় বড় dশমন। eরা হযরত (স)-eর পেথ কঁাটা িবিছেয় রাখেতা, নামায পড়ার সময় হািস-ঠা া করেতা। িতিন
িসজদায় থাকেল তঁার ঘােড়র oপর নািড়ভুঁিড় eেন েফলেতা eবং গলায় চাদর জিড়েয় eমন িনদর্য়ভােব টানেতা েয, তঁার
পিবt গদর্ােন দাগ পেড় েযেতা। তার েপছেন d েছেলেদর েলিলেয় হাততািল িদেতা। েকাথাo কখেনা িতিন বkৃতা দান
করেল সভার মাঝখােন তারা েগালেযােগর সৃি করেতা eবং বলেতা, e সবi িমথয্া কথা। েমাটকথা, হয়রািন o
uৎপীড়েনর যেতা নয্kারজনক পnা িছেলা, তা সবi তারা aবলmন কেরিছেলা।
e পযর্ােয় আlাহ তাআলা তার নবীর pিত েয সব oহী নািযল কেরিছেলন, তােত e সব aবsার মুকােবলার জেনয্
pেয়াজনীয় িনেদর্শনা বতর্মান িছল। iসলামী আেnালেনর agেসনােদরেক সুs ভাষায় বেল েদoয়া হেলাঃ বতর্মােন
সেতয্র oপর দৃশয্ত েয জুলেু মর পাহাড় েভে পেড়েছ, তােক েকান sায়ী বয্াপার মেন করা uিচত নয়। dিনয়ার জীবেনর
e ধরেনর তামাসা বারবারi ঘেট আসেছ। তাছাড়া সফলতার আসর েkt e dিনয়ার জীবন নয় বরং পরকালীন জীবন।
আর e কথা সুিনি ত েয ,যারা তাকoয়ার জীবন aবলmন কের, পরকাল তােদর জেনয্i utম।
রাসূেল আকরাম েক uেdশয্ কের বলা হেলাঃআিম জািন েতামার সােথ যা িকছু করা হেc তা aতয্n েবদনাদায়ক। িকnt
ei সব েলাক সেতয্র িবrdাচরণ কের ধু েতামারi নয়, বরং আমারi pিত aসতয্ আেরাপ করেছ। আর eটা েকান
নতুন কথা নয়, eর আেগo আমার নবী-রাসূলেদর সােথ erপ বয্বহার করা হেয়েছ। িকnt তারা ৈধযর্ o সবেরর সােথ ei
পিরিsিত মুকােবলা কেরেছন eবং আমার সাহাযয্ না েপঁৗছা পযর্n সবর্িবধ dঃখ-মিসবতেক হািসমুেখ সহয্ কেরেছন। তুিমo
eমিন পিরিsিত aিতkম করেছা eবং erপ পিরিsিতi aিতkম করেত হেব।
সাহাবােয় েকরামেক বারবার িবিভn দৃি েকান েথেক বুিঝেয় েদoয়া হেলা েয, হক o বািতেলর dnd-সংঘেষর্র বয্াপাের
আlাহ তাআলার eকিট সুিনিদর্ িনয়ম রেয়েছ, যােক বদেল েদয়ার সাধয্ কােরা েনi।েস িনয়ম aনুসাের হকপnীেদর েক
eক সুদীঘর্ কাল বয্াপী যাচাi করা eবং তােদর ৈধযর্, সততা, আtতয্াগ, আনুগতয্, আtসমপর্ণ ঈমানী দৃঢ়তার পরীkা
েনoয়া eকাn aপিরহাযর্। েসi সে আlাহর pিত িনভর্রতা eবং তার pিত ঈমােনর বয্াপাের তারা কতখািন মজবুত,তা-o
িনrপণ করা pেয়াজন। কারণ, eirপ dnd-সংঘেষর্র মাধয্েম তােদর মেধয্ eমন সব gণাবলীর সৃি হয়, যা পরবতর্ীকােল
আlাহর dীেনর খঁািট aনুবতর্ী হবার পেk aতয্n সহায়ক হেয় থােক। আর েলােকরা যখন erপ পরীkার মাধয্েম েযাগয্
pিতপn হয়, েকবল তখনi আlাহর সাহাযয্ eেস হািজর হয়। eর আেগ কখেনা তা আসেত পাের না।

আকাবার pথম শপথ
পরবতর্ী বছর মিদনার বােরাজন aিধবাসী আকাবা নামক sােন হযরত(সা:)-eর েখদমেত uপিsত হেলা। তারা
হযরত(সা:)-eর হােত হাত িদেয় ছ’িট েমৗল িবষেয় আনুগেতয্র শপথ(বাiয়াত) gহণ করেলা। হযরত(সা:) মাসয়াব িবন
uমাiর(রা:)-েক তােদর সােথ মিদনায় েpরণ করেলন। িতিন মিদনার ঘের ঘের িগেয় েলাকেদর েক কুরআন পেড়
েশানােতন eবং iসলােমর দাoয়াত েপশ করেতন।eভােব d’eকজন কের েলাক iসলাম gহণ করেত লাগেলা। kমাnেয়
মিদনার বাiেরo iসলােমর দাoয়াত ছিড়েয় পড়েত লাগেলা। আoস েগােtর pধান হযরত সা’দ িবন মা’আজo হযরত
মাসয়ােবর হােত iসলাম gহণ করেলন। তার iসলাম gহণ িছল েগাটা আoস েগােtরi iসলাম gহেণর শািমল।

আকাবার িdতীয় শপথ
eর পরবতর্ী বছর হj uপলেkয্ মদীনা েথেক বাহাtর জন aিধবাসী মkায় eল। তারা aনয্ স ীেদর েথেক লুিকেয়
আকাবা িগেয় হযরত (স) eর হােত iসলাম কবুল করেলন eবং েযেকান aবsায় iসলামী আেnালেনর সােথ সহেযািগতা
করার জেনয্ pিতjাবd হল। হযরত (স) eর ei দলিটর মধয্ েথেক বার বয্ািkেক েবেছ িনেয় নিকব (েনতা) িনযুk
করেলন। eেদর মেধয্ নয়জন িছল খাযরাজ েগােtর eবং বািক িতনজন আoস েগােtর। হযরত (স) পূেবর্াkেদর মেতা
eেদর কাছ েথেক o িনেmাk pিতjাসমূহ gহণ করেলনঃ
1. eক আlাহ ছাড়া আর কােরা দাসt করেবা না।
2. েচৗযর্বৃিtর p য় েদেবা না।
3. বয্িভচাের িলp হেবা না।
4. আপন সnানেদর হতয্া করেবা না।
5. কােরা pিত িমথয্া aপবাদ েদেবা না।
6. রাসূলুlাহ (স) েদয়া সুকিৃ তর আেদশ কখনo aমানয্ করেবানা।
শপেথর পর হযরত (স) বলেলন, ‘যিদ েতামরা ei শতর্gিল পালন কেরা, তাহেল েতামােদর জেনয্ েবেহশেতর সুসংবাদ।
নেচত েতামােদর বয্াপার সmূণর্ েখাদার হােত িনবd। িতিন iেc করেল েতামােদর মাফ কেরo িদেত পােরন aথবা শািs
দানo করেত পােরন।’
e েলাকgেলা যখন শপথ করিছেলন, তখন সাদ িবন জারারাহ দািড়েয় বলেলনঃ “ভাi সব! েতামরা িক জােনা, িক কথার
uপর েতামরা শপথ gহণ করেছা? েজেন রােখা, e হেc েগাটা আরব o আযেমর িবrেd যুd েঘাষণার শািমল। সকেল
সমsের বলল, হঁয্া, আমারা সবিকছু সবিকছু বুেঝ েনi শপথ করিছ। pিতিনিধ দেলর আেরা কেয়কজন সদসয্ eধরেনর
েজারােলা বkৃতা pদান কেরন। িঠক e সমেয় মদীনার ei সব নoমুসিলম eবং হযরত (স) eর মেধয্ িsিরকৃত হয় েয,
েকােনা সময় যিদ হযরত (স) মদীনায় গমন কেরন েতা মদীনা বাসী সবর্তভােব তার সাহাযয্ সহেযাগীতা করেব। eসময়
বারাআ (রা) বেলন েয, আমরা তরবারীর েকােল লািলত হিc।

মু’িজযা o িম’রাজ
মু’িজযা কথািটর সাধারণ aথর্ েকান aেলৗিকক বা asাভািবক ঘটনা। িকnt dীন iসলােমর পিরভাষায় মু’িজযা হেc eক
pকােরর চূড়াn দলীল। েকান পয়গmেরর নবুয়য্াত pমাণ করার জেনয্ আlাহ তাআলা চূড়াn পদেkপ িহসােব িব বাসীর
সামেন ei দিলল েক uপsাপন কেরন। aবশয্ তার জেনয্ শতর্ ei েয, দিলেলর িবষয়বstেক সাধারণ িনয়েমর বয্িতkম
হেত হেব। দৃ াn srপ বলা যায়ঃ আgেনর কাজ হেc দাহ করা, িকnt e েkেt দাহ করেব না;সমুেdর ধমর্ হেc pবািহত
হoয়া, িকnt e েkেt pবাহ েথেম যােব;বৃেkর sভাব হেc eক জায়গায় দঁািড়েয় থাকা, িকnt eেkেt েস চলমান হেব।
aনুrপভােব মৃত জীিবত হেয় uঠেব , লািঠ সােপ পিরণত হেব iতয্ািদ। েযেহতু dিনয়ার pেতয্কিট কােজর আসল কারন
হেc আlাহর মিহমা eবং তার icা মাt , েসেহতু েকান েকান কাজ েযমন িনধর্ািরত িনয়েম kমাগত সmn হেত থােক,
িঠক েতমিন েকান েকান কাজ আlাহ তাআলার মিহমায় ei sাভািবক িনয়ম েথেক িবচুয্ত হেয় েকান asাভািবক িনয়েমo
হেত পাের। আর যখন আlাহর icা হয় ,তখন তা হেয়o থােক।
আlাহ তাআলা aিধকাংশ নবীেকi তােদর নবুয়য্ােতর সতয্তা pমােণর জেনয্ মু’িজযার kমতা দান কেরিছেলন। িকnt েস
মু’িজযা কািফরেদর ঈমান আনা o িব াস েপাষেণর কারণ িহসােব খুব কমi কাজ কেরেছ।আেগi বলা হেয়েছ ম’িজযা
হেc eক pকােরর চূড়াn দিলল।eজেনয্ েলােকরা যখন মু’িজযা েদখার পরo নবীেক asীকার কেরেছ, তখন তােদর
oপর আlাহ তাআলা গযব নািযল কেরেছন eবং dিনয়া েথেক তােদরেক িনি h কের েদয়া হেয়েছ। মkার কুরাiশরাo
হযরত (সা)-eর কােছ মু’িজযা দািব কেরিছল । তােদর ei দািবেক বারবার eিড়েয় যাoয়া হিcল । কারণ আlাহ
তাআলার িনয়মানুযায়ী েকান জনেগা ী েক তােদর দািব aনুসাের যিদ েকান মুিজযা েদখােনা হয়,তাহেল তারপর তােদর
সামেন ধু dিট পথi েখালা থােকঃঈমান aথবা ংস। কুরাiশেদরেক ekুিন ংস েদয়ার icা আlাহ তাআলা িছল না।
েস জনয্ তােদর দািবেকo বারবার eিড়েয় যাoয়া হিcল। িকnt iসলােমর দাoয়াত েপশ করেত যখন দীঘর্ দশ-eগারিট
বছর aিতkাn হেয় েগল eবং aনয্ানয্ মুিমনেদর মেন মােঝ মােঝ আgহ জাগেতা লাগেলা :হায়!আlাহর তরফ েথেক
যিদ েকান aেলৗিকক িনদর্শন pকাশ েপত, যা েদেখ aিব াসী েলােকরা ঈমান আনেতা iসলােমর সতয্তা sীকার করেতা!
িকnt তােদর ei আgেহর জবােব বলা হিcলঃ ‘েদেখা, aৈধযর্ হেয়া না। েয ধারা o িনয়েম আিম আেnালন পিরচালনা
করিছ, িঠক েসভােব ৈধযর্ o িন ার সে তুিম কাজ করেত থােকা। মুিজয়া dারা কাজ হািসল করেত চাiেল তা aেনক
আেগi সmn হেয় েযত। আিম যিদ icা করতাম েতা eক eকিট কািফেরর anর েমােমর মত নরম কের িদতাম eবং
তােদরেক েজারপূবক
র্ সুপেথ চািলত করতাম। িকnt e আমার নীিত নয়। eভােব না মানুেষর icাশিk o kমতার েকান
পরীkা হেয় থােক আর না তার িচnাধারা o ৈনিতক জীবেন আদশর্ সমাজ গড়ার uপেযাগী েকান িবpব আসেত পাের।
তথািপ েলাকেদর েবপেরায়া আচরণ eবং তােদর aিব ােসর ফেল যিদ তুিম ৈধেযর্র সে পিরিsিত মুকােবলা করেত না
পােরা েতা েতামার যা icা হয় তা-i কেরা। জিমেনর মেধয্ ঢুেক aথবা আসমােন uেঠ েকান মুিজযা িনেয় eেসা। িকnt eর
aথর্ e নয় েয, হযরত (সা:)-েক েকান মু’িজযায় দান করা হয়িন। তার সবেচেয় বড় মু’িজযা েতা েখাদ কুরআন মজীদ।
eছাড়া িবিভn সমেয় িবিভn uপলেk তার বয্িkসttা েথেক aসংখয্ মু’িজযা pকাশ েপেয়েছ। eর মেধয্ চnd িdখি তকরণ
eবং তার মহাকাশ মণ (িমরাজ) aতয্ন- grtপূণর্ । eতৎিভn বhতর ভিবষয্ৎ বাণীর সফল হoয়া, তার d’আর ফেল
পািন বিষর্ত হoয়া, েলাকেদর সুপথpাp হoয়া, pেয়াজেনর সময় al িজিনস বৃিd পাoয়া, rg বয্িkর আেরাগয্ লাভ
করা, পািন pবািহত হoয়া iতয্াকার aসংখয্ মু’িজযা িবিভn সমেয় pকাশ েপেয়েছ।

চnd িdখিnতকরণ
মkার কািফরেদর সামেন pমাণ েপশ করার জেনয্ হযরত(সা:)-েক েয সব মু’িজযা েদখােত হয়, তnেধয্ চnd িdখি ত
করেণর ঘটনািট aতীব grtপূণ।র্ হযরত আবdlাহ িবন মাসuদ (রা:) ei ঘটনািট িববৃত কেরেছন eবং সহীহ বুখারী ,
মুসিলম pভৃিত হািদস gেn তা uেlিখত হেয়েছ। িতিন e ঘটনার সময় uপিsত িছেলন eবং sচেk চঁাদেক d’টুকরা হেত
েদেখেছন। িতিন বেলনঃ আমরা হযরত(সা:)- eর সে িমনায় িছলাম , িঠক eমিন সময় েদখলাম চndিট িdখি ত হেয়
েগল eবং তার eকিট খn পাহােড়র িদেক চেল েগল। হযরত(সা:) বলেলন : ‘সাkী েথেকা।’ িকnt আেগi বলা হেয়েছ,
মু’িজযা েদখার পরi কািফররা ঈমান আনেব, eমন েকান বাধয্বাধকতা েনi ; বরং কাযর্ত েদখা যায় েয সব েলােকর মন
aিব াস o হঠকািরতায় পিরপূণর্ ,েকবল তারাi মু’িজযা দািব কের। eভােবi তারা িনেজেদর aিব াসেক আঁকেড় থাকার

জেনয্ বাহানা তালাশ কের থােক। নেচত যােদর anের ঈমান কববুল করার মত েযাগয্তা থােক eবং যারা পািথর্ব sােথর্র
জােলo জিড়ত নয়, তােদর কােছ েতা হযরত (সা:) eর মহান চিরt eবং তার িশkাgেলাi সবেচেয় বেড়া মু’িজযা। আর
ei ে ণীর েলােকরাi েয সতয্ ধমর্ gহেণ হােমশা agবতর্ী হেয় থােক , তা বলাi বাhলয্। তাi চnd িdখি ত হবার পরo
কািফররা বলেত পারেলা; ‘oেহা , eটা েতা eকটা জাdর সাহােযয্ িচরিদনi eরকম হেয় আসেছ।’ eভােব তারা সুপথ
pািpর eক dলর্ভ েসৗভাগয্ েথেক বি ত হেলা। aবশয্ eমিন সুs িনদশর্েনর পরo তারা আlাহর রাসূলেক িমথয্া মেন
করায় তােদর বয্ািধর তািলকায় আেরা eকিট grতর বয্ািধ সংেযািজত হেলা।

িম’রাজ
িম’রাজ aথর্ ঊেধর্ আেরাহণ করা। েযেহতু হযরত (সা:) তার eক মহাকাশ মণ সmেকর্ ei শbিট বয্বহার কেরেছন,
eজেনয্ তার ei মণ েক িম’রাজ বলা হয়। eর aপর নাম হেc iসরা aথর্াৎ রােতর পর রাত মণ করা । e মণ
েযেহতু রােতর পর রাত aবয্াহত িছল , েস জেনয্ eেক iসরাo বলা হয়। কুরআন পােক ei শbিটi বয্বhত হেয়েছ।
আlাহর নবীেদরেক দাoয়াত , তাবলীগ , o iকামেতর dীেনর েয িবরাট েখদমত আ াম িদেত হয়, েস জেনয্ aতয্n uচু
দেরর ঈমান o সুদৃঢ় িব ােসর pেয়াজন। e কারেণi তারা েয aদৃশয্ সেতয্র pিত ঈমান আনার জেনয্ আhান জািনেয়
থােকন , তা anত তােদর িনেজর েচােখ pতয্k করা দরকার। কারণ তােদরেক সারা dিনয়ার সামেন e কথা দৃp কে
েঘাষণা করেত হয় েয, েতামরা ধু আnাজ aনুমােনর িভিtেত eকটা িজিনসেক asীকার করেছা; aথচ আমরা িনজ
েচােখ েদখা সতয্েকi িববৃত করিছ। েতামােদর কােছ আেছ ধু আnাজ-aনুমান, আমােদর কােছ আেছ iলম o
jান।eজেনয্ aিধকাংশ নবীর কােছi েফেরশতা আtpকাশ কেরেছ, তােদরেক আসমান o জিমেনর িবশাল রাজt pতয্k
করােনা হেয়েছ, sচেk েবেহশত o েদাযখ েদখােনা হেয়েছ eবং e জীবেনi মৃতয্ু র পরবতর্ী aব হা সmেকর্ aবিহত
করােনা হেয়েছ িম’রাজ বা iসরা e ধরেণরi eকটা ঘটনা মাt ।eেত eকজন মুিমনেক েয সব aদৃশয্ সেতয্র pিত ঈমান
আনেত হয়, হযরত (সা:)-েক তা sচেk েদখােনা হেয়েছ।
িমরােজর ঘটনা েকান তািরেখ ঘেটিছল, e সmেকর্ হািদেস িবিভn rপ বণর্না পাoয়া যায়। aবশয্ সমs বণর্না সামেন েরেখ
ঐিতহািসকগণ e তথয্েক agািধকার িদেয়েছন েয, e ঘটনা িহজরেতর pায় বছর েদেড়ক আেগ ঘেটিছল। e সmেকর্
বুখারী eবং মুসিলেমর বণর্না সামেন রাখেল েয েমাটামুিট িববরণ পাoয়া যায়, তা িনmrপঃ eকিদন সকাল েবলা হযরত
(সা:) pকাশ কেরনঃ‘গত রােত আমার pভু আমায় aতয্n সmািনত কেরন। আিম েয় িব াম করিছলাম, eমন
সময় িজবরাঈল eেস আমােক জািগেয় কা’বা মসিজেদ িনেয় যান। েসখােন িতিন আমার বk িবদীণর্ কেরন eবং তা
জমজেমর পািন dারা ধুেয় েফেলন aত:পর তােক ঈমান o িহকমত dারা পূণর্ কের িবদীণর্ sান পূেবর্র নয্ায় জুেড় েদন।
eরপর িতিন আমার আেরাহেণর জেনয্ খcেরর েচেয় িকছু েছাট eকিট সাদা জােনায়ার uপিsত কেরন। তার নাম িছল
বুরাক। eিট aতয্n drতগিত সmn জােনায়ার িছল। আিম তার oপর আেরাহণ করেতi বায়তুল মুকাdাস িগেয় uপনীত
হলাম। eখােন বুরাকিট মসিজেদ আকসার দরজার সােথ েবঁেধ েরেখ আিম মসিজেদ pেবশ কের d’রাকায়াত নামাজ
পড়লাম। ei সময় িজবরাঈল আমার সামেন dিট েপয়ালা uপিsত করেলন। তার eকিটেত শরাব eবং aপরিটেত dধ
িছল। আিম dেধর েপয়ালািট gহণ কের শরােবরিট েফরত িদলাম। eটা েদেখ িজবরাঈল বলেলনঃ‘আপিন dেধর েপয়ালািট
gহণ কের sভাব ধমর্েকi (dীেন িফতরাত) aবলmন কেরেছন। ‘eর পর মহাকাশ মণ r হল। আমরা যখন পথম
আকাশ পযর্n েপঁৗছলাম, তখন িজবরাঈল পাহারাদার েফেরশতা েক দরজা খুেল িদেত বলেলন। েস িজেjস করেলা,
েতামার সােথ েক আেছন?’ িজবরাঈল বলেলন,‘মুহাmদ। েফেরশতা আবার িজেjস করেলা, ‘eেক িক ডাকা হেয়েছ ?’
িজবরাঈল বলেলন, ‘হঁয্া ডাকা হেয়েছ।’ eকথা েন েফেরশতা দরজা খুলেত খুলেত বলেলা, ‘eমন বয্িkেtর আগমন
মুবারক েহাক।’ আমরা েভতের ঢুকেতi হযরত আদম(আ:)-eর সে সাkাত হেলা। িজবরাঈল আমায় বলেলন, ‘iিন
আমার িপতা আদম। আপিন eেক সালাম কrন। আিম সালাম করলাম। িতিন সালােমর জবাবদান pসে বলেলন, ‘ েখাশ
আমেদদ! েহ েনক পুt , েহ সতয্ নবী! eর পর আমরা িdতীয় আকােশ েপঁৗছলাম eবং pথম আকােশর নয্ায় সoয়াল জoয়ােবর পর দরজা খুেল েদoয়া হেলা। আমরা েভতের েগলাম হযরত iয়াহiয়া o হযরত ঈসা(আ:)- eর সে সাkাত
হেলা। িজবরাঈল তােদর সে পিরচয় কিরেয় িদেয় বলেলন, ‘েখাশ আমেদদ, েহ েনক াতা, েহ সতয্ নবী! aত:পর
আমরা তৃতীয় আকােশ েপঁৗছলাম। eখােন হযরত iuসুফ (আ:) eর সে েদখা হেলা। আেগর মতi তার সে সালাম
কালাম হেলা। aনুrপভােব চতুথর্ আকােশ হযরত iদরীস (আ:) eর সে , প ম আকােশ হযরত হাrন (আ:) eর সে

eবং ষ আকােশ হযরত মূসা(আ:) eর সে সাkাত হেলা। সবর্েশষ সpম আকােশ হযরত iবরাহীম (আ:) eর সে
সাkাত হেলা eবং িতিনo সালােমর জবাব দান pসে বলেলন,‘েখাশ আমেদদ ! েহ েনক পুt,েহ েনক নবী! eরপর
আমােক ‘িসদরাতুল মুনতাহা’ নামক eকিট সমুnত বরi গাছ পযর্n েপঁৗিছেয় েদয়া হেলা। eর oপর aগিনত েফেরশতা
েজানািকর মেতা িঝকিমক করিছল।
eখােন হযরত (সা:) aেনক েগাপন রহসয্ pতয্k করেলন। িতিন আlাহ তাআলার সে o কথাবাতর্া বলেলন। e সময়
আlাহ তাআলা তার umেতর জেনয্ েমাট প াশ oয়াk নামাজ ফরয কের িদেলন। e সব pতয্k aিভjতার পর িতিন
যখন pতয্াবতর্ন করিছেলন, তখন আবার হযরত মূসা(আ)eর সে সাkাত হেলা। িতিন িজেjস করেলনঃ‘বলুন েখাদার
দরবার েথেক িক uপহার িনেয় যােcন ?’ হযরত (সা:) বলেলন, ‘িদন-রাত প াশ oয়াk নামাজ ?’ মূসা(আ:) বলেলন,
‘আপনার umত eত বড় েবাঝা বহন করেত পারেব না; কােজi আপিন িফের যান eবং eটা কম কের আনুন।’ হযরত
(সা:) আবার িফের েগেলন eবং নামােজর oয়াk কমােনার জেনয্ আেবদন জানােলন। ফেল oয়ােkর সংখয্া িকছুটা
কিমেয় েদয়া হেলা।িকnt মূসা(আ:) হযরত (সা:) েক বারবার পাঠােলন eবং pেতয্ক বারi সংখয্া কমেত লাগেলা।
aবেশেষ কমেত কমেত সংখয্া মাt পঁাচিট রেয় েগল। eেতo হযরত মূসা(আ:) িনি ত হেলন না, বরং িতিন আেরা কম
করােনার কথা বলেলন। িকnt হযরত (সা:) বলেলন :‘আমার আর িকছু বলেত লjা করেছ।’ e সময় আlাহ তাআলার
তরফ েথেক ei মেমর্ েঘাষণা eেলা :যিদo আিম নামােজর সংখয্া প াশ েথেক পঁাচ কের িদেয়িছম তবুo েতামার
umেতর মেধয্ যারা িনয়িমত পঁাচ oয়াk নামাজ আদায় করেব, তােদরেক প াশ oয়াk নামােজরi পুরsার দান করা
হেব।
পঁাচ oয়াk নামাজ ছাড়া ei uপলেk আlাহর িনকট েথেক আরo dিট uপহার পাoয়া েগল। eকিট হেc সূরা বাকারার
েশষ আয়াত সমি , যােত iসলােমর েমৗল আিকদাgেলা eবং ঈমােনর পূণত
র্ ার িবষয় িববৃত করার পর ei মেমর্ সুসংবাদ
েদয়া হেয়েছ েয, মুিসবেতর িদন eখন সমাp pায়। িdতীয় হেc ei সুসংবাদ েয, umেত মুহাmদীর যারা anত িশরক
েথেক েবঁেচ থাকেব, তারা kমাpাp হেব।’ei মণকােল হযরত (সা:) sচেk েবেহশত eবং েদাযখo পিরদশর্ন কেরন।
মৃতয্ু র পর আপন কৃত কেমর্র দৃি েত মানুষেক েয সমs পযর্ায় aিতkম করেত হয়, তার কেয়কিট দৃশয্o তার সামেন
uপsাপন করা হয়।
মহাকাশ েথেক pতয্াবতর্েনর পর িতিন আবার বায়তুল মুকাdাস িগেয় েদেখন েয, aনয্ানয্ নবীগণ েসখােন সমেবত
হেয়েছন। িতিন নামাজ পড়েলন eবং সবাi তার েপছেন নামাজ আদায় করেলন। eরপর িতিন িনেজর জায়গায় িফের
আেসন eবং েভার েবলা েসখান েথেক সজাগ হন ।

িম’রােজর grt ভিবষয্েতর জেনয্ iি ত
সকাল েবলা হযরত (স) মহাকাশ মেণর ei ঘটনার কথা জনসমেk িববৃত করেলন। িবrdবাদী কােফর কুরাiশরা তােক
িমথয্াবাদী (নাuযুিবlাহ) বেল aিভিহত করেলা। পkাnের যােদর hদেয় তার সতয্তা o সতয্বািদতা সmেকর্ আsা িছল,
তারা eর pিতিট হরফেকi সতয্ বেল েমেন িনল। তারা বলেলাঃ হযরত যখন িনেজi e ঘটনার কথা বেলেছন,তখন eর
সবটাi সতয্।’ eভােব িমরােজর ঘটনা eকিদেক িছল ঈমান o নবুয়য্াত sীকােরর পরীkাsrপ, aনয্িদেক িছল েখাদ
হযরত (সা:) eর পেk aসংখয্ গােয়বী রহসয্ pতয্k করার uপায়। েসi সে e িছল েসi aনাগত িবpেবর pিতo eক
সুs iি ত যা iসলামী আেnালনেক aনিতকােলর মেধয্i সংঘিটত করেত হেয়িছল। ei iি েতর িবsৃত িববরণ
কুরআন পােকর সূরা বনী iসরাঈেল (িম’রাজ সmিকর্ত আেলাচনায়) িববৃত হেয়েছ। ei সূরার িবষয়বsেত েযসব সুs
iি ত রেয়েছ, তা িনmrপঃ

েনতৃt েথেক ihদীেদর aপসারণ
বনী iসরাঈল গণ ei পযর্n আlাহর dীেনর utরািধকার আlাহর বাণীর সােথ িব বাসীেক পিরিচত করােনার মহান
দািয়েt aিধি ত িছল। িকnt তারা e েখদমত আ াম েদয়া েতা দূেরর কথা, বরং িনেজরাi aসংখয্ pকার পাপাচাের িলp
হেয় আlাহর dীেনর েখদমত করার aেযাগয্ হেয় পেড়িছল। সুতরাং e েখদমেতর দািয়t eবার বনী iসমাঈেলর oপর
নয্s করার িসdাn েনয়া হেলা eবং হযরত (সা:)- েক ei খাnােনর মেধয্i েpরণ করা হেলা। iতঃপূেবর্ বনী iসরাঈলেক

সরাসির uেdশয্ কের িকছু বলা হয় িন; িকnt eবার সূরা বনী iসরাঈেল তােদর েক বেল েদয়া হেলা েয, e পযর্n েতামরা
যা ভুল ািn কেরেছা তােতা কেরেছাi। eর আেগ েতামােদরেক d’ dবার যাচাi করা হেয়েছ; িকnt েতামরা আপন েদাষtrিট সংেশাধন কেরািন। eবার বনী iসমাঈেলর ei নবীেক পাঠােনার পর েতামােদরেক েশষ বােরর মেতা সুেযাগ েদয়া
হেc। যিদ েতামরা eর আনুগতয্ কেরা, আবার েতামরা unিতর পেথ চলেত পারেব। বsত মkার চরম uৎপীড়ন o
েপেরশানীময় জীবেন ei iি ত িছল eকিট মsবড় সুসংবাদ, যা পরবতর্ীকােল hবh সতয্ pমািণত হেয়িছল।

মkার কািফরেদর pিত সতকর্বাণী
মkার কািফরেদর জুলমু -পীড়ন eবং হঠকািরতা iেতামেধয্ চরেম েপঁৗেছিছল। তারা বারবার চয্ােল িদেত লাগেলাঃ
‘মুহাmদ যিদ আlাহর রাসূলi হেব তাহেল আমােদর aিব ােসর কারেণ আমােদর oপর েকন আযাব নািযল হয় না?
তাহেল েতা েস আমােদরেক ভয় েদখােত পারেতা।’ eর জবােব তােদরেক বলা হেলাঃ ‘আlাহ তাআলার শা ত নীিত ei
েয, যতkণ পযর্n না েকান জািতর মেধয্ আlাহর রাসূল আেসন, ততkণ তার oপর েকান আযাব নািযল হয় না। যখন
রাসূল আগমন কেরন, তখন জািতর িবtবান o pভাবশালী েলােকরা তার সতয্ pচােরর পথ েরাধ করার জেনয্ েকামর
েবঁেধ েলেগ যায়। aনয্িদেক সাধারণ o িনযর্ািতত েলােকরা তার সহেযািগতা করার জেনয্ eিগেয় আেস। aবশয্
pথেমাkেদর মেধয্ সতয্েক gহণ করার জেনয্ েযাগয্তাসmn িকছু েলাকo বতর্মান থােক eবং তারা eিগেয় eেস সতয্েক
gহণo কের। eরপর ei di দেলর মেধয্ dnd-সংঘষর্ r হেয় যায় eবং পিরণােম মজলুেমর জেনয্ আlাহর সাহাযয্
আেস।ei সাহােযয্র eকটা িনিদর্ সময় আেছ। িকnt মানুষ sভাবতi তাড়াhড়া pবণ বেল কখেনা কখেনা েস aকলয্াণকর
িজিনসেকo ভােলা মেন কের দািব করেত থােক। তার eটা েখয়ালi হয় না েয,আlাহ তাআলার pেতয্কিট কাজi তার
িনজs সমেয়র জনয্ িনধর্ািরত। িদন-রােতর আবতর্েনর িবষয়িটর pিতi লk কেরা :eর েভতর আlাহ তাআলার কতবড়
িনদশর্ন রেয়েছ eবং eকিট বঁাধা-ধরা িনয়ম aনুযায়ী িকrপ eেকর পর eক িদন-রাত ঘুের আসেছ। aতীত iিতহাস লk
কের েদখঃ নূহ(আ:) eর পর েথেক e পযর্n কত জািতেক ংস কের েদয়া হেয়েছ।বsত আlাহ তার বাnােদর aবsা
পুরাপুির aবগত রেয়েছন।িতিন pেতয্েকর কৃত কমর্ aনুযায়ী pিতফল িদেয় থােকন। সুতরাং মkার কািফরেদরo জানা
uিচত েয, তারা pথম আlাহর রাসূেলর দাoয়ােতর মুকােবলায় েয ভূিমকা gহণ করেব, তার পিরেpিkেতi তােদর সে
বয্বহার করা হেব। আর চূড়াn ফয়সালার সময় eখন খুবi িনকটবতর্ী।

iসলামী সমােজর বুিনয়াদ
eবার মুসলমানেদর জীবন েথেক dঃখ-রজনীর aবসান ঘটায় eবং iসলামী নীিতর িভিtেত পূণার্ eকিট সমাজ গিঠত
হবার সময় ঘিনেয় eেলা। িম’রােজর ঘটনা েথেক ei iসলামী সমােজর বুিনয়াদী নীিতসমূহo uপহার পাoয়া েগল। েয
নীিতসমূহ ভিবষয্েত iসলামী জীবন পdিতর জেনয্ িনেদর্শক নীিতমালা িহেসেব কাজ করেব, তার সংিkp সার হেc :
1.আlাহর সােথ আর কাuেক pভু o মাবুদ বানােনা যােবনা। iবাদত-বেnগী, আনুগতয্ o আjানুবিতর্তাo তার সােথ
কাuেক শরীক করা চলেব না।
2.িপতামাতা েক সmান eবং তােদর আনুগতয্ কের চলেত হেব। েকাথাo তােদর আনুগতয্ েখাদার আনুগেতয্র pিতকূল
হেল েসখােন তােদর আনুগতয্ বজর্ন করেত হেব।
3.আtীয়-কুটmু ,িমসকীন o মুসািফরেদর হক আদায় করেত হেব। সমােজর নাগিরকেদর পরsেরর oপর েয aিধকার
রেয়েছ, তার pিত uেপkা বা ঔদািসনয্ েদখােনা যােব না। সমs aিধকার সিঠক ভােব আদায় করেত হেব। নেচত েকান
সামািজক বয্বsা েশাধরােনা েযেত পাের না।
4. aপবয্য় o aপচয় করা যােব না;েকননা েখাদার েদয়া সmদেক aনথর্ক বয্য় করা শয়তােনর কাজ েয সমােজর
েলােকরা িনিবর্চাের aথর্ বয্য় কের aেথর্র মায়ায় সmূণর্rেপ হাত gিটেয় বেস ,তা কখেনা সুs বা সমৃd হেত পাের না। aথর্
বয্েয়র েkেt মধয্ম পnা aবলmন করেত হেব।

5.দািরdয্ o aনটেনর ভেয় সnান হতয্া কেরা না; েকননা জীিবকার বয্বsা করা েখাদার কাজ eবং িতিন তার iেnজাম
কেরi থােকন। কােজi খাদয্াভােবর আশংকায় ভিবষয্ত বংশধর ংস কেরা না। eটা aতয্n gনাহর কাজ eবং সামািজক
আtহতয্ার নামাnর।
6.বয্িভচােরর িনকটবতর্ী হেয়া না। ei েনাংরা কাজিট েথেক ধু েবঁেচ থাকাi নয় , বরং ei ঘৃনয্ কােজ uৎসাহজনক
pেতয্কিট তৎপরতায় খতম কের দাo। েয সমাজ ei লা’নত েথেক মুk না হেব, েস িনেজi িনেজর মূেলােcদ করেব
eবং শীগগীরi ংেসর মুেখ িনিkp হেব।
7.aনয্ায় ভােব কাuেক হতয্া কেরা না। েয সমােজ েলাকেদর জীবন-pাণ িনরাপদ নয়, তা কখেনা সমৃd হেত পাের না।
শািnপূণর্ aবsা ছাড়া েকান সমােজরi unিত লাভ করা সmব নয়। কােজi সবর্pথম জান-মােলর িনরাপtা িবধান করা
আবশয্ক।
8.iয়ািতেমর সে সdয্বহার কেরা। akম, dবর্ল, aসহায় েলাকেদর সাহাযয্ কেরা। েয সমােজ dবর্ল o akম েলাকেদর
aিধকার সংরkণ না করা হেব, তা কখেনা pগিত aজর্ন করেত পারেব না।
9.আপন aি কার পূণর্ কেরা। কারণ a ীকার সmেকর্ িজjাসা করা হেব। a ীকার বলেত েলাকেদর পারsিরক চুিk o
pিতrিত েযমন বুঝায়, েতমিন ঈমান আনার সময় েখাদার সােথ মুিমন বাnাহর কৃত oয়াদােক বুঝায়।
10. oজন o মাপ-েজােখর সময় দঁািড়পাlা o মাপকািঠ িঠক েরেখা। েলন-েদেনর বয্াপাের সততা o নয্ায়পরায়ণতা বজায়
রাখা eবং পেরর aিধকার সংরkণ করা সমােজর শািn o শৃ লার জেনয্ aতীব pেয়াজন।েযখােন েলাকেদর পরsেরর
pিত আsা না থাকেব eবং সাধারণভােব েলােকরা পেরর হক েমের খাবার িফিকের থাকেব, েসখােন েকান সুs সামািজক
পিরেবশ গেড় uঠেত পাের না।
11.েয িবষেয় েতামার jান েনi, তার িপছেন ছু◌্েটা না। aজানা o ajাত িবষেয়র েপছেন ছুটা eবং আnাজ aনুমােনর
িভিtেত িসdাn gহেণর ফেলi েলাকেদর পারsিরক aবনিত ঘেট। কােজi ei সব েদাষ-trিট েথেক pেতয্কিট utম
সমােজরi মুk হoয়া uিচত। েলাকেদর েজেন রাখা দরকার েয,তােদর কান, েচাখ eবং মন সmেকi সবেচেয় েবিশ
িজjাসা করা হেব।
12.জিমেনর oপর aহংকােরর সােথ চেলা না ; েকননা গবর্ o aহংকার মানুষেক িনকৃ চিরেtর িদেক েঠেল েদয়।ei
েদােষর ফেলi মানুষ সমােজর পেk aিনে র কারণ হেয় দঁাড়ায়। কােজi িনেজর মুকােবলায় aনয্ কাuেক েহয় মেন না
করা eবং কােরা সে aমানুিষক আচরণ না করা পারsিরক সmেকর্র সুsতা িবধােনর জেনয্ eকাn aপিরহাযর্।

িহজরেতর জনয্ iি ত
আlাহ তাআলা যখন েকান জািতর মেধয্ তার রাসূল েpরণ কেরন, তখন েসi জািতর েলােকরা যােত েসi রাসূেলর
দাoয়াত নেত ,বুঝেত eবং gহণ করেত পাের, তjেনয্ িতিন িকছুকাল সুেযাগ pদান কেরন। ei সুেযােগর ফেল িকছু
েলাক েতা আপনােতi েসi দাoয়াত কবুল কের েনয়।, িকnt েবিশর ভাগ েলাকi পািথর্ব sাথর্, বাপ-দাদার an aনুসিৃ ত o
pবৃিtর েগালামীেত িলp থােক বেল েসi দাoয়াত েক বজর্ন কের eবং তার িবেরািধতায় েকামর েবঁেধ েলেগ যায়।
aবেশেষ eমন eক সময় আেস, যখন s তi েবাঝা যায় েয, জািতর মেধয্কার েযাগয্ েলােকরা আেnালনেক কবুল কের
িনেয়েছ; eখন আর e আেnালেনর pিত কণর্পাত করেত e সmেকর্ ভাবনা-িচnা করেত আgহী েকান েলাক বাকী েনi।
বsত eমনi পযর্ােয় eেসi জািতর েলােকরা নবীর কােছ মু’িজযা দািব কের বেস eবং pায়শi েস জািতর সামেন মু’িজযা
uপsাপন করা হয়। তাi e পযর্ােয় eেস হযরত(সা:) eর কােছo মু’িজযা দািব করা হেলা eবং িতিন িবিভn rপ মু’িজযা
pদশর্নo করেলন। িকnt eতৎসেtto যখন aিব াসীরা তােদর aিব ােসর oপর aটল হেয় রiেলা, তখন িsর করা হেলা
েয, eখন e জািতর মেধয্ েথেক e নবীর চেল যাoয়াi uিচত। েকননা eখন েযেকান মুহেূ তর্ eেদর oপর আযাব আসেত

পাের। ei আযাব কখেনা আসমান বা জিমেনর েকান pাকৃিতক শিkর মাধয্েম আেস আবার তা কখেনা মুিমেনর dারাo
সংঘিটত হয়। তাi আlাহ তাআলা ei সূরা বনী ঈসরাiেলi তার e িনয়েমর কথা uেlখ কের নবীেক সুs ভাষাi
বেলন েয,‘ei েলাকgেলা হঠকািরতার চরেম েপঁৗেছ খুব িশগিগরi েতামােক ei জনপদ েছেড় চেল েযেত বাধয্
করেব।যিদ তা-i হয়, তাহেল েতামার িবদােয়র পর eরা eখােন িনি ত থাকেত পারেব না। েতামার পূেবর্ আিম যেতা
রাসূল পািঠেয়িছ , সবার েkেti e িনয়ম চেল eেসেছ। আর eখেনা eেত েকান পিরবতর্ন সূিচত হেব না।’

তাহাjদ নামােজর grt
ei সে udূত পিরিsিত মুকােবলায় আিtক psিত gহেণর জেনয্ ফরয নামাজ ফরজ নামাজ ছাড়াo তাহাjদ নামােজর
আেয়াজন করার িনেদর্শ েদয়া হেলা। e ছাড়াo িহজরেতর জেনয্ নবীেক িনেmাk েদা’আ িশিখেয় েদয়া হেলাঃ‘েহ pভু
আমােক ভােলা জায়গা িচেন েনবার তoফীক িদo eবং eখান েথেক সিহ-সালামেত েবর কের িনo আর িনেজর তরফ
েথেক সাহাযয্ পািঠেয় dশমনেদর oপর িবজয় দান কেরা।’ aতঃপর ei সুসংবাদo pদান করা হেলা েয, সেতয্র িবজয়
eবং িমথয্ার পতন aবশয্mাবী ; কারণ পতেনর জেনয্i িমথয্ার utান। eর জেনয্ ধু শতর্ ei েয, সতয্েক ময়দােন
uপিsত থাকেত হেব।
eরপর হঠকািরতার বশবতর্ী হেয় মkার কািফররা েয সব p o আপিt utাপন কেরিছল, তারo জবাব েদয়া হেলা।
eভােব যুিk-pমাণ কানায় কানায় পূণর্ কের েদয়ার পর িশkণীয় িবষেয় িহেসেব হযরত মূসা(আ:)- eর ঘটনাবলীর uেlখ
করা হেলা।

e যুেগর আেnালেনর ৈবিশ য্
e পযর্ােয় কুরআেনর েযসব aংশ নািযল হিcেলা, সমকালীন aবsার পিরেpিkেত তার কেয়কিট ৈবিশ য্ িনmrপঃ

1.আlাহর oপর িনভর্রতা
মানুেষর pকৃিত ei েয, যখন েস েকােনা কােজর জেনয্ েচ া-সাধনা কের eবং তার আশানুrপ ফলাফল লােভ বয্থর্ হয়,
তখন তার oপর eকটা ৈনরােশয্র anকার েনেম আসেত থােক। সেতয্র আেnালেনর িনশানবাহীেদর জেনয্ ei পযর্ায়িটi
সবেচেয় েবিশ কিঠন হেয় থােক। েখাদা না কrন,তারা যিদ erপ ৈনরােশয্র িশকাের পিরণত হয়,তাহেল তােদর eবং
েগাটা আেnােলােনর পেk তা eক িবরাট বয্থর্তার কারণ হেয় দঁাড়ায়। কােজi eমনi পযর্ােয় সিঠক পেথ থাকা eবং
ফলাফলেক সmূণর্ েখাদার oপর েছেড় িদেয় িনরিবিcn সংgাম চািলেয় যাবার জনয্ aতয্n মজবুত ঈমােনর pেয়াজন ।
তাi ei কিঠন পযর্ােয় আlাহ তাআলা িবেশষভােব e সmেni পথিনেদর্শ নািযল কেরন। দীঘর্ বােরা বছেরর িনরবিcn
েচ া সাধনার েয ফলাফল সামেন িছল, তা eকজন সাধারণ েলােকর পেk িছল িনrৎসাহ বয্ ক । তাছাড়া eত দীঘর্িদন
পেরo মুিমনেদর েয সব uৎপীড়েনর সmুখীন হেত হিcল, তাo েনহাত কম িতিতkার িছল না। e জেনয্ মুিমনেদর hদয়
েক মজবুত করা eবং তােদরেক সিঠক পেথ চািলত করার জেনয্ e পযর্ােয় িবেশষভােব বয্বsা gহণ করা হেলা।
e বয্াপাের সূরা আনকাবুেতর pিতপাদয্ িবষয় eকিট চমৎকার দৃ াn। eেত মুিমনেদর সুs ভাষায় বেল েদoয়া হেলা
েয, েতামরা েয পেথ চলবার িসdাn িনেয়েছা, যাচাi-পরীkা হেc েস পেথর aপিরহাযর্ মি ল। ei িনিরখ dারা যাচাi
কেরi ঈমােনর pে সতয্বাদী আর িমথয্াবাদীেদর মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় করা হয়। িকnt মুিমনেদর ei যাচাi-পরীkা করার
aথর্ ei নয় েয, কািফররা pকৃতপেk pাধানয্ লাভ কেরেছ, বরং তােদরo েজেন েনয়া uিচত েয, েখাদার মুকােবলায় তারা
কখেনাi িবজেয়র েগৗরেব েগৗরবািnত হেত পারেব না। েশষ পযর্n সেতয্র আoয়াজ বুলn হেবi। e জেনয্ ধু শতর্ ei
েয, সেতয্র agেসনােদরেক ৈধযর্ o সিহ ত
ু ার dারা আlাহর সাহােযয্র েযাগয্ pিতপn হেত হেব। e pসে মুিমনেদরেক
আেরা বলা হেলা :e পেথ েতা sভাবতi বাধা-িবপিt o পরীkা-িনরীkা eেস থােক,িকnt তােদর িকছুেতi িনরাশ হoয়া
uিচত নয়। eর আেগo আlাহর েয সমs বাnাহ iসলােমর আoয়াজ বুলn কেরেছন, তােদরেকo eমিন aবsাi
aিতkম করেত হেয়েছ। হযরত নূহ (আ:)-eর কথা uেlখ কের বলা হেলা েয, িতিন দীঘর্ সােড় ন’শ বছর পযর্n কেতা

ৈধযর্ o সিহ ুতার সােথ আপন জািতর িবেরািধতা সহয্ কেরেছন। aনুrপভােব হযরত iবরাহীম (আ:), হযরত লূত(আ:),
হযরত আiব(আ:), হযরত সােলহ(আ:) pমুখেকo eমিন পিরিsিতরi মুকােবলা করেত হেয়েছ। িকnt েশষ পযর্n
সেতয্রi িবজয় হেয়েছ eবং িমথয্ােক ময়দান েছেড় পালােত হেয়েছ।
eর আেগ বলা হেয়েছ েয, কািফরেদর মুিজযা দািবর ফেলা হযরত(সা:) eবং aনয্ানয্ মুিমনেদর hদেয় কখেনা কখেনা
ei মেমর্ আgহ জাগেতাঃ হায়! eমন েকান মুিজযা যিদ pকাশ েপত, যা েদেখ ei েলাকgেলা ঈমান আনেতা।ei
আgেহর জবােব আlাহ তাআলা েয পথিনেদর্শ পািঠেয়েছন, তাo iতঃপূেবর্ আেলািচত হেয়েছ। ei uপলেk আlাহ
তাআলা তার সবর্েশষ নবীর সবর্ে মু’িজযার pিত েলাকেদর দৃি আকষর্ণ কের বেলন, েতামরা েতা মুিজযা দািব করেছা;
িকnt তার পূেবর্ েয মুিজযা dিনয়ার েশষ পযর্n মানব জািতর জেনয্ eক sায়ী িনদশর্ন rেপ িবরাজ করেব eবং যােত রেয়েছ
pিতিট jানী o সমঝধার মানুেষর জেনয্ িনভুল
র্ পথিনেদর্শ ,েসi কুরআন মজীেদর oপর সবর্pথম েতামােদর দৃি িনেkপ
করা uিচত।
ei পযর্ােয় aবতীণর্ সূরা আনকাবুেত বলা হেয়েছঃ ‘নবুয়য্ােতর আেগ হযরত(সা:) েয েকান pকার পুিথগত jান aজর্ন
কেরন িন eবং েকানrপ েলখাপড়া পযর্n েশেখন িন, তা ঐ িবrdবাদীেদর মেধয্ েক না জােন। িকnt তা সেtto তার
েপশকৃত কালাম eত unত eবং jানগভর্ েয eকজন umী েলাক েয eমন aপূবর্ কালাম েপশ করেত পাের , তােদর বেড়া
বেড়া আেলমরা পযর্n তার েকান দৃ াn sাপন করেত পাের না। eতৎসেtto ei েলাকgেলা aিবরত মু’িজযা দািব কের
চেলেছ। eেদরেক বেল িদন,মু’িজযা pকাশ পাoয়া বা না পাoয়া েতা আমার pভুর icাধীন িবষয়। আিম ধু েতামােদর
পিরণিত সmেকর্ ভয় pদশর্নকারী মাt। aবশয্ আিম েতামােদরেক েয আlাহর বাণী নাi ,তা আমার নবুয়য্ােতর দািব
pমােণর জেনয্ যেথ িকনা তা েতামােদর eকটু েভেব েদখা দরকার। েতামরা eকটু গভীরভােব িচnা করেলi বুঝেত
পারেব েয, েয সব েলােকর েভতর hদয়েক ঈমােনর সmেদ সমৃd করার মেতা pেয়াজনীয় েযাগয্তা রেয়েছ, e বাণীসমূহ
েকবল তােদরi জেনয্ রহমত o নিসহত srপ।

2.কুরআন ে

মু’িজযা

বstত হযরত(সা:)- েক যেতা মু’িজযাi দান করা হেয়েছ তnেধয্ করআন িন:সেnহ ে

মু’িজযা।

হযরত(সা:)- িনেজo কুরআন পাকেক তার সবেচেয় ে মু’িজযা বেল aিভিহত কেরেছন। িতিন বেলেছনঃ ‘pেতয্ক
পয়গmরেকi আlাহ তাআলা pচুর মু’িজযা দান কেরেছন তা েদেখi েলােকরা ঈমান eেনেছ। িকnt আমােক েয মু’িজযা
দান করা হেয়েছ, তা হেc আমার pিত aবতীণর্ oহী(কুরআন) eজেনয্ আিম pতয্াশা কির, িকয়ামেতর িদন আমার
aনুগেতর সংখয্াi সবেচেয় েবিশ হেব। বsত কুরআন হেc eক sায়ী মু’িজযা eবং aনয্ানয্ মুিজযা হেc সামিয়ক। েসসব
মু’িজযা িবলীন হেয় েগেছ; িকnt e মু’িজযা িকয়ামত পযর্n akয় হেয় থাকেব eবং েলাকেদরেক িনেজর িদেক আকৃ
করেত থাকেব। কুরআন পােকর ছেnাময় ভাষা ,eর মাধুযর্ o লািলতয্ eেত মানুেষর jান-বুিd বিহভর্ত aদৃশয্ খবরাখবর
o ভিবষয্ত বাণীর uেlখ ,eর aপূবর্ pভাব িবsারকারী kমতা , eর িবিধ-িবধান o িশkাসমূেহর aতুলনীয় কলয্াণকর
ভূিমকা ,আজ পযর্n কুরআন uপsািপত জীবন পdিতর মেতা কাযর্কর আর েকান জীবন পdিত udাবেন মানব সমােজর
বয্থর্তা , eর িবষয়বs ৈবিচtয্ o বয্াপকতা সেtto সকল pকার aসংগিত o ৈবপিরতয্ েথেক তার মুk থাকা ,সেবর্াপির
eক িনরkর বয্িkর জবান েথেক eiসব বাণী িনসৃত হoয়া - eসব িকছুi কুরআন পােকর মু’িজযা হবার জেনয্ aকাটয্
pমাণ। ei সমs দিলল pমােণর িভিtেত আেজা হযরত মুহাmদ (সা:)-eর নবয়য্াত সmেকর্ মানুেষর মন পুেরাপির
িনি n o িনঃসেnহ হেত পাের eবং তা হেয়o থােক।

3.চূড়াn কথা
e পযর্ােয় aবতীণর্ কালােমর আর eকিট ৈবিশ য্ ei েয, eবার েথেক কািফরেদর সােথ aতয্n সs o চূড়াn ভােব
কথা বলা r হেলা। eর ধরণটা িছেলা ei েয, eবার বুঝােনা eবং বাতলােনার পযর্ায় েশষ হেয় েগেছ। মানবার যিদ
icা থােক েতা eখেনা সময় আেছ, েমেন নাo। নেচত aিব াস o হঠকািরতার পিরণাম েভাগ করার জেনয্ ৈতির হo।

তাi হযরত(সা:)- তােদরেক সs ত বেল িদেলন : আিম আমার pভুর তরফ েথেক aবতীণর্ eকিট ujjল pমােণর oপর
দঁািড়েয় আিছ। আর েতামরা তােক ei বেল asীকার করেছা েয, ei aিব ােসর ফেল েয আযাব আসার তা আসুক। িকnt
েতামােদরেক আিম জািনেয় িদিc, েয বstিটর জেনয্ েতামরা তাড়াhেড়া করেছা, তা আমার হােত েনi। e সmিকর্ত
ফয়সলা সmূণর্ েখাদার হােত। eটা যিদ আমার eখিতয়ােরর িবষয় হেতা, তাহেল কেব eর িমমাংসা হেয় েযত! গােয়েবর
খবর েতা ধু আlাহ তাআলাi জােনন। েকান কােজর জেনয্ েকান সময় uপযুk , তা িতিনi ভােলা বুেঝন। িতিন যখন
icা তখন েতামােদর oপর আযাব নািযল করেত পােরন। e আেরা িকছুটা agসর হেয় িনেদর্শ করা হেলাঃ ‘েয সব েলাক
dীেনর বয্াপারিটেক eকিট েখল তামাসা মেন কের িনেয়েছ eবং dিনয়ার জীবেনi েমাহgs হেয় আেছ, তােদরেক িনজs
aবsার oপরi েছেড় দাo। aবশয্ তােদরেক যথারীিত কুরআন নােত থােকা। eরপরo যিদ তারা সতয্েক েমেন িনেত
রািজ না হয়, তাহেল তােদরেক বেল দাoঃ েলাক সকল ! েতামরা যা করেত চাo তা িনেজর জায়গায় করেত থােকা আর
আিমo আমার জায়গায় কাজ করেত থািক। eর পিরণােম েক সিঠক পেথ আেছ, তা িশগিগরi েতামরা জানেত পারেব।
ei ধরেনর কালােমর e eকিট দৃ াn মাt। e ছাড়াo ei পযর্ােয় oহীেত e ধরণিট aতয্n সুs ভােব pিতভাত হেয়
oেঠ eবং pায় dয্থর্হীন ভােব েঘাষণা করা হয় েয, eবার িবষয়িট সmেকর্ চূড়াn িসdাn gহণ pতয্াসn হেয় uেঠেছ।

4.িহজরেতর pstিত
eতদিভn e পযর্ােয়র কালােম িহজরেতর জেনয্o বারবার iশারা আসেত লাগেলা। ei সূরা আনকাবুেতi িনেদর্শ করা
হেলাঃ ‘েহ আমার বাnাহ গণ!েতামরা ধু আমারi বেnগী করেত থােকা। আমার বেnগীর কারেণ যিদ sেদেশর জিমন
েতামােদর জেনয্ সংকীণর্ হেয় যায়, তাহেল েস জেনয্ েকান পেরায়া কেরা না। আমার জিমন aতয্n pসs ; eজনয্ যিদ
ঘরবািড়o o েছেড় িদেত হয় দাo, িকnt আমার বেnগীর সmকর্ িছn কেরা না।েকান জানদােরর পেk সবেচেয় বড় ভয় যা
হেত পাের, তাহেলা মৃতয্ু ভয়। িন য় েজেন েরখ, pেতয্ক pাণীেকi মৃতয্ু র sাদ gহণ করেত হেব eবং তার পর সবাiেক
আবার আমার কােছi িফের আসেত হেব। কােজi েসi মৃতয্ু যিদ আমার পেথi আেস, তাহেল আর িচnা িকেসর ? েয
েকu ঈমান o সৎকেমর্র পুিঁ জ িনেয় আসেব, তােক eমন আরামদায়ক বািগচায় sান েদয়া হেব, যার িনmেদশ িদেয়
ঝণর্াধারা pবািহত। েসখােন িচরকাল েস aবsান করেব। যারা ঈমানদার o সৎকমর্শীল , যারা কিঠন েথেক কিঠনতর
পিরিsিতেতo আlাহর dীেনর পেথ দৃঢ়ভােব দঁািড়েয় থােক eবং যারা িনেজেদর pিতিট িkয়াকেমর্ ধু আlাহ রাbুল
আলামীেনর oপরi ভরসা রােখ, তােদর জেনয্ e কত utম িবিনময়!eরপর বলা হেলা েয, আlাহর পেথ ঘর-বািড়
ছাড়বার িdতীয় ভয় হেc আিথর্ক dগর্িত। e সmেকর্ তােদর ei pতয্য়েক আেরা মজবুত করা হেলা েয, pকৃতপেk িরিযক
েদবার kমতা সmূণর্ আlাহর হােত িনবd।dিনয়ায় িবচরণশীল কত pাণী রেয়েছ; তােদর েকui আপন িরিযক সে িনেয়
েবড়ায় না। িকnt তা সেtto আlাহ তােদর িরিযক যুিগেয় থােকন। কােজi িরিযক দাতা িহেসেব তার kমতা সmেকর্
েতামরা েকন িনরাশ হo eবং িতিন েতামােদর িরিযেকর বয্বsা করেবন না বেল েকন ভয় পাo ?eছাড়া e পযর্ােয়র aপর
সূরা বনী iসরাঈেল িহজরেতর জেনয্ d’আ o িশkাদান করা হেলা। বলা হেলাঃ d’আ pাথর্না কেরাঃ ‘pভু েহ! আমায়
utম জায়গায় েপঁৗিছেয় দাo , মkা েথেক ভালভােব েবর কের নাo eবং শtrর oপর িবজয় o সাহাযয্ দান কেরা।’ আর
েহ নবী !েঘাষণা কের দাoঃ সতয্ eেস পেড়েছ eবং িমথয্া aপসৃত হেয়েছ। িমথয্ােক aপসৃত হেতi হেয়েছ।’ েমাটকথা,
e পযর্ােয়র কালােম egেলা ছাড়াo e ধরেনর আেরা বhতর iি ত রেয়েছ। eেত eকিদেক েযমন েসi pতয্াসn িবpেবর
িদেক iি ত করা হিcল, aনয্িদেক েতমিন erপ পিরিsিতর মুকােবলায় েয pstিতর দরকার, তার pিতo বারবার দৃি
আকষর্ণ করা হিcল। আিখরােতর pিত দৃঢ় pতয্য় sাপন করা, anর েথেক পািথর্ব সmেদর বাসনা মুেছ েফলা, খােলস
তoহীদ eবং তার দািবgেলােক মেনর েভতর বdমূল কের েনয়া, আlাহ ছাড়া আর েকােনা aবলmনেক মেনর মেধয্ sান
না েদয়া, েকবল তারi সttার oপর পুেরাপুির ভরসা করা, তার কাছ েথেক pাp িনেদর্শাবলীেক িকছুমাt hাস-বৃিd না কের
যথারীিত েপশ করেত থাকা eবং eসব কােজর জেনয্ pেয়াজনীয় শিk aজর্েনর িনিমt নামাজ কােয়ম করা o তার pিত
পুেরাপুির মেনােযাগ েদয়া iতয্াকার uপায়-uপকরেণর মাধয্েম মুসলমানেদর েক pিশkণ েদয়া হিcল। েসi সে ei
কিঠনতর পিরিsিতেতo dীেনর pচার aবয্াহত রাখার জেনয্ তােদরেক pেয়াজনীয় িনেদর্শ pদান করা হিcল।

িহজরত
িহজরত শেbর সাধারণ aথর্ হেc পিরতয্াগ িকংবা পিরবজর্ন । িকnt iসলামী পিরভাষায় িহজরত বলেত বুঝায় : dীন
iসলােমর খািতের িনেজর েদশ েছেড় eমন sােন গমন করা েযখােন pেয়াজন সমূহ পূণর্ হেত পাের। কারণ iসলামী জীবন
যাপন করার eবং আlাহর dীেনর িদেক আhান জানােনার আজাদী েয েদেশ েনi, েস েদশেক ধু আয়-uপাজর্ন ,ঘরবািড় ,ধন-সmিt িকংবা আtীয়-sজেনর খািতের আঁকেড় থাকা মুসলমানেদর পেk আেদৗ জােয়য নয়।
pস ত eকিট কথা েজেন রাখা দরকার েয,আlাহর dীেনর pিত ঈমান েপাষণকারীর পেk েকােনা কুফরী রা বয্বsার
aধীেন জীবন যাপন করা েকবল dিট aবsায়i স ত হেত পাের। eকঃ সংি েদেশ iসলােমর কতৃt pিত া eবং কুফরী
বয্বsােক iসলামী বয্বsায় rপাnিরত করার জেনয্ েস kমাগত েচ া-সাধনা করেত থাকেব - e যাবত মkায় েথেক
মুসলমােনরা েযrপ েচ া-সাধনা কের আসিছল eবং েস জেনয্ সবর্pকার dঃখ-মুিসবত সহয্ কেরিছল। di :সংি েদশ
েথেক তার েবেরাবার েকান পথ যিদ সতয্i না থােক িকংবা iসলামী ধারায় জীবন যাপন o iসলামী বয্বsা pিত ার
িনিমt েচ া-সাধনা করার uপেযাগী েকান জায়গা যিদ েস খুেঁ জ না পায়। িকnt dীেনর pেয়াজন পূণর্ হবার uপেযাগী জায়গা
যখিন পাoয়া যােব - eবার মিদনা েথেক েযমন pতয্াশা করা িগেয়িছল - তখন aবশয্i তােদর িহজরত কের েসখােন চেল
েযেত হেব। তেব eেkেt যারা িনতাni akম o প ু eবং যারা aসুsতা িকংবা দািরেdয্র কারেণ েকান pকােরi
িহজরেতর জেনয্ সফর করেত সkম নয়, েকবল তারাi kমা পাবার েযাগয্।

মিদনায় সাধারণ মুসলমানেদর িহজরত
মিদনায় iেতামেধয্i iসলাম েবশ িকছুটা pচািরত হেয়িছল। ei aবsায় মkায় েয সব মুসলমান কািফরেদর হােত
uৎপীিড়ত হিcল, হযরত(সা:) তােদরেক মিদনায় িহজরত করার িনেদর্শ িদেলন। eটা েটর েপেয়i কািফররা
মুসলমানেদরেক িবরত রাখার জেনয্ জুলেু মর মাtা আেরা বািড়েয় িদল eবং যােত মুেঠা েথেক েবিরেয় েযেত না পাের, েস
জেনয্ সেবর্াত ভােব েচ া করেত লাগেলা। িকnt মুসলমােনরা তােদর ধন pাণ o সnান-সnিতর জীবন িবপn কেরo িনছক
dীেনর খািতের েদশ তয্াগ করােকi পছn করেলা। েকান pেলাভন বা ভয়-ভীিতi তােদরেক ei সংকl েথেক িবরত
রাখেত পারেলা না। kমাnেয় বh সাহাবী মিদনায় চেল েগেলন। eখন হযরত(সা:)eর সে েথেক েগেলন ধু হযরত আবু
বকর(রা:) eবং হযরত আলী(রা:)। আর থাকেলা দািরdয্ o শারীিরক akমতা েহতু সফর করেত aসমথর্ eমন িকছূ
সংখয্ক মুসলমান।

হযরত (সা:) েক হতয্া করার সলা-পরামশর্
eভােব নবুয়য্ােতর tেয়াদশ বছেরর সুচনা পযর্n বহূ সাহাবী মদীনায় িহজরত করেলন। কুরাiশরা েদখেত েপল মুসলমানরা
eেক eেক মদীনায় িগেয় শিk স য় করেছ eবং েসখােন iসলাম kমশ pসার লাভ করেছ। eর ফেল তারা aতয্n
শংিকত হেয় uঠেলা eবং iসলামেক িচরতের খতম কের েফলার পnা সmর্েক িচnা-ভাবনা করেল লাগেলা। সাধারন
জাতীয় সমসয্াবলী সmেকর্ িচnা-ভাবনা o সলা-পরামশর্ করার জেনয্ ‘দাrndoয়া’ নােম তােদর eকিট জায়গা িনিদর্
িছেলা। েসখােন pেতয্ক েগােtর pধান বয্িkগণ জমােয়ত হেলা eবং ei আেnালনেক পযুর্দs করার জেনয্ িক পnা
aবলmন করা যায়, েস সmেকর্ িচnা-ভাবনা r করেলা। েকu েকu পরামশর্ িদেলা : মুহাmদ (সাঃ)-েক শৃংখিলত কের
েকান ঘেরর মেধয্ বnী কের রাখা uিচত। িকnt েকu েকu মত pকাশ করেলা েয, মুহাmদ (সাঃ) - eর স ী-সাথীগণ
হয়েতা আমােদর কাছ েথেক তঁােক িছিনেয় িনেয় যােব eবং তার ফেল আমােদর পরাজয়o ঘটেত পাের; eজেনয্ uk
পরামশর্ pতয্াখয্ান করা হেলা। েকu েকu আবার পরামশর্ িদেলা েয, তঁােক িনবর্ািসত করা uিচত। িকnt মুহাmদ (সাঃ)
েযখােন যােবন েসখােনi তঁার aনুগামী বাড়েত থাকেব eবং তঁার আেnালনo যথারীিত সামেন agসর হেব; e আশংকায়
uk পরামশর্o নাকচ করা হেলা। aবেশেষ আবু েজেহল পরামশর্ িদেলা : ‘pেতয্ক েগাt েথেক eকজন কের যুবক
মেনানীত করা হেব; eরা সবাi eক সে মুহাmদ (সাঃ)-eর oপর হামলা করেব eবং তঁােক হতয্া কের েফলেব। eর
ফেল তঁার রk সকল েগােtর মেধয্ িবভk হেয় যােব। আর সমs েগােtর সে eকাকী লাড়াi করা হািশমী খাnােনর
পেk িকছুেতi সmবপর হেব না।’ e aিভমতিট সবাi পছn করেলা eবং েশষ পযর্n e কােজর জেনয্ eকিট রাত o
িনিদর্ করা হেলা। িসdাn করা হেলা েয িনিদর্ রােত মেনানীত বয্িkগণ হযরত (সা:) eর বাসভবন েঘরাo কের থাকেব।

েভাের িতিন যখন বাiের েবেরােবন ,তখন তারা আপন কতর্বয্ সমাধা করেব। erপ িসdাn gহেণর কারণ ei েয,
আরবরা রােতর েবলায় aনয্ কােরা ঘের pেবশ করােক পছn করেতা না।
িকnt আlাহ তাআলার কৃপায় dশমনেদর ঐসব েগাপন aিভসিnর কথা হযরত (সা:) eর কােছ যথারীিত েপঁৗছেত থােক।
aতঃপর েসi pিতিkত সময়িট eেলা,যখন িতিন মkা েছেড় মিদনায় গমন করার জেনয্ oহী েযােগ িনেদর্শ েপেলন। ei
পিরেpিkেত িহজরেতর dিদন আেগ েথেকi িতিন আবু বকর িসিdক (রা:) eর সে e সmেকর্ পরামশর্ কেরন eবং ei
মেমর্ িসdাn gহণ কেরন েয, তার সােথ হযরত আবু বকর(রা:) o গমন করেবন। সফেরর জেনয্ dিট u ী িঠক করা হেলা
eবং িকছু পােথয়o ৈতির করা হেলা।

মkা েথেক রoয়ানা
কািফর কুরাiশগণ হযরত(সা:) েক হতয্া করার জেনয্ েয রাতিট িনিদর্ কেরিছল, েসi রােতi িতিন আলী(রা:) েক েডেক
বলেলন :‘আিম িহজরেতর িনেদর্শ েপেয়িছ eবং আজ রােতi মিদনা রoয়ানা হেয় যািc । আমার কােছ বh েলােকর
আমানত জমা রেয়েছ। egেলা তুিম pতুয্েষ েলাকেদর কােছ pতয্াপর্ণ কের িদেয়া। আর আজ রােত তুিম আমার িবছানায়
েথেকা,েযন আিম ঘের আিছ েভেব েলােকরা িনি n থােক।
কুরাiশরা iসলাম ৈবিরতার কারেণ হযরত(সা:) eর রেkর েনশায় unাদ হেয় uেঠিছল; িকnt e aবsায়o তারা
হযরত(সা:) েক eেতাখািন আমানতদার o িব াসভাজন মেন করেতা েয, তােদর িনজ িনজ আমানত o মাল-মাtা eেন
তার কােছ জমা রাখেতা।
িনিদর্ রােত কািফররা হযরত(সা:) eর গৃহ েঘরাo করেলা। রাত যখন গভীর হেলা , হযরত(সা:) িনরেব o িনি েn ঘর
েথেক েবর হেলন । েস সময় িতিন সূরা iয়ািছেনর eকিট আয়াত (ن
َ ﺼﺮُو
ِ ﻻ ُﻳ ْﺒ
َ ﺸ ْﻴﻨَﺎ ُه ْﻢ َﻓ ُﻬ ْﻢ
َﻏ
ْ  ) َﻓَﺄপাঠ করিছেলন। িতিন eক
মুেঠা মািট হােত িনেয় ‘শাহািতল oজুহ ’(মুখমnল আcn হেয় যাক) কথািট বেল কািফরেদর িদেক ছুেঁ ড় মারেলন eবং
তােদর বূয্হ েভদ কের িনিবে েবিরেয় েগেলন। েস সময় আlাহর কুদরেত aবেরাধকাির গণ েযন তndাcn হেয়
পেড়িছেলা; ফেল তারা হযরত(সা:) েক েবিরেয় েযেত েদখেত েপেলা না।pথেম িতিন হযরত আবু বকর (রা:) eর গৃেহ
গমন করেলনeবং েসখান েথেক তােক িনেয় মkার বাiের িগেয় সoর পবর্ত gহায় আ য় িনেলন।
েভারেবলা কািফরগণ েদখেত েপেলা, হযরত (স) মkা েছেড় চেল েগেছন। তারা aতয্n িচিnত হেয় পড়েলা eবং তঁার
সnােন চারিদেক ছুটাছুিট r করেলা। eকবার তারা খুজ
ঁ েত খুঁজেত‘ সoর’পর্বত তােদর পদ িন েন হযরত আবু বকর
(রা) িকছুটা িবচিলতo হেয় uঠেলন। তার কারণ,তার িনেজর জীবন সmেকর্ তার েকান ভয় িছল না;বরং হযরত(সা:)- eর
oপর না জািন েকান িবপদ eেস যায় ei িছল তার আশংকা । তার ei aিsরতা লkয্ কের হযরত(স)aতয্n pশাn িচেt
বলেলনঃ‘লা তাহযান inাlাহা মাআনা’ - ঘাবিড়o না,আlাহ আমােদর সে রেয়েছন। কাযর্ত তা-i হেলা।
আlাহ তাআলার aনুgেহ gহামুেখ eমন কতকgেলা িনদশর্ন ফুেট uঠেল েয, তা েদেখ কািফররা িব াn হেয় পড়েলা।
তােদর মেন ধারণা জnােলা েয , e gহার েভতের েকu pেবশ কের িন।
হযরত আবু বকর(রা:)-eর পুt হযরত আbুlাহ তখন বয়েস নবীন। িতিন রােতর েবলায় হযরত(সা:) o িসিdক (রা:)-eর
কােছ থাকেতন eবং েভাের মkায় eেস কািফরেদর শলা-পরামশর্ সmেকর্ েখঁাজ-খবর িনেয় gহায় িফের িগেয় বুজগর্dয়েক
aবিহত করেতন। কেয়ক রাত যাবত হযরত আবু বকর(রা:)-eর েগালাম বকরীর dধ িনেয় েযত, কখেনা বা ঘর েথেক
িকছু খাবার িনেয় েপঁৗছেতা। eভােব িতন রাত পযর্n হযরত(সা:) o িসিdক(রা:) েসখােন aবsান করেলন।
চতুথর্ িদন হযরত(সা:) সoর পবর্ত gহা েথেক েবেরােলন eবং পুেরা eক রাত eক িদন তারা সমােন পথ চলেলন।
সফেরর জেনয্ আবু বকর(রা:) আেগ েথেকi dিট u ী িঠক কের েরেখিছেলন। পথ বাতলােনার জেনয্ eকেশা জানােশানা
েলাকo িনিদর্ কের েরেখিছেলন। পরিদন dপুর েবলা েরােদর েতজ pখর হেয় uঠেল িব ােমর জেনয্ eকিট বৃহদাকার
পাথেরর ছায়ায় তারা িকছুkণ aবsান করেলন। aদূেরi eকিট েগায়ালা িছল ; তার বকরী েথেক হযরত(সা:) dধ পান
করেলন।aতঃপর েসখান েথেক িতিন আবার যাtা r করেলন। িতিন সামেন পা বাড়ােতi েসারাকা িবন জািশম নামক

জৈনকয্ কুরাiশ হঠাৎ তােক েদেখ েফলেলা।ei েলাকিট পুরsােরর েলােভ হযরত(সা:) eর সnােন েবিরেয়িছল। েস
হযরত(সা:) েক েদখেত েপেয়i েঘাড়া ছুিটেয় িদল। িকnt েঘাড়ািট েহঁাচট েখেয় মািটেত পেড় েগল। েস আবার িনেজেক
সামেল িনল eবং হযরত(সা:) eরoপর হামলাকরার জেনয্ ৈতির হেলা। িকnt eবারo সামেন egেতi তার েঘাড়া হঁাটু
পযর্n মািটেত বেস েগল। eবার েসারাকা শংিকত হেয় uঠেলা eবং বুঝেত পারেলা। বয্াপারটা েমােটi সুিবধাজনক নয়।
তার পেk মুহাmদ(সা:) eর oপর হামলা করা িকছুেতi সmবপর নয়। েস aতয্n ভীত হেয় পড়েলা eবং হযরত(সা:) eর
কােছ আtসমাপর্ণ কের kমা িভkা চাiেলা। হযরত(সা:) তােক kমা কের িদেলন। eo িছল হযরত(সা:) eর eকিট
মু’িজযা।

মিদনায় ভাগমন
হযরত(সা:) eর আগমন বাতর্া পূেবর্i েপঁৗেছিছল েগাটা শহরi তার ভাগমেনর জেনয্ pিতkমান িছল। েছাট-বড় সবাi
pিতিদন সকােল শহেরর বাiের িগেয় জমােয়ত হেতা eবং dপুর পযর্n iেnজার কের িফের আসেতা। aবেশেষ eকিদন
তােদর েসi pিতিkত ভ মুহত
ূ ির্ ট eেসi পড়েলা। দূর েথেক হযরত (সা:) eর আসবার আলামত েদেখ েগাটা শহরিট
তকবীর িনেত মুখিরত হেয় uঠেলা। pিতিট pিতkাকারী hদয় uজার কের তােক sাগত জানােলা। মিদনা েথেক িতন
মাiল দূের ‘কুবা’ নামক sােন আনসারেদর aেনকgেলা খাnান বসবাস করেতা। eেদর মেধয্ আমর iবেন আoেফর
খাnান িট িছল সবেচেয় শীষর্sানীয়। কুলসুম িবন আল হাদাম িছেলন eেদর pধান বয্িk। eর পরম েসৗভাগয্ েয, েদাজাহােনর েনতা সবার আেগ eরi আিতথয্ কবুল কেরন eবং কুবাi eর গৃেহi aবsান কেরন। হযরত (সা:) eর রoয়ানার
িতন িদন পর হযরত আলী(রা:) মkা েথেক যাtা কেরিছেলন ; িতিনo eখােন eেস হযরত (সা:) eর সে িমিলত হেলন।
কুবায় হযরত (সা:) ভাগমন কেরন নবুয়য্ােতর tেয়াদশ বছেরর 8 রিবuল আoয়াল (মুতােবক 20েসেpmর , 622
ি াb)।eখােন aবsানকােল তার পয়লা কাজ িছল eকিট মসিজদ িনমর্াণ করা । িতিন তার পিবt হs dারা eiমসিজেদর
িভিt sাপন কেরন eবং aনয্সাহাবীেদর সে িনেয় eর িনমর্ানকাজ সmূণর্ কেরন। কেয়কিদন aবsান কের িতিন শহেরর
িদেক রoয়ানা করেলন। িদনিট িছল kবার । পেথ বনী সােলেমর মহlা পযর্n েপঁৗছেল জুহর নামােজর সময় হেলা।
eখােন িতিন সবর্pথম জুম’আর খুতবা pদান কেরন eবং pথম বার জুম’আর নামাজ পড়ােলন।
মিদনায় pেবশকােল pিতিট আেtাৎসগর্ী মুসিলেমর hদেয়i তার েমহমানদারীর েসৗভাগয্ লােভর আকা া জাগেলা। তাi
pেতয্ক েগােtর েলাকi তার সামেন eেস আেবদন জানােত লাগেলা :‘hযুর, ei হেc আপনার ঘর, aনুgহ কের eখােন
আপিন aবsান কrন। েলাকেদর মেধয্ eতখািন আgহ-udীপনার স ার হেলা েয pিতিট hদয়i েযন পেথর ফরােশ
পিরণত হেলা; pিতিট hদয়i uৎসগর্ীকৃত হবার জেনয্ aিsর হেয় uঠেলা। eমনিক েমেয়রা পযর্n গৃেহর ছােদ uেঠ গাiেত
লাগেলাঃ
চnd uিদত হেয়েছ,
িবদা পবর্েতর ঘঁািট েথেক, েখাদার েশাকর আমােদর কতর্বয্, ,
যতkণ pাথর্নাকারীরা pাথর্না কের। ,
িকেশারী বািলকারা দফ বািজেয় বািজেয় গাiেত লাগেলাঃ ,
আমরা নাjার খাnােনর বািলকা ,
(আর) মুহাmদ(সা:) আমােদর কত utম পেড়াশী! ,
হযরত(সা:) বািলকােদর িজেjস করেলন ‘েতামরা িক আমায় ভােলাবাস ? তারা বলেলা ,হঁয্া। িতিন বলেলনঃ ‘আিমo
েতামােদর ভােলাবািস।’

মিদনায় aবsান
হযরত(সা:) eর েমহমানদারীর েসৗভাগয্ েক লাভ করেব? eমন eকিট p েয eর িমমাংসা েমােটi সহজসাধয্ িছল না।
হযরত বলেলন েয, আমার u ী যার গৃেহর সামেন দঁাড়ােব , e েখদমত েসi আjাম িদেব। ’ ঘটনাkেম e েসৗভাগয্ টুকু
হযরত আবু আiয়ুব আনসারী (রা) eর ভােগয্ পড়েলা। বতর্মােন েযখােন মসিজেদ নববী aবিsত , তার িনকেটi িছল তার
গৃহ। গৃহিট িছল িdতল িবিশ । িতিন হযরত (সা:) eর থাকবার জেনয্ oপেরর তলািট েপশ কেরন। িকnt েলাকেদর আসাযাoয়ার সুিবধােথর্ হযরত (সা:) িনেচর তলায় থাকা পছn করেলn হযরত আবু আiয়ুব eবং তার stী িনেচর তলা েছেড়

oপেরর তলায় চেল েগেলন। eখােন হযরত(সা:) সাত মাস কাল aবsান করেলন। eরপর তার বসবােসর জেনয্ মসিজেদ
নববীর িনকেট eকিট েকাঠা িনিমর্ত হেলা eবং েসখােনi িতিন sানান-িরত হেলন। কেয়ক িদেনর মেধয্ তার খাnােনর
aনয্ানয্ েলাকo মিদনায় চেল eেলা ।

মসিজেদ নববীর িনমর্াণ
মিদনায় আগমেনর পর সবেচেয় pথম o grtপূণর্ কাজ িছল eকিট মসিজদ িনমর্াণ করা। হযরত (সা:) েযখােন aবsান
করিছেলন, তার িনকেটi di iয়ািতেমর িকছু aনাবাদী জিম িছল। নগদ মূেলয্ তােদর কাছ েথেক ei জিমিট খিরদ করা
হেলা। তারi oপর মসিজেদর িনমর্াণ কাজ r হেলা। eবারo হযরত(সা:) সাধারণ মজুেরর নয্ায় সবার সােথ িমেল কাজ
করেলন। sহেs িতিন iট-পাথর বেয় আনেলন। মসিজদিট aতয্n সাদাসািদ ভােব িনিমর্ত হেলা। কঁাচা iেটর েদয়াল,
েখজুর গােছর খুিঁ ট eবং েখজুর পাতার ছাদ - ei িছল eর uপকরণ। মসিজেদর িকবলা হেলা বায়তুল মুকািdেসর িদেক।
েকননা, তখন পযর্n মুসলমানেদর িকবলা িছল ঐ িদেক। aতঃপর িকবলা কা’বামুখী হেল তদনুযায়ী মসিজেদর সংsার
করা হেলা। মসিজেদর eকপােশ eকিট uঁচু চtর িনিমর্ত হেলা। eর নাম রাখা হেলা ‘ সুফফা’। েয সব নo মুসিলেমর
েকান বািড়-ঘর িছেলা না। eিট িছল তােদর থাকবার জায়গা।
মসিজেদর িনমর্াণ কাজ সমাp হেল তার িনকেটi হযরত (সা:) তার stীেদর জেনয্ কেয়কিট েকাঠা ৈতির কের িনেলন।
egেলা কঁাচা iট eবং েখজুর গাছ dারা িনিমর্ত হেলা। ei ঘরgেলা ছয়-সাত হাত কের চoড়া eবং দশ হাত কের লmা
িছল। eর ছাদ eেতাটা uঁচু িছল েয, eকজন েলাক দঁাড়ােল তা sশর্ করেত পারেতা। দরজায় ঝুলােনা িছল কmেলর পদর্া।
হযরত(সা:) eর গৃেহর িনকেট েয সব আনসার বাস করেতা, তােদর িভতরকার scল েলােকরা তার েখদমেত কখেনা
তরকারী , কখেনা বা aনয্ িকছু পাঠােতা। eর dারাi তার িদন gজরান হেতা; aথর্াৎ সংকেটর েভতর িদেয়i তার জীবনযাtা িনবর্াহ হেতা।

ভাi ভাi সmn
মkা েথেক েয সব মুসলমান ঘর-বািড় তয্াগ কের মিদনায় চেল eেসিছল, তােদর pায় সবাi িছল সহায় সmলহীন। তােদর
মেধয্ যারা scল িছল, তারাo িনেজেদর মাল-পt মkা েথেক আনেত পােরন িন। তােদর সবিকছু েছেড়-ছুেঁ ড় eকদম িরk
হেsi আসেত হেয়িছল। ei সব মুহািজর যিদo মুসলমানেদর (আনসার) েমহমান িছেলা, তথািপ eেদর sায়ী বসবােসর
বয্বsা করার pেয়াজনীয়তা তীbভােব aনুভূত হিcল । তাছাড়া eরা িনেজরাo sহেs পির ম কের জীিবকা িনবর্াহ করেত
ভালবাসেতা। তাi মসিজেদ নববীর িনমর্াণ কাজ সমাp হেল eকিদন হযরত (সা:) আনসারেদর মেধয্ েথেক eক বয্িk
eবং মুহািজরেদর েভতর েথেক eক বয্িkেক েডেক বলেলন, ‘আজ েথেক েতামরা পরsর ভাi ।’ eভােব সমসমুহািজরেক িতিন আনসারেদর ভাi বািনেয় িদেলন। তার ফেলi আlাহর ei খঁািট বাnাগণ ধু ভাi-i নয়, পরsের
ভাiেয়র েচেয়o ঘিন বnুেত পিরণত হেলন। আনসারগণ মুহািজরেদরেক িনজ িনজ বািড়েত িনেয় েগল eবং তােদর
সামেন িনেজেদর সমs সmিt o সামান-পেtর িহসাব কের বলেলা : ‘eর aেধর্ক েতামােদর আর aেধর্ক আমােদর।’
eভােব বাগােনর ফল, ঘেরর সামান, বাসগৃহ, সmিt - েমাটকথা, pিতিট িজিনসi সেহাদর ভাiেদর মেতা িবভk হেলা।
ফেল আ য়হীন মুহািজরগণ সব িদক েথেক িনি n হেলা। তারা যথারীিত বয্বসা-বািণজয্ r করেলা, েদাকান-পাট
খুলেলা eবং aনয্ানয্ কােজ িনযুk হেলা। eভােব মুহািজর পুনবর্াসেনর কাজ সু ভ
ু ােব সmািদত হেলা eবং eিদক িদেয়
সবাi িনি n হেলা।

নবপযর্ােয় iসলামী আেnালন
িহজরেতর আেগ iসলােমর দাoয়াত েপশ করা হিcল মkার মুশিরকেদর কােছ। তােদর কােছ eটা িছল eকিট aিভনব
িজিনস। িকnt িহজরেতর পর সমসয্া েদখা িদল মিদনার ihদীেদর িনেয়। eরা তাoহীদ, িরসালাত, আিখরাত, েফেরশতা,
oহী iতয্ািদ িব াস করেতা eবং eকজন পয়গmেরর (হযরত মূসার ) umত িহসােব েখাদার তরফ েথেক আগত eকিট
শরীয়ােতর aনুগামী হবারo দািবদার িছল। নীিতগত ভােব হযরত মুহাmদ (সা:) েয dীন-iসলােমর িদেক আhান
জানািcেলন, তােদরo pকৃত dীন িছল তা-i। িকnt শতাbী কােলর aনাচার o েবপেরায়া আচরেণর ফেল তােদর েভতর
নানারকেমর েদাষ-trিট েদখা িদেয়িছল ।তােদর জীবন pকৃত েখাদায়ী শরীয়ত েথেক িবিcn হেয় পেড়িছল eবং তােদর
েভতর aসংখয্ কুসংsার , িবদয়াত ,o কুpথার aনুpেবশ ঘেটিছল ।তােদর কােছ তoরাত িকতাব িছল বেট, িকnt তার
মেধয্ তারা বh মানবীয় কালাম শািমল কের িনেয়িছল। তবুo তার মেধয্ েখাদায়ী িবিধ-িবধান যা িকছু বাকী িছল , তাo
মনগড়া বয্াখয্া িবে ষেণর ছঁােচ েফেল তারা oলট-পালট কের িদেয়িছল। eভােব েখাদার dীেনর সােথ তােদর সmকর্
aতয্n dবর্ল হেয় পেড়িছল। সামািজক িদক িদেয় তােদর েভতর মারাtক সব েদাষ-trিট িশকড় েগেড় বেসিছল। আlাহর
েকান বাnাহ যিদ তােদরেক সিঠক পথ েদখােত চাiেতা, তার েকান কথা পযর্n তারা নেত pstত িছল না। বরং তােক
তারা েঘারতর dশমন বেল মেন করেতা eবং তার ক েক sb কের েদoয়ার জেনয্ সেবর্াতভােব েচ া চালােতা। যিদo
তারা িমলগতভােব মুসিলমi িছল, তবুo তােদর eতখািন পতন ঘেটিছল েয, তােদর আসল dীন িক িছল , তা তােদর
িনেজেদরi sরণ িছল না।
eিদক িদেয় iসলামী আেnালেনর সামেন ধু dীন-iসলােমর মূলনীিত সংkাn বুিনয়াদী pচােরর কাজi িছলনা, বরং
ঐসব িব াn মুসলমােনর েভতর পুনরায় dীিন ভাবাদশর্ জাgত করার দািয়to বতর্মান িছল। তাছাড়া হযরত (সা:) eর
আগমেনর পর মুসলমােনরা kমাnেয় চারিদক েথেক eেস মিদনায় জমােয়ত হিcল eবং ei সব মুহািজর o মিদনার
আনসার গণ িমেল eকিট kুdাকৃিতর iসলামী রাে রo িভিt পtন কেরিছল। 37 e কারেণ আেnালনেক e যাবত ধু
আদশর্ pচার, আকীদা-িব ােসর সংsাের eবং িকছু ৈনিতক িশkা সংkাn িনেদর্শ pদান করেত হেলo, eখন সামািজক
জিবনধারার সংsার, pশাসিনক আiন-কানুন pণয়ন eবং পারsিরক সmকর্-সmn িবষয়ক িবিধ-বয্বsা জািরর pেয়াজন
েদখা িদেলা। সুতরাং eবার eিদেক পুেরাপুির মেনােযাগ েদয়া হেলা।
e সময় আেরা eকিট িবরাট পিরবতর্ন সািধত হেলা। ei পযর্n কুফরী পিরেবেশi iসলামী দাoয়াত েপশ করা হিcেলা
eবং eরi েভতর েথেক মুসলমানরা কািফরেদর জুলমু -পীড়ন বরদাশত করিছেরা। িকnt eবার তারা kুdাকৃিতর হেলo
eকিট sাধীন রা লাভ করেলা যা চারিদেক িদেয়i িছেলা কািফরেদর dগর্ dারা পিরেবি ত। তাi বয্াপারিট eখন আর ধু
uৎপীড়ন আর হয়রািনর মেধয্i সীমাবd রiেলা না, বরং েগাটা আরব uপdীপi eবার সংকlgহণ করেলা েয, ei নগনয্
দলিটেক যেতা শী সmব খতম কের িদেত হেব; নেচৎ iসলােমর ei েকndিট শিk aজর্ন করেত r করেল তােদর
জেনয্ দঁাড়াবার sান পযর্n থাকেব না। তাi িনেজেদর eবং আেnালেনর িনরাপtার তািগেদ ei নয়া iসলামী দেলর
সামেন জrরী কতর্বয্ হেয় েদখা িদেলা :
1. পূণর্ uৎসাহ-udীপনার সােথ িজেদর আদশর্ pচার করা, দিলল pমাণ dারা তার সতয্তা pিতপn করা eবং যেতা েবিশ
সmব েলাকেদরেক eর সমথর্ক বানােনার েচ া করা;
2. িবrdবাদীগণ েয সব আকীদা-িব াসেক আঁকেড় ধেরিছেলা, যুিk-pমােণর সাহােযয্ তার aসারতা pমাণ করা, েযেনা
িবেবেকর আেলায় েকu িকছু বুঝেত চাiেল pকৃত সতয্ পযর্n েপঁৗছেত তােক েকােনা েবগ েপেত না হয়:
3. ঘরবািড় o বয্বসায়-বািণজয্ ন কের যারা ei নতুন রাে eেস আ য় gহণ কেরেছ, তােদর জেনয্ ধু বসবােসর
বয্বsাi নয়, বরং তােদরেক unত মােনর ৈনিতক o ঈমানী িশkা দান করা, েযেনা চরম dঃখ-দািরdয্ eবং aিন য়তার
মেধয্o তারা পূণর্ ৈধেযর্র সােথ পিরিsিতর মুকািবলা করেত পাের eবং েকােনা কিঠনতর aবsায়o তােদর পা েকঁেপ না
oেঠ;

4. মুসলমানেদরেক চরম pিতকূল aবsার মুকািবলার জেনয্ pstত করা, যােত কের তােদর িনি h করার uেdেশয্
িবrdবাদীগণ েকােনা সশst হামলা চালােল িনেজেদর dবর্লতা o astপািতর ৈদনয্ সেtto তারা পূণর্ দৃঢ়তার সােথ শtrর
মুকািবলা করেত পাের eবং আপন লkয্ o uেdেশয্র সতয্তা সmেকর্ গভীরতর pায় o েখাদার pিত ঐকািnক িনভর্রতার
কারেণ ময়দান েথেক কখেনা প াদপসারণ না কের;
5. েয সব েলাক নানাভােব বুঝােনা সেtto iসলােমর কাি ত জীবন পdিতর pিত ার পেথ বাদ সাধেব, তােদরেক
pেয়াজন হেল শিk pেয়াগ কের ময়দান েথেক তািড়েয় েদয়ার জেনয্ আেnালেনর aনুবতর্ীেদর মেধয্ পূণর্ িহmত o সৎ
সাহস পয়দা করা।

ihদীেদর সে চুিk
মদীনার pায় চারিদেকi ihদীেদর বসিত িছেলা।38eেদর কােছ iসলােমর দাoয়াত েপশ করার সে সে eকটা
রাজৈনিতক সmকর্ িনধর্ারেণরo pেয়াজন িছেলা। কারণ মুসলমানেদর মkা তয্ােগর কথা জানেত েপের কািফর কুরাiশগণ
িনি n হেয় বেস থােকিন, বরং মুসলমানেদর eকিট সংঘবd দলেক মদীনায় eকিtত হেত েদেখi তারা iসলােমর ei
নয়া েকndেক আপন শিk o pভােব িমিটেয় েদবার পnা সmেকর্ িচnা-ভাবনা r কের িদেয়িছেলা। e কারেণi মদীনার
চার িদককার ihদী বািসnােদর সেথ eকটা s তর রাজৈনিতক সmকর্ িনধর্ারেণর pেয়াজন েদখা িদেলা, েযেনা মkার
মুশিরকগণ েকােনা হামলা চালােল ihদীেদর ভূিমকাটা aনুমান করা েযেত পাের। তাi মদীনা o েলািহত সাগেরর মধয্বতর্ী
eলাকায় বসবাসকারী ihদী েগাtgেলার সে হযরত (স) িনরেপkতার চুিk সmাদন করেলন। aথর্াৎ কুরাiশ বা aনয্
েকu যিদ মদীনার মুসলমানেদর oপর হামলা কের, তাহেল eরা না মুসলমানেদর পেk লড়াi করেব আর না তােদর
শtrপkেক সমথর্ন করেব; আর কােরা সে ei মেমর্ চুিk করা হেলা েয, যিদ মুসলমানেদর oপর েকu হামলা কের,
তাহেল তারা মুসলমানেদরেক সিkয়ভােব সাহাযয্ করেব।

মুনািফক
e সময় মদীনায় iসলামী আেnালনেক কতকgেলা নতুন সমসয্ার মুকািবলা করেত হেলা। eর মেধয্ মুনািফকেদর
সমসয্ািট িছেলা aতীব grt্পূণর্। মkায় েশষ পযর্ােয় eমন িকছু েলাক iসলামী সংগঠেনর anভুk
র্ হেয়িছেলা, যারা
iসলামী দাoয়াতেক সmূণর্ সতয্ বেল জানেতা বেট, িকnt ঈমােনর dবর্লতাবশত iসলােমর খািতের পািথর্ব sাথর্তয্াগ
করেত pstত িছেলা না। চাষাবাদ, বয্বসা-বািণজয্, আtীয়তা iতয্ািদ pায়শ iসলােমর দািব পূরেণর পেথ তােদর anরায়
হেয় দঁাড়ােতা। িকnt মদীনায় আসার পর eমন িকছু েলাকo iসলামী সংগঠেন aনুpেবশ করেলা, যারা আদেতi iসলােম
িব াসী িছেলা না। eরা িনছক িফতনা সৃি র uেdেশয্i iসলামী সংগঠেন শািমল হেয়িছল। আবার িকছু েলাক akমতা
েহতু িনেজেদরেক মুসলমান বেল জািহর করেতা। eেদর hদয় যিদo iসলাম সmেকর্ িনি n িছল না। িকnt িনজ েগাt বা
খাnােনর বh েলাক মুসলমান হবার ফেল eরা বাধয্ হেয় মুসলমােনর দেল শািমল হেয় যায়। েসi সে আেরা িকছু
সুেযাগ সnানী েলাকo iসলামী সংগঠেন ঢুেক পেড়িছল । eরা eকিদেক মুসলমানেদর স ী হেয় পািথর্ব ফায়াদা হািসেলর
িচnা করেতা, aনয্িদেক কািফরেদর সে o িনয়িমত েযাগােযাগ রাখেতা। eেদর েচ া িছল iসলাম o কুফেরর সংঘেষর্ যিদ
iসলামী িবজয়ী হয়, তাহেল eরা েযন iসলােমর মেধয্ আ য় েপেত পাের আর যিদ কুফর জয়লাভ কের , তবুo েযন
eেদর sাথর্ িনরাপদ থােক।
iসলামী আেnালেনর পেk ei িমtেবশী শtrরাi িছল সবেচেয় েবিশ aসুিবধার কারণ। eেদর সে কাজ-কারবার করা
েমােটi সহজতর িছল না। মিদনার েগাটা জীবেন ei ে ণীর েলাকেদর সৃ িফতনার িকভােব মুকােবলা করা হয়, যথাsােন
তা আেলািচত হেব। eখােন ধু ঐ ে ণীর মুনািফক আর সাcা মুিমনেদর তুলনামূলক পিরচয়টা েজেন রাখারi pেয়াজন
েবিশ। কারণ eiসময় iসলামী আেnালন েক eক সংকটজনক পিরিsিতর মুকােবলা করেত হয় eবং e কারেণi েযসব
েলাক পুরােনা িবেdষ eবং iসলাম িবমুখ িচnাধারা আঁকেড় ধের িছল aথবা যােদর ঈমান েকান িদক িদেয় dবর্ল িছল ,
আেnালন েথেক তােদর সের পড়বার pেয়াজনীয়তা তীbভােব aনুভূত হিcল।

িকবলা পিরবতর্ন
e যাবত iসলােমর িকবলা িছল বায়তুল মুকাdাস। eিdন ঐিদেক মুখ কেরi মুসলমানরা নামায পড়েতা। বায়তুল
মুকাdােসর সােথ ihদীেদর সmকর্ িছল খুব ঘিন তর । eরাo ঐিদেক মুখ কের uপাসনা করেতা। িdতীয় িহজরীর শাবান
মােস eকিদন িঠক নামােজর মেধয্ িকবলা পিরবতর্ন করার িনেদর্শ eেলা eবং তখন েথেক বায়তুল মুকাdােসর বদেল
কা’বােক মুসলমানেদর িকবলা বেল েঘাষণা করা হেলা। তাi হযরত (সা:) নামােজর মেধয্i তার মুখ বায়তুল মুকাdাস
েথেক কা’বার িদেক ঘুিরেয় িদেলন। iসলামী আেnালেনর iিতহােস eিট aতয্n grtপূণর্ ঘটনা । েখাদ আlাহ তাআলা
eর grt িনেmাk ভাষায় বণর্না কেরেছনঃ
“আমরা কা’বােক েতামােদর িকবলা িনধর্ারণ কের িদেয়িছ। eর কারণ হেc, েক পয়গmেরর aনুবতর্ী আর েক
প াদপসরণকারী , তা যাচাi কের েনয়া”।
eর dারা e সতয্ েঘািষত হেলা েয, e যাবত dিনয়ার ৈনিতক eবং ঈমানী েনতৃেtর েয দািয়t ihদীেদর oপর নয্s িছল ,
তা েথেক তােদরেক aপসারণ করা হেয়েছ। কারণ তারা e দািয়t পালন কেরিন eবং e িনয়ামতিটর কদরo বুঝেত
পােরিন। তাi তােদর বদেল e েখদমেতর দািয়t eখন umেত মুসিলমার oপর নয্s করা হেলা। তারা ei কতর্বয্ পালন
কের যােব।
ei ঘটনার pভােব বh কপট মুসলমােনরi -যােদর hদেয় ঈমােনর আসন pিতি ত হয়িন - মুেখাশ খেস পড়েলা। তারা
রাসূলুlাহ (সা:) eর ei কােযর্র তীb সমােলাচনা করেলা। eর ফেল iসলামী আেnালেন eiসব েলােকর ভূিমকা িক,
তাo aতয্n সুs হেয় uঠেলা। eভােব বh েদা-িদল বাnাহ iসলামী সংগঠন েথেক িবিcn হেয় েগল eবং ei ে ণীর
িমtrপী শtrেদর d pভাব েথেক আেnালনo বhলাংেশ মুk হেলা।

iসলামী আেnালেনর pিতরkা
পূেবর্i বলা হেয়েছ েয, মkার aদূরবতর্ী আকাবা নামক sােন মিদনার িকছু েলাক হযরত (সা:) eর কােছ আনুগেতয্ শপথ
gহণ কেরিছল। তারা হযরত (সা:) eবং তার স ী-সাথীেদর মিদনায় চেল আসবার জেনয্ তার েখদমেত eকিট psাবo
েপশ কেরিছল। তখনi e আশংকা aতয্n s ভােব pকাশ েপেয়িছল েয, eiশপথo psাব pকৃতপেk তামাম আরব
uপdীেপর pিত মিদনাবাসীেদর eকিট চয্ােল srপ।e বয্াপাের শপথ gহণকারীেদর aনয্তম পুেরাধা হযরত আbাস
িবন uবাদাহ (রা:) তার সাথীেদর uেdশয্ কের যা বেলিছেলন, আেজা তা iিতহােস ujjল হেয় আেছঃ ‘েতামরা িক
জােনা, ei বয্িkর কােছ েতামরা িক িজিনেসর শপথ gহণ করেছা ? েতামরা eর কােছ শপথ gহণ কের pকৃতপেk সারা
dিনয়ার িবrেd যুd েঘাষণা করেছা। সুতরাং েতামরা যিদ ধারণা কের থােকা েয, েতামােদর জান-মাল o সmান- বয্িkগণ
িবপn হেয় পড়েল eেক eেক dশমনেদর হােত েসাপদর্ কের িদেব, তাহেল আজi eেক পিরতয্াগ করা েতামােদর পেk
utম। েকননা েখাদার কসম ,dিনয়া eবং আিখরাত uভেয়র পেki eটা চরম aবমাননাকর। পkাnের েতামােদর uেdশয্
যিদ e-i হয় েয, েতামােদর জান-মাল o সmাn বয্িkগণ িবপn হেলo েতামরা তােক রkা করেব,তাহেল িনসেnহ eর
হাত েতামরা আঁকেড় ধেরা। েখাদার কসম,eটা dিনয়া eবং আিখরাত uভেয়র পেki কলয্াণকর।’ e সময় েগাটা

pিতিনিধদলi সিmিলতভােব বেলিছেলন : ‘আমরা eেক সে িনেয় িনেজেদর জান-মাল o সmাn বয্িkেদর
েঠেল িদেতo pstত আিছ। ’ eবার মিদনাবাসীেদর েসi pিতrিতরi সতয্তা যাচাiেয়র সময় eেলা।

ংেসর মুেখ

কুরাiশেদর িবপদ
মিদনায় মুসলমান eবং হযরত(সা:) eর sানাnিরত হবার aথর্ িছল ei েয, eবার iসলাম anত দঁাড়াবার মেতা eকিট
জায়গা েপেলা eবং মুসলমানরাo বারবার ৈধেযর্র পরীkা েদবার পিরবেতর্ eকিট সুসংহত সমাজ সংগঠেন পিরণত হেলা।
কুরাiশেদর পেk e িছল eকিট কিঠন িবপেদর iি ত । তারা s ভােব েদখেত েপেলা, eভােব iসলামী সংগঠেনর শিk
স য় pকৃতপেk তােদর জািহলী বয্বsারi মৃতুয্ ঘটার শািমল। e ছাড়া আরo eকিট কিঠন আশংকা তােদরেক aিsর
কের তুেলিছল । তাহেলা ei েয, মkাবাসীেদর জীিবকার eকিট বড় uপায় িছল iেয়েমন o িসিরয়ার বািণজয্। আর
েলািহত সাগেরর তীর িদেয় িসিরয়া পযর্n েয বািনজয্-পথ িছেলা, মিদনা িঠক তারi oপর aবিsত। সুতরাং মিদনায়
মুসলমানেদর শিk aজর্েনর aথর্ িছেলাঃ মুসলমানেদর সে সু ু সmকর্ sাপেনর মাধয্েম কুরাiশেদরেক িসিরয়ায়
বািনিজয্ক সুিবধা েভাগ করেত হেব। নতুবা মুসিলম শিkেক িচরতের খতম কের িদেয় ঐ পেথ তােদর বয্বসােয়র পণয্
চলাচেলর সুেযাগ সৃি করেত হেব। e কারেণi িহজরেতর আেগ মুসলমানরা যােত মিদনায় িগেয় জমােয়ত হেত না পাের,
েসজেনয্ কুরাiশরা আpাণ েচ া কেরিছেলা িকnt তােদর েস েচ া বয্থর্তায় পযর্বিসত হoয়ায় তারা ei kমবধর্মান
িবপদেক েযভােব েহাক, িচরতের িমিটেয় েফলার চূড়াn িসdাn

কুরাiশেদর চkাn
আবdlাহ িবন uবাi িছেলা মদীনার eকজন pভাবশালী iয়াহূদী সদর্ার। িহজরেতর আেগ মদীনাবাসীগণ তােক িনেজেদর
বাদশা িনযুk করার pstিত িনিcেলা। িকnt িবপুল সংখয্ক মিদনাবাসীর iসলাম gহণ eবং মkা েথেক হযরত (সা:) eর
মিদনায় আগমেনর ফেল ei পিরকlনািট বানচাল হেয় যায়। েসi সে আbুlাহ িবন uবাiর আশা আকাkাo প হেয়
যায়। eমিন সময় মkাবাসীগণ তােক ei মেমর্ eকিট িচিঠ িলখেলাঃ‘েতামরা আমােদর েলাকেদরেক আ য় দান কেরেছা।
আমরা েখাদার কসম কের বলিছ, হয় েতামরা িনেজরা লড়াi কের oখান েথেক তােদর তািড়েয় দাo , নেচত আমরা সবাi
িমেল েতামােদর oপর হামলা চালােবা; েতামােদর পুrষেদর েক হতয্া করেবা eবং েমেয়েদরেক বঁািদ বািনেয় রাখেবা।’
ei িচিঠখািন আবdlাহ িবন uবাiর হতাশ মেন িকছুটা আশার স ার করেলা। িকnt হযরত (সা:) যথাসমেয় তার ন ািম
pিতেরাধ করার জেনয্ uপযুk পদেkপ িনেলন। িতিন তােক ei বেল বুঝােলন েয, ‘তুিম িক আপন পুt eবং ভাiেদর
সে লড়াi করেত চাo ? েযেহতু মিদনাবাসীেদর (আনসার) aিধকাংশi iেতামেধয্ iসলাম gহণ কেরিছল , eজেনয্
আbুlাহ িবন uবাiর েশষ পযর্n তার ucািভলাস েথেক িবরত হেলা।
eসমেয়i eকবার মিদনার েনতা সা’দ িবন মা’আজ uমরা uপলেk মkা গমন করেলন। কা’বার দরজায় আবু েজেহেলর
সে তার সাkাত হেলা। আবু েজেহল তােক বলেলাঃ ‘েতামরা আমােদর ধমর্তয্াগীেদর আ য় দান কেরেছা আর
েতামােদরেক িনি েন- কা’বা তাoয়াফ করেত িদেবা?তুিম যিদ uমাiয়া িবন খালােফর েমহমানi না হেত তাহেল eখান
েথেক িজnা েযেত পারেত না। eকথা েন সা’দ বলেলনঃ েখাদার কসম , েতামরা যিদ আমায় eেত বাধা দান কেরা,
তাহেল েতামােদর পেk eর েচেয়o grtপূণর্ বয্াপাের (aথর্াৎ মিদনার oপর িদেয় বািণজয্ যাtায় ) আিম েতামােদরেক
বাধা িদেবা। বstত কুরাiশরা েকানrপ ন ািম করেল মিদনার oপর িদেয় তােদর বািণজয্ পথ বn হেয় যােব, e িছল তারi
সুs েঘাষণা।

কুরাiশেদর oপর চাপ pদান
বsত e সময় কুরাiশরা মুসলমান eবং iসলামী আেnালনেক িনি h করার জেনয্ েয পিরকlনা আঁটিছল, তার
পিরেpিkেত তােদরেক জb করেত হেল তােদর ঐ বািণজয্ পথিট দখল কের িসিরয়ার সে বািণজয্ পথ বn কের েদoয়ার
েচেয় utম পnা মুসলমানেদর কােছ আর িকছুi িছল না। eকমাt eেহন চােপর dারাi মkাবাসী কুরাiশেদর জb করা
সmব িছল। তাi হযরত (সা:) e বািণজয্ পথিটর িনকটবতর্ী ihদী বািসnােদর সে িবিভnrপ চুিk সmাদন কের েযমন
িনি n হেয়িছেলন, েতমিন কুরাiশেদর বািণজয্ কােফলােক শঁাসােনার জেনয্ মােঝ মােঝ মুসলমানেদর েছাট েছাট pহরী
দল o পাঠােনা r করেলন। aবশয্ eiসব pহরী দেলর dারা না কখেনা েকান খুন-খারাবী হেয়েছ আর না েকান
কােফলার oপর লুটতরাজ চেলেছ। eেদর েpরণ কের ধু কুরাiশেদর জািনেয় েদয়া হেয়িছল েয, তারা েয পদেkপi
gহণ কrক না েকন, হাoয়ার গিত েকান িদেক তা বুেঝ েনi েযেনা gহণ কের। তারা যিদ eখেনা মুসলমানেদর utk
করেত চায় , তাহেল তােদরেকo আপন বয্বসায় েথেক হাত gটােত হেব।

হাযরামীর হতয্া
eরi মেধয্ কুরাiশগণ কখন িক পিরকlনা gহণ কের , তা জানবার জেনয্ হযরত (সা:) সািবর্ক পিরিsিত সmেকর্
যথারীিত aবিহত থাকার েচ া করেত লাগেলন। িdতীয় িহজরীর রজব মােস িতিন বােরাজন েলাক িদেয় আbুlাহ িবন
হাজারেক নাখলার িদেক পাঠােলন। জায়গািট মkা o তােয়েফর মাঝখােন aবিsত । হযরত (সা:) আbুlাহর হােত eকিট
িদেয় বলেলনঃ eিট d’িদন পের খুলেব। ’আbুlাহ যথাসমেয় িচিঠখানা খুেল েদখেলন,‘নাখলা নামক sােন aবsান কেরা
কুরাiশেদর aবsান েজেন িনেয় খবর দাo ।’ ঘটনাkেম কুরাiশেদর কিতপয় েলাক িসিরয়া েথেক বয্বসােয়র পণয্ িনেয়
ঐ পথ িদেয় আসিছল । হযরত আbুlাহ তােদর মুকােবলা করেলন। ফেল আমর িবন হাযরামী নামক eক বয্িk িনহত
হেলা।eছাড়া আেরা di বয্িk েক বnী করা হেলা eবং গনীমেতর মাল o যুেdর পিরতয্k সmদ সংgহ করা হেলা।
হযরত আবdlাহ মদীনায় pতয্াবতর্ন কের ei ঘটনার কথা িববৃত কের হযরত (স) eর েখদমেত গণীমেতর মাল
uপsাপন করেলন। িকnt হযরত (স) eেত েবজায় aসnt হেয় বলেলনঃ আিম েতা েতামােক eর aনুমিত েদয়িন। িতিন
গণীমেতর মাল gহেণo asীকৃিত jাপন কেরন।
ei dঘর্টনায় িনহত o ধৃত বয্িkগণ aতয্n uেtিজত হেলা তারা মুসলমােদর কাছ েথেক রেkর বদলা েনবারo eকিট
aজুহাত খুেঁ জ েপেলা।

বদর যুেdর পটভূিম
eমিন aবsায় িdতীয় িহজরীর শা’বান মােস (623 ি ােbর েফbrয়ারী িকংবা মাচর্ কুরাiশেদর eক িবরাট কােফলা
িসিরয়া েথেক pতয্াবতর্নকােল মুসিলম aিধকৃত eলাকার কাছাকািছ eেস েপঁৗছেলা। কােফলার সে pায় 50 হাজার
আশরাফী মূেলয্র ধন-মাল eবং 30/40জেনর মেতা তttাবধায়ক (মুহােফজ ) িছল। তােদর ভয় িছল, মিদনার িনকেট
েপঁৗছেল মুসলমানরা হয়ত তােদর oপর হামলা কের বসেত পাের। কােফলার েনতা িছল আবু সুিফয়ান। েস ei
িবপদাশংকা uপলিb কেরi eক বয্িkেক সাহােযয্র জেনয্ মkায় পািঠেয় িদল। ঐ েলাকিট মkায় েপঁৗেছi ei বেল
েশারেগাল r করেলা েয, ‘তােদর কােফলার oপর মুসলমানরা লুটতরাজ চালােc। সুতরাং সাহােযয্র জেনয্ সবাi ছুেট
চেলা।’
কােফলার সে েয ধন-মাল িছল, তার সােথ বh েলােকর sাথর্ জিড়ত িছল। ফেল e eকটা জাতীয় সমসয্ায় পিরণত
হেলা। তাi সাহােযয্র ডােক সাড়া িদেয় কুরাiশেদর সমs বড় বড় সদর্ারi যুেdর জেনয্ েবিরেয় পড়েলা। eভােব pায় eক
হাজার েযাdার eক িবরাট বািহনী ৈতির হেয় েগল।ei বািহনী aতয্n uৎসাহ-udীপনা o শান-শoকেতর সে মkা েথেক
যাtা করেলা। eেদর hদেয় eকমাt সংকl :মুসলমানেদর aিst eবার িনি h কের েফলেত হেব, েযন িনতয্কার ei
ঝ াট িচরতের িমেট যায়। বsত ,eকিদেক তােদর ধন-মাল রkার আgহ , aনয্িদেক পুরেনা dশমিন o িবেdেষর তাড়না
- ei িdিবধ েkাধ o unাদনার সে কুরাiশ বািহনী মিদনা আkমেনর uেdেশয্ যাtা করেলা।

কুরাiশেদর হামলা
eিদেক রাসূলুlাহ (সা:) eর কােছo ei পিরিsিত সmেকর্ যথারীিত খবর েপঁৗছেত লাগেলা। িতিন বুঝেত পারেলন, eবার
সতয্সতয্i মুসলমানেদর সামেন eক কিঠন সংকটকাল uপিsত হেয়েছ। eবার যিদ কুরাiশরা তােদর লkয্ aজর্েন
সফলকাম হয় eবং মুসলমানেদর ei নয়া সমাজ-সংগঠনিটেক পরািজত করেত পাের, তাহেল iসলামী আেnালেনর
পেk সামেন eেগােনা aতয্n কিঠন হেয় পড়েব। eমনিক, eর ফেল iসলােমর আoয়াজo হয়েতা িচরতের sb হেয়
েযেত পাের। মিদনায় িহজরেতর e যাবত dিট বছর o aিতkাn হয়িন। মুহািজরগণ তােদর সবিকছুi মkায় েফেল
eেসেছ eবং eখেনা তারা িরkহs । আনসার গণ যুd সmেকর্ aনিভj। aনয্িদেক ihদীেদরo aেনকgেলা েগাt
িবrdতার জেনয্ psত । েখাদ মিদনায় মুনািফক eবং মুশিরকেদর aবিsিত eক িবরাট সমসয্ার rপ পিরgহ কেরেছ।
eমিন aবsায় কুরাiশরা যিদ মিদনা আkমণ কের ,তাহেল মুসলমানেদর ei মুি েময় দলিট হয়েতা িনি h হেয়o েযেত
পাের। আর হামলা যিদ নাo কের বরং আপন শিk বেল , ধু কােফলােক মুk কের িনেয় যায়,তবুo মুসলমানরা িনবীযর্
হেয় পড়েব। aতঃপর তােদরেক জb করেত আশ-পােশর েগাtgেলােক আর েকান েবগ েপেত হেব না। কুরাiশেদর
iি েত তারা মুসলমানেদর েক নানাভােব uতয্k করেত r করেব। eিদেক মিদনার ihদী ,মুনািফক eবং মুশিরকগণo
মাথা তুেল দঁাড়ােব। ফেল মুসলমানেদর িটেক থাকাi কিঠন হেয় পড়েব। eসব কারেণi হযরত মুহাmদ (সা:) িসdাn
িনেলন েয, বতর্মােন যতটুকু শিki স য় করা সmব ,তা িনেয়i ময়দােন ঝঁািপেয় পড়েত হেব eবং মুসলমানেদর েক
আপন বাhবল dারা িটেক থাকার aিধকার pমাণ করেত হেব।

মুসলমানেদর pstিত
ei িসdােnর পর নবী করীম (সা:) মহািজর o আনসার গণেক জমােয়ত কের তােদর সামেন সমg পিরিস'িত সুs ভােব
তুেল ধরেলনঃ‘eকিদেক মিদনার utর pােn রেয়েছ বয্বসায়ী কােফলা আর aনয্ িদেক দিkণ িদক েথেক আসেছ
কুরাiশেদর ৈসনয্-সামn । আlাহ oয়াদা কেরেছন েয, eর েযেকান eকিট েতামরা লাভ করেব। বেলা,েতামরা eর
েকানিট মুকােবলা করেত চাo? জবােব বh সাহাবী কােফলার oপর আkমণ চালােনার আgহ pকাশ করেলন। িকnt নবী
করীম (সা:) eর দৃি িছল সুদূরpসারী । তাi িতিন তার p িটর পুনরাবৃিt করেলন। eরপর মুহািজর েদর েভতর েথেক
িমকদাদ িবন আমর(রা:) নামক জৈনকয্ সাহাবী দঁািড়েয় বলেলনঃ‘েহ আlাহর রাসূল ! pভু আপনােক েযিদেক আেদশ

কেরেছন েসিদেকi চলুন। আমরা আপনার সে আিছ। আমরা বনী iসরাঈেলর মেতা বলেত চাiনা - যাo তুিম eবং
েতামার েখাদা িগেয় লড়াi কেরা, আমরা eখােন বেস থাকেবা। 40
িকnt e সmেকর্ চূড়াn িসdাn gহেণর আেগ আনসারেদর েথেকo মতামত gহেণর pেয়াজন িছল । eজেনয্ হযরত (সা:)
তােদরেক সরাসির সেmাধন কের uিlিখত p িটর পুনরাবৃিt করেলন । eরপর হযরত সা’দ িবন মা’আজ (রা:) দঁািড়েয়
বলেলন। েহ আlাহর রাসূল ! আমরা আপনার pিত ঈমান eেনিছ। আপনােক সতয্ বেল েমেন িনেয়িছ eবং আপিন যা িকছু
িনেয় eেসেছন তা সবi সতয্ বেল সাkয্ িদেয়িছ। সেবর্াপির আমরা আপনার আনুগেতয্র শপথ gহণ কেরিছ। aতeব েহ
আlাহর রাসূল ! আপিন যা িসdাn িনেয়েছন তা-i কােযর্ পিরণত কrন। েয মহান সttা আপনােক সতয্ সহকাের
পািঠেয়েছন, তার কসম , আপিন যিদ আমােদর িনেয় সমুেd িগেয় o ঝঁাপ েদন, তবুo আমরা আপনার সােথ থাকেবা eবং
e বয্াপাের আমােদর eকিট েলাকo িপছু হঠেব না । আমরা েয শপথ িনেয়িছ , যুdকােল তা হরেফ হরেফ পালন করেবা।
সাcা আেtাৎসগর্ীর নয্ায় আমরা শtrেদর মুকােবলা করেবা। কােজi আlাহ খুবi িশগিগরi আমােদর dারা আপনােক
eমন িজিনস েদখােবন, যা েদেখ আপনার চkু শীতল হেয় যােব। aতeব , আlাহর রহমত o বরকেতর oপর ভরসা কের
আপিন আমােদর িনেয় eিগেয় চলুন।
ei বkৃতার পর িsর করা হেলা েয, কােফলার পিরবেতর্ ৈসনয্েদরi মুকােবলা করা হেব। িকnt eটা েকােনা মামুিল িসdাn
িছল না। কারণ কুরাiশেদর তুলনায় মুসলমানেদর সংগঠন িছল েনহাত dবর্ল । eর মেধয্ েঘাড়া িছল মাt d’-িতন জেনর
কােছ। uট িছল মাt সtরিটর মেতা। যুেdর সাজ-সর াম o িছল apতুল । মাt ষাট বয্িkর কােছ িছল েলৗহবমর্ । e
কারেণ মাt কিতপয় মুসলমান ছাড়া বাদবাকী সবারi মেন ভীিতর স ার হেলা। তােদর aবsা েদেখ মেন হেত লাগেলা,
েযেনা েজেন- েন তারা মৃতয্ু র িদেক eিগেয় চেলেছ। সূরা আনফােলর িনেmাk আয়ােত ei দৃশয্i ফুেট uেঠেছঃ “ (েহ
নবী !) ei েলাকgেলা েতা আপন বািড় ঘর েথেক েতমিন েবর হoয়া uিচত িছল ,েতামার pভু েযমন েতামায় সতয্
সহকাের েতামার গৃহ েথেক েবর কের eেনেছন ; িকnt মুসলমানেদর eকিট দেলর কােছ e িছল aতয্n aপছnনীয় ।
তারা সতয্ সুs rেপ pিতভাত হoয়ার পরo েস সmেকর্ েতামার সে তকর্ করিছল; তােদরেক েযন দৃশমান মৃতয্ু র িদেক
েঠেল িনেয় যাoয়া হিcল । (েসi সমেয়র কথা) sরণ কেরা ,যখন আlাহ েতামােদর সে oয়াদা কেরিছেলন,(আবু
সুিফয়ান o আবু েজেহেলর ) di দেলর মেধয্ েথেক েযেকান eকিট েতামােদর করায়t হেব। আর েতামরা েচেয়িছল
aেপkাকৃত dবর্ল(aথর্াৎ িনরst)দলিটেক বশীভূত করেত। িকnt আlাহর icা িছল িতিন আপন িবধােনর dারা সতয্েক
aেজয় কের রাখেবন eবং কািফরেদর মূেলােcদ কের িদেবন, েযন সতয্ সতয্ হেয়i থােক eবং িমথয্া িমথয্াi েথেক যায়
-aপরাধীেদর কােছ eটা যতi aপছnনীয় েহাক না েকন।”

মিদনা েথেক মুসলমানেদর যাtা
যুd সmার o রসদ পেtর ei ৈদনয্ সেtto িdতীয় িহজরীর 12 রমজান নবী করীম (সা:) আlাহর oপর ভরসা কের মাt
িতনশ’র মেতা মুসলমান িনেয় মিদনা েথেক যাtা কেরন। তারা েসাজা দিkণ েকােণ পা বাড়ােলন; কারণ কুরাiশেদর
বািহনীিট ঐ িদক েথেক আসিছল। 16 রমজান তারা বদেরর িনকেট েপঁৗছেলন। eিট মিদনা েথেক িকি ত িদক 80মাiল
দিkন -পি ম aবিsত eকিট pাnর । eখােন েপঁৗছার পর জানা েগল েয, কুরাiশ বািহনী pাnেরর aপর সীমােn eেস
েপঁৗেছেছ। তাi হযরত(সা:) eর িনেদর্েশ eখােন ছাuিন েফলা হেলা।
কুরাiশেদর বািহনীিট aতয্n জঁাকােলা সাজ-সjা সহকাের েবর হেয়িছল । eেদর দেল eক সহsািধক ৈসনয্ িছেলা,সদর্ার
িছেলা pায় eকেশার মেতা। ৈসনয্েদর জেনয্ রসদ-পেtরo খুব utম আেয়াজন িছল। uতবা িবন রািবয়া িছল িসপাহসালার
।
বদেরর কােছ কােছ েপঁৗেছ কুরাiশ ৈসনয্রা জানেত পারেলা েয, তােদর বািণজয্ কােফলা মুসলমানেদর আয়েttর বাiের
রেয়েছ ।eেত জাররাহ o আদী েগােtর pধানগণ বলেলা েয, eখন আর আমােদর যুd করার pেয়াজন েনi । িকnt আবু
েজেহল তােত সায় িদেলন না। ফেল জাররাহ o আদী েগােtর েলােকরা মkায় িফের েগল eবং বাকী ৈসনয্রা সামেন
agসর হেলা।

যুdেkেtর েয aংশিট কুরাiশেদর দখেল িছল , uপেযািগতার িদক িদেয় তা িছল খুবi utম তােদর জিমন িছল aতয্nt
মজবুত। পkাnের মুসলমানরা েযখােন ছাuিন েফেলিছল,তা িছল লবণাk ভূিম। ৈসনয্েদর পা তােত েদেব যািcল।
aনয্ানয্ িদক িদেয়o তােদর aসুিবধা িছল pচুর। ei পিরিsিতেত রাতভর সমs ৈসনয্ িব াম gহণ করেলা;িকnt নবী
করীম (সা:)সারারাত iবাদাত -বেnগীেত মশgল রiেলন। 17রমজান ফজেরর পর িতিন মুসিলম ৈসনয্েদর সামেন
িজহাদ সmেকর্ eক udীপনাময় ভাষণ িদেলন। aতঃপর যুেdর িনয়ম aনুসাের ৈসনয্েদর ে ণী িবনয্াস করা হেলা। e
বছরi মুসলমানেদর pিত রমজােনর েরাজা ফরজ করা হেয়িছল। আ েযর্র িবষয় ,ei পয়লা েরাজার মেধয্i
মুসলমানেদর িতনgন েবিশ ৈসেনয্র সে যুd করার জেনয্ pstত হেত হেলা। িক কেঠার পরীkা!
েস রােত আlাহ তাআলার িবেশষ রহমত srপ dিট apতয্ািশত ঘটনা ঘটেলা। pথমত ,মুসিলম ৈসনয্গণ aতয্n pশািn
o সুিনdার েভতর িদেয় রাত যাপন করেলা। pতুয্েষ তারা সেতজ বল-বীযর্ িনেয় ঘুম েথেক জাগেলা িdতীয়ত, রােত খুব
বৃি পাত হেলা। তার ফেল লবণাk জিম শk হেয় েগেলা। eবং মুসলমানেদর পেk ময়দান খুব uপেযাগী হেলা।
পkাnের ei বৃি র ফেল কুরাiশেদর aিধকৃত aংশ কদর্মাk হেয় েগল eবং তােত ৈসনয্েদর পা েদেব েযেত লাগেলা
।পরn মুসলমানেদর aিধকৃত aংেশর নীচু ভূিমেত পািন জেম েগল eবং তােত তােদর oযু-েগাসল iতয্ািদর pচুর সুেযাগ
হেলা। eসব কারেণ মুসলমানেদর anর েথেক ভয়-ভীিত o শংকােবাধ দূর হেয় েগল সmূণর্ িনি n মেন তারা শtr
ৈসনয্েদর মুকােবলার জেনয্ psত হেলা।
ময়দােন যখন uভয় পেkর ৈসনয্দল মুেখামুিখ eেস দঁাড়ােলা, তখন eক adূত দৃেশয্র aবতারণা হেলা। eকিদেক িছল
আlাহর pিত ঈমান েপাষণকারী তার বেnগী o আনুগতয্ sীকারকারী মাt 313 জন মুসলমান, যােদর কােছ সাধাrণ যুd
সর াম পযর্n িছল না। aনয্িদেক িছল ast-শst o রসদ-পেt সুসিjত eক সহsািধক কািফর ৈসনয্,যারা eেসেছ
তoহীেদর আoয়াজেক িচরতের sb কের েদয়ার কিঠন pিতjা িনেয়। যুd rর pাkােল নবী কারীম(সা:) েখাদার
দরবাের হাত তুলেলন eবং aতীব িবনয় নmতার সােথ বলেলনঃ‘েহ েখাদা ei কুরাiশরা চরম ঔdতয্ o aহিমকা িনেয়
eেসেছ েতামার রাসূলেক িমথয্া pিতপn করেত । aতeব আমায় েয সাহােযয্র pিতrিত তুিম িদেয়িছেল ,eখন েস
সাহাযয্ েpরণ কেরা। েহ েখাদা ! আজ ei মুি েময় দলিট যিদ ংস হেয় যায়, তাহেল dিনয়ায় েতামার বেnগী করার
আর েকu থাকেব না। ’
ei যুেd সবেচেয় েবিশ কিঠন পরীkা িদেত হেয়িছল মুহািজরেদরেক । eেদর pিতপk িছল আপন ভাi,পুt eবং aনয্ানয্
আtীয় sজন। কােরা বাপ , কােরা চাচা, কােরা মামা আর কােরা ভাi িছল তার তেলায়ােরর লkয্বst eবং িনজ হােত
তােদর হতয্া করেত হেয়িছল eiসব কিলজার টুকরা েক । ei কিঠন পরীkায় েকবল তারাi িটেক থাকেত েপেরিছল ,
যারা সাcা িদেল আlাহর সে oয়াদা কেরিছলঃ েয সব সmnেক িতিন বজায় রাখেত বেলেছন,তারা ধু তাi বজায়
রাখেব আর েযgেলােক িতিন িছn করার িনেদর্শ িদেয়েছন - তা যেতাi িpয় েহাক না েকন - তারা িছn কের েফলেব ।
িকnt েসi সে আনসারেদর পরীkাo েকােনা িদক িদেয় সহজ িছল না। e যাবত আরেবর কািফর eবং মkার মুশিরকেদর
েচােখ তােদর ‘aপরাধ’ িছল eটুকু েয, তারা তােদর dশমন aথর্াৎ মুসলমানেদর েক আ য় দান কেরেছ। িকnt eবার তারা
pকাশয্ভােবi iসলােমর সমথর্েন কািফর মুশিরকেদর িবrেd যুd করেত eেসেছ। eর aথর্ হেc ei েয, তারা তােদর
জনপদিটর (মিদনা) িবrেd েগাটা আরবেদরেকi dশমন বািনেয় িনেয়েছ। aথচ মিদনার জনসংখয্া তখন সাকুেলয্ eক
হাজােরর েবিশ িছল না । eেতা বড় dঃসাহস তারা eজেনয্i করেত েপেরিছল েয, তােদর hদয় আlাহর o রাসূেলর
মুহাbত eবং আিখরােতর pিত aিবচল ঈমােন পিরপূণর্ হেয়িছল। নতুবা আপন ধন-েদৗলত stী-পুt-পিরবারেক eভােব
সমg আরব ভূিমর শtrতার নয্ায় কিঠন িবপেদর মুেখ েক িনেkপ করেত পাের ?

কুরাiশেদর পরাজয়
বsত ঈমােনর ei sের unীত হবার পরi বাnার জেনয্ আlাহর সাহাযয্ aবতীণর্ হেয় থােক । বদর যুেdo তাi আlাহ
তাআলা ei সহায়-সmলহীন 313 জন মুসলমানেক সাহাযয্ দান কেরন। eর ফেল তােদর pিতdndী eক সহsািধক
সুসিjত ৈসনয্ aতয্n েশাচনীয়ভােব পরািজত হেলা eবং তােদর সমs শিk eেকবাের িনঃেশষ হেয় েগল। ei যুেd
কুরাiশ পেkর pায় 70 বয্িk িনহত হেলা eবং সম সংখয্ক েলাক বnী হেলা।িনহতেদর মেধয্ তােদর বড় বড় নামজাদা

সদর্ারগণ pায় সবাi িছল। eেদর মেধয্ শায়বা, uতবা, আবু েজেহল, জামআহ , আস, uমাiয়া pমুখ িবেশষ ভােব
uেlখেযাগয্। eসব নামজাদা সদর্ােরর মৃতয্ু র ফেল কুরাiশেদর েমrদ eেকবাের েভে পড়েলা। মুসলমানেদর পেk
pায় 6 জন মুহািজর eবং 8 জন আনসার শহীদ হেলন।
যুেd যারা বnী হেলা, তােদর েক d’-d’ চার জন কের সাহাবীেদর মেধয্ ভাগ কের েদয়া হেলা eবং নবী করীম (সা:)
তােদর েক সদাচরণ করার িনেদর্শ দান করেলন। ফেল সাহাবীগণ তােদর েক eমিন আরােম রাখেলন েয, বhতর েkেt
তারা িনেজরা ক sীকার করেলo বnীেদর ক েদন িন। ei সদাচরেণর ফেল তােদর hদেয় iসলােমর জেনয্ aেনক
নmতার সৃি হেলা। আর eটাi িছল আেnালেনর সবেচেয় বড় সাফলয্ । পের eiসব বnীর aেনেকi িফদয়ার(মুিkপণ)
িবিনমেয় মুিk লাভ কের। যারা গরীব aথচ িশিkত িছল, তােদরেক দশ-দশিট িশ েক েলখাপড়া েশখােনার িবিনমেয় মুিk
েদয়া হয়।

বদর যুেdর ফলাফল o pিতিkয়া
ফলাফল o pিতিkয়ার িদক িদেয় বদর যুd িছল aতীব grtপূণর্ । pকৃতপেk iসলােমর দাoয়াত agাহয্ করার দrন
মkার কােফর েদর জেনয্ েয েখাদায়ী আযাব িনধর্ািরত হেয়িছল , e যুd িছল তারi pথম িনদশর্ন। তাছাড়া iসলাম o
কুফেরর মেধয্ মূলত কার িটেক থাকবার aিধকার রেয়েছ eবং ভিবষয্েতর হাoয়ার গিতi বা েকান িদেক েমাড় েনেব, e
যুd তা s ত জািনেয় িদল। e কারেণi eেক iসলামী iিতহােসর পয়লা যুd বলা হয়। কুরআন পােকর সূরা আনফােল
ei যুd সmেকর্ aেনক িবsৃত পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ। তেব dিনয়ার রাজা- বাদশাহ বা েজনােরলগণ েকান যুd জেয়র
পর েয ধরেণর পযর্ােলাচনা কের থােক , e পযর্ােলাচনা তা েথেক সmুণর্ sতnt ।
e পযর্ােলাচনার eকিট ৈবিশ য্ ei েয, eর oপর eকটু িবsৃত ভােব দৃি পাত করেল iসলামী আেnালেনর pকৃিত eবং
মুসলমানেদর pিশkণ কমর্সিূ চ aতয্n সুs udািসত হেয় uেঠ।

বদর যুেdর পযর্ােলাচনা eবং মুসলমানেদর pিশkণ
1.পূেবi বলা হেয়েছ েয, iসলােমর আেগ যুd িছল আরবেদর eকিট িpয় ‘হিব’। যুেd েয মাল-পt (গিনমত) হsগত
হেতা, তার pিত িছল তােদর dিনর্বার েমাহ। eমনিক কখেনা কখেনা ঐ মাল-পেtর আকষর্ণi তােদর যুেdর কারণ হেয়
দঁাড়ােতা। িকnt iসলােমর দৃি েত যুেdর uেdশয্ িছল ধন-সmেদর েচেয় aেনক unত েস uেdশয্েক মুসলমানেদর hদয়মূেল বdমূল কের েনয়া aতীব pেয়াজন হেয় পেড়িছল। e িদক িদেয় বদর যুd িছল মুসলমানেদর জেনয্ eকিট
পরীkামূলক যুd। মুসলমানেদর hদয়-মূেল iসলামী যুেdর িনয়ম-নীিত o ৈনিতক আদশর্ পু◌েু রাপুির বdমূল হেয়েছ, না
aৈনসলামী যুেdর ধয্ান-ধারণা তােদর hদেয় eখেনা pভাব িবsার কের আেছ, ei যুd িছল তারi পরীkামাt।
বদর যুেd কািফরেদর মালমাtা যােদর হsগত হেয়িছল , তারা পুরেনা রীিত aনুযায়ী তােক তােদর আপন সmিt বেলi
মেন কের বসেলা। ফেল যারা কািফরেদর েপছেন ধাoয়া করা িকংবা হযরত(সা:) eর িনরাপtার কােজ বয্s িছল,তারা
িকছুi েপল না। eভােব তােদর পরsেরর মেধয্ িকছুটা িতkতার সৃি হেলা। iসলামী আেnালেনর ধারক o বাহকেদর
pিশkণ েদয়ার eটাi িছল uপযুk সময়। তাi সবর্ pথম তােদরেক s ভােব বলা হেলা েয, গনীমেতর মাল pকৃতপেk
যুেdর েকান পাির িমক নয়। e হেc আপন পাির িমেকর বাiের মািলেকর তরফ েথেক েদয়া eকিট বাড়িত aবদান বা
পুরsার িবেশষ(আনফাল)। আlাহর পেথ যুd করার যথাথর্ pিতদান েতা িতিন আেখরােতi দান করেবন। eখােন যা িকছু
পাoয়া যায়, তা কােরা বয্িkগত stt (হক) নয়, তা হেc আlাহ তাআলার eকিট বাড়িত aবদান মাt। কােজi ei
aবদান সmেকর্ কােরার sttািধকার দািবর p i uেঠ না। eর sttািধকার হেc আlাহ eবং তার রাসূেলর। তারা েযভােব
চান, েসভােবi eর িবিল-ব ন করা হেব। eর পর সামেন agসর হেয় ei িবিল-ব েনর নীিতমালাo বাতেল েদয়া হেলা।
eভােব যুd সংkাn eক িবরাট pে র িন িt করা হেলা। মুসলমানেদর েক চূড়াn ভােব বেল েদয়া হেলা েয, তারা
dিনয়ার ফায়দা হািসেলর জেনয্ কখেনা ast ধারণ করেত পাের না,বরং dিনয়ার ৈনিতক িবকৃিতেক সংেশাধন করা eবং
আlাহর বাnােদরেক গায়rlাহর েগালামী েথেক মুk করার aপিরহাযর্ pেয়াজেনi তােদর শিk pেয়াগ করেত হয়। তারা
যখন েদখেব েয, িবrd শিk তােদর ক েক sb কের েদয়ার uেdেশয্ শিk pেয়াগ করেত uদয্ত হেয়েছ eবং দাoয়াত

o তাবলীেগর মাধয্েম সংেশাধন pেচ ােক aসmব কের তুেলেছ ,িঠক তখিন erপ পদেkপ gহণ করা যােব কােজi তারা
েয সংsার সংকl িনেয়েছ, তােদর দৃি ধু েসিদেকi িনবd থাকা uিচত eবং ei লkয্ aজর্েনর পেথ েকানrপ anরায়
হেত পাের, eমন েকান পািথর্ব sােথর্র িদেকi তােদর িফের তাকােনা uিচত নয়।
2.iসলামী জীবন বয্বsায় আমীর বা েনতার আনুগতয্ হেc েদেহর েভতর rেহর সমতুলয্। তাi েনতৃত আদেশর্র পিরপূণর্
o িনেভর্জাল আনুগেতয্র জেনয্ মনেক pস'ত করার িনিমt বারবার মুসলমানেদর দৃি আকষর্ণ করা হেলা। 41আেলাচয্
যুেdর গনীমেতর মাল সmেকর্o তাi সবর্pথম েলাকেদর কােছ পূণার্ আনুগেতয্র দািব জানােনা হেলা eবং তােদরেক
বেল েদয়া হেলা েয,eসব িকছুi আlাহ eবং তার রাসূেলর sttা। e বয্াপাের তারা যা ফয়সালা কেরন, তােতi সবার রাযী
থাকেত হেব।
3. সাধারণ আেnালনgেলার pকৃিত ei েয, েসgেলা আপন কমর্ী o aনুবতর্ীেদর মেন udীপনা সৃি র জেনয্ তােদর
কৃিতেtর কথা নানাভােব uেlখ কের থােক। eভােব খয্ািত-যশ লােভর আকাkােক uিsেয় িদেয় েলাকেদর েক তয্াগ
িতিতkার জেনয্ udুd করা হয়। বsত e কারেণi বড় বড় যুd বা িবজয় aিভযােনর পর eiসব আেnালন তার
আেtাৎসগর্ী কমর্ীেদর মেধয্ বেড়া বেড়া েখতাব পদক iনাম iতয্ািদ িবতরণ eবং নানাভােব তােদর পেদাnিতর বয্বsা কের
থােক। ফেল eকিদেক তারা আপন কৃিতেtর বদলা েপেয় সেnাষ লাভ কের eবং ভিবষয্েত আেরা aিধক তয্াগ sীকােরর
জেনয্ udুd হয়, aনয্িদেক aপর েলাকেদর মেনo তােদরi মেতা unত মযর্াদা লােভর আকাkা জাgত হয়। িকnt
iসলামী আেnালেনর pকৃিত eর সmূণর্ িবপরীত । মাt 313 জন মুসিলম ৈসনয্ কতৃক eক সহsািধক কােফর ৈসনয্েক
পরািজত করা eবং eক pকার িবনা সাজ-সর ােম কেয়কgণ েবিশ pিতdndী শিkেক িনমূল
র্ করা সেtto তােদর েক বেল
েদয়া হেলাঃতারা েযন e ঘটনােক িনেজেদর বাহাdির বা কৃিতt বেল মেন না কের। কারণ তােদর e িবজয় ধু আlাহর
কrণা o aনুgহ মাt। েকবল তারi দয়া eবং কrণার ফেল eেতা বেড়া শtr বািহনীেক তারা পরািজত করেত সkম
হেয়েছ। কােজi তােদর কখেনা আপন শিk -সামেথর্র oপর িনভর্র করা uিচত নয়; বরং সবর্দা আlাহর oপর ভরসা করা
eবং তারi কrণা o aনুgেহর oপর িনভর্র কের ময়দােন aবতরণ করার েভতের িনিহত রেয়েছ তােদর আসল শিk। যুd
rর সােথ সােথ হযরত (সা:) eক মুেঠা বালু হােত িনেয় ‘শাহাদাতুল oজুহ’ (েচহারা আcn হেয় যাক) বেল কািফরেদর
িদেক ছুেঁ ড় মােরন। eরপরi মুসলমান েসনারা eকেযােগ কািফরেদর oপর ঝঁািপেয় পেড় eবং তােদর েক ধরাশয়ী কের।
aনয্ েলাক হেল ei ঘটনােক িনেজর ‘েকরামত ’ বা aেলৗিকক কীিতর্ বেল icামত গবর্ করেত পারেতা eবং eেক িভিt
কের তার aনুগামীরা o নানাrপ িকsসা-কািহনীর সৃি করেতা। িকnt কুরআন পােক েখাদ আlাহ তাআলা
মুসলমানেদরেক বেল িদেলনঃ ‘তােদরেক (কািফরেদরেক ) েতামরা হতয্া কেরা িন, বরং তােদর হতয্া কেরেছন আlাহ। ’
eমনিক িতিন হযরত (সা:) েক পযর্n বেল িদেলন েয, ‘(বালু) তুিম ছুেঁ ড়ািন,বরং ছুেঁ ড়েছন আlাহ eবং মুিমনেদর েক
eকিট utম পরীkায় সাফেলয্র সে utীণর্ করা হেয়েছ।’(সূরা আনফাল ,আয়াতঃ18)। eভােব মুসলমানেদরেক বেল
েদয়া হেলা েয,pকৃত পেk সমs কােজর চািবকািঠ রেয়েছ আlাহর হােত eবং যা িকছু ঘেট তার িনেদর্শ o icানুkেমi
ঘেট থােক। মুিমনেদর কাজ হেc আlাহর oপর পুেরাপুির িনভর্র করা eবং সবর্াবsায় আlাহ o রাসূেলর পূণর্ আনুগতয্ করা
eর েভতরi িনিহত রেয়েছ তােদর জেনয্ সাফলয্।
4.iসলামী আেnালেন িজহাদ হেc চূড়াn পরীkা , যার মাধয্েম আেnালেনর aনুবতর্ীেদর পূণর্ যাচাi হেয় যায়। যখন
কুফর o iসলােমর dnd চূড়াn পযর্ােয় uপনীত হয় eবং মুিমনেদর পেk দাoয়াত o তাবলীেগর কাজ aবয্াহত রাখার
জেনয্ ময়দােন aবতরণ করা ছাড়া গতয্nর থােক না, তখন েসখান েথেক তােদর প াদপসরণ করা িকছুেতi সmবপর
নয়। আlাহর পেথ যুd করেত েনেম ময়দান েথেক পলায়ন করার aথর্ e ছাড়া আর িকছু হেত পাের না েয,
ক.মুিমন েয uেdশয্ িনেয় যুd করেত েনেমেছ, তার েচেয় তার িনেজর pাণ aিধকতর িpয় িকংবা
খ.জীবন o মৃতুয্ েয pকৃতপেk আlাহর হােত িনবd eবং তার hকুম না হoয়া পযর্n মৃতয্ু আসেতi পাের না আর hকুম
যখন eেস যায় ,তখন মৃতুয্ eক মুহত
ূ র্ o িবলিmত হেত পাের না - তার ei ঈমানi aতয্n dবর্ল aথবা
গ.তার hদেয় আlাহর সন'ি eবং আিখরােতর সাফেলয্ ছাড়াo aনয্ েকান আকাkা লািলত হেc eবং pকৃত পেk েস
েখাদার dীনেক pিতি ত করার জেনয্ িনেজেক পুেরাপুির uৎসগর্ করেত পােরিন। েয , ঈমােনর েভতর eর েকােনা eকিট

িজিনসo ঠঁাi িনেয়েছ , তােক িকছুেতi পূণার্ ঈমান বলা যায় না। e কারেণi iসলােমর ei pথম o grtপূণর্
যুেdাপলেk মুসলমানেদর েক সুs ভােব বেল েদয়া হেলা েয, যুd েথেক প াদপসরণ করা মুিমনেদর কাজ নয়। e
pসে হযরত (সা:) iরশাদ কেরন, িতনিট gনােহর মুকােবলায় মানুেষর েকান েনকীi ফলpসূ হেত পাের নাঃ eক
,েখাদার সােথ িশরক,di ,িপতামাতার aিধকার হরণ eবং িতন ,আlাহর পেথ চািলত যুd েথেক পলায়ন করা।
5. যখন পািথর্ব সmকর্ -সmেnর pিত মানুেষর আকষর্ণ স ত সীমা aিতkম কের যায় ,তখন আlাহর পেথ agসর হেতo
তার ৈশিথলয্ eেস যায় । ধন-সmদ o সnান-সnিতi হেc e পেথর pধান pিতবnক । তাi ei uপলেk আlাহ
তাআলা ধন-সmদ o সnান -সnিতর সিঠক মযর্াদা সmেকর্ o মুসলমানেদর aবিহত করেলন। িতিন বলেলনঃ “েজেন
রােখা,েতামােদর ধন-সmদ o েতামােদর সnান-সnিত েতামােদর পরীkায় uপকরণ মাt ; আlাহর কােছ pিতফল
েদবার জেনয্ aেনক িকছুi রেয়েছ।”
(সূরা আনফাল,আয়াতঃ28) বsত ,মুিমন তার ধন-সmেদর সdয্বহার কের িকনা eবং সmেদর pিত মাtািতিরk
আকষর্ণ েহতু আlাহর পেথ জীবন পণ করেত তার hদেয় িকছুমাt সংকীণর্তা আেস িকনা aথবা সmেদর েমােহ সেতয্র
িজহােদ েস ৈশিথলয্ েদখায় িকনা, ধন-সmদ িদেয় আlাহ ধু তা-i পরীkা কের থােকন। aনুrপ ভােব সnান-সnিত
হেc মানুেষর পরীkার িdতীয় পt। ei পরীkায় utীণর্ হেত হেল -pথমত সnান-সnিতেক আlাহর বেnগী eবং তার
আনুগেতয্র পেথ িনেয়ািজত করার পূণর্ pেচ ার মাধয্েম মুিমনেক তােদর pিত সিঠক কতর্বয্ পালন করেত হেব। িdতীয়ত
,মানুেষর hদেয় আlাহ েয sাভািবক মমtেবাধ জািগেয় িদেয়েছন , তার আিধকয্েহতু আlাহর পেথ পা বাড়ােত িগেয়
যােত বাধার সৃি না হয়, তার pিতo লkয্ রাখেত হেব। ধন-সmদ o সnান-সnিতর বয্াপাের ei মহা পরীkার জেনয্
pিতিট মুিমেনর ৈতির থাকা uিচত।
6. ৈধযর্ েয েকান আেnালেনরi pাণবs । েদেহর জেনয্ আtা যেতাখািন pেয়াজনীয় ,iসলামী আেnালেনর জেনয্ ei
gণিট তেতাখািনi আবশয্ক। মkার মুসলমানরা েয dরবsার মেধয্ কালািতপাত করিছল ,েসখােনo ei gণিট েবিশ কের
aজর্ন করার জেনয্ তােদর দৃি আকষর্ণ করা হেয়িছল। িকnt েসখােন ধু eকতরফা জুলমু -পীড়ন সহয্ করা ছাড়া
মুসলমানেদর আর িকছুi করণীয় িছল না। িকnt eখন আেnালন িdতীয় পযর্ােয় pেবশ করার দrণ েখাদ মুসলমানেদর
dারাi aেনয্র pিত aনয্ায় আচরণ হবার আশংকা েদখা িদল। কােজi ei পিরবিতর্ত aবsায়o e gণিট েবিশ পিরমােণ
aজর্ন করার জেনয্ তািগদ েদয়া হেলা। বলা হেলাঃ
“েহ ঈমানদারগণ ! যখন েকান দেলর সে েতামােদর মুকােবলা হয়,তখন েতামরা সিঠক পেথ েথেকা eবং আlাহ েক
েবিশ পিরমােণ sরণ কেরা। আশা করা যায় েতামরা সাফলয্ aজর্ন করেত পারেব। আlাহ eবং তার রাসূেলর আনুগতয্
কেরা eবং পরsর িববাদ কেরা না। (িববাদ করেল)তাহেল েতামােদর মেধয্ dবর্লতার সৃি হেব eবং েতামােদর aবsার
aবনিত ঘটেব। সবর বা ৈধেযর্র সে কাজ কেরা; িন য় আlাহ ৈধযর্ aবলmনকারীেদর সােথ রেয়েছন। (সূরা আনফাল
,আয়াত : 45 o 46)
eখােন ৈধেযর্র (সবেরর )তাৎপযর্ হেc eiঃ
1.আপন pবৃিt o ভাবােবগেক সংযত রাখেত হেব।
2.তাড়াhড়া,ভয়-ভীিত o uৎক া েথেক মুk হেত হেব।
3.েকান pেলাভন বা aস ত uৎসাহেক p য় েদয়া যােব না।
4.শাn মন সুিচিnত ফয়সালার িভিtেত সকল কাজ সmাদন করেত হেব।
5.িবপদ-মুিসবত সামেন eেল দৃঢ় পেদ তার মুকােবলা করেত হেব।
6.uেtজনা o েkােধর বশবতর্ী হেয় েকান aনয্ায় কাজ করা যােব না।
7.িবপদ-মুিসবেতর কারেণ aবsার aবনিত ঘটেত থাকেল আত বা aিsরতার কারেণ মেনাবল হারােনা যােব না।
8.লkয্ aজর্েনর আgহািতশেযয্ েকােনা aস ত পnা aবলmন করা যােব না।

9.পািথর্ব sাথর্ o pবৃিtর তাড়নায় িনেজর কামনা-বাসনােক আcn করা eবং েস সেবর মুকােবলায় dবর্লতা pকাশ কের
েকােনা sােথর্র হাতছািনেত আকৃ হoয়া যােব না ।
eখন ei পিরবিতর্ত aবsায় মুিমনেদর আপন ৈধেযর্র পরীkা aনয্ভােবo েদয়ার pেয়াজন িছল। মানুেষর oপর uেdশয্pীিতর pাধানয্ কখেনা কখেনা eেতাটা েচেপ বেস েয, তার মুকােবলায় েস হক o iনসােফর pিত পুেরাপুির লkয্ রাখেত
পাের না। েস মেন কের েয, uেdেশয্র খািতের erপ করায় েকােনা kিত েনi। িকnt iসলামী আেnালন সবর্েতা ভােব
eকিট সতয্ িভিtক আেnালন িবধায় sীয় aনুগামীেক েস কখেনা হক o iনসােফর সীমা aিতkম করেত aনুমিত েদয়
না। তাi কুফর o iসলােমর ei grtপূণর্ dেndর সময় aনয্ানয্ ৈনিতক o িশkামূলক িনেদর্শাবলীর সে িবrdবাদীেদর
সােথ রাজৈনিতক চুিkর বয্াপােরo মুসলমানেদরেক সmূণর্ হক iনসাফিভিtক িনেদর্শাবলী pদান করা হেলা। eiসব
িনেদর্শাবলীর সারমমর্ ei েয, মুসলমান েযন কখেনা জয়-পরাজয় িকংবা পািথর্ব sােথর্র হাতছািনেত চুিkভ না কের ,
বরং আlাহর oপর সmূণর্ িব sতার সে েযেনা চুিkর মযর্াদা রkা কের । eর ফেল তার আপন মুসিলম ভাiেয়র
সাহাযয্ েথেকo যিদ বি ত হেত হয়,তবুo েযেনা েস িপছপা না হয়।
বদর যুেdর পর কুরআন পােক ei grtপূণর্ ঘটনা সmেকর্ েয পযর্ােলাচনা করা হয়, e হেc তার কেয়কিট uেlখ ৈবিশ য্
। dিনয়ার aনয্ানয্ আেnালেনর তুলনায় iসলামী আেnালন েয কেতাখািন unত o ে eবং aনুবতর্ীেদর েক েস িক
ধরেনর pিশkণ িদেয় থােক ,e েথেক তা সহেজi aনুমান করা চেল।

ohদ যুd
পটভূিম
বদর যুেd মুসলমানরা জয়লাভ করেলা বেট, িকnt যুেdর মাধয্েম তারা েযেনা ভীমrেলর চােক িঢল ছুড়
ঁ েলা। ei pথম
যুেdi তারা দৃঢ়তার সে কািফরেদর মুকােবলা কেরিছল eবং কািফরেদরেকo েশাচনীয় ভােব পরািজত হেয় িপছু হটেত
হেয়িছল। e ঘটনা মুসলমানেদর িবrেd সমg আরব জনেগা ীেক pচ ভােব uেtিজত কের িদেলা। যারা ei নয়া
আেnালেনর dশমন িছল , তারা e ঘটনার পর আেরা িkp হেয় uঠেলা। তdপির মkার েয সব কুরাiশ সদর্ার e যুেd
িনহত হেয়িছল, তােদর রেkর বদলা েনবার জেনয্ aসংখয্ িচt aিsর হেয় uঠেলা। আরেব েযেকান eক বয্িkর রki
পুrষানুkেম যুেdর কারণ হেয় দঁাড়ােতা। আর eখােন েতা eমন aেনক বয্িki িনহত হেয়িছল ,যােদর রkমূলয্ aসংখয্
যুেd o আদায় হেত পারেতা না। তাi চারিদেক ঝেড়র আলামত েদখা েযেত লাগেলা। ihদীেদর েয সব েগাt iতঃপূেবর্
মুসলমানেদর সে চুিk সmাদন কেরিছেলা, তারা চুিkর েকান মযর্াদা রkা করেলা না। eমন িক তারা েখাদা,নবুয়য্াত
আিখরাত eবং িকতােবর pিত ঈমান েপাষেণর দািব করার ফেল েযখােন মুসলমানেদর সােথ aিধকতর ৈনকটয্ থাকা
uিচত িছেলা,েসখােন মুশিরক কুরাiশেদর pিতi তােদর সমs সহানুভূিত uপেচ পড়েত লাগেলা। তারা েখালাখুিলভােব
মুসলমানেদর িবrেd যুd করার জেনয্ কুরাiশেদ েক uেtিজত করেত r করেলা।িবেশষত কাব িবন আশরাফ নামক বনী
নািযর েগােtর জৈনকয্ সরদার e বয্াপাের মাtািতিরk বাড়াবািড় o an শtrতায় িলp হেলা। e েথেক s ত aনুিমত
হেলা েয, ihদীরা না পেড়াশী িহেসেব েকান কতর্বয্ পালন করেব আর না হযরত (সা:) eর সে সmািদত চুিkর মযর্াদা
রkা করেব।
eর ফেল মিদনার ei kুd জনপদিট চারিদক িদেয়i িবপদ পিরেবি ত হেয় পড়েলা। aভয্nরীন িদক িদেয় মুসলমানেদর
aবsা িছল eমিনেতi dবর্ল ,তdপির যুেdর ফেল তােদরেক আেরা েবিশ সমসয্ার সmুখীন হেত হেলা।
মkার মুশিরকেদর anের eমিনেতi মুসলমানেদর কাছ েথেক pিতেশাধ gহেণর আgন দাu দাu কের jলিছল । তােদর
বেড়া বেড়া সদর্ারগণ pিতেশাধ gহেণর জেনয্ iেতামেধয্ pিতjা gহণ কেরিছল। pেতয্ক েগােtর মেনi েkাধ o uেtজনা

কানায় কানায় পূণর্ হেয়িছল। eমিন aবsায় ihদীগণ কতৃক
র্ মkাবাসীেক যুেdর জেনয্ udুd করারেচ া আgেন েতল
িছটােনার কাজ করেলা। ফেল বদর যুেdর পর eকিট বছর aিতkাn হেত না হেতi মিদনায় ei মেমর্ খবর েপঁাছেলা েয,
মkার মুশিরকগণ eক িবরাট বািহনী িনেয় মিদনা আkমেনর pstিত িনেc।

কুরাiশেদর agগিত
ei েpkাপেট তৃতীয় িহজরীর শাoয়াল মােসর pথম সpােহ হযরত (সা:) কেয়কজন েলাকেক সিঠক খবর খবর সংgেহর
জেনয্ মিদনার বাiের েpরণ করেলন। তারা িফের eেস খবর িদল েয, কুরাiশ বািহনী মিদনার pায় কাছাকািছ eেস
পেড়েছ। eমনিক তােদর েঘাড়gেলা মিদনার eকিট চারণ ভূিম পযর্n সাফ কের েফেলেছ। eবার নবী করীস (সা:)
সাহাবীেদর কােছ পরামশর্ চাiেলন। কুরাiশ বািহনীর মুকােবলা িক মিদনায় বেস করা হেব , না বাiের িগেয় তােদর সে
যুd করা হেব ? েকান েকান সাহাবী ei aিভমত বয্k করেলন েয, মুকােবলা মিদনায় বেসi করেত হেব। িকnt বদর যুেd
aংশgহেণর সুেযাগ পান িন aথচ শাহাদােতর আকাkায় uেdিলত eমন কিতপয় যুবক দৃঢ়তার সােথ বলেলনঃ ‘না,
বাiেরর ময়দােন িগেয়i তােদর মুকােবলা করেত হেব। ’ aবেশেষ তােদর ei দৃঢ়তা েদেখ নবী করীম (সা:) মিদনার
বাiের িগেয় যুd করার িসdাn িনেলন।

মুনািফকেদর েধাকাবািজ
কুরাiশগণ মিদনার eেকবাের কাছাকািছ েপঁৗেছ ohদ পাহােড়র পাদেদেশ তােদর ছাuিন েফলেলা। তার eকিদন পর
হযরত (সা:) জুম’আর নামাজ বাদ eক হাজার সাহাবী িনেয় মিদনা েথেক রoয়ানা করেলন। eেদর মেধয্ িব াসঘাতক
আবdlাহ িবন uবাio িছল। e েলাকিট দৃশয্ত মুসলমান হেলo কাযর্ত িছল মুনািফক ।eর pভাবাধীন আেরা বh মুনািফক
মুসলমানেদর সে যাtা কেরিছল। িকছুদরূ িগেয় আবdlাহ িবন uবাi িতন’শ েলাক িনেয় হঠাৎ ‘যুd হেব না’ বেল
িবিcn হেয় েগেলা। eখন ধু সাত শ সাহাবী বাকী রiেলন। eমিন নাজুক aবsায় মুনািফকেদর ei আচরণ িছল grতর
মনsািttক আঘােতর শািমল । িকnt েয সব মুসলমােনর hদয় আlাহর pিত ঈমান, আিখরােতর pিত িব াস eবং সেতয্র
পেথ শহীদ হবার আকাkায় পিরপূণর্ িছল, e ঘটনায় তােদর oপর েকান িবrপ pিতিkয়ারi সৃি হেলা না। তাi তারা
আlাহর oপর ভরসা কের সামেন agসর হেলন।

যুব সমােজর udীপনা
e সময় হযরত (সা:) তার স ী- সাথীেদর aবsা eকবার যাচাi কের িনেলন eবং apাp বয়s তrণেদর েফরত পািঠেয়
িদেলন। eেদর মেধয্ রােফ ’ o সামারাহ নামক dিট িকেশার বালকo িছল। িকেশারেদর েক যখন েসনাবািহনী েথেক
আলাদা কের েদয়া হিcল , তখন রােফ তার পােয়র agভােগর oপর ভর কের দঁাড়ােলা। েযেনা লmায় তােক িকছু uঁচু
েদখায় , eবং তােক সে েনয়া হয়। তার ei েকৗশল ফলpসূo pমািণত হেলা। িকnt সামারাহ েসনাবািহনীেত থাকবার
aনুমিত না েপেয় বলেলাঃ ‘রােফেক যখন েরেখ েদয়া হেয়েছ , তখন আমােকo থাকবার aনুমিত েদয়া uিচত । কারণ
আিম তােক কুিs pিতেযািগতায়া পরািজত করেত পাির । ’ তার e দািবর যথাথর্তা pমােণর জেনয্ uভেয়র মেধয্
pিতেযািগতার বয্বsা করা হেলা। aবেশেষ েস রােফেক পরািজত করেলা eবং তােকo েসনাবািহনীেত িনেয় েনয়া হেলা।
e eকিট সামানয্ ঘটনামাt । িকnt eেতi আnাজ করা চেল েয, মুসলমানেদর মেধয্ আlাহর পেথ িজহাদ করার কতখািন
aদময্ আgহ িছল।

ৈসনয্েদর pিশkণ
ohদ পাহাড় মদীনা েথেক pায় চার মাiল দূের aবিsত। হযরত (স) eমনভােব তার ৈসনয্েদর েমাতােয়ন করেলন েয,
পাহাড় িপছন িদেক থাকেলা আর কুরাiশ ৈসনয্রা রiেলা সামেনর িদেক। িপছন িদেক পাহােড়র মাঝ বরাবর eকিট সুড়
পথ িছেলা eবং েস িদক েথেকo হামলার িকছুটা আশাংকা িছেলা। হযরত (স) েসখােন আবdlাহ িবন জুবাiরেক প াশ
জন তীরnাজসহ েমাতােয়ন করেলন। তােক ei মর্েম িনেদর্শ িদেলন েয, ei সুড় পথ িদেয় কাঊেক আসেত েদয়া যােব
না eবং তুিমo eখান েথেক েকান aবsায় নড়েব না। eমন িক যিদ েদেখা েয, পািখরা আমােদর েগা ত িছঁেড় িনেয়
খােc, তবুo তুিম িনেজর sান তয্াগ করেব না

কুরাiেদর সাজ-সjা
eবার কুরাiশরা aতয্n আড়mরপূণর্ সাজ-সjা কের eেসিছেলা। pায় িতন হাজার ৈসনয্ o pচুর সামাnপt তােদর সে
িছেলা। তখনকার িদেন েয যুেd েমেয়রা েযাগ দান করেতা, তােত আরবরা জীবনপণ কের লড়াi করেতা। তারা মেন
করেতা, যুেd যিদ পরাজয় হয় েতা েমেয়েদর েবijত হেব। e যুেdo কুরাiশ বািহনীর সে aেনক মিহলা eেসিছল।
eেদর মেধয্ আপন পুt o িpয়জন মারা েগেছ, eমন aেনেকi িছেলা। eেত েকu েকu িpয়জনেদর হতয্াকারীেদর
রkপান কের তেবi িনঃ াস েফলেব-eমন pিতjা পযর্n কেরিছেলা।

যুেdর সূচনা
কুরাiশরা তােদর ৈসনয্েদরেক খুব ভােলামেতা pিশkণ িদেয়িছেলা। যুেdর সূচনা-পেবর্ কুরাiশ মিহলারা দফ বািজেয়
আেবগ o udীপনাময় কিবতা আবৃিত করেত লাগেলা। তারা েযাdেদরেক বদর যুেd িনহতেদর রেkর বদলা েনবার জেনয্
aতয্n মমর্sশর্ী ভাষায় uৎসাহ েযাগােলা। eরপর r হেলা যুd। pথম পযর্ােয় মুসলমানেদর িদেকi পাlা ভারী রiেলা
eবং কুরাiশ পেkর বh ৈসনয্ িনহত হেলা।তােদর ৈসনয্ েদর মেধয্ হতাশা o িবশৃ লা েদখা িদল । eিদেক সুড় পেথর
pহরায় িনযুk ৈসনয্রা যখন েদখেলা েয, মুসলমানরা মাল সংgেহ িলp হেয়েছ eবং dশমনরাo ছtভ হেয় েগেছ.তখন
তারাo গনীমেতর মাল সংgেহ ঝঁািপেয় পড়েলা। তােদর েনতা হযরত আবdlাহ িবন জুবাiর বারবার তােদরেক িবরত
রাখেত চাiেলনeবং হযরত (সা:) eর কথাo sরণ কিরেয় িদেলন।িকnt কিতপয় েলাক ছাড়া েকu তার কথা নেলা না।

প ািদক েথেক কুরাiশেদর হামলা
খািলদ িবন aলীদ তখন কািফর ৈসনয্েদর eকজন aিধনায়ক। েস ei সুবণর্ সুেযাগ েক পুেরাপুির কােজ লাগােনা eবং
পাহােড়র েপছন িদক িদেয় ঘুের িগেয় সুড় -পেথ মুসলমানেদর oপর হামলা করেলা।হযরত আবdlাহ eবং তার ক’জন
স ী েশষ পযর্n সুড় পেথর pহরায় িছেলন,তােদর aিধকাংশi ei হামলার মুকােবলা করেলন।িকnt কােফর েদর ei
pচ হামলােক তারা pিতহত করেত পারেলন না। তারা শহীদ হেয় েগেলন। aতঃপর dশমনরা eেক eেক মুসলমানেদর
oপর ঝঁািপেয় পড়েলা। oিদেক েয সব পলায়নপর কািফর দূর েথেক ei দৃশয্ েদখিছল , তারাo আবার িফের eেলা।eবার
dিদক িদেয় মুসলমানেদর oপর হামলা r হেলা।ei aভািবত পিরিsিতেত মুসলমানেদর মেধয্ eমন আতে র স ার
হেলা েয, যুেdর েমাড়i সmূণর্ ঘুের েগেলা। মুসলমােনরা ছtভ হেয় eিদক oিদক পালােত লাগেলা। eমনিক আতে র
মেধয্i gজব ছিড়েয় পড়েলা েয, নবী করীম(সা:) শহীদ হেয় েগেছন। ei খবের সাহাবীেদর মেধয্ বাকী uদয্মটুকুo ন
হেয় েগেলা eবং aেনেক সাহস পযর্n হািরেয় েফলেলা।

আlাহর সাহাযয্ eবং িবজয়
e সময় দশ-বােরা জন সাহাবী নবী করীম(সা:) েক িঘের েরেখিছেলন। িতিন aবশয্ আহত হেয়িছেলন। সাহাবীরা তােক
eকিট পাহােড়র oপর িনেয় eেলন। aতঃপর aনয্ মুসলমানরা o জানেত পারেলন েয, নবী করীম (সা:) সুs o িনরাপদ
আেছন।তাi তারা আবার দেল দেল তার কােছ eকিtত হেত লাগেলন। িকnt e সময় িক কারেণ েযন কািফরেদর
মেনােযাগ হঠাৎ aনয্িদেক িনবd হেলা eবং িনেজেদর িবজয়েক পূণর্ পিরণিত পযর্n না েপঁৗিছেয়i তারা ময়দান েছেড় চেল
েগল।
তারা যখন িকছু◌্টা দূের চেল েগল, তখন তােদর সিmত িফের eেলা। তারা পরsরেক বলেলাঃ e আমরা িক ভুল
করলাম ! মুসলমানেদর সmূণর্ খতম কের েদবার dলর্ভ সুেযাগিটেক ন কের eমিনi চেল eলাম! eরপর তারা eক
জায়গায় েথেক পরsর বলাবিল করেলাঃ eবার তাহেল মিদনার oপর আর eকবার হামলা করা uিচত । িকnt েশষ পযর্নআর তােদর সাহস হেলা না। তারা মkায় িফের েগেলা।
eিদেক নবী করীম (সা:) িচিnত িছেলন েয,শtrরা না জািন আবার িফের eেস আবার হামলা কের বেস । তাi িতিন
সতকর্তামূলক বয্বsা িহেসেব মুসলমানেদর েক dশমনেদর প াdাবন করার িনেদর্শ িদেলন। eটা িছল aতয্n নাজুক
সময় । িকnt যারা সাcা মুিমন িছল , তারা আlাহর oপর ভরসা কের পুনরায় জান কুরবান করার জেনয্ ৈতির হেয় েগল ।
নবী করীম(সা:) হামরা-uল-আসাদ নামক sান পযর্n dশমনেদর প াdাবন করেলন। e জায়গািট মিদনা েথেক 8 মাiল
দূের aবিsত । eখােন েপঁৗেছ জানা েগল েয, কুরাiশরা মkায় িফের েগেছ। তাi িতিনo মুসলমানেদর িনেয় মিদনায় িফের
eেলন।

e যুেd 70 জন সাহাবী শহীদ হেলন। eেদর মেধয্ েবিশর ভাগi িছেলন আনসার । তাi মিদনায় ঘের ঘের েশােকর বনয্া
েনেম eেলা। e সময় হযরত (সা:) মুসলমানেদর েশাক pকােশর িনয়মাবলী সmেকর্ aবিহত করেলন।িতিন বলেলনঃ
‘মাতম করা eবং ছািত িপিটেয় কাnা-কািট করা মুসলমানেদর পেk মযর্াদা হািনকর । ’

িবপযর্েয়র কারণ eবং মুসলমানেদর pিশkণ
ohেদর যুেd মুসলমানেদর েয িবপযর্য় ঘেট , তার েপছেন মুনািফকেদর চালবািজ o কলা েকৗশেলর pভাব িছল সেnহ
েনi; িকnt েসi সে মুসলমানেদর িনজs dবর্লতাo কম দায়ী িছল না । aবশয্ iসলামী আেnালন েয ধরেণর েমজাজ
ৈতির কের eবং তার কমর্ীেদর েয rপ pিশkণ িদেত icুক , তার জেনয্ তখনo পুেরাপুির সুেযাগ পাoয়া যায় িন।
আlাহর পেথ জীবন uৎসগর্ করার e িছল িdতীয় সুেযাগ মাt । তাi e েkেt sভাবতi িকছু িকছু dবর্লতা pকাশ েপেলা।
েযমনঃ সmেদর েমােহ কতর্বয্ aবেহলা করা , েনতার hকুম aমানয্ করা ,dশমনেক পুেরাপুির খতম করার আেগ
গনীমেতর মােলর িদেক মেনােযাগ েদয়া iতয্ািদ। e কারেণi যুd েশষ হবার পর আlাহ তাআলা যুdকালীন পিরিsিত
aতয্n িবsৃত ভােব পযর্ােলাচনা করেলন। e পযর্ােলাচনা iসলােমর দৃি েত মুসলমানেদর মেধয্ যা িকছু েদাষ-trিট বাকী
িছল , তার pিতিট িদকেকi িতিন s ভােব তুেল ধরেলন eবং েস সmেকর্ pেয়াজনীয় িনেদর্শাবলীo pদান করেলন।সূরা
আল iমরােনর েশষাংেশ ei িনেদর্শাবলীর কথা িববৃত হেয়েছ। eখােন তার কিতপয় aংশ udৃত করা যােc। e েথেক
iসলামী আেnালেন যুেdর sান েকাথায় eবং iসলােমর দৃি েত যুd সংkাn ঘটনাবলীর oপর িকভােব আেলাকপাত
করেত হয়, তা আর eকবার uপলিb করা যােব।

েখাদা-িনভর্রতা
মুসলমানরা যখন যুেdর জেনয্ যাtা কেরিছল ,তখন তােদর সংখয্া িছল eক হাজােরর মেতা। পkাnের dশমনেদর সংখয্া
িছল িতন হাজার। eরপরo িকছুদরূ িগেয় িতন শ’ মুনািফক আলাদা হেয় েগল। eবার বাকী থাকেলা ধু সাত শ’
মুসলমান। তdপির যুেdর সামাnপt িছল কম eবং eক তৃতীয়াংশ ৈসনয্o েগল িবিcn হেয়। ei নাজুক পিরিsিতেত িকছু
েলােকর মেনাবল েভে পড়েত লাগেলা । e সময় ধু আlাহর pিত ঈমান eবং তার সাহােযয্র oপর ভরসাi
মুসলমানেদরেক dশমনেদর মুকােবলায় eিগেয় িনেয় চলেলা। e uপলেk হযরত (সা:) মুসলমানেদর েক েয সাntনা
pদান কেরন, আlাহ তা িনেmাk ভাষায় uেlখ কেরেছনঃ “sরণ কেরা, যখ,েতামােদর মধয্কার dিট দল িনবুির্ dতা
pদশর্েনর জেনয্ pstত হেয়িছল, aথচ আlাহ তােদর সাহােযয্র জেনয্ বতর্মান িছেলন। আর মুিমনেদর েতা আlাহর oপরi
ভরসা করা uিচত । eর আেগ বদেরর যুেd আlাহ েতামােদর েশাকরী েথেক েতামােদর েবঁেচ থাকা uিচত। আশা করা
যায়, eবার েতামরা কৃতj হেব। sরণ কেরা, যখন তুিম (েহ নবী) মুিমনেদর েক বেলিছলঃ েতামােদর জেনয্ eটা িক
যেথ নয় েয, আlাহ িতন হাজার েফেরশতা েpরণ কের েতামােদর সাহাযয্ করেবন। েতামরা যােত খুিশ হo eবং
েতামােদর hদয় িনি n হয়, েস জেনয্i আlাহ েতামােদর কােছ eকথা pকাশ করেলন। িবজয় বা সাহাযয্ যা িকছুi েহাক
, আlাহর কাছ েথেকi আেস । িতিন aতয্n শিkমান, িবচkণ । (আেল iমরান আয়াতঃ122-126)
eখােন মুসলমানেদর েক েশষ বােরর মেতা বুিঝেয় েদয়া হেলা েয, pকৃতপেk বsগত শিkর oপর ভরসা করা
মুসলমানেদর কাজ নয়। তােদর শিkর আসল uৎস হেc আlাহর pিত ঈমান eবং তার সাহােযয্র oপর ভরসা।

ধন-সmেদর েমাহ
ohেদ মুসলমানেদর িবপযর্েয়র আর eকিট বড় কারণ হেলা ei েয, মুসলমানরা যুেdর িঠক মাঝখােনi সmেদর েমােহ
আcn হেয় পেড়িছল eবং dশমনেক সmূণর্rেপ িনমূল
র্ করার আেগi সmেদর িদেক আকৃ হেয়িছল । eমনিক , যারা
সুড় -পেথর pহরায় িনযুk িছল,তােদর মেধয্ পযnর্ dবর্লতা pকাশ েপল। eভােব যুেdর েমাড় সmূণর্ ঘুের েগল। তাi
আlাহ তাআলা মুসলমানেদর hদয় েথেক ধেনর েমাহ দূরীভূত করার জেনয্ আ সময়i েমাহ সৃি র eকিট বড় কারণেক
িনি h কের িদেলন। aথর্াৎ e সময় সূদেক হারাম েঘাষণা করা হেলা। যারা সূদী কারবার কের , তােদর hদেয় ধেনর

েমাহ eমিন বdমূল হেয় যায় েয, তা আর েকান মহৎ কােজর uপেযাগী থােক না।সূেদর ফেলi eক ে ণীর মেন লালসা,
কাপর্ণয্ , আtেকিndকতা eবং ধেনর েমাহ সৃি হয়। আর eক ে ণীর মেধয্ জাgত হয় িহংসা েdষ o েkাধ-িবেkাভ।

সাফেলয্র চািবকািঠ
যিদ মেনাবলেক সমুnত রাখার জেনয্ েকান িkয়াশীল শিk বতর্মান না থােক , তাহেল পরাজেয়র পর তা hাস েপেত
থাকেবi । ohেদ মুসলমানেদর েয পরাজয় ঘেটিছল , তােত িকছু েলােকর মেনাবল েভে পড়ার আশংকা িছল। িকnt e
সময় মুসলমানেদর েক ei বেল আ াস েদয়া হেলা েয, “ েতামােদর না িনrৎসাহ হoয়া uিচত আর না dঃখ pকাশ করা
uিচত । েতামােদরi হেব, যিদ েতামরা খঁািট মুিমন হo, ঈমােনর oপর aিবচল থােকা eবং তার দািব সমূহ পূণর্ করেত
থােকা। েতামােদর কাজ ধু eটুকুi ; eরপর েতামােদর সমুnত করা eবং dঃখ o dি nা েথেক মুk করার দািয়t
আlাহর । eরপর রiেলা েতামােদর ei সামিয়ক dঃখ- েkশ o পরাজেয়র p । eটা ধু েতামােদরi বয্াপার নয়,
েতামােদর িবrd দেলর oপরo eরকম dঃখ-মুিসবত eেস থােক । তারা যখন িমথয্ার oপর দঁািড়েয়o িনrৎসািহত হয়না,
তখন েতামরা েকন সেতয্র oপর দঁািড়েয় িচnা-ভাবনা কেরা ?েতামরা েতা জাnােতর pতয্াশী । েতামরা িক মেন কেরা,
eমিনi েতামরা জাnােত pেবশ করেব ? aথচ েতামােদর েভতর েক আlাহর পেথ জীবন uৎসগর্ কেরেছ আর েক তার
জেনয্ pিতকূল aবsায়o ৈধযর্ aবলmন করেত icুক, আlাহ তা eখন পযর্n যাচাi-i কেরনিন।(আল iমরানঃআয়াত139-142)

iসলামী আেnালেনর pাণবs
পৃিথবীর েযেকান আেnালেনi তার pাণবs িকংবা চািলকা-শিkrেপ eকজন েকndীয় বয্িkt বতর্মান থােক। িকnt
আদশর্বাদী আেnালেনর unিত বা sািয়t েকান বয্িkেtর oপর িনভর্রশীল নয়, বরং েয নীিত o আদেশর্র িভিtেত e
আেnালন uিtত হয়, তার দৃঢ়তা o সতয্তার oপরi eর সবিকছু িনভর্র কের। iসলামী আেnালেনর জেনয্ নবীেদর
বয্িkt কেতাখািন grtপূণর্ , তা সহেজi aনুেময়। িকnt তা sেtto eিট eকিট আদশর্বাদী আেnালন eবং eর unিত o
sািয়t সmূণত
র্ iসলােমর uপsািপত নীিতমালার oপর িনভর্রশীল। e কারেণ মুসলমানেদর e কথা জািনেয় েদয়া
pেয়াজন হেলা েয, নবীর মহান বয্িkt তােদর েভতর বতর্মান থাকেলi েকবল তারা আlাহর dীেনর ঝা া সমুnত করেব
eবং নবীর pতয্k েনতৃt েথেক বি ত হেল aমিন তারা e পথ েছেড় িদেয় aনয্ েকান পথ aবলmন করেব, erপ ধারণা
েযেনা তােদর মেনর েকােণo ঠঁাi পায়। iতঃপূেবর্ ohেদর ময়দােন যখন ei মেমর্ gজব pচািরত হেলা েয, হযরত (সা:)
শহীদ হেয় েগেছন, তখন িকছু মুসলমােনর মেনাবল eেকবাের েভে পেড়িছল। তারা েভেবিছল : হযরেতর ছায়াi যখন
চেল েগল, তখন আর যুd কের িক হেব! ei ভুল ধারণা দূর করার জেনয্i ei সময় মুসলমানেদর বুিঝেয় েদয়া হেলাঃ
“েদেখা,মুহাmদ (সা:) eকজন রাসূল ৈব িকছুi নন। তার আেগo aেনক রাসূল চেল েগেছন। eখন িতিন যিদ মের যান
িকংবা িনহত হন, তাহেল েতামরা িক প াদপসরণ করেব ? মেন েরেখা, েয বয্িk প াদপসরণ করেব েস আlাহর
েকানi kিত করেব না । পkাnের েয বয্িk আlাহর কৃতj বাnাহ িহেসেব জীবন যাপন করেব, তােক িতিন পুরsৃত
করেবন।”(আল iমরানঃআয়াত144)
আেরা বলা হেলাঃ ‘েতামরা েয dীনেক বুেঝ- েন gহণ কেরেছা, তার oপর aিবচল থাকার eবং তােক pিতি ত করবার
জেনয্ েতামােদর মেধয্ হােমশা নবীর uপিsত মাt ।eর oপর aিবচল থাকেল েতামরা িনেজরাi সুফল পােব। e dীেনর
আসল শিk হেc eর uপsািপত সতয্তা। eর সমুnিত না েতামােদর শিk -সামেথর্র oপর আর না েকােনা িবেশষ
বয্িkেtর oপর িনভর্রশীল।’

dবর্লতার uৎস-1
মানুেষর সমs dবর্লতার uৎস হেc মৃতয্ু -ভয়।তাi e সময় মুসলমানেদর sরণ কিরেয় েদয়া হেলা েয, েতামােদর মৃতয্ু ভেয় পলায়ন করা িনতাni aথর্হীন। কারণ মৃতয্ু র জেনয্ িনধর্ািরত সময় না আসা পযর্n েকান pাণীরi মৃতুয্ হেত পাের না।
aনয্ কথায় , আlাহর িনধর্ািরত সমেয়র আেগ না েকu মরেত পাের আর না তারপর eক মুহত
ূ র্o েকu েবঁেচ থাকেত পাের।
aতeব, েতামােদর মৃতয্ু র হাত েথেক বঁাচবার িচnা করার pেয়াজন েনi ; বরং জীবেনর েযটুকু aবকাশ পাoয়া েগেছ, তা
িক dিনয়াদািরেত বয্িয়ত হেc না আিখরােতর কােজ ,তা-i ধু িচnা করা uিচত। কারণ েয বয্িk ধু dিনয়াদািরর জেনয্
তার ম-েমহনত িনেয়ািজত কের, তার যা িকছু pাপয্ তা dিনয়ায়i েপেয় থােক।আর েয বয্িk আিখরােতর কলয্ােণর
জেনয্ কাজ কের ,আlাহ তােক আিখরােতi pিতফল দান করেবন।কােজi যারা আlাহর dীন কবুল করার ,eর oপর
কােয়ম থাকার eবং eেক হারাম করবার েচ া-সাধনার সুেযাগ েপেয়েছ, তােদর পেk ei মহা মূলয্বান িনয়ামতিটরi
কদর করা eবং eর জেনয্i িনেজেদর সবিকছু িনেয়ািজত করা uিচত । eর ফলাফল aবশয্i তােদর পেk কলয্াণpদ
হেব; আিখরােতর sায়ী সাফলয্ তারা aজর্ন করেব। আর ei িনয়ামেতর যারা েশাকর আদায় করেব, আlাহ তােদরেক
সেবর্াtম িনয়ামত dারা কৃতাথর্ করেবন। তারা আপন মািলেকর কাছ েথেক সেবর্াtম পুরsাের ভূিষত হেব।

ohেদর িবপযর্েয়র পর
আেগi বলা হেয়েছ েয, আরেবর d-eকিট েগাt ছাড়া বাদবাকী সমs েগাti ei নেবািtত iসলামী আেnালেনর িবেরাধী
িছেলা। কারণ, e আেnালন তােদর ৈপিtক ধমর্ o রসম-েরoয়ােজর oপর pচ ভােব আঘাত হানিছেলা। েসi সে মানুষ
ৈনিতক িদক েথেক unত েহাক eবং জুয়া, বয্িভচার, মদয্পান, লুটতরাজ iতয্াকার pচিলত d ৃিত পিরতয্াগ কrক, e-o
িছেলা e আেnালেনর দািব। তাi বদর যুেdর আেগ ei নয়া আেnালনেক ংস করার িবষেয় aেনক েগাti িচnাভাবনা করিছেলা। িকnt বদের কুরাiরশরা েশাচনীয়ভােব পরািজত হবার ফেল তারা িকছুটা হেতাদয্ম হেয় পড়েলা eবং eর
পরবতর্ী কমর্পnা সmেকর্ তােদর মেধয্ িdধা-dnd েদখা িদেলা। িকnt ohেদর যুেdর পর পুনরায় aবsার পিরবতর্ন ঘটেলা।
eবার আরেবর বh েগাti iসলােমর িবrেd মাথা তুেল দঁাড়ােলা। e ধরেণর কেয়কিট েগােtর ভূিমকা eখােন uেlখ করা
যােc।

িবিভn েগােtর িব াসঘাতকতা
1. চতুথর্ িহজরীর মুহাররম মােস কাতান eলাকার জুফায়দ নামক eকিট েগাt মদীনা আkমেণর পিরকlনা করেলা।
হযরত (স) eেদর মুকািবলার জেনয্ eকিট kুd বািহনী িনেয় হযরত আবু সালামােক েpরণ করেলন। েশষ পযর্n
আkমণকারীরা পািলেয় েগেলা।
2. eরপর ঐ মােসi েলহiয়ান নামক কুিহsান আ‘রনার eকিট েগাt মদীনা আkমেণর িসdাn করেলা। তােদর
মুকািবলার জেনয্ হযরত আbুlাহ িবn আনীস (রা)-েক েpরণ করা হেলা। aবেশেষ তােদর সদর্ার সুিফয়ান িনহত হেলা
eবং আkমণকারীরা িফের েগেলা।
3. eকi বছর সফর মােস কালাব েগােtর pধান আবু বারাআ হযরত (স)-eর েখদমেত হািযর হেয় বলেলাঃ ‘আমার
সে কিতপয় েলাক পািঠেয় িদন; আমার কoেমর েলােকরা iসলােমর দাoয়াত নেত চায়।’ হযরত (স) তার সে সtর
জন সাহাবী পািঠেয় িদেলন। eেদর aেনেকi িছেলন সু ফার42 সে সংি । িকnt ঐ 2 েগােtর শাসনকতর্া আ'েমর িবn
তুফাiল eেদরেক েঘরাo কের হতয্া করেলা। ei ঘটনায় হযরত (স) যারপরনাi মেনাক েপেলন। িতিন সমg মাসবয্াপী
ফজেরর নামােযর পর ঐ জািলমেদর জনয্ বদেদায়া করেলন। ei সtর জন সাহাবীর মেধয্ মাt হযরত আ’মর িবন
uমাiয়া নামক eকজন সাহাবীেক আ'েমর ei বেল মুিk িদেলা েয, ‘আমার মা eকিট েগালাম মুk করার মাnত
কেরিছেলা; যা ei মাnত িহেসেব েতােকi আিম মুিk িদলাম।’

হযরত আম’র িবন uমাiয়া যখন িফের আসিছেলন তখন আ'েমর েগােtর dজন েলােকর সে তঁার পেথ েদখা হেলা।
িতিন তােদরেক হতয্া করেলন। মেন মেন ভাবেলন, আ'েমর েগােtর িব াসঘাতকতার িকছু pিতেশাধ েতা gহণ করা হেলা।
িকnt হযরত (স) e ঘটনার কথা জানেত েপের খুব aসেnাষ pকাশ করেলন। কারণ ei েগােtর েলাকেদর িতিন
iেতামেধয্ kমা কের িদেয়িছেলন eবং e ঘটনা িছল েসi pিতrিতর েখলাফ। তাi হযরত (স) e d’জন েলােকর হতয্ার
kিতপূরণ দােনর কথা েঘাষণা করেলন।
eভােব আেরা d’িট েগাt িব সঘাতকতা করেলা। হযরত (স) তােদর কথা aনুযায়ী dীনী িশkা িবsােরর জেনয্ দশজন
সাহাবীেক েpরণ করেলন। িকnt ঐ জািলমরা িব াসঘাতকতা করেলা। eর মেধয্ সাতজন সাহাবী কািফরেদর সে লড়াi
কের শহীদ হেলন। বাকী িতনজন বnী হেলন। eেদর মেধয্ হযরত খুবাiব (র) eবং হযরত জােয়দ (রা) o িছেলন।
dশমনরা eেদরেক মkায় িনেয় িবিk কের িদেলা। হযরত খুবাiব (সা) ohেদর যুেd হােরস িবন আ'েমর নামক eক
বয্িkেক হতয্ কেরিছেলন। হােরেসর পুtগণ িপতৃহতয্ার বদলা েনবার জেনয্ হযরত খুবাiব (রা)-েক িকেন িনেলা।
কেয়কিদন পর কািফরেদর হােত িতিন শহীদ হেলন। aনুrপভােব সুিফয়ান িবn uমাiয়া নামক eক eক বয্িk হযরত
জােয়দ (রা)-েক িনেয় হতয্া করেলা।
eভােব আরেবর িবিভn েগােtর সে মুসলমানেদর িনয়িমত সংঘষর্ চলিছেলা। eেত িবrdবাদীরাi eকতরফাভােব
িনমর্মতার পিরচয় িদিcেলা আর মুসলমানরা তােদর uৎপীড়ন সেয় যািcেলা। ei সময় ihদীেদর সে o সmেকর্র
aবনিত মুসলমানেদর জেনয্ যেথ dি ◌্nার কারণ হেয় দঁাড়ােলা।

ihদী আেলম o পীরেদর িবেরািধতা
পূেবর্i uেlখ করা হেয়েছ েয, মদীনায় আসার পর হযরত (স) ihদী েগাtgেলার সে নানাrপ চুিk সmাদন কেরিছেলন
eবং তােদর জান-মােলর েকােনা kিত না করার o তােদরেক সবর্pকার ধমর্ীয় sাধীনতা pদােনর িন য়তা িদেয়িছেলন।
তথািপ iসলামী আেnালেনর kমবধর্মান unিতেত ihদী আেলম o পীরগণ িবেশষভােব dি nাgs িচেলা। eর aবশয্
কতকgেলা কারণo িছেলা। িনেm তার কেয়কিট কারণ uেlখ করা যােc।
1. ধমর্ীয় িদক েথেক e পযর্n ihদীেদর eক pকার aহিমকা িছেলা। েখাদাপরিs o dীনদািরর িদক িদেয় সবাi তােদরেক
dার পাt বেল গণয্ করেতা। িকnt iসলামী আেnালেনর pসােরর ফেল তােদর ei াn ধািমর্কতা o েপশাদারী
েখাদাপরিsর মুেখাশ খেস পড়েলা। সিতয্কার ধািমর্কতা কােক বেল eবং যথাথর্ েখাদাপরিsর তাৎপযর্ িক, হযরত (স) -eর
বkবয্ েন েলােকরা তা জানেত পরেলা। ফেল ihদী আেলম o পীরেদর ‘ধমর্ বয্বসােয়’ মnাভাব েদখা িদেলা।
2. কুরআন শরীেফ ihিদ জনেগা ী, িবেশষভােব তােদর আেলম o ধািমর্ক ে ণীর েলাকেদর ৈনিতকতা o আচার-বয্বহার
সmেকর্ েখালাখুিল সমােলাচনামূলক আয়াত নািযল হিcেলা। েযমন : ‘তারা িমথয্া কথা বণকারী eবং হারাম মাল
ভkণকারী’ (সূরা মােয়দা : 42), ‘তুিম eেদর aিধকাংশেকi েদখেব পাপাচার o সীমালংঘেনর িদেক drত eিগেয় চলেছ’
(সূরা মােয়দা : 62), ‘eরা সূদেখার, aথচ eেদর জেনয্ সূদ িনিষd করা হেয়িছেলা’, ‘eরা েলাকেদর ধন-মাল েখেয়
েফেল’ (সূরা িনসা : আয়াত 161) iতয্ািদ। eছাড়া বাকারা, মােয়দা, আেল-iমরান pভৃিত সূরায় e ধরেনর আেরা বh
মnবয্ িবধৃত হেয়েছ। eসব মnবয্ েন মাt কিতপয় সতয্সn েলাক ছাড়া তােদর েবিশর ভাগ েলাকi aতয্ন- kুd হেলা
eবং anভােব iসলামী আেnালেনর িবেরািধতায় েলেগ েগেলা।
3. iসলােমর kমবধর্মান শিk েদেখ তারা s ত আশংকােবাধ করিছেলা েয, eকিদন না eকিদন eর সামেন তােদর
মাথা নত করেত হেবi। eসব কারেণi ihদীরা iসলামী আেnালেনর েঘারতর dশমন বেন েগেলা।

বনী কায়নুকার যুd
বদেরর মুসলমানেদর জয়লােভর পরi ihদীেদর সবর্pথম ৈচতেনয্াদয় হেলা। তারা গভীর uেdেগর সােথ লkয্ করেলা
েয, iসলাম eকিট aপরােজয় শিkর rপ পিরgহ কের চেলেছ। তাi বদর যুেdর aবয্বিহত পরi- িdতীয় িহজরীর
শাoয়াল মােস- ihদীেদর বনী কায়নুকা েগাt মুসলমানেদর িবrেd যুd েঘাষণা করেলা eবং হযরত (স) - eর সােথ
সmািদত চুিk েভেঙ িদেলা। ei যুেdর eকিট মুখয্ কারণ িছেলা eiঃ eক ihদী জৈনক মুসিলম মিহলার ীলতাহািন
কের। e ঘটনায় uk মিহলার sামী kুd হেয় eকজন ihদীেক েমের েফেল। eরপর ihদীরা eকজন মুসলমানেক হতয্া
কের। হযরত (স) িবষয়িটর আেপাষ-রফার েচ া করেলন। িকnt ihদীরা ঔdেতয্র সে বলেলা : ‘আমরা বদের পরািজত
কুরাiশ নi। আমােদর সে যখন েবেধ েগেছi, তখন যুd কােক বেল তা আমরা েদিখেয় েদেবা।’
eভােব চুিkর aমযর্াদা কের ihদীরা যখন যুেdর hংকার ছাড়েলা, তখন হযরত (স)-o যুেdর জেনয্ pstিত িনেলন।
ihদীরা eকিট িকlার মেধয্ ঢুেক আtরkার বয্বsা করেলা। িকlািট পেনেরা িদন aপরােধর পর িsর করা হেলা েয,
ihদীেদর িনবর্ািসত করা হেব। ফেল সাত শ’ ihদীেক িনবর্ািসত করা হেলা।

কা’ব িবন আশরােফর হতয্া
কা’ব িবন আশরাফ িছেলা ihদীেদর eকজন খয্াতনামা কিব। েস যুেগ কিবেদর aতয্n pভাব িছেলা। তাi বদর যুেdর পর
ei েলাকিট eমন uেtজনাপূণর্ কিবতা রচনা করেত লাগেলা েয, মkায় মুসলমানেদর িবrেd আgন jেল uঠেলা। বদর
যুেd িনহতেদর সmেকর্ েস aতয্n দরদপূণর্ মািসর্য়া রচনা করেলা eবং মkায় িগেয় তা েলাকেদর নােত লাগেলা।
aতঃপর েস মদীনায় eেস হযরত (স)-েক হতয্া করার নানাrপ আপিtকর কিবতা রচনা করেলা eবং তঁার িবrেd
েলাকেদরেক uেtিজত করেত লাগেলা। eমন িক, eকবার eকিট িনমntেণর ভাব কের েস হযরত (স)-েক হতয্া করার
ষড়যnt পযর্n করেলা। e aবsার পিরেpিkেত েলাকিট সmেn িক বয্বsা gহণ করা যায়, েস সmেকর্ হযরত (স)
সাহাবীেদর সােথ পরামশর্ করেলন। aবেশেষ তঁার সmিতkেম তৃতীয় িহজরীর রিবuল আuয়াল মােস মুহাmদ িবন
মুসিলমা (রা) কা’ব িবন আশরাফেক হতয্া কেরন।43

বনু নযীেরর িনবর্াসন
বনু নযীর েগােtর ihদীগণ কেয়কিট বয্াপাের িব াসঘাতকতা করেলা। তারাo হযরত (স)-েক হতয্া করার uেdেশয্
কেয়কবার েগাপন ষড়যেnt িলp হেলা। e uেdেশয্ মkার কুরাiশরাo তােদরেক usািন িদেলা। তােদর ei আচরণ যখন
সীমা aিতkম কের েগেলা, তখন হযরত (স) তােদর িকlা aবেরাধ কের েফলেলন। ei aবেরাধ 155 িদন পযর্n
aবয্াহত রiেলা। aবেশেষ তারা ei মেমর্ সিn করেলা েয, uেটর িপেঠ চািপেয় যতটুকু সmব, তেতাটুকু মাল-পt িনেয়
তারা মদীনা েছেড় চেল যােব। ei সিn aনুযায়ী তােদর বh সদর্ার খায়বর চেল েগেলা। তারা িনেজেদর সে বh
সামাnপt িনেয় েগেলা। েয সব সামান তারা িনেত পােরিন তা-i ধু েফেল েগেলা।
eবার মুসলমানেদর uভয় dশমন aথর্াৎ মুশিরক আরব (িবেশষত মkার কুরাiশ) eবং ihদীগণ িমেল iসলামেক ংস
করার িবষেয় িচnা করেত লাগেলা। aবেশেষ তারা সবাi িমেল মদীনা আkমেণর িসdাn িনল eবং eর জেনয্ pstিত
gহণ r কের িদেলা। pথম িদেক হযরত (স) ei pstিতর কথা জানেত েপের তােদর মুকািবলার জেনয্ মুসলমানেদর
eকিট কািহনী িনেয় িকছু দূর agসরo হেয়িছেলন। িকnt dশমানরা মুকািবলা না কের পািলেয় েগেলা। eভােব প ম
িহজরীর মুহররম মােস eকবার িতিন ‘জাতুরাকা’ eবং রিবuল আuয়াল মােস আর eকবার ‘দমমাতুল জুনদাল’ পযর্n
aিভযান চালােলন।
.

খnেকর যুd
মদীনা েথেক েবিরেয় িগেয় বনু নযীর েগােtর েলােকরা iসলােমর িবrেd eক িবরাট ষড়যেnt িলp হেলা। তারা
আশপােশর েগাtgেলা মুসলমানেদর িবrেd uেtিজত কের তুলেলা। মkায় িগেয় কুরাiশেদরেক তারা যুেdর জনয্ pstত
করেলা eবং ei মেমর্ psাব িদেলা েয, সবাi িমেল eক সংেগ হামলা করেল ei নয়া আেnালনেক খুব সহেজ ংস
কের েদয়া যােব। কুরাiশরা erপ psােবর জেনয্ আেগ েথেকi pstত িছেলা। aবেশেষ ihদী o কুরাiশেদর সমবােয়
pায় দশ হাজার েলােকর eক িবরাট বািহনী গিঠত হেলা।
হযরত (স) মদীনা আkমেণর ei িবপুল আেয়াজন সmেকর্ সাহাবীেদর সে পরামশর্ করেলন। হযরত সালমান ফােরসীর
(রা) পরামশর্ িদেলন েয, eেতা বেড়া বািহনীর সে েখালা ময়দােন মুকািবলা করা সমীচীন হেব না। আমােদর ৈসনয্েদরেক
মদীনার িনরাপদ sােনi থাকেত হেব eবং dশমনরা যােত সরাসির হামলা করেত না পাের, েসজেনয্ নগরীর চারিদেক
পিরখা (খnক) খনন করেত হেব। 44 ei aিভমতিট সবার মেনাপুত হেলা eবং পিরখা খনেনর pstিত চলেত লাগেলা।

খnেকর pstিত
মদীনার িতন িদক ঘর-বািড় o েখজুর বাগান dারা পিরেবি ত আর eকিদক মাt unুk িছেলা। হযরত (স) িতন হাজার
সাহাবী িনেয় েস unুk িদেকi পিরখা খনেনর আেদশ িদেলন। প ম িহজরীর 8 িজলকদ ei খনন কাযর্ r হেলা।
হযরত (স) িনেজ পিরখার খনন কাজ uেdাধন করেলন eবং pিত দশজন েলােকর মেধয্ দশ গজ ভূিম বnন কের িদেলন।
পিরখার ps পঁাচ গজ eবং গভীরতা পঁাচ গজ। িবশ িদেন িতন হাজার মুসলমান e িবরাট পিরখা খনন কের েফলেলন।
পিরখা খননকােল হযরত (স) সকল েলােকর সে কােজ বয্s রiেলন। ঘটনাkেম eক জায়গায় eকিট িবরাটাকার পাথর
সামেন পড়েল। েসটােক েকােনা pকােরi ভাঙা যািcেলা না। হযরত (স) েসখােন িগেয় erপ েজাের েকাদাল মারেলন েয,
পাথরিট েভেঙ চুরমার হেয় েগেলা। e ঘটনাo নবী করীম (স)-eর eকটা িবিশ মু’িজজা।

কািফরেদর হামলা
কািফরেদর ৈসনয্ বািহনী িতন দেল িবভk হেয় িতন িদক েথেক মদীনার oপর হামলা করেলা। ei হামলা িছেলা aতয্n
pচ o ভয়াবহ। কুরআন পােকর সূরা আহযাব eর 10 eবং 11 নং আয়ােত িনেmাk ভাষায় ei হামলার িচt আঁকা
হেয়েছঃ
যখন dশমনরা oপর (পূবর্) o নীেচর (পি ম) িদক েথেক েতামােদর oপর ঝঁািপেয় পড়েলা, যখন চkু েফেট যাবার
uপkম হেলা eবং কিলজা মুেখর কােছ আসেত লাগেলা আর েতামরা েখাদা সmেকর্ নানাrপ সেnহ করেত লাগেল, িঠক
তখন মুিমনেদর পরীkার সময় eেলা েবং তীbভােব ভূ-কmন সৃি হেলা।
eটা িছেলা বাsিবকi aতয্n কিঠন পরীkার সময়। eকিদেক pচ শীতকাল, খাদয্-dেবয্র aভাব, uপযুপ
র্ ির কেয়ক েবলা
aনশন, রােতর িনdা আর িদেনর িব াম uধাo, pিতিট মুহত
ূ র্ জীবেনর ভয়, মালমাtা o সnানািদ dশমেনর আঘােতর মুেখ
আর aনয্িদেক েব মার শtr ৈসনয্ । eমিনতেরা সংকটাবsায় যােদর ঈমান িছেলা সাcা o সুদৃঢ়, েকবল তারাi সেতয্র
পেথ aিবচল থাকেত পারিছেলা। dবর্ল ঈমানদার o মুনািফকগণ e পিরিsিতর আেদৗ মুকািবলা করেত পারিছেলা না; বরং
মুসলমানেদর সমাজ-সংগঠেন েয সব মুনািফক aনুpেবশ কেরিছেলা, তারা e সময় েখালাখুিলভােব আtpকাশ করেলা।
তারা বলেত r করেলা : ‘আlাহ o তঁার রাসূল আমােদর কােছ িবজয় o সাহােযয্র েয oয়াদা কেরিছেলন, তা সmূণর্
েধাকা।’ (আহযাব:আয়াত 12) । eর পাশাপািশ তারা িনেজেদর জান বঁাচােনার জেনয্ নানাrপ বাহানা তালাশ করেত
লাগেলা eবং : ‘েহ মদীনাবাসী! িফের চেলা, আজ আর েতামােদর রkা েনi।’ তারা নবী করীম (স) -e সামেন eেস
বলেত r করেলাঃ ‘আমােদরেক ঘর-বািড়েত েথেক আtরkা করার aনুমিত িদন; আমােদর বািড়-ঘর সmূণর্ aরিkত।’
(আহযাব : আয়াত 14)।
িকnt যােদর েভতর যথাথর্ ঈমান িছেলা eবং যারা ঈমােনর দািবেত িছেলা সতয্বাদী, e সময় তােদর aবsা িছেলা সmূণর্
িভn। তারা কািফরেদর ৈসনয্-সামn েদেখ sতঃsূতভ
র্ ােব বেল uঠেলা :

‘আlাহ eবং রাসূল েতা আমােদর সে eরi (aবsার) oয়াদা কেরিছেলন। পরn e aবsা েদেখ তােদর েভতর ঈমােনর
ভাবধারা আেরা সেতজ হেয় uঠেলা eবং aিধকতর আনুগতয্ o আjানুবিতর্তার জেনয্ তারা psত হেলা। ei কিঠন aবsা
তােদর েভতের aনু পিরমাণo পিরবতর্ন ঘটােত পারেলা না। (সূরা আহযাব : 22 o 23 আয়াত)
dশমনরা pায় eক মাসকাল মদীনা aবেরাধ কের রiেলা। ei aবেরাধ eেতা কিঠন িছল েয, মুসলমানেদরেক
eকািধkেম িতন-চার েবলা পযর্n aনশেন কাটােত হেলা। eভােব aবেরাধ aতয্n কিঠন o িবপjনক rপ পিরgহ
করেলা। িকnt তা সেtto aবেরাধকারীরা িকছুেতi পিরখা পার হেত পারেলা না। e কারেণ তারা aপর পােরi aবsান
করেত লাগেলা। হযরত (স) তঁার ৈসনয্েদরেক পিরখার িবিভn sােন েমাতােয়ন করেলন। কািফররা বািহর েথেক পাথর o
তীর ছুড়
ঁ েত লাগেলা। eিদক েথেকo তার pতুয্tর েদয়া হেলা। eরi েভতর িবিkpভােব d-eকিট হামলাo চলেত
লাগেলা। কখেনা কখেনা কািফরেদর আkমণ eেতা তীbতর rপ ধারণ করেত লাগেলা েয, তােদরেক পিরখার eপার
েথেক pিতহত করার জেনয্ পূণর্ দৃঢ়তর সােথ মুকািবলা করেত হেলা। eমন িক eর ফেল d-eকবার নামায পযর্n কাযা
হেয় েগেলা।

আlাহর সাহাযয্
aবেরাধ যেতা দীঘর্ািয়ত হেলা, হানাদােদর uৎসাহo তেতাটা hাস েপেত লাগেলা। দশ-বােরা হাজার েলােকর খানািপনার
বয্বsা করা েমােটi সহজ কাজ িছেলা না। তdপির িছেলা pচ শীত। eরi মেধয্ eকিদন eমিন pচ েবেগ ঝড় বiেলা
েয, কািফরেদ সমs ছাuিন uেড় েগেলা। তােদর ৈসনয্-সামn িছn-িভn হেয় েগেলা। তােদর oপর েযন েখাদার মূিতর্মান
আযাব েনেম eেলা। আর বাsিবকi আlাহ তা’আলা মুসলমানেদর জেনয্ রহমত eবং কািফরেদর জেনয্ আযাব িহেসেবi
e ঝড় েpরণ কেরিছেলন। ei ঘটনােক আlাহ তঁার eকিট aনুgহrেপ আখয্ািয়ত কের বেলেছনঃ
‘েহ মুিমনগণ! েখাদার েসi aনুgেহর কথা sরণ কেরা, যখন েতামেদর oপর সিmিলত বািহনী ঝঁািপেয় পেড়িছেলা আর
আিম তােদর oপর pচ ঝ া বiেয় িদলাম eবং eমন ৈসনয্ (েফেরশতা) পাঠালাম, যা েতামরা েদখেত পাoিন। (সূরা
আহযাব : আয়াত 9)
তাi কািফরগণ e পিরিস'িতর মুকািবলা করেত পারেলা না। তােদর েমrদ aিচেরi েভেঙ পড়েলা। aবsা েবগিতক েদেখ
ihদীরা আেগi েকেট পেড়িছেলা। eখন বাকী রiেলা ধু কুরাiশরা। তাi তােদরo িফের যাoয়া ছাড়া গতয্nর রiেলা না।
eভােব ধু আlাহর aনুgহ eবং তঁার aদৃশয্ সাহােযয্ মদীনার আকােশ ঘনীভূত ঘনঘটা আপনা-আপিন েকেট েগেলা।
কুরআন মজীেদ ei যুেdর কািহনী েয ভি েত বিণর্ত হেয়েছ eবং তােত মুসলমানেদর pিশkেণর জেনয্ েয সব uপাদান
রেয়েছ, তার কেয়কিট uেlখেযাগয্ িবষয় িনেm udৃত করা যােc।

আlাহর aনুgেহর oপর ভরসা
মুিমেনর pয্য় হেc ei েয, pকৃত শিk আlাহর হােত িনবd। িব জাহােন যা িকছু ঘেট, তা ধু তঁারi aিভpায় o hকুম
aনুসাের ঘেট থােক। মুিমন তার েকােনা সাফলয্েকi আপন েচ -সাধনা বা িনজs শিkর ফল মেন কের না; বরং তােক
মেন কের আlাহ তা’আলার aনুgহ (ফযল)। দৃ n srপ বলা যায়ঃ খnক যুেdর সময় দশ-বােরা হাজার কািফর ৈসনয্
িতন হাজার মুসলমােনর েকােনাi kিত করেত পারেলা না; বরং তােদরেক িদেশহার হেয় িফের েযেত হেলা। ei
পিরিsিতেক িকছু মুসলমান হয়েতা িনেজেদর েচ া-তদিবেরর (পিরখা খনেনর) ফল মেন করেত পরেতা। িকnt আlাহ
তা’আলা তােদরেক ei dবর্লতা েথেক বঁাচােনার জেনয্ পূবার্ েh iরশাদ করেলনঃ ‘েহ ঈমানদারগণ! আlাহর েসi
aনুgেহর কথা sরণ কেরা, যখন েতামােদর oপর সিmিলত বািহনী ঝঁািপেয় পেড়িছেলা eবং আমরা তােদর oপর pচ
ঝড় বiেয় িদলাম আর eমন ৈসনয্ পাঠালাম, যা েতামরা েদখেত পাoিন’। (আহযাবঃ 9)
বsত iসলামী আেnালেনর aনুবতর্ীেদর জেনয্ erপ ৈনিতক pিশkণi eকাn pেয়াজন। তােদর pিত মুহত
ূ র্ eটা
sরণরাখা আবশয্ক েয, pিতdndী শিk যেতা বেড়াi েহাক না েকন, তারা ধু আlাহর aনুgেহর oপরi ভরসা করেব
eবং তঁােকi সমs কােজর িনয়ামক মেন কের dীন-iসলােমর জেনয্ সবর্াtক েচ া চািলেয় েযেত থাকেব।

ঈমােনর দািব যাচাi
মানুেষর ঈমােনর পরীkা হয় dঃখ-ক o মুিসবেতর সময়। তখন েস িনেজ েযমন িনেজর aবsাটা uপলিb করেত পাের,
েতমিন aপেরo আnাজ করেত পাের েয, ei পেথ েস কেতাখািন aিবচল থাকেত সkম। sাভািবক aবsায় বh েলাক
সmেকর্i eটা aনুমান করা যায় না েয , uেdেশয্র pিত sাভািবক ভালবাসা e জীবন পণ করার সংকেl তারা বাsিবকi
কেতাটা pstত, বরং কখেনা কখেনা তারা িনেজরাi িনেজেদর সmেকর্ eকটা েধাকায় পেড় থােক। িকnt যখন েকােনা
সংকটকাল আেস, তখন আসল o েমকীর পাথর্কয্টা aতয্n সুs হেয় uেঠ। খnক যুd ei কাজিটi কেরেছ। মদীনার
মুসলমানেদর দেল eক িবরাট সংখয্ক মুনািফক o েমকী ঈমানদার ঢুেক পেড়িলেলা। তােদর সিতয্কার পিরচয়টা সাধারণ
মুসলমানেদর সামেন uদঘাটন করার pেয়াজন িছেলা। তাi ei সংকেটর মাধয্েম তােদর মুেখাসিট খেস পড়েলা। kমাগত
পিরখা খনন করা, খানািপনা o আরাম-আেয়শ তয্াগ কের রাত-িদন eকাকার কের েদয়া, eকিট িবরাট বািহনীর মুকািবলার
জেনয্ জীবন হােত িনেয় ৈতরী থাকা, সেবর্াপির কুিড়-বাiশ িদন পযর্n kমাগত ভীিত o শংকার মেধয্ রােতর ঘুম o িদেনর
িব াম হারাম কের েদয়া েকােনা সহজ কাজ িছেলানা। তােদর aেনেকi বরং বলেত লাগেলা : ‘রাসূল আমােদর কােছ
িবজয় o সাহােযয্র oয়াদা কেরিছেলন; িকnt eখন েতা েদখিছ হাoয়া ঘুের যােc। আমরা বুঝেত েপেরিছ, আlাহ o রাসূল
আমােদর কােছ েয oয়াদা কেরিছেলন তা িনছক eকিট েধাকা মাt।’ (আহযাব)। িকছু েলাক আবার নানারকম বাহানা
তালাশ কের িফরিছেলা। তারা আপন ঘর-বািড়র েহফাজেতর বাহানায় ময়দান েথেক সের পড়েলা। পkাnের আlাহর েয
সব বাnাহ সাcা ঈমােনর aিধকারী িছেলা, তারা e aবsায় sতnt ভূিমকা gহণ করেলা। তারা শtr ৈসনয্েদরেক eিগেয়
আসেত েদেখi বলেত লাগেলা : ‘িঠক িঠক eমিন aবsার কথাi আlাহ eবং রাসূল আমােদরেক আেগ জািনেয়িছেলন,
আlাহ o রাসূল েতা eরi oয়াদা কেরিছেলন আমােদর কােছ। আlাহ o রাসূল েতা সতয্ কথাi বেলেছন। ei aবsায়
তােদর েভতর ঈমােনর শিk আেরা বৃিd েপেলা eবং তারা aিধকতর আনুগতয্ o ফমর্াবরদািরর জেনয্ pstত হেলা।’
(আহযাব)

dবর্লতার uৎস-2
জান o মােলর kিতর আশ া হেc মানুেষর সবচাiেত বেড়া dবর্লতা; বরং বলা চেল, সমs dবর্লতার মূল uৎস। আlাহর
সttা o তঁার gণাবলী সmেকর্ iসলাম েয ধরেণর ঈমান আনার দািব জানায়, তােত মূলগতভােব ei আকীদা শািমল
রেয়েছ েয, জীবন-মৃতয্ু , লাভ-kিত iতয্ািদ সবিকছুi আlাহর হােত িনবd। aপর েকােনা শিk মৃতয্ু েক িবলিmত করেত
পাের না। eমিন pতয্য় eবং eমিন ঈমানi হেc শিkর মূল িভিt। ei িভিt যেতাটা dবর্ল হেব, মুসলমােনর pিতিট
কােজ তেতাটা dবর্লতাi pকাশ পােব। তাi ei dবর্লতােক দূর করার জেনয্ সুs ভেব জািনেয় েদয়া হেলাঃ ‘েহ নবী!
তােদরেক বেল িদন েয, েতামরা যিদ মৃতুয্ বা হতয্ার ভেয় পালােত চাo েতা পািলেয় েদখ; erপ পলায়েন েতামােদর
েকােনাi ফায়দা হেব না। তােদরেক আেরা বেল িদন েয, (তারা িচnা কের েদখুব) আlাহ যিদ তােদর েকােনা kিত করার
িসdাn েনন, তাহেল তােদরেক আর েক বঁাচােত পাের? আর যিদ আlাহ িসdাn েনন তােদর েকােনা uপকার করার,
তাহেল তঁােক আর েক pিতেরাধ করেত পাের? (তােদর sরণ রাখা uিচত েয,) আlাহ ছাড়া আর কাuেক না পােব
পৃ েপাষক আর না পােব মদdার।’ (আহযাব : আয়াত 17)

রাসূেলর aনুকরণীয় আদশর্
ei যুd সংkাn আেলাচনার মেধয্i মুসলমানেদরেক e কথা জািনেয় েদয়া হেলা েয, রাসূল (স) -eর জীবন হেc
েতামােদর জেনয্ aনুকরণীয় আদশর্। তেব যারা আlাহ তা’আলার দীদার eবং আিখরােতর pাপয্ পুরsােরর pতয্াশা কের
eবং আlাহেক খুব েবিশ পিরমাণ sরণ কের, e আদশর্ েথেক েকবল তারাi ফায়দা হািসল করেত পাের। e pসে
iসলামপnীেদর মেনাবল বজায় রাখা eবং চরম সংকটকােল তােদর anরেক সুদঢ়ৃ রাখার জেনয্ পূণর্ ৈধযর্-ৈsযর্, কেঠার
সংকl o েখাদা-িনভর্রতার িকছু নমুনা েপশ করা হেলা। যারা আlাহর dীনেক বাsেব কােয়ম কেত icুক eবং e
uেdেশয্i e পেথর agপিথক, েখাদার েসiসব বাnার জেনয্ e নমুনা িকয়ামত পযর্n aনুকরণেযাগয্ হেয় থাকেব। তাi
জীবেনর pিতিট েkেti e নমুনা তােদর সামেন রাখা uিচত। কারণ e-i হেc তােদর জেনয্ pকৃত আেলাকবিতর্কা।

বনু কুরায়জার ংস
iতঃপূেবর্ িববৃত হেয়েছ েয, হযরত (স) মদীনায় আসার পর ihদীেদর িবিভn েগােtর সে চুিk সmাদন কেরন। pথম
িদেক িকছুিদন ihদীরা েস সব চুিkর oপর aটল থাকেলo aতয্l িদেনর মেধয্i তারা েবপেরায়া ভােব চুিk ভ করেত
লাগেলা। eর ফেল তােদর বনু নযীর েগাtেক মদীনার েথেক বিহ ার কের েদয়া হেয়িছেলা; িকnt বনু কুরায়জা আবার
চুিk সmাদন কেরেলা eবং হযরত (স) তােদরেক শািnপূণভ
র্ ােব আপন িকlায় থাকার aনুমিত িদেলন।
িকnt খnক যুেdর সময় ihদী েগাtসমূহ বনু কুরায়জােক মুসলমানেদর িবrেd uিsেয় িদেলা eবং তারাo e যুেd শtr
পেk েযাগদান করেলা। তারা হযরত (স)-eর সে সmািদত চুিkর েকােনাi মযর্াদা রাখেলা না। তাi খnেকর ঘনঘটা
েকেট যাবার পরi হযরত (স) সবর্pথম বনু কুরায়জার pিত দৃি িনবd করেলন eবং তােদরেক e িব াসঘাতকতার জেনয্
যেথািচত শািs েদবার িসdাn িনেলন। তােদর aপরাধ িছেলা বনু নযীেরর aপরােধর েচেয়o মারাtক। েকননা তারা erপ
eক সংকটাবsায় িব াসঘাতকতা করেলা, যখন েগাটা আরব জনেগা ী মুসলমানেদর oপর ঝঁািপেয় পেড়িছেলা eবং দৃশয্ত
তােদর িটেক থাকবার আর েকােনা uপায় িছেলা না। তারা মুসলমানেদর সােথ sতঃpবৃt হেয় চুিk িনমর্মভােব লংঘন কের
তারা মুসলমানেদর নাsানাবুদ করার uেdেশয্ শtrেদর সে হাত িমলােলা। eভােব িনেজেদর আচরণ dারাi বনু কুরাiয়জা
eটা pমাণ কের িদেয়িছেলা েয, তারা মুসলমানেদতর পেk pকাশয্ শtrর েচেয়o েবিশ মারাtক ।
তাi যুেdর পর হযরত (স) তােদর িকlা aবেরাধ করেলন। aবেরাধ pায় eক মাসকাল aবয্াহত থাকেলা। aবেশেষষ
বাধয্ হেয় তারা আtসমপর্ণ করেলা। aতঃপর তােদর ধমর্gn তoরােতর িবিধ মুতােবক ei মেমর্ ফয়সালা করা হেলা েয,
তােদর সমs যুেdাপেযাগী েলাকেক হতয্া করা হেব eবং বাকী েলাকেদর বnী কের রাখা হেব। eছাড়া তােদর সমs
মালপt বােজয়াp করা হেব। ei ফয়সালা aনুসাের pায় চারশ েলাকেক হতয্া করা হেলা। eর মেধয্ eকজন মিহলাo
িছেলা। তার aপরাধ িছেলা ei েয, েস িকlার pাচীেরর oপর েথেক পাথর েফেল eকজন মুসলমানেক হতয্া কেরিছেলা।

hদাiিবয়া সিnর পটভূিম
কা’বা িছেলা iসলােমর মূল েকnd। eিট আlাহর িনেদর্মানুkেম হযরত iবরাহীম (আ) o তঁার পুt হযরত iসমাঈল (আ)
িনমর্াণ কেরিছেলন। মুসলমানরা iসলােমর ei েকndsল েথেক েবেরাবার পর ছয়িট বছর aিতkাn হেয়িছেলা। পরn hj
iসলােমর aনয্তম েমৗল sm হoয়া সেtto তারা eিট পালন করেত পারিছেলা না। তাi কা’বা শরীফ িজয়ারত o হj
uদযাপন করার জেনয্ মুসলমানেদর মেন তীb বাসনা জাগেলা।

কা’বা িজয়ারেতর জেনয্ সফর
আরবরা সাধারণত তামাম বছরবয্াপী যুেd েমেত থাকেতা। িকnt হj uপলেk েলােকরা যােত শািnপূণভ
র্ ােব কা’বা পযর্n
যাতায়াত করেত eবং িনি েn আlাহর ঘেরর িজয়ারত সmn করেত পাের, eজেনয্ চার মাসকাল তারা যুd বn রাখেতা।
ষ িহজরীর িজলকদ মােস হযরত (স) কা’বা িজয়ারেতর িসdাn িনেলন। eেহন েসৗভাগয্ লােভর জেনয্ বh আনসার o
মুহািজর pতীkা করিছেলা। তাi েচৗd শ’ মুসলমান হযরত (স)-eর সহগামী হেলন। যুল hলায়ফা নামক sােন েপঁৗেছ
তঁারা কুরবানীর pাথিমক রীিতসমূহ পালন করেলন। eভােব সবাiেক জািনেয় েদয়া হেলা েয, মুসলমানেদর uেdশয্ ধু
কা’বা শরীফ িজয়ারত করা, েকােনাrপ যুd বা আkমেণর aিভসিn েনi। তবুo কুরাiশেদর aিভpায় েজেন আসবার
জেনয্ হযরত (স) eক বয্িkেক মkায় েpরণ করেলন। েস ei মেমর্ খবর িনেয় eেলা েয, কুরাiশরা সমs েগাtেক
eকিtত কের মুহাmদ (স)-eর মkায় pেবশেক বাধা েদয়ার িসdাn িনেয়েছ। eমন িক, তারা মkার বাiের eক জায়গায়
ৈসনয্ সমােবশ করেতo r কেরেছ eবং মুকািবলার জেনয্ সmূণর্ ৈতির হেয় আেছ।

কুরাiশেদর সে আেলাচনা
ei সংবাদ জানার পরo হযরত (স) সামেন agসর হেলন eবং hদাiিবয়া নামক sােন েপঁৗেছ যাtা িবরিত করেলন। e
জায়গািট মkা েথেক eক মি ল দূের aবিsত।45 eখানকার েখাজায়া েগােtর pধান হযরত (স)-eর েখদমেত হািযর
হেয় বলেলা : ‘কুরাiশরা লড়াiেয়র জেনয্ pstিত িনেয়েছ। তারা আপনােক মkায় pেবশ করেত েদেব না।’ হযরত (স)
বলেলন : ‘তােদরেক িগেয় বেলা েয, আমরা ধু হেjর িনয়য্ােত eেসিছ, লড়াi করার জনয্ নয়। কােজi আমােদরেক
কা’বা শরীফ তাoয়াফ o িজয়ারত করার সুেযাগ েদয়া uিচত।’ কুরাiশেদর কােছ যখন ei পয়গাম িগেয় েপঁৗছেলা, তখন
িকছু d pকৃিতর েলাক বেল uঠেলা : ‘মুহাmেদর পয়গাম েশানার েকােনা pেয়াজন আমােদর েনi।’ িকnt িচnাশীল
েলাকেদর েভতর েথেক oরoয়া নামক eক বয্িk বলেলা : ‘না, েতামরা আমার uপর িনভর্র কেরা; আিম িগেয় মুহাmদ
(স)-eর সে কথা বলিছ।’
oরoয়া হযরত (স)-eর েখদমেত হািযর হেলা বেট, িকnt েকােনা িবষেয়i মীমাংসা হেলা না। iেতামেধয্ কুরাiশরা
মুসলমানেদর oপর হামলা করার জেনয্ eকিট kুd বািহনী েpরণ করেলা eবং তারা মুসলমানেদর হােত বnীo হেলা;
িকnt হযরত (স) তঁার sভাবসুলভ কrণার বেল তােদরেক kমা কের িদেলন eবং তােদরেক মুিk েদয়া হেলা। eর পর
সিnর আেলাচনা চালােনার জেনয্ হযরত uসমান (রা) মkায় চেল েগেলন; িকnt কুরাiশরা মুসলমানেদরেক কা’বা
িজয়ারত করার সুেযাগ িদেত িকছুেতi রাযী হেলা না; বর তারা হযরত uসমান (রা)-েক আটক কের রাখেলা।

িরযoয়ােনর শপথ
ei পযর্ােয় মুসলমানেদর কােছ ei মেমর্ সংবাদ েপঁৗছেলা েয, হযরত uসমান (রা) িনহত হেয়েছন। ei খবর
মুসলমানেদরেক সাংঘািতকভােব aিsর কের তুলেলা। হযরত (স) খবরিট েন বলেলন : ‘আমােদরেক aবশয্i uসমান
(সা)-eর রেkর বদলা িনেত হেব।’ eকথা বেলi িতিন eকিট বাবলা গােছর নীেচ বেস পড়েলন। িতিন সাহাবীেদর কাছ
েথেক ei মেমর্ শপথ gহণ করেলন : ‘আমরা ংস হেয় যােবা, তবু লড়াi েথেক িপছু হটেবা না। কুরাiশেদর কাছ েথেক
আমরা হযরত uসমান (রা)-eর রেkর বদলা েনেবাi।’ ei দৃঢ় pিতjা মুসলমানেদর মেধয্ eক আ যর্ udীপনার সৃি
করেলা। তারা শাহাদােতর েpরণায় udীp হেয় কািফরেদর কাছ েথেক pিতেশাধ gহেণর জেনয্ pstত হেলন। eরi নাম
হেc ‘িরযoয়ােনর শপথ’। কুরআন পােকo ei শপেথর কথা uেlখ করা হেয়েছ। েস সব ভাগয্বান বয্িk e সময় হযরত
(স)-eর পিবt হােত হাত েরেখ শপথ gহণ কেরিছেলন, আlাহ তা’আলা তঁােদরেক পুরsৃত করার কথা বেলেছন।

hদাiিবয়া সিnর শতর্াবলী
মুসলমানেদর ei uৎসাহ-udীপনার কথা কুরাiশেদর কােছo িগেয় েপঁৗছেলা। েসi সে e-o জানা েগেলা েয, হযরত
uসমান (রা)-eর হতয্ার খবর সmূণর্ াn। ei পিরিsিতেত কুরাiশরা সিn করেত pstত হেলা eবং e সmেকর্
আেলাচনা করার জেনয্ সুহাiল িবn আমরেক দূত বািনেয় পাঠােলা। তার সে দীঘর্ সময়বয্াপী আেলাচনা হেলা eবং েশষ
পযর্n সিnর শতর্াবলী িsিরকৃত হেলা। সিnপt েলখার জেনয্ হযরত আলী (রা)-েক ডাকা হেলা। সিnপেt যখন েলখা হেলা
‘ei সিn আlাহর রাসূল মুহাmদ (স)-eর তরফ েথেক তখন কুরাiশ pিতিনিধ সুহাiল pিতবাদ জািনেয় বলেলা :
‘আlাহর রাসূল’ কথািট েলখা যােব না; e বয্াপাের আমােদর আপিt আেছ।’ eকথায় সাহাবীেদর মেধয্ pচn েkােভর
সৃি হেলা। সিnপt েলখক হযরত আলী (রা) িকছুেতi eটা মানেত রাযী হেলন না। িকnt হযরত (স) নানািদক িবেবচনা
কের সুহাiেলর দািব েমেন িনেলন eবং িনেজর পিবt হােত ‘আlাহর রাসূল’ কথািট েকেট িদেয় বলেলন : ‘েতামরা না
মােনা, তােত িক? িকnt েখাদার কসম, আিম তঁার রাসূল।’ eরপর িনেmাk শতর্াবলীর িভিtেত সিn-চুিk sাkিরত হেলাঃ
1. মুসলমানরা e বছর হj না কেরi িফের যােব।
2. তারা আগামী বছর আসেব eবং মাt িতন িদন েথেক চেল যােব।
3. েকu astপািত িনেয় আসেব না। ধু তেলায়ার সে রাখেত পারেব: িকnt তাo েকাষবd থাকেব, বাiের েবর করা যােব
না।
4. মkায় েস সব মুসলমান aবিশ রেয়েছ, তােদর কাuেক সে িনেয় েযেত পারেব না। আর েকােনা মুসলমান মkায়
িফের আসেত চাiেল তােকo বাধা েদয়া যােব না।
5. কািফর বা মুসলমানেদর মধয্ েথেক েকu মদীনায় েগেল তােক েফরত পাঠােত হেব। িকnt েকােনা মুসলমান মkায়
েগেল তােক েফরত েদয়া হেব না।
6. আরেবর েগাtgেলা মুসলমান বা কািফর েয েকােনা পেkর সােথ সিnচুিk সmাদন করেত পারেব।
7. e সিn-চুিk দশ বছরকাল বহাল থাকেব।
দৃশয্ত ei শতর্াবলী িছেলা মুসলমানেদর sাথর্ িবেরাধী আর মুসলমানরা েয চােপ পেড়i e সিn কেরিছেলা, তাo েবশ
েবাঝা যািcেলা।

হযরত আবু জাnােলর ঘটনা
সিnপt যখন িলিখত হিcেলা, িঠক েসi মুহেূ তর্ ঘটনাচেk সুহাiেলর পুt হযরত আবু জাnাল (সা) মkা েথেক পািলেয়
েসখােন eেস uপিsত হেলন। িতিন শৃংখিলত aবsায় মুসলমানেদর সামেন eেস hমিড় েখেয় পড়েলন eবং সবাiেক
িনেজর dগর্িতর কথা েশানােলন। তঁােক iসলাম gহেণর aপরােধ িক িক ধরেণর শািs েদয়া হেয়েছ, তা-o সিবsাের খুেল
বলেলন। aবেশেষ িতিন হযরত (স)-eর কােছ আেবদন জানােলন : ‘hযুর আমােক কািফরেদর কবল েথেকেক মুk কের
আপনার সে িনেয় চলুন ।’ eকথা েন সুহাiল বেল uঠেলা : ‘েদখুন, সিnর শতর্ িনেয় েযেত পােরন না।’ eটা িছেলা
বাsিবকi eক নাজুক সময়। কারণ, আবু জাnাল iসলাম gহণ কের িনযর্াতন েভাগ করিছেলন eবং বারবার ফিরয়াদ
জানািcেলন : ‘েহ মুসিলম ভাiগণ! েতামরা িক আমােক আবার কািফরেদর হােত তুেল িদেত চাo?’ সমs মুসলমান ei
পিরিsিতেত aতয্n aিsর হেয় uঠেলা। হযরত uমর (রা) েতা রাসূলুlাহ (স)-েক e পযর্n বলেলন েয, ‘আপিন যখন
আlাহর সতয্ নবী, তখন আর আমরা e aপমান েকন সiব? হযরত (স) তােক বলেলন : ‘আিম েখাদার পয়গাmর, তঁার
hকুেমর নাফরমানী আিম করেত পািরন না। েখাদা-i আমায় সাহাযয্ করেবন।’
েমাটকথা, সিn-চুিk সmািদত হেলা। সিnর শতর্ মুতােবক আবু জাnালেক িফের েযেত হেলা। eভােব iসলােমর পেথ
জীবন uৎসগর্কারীরা রাসূেলর আনুগেতয্র eক কিঠন পরীkায় utীণর্ হেলন। eকিদেক িছেলা দৃশয্ত iসলােমর aবমাননা
o হযরত আবু জাnােলর েশাচনীয় dগর্িত আর aনয্িদেক িছেলা রাসূলুlাহ (স) -eর িনরংকুশ আনুগেতয্র p ।
হযরত (স) আবু জাnালেক বলেলন : ‘আবু জাnাল! ৈধযয্ o সংযেমর সােথ কাজ কেরা। েখাদা েতামার eবং aনয্ানয্
মজলুেমর জেনয্ েকােনা রাsা েবর কের িদেবনi। সিn-চুিk সmn হেয় েগেছ। কােজi আমরা তােদর তােদর সােথ
িব াসভ করেত পাির না।’ তাi আবু জাnালেক েসi শৃংখিলত aবsায়i িফের েযেত হেলা।

hদাiিবয়া সিnর pভাব
সিn-চুিk সmািদত হবার পর হযরত (স) েসখােনi কুরবানী করার জেনয্ েলাকেদরেক hকুম িদেলন। সবর্pথম িতিন
িনেজi কুরবানী করেলন। সিn চুিk সmাদেনর পর হযরত (স) িতন িদন েসখােন aবsান করেলন। িফরবার পেথ সূরা
ফাতাহ নািযল হেলা। তােত ei সিnর pিত iি ত কের eেত ‘ফাতhম মুবীন’ বা সুs িবজয় বেল aিভিহত করা হেলা।
েয সিn-চুিk মুসলমানরা চােপ পেড় সmাদন করেলা, তােক আবার ‘সুs িবজয়’ বেল আখয্া েদয়া দৃশয্ত eকিট
েবখাpা বয্াপার িছেলা। িকnt পরবতর্ী ঘটনাpবাহ s ত pমাণ কের িদেলা েয, iসলােমর iিতহােস hদাiবয়ার সিn িছেলা
eকিট িবরাট িবজেয়র সূচনা মাt। eর িবsৃত িববরণ হেc িনmrপ :
eতিদন মুসলমান o কািফরেদর মেধয্ পুেরাপুির eকটা যুdংেদহী aবsা িবরাজ করিছেলা। uভয় পেkর মেধয্ পারsিরক
েমলােমশার েকােনাi সুেযাগ িছেলা না। ei সিn-চু◌িk
্ েসi চরম aবsার aবসান ঘিটেয় rd dয়ার খুেল িদেলা।
eরপর মুসলমান o aমুসলমানরা িনবর্ােধ মদীনায় আসেত লাগেলা। eভােব তারা ei নতুন iসলামী সংগঠেনর
েলাকেদরেক aিত িনকট েথেক েদখার o জানার সুেযাগ েপেলা। eর পিরণিতেত তারা িবsয়কর রকেম pভািবত হেত
লাগেলা। েয সব েলােকর িবrেd তােদর মেন েkাধ o িবেdষ পু ীভূত হেয়িছেলা, তােদরেক তারা ৈনিতক চিরt, আচারবয্বহার o sভাব-pকৃিতর িদক িদেয় আপন েলাকেদর েচেয় aেনক েবিশ unত মােনর েদখেত েপেলা। তারা আেরা pতয্k
করেলা, আlাহর েয সব বাnাহর িবrেd তারা eিdন যুdংেদহী মেনাভাব েপাষণ কের আসেছ, তােদর মেন েকােন ঘৃণা
বা শtrতা েনi; বরং তােদর যা িকছুi ঘৃণা, তা ধু িব াস o গলদ আচার-পdিতর িবrেd। তারা (মুসলমানরা) যা িকছুi
বেল,তার pিতিট কথা সহানুভূিত o মানিবক ভাবধারায় পিরপূণ।র্ eেতা যুd-িবgহ সেtto তারা িবrdবাদীেদর সে
সহানুভূিত সদাচরেণর েবলায় েকােনা trিট কের না।
পরn erপ েমলােমশার ফেল iসলাম সmেকর্ aমুসিলমেদর সেnহ o আপিtgেলা সmেকর্ সরাসির আেলাচনা করাo
pচুর সুেযাগ হেলা। eেত কের iসলাম সmেকর্ aমুসিলমরা কেতাখািন াn ধারণায় িনমিjত িছেলা, তা তারা মেমর্ মেমর্
uপলিb করেত পারেলা। েমাটকথা, ei পিরিsিত eমিন eক আবহাoয়ার সৃি করেলা েয, aমুসিলমেদর hদয়
sভাবতঃi iসলােমর pিত আকৃ হেত লাগেলা। eর ফেল সিnর-চুিkর মাt েদড়-di বছেরর মেধয্ eেতা েলাক iসলাম
gহণ করেলা েয, iতঃপূেবর্ কখেনা তা ঘেটিন। eরi মেধয্ কুরাiশেদর কিতপয় নামজাদা সদর্ার o েযাdা iসলােমর pিত
আকৃ হেলা eবং aমুসিলমেদর সােথ সmকর্েcদ কের মুসলমানেদর সে হাত িমলােলা। হযরত খািলদ িবn aিলদ (রা)
eবং হযরত আমর িবn আস (রা) e সময়i iসলাম gহণ করেলন। eর ফেল iসলােমর pভাব-বলয় eেতাটা িবsৃত
হেলা eবং তার শিko eেতাটা pচ rপ পিরgহ করেলা েয, পুরেনা জািহিলয়াত s ত মৃতুয্-লkণ েদখেত লাগেলা।
কািফর েনতৃবn
ৃ ei পিরিsিত aনুধাবণ কের aতয্n শি ত হেয় uঠেলা। তারা s ত বুঝেত পারেলা, iসলােমর
মুকািবলায় তােদর পরাজয় aবশয্mাবী। তাi aনিতিবলেm সিn-চুিk েভেঙ েদয়ার eবং eর kমবধর্মান সয়লাবেক
pিতেরাধ করার জেনয্ আর eকবার iসলামী আেnালেনর সােথ ভাগয্ পরীkায় aবতীণর্ হoয়া ছাড়া আর েকােনা িবকl
পথ তারা খুেঁ জ েপেলা না। ei চুিk ভে র কথা পের মkা িবজয় pসে আেলািচত হেব।

সmাটেদর নােম পtাবলী
hদাiিবয়ার সিnর ফেল িকছুটা িনি n হেয় হযরত (স) iসলােমর দাoয়াত pচােরর pিত মেনািনেবশ করেলন। eকিদন
িতিন সাহাবীেদর uেdেশয্ বলেলন : ‘েহ জনম লী! আlাহ তা’আলা আমােক তামাম dিনয়ার জেনয্ রহমত srপ
পািঠেয়েছন (আমার বাণী সারা dিনয়ার জেনয্ pেযাজয্ eবং eটা সবার জেনয্ রহমত srপ)। েদেখা, ঈসার হাoয়ারীেদর
(স ী-সাথী) নয্ায় েতামরা মতাৈনকয্ কেরা না। যাo, আমার পk েথেক সবার কােছ সেতয্র আহবান েপঁৗিছেয় দাo।’
e সময়, aথর্াৎ ষ িহজরীর েশষ িকংবা সpম িহজরীর rেত িতিন বেড়া বেড়া রাজা-বাদশার নােম আমntণ-পt
েলেখন।46 eসব পt িনেয় িবনn সাহাবীেক িবিভn েদেশ পাঠােনা হয়। iিতহােস েয সব আমntণ-পেtর কথা uেlিখত
হেয়েছ, তার কেয়কিট িনmrপঃ
1. েরাম সmাট (কাiসার) িহরািkয়ােসর নােম পt - oিহয়া কালবী (রা) িনেয় যান।
2. পারসয্ সmাট (িকসরা) খসr পারেভেজর নােম পt-হযরত আবdlাহ িবn খাজাফা সাহমী (রা) িনেয় যান।
3. িমশেরর শাসক আজীেজর নােম পt-হযরত হািতম িবn আবী বালতায়া (রা) িনেয় যান।
4. আিবিসিনয়ার সmাট নাjাশীর নােম পt- হযরত uমর িবn uমাiয়া (রা) িনেয় যান।47

েরাম সmােটর নােম
েরাম সmােটর কােছ েয পt েpিরত হয়, তা িনmrপঃ

‘িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম। আlাহর বাnাহ eবং তঁার রাসূল মুহাmেদর পk েথেক েরােমর pধান শাসক
িহরািkয়ােসর নােম।

‘েয বয্িk সতয্াপথ (েহদােয়ত) aনুসরণ কের, তার pিত শািn বিষর্ত েহাক। aতঃপর আিম েতামােক iসলােমর িদেক
আহবান জানািc।’

‘আlাহ তা’আলার আনুগতয্ o ফমর্াবদর্ারী কবুল কেরা, তুিম শািnেত থাকেব। আlাহ েতামােক িdgণ pিতফল দান
করেবন। িকnt তুিম যিদ আlাহর ফমর্বদর্ারী েথেক িবমুখ হo তাহেল েতামার েদশবাসীর (aপরােধর) জেনয্ তুিম দায়ী
হেব। (কারণ েতামার asীকৃিতর কারেণi তােদর কােছ iসলােমর কােছ iসলােমর দাoয়াত েপঁৗছেত পারেব না।’

‘েহ আহিল িকতাব ! eেসা eমন eকিট কথার িদেক, যা আমােদর o েতামােদর মেধয্ সমান; তা ei েয, আমরা আlাহ
ছাড়া আর কােরা বেnগী করেবা না, তঁার সে কাuেক শরীক করেবা না eবং আমােদর মেধয্o েকu আlাহ ছাড়া aনয্
কাuেক িনেজর pভু বানােবা না। িকnt েতামরা যিদ e কথা মানেত asীকৃত হo, তাহেল (আমরা s ত বেল িদিc েয,)
েতামরা সাkী থাক, আমরা মুসিলম (aথর্াৎ আমরা ধু েখাদারi আনুগতয্ o বেnগী কের যােব।’

আবু সুিফয়ােনর সােথ কথাবাতর্া
হযরত oিহয়া কালবী (রা) ei পtgিল বসরায় aবsানরত কাiসােরর pিতিনিধ হাির গাsসালীর িনকট েপঁৗিছেয় িদেলন।
গাsসালী তখন কাiসােরর aধীেন িসিরয়া শাসন করেতা। েস পtখািন কাiসােরর কােছ পািঠেয় িদেলা। কাiসাস পt
েপেয়i আরেবর েকােনা aিধবাসীেক তঁার কােছ পািঠেয় েদবার িনেদর্শ িদেলন। ঐ সময় বািণজয্ uপলেk আবু সুিফয়ান
uk eলাকায় aবsান করিছেলা। কাiসােরর কমর্চারীরা তােকi দরবাের uপিsত করেলা। তার সে কাiসােরর িনmrপ
কথাবাতর্া হেলা :

কাiসার ; নবুয়য্ােতর দািবদার েলাকিটর খাnান িকrপ?
আবু সুিফ : েস শরীফ খাnােনর েলাক।
কাiসার : e খাnােনর েকu আর েকu নবুয়য্েতর দািব কেরিছেলা?
আবু সুিফ : কkেনা নয়।
কাiসার : ei খাnােন েকu কখেনা বাদশাহ িছেলা িক?
আবু সুিফ : না।
কাiসার : যারা নতুন ধমর্ gহণ কেরেছ, তারা িক গরীব না ধনবান?
আবু সুিফ : গরীব ে ণীর েলাক।
কাiসার : তার aনুগামীর সংখয্া বাড়েছ না hাস পােcঃ
আবু সুিফ : kমশ েবেড় চেলেছ।
কাiসার : েতামরা িক তােক কখেনা িমথয্া বলেত েদেখেছা?
আবু সুিফ : কkেনা নয়।
কাiসার : েস িক চুিk o pিতrিত ভ কের থােক?
আবু সুিফ : e পযর্n েস েকােনা চুিk o pিতrিত ভ কেরিন। তেব তার সােথ eকিট নতুন চুিk (hদাiিবয়া সিn)
সmািদত হেয়েছ। eখন েস চুিkর uপর aটল থােক িকনা , েদখা যােব।
কাiসার : েতামরা তার সে কখেনা যুd কেরেছা?
আবু সুিফ : হঁয্া, কেরিছ।
কাiসার : যুেdর ফলাফল িক হেয়েছ?
আবু সুিফ : কখেনা আমরা িজেতিছ, কখেনা তার জয় হেয়েছ।
কাiসার : েস েলাকেদর িক িশkা িদেয় থােক?
আবু সুিফ : েস বেল, েকবল eক েখাদার bেnগী কেরা। aপর কাuেক তার সে শরীক কেরা না। নামায পেড়া। পুতপিবt থােকা। সতয্ কথা বেলা। eেক aপেরর pিত দয়া o aনুgহ pদশর্ন কেরা iতয্ািদ।
ei কথাবাতর্ার পর কাiসার বলেলাঃ ‘পয়গাmর হােমশাi ভােলা খাnােন জngহণ কেরন। যিদ e েলাকিটর খাnােনর
pভাব বেল িবেবচনা করা েযেতা-বলা েযেতা, রাজেtর িলpায়i হয়েতা েস ei েকৗশল aবলmন কেরেছ। িকnt বয্াপারিট
তা নয়। আর যখন pমািণত হেয়েছ েয, েলাকেদর বয্াপাের েস কখেনা িমথয্া কথা বেলিন, তখন েস েখাদার বয্াপাের eেতা
বড় িমথয্া খাড়া কেরেছ (েয েখাদা তঁােক রাসূল বািনেয় পািঠেয়েছন), eটা িক কের বলা যায়? তাছাড়া পয়গাmরেদর pথম
িদককার aনুসারীরা sভাবতঃi গরীব ে ণীর েলাক হেয় থােক। সতয্ ধমর্o হােমশা বৃিd েপেত থােক। পরn e-o সতয্ েয,
পয়গাmররা কখেনা কাuেক েধঁাকা েদন না, কােরা সে েফেরববাজীo কেরন না। সেবর্াপির, েতামরা eo বলেছা েয, েস
নামায-েরাযা, পাক-পিবtতা, েখাদা-িনভর্রতা iতয্ািদর uপেদশ িদেয় থােক। e সব যিদ সতয্ হয়, তাহেল তঁার আিধপতয্
eকিদন িনি ত rেপ আমার রাজতয্ পযর্n েপঁৗছেবi। আিম জানতাম েয, eকজন পয়গাmর আসেবন; িকnt িতিন েয
আরেবi জn েনেবন, eটা আমার ধারণা িছেলা না। আিম যিদ েসখােন েযেত পারতাম েতা িনেজi তঁার পা ধুেয় িদতাম।’
কাiসােরর eসব aিভমত েন তঁার দরবােরর পাdী o আেলমরা ভীষণ খাpা হেলা। eমন িক তঁার িবrেd িবেdােহর
আশংকা পযর্n েদখা িদেলা। ei আশংকার ফেলi কাiসােরর hদেয় েয সেতয্র আেলা jেল uেঠিছেলা, তা আবার িনেভ
েগেলা। বাsিবকi সতয্েক gহণ করার পেথ ধন-মাল o kমতার েমাহi সবেচেয় বেড়া pিতবnক হেয় দঁাড়ায়।

পারসয্ সmােটর নােম
পারসয্ সmাট খসr পারেভেজর নােম িনেmাk পt েলখা হেলা :
‘িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম। আlাহর রাসূল মুহাmেদর তরফ েথেক পারেসয্র pধান শাসক িকসরা সমীেপ।
‘েয বয্িk সতয্পথ (েহদােয়ত) aনুসরণ কের, আlাহ o তঁার রাসূেলর pিত ঈমান েপাষণ কের eবং ei সাkয্ েদয় েয,
আlাহ ছাড়া আর েকােনা মাবুদ েনi, তার pিত শািn বিষর্ত েহাক। আিম সমs মানুেষর জেনয্ আlাহর তরফ েথেক
েpিরত পয়গাmর, েযেনা pেতয্ক জীিবত বয্িkেক (আlাহর নাফরমানীর) মn পিরণিত সmেকর্ সতকর্ করেত পাির। তুিমo
আlাহর আনুগতয্ o ফমর্াবদর্ারী কবুল কেরা। েতামার pিত শািn বিষর্ত হেব। নেচত aিgপূজকেদর পােপর জেনয্ তুিম
দায়ী হেব।’
খসr পারেভজ িছেলা pবল pতাবািnত সmাট। তার কােছ pথম েখাদার নাম, তারপর পt-েpরেকর নাম eবং তারপর
সmােটর নাম েলখা, তাo আবার িনতাn সাদািসধা ভােব,তdপির দরবাের pচিলত কায়দা-কানুন, িলখন-পdিত o সেmাধন
রীিতর ছাপ পযর্n েনi- পt েলখার e ধরণটাi িছেলা aসহয্। খসr পারেভজ ei পt েদেখ েতেল-েবgেন jেল uঠেলা
eবং বলেলা : ‘আমার েগালাম হেয় আমায় eমিনভােব পt েলখার sধর্া! eকথা বেলi েস পtখািন িছঁেড় টুকেরা টুকেরা
কের েফলেলা eবং ei নবুয়য্ােতর দািবদারেক aিবলেm েgফতার কের তার সামেন হািযর করার জেনয্ তার iেয়েমনস'
গভনর্রেক িনেদর্শ পাঠােলা।48
iেয়েমেনর গভনর্র হযরত (স)-েক েডেক েনবার জেনয্ তঁার েখদমেত dজন কমর্চারী পািঠেয় িদেলা। eরi মেধয্ খসr
পারেভেজর পুt তােক হতয্া কের িনেজi িসংহাসন দখল কের বসেলা। গভনর্র কতৃক
র্ েpিরত কমর্চারীdয় যখন হযরত
(স)-eর েখদমেত েপঁৗছেলা,তখর e সmেকর্ তারা িকছুেতi aবিহত িছেলা না। হযরত (স) আlাহর িনেদর্শkেম e কথা
জানেত পারেলন। িতিন কমর্চারীdয়েক e ঘটনা aবিহত কের বলেলন : “েতামরা িফের যাo eবং গভনর্রেক িগেয় বেলা,
iসলােমর কতৃর্t শীগগীরi খসr পারেভেজর রাজধানী পযর্n েপঁৗছেব।’ কমর্চারীdয় iেয়েমেন িফের িগেয় জানেত
পারেলা, খসr পারেভজ সতয্ সতয্i িনহত হেয়েছ।

আিবিসিনয়ার নাjাশী o িমসেরর আজীেজর নােম
আিবিসিনয়ার বাদশাহ নাjাশীর কােছo pায় aনুrপ িবষয়-সmিলত পt েpরণ করা হেলা। তার জবােব িতিন িলখেলন :
‘আিম সাkয্ িদিc েয, আপিন েখাদার সাcা পয়গাmর।’ নাjাশী হযরত জাফেরর হােত iসলাম gহণ কেরিছেলন, eকথা
iতঃপূেবর্ ‘আিবিসিনয়ায় িহজরত’ pসে আেলািচত হেয়েছ।
িমশেরর আজীজ যিদo িচিঠ পেড় iসলাম gহণ কেরন িন।, িকnt িতিন পt-বাহকেক খুব সmান কেরন eবং uপেঢৗকন
িদেয় েফরত পাঠান।

iসলামী রাে র িsিতশীলতা
মদীনা েথেক বনু নযীর েগােtর েলাকেদরেক বিহsৃত করার পর তারা খায়বের eেস বসিত sাপন করেলা। খায়বর মদীনা
মুনাoয়ারা েথেক pায় d’শ মাiল ut-পি েম aবিsত। eখােন ihদীরা কেয়কিট বেড়া সুদৃঢ় িকlা িনমর্াণ কেরিছেলা।
খায়বর তখন iসলামী আেnালেনর িবrdতার সবচাiেত বেড়া েকnd eবং iসলােমর পেk eকিট sায়ী িবপেদ পিরণিত
হেয়িছেলা। খnক যুেdর সময় মদীনার oপর েয pচ হামলা চালান হেয়িছেলা, তার মূল কারণ িছেলা ei খায়বেরর
ihদীরাi। েসi চkাn বয্থর্ক হবার পর িভnতর পnায় iসলামী আেnালেনর মূেলাৎপাটেনর জেনয্ তারা kমাগত ষড়যnt
পাকােত লাগােলা। ei uেdেশয্ তারা আরেবর িবিভn েগাt িবেশষত কুরাiশেদর সে আঁতাত sাপন েতা করেলাi, েসi
সে মদীনার মুনািফকেদরo usােত র করেলা। তােদরেক ei মেমর্ বুঝােনা হেলা েয, তারা যিদ মুসলমানেদর েভতের
েথেক eেদর িশকড় কাটেত থােক, তাহেল বাiেরর িবrdবাদীেদর পেk iসলামেক িচরতের িমিটেয় েদয়া সহজতর হেব।
ihদীেদর ei সব চkােnর খবর হযরত (স)-eর কােছo যথারীিত েপঁৗছেত লাগেলা। িতিন ihদীেদরেক e জঘনয্
তৎপরতা েথেক িবরত হেলা না। eমন িক তারা িবিভn েগােtর কাছ ei মেমর্ psাব পাঠােলা েয, ‘আমােদর সে িমেল
যিদ েতামরা মদীনার oপর হামলা কেরা, তাহেল েতামােদরেক sায়ীভােব আপন েখজুর বাগােনর aেধর্ক ফসল িদেত
থাকেবা।’ েমাটকথা, ihদীেদর চkােnর ফেল বh েগােtর মন-মানস পিরবিতর্ত হেলা eবং তারা eকেযােগ মদীনার oপর
হামলা করার বয্াপের ঐকয্মেতয্ েপঁৗছেলা।

আkমণাtক যুd
e যাবত মুসলমানরা যুd কের আসেছ ধু আtরkার খািতের। dশমনরা তােদরেক খতম করার জেনয্ হামলা চািলেয়েছ
আর তঁারা আtরkার জেনয্ ast হােত িনেয়েছন। aতঃপর আlাহ তা’আলার সাহাযয্ তঁােদর সে যুk হেয়েছ
eবংdশমনরা aপমািনত o লাি ত হেয় পলায়ন কেরেছ। িকnt ei sের eেস aবsার গিত aনয্িদেক েমাড় িনেলা। কুফরী
শিkর সুসংহত rপ েনবার আেগi আkমণাtক হামলা চািলেয় তােক খতম কের েদবার pেয়াজন েদখা িদেলা। কারণ
iসলামী আদেশর্র pিত া o িনরাপtার জেনয্ েযমন pিতরkামূলক যুেdt pেয়াজন রেয়ােছ, েতমিন pেয়াজন মেতা
আkমণাtক হামলা করারo দরকার আেছ। iসলাম eকিট পূণর্া জীবন-পdিত o রা বয্বsা। ei জীবন পdিত o রা বয্বsা কােয়ম o তােক িনরাপদ করেত হেল েকবল aন-iসলামী িজেnগী o জীবন িবধােনর aনুপতর্ীেদর হামলা েথেক
আtরkা করাi যেথ নয়; বরং ei জীবন িবধানেক pিতি ত করার পেথ কখেনা কখেনা aনয্ানয্ বািতল জীবন পdিতেক
uৎখাত করার জেনয্ আkমণাtক আঘাত হানারo pেয়াজন হেয় পেড়।
খnক যুেdর পর iসলামী আেnালন ei sেরi pেবশ করেলা। eবার ধু pিতরkামূলক যুdi নয়; বরং eখন
আkমণাtক মেনাভাব িনেয় িবপদাশংকা িচরতের মুেছ েফলারi pেয়াজন েদখা িদেলা। তাi খnক যুেdর সমআিpর পর
হযরত আমরা ধু তার মুকািবলা করেবা, eখন আর eটা চলেব না; বরং eখন আমরা িনেজরাi িগেয় dশমনেদর oপর
হামলা করেবা।49

খায়বর আkমণ
eবার খায়বেরর iহূদীেদর kমবধর্মান িফতনােক কাযর্কর ভােব pিতেরাধ করার সময় eেস পড়েলা! হযরত [স] খায়বেরর
oপর হামলা চালােনার pstিত r কের িদেলন eবং ihদীেদর তরফ েথেক সmাবয্ হামলা pিতেরাধ করার uেdেশয্
মদীনা েথেক যাtা করেলন। eটা সpম িহজরীর মুহাররম মােসর ঘটনা। ei হামলার জেনয্ িতিন েষালশ’ ৈসনয্ সে
িনেলন। eর েভতের মাt d’শ িছেলা a o u ােরাহী, বাকী সব পদািতক।
খায়বের ছয়িট dগর্ eবং তােত িবশ হাজার ihদী ৈসনয্ েমাহােয়ন িছেলা। েসখােন েপঁৗেছ হযরত (স) িনি তrপ জানেত
পারেলন েয, ihদীরা সতয্ সতয্i যুেdর জেনয্ pstত; তারা েকােনা aবsায়i েকােনা সিn-চুিk সmাদন করেত রাযী
নয়। িতিন সাহাবীেদর সামেন িজহাদ সmেকর্ eকিট udীপনাময় ভাষণ pদান করেলন eবং আlাহর dীেনর খািতের
তােদরেক জীবন পণ করার uপেদশ িদেলন। পর িদন িতিন ihদীেদর dগর্gেলা aবেরাধ করেলন। aবেরাধকােল কেয়কিট
খ যুd সংঘিটত হেলা। pায় িবশ িদন aবেরােধর পর আlাহ তা’আলা মুসলমানেদরেক িবজয় দান করেলন। ei যুেd 93

জন ihদী িনহত eবং 15 জন মুসলমান শহীদ হেলন। হযরত আলী (রা)-eর হােত মারহাব নামক ihিদেদর eক িবরাট
পাহেলায়ান িনহত হেলা। ihদীরা তার বীযর্বtার জেনয্ গবর্ করেতা। তার মৃতুয্ তাi e যুেdর eক িবরাট uেlখেযাগয্ ঘটনা
িছেলা।
িবজেয়র পর ihদীগণ আেবদন জানােলা, তােদর কােছ েয সব জিম-জমা রেয়েছ, তা তােদরেকi েছেড় েদয়া হেল
মুসলানেদরেক তারা aেধর্ক ফসল িদেত থাকেব। তােদর ei আেবদন হযরত (স) ম রু করেলন। পরবতর্ী বছরgেলােত
ei ফসল আদােয়র বয্াপের মুসিলম কমর্চারীগণ ihদীেদর সে aতয্n iনসাফপূণর্ বয্বহার pদশর্ন কেরন। তঁারা
ফসলেক d’ভােগ িবভk করেতন eবং কৃষকেদর েয ভাগ icা পছn কের েনবার aিধকার িদেতন। eভােব ফসল
আদােয়র সে সে ihদীেদর anরo তঁারা জয় কের িনেলন।

মুসিলম সমােজর pিশkণ
ohদ যুেdর পর iসলামী আেnালেনর জেনয্ বাiেরর িবপদাশংকা িক পিরমােণ েবেড় িগেয়িছেলা, খnক যুd eবং তার
পরবতর্ী ঘটনাবলী েথেক তা সহেজi আnাজ করা চেল। eিট িছেলা aতয্n সংঘােতর সময়; িকnt তা সেtto iসলামী
আেnালেনর আহবায়ক eকজন েজনােরল িহেসেব েযমন দৃঢ়তার সােথ eসব ঘটনাবলী মুকািবলা করিছেলন, েতমিন
eকজন সুদk ৈনিতক িশkক িহেসেবo িতিন আেnালেনর agেসনােদর জেনয্ যেথািচত pিশkেণর বয্বsা করিছেলন।
িতিন ei নয়া iসলামী সমােজর জেনয্ pােয়াজনীয় আiন-কানুন o িনয়ম-িবিধ িশkা েদয়া হেতা, তা e সমেয় aবতীণর্
dিট grtপূণর্ সূরা aথর্াৎ িনসা o সূরা মােয়দা aধয্য়ন করেলi s ত aনুমান করা যায়।
সূরা িনসা চতুথর্ o প ম িহজরীর িবিভn সমেয় aবতীণর্ সমেয় aবতীণর্ হয়। e সময় নবী করীম (স) ei নতুন iসলামী
সমাজেক পুরেনা জািহলী রীিতনীিত o িবিধ-বয্বsা েথেক মুk কের িকভােব ৈনিতকতা, কৃি -সভয্তা, সামািজক o
aথর্নীিতর নবতর িভিtর oপর দঁাড় কিরেয়িছেলন, e েথেক তা সহেজi আnাজ করা চেল। e সময় আlাহ তা’আলা
মুসলমানেদর বয্িkগত জীবেনর সে সে তােদর সামািজক জীবেনo iসলামী ধারায় ধের েনবার pিkয়া সmেকর্
সুs ভাষায় পথ িনেদর্শ িদেলন। তােদরেক পািরবািরক বয্বsাপনার নীিত বাতলােনা হেলা; িববাহ o তালাক সmেকর্
সুs িনযম-নীিত জািনেয় েদয়া হেলা; নারী-পুrেষর aিধকার-সীমা িনিদর্ কের সমােজর নান trিট-িবচুয্িত দূর করা
হেলা, iয়ািতম, িমসকীন o দিরd েলাকেদর aিধকােরর িনরাপtা িবধােনর জেনয্ তািগদ করা হেলা; সmেদর utরািধকর
সংkান- নীিতভি িনধর্ারণ করা হেলা; পািরবািরক িবেরাধ িন িtর পdিত বাতেল েদয়া হেলা, শরাব পােনর oপর
িনেষধাjা আেরাপ করা হেলা eবং পিবtতা o পিরcnতার িনয়ম-কানুন বেল েদয়া হেলা। eভােব েখাদা o তঁার বাnােদর
সােথ eকজন সৎ েলােকর সmকর্ সmেn মুসলমানেদরেক aবিহত করা হেলা। েসi সে আহিল িকতাবেদর াn আচরণ
o aস ত জীবন যাপন পdিতর সমােলাচনা কের তােদর েদাষ-trিটgেলা সুs rেপ তুেল ধরা হেলা eবং
মুসলমানেদরেক e ধরেণর ািn েথেক েবঁেচ থাকার জেনয্ সতকর্ কের েদয়া হেলা।
বstত iসলামী আেnালেনর e িদকিট aতীব grtপূণর্ eবং eর সংেশাধন ছাড়া বািতেলর মুকািবলায় তার সাফলয্ aজর্ন
কখেনাi সmব নয়। aনয্ কথায়, iসলামী আেnালেনর agেসনােদর ধু বয্িkগত ৈনিতকতার িদক েথেকi
বািতলপnীেদর েচেয় unত হoয়া যেথ নয়; বরং aন-iসলামী সমােজর তুলনায় সবর্িদক েথেক ে eকিট আদশর্
সমােজর দৃ াn sাপন করাo তােদর কতর্বয্। ei লkয্ aজর্েনর জেনয্ েকােনা িবেশষ ধরেণর uেদয্াগ-আেয়াজেনর
pেয়াজন েনi; বরং আেnালেনর agেসনােদর মেধয্ েখাদািনভর্রতা o েখাদােpেমর gণাবলী সৃি হেত থাকেল sভাবতi
erপ ফলাফল pকাশ েপেত থােক। e কারেণi eকজন নবীর সংsারক o িবpবাtক আেnালন aনয্ানয্ সমs
আেnালেনর েচেয় ে t aজর্ন কের থােক। নবী সাধারণ েলাকেদর মেধয্ আদশর্ pচার করার জেনয্ যেতাটা aিsর হেয়
থােকন, তঁার aনুবতর্ীেদর িশkা-দীkা o সংেশাধেনর pিত তার েচেয় aেনক েবিশ মেনােযাগী হেয় থােকন। iসলামী
আেnালেনর ei ৈবিশ য্-িবেশষt সূরা িনসা বkেবয্o pিতভাত হেয়েছ। ei সূরায় ৈনিতকতা, কৃি -সভয্তা, সামািজকতা
iতয্ািদ িবষেয় আiন-কানুন বণর্নার পাশাপািশ দাoয়াত o তাবলীেগর pিতo লkয্ রাখা হেয়েছ eবং মুশিরক o আহিল
িকতাবেদরেক যথারীিত সতয্ dীেনর িদেক আহবান জানােনা হেয়েছ।
সূরা মােয়দা hদাiিবয়া সিnর পর pায় সpম িহজরীেত aবতীণর্ হয়। hদাiিবয়ার সিn-চুিkর পিরেpিkেত মুসলমানরা ঐ
বছর ‘uমরা’ করেত পাের িন। তখন িsর করা হেয়িছেলা েয, হযরত (স) পরবতর্ী বছর কা’বা িজয়ারত করেত আসেবন ।

তাi ঐ সমেয়র পূেবর্ কা’বা িজয়ারত সmেকর্ বh িনয়ম-কানুন বাতেল েদবার pেয়াজন হেলা। e ছাড়া কািফরেদর
বাড়াবািড় সেtto মুসলমানরা sতঃpবৃt হেয় কখেনা যােত সীমালংঘন না কের, েস সmেকর্ তােদরেক সতকর্ কের েদয়া
হেলা।
e সূরািট (সুলা মােয়দা) যখন aবতীণর্ হয়, তখন পযর্n মুসলমানেদর aবsা aেনক বদেল িগেয়িছেলা। ohদ যুেdর
পরবতর্ীকােল মুসলমানরা েয rপ চারিদক িদেয় িবপদ পিরেবি ত হেয় পেড়িছেলা, e সময়টা িঠক েস রকম িছেলা না। e
সময় iসলাম িনেজi eকিট pচ শিkর rপ পিরgহ কেরিছেলা eবং iসলামী রা o যেথ সমpসািরত হেয়িছেলা।
মদীনার চারিদেক েদ-dশ’ মাiেলর মধয্কার সমs িবেরাধী েগােtর শিk e সময় েভেঙ পেড়িছেলা eবং েখাদ মদীনা
েথেক িবপjনক ihদীগণ সমূেল িনি h হেয় িগেয়িছেলা। েকাথাo িকছু aবিশ থাকেল তারাo মদীনা সরকােরর
aধীনতা sীকার কের িনেয়িছেলা। েমাটকথা, e সময় e সতয্ s ত pিতভাত হেয় uঠেলা েয, iসলাম ধু কিতপয়
আকীদা-িব ােসরi সমি নয়, যােক pচিলত ভাষায় ‘ধমর্’ বলা যায় eবং যার সmকর্ েকবল মানুেষর মন-মগেজর সে
বরং iসলাম eকিট পিরপূণর্ জীবন-পdিত, যার সmকর্ মানুেষর মন-মগজ ছাড়াo তার পূণর্ জীবেনর সে ; সমাজ, রা ,
যুd, সিn সব িকছুi তার anভুk
র্ । পরn e সময় মুসলমানরা েবশ শিkশালী হেয় uেঠিছেলা। তারা েয জীবন পdিতেক
(dীন) বুেঝ- েন gহণ কেরিছেলা , তার িভিtেত তারা িনেজরা িনেবর্াধ জীবন যাপন করেত পারিছেলা। বাiেরর aনয্
েকােনা জীবন পdিত বা আiন-কানুন তােদর গিতেরাধ করেত পািছেলা না; বরং তারা ei dীেনর িদেক aনয্ানয্
েলাকেদরেকo আহবান জানােত সমথর্ হিcেলা।
e সময় মুসলমানেদর িনজs eকিট কৃি -সভয্তা গেড় uেঠিছেলা eবং aনয্ানয্ কৃি -সভয্তা েথেক তার ে t pমািণত
হেত লাগেলা। মুসলমানেদর ৈনিতক চিরt, তােদর জীবন যাপন পdিত, তােদর আচার-বয্বহার-eক কথায় তােদর
জীবেনর সমg কাঠােমাi iসলামী নীিতর ছঁােচ ঢালাi হেত লাগেলা। aনয্ানয্ জািতর মুকািবলায় তারা সুs ৈবিশ য্ o
sাতেntয্র aিধকারী হেয় uঠেলা। তােদর িনজs েদoয়ানী o েফৗজদারী আiন pচিলত হেলা; িনজs আদালত o েকাটর্কাচারী বসেলা; েলনেদন o েবচা-েকনার িনজs পdিত চালু হেলা; utরািধকার সmেকর্ eকিট sায়ী িবধান জাির হেলা। e
ছাড়া িববাহ ,তালাক, পদর্া eবং e ধরেনর aনয্ানয্ িবষেয়o তােদর িনজs আiন-কানুন চালু হেলা। eমন িক তােদর uঠাবসা, খানা-িপনা o েমলােমশার িনয়ম-কানুন সmেকর্o সুs পথ-িনেদর্শ েদয়া হেলা।
সূরা মােয়দার হj সংkান- িনয়মাবলী, খাদয্-dেবয্ হারাম-হালােলর বাচ-িবচার, aযু-েগাসল o তায়াmুেমর িনয়মাবলী,
শরাব o জুয়ার pিত িনেষধাjা, সাkয্ আiন সmিকর্ত িনেদর্শাবলী, িবচার o iনসােফর oপর কেয়ম থাকার তািগদ
iতয্ািদ সহ iসলামী সমাজ গঠেনর জেনয্ aপিরহাযর্ িবষয়ািদ িববৃত হেলা। তাi eর pিতিট িবষেয়র pিতi aতীব grt
আেরাপ করা হেলা।

uমরা uদযাপন
hদাiিবয়া সিnর eকিট শতর্ িছেলা ei েয, মুসলমানরা পর বছর eেস uমরা uদযাপন করেব। তাi পর বছর aথর্ৎ সpম
িহজরী সােল হযরত (স) মুসলমানেদর eক িবরাট কােফলা িনেয় কা’বা িজয়ারেতর মনs করেলন। e uপলেk
সাহাবীেদর মেধয্ eক আ যর্ রকেমর আনn o udীপনা পিরলিkত হেলা। e দৃশয্ কািফর কুরাiশেদর anের িহংসািবেdেষর চাপা আgন আবার jািলেয় িদেলা। eমন িক তােদর icা মািফক সmািদত সিn-চুিkেক eখন িনেজেদর
কােছi aথর্হীন বেল মেন হেত লাগেলা।

মkা িবজয়
hদাiিবয়ার সিn-চুিk ভ
hদাiিবয়ার সিn-চু◌িkেত
্
আরব েগাtgেলােক ei aিধকার েদয়া হেয়িছেলা েয, তারা মুসলমান eবং কািফরেদর মেধয্
েয েকােনা পেkর সে চুিk সmাদন করেত পারেব। ei শতর্ানুযায়ী বনু েখাজা‘আ েগাt মুসলমানেদর সােথ চুিkবd
র্ ােব পািলত
হেলা আর বনু বকর েগাt ৈমtী sাপন করেলা কুরাiশেদর সে । eভােব pায় েদড় বছর ei সিn-চুিk পূণভ
হেলা। িকnt তারপরi eক নতুন পিরিsিতর udব হেলা। iতঃপূেবর্ েখাজা‘আ o বকর েগাtdেয়র মেধয্ েবশ িকছুকাল
যাবত লড়াi চেল আসিছেলা ; eেদর মেধয্ হঠাৎ eকিদন বনু বকর েগাt েখাজা’আেদরেক আkমণ কের বসেলা eবং e
বয্াপাের কুরাiশগণ বনু বকরেক সাহাযয্ pদান করেলা। কারণ েখাজা’আ েগাt তােদর মজর্ীর িবrেd মুসলমানেদর সােথ
চুিkবd হoয়ায় কুরাiশরা আেগ েথেকi তােদর oপর খাpা িছেলা। eভােব uভয় পk িমেল েখাজা‘আ েগােtর
েলাকেদরেক িনমর্মভােব হতয্া করেত r করেলা। eমন িক তারা কা’বা শরীেফ আ য় gহণ কেরo েরহাi েপেলা না;
বরং েসখােনরo তােদর রkপাত করা হেলা।
েখাজা‘আগণ বাধয্ হেয় হযরত (স)-েক তােদর dরাবsা সmেকর্ aবিহত করেলা eবং তঁার সে সmািদত চুিk aনুযায়ী
তারা সাহাযয্ pাথর্না করেলা। হযরত (স) েখাজা‘আেদর ei মজলুমী aবsার কথা েন aতয্n মমর্াহত হেলন। িতিন ei
িন রু আচরণ েথেক িবরত থাকার eবং িনেmাk িতনিট শেতর্র মেধয্ েয েকােনা eকিট gহণ করার আহবান জািনেয়
কুরাiশেদর কােছ eকজন দূত েpরণ করেলন :
1. েখাজা‘আেদর েয সব েলাক িনহত হেয়েছ, তােদর kিতপূরণ িদেত হেব aথবা
2. বনু বকেরর সােথ কুরাiশেদর সmকর্েcদ করেত হেব িকংবা
3. hদাiিবয়ার সিn-চুিk বািতল েঘাষণা করেত হেব।
দূত মারফত ei পয়গাম েন েকারতা িবn uমর নামক জৈনক কুরাiশ বলেলা : ‘আমরা তৃতীয় শতর্টাi সমথর্ন কির।’
িকnt দূত চেল যাবার পর তােদর খুব আফেসাস হেলা eবং hদাiিবয়ার সিn পুনবর্হাল করার জেনয্ িনেজেদর পk েথেক
আবু সুিফয়ানেক pিতিনিধ িহেসেব েpরণ করেলা। িকnt সামিgক পিরিsিত, িবেশষত কুরাiশেদর eতিদনকার আচরেণর
পিরেpিkেত হযরত (স) তােদর ei নয়া psাব সmেকর্ িনি ত হেত পারেলন না। িতিন আবু সুিফয়ােনর psাব
pতয্াখয্ান করেলন।

মkা aিভযােনর pstিত
কা’বাgহ িছেলা খােলস তoহীেদর েকndsল। িনেভর্জাল েখাদার বেnগীর জেনয্ eিট হযরত iবরাহীম (আ) িনমর্াণ
কেরিছেলন। িকnt e যাবতকাল তা মুশিরকেদর aিধকাের েথেক িশরেকর সবেচেয় বেড়া েকnd-sেল পিরণত হেয়িছেলা।
হযরত মুহাmদ (স) pকৃতপেk হযরত iবরাহীম (আ)-eর pচািরত dীেনর আহবায়ক eবং খােলস তoহীেদর aনুবতর্ী
িছেলন। e কারেণ তoহীেদর ei পিবt েকndsলেক িশরেকর সমs নাপাকী o েনাংরািম েথেক aিবলেm মুk করার
eকাn pেয়াজন হেয় পেড়িছেলা। িকnt eতিদন e aবsা aনুকেূ ল িছেলা না। হযরত (স) eবার aনুমান করেত পারেলন
েয, alাহর ei পিবt ঘরেক ধু তঁারi iবাদেতর জেনয্ িনধর্ািরত করা eবং মূিতর্পজ
ূ ার সমs aপিবtতা েথেক eেক মুk
করার uপযুk সময় eেসেছ। তাi িতিন চুিkবd সমs েগােtর কােছ e সmেকর্ পয়গাম পাঠােলন। aনয্ িদেক ei
pstিতর কথা যােত মkাবাসীরা জানেত না পাের, েসজেনয্ িতিন কেঠার সতকর্তা aবলmন করেলন। pstিত কাযর্ সmn
হেল a ম িহজরীর 10 রমযান pায় দশ হাজার আেtাৎসগর্ী ৈসেনয্র eক িবরাট বািহনী সে িনেয় হযরত (স) মkা
aিভমুেখ যাtা করেলন। পিথমেধয্ aনয্ানয্ আরব েগাto eেস তঁার সে িমিলত হেলা।

আবু সুিফয়ােনর েgফতারী
মুসিলম ৈসনয্বািহনী মkার সিnকেট েপঁৗছেল কুরাiশ-pধান আবু সুিফয়ান েগাপেন তােদর সংখয্া-শিk আnাজ করেত
eেলা। eমিন aবsায় হঠাৎ তােক েgফতার কের হযরত (স)-eর েখদমেত হািযর করা হেলা। e েসi আবু সুিফয়ান,
iসলােমর dশমিন o িবrdতায় যার ভূিমকা িছল aননয্সাধারণ। ei বয্িki বারবার মদীনা আkমেণর ষড়যnt
কেরিছেলা eবং eকািধকবার হযরত (স)-েক হতয্া করার েগাপন চkাn পযর্n েফঁেদিছেলা। ei সব grতর aপরােধর
কারেণ আবু সুিফয়ানেক সে সে হতয্া করা uিচত িছেলা। িকnt হযরত (স) তার pিত কrণার দৃি pসািরত কের
বলেলন : ‘যাo, আজ আর েতামােক েকােনা িজjাসাবাদ করা হেব না। আlাহ েতামােক kমা কের িদন। িতিন সমs kমা
pদশর্নকারীর েচেয় ে kমা pদশর্নকারী।’
আবু সুিফয়ােনর সে ei আচরণ িছেলা সmূণর্ aিভনব। রাহমাতুিlল আলামীন-eর ei aপূবর্ ঔদাযর্ আবু সুিফয়ােনর
hদয় -েনtেক unীিলত কের িদেলা। েস বুঝেত পারেলা, মkায় ৈসনয্ িনেয় আসার েপছেন ei মহানুভব বয্িkর hদেয়
না pিতেশাধ gহেণর মানিসকতা আেছ আর না আেছ dিনয়াবী রাজা-বাদশােদর নয্ায় েকােনা sধর্া-aহংকার। e কারেণi
তােক মুিkদান করা সেtto েস মkায় িফের েগেলা না; বরং iসলাম gহণ কের হযরত (স)-eর আেtাৎসগর্ী দেলরi
anভুk
র্ হেলা।

মkায় pেবশ
eবার হযরত (স) খািলদ িবন aলীদ (রা)-েক আেদশ িদেলন : ‘তুিম িপছন িদক েথেক মkায় pেবশ কেরা, িকnt কাuেক
হতয্া কেরা না। aবশয্ েকu যিদ েতামার oপর ast uেtালন কের, তাহেল আtরkার জেনয্ তুিম o ast ধারন কেরা।’
ei বেল হযরত (স) িনেজ সামেনর িদক েথেক শহের pেবশ করেলন। হযরত খািলদ-eর ৈসনয্েদর oপর কিতপয়
কুরাiশ েগাt তীর বষর্ণ করেলা eবং তার pতুয্ৎtর িদেত হেলা। ফেল 13 জন হামলাকারী িনহত হেলা eবং বাকী সবাi
পািলেয় েগেলা। হযরত (স) ei পাlা হামলার কথা জানেত েপের হযরত খািলদ-eর কােছ ৈকিফয়ত তলব করেলন।
িকnt িতিন pকৃত ঘটনা জানেত েপের বলেলন : ‘েখাদার ফয়সালা e রকমi িছেলা।’ পkাnের হযরত (স) েকােনাrপ
pিতেরাধ ছাড়াi মkায় pেবশ করেলন। তঁার ৈসনয্েদর হােত eকিট েলাকo িনহত হেলা না।

মkায় সাধরণ kমা
হযরত (স) মkায় pেবশ কের েকােনা pিতেশাধ gহেণর কথা বলেলন না, বরং িতিন ei মেমর্ সাধারণ kমা েঘাষণা
করেলনঃ
1. যারা আপন ঘেরর মেধয্ দরজা বn কের থাকেব,তারা িনরাপদ।
2. যারা আবু সুিফয়ােনর ঘের pেবশ করেব, তারo িনরাপদ eবং
3. যারা কা’বাগৃেহ আ য় েনেব, তারাo িনরাপদ।
িকnt ei সাধারণ kমা েঘাষণা েথেক eমন ছয়-সাত বয্িk বয্িতkম িছেলা, iসলােমর িবrdতায় o মানবতা িবেরাধী
aপরােধ যােদর ভূিমকা িছেলা aসাধারণ eবং যােদর হতয্া করার pেয়াজন িছেলা aপিরহাযর্।
নবী করীম (স) িক aবsায় মkায় pেবশ করেলন, তাo eখােন uেlখেযাগয্। তঁার পতাকা িছেলা সাদা o কােলা রেঙর।
মাথায় িছেলা েলৗহ িশরstাণ eবং তার oপর িছেলা কােলা পাগড়ী বঁাধা। িতিন uc:sের সূরা ফাতাহ (inা ফাতাহনা )
িতলাoয়াত করিছেলন। সেবর্াপির আlাহ তা’আলা সমীেপ তঁার eমিন িবনয় o নmতা pকাশ পািcেলা েয, সoয়ারী uেটর
িপেঠর oপর ঝুেঁ ক পড়ার দrন তঁার পিবt মুখম ল েযেনা uেটর কুজ
ঁ sশর্ করিছেলা।50

কা’বা গৃেহ pেবশ
হযরত (স) কা’বা মসিজেদ pেবশ কের সবর্pথম মিতর্gেলােক বাiের ছুেঁ ড় েফলার িনেদর্শ িদেলন। তখন কাবাগৃেহ 360
িট মূিতর্ বতর্মান িছেলা। তার েদয়ােল িছেলা নানাrপ িচt aংিকত। eর সবi িনি h কের েদয়া হেলা। eভােব আlাহর
পিবt ঘরেক িশরেকর েনাংরািম o aপিবtতা েথেক মুk করা হেলা। eরপর হযরত (স) তাকবীর িন ucারণ করেলন,
কা’বা গৃহ তoয়াফ করেলন eবং ‘মাকােম iবরাহীম’-e িগেয় নামায আদায় করেলন। ei িছল তার িবজয় uৎসব। e
uৎসব েদেখ মkাবাসীেদর hদয়-চkু খুেল েগেলা। তারা েদখেত েপেলা, eেতাবেড়া eকিট িবজয় uৎসেব িবজয়ীরা না
pকাশ করেলা েকােনা শান-শoকত আর না েকােনা গবর্-aহংকার, বরং aতয্n িবনয় o কৃতjতার সােথ তারা েখাদার
সামেন aবনিমত হেc eবং তঁার pশংসা o জয় িন ucারণ করেছ। ei দৃশয্ েদেখ েক না বেল পাের েয, pকৃতপেk e
বাদশাহী িকংবা রাজt জয় নয়, e aনয্ িকছু।

িবজেয়র পর ভাষণ
মkা িবজয় সmn হবার পর হযরত (স) eক grtপূণর্ ঐিতহািসক ভাষণ pদান কেরন। eর িকছু aংশ হাদীস শরীেফ
িবধৃত হেয়েছ। তােত িতিন বেলন :
‘ eক আlাহ ছাড়া েকােনা মা’বুদ (iলাহ) েনi; েকu তঁার শরীক েনi। িতিন তঁার oয়াদােক সেতয্ পিরণত কেরেছন।
িতিন তঁার বাnােদর সাহাযয্ কেরেছন eবং সমs শtrবািহনীেক ংস কের িদেয়েছন। েজেন েরেখা; সমs গবর্-aহংকার,
সমs পুরেনা হতয্া o রেkর বদলা eবং তামাম রkমূলয্ আমার পােয়র নীেচ। েকবল কা’বার তttাবধান eবং হাজীেদর
পািন সরবরাহ eর েথেক বয্িতkম। েহ কুরাiশগণ! জািহলী আিভজাতয্ o বংশ-মযর্াদার oপর গবর্ pকাশেক alাহ নাকচ
কের িদেয়েছন। সমs মানুষ eক আদেমর সnান আর আদমেক সৃি করা হেয়েছ মািট েথেক।
aতঃপর িতিন কুরআন পােকর িনেmাk আয়াত পাঠ কেরনঃ
‘েলাক সকল! আিম েতামােদরেক eকজন পুrষ o eকজন নারী েথেক পয়দা কেরিছ eবং েতামােদরেক নানান েগাt o
খাnােন িবভk কের িদেয়িছ, েযেনা েতামরা eেক aপরেক িচনেত পােরা। িকnt েখাদার কােছ সmািনত হেc েসi বয্িk,
েয aিধকতর পরেহজগার। আlাহ মহািবj o সবর্j।’
eর সােথ aনয্ কিতপয় জrরী মসলাo িশkা েদন।
iসলােমর ে তম িবজয়ী তঁার সবর্ে িবজেয়র পর েয ভাষণ দান কেরন, ei হেc তার নমুনা। eেত না আেছ তঁার
dশমনেদর িবrেd িজঘাংসা, না আেছ েকােনা িবেdষ। eেত না আেছ তঁার আপন কৃিতেtর েকােনা uেlখ আর না তঁার
আেtাৎসগর্ী সহকমর্ীেদর েকােনা pশংসা, বরং pশংসা যা িকছু, তা ধু আlাহরi জেনয্ আর যা িকছু ঘেটেছ তা ধু তঁারi
কrণার ফলমাt।51
আরব েদেশ হতয্ার pিতেশাধ gহেণর oপর aতয্n grt আেরাপ করা হেতা। বংেশর েকােনা বয্িk কােরা হােত িনহত
হেল ঐ বংেশর sরণীয় ঘটনাবলীর মেধয্ তা শািমল করা হেতা। eমনিক ভিবষয্ত বংশধররা পযর্n হতয্াকারীর বংশ েথেক
িনহত বয্িkেদর রেkর বদলা না িনেয় sিs লাভ করেতা না। তাi e uপলেk হযরত (স) e ধরেনর যাবতীয় রেkর
বদলােক বািতল কের িদেলন eবং বলা যায়, িতিন আরববাসীেদরেক সিতয্কর aেথর্ eক aনািবল শািn o sিsময় জীবন
pদান করেলন। আরেব বংশ o েগাt িনেয় েগৗরব করার eক বh পুরেনা বয্ািধ বতর্মান িছেলা। িকnt iসলােমর দৃি েত
মানুেষ মানুেষ e ধরেনর পাথর্কয্ সৃি সmূণর্ aৈবধ। iসলােম পাথর্কয্ সৃি র eকমাt ৈবধ মাপকািঠ হেc েখাদায়ী
িবধােনর আনুগেতয্র p । েয বয্িk আlাহর িবধােনর যেতা aনুগত হেব, তঁার সেnাষ-aসেnাষেক ভয় করেব, েস
তেতাi সmাn o সmািনত বেল গণয্ হেব। iসলােম বংশগত শরাফেতর েকােন sান েনi। বংশ বা খাnােনর সৃি েকবল
পারsিরক পিরচেয়র জেনয্। আlাহর রাসূল তাi ei বয্ািধিটরo মূেলাৎপাটন কের িদেলন eবং মানুেষর জেনয্ eমন eম
সােময্র বাণী েঘাষণা করেলন, আজ পযর্n যা iসলাম ছাড়া aনয্ েকােনা ধমর্i মানুষেক িদেত পাের িন।

শtrর hদয় জয়
হযরত (স) েয জনসমােবেশ ভাষণ িদিcেলন, েসখােন বেড়া বেড়া কুরাiশ েনতা, uপিsত িছেলা। েয সব বয্িk
iসলামেক িনি h করার জেনয্ জীবন পণ কেরিছেলা, েসখােন তারাo হািযর িছেলা। যােদর aকথয্ uৎপীড়েন মুসলমানরা
eকিদন িনেজেদর ঘর-বািড় পযর্n তয্াগ করেত বাধয্ হেয়িছেলা, তারাo েসখােন িছেলা। যারা হযরত (স)-েক গািলগালাজ করেতা, তঁার পেথ কঁাটা িবিছেয় রাখেতা, তঁার pিত psর িনেkপ করেতা, pিত মুহত
ূ র্ তঁােক হতয্া করার িচnা
করেতা, তারাo েসখােন uপিsত িছেলা। েয পাষ হযরত (স) -eর আপন চাচার কিলজা েবর কের িচিবেয়িছেলা, েসo
েসখােন হািযর িছেলা। যারা eক েখাদার বেnগী করার aপরােধ েব মার মুসলমানেক িন ুরভােব হতয্া কেরিছেলা, তারাo
েসখােন িছেলা। হযরত (স) eেদর সবার িদেক তাকােলন eবং িজেjস করেলন : ‘বেলা েতা, আজ েতামােদর সে আিম
িকrপ আচরণ করেবা?’ হযরত (স) িকভােব মkায় পদাপর্ন কেরেছন eবং e পযর্n িকrপ বয্বহার কেরেছন, েলােকরা তা
গভীরভােব লkয্ কেরিছেলা। তাi তারা সে সে i বেল uঠেলা :
‘আপিন আমােদর সmাn াতা o সmাn- াতু ুt।’
eকথা েনi হযরত (স) েঘাষণা করেলন :
‘যাo, আজ আর েতামােদর িবrেd েকােনা aিভেযাগ েনi; েতামরা সবাi মুk।’
যারা মুসলমানেদর পিরতয্k বািড়-ঘর দখল কের িনেয়িছেলা, হযরত (স) তাo তােদরেক pতয্পর্ন করার বয্বsা করেলন
না’ বরং মুহািজরেদরেক িনেজেদর দািব পিরতয্াগ করার uপেদশ িদেলন।
হযরত (স)-eর ei িবsয়কর আচরেণ মুg হেয় বেড়া বেড়া কুরাiশ েনতা তঁার চরেণ লুিটেয় পড়েলা। তারা
sতঃsূতভ
র্ ােব েঘাষণা করেলা : ‘আপিন সিতয্ আlাহর নবী, েকােনা েদশজয়ী বাদশাহ নন। আপিন েয দাoয়াত েপশ
কেরন, তা i সতয্।’
ei িছল মkা িবজেয়র দৃশয্। e িবজয় েকােনা েদশ, সmদ বা ধন-রt দখল নয়, e িছেলা মানুেষর hদয় - রাজয্
aিধকার আর eটাi িছেলা সবেচেয় বেড়া জয়।

hনাiেনর যুd
মkা িবজেয়র pভাব
হযরত (স)-eর দয়া সুলভ আচরণ eং মুসলমানেদর সােথ েমলােমশার ফেল eকিদেক মkায় দেল দেল েলােকরা
iসলাম gহণ করেত লাগেলা, aনয্িদেক তামাম আরব েগােtর oপর িবজেয়র eর িবরাট pভাব পড়েলা। তারা বুঝেত
পারেলা, iসলােমর pিত আহবানকারী বাsিবকi ধন-েদৗলত বা রাজেtর েকােনা কাঙাল নন; বরং িতিন আlাহরi
পয়গাmর। পরn e সমেয় iসলাম o তার ৈবিশ য্ েকােনা েচারা-gpা িজিনস িছেলা না; বরং iসলামী আদেশর্র srপটা
pায় েগাটা আরব েদশi েজেন েফেলিছেলা। যােদর hদেয় বুঝবার শিk িছেলা, তারা বুেঝ িনেয়িছেলা েয, ei হেc
আসল সতয্। তাi মkা িবিজত হবার সে সে i আরেবর দূর-দূরা ল েথেক িবিভn েগােtর েলােকরা eেস iসলাম কবুল
করেত লাগেলা। eতদসেtto েয সব েলােকর anের iসলামী আেnালেনর pিত ঘৃণা o িবেdষ বতর্মান িছেলা, তারা e
দৃশয্ েদেখ যারপর নাi aিsর হেয় uঠেলা। তােদর েভতের িবেdষ o িবrdতার আgন দাu দাu কের jেল uঠেলা।
eিদক িদেয় hনাiেনর aিধবাসী হাoয়ােজন o সাকীফ নামক dিট েগাt aতয্n agবতর্ী িছেলা। তারা eমিনেতo খুব
যুdবাজ েলাক িছেলা; তdপির iসলােমর agগিত েদেখ তারা আেরা aিsর হেয় পড়েলা। তারা s ত বুঝেত পারেলা,
মkার পর eবার তােদর পালা। তাi uভয় েগােtর pধানdয় eকt হেয় পরামশর্ করেলা eবং ei িসdাn িনেলা েয,
পিরিsিত যা-i েহাক না েকন, দৃঢ়তার সােথ মুসলমানেদর মুকািবলা করেত হেব। কারণ kমবধর্মান িবপদেক pিতেরাধ
করেত না পারেল তােদর কলয্াণ েনi। ei িসdাn aনুযায়ী তারা মািলক iবেন আoফ নাযারী নামক তােদর জৈনক
সদর্ারেক বাদশাহ মেনানীত করেলা eবং মুসলমানেদর মুকািবলা করার জেনয্ সবর্াtক pstিত r কের িদেলা। e বয্াপাের
তারা আেরা বh েগাtেক িনেজেদর স ী বািনেয় িনেলা।

hনাiেনর যুd
e pstিতর কথা জানেত েপের নবী করীম (স)-o সাহাবীেদর সে পরামশর্ কের িসdাn িনেলন েয, ei kমবধর্মান
িফতনােক সময় থাকেতi িমিটেয় েফলার েচ া করেত হেব। ei িসdাn aনুসাের a ম িহজরীর 10 শাoয়াল pায় বােরা
হাজার মুসিলম ৈসনয্ িনেয় হযরত (স) dশমেনর মুকািবলার জেনয্ রoয়ানা হেলন। ঐ সময় মুসলমানেদর ৈসনয্ সংখয্া
িছেলা িবপুল আর তােদর যুd-সর ামo িছেলা pচুর। eটা েদেখi তােদর মেন পূণর্ pতয্য় জnােলা েয, dশমনরা তােদর
মুকািবলা করেত িকছুেতi সমথর্ হেব না; বরং aিচেরi তারা ময়দান েছেড় পািলেয় যােব। eমন িক, েকােনা েকােনা
মুসলমােনর মুখ েথেক e uিk পযর্n েবিরেয় পড়েলা : ‘আজ আর আমােদর oপর েক জয়লাভ করেত পাের িকnt erপ
ধারণা মুসলমানেদর ৈবিশে য্র সে িকছুমাto সাম সয্শীল িছল না। কারণ তােদর কখেনা আপন শিk-সামেথর্য্র oপর
ভরসা করা uিচত নয়। তােদর শিk হoয়া uিচত ধুমাt আlাহ তা’আলার দয়া o কrণা। কুরআন পােক আlাহ
তা’আলা iরশাদ কেরেছন :
‘hনাiেনর িদনেক sরণ কেরা, যখন েতামরা িনেজেদর সংখয্ািধকয্েত তু িছেল; িকnt তােত েতামােদর েকােনা কাজ
হয়িন; বরং জিমন pশs থাকা সেtto তা েতামােদর জেনয্ সংকীণর্ হেয় িগেয়িছেলা eবং েতামরা পৃ pদশর্ন কের
পািলেয়িছেল। aতঃপর আlাহ তঁার রাসূল eবং মুসলমানেদর oপর িনেজর তরফ েথেক সাntনা o pশািnর ভাবধারা
নািযল করেলন eবং েতামরা েদখেত পাoিন eমন ৈসনয্বািহনী েpরণ কের কািফরেদর শািs িদেলন। কািফরেদর জেনয্
eমিন শািsi িনধর্ািরত।’ (সূরা তাoবাঃ 25,26)
hনাiন হেc মkা o তােয়েফর মধয্বতর্ী eকিট uপতয্কা। eখােনi ei ঐিতহািসক যুd সংঘিটত হয়। মুসলমানরা সামেন
আসা মাt dশমনরা আশ-পােশর পাহাড় েথেক eেলাপাথািড় তীর িনেkপ করেত r করেলা। e পিরিsিতর জেনয্
মুসলমানরা েমােটo pstত িছেলা না। eর ফেল তােদর ৈসনয্দেল িবশৃংখলা েদখা িদেলা eবং িকছুkেণর জেনয্ তারা
ময়দান তয্াগ করেলা। aেনক েবdiন েগাt ময়দান েথেক পািলেয় েগেলা। eেদর মেধয্ সেবমাt ঈমান eেনেছ eবং পূণর্
pিশkণ পায়িন eমন aেনক নo-মুসিলমo িছেলা। ei িবশৃংখল পিরিsিতেত হযরত (স) aতয্n দৃঢ়তা o pশাn িচেt
যুd েkেt দঁািড়েয় রiেলন eবং dশমনেদর মুকািবলা করা o ময়দান েথেক পৃ pদশর্ন না করার জেনয্ মুসলমানেদর
pিত kমাগত আহবান জানােত লাগেলন। তঁার ei aপূবর্ ৈধযর্-ৈsযর্ eবং তঁার চারপােশ বh সাহাবীর aকৃিtম দৃড়তা েদেখ

মুসিলম ৈসনয্রা পুনরায় ময়দােন আসেত r করেলা eবং নবতর uৎসাহ-udীপনা o েশৗযর্-বীেযর্র সে dশমনেদর
oপর ঝঁািপেয় পড়েলা। নবী করীম (স) eবং তঁার সাহাবীেদর ei ৈধযর্ o দৃঢ়তােকi আlাহ তা’আলা তঁার তরফ েথেক
aবতীণর্ সাntনা o pশািnর লkণ বেল uেlখ কেরেছন। eর ফেল আlাহর aনুgেহ alkেণর মেধয্i যুেdর েমাড় ঘুের
েগেলা eবং মুসলমানরা পুেরাপুির জয়লাভ করেলা। কািফরেদর pায় 70 বয্িk িনহত eবং সহsািধক েলাক বnী হেলা।

dশমনেদর প াdাবন o কলয্াণ কামনা
কািফরেদর বািক ৈসনয্েদর পািলেয় িগেয় তােয়েফ আ য় gহণ করেলা। কারণ তােয়ফেক eকিট িনরাপদ sান মেন করা
হেতা। হযরত (স) তােদর প াdাবন করেলন eবং তােয়ফ aবেরাধ করেলন। তেয়েফ eকিট মশhর o মজবুত dগর্
িছেলা। eর েভতেরi কািফরগণ আ য় gহণ কেরিছেলা। aবেরাধ pায় িবশ িদন aবয্াহত রiেলা। হযরত (স) যখন
ভােলামেতা বুঝেত পারেলন েয, dশমনেদর েমrদ েভেঙ পেড়েছ eবং eখন আর তােদর মাথা uঁচু কের দঁাড়াবার েকােনা
আশংকা েনi, তখন িতিন aবেরাধ তুেল িনেলন eবং তােদর জেনয্ েদাআ করেলন : ‘েহ আlাহ! সাকীফ েগাtেক সুপথ
pদশর্ন কেরা eবং তােদরেক আমার কােছ হািযর হবার তাoিফক দাo।’ েকবল dীন-iসলােমর জেনয্ সংgামকারী েখাদার
নবী ছাড়া েক eমিন পিরিsিতেত eকখািন দয়াdর্ hদয় o েsহশীল হেত পাের eবং িবrdবাদীেদর জেনয্ কলয্াণ কামনা
করেত পাের?

তাবুক যুd
েরাম সাmােজয্র সেথ সংঘষর্
তখন আরব েদেশর utের িছেলা িবশাল েরাম সাmাজয্। মkা িবজেয়র আেগ েথেকi ei সাmােজয্র সােথ মুসলমানেদর
সংঘষর্ r হেয় িগেয়িছেলা। নবী করীম (স) িসিরয়ার সীমাn a েল বসবাসকারী েগাtসমূেহর িনকট iসলােমর দাoয়াত
িনেয় eকিট pিতিনিধদল েpরণ কেরিছেলন। ei েগাtgেলার aিধকাংশi িছেলা ি ান ধমর্াবলmী eবং েরাম সাmােজয্র
pভাবাধীন। ei েগাtgেলার aিধকাংশi িছেলা ি ান ধমর্াবলmী eবং েরাম সাmােজয্র pভাবাধীন। তারা মুসিলম pিতিনিধ
দেলর পেনেরা বয্িkেক হতয্া কের েফলেলা। ধু pিতিনিধ দেলর েনতা কা’ব িবন uমর িগফারী pাণ িনেয় িফেল eেলন।
ঐ সময় হযরত (স) বসরার গভনর্র েশরিজেলর নােমo iসলাম gহেণর আহবান জািনেয় eক পয়গাম পািঠেয়িছেলন। িকnt
uk গভনর্রo েরাম সাmােজয্র aধীনs বেল হযরত (স)-eর pিতিনিধ হযরত হািরস িবন আমীরেক হতয্া করেলা। ei
সব কারেণ িসিরয়ার সীমাn eলাকাবতর্ী মুসলমানেদরেক eেকবাের dবর্ল েভেব েকu যােত uতয্k করেত সাহসী না হয়,
েস জেনয্ হযরত (স) a ম িহজরীর জমািদuল আuয়াল মােস িতন হাজার মুসলমােনর eক বািহনী েpরণ করেলন। ei
বািহনীর আগমন সংবাদ েপেয়i েশরিজল pায় eক লk ৈসনয্ িনেয় মুকািবলার জেনয্ েবিরেয় পড়েলা। িকnt মুসলমানরা
e সংবাদ জানেত েপেরo সামেন egেত লাগেলা। েরাম সmাট তখন হাmস নামক sােন aবsান করিছেলা। িকnt
মুসলমানরা তা সেtto যথারীিত agসর হেত লাগেলা। aবেশেষ ‘মুতা’ নামক sােন ei পদেkেপর ফেল িবপুল সংখয্ক
েরামক ৈসেনয্র মুকািবলায় ei নগণয্ সংখয্ক মুসিলম ৈসেনয্র িনি h হেয় যাoয়াi sাভািবক িছেলা। িকnt আlাহর
ফযেল েরামকেদর eেতাবেড়া বািহনীo মুসলমানেদর েকােনা kিত করেত পারেলা না; বরং তারাi েশাচনীয়ভােব পরািজত
হেলা। ei ঘটনায় আশপােশর সমg েগােtর oপর মুসলমানেদর েমাটামুিট আিধপতয্ pিতি ত হেলা। eর ফেল দূর-দূরাn
eলাকার েগাtসমূহ পযর্n iসলােমর pিত আকৃ হেলা eবং হাজার হাজার েলাক iসলাম gহণ করেলা।
eর মেধয্ সবেচেয় আেলাড়ন সৃি কারী ঘটনা হেলা ei েয, ফারoয়া িবন আমর আল -জাজামী নামক েরামক বািহনীর
eকজন aিধনায়ক iসলােমর িশkায় আকৃ হেয় মুসলমান হেয়িছেলন। ei বয্িk তঁার ঈমানদারীর িক িবরাট pমাণ
িদেয়িছেলন, তাo লkয্ করবার মেতা। তঁােক বnী কের দরবাের eেন েরাম সmাট কাiসার বলেলা :
‘iসলাম তয্াগ কের আপন পেদ পুনবর্হাল হo, নতুব মৃতয্ু র জেনয্ pstত হেয় যাo।’
জবােব িতিন পদমযর্াদার oপর পদাঘাত েহেন বলেলন : ‘আিখরেতর সাফেলয্র িবিনমেয় dিনয়ার েনতৃt gহণ করেত
আিম pstত নi।’ aবেশেষ তঁােক িন ুরভােব হতয্া করা হেলা। ei ঘটনার ফেল হাজার হাজার েলাক iসলােমর ৈনিতক
শিk eবং তার যথাথর্ grt uপলিb করেত পারেলা। তারা বুঝেত পারেলা েয, pবল সয়লােবর নয্াগ agসরমান ei
আেnালেনর মুকািবলা করা েকােনা চাি খািন কথা নয়।

কাiসােরর পk েথেক হামলার pstিত
পর বছরi েরাম সmাট কাiসার মুসলমানেদর কাছ েথেক মুতা’ যুেdর pিতেশাধ gহেণর জেনয্ িসরীয় সীমােn সামিরক
pstিত r কের িদেলা eবং তার aধীনs আরব েগাtসমূেহর িনকট েথেক ৈসনয্ সংgহ করেত লাগেলা। e pstিতর কথা
নবী করীম (স) যথাযমেয় জানেত পারেলন। e মুহত
ূ ির্ ট িছেলা মুসলমানেদর পেk aতয্n সংকটজনক। e সমেয় সামানয্
মাt গাফলিত েদখােলo সমs কাজ বানচাল হেয় যাবার সmাবনা িছেলা। eকিদেক মkা aিভযান o hনাiন যুেd পরািজত
আরব েগাtgেলা মাথা তুেল দঁাড়ােতা, aনয্িদেক শtr পেkর সে সংেযাগ রkাকারী মদীনার মুনািফকরাo িঠক
মােহndkেণ iসলামী সমােজর মেধয্ ভয় র ফাসাদ সৃি কের িদেতা। তার ফেল যুগপৎ আেnালন o সংগঠনেক
সামলােনাi aতয্n কিঠন হেয় পড়েতা। eমিন সমেয় েরামক শিkর সবর্াtক হামলার মুকািবলা করা েমােটi সহজ বয্াপার
িছেলা না। eমন িক, ei িবরাট হামলা মুকািবলা করা েমােটi সহজ বয্াপার িছেলা না। eমন িক, ei িবরাট হামলার
মুকািবলা করেত না েপের কুফেরর কােছ iসলামী আেnালেনর পরািজত হবার আশংকা পযর্n িছেলা। e সমs কারেণi
হযরত (স) তঁার েখাদা-pদt aতুলনীয় দূরদৃি র বেল aিবলেm িসdাn েঘাষণা করেলন েয, e সময় কাiসার বািহনীর
মুকািবলা করাi সমীচীন। কারণ e সময় আমােদর সামানয্ মাt dবর্লতা pকাশ েপেলo eতিদেনর গড়া সমs কাজ
বানচাল হেয় েযেত পাের।

মুকািবলা করার িসdাn
িকnt e সময় মুসলমানেদর পেk যুেdর জেনয্ pstিত gহণ করা িছেলা eক কিঠন পরীkার শািমল। েদেশ তখন
dিভর্kাবsা, তdপির pচ gী কাল। েkেতর ফসল পাকেত pায় r কেরিছেলা। যুেdর সামান-পto পুেরা িছেলা না।
সফর িছেলা দীঘর্ পেথর । সেবর্াপির মুকািবলা িছেলা eক িবশাল বািহনীর সে । eতদসেtto নবী করীম (স) পিরিsিতর
নাজুকতা uপলিb কের যুেdর কথা েঘাষণা করেলন eবং েকাথায় িক uেdেশয্ েযেত হেব, তাo সুs ভােব বেল িদেলন।
pস ত মেন রাখা দরকার েয, eতিদন iসলামী আেnালন ধু েখালাখুিলভােব বিহঃশtrর সে i মুকািবলা কের
আসিছেলা। আর মkা িবজয় o hনাiন যুেdর পর িবrdবাদীেদর েমrদ েভেঙ পেড়িছেলা। িকnt e যাবত ঘেরায়া শtr
aথর্াৎ মুনািফকেদর সে েবিশর ভাগ েkেt kমাসুলভ আচরণi করা হিcেলা। eর eকিট কারণ িছেলা ei েয, eকi
সে ঘেরর o বাiেরর শtrেদর সােথ সমােন যুd চািলেয় যাবার জেনয্ pেয়াজনীয় দৃঢ়তা o িsিতশীলতা eতিদন iসলামী
আেnালন হািসল করেত পােরিন। িdতীয় কারণ ei েয, মুনািফকেদর মেধয্ সবাi eকi ধরেনর েলাক িছেলা না। তােদর
মেধয্ িকছু েলােকর hদেয় হয় ঈমােনর dবর্লতা িছেলা, নতুবা িকছু িকছু েkেত তারা েশাবা-সেnহ েপাষণ করেতা। ei
ধরেণর েলাকেদর আপন dবর্লতা o েশাবা-সেnহ েথেক মুk হবার জেনয্ eকটা যুিkস ত সময় পযর্n সুেযাগ েদবার
pেয়াজন িছেলা। aনয্িদেক iসলােমর মূেলােcদ করার জেনয্ মুসলমানেদর মেধয্ ঢুেক পেড়েছ, eমন সব dশমনেদরেকo
ভালমেতা িচিhত কের েনয়া eকাn আবশয্ক হেয় পেড়িছেলা। তাi eতিদন পযর্n ei সব েলাকেক নরম - গরম সকল
pকােরi বুঝাবার েচ া করা হেয়েছ। eর ফেল যােদর েভতর সামানয্ মাto েযাগয্তা িছেলা, তারা েসাজা পেথ চেল
eেলা। িকnt ekেণ েস সুেযাগিটo েশষ হেয় েগেলা। মুসলমানরা েদেশর েভতরকার িবrdবাদীেদর বhলাংেশ pভাবাধীন
কের িনেয়েছন। eবার িবেদশী শিkর সে তােদর মুকািবলা r হেত যােc। eমিন নাজুক aবsার কারেণরi ঘেরায়া
শtrেদর মাথা gিড়েয় েদবার pেয়াজন েদখা িদেয়িছেলা। নেচত eরা বাiের শtrেদর সে েযাগ সাজেশ কখন িক kিত
কের বেস, েক জােন!

মুনািফকেদর মুেখাশ uেnাচন
মুনািফকেদর িবrেd চূড়াn বয্বsা gহেণর পূেবর্ কেয়কিট িজিনেসর eকাn pেয়াজন িছেলা। েযমনঃ তােদর
েখালাখুিলভােব সামেন আসা, তােদর েচহারা েথেক ঈমান o iসলােমর মুেখাশ aপসািরত হoয়া, তােদর আসল পিরচয়টা
েগাটা iসলামী সমােজর েজেন েনয়া, সেবর্াপির মুসলমানেদর বয্াপাের মুসলমান িহেসেব তােদর নাক গলােনা eবং
iসলামী সমাজ সংগঠেন সাcা মুসলমানেদর নয্ায় মযর্াদা লােভর সুেযাগ না থাকা। তাi তাবুক যুেdর ei েঘাষণা
মুনািফকেদর মুেখাশ uেnাচেন aতয্n কাযর্কর pমািণত হেলা। যারা ঈমােনর দািবেত সতয্বাদী িছেলা, e সমেয় তারা
মেন-pােণ িজহােদর জেনয্ ৈতির হেয় েগেলা। তারা aথর্-কিড় র pেয়াজন হoয়ামাt যার কােছ যা িছেলা, সবi eেন হািযর
করেলা। eমন িক সoয়ারীর aভােব হযরত (স)-eর সহযাtী হবার সুেযাগ েথেক বি ত হoয়ায় িকছু েলাক েকঁেদ
েফলেলা। eভােব eসলামী সমাজ সংগঠেন েক েক িন াবান িছেলা, তা সুs ভােব জানা েগেলা।
পkাnের যােদর hদেয় ঈমােনর নাম-িনশানা িছেলা না, যুেdর েঘাষণা েনi েযেনা তােদর pাণবায়ু েবিরেয় যাবার
uপkম হেলা। তারা নানাrপ বাহানা o aজুহাত তালাশ করেত লাগেলা eবং যুেd যাবার জেনয্ হযরত (স)-eর কােছ
pাথর্না করেত লাগেলা। e সময়o হযরত (স) তােদর সে নm বয্বহারi করেলন eবং eেদর সবাiেক যুd েথেক
aবয্াহিত িদেলন। িকnt ei মুনািফকেদর দল ধু িনেজরাi যুd হেত িবরত েথেক kাn হেলা না; বরং eরা aনয্ানয্
েলাকেদরo িবরত রাখার eবং িনrৎসািহত করার েচ া করেত লাগেলা।
eরা কখেনা বলেত লাগেলা, ‘eেতা pচ গরেম যুেd িগেয় িক েতামরা pাণ হারােব?’ আবার কখেনা বলেলা : ‘eেতা
হেc েজেন- েন িনেজেক ংেসর মুেখ িনেkপ করা।’ েমাটকথা যুেdর েঘাষণা eমন eক কি পাথেরর কাজ করেলা েয,
সাcা মুিমন আর মুনািফকেদর েচহারা s ত পৃথক হেয় েগেলা। eর ফেল ei ে ণীর েলাকেদর িবrেd যেথািচত বয্বsা
gহেণর েমাkম সুেযাগ পাoয়া েগেলা। e বয্াপাের হযরত (স) তাবুক েথেক pতয্াবতর্েনর পর েয বয্বsা gহণ কেরন, তা
যথাsােন আেলািচত হেব।

তাবুেকর uেdেশয্ রoয়ানা
aবেশেষ নবম িহজরীর রজব মােস হযরত (স) িtশ হাজার ৈসনয্ িনেয় মদীনা হেত যাtা করেলন; eর মেধয্ মাt দশ
হাজার িছেলা a ােরাহী। uেটর সংখয্া eেতা কম িছেলা েয, eকিট uেটর িপেঠ পালাkেম কেয়কজন কের ৈসনয্ সoয়ার
হেত লাগেলা। eরপর িছেলা gীে র pচnতা eবং পািনর aভাব। িকnt eতদসেtto সাcা মুিমনগণ e সময় তােদর
ঈমােনর পরাকা া, নবীর আনুগতয্ eবং আlাহর পেথ আেtাৎসেগর্র েয আgহ pদশর্ন করেলা, আlাহ তা ম রু করেলন
eবং eর িবিনমেয় িতিন eমন বয্বsা কের িদেলন েয মদীনা েথেক নবী করীম (স)-eর রoয়ানা করার uেdশয্ িবনা
যুেdi হািসল হেয় েগেলা। নবী করীম (স) তাবুক েপঁৗেছi জানেত পারেলন েয, েরাম সmাট কাiসার সীমাn েথেক তার
ৈসনয্ pতয্াহার কের িনেয়েছ; তাi যুd করার মত েসখােন আর েকu বতর্মান েনi।
বয্াপারটা ঘেটিছেলা ei রকম : েরাম সmাট যখন জানেত পারেলা েয, তার eতবেড়া জবরদs pstিতর খবর েপেয়o
মুসলমানরা িনঃশংক িচেt তােদর মুকািবলার জেনয্ মদীনা েথেক যাtা কেরেছ eবং kমাগত সামেনর িদেক eিগেয়
আসেছ, তখন েস িনেজর ৈসনয্ সিরেয় েনয়াi সমীচীন মেন করেলা। কারণ eর আেগ মুতা’ যুেdর সময় eক লাখ ৈসেনয্র
মুকািবলায় মাt িতন হাজার মুসলমান িকrপ েশৗযর্-বীযর্ েদিখেয়িছেলা, েস aিভjতা সmােটর মন েথেক মুেছ যায়িন। না
জািন eবারo পরািজত হেয় তার মান-ijতটুকু eেকবাের খতম হেয় যায়! তাi যখন েস জানেত পারেলা, eবার িতন
হাজার নয়, িtশ হাজার ৈসনয্ িনেয় নবী করীম (স) আসেছন, তখন েস e সয়লােবর মুকািবলা না করারi িসdাn করেলা।

তাবুেক aবsান
কাiসােরর eভােব ময়দান েথেক প াদপসারণ করােকi নবী করীম (স) যেথ মেন করেলন। eরপর তার প াdাবেন
কালেkপণ করার েচেয় িতিন ঐ eলাকায় িনেজর pভাবেক মজবুত করােক সমীচীন মেন করেলন। িতিন িবশ িদন েসখােন
aবsান করেলন। e সমেয় েরাম সাmাজয্ o iসলামী রাে র মধয্বতর্ী sােন aবিsত eবং েরামকেদর pভাবাধীন
কতকgেলা kুd kুd রাজয্েক িতিন নবীন iসলামী রাে র aধীনs কের িনেলন। eভােব েয সব আরব েগাt eতিদন েরাম
সmােটর সমথর্ক িছেলা, তারা iসলামী রাে র সমথর্ক o সাহাযয্কারী বেন েগেলা।

মুনািফকেদর চালবািজ
হযরত (স) যখন তাবুক aিভযােন রoয়ানা করেলন, তখন iসলামী সমাজ-সংগঠেন aনুpেবশকারী কপট মুসলমানরা
মদীনায় পেড় রiেলা। তােদর িনি ত িব াস িছেলা, মুসলমানরা e aিভযান েথেক আর িনরাপেদ িফের আসেব না।
তােদর িকছু aংশ gীে র pচnতা o সফরকালীন মুিসবেত িনিkp হেব। আর তা না হেলo কাiসােরর িবপুল ৈসেনয্রা
মুকািবলায় তারা িনি h হেয় যােব। ei মুনািফকেদর দল মদীনায় eকিট চkােnর মসিজদo52 বািনেয় িনেয়িছেলা।
েসখােন তারা নামােযর বাহানায় সাধারণ মুসলমানেদর েথেক আলাদাভােব জমােয়ত হেতা eবং েগাপন সলা-পরামশর্
করেতা। তারা ei সংকটকােল iসলামী আেnালেনর oপর চরম আঘাত হানবার জেনয্ নানাrপ ষড়যnt udাবন করেত
লাগেলা। eমন িক, তারা ei িসdাn পযর্n কের বসেলা েয, তাবুক যুেdর ফলাফল জানবার পরi (যিদo e বয্াপাের
তারা িনি ত িছেলা েয, মুসলমানেদর পরাজয়i হেব যুেdর eকমাt ফলাফল) আbুlাহ িবn uবাiেক মদীনার বাদশাহ
িনযুk করা হেব।
িকnt আlাহ তা‘আলার aিভpায় িছেলা aনয্ রকম। eবার iসলােমর পরাজয় সmেকর্ মুনািফক o কািফরেদর সমs
আশা-ভরসাi চূড়াnভােব িবলীন হoয়ার েসi pতীিkত সময়িট ঘিনেয় eেলা। তাi তাবুেকর ei িবনা -যুেd িবজেয়র
কথা জানেত েপের dশমনেদর েমrদ eেকবাের েভেঙ পড়েলা। তােদর মেন হেত লাগেলা, eবার তােদর আশা - ভরসার
েশষ সmলটুকুo হাতছাড়া হেয় েগেলা। তাবুক েথেক pতয্াবতর্েনর পর হযরত (স)-eর সামেন িতনিট grtপূণর্ কাজ িছেলা
:

1. মুনািফকেদর সmেকর্ সুs নীিত gহণ eবং তােদর েগাপন চkাn েথেক iসলামী আেnালনেক সুরিkত করার
পেরাপুির বয্বsা করা;
2. মুিমন o সতয্সn েলাকেদর pিশkণ দান eবং তােদর চিরt গঠন কের নবী করীম (স)-eর তttাবধােন গেড় uঠা সৎ
েলাকেদর ei দলিটেক সবর্েতাভােব িনখুত
ঁ কের েতালা eবং ‘সেতয্র সাkয্’ (শাহাদােত হক) দােনর েয দািয়t শীগগীরi
তােদর oপর নয্s হেত যােc, তা যথাযথভােব পালেনর uেdেশয্ তােদরেক pstত কের রাখা;
3. েয সব েমৗল নীিতর িভিtেত ei নয়া iসলামী রা েক গেড় তুলেত হেব, দাrল iসলােমর েসi সব নীিত সুs rেপ
েঘাষণা করা।

মুনািফকেদর সােথ আচরণ
তাবুক েথেক হযরত (স)-eর মদীনায় pতয্াবতর্ন কােল পিথমেধয্i সূরা তাoবা নািযল হেলা। eেত মদীনায় িফেরi হযরত
(স)--েক কাযর্কর করেত হেব, আlাহ তঁােক eমনতেরা কিতপয় িনেদর্শ pদান করেলন। e যাবত মুনািফকেদর বয্াপাের
জন বঁাচােনার জেনয্ েপশকৃত akমতােক েমেন েনয়া হেয়িছেলা, তা সmূণর্ বদেল েফলার িনেদর্শ েদয়া হেলা। তারপর
সুs ভাষায় বেল েদয় হেলা : ‘তােদর সে eখন আর নমনীয় নয়, কেঠার বয্বহার করেত হেব; তারা তােদর ঈমােনর
দািবেক সতয্ pমােণর জেনয্ আিথর্ক সাহাযয্ িদেত চাiেল তা gহণ করা যােব না; তােদর েভতরকার েকu মারা েগেল নবী
করীম (স) তার জানাযা পড়ােত পারেবন না; সেবর্াপির বয্িkগত o পািরবািরক সmেকর্র কারেণo মুসলমানরা তােদর
সে আnিরক o বnুtপূণর্ সmকর্ রাখেত পারেব না।’

আবু আেমেরর ষড়যnt
হযরত (স)-eর মদীনা আগমেনর পূেবর্ আবু আেমর নামক জৈনক ি ান পাdীর দরেবশী o পাি তয্ সmেকর্ মদীনায় খুব
খয্ািত ছিড়েয় পেড়িছেলা। eকজন েখাদাভk jানী িহেসেব েলােকরা তােক খুব dা করেতা। হযরত (স)-eর মদীনায়
আসার পর ei দরেবশী o েখাদাভিkর তািগেদi তার uিচত িছেলা সেতয্র আেলা েথেক ফায়দা হািসল করা eবং সবার
আেগ েখাদা-ভিkর িনভুল
র্ ধারণােকক gহণ করা। িকnt iলম, কালাম o তাকoয়ার aহিমকা eবং েরoয়াজী o
গতানুগিতক ধািমর্কতার েমাহ েযমন মানুষেক সেতয্র আেলা gহণ েথেক িবরত রােখ, েতমিন আবু আেমেরর oপরo
iসলামী দাoয়ােতর pিতকূল pভাব পড়েলা। ধািমর্কতার বয্বসােয় তার িবেবক-বুিd আcn হেয় িগেয়িছেলা। েস বুঝেত
পারেলা, তার ভ দরেবশী o পীরবাদী বয্বসা ei নয়া আেnালেনর মুকািবলায় িটকেত পাের না। e কারেণ েস iসলামী
আেnালেনর সবেচেয় বেড়া dশমন হেয় দঁাড়ােলা।
pথমত েস আশা কেরিছেলা েয, e-েতা েকবল dিদেনর চমক মাt। erপ কেঠার েখাদাভিk o dীনদারী িক কের িটেক
থােক? িকnt বদর যুেd কুরাiশেদর েশাচনীয় পরাজয় েদেখi তার টনক নেড় uঠেলা। তারপর েথেক েস কুরাiশ o
aনয্ানয্ আরব েগাtেক iসলােম িবrেd uেtিজত করার জেনয্ আদা-পািন েখেয় লাগেলা। ohেদর যুd o খnেকর
(আহযােবর) হামলার সময় মুসলমানেদর সামেন eরi িকছু নমুনা pকাশ েপেয়িছেলা। eমন িক, ei ঈসায়ী আহিল
িকতাব মুসলমানেদর িবrেd মুশিরকেদর সােথ েগাপন আঁতাত sাপন করেত eবং তoহীেদর আেলাকবিতর্কােক িনভােনার
জেনয্ িশরেকর pচার করেত eতটুকু লjােবাধ কেরিন। িকnt আlাহর ei েঘাষণা যখন pকাশ েপল েয, e
আেলাকবিতর্তকােক ফুৎকার dারা িনভােনা যােব না eবং iসলামi তামাম আরব uপdীেপ িবজয়ী dীন িহেসেব pিতি ত
থাকেব, তখন ei েখাদাভk দরেবেশর (?) aিsরতা চরেম িগেয় েপঁৗছল। eপর al িদেনর মেধয্i েস িবেদেশ িগেয়
িবপদ - সংেকত বাজােনা eবং ei kমবধর্মান সয়লাবেক pিতেরাধ করার িনিমেt কাiসারেক udুd করার জেনয্ েরাম
সফের েগেলা।

চkােnর মসিজদ
আবু আেমেরর ei সব চkােn মদীনার মুনািফকরা তার aতয্n ঘিন সহেযাগী িছেলা। eরা আেমেরর সােথ িমেল
েগাপেন পরামশর্ কের iসলামী আেnালনেক িনি h করার পnা udাবন করেতা। তাi আবু আেমেরর পরামশর্kেম
মুনািফেকর দল িনেজেদর জেনয্ eকিট পৃথক মসিজদ বানােনার িসdাn করেলা।53 ঐ মসিজেদ তারা নামায পড়ার
aজুহােত জমােয়ত হেতা eবং মুসলমানেদর িবrেd ষড়যnt পাকােতা।
তখন মদীনায় d’িট মসিজদ িছেলা। eর eকিট িছেলা শহেরর uপকেn - কুবা নামক sােন আর aপরিট িছেলা শহেরর
মাঝখােন - মসিজেদ নববী নােম যা পিরিচত। e dেয়র uপিsিতেত েকান তৃতীয় মসিজেদর আদেতi pেয়াজন িছেলা না।
িকnt কিতপয় বৃd o akম েলােকর ঐ di মসিজেদ েযেত ক হয়, ei aজুহাত তুেল মুনািফকরা eকিট তৃতীয় মসিজদ
িনমর্াণ করেলা। তারা কলয্াণ o বরকেতর সােথ eর uেdাধন করার িনিমt eেত eকবার নামায পড়ােনার জেনয্ হযরত
(স)-eর কােছ আেবদন জানােলা। েস আেবদেনর জবােব হযরত (স) বলেলনঃ ‘বতর্মােন আিম তাবুক aিভযােনর
pstিতেত বয্s; িফের আসার পর েদখা যােব।’ িকnt িফরবার সময় পিথমেধয্i ei চkােnর মসিজেদ হযরত (স)-eর
নামায পড়ােনা িনিষd কের আlাহ তা’আলা oহী নািযল করেলন। eেত s ত বেল েদয়া হেলা েয, pকৃতপেk e
জায়গািট হেc মুসলমানেদর িবrেd ষড়যnt করার eকিট েগাপন আ া; e আপনর নামায পড়ােনার uপেযাগী নয়। তাi
হযরত (স) কিতপয় েলাকেক তঁার মদীনায় pতয্াবতর্েনর পূেবর্i uk মসিজদ ংস কের েফলার আেদশ িদেলন। eভােব
uk চkােnর মসিজদ ংস কের মুনািফকেদর িবrেd মুসলমানেদর ভিবষয্ত কমর্নীিতi েঘাষণা করা হেলা। eরপর
েথেক হযরত (স) ei কমর্নীিতi সবর্t aনুসরণ করেলন।

মুিমনেদর pিশkণ o তার পূণত
র্ া
eখান েথেক iসলামী আেnালন eকিট বয্াপকতর সংgােমর পযর্ােয় pেবশ করেলা। eবার আরেবর ei মুি েময়
মুসলমানেদর েগাটা aমুসিলম dিনয়ায় আlাহর dীেনর পয়গাম ছিড়েয় েদয়ার aিভযােন বিহর্গত হবার সময় ঘিনেয় eেলা।
eেহন aবsায় মুসিলমেদর েভতরকার েকােনা মামুিল dবর্লতাo িবরাট aসুিবধার কারণ হেয় দঁাড়ােত পাের। তাi, e সময়
মুিমনেদর pিশkেণর পূণত
র্ া িবধােনর pিত aতয্n মেনােযাগ েদয়া হেলা। তােদর ঈমানী dবর্লাতার pিতিট আলামতেক
েবেছ েবেছ িচিhত করা হেলা eবং aিবলেm তা দূর করার তািগদ েদয়া হেলা।
তাবুক aিভযান কােল ঈমান o iসলােমর িমথয্া দািবদার িকছু েলাক েযমন েপছেন পেড়িছেলা, েতমিন িকছু dবর্ল-েচতা
মুিমনo মদীনায় েথেক িগেয়িছেলা। eরা সাcা মুসলমান হoয়া সেtto েকােনা সামিয়ক dবর্লতা বা ৈশিথেলয্র কারেণ
eমিন গাফলিত করেত বাধয্ হেয়িছেলা। erপ dবর্লতা যােত আর কখেনা pকাশ না পায়, েস জেনয্ ei ে ণীর েলােদর
সংেশাধন করার িনিমেt e সময় aতয্n কেঠার নীিত gহণ করা হেলা। e pসে হযরত কা’ব িবn মািলক, িহলাল িবn
uমাiয়া eবং মুরারা িবn রাবী (রা) ei িতনজন সাহাবীর কািহনী aতয্n িশkামূলক। তখন মুসিলমেদরেক িক ধরেনর
pিশkণ pদান করা হিcেলা, ei কািহনীর আেলােক তা aতয্n সুnরভােব আnাজ করা যায়। ei সাহাবীtয় িনঃসেnেহ
সাcা মুিমন িছেলন eবং eর আেগ তঁােদর ঈমােনর আnিরকতাo pমািণত হেয়িছেলা; তবু িনছক ৈশিথেলয্র দrন তঁারা
তাবুক aিভযােনর সময় হযরত (স)-eর সহযাtী হেত পােরন িন। e জেনয্ তঁােদরেক aতয্n কেঠারভােব পাকড়াo করা
হেলা। নবী করীম (স) তাবুক েথেক িফের eেস তঁােদর সে েকােনাrপ সালাম-কালাম না করার জেনয্ মুসলমানেদরেক
িনেদর্শ িদেলন। চিlশ িদন পর তঁােদর stীেদরেকo আলাদা থাকবার িনেদর্শ েদয়া হেলা। aতঃপর প াশ িদন পর আlাহ
তা’আলা তঁােদর তoবা কবুল করেলন eবং তঁােদরেক kমা করবার hকুম িদেলন। eর িভতর হযরত কা’ব িবn মািলেকর
কািহনীিট সবর্ািধক িশkামূলক িবধায় তঁার জবানীেতi eখােন udৃত করা হেলা।

হযরত কা'েবর কািহনী
‘হযরত (স) যখন তাবুক aিভযােনর uেdেশয্ মুসলমানেদরেক ৈতির করিছেলন, তখন আিমo তঁার সে চলার জেনয্
pstিত েনয়ার icা করলাম। িকnt তারপর গাফলিত করেত লাগলামঃ ‘eেতা তাড়াhড়া েকন, সময় যখন আসেব তখন
ৈতির হেত িবলm হেব না।’ eiভােব বয্াপারটা িপিছেয় েযেত লাগেলা। eমন িক যখন রoয়ানা করার সময় eেলা, তখন
আিম সmূণর্ apstত িছলাম। মেন মেন বললাম : ৈসনয্রা চেল যাক, আিম d eকিদন পর রoয়ান কেরo কােফলার সে
িগেয় িমিলত হেত পারেবা। েমাটকথা, eমিন গাফলিতর মেধয্i সময় চেল েগেলা; আিম o আর েযেত পারলাম না।

aবেশেষ যখন েদখেত েপলাম েয, যােদর সে আিম িপছেন পেড় রেয়িছ, তারা হয় মুনািফক নতুবা eমন dবর্ল েয,
আlাহi তােদর akম কের েরেখেছন, তখন আমার hদয় aপিরসীম চা েলয্ uথেল uঠেলা। িনেজর সmেকর্ আমার
aতয্n আফেসাস হেলা।
নবী করীম (স) aিভযান েথেক িফের eেসi aভয্াস মেতা মসিজেদ িগেয় d রা‘আত নামায পড়েলন। aতঃপর েলাকেদর
সে সাkাত করার জেনয্ বসেলন। eবার মুনািফকরা eেস তােদর oজর েপশ করেত লাগেলা। তারা কসম কের তােদর
akমতা সmেকর্ হযরত (স)-েক িন য়তা pদান করেত লাগেলা। erপ েলােকর সংখয্া আিশর েচেয় িকছু েবিশ িছেলা।
হযরত (স) তােদর সমs মনগড়া কথা নেলন eবং তােদর pকাশয্ oজর কবুল কের তার েগাপন রহসয্ েখাদার oপর
েছেড় িদেলন। eভােব তােদরেক মাফ কের েদয়া হেলা।
eরপর eেলা আমার পালা। আিম সামেন িগেয় সালাম িনেবদন করলাম। হযরত (স) আমার িদেক েচেয় eকটু মুচিক
হাসেলন eবং বলেলন, ‘বেলা িক িজিনস েতামায় িবরত েরেখিছেলা?’ আিম বললাম : ‘েখাদার কসম, আিম যিদ েকােনা
dিনয়াদােরর সামেন হািযর হতাম েতা aবশয্i েকােনা-না-েকান মনগড়া কথা বেল তােক রাযী কিরেয় িনতাম। িকnt
আপনার সmেকর্ েতা ei ঈমানi েপাষণ কির েয, eখন যিদ েকােনা বােনায়াট কথা বেল আপনােক রাযী কিরেয় িনi,
তাহেল আlাহ aবশয্i আমার pিত আপনােক নারাজ কের েদেবন। কােজi সতয্ কথা বলেল আপিন যিদ aসnt o হন,
তবুo আশা করেবা, আlাহ আমার kামা জেনয্ েকােনা-না-েকান uপায় েবর কের েদেবনi। সতয্ কথা ei েয, আপনার
কােছ utাপন করার মেতা েকােনা oজরi আমার েনi। আিম aিভযােন েযেত পুেরাপুির সমথর্ িছলাম।’
eরপর হযরত (স) বলেলন : ‘e েলাকিট িন য়i সতয্ কথা বেলেছ। আcা uেঠ যাo eবং আlাহ তা’আলা েতামােদর
বয্াপাের েকান িসdাn করা পযর্n aেপkা কেরা।’ আিম uেঠ িগেয় আপন েগােtর েলাকেদর সে বসলাম। aতঃপর
আমার নয্ায় আেরা di বয্িk -মুরারা িবন রাবী eবং িহলাল িবn uমাiয়াo eকirেপ সতয্ কথা বলেলা।
eরপর আমােদর সে কােরা কথাবাতর্া না বলার জেনয্ নবী করীম (স) িনেদর্শ িদেলন। eর ফেল aপর di বয্িk ঘেরi
বেস রiেলা। িকnt আিম বাiের েবর হতাম, জামা‘আেতর সে নামায পড়তাম, বাজাের চলােফরা করতাম। িকnt েকu
আমার সে কথা বলেতা না। আমার মেন হেতা, dিনয়াটা েযন eেকবাের বদেল েগেছ, আিম eকজন নবাগত, eখােন
আমার েকu পিরিচত নয়। মসিজেদ নামায পড়েত েগেল নবী করীম (স)-েক সালাম করতাম eবং জবােবর জেনয্ তঁার
o dয় নেড় িক-না, তা েদখবার জেনয্ ধু iেnজার করতাম। হযরত (স) আমার pিত িকrপ দৃি িনেkপ কেরন,
নামােযর মেধয্ তা আড়েচােখ েদখতাম। আম যতkণ নামায পড়তাম, হযরত (স) আমার িদেক েচেয় থাকেতন; যখনi
সালাম িফরাতাম, তখন আমার িদক েথেক িতিন দৃি সিরেয় িনেতন।
eকিদন আিম ভেয় ভেয় আমার চাচাত ভাi eবং বালয্বnু আবু কাতাদার কােছ েগলাম। তার বাগােনর pাচীেরর oপর uেঠ
তােক সালাম করলাম; িকnt আlাহর ei বাnাহ সালােমর জবাবিট পযর্n িদেলা না। আিম বললাম : আবু কাতদাহ’ আিম
েতামায় েখাদার কসম িদেয় িজেjস করিছ, আিম িক েখাদ eবং তঁার রসূলেক ভালবািস না’? েস িনrtর রiেলা। আবার
িজেjস করলাম। eবারo েস িনrtর রiেলা। তৃতীয় বাের ধু eটুকু বলেলা, ‘আlাহ eবং তঁার রাসূলi ভােলা জােনন।’
eেত আমার চkু িদেয় ar েবিরেয় eেলা। আিম pাচীর েথেক েনেম eলাম।
e সময় eকিদন আিম বাজােরর িভতর িদেয় যািcলাম, eমিন সময় িসিরয়ার eকিট েলাক আমায় শাহ গাসবােনর eকিট
খােম-েপারা িচিঠ িদেলা। আিম খুেল পড়লাম। তােত েলখা িছেলা : আমরা েনিছ, েতামােদর সােহব েতামার oপর ভীষণ
uৎপীড়ন চালােc। তুিম আমােদর কােছ eেসা, আমরা েতামায় কদর করেবা।’ আিম বললাম, e আর eক িবপদ
েদখিছকক! তkুিণ িচিঠখািন চুলায় িনেkপ করলাম।
চিlশ িদন eমিনভােব aিতkম করার পর নবী করীম (স)-eর আেদশ eেলা, ‘আপন stী েথেক আলাদা হেয় যাo।’ আিম
িজেjস করলাম তােক িক তালাক িদেয় েদেবা? জবাব েপলাম, ‘না ধু আলাদা থােকা।’ আিম আমার stীেক তার
িপtালেয় পািঠেয় িদলাম eবং বললাম, e বয্াপাের আlাহ তা’আলার েকান িসdাn আসা পযর্n iেnজার কেরা।

প াশতম িদন সকােল নামােযর পর আিম আপন গৃেহর ছােদর oপর বেসিছলাম eবং িনেজর জীবনেক িধkার িদিcলাম।
eমিন সময় eক বয্িk আমায় uপযুপ
র্ ির েডেক েডেক বলেলা : ‘মুবারক েহাক কা’ব িবন মািলক।’ আিম e কথা েনi
িসজদায় েগলাম। তারপর জানেত পারলাম, আমার জেনয্ kমার hকুম eেসেছ। eরপর দেল দেল েলাক ছুেট আসেত
লাগেলা eবং eকজন aনয্জেনর আেগ eেস আমায় ei বেল মুবারকবাদ িদেত লাগেলা েয, েতামার তoবা কবুল হেয়ছ।
আিম uেঠ েসাজা মসিজেদ নববীর িদেক েগলাম। েদখলাম, নবী করীম (স)-eর মুখমnল খুশীেত ঝলমল করেছ। আিম
সালাম করেতi িতিন বলেলন, ‘েতামার মুবারক েহাক, ei িদনিট েতামার জীবেনর সবেচেয় utম িদন।’ আিম িজেjস
করলাম, e kমা িক হযরত (স)-eর তরফ েথেক, না েখাদার তরফ েথেক? িতিন বলেলন, ‘েখাদার তরফ েথেক।’ েসi
সে কুরআেনর ei তoবা সংkাn আয়াতিট িতিন পেড় নােলন।
আিম বললাম : ‘েহ আlাহর রাসূল! আমার তoবার মেধয্ আমার সমs ধন-সmদ েখাদার পেথ সদকা কের েদয়ার কথাo
শািমল রেয়েছ।’ িতিন বলেলন, ‘িকছু েরেখ দাo, eটা েতামার জেনয্ utম হেব।’ আিম তঁার িনেদর্শ মেতা খায়বেরর
aংশিট েরেখ বাকী সব সদকা কের িদলাম। aতঃপর আিম আlাহর কােছ ei মেমর্ pিতjা করলাম : েয সেতয্র বদেল
আlাহ আময় kমা কের িদেলন, তার oপর সরার জীবন আিম aিবচল থাকেবা। তাi আজ পযর্n আিম েজেন- েন েকােনা
aসতয্ কথা বিলিন। আর আশা কির, ভিবষয্েতo আlাহ eর েথেক আমায় রkা করেবন।

iসলামী সমােজর ৈবিশ য্
ei কািহনী েথেক সাহাবােয় িকরােমর সমাজ-জীবেনর েয িচt ফুেট oেঠ, তার কিতপয় ujjল ৈবিশ য্ pেতয্ক মুিমেনরi
সামেন রাখা uিচত। e েথেক iসলামী আেnালন sীয় aনুবতর্ীেদর েভতর িকrপ েমজাজ গেড় েতােল, তা সহেজ আnাজ
করা যােব।
pথম কথা ei েয, iসলাম o কুফেরর মেধয্ যখন সংঘেষর্র p েদখা েদয়, তখন মুিমনেদর জেনয্ aতয্n কেঠার
পরীkার সময় eেস uপিsত হয়। e সময় সামানয্ মাt গাফলিতর কারেণo সারা জীবেনর পির ম প হেয় েযেত পাের।
কারণ eমিন সমেয় েকােনা মুিমন যিদ iসলােমর সহায়তা না কের, তাহেল তার ei trিটর েপছেন েকােনা বd-িনয়য্াত না
থাকেলo eবং e রকম trিট সারা জীবেন eকবার মাt সংঘিটত হেলo erপ trিটর কারেণ তার সারা জীবেনর পুণয্ o
iবাদত বরবাদ হেয় যাবার আশংকা েদখা িদেত পাের। বstত মুিমনেদর জেনয্ কখেনা iসলােমর বদেল কুফেরর সহায়তা
করা aথবা েকােনা aন iসলামী আেnালেনর পেk uৎসাহবয্ ক কমর্নীিত gহণ করার আেদৗ aবকাশ েনi। িবেশষত
যখন aন-iসলামী আেnালেনর মুকািবলায় েকােনা iসলামী আেnালন uপিsত থােক, তখন মুিমনেদর েযাগয্-pিতভা
আlাহর dীনেক সমুnত করার পিরবেতর্ aনয্ কােজ িনেয়ািজত হেল aবsাটা আরা grতর হেয় দঁাড়ায়।
িdতীয় কথা ei েয, iসলামী আদেশর্র পেথ যখন েকােনা কতর্বয্ পালেনর ডাক আেস, তখন মুিমনেদর পেk ৈশিথলয্
েদখােনা েমােটi uিচত নয়। কারণ ৈশিথলয্ েদখােত েদখােতi কােজর সময় চেল যায়; aতঃপর ei trিটর েপছেনেকােনা
বদ িনয়য্াত িছেলা না, e oজেরo েকােনা ফেলাদয় হয় না।
সাহাবােয় িকরােমর সমাজ-কাঠােমার eক aননয্ ৈবিশ য্ ei েয, মুনািফকরা মনগড়া oজর েপশ করেছ eবং তারা িমথয্া
কথা বলেছ, eটা সবারi জানা;তবু নবী করীম (স) ধু তােদর মুেখর কথা েনi তােদর সমs aনয্ায় মাফ কের িদেলন।
কারণ, তারা েকােনা পরীkার সময় ঈমােনর সতয্তা pমাণ করেব, e আশা কখেনা িছেলা না। পkাnের eেদর মুকািবলায়
ঈমান o iখলােসর পরীkায় utীণর্ কিতপয় সাcা মুিমেনর চিরt লkয্ণীয়। মনগড়া oজর তুেল পালােনার সুেযাগ থাকা
সেtto eরা েকu িমথয্া কথা বলা পছn করেলন না; বরং সুs ভাষায় িনেজেদর trিট sীকার কের িনেলন। িকnt ei
sীকােরািkর কারেণi তঁাদেরেক েরহাi েদয়া হেলা না, বরং তােদর সে aতয্n কেঠার বয্বহার করা হেলা। eটা তঁােদর
ঈমান o iখলাস সmেকর্ েকােনা সেnহ সৃি র কারেণ নয়; বরং eজেনয্ েয, মুনািফকেদর uপেযাগী কাজ তারা েকন
করেত েগেলন?
পরn ei aপরােধর জেনয্ েনতা েয শািs িদেলন eবং aনুবতর্ী তা েযভােব েভাগ করেলন, সেবর্াপির েগাটা সমাজ
েযভােব েনতার aিভpায় aনুযায়ী কাজ করেলা, তার pিতিট িদকi aনুপম o aতুলনীয়। েনতা খুব কেঠার শািs িদেলন;
িকnt ঘৃণা বা েkােধর বশবতর্ী হেয় নয়, pগাঢ় ভােলাবাসা িনেয়। েকােনা েsহশীল িপতা েযমন aপরাধী পুtেক সাজা েদন

eবং পুt সংেশািধত হেল আবার তােক বুেক জিড়েয় ধরাo pতয্াশা কেরন, e শািs িঠক েতমিন। শািsর কেঠারতায়
aনুবতর্ী aতয্n aিsর। িকnt িক আ যর্! িpয় েনতার আনুগেতয্র বদেল তঁার anের না েকােনা িবেdােহর ভাব জাগেলা, না
িতিন েকােনা aিভেযাগ করেলন আর না তঁার কৃিতেtর েকােনা pিতদান চাiেলন। তারপর েগাটা সমােজর মেধয্ েনতার
hকুম পালন করার ভাবধারা কেতা তীb, তাo লkয্ণীয়। যখনi আেদশ হেলা েয, aমুক বয্িkর সে সmকর্েcদ করেত
হেব, তখন মেন হেলা েযেনা েগাটা সমােজ তঁার েকােনা পিরিচত েলােকরi aিst েনi। আবার যখন তঁার kমার কথা
েঘািষত হেলা, তখন সবার আেগ িগেয় তঁােক aিভনnন জানােনার জেনয্ সমােজর pিতিট েলাকi aিsর হেয় uঠেলা।
বstত নবীর আনুগেতয্র ei নমুনাi কুরআন তার aনুসারীেদর মেধয্ সৃি করেত চায়। আর iসলামী আেnালেনর কমর্ীকমর্াধয্kয্ o েনতার মেধয্ eমিন ভাবধারা থাকাi বা নীয়। সাহাবীেদর মেধয্ eমিন ভাবধারা থাকার কারেণi যখন
aপরাধী েদখেলন, তঁার েচেয় বেড়া বেড়া aপরাধীo িনছক িমথয্া বেল েবঁেচ যােc eবং সতয্ কথা বলার জেনয্i তঁােক
কেঠারভােব পাকড়াo করা হেc, তখন তঁার েভতর eেতাটুকু েkাভ পযর্n জাগেলা না, েকােনাrপ aসেnাষo pকাশ
েপেলা না; বরং শািs পাবার পর দীঘর্ প াশ িদন পযর্n িতিন তা কেঠারভােব েভাগ করেলন না; বরং শািs পাবার পর দীঘর্
প াশ িদন পযর্n িতিন তা কেঠারভােব েভাগ করেলন। তঁার সে েয িনমর্মতা করা হেয়েছ, erপ ধারণাo তঁার মেন eক
মুহেূ তর্র তেরo ঠঁাi েপেলা না। তঁার aতীেতর সমs কৃিতt mান হেয় েগেলা; তঁার ঈমান o iখলাস সmেকর্ সেnেহর সৃি
হেলা। aথচ তঁার বদ-িনয়য্াত িছেলা না, তঁার hদয়o আlাহ eবং রাসূেলর ভালবাসা েথেক শূনয্ িছেলা না। পরn িতিন
iসলামী সমাজ-সংগঠেনর মেধয্ েকােনা ষড়যnt পাকােলন না, েলাকেদরেক বীত d কের তুলেলন না, aনয্ানয্
েলাকেদরেরকo িনেজর সমথর্ বািনেয় সমাজ-সংগঠেনর মেধয্ uপদল সৃি র েচ া করেলন না; বরং িনতাn ৈধযর্ o
pশািnর সে িতিন শািs েভাগ করেলন eবং কেব তঁার aপরাধ kমা কের েদয়া হেব, pিতিট মুhেতর্ েসi আশায়
aিতবািহত করেলন। eেহন আদশর্ কমর্নীিতর ফেলi আlাহ তাআলা িনতাn দরদ পূণর্ ভাষায় শািspাp বয্িkেদর kমার
কথা েঘাষণা করেলন। বstত মুসিলম িহেসেব ei হেc জীবেনর সবেচেয় বেড়া সাফলয্। আর আlাহ যােক দান কেরন,
েকবল েস-i eেতাবেড়া aনুgহ লাভ করেত পাের।
eকজন েলােকর oপর ঈমান o iসলােমর দািব কেতা খািন দািয়t aপর্ণ কের, e সময় তাo সুs ভােব বয্াখয্া করা
হেলা। বলা হেলা : pকৃত পেk e দািবর পর মুিমনেদর িনজs বলেত আর িকছুi থােক না; কারণ পিবt কুরআেনর
িশkানুযায়ী ‘আlাহ তা‘আলা জাnােতর িবিনমেয় মুিমনেদর জান o মাল খারদ কের িনেয়েছন।’ (সূরা তাoবা : 11)।
বstত ঈমােনর ei বয্াখয্া যতkণ েলােকর মেনর মেধয্ দৃঢ়ভােব বdমূল না হেব eবং pিত মুহূতর্ তা সামেন না থাকেব,
ততkণ dীেনর দািব পূরেণ েস aবশয্i ৈশিথলয্ েদখােব। আlাহ তা‘আলা ঈমানেক মুিমন o আlাহর মধয্কার eকটা চুিk
বেল uেlখ কেরেছন। e চুিk হেc ei েয, বাnাহ তার আপন সtা o ধন-মালেক েযেনা আlাহর কােছ েবেচ িদেলা
eবং তার িবিনমেয় আlাহ মৃতয্ু র পরবতর্ী aনn জীবেন তােক জাnাত দান করেবন-ei pিতrিতেক gহণ করেলা।
সতয্ কথা বলেত েগেল মানুেষর জান, মাল সব িকছু আlাহরi সmদ। িতিনi eসব িজিনস সৃি কেরেছন আর িতিনi eর
pকৃত মািলক। eমতাবsায় বাnাহ আlাহর কােছ েবঁচেত পাের তার eমন িনজs েকান িজিনসট রেয়েছ? eভােব েবচােকনার েতা p i uঠেত পাের না। িকnt তা সেtto আlাহ মানুষেক eকটা sাধীন কমর্kমতা দান কেরেছন eবং তােক
আপন icানুযায়ী কােজ লাগাবার iখিতয়ারo িদেয়েছন। icাশিk o কমর্kমতার ei sাধীনতাবেল মানুষ আlাহর েদয়া
জান o মালেক icা করেল আlাহরi সmিt বেল মানেত পাের- pকৃতপেk েযrপ হoয়া uিচত- আবার icা করেল েস
িনেজেকi ঐ িজিনসgেলার মািলক বেল দািব করেত পাের- যিদo েস ঐgেলার মািলক নয়। ei uভয় pকার sাধীনতাi
তােক দান করা হেয়েছ। মানুষ icা করেল েখাদার pিত িবমুখ হেয় তার জান o মালেক িনেজর icা-pবৃিt িকংবা তারi
মেতা aনয্ মানুেষর icা-pবৃিt aনুযায়ী যদৃc বয্বহার করেত পাের aথবা icা করেল pকৃত মািলকেক েমেন িনেয় তঁার
েদয়া জান-মালেক তঁারi মজর্ী মািফক কােজ লাগােত পাের eবং eভােব তার কােছ গিcত িজিনসgেলা েয pকৃতপেk
আlাহরi আমানত eবং egেলার বয্বহাের েস sাধীন িকংবা aবাধ kামতার aিধকারী নয়ত e সতয্েক েস sীকৃিত িদেত
পাের। ei uভয়িবধ kমতাi তােক েদয়া হেয়েছ।
আlাহ তা’আলা েয িবষয়িটেক aনুgহবশত েবচা-েকনা বেল আখয্া িদেয়েছন, icাশিk o কমর্kমতার ei সামানয্
sাধীনতাi হেc তার মূল িভিt। আlাহ তা’আলা বাnাহেক pিতrিত িদেcন েয, icা o iখিতয়ােরর aিধকারী হoয়া

সেtto তুিম আমার গিcত আমানতেক যিদ েখয়ানেতর কােজ না লাগাo বরং আমারi মিজর্ মািফক তা কােজ বয্ববহার
কেরা, তাহেল ei slায়ু জীবেনর পরবতর্ী aনn জীবেন আিম েতামায় েবেহশেতর সুখ-সmেদ সmািনত করেবা। সুতরাং
েয বয্িk ekেণ আlাহ তা’আলার ei দািব o pিতrিতেক েমেন িনেয় িনেজর জান o মালেক তারi পছnনীয় কােজ
বয্বহার করার sীকৃিত েদয়, েস-i হেc ঈমানদার eবং তার e sীকৃিতেকi আlাহ তা’আলা েবচা-েকনা বেল aিভিহত
কেরেছন। পkাnের েয বয্িk e দািব o pিতrিতেক agাহয্ কের িনেজর জান- আlাহর মিজর্র িবrেd বয্বহার কের, েস
pকৃতপেk আlাহর সে ei েবচা-েকনার কারবার করেতi asীকৃিত জানায়। তাi আlাহর দৃি েত েস হেc কািফর eবং
তার ei asীকৃিতi হেc কুফর।
তাবুক যুেdর সময় নবী করীম (স) েয সব েলাকেক pstিত gহেণর িনেদর্শ িদেয়িছেলন, তারা সবাi িছেলা ঈমামােনর
দািবদার। eরা সকেলi আlাহ তা‘আলার সে uপেরািlিখত েবচা-েকনার চুিk কেরিছেলা। িকnt যখন তােদর দািব
pমােণ সময় eেলা তখন তােদর িকছু েলাক পরীkায় সমmূণর্ utীণর্ হেত পারেলা না। তারা আপন জান o মালেক
আlাহর পেথ uৎসগর্ করা েথেক িবরত রiেলা। eেদর মেধয্ েবিশর ভাগi িছেলা মুনািফক। তােদর ঈমােননর দািব িছেলা
িমথয্া। তারা ধু akমতা বা চােপর ফেলi iসলামী সংগঠেন aনুpেবশ কেরিছেলা। িকnt তােদর সে কিতপয়
dববর্লেচতা েলাকo িছেলন, যঁারা ধু গাফলিত o ৈশিথলয্র দrণ o e ভুলটা কেরেছন। তাi e সময় তঁােদর েখালাখুিল
সমােলাচান করার পর e কথাo সুs ভাপেব জািনেয় েদয়া হেলা েযন েকবল েখাদার aিst েমেন েনয়ােকi ঈমান বলা
যায় না; বরং েখাদােকi আমােদর জান-মােলর eকমাt মািলক বেল sীকৃিত েদয়াi হেচছ pকৃত ঈমান। eভােব আlাহ
তা’আলােক চূড়াn মািলক েমেন েনবার পর েকu যিদ sীয় জন o মালেক আlাহর পেথ িনেয়ািজত করেত কুি ত হয় eবং
তােক aনয্ েকােনা কােজ বয্বহার কের, তাহেল কাযর্ত তার sীকৃিতটা িমথয্া বেলi pমািণত হেব। তাi ঈমােনর pেতয্ক
দািবদােররi তার দািবর ei তাৎপযর্ হােমশা sরণ করা uিচত eবং আlাহর পেথ সংgাম করার েকােনা সুেযাগ gহেণi
তার কুি ত হoয়া aনুিচত।

জনসাধারেণর dীনী pিশkণ
iসলােমর সূচনাকােল েয সব েলােকর hদেয় iসলােমর সতয্তা আসন েপেত িনেতা eবং যারা পুেরাপুির বুেঝ- েন
iসলাম gহণ করেতা, েকবল তারাi e আেnালেনর সহায়তা করেত eিগেয় আসেতা। িকnt e পযর্ােয় iসলােমর pভাব
চারিদেক ছিড়েয় পড়ায় দেল দেল েলােকরা iসলােমর মেধয্ দািখল হেত লাগেলা। েদেশর পর েদশ, জনপেদর পর
জনপদ iসলােমর বশয্তা sীকার কের িনেলা। eর ফেল খুব কম েলাকi পুেরাপির বুেঝ- েন iসলাম gহেণর সুেযাগ
েপেলা; বরং েবিশর ভাগ েলাকi al িকছু েজেন- েন iসলােমর সহায়তা করেত pstত হেয় েগেলা। eভােব হাজার
হাজার েলাক iসলামী সমােজর anভুk
র্ হেত লাগেলা। দৃশয্ত ei পিরিsিতটা িছেলা iসলােমর শিk বৃিdর লkণ। িকnt
যেতাkণ পযর্n েকােনা জনসমি iসলােমর দািবgেলা েক utমrেপ বুঝেত না পারেব eবং eবং iসলাম কতৃক
র্ aিপর্ত
ৈনিতক দািয়t পালেন pstত না হেব, তেতাkণ েস iসলামী সমােজর পেk dবর্লতারi কারণ হেয় থাকেব। তাবুক
aিভযানকােল eমিন পিরিsিতরi িকছুটা আভাস পাoয়া িগেয়িছেলা। তাi ei সুেযােগ iসলামী আেnালেক aভয্nরীণ
dবর্লতা েথেক পিরtাণ পাবার uেdেশয্ eকিট grtপূণর্ িনেদর্শ pদান করা হেলা। তাহেলা ei েয, জনসাধারেণর মধয্
েথেক িকছু েলাকেক iসলােমর েকndসমূহ (েযমন মkা, মদীনা iতয্ািদ) আসেত হেব eবং eসব েকnd েথেক iসলােমর
িশkা -দীkা o তার িবsািরত িনয়ম-কানুন িশেখ তােদরেক সিতয্কার iসলামী ভাবধারা আts করেত হেব। aতঃপর
মুসিলম জন-মানেস সিঠক iসলামী েচতনা জাgত করার o তােদরেক আlাহর িনেদর্শাবলী সmেকর্ aবিহত করােনার
uেdেশয্ ei িশkাpাp েলাকেদরেক আপন আপন জনপেদ িফের িগেয় জনগেণর িশkা-দীkার বয্বsা করেত হেব।
ei সাধারণ iসলামী িশkার aথর্ েকবল েলাকেদরেক িকছু েলখা-পড়া েশখােনাi িছেলা না; বরং েলাকেদর মেধয্ dীনী
েচতনা সৃি eবং iসলামী o aন iলামী জীবন পdিতর পাথর্কয্েবাধ জািগেয় েতালাi িছেলা eর uেdশয্। e uেdশয্
হািসেলর জেনয্ েকােনা গৎবঁাধা pিkয়া িছেলা না। eটা েলখাপড়া িশিখেয়i েহাক আর না িশিখেয়i েহাক, েকােনা pকাের
হািসল করেত পারেলi হেলা। েকননা, মুখয্ uেdশয্ হেলা dীন সmেকর্ সিঠক েচতনা সৃি করা। eজেনয্ েলখাপড়া eকটা
মাধয্ম হেত পাের, uেdশয্ নয়।

দাrল iসলােমর সুs নীিত েঘাষণা
iসলামী আেnালন eকিদন না eকিদন pচ রকেমর eকটা আঘাত েখেয় ংস হেয় যােব বেল মুনািফকরা eিdন মেন
মেন আশা েপাষণ কের আসিছেলা। িকnt তাবুক aিভযােনর পর তােদর সব আশা-ভরসাi ধুিলসাৎ হেয় েগেলা। ekেণ
ei ে ণীর েলাকেদর সামেন iসলােমর েচৗহdীেত আ য় gহণ করা িকংবা তারা িনেজরা iসলাম gহণ না করেলo তােদর
ভিবষয্ত বংশধরেদর iসলােমর আেলায় udািসত হoয়া ছাড়া েকান গতয্nর রiেলা না।
e সময় সমg আরব ভুিমর শাসন kমতা মুসিলমেদর হােত িনবd িছেলা। তােদর মুকািবলা করার মেতা uেlখেযাগয্
েকােনা শিk বতর্মান িছেলা না। তাi eবার iসলামী hকুমেতর aভয্nরীণ নীিত েঘাষণার সময় eেলা। িনেmাk পnায়
েসi নীিত েঘাষণা করা হেলা :
ক. আরব uপdীপ েথেক িশরকেক সmূণর্ rেপ িনি h কের িদেত হেব। পুরােনা মুশিরকানা বয্বsােক খতম কের আরব
ভূিমেক িচরকােলর জেনয্ iসলােমর েকndভূিমেত পিরণত করেত হেব। ei uেdেশয্ মুশিরকেদর স সােথ সকল pকার
সmকর্ িছn করেত হেব eবং তােদর সে যেতা চুিk রেয়েছ, তা সব বািতল েঘাষণা করেত হেব।
ei নীিত aনুসাের নবম িহজরীর হj uপলেk নবী করীম (স) হযরত আলী (সা)-eর মারফত হাজীেদর সাধারণ
সমােবেশ েঘাষণা কেরন :
1. েয বয্িk dীন-iসলম gহণ করেত asীকৃিত জানােব, েস জাnােত pেবশ করেত পারেব না।
2. e বছেরর পর েকােনা মুশিরক কা’বা গৃেহ হj করেত আসেত পারেব না।
3. কাuেক নg হেয় বায়তুlাহর চারিদেক তoয়াফ করার aনুমিত েদয়া হেব না।
4. যােদর সে রাসূলুlাহ (স)-eর চুিk রেয়েছ eবং যারা চুিkর পর েথেক e পযর্n িব াস ভ কেরিন, তােদর সে
চুিkর শতর্ানুযায়ীi বয্বহার করা হেব eবং তার েময়াদ পূণর্ করা হেব। িকnt যারা চুিk থাকা সেtto iসলামী আেnালেনর
িবrেd ষড়যnt েবেছ, তােদর জেনয্ আর মাt চার মােসর aবকাশ রেয়েছ। ei aবকােশর েভতর হয় মুসলমানেদর সে
লড়াi কের তােদর ভাগয্ িনধর্ারণ করেত হেব, নেচত েদশ েছেড় তােদরেক চেল েযেত হেব aথবা বুেঝ- েন আlাহর
dীনেক gহণ কের iসলামী বয্বsাপনায় শািমল হেত হেব।
খ. কা’বার তttাবধান বয্বsা সmূণত
র্ তoহীদ বাদীেদর হােত থাকেব। eেত মুশিরকেদর েকােনা aিধকার থাকেব না।
eবার েথেক কা’বার েভতর েকােনা মুশিরকানা pথা পালন করা যােব না; eমন িক েকােনা মুকশিরক ei পিবt ঘেরর
িনকেট পযর্n আসেত পারেব না।55

িবদায় হj eবং oফাত
হেjর জনয্ রoয়ানা
দশম িহজরীেত হযরত (স) আবার হেjর iরাদা করেলন। ঐ বছর িজলকদ মােস তঁার হেj গমেনর কথা েঘাষণা কের
েদয়া হেলা। e সংবাদ তামাম আরব ভূিমেত ছিড়েয় পড়েলা। হযরত (স)-eর সে হj করার েসৗভাগয্ aজর্েনর িনিমt
সমg আরববাসীর মেধয্ pবল আgহ জাগেলা। িজলকেদর েশষ িদেক হযরত (স) মদীন েথেক যাtা করেলন eবং
িজলহেjর চার তািরেখ িতিন মkায় uপনীত হেলন। মkায় পদাপর্েণর পর pথেমi িতিন কা’বা শরীফ তoয়াফ করেলন।
aতঃপর মাকােম iবরাহীেম d’রাকাত নামায পড়েলন। তারপর পযর্ায়kেম সাফা o মারoয়া পাহােড় আেরাহণ করেলন
eবং েসখান েথেক কাজ েসের আট তািরখ বৃহsিতবার সমs সহযাtীেক িনেয় িমনায় aবsান করেলন। পরিদন নয়
িজলহj সকােল ফজেরর পর িতিন িমনা েথেক আরাফােতর uেdেশয্ রoয়ানা করেলন। eখােন হযরত (স) তঁার েসi
ঐিতহািসক ভাষণ pদান কেরন, যােত iসলােম পূণর্ দীিp o ঔjjেলয্র pকাশ ঘেটেছ। ei ভাষেণ িতিন বh grtপূণর্
িবষেয় িনেদর্শ pদান কেরন। িনেm eর কিতপয় aংশ udৃত করা যােcঃ

হেjর ভাষণ
‘জনম লী! েন রােখা, জািহলী যুেগর সমs pথা o িবধান আমার d পােয়র নীেচ ।’
‘aনারবেদর oপর আরবেদর eবং আরবেদর oপর aনারবেদর েকােনা ে t েনi। েতমিন সাদার oপর কােলার িকংবা
কােলার oপর সাদার েকােনা ে t েনi। েতামরা সবাi আদেমর সnান আর আদমেক সৃি করা হেয়েছ মৃিtকা েথেক।
মযর্াদার িভিt হেc ধু তাকoয়া।’
‘মুসলমানরা পরsর ভাi ভাi। সাবধান! আমার পের েতামরা eকজন আেরক জনেক হতয্া করার মেতা কুফরী কােজ িলp
হেয়া না।’
‘েতামােদর েগালাম! েতামােদর ভৃতয্! েতামরা িনেজরা যা খােব, তা-i তােদর খাoয়ােব; িনেজরা যা পরেব, তা-i তােদর
পরেত িদেব।’
‘জািহলী যুেগর সমs রেkর বদলা বািতল কের েদয়া হেলা। (eখন আর েকu কােরা কাছ েথেক পুরােনা রেkর বদলা িনেত
পারেব না। সবর্pথম আিম িনজ খাnােনর রk -রািব‘আ িবn হািরেসর পুেtর রk বািতল কের িদলাম।’
‘জািহলী যুেগর সমs সূদo বািতল কের েদয়া হেলা। (eখন আর েকu কােরা কােছ সূদ দািব করেত পারেব না) সবর্pথম
আিম িনজ খাnােনর সূদ-আbাস িবন আবdল মুtািলেবর সূদ - বািতল কের িদলাম।56
‘েমেয়েদর বয্াপাের েখাদােক ভয় কেরা। েজেন রাখ, তােদর oপর েযমন েতামােদর aিধকার রেয়েছ, েতমিন রেয়েছ
েতামােদর oপর তােদর aিধকার । তােদর কলয্ােণর িবষেয় আমার নিসহত gহণ কেরা।’
‘আজেকর ei িদন, ei মাস ei ei শহরিট েযমন সmানাহর্, েতমিন েতামােদর রk, েতামােদর ijত, েতামােদর ধনেদৗলত পরsেরর pিত িকয়ামত পযর্n সmানাহর্।
‘আিম েতামােদর মেধয্ eকিট িজিনস েরেখ যািc, েতামরা যিদ তা দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধেরা, তাহেল কখেনা পথ
আর তা হেc আlাহর িকতাব।’

হেব না

eরপর িতিন শরীয়েতর aেনক েমৗিলক িবধান িববৃত কেরন। aতঃপর জনতার কােছ িজেjস কেরন :
‘েখাদার দরবাের আমার সmেকর্ েতামােদর েক িজjাসাবাদ করা হেব, েতামরা িক বলেবঃ’
সাহাবীগণল বেলন, ‘আমরা বলেবা, আপিন আমােদর কােছ পয়গাম েপঁৗিছেয় িদেয়েছন eবং আপন কতর্বয্ পালন কেরেছন।’
িতিন আসমােনর িদেক শাহাদাত a িু ল তুেল িতনবার বলেলন : ‘েহ আlাহ! তুিম সাkী েথেকা।’

e সময় কুরআেন িনেmাk আয়াত নািযল হেলাঃ
‘আজেক আিম dীন (iসলাম)-েক েতামােদর জেনয্ পিরপূণর্ কের িদলাম eবং আমার িনয়ামতেক সmূণর্ কের িদলাম আর
dীন (জীবন পdিত) িহসেব iসলামেক েতামােদর জেনয্ মেনানীত করলাম।
ei হj uপলেk হযরত (স) হj সংkাn তাবত িনয়ম-নীিত িনেজ পালন কের েদখান। e pসে িতিন বলেলন : ‘আমার
কাছ েথেক হেjর িনয়ম-কানুন িশেখ নাo। হয়েতা বা eরপর আমার িdতীয় বার হj করার সুেযাগ হেব না।’
eরপর িতিন সমs মুসলমানেক লkয্ কের বেলন : ‘uপিsত বয্িkগণ (eসব কথা)) aনুপিsত েলাকেদর কােছ েপঁৗেছ
িদo।’

aসুsতা
eগার িহজরীর সফর মােসর 18 িক 19 তািরেখ হযরত (স)-eর শরীের aসুsতার লkণ pকাশ েপডেলা। েস িদন িছেলা
বুধবার। পরবতর্ী েসামবার িদন aসুsতা aতয্n তীb হেয় uঠেলা। যেতাkণ শিk িছেল, তেতাkণ িতিন মসিজেদ িগেয়
নামায পড়ােলন। িতিন সবর্েশষ েয নামায পড়ান, তা িছেলা মাগিরেবর নামায। মাথায় তঁার েবদনা িছেলা। িতিন rমাল
েবঁেধ মসিজেদ eেলন eবং নামােয সূরা মুরসালাত পাঠ করেলন। eশার সময় িতিন aতয্n dবর্ল হেয় পড়েলন। তাi
মসিজেদ আসেত না েপের আবু বকর িসিdক (রা)-েক নামায পড়ােত বলেলন। eপর কেয়কিদন যাবত আবু বকর িসdীক
(রা) নামায পড়ােলন।

েশষ ভাষণ eবং িনেদর্শাবলী
মাঝখােন eকিদন িতিন eকটু ভােলা েবাধ কেরন। িতিন েগাসল কের মসিজেদ eেলন eবং ভাষণ pদান করেলন। eিট
িছেলা তঁার জীবেনর েশষ ভাষণ। িতিন বলেলন :
‘েখাদা তঁার eক বাnােক dিনয়ার িনয়ামত কবুল করার িকংবা েখাদার কােছ (আিখরােতর) যা িকছু আেচ, তা gহণ করার
iখিতয়ার িদেয়েছন। িকnt বাnাহ আlাহ িনকেটর িজিনসi কবুল কের িনেয়েছ।’
eকথা েন হযরত আবু বকর (সা) eর iি তটা বুঝেত েপের েকঁেদ uঠেলন। হযরত (স) eরা বলেলনঃ
‘আিম সবেচেয় েবিশ কৃতj আবু বকেরর েদৗলত o তঁার বnুেtর কােছ । যিদ dিনয়ায় আমার umেতর েভতর েথেক
কাuেক বnুrেপ gহণ করেত পারতাম েতা আবু বকরেকi gহণ করতাম। িকnt বnুেtর জেনয্ iসলােমর বnনi যেথ ।’
‘আেরা েশান, েতামােদর আেগকার জািতসমূহ তােদর পয়গাmর o সmািনত েলাকেদর কবরেকi iবাদতগাহ বািনেয়
িনেয়েছ। েদেখা, েতামরা erপ কের না। আিম েতামােদর িনেষধ কের যািc।’
পুনরায় বলেলন : ‘হালাল o হারামেক আমার pিত আেরাপ করা যােব না; কারণ েখাদা যা হালাল কেরেছন, তা-i আিম
হালাল কেরিছ আর িতিন যা হারাম কেরেছন, তা-i আিম হারাম কেরিছ।
ei aসুs aবsায় eকিদন িতিন আপন খাnােনর েলাকেদর uেdেশয্ বেলনঃ ‘েহ পয়গাmেরর কনয্া ফািতমা eবং েহ
পয়গাmেরর ফুফু সািফয়া! েখাদার দরবাের কােজ লাগেব, eমন িকছু কের নাo। আিম েতামােদরেক েখাদার হাত েথেক
বঁাচােত পাির না।’
eকিদন েরাগ-যntণা খুব েবেড় েগেলা। িতিন কখেনা মুেখর oপর চাদর েটেন িদিcেলন আবার কখেনা তা সিরেয়
েফলিছেলন। eমিন aবsায় হযরত আেয়শা (রা) তঁার মুখ েথেক নেত েপেলন : ‘ihদী o নাসারােদর pিত েখাদার
লা’নত! তারা আপন পয়গাmরেদর কবরেক iবাদতগাহ বািনেয় িনেয়েছ।’

eকবার িতিন হযরত আেয়শা (রা)-eর কােছ িকছু আশরাফী জমা েরেখিছেলন। ei aিsরতার িভতেরi িতিন বলেলন :
‘আেয়শা! েসi আশরাফীgেলা েকাথায়! মুহাmদ িক েখাদার সে খারাপ ধারণা িনেয় িমিলত হেব! যাo, ঐgেলােক
েখাদার পেথ দান কের দাo।’
েরাগ-যntণা কখেনা বাড়িছেলা, কখেনা hাস পািcেলা। oফােতর িদন েসামবার দৃশয্ত তঁার শরীর aেনকটা সুs িছেলা।
িকnt িদন যেতা গড়ােত লাগেলা, তেতাi িতিন ঘন ঘন েবঁhশ হেত লাগেলন। ei aবsায় pায়শ তঁার মুেখ ucািরত হেলা
(আlাহ যােদর aনুগহৃ ীত কেরেছন, তােদর সে ) কখেনা বলেতন ‘েহ েখাদা! তুিম মহান বnু’।
ei সব বলেত বলেত তঁার aবsার aবনিত ঘটেত লাগেলা। eক সময় তঁার rেহ পাক আলেম কুদেস িগেয় েপঁৗছেলা।
মৃতয্ু র সাল eগােরা িহজরী। মাসিট িছেলা রিবuল আuয়াল eবং িদনিট েসামবার। সাধারণভােব pচিলত েয, তািরখিট
িছেলা 12 রিবuল আuয়াল। িকnt e বয্াপাের মতাৈনকয্ আেছ। ‘সীরাতুnবী’ pেণতা মাoলানা সাiেয়দ সুলায়মান নদবীর
মেত তািরখিট িছেলা 1 রিবuল আuয়াল।
পরিদন জানাযা iতয্ািদ সমাধা করা হেলা eবং সnা নাগাদ েয ঘের িতিন iেnকাল কেরন, েসখােনi তঁােক সমািহত করা
হেলা।

পিরিশ
iসলাম pচাের মিহলা সাহাবীেদর ভূিমকা
dিনয়ায় েয েকান সংsার আেnালেনর নয্ায় iসলােমরo িবকাশ-বৃিdেত aসংখয্ মিহলা uেlখেযাগয্ aবদান েরেখেছন।
e বয্াপাের নববী যুেগ মিহলারা েয grtপূণর্ ভূিমকা পালন কেরন, েস িবষেয় সংিkp আেলাচনা করা pেয়াজন।

খাদীজা িবনেত খoিলদঃ
e বয্াপাের pথেমi হযরত (স)-eর stী umুল মুিমনীন হযরত খাদীজা (রা)-eর নাম uেlখ করেত হয়। ei মিহয়সী নারী
নবুয়য্ােতর পূেবর্ িনেজর িবপুল সmদরািজ সমােজর iয়াতীম, িমসকীন o িবধবােদর সাহােযয্র জেনয্ তঁার সমাজেসবী
sামীর হােত তুেল েদন। তেব e সmদ ধু iয়াতীম, িমসকীন o িবধবােদর সাহােযয্i বয্িয়ত হয়িন, sামীর জেনয্ ধনীদিরd িনিবর্েশেষ সকেল সmান o dা aজর্েনo যেথ ভূিমকা েরেখেছ। পরবতর্ীেত iসলাম pচাের e সmান o dা
aেনকটাi কােজ েলেগেছ।
iসলােমর িঠক সূচনা-পেবর্ sামীেক নানাভােব সাহস o uৎসাহ pদােনর কথা iতঃপূেবর্ যথাsােন আেলািচত হেয়েছ ।
sামীর pচািরত আদেশর্র pিত সবর্pথম ঈমান আনয়ন কের eবং ঘেরর বঁাদী o দাসীেদর কােছ তা যথাযথ pচার কের
িতিন iিতহােস aননয্ দৃ াn sাপন কেরেছন। মুসলমানেদর pিত কুরাiশেদর চরম িনযর্াতন o িনপীড়েনর িদনgেলােত
sামীর সােথ দীঘর্িদন েশ'েব আবী তািলেব aবrd েথেক eবং আপন ভাতীজা হাকীম িবn হাজাম eবং aনয্ানয্েদর মাধয্েম
কুরাiশেদর শtrতা pশমেন সফল ভূিমকা েরেখ িতিন iিতহােস aননয্ sান কের িনেয়েছন।

gজাiয়াঃ
ঐিতহািসক মুহাmদ িবন হাবীব আল-বাগদাদী িলেখেছনঃ ei মিহলা iসলাম gহেণর পর কুরাiশ রমনীেদর মেধয্ iসলাম
pচার করেত থােকন। তঁার pেচ ায় বh সংখয্ক কুরাiশ রমনী iসলােমর ছায়াতেল আ য় gহণ কেরন। eেত কুরাiশরা
aতয্n kুd হয়। ঘটনাkেম ei মিহলা িছেলন মrচারী েবdঈন পিরবােরর সnান। e কারেণ কুরাiশরা তঁােক শহর েথেক
বিহsার করার িসdাn িনেলা। aতঃপর তঁার হাত-পা েবঁেধ আপন পিরবােরর কােছ েপঁৗছােনার জেনয্ eকিট কােফলার
হােত তুেল েদয়া হেলা। কােফলার েলােকরা তঁােক eকিট uেটর িপেঠ বিসেয় রিশ িদেয় কেঠারভােব েবেধ িদেলা। eর
পরবতর্ী ঘটনা সmেকর্ মিহলা িনেজi বেলনঃ ‘oরা পিথ মেধয্ আমায় েকােনা খাবার বা পািন পান করেত েদয়িন; বরং
েকােনা মি েল যাtা িবরিত করেল oরা আমার হাত-পা বঁাধা aবsায়i কড়া েরােদর মেধয্ েফেল িদেতা। eভােব িতন িদন
িতন রাত aিতবািহত হেলা। আমার aবsা খুবi নাজুক হেয় দঁাড়ােলা। েকােনা িবষেয় আমার hঁশ-jান পযর্n থাকেলা না।
eক রােত আিম ei aবsায়i পেড় িছলাম। হঠাৎ গােয়ব েথেক eকটা তরল পদাথর্ eেস আমার মুখ sশর্ করেলা। আিম
িকছু পানীয় পান করেতi আমার hঁশ িফের eেলা। আমার dবর্লতা েকেট েগেলা। সকােল ঘুম েথেক uেঠ েলােকরা আমায়
পিরবিতর্ত o unত rেপ েদখেত েপেলা। তারা ভাবেলা, রােতর েবলা আিম হয়ত েকােনাkেম হাত-পেয়র বnন খুেল
কােফলার পািন চুির কের পান কেরিছ। িকnt আমােক বাধা রিশ েযমন েখালা িছেলানা; েতমিন পািন-ভরা মশকgেলার
মুখo িছেলা বn। তারা যখন িনি ত হেলা েয, পািন েকu চুির কেরিন, বরং েখাদার aনুgহ eবং গােয়বী সাহােযয্i আমার
aবsা পিরবিতর্ত হেয়েছ, তখন oরা দাrণভােব pভািবত o aনুতp হেলা eবং সকেলi eকেযােগ iসলাম gহণ করেলা।’
uেlখয্, হযরত (স)-eর pিত মিহলার eত pগাঢ় ভিk o dা িছেলা েয, তঁার সmেকর্ কুরআেনর eকিট আয়াত পযর্n
নািযল হয়।

uেm শরীক দoিসয়াঃ
দাrল মুসািnফীন pকািশত িসয়াrস সাহািবয়া gেn udৃত হেয়েছ েয, ei মিহলা কুরাiশ রমনীেদর মেধয্ খুব েগাপেন
iসলাম pচার করেতন। তঁার pেচ ায়i কুরাiশ রমনীেদর মেধয্ iসলাম িবsার লাভ কের। aবশয্ তঁার জীবন কািহনী
সmেকর্ িবsৃত িকছু জানা সmব হয়িন।

ফািতমা িবনেত খাtাবঃ
e মিহলা িছেলন হযরত uমর (রা)-eর েবান। iিন েযভােব হযরত uমর (রা)-েক pভািবত কেরন, যার পিরণিতেত িতিন
iসলাম gহেণ udূd হন, েস ঘটনা সবর্জনিবিদত। জািহল যুেগ েয sl সংখয্ক কুরাiশ মিহলা েলখাপড়া জানেতন, iিন
িছেলন তঁােদর aনয্তম।

সা’দা িবনেত কুরাiজঃ
iবেন হাজােরর udৃিত িদেয় িসয়াrস সাহািবয়ায় বলা হেয়েছ, সা’দা িবনেত কুরাiেজর uপেদেশi হযরত uসমান (রা)
iসলাম gহণ কেরিছেলন। iিন সmবত হযরত uসমান (রা)-eর খালা িছেলন। eঁর সmেকর্ িবsৃত আর িকছু জানা যায়িন।
eছাড়া িহজরেতর pাkােল সংঘিটত আকাবার তৃতীয় শপেথ dজন মিহলা aংশ gহণ কেরন বেল iিতহােস uেlখ পাoয়া
যায়। তেব তােদর নাম-পিরিচিত পাoয়া যায়িন।
িহজরেতর পূেবর্ iসলাম gহণকারী মিহলােদর মেধয্ কেয়কজেনর নাম eখােন দৃ াn িহেসেব uেlখ করা হেলা। মkার
কেঠার পিরেবেশ iসলাম gহণ কের eবং iসলাম pচাের সিkয় ভূিমকা েরেখ eঁরা ধু সৎ সাহেসরi পিরচয় েদনিন,
aেনক dঃখ-কে রo ঝুিঁ ক gহণ কেরন।
িহজরেতর পর মদীনায়o iসলাম gহণ o তার pচাের মিহলারা বিল ভূিমকা পালন কেরন। iিতহাস েথেক জানা যায়,
মkার েচেয় মদীনার মিহলারা েবিশ sাধীনেচতা o মুkবুিdর aিধকারী িছেলন। েস কারেণ তঁারাo aিধকতর uৎসােহর
সােথ iসলাম pচাের aংশ gহণ কেরন।
uেm সুলীম িবনেত মালহান : ei মিহলা খুবi dঃসাহসী িছেলন। iিন eবং eঁর েবােনর iসলােমর পেk pতয্k যুেd
aংশgহেণর কথা সবর্জনিবিদত। uেm সুলীম সmেকর্ iিতহােস udৃত হেয়েছ েয, hনাiেনর যুেd iসলামী বািহনীর মkী
ৈসেনয্রা পলায়ন করেল যুd জেয়র পর িতিন সমs পলাতক মkী ৈসেনয্র িশরেcদ করার জেনয্ হযরত (স)-েক পরামশর্
িদেয়িছেলন। (সহীহ মুসিলম েথেক িসয়াrস সাহািবয়ায় udৃত)
তঁার sামী আবু তালহা মূিতর্-পূজারী িছেলন। িতিন eকিট বৃেkর পূজা করেতন। uেm সুলীন মুসলমান হবার পর sামীেক
নানাভােব বুঝােত থােকন েয, মািটর বুক িচের েয গােছর জn হয়, তা িকভােব েখাদা েখাদা পহেত পাের? stীর কথায় ধীের
ধীের sামীর মন pভািবত হয় eবং eক পযর্ােয় িতিন iসলাম gহণ কেরন। (iবেন সা’দ েথেক িসয়াrস সাহািবয়ায়
udৃত)
রাসূেল করীম (স)-eর জামানায় iসলােমর জেনয্ aথর্ বয্েয়o মিহলারা িকছুমাt িপছেন িছেলন না। সহীহ বুখারীেত
uেlিখত হেয়েছ, eকবার হযরত িবলাল (রা) রাসূেল করীম (স)-eর আহবান kেম মসিজেদ নববীেত সমেবত েলাকেদর
কাছ েথেক ঘুের ঘুের আিথর্ক সাহাযয্ সংgহ করিছেলন। মসিজেদর eক পাে র্ সমেবত মিহলার eটা েটর েপেয় িনেজেদর
কােনর dল, হােতর চুিড় eবং aনয্ানয্ aল ারািদ খুেল খুেল রাসূেলর েখদমেত জমা করেত লাগেলন।
েমাটকথা, iসলাম pচাের মিহলার পূণর্ uৎসাহ-udীপনার সােথ রাসূেল আকরাম (স)-eর সােথ সহেযািগতা কেরন। তঁারা
িনজ িনজ sামী, ভৃতয্, দাসী, েগালাম, আtীয়-sজন, সাkাত-pাথর্ী o বnু-বাnবেদর iসলাম gহেণ uৎসাহ েদন।
iসলােমর পেথ তঁারা নানাrপ dঃখ-ক o েভাগ কেরন। তঁারা আিবিসিনয়ায় িহজরেতo aংশ েনন। তঁােদর ঈমান িকrপ
সুদৃঢ় িছেলা d’-eকিট ঘটনায় তার pমাণ পাoয়া যায়। আিবিসিনয়ার খৃ ান পিরেবেশ িগেয় িবিব uেm হাবীবার sামী
uবাidlাহ িবন জাহাশ eবং িবিব সoদার sামী সুকরান iসলাম তয্াগ কের ি ান হেয় যায়। িকnt ei di মিহলা

iসলােমর oপর aিবচল থােকন। eর িবিনমেয় uভেয় রাসূেল আকরাম (স)-eর stী তথা umুল মুিমনীন হবার পরম
েসৗভাগয্ aজর্ন কেরন।
হযরত uমর (রা)-eর di দাসী জুনাiরা o লাবীবা মkায় aবsানকােল iসলােম দীিkত হন। iসলাম gহেণর পূবর্ হযরত
uমর (রা) তােদর oপর কেঠার িনযর্াতন চালােতন। তােদরেক pহার করেত করেত িনেজi পির াn হেয় িবরিত িদেতন।
িতিন বলেতন : কােরা pিত দয়াপরবশ হেয় নয়, িনেজi পির াn হেয় িবরিত িদিc; িকছুkণ িব াম gহেণর পর আবার
pহার r করেবা। িকnt ei িন রু pহারo তঁারা েমেন েনন; তবু iসলাম তয্াগ করেত সmত হনিন। জানা যায়, আবু
লাহােবর বৃdা দাসী সাoিবয়াo iসলাম gহণ কেরিছেলন। তঁােক মুিkদান করা হেয়িছেলা বেল সmবত আবু লাহাব ei
বৃdার oপর িনযর্াতন চালােত সাহস পায়িন।
হযরত uমর (রা)-eর আtীয়া শাফাআ িবনেত আbুlাহ কেব iসলাম gহণ কেরন জানা যায়িন। িতিন েলখাপড়া জানেতন।
হযরত (স) তঁার stী হাফসা (রা)-েক েলখাপড়া িশখােনার জেনয্ শাফাআেক িনযুk কেরন। iসলােমর pচার o pসাের
িতিনo uেlখেযাগয্ aবদান রােখন। iবেন সা’দ -eর eক বণর্নায় পাoয়া যায়, বািহর েথেক aমুসিলম েগাtgেলার
দূেতরা মদীনায় eেল মদীনার eক আনসারী মিহলা তােদর খুব েমহমানদারী করেতন। ei েমহমানদারীo iসলাম
pচােরর জেনয্ aতয্n ফলpসু pমািণত হেতা।

……সমাp.......

