
 

 

P
ag

e1
 

 



 

 

P
ag

e2
 

 

ইসলামের অজানা অধ্যায় 
{দ্বিতীয় খণ্ড} 

 

েুহাম্মমের ব্যদ্বিোনস জীব্নী  
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“পৃদ্বথব্ীর সকল োময়র উমেমে, যাাঁরা ধ্েমকমেম উোসীন সন্তানমের 'দ্বব্পথ ােী' গেমব্ আোর 
োময়র েত কষ্ট পান!  

এব্ং 
ব্াংলামেেসহ জ মতর সেস্ত েুিদ্বিন্তা িিমা, প্রকাে ও প্রিারকারী োনুষমের উমেমে, 

যাাঁমেরমক ধ্েমান্ধরা যুম র পর যু  ধ্মর দ্বনপীড়ন ও হতযা কমর িমলমে।” 
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উপক্রেদ্বণকা: 

 

োব্নার শুরু: 

১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ োল। বাাংলাসেশীসের জীবসে েবসেস়ে আেসের ডেে! েবসেস়ে 
আসবসের ডেে! েবসেস়ে কসের ডেে! েবসেস়ে আেসের ডেে এই জেয যে, েুেীর্ঘ ে়ে 
মাে রক্তক্ষ়েী েুসের পর পাক হাোোর বাডহেী ও তার যোেরসের পরাডজত কসর 
আমাসের বাাংলাসেশ স্বাধীে হস়েডিল। েবসেস়ে আসবসের ডেে এই জেয যে, পাক 
হাোোর বাডহেীরা আত্মেমপঘণ কসরসি - খবরডি যশাোর পর আমাসের েবার মসে 
গসদ্বেন এমে এক অেুভূডত ও আসবসের েৃডে হস়েডিল, স্বাধীেতার এত বির পসরও ঐ 
ডেসের সৃ্মডত মসে পড়সল আমরা আসবসে আপু্লত হস়ে পডড়। েবসেস়ে কসের ডেে এই 
কারসণ যে, এই ডেেডির আসের ে়ে মাে েমস়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, েুই লাসখর অডধক মা-
যবােসের ইজ্জত, অোংখয র্র-বাডড় জ্বালাও-সপাড়াও ও লুিতরাসজর ডশকার হস়েডিল 
পুসরা বাাংলাসেসশর আপামর জেোধারণ। এমে যকাসো পডরবার ডিসলা ো, োরা যকাে 
ো যকােভাসব ক্ষডতগ্রস্ত হ়েডে! োাঁরা স্বাধীেতার পসক্ষ ডিসলে, তারা যতা বসিই, 
োাঁরা  ডবপসক্ষ ডিসলে, তারাও। আডম এমে পডরবারও যেসখডি, যে-পডরবাসরর যিসল 
ডিসলে রাজাকার, ডকন্তু তার ডপতা-মাতা ও অেযােয পডরবার-েেেযরা ডিসলে স্বাধীেতার 
পসক্ষ। 
 
েুেীর্ঘ ে়ে মাে োাঁরা েমগ্র বাাংলাসেসশ ত্রাসের রাজত্ব কাস়েম কসরডিসলে ও োাঁরা এই 
কাসজ তাাঁসের েহসোডেতা কসরডিসলে, তারা েবাই ডিসলে মুেলমাে। এই কাসজর 
ববধতা প্রোমন তাাঁরা যে েুডক্তডি প্রস়োে কসরডিসলে, তা হসলা - তাাঁরা ডিসলে পাডকস্তাে 
ও ইেলাম রক্ষার পসক্ষ, আর তাসের এই কাসজ োরাই তাসেরসক বাধা প্রোে 
কসরডিসলে, তারা সব্াই দ্বেমলন ইসলামের েত্রু। এই ডবশ্বাে ও ডেন্তাধারা়ে তাাঁরা 
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বাাংলাসেশীসের ওপর েণহতযা োডলস়েডিসলে, অসংখয  র-ব্াদ্বড় জ্বাদ্বলময়-পুদ্বড়ময় 
ভস্মীভূত কমরদ্বেমলন, েহমর-গ্রামে- মে অতদ্বকমত হােলা কমর দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের সম্পে 
লুণ্ঠন ও ো-মব্ান-স্ত্রী-কনযামের ধ্মর দ্বনময় দ্ব ময় তাাঁমের ইজ্জতহাদ্বন কমরদ্বেমলন। 
লুিতরামজ অদ্বজমত ধ্নসম্পে ও স্ত্রী-কনযা-ো-মব্ানমের ধ্মর দ্বনময় দ্ব ময় তাাঁমের 
গযৌনোসীমত রূপান্তর করামক তারা সমূ্পণম ইসলােসম্মত ব্মল দ্বব্শ্বাস করমতন। 
ইেলাসমর পডরভাষা়ে োসক বলা হ়ে ' দ্বনেমতর োল!'   
 
মহকুমা শহসর আমাসের বাো। শহসর পাডকস্তাে ডমডলিাডর আসমে, এই খব্রদ্বি গোনার 
পর তারা গসখামন আসার আসেই জীবে বাাঁোসোর তাডেসে েবডকিু যেসল আমরা 
আমাসের গ্রাসমর বাডড়সত আশ্র়ে ডেস়েডিলাম। েুসের ঐ েম়েডিসত আমাসের ইউডে়েসে 
পাক হাোোর বাডহেীর যোের হস়ে ডেডে 'শাডন্ত কডমডির যে়োরমযাে' হস়েডিসলে, ডতডে 
ডিসলে আমার হাই সু্কসলর অাংক ডশক্ষসকর যিাি ভাই যোলা়েমাে যহাসেে। আমাসের 
অত্র অঞ্চসল ডতডে ডিসলে একজে গহাদ্বেওপযাথ িাক্তার। ডশক্ষকডি ডিসলে আমার 
আব্বার বনু্ধ, যেই ডহোসব ক্লাসের বাইসর তাাঁসক ও তাাঁর এই যিাি ভাইসক আডম োো 
বসল িাকতাম। আমার এই ডশক্ষকডিসক আডম কখসো োমাজ পড়সত যেসখডি বসল 
মসে পসড় ো। ডকন্তু তার এই গোিোইদ্বি দ্বেমলন দ্বঠক তার উমটা। দ্বনয়দ্বেত নাোজ 
পড়মতন ও তাাঁর গিম্বামর ব্মস ধ্েম দ্বব্ষময় পড়ামোনা করমতন। ডকন্তু েুসের আসে ডতডে 
জামাত-ই-ইেলাম বা অেয যকাসো রাজনেডতক োংেঠসের োসে কখমনাই জডড়ত ডিসলে 
ো। বযডক্তেতভাসব ডতডে ডিসলে অতযন্ত ভাল মােুষ, েোহােযম়ে। ডকন্তু েুসের েম়ে 
যেই মােুষডিই হস়ে যেসলে 'শাডন্ত কডমডির যে়োরমযাে', ডেডে মসে-প্রাসণ ডবশ্বাে 
করসতে, পাদ্বকস্তান ও ইসলাে রক্ষার তাদ্ব মে ইসলামের এই েত্রুমের দ্বব্রুমদ্ধ যুদ্ধ ও 
' দ্বনেমতর োল (Booty)' ইসলােসম্মত। তাাঁর এই ব্যব্হামর আমার দ্বেক্ষকদ্বি লজ্জা 
যবাধ করসতে ও একান্ত প্রস়োজেী়ে কাজ িাড়া যলাকজেসের োসে স্বাভাডবক যমলাসমশা 
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প্রা়ে বন্ধ কসর ডেস়েডিসলে। ১৬ই ডিসেম্বসরর ডকিুডেে আসে মুডক্তবাডহেীর যলাসকরা 
যোলা়েমাে যহাসেেসক হতযা কসর।  
 
১৬ই ডিসেম্বর বাাংলাসেশ স্বাধীে হও়োর পর আডম আমার আব্বার েসে শহসর এসে 
যেডখ, যেখাসে আমাসের ইসির যে়োল ও ডিসের িাসের বাোডি ডিসলা, যেখাসে 
বাডড়র্সরর যকাসো অডস্তত্ব যেই। আমাসের অবতঘমাসে পাডকস্তাে হাোোর বাডহেীর 
ডবহারী যোেরারা আমাসের বাোর ইি পেঘন্ত খুসল ডেস়ে যেসি। আেরা আরও যা প্রতযক্ষ 
করলাে, তা হমলা, েমল েমল ব্াঙাদ্বলরা দ্বব্হারী পাড়ার দ্বেমক যামচ্ছ ও তামের  মরর 
সেস্ত আসব্াব্পত্র গঠলা াদ্বড়মত কমর েমর েমর দ্বনময় আসমে। এেনদ্বক তামের ব্াদ্বড়র 
গেয়াল গেমঙ ইিগুমলা পযমন্ত খুমল খুমল দ্বনময় আসমে। আোমের ব্াসা গথমক সাোনয 
েূমরই এই দ্বব্হারী পাড়া। যুমদ্ধর আম  আোর সেব্য়সী তাাঁমের অমনমকর সন্তানই দ্বেল 
আোর ব্ালযব্নু্ধ ও গখলার সাথী।  
 
েৃশযডি কাসি যেসক যেখার জেয আমরা োমসে ডবহারী পাড়ার ডেসক এডেস়ে যাই। 
যেখাসে ডেস়ে আমারা যে-েৃশয যেখসত পাই, তা হসলা - যেমে কসর একো ডবহারীরা 
আমাসের েহা়ে েম্বল লুি কসরডিল, আজ বাঙাডলরা যমসতসি যেই একই কসমঘ।  তখে 
েকাল ৮-৯ িা মত হসব। যেখাসে যেখা হস়ে যেল আমাসের পাড়ার মেডজসের ইমাম 
োসহসবর োসে, ফজমরর নাোমজর পর দ্বতদ্বন গসখামন এমসমেন ও আোমের েতই 
েেমক হময় এ েৃেয গেখমেন। ডতডে ডিসলে একাধাসর ক্বারী ও হাসেজ, ইেলাম ডবষস়ে 
অোধ জ্ঞাসের অডধকারী একজে মওলাো ব্মলই তাাঁমক আেরা জানতাে। েুসের আসে 
আমরা পাড়ার এই মেডজসেই তার ইমামডতসত োমাজ পড়তাম। 
 
আমাসেরসক োাঁডড়স়ে োকসত যেসখ েওলানা সামহব্ আমার আব্বাসক কাসি িাকসলে, 
বলসলে, "আপদ্বন দ্বকেু গনমব্ন না? আপনামের ব্াদ্বড় র গতা লুিপাি হময় দ্ব ময়মে।" 
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আব্বা তাাঁসক ডজজ্ঞাো করসলে, "হুজুর অমনযর সম্পদ্বি দ্বক এইোমব্ লুি কমর দ্বনময় 
যাওয়া ইসলামে জাময়জ?" মওলাো োসহব ডেডবঘধা়ে আব্বাসক বলসলে, "হযাাঁ! এখে 
েুসের েম়ে। েুসের েম়ে পরাডজত পসক্ষর েহা়ে েম্পডির ওপর ডবজ়েীসের হক। 
এসক বলা হ়ে 'েডণমসতর মাল।' এিা ডেসত ইসলামে যকাসো বাধা যেই।" আমার আব্বা 
পরসহজোর মােুষ। ডতডে ডবডস্মত হস়ে বলসলে, 'আপডে ো বলসলে, যে কো যতা 
যোলা়েমােও বলসতা!" যোলা়েমাে যলাকডি যক, তা মওলাো োসহব েখে জােসত 
োইসলে, তখে আব্বা তামক তার পডরে়ে ডেসলে ও তাাঁসক এও জাোসলে যে, অল্প 
ডকিুডেে আসে মুডক্তবাডহেীর যলাসকরা তাাঁসক যমসর যেসলসি। মওলাো োসহব বলসলে, 
"ওরা ডিল অেযাস়ের পসক্ষ, আর আমরা হলাম েযাস়ের পসক্ষ।" 
 
যোাঁড়া ইেলামী পডরবাসর আোর জন্ম ও যবসড় ওঠা। যেই পাাঁে-ি়ে বির ব়েসের েম়ে 
আম্মার কাসি আরডব পড়া শুরু কসরডিলাম। অেঘ বুঝতাম ো, শুধু পড়া ও েুরা মুখস্থ 
করা। দ্বব্শ্বাসী দ্বেলাে সব্মান্তকরমণ! ইেলাম ডবষস়ে তখে ডকিুই জােতাম ো। তোডপ 
ঐ ব়েসে আডম এিুকু স্পে বুঝসত যপসরডিলাম যে, যোলা়েমাে োো ও এই মওলাো 
োসহসবর ডবশ্বাসের মসধয যতমে যকাসো উসেখসোেয যমৌডলক পােঘকয যেই। েু'জেই 
বযডক্তেত জীবসে অতীব েচ্চডরত্র। েু’জসেই মসে-প্রাসণ  ডবশ্বাে করসতে যে, তাাঁরা 
ইেলাম ও েযাস়ের পসক্ষ আসিে; েু’জসেই মসে-প্রাসণ তাাঁসের ডবরুে পক্ষসক শত্রুপক্ষ 
জ্ঞাে করসতে; েু'জেই মসে-প্রাসণ ডবশ্বাে করসতে, ডবজ়েী হবার পর শত্রুপসক্ষর েহা়ে 
েম্পডি হসলা 'েডেমসতর মাল' - ইেলাসমর ডবধাসে োর যভাে-েখল েমূ্পণঘ হালাল।   
 
এর ব্ের িার পমরর কথা। গ্রীমের েুদ্বিমত আোর কাদ্বজমনর ব্াদ্বড়মত গব্ড়ামত দ্ব ময়দ্বে। 
কাদ্বজমনর স্ত্রী, আোর োব্ী, 'ইসলামের ইদ্বতহাস (Islamic History)' দ্বব্ষময় অনাসম 
ফাইনাল ইয়ামর পড়ামোনা করমেন। দ্বব্ষয়দ্বির প্রদ্বত আগ্রহ থাকায় োব্ীর অনাসম 
দ্বসমলব্ামসর ব্ইগুমলার একিা ডেস়ে পড়া শুরু করলাে। কময়কদ্বি অধ্যায় পড়ার পর 
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আগ্রহ আোমক এেনোমব্ গপময় ব্সমলা গয, েন্ত্রেুমের েত গয আি দ্বেন তাাঁমের ব্াসায় 
দ্বেলাে, তাাঁর দ্বসমলব্ামসর সব্গুমলা ব্ই পমড় গফললাে। জানলাে, সরল দ্বব্শ্বামস এতদ্বেন 
যা আডম গজমন এমসদ্বেলাে, “একজন েুসলোন কখমনাই অনয একজন েুসলোনমক 
খুন করমত পামর না, তা দ্বেমলা ভ্রান্ত।” এই আিদ্বেন সেময় আোর এই দ্বব্শ্বামসর সমূ্পণম 
দ্বব্পরীত দ্বিত্র এই ব্ইগুমলার পাতায় পাতায় প্রতযক্ষ কসরডিলাম। জানলাে, একজে 
মুেলমাে অেয একজে মুেলমােসক যে অবলীলা়ে খুে করসত পাসর, যে ইদ্বতহামসর 
শুরু হময়মে ইসলামের ঊষালমে। এদ্বি ১৪০০ বিসরর পুরমনা ইদ্বতহাস, ো আমার জাো 
ডিসলা ো। যুম  যুম  তা হময় এমসমে, এখনও হমচ্ছ ও েদ্বব্ষযমতও তা হমব্, েতডেসে 
ো আমাসের ডেন্তা-সেতো ও মােডেকতার  উসেখসোেয পডরবতঘে আসে। 
 
ইসলামের ঊষালমে সং দ্বিত গসই ইদ্বতহামসর পাত্র-পাত্রীর নােগুমলা দ্বেমলা দ্বেন্ন, িদ্বরত্র 
অদ্বেন্ন! আমাসের গসালায়োন িািা ও েওলানা সামহমব্র পমক্ষর পদ্বরব্মতম গসখামন ডিল 
ইেলাসমর ইডতহাসের তৃতী়ে খুলাোস়ে রাসশডেে উেমাে ইবসে আেোে (রা:) ও তার 
দ্বব্রুদ্ধ পক্ষ মুহাম্মে ইবসে আবু বকর ও তাসের েল, যারা অদ্বতবৃ্দ্ধ উেমাে ইবসে 
আেোে-গক কুরান পাঠরত অব্স্থায় অোনুদ্বষক নৃেংসতায় খুন কমরদ্বেমলন; গসখামন 
ডিসলা ইেলাসমর ইডতহাসের েতুেঘ খুলাোস়ে রাসশডেে আলী ইবসে আবু তাডলব (রা:) 
ও তার দ্বব্রুদ্ধ পক্ষ উমু্মল মুসমডেে েবী-পত্নী আময়ো দ্বব্নমত আবু্ ব্কর (রা:) ও 
তাসের েল ('উমির যুদ্ধ'), গযখামন েু'পমক্ষর হাজার হাজার েুসলোন খুন হময়দ্বেমলন; 
গসখামন ডিসলা আদ্বল ইব্মন আবু্ তাদ্বলব্ ও েুয়াদ্বব্য়া ইব্মন আবু্ সুদ্বফয়ামনর ও তাসের 
েল (‘দ্বসফদ্বফন যুদ্ধ’), গয-যুমদ্ধ েু'পমক্ষর অজস্র মুেলমােসের খুন করা হময়দ্বেল, 
ক্ষডতগ্রস্ত হস়েডিল অোংখয পডরবার। ইসলামের ঊষালমের ইদ্বতহামসর এইসব্ পাত্র-
পাত্রী ও তামের পমক্ষর গলাকমের দ্বব্শ্বাস ও োনদ্বসকতার সমে ১৯৭১-এ আোমের 
গসালায়োন িািা ও েওলানা সামহমব্র দ্বব্শ্বাস ও োনদ্বসকতার গতেন গকামনা 
উমল্লখমযা য পাথমকয গনই। েু’পক্ষই েমন-প্রামণ দ্বব্শ্বাস করমতন, তাাঁরা ইসলাে ও নযাময়র 
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পমক্ষ আমেন, অপর পক্ষ হসলা শত্রুপক্ষ!  ত ১৪০০ ব্েমর তামের এই 'ধ্েমীয় দ্বব্শ্বাস 
ও দ্বিন্তা োব্নার' গুণ ত িদ্বরমত্রর গকামনা পদ্বরব্তমন হয়দ্বন।  
 
তখন পযমন্ত আদ্বে েমন-প্রামণ দ্বব্শ্বাস করতাে, এই হাোহাডের ডশক্ষা গকামনাোমব্ই 
আোমের নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) ও তাাঁর কুরামনর দ্বেক্ষা হমত পামর না। আোর 
দ্বব্শ্বামসর এই তলাদ্বনিুকুও দ্বনঃমেষ হময় ডেস়েডিসলা, যখন আদ্বে কুরামনর অথম ও 
তরজো বু্মে পড়লাে, আদ্বে উৎমসর দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের গলখা 'দ্বসরাত' ও 
হাদ্বেস গ্রন্থ পড়লাে। হেরত মুহাম্মে (োাঃ)-এর েমস়ের োসে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাাঁর 
মৃতুয-পরবতঘী এই েব হাোহাডের পােঘকয এিুকুই যে, তাাঁর েমস়ে এই হাোহাডে ও 
েৃশাংেতা েীমাবে ডিসলা তাাঁর ও তাাঁর ডবরুে পক্ষ অডবশ্বােী জেপেবােীসের মসধয। 
তাাঁর েমস়ে মুেলমাে-মুেলমােসের মসধয যকাসো বড় ধরসের োংর্াত হ়েডে। মুেলমাে-
মুেলমােসের মসধয োংর্াসতর েূত্রপাত হস়েডিল তাাঁর মৃতুযর ঐ ডেেডিসতই, তাাঁর লাশ 
কবসর যশা়োসোর আসেই! জমের পর গথমক এতগুমলা ব্েমরর লাদ্বলত গয-দ্বব্শ্বাস আদ্বে 
েমন প্রামণ ধ্ারণ কমর এমসদ্বেলাে, গসই দ্বব্শ্বাস েমের কষ্ট কাউমক ব্মল গব্াোমনা 
যামব্ না! 
 
যলখার প্রস়োজেী়েতা অেুভব: 
 
ইেলাম ও মুেলমাে এই শব্দ েুডি েমােঘক ে়ে। ইেলাম হসলা একডি মতবাে, আর 
মুেলমাে হসলা মােুষ। মতবাসের যকাসো অেুভূডত যেই, মােুসষর আসি। েখেই যকাসো 
প্রেডলত মতবাে ও প্রোর ডবরুসে যকউ ডভন্নরূপ মত প্রকাশ কসরন, তখে প্রেডলত 
মতবাে ও প্রো়ে ডবশ্বােী মােুষরা কে পাে। তাাঁসের এই কে যেৌডক্তক োডক অসেৌডক্তক, 
যে ডবষস়ে আমরা র্ণ্টার পর র্ণ্টা ডবতকঘ করসত পাডর, ডবতসকঘ এক পক্ষ অেয পক্ষসক 
হাডরস়ে ডেসত পাডর। ডকন্তু েতয হসলা - ডবশ্বােীসের এই কে "েতয!" আডম এই কে 
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ডেসজ অেুভব কসরডি। ডকন্তু যেই অজুহাসত প্রেডলত মতবাে ও প্রোর ডবরুসে একজে 
মােুসষর স্বাধীে মুক্ত মত প্রকাসশ “যে যকাসো ধরসের বাধা প্রোে েডহঘত বসলই আডম 
মসে কডর।” ইেলাম ধসমঘর প্রবতঘক হেরত মুহাম্মে (োাঃ) েখে প্রেডলত মতবাে ও 
প্রোর ডবরুসে তাাঁর েতুে মতবাে প্রোর শুরু কসরডিসলে, েমাসলােো কসরডিসলে, 
তখে যপৌিডলক আরব ও অেযােয অডবশ্বােীরা কে যপস়েডিসলে। তাাঁসের কে ডিসলা 
"েতয!" ডকন্তু তাাঁসের যেই কসের কো যভসব হেরত মুহাম্মে (োাঃ) ো ডবশ্বাে করসতে, 
তা প্রকাশ ও প্রোসর ডপিুপা হেডে।  
প্রডতডি "মতবাে ও প্রোর" েমাসলােো হসত পাসর ও তা হও়ো উডেত। ডবসশষ কসর 
েডে েমাসলােো করার অপরাসধ যেই মতবাসে ডবশ্বােী যলাসকরা প্রতযক্ষ অেবা 
পসরাক্ষভাসব েমাসলােোকারীসক োসজহাল, অতযাোর ও হতযা কসরে! তখে যেই 
মতবাসের েমাসলােো আরও কসঠারভাসব হও়ো উডেত। এর অেঘ এই ে়ে যে, এই 
মতবাসে ডবশ্বােী "মােুষসের" রৃ্ণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কেযা, পডরবার, েমাজ, 
যেসশর মােুষ - এসেরসক রৃ্ণা করার কল্পোও আডম করসত পাডর ো। ডকন্তু আডম 
জন্মেূসত্র যে-মতবাে ও প্রো়ে ডবশ্বােী হস়ে আর েবার মত জীবে শুরু কসরডিলাম, 
১৯৭১ োসল স্বাধীেতা েুসের েম়ে ও তার পসরর ডকিু র্িো এই মতবাে েম্বসন্ধ 
আমাসক আগ্রহী কসর যতাসল। এই মতবাে েম্বসন্ধ এতডেসে ো আডম যজসেডি, 
যকাসোরূপ "political correctness"-এর আশ্র়ে ো ডেস়ে উপেুক্ত তেয-উপাসির 
ডভডিসত তাইই আডম এই বইসত প্রকাশ করার যেো কসরডি। আডম ডবশ্বাে কডর মােুষ 
ডহোসব এ আমার অডধকার। 
 
যমডিকযাল কসলজ িাত্রসের "Anatomy dissection" ক্লাসে একিা আপ্তবাকয স্মরণ 
কডরস়ে যে়ো হ়ে। যেডি হসলা, "মে ো জাসে ো, যোখ তা যেসখ ো (What mind 
does not know eye cannot see)।" শরীসরর যকাসো মাাংেসপডশ, ডশরা, ধমেী, 
স্না়ুে যকাো যেসক উৎপডি হস়েসি, যকাে যকাে অে-প্রতযসের মসধয ডেস়ে তা ডেস়েসি, 
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োবার েম়ে যকাসো শাখা ডবস্তার কসরসি ডক ো, েডে কসর যেিা আবার যকাে ডেক 
ডেস়ে যকাো়ে ডেস়ে যশষ হস়েসি - ইতযাডে ডবষস়ের জ্ঞাে েডে ো োসক, তসব যোসখর 
োমসে োকসলও তা প্রা়ে যক্ষসত্রই যেখা ো়ে ো। ডকাংবা েডেও বা তা যেখা ো়ে, তসব 
তাসক ভুল ভাসব ডেডিত করার েমূহ েম্ভাবো োসক। েডে এ ডবষস়ে ডবশে জ্ঞাে োসক, 
তসব এর উসটাডি র্সি।  
 

ব্ইময়র কথা: 
এই ব্ইদ্বির েূল অংমের সেস্ত গরফামরমেই কুরান ও আদ্বে উৎমসর দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে 
ঐদ্বতহাদ্বসকমের রদ্বিত দ্বকতাব্গুমলার ইংমরদ্বজ অনুব্াে গথমক সরাসদ্বর ব্াংলায় অনূদ্বেত। 
এই মূল গ্রন্থগুসলা যলখা হস়েসি আজ যেসক ১১৫০-১২৫০ বিসররও অডধক পূসবঘ, 
মুহাম্মসের মৃতুয-পরবতঘী েবসেস়ে ডেকিবতঘী েমস়ের ডলখা, ো এখেও েহজলভয। 
ইেলাসমর ইডতহাসের এই েব মূল গ্রসন্থর (Primary source of annals of Islam) 
তেয-উপাি ইেলাসমর ইডতহাসে অতযন্ত স্পেভাসব েডেভুক্ত (Very clearly 
documented) ঐডতহাডেক েডলল। এই েব মূল গ্রসন্থ যে-ইডতহাে বডণঘত হস়েসি, তা 
োধারণ েরলপ্রাণ মুেলমােসের অডধকাাংসশরই অজাো। শুধু যে অজাো, তাইই ে়ে, 
অডধকাাংশ যক্ষসত্রই তাাঁসের জাো ইেলাসমর ইডতহাসের েমূ্পণঘ ডবপরীত। 
কারণ উসেশযপ্রসণাডেতভাসব এই অতযন্ত স্পে েডেভুক্ত ইডতহােগুসলা োধারণ 
মুেলমােসের কাসি যোপে করা হ়ে, অস্বীকার করা হ়ে, অেবা ডমেযাোসরর মাধযসম 
প্রকৃত র্িোর ডবপরীতডি প্রোর করা হ়ে। 
 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর ও তা সাধ্ারণ েুসলোনমের অদ্বধ্কাংমেরই েেমপীড়ার 
কারণ হমত পামর, এই দ্বব্মব্িনায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের 
অংেদ্বিও সংযুি করা হময়মে। আদ্বে উৎমসর এ েকল গরফামরমের দ্বেদ্বিমতই দ্বব্ষময়র 
আমলািনা, পযমামলািনা ও উপসংহার। আজমকর পৃদ্বথব্ীর ৭০০ গকাদ্বি জনসংখযার প্রায় 
১৬০ গকাদ্বি েুসলোন সম্প্রোয়েুি, ব্াদ্বক ৫৪০ গকাদ্বি ইসলাে-অদ্বব্শ্বাসী, যারা 
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েুসলোনমের েত দ্বব্শ্বাস দ্বনময় এই ব্ইগুমলা পমড়ন না। এই দ্বব্োল সংখযক অদ্বব্শ্বাসী 
জনম াষ্ঠী পক্ষপাদ্বতত্বহীন োনদ্বব্ক েৃদ্বষ্টমকামণর সাহামযয গকামনারূপ "political 
correctness" োড়া এই সব্ েডেভুক্ত তথয-উপামির গযোমব্ সম্ভাব্য আমলািনা ও 
পযমামলািনা করমত পামরন, গসোমব্ই তা করা হময়মে। 
 
ষামির েেমকর োোোদ্বে গথমক 'ধ্েমগ্রমন্থ দ্বব্জ্ঞান' আদ্বব্ষ্কামরর একিা ফযােন িালু 
হময়মে। একদ্বব্ংে েতাব্দীর দ্বব্জ্ঞামনর (Evidenced based knowledge) এই 
স্বণমযুম , যখন োনুষ ১৪ গকাদ্বি োইল েূরব্তমী েেল গ্রমহ েহাকােযান পাঠামচ্ছন; গকাদ্বি 
গকাদ্বি আমলাকব্ষম েূরব্তমী গ্রহ-নক্ষত্র- যালাদ্বির খুাঁদ্বিনাদ্বির দ্বকনারা করমেন; এই 
িেকপ্রে (magnificent) েহাদ্বব্শ্ব উৎপদ্বির একেে আদ্বেমত কী  মিদ্বেল এব্ং 
পরব্তমী ১৩৫০ গকাদ্বি ব্েমর কী রূমপ তার দ্বব্কাে  মিমে - ইতযাদ্বে দ্বব্ষময়র িুলমিরা 
দ্বব্িার-দ্বব্মেষণ করমেন; গসই একই যুম  অব্স্থান কমর একেল োনুষ দ্বব্জ্ঞানীমের 
অক্লান্ত পদ্বরশ্রে, দ্বব্জ্ঞামনর অব্োননা ও েীলতাহাদ্বন কমর 'ধ্েমগ্রমন্থ দ্বব্জ্ঞান' প্রিার কমর 
সাধ্ারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ োনুষমের প্রতাদ্বরত কমর িমলমেন। এই অপকমেম তাাঁরা গয-
পদ্ধদ্বতদ্বি ব্যব্হার কমরন, তামক "জল পমড় পাতা নমড়" পদ্ধদ্বত ব্লা গযমত পামর। 
নেুনা:  
 

‘"জল পমড় পাতা নমড়" এর মসধযই আসি দ্বব্জ্ঞামনর যাব্তীয় আদ্বব্ষ্কামরর 'ইদ্বেত!'  
 

১) এখামন “জল” অমথম জমলর উপাোন 'হাইমরামজন ও অদ্বিমজন' গব্াোমনা হময়মে। 
'দ্বব্  ব্যাং (Big Bang)' এর পমর 'হাইমরামজন ও দ্বহদ্বলয়াে' দ্বেমলা সৃদ্বষ্টর আদ্বে অযািে 
(Atom)। েহাদ্বব্মশ্বর প্রদ্বতদ্বি ব্স্তুর আদ্বে উপকরণ হমলা অযািে। পরব্তমীমত সৃষ্ট অনযানয 
সকল অযািে সৃদ্বষ্ট হময়মে এই 'হাইমরামজন’ গথমক। আর 'অদ্বিমজন' আোমের গব্াঁমি 
থাকার এক অতযাব্েযকীয় উপাোন।  
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২) এখামন "পমড়" অমথম Gravitational force যবাঝাসো হময়মে, যা না হমল গ্রহ-
নক্ষত্র- যালাদ্বি গকামনাদ্বকেুই সৃদ্বষ্ট হমতা না। গ্রহ েৃডে ো হসল যকাসো জীসবর েৃডে 
হসতা ো, আমরাও েৃডে হতাম ো। আডবষ্কাসরর আসে ডবজ্ঞাসের এই ইডেতডি যলখক 
কীভাসব যজসেসিে? েডতযই আশ্চেঘ! 
 
৩) এখামন "পাতা" অমথম সামলাক সংমেষণ (Photosynthesis) গব্াোমনা হময়মে, যার 
ফমল উৎপােন হয় অদ্বিমজন। অদ্বিমজমনর অোব্ হমল আেরা দ্বক ব্াাঁিমত পারতাে? 
‘"জল পমড় পাতা নমড়"-এর এক একডি "শব্দ" ডবজ্ঞাসের এক একডি অভূতপূবঘ 
আডবষ্কাসরর ইডেত! কী আশ্চযম!  
 
৪) আর "নমড়" এর েমধ্যই আমে দ্বব্জ্ঞামনর েু'দ্বি দ্বব্োল 'ইদ্বেত'। এখামন নমড়র এক 
অথম হমলা 'ব্ায়ু'! ব্ায়ু োড়া দ্বক গকামনাদ্বকেু নমড়? নমড় না। এখামন 'নমড়' হমলা "ব্ায়ু, 
অথমাৎ ব্ায়ুেণ্ডল, অথমাৎ গস্পস!"  আর "নমড়"-এর আমরক অথম হমলা 'ব্ল (Force)'! 
গযখামন ব্ায়ু গনই গসখামন গকামনা দ্বকেু নড়ামত গ মল লাম  ব্ল। এই 'ব্ল োড়া সব্দ্বকেু 
অিল’!  
 
কী আশ্চযম! দ্বনশ্চয়ই "জল পমড় পাতা নমড়"-এর রিদ্বয়তা একজন নব্ী (ঈশ্বমরর 
অব্তার) দ্বেমলন। তাইই েডে ো হসব, তসব আডবষ্কার হও়োর আসেই কীভাসব ডতডে 
ডবজ্ঞাসের োম্প্রডতক েমস্ত েুোন্তকারী আডবষ্কাসরর "ইডেত” ডেসত যপসরডিসলে?’   
 
যে কারসণই প্রথে অধ্যায়দ্বির নাে দ্বেময়দ্বে 'কুরামন দ্বব্ যান!' এই অধযাস়ের ে়েডি পবঘ  ও 
পবঘ-১৩ গথমক পাঠকরা কুরামন "দ্বব্জ্ঞামনর" দ্বকেু নেুনা গজমন দ্বনমত পারমব্ন। দ্বিতীয় 
অধ্যায় - 'ইসলাে: উদ্ভি উমির দ্বপমঠ!' এমত সােদ্বগ্রকোমব্ কুরান ও তার অযানািদ্বে 
(Anatomy), ইেলাম প্রোর শুরু করার পর মুহাম্মসের সামথ কুরাইেমের ব্াক-দ্বব্তণ্ডা, 
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যুদ্বি-প্রদ্বতযুদ্বি, েুহাম্মেমক গেয়া তামের 'িযামলে', তামেরমক গেয়া েুহাম্মমের িযামলে 
- ইতযাডে দ্বব্ষময় আমলািনা করা হময়মে। অতঃপর 'েুহাম্মমের ব্যদ্বি-োনস জীব্নী 
(Psycho-biography)' অধ্যায় দ্বেমরানামে পরব্তমী একেত দ্বতনদ্বি পমব্ম হুোইডব়ো 
েডন্ধর ডবস্তাডরত আসলােো পেঘন্ত েুহাম্মমের েদ্বেনা জীব্মনর উপাখযান ব্দ্বণমত হময়মে। 
বাডক উপাখযাে গুসলা ধমঘকারীসত আসের মতই ধারাবাডহকভাসব আসলােো করা হসব। 
েক্কার নব্ী জীব্মনর ইদ্বতহাস আমলািনার আম ই তাাঁর েদ্বেনার নব্ী জীব্মনর ব্ণমনা 
শুরু করা হময়মে এই কারমণ গয আদ্বে উৎমস ব্দ্বণমত 'দ্বসরাত' গ্রমন্থ েুহাম্মমের েদ্বেনায় 
নব্ী জীব্মনর ব্ণমনা দ্বলদ্বপব্দ্ধ আমে সেগ্র ব্ইময়র ৮২ েতাংে জুমড়। সাধ্ারণ 
েুসলোনমের দ্বসংহো ই েুহাম্মমের েদ্বেনা জীব্ন ইদ্বতহাস সম্বমন্ধ প্রায় সমূ্পণম অজ্ঞ। 
 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: 
 

২০০২ সামল প্রয়াত ডঃ অদ্বেদ্বজৎ রাময়র একদ্বি গোট্ট ই-গেইল পাই। দ্বতদ্বন কীোমব্ 
আোর ই-গেইল দ্বঠকানা গজা াড় কসরডিসলে, তা আদ্বে আজও জাদ্বন না। দ্বতদ্বন 
ডলসখডিসলে তাাঁর  ড়া 'েুিেনা' ওময়ব্ সাইমির কথা ও তার ওময়ব্ দ্বলংক। ব্াংলাোষায় 
েুিেমনর োনুষমের গলখা অসংখয আদ্বিমমকলসেৃদ্ধ একদ্বি ওময়ব্ সাইি, যার হদ্বেস 
তখে আোর জানা দ্বেল না। গসখান গথমক আদ্বে অমনক দ্বকেু দ্বেমখদ্বে। ডঃ অদ্বেদ্বজৎ 
রাময়র প্রদ্বত আদ্বে কৃতজ্ঞ। ২০১০ গথমক ২০১২ সামল 'েুিেনায়' ইসলাে ধ্েম সংক্রান্ত 
গলখাগুমলামত আদ্বে দ্বেলাে দ্বনয়দ্বেত েন্তব্যকারীমের একজন। গস সেয় অমনমকই 
আোমক প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষোমব্ উৎসাহ যুদ্ব ময়দ্বেমলন এ দ্বব্ষময় দ্বকেু গলখার জনয। 
যামের নাে উমল্লখ না করমলই নয়, তাাঁরা হমলন - অদ্বেদ্বজৎ রায়, তাোন্না েুেু, আবু্ল 
কামেে োই, আকাে োদ্বলক োই, তসকত গিৌধু্রী, ব্রাইি স্মাইল, কাজী রহোন, আদ্বেল 
োহেুে, রুেদ্বে, েব্ ুমর, সপ্তক ও আরও অমনমক। তাাঁমের উৎসামহই েূলত এ দ্বব্ষময় 
গলখার দ্বসদ্ধান্ত। তাাঁমের সব্ার প্রদ্বত আদ্বে কৃতজ্ঞ। আোর এই গলখায় গয সেস্ত ব্ইময়র 
গরফামরে উদৃ্ধত হময়মে, গসই সেস্ত ব্ইময়র গলখক ও প্রকােকমের, গয সেস্ত ওময়ব্ 
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সাইমির গরফামরে যুি হময়মে, গসই গলখকমের এবাং যামের নাে গরফামরে দ্বহসামব্ 
উদৃ্ধত হময়মে - তামের সকমলর প্রদ্বত আোর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। েসবঘাপডর েমস্ত 
পাঠকসের প্রডত আমার কৃতজ্ঞতা, োরা তাাঁসের বযস্ত জীবসের ডকিুিা েম়ে বয়ে কসর 
যলখাগুসলা পড়সিে। 
 
আদ্বে আো কমরদ্বেলাে গয, ব্ইদ্বি গলখা সমূ্পণম করার পর তা ই-বু্ক আকামর ততদ্বর 
করা হমব্। ক'দ্বেন আম  একিা ই-মেইল পাই, যা আোমক উজ্জীদ্বব্ত ও অনুপ্রাদ্বণত 
কমর। ই-গেইলদ্বি দ্বযদ্বন পাদ্বঠময়মেন দ্বতদ্বন হমলন "নরসুন্দর োনুষ!" জানমত পারলাে, 
 ত িারদ্বি ব্ের দ্বতদ্বন আোর গলখা প্রমতযকদ্বি পব্ম সযমে জো কমর গরমখমেন, ডবসশষ 
অাংশগুসলা হাইলাইি কসরসিে, প্রস়োজেী়ে যরোসরন্সগুসলা োংরক্ষণ কসরসিে - আোর 
এই গলখার ই-বু্ক দ্বতদ্বন ততদ্বর কমর গেমব্ন তাই। ডতডে ডেজ উসেযাসে স্বতাঃসূ্ফতঘভাসব 
এমে একডি েমৎকার প্রচ্ছেেমৃে ই-বুক বতডর কসরসিে, ো যেসখ আডম মুগ্ধ! তাাঁর 
এই ডেষ্ঠা ও ভালবাোর ডবডেম়ে যে়োর ক্ষমতা আমার যেই।  
 
যে-মােুষডির োহােয, েহসোডেতা ও অেুসপ্ররণা িাড়া এ যলখা প্রকাশ করা েম্ভব হসতা 
ো, ডতডে হসলে "ধমঘপোরক!" েত োরডি বির ডতডে আমার প্রসতযকডি যলখার প্রুে 
ডরি কসরসিে, ডবডভন্ন েমস়ে অেুবাসে োহােয কসরসিে ও পরামশঘ েুডেস়েসিে। আডম 
তাাঁর কাসি ঋণী।  
 
গ ালাপ োহেুে 
জুন ২৬, ২০১৬ সাল 
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২৬: েক্কায় েুহাম্মে 
হুেদ্বক-োসাদ্বন-েীদ্বত-অসম্মান ও গোষামরাপ- এক 

 
 

অল্প দ্বকেুদ্বেন আম  আমেদ্বরকা প্রব্াসী এক ব্াংলামেেী ডািার োইময়র সামথ এক 
সাোদ্বজক অনুষ্ঠামন আলাপ হদ্বচ্ছল। েদ্রমলাক অতীব্ ধ্েমপরায়ণ। েুমখ কাাঁিা-পাকা 
োদ্বড়। পাাঁি ওয়াি নাোজী। আমেদ্বরকামত তাাঁর এলাকার স্থানীয় েসদ্বজমের সুরা কদ্বেদ্বির 
সদ্বক্রয় সেসয। হজ কমরমেন গব্ে কময়ক ব্ের আম । কমলমজ অধ্যয়নরত তার 
গেমলদ্বিমক দ্বনময়ও সম্প্রদ্বত "ওেরা" কমর এমসমেন। অদ্বধ্কাংে সাধ্ারণ ধ্েমপ্রাণ 
েুসলোমনর েতই তাাঁর েৃঢ় দ্বব্শ্বাস: "ইসলাে োদ্বন্তর ধ্েম"! 
 
দ্বজমজ্ঞস করলাে, "ইসলাে যদ্বে োদ্বন্তর ধ্েমই হমব্, তমব্ গয সেস্ত দ্বজহাদ্বে োই কুরান-
হাদ্বেমসর উদৃ্ধদ্বত দ্বেময় সেগ্র পৃদ্বথব্ীমত সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর োধ্যমে দ্বনমজও েরমে ও 
অনযমকও োরমে, তার কী ব্যাখযা?" 
 
জব্ামব্ দ্বতদ্বন ব্লমলন, "তারা সংখযায় খুব্ই ন ণয, ইসলামের েত্রু, দ্বব্পথ ােী! কুরামনর 
অপব্যাখা কমর তারা রাজননদ্বতক ফায়ো হাদ্বসমলর গিষ্টা করমে!"  আরও ব্লমলন, "এই 
অল্প সংখযক দ্বব্পথ ােী গলাকমের কাযমলামপর জনয ইসলােমক োয়ী করা যায় না। 
কুরামন গকাথাও গকামনা অোদ্বন্তর ব্াণী নাই"। 
 
পামেই দ্বেমলন পোথমদ্বব্জ্ঞামন সমব্মাচ্চ দ্বডদ্বগ্রধ্ারী আর এক োই। জাপান গথমক Ph.D 
কমর ো যামেষমণ আমেদ্বরকা পাদ্বড় দ্বেময়মেন জাপান গথমকই। আমেদ্বরকামতই থামকন। 
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নাোজী (পাাঁি ওয়াি দ্বনয়দ্বেত পমড়ন দ্বক না, জাদ্বন না), প্রদ্বত শুক্রব্ার েসদ্বজমে যান। 
দ্বতদ্বন ডািার োইময়র সেথমমন ব্লমলন, "পৃদ্বথব্ীর গকামনা ধ্েমই োনুষমক খারাপ হমত 
ব্মল নাই। সব্ ধ্মেমর েূল কথা একই - োদ্বন্ত ও তনদ্বতক িদ্বরমত্রর উন্নদ্বত।" 
 
জব্ামব্ ব্ললাে, “সতয হমলা, ধ্মেমর সামথ তনদ্বতকতার গকামনা সম্পকম নাই। Google 
োোর সাহাযয দ্বনময় এখনই এ সতযতার প্রোণ গপমত পামরন।" 
 
তারপর তাাঁমেরমক দ্বজমজ্ঞস করলাে, "আপনারা দ্বক জীব্মন কখমনা একদ্বিব্ারও কুরান 
বু্মে পমড়মেন?" 
 
ডক্টমরি োই িুপ কমর থাকমলন। আর ডািার োই রীদ্বতেত অপোদ্বনত গব্াধ্ কমর 
উমিদ্বজত হময় (ইসলাে ধ্েম সংক্রান্ত সব্ আমলািনামতই যা অব্েযম্ভাব্ী) ব্লমলন, 
"আপদ্বন এিা কী ব্লমলন! পড়মব্া না োমন?" 
 
সদ্বব্নময় ব্ললাে, "আপদ্বন গয ব্লমলন 'কুরামন গকাথাও গকান অোদ্বন্তর ব্ানী নাই’তার 
পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমতই দ্বেল আোর ঐ প্রশ্ন। আপদ্বন কামফর অদ্বব্শ্বাসীমের দ্বব্রুমদ্ধ গকামনারূপ 
হুেদ্বক, োসাদ্বন, েীদ্বত, অসম্মান, ত্রাস, হতযা, হােলা দ্বকংব্া তামের সামথ সম্পকমমচ্ছমের 
আমেে জাতীয় গকামনা ব্াকয দ্বক কুরামন একদ্বিও গেমখন নাই?" 
 
েদ্রমলাক উমিদ্বজত হময় ব্লমলন, "আদ্বে আপনামক িযামলে দ্বেময় ব্লমত পাদ্বর, কুরামন 
গকাথাও এেন গকামনা ব্াণী নাই!" তারপর দ্বতদ্বন ব্য়ান করমলন, "এক ইহুদ্বে বু্দ্বড় 
নব্ীর িলার পমথ প্রদ্বতদ্বেন কাাঁিা দ্বেত। একদ্বেন পমথ কাাঁিা না গেমখ নব্ী তার ব্াদ্বড়মত 
দ্ব ময় যখন গেখমলন গয বু্দ্বড়দ্বি অসুস্থ। তখন েয়াল নব্ী দ্বনমজই গসই বু্দ্বড়দ্বিমক গসব্া-
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যে কমর সুস্থ কমর তুলমলন। নব্ীর এই েহানুেব্তায় বু্দ্বড়দ্বি ইসলাে গ্রহণ কমরদ্বেল। 
এই হমলা আোমের নব্ীর দ্বেক্ষা!" 
 
সদ্বব্নময় ব্ললাে, "আপদ্বন গয  ল্পিা ব্য়ান করমলন তা গয ‘জাল-হাদ্বেমসর' আওতােুি 
তা দ্বক আপদ্বন জামনন (পব্ম-১৫)?" 
 
েদ্রমলাক আরও উমিদ্বজত হময় ব্লমলন, "আপদ্বন সব্সেয় ধ্মেমর খুাঁত ধ্রার গিষ্টা 
কমরন। আপদ্বন আপনার েত থাকুন, আোমেরমক আোমের েত থাকমত গেন!" 
 
এরূপ উোহরণ গকামনা দ্বব্দ্বচ্ছন্ন  িনা নয়। ডািার সামহব্ কী কারমণ কুরামন একদ্বিও 
অোদ্বন্তর ব্াণী খুাঁমজ পানদ্বন, তা গব্াো গোমিও কষ্টকর নয়। অদ্বেদ্বক্ষত ব্যদ্বিমের েতই 
সোমজর প্রায় সব্ উচ্চদ্বেদ্বক্ষত গলামকরও ইসলােী জ্ঞান েসদ্বজে-তাব্লী -ওয়াজ 
োহদ্বফমল গেৌমলােী সামহমব্র ব্য়ান, দ্বব্মেষ দ্বকেু ইসলােী ব্ই, খব্মরর কা মজর 
আদ্বিমমকল, দ্বকংব্া দ্বিদ্বে আমলািনা অনুষ্ঠান, অথব্া ডাঃ জাদ্বকর নাময়মকর দ্বেথযািার গথমক 
অদ্বজমত। তাাঁরা কুরান গতলাওয়াত কমরন আরদ্বব্মত, পমড়ন েদ্বি েমর। অদ্বধ্কাংেই 
গকামনাদ্বেনই ব্যাখযাসহ সমূ্পণম কুরামনর তরজো জীব্মন একব্ারও হয়মতা পমড়নদ্বন। 
পড়মলও Critical েৃদ্বষ্টেদ্বে দ্বনময় একব্ারও এর অন্তদ্বনমদ্বহত দ্বব্ষয়মক জানার গিষ্টাও 
কমরনদ্বন। তাাঁরা গয কুরান বু্মে কখমনাই পমড়নদ্বন, তা আব্ার স্বীকারও করমত িান 
না! গপ্রদ্বিজ ব্মল কথা! অদ্বধ্কাংেই এেন সরাসদ্বর প্রমশ্ন অপোদ্বনত গব্াধ্ কমরন। তাই 
অদ্বেদ্বক্ষত-দ্বেদ্বক্ষত/উচ্চদ্বেদ্বক্ষত দ্বনদ্বব্মমেমষ সাধ্ারণ েুসলোনমের অদ্বধ্কাংেই কুরামনর 
দ্বব্ষয়ব্স্তু ও ইসলামের েূল দ্বেক্ষার দ্বব্ষময় এমকব্ামরই অজ্ঞ। তাাঁমের এই অজ্ঞতামক 
পুাঁদ্বজ কমরই "তথাকদ্বথত গোডামরি" ইসলােব্াজরা ইচ্ছােত তাাঁমেরমক ব্যব্হার কমর। 
এ দ্বব্ষময় দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা জ্ঞান-তমত্ত্ব করা হময়মে (েেে পব্ম)। 
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ডািার সামহব্ কুরামন একদ্বিও অোদ্বন্তর ব্াণী না গেখমত গপমলও সতয হমলা, সেগ্র 
কুরামন হুেদ্বক, োসানী, েীদ্বত প্রেেমন, অসম্মান ও গোষামরাপ সম্পদ্বকমত আয়াত সংখযা 
কে পমক্ষ ৫২১ দ্বি; এব্ং ত্রাস, হতযা, হােলা ও সম্পকমমচ্ছমের আমেে সংক্রান্ত আয়াত 
সংখযা কেপমক্ষ ১৫১ দ্বি। গোি ৬৭২ দ্বি! যা সেগ্র কুরামনর গোি আয়াত (৬২৩৬) 
সংখযার ১০.৭৮ েতাংে! অথমাৎ, আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) তাাঁর আল্লাহর 
উদৃ্ধদ্বত দ্বেময় অদ্বব্শ্বাসীমের উমেমে সুেী ম ২৩ ব্ের যাব্ত (৬১০-৬৩২) গয সকল ব্াণী 
ব্ষমণ কমরদ্বেমলন, তার প্রদ্বত েেদ্বি ব্ামকযর একদ্বি শুধু্ই ‘হুেদ্বক, োসানী, েীদ্বত প্রেেমন, 
অসম্মান ও গোষামরাপ’ এব্ং ‘ত্রাস, হতযা, হােলা ও সম্পকমমচ্ছমের আমেে' সংক্রান্ত। 
অদ্বব্শ্বাসীমের উমেমে ব্দ্বণমত এ ব্াণীগুমলা অতযন্ত অব্োননাকর, দ্বনষু্ঠর ও দ্বহংস্র! এ 
োড়াও আমে অদ্বব্শ্বাসীমের প্রদ্বত েুহাম্মমের অদ্বেোপ সম্পদ্বকমত ব্াণী (দ্বব্স্তাদ্বরত 
একােে ও িােে পমব্ম)। 
 
দ্বব্ফল ও অক্ষে েুহাম্মমের েক্কার ব্াণীসেদ্বষ্টর (পমরাক্ষ হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত) সামথ 
সফল ও েদ্বিোন েুহাম্মমের েদ্বেনার ব্াণীসেদ্বষ্টর (প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ হুেদ্বক োসানী) 
পাথমকয গব্াোর জনয এ সংক্রান্ত ব্াণীগুমলামক আদ্বে আলাো আলাো োম  ো  কমরদ্বে। 
যামত পাঠকরা েুহাম্মমের েনস্তমত্ত্বর সেযক ধ্ারণা গপমত পামরন।  
 
েক্কায় েুহাম্মে (৬১০-৬২২ সাল) 
 
1. ৬:৬- তারা দ্বক গেমখদ্বন গয, আদ্বে তামের পুমব্ম কত সম্প্রোয়মক ধ্বংস কমর দ্বেময়দ্বে,  
 
2. ৬:১৫- আপদ্বন ব্লুন, আদ্বে আোর প্রদ্বতপালমকর অব্াধ্য হমত েয় পাই গকননা, 
আদ্বে একদ্বি েহাদ্বেব্মসর োদ্বস্তমক েয় কদ্বর| 
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3. ৬:২৭- আর আপদ্বন যদ্বে গেমখন, যখন তামেরমক গোযমখর উপর োাঁড় করামনা হমব্! 
তারা ব্লমব্: কতই না োল হত, যদ্বে আেরা পুন: গপ্রদ্বরত হতাে; -- 
 
4-5. ৬:৩০-৩১- অতএব্, স্বীয় কুফমরর কারমণ োদ্বস্ত আস্বােন কর| দ্বনশ্চয় তারা 
ক্ষদ্বতগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎমক দ্বেথযা েমন কমরমে| 
 
6. ৬:৪০- ব্লুন, ব্লমতা গেদ্বখ, যদ্বে গতাোমের উপর আল্লাহর োদ্বস্ত পদ্বতত হয় দ্বকংব্া 
গতাোমের কামে দ্বকয়ােত এমস যায়, তমব্ গতােরা দ্বক আল্লাহ্ ব্যতীত অনযমক ডাকমব্ 
যদ্বে গতােরা সতযব্ােী হও|  
 
7-16. ৬:৪২-৬:৫১- অত:পর আদ্বে তামেরমক অোব্-অনিন ও গরা -ব্যদ্বধ্ িারা 
পাকড়াও কমরদ্বেলাে যামত তারা কাকুদ্বত দ্বেনদ্বত কমর| ----- আদ্বে অকস্মাৎ তামেরমক 
পাকড়াও করলাে। অতঃপর জামলেমের েূল দ্বেকড় কদ্বতমত হল। ----যদ্বে আল্লাহর 
োদ্বস্ত, আকদ্বস্মক দ্বকংব্া প্রকামেয গতাোমের উপর আমস, তমব্ জামলে সম্প্রোয় ব্যতীত 
গক ধ্বংস হমব্? -----আপদ্বন এ গকারআন িারা তামেরমক েয়-প্রেেমন করুন-- 
 
17. ৬:৬৫- - দ্বতদ্বনই েদ্বিোন গয, গতাোমের উপর গকান োদ্বস্ত উপর দ্বেক গথমক 
অথব্া গতাোমের পেতল গথমক গপ্ররণ করমব্ন অথব্া গতাোমেরমক েমল-উপেমল 
দ্বব্েি কমর সব্াইমক েুমখােুখী কমর দ্বেমব্ন এব্ং একমক অমনযর উপর আক্রেমণর 
স্বাে আস্বােন করামব্ন| 
 
18. ৬:৭০- তামের জমনয উিপ্ত পাদ্বন এব্ং যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত রময়মে - কুফমরর কারমণ| 
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19. ৬:৯৩- যখন জামলেরা েৃতুয যন্ত্রণায় থামক এব্ং গফমরেতারা স্বীয় হস্ত প্রসাদ্বরত 
কমর ব্মল, গব্র কর স্বীয় আো! অেয গতাোমেরমক অব্োননাকর োদ্বস্ত প্রোন করা 
হমব্| 
 
20. ৬:১২৪- তারা অদ্বতসত্বর আ্ল্লাহর কামে গপৌমে লাঞ্ছনা ও কমঠার োদ্বস্ত পামব্, 
 
21. ৬:১২৯- এেদ্বনোমব্ আদ্বে পাপীমেরমক এমক অপমরর সামথ যুি কমর গেব্ তামের 
কাজকমেমর কারমণ|  
 
22. ৬:১৩৩- দ্বতদ্বন ইচ্ছা করমল গতাোমের সব্াইমক উমচ্ছে কমর দ্বেমব্ন এব্ং 
গতাোমের পর যামক ইচ্ছা গতাোমের স্খমল অদ্বেদ্বষি করমব্ন; 
 
23. ৬:১৫৭- অত:পর গস ব্যদ্বির িাইমত অদ্বধ্ক অনািারী গক হমব্, গয আল্লাহ্র আয়াত 
সেূহমক দ্বেথযা ব্মল এব্ং  া ব্াাঁদ্বিময় িমল| অদ্বত সত্ত্বর আদ্বে তামেরমক োদ্বস্ত গেব্| 
 
24. ৭:৪-- অমনক জনপেমক আদ্বে ধ্বংস কমর দ্বেময়দ্বে| তামের কামে আোর আযাব্ 
রাদ্বত্র গব্লায় গপৌমেমে অথব্া দ্বিপ্রহমর দ্বব্শ্রােরত অব্স্খায়|  
 
25. ৭:৩৬- যারা আোর আয়াতসেূহমক দ্বেথযা ব্লমব্ -- তারাই গোযখী এব্ং তথায় 
দ্বিরকাল থাকমব্|  
 
26-27. ৭:৪০-৭:৪১- দ্বনশ্চয়ই যারা আোর আয়াতসেূহমক দ্বেথযা ব্মলমে এব্ং এগুমলা 
গথমক অহংকার কমরমে --আদ্বে এেদ্বনোমব্ পাপীমেরমক োদ্বস্ত প্রোন কদ্বর| তামের 
জমনয নরকাদ্বের েযযা রময়মে --- 
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28. ৭:১৮২- ব্স্তুত: যারা দ্বেথযা প্রদ্বতপন্ন কমরমে আোর আয়াতসেূহমক, আদ্বে তামেরমক 
ক্রোেময় পাকড়াও করব্ এেন জায় া গথমক, যার সম্পমকম তামের ধ্ারণাও হমব্ না|   
 
29. ৭:১৪৭- ব্স্তুত: যারা দ্বেথযা গজমনমে আোর আয়াতসেূমক এব্ং আমখরামতর 
সাক্ষাতমক, তামের যাব্তীয় কাজকেম ধ্বংস হময় গ মে| 
 
>>>পাঠক, েমনামযাম র সামথ গখয়াল করুন। ব্িা এখামন সেরীমর িাকু্ষষ েুহাম্মে, 
েুহাম্মেমক অদ্বব্শ্বামস "তাাঁর আল্লাহর" গকামনাই অদ্বস্তত্ব গনই। েুহাম্মে োব্ী করমেন, 
গয যারাই তাাঁর কথামক ("আোর আয়াতসেূহ") দ্বেথযা ব্লমব্ তারা হমলন পাপী, 
অনািারী ও অনন্তকাল গোযখী। গখয়াল করুন, ব্িা েুহাম্মে তাাঁমক অদ্বব্শ্বাসীমের কী 
রূমপ দ্বব্দ্বেন্নোমব্ পমরাক্ষ হুেদ্বক, োসাদ্বন ও েীদ্বত প্রেেমন করমেন! 
 
30. ৭:১৫২- অব্েয যারা গ াব্ৎসমক উপাসয ব্াদ্বনময় দ্বনময়মে, তামের উপর তামের 
পরওয়ারমে ামরর পক্ষ গথমক পাদ্বথমব্ এ জীব্মনই  যব্ ও লােনা এমস পড়মব্| 
 
31. ৭:১৬২- সুতরাং আদ্বে তামের উপর আযাব্ পাদ্বঠময়দ্বে আসোন গথমক তামের 
অপকমেমর কারমণ|  
 
32. ৭:১৬৭ - আর গস সেময়র কথা স্মরণ কর, যখন গতাোর পালনকতমা সংব্াে 
দ্বেময়মেন গয, অব্েযই গকয়ােত দ্বেব্স পযমন্ত ইহুেীমের উপর এেন গলাক পাঠামত 
থাকমব্ন যারা তামেরমক দ্বনকৃষ্ট োদ্বস্ত োন করমত থাকমব্| দ্বন:সমন্দমহ গতাোর 
পালনকতমা েীঘ্র োদ্বস্ত োনকারী এব্ং দ্বতদ্বন ক্ষোেীল, েয়ালু|   
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>>> ব্াস্তব্তা ৭:১৬৭ এর সমূ্পণম দ্বব্পরীত! ব্তমোন দ্বব্মশ্ব ইহুেীরাই জ্ঞান, দ্বব্জ্ঞান, 
 দ্বরো ও েদ্বিমত ইসলাে ধ্েমাব্লম্বীমের তুলনায় অমনক অমনক গব্েী অগ্র ােী। 
 
33. ৭:৪৪- অত:পর একজন  গ াষক -- গ াষণা করমব্: আল্লাহর অদ্বেসম্পাত 
জামলেমের উপর|  
 
34.  ১০:৪- আর যারা কামফর হময়মে, তামের পান করমত হমব্ ফুিন্ত পাদ্বন এব্ং 
গো  করমত হমব্ যন্ত্রনাোয়ক আযাব্ এ জমনয গয, তারা কুফরী করদ্বেল। 
  
35.  ১০:৮- এেন গলাকমের দ্বঠকানা হল আগুন গস সমব্র ব্েলা দ্বহসামব্ যা তারা 
অজমন করদ্বেল। 
 
36.  ১০:১৩- অব্েয গতাোমের পূমব্ম ব্হু েলমক ধ্বংস কমর দ্বেময়দ্বে, তখন তারা 
জামলে হময় গ মে। - - 
  
37.  ১০:৭০- তখন আদ্বে তামেরমক আস্বােন করাব্ কদ্বঠন আযাব্ - তামেরই কৃত 
কুফরীর ব্েলামত। 
 
38.  ১১:৮- শুমন রাখ, গযদ্বেন তামের উপর আযাব্ এমস পড়মব্, গসদ্বেন দ্বকন্তু তা দ্বফমর 
যাওয়ার নয়;--  
 
39.  ১১:১৬ - এরাই হল গসসব্ গলাক আমখরামত যামের জনয আগুন োড়া গনই। -- 
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40.  ১১:৬০- এ েুদ্বনয়ায় তামের দ্বপেমন দ্বপেমন লা’নত রময়মে এব্ং গকয়ােমতর 
দ্বেমনও;  গজমন রাখ, আে জাদ্বত তামের পালনকতমামক অস্বীকার কমরমে, হুমের জ্ঞাদ্বত 
আে জাদ্বতর প্রদ্বত অদ্বেসম্পাত রময়মে – 
 
41.  ১১:৬৬- অতঃপর আোর আযাব্ যখন উপদ্বস্থত হল, তখন আদ্বে সামলহমক ও 
তেীয় সেী ঈোনোর ণমক দ্বনজ রহেমত উদ্ধার কদ্বর, এব্ং গসদ্বেনকার অপোন হমত 
রক্ষা কদ্বর। 
 
42.  ১১:৭৬- ইব্রাহীে, -- তামের উপর গস আযাব্ অব্েযই আপদ্বতত হমব্, -- 
 
43.  ১১:৮২- (লূত) - অব্মেমষ যখন আোর হুকুে এমস গপৌঁোল, তখন আদ্বে উি 
জনপেমক উপরমক নীমি কমর দ্বেলাে এব্ং তার উপর স্তমর স্তমর কাাঁকর পাথর ব্ষমণ 
করলাে।  
 
44.  ১১:৯৮- (গফরাউন) - গকয়ােমতর দ্বেন গস তার জাদ্বতর গলাকমের আম  আম  
থাকমব্ এব্ং তামেরমক জাহান্নামের আগুমন গপৌঁমে দ্বেমব্। --- 
 
45.  ১১:১০২- আর গতাোর পরওয়ারমে ার যখন গকান পাপ পূণম জনপেমক ধ্মরন, 
তখন এেদ্বনোমব্ই ধ্মর থামকন। দ্বনশ্চয় তাাঁর পাকড়াও খুব্ই োরােক, ব্ড়ই কমঠার।  
 
46.  ১১:১০৬- তারা গোযমখ যামব্, গসখামন তারা আতমনাে ও দ্বিৎকার করমত থাকমব্।   
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47.  ১১:১১৯- গতাোর পালনকতমা যামের উপর রহেত কমরমেন, তারা ব্যতীত সব্াই 
দ্বিরদ্বেন েতমেে করমতই থাকমব্ এব্ং এজনযই তামেরমক সৃদ্বষ্ট কমরমেন। -- অব্েযই 
আদ্বে জাহান্নােমক দ্বজ্বন ও োনুষ িারা একমযাম  েদ্বতম করব্।  
 
48.  ১৩:৫- এমের  েমামনই গলৌহ-েৃংখল পড়মব্ এব্ং এরাই গোযখী এরা তামত 
দ্বিরকাল থাকমব্।  
 
49.  ১৩:১৩- দ্বতদ্বন ব্জ্রপাত কমরন, অতঃপর যামক ইিো, তামক তা িারা আ াত 
কমরন; 
 
50.  ১৩:১৮- তামের জমনয রময়মে কমঠার দ্বহসাব্। তামের আব্াস হমব্ জাহান্নাে। -- 
 
51.  ১৩:৩১- ঈোনোররা দ্বক এ ব্যাপামর দ্বনদ্বশ্চত নয় গয, যদ্বে আল্লাহ িাইমতন, তমব্ 
সব্ োনুষমক সৎপমথ পদ্বরিাদ্বলত করমতন? কামফররা তামের কৃতকমেমর কারমণ সব্ 
সেয় আ াত গপমত থাকমব্ অথব্া তামের  ৃমহর দ্বনকিব্তমী স্থামন আ াত গনমে আসমব্, 
গয পযমন্ত আল্লাহর ওয়াো না আমস। 
 
>>> আল্লাহ সব্ োনুষমক সৎপমথ পদ্বরিাদ্বলত করমত িান না (১৩:৩১)!   ব্মড়াই 
পদ্বরতামপর কথা! 
 
52.  ১৩:৩৪- েুদ্বনয়ার জীব্মনই এমের জনয রময়মে আযাব্ এব্ং অদ্বত অব্েয 
আমখরামতর জীব্ন কমঠারতে। আল্লাহর কব্ল গথমক তামের গকান রক্ষাকারী গনই।  
 
53.  ১৩:৪২- কামফররা গজমন গনমব্ গয, পর জীব্মনর আব্াসস্থল কামের জনয রময়মে।  
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54.  ১৪:২-  কামফরমের জমনয দ্বব্পে রময়মে, কমঠার আযাব্;  
 
55.  ১৪:৭- - দ্বনশ্চয়ই আোর োদ্বস্ত হমব্ কমঠার। 
 
56.  ১৪:১৩- আদ্বে জাদ্বলেমেরমক অব্েযই ধ্বংস কমর গেব্।   
 
57-58. ১৪:১৬-১৭- - তার গপেমন গোযখ রময়মে। তামত পূাঁজ দ্বেোমনা পাদ্বন পান 
করামনা হমব্। গঢাক দ্ব মল তা পান করমব্। এব্ং  লার দ্বেতমর প্রমব্ে করমত পারমব্ 
না। প্রদ্বত দ্বেক গথমক তার কামে েৃতুয আ েন করমব্ এব্ং গস েরমব্ না। তার 
পশ্চামতও রময়মে কমঠার আযাব্। 
 
59.  ১৮:২৯- আদ্বে জামলেমের জমনয অদ্বে প্রস্তুত কমর গরমখদ্বে, -- যদ্বে তারা পানীয় 
প্রাথমনা কমর, তমব্ পুাঁমজর নযায় পানীয় গেয়া হমব্ যা তামের েুখেেল েে করমব্। -- 
 
>>>েুহাম্মে গক অস্বীকারকারীর োদ্বস্ত হমলা এই ১৪:১৬-১৭, ১৮:২৯! পৃদ্বথব্ীর দ্বনকৃষ্টতে 
সাইমকাপযাথও কী এেন ব্ীেৎসতা কল্পনা করমত পামর? কুরামনর সেস্ত ব্াণী 
েুহাম্মমের, তাাঁরই োনদ্বসকতা ও েৃদ্বষ্ট েদ্বের ব্দ্বহঃপ্রকাে ও প্রদ্বতফলন! 
 
60.  ১৪:৪২- ---তামেরমক গতা ঐ দ্বেন পযমন্ত অব্কাে দ্বেময় গরমখমেন, গযদ্বেন িকু্ষসেূহ 
দ্বব্মফাদ্বরত হমব্। 
 
61.  ১৪:৫০- তামের জাো হমব্ োহয আলকাতরার এব্ং তামের েুখেেলমক আগুন 
আচ্ছন্ন   
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62-63. ১৫:৩-৪- -আপদ্বন গেমড় দ্বেন তামেরমক, গখময় দ্বনক এব্ং গো  কমর দ্বনক 
এব্ং আোয় ব্যাপৃত থাকুক। অদ্বত সত্বর তারা গজমন গনমব্। আদ্বে গকান জনপে ধ্ব্ংস 
কদ্বরদ্বন; দ্বকন্ত তার দ্বনদ্বেমষ্ট সেয় দ্বলদ্বখত দ্বেল। 
  
64.  ১৫:৪৩- তামের সব্ার দ্বনধ্মাদ্বরত স্থান হমচ্ছ জাহান্নাে।  
 
65.  ১৫:৫০- এব্ং ইহাও গয, আোর োদ্বস্তই যন্ত্রনাোয়ক োদ্বস্ত। 
 
66.  ১৬:২৫- ---- শুমন নাও, খুব্ই দ্বনকৃষ্ট গব্াো যা তারা ব্হন কমর। 
 
67. ১৬:২৭ - অতঃপর গকয়ােমতর দ্বেন দ্বতদ্বন তামেরমক লাদ্বঞ্ছত করমব্ন – 
 
68.  ১৬:২৯- অতএব্, জাহান্নামের েরজসেূমহ প্রমব্ে কর, এমতই অনন্তকাল ব্াস 
কর। 
 
69.  ১৬:৪৫- -- আল্লাহ তামেরমক েূ মেম দ্বব্লীন কমর দ্বেমব্ন দ্বকংব্া তামের কামে 
এেন জায় া গথমক আযাব্ আসমব্ যা তামের ধ্ারণাতীত। 
 
70.  ১৬:৬২- স্বতঃদ্বসদ্ধ কথা গয, তামের জমনয রময়মে আগুন এব্ং তামেরমকই সব্মামগ্র 
দ্বনমক্ষপ করা হমব্। 
 
71.  ১৬:৮৫- যখন জামলেরা আযাব্ প্রতযক্ষ করমব্, তখন তামের গথমক তা ল ু করা 
হমব্ না এব্ং তামেরমক গকান অব্কাে গেয়া হমব্ না। 
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72.  ১৬:১১২- --তখন আল্লাহ তামেরমক তামের কৃতকমেমর কারমণ স্বাে আস্বােন 
করামলন, কু্ষধ্া ও েীদ্বতর 
 
73.  ১৬:১১৭- যৎসাোনয সুখ-সমম্ভা  গো  কমর দ্বনক। তামের জমনয যন্ত্রনাোয়ক োদ্বস্ত 
রময়মে।  
 
74. ১৭:৮- আদ্বে জাহান্নােমক কামফরমের জমনয কময়েখানা কমরদ্বে।   
75.  ১৭:১০- - আদ্বে তামের জমনয যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত প্রস্তুত কমরদ্বে।   
 
76-77. ১৭:১৭-১৮- ---- অতঃপর তামের জমনয জাহান্নাে দ্বনধ্মারণ কদ্বর। ওরা তামত 
দ্বনদ্বন্দত-দ্বব্তাদ্বড়ত অব্স্থায় প্রমব্ে করমব্।  
 
78. ১৭:৫৮ - এেন গকান জনপে গনই, যামক আদ্বে গকয়ােত দ্বেব্মসর পূমব্ম ধ্বংস 
করব্ না অথব্া যামক কমঠার োদ্বস্ত গেব্ না। এিা গতা গ্রমন্থ দ্বলদ্বপব্দ্ধ হময় গ মে। 
 
79. ২৫:১৯- -- গসদ্বেন অপরাধ্ীমের জমনয গকান সুসংব্াে থাকমব্ না – 
 
80-81. ১৭:৬৮-৬৯- গতােরা দ্বক এ দ্বব্ষময় দ্বনদ্বশ্চন্ত রময়ে গয, দ্বতদ্বন গতাোমেরমক 
স্থলোম  গকাথাও েূ েমস্থ করমব্ন না। অথব্া গতাোমের উপর প্রস্তর ব্ষমণকারী  ুদ্বণমেড় 
গপ্ররণ করমব্ন না, তখন গতােরা দ্বনমজমের জমনয গকান কেমদ্বব্ধ্ায়ক পামব্ না। অথব্া 
গতােরা দ্বক এ দ্বব্ষময় দ্বনদ্বশ্চন্ত গয, দ্বতদ্বন গতাোমেরমক আমরকব্ার সেুমদ্র দ্বনময় যামব্ন 
না, অতঃপর গতাোমের জমনয েহা েদ্বিকা গপ্ররণ করমব্ন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার 
োদ্বস্তস্বরূপ গতাোমেরমক দ্বনেজ্জত করমব্ন না---- 
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82-83. ১৭:৯৭-৯৮- আদ্বে গকয়ােমতর দ্বেন তামের সেমব্ত করব্ তামের েুমখ ের 
দ্বেময় িলা অব্স্থায়, অন্ধ অব্স্থায়, েুক অব্স্থায় এব্ং ব্দ্বধ্র অব্স্থায়। তামের আব্াসস্থল 
জাহান্নাে। যখনই দ্বনব্মাদ্বপত হওয়ার উপক্রে হমব্ আদ্বে তখন তামের জমনয অদ্বে আরও 
বৃ্দ্বদ্ধ কমর দ্বেব্। এিাই তামের োদ্বস্ত। কারণ, তারা আোর দ্বনেেমনসেূহ অস্বীকার 
কমরমে  
 
>>>জাহান্নামের অদ্বে দ্বনব্মাদ্বপত হওয়ার উপক্রে হমব্? গযেন কমর কাঠ, তুষ, কয়লা, 
খড় ইতযাদ্বের আগুন জ্বলমত জ্বলমত দ্বনেু-দ্বনেু হয়? সৃদ্বষ্টকতমা ও তার ক্ষেতামক (যদ্বে 
থামক) দ্বনময় কী অদু্ভত তাোসা! 
 
84. ১৪:৩০- --- অতঃপর গতাোমেরমক অদ্বের দ্বেমকই দ্বফমর গযমত হমব্। 
 
85.  ১৮:৪৭- -- আদ্বে োনুষমক একদ্বত্রত করব্ অতঃপর তামের কাউমক োড়ব্ না। 
 
86.  ১৮:৫৩-- অপরাধ্ীরা আগুন গেমখ গব্ামে গনমব্ গয, তামেরমক তামত পদ্বতত হমত 
হমব্ এব্ং তারা তা গথমক রাস্তা পদ্বরব্তমন করমত পারমব্ না। 
  
87.  ১৮:৫৮- -- যদ্বে দ্বতদ্বন তামেরমক তামের কৃতকমেমর জমনয পাকড়াও কমরন তমব্ 
তামের োদ্বস্ত ত্বরাদ্বম্বত করমতন, দ্বকন্তু তামের জনয রময়মে একদ্বি প্রদ্বতশ্রুত সেয়, --- 
 
88.  ১৮:৫৯- -এসব্ জনপে ও তামেরমক আদ্বে ধ্ংস কমর দ্বেময়দ্বে, যখন তারা জামলে 
হময় দ্ব ময়দ্বেল এব্ং আদ্বে তামের ধ্বংমসর জমনয একদ্বি প্রদ্বতশ্রুত সেয় দ্বনদ্বেমষ্ট 
কমরদ্বেলাে।  
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89.  ১৮:১০২- আদ্বে কামফরমের অেযথমনার জমনয জাহান্নােমক প্রস্তুত কমর গরমখদ্বে। 
 
90. ১৮:১০৬- - জাহান্নাে--এিাই তামের প্রদ্বতফল; কারণ, তারা কামফর হময়মে এব্ং 
আোর দ্বনেেমনাব্লী ও রসূল ণমক দ্বব্দ্রূমপর দ্বব্ষয় রূমপ গ্রহণ কমরমে। 
 
91.  ১৯:৬৮- অতঃপর প্রমতযক সম্প্রোময়র েমধ্য গয েয়ােয় আল্লাহর সব্মাদ্বধ্ক অব্াধ্য 
আদ্বে অব্েযই তামক পৃথক কমর গনব্। 
 
92.  ১৯:৭৪- তামের পূমব্ম কত োনব্ গ াষ্ঠীমক আদ্বে দ্বব্নাে কমরদ্বে, তারা তামের 
িাইমত সম্পমে ও জাাঁক-জেমক গশ্রষ্ঠ দ্বেল। 
   
93.  ১৯:৭৯- -- তার োদ্বস্ত েী মাদ্বয়ত করমত থাকব্। 
 
94. ১৯:৮৬- অপরাধ্ীমেরমক দ্বপপাসাতম অব্স্থায় জাহান্নামের দ্বেমক হাাঁদ্বকময় দ্বনময় যাব্। 
 
95.  ১৯:৯৮- তামের পূমব্ম আদ্বে কত োনব্ম াষ্ঠীমক ধ্বংস কমরদ্বে। --- 
 
96.  ২০:৪৮- আেরা ওহী লাে কমরদ্বে গয, গয -- েুখ দ্বফদ্বরময় গনয়, তার উপর আযাব্ 
পড়মব্।  
 
97.  ২০:৬১ -   দ্বতদ্বন গতাোমেরমক আযাব্ িারা ধ্ব্ংস কমর গেমব্ন। গয দ্বেথযা 
উেোব্ন কমর,-- 
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98.  ৩৫:২৬- অতঃপর আদ্বে কামফরমেরমক ধৃ্ত কমরদ্বেলাে। গকেন দ্বেল আোর 
আযাব্!  
 
99.  ২০:১২৪- এব্ং গয আোর স্মরণ গথমক েুখ দ্বফদ্বরময় গনমব্, তার জীদ্বব্কা সংকীণম 
হমব্ এব্ং আদ্বে তামক গকয়ােমতর দ্বেন অন্ধ অব্স্থায় উদ্বিত করব্। 
 
100-101. ২০:১২৭-১২৮- -- তার পরকামলর োদ্বস্ত কমঠারতর এব্ং অমনক স্থায়ী। 
আদ্বে এমের পূমব্ম অমনক সম্প্রোয়মক ধ্ব্ংস কমরদ্বে। -- --- 
 
102-103. ২৩:৬৪-৬৫- এেনদ্বক, যখন আদ্বে তামের ঐশ্বযমোলী গলাকমেরমক োদ্বস্ত 
িারা পাকড়াও করব্, তখনই তারা িীৎকার জুমড় গেমব্। -- গতােরা আোর কাে গথমক 
দ্বনসৃ্কদ্বত পামব্ না। 
 
104.  ১৭:৬০- --- আদ্বে তামেরমক েয় প্রেেমন কদ্বর। দ্বকন্তু এমত তামের অব্াধ্যতাই 
আরও বৃ্দ্বদ্ধ পায়।  
 
105-106. ২৩:৭৬-৭৭- আদ্বে তামেরমক োদ্বস্ত িারা পাকড়াও কমরদ্বেলাে, দ্বকন্তু তারা 
তামের পালনকতমার সােমন নত হল না এব্ং কাকুদ্বত-দ্বেনুদ্বতও করল না। -- 
 
>>> “তারা তামের পালনকতমার সােমন নত গতা হমলাই না, কাকুদ্বত-দ্বেনদ্বতও করল 
না” - ব্ড়ই আফমসামসর কথা!     
 
107.  ২৩:১০৪- আগুন তামের েুখেেল েে করমব্ এব্ং তারা তামত ব্ীেৎস আকার 
ধ্ারন করমব্।  
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108-110. ২৫:১১-১৩ - --অদ্বে যখন েূর গথমক তামেরমক গেখমব্, তখন তারা শুনমত 
পামব্ তার  জমন ও হুঙ্কার। যখন এক দ্বেকমল কময়কজন ব্াাঁধ্া অব্স্থায় জাহান্নামের 
গকান সংকীণম স্থামন দ্বনমক্ষপ করা হমব্, তখন গসখামন তারা েৃতুযমক ডাকমব্। 
  
111. ২৩:৪৪ - -- অতঃপর আদ্বে তামের এমকর পর এক ধ্বংস কমরদ্বে এব্ং তামেরমক 
কাদ্বহনীর দ্বব্ষময় পদ্বরণত কমরদ্বে। সুতরাং ধ্বংস গহাক অদ্বব্শ্বাসীরা। 
 
112. ২৫:৩৪- যামেরমক েুখ থুব্মড় পমড় থাকা অব্স্থায় জাহান্নামের দ্বেমক একদ্বত্রত 
করা হমব্, তামেরই স্থান হমব্ দ্বনকৃষ্ট এব্ং তারাই পথভ্রষ্ট। 
 
113. ২৬:৯১- এব্ং দ্বব্পথ ােীমের সােমন উমম্মাদ্বিত করা হমব্ জাহান্নাে।  
 
114. ২৬:৯৪- অতঃপর তামেরমক এব্ং পথভ্রষ্টমেরমক আমধ্ােুদ্বখ কমর দ্বনমক্ষপ করা 
হমব্- 
 
115. ২৬:২০১- তারা এর প্রদ্বত দ্বব্শ্বাস স্থাপন করমব্ না, গয পযমন্ত প্রতযক্ষ না কমর 
েেমন্তুে আযাব্। 
 
116. ২৭:৮৫- জুলুমের কারমণ তামের কামে আযামব্র ওয়াো এমস গ মে। - 
 
117. ২৭:৯০- এব্ং গয েন্দ কাজ দ্বনময় আসমব্, তামক অদ্বেমত অধ্ঃেূমখ দ্বনমক্ষপ করা 
হমব্।  
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118. ২৮:৫৮- আদ্বে অমনক জনপে ধ্ব্ংস কমরদ্বে— 
 
119. ২৮:৭৮- --আল্লাহ তার পূমব্ম অমনক সম্প্রোয়মক ধ্বংস কমরমেন, যারা েদ্বিমত 
দ্বেল তার িাইমত প্রব্ল এব্ং ধ্ন-সম্পমে অদ্বধ্ক প্রািুযমেীল? --- 
 
120. ২৯:৪- যারা েন্দ কাজ কমর, তারা দ্বক েমন কমর গয, তারা আোর হাত গথমক 
গব্াঁমি যামব্? -- 
 
121-122. ৯০:১৯-২০- আর যারা আোর আয়াতসেূহ অস্বীকার কমর তারাই হতো া। 
তারা অদ্বেপদ্বরমব্দ্বষ্টত অব্স্থায় ব্ন্দী থাকমব্।   
 
123. ২৯:৩৯- আদ্বে কারুন, গফরাউন ও হাোনমক ধ্বংস কমরদ্বে। --- 
 
124. ২৯:৪০- আদ্বে প্রমতযকমকই তার অপরামধ্র কারমণ পাকড়াও কমরদ্বে। তামের 
কারও প্রদ্বত গপ্ররণ কমরদ্বে প্রস্তরসহ প্রিে ব্াতাস, কাউমক গপময়মে ব্জ্রপাত, কাউমক 
আদ্বে দ্বব্লীন কমরদ্বে েূ মেম এব্ং কাউমক কমরদ্বে দ্বনেজ্জত।- 
 
125. ২৯:৬৮- গয আল্লাহ সম্পমকম দ্বেথযা কথা  মড় অথব্া তার কামে সতয আসার পর 
তামক অস্বীকার কমর, তার দ্বক স্মরণ রাখা উদ্বিত নয় গয, জাহান্নােই গসসব্ কামফমরর 
আশ্রয়স্থল হমব্?  
 
126. ৩০:১৬- আর যারা কামফর এব্ং আোর আয়াতসেূহ ও পরকামলর সাক্ষাতকারমক 
দ্বেথযা ব্লমে, তামেরমকই আযামব্র েমধ্য উপদ্বস্থত করা হমব্। 
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127. ৩০:৩৪- -- অতএব্, েজা লুমি নাও, সত্বরই জানমত পারমব্। 
  
128. ৩০:৪৭- - অতঃপর যারা পাপী দ্বেল, তামের আদ্বে োদ্বস্ত দ্বেময়দ্বে। - 
 
129. ৩০:৫৭- গসদ্বেন জামলেমের ওযর-আপদ্বি তামের গকান উপকামর আসমব্ না 
এব্ং তওব্া কমর আল্লাহর সন্তুদ্বষ্ট লামের সুমযা ও তামের গেয়া হমব্ না। 
  
130-131. ৩১:৬-৭- -এমের জনয রময়মে অব্োননাকর োদ্বস্ত। -- সুতরাং ওমেরমক 
কষ্টোয়ক আযামব্র সংব্াে োও। 
 
132. ৩১:২৪ - আদ্বে তামেরমক স্বল্পকামলর জমনয গো দ্বব্লাস করমত গেব্, অতঃপর 
তামেরমক ব্াধ্য করব্ গুরুতর োদ্বস্ত গো  করমত।  
 
133. ৩১:৩৩---গতােরা গতাোমের পালনকতমামক েয় কর এব্ং েয় কর এেন এক 
দ্বেব্সমক— 
 
134-135. ৩২:১৩-১৪- আদ্বে ইচ্ছা করমল প্রমতযকমক সদ্বঠক দ্বেক দ্বনমেমে দ্বেতাে; দ্বকন্তু 
আোর এ উদ্বি অব্ধ্াদ্বরত সতয গয, আদ্বে দ্বজন ও োনব্ সকলমক দ্বেময় অব্েযই 
জাহান্নাে পূণম করব্। অতএব্ এ দ্বেব্সমক েূমল যাওয়ার কারমণ গতােরা েজা আস্বােন 
কর। --- 
 
>>>"আল্লাহর" ইচ্ছা নয় গয, সব্াইমক দ্বতদ্বন সদ্বঠক দ্বেক দ্বনমেমে গেমব্ন! কারণ দ্বতদ্বন 
জীন ও োনব্ সকলমক দ্বেময় অব্েযই জাহান্নাে পূণম করমব্ন! কী সাং াদ্বতক! 
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136. ৩২:২০- পক্ষান্তমর যারা অব্াধ্য হয়, তামের দ্বঠকানা জাহান্নাে। যখনই তারা 
জাহান্নাে গথমক গব্র হমত িাইমব্, তখনই তামেরমক তথায় দ্বফদ্বরময় গেয়া হমব্ এব্ং 
তামেরমক ব্লা হমব্, গতােরা জাহান্নামের গয আযাব্মক দ্বেথযা ব্লমত, তার স্বাে আস্বােন 
কর। 
 
137-138. ৩২:২১-২২- গুরু োদ্বস্তর পূমব্ম আদ্বে অব্েযই তামেরমক ল ু োদ্বস্ত আস্বােন 
করাব্, যামত তারা প্রতযাব্তমন কমর। গয ব্যদ্বিমক তার পালনকতমার আয়াতসেূহ িারা 
উপমেে োন করা হয়, অতঃপর গস তা গথমক েুখ দ্বফদ্বরময় গনয়, তার গিময় যামলে 
আর গক? আদ্বে অপরাধ্ীমেরমক োদ্বস্ত গেব্।  
 
139. ৩২:২৬- এমত দ্বক তামের গিাখ গখামলদ্বন গয, আদ্বে তামের পূমব্ম অমনক 
সম্প্রোয়মক ধ্বংস কমরদ্বে, যামের ব্াড়ী- মর এরা দ্বব্িরণ কমর। অব্েযই এমত 
দ্বনেেমনাব্লী রময়মে। তারা দ্বক গোমন না? 
 
140. ৩৪:৫- আর যারা আোর আয়াত সেূহমক ব্যথম করার জনয উমঠ পমড় গলম  যায়, 
তামের জমনয রময়মে যন্ত্রনাোয়ক োদ্বস্ত। 
  
141. ৩৪:৯- তারা দ্বক তামের সােমনর ও পশ্চামতর আকাে ও পৃদ্বথব্ীর প্রদ্বতলক্ষয কমর 
না? আদ্বে ইচ্ছা করমল তামের সহ েূদ্বে ধ্দ্বসময় গেব্ অথব্া আকামের গকান খে তামের 
উপর পদ্বতত করব্। আল্লাহ অদ্বেেুখী প্রমতযক ব্ান্দার জনয এমত অব্েযই দ্বনেেমন 
রময়মে। 
 
>>>েজবু্ত আকাে, কদ্বঠন তার খণ্ড (১ে ও ২য় পব্ম)! গেমে পড়মল আর দ্বনস্তার গনই! 
 



 

 

P
ag

e3
9

 

142. ৩৪:৩৩- েুব্মলরা অহংকারীমেরমক ব্লমব্, ব্রং গতােরাই গতা দ্বেব্ারাদ্বত্র িক্রান্ত 
কমর আোমেরমক দ্বনমেমে দ্বেমত গযন আেরা আল্লাহমক না োদ্বন এব্ং তাাঁর অংেীোর 
সাব্যস্ত কদ্বর তারা যখন োদ্বস্ত গেখমব্, তখন েমনর অনুতাপ েমনই রাখমব্। ব্স্তুতঃ 
আদ্বে কামফরমের  লায় গব্ড়ী পরাব্। তারা গস প্রদ্বতফলই গপময় থামক যা তারা করত। 
  
143. ৩৪:৩৮- আর যারা আোর আয়াতসেূহমক ব্যথম করার অপপ্রয়ামস দ্বলপ্ত হয়, 
তামেরমক আযামব্ উপদ্বস্থত করা হমব্। 
  
144. ৩৪:৪২- অতএব্ আজমকর দ্বেমন গতােরা এমক অপমরর গকান উপকার ও অপকার 
করার অদ্বধ্কারী হমব্ না আর আদ্বে জামলেমেরমক ব্লব্, গতােরা আগুমনর গয োদ্বস্তমক 
দ্বেথযা ব্লমত তা আস্বােন কর। 
 
145. ৩৫:৭- যারা কুফর কমর তামের জমনয রময়মে কমঠার আযাব্। আর যারা ঈোন 
আমন ও সৎকেম কমর, তামের জমনয রময়মে ক্ষো ও েহা পুরস্কার। 
  
146. ৩৫:১৬- দ্বতদ্বন ইচ্ছা করমল গতাোমেরমক দ্বব্লুপ্ত কমর এক নতুন সৃদ্বষ্টর উদ্ভব্ 
করমব্ন। 
  
147. ২০:৭৪- - তার জনয রময়মে জাহান্নাে। গসখামন গস েরমব্ না এব্ং ব্াাঁিমব্ও না। 
 
148. ৩৫:৩৬ - আর যারা কামফর হময়মে, তামের জমনয রময়মে জাহান্নামের আগুন। 
তামেরমক েৃতুযর আমেেও গেয়া হমব্ না গয, তারা েমর যামব্ এব্ং তামের গথমক তার 
োদ্বস্তও লা ব্ করা হমব্ না। আদ্বে প্রমতযক অকৃতজ্ঞমক এোমব্ই োদ্বস্ত দ্বেময় থাদ্বক। 
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>>> ব্ীেৎসতার িূড়ান্ত! তামেরমক েরমতও গেয়া হমব্ না! 
 
149. ৩৫:৩৭- গসখামন তারা আতম দ্বিৎকার কমর ব্লমব্, গহ আোমের পালনকতমা, গব্র 
করুন আোমেরমক, আেরা সৎকাজ করব্, পূমব্ম যা করতাে, তা করব্ না। (আল্লাহ 
ব্লমব্ন) আদ্বে দ্বক গতাোমেরমক এতিা ব্য়স গেইদ্বন, যামত যা দ্বিন্তা করার দ্বব্ষয় দ্বিন্তা 
করমত পারমত? উপরন্তু গতাোমের কামে সতকমকারীও আ েন কমরদ্বেল। অতএব্ 
আস্বােন কর। জামলেমের জমনয গকান সাহাযযকারী গনই। 
  
150. ৩৬:৭- তামের অদ্বধ্কাংমের জমনয োদ্বস্তর দ্বব্ষয় অব্ধ্াদ্বরত হময়মে। সুতরাং তারা 
দ্বব্শ্বাস স্থাপন করমব্ না। 
 
151.  ৩৬:৩১- তারা দ্বক প্রতযক্ষ কমর না, তামের পূমব্ম আদ্বে কত সম্প্রোয়মক ধ্বংস 
কমরদ্বে গয, তারা তামের েমধ্য আর দ্বফমর আসমব্ না। 
  
152.  ৩৬:৪৫- আর যখন তামেরমক ব্লা হয়, গতােরা সােমনর আযাব্ ও গপেমনর 
আযাব্মক েয় কর, যামত গতাোমের প্রদ্বত অনুগ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহয 
কমর। 
 
153-155. ৩৬:৬৫-৬৭- আজ আদ্বে তামের েুমখ গোহর এাঁমি গেব্ তামের হাত আোর 
সামথ কথা ব্লমব্ এব্ং তামের পা তামের কৃতকমেমর সাক্ষয গেমব্। আদ্বে ইচ্ছা করমল 
তামের েৃদ্বষ্ট েদ্বি দ্বব্লুপ্ত কমর দ্বেমত পারতাে, তখন তারা পমথর দ্বেমক গেৌড়ামত িাইমল 
গকেন কমর গেখমত গপত! আদ্বে ইচ্ছা করমল তামেরমক স্ব স্ব স্থামন আকার দ্বব্কৃত 
করমত পারতাে, ফমল তারা আম ও িলমত পারত না এব্ং গপেমনও দ্বফমর গযমত পারত 
না।   
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156.  ৩৭:১৮- ব্লুন, হযাাঁ এব্ং গতােরা হমব্ লাদ্বঞ্ছত।   
 
157.  ৩৭:৩৮- গতােরা অব্েযই গব্েনাোয়ক োদ্বস্ত আস্বােন করমব্।   
 
158-164. ৩৭:৬২-৬৮- এই দ্বক উিে আপযায়ন, না যাকু্কে বৃ্ক্ষ? আদ্বে যামলেমের 
জমনয এমক দ্বব্পে কমরদ্বে। এদ্বি একদ্বি বৃ্ক্ষ, যা উে ত হয় জাহান্নামের েূমল।এর গুচ্ছ 
েয়তামনর েস্তমকর েত। কামফররা এমক েক্ষণ করমব্ এব্ং এর িারা উের পূণম 
করমব্। তেুপদ্বর তামেরমক গেয়া হমব্। ফুিন্ত পাদ্বনর দ্বেশ্রণ, অতঃপর তামের প্রতযাব্তমন 
হমব্ জাহান্নামের দ্বেমক। 
 
165-168. ৩৮:৫৫-৫৮- এিামতা শুনমল, এখন েুষ্টমের জমনয রময়মে দ্বনকৃষ্ট দ্বঠকানা। 
তথা জাহান্নাে। তারা গসখামন প্রমব্ে করমব্। অতএব্, কত দ্বনকৃষ্ট গসই আব্াস স্থল। 
এিা উিপ্ত পাদ্বন ও পুাঁজ; অতএব্ তারা এমক আস্বােন করুক। এ ধ্রমনর আরও দ্বকেু 
োদ্বস্ত আমে। 
 
 >>>দ্বনকৃষ্টতে সাইমকাপযাথ ও এেন ব্ীেৎসতায় লজ্জা পামব্! 
 
169.  ৩৮:১৪- এমের প্রমতযমকই পয় ম্বর মণর প্রদ্বত দ্বেথযামরাপ কমরমে। ফমল আোর 
আযাব্ প্রদ্বতদ্বষ্ঠত হময়মে। 
   
170.  ৩৯:৩- গজমন রাখুন, দ্বনষ্ঠাপূণম এব্ােত আল্লাহরই দ্বনদ্বেি। যারা আল্লাহ ব্যতীত 
অপরমক উপাসযরূমপ গ্রহণ কমর গরমখমে এব্ং ব্মল গয, আেরা তামের এব্ােত এ 
জমনযই কদ্বর, গযন তারা আোমেরমক আল্লাহর দ্বনকিব্তমী কমর গেয়। দ্বনশ্চয় আল্লাহ 
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তামের েমধ্য তামের পারস্পদ্বরক দ্বব্মরাধ্পূণম দ্বব্ষময়র ফয়সালা কমর গেমব্ন। আল্লাহ 
দ্বেথযাব্ােী কামফরমক সৎপমথ পদ্বরিাদ্বলত কমরন 
  
171.  ৩৯:১৬- তামের জমনয উপর দ্বেক গথমক এব্ং নীমির দ্বেক গথমক আগুমনর 
গে োলা থাকমব্। এ োদ্বস্ত িারা আল্লাহ তাাঁর ব্ান্দামেরমক সতকম কমরন গয, গহ আোর 
ব্ান্দা ণ, আোমক েয় কর। 
 
172-174. ৩৯:২৪-২৬- গয ব্যদ্বি গকয়ােমতর দ্বেন তার েুখ িারা অশুে আযাব্ গঠকামব্ 
এব্ং এরূপ জামলেমেরমক ব্লা হমব্, গতােরা যা করমত তার স্বাে আস্বােন কর,-গস 
দ্বক তার সোন, গয এরূপ নয়?   তামের পূব্মব্তমীরাও দ্বেথযামরাপ কমরদ্বেল, ফমল তামের 
কামে আযাব্ এেনোমব্ আসল, যা তারা কল্পনাও করত না। অতঃপর আল্লাহ তামেরমক 
পাদ্বথমব্ জীব্মন লাঞ্ছনার স্বাে আস্বােন করামলন, আর পরকামলর আযাব্ হমব্ আরও 
গুরুতর, যদ্বে তারা জানত!   
 
175.  ৩৯:৩২- গয ব্যদ্বি আল্লাহর দ্বব্রুমদ্ধ দ্বেথযা ব্মল এব্ং তার কামে সতয আ েন 
করার পর তামক দ্বেথযা সাব্যস্ত কমর, তার গিময় অদ্বধ্ক যামলে আর গক হমব্? 
কামফরমের ব্াসস্থান জাহান্নামে নয় দ্বক?   
 
176.  ৩৯:৩৯- ব্লুন, গহ আোর কওে, গতােরা গতাোমের জায় ায় কাজ কর, আদ্বেও 
কাজ করদ্বে। সত্ত্বরই জানমত পারমব্।   
 
177.  ৩৯:৪০- কার কামে অব্োননাকর আযাব্ এব্ং দ্বিরস্থায়ী োদ্বস্ত গনমে আমস।   
 



 

 

P
ag

e4
3

 

178.  ৩৯:৪৭– যদ্বে গ ানাহ ারমের কামে পৃদ্বথব্ীর সব্দ্বকেু থামক এব্ং তার সামথ 
সেপদ্বরোণ আরও থামক, তমব্ অব্েযই তারা গকয়ােমতর দ্বেন গস সব্দ্বকেুই দ্বনসৃ্কদ্বত 
পাওয়ার জমনয েুদ্বিপন দ্বহমসমব্ দ্বেময় গেমব্। অথি তারা গেখমত পামব্, আল্লাহর পক্ষ 
গথমক এেন োদ্বস্ত, যা তারা কল্পনাও করত না। 
  
179.  ৩৯:৫৪- গতােরা গতাোমের পালনকতমার অদ্বেেূখী হও এব্ং তাাঁর আজ্ঞাব্হ হও 
গতাোমের কামে আযাব্ আসার পূমব্ম। এরপর গতােরা সাহাযযপ্রাপ্ত হমব্ না;   
 
180.  ৩৯:৫৫- গতাোমের প্রদ্বত অব্তীণম উিে দ্বব্ষময়র অনুসরণ কর গতাোমের কামে 
অতদ্বকমমত ও অজ্ঞাতসামর আযাব্ আসার পূমব্ম,   
 
181. ৩৯:৬০- যারা আল্লাহর প্রদ্বত দ্বেথযা আমরাপ কমর, গকয়ােমতর দ্বেন আপদ্বন তামের 
েুখ কাল গেখমব্ন। অহংকারীমের আব্াসস্থল জাহান্নামে নয় দ্বক?   
 
182-183. ৪০:৫-৬- তামের পূমব্ম নূমহর সম্প্রোয় দ্বেথযামরাপ কমরদ্বেল, আর তামের 
পমর অনয অমনক েল ও প্রমতযক সম্প্রোয় দ্বনজ দ্বনজ পয় ম্বরমক আক্রেণ করার ইচ্ছা 
কমরদ্বেল এব্ং তারা দ্বেথযা দ্বব্তমকম প্রবৃ্ি হময়দ্বেল, গযন সতযধ্েমমক ব্যথম কমর দ্বেমত 
পামর। অতঃপর আদ্বে তামেরমক পাকড়াও করলাে। গকেন দ্বেল আোর োদ্বস্ত। এোমব্ 
কামফরমের গব্লায় আপনার পালনকতমার এ ব্াকয সতয হল গয, তারা জাহান্নােী। 
 
184. ৪০:১৮- আপদ্বন তামেরমক আসন্ন দ্বেন সম্পমকম সতকম করুন, যখন প্রাণ কন্ঠা ত 
হমব্, েে ব্ন্ধ হওয়ার উপক্রে হমব্। পাদ্বপষ্ঠমের জমনয গকান ব্নু্ধ গনই এব্ং 
সুপাদ্বরেকারীও গনই; যার সুপাদ্বরে গ্রাহয হমব্।   
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185-191. ৪০:৪৬-৫২- সকামল ও সন্ধযায় তামেরমক আগুমনর সােমন গপে করা হয় 
এব্ং গযদ্বেন গকয়ােত সং দ্বিত হমব্, গসদ্বেন আমেে করা হমব্, গফরাউন গ াত্রমক 
কদ্বঠনতর আযামব্ োদ্বখল কর। যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর দ্বব্তকম করমব্, অতঃপর 
েূব্মলরা অহংকারীমেরমক ব্লমব্, আেরা গতাোমের অনুসারী দ্বেলাে। গতােরা এখন 
জাহান্নামের আগুমনর দ্বকেু অংে আোমের গথমক দ্বনবৃ্ত করমব্ দ্বক?   অহংকারীরা 
ব্লমব্, আেরা সব্াই গতা জাহান্নামে আদ্বে। আল্লাহ তাাঁর ব্ান্দামের ফয়সালা কমর 
দ্বেময়মেন।যারা জাহান্নামে আমে, তারা জাহান্নামের রক্ষীমেরমক ব্লমব্, গতােরা 
গতাোমের পালনকতমামক ব্ল, দ্বতদ্বন গযন আোমের গথমক একদ্বেমনর আযাব্ লা ব্ কমর 
গেন। রক্ষীরা ব্লমব্, গতাোমের কামে দ্বক সুস্পষ্ট প্রোণাদ্বেসহ গতাোমের রসূল 
আমসনদ্বন? তারা ব্লমব্ হযাাঁ। রক্ষীরা ব্লমব্, তমব্ গতােরাই গোয়া কর। ব্স্তুতঃ 
কামফরমের গোয়া দ্বনফলই হয়। আদ্বে সাহাযয করব্ রসূল ণমক ও েুদ্বেন ণমক পাদ্বথমব্ 
জীব্মন ও সাক্ষীমের েোয়োন হওয়ার দ্বেব্মস। গস দ্বেন যামলেমের ওযর-আপদ্বি গকান 
উপকামর আসমব্ না, তামের জমনয থাকমব্ অদ্বেোপ এব্ং তামের জমনয থাকমব্ েন্দ 
 ৃহ। 
 
192.  ৪০:৬০- গতাোমের পালনকতমা ব্মলন, গতােরা আোমক ডাক, আদ্বে সাড়া গেব্। 
যারা আোর এব্ােমত অহংকার কমর তারা সত্ব্রই জাহান্নামে োদ্বখল হমব্ লাদ্বঞ্ছত 
হময়। 
   
193-199. ৪০:৭০-৭৬- যারা দ্বকতামব্র প্রদ্বত এব্ং গয দ্বব্ষয় দ্বেময় আদ্বে পয় ম্বর ণমক 
গপ্ররণ কমরদ্বে, গস দ্বব্ষময়র প্রদ্বত দ্বেথযামরাপ কমর। অতএব্, সত্বরই তারা জানমত 
পারমব্। যখন গব্দ্বড়ও েৃঙ্খল তামের  লমেমে পড়মব্। তামেরমক গিমন দ্বনময় যাওয়া 
হমব্। ফুিন্ত পাদ্বনমত, অতঃপর তামেরমক আগুমন জ্বালামনা হমব্। অতঃপর তামেরমক 
ব্লা হমব্, গকাথায় গ ল যামেরমক গতােরা েরীক করমত।   আল্লাহ ব্যতীত? তারা 



 

 

P
ag

e4
5

 

ব্লমব্, তারা আোমের কাে গথমক উধ্াও হময় গ মে; ব্রং আেরা গতা ইদ্বতপূমব্ম গকান 
দ্বকেুর পূজাই করতাে না। এেদ্বন োমব্ আল্লাহ কামফরমেরমক দ্বব্ভ্রান্ত কমরন। এিা 
একারমণ গয, গতােরা েুদ্বনয়ামত অনযায়োমব্ আনন্দ-উল্লাস করমত এব্ং এ কারমণ গয, 
গতােরা ঔদ্ধতয করমত। প্রমব্ে কর গতােরা জাহান্নামের েরজা দ্বেময় গসখামন দ্বিরকাল 
ব্সব্ামসর জমনয। কত দ্বনকৃষ্ট োদ্বম্ভকমের আব্াসস্থল।   
 
200-203. ৪০:৮২-৮৫- তারা দ্বক পৃদ্বথব্ীমত ভ্রেণ কমরদ্বন? করমল গেখত, তামের 
পূব্মব্তমীমের দ্বক পদ্বরণাে হময়মে। তারা তামের গিময় সংখযায় গব্েী এব্ং েদ্বি ও 
কীদ্বতমমত অদ্বধ্ক প্রব্ল দ্বেল, অতঃপর তামের কেম তামেরমক গকান উপকার গেয়দ্বন। 
তামের কামে যখন তামের রসূল ণ স্পষ্ট প্রোণাদ্বেসহ আ েন কমরদ্বেল, তখন তারা 
দ্বনমজমের জ্ঞান- দ্বরোর েম্ভ প্রকাে কমরদ্বেল। তারা গয দ্বব্ষয় দ্বনময় ঠাট্টাদ্বব্দ্রুপ 
কমরদ্বেল, তাই তামেরমক গ্রাস কমর দ্বনময়দ্বেল। তারা যখন আোর োদ্বস্ত প্রতযক্ষ করল, 
তখন ব্লল, আেরা এক আল্লাহর প্রদ্বত দ্বব্শ্বাস করলাে এব্ং যামেরমক েরীক করতাে, 
তামেরমক পদ্বরহার করলাে।   অতঃপর তামের এ ঈোন তামের গকান উপকামর আসল 
না যখন তারা োদ্বস্ত প্রতযক্ষ করল। আল্লাহর এ দ্বনয়েই পূব্ম গথমক তাাঁর ব্ান্দামের েমধ্য 
প্রিদ্বলত হময়মে। গসমক্ষমত্র কামফররা ক্ষদ্বতগ্রস্ত হয়।   
 
204.  ৪১:১৩- অতঃপর যদ্বে তারা েুখ দ্বফদ্বরময় গনয়, তমব্ ব্লুন, আদ্বে গতাোমেরমক 
সতকম করলাে এক কমঠার আযাব্ সম্পমকম আে ও সােুমের আযামব্র েত।   
 
205-208. ৪১:১৯-২২- গযদ্বেন আল্লাহর েত্রুমেরমক অদ্বেকুমের দ্বেমক গঠমল গনওয়া 
হমব্। এব্ং ওমের দ্বব্নযস্ত করা হমব্ দ্বব্দ্বেন্ন েমল। তারা যখন জাহান্নামের কামে 
গপৌঁোমব্, তখন তামের কান, িকু্ষ ও ত্বক তামের কেম সম্পমকম সাক্ষয গেমব্। তারা 
তামের ত্বকমক ব্লমব্, গতােরা আোমের দ্বব্পমক্ষ সাক্ষয দ্বেমল গকন? তারা ব্লমব্, গয 
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আল্লাহ সব্ দ্বকেুমক ব্াকেদ্বি দ্বেময়মেন, দ্বতদ্বন আোমেরমকও ব্াকেদ্বি দ্বেময়মেন। 
দ্বতদ্বনই গতাোমেরমক প্রথেব্ার সৃদ্বষ্ট কমরমেন এব্ং গতােরা তাাঁরই দ্বেমক প্রতযাব্দ্বতমত 
হমব্। গতাোমের কান, গতাোমের িকু্ষ এব্ং গতাোমের ত্বক গতাোমের দ্বব্পমক্ষ সাক্ষয 
গেমব্ না ধ্ারণার ব্েব্তমী হময় গতােরা তামের কামে দ্বকেু গ াপন করমত না। তমব্ 
গতাোমের ধ্ারণা দ্বেল গয, গতােরা যা কর তার অমনক দ্বকেুই আল্লাহ জামনন না। 
 
209-210. ৪১:২৭-২৮- আদ্বে অব্েযই কামফরমেরমক কদ্বঠন আযাব্ আস্বােন করাব্ 
এব্ং আদ্বে অব্েযই তামেরমক তামের েন্দ ও হীন কামজর প্রদ্বতফল গেব্। এিা আল্লাহর 
েত্রুমের োদ্বস্ত-জাহান্নাে। তামত তামের জমনয রময়মে স্থায়ী আব্াস, আোর আয়াতসেূহ 
অস্বীকার করার প্রদ্বতফলস্বরূপ। 
   
211.  ৪১:৫০- দ্বব্পোপে স্পেম করার পর আদ্বে যদ্বে তামক আোর অনুগ্রহ আস্বােন 
করাই, তখন গস ব্লমত থামক, এিা গয আোর গযা য প্রাপয; আদ্বে েমন কদ্বর না গয, 
গকয়ােত সং দ্বিত হমব্। আদ্বে যদ্বে আোর পালনকতমার কামে দ্বফমর যাই, তমব্ অব্েযই 
তার কামে আোর জনয কলযাণ রময়মে। অতএব্, আদ্বে কামফরমেরমক তামের কেম 
সম্পমকম অব্েযই অব্দ্বহত করব্ এব্ং তামেরমক অব্েযই আস্বােন করাব্ কদ্বঠন োদ্বস্ত।  
 
212.  ৪২:৩৫– যারা আোর ক্ষেতা সম্পমকম দ্বব্তকম কমর, তারা গযন জামন গয, তামের 
গকান পলায়মনর জায় া গনই। 
   
213-214. ৪৪:১০-১১- অতএব্ আপদ্বন গসই দ্বেমনর অমপক্ষা করুন, যখন আকাে ধূ্য়ায় 
গেময় যামব্। যা োনুষমক দ্ব মর গফলমব্। এিা যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত। 
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215.  ৪৪:১৬ -গযদ্বেন আদ্বে প্রব্লোমব্ ধৃ্ত করব্, গসদ্বেন পুমরাপুদ্বর প্রদ্বতমোধ্ গ্রহণ 
করব্ই।   
 
216-219. ৪৪:৪৩-৪৫- দ্বনশ্চয় যাকু্কে বৃ্ক্ষ,  পাপীর খােয হমব্;   দ্বলত তামের েত 
গপমি ফুিমত থাকমব্।   
 
220-222. ৪৫:৯-১১- যখন গস আোর গকান আয়াত অব্ ত হয়, তখন তামক ঠাট্টারূমপ 
গ্রহণ কমর। এমের জনযই রময়মে লাঞ্ছনাোয়ক োদ্বস্ত। তামের সােমন রময়মে জাহান্নাে। 
তারা যা উপাজমন কমরমে, তা তামের গকান কামজ আসমব্ না, তারা আল্লাহর পদ্বরব্মতম 
যামেরমক ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ কমরমে তারাও নয়। তামের জমনয রময়মে েহাোদ্বস্ত। এিা 
সৎপথ প্রেেমন, আর যারা তামের পালনকতমার আয়াতসেূহ অস্বীকার কমর, তামের 
জমনয রময়মে কমঠার যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত। 
   
223-224. ৪৫:৩৪-৩৫- ব্লা হমব্, আজ আদ্বে গতাোমেরমক েুমল যাব্, গযেন গতােরা 
এ দ্বেমনর সাক্ষাৎমক েুমল দ্ব ময়দ্বেমল। গতাোমের আব্াসস্থল জাহান্নাে এব্ং গতাোমের 
সাহাযযকারী গনই। এিা এজমনয গয, গতােরা আল্লাহর আয়াতসেূহমক ঠাট্টারূমপ গ্রহণ 
কমরদ্বেমল এব্ং পাদ্বথমব্ জীব্ন গতাোমেরমক প্রতাদ্বরত কমরদ্বেল। সুতরাং আজ তামেরমক 
জাহান্নাে গথমক গব্র করা হমব্ না এব্ং তামের কামে তওব্া িাওয়া হমব্ না। 
 
225.  ৪৬:২০- গযদ্বেন কামফরমেরমক জাহান্নামের কামে উপদ্বস্থত করা হমব্ গসদ্বেন 
ব্লা হমব্, গতােরা গতাোমের সুখ পাদ্বথমব্ জীব্মনই দ্বনঃমেষ কমরে এব্ং গসগুমলা গো  
কমরে সুতরাং আজ গতাোমেরমক অপোনকর আযামব্র োদ্বস্ত গেয়া হমব্; কারণ, 
গতােরা পৃদ্বথব্ীমত অনযায় োমব্ অহংকার করমত এব্ং গতােরা পাপািার করমত।   
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226.  ৪৬:৩৪- গযদ্বেন কামফরমেরমক জাহান্নামের সােমন গপে করা হমব্, গসদ্বেন ব্লা 
হমব্, এিা দ্বক সতয নয়? তারা ব্লমব্, হ যাাঁ আোমের পালনকতমার েপথ। আল্লাহ ব্লমব্ন, 
আযাব্ আস্বােন কর। কারণ, গতােরা কুফরী করমত। 
  
227-229. ৫০:১২-১৪- তামের পূমব্ম দ্বেথযাব্ােী ব্মলমে নূমহর সম্প্রোয়, কুপব্াসীরা 
এব্ং সােুে সম্প্রোয়। - আে, গফরাউন, ও লূমতর সম্প্রোয়, ব্নব্াসীরা এব্ং গতাব্বা 
সম্প্রোয়। প্রমতযমকই রসূল ণমক দ্বেথযা ব্মলমে, অতঃপর আোর োদ্বস্তর গযা য হময়মে। 
  
230. ৫০:২৬- গয ব্যদ্বি আল্লাহর সামথ অনয উপাসয গ্রহণ করত, তামক গতােরা কদ্বঠন 
োদ্বস্তমত দ্বনমক্ষপ কর।   
 
231. ৫০:৩০– গযদ্বেন আদ্বে জাহান্নােমক দ্বজজ্ঞাসা করব্; তুদ্বে দ্বক পূণম হময় গ ে? গস 
ব্লমব্ঃ আরও আমে দ্বক? 
  
232. ৫০:৩৬- আদ্বে তামের পূমব্ম ব্হু সম্প্রোয়মক ধ্বংস কমরদ্বে, তারা এমের অমপক্ষা 
অদ্বধ্ক েদ্বিোলী দ্বেল এব্ং গেমে-দ্বব্মেমে দ্বব্িরণ কমর দ্বফরত। তামের গকান পলায়ন 
স্থান দ্বেল না। 
233-234. ৫২:৭-৮- আপনার পালনকতমার োদ্বস্ত অব্েযম্ভাব্ী, তা গকউ প্রদ্বতমরাধ্ করমত 
পারমব্ না। 
 
235.  ৫২:৪৫- তামেরমক গেমড় দ্বেন গসদ্বেন পযমন্ত, গযদ্বেন তামের উপর ব্জ্রা াত 
পদ্বতত হমব্। 
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236.  ৫৪:৪৮ -গযদ্বেন তামেরমক েুখ দ্বহাঁিমড় গিমন গনয়া হমব্ জাহান্নামে, ব্লা হমব্ঃ 
অদ্বের খােয আস্বােন কর।   
 
237-240. ৫৬:৪১-৪৪- ব্ােপাশ্বমস্থ গলাক, কত না হতো া তারা। তারা থাকমব্ প্রখর 
ব্ামে এব্ং উিপ্ত পাদ্বনমত, এব্ং ধু্েকুমের োয়ায়। যা েীতল নয় এব্ং আরােোয়কও 
নয়।   
 
241-246. ৫৬:৫১-৫৬- অতঃপর গহ পথভ্রষ্ট, দ্বেথযামরাপকারী ণ। গতােরা অব্েযই 
েক্ষণ করমব্ যাকু্কে বৃ্ক্ষ গথমক, অতঃপর তা িারা উের পূণম করমব্, অতঃপর তার 
উপর পান করমব্ উিপ্ত পাদ্বন। পান করমব্ দ্বপপাদ্বসত উমির নযায়। গকয়ােমতর দ্বেন 
এিাই হমব্ তামের আপযায়ন।   
 
247-249. ৫৬:৯২-৯৪- আর যদ্বে গস পথভ্রষ্ট দ্বেথযামরাপকারীমের একজন হয়, তমব্ 
তার আপযায়ন হমব্ উিপ্ত পাদ্বন িারা। এব্ং গস দ্বনদ্বক্ষপ্ত হমব্ অদ্বেমত। 
  
250-252. ৬৭:৬-৮- যারা তামের পালনকতমামক অস্বীকার কমরমে তামের জমনয রময়মে 
জাহান্নামের োদ্বস্ত। গসিা কতই না দ্বনকৃষ্ট স্থান।যখন তারা তথায় দ্বনদ্বক্ষপ্ত হমব্, তখন 
তার উৎদ্বক্ষপ্ত  জমন শুনমত পামব্। গক্রামধ্ জাহান্নাে গযন গফমি পড়মব্। যখনই তামত 
গকান সম্প্রোয় দ্বনদ্বক্ষপ্ত হমব্ তখন তামেরমক তার দ্বসপাহীরা দ্বজজ্ঞাসা করমব্। গতাোমের 
কামে দ্বক গকান সতকমকারী আ েন কমরদ্বন?   
 
253-255. ৬৭:১৬-১৮- গতােরা দ্বক োব্নােুি হময় গ ে গয, আকামে দ্বযদ্বন আমেন 
দ্বতদ্বন গতাোমেরমক েূ মেম দ্বব্লীন কমর গেমব্ন, অতঃপর তা কাাঁপমত থাকমব্। না 
গতােরা দ্বনদ্বশ্চন্ত হময় গ ে গয, আকামে দ্বযদ্বন আমেন, দ্বতদ্বন গতাোমের উপর প্রস্তর বৃ্দ্বষ্ট 
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ব্ষমণ করমব্ন, অতঃপর গতােরা জানমত পারমব্ গকেন দ্বেল আোর সতকমব্াণী। তামের 
পূব্মব্তমীরা দ্বেথযামরাপ কমরদ্বেল, অতঃপর কত কমঠার হময়দ্বেল আোর অস্বীকৃদ্বত।   
 
256-273. ৬৮:১৬-৩৩-  আদ্বে তার নাদ্বসকা োদ্ব ময় দ্বেব্। আদ্বে তামেরমক পরীক্ষা 
কমরদ্বে, গযেন পরীক্ষা কমরদ্বে উেযানওয়ালামের, যখন তারা েপথ কমরদ্বেল গয, সকামল 
ব্া ামনর ফল আহরণ করমব্,  ইনোআল্লাহ না ব্মল। অতঃপর আপনার পালনকতমার 
পক্ষ গথমক ব্া ামন এক দ্বব্পে এমস পদ্বতত হমলা। যখন তারা দ্বনদ্বদ্রত দ্বেল। ফমল 
সকাল পযমন্ত হময় গ ল দ্বেন্ন দ্বব্দ্বচ্ছন্ন তৃণসে। সকামল তারা এমক অপরমক গডমক ব্লল,  
গতােরা যদ্বে ফল আহরণ করমত িাও, তমব্ সকাল সকাল গক্ষমত িল।অতঃপর তারা 
িলল দ্বফসদ্বফস কমর কথা ব্লমত ব্লমত, অেয গযন গকান দ্বেসকীন ব্যদ্বি গতাোমের 
কামে ব্া ামন প্রমব্ে করমত না পামর। তারা সকামল লাদ্বফময় লাদ্বফময় সমজামর রওয়ানা 
হল।  অতঃপর যখন তারা ব্া ান গেখল, তখন ব্ললঃ আেরা গতা পথ েূমল গ দ্বে।  
ব্রং আেরা গতা কপালমপাড়া,  তামের উিে ব্যদ্বি ব্ললঃ আদ্বে দ্বক গতাোমেরমক 
ব্দ্বলদ্বন? এখনও গতােরা আল্লাহ তা’আলার পদ্বব্ত্রতা ব্ণমনা করমো না গকন? তারা 
ব্ললঃ আেরা আোমের পালনকতমার পদ্বব্ত্রতা গ াষণা করদ্বে, দ্বনদ্বশ্চতই আেরা 
সীোলং নকারী দ্বেলাে। অতঃপর তারা এমক অপরমক েৎসমনা করমত লা ল। তারা 
ব্ললঃ হায়! েুমেমা  আোমের আেরা দ্বেলাে সীোদ্বতক্রেকারী। সম্ভব্তঃ আোমের 
পালনকতমা পদ্বরব্মতম এর িাইমত উিে ব্া ান আোমেরমক দ্বেমব্ন। আেরা আোমের 
পালনকতমার কামে আোব্ােী। োদ্বস্ত এোমব্ই আমস এব্ং পরকামলর োদ্বস্ত আরও 
গুরুতর; যদ্বে তারা জানত! 
 
>>>'ইনো-আল্লাহ' না ব্মল কাজ শুরু করার োদ্বস্তর ব্ণমনা ও হুেদ্বক! 
 

274-277. ৬৮:৪২-৪৫- গ াো পযমন্ত পা গখালার দ্বেমনর কথা স্মরণ কর, গসদ্বেন 
তামেরমক গসজো করমত আহব্ান জানামনা হমব্, অতঃপর তারা সক্ষে হমব্ না। তামের 
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েৃদ্বষ্ট অব্নত থাকমব্; তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হমব্, অথি যখন তারা সুস্থ ও স্বাোদ্বব্ক অব্স্থায় 
দ্বেল, তখন তামেরমক গসজো করমত আহব্ান জানামনা হত। অতএব্, যারা এই 
কালােমক দ্বেথযা ব্মল, তামেরমক আোর হামত গেমড় দ্বেন, আদ্বে এেন ধ্ীমর ধ্ীমর 
তামেরমক জাহান্নামের দ্বেমক দ্বনময় যাব্ গয, তারা জানমত পারমব্ না। আদ্বে তামেরমক 
সেয় গেই। দ্বনশ্চয় আোর গকৌেল েজবু্ত।   
 
278-285. ৬৯:৩০-৩৭- -গফমরেতামেরমক ব্লা হমব্ঃ ধ্র এমক  লায় গব্দ্বড় পদ্বড়ময় 
োও, অতঃপর দ্বনমক্ষপ কর জাহান্নামে। অতঃপর তামক েৃঙ্খদ্বলত কর সির  জ েী ম 
এক দ্বেকমল। দ্বনশ্চয় গস েহান আল্লাহমত দ্বব্শ্বাসী দ্বেল না। এব্ং দ্বেসকীনমক আহাযম 
দ্বেমত উৎসাদ্বহত করত না। অতএব্, আজমকর দ্বেন এখামন তার গকান সুহূে নাই। 
এব্ং গকান খােয নাই, ক্ষত-দ্বনঃসৃত পুাঁজ ব্যতীত। গ ানাহ ার ব্যতীত গকউ এিা খামব্ 
না।   
 
>>> ব্ীেৎসতার িূড়ান্ত! দ্বন:সমন্দমহ কুরামনর যাব্তীয় ব্াণী েুহাম্মমের। তাাঁরই দ্বিন্তা ও 
োনদ্বসকতার ব্দ্বহঃপ্রকাে! 
 
286.  ৭২:২৩- দ্বকন্তু আল্লাহ তা’আলার ব্াণী গপৌোমনা ও তাাঁর পয় াে প্রিার করাই 
আোর কাজ। গয আল্লাহ ও তাাঁর রসূলমক অোনয কমর, তার জমনয রময়মে জাহান্নামের 
অদ্বে। তথায় তারা দ্বিরকাল থাকমব্।   
 
287-288. ৭৩:১২-১৩- দ্বনশ্চয় আোর কামে আমে দ্বেকল ও অদ্বেকুে।  লগ্রহ হময় 
যায় এেন খােয এব্ং যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত। 
  
289-293. ৭৪:১৬-২০- কখনই নয়! গস আোর দ্বনেেমনসেূমহর দ্বব্রুদ্ধািরণকারী। আদ্বে 
সত্ত্বরই তামক োদ্বস্তর পাহামড় আমরাহণ করাব্। গস দ্বিন্তা কমরমে এব্ং েনঃদ্বস্থর কমরমে, 
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ধ্বংস গহাক গস, দ্বকরূমপ গস েনঃদ্বস্থর কমরমে! আব্ার ধ্বংস গহাক গস, দ্বকরূমপ গস 
েনঃদ্বস্থর কমরমে!   
 
294-297. ৭৪:২৬-২৯- আদ্বে তামক োদ্বখল করব্ অদ্বেমত। আপদ্বন দ্বক বু্েমলন অদ্বে 
দ্বক? এিা অক্ষত রাখমব্ না এব্ং োড়মব্ও না। োনুষমক েে করমব্।   
 
298.  ৭৬:৪ -আদ্বে অদ্বব্শ্বাসীমের জমনয প্রস্তুত গরমখদ্বে দ্বেকল, গব্দ্বড় ও প্রজ্বদ্বলত অদ্বে। 
  
299-304. ৭৮:২১-২৬- দ্বনশ্চয় জাহান্নাে প্রতীক্ষায় থাকমব্, সীোলং নকারীমের 
আশ্রয়স্থলরূমপ। তারা তথায় েতাব্দীর পর েতাব্দী অব্স্থান করমব্। তথায় তারা গকান 
েীতল এব্ং পানীয় আস্বােন করমব্ না;  দ্বকন্তু ফুিন্ত পাদ্বন ও পূাঁজ পামব্। পদ্বরপূণম 
প্রদ্বতফল দ্বহমসমব্।   
 
305.  ৮৪:২৪- অতএব্, তামেরমক যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্তর সুসংব্াে দ্বেন। 
  
306-307. ৮৭:১২-১৩- গস েহা-অদ্বেমত প্রমব্ে করমব্। অতঃপর গসখামন গস েরমব্ও 
না, জীদ্বব্তও থাকমব্ না। 
 
308-312. ৮৮:২-৭- অমনক েুখেেল গসদ্বেন হমব্ লাদ্বঞ্ছত, দ্বক্লষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত 
আগুমন পদ্বতত হমব্। তামেরমক ফুিন্ত নহর গথমক পান করামনা হমব্। কন্টকপূণম োড় 
ব্যতীত তামের জমনয গকান খােয গনই। এিা তামেরমক পুষ্ট করমব্ না এব্ং কু্ষধ্ায়ও 
উপকার করমব্ না। 
 

313.  ৯৬:১৫– (আবু্ গজমহল গক) -কখনই নয়, যদ্বে গস দ্বব্রত না হয়, তমব্ আদ্বে 
েস্তমকর সােমনর গকেগুচ্ছ ধ্মর গহাঁিড়াব্ই-   
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314-319. ১০৪:৪-৯- কখনও না, গস অব্েযই দ্বনদ্বক্ষপ্ত হমব্ দ্বপষ্টকারীর েমধ্য। আপদ্বন 
দ্বক জামনন, দ্বপষ্টকারী দ্বক? এিা আল্লাহর প্রজ্জ্বদ্বলত অদ্বে, যা হৃেয় পযমন্ত গপৌেমব্। এমত 
তামেরমক গব্াঁমধ্ গেয়া হমব্, লম্বা লম্বা খুাঁদ্বিমত। 
 
অসম্মান, গোষামরাপ ও তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয: 
 

320. ৬:২১- আর গয, আল্লাহ্র প্রদ্বত অপব্াে আমরাপ কমর অথব্া তাাঁর দ্বনেেমনাব্লীমক 
দ্বেথযা ব্মল, তার িাইমত ব্ড় জামলে গক? দ্বনশ্চয় জামলেরা সফলকাে হমব্ না| 
  
321. ৬:২৮- এব্ং তারা ইদ্বত পূমব্ম যা গ াপন করত, তা তামের সােমন প্রকাে হময় 
পমড়মে| যদ্বে তারা পুন: গপ্রদ্বরত হয়, তবু্ও তাই করমব্, যা তামেরমক দ্বনমষধ্ করা 
হময়দ্বেল| দ্বনশ্চয় তারা দ্বেথযাব্ােী| 
  
322. ৬:৩৩- আোর জানা আমে গয, তামের উদ্বি আপনামক েু:দ্বখত কমর| অতএব্, 
তারা আপনামক দ্বেথযা প্রদ্বতপন্ন কমর না, ব্রং জামলেরা আল্লাহ্ দ্বনেেমনাব্লীমক অস্বীকার 
কমর|   
 
323.  ৬:৩৯- যারা আোর দ্বনেেমনসেূহমক দ্বেথযা ব্মল, তারা অন্ধকামরর েমধ্য েূক ও 
ব্দ্বধ্র| আল্লাহ্ যামক ইচ্ছা পথভ্রষ্ট কমরন এব্ং যামক ইচ্ছা সরল পমথ পদ্বরিাদ্বলত 
কমরন|   
 
324. ৬:৪৫ -অত:পর জামলেমের েূল দ্বেকড় কদ্বতমত হল| সেস্ত প্রেংসা আল্লাহ্ই 
জমনয, দ্বযদ্বন দ্বব্শ্বজ মতর পালনকতমা|   
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325. ৬:৫৮- আপদ্বন ব্মল দ্বেন: যদ্বে আোর কামে তা থাকত, যা গতােরা েীঘ্র োব্ী 
করে, তমব্ আোর ও গতাোমের পারস্পদ্বরক দ্বব্ব্াে কমব্ই িুমক গযত| আল্লাহ 
জামলেমের সম্পমকম যমথষ্ট পদ্বরোমণ অব্দ্বহত|  
 
326. ৬:৯৩- ঐ ব্যদ্বির িাইমত ব্ড় জামলে গক হমব্, গয আল্লাহ্ প্রদ্বত দ্বেথযা আমরাপ 
কমর অথব্া ব্মল: আোর প্রদ্বত ওহী অব্তীণম হময়মে| অথি তার প্রদ্বত গকান ওহী 
আমসদ্বন এব্ং গয োব্ী কমর গয, আদ্বেও নাদ্বযল কমর গেখাদ্বচ্ছ গযেন আল্লাহ্ নাদ্বযল 
কমরমেন| যদ্বে আপদ্বন গেমখন যখন জামলেরা েৃতুয যন্ত্রণায় থামক এব্ং গফমরেতারা 
স্বীয় হস্ত প্রসাদ্বরত কমর ব্মল, গব্র কর স্বীয় আো! অেয গতাোমেরমক অব্োননাকর 
োদ্বস্ত প্রোন করা হমব্| কারণ, গতােরা আল্লাহ্র উপর অসতয ব্লমত এব্ং তাাঁর আয়াত 
সেূহ গথমক অহংকার করমত|   
 
327.  ৬:১১১- আদ্বে যদ্বে তামের কামে গফমরেতামেরমক অব্তারণ করতাে এব্ং 
তামের সামথ েৃতরা কথাব্াতমা ব্লত এব্ং আদ্বে সব্ ব্স্তুমক তামের সােমন জীদ্বব্ত কমর 
দ্বেতাে, তথাদ্বপ তারা কখনও দ্বব্শ্বাস স্খাপনকারী নয়; দ্বকন্তু যদ্বে আল্লাহ্ িান| দ্বকন্তু 
তামের অদ্বধ্কাংেই েুখম| 
  
328.  ৬:১৩৫- আপদ্বন ব্মল দ্বেন: গহ আোর সম্প্রোয়, গতােরা স্বস্খামন কাজ কমর 
যাও, আদ্বেও কাজ কদ্বর| অদ্বিমরই জানমত পারমব্ গয, পদ্বরণাে  ৃহ গক লাে কমর| 
দ্বনশ্চয় জামলেরা সুফলপ্রাপ্ত হমব্ না| 
  
329. ৭:১৭৬- অব্েয আদ্বে ইচ্ছা করমল তার েযমাো ব্াদ্বড়ময় দ্বেতাে গস সকল 
দ্বনেেমনসেূমহর গেৌলমত| দ্বকন্তু গস গয অধ্:পদ্বতত এব্ং দ্বনমজর দ্বরপুর অনু ােী হময় 
রইল| সুতরাং তার অব্স্থা হল কুকুমরর েত; যদ্বে তামক তাড়া কর তবু্ও হাাঁপামব্ আর 
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যদ্বে গেমড় োও তবু্ও হাাঁপামব্| এ হল গসসব্ গলামকর উোহরণ; যারা দ্বেথযা প্রদ্বতপন্ন 
কমরমে আোর দ্বনেেমনসেূহমক| অতএব্, আপদ্বন দ্বব্বৃ্ত করুন এসব্ কাদ্বহনী, যামত 
তারা দ্বিন্তা কমর|   
 
330. ৭:১৭৯- আর আদ্বে সৃদ্বষ্ট কমরদ্বে গোযমখর জনয ব্হু দ্বজ্বন ও োনুষ| তামের অন্তর 
রময়মে, তার িারা দ্বব্মব্িনা কমর না, তামের গিাখ রময়মে, তার িারা গেমখ না, আর 
তামের কান রময়মে, তার িারা গোমন না| তারা িতুেে জন্তুর েত; ব্রং তামের গিময়ও 
দ্বনকৃষ্টতর| তারাই হল  ামফল, তেদ্বথলয পরায়ণ|  
 
331.  ৭:২০২- পক্ষান্তমর যারা েয়তামনর োই, তামেরমক গস ক্রো ত পথভ্রষ্ট তার 
দ্বেমক দ্বনময় যায় অত:পর তামত গকান কেদ্বত কমর না| 
 
332.  ১০:৪২- তামের গকউ গকউ কান রামখ গতাোমের প্রদ্বত; তুদ্বে ব্দ্বধ্রমেরমক দ্বক 
গোনামব্ যদ্বে তামের দ্বব্মব্ক-বু্দ্বদ্ধ না থামক!   
 
333. ১০:৪৩- আব্ার তামের েমধ্য গকউ গকউ গতাোমের প্রদ্বত েৃদ্বষ্টদ্বনব্দ্ধ রামখ; তুদ্বে 
অন্ধমেরমক দ্বক পথ গেখামব্ যদ্বে তারা গোমিও গেখমত না পামর।   
 
334.  ২৫:৪৪– আপদ্বন দ্বক েমন কমরন গয, তামের অদ্বধ্কাংে গোমন অথব্া গব্ামে ? 
তারা গতা িতুস্পে জন্তুর েত; ব্রং আরও পথভ্রান্ত 
 
335. ২৮:৫০- অতঃপর তারা যদ্বে আপনার কথায় সাড়া না গেয়, তমব্ জানমব্ন, তারা 
শুধু্ দ্বনমজর প্রবৃ্দ্বির অনুসরণ কমর। আল্লাহর গহোময়মতর পদ্বরব্মতম গয ব্যদ্বি দ্বনজ 
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প্রবৃ্দ্বির অনুসরণ কমর, তার িাইমত অদ্বধ্ক পথভ্রষ্ট আর গক? দ্বনশ্চয় আল্লাহ জামলে 
সম্প্রোয়মক পথ গেখান না।   
 
336.  ২৯:১২– কামফররা েুদ্বেনমেরমক ব্মল, আোমের পথ অনুসরণ কর। আেরা 
গতাোমের পাপোর ব্হন করব্। অথি তারা পাপোর দ্বকেুমতই ব্হন করমব্ না। দ্বনশ্চয় 
তারা দ্বেথযাব্ােী।   
 
337.  ৩০:৫২- অতএব্, আপদ্বন েৃতমেরমক গোনামত পারমব্ন না এব্ং ব্দ্বধ্রমকও 
আহব্ান গোনামত পারমব্ন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রেেমন কমর। 
 
338.  ৩০:৫৩- আপদ্বন অন্ধমেরও তামের পথভ্রষ্টতা গথমক পথ গেখামত পারমব্ন না। 
আপদ্বন গকব্ল তামেরই গোনামত পারমব্ন, যারা আোর আয়াতসেূমহ দ্বব্শ্বাস কমর। 
কারন তারা েুসলোন।   
 
339.  ৩২:২২ -গয ব্যদ্বিমক তার পালনকতমার আয়াতসেূহ িারা উপমেে োন করা হয়, 
অতঃপর গস তা গথমক েুখ দ্বফদ্বরময় গনয়, তার গিময় যামলে আর গক? আদ্বে 
অপরাধ্ীমেরমক োদ্বস্ত গেব্।   
 
340.  ৩৯:৬৪-৬৭- ব্লুন, গহ েুখমরা, গতােরা দ্বক আোমক আল্লাহ ব্যতীত অমনযর 
এব্ােত করমত আমেে করে? 
 
341-345.   ১১১:১-৫- আবু্ লাহামব্র হস্তিয় ধ্বংস গহাক এব্ং ধ্বংস গহাক গস দ্বনমজ, 
গকান কামজ আমসদ্বন তার ধ্ন-সম্পে ও যা গস উপাজমন কমরমে। সত্বরই গস প্রমব্ে 
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করমব্ গলদ্বলহান অদ্বেমত, এব্ং তার স্ত্রীও-গয ইন্ধন ব্হন কমর,  তার  লমেমে খজুমমরর 
রদ্বে দ্বনময়।   
 
>>>েুহাম্মে তাাঁর দ্বনমজরই িািা-িািীমক শুধু্ দ্বনমজই অদ্বেোপ দ্বেময় ক্ষান্ত হনদ্বন! তাাঁর 
অনুসারীমের িারা তাাঁমেরমক দ্বকয়ােত পযমন্ত অদ্বেোপ ব্ষমমণর ব্যব্স্থা কমরমেন! 
 
এ সকল ব্াণী েুহাম্মমের িদ্বরত্র ও েনস্তমত্ত্বর েদ্বলল। কুরামনর সেস্ত োষয েুহাম্মমের। 
স্রষ্টার (যদ্বে থামক) সামথ এর গকানই সম্পকম গনই। ব্লা হয়, ‘গয েুহাম্মেমক জামন গস 
ইসলাে জামন, গয েুহাম্মেমক জামন না গস ইসলাে জামন না’! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 

দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 

দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 

 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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২৭: েদ্বেনায় েুহাম্মে 
 হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত-অসম্মান ও গোষামরাপ– েুই 

 
 

ইসলােী পদ্বণ্ডতমের সামথ সুর দ্বেদ্বলময় প্রায় সেস্ত ইসলাে দ্বব্শ্বাসী এব্ং দ্বকেু অেুসদ্বলে 
তথাকদ্বথত বু্দ্বদ্ধজীব্ী গলখক, সাংব্াদ্বেক ও কলাে গলখক োদ্বব্ কমরন গয, ইসলাে 
অনযানয ধ্েমাম্বলীমের প্রদ্বত অতীব্ সহনেীল। আর তা প্রোণ করমত কারমণ-অকারমণ 
তাাঁরা উদৃ্ধত কমরন েক্কা ও প্রাথদ্বেক েদ্বেনা সেময়র অল্প দ্বকেু  ৎব্াাঁধ্া সহনেীল ব্াণী। 
গযেন: 

•  “িীমনর ব্যাপামর গকান জব্রেদ্বস্ত ব্া ব্াধ্য-ব্াধ্কতা গনই (২:২৫৬)।” 

•  “এ কারমণই আদ্বে ব্নী-ইসলাঈমলর প্রদ্বত দ্বলমখ দ্বেময়দ্বে গয, গয গকউ প্রামণর 
দ্বব্দ্বনেময় প্রাণ অথব্া পৃদ্বথব্ীমত অনথম সৃদ্বষ্ট করা োড়া কাউমক হতযা কমর গস 
গযন সব্ োনুষমকই হতযা কমর। এব্ং গয কারও জীব্ন রক্ষা কমর, গস গযন 
সব্ার জীব্ন রক্ষা কমর (৫:৩২)।”  

•  “আপনামক তামের সংরক্ষক কদ্বরদ্বন (৬:১০৭)।” 

•  “তুদ্বে দ্বক োনুমষর উপর জব্রেস্তী করমব্ ঈোন আনার জনয? (১০:৯৯)” 

•  “তুদ্বেমতা শুধু্ সতকমকারী োত্র (১১:১২)।” 

•  “আপদ্বন তামের উপর গজারজব্রকারী নন (৫০:৪৫)।” 

•  “যার ইচ্ছা, গস এমক স্মরণ করুক (৭৪:৫৫),--  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur%27an
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•  “আপদ্বন গতা গকব্ল একজন উপমেেোতা, আপদ্বন তামের োসক 
নন  (৮৮:২১-২২)।” 

•  “গতাোমের ধ্েম  গতাোমের জমনয এব্ং আোর ধ্েম আোর জমনয 
(১০৯:৬)”- ইতযাদ্বে। 

 

দ্বকন্তু তাাঁরা  ুণাক্ষমরও প্রকাে কমরন না গয, ইসলামের প্রাথদ্বেক সংজ্ঞা অনুযায়ী - গয-
ব্যদ্বি ব্া জনম াষ্ঠী স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মমের (সাঃ) ও তাাঁর প্রিাদ্বরত 
ব্াণী ও েতব্ামে (কুরান) দ্বব্শ্বাসী নয়, তাাঁরাই দ্বব্পথ ােী, লাদ্বঞ্ছত, পথভ্রষ্ট এব্ং অনন্ত 
োদ্বস্তর গযা য। এিা দ্বক তাাঁমের অজ্ঞতা? না দ্বক প্রতারণা? দ্বকমসর প্রময়াজমন তাাঁমের 
এই িতুরতা,তা গব্াো যায় অদ্বত সহমজই। সাধ্ারণ োনুষমের গব্াকা ব্ানামনার 
প্রময়াজমনই তামের তা করমত হময়মে অতীমত, করমত হমচ্ছ ব্তমোমন এব্ং েদ্বব্ষযমতও 
তাাঁমের তা করমত হমব্। স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) অতযন্ত িযথমহীন 
োষায় অসংখযব্ার গ াষণা কমরমেন: 
 

৬:১৫৭- অত:পর গস ব্যদ্বির িাইমত অদ্বধ্ক অনািারী গক হমব্, গয আল্লাহর আয়াত 
সেূহমক দ্বেথযা ব্মল – 
 

৭:৩৬- যারা আোর আয়াতসেূহমক দ্বেথযা ব্লমব্ -- তারাই গোযখী এব্ং তথায় দ্বিরকাল 
থাকমব্|   
 

৭:১৪৭- ব্স্তুত: যারা দ্বেথযা গজমনমে আোর আয়াতসেূহমক এব্ং আমখরামতর 
সাক্ষাতমক, তামের যাব্তীয় কাজকেম ধ্বংস হময় গ মে|  
  
৯০:১৯-২০- 'আর যারা আোর আয়াতসেূহ অস্বীকার কমর তারাই হতো া। তারা 
অদ্বে-পদ্বরমব্দ্বষ্টত অব্স্থায় ব্ন্দী থাকমব্।'   
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৩৪:৫- 'আর যারা আোর আয়াত সেূহমক ব্যথম করার জনয উমঠ পমড় গলম  যায়, 
তামের জমনয রময়মে যন্ত্রনাোয়ক োদ্বস্ত।' 
 

৪৫:১১- '- যারা তামের পালনকতমার আয়াতসেূহ অস্বীকার কমর, তামের জমনয রময়মে 
কমঠার যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত।' - ইতযাদ্বে, ইতযাদ্বে, ইতযাদ্বে। 
 

>>> গসাজা োষায়, েুহাম্মমের প্রিাদ্বরত েতব্ামে অদ্বব্শ্বাসী প্রদ্বতদ্বি োনুষই গুনাহ ার, 
পথভ্রষ্ট, কাদ্বফর। গসই কাদ্বফরমের উমেমে ব্দ্বণমত েুহাম্মমের অসংখয অোনদ্বব্ক ব্াণী, 
হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত-অসম্মান ও গোষামরামপর আংদ্বেক আমলািনা আম র পমব্ম (েক্কায় 
েুহাম্মে) করা হময়মে। ঐ ব্াণীগুমলা গসই সেময়র [েক্কা ও প্রাথদ্বেক েদ্বেনা সেময়র] 
যখন েুহাম্মমের গকামনা েদ্বিই দ্বেল না তাাঁর প্রদ্বতপক্ষমক োময়স্তা করার! সেত কারমণই 
তাাঁর হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত-তাদ্বচ্ছলয দ্বেল পমরাক্ষ! শুধু্ েু'-একদ্বি (গযেন, ৭২:২৩) ব্াণী 
োড়া দ্বনমজমক গস-েুহূমতম দ্বতদ্বন সংযত গরমখদ্বেমলন “শুধু্ আল্লাহ"-গক অদ্বব্শ্বাস করার 
পদ্বরণদ্বতর সীোমরখায়। দ্বকন্তু েদ্বেনায় েদ্বিোন েুহাম্মমের ব্াণীমত অনুরূপ পমরাক্ষ 
হুেদ্বকর সামথ গযা  হময়মে প্রতযক্ষ হুেদ্বক ও হতযার দ্বনমেমে। গস দ্বনমেমে শুধু্ আল্লাহর 
ব্াণীমক অস্বীকারকারীমের উমেমেই সীোব্দ্ধ থামকদ্বন। পদ্বরব্দ্বতমত হময়মে "তাাঁমক 
(েুহাম্মে)” অোনযকারীর দ্বব্রুমদ্ধও! েক্কা ও প্রাথদ্বেক েদ্বেনা সেময়র আপাত সহনেীল 
ব্াণীর অন্তরামল দ্বনমজমক লুকামনার প্রময়াজন তখন আর তাাঁর দ্বেল না! অদ্বব্শ্বাসীমের 
ওপর তাাঁর কদ্বল্পত আল্লাহর  জব্ দ্বতদ্বন েুদ্বনয়ামতই প্রদ্বতষ্ঠা কমরদ্বেমলন তাাঁর ব্াণী ও 
কেমকামণ্ডর োধ্যমে!   
 

েদ্বেনায় েুহাম্মে (৬২২-৬৩২ সাল)  
 

েুহাম্মমের সামথ সাোনযতে েতমেে করার োদ্বস্ত: 
346-352.  ৩৩:৬০-৬৬- েুনাদ্বফকরা এব্ং যামের অন্তমর গরা  আমে এব্ং েেীনায় 
গুজব্ রিনাকারীরা যদ্বে দ্বব্রত না হয়, তমব্ আদ্বে অব্েযই তামের দ্বব্রুমদ্ধ আপনামক 
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উমিদ্বজত করব্। অতঃপর এই েহমর আপনার প্রদ্বতমব্েী অল্পই থাকমব্। অদ্বেেপ্ত 
অব্স্থায় তামেরমক গযখামনই পাওয়া যামব্, ধ্রা হমব্ এব্ং প্রামণ ব্ধ্ করা হমব্। যারা 
পূমব্ম অতীত হময় গ মে, তামের ব্যাপামর এিাই দ্বেল আল্লাহর রীদ্বত। আপদ্বন আল্লাহর 
রীদ্বতমত কখনও পদ্বরব্তমন পামব্ন না। দ্বনশ্চয় আল্লাহ কামফরমেরমক অদ্বেসম্পাত 
কমরমেন এব্ং তামের জমনয জ্বলন্ত অদ্বে প্রস্তুত গরমখমেন। - তথায় তারা অনন্তকাল 
থাকমব্ এব্ং গকান অদ্বেোব্ক ও সাহাযযকারী পামব্ না। গযদ্বেন অদ্বেমত তামের েুখেেল 
ওলি পালি করা হমব্; গসদ্বেন তারা ব্লমব্, হায়। আেরা যদ্বে আল্লাহর আনু তয 
করতাে ও রসূমলর আনু তয করতাে।    
 

353.  ৫:৩৩- যারা আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর সামথ সংগ্রাে কমর এব্ং গেমে হাোো সৃদ্বষ্ট 
করমত সমিষ্ট হয়, তামের োদ্বস্ত হমচ্ছ এই গয, তামেরমক হতযা করা হমব্ অথব্া েূলীমত 
িড়ামনা হমব্ অথব্া তামের হস্তপেসেূহ দ্বব্পরীত দ্বেক গথমক গকমি গেয়া হমব্ অথব্া 
গেে গথমক ব্দ্বহষ্কার করা হমব্| এদ্বি হল তামের জনয পাদ্বথমব্ লাঞ্ছনা আর পরকামল 
তামের জমনয রময়মে কমঠার োদ্বস্ত| 
 

354-355. ৪:১৫০-১৫১ - যারা আল্লাহ্ ও তার রসূমলর প্রদ্বত অস্বীকৃদ্বত জ্ঞাপনকারী 
তেুপদ্বর আল্লাহ্ ও রসূমলর প্রদ্বত দ্বব্শ্বামস তারতেয করমত িায় আর ব্মল গয, আেরা 
কতকমক দ্বব্শ্বাস কদ্বর দ্বকন্তু কতকমক প্রতযাখযান কদ্বর এব্ং এরই েধ্যব্তমী গকান পথ 
অব্লম্বন করমত িায়| প্রকৃতপমক্ষ এরাই সতয প্রতযাখযাকারী। আর যারা সতয 
প্রতযাখযানকারী তামের জনয ততরী কমর গরমখদ্বে অপোনজনক আযাব্। 
 

>>>আল্লাহ ও রসূমলর গয গকান একজনমক শুধু্ অদ্বব্শ্বাসই নয়, তামের েমধ্য সাোনয 
তারতেয করমলই 'অনন্ত আযাব্"। যার সরল অথম হমলা ইসলামের দ্বব্ধ্ান েুতামব্ক 
'ইসলাে দ্বব্শ্বাসী োড়া' অনযানয সেস্ত দ্বব্শ্বব্াসী গোজমখ অনন্ত-অসীে োদ্বস্তর গযা য। 
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356.   ৪:৪২- গসদ্বেন কােনা করমব্ গস সেস্ত গলাক, যারা কামফর হময়দ্বেল এব্ং 
রসূমলর নাফরোনী কমরদ্বেল, গযন যেীমনর সামথ দ্বেমে যায়|  
 

357.  ৯:৬১- আর তামের েমধ্য গকউ গকউ নব্ীমক গক্লে গেয়, এব্ং ব্মল, এ গলাকদ্বি 
গতা কানসব্মস্ব। আপদ্বন ব্মল দ্বেন, কান হমলও গতাোমেরই েেমলর জনয, আল্লাহর 
উপর দ্বব্শ্বাস রামখ এব্ং দ্বব্শ্বাস রামখ েুসলোনমের কথার উপর। ব্স্তুতঃ গতাোমের 
েমধ্য যারা ঈোনোর তামের জনয দ্বতদ্বন রহেতদ্বব্মেষ। আর যারা আল্লাহর রসূমলর 
প্রদ্বত কুৎসা রিনা কমর, তামের জনয রময়মে গব্েনাোয়ক আযাব্।   
 

358-359. ৬৫:৮-৯- অমনক জনপে তামের পালনকতমা ও তাাঁর রসূল মণর আমেে 
অোনয কমরদ্বেল, অতঃপর আদ্বে তামেরমক কমঠার দ্বহসামব্ ধৃ্ত কমরদ্বেলাে এব্ং 
তামেরমক েীষণ োদ্বস্ত দ্বেময়দ্বেলাে। অতঃপর তামের কমেমর োদ্বস্ত আস্বােন করল এব্ং 
তামের কমেমর পদ্বরণাে ক্ষদ্বতই দ্বেল। 
 

360.  ৫৮:৫- যারা আল্লাহর তাাঁর রসূমলর দ্বব্রুদ্ধািরণ কমর, তারা অপেস্থ হময়মে, 
গযেন অপেস্থ হময়মে তামের পূব্মব্তমীরা। আদ্বে সুস্পষ্ট আয়াতসেূহ নাদ্বযল কমরদ্বে। 
আর কামফরমের জমনয রময়মে অপোনজনক োদ্বস্ত। 
 

361-365.  ৫৮:১৬-২০- তারা তামের েপথমক ঢাল কমর গরমখমেন, অতঃপর তারা 
আল্লাহর পথ গথমক োনুষমক ব্াধ্া প্রোন কমর। অতএব্, তামের জনয রময়মে 
অপোনজনক োদ্বস্ত। - আল্লাহর কব্ল গথমক তামের ধ্ন-সম্পে ও সন্তান-সন্তদ্বত 
তামেরমক গোমিই ব্াাঁিামত পারমব্না। তারাই জাহান্নামের অদ্বধ্ব্াসী তথায় তারা দ্বিরকাল 
থাকমব্।- গযদ্বেন আল্লাহ তামের সকলমক পুনরুদ্বিত করমব্ন। অতঃপর তারা আল্লাহর 
সােমন েপথ করমব্, গযেন গতাোমের সােমন েপথ কমর। তারা েমন করমব্ গয, তারা 
দ্বকেু সৎপমথ আমে। সাব্ধ্ান, তারাই গতা আসল দ্বেথযাব্ােী।- েয়তান তামেরমক 
ব্েীেূত কমর দ্বনময়মে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ েূদ্বলময় দ্বেময়মে। তারা েয়তামনর েল। 
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সাব্ধ্ান, েয়তামনর েলই ক্ষদ্বতগ্রস্ত।- দ্বনশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর দ্বব্রুদ্ধািারণ 
কমর, তারাই লাদ্বঞ্ছতমের েলেূি।    
 

366.  ৪:১৪ - গয গকউ আল্লাহ্ ও রসূমলর অব্াধ্যতা কমর এব্ং তার সীো অদ্বতক্রে 
কমর দ্বতদ্বন তামক আগুমন প্রমব্ে করামব্ন| গস গসখামন দ্বিরকাল থাকমব্| তার জমনয 
রময়মে অপোনজনক োদ্বস্ত| 
 

367.  ৯:২- অতঃপর গতােরা পদ্বরভ্রেণ কর এ গেমে িার োসকাল। আর গজমন গরমখা, 
গতােরা আল্লাহমক পরােূত করমত পারমব্ না, আর দ্বনশ্চয়ই আল্লাহ কামফরদ্বে মক 
লাদ্বঞ্ছত কমর থামকন।    
 

368.  ৯:৩- আর েহান হমজ্বর দ্বেমন আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর পক্ষ গথমক গলাকমের 
প্রদ্বত গ াষণা কমর গেয়া হমচ্ছ গয, আল্লাহ েুেমরকমের গথমক োদ্বয়ত্ব েুি এব্ং তাাঁর 
রসূলও। অব্েয যদ্বে গতােরা তওব্া কর, তমব্ তা, গতাোমের জমনযও কলযাণকর, আর 
যদ্বে েুখ গফরাও, তমব্ গজমন গরমখা, আল্লাহমক গতােরা পরােূত করমত পারমব্ না। 
আর কামফরমেরমক েেমাদ্বন্তক োদ্বস্তর সুসংব্াে োও।   
 

369.  ৯:২৯- গতােরা যুদ্ধ কর আহমল-দ্বকতামব্র ঐ গলাকমের সামথ, যারা আল্লাহ ও 
গরাজ হােমর ঈোন রামখ না, আল্লাহ ও তাাঁর রসূল যা হারাে কমর দ্বেময়মেন তা হারাে 
কমর না এব্ং গ্রহণ কমর না সতয ধ্েম, যতক্ষণ না করমজামড় তারা দ্বজদ্বযয়া প্রোন 
কমর। 
 

370.  ৯:৫২- আপদ্বন ব্লুন, গতােরা গতা গতাোমের জমনয েুদ্বি কলযামণর একদ্বি প্রতযাো 
কর; আর আেরা প্রতযাোয় আদ্বে গতাোমের জমনয গয, আল্লাহ গতাোমের আযাব্ োন 
করুন দ্বনমজর পক্ষ গথমক অথব্া আোমের হমস্ত। সুতরাং গতােরা অমপক্ষা কর, আেরাও 
গতাোমের সামথ অমপক্ষোণ।   
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>>> পাঠক, আব্ারও েমনামযাম র সামথ গখয়াল করুন! দ্বব্ফল ও অক্ষে েুহাম্মমের 
েক্কার আপাত সহনেীল ব্াণী, "আপদ্বন তামের উপর গজারজব্রকারী নন (৫০:৪৫)। 
আপদ্বন গতা গকব্ল একজন উপমেেোতা, আপদ্বন তামের োসক নন (৮৮:২১-২২)" - 
ইতযাদ্বে দ্বেল েুহাম্মমের েক্কা-জীব্মন। যখন তার ব্াহুব্ল ও জনব্মলর গকামনািাই দ্বেল 
না তার দ্বনমজরই আত্মীয়, পদ্বরব্ার-পদ্বরজন ও েক্কাব্াসীমের সামথ যুদ্ধ করার। গস সেয় 
অদ্বব্শ্বাসীমের োদ্বস্ত আল্লাহর উপর (েৃতুয-পরব্তমী গোযখ) গেমড় গেয়া োড়া েুহাম্মমের 
 তযন্তর দ্বেল না।  গসখামনও দ্বতদ্বন পমরাক্ষ হুেদ্বক-োসানী-তাদ্বচ্ছলয গকান দ্বকেুই ব্াে 
রামখন নাই। ঐ সব্ আপাত সহনেীল ও োদ্বন্তর ব্াণী কপুমমরর েত উধ্াও হময় েদ্বেনায় 
সফল ও েদ্বিোন েুহাম্মমের আসল গিহারায় আত্ম-প্রকাে!  েদ্বেনায় েুহাম্মমের 
েদ্বিবৃ্দ্বদ্ধর সামথ সামথ অেুসদ্বলেমের ও তাাঁর দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের প্রদ্বত কদ্বঠন গথমক 
কদ্বঠনতর প্রতযক্ষ হুেদ্বক ও হতযার দ্বনমেমে! গোযমখর হুেদ্বকর সামথ সামথ দ্বতদ্বন এব্ং 
তার অনুসারীরা েুদ্বনয়ামতই গস 'োদ্বস্ত' প্রদ্বতষ্ঠার ব্যব্স্থা গরমখমেন [‘আোমের হমস্ত' 
(৯:৫২)]! আল্লাহর আযাব্ অদ্বনদ্বশ্চত দ্বব্শ্বাস োত্র, আর অেুসদ্বলেমের উপর েুহাম্মে ও 
তার অনুসারীমের আযাব্ ব্াস্তব্। পরব্তমীমত েদ্বেনায় নাদ্বযলকৃত এসব্ কদ্বঠন গথমক 
কদ্বঠন-তে েুহাম্মেী আমেে ও দ্বনমষধ্ েুহাম্মমের েক্কা ও প্রাথদ্বেক েদ্বেনা জীব্মন 
নাদ্বযলকৃত আপাত সহনেীল আমেে ও দ্বনমষধ্মক ব্াদ্বতল (Abrogate) কমর দ্বেময়মে। 
ইসলােী পদ্বরোষায় যা আল-নাদ্বসক ওয়া আল-োনসুক (Al-Nasikh wa al-
Mansukh) নামে অদ্বব্দ্বহত। েুহাম্মমের সব্মমেষ ব্াণী হল এই সুরা তওব্ার আমেে ও 
দ্বনমষধ্। গযখামন দ্বতদ্বন গ াষনা করমেন গয “েুেদ্বরকমের (Polytheist) জনয ইসলাে 
গ্রহনই ব্াাঁিার একোত্র উপায়" (৯:৫)।  আর আহমল দ্বকতাব্মের (ইহুদ্বে ও দ্বিষ্টান) 
প্রাণ রক্ষার জনয  দ্বব্মেষ োড় এই গয তাাঁমের জনয  ইসলাে গ্রহণ োড়াও আরও একদ্বি 
পথ গখালা আমে! আর গসই দ্বব্মেষ পথদ্বি হমলা, েুহাম্মে/তাাঁর অনুসারীমের ব্েযতা 
স্বীকার কমর “অব্নত েস্তমক করমজামড়” দ্বযদ্বযয়া প্রোন (৯:২৯)! এ দ্বব্ষময় দ্বব্স্তাদ্বরত 
আমলািনা করমব্া “ত্রাস-হতযা-হােলা পমব্ম”]। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.sunnipath.com/library/books/B0040P0021.aspx
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সুতরাং, দ্বজহাদ্বেরা  গকন  োনুষ  খুন  কমর  তা  অদ্বত  সহমজই  গব্াো  যায়  কুরান-
দ্বসরাত-হাদ্বেমসর পযমামলািনায়।  দ্বনঃসমন্দমহ  এই  দ্বজহাদ্বেরাই  আমখদ্বর  নব্ীর  দ্বেক্ষা-
আমেে  ও  দ্বনমেমে  সদ্বহোমব্ পালমনর  গিষ্টা  করমে। আর তথাকদ্বথত েডামরি ইসলােী 
পদ্বণ্ডতরা গযখামন গযেন গসখামন গতেন কুরামনর অপব্যাখযা কমর যুম  যুম  সাধ্ারণ 
েুসলোনমের দ্বব্ভ্রান্ত কমর এমসমে। এই দ্বজহাদ্বেরা  যখন  গযখামনই "ইসলােী োসন 
প্রদ্বতষ্ঠা কমরমে", এই ইসলােব্াজরা রং পদ্বরব্তমন কমর সুর পামট তামের সামথ 
একমযাম  কাজ কমরমে। এিা ইদ্বতহামসর দ্বেক্ষা। ইসলামে গকামনা গকােল (Mild), 
েডামরি অথব্া গেৌলব্ােী গশ্রণীদ্বব্ো  গনই। ইসলাে একদ্বিই! আর তা হমলা 
"েুহাম্মমের ইসলাে"! ব্াদ্বক সব্ই "ইসলােী রাজনীদ্বত"; দ্বকন্তু পৃদ্বথব্ীমত ব্হু ধ্রমনর 
েুসলোন আমে। তথাকদ্বথত েডামরি েুসলোন তামেরমকই ব্লা হয় যারা জ্ঞাতসামর, 
দ্বকংব্া প্রতারণার আশ্রময় (তাদ্বকয়া) দ্বকংব্া অজ্ঞতাব্েত ইসলামের এ সব্ সদ্বহ 
অোনদ্বব্ক ও কেযম আমেে পদ্বরহার কমর দ্বনজস্ব বু্দ্বদ্ধ-দ্বব্িার-দ্বব্মব্মকর োধ্যমে 
োনদ্বব্কতার িিমা কমরন। তারা সদ্বহ ইসলামের অনুসারী নন! 
 

নব্ীর স্ত্রীমের ওপর "ঐেী" হুেকী: 
371-373. ৬৬:৩-৫- যখন নব্ী তাাঁর একজন স্ত্রীর কামে একদ্বি কথা গ াপমন ব্লমলন, 
অতঃপর স্ত্রী যখন তা ব্মল দ্বেল এব্ং আল্লাহ নব্ীমক তা জাদ্বনময় দ্বেমলন, তখন নব্ী 
গস দ্বব্ষময় স্ত্রীমক দ্বকেু ব্লমলন এব্ং দ্বকেু ব্লমলন না। নব্ী যখন তা স্ত্রীমক ব্লমলন, 
তখন স্ত্রী ব্লমলনঃ গক আপনামক এ সম্পমকম অব্দ্বহত করল? নব্ী ব্লমলন,:  দ্বযদ্বন 
সব্মজ্ঞ, ওয়াদ্বকফহাল, দ্বতদ্বন আোমক অব্দ্বহত কমরমেন। -  গতাোমের অন্তর অনযাময়র 
দ্বেমক েুাঁমক পমড়মে ব্মল যদ্বে গতােরা উেময় তওব্া কর, তমব্ োল কথা। আর যদ্বে 
নব্ীর দ্বব্রুমদ্ধ এমক অপরমক সাহাযয কর, তমব্ গজমন গরখ আল্লাহ দ্বজব্রাঈল এব্ং 
সৎকেমপরায়ণ েুদ্বেন ণ তাাঁর সহায়। উপরন্তুত গফমরেতা ণও তাাঁর সাহাযযকারী। - যদ্বে 
নব্ী গতাোমের সকলমক পদ্বরতযা  কমরন, তমব্ সম্ভব্তঃ তাাঁর পালনকতমা তাাঁমক 
পদ্বরব্মতম দ্বেমব্ন গতাোমের িাইমত উিে স্ত্রী, যারা হমব্ আজ্ঞাব্হ, ঈোনোর, নাোযী 

file:///E:/HYPERLINK%20%22http:/anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Taqiyya%22(তাকিয়া)
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তওব্াকাদ্বরণী, এব্ােতকাদ্বরণী, গরাযাোর, অকুোরী ও কুোরী। েুদ্বেন ণ, গতােরা 
দ্বনমজমেরমক এব্ং গতাোমের পদ্বরব্ার-পদ্বরজনমক গসই অদ্বে গথমক রক্ষা কর, যার ইন্ধন 
হমব্ োনুষ ও প্রস্তর, যামত দ্বনময়াদ্বজত আমে পাষাণ হৃেয়, কমঠারস্বোব্ গফমরেতা ণ। 
তারা আল্লাহ তা’আলা যা আমেে কমরন, তা অোনয কমর না এব্ং যা করমত আমেে 
করা হয়, তাই কমর।   
 

অেুসদ্বলেমের ব্নু্ধ দ্বহসামব্ গ্রহণ না করার ঐেী দ্বনমেমে 
374. ৫:৫১- গহ েুদ্বেণ ণ! গতােরা ইহুেী ও িীষ্টানমেরমক ব্নু্ধ দ্বহসামব্ গ্রহণ কমরা না| 
তারা এমক অপমরর ব্নু্ধ| গতাোমের েমধ্য গয তামের সামথ ব্নু্ধত্ব করমব্, গস তামেরই 
অন্তেুমি| আল্লাহ্ জামলেমেরমক পথ প্রেেমন কমরন না| 
 

375-376. ৯:১৬-১৭- গতােরা দ্বক েমন কর গয, গতাোমের গেমড় গেয়া হমব্ এেদ্বন, 
যতক্ষণ না আল্লাহ গজমন গনমব্ন গতাোমের গক যুদ্ধ কমরমে এব্ং গক আল্লাহ, তাাঁর 
রসূল ও েুসলোনমের ব্যতীত অনয কাউমক অন্তরে ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ করা গথমক দ্বব্রত 
রময়মে।  েুেদ্বরকরা গযা যতা রামখ না আল্লাহর েসদ্বজে আব্াে করার, যখন তারা 
দ্বনমজরাই দ্বনমজমের কুফরীর স্বীকৃদ্বত দ্বেমচ্ছ। এমের আেল ব্রব্াে হমব্ এব্ং এরা 
আগুমন স্থায়ীোমব্ ব্সব্াস করমব্।   
 

377-380. ৪:১৩৭-১৪০- আল্লাহ্ তামেরমক না কখনও ক্ষো করমব্ন, না পথ 
গেখামব্ন|  তামের জনয দ্বনধ্মাদ্বরত রময়মে গব্েনাোয়ক আযাব্| যারা েুসলোনমের ব্জমন 
কমর কামফরমেরমক দ্বনমজমের ব্নু্ধ ব্াদ্বনময় গনয় এব্ং তামেরই কামে সম্মান প্রতযাো 
কমর, অথি যাব্তীয় সম্মান শুধু্োত্র আল্লাহ্রই জনয| আল্লাহ্ গোযমখর োমে েুনামফক 
ও কামফরমেরমক একই জায় ায় সেমব্ত করমব্ন| 
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381.  ৪:১৪৪- গহ ঈোনোর ণ! গতােরা কামফরমেরমক ব্নু্ধ ব্াদ্বনও না েুসলোনমের 
ব্াে দ্বেময়| গতােরা দ্বক এেনদ্বি কমর দ্বনমজর উপর আল্লাহ্র প্রকােয েলীল কাময়ে কমর 
গেমব্? 
 

382.  ৩:২৮- েুদ্বেন ন গযন অনয েুদ্বেনমক গেমড় গকন কামফরমক ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ না 
কমর| যারা এরূপ করমব্ আল্লাহ্ সামথ তামের গকন সম্পকম থাকমব্ না| তমব্ যদ্বে 
গতােরা তামের পক্ষ গথমক গকান অদ্বনমষ্টর আেঙ্কা কর, তমব্ তামের সামথ সাব্ধ্ানতার 
সামথ থাকমব্ আল্লাহ্ তা’আলা তাাঁর সম্পমকম গতাোমের সতকম কমরমেন| এব্ং সব্াই 
গক তাাঁর কামে দ্বফমর গযমত হমব্| 
 

383.  ৩:১১৮- গহ ঈোনোর ণ! গতােরা েুদ্বেন ব্যতীত অনয কাউমক অন্তরেরূমপ গ্রহণ 
কমরা না, তারা গতাোমের অেেল সাধ্মন গকান ক্রদ্বি কমর না-গতােরা কমষ্ট থাক, 
তামতই তামের আনন্দ| েত্রুতাপ্রসুত দ্বব্মিষ তামের েুমখই ফুমি গব্মরায়| আর যা দ্বকেু 
তামের েমন লুদ্বকময় রময়মে, তা আমরা অমনকগুণ গব্েী জ নয|  
 

>>> স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর এ সব্ ব্াণী গোতামব্ক ইসলাে 
দ্বব্শ্বাসীরা গকামনা অেুসদ্বলেমক ব্নু্ধ দ্বহসামব্ গ্রহণ করমত পামরন না। তাাঁমের কামে 
গকামনা সম্মান প্রতযাোর দ্বনদ্বেমি গকামনারূপ কেমতৎপরতায় অংে গনয়ার োদ্বস্ত 
"দ্বনধ্মাদ্বরত গব্েনাোয়ক আযাব্"। দ্বকন্তু আজমকর উন্নত গযা ামযা  ব্যব্স্থা ও প্রযুদ্বির 
কারমণ সেস্ত পৃদ্বথব্ীিাই এখন 'গলাব্াল দ্বেমলজ'। গযখামন আেরা সব্াই এমক অপমরর 
সামথ সাোদ্বজক, অথমননদ্বতক ও রাজননদ্বতক কেমকামণ্ড সরাসদ্বর সমৃ্পি। পৃদ্বথব্ীর সব্ 
েুসদ্বলে গেে গথমক উন্নত জীব্ন-যাপমনর আোয় লক্ষ লক্ষ েুসলোন ইউমরাপ-
আমেদ্বরকা-কানাডা সহ ব্হু অেুসদ্বলে কামফমরর গেমের েূতাব্াস গুমলামত প্রদ্বতদ্বেন 
ধ্রনা দ্বেমচ্ছন। েুহাম্মমের (আল্লাহ) এই অতযন্ত স্পষ্ট দ্বনমষধ্ অোনযকারীমের সােমন 
দ্বতনদ্বি পথ গখালা আমে:  
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১) ব্কধ্াদ্বেমক এব্ং/অথব্া েণ্ড সাজা (Hypocrite) - েুমখ এক, অন্তমর আর এক! 
 

২) যাব্তীয় কসরমতর োধ্যমে 'পদ্বরমব্ে-ব্ান্ধব্' কুরামনর অনুব্াে হাদ্বজর করা। 
আধু্দ্বনক ইসলােী পদ্বণ্ডতরা এ ব্যাপামর দ্বব্মেষ পারেেমী। এক নম্বর েমলর সামথ এমের 
পাথমকয এই গয, 'েুমখ এক - অন্তমর আর এক' তাদ্বড়ত দ্বব্মব্মকর তাড়না গথমক এ েল 
েুি। 
 

৩) েুহম্মমের অোনদ্বব্ক,  ৃণা ও দ্বব্মেমের কেযম দ্বেক্ষামক সমূ্পণমরূমপ ব্জমন করা। 
 

এ োড়াও আমে যথারীদ্বত পমরাক্ষ হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত প্রেেমন 
 

384. ৮:২৫ - গজমন গরখ গয, আল্লাহর আযাব্ অতযন্ত কমঠার|    
 

385-386. ৯:৩৪-৩৫-- তামের কমঠার আযামব্র সুসংব্াে শুদ্বনময় দ্বেন। গস দ্বেন 
জাহান্নামের আগুমন তা উিপ্ত করা হমব্ এব্ং তার িারা তামের ললাি, পাশ্বম ও 
পৃষ্ঠমেেমক েে করা হমব্ (গসদ্বেন ব্লা হমব্), এগুমলা যা গতােরা দ্বনমজমের জমনয জো 
গরমখদ্বেমল, সুতরাং এক্ষমণ আস্বাে গ্রহণ কর জো কমর রাখার।   
 

387. ২:৫৯-- তারপর আদ্বে অব্তীণম কমরদ্বে যামলেমের উপর আযাব্, আসোন গথমক, 
দ্বনমেমে লং ন করার কারমণ| 
 

388. ২:৬১ - আর তামের উপর আমরাপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরেুখামপদ্বক্ষতা| তারা 
আল্লাহ্ গরাষানমল পদ্বতত হময়  ুরমত থাকল|  
 

389. ২:৬৫ (৫:৬০) - গতােরা তামেরমক োলরূমপ গজমনে, যারা েদ্বনব্ামরর ব্যাপামর 
সীো লঙ্ঘণ কমরদ্বেল| আদ্বে ব্মলদ্বেলাে: গতােরা লাদ্বঞ্ছত ব্ানর হময় যাও| 
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390. ২: ৮১ - তারাই গোযমখর অদ্বধ্ব্াসী| তারা গসখামনই দ্বিরকাল থাকমব্|  
 

391. ২: ৮৫ - যারা এরূপ কমর পাদ্বথমব্ জীব্মন েূ দ্বতম োড়া তামের আর গকানই পথ 
গনই| দ্বকয়ােমতর দ্বেন তামের কমঠারতে োদ্বস্তর দ্বেমক গপৌঁমে গেয়া হমব্|  
 

392. ২:৯৮ - দ্বনদ্বশ্চতই আল্লাহ্ গসসব্ কামফমরর েত্রু|   
 

393. ২: ১০৪ - আর কামফরমের জমনয রময়মে গব্েনাোয়ক োদ্বস্ত|. 
 

394. ২:১০৯-আহমল দ্বকতাব্মের অমনমকই প্রদ্বতদ্বহংসাব্েত: িায় গয, েুসলোন হওয়ার 
পর গতাোমেরমক গকান রকমে কাদ্বফর ব্াদ্বনময় গেয়| তামের কামে সতয প্রকাদ্বেত 
হওয়ার পর (তারা এিা িায়)| যাক গতােরা আল্লাহ্র দ্বনমেমে আসা পযমন্ত তামের ক্ষো 
কর এব্ং উমপক্ষা কর| দ্বনশ্চয় আল্লাহ্ সব্ দ্বকেুর উপর ক্ষেতাব্ান| 
 

395. ২:২১১ - আর আল্লাহর গনয়ােত গপৌমে যাওয়ার পর যদ্বে গকউ গস গনয়ােতমক 
পদ্বরব্দ্বতমত কমর গেয়, তমব্ আল্লাহ্র আযাব্ অদ্বত কদ্বঠন| 
 

396. ২: ১১৪ - ওমের জনয ইহকামল লাঞ্ছনা এব্ং পরকামল কদ্বঠন োদ্বস্ত রময়মে| 
 

397. ২:১২০ - গকউ আল্লাহর কব্ল গথমক আপনার উদ্ধারকারী ও সাহাযযকারী গনই| 
 

398. ২: ১২৩ - গতােরা েয় কর গসদ্বেনমক, --তারা সাহাযয প্রাপ্ত ও হমব্ না| 
 

399. ২: ১২৬- আদ্বে তামেরও দ্বকেুদ্বেন ফায়ো গো  করার সুমযা  গেব্, অত:পর 
তামেরমক ব্লপ্রময়াম  গোযমখর আযামব্ গঠমল গেমব্া; গসিা দ্বনকৃষ্ট ব্াসস্খান| 
 

400. ২: ১৪৫- তমব্ দ্বনশ্চয় আপদ্বন অদ্বব্িারকারীমের অন্তেুমি হমব্ন| 
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401. ২:১৫৯- গস সেস্ত গলামকর প্রদ্বতই আল্লাহর অদ্বেসম্পাত এব্ং অনযানয 
অদ্বেসম্পাতকারী মণর | 
 

402. ২: ১৬১- দ্বনশ্চয় যারা কুফরী কমর এব্ং কামফর অব্স্খায়ই েৃতুযব্রণ কমর, গস 
সেস্ত গলামকর প্রদ্বত আল্লাহর গফমরেতা মনর এব্ং সেগ্র োনুমষর লা’নত| 
 

403. ২:১৬২- এরা দ্বিরকাল এ লা’নমতর োমেই থাকমব্| তামের উপর গথমক আযাব্ 
কখনও হালকা করা হমব্ না ব্রং এরা দ্বব্রাে ও পামব্ না 
 

404. ২:১৬৫- যাব্তীয় ক্ষেতা শুধু্োত্র আল্লাহরই জনয এব্ং আল্লাহর আযাব্ই সব্মিময় 
কদ্বঠনতর| 
 

405. ২: ১৬৭- আল্লাহ্ তা’আলা তামেরমক গেখামব্ন তামের কৃতকেম তামেরমক অনুতপ্ত 
করার জমনয| অথি, তারা কদ্বস্মনকামলও আগুন গথমক গব্র হমত পারমব্ না| 
   
406. ২:১৭৪- তারা আগুন োড়া দ্বনমজর গপমি আর দ্বকেুই ঢুকায় না| আর আল্লাহ্ 
গকয়ােমতর দ্বেন তামের সামথ না কথা ব্লমব্ন, না তামের পদ্বব্ত্র করা হমব্, ব্স্তুত: 
তামের জমনয রময়মে গব্েনাোয়ক আযাব্| 
 

407. ২:১৭৫- অতএব্, তারা গোযমখর উপর গকেন তধ্যমযধ্ারণকারী| 
 

408. ৩:৪- দ্বন:সমন্দমহ যারা আল্লাহর আয়াতসেূহ অস্বীকার কমর, তামের জমনয রময়মে 
কদ্বঠন আযাব্| আর আল্লাহ হমচ্ছন পরাক্রেেীল, প্রদ্বতমোধ্ গ্রহণকারী| 
 

409. ৩:১১- ফমল তামের পামপর কারমণ আল্লাহ্ তামেরমক পাকড়াও কমরমেন আর 
আল্লাহ্ আযাব্ অদ্বত কদ্বঠন| 
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410. ৩:১২- খুব্ দ্বে  ীরই গতােরা পরােূত হময় গোযমখর দ্বেমক হাাঁদ্বকময় নীত হমব্-
গসিা কতই না দ্বনকৃষ্টতে অব্স্থান| 
 

411. ৩:১৯- যারা আল্লাহর দ্বনেেমনসেূমহর প্রদ্বত কুফরী কমর তামের জানা উদ্বিত 
গয, দ্বনদ্বশ্চতরূমপ আল্লাহ দ্বহসাব্ গ্রহমণ অতযন্ত দ্রুত।  
 

412. ৩:২১- যারা আল্লাহর দ্বনেেমনাব্লীমক অস্বীকার কমর এব্ং পয় ম্বর ণমক হতযা 
কমর অনযায়োমব্, আর গসসব্ গলাকমক হতযা কমর যারা নযায়পরায়ণতার দ্বনমেমে গেয় 
তামেরমক গব্েনাোয়ক োদ্বস্তর সংব্াে দ্বেন| 
 

413. ৩:২২- এরাই হমলা গস গলাক যামের সেগ্র আেল েুদ্বনয়া ও আমখরাত 
উেয়মলামকই দ্বব্নষ্ট হময় গ মে| পক্ষান্তমর তামের গকান সাহাযযকারীও গনই| 
 

414. ৩:২৬- (ব্লুন) তুদ্বে যামক ইচ্ছা রাজয োন কর এব্ং যার কাে গথমক ইচ্ছা রাজয 
দ্বেদ্বনময় নাও এব্ং যামক ই্চ্ছা সম্মান োন কর আর যামক ইচ্ছা অপোমন পদ্বতত কর| 
গতাোরই হামত রময়মে যাব্তীয় কলযাণ| দ্বনশ্চয়ই তুদ্বে সব্ম দ্বব্ষময় ক্ষেতােীল| 
 

415. ৩:৩০- গসদ্বেন প্রমতযমকই যা দ্বকেু গস োল কাজ কমরমে; গিামখর সােমন গেখমত 
পামব্ এব্ং যা দ্বকেু েন্দ কাজ কমরমে তাও, ওরা তখন কােনা করমব্, যদ্বে তার এব্ং 
এসব্ কমেমর েমধ্য ব্যব্ধ্ান েুমরর হমতা! আল্লাহ্ তাাঁর দ্বনমজর সম্পমকম গতাোমের 
সাব্ধ্ান করমেন|  
 

416. ৩:৩২- যদ্বে তারা দ্বব্েুখতা অব্লম্বন কমর, তাহমল আল্লাহ্ কামফরদ্বে মক 
োলব্ামসন না| 
 

417. ৩:৫৬- তামেরমক আদ্বে কদ্বঠন োদ্বস্ত গেমব্া েুদ্বনয়ামত এব্ং আমখরামত - তামের 
গকান সাহাযযকারী গনই| 
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418. ৩:৭৭- ব্স্তুত: তামের জনয রময়মে যন্ত্রণাোয়ক আযাব্|   
 

419. ৩:৮৭- এেন গলামকর োদ্বস্ত হমলা আল্লাহ্, গফমরেতা ণ এব্ং োনুষ সকমলরই 
অদ্বেসম্পাত| 
 

420. ৩:১০৫-- তামের জমনয রময়মে েয়ঙ্কর আযাব্| 
 

421. ৩:১১২- তামের ওপর লাঞ্ছনা িাদ্বপময় গেয়া হময়মে| আর ওরা উপাজমন কমরমে 
আল্লাহর  যব্| ওমের উপর িাপামনা হময়মে  লগ্রহতা|  
 

422. ৩:১৩১- গতােরা গস আগুন গথমক গব্াঁমি থাক, যা কামফরমের জনয প্রস্তুত করা 
হময়মে| 
 

423. ৩:১৪১-- আল্লাহ্ ঈোনোরমেরমক পাক-সাফ করমত িান এব্ং কামফরমেরমক 
ধ্ব্ংস কমর দ্বেমত িান| 
 

424. ৩:১৫১-  খুব্ েীঘ্রই আদ্বে কামফরমের েমন েীদ্বতর সঞ্চার করমব্া| কারণ, ওরা 
আল্লাহ্ সামথ অংেীোর সাব্যস্ত কমর গয সম্পমকম গকান সনে অব্তীণম করা হয়দ্বন| আর 
ওমের দ্বঠকানা হমলা গোযমখর আগুন| ব্স্তুত: জামলেমের দ্বঠকানা অতযন্ত দ্বনকৃষ্ট| 
 

425. ৩:১৬২- ব্স্তুত: তার দ্বঠকানা হল গোযখ| আর তা কতইনা দ্বনকৃষ্ট অব্স্খান! 
 

426. ৩:১৭৬- ব্স্তুত: তামের জমনয রময়মে েহা োদ্বস্ত| 
 

427. ৩:১৭৭- আর তামের জনয রময়মে গব্েনাোয়ক োদ্বস্ত| 
 

428. ৩:১৯২- গহ আোমের পালনকতমা!  দ্বনশ্চয় তুদ্বে যামক গোযমখ দ্বনমক্ষপ করমল 
তামক সব্সেময় অপোদ্বনত করমল; আর জামলেমের জমনয গতা সাহাযযকারী গনই|  
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429.  ৩:১৯৭- এরপর তামের দ্বঠকানা হমব্ গোযখ| আর গসদ্বি হমলা অদ্বত দ্বনকৃষ্ট 
অব্স্খান| 
 

430.  ৫:৩৭- তারা গোযমখর আগুন গথমক গব্র হময় আসমত িাইমব্ দ্বকন্তু তা গথমক 
গব্র হমত পারমব্ না| তারা দ্বিরস্খায়ী োদ্বস্ত গো  করমব্| 
 

431. ৪:১৮- আদ্বে তামের জনয যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত প্রস্তুত কমর গরমখদ্বে| 
 

432. ৪:১২১ - তামের ব্াসস্খান জাহান্নাে| তারা গসখান গথমক গকাথাও পালাব্ার জায় া 
পামব্ না| 
 

433. ৪:৫৫- ব্স্তুত: (তামের জনয) গোযমখর দ্বেখাদ্বয়ত আগুনই যমথষ্ট| 
 

434. ৪:৫৬- আদ্বে তামেরমক আগুমন দ্বনমক্ষপ করব্| তামের িােড়াগুমলা যখন জ্বমল-
পুমড় যামব্, তখন আব্ার আদ্বে তা পালমি গেব্ অনয িােড়া দ্বেময়, যামত তারা আযাব্ 
আস্বােন করমত থামক|  
 

>>>ব্ীেৎসতার িূড়ান্ত! েুহাম্মেমক ও তাাঁর ব্াণীমক (কুরান) অস্বীকার করার অপরাধ্ 
এব্ং সীোব্দ্ধ পামপর োদ্বস্ত "অসীে- অনন্ত" নরক ব্াস দ্বক নযাযয দ্বব্িার?  
 

435. ৪:৮৪- আর আল্লাহ্ েদ্বি-সােমথমর দ্বেক দ্বেময় অতযন্ত কমঠার এব্ং কদ্বঠন 
োদ্বস্তোতা| 
 

436-438. ৫৭:১৩-১৫- গযদ্বেন কপি দ্বব্শ্বাসী পুরুষ ও কপি দ্বব্শ্বাদ্বসনী নারীরা 
েুদ্বেনমেরমক ব্লমব্ঃ গতােরা আোমের জমনয অমপক্ষা কর, আেরাও দ্বকেু আমলা দ্বনব্ 
গতাোমের গজযাদ্বত গথমক। ব্লা হমব্ঃ গতােরা দ্বপেমন দ্বফমর যাও ও আমলার গখাাঁজ কর। 
অতঃপর উেয় েমলর োেখামন খাড়া করা হমব্ একদ্বি প্রািীর, যার একদ্বি েরজা হমব্। 
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তার অেযন্তমর থাকমব্ রহেত এব্ং ব্াইমর থাকমব্ আযাব্। তারা েুদ্বেনমেরমক গডমক 
ব্লমব্ঃ আেরা দ্বক গতাোমের সামথ দ্বেলাে না? তারা ব্লমব্ঃ হযাাঁ দ্বকন্তু গতােরা দ্বনমজরাই 
দ্বনমজমেরমক দ্বব্পেগ্রস্ত কমরে। প্রতীক্ষা কমরে, সমন্দহ গপাষণ কমরে এব্ং অলীক 
আোর গপেমন দ্বব্ভ্রান্ত হময়ে, অব্মেমষ আল্লাহর আমেে গপৌঁমেমে। এই সব্ই 
গতাোমেরমক আল্লাহ সম্পমকম প্রতাদ্বরত কমরমে।- অতএব্, আজ গতাোমের কাে গথমক 
গকান েুদ্বিপন গ্রহণ করা হমব্ না। এব্ং কামফরমের কাে গথমকও নয়। গতাোমের 
সব্ার আব্াস্থল জাহান্নাে। গসিাই গতাোমের সেী। কতই না দ্বনকৃষ্ট এই প্রতযাব্তমন 
স্থল।   
  
439. ৬৪:১০- আর যারা কামফর এব্ং আোর আয়াতসেূহমক দ্বেথযা ব্মল, তারাই 
জাহান্নামের অদ্বধ্ব্াসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকমব্। কতই না েন্দ প্রতযাব্তমনস্থল 
এিা।   
  
440. ২:২৪- -- গস গোযমখর আগুন গথমক রক্ষা পাওয়ার গিষ্টা কর, যার জ্বালানী হমব্ 
োনুষ ও পাথর| যা প্রস্তুত করা হময়মে কামফরমের জনয 
 

441.  ৪:১৬০- ব্স্তুত: ইহুেীমের জনয আদ্বে হারাে কমর দ্বেময়দ্বে ব্হু পূত-পদ্বব্ত্র ব্স্তু যা 
তামের জনয হালাল দ্বেল-তামের পামপর কারমণ এব্ং আল্লাহ্র পমথ অদ্বধ্ক পদ্বরোমণ 
ব্াধ্া োমনর েরুন| 
 

442. ৪:১৪৫- দ্বন:সমন্দমহ েুনামফকরা রময়মে গোযমখর সব্মদ্বনম্ন স্তমর| আর গতােরা 
তামের জনয গকান সাহাযযকারী কখনও পামব্ না| 
 

443. ৫:১৩- যারা ব্মল: আেরা নাোরা, আদ্বে তামের কাে গথমকও তামের অেীকার 
দ্বনময়দ্বেলাে| অত:পর তারাও গয উপমেে প্রাপ্ত হময়দ্বেল, তা গথমক উপকার লাে করা 
েুমল গ ল| অত:পর আদ্বে গকয়ােত পযমন্ত তামের েমধ্য পারস্পদ্বরক েত্রুতা ও দ্বব্মিষ 
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সঞ্চাদ্বরত কমর দ্বেময়দ্বে| অব্মেমষ আল্লাহ্ তামেরমক তামের কৃতকেম সম্পমকম অব্দ্বহত 
করমব্ন| 
 

444.  ৫:৩৬- যারা কামফর, --| তামের জমনয যন্ত্রনাোয়ক োদ্বস্ত রময়মে| 
 

445. ৪:১৬৯- তামের জনয রময়মে জাহান্নামের পথ| গসখামন তারা ব্াস করমব্ 
অনন্তকাল|  
 

446. ৪:১৭৩- দ্বতদ্বন তামেরমক গেমব্ন গব্েনাোয়ক আযাব্| আল্লাহমক োড়া তারা গকান 
সাহাযযকারী ও সেথমক পামব্ না| 
 

447.  ৫:২- আল্লাহমক েয় কর| দ্বনশ্চয় আল্লাহ্ তা’আলা কমঠার োদ্বস্তোতা| 
 

448.  ৫:১০- যারা অদ্বব্শ্বাস কমর এব্ং আোর দ্বনেেমনাব্লীমক দ্বেথযা ব্মল, তার গোযখী  
 

449.  ৫:৮৬- যারা কামফর হময়মে এব্ং আোর দ্বনেেমনাব্লীমক দ্বেথযা ব্মলমে, তারাই 
গোযখী| 
 

450-451. ৫:২৫-২৬- েূসা ব্লল: গহ আোর পালনকতমা, আদ্বে শুধু্ দ্বনমজর উপর ও 
দ্বনমজর োইময়র উপর ক্ষেতা রাদ্বখ| অতএব্, আপদ্বন আোমের েমধ্য ও এ অব্াধ্য 
সম্প্রোময়র েমধ্য সম্পকমমচ্ছে করুন| ব্লমলন: এ গেে িদ্বল্লে ব্ের পযমন্ত তামের জমনয 
হারাে করা হল| তারা েুপৃমষ্ঠ উেভ্রান্ত হময় দ্বফরমব্| অতএব্, আপদ্বন অব্াধ্য সম্প্রোময়র 
জমনয েু:খ করমব্ন না| 
 

452.  ৮:৩৬- আর যারা কামফর তামেরমক গোযমখর দ্বেমক তাদ্বড়ময় দ্বনময় যাওয়া হমব্|    
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453.  ৮:৫০- আর যদ্বে তুদ্বে গেখ, যখন গফমরেতারা কামফরমের জান কব্জ কমর; 
প্রহার কমর, তামের েুমখ এব্ং তামের পশ্চােমেমে আর ব্মল, জ্বলন্ত আযামব্র স্বাে 
গ্রহণ কর|   
 

454.  ৮:৫২- গসজনয আল্লাহ্ তা’আলা তামের পাকড়াও কমরমেন তামেরই পামপর 
েরুন| দ্বন:সমন্দমহ আল্লাহ্ েহােদ্বিোলী, কদ্বঠন োদ্বস্তোতা|  
   
455.  ৮:৫৪- অত:পর আদ্বে তামেরমক ধ্বংস কমর দ্বেময়দ্বে তামের পামপর েরুন এব্ং 
ডুদ্বব্ময় গেমরদ্বে গফরাউমনর ব্ংেধ্রমেরমক| ব্স্তুত: এরা সব্াই দ্বেল যামলে|    
 

456.  ২:৩৯- তারাই হমব্ জাহান্নােব্াসী; অন্তকাল গসখামন থাকমব্| 
 

457.  ২: ৪১- আোর (আযাব্) গথমক ব্াাঁি| 
 

458.  ৫:৮০- আপদ্বন তামের অমনকমক গেখমব্ন, কামফরমের সামথ ব্নু্ধত্ব কমর| তারা 
দ্বনমজমের জনয যা পাদ্বঠময়মে তা অব্েযই েন্দ| তা এই গয, তামের প্রদ্বত আল্লাহ 
গক্রাধ্াদ্বেত হময়মেন এব্ং তারা দ্বিরকাল আযামব্ থাকমব্| 
 

459. ৫:১৭- দ্বনশ্চয় তারা কামফর, যারা ব্মল, েসীহ ইব্মন েদ্বরয়েই আল্লাহ্|  
 

460. ৯:৩০- ইহুেীরা ব্মল ওযাইর আল্লাহর পুত্র এব্ং নাসারারা ব্মল ‘েসীহ আল্লাহর 
পুত্র’। এ হমচ্ছ তামের েুমখর কথা। এরা পূব্মব্তমী কামফরমের েত কথা ব্মল। আল্লাহ 
এমের ধ্বংস করুন, এরা গকান উটা পমথ িমল যামচ্ছ।    
 

>>> "তথাকদ্বথত" েডামরি (ইসলামে গকান গকােলপন্থী, েধ্যপন্থী ব্া উগ্রপন্থী 
গশ্রণীদ্বব্ো  গনই, ইসলাে একদ্বিই আর তা হমলা েুহাম্মমের ইসলাে) ইসলােী পদ্বণ্ডতরা, 
দ্বব্মেষ কমর যারা উন্নত দ্বব্মশ্ব অদ্বেব্াসী হময়মেন এব্ং এখমনা সংখযাল ু অব্স্থায় 
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আমেন,  দ্বিষ্টান দ্বকংব্া ইহুদ্বেমের সামথ আলাপ, ব্িৃতা ও দ্বব্তমকমর সেয় অথব্া তামের 
উমেমে পদ্বত্রকায় প্রব্ন্ধ গলখার সেয় "ইসলাে গয দ্বিষ্টান এব্ং ইহুদ্বেমের প্রদ্বত 
সহনেীল" তা প্রোমণর জনয গ াষণা গেন গয, ইসলাে তামের নব্ী যীশু ও েুসামক 
স্বীকার কমর দ্বনময়মে।  
আর তা প্রোণ করমত তাাঁরা কুরামনর গয ব্াণীদ্বি সব্মাদ্বধ্ক উদৃ্ধত কমরন তা হমলা 
(৫:৪৮), "আদ্বে আপনার প্রদ্বত অব্তীণম কমরদ্বে সতয গ্রন্থ, যা পূব্মব্তী গ্রন্থ সেূমহর 
সতযায়নকারী এব্ং গসগুমলার দ্বব্ষয় ব্স্তুর রক্ষণামব্ক্ষণকারী।" [দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা 
২২তে পমব্ম করা হময়মে।] দ্বকন্তু তারা  ুণাক্ষমরও কুরামনর উপমরর েুদ্বি আয়াত (৫:১৭ 
ও ৯:৩০), যা দ্বিষ্টান ও ইহুেী ধ্মেমর অন্তদ্বনমদ্বহত েূল দ্বব্শ্বাস কখমনাই প্রকাে কমরন 
না। েুহাম্মে তাাঁমের ধ্েমমক শুধু্ গয স্বীকারই কমরন না, তাইই নয়, দ্বতদ্বন তামেরমক 
অদ্বেোপ দ্বেমচ্ছন "আল্লাহ এমের ধ্বংস করুন"!   
 

461. ২৪:৫৭- গতােরা কামফরমেরমক পৃদ্বথব্ীমত পরাক্রেোলী েমন কমরা না। তামের 
দ্বঠকানা অদ্বে। কতই না দ্বনকৃষ্ট এই প্রতযাব্তমনস্থল।   
 

462. ৩৩:৮- সতযব্ােীমেরমক তামের সতযব্াদ্বেতা সম্পমকম দ্বজজ্ঞাসা করার জনয। দ্বতদ্বন 
কামফরমের জনয যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত প্রস্তুত গরমখমেন। 
    
463. ৩৩:১৬- ব্লুন! গতােরা যদ্বে েৃতুয অথব্া হতযা গথমক পলায়ন কর, তমব্ এ 
পলায়ন গতাোমের কামজ আসমব্ না। তখন গতাোমেরমক সাোনযই গো  করমত গেয়া 
হমব্।   
  
464. ৩৩:১৭- ব্লুন! গক গতাোমেরমক আল্লাহ গথমক রক্ষা করমব্ যদ্বে দ্বতদ্বন গতাোমের 
অেেল ইচ্ছা কমরন অথব্া গতাোমের প্রদ্বত অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত 
দ্বনমজমের গকান অদ্বেোব্ক ও সাহাযযোতা পামব্ না।    
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465. ৪৭:১- যারা কুফরী কমর এব্ং আল্লাহর পমথ ব্াধ্া সৃদ্বষ্ট কমর, আল্লাহ তামের 
সকল কেম ব্যথম কমর গেন। 
    
466-467. ৪৭:৯-১০- এিা এজমনয গয, আল্লাহ যা নাদ্বযল কমরমেন, তারা তা পেন্দ 
কমর না। অতএব্, আল্লাহ তামের কেম ব্যথম কমর দ্বেমব্ন। তারা দ্বক পৃদ্বথব্ীমত ভ্রেণ 
কমরদ্বন অতঃপর গেমখদ্বন গয, তামের পূব্মব্তমীমের পদ্বরণাে দ্বক হময়মে? আল্লাহ 
তামেরমক ধ্বংস কমর দ্বেময়মেন এব্ং কামফরমের অব্স্থা এরূপই হমব্।  
   
468. ৪৭:১৫- পরমহয ারমেরমক গয জান্নামতর ওয়াো গেয়া হময়মে, তার অব্স্থা 
দ্বনম্নরূপঃ তামত আমে পাদ্বনর নহর, দ্বনেমল েুমধ্র নহর যারা স্বাে অপদ্বরব্তমনীয়, 
পানকারীমের জমনয সুস্বােু েরামব্র নহর এব্ং পদ্বরমোদ্বধ্ত েধু্র নহর। তথায় তামের 
জমনয আমে রকোদ্বর ফল-েূল ও তামের পালনকতমার ক্ষো। পরমহয াররা দ্বক তামের 
সোন, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকমব্ এব্ং যামেরমক পান করমত গেয়া হমব্ ফুিন্ত 
পাদ্বন অতঃপর তা তামের নাদ্বড়েূাঁদ্বড় দ্বেন্ন দ্বব্দ্বচ্ছন্ন কমর গেমব্? 
 

469.  ৪৭:৩২- দ্বনশ্চয় যারা কামফর এব্ং আল্লাহর পথ গথমক োনুষমক দ্বফদ্বরময় রামখ 
এব্ং দ্বনমজমের জমনয সৎপথ ব্যি হওয়ার পর রসূমলর (সঃ) দ্বব্মরাদ্বধ্তা কমর, তারা 
আল্লাহর গকানই ক্ষদ্বত করমত পারমব্ না এব্ং দ্বতদ্বন ব্যথম কমর দ্বেমব্ন তামের 
কেমসেূহমক।  
 

470.  ৪৭:৩৪- দ্বনশ্চয় যারা কামফর এব্ং আল্লাহর পথ গথমক োনুষমক দ্বফদ্বরময় রামখ, 
অতঃপর কামফর অব্স্থায় োরা যায়, আল্লাহ কখনই তামেরমক ক্ষো করমব্ন না।  
   
471. ২২:৪৫- আদ্বে কত জনপে ধ্বংস কমরদ্বে এেতাব্স্থায় গয, তারা দ্বেল গ ানাহ ার। 
এই সব্ জনপে এখন ধ্বংসস্তুমপ পদ্বরণত হময়মে এব্ং কত কূপ পদ্বরতযি হময়মে ও 
কত সুেৃঢ় প্রাসাে ধ্বংস হময়মে।   
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472.  ২:২০- যদ্বে আল্লাহ্ ইচ্ছা কমরন, তাহমল তামের শ্রব্ণেদ্বি ও েৃদ্বষ্টেদ্বি দ্বেদ্বনময় 
দ্বনমত পামরন. 
 

473.  ৯:৬৮- ওয়াো কমরমেন আল্লাহ, েুনামফক পুরুষ ও েুনামফক নারীমের এব্ং 
কামফরমের জমনয গোযমখর আগুমনর-তামত পমড় থাকমব্ সব্মো। গসিাই তামের জমনয 
যমথষ্ট। আর আল্লাহ তামের প্রদ্বত অদ্বেসম্পাত কমরমেন এব্ং তামের জমনয রময়মে 
স্থায়ী আযাব্।  
 

474.  ৯:৭০- তামের সংব্াে দ্বক এমের কামন এমস গপৌঁোয়দ্বন, যারা দ্বেল তামের পূমব্ম; 
নূমহর আ’গের ও সােুমের সম্প্রোয় এব্ং ইব্রাহীমের সম্প্রোময়র এব্ং 
োেইয়ানব্াসীমের? এব্ং গসসব্ জনপমের গযগুমলামক উমট গেয়া হময়দ্বেল?  তামের 
কামে এমসদ্বেমলন তামের নব্ী পদ্বরষ্কার দ্বনমেমে দ্বনময়।  
 

475. ৯:৮২- অতএব্, তারা সাোনয গহমস দ্বনক এব্ং তারা তামের কৃতকমেমর ব্েলামত 
অমনক গব্েী কাাঁেমব্। 
  
476. ২:৫৪- এখন তওব্া কর স্বীয় স্রষ্টার প্রদ্বত এব্ং দ্বনজ দ্বনজ প্রাণ দ্বব্সজমন োও| 
 

477-478. ২২:৮-৯– কতক োনুষ জ্ঞান; প্রোণ ও উজ্জ্বল দ্বকতাব্ োড়াই আল্লাহ সম্পমকম 
দ্বব্তকম কমর।- গস পাশ্বম পদ্বরব্তমন কমর দ্বব্তকম কমর, যামত আল্লাহর পথ গথমক দ্বব্ভ্রান্ত 
কমর গেয়। তার জমনয েুদ্বনয়ামত লাঞ্ছনা আমে এব্ং গকয়ােমতর দ্বেন আদ্বে তামক েহন-
যন্ত্রণা আস্বােন করাব্।  
  
479. ২২:২৫- যারা কুফর কমর ও আল্লাহর পমথ ব্াধ্া সৃদ্বষ্ট কমর এব্ং গসই েসদ্বজমে 
হারাে গথমক ব্াধ্া গেয়, যামক আদ্বে প্রস্তুত কমরদ্বে স্থানীয় ও ব্দ্বহরা ত সকল োনুমষর 
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জমনয সেোমব্ এব্ং গয েসদ্বজমে হারামে অনযায়োমব্ গকান ধ্েমমদ্রাহী কাজ করার 
ইিো কমর, আদ্বে তামেরমক যন্ত্রানাোয়ক োদ্বস্ত আস্বােন করাব্। 
   
480-483. ৫৫:৪১-৪৪- অপরাধ্ীমের পদ্বরিয় পাওয়া যামব্ তামের গিহারা গথমক; 
অতঃপর তামের কপামলর িুল ও পা ধ্মর গিমন গনয়া হমব্। অতএব্, গতােরা উেময় 
গতাোমের পালনকতমার গকান গকান অব্োনমক অস্বীকার করমব্? এিাই জাহান্নাে, যামক 
অপরাধ্ীরা দ্বেথযা ব্লত। তারা জাহান্নামের অদ্বে ও ফুিন্ত পাদ্বনর োেখামন প্রেদ্বক্ষণ 
করমব্। 
 

484. ২:৪৮- তারা গকান রকে সাহাযযও পামব্ না 
 

385. ২: ৫৫- - ব্স্তুত: গতাোদ্বে মক পাকড়াও করল দ্বব্েুযৎ| অথি গতােরা তা প্রতযক্ষ 
করদ্বেমল| 
 

486-489. ২২:১৯-২২ - এই েুই ব্ােী দ্বব্ব্ােী, তারা তামের পালনকতমা সম্পমকম দ্বব্তকম 
কমর। অতএব্ যারা কামফর, তামের জমনয আগুমনর গপাোক ততরী করা হময়মে। 
তামের োথার উপর ফুিন্ত পাদ্বন গঢমল গেয়া হমব্। ফমল তামের গপমি যা আমে, তা 
এব্ং িেম  মল গব্র হময় যামব্।--তামের জমনয আমে গলাহার হাতুদ্বড়। তারা যখনই 
যন্ত্রনায় অদ্বতষ্ঠ হময় জাহান্নাে গথমক গব্র হমত িাইমব্, তখনই তামেরমক তামত দ্বফদ্বরময় 
গেয়া হমব্। ব্লা হমব্ঃ েহন োদ্বস্ত আস্বােন কর। 
 

>>>> কী ব্ীেৎস ব্ণমনা। জ মতর দ্বনকৃষ্টতে সাইমকাপযাথও এেন নৃেংসতায় লজ্জা 
পামব্! গকান 'সসীে" অপরামধ্র োদ্বস্ত "অসীে" হমল তা কখমনাই সেয ব্া গযৌদ্বিক 
হমত পামর না।  

  
অদ্বব্শ্বাসীমেরমক অসম্মান, গোষামরাপ ও তাদ্বচ্ছলয 
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490.  ২:২০৪- আর এেন দ্বকেু গলাক রমযমে যামের পাদ্বথমব্ জীব্মনর কথাব্াতমা গতাোমক 
িেৎকৃত করমব্| আর তারা সাক্ষয স্খাপন কমর আল্লামকক দ্বনমজর েমনর কথার ব্যাপামর| 
প্রকৃতপমক্ষ তারা কদ্বঠন ে ড়ামি গলাক| 
 

491.  ২:১৪- আর তারা যখন ঈোনোরমের সামথ দ্বেমে, তখন ব্মল, আেরা ঈোন 
এমনদ্বে| আব্ার যখন তামের েয়তানমের সামথ একামন্ত সাক্ষাৎ কমর, তখন ব্মল, 
আেরা গতাোমের সামথ রময়দ্বে| আেরা গতা (েুসলোনমের সামথ) উপহাস কদ্বর োত্রা| 
 

492.  ৪:৬১ - আর যখন আপদ্বন তামেরমক ব্লমব্ন, আল্লাহ্র দ্বনমেমমের দ্বেমক এমসা-যা 
দ্বতদ্বন রসূমলর প্রদ্বত নাদ্বযল কমরমেন, তখন আপদ্বন েুনামফকদ্বে মক গেখমব্ন, ওরা 
আপনার কাে গথমক সমূ্পণম োমব্ সমর যামচ্ছ| 
 

493.  ৪:১০১ - যখন গতােরা গকান গেে সফর কর, তখন নাোময দ্বকেুিা হ্রাস করমল 
গতাোমের গকান গ ানাহ গনই, যদ্বে গতােরা আেঙ্কা কর গয, কামফররা গতাোমেরমক 
উিযি করমব্| দ্বনশ্চয় কামফররা গতাোমের প্রকােয েত্রু| 
 

494-495. ২:১৭০-১৭১- আর যখন তামেরমক গকউ ব্মল গয, গস হুকুমেরই আনু তয 
কর যা আল্লাহ্ তা’আলা নাদ্বযল কমরমেন, তখন তারা ব্মল কখমনা না, আেরা গতা গস 
দ্বব্ষময়রই অনুসরণ করব্| যামত আেরা আোমের ব্াপ-োোমেরমক গেমখদ্বে| যদ্বে ও 
তামের ব্াপ োোরা দ্বকেুই জানমতা না, জানমতা না সরল পথও| -ব্স্তুত: এমহন 
কামফরমের উোহরণ এেন, গযন গকউ এেন গকান জীব্মক আহব্ান করমে যা গকান 
দ্বকেুই গোমন না, হাাঁক-ডাক আর দ্বিৎকার োড়া ব্দ্বধ্র েুক, এব্ং অন্ধ| সুতরাং তারা 
দ্বকেুই গব্ামে না| 
 

>>>> পৃদ্বথব্ীর প্রায় সব্ ধ্েমানুসারীই তাাঁমের দ্বনজ দ্বনজ ব্াপ-োোমের ধ্েমমকই 'সতয' 
ব্মল দ্বব্শ্বাস কমরন ও পালন কমরন। ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরাও এর ব্যদ্বতক্রে 
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নন। অদ্বব্শ্বাসীমের এই যুদ্বি অকািয ও ব্াস্তব্।  ইদ্বতহাস সাক্ষয গেয়, কুরাইেরা “তামের 
ধ্েমরক্ষার” খাদ্বতমরই েুহাম্মমের দ্বব্রুমদ্ধ প্রদ্বতমরাধ্  মড় তুমলদ্বেমলন, যখন েুহাম্মে 
তামের “পুজনীয় গেব্-গেব্ীমের তাদ্বচ্ছলয’ এব্ং তামের পূব্মপুরুষমের অসম্মান করা 
শুরু কমরদ্বেমলন। এ দ্বব্ষময় দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া “আইয়ামে জামহদ্বলয়াত এব্ং 
দ্বহজরত-পমব্ম।   
 

496.  ২:২৫৪ - গহ ঈোনোর ণ! আদ্বে গতাোমেরমক গয রুযী দ্বেময়দ্বে, গসদ্বেন আসার 
পূমব্মই গতােরা তা গথমক ব্যয় কর, যামত না আমে গব্িা-গকনা, না আমে সুপাদ্বরে দ্বকংব্া 
ব্নু্ধত্ব| আর কামফররাই হমলা প্রকৃত যামলে| 
 

497. ৩:৯৪ - অত:পর আল্লাহ্ প্রদ্বত যারা দ্বেথযা আমরাপ কমরমে, তারাই যামলে 
সীোলং নকারী| 
 

498. ৯:২৮- গহ ঈোনোর ণ! েুেদ্বরকরা (Polytheist) গতা অপদ্বব্ত্র। সুতরাং এ 
ব্েমরর পর তারা গযন েসদ্বজেুল-হারামের দ্বনকি না আমস। আর যদ্বে গতােরা োদ্বরমদ্রর 
আেংকা কর, তমব্ আল্লাহ িাইমল দ্বনজ করুনায় েদ্বব্ষযমত গতাোমের অোব্েুি কমর 
গেমব্ন। দ্বনঃসমন্দমহ আল্লাহ সব্মজ্ঞ, প্রজ্ঞােয়।   
 

499.  ৯:৪৭- যদ্বে গতাোমের সামথ তারা গব্র হত, তমব্ গতাোমের অদ্বনষ্ট োড়া আর 
দ্বকেু বৃ্দ্বদ্ধ করমতা না, আর অশ্ব েুিামতা গতাোমের েমধ্য দ্বব্মেে সৃদ্বষ্টর উমেমে। আর 
গতাোমের োমে রময়মে তামের গুপ্তির। ব্স্তুতঃ আল্লাহ যাদ্বলেমের োলোমব্ই জামনন।  
   
500.  ৯:৮৪ - আর তামের েধ্য গথমক কামরা েৃতুয হমল তার উপর কখনও নাোয 
পড়মব্ন না এব্ং তার কব্মর োাঁড়ামব্ন না। তারা গতা আল্লাহর প্রদ্বত অস্বীকৃদ্বত জ্ঞাপন 
কমরমে এব্ং রসূমলর প্রদ্বতও। ব্স্তুতঃ তারা না ফরোন অব্স্থায় েৃতুয ব্রণ কমরমে।    
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501.  ৯:১২৭- আর যখনই গকান সূরা অব্তীণম হয়, তখন তারা এমক অমনযর দ্বেমক 
তাকায় গয, গকান েুসলোন গতাোমের গেখমে দ্বক-না-অতঃপর সমর পমড়। আল্লাহ 
ওমের অন্তরমক সতয দ্বব্েুখ কমর দ্বেময়মেন! দ্বনশ্চয়ই তারা দ্বনমব্মাধ্ সম্প্রোয়।  
   
502. ২২:৭১- তারা আল্লাহর পদ্বরব্মতম এেন দ্বকেুর পূজা কমর, যার গকান সনে নাদ্বযল 
করা হয়দ্বন এব্ং গস সম্পমকম তামের গকান জ্ঞান গনই। ব্স্তুতঃ জামলেমের গকান 
সাহাযযকারী গনই। 
   
503.  ৫:৫৯- ব্লুন: গহ আহমল দ্বকতাব্ ণ, আোমের সামথ গতাোমের এোড়া দ্বক 
েত্রুতা গয, আেরা দ্বব্শ্বাস স্খাপন কমরদ্বে আল্লাহ্র প্রদ্বত, আোমের উপর অব্তীণম গ্রমন্থর 
প্রদ্বত এব্ং পূমব্ম অব্তীণম গ্রমন্থর প্রদ্বত| আর গতাোমের অদ্বধ্কাংেই নাফরোন| 
 

504.  ৫:৬০- ব্লুন: আদ্বে গতাোমেরমক ব্দ্বল, তামের েমধ্য কার েন্দ প্রদ্বতফল রময়মে 
আল্লাহ্র কামে? যামের প্রদ্বত আল্লাহ্ অদ্বেসম্পাত কমরমেন, যামের প্রদ্বত দ্বতদ্বন গক্রাধ্াদ্বম্বত 
হময়মেন, যামের কতকমক ব্ানর ও শুকমর রূপান্তদ্বরত কমর দ্বেময়মেন এব্ং যারা 
েয়তামনর আরাধ্না কমরমে, তারাই েযমাোর দ্বেক দ্বেময় দ্বনকৃষ্টতর এব্ং সতযপথ গথমকও 
অমনক েূমর| 
 

505.  ৫:৮২- আপদ্বন সব্ োনুমষর িাইমত েুসলোনমের অদ্বধ্ক েত্রু ইহুেী ও 
েুেমরকমেরমক পামব্ন এব্ং আপদ্বন সব্ার িাইমত েুসলোনমের সামথ ব্নু্ধমত্ব অদ্বধ্ক 
দ্বনকিব্তমী তামেরমক পামব্ন, যারা দ্বনমজমেরমক িীষ্টান ব্মল| এর কারণ এই গয, 
িীষ্টানমের েমধ্য আমলে রময়মে, েরমব্ে রময়মে এব্ং তারা অহঙ্কার কমর না| 
 

506. ৫:১০৩- আল্লাহ্ ‘ব্দ্বহরা’ ‘সাময়ব্া’ ওসীলা’ এব্ং ‘হােী’ গক েরীয়তদ্বসদ্ধ কমরনদ্বন| 
দ্বকন্তু যারা কামফর, তারা আল্লাহ্র উপর দ্বেথযা অপব্াে আমরাপ কমর| তামের 
অদ্বধ্কাংমেরই দ্বব্মব্ক বু্দ্বদ্ধ গনই| 
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507.  ৮:৩৫- আর কা’ব্ার দ্বনকি তামের নাোয ব্লমত দ্বেস গেয়া আর তাদ্বল ব্াজামনা 
োড়া অনয গকান দ্বকেুই দ্বেল না| অতএব্, এব্ার দ্বনমজমের কৃত কুফরীর আযামব্র স্বাে 
গ্রহণ কর|    
 

508.  ৮:৫৫- সেস্ত জীমব্র োমে আল্লাহর দ্বনকি তারাই সব্মিময় দ্বনকৃষ্ট, যারা 
অস্বীকারকারী হময়মে অত:পর আর ঈোন আমনদ্বন|    
 

509.  ৯:৮- -- তারা গতাোমের উপর জয়ী হমল গতাোমের আেীয়তার ও অেীকামরর 
গকান েযমাো গেমব্ না। তারা েুমখ গতাোমের সন্তুষ্ট কমর, দ্বকন্তু তামের অন্তরসেূহ তা 
অস্বীকার কমর, আর তামের অদ্বধ্কাংে প্রদ্বতশ্রুদ্বত েেকারী।  
  

510.  ৯:১০- তারা েযমাো গেয় না গকান েুসলোমনর গক্ষমত্র আেীয়তার, আর না 
অেীকামরর। আর তারাই সীোলং নকারী।  
 

511- 519. ৫৯:১১-১৯- আপদ্বন দ্বক েুনাদ্বফকমেরমক গেমখন দ্বন? তারা তামের 
দ্বকতাব্ধ্ারী কামফর োইমেরমক ব্মলঃ গতােরা যদ্বে ব্দ্বহসৃ্কত হও, তমব্ আেরা অব্েযই 
গতাোমের সামথ গেে গথমক গব্র হময় যাব্ এব্ং গতাোমের ব্যাপামর আেরা কখনও 
কারও কথা োনব্ না। আর যদ্বে গতােরা আক্রান্ত হও, তমব্ আেরা অব্েযই 
গতাোমেরমক সাহাযয করব্। আল্লাহ তা’আলা সাক্ষয গেন গয, ওরা দ্বনশ্চয়ই দ্বেথযাব্ােী। 
যদ্বে তারা ব্দ্বহসৃ্কত হয়, তমব্ েুনাদ্বফকরা তামের সামথ গেেতযা  করমব্ না আর যদ্বে 
তারা আক্রান্ত হয়, তমব্ তারা তামেরমক সাহাযয করমব্ না। যদ্বে তামেরমক সাহাযয 
কমর, তমব্ অব্েযই পৃষ্ঠপ্রেেমন কমর পলায়ন করমব্। এরপর কামফররা গকান সাহাযয 
পামব্ না।- দ্বনশ্চয় গতােরা তামের অন্তমর আল্লাহ তা’আলা অমপক্ষা অদ্বধ্কতর েয়াব্হ। 
এিা এ কারমণ গয, তারা এক দ্বনমব্মাধ্ সম্প্রোয়। - তারা সং ব্দ্ধোমব্ও গতাোমের 
দ্বব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করমত পারমব্ না। তারা যুদ্ধ করমব্ গকব্ল সুরদ্বক্ষত জনপমে অথব্া েু ম 
প্রািীমরর আড়াল গথমক। তামের পারস্পদ্বরক যুদ্ধই প্রিে হময় থামক। আপদ্বন তামেরমক 
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ঐকযব্দ্ধ েমন করমব্ন; দ্বকন্তু তামের অন্তর েতধ্াদ্বব্দ্বচ্ছন্ন। এিা এ কারমণ গয, তারা 
এক কােজ্ঞানহীণ সম্প্রোয়।- তারা গসই গলাকমের েত, যারা তামের দ্বনকি অতীমত 
দ্বনমজমের কমেমর োদ্বস্তমো  কমরমে। তামের জমনয রময়মে যন্ত্রণাোয়ক োদ্বস্ত। তারা 
েয়তামনর েত, গয োনুষমক কামফর হমত ব্মল। অতঃপর যখন গস কামফর হয়, তখন 
েয়তান ব্মলঃ গতাোর সামথ আোর গকান সম্পকম গনই। আদ্বে দ্বব্শ্বপালনকতমা আল্লাহ 
তা’আলামক েয় কদ্বর। অতঃপর উেময়র পদ্বরণদ্বত হমব্ এই গয, তারা জাহান্নামে যামব্ 
এব্ং দ্বিরকাল তথায় ব্সব্াস করমব্। এিাই জামলেমের োদ্বস্ত।  
   
520. ২:৯৬- আপদ্বন তামেরমক জীব্মনর প্রদ্বত সব্ার িাইমত, এেনদ্বক েুেদ্বরকমের 
িাইমতও অদ্বধ্ক গলােী গেখমব্ন| তামের প্রমতযমক কােনা কমর, গযন হাজার ব্ের আয়ু 
পায়| অথি এরূপ আয়ু প্রাদ্বপ্ত তামেরমক োদ্বস্ত গথমক রক্ষা করমত পারমব্ না| আল্লাহ্ 
গেমখন যা দ্বকেু তারা কমর| 
 

521.  ৪:৩৮ - আর গস সেস্ত গলাক যারা ব্যয় কমর স্বীয় ধ্ন-সম্পে গলাক-গেখামনার 
উমেমে এব্ং যারা আল্লাহ্র উপর ঈোন আমন না, ঈোন আমন না গকয়ােত দ্বেব্মসর 
প্রদ্বত এব্ং েয়তান যার সাথী হয় গস হল দ্বনকৃষ্টতর সাথী|   
 

>>> ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমের সামথ সুর দ্বেদ্বলময় অমনক েুিেনা অদ্বব্শ্বাসীরাও গজমন ব্া না 
গজমন োব্ী কমরন গয, েক্কায় েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকাণ্ড দ্বেল োদ্বন্তদ্বপ্রয়। েদ্বেনায় 
ক্ষেতাধ্র হওয়ার পমরই তাাঁর স্বোমব্র পদ্বরব্তমন হময়দ্বেল, হময়দ্বেমলন আগ্রাসী! এ 
োব্ীর গয আমেৌ গকান দ্বেদ্বি গনই, তা েুহাম্মমের ব্যদ্বি-োনস জীব্নী গ্রমন্থর 
পযমামলািনায় অতযন্ত স্পষ্ট! ক্ষেতাধ্র েুহাম্মমের েদ্বেনার ব্াণী ও কেমকাণ্ড এব্ং অক্ষে 
েুহাম্মমের েক্কার অসংখয অোনদ্বব্ক ব্াণীর পযমামলািনায় আেরা অদ্বত সহমজই বু্েমত 
পাদ্বর গয েুহাম্মে তাাঁর প্রিারণায় প্রদ্বতপমক্ষর দ্বব্রুমদ্ধ সব্মাব্স্থায় দ্বেমলন কমঠার ও 
আগ্রাসী। ইসলামের প্রকােয যাত্রা শুরু হময়মে দ্বনকি আত্মীয় (আবু্ লাহাব্) গক 
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অদ্বেোমপর োধ্যমে (িােে পব্ম)।  প্রদ্বতপমক্ষর দ্বব্রুমদ্ধ ক্ষেতাহীন গকামনা োনুমষর 
যমথচ্ছ হুেদ্বক-োসানী-তাদ্বচ্ছলয ও েীদ্বত প্রেেমমনর োমে েমধ্য দ্বকেু সহনেীলতার 
ব্াণীমক দ্বক তার োদ্বন্তদ্বপ্রয়তার প্রোণ রূমপ আখযাদ্বয়ত করা যায়?  দ্বব্মেষ কমর গসই 
োনুষদ্বি যদ্বে ক্ষেতাধ্র হওয়ার পর প্রদ্বতপক্ষমক কমরন খুন, ব্ন্দী ও োস-োসীমত 
রূপান্তদ্বরত? তাাঁমেরমক ব্সতব্াদ্বড় গথমক কমরন উমচ্ছে? তামের সেস্ত স্থাব্র সম্পদ্বি 
কমরন হস্ত ত এব্ং অস্থাব্র সম্পদ্বি কমরন লুণ্ঠন ও ো াোদ্ব ?   
দ্বব্িামরর োর পাঠকমের উপরই গেমড় দ্বেলাে।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
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২৮: সন্ত্রাসী নব্যাত্রা: নাখলা পূব্মব্তমী অদ্বেযান 
 ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে- এক 

 
 

দ্বব্দ্বেষ্ট আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের েমত, আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েদ্বেনায় 
দ্বহজরত কমরন গসমেম্বর ২৪, ৬২২ সামল (১২ ই রদ্বব্ আল-আউয়াল)। েদ্বেনায় 
ব্দ্বহরা ত েুহাম্মে ও তাাঁরই দ্বনমেমমে েদ্বেনায় দ্বহজরতকারী ব্দ্বহরা ত েক্কাব্াসী 
অনুসারীমের (েুহাদ্বজর) জীদ্বব্কাহীন পরদ্বনেমর িালিুলাহীন গব্কার জীব্ন। তারা দ্বেমলন 
সমূ্পণমোমব্ েদ্বেনা-ব্াসী েুহাম্মে অনুসারীমের (আনসার) স্বল্প আময়র ওপর দ্বনেমরেীল! 
অদ্বনদ্বশ্চত েদ্বব্ষযৎ! এেত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত েলপদ্বত েুহাম্মমের গনতৃমত্ব গজারপূব্মক অপমরর 
সম্পদ্বি লুণ্ঠমনর োধ্যমে পাদ্বথমব্ উপার্জন ও গো -েখমলর "েুহাম্মােী ঐেী ফেুমলার 
েমন্ত্র” েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্রোেময় জদ্বড়ত হময় পমর। প্রথমে রামতর অন্ধকামর 
ব্াদ্বণজয-গফরত কুরাইে কামফলার ওপর অতদ্বকমত হােলা কমর তামের োলাোল লুণ্ঠন 
এব্ং পরব্তমীমত েদ্বেনার ধ্নী ইহুদ্বে গ াত্র এব্ং তাাঁর ব্েযতা অস্বীকারকারী িারপামের 
অনযানয অেুসদ্বলে জনপমের ওপর আক্রেণ িাদ্বলময় তামের সেস্ত সম্পদ্বি েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীরা লুণ্ঠন কমরন। গসই লুদ্বণ্ঠত উপাজমন সােগ্রী েুহাম্মে দ্বনমজ গ্রহণ কমরন 
ও তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য তাাঁরই আদ্বব্ষৃ্কত এক দ্বব্মেষ দ্বনয়মে ো াোদ্ব  কমর গেন। 
ো -ব্ামিায়ারার গসই দ্বব্মেষ দ্বনয়েদ্বি হমলা: 
১) “হােলা-লব্ধ" লুদ্বণ্ঠত উপাজমন সােগ্রী  
৮:৪১– আর এ কথাও গজমন রাখ গয, গকান ব্স্তু-সােগ্রীর েধ্য গথমক যা দ্বকেু গতােরা 
 দ্বনেত দ্বহসামব্ পামব্, তার এক পঞ্চোংে হল আল্লাহর জনয, রসূমলর জনয, তাাঁর 
দ্বনকিাত্মীয়-স্বজমনর জনয এব্ং এতীে-অসহায় ও েুসাদ্বফরমের জনয; --    
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>>> েলপদ্বতর অদ্বধ্কার ব্মল আল্লাহর নব্ীর জনয ব্রাে কৃত দ্বহসযা এক-পঞ্চোংে। 
আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) তাাঁর এই "পাদ্বথমব্ উপাজমনপন্থা”-গক নযাযযতা 
দ্বেময়মেন ঐেী ব্াণীর সহায়তায়! েহানব্ী েুহাম্মে তাাঁর দ্বহসযার এই অংে প্রথমেই গ্রহণ 
কমরন (“সাদ্বফ”), তারপর ব্াদ্বক িার-পঞ্চোংে হােলায় অংেগ্রহণকারী অনযানয 
অনুসারীমের েমধ্য কমরন ব্ণ্টন। লুদ্বণ্ঠত যাব্তীয় সম্পমের এক-পঞ্চোংে নব্ীর জনয 
সংরক্ষণ করা তাাঁর অনুসারীমের জনয অব্েয কতমব্য (৮:৪১), আল্লাহর নব্ীর 
অনুপদ্বস্থদ্বতমত তাাঁর অনুসারীরা “নব্ীর এই অদ্বধ্কার" গক প্রথমেই রামখ সংরদ্বক্ষত। 
তারপর ব্াদ্বক িার-পঞ্চোংে হােলায় অংেগ্রহণকারী অনযানয অনুসারীমের েমধ্য হয় 
ো াোদ্ব । 
২) “দ্বব্না হােলায়” লুদ্বণ্ঠত উপাজমন সােগ্রী [Fai]  
৫৯:৬-৮- আল্লাহ ব্নু-ব্নুযায়মরর কাে গথমক তাাঁর রসূলমক গয ধ্ন-সম্পে দ্বেময়মেন, 
তজ্জমনয গতােরা গ াড়ায় দ্বকংব্া উমি িমড় যুদ্ধ করদ্বন, দ্বকন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, 
তাাঁর রসূল ণমক প্রাধ্ানয োন কমরন। ---- আল্লাহ জনপে-ব্াসীমের কাে গথমক তাাঁর 
রসূলমক যা দ্বেময়মেন, তা আল্লাহর, রসূমলর, তাাঁর আেীয়-স্বজমনর, ইয়াতীেমের, 
অোব্গ্রস্তমের এব্ং েুসাদ্বফরমের জমনয, যামত ধ্ননশ্বযময গকব্ল গতাোমের দ্বব্িোলীমের 
েমধ্যই পুেীেূত না হয়। --এই ধ্ন-সম্পে গেেতযা ী দ্বনঃস্বমের জমনয, যারা আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও সন্তুদ্বষ্টলামের অমেষমণ এব্ং আল্লাহ তাাঁর রসূমলর সাহাযযামথম দ্বনমজমের 
ব্াস্তুদ্বেিা ও ধ্ন-সম্পে গথমক ব্দ্বহসৃ্কত হময়মে। তারাই সতযব্ােী।  
>>>"আল্লাহ” কী লুমির োমলর ো  গনন?  পুমরািাই (“Fai”) েুহাম্মে ও তাাঁর পদ্বরব্ার 
ও আত্মীয়-স্বজনমের জনয [1]। নৃেংস সন্ত্রাসী কায়োয় আকদ্বস্মক হােলায় (Raid) 
অদ্বব্শ্বাসীমের পরাস্ত, খুন অথব্া দ্বব্তাদ্বড়ত কমর তামের সেস্ত সম্পদ্বি লুদ্বণ্ঠত ও করায়ি 
কমর গসই সম্পমের অদ্বধ্কারী হওয়া ১০০%  দ্বব্শুদ্ধ হালাল উপাজমন! পরাদ্বজত 
জনম াষ্ঠীর সেস্ত স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পদ্বিই শুধু্ নয়, তামেরমক ব্ন্দী কমর োস ও 
োসীমত পদ্বরণত কমর েহানব্ী েুহাম্মে তা দ্বনমজ গ্রহণ কমরন ও হােলায় অংেগ্রহণকারী 
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অনুসারীমের েমধ্য ো াোদ্ব  কমর গেন। ইসলামের পদ্বরোষায় এই োসীরা হমলন 
দ্বব্দ্বজত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীর েদ্বক্ষণ হমস্তর অদ্বধ্কার। তামের সামথ গযৌনসমম্ভাম র 
অব্াধ্ অদ্বধ্কার েুহাম্মােী (ইসলােী) দ্বব্ধ্ামন সমূ্পণম তনদ্বতক! দ্বপতা-োতা-ভ্রাতা-স্বােী-
শ্বশুর ও অনযানয আত্মীয়-স্বজনমের খুন দ্বকংব্া পরাস্ত কমর ব্ন্দী অসহায় এ সকল ধৃ্ত 
“ দ্বণেমতর োলগুমলামক" েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের গযৌনকামযম ব্যব্হার কমর 
পাদ্বথমব্ গযৌনসুখানুেূদ্বত িদ্বরতাথম কমরন।  
গজারপূব্মক অপমরর স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পদ্বি লুণ্ঠন ও আত্মসামতর োধ্যমে ধ্নী হওয়া 
এব্ং একই সমে পরাদ্বজত জনম াষ্ঠীর জায়া, কনযা, েদ্ব নী, ো ও গব্ানমের সামথ 
গযৌনসুখানুেূদ্বতর লালসামক িদ্বরতাথম করার অব্াধ্ সুমযাম র ব্যব্স্থা আমখদ্বর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সাঃ) তাাঁর ঐেী ব্াণীর োধ্যমে দ্বনদ্বশ্চত কমরমেন। েুহাম্মমের োষায়, 
৮:৬৯-সুতরাং গতােরা খাও  নীেত দ্বহসামব্ গতােরা গয পদ্বরচ্ছন্ন ও হালাল ব্স্তু অজমন 
কমরে তা গথমক|   
২৩:৫-৬- এব্ং যারা দ্বনমজমের গযৌনােমক সংযত রামখ। তমব্ তামের স্ত্রী ও 
োদ্বলকানােুি োসীমের গক্ষমত্র সংযত না রাখমল তারা দ্বতরসৃ্কত হমব্ না। 
৩৩:৫০- গহ নব্ী! আপনার জনয আপনার স্ত্রী ণমক হালাল কমরদ্বে, যামেরমক আপদ্বন 
গোহরানা প্রোন কমরন। আর োসীমেরমক হালাল কমরদ্বে, যামেরমক আল্লাহ আপনার 
করায়ত্ব কমর গেন।  
৪:২৪- --এব্ং নারীমের েমধ্য তামের োড়া সকল সধ্ব্া স্ত্রীমলাক গতাোমের জমনয 
দ্বনদ্বষদ্ধ; গতাোমের েদ্বক্ষণ হস্ত যামের োদ্বলক হময় যায়- এিা গতাোমের জনয আল্লাহর 
হুকুে।[Also (forbidden are) women already married, except those 
(captives and slaves) whom your right hands possess].  
>>> রামতর অন্ধকামর ওৎ গপমত অতদ্বকমমত কুরাইে ব্াদ্বণজয-কামফলার ওপর হােলা ও 
আমরাহীমের হতাহত ও খুমনর োধ্যমে তামের ব্াদ্বণজয-সােগ্রী লুণ্ঠন (ডাকাদ্বত) এব্ং 
জীদ্বব্ত আমরাহীমের ধ্মর দ্বনময় এমস তামের দ্বপ্রয়জনমের কাে গথমক অথম-প্রাদ্বপ্তর 
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দ্বব্দ্বনেময় (েুদ্বিপণ) গেমড় গেয়ার লােজনক সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর শুরুমত শুধু্ েদ্বেনায় 
ব্দ্বহরা ত েুহাদ্বজররাই জদ্বড়ত দ্বেল। নাখলায় েুহাদ্বজরমের সফল ডাকাদ্বতর পর 
(দ্বব্স্তাদ্বরত পমরর পমব্ম), পরব্তমীমত আনসাররাও েুহাদ্বজরমের সামথ “জীদ্বব্কা 
উপাজমমনর এই সুব্ণম ঐেী ফেুমলায়” আকৃষ্ট হময় পমড়। ক্রোেময় সহায়-সম্বল ও 
জীদ্বব্কাহীন ব্দ্বহরা ত এ সকল েুহাদ্বজর ও স্বল্প-আময়র অসচ্ছল েদ্বেনাব্াসী আনসাররা 
েদ্বেনার ইহুদ্বে ও পদ্বরপামশ্বমর সেস্ত অেুসদ্বলে জনপমের ওপর হােলা ও লুণ্ঠমনর 
োধ্যমে অল্প সেময়ই পাদ্বথমব্ সচ্ছলতার অদ্বধ্কারী হন। 
েুহাম্মে তাাঁর েদ্বেনায় দ্বহজরমতর অল্প দ্বকেুদ্বেন পমরই জীদ্বব্কার প্রময়াজমন কীোমব্ 
তাাঁর এই সন্ত্রাসী নব্যাত্রা শুরু কমরদ্বেমলন, তা দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ আদ্বে েুসদ্বলে 
ঐদ্বতহাদ্বসকরা তাাঁমের দ্বলদ্বখত েুহাম্মমের জীব্নী গ্রমন্থ (দ্বসরাত) অতযন্ত প্রােল োষায় 
দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরমেন। দ্বব্দ্বেষ্ট আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসক েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-
৭৬৮ সাল), আবু্ আব্েুল্লাহ েুহাম্মে দ্বব্ন ওের ইব্মন ওয়াদ্বকে আল আসলাদ্বে 
[সংমক্ষমপ, আল ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ সাল)], েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ সাল) 
এব্ং আবু্ জাফর েুহাম্মে ইব্মন জাদ্বরর আল তাব্ারীর [সংমক্ষমপ, আল তাব্ারী (৮৩৮ 
-৯২৩ সাল)] ব্ণমনা অনুযায়ী গসই  িনাগুমলা দ্বেল দ্বনম্নরূপ। 
  

নাখলা পূব্মব্তমী সাতদ্বি ব্যথম হােলার সংদ্বক্ষপ্তসার  
রামতর অন্ধকামর ব্াদ্বণজয-গফরত কুরাইে কামফলার উপর অতদ্বকমত হােলা কমর তামের 
োলাোল লুণ্ঠমনর অদ্বেযান েুহাম্মে শুরু কমরদ্বেমলন তাাঁর েদ্বেনা আ েমনর োস 
সামতক পমরই! দ্বতদ্বন সব্মপ্রথে গয েলদ্বি পাঠান, তা দ্বেল তাাঁর সেব্য়সী িািা হােজার 
গনতৃমত্ব। ইদ্বতহামসর পাতায় তার নাে "দ্বসফ-আল ব্ের"। পরব্তমীমত েুহাম্মে ও 
েুহাদ্বজরমের িারা আরও পর পর সাতদ্বি অনুরূপ ডাকাদ্বত গিষ্টা িলামনা হয়। সব্গুমলাই 
হয় ব্যথম! অষ্টেব্ামরর হােলায় আমস সফলতা, নাখলা নােক স্থামন। ইসলামের ইদ্বতহামস 
তা "নাখলা অদ্বেযান" নামে অদ্বেদ্বহত। গকামনা েদ্বেনাব্াসী েুহাম্মে অনুসারীই (আনসার) 
এই আিদ্বি হােলার গকানদ্বিমতই অংেগ্রহণ কমরদ্বন। নাখলা পূব্মব্তমী সাতদ্বি ব্যথম 



 

 

P
ag

e9
1

 

হােলাগুমলা দ্বেল দ্বনম্নরূপ [ক্রোনুসার ও সেয় (সাল ও তাদ্বরখ) এর ব্যাপামর দ্বব্দ্বেন্ন 
সূমত্র েত পাথমকয আমে।]: 
 

১)  দ্বসফ-আল ব্ের অদ্বেযান - গনতৃমত্ব দ্বেল হােজা, োিম-৬২৩ সাল  
“দ্বহজরমতর সাত োস পমরর  িনা। তাদ্বরখদ্বি দ্বেল োিম, ৬২৩ সাল। আল্লাহর নব্ী 
হােজা দ্বব্ন আব্ে আল-েুিাদ্বলমব্র গনতৃমত্ব ৩০ জন েুহাদ্বজমরর এই েলদ্বিমক পাঠান। 
এই েমল গকামনা আনসারই জদ্বড়ত দ্বেল না। তামের উমেেয দ্বেল কুরাইেমের ব্াদ্বণজয 
গফরত কামফলা আক্রেণ ও পাকড়াও করা। আবু্ গজমহমলর গনতৃমত্ব ৩০০ জন কুরাইে 
েমলর একদ্বি ব্াদ্বণজয কামফলার েুমখােুদ্বখ হয় হােজা ও তার েল। েদ্বজে দ্বব্ন আের 
আল যুহানী তামের োেখামন হস্তমক্ষপ কমর এব্ং েল েুইদ্বি দ্বব্না যুমদ্ধই দ্বব্যুি হময় 
যায়”।   
 

২)  রাব্ী অদ্বেযান - গনতৃমত্ব দ্বেল উব্াইো দ্বব্ন আল-হাদ্বরথ, এদ্বপ্রল, ৬২৩ সাল 
“দ্বহজরমতর আি োস পমরর  িনা। তাদ্বরখ দ্বি দ্বেল এদ্বপ্রল, ৬২৩ সাল। আল্লাহর নব্ী 
উব্াইো দ্বব্ন আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন আব্ে আল-েুিাদ্বলব্ দ্বব্ন আব্ে োনাত এর গনতৃমত্ব ৬০ 
জন েুহাদ্বজমরর এই েলদ্বিমক পাঠান। একজন আনসার ও এই হােলায় জদ্বড়ত দ্বেল 
না। তারা আদ্বহয়া (Ahya) নােক এক জলমসিমনর স্থামন কুরাইেমের সমু্মখীন হয়। 
তারা এমক অপরমক লক্ষয কমর তীর দ্বনমক্ষপ কমর, দ্বকন্তু গকামনা হাতাহাদ্বত যুদ্ধ হয়দ্বন। 
কুরাইেমের এই ব্াদ্বণজয কামফলা েমলর গনতৃমত্ব গক দ্বেল, এ ব্যাপামর েতমেে আমে। 
আমনমক ব্মলন আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ দ্বেমলন গনতৃমত্ব, অনযরা ব্মলন গনতৃমত্ব দ্বেমলন 
দ্বেখরাজ দ্বব্ন হাফস। আল ওয়াকীদ্বের েমত কুরাইেমের এই েমলর গনতৃমত্ব দ্বেমলন 
আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ এব্ং তাাঁর েমল দ্বেল ২০০ জন কুরাইে”।  
 

৩)  আল খাররার অদ্বেযান - গনতৃমত্ব দ্বেল সা'ে দ্বব্ন আদ্বব্ ওয়াককাস  
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“এই ব্ের (দ্বহজরমতর প্রথে ব্ষম) দ্বজল-হজ োমস আল্লাহর নব্ী সা'ে দ্বব্ন আদ্বব্ 
ওয়াককাসমক একদ্বি সাো ব্যানারসহ আল খহাররার অদ্বেযামন পাঠান। সা'গের েমলর 
সব্াই দ্বেল েুহাদ্বজর। 
আবু্ ব্কর দ্বব্ন ইসোইল < তার দ্বপতা < আদ্বের দ্বব্ন সা'ে < তার দ্বপতা (সা'ে দ্বব্ন 
আদ্বব্ ওয়াককাস) হমত ব্দ্বণমত: 
আদ্বে ২০-২১ জমনর একদ্বি েলমক দ্বনময় পাময় গহাঁমি যাত্রা শুরু কমরদ্বেলাে। যাত্রার 
পঞ্চে দ্বেন সকামল আল খাররার গপৌঁোর পূব্ম পযমন্ত আেরা দ্বেমনর গব্লায় আত্মম াপন 
কমর থাকতাে এব্ং রাদ্বত্র গব্লা পুনরায় যাত্রা শুরু করাতাে। আল্লাহর নব্ী আোমক 
দ্বনমেমে দ্বেময়দ্বেমলন গযন আদ্বে গযন আল খাররার অদ্বতক্রে না কদ্বর। দ্বকন্তু আোমের 
আল খাররার গপৌঁোর এক দ্বেন আম ই ব্াদ্বণজয কামফলা দ্বি আল খাররার অদ্বতক্রে 
কমর। গসই কামফলার েমল ৬০ জন গলাক দ্বেল”।   
 

৪)  আল আব্ওয়া অদ্বেযান - গনতৃমত্ব দ্বেমলন েুহাম্মে, আ ি ৬২৩ সাল 
“হুোময়ে < সালাোহ দ্বব্ন আল ফেল < েুহাম্মে দ্বব্ন ইোক হমত ব্দ্বণমত: 
আল্লাহর নব্ী ১২ই রদ্বব্ আল-আউয়াল তাদ্বরমখ (গসমেম্বর ২৪, ৬২২ সাল) েদ্বেনায় 
আমসন এব্ং গসখামন দ্বতদ্বন --- দ্বজল-হজ, গয োমস গপৌিদ্বলকমের (Polytheist) 
তত্বাব্ধ্ামন তীথম যাত্রা সম্পাদ্বেত হয়,  ও েহরে োস পযমন্ত অব্স্থান কমরন। দ্বহজরমতর 
প্রায় ১২ োস পর সফর োমস (যার শুরু হময়দ্বেল অ াি ৪, ৬২৩ সামল) দ্বতদ্বন কুরাইে 
এব্ং ব্ানু োেরাহ দ্বব্ন ব্কর দ্বব্ন আব্ে োনাত দ্বব্ন গকনানা গ াত্রমক আকদ্বস্মক 
হােলার (Raid) উমেমেয ওয়ামডন পযমন্ত দ্বব্িরণ কমরন। এদ্বি দ্বেল আল আব্ওয়া 
অদ্বেযান। তারপর দ্বব্না যুমদ্ধই আল্লাহর নব্ী েদ্বেনায় প্রতযাব্তমন কমরন এব্ং গসখামন 
দ্বতদ্বন সফর োমসর অব্দ্বেষ্ট সেয় ও রাদ্বব্ আল-আউয়াল োমসর শুরুর দ্বেনগুদ্বল পযমন্ত 
অদ্বতব্াদ্বহত কমরন”। 
 

৫)  প্রথে ব্ের (সাফওয়ান) অদ্বেযান - গনতৃমত্ব েুহাম্মে, গসমেম্বর ৬২৩ সাল 
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“এর আম  রদ্বব্ আল-আউয়াল োমস (যার শুরু হময়দ্বেল গসমেম্বর ২, ৬২৩ সাল) দ্বতদ্বন 
(েুহাম্মে) েুহাদ্বজরমের েলপদ্বত রূমপ কুরজ দ্বব্ন যাদ্বব্র আল-দ্বফদ্বহমরর পশ্চাদ্ধাব্মনর 
উমেমেয অদ্বেযামন গব্র গহান। এই গলাকদ্বি েদ্বেনায় আল জুো তৃণেূদ্বের একেল 
পশুমক ডাকাদ্বতর সামথ জদ্বড়ত দ্বেল। আল্লাহর নব্ী তার পশ্চাদ্ধাব্মন ব্ের প্রামন্তর 
সাফয়ান নােক এক উপতযকা পযমন্ত  েন কমরন। দ্বকন্তু কুরজ তাাঁমক সুমকৌেমল এদ্বড়ময় 
পাদ্বলময় গযমত সক্ষে হয়। এদ্বি দ্বেল প্রথে ব্ের অদ্বেযান (যামক সাফওয়ান অদ্বেযান 
ও ব্লা হয়)”। 
 

৬)  বু্ওয়াত অদ্বেযান - গনতৃমত্ব েুহাম্মে, অমক্টাব্র ৬২৩ সাল 
"আল্লাহর নব্ী রদ্বব্ আস-সাদ্বন োমসর (যার শুরু হময়দ্বেল অমক্টাব্র ২, ৬২৩ 
সাল) কুরাইেমের অনুসন্ধামন অদ্বেযামন গব্র গহান। দ্বতদ্বন রােওয়া অঞ্চমলর বু্ওয়াত 
পযমন্ত অগ্রসর গহান এব্ং দ্বব্না যুমদ্ধই প্রতযাব্তমন কমরন। তাাঁর উমেেয দ্বেল উোইয়া 
দ্বব্ন খালমফর গনতৃমত্ব আ ত ব্াদ্বণজয কামফলার যাত্রাপথ আক্রেণ করা। কুরাইেমের 
এই কামফলায় ১০০ জন গলাক ও ২৫০০ দ্বি উি দ্বেল।” 
 

৭)  আল উোময়রা অদ্বেযান - গনতৃমত্ব েুহাম্মে, অমক্টাব্র ৬২৩ সাল 
"দ্বতদ্বন রদ্বব্ আল-আদ্বখর (রদ্বব্ উস-সাদ্বন) োমসর পরব্তমী দ্বেন গুদ্বল এব্ং জুোো আল-
উলা (যার শুরু হগয়দ্বেল অমক্টাব্র ৩১, ৬২৩ সাল) োমসর দ্বকয়েংে পযমন্ত েদ্বেনায় 
অব্স্থান কমরন। তারপর কুরাইেমের সন্ধামন আর একদ্বি অদ্বেযামন --আল উোময়রা 
পযমন্ত গপৌঁোমনার পর যাত্রাদ্বব্রদ্বত গেন। দ্বতদ্বন েুহাদ্বজর েমলর অদ্বধ্পদ্বত রূমপ দ্বসদ্বরয়া 
হমত প্রতযাব্তমনকারী এক কুরাইে ব্াদ্বণজয কামফলার উপর অতদ্বকমত হােলার গনতৃমত্ব 
দ্বেমলন। এদ্বি দ্বেল আল-উোময়রাহ অদ্বেযান এব্ং এই অদ্বেযামন দ্বতদ্বন ইয়ানবু্ পযমন্ত 
যাত্রা কমরন। দ্বতদ্বন গসখামন জুোো আল-উলা োমসর পরব্তমী দ্বেন গুদ্বল ও জাোে উস-
সাদ্বন োমসর (যার শুরু হময়দ্বেল নমেম্বর ৩০, ৬২৩ সাল) অল্প দ্বকেু দ্বেন অব্স্থান 
কমরন। তারপর দ্বতদ্বন দ্বব্না সং মষমই েদ্বেনা প্রতযাব্তমন কমরন।” [2][3][4][5][6] 
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- অনুব্াে (ও নম্বর গযা ): গলখক 
ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস 
গজমন ব্া না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার 
োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের 
সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি করদ্বে। 
 
Events in the First and Second years of Hizrat: there are 
controversies in time and sequences of these expeditions:  

•  Expedition of Sif Al badar - led by Hamza on March, 623 CE 
In this year, in Ramadan, seven months after the Hijrah (about 
March, 623), the Messenger of God entrusted a white banner to 
Hamza bin Abd Al- Muttalib with the command of thirty Emigrants. 
Their aim was to intercept the caravans of Quraysh. Hamza met Abu 
Jahl at the head of three hundred men. Majdi b Amr sl-Juhani 
intervened between them, and they separated without battle. 

•  Expedition of Rabigh - led by Sa’d bin Abi Waqqas on April, 
623 CE 

In this year, eight months after the Hijrah, in Shawal (April, 623), 
the Messenger of God entrusted a white banner to Ubaydah b Al 
Harith b Abd Al Muttalib b abd Manaf at the head of sixty Emigrants 
without a single Ansar among them and ordered him to march to 
Batn Rabeigh. They met the polytheist at a watering place called 
‘Ahya’. They shot arrows at one another but there was no hand to 
hand fighting. 
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There is a difference in opinion as to who was the commander of 
the Meccan expedition. Some say that it was Abu Sufyan b Harb and 
some that it was Mikhraz b Hafs. Al Waqid – Abu Sufyan, at the 
head of 200 polytheists.  

•  Expedition to Al Kharrar – led by Sa’d bin Abi Waqqas 
In this year, in Dhu al-Qadah, the Messenger of God entrusted to 
Sa’d bin Abi Waqqas a white banner (for an expedition) to al Kharrar. 
According to Abu Bakr bin Ismail <his father <Amir bin Sa’d <his 
father:  
I set out on foot at the head of twenty men (or twnty one men). 
We used to lie hidden by day and march at night until we reached 
Al Kharrar on the fifth morning. The Messenger of God had enjoined 
me not to go beyond al-Kharrar, but the caravan had got to al-
Kharrar a day before me; there were sixty men with it. Those who 
were with Sa’d were all from the Emigrants.  

•  Expedition to Al Abwa - led by Muhammad on August, 623 
CE 

According to Humayd < Salamah bin Al-Fadl <Muhammad bin 
Ishaq: 
The Messenger of God came to Medina on the twelfth of Rabi al-
Awal (September 24, 622 CE) and remained there for the rest of Rabi 
al-Awal, Rabi al-Akhir, two Jumadas, Rajab, Shaban, Ramadan, 
Shawwal, Dhu al-Qadah, Du al-Hijjah- the pilgrimage in that month 
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was directed by the polytheists-and Muharram. In Safar (which 
began August 4, 623CE), nearly twelve months after his arrival in 
Medina on the twelfth of Rabi al-Awwal, he went out on a raid as 
far as Waddan, searching for Quraysh and the Banu Damrah bin Bakr 
bin abd Manat bin Kenana. This was the expedition of al Abwa. Then 
the Messenger of God returned to Medina without any fighting and 
remained there for the rest of Safar and the beginning of Rabi al-
Awwal. 

•  Expedition of First Badr – led by Muhammad on September, 
623 CE   

Earlier in Rabi al-Awal (which began September 2, 623 CE), he went 
on an expedition at the head of the Emigrants in pursuit of Kurz 
bin Jabir al-Fihri. This man had raided the flocks of Medina which 
were pastured in al Jamma and had driven them off. The messemger 
of God went out in pursuit of him and reached a valley called Safwan 
in the region of Badr. But, Kurz eluded him and was not caught. 
This was the 1st expedition of Badr (also know as expedition of 
Safwan). 

•  Expedition to Buwat – led by Muhammad on October, 623 CE 
Then the Messenger of God led an Expedition on Rabi al-Akhir 
(which began October 2, 623 CE) in search of Quraysh. He went as 
far as Buwat in the region of Radwa and returned without any 
fighting. His intention was to intercept the caravan of Quraysh led 
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by Umayyah b Khalf with a hundred men of Quraysh and 2500 
camels. 

•  Expedition to Al Ushayra – led by Muhammad on October, 
623 CE 

He stayed in Medina for the rest of Rabi al-Akhir and part of Jumada 
al Ula (which began October 31, 623 CE) and then led another 
expedition in search of Quraysh---until he halted at al-Ushayrah. He 
set foth at the head of Emigrants to intercept the Caravan of Quraysh 
when it set off for Syria. This was the expedition of Al-Ushayrah, 
and it went as far as Yanbu. He stayed there for the rest of Jamada 
al Ula and a few days of Jama al-Akhira (which began November 30, 
623 CE). Then he went back to Medina without any fighting. 
[2][3][4][5][6] 
 

>>> উেুি েদ্বি প্রময়াম  পরােূত কমর গসই পরাদ্বজত গ াষ্ঠীর সকল েুি োনুষমক 
দ্বিরদ্বেমনর জনয োস-োসীমত রূপান্তদ্বরত কমর দ্বনমজমের েমধ্য ো াোদ্ব  কমর 
তামেরমক দ্বনজ-কমেম (গেময়মের গযৌনোসী রূমপ) ব্যব্হার ইসলােী দ্বব্ধ্ামন সমূ্পণম 
তনদ্বতক! আর এই তনদ্বতকতার দ্বেক্ষামক েমন প্রামণ ধ্ারণ, পালন এব্ং গয গকামনা 
উপাময় তা প্রিার ও প্রসার করা (প্রময়াজমন েুহাম্মমের েতই েদ্বি প্রময়াম ) সব্মকামলর 
সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরই ইোনী োদ্বয়ত্ব! এই অব্েযকতমব্য ইোনী োদ্বয়ত্বমক েুহাম্মে 
“দ্বজহাে” ব্মল প্রিার কমরদ্বেমলন। এ সকল নৃেংস হােলায় েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ 
প্রতযক্ষ (Ghazawat) অথব্া পমরাক্ষোমব্ (Sarawa) গনতৃত্ব দ্বেময়দ্বেমলন! দ্বতদ্বন তাাঁর 
সকল অনুসারীমের উৎসাদ্বহত কমরদ্বেমলন পাদ্বথমব্ ও অপাদ্বথমব্ (েৃতুয-পরব্তমী) প্রমলােন, 
হুেদ্বক ও েীদ্বত প্রময়াম র োধ্যমে। আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্দ্বণমত এ সকল 
তমথযর পযমামলািনায় গয দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা:  
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“এখামন আক্রেণকারী ও আগ্রাসী হমলন েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারী, 
কুরাইেরা নয়।”  
 
[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা:  
[1] Fai: সদ্বহ বু্খাদ্বর: েলুউে ৬, ব্ই ৬০, নম্বর ৪০৭ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-
book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-
prophet-pbuh/4936-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-
number-407.html 
“Narrated By Umar : The properties of Bam An-Nadir were among 
the booty that Allah gave to His Apostle such Booty were not 
obtained by any expedition on the part of Muslims, neither with 
cavalry, nor with camelry. So those properties were for Allah's 
Apostle only, and he used to provide thereof the yearly expenditure 
for his wives, and dedicate the rest of its revenues for purchasing 
arms and horses as war material to be used in Allah's Cause”. 
নাখলা পূব্মব্তমী সাত দ্বি ব্যথম হােলার সংদ্বক্ষপ্তসার 
[2] েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) - গলখক: “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ” 
সম্পােনা: ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 
অিমফাডম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা (Leiden) 
৪১৫-৪২৩ 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4936-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-407.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4936-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-407.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4936-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-407.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4936-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-407.html
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http://www.justislam.co.uk/product.php?products_id=218 
[3] আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) - গলখক:  “দ্বকতাব্ আল-ো াদ্বজ” ed. 
Marsden Jones, লেন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৯-১২ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
[4] আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) - গলখক: “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক” 
 ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, দ্বনউ ইয়কম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, েলুউে ৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-
345-4 (pbk) , পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৬৫-১২৭২  
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari 
[5] েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) - গলখক: “দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-
কাদ্বব্র”  
http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-
saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html 
[6] Ibid, অনুব্াে - এস েইনুল হক, প্রকােক- দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ 
(3rd Reprint).  ISBN 81-7151-127-9 (set). েলুউে ২, পািম- ১, পৃষ্ঠা ১-৭।   
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/product.php?products_id=218
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html
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২৯: নাখলায় প্রথে সফল অদ্বেযান 
 ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– েুই 

 
 

রামতর অন্ধকামর ব্াদ্বণজযমফরত দ্বনরীহ কুরাইে কামফলার উপর েুহাম্মে ও তাাঁর 
েক্কাব্াসী অনুসারীমের (েুহাদ্বজর) পর পর সাতদ্বি ডাকাদ্বত গিষ্টা ব্যথম হওয়ার পর প্রথে 
সফলতা আমস "নাখলা" নােক স্থামন। সেয়দ্বি দ্বেল জানুয়াদ্বর, ৬২৪ সাল (রজব্, দ্বহজদ্বর 
দ্বিতীয় ব্ষম)। সন্ত্রাসী কায়োয় গজারপূব্মক অমনযর সহায়-সম্পদ্বি হস্ত ত কমর 
জীদ্বব্কাবৃ্দ্বির এই প্রথে আিদ্বি অদ্বেযামনর গকামনাদ্বিমতই গকামনা আদ্বে েদ্বেনাব্াসী 
েুহাম্মে অনুসারীই (আনসার)  অংে গ্রহণ কমরনদ্বন। ইসলামের ইদ্বতহামসর সকল আদ্বে 
দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসক অতযন্ত প্রােল োষায় এই "নাখলা অদ্বেযামনর” ব্ণমনা 
দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরমেন। [1] েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল ওয়াদ্বকদ্বে এব্ং আল তাব্ারী 
ব্ণমনার সংদ্বক্ষপ্তসার:  
 

লুিপাি ও সন্ত্রামসর উপাজমন ' দ্বণেত'! 
ইব্মন ইোক < আল জুহরী < ইয়াদ্বজে দ্বব্ন রুোন < উরওয়া দ্বব্ন আল জুব্াময়র গথমক 
উদৃ্ধত:  
‘আল্লাহর নব্ী তাাঁমক (আব্েুল্লাহ দ্বব্ন জাহাে) একদ্বি দ্বিদ্বঠ দ্বলমখন। দ্বকন্তু তাাঁমক আমেে 
কমরন গয েুই দ্বেমনর রাস্তা অদ্বতক্রে করার আম  গযন দ্বতদ্বন গসই দ্বিদ্বঠদ্বি না পমড়ন। 
[2] েুই দ্বেমনর রাস্তা অদ্বতক্রমের পর গসই দ্বিদ্বঠদ্বি গযন দ্বতদ্বন পমড়ন এব্ং দ্বিদ্বঠমত গয 
আমেে দ্বলখা আমে তা গযন দ্বতদ্বন পালন কমরন। দ্বকন্তু দ্বতদ্বন গযন তাাঁর গকান সেীমকই 
তাাঁমের ইচ্ছার দ্বব্রুমদ্ধ ঐ আমেেদ্বি পালমন করমত ব্াধ্য না কমরন। েুই দ্বেমনর রাস্তা 
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অদ্বতক্রামন্তর পর আব্েুল্লাহ দ্বব্ন জাহাে গসই দ্বিদ্বঠদ্বি পমড়ন। গসই দ্বিদ্বঠমত আমেে দ্বেল, 
"তুদ্বে েক্কা ও তাময়মফর েধ্যব্তমী নাখলা নােক স্থামন যাও। গসখামন কুরাইেমের 
 দ্বতদ্বব্দ্বধ্ পযমমব্ক্ষণ কমর জানার গিষ্টা কমরা গয তারা দ্বক করমে”।----সাে দ্বব্ন আদ্বব্ 
ওয়াককাস এব্ং ওতব্া দ্বব্ন  াজওয়ান তামের একদ্বি উি হাদ্বরময় গফমল। গসই উি দ্বি 
গত তাাঁরা পালাক্রমে আমরাহণ করদ্বেমলন। উঠদ্বি খুাঁজমত যাব্ার কারমণ তাাঁরা দ্বপদ্বেময় 
পমর। আব্েুল্লাহ দ্বব্ন জাহাে তাাঁর অব্দ্বেষ্ট সেীমের দ্বনময় নাখলায় গপৌঁমেন । নাখলায় 
গপৌঁমে দ্বতদ্বন গেখমত পান গয দ্বকসদ্বেস, িােড়া ও অনযানয ব্াদ্বণজয সােগ্রী েদ্বতম 
কুরাইেমের কামফলার ব্হর তামের অদ্বতক্রে করমে। আমরাহী কুরাইেমের েমধ্য 
দ্বেমলন আের দ্বব্ন আল হােরাদ্বে, ওসোন দ্বব্ন আব্েুল্লাহ এব্ং তার োই নওফল দ্বব্ন 
আব্েুল্লাহ ও আল হাকাে দ্বব্ন গকইসুন। আমরাহী কুরাইেরা তাাঁমের গক (েুসলোন) 
গেখমত গপময় েীত-সন্ত্রস্ত হময় পমরন। কারণ, েুসলোনরা তামের খুব্ই দ্বনকমি অব্স্থান 
দ্বনময়দ্বেল। গস অব্স্থায় তাাঁরা েস্তক েুদ্বণ্ডত (োথার িুল কাোমনা) উককাো দ্বব্ন দ্বেহসান 
গক গেখমত পায়। তাাঁমক গেমখ তাাঁরা স্বদ্বস্ত ও দ্বনরাপে গব্াধ্ কমরন এব্ং ব্মলন, “এরা 
উেরাহ্ (তীথম) যাত্রী পদ্বথক, এমেরমক েয় পাব্ার গকান কারণ নাই!”  
 

েুসলোমনরা এমক অপমরর সামথ কুরাইেমের কামফলা সম্পমকম পরােেম কমর। গসদ্বি 
দ্বেল রজব্ োমসর গেষ দ্বেন। তাাঁরা দ্বসদ্ধান্ত গনন গয, তাাঁরা কুরাইেমের কামফলা আক্রেণ 
কমর যত জনমক পারমব্ন খুন কমর তামের কামে যা দ্বকেু আমে তা লুন্ঠন করমব্ন। 
ওয়াদ্বকে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ আল তাদ্বেদ্বে (েুসলোন) তাাঁর ধ্নুমকর তীর দ্বনমক্ষপ কমর 
আের দ্বব্ন আল-হােরােী গক (কুরাইে) নৃেংস োমব্ কমর খুন। ওসোন দ্বব্ন আব্ে-
আল্লাহ ও আল হাকাে দ্বব্ন গকউসুন েুসলোনমের কামে আত্মসেপমণ কমরন এব্ং 
নওফল দ্বব্ন আব্ে-আল্লাহ প্রাণেময় যান পাদ্বলময়। েুসলোমনরা তামক ধ্রমত ব্যথম হয়।   
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন জাহাে এব্ং তাাঁর সেীরা কুরাইেমের ব্াদ্বণজযমফরত কামফলা ব্হর এব্ং 
েুইজন আমরাহীমক ব্ন্দী কমর েদ্বেনায় আল্লাহর নব্ীর কামে প্রতযাব্তমন কমরন। ...গসদ্বি 
দ্বেল রজব্ োমসর গেষ দ্বেন। আরব্মের পদ্বব্ত্র োমসর একদ্বি। গয োমস গকামনারূপ 
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সদ্বহংসতা দ্বব্মেষোমব্ দ্বনদ্বষদ্ধ। আল্লাহর নব্ী কুরাইেমের ব্াদ্বণজযমফরত কামফলার 
োলাোল এব্ং েুইজন ব্ন্দীমক হস্ত ত কমরন। কুরাইেরা তাাঁর কামে ব্ন্দী ওসোন 
দ্বব্ন আব্ে-আল্লাহ ও আল হাকাে দ্বব্ন গকউসুমনর েুদ্বির গিষ্টায় েুদ্বিপণ পাঠায়। দ্বকন্তু 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আোর েুইজন অনুসারী (সাে দ্বব্ন আদ্বব্ ওয়াককাস ও ওতব্া 
দ্বব্ন  াজওয়ান) দ্বফমর আসার আ  পযমন্ত এই ব্ন্দীমেরমক আেরা েুদ্বি পমণর 
দ্বব্দ্বনেময়ও োড়মব্া না। কারণ, আোমের আেংকা গতােরা তামের ক্ষদ্বত সাধ্ন করমত 
পামরা। যদ্বে গতােরা আোমের ঐ েুইজন সহকারীমক হতযা কমরা, তমব্ আেরাও এই 
েুইজন ব্ন্দী গক হতযা করমব্া।" অত:পর, সাে ও ওতব্া দ্বফমর আমসন। আল্লাহর নব্ী 
ব্ন্দী েুই জনমক েুদ্বি পমণর দ্বব্দ্বনেময় গেমড় গেন।... 
 

আব্ে আল্লাহ দ্বব্ন জাহামের পদ্বরব্ামরর দ্বকেু গলাক ব্ণমনা কমরন গয দ্বতদ্বন (আব্ে 
আল্লাহ দ্বব্ন জাহাে) তাাঁর অনুসারীমের ব্লমতন, "আল্লাহর নব্ী লুদ্বণ্ঠত সম্পমের 
( দ্বণেত) এক-পঞ্চোংে দ্বনমজর অদ্বধ্কামর রাখমতন।" এই ব্যব্স্থাদ্বি দ্বেল আল্লাহর 
দ্বনমেমদ্বেত ব্াধ্যতােূলক এক-পঞ্চোংে লুদ্বণ্ঠত সম্পে নব্ীর জনয  দ্বচ্ছত রাখার হুকুে 
জারীর পূমব্ম (খুেস অথব্া খােুস)। দ্বতদ্বন গসই লুদ্বণ্ঠত সম্পমের এক-পঞ্চোংে নব্ীর 
জনয সদ্বরময় গরমখ অব্দ্বেষ্ট লুদ্বণ্ঠত সম্পে তার অনুসারীমের েমধ্য ো াোদ্ব  কমর গেন।’ 
[3]   
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলােদ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস 
গজমন ব্া না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার 
োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের 
সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি করদ্বে। (অনুব্াে – গলখক)] 
 
 
EXPEDITION OF NAKHLAH 
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According to Ibne Ishaq < Al Zuhri and <Yazid bin Ruman < Urwa 
bin Al Zubayr: [1] 
‘The messenger of God wrote him (Abdullah b Jahsh) a letter, but 
ordered him not to look at it until he had travelled for two days. 
[2] Then he was to look at it and to carry out what he was 
commanded in it but not to compel any of his companions to do 
anything against their will. When Abdullah bin Jahsh travelled two 
days, he opened the letter and looked at it, and it said, “When you 
look at my letter, march until you halt at Nakhla, between Mecca 
and Taif.  Observe Quraysh there, and find out for us what they are 
doing”. - - - —-Sa’d b Abi Waqqas and Utbah b Ghazwan lost a camel 
of theirs which they were taking turns to ride. They stayed behind 
to search for it, but Abdullah bin Jahsh and the rest of his 
companions went on until he reached Nakhla.  A caravan of Quraysh 
went past him carrying raisins, leather and other goods in which 
Quraysh traded. Among the Quraysh in it were Amr bin Al-Hadrami, 
Othman bin Abdullah and his brother Nawfal bin Abdullah, and Al-
Hakam bin Kaysun.  When they saw (Muslims) they were afraid of 
them, since they were halted close to them. Then Ukkashah bin 
Mihsan came into view and he had shaved his head, and when they 
saw him they felt safe and said, “They are on their way to the umrah 
(lesser pilgrimage), there is nothing to fear from them”.  The 
Muslims consulted one another concerning them, this being the last 
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day of Rajab.  They- - - - -agreed to kill as many of them as they 
could and to seize what they had with them.  
Waqid bin Abdullah Al Tamimi (Muslim) shot an arrow at Amr bin 
Al Hadrami (Quraysh) and killed him.  Uthman bin Abd Allah and Al 
Hakam bin Kaysan surrendered to Muslims but Nawfal bin Abd Allah 
escaped and they (Muslims) were unable to catch him.  
Then Abdullah bin Jahsh and his companions took the caravan and 
the two captives back to the messenger of god in Medina. - - - That 
was the last day of Rajab, a sacred month for the Arabs - prohibited 
for any hostility. - - - the messenger of God took possession of the 
caravan and the two prisoners. Quraysh sent to him to ransom 
Othman bin Abdallah and Al Hakam bin Kaysan, but the messenger 
of God said, “ We will not release them to you on payment of ransom 
until our two companions (meaning Sa’d bin Abi Waqqas and Utbah 
bin Ghazwan) get back, for we are afraid that you may harm them. 
If you kill them, we will kill your companions”.  Sa’d and Utbah 
came back, however, the messenger of god released the prisoners 
on payment of ransom. ---- 
Some of the family of Abd Allah bin Jahsh relates that he said to his 
companions, “The messenger of God receives a fifth of the booty 
you have taken”. This was before God made (surrendering) a fifth 
of booty taken a duty. He set aside a fifth of the booty for the 
Messenger of God and divided the rest between his companions”. [3] 
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[2] The reason for the sealed orders was doughtless to prevent 
enemy agents in Medina from learning the destination and passing 
on the information to Mecca. 
[3] The fifth, Khums or Khumus. In pre-Islamic Arabia it had been 
customary for a tribal chief to receive a fourth of any booty taken 
in order to cover what he expended on behalf of the tribe. Quran 
8:41 prescribes that Muhammad should receive a fifth and is said to 
have been revealed after Badr but first applied in the case of the 
Jewish clan of Qaynuqa. 
 

>>> ইসলামের ইদ্বতহামসর অসংখয অদ্বতকথার (Myth) একদ্বি হমলা - েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা কুরাইেমের অতযািামর অদ্বতষ্ঠ হময় েদ্বেনায় দ্বহজরত কমরদ্বেমলন। দ্বকন্তু 
কুরান, সীরাত ও হাদ্বেমসর পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় গয দ্বব্ষয়দ্বি স্পষ্ট, তা হমলা - 
ইসলামের ইদ্বতহামসর অমনক অমনক অদ্বতকথার েতই এই োব্ীরও আমেৌ গকামনা 
সতযতা গনই। গকউ তাাঁমেরমক তাদ্বড়ময় গেয়দ্বন। সতয হমলা - স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সঃ) দ্বনমজই দ্বনজ স্বামথম তাাঁর েক্কাব্াসী অনুসারীমের (েুহাদ্বজর) দ্বব্দ্বেন্ন 
হুেদ্বক ও প্রমলােমনর োধ্যমে েদ্বেনায় দ্বহজরত করমত ব্াধ্য কমরদ্বেমলন [এ দ্বব্ষময় 
দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা দ্বহজরত তমত্ত্ব করা হমব্; এ পমব্ম শুধু্ প্রাসদ্বেক দ্বব্ষময়রই আমলািনা 
করমব্া]। দ্বহজরমত অদ্বনচু্ছক অনুসারীমেরমক দ্বতদ্বন পাদ্বথমব্ ও অপাদ্বথমব্ সম্পে ও সেৃদ্বদ্ধর 
অেীকার দ্বেময় েদ্বেনায় দ্বহজরত করমত প্রলুব্ধ কমরদ্বেমলন। 
েুহাম্মমের োষায়: 
৪:১০০ - গয গকউ আল্লাহর পমথ গেেতযা  কমর, গস এর দ্বব্দ্বনেময় অমনক স্খান ও 
সচ্ছলতা প্রাপ্ত হমব্| গয গকউ দ্বনজ  ৃহ গথমক গব্র হয় আল্লাহ্ ও রসূমলর প্রদ্বত দ্বহজরত 
করার উমেমে, অত:পর েৃতুযেুমখ পদ্বতত হয়, তমব্ তার সওয়াব্ আল্লাহ্র কামে 
অব্ধ্াদ্বরত হময় যায়| আল্লাহ্ ক্ষোেীল, করুণােয়| 
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>>> দ্বকন্তু দ্বহজরত পরব্তমী ব্াস্তব্তা দ্বেল েুহাম্মমের এই প্রদ্বতশ্রুদ্বতর সমূ্পণম দ্বব্পরীত! 
পূব্মব্তমী নব্ীমের গোমজজার অনুরূপ গকামনা গোমজজা গযেন “োন্না ও সালওয়া' জাতীয় 
গব্মহেতী খাব্ার" েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের জনয আনমত পামরন নাই (পব্ম ২৩-২৫); 
এেন দ্বক সাোনয রুদ্বি-গখজুর-পাদ্বনর জনযও তাাঁরা দ্বেমলন আনসারমের ওপর 
দ্বনেমরেীল। েুহাম্মে ও তাাঁর প্রলুব্ধ েুহাদ্বজররা েদ্বেনায় এমস েী মকাল "গস এর দ্বব্দ্বনেময় 
অমনক স্থান ও সচ্ছলতা" প্রাদ্বপ্ত গতা অমনক েূমরর দ্বব্ষয়, গব্াঁমি থাকার অব্লম্বন গকামনা 
েমদ্রাদ্বিত িাকুদ্বরও গজা াড় করমত পামরনদ্বন। তাাঁমের না দ্বেল গকামনা দ্বনজস্ব আব্াস, 
না দ্বেল গকামনা জীদ্বব্কা! দ্বহজরত (গসমেম্বর ২৪, ৬২২ সামল) পরব্তমী দ্বব্ ত ১৬দ্বি 
োস েুহাম্মে ও েুহাদ্বজররা দ্বেমলন সমূ্পণমোমব্ েদ্বেনাব্াসী আনসারমের স্বল্প আময়র 
ওপর দ্বনেমরেীল। েদ্বেনায় এমস তাাঁরা জীব্মনর এক কদ্বঠন ব্াস্তব্তার সমু্মখীন হন। 
ব্দ্বণমত আমে, েদ্বেনাব্াসী েুহাম্মে-অনুসারীরা (আনসার) েুহাম্মে ও েুহাদ্বজরমের গসই 
সংকিেয় কদ্বঠন পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত সব্মাত্মক সাহাযয ও সহমযাদ্ব তা কমরদ্বেমলন। যদ্বে গস 
ইদ্বতহাস ১০০% সতযও হয়, তথাদ্বপ পদ্বরব্ার-পদ্বরজন ও আত্মীয়-স্বজনব্দ্বঞ্চত পরব্াসী 
জীব্মন োমসর পর োস গব্কারত্ব ও পরেুখামপক্ষী অদ্বনদ্বশ্চত জীব্মনর অদ্বেজ্ঞতা ও 
োনদ্বসক অব্স্থা গয গকামনা সুস্থ, দ্বব্মব্কব্ান োনুমষর জনযই গকামনা সুখকর অনুেূদ্বত 
গয নয়, তা গয গকামনা েুিবু্দ্বদ্ধর োনুষ অদ্বত সহমজই উপলদ্বব্ধ করমত পামরন। এই 
গব্কারত্ব ও পরেুখামপক্ষী জীব্মনর অব্সান  িামনার জনয েুহাম্মে ও েুহাদ্বজরমের 
সােমন শুধু্ একদ্বি পথই গখালা দ্বেল; আর তা হমলা, "জীদ্বব্কার গকামনা না গকামনা 
উপায় গব্র কমর স্বাব্লম্বী হওয়ার গিষ্টা”।  
 

দ্বকন্তু কীোমব্ তা সম্ভব্? েুহাম্মে ও েুহাদ্বজরমের প্রদ্বত আনসারমের হৃেযতা যত  েীরই 
গহাক না গকন, গকামনা িাকদ্বর (কাজ) দ্বেময় তাাঁরা েুহাম্মে ও েুহাদ্বজরমের সাহাযয 
করমব্ন, এেন পেেযমাোর অদ্বধ্কারী তাাঁরা দ্বেমলন না। েদ্বেনাব্াসী ইহুেীমের েত 
তাাঁমের না দ্বেল গকামনা ব্যব্সা প্রদ্বতষ্ঠান-গোকানপাি, না দ্বেল প্রিুর গক্ষত-খাোর জাতীয় 
সম্পে, গযখামন তাাঁরা এই ব্দ্বহরা তমের কামজ লাদ্ব ময় জীদ্বব্কার একিা ব্যব্স্থা কমর 
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দ্বেমত পামরন। তাাঁমের না দ্বেল যমথষ্ট আদ্বথমক সচ্ছলতা, যা দ্বেময় তাাঁরা করমত পামরন 
এই ব্দ্বহরা ত গব্কার পরেুখামপক্ষীমের জীদ্বব্কার গকামনা একিা উপায় ও 
পুনব্মাসন। এেত িরে পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) 
জীদ্বব্কার উপায়স্বরূপ গয-পথদ্বি গব্মে দ্বনময়দ্বেমলন, তা হমলা দ্বব্দ্বেন্ন অজুহামত নৃেংস 
আগ্রাসী আক্রেমণর োধ্যমে অমনযর সহায় সম্পদ্বি লুণ্ঠন! গব্কারত্ব ও পরেুখামপক্ষী 
জীব্মনর হাত গথমক েুদ্বির আোয় েুহাম্মে ও তাাঁর েক্কাব্াসী অনুসারীরা শুরু করমলন 
রামতর অন্ধকামর ওৎ গপমত অতদ্বকমত আক্রেমণ গজারপূব্মক দ্বনরীহ ব্াদ্বণজযমফরত 
কামফলা-আমরাহীর সব্মস্ব লুণ্ঠমনর পদ্বরকল্পনা। পদ্বথেমধ্য ব্াদ্বণজযমফরত কুরাইে 
কামফলার উপর আক্রেণ কমর তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন (ডাকাদ্বত) করার গিষ্টা। প্রথে 
অদ্বেযান-োিম, ৬২৩ সাল (পব্ম ২৮)। তারপর সুেী ম  েেদ্বি োমসর এমকর পর এক 
ব্যথমতা! পদ্বরমেমষ নাখলায় এই প্রথে সফলতা! 
 

রামতর অন্ধকামর দ্বনরীহ ব্াদ্বণজযমফরত কুরাইে কামফলা আমরাহীমের ওপর পর পর 
গব্ে কময়কদ্বি ডাকাদ্বত হােলা ব্যথম হব্ার পর তীক্ষ্ণ বু্দ্বদ্ধর েুহাম্মে অনুোন কমরদ্বেমলন 
গয, তাাঁর হােলা পদ্বরকল্পনা েদ্বেনাব্াসী গকামনা গুপ্তিমরর োধ্যমে গকামনা না গকামনাোমব্ 
আম োম ই েক্কাব্াসী কুরাইেরা গজমন গফলমেন। গস কারমণই দ্বতদ্বন তাাঁর এই (নাখলা) 
পদ্বরকল্পনার গকামনাদ্বকেুই কাউমক না জাদ্বনময় 'সীল-যুি দ্বিদ্বঠদ্বি' আব্েুল্লাহ দ্বব্ন 
জাহােমক দ্বেময়দ্বেমলন; এব্ং তামক আমেে কমরদ্বেমলন গয, েুইদ্বেন পদ্বরোণ পথ 
পারাব্ামরর আম  গযন গস গসই সীল-যুি দ্বিদ্বঠদ্বি না গখামল। আব্েুল্লাহর গনতৃমত্ব এই 
আিজন (েতান্তমর সাতজন) েুহাজীরমের একজন এমসদ্বেল েস্তকেুদ্বণ্ডত অব্স্থায়। হজ্ব 
অথব্া ওেরা পালনকারী পদ্বথমকর গব্মে। েক্কাব্াসী কুরাইেরা তামের ব্াদ্বণজযমফরত 
কামফলার উপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের পূব্মব্তমী দ্বব্ফল ডাকাদ্বত গিষ্টার দ্বব্ষময় 
সেযক অব্দ্বহত দ্বেমলন। তাই কামফলা-আমরাহী কুরাইেরা তামের কামফলার খুব্ই 
দ্বনকমি আব্েুল্লাহ দ্বব্ন জাহামের েলদ্বিমক অব্স্থান দ্বনমত গেমখ আক্রেমণর আেংকায় 
দ্বেমলন েদ্বঙ্কত। দ্বকন্তু তামের েস্তকেুদ্বণ্ডত গলাকদ্বিমক গেখমত গপময় তাাঁরা স্বদ্বস্ত 
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গপময়দ্বেমলন এই গেমব্ গয, এই গলাকগুদ্বল গকামনা হজ /ওেরা প্রতযাব্তমনকারী দ্বনরীহ 
পদ্বথক। দ্বকন্তু তাাঁমের গসই ভ্রাদ্বন্ত েূর হয় অদ্বত অল্প সেময়ই। তাাঁরা আব্েুল্লাহ দ্বব্ন 
জাহাে ও তার েমলর অতদ্বকমত হােলার সমু্মখীন হন। তাাঁমের একজনমক নৃেংসোমব্ 
খুন করা হয়, েুইজনমক করা হয় ব্ন্দী! 
 

আব্েুল্লাহ দ্বব্ন জাহামের গনতৃমত্ব নাখলার এই দ্বনরীহ ব্াদ্বণজয গফরত কামফলায় 
ডাকাদ্বত, একজন দ্বনরপরাধ্ আমরাহীমক খুন এব্ং েুইজন দ্বনরপরাধ্ েুি-োনুষমক 
ব্ন্দীর কেযম  িনাদ্বি গয রাদ্বত্রমত সং দ্বিত হয়, তা দ্বেল রজব্ োমসর গেষ দ্বেন। 
আরব্রা ব্ংে-পরম্পরায় গয োসদ্বিমক পদ্বব্ত্র জ্ঞামন যাব্তীয় হােলা, যুদ্ধ-দ্বব্গ্রহ ও খুন-
খারাব্ী পদ্বরহার কমর এমসমেন। তৎকালীন আরমব্ দ্বযলকে, দ্বযলকজ, েুহররে ও রজব্- 
এই িারদ্বি োসমক “সম্মাদ্বনত োস” রূমপ দ্বব্মব্িনা করা হমতা। [4] এ োস গুমলামত 
গকামনা প্রকার দ্বব্ব্াে-ফযাসাে, খুনাখুদ্বন ও যুদ্ধ-দ্বব্গ্রহ করামক আরব্রা খুব্ই  দ্বহমত 
দ্বব্মব্িনা করমতন। 
 

পদ্বব্ত্র োমসও স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী েুহাম্মমের এমহন নৃেংস আগ্রাসী কেমকাণ্ডমক 
যখন আরব্রা দ্বধ্ক্কার গেয়া শুরু কমরদ্বেমলন, েুহাম্মে গ াষণা দ্বেমলন গয, দ্বতদ্বন 
আব্েুল্লাহ ও তার েলব্লমক অদ্বেযামন পাদ্বঠময়মেন সদ্বতয দ্বকন্তু তামেরমক দ্বতদ্বন গকামনা 
আক্রেণ ও সং মষমর আমেে গেনদ্বন। গব্াোমত িাইমলন গয, দ্বতদ্বন আব্েুল্লাহ ও তার 
েলব্মলর উপর েনঃকু্ষণ্ণ হময়মেন। আরব্মের এই দ্বধ্ক্কামরর জব্ামব্ েুহাম্মমের এই 
আিরমণ অব্াক হব্ার গকামনা কারণ গনই। পর পর গব্ে কময়কদ্বি অনুরূপ হােলামিষ্টা 
ব্যথম হওয়ার পর এই লুণ্ঠন অদ্বেযামন আব্েুল্লাহ ও তার সেীমেরমক এক দ্বিদ্বঠসহ দ্বতদ্বন 
েুই দ্বেমনর ও গব্েী েরুেূদ্বের রাস্তা অদ্বতক্রে কমর শুধু্ কুরাইেমের ব্াদ্বণজয গফরত 
কামফলা ও তার আমরাহীমের  দ্বতদ্বব্দ্বধ্র পযমামলািনা করার জনয পাদ্বঠময়দ্বেমলন, "দ্বকন্তু" 
আরব্মের পদ্বব্ত্র োমসর সম্মান রক্ষামথম গকামনারূপ আক্রেণ ও সং মষমর আমেে 
গেনদ্বন, এেন অজুহাত গকান সুস্থ দ্বিন্তার োনুমষর কামেই গ্রহণমযা য নয়। ব্স্তুত েুহাম্মে 
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তাাঁর প্রিারণায় কখমনাই তাাঁর েতব্ামের ব্াইমর অনয গকান ধ্েম, কৃদ্বষ্ট ও প্রথামক সম্মান 
কমরন নাই।  
 

তাাঁর প্রিারণার সব্মিময় প্রাথদ্বেক ও েূল দ্বেক্ষায় হমলা, "জ মতর একোত্র সতয হমলা 
েুহাম্মে (আল্লাহ) ও তাাঁর েতব্াে। ব্াদ্বক সব্ই অসতয এব্ং/অথব্া দ্বব্কৃত”। সুতরাং, 
গপৌিদ্বলকসহ তৎকালীন সকল আরব্ ব্ংে পরম্পরায় গয সকল োসমক পদ্বব্ত্র জ্ঞামন 
সদ্বহংসতা পদ্বরহার কমর আসমেন, তার প্রদ্বত শ্রদ্ধা গেদ্বখময় েুহাম্মেও সদ্বহংসতা পদ্বরহার 
করমত গিময়দ্বেমলন, এেনদ্বি োব্ার গকামনাই কারণ গনই। দ্বকন্তু গসই েুহূমতম আরব্মের 
এেনতর গোষামরাপ ও দ্বনন্দামক সরাসদ্বর উমপক্ষা করার েত পদ্বরদ্বস্থদ্বত েুহাম্মমের দ্বেল 
না। গসই পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত েুহাম্মে দ্বেমলন ধ্মন-োমন-জমন েুব্মল। েক্কায় ১২-১৩ ব্েমরর 
িরে ব্যথমতার পর েদ্বেনায় গস্বচ্ছা-দ্বনব্মাসন, তারপর দ্বব্ ত গষালদ্বি োমসর গব্কার ও 
পরেুখামপক্ষী জীব্মনর িরে অদ্বেজ্ঞতা, এব্ং তারপর দ্বব্ ত েেদ্বি োমসর সকল 
পদ্বরকদ্বল্পত ব্যথম ডাকাদ্বত গিষ্টার পর "সব্মপ্রথে সফলতা"। গসই েুব্মল পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত 
আরব্মের এেনতর গোষামরাপ ও দ্বনন্দার জব্ামব্ তাাঁমক ব্াধ্য হময়ই এই অজুহামতর 
আশ্রয় দ্বনমত হময়দ্বেল। উমেেয হমলা, প্রদ্বতপক্ষমক ধ্ারণা গেয়া গয, দ্বতদ্বনও "পদ্বব্ত্র 
োসমক" সম্মান কমরন।  
  
দ্বকন্তু  দ্বণেমতর োমলর কী হমব্? সন্ত্রাস ও হতযার দ্বব্দ্বনেময় অদ্বজমত লুণ্ঠন সােগ্রী - 
সব্মপ্রথে উপাজমন!  দ্বণেমতর এই োলমক হালাল করার দ্বক গকামনা উপায়ই গনই? 
দ্বব্ ত েেদ্বি োমস এমকর পমর এক সাতদ্বি ডাকাদ্বতমিষ্টা ব্যথম হওয়ার পর েুহাম্মে ও 
েুহাদ্বজরমের "সব্মপ্রথে" সফলতামক তব্ধ্তা গেয়ার দ্বক গকামনা ব্যব্স্থাই করা যায় 
না?  গকামনা দ্বনমব্মাধ্ গলাকও দ্বক পামর এত পদ্বরকল্পনা ও আময়াজমনর পর "পদ্বব্ত্র 
োমসও নব্ীর এই সদ্বহংসতা" জাতীয় দ্বনন্দার অদ্বেমযাম  দ্বব্ ত েেদ্বি োমসর গিষ্টার 
সব্মপ্রথে ফসল হাত োড়া করমত? েুহাম্মে দ্বব্ন আমব্ে-আল্লাহ দ্বনমব্মাধ্ দ্বেমলন না। 
দ্বতদ্বন দ্বেমলন অতযন্ত বু্দ্বদ্ধোন! দ্বকন্তু কীোমব্ সম্ভব্ এই লুণ্ঠনকৃত োলাোল হালাল করা? 
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কীোমব্ সম্ভব্ পদ্বব্ত্র োমস একজন দ্বনরীহ আমরাহীমক নৃেংসোমব্ হতযা ও েুইজনমক 
ব্দ্বন্দ করার তব্ধ্তা প্রোন? দ্বব্মেষ কমর এই পদ্বব্ত্র োমস?  ত ১৬দ্বি োমসর গব্কারমত্বর 
পর আল্লাহর অমেষ রহেমত প্রাপ্ত " দ্বণেমতর োল"-গক আরব্মের দ্বনন্দা ও 
অদ্বেমযাম র কারমণ হাতোড়া করমব্ন এেন অদ্বব্মব্িক েুহাম্মে দ্বেমলন না।  
 

এই নািমকর পদ্বরসোদ্বপ্ত  িামতই তীক্ষ্ণ বু্দ্বদ্ধর েুহাম্মে গ াষণা করমলন:   
২:২১৭– “সম্মাদ্বনত োস সম্পমকম গতাোর কামে দ্বজমজ্ঞস কমর গয, তামত যুদ্ধ করা 
গকেন? ব্মল োও এমত যুদ্ধ করা েীষণ ব্ড় পাপ| আর আল্লাহর পমথ প্রদ্বতব্ন্ধকতা 
সৃদ্বষ্ট করা এব্ং কুফরী করা, েসদ্বজমে-হারামের পমথ ব্াধ্া গেয়া এব্ং গসখানকার 
অদ্বধ্ব্াসীমেরমক ব্দ্বহস্কার করা, আল্লাহর দ্বনকি তার গিময়ও ব্ড় পাপ| আর ধ্মেমর 
ব্যাপামর গফতনা সৃদ্বষ্ট করা নরহতযা অমপক্ষাও েহা পাপ| ব্স্তুত: তারা গতা সব্মোই 
গতাোমের সামথ যুদ্ধ করমত থাকমব্, যামত কমর গতাোদ্বে মক িীন গথমক দ্বফদ্বরময় দ্বেমত 
পামর যদ্বে সম্ভব্ হয়| গতাোমের েমধ্য যারা দ্বনমজর িীন গথমক দ্বফমর োাঁড়ামব্ এব্ং 
কামফর অব্স্থায় েৃতুযব্রণ করমব্, েুদ্বনয়া ও আমখরামত তামের যাব্তীয় আেল দ্বব্নষ্ট 
হময় যামব্| আর তারাই হমলা গোযখব্াসী| তামত তারা তারা দ্বিরকাল ব্াস করমব্”। 
[5][6] 
>>> কী উিে ব্যব্স্থা! ব্যস, হালাল হময় গ ল খুন! হালাল হময় গ ল লুণ্ঠনকৃত উপাজমন 
সােগ্রী! হালাল হময় গ ল সন্ত্রাসী কেমকামণ্ড ধৃ্ত ব্ন্দীমের েুদ্বিপমণর উপাজমন! ধৃ্ত 
ব্দ্বন্দমের আত্মীয়-স্বজনরা েুদ্বিপমণর দ্বব্দ্বনেময় েুহাম্মমের কাে গথমক তাাঁমেরমক দ্বফদ্বরময় 
গনন েক্কায়। স্রষ্টার নামে এেন "অননদ্বতক লােজনক ব্যব্সা" ইসলাে োড়া অনয গকামনা 
ধ্মেম আমে দ্বক? 
পাঠক, ওপমরাি ব্ণমনা আর একিু েমনামযাম র সামথ গখয়াল করুন! উি  িনার 
ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পারদ্বে গয “গকান রূপ প্রোণ োড়াই" েুহাম্মে সমন্দহ 
কমরদ্বেমলন গয তাাঁরই দ্বনমেমমে নাখলায় ডাকাদ্বত অদ্বেযামন অংেগ্রহণকারী েুইজন 
অনুসারীমক (সাে দ্বব্ন আদ্বব্ ওয়াককাস এব্ং ওতব্া দ্বব্ন  াজওয়ান, যারা তামের 
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হারামনা উি খুাঁজমত দ্ব ময় অন্ধকামর দ্বপদ্বেময় পমড়দ্বেল) কুরাইেরা ব্ন্দী কমরমে। এই 
দ্বনেক অনুোন ও সমন্দমহর ওপর দ্বেদ্বি কমর েুহাম্মে তৎক্ষণাৎই গ াষণা কমরন গয, 
যদ্বে েক্কাব্াসী কুরাইেরা তাাঁর ঐ েুইজন অনুসারীমক হতযা কমর তমব্ এই দ্বনরীহ ও 
দ্বনরপরাধ্ ব্ন্দী েু'জনমক (ওসোন দ্বব্ন আব্েুল্লাহ ও আল হাকাে দ্বব্ন কাসান) দ্বতদ্বন 
খুন করমব্ন। কী িদ্বরত্র ও োনদ্বসকতার োনব্ সন্তান "শুধু্ সমন্দমহর ব্মে" দ্বনরীহ 
েু'জন ব্ন্দীমক ঠাণ্ডা োথায় নৃেংসোমব্ খুন করার আমেে জারী করমত পামর? শুধু্ 
োত্র সমন্দমহর ব্মে গকামনা োনুষমক খুন করার অদ্বেপ্রায়কারী গকামনা ব্যদ্বি ব্া গ াষ্ঠীমক 
যদ্বে দ্বব্মব্কব্দ্বজমত দ্বনষু্ঠর সন্ত্রাসী রূমপ আখযাদ্বয়ত না করা হয়, তমব্ সন্ত্রামসর সংজ্ঞা 
কী? দ্বফরমত গেরী হওয়া েু'জন অনুসারীর দ্বব্ষময় েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লার সমন্দহ 
সতয দ্বেল না। তাাঁর অনুসারীমের গকউই ধ্মর দ্বনময় যায়দ্বন। তামের দ্বফরমত গেরী 
হময়দ্বেল হাদ্বরময় যাওয়া উিদ্বি খুাঁজমত যাওয়ার কারমণ।  
 

পাঠক আসুন, আদ্বে দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ওপমর ব্দ্বণমত  িনা এব্ং ধৃ্ত 
েুইজন ব্ন্দীর ব্যাপামর েুহাম্মমের ঐ আগেেদ্বিমক আেরা একিু দ্বেন্ন আদ্বেমক দ্বব্মেষণ 
করার গিষ্টা কদ্বর। কল্পনা করুন, েুহাম্মমের সমন্দহ ১০০% সতয দ্বেল। েুহাম্মে দ্বনদ্বশ্চত 
হময়মেন গয, তাাঁর আমেেকৃত (ডাকাদ্বত) কমেম দ্ব ময় তাাঁর েুইজন অনুসারী কুরাইেমের 
হামত ধ্রা পমড় োদ্বস্তমো  কমরমে। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীর আগ্রাসী অদ্বেযামন 
আক্রান্ত ক্ষদ্বতগ্রস্ত স্বজনহারা কুরাইেরা তাাঁমের এক ব্যদ্বিমক খুন, েুই ব্যদ্বিমক ব্ন্দী 
এব্ং এব্ং তাাঁমের গব্াঁমি থাকার অব্লম্বন জীদ্বব্কা সােগ্রী লুণ্ঠমনর কারমণ দ্বক্ষপ্ত হময় 
গসই ডাকাত েমল অংেগ্রহণকারী েু'জন ডাকাতমক হামত-নামত ধ্রমত গপমর খুন 
কমরমে। কুরাইেমের গসই কমেমর জনয দ্বক এই েু'জন ব্াদ্বণজযমফরত কামফলা 
আমরাহীমক (যারা গকামনাোমব্ই গসই  িনার সামথ জদ্বড়ত নয়) অপরাধ্ী সাব্যস্ত কমর 
"হতযা করা" পৃদ্বথব্ীর গকামনা সেয সুস্থ-েদ্বস্তষ্ক োনুমষর পমক্ষ সম্ভব্? গকান িদ্বরমত্রর 
োনুষ দ্বনরপরাধ্ োনুষমক ব্ন্দী কমর দ্বনময় এমস ওপমর ব্দ্বণমত অজুহামত তামেরমক খুন 
করার আমেে জারী করমত পামর? এমহন আমেে জারীকৃত ব্যদ্বিমক দ্বক োনব্ 
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ইদ্বতহামসর সব্মকামলর সব্মমশ্রষ্ঠ োনুষ রূমপ আখযাদ্বয়ত করা যায়? নৃেংস কেমকামণ্ড 
অনুমপ্ররণাোয়ী ও অংেগ্রহণকারী এমহন গকামনা ব্যদ্বি দ্বক হমত পামর সব্মকামলর সকল 
োনুমষর একোত্র অনুকরণীয় িদ্বরত্র?   
 

েুহাম্মে তাাঁর সুেী ম ১০ ব্েমরর েদ্বেনা জীব্মন কেপমক্ষ ৬০ দ্বিরও গব্েী (েতান্তমর 
এক েত) সং মষম জদ্বড়ত দ্বেমলন।  মড় প্রদ্বত েয় সপ্তামহ একদ্বি। দ্বব্দ্বেষ্ট আদ্বে েুসদ্বলে 
ঐদ্বতহাদ্বসকমের েমত একোত্র ওহুে ও খন্দক োড়া আর সব্খামনই প্রথে আক্রেণকারী 
দ্বেমলন েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর েুধ্মষম ব্াদ্বহনী। [7] েুহাম্মমের েদ্বি বৃ্দ্বদ্ধর পর 
অনুরূপ হােলার জনয শুধু্ একিা উপলক্ষই যমথষ্ট দ্বেল! আর তা হমলা, 
 

“েুহাম্মে আল্লাহর রসুল! রসুমলর ব্েযতা স্বীকার কমর েুসলােদ্বনত্ব ব্রণ 
কমরা!  অনযথায় পদ্বরণদ্বতর জনয প্রস্তুত থামকা!”  
কারণ েুহাম্মমের োব্ী, “ধ্মেমর ব্যাপামর গফতনা সৃদ্বষ্ট করা নরহতযা অমপক্ষাও েহা পাপ 
(২:২১৭)”| সুতরাং, যারা েুহাম্মমের আমেে ও দ্বনমষধ্মক অস্বীকার কমর, সোমলািনা 
কমর, দ্বকংব্া কমর তাাঁর আগ্রাসমনর প্রদ্বতব্াে ও দ্বব্রুদ্ধািরণ। েুহাম্মমের এই “২:২১৭ 
ফেুমলায়” গসই ব্যদ্বি অথব্া জন গুদ্বষ্ঠর অপরাধ্ নরহতযার গিময়ও গব্েী পাপ। আর গসই 
পাপীমের যাব্তীয় সম্পদ্বি লুণ্ঠন করা, তামেরমক খুন করা, গজারপূব্মক ধ্মর দ্বনময় এমস 
তামের আত্মীয়-স্বজনমের কাে গথমক েুদ্বিপমণর দ্বব্দ্বনেময় গেমড় গেয়া েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের জনয তব্ধ্। অথমাৎ, েুহাম্মমের ব্েযতা অস্বীকারকারী প্রদ্বতদ্বি োনুষই 
দ্বব্পথ ােী ও পথভ্রষ্ট! তারা (আল্লাহ ও) রসুমলর েত্রু! আর গসই েত্রুর দ্বব্রুমদ্ধ লড়াই 
(দ্বজহাে) করা প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর ইোনী োদ্বয়ত্ব! েুহাম্মে দ্বক নৃেংসতায় তাাঁর 
ব্েযতা অস্বীকারকারী ও দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের খুন, জখে ও োময়স্তা করার ফরোন জারী 
কমরদ্বেমলন, তার ব্ীেৎস ব্ণমনা কুরামনর পাতায় পাতায় ব্দ্বণমত আমে। 
নাখলায় ওয়াদ্বকে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ আল তাদ্বেদ্বের হামত আের দ্বব্ন আল হােরােীর এই 
খুনদ্বিই হমলা ইসলামের ইদ্বতহামসর “সব্মপ্রথে খুমনর  িনা যা সকল দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে 
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ঐদ্বতহাদ্বসকই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূমপ ব্ণমনা কমরমেন”। ইসলামের ইদ্বতহামসর এই প্রথে 
খুনদ্বি সং দ্বিত কমরমে একজন েুহাম্মে অনুসারী! কুরাইেরা নয়! [5] এই খুমনর পূমব্ম 
েুহাম্মমের েক্কা জীব্মন ক্রীতোস আের দ্বব্ন ইয়াদ্বসমরর ো সাদ্বেয়ামক হতযার গয  ল্পদ্বি 
ইসলােী পদ্বণ্ডত ও ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরা ফুদ্বলময় ফাাঁদ্বপময়  ত ১৪০০ ব্ের ধ্মর প্রিার কমর 
আসমেন তার আদ্বে দ্বেদ্বি অতযন্ত েুব্মল ও দ্বব্তদ্বকমত। শুধু্ সব্মপ্রথে খুনই নয়, েুহাম্মমের 
েক্কা অব্স্থানকালীন সেময়র গসই েুব্মল অব্স্থায়ও গয ব্যদ্বি কুরাইেমের একজনমক 
োরীদ্বরক আ ামত “সব্মপ্রথে রিাি কমরদ্বেল” গসও দ্বেল একজন েুহাম্মে অনুসারী 
(েুসলোন)! কুরাইেরা নয়! গসই আ াতকারীর নাে, সা’ে দ্বব্ন আদ্বব্-ওয়াককাস। 
ইসলামের ইদ্বতহামস "নাখলা অদ্বেযান" একদ্বি অতযন্ত গুরুত্বপূণম অধ্যায়। কেপমক্ষ 
পাাঁিদ্বি কারমণ এই অদ্বেযানদ্বি অতযন্ত গুরুত্বপূণম: 
 

১) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের প্রথে সফল ডাকাদ্বত অদ্বেযান ও সদ্বহংস যাত্রার 
গ াড়াপিন। 
২) েুহাম্মে ও কুরাইেমের েমধ্য পরব্তমী যাব্তীয় সদ্বহংস সং মষমর আদ্বে কারণ হমলা 
নাখলায় এই ব্াদ্বণজয কামফলা ডাকাদ্বত ও সদ্বহংসতা। আর রিক্ষয়ী এই সদ্বহংসতার 
সূত্রপাত কমরদ্বেমলন েুহাম্মে এব্ং তাাঁর আদ্বে েক্কাব্াসী অনুসারীরা, কুরাইেরা নয়। 
৩) ইসলামের ইদ্বতহামসর সব্মপ্রথে খুনদ্বি হয় এই নাখলায়। আর এই প্রথে খুনদ্বি 
সং দ্বিত কমরদ্বেল একজন েুহম্মে অনুসারী, কুরাইেরা নয়!  
৪) েত্রু পমক্ষর দ্বনরীহ গলাকমক দ্বজদ্বম্ম কমর েুদ্বিপমণর োধ্যমে অথম-উপাজমমনর তব্ধ্তার 
গ াড়াপিন। 
৫) গজার-পূব্মক অমনযর সহায় সম্পদ্বি লুণ্ঠমনর োধ্যমে পাদ্বথমব্ জীদ্বব্কা উপাজমমনর 
ইসলােী তব্ধ্তার গ াড়াপিন। 
 ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ েুহাম্মে অনুসারীরা দ্বব্দ্বেন্ন কসরমতর োধ্যমে 
েুহাম্মে ও তাাঁর সহকারীমের যাব্তীয় আগ্রাসী ও অোনদ্বব্ক কেমকামণ্ডর শুধু্ তব্ধ্তা 
দ্বেময়ই ক্ষান্ত হয়দ্বন, তারা আক্রান্ত জনম াদ্বষ্টমকই অপরাধ্ী ব্মল সাব্যস্ত কমরমে। 
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েুহাম্মমের েদ্বেনা জীব্মনর যাব্তীয় সন্ত্রাসী কেম-কামণ্ডর তব্ধ্তা দ্বেমত তারা েুহাম্মমের 
েক্কায় অব্স্থানকালীন (৬১০-৬২২ সাল) দ্বকেু " ৎব্াাঁধ্া  িনার" দ্বফদ্বরদ্বস্ত ফুদ্বলময় 
ফাাঁদ্বপময় প্রিার কমরন। আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনার আমলামক গসই  ৎব্াাঁধ্া 
 িনাগুমলার দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা ও দ্বব্মেষণ আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত তমত্ত্ব করা হমব্। 
গসই  িনাগুমলার উোহরণ গিমন গয সকল ইসলােী পদ্বণ্ডত ও দ্বব্শ্বাসী েতাব্দীর পর 
েতাব্দী যাব্ত দ্বব্দ্বেন্ন কসরমতর োধ্যমে দ্বনরীহ ব্াদ্বণজযমফরত কুরাইে কামফলার ওপর 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অতদ্বকমত হােলা কমর সব্মস্ব লুণ্ঠন, তার আমরাহীমের খুন 
অথব্া ব্ন্দী কমর দ্বনময় এমস েুদ্বিপমণর দ্বব্দ্বনেময় গেমড় গেয়ার তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন, 
সাধ্ারণ ধ্েমপ্রাণ েুসলোনমের অজ্ঞতার সুমযাম  তামেরমক ইচ্ছােত দ্বব্ভ্রান্ত কমর 
এমসমেন, তামেরমক দ্বক গকামনা সুস্থ ও দ্বব্মব্কব্ান োনুষ রূমপ আখযাদ্বয়ত করা যায়? 
অব্েয এ োড়া তামের সােমন আর গকামনা পথই গখালা নাই। গকন গনই তার আমলািনা 
েেে পব্ম (জ্ঞান তত্ত্ব) করা হময়মে। ইসলামের গেৌদ্বলক দ্বেক্ষা হমলা েুহাম্মমের যাব্তীয় 
কামজর তব্ধ্তা োন। 
 

গয দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত গুরুত্বপূণম, তা হমলা স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সা:) 
প্রিার কমরমেন গয, তাাঁর ব্দ্বণমত ব্াণী দ্বব্শ্বব্রহ্মামণ্ডর সৃদ্বষ্টকতমা ('আল্লাহ') হমত প্রাপ্ত এব্ং 
তাাঁর কেম ও দ্বেক্ষা গসই সৃদ্বষ্টকতমার েমনানীত একোত্র জীব্নদ্বব্ধ্ান। গয জীব্নদ্বব্ধ্ান 
পৃদ্বথব্ী ধ্বংস হওয়ার (দ্বকয়ােত) পূব্ম পযমন্ত জাদ্বত-ধ্েম-ব্ণম দ্বনদ্বব্মমেমষ সব্মকামলর সকল 
োনুমষর জনয প্রমযাজয; এব্ং তা পালন, প্রিার ও প্রসার করা সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর 
অব্েয কতমব্য ইোনী োদ্বয়ত্ব"। দ্বব্মশ্বর প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী েুহাম্মমের েৃতুযর 
১৪০০ ব্ের পমরও তাাঁর এই দ্বেক্ষামক শুধু্ েমন-প্রামণ ধ্ারণ, লালন ও পালনই কমরন 
না, তাাঁরা েুহাম্মমের এমহন আগ্রাসী অননদ্বতক কেম ও দ্বেক্ষামক সব্মকামলর সকল 
োনুমষর "একোত্র জীব্ন দ্বব্ধ্ান" রূমপ প্রদ্বতদ্বষ্ঠত করার ব্রমত ব্রতী! ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমের 
এমহন োনদ্বসকতাই দ্বব্শ্বব্যাপী অেুসদ্বলেমের েূল সেসযা। এেনদ্বি না হমল সপ্তে 
েতাব্দীর এক আরব্ গব্েুইন কমব্ গকাথায় গকন এব্ং কতজন দ্বনরপরাধ্ োনুষমক হতযা 
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কমরমে, ব্দ্বন্দ কমর তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য ব্ণ্টন করমে, তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন 
কমরমে, উেুি েদ্বি প্রময়াম  তাাঁমের দ্বেমি-োদ্বি গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত কমর তাাঁমের স্থাব্র-
অস্থাব্র সম্পদ্বির োদ্বলক হময়মে, তা দ্বনময় কারুরই গকান উৎকণ্ঠার কারণ দ্বেল না। 
গস গক্ষমত্র েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের  িামনা গসই নৃেংস অোনদ্বব্ক  িনাগুমলা 
হমতা শুধু্ই 'গকতাদ্বব্ কিাল (Academic Discussion)’। েৃত েুহাম্মে গকামনা 
োনুমষরই গকামনা সেসযার কারণ হমত পামরন না! সেসযা হমলা "তাাঁর অনুসারীরা"; 
যারা ১৪০০ ব্ের আম  েৃত গসই োনুষদ্বির যাব্তীয় কেমকামণ্ডর অনুরূপ কেমকামণ্ডর 
োধ্যমে পৃদ্বথব্ীব্যাপী ত্রামসর রাজত্ব কাময়ে করার ব্রমত ব্রতী। 
আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্দ্বণমত এ সকল তমথযর পযমামলািনায় গয দ্বব্ষয়দ্বি আব্ার 
ও অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা:  
 

“দ্বব্না উস্কাদ্বনমত সাধ্ারণ দ্বনরপরাধ্ পথিারীমের অতদ্বকমত আক্রেণকারী, হতযাকারী, 
ব্দ্বন্দকারী ও লুণ্ঠনকারী গ াষ্ঠী হমলন েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারী!” 
 
 [কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

পােিীকা ও তথয সূত্র: 
[1] নাখলায় প্রথে সফল ডাকাদ্বত 
১) “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২৮৬-২৮৯ 
http://www.justislam.co.uk/product.php?products_id=218 
২) “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/product.php?products_id=218
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দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৭৪-১২৭৯ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari 
৩) “দ্বকতাব্ আল-ো াদ্বজ”- গলখক:  আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. 
Marsden Jones, লেন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৩-১৯; ইংমরদ্বজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, 
Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5; পৃষ্ঠা ৮-
১১ 
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-
Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852 
৪) দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র - গলখক 'েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দ)', অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ (3rd 
Reprint).  ISBN 81-7151-127-9 (set). েলুউে ২, পািম- ১, পৃষ্ঠা ৭-৯ 
http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-
saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html 
[2]  ালা-যুি গ াপন দ্বিদ্বঠ ও দ্বনমেমে দ্বন:সমন্দমহ গেয়া হময়দ্বেল এই কারমণ, গযন গকান 
েদ্বেনা-ব্াসী গুপ্তির হােলার স্থান ও পদ্বরকল্পনার দ্বব্ষয়দ্বি আম ই গজমন দ্ব ময় তা 
েক্কাব্াসীমের কামে গপৌঁোমত না পামর। 
[3] খুেস অথব্া খােুস: প্রাক ইসলােী আরমব্র প্রথা অনুযায়ী গ াত্রীয় প্রধ্ানরা লুদ্বণ্ঠত 
োমলর এক-িতুথমাংে দ্বহসযা গ্রহণ করমতা, যার িারা তারা তমের গ ামত্রর খরমির 
গজা ান দ্বেমতা। কুরামনর (সুরা আনফাল: ৮:৪১) এর ব্াধ্যতা েূলক দ্বনমেমে গোতামব্ক 
েুহাম্মে লুদ্বণ্ঠত সম্পমের এক-পঞ্চোংমের অদ্বধ্কারী। ব্লা হময় থামক, এই হুকুেদ্বি 
গ াদ্বষত হময়দ্বেল ব্ের যুমদ্ধর পর। দ্বকন্তু তা সব্ম-প্রথে প্রময়া  হময়দ্বেল ব্দ্বন গকউনুকা 
গ াত্রমক দ্বব্তাদ্বড়ত করার  িনায়। 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html
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[4] সম্মাদ্বনত োস: সদ্বহ বু্খাদ্বর: েলুউে ৪, ব্ই ৫৪, নম্বর ৪১৯ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/87/4100-sahih-
bukhari-volume-004-book-054-hadith-number-419.html 
Narrated Abu Bakra: The Prophet said. "(The division of time has 
turned to its original form which was current when Allah created 
the Heavens and the Earths. The year is of twelve months, out of 
which four months are sacred: Three are in succession Dhul-Qa' da, 
Dhul-Hijja and Muharram, and (the fourth is) Rajab of (the tribe of) 
Mudar which comes between Jumadi-ath-Thaniyah and Sha ban."  
[5] Tafsir al-Jalalayn, translated by Feras Hamza 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSor
aNo=2&tAyahNo=217&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 
[6] Tafsir Ibne Kathir 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=196 
[7] List of expeditions of Muhammad 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad 
  

 
 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/87/4100-sahih-bukhari-volume-004-book-054-hadith-number-419.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/87/4100-sahih-bukhari-volume-004-book-054-hadith-number-419.html
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=2&tAyahNo=217&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=2&tAyahNo=217&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=196
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=196
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad


 

 

P
ag

e1
1

8
 

৩০: ব্ের যুদ্ধ- ১: কী দ্বেল তার কারণ? গক দ্বেল আক্রেণকারী? 
 ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– দ্বতন 

 
 

ব্াদ্বণজয-গফরত দ্বনরীহ কুরাইে কামফলার উপর রামতর অন্ধকামর েুহাম্মে ও তাাঁর 
েক্কাব্াসী অনুসারীমের (েুহাদ্বজর) পর পর সাতদ্বি ব্যথম হােলা ও অষ্টে ব্ামরর সফল 
"নাখলা" আক্রেণ, তামের োলাোল লুণ্ঠন ও একজনমক খুন এব্ং েুইজনমক ব্ন্দী 
কমর এমন েুদ্বিপমণর দ্বব্দ্বনেময় তামের আত্মীয়-স্বজমনর কামে গফরত গেয়ার দ্বব্স্তাদ্বরত 
ব্ণমনা আম র েুদ্বি পমব্ম করা হময়মে। দ্বব্দ্বেষ্ট দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ আদ্বে েুসদ্বলে 
ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনায় গয সতযদ্বি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা: 
 

"েুহাম্মে ও তাাঁর সহকারীরাই দ্বেল আক্রেণকারী ও আগ্রাসী, কুরাইেরা নয়।" 
নাখলা আক্রেমণর (জানুয়াদ্বর, ৬২৪ সাল) অল্প দ্বকেুদ্বেন পমরই ইসলামের ইদ্বতহামসর 
প্রথে রিক্ষয়ী সং ষম সং দ্বিত হয় ব্ের নােক স্থামন। আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে 
(সাঃ) এর েদ্বেনা  েমনর (দ্বহজরত) আঠার োস পমর। ইদ্বতহামস তা "ব্ের যুদ্ধ"  নামে 
দ্বব্খযাত।  তাদ্বরখদ্বি দ্বেল ১৫ই োিম ৬২৪ সাল; ব্রাব্র ১৯ গে রেজান (েতান্তমর ১৭ই 
রেজান), দ্বহজদ্বর দ্বিতীয় ব্ষম। পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীমক যদ্বে 
এই ব্ের যুমদ্ধর কারণ ও গপ্রক্ষাপি দ্বজজ্ঞাসা করা হয়, তমব্ দ্বনদ্বিমধ্ায় তাাঁরা গয জব্াব্দ্বি 
গেমব্ন, তা হমলা - কুরাইেরা েত্রুতা ব্মে অনযায়োমব্ ইসলােমক দ্বনদ্বশ্চহ্ন করার জনয 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর জব্রেদ্বস্ত আক্রেণ িাদ্বলময়দ্বেল। প্রকৃত ইদ্বতহাস 
গজমন ব্া না গজমন সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, হযরত েুহাম্মে 
(সাঃ) ও তাাঁর অনুসারীরা আ  ব্াদ্বড়ময় অনযায়োমব্ (Offensive) কখমনাই গকামনা 
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সং ষম দ্বকংব্া যুমদ্ধ দ্বলপ্ত হনদ্বন। তাাঁরা েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, কুরাইে ও অনযানয 
অেুসদ্বলেমের দ্বব্রুমদ্ধ েুহাম্মে এব্ং তাাঁর অনুসারীমের যাব্তীয় দ্বনষু্ঠরতা, সং ষম ও 
যুমদ্ধর কারণ "শুধু্ই আত্মরক্ষা"! তাাঁমের এ দ্বব্শ্বামসর উৎস গয েত েত ব্েমরর দ্বেথযা 
ও অপপ্রিারণার ফসল, তা অদ্বত সহমজই গব্াো যায় আদ্বে উৎমসর দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ 
ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীমেরই রদ্বিত ইদ্বতহামস। তাাঁরা েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থ ব্ের যুমদ্ধর গয 
কারণ ও গপ্রক্ষাপি দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরমেন, তা হমলা দ্বনম্নরূপ: 
 

েুহাম্মমের সব্মপ্রথে পূণমাে জীব্নীগ্রমন্থর গলখক েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা: 
‘আল্লাহর নব্ী জানমত পারমলন গয আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ দ্বত্রে-িদ্বল্লে জন সেী 
সহকামর কুরাইেমের এক দ্বব্োল ব্াদ্বণজয ব্হর (কামফলা) দ্বনময় দ্বসদ্বরয়া গথমক দ্বফরমেন, 
গয ব্াদ্বণজয ব্হমর আমে প্রিুর অথম ও ব্াদ্বণজয সােগ্রী।  
েুহাম্মে দ্বব্ন েুসদ্বলে আল-জুহরী, আদ্বসে দ্বব্ন উের দ্বব্ন কাতাো, আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আবু্ 
ব্কর এব্ং ইয়াদ্বজে দ্বব্ন রুোন < উরওয়া দ্বব্ন জুব্াইর এব্ং আোমের অনযানয স্কলার 
< ইব্মন আব্বাস হইমত ব্দ্বণমত: 
তামের প্রমতযমকর কাে গথমক সংগ্রহীত দ্বব্দ্বেন্ন তমথযর দ্বেদ্বিমত ব্ের যুমদ্ধর গয 
কাদ্বহনীগুমলা আদ্বে (ইব্মন ইোক) গজমনদ্বে তারই দ্বেদ্বিমত আদ্বে ব্ের যুমদ্ধর এই 
উপাখযান রিনা কমরদ্বে। তাাঁরা ব্মলমেন, যখন আল্লাহর নব্ী জানমত পারমলন গয আবু্ 
সুদ্বফয়ান দ্বসদ্বরয়া গথমক দ্বফরমেন তখন দ্বতদ্বন েুসলোনমের গডমক পাঠান এব্ং গ াষণা 
কমরন, "এই গসই কুরাইেমের ধ্ন-সম্পে সেৃদ্ধ ব্াদ্বণজয-ব্হর (কামফলা)। যাও তামের 
আক্রেণ কর, সম্ভব্ত: আল্লাহ এদ্বি গতাোমের দ্বেকার রূমপ োন করমব্ন।" তারা তাাঁর 
ডামক সাড়া গেয়; দ্বকেু গলাক আগ্রমহর সামথ, দ্বকেু গলাক অদ্বনচ্ছায়। কারণ আল্লাহর 
নব্ী গয যুমদ্ধ গযমত পামরন তা তাাঁরা দ্বিন্তা কমরন নাই। 
আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বহজামজর দ্বনকিব্তমী হমল প্রদ্বতদ্বি আমরাহীর কামে দ্বতদ্বন খব্র সংগ্রমহর 
গিষ্টা কমরন। উৎকদ্বণ্ঠত আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বকেু আমরাহী োরফত জানমত পামরন গয, 
েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের আহ্বান কমরমেন গযন তাাঁরা তাাঁমক ও তাাঁর কামফলায় 



 

 

P
ag

e1
2

0
 

আক্রেণ কমর। এই খব্রদ্বি গজমন আবু্ সুদ্বফয়ান উদ্বিে হময় পমড়ন এব্ং েেেে দ্বব্ন 
আের আল-দ্ব ফাদ্বর নােক এক ব্যদ্বিমক দ্বনময়া  কমর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গয 
এই আক্রেমণর জনয অমপক্ষা করমে, এই খব্রদ্বি কুরাইেমের জানামনার জনয েক্কায় 
পাঠান; এব্ং তামক আমেে কমরন গয, গস গযন কুরাইেমের তাাঁমের োলাোল রক্ষার 
জনয এদ্ব ময় আসার আহ্বান কমর। েেেে দ্রুত গব্ম  েক্কার উমেমেয ধ্াদ্বব্ত হয়। [1]  
(েক্কায় এমস) --েেেে উমঠর দ্বপমঠ োাঁদ্বড়ময় উচ্চস্বমর দ্বিৎকার কমর ব্মল, "গহ কুরাইে, 
উমির কামফলা, উমির কামফলা! আবু্ সুদ্বফয়ান ও তাাঁর ব্াদ্বণজয কামফলায় আপনামের 
গয গয সম্পে আমে েুহাম্মে ও তাাঁর সহিররা তা হস্ত ত করার অমপক্ষায় আমে। 
আোর েমন হয় না আপনারা তা রক্ষা করমত পারমব্ন। গহল্প! গহল্প!" ---- 
গলাকজন দ্রুত প্রস্তুদ্বত গ্রহণ কমর এব্ং ব্মল, "েুহাম্মে ও তার সহিররা দ্বক েমন 
কমরমে গয, এদ্বি তামের ইব্মন হােরােীর কামফলা আক্রেমণর েতই হমব্"? আল্লাহর 
কসে, তারা েীঘ্রই গির পামব্ গয এব্ার গসরূপ হমব্ না।"[পব্ম ২৯-নাখলা আক্রেণ] 
প্রমতযকদ্বি গলাক দ্বনমজ অংেগ্রহণ কমর অথব্া তার পদ্বরব্মতম অনয কাউমক পাঠায়। 
সব্াই অংেগ্রহণ কমর। আবু্ লাহাব্ দ্বব্ন আব্ে আল-েুিাদ্বলব্ োড়া গকামনা দ্বব্দ্বেষ্ট 
গলাকই অংে গ্রহমণ দ্বব্রত দ্বেমলন না। আবু্ লাহাব্ দ্বনমজ অংে গ্রহণ কমরনদ্বন, দ্বতদ্বন 
তাাঁর পদ্বরব্মতম আল-আস দ্বব্ন দ্বহোে দ্বব্ন েু ীরামক পাঠান। আল-আস তাাঁর কামে িার 
হাজার দ্বেরহাে ঋণগ্রস্ত দ্বেমলন, যা দ্বতদ্বন পদ্বরমোধ্ করমত পারদ্বেমলন না। তাই আবু্ 
লাহাব্ আল-আসমক দ্বনযুি কমরদ্বেমলন এই েমতম গয, তাহমল দ্বতদ্বন আল-আমসর ঋণ 
েওকুফ করমব্ন। আল-আস দ্বব্ন দ্বহোে আবু্ লাহামব্র পদ্বরব্মতম এই অদ্বেযামন অংে 
গনন। আবু্ লাহাব্ থামকন দ্বব্রত।[2] 
 

(অনয দ্বেমক) --আবু্ সুদ্বফয়ান সতকমতা গহতু তাাঁর কামফলার আম  আম  অগ্রসর হময় 
এক জলােময়র দ্বনকমি আমসন। গসখামন দ্বতদ্বন োজদ্বে দ্বব্ন আের নােক এক ব্যদ্বিমক 
দ্বজমজ্ঞস কমর জানার গিষ্টা কমরন গয, গস গকামনা দ্বকেু গেমখমে দ্বক না। জব্ামব্ োজদ্বে 
তাাঁমক জানায় গয, েু'জন আমরাহী পাহামড়র ওপর এমস গথমেদ্বেল এব্ং িােড়ার থদ্বলমত 
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কমর পাদ্বন দ্বনময় দ্বফমর দ্ব ময়দ্বেল; এ োড়া সমন্দহজনক আর গতেন দ্বকেুই গস গেমখদ্বন। 
আমরাহীরা গযখামন গথমেদ্বেল আবু্ সুদ্বফয়ান গসখামন  েন কমরন এব্ং উমির দ্বকেু লাদ্বে 
কুদ্বড়ময় তুমল তা িূণম কমর তামত গখজুমরর দ্বব্দ্বির সন্ধান পান। দ্বতদ্বন ব্মলন, "গহ আল্লাহ, 
এ গয গেদ্বখ েদ্বেনার পশুখােয।" দ্বতদ্বন তৎক্ষণাৎ তাাঁর সেীমের কামে দ্বফমর যান এব্ং 
তাাঁর যাত্রার  দ্বতপথ পদ্বরব্তমন কমর ব্েরমক ব্ামে গফমল ব্ড় রাস্তার পদ্বরব্মতম সেুদ্র 
তীরব্তমী পমথ যথাসম্ভব্ দ্রুত  দ্বতমত রওনা হন।' [3] 
 

>>> েুহাম্মমের গয েু'জন সহির ঐখামন তামের উি থাদ্বেময় আবু্ সুদ্বফয়ামনর কামফলার 
সন্ধান কমরদ্বেল তামের নাে আদ্বে ইব্মন আল জা ব্া এব্ং ব্ােব্াে ইব্মন আের। [4] 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) অদ্বতদ্বরি ব্ণমনা: 
‘ইব্মন হুোময়ে < ইয়াদ্বহয়া দ্বব্ন ওয়াদ্বে < ইয়াদ্বহয়া দ্বব্ন ইয়াকুব্ হইমত < আবু্ তাদ্বলব্ 
< আবু্ আওয়ান েুহাম্মে দ্বব্ন ওব্াময়েুল্লাহ আল-থাকাদ্বফ < আবু্ আব্ে আল-রহোন 
আল সুলাদ্বে আব্ে আল্লাহ দ্বব্ন হাদ্বব্ব্ < আল হান দ্বব্ন আলী দ্বব্ন আবু্ তাদ্বলব্ হইমত 
ব্দ্বণমত: 
লাইলাতুল ফুরকান (৮:৪১), গয দ্বেনদ্বিমত েুই গসনােল পরস্পমরর সমু্মখীন হময়দ্বেল 
তা হমলা ১৭ই রেজান। েুহাম্মে এব্ং েূদ্বতমপূজক কুরাইেমের েমধ্য ব্ের এব্ং অনযানয 
যুদ্ধ দ্বকমসর প্রমরািনায় সং দ্বিত হময়দ্বেল? উরওয়া দ্বব্ন আল- জুব্াইময়র এর েমত তা 
দ্বেল ওয়াদ্বকব্ দ্বব্ন আব্ে আল্লাহ আল-তাদ্বেদ্বে কতৃমক আের দ্বব্ন আল-হােরােীর খুমনর 
 িনা। 
ব্ের যুমদ্ধর অনুষমে উরওয়া দ্বব্ন আল-জুব্াইময়র উোইয়া খদ্বলফা আব্ে আল োদ্বলক 
দ্বব্ন োরওয়ান গক যা দ্বলমখদ্বেমলন, তা হমলা (আপাত েৃদ্বষ্টমত েমন হয় এই দ্বিদ্বঠর 
দ্বব্েময় ইব্মন ইোক অব্দ্বহত দ্বেমলন না): 
‘আপদ্বন আবু্ সুদ্বফয়ান ও তাাঁর ব্াদ্বণজয-কামফলা অদ্বেযামনর পাদ্বরপাদ্বশ্বমকতা জানমত গিময় 
আোর কামে দ্বলমখমেন। আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ প্রায় ৭০ জন অশ্বামরাহী সহকামর 
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সেস্ত কুরাইে গ ামত্রর প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ রূমপ দ্বসদ্বরয়া গথমক দ্বফরদ্বেমলন। দ্বসদ্বরয়ামত তাাঁরা 
ব্যব্সার উমেমেয দ্ব ময়দ্বেমলন এব্ং তাাঁরা সকমলই একমত্র তাাঁমের অথম ও ব্াদ্বণজয সম্পে 
দ্বনময় দ্বফমর আসদ্বেমলন। আল্লাহর নব্ী এব্ং তাাঁর সহকারীরা এই খব্রদ্বি জানমত 
পামরন। এদ্বি দ্বেল কুরাইেমেরমক আক্রেণ, নাখলায় ইব্মন আল হােরােীমক খুন ও 
দ্বকেু কুরাইেমক ব্দ্বন্দ কমর দ্বনময় আসার পমরর  িনা; গয ব্দ্বন্দমের েমধ্য দ্বেমলন আল 
েু ীরার এক পুত্র ও তাাঁমের েওলা ইব্মন গকইসান।  
যারা গসই  িনার জনয োয়ী তাাঁরা হমলন আব্ে আল্লাহ দ্বব্ন জাহাে এব্ং ওয়াদ্বকে ও 
তামের সামথ দ্বেমলন আল্লাহর নব্ীর আরও অনুসারী, যামেরমক দ্বতদ্বন আব্ে আল্লাহ 
দ্বব্ন জাহামের সহমযা ী রূমপ পাদ্বঠময়দ্বেমলন। ঐ  িনা কুরাইেমের কমর গক্রাধ্াদ্বেত 
এব্ং তা আল্লাহর নব্ী ও কুরাইেমের েমধ্য যুদ্ধ, হানাহাদ্বন ও রিপামতর সূিনা  িায়।  
ঐ  িনাদ্বি সং দ্বিত হময়দ্বেল আবু্ সুদ্বফয়ান ও তার সেীমের দ্বসদ্বরয়া রওনা হওয়ার 
পূমব্মই। পরব্তমীমত আবু্ সুদ্বফয়ান ও তাাঁর সেী কুরাইে অশ্বামরাহীরা সেুদ্র উপকূলব্তমী 
পমথ দ্বসদ্বরয়া গথমক গফরত আমসন।  
 

যখন আল্লাহর নব্ী তাাঁমের সম্বমন্ধ জানমত পারমলন, দ্বতদ্বন তাাঁর সহকারীমের গডমক 
পাঠামলন এব্ং ব্লমলন গয ওমের সামথ আমে প্রিুর ধ্ন-সম্পে এব্ং স্বল্পসংখযক 
জনব্ল। েুসলোমনরা আবু্ সুদ্বফয়ান ও তাাঁর অশ্বামরাহী োড়া অনয গকান উমেমেয রওনা 
হয়দ্বন।  
তাাঁরা দ্বিন্তাও কমরনদ্বন গয, এদ্বি একদ্বি সহজ লুণ্ঠন-অদ্বেযান োড়া আর দ্বকেু হমত 
পামর। তাাঁরা ধ্ারণাও করমত পামরনদ্বন গয, কুরাইেমের সমে তাাঁমের গকামনা ব্ড় ধ্রমনর 
যুদ্ধ হমত পামর। এই সম্পমকমই ঐেী ব্াণী নাদ্বজল হয়, 
৮:৭ – “আর যখন আল্লাহ েু’দ্বি েমলর একদ্বির ব্যাপামর গতাোমের সামথ ওয়াো 
কমরদ্বেমলন গয, গসদ্বি গতাোমের হস্ত ত হমব্, আর গতােরা কােনা করদ্বেমল যামত 
গকান রকে কণ্টক গনই, তাই গতাোমের োম  আসুক;--” [5] 
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আবু্ সুদ্বফয়ান যখন জানমত পান গয, আল্লাহর নব্ীর সহিররা তাাঁমক োেপমথ পাকড়াও 
করার জনয রওনা হময়মেন তখন দ্বতদ্বন কুরাইেমের খব্র পাঠান, "েুহাম্মে ও তার 
সহিররা গতাোমের ব্াদ্বণজয-ব্হর পাকড়াও করার জনয আসমে, সুতরাং গতাোরা 
গতাোমের পণযদ্রব্য রক্ষা কমরা।" 
যখন কুরাইেরা এই খব্রদ্বি জানমত পায়, গযমহতু ব্নী কাব্ দ্বব্ন লুয়াদ্বের ব্ংেধ্র 
সকল কুরাইে গ াত্রই (েু'দ্বি গ াত্র োড়া সেস্ত প্রধ্ান কুরাইে গ াত্র) আবু্ সুদ্বফয়ামনর 
ব্াদ্বণজয ব্হমরর সামথ সমৃ্পি দ্বেমলন, েক্কাব্াসীরা এ  িনাদ্বির দ্বব্ষময় সেযক অব্দ্বহত 
দ্বেমলন। ব্নী কাব্ দ্বব্ন লুয়াদ্বের (কুরাইে দ্বফদ্বহমরর নাদ্বত) ব্ংেজাত কুরাইেমের েধ্য 
গথমক গলাক সো ে হয়, দ্বকন্তু ব্নী আদ্বের গ ামত্রর অধ্ীন োদ্বলক দ্বব্ন দ্বহসল গ ামত্রর 
অল্প দ্বকেু গলাক োড়া তাাঁমের গকান গলাকই অংেগ্রহণ কমরনদ্বন। আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর 
সহিররা ব্ের প্রামন্ত গপৌঁোর আম  এই েক্কা ব্াদ্বহনীর দ্বব্ষময় গকামনাদ্বকেুই জানমতন 
না। ব্ের প্রান্তদ্বি দ্বেল ঐ অশ্বামরাহীমের যাত্রাপমথ যারা সেুদ্র উপকূলব্তমী পমথ দ্বসদ্বরয়া 
দ্ব ময়দ্বেমলন। অতদ্বকমত আক্রেমণর েময় েীত আবু্ সুদ্বফয়ান তখন ব্ের প্রান্ত গথমক 
দ্বফমর এমস সেুদ্র উপকূলব্তমী পমথ যাত্রা অব্যাহত রামখন। [6] 
 

ব্ানু আদ্বে দ্বব্ন কাব্ ও ব্ানু জুহরা োড়া প্রদ্বতদ্বি কুরাইে গ াত্রই এই অদ্বেযামন 
প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ত্ব কমরদ্বেমলন, এই েুই গ াত্র এমকব্ামরই অংেগ্রহণ কমরদ্বন। তাদ্বলব্ দ্বব্ন 
আবু্ তাদ্বলব্ অনযানয কুরাইেমের সামথ (প্রায় ৯৫০ জন) এই অদ্বেযামন অংে গনন। 
সমের কুরাইেরা তাাঁমক ব্মলন, "গহ ব্দ্বন হাদ্বেে, আেরা জাদ্বন গয যদ্বেও গতােরা 
আোমের সামথ এমসে দ্বকন্তু অন্তমর গতােরা েুহাম্মমের পমক্ষ।" তাই, তাদ্বলব্ এব্ং 
সামথ আরও দ্বকেু গলাক েক্কায় প্রতযাব্তমন কমরন।’ 
আল-তাব্ারীর েমত, ইব্মন আল কালদ্বব্র উিৃদ্বত গোতামব্ক:   
‘তাদ্বলব্ দ্বব্ন আবু্ তাদ্বলব্ তাাঁর ইচ্ছার দ্বব্রুমদ্ধ কুরাইেমের সামথ এই অদ্বেযামন গযা  
দ্বেময়দ্বেমলন। দ্বকন্তু দ্বতদ্বন ব্ন্দী দ্বকংব্া েৃত ব্যদ্বির তাদ্বলকার গকানদ্বিমতই দ্বেমলন না, 
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দ্বতদ্বন তাাঁর পদ্বরব্ামরর কামেও গফরত যান নাই। দ্বতদ্বন দ্বেমলন একজন কদ্বব্ এব্ং দ্বতদ্বনই 
ব্মলদ্বেমলন: 
                 ‘গহ প্রেু, যদ্বে যায় তাদ্বলব্ অদ্বনচ্ছায়  
                  এেনই গকান অদ্বেযামন, 
                  কর তামক অপহরণ, পরাদ্বজত; 
                  অপহারক, দ্বব্মজতা না কমর।’ [7] 
 
[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে – অনুব্াে, গলখক।] 
 

Account of Badr by Muhammad Ibne Ishaq (704-768):  
The messenger of God heard that Abu Sufyan b Harb was coming 
from Syria with a large caravan of Quraysh, containing their money 
and merchandise, accompanied by some thirty or forty men.  
Muhammad bin Muslim Al-Zuhri and Asim bin Umar b Qatada  and 
Abdullah bin Abu Bakr and Yazid b Ruman from from Urwa b Al-
Zubayr, and other scholars of ours from Ibne Abbas, each one of 
them told me some of this story and their account is collected in 
what I (Ibn Ishaq) have drawn up of the story of Badr. They said 
that when the apostle heard about Abu Sufyan coming from Syria, 
he summoned the Muslims and said, ‘This is the Quraysh caravan 
containing their property. Go out to attack it, perhaps God will give 
it as a prey.’ The people answered his summons, some eagerly, 
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others reluctantly because they had no thought that the apostle 
would go to war.  
When he got near to the Hijaz, Abu Sufyan was seeking news and 
questioning every rider in his anxiety until he got news from some 
riders that Muhammad had called out his companions against him 
and his caravan. He took alarm at that and hired Damdam b Amr 
Al-Ghifari and sent him to Mecca, ordering him to call out Quraysh 
in defence of their property and to tell them that Muhammad was 
lying in wait for it with his companioins. So Damdam left for Mecca 
at full speed. -- [1] 
(Damdam came to Mecca)---The voice of Damdam crying out in the 
bottom of the Wadi, as he stood upon his camel ---saying, ‘O 
Quraysh, the transport camels, the transport camels! Muhammad 
and his companioins are lying in wait for your property which is 
with Abu Sufyan. I do not think that you will overtake it. Help! 
Help!’— 
The men prepared quickly, saying, “Do Muhammad and his 
companioins think this is going to be like the caravan of Ibn 
Hadrami? By God they will soon know that it is not so.”  Every man 
of them either went himself or sent someone in his place.  So, all 
went; not one of their nobles remained behind except Abu Lahab b 
Abd Al Muttalib. He sent in his place Al-As bin Hisham b Al-Mughira 
who owed him four thousand Dirhams which he could not pay.  So 
he hired him with them with the condition that he should be cleared 
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of his debt.  So he went on his behalf and Abu Lahab stayed behind.’ 
[2]-- 
(On the other hand) Abu Sufyan went forward to get in front of the 
caravan as a precautionary measure until he came down to the 
water, and asked Majdi b Amr if he had noticed anything. He replied 
that he had seen nothing untoward except merely two riders had 
stopped on the hill and taken water away in a skin. Abu Sufyan 
went to the place where they had halted their camels, picked up 
some camel dung and broke it in pieces and found that it contained 
date stones. “By God”, he said, “This is the camel fodder of Yathrib.” 
He returned at once to his Companions and changes the caravan’s 
direction from the road to the sea shore leaving Badr on the left, 
travelling as quickly as possible. [3][4] 
Al Tabari added: 
According to Ibne Humayd <Yahya b Wadih <Yahya b Yaqub < Abu 
Talib < Abu Awn Muhammad b Ubayd Allah al-Thaqafi < Abu Abd 
al-Rahman al-Sulami Abd Allh b Habib <Al Haan b Ali b Abu Talib: 
The Laylat al-Furqan (8:41), the day when the two armies met was 
on 17 Ramadan. What provoked the battle of Badr and the other 
fighting between Muhammad and polytheist of Qurayesh? According 
to Urwah b al-zubayr, was the killing of Amr b Al-Hadrami by Waqib 
b Abd Allah al-Tamimi.  
The Account of the Greater battle of Badr in the letter of Urwah b 
al Zubayr to the Umayyad caliph Abl Al-Malik b Marwan as follows:  
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According to Ali b Nasr b Ali and Abd Al-Warith b Abd Al Samad b 
<his father < Abban Al-Attar <Hisham b Urwah:  Urwah wrote to Abd 
Al-Malik b Marwan as follows (this letter is an important source, 
apparently unknown to Ibn Ishaq):  
“You have written to me asking about Abu Sufyan and the 
circumstances of his expedition. Abu Sufiayn b Harb came from Syria 
at the head of nearly seventy horsemen from all the clans of 
Quraysh. They had been trading in Syria and they all came together 
with their money and their merchandise. The messenger of God and 
his companions were informed about them. This was after fighting 
had broken out between them and people had been killed, including 
Abne Al-Hadrami at Nakhla, and some of Quraysh had been taken 
captive, including one of the sons of al-Mughirah and their mawla 
Ibne Kaysan. Those responsible were Abd Allah b Jahsh and Waqid 
together with other companions of the messenger of God whom he 
had sent out with Abd Allah b Jahsh. This incident had provoked (a 
state of) war between the messenger of God and Quraysh and was 
the beginning of the fighting in which they inflicted casualties upon 
one another; it took place before Abu Sufyan and his companions 
had set out for Syria.  
Subsequently Abu Sufyan and the horsemen of Quraysh who were 
with him returned from Syria, following the coastal road. When the 
messenger of God heard about them, he called together his 
companions and told them of the wealth they had with them and 
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the fewness of their numbers. The Muslims set out with no other 
object than Abu Sufyan and the hoarsemen with him. They did not 
think that these were anything but (easy) booty and did not suppose 
that there would be a great battle when they met them. It is 
concerning this that God revealed, “And ye longed that other than 
the armed one might be yours (Quran 8:7)”. [5]  
When Abu Sufyan heard that the companions of the messenger of 
God were on their way to intercept him, he sent to Quraysh (saying), 
“Muhammad and his companions are going to intercept your 
caravan, so protect your merchandise”.  
When Qurash heard this, since all the clans of Ka’b b Lu’avy [he was 
the grand son of Qurash Fihr and all the main clan of Quraysh except 
two were his descendants) were presented in Abu Sufyan’s caravan, 
the people of Mecca learned towards it. The body of men was drawn 
from the clans comprised in the Banu Ka’b b Lu’avy but did not 
contain any of the clan of Amir, except for some of the subclan of 
Malik b Hisl. Neither the messenger of God nor his companions 
heard about this force from Mecca until the prophet reached Badr, 
which was on the route of those horsemen of Quraysh who had 
taken the coastal road to Syria.  Abu Sufyan then doubled back from 
Badr and kept to the coastal road, being afraid of an ambush at 
Badr”. [6]   
Every clan of Quraysh was represented except for Banu Adi b Ka’b 
and Banu Zuhra- these two tribes were not represented at all. There 
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was some discussion between Talib bin Abu Talib who was with the 
army and some of Quraysh. The latter said, “We know O’ Bani 
Hashim, that if you have come out with us your heart is with 
Muhammad”.  So Talib and some others returned to Mecca.  
According to Abu Jafar Al-Tabari: As for Ibn al-Kalbi  
Among the narratives I was told on his authority is the following: 
Talib b Abi Talib set out for Badr with the polytheists.  He was sent 
out against his will, and he was not among the captives or the dead, 
and he did not return to his family.  He was a poet and he is the 
one who said: 
‘O Lord, if Talib goes on an expediction in one of  
                             these defiles  
Let him be plundererd, not the plunderer, conquered 
                        not the the conqueror’. [7] 
 

সদ্বহ বু্খারী: েলূউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ২৮৬ (অমনক ব্ড় হাদ্বেস, প্রাসদ্বগ ক অংে)  
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন োসুে হইমত ব্দ্বণমত: 
----- গযদ্বেন ব্ের যুদ্ধ আসন্ন, আবু্ গজমহল তার গলাকমের যুমদ্ধর জনয এই ব্মল 
আহ্বান কমর, "যাও গতাোমের কামফলা রক্ষা কমরা।" দ্বকন্তু েক্কা গেমড় যাওয়া উোইয়ার 
দ্বেল অপেন্দ। আবু্ গজমহল তার কামে আমস এব্ং ব্মল, "গহ আবু্ সাফওয়ান! যদ্বে 
গলামক গেমখ গয, তুদ্বে এই জনপমের প্রধ্ান হময়ও দ্বপদ্বেময় থাকমো, তমব্ তারাও 
গতাোমক অনুসরণ করমব্।" আবু্ গজমহল তামক যাওয়ার জনয ব্ার ব্ার সদ্বনব্মন্ধ 
অনুমরাধ্ করমতই থামক যতক্ষণ না গস (উোইয়া) রাজী হয় এব্ং ব্মল, "গযমহতু তুদ্বে 
আোর েন পদ্বরব্তমন করমত ব্াধ্য করমল, আল্লাহর কসে, আদ্বে েক্কার সব্মমশ্রষ্ঠ উিদ্বি 
দ্বকনমব্া। -- [8] (অনুব্াে গলখক) 
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সদ্বহ বু্খারী: েলূউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ২৮৭  
কাব্ দ্বব্ন োদ্বলক হইমত ব্দ্বণমত: 
আদ্বে তাবু্ক অদ্বেযান োড়া অনয গকামনা অদ্বেযামনই আল্লাহর নব্ীর সামথ অংে দ্বনমত 
ব্যথম হইদ্বন। যদ্বেও আদ্বে ব্ের অদ্বেযামন অংে গ্রহণ কদ্বরদ্বন, দ্বকন্তু আল্লাহর নব্ী এই 
অদ্বেযামন অংেগ্রহমণ অসেথম কাউমকই গোষামরাপ কমরনদ্বন। কারণ আল্লাহর নব্ী 
(কুরাইেমের) কামফলা আক্রেমণর জনয দ্ব ময়দ্বেল, দ্বকন্ত আল্লাহ তাাঁমেরমক (েুসলোন) 
অপ্রতাদ্বেতোমব্ (গকামনা পূব্ম অদ্বেপ্রায় োড়ায়) েত্রুর সমু্মখীন কমরদ্বেমলা। 
[9]   (অনুব্াে গলখক) 
 

>>> েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের এসকল অননদ্বতক কেম-কামণ্ডর ইদ্বতবৃ্ি ব্দ্বণমত হময়মে 
েুহাম্মমের েৃতুয-পরব্তমী সব্মিময় আদ্বে উৎমসর দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ইদ্বতহাসদ্বব্েমেরই 
গলখনীমত। তথাকদ্বথত েডামরি েুসলোনমের অদ্বধ্কাংেই এ সকল ব্ব্মর, অোনদ্বব্ক 
ও অননদ্বতক কেমকামণ্ডর ইদ্বতহাস সম্পমকম সমূ্পণম অজ্ঞ। তমেরমক যখন এ  িনা গুমলা 
জানামনা হয়, তারা প্রথমেই কমরন অস্বীকার, "এ হমতই পামর না! এসব্ ইসলামের 
েত্রুমের িক্রান্ত, দ্বব্কৃত ইদ্বতহাস..."-ইতযাদ্বে। 
  
যখন তারা জানমত পামরন এ সকল  িনার ব্ণমনা দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে গলখকমেরই গলখা, 
তখন তারা ব্মলন, "েুহাম্মে ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী, েুহাম্মে ইব্মন সা'ে প্রেুখমের 
দ্বলখা ইদ্বতহাস আমেৌ দ্বনেমরমযা য নয়!" গকন? কারণদ্বি কী এই গয তাাঁরা হযরত েুহাম্মে 
(সাঃ)-এর আগ্রাসী কেমকামণ্ডর প্রাণব্ন্ত ব্ণমনা দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরমেন, যা আজমকর সোমজ 
িরে গনদ্বতব্ািক আিরণরূমপ  ণয? েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর 'দ্বসরাত রসুল আল্লাহর' 
ব্ইদ্বিই েুহাম্মমের সব্মপ্রথে পূণমাে জীব্নীগ্রন্থ (সীরাত)। ব্ইদ্বি দ্বলদ্বখত হময়মে 
েুহাম্মমের েৃতুযর প্রায় ১১০ ব্ের পমর। এর আম  েুহাম্মমের  িনাব্হুল জীব্মনর গয 
দ্বব্দ্বচ্ছন্ন ইদ্বতহাস পাওয়া যায়, তার অদ্বধ্কাংেই কামলর  মেম হাদ্বরময় দ্ব ময়মে। গস 
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কারমণই এই ব্ইদ্বিই পরব্তমী গলখক ও ইসলাে ইদ্বতহাসদ্বব্েমের েুহাম্মমের জীব্ন 
ইদ্বতহামসর “েূল গরফামরে।” আর এই ব্ইদ্বিমত েুহাম্মমের নামে প্রিাদ্বরত অনব্জ্ঞাদ্বনক, 
অমযৌদ্বিক, অথমহীন, অব্াস্তব্ ও উদ্ভি কল্পকাদ্বহনীর (গোমজজা) পদ্বরোণ পরব্তমীমত 
রদ্বিত অনযানয েুসদ্বলে ইদ্বতহাসদ্বব্েমের "সীরাত"-এর তুলনায় অমনক কে। েুহাম্মমের 
নামে প্রিাদ্বরত এ সকল উদ্ভি অমলৌদ্বকক কল্পকাদ্বহনীর (গোমজজা) জনকরা হমলন 
েুহাম্মমের েৃতুযপরব্তমী ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরা। আর গস কারমণই এ সকল অনব্জ্ঞাদ্বনক, 
অমযৌদ্বিক, অব্াস্তব্, উদ্ভি কল্পকাদ্বহনীর পদ্বরোণ েুহাম্মমের েৃতুযপরব্তমী সেময়র 
পদ্বরোমণর সরাসদ্বর সোনুপাদ্বতক (Directly Proportional)। কুরান সাক্ষী, েুহাম্মে 
তাাঁর ১২-১৩ ব্েমরর েক্কা জীব্মন কুরাইেমের ব্ারংব্ার ব্হু অনুমরাধ্ সমত্ত্বও একদ্বি 
গোমজজা ও হাদ্বজর করমত পামরনদ্বন (দ্বব্স্তাদ্বরত ২৩-২৫ পমব্ম)। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা গ্রহণমযা য নয় - এই দ্বসদ্ধান্ত যারা অব্লীলায় গ াষণা 
কমরন, তারা এর গিময় অদ্বধ্ক গ্রহণমযা য গকামনা গরফামরে হাদ্বজর করমত পামরন না। 
এই ব্াস্তব্তামক গয ধ্েমব্াজরা অস্বীকার কমরন, তারাই আব্ার কুরাইেমের গেব্-গেব্ী 
ও পূব্ম-পুরুষমের প্রদ্বত েুহাম্মমের উপযুমপদ্বর অসম্মান ও তাদ্বচ্ছমলয অদ্বতষ্ঠ কুরাইেরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর নব্য অনুসারীমের দ্বব্রুমদ্ধ গয প্রদ্বতমরাধ্  মড় তুমলদ্বেমলন, এই 
ব্ইগুমলামত উদৃ্ধত যৎদ্বকদ্বঞ্চত গসই  িনাগুমলামক েমনর োধু্রী দ্বেদ্বেময় ফুদ্বলময় ফাাঁদ্বপময়, 
দ্বতলমক সেুদ্রব্ৎ বৃ্দ্বদ্ধ কমরন, কুরাইেমের অোনদ্বব্ক দ্বনযমাতমনর সাক্ষয দ্বহসামব্ উপদ্বস্থত 
কমরন [দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত তমত্ব]। একই সামথ তারা 
গসই একই ব্ইমত েুহাম্মমের িদ্বরমত্রর গনদ্বতব্ািক েত েত পৃষ্ঠার ব্ণমনাগুমলামক অ-
দ্বনেমরমযা য (not authentic) আখযা দ্বেময় এক ধ্রমনর োনদ্বসক আত্মতুদ্বষ্ট অনুেব্ 
কমরন। গকন তাাঁরা এেনদ্বি কমরন? কারণ এিাই তামের অব্েযকরণীয় কতমব্য। ইসলাে 
দ্বব্শ্বামসর অতযাব্েযকীয় প্রাথদ্বেক সংজ্ঞা অনুযায়ী গকামনা ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীরই এই  দ্বণ্ডর 
ব্াদ্বহমর যাব্ার গকামনাই সুমযা  গনই। 
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গয গকামনা  িনা সং দ্বিত হওয়ার পর গথমক স্থান ও সেময়র েূরত্ব যতই বৃ্দ্বদ্ধ পায়, 
গসই  িনা দ্বব্কৃদ্বতর সম্ভাব্না ততই প্রকি হয়। আদ্বে উৎমসর ব্ণমনা যদ্বে দ্বনেমরমযা য 
না হয়, তমব্ পরব্তমীমত গলখা ইদ্বতহামসর দ্বনেমরমযা যতা গয আরও ক্ষীণ, তা গয গকামনা 
পক্ষপাতহীন েুিেমনর োনুষ অদ্বত সহগজই বু্েমত পামরন। দ্বব্মেষ কমর তা যদ্বে 
দ্বলদ্বখত না থামক, প্রিার হয় েুমখ েুমখ এব্ং দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের েেন করা হয় িরে হমস্ত।  
ইসলাে দ্বব্শ্বামসর প্রাথদ্বেক েতম হমলা, "ইোন! েুহাম্মমের (আল্লাহ) প্রদ্বত পূণম দ্বব্শ্বাস।" 
গসই ইোমনর েতম অনুযায়ী জ মতর প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরই একান্ত কতমব্য হমলা, 
"েুহাম্মে (আল্লাহ) ও তাাঁর অনুোসন গক োলব্াসমত এব্ং দ্বনমষধ্মক  ৃণা করমত হমব্ 
সব্মান্তকরমণ! ইসলােী পদ্বরোষায় যামক ব্লা হয়, “আল ওয়ালা ওয়াল ব্ারা [Al wala 
wal Bara]। 
 

“Love and hate for the sake of Muhammmad”.  [11]  
ইসলাে দ্বব্শ্বামসর এই প্রাথদ্বেক সংজ্ঞা অনুযায়ী, গকামনা ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীই েুহাম্মে ও 
তাাঁর কেমকামণ্ডর “সাোনযতে সোমলািনা” করারও অদ্বধ্কার রামখন না।  
এেত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত জ মতর গকামনা ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর পমক্ষই "েুহাম্মে ও তাাঁর 
ইসলামের" দ্বনেমরমযা য ইদ্বতহাস রিনা করা দ্বক আমেৌ সম্ভব্? আদ্বে েুসদ্বলে ব্ণমনাকারী 
(যামের কাে গথমক এই  িনাগুমলা সংগ্রহীত) এব্ং ইদ্বতহাসদ্বব্েরা েুহাম্মমের 
জীব্নীগ্রমন্থ এসব্  িনার উমল্লখ ও ব্ণমনা কমরমেন েুহাম্মমের গেৌযম-ব্ীযম ও বু্দ্বদ্ধেিার 
উপাখযান দ্বহসামব্। তাাঁমের পমক্ষ ধ্ারণা করাও সম্ভব্ দ্বেল না গয, েত-সহস্র ব্ের পমর 
এই  িনাগুমলা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অোনদ্বব্ক ও অননদ্বতক কেমকামণ্ডর 
উমল্লখমযা য েদ্বলল দ্বহসামব্ আখযাদ্বয়ত হমব্। 
সংমক্ষমপ, ইসলামের ইদ্বতহামসর আদ্বে উৎমসর পযমামলািনার দ্বেদ্বিমত গয সমতয আেরা 
উপনীত হমত পাদ্বর, তা হমলা: 
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১) নাখলা ও নাখলা পূব্মব্তমী  িনার েতই ব্ের যুমদ্ধ আগ্রাসী আক্রেণকারী ব্যদ্বিদ্বি 
হমলন েুহাম্মে ইব্মন আব্ে আল্লাহ ও তাাঁর অনুসারী, কুরাইেরা নয়। তাাঁমের উমেেয 
দ্বেল নাখলা অদ্বেযামনর অনুরূপ হােলায় আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারমব্র গনতৃমত্ব দ্বসদ্বরয়া 
গথমক প্রতযাব্তমনকারী কুরাইেমের ব্াদ্বণজয-গফরত সকল োলাোল লুন্ঠন; আমরাহীমের 
খুন, পরাস্ত এব্ং ব্ন্দী কমর ধ্মর দ্বনময় এমস তাাঁমের দ্বপ্রয়জনমের কাে গথমক েুদ্বিপণ 
আোয়। 
২) এই অদ্বেযামন কুরাইেমের েূল উমেেয দ্বেল - েুহাম্মে ও তাাঁর সহকারীর করাল 
গ্রাস গথমক আবু্ সুদ্বফয়ান ও তার সহযাত্রীর (যারা দ্বেল দ্বব্দ্বেন্ন কুরাইে গ ামত্রর দ্বনকি 
আত্মীয়, প্রদ্বতমব্েী অথব্া ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্) দ্বনরাপিা দ্বব্ধ্ান এব্ং তাাঁমের জীদ্বব্কার অব্লম্বন 
অথম ও ব্াদ্বণজয-সােগ্রী রক্ষার গিষ্টা।    
 ৩) ব্ের যুমদ্ধর প্রকৃত কারণ হমলা - েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীর উপযুমপদ্বর আগ্রাসী 
কেমকাণ্ড, পদ্বথেমধ্য ব্াদ্বণজয-গফরত কুরাইে কামফলা আক্রেণ, ব্াদ্বণজয সােগ্রী লুণ্ঠন ও 
তাাঁমের দ্বপ্রয়জনমের খুন অথব্া ব্ন্দী কমর েুদ্বিপণ োব্ীর অনুরূপ অননদ্বতক সন্ত্রাসী 
অপকমেমর পুনরাবৃ্দ্বি গরামধ্ ক্ষদ্বতগ্রস্ত (Victim) কুরাইেমের আত্মরক্ষা ও প্রদ্বতমরামধ্র 
গিষ্টা।  
(িলমব্) 
[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

পােিীকা ও তথয সূত্র:  
১) “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২৮৯-২৯৬ 

http://www.quraanshareef.org/
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
২) “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আবু্ জাফর েুহাম্মে ইব্মন জারীর 
আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery 
Watt and M.V. McDonald, দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-
88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৮৪-১৩০৮ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
৩) “দ্বকতাব্ আল-ো াদ্বজ”- গলখক: আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), ed. 
Marsden Jones, লেন ১৯৬৬ 
৪) দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে  (৭৮৪-৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দ)', অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ (3rd 
Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), েলুউে ২, পািম- ১, পৃষ্ঠা ৯-৩০  
http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-
saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html 
[1] Ibid ইব্মন ইোক পৃষ্ঠা ২৮৯, আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা ১২৯১-১২৯২ 
[2] Ibid ইব্মন ইোক পৃষ্ঠা ২৯১, আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা ১২৯৫-১২৯৬ 
[3] Ibid ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬, আল-তাব্ারী পৃষ্ঠা ১৩০৫-১৩০৮ 
[4] Ibid দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র -পৃষ্ঠা ২৬ 
[5] তফসীর ইব্মন কাদ্বথর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=1565&Itemid=63#1 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1565&Itemid=63#1
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1565&Itemid=63#1
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তফসীর যালালীন ও অনযানয: 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSor
aNo=8&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 
 
[6] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল তাব্ারী-পৃষ্ঠা ১২৮৪-১২৮৬ 
[7] দ্বহসাে দ্বব্ন েুহাম্মে ইব্মন আল কালদ্বব্ নামে পদ্বরদ্বিত দ্বেমলন। দ্বতদ্বন দ্বেমলন 
ইসলাে-পূব্ম ও সেসােদ্বয়ক ইসলাে পরব্তমী সেময়র দ্বব্দ্বেষ্ট ইসলাদ্বেক স্কলার। 
[8] সদ্বহ বু্খারী: েলূউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ২৮৬  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5802-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-286.html 
Narrated 'Abdullah bin Mas'ud:  
 ------- But when the day of (the Ghazwa of) Badr came, Abu Jahl 
called the people to war, saying, "Go and protect your caravan." But 
Umaiya disliked to go out (of Mecca). Abu Jahl came to him and 
said, "O Abu Safwan! If the people see you staying behind though 
you are the chief of the people of the Valley, then they will remain 
behind with you."  Abu Jahl kept on urging him to go until he (i.e. 
Umaiya) said, "As you have forced me to change my mind, by Allah, 
I will buy the best camel in Mecca.  
[9] সদ্বহ বু্খারী: েলূউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ২৮৭ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5798-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-287.html 
Narrated Kab bin Malik:   

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5802-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-286.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5802-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-286.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5798-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-287.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5798-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-287.html
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I never failed to join Allah's Apostle in any of his Ghazawat except 
in the Ghazwa of Tabuk. However, I did not take part in the Ghazwa 
of Badr, but none who failed to take part in it, was blamed, for 
Allah's Apostle had gone out to meet the caravans of (Quraish), but 
Allah caused them (i.e. Muslims) to meet their enemy unexpectedly 
(with no previous intention).  
[10] “আল ওয়ালা ওয়াল ব্ারা (Al wala wal Bara) 
http://www.kalamullah.com/Books/alWalaawalBaraa1.pdf 
[11] Love and hate for the sake of Muhammmad 
http://wikiislam.net/wiki/Love_and_Hate_in_Islam 
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৩১: ব্ের যুদ্ধ -২: লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও খুন ব্নাে সদ্বহষু্ণতা 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– িার 

 
 
আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ইদ্বতহাসদ্বব্েমের ব্ণমনার আমলামক ব্ের যুমদ্ধর প্রকৃত কারণ 
ও গপ্রক্ষাপমির দ্বব্স্তাদ্বরত ব্ণমনা আম র পমব্ম আমলাদ্বিত হময়মে। ব্াদ্বণজয গফরত কুরাইে 
কামফলার উপর  েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের অতদ্বকমত গিারা-গ াপ্তা হােলায় কুরাইেমের 
সব্মস্ব লুণ্ঠন (ডাকাদ্বত), পদ্বরব্ার-পদ্বরজনমের ব্ন্দী ও আের দ্বব্ল আল-হােরােীর খুমনর 
 িনার (পব্ম -২৯) অনুরূপ  িনার পুনুরাবৃ্দ্বি গরামধ্ কুরাইেমের সব্মপ্রথে সেস্ত্র 
প্রদ্বতরক্ষা গিষ্টায় দ্বেল ব্ের যুমদ্ধর গপ্রক্ষাপি। দ্বসদ্বরয়া গথমক প্রতযাব্তমনকারী ব্াদ্বণজয-
গফরত আবু্-সুদ্বফয়ান ও তাাঁর সহিরমের জীব্নরক্ষা ও তাাঁমের তত্ত্বাব্ধ্ামন েক্কাব্াসী 
প্রায় সেস্ত কুরাইে গ ামত্রর গয অথম ও ব্াদ্বণজযসােগ্রী েুহাম্মে ও তাাঁর সহিররা 
গজারপূব্মক লুণ্ঠমনর (ডাকাদ্বত) গিষ্টায় দ্বেমলন, তা প্রদ্বতমরামধ্র উমেমেযই কুরাইেরা এই 
প্রদ্বতরক্ষা (Diffensive) অদ্বেযামন অংে দ্বনময়দ্বেমলন। আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের 
দ্বলদ্বখত ইদ্বতহামসর ব্ণমনায় গয সতযদ্বি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, ব্ের যুমদ্ধর প্রকৃত কারণ 
- স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) ও তাাঁর সহিরমের আগ্রাসী, 
আক্রেণাত্মক, নৃেংস কেমকাণ্ড – গযখামন, 
“েুহাম্মে ও তাাঁর সহিররাই দ্বেল আক্রেণকারী ও আগ্রাসী, কুরাইেরা দ্বেমলন আক্রান্ত!” 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েুহাম্মে 
ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) প্রেুখ ইসলামে দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ আদ্বে দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে 
গলখকরা ব্ের যুদ্ধ প্রসমে আরও অমনক  িনার ব্ণমনা অতযন্ত প্রােল োষায় সদ্বব্স্তামর 
দ্বলদ্বপব্দ্ধ্ কমরমেন। তাাঁমের গসই ব্ণমনারই আরও দ্বকেু অংে: [1] 
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আবু্ সুদ্বফয়ান সং ষম এড়ামত গিময়দ্বেমলন 
‘আবু্ সুদ্বফয়ান তাাঁর ব্াদ্বণজয-কামফলার দ্বনরাপিা সুদ্বনদ্বশ্চত কমর কুরাইেমের কামে এই 
েমেম এক ব্াতমা পাঠান,  
"গতােরা এমসে শুধু্োত্র গতাোমের ব্াদ্বণজয-কামফলা রক্ষা করমত, গতাোমের 
গলাকজনমের দ্বনরাপিা রক্ষা এব্ং সম্পে রক্ষা করমত। আল্লাহ তার গহফাজত 
কমরমেন। এখন গতােরা দ্বফমর যাও।"  
দ্বকন্তু আবু্ গজমহল দ্বব্ন দ্বহোে ব্মলন: 
"আল্লাহর কসে, আেরা ব্েমর গপৌঁোর পূমব্ম দ্বফমর যামব্া না।" ব্ের স্থানদ্বিমত তখন 
প্রদ্বত ব্ের আরব্মের এক গেলা হমতা, গযখামন তারা ব্াজার ব্সামতা। "আেরা গসখামন 
দ্বতন দ্বেন অদ্বতব্াদ্বহত করমব্া। কময়কদ্বি উি ব্দ্বল দ্বেময় গোজ, আনন্দ উৎসব্ ও েেযপান 
করমব্া; গেময়রা গসখামন আোমের জনয ক্রীড়ামকৌতুক করমব্। আরব্রা শুনমব্ গয 
আেরা গসখামন সেমব্ত হময়দ্বেলাে এব্ং েদ্বব্ষযমত তারা আোমের সম্মান করমব্ । 
সুতরাং িমলা!" [2] 
আল-আখনাে দ্বব্ন োদ্বরক দ্বব্ন আের দ্বব্ন ওহাব্ আল-থাকাদ্বফ 
‘আল-আখনাে দ্বব্ন োদ্বরক দ্বব্ন আের দ্বব্ন ওহাব্ আল থাকাদ্বফ দ্বেমলন আল-যুহফায় 
অব্দ্বস্থত ব্দ্বন গজাহরা গ ামত্রর দ্বেত্র। দ্বতদ্বন ব্দ্বন গজাহরা গ ামত্রর উমেমেয ব্মলন: 
“আল্লাহ গতাোমের ও গতাোমের ব্াদ্বণজযসম্পে রক্ষা কমরমেন এব্ং গতাোমের সহির 
োখরাো দ্বব্ন নওফলমক দ্বফদ্বরময় দ্বেময়মেন। গযমহতু গতােরা শুধু্ই এমসে তামক 
[োখরাো দ্বব্ন নওফল] ও তার সম্পে রক্ষা করমত, আোমক েুব্মলদ্বিি কাপুরুষ আখযা 
দ্বেময় হমলও গতােরা দ্বফমর যাও! এই গলাকদ্বির অদ্বেলাষ েমতা দ্বব্না লামে যুমদ্ধ 
জড়ামনার গকান োমন হয় না,” এই গলাকদ্বি ব্লমত দ্বতদ্বন আবু্ গজমহলমক বু্দ্বেময়মেন।  
তাই তাাঁরা প্রতযাব্তমন কমরন এব্ং ব্দ্বন জুহরা গ ামত্রর একজন গলাকও ব্ের যুমদ্ধ অংে 
গ্রহণ কমরনদ্বন। গযমহতু দ্বতদ্বন দ্বেমলন কতৃমমত্বর অদ্বধ্কারী এক ব্যদ্বিত্ব, তাাঁরা তাাঁর আমেে 
পালন কমরন’। [3]     
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উোময়র দ্বব্ন ওহাব্ আল যুোদ্বহ 
'দ্বকেু প্রব্ীণ আনসারমের উদৃ্ধদ্বত সামপমক্ষ আোর দ্বপতা ইোক দ্বব্ন ইয়াসার এব্ং 
অনযানয জ্ঞানী ব্যদ্বিব্ ম আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমেন গয, েত্রুরা তাাঁমের 
কযামম্প অব্স্থান গনয়ার পর তাাঁরা উোময়র দ্বব্ন ওহাব্ দ্বব্ন আল-যুোদ্বহ গক গসখামন 
অব্দ্বস্থত েুহাম্মে অনুসারীমের আনুোদ্বনক সংখযা যািাইময়র উমেমেয পাঠান। দ্বতদ্বন 
অশ্বপৃমষ্ঠ আমরাহণ কমর কযামম্পর িতুদ্বেমমক  ুমর আমসন এব্ং দ্বফমর এমস ব্মলন, 
“৩০০ জমনর েত হমব্, এর গিময় অল্প দ্বকেু কে অথব্া গব্দ্বেও হমত পামর। দ্বকন্তু 
এখন গতােরা অমপক্ষা কমরা, গেদ্বখ তামের গকউ  াপদ্বি গেমর অতদ্বকমত হােলার 
অমপক্ষায় আমে দ্বক না, দ্বকংব্া আর গকউ তামের সাহামযয আমে দ্বক না।”  
তারপর দ্বতদ্বন েূমরর উপতযকা পযমন্ত যান, দ্বকন্তু দ্বকেুই গেখমত পান না। গসখান গথমক 
দ্বফমর এমস দ্বতদ্বন ব্মলন: 
“আদ্বে আর দ্বকেুই গেখমত পাইদ্বন। দ্বকন্তু গহ কুরাইে, আদ্বে লােব্হনকারী উি গেমখদ্বে 
– গসগুদ্বল দ্বেল েদ্বেনার উি, যার দ্বপমঠ দ্বেল দ্বকেু লাে। এই গলাকগুদ্বলর [েুহাম্মে 
অনুসারী] তরব্াদ্বর োড়া না আমে গকামনা প্রদ্বতরক্ষা, না আমে গকামনা আশ্রয়স্থল। 
আল্লাহর কসে, আদ্বে েমন কদ্বর না, তারা গতাোমের গকামনা গলাকমক হতযা করার 
আম  তামের গকামনা গলাকমক হতযা করা গতাোমের উদ্বিত হমব্। তারা গতাোমের গয 
সংখযক গলাকমক খুন করমব্, গতােরাও যদ্বে তামের গসই সংখযক গলাকমকই খুন কমরা, 
তমব্ গব্াঁমি থাকার আর কী সাথমকতা রইমলা? গেমব্ গেমখা, গতােরা কী করমব্।”’ [4]  
ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া 
‘হাদ্বকে দ্বব্ন দ্বহজাে তাাঁর [উোময়র দ্বব্ন ওহাব্ আল যুোদ্বহর] গসই কথাগুমলা গোনার 
পর গলাকজমনর গেতর দ্বেময় পাময় গহাঁমি ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়ার কামে যান এব্ং তাাঁমক 
ব্মলন: 
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“গহ আবু্ ওয়াদ্বলে, আপদ্বন কুরাইেমের গনতা ও অদ্বধ্পদ্বত যার আজ্ঞা তারা পালন 
কমর। আপদ্বন দ্বক েদ্বব্ষযমত তামের প্রেংসা দ্বনময় স্মরণীয় হমত িান?” ওতব্া দ্বব্ন 
রাদ্বব্য়া ব্মলন, “হাদ্বকে, তা কীোমব্ সম্ভব্?” 
দ্বতদ্বন [হাদ্বকে] উিমর ব্মলন, “আপনার পদ্বরিালনায় তামেরমক দ্বফদ্বরময় দ্বনময় যান এব্ং 
আপনার দ্বেত্র আের দ্বব্ন আল-হােরােীর খুমনর  িনামক েুমল যান।”  
ওতব্া ব্মলন, “আদ্বে তাই করমব্া এব্ং তুদ্বে তার সাক্ষী (যদ্বে আদ্বে ওয়াো েে কদ্বর): 
গস দ্বেল আোর আশ্রময়, তাই আোর কতমব্য হমলা তার খুমনর রি-েূলয এব্ং দ্বেনতাই 
হওয়া সম্পমের ক্ষদ্বতপূরণ (তার আত্মীয়মের কামে) পদ্বরমোধ্ করা। তুদ্বে ইব্মন আল 
হানজাদ্বলয়ার [আবু্ গজমহল দ্বব্ন দ্বহোে] কামে যাও; কারণ আোর আেঙ্কা গসইই 
োমেলা করমত পামর, অনয গকউ নয়।” [5] 
তারপর ওতব্া উমঠ োাঁড়ান এব্ং ব্মলন, ‘গহ কুরাইে ণ! আল্লাহর গোহাই, েুহাম্মে ও 
তার সহিরমের সামথ যুদ্ধ করা অথমহীন। যদ্বে গতােরা তামেরমক আক্রেণ কমরা, 
গতােরা সব্মোই দ্বব্তৃষ্ণ গিামখ প্রমতযমকই প্রমতযক সহিরমের দ্বেমক তাদ্বকময় গেখমব্ 
গয, গতাোরই এক সহির খুন কমরমে গতাোরই গকামনা িািামতা োইমক, দ্বকংব্া 
োোমতা োইমক ব্া আত্মীয়-স্বজনমক। সুতরাং দ্বফমর িমলা এব্ং েুহাম্মেমক ব্াদ্বক 
আরব্মের হামত গেমড় োও। যদ্বে তারা তামক হতযা কমর, তমব্ গতােরা গতা তা-ই 
িাও; যদ্বে তা না হয়, তমব্ গস বু্েমব্ গয, তামক গতােরা হতযা করার গিষ্টা কমরাদ্বন যা 
(আসমল) দ্বেল গতাোমের পেন্দ।’"  
হাদ্বকে দ্বব্ন দ্বহজাে 
হাদ্বকে ব্মলন, ‘আদ্বে আবু্ গজমহমলর কামে যাই এব্ং গেদ্বখ গয গস তার ব্েম [কাঁিুক] 
ব্যা  গথমক গব্র কমর ততলাি করমে। আদ্বে তামক ব্দ্বল, “গহ আবু্ আল-হাকাে, 
আোমক ওতব্া গতাোর কামে তাাঁর ব্াতমা গপৌঁোমনার জনয পাদ্বঠময়মেন”; এব্ং আদ্বে 
তামক ওতব্া যা যা ব্মলমেন তা অব্দ্বহত করাই।  
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গস [আবু্ গজমহল] গিাঁদ্বিময় ব্মল, “গহ আল্লাহ, েুহাম্মে ও তার সহিরমের গেমখ ওর 
আত্মা দ্বসি (েময়) । না, আল্লাহর কসে, আেরা েুহাম্মমের সামথ এর ফয়সালা না 
কমর দ্বফরমব্া না, যা আল্লাহর ইচ্ছা। ‘ওতব্া’ তার দ্বনমজর কথামক দ্বব্শ্বাস কমর না, গস 
গেমখমে গয, েুহাম্মে ও তার সহিরমের েল (সংখযায়) দ্বেমন একদ্বি উি গোমজর 
পদ্বরোণ [প্রায় ৩১৩ জন; আর কুরাইেরা দ্বেল সংখযায় অমনক গব্েী, দ্বেমন নয়-েেদ্বি 
উি গোমজর পদ্বরোণ - প্রায় ৯৫০ জন।], গয েমল আমে তার দ্বনমজরই গেমল; তাই 
গস েীত এই গেমব্ গয, পামে গতােরা তার গেমলমক হতযা কমরা।” [6] 
তারপর গস [আবু্ গজমহল] আদ্বের দ্বব্ন আল হােরােীর কামে যায়, ব্মল: “গতাোর এই 
দ্বেত্র এই েুহূমতম রমির প্রদ্বতমোধ্ না দ্বনময়ই তার গলাকজনমের দ্বনময় গতাোর গিামখর 
সােমন পৃষ্ঠপ্রেেমন করমত িায়। অতএব্ উমঠ োাঁড়াও, এব্ং গতাোর োইময়র [আের 
দ্বব্ন আল হােরােী] খুমনর অদ্বেকার তামের স্মরণ কদ্বরময় োও।” আদ্বের দ্বনমজমক 
উেুি কমর উমঠ োাঁড়ায়, তারপর দ্বিৎকার কমর ব্মল, “হায় গর আের! হায় আের!”  
তারপর যুমদ্ধর আগুন জ্বমল ওমঠ, জন ণ অনেনীয় োমব্ অশুে কামজ দ্বলপ্ত হয় এব্ং 
‘ওতব্ার’ উপমেে তামের গকামনা কামজ আগস না। যখন ওতব্া জানমত পামরন গয, 
আবু্ গজমহল তাাঁমক দ্বব্দ্রূপ কমরমে, দ্বতদ্বন ব্মলন, “গনাংরা, গস গেখমত পামব্ গয কার 
আত্মা দ্বসি [েময়]; তার না আোর।"' অতঃপর, ওতব্া তার দ্বেরস্ত্রাণ োথায় পরার 
জনয গখাাঁমজন; দ্বকন্তু তাাঁর োথাদ্বি এত ব্ড় দ্বেল গয, গসই োমপর গকামনা দ্বেরস্ত্রাণ দ্বতদ্বন 
তসনযেমল খুাঁমজ পান না, দ্বতদ্বন এক িুকরা কাপড় তাাঁর োথায় গপাঁদ্বিময় গনন।’ [7] [8] 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, নাে িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Abu Sufyan tried to prevent war 
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‘When Abu Sufyan saw that he had assured his caravan’s safety, he 
sent to Quraysh saying, “You only came out to protect your Caravan, 
your men, and your property. God has kept them safe, so go back.”  
But Abu Jahl b Hisham said, “By God! We will not go back until we 
have reached Badr.” Badr was the site of one of the Arab fairs where 
they used to hold a matket every year. “We will spend three days 
there, slaughter camels and feast and drink wine and the girl shall 
play for us. The Arabs will hear that we have come and gathered 
together, and will respect us in future. So Come on!’” [2] 
Al-Akhnas bin Shariq bin Amr bin Wahb al-Thaqafi 
‘Al-Akhnas bin Shariq bin Amr bin Wahb al-Thaqafi, an ally of Banu 
Zuhra who were in al-Juhfa, addressed the later, saying, “God has 
saved you and your property and delivered your companion 
Makhrama bin Naufal; and as you only came out to protect him and 
his property, lay any charge of cowardice on me and go back. There 
is no point in going to war without profit as this man would have 
us”, meaning Abu Jahl.  
So they returned and not a single Zuhrite was present at Badr. They 
obeyed him as he was a man of authority.’ [3] 
Umayr b Wahb al-Jumahi 
‘My father, Ishaq b Yasar, and other learned men told me 
[Muhammad bin Ishaq] on the authority of some elders of the Ansar 
that when the enemy (Quraysh) had settled in their camp they sent 
Umayr b Wahb al-Jumahi to estimate the number of Muhammad’s 
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followers. He rode on horseback round the camp and on his return 
said, “Three hundred men, a little more or less; but wait till I see 
whether they have any ambush or support.” 
He made his way far into the valley but saw nothing. On his retirn 
he said,  
“I found nothing, but O’ people of Quraysh I have seen camels 
carrying death – the camels of Yathrib laden with certain death. 
These men have no defence or refuge but their swords. By God! I 
do not think a man of them will be slain till he slay one of you, and 
if they kill of you a number equal to their own, what is the good of 
living after that? Consider, then, what you will do.’” [4]  
Utba b Rabi’ah 
‘When Hakim b Hizam heard those words [of Umayr b Wahb al-
Jumahi], he went on foot amongst the folk until he came to Utba b 
Rabi’ah and said,  
“O’ Abu’l-Walid, you are chief and lord of Quraysh and he whom 
they obey.  Do you wish to be remembered with praise among them 
to the end of time?” Utba said, “How may that be, O’ Hakim?” 
He answered, “Lead them back and take up the cause of your ally, 
‘Amr b Al-Hadrami’”.  
“I will do it”, said Utba, “and you are witness against me (if I break 
my word): he was under my protection, so it behoves me to pay his 
bloodwit and what was seized of his wealth (to his kinsmen). Now 
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go you to Ibne al-Hanzaliya [Abu Jahl bin Hisham], for I do not fear 
that any one will make trouble except him.” [5] 
Then Utba rose to speak and said, “O’ people of Quraysh!  By God, 
you will gain naught by giving battle to Muhammad and his 
companions. If you fall upon him, each one of you will always be 
looking with loathing on the face of another who has slain the son 
of his paternal or maternal uncle or some man of his kin. Therefore 
turn back and leave Muhammad to the rest of the Arabs.  If they 
kill him, that is what you want; and if it be otherwise, he will find 
that you have not tried to do to him what (in fact) you would have 
liked to do.”’  
Hakim bin Hizam 
Hakim said: ‘I went to Abu Jahl and found him oiling a coat of mail 
which he had taken out of his bag.  I said to him, “O’ Abu’l Hakam, 
Utba has sent me to you with such and such message” and I told 
him what Utba had said.   
“By God!” he cried, “his lungs became swollen (with fear) when he 
saw Muhammad and his companions.  No, by God, we will not turn 
back until God decide between us and Muhammad. Utba does not 
believe his own words, but he saw that Muhammad and his 
companions are (in number as) the eaters of one slaughtered camel, 
and his son is among them. So he is afraid lest you slay him.” [6] 
Then he sent to Amir b al-Hadrami, saying, “This ally of yours is for 
turning back with the folk at this time when you see your blood-
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revenge before your eyes. Arise, therefore, and remind them of your 
covenant and the murder of your brother.” Amir Arose and 
uncovered; then he cried, “Alas for Amr! Alas for Amr!”   
And war was kindled and all was marred and the folk held 
stubbornly on their evil course and Utba’s advice was wasted on 
them. When Utba heard how Abu Jahl had taunted him, he said,“He 
with the befoulded garment will found out whose lungs are swollen, 
mine or his.” Then Utba looked for a hamlet to put on his head; but 
seeing hat his head was so big that he could not find in the Army 
a helmet that would contain it, he wound a piece of cloth he had 
round his head.’ [7] [8]                                           
>>> আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনায় গয সতযদ্বি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, “েুহাম্মে 
ও তাাঁর সহিরমের উপযুমপদ্বর নৃেংস অোনদ্বব্ক সন্ত্রাসী কেমকামণ্ড আক্রান্ত ও জান-
োমলর ক্ষদ্বত সমত্ত্বও [খুন, ব্ন্দী ও সম্পে লুণ্ঠন] কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের 
দ্বব্রুমদ্ধ গকামনারূপ “আক্রেণাত্মক ও প্রদ্বতদ্বহংসা পরায়ণ” পেমক্ষপ দ্বনমত ব্ের 
অদ্বেযামন আ ত প্রায় সকল কুরাইে গ াত্রই দ্বেল অনাগ্রহী।" গকন তাাঁরা রাজী দ্বেমলন 
না, গস দ্বব্ষয়দ্বিও অতযন্ত স্পষ্ট! সংমক্ষমপ: 
১) তাাঁরা এমসদ্বেমলন েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের আগ্রাসী আক্রেমণর হাত গথমক তাাঁমের 
দ্বপ্রয়জমনর প্রাণ, ব্ন্দী-েো ও এই েরু-েসুযমের হাত গথমক তাাঁমের পদ্বরব্ার-
পদ্বরজনমের জীব্নধ্ারমণর উপজীব্য (livelihood) অথম ও ব্াদ্বণজযসম্পে রক্ষামথম।   
২) তাাঁরা দ্বেমলন সংখযায় ও েদ্বিমত েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের তুলনায় অমনক গব্দ্বে। 
এেন একদ্বি অসে যুমদ্ধ তাাঁরা দ্বনমজমের জড়ামত িানদ্বন। কারণ, তাাঁরা দ্বব্শ্বাস কমরন 
এেন একিা অসে যুমদ্ধ জদ্বড়ময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের পরাস্ত করায় আমেৌ 
গকামনা ব্ীরত্ব গনই। 
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৩) েুহাম্মমের সহিররা দ্বেমলন তাাঁমেরই দ্বব্পথ ােী পথভ্রষ্ট ধ্েমতযা ী একান্ত দ্বনকি-
আত্মীয়, পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ অথব্া পাড়া-প্রদ্বতমব্েী। সুতরাং, েুহম্মে ও তাাঁর 
সহিরমের সামথ যুদ্ধ করার অথমই হমলা দ্বনমজরই পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, 
প্রদ্বতমব্েীমের েমধ্য খুনাখুদ্বন করা; যা তাাঁরা করমত িানদ্বন। 
অনযদ্বেমক, সহকারীমের প্রদ্বত স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর আমেে 
দ্বেল কুরাইেমের ওপমর-ব্দ্বণমত েমনাোব্ ও োনদ্বসকতার সমূ্পণম দ্বব্পরীত! ব্াদ্বণজয 
গফরত কুরাইে কামফলার উপর অতদ্বকমত আক্রেণ, লুণ্ঠন, খুন, ব্ন্দী ও েুদ্বিপণ 
োব্ীকারী েুহাম্মে দ্বব্ন আব্ে আল্লাহ তাাঁর সহিরমেরমক তামেরই পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, 
প্রদ্বতমব্েী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মেরমক গয কী পদ্বরোণ দ্বনষু্ঠরতায় খুন ও পরাস্ত করার অব্েয 
পালনীয় [ঐেী হুকুে] জাদ্বর কমরদ্বেমলন, তা ইদ্বতহাস হময় আমে কুরামনর পাতায়। কী 
গসই ব্াতমা?  
ব্াতমা দ্বি হমলা, 
" তামের  েমামনর উপর আ াত হান এব্ং কাি গজাড়ায় গজাড়ায়।" 
েুহাম্মমের োষায়: 
৮:১২-১৪: ‘যখন দ্বনমেমে োন কমরন গফমরেতাদ্বে মক গতাোমের পরওয়ারমে ার গয, 
আদ্বে সামথ রময়দ্বে গতাোমের, সুতরাং গতােরা েুসলোনমের দ্বিিসেূহমক ধ্ীরদ্বস্থর কমর 
রাখ। আদ্বে কামফরমের েমন েীদ্বতর সঞ্চার কমর গেব্। কামজই  েমামনর উপর আ াত 
হান এব্ং তামেরমক কাি গজাড়ায় গজাড়ায়। গযমহতু তারা অব্াধ্য হময়মে আল্লাহ এব্ং 
তাাঁর রসূমলর, গসজনয এই দ্বনমেমে। ব্স্তুতঃ গয গলাক আল্লাহ ও রসূমলর অব্াধ্য হয়, 
দ্বনঃসমন্দমহ আল্লাহর োদ্বস্ত অতযন্ত কমঠার। আপাততঃ ব্তমোন এ োদ্বস্ত গতােরা আস্বােন 
কমর নাও এব্ং গজমন রাখ গয, কামফরমের জনয রময়মে গোযমখর আযাব্’। [9] 
>>> দ্বকন্তু, েুহাম্মমের এই অব্েযকরণীয় [কুরামনর ব্ানী] আমেেদ্বি (৮:১২-১৪) সব্ার 
জনয প্রমযাজয দ্বেল না! যদ্বেও ব্ের অদ্বেযামন অংেগ্রহণকারী সকল কুরাইেই দ্বেমলন 
দ্বনঃসমন্দমহ আল্লাহ এব্ং তাাঁর রসূমলর অব্াধ্য [তাাঁরা েুহাম্মমে দ্বব্শ্বাসী ব্া অনুসারী 
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নয়]", ব্দ্বন হাদ্বেে গ ামত্রর গলাকজন, তাাঁর িািা আল-আব্বাস এব্ং আবু্ আল ব্কতাদ্বর 
নামের এক গলাক এই দ্বনমেমমের আওতায় দ্বেমলন না। কারণ? কারণ, েুহাম্মমের োব্ী 
- তাাঁর দ্বনজ গ াত্র ব্দ্বন হাদ্বেমের গলাক ব্াধ্য হময় ব্ের অদ্বেযামন সাদ্বেল হময়মেন, 
যদ্বেও তামের ইচ্ছা নয় গয তারা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের দ্বব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমরন। 
তাই েুহাম্মে আমেে কমরদ্বেমলন গযন তাাঁর সহকারীরা তাাঁর গ ামত্রর গকামনা গলাকমক 
হতযা না কমর।  
একান্ত অদ্বনচ্ছায় ব্দ্বন হাদ্বেে গ ামত্রর গলামকরা যুদ্ধ করমত এমসমেন - েুহাম্মমের এই 
োদ্বব্ সতয হমলও গসই অজুহামত "তামেরমক হতযা না করার আমেে" দ্বনঃসমন্দমহ 
পক্ষপাতেুষ্ট। কারণ আদ্বে উৎমসর উপদ্বর উদ্বল্লদ্বখত ব্ণমনার দ্বেদ্বিমত গয দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত 
স্পষ্ট, তা হমলা আবু্ সুদ্বফয়ামনর বু্দ্বদ্ধেিা ও তত্ত্বাব্ধ্ামন কুরাইেমের ব্াদ্বণজয  কামফলা 
ও ব্াদ্বণজযসম্পে দ্বনরাপমে েক্কা গপৌঁোর খব্র গপময় আবু্ গজমহল োড়া প্রায় সকল 
কুরাইে গ াত্র ও গনতৃব্ ম েুহাম্মে ও তাাঁর সহকারীমের সামথ যুমদ্ধ দ্বলপ্ত হমত িানদ্বন। 
আর তার কারণদ্বিও অতযন্ত স্পষ্ট;  আর তা হমলা - ব্ের অদ্বেযামন আ ত েুহাম্মমের 
সকল আদ্বে েক্কাব্াসী অনুসারী (েুহাদ্বজর) কুরাইেমের গকামনা না গকামনা পদ্বরব্ার 
সেসয, অথব্া দ্বনকি-আত্মীয়, অথব্া প্রদ্বতমব্েী ব্া ব্নু্ধ-স্বজন। সুতরাং "অদ্বনচ্ছা সমত্ত্বও 
যুমদ্ধ অংেগ্রহণ" কারণদ্বি যদ্বে ব্দ্বন হাদ্বেে গ ামত্রর গলাকমের েণ্ড-েুদ্বির (Impunity) 
কারণ হয়, তমব্ ব্ের অদ্বেযামন আ ত প্রায় সকল কুরাইে গ ামত্রর জনযই তা প্রমযাজয। 
একোত্র ব্দ্বন হাদ্বেে গ াত্র ও আল ব্াকতাদ্বরর জনয নয়। তাই েুহাম্মমের এেত 
পক্ষপাতেুষ্ট আমেমে েুহাম্মমের এক অনুসারী আবু্ হুমেইফা দ্বব্ন ওতব্া [উপদ্বর ব্দ্বণমত 
ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়ার গেমল] কমঠার প্রদ্বতব্াে কমরন । আবু্ হুমেইফা দ্বব্ন ওতব্া প্রশ্ন 
কমরন, "আোমেরমক খুন করমত হমব্ আোমের দ্বপতামক, পুত্রমক, োইমক এব্ং 
পদ্বরব্ার-পদ্বরজনমেরমক দ্বকন্তু আব্বাসমক দ্বেমত হমব্ গেমড়?" এ গকেন দ্বব্িার! ব্ের 
যুমদ্ধ আবু্ হুমেইফার এই নযায় সং ত প্রদ্বতব্ামের গখসারত তামক দ্বেমত হময়দ্বেল ব্াদ্বক 
সেস্ত জীব্ন!   
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 িনাদ্বি দ্বেল দ্বনম্নরূপ: 
‘(ইব্মন হুোময়ে <সালােহ <) েুহাম্মে দ্বব্ন ইোক < আল আব্বাস দ্বব্ন আব্ে আল্লাহ 
দ্বব্ন ো'ব্াে < তার পদ্বরব্ামরর এক সেসয <ইব্মন আব্বাস হইমত ব্দ্বণমত: 
গসদ্বেন আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের ব্মলন, "আদ্বে জাদ্বন ব্দ্বন হাদ্বেে গ ামত্রর দ্বকেু 
গলাক এব্ং দ্বকেু অনযান্য জন ণ ব্াধ্য হময় তামের ইচ্ছার দ্বব্রুমদ্ধ এই অদ্বেযামন 
সাদ্বেল হময়মে, তামের ইচ্ছা নয় গয তারা আোমের দ্বব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমর। তাই যদ্বে 
গতােরা গকউ ব্দ্বন হাদ্বেে গ ামত্রর কাউমক অথব্া আবু্ আল ব্কতাদ্বর দ্বব্ন দ্বহোে দ্বব্ন 
আল হাদ্বরথ দ্বব্ন আসাে অথব্া আল আব্বাস দ্বব্ন আব্ে আল েুিাদ্বলব্ (নব্ীর িািা) 
গক গেখমত পাও তমব্ তামক গতােরা খুন করমব্ না। কারণ তারা তামের ইচ্ছার দ্বব্রুমদ্ধ 
ব্াধ্য হময় এমসমে।"  
আবু্ হুমেইফা দ্বব্ন ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া ব্মলন, "আোমেরমক খুন করমত হমব্ আোমের 
দ্বপতা গক, আোমের পুত্র সন্তানমের গক, আোমের োই গক এব্ং আোমের পদ্বরব্ার 
পদ্বরজনমের গক দ্বকন্তু আব্বাস গক দ্বেমত হমব্ গেমড়? আল্লাহর কসে, যদ্বে আদ্বে তার 
সাক্ষাত পাই তমব্ আোর তমলায়ামরর কু্ষধ্া গেিামব্া [তার গিায়ামল তমলায়ামরর  া 
ব্সামব্া]।" [10] 
 

তার এই কথগুমলা নব্ীর কামন গপৌঁোয় এব্ং দ্বতদ্বন উের আল খািাব্মক ব্মলন, "আবু্ 
হাফস”, - এব্ং উের ব্মলমেন গয, নব্ী তামক তখনই সব্মপ্রথে এই সম্মানজনক নামে 
সমম্বাধ্মন কমরদ্বেমলন-, “আবু্ হুমেইফা দ্বক ব্মলমে, তা দ্বক তুদ্বে শুমনে? গস ব্মলমে, 
'আদ্বে নব্ীর িািার েুমখ আোর তরব্াদ্বরর আ াত করমব্া!’" উের উিমর ব্মলন, "আদ্বে 
তার  েমান গনব্! আল্লাহর কসে, গস একজন েণ্ড েুসলোন!"  
আবু্ হুমেইফা প্রায়ই ব্লমতন, "গসদ্বেমনর গসই উদ্বির পর আদ্বে কখমনাই দ্বনমজমক 
দ্বনরাপে গব্াধ্ করতাে না। আদ্বে সব্মোয় েীদ্বতগ্রস্ত থাকতাে, আো করতাে গযন েহীে 
হওয়ার োধ্যমে এর প্রায়দ্বশ্চি হয়।" দ্বতদ্বন ইয়াোোর যুমদ্ধ েহীে হন।' 



 

 

P
ag

e1
4

9
 

আল্লাহর নব্ী আবু্ আল ব্কতাদ্বরমক খুন করমত দ্বনমষধ্ কমরদ্বেমলন এই জনয গয, যখন 
দ্বতদ্বন েক্কায় দ্বেমলন তখন গস আল্লাহর নব্ীর ক্ষদ্বতসাধ্ন করা গথমক গলাকমের দ্বব্রত 
রাখমতন। আবু্ আল ব্কতাদ্বর দ্বেমলন ঐ সকল গলাকমের একজন, যারা ব্দ্বন হাদ্বেে ও 
ব্দ্বন েুিাদ্বলব্ গ ামত্রর উপর কুরাইেমের আমরাদ্বপত [সাোদ্বজক] "ব্য়কি" রদ্বহত করার 
প্রমিষ্টায় সদ্বক্রয় দ্বেমলন।’ [11][12] 
[‘According to Ibne Humayd <Salamah <Muhammad b Ishaq < Al 
Abbas b Abd Allah b Ma’bad < a member of his family <Ibn Abbas: 
The Messenger of God said to his companions that day, “I know that 
some of the Banu Hashim and others have been forced to march 
against us against their will, having no desire to fight us.  So if any 
of you meet one of Banu Hashim or Abu al-Bakhtari b Hisham bin 
al-Harith b Asad or al-Abbas b Abd al-Muttalib the apostle’s uncle 
do not kill him, for he has been forced to come out against his 
will.”   
Abu Hudhayfah b Utbah b Rabiah said, “Are we to kill our fathers, 
our sons, our brothers, and our families, and leave al-Abbas? By God 
if I meet him I will flesh my sword in him (I will strike his jaw with 
my sword)!” [10]  
This saying reached the apostle’s ears and he said to Umar b Al-
Khattab, “Abu Hafs”, - and Umar said that this was the first time 
the apostle called him by this honorific-, “have you heard what Abu 
Hudhayfah says? He says, ‘I will strike the face of of the apostle’s 
uncle to be marked with the sword!’   
Umar replied, “Let me off with his head! By God, he is a Hypocrite!” 
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Abu Hudhayfah used to say, “I never felt safe after my words that 
day. I was always afraid unless martyrdom atoned for them”. He was 
killed as a martyre on the day of Yamamah.’ ] [11][12] 
>>> পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয স্বম াদ্বষত আমখদ্বর 
নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর সেকালীন ও তার পূব্মব্তমী সেময়র েক্কার কুরাইেরা 
দ্বেমলন অোনদ্বব্ক, নৃেংস ও নীদ্বতহীন। েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের যাব্তীয় আগ্রাসী 
সন্ত্রাসী কর্ে-কামণ্ডর তব্ধ্তা দ্বেমত কুরাইেমের দ্বিদ্বত্রত করা হয় "আইয়যামে 
জাদ্বহদ্বলয়াত", অথমাৎ অন্ধকামরর যু /ব্াদ্বসন্দা রূমপ। আর েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের 
দ্বিদ্বত্রত করা হয় আমলাদ্বকত, োদ্বন্তর প্রব্তমক এব্ং ধ্ারক ও ব্াহক রূমপ। পৃদ্বথব্ীর প্রায় 
সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, জাদ্বত, ধ্েম ও ব্ণম দ্বনদ্বব্মমেমষ 
সব্মকামলর সকল োনুমষর একোত্র অনুকরণীয় গয োনুষ তাাঁর নাে "হযরত েুহাম্মে 
(সাঃ)"! তাাঁরা দ্বব্শ্বাস কমরন গয, তাাঁমক সৃদ্বষ্ট না করমল দ্বব্শ্বব্রহ্মামণ্ডর গকামনাদ্বকেুই সৃদ্বষ্ট 
হমতা না, এব্ং দ্বতদ্বন পৃদ্বথব্ীমত এমসদ্বেমলন ইসলাে পূব্মব্তমী গসই "আইয়যামে 
জাদ্বহদ্বলয়াত যুম র" অব্সান  দ্বিময় সেস্ত পৃদ্বথব্ী আমলাকেয় করার ব্াতমা দ্বনময়!  
ইদ্বতহাস হমলা দ্বব্জয়ী জনম াষ্ঠীর ব্দ্বণমত ও দ্বলদ্বখত েদ্বলল। গয ব্ণমনা ও দ্বলখমন পরাদ্বজত 
জনম াষ্ঠীর যাব্তীয় ইদ্বতব্ািক গুণাব্লীমক গ াপন এব্ং/অথব্া দ্বব্কৃত ও  যাব্তীয় 
গনদ্বতব্ািক দ্বেকগুমলামক সতয-অধ্মসতয-দ্বেথযা ও ডাহা দ্বেথযা জাতীয় যাব্তীয় কসরমতর 
োধ্যমে পরাদ্বজত জনম াষ্ঠীমক জ মতর সােমন গহয় ও দ্বনিু সাব্যস্ত করার প্রয়াস সব্মোয় 
সিল। দ্বব্মেষ কমর যদ্বে গসই দ্বব্জয়ী জাদ্বত ব্া জনম াষ্ঠীদ্বি হয় আগ্রাসী, সন্ত্রাসী ও 
তস্বরতন্ত্রী; যারা কমঠার হমস্ত েেন কমরন সকল দ্বব্রুদ্ধ েত-আেেম, দ্বেক্ষা-সংসৃ্কদ্বত, 
কৃদ্বষ্ট-সেযতা ও দ্বব্রুদ্ধ-কণ্ঠমের। গস গক্ষমত্র গসই আগ্রাসী ও তস্বরতন্ত্রী দ্বব্জয়ীর 
অপকমেমর তব্ধ্তার প্রময়াজমনই পরাদ্বজত জনম াষ্ঠীমক গয গকামনা েূমলয গহয় প্রদ্বতপােয 
করা অতযন্ত আব্েযক। দ্বব্ফমল তামের কৃত অপকমেমর গয গকামনা তব্ধ্তায় থামক না! 
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গসই দ্বব্জয়ী জাদ্বত ও জনম াষ্ঠীমেরই রদ্বিত আদ্বে দ্বব্দ্বেষ্ট ইসলামে দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ 
গলখকমেরই গলখা ইদ্বতহামসর পযমামলািনায় আেরা জানদ্বে গয, ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমের 
োব্ীকৃত গসই তথাকদ্বথত আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত যুম র কুরাইে জনপে েুহাম্মে ও 
তাাঁর সহকারীমের উপযুমপদ্বর নৃেংস অোনদ্বব্ক সন্ত্রাসী কেমকামণ্ড আক্রান্ত ও িরে 
ক্ষদ্বতগ্রস্ত (খুন, ব্ন্দী ও সম্পে লুণ্ঠন) হওয়া সমত্ত্বও তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের 
দ্বব্রুমদ্ধ গকামনারূপ সদ্বহংস আক্রেণাত্মক প্রদ্বতদ্বহংসা পরায়ণ পেমক্ষপ দ্বনমত রাদ্বজ 
দ্বেমলন না। তাাঁমের এই তধ্যম ও সদ্বহষু্ণতা আজমকর একদ্বব্ংে েতাব্দীর সেয সোমজও 
এক দ্বব্রল উোহরণ। আেরা জানমত পারদ্বে গয, তাাঁরা "অসে যুমদ্ধ" জদ্বড়ময় দ্বব্জয়ী 
হময় ব্ীরত্ব প্রেেমনমক গহয় জ্ঞান করমতন। আেরা আরও জানমত পারদ্বে গয, গসই 
তথাকদ্বথত আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত যুম র কুরাইে জনম াষ্ঠী েুহাম্মমের প্রমরািনায় 
দ্বব্পথ ােী পথভ্রষ্ট ধ্েমতযা ী একান্ত দ্বনকি-আত্মীয়, পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ ও 
পাড়া-প্রদ্বতমব্েীমের প্রদ্বত োনদ্বব্ক েৃদ্বষ্টেদ্বের অদ্বধ্কারী। ইসলামে দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ আদ্বে 
ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ইদ্বতহাসদ্বব্েমেরই রদ্বিত ইদ্বতহামসই  ত ১৪০০ ব্েমরর প্রায় সকল 
ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমের োদ্বব্ ও দ্বব্শ্বামসর সমূ্পণম দ্বব্পরীত দ্বিত্র অতযন্ত স্পষ্ট। পমরর 
পব্মগুমলামত তা হমব্ আরও স্পষ্টতর। 
েুহাম্মে ও েুহাম্মে অনুসারীরা তামের অননদ্বতক, অোনদ্বব্ক, দ্বনষু্ঠর কেমকামণ্ডর তব্ধ্তা 
দ্বেমত েক্কায় অব্স্থানকামল তামের উপর কুরাইেমের "যমথচ্ছোমব্" দ্বনষু্ঠর অতযািার, 
অপোন, অপেস্থ করা এব্ং এতে উপাময় তামেরমক গজারপূব্মক েক্কা গথমক তাদ্বড়ময় 
গেব্ার গয উপাখযান েতাব্দীর পর েতাব্দী দ্বব্শ্বব্াসীমের শুদ্বনময় এমসমেন, তার গকামনা 
আদ্বে দ্বেদ্বি গনই। এই উপাখযান ইসলামের হাজামরা দ্বেথযািামরর একদ্বি এব্ং সতয তার 
সমূ্পণম দ্বব্পরীত। 
[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
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পােিীকা ও তথযসূত্র:  
[1] ক) “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২৯৬-৩০১ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
খ) “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৮৮-১৩১৬ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
 ) দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে  (৭৮৪-৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দ)', অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ (3rd 
Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), েলুউে ২, পািম- ১, পৃষ্ঠা  ৯-৩০ 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
[2] আবু্ গজমহল দ্বেমলন ব্দ্বন োখযুে গ ামত্রর অন্তেুমি, েুহাম্মমেরই প্রায় সেব্য়সী 
এব্ং তাাঁর এক দ্বতি প্রদ্বতিন্দ্বী। দ্বতদ্বন ব্ের অদ্বেযামন কুরাইে েমলর গনতৃমত্ব দ্বেমলন, 
যারা গব্র হময়দ্বেল তামের কামফলা রক্ষা করমত। দ্বতদ্বন ব্ের যুমদ্ধ দ্বনদ্বহত হন। 
[3] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক-পৃষ্ঠা ২৯৬;  
আল-তাব্ারী - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩০৭-১৩০৮;  
েুহাম্মে ইব্মন সা'ে - পৃষ্ঠা ১৫-২৬ 
[4] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮;  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170
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আল তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩১২-১৩১৩ 
[5] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক পৃষ্ঠা ২৯৮;  
আল-হানজাদ্বলয়া দ্বেমলন আবু্-গজমহমলর ো। তার নাে দ্বেল আসো দ্বব্নমত েুখারদ্বরব্া। 
[6] Ibid আল তাব্ারী – পৃষ্ঠা (Leiden) ১২৮৮  
[7] আদ্বের দ্বব্ন আল হােরােী দ্বেল আের দ্বব্ন আল হােরােীর োই। েুহাম্মমের 
সহকারীরা আের দ্বব্ন আল হােরােী গক খুন কমরদ্বেল নাখলায় (দ্বব্স্তাদ্বরত-২৯ পমব্ম)। 
[8] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮;  
আল তাব্ারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩১৩-১৩১৬। 
[9] ব্ের যুদ্ধ গেষ হব্ার পর এ দ্বব্েময় হযরত েুহাম্মে (সা:) সমূ্পণম সুরা আনফাল 
(িযাোর ৮) অব্তারণ কমরন।  
[10] আবু্ হুমেইফা দ্বব্ন ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া দ্বেল আব্ে সােস গ ামত্রর অন্তেুমি। তাাঁর 
দ্বপতা সহ আরও দ্বকেু আত্মীয়-পদ্বরজন ব্ের যুমদ্ধ খুন হয়। 
[11] এই েয়ঙ্কর যুদ্ধদ্বি সং দ্বিত হময়দ্বেল দ্বডমসম্বর, ৬৩৩ সামল (খদ্বলফা আবু্ ব্কমরর 
োসন আেমল), গযখামন েণ্ড নব্ী েুসাইলাোমক পরাদ্বজত করা হয়। 
[12] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক -পৃষ্ঠা ৩০১;  
আল তাব্ারী-পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩২৩-১৩২৪ 
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৩২: ব্ের যুদ্ধ- ৩: নৃেংস যাত্রার সূিনা  
 ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পাাঁি 

 
 

১০ই অমক্টাব্র, ৬৮০ সাল। ইরামকর গফারাত (Euphrates) নেীর সদ্বন্নকমি কারব্ালা 
প্রান্তমর আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর প্রাণদ্বপ্রয় কদ্বনষ্ঠ গেৌদ্বহত্র হুমসইন দ্বব্ন 
আলী দ্বব্ন আবু্ তাদ্বলব্ দ্বব্ন আব্ে আল েুিাদ্বলমব্র পদ্বরব্ার সেসয ও সহযাত্রীমের 
[প্রায় ৭২ জন গযাদ্ধা] এমকর পর এক নৃেংস োমব্ খুন কমরন ইয়াদ্বজে দ্বব্ন েুয়াদ্বব্য়া 
দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ামনর তসনযরা। গসই যুমদ্ধ ইোে হুমসইমনর পদ্বরব্ামরর সকল পদ্বরব্ার 
সেসয ও সহযাত্রীমের “পাদ্বন-ব্দ্বঞ্চত অব্স্থায়” প্রিণ্ড দ্বনষু্ঠরতায় তৃষ্ণাতম ও দ্বপপাদ্বসত 
রাখা হময়দ্বেল। গোি দ্বেশু ও দ্বকমোররাও এই নৃেংসতার হাত গথমক রক্ষা পায়দ্বন। 
ইয়াদ্বজমের তসনযরা গফারাত নেীর দ্বকনারা অব্রুদ্ধ কমর গরমখদ্বেমলন। উমেেয - ইোে 
হুমসইমনর গলামকরা গযন গকামনারূমপই গফারাত নেীর পাদ্বন সংগ্রহ কমর তাাঁমের দ্বপপাসা 
দ্বনবৃ্ত করমত না পামরন। পাদ্বনর অপর নাে জীব্ন, পাদ্বন োড়া জীব্ন অিল! যুমদ্ধ 
দ্বব্জয়ী হব্ার অোনদ্বব্ক নৃেংস গোক্ষে গকৌেল! ব্তমোন পৃদ্বথব্ীমত এেন একজন সুস্থ-
েদ্বস্তষ্ক প্রাপ্তব্য়স্ক ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমকও, গব্াধ্ কদ্বর, খুাঁমজ পাওয়া যামব্ না, দ্বযদ্বন কারব্ালা 
প্রান্তমরর গসই েয়াব্হ হৃেয়দ্বব্োরক  িনার উপাখযান কখমনাই গোমননদ্বন। দ্বকন্তু 
পৃদ্বথব্ীর ক'জন গলাক জামনন গয, কারব্ালা যুমদ্ধর সামড় োপ্পান্ন ব্ের পূমব্ম, ৬২৪ 
সামলর োিম োমস, এই ইোে হুমসইমনরই নানা স্বম াদ্বষত েহানব্ী হযরত েুহাম্মে 
(সাঃ) ব্ের অদ্বেযামন অংেগ্রহণকারী কুরাইেমেরমক প্রিণ্ড দ্বনষু্ঠরতায় অনুরূপ পাদ্বন-
ব্দ্বঞ্চত, তৃষ্ণাতম ও দ্বপপাদ্বসত রাখার গকৌেমলর গ াড়াপিন কমরদ্বেমলন? েুহাম্মে ইব্মন 
ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল তাব্ারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) ও েুহাম্মে ইব্মন সা'ে 
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(৭৮৪-৮৪৫ সাল) এর দ্বলদ্বখত ব্ণমনা অনুযায়ী স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে 
(সাঃ) ব্ের অদ্বেযামন “েত্রুপক্ষমক পাদ্বন-ব্দ্বঞ্চত” করার গয অোনদ্বব্ক গকৌেল অব্লম্বন 
কমরদ্বেমলন তা দ্বেল দ্বনম্নরূপ: [1] 
কুরাইেমের পাদ্বন-ব্দ্বঞ্চত করার গকৌেল অব্লম্বন: 
‘কুরাইেরা তামের যাত্রা অব্যাহত রামখ এব্ং উপতযকার অনয পামের  েূরব্তমী আল-
আকানদ্বকল পাহামড়র দ্বপেমন গপৌঁমে যাত্রা দ্বব্রদ্বত গেয়। উপতযকার পােমেে (যামক 
ব্লা হয় ইয়ালইয়াল) দ্বেল ব্ের ও ব্ালুেয় আল-আকানদ্বকল পাহামড়র োেখামন, যার 
দ্বপেমন অব্স্থান দ্বনময়দ্বেল কুরাইেরা; যদ্বেও ব্েমরর কূপগুদ্বল দ্বেল উপতযকার েদ্বেনা 
সদ্বন্নকি অংমে। আল্লাহ বৃ্দ্বষ্টব্ষমণ কমরন, যার ফমল উপতযকার নরে ব্াদ্বল হয় েি, যা 
নব্ীর িলািমল গকামনারূপ ব্যা াত  িায় না। দ্বকন্তু কুরাইেমের িলািমল তা সাং াদ্বতক 
ব্াধ্া সৃদ্বষ্ট কমর।  তাই আল্লাহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের দ্বনময় দ্রুত অগ্রসর হময় তামের 
আম ই কূমপর কামে গপৌঁোন এব্ং ব্েমরর [েদ্বেনার] দ্বনকিব্তমী কুপগুমলার কামে দ্ব ময় 
যাত্রা দ্বব্রদ্বত গেন। 
ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইোক < ব্দ্বন সাদ্বলোহর দ্বকেু গলাক হইমত 
ব্দ্বণমত: 
আল-হুব্াব্ দ্বব্ন আল-েুনদ্বধ্র দ্বব্ন আল-জােুহ ব্মলন, "গহ আল্লাহর নব্ী, আপদ্বন দ্বক 
আল্লাহর হুকুমে এই স্থানদ্বি গব্মে দ্বনময়মেন, যার ফমল আেরা না পরমব্া সােমন অগ্রসর 
হমত অথব্া দ্বপেমন দ্বফমর গযমত; নাদ্বক এদ্বি একদ্বি যুদ্ধমকৌেল ও েতােমতর দ্বব্ষয়? 
নব্ী ব্লমলন, "অব্েযই নয়; এদ্বি দ্বব্মব্িনা ও েতােত গযা য যুদ্ধমকৌেল”। তখন আল-
হুব্াব্ দ্বব্ন আল-েুনদ্বধ্র দ্বব্ন আল-জােুহ নব্ীমক ব্মলন, "গহ আল্লাহর নব্ী, আপনার 
এই স্থানদ্বি যথাযথ নয়। আপদ্বন আপনার গলাকজন সমেত উমঠ োাঁড়ান এব্ং েত্রুর 
সব্মিময় দ্বনকিব্তমী কুমপর কামে যান। গসখামন যাত্রা দ্বব্রদ্বত দ্বেময় তার সােমনর 
কুপগুমলামক েরাি করুন। তারপর তার প্রায় পামেই এক গিৌব্াচ্চা/জলােয় দ্বনেমাণ 
কমর তা পাদ্বন েদ্বতম করুন। এেতাব্স্থায় আেরা েত্রুর সামথ যুদ্ধ করব্ গযখামন 
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আোমের কামে থাকমব্ দ্বপপাসা দ্বনবৃ্মির পযমাপ্ত পাদ্বন, দ্বকন্তু তারা থাকমব্ পাদ্বন-
ব্দ্বঞ্চত।" আল্লাহর নব্ী ব্লমলন, "গতাোর পরােেম সু-েূরেেমী।"  
তারপর আল্লাহর নব্ী ও তাাঁর অনুসারীরা উমঠ োাঁড়ামলন এব্ং েত্রুর সব্মিময় কামের 
কুপগুদ্বলর কামে দ্ব ময় যাত্রা দ্বব্রদ্বত দ্বেমলন। তারপর দ্বতদ্বন অনযানয কুপগুমলা েরাি 
করার আমেে জারী করমলন এব্ং তাাঁরা গয কূমপর কামে যাত্রাদ্বব্রদ্বত দ্বেময়দ্বেমলন, তার 
প্রায় পামেই এক গিৌব্াচ্চা/জলােয় দ্বনেমাণ করা হমলা। তামত পাদ্বন েদ্বতম করা হমলা 
এব্ং গসখান গথমক তাাঁমের পামনর পাদ্বনর পাত্রগুমলা তাাঁরা েদ্বতম করমলন।’ [2] [3] [4] 
>>> ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের গসদ্বেমনর গসই দ্বনষু্ঠরতার দ্বেকার হময়দ্বেমলন 
১৪০ জন কুরাইে। ৭০ জন কুরাইেমক নৃেংসোমব্ করা হয় খুন ও ৭০ জনমক ব্ন্দী। 
এই গসই ইয়াদ্বজে দ্বব্ন েুয়াদ্বব্য়ার দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান, যার েুইজন িািা ও দ্বেমলন ব্ের 
প্রামন্ত গসদ্বেমনর গসই হতো যমের তাদ্বলকায়। তাাঁরা হমলন হানজালা দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান 
এব্ং আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান। গসদ্বেন ব্ের প্রামন্ত েুহাম্মে ও তাাঁর সহিররা পাদ্বন-
ব্দ্বঞ্চত অব্স্থায় প্রিণ্ড দ্বনষু্ঠরতায় আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ এর গেমল হানজালা দ্বব্ন আবু্ 
সুদ্বফয়ানমক কমরন খুন এব্ং আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ানমক কমরন ব্ন্দী [দ্বব্স্তাদ্বরত 
আমলািনা করমব্া  'লুণ্ঠন ও েুদ্বিপমণর আময় জীদ্বব্কা' পমব্ম]। আর, গসদ্বেমনর গসই 
গলােহষমক  িনার নায়ক স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর  েৃতুযর 
সামড় োপ্পান্ন ব্ের পর আবু্-সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ এর  নাদ্বত ইয়াদ্বজে দ্বব্ন েুয়াদ্বব্য়া দ্বব্ন 
আবু্ সুদ্বফয়ান কারব্ালা প্রান্তমর েুহাম্মমের নাদ্বত হুমসইন দ্বব্ন আলী ও তাাঁর পদ্বরব্ার 
এব্ং সহকারীমের একই কায়োয় তৃষ্ণাতম-দ্বপপাদ্বসত অব্স্থায় হতযা কমরন। ইসলামের 
ইদ্বতহাস হমলা রিাি তরব্াদ্বরর ইদ্বতহাস! গয ইদ্বতহামসর গ াড়াপিন কমরমেন েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর সহকেমীরা, যার দ্বব্স্তাদ্বরত ব্ণমনা আম র িারদ্বি পমব্ম করা 
হময়মে।  
ইসলামের ইদ্বতহামসর প্রথে রিক্ষয়ী সং ষম এই ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
গয নৃেংসতার প্রকাে  দ্বিময়দ্বেমলন তার আরও দ্বকেু উোহরণ: 
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আল-আসওয়াে দ্বব্ন আব্েুল আসাে আল-োখযুদ্বেমক হতযা 
‘ে ড়ামি ও ব্েমেজাদ্বজ আল-আসওয়াে দ্বব্ন আব্েুল আসাে আল-োখযুদ্বে সমু্মমখ 
অগ্রসর হন এব্ং ব্মলন, "আল্লাহর কসে, আদ্বে তামের ঐ জলােয় গথমক পাদ্বন পান 
করমব্া অথব্া তা ধ্বংস করমব্া অথব্া গসখামন গপৌঁোমনার আম ই েৃতুয ব্রণ করমব্া।"  
হােজা দ্বব্ন আব্ে আল েুিাদ্বলব্ তাাঁর দ্বব্রুমদ্ধ এদ্ব ময় আমসন এব্ং যখন তাাঁরা এমক 
অপমরর সমু্মখীন হন, হােজা তাাঁমক আ াত কমরন।  
দ্বতদ্বন জলােময় গপৌঁোর আম ই হােজা তাাঁর পা সহ ঠযাংময়র অমধ্মক গকমি গফমলন। 
দ্বতদ্বন েূপাদ্বতত হন এব্ং তার ঠযাং গথমক রি দ্বফনদ্বক দ্বেময় তাাঁর সহিরমের দ্বনকমি 
দ্ব ময় পমর। তখন দ্বতদ্বন হাোগুদ্বড় দ্বেময় জলােময়র দ্বেমক গযমত থামকন এব্ং প্রদ্বতজ্ঞা 
রক্ষার োনমস দ্বনমজমক দ্বতদ্বন তার [জলােয়] দ্বেতমর দ্বনমক্ষপ কমরন। দ্বকন্তু হােজা 
তাাঁমক অনুসরণ কমর গসই জলােময়র েমধ্যই তাাঁমক হতযা কমরন।’ 
 

ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া, তার োই গসইব্া এব্ং গেমল আল-ওয়াদ্বলেমক খুন 
‘আল-আসওয়াে দ্বব্ন আব্েুল আসাে আল-োখযুদ্বের পর ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া তাাঁর োই 
গসইব্া ও গেমল আল-ওয়াদ্বলে গক তাাঁর েুই পামে দ্বনময় সমু্মমখ অগ্রসর হন। যুমদ্ধর 
স্থামন গপৌঁমে দ্বতদ্বন একক িন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান কমরন। আনসারমের েধ্য গথমক দ্বতন ব্যদ্বি 
তাাঁর দ্বব্রুমদ্ধ এদ্ব ময় আমসন: হাদ্বরমথর েুই গেমল আউফ ও েুয়াদ্বয়ে (তাাঁমের োময়র 
নাে দ্বেল আফরা) এব্ং আব্েুল্লাহ দ্বব্ন রাওয়া নামের অনয এক ব্যদ্বি।  
কুরাইেরা ব্মলন, "গতােরা গক?"  
তাাঁরা উির গেন, "আেরা আনসার েমলর দ্বকেু গলাক।"  
তখন গসই দ্বতনজন কুরাইে ব্মলন, "গতাোমের সামথ আোমের গকামনাই দ্বব্ব্াে গনই।"  
তারপর তাাঁরা উচ্চস্বমর গ াষণা কমরন, "গহ েুহাম্মে! আোমের দ্বব্পমক্ষ আোমেরই 
গ ামত্রর [কুরাইে] গকামনা ব্যদ্বিমক পাঠাও।" আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গহ ওব্াময়ো দ্বব্ন 
হাদ্বরথ, হােজা ও আলী উমঠ এমসা।" যখন তাাঁরা উমঠ সােমন এদ্ব ময় আমসন, কুরাইেরা 
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ব্মলন, "গক গতােরা?" তাাঁমের নামের গ াষণা গোনার পর তাাঁরা ব্মলন, "হযাাঁ, এরাই 
হমলা উচ্চ-ব্ংে এব্ং আোমের সেকক্ষ।" 
ওব্াময়ো দ্বেমলন তাাঁমের েমধ্য সব্মিময় গব্েী ব্য়স্ক। দ্বতদ্বন ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়ার, হােজা 
গসইব্াহ দ্বব্ন রাদ্বব্য়ার এব্ং আলী আল-ওয়াদ্বলে দ্বব্ন ওতব্ার েুখােুদ্বখ হন। খুব্ েীঘ্রই 
হােজা গসইব্াহমক এব্ং আলী আল-ওয়াদ্বলেমক হতযা কমরন। ওব্াময়ো এব্ং ওতব্া 
এমক অপরমক ব্ার েুই আ াত কমর এমক অপরমক ধ্রাোয়ী কমরন। হােজা ও আলী 
তাাঁমের তমলায়ার দ্বনময় ওতব্ার দ্বেমক দ্বফমর আমসন এব্ং তাাঁমক সাব্াড় [হতযা] কমর 
ওব্াময়ো গক তাাঁমের অনুসারীমের কামে দ্বনময় আমসন। তাাঁর [ওব্াময়ো] ঠযাং 
দ্বব্দ্বচ্ছন্নোমব্ গকমি দ্ব ময়দ্বেল এব্ং তা গথমক অদ্বস্থেজ্জার ক্ষরণ হদ্বচ্ছল।’ [5] [6] 
>>> পাঠক, এই গসই ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া, দ্বযদ্বন গিময়দ্বেমলন েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের 
দ্বব্রুমদ্ধ সং মষম না জড়ামত [পব্ম-৩১] । দ্বযদ্বন ব্ের প্রামন্ত উপদ্বস্থত কুরাইেমের উমেমেয 
ব্মলদ্বেমলন, "যদ্বে গতােরা তামেরমক আক্রেণ কমরা, গতােরা সব্মোই দ্বব্তৃষ্ণ গিামখ 
প্রমতযমকই প্রমতযক সহিরমের দ্বেমক তাদ্বকময় গেখমব্ গয, গতাোরই এক সহির খুন 
কমরমে গতাোরই গকামনা িািামতা োইমক, দ্বকংব্া োোমতা োইমক ব্া আত্মীয়-স্বজনমক। 
সুতরাং দ্বফমর িমলা এব্ং েুহাম্মেমক ব্াদ্বক আরব্মের হামত গেমড় োও।" এই গসই 
ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া, যার গেমল আবু্ হুমেইফা দ্বব্ন ওতব্া েুহাম্মমের পক্ষপাতেুষ্ট 
আমেমের দ্বব্রুমদ্ধ উচ্চারণ কমরদ্বেমলন, "আোমেরমক খুন করমত হমব্ আোমের 
দ্বপতামক, পুত্রমক, োইমক এব্ং পদ্বরব্ার-পদ্বরজনমেরমক দ্বকন্তু আব্বাসমক দ্বেমত হমব্ 
গেমড়?"  
নাখলা এব্ং নাখলা পূব্মব্তমী গকান অদ্বেযামনই আনসাররা জদ্বড়ত দ্বেমলন না, শুধু্ 
েুহাদ্বজররাই ঐ অপকেমগুমলা িাদ্বলময়দ্বেমলন। দ্বকন্তু ব্ের অদ্বেযামন আনসাররা ও 
েুহাদ্বজরমের সামথ কুরাইেমের দ্বব্রুমদ্ধ অনুরূপ লুি-তারামজ অংেগ্রহণ কমরন। তা 
সমত্ত্বও কুরাইেরা আনসারমের সামথ গকামনা সং ষম জড়ামত িানদ্বন। তাাঁরা আক্রেণ 
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উেযত আনসারমের ব্লমেন, "গতাোমের সামথ আোমের গকামনাই দ্বব্ব্াে গনই (We 
have nothing to do with you)"।  
অথমাৎ আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনায় গয দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত স্পষ্ট, তা 
হমলা - কুরাইেরা শুধু্ েুহাম্মে ও তাাঁর েক্কাব্াসী সহিরমের দ্বব্রুমদ্ধই নয়, তাাঁরা 
আনসারমের দ্বব্রুমদ্ধ ও সং ষম ও খুন-খারাব্ীমত সমৃ্পি হগত িানদ্বন।   
এখামন আরও একদ্বি দ্বব্ষয় লক্ষণীয়, ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া েুসলোনমের িযামলে 
দ্বেময়দ্বেমলন একক িন্দ্বযুমদ্ধ। দ্বকন্তু আলী ও হােজা তা লঙ্ঘন কমর তাাঁমের সহির 
ওব্াময়োর সহমযা ী হময় ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়ামক হতযা কমরন! 
আবু্ আল ব্াখতাদ্বর (আল আস) দ্বব্ন দ্বহোে গক খুন 
'আনসার ব্ানু সাদ্বলে দ্বব্ন আউফ গ ামত্রর দ্বেত্র আল েুযাধ্ধ্ার দ্বব্ন দ্বধ্য়াে আল ব্ালাওদ্বয় 
নামের এক ব্যদ্বি আবু্ আল ব্াখতাদ্বর দ্বব্ন দ্বহোমের সাক্ষাৎ পান। আল েুযাধ্ধ্ার দ্বব্ন 
দ্বধ্য়াে তাাঁমক ব্মলন গয, আল্লাহর নব্ী তামেরমক ব্মলমেন, তারা গযন তাাঁমক [আবু্ আল 
ব্াখতাদ্বর] হতযা না কমর। আবু্ আল ব্াখতাদ্বরর সামথ দ্বেমলন তাাঁর সহ-আমরাহী (Rider) 
জুনাো দ্বব্ন েুমলইহা, দ্বযদ্বন তাাঁরই সামথ েক্কা গথমক আ েন কমরদ্বেমলন। জুনাো দ্বেমলন 
ব্ানু গলইথ গ ামত্রর সেসয এব্ং আবু্ আল ব্াখতাদ্বরর পুরা নাে দ্বেল আল আস দ্বব্ন 
দ্বহোে দ্বব্ন আল হাদ্বরথ দ্বব্ন আসাে। দ্বতদ্বন [আবু্ আল ব্াখতাদ্বর] ব্মলন, "গস গক্ষমত্র 
আোর ব্নু্ধর (সহ-আমরাহী) কী হমব্?" আল েুযাধ্ধ্ার ব্মলন, "না, আল্লাহর কসে। 
আদ্বে গতাোর সহ-আমরাহীমক োড়মব্া না। আল্লাহর নব্ী শুধু্ গতাোর ব্যাপামরই এই 
হুকুেদ্বি দ্বেময়মেন।" দ্বতদ্বন [জব্ামব্] ব্মলন, "গসমক্ষমত্র, আদ্বে তার সামথই েরমব্া। 
েক্কার গেময়রা গযন কখমনাই ব্লমত না পামর গয, আদ্বে আোর দ্বনমজর জীব্ন ব্াাঁিামত 
আোর এক ব্নু্ধমক পদ্বরতযা  কমরদ্বেলাে।" দ্বতদ্বন েৃঢ়কমন্ঠ যুদ্ধ আহ্বান কমরন। 
পদ্বরণদ্বতমত আল েুযাধ্ধ্ার তাাঁমক কমরন হতযা। তারপর আল েুযাধ্ধ্ার নব্ীর কামে 
যান এব্ং তাাঁমক ব্মলন গয, দ্বতদ্বন আল ব্াখতাদ্বরমক ব্ন্দী কমর তাাঁর কামে দ্বনময় আসার 
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যথাসাধ্য গিষ্টা কমরদ্বেমলন দ্বকন্তু তাাঁর যুদ্ধ-গজমের কারমণ তাাঁমক খুন হমত হময়মে।’ 
[7][8] 
>>> আবু্ আল ব্াখতাদ্বর ইচ্ছা করমলই অদ্বত সহমজ তাাঁর জীব্ন ব্াাঁিামত পারমতন। তা 
না কমর েৃতুয অব্ধ্াদ্বরত গজমনও দ্বতদ্বন তাাঁর সহ-আমরাহীর সামথ দ্বনমজমক দ্বব্সজমন 
দ্বেময়দ্বেমলন। সুতরাং আব্ারও গসই একই প্রশ্ন। কুরাইেমের অন্ধকার যুম র (আইয়যামে 
জাদ্বহদ্বলয়াত) ব্াদ্বসন্দা ব্মল ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরা গয েতাব্দীর পর েতাব্দী তাদ্বচ্ছলয কমর 
িমলমেন, তার দ্বক গকামনা সতযতা আেরা গেখমত পাদ্বচ্ছ? আদ্বে ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমেরই 
ওপমর-ব্দ্বণমত  িনার পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত দ্বক কুরাইেমের দ্বনষু্ঠর, অোনদ্বব্ক, নীদ্বতহীন, 
দ্বব্মব্কব্দ্বজমত অন্ধকার যুম র ব্াদ্বসন্দা ব্মল আখযাদ্বয়ত করা যায়? সতয গয তার সমূ্পণম 
দ্বব্পরীত, তা আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই ব্ণমনায় সুস্পষ্ট। এ ব্যাপামর 
যদ্বে গকামনা পাঠমকর এখনও গকামনা সমন্দমহর অব্কাে থামক, তমব্ তাাঁমক পরব্তমী 
পব্মগুমলার জনয একিু তধ্যম সহকামর অমপক্ষা করমত হমব্। 
উোইয়া দ্বব্ন খালাফ গক খুন 
'ইয়াদ্বহয়া দ্বব্ন আব্বাে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আল জুব্াময়র তাাঁর দ্বপতার উদৃ্ধদ্বত দ্বেময় 
আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] যা ব্মলমেন, আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আবু্ ব্কর এব্ং আরও 
অনযানযরা আব্ে আল-রাহোন দ্বব্ন আউমফর উদৃ্ধদ্বত দ্বেময় আোমক গসই একই  িনা 
ব্ণমনা কমরমেন: 
েক্কায় উোইয়া দ্বব্ন খালাফ আোর ব্নু্ধ দ্বেল এব্ং আোর নাে দ্বেল আব্ে আের, দ্বকন্তু 
েুসলোন হওয়ার পর আোমক ডাকা হমতা আব্ে আল-রাহোন নামে। েক্কায় 
অব্স্থানকামল যখন আেরা দ্বেদ্বলত হতাে, গস ব্লমতা, "তুদ্বে দ্বক গতাোর দ্বপতা-োতা 
প্রেি নােমক অপেন্দ কমরা?" আদ্বে ব্লতাে, "হযাাঁ"; এব্ং গস ব্লমতা, "আোর কথা 
হমলা আদ্বে আল-রাহোন জাদ্বন না, তাই এেন একিা নাে গব্মে নাও,  গয নামে আেরা 
দ্বনমজমের আহ্বান করমত পাদ্বর। গতাোর আসল নামে ডাকমল তুদ্বে জব্াব্ োও না এব্ং 
আদ্বে জাদ্বন না এেন নাে ব্যব্হার করমত আোরও ইচ্ছা হয় না।" যখন গস ডাকমতা, 
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"এই আব্ে আের", আদ্বে তার জব্াব্ দ্বেতাে না। পদ্বরমেমষ আদ্বে ব্মলদ্বেলাে, "এই 
আবু্ আলী, গতাোর যা ইচ্ছা, গস নামেই আোমক গডমকা"; এব্ং গস আোমক ডাকমতা, 
"আব্ে আল্লাহ" এব্ং আদ্বে তার জনয তামতই সম্মত দ্বেলাে।  
ব্ের যুমদ্ধর দ্বেন গস [উোইয়া দ্বব্ন খালাফ] তার গেমল আলীর হাত ধ্মর োাঁদ্বড়ময়দ্বেল 
এব্ং আদ্বে তার পাে দ্বেময় যাদ্বচ্ছলাে। আদ্বে একিা ব্েম-আব্রণ (coats of mail) 
ব্হন করদ্বেলাে, গযিা আদ্বে লুণ্ঠন কমরদ্বেলাে। আোমক গেমখ গস ব্মল, "এই আব্ে 
আের", আদ্বে তার গকামনাই জব্াব্ দ্বেইদ্বন, যতক্ষণ না গস আোমক "এই আব্ে আল্লাহ" 
ব্মল ডামক। তারপর গস ব্মল, "গতাোর এই ব্েম-আব্রমণর গিময় আদ্বে অমনক গব্দ্বে 
োেী, তুদ্বে দ্বক আোমক ব্ন্দী দ্বহসামব্ িাও না? আদ্বে ব্দ্বল, "আল্লাহর কসে, আদ্বে িাই।" 
তাই আদ্বে ব্েম-আব্রণ গফমল দ্বেময় তার ও তার গেমলর হাত আাঁকমড় ধ্দ্বর। তখন গস 
ব্মল, "আদ্বে এেন দ্বেন কখমনাই গেদ্বখদ্বন। তুদ্বে দ্বক েুধ্ ব্যব্হার কমরা না? (েুধ্ ব্যব্হার 
ব্লমত গস বু্দ্বেময়মে গয েুেব্তী উমির দ্বব্দ্বনেময় গস দ্বনমজমক েুি করামব্)।] আদ্বে 
তামের েু'জনমক দ্বনময় হাাঁিমত থাদ্বক।  
আব্ে আল ওয়াদ্বহে দ্বব্ন আবু্ আনু < সা'ে দ্বব্ন ইব্রাদ্বহে < তার দ্বপতা আব্ে আল-
রাহোন দ্বব্ন আউফ হইমত ব্দ্বণমত: 
‘তামের েু'জমনর হাত আাঁকমড় ধ্মর যাওয়ার সেয় উোইয়া আোমক ব্মল, "বু্মক 
উিপাদ্বখর পালক পদ্বরদ্বহত ব্যদ্বিদ্বি গক?" যখন আদ্বে তামক ব্দ্বল গয, গস হােজা, গস 
ব্মল, ঐ গলাকদ্বিই তামের প্রিুর ক্ষদ্বতসাধ্ন কমরমে। আদ্বে তামের গনতৃত্ব দ্বনময় যাব্ার 
সেয় গব্লাল তামক আোর সামথ গেখমত পায়। উোইয়া দ্বেল গসই গলাক, গয েক্কায় 
গব্লালমক দ্বনপীড়ন করমতা গযন গস [গব্লাল] ইসলাে পদ্বরতযা  কমর। গস তামক ঠা-ঠা 
সূমযমর তামপ দ্বনময় আসমতা, দ্বপঠ-গোয়া করমতা এব্ং বু্মক ব্ড় পাথর িাপা দ্বেময় 
রাখমতা; এব্ং তামক ব্লমতা গয, যতক্ষণ গস েুহাম্মমের ধ্েম তযা  না করমব্ ততক্ষণ 
তামক গসখামন থাকমত হমব্। গব্লাল ব্লমতা, "এক! এক!" আদ্বে গব্লালমক গেখা োত্র 
গস ব্মল, "েয়তান অদ্বব্শ্বাসী উোইয়া দ্বব্ন খালাফ! তাাঁমক ব্াাঁদ্বিময় আোর স্বদ্বস্ত নাই 
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(‘May I not live if he lives’)!" আদ্বে ব্দ্বল, "তুদ্বে দ্বক আোর ব্ন্দীমের আক্রেণ 
করমব্?" দ্বকন্তু আোর তীব্র আপদ্বি সমত্ত্বও গব্লাল ঐ ব্াকযগুমলা ব্লমতই থামক এব্ং 
পদ্বরমেমষ উচ্চকমণ্ঠ দ্বিৎকার কমর ব্মল, "গহ আল্লাহর সাহাযযকারীরা, েয়তান অদ্বব্শ্বাসী 
উোইয়া দ্বব্ন খালাফ! তাাঁমক ব্াাঁদ্বিময় আোর স্বদ্বস্ত নাই!” গযমহতু আদ্বে তামের রক্ষায় 
দ্বেলাে, গলাকজন আোমেরমক দ্ব মর ধ্মর।  
তারপর এক ব্যদ্বি তমলায়ামরর আ ামত তার গেমলর পা গকমি গফলমল গেমলদ্বি পমড় 
যায় এব্ং উোইয়া এত গজামর দ্বিৎকার দ্বেময় ওমঠ, যা আদ্বে কখমনা শুদ্বনদ্বন। আদ্বে 
তামক ব্দ্বল, "পালামনার গিষ্টা কমরা (যদ্বেও তার পালাব্ার গকামনা সুমযা ই দ্বেল না), 
আদ্বে গতাোর জনয দ্বকেুই করমত পারমব্া না।" তারা তমলায়ার দ্বেময় তামেরমক কুদ্বপময় 
িুকমরা িুকমরা কমর গফমল যতক্ষণ না তামের েৃতুয হয়।  
আব্ে আল-রাহোন ব্লমতন, "আল্লাহ গযন গব্লালমক েয়া কমর। আদ্বে আোর ব্েম-
গকািদ্বি খুইময়দ্বে এব্ং গস আোমক ব্ন্দী প্রাদ্বপ্ত গথমক ব্দ্বঞ্চত কগরমে।" [9][10] 
>>>  ইসলাে ধ্েম গ্রহমণর পর ক্রীতোস গব্লামলর উপর েদ্বনব্ উোইয়া দ্বব্ন খালামফর 
নৃেংস অতযািামরর উপাখযান গোমননদ্বন এেন প্রাপ্তব্য়স্ক সুস্থেদ্বস্তষ্ক ইসলাে দ্বব্শ্বাসী 
জ মত দ্বব্রল। এই উপাখযামনর ফাাঁকদ্বি গকাথায়, তার দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া 
"আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত তমত্ত্ব"। পাঠকরা যামত দ্বব্ভ্রান্ত না হন, তাই আপাতত গসই 
আমলািনাদ্বি স্থদ্ব ত গরমখ এই পমব্ম ব্ের প্রামন্ত উোইয়া দ্বব্ন খালাফ ও তাাঁর গেমলমক 
নৃেংসোমব্ কুদ্বপময় কুদ্বপময় হতযা করার ওপমর-ব্দ্বণমত  িনাদ্বির েমধ্যই সীোব্দ্ধ রাখদ্বে। 
উি ব্ণমনার গয দ্বব্ষয়দ্বি স্পষ্ট, তা হমলা - উোইয়া দ্বব্ন খালাফ তার ক্রীতোস গব্লালমক 
েক্কায় অব্স্থানকালীন অোনুদ্বষক োরীদ্বরক অতযািার করমতন। আর তারই প্রদ্বতদ্বহংসায় 
গব্লাল ও তাাঁর সহমযা ী েুহাম্মে অনুসারীরা উোইয়া দ্বব্ন খালাফ এব্ং তাাঁর গেমলমক 
ব্ন্দী অব্স্থায় তাাঁমেরই একজন সহকারীর  রক্ষা কব্জ (protection) গথমক দ্বেদ্বনময় 
দ্বনময় অোনুদ্বষক দ্বনষু্ঠরতায় তমলায়ার দ্বেময় কুদ্বপময় কুদ্বপময় হতযা কমরন। এখন েুিেনা 
দ্বনরমপক্ষ পাঠকমের কামে আোর এক অদ্বত সরল প্রশ্ন, "এখামন গক গব্েী নৃেংস? 
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েদ্বনব্ উোইয়া দ্বব্ন খালাফ? দ্বযদ্বন অব্াধ্যতার কারমণ তাাঁর ক্রীতোসমক োদ্বস্ত 
দ্বেময়দ্বেমলন, দ্বকন্তু কাউমকই খুন কমরনদ্বন; নাদ্বক গব্লাল ও তাাঁর সহকারী েুহাম্মে 
অনুসারী, যাাঁরা তমলায়ার দ্বেময় কুদ্বপময় কুদ্বপময় প্রািন েদ্বনব্ [ব্াব্া] ও তাাঁর গেমলমক 
একই সামথ নৃেংসোমব্ হতযা কমরন?" েুলমল িলমব্ না গয, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
ব্ের প্রামন্ত জমড়া হময়দ্বেমলন আবু্ সুদ্বফয়ামনর োলাোল লুণ্ঠন (ডাকাদ্বত) করমত, আর 
কুরাইেরা এমসদ্বেমলন এই ডাকাতমের হাত গথমক তামের োলাোল ও দ্বপ্রয়জনমের 
রক্ষা করমত। 
আবু্ গজমহল গক খুন 
'ইব্মন হুোময়ে > সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইোক < থায়র দ্বব্ন জাময়ে <ইকদ্বরো < 
আব্বাস ও একই সামথ আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আবু্ ব্কর হইমত ব্দ্বণমত: 
েত্রুমের সাব্াড় করার পর আল্লাহর নব্ী দ্বনহতমের েধ্য গথমক আবু্ গজমহলমক গখাাঁজার 
দ্বনমেমে জাদ্বর কমরন এব্ং ব্মলন, "গহ আল্লাহ, গস গযন গতাোর কাে গথমক পাদ্বলময় 
গযমত না পামর!"  গয গলাকদ্বি সব্ম প্রথে আবু্ গজমহলমক গেখমত পান, দ্বতদ্বন হমলন 
সালাোহর োই েুয়াে দ্বব্ন আের দ্বব্ন আল-যুোহ। তাাঁমের ব্ণমনা েমত দ্বতদ্বন [েুয়াে 
দ্বব্ন আের] ব্মলমেন, "আদ্বে শুনলাে, গলামকরা ব্লমে গয, আবু্ গজমহল গোপ 
(Thicket) বু্মে িলমে এব্ং তারা ব্লাব্দ্বল করমে, 'আবু্ আল হাকােমক ধ্রা যামব্ 
না।'" এিা শুমন আদ্বে তামক ধ্রার জনয েমনাদ্বনমব্ে কদ্বর। তামক  া-োরার েূরমত্ব 
গপৌঁমে আদ্বে তার উপর সমজামর আ াত কদ্বর, এমত তার পা এব্ং গঠং এর অমধ্মক 
দ্বেন্ন হময় দ্বেিমক পমর। গস  িনার তুলনা আদ্বে শুধু্ই গখজুর গুাঁড়া করার সেয় গখজুর 
দ্বব্দ্বি দ্বেিমক পরার সামথই করমত পাদ্বর। তার গেমল ইকদ্বরো আোর কাাঁমধ্ আ াত 
কমর এব্ং তামত আোর ব্াহু গকমি যায়, ফমল গসিা আোর পামে িােড়ার সামথ েুমল 
থামক এব্ং গস অব্স্থায় আদ্বে লড়াইময়র প্রময়াজমন তামক গেমড় গযমত ব্াধ্য হই। কািা 
হাতিামক আোর গপেমন গিমন দ্বনময় সারাদ্বেন আদ্বে যুদ্ধ কদ্বর এব্ং যখন তা যন্ত্রণাোয়ক 
হময় উমঠ আদ্বে আোর পা তার ওপর উদ্বঠময় োাঁদ্বড়ময় থাদ্বক যতক্ষণ না তা দ্বেন্ন হময় 
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যায়।" েুয়াে এই  া গথমক গব্াঁমি দ্ব ময়দ্বেমলন এব্ং ওসোন দ্বব্ন আফফামনর গখলাফত 
পযমন্ত জীদ্বব্ত দ্বেমলন। তারপর েুয়াদ্বয়ে দ্বব্ন আফরা আবু্ গজমহলমক অসহায় অব্স্থায় 
পমড় থাকমত গেমখ তামক আ াত করমতই থামকন, যতক্ষণ না আবু্ গজমহল নড়া-িড়ার 
েদ্বি হাদ্বরময় গফমল এব্ং তার গেষ দ্বনঃশ্বাস তযাম র সেয় দ্বতদ্বন তামক গফমল আমসন। 
পমর দ্বফমর দ্ব ময় েুয়াদ্বয়ে তামক হতযা কমরন।  
আল্লাহর নব্ী েৃতমের েমধ্য আবু্ গজমহলমক খুাঁমজ গেখার আমেে জাদ্বর করার পর 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন োসুে আবু্ গজমহমলর পাে দ্বেময় যাদ্বচ্ছমলন। আদ্বে শুমনদ্বে গয, আল্লাহর 
নব্ী তাাঁমেরমক ব্মলদ্বেমলন, "যদ্বে গতােরা েৃতমের গেতমর আবু্ গজমহলমক েনাি 
করমত না পামরা, তমব্ তার হাাঁিুর োম র গখাাঁজ কমরা। কারণ আেরা যখন গোি দ্বেলাে 
তখন আব্ে আল্লাহ দ্বব্ন যুোমনর গেয়া গোমজর দ্বেন আদ্বে তামক ধ্াক্কা গেমরদ্বেলাে। 
আদ্বে তার গিময় একিু পাতলা দ্বেলাে। আোর ধ্াক্কায় গস তার হাাঁিুর ওপর পমড় যায় 
এব্ং তামত তার এক হাাঁিুমত এত  েীর গখাাঁিা লাম  গয তার ো  কখমনাই দ্বেমে 
যায়দ্বন।"  
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন োসুে ব্গলন গয, দ্বতদ্বন আবু্ গজমহমলর গেষ দ্বনঃশ্বামসর সেয় তামক 
গেখমত পান এব্ং তাাঁর পা তার [আবু্ গজমহমলর]  েমামনর উপর গঠমস ধ্মরন (কারণ 
গস েক্কায় তামক একব্ার নমখর আ াত ও  ুদ্বষ দ্বনমক্ষপ কমরদ্বেল) এব্ং তামক ব্মলন, 
"তুই আল্লাহর েত্রু। আল্লাহ গতামক কলদ্বঙ্কত কমরমে।" জব্ামব্ গস ব্মল, "কীোমব্ গস 
আোমক কলদ্বঙ্কত কমরমে? গতারা গয োনুষমের খুন কমরদ্বেস, তামের গিময় দ্বক আদ্বে 
গব্দ্বে গুরুত্বপূণম? ব্ল্ গতা, গক দ্বব্জয়ী হময়মে?" আব্েুল্লাহ তামক ব্মলন গয, দ্বব্জয়ী 
হময়মে আল্লাহ ও তার রসুল।  
ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইোক < ব্ানু োখযুে গ ামত্রর দ্বকেু গলাক 
ব্ণমনা কমরমেন গয: 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন োসুে ব্লমতন, "আবু্ গজমহল আোমক ব্মলমে, 'এই গোট্ট গেষপালক, 
গতার ব্ার গব্মড়মে'। তারপর আদ্বে তার কল্লা গকমি গফদ্বল এব্ং আল্লাহর নব্ীর কামে 
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তা দ্বনময় এমস ব্দ্বল, “এই গসই আল্লাহর েত্রু আবু্ গজমহমলর েুণু্ড।" তখন আল্লাহর 
নব্ী আোমক ব্মলন, "আল্লাহর কসে, দ্বতদ্বন োড়া অনয গকান োবু্ে নাই, তাই 
না?"  আদ্বে ব্দ্বল, "হযাাঁ, এব্ং তার কল্লা আল্লাহর নব্ীর সােমন েুমড় োদ্বর, দ্বতদ্বন আল্লাহ 
গক ধ্নযব্াে জানান।"' [11] [12] 
>>> কী নৃেংস ব্ণমনা!  
"আব্েুল্লাহ দ্বব্ন োসুে তাাঁর পা আবু্ গজমহমলর  েমামনর উপর গঠমস ধ্মরন। তারপর, 
তাাঁর কল্লা গকমি গফমলন। তারপর, গসই সেয কািা রিাি 'েুণু্ড"-িা আল্লাহর নব্ীর 
কামে দ্বনময় আমসন। কািা রিাি 'েুণু্ড"-িা হামত ধ্মর ব্মলন, 'এই গসই আবু্ গজমহমলর 
েুণু্ড'।  তারপর, কািা রিাি 'েুণু্ড" িা আল্লাহর নব্ীর সােমন েুমড় োমরন। আল্লাহর 
নব্ী আব্েুল্লাহ দ্বব্ন োসুেমক ধ্নযব্াে জানান।"  
আর, গসই নৃেংসতার নযাযযতার সপমক্ষ কী অদু্ভত গযৌদ্বিকতা!  
"কারণ, গস েক্কায় তামক একব্ার নমখর আ াত ও  ুদ্বষ দ্বনমক্ষপ কমরদ্বেল!" 
ইোে বু্খাদ্বরর ব্ণমনা: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ২৯৮  
আব্েুল্লাহ হইমত ব্দ্বণমত:   
ব্ের যুমদ্ধর দ্বেন উদ্বন আবু্ গজমহমলর সমু্মখীন হন, তখন আবু্ গজমহমলর অদ্বন্তে সেয়। 
আবু্ গজমহল ব্মল, "আোমক খুন করায় গতাোর গকামনাই গ ৌরব্ গনই, আর দ্বনমজর 
গলাকমের হামত খুন হময় আদ্বে লদ্বজ্জতও নই।" [13] 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Deprivation of water for the Quraysh: 
‘Quraysh went on until they halted on the further bank of the wadi 
behind al-Aqanqal. The bed of the wadi (which is called Yalyal) lies 
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between Badr and al-Aqanqil, the sand dune behind which were 
Quraysh, while the wells at Badr are on the bank of the Yalyal which 
is nearer to Medina. God had sent rain, which turned the soft sand 
of the wadi into a compact surface which did not hinder the apostle’s 
movements, but gravely restricted the movements of Quraysh. So 
the Messenger of God set out to get to the water before them, and 
when he got to the nearest well of Badr he halted.  
According to Ibne Humayd <Salamah < Muhammad bin Ishaq <some 
men of Banu Salimah:   
Al-Hubab b Al-Mundhir b al-Jamuh said, “O messenger of God, do 
you consider that this is a position in which God has placed you, 
and that it is not for us to move it forward or back, or do you 
consider that it is a matter of judgement, tactics and startagem?” 
He replied, “Certainly not; it is a matter judgement, tactics and 
stratagem.” Then Al-Hubab b Al-Mundhir b al-Jamuh said,  
“O messenger of God, this is not the proper position for you. Arise 
with your men and go to the nearest well to the enemy.  Halt there 
and then fill the other wells beyond it.  Then build a cistern next to 
it and fill it with water.  Then we will fight the enemy and have 
plenty of water to drink while they do not.” The Messenger of God 
said “You have given judicious advice.”  
Then the messenger of God and the men who were with him arose 
and went to the well nearest to the enemy and halted there. Then 
he gave order to fill in the other wells, and to build a cistern next 
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to the well at which he had halted. This was filled with water and 
then they drew water from it in their drinking vessels’. [2][3][4] 
Killing of Al-Aswad b Abdu’l Asad al-Makhzumi: 
‘Al-Aswad b Abdu’l Asad al-Makhzumi, who was a quarrelsome ill-
natured man stepped forth and said, “I swear to God that I will 
drink from their cistern or destroy it or die before reaching 
it.”  Hamza b Abd-Al Muttalib came forth against him, and when the 
two met, Hamza struck him and cut his foot together with half his 
leg before he had reached the cistern. He fell on his back with blood 
gushing from his leg toward his companions. Then he crawled 
toward the cistern and flung himself into it, intending to fulfill his 
oath; but Hamza followed him and smote him and killed him in the 
cistern’.  
Killing of Utba bin Rabi’ah, his brother Shayba and his son al-Walid:  
‘Then after him Utba bin Rabi’ah stepped forth between his brother 
Shayba and his son al-Walid b Utba.  When he had drawn clear of 
the battle line, he issued a challenge to single combat.  Three men 
from the Ansar came out against him: Auf and Muawwidh the sons 
of Harith (their mother was Afra) and another man called Abdullah 
b Rawaha.   
The Quraysh said, “Who are you?” They answered, “Some of the 
Ansar,” where upon the three Quraysh said, “We have nothing to do 
with you.”   
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Then the herald of Quraysh shouted, “O’ Muhammad!  Send forth 
against us our peers of our own tribe!”  The apostle said, “Arise, O’ 
Ubayda b Harith, and arise O’ Hamza, and arise O’ Ali.  When they 
arosed and approached them, the Quraysh said, “Who are you?”  And 
having heard each declare his name, they said, “Yes, these are noble 
and our peers.”  Now Ubayda was the eldest of them, and he faced 
Utba b Rabi’ah, while Hamza faced Shayba b Rabi’ah and Ali faced 
al-Walid b Utba.  It was not long before Hamza slew Shayba and Ali 
slew al-Walid.  Ubayda and Utba exchanged two blows with one 
another and each laid his enemy low.  Then Hamza and Ali turned 
on Utba with their swords and finished him off and lifted up their 
companion Ubayda and brought him back to his companions. His 
leg had been cut off and the marror was oozing from it.’ [5] [6]  
Killing of Abu al Bakhtari (Al As) bin Hisham:  
‘Abu al Bakhtari (Al As) bin Hisham was met by Al-Mujadhdhar b 
Dhiyad al-Balawi, an ally of the Ansar of the clan of Banu Salim b 
Auf.  Al-Mujadhdhar b Dhiyad told him that the apostle had 
forbidden them to kill him.  Abu Al-Baktari was accompanied by his 
fellow rider Junada b Mulayha, who had come wth him from 
Mecca.  Junada was a member of the Banu Layth, and Abu Bakhtari’s 
full name was Al As b Hisham b al Harith b Asad.  He replied, “What 
about my friend (fellow rider) here?” Al Mujadhdhar said, “No, by 
God.  We will not spear your fellow rider. The messenger of God 
only gave us orders about you.”  “In that case” he said, “I will die 



 

 

P
ag

e1
6

9
 

with him.  The woman of Mecca shall not say that I forsook my 
friend to save my own life.”  He insisted on fighting.  The result was 
that al-Mujhadhdhar killed him.  Then al Mujadhdhar went to the 
apostle and told him that he had done his best to take him prisoner 
and bring him to him, but that he had insisted on fighting and the 
result had been fatal to him.’ [7] [8] 
Killing of Umaya bin Khalaf:  
‘Yahaya b Abbad b Abdullah b al-Zubayr told me on the authority 
of his father; and Abdullah b Abu Bakr and others on the authority 
of Abd al Rahman b Auf told me the same saying: 
Umayyya b Khalaf was a friend of mine in Mecca and my name was 
Abd Amr, but I was called Abd al-Rahman when I became a 
Muslim.  When we used to meet in Mecca he would say, “Do you 
dislike the name your parents gave you?”  I would say, “Yes,” and 
he would say, “As for me I do not know al-Rahman, so adapt a name 
which I can call you between ourselves.  You won’t reply to your 
original name and I won’t use one that I don’t know.”  When he 
said, “O’ Abd Amr” I would not answer him, and finally I said, “O’ 
Abu Ali, call me what you like,” and he called me, “Abd Allah” and 
I accepted the name from him.   
On the day of Badr, I passed by him standing with his son Ali holding 
him by the hand. I was carrying coats of mail which I had looted; 
and when he saw me he said, “O’ Abd Amr”, but I would not answer 
until he said, “O’ Abd Allah.”  Then he said, “Won’t you take me 
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prisoner, for I am more valuable than these coats of mail which you 
have?”  “By God, I will,” I said.  So I threw away the mail and took 
him and his son by the hand while he said, “I never saw a day like 
this.  Have you no use for milk?”(By ‘milk’ he meant, “I shall redeem 
myself from my captors with camels rich in milk.”)  Then I walked 
off with the pair of them. 
Abd al-Wahid b Abu Aun from Sa’d b Ibrahim from his father Abd 
Al-Rahman b Auf told me that the latter said:  Umyya said to me as 
I walked between them holding their hands, “Who is that man who 
is wearing an ostrich feather on his breast?”  When I told him it 
was Hamza he said that it was he who had done them so much 
damage.   
As I was leading them away, Bilal saw him with me. Now it was 
Umayya he used to torture Bilal in Mecca to make him abandon 
Islam, bringing him out to the scorching heat of the sun, laying him 
on his back and putting a great stone on his chest, telling him that 
he could stay there until he gave up the religion of Muhammad, and 
Bilal kept saying, “One!One!”  As soon as he saw him he said, “The 
arch-Infidel Umayya b Khalaf!  May I not live if he lives.” I said, 
“Would you attack my prisoners?”  But he kept crying out these 
words in spite of my remonstrances until finally he shouted at the 
top of his voice, “O’ God’s helpers, the arch-Infidel Umyayya b 
Khalaf!  May I not live if he lives.” The people formed a ring round 
us as I was protecting him.   
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Then a man drew his sword and cut off his son’s foot so that he fell 
down and Umayya let out a cry such as I have never heard; and I 
said to him, “Make your escape (though he had no chance of escape), 
I can do nothing for you.” They hewed them to pieces with their 
swords until they were dead.   
Abd Al-Rahman used to say, “God have mercy on Bilal.  I lost my 
coats of mail and he deprived me of my prisoners.” [9][10]   
  Killing of Abu Jahl:  
‘According to Ibn Humayd <Salamah <Muhammad Ibn Ishaq <Thawr 
b Zayd from Ikrima from Ibn Abbas: as well as Abd Allah b Abu bakr: 
When the apostle had finished with the enemy he ordered that Abu 
Jahl should be looked for among the slain and said, “O’ God, let him 
not have escaped you!” The first man who encountered Abu jahl 
was Muadh b Amr b al-Jamuh, brother of Salamah, whom they 
reported as saying: “I heard the people saying when Abu Jahl was 
in a sort of thicket, ‘Abu al-Hakam can not be get at.’  When I heard 
that I made it my business and made for him.   
When I got within a striking distance I fell upon him and fetched 
him a blow which severed his foot and half his leg flying. I can only 
compare it to a date stone flying from the pestone when it is beaten. 
His son Ikrima struck me on the shoulder and severed my arm and 
it hung by the skin from my side, and the battle compelled me to 
leave him.  I fought the whole of the day dragging my arm behind 
me and when it became painful to me I put my foot on it and 
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standing on it until I tore it off.” Muadh survived this wound and 
lived until the caliphate of Uthman b Affan. 
Then Muawwidh b Afra passed Abu Jahl as he lay there helpless and 
struck him until he could no longer move, leaving him at his last 
gasp. Then Muawwidh faught him until he was killed.  Abd Allah b 
Masud passed by Abu Jahl when the apostle had ordered that he 
was to be searched for among the slain.  I have heard that the 
apostle had told them, “If you can not identify him among the dead, 
look for the mark of a wound on his knee, for I jostled against him 
at a feast given by Abd Allah b Judan when we were boys. I was 
little thinner than he was and I pushed him, so that he felt on his 
knees and got a scratch on one of them so deeply that the mark of 
which never went away.”   
Abd Allah b Masud said that he found Abu Jahl at his last gasp and 
put his foot on his neck (for he had once clawed at him and punched 
him in Mecca) and said to him, “Has God put you to shame, you 
enemy of God?” He replied, “How has he shamed me?  Am I anything 
more important than a man you have killed?  Tell me, to whom is 
the victory?” Abdullah told him that it went in favor of God and his 
apostle.  
According to Ibn Humayd <Salamh <Muhammd Ibn Ishaq <some men 
of Banu Makhzum assert that Ibne Masud used to say, “Abu Jahl said 
to me, ‘you have climbed high, you little shepherd’. Then I cut off 
his head and brought it the apostle saying, ‘This is the head of the 
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enemy of God, Abu Jahl.’ Then the messenger of God said, “By God 
than whom there is no other, is it?’  ‘Yes’, I said and I threw his 
head before the apostle and he gave thanks to God.”’ [11] [12] 
 

>>> ইসলামের ইদ্বতহামসর আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই ব্ণমনায় আেরা 
জানমত পাদ্বর গয, তৎকালীন ক্বাব্া েরীমফর েমধ্য দ্বেল ৩৬০ দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন ধ্েম ও গ ামত্রর 
গেব্ ও গেব্ী েূদ্বতম। গসই ক্বাব্া েরীমফর গেতমর ব্মস সকল ধ্েম, ব্র্ণ ও গ ামত্রর 
োনুষরা উপাসনা করমতন সহ-অব্স্থামনর োধ্যমে। েক্কাব্াসী কুরাইেরা গকামনা দ্বব্মেষ 
ধ্েম ও ব্মণমর োনুষমের “শুধু্ োত্র দ্বেন্ন ধ্েমেত অব্লম্বন-পালন ও প্রিার"-এর কারমণ 
কাউমক কখমনা গকামনা অব্োননা করমেন, এেন উোহরণ ইদ্বতহামস গনই। তৎকালীন 
আরমব্ গকামনা ব্যদ্বি তাাঁর দ্বনমজর ধ্েম ও গেব্-গেব্ীমক তযা  কমর অনয গকান ধ্েম 
অব্লম্বন, পালন ও গেব্-গেব্ীর পূজা করমল েক্কাব্াসী কুরাইেরা অথব্া তাাঁমের 
পদ্বরব্ামরর সেসযরা তাাঁমের প্রদ্বত অতযািার করমতন, এেন উোহরণ গনই। তৎকালীন 
আরমব্র দ্বকেু কুরাইে দ্বেমলন ধ্েমান্তদ্বরত এমকশ্বরব্ােী "হাদ্বনফ সম্প্রোয়"-এর সেসয, 
যার েমধ্য দ্বেমলন েুহাম্মমের ও দ্বকেু পদ্বরব্ার সেসয। দ্বকন্তু গস কারমণ গকামনা েক্কাব্াসী 
কুরাইে দ্বকংব্া তাাঁমের গকামনা পদ্বরব্ার সেসয তাাঁমেরমক গকামনারূপ অব্োননা কমরমেন 
ব্া অসম্মান কমরমেন, এেন ইদ্বতহাস গকাথাও গনই। েুহাম্মমের প্রথে স্ত্রী খাদ্বেজা 
দ্বব্নমত খুয়াদ্বলে এর িািাত োই ওয়ারাকা দ্বব্ন নওফল দ্বেমলন ধ্েমান্তদ্বরত দ্বিষ্টান। 
েক্কাব্াসী গকামনা কুরাইে দ্বকংব্া ওয়ারাকা দ্বব্ন নওফল-এর গকান পদ্বরব্ামরর সেসয 
ওয়ারাকামক অব্োননা করমতন, এেন উোহরণ গকাথাও গনই। ইদ্বতহাস সাক্ষয গেয়, 
এই ওয়ারাকা দ্বব্ন নওফল দ্বেমলন সম্ভ্রান্ত এব্ং কুরাইেমের অমনমকই গযমতন তাাঁর 
কামে ধ্েম-জ্ঞান দ্বেক্ষা করমত। েুহাম্মমের কামে সব্মপ্রথে কদ্বথত ওহী আসার পর দ্বব্দ্বব্ 
খাদ্বেজা তাাঁর এই িািাত োই ওয়ারাকা দ্বব্ন নওফল এর কামেই দ্ব ময়দ্বেমলন এর ব্যাখযা 
জানমত। [14] 
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ধ্েমীয় সদ্বহষু্ণতার পরে েৃষ্টামন্তর অদ্বধ্কারী গসই একই কুরাইে জনপে েুহাম্মে এব্ং 
তাাঁর সহিরমের দ্বব্রুমদ্ধ সাোদ্বজক প্রদ্বতমরাধ্  মড় তুলদ্বেমলন! গকন? গকন তাাঁরা েুহাম্মে 
ও তাাঁর োব্ােমেম আকৃষ্ট ধ্েমান্তদ্বরত ব্যদ্বিমের প্রদ্বত দ্বেমলন দ্বব্রি? গকন তাাঁরা েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের দ্বব্রুদ্ধািরণ কমরদ্বেমলন? এর জব্াব্ অতযন্ত প্রােল োষায় আদ্বে 
েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকরা ব্ণমনা কমরমেন। তাাঁমের ব্ণমনায় গয দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত স্পষ্ট, তা 
হমলা, েুহাম্মে যতদ্বেন োদ্বন্তপূণমোমব্ তাাঁর প্রিারণা িাদ্বলময়মেন, ততদ্বেন কুরাইেরা 
েুহম্মমের প্রিারণায় গকামনাই ব্াধ্া সৃদ্বষ্ট কমরনদ্বন। কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের ধ্েমপ্রিারণায় তখনই ব্াধ্া সৃদ্বষ্ট কমরদ্বেমলন, যখন তাাঁরা কুরাইেমের ধ্েম 
ও পূজনীয় গেব্-গেব্ীমের উপহাস এব্ং পূব্ম পুরুষমের “অব্োননা ও তাদ্বচ্ছলয” করা 
শুরু কমরদ্বেমলন।  
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর কুরাইেমের "যমথচ্ছ অকথয অতযািার" এব্ং 
তাাঁমেরমক েক্কা গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত করার গপৌরাদ্বণক উপাখযান  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত 
পৃদ্বথব্ীর সকল ইসলাে পদ্বণ্ডত ও দ্বব্শ্বাসীরা উচ্চস্বমর প্রিার কমর আসমেন!  ইসলামের 
ইদ্বতহামসর সব্মিময় দ্বনেমর গযা য েদ্বলল হমলা কুরান। তাাঁমের এই োদ্বব্র গয আমেৌ 
গকামনা সতযতা গনই, তার সব্মিময় দ্বনেমরমযা য সাক্ষয হমলা কুরান দ্বনমজই। কুরাইেরা 
েুহাম্মমের গকামনা অনুসারীমক খুন কমরমেন, এেন একদ্বি উোহরণও েুহাম্মমের 
[আল্লাহ] ব্দ্বণমত জীব্নী গ্রমন্থর [কুরান] গকাথাও গনই। এেনদ্বক, তাাঁরা েুহাম্মে দ্বকংব্া 
তাাঁর গকামনা অনুসারীমক কখমনা গকামনা "োরীদ্বরক আ াত" কমরমেন, এেন একদ্বি 
উোহরণও গনই।  
দ্বকন্তু েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ গয েক্কাব্াসী কুরাইেমের গেব্-গেব্ী ও পূব্ম পুরুষমের 
প্রদ্বত যমথচ্ছ অব্োননা, তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয, হুেদ্বক, োসানী ও েীদ্বত প্রেেমন করমতন, তার 
দ্বব্স্তাদ্বরত ব্ণমনা কুরামনর পাতায় পাতায় ব্দ্বণমত আমে (দ্বব্স্তাদ্বরত ২৬ পমব্ম)। কুরাইেরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর সহকারীমের গসই অব্োননা ও তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয সহয কমরমেন সুেী ম 
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১২-১৩ ব্ের (৬১০-৬২২ সাল)। কুরান সাক্ষয দ্বেমচ্ছ গয, কুরাইেরা নয়, েুহাম্মে ও 
তাাঁর সহকারীরাই দ্বেমলন আগ্রাসী, আক্রেণকারী, অব্োননাকারী ও তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলযকারী।  
ইমতােমধ্যই আেরা গজমনদ্বে গয, কুরাইেরা ব্ের অদ্বেযামন অংে দ্বনময়দ্বেমলন রামতর 
অন্ধকামর তাাঁমের ব্াদ্বণজয-গফরত কামফলার ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের পূব্মব্তমী 
আক্রেণাত্মক  দ্বহমত লুণ্ঠন কমেমর (ডাকাদ্বত) হাত গথমক তাাঁমের োলাোল রক্ষামথম, 
েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের হামত তাাঁমের পদ্বরব্ার ও দ্বপ্রয়জনমের খুন অথব্া ব্দ্বন্দত্ব 
ব্রমণর দ্বব্েীদ্বষকা গথমক রক্ষা করমত (পব্ম ৩০)। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
অতযািামর অদ্বতষ্ঠ িরে ক্ষদ্বতগ্রস্ত (Victim) কুরাইেরা আবু্ গজমহমলর পরােমেম ব্ের 
প্রামন্ত একদ্বত্রত হময়দ্বেমলন েুহাম্মে ও তাাঁর েক্কাব্াসী অনুসারীমের (েুহাদ্বজর) গোকাদ্বব্লা 
করমত। তাাঁরা গোকাদ্বব্লা করমত এমসমেন ঐ গলাকমের সামথ, যারা েক্কায় 
অব্স্থানকামল সুেী মকাল তাাঁমের ও তাাঁমের গেব্-গেব্ী ও পূর্ব্-পুরুষমের কমরমেন 
যমথচ্ছ তাদ্বচ্ছলয, হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত-অসম্মান ও গোষামরাপ। তাাঁরা গোকাদ্বব্লা করমত 
এমসমেন গসই গলাকমের সামথ, যারা েদ্বেনায় গস্বচ্ছা-দ্বনব্মাসমন [তামেরমক গকউ তাদ্বড়ময় 
গেয়দ্বন] এমসও তাাঁমেরমক জ্বালাতন করা ব্ন্ধ কমরদ্বন! শুরু কমরমেন তাাঁমের ব্াদ্বণজয 
গফরত োলাোল লুণ্ঠন, আমরাহী, স্বজনমের খুন এব্ং সন্তানমের ব্ন্দী কমর দ্বনময় এমস 
েুদ্বিপণ োব্ী [পব্ম-২৯]। ইসলামের ইদ্বতহামসর প্রথে রিক্ষয়ী এই সং মষম 
কুরাইেমের অংেগ্রহণ দ্বেল দ্বনঃসমন্দমহ েুহাম্মে ও তাাঁর সহকারীমের আগ্রাসী, নৃেংস 
কেমকামণ্ডর দ্বব্পমক্ষ আত্মরক্ষার প্রমিষ্টা। তাই আবু্ সুদ্বফয়ামনর বু্দ্বদ্ধেিায় তাাঁমের 
োলাোল ও দ্বপ্রয়জনরা রক্ষা পাওয়ার খব্র গপময় আবু্ গজমহল োড়া ব্ের অদ্বেযামন 
আ ত প্রায় প্রদ্বতদ্বি কুরাইে গনতৃবৃ্ন্দ েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের দ্বব্রুমদ্ধ গকামনা 
আক্রেণাত্মক সং মষম অংেগ্রহমণ রাদ্বজ দ্বেমলন না। (পব্ম-৩১)।  
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের [যাাঁরা দ্বেমলন তামেরই একান্ত পদ্বরব্ার সেসয, প্রদ্বতমব্েী 
ব্া ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্] প্রদ্বত তাাঁমের গসই সহনেীলতার উোহরণ আেরা গেখমত গপময়দ্বে আদ্বে 
েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই রদ্বিত ইদ্বতহামস। কুরাইেমের এই েহানুেব্তা, ধ্েমান্তদ্বরত 
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স্বজনমের প্রদ্বত তাাঁমের োলব্াসা ও অনুকম্পার (Compassion) অকল্পনীয় িরে েূলয 
তাাঁমেরমক দ্বেমত হময়দ্বেল এই ব্ের প্রামন্ত! তাাঁমের গসই োনদ্বব্ক েুব্মলতার েূলয গয 
কত করুণ ও হৃেয়দ্বব্োরক, তা তাাঁরা িরে েূমলযর দ্বব্দ্বনেময় গসদ্বেনই প্রথে উপলদ্বব্ধ 
কমরদ্বেমলন। ইদ্বতপূমব্ম তাাঁরা  ুণাক্ষমর কল্পনাও করমত পামরনদ্বন গয, েুহাম্মে দ্বব্ন 
আব্েুল্লাহ ও তাাঁর সহিররা কতিা দ্বনষু্ঠর ও েয়ংকর! েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
গসদ্বেমনর গসই নৃেংসতার প্রাণব্ন্ত (vivid) ব্ণমনা আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকরা দ্বলমখ 
গরমখমেন েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থ। এ সকল ব্ণমনার োপকাদ্বঠমত কুরাইেমেরমক 
নীদ্বতহীন, অদ্বব্মব্িক অন্ধকার যুম র [আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত] ব্াদ্বসন্দা আর েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমেরমক নীদ্বতপরায়ণ, আমলাদ্বকত সম্প্রোয় রূমপ আখযাদ্বয়ত করার গকানই 
সুমযা  গনই। সতয গয তার সমূ্পণম দ্বব্পরীত, তা গব্াো যায় অদ্বত সহমজই। 
 

পােিীকা ও তথযসূত্র:  
 [1] ক) “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ২৯৬-৩০৪-  
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
খ) “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-
345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩০৯-১৩৩১ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 ) দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দ)', অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ (3rd 

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Reprint), ISBN 81-7151-127-9 (set), েলুউে ২, পািম- ১, পৃষ্ঠা ১৪  
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
[2] Ibid আল-তাব্ারী- পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩০৯-১৩১০ 
[3] Ibid েুহাম্মে ইব্মন ইোক - পৃষ্ঠা ২৯৬-২৯৮  
[4] Ibid েুহাম্মে ইব্মন সা'ে - পৃষ্ঠা ১৪ 
[5] আল তাব্ারী – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩১৭-১৩১৮ 
[6] েুহাম্মে ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ২৯৮-২৯৯ 
[7] েুহাম্মে ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৩০১-৩০২ 
[8] আল তাব্ারী -পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩২৪-১৩২৫ 
[9] েুহাম্মে ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৩ 
[10] আল তাব্ারী -পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩২৫-১৩২৭ 
[11] েুহাম্মে ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৩০৪ 
[12] আল তাব্ারী -পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩২৯-১৩৩১ 
[13] সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ২৯৮  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5778-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-298.html 
 

[14] খাদ্বেজার দ্বপতা ও ওয়ারাকার দ্বপতা দ্বেমলন সহের োই, তাাঁমের োো দ্বেমলন 
আসাে দ্বব্ন আব্ে উজ্জাহ। তাাঁমের ব্ড় োো [োোর আব্বা] দ্বেমলন আব্ে উজ্জাহ দ্বব্ন 
কুমে দ্বব্ন দ্বকলাব্; দ্বযদ্বন [আব্ে উজ্জাহ] দ্বেমলন েুহাম্মমের োোর [আব্ে আল েুিাদ্বলব্] 
োো আব্ে োনাফ [আমরক নাে-'আল েুদ্ব রাহ'] এর দ্বনমজর োই। অথমাৎ, োত্র িার 
পুরুষ আম  খদ্বেজা, ওয়ারাকা ও েুহাম্মমের পূব্ম-পুরুষরা দ্বেমলন একই পদ্বরব্ার েুি। 

 
 

file:///E:/HYPERLINK%20%22http:/anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php%3fproducts_id=4170%22http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php%3fproducts_id=4170
file:///E:/HYPERLINK%20%22http:/anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php%3fproducts_id=4170%22http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php%3fproducts_id=4170
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5778-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-298.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5778-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-298.html
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৩৩: ব্ের যুদ্ধ-৪: খুন ও নৃেংসতা অতঃপর গ াষণা "আল্লাহই তামেরমক 
হতযা কমরমেন" 

ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– েয় 

 
 

ইসলামের ইদ্বতহামসর সব্মপ্রথে রিক্ষয়ী সং ষমদ্বি সং দ্বিত হয় ব্ের প্রামন্ত। এই যুমদ্ধর 
কারণ ও গপ্রক্ষাপি, অদ্বধ্কাংে কুরাইে গ াত্র ও গনতৃবৃ্মন্দর আক্রেণাত্মক সং মষম অনীহা 
ও তার কারণ এব্ং অদ্বনচ্ছা সমত্ত্বও কুরাইেরা আবু্-গজমহমলর পীড়াপীদ্বড়মত েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের নাখালায় তাাঁমের দ্বনরীহ ব্াদ্বণজয কামফলায় হােলা, োলাোল লুণ্ঠন, 
আমরাহীমক খুন ও ব্ন্দীর প্রদ্বতব্ামে পদ্বরমেমষ কীরূমপ এই যুমদ্ধ জদ্বড়ত হময়দ্বেমলন, 
তার আমলািনা আম র িারদ্বি পমব্ম করা হময়মে। েুহাম্মমের গনতৃমত্ব গসদ্বেন তাাঁর 
অনুসারীরা তাাঁমেরই দ্বনকি-আত্মীয়, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ ও পাড়া-প্রদ্বতমব্েীমের পাদ্বনব্দ্বঞ্চত 
তৃষ্ণাতম-দ্বপপাদ্বসত অব্স্থায় প্রিণ্ড দ্বনষু্ঠরতায় কীরূমপ খুন কমরদ্বেমলন, তার দ্বব্স্তাদ্বরত 
আমলািনাও আম র পমব্ম করা হময়মে। েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের গসদ্বেমনর গসই 
দ্বনষু্ঠরতার দ্বেকার হময়দ্বেমলন ১৪০ জন কুরাইে। ৭০ জন কুরাইেমক নৃেংসোমব্ করা 
হয় খুন ও ৭০ জনমক ব্ন্দী। [1]  
কুরাইেমের খুন করার পর তাাঁমের েৃতমেহগুমলা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা প্রিণ্ড 
অব্োননা ও অশ্রদ্ধায় এমক এমক ব্েমরর এক গনাংরা শুকমনা  মতম দ্বনমক্ষপ কমরন।  
আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকরা গসই সকল  িনার ব্ণমনা অতযন্ত প্রােল োষায় 
দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমর গরমখমেন। দ্বকেু উোহরণ: 
 

উোইয়া দ্বব্ন খালামফর লাে: 
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আময়ো হইমত ব্দ্বণমত> উরওয়া দ্বব্ন আল-জুব্াময়র হইমত প্রাপ্ত তমথযর দ্বেদ্বিমত ইয়াদ্বজে 
দ্বব্ন রুোন আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] ব্মলমে গয পরব্তমী জন ব্মলমেন: 
 

যখন আল্লাহর নব্ী লােগুমলা  মতম গফমল গেয়ার আমেে জাদ্বর কমরদ্বেমলন, উোইয়া 
দ্বব্ন খালামফর লাে োড়া আর সব্ার লােই  মতম দ্বনমক্ষপ করা হময়দ্বেল। ব্মেমর দ্বেতমর 
তার লােদ্বি ফুমল এেনোমব্ েদ্বতম হময় দ্ব ময়দ্বেল গয নড়া িড়া করার সেয় তাাঁর দ্বব্দ্বেন্ন 
অংে খমস পড়দ্বেল। তাই তাাঁর লােদ্বি গযখামন দ্বেল, গসখামনই গরমখ তাাঁরা োদ্বি ও 
পাথর িাপা দ্বেময়দ্বেমলন। যখন লাে গুমলা  মতম গফলা হদ্বচ্ছল তখন আল্লাহর নব্ী 
োাঁদ্বড়ময় যান এব্ং ব্মলন, "গহ  তম-ব্াসী, আল্লাহর হুেদ্বক গয সতয, তা দ্বক গতােরা 
উপলদ্বব্ধ করমো? কারণ আদ্বে উপলদ্বব্ধ করদ্বে গয, আোর আল্লাহ যা প্রদ্বতজ্ঞা কমরমে, 
তা সতয।" তাাঁর অনুসারীরা দ্বজজ্ঞাসা কমরন, "আপদ্বন দ্বক েরা োনুমষর সামথ কথা 
ব্লমেন?" দ্বতদ্বন জব্ামব্ ব্মলন, তারা জামন গয, আল্লাহর প্রদ্বতজ্ঞা সতয। ---েুসলোমনরা 
দ্বজমজ্ঞস কমর, "গহ আল্লাহর নব্ী, আপদ্বন দ্বক  দ্বলত লােমের সমম্বাধ্ন করমেন?" দ্বতদ্বন 
ব্মলন, "গতাোমের শ্রব্ণ েদ্বি তামের [ দ্বলত লামের] শ্রব্ণ েদ্বির গিময় উিে নয়; 
দ্বকন্তু তারা আোর কথার জব্াব্ দ্বেমত পামর না।"  
ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়ার লাে: 
‘যখন আল্লাহর নব্ী লােগুমলা  মতম গফমল গেয়ার আমেে জাদ্বর করমলন, [আবু্ 
হুমেইফার দ্বপতা] ওতব্া দ্বব্ন রামব্য়ার লাে  মতম গিমন দ্বনময় আসা হময়দ্বেল। আোমক 
[ইব্মন ইোক] ব্লা হময়মে গয, আল্লাহর নব্ী ওতব্ার গেমল আবু্ হুমেইফা দ্বব্ন ওতব্ার 
েুমখর দ্বেমক েৃদ্বষ্টপাত কমরন, গেমলদ্বির েুখদ্বি দ্বেল দ্বব্েষম ও েলেমল।  
দ্বতদ্বন [নব্ী] ব্মলন, "আবু্ হুমেইফা, গতাোর আব্বার এই অব্স্থােৃমষ্ট সম্ভব্তঃ তুদ্বে 
দ্বকেুিা  দ্বব্ষণ্ণতা অনুেব্ করমো", অথব্া এ জাতীয় গকান ব্াকয। দ্বতদ্বন [আবু্ হুোইফা] 
ব্মলন, "না। আোর আব্বার ব্যাপামর আোর গকামনা সংেয় নাই, গস েৃত। আদ্বে 
জানতাে গয, আোর আব্বা দ্বেমলন একজন জ্ঞানী, সুদ্বেদ্বক্ষত ও নযায়পরায়ণ ব্যদ্বি, তাই 
আদ্বে আো কমরদ্বেলাে গয, দ্বতদ্বন ইসলামে েীদ্বক্ষত হমব্ন। তাাঁর এই পদ্বরণদ্বত এব্ং 
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অদ্বব্শ্বাসী অব্স্থায় তাাঁর েৃতুযব্রণ হওয়ায় আদ্বে েনঃকু্ষণ্ণ।" আল্লাহর নব্ী তাাঁমক আেীব্মাে 
কমরন এব্ং তাাঁর সামথ সেয় োমব্ কথা ব্মলন’। [2] [3] [4] 
>>> পাঠক, এই গসই ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়ার গেমল আবু্ হুমেইফা দ্বব্ন ওতব্া, দ্বযদ্বন ব্ের 
যুমদ্ধ শুধু্ তাাঁর দ্বপতামকই হারানদ্বন, হাদ্বরময়মেন তাাঁর িািা গসইব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া এব্ং োই 
আল-ওয়াদ্বলে দ্বব্ন ওতব্ামকও। এই গসই ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়ার গেমল আবু্ হুমেইফা 
দ্বযদ্বন েুহাম্মমের পক্ষপাতেুষ্ট আমেমের দ্বব্রুমদ্ধ উচ্চারণ কমরদ্বেমলন, "আোমেরমক খুন 
করমত হমব্ আোমের দ্বপতামক, পুত্রমক, োইমক এব্ং পদ্বরব্ার-পদ্বরজনমেরমক, দ্বকন্তু 
আব্বাসমক দ্বেমত হমব্ গেমড়?” --- পদ্বরণদ্বতমত উের ইব্মন খািাব্ আবু্ হুমেইফামক 
খুন করার হুেদ্বক দ্বেময়দ্বেমলন এব্ং ব্মলদ্বেমলন, "আদ্বে তার  েমান গনব্!" এই  িনার 
পর আবু্ হুমেইফা এতই েীত সন্ত্রস্ত থাকমতন গয, দ্বতদ্বন প্রায়ই ব্লমতন, গসদ্বেমনর গসই 
উদ্বির পর দ্বতদ্বন দ্বনমজমক কখমনাই দ্বনরাপে গব্াধ্ করমতন না! [পব্ম ৩১-৩২)]  সুতরাং, 
এেত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত আবু্ হুমেইফা একই দ্বেমন দ্বনমজর ব্াব্া, িািা ও োইময়র নৃেংস 
খুন হব্ার পর যতই দ্বব্ষণ্ণ গহান না গকন, তাাঁমের করুণ েৃতুযমত যত েনঃকষ্টই পান 
না গকন,  তা  প্রকাে কমর আব্ার ও েৃতুয-েুাঁদ্বকর ব্দ্বল হমত গয িাইমব্ন না, তা ব্লাই 
ব্াহুলয। 
সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নং ৩১৪  
‘আবু্ তালহা হইমত ব্দ্বণমত: 
ব্ের যুমদ্ধর দ্বেন আল্লাহর নব্ী িদ্বব্বে জন কুরাইে গনতৃবৃ্মন্দর লাে ব্েমরর এক 
গনাংরা শুকমনা  মতম দ্বনমক্ষপ করার আমেে জারী কমরন’।---- [5] 
 
[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
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Corpse of Umayya b Khalaf: 
‘Yazid b Ruman from Urwa b al-Zubayr from Ayesha told me that 
latter said: 
When the apostle ordered that the dead should be thrown into a 
pit, they were all thrown in except Umayya b Khalaf whose body 
had swelled within his armor so that it filled it and when they went 
to move him his body disintegrated. So they left it where it was and 
heaped earth and stones upon it. As they threw them into the pit 
the apostle stood and said, “O’ people of the pit, have you found 
that what God threatened is true?  For, I have found that what my 
Lord promised me is true.” His companions asked: “Are you speaking 
to dead people?”  He replied that they knew that what their Lord 
had promised them was true.  ----- The Muslims said, “O’ messenger 
of God, are you addressing peple who have putrified?”  He replied, 
“You hear what I say no better than they, but they can not answer 
me.”’  
 Corpse of Utba b Rabiah: 
When the apostle gave the order for them to be thrown into the pit 
Utba b Rabiah (father of Hudhayfa) was dragged to it. I (Ibn Ishaq) 
have been told that the apostle looked at the face of his son Abu 
Hudhayfa b Utba, which was sad and his color had changed. He said, 
“Abu Hudhayfa, perhaps some sadness has entered you on account 
of your father,” or words to that effect.  “No” he said, “I have no 
doubt about my father and his death.  But I used to know my father 
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as a wise, cultured and virtuous man and so I hoped that he would 
be guided to Islam.  When I saw what had befallen him and that he 
had died in unbelief after my hopes for him it saddened me.” The 
apostle blessed him and spoke kindly to him. [2] [3] [4] 
 

>>> স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহর আমেমে তাাঁর সহিররা তাাঁমেরই 
(েুহাম্মমের েক্কাব্াসী সহির) দ্বনকি-আত্মীয়, পদ্বরব্ার পদ্বরজনমের অোনুদ্বষক দ্বনষু্ঠরতায় 
খুন, জখে ও েৃত স্বজনমের লামের অব্োননায় যখন আত্মলাদ্বনমত েু দ্বেমলন। েুহাম্মে 
যথারীদ্বত ঐেী ব্াণী আেোদ্বন করমলন! এই নৃেংস হতযা-যমজ্ঞর পর েুহাম্মে তাাঁর 
অনুসারীমের উমেমেয আল্লাহর েদ্বিেিার প্রেংসা কমর গ াষণা দ্বেমলন, 
“সুতরাং গতােরা তামেরমক হতযা করদ্বন, ব্রং আল্লাহ্ই তামেরমক হতযা কমরমেন” 
েুহাম্মমের োষায়,   
৮:১৭ – ‘সুতরাং গতােরা তামেরমক হতযা করদ্বন, ব্রং আল্লাহ্ই তামেরমক হতযা 
কমরমেন| আর তুদ্বে োদ্বির েুদ্বষ্ঠ দ্বনমক্ষপ করদ্বন, যখন তা দ্বনমক্ষপ কমরদ্বেমল, ব্রং তা 
দ্বনমক্ষপ কমরদ্বেমলন আল্লাহ স্বয়ং, গযন ঈোনোরমের প্রদ্বত এহসান করমত পামরন 
যথাথমোমব্| দ্বন:সমন্দমহ আল্লাহ শ্রব্ণকারী; পদ্বরজ্ঞাত’| [6] [7] 
>>> ধ্েমোমস্ত্র অশুে েদ্বির প্রতীক হমলা "েয়তান", আর শুে েদ্বির প্রতীক হমলা 
“স্রষ্টা”। স্রষ্টা ও েয়তামন দ্বব্শ্বাসী পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল ধ্েমদ্বব্শ্বাসীই গকামনা "অপকেম 
সম্পােমনর পর আত্ম-লাদ্বনর" ব্েব্তমী হময় তাাঁরা গসই অপকমেমর োয়োর েয়তামনর 
ওপর িাপামনার গিষ্টা কমরন। আর গকামনা "সৎকেম সম্পােমনর পর আত্মতুদ্বষ্টর" 
ব্েব্তমী হময় তা আমরাপ কমরন স্রষ্টার উমেমে। এ েৃেয আোমের সব্ারই পদ্বরদ্বিত। 
ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীরাও এর ব্যদ্বতক্রে নয়। অপকেম সম্পােমনর পর আল্লাহর েদ্বিেিার 
প্রেংসা কমর গকামনা েুদ্বেন ব্ান্দা দ্বনশ্চয়ই 'আলহােেুদ্বলল্লাহ (সেস্ত প্রেংসা আল্লাহর)' 
ব্মলন না; ব্মলন, 'নাউজুদ্বব্ল্লা'!  একই োমব্ গকামনা সৎকেম সম্পােমনর পর আল্লাহর 
েদ্বি েিার প্রেংসা কমর েুদ্বেন ব্ান্দারা ব্মলন 'আলহােেুদ্বলল্লাহ' জাতীয় গকান েব্দ; 
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দ্বনশ্চয়ই "নাউজুদ্বব্ল্লা' নয়! দ্বনমজমেরই একান্ত পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-
প্রদ্বতমব্েী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের অোনুদ্বষক নৃেংসতায় হতযা করা; হতযা করার পর তাাঁমের 
লােগুমলামক িরে অব্োননায় গনাংরা  মতম দ্বনমক্ষপ করা; রামতর অন্ধকামর ওৎ গপমত 
দ্বনরীহ ব্াদ্বণজয-গফরত কামফলা ও অেুসদ্বলে জনপমের ওপর আক্রেণ কমর তাাঁমের 
সব্মস্ব লুণ্ঠন, পরাস্ত, খুন, জখে ও ব্ন্দী কমর ধ্মর দ্বনময় এমস েুি োনুষমক দ্বিরদ্বেমনর 
জনয োস-োসীমত রূপান্তদ্বরত করা - পৃদ্বথব্ীর সকল সেয সোমজই কুৎদ্বসত অপকেম 
রূমপই দ্বিদ্বহ্নত। এ সকল "সব্মজনগ্রাহয অপকেম" সম্পােমনর পর আত্মতুষ্ট েুহাম্মে 
তাাঁর কদ্বল্পত দ্বব্শ্ব-স্রষ্টা আল্লাহর প্রেংসা ও েদ্বিেিার জয় ান করমেন।  
অথমাৎ, েুহাম্মমের উি ৮:১৭ উদ্বিদ্বি এই পদ্বরদ্বিত সংসৃ্কদ্বতর সমূ্পণম দ্বব্পরীত। গকন? 
কারণ, ইসলামের েূল দ্বেক্ষা পৃদ্বথব্ীর অনযানয প্রিদ্বলত "সব্মজন গ্রাহয” েূল দ্বেক্ষার েত 
নয়; এব্ং অমনক গক্ষমত্রই তা সমূ্পণম দ্বব্পরীত।  
নযায়-অনযাময়র "সব্মজন গ্রাহয” পদ্বরদ্বিত রূপ/েব্দোলার অথম "ইসলাদ্বেক পদ্বরোষায়" 
সমূ্পণম দ্বব্পরীত অথম ব্হন করমত পামর। স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) 
এর দ্বনমেমদ্বেত েতব্ামে অদ্বব্শ্বাসী দ্বব্রুদ্ধব্ােী গকামনা ব্যদ্বি, গ াষ্ঠী ব্া জনপমের দ্বব্রুমদ্ধ 
এ সকল যাব্তীয় "সব্মজনগ্রাহয” কুৎদ্বসত অপকেম ইসলােী েতব্ামে (Islamic 
Ideology) সমূ্পণমরূমপ শুধু্ গয তব্ধ্ তাইই নয়; তা দ্বব্মব্দ্বিত হয় "সমব্মাৎকৃষ্ট সৎকেম" 
রূমপ। ইসলােী পদ্বরোষায় যামক দ্বজহাে নামে অদ্বেদ্বহত করা হয়। আর তা কী রূমপ 
সম্পােন করমত হমব্, তার ব্যব্হাদ্বরক েৃষ্টান্ত েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর প্রতযক্ষ 
অনুসারীরা ব্ের প্রামন্তই সব্মপ্রথে প্রেেমন কমরদ্বেমলন। দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীরা 
েুহাম্মমের এই দ্বনমেমদ্বেত সমব্মাৎকৃষ্ট সৎকাজদ্বি আজও দ্বনষ্ঠার সমে পালমনর গিষ্টা 
করমেন। 
ইসলামের েূল দ্বেক্ষা সম্বমন্ধ যামের গকামনা স্বচ্ছ ধ্ারণা গনই, তাাঁরা পমে পমে দ্বব্ভ্রান্ত 
হন “ইসলাদ্বেক পদ্বরোষার (Islamic Vocabulary)” এই োরপযাাঁমি! শুধু্ 
অেুসদ্বলেরাই নয়, প্রায় সকল সাধ্ারণ তথাকদ্বথত েডামরি েুসলোনরাও [ইসলামে 
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গকামনা কেল, েডামরি ব্া গেৌলব্ােী গশ্রণীদ্বব্ো  গনই] ইসলাদ্বেক পদ্বরোষার এ সকল 
োরপযাাঁি দ্বব্ষময় স্বচ্ছ ধ্ারণা রামখন না। তাই তাাঁরা দ্বব্ভ্রান্ত হন পমে পমে। দ্বকেুদ্বেন 
আম  এক েডামরি েুদ্বেন ব্ান্দা আোমক গব্াোমনার গিষ্টা করমলন। প্রশ্ন করমলন, 
"প্রদ্বতমব্েীমের সামথ সৎ ব্যব্হামরর দ্বনমেমে, দ্বপতা োতার প্রদ্বত সব্মোই োল ব্যব্হার 
করার আমেে দ্বক ইসলামে গনই?" সদ্বব্নময় জানালাে, "দ্বনশ্চয়ই আমে! যদ্বে তাাঁরা 
ইসলাে অনুসারী (েুসলোন) হন।" যদ্বে তাাঁরা তা না হন, তমব্ ইসলামের দ্বনমেমে হমলা 
তাাঁমেরমক “সব্মান্তকরমণ  ৃণা করা। যদ্বে তাাঁরা ইসলামের দ্বব্রুদ্ধ কিূদ্বি কমরন, 
সোমলািনা কমরন দ্বকংব্া কমরন দ্বব্রুদ্ধািরণ - তমব্ তাাঁমের দ্বব্রুমদ্ধ 'দ্বজহাে' ও 
প্রময়াজমন তাাঁমেরমক "হতযা" করা প্রমতযক ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর অব্েযকতমব্য ইোনী 
োদ্বয়ত্ব। গহান না দ্বতদ্বন গসই েুদ্বেন ব্ান্দার দ্বপতা-পুত্র, োই-গব্ান, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, আত্মীয়-
স্বজন ব্া প্রদ্বতমব্েী। ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে তাাঁর এই দ্বনমেমমের সব্ম-প্রথে ব্াস্তব্ায়ন  িান। 
[8] 
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) তাাঁমক অদ্বব্শ্বাসকারী, তাাঁর েতব্ামের 
সাোনযতে সোমলািনাকারী ও দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের যমথচ্ছ তাদ্বচ্ছলয, প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ 
হুেদ্বক, োসানী ও েীদ্বত-প্রেেমন কমরমেন সুেী ম গতইেদ্বি ব্ের (৬১০-৬৩২ সাল)। 
আর তা দ্বতদ্বন কমরমেন তাাঁর আদ্বব্ষৃ্কত আল্লাহর গরফামরে দ্বেময়, “আপ্তব্াকয (ঐেী 
ব্াণী)” গোড়মকর আড়ামল। যখনই গকউ তাাঁমক অস্বীকার কমরমেন দ্বকংব্া দ্বব্রুদ্ধািরণ 
কমরমেন, তখনই দ্বতদ্বন আত্মপক্ষ সেথমমন প্রময়াজনীয় ঐেী ব্াণীর প্রকাে  দ্বিময়মেন। 
যখনই তাাঁর েতব্াে প্রিার ও প্রসামর গকউ ব্াধ্া সৃদ্বষ্ট কমরমেন, আত্মপক্ষ সেথমন এব্ং 
গসই ব্াধ্ামক অদ্বতক্রে করার কেমমকৌেমলর ব্াহন দ্বহসামব্ দ্বতদ্বন প্রময়াজনীয় ঐেী ব্াণীর 
আদ্বব্েমাব্  দ্বিময়মেন। যখন গকউ তাাঁমক দ্বকংব্া তাাঁর পদ্বরব্ার ও অনুসারীমের েনঃকষ্ট 
দ্বেময়মেন, গসই  িনার দ্বব্পরীমত নাদ্বজল হময়মে তাাঁর েুখদ্বনঃসৃত গোক, যা দ্বতদ্বন 
'আপ্তব্াকয (ঐেী ব্াণী)' ব্মল প্রিার কমরমেন। গোিকথা, তাাঁর েতব্াে প্রদ্বতষ্ঠা, প্রিার 
ও প্রসামরর কেমমকৌেমলর ব্াহন দ্বহসামব্ তাাঁমক ও তাাঁর েতব্ামে অস্বীকারকারী, 
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সোমলািনাকারী ও দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের দ্বব্পমক্ষ প্রময়াজন গোতামব্ক যখন গযেন েরকার 
তখন গতেন আপ্তব্াকয প্রকাে (Revelation) কমরমেন তাাঁর কদ্বল্পত আল্লাহর নামে।  
গকামনা োনুষ যখন তাাঁর দ্বনমজর জীব্মনরই দ্বব্দ্বেন্ন  িনা ও পাদ্বরপাদ্বশ্বমকতার 
পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত গোক-ব্াকয উদৃ্ধত কমরন; তাাঁর দ্বনমজর জীব্মনরই দ্বব্দ্বেন্ন অনুকূল ও 
প্রদ্বতকুল পদ্বরদ্বস্থদ্বতর পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত তাাঁর দ্বনজস্ব দ্বিন্তাধ্ারা ও কেমপ্রণালীর প্রকাে  িান 
গোক-ব্াকয উদৃ্ধদ্বতর োধ্যমে। তমব্ তাাঁর উদৃ্ধত গসই গোক-ব্ামকযর সেদ্বষ্টমক ব্লা হয় 
তাাঁর [স্বরদ্বিত ব্া স্বদ্বলদ্বখত] ব্যদ্বি-োনস জীব্নী (Psycho-biography)। 'কুরান' হমলা 
এেনই এক গ্রন্থ;  গসই সকল গোক-ব্ামকযর সেদ্বষ্ট যা স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সাঃ) তাাঁর কেমেয় নব্ী জীব্মনর (৬১০-৬৩২ সাল) দ্বব্দ্বেন্ন  াত-প্রদ্বত াত ও 
অনুকূল-প্রদ্বতকুল পদ্বরদ্বস্থদ্বতর পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত তাাঁর দ্বনজস্ব দ্বিন্তাধ্ারা ও কেমপ্রণালীর ব্াহন 
দ্বহসামব্ উদৃ্ধত কমরদ্বেমলন,  যা ব্ই আকামর সংকদ্বলত হময়মে েুহাম্মমের েৃতুযর (৬৩২ 
সাল) উদ্বনে ব্ের পমর, খদ্বলফা উসোন দ্বব্ন আফফামনর োসন আেমল। কুরামনর 
গকামনা দ্বব্মেষ গোক (Verse) বু্েমত হমল গসই গোকদ্বি েুহাম্মে তাাঁর জীব্মনর গকান 
 িনার পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত উদৃ্ধত কমরদ্বেমলন, তা অব্েযই জানমত ও বু্েমত হমব্। ইসলােী 
পদ্বরোষায় যা "োমন নজুল" নামে আখযাদ্বয়ত। তাাঁর েুখদ্বনঃসৃত এ সকল আপ্তব্াকয 
(গোক) তাাঁর  িনাব্হুল নব্ী জীব্মনর কেমকাণ্ড, পাদ্বরপাদ্বশ্বমকতা ও দ্বনজস্ব েনস্তমত্ত্বরই 
ব্দ্বহঃপ্রকাে। েুহাম্মে দ্বেমলন প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক দ্বেক্ষা ব্দ্বঞ্চত ষষ্ট-সপ্তে েতাব্দীর (৫৭০-৬৩২ 
সাল) এক আরব্ গব্েুইন। কুরান তাাঁর স্বরদ্বিত “Psychobiography”। স্বদ্বলদ্বখত নয়। 
(দ্বব্স্তাদ্বরত পব্ম-১৬)। 
কুরাইে ও অদ্বব্শ্বাসীমের প্রদ্বত েুহাম্মমের যাব্তীয় তাদ্বচ্ছলয,  প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ হুেদ্বক, 
োসানী এব্ং েীদ্বত-প্রেেমমনর সাক্ষয তাাঁর স্বরদ্বিত এই জব্ানব্ন্দীর (কুরান) পাতায় 
পাতায় ব্দ্বণমত আমে, যার আমলািনা ২৬ ও ২৭ পমব্ম করা হময়মে। েক্কায় অব্স্থানকালীন 
সেময় (৬১০-৬২২ সাল) েক্কাব্াসী কুরাইেমের প্রদ্বত েুহাম্মমের এসকল তাদ্বচ্ছলয, 
হুেদ্বক, োসানী ও েীদ্বত-প্রেেমমনর অদ্বধ্কাংেই দ্বেল পমরাক্ষ।  েক্কাব্াসী কুরাইেরা 
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েুহাম্মেমক জানমতন এক দ্বেথযাব্ােী, উোে ও যােুগ্রস্ত ব্যদ্বিরূমপ (পব্ম ১৮)। েদ্বেনায় 
গস্বচ্ছাদ্বনব্মাসমন এমস েুহাম্মে ও তাাঁর েক্কাব্াসী অনুসারীরা [েুহাদ্বজর] কুরাইেমের 
ব্াদ্বণজয-গফরত কামফলার ওপর হােলা, োলাোল লুণ্ঠন এব্ং একজনমক খুন ও 
েুইজনমক ব্ন্দী [পব্ম ২৯] করার পরও কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের দ্বব্রুমদ্ধ 
সং মষম জড়ামত িানদ্বন। তাাঁরা ধ্ারনা কমরদ্বেমলন গয েুহাম্মমের েতব্ামের অনুসারীরা 
[যারা তাাঁমেরই দ্বনকি-আত্মীয় আপনজন ও দ্বপ্রয়পাত্র] পথভ্রষ্ট, দ্বব্পথ ােী, নীদ্বতভ্রষ্ট, 
উপদ্রব্কারী েরুেসুয োড়া আর দ্বকেুই নয়। তাাঁরা আন্দাজ করমত ও পামরনদ্বন গয, 
েুহাম্মমের গনতৃমত্ব এই নব্য েরুেসুযর েল কী পদ্বরোণ দ্বনষু্ঠর ও েয়ংকর! ব্ের যুমদ্ধই 
কুরাইেরা তা প্রথে উপলদ্বব্ধ কমরদ্বেমলন! িরে েূমলযর দ্বব্দ্বনেময়! 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 

 
পােিীকা ও তথযসূত্র:  
[1] সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নং ৩২২ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5734-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-322.html 
Volume 5, Book 59, Number 322: Narrated Al-Bara' bin 'Azib:  On the 
day of Uhud the Prophet appointed 'Abdullah bin Jubair as chief of 
the archers, and seventy among us were injured and martyred. On 
the day (of the battle) of Badr, the Prophet and his companions had 
inflicted 140 casualties on the pagans, 70 were taken prisoners, and 
70 were killed. Abu Sufyan said, "This is a day of (revenge) for the 
day of Badr and the issue of war is undecided."  

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5734-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-322.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5734-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-322.html
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 [2] ক) “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৭ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
খ) “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৩১-১৩৩৩  
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
[3] সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নং ৩৬০ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5695-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-360.html 
[4] সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নং ৩১৬ -৩১৭ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5742-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-316.html 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5740-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-317.html 
[5] সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নং ৩১৪ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5744-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-314.html 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5695-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-360.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5695-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-360.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5742-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-316.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5742-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-316.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5740-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-317.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5740-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-317.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5744-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-314.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5744-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-314.html
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Narrated Abu Talha: On the day of Badr, the Prophet ordered that 
the corpses of twenty four leaders of Quraish should be thrown into 
one of the dirty dry wells of Badr. -----. 
[6] Tafsir Ibne Kathir 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=1558&Itemid=63 
 
[7] Tafsir al-Jalalayn, translated by Feras Hamza 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSor
aNo=8&tAyahNo=17&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 
 
[8] Love and hate for the sake of Muhammmad (Allah) 
http://wikiislam.net/wiki/Love_and_Hate_in_Islam 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1558&Itemid=63
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1558&Itemid=63
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=17&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=17&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/wikiislam.net/wiki/Love_and_Hate_in_Islam
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৩৪: ব্ের যুদ্ধ-৫: েুহাম্মমের দ্বব্জয় ও কুরাইেমের পরাজময়র কারণ 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– সাত 

 
 

ব্ের যুমদ্ধ কুরাইেরা দ্বেমলন সংখযায় ও েদ্বিমত স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হয়রত েুহাম্মে 
(সাঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের তুলনায় অমনক গব্দ্বে। কুরাইেমের সংখযা দ্বেল প্রায় ৯৫০ 
জন আর েুহাম্মে অনুসারীমের সংখযা দ্বেল তাাঁমের সংখযার এক-তৃতীয়াংমেরও কে 
(প্রায় ৩১৩ জন)। এতেস্বমত্বও তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের কামে অতযন্ত 
করুণোমব্ পরাদ্বজত হময়দ্বেমলন! কী কারমণ তা সম্ভব্ হময়দ্বেল?  
দ্বব্জয়ী েুহাম্মমের োব্ী: 
েুহাম্মে তাাঁর এই সফলতার গপেমনর কারণ দ্বহসামব্ তাাঁর কদ্বল্পত আল্লাহর পরে করুণা 
ও অমলৌদ্বককমত্বর োদ্বব্ কমরমেন। দ্বতদ্বন োদ্বব্ কমরমেন গয, এই অমলৌদ্বকক সফলতার 
েৃষ্টান্তই হমলা তাাঁর সতযব্াদ্বেতা আর কুরাইেমের দ্বেথযািামরর প্রোণ। তাাঁর োদ্বব্, "এই 
সতয" প্রদ্বতষ্ঠার জনয েহাপরাক্রেোলী আল্লাহ কুরাইে কামফরমের খুন করার জনয 
ব্ের প্রামন্ত আসোন গথমক দ্বজব্রাইল সহ প্রায় এক হাজার েুধ্মষম সেস্ত্র ব্ীর গফমরেতার 
আ েন  িান! [1][2][3][4] 
েুহাম্মমের োষায়,  
৮:৭-৯- "আর যখন আল্লাহ েু’দ্বি েমলর একদ্বির ব্যাপামর গতাোমের সামথ ওয়াো 
কমরদ্বেমলন গয, গসদ্বি গতাোমের হস্ত ত হমব্, আর গতােরা কােনা করদ্বেমল যামত 
গকান রকে কণ্টক গনই, তাই গতাোমের োম  আসুক; অথি আল্লাহ িাইমতন সতযমক 
স্বীয় কালামের োধ্যমে সমতয পদ্বরণত করমত এব্ং কামফরমের েূল কতমন কমর দ্বেমত, 
যামত কমর সতযমক সতয এব্ং দ্বেথযামক দ্বেথযা প্রদ্বতপন্ন কমর গেন, যদ্বেও পাপীরা অসন্তুষ্ট 
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হয়। গতােরা যখন ফদ্বরয়াে করমত আরম্ভ কমরদ্বেমল স্বীয় পরওয়ারমে ামরর দ্বনকি, 
তখন দ্বতদ্বন গতাোমের ফদ্বরয়ামের েেুদ্বর োন করমলন গয, আদ্বে গতাোদ্বে মক সাহাযয 
করব্ ধ্ারাব্াদ্বহকোমব্ আ ত হাজার গফমরেতার োধ্যমে।"              
>>> পাঠক, আসুন আেরা েুহাম্মমের এই োদ্বব্দ্বিমক একিু েমনামযাম র সামথ 
পযমামলািনা কদ্বর। েুহাম্মমের স্ব-রদ্বিত ব্যদ্বি-োনসজীব্নী গ্রমন্থ (কুরান) তাাঁর এই 
জব্ানব্দ্বন্দদ্বি োলোমব্ বু্েমত হমল তাাঁর এই েু'দ্বি ব্ামকযর আম র েুদ্বি ব্াকয (৮:৫-
৬) গথমক শুরু করমত হমব্। আপনামের দ্বনশ্চয়ই েমন আমে গয, আবু্ সুদ্বফয়াময়র 
ব্াদ্বণজয কামফলার খব্র গপময় েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের গডমক গ াষণা দ্বেময়দ্বেমলন, 
"'এই গসই কুরাইেমের ধ্ন-সম্পে সেৃদ্ধ ব্াদ্বণজয-ব্হর। যাও তামের আক্রেণ কর, 
সম্ভব্ত: আল্লাহ এদ্বি গতাোমের দ্বেকার রূমপ োন করমব্ন।' তাাঁরা তাাঁর ডামক সাড়া 
গেয়; দ্বকেু গলাক আগ্রমহর সামথ, দ্বকেু গলাক অদ্বনচ্ছায়। কারণ আল্লাহর নব্ী গয যুমদ্ধ 
গযমত পামরন তা তাাঁরা দ্বিন্তা কমরন নাই।" [পব্ম ৩০]"  
েুহাম্মে গসই  িনারই ব্ণমনা দ্বেময়মেন এোমব্: 
৮:৫-৬ – “গযেন কমর গতাোমক গতাোর পরওয়ারমে ার  র গথমক গব্র কমরমেন 
নযায় ও সৎকামজর জনয, অথি ঈোনোরমের একদ্বি েল (তামত) সম্মত দ্বেল না। তারা 
গতাোর সামথ দ্বব্ব্াে করদ্বেল সতয ও নযায় দ্বব্ষময়, তা প্রকাদ্বেত হব্ার পর; তারা গযন 
েৃতুযর দ্বেমক ধ্াদ্বব্ত হমচ্ছ গেখমত গেখমত।"        
>>> অথমাৎ েুহাম্মমের দ্বকেু অনুসারী [আনসার] তাাঁমের ইচ্ছার দ্বব্রুমদ্ধই েুহাম্মমের 
দ্বনমেমে ও পীড়াপীদ্বড়র কারমণ (‘তারা গতাোর সামথ দ্বব্ব্াে করদ্বেল’) এই আগ্রাসী 
অননদ্বতক লুণ্ঠনকমেম গযা  দ্বেময়দ্বেমলন। তাাঁমের ধ্ারণা দ্বেল গয, এই লুণ্ঠনকেমদ্বি হমব্ 
েুাঁদ্বকহীন ('যামত গকান কণ্টক গনই')।  েুাঁদ্বকহীন এই কারমণ গয, তাাঁরা দ্বেমলন সংখযায় 
৩১৩ জন, আর আবু্-সুদ্বফয়ামনর সামথ দ্বেল োত্র ৭০ জন। দ্বকন্তু তাাঁরা ব্ের প্রামন্ত এমস 
অপ্রতযাদ্বেতোমব্ কুরাইে েমলর সমু্মখীন হন। ব্ের প্রামন্ত গপৌঁোর আম  তাাঁরা এই 
কুরাইে েমলর ব্যাপামর দ্বকেুই জানমতন না। কুরাইে েলদ্বিমক গেমখ েুহাম্মে অনুসারীরা 
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স্বোব্তঃই অতযদ্বধ্ক েুাঁদ্বকপূণম [তাাঁমের েমল ৩১৩ জন আর কুরাইে েমল ৯৫০ জন] 
সং মষম জদ্বড়ত হমত িানদ্বন। দ্বকন্তু েুহাম্মে িান কুরাইেমের সামথ যুদ্ধ করমত।  
েুহাম্মে তাাঁর এই জব্ানব্দ্বন্দর পমরর েু'দ্বি ব্ামকয (৮:৭-৯) ঐ  িনারই ব্ণমনা দ্বেমচ্ছন, 
এব্ং োব্ী করমেন: 
ক) - "আর যখন আল্লাহ েু’দ্বি েমলর একদ্বির ব্যাপামর গতাোমের সামথ ওয়াো 
কমরদ্বেমলন গয, গসদ্বি গতাোমের হস্ত ত হমব্, আর গতােরা কােনা করদ্বেমল যামত 
গকান রকে কণ্টক গনই, তাই গতাোমের োম  আসুক;"  
>>> এখামন েু'দ্বি েল ব্লমত েুহাম্মে বু্োমত িামচ্ছন:  
১) আবু্ সুদ্বফয়ামনর ব্াদ্বণজয কামফলা, ও 
২) ব্ের অদ্বেযামন সেমব্ত কুরাইে েল 
সুরা আনফাল ((৮ নম্বর সুরা) নাদ্বজল হয় ব্ের যুদ্ধ গেষ হওয়ার পর। যুদ্ধ গেমষ 
ফলাফল েুসলোনমের অনুকূমল আসার পর দ্বব্জয়ী েুহাম্মে োদ্বব্ করমেন গয, তাাঁর 
আল্লাহ আম  গথমকই এই দ্বব্জময়র “ওয়াো’ কমরদ্বেমলন। সাক্ষী গক? ব্িা দ্বনমজই! 
োদ্বব্কারী দ্বনমজই তাাঁর োদ্বব্র "একোত্র সাক্ষী"!   
খ) - "অথি আল্লাহ িাইমতন সতযমক স্বীয় কালামের োধ্যমে সমতয পদ্বরণত করমত 
এব্ং কামফরমের েূল কতমন কমর দ্বেমত, যামত কমর সতযমক সতয এব্ং দ্বেথযামক দ্বেথযা 
প্রদ্বতপন্ন কমর গেন, যদ্বেও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়"  
>>> েুহাম্মে োদ্বব্ করমেন গয, তাাঁর অনুসারীরা যদ্বেও েুাঁদ্বকহীন লুিতরাজ [ডাকাদ্বত] 
জদ্বনত উপাজমন কােনা কমরদ্বেমলন, দ্বকন্তু তাাঁর আল্লাহ িাইমতন কামফরমের 'েূল কতমন' 
কমর দ্বেমত। আর তার জনয েুহাম্মমের আল্লাহ সাহাযয পাদ্বঠময়দ্বেমলন। কীোমব্?   
 ) - “গতােরা যখন ফদ্বরয়াে করমত আরম্ভ কমরদ্বেমল স্বীয় পরওয়ারমে ামরর দ্বনকি, 
তখন দ্বতদ্বন গতাোমের ফদ্বরয়ামের েেুদ্বর োন করমলন গয, আদ্বে গতাোদ্বে মক সাহাযয 
করব্ ধ্ারাব্াদ্বহকোমব্ আ ত হাজার গফমরেতার োধ্যমে।"          
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>>> এই অনন্ত িেকপ্রে েহাদ্বব্মশ্বর গকামনা স্রষ্টা আমে, এেন গকামনা প্রোণ গনই। 
আমলািনার খাদ্বতমর ধ্মর গনয়া যাক গয, এই অনন্ত দ্বব্শ্বব্রহ্মামণ্ডর একজন স্রষ্টা আমেন, 
দ্বযদ্বন েহাক্ষেতাধ্র এক সিা। অনযত্র েুহাম্মে োদ্বব্ কমরমেন গয, তাাঁর ‘আল্লাহ যখন 
গকামনা দ্বকেু করমত ইচ্ছা কমরন, তখন তামক গকব্ল ব্মল গেন, ‘হও’ তখনই তা হময় 
যায় ["কুন ফা ইয়া কুন” (৩৬:৮২)]'। আর এই খামন েুহাম্মে োদ্বব্ করমেন গয, গসই 
েহাক্ষেতাধ্র “আল্লাহ িাইমতন কামফরমের েূল কতমন কমর দ্বেমত"।  গকামনা সিার 
"ইচ্ছা করার" সমে সমেই যদ্বে তা কামযম পদ্বরণত হয়, তাহমল সেত কারমণই গস 
সিাদ্বির পমক্ষ একজন অদ্বত সাধ্ারণ োনুমষর েত খুদ্বন কযাডার ব্াদ্বহনী পাঠামনা অসম্ভব্, 
অব্াস্তব্ ও অপ্রময়াজনীয়। কারণ ইচ্ছা করার সমে সমেই তার গসই ইচ্ছার ব্াস্তব্ায়ন 
হময় যামব্। গসমক্ষমত্র তার ইচ্ছা = তার কেম। কেম সম্পােমনর জনয তার গকামনা দ্বকেুরই 
সাহামযযর গকামনাই প্রময়াজন গনই। [পব্ম-১১] 
এর পমরও ধ্মর গনয়া যাক, গয গকামনা কারমণই গহাক, েুহাম্মমের োদ্বব্কৃত েহা-
েতাধ্র আল্লাহ আকাঙ্ক্ষা কমরমেন গয, দ্বতদ্বন কামফরমেরমক নৃেংসোমব্ কুদ্বপময় কুদ্বপময় 
খুন করমব্ন। [৮:১২] আর গসই অদ্বেপ্রাময় আল্লাহ তাাঁর দ্বপ্রয়পাত্র স্বম াদ্বষত আমখদ্বর 
নব্ী হযরত েুহাম্মেমক সাহাযয করার জনয আসোন গথমক ঢাল-তমলায়ার সদ্বজ্জত েুধ্মষম 
গফমরেতামক ব্ের প্রান্তমর পাদ্বঠময়দ্বেমলন। এ গক্ষমত্র অতযন্ত স্বাোদ্বব্কোমব্ গয-প্রশ্নদ্বি 
অতযন্ত জরুদ্বর, তা হমলা,  
“৯৫০ জন কুরাইে গক োময়স্তা করার জনয দ্বঠক কত জন অদ্বতদ্বরক্ত তসনয প্রময়াজন?”  
উচ্চ কতৃমপক্ষ (Superior authority) যদ্বে "দ্বনদ্বশ্চতরূমপ জামনন" গয, তাাঁর একজন 
গফমরেতা একাই ৯৫০ জন কামফরমক পরাস্ত করমত সক্ষে, তমব্ দ্বতদ্বন গকন েে জন 
গফমরেতা পাঠামব্ন? যদ্বে দ্বতদ্বন দ্বনদ্বশ্চতরূমপ জামনন গয, ৯৫০ জন কামফরমক পরাস্ত 
করার জনয ৫০০ জন গফমরেতার প্রময়াজন, তমব্ ১০০০ জন গফমরেতামক দ্বতদ্বন োমঠ 
নাোমব্ন গকান অজুহামত?  
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অপরপমক্ষ, উচ্চ কতৃমপক্ষ যদ্বে এই একান্ত গুরুত্বপূণম তথযদ্বি সম্পমকম "সমূ্পণম অজ্ঞ" 
হন, তমব্ দ্বতদ্বন সফলকাে হওয়ার জনয অতযন্ত স্বাোদ্বব্কোমব্ই যথাসম্ভব্ অদ্বধ্ক 
পদ্বরোণ সাহাযযকারী তসনয পাঠামব্ন। যা হমত পামর প্রময়াজমনর তুলনায় অমনক অদ্বধ্ক। 
আর তা দ্বতদ্বন দ্বনধ্মারণ করমব্ন "তাাঁর ধ্ারণায়" েত্রু পমক্ষর তসনযেমলর এক 
একদ্বি  তসমনযর  ড় েদ্বির দ্বব্রুমদ্ধ তাাঁর তসনযেমলর এক একদ্বি তসমনযর  ড় েদ্বির 
আনুোদ্বনক তারতমেযর ওপর দ্বেদ্বি কমর। তমব্ গয গকামনা েনুষয সন্তান [গযেন, 
েুহাম্মে] এরূপ অদ্বনদ্বশ্চত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত দ্বব্জয় দ্বনদ্বশ্চত করার জনয একজন কুরাইমের 
েদ্বির পদ্বরোণ একজন গফমরেতার েদ্বির সেতুলয জ্ঞামন ৯৫০ জন কুরাইেমক পরাস্ত 
করার জনয কেপমক্ষ সেপদ্বরোণ অথব্া তার অদ্বধ্ক সংখযক অস্ত্রসদ্বজ্জত সাহাযযকারী 
তসনয োমঠ নাোমব্ন।  
েুহাম্মে োব্ী কমরমেন গয, তাাঁর আল্লাহ ৯৫০ জন কামফরমক পরাস্ত করার জনয ১০০০ 
জন গফমরেতামক োমঠ নাদ্বেময়দ্বেমলন! 
অথমাৎ, স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী েুহাম্মমের ব্দ্বণমত এই োব্ীদ্বি “হুব্হু” একজন েনুষয 
সন্তান অদ্বনদ্বশ্চত দ্বব্ষময় দ্বঠক গযেনদ্বি "ধ্ারণা" কমরন দ্বঠক গতেনই।  
গসই ১০০০ জন ব্দ্বহরা ত েুধ্মষম গস্পোল গফমরেতা ব্াদ্বহনীমক সাহাযয করার জনয 
েুহাম্মমের গনতৃমত্ব দ্বেল আরও ৩১৩ জন োনব্সন্তান। অথমাৎ, আল্লাহ ও েুহাম্মমের 
সদ্বম্মদ্বলত তসমনযর পদ্বরোণ ১৩১৩ জন। যা কুরাইেমের তসনয সংখযার প্রায় গেড় গুণ! 
এই গেড় গুণ গব্েী তসনয দ্বনময় আল্লাহ ও েুহাম্মমের সদ্বম্মদ্বলত তসনযরা সারাদ্বেন যুদ্ধ 
কমর “োত্র” ৭০ জন নরাধ্ে কামফর কুরাইেমক খুন এব্ং ৭০ জনমক ব্ন্দী করমত 
সফলকাে হময়দ্বেমলন। ব্াদ্বক ৮১০ জন (৮৫ েতাংে) কুরাইে সফলোমব্ পাদ্বলময় 
গযমত সক্ষে হময়দ্বেমলন।  
েুহাম্মমের োব্ীর সার সংমক্ষপ: 
(১) আল্লাহর অদু্ভত দ্বব্মব্িনামব্াধ্!  
- ডাকাদ্বত নয়, যুদ্ধ কমর দ্বনমজরই একান্ত পদ্বরব্ার পদ্বরজনমের খুন করার আকাঙ্ক্ষা 
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(২) অদ্বনদ্বশ্চত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত সাধ্ারণ োনব্সন্তামনর েতই আল্লাহর অদ্বত সাব্ধ্ানতা!  
- ৯৫০ জন যুমদ্ধ অদ্বনচু্ছক কামফর োনব্সন্তামনর দ্বব্রুমদ্ধ সেস্ত্র ১০০০ গফমরেতা 
গপ্ররণ 
(৩) েহা সফলতার এেন উজ্জ্বল েৃষ্টান্ত!  
- তার ও তার নব্ীর সদ্বম্মদ্বলত গিষ্টার পরও ৮৫% েত্রুর সফল পলায়ন!  
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহর ওপমরাি উদ্ভি (৮:৭-৯) োদ্বব্ স্রষ্টার 
েদ্বিেিামক দ্বনময় িরে তাোো োড়া অনয গকামনাোমব্ ব্যাখযা করার সুমযা  গনই। 
েুহাম্মে দ্বেমলন সপ্তে েতাব্দীর প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক দ্বেক্ষাব্দ্বঞ্চত এক আরব্ গব্েুইন। তাাঁর এ 
সকল উদ্ভি োদ্বব্ ও উদ্বিমত অব্াক হওয়ার গকামনাই কারণ গনই। অব্াক হওয়ার দ্বব্ষয় 
হমলা, আজমকর পৃদ্বথব্ীর ঐ সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমের োনদ্বসকতা ও কেমকাণ্ড, যারা 
েুহাম্মমের এই সব্ অথমহীন ও উদ্ভি োাাদ্বব্মক পরে সতয জ্ঞামন প্রিার ও প্রদ্বতষ্ঠার 
ব্রমত ব্রতী।  
এই েহাদ্বব্মশ্বর গকামনা স্রষ্টা আমে এেন গকান প্রোণ গনই; তা সমত্ত্বও ব্তমোন পৃদ্বথব্ীর 
অদ্বধ্কাংে োনুষ গকামনা না গকামনা স্রষ্টায় দ্বব্শ্বাসী। তাাঁমের প্রায় প্রমতযমকই তাাঁমের গসই 
দ্বনজ দ্বনজ স্রষ্টার পদ্বরিয় গপময়মেন তাাঁমের দ্বপতা-োতা, দ্বনজ পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, সোজ-
সংসৃ্কদ্বত ও পদ্বরপাদ্বশ্বমকতা গথমক। স্বাোদ্বব্ক পদ্বরমব্মে ধ্েমান্তদ্বরমতর সংখযা অতযন্ত 
ন ণয। যারা এই সতযমক হৃেয়েে করমত অসেথম, তাাঁমের কামে আোর অদ্বত সরল 
প্রশ্ন, "আপদ্বন গয ধ্েম ও স্রষ্টায় দ্বব্শ্বাসী, তা আপদ্বন কীোমব্ গপময়মেন? জেসূমত্র নাদ্বক 
ধ্েমান্তদ্বরত হময়?" যদ্বে আপদ্বন ধ্েমান্তদ্বরত ব্যদ্বিমের একজন হময় থামকন তমব্ আপনার 
কামে আোর প্রশ্ন, "আপনার দ্বপতা-োতা, োই-গব্ান, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ এব্ং আপনার 
পদ্বরপামশ্বমর প্রায় সকল গলাক তাাঁমের দ্বনজ দ্বনজ ধ্েম ও স্রষ্টার দ্বব্শ্বাস গকাথা গথমক 
গপময়মেন? ধ্েম ও ঈশ্বর দ্বব্শ্বাস গয েূলত: পদ্বরব্ার গথমক প্রাপ্ত দ্বব্ষয়, এই সতযমক 
বু্েমত গকামনা েহাজ্ঞানী হওয়ার প্রময়াজন গনই।  
 

েুহাম্মমের দ্বব্জয় ও কুরাইেমের পরাজময়র প্রকৃত কারণ: 
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আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনায় আেরা অদ্বত সহমজই বু্েমত পাদ্বর গয, 
কুরাইেমের এই করুণ পরাজময়র গপেমন গকামনা অমলৌদ্বককত্ব লুদ্বকময় গনই। 
েুহাম্মমের প্রমরািনায় গয সেস্ত কুরাইে েুহাম্মমের েতব্ামে েীদ্বক্ষত হময় েুহাম্মমের 
আমেমে েদ্বেনায় দ্বহজরত কগরমেন, তাাঁরা সব্াই দ্বেমলন েক্কাব্াসী গকামনা না গকামনা 
কুরাইেমেরই একান্ত দ্বনকিাত্মীয়, পাড়া-প্রদ্বতমব্েী অথব্া ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্। তাাঁরা এই সব্ 
পথভ্রষ্ট স্বজন ও আনসারমের দ্বব্রুমদ্ধ গকানরূপ রিক্ষয়ী সং মষম জড়ামত িানদ্বন - যা 
দ্বেল তাাঁমের অন্তদ্বনমদ্বহত োনদ্বব্ক তব্দ্বেমষ্টযরই ব্দ্বহঃপ্রকাে। (পব্ম- ৩১) 
ব্ের যুমদ্ধর প্রাক্কামল সহকারীমের উমেমে েুহাম্মমের আমেে, 
৮:১২ -১৩ - "--আদ্বে কামফরমের েমন েীদ্বতর সঞ্চার কমর গেব্। কামজই  েমামনর 
উপর আ াত হান এব্ং তামেরমক কাি গজাড়ায় গজাড়ায়। গযমহতু তারা অব্াধ্য হময়মে 
আল্লাহ এব্ং তাাঁর রসূমলর, গসজনয এই দ্বনমেমে। --"। 
সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৪, ব্ই ৫২, নং ২২০ 
আবু্ হুরাইরা হইমত ব্দ্বণমত: আল্লাহর নব্ী ব্মলমেন, 
"--সন্ত্রামসর োধ্যমেই আদ্বে জয়যুি হময়দ্বে” ---[5] 
 

>>> দ্বনঃসমন্দমহ, কুরাইেমের পরাজময়র প্রকৃত কারণ হমলা েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের 
প্রদ্বত তাাঁমের োনদ্বব্ক েুব্মলতা, স্বজনমের প্রদ্বত তাাঁমের সদ্বহষু্ণতা, অনুকম্পা ও 
োনব্তামব্াধ্। আর েুহাম্মমের েীক্ষায় েীদ্বক্ষত নব্য েুসলোনমের জয়লামের প্রকৃত 
কারণ হমলা কুরাইেমেরই প্রদ্বত তাাঁমের সীোহীন  ৃণা, আমক্রাে ও নৃেংসতা।  
ইসলামের ইদ্বতহামসর প্রথে রিক্ষয়ী এই যুদ্ধদ্বিই দ্বেল দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের প্রদ্বত েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীমের প্রিণ্ড  ৃণা, আমক্রাে ও নৃেংসতার সব্মপ্রথে িরে ব্দ্বহঃপ্রকাে ও 
েৃষ্টান্ত। তাই স্বাোদ্বব্কোমব্ই কুরাইেমের পমক্ষ কল্পনা করাও সম্ভব্ দ্বেল না গয, েুহাম্মে 
ও তাাঁর েতব্ামে েীদ্বক্ষত স্বজনরা কতিা েয়ংকর ও দ্বনষু্ঠর।  
দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের েমন েীদ্বত সঞ্চামরর জনয তাাঁমেরমক নৃেংসোমব্ জব্াই করার আমেে 
জাদ্বরর প্রময়াজন েুহাম্মমের। আর গসই প্রময়াজমনই তাাঁর এই নৃেংসতার আমেে। 
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এখামন এই "আদ্বে" আর গকউ নয়, স্বয়ং েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ! কুরাইেমের েমন 
েীদ্বত সঞ্চার করার জনয োদ্বফয়া িাইমল "সন্ত্রাসী খুদ্বন ব্াদ্বহনী" পাঠামনার প্রময়াজন 
হয় রি োংমসর োনুমষর; স্রষ্টার নয়। েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহর ওপমরাি হাসযকর 
োব্ী ও আমেমের সামথ স্রষ্টার গকামনাই সম্পকম গনই।  
েহাদ্বব্মশ্বর সৃদ্বষ্টকতমা (যদ্বে থামক) দ্বক এত কু্ষদ্র ও নীি হমত পামরন? 
(িলমব্)   
 
[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র:  
[1] Tafsir Jalalayn: 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSor
aNo=8&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 
 [2] Tafsir Ibne Kathir: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=1565&Itemid=63#1 
 [3] সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নং ৩২৭  
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5728-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-327.html 
Narrated Rifaa: (who was one of the Badr warriors) Gabriel came to 
the Prophet and said, "How do you look upon the warriors of Badr 
among yourselves?" The Prophet said, "As the best of the Muslims." 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1565&Itemid=63#1
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1565&Itemid=63#1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5728-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-327.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5728-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-327.html
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or said a similar statement. On that, Gabriel said, "And so are the 
Angels who participated in the Badr (battle)."  
[4] সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নং ৩৩০ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5725-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-330.html 
Narrated Ibn 'Abbas: The Prophet said on the day (of the battle) of 
Badr, "This is Gabriel holding the head of his horse and equipped 
with arms for the battle.  
[5] সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৪, ব্ই ৫২, নং ২২০ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-
bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-220.html 
Narated By Abu Huraira : Allah's Apostle said, "I have been sent 
with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I 
have been made victorious with terror (cast in the hearts of the 
enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the 
world were brought to me and put in my hand." Abu Huraira added: 
Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing 
out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them). 
 
  
 
 
 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5725-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-330.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5725-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-330.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-220.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-220.html
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৩৫: ব্ের যুদ্ধ-৬: ব্ন্দীহতযা ও দ্বনষু্ঠরতা 
 ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– আি 

 
 
ব্ের যুদ্ধ জময়র পর স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) লুদ্বণ্ঠত োলাোল 
ও ৭০ জন ব্ন্দী কুরাইেমক দ্বনময় েদ্বেনায় উমেমে যাত্রা কমরন। েদ্বেনা গপৌঁোর আম ই 
পদ্বথেমধ্য দ্বতদ্বন েু'জন ধৃ্ত ব্ন্দীমক খুন করার আমেে জাদ্বর কমরন। গসই হতো য 
েু’জন ব্ন্দীর নাে: 
১) আল নাের দ্বব্ন আল-হাদ্বরথ, এব্ং 
২) ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়ত 
আলী ইব্মন আবু্ তাদ্বলব্ নৃেংস োমব্ হতযা কমরন আল নাের দ্বব্ন আল-হাদ্বরথমক। 
আর ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়তমক হতযা কমরন আদ্বসে দ্বব্ন থাদ্বব্ত দ্বব্ন আবু্ আকলাহ 
আল-আনসাদ্বর। অপরাধ্? অপরাধ্ হমলা েুহাম্মমের েক্কায় অব্স্থানকামল তাাঁরা 
েুহাম্মমের আগ্রাসী আক্রেণাত্মক প্রিারণার সোমলািনা ও দ্বব্রুদ্ধািরণ কমরদ্বেমলন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল তাব্ারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) ও ইোে 
বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা:  
পদ্বথেমধ্য ব্ন্দী ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়ত এব্ং আল নাের দ্বব্ন আল-হাদ্বরথমক খুন  
‘তারপর আল্লাহর নব্ী অদ্বব্শ্বাসী ব্ন্দীমের দ্বনময় েদ্বেনায় যাত্রা কমরন। ব্ন্দীমের েমধ্য 
দ্বেল ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়ত এব্ং আল নাের দ্বব্ন আল-হাদ্বরথ। েুেদ্বরক 
(Polytheist) কুরাইেমের কাে গথমক লুদ্বণ্ঠত সােগ্রী আল্লাহর নব্ীর সামথ দ্বেল, যার 
োদ্বয়মত্ব দ্বেমলন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন ক্বাব্। তারপর আল্লাহর নব্ী সােমন অগ্রসর হময় আল-
সাফরার দ্ব দ্বরপথ ও আল-নাদ্বযয়ার েধ্যব্তমী সায়ার বৃ্ক্ষ নােক এক ব্াদ্বলর সূ্তমপ এমস 
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যাত্রাদ্বব্রদ্বত গেন। গসখামন দ্বতদ্বন আল্লাহ প্রেি লুণ্ঠন সােগ্রী েুসলোনমের েমধ্য 
সোনোমব্ দ্বব্তরণ কমরন। তাাঁরা রাউহা নােক স্থামন গপৌঁেমল েুসলোমনরা তাাঁমেরমক 
তাাঁমের দ্বব্জময়র জনয অদ্বেনন্দন জানান।’  
[ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ <] েুহাম্মে ইব্মন ইোক <আদ্বসে দ্বব্ন আের দ্বব্ন কাতাব্া 
এব্ং ইয়াদ্বজে দ্বব্ন রুোন ব্মলন, "গতােরা আোমের কী কারমণ অদ্বেনন্দন জানমচ্ছা? 
আল্লাহর কসে, আেরা দ্বকেু িাক-পড়া বৃ্দ্ধার গেখা গপময়দ্বেলাে যারা ব্লীর উমির েত 
খুাঁদ্বড়ময় িলদ্বেল, যামেরমক আেরা হতযা কমরদ্বে।" আল্লাহর নব্ী হাসমলন এব্ং ব্লমলন, 
"দ্বকন্তু োইমপা, তারা দ্বেল গনতৃস্থানীয়।"  
যখন আল্লাহর নব্ী আল-সাফরায় দ্বেমলন তখন আল-নাের দ্বব্ন আল-হাদ্বরথমক খুন 
কমর আলী, যা আদ্বে (েুহাম্মে ইব্মন ইোক) েক্কাব্াসীমের কাে গথমক জানমত গপমরদ্বে।  
যখন দ্বতদ্বন ইরকুল-জাদ্বব্য়ায়, ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়তমক খুন করা হয়। দ্বতদ্বন 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন সাদ্বলোর হামত ব্ন্দী হময়দ্বেমলন।  
আল্লাহর নব্ী ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়তমক খুন করার আমেে জারী করমল ওকব্া 
ব্মলন, 
"গহ েুহাম্মে, তাহমল আোর সন্তানমের গক গেখামোনা করমব্?"  
েুহাম্মে জব্ামব্ ব্মলন, "জাহান্নাে"।  
আদ্বসে দ্বব্ন থাদ্বব্ত দ্বব্ন আবু্ আকলাহ আল-আনসাদ্বর তামক হতযা কমর, যা আবু্ 
ওব্াময়ো দ্বব্ন েুহাম্মে দ্বব্ন আম্মার দ্বব্ন ইয়াদ্বের আোমক [েুহাম্মে দ্বব্ন ইোক] 
ব্মলমেন। আল্লাহর নব্ী ব্ন্দীমের আ েমনর এক দ্বেন আম ই েদ্বেনায় গপৌঁমেন।‘ [1] 
>>> পাঠক, আপদ্বন গয ব্য়মসরই হউন না গকন, গয ধ্েম ব্া ব্মণমর োনুষই গহান না 
গকন; োনদ্বব্ক েৃদ্বষ্টেদ্বে দ্বনময় একিু কল্পনা করুন!  
একজন েীত-সন্ত্রস্ত োনুষমক লুণ্ঠনকারীরা ব্ন্দী অব্স্থায় ধ্মর দ্বনময় যামচ্ছ। গসই অব্স্থায় 
লুণ্ঠনকারী েল গনতা গসই োনুষদ্বিমক খুন করার আমেে জাদ্বর করমলা। তা শুমন গসই 
েীত সন্ত্রস্ত োনুষদ্বি তাাঁর গফমল আসা সন্তানমের েদ্বব্ষযৎ দ্বিন্তায় আকুল আমব্েন 
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করমেন, "তাহমল গক আোর সন্তানমের গেখামোনা করমব্?" েীত সন্ত্রস্ত োনুষদ্বির এই 
করুণ আকুদ্বত শুমন েসুয েলপদ্বত গসই োনুষদ্বির এদ্বতে ব্াচ্চামের উমেমে িরে 
অব্োননায় তাদ্বচ্ছলয কমর ব্লমে, "জাহান্নামের আগুনই তামের গেখাশুনা করমব্!" 
েুহাম্মমের এই সন্ত্রাসী, অোনুদ্বষক, নৃেংস িদ্বরত্রমক ব্তমোমনর ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীরা 
অস্বীকার করুন; দ্বব্দ্বেন্ন কসরমতর োধ্যমে তার নযাযযতা প্রদ্বতপােমনর গিষ্টা করুন; এ 
সকল ব্ণমনার জনয ইব্মন ইোক, আল-তাব্ারী সহ সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী আদ্বে ও 
দ্বব্দ্বেষ্ট দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ স্কলারমের ইমচ্ছেত  াদ্বল- ালাজ করুন; সতয হমলা েুহাম্মমের 
এই িদ্বরত্র নদ্বথেুি (well recorded)। এদ্বিমক ব্াদ্বতল করমত িাইমল েুহাম্মে ইব্মন 
ইোমকর িাইমতও প্রািীন গকামনা ইদ্বতহাসদ্বব্েমের গরফামরে হাদ্বজর করমত হমব্। 
পদ্বথেমধ্য ব্ন্দী অব্স্থায় ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়তমক নৃেংসোমব্ গকন হতযা করা 
হময়দ্বেল, তা আোমের জাদ্বনময়মেন ইসলামের ইদ্বতহামসর আমরক দ্বেকপাল আবু্ 
আব্েুল্লাহ েুহাম্মে ইব্মন ইসোইল [ ইোে বু্খারী]। ইোে বু্খারীর ব্ণমনা: 
সদ্বহ বু্খারী, েদ্বলউে ১, ব্ই ৯, নম্বর ৪৯৯ 
আের ইব্মন োইেুদ্বয়ন হইমত ব্দ্বণমত: 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন োসুে ব্মলমেন, "যখন আল্লাহর নব্ী কাব্ার পামে প্রাথমনা করদ্বেমলন, 
গসখামন দ্বকেু কুরাইেমের দ্বকেু গলাক জোময়ত হময় ব্মসদ্বেল। তাাঁমের একজন 
ব্মলদ্বেল, 'গতােরা দ্বক গেমখা না (গস গলাক গেখামনা কাজ কমর)? গতাোমের েমধ্য গক 
গ াব্র ও অেুমকর জমব্হ করা উমির নাদ্বড়-েুাঁদ্বড় (intestines, etc) দ্বনময় আসমত 
পারমব্ এব্ং দ্বসজো করার সেয় তা তার  ামড়র ওপর রাখমত পারমব্?' তামের েমধ্য 
সব্মিময় হতো য (ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়ত) উমঠ দ্ব ময়দ্বেল (এব্ং তা দ্বনময় এমসদ্বেল) 
এব্ং আল্লাহর নব্ী গসজো করার সেয় তা তাাঁর  ামড়র উপর গরমখদ্বেল। আল্লাহর নব্ী 
গসজোয় পমড়দ্বেমলন এব্ং তারা এত হাসা হাদ্বস কমরদ্বেল গয তারা এমক অপমরর 
 াময়  ঢমল পড়দ্বেল। এক পদ্বথক ফাদ্বতোর কামে যায়, গস সেয় ফাদ্বতো দ্বেমলন 
অদ্বব্ব্াদ্বহতা দ্বকমোরী। দ্বতদ্বন গেৌমড় এমস গেমখন গয তখনও নব্ী গসজোয় পমড় আমেন। 
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দ্বতদ্বন [ফাদ্বতো] তা অপসারণ কমরন এব্ং কুরাইেমের েুমখর ওপরই তামের অদ্বেোপ 
গেন। আল্লাহর নব্ী নাোজ গেষ কমর ব্মলন, "গহ আল্লাহ, কুরাইেমের ওপর প্রদ্বতমোধ্ 
নাও।" দ্বতদ্বন তা দ্বতনব্ার উচ্চারণ কমরন এব্ং আরও ব্মলন, "গহ আল্লাহ প্রদ্বতমোধ্ 
নাও আের দ্বব্ন দ্বহোে, ওতব্া দ্বব্ন রাদ্বব্য়া, গসইব্াহ দ্বব্ন রাদ্বব্য়া, আল-ওয়াদ্বলে দ্বব্ন 
ওতব্া, উোইয়া দ্বব্ন খালাপ, ওকব্া দ্বব্ন আবু্ েুয়াময়ত এব্ং উের দ্বব্ন আল-ওয়াদ্বলে 
এর দ্বব্রুমদ্ধ।" আব্েুল্লাহ আরও ব্মলন, "আল্লাহর কসে! ব্ের যুমদ্ধর দ্বেন তারা 
সকমলই খুন হয় এব্ং তামের সব্ার লােই গিমন এমন ব্েমরর কাদ্বলমব্ (কুমপ) দ্বনমক্ষপ 
করা হয়: তারপর আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 'আল্লাহর অদ্বেোপ কাদ্বলব্-ব্াসীমের (কুপ-
ব্াসীমের) ওপর অব্তরণ কমরমে।'" [2] 
>>> আর আল-নাের দ্বব্ন আল-হাদ্বরথমক খুন করা হময়দ্বেল এই কারমণ দ্বতদ্বন েক্কায় 
আল্লাহর নব্ীমক উপহাস ও সোমলািনা কমরদ্বেমলন এব্ং তাাঁর দ্বব্পমক্ষ কদ্বব্তা ও  ল্প 
দ্বলমখদ্বেমলন। পুরাকামলর ইদ্বতহাস দ্বব্ষময় দ্বতদ্বন সেযক অব্ ত দ্বেমলন। দ্বতদ্বন অদ্বেমযা  
কমরদ্বেমলন গয, আল্লাহর নামে েুহাম্মমের এই কথাগুমলা "পূব্মব্তমী ইদ্বতকথা (Tales 
of ancient)" োড়া আর দ্বকেুই নয় । দ্বতদ্বন েুহাম্মমের প্রিারণার দ্বব্রুমদ্ধ সদ্বক্রয় 
েূদ্বেকা দ্বনময়দ্বেমলন তাাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার োধ্যমে। গকানরূপ োরীদ্বরক আ াতকারী 
দ্বহমসমব্ নয়। [3] [4] [5] 
“েক্কায় েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকাণ্ড দ্বেল োদ্বন্তদ্বপ্রয়” - এ োব্ীর গয আমেৌ গকামনা দ্বেদ্বি 
গনই, তা েুহাম্মমের ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ (কুরান), দ্বসরাত ও হাদ্বেমসর পযমামলািনায় 
অতযন্ত স্পষ্ট! ইসলামের প্রকােয যাত্রা শুরু হময়মে দ্বনমজরই িািা আবু্-লাহাব্ ও তাাঁর 
স্ত্রীমক েুহাম্মমের অদ্বেোমপর োধ্যমে (পব্ম-১২)!  েক্কায় ক্ষেতাহীন অব্স্থায়ও েুহাম্মে 
তাাঁর প্রদ্বতপমক্ষর দ্বব্রুমদ্ধ যমথচ্ছ োপ-অদ্বেোপ কমরমেন (পব্ম-১১); কমরমেন যমথচ্ছ 
হুেদ্বক-োসানী-তাদ্বচ্ছলয ও েীদ্বত প্রেেমন (পব্ম ২৬)। েদ্বেনার ক্ষেতাধ্র েুহাম্মমের 
অোনুদ্বষক নৃেংস কেমকামণ্ড অব্াক হব্ার গকামনা কারণ গনই। েদ্বেনায় এমস হঠাৎ কমর 
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েুহাম্মমের িদ্বরমত্রর এ পদ্বরব্তমন  মিমে ব্মল গয োব্ী করা হয়, তার গকামনাই সতযতা 
গনই। েুহাম্মে তাাঁর প্রিারণায় প্রদ্বতপমক্ষর দ্বব্রুমদ্ধ সব্মাব্স্থায় দ্বেমলন কমঠার ও আগ্রাসী।  
কুরাইে ও তাাঁমের পূব্ম পুরুষ ও গেব্ গেব্ীমের প্রদ্বত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয, োপ-অদ্বেোপ, েীদ্বত-প্রেেমন ও প্রিারণার দ্বব্রুমদ্ধ সোমলািনা করার 
কদ্বথত অপরামধ্ সোমলািনাকারীমক ব্ন্দী অব্স্থায় পদ্বথেমধ্যই গয োনুষ ঠাণ্ডা োথায় 
খুন করার আমেে জাদ্বর করমত পামর, গস গয এক প্রিণ্ড প্রদ্বতদ্বহংসাপরায়ণ নৃেংস 
ব্যদ্বি, তামত দ্বক গকামনা সমন্দহ আমে? 
ব্ন্দী আবু্ ইয়াদ্বজে সুহাময়ল দ্বব্ন আেরমক "সওোর" সেমব্েনা ও নব্ীর ধ্েক 
‘ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইোক < আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আবু্ ব্কর 
আোমক (েুহাম্মে ইব্মন ইোক) ব্মলমেন গয দ্বতদ্বন ইয়াদ্বহয়া দ্বব্ন আব্ে আল-রাহোন 
দ্বব্ন আসাে দ্বব্ন জুরারা তাাঁমক ব্মলমেন: 
যখন ব্ন্দীমেরমক আনা হয়, নব্ী-পেী সওো দ্বব্নমত জাো গোকাহত আফরার 
পদ্বরব্ামরর সামথ দ্বেমলন। আফরা তাাঁর েুই গেমল আউফ এব্ং েুয়াদ্বয়মের জনয দ্বব্লাপ 
করদ্বেমলন। এদ্বি দ্বেল গেময়মের পেমা প্রথা িালু হওয়ার আম র  িনা। সওো ব্মলন, 
"যখন আদ্বে তামের সামথ দ্বেলাে, হঠাৎ ব্লা হমলা, 'ব্ন্দীমের আনা হময়মে'। আদ্বে 
আোর ব্াদ্বড়মত দ্বফমর আদ্বস, গযখামন আল্লাহর নব্ীও দ্বেমলন। গসখামন  মরর এক 
গকাণায় দ্বেল েুই হাত  ামড়র সামথ ব্াাঁধ্া অব্স্থায় আবু্ ইয়াদ্বজে সুহাময়ল দ্বব্ন আের। 
আদ্বে তামক এেন অব্স্থায় গেমখ অমনক কমষ্টও দ্বনমজমক সংব্রণ করমত না গপমর 
ব্ললাে, 'গহ আবু্ ইয়াদ্বজে, তুদ্বে সহমজই ধ্রা দ্বেময়ে। এর গিময় েহৎ েৃতুযই গতাোর 
উদ্বিত দ্বেল।'  
অকস্মাৎ আল্লাহর নব্ীর আওয়াজ শুমন আদ্বে িেমক উদ্বঠ, 'সওো, তুদ্বে দ্বক আল্লাহ ও 
তার নব্ীর দ্বব্রুমদ্ধ োমেলা করমব্?' আদ্বে ব্ললাে, 'আল্লাহর কসে, আদ্বে আবু্ 
ইয়াদ্বজেমক এেন অব্স্থায় গেমখ দ্বনমজমক সংব্রণ করমত না গপমর এেনদ্বি ব্মলদ্বে।" 
[6][7] 
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ব্ন্দী আবু্ আদ্বজজ দ্বব্ন উোময়র দ্বব্ন হাদ্বেমের প্রদ্বত তাাঁর দ্বনজ োইময়র দ্বনষু্ঠরতা  
[ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ দ্বব্ন আল ঋােল <] েুহাম্মে ইব্মন ইোক < ব্ানু আব্ে 
আল-োমরর োই নুব্াময়হ দ্বব্ন ওহাব্: 
আল্লাহর নব্ী তাাঁর সহকারীমের েমধ্য ব্ন্দীমের ো াোদ্ব  কমর দ্বেমলন এব্ং ব্লমলন, 
"তামের সামথ োল ব্যব্হার করমব্।" গসখামন ঐ ব্ন্দীমের একজন দ্বেমলন েুসাব্ দ্বব্ন 
উোময়মরর োই আবু্ আদ্বজজ দ্বব্ন উোময়র দ্বব্ন হাদ্বেে। দ্বতদ্বন [আবু্ আদ্বজজ] ব্মলমেন: 
"একজন আনসার আোমক গব্াঁমধ্ গফলার সেয় আোর োই েুসাব্ আোর পাে দ্বেময় 
যাদ্বচ্ছল। গস [েুসাব্] ব্মল, 'তাাঁমক েি কমর ব্াাঁমধ্া, কারণ তার ো খুব্ই সম্পেোলী 
েদ্বহলা, সম্ভব্ত: গস েুদ্বিপমণর োধ্যমে তামক গতাোর কাে গথমক েুি করামব্।”’  
ব্ের যুমদ্ধ আল-নাের এর পর আবু্ আদ্বজজ দ্বেমলন েুেদ্বরকমের পতাকাব্াহী। আবু্ 
আল ইয়াসার তামক ব্ন্দী কমরন। যখন আবু্ আল ইয়াসারমক আবু্ আদ্বজমজর োই 
েুসাব্ এই কথাগুমলা ব্মল তা শুমন আবু্ আদ্বজজ ব্মলন, "োই, আোর সম্বমন্ধ তুদ্বে 
তামক এ কী পরােেম দ্বেমচ্ছা?" েুসাব্ জব্ামব্ ব্মল, "এখন গতাোর স্থামন গস-ই আোর 
োই।" [8] 
 
[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Killing of two captives Uqba b Abu-Muayt and al-Nadr b al-Harith 
in route 
‘Then the apostle began his return journey to Medina with the 
unbelieving prisoners, among whom were Uqba b Abu-Muayt and 
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al-Nadr b al-Harith.  The apostle carried with him the booty that he 
had taken from polytheists and put Abdullah b Ka’b in charge of it.  
Then the apostle went forward until when he came out of the pass 
of al-Safra, he halted on the sandhill between the pass and al-Naziya 
called Sayar tree.  There he divided the booty which God had granted 
to the Muslims equally.  Then he marched until he reached Rauha 
when the Muslims met him congratulating him and the Muslims on 
the victory of God had given them. 
According to [Ibn Humayd <Salamah <] Muhammad Ibn Ishaq <Asim 
b Umar b Qataba and Yazid b Ruman said, “What are you 
congratulating us about?  By God, we only met some bald old women 
like the sacrificial camels who are hobbled, and we slaughtered 
them!” The apostle smiled and said, “But nephew, those were the 
chiefs.”   
When the apostle was in al-Safra, ‘al-Nadr b al-Harith’ was killed by 
Ali, as I [Ibn Ishaq] learned Meccan told me.   
When he was in Irqul-Zabya ‘Uqba b Abu-Muayt’ was killed. He had 
been captured by Abdullah b Salima. When the apostle ordered him 
to be killed Uqba said,  
“But who will look after my children, O’ Muhammad?”   
“Hell”, Muhammad replied.   
He was killed by Asim b Thabit b Abu al-Aqlah al-Ansari according 
to what Abu Ubayda b Muhammad b Ammar b Yasir told me [Ibn 
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Ishaq]. The apostle arrived in Medina a day before the prisoners’. 
[1] 
Muhammad’s warning to Sawda for her Sympathy to captive Abu 
Yazid  
‘According to [Ibn Humayd <Salamah <] Muhammad b Ishaq < 
Abdullah b Abu Bakr told me that Yahya b Abdullah b Abd al-
Rahman b Asab b Zurara told him that: 
When the captives were brought in, Sawda binte Zamaa, the wife of 
the prophet’ was with the family of ‘Afra’ participating in their 
mourning for her sons, Auf and Muawwiddh.  This was before the 
veil was imposed on women.  Sawda said, “As I was with them, 
suddenly it was said: ‘Here are the prisoners’ and I returned to my 
house where the apostle was.  And there was Abu Yazid Suhayl b 
Amr in a corner of the room with his hands tied with his neck. I 
could hardly contain myself when I saw Abu Yazid in this state and 
I said, ‘O’ Abu Yazid, you surrendered too readily.  You ought to 
have died a noble death!’   
Suddenly the prophet’s voice startled me, “Sawda, would you stir up 
trouble against God and his apostle?”  I said, “By God, I could hardly 
contain myself when I saw Abu Yazid in this state and that is why 
I said what I did.”’   
Abu Yazid is from Meccan clan of Amir (to which Sawda belonged), 
and brother of her former husband. [6][7] 
Cruelties of Brother of Captive Abu Aziz bin Umayr  



 

 

P
ag

e2
0

6
 

‘According to [Ibn Humayd < Salamah b al-Fadl<] Muhammad Ibn 
Ishaq < Nubayh b Wahb, the brother of Banu Abd al-Dar:  
The apostle divided the prisoners amongst his companioins and said, 
“Treat them well.”  Now Abu Aziz b Umayr b Hashim, brother of 
Musab b Umayr, was among the prisoners and he said, “My brother 
Musab passed by me as one of the Ansar was binding me and he 
said: ‘Bind him fast, for his mother is a wealthy woman, perhaps she 
will redeem him from you.’  
Abu Aziz was the standard-bearer of the polytheist at Badr after al-
Nadr. When his borther Musab said these words to Abu Al-Yasar 
who had captured him, Abu Aziz said, “Brother is this the sort of 
advice you give about me?”  Musab answered, “He is now my brother 
in your place.”  [8] 
 

>>> প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না গজমন পৃদ্বথব্ীর দ্বসংহো  তথাকদ্বথত েডামরি 
েুসলোমনরা োব্ী কমরন গয, ইসলামে গকামনাই সন্ত্রাস গনই। আর তা প্রোণ করমত 
দ্বব্দ্বেন্ন ইসলােী দ্বেক্ষাপ্রদ্বতষ্ঠান ও সো-সদ্বেদ্বতমত তাাঁরা ব্িৃতা কমরন, দ্বব্বৃ্দ্বত গেন, 
গিদ্বলদ্বেেন িক-গো কমরন, সংব্াে-োধ্যমে প্রব্ন্ধ গলমখন। এই সেস্ত কেমকামণ্ড তাাঁরা 
গজমন ব্া না গজমন গয িাতুরীর আশ্রয় গনন, তা হমলা গপেীেদ্বিহীন েুহাম্মমের েক্কা ও 
প্রাথদ্বেক েদ্বেনা জীব্মনর (৬১০-৬২৩ সাল) দ্বব্মেষ দ্বকেু  ৎব্াাঁধ্া োদ্বন্তপূণম কেমকাণ্ড ও 
আপ্তব্ামকযর উদৃ্ধদ্বত।  তাাঁরা জামনন না (অজ্ঞতা) দ্বকংব্া গজমনও  ুণাক্ষমরও প্রকাে 
কমরন না (েণ্ডাদ্বে) গয, েুব্মল েুহাম্মমের েক্কা ও  প্রাথদ্বেক েদ্বেনা জীব্মনর োদ্বন্তপূণম 
গসই সব্ আপ্তব্াকয েদ্বিোন েুহাম্মমের েদ্বেনা অব্স্থানকামল নৃেংস ও কমঠার 
আপ্তব্ামকযর োধ্যমে ব্াদ্বতল হময় দ্ব ময়মে। ইসলামের পদ্বরোষায় যা "নামসক োনসুক 
(Abrogation)" নামে আখযাদ্বয়ত। েুহাম্মমের ১০ ব্েমরর েদ্বেনা জীব্মনর ইদ্বতহাস 
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হমলা তাাঁমক অস্বীকারকারী ও দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের প্রদ্বত িরে সন্ত্রাস ও নৃেংসতার ইদ্বতহাস। 
ইসলামের ইদ্বতহামসর সকল দ্বেকপাল আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকরা অতযন্ত প্রােল োষায় 
তা ব্ণমনা কমরমেন।  
ইসলােমক সদ্বঠক োমব্ বু্েমত হমল েুহাম্মমের জীব্ন ইদ্বতহাস সদ্বঠকোমব্ জানমতই 
হমব্। এর গকামনাই দ্বব্কল্প গনই। আর তা জানার জনয প্রময়াজন সদ্বেচ্ছা এব্ং েুি ও 
দ্বনরমপক্ষ োনদ্বসকতা দ্বনময় েুহাম্মমের রদ্বিত আপ্তব্াকয (কুরান) ও আদ্বে উৎমসর 
ঐদ্বতহাদ্বসকমের দ্বলদ্বখত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থর পযমামলািনা। “েুহাম্মমের েদ্বেনা 
জীব্মনর কেমকাণ্ড” সদ্বঠকোমব্ না জানমল ইসলামের প্রকৃত পদ্বরিয় জানা কারও পমক্ষ 
গকানোমব্ই সম্ভব্ নয়। েতাব্দীর পর েতাব্দী যাব্ত তথাকদ্বথত েডামরি ইসলােী 
পদ্বণ্ডতরা সাধ্ারণ েুসলোনমের দ্বনকি েুহাম্মমের েদ্বেনা জীব্মনর কেমকাণ্ড দ্বব্দ্বেন্ন 
গকৌেমল আড়াল কমর এমসমেন অথব্া তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন দ্বব্দ্বেন্ন িাতুরীর োধ্যমে। 
তাই সাধ্ারণ সরলপ্রাণ েুসলোমনরা েদ্বেনায় েুহাম্মমের কেমকামণ্ডর দ্বব্ষময় সাোনযই 
অব্ ত। 
(িলমব্)   
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েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)],  
- পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৩৫-১৩৩৮ 
[2] সদ্বহ বু্খারী, েদ্বলউে ১, ব্ই ৯, নম্বর ৪৯৯ 
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http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/009-
sbt.php#001.009.499 
Narrated 'Amr bin Maimuin:  
'Abdullah bin Mas'ud said, "While Allah's Apostle was praying beside 
the Ka'ba, there were some Quraish people sitting in a gathering. 
One of them said, 'Don't you see this (who does deeds just to show 
off)? Who amongst you can go and bring the dung, blood and the 
abdominal contents (intestines, etc). of the slaughtered camels of 
the family of so and so and then wait till he prostrates and put that 
in between his shoulders?' The most unfortunate amongst them 
('Uqba bin Abi Mu'ait) went (and brought them) and when Allah's 
Apostle prostrated, he put them between his shoulders. The Prophet 
remained in prostration and they laughed so much so that they fell 
on each other. A passerby went to Fatima, who was a young girl in 
those days. She came running and the Prophet was still in 
prostration. She removed them and cursed upon the Quraish on 
their faces. When Allah's Apostle completed his prayer, he said, 'O 
Allah! Take revenge on Quraish.' He said so thrice and added, 'O 
Allah! take revenge on 'Amr bin Hisham, 'Utba bin Rabia, Shaiba bin 
Rabi'a, Al-Walid bin'Utba, Umaiya bin Khalaf, 'Uqba bin Abi Mu'ait 
and 'Umar a bin Al-Walid." Abdullah added, "By Allah! I saw all of 
them dead in the battle field on the day of Badr and they were 
dragged and thrown in the Qalib (a well) at Badr: Allah's Apostle 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/009-sbt.php
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/009-sbt.php
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then said, 'Allah's curse has descended upon the people of the Qalib 
(well).  
[3] Ibid ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪; ১৩৫-১৩৬; ১৬২-১৬৩ 
[4] কুরান: ৮৩:১৩; ৮:৩১; ২৫:৪-৫; ৪৫:৭-১০  
[5] http://www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/nadr.html 
[6] সুন্নাহ আবু্ োউে, ব্ই নম্বর ৮, হাদ্বেস নম্বর ২৬৭৪ 
http://www.hadithcollection.com/abudawud/240-
Abu%20Dawud%20Book%2008.%20Jihad/16900-abu-dawud-book-008-
hadith-number-2674.html 
[7] আবু্ ইয়াদ্বজে সওোর সম াত্রীয় আদ্বের গ ামত্রর এব্ং তাাঁর আম র স্বােীর োই 
[8] Ibid ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৭৪০ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/nadr.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/abudawud/240-Abu%20Dawud%20Book%2008.%20Jihad/16900-abu-dawud-book-008-hadith-number-2674.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/abudawud/240-Abu%20Dawud%20Book%2008.%20Jihad/16900-abu-dawud-book-008-hadith-number-2674.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/abudawud/240-Abu%20Dawud%20Book%2008.%20Jihad/16900-abu-dawud-book-008-hadith-number-2674.html
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৩৬: ব্ের যুদ্ধ-৭: ব্ন্দীমের দ্বব্ষময় দ্বসদ্ধান্ত- কী দ্বেল "আল্লাহর" পেন্দ? 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– নয় 

 
 

ব্ের যুমদ্ধর আদ্বে কারণ; আক্রান্ত ও ক্ষদ্বতগ্রস্ত হওয়া সমত্ত্বও েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারী 
দ্বব্রুমদ্ধ গকামনারূপ রিক্ষয়ী সং মষম জড়ামত অদ্বনচু্ছক কুরাইেমের প্রদ্বত স্বম াদ্বষত 
আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) ও তাাঁর সহিরমের সীোহীন অোনুদ্বষক  ৃণা ও 
নৃেংসতার ফসল েুহাম্মমের দ্বব্জয়; দ্বব্জময়র পর প্রিণ্ড অব্োননা ও তাদ্বচ্ছমলয ৭০ জন 
দ্বনহত কুরাইে স্বজন ও দ্বনকিাত্মীময়র লাে ব্ের প্রামন্তর এক গনাংরা শুকমনা  মতম 
এমক এমক দ্বনমক্ষপ; তারপর লুদ্বণ্ঠত োলাোল ( দ্বণেত) ও ৭০ জন যুদ্ধ ব্ন্দী কুরাইে 
স্বজনমের দ্বনময় েদ্বেনায় প্রতযাব্তমমনর প্রাক্কামল পদ্বথেমধ্যই েুইজন ব্ন্দীমক েুহাম্মে ও 
তাাঁর সহকারীমের ঠাণ্ডা োথায় খুন - এই দ্বব্ষয়গুমলার ধ্ারাব্াদ্বহক উপাখযান আম র 
েয়দ্বি পমব্ম করা হময়মে।  
েদ্বেনায় প্রতযাব্তমমনর পর যুদ্ধব্ন্দীমের দ্বনময় কী করা হমব্, গস দ্বব্ষময় েুহাম্মে তাাঁর 
অনুসারীমের সামথ আমলািনায় ব্মসন। দ্বতদ্বন তাাঁর দ্বব্দ্বেষ্ট সাহাদ্বব্মের েতােত জানমত 
িান। আবু্ ব্কর তাাঁর দ্বসদ্ধামন্ত জানান গয, গযমহতু ধৃ্ত ব্ন্দীরা তাাঁমেরই িািামতা-
োোমতা-ফুপাত োই, োইমপা-গব্ানমপা ও সম াত্রীয় - তাই নব্ীর উদ্বিত তামেরমক 
েুদ্বি-পমণর দ্বব্দ্বনেময় গেমড় গেয়া। দ্বকন্তু উের ইব্মন আল-খািাব্ ও অনয একজন 
েুহাম্মে অনুসারী আবু্ ব্কমরর এই দ্বসদ্ধামন্ত দ্বিেত প্রকাে কমরন। তাাঁরা তাাঁমের 
দ্বসদ্ধামন্ত জানান গয, নব্ীর উদ্বিত অব্দ্বেষ্ট ৬৮ জন ব্ন্দীমক নৃেংসোমব্ হতযা করা। 
উের ইব্মন খািাব্ নব্ীমক এই ব্মল পরােেম গেন গয, দ্বতদ্বন গযন ব্ন্দী আল-আব্বাস 
ইব্মন আব্েুল েুিাদ্বলব্মক [েুহাম্মমের দ্বনমজর িািা] আল-আব্বামসর সমহাের োই 
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হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাদ্বলমব্র হামত গসাপেম কমরন যামত হােজা তার দ্বনজ োইময়র 
কল্লা কািমত পামর, আদ্বকল ইব্মন আবু্ তাদ্বলব্মক [েুহাম্মমের দ্বনমজর িািাত োই] 
গসাপেম কমরন আদ্বকমলর সমহাের োই আলী ইব্মন আবু্ তাদ্বলমব্র হামত যামত আলী 
তার দ্বনজ োইময়র কল্লা কািমত পামর  এব্ং আরও দ্বকেু গলাকমক তাাঁর হামত গসাপেম 
কমরন যামত দ্বতদ্বন তামের কল্লা কািমত পামরন। েুহাম্মে আবু্ ব্কমরর পরােেম গ্রহণ 
কমরন এব্ং গ াষণা গেন গয, ব্ন্দীমের একজনও গযন েুদ্বিপণ োড়া গরহাই না পায়, 
অথব্া গযন তামের  েমান যায়। েুহাম্মে োদ্বব্ কমরমেন গয, তাাঁর এই দ্বসদ্ধামন্তর পর 
তাাঁর আল্লাহ হুাঁদ্বেয়াদ্বর ও  জমব্র হুেদ্বক দ্বেময়  তাাঁমক এক অদ্বত কদ্বঠন ব্াতমা োরফত 
জাদ্বনময় দ্বেময়মেন গয, তাাঁর এই দ্বসদ্ধান্ত সদ্বঠক দ্বেল না।  
েুহাম্মমের োষায় গসই ব্াতমাদ্বি হমলা:   
৮:৬৭-৬৯ - "নব্ীর পমক্ষ উদ্বিত নয় ব্ন্দীদ্বে মক দ্বনমজর কামে রাখা, যতক্ষণ না 
গেেেয় প্রিুর রিপাত  িামব্। গতােরা পাদ্বথমব্ সম্পে কােনা কর, অথি আল্লাহ িান 
আমখরাত। আর আল্লাহ হমচ্ছন পরাক্রেোলী গহকেতওয়ালা। যদ্বে একদ্বি দ্বব্ষয় না হত 
যা পূর্ব্ গথমকই আল্লাহ দ্বলমখ গরমখমেন, তাহমল গতােরা যা গ্রহণ করে গসজনয দ্বব্রাি 
আযাব্ এমস গপৌোত। সুতরাং গতােরা খাও  নীেত দ্বহসামব্ গতােরা গয পদ্বরচ্ছন্ন ও 
হালাল ব্স্তু অজমন কমরে তা গথমক। আর আল্লাহমক েয় করমত থাক। দ্বনশ্চয়ই আল্লাহ 
ক্ষোেীল, গেমহরব্ান।" 
আবু্ জা'ফর েুহাম্মে দ্বব্ন জারীর আল-তাব্ারী ও অনযানয আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে 
ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনা েমত  িনাদ্বি দ্বেল দ্বনম্নরূপ: [1] 
ব্দ্বন্দমের পদ্বরণদ্বত ব্যাপামর আমলািনা ও দ্বসদ্ধান্ত: 
'ব্ের যুমদ্ধর  িনা গেষ হমল আল্লাহ পাক গস দ্বব্ষময় সমূ্পণম সুরা আল-আনফাল [সুরা 
নম্বর ৮] নাদ্বজল কমরন। 
'সাদ্বলে দ্বব্ন জুনাো <আবু্ েুয়াদ্বব্য়া <আল-আোে <আের দ্বব্ন েুরাহ <আবু্ উব্াইো 
<আব্ে আল্লাহ হইমত ব্দ্বণমত: 
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ব্ের যুমদ্ধর প্রাক্কামল যখন ব্ন্দীমেরমক ধ্মর দ্বনময় আসা হময়দ্বেল, আল্লাহর নব্ী দ্বজজ্ঞাসা 
কমরন, "এই ব্ন্দীমের ব্যাপামর গতাোমের েতােত কী?" 
আবু্ ব্কর জব্ামব্ ব্মলন, "গহ আল্লাহর নব্ী, তারা আপনারই গলাক এব্ং আপনারই 
পদ্বরব্ার পদ্বরজন। তামেরমক গেমড় দ্বেন এব্ং তামের সেয় দ্বেন। সম্ভব্ত:  আল্লাহ 
তামের প্রদ্বত সেয় হমব্।" 
উের ব্মলন, "গহ আল্লাহর নব্ী, তারা আপনামক দ্বেথুযক ব্মলমে ও আপনামক দ্বব্তাদ্বড়ত 
কমরমে। তামেরমক সােমন দ্বনময় আসুন এব্ং তামের কল্লা কািুন।" 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন রাওয়াহা ব্মলন, "গহ আল্লাহর নব্ী, প্রিুর জ্বালাদ্বন কাঠ সেৃদ্ধ এক 
জলেূনয পাথুদ্বরময় নেীখামতর েমধ্য তামেরমক আগুন দ্বেময় গপাড়ান।" আল-আব্বাস 
[েুহাম্মমের হামত ব্দ্বন্দ তাাঁর দ্বনমজরই িািা] তামক ব্মলন, "দ্বনমজর পদ্বরব্ারই আত্মীয়তার 
সম্পকম দ্বেন্ন কমরমে।"  
আল্লাহর নব্ী নীরব্ দ্বেমলন এব্ং তামের গকামনা জব্াব্ গেনদ্বন। তারপর দ্বতদ্বন দ্বেতমর 
যান। দ্বকেু গলাক ব্মল, "দ্বতদ্বন আবু্ ব্কমরর পরােেম গনমব্ন।" দ্বকেু গলাক ব্মল, "দ্বতদ্বন 
উেমরর পরােেম গনমব্ন" এব্ং অনযরা ব্মল, "দ্বতদ্বন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন রাওয়াহার পরােেম 
গনমব্ন।" 
আল্লাহর নব্ী আব্ার ব্াদ্বহমর এমলন এব্ং ব্লমলন, "গতােরা আজ একই পদ্বরব্ারেুি। 
এগের একজনও গযন েুদ্বিপণ োড়া গরহাই না পায়, অথব্া গযন তামের  েমান যায়।"  
আব্ে আল্লাহ দ্বব্ন োসুে [জব্ামব্] ব্মলন, "ব্যদ্বতক্রে শুধু্ 'সুহাময়ল দ্বব্ন গব্ইো' কারণ 
আদ্বে শুমনদ্বে গয, গস েুিকমণ্ঠ ইসলাে স্বীকার কমরমে।" আল্লাহর নব্ী নীরব্ থাকমলন 
এব্ং আদ্বে [আব্ে আল্লাহ দ্বব্ন োসুে] েমন কদ্বর না গয, আদ্বে ঐ দ্বেমনর তুলনায় অদ্বধ্ক 
েীত আর কখমনা হময়দ্বেলাে, আদ্বে েমন কমরদ্বেলাে, আল্লাহর আরে গথমক আোর 
ওপর গকামনা প্রস্তর পদ্বতত হমব্; দ্বকন্তু অব্মেমষ আল্লাহর নব্ী পুনরাবৃ্দ্বি করমলন, 
"ব্যদ্বতক্রে শুধু্ 'সুহাময়ল দ্বব্ন গব্ইো'।" এই  িনার পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত আল্লাহ নাদ্বজল 
কমরদ্বেল,  
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“নব্ীর পমক্ষ উদ্বিত নয় ব্ন্দীদ্বে মক দ্বনমজর কামে রাখা, যতক্ষণ না গেেেয় প্রিুর 
রিপাত  িামব্| (৮:৬৭) ----' দ্বতনদ্বি আয়ামতর গেষ পযমন্ত।" 
আহেে দ্বব্ন োনসুর <আদ্বসে দ্বব্ন আদ্বল <ইকদ্বরো দ্বব্ন আম্মার <আবু্ জুোময়ল <আব্ে 
আল্লাহ দ্বব্ন আব্বাস <উের দ্বব্ন আল-খািাব্ হইমত ব্দ্বণমত: 
ব্ের যুমদ্ধর দ্বেমন েুই গসনােল এমক অপমরর সমু্মখীন হয়, আল্লাহ েুসদ্বরকমের 
(polytheist) পরাদ্বজত কমর। তামের ৭০ জনমক খুন ও ৭০ জনমক ব্ন্দী করা হয়। 
গসদ্বেন আল্লাহর নব্ী আবু্ ব্কর, আলী ও উেমরর সামথ পরােেম কমরন।   
আবু্ ব্কর ব্মলন, "গহ আল্লাহর নব্ী, এই গলাকগুদ্বল আোমেরই িািামতা-োোমতা-
ফুপামতা োই, আোমেরই স্বম াত্রীয় ও োইমপা-গব্ানমপা। আদ্বে েমন কদ্বর আপনার 
উদ্বিত েুদ্বি-পমণর দ্বব্দ্বনেময় তামের গক গেমড় গেয়া, তাহমল তামের কাে গথমক 
আোমের গয উপাজমন হমব্ তা আোমের েদ্বিবৃ্দ্বদ্ধ করমব্ এব্ং সম্ভব্ত: আল্লাহ 
তমেরমক সদ্বঠকোমব্ গহোময়ত করমব্ যামত তারা আোমের সাহামযয আসমত পামর।"   
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "আল-খািাব্, গতাোর দ্বক েমন হয়?"   
আদ্বে [উের দ্বব্ন আল-খািাব্] ব্ললাে, "না, আল্লাহর কসে! আদ্বে আবু্ ব্কমরর সামথ 
একেত নই। আদ্বে েমন কদ্বর গয, আপদ্বন তামের অেুক অেুকমক আোর হামত গসাপেম 
করমব্ন, যামত আদ্বে তামের কল্লা কািমত পাদ্বর; আপনার উদ্বিত হােজার োইমক তার 
কামে গসাপেম করা, যামত গস তার োইময়র কল্লা কািমত পামর এব্ং আদ্বকলমক আলীর 
কামে গসাপেম করা, যামত গস তার োইময়র কল্লা কািমত পামর। তামত আল্লাহ জানমব্ 
গয, আোমের অন্তমর অদ্বব্শ্বাসীমের জনয গকামনারূপ প্রশ্রয় গনই। এই গলাকগুদ্বল তামের 
েীষমস্থানীয় গনতা ও সেমার।"   
আল্লাহর নব্ী আোর েতােত পেন্দ না কমর আবু্ ব্কমরর েতদ্বি পেন্দ করমলন এব্ং 
ব্ন্দীমের জনয েুদ্বিপণ গ্রহমণ সম্মত হমলন।  
পমরর দ্বেন সকামল আদ্বে আল্লাহর নব্ীর কামে গ লাে। দ্বতদ্বন আবু্ ব্কমরর সামথ 
ব্মসদ্বেমলন এব্ং তাাঁরা কাাঁেদ্বেমলন। আদ্বে ব্ললাে, "গহ আল্লাহর নব্ী, আোমক ব্লুন, 
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কী এেন কারণ  মিমে যা আপনামক এব্ং আপনার সহিরমক কাাঁোমচ্ছ? যদ্বে কারণদ্বি 
কাাঁোর েত হয় তমব্ আদ্বেও আপনামের সামথ কাাঁেমব্া, আর তা না হমল আদ্বে কাাঁোর 
োন করমব্া এই কারমণ গয, আপনারা কাাঁেমেন।"  
আল্লাহর নব্ী ব্লমলন, "এদ্বি এই কারমণ গয, ব্ন্দীমের েুদ্বির জনয েুদ্বিপণ গনয়া যা 
গতাোর সহিররা উপস্থাপন কমরদ্বেল। এই  ামের (দ্বতদ্বন তাাঁর কামের এক  ামের 
দ্বেমক দ্বনমেমে করমলন) গিময়ও অদ্বধ্ক দ্বনকি গথমক আোর সােমন উপস্থাদ্বপত হময়মে 
গয, আদ্বে গযন তামেরমক োদ্বস্ত প্রোন কদ্বর।" আল্লাহ নাদ্বজল কমরমে,  
৮:৬৭- ৬৮- "নব্ীর পমক্ষ উদ্বিত নয় ব্ন্দীদ্বে মক দ্বনমজর কামে রাখা, যতক্ষণ না 
গেেেয় প্রিুর রিপাত  িামব্। গতােরা পাদ্বথমব্ সম্পে কােনা কর, অথি আল্লাহ্ িান 
আমখরাত। আর আল্লাহ্ হমচ্ছন পরাক্রেোলী গহকেতওয়ালা| --- এখান গথমক ঐ ব্াকয 
পযমন্ত ("যদ্বে একদ্বি দ্বব্ষয় না হত যা পূব্ম গথমকই আল্লাহ্ দ্বলমখ গরমখমেন) --তাহমল 
গতােরা যা গ্রহণ করে গসজনয দ্বব্রাি আযাব্ এমস গপৌঁোত।" 
তারপমর আল্লাহ লুদ্বণ্ঠত দ্রব্যাদ্বে তামের জনয তব্ধ্ [হালাল] কমর’। [2][3][4] 
>>> এখামন ব্লা হমচ্ছ গয, কুরাইেমের ব্ন্দী কমর ধ্মর দ্বনময় আসা এব্ং েুদ্বিপমণর 
দ্বব্দ্বনেময় তামেরমক গেমড় গেয়া েুহাম্মমের উদ্বিত হয়দ্বন। তাাঁর উদ্বিত দ্বেল তাাঁমেরমক 
হতযা করা (৮:৬৭)। আর তা না করার কারমণ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর 
"আযাব্" অব্ধ্াদ্বরত দ্বেল; দ্বকন্তু গযমহতু "আল্লাহ আম  গথমকই এই  িনা দ্বলমখ 
গরমখমেন" তাই এই অব্ধ্াদ্বরত আযাব্ গথমক তাাঁরা রক্ষা গপময়মেন (৮:৬৮)। আর তার 
পমরর ব্ামকয (৮:৬৯) ব্লা হময়মে, "সুতরাং গতােরা খাও  দ্বনেত দ্বহসামব্ গতােরা গয 
পদ্বরচ্ছন্ন ও হালাল ব্স্তু অজমন কমরে তা গথমক। আর আল্লাহমক েয় করমত থাক। 
দ্বনশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষোেীল, গেমহরব্ান।”   
এোমব্ই েুহাম্মে গজারপূব্মক অপমরর সম্পদ্বি ও োলাোল লুণ্ঠন ( দ্বণেত) ও েুি 
োনুষমক ধ্মর দ্বনময় এমস তাাঁমের পদ্বরব্ামরর কাে গথমক েুদ্বিপণ ব্াব্ে উপাদ্বজমত অমথম 
তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের জীদ্বব্কা দ্বনব্মাহ হালাল করার স্থায়ী ব্যব্স্থা দ্বনদ্বশ্চত কমরন। 



 

 

P
ag

e2
1

5
 

‘আবু্ জাফর আল-তাব্ারী <ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইোক হইমত 
ব্দ্বণমত: 
যখন নাদ্বজল হয় এই আয়াত "'নব্ীর পমক্ষ উদ্বিত নয় ব্ন্দীদ্বে মক দ্বনমজর কামে রাখা-
-", আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "যদ্বে আল্লাহর আরে গথমক  জব্ অব্তীণম হমতা, তমব্ 
একোত্র সা'ে দ্বব্ন েুয়াে োড়া গকহই রক্ষা গপত না, কারণ গস-ই শুধু্ ব্মলদ্বেল, 'গহ 
আল্লাহর নব্ী, গলাকমের জীদ্বব্ত গেমড় গেয়ার গিময় ব্যাপক হতযাকাণ্ডই আোর গব্দ্বে 
দ্বপ্রয়’।" 
ব্ের যুমদ্ধ অংেগ্রহণকারী েুহাদ্বজরমের গোি সংখযা দ্বেল ৮৩, যামেরমক আল্লাহর নব্ী 
তাাঁমের ো  বু্দ্বেময় দ্বেময়দ্বেমলন এব্ং পুরসৃ্কত কমরদ্বেমলন। অংেগ্রহণকারী আল-আউস 
গ ামত্রর [েদ্বেনা-ব্াসী আনসার] গোি গলাকসংখযা দ্বেল ৬১, যামেরমক আল্লাহর নব্ী 
তাাঁমের ো  বু্দ্বেময় দ্বেময়দ্বেমলন এব্ং আল-খাজরাজ [েদ্বেনা-ব্াসী আনসার] গোি 
গলাকসংখযা দ্বেল ১৭০। েুসলোনমের েমধ্য গোি েহীে হময়দ্বেমলন ১৪ জন, েয় জন 
েুহাদ্বজর ও আি জন আনসার।  
আল-ওয়াদ্বকদ্বের েমত েুেদ্বরকমের সংখযা দ্বেল ৯৫০ জন গযাদ্ধা এব্ং তামের অশ্বামরাহী 
ব্াদ্বহনীর গ াড়া দ্বেল ১০০ দ্বি’। [5]   
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Discussions about the lawfulness of taking captives:  
‘When the events of Badr were over, God revealed al-Anfal (Sura 8) 
in its entirely concerning it. 
‘According to Salm b Junadah <Abu Muawiyah <Al-Amash <Amr b 
Murah <Abu Ubayda <Abd Allah:  
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When it was the day of Badr and the captives were brought, the 
Messenger of God asked, “What do you say concerning these 
captives?” 
Abu Bakr replied, “O Messenger of God, they are your people and 
your family. Spare them and give them time. Perhaps God will relent 
against them.” 
Umar said, “O Messenger of God, they have called you a liar and 
driven you out. Bring them forward and cut off their heads.” 
Abdullah b Rawahah said, “O Messenger of God, look for a Wadi with 
a lot of firewood in it, put them in it and set fire to it around them.” 
Al Abbas said to him, “Your own kin have severed the bonds of 
Kinship.” 
The Messenger of God was silent and did not answer them. Then he 
went indoors, and some people said, “He will take Abu Bakr’s 
advice,” some said, “He will take Umar’s advice,” and othe people 
said, “He wil take advice of Abd Allah b Rawahah.” 
When the Messenger of God came out again, ---said,  
“You today are a single household.  Let not one of them escape 
without paying a ransom or losing his head.”   
Abd Allah b Masud said, “Except for ‘Suhayl b Bayda’ for I heard 
him professing Islam.” The messenger of God was silent and I do 
not think that I have ever been more fearful that stones would fall 
on me from Heaven than I was that day; but at last the Messenger 
of God repeated, “Except for Suhayl b Bayda’.”   
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In respect of this matter God revealed,  
“It is not for any Prophet to have captives until he hath made 
slaughter in the land---(8:67)” to the end of the three verses. 
According to Ibn Humayd < Salamah < Muhammad b Ishaq: 
When it was revealed, “It is not for any Prophet to have captives -
-” the Messenger of God said, “If punishment were to descend from 
Heaven none would escape from it but Sa’d Mu’ad, because he said, 
‘O Prophet of God, extensive killing is dearer to me than sparing 
men’s lives.” 
According to Ahmad b Mansur <Asim b Ali <Ikrima b Ammar <Abu 
Zumayl <Abd Allah b Abbas <Umar b al-Khattab: 
On the day of Badr, the two armies meet, and God defeated the 
polytheist.  Seventy of them were killed and sevety were taken 
captives.  On that day the messenger of God consulted Abu Bakr, Ali 
and Umar.   
Abu Bakr said, “O prophet of God, these people are cousins, fellow 
clansmen and nephews.  I think that you should accepet ransoms for 
them so that what we take from them will strengthen us, and 
perhaps God will guide them aright so that they may be assistance 
for us.”   
The messenger of God said, “What do you think, Ibn al-Khattab?”   
I said, “I say no, by God!  I am not of the same opinion as Abu Bakr. 
I think that you should hand so-and-so over to me so that I can cut 
of his head, and that you should hand Hamza’s brother 
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[Muhammad’s own uncle Al-Abbas] over to him so that he can cut 
off his head, and that you should hand over Aqil [Ali’s brother] to 
Ali so that he can cut off his head. Thus God will know that there 
is no leniency in our hearts towards the unbelievers.  These are their 
chiefs, their leaders and their formost men.” 
The messenger of God liked what Abu Bakar said and did not like 
what I [Umar b al-Khattab] said and accpepted ransoms for their 
captives.   
The next day I went to the prophet in the morning.  He eas sitting 
with Abu Bakr and they were weeping.  I said, “O Messenger of God, 
tell me what has made you and your companion wipe? If I find cause 
to weep I will weep with you, and if not I will pretend to weep 
because you are weeping.”   
The Messenger of God said, “It is because of the taking of ransoms 
which has been laid before your companions.  It was laid before me 
that I should punish them more nearly than this tree (and he 
pointed to a nearby tree).”  God revealed,  
8:67-68 - “It is not for any Prophet to have captives until he hath 
made slaughter in the land” - -to the words, “[Had it not been for 
an ordinance of Allah which has gone before] --an awful doom had 
come upon you on account of what ye took.”  
After that God made the booty lawful for them-----”.  [2][3][4]  
According to Abu Jafar al-Tabari from Ibn Humyd from Salama from 
Ibn Ishaq:      
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The total number of Emigrants who were present at Badr and who 
were given a share and a reward from it by the Messenger of God 
was eighty three.  The total number of Al-Aws who were present 
and received a share was sixty one and the total number of al-
Khazraz who were present was one hundred and seventy.  The total 
number of Muslims martyred on that day was fourteen men, six 
from Emmigrants and eight from the Ansars. 
The polytheist, so al-Waqidi asserts, consisted of nine hundred and 
fifty fighters and their cavalry consisted of hundred horses. [5]   
 

>>> িরে উোর ও সহনেীল ধ্েমীয় েৃদ্বষ্টেদ্বের অদ্বধ্কারী েক্কাব্াসী কুরাইেমের 
দ্বপ্রয়জনরা েুহাম্মমের েীক্ষায় েীদ্বক্ষত হময় গসই ধ্মেমর কারমণই তামেরই দ্বনকিাত্মীয়, 
পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, আত্মীয়-স্বজন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ সহ সকল অদ্বব্শ্বাসীমের প্রদ্বত গয কী 
পদ্বরোণ  ৃণা েৃদ্বষ্ট গপাষমণর অদ্বধ্কারী হময়মে, তা কুরাইেরা  ুণাক্ষমরও উপলদ্বব্ধ করমত 
পামরনদ্বন। আর গসই  ৃণার ব্েব্তমী হময় তাাঁমের ধ্েমান্তদ্বরত সন্তানরা দ্বব্না দ্বিধ্ায় 
তাাঁমেরই একান্ত পদ্বরব্ার-পদ্বরজন ও দ্বনকিাত্মীয়মের অোনুদ্বষক নৃেংসতায় গয খুন 
করমত পামর, কুরাইেরা তা কল্পনাও করমত পামরনদ্বন। অদ্বব্শ্বাসীমের প্রদ্বত দ্বব্শ্বাসীমের 
েমনাোব্ ও কাযমকে গকেন হওয়া উদ্বিত, তা েুহাম্মে অতযন্ত স্পষ্ট োষায় ব্হুব্ার 
ব্হুোমব্ গ াষণা কমরমেন।  
েুহাম্মমের োষায় তার আমরা দ্বকেু উোহরণ: 
“কামফরমেরমক ব্নু্ধ ব্াদ্বনও না ‘যদ্বেও’ তারা দ্বপতা, পুত্র, ভ্রাতা অথব্া জ্ঞাদ্বত-গ াষ্ঠী হয়! 
৫৮:২২ - যারা আল্লাহ ও পরকামল দ্বব্শ্বাস কমর, তামেরমক আপদ্বন আল্লাহ ও তাাঁর 
রসূমলর দ্বব্রুদ্ধািরণকারীমের সামথ ব্নু্ধত্ব করমত গেখমব্ন না, যদ্বেও তারা তামের 
দ্বপতা, পুত্র, ভ্রাতা অথব্া জ্ঞাদ্বত-গ াষ্ঠী হয়। তামের অন্তমর আল্লাহ ঈোন দ্বলমখ দ্বেময়মেন 
এব্ং তামেরমক েদ্বিোলী কমরমেন তাাঁর অেৃেয েদ্বি িারা। দ্বতদ্বন তামেরমক জান্নামত 
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োদ্বখল করমব্ন, যার তলমেমে নেী প্রব্াদ্বহত। তারা তথায় দ্বিরকাল থাকমব্। আল্লাহ 
তামের প্রদ্বত সন্তুষ্ট এব্ং তারা আল্লাহর প্রদ্বত সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর েল। গজমন রাখ, 
আল্লাহর েলই সফলকাে হমব্।   
৯:২৩ - গহ ঈোনোর ণ! গতােরা স্বীয় দ্বপতা ও োইমের অদ্বেোব্করূমপ গ্রহণ কমরা 
না, যদ্বে তারা ঈোন অমপক্ষা কুফরমক োলব্ামস। আর গতাোমের যারা তামের 
অদ্বেোব্করূমপ গ্রহণ কমর তারা সীোলং নকারী।              
৯:১১৩ - নব্ী ও েুদ্বেমনর উদ্বিত নয় েুেমরকমের ো মফরাত কােনা কমর, যদ্বেও তারা 
আেীয় গহাক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর গয তারা গোযখী।           
৩১:১৫ - দ্বপতা-োতা যদ্বে গতাোমক আোর সামথ এেন দ্বব্ষয়মক েরীক দ্বস্থর করমত 
পীড়াপীদ্বড় কমর, যার জ্ঞান গতাোর গনই; তমব্ তুদ্বে তামের কথা োনমব্ না এব্ং 
েুদ্বনয়ামত তামের সামথ সদ্ভামব্ সহঅব্স্থান করমব্। গয আোর অদ্বেেুখী হয়, তার পথ 
অনুসরণ করমব্। অতঃপর গতাোমের প্রতযাব্তমন আোরই দ্বেমক এব্ং গতােরা যা 
করমত, আদ্বে গস দ্বব্ষময় গতাোমেরমক জ্ঞাত করমব্া।    
৫:৫৭ - গহ েুদ্বেন ণ, আহমল দ্বকতাব্মের েধ্য গথমক যারা গতাোমের ধ্েমমক উপহাস 
ও গখলা েমন কমর, তামেরমক এব্ং অনযানয কামফরমক ব্নু্ধ রূমপ গ্রহণ কমরা না। 
আল্লাহমক েয় কর, যদ্বে গতােরা ঈোনোর হও। 
৫৮:১৪ - আপদ্বন দ্বক তামের প্রদ্বত লক্ষয কমরনদ্বন, যারা আল্লাহর  যমব্ দ্বনপদ্বতত 
সম্প্রোময়র সামথ ব্নু্ধত্ব কমর? তারা েুসলোনমের েলেুি নয় এব্ং তামেরও েলেূি 
নয়। তারা গজমনশুমন দ্বেথযা দ্বব্ষময় েপথ কমর। 
৬০:১ -  েুদ্বেন ণ, গতােরা আোর ও গতাোমের েত্রুমেরমক ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ কমরা না। 
গতােরা গতা তামের প্রদ্বত ব্নু্ধমত্বর ব্াতমা পাঠাও, অথি তারা গয সতয গতাোমের কামে 
আ েন কমরমে, তা অস্বীকার করমে। --  
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৬০:১৩ - েুদ্বেন ণ, আল্লাহ গয জাদ্বতর প্রদ্বত রুষ্ট, গতােরা তামের সামথ ব্নু্ধত্ব কমরা 
না।  তারা পরকাল সম্পমকম দ্বনরাে হময় গ মে গযেন কব্রস্থ কামফররা দ্বনরাে হময় 
গ মে।    
অনুরূপ ব্াণী: ৩:২৮, ৩:১১৮, ৪:১৩৭-১৪০, ৪:১৪৪, ৫:৫১, ৯:১৬-১৭, ইতযাদ্বে। 
>>> েুহাম্মে তাাঁর েতব্াে প্রিামরর গসই শুরু গথমক (৬১০ খৃষ্টাব্দ) তাাঁমক অদ্বব্শ্বাসকারী 
ও তাাঁর আগ্রাসী েতব্াে প্রিার ও প্রসামর ব্াধ্াোনকারী ব্যদ্বিমের দ্বব্রুমদ্ধ গয কী 
পদ্বরোণ অোনুদ্বষক  ৃণা, হুেদ্বক, োসানী, েীদ্বত প্রেেমন, অসম্মান, গোষামরাপ, তুচ্ছ-
তাদ্বচ্ছলয, পমরাক্ষ ও প্রতযক্ষ হুেদ্বক প্রেেমন কমরমেন, তা েুহাম্মমের ব্যদ্বি-োনস জীব্নী 
গ্রমন্থর পাতায় পাতায় ব্দ্বণমত আমে।  
অদ্বনদ্বশ্চত পরেুখামপক্ষী গব্কার জীব্মনর অদ্বেোপ গথমক পদ্বরত্রামণর আোয় গয সন্ত্রাসী 
নব্যাত্রা (পব্ম ২৮) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা শুরু কমরদ্বেমলন, তারই ধ্ারাব্াদ্বহকতায় 
ব্ের যুদ্ধ জয়ই তাাঁমের “সব্মপ্রথে বৃ্হৎ সফলতা”। নাখলায় ব্াদ্বণজয কামফলা হােলায় 
ন ে-প্রাদ্বপ্তর তুলনায় ব্েমরর ন ে-প্রাদ্বপ্তর পদ্বরোণ অমনক গব্দ্বে। গসখামন োত্র েু'জন 
ব্ন্দীর েুদ্বিপমণর কদ্বড় দ্বেমলদ্বেল (পব্ম-২৯)। আর এখামন ৬৮ জন ব্দ্বন্দর েুদ্বিপমণর 
"দ্বব্োল উপাজমন"-এর সম্ভাব্না! ব্ন্দীমের সব্াইমক হতযা করমল 'ন ে প্রাদ্বপ্ত' আসমব্ 
গকামিমক? ব্দ্বন্দমেরমক হতযা করমল প্রদ্বতদ্বহংসা িদ্বরতাথম হয়, দ্বকন্তু গকামনা "কদ্বড়" 
গেমল না। আবু্ ব্কমরর েত েুহাম্মেও এই সতয অনুধ্াব্ন কমরদ্বেমলন। 
উের ইব্মন খািামব্র দ্বসদ্ধান্ত ["দ্বনমজর োইময়র কল্লা কািা"] এব্ং সা'ে দ্বব্ন েুয়ামের 
দ্বসদ্ধান্ত ["গলাকমের জীদ্বব্ত গেমড় গেয়ার গিময় ব্যাপক হতযাকাণ্ডই আোর গব্দ্বে দ্বপ্রয়"] 
দ্বসদ্ধান্তই গয সদ্বঠক, তা অনুধ্াব্ন কমর অনুমোিনায় েুহাম্মে ও আবু্ ব্কমরর বু্কেরা 
কান্নায় আশ্চযম হওয়ার গকামনা কারণ গনই। দ্বনদ্বশ্চতোমব্ই এই নরাধ্ে কামফরমের 
জব্াই করা েুহাম্মমের (আল্লাহ) পেন্দ। দ্বতদ্বন তাাঁর উোহরণ ও গরমখমেন ইদ্বতহামসর 
পাতায়। এই  িনার োত্র দ্বতন ব্ের পর ৬২৭ সামলর োিম োমস দ্বতদ্বন ও তাাঁর 
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অনুসারীরা, োত্র ৬৮ জন নয়, ৭০০-৯০০ জন কামফরমক ব্ন্দী অব্স্থায় এক দ্বেমন 
একিা একিা কমর 'জব্াই' কমর হতযা কমরদ্বেমলন (পব্ম ১২)। 
দ্বকন্তু ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে (আল্লাহ) তাাঁর এই ইমচ্ছ সম্বরণ করমত ব্াধ্য হময়দ্বেমলন 
পদ্বরদ্বস্থদ্বতর কারমণ। আর গস কারমণই তাাঁর এই অনুমোিনা ও ক্রন্দন!  
(িলমব্) 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

পােিীকা ও তথযসূত্র:  
[1] আবু্ জা'ফর েুহাম্মে দ্বব্ন জারীর আল-তাব্ারী 
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari 
[2] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)], - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৫৪-১৩৫৫ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
[3] সদ্বহ েুসদ্বলে - ব্ই নম্বর ১৯, হাদ্বেস নম্বর ৪৩৬০ 
http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-
Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/1274
1-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4360.html 
“Abu Zumail said that the badith was narrated to him by Ibn 'Abbas 
who said: -----------Then the Messenger of Allah (may peace be upon 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Jarir_al-Tabari
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12741-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4360.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12741-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4360.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12741-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4360.html
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him) said: What is your opinion. Ibn Khattab? He said: Messenger of 
Allah. I do not hold the same opinion as Abu Bakr. I am of the 
opinion that you should hand them over to us so that we may cut 
off their heads. Hand over 'Aqil to 'Ali that he may cut off his head, 
and hand over such and such relative to me that I may but off his 
head.  They are leaders of the disbelievers and veterans among them-
---”. 
[4] তফসীর ইব্মন কাদ্বথর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=1379&Itemid=63#1 
 
[5] Ibid আল তাব্ারী- পৃষ্ঠা ১৩৫৬-১৩৫৯ 
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৩৭: ব্ের যুদ্ধ-৮: লুঠ ও েুদ্বিপমণর আময় জীদ্বব্কাবৃ্দ্বি  
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– েে 

 
 

স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর গনতৃমত্ব ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে অনুসারীরা 
তামেরই একান্ত দ্বনকিাত্মীয়, পদ্বরব্ার ও প্রদ্বতমব্েী ৭০ জন কুরাইেমক নৃেংসোমব্ খুন 
করার পর লােগুমলামক িরে অব্োননা ও অশ্রদ্ধায় ব্ের প্রামন্তর এক গনাংরা শুষ্ক  মতম 
এগক এমক দ্বনমক্ষপ কমরন (পব্ম ৩২-৩৩)। লােগুমলা  মতম দ্বনমক্ষপ করার পর আল্লাহর 
নব্ী কুরাইেমের কাে গথমক প্রাপ্ত লুণ্ঠন সােগ্রী ো াোদ্ব র ব্যব্স্থা কমরন। পাঠকমের 
দ্বনশ্চয়ই েমন আমে গয, েুহাম্মমের গনতৃমত্ব তাাঁর অনুসারীরা ব্ের প্রামন্ত জমড়া 
হময়দ্বেমলন আবু্-সুদ্বফয়ামনর গনতৃমত্ব দ্বসদ্বরয়া গথমক আ েনকারী কুরাইেমের এক 
দ্বব্োল ব্াদ্বণজয ব্হমর অতদ্বকমত হােলা (ডাকাদ্বত) কমর তাাঁমের সেস্ত োলাোল লুণ্ঠন 
এব্ং সম্ভব্ হমল কামফলা আমরাহীমের ব্ন্দী কমর দ্বনময় এমস তাাঁমের আত্মীয় স্বজনমের 
কাে গথমক েুদ্বিপণ আোময়র লােজনক জীদ্বব্কা অজমমনর অদ্বেপ্রাময় (পব্ম-৩০)। ব্ের 
প্রামন্ত গপৌঁোর পূমব্ম েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা জানমতন না গয, তাাঁমের হােলার খব্র 
গপময় আবু্-সুদ্বফয়ান েক্কার কুরাইেমের আহ্বান কমরমেন গযন তারা তাাঁর সাহামযয 
এদ্ব ময় আমস। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ধ্ারণা কমরদ্বেমলন গয, তাাঁরা এই লুণ্ঠন 
কেমদ্বি অদ্বত সহমজই সোধ্া কমর লুন্ঠনকৃত োলাোল দ্বনময় েদ্বেনায় দ্বফমর গযমত 
পারমব্ন। দ্বব্মেষ কমর তাাঁমের এই অদ্বেযামন েুহাদ্বজরমের সামথ আনসাররাও জদ্বড়ত 
থাকায় অনযানয লুণ্ঠন অদ্বেযামনর তুলনায় এ যাত্রায় তাাঁরা দ্বেমলন েমল োরী। তাই এ 
ব্যাপামর তাাঁরা দ্বেমলন গব্ে দ্বনদ্বশ্চত। দ্বকন্তু পদ্বরব্দ্বতমত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত অনুদ্বষ্ঠত হময়দ্বেল 
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েক্কাব্াসী কুরাইেমের সামথ তাাঁমের নৃেংস সং ষম, রিপাত ও জয়লাে। আর এই 
জয়লামের পর কুরাইেমের োলাোল লুণ্ঠন। পদ্বরমেমষ লুণ্ঠনকৃত োলাোল ো াোদ্ব !  
দ্বকন্তু এই লুণ্ঠন-কৃত োলাোল ো াোদ্ব র প্রাক্কামল তাাঁমের েমধ্য ব্াাঁধ্মলা দ্বব্মরাধ্। আর 
এই দ্বব্মরাধ্ েীোংসার জনয েুহাম্মে যথারীদ্বত আপ্তব্াকয (ঐেী ব্াণী) নাদ্বজল করমলন।  
লুমির োল ো াোদ্ব - "তারা আপনার কামে দ্বজমজ্ঞস কমর,  দ্বনেমতর হুকুে---" 
আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনায়  িনাদ্বি দ্বেমলা দ্বনম্নরূপ: 
‘তারপর [লােগুমলা  মতম গফলার পর] আল্লাহর নব্ী আমেে করমলন গয কুরাইেমের 
কযাম্প গথমক যা দ্বকেু সংগ্রহীত হময়মে, তা গযন একদ্বত্রত করা হয়, েুসলোমনরা তামত 
কলমহ দ্বলপ্ত হয়। গয যা সংগ্রহ কমরদ্বেমলন, তাাঁরা গসিা তাাঁর দ্বনমজর ব্মল োদ্বব্ কমরন।  
যারা েত্রুর দ্বব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমর তামেরমক খুন ব্া পরাস্ত কমরদ্বেমলন, তাাঁরা ব্মলন, 
"আেরা যদ্বে তা না করতাে তমব্ গতােরা এগুমলা দ্বনমত পারমত না। আেরা গতাোমের 
কাে গথমক েত্রুমের দ্বব্ভ্রান্ত কমরদ্বেলাে ব্মলই এ গুমলা [গতােরা] দ্বনমত গপমরে।"  
আল্লাহর নব্ী আক্রান্ত হমত পামরন - এই আেংকায় যাাঁরা তাাঁর রক্ষার োদ্বয়মত্ব দ্বেমলন 
তাাঁরা ব্মলন, "আল্লাহর কসে, এই সম্পমে গতাোমের অদ্বধ্কার আোমের অদ্বধ্কামরর 
গিময় গব্দ্বে নয়। আল্লাহর গেয়া সুমযাম  আেরা েত্রু দ্বনধ্ন গিময়দ্বেলাে এব্ং তামেরমক 
পাদ্বলময় গযমত ব্াধ্য কমরদ্বেলাে; [গতাোমের েত] আেরাও গিময়দ্বেলাে অরদ্বক্ষত সম্পে 
হস্ত ত করমত দ্বকন্তু আোমের আেংকা দ্বেল গয, েত্রুরা পুনরায় দ্বফমর এমস আক্রেণ 
করমত পামর। তাই আেরা তাাঁর [েুহাম্মমের] প্রহরায় দ্বেলাে; এই লুমির োমল (Booty) 
গতাোমের অদ্বধ্কার আোমের অদ্বধ্কামরর গিময় গব্দ্বে নয়।" 
ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইোক < আব্ে আল রাহোন দ্বব্ন আল 
হাদ্বরথ এব্ং আোমের অনযানয সেীরা < সুলাইোন দ্বব্ন েুসা আল আসোক < োখুল < 
আবু্ উোো আল ব্াদ্বহদ্বল ব্মলমেন, 
"আদ্বে উব্াো দ্বব্ন আল সাদ্বেত গক ‘আল আনফাল অধ্যায় [সুরা নম্বর ৮]' সম্বমন্ধ 
দ্বজমজ্ঞস করমল দ্বতদ্বন ব্মলমেন গয, ব্ের যুমদ্ধ অংেগ্রহণকারীরা যখন লুমির োল দ্বনময় 
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দ্বব্ব্াে করদ্বেমলন এব্ং তামের েুষ্ট প্রকৃদ্বত প্রেেমন করদ্বেমলন তখন তা নাদ্বজল হময়দ্বেল। 
আল্লাহ তা [লুন্ঠন সােগ্রী] তাাঁমের হাত গথমক দ্বনময় নব্ীমক গেন এব্ং আল্লাহর নব্ী তা 
সেস্ত েুসলোনমের েমধ্য সেোমব্ ো  কমর গেন।" 
৮:১– “তারা আপনার কামে দ্বজমজ্ঞস কমর,  দ্বনেমতর হুকুে। ব্মল দ্বেন,  দ্বণেমতর 
োল হল আল্লাহর এব্ং রসূমলর। অতএব্, গতােরা আল্লাহমক েয় কর এব্ং দ্বনমজমের 
অব্স্থা সংমোধ্ন কমর নাও। আর আল্লাহ এব্ং তাাঁর রসূমলর হুকুে োনয কর, যদ্বে 
ঈোনোর হময় থাক।"’ [1] 
ব্ন্দী স্বজনমের েুদ্বিপমণর োয় এব্ং েৃত স্বজনমের জনয কুরাইেমের দ্বব্লাপ: 
‘ইয়াদ্বহয়া দ্বব্ন আব্ব্াে দ্বব্ন আব্ে আল্লাহ দ্বব্ন আল-জুব্াময়র তার দ্বপতা আব্ব্াে  
গথমক প্রাপ্ত তমথযর দ্বেদ্বিমত আোমক [ইব্মন ইোক] ব্মলমেন গয, কুরাইেরা তাাঁমের 
েৃত স্বজনমের জনয যখন দ্বব্লাপ করদ্বেমলন, তখন ব্মলন:  
"এিা কমরা না। কারণ েুহাম্মে ও তার সহিররা যখন এ [দ্বব্লামপর]  িনা জানমব্, 
তখন তারা আোমের েুরব্স্থায় আনদ্বন্দত হমব্। গতাোমের ব্ন্দী স্বজনমের েুদ্বির 
ব্যাপামর তামের কামে গকান ব্াতমাব্হ না পাদ্বঠময় ব্রং অমপক্ষা কমরা, যামত েুহাম্মে ও 
তার অনুসারীরা অতযদ্বধ্ক েুদ্বিপণ োদ্বব্ না কমর।"  
আল-আসওয়াে দ্বব্ন আল-েুিাদ্বলব্ তাাঁর দ্বতন গেমলমক হাদ্বরময়দ্বেমলন: জাোহ, আদ্বকল 
এব্ং আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন জাোহ। দ্বতদ্বন তামের জনয দ্বব্লাপ করমত িাদ্বচ্ছমলন। [2] 
ব্দ্বন্দ আবু্ আদ্বজজ দ্বব্ন উোময়র দ্বব্ন হাদ্বেমের েুদ্বিপণ: 
আবু্ আদ্বজমজর ো দ্বজমজ্ঞস কমরদ্বেমলন গয, কুরাইে ব্দ্বন্দমের েুি করমত সমব্মাচ্চ কত 
িাকা েুদ্বিপণ গলম মে। যখন তাাঁমক ব্লা হয় গয, তা দ্বেল ৪,০০০ দ্বেরহাে তখন দ্বতদ্বন 
গসই পদ্বরোণ িাকা পদ্বরমোধ্ কমর তামক েুি কমরন। [3] 
>>> পাঠক, এই গসই আবু্ আদ্বজজ দ্বব্ন উোময়র দ্বব্ন হাদ্বেে, দ্বযদ্বন ব্মলদ্বেমলন,   
"একজন আনসার আোমক গব্াঁমধ্ গফলার সেয় আোর োই েুসাব্ আোর পাে দ্বেময় 
যাদ্বচ্ছল। গস [েুসাব্] ব্মল, 'তাাঁমক েি কমর ব্াাঁমধ্া, কারণ তার ো খুব্ই সম্পেোলী 
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েদ্বহলা, সম্ভব্ত গস েুদ্বিপমণর োধ্যমে গতাোর কাে গথমক তামক েুি করামব্।”’[পব্ম 
-৩৫]  
ব্দ্বন্দ আবু্ ওয়াো দ্বব্ন েুব্াময়রা আল-সাহদ্বে 
‘ব্ন্দীমের েমধ্য দ্বেমলন আবু্ ওয়াো দ্বব্ন েুব্াময়রা আল-সাহদ্বে। আল্লাহর নব্ী েন্তব্য 
কমরন গয, েক্কায় তার এক দ্বব্িক্ষণ ও সম্পেোলী গেমল আমে, হয়মতা গস েীঘ্রই তার 
দ্বপতামক েুদ্বি পমণর দ্বব্দ্বনেময় োদ্বড়ময় দ্বনমত আসমব্। 
অতযদ্বধ্ক েুদ্বিপমণর পাল্লায় গযন না পড়মত হয়, গসই কারমণ যখন কুরাইেরা েুদ্বিপণ 
দ্বনময় এদ্ব ময় আসমত দ্বব্লম্ব করার েমনাোব্ গপাষণ কমরদ্বেমলন, তখন আল েুিাদ্বলব্ 
দ্বব্ন আবু্ ওয়াো, আল্লাহর নব্ী যার সম্বমন্ধ ব্লদ্বেমলন, ব্মলন, "গতােরা দ্বঠকই ব্মলে। 
তাড়াহুড়া কমরা না।" তারপর এক রামত দ্বতদ্বন হঠাৎ েদ্বেনা এমস ৪,০০০ দ্বেরহাে 
দ্বব্দ্বনেময় তাাঁর দ্বপতামক েুি কমর দ্বনময় যান।’ [4] 
ব্দ্বন্দ সুহাময়ল দ্বব্ন আের 
‘কুরাইেরা ব্দ্বন্দ স্বজনমের েুি করমত েুদ্বিপণ পাঠায় এব্ং োদ্বলক দ্বব্ন আল েুখসুমের 
হামত ব্দ্বন্দ সুহাময়ল দ্বব্ন আেরমক েুি করমত আমস দ্বেকরাজ দ্বব্ন হাফস দ্বব্ন 
আদ্বখয়াফ। সুহাময়ল দ্বেল গসই গলাক যার দ্বনমির গঠাাঁি গফমি ো  হময় দ্ব ময়দ্বেল।  
েুহাম্মে দ্বব্ন আের দ্বব্ন আতা আোমক [েুহাম্মে ইব্গন ইোক] ব্মলমেন গয, উের 
আল্লাহর নব্ীমক ব্মলন, "আোমক সুহাময়মলর সােমনর েুইদ্বি োাঁত উপমড় গফলার 
অনুেদ্বত দ্বেন; তাহমল তার দ্বজহ্বা গব্দ্বড়ময় পড়মব্ এব্ং গস কখমনাই আপনার দ্বব্রুমদ্ধ 
দ্বকেু ব্লমত পারমব্ না।" দ্বতদ্বন জব্ামব্ ব্মলন, "আদ্বে তামক দ্বব্কলাে করমব্া না, তাহমল 
যদ্বেও আদ্বে নব্ী আল্লাহ আোমক দ্বব্কলাে করমব্।" আদ্বে শুমনদ্বে গয আল্লাহর নব্ী 
উেরমক এই হাদ্বেমস ব্মলন, "সম্ভব্ত গস এেন কাজ করমব্ যামত তুদ্বে দ্বনন্দার দ্বকেু 
পামব্ না।"  
যখন দ্বেকরাজ তার (সুহাময়ল) দ্বব্ষময় কথা ব্মলন এব্ং পদ্বরমেমষ তামের েমতম রাদ্বজ 
হন, তাাঁরা [েুসলোনরা] ব্মলন, "আোমের পাওনা ব্াদ্বক িাকা পদ্বরমোধ্ কমরা।"  
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জব্ামব্ দ্বতদ্বন [দ্বেকরাজ] ব্মলন, "তার পদ্বরব্মতম আোর পাময় েৃঙ্খল পরাও এব্ং তামক 
গেমড় োও গযন গস গতাোমের কামে তার েুদ্বিপমণর িাকা পাঠামত পামর।"  
তাই তাাঁরা সুহাময়ল গক গেমড় গেয় এব্ং তার পদ্বরব্মতম দ্বেকরাজ গক ব্দ্বন্দ কমর।’ [5]   
আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারমব্র গেমল আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান গক ব্দ্বন্দ 
‘[ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ দ্বব্ন আল-ফােল <] েুহাম্মে ইব্মন ইোক < আব্েুল্লাহ 
দ্বব্ন আবু্ ব্কর দ্বব্ন েুহাম্মে দ্বব্ন আের দ্বব্ন হাজে: 
আল্লাহর নব্ীর কামে ব্ন্দী দ্বেমলন আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ (ব্ের যুমদ্ধ 
আলী তামক ব্ন্দী কমরন), যাাঁর দ্বব্ময় হময়দ্বেল উকাব্াহ দ্বব্ন আবু্ েুয়ামতর কনযার সামথ। 
যখন আবু্ সুদ্বফয়ানমক তাাঁর গেমল আেমরর েুদ্বির জনয েুদ্বিপমণর ব্যাপামর দ্বজজ্ঞাসা 
করা হয়,  
দ্বতদ্বন ব্মলন, "আোমক দ্বক খুন ও ব্ন্দীজদ্বনত দ্বিগুণ ক্ষদ্বতর গো াদ্বন্ত গপাহামত হমব্? 
তারা খুন কমরমে [আোর এক গেমল] হানজালামক এব্ং [আমরক গেমল] আেমরর 
েুদ্বির জনয আোমক দ্বেমত হমব্ েুদ্বিপণ? তামক তামের কামেই থাকমত োও। যত 
দ্বেন ইচ্ছা তত দ্বেন তারা তামক ধ্মর রাখুক।"  
যখন দ্বতদ্বন [আের] এেদ্বন োমব্ েদ্বেনায় আল্লাহর নব্ীর কামে ব্ন্দী দ্বেমলন, ব্ানু আের 
দ্বব্ন আউমফর োই সা'ে দ্বব্ন আল নুোন দ্বব্ন আখাল তার কে ব্য়সী স্ত্রীমক সমে দ্বনময় 
েক্কায় তীথমযাত্রী হন। দ্বতদ্বন দ্বেমলন একজন বৃ্দ্ধ েুসলোন, যাাঁর গেড়াগুমলা দ্বেল আল-
নাদ্বকমত (েদ্বেনার দ্বনকিব্তমী একদ্বি স্থান)। অনদ্বেমপ্রত গকান দ্বব্পমের আেংকা না কমর 
দ্বতদ্বন গসখান গথমকই তীথমযাত্রা কমরদ্বেমলন। গযমহতু দ্বতদ্বন তীথমযাত্রায় েক্কায় এমসমেন, 
তাই দ্বতদ্বন কখমনা দ্বিন্তাও কগরনদ্বন গয, েক্কায় তাাঁমক গকউ আিমক রাখমব্। কারণ দ্বতদ্বন 
জামনন গয, কুরাইেরা তীথমযাত্রীর সামথ খুব্ োল ব্যব্হার কমর এব্ং তীথমযাত্রী গকান 
কামজ সাধ্ারণত: নাক  লায় না। দ্বকন্তু আবু্ সুদ্বফয়ান েক্কায় তাাঁর ওপর িড়াও হন 
এব্ং তাাঁর গেমল আেমরর প্রদ্বতমোধ্ গনয়ার জনয তাাঁমক ব্ন্দী কমরন।  
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তখন ব্ানু আের দ্বব্ন আউফ গ ামত্রর গলামকরা আল্লাহর নব্ীর কামে যান ও এই 
 িনাদ্বি [তাাঁমক] অব্দ্বহত করান এব্ং অনুমরাধ্ কমরন গয, দ্বতদ্বন গযন আের দ্বব্ন আবু্ 
সুদ্বফয়ানমক দ্বফদ্বরময় গেন, যামত তামের এই গলাকমক [সা'ে দ্বব্ন আল নুোন] তারা 
আেমরর পদ্বরব্মতম েুি কমর। আল্লাহর নব্ী রাদ্বজ হন। তাই তাাঁরা আেরমক আবু্ 
সুদ্বফয়ামনর কামে গফরত গেন এব্ং আবু্ সুদ্বফয়ান েুদ্বি গেন সা'ে গক।’ [6] 
>>> ব্ের প্রামন্ত (োিম, ৬২৪ সাল) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অনযানয কুরাইেমের 
সামথ পাদ্বনব্দ্বঞ্চত অব্স্থায় প্রিণ্ড দ্বনষু্ঠরতায় হানজালা দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ানমক খুন এব্ং 
আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ানমক ব্ন্দী কমর ইসলাে নােক "রিাি তরব্াদ্বরর ইদ্বতহাস" 
এর সূিনা কমরন। এই রিাি ইদ্বতহামসরই ধ্ারাব্াদ্বহকতায় হানজালা দ্বব্ন আবু্ 
সুদ্বফয়ান ও আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ামনরই োই েুয়াদ্বব্য়া দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান এই  িনার 
দ্বঠক গেিদ্বল্লে ব্ের পর ৬৭০ সামলর োিম োমস দ্বব্ষ প্রময়াম  হতযা কমরন এই 
েুহাম্মমেরই প্রাণদ্বপ্রয় গজযষ্ঠ গেৌদ্বহত্র হাসান দ্বব্ন আলী দ্বব্ন আবু্ তাদ্বলব্মক। এই গসই 
হানজালা দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান ও আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান যার োদ্বতজা ইয়াদ্বজে দ্বব্ন 
েুয়াদ্বব্য়া দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ামনর তসনযরা এই  িনার দ্বঠক সামড় োপ্পান্ন ব্ের পর ৬৮০ 
সামলর অমক্টাব্র োমস প্রিণ্ড দ্বনষু্ঠরতায় পাদ্বনব্দ্বঞ্চত, তৃষ্ণাতম ও দ্বপপাদ্বসত অব্স্থায় 
কারব্ালা প্রান্তমর এমক এমক নৃেংসোমব্ খুন কমরন এই েুহাম্মমেরই আর এক গেৌদ্বহত্র 
হুমসইন দ্বব্ন আলী দ্বব্ন আবু্ তাদ্বলব্ এব্ং তাাঁর পদ্বরব্ার সেসয ও সহযাত্রীমের (পব্ম-
৩২)।  
ব্ের প্রামন্ত স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) গয প্রদ্বতদ্বহংসা ও রিাি 
তরব্াদ্বরর ইদ্বতহামসর সূিনা কমরদ্বেমলন, তার গজর িলমে আজও! েুহাম্মে দ্বব্ন আব্ে-
আল্লাহর আদ্বব্ষৃ্কত ধ্েমদ্বব্শ্বাস (Cult) নােক এই  ৃণা, দ্বহংসা, সন্ত্রাস, দ্বব্মেে ও আদ্বধ্পতয 
দ্বব্স্তামরর েতব্াে প্রিার ও প্রসামরর প্রতযক্ষ ব্লী হময় জীব্ন দ্বেমত হময়মে আনুোদ্বনক 
প্রায় ২৭ গকাদ্বি (২৭০ দ্বেদ্বলয়ন) অদ্বব্শ্বাসী কামফরমক! শুধু্ োরতব্মষমই যার সংখযা নয় 
গকাদ্বি: ৮ গকাদ্বি দ্বহনু্দ ও ১ গকাদ্বি গব্ৌদ্ধ। আদ্বিকায় ১২ গকাদ্বি। দ্বিষ্টান ৬ গকাদ্বি ও 
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কময়ক হাজার ইহুদ্বে। আর েুসলোন? দ্বঠক কত জন েুসলোন এই ইদ্বতহামসর ব্লী 
হময়মেন, তার গকামনা সদ্বঠক সংখযা জানা যায় না। ধ্ারণা করা হয় গয, এই রিাি 
ইদ্বতহামসর ব্লী েুসলোনমের সংখযা অেুসলোনমের গিময় অমনক গব্দ্বে। আজমকর 
পৃদ্বথব্ীর দ্বেমক তাকামল গসই একই েৃেয আেরা গেখমত পাই। েুসলোনমের হামত যত 
অেুসলোন দ্বনধ্ন হয়, তার গিময় অমনক গব্দ্বে েুসলোন দ্বনধ্ন হয় তাাঁমের দ্বনমজমের 
েমধ্যই খুনাখুদ্বন ও দ্বব্ব্ামের কারমণ। [7]   
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

The Division of the booty – “They will ask you about the spoils-” 
‘Then the apostle ordered that everything that had been collected 
in the camp should be brought together, and the Muslims quarreled 
about it.   
Those who had collected it claimed it, and those who had fought 
and pursued the enemy said, “If it had not been for us you would 
not have taken it.  We distracted the enemy from you so that you 
could take what you took.”   
Those who were guarding the messenger of God for fear that enemy 
would attack him said, “By God, you have no better right to it than 
we have. We wanted to kill the enemy when God gave us the 
opportunity and made them turn there backs, and we wanted to 
take property when there was no one to protect it; but we were 
afraid that the enmy might return and attack, so we remained 
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standing before him; you have no better right to booty than we 
have.” 
According to [Ibn Humayd < Salamah <] Muhammad b Ishaq < Abd 
al-rahman b al-Harith and other companioins of ours < Sulayman b 
Musa al-Ashdaq from <Makhul < from Abu Umama al-Bahili said, “I 
asked Ubada b al-Samit about the chapter of al-Anfal and he said 
that it came down concerning those who took part in the battle of 
Badr when they quarreled about the booty and showed their evil 
nature.  God took it out of their hands and gave it to the apostle, 
and he divided it equally among the Muslims.’” -- 
Q: 8:1-- “They will ask you about the spoils, say, the spoils belong 
to God and the apostle, so fear God and be at peace with one another 
and obey God and His apostle if you are believers.” [1] 
Liability of Ransom of Captives and bewailing dead relatives of 
Quraysh: 
‘Yahya bin Abbad b Abd Allah b Al-Zubayr from his father Abbad 
told me [Ibn Ishaq] that Quraysh bewailed their dead.  Then they 
said, “Do not do this, for the news will reach Muhammad and his 
companions and they will rejoice over your misfortune; and do not 
send messengers about your captives but hold back so that 
Muhammad and his companions may not demand excessive 
ransoms.”   
Al-Aswad b al-Muttalib had lost three of his sons: Zama’a, Aqil and 
Al-Harith b Zama’a and he wanted to bewail them.’ [2] 
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Abu Wada’a b Dubayra al-Sahmi  
‘Among the prisoners was Abu Wada’s b Dubayra al-Sahmit. The 
apostle remarked that in Mecca he had a son who was a shrewed 
and rich merchant and that he would soon come to redeem his 
father. When Quraysh counseled delay in redeeming the prisoners 
so that the ransom should not be extortionate al-Muttalib b Abu 
Wada’a, the man the apostle meant, said, “You are right, don’t be in 
a hurry.”  And he slipped away at night and came to Medina and 
recovered his father for 4,000 dirhams and took him away.’ [4] 
Suhayl b Amr  
‘Then Quraysh sent to redeem the prisoners and Mikraz b Hafs b al-
Akhhyaf came about Suhayl b Amr who had been captured by Malik 
b al-Dukhshum.  Suhayl was a man whose lower lip was split.   
 
Muhammad b Amr b Ata told me [Ibn Ishaq] that Umar said to the 
apostle, “Let me pull out Suhayl’s two front teeth; his tongue will 
stick out and he will never be able to speak against you again.” He 
answered, “I will not mutilate him, otherwise God would mutilate 
me though I am a prophet.” I have heard that the messenger of God 
said to Umar in this hadith, “Perhaps he will play a role which you 
will not find blameworthy.”  
When Mikraz had spoken about him and finally agreed on terms 
with them, they said, “Give us what is due to us.”   
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He replied, “Fetter my foot instead of his and let him go, so that he 
can send you his ransom.”   
So they let Suhayl go and imprisoned Mikraz in his place. [5] 
Amr b Abu Sufyan b Harb  
‘According to Ibn Humayd from Salamah b al-Fadl from Muhammad 
bin Ishaq from Abdullah b Abu Bakr b Muhammad b Amr b Hazm: 
Amr b Abu Sufyan b harb, who was married to the daughter of 
Uqbah b Abu Muyat, was a prisoner in the apostles hands from Badr 
(Ali had captured him).  When Abu Sufyan was asked to ransom his 
son Amr he said, “Am I to suffer the double loss of my blood and 
my money? They have killed Hanzala and am I to ransom 
Amr?  Leave him with them.  They can keep him as long as they 
like!” 
  While he was thus held prisoner in Medina with the apostle Sa’d 
b al-Numan b Akhal, the brother of B Amr b Auf, from the subclan 
of B Muawwiya, went forth on pilgrimage accompanied by his young 
wife.  He was an old man and a Muslim who had sheep in al-Naqi 
(a place near Medina).   
He left that place on pilgrimage without fear of any untoward 
events, never thinking that he would be detained in Mecca, as he 
came as a pilgrim, for he knew that Quraysh did not usually interfere 
with pilgrim, but treat them well. But Abu Sufyan fell upon him in 
Mecca and imprisoned him in retaliation for his son Amr.  
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– Then Banu Amr b Auf went to the apostle and told him the news 
and asked him to give them Amr b Abu Sufyan so that they could 
let him go in exchange for their man and the apostle did so. So they 
sent him to Abu Sufyan and he released Sa’d. [6]    
 

দ্বব্না েুদ্বিপমণই গয ব্দ্বন্দমের গক গেমড় গেয়া হময়দ্বেল: 
পাাঁিজন ব্ন্দীমক দ্বব্না েুদ্বিপমণই গেমড় গেয়া হময়দ্বেল। েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা: 
'যা আোমক [ইব্মন ইোক] জানামনা হময়মে, ব্ন্দীমের েমধ্য যামেরমক দ্বব্না েুদ্বিপমণ 
গেমড় গেয়া হময়দ্বেল তারা হমলন: 
১) েুহাম্মমের দ্বনজ জাোতা আবু্ আল-আস ইব্মন আল রাদ্বব্ব  
েুহাম্মে তাাঁমক েুি কমরদ্বেমলন দ্বনজ কনযা জয়নামব্র কাে গথমক েুদ্বি পণ পাওয়ার 
পর। [পরব্তমীমত গসই েুদ্বি পমণর িাকা আব্ার জয়নামব্র কামে গফরত পাঠামনা হয়- 
দ্বব্স্তাদ্বরত পরব্তমী পমব্ম।] 
২) 'গসয়দ্বফ দ্বব্ন আবু্ দ্বরফা দ্বব্ন আদ্বব্ে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উের দ্বব্ন োখযুে  
ব্ন্দীকারীরা তামক ধ্মর রামখন। তাাঁর েুদ্বিপমণর জনয যখন গকউই এদ্ব ময় আমসন না, 
তখন তারা তামক এই েমতম েুদ্বি গেন গয, দ্বতদ্বন দ্বফমর দ্ব ময় তাাঁর েুদ্বিপমণর িাকা 
পাদ্বঠময় গেমব্ন। দ্বকন্তু তামেরমক গেয়া গস ওয়াো দ্বতদ্বন রক্ষা কমরনদ্বন'। 
৩) 'আবু্ আজযা আের দ্বব্ন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উসোন দ্বব্ন উহাময়ব্ দ্বব্ন হুোফা দ্বব্ন 
যুোহ  
দ্বতদ্বন দ্বেমলন  রীব্, কনযামের দ্বনময় তাাঁর পদ্বরব্ার। দ্বতদ্বন আল্লাহর নব্ীমক ব্মলন, 
"আপদ্বন জামনন গয, আোর কামে গকামনা িাকা-পয়সা গনই, আোমক দ্বব্না েুদ্বিপমণই 
গেমড় দ্বেন যামত আদ্বে আোর বৃ্হৎ পদ্বরব্ামরর প্রময়াজমন আদ্বস।" আল্লাহর নব্ী তাাঁমক 
দ্বব্না েুদ্বিপমণই গেমড় গেন এই েমতম গয, দ্বতদ্বন আর গকামনাদ্বেন তাাঁর দ্বব্রুমদ্ধ যুদ্ধ 
করমব্ন না”।'   
৪) 'আল-েুিাদ্বলব্ দ্বব্ন হানতাব্ দ্বব্ন আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন ওব্াময়ো দ্বব্ন উের দ্বব্ন োখযুে 
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দ্বতদ্বন ব্ন্দী হময়দ্বেমলন ব্ানু আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন আল-খাজরাযমের হামত। তারা তাাঁমক 
অমনকদ্বেন ধ্মর রাখার পর েুি করমল দ্বতদ্বন তাাঁর পদ্বরব্ামরর কামে দ্বফমর যান।’ [8] 
৫) আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ান 
েুহাম্মে যামক দ্বব্না েুদ্বিপমণ গেমড় দ্বেমত ব্াধ্য হময়দ্বেমলন। 
>>> ব্ের অদ্বেযামন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আবু্-সুদ্বফয়ামনর ব্াদ্বণজয-সােগ্রী লুণ্ঠমন 
দ্বব্ফলকাে হমলও িরে নৃেংসতায় দ্বনমজমেরই একান্ত দ্বপ্রয়জন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-
প্রদ্বতমব্েী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের হতযা ও ব্ন্দী কমর তাাঁমের োলাোল লুণ্ঠন ও ব্ন্দীমের 
েুদ্বিপমণর অমথম আরও অদ্বধ্ক েুনাফার অদ্বধ্কারী হময়দ্বেমলন। েদ্বেনায় গস্বচ্ছা 
দ্বনব্মাসমনর (দ্বহজরত) োত্র সাত োস পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গয-সন্ত্রাসী 
নব্যাত্রার সূিনা (োিম, ৬২৩ সাল) কমরদ্বেমলন, তারই ধ্ারাব্াদ্বহকতার প্রথে িরে নৃেংস 
ব্দ্বহঃপ্রকাে  মিদ্বেল ব্ের নােক স্থামন। ৭০ জন ধৃ্ত ব্ন্দীমের েমধ্য তাাঁরা েুইজন গক 
পদ্বথেমধ্য খুন ও পাাঁি জনমক দ্বব্না েুদ্বিপমণ েুদ্বি দ্বেময়দ্বেমলন।  
ব্াদ্বক ৬৩ জন ব্ন্দীর প্রমতযমকর েুদ্বিপণ ব্াব্ে ব্ন্দীর দ্বপ্রয়জনমের কাে গথমক েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীরা সমব্বমাচ্চ ৪০০০ গেরহাে আোয় কমরন। ৬২৩ সামল ৪,০০০ 
গেরহামের সেতুলয েূলয ব্তমোমন কত তা আোর জানা নাই। তমব্ এিুকু দ্বনদ্বিমধ্ায় ব্লা 
যায় অল্প সেময় দ্বব্না পুাঁদ্বজমত এত অদ্বধ্ক েুনাফা অনয গকান গপোয় উপাজমন প্রায় 
অসম্ভব্। শুধু্ পাদ্বথমব্ জীদ্বব্কায় নয়, সামথ আমে ধৃ্ত নারী ব্ন্দীমের সামথ গযৌনসং মের 
অপার আনন্দ-সুখ।  
েুহাম্মেমক নব্ী দ্বহসামব্ অস্বীকারকারী, তাাঁর সোমলািনাকারী ও দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের ওপর 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা দ্বব্দ্বেন্ন অজুহামত আগ্রাসী তৎপরতার িালান। আদ্বধ্পতয 
দ্বব্স্তার ও জীদ্বব্কা উপাজমমনর এই গপোয় ক্রোেময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা সন্ত্রাস 
ও নৃেংসতার নতুন নতুন কায়োয় অদ্বেজ্ঞ হওয়ার পর শুধু্ সফলতা আর সফলতা। 
েদ্বেনায় তাাঁমের এই আগ্রাসী তৎপরতার সব্মপ্রথে ব্দ্বল হময়দ্বেমলন, গসই অদ্বব্শ্বাসীরা 
যারা েুহাম্মে ও তাাঁর েক্কাব্াসী অনুসারীমের দ্বহজরত পরব্তমীকামল সাহাযয কমরদ্বেমলন 
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প্রতযক্ষ দ্বকংব্া পমরাক্ষোমব্। কারা গসই হতো য তার দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা পরব্তমীমত 
করা হমব্। 
(িলমব্) 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

পােিীকা ও তথযসূত্র:  
 

[1] a) “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩০৭-৩০৮ ও ৩২১ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
b) “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)], - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৩৩-১৩৩৪ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 

[2] Ibid ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৩১১ 
[3] Ibid ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৭৪০ 
[4][5][6] Ibid ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৩১১-৩১৩; আল তাব্ারী পৃষ্ঠা ১৩৪৪-১৩৪৬ 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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[7] ইসলাে নােক  ৃণা, দ্বহংসা, দ্বব্মেে ও রাজননদ্বতক েতব্াে প্রিার ও প্রসামরর ব্লী  
HYPERLINK "http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-
www.cgi/http:/www.politicalislam.com/blog/tears-of-
jihad/"http://www.politicalislam.com/blog/tears-of-jihad/ 
[8] Ibid ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ৩১৭-৩১৮ 
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৩৮: ব্ের যুদ্ধ-৯: দ্বনকিাত্মীয়রাও রক্ষা পায়দ্বন!  
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– এ ার 

 
 
ইদ্বতহাস সাক্ষয গেয়, স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েক্কার নব্ী-জীব্মন 
সুেী ম ১২-১৩ ব্ের (৬১০-৬২২ সাল) ব্হু গিষ্টার পরও ১২০-১৩০ জমনর গব্দ্বে 
গলাকমক তাাঁর েতব্ামে েীদ্বক্ষত করমত পামরনদ্বন। অল্প দ্বকেু ব্যদ্বতক্রে োড়া এমের প্রায় 
সকমলই দ্বেমলন দ্বব্েযা-বু্দ্বদ্ধ, জ্ঞান- দ্বরো, সহায়-সম্বল ও সাোদ্বজক পেেযমাোয় সোমজর 
দ্বনম্নমশ্রণীেুি। তাাঁর দ্বনজ পদ্বরব্ার হামেেী ব্ংমের একোত্র সেব্য়সী িািা হােজা ইব্মন 
আব্ে আল-েুিাদ্বলব্ োড়া আর গকামনা "প্রাপ্তব্য়স্ক" ব্যদ্বিই তাাঁমক নব্ী দ্বহসামব্ স্বীকার 
কমর তাাঁর েতব্ামে েীক্ষা লাে (ইসলাে গ্রহণ) কমরনদ্বন। আর হামেেী ব্ংমের এই 
একোত্র প্রাপ্তব্য়স্ক ব্যদ্বি হােজার ইসলাে গ্রহণও দ্বেল আমব্ প্রব্ণ গজমের ব্মে, 
েুহাম্মমের েতব্ামে আকৃষ্ট হময় নয় (দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত 
তমত্ব)। ইসলাে গ্রহণকামল আলী ইব্মন আবু্ তাদ্বলব্ শুধু্ গয েুহাম্মমের ওপর 
সমূ্পণমরূমপ দ্বনেমরেীল দ্বেমলন তাইই নয়, দ্বতদ্বন দ্বেমলন অপ্রাপ্তব্য়স্ক। োত্র নয় দ্বকংব্া 
েে ব্ের ব্ময়সী ব্ালক।  
দ্বপতৃ-োতৃহীন েুহাম্মে দ্বেমলন িািা আবু্ তাদ্বলমব্র দ্বব্মেষ গেহধ্নয। ধ্নাঢয সেৃদ্বদ্ধোলী 
খাদ্বেজা দ্বব্নমত খুয়াদ্বলেমক দ্বব্ময় করার পূব্ম পযমন্ত দ্বতদ্বন দ্বেমলন িািা আবু্ তাদ্বলব্ দ্বব্ন 
আব্ে আল-েুিাদ্বলমব্র পদ্বরব্ামরর ওপর দ্বনেমরেীল। এই দ্বব্ময়র সেয় েুহাম্মে দ্বেমলন 
২৫ ব্ের ব্ময়সী যুব্ক আর খাদ্বেজা দ্বেমলন ৪০ ব্ের ব্ময়সী গপ্রৌঢ়া। দ্বব্দ্বেষ্ট দ্বব্েুষী 
অদ্বেজাত ধ্নী ব্যব্সায়ী খাদ্বেজা দ্বব্নমত খুয়াদ্বলে দ্বব্ন আসাে দ্বব্ন আব্ে উজ্জাহমক 
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দ্বব্ময় কমর েুহাম্মে তাাঁর িািা আবু্ তাদ্বলমব্র পদ্বরব্ার গথমক খাদ্বেজার পদ্বরব্ামর আশ্রয় 
গনন। দ্বতদ্বন দ্বেমলন খাদ্বেজা পদ্বরব্ামরর  র-জাোই। [1]   
আবু্ তাদ্বলমব্র বৃ্হৎ সংসামর দ্বেল অস্বচ্ছলতা। ধ্নাঢয খাদ্বেজামক দ্বব্ময় কমর স্ত্রী খাদ্বেজার 
সম্পমে েুহাম্মে তখন গব্ে সচ্ছল। গসই অব্স্থায় আবু্ তাদ্বলমব্র অসচ্ছল পদ্বরব্ারমক 
সাহামযযর জনয এদ্ব ময় আমসন োদ্বতজা েুহাম্মে এব্ং োই আল-আব্বাস দ্বব্ন আব্ে-
আল েুিাদ্বলব্। আবু্ তাদ্বলমব্র েুই পুত্র আলী ইব্মন আবু্ তাদ্বলমব্র েরণমপাষমণর 
োদ্বয়ত্ব গনন োদ্বতজা েুহাম্মে এব্ং জাফর দ্বব্ন আবু্ তাদ্বলমব্র েরণমপাষমণর োদ্বয়ত্ব 
গনন োই আল-আব্বাস। েুহাম্মে তাাঁর িািাত োই আলীমক এব্ং আল-আব্বাস তাাঁর 
োদ্বতজা জাফরমক তাাঁমের দ্বনজ দ্বনজ পদ্বরব্ামর দ্বনময় আমসন। [2]  
এই জাফরও গোি গব্লায় ইসলাে গ্রহণ কমরদ্বেমলন এব্ং েুহাম্মমের আমেমে অনযানয 
অনুসারীমের সামথ স্ত্রী আসো দ্বব্নমত উোয়ামক সমে দ্বনময় আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় (ব্তমোন 
ইদ্বথওদ্বপয়া) দ্বহজরত কমরদ্বেমলন। আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় তাাঁর এক পুত্রসন্তান জেলাে কমর, 
নাে রামখন আব্েুল্লাহ। েুহাম্মমের আরও দ্বকেু অনুসারীর সামথ জাফর গসখামনই 
অব্স্থান কমরন। েদ্বেনায় দ্বহজরমতর পর েুহাম্মে তাাঁমেরমক দ্বফদ্বরময় আনার জনয আের 
দ্বব্ন উোইয়া আল-োেদ্বরমক আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ার রাজার কামে পাঠান। পদ্বরমেমষ, হুোইদ্বব্য়া 
সদ্বন্ধ িুদ্বির পর দ্বতদ্বন ও তাাঁর পদ্বরব্ার অব্দ্বেষ্ট অনযনয আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় দ্বহজরতকারী 
েুহাম্মে অনুসারীমের সামথ েু'দ্বি গনৌকামযাম  দ্বফমর এমস েুহাম্মে ও তাাঁর েদ্বেনায় 
অব্স্থানকালীন অনুসারীমের সামথ খাইব্ামর দ্বেদ্বলত হন। দ্বতদ্বন দ্বেমলন দ্বসদ্বরয়ায় েু'তা 
যুমদ্ধর গনতৃমত্ব এব্ং এই যুমদ্ধই দ্বতদ্বন দ্বনহত হন। [3] 
েুহাম্মমের পদ্বরব্ামরর গয-ব্যদ্বিদ্বি প্রতযক্ষোমব্ তাাঁর নব্ী জীব্মনর কেমকামণ্ডর সদ্বক্রয় 
দ্বব্মরাদ্বধ্তা কমরদ্বেমলন, দ্বতদ্বন দ্বেমলন তাাঁর দ্বনমজরই িািা আবু্ লাহাব্। এই গসই আবু্ 
লাহাব্ যামক প্রকােয দ্বেব্ামলামক উপদ্বস্থত অনযানয কুরাইেমের সােমন েুহাম্মে অদ্বেোপ 
ব্ষমণ কমরদ্বেমলন (পব্ম-১২)। এই আবু্ লাহামব্র নাে জামনন না, এেন ইসলােদ্বব্শ্বাসী 
জ মত দ্বব্রল। দ্বকন্তু গয-ইদ্বতহাসদ্বি অদ্বধ্কাংে ইসলাে দ্বব্শ্বাসীই জামনন না, তা হমলা 
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শুধু্ আবু্ লাহাব্ই নয়, েুহাম্মে পদ্বরব্ামরর অমনক সেসয ব্ের যুমদ্ধ কুরাইেমের সমে 
একাত্ম হময় তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের দ্বব্রুমদ্ধ প্রতযক্ষ যুমদ্ধ অংে দ্বনময়দ্বেমলন। অনযানয 
কুরাইেমের েত তাাঁর পদ্বরব্ামরর দ্বকেু সেসয ব্দ্বন্দত্ব ব্রণও কমরদ্বেমলন।  
েুহাম্মমের গয  দ্বনষ্ঠ পদ্বরব্ার সেসযরা ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর সহকারীমের হামত 
ব্ন্দী হময়দ্বেমলন, তাাঁরা হমলন: 
১) আল-আব্বাস ইব্মন আবু্দল েুিাদ্বলব্ - েুহাম্মমের দ্বনমজর িািা 
২) আদ্বকল ইব্মন আবু্ তাদ্বলব্ - িািামতা োই, আলীর আমরক োই 
৩) নওফল ইব্মন আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন আবু্দল েুিাদ্বলব্ - আমরক িািামতা োই 
৪) আবু্ আল-আস ইব্মন আল রাদ্বব্ব - েুহাম্মমের দ্বনমজর জাোই, গেময় জয়নামব্র 
স্বােী 
আমরক িািামতা োই তাদ্বলব্ দ্বব্ন আবু্ তাদ্বলব্ (আবু্ তাদ্বলমব্র ব্ড় গেমল, আলীর ব্ড় 
োই) ব্ের যুমদ্ধ অংে গনয়ার জনয কুরাইেমের সমে েক্কা গথমক রওনা হময়দ্বেমলন। 
দ্বকন্তু পদ্বথেমধ্য যাত্রা পদ্বরব্তমন কমর দ্বতদ্বন দ্বনরুমেে হন (পব্ম-৩০)। [4]  
েুহাম্মমের দ্বনজ পদ্বরব্ামরর এই ব্ন্দী সেসযরাও তাাঁর নৃেংসতার হাত গথমক গরহাই 
পানদ্বন। েুহাম্মে তাাঁমের পদ্বরব্ামরর কাে গথমকও যথারীদ্বত েুদ্বিপণ আোয় কমরন। 
েুদ্বিপমণর দ্বব্দ্বনেময় তাাঁরা দ্বনমজমের েুি কমরন। েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ 
সাল) ও আল তাব্ারীর (৮৩৯ -৯২৩ সাল) ব্ণমনা:  
আল আব্বাস, আদ্বকল, নওফল এব্ং ওতব্া দ্বব্ন আেমরর ব্দ্বন্দত্ব ও েুদ্বিপণ:   
'(ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ <) েুহাম্মে ইব্মন ইোক < আল কালদ্বব্ < আবু্ সাদ্বলহ < 
ইব্মন আব্বাস হইমত ব্দ্বণমত: 
আল্লাহর নব্ী আল আব্বাস দ্বব্ন আব্ে আল-েুিাদ্বলব্ গক (ব্দ্বন্দ কমর) তাাঁর সামথ 
েদ্বেনায় দ্বনময় আমসন এব্ং তামক ব্মলন, "আল আব্বাস, গতাোমক গতাোর ও গতাোর 
েুই োদ্বতজা আদ্বকল দ্বব্ন আবু্ তাদ্বলব্ ও নওফল দ্বব্ন আল-হাদ্বরমথর েুদ্বিপণ এব্ং 
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গতাোর দ্বেত্র ওতব্া দ্বব্ন আের দ্বব্ন জাহোমের েুদ্বিপণ অব্েযই পদ্বরমোধ্ করমত 
হমব্; কারণ তুদ্বে সম্পেোলী।"   
গস (আল-আব্বাস) ব্মল, "আদ্বে েুসলোন দ্বেলাে, দ্বকন্তু তারা আোমক আোর ইচ্ছার 
দ্বব্রুমদ্ধ (যুদ্ধ করমত) ব্াধ্য কমরমে।"   
দ্বতদ্বন (েুহাম্মে) ব্মলন, "আল্লাহই গতাোর ইসলাে সম্বমন্ধ োল জামন। তুদ্বে যা ব্লমো, 
তা যদ্বে সতয হয়, তমব্ গস জনয আল্লাহ গতাোমক পুরসৃ্কত করমব্। দ্বকন্তু যাব্তীয় ব্াদ্বহযক 
েৃদ্বষ্টমকাণ গথমক তুদ্বে আোমের দ্বব্রুমদ্ধ। সুতরাং গতাোমের েুদ্বিপমণর িাকা পদ্বরমোধ্ 
কমরা।"  
ব্ের যুমদ্ধর পর আল্লাহর নব্ী তার কাে গথমক ২০ আউে (উদ্বকয়াহ) গসানা হস্ত ত 
কমরদ্বেমলন। আল আব্বাস ব্মল, "গহ নব্ী, গসই সম্পমের দ্বব্দ্বনেময় আপদ্বন আোমের 
েুদ্বি দ্বেন।"  
দ্বতদ্বন (েুহাম্মে) ব্মলন, "না, গসিা ঐ সম্পে যা গতাোর কাে গথমক আল্লাহ আোমের 
দ্বেময়মে।"  
তখন আল আব্বাস ব্মল, "আোর গকামনা িাকা-পয়সা গনই।"  
"তুদ্বে েক্কা গথমক আসার সেয় গয িাকা-পয়সা উমম্ম আল-ফাজল দ্বব্নমত আল-হাদ্বরমথর 
কামে  দ্বচ্ছত গরমখে, গসগুমলা গকাথায়? গতাোরা েু'জন গসখামন একাই দ্বেমল, যখন 
তুদ্বে তামক ব্মলদ্বেমল, 'যদ্বে আদ্বে খুন হই, তমব্ এই পদ্বরোণ আল-ফজমলর জমনয, এই 
পদ্বরোণ আব্েুল্লাহর জমনয, এই পদ্বরোণ কুলসুমের জনয এব্ং এই পদ্বরোণ 
ওব্াময়েুল্লাহর জমনয?"  
গস (আল-আব্বাস) ব্মল, "তার েপথ, গয গতাোমক সতয সহ পাদ্বঠময়মে। এই  িনা 
গস এব্ং আদ্বে োড়া আর গকউ জামন না। এখন আদ্বে জাদ্বন গয, তুদ্বে আল্লাহর নব্ী।"  
তাই েুদ্বিপণ পদ্বরমোধ্ কমর আল-আব্বাস দ্বনমজমক এব্ং তার েুই োদ্বতজা ও দ্বেত্রমক 
েুি কমর।’ [5] 
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>>> কুরান সাক্ষী, েুহাম্মে তাাঁর সুেী ম নব্ী-জীব্মন কুরাইেমের ব্ারংব্ার আহ্বান সমত্ত্বও 
তাাঁর নবু্য়মতর সতযতার প্রোণ "একদ্বি গোমজজা"-ও হাদ্বজর করমত পামরনদ্বন। তা 
সমত্ত্বও েুহাম্মমের েৃতুযর পর তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের দ্বলদ্বখত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রন্থ 
(দ্বসরাত), হাদ্বেস-গ্রন্থ,  প্রব্ন্ধ,  ল্প, কদ্বব্তায় এব্ং ব্িৃতা, দ্বব্বৃ্দ্বত, হােে ও নাত, জারী-
সারী-েুদ্বেমেী  ান,  ীত,  জল ইতযাদ্বেমত ওপমর ব্দ্বণমত গোমজজার অনুরূপ অথব্া এর 
গিময়ও আরও আশ্চযম কল্পকাদ্বহনীর অব্তারণা কমরমেন। ইসলামের প্রাথদ্বেক সংজ্ঞা 
(েুহাম্মে+আল্লাহর প্রদ্বত দ্বব্শ্বাস) অনুযায়ী গকামনা ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরই েুহাম্মমের গকামনা 
ব্াণী ব্া কমেমর সাোনযতে সোমলািনা করারও সুমযা  গনই! অতযন্ত কমঠার হুাঁদ্বেয়াদ্বরর 
োধ্যমে েুহাম্মে তাাঁমের গসই পথ দ্বিরকামলর জনয রুদ্ধ কমর দ্বেময়মেন (পব্ম ১০)। 
একই সামথ েুহাম্মে োব্ী কমরমেন গয, সৃদ্বষ্টকতমা “আল্লাহ স্বয়ং" তাাঁর প্রেংসা কমরন 
(পব্ম ১৯)!  
পৃদ্বথব্ীর সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর জনয েুহাম্মে গয একদ্বি পথ গখালা গরমখমেন, তা 
হমলা “সব্মাব্স্থায় ‘তাাঁর’ েূয়সী প্রেংসা করা ও 'তাাঁর' সেস্ত ব্াণী ও কমেমর তব্ধ্তা 
প্রোন করা"।  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত েুহাম্মে অনুসারীরা দ্বনরলস োমব্ দ্বব্দ্বেন্ন 
কসরমতর োধ্যমে তা অতযন্ত সুিারুরূমপ পালন কমর িমলমেন এব্ং িলমব্ন। তাাঁমের 
সােমন "দ্বিতীয় গকান পথ” গখালা গনই। যার ফলশ্রুদ্বতমত েুহাম্মমের েৃতুযর (৬৩২ 
সাল) পর অদ্বতব্াদ্বহত সেময়র সামথ পাল্লা দ্বেময় এ সব্ কল্পকাদ্বহনীর সংখযা ও তব্দ্বিত্রয 
দ্রুত  দ্বতমত ব্াড়মত থামক। যার পদ্বরণদ্বতমত আেরা গেখমত পাই: 
ক) "কুরান":  
েুহাম্মমের েৃতুযর প্রায় ১৯ ব্ের পমর সংকদ্বলত ইসলামের সব্মিময় দ্বনেমরমযা য েদ্বলল 
কুরামন ব্দ্বণমত েুহাম্মমের গোমজজার পদ্বরোণ "েূনয, েূনয"। কুরাইেরা েুহাম্মমের কামে 
তাাঁর নবু্য়মতর প্রোণস্বরূপ তাাঁরই োব্ীকৃত পূব্মব্তমী নব্ীমের অনুরূপ প্রোণ ব্হুব্ার 
ব্হুোমব্ হাদ্বজর করার অনুমরাধ্ কমরমেন; িযামলে েুমড়মেন! তাাঁমের গসই অনুমরাধ্ ও 
িযামলমের জব্ামব্ েুহাম্মে তাাঁমের সমে যমথচ্ছ অপ্রাসদ্বেক ব্াকয দ্বব্দ্বনেয় কমরমেন; 
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হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত-প্রেেমন ও তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয কমরমেন। দ্বকন্তু গকামনা প্রোণ (গোমজজা) 
হাদ্বজর করমত পমরনদ্বন (দ্বব্স্তাদ্বরত পব্ম ২৩-২৫)। 
খ) “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”: 
েুহাম্মমের েৃতুযর প্রায় ১১০ ব্ের পর েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর দ্বলখা েুহাম্মমের 
“সব্মপ্রথে পূণমাে জীব্নীগ্রমন্থ” েুহাম্মমের গোমজজার পদ্বরোণ যৎসাোনয, অমপক্ষাকৃত 
কে দ্বব্দ্বিত্র ও কে উদ্ভি। 
 ) "দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র":  
েুহাম্মমের েৃতুযর প্রায় ১৮৫ ব্ের পর েুহাম্মে ইব্মন সা'গের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) গলখা 
েুহাম্মমের এই জীব্নীগ্রমন্থ েুহাম্মমের গোমজজার পদ্বরোণ প্রিুর, দ্বব্দ্বিত্র ও উদ্ভি। 
 ) হাদ্বেস সংকলন কাল:   
েুহাম্মমের েৃতুযর ২০০ ব্েমররও অদ্বধ্ক পমর দ্বব্দ্বেন্ন হাদ্বেস সংকলকমের গলখা 
হাদ্বেসগ্রমন্থ েুহাম্মমের গোমজজার পদ্বরোণ অসংখয, আরও গব্দ্বে দ্বব্দ্বিত্র ও উদ্ভি। 
ঙ) ব্তমোন কাল:  
েুহাম্মমের েৃতুযর ১৪০০ ব্ের পর প্রায় সেস্ত ইসলাে দ্বব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন 
গয, আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) দ্বেমলন “অেূতপূব্ম অমলৌদ্বকক ক্ষেতার অদ্বধ্কারী 
এব্ং তাাঁর জীব্মনর সেস্তই দ্বেল েহান আল্লাহপামকর অপার কুেরমতর দ্বনেেমন”। 
সুতরাং েুহাম্মমের যাব্তীয় গোমজজার দ্বকচ্ছা গয দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ েুহাম্মে-অনুসারীমের 
ে জ-দ্বনঃসৃত কেম, তা গব্াো যায় অদ্বত সহমজই। গযেন কমর ব্তমোমনর "পীর ও সাধু্-
ব্াব্ার অনুসারীরা” তামের দ্বনজ দ্বনজ পীর ও সাধু্-ব্াব্ার অমলৌদ্বকক োহামত্মযর প্রিার 
রিান, েুহাম্মে অনুসারীরাও গসই একইোমব্ তাাঁমের দ্বপ্রয় নব্ীর 
অমলৌদ্বকক োহামত্মযর প্রিার  দ্বিময়মেন।  
েক্কায় স্বাোদ্বব্ক পদ্বরমব্মে গকামনা অদ্বব্শ্বাসী কুরাইে েুহাম্মমের গকামনা গোমজজার 
পদ্বরিয় না গপমলও েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এ ব্ণমনায় আেরা জানদ্বে গয, ব্ন্দী অব্স্থায় 
আল-আব্বাস েুহাম্মমের অমলৌদ্বকক ক্ষেতার পদ্বরিময় েুে হময় েুদ্বিপমণর অথম 
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পদ্বরমোধ্ কমর দ্বনজ োদ্বতজার কব্ল গথমক দ্বনমজমক, তাাঁর েুই োদ্বতজা গক (েুহাম্মমের 
দ্বনমজরই েুই িািামতা োই) ও তাাঁর এক দ্বেত্রমক েুহাম্মমের কব্ল গথমক েুি 
কমরদ্বেমলন। 
েুহাম্মমের দ্বনজ জাোতা আবু্ আল-আস দ্বব্ন আল-রাদ্বব্  
েুহাম্মে ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর ব্ণমনা: 
‘েুহাম্মমের দ্বনজ কনযা জয়নামব্র স্বােী, জাোতা আবু্ আল-আস দ্বব্ন আল-রাদ্বব্ ও 
দ্বেমলন ব্ন্দীমের একজন (ব্ানু হারাে গ ামত্রর দ্বখরাে দ্বব্ন আল-দ্বসো নামের এক গলাক 
তামক ব্ন্দী কমরন)। আবু্ আল-আস দ্বেমলন েক্কার গুরুত্বপূণম সম্পেোলী সম্মাদ্বনত 
সওো রমের একজন। তাাঁর োময়র নাে দ্বেল হালা দ্বব্নমত খুয়াদ্বলে। (েুহাম্মমের প্রথে 
স্ত্রী) খাদ্বেজা দ্বব্নমত খুয়াদ্বলে দ্বেমলন তাাঁর দ্বনমজর খালা। খাদ্বেজা আল্লাহর নব্ীমক তাাঁর 
জনয দ্বব্ময়র পাত্রী খুাঁজমত ব্মলদ্বেমলন। এ  িনাদ্বি দ্বেল নবু্য়ত প্রাদ্বপ্তর পূমব্ম। গযমহতু 
আল্লাহর নব্ী কখমনাই তাাঁর (খাদ্বেজা) কথায় আপদ্বি কমরনদ্বন, তাই দ্বতদ্বন তাাঁর কনযার 
সামথ তাাঁর দ্বব্ময় গেন। খাদ্বেজা তাাঁমক দ্বনমজর গেমলর েতই গেহ করমতন। আল্লাহ যখন 
নবু্য়মতর োধ্যমে নব্ীমক সোদ্বনত করমলন (৬১০ সাল), খাদ্বেজা ও তাাঁর কনযা তা 
দ্বব্শ্বাস কমর তাাঁর ধ্মেম েীদ্বক্ষত হন এব্ং সাক্ষয গেন গয, দ্বতদ্বন সতয আনয়ন করমেন। 
যদ্বেও আবু্ আল-আস েুেদ্বরকই (Polytheist) গথমক যান।  
আল্লাহর নব্ী রুকাইয়া অথব্া উমম্ম কুলসুেমক (আবু্ লাহাব্ পুত্র) ওতব্া দ্বব্ন আবু্ 
লাহামব্র সামথ দ্বব্ময় গেন। যখন দ্বতদ্বন কুরাইেমের সােমন প্রকামেয তাাঁর ধ্েম প্রিার 
শুরু কমরন এব্ং তামের সামথ েত্রুতা প্রেেমন কমরন, তখন তারা এমক অপরমক স্মরণ 
কদ্বরময় গেয় গয, তারা েুহাম্মমের সামথ সম্পকম দ্বেন্ন করমব্ এব্ং গস গোতামব্ক তারা 
েুহাম্মমের েুই কনযামক েুহাম্মমের কামে গফরত পাঠামব্, গযন তামের েরণমপাষমণর 
োদ্বয়ত্ব েুহাম্মমের ওপর ব্তমায়।  
তারা আবু্ আল-আস এর কামে যায় এব্ং তাাঁমক ব্মল গয, দ্বতদ্বন গযন তাাঁর স্ত্রীমক 
(জয়নাব্) তালাক গেন। এর দ্বব্দ্বণেময় দ্বতদ্বন গয-গেময় িাইমব্ন. তামকই তা গেয়া হমব্। 
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দ্বতদ্বন তামত রাজী হনদ্বন এব্ং ব্মলন গয দ্বতদ্বন কুরাইেমের কাে গথমক অনয গকামনা 
গেময় দ্বনমত রাদ্বজ নন। আদ্বে (েুহাম্মে ইব্মন ইোক) শুমনদ্বে গয, আল্লাহর নব্ী উষ্ণতার 
সমথ তাাঁর জাোইময়র এই ব্যব্হামরর কথা ব্লমতন।  
তারপর তারা (কুরাইেরা) ওতব্া দ্বব্ন আবু্ লাহামব্র কামে এই একই অনুমরাধ্ দ্বনময় 
যায়। গস (ওতব্া) ব্মল গয, যদ্বে তারা আব্ান দ্বব্ন সাইে দ্বব্ন আল-আস এর কনযা 
অথব্া সাইে দ্বব্ন আল-আস এর কনযামক এমন দ্বেমত পামর, তমব্ গস তার স্ত্রীমক 
তালাক গেমব্। তারা গসই ব্যব্স্থা করমল গস তার স্ত্রীমক তালাক গেয়। স্ত্রীর সামথ তার 
গকামনা দ্বব্ব্াহ-তেদ্বহক সম্পকম হময়দ্বেল না। এই োমব্ নব্ীর কনযামক আল্লাহ নব্ীর 
কামে দ্বনময় আমস, পমর ওসোন তামক দ্বব্ময় কমরন। গস কারমণ েক্কায় প্রীদ্বতর সম্পমকম 
আব্দ্ধ হওয়া ব্া দ্বেন্ন করার ক্ষেতা আল্লাহর নব্ীর দ্বেল না। তাাঁর পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বেল 
সীোব্দ্ধ। [6] 
ইসলামের কারমণ জয়নাব্ ও তাাঁর স্বােী আবু্ আল আমসর সম্পমকম দ্বব্োজন  মি।  
দ্বকন্তু তাাঁরা, এক েুসলোন ও এক অদ্বব্শ্বাসী, আল্লাহর নব্ীর দ্বহজরমতর পূব্ম পযমন্ত 
একমত্রই ব্সব্াস করমতন।  
আবু্ আল আস ব্ের যুমদ্ধ অংে গনন এব্ং অনযানয ব্ন্দীর সামথ ব্দ্বন্দত্ব ব্রণ কমর 
আল্লাহর নব্ীর সামথ েদ্বেনায় অব্স্থান কমরন’। 
'[ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ <] েুহাম্মে ইব্মন ইোক < ইয়াদ্বহয়া দ্বব্ন আব্ব্াে দ্বব্ন 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আল-জুব্াময়র <তার দ্বপতা আব্ব্াে (আময়ো দ্বেমলন আব্ব্ামের খালা) 
< আল্লার নব্ীর স্ত্রী আময়ো হমত ব্দ্বণমত: 
আময়ো ব্মলমেন, "যখন েক্কাব্াসীরা ব্ন্দীমের েুদ্বির জনয তামের েুদ্বিপণ 
পাঠাদ্বচ্ছমলন, জয়নাব্ আবু্ আল আমসর েুদ্বির জনয েুদ্বিপণ পাঠায়। আবু্ আল আমসর 
সামথ দ্বব্ময়র সেয় তাাঁর ো খাদ্বেজার গেয়া গনকমলসদ্বি দ্বতদ্বন পাদ্বঠময় গেন। আল্লাহর 
নব্ী তা গেমখ আমব্ প্রব্ণ হময় ওমঠন এব্ং (তাাঁর অনুসারীমের) ব্মলন, 'যদ্বে গতােরা 
এই েুদ্বিপমণর অথম তামক দ্বফদ্বরময় দ্বেময় তার ব্ন্দী স্বােীমক তার কামে গফরত পাঠামত 
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পেন্দ কমরা, তমব্ তাই কমরা।' তাাঁর অনুসারীরা তৎক্ষণাৎ তামত রাজী হয়। তারা 
তামক েুি কমর ও েুদ্বিপমণর অথম গফরত পাঠায়। 
গসই সেয় আল্লাহর নব্ী আবু্ আল আমসর উপর এক েতম আমরাপ কমরদ্বেমলন অথব্া 
আবু্ আল আস গস্বচ্ছায় রাদ্বজ হময়দ্বেমলন, যার প্রকৃত সতয স্পষ্টোমব্ কখমনা উে ািন 
হয়দ্বন, এই েমেম গয দ্বতদ্বন জয়নাব্মক নব্ীর কামে [েদ্বেনায়] পাদ্বঠময় গেমব্ন।   
গস যা-ই গহাক, আবু্ আল আস েক্কায় গপৌঁোর পর আল্লাহর নব্ী একজন আনসারসহ 
জাময়ে দ্বব্ন হাদ্বরথামক ইয়াযায উপতযকায় (েক্কা গথমক ৮ োইল েূরব্তমী) পাঠান এব্ং 
তামক ব্মলন, "যতক্ষণ না জয়নাব্ গতাোর পাে দ্বেময় অদ্বতব্াদ্বহত হয় ততক্ষণ গতাোরা 
ইয়াযায উপতযকায় অব্স্থান করমব্; তারপর তামক সমে দ্বনময় আোর কামে দ্বফরমব্।" 
ব্ের যুমদ্ধর প্রায় োস েুময়ক পর এই েু'জন গসখামন যায়।  
আবু্ আল আস েক্কায় গপৌঁমে জয়নাব্মক তার দ্বপতার কামে গযমত ব্মলন এব্ং জয়নাব্ 
যাত্রার প্রস্তুদ্বত আরম্ভ কমর।’ [7] 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Muhammad’s own uncle, two cousins and Utbah b Amr b Jahdam  
Ibne Hamid from Salama from Ibne Ishaq from al-Kalbi from Abu 
Salih from Ibn Abbas: 
The messenger of God said to al-Abbas b abd al-Muttalib when he 
was brought to medina with him, “Al-Abbas, you must ransom 
yourself, your two nephews, Aqil b Abu Talib and Nawfal b al-Harith, 
and your confiderate Utbah b Amr b Jahdam; for you are a wealthy 
man.”   
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He replied, “I was a Muslim but the people compelled me (to fight) 
against my will.”  
He answered, “God knows best about your Islam. If what you say is 
true God will reward you for it.  But to all outward appearance you 
have been against us, so pay us your ransom.”   
Now the apostle had taken twenty ounces (uqiyyah) of gold from 
him after Badr and Al-Abbas said, “O’ apostle of God credit me with 
this amount in my ransom.”   
He repilied, “No, that was something which God gave to us from 
you.”   
Al-Abbas then said, “I have no money.”   
“Where is the money which you deposited with Umm al-Fadl bt al-
Harith in Mecca when you were setting out? You were two alone 
when you said to her, ‘If I am killed so much is for al-Fadl, so much 
is for Abdullah, so much is for Qutham and so much is for 
Ubaydullah?”  
“By him who sent you with the truth” he said, “Nobody knows this 
exceptmyself and her, and now I know that you are the messenger 
of God.”   
So Al-Abbas ransomed himself, his two nephews and his confiderate’. 
[5]   
Abu Al-As bin al-Rabi – son in law (husband of Zaynab) of 
Muhammad  
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‘Among the prisoners was Abu Al-As b al-Rabi, son in law of the 
apostle, married to his daughter Zaynab (Khirash b al-Sima, one of 
B Haaram, had captured him). Abu Al-As was one of the important 
men of Mecca in wealth, respect and merchandise. His mother was 
Hala b Khuwalid [sister of Khadiza] and Khadija binte Khuwalid was 
his aunt. Khadija had asked the apostle to find him a wife. Now the 
apostle never opposed her, this was before revelation came to him, 
so he married him to his daughter. Khadija used to regard him as 
her son.  
When God honored His apostle with prophecy Khadija and her 
daughter believed in him and testified that he had brought the truth 
and followed his religion, though Abu Al-As persisted in his 
polytheism.  
Now the apostle had married Ruqaya or Umm Kulthum to Utba b 
Abu Lahab and when he openly preached to Quraysh the command 
of God and showed them hostility they reminded one another that 
they had relieved Muhammad of his care for his daughters and 
decided to return them so that he should have the resposibilty of 
looking after them himself.  
They went to Abu Al-As and told him to divorce his wife and they 
would give him any woman he liked. He refused, saying that he did 
not want any other woman from Quraysh; and I [Ibne Ishaq] have 
heard that the apostle used to speak warmly of his action as a son 
in law.   
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Then they went to Utba b Abu Lahab with the same request and he 
said that if they would give him the daughter of Aban b Sa’id b Al-
As or the daughter of Sa’id b Al-As he would divorce his wife; and 
when they did so he divorced her, not having consummated the 
marriage. Thus God took her from him to her honor and his shame 
and Uthman afterwards married her. Now the apostle had no power 
of binding and loosing in Mecca, his circumstances being 
circumscribed. [6]    
Islam had made a division between Zaynab and her husband Abu Al-
As, but they lived together, Muslim and unbeliever, until the apostle 
migrated.   
Abu Al-As joined the expedition to Badr and was captured among 
the prisoners and remained at Medina with the apostle.  
According to [Ibne Humayd from Salamah from] Muhammad b Ishaq 
from Yahya b Abbad b Abdullah b al-Zubayr from his father Abbad 
(Aisha was maternal aunt of Abbad) from Ayesha the wife of the 
apostle: 
Aisha said, “When the Meccans sent to ransom their prisoners, 
Zaynab sent the money for Abu Al-As; with it she sent a necklace 
which Khadija had given her on her marriage to Abu Al-As.  When 
the apostle saw it his feelings overcame him and he said, ‘If you 
would like to let her have her captive husband back and return her 
money to her, do so.’  The people at once agreed and they let him 
go and sent her money back.  



 

 

P
ag

e2
5

0
 

 
Now the apostle had imposed a condition on Abu Al-As or the later 
had undertaken it voluntarily, the facts were never clearly 
established, that he should let Zaynab come to him.  
At any rate, after Abu Al-As had reached Mecca the apostle sent 
Zayd b Haritha and one of the Ansar saying, “Be in the valley of 
Yajaj (about 8 miles from Mecca) until Zaynab passed by you and 
then accompany her back to me.” The two went there a month or 
so after Badr.   
When Abu Al-As reached Mecca, he told Zaynab to go to her father 
and she proceeded to get ready to travel. [7]  
 

>>> পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, েক্কায় কুরাইেরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর যমথচ্ছ অোনুদ্বষক দ্বনপীড়ন ও দ্বনযমাতন করমতন। 
তাাঁরা েমন প্রামণ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, কুরাইেমের এই অোনুদ্বষক অতযািামর অদ্বতষ্ঠ হময় 
েুহাম্মমের দ্বনমেমমে তাাঁর অনুসারীরা প্রথমে আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় ও পমর েদ্বেনায় দ্বহজরত 
কমরদ্বেমলন।  
দ্বকন্তু েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের ব্াদ্বণজয-কামফলার ওপর 
উপযুমপদ্বর হােলা, ব্াদ্বণজয সােগ্রী লুণ্ঠন, আমরাহীমের খুন অথব্া ব্ন্দী কমর ধ্মর দ্বনময় 
এমস েুদ্বিপণ আোয় সমত্ত্বও জয়নামব্র স্বােী ব্া অনয গকামনা কুরাইে েুহাম্মমের এই 
েুসদ্বলে কনযার ওপর গকামনারূপ অতযািার, দ্বনপীড়ন, দ্বনযমাতন ব্া েুব্মযব্হার কমরদ্বেমলন 
এেন আোমসর দ্বব্নু্দোত্র েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমরাি ব্ণমনার গকাথাও গনই! 
শুধু্ দ্বক তাই? আেরা গেখদ্বে সমূ্পণম দ্বব্পরীত এক দ্বিত্র!  
 

গয দ্বিমত্রর ব্ণমনায় গয সতযদ্বি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: 
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১) আবু্ আল-আস প্রমলােমনর েুমখ ও তাাঁর েুসদ্বলে স্ত্রীর সামথ দ্বব্ব্াহ দ্বব্মচ্ছমে রাদ্বজ 
হনদ্বন।  
২) আবু্ আল-আস দ্বনমজ গপৌিদ্বলক হওয়া সমত্ত্বও তাাঁর েুসদ্বলে স্ত্রী জয়নামব্র সামথ 
সুেী ম ব্ামরাদ্বি ব্ের (৬১০-৬২২ সাল) একমত্রই ব্সব্াস করমতন; যা আজমকর 
আধু্দ্বনক গসকুলার সোমজও এক দ্বব্রল উোহরণ। এেন একদ্বি সোমজর সেস্ত 
গলাকমক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত "অন্ধকামরর যু /ব্াদ্বসন্দা" 
ব্মল আখযাদ্বয়ত কমর আসমেন।   
৩) স্ত্রী জয়নাব্ তাাঁর স্বােীর এই িরে অসহায় েুহুমতম তাাঁর দ্বপতা েুহাম্মমের কামে 
স্বােীর েুদ্বির জনয েুদ্বিপমণর অথম পাদ্বঠময়দ্বেমলন। 
৪)  “েুহাম্মে” তাাঁর জাোতা আবু্ আল আস গক েুদ্বি গেয়ার সেয় েতম আমরাপ 
কমরদ্বেমলন গয, দ্বতদ্বন গযন তাাঁর গেময় জয়নাব্মক েদ্বেনায় তাাঁর কামে পাদ্বঠময় গেন।  
িরে উোর ধ্েমীয় েৃদ্বষ্টেদ্বের অদ্বধ্কারী এেন এক স্বােী একই সামথ সুেী ম ১২ দ্বি ব্ের 
তাাঁর েুসদ্বলে স্ত্রীর সামথ একমত্র অব্স্থান করা অব্স্থায় তাাঁর গসই স্ত্রীরই প্রতযক্ষ সাহামযয 
েুি হময় দ্বব্না অপরামধ্ তাাঁর গসই স্ত্রীমক গস্বচ্ছায় রাদ্বজ হময় (‘“অথব্া” আবু্ আল আস 
গস্বচ্ছায় রাদ্বজ হময়দ্বেমলন’) ব্ামপর ব্াদ্বড়মত দ্বনব্মাসমন পাঠামব্ন এেন অমযৌদ্বিক োদ্বব্ 
আমেৌ গ্রহণমযা য নয়।  
জাোতা আবু্ আল আসমক েতম আমরামপ ব্াধ্য কমর েুহাম্মে গয তাাঁর দ্বনজ কনযা 
জয়নাব্মক তাাঁর স্বােীর কাে গথমক দ্বব্দ্বচ্ছন্ন কমর েদ্বেনায় দ্বনব্মাসন দ্বনমত ব্াধ্য কমরদ্বেমলন 
- তা গকামনা দ্বব্দ্বচ্ছন্ন  িনা দ্বেল না। আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই দ্বলদ্বখত ইদ্বতহামসর 
পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় গয সতযদ্বি স্পষ্ট (দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া "দ্বহজরত তমত্ব") 
তা হমলা:  
"কুরাইেরা নয়; েুহাম্মে দ্বনমজই তাাঁর েক্কাব্াসী অনুসারীমের দ্বব্দ্বেন্ন প্রমলােন, েীদ্বত-
প্রেেমন ও েৃতুয-হুেদ্বকর োধ্যমে তাাঁমের পদ্বরব্ার-পদ্বরজনমের কাে গথমক দ্বব্দ্বচ্ছন্ন কমর 
েদ্বেনায় দ্বহজরত করমত ব্াধ্য কমরদ্বেমলন। দ্বনজ কনযা জয়নাব্মক তাাঁর স্বােীর কাে 
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গথমক দ্বব্দ্বচ্ছন্ন কমর েদ্বেনায় দ্বহজরত করমত ব্াধ্য করা গসই ধ্ারাব্াদ্বহকতার একদ্বি 
অংে োত্র।”    
আবু্ আল আস েক্কায় এমস তাাঁর শ্বশুমরর আমরাদ্বপত েতম অনুযায়ী স্ত্রীমক পদ্বরতযা  
করমত ব্াধ্য হন। জয়নাব্ েদ্বেনায় তাাঁর দ্বপতা েুহাম্মমের কামে যাত্রার প্রস্তুদ্বত গ্রহণ 
কমর।  
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দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) -১৩০৮ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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৩৯: ব্ের যুদ্ধ-১০: আবু্ সুদ্বফয়ান ও তাাঁর স্ত্রী দ্বহমন্দর েহানুেব্তা  
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– ব্ামরা 

 
 

স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েদ্বেনায় দ্বহজরমতর (গসমেম্বর ২৪, ৬২২ 
সাল) োত্র সাত োস পর ৬২৩ সামলর োিম োমস কীোমব্ রামতর অন্ধকামর ওৎ গপমত 
অতদ্বকমমত কুরাইে ব্াদ্বণজয-কামফলার ওপর হােলায় তাাঁমের ব্াদ্বণজযসােগ্রী লুণ্ঠমনর 
গিষ্টার সূিনা কমরদ্বেমলন; তারপর েেদ্বি োস এমকর পমর এক সাতদ্বি অনুরূপ ডাকাদ্বত-
গিষ্টা ব্যথম হওয়ার পর ৬২৪ সামলর  জানুয়াদ্বর োমস "নাখলা" নােক স্থামন একজন 
দ্বনরপরাধ্ কুরাইে ব্াদ্বণজয আমরাহীমক খুন ও েুইজন দ্বনরপরাধ্ আমরাহীমক ব্ন্দী কমর 
তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন ও ব্ন্দীর পদ্বরব্ামরর কাে গথমক েুদ্বিপণ আোময়র োধ্যমে 
"সব্মপ্রথে উপাজমমনর" কীোমব্ অনুদ্বষ্ঠত হময়দ্বেল তার আমলািনা ২৮ ও ২৯ পমব্ম করা 
হময়মে।  
গসই ধ্ারাব্াদ্বহকতারই অংে দ্বহমসমব্ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সন্ত্রাসী, অোনদ্বব্ক 
ও নৃেংস কেমকামণ্ডর দ্বব্রুমদ্ধ আক্রান্ত ক্ষদ্বতগ্রস্ত কুরাইেমের সব্মপ্রথে প্রদ্বতরক্ষা যুদ্ধ 
কীোমব্ সং দ্বিত হময়দ্বেল; কী কারমণ কুরাইেমের িরে পরাজয়  মিদ্বেল এব্ং কী 
উপাময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা দ্বব্জয়ী হময় “সব্মপ্রথে বৃ্হৎ উপাজমন”-এর অংেীোর 
হময়দ্বেমলন, তার ধ্ারাব্াদ্বহক ব্ণমনাও  ত নয়দ্বি পমব্ম করা হময়মে (পব্ম ৩০ -৩৮)। 
সংমক্ষমপ: 
১)  ব্ের যুমদ্ধর প্রাক্কামল েুহাম্মমের গনতৃমত্ব তাাঁর অনুসারীরা গোি ৭২ জন (েু'জন 
ব্ন্দী হতযাসহ) কুরাইেমক িরে নৃেংসতায় খুন ও ৬৮ জনমক ব্ন্দী কমর েদ্বেনায় ধ্মর 
দ্বনময় আমসন।  
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২) এই কুরাইেরা সকমলই দ্বেমলন তাাঁমেরই একান্ত পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, দ্বনকিাত্মীয়, ব্নু্ধ-
ব্ান্ধব্ অথব্া প্রদ্বতমব্েী। 
৩) দ্বনহতমের অদ্বধ্কাংেই দ্বেমলন কুরাইেমের গনতৃস্থানীয়  ণযোনয দ্বব্দ্বেষ্ট ব্যদ্বিব্ ম।  
৪) খুন করার পর লােগুমলামক তাাঁরা িরে অব্োননা ও তাদ্বচ্ছমলয ব্ের প্রামন্তর এক 
গনাংরা শুষ্ক  মতম এমক এমক দ্বনমক্ষপ কমরন। 
৫) লােগুমলা  মতম দ্বনমক্ষপ করার পর তাাঁরা কুরাইেমের যাব্তীয় সম্পে লুণ্ঠন 
( দ্বণেত) কমর দ্বনমজমের েমধ্য ো াোদ্ব  কমর গনন।  
৬) োত্র পাাঁি জন োড়া ব্াদ্বক ৬৩ জন ব্ন্দীর প্রমতযক পদ্বরব্ামরর কাে গথমক েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীরা সমব্মাচ্চ ৪০০০ দ্বেরহাে েুদ্বিপণ আোয় কমরন।  
৭) এই লুমির োল ও েুদ্বিপমণর অমথম জীদ্বব্কা উপাজমন ও গো  গয সমূ্পণম "পদ্বরচ্ছন্ন 
ও হালাল ব্স্তু" তা েুহাম্মে দ্বনদ্বশ্চত কমরমেন ঐেী ব্াণী গ াষণার োধ্যমে (৮:৬৭-৬৯)।  
৮) ব্ন্দীমের েমধ্য িার জন দ্বেমলন েুহাম্মমেরই একান্ত দ্বনকি-আত্মীয় ও পদ্বরব্ার সেসয: 
িািা আল-আব্বাস ইব্মন আবু্দল েুিাদ্বলব্, েুই িািাত োই আদ্বকল ইব্মন আবু্ তাদ্বলব্ 
দ্বব্ন আবু্দল েুিাদ্বলব্ ও নওফল ইব্মন আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন আবু্দল েুিাদ্বলব্ এব্ং জাোতা 
আবু্ আল আস দ্বব্ন আল-রাদ্বব্।  
৯) জাোতা আবু্ আল আস-এর েুদ্বিপমণর অথম গেময় জয়নামব্র কামে গফরত পাদ্বঠময় 
দ্বব্না েুদ্বিপমণই তাাঁমক েুি করমলও েুহাম্মে তাাঁর এই জাোতার ওপর এই েমেম েতম 
আমরাপ কমরদ্বেমলন গয, দ্বতদ্বন েক্কায় দ্ব ময় তাাঁর গেময় জয়নামব্র সামথ সম্পকম দ্বেন্ন 
কমর জয়নাব্মক েদ্বেনায় তাাঁর কামে পাদ্বঠময় গেমব্ন।  
১০) নব্ীকনযা জয়নাব্ ইসলাে ধ্মেম েীদ্বক্ষত হময়দ্বেমলন তাাঁর দ্বপতা েুহাম্মমের নবু্য়ত 
প্রাদ্বপ্তর পর (৬১০ সাল)। েুহাম্মে ইব্মন ইোক দ্বলমখমেন, "তাাঁরা, এক েুসলোন ও 
এক অদ্বব্শ্বাসী, আল্লাহর নব্ীর দ্বহজরমতর [গসমেম্বর, ৬২২ সাল] পূব্ম পযমন্ত একমত্রই 
ব্সব্াস করমতন"। দ্বকন্তু তাাঁর ব্ণমনার ধ্ারা দ্বব্ব্রণীমত স্পষ্ট প্রতীয়োন হয় গয, এই 
একত্র ব্াস অব্স্থামতই আবু্ আল আস অনযানয কুরাইেমের সামথ ব্ের যুমদ্ধ (োিম, 
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৬২৪ সাল) অংেগ্রহণ কমর ব্ন্দীত্ব ব্রণ কমরদ্বেমলন। এই ব্ন্দীত্ব গথমক েুি হময় 
েক্কায় গপৌঁোর পর েুহাম্মমের আমরাদ্বপত েতম অনুযায়ী জয়নাব্মক েদ্বেনায় পাঠামনার 
পূব্ম পযমন্ত [৬১০-গে/জুন, ৬২৪ সাল] সুেী ম গিােদ্বি ব্ের তাাঁরা একমত্রই ব্সব্াস 
করমতন (পব্ম-৩৮)। 
১১) আবু্ আল আস অনযানয কুরাইেমের প্রমরািনা ও প্রমলােমনর েুমখ ও তাাঁর েুসদ্বলে 
স্ত্রীর সামথ দ্বব্ব্াহদ্বব্মচ্ছমে রাজী হনদ্বন। দ্বকন্তু েুহাম্মমের আমরাদ্বপত েতম রক্ষামথম দ্বতদ্বন 
তাাঁর সুেী ম কামলর োম্পতয জীব্মনর অব্সান  িামত ব্াধ্য হন। েক্কায় গপৌঁোর পর 
েতম গোতামব্ক স্ত্রী জয়নাব্মক তাাঁর দ্বপতার কামে গযমত ব্মলন এব্ং জয়নাব্ যাত্রার 
প্রস্তুদ্বত আরম্ভ কমরন।  
১২) অনযদ্বেমক, েুহাম্মে তাাঁর কনযা জয়নাব্মক দ্বনময় আসার জনয যাময়ে দ্বব্ন হাদ্বরথা 
ও এক আনসারমক েক্কা গথমক ৮ োইল েূরব্তমী ইয়াযায নােক উপতযকায় পাঠান। 
তাাঁরা ব্ের যুমদ্ধর েুই োস পর গসখামন দ্ব ময় গপৌঁোন। 
[যাময়ে দ্বব্ন হাদ্বরথা দ্বেমলন েুহাম্মমের পাদ্বলত পুত্র। গফমরেতা, নব্ী-রসুল, 
গপৌিদ্বলকমের গেব্তা ও পুরাকামলর ইদ্বতকথার িদ্বরমত্রর নাে োড়া "েুহাম্মমের 
সেসােদ্বয়ক গয েুইজন ব্যদ্বির নাে" েুহাম্মে তাাঁর স্বরদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রমন্থ 
উমল্লখ কমরমেন, তাাঁর প্রথে জন হমলন িািা আবু্ লাহাব্ (১১১:১), েক্কায় উপদ্বস্থত 
কুরাইে জনতার সােমন োাঁদ্বড়ময় যাাঁমক দ্বতদ্বন অদ্বেোপ ব্ষমণ কমরদ্বেমলন (পব্ম-১২)। 
আর দ্বিতীয় জন হমলন তাাঁর পাদ্বলত পুত্র এই “যাময়ে দ্বব্ন হাদ্বরথা”; েদ্বেনায় যার স্ত্রী 
যয়নব্মক দ্বতদ্বন দ্বব্ময় কমরদ্বেমলন। (৩৩:৩৭-“অতঃপর যাময়ে যখন যয়নমব্র সামথ 
সম্পকম দ্বেন্ন করল, তখন আদ্বে তামক আপনার সামথ দ্বব্ব্াহব্ন্ধমন আব্দ্ধ করলাে যামত 
েুদ্বেনমের গপাষযপুত্ররা তামের স্ত্রীর সামথ সম্পকম দ্বেন্ন করগল গসসব্ স্ত্রীমক দ্বব্ব্াহ করার 
ব্যাপামর েুদ্বেনমের গকান অসুদ্বব্ধ্া না থামক। আল্লাহর দ্বনমেমে কামযম পদ্বরণত হময়ই 
থামক”)। পাদ্বলত পুমত্রর স্ত্রীমক দ্বব্ব্াহ করা তৎকালীন আরমব্  দ্বহমত কেম ব্মল দ্বব্মব্দ্বিত 
হমতা। এই  দ্বহমত কেমদ্বি সম্পােমনর ব্াসনা প্রকাে ও দ্বব্ব্াহ প্রস্তাব্ সাে করার পর 
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তাাঁর গসই কামজর তব্ধ্তা দ্বেমত েুহাম্মে তাাঁর আল্লাহর নামে ঐেী ব্াণীর অব্তারণা 
কমরদ্বেমলন। আম " আল্লাহর প্রেি তব্ধ্তা, “তারপর" গযমহতু তা তব্ধ্, গস কারমণ 
ব্াসনা প্রকাে ও দ্বব্ব্াহ প্রস্তাব্;  িনাদ্বি এেন দ্বেল না!  িনাদ্বি দ্বেল, "আম   দ্বহমত 
কেম সম্পােন, তারপর তার তব্ধ্তার সাদ্বিমদ্বফমকি”! [1]] 
গয গকামনা েুিদ্বিন্তার দ্বব্মব্কব্ান োনুষ অদ্বত সহমজই বু্েমত পামরন গয, গসই 
পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত পরাদ্বজত ক্ষদ্বতগ্রস্ত স্বজনহারা কুরাইেমের োনদ্বসক অব্স্থা দ্বেল অতযন্ত 
দ্বব্পযমস্ত। ধ্ারণা করা কদ্বঠন নয় গয, কুরাইেমের প্রমতযকদ্বি পদ্বরব্ামরর এক ব্া একাদ্বধ্ক 
গকামনা না গকামনা সেসয, দ্বনকিাত্মীয়, প্রদ্বতমব্েী অথব্া ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ নৃেংসোমব্ খুন 
হময়দ্বেমলন অথব্া ব্ন্দীত্ব ব্রণ কমরদ্বেমলন। কুরাইেমের  মর  মর দ্বব্ষাে, দ্বব্লাপ ও 
কান্নার গরাল উমঠদ্বেল। আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনায় আেরা আরও 
গজমনদ্বে গয, তাাঁমের দ্বব্লামপর খব্র গপময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমের ব্ন্দী 
স্বজনমের েুদ্বির জনয অদ্বতদ্বরি েুদ্বিপণ োব্ী করমত পামর, এই আেংকায় তাাঁরা প্রাণ 
খুমল কান্নাও করমত পামরনদ্বন!  
তাাঁমের এই গোিনীয় পদ্বরদ্বস্থদ্বতর জনয প্রতযক্ষোমব্ গয-ব্যদ্বিদ্বি একোত্র োয়ী, দ্বতদ্বন 
হমলন স্বম াদ্বষত নব্ী েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ! আর গসই োয়ী ব্যদ্বিদ্বির েুসদ্বলে কনযা 
জয়নাব্ তাাঁমেরই োমে অব্স্থান করমেন! এেত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত তথাকদ্বথত অন্ধকার যুম র 
("আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত”) ব্াদ্বসন্দারা গক্রাধ্াদ্বেত হময় তাাঁমের এই পদ্বরণদ্বতর জনয োয়ী 
ব্যদ্বিদ্বির েুসদ্বলে কনযার ওপর দ্বক গকামনারূপ অতযািার ব্া দ্বনপীড়ন িাদ্বলময়দ্বেমলন?  
জয়নামব্র প্রদ্বত তাাঁমের েমনাোব্ গকেন দ্বেল?  
 

জয়নামব্র েদ্বেনা যাত্রা: 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) ব্ণমনা: 
'[ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ <] েুহাম্মে ইব্মন ইোক < আব্ে আল্লাহ দ্বব্ন আবু্ ব্কর 
দ্বব্ন েুহাম্মে দ্বব্ন আের দ্বব্ন হাজে হমত ব্দ্বণমত:  



 

 

P
ag

e2
5

8
 

আোমক [েুহাম্মে দ্বব্ন ইোক] ব্লা হময়মে গয জয়নাব্ ব্মলমেন, "েক্কায় আদ্বে যখন 
আোর দ্বপতার সামথ [েদ্বেনায়] গযা োমনর জনয প্রস্তুদ্বত দ্বনদ্বচ্ছলাে, দ্বহন্দ দ্বব্নমত ওতব্া 
(আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারমব্র স্ত্রী, দ্বযদ্বন দ্বেমলন জয়নামব্র স্বােীর ব্ংমের; গয কারমণ 
জয়নামব্র সামথ দ্বেল তাাঁর সখযতা। দ্বকন্তু দ্বতদ্বন দ্বেমলন েুহাম্মমের িািা হােজার উপর 
প্রদ্বতদ্বহংসা িদ্বরতামথম আকুল আকাঙ্ক্ষী, কারণ দ্বতদ্বন [হােজা] তাাঁর ব্াব্া ও িািামক ব্ের 
প্রামন্ত খুন কমরদ্বেমলন।) আোর সামথ সাক্ষাত কমরন এব্ং ব্মলন,  
'েুহাম্েে-পুত্রী, আদ্বে দ্বক শুদ্বনদ্বন গয, তুদ্বে গতাোর ব্াব্ার সামথ গযা োমন আকাঙ্ক্ষী?'  
আদ্বে ব্ললাে, 'আদ্বে তা করমত িাই না।'  
দ্বতদ্বন [জব্ামব্] ব্মলন, 'জ্ঞাদ্বত-গব্ান, অস্বীকার কমরা না। গতাোর যাত্রার সুদ্বব্ধ্ার জনয 
প্রময়াজন এেন গকামনা দ্বকেুর েরকার হমল দ্বকংব্া গতাোর ব্াব্ার কামে গপৌঁেমত সাহাযয 
করমব্ এেন িাকাকদ্বড়র প্রময়াজন হমল, আদ্বে গতাোর সব্দ্বকেুর েরকামর আদ্বে। 
সুতরাং দ্বজমজ্ঞস করমত লজ্জা কমরা না; কারণ পুরুষমের এই ে ড়া ফযাসামের গপেমন 
েদ্বহলামের গকামনাই সম্পকম গনই।'  
সদ্বতয ব্লদ্বে আদ্বে [জয়নাব্] দ্বনদ্বশ্চত গয, দ্বতদ্বন যা ব্মলমেন তা দ্বতদ্বন করমত প্রস্তুত, 
দ্বকন্তু তাাঁমক আোর েয় হময়দ্বেল এব্ং আদ্বে যাওয়ার জনয গয েনদ্বস্থর কমরদ্বে, তা 
অস্বীকার কমরদ্বেলাে। যদ্বেও আদ্বে যাত্রার প্রস্তুদ্বত দ্বনদ্বচ্ছলাে।" 
নব্ীকনযা যখন প্রস্তুদ্বত সম্পন্ন কমরন, তাাঁর স্বােীর োই গকনানা দ্বব্ন আল রাদ্বব্ তাাঁর 
জনয একিা উঠ দ্বনময় আমসন, যার ওপর দ্বতদ্বন সওয়ার হন। তারপর গকনানা তার 
তীর ও তূণী দ্বনময় প্রকােয দ্বেব্ামলামক উমির দ্বপমঠর উপর স্থাদ্বপত ডুদ্বলর (camel 
litter) ওপর তাাঁমক [জয়নাব্] ব্দ্বসময় উিদ্বি পদ্বরিালনা কমরন।  
কুরাইেরা এ ব্যাপামর ব্লাব্দ্বল শুরু কমর এব্ং তামের গক অনুসরণ কমর এমস ধু্-
তাওয়া নােক স্থামন তামেরমক পাকড়াও কমর।  
গয গলাকদ্বি প্রথমেই তামের কামে গপৌঁমেন, তাাঁর নাে দ্বেল হাব্ব্ার দ্বব্ন আল-আসওয়াে 
দ্বব্ন আল-েু্িাদ্বলব্ দ্বব্ন আসাে দ্বব্ন আব্ে আল-উজজা আল-দ্বফদ্বহদ্বর। যখন হাব্ব্ার 
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তামেরমক ব্ল্লে দ্বেময় হুেদ্বক প্রোন কমর, দ্বতদ্বন [জয়নাব্] দ্বেমলন উমির দ্বপমঠর ওপর 
স্থাদ্বপত ডুদ্বলর দ্বেতমর। ব্লা হয়, তখন দ্বতদ্বন দ্বেমলন  েমব্তী; যখন দ্বতদ্বন েক্কায় 
প্রতযাব্তমন কমরন তখন তাাঁর  েমপাত হয়।  
হাব্ব্ামরর হুেদ্বকর পর তাাঁর গেব্র [গকনানা] নতজানু হময় ব্মস পমর, তূণী গথমক তীর 
গব্র কমর এব্ং ব্মল, "আল্লাহর কসে, গকউ আোর দ্বনকিব্তমী হমল আদ্বে তামক 
তীরদ্বব্দ্ধ করমব্া।"  
ফমল আবু্ সুদ্বফয়ান ও অনযানয  ণযোনয কুরাইেরা গসখামন উপদ্বস্থত হওয়ার পূব্ম পযমন্ত 
তারা [হাব্ব্ার দ্বব্ন আল-আসওয়াে ও নাদ্বফ দ্বব্ন আব্ে কাময়স] দ্বপেু হমি।  
আবু্ সুদ্বফয়ান ব্মলন, "এই গয [গকনানা], গতাোর ধ্নুক দ্বনিু কমরা যামত আেরা গতাোর 
সামথ কথা ব্লমত পাদ্বর।"  
গস তার ধ্নুক দ্বনিু কমর; আবু্ সুদ্বফয়ান তার পামে এমস োাঁড়ান ও ব্মলন,  
"গতাোর েুল এই গয, তুদ্বে গেময়দ্বিমক সব্ার গিামখর সােমনই প্রকামেয েূমর ব্াদ্বহমর 
দ্বনময় গযমত িাইে, গযখামন তুদ্বে জামনা গয আোমের দ্বনোরুণ েুেমো ও দ্বব্পযমময়র জনয 
োয়ী হমলা েুহাম্মে। এই দ্বব্পযমময়র পমরও যদ্বে প্রকামেয সব্ার সােমন তার কনযামক 
তুদ্বে গব্র কমর দ্বনময় যাও, তমব্ তা হমব্ আোমের জনয িরে অপোনকর; জন ণ েমন 
করমব্ গয, এিা আোমের িরে েুব্মলতারই ব্দ্বহঃপ্রকাে। আোর জামনর কসে, আেরা 
তার কনযামক ধ্মর রাখমত িাই না এব্ং এোমব্ প্রদ্বতমোধ্ গনয়ার গিষ্টা আোমের পন্থা 
নয়। দ্বকন্তু গেময়দ্বিমক এখন দ্বফদ্বরময় দ্বনময় যাও এব্ং যখন দ্বব্মক্ষাে গথমে যামব্ এব্ং 
গলামকরা ব্লমব্ গয, আেরা তামক দ্বফদ্বরময় দ্বনময় এমসদ্বে, তখন তুদ্বে গ াপমন তামক 
দ্বনময় গযও গযন গস তার ব্াব্ার সামথ দ্বেদ্বলত হমত পামর।"  
দ্বঠক দ্বঠক তাইই  মিদ্বেল। এক রামত গস [জয়নামব্র গেব্র গকনানা] তাাঁমক দ্বনময় যায় 
এব্ং জাময়ে দ্বব্ন হাদ্বরথা ও তাাঁর সেীর কামে হস্তান্তর কমর; তারা তাাঁমক দ্বনময় আল্লাহর 
নব্ীর কামে যায়।’ 
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‘ইয়াদ্বজে দ্বব্ন আবু্ হাদ্বব্ব্ <বু্দ্বকর দ্বব্ন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আল-আসাজ < সুমলইোন দ্বব্ন 
ইয়াসার < আবু্ ইোক আল-োউদ্বস < আবু্ হুরাইরা আোমক (েুহাম্মে ইব্মন ইোক) 
ব্মলমেন গয, গেমষাি জন তামক ব্মলমেন: 
"আল্লাহর নব্ী আোমক আরও দ্বকেু হানাোরমের সামথ এই হুকুে জারী কমর পাঠামলন 
গয হাব্ব্ার দ্বব্ন আল-আস ওয়াে অথব্া অনযজন (নাদ্বফ দ্বব্ন আব্ে কাময়স) গয তার 
সামথ জয়নামব্র দ্বনকমি সব্মপ্রথমে গপৌঁমেদ্বেল, যদ্বে আেরা তামের ধ্রমত পাদ্বর, তমব্ 
গযন পুদ্বড়ময় োদ্বর।  
পমরর দ্বেন দ্বতদ্বন আোমের কামে খব্র পাঠামলন, 'এই েুইজন গলাকমক ধ্রমত পারমল 
আদ্বে গতাোমেরমক পুদ্বড়ময় োরমত ব্মলদ্বেলাে; তারপর আদ্বে অনুধ্াব্ন করলাে গয 
পুদ্বড়ময় গেমর োদ্বস্ত গেয়ার অদ্বধ্কার আল্লাহ োড়া আর কারও গনই। তাই যদ্বে গতােরা 
তামের ধ্রমত পামরা, তমব্ খুন কমরা।'" [2] [3] 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া না 
গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Jaynab’s jouney to Medina:  
According to [Ibne Humayd from Salamah from] Muhammad b Ishaq 
from Abd Allah b Abu Bakr b Muhammad b Amr b Hazm: 
I have been told that Zaynab said, “While I was getting ready to 
travel in Mecca in order to join my father, Hind bt Utba (the wife 
of Abu Sufyan b Harb who was the same clan Zaynab’s husband, this 
is why Hind was friendly here.  But she thirsted for vengeance on 
Muhammad’s uncle Hamza because he had killed her father and 
uncle at Badr) met me and said,  
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‘Daughter of Muhammad, have I not heard that you wish to join 
your father?’   
I said, ‘I do not want to do so.’   
She said, ‘Cousin, do not deny it. If you need anything which will 
make your jouney more comfortable or any money to help you reach 
your father, I have whatever you need. So do not be ashamed to 
ask; for men’s quarrels have nothing to do with the women.’  
By God I am sure that she meant what she said, but I was afraid of 
her and denied that I wanted to go.  Nevertheless, I got ready to 
travel.”   
When the daughter of the apostle had completed her preperations, 
her brother in law Kinana b al-Rabi, her husband’s brother, brought 
her a camel which she mounted.   
Then, taking his bow and quiver, he went out with her in broad day 
light, leading the camel with her in the camel litter.   
The men of Quraysh discussed this and went out in prsuit of her, 
catching up with her Dhu Tawa.   
The first men to reach her were Habbar b Al-Aswad b al-Muttalib b 
Asad b Abd al-Uzza al-Fihri. Habbar threatened her with a spear 
while she was in the camel litter.  It is said that she was pregnant 
and when she went back again to Mecca, she had a miscarriage.   
After Habbars threat, her brother in law knelt down, spread out the 
contents of his quiver [case for holding or carrying arrows] and said, 
“By God, if any man comes near me I will put an arrow into him.”   
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At this they drew back from him until Abu Sufyan and the main 
body of Quraysh arrived.   
Abu Sufyan said, “Man, lower your bow so that we can talk to you.”   
He lowered his bow and Abu Sufyan came up and stood by him and 
said,  
“You did the wrong thing in taking the woman away in public under 
everyone’s noses when you know of our misfortune and disaster 
which Muhammad has brought on us. The people will think, if you 
take away his daughter publicly over the heads of everyone, that 
that is a sign of our humiliation after the disaster that has happend 
and an exhibition of utter weakness.  By my life, we do not want to 
keep her from her father and that is not our way of seeking 
revenge.  But take the woman back and when the clamour has died 
down and people say that we have brought her back, you can take 
her away secretly to rejoin her father.”   
This is exactly what happened and one night he took her off and 
delivered her to Zayd b Haritha and his companion, and they took 
her to the apostle.  
Yazid b Abu Habib from Bukyr b Abdullah b al-Ashajj from Sulayman 
b Yasar from Abu Ishaq al-Dausi from Abu Hurayra, told me that the 
later said: 
“The apostle sent me among a number of raiders with orders that 
if we got hold of Habbar b Al-Aswad or the other man (Nafi b Abd 
Qays) who first got to Zaynab with him we were to burn them with 
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fire.  On the following day he sent word to us, ‘I told you to burn 
these two men if you got hold of them; then I reflected that none 
has the right to punish by fire save God.  
So if you capture them kill them.’” [2] [3]  
 

>>> পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী আবু্-সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ ও দ্বহন্ে দ্বব্নমত 
ওতব্ার নাে  ৃণা েমর উচ্চারণ কমরন। কারণ আবু্ সুদ্বফয়ান েক্কা দ্বব্জময়র আম র 
রামত েুহাম্মমের ব্েযতা স্বীকার করার (ইসলাে গ্রহণ) পূব্ম পযমন্ত দ্বেমলন েুহাম্মমের 
প্রকােয েত্রুমের “দ্বব্মেষ একজন” এব্ং দ্বহন্দ দ্বব্নমত ওতব্া হমলন গসই েদ্বহলা দ্বযদ্বন 
তাাঁর দ্বপতা ও িািার হতযাকারী হােজা দ্বব্ন আব্ে আল-েুিাদ্বলব্ ওহুে যুমদ্ধ দ্বনদ্বহত হমল 
প্রদ্বতদ্বহংসা িদ্বরতামথম দ্বতদ্বন তাাঁর ব্াব্া ও িািার এই হতযাকারীর কদ্বলজা দ্বিদ্বব্ময়দ্বেমলন। 
[4]  
দ্বকন্তু েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর উপদ্বর উি ব্ণমনায় আেরা এ কী েৃেয অব্মলাকন করদ্বে!  
আেরা জানদ্বে গয, গয-েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা োত্র অল্প দ্বকেুদ্বেন আম  দ্বহন্দ দ্বব্নমত 
ওতব্ার দ্বনমজর ব্াব্া, িািা ও এক পুত্র হানজালামক নৃেংসোমব্ কমরমেন খুন এব্ং 
আর এক পুত্র আেরমক কমরমে ব্ন্দী গসই দ্বপতা-পুত্র ও স্বজন-হারা গোকাব্হ েদ্বহলাদ্বি 
তাাঁর ব্াব্া-িািা ও পুমত্রর খুন ও ব্ন্দীর জনয প্রতযক্ষোমব্ োয়ী ব্যদ্বিদ্বির কনযামক শুধু্ 
সেমব্েনা প্রকােই নয়, সব্মাত্মক সাহামযযর আশ্বাস দ্বনময় এদ্ব ময় এমসমেন!  
গয-েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অল্প দ্বকেুদ্বেন আম  কুরাইে েলপদ্বত আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন 
হারমব্র এক গজায়ান পুত্র সন্তান, শ্বশুর ও িািা শ্বশুরমক নৃেংসোমব্ কমরমেন খুন ও 
আমরক পুত্র সন্তানমক কমরমে ব্ন্দী (পব্ম-৩৪), গসই সন্তানহারা গোকাব্হ আবু্ সুদ্বফয়ান 
প্রদ্বতদ্বহংসার ব্েব্তমী হময় তাাঁর দ্বনজ পুমত্রর খুমনর জনয প্রতযক্ষোমব্ োয়ী ব্যদ্বিদ্বির 
কনযার উপর গকামনারূপ অদ্বব্িার ও অসম্মান না কমর, গজারপূর্ব্ক েক্কায় আিমক 
গরমখ প্রদ্বতমোধ্ গ্রহমণর গিষ্টা না কমর, পরােেম দ্বেমচ্ছন কীোমব্ এই সংকু্ষব্ধ স্বজন-
হারা দ্বব্কু্ষব্ধ কুরাইেমের গরাষানল এদ্বড়ময় তাাঁমক তাাঁর দ্বপতার কামে গপৌঁমে দ্বেমত হমব্।  
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পাঠক, স্বম াদ্বষত আমখরী নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর েৃতুযর প্রায় ১১০ ব্ের পর 
(হাদ্বেস সংকলন শুরু তাাঁর েৃতুযর ২০০ ব্েমরর গব্েী পমর) গলখা েুহাম্মমের “সব্মপ্রথে 
পূণমাে জীব্নী” গ্রমন্থর গলখক দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর 
ওপমরামল্লদ্বখত প্রাণব্ন্ত ব্ণমনাদ্বি পমড় দ্বক অব্াক হমচ্ছন?  
 ত ১৪০০ ব্ের ধ্মর েুহাম্মে অনুসারীরা উচ্চকমণ্ঠ প্রিার কগর আসমেন গয, কুরাইেরা 
দ্বেমলন অসেয, দ্বনষু্ঠর, দ্বব্মব্কহীন, নীদ্বতব্দ্বজমত সম্প্রোয়, যামেরমক তাাঁরা  ৃণা ও তাদ্বচ্ছলয 
েমর "আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত" ব্মল আখযাদ্বয়ত কমরন। ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীমের িারা 
অদ্বেযুি গসই “তথাকদ্বথত” অন্ধকার যুম র োনুষমের কেমকামণ্ডর পদ্বরিয় গজমনও 
এখমনা দ্বক এই দ্বব্শ্বামস অিল আমেন গয, দ্বব্জয়ী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কুরাইে 
ও অনযানয সকল অদ্বব্শ্বাসীর ধ্েম-সোজ-সেযতা ও োনুষমের গয িরে অব্োননা ও 
তাদ্বচ্ছমলয  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত দ্বিত্রাদ্বয়ত কমর আসমেন, তার আমেৌ গকামনা সতযতা 
আমে?   
ওপমরাি ব্ণমনা সব্মিময় আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই দ্বলদ্বপব্দ্ধ ইদ্বতহাস। 
েডানম দ্বডদ্বজিাল 'স্কলাররা' দ্বব্দ্বেন্ন িতুরতায় োধ্যমে প্রাণপমণ সাধ্ারণ সরলপ্রাণ 
েুসলোনমের কামে ইসলামের ইদ্বতহামসর এই তথযগুমলা গ াপন রামখন এব্ং েুহাম্মে 
ও তাাঁর অনুসারীর যাব্তীয় নৃেংস আগ্রাসী তৎপরতার তব্ধ্তা গেয়ার গিষ্টা কমরন! 
গকন কগরন?  
কারণ, তাাঁরা অসহায়!  
ইসলামের গেৌদ্বলক ও প্রাথদ্বেক আব্েযকীয় েতম অনুযায়ী তাাঁরা তা করমত অব্েয ব্াধ্য! 
েুহাম্মমের ব্ানী ও কমেমর সতযতা ও শুদ্ধতার দ্বব্ষময় “গকামনারূপ সমন্দহ গপাষণ করা", 
সোমলািনা গতা অমনক েূমরর দ্বব্ষয়, ইসলামের সব্মিময় গেৌদ্বলক ও প্রাথদ্বেক েমতমর 
লঙ্ঘন (Violation of Absolutely manadatory requirement of Islam)।  
এই অসহায়ত্ব গথমকই েুহাম্মমের ব্াণী ও কেমকামণ্ডর তব্ধ্তার প্রময়াজমন  ত ১৪০০ 
ব্েমর হাজার ও ইসলাে দ্বব্শ্বাসী পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডতরা লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা রিনা কমরমেন।  
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এই লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা রিনায় তাাঁরা কারমণ-অকারমণ গব্মহেমতর প্রমলােন ও গোযমখর 
অনন্ত ব্ীেৎস োদ্বস্তর েীদ্বত প্রেেমন; দ্বেথযা ও িতুরতার আশ্রয়; উদ্ভি অমলৌদ্বকক 
অদ্বব্শ্বাসয  মল্পর যমথচ্ছ অব্তারণা; প্রচ্ছন্ন পমরাক্ষ অথব্া প্রতযক্ষ হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত 
প্রেেমন - ইতযাদ্বে দ্বব্দ্বেন্ন কলা-গকৌেল ও কসরমতর োধ্যমে সপ্তে েতাব্দীর প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক 
দ্বেক্ষাব্দ্বঞ্চত এই োনুষদ্বির সকল উদ্ভি ব্াণী ও নৃেংস কেমকামণ্ডর তব্ধ্তা গেব্ার আপ্রাণ 
গিষ্টা কমরমেন। এখনও দ্বনরলস ও একদ্বনষ্ঠোমব্ তাাঁরা তা কমর িমলমেন এব্ং 
েদ্বব্ষযমতও তাাঁরা তা করমব্ন। েুহাম্মে তাাঁমের সােমন 'দ্বিতীয়' গকামনা পথই গখালা 
রামখনদ্বন! 
এই লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার একমপমে রিনা গথমক "সতযমক" খুাঁমজ গব্র করা গযেন অতযন্ত 
কদ্বঠন, তার গিময়ও গব্দ্বে কদ্বঠন তা প্রকাে করার দ্বসদ্ধান্ত। পাদ্বরব্াদ্বরক দ্বনগ্রহ এব্ং 
সাোদ্বজক, রাজননদ্বতক ও রাষ্ট্রীয় দ্বনপীড়ন ও পমে পমে েৃতুযেুাঁদ্বকর সম্ভাব্না!  
তা সমত্ত্বও েুহাম্মমের সেয় গথমক শুরু কমর যুম  যুম  হাজামরা োনুষ স্বনামে ব্া গব্নামে 
েুহাম্মমের ব্াণী ও নৃেংস কেমকামণ্ডর সোমলািনা কমরমেন প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষোমব্। 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই (েুহাম্মে যামক েুনাদ্বফক ব্লা  গ াষণা দ্বেময়দ্বেমলন) গথমক শুরু 
কমর  েুহাম্মে দ্বব্ন জাকাদ্বরয়া আল-রাজী (৮৪৫-৯২৫ সাল), আলী োদ্বস্ত (১৮৯৬ -
১৯৮১ সাল), আরজ আলী োতুব্বর (১৯০১ -১৯৮৬ সাল) ইতযাদ্বে অজস্র গলখক ও 
বু্দ্বদ্ধজীব্ী হাজামরা প্রদ্বতকূলতার েমধ্যও যুম  যুম  সতয প্রকামের সৎ সাহস 
গেদ্বখময়মেন। [5] [6] 
েুহাম্মমের িদ্বরত্র ও কুরাইেমের িদ্বরমত্রর তুলনােূলক আমলািনা 
পাঠক, আসুন, আেরা েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর উপদ্বর উমল্লদ্বখত ব্ণমনার আমলামক আবু্ 
সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারব্ ও তাাঁর স্ত্রী দ্বহন্দ দ্বব্নমত ওতব্ার েহানুেব্তার সামথ েুহাম্মমের 
িদ্বরমত্রর তুলনােূলক আমলািনা কদ্বর।   
ওপমর ব্দ্বণমত  িনায় আেরা জানদ্বে, োত্র অল্প দ্বকেুদ্বেন আম  েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা গোি ৭২ জন কুরাইেমক নৃেংসোমব্ খুন ও ৬৮ জনমক ব্ন্দী কমর েুদ্বিপণ 
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আোয় করার কারমণ দ্বব্পযমস্ত ক্ষদ্বতগ্রস্ত স্বজনহারা কুরাইে জনপে স্বাোদ্বব্ক কারমণই 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর দ্বেমলন অতযন্ত দ্বব্কু্ষব্ধ।  
এই সংকু্ষব্ধ স্বজনহারা দ্বব্পযমস্ত দ্বব্কু্ষব্ধ গলাকমের নামকর ড ার সােমন প্রকােয 
দ্বেব্ামলামক নব্ীকনযা জয়নাব্মক উদ্বঠময় দ্বনময় যাওয়ার েৃেয গেমখ দ্বকেু কুরাইে তা 
গঠকামনার গিষ্টা কমরন। গসই প্রমিষ্টায় তাাঁরা তাাঁমের দ্বপেু ধ্াওয়া কমর ধু্-তাওয়া নােক 
স্থামন তাাঁমেরমক ধ্মর গফমলন। হাব্ব্ার দ্বব্ন আল-আসওয়াে এব্ং তাাঁর সহকারী নাদ্বফ 
দ্বব্ন আব্ে কাময়স নােক েুই ব্যদ্বি (কুরাইে) সব্ার আম  গসখামন গপৌঁেমত সেথম 
হন। তাাঁরা নব্ী কনযা জয়নামব্র যাত্রা গঠকামত জয়নাব্ ও তাাঁর গেব্রমক হুেদ্বক প্রেেমন 
কমরন। দ্বকন্তু তাাঁরা তাাঁমেরমক গকামনারূপ োরীদ্বরক আ াত কমরনদ্বন।  
তা সমত্ত্বও েুহাম্মে হাব্ব্ার দ্বব্ন আল-আসওয়াে এব্ং নাদ্বফ দ্বব্ন আব্ে কাময়স গক 
হতযা করার হুকুে জাদ্বর কমর একেল হানাোর ব্াদ্বহনী গপ্ররণ কমরন।  
অনযদ্বেমক, গয আবু্ সুদ্বফয়ান ও তাাঁর স্ত্রী দ্বহমন্দর ব্াব্া-িািা (শ্বশুর) ও পুত্র সন্তানমক 
অল্প দ্বকেুদ্বেন আম  নৃেংস োমব্ হতযা কমরমেন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা, গসই িরে 
ক্ষদ্বতগ্রস্ত স্বজনহারা কুরাইে েম্পদ্বত তাাঁমের গসই স্বজনমের হতযাকারীর কনযার জনয 
সব্মাত্মক সাহামযযর আশ্বাস দ্বনময় এদ্ব ময় এমসদ্বেমলন। এই হতযাকারীর কনযা কীোমব্ 
এই সংকু্ষব্ধ দ্বব্পযমস্ত স্বজনহারা দ্বব্কু্ষব্ধ কুরাইেমের গরাষানল এদ্বড়ময় দ্বনরাপমে তাাঁর 
দ্বপতার কামে গপৌঁেমত পামরন, তার সৎ পরােেম দ্বেময়দ্বেমলন এই কুরাইে েলপদ্বত আবু্ 
সুদ্বফয়ান। এই েহানুেব্তার েৃষ্টান্ত আজমকর পৃদ্বথব্ীর সেয সোমজও দ্বব্রল এক 
উোহরণ ! 
গয সোমজর গলামকরা আক্রান্ত হময়ও েত্রুর দ্বনকিাত্মীময়র দ্বব্রুমদ্ধ প্রদ্বতদ্বহংসাপরায়ন 
না হময় হয় সাহাযযকারী, গসই সোজমক "অন্ধকামরর যু " আর গসই সোমজ 
ব্সব্াসকারী োনুষমের দ্বক অন্ধকার যুম র ব্াদ্বসন্দা ব্মল আখযাদ্বয়ত করা যায়? 
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কুরাইেমের ওপমর ব্দ্বণমত কেমকাণ্ডমক যদ্বে "অন্ধকার যুম র" ব্াদ্বসন্দামের োনদ্বসকতা 
ও কেমকাণ্ড ব্মল আখযাদ্বয়ত করা হয়, তমব্ গসই একই যুম র ব্াদ্বসন্দা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের োনদ্বসকতা ও কেমকাণ্ড গক কী নামে আখযাদ্বয়ত করা উদ্বিত? 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা 
[1] তফসীমর ইব্মন কাদ্বথর: 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=1855&Itemid=89 
--- Imam Ahmad recorded that Thabit said that Anas, may Allah be 
pleased with him, said: "When Zaynab's `Iddah finished, may Allah 
be pleased with her, the Messenger of Allah said to Zayd bin 
Harithah, (Go to her and tell her about me (that I want to marry 
her).) So, he went to her and found her kneading dough. He (Zayd) 
said, `When I saw her I felt such respect for her that I could not 
even look at her and tell her what the Messenger of Allah had said, 
so I turned my back to her and stepped aside, and said, `O Zaynab! 
Rejoice, for the Messenger of Allah has sent me to propose marriage 
to you on his behalf.' She said, `I will not do anything until I pray 
to my Lord, may He be glorified.' So she went to the place where 
she usually prayed. Then Qur'an was revealed and the Messenger of 
Allah came and entered without permission. ---- 
 

[2] “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা - ৩১৪-৩১৫,  

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1855&Itemid=89
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1855&Itemid=89
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৩৪৮-১৩৫০ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 [4] Ibid আল তাব্ারী- পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪১৫ 
[5] েুহাম্মে দ্বব্ন জাকাদ্বরয়া আল-রাজী (৮৪৫-৯২৫ সাল) দ্বেমলন প্রখযাত ইরানী 
দ্বিদ্বকৎসক, দ্বব্জ্ঞানী ও োেমদ্বনক। জ্ঞান ও দ্বব্জ্ঞামন যার অব্োমনর উোহরণ গিমন 
ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরা "ইসলামের স্বণমযুম র" েহাত্ব ব্ণমনা কমরন।  

ইসলাে দ্বব্ষময় তাাঁর উদ্বি: ”If the people of this religion are asked about 
the proof for the soundness of their religion, they flare up, get angry 
and spill the blood of whoever confronts them with this question. 
They forbid rational speculation, and strive to kill their adversaries. 
This is why truth became thoroughly silenced and concealed” 

কুরান দ্বব্ষময় তাাঁর উদ্বি: ”You claim that the evidentiary miracle is 
present and available, namely, the Koran. You say: "Whoever denies 
it, let him produce a similar one." Indeed, we shall produce a 
thousand similar, from the works of rhetoricians, eloquent speakers 
and valiant poets, which are more appropriately phrased and state 
the issues more succinctly. They convey the meaning better and 
their rhymed prose is in better meter. ... By God what you say 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 

 

P
ag

e2
6

9
 

astonishes us! You are talking about a work which recounts ancient 
myths, and which at the same time is full of contradictions and does 
not contain any useful information or explanation. Then you say: 
"Produce something like it"?” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakariya_al-Razi 

 

[6] আলী োদ্বস্ত (১৮৯৪/৯৬ -১৯৮১/৮২ সাল) - দ্বব্দ্বেষ্ট ইরানী ইসলাদ্বেক স্কলার, 
সাংব্াদ্বেক, সাদ্বহদ্বতযক। তাাঁর উদ্বি: "Belief can blunt human reason and 
common sense, even in learned scholars. What is needed is more 
impartial study." জীব্মনর গেষ দ্বেমক দ্বতদ্বন গব্নামে গয ব্ইদ্বি দ্বলমখমেন তার নাে 
"Bisto O Seh Sal (Twenty Three Years)"। ইংমরদ্বজমত অনুদ্বেত এই ব্ইদ্বি 
অন-লাইমন দ্বব্নােূমলয পাওয়া যায়: 

Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad 
– by ALI  DASHTI (Translated from the Persian by F.R.C. Bagley, F. 
R. Bagley) 
http://www.abradat.com/Books/English%20Books/23_Years.pdf 
 
  
 

 
 
 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakariya_al-Razi
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.abradat.com/Books/English%20Books/23_Years.pdf
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৪০: ব্ের যুদ্ধ-১১: আবু্ আল আস আব্ারও আক্রান্ত 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গতর 

 
 

স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) কী রূমপ তাাঁর দ্বনজ কনযা জয়নামব্র স্বােী 
জাোতা আবু্ আল-আস দ্বব্ন আল-রাদ্বব্মক ব্ন্দী েো গথমক েুি কারার সেয় েতম 
আমরাপ কমরদ্বেমলন এব্ং গসই েতম অনুযায়ী গপৌিদ্বলক আবু্ আল আস তাাঁর েুসদ্বলে 
স্ত্রী জয়নাব্ গক কীোমব্ তাাঁর দ্বপতার কামে পাদ্বঠময় গেয়ার ব্যব্স্থা কমরদ্বেমলন, তার 
দ্বব্স্তাদ্বরত ব্ণমনা আম র েু'দ্বি পমব্ম করা হময়মে। স্বােী ও স্ত্রী দ্বেন্ন ধ্েম-েতাব্লম্বী হওয়া 
সমত্বও এই েম্পদ্বত সুেী ম ১৪ দ্বি ব্ের (৬১০-৬২৪ সাল) একমত্রই ব্সব্াস করমতন। 
এই সুেী ম একত্র ব্ামসর অব্সান  দ্বিময় েুহাম্মমের আমরাদ্বপত েতম অনুযায়ী আবু্ আল-
আস ও তাাঁর পদ্বরব্ার সেসযরা দ্বব্দ্বেষ্ট কুরাইে গনতা আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারমব্র পরােেম 
গোতামব্ক নব্ী কনযা জয়নাব্মক দ্বব্না ব্াধ্ায় েক্কা গথমক েদ্বেনায় তাাঁর দ্বপতার কামে 
গপ্ররণ কমরদ্বেমলন।  
এই  িনাদ্বি  মিদ্বেল ব্ের যুমদ্ধর (১৫ই োিম, ৬২৪ সাল) অল্প দ্বকেুদ্বেন পমর। এরপর 
সুেী মকাল তাাঁরা এমক অপমরর সামথ থামকন দ্বব্দ্বচ্ছন্ন! আবু্ আল-আস ব্সব্াস কমরন 
েক্কায়, আর তাাঁর স্ত্রী জয়নাব্ েদ্বেনায়!  
অতঃপর েক্কা দ্বব্জময়র (জানুয়াদ্বর, ৬৩০ সাল) অল্প দ্বকেুদ্বেন পূমব্ম দ্বসদ্বরয়া গথমক ব্াদ্বণজয 
সােগ্রী দ্বনময় েক্কায় প্রতযাব্তমমনর সেয় েুহাম্মমের এই জাোতা আব্ারও তাাঁর শ্বশুমরর 
অনুসারী হানাোর েসুযমের কব্মল পমরন। অতদ্বকমত হােলায় এই ডাকাতরা তাাঁর সেস্ত 
অথম ও ব্াদ্বণজয সােগ্রী লুণ্ঠন কমর েদ্বেনায় দ্বনময় আমস। তমব্ এ যাত্রায় দ্বতদ্বন এই 
েরুেসুযমের কব্ল গথমক প্রাণ রক্ষা করমত ও ব্ন্দীত্ব এড়ামত সফলকাে হন।  
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দ্বতদ্বন পাদ্বলময় আশ্রয় গনন েদ্বেনায় অব্স্থানকারী স্ত্রী জয়নামব্র কামে। েু মদ্বতর হাত 
গথমক েুদ্বির আোয় দ্বতদ্বন স্ত্রীর সাহাযয কােনা কমরন। জয়নাব্ তাাঁর স্বােীর োলাোল 
লুণ্ঠনকারী হানাোর েসুযমের েলমনতা দ্বপতা েুহাম্মমের কামে এ ব্যাপামর সাহামযযর 
আমব্েন জানান। েুহাম্মে তাাঁর কনযামক সাহাযয কমরন। এই  িনার পর আবু্ আল-
আস তাাঁর শ্বশুর েুহাম্মেমক নব্ী দ্বহসামব্ স্বীকার কমরন ও ইসলামে েীদ্বক্ষত হন।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনায়  িনাদ্বি দ্বেল দ্বনম্নরূপ: 
আবু্ আল-আস আব্ার ও তাাঁর শ্বশুমরর অনুসারী হানাোর েসুযমের িারা আক্রান্ত হন:  
‘এই োমব্ যখন ইসলামের আদ্বব্েমাব্ হয়, তখন আবু্ আল-আস ব্সব্াস কমরন েক্কায় 
আর [তাাঁর স্ত্রী] জয়নাব্ আল্লাহর নব্ীর সামথ ব্সব্াস কমরন েদ্বেনায়।  
েক্কা দ্বব্জময়র অল্প দ্বকেুদ্বেন পূমব্ম আবু্ আল-আস তাাঁর দ্বনমজর ও তাাঁর প্রদ্বত আস্থাব্ান 
অনযানয কুরাইেমের িাকাপয়সা দ্বনময় ব্াদ্বণমজযর উমেমেয দ্বসদ্বরয়া  েন কমরন, দ্বতদ্বন 
দ্বেমলন কুরাইেমের দ্বব্শ্বস্ত।  
ব্যব্সার কাজ সম্পন্ন কমর ব্াদ্বড়র উমেমে যাত্রার প্রাক্কামল দ্বতদ্বন পদ্বথেমধ্য আল্লাহর 
নব্ীর এক হানাোর ব্াদ্বহনীর কব্মল পমরন। অতদ্বকমত হােলায় তারা তাাঁর সেস্ত সম্পে 
লুণ্ঠন কমর, যদ্বেও দ্বতদ্বন দ্বনমজ তামের কব্ল গথমক পাদ্বলময় গযমত সক্ষে হন।  
হানাোররা তামের লুণ্ঠনকৃত সম্পে দ্বনময় প্রস্থান করার পর আবু্ আল-আস রামতর 
অন্ধকামর জয়নামব্র ব্াদ্বড়মত  েন কমরন এব্ং তাাঁর কামে আশ্রয় ও দ্বনরাপিার 
আমব্েন কমরন। দ্বতদ্বন [জয়নাব্] তৎক্ষণাৎ তামত রাদ্বজ হন। দ্বতদ্বন [আবু্ আল-আস] 
তাাঁর লুদ্বণ্ঠত সম্পে দ্বফমর পাওয়ার আদ্বজম কমরন। 
ইয়াদ্বজে দ্বব্ন রুোন হইমত প্রাপ্ত েুহাম্মে ইব্মন ইোক হইমত ব্দ্বণমত: 
যখন আল্লাহর নব্ী সকামলর নাোমজর জনয পা ব্াড়ান এব্ং ব্মলন "আল্লাহ আকব্ার" 
এব্ং তাাঁর অনুসারীরা তামত সাড়া গেন, জয়নাব্ েদ্বহলামের সংরদ্বক্ষত আসন গথমক 
(নাোমজর শুরুমত সমূ্পণম নীরব্তার েুহূমতম) কান্নাজদ্বড়ত কমণ্ঠ ব্মলন, "গহ গলাকসকল, 
আদ্বে আবু্ আল-আস আল-রাদ্বব্মক দ্বনরাপিার আশ্বাস দ্বেময়দ্বে।" 
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আল্লাহর নব্ী নাোজ গেষ কমর উপদ্বস্থত গলাকমের দ্বেমক  ুমর ব্মসন এব্ং ব্মলন, "গহ 
গলাক সকল, আদ্বে যা শুনদ্বে, গতাোরাও দ্বক তা শুমনে?" 
যখন তারা ব্মল গয, তারা তা শুমনমে, দ্বতদ্বন ব্মলন গয, জয়নামব্র এই গ াষণার আম  
দ্বতদ্বন এই ব্যাপামর দ্বকেুই জানমতন না। দ্বতদ্বন আরও ব্মলন, "সব্মিময় ন ণয েুসলোনও 
তার পক্ষ হমত অনযমক দ্বনরাপিা দ্বব্ধ্ান করগত পামর।"  
দ্বতদ্বন তাাঁর কনযার কামে যান এব্ং তামক ব্মলন গয, গস গযন তার অদ্বতদ্বথমক সম্মান 
কমর, দ্বকন্তু তামক গযন গস তার সাদ্বন্নমধ্য আসার অনুেদ্বত না গেয়, কারণ গস আর তার 
কামে (স্ত্রী দ্বহসামব্) দ্বব্দ্বধ্সেত নয়।  
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আবু্ ব্কর হইমত প্রাপ্ত েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা গোতামব্ক: 
গয হানাোর পাদ্বিম আবু্ আল-আমসর সম্পে লুণ্ঠন কমরদ্বেল, আল্লাহর নব্ী তামের কামে 
খব্র পাঠান এব্ং ব্মলন, "গতােরা জামনা গয এই গলাকদ্বি আোমের সামথ আত্মীয়তা-
সূমত্র আব্দ্ধ এব্ং গতােরা তার সম্পে দ্বেদ্বনময় এমনে। তার প্রদ্বত সেয় হময় গতােরা 
যদ্বে তার োলাোল তামক গফরত দ্বেমত রাদ্বজ হও, তমব্ তা আেরা অব্েযই পেন্দ 
করমব্া; দ্বকন্তু যদ্বে গতােরা তা না কমরা, তমব্ এই লুদ্বন্ঠত সম্পে (Booty) আল্লাহ 
গতাোমের োন কমরমেন এব্ং এ সম্পমে গতাোমেরই অদ্বধ্কার সব্মাদ্বধ্ক।" 
তারা জব্ামব্ ব্মল গয, তারা স্ব-ইচ্ছায় তা গফরত দ্বেমত রাদ্বজ এব্ং এই ব্যাপামর তারা 
এতিাই সতকম দ্বেল গয, তারা পুরাতন িােড়া, গোট্ট িােড়ার গব্াতল এব্ং এেনদ্বক গোট্ট 
কামঠর খণ্ডসহ যাব্তীয় লুণ্ঠন সােগ্রী গফরত দ্বনময় আমস, দ্বকেুই অব্দ্বেষ্ট রামখ না।  
তারপর আবু্ আল-আস েক্কায় প্রতযাব্তমন কমরন ও যারা তাাঁমক িাকা পয়সা দ্বেময়দ্বেল, 
তামের প্রমতযমকর প্রাপ্ত অংে পদ্বরমোধ্ কমরন এব্ং তামের দ্বজমজ্ঞস কমরন গয, তার 
কামে তামের আর গকান োদ্বব্ োওয়া আমে দ্বক না।  
তারা ব্মল, “না। আল্লাহ গতাোমক পুরসৃ্কত করমব্, আেরা গতাোমক দ্বব্শ্বস্ত ও েহানুেব্ 
দ্বহসামব্ গপময়দ্বে।"   
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"তারপর," দ্বতদ্বন ব্মলন, "আদ্বে সাক্ষয দ্বেদ্বচ্ছ গয, আল্লাহ োড়া অনয গকান োবু্ে নাই 
এব্ং েুহাম্মে তার োস ও গপ্রদ্বরত নব্ী। যখন আদ্বে [েদ্বেনায়] তাাঁর কামে দ্বেলাে, 
তখনই েুসলোন হমত পারতাে, দ্বকন্তু আদ্বে আেংকা কমরদ্বেলাে গয, তাহমল গতােরা 
ধ্ারণা করমব্, আদ্বে গতাোমের িাকা পয়সা ও সম্পে হরণ করমত গিময়দ্বেলাে। এখন 
গযমহতু আল্লাহ তা প্রতযাপমণ কমরমে এব্ং আদ্বে তা গথমক োয় েুি হময়দ্বে, আদ্বে 
আল্লাহর কামে দ্বনমজমক আত্মসেপমণ করদ্বে।"  
এরূপ ব্লার পর দ্বতদ্বন যাত্রা কমরন এব্ং আল্লাহর নব্ীর সামথ পুনরায় দ্বেদ্বলত হন।’ 
[1] [2] 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Abu Al-As was looted became a Muslim and went back to Medina:  
‘When Islam thus came between them Abu Al-As lived in Mecca 
while Zaynab lived in Medina with the apostle.  
Shortly before the conquest of Mecca Abu Al-As went to Syria 
trading with his own money and that of Quraysh which they 
entrusted to him for he was a trustworthy man. Having completed 
his business he was on his away home when one of the apostle’s 
raiding parties fell in with him and took all he had, though he 
himself escaped them.   
When the raiders went off with their plunder Abu Al-As went into 
Zaynab’s house under cover of night and asked her to give him 
protection. She at once did so. He came to ask for his property.   
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According to Muhammad Ibne Ishaq from Yazid b Ruman:When the 
apostle went out to Morning Prayer and said, “Allah Akbar” and the 
people responded, Zaynab cried (in a moment of complete silence at 
the beginning of prayer) from the place the women sat,  
“O people, I have given protection to Abu Al-As al-Rabi.”   
When the apostle had completed his prayer, he turned round to the 
people and said,  
“O’ people, did you hear what I heard?”   
When they said that they had he swore that he knew nothing about 
the matter until Zaynab made her declaration, addining, ‘the 
meanest Muslim can give protection on their behalf.’   
He went off to see his daughter and told her to honor her guest but 
not to allow him to approach her for she was not lawful to him (as 
a wife).  
According to Ibne Ishaq from Abdullah b Abu Bakr: 
The apostle sent to the raiding party which had taken Abu Al-As’s 
goods saying,  
“This man is related to us as you know and you have taken property 
of his.  If you would do him a kindness and return his property to 
him, we should like that; but if you will not then it is booty which 
God has given you and you have the better right to it.”  
They replied that they would willingly give it back and they were 
so scrupulous that men brought back old skins and little leather 
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bottles and even a little piece of wood until everything was returned 
and nothing withheld.   
Then Abu Al-As went to Mecca and paid everyone what was due, 
including those who had given him money to lay out on their behalf 
and asked them if anyone of them had any further claim on him.  
“No,” they said, “God reward you, we have found you both 
trusthworthy and generous.”   
“Then,” he said, “I bear witness that there is no God but the God 
and that Muhammad is his servant and his apostle. I would have 
become a Muslim when I was with him but that I feared that you 
would think that I only wanted to rob you of your property; and 
now that God has restored it to you and I am clear of it I submit 
myself to God.”   
Thus saying he went off to rejoin the apostle’. [1] [2]  
 

>>> স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের ওপর 
তাাঁর যাব্তীয় অননদ্বতক আগ্রাসী আক্রেণ, োলাোল লুণ্ঠন, খুন-জখে ইতযাদ্বে সন্ত্রাসী 
কেমকামণ্ডর তব্ধ্তা দ্বেমত ও তাাঁর অনুসারীমের উজ্জীদ্বব্ত করমত দ্বতদ্বন তাাঁর স্বরদ্বিত 
ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রমন্থ ব্ারংব্ার গ াষণা কমরমেন গয, েক্কায় অব্স্থানকালীন কুরাইেরা 
তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের উপর যমথচ্ছ অতযািার ও দ্বনপীড়ন কমর তাাঁমের  র-ব্াড়ী 
গথমক অনযায়োমব্ ব্দ্বহষ্কার করমে “শুধু্ এই অপরামধ্ গয, তারা ব্মল আোমের 
পালনকতমা আল্লাহ।" 
েুহাম্মমের োষায়, 
২২:৩৯–৪০ [েদ্বেনায়]–  “যুমদ্ধ অনুেদ্বত গেয়া হল তামেরমক যামের সামথ কামফররা 
যুদ্ধ কমর; কারণ তামের প্রদ্বত অতযািার করা হময়মে। আল্লাহ তামেরমক সাহাযয করমত 
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অব্েযই সক্ষে। যামেরমক তামের  র-ব্াড়ী গথমক অনযায়োমব্ ব্দ্বহস্কার করা হময়মে 
শুধু্ এই অপরামধ্ গয, তারা ব্মল আোমের পালনকতমা আল্লাহ। আল্লাহ যদ্বে োনব্জাদ্বতর 
একেলমক অপর েল িারা প্রদ্বতহত না করমতন, তমব্ (িীষ্টানমের) দ্বনেমন দ্ব জমা, 
এব্ােত খানা, (ইহুেীমের) উপাসনালয় এব্ং েসদ্বজেসেূহ দ্বব্ধ্বস্ত হময় গযত, গযগুলামত 
আল্লাহর নাে অদ্বধ্ক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ দ্বনশ্চয়ই তামেরমক সাহাযয করমব্ন, যারা 
আল্লাহর সাহাযয কমর। দ্বনশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রেোলী েদ্বিধ্র।”     
>>> শুধু্োত্র ধ্েমান্তদ্বরত হওয়ার কারমণ গকামনা ব্যদ্বিমক, শুধু্ অতযািার ব্া দ্বনপীড়নই 
নয়, খুন করার উৎকৃষ্ট উোহরণ হমলা "ইসলাে"।  
েুহাম্মমের দ্বেক্ষায় দ্বেদ্বক্ষত ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীরা ইসলামের গসই ঊষালে গথমক কুরান ও 
হাদ্বেমসর দ্বেক্ষার ব্াস্তব্ায়নকমল্প যুম  যুম  অজস্র "ইসলােতযা ী 
(Apostates)"  ব্যদ্বিমের নৃেংসোমব্ খুন কমর িমলমেন। আজমকর পৃদ্বথব্ীর সেয 
সোমজ 'Freedom of thought, fredom of speech and freedom of 
religion' যখন সোেমর পাদ্বলত হয়; গসই একই সেময়র পৃদ্বথব্ীমত েুহাম্মমের েৃতুযর 
১৪০০ ব্ের পমরও গকামনা েুসদ্বলে রামষ্ট্র গকান েুসলোন যদ্বে “প্রকামেয ইসলাে 
তযাম র গ াষণা গেন", তমব্ গসই রাষ্ট্রযন্ত্র অথব্া তার না দ্বরমকর হামত গসই ব্যদ্বির 
"খুন" হওয়া প্রায় অদ্বনব্াযম। শুধু্ েুসদ্বলে রাষ্ট্রই ব্া ব্দ্বল গকন, পৃদ্বথব্ীর গয গকামনা উন্নত 
রামষ্ট্র ব্সব্াস করা অব্স্থায়ও যদ্বে গকামনা েুসলোন প্রকামেয তাাঁর ইসলাে তযাম র 
গ াষণা গেন, তমব্ "গয গকান সেয় দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ গকামনা েুহাম্মে-অনুসারী তাাঁমক 
হতযা করমত পামর" - এই আেংকা দ্বনময় তাাঁর অব্দ্বেষ্ট জীব্ন কািামত হয়। [3]  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমরাি ব্ণমনায় আেরা জানদ্বে গয, আবু্ আল আস েক্কায় 
কুরাইেমের সােমনই "ইসলাে গ্রহণ" কমরন। দ্বকন্তু গস কারমণ গক্রাধ্াদ্বেত হময় গকামনা 
কুরাইেই এই নব্য েুসলোমনর উপর গকামনারূপ দ্বব্রূপ প্রদ্বতদ্বক্রয়া জাদ্বনময়দ্বেমলন, 
এেন ইদ্বতহাস গকাথাও গনই। "শুধু্োত্র ইসলামে েীদ্বক্ষত হওয়ার কারমণ" কুরাইেরা 
নব্য েুসলোনমের ওপর যমথচ্ছ অতযািার ও দ্বনপীড়ন করমতন এেন োব্ী সতয হমল 
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আবু্ আল আস তাাঁর এই গ াষণার পর অক্ষত অব্স্থায় দ্বনরাপমে গসখান গথমক প্রস্থান 
ও েদ্বেনায় প্রতযাব্তমন করমত পারমতন না।  
েমন রাখা প্রময়াজন গয উি  িনা দ্বি  মিদ্বেল েক্কা দ্বব্জময়র (৬৩০ সাল) অল্প দ্বকেুদ্বেন 
আম , যখন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ব্ের যুদ্ধ, ওহুে যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, ব্দ্বন গকউনুকা 
ও ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্র গক দ্বেমিোদ্বি গথমক উমচ্ছে, ব্দ্বন কুরাইজার  ণহতযা ইতযাদ্বে 
অসংখয আগ্রাসী সন্ত্রাসী কেমকাণ্ড  দ্বিময় িমলমেন! এর পমরও গকামনা কুরাইেই এই 
নব্য েুসলোন আবু্ আল আসমক অসম্মান কমরনদ্বন।  
সুতরাং, নব্য েুসলোনমের ওপর কুরাইেমের অতযািার ও দ্বনপীড়মনর দ্বকচ্ছা গয েুহাম্মে 
েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের উপর তাাঁর আগ্রাসী কেমকামণ্ডর তব্ধ্তার প্রময়াজমন প্রিার 
কমরদ্বেমলন, তা গব্াো যায় অদ্বত সহমজই (এই পমব্মর আমলািনা শুধু্ প্রাসদ্বেক  িনার 
েমধ্যই সীোব্দ্ধ রাখমব্া, দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া দ্বহজরত তমত্ত্ব)।  
দ্বনঃসমন্দমহ েুহাম্মমের ওপমরাি "২২:৪০ জব্ান ব্দ্বন্দ"-দ্বি তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের 
জনয প্রমযাজয। কুরাইেমের জনয নয়।  
“শুধু্োত্র” অনয ধ্মেম দ্বব্শ্বাসী হওয়ার কারমণ কাউমক অসম্মান করার দ্বেক্ষার প্রব্িা 
গয স্বয়ং েুহাম্মে, তার সাক্ষয আমে তাাঁরই স্বরদ্বিত জব্ান ব্দ্বন্দমত। 
েুহাম্মমের োষায়, 
২১:৩৬ [েক্কায়]  - কামফররা যখন আপনামক গেমখ তখন আপনার সামথ ঠাট্টা করা 
োড়া তামের আর গকান কাজ থামক না, এদ্বক গসই ব্যদ্বি, গয গতাোমের গেব্-গেব্ীমের 
সোমলািনা কমর? এব্ং তারাই গতা রহোন’ এর আমলািনায় অস্বীকার কমর।   
>>> েক্কায় অব্স্থানকালীন েুহাম্মে তাাঁর প্রিারনায় কুরাইেমের কৃদ্বষ্ট-ধ্েম-সোজ ও 
পূব্মপুরুষমের গয কী পদ্বরোণ হুেকী-োসানী-তাদ্বচ্ছলয ও েীদ্বত প্রেেমন কমরমেন, তা 
কুরামনর পাতায় পাতায় ব্দ্বণমত আমে।  
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমর উমল্লদ্বখত ব্ণমনায় আব্ারও আেরা জানমত পারদ্বে 
গয, িািা আল-আব্বামসর েতই জাোতা আবু্ আল-আস ও েক্কায় েুহাম্মমের সুেী ম ১২-
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১৩ ব্েমরর (৬১০-৬২২ সাল) পমরাক্ষ হুেদ্বক-োসানী-েীদ্বত-অসম্মান ও গোষামরাপ 
সম্বদ্বলত (পব্ম-২৬) তথাকদ্বথত "োদ্বন্তর ব্াতমা" প্রিারণায় েুহাম্মেমক নব্ী দ্বহসামব্ গ্রহণ 
করার গকামনা কারণই খুাঁমজ না গপমলও তাাঁরা গসই কারণদ্বি খুাঁমজ গপময়দ্বেমলন তখন, 
যখন েুহাম্মে ও তাাঁর সহিররা কুরাইেমের প্রদ্বত আক্রেণাত্মক আগ্রাসী সন্ত্রাসী কেমকাণ্ড 
শুরু কমরদ্বেমলন।  
তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সদ্বহংস আক্রেণাত্মক আগ্রাসী কমেমর "ব্লী" হওয়ার 
পরই অনুধ্াব্ন করমত গপমরদ্বেমলন গয, েুহাম্মে সতযই আল্লাহর নব্ী!  
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর আদ্বব্ষৃ্কত ইসলাে প্রিার ও প্রদ্বতষ্ঠার 
গপেমন "তরব্াদ্বরর গুরুত্ব অপদ্বরসীে"! এই সতযমক অস্বীকার কমরন একোত্র তাাঁরাই, 
যাাঁরা ইসলামের ইদ্বতহাস দ্বব্ষময় অদ্বত অজ্ঞ, নতুব্া অদ্বত েণ্ড (Hypocrite)। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা 
 

[1] “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩১৬-৩১৭ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-
4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৩৫০- ১৩৫২ 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
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http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 [3] ইসলাে তযাম র োদ্বস্ত: 
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/012-apostasy.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam 
http://wikiislam.net/wiki/Islam_and_Apostasy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.thereligionofpeace.com/Quran/012-apostasy.htm
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/wikiislam.net/wiki/Islam_and_Apostasy
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৪১: ব্ের যুদ্ধ- ১২: "তারা ব্মল: এ েূখমে আেরা দ্বেলাে অসহায়!" 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গিাে 

 
 

স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েদ্বেনায় দ্বহজরত কমরন গসমেম্বর ২৪, 
৬২২ সামল। েদ্বেনায় দ্বহজরত পরব্তমী সেময় ব্দ্বহরা ত েুহাম্মে ও তাাঁরই দ্বনমেমমে 
েদ্বেনায় দ্বহজরতকারী ব্দ্বহরা ত েক্কাব্াসী অনুসারীরা দ্বেমলন সমূ্পণমোমব্ েদ্বেনাব্াসী 
েুহাম্মে অনুসারীমের (আনসার) স্বল্প আময়র ওপর দ্বনেমরেীল। 
এেত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত জীদ্বব্কাহীন পরদ্বনেমর গব্কার জীব্ন হমত পদ্বরত্রামণর গিষ্টায় 
দ্বহজরমতর োত্র সাত োস পর (োিম, ৬২৩ সাল) েুহাম্মে তাাঁর িািা হােজা দ্বব্ন আব্ে 
আল-েুিাদ্বলমব্র গনতৃমত্ব কীোমব্ রামতর অন্ধকামর ওৎ গপমত অতদ্বকমমত কুরাইে 
ব্াদ্বণজয-কামফলার ওপর হােলায় তাাঁমের ব্াদ্বণজয-সােগ্রী লুণ্ঠমনর গিষ্টার সূিনা 
কমরদ্বেমলন; তারপর পরব্তমী েেদ্বি োমসর এমকর পমর এক অনুরূপ সাতদ্বি ডাকাদ্বত 
গিষ্টা ব্যথম হওয়ার পর আরব্মের পদ্বব্ত্র োস রজমব্ (জানুয়াদ্বর, ৬২৪ সাল)  "নাখলা" 
নােক স্থামন একজন দ্বনরপরাধ্ কুরাইে ব্াদ্বণজয আমরাহীমক খুন ও েুইজন আমরাহীমক 
ব্ন্দী কমর তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন ও ব্ন্দীমের পদ্বরব্ামরর কাে গথমক েুদ্বিপণ আোময়র 
োধ্যমে েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কীোমব্ ইসলামের ইদ্বতহামসর নৃেংস পথ যাত্রার 
সূত্রপাত কমরদ্বেমলন; কীোমব্ েুহাম্মে তাাঁর এই অননদ্বতক নৃেংস কেমকাণ্ড ও গস উপাময় 
অদ্বজমত পাদ্বথমব্ উপাজমমনর তব্ধ্তা "ঐেী ব্াণীর" োধ্যমে দ্বনদ্বশ্চত কমরদ্বেমলন; গসই 
ধ্ারাব্াদ্বহকতারই অংে দ্বহসামব্ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সকল আগ্রাসী অোনদ্বব্ক 
নৃেংস সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর দ্বব্রুমদ্ধ আক্রান্ত সংকু্ষব্ধ ক্ষদ্বতগ্রস্ত কুরাইেমের সব্মপ্রথে 
প্রদ্বতরক্ষা যুদ্ধ ব্ের প্রামন্ত কীোমব্ সং দ্বিত হময়দ্বেল; কী কারমণ কুরাইেমের িরে 
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পরাজয়  মিদ্বেল; কী উপাময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা দ্বব্জয়ী হময় “সব্মপ্রথে বৃ্হৎ 
উপাজমন”-এর অংেীোর হময়দ্বেমলন - ইতযাদ্বে দ্বব্ষময়র ধ্ারাব্াদ্বহক ব্ণমনা  ত ১৩দ্বি 
পমব্ম করা হময়মে । 
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের ওপর তাাঁর এ 
সকল আক্রেণাত্মক অননদ্বতক সদ্বহংস ব্ব্মর সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর তব্ধ্তার প্রময়াজমন তাাঁর 
রদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরামনর “েদ্বেনা পমব্ম (েক্কায় নয়)” ব্ারংব্ার গ াষণা 
দ্বেময়মেন গয, েক্কায় অব্স্থানকালীন সেময় কুরাইেরা: 
  ১) “তাাঁমের গক অনযায়োমব্ তাাঁমের দ্বেমি োদ্বি গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত কমরমে শুধু্ এই 
অপরামধ্ গয তাাঁরা েুসলোন;  
২) তাাঁমের গক েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া প্রোন কমরমে; এব্ং  
৩) তাাঁমের প্রদ্বত অকথয অতযািার িাদ্বলময়মে!” [1] 
 

দ্বকন্তু তাাঁর এই োব্ীর ঐদ্বতহাদ্বসক দ্বেদ্বি শুধু্ গয অতযন্ত েুব্মল, তাইই নয়, আদ্বে ও 
দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই ব্দ্বণমত তাাঁর জীব্নীগ্রন্থ (দ্বসরাত), হাদ্বেস-গ্রন্থ ও তাাঁরই 
রদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রমন্থর পুংখানুপুংখ পযমামলািনায় আেরা তাাঁর এই োদ্বব্র সমূ্পণম 
দ্বব্পরীত দ্বিত্র গেখমত পাই।  
ইদ্বতেমধ্যই আেরা গজমনদ্বে, কীোমব্ েুহাম্মে তাাঁর দ্বনজ জাোতা আবু্ আল আস দ্বব্ন 
রাদ্বব্মক ব্াধ্য কমরদ্বেমলন গযন দ্বতদ্বন তাাঁর স্ত্রী জয়নাব্মক েদ্বেনায় পাদ্বঠময় গেন। সুেী ম 
১৪ দ্বি ব্ের (৬১০-৬২৪ সাল) এই গপৌিদ্বলক স্বােী তাাঁর েুসদ্বলে স্ত্রীর সামথ একই 
ব্াদ্বড়মত অব্স্থান করমতন। দ্বতদ্বন তাাঁর েুসদ্বলে স্ত্রীর ওপর গকামনারূপ অতযািার ব্া 
অসম্মান করমতন, এেন ইদ্বতহাস গকাথাও গনই। গপৌিদ্বলক আবু্ আল আস তাাঁর 
েুসদ্বলে স্ত্রীমক েক্কা গথমক ব্দ্বহষ্কার কমরনদ্বন। “েুহাম্মেই তাাঁমক ব্াধ্য কমরদ্বেমলন” গযন 
দ্বতদ্বন তাাঁর েুসদ্বলে স্ত্রী জয়নামব্র সামথ সম্পকম দ্বেন্ন কমর তাাঁমক েদ্বেনায় পাদ্বঠময় গেন। 
কুরান, দ্বসরাত ও হাদ্বেমসর দ্বনরমপক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় এেনই ব্হু খণ্ড খণ্ড 
দ্বিমত্রর ব্ণমনায় “গয সতযদ্বি স্পষ্ট” তা হমলা, কুরাইেরা গকামনা েুহাম্মে-অনুসারীমকই 
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েক্কা গথমক শুধু্ গয দ্বব্তাদ্বড়ত কমরনদ্বন, তাইই নয়, তাাঁরা তাাঁমের নব্য ধ্েমান্তদ্বরত পদ্বরব্ার 
সেসযমের প্রাণপমণ ব্াধ্া প্রোন কমরমেন, তাাঁমের কামে কাকুদ্বত-দ্বেনদ্বত কমরমেন, গযন 
তাাঁমের এই একান্ত দ্বপ্রয়জনরা েুহাম্মমের প্রমরািনায় গেোন্তদ্বরত না হয়। [এ ব্যাপামর 
দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া দ্বহজরত তমত্ত্ব; এই পমব্মর পযমামলািনা শুধু্ প্রাসদ্বেক  িনার 
েমধ্যই সীোব্দ্ধ রাখমত িাই।]  
কুরাইেরা নয়, “েুহাম্মেই” তাাঁর েতব্াে প্রিার ও প্রদ্বতষ্ঠার প্রময়াজমন তাাঁর 
অনুসারীমের েদ্বেনায় গেোন্তরী হমত ব্াধ্য কমরদ্বেমলন। তাাঁর গয সেস্ত অনুসারী তাাঁর 
এই অোনদ্বব্ক ও  দ্বহমত 'দ্বব্মেে দ্বব্োজন ও োসন (Divide and Rule)' আমেমে 
অনীহা ও অদ্বনচ্ছা প্রকাে কমরদ্বেমলন, তাাঁমেরমক দ্বতদ্বন গজারপূব্মক দ্বব্দ্বেন্ন প্রমলােন, 
েীদ্বত প্রেেমন, হুেদ্বক ও এেনদ্বক হতযার আমেে জাদ্বর কমর তাাঁমের আত্মীয়-স্বজনমের 
কাে গথমক দ্বব্দ্বচ্ছন্ন কমর দ্বহজরমত ব্াধ্য কমরন ।  
েুহাম্মমের দ্বনমজর জব্ানব্দ্বন্দই এই সতযতার সাক্ষয হময় আমে।  
 

েুহাম্মমের োষায়: 
৪:৮৯ (েেীনায় অব্তীণম)– “তারা িায় গয, তারা গযেন কামফর, গতােরাও গতেদ্বন 
কামফর হময় যাও, যামত গতােরা এব্ং তারা সব্ সোন হময় যাও। অতএব্, তামের 
েমধ্য কাউমক ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ কমরা না, গয পযমন্ত না তারা আল্লাহর পমথ দ্বহজরত কমর 
িমল আমস। অতঃপর যদ্বে তারা দ্বব্েুখ হয়, তমব্ তামেরমক পাকড়াও কর এব্ং গযখামন 
পাও হতযা কর। তামের েমধ্য কাউমক ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ কমরা না এব্ং সাহাযযকারী ব্াদ্বনও 
না।” [2] [3]           
৮:৭২ (েেীনায় অব্তীণম)– “এমত গকান সমন্দহ গনই গয, যারা ঈোন এমনমে, গেে 
তযা  কমরমে, স্বীয় জান ও োল িারা আল্লাহর রামহ গজহাে কমরমে এব্ং যারা তামেরমক 
আশ্রয় ও সাহাযয সহায়তা দ্বেময়মে, তারা এমক অপমরর সহায়ক। আর যারা ঈোন 
এমনমে দ্বকন্তু গেে তযা  কমরদ্বন তামের ব্নু্ধমত্ব গতাোমের প্রময়াজন গনই যতক্ষণ না 
তারা গেেতযা  কমর। অব্েয যদ্বে তারা ধ্েমীয় ব্যাপামর গতাোমের সহায়তা কােনা কমর, 
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তমব্ তামের সাহাযয করা গতাোমের কতমব্য। দ্বকন্তু গতাোমের সামথ যামের সহমযা ী 
িুদ্বি দ্বব্েযোন রময়মে, তামের গোকামব্লায় নয়। ব্স্তুতঃ গতােরা যা দ্বকেু কর, আল্লাহ 
গসসব্ই গেমখন।”  [4][5]  
>>> প্রশ্ন হমলা - কী কারমণ েুহাম্মে গজারপূব্মক দ্বব্দ্বেন্ন প্রমলােন, েীদ্বত প্রেেমন, হুেদ্বক 
ও হতযার আমেে জাদ্বর কমর দ্বহজরমত অদ্বনচু্ছক অনুসারীমের দ্বহজরমত ব্াধ্য 
কমরদ্বেমলন? 
কারণদ্বি দ্বেল এই: 
"তাাঁমের গক অনযায়োমব্ দ্বেমি োদ্বি গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত করা হময়মে!" 
পূব্ম কথা (৫৭০- ৬১০ দ্বিষ্টাব্দ): 
েুহাম্মমের দ্বপতা আব্ে-আল্লাহ (আব্েুল্লাহ) দ্বব্ন আব্ে-আল েুিাদ্বলব্ েুহাম্মমের জমের 
আম ই েৃতুযব্রণ কমরন। ো আদ্বেনা দ্বব্নমত ওয়াহাব্ তখন েয় োমসর অন্তঃসত্ত্বা, তাাঁর 
 মেম েুহাম্মে। ৫৭০ দ্বিষ্টামব্দর (Year Of Elephant) ১২ ই রদ্বব্উল আউয়াল োমস 
েুহাম্মে েূদ্বেষ্ঠ হন। ো আদ্বেনা োরফত নাদ্বত েুহাম্মমের জমের খব্র গপময় োো 
আব্ে আল-েুিাদ্বলব্ খুদ্বের আদ্বতেমযয েুহাম্মেমক পদ্বব্ত্র ক্বাব্ার গেতমর গেব্তা 
'হুব্াল'-এর সােমন দ্বনময় যান। গসখামন োাঁদ্বড়ময় দ্বতদ্বন আল্লাহর কামে প্রাথমনা কমরন 
এব্ং তাাঁর এই পুরষ্কামরর জনয আল্লাহমক ধ্নযব্াে জানান। 
েুহাম্মমের জমের অল্প দ্বকেুদ্বেন পমরই দ্বপতৃহীন েুহাম্মেমক তাাঁর ো আদ্বেনা ও োো 
আব্ে আল-েুিাদ্বলব্ হস্তান্তর কমরন হাদ্বলো দ্বব্নমত আবু্ ধু্য়াময়ব্ নােক এক েুধ্-
োতার (Foster mother) কামে। হাদ্বলো ও তাাঁর স্বােী হাদ্বরথ দ্বব্ন আব্ে-উজ্জা 
(Foster father) েুহাম্মেমক তাাঁমের দ্বনজ পদ্বরব্ামর দ্বনময় আমসন। েুই দ্বকংব্া আড়াই 
ব্ের ব্য়স পযমন্ত েুহাম্মে তাাঁর েুধ্-োতা হাদ্বলো ও পাদ্বলত দ্বপতা আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন 
আব্ে-উজ্জার সন্তানমের সামথই পাদ্বলত হন। জীব্মনর এই অতযন্ত প্রাথদ্বেক সেময় 
েুহাম্মে তাাঁর দ্বনজ োতৃমেহ গথমক হন ব্দ্বঞ্চত। 
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েুহাম্মমের েুই ব্ের ব্য়মসর সেয় হাদ্বলো ও তাাঁর স্বােী েুহাম্মেমক তাাঁর ো আদ্বেনা ও 
োো আব্ে আল-েুিাদ্বলমব্র কামে গফরত দ্বেমত দ্বনময় আমসন। কদ্বথত আমে, 
েুহাম্মেমক গপময় হাদ্বলো ও তাাঁর পদ্বরব্ার অমলৌদ্বকক উপাময় এতিাই অথমননদ্বতক প্রবৃ্দ্বদ্ধ 
এব্ং সুখ ও গসৌোম যর অদ্বধ্কারী হময়দ্বেমলন গয, হাদ্বলো েুহাম্মেমক তাাঁমের কামে 
আরও দ্বকেুদ্বেন রাখার জনয ো আদ্বেনামক অনুমরাধ্ কমরন। হাদ্বলোর পীড়াপীদ্বড়মত 
আদ্বেনা রাদ্বজ হন। হাদ্বলো েুহাম্মেমক আব্ার তাাঁর পদ্বরব্ামর দ্বনময় আমসন। দ্বকন্তু 
আশ্চযমজনক হমলও সদ্বতয, এত অদ্বধ্ক অথমননদ্বতক প্রবৃ্দ্বদ্ধ ও সুখ-গসৌোম যর অদ্বধ্কারী 
হওয়া সমত্ত্বও এর অল্প কময়ক োস পমরই [েয় োস কাল] হাদ্বলো ও তাাঁর স্বােী 
েুহাম্মেমক আব্ারও তাাঁর ো ও োোর কামে গফরত দ্বনময় আমসন।  
কারণ দ্বহসামব্ তাাঁরা উমল্লখ কমরন গয, ো আদ্বেনার কাে গথমক দ্বফমর যাওয়ার কময়ক 
োস পমরই একদ্বেন তাাঁর সন্তানরা তাাঁমের তাাঁবু্র ব্াদ্বহর গথমক গেৌমড় এমস তাাঁমের এই 
ব্মল খব্র গেয় গয, েুই জন সাো গপাোকধ্ারী গলাক এমস েুহাম্মমের গপি দ্বিমর কী 
গযন পদ্বরষ্কার কমর আব্ার গসলাই কমর দ্বেময়মে। তাই শুমন তাাঁরা দ্রুত দ্বতমত গব্দ্বরময় 
আমসন এব্ং গেমখন গয, েুহাম্মে ফযাকামস েুমখ োাঁদ্বড়ময় আমে। কী হময়দ্বেল, তা 
জানমত তাাঁরা েুহাম্মেমক দ্বজমজ্ঞস কমরন। েুহাম্মে জব্ামব্ ব্মলন, "সাো গপাোকধ্ারী 
েুই গলাক এমস আোমক োদ্বিমত শুইময় গেয় এব্ং আোর গপি দ্বিমর তার েমধ্য কী 
গযন গখাাঁমজ, আদ্বে জাদ্বন না, তারা কী খুাঁজদ্বেল।" [6] 
তারপর তাাঁরা েুহাম্মেমক তাাঁবু্র েমধ্য দ্বনময় যান। হাদ্বলো আরও জানান, তাাঁর স্বােী এই 
গেমব্ েীত গয, েুহাম্মে “েদ্বস্তষ্ক গরা গ্রস্ত”, তাই অব্স্থা গব্ দ্বতক হব্ার আম ই তাাঁরা 
েুহাম্মেমক তাাঁর পদ্বরব্ামরর কামে গফরত দ্বেমত িান। আদ্বেনা তাাঁমের কামে সরাসদ্বর 
জানমত িান, তাাঁরা েুহাম্মেমক "দ্বপোি-গ্রস্ত" েমন কমরন দ্বক না। জব্ামব্ তাাঁরা ব্মলন, 
"হযাাঁ" (পব্ম-১৮)। 
তারপর েুহাম্মে তাাঁর ো আদ্বেনা ও োো আব্ে আল-েু্িাদ্বলমব্র আশ্রয় ও গেহধ্মনয 
পাদ্বলত হন। 
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েুহাম্মমের ব্য়স যখন োত্র েয় ব্ের, তখন তাাঁর ো আদ্বেনার েৃতুয হয়। েুহাম্মমের 
ব্ড় োেীর (োোর আম্মা) নাে দ্বেল সালো দ্বব্নমত আের, দ্বতদ্বন দ্বেমলন েদ্বেনার 
খাজরায গ ামত্রর অন্তেুমি (পব্ম-১২); গসই সূমত্র েদ্বেনার খাজরাজ গ ামত্রর সামথ 
েুহাম্মমের পদ্বরব্ার হামেেী গ ামত্রর গযা ামযা  দ্বেল। ো আদ্বেনা েুহাম্মমের এই ব্ড় 
োেীর পদ্বরব্ামরর সামথ সাক্ষাত করমত দ্ব ময়দ্বেমলন েদ্বেনায়। েদ্বেনা গথমক েক্কায় 
প্রতযাব্তমন কামল েক্কা ও েদ্বেনার েধ্যব্তমী "আব্ওয়া" নােক স্থামন ো আদ্বেনার েৃতুয 
হয়। গসখামনই তাাঁমক কব্রস্থ করা হয়।  
ো আদ্বেনার েৃতুযর পর েুহাম্মে তাাঁর োো আব্ে-আল েুিাদ্বলমব্র গেমহ প্রদ্বতপাদ্বলত 
হন আরও েু'দ্বি ব্ের। দ্বতদ্বন তাাঁর এই অনাথ নাদ্বতমক অতযন্ত গেহ করমতন। েুহাম্মমের 
ব্য়স যখন োত্র আি ব্ের, তখন তাাঁর োো আব্ে-আল েুিাদ্বলব্ ও েৃতুযেুমখ পদ্বতত 
হন। েৃতুযকামল োো আব্ে-আল েুিাদ্বলব্ েুহাম্মমের েরণ-গপাষণ ও লালন পালমনর 
োদ্বয়ত্ব গেন তাাঁর গেমল আবু্ তাদ্বলমব্র কামে। কারণ আবু্ তাদ্বলব্ ও েুহাম্মমের দ্বপতা 
আব্েুল্লাহ দ্বেমলন একই োময়র  েমজাত সন্তান (পব্ম ১২); দ্বপতৃ-োতৃহীন অনাথ েুহাম্মে 
তাাঁর োো আব্ে-আল েুিাদ্বলমব্র েৃতুযর পর এই িািা আবু্ তাদ্বলমব্র পদ্বরব্ামর আশ্রয় 
গনন। [7] 
আবু্ তাদ্বলব্ তাাঁর ব্াব্ার গেয়া োদ্বয়ত্ব একান্ত দ্বনষ্ঠার সমে পালন কমরন। অনাথ েুহাম্মে 
দ্বেমলন তাাঁর এই িািা আবু্ তাদ্বলমব্র দ্বব্মেষ গেহধ্নয। আবু্ তাদ্বলব্ েুহাম্মেমক তাাঁর 
অনযানয সন্তানমের সামথ দ্বপতৃমেমহ প্রদ্বতপালন কমরন।  
২৫ ব্ের ব্য়মস েুহাম্মে দ্বব্েুষী সম্ভ্রান্ত ঐশ্বযমোলী ৪০ ব্ের ব্য়সী খাদ্বেজা দ্বব্নমত 
খুয়াদ্বলেমক দ্বব্ময় করার পূব্ম পযমন্ত েুহাম্মে তাাঁর এই িািা আবু্ তাদ্বলমব্র পদ্বরব্ামরই 
পাদ্বলত হন। খাদ্বেজামক দ্বব্ময় করার পর েুহাম্মে আবু্ তাদ্বলমব্র পদ্বরব্ার গথমক ধ্নী 
খাদ্বেজার পদ্বরব্ামর স্থানান্তদ্বরত হন। দ্বতদ্বন দ্বেমলন খাদ্বেজা পদ্বরব্ামরর  র-জাোই।  
খাদ্বেজামক দ্বব্ময় করার পর গথমক েৃতুযকাল পযমন্ত েুহাম্মে জীদ্বব্কার প্রময়াজমন 
গকামনারূপ "সৎ গপোয়" জদ্বড়ত দ্বেমলন এেন ইদ্বতহাস গকান দ্বনেমরমযা য সূমত্র খুাঁমজ 
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পাওয়া যায় না। কদ্বথত আমে গয, েুহাম্মে তাাঁর ৪০ ব্ের ব্য়স পযমন্ত প্রায়ই গহরা 
পব্মমতর গুহায় দ্ব ময় ধ্যান করমতন। তাাঁর পদ্বরব্ামরর েরণমপাষমণর জনয গকামনারূপ 
জীদ্বব্কার গিষ্টা কমরমেন, এেন ইদ্বতহাসও গকান দ্বনেমরমযা য সূমত্র খুাঁমজ পাওয়া যায় 
না! 
তথাকদ্বথত নবু্য়ত পরব্তমী েক্কার  িনা (৬১০-৬২২ দ্বিষ্টাব্দ): 
৬১০-৬১৩ সাল: 
৬১০ দ্বিষ্টামব্দর গকামনা এক সেময় গহরা পব্মমতর গুহার গেতর দ্বজব্রাইল গফমরেতা 
োরফত েুহাম্মমের তথাকদ্বথত নবু্য়ত প্রাদ্বপ্তর  িনাদ্বি  মি। এরপর প্রায় দ্বতন ব্ের 
েুহাম্মে তাাঁর েতব্াে প্রিার কমরন গ াপমন। তারপর দ্বতদ্বন প্রকামেয তাাঁর েতব্াে প্রিার 
শুরু কমরন। 
৬১৩-৬১৫ সাল: 
েুহাম্মে যখন প্রকামেয তাাঁর েতব্াে প্রিার শুরু কমরন, গকামনা কুরাইেই তাাঁর প্রিামর 
গকামনারূপ ব্াধ্া প্রোন কমরনদ্বন।  
দ্বকন্তু েুহাম্মে যখন তাাঁর ধ্েমপ্রিামরর নামে কুরাইেমের পূজনীয় গেব্-গেব্ী, কৃদ্বষ্ট-সেযতা 
ও পূব্মপুরুষমের অসম্মান করা শুরু কমরন, তখন তাাঁরা তাাঁমের ধ্েমরক্ষা ও অসম্মামনর 
প্রদ্বতব্ামে েুহাম্মমের দ্বব্রুমদ্ধ প্রদ্বতমরাধ্  মড় গতামলন। [8]  
কুরাইেরা েুহাম্মেমক ব্ারংব্ার এমহন  দ্বহমত কেম গথমক দ্বব্রত হওয়ার আহ্বান জানান। 
েুহাম্মে তাাঁমের কথায় গকামনাই কণমপাত কমরন না। দ্বতদ্বন দ্বব্না কারমণ কুরাইেরমের 
গকামনা অপরাধ্ োড়াই শুধু্োত্র দ্বেন্ন ধ্েমাব্লম্বী (তপতৃক সূমত্র প্রাপ্ত) হওয়ার কারমণ 
দ্বতদ্বন তাাঁর আল্লাহর নামে “ওদ্বহ োরফত” কুরাইেমের গেব্-গেব্ী, পূব্মপুরুষমের তুচ্ছ-
তাদ্বচ্ছলয অসম্মান পুমরােমে িাদ্বলময় গযমত থামকন। যারাই তাাঁর েতব্ামের দ্বব্রুমদ্ধ 
প্রদ্বতব্াে, সোমলািনা ব্া কিাক্ষ কমরমেন, তাাঁমেরই দ্বব্রুমদ্ধ দ্বতদ্বন ওদ্বহ োরফত তুচ্ছ-
তাদ্বচ্ছলয, অসম্মান েীদ্বত প্রেেমন, োপ-অদ্বেোপ পমরাক্ষ হুেদ্বক োসানী প্রেেমন 
কমরমেন।  
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েুহাম্মমের দ্বনজ গ াত্র হামেেী ব্ংমের “গ াত্রপ্রধ্ান দ্বেমলন েুহাম্মমের িািা আবু্ 
তাদ্বলব্”। দ্বতদ্বন দ্বেমলন েক্কার কুরাইেমের সকল সম্মাদ্বনত গ াত্র প্রধ্ানমের একজন।  
েুহাম্মমের এই সকল আক্রেণাত্মক কেমকামণ্ড অদ্বতষ্ঠ হময় সংকু্ষব্ধ কুরাইেরা পৃদ্বথব্ীর 
আর সব্ সেয োনুষমের েতই তাাঁর এই  দ্বহমত কামজর প্রদ্বতব্ামে তাাঁরা “হামেেী 
গ াত্রপ্রধ্ান ও েুহাম্মমের অদ্বেোব্ক” িািা আবু্ তাদ্বলমব্র কামে প্রদ্বতব্াে জানান।  
তাাঁরা আবু্ তাদ্বলব্মক অনুমরাধ্ কমরন, দ্বতদ্বন গযন তাাঁর োদ্বতজামক এই  দ্বহমত কেম গথমক 
দ্বব্রত রাখার গিষ্টা কমরন। আবু্ তাদ্বলব্ তাাঁর োদ্বতজা েুহাম্মেমক অনুমরাধ্ কমরন গযন 
েুহাম্মে কুরাইেমের গেব্-গেব্ী ও পূব্ম-পুরুষমের গকামনারূপ তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয, উপহাস ও 
অসম্মান না কমর। েুহাম্মে তাাঁর িািা আবু্ তাদ্বলমব্র এই অনুমরাধ্ অগ্রাহয কমরন।  
ব্যথম আবু্ তাদ্বলব্ কুরাইেমের তাাঁর এই ব্যথমতার খব্র জাদ্বনময় গেন। তাাঁমেরমক দ্বতদ্বন 
আরও জানান গয েুহাম্মমের েতব্াে ও কেমকামণ্ড দ্বতদ্বন দ্বব্শ্বাস কমরন না। দ্বকন্তু 
েুহাম্মমের দ্বব্রুমদ্ধ দ্বতদ্বন গকামনা পেমক্ষপ গনমব্ন না এব্ং গ াত্রপ্রধ্ান ও অদ্বেোব্ক 
দ্বহসামব্ দ্বতদ্বন এই োদ্বতজামক গয গকামনা আপমে ও দ্বব্পমে সম াত্রীয় দ্বনরাপিা সুদ্বব্ধ্া 
(Clan protection) োন করমব্ন।  
গসই অব্স্থায় ব্াধ্য হময় েুহাম্মমের অসহনেীল, তাদ্বচ্ছলয ও আক্রেণাত্মক েতব্ামের 
দ্বব্রুমদ্ধ কুরাইেরা কমঠার জনেত ও প্রদ্বতমরাধ্  মড় গতামলন। তাাঁরা তাাঁমের ধ্েমান্তদ্বরত 
পদ্বরব্ার সেসয, প্রদ্বতমব্েী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের দ্বব্দ্বেন্ন উপাময় পূব্ম-ধ্মেম দ্বফদ্বরময় আনার 
গিষ্টা কমরন। ফমল কুরাইেমের গয পদ্বরব্ার সেসয, দ্বপ্রয়জন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্রা েুহাম্মমের 
েতব্ামে একো েীদ্বক্ষত হময়দ্বেমলন, তাাঁমের অমনমকই আব্ার তাাঁমের পূব্ম-ধ্মেম দ্বফমর 
দ্ব ময় দ্বনজ দ্বনজ পদ্বরব্ার পদ্বরজনমের সামথ গযা োন করমত থামকন। [9]  
এই পদ্বরদ্বস্থদ্বত সাোল দ্বেমত েুহাম্মে তাাঁর ধ্েমরক্ষার খাদ্বতমর দ্বনজ স্বামথম নবু্য়মতর পঞ্চে 
ব্মষম (৬১৫ সাল) তাাঁর অনুসারীমের তামের পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, আত্মীয়-স্বজন ও ব্নু্ধ-
ব্ান্ধব্মের কাে গথমক দ্বব্দ্বচ্ছন্ন হময় আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় দ্বহজরত করার আমেে জারী কমরন। 
[10] 
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৬১৬-৬১৯ সাল: 
েুহাম্মমের তাাঁর আক্রেণাত্মক অসহনেীল েতব্াে ও কুরাইেমের পূজনীয় গেব্-গেব্ী 
কৃদ্বষ্ট-সেযতা এব্ং পূব্ম-পুরুষমের অসম্মান তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয, হুেদ্বক-োসানী, েীদ্বত প্রেেমন, 
োপ-অদ্বেোপ ইতযাদ্বে কেমকাণ্ড িাদ্বলময় যান।  
সুেী ম সাতদ্বি ব্ের কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এই সব্ কেমকাণ্ড সহয 
করার পর েুহাম্মমের অতযািামর অদ্বতষ্ঠ সংকু্ষব্ধ দ্বব্কু্ষব্ধ কুরাইেরা আব্ারও েুহাম্মমের 
গ াত্রপ্রধ্ান ও অদ্বেোব্ক িািা আবু্ তাদ্বলমব্র কামে প্রদ্বতব্াে জানান। বৃ্দ্ধ আবু্ তাদ্বলব্ 
তখন অসুস্থ ও েযযাগ্রস্ত। 
তাাঁমের োদ্বব্ দ্বেল অতযন্ত সাোনয! আবু্ তাদ্বলমব্র কামে তাাঁমের “একদ্বি োত্র োদ্বব্” এই 
গয, েুহাম্মে তাাঁর ধ্মেমর নামে যা খুেী প্রিার করমত িান করুন, দ্বকন্তু দ্বতদ্বন গযন 
েুহাম্মেমক প্রদ্বতহত করার গিষ্টা কমরন গযন েুহাম্মে তাাঁমের পূজনীয় গেব্-গেব্ী ও 
পূব্মপুরুষমের গকামনারূপ অসম্মান ও তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয না কমরন। তাাঁরা  ত ৭ দ্বি ব্ের 
েুহাম্মমের উপদ্রব্ সহয কমরমেন, গ াত্রপ্রধ্ান ও অদ্বেোব্ক দ্বহসামব্ তাাঁর কামে প্রদ্বতব্াে 
জাদ্বনময়মেন, অনুমরাধ্ কমরমেন গযন দ্বতদ্বন েুহাম্মেমক সংযত কমরন।  
েযযাগ্রস্ত আবু্ তাদ্বলব্ আব্ারও েুহাম্মেমক অনুমরাধ্ কমরন গযন দ্বতদ্বন কুরাইেমের গেব্-
গেব্ী ও পূব্মপুরুষমের গকামনারূপ তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয উপহাস ও অসম্মান না কমরন। েুহাম্মে 
আবু্ তাদ্বলমব্র অনুমরাধ্ আব্ারও প্রতযাখযান কমরন। ব্যথম আবু্ তাদ্বলব্ কুরাইেমের তাাঁর 
ব্যথমতার খব্র আব্ারও জাদ্বনময় গেন। [11] 
গ াত্র প্রধ্ান আবু্ তাদ্বলমব্র এই দ্বসদ্ধামন্ত অনমনযাপায় কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
পৃষ্ঠমপাষক হামেেী গ ামত্রর দ্বব্রুমদ্ধ “সব্মপ্রথে ও সব্মমেষ" কমঠার ব্যব্স্থা অব্লম্বন 
কমরন।  
কী গসই ব্যব্স্থা? তাাঁরা েুহাম্মমের েত গকামনা োরীদ্বরক আক্রেণ, হানাহাদ্বন, রিপাত, 
নৃেংসতা দ্বকংব্া গুপ্ত-হতযার আশ্রয় গননদ্বন। সেগ্র কুরামন েুসলোনমের উপর 
কুরাইেমের একদ্বিও োরীদ্বরক আ াত ব্া খুমনর  িনারও উমল্লখ গনই। 
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তথাকদ্বথত নবু্য়ত প্রাদ্বপ্তর পর  ত সাতদ্বি ব্ের তাাঁমের পূজনীয় গেব্-গেব্ী ও 
পূব্মপুরুষমের অপোন-অসম্মান ও তাদ্বচ্ছলয (পব্ম-২৬) সহয করার পর েক্কার কুরাইেরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর পৃষ্ঠমপাষক হামেেী গ ামত্রর দ্বব্রুমদ্ধ গসই সপ্তে েতাব্দীমত গয ব্যব্স্থাদ্বি 
গ্রহণ কমরদ্বেমলন, তা আজমকর একদ্বব্ংে েতাব্দীর উন্নত ও সেয সোমজর 
(Advanced and civilized society) োনুষমের েতই এক ব্যব্স্থা।  
োব্মত অব্াক লাম , েক্কার কুরাইেরা েুহাম্মমের আক্রেণাত্মক অসদ্বহষ্নু প্রিারণার 
দ্বব্রুমদ্ধ ৬১৬ দ্বিষ্টামব্দ গয ব্যব্স্থাদ্বি গ্রহণ কমরদ্বেমলন তা আজমকর ২০১৪ সামলর উন্নত 
ও সেয সোমজর োনুমষরা একই রকে পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত অনুরূপ ব্যব্স্থায় অব্লম্বন কমরন। 
[12] 
কী গসই ব্যব্স্থা?  
ব্যব্স্থাদ্বি হমলা সাোদ্বজক ও আদ্বথমক দ্বনমষধ্াজ্ঞা (Social and Economic 
embargo) - েুহাম্মমের তথাকদ্বথত নবু্য়ত প্রাদ্বপ্তর সপ্তে গথমক নব্ে ব্ের (৬১৬-৬১৯ 
দ্বিষ্টাব্দ) পযমন্ত , েুই–দ্বতন ব্ের, তাাঁরা এই দ্বনমষধ্াজ্ঞা জারী রামখন। 
পরব্তমীমত েুহাম্মমের ওপমর ব্দ্বণমত  দ্বহমত কেম-তৎপরতা িালু থাকা সমত্ত্বও ৬১৯ 
দ্বিষ্টামব্দ এই কুরাইেরাই আব্ার েয়াপরব্ে হময় এই দ্বনমষধ্াজ্ঞাদ্বি ব্াদ্বতল কমরন। [13]  
৬১৯ - ৬২২ সাল 
দ্বহজরমতর প্রায় দ্বতন ব্ের আম  (৬১৯ সাল) সব্মাব্স্থায় সাহাযয ও সহায়তাকারী স্ত্রী 
খাদ্বেজা ও সম াত্রীয় দ্বনরাপিা সুদ্বব্ধ্াোনকারী িািা আবু্-তাদ্বলব্ অদ্বত অল্প সেময়র 
ব্যব্ধ্ামন েৃতুযব্রণ কমরন।  
আবু্-তাদ্বলমব্র েৃতুযর পর আবু্ লাহাব্ হামেেী ব্ংমের গ াত্র প্রধ্ান দ্বনযুি হন। নব্ 
দ্বনযুি গ াত্র প্রধ্ান িািা আবু্ লাহাব্ তাাঁর োই আবু্ তাদ্বলমব্র েতই েুহাম্মমের উপর 
সম াত্রীয় দ্বনরাপিা সুদ্বব্ধ্া জারী রামখন। দ্বকন্তু যখন দ্বকেু কুরাইে োরফত আবু্ লাহাব্ 
জানমত পামরন গয, েুহাম্মে প্রিার করমেন, তাাঁর োো আব্ে আল-েুিাদ্বলব্-এর স্থান 
হমলা নরমকর আগুন। 
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এ কথা শুমন আবু্ লাহাব্ েুহাম্মমের কামে এর সতযতা জানমত িান। জব্ামব্ েুহাম্মে 
তাাঁমকও জানান গয, আব্ে আল-েুিাদ্বলব্ ও তাাঁর সাথীরা হমব্ন নরমকর অদ্বধ্ব্াসী। 
েুহাম্মমের দ্বনজ েুমখ এ কথা জানার পর আবু্ লাহাব্ অতযন্ত গক্রাধ্াদ্বেত হন। দ্বতদ্বন 
েুহাম্মমের ওপর গথমক সম াত্রীয় দ্বনরাপিা সুদ্বব্ধ্া উদ্বঠময় গনন এব্ং প্রদ্বতজ্ঞা কমরন 
গয, যতদ্বেন দ্বতদ্বন গব্াঁমি থাকমব্ন, ততদ্বেন েুহাম্মমের এেনতর প্রিারণার দ্বব্মরাদ্বধ্তা 
করমব্ন। [14] 
হামেেী ব্ংমের গ াত্রসুদ্বব্ধ্া রদ্বহত হওয়ার পর কুরাইেরা েুহাম্মমের অসহনেীল, 
তাদ্বচ্ছলয ও আক্রেণাত্মক েতব্ামের দ্বব্রুমদ্ধ আরও কমঠার জনেত ও প্রদ্বতমরাধ্  মড় 
গতামলন। তাাঁরা তাাঁমের ধ্েমান্তদ্বরত পদ্বরব্ার সেসয, প্রদ্বতমব্েী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের দ্বব্দ্বেন্ন 
কলা-গকৌেমলর োধ্যমে পূব্ম-ধ্মেম দ্বফদ্বরময় আনার গজার প্রমিষ্টা িালান। ফমল 
কুরাইেমের গয পদ্বরব্ার সেসয ও দ্বপ্রয়জনরা েুহাম্মমের েতব্ামে েীদ্বক্ষত হময়দ্বেমলন, 
তামের অমনমকই আব্ার তাাঁমের পূব্ম-ধ্মেম দ্বফমর দ্ব ময় দ্বনজ দ্বনজ পদ্বরব্ার পদ্বরজনমের 
সামথ গযা োন করমত থামকন। গসই পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত “েক্কায় তাাঁর নব্ী-জীব্মনর অব্সান” 
গকব্লোত্র সেময়র ব্যাপার দ্বেল।  
এেত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত েক্কায় েুহাম্মমের ধ্েম-প্রিার প্রিণ্ড ব্াধ্াগ্রস্ত ও অদ্বনদ্বশ্চত হময় পমর।  
এই সংকিেয় পদ্বরদ্বস্থদ্বত সাোল দ্বেমত েুহাম্মে গ াপমন প্রথমেই  েন কমরন তাময়মফ 
(৬১৯ সাল)। তাময়মফর  ণযোনয দ্বব্দ্বেষ্ট গনতৃব্ মমের দ্বতদ্বন তাাঁর দ্বনজ ব্াসেূদ্বে েক্কার 
কুরাইেমের দ্বব্রুমদ্ধ গক্ষদ্বপময় গতালার গিষ্টা কমরন।  
তাাঁরা তামত রাজী না হমল েুহাম্মে তাাঁমেরমক তাাঁর তাময়মফ আসার খব্র ও তাাঁমের 
সামথ পরােেম করার খব্র গ াপন রাখার অনুমরাধ্ কমরন। তাাঁরা এই গেেমদ্রাহীর 
(দ্বনমজর গেমের জন মণর দ্বব্রুমদ্ধ অনয গেে ও সম্প্রোময়র গলাকমক গক্ষদ্বপময় তুমল 
তাাঁমের সাহাযয কােনা ও দ্বনজ স্বাথম হাদ্বসমলর গিষ্টাকারী) অদ্বেসদ্বন্ধ বু্েমত পামরন।  
পদ্বরণদ্বতমত তাময়মফর দ্বকেু গলাক এই গেেমদ্রাহীমক দ্বপদ্বিময় দ্বব্োয় কমরন। তাময়ফ-
ব্াসীর োরফত েক্কাব্াসী েুহাম্মমের এই অপকমেমর খব্র জানমত পামরন। এর পমরও 
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গকামনা েক্কাব্াসী কুরাইে েুহাম্মে দ্বকংব্া তাাঁর অনুসারীর দ্বব্রুমদ্ধ গকামনারূপ োদ্বস্ত 
েূলক ব্যব্স্থা গ্রহণ কমরনদ্বন। [15] 
েুহাম্মে তাাঁর নব্ী-জীব্মনর এই কদ্বঠন েুহূমতম গসৌো যক্রমে েদ্বেনা গথমক েক্কায় আ ত 
দ্বকেু তীথমযাত্রীর সন্ধান পান। তাাঁরা েুহাম্মমের েতব্ামে আগ্রহ প্রেেমন কমরন। 
তাময়মফর েতই এব্ারও েুহাম্মে েক্কাব্াসী কুরাইেমের দ্বব্রুমদ্ধ এই দ্বব্মেেীমের সামথ 
গ াপমন তব্ঠক কমরন (১ে ও ২য় আকাব্া)। তাাঁরা েুহাম্মেমক েদ্বেনায়  দ্বহজরত করার 
আহ্বান জানান এব্ং এ ব্যাপামর েুহাম্মে ও তাাঁর দ্বহজরতকারী অনুসারীমের তাাঁরা 
সব্মাত্মক সাহামযযর প্রদ্বতশ্রুদ্বত গেন। 
জীব্মনর এই কদ্বঠন েুহূমতম েুহাম্মে “তাাঁর ধ্েম রক্ষার গিষ্টায়” তাাঁর অনুসারীমের েদ্বেনায় 
দ্বহজরত করার আমেে জাদ্বর কমরন। দ্বকেু কাল পর দ্বতদ্বন দ্বনমজও েদ্বেনায় দ্বহজরত 
কমরন। ইসলামের প্রাথদ্বেক সংজ্ঞা অনুযায়ী, েুহাম্মমের আমেে পালন করা তাাঁর 
অনুসারীমের জনয ব্াধ্যতােূলক। দ্বতদ্বন তাাঁর অনুসারীমের প্রমলােন, হুেদ্বক এেনদ্বক 
হতযার আমেে জারী কমর অদ্বনচু্ছক অনুসারীমের েদ্বেনায় দ্বহজরত দ্বনমত ব্াধ্য কমরন।  
কুরাইেরা নয়, েুহাম্মে দ্বনজ স্বামথম তাাঁর অনুসারীমের তাাঁমের পদ্বরব্ামরর কাে গথমক 
দ্বব্দ্বচ্ছন্ন কমর েদ্বেনায় তাদ্বড়ময় দ্বনময় আমসন।    
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা:    
'আোমক [েুহাম্মে দ্বব্ন ইোক] ব্লা হময়মে গয ব্ের প্রামন্ত দ্বনহত হওয়া দ্বকেু োনুমষর 
দ্বব্েময় কুরামনর ব্ানী অব্তীণম হয়,  
(৪:৯৯ [৪:৯৭] “---তারা ব্মলঃ এ েূখমে আেরা অসহায় দ্বেলাে। গফমরেতারা ব্মলঃ 
আল্লাহর পৃদ্বথব্ী দ্বক প্রেস্ত দ্বেল না গয, গতােরা গেেতযা  কমর গসখামন িমল গযমত?--
") তারা হমলন আল হাদ্বরথ দ্বব্ন জাোয়া, আবু্ কাময়স দ্বব্ন আল-ফাদ্বকহ, আবু্ কাময়স 
দ্বব্ন আল-ওয়াদ্বলে, আলী দ্বব্ন উোইয়া এব্ং আল-আস দ্বব্ন েুনাব্দ্বব্হ।  
আল্লাহর নব্ী যখন েক্কায় দ্বেমলন, তখন এই গলামকরা দ্বেল েুসলোন। যখন দ্বতদ্বন 
েদ্বেনায় গেোন্তদ্বরত হন, তাাঁমের দ্বপতারা ও পদ্বরব্ার সেসযারা েক্কায় তামেরমক রুদ্ধ 
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ও দ্বব্মোদ্বহত [পূব্ম-ধ্মেম দ্বফদ্বরময় আনার গিষ্টা] কমর এব্ং তারা দ্বনমজরাও দ্বনমজমেরমক 
দ্বব্মোদ্বহত হমত গেয় [পূব্ম ধ্মেম দ্বফমর যায়]।  
তারপর তারা ব্ের অদ্বেযামন অংে গনই এব্ং তামের সকমলই দ্বনহত হয়।’ [16] [17] 
“I have been told that the Quran came down about certain men who 
were killed at Badr (4:99 [4:97])---“was not God Earh wide enough 
that you could have migrated therein?---”).  
They were Al-Harith b Zamaa, Abu Qays b a-Fakih, Abu Qays b al-
Walid, Ali b Umayya and Al-As b Munabbih.  
These had been Muslims while the apostle was in Mecca.  When he 
migrated to Medina, their fathers and families in Mecca shut them 
up and seduced them and they let themselves be seduced.  
Then they joined their people in the expedition to Badr and were 
all killed.” [16] [17] 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
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http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=622&Itemid=59#2
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[8] Ibid ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ১১৮ 
[9] Ibid ইব্মন ইোক- পৃষ্ঠা ১১৮-১২১ 
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[15] েুহাম্মমের তাময়ফ  েন (৬১৯ সাল): 
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er&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 [16] Ibid ইব্মন ইোক পৃষ্ঠা – ৩০৭ 
[17] ইব্মন কাদ্বথমরর তফদ্বসর 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=614&Itemid=59 
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http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=59
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=59
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৪২: ব্ের যুদ্ধ-১৩: “েয়তামনর ব্াণী- প্রাপক ও প্রিারক েুহাম্মে! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পমনর 

 
 

স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের ওপর গয সকল 
আক্রেণাত্মক অননদ্বতক সদ্বহংস ব্ব্মর সন্ত্রাসী কেমকাণ্ড শুরু কমরদ্বেমলন, তার তব্ধ্তার 
প্রময়াজমন দ্বতদ্বন তাাঁর রদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরামনর েদ্বেনা পমব্ম ব্ারংব্ার 
গ াষণা দ্বেময়মেন গয, েক্কায় অব্স্থানকামল “কুরাইেরা েুহাম্মে অনুসারীমের অনযায়োমব্ 
তাাঁমের দ্বেমি োদ্বি গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত কমরমে।" েুহাম্মমের এই োদ্বব্ গয ইসলামের 
হাজামরা দ্বেথযিামরর একদ্বি তার প্রাসদ্বেক আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে।  
আর েুহাম্মেমক দ্বব্তাদ্বড়ত করার পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত গয-উপাখযান েুহাম্মে তাাঁর স্বরদ্বিত 
ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রমন্থ উমল্লখ কমরমেন ও তাাঁর েৃতুযপরব্তমী সেময় দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে 
ঐদ্বতহাদ্বসকরা েমনর োধু্রী দ্বেদ্বেময় ব্ণমনা কমরমেন, তা "আরব্য উপনযামসর"  গল্পর 
েতই উদ্ভি ও দ্বব্দ্বিত্র! আর তা হমলা: 
েুহাম্মমের রিনা: 
সুরা আনফাল (েদ্বেনায়) - আয়াত ৩০ 
৮:৩০: আর কামফমররা যখন প্রতারণা করত আপনামক ব্ন্দী অথব্া হতযা করার 
উমেমেয দ্বকংব্া আপনামক গব্র কমর গেয়ার জনয তখন তারা গযেন েলনা করত 
গতেদ্বন, আল্লাহও েলনা করমতন। ব্স্তুত: আল্লাহর েলনা সব্মিময় উিে।  
>>> স্পষ্টতই েহাজ্ঞানী সব্মজ্ঞ আল্লাহর নামে েুহাম্মমের এই উদৃ্ধদ্বত একজন দ্বব্ভ্রান্ত 
োনুমষর র "অনুোন দ্বনেমর" উদ্বি। গয-োনুষদ্বি জামনন না, "কুরাইেরা তাাঁমক ব্ন্দী 
করমত িান? নাদ্বক, হতযা করমত? নাদ্বক, গেে গথমক ব্দ্বহষ্কার করমত?" 
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আর েলনা? েলনা করার প্রময়াজন হয় কামের? 
েলনা করার প্রময়াজন হয় ঐ ব্যদ্বির, দ্বযদ্বন তাাঁর প্রদ্বতপমক্ষর তুলনায় "অমনক েুব্মল"।  
এই িেকপ্রে অনন্ত েহাদ্বব্মশ্বর স্রষ্টার (যদ্বে থামক) গকামনা েলনার প্রময়াজন গনই! 
কারণ (ব্লা হয়) দ্বতদ্বন অনন্ত েদ্বির অদ্বধ্কারী। অনন্ত েদ্বির অদ্বধ্কারী গকামনা সত্ত্বা 
তার কেম সম্পােমনর জনয "কু্ষদ্র োনুমষর" সামথ েলনা কমরন, এেন উদ্বি গসই 
োনুষদ্বির পমক্ষই করা সম্ভব্ দ্বযদ্বন েহাদ্বব্মশ্বর দ্বব্োলতা ও তার স্রষ্টার ব্যাপামর 
"সাোনযতে ধ্ারণা"ও রামখন না।  
আর েুহাম্মমের সামথ কুরাইেমেরও েলনা করার গকানই প্রময়াজন গনই। কারণ গসই 
অব্স্থায় েক্কায় েুহাম্মমের অব্স্থান দ্বেল কুরাইেমের তুলনায় অতযন্ত েুব্মল। কুরাইেরা 
দ্বেমলন েুহাম্মে ও তাাঁর সুেী ম ১২-১৩ ব্েমরর অক্লান্ত গিষ্টার ফসল োত্র ১২০-১৩০ 
জন (যামের অমনমকই েুহাম্মমের আম ই আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় ও েদ্বেনায় পলায়ন কমরমেন) 
অনুসারীর তুলনায় অমনক অমনক গব্দ্বে েদ্বিোলী।  
েমন রাখা প্রময়াজন গয, "নব্দ্বনযুি হামেেী গ াত্র প্রধ্ান আবু্ লাহাব্" এই  িনার দ্বতন 
ব্ের আম ই (৬১৯ সাল) েুহাম্মমের ওপর গথমক সম াত্রীয় দ্বনরাপিা সুদ্বব্ধ্া (Clan 
protection) ব্াদ্বতল কমরমেন এব্ং েুহাম্মমের অনুসারীরা েুসলোদ্বনত্ব গেমড় আব্ার 
তাাঁমের পূব্ম ধ্মেম প্রতযাব্তমন করমেন - যার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে।  
েুহাম্মমের অনুসারীরা তাাঁর নব্ীর দ্বনমেমমে যখন দ্বনমজরাই পলায়ন করমেন, তখন 
তাাঁমেরমক গয "ব্দ্বহষ্কার করার" গকানই প্রময়াজন গনই তা গব্াোর জনয গকামনা েহাজ্ঞানী 
হওয়ার প্রময়াজন গনই। 
৬১৯-৬২২ সামলর েক্কায় এই পলায়নরত েমলরই েলমনতা দ্বেমলন েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ।  
সুেী ম ১২-১৩ ব্ের যাব্ত "উপদ্রব্কারী ব্যদ্বিদ্বি” গয-েুহূমতম অতযন্ত েুব্মল ও পলায়নরত 
অব্স্থায়, তখন তাাঁমক হতযা অথব্া ব্দ্বন্দ কমর "অদ্বতদ্বরি োমেলা" গপাহামনার প্রময়াজন 
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কুরাইেমের দ্বেল না। আর পলায়নরত (গয দ্বনমজই পালামচ্ছ) গকামনা ব্যদ্বিমক দ্বক 
ব্দ্বহষ্কার করা সম্ভব্? 
গয-পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত েুহাম্মমের "নব্ী-জীব্মনর অব্সান গকব্ল সেময়র ব্যাপার োত্র” গসই 
অব্স্থায় কুরাইেরা েুহাম্মেমক ব্ন্দী অথব্া হতযা অথব্া ব্দ্বহষ্কার করার দ্বকচ্ছা গয 
েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের ওপর েুহাম্মমের যাব্তীয় আগ্রাসী কেমকামণ্ডর তব্ধ্তার 
প্রময়াজমন "দ্বেথযািার", তা ব্লাই ব্াহুলয।  
কুরাইেরা যদ্বে েুহাম্মেমক "হতযা অথব্া ব্ন্দী অথব্া ব্দ্বহষ্কার" করমত িাইমতন, তমব্ 
তাাঁরা তা ব্হু আম ই অদ্বত সহমজই করমত পারমতন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮) ও আল তাব্ারীর (৮৩৯-৯১৩) রিনার সংদ্বক্ষপ্তসার: 
েুহাম্মমের ব্াদ্বড়র িারপামে পাহারারত সেস্ত হৃষ্ট-পুষ্ট-সব্ল-সুঠাে ব্দ্বলষ্ঠ কুরাইে 
গজায়ানমের দ্বকেু সেময়র জনয "অমলৌদ্বকক উপাময় আল্লাহ েৃদ্বষ্টেদ্বিরদ্বহত কমর গেয়”। 
আর েুহাম্মে গসই ব্দ্বলষ্ঠ গজায়ানমের “োথার ওপর ধু্মলা দ্বেদ্বিময়” অমলৌদ্বকক উপাময় 
তামের গিামখর সােমন দ্বেময় কুরামনর গয ব্াণী েমন্ত্রর েত জপমত জপমত পলায়ন 
কমরন তা হমলা এই: 
"ইয়া-সীন। প্রজ্ঞােয় গকারআমনর কসে। দ্বনশ্চয় আপদ্বন গপ্রদ্বরত রসূল মণর একজন। 
সরল পমথ প্রদ্বতদ্বষ্ঠত। গকারআন পরাক্রেোলী পরে েয়ালু আল্লাহর তরফ গথমক 
অব্তীণম, যামত আপদ্বন এেন এক জাদ্বতমক সতকম কমরন, যামের পূব্ম পুরুষ ণমকও 
সতকম করা হয়দ্বন। ফমল তারা  ামফল। তামের অদ্বধ্কাংমের জমনয োদ্বস্তর দ্বব্ষয় 
অব্ধ্াদ্বরত হময়মে। সুতরাং তারা দ্বব্শ্বাস স্থাপন করমব্ না। আদ্বে তামের  েমামন দ্বিবু্ক 
পযমন্ত গব্ড়ী পদ্বরময়দ্বে। ফমল তামের েস্তক উদ্ধমেুখী হময় গ মে। আদ্বে তামের সােমন 
ও দ্বপেমন প্রািীর স্থাপন কমরদ্বে, অতঃপর তামেরমক আবৃ্ত কমর দ্বেময়দ্বে, ফমল তারা 
গেমখ না [সুরা ইয়াদ্বসন- ৩৬:১-৯]"  [1] [2] 
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>>> কী গতমলসোদ্বত কাণ্ড! ‘োথার উপর’ (গিামখ নয়) ধু্লা দ্বেদ্বিময় অমপক্ষারত সেস্ত 
হৃষ্ট-পুষ্ট, সব্ল-সুঠাে ও ব্দ্বলষ্ঠ কুরাইে গজায়ানমের গিামখর সােমন দ্বেময় “দ্বতদ্বন” 
পলায়ন কমরন!   
েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫) এর অদ্বতদ্বরি ব্ণমনা: 
তারপর পদ্বথেমধ্য 'গথায়ার (Thawr)' নােক এক গুহায় পলাতক েুহাম্মে ও আবু্ 
ব্কমরর আত্মম াপনকামল কুরাইেমেরমক দ্বব্ভ্রান্ত করার জনয েহান আল্লাহপামকর 
অপার কুেরমত গুহাদ্বির প্রমব্ে পমথ অমলৌদ্বকক উপাময়. 
১) এক োকড়ো এমস গুহােুমখ জাল দ্বব্স্তার কমর, ও 
২) েুইদ্বি ব্ন্য কবু্তর এমস গুহােুমখ দ্বডে পামর! 
গুহাদ্বির প্রমব্ে পথ 'োকড়োর জাল দ্বব্স্তার ও েুইদ্বি ব্নয কবু্তমরর দ্বডে পারা’ 
অব্স্থায় গেমখ কুরাইেরা দ্বব্ভ্রান্ত হন এই গেমব্ গয, গসই গুহায় গকামনাোমব্ই গকামনা 
োনুমষর লুদ্বকময় থাকা সম্ভব্ নয়। তাই তাাঁরা গসই গুহার েুমখ এমসও তা খানাতল্লাে 
না কমরই দ্বফমর যায়! এেন অমলৌদ্বকক দ্বকচ্ছা আরব্য উপনযামসর  মল্পর গিময় গকামনা 
অংমেই কে "উদ্ভি ও দ্বব্দ্বিত্র" নয়! [3] 
>>> আজ আেরা দ্বনদ্বশ্চতরূমপ জাদ্বন   “গযখামনই সাধু্-ব্াব্ার অমলৌদ্বককমত্বর প্রিার" 
গসখামনই দ্বনদ্বশ্চত শুেংকমরর ফাাঁদ্বক। সতয হমলা: কুরাইেরা শুধু্ েুহাম্মে-অনুসারীমেরই 
নয়, "েুহাম্মে"গকও দ্বব্তাদ্বড়ত কমরনদ্বন। ধ্েমরক্ষার খাদ্বতমর েুহাম্মে েদ্বেনায় 
গস্বচ্ছাদ্বনব্মাসমন ব্াধ্য হময়দ্বেমলন।  
“তাাঁমের প্রদ্বত অকথয অতযািার িাদ্বলময়মে!” 
েুহাম্মে দ্বব্ন ইোক ও আল-তাব্ারীর দ্বব্োলায়তন  মব্ষণালব্ধ েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থর 
পযমামলািনায় গয সতযদ্বি স্পষ্ট, তা হমলা - "েুসলোনমের তাদ্বড়ময় গেয়ার দ্বকচ্ছার" 
েতই "তাাঁমের প্রদ্বত অকথয অতযািার িাদ্বলময়মে" েুহাম্মমের এই োদ্বব্রও আমেৌ গকামনা 
সতযতা গনই। এ দ্বব্ষময় দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া "আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত পমব্ম"। 
সংমক্ষমপ: 
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েুহাম্মমের অসহনেীল, তাদ্বচ্ছলযপূণম ও আক্রেণাত্মক েতব্ামের দ্বব্রুমদ্ধ কুরাইেরা 
কমঠার জনেত ও প্রদ্বতমরাধ্  মড় গতামলন। তাাঁমের গসই প্রমিষ্টায় তাাঁমের গয পদ্বরব্ার 
সেসয, দ্বপ্রয়জন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্রা েুহাম্মমের েতব্ামে একো েীদ্বক্ষত হময়দ্বেমলন, তামের 
অমনমকই আব্ার তাাঁমের পূব্মধ্মেম দ্বফমর আমসন। এই পদ্বরদ্বস্থদ্বত সাোল দ্বেমত েুহাম্মে 
তাাঁর ধ্েমরক্ষার খাদ্বতমর দ্বনজ স্বামথম নবু্য়মতর পঞ্চে ব্মষম (৬১৫ সাল) তাাঁর অনুসারীমের 
তাাঁমের পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, আত্মীয়-স্বজন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের কাে গথমক দ্বব্দ্বচ্ছন্ন হময় 
আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় দ্বহজরত করার আমেে জাদ্বর কমরন।  
গোি ৮২ জন (েতান্তমর ১১ জন) প্রাপ্তব্য়স্ক েুহাম্মে-অনুসারী আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় দ্বহজরত 
কমরন। তাাঁমেরমক গকউ তাদ্বড়ময় গেয়দ্বন। েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনায় আেরা আরও 
জানমত পাদ্বর গয, কুরাইেরা তাাঁমের এই ধ্েমান্তদ্বরত আত্মীয়স্বজনমের "আদ্বব্দ্বসদ্বনয়া 
গথমক েক্কায় দ্বফদ্বরময় আনার গিষ্টা কমরদ্বেমলন"। যদ্বে কুরাইেরা তাাঁমেরমক ব্দ্বহষ্কারই 
কমর থামকন, তাহমল তাাঁরা তাাঁমেরমক পুনরায় েক্কায় দ্বফদ্বরময় আনার গিষ্টা গকন 
করমব্ন?   
এদ্বেমক েুহাম্মে তাাঁর গ াত্রপ্রধ্ান ও অদ্বেোব্ক বৃ্দ্ধ, অসুস্থ ও েযযাগ্রস্ত িািা আবু্ 
তাদ্বলব্ োরফত কুরাইেমের "একদ্বি োত্র োদ্বব্" (েুহাম্মে গযন তাাঁমের পূজনীয় গেব্-
গেব্ী ও পূব্মপুরুষমের গকামনারূপ অসম্মান ও তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয না কমর) ব্ারংব্ার 
প্রতযাখযান কমরন। েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনায় আেরা জানমত পাদ্বর গয, কুরাইেরা 
তাাঁমের এই একদ্বি োত্র োদ্বব্মত কেপমক্ষ েুই ব্ার আবু্ তাদ্বলমব্র সামথ "আনুষ্ঠাদ্বনক 
তব্ঠক” কমরদ্বেমলন।  
েুহাম্মে কুরাইে ও িািা আবু্ তাদ্বলমব্র অনুমরাধ্ অগ্রাহয কমর "তাাঁর আল্লাহর নামে" 
কুরাইেমের পূজনীয় গেব্-গেব্ী, পূব্মপুরুষ ও কুরাইে জনপমের দ্বব্রুমদ্ধ 
আক্রেণাত্মক  তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয, োপ-অদ্বেোপ,  ৃণা ও অব্োননার প্রিার িাদ্বলময় যান। 
েী ম সাতদ্বি ব্ের েুহাম্মমের যাব্তীয় অব্োননা, তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয, োপ-অদ্বেোপ সহয 
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করার পর ব্াধ্য হময় কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর পৃষ্ঠমপাষক হামেেী গ ামত্রর দ্বব্রুমদ্ধ 
সাোদ্বজক ও অথমননদ্বতক ব্য়কমির আশ্রয় গনন (৬১৬-৬১৯)।  
েুহাম্মেমক ব্ারংব্ার অনুমরাধ্/সাব্ধ্ান ও তাাঁর গ াত্রপ্রধ্ান ও অদ্বেোব্ক আবু্ তাদ্বলমব্র 
কামে অদ্বেমযা  ও দ্বব্দ্বহমতর দ্বনয়েতাদ্বন্ত্রক পেমক্ষপ ব্যথম হওয়ার পর এদ্বিই দ্বেল 
েুহাম্মমের দ্বব্রুমদ্ধ কুরাইেমের সং ব্দ্ধ "সব্মপ্রথে ও সব্মমেষ" কদ্বঠন পেমক্ষপ।  
গয সেস্ত ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী ও ইসলামে অদ্বব্শ্বাসী পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডত ব্যদ্বিব্ ম কুরাইেমের 
“এই একদ্বি োত্র অদ্বহংস পেমক্ষপ" গ্রহণ করামক ব্র্ব্র ও অোনুদ্বষক ব্মল সোমলািনা 
কমরন, তাাঁমের কামে যখন জানমত িাওয়া হয় গয, কুরাইেরা এর গিময় অদ্বধ্কতর 
োনদ্বব্ক অনয কী পন্থা অব্লম্বন করমত পারমতন, তখন তাাঁরা "তযানা পযাাঁিামনা" শুরু 
কমরন।   
যামহাক, স্বাোদ্বব্কোমব্ই এই ব্য়কমির ফমল েুহাম্মে, তাাঁর পদ্বরব্ার ও তাাঁর পৃষ্ঠমপাষক 
হামেেী গ াত্র িরে েুরব্স্থায় পমড়ন। এই েুরব্স্থা থমক পদ্বরত্রামণর আোয় েুহাম্মে 
কুরাইেমের সামথ সদ্বন্ধস্থাপমনর উপায় গব্র কমরন। দ্বতদ্বন ব্রাব্মরর েতই তাাঁর আল্লাহর 
নামে "এক ওহী ব্াতমা" আনয়ন কমরন।  
গয ওহী ব্াতমায় দ্বতদ্বন কুরাইেমের দ্বতন গেব্ী লাত, োনত ও উজ্জামক সম্মাদ্বনত কমরন।  
গসই দ্বব্খযাত ওহী ব্াতমাদ্বি হমলা সুরা আন-নজে এর ১৯ ও ২০ নম্বর (৫৩:১৯-২০) 
আয়ামতর পর এব্ং ২১ নম্বর আয়ামতর আম :  
৫৩:১৯-২০ - "গতােরা দ্বক গেমব্ গেমখে লাত ও ওযযা সম্পমকম। এব্ং তৃতীয় আমরকদ্বি 
োনাত সম্পমকম?  
এরাই হমলা সেুচ্চ যামের েধ্যস্থতা অনুমোদ্বেত।" 
[53:19-20 - “Have you thought of al-Lat and al-Uzza and Manat the 
third, the other? 
These are the exalted Gharanik whose intercession is approved.”] 



 

 

P
ag

e3
0

1
 

েুহাম্মমের এই আিরমণ কুরাইেরা স্বদ্বস্ত দ্বফমর পান এই গেমব্ গয, েুহাম্মে তাাঁমের 
পদ্বব্ত্র পূজনীয় গেব্-গেব্ীমের আর গকামনা অসম্মান করমব্ন না। েী ম নয় ব্ের (৬১০-
৬১৯ সাল) তাাঁমের গেব্-গেব্ী ও পূব্ম-পুরুষমের যমথচ্ছ অব্োননা তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয করার 
পর েুহাম্মমের এই সংযত আিরমণর জনয তাাঁরা েুহাম্মেমক অদ্বেনন্দন ও সাধু্ব্াে 
জানান।  
দ্বকন্তু তীক্ষ্ণ বু্দ্বদ্ধর েুহম্মে অদ্বত দ্রুতই উপলদ্বব্ধ কমরন গয, দ্বতদ্বন উি উদৃ্ধদ্বতর োধ্যমে 
তাাঁর “নব্ী জীব্মনর যব্দ্বনকা”  দ্বিময়মেন।  
সুেী ম নয়দ্বি ব্ের “কুরাইেমের গেব্-গেব্ীমের দ্বেথযা" আখযা গেয়ার পর কুরাইেমের 
ব্য়কমির কারমণ নত হময় কুরাইেমের “গসই গেব্-গেব্ীমেরই প্রেংসা" করার অথমই 
হমলা - তাাঁর  ত নয়দ্বি ব্েমরর প্রিারণা দ্বেল দ্বেথযা। যার সরল অথম হমলা, "েুহাম্মে 
গকামনা নব্ী নয়, দ্বতদ্বন েণ্ড - গয-আখযা কুরাইেরা সেত কারমণই েুহাম্মের ওপর 
আমরাপ কমর এমসমেন গসই শুরু গথমকই (পব্ম ১৭-১৯)।"  
এই যাাঁতাকল পদ্বরদ্বস্থদ্বত গথমক গব্র হময় আসার প্রমিষ্টায় েুহাম্মে গ াষণা গেন গয, 
লাত, োনত ও উজ্জামক সম্মান গেদ্বখময় গয-ব্াণীদ্বি দ্বতদ্বন উদৃ্ধত কমরমেন, “গসই ব্াণীদ্বি 
আসমল আল্লাহর নয়, েয়তামনর।” েয়তান তাাঁমক দ্বব্ভ্রান্ত কমর তাাঁর েুখ দ্বেময় এই 
ব্াণীদ্বি উদৃ্ধত কদ্বরময়মেন। ইসলামের ইদ্বতহামস যা "েয়তামনর ব্াণী/আয়াত (The 
Satanic Verses)" নামে দ্বব্খযাত।  
অনযদ্বেমক আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় দ্বহজরতকারী েুহাম্মে অনুসারীরা এই  িনাদ্বির "প্রথে অংে" 
েূত োরফত জানমত পামরন। তাাঁরা এই েমেম খব্র পান গয, কুরাইেরা েুহাম্মমের 
েতব্াে গেমন দ্বনময় তাাঁমক নব্ী ব্মল স্বীকার কমর দ্বনময়মে। এই খব্রদ্বি পাওয়ার পর 
৮২ জন প্রাপ্তব্য়স্ক আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় দ্বহজরতকারী েুহাম্মে-অনুসারীর ৩৩ জনই দ্বফমর 
আমসন েক্কায়। েক্কার অেূমর আসার পর তাাঁরা জানমত পামরন গয, তাাঁমের জানা এই 
খব্রদ্বি সতয নয়। দ্বকন্তু তাাঁরা আর আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় দ্বফমর যানদ্বন।  
প্রশ্ন হমলা,   
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কুরাইেরা দ্বক এই আদ্বব্দ্বসদ্বনয়া-গফরত েুহাম্মে-অনুসারীমের ওপর গকামনারূপ োরীদ্বরক 
অথব্া োনদ্বসক অতযািার িাদ্বলময়দ্বেমলন?  
উির:  অব্েযই নয়!  
কুরাইেরা শুধু্ গয তাাঁমের ওপর গকামনারূপ োরীদ্বরক ব্া োনদ্বসক অতযািার কমরনদ্বন 
তাইই নয়, এই কুরাইেরাই তাাঁমের দ্বনরাপিার (Protection) ব্যব্স্থা কমরদ্বেমলন। এই 
আদ্বব্দ্বসদ্বনয়া গফরত েুসলোমনরা ব্হাল তদ্বব্য়মত অমনকগুমলা ব্ের দ্বনদ্বশ্চমন্ত েক্কায় 
ব্সব্াস কমরদ্বেমলন। তারপর,  
১) তাাঁমের দ্বকেু গলাক এই  িনার সুেী ম দ্বতন ব্ের পর (৬২২ সাল) েুহাম্মমের 
আমেমে েদ্বেনায় দ্বহজরত কমরন এব্ং কুরাইেমের দ্বব্রুমদ্ধ ব্ের ও ওহুে যুদ্ধসহ 
যাব্তীয় আক্রেণাত্মক নৃেংস কেমকামণ্ড অংে গনন;  
২)  দ্বকেু গলাক পাাঁি ব্েমররও গব্দ্বে পর ব্ের যুমদ্ধর (৬২৪ সাল) পমর েদ্বেনায় দ্ব ময় 
েুহাম্মে ও অনযানয েুহাম্মে অনুসারীমের সামথ দ্বেদ্বলত হন, এব্ং  
৩) অব্দ্বেষ্টরা েক্কামতই েৃতুযব্রণ কমরন। [4] [5]  
>>> গয প্রশ্নদ্বি দ্বনরমপক্ষ পাঠকবৃ্ন্দ ও েুিদ্বিন্তার োনুষ সিরাির কমর থামকন, তা 
হমলা   এই “েক্কায় নব্য েুসলোনমের উপর কুরাইেমের সং ব্দ্ধ অকথয অতযািামরর 
উপাখযান" ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীরা  ত ১৪০০ ব্ের ধ্মর উচ্চস্বমর প্রিার কমর আসমেন তার 
কী গকামনাই দ্বেদ্বি গনই?   
ইসলামের ইদ্বতহামসর দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই দ্বলদ্বখত 
ব্ণমনার আমলামক এই প্রমশ্নর অদ্বত সংমক্ষপ জব্াব্ হমলা,  
"না! গনই। তাাঁমের এই োব্ীর গকামনা ঐদ্বতহাদ্বসক দ্বেদ্বি গনই!" 
আদ্বে উৎমসর ব্ণমনায় এ দ্বব্ষময় গয  িনাগুমলার উপাখযান উদৃ্ধত আমে, তা হমলা: 
১) পাদ্বরব্াদ্বরক িন্দ্ব: 
কুরাইেরা েুহাম্মমের অসহনেীল, তাদ্বচ্ছলযপূণম ও আক্রেণাত্মক েতব্ামের দ্বব্রুমদ্ধ 
কমঠার জনেত ও প্রদ্বতমরাধ্  মড় তুমল তাাঁমের ধ্েমান্তদ্বরত পদ্বরব্ার সেসয, প্রদ্বতমব্েী 
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ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের দ্বব্দ্বেন্ন কলা-গকৌেমলর োধ্যমে পূব্মধ্মেম দ্বফদ্বরময় আনার গজার প্রমিষ্টা 
িাদ্বলময়দ্বেমলন।  
“তাাঁমের পদ্বরব্ামরর গকান সেসয” েুহাম্মমের অনুসারী হমল গসই নব্য েুসলোমনর 
অদ্বেোব্ক ও পদ্বরব্ার সেসযরা তামক দ্বব্দ্বেন্নোমব্ পূব্মধ্মেম দ্বফদ্বরময় আনার গিষ্টা কমরন। 
গকামনা গকামনা সেয় পদ্বরব্ামরর অদ্বেোব্ক ও সেসযরা তাাঁমের পদ্বরব্ামরর এই 
ধ্েমান্তদ্বরত সেসযমের ওপর োরীদ্বরক ও োনদ্বসক ব্লপ্রময়া ও করগতন। এই  িনাগুমলা 
দ্বেল “একান্তই পাদ্বরব্াদ্বরক দ্বব্ষয়"। পদ্বরকদ্বল্পত োমব্ কুরাইেরা ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীমের 
ঢালাও দ্বনযমাতন করমতন, এেন গকামনা ইদ্বতহাস আদ্বে উৎমস খুাঁমজ পাওয়া যায় না।  
এই গশ্রণীেুি  িনার একদ্বি উোহরণ, যা জ মতর প্রায় সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসী পদ্বণ্ডত 
ও অপদ্বণ্ডতমের অদ্বত পদ্বরদ্বিত, ব্হুল আমলাদ্বিত ও প্রিাদ্বরত তা হমলা:  
“ওের (রাঃ) যখন জানমত পারমলন গয, তাাঁর গব্ান ও গব্ামনর স্বােী ইসলাে গ্রহণ 
কমরমে, তখন ওের তামের ব্াসায় দ্ব ময় তার গব্ানমক োরধ্র কমরদ্বেমলন।” [6]  
>>> ইসলামে েীদ্বক্ষত হওয়ার কারমণ গক্রাধ্াদ্বেত হময় োই গপৌিদ্বলক ওের োরধ্র 
কমরদ্বেমলন তার নব্য েুসদ্বলে গব্ানমক। অনাত্মীয় গকামনা কুরাইে একক ব্া সং ব্দ্ধ 
হময় “ওেমরর গব্ান"গক োরধ্র করমত যানদ্বন।  
২) োদ্বলক-োস িন্দ্ব: 
েুহাম্মমের অসহনেীল েতব্ামে সাড়া দ্বেময় োসরা োদ্বলকমের অব্াধ্য হমতা (“You 
are the one who corrupted him--”)। এমত োদ্বলকরা হমতন আদ্বথমক 
ক্ষদ্বতগ্রস্ত। ক্ষদ্বতগ্রস্ত োস োদ্বলকরা এই অব্াধ্য োসমের ব্মে আনার জনয োরীদ্বরক 
োদ্বস্ত প্রোন করমতন ব্মল দ্বকেু দ্বব্দ্বচ্ছন্ন  িনার যৎসাোনয ব্ণমনা েুহাম্মে ইব্মন ইোক 
দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরমেন।   
এই গশ্রণীেুি  িনার েু’দ্বি উোহরণ, যা জ মতর প্রায় সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী পদ্বণ্ডত 
ও অপদ্বণ্ডতমের েুখস্ত, ব্হুল আমলাদ্বিত ও প্রিাদ্বরত তা হমলা:  
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ক) উোইয়া দ্বব্ন খালফ তার ক্রীতোস হযরত গব্লাল (রাঃ) গক েরুেুলদ্বের েমধ্য দ্বনময় 
দ্ব ময় উিপ্ত ব্াদ্বলর ওপর শুইময় রাখমতন। 
“একো আবু্ ব্কর গব্লামলর এমহন েুরব্স্থা গেখমত গপময় উোইয়া দ্বব্ন খালফমক 
দ্বজমজ্ঞস করমলন, ‘গকন তুদ্বে গব্িারামক োদ্বস্ত দ্বেচ্ছ?’  
জব্ামব্ উোইয়া ব্লমলন, ‘তুদ্বেই গসই গলাকমের একজন গয এমক কলুদ্বষত কমরমে, 
তাই পারমল এই েুরব্স্থা গথমক তামক রক্ষা কর (‘You are the one who 
corrupted him, so save him from his plight that you see’)।” [7]  
খ) ব্নী োখজুে গ ামত্রর (আবু্ গজমহমলর গ াত্র) গলাক ক্রীতোস আের দ্বব্ন ইয়াসার 
ও তার দ্বপতা-োতামক দ্বনেমে অতযািার িালায়। [8] 
 
>>> এই  িনাগুমলা দ্বনঃসমন্দমহ পাদ্বরব্াদ্বরক িন্দ্ব ও োদ্বলক-োস িমন্দ্বর উোহরণ। 
শুধু্োত্র ধ্েমান্তদ্বরত হওয়ার কারমণ কুরাইেরা সং ব্দ্ধোমব্ নব্য েুসলোনমের ওপর 
যমথচ্ছ অতযািার-দ্বনপীড়ন করমতন, এেন উোহরণ আদ্বে উৎমসর দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ 
েুহাম্মে-অনুসারীমের ব্ণমনায় খুাঁমজ পাওয়া যায় না। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 

http://www.quraanshareef.org/
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[2] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৬, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৮, ISBN 0-88706-706-9 [ISBN 0-88706-
707-7 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden)- ১২৩২-১২৩৪ 
http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcov
er&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 [3] েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫) গলখক: “দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র”- 
অনুব্াে - এস েইনুল হক, প্রকােক- দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ (3rd 
Reprint).  ISBN 81-7151-127-9 (set). েলুউে ১,পৃষ্ঠা  ২৬৪-২৬৬ 
http://muslim-library.blogspot.com/2011/09/tabqaat-ibn-e-
saad.html#!/2011/09/tabqaat-ibn-e-saad.html 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
[4] Ibid ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮ 
[5] Ibid আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১১৯৫-১১৯৬ 
[6] Ibid ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ১৫৬ 
[7] Ibid ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ১৪৪ 
[8] Ibid ইব্মন ইোক, পৃষ্ঠা ১৪৫ 
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৪৩: ব্ের যুদ্ধ-১৪ (গেষ পব্ম): ইসলােী গপ্রাপা াোর স্বরূপ 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গষাল 

 
 
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের ওপর গয সকল 
আক্রেণাত্মক অননদ্বতক সদ্বহংস ব্ব্মর সন্ত্রাসী কেমকাণ্ড শুরু কমরদ্বেমলন, তার তব্ধ্তার 
প্রময়াজমন দ্বতদ্বন তাাঁর রদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরামনর েদ্বেনা পমব্ম ব্ারংব্ার গ াষণা 
দ্বেময়মেন গয, েক্কায় অব্স্থানকামল “কুরাইেরা তাাঁমের প্রদ্বত অকথয অতযািার িাদ্বলময়মে, 
তাাঁমক ও তাাঁর অনুসারীমের অনযায়োমব্ তাাঁমের দ্বেমিোদ্বি গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত কমরমে এব্ং 
তাাঁমক ব্ন্দী অথব্া হতযার পদ্বরকল্পনা কমরমে”। 
 ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল েুহাম্মে দ্বব্শ্বাসী পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডতরা 
েুহাম্মমের সামথ সুর দ্বেদ্বলময় দ্বব্দ্বেন্ন কল্পকাদ্বহনীর োধ্যমে েুহাম্মমের এই োব্ীর প্রিার 
ও প্রসার  দ্বিময়মেন। ইসলামের প্রাথদ্বেক সংজ্ঞা অনুযায়ী - এিা তাাঁমের একান্ত 
ব্াধ্যতােূলক োদ্বয়ত্ব (দ্বব্স্তাদ্বরত েেে পমব্ম); এই প্রিারণায় তাাঁরা এতিাই সফল গয, শুধু্ 
ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীরাই নয়, তাাঁমের সামথ একাত্ম হময় জ মতর ব্হু অেুসদ্বলে পদ্বণ্ডত ও 
জনসাধ্ারণ তাাঁমের েতই একই ধ্ারণা গপাষণ কমরন। 
দ্বকন্তু ইসলামে দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ আদ্বে উৎমসর েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসমকমেরই ব্ণমনার 
পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় আেরা জানমত পাদ্বর গয, েুহাম্মমের এই োদ্বব্র গকামনা 
ঐদ্বতহাদ্বসক দ্বেদ্বি গনই। এ দ্বব্ষময়র প্রাসদ্বেক আমলািনা  ত েু'দ্বি পমব্ম করা হময়মে; 
দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা 'আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত ও দ্বহজরত তমত্ত্ব' করা হমব্। 
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) আরও োব্ী কমরমেন গয, "কুরাইেরা 
তাাঁমেরমক েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া প্রোন কমরমে।" কুরান, দ্বসরাত ও হাদ্বেমসর 
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পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় গয সতযদ্বি স্পষ্ট, তা হমলা: েুসলোনমের প্রদ্বত অকথয 
অতযািার ও তাদ্বড়ময় গেয়ার দ্বকচ্ছার েতই েুহাম্মমের এই োদ্বব্রও গকামনা ঐদ্বতহাদ্বসক 
দ্বেদ্বি গনই। 
“কুরাইেরা তাাঁমের গক েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া প্রোন কমরমে!” 
েুহাম্মে দ্বব্ন ইোক ও আল-তাব্ারীর দ্বব্োলায়তন  মব্ষণালব্ধ েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থর 
পযমামলািনায় আেরা জানমত পাদ্বর গয, েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের ওপর েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের যাব্তীয় অননদ্বতক আগ্রাসী সন্ত্রাসী আক্রেণ, লুণ্ঠন, হতযা ইতযাদ্বে 
কেমকাণ্ড সমত্ত্বও "েুদ্বি োত্র ব্যদ্বতক্রে" োড়া গকামনা কুরাইেই গকামনা েুহাম্মে 
অনুসারীমক েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া প্রোন কমরনদ্বন। এই েু'দ্বি  িনার "োত্র 
একদ্বি” দ্বেল সেদ্বষ্ট ত, গযখামন সকল কুরাইে গ াত্র জদ্বড়ত দ্বেমলন। অনযদ্বি দ্বেল একান্ত 
ব্যদ্বি ত। 
এই েু'দ্বি  িনা োড়া েুহাম্মে অনুসারীরা সকল সেয়ই গকামনারূপ দ্বব্দ্বধ্দ্বনমষধ্ োড়াই 
দ্বনদ্বব্মমে ও দ্বনরাপমে েদ্বেনা গথমক েক্কায় তীথম যাত্রা কমরমেন এব্ং েসদ্বজমে হারাে 
পদ্বরেেমন ও আনুষদ্বেক সকল ধ্েমীয় আিার-অনুষ্ঠান পালন গেমষ দ্বনরাপমে আব্ার 
েদ্বেনায় প্রতযাব্তমন কমরমেন। 
আর, এই েুদ্বি  িনাই  মিদ্বেল েুহাম্মমের “েদ্বেনায় দ্বহজরমতর পর”! েক্কায় 
অব্স্থানকামল নয়। আর তা সং দ্বিত হময়দ্বেল েুহাম্মমের আগ্রাসী আক্রেণাত্মক সন্ত্রাসী 
কেমকামণ্ডর পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত কুরাইেমের পাটা প্রদ্বতমরামধ্র অংে দ্বহসামব্। 
 িনা েুদ্বি হমলা: 
১) ব্ের যুমদ্ধর পর আবু্ সুদ্বফয়ান কতৃমক সা'ে দ্বব্ন আল নুোন গক েক্কায় ধ্মর রাখা 
েুহাম্মে যখন আবু্ সুদ্বফয়ামনর এক গেমল হানজালা দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ানমক খুন ও 
আমরক গেমল আের দ্বব্ন আবু্ সুদ্বফয়ানমক ব্ন্দী কমর েদ্বেনায় আিমক গরমখ েুদ্বিপণ 
আোময়র গিষ্টা কমরন, তখন স্বজনহারা দ্বব্কু্ষব্ধ দ্বপতা আবু্ সুদ্বফয়ান েুহাম্মে অনুসারী 
সা'ে দ্বব্ন আল নুোনমক েক্কায় ব্ন্দী কমর তাাঁর গেমল আেরমক গফরত পাওয়ার গিষ্টা 
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কমরদ্বেমলন। এই  িনাদ্বি "ব্যদ্বি আবু্ সুদ্বফয়ামনর" প্রদ্বতরক্ষা গিষ্টা; দ্বনজ গেমলমক 
েুহাম্মমের কব্ল গথমক েুি করার গিষ্টা। [দ্বব্স্তাদ্বরত পব্ম - ৩৭]। 
২) হুোইদ্বব্য়া সদ্বন্ধ িুদ্বির (োিম, ৬২৮ সাল) প্রাক্কামল েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া 
প্রোন 
শুধু্ ঐ সেয়দ্বিমতই কুরাইেরা সং ব্দ্ধোমব্ েুসলোনমের েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া 
প্রোন কমরন [1]। আর এই  িনাদ্বি  মিদ্বেল েুহাম্মমের েদ্বেনা দ্বহজরমতর ৬ ব্ের 
পমর, েক্কায় অব্স্থানকামল নয় [দ্বব্স্তাদ্বরত হুোইদ্বব্য়া সদ্বন্ধ পব্ম: ১১১-১২৯]। এই একদ্বি 
োত্র  িনা োড়া কুরাইেরা সং ব্দ্ধোমব্ কখমনাই েুহাম্মে দ্বকংব্া তাাঁর গকামনা 
অনুসারীমক েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া প্রোন কমরনদ্বন।  
>>> পৃদ্বথব্ীর অনয গকামনা ধ্মেমর সাধ্ারণ ধ্েমাম্বলীরা ইসলামের েত এত গব্দ্বে 
সেয়সামপক্ষ অতযাব্েযকীয় ধ্েমীয় অনুোসমনর যাাঁতাকমল দ্বপষ্ট নয়। একজন োনুমষর 
গেহ-েন সুদ্বস্থর রাখার জনয প্রদ্বতদ্বেন  মড় কেপমক্ষ েয় গথমক আি  ণ্টা  ুে আব্েযক। 
আরও কেপমক্ষ েুই  ণ্টা েরকার জীব্মনর অনযানয অতযাব্েযকীয় কাজ [Activities 
of Daily Living (ADL)] গযেন: প্রাতঃদ্বক্রয়াদ্বে, রান্না, খাওয়া, গ াসল, েরীর-স্বাস্থয ও 
ব্াসস্থামনর পদ্বরিযমা, সাোদ্বজকতা - ইতযাদ্বে তেনদ্বন্দন কামজ। অথমাৎ প্রদ্বতদ্বি োনুষ 
প্রদ্বতদ্বেন  মড় সমব্মাচ্চ ১৬  ণ্টা সেয় ব্যব্হার করার সুমযা  পান জীব্মনর অনযানয 
ব্যব্হাদ্বরক কামজ। [2] 
একজন দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ সাধ্ারণ েুসলোন প্রদ্বতদ্বেন তাাঁর অতযাব্েযকীয় কামজর (ADL) 
পর জীব্মনর অনযানয ব্যব্হাদ্বরক কামজ ব্যব্হৃত ১৬  ণ্টা লেয সেময়র ২-৩  ণ্টা সেয় 
ব্যয় কমরন “শুধু্োত্র পাাঁি ওয়াি নাোমজই”; এ োড়াও আমে অতযাব্েযকীয় ধ্েমীয় 
আরও অনযানয অনুোসন। 
জে গথমক েৃতুয পযমন্ত প্রদ্বতদ্বেন প্রতুযমষ  ুে গথমক ওঠার সেয় গথমক (ফজর নাোজ) 
শুরু কমর রামত  ুমোমত যাব্ার পূব্ম পযমন্ত (এোর নাোজ) এই ১৬-১৮  ণ্টা সমিতন 
সেময় কেপমক্ষ পাাঁি ব্ার ( মড় প্রদ্বত সামড় দ্বতন  ণ্টায় একব্ার) পৃদ্বথব্ীর প্রমতযকদ্বি 
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ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর েদ্বস্তমষ্ক েুহাম্মমের গুণকীতমন ও আমেে-দ্বনমষমধ্র ব্াণী স্মরণ কদ্বরময় 
গেওয়া হয় উচ্চকণ্ঠ আজামনর োধ্যমে, পদ্বরব্ার সেসযমের োধ্যমে ও পদ্বরপামশ্বমর 
অনযানয েুসলোনমের োধ্যমে। 
ইসলাে ধ্মেমর এক দ্বব্মেষ দ্বব্মেষত্ব এই গয, এই ধ্মেমর অনুোসন পালনকারী সকল 
অনুসারীই প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষোমব্ ‘ইসলাে প্রিারমকর েূদ্বেকা’ পালন কমরন। 
ইসলামের অনুোসন পালনকারী একান্ত পদ্বরব্ার সেসয, আত্মীয় স্বজন, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, 
পাড়া-প্রদ্বতমব্েী গথমক শুরু কমর গ্রামের দ্বনরক্ষর কৃষক- শ্রদ্বেক-েজুর ও ব্াসার  ৃহ 
পদ্বরিাদ্বরকা পযমন্ত সকমলই প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষোমব্ "ইসলাে প্রিারমকর 
েূদ্বেকা" পালন কমরন। ইসলামের অনুোসন পালমন  ামফল গকান ব্যদ্বিমক িীমনর 
রাস্তায় দ্বফদ্বরময় আনার গিষ্টামক এই ইসলাে অনুোসন পালনকারীরা (Practicing 
Muslims) েহৎ কেম, দ্বব্মেষ সওয়ামব্র অংে ও ইোনী োদ্বয়ত্ব ব্মল দ্বব্শ্বাস কমরন। 
এ সকল সাধ্ারণ ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর কাে গথমক কামলো, নাোজ, গরাজা, হজ, যাকাত 
এর আহ্বান দ্বব্মশ্বর প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী অতযন্ত দ্বেশুকাল গথমকই দ্বনতযই শুমন 
থামকন। িাদ্বরপামের এ সকল গলামকর কাে গথমক নাোজ-গরাজার আহ্বান গোমননদ্বন, 
এেন একদ্বিও গব্-নাোদ্বজ ও গব্-গরাজোর েুসলোন জ মত আমেন ব্মল কল্পনাও করা 
যায় না। 
“এক ওয়াি নাোজ ক্বাযা হমল কত গুনাহ হয়; গোজমখর আগুন ও গব্মহেমতর আরাে 
আময়মের ব্ণমনা; িীমনর পমথ 'আোমের নব্ী' কত কষ্ট করমেন; কামফমররা আোমের 
পাক নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর উপর কত দ্বনযমাতন কমরমেন দ্বকন্তু আোমের েয়াল 
নব্ী তাাঁমের প্রদ্বত কখমনা গকান অনযায় গতা কমরনইদ্বন, উমটা গসই দ্বনযমাতনকারীর 
অসুস্থতার সেয় নব্ী তার গসব্া যে কমর সুস্থ কমর তুমলমেন (তারপর ব্য়ান): ‘এক 
বু্দ্বড় নব্ীর িলার পমথ কাাঁিা দ্বেমতা, একদ্বেন পমথ কাাঁিা না গেমখ েয়াল নব্ী বু্দ্বড়র 
গখাাঁজ করমত দ্ব ময় যখন জানমলন গয বু্দ্বড়দ্বি অসুস্থ তখন দ্বতদ্বন বু্দ্বড়দ্বির গসব্াযে কমর 
সুস্থ কমর তুলমলন, নব্ীর েহানুেব্তায় েুে হময় বু্দ্বড় দ্বনমজর েুল বু্েমত গপমর 
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েুসলোন হমলন’”— ইতযাদ্বে উপাখযান গযখামন গযেন প্রময়াজন, গসখামন গসইোমব্ 
প্রিার কমর এই ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরা ইসলামের অনুোসন দ্বব্িুযত েুসলোনমের ইসলামের 
পমথ আনার গিষ্টা কমরন। 
এ োড়াও আমে প্রদ্বতদ্বেন পাাঁিব্ার েুয়াদ্বজ্জমনর উচ্চকণ্ঠ আজান ও েসদ্বজমের ইোে 
সামহমব্র ব্িৃতা; ওয়াজ-োহদ্বফমলর ব্য়ান; প্রদ্বতদ্বি দ্বিদ্বে িযামনমল প্রদ্বতদ্বেন উমল্লখমযা য 
সেয় দ্বনময় ইসলােী অনুষ্ঠান-ব্িৃতা-দ্বব্বৃ্দ্বত; তেদ্বনক খব্মরর কা মজ ধ্েমীয় কলাে; 
ইন্টারমনমির দ্বব্দ্বেন্ন ইসলােী ব্ল  - ইতযাদ্বে দ্বব্দ্বেন্ন োধ্যমে েুহাম্মমের গুণকীতমন ও 
ইসলামের আেমেমর জয় ান। 
তার ওপর আমে প্রদ্বত েয় দ্বেন পর পর এক দ্বব্মেষ দ্বেন! প্রদ্বত শুক্রব্ামর জুোর দ্বব্মেষ 
নাোজ-ব্িৃতা-দ্বব্বৃ্দ্বতর োধ্যমে পৃদ্বথব্ীর প্রমতযকদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর েদ্বস্তমষ্ক েুহাম্মে 
ও তাাঁর প্রিাদ্বরত েতব্ামের গুণকীতমন। 
আরও আমে প্রদ্বত এ ার োস পর পর একাধ্ামর েী ম এক োস ব্যাপী 'রেজান'-এর 
দ্বব্মেষ ইসলােী অনুেীলন। গয োমস দ্বেব্ারাত্র দ্বব্দ্বেন্ন উপাময় ইসলামের পমথ আহ্বামনর 
োধ্যমে পৃদ্বথব্ীর প্রমতযকদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর েদ্বস্তমষ্ক েুহাম্মমের গুণকীতমন ও আমেে 
দ্বনমষমধ্র ব্াণী স্মরণ কদ্বরময় গেওয়া হয়। 
ফলশ্রুদ্বতমত, পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর গিতন-অব্মিতন েদ্বস্তমষ্কর সব্িা 
জুমড়ই ব্াসা ব্াাঁমধ্ গব্মহমস্তর প্রমলােন ও গোযমখর অসীে োদ্বস্তর েয় এব্ং কব্র 
আযামব্র দ্বব্েীদ্বষকােয় দ্বিত্র! তাাঁমের ধ্যান-েন-প্রামণর সব্িা জুমড়ই থামক েুহাম্মমের 
ব্াণী (কুরান-হাদ্বেমসর) ও অনুোসন দ্বিন্তা। ফলাফল, তাাঁমের ে জমধ্ালাই অনযানয ধ্মেমর 
োনুমষর তুলনায় হয় অদ্বধ্কতর দ্বনদ্বশ্চত, তীব্রতর ও সুেূরপ্রসারী! দ্বতদ্বন েুি োনুষ 
গথমক পদ্বরণত হন োমস! পরে তৃদ্বপ্তমত! একান্ত আজ্ঞাব্হ েুহাম্মমের োস! আব্ে-
েুহাম্মে (পব্ম-১৫)! 
এেত পদ্বরমব্ে ও পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত একজন ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর পমক্ষ প্রিদ্বলত ধ্ারনার 
দ্বব্পরীত গকামনা তথয-উপাি ও ইদ্বতহাস দ্বনময় দ্বিন্তা োব্না করার অব্কাে গকাথায়? 
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এই একান্ত আজ্ঞাব্হ েুহাম্মমের োস আব্ে-েুহাম্মেমের “সদ্বম্মদ্বলত গপ্রাপা াো” গয 
কত েদ্বিোলী ও সফল, তার উৎকৃষ্ট উোহরণ হমলা ইসলামের হাজামরা অদ্বতকথামক 
(Myth) সতয ব্মল প্রদ্বতষ্ঠা করা। যার সাক্ষয, আজমকর পৃদ্বথব্ীর প্রায় সেস্ত ইসলাে 
দ্বব্শ্বাসী ও ব্হু অেুসদ্বলে সাধ্ারণ জন ণ েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, েক্কায় কুরাইেরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারী নব্য ধ্েমান্তদ্বরত েুসলোনমের ওপর যমথচ্ছ অোনুদ্বষক দ্বনপীড়ন 
ও দ্বনযমাতন করমতন। তাাঁরা েমন প্রামণ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, কুরাইেমের এই অোনুদ্বষক 
অতযািামর অদ্বতষ্ঠ হময় েুহাম্মমের দ্বনমেমমে েুসলোমনরা প্রথমে আদ্বব্দ্বসদ্বনয়ায় ও পমর 
েদ্বেনায় দ্বহজরত কমরদ্বেমলন। তাাঁরা আরও দ্বব্শ্বাস কমরন গয, স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েৃতুযহুেদ্বকর ব্েব্তমী হময়ই রামতর অন্ধকামর িুদ্বপ িুদ্বপ েদ্বেনায় 
পাদ্বলময় দ্ব ময়দ্বেমলন। তাাঁমের এই দ্বব্শ্বামসর আদ্বে উৎস হমলা "েুহাম্মে"! 
 ত পমনরদ্বি পমব্মর পযমামলািনায় সংদ্বক্ষপ্তসার: 
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) েদ্বেনায় এমস তাাঁর েলব্ল দ্বনময় কুরাইে 
কামফলার ওপর অতদ্বকমত হােলা, োলাোল লুণ্ঠন, খুন, দ্বনরীহ আমরাহীমের ধ্মর দ্বনময় 
এমস েুদ্বিপণ োব্ী করা শুরু কমরদ্বেমলন। পদ্বরণদ্বতমত কুরাইেমের সব্ম-প্রথে প্রদ্বতরক্ষা 
যুদ্ধ, "ব্ের যুদ্ধ"। 
ব্ের যুমদ্ধর প্রকৃত কারণ হমলা - কুরাইে ব্াদ্বণজয-কামফলার ওপর এমকর পর এক 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আক্রেণাত্মক (offensive) আগ্রাসী অননদ্বতক লুণ্ঠন 
অদ্বেযান ও অষ্টেব্ামরর গিষ্টায় সফল "নাখলা" অদ্বেযামন কুরাইেমের োলাোল লুণ্ঠন 
ও নৃেংসতা। 
এই যুমদ্ধ েুহাম্মমের আগ্রাসী আক্রেণাত্মক নৃেংস সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর দ্বব্রুমদ্ধ 
কুরাইেমের সকল গ ামত্রর গলাকজনমের সামথ েুহাম্মমের দ্বনজস্ব ব্ংমের (হামেেী) 
গলামকরা ও অস্ত্র হামত প্রদ্বতরক্ষার গিষ্টা কমরন। এই যুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
৭০ জন কুরাইেমক নৃেংসোমব্ খুন এব্ং ৭০ জনমক কমরন ব্ন্দী। 
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খুন করার পর তাাঁরা গসই লােগুমলামক অোনুদ্বষক  ৃণা ও অশ্রদ্ধায় ব্ের প্রামন্তর এক 
গনাংরা শুষ্ক  মতম এমক এমক দ্বনমক্ষপ কমরন। লােগুমলা  মতম দ্বনমক্ষপ করার পর 
তাাঁরা লুদ্বণ্ঠত সম্পে ( দ্বণেত) ো াোদ্ব  করার ব্যব্স্থা কমরন। লুদ্বণ্ঠত োলাোল ও 
ব্ন্দীমের সামথ দ্বনময় ব্ের গথমক েদ্বেনা প্রতযাব্তমমনর প্রাক্কামল েুহাম্মমের দ্বনমেমমে তাাঁর 
অনুসারীরা আরও েুইজন কুরাইেমক ব্ন্দী অব্স্থামতই নৃেংসোমব্ খুন কমরন। 
এই ৭২ জন দ্বনহত কুরাইে ও ৬৮ জন ব্ন্দীর সকমলই দ্বেমলন েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমেরই একান্ত পদ্বরব্ার-পদ্বরজন, দ্বনকি-আত্মীয়, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ অথব্া প্রদ্বতমব্েী। 
অদ্বধ্কাংেই দ্বেমলন কুরাইেমের গনতৃস্থানীয়  ণযোনয দ্বব্দ্বেষ্ট ব্যদ্বিব্ ম। ব্ন্দীমের েমধ্য 
িার জন দ্বেমলন েুহাম্মমেরই একান্ত দ্বনকি-আত্মীয় ও পদ্বরব্ার সেসয। তাাঁরা হমলন 
িািা আল-আব্বাস ইব্মন আবু্দল েুিাদ্বলব্, েুই িািাত োই আদ্বকল ইব্মন আবু্ তাদ্বলব্ 
দ্বব্ন আবু্দল েুিাদ্বলব্ ও নওফল ইব্মন আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন আবু্দল েুিাদ্বলব্ এব্ং জাোতা 
আবু্ আল আস দ্বব্ন আল-রাদ্বব্। 
োত্র পাাঁি জন োড়া ব্াাঁদ্বক ৬৩ জন ব্ন্দীর প্রমতযক পদ্বরব্ামরর কাে গথমক েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীরা সমব্মাচ্চ ৪০০০ দ্বেরহাে েুদ্বিপণ আোয় কমরন। 
এই লুমির োল ও েুদ্বিপমণর অমথম পাদ্বথমব্ জীদ্বব্কা উপাজমন ও গো  গয “সমূ্পণম 
হালাল", তা েুহাম্মে দ্বনদ্বশ্চত কমরমেন ঐেী ব্ানী গ াষণার োধ্যমে। 
দ্বব্না েুদ্বিপমণ েুি এই পাাঁিজন কুরাইেমের একজন দ্বেমলন েুহাম্মে জাোতা আবু্ 
আল আস দ্বব্ন রাদ্বব্। জাোতার েুদ্বিপমণর অথম গেময় জয়নামব্র কামে গফরত পাদ্বঠময় 
দ্বব্না েুদ্বিপমণই তাাঁমক েুি করমলও েুহাম্মে তাাঁর ওপর এই েমেম েতম আমরাপ 
কমরদ্বেমলন গয, দ্বতদ্বন তাাঁর গেময় জয়নামব্র সামথ সম্পকম দ্বেন্ন কমর জয়নাব্মক েদ্বেনায় 
তাাঁর কামে পাদ্বঠময় গেমব্ন। 
দ্বনমজ গপৌিদ্বলক হওয়া সমত্ত্বও আবু্ আল আস সুেী ম ১৪ দ্বি ব্ের তাাঁর এই েুসদ্বলে স্ত্রী 
জয়নামব্র সামথ একমত্র ব্সব্াস করমতন। ধ্েম তাাঁমের একত্র ব্সব্ামস গকামনারূপ ব্াধ্া 
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হময় োাঁড়ায়দ্বন। দ্বকন্তু েুহাম্মমের আমরাদ্বপত েতম েুতামব্ক েক্কায় গপৌঁোর পর একান্ত 
ব্াধ্য হময় আবু্ আল আস স্ত্রীমক তাাঁর দ্বপতার কামে পাঠামনার ব্যব্স্থা কমরন। 
গসই পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত পরাদ্বজত ক্ষদ্বতগ্রস্ত স্বজন-হারা কুরাইেমের োনদ্বসক অব্স্থা 
দ্বেল অতযন্ত দ্বব্পযমস্ত। কুরাইেমের প্রমতযকদ্বি পদ্বরব্ামরর এক ব্া একাদ্বধ্ক গকামনা না 
গকামনা সেসয, দ্বনকি-আত্মীয়, প্রদ্বতমব্েী অথব্া ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ নৃেংসোমব্ খুন হময়দ্বেমলন 
অথব্া ব্ন্দীত্ব ব্রণ কমরদ্বেমলন। কুরাইেমের  মর  মর দ্বব্ষাে, দ্বব্লাপ ও কান্নার গরাল 
উমঠদ্বেল। 
আেরা গজমনদ্বে, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের এত সব্ অোনুদ্বষক তপোদ্বিক কেমকামণ্ড 
োরুণ ক্ষদ্বতগ্রস্ত হওয়া সমত্ত্বও েক্কার গকামনা সংকু্ষব্ধ স্বজন-হারা দ্বব্কু্ষব্ধ কুরাইে েক্কায় 
অব্দ্বস্থত তাাঁর েুসদ্বলে কনযা জয়নামব্র ওপর প্রদ্বতদ্বহংসার ব্েব্তমী হময় গকামনারূপ 
অসম্মান কমরনদ্বন। 
গয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা দ্বহন্দ দ্বব্নমত ওতব্ার (আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন হারমব্র স্ত্রী) 
দ্বনমজর ব্াব্া, িািা ও এক সন্তান গক অল্প দ্বকেুদ্বেন আম  নৃেংসোমব্ খুন কমরমেন ও 
আর এক সন্তানমক কমরমেন ব্দ্বন্দ, গসই সংকু্ষব্ধ দ্বপতা-পুত্র ও স্বজন-হারা গোকাব্হ 
েদ্বহলাদ্বি তার ব্াব্া-িািা ও সন্তামনর খুমনর জনয প্রতযক্ষোমব্ োয়ী ব্যদ্বিদ্বির কনযার 
জনয সেমব্েনা প্রকাে ও সব্মাত্মক সাহামযযর আশ্বাস দ্বনময় এদ্ব ময় এমসদ্বেমলন। 
গয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা নৃেংসোমব্ কুরাইে েল গনতা আবু্ সুদ্বফয়ান দ্বব্ন 
হারমব্র এক গজায়ান পুত্র, শ্বশুর ও িািা শ্বশুরমক অল্প দ্বকেুদ্বেন আম  নৃেংসোমব্ খুন 
ও আমরক পুত্রমক ব্ন্দী কমরমেন, গসই আবু্ সুদ্বফয়ান প্রদ্বতদ্বহংসার ব্েব্তমী হময় তাাঁর 
দ্বনজ পুমত্রর খুমনর জনয প্রতযক্ষোমব্ োয়ী ব্যদ্বিদ্বির কনযার ওপর গকামনারূপ অদ্বব্িার 
ও অসম্মান কমরনদ্বন! দ্বকংব্া গজার কমর েক্কায় অদ্বনদ্বেমষ্টকাল তাাঁমক আিমক গরমখ 
প্রদ্বতমোধ্ গনয়ার গিষ্টা কমরনদ্বন। এই স্বজনহারা কুরাইে েলপদ্বত আবু্ আল আমসর 
পদ্বরব্ারমক পরােেম দ্বেময়দ্বেমলন, কীোমব্ এই সংকু্ষব্ধ স্বজনহারা দ্বব্কু্ষব্ধ কুরাইেমের 
গরাষানল এদ্বড়ময় জয়নাব্মক তাাঁর দ্বপতার কামে গপৌঁমে দ্বেমত হমব্। কুরাইে গনতা আবু্ 
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সুদ্বফয়ামনর গেয়া দ্বঠক গসই পরােেম েুতামব্ক নব্ী কনযা জয়নাব্মক দ্বনরাপমে তাাঁর 
দ্বপতার কামে পাঠামনা হময়দ্বেল।’ 
>>> কুরাইেমের এেনতর েহানুেব্তার ব্হু উোহরণ আেরা গেখমত গপময়দ্বে  ত 
পমনরদ্বি পমব্ম। এই োনুষগুমলামক  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত েুহাম্মে 
অনুসারীরা "অন্ধকামরর যু /ব্াদ্বসন্দা" ব্মল অদ্বেদ্বহত কমর এমসমেন। 
গয গলামকরা আক্রান্ত হময়ও েত্রুর দ্বনকিাত্মীময়র দ্বব্রুমদ্ধ ও প্রদ্বতদ্বহংসা পরায়ণ না হময় 
হয় সাহাযযকারী; গসই একই সোমজর গলামকরা তামেরই 
দ্বনকিাত্মীয়মের শুধু্োত্র ধ্েমান্তদ্বরত হওয়ার কারমণ তাাঁমের প্রদ্বত অকথয অতযািার 
িাদ্বলময়মেন, গেে গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত কমরমেন, তাাঁমেরমক েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া 
প্রোন কমরমেন - এেন "উদ্ভি োব্ীর" আগেৌ গকামনা সতযতা গনই। আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট 
েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই ব্দ্বণমত েুহাম্মমের জীব্নী ও উদৃ্ধদ্বত (দ্বসরাত ও হাদ্বেস) ও 
েুহাম্মমের স্বরদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরামনর দ্বনরমপক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় 
তা আেরা অদ্বত সহমজই দ্বনরূপণ করমত পাদ্বর। সতয তার সমূ্পণম দ্বব্পরীত। 
েদ্বেনায় এমস কুরাইেমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী ও অননদ্বতক 
কেমকামণ্ডর তব্ধ্তার প্রময়াজমন "কুরাইেমের অন্ধকামরর ব্াদ্বসন্দা" প্রোণ করার গিষ্টা 
অতযন্ত প্রময়াজনীয় দ্বেল। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা গসই প্রময়াজমনর ব্েব্তমী হময়ই 
দ্বব্দ্বেন্ন কলা গকৌেমলর োধ্যমে তার প্রিার ও প্রসার  দ্বিময়মেন।  
ইসলামের ইদ্বতহামস নাখলা অদ্বেযান ও ব্ের যুদ্ধ একদ্বি অতযন্ত গুরুত্বপূণম 
অধ্যায়। আক্রান্ত কুরাইেরা ব্ের প্রামন্তর প্রদ্বতরক্ষা (Defensive) যুমদ্ধ শুধু্ দ্বব্ফলকােই 
হনদ্বন, হময়দ্বেমলন আরও গব্দ্বে ক্ষদ্বতগ্রস্ত। তাাঁরা হাদ্বরময়দ্বেমলন তাাঁমের দ্বব্দ্বেষ্ট গনতা ও 
দ্বপ্রয়জনমের; যামেরমক অোনুদ্বষক নৃেংসতায় করা হয় খুন ও ব্ন্দী। যার পদ্বরণদ্বতমত 
কুরাইেরা হন আরও গব্েী ক্ষদ্বতগ্রস্ত, দ্বব্পযমস্ত ও অপোদ্বনত। আক্রান্ত দ্বব্পযমস্ত কুরাইেরা 
তাাঁমের দ্বপ্রয়জনমের খুন, নামজহাল ও অপোমনর প্রদ্বতমোধ্ দ্বনমতই েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের সামথ সং মষম জদ্বড়ময় পমড়ন। 
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পরব্তমীমত কুরাইেরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের দ্বব্রুমদ্ধ গয েু'দ্বি যুদ্ধ (ওহুে ও 
খন্দক) পদ্বরিালনা কমরন, তার আদ্বে কারণ হমলা নাখলা অদ্বেযান ও ব্ের 
যুদ্ধ। [3][4][5]   
এখামন গয দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা, 
“আগ্রাসী ও আক্রেণকারী ব্যদ্বিদ্বি হমলন েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারী। 
আর, কুরাইেসহ সকল অদ্বব্শ্বাসীরা দ্বেমলন তামের অোনদ্বব্ক অননদ্বতক আগ্রাসমনর 
লক্ষযব্স্তু।" 
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[4] "তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), 
েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
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http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Activities_of_daily_living
file:///E:/HYPERLINK%20%22http:/anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/books.google.com/books%3fid=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%22তারিক%20আল%20রসুল%20ওয়াল%20মুলুক
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http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
[5] “দ্বকতাব্ আল-ো াদ্বজ”- গলখক:  আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) ed. 
Marsden Jones, লেন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৯ – ১৭২; ইংমরদ্বজ অনুব্াে: Rizwi Faizer, 
Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); 
পৃষ্ঠা ১১-৮৫ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi
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৪৪: ‘দ্বসরাত রাসুল আল্লাহ ও েুহাম্মে ইব্মন ইোক 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– সমতর 

 
 

পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল তথাকদ্বথত েডামরি েুসলোন (ইসলামে গকান গকােল, েডামরি 
ব্া গেৌলব্ােী গশ্রণীদ্বব্ো  গনই)  েীরোমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাঃ) তাাঁর জীব্মন অদ্বব্শ্বাসী কামফরমের দ্বব্রুমদ্ধ যতগুমলা যুদ্ধ-দ্বব্গ্রহ 
কমরমেন তাাঁর সেস্তই দ্বেল আত্মরক্ষােূলক। আক্রান্ত না হময় দ্বতদ্বন কাউমকই আক্রেণ 
কমরনদ্বন। দ্বব্মেষ কমর অদ্বত-বৃ্দ্ধ, নারী ও েুব্মলমের দ্বব্রুমদ্ধ গতা নয়ই! 
আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসলোনমেরই দ্বলদ্বখত ইদ্বতহামসর পযমামলািনায় আেরা জানমত পাদ্বর 
গয, ইসলামের হাজারও অদ্বতকথার েমতা তাাঁমের এই দ্বব্শ্বামসরও গকামনা সতযতা 
গনই। তাাঁমের এই দ্বব্শ্বাস গয দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীমের েত েত ব্েমরর 
"ইসলােী দ্বেথযািার, িাতুরী ও প্রিারণার ব্াস্তব্ ফসল” তা গব্াো যায় েুহাম্মমের 
েৃতুযপরব্তমী সেময়র সব্মিময় আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী ও অনুসারীমের দ্বলদ্বখত 
ইদ্বতহামসর পযমামলািনায়। আেরা জানমত পাদ্বর, তাাঁমের ঐ োদ্বব্ ও দ্বব্শ্বামসর সমূ্পণম 
দ্বব্পরীত দ্বিত্র। 
আদ্বে উৎমসর এ সকল ব্ণমনা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গেৌযমব্ীর্য ও ক্ষেতার 
উপাখযামনর দ্বহসামব্ ব্দ্বণমত হময়মে। তাাঁমের পমক্ষ ধ্ারণা করাও সম্ভব্ দ্বেল না গয, 
তাাঁমের দ্বলদ্বখত এই  িনাগুমলা েত েত ব্ের পমর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের নৃেংস 
সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর “উমল্লখমযা য েদ্বলল" দ্বহসামব্ দ্বব্শ্বব্াসীর কামে প্রদ্বতপােয হমব্। 
েুহাম্মমের জীব্মনর “সব্মপ্রথে পুণমাে জীব্নীগ্রন্থ”: 
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ব্ইদ্বি দ্বলমখমেন েুহাম্মে ইব্মন ইোক ইব্মন ইয়াসার (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আর তা 
গলখা হময়মে েুহাম্মমের েৃতুযর পর দ্বনরদ্বব্দ্বচ্ছন্ন (Continuous) েুহাম্মে-অনুসারী 
েুসদ্বলে োসন আেমলর প্রায় ১১০ ব্ের পর। আর হাদ্বেস সংকলন ও দ্বলদ্বপব্দ্ধ করা 
শুরু হময়মে এরও ৯০ ব্েমরর অদ্বধ্ক পর; েুহাম্মমের েৃতুযর পর দ্বনরদ্বব্দ্বচ্ছন্ন েুসদ্বলে 
োসন আেমলর ২০০ ব্মেমররও অদ্বধ্ক পমর। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক ইব্মন ইয়াসামরর জে দ্বহজদ্বর ৮৫ সামল, েদ্বেনায়। দ্বতদ্বন েৃতুযব্রণ 
কমরন দ্বহজদ্বর ১৫১ সামল, ব্া োমে। দ্বতদ্বন দ্বেমলন তৃতীয় প্রজমের ইসলামে 
দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে স্কলার। 
তাাঁর োো ইয়াসার দ্বব্ন গখয়ার-গক খাদ্বলে দ্বব্ন ওয়াদ্বলে দ্বহজদ্বর ১২ সামল [৬৩৩ সাল] 
'আময়নুল তােীর [Aynu'l Tamir]' েখল করার পর ইরাক গথমক ব্ন্দী কমর অনযানয 
ব্ন্দীমের সামথ েদ্বেনায় খদ্বলফা আবু্ ব্কমরর কামে পাদ্বঠময় গেন। েদ্বেনায় তাাঁমক োস 
দ্বহসামব্ গকয়াস দ্বব্ন োখরাো দ্বব্ন আল-েুিাদ্বলব্ দ্বব্ন আব্ে-োনাফ নােক এক ব্যদ্বির 
কামে হস্তান্তর করা হয়। তাাঁর েুদ্বি গেমল ইসলাে গ্রহমণর োধ্যমে। [1] 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্াব্া ইোক দ্বব্ন ইয়াসার এর জে হয় দ্বহজদ্বর ৫০ সামল। তাাঁর 
ব্াব্া এব্ং িািা েুসা দ্বব্ন ইয়াসার দ্বেমলন তৎকালীন সুপদ্বরদ্বিত েুহাদ্বেস। পাদ্বরব্াদ্বরক 
দ্বেক্ষা ও পদ্বরমব্মে েুহাম্মে ইব্মন ইোক অল্প ব্য়মসই দ্বনমজমক ইসলাদ্বেক স্কলার 
দ্বহসামব্ প্রদ্বতদ্বষ্ঠত কমরন। দ্বতদ্বন দ্বিতীয় প্রজমের দ্বব্দ্বেষ্ট েুহাদ্বেস ণমের সামথ সংযুি 
দ্বেমলন, যামের েমধ্য উমল্লখমযা যরা হমলন েুহাম্মে ইব্মন দ্বেহাব্ আল-জুহরী [েৃতুয ৭৪২ 
সাল], আদ্বসে দ্বব্ন উের দ্বব্ন কাতাো এব্ং আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আবু্ ব্কর। 
৭৩৭ খৃষ্টামব্দ ইয়াদ্বজে দ্বব্ন হাদ্বব্মব্র কামে দ্বেক্ষাগ্রহমণর জনয েুহাম্মে ইব্মন ইোক 
দ্বেেমরর আমলকজাদ্বিয়ায়  েন কমরন। পরব্তমীমত এই ইয়াদ্বজে দ্বব্ন হাদ্বব্ব্ই ইব্মন 
ইোক-গক দ্বব্মেষজ্ঞ জ্ঞামন তাাঁর উদৃ্ধদ্বত ব্যব্হার করমতন। 
এক দ্বকংব্া েুই ব্ের পর দ্বতদ্বন েদ্বেনায় গফরত আমসন। দ্বকন্তু দ্বতদ্বন আব্ার েদ্বেনা 
োড়মত ব্াধ্য হন, সম্ভব্ত, োদ্বলক দ্বব্ন আনামসর েত্রুতার কারমণ (যদ্বেও এই কারণদ্বির 
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ব্যাপামর েতমেে আমে); তারপর দ্বতদ্বন গব্ে দ্বকেু ব্ের যাব্ত কুফা, ব্সরা, গরয় (Ray) 
সহ দ্বব্দ্বেন্ন স্থামন দ্বেক্ষাোন কমরন। দ্বতদ্বন, সম্ভব্ত, ৭৬৩ সামল ব্া োমে স্থায়ী হন। 
গসখামনই দ্বতদ্বন আনুোদ্বনক ৭৬৮ সামল েৃতুয ব্রণ কমরন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর রদ্বিত েুহাম্মমের জীব্মনর “সব্মপ্রথে পুণমাে জীব্নীগ্রন্থ” ব্ইদ্বির 
আম  েুহাম্মমের জীব্মনর ‘দ্বব্দ্বচ্ছন্ন  িনা সংক্রান্ত গলখার’, যার অদ্বধ্কাংেই লুণ্ঠন ও 
আক্রেণ (Raid/Maghazi) দ্বব্ষয়ক, গয ইদ্বতহাস পাওয়া যায়, তা কামলর  মেম হাদ্বরময় 
দ্ব ময়মে। তাই এই ব্ইদ্বিই েুহাম্মে ইব্মন ইোক পরব্তমী ইসলাে ইদ্বতহাসদ্বব্েমের 
দ্বলদ্বখত েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থর “েূল গরফামরে”। [2][3] 
"েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েূল পাণু্ডদ্বলদ্বপদ্বি হাদ্বরময় দ্ব ময়মে।" 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েূল পাণু্ডদ্বলদ্বপদ্বি হাদ্বরময় দ্ব ময়মে, যা দ্বতদ্বন দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরদ্বেমলন 
হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর জীব্মনর দ্বব্দ্বেন্ন  িনার গেৌদ্বখক ব্ণমনা [Oral tradition] 
দ্বব্দ্বেন্ন োনুমষর কাে গথমক সংগ্রমহর োধ্যমে। 
“েূল পাণু্ডদ্বলদ্বপদ্বি হাদ্বরময় দ্ব ময়মে”, এই তথযদ্বিমক পুাঁদ্বজ কমর দ্বডদ্বজিাল যুম র 
তথাকদ্বথত ইসলাে পদ্বণ্ডত ও সুদ্বব্ধ্াব্ােীরা গ াষণা গেন গয, েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর 
এই দ্বব্পুলায়তন  মব্ষণালব্ধ ব্ইদ্বি গ্রহণমযা য নয়। তাাঁরা দ্বব্ভ্রান্ত কমরন সাধ্ারণ 
েুসলোনমের। 
সতয হমচ্ছ, গয-কারমণ এই সুদ্বব্ধ্াব্ােীরা েুহাম্মমের জীব্মনর গনদ্বতব্ািক হাদ্বেস অথব্া 
"সমূ্পণম হাদ্বেস-গ্রন্থমকই" অস্বীকার কমরন (Quran only Muslim), গসই একই 
কারমণ তাাঁরা উমেেযপ্রমণাদ্বেতোমব্ েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ‘দ্বসরাত’-গকও অস্বীকার 
কমরন। েুহাম্মমের জীব্মনর গকামনা গনদ্বতব্ািক ইদ্বতহাসমকই তাাঁরা সেত কারমণই গ্রহণ 
করমত অসেথম। ইসলামের একান্ত প্রাথদ্বেক ও আব্দ্বেযক েতম অনুযায়ী তাাঁরা 
এমকব্ামরই অসহায় (দ্বব্স্তাদ্বরত েেে পমব্ম)! ইসলােী পদ্বরোষায় যার নাে আল ওয়ালা 
ওয়াল ব্ারা (Al wala wal Bara)। [4] 
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েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর দ্বব্পুলায়তন  মব্ষণালব্ধ গলখাগুমলা ব্তমোন যুম র ব্ইময়র 
েত গ্রন্থ আকামর প্রকাদ্বেত হময়দ্বেল দ্বক না, তা দ্বনদ্বশ্চতোমব্ জানা যায় না। দ্বলখাগুমলার 
অনুদ্বলদ্বপ (Copy) ও তাাঁর গেয়া শ্রুতদ্বলদ্বপ (Dictation) সংরক্ষণ কমরদ্বেমলন তাাঁর দ্বকেু 
োত্র। পরব্তমীমত তাাঁমের কাে গথমক সংকলন কমর ইসলামে দ্বনমব্দ্বেত অনযানয দ্বব্দ্বেষ্ট 
েুসদ্বলে স্কলাররা তা ব্ই আকামর প্রকাে কমরমেন। 
কে পমক্ষ ১৫ ব্যদ্বি (Riwayas) েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েূল দ্বলখার (lost original) 
অনুদ্বলদ্বপ ও শ্রুতদ্বলদ্বপ সংরক্ষণ কমরদ্বেমলন। তাাঁরা হমলন: 
১) ইব্রাদ্বহে দ্বব্ন সা'ে (১১০-১৮৪ দ্বহজদ্বর) – েদ্বেনা 
২) দ্বজয়াে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ আল-ব্াক্কাই (েৃতুয ১৮৩ দ্বহজদ্বর) – কুফা 
৩) আব্েুল্লাহ দ্বব্ন ইদ্বদ্রস আল-আউদ্বে (১১৫-১৯২ দ্বহজদ্বর) - কুফা 
৪) ইউনুস দ্বব্ন বু্কাময়র (েৃতুয ১৯৯ দ্বহজদ্বর) - কুফা 
৫) আব্ো দ্বব্ন সুমলইোন (েৃতুয ১৮৭/১৮৮ দ্বহজদ্বর) - কুফা 
৬) আব্েুল্লাহ দ্বব্ন নুোময়র (১১৫-১৯৯ দ্বহজদ্বর) - কুফা 
৭) ইয়াহায়া দ্বব্ন সাইদ্বয়ে আল-উোয়াদ্বয় (১১৪-১৯৪ দ্বহজদ্বর) - ব্া োে 
৮) জাদ্বরর দ্বব্ন হাদ্বজে (৮৫-১৭০ দ্বহজদ্বর) - ব্সরা 
৯) হারুন দ্বব্ন আবু্ ইসা - ব্সরা? 
১০) সালাোহ দ্বব্ন আল ফােল আল আব্রাে (েৃতুয ১৯১ দ্বহজদ্বর) - গরয় (Ray) 
১১) আদ্বল দ্বব্ন েুজাদ্বহে (েৃতুয ১৮০ দ্বহজদ্বর) - গরয় 
১২) ইব্রাদ্বহে দ্বব্ন আল-েুখতার - গরয় 
১৩) সাইদ্বয়ে দ্বব্ন ব্াদ্বজ - গরয় 
১৪) উসোন দ্বব্ন সায 
১৫) েুহাম্মে দ্বব্ন সালাো আল-হাররাদ্বন (েৃতুয ১৯১ দ্বহজদ্বর) [5] 
দ্বজয়াে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ আল-ব্াক্কাদ্বয় দ্বেমলন েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর োত্র। দ্বতদ্বন ইব্মন 
ইোমকর সমূ্পণম ব্ইদ্বির েু'দ্বি কদ্বপ সংরক্ষণ কমরদ্বেমলন, যার একদ্বি অব্েযই আবু্ আল-
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োদ্বলক দ্বব্ন দ্বহোমের [সংমক্ষমপ, ইব্মন দ্বহোে - েৃতুয ৮৩৩ দ্বিষ্টাব্দ] কামে গপৌঁমেদ্বেল। 
ইব্মন দ্বহোে গসই ব্ইদ্বির দ্বকেু অংে ব্জমন, সংদ্বক্ষপ্ত, িীকাযুি এব্ং কখমনা সখমনা 
পদ্বরব্তমন কমর সংমোদ্বধ্ত (Recension) রূমপ ‘দ্বসরাত রাসুল আল্লাহ’ নামে ব্ই আকামর 
সম্পােনা কমরমেন। [6] 
ইব্মন দ্বহোে সম্পাদ্বেত ‘দ্বসরাত রাসুল আল্লাহ’ ব্ইদ্বিই হমলা েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর 
েূল ব্ইময়র সব্মিময় গুরুত্বপূণম (Main body of knowledge) সংস্করণ। 
ইব্মন দ্বহোে গয েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েূল ব্ইদ্বির কদ্বপ গথমক দ্বকেু অংে ব্জমন, 
সংদ্বক্ষপ্ত ও কখমনা সখমনা পদ্বরব্তমন কমরমেন তা দ্বতদ্বন গ াপন কমরনদ্বন।   
ইব্মন দ্বহোে তাাঁর সম্পােকীয় ব্যাখযায় (Editorial comments) দ্বলমখমেন: 
“আল্লাহর ইচ্ছায় আদ্বে [ইব্মন দ্বহোে] এই ব্ইদ্বি শুরু করমব্া ইব্রাদ্বহমের পুত্র 
ইসোইল িারা এব্ং এমক এমক উমল্লখ/ব্ণমনা করমব্া তাাঁমের গসই সন্তানমের দ্বব্ষময় 
জানা দ্বব্ব্রণ, যাাঁরা দ্বেমলন আল্লাহর নব্ীর পূব্মপুরুষ। সংদ্বক্ষপ্ততার জনয [আদ্বে] 
ইসোইমলর অনযানয সন্তানমের ব্ণমনায় যাব্ না। আদ্বে দ্বনমজমক সংযত রাখমব্া নব্ীর 
জীব্ন-কাদ্বহনীর ওপর এব্ং ইব্মন ইোমকর দ্বলদ্বপব্দ্ধ কদ্বতপয়  িনা ব্জমন করমব্া: 
[১] গযখামন আল্লাহর নব্ীর গকামনা উমল্লখ গনই ও 
[২] গয ব্যাপামর কুরামন দ্বকেুই ব্লা হয়দ্বন ও 
[৩] যা এই ব্ইময়র গকামনা দ্বব্ষময়রই সামথ প্রাসদ্বেক নয় এব্ং যার গকামনা ব্যাখযা ব্া 
সাক্ষয গনই; 
[৪] তাাঁর গেয়া কদ্বব্তার উদৃ্ধদ্বত যা আোর জানা গকামনা কতৃমপক্ষ জ্ঞাত নয়; 
[৫] গয দ্বব্ষময়র আমলািনা লজ্জাকর (disgraceful); 
[৬] গয দ্বব্ষয় দ্বকেু োনুমষর েেমপীড়ার (distress) কারণ হমত পামর; এব্ং 
[৭] ঐ সেস্ত দ্বব্ষয় যা আল-ব্াক্কাই [ইব্মন ইোমকর োত্র] আোমক দ্বনেমরমযা য নয় 
ব্মল জাদ্বনময়মেন 
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- এই সব্দ্বকেুই আদ্বে ব্জমন কমরদ্বে। আল্লাহর ইচ্ছায় আদ্বে প্রাপ্ত ব্াদ্বক সেস্ত দ্বব্ষময়র 
দ্বব্েে দ্বব্ব্রণ গপে করমব্া যা পদ্বরদ্বিত ও দ্বনেমরমযা য।" [7] 
- অনুব্াে, নম্বর গযা  ও [**] গযা  - গলখক। 
 

“God willing I shall begin this book with Ismail son of Ibrahim and 
mention those of his offspring who were the ancestors of God’s 
apostle one by one with what is known about them, taking no 
account of Ismail’s other children, for the sake of brevity, confining 
myself to the prophet’s biography and omitting some of the things 
which I.I [Ibne Ishaq] has recorded in this book in which there is 
no mention of the apostle and about which the Quran says nothing 
and which are not relevant to anything in this book or an 
explanation of it or evidence for it; poems which he quotes that no 
authority in poetry whom I have met knows of; things which it is 
disgraceful to discuss; matters which would distress certain 
people; and such reports as al-Bakkai [Student of Ibn Ishaq] told me 
he could not accept as trustworthy – all these things I have omitted. 
But God willing I shall give a full account of everything else so far 
as it is known and trustworthy tradition is available.” [7] 
 

>>> অথমাৎ েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর রদ্বিত "েুহাম্মমের জীব্নীগ্রন্থ" এর গয-
োসমনদ্বি ইব্মন দ্বহোে "দ্বসরাত রাসুল আল্লাহ" নামে সংকলন কমরমেন, শুধু্ গসই 
োসমনদ্বি পমড় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের জীব্মনর আর ও  েীর ও অন্ধকার 
কেমকামণ্ডর ইদ্বতহাস জানার গকামনা সুমযা  গনই। 
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কারণ যদ্বেও েুহাম্মে ইব্মন ইোক তাাঁর েূল পাণু্ডদ্বলদ্বপমত গসই  িনাগুমলা দ্বলদ্বপব্দ্ধ 
কমরমেন, ইব্মন দ্বহসাে তাাঁর সংকলন গ্রমন্থ তা ব্জমন কমরমেন, এই দ্বব্মব্িনায় গয গসই 
সেস্ত ব্ণমনাগুমলা এতই লজ্জাকর গয, তা দ্বকেু োনুমষর েেমপীড়ার কারণ হমত পামর। 
েুহাম্মমের জীব্মনর আরও  েীর অন্ধকার ও লজ্জাকর ইদ্বতহাস গজমন গয সেস্ত 
গলামকর "েেমপীড়া" হমত পামর, গসই "দ্বকেু গলামকরা" কারা? দ্বনশ্চয়ই তাাঁরা গকামনা 
েুহাম্মে অদ্বব্শ্বাসী কামফর-গোনামফক-েুরতােকুমলর সেসয নয়? 
তাাঁরা দ্বনঃসমন্দমহ েুহাম্মে অনুসারী। নব্ী েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের  দ্বহমত কেমকামণ্ডর 
পদ্বরিয় গপময় েুহাম্মে অনুসারী েি কুমলর অমনমকই লদ্বজ্জত ও েেমাহত হমত পামরন, 
এেন দ্বব্মব্িনা োথায় গরমখ ইব্মন দ্বহোে তাাঁর এই সংকলন গ্রমন্থ ইব্মন ইোমকর েূল 
ব্ইদ্বি গথমক এ সংক্রান্ত "দ্বব্মেষ অংেগুমলা" ব্জমন কমরমেন। 
ইব্মন ইোমকর েূল ব্ইদ্বির গয-অংেগুমলা ইব্মন দ্বহোে ব্জমন কমরমেন, তার অমনক 
অংেই অনযানয উৎসগুমলা গথমক পুনরুদ্ধার করা যায়। গযেন: [8] 
১) সালাোহ দ্বব্ন ফােল আল-আব্রাে আল-আনসারী 
েুহাম্মে ইব্মন যাদ্বরর আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ সাল) তাাঁর “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল 
েুলুক” ব্ইমত এই উৎসদ্বি উদৃ্ধত কমরমেন। [9] 
২) ইউনুস দ্বব্ন বু্কাময়র 
ইসোইল ইব্মন কাদ্বথর (১৩০১-১৩৭৩ সাল) তাাঁর ‘Usdu'l-Ghaba’ ব্ইমত এই উৎসদ্বি 
ব্যব্হার কমরমেন। [10] 
৩) হারুন দ্বব্ন আবু্ ইসা 
েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) ইউনুস দ্বব্ন বু্কাময়র ও এই উৎসদ্বি তাাঁর 
"দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র'" গ্রমন্থ ব্যব্হার কমরমেন। [11] 
৪) েুহাম্মে দ্বব্ন উের আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৭-৮২৩ সাল) 
তাাঁর অমনক গলখার েমধ্য ব্তমোমন শুধু্ তাাঁর দ্বকতাব্ আল ো াদ্বজ (Maghazi) ব্ইদ্বিই 
দ্বিমক আমে। [12] 
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৫) অনযানয: আবু্ আল ওয়াদ্বলে েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ আল-আজরাদ্বক (েৃতুয ২৩০ 
দ্বহজদ্বর); আবু্ আব্েুল্লাহ েুহাম্মে দ্বব্ন েুসদ্বলে দ্বব্ন গকতাময়ব্া (েৃতুয ২৭০ দ্বহজদ্বর); 
আহেে দ্বব্ন ইয়াহায়া আল-ব্ালাধু্দ্বর (েৃতুয ২৭৯ দ্বহজদ্বর); আবু্ সাইদ্বয়ে আল হাসান 
দ্বব্ন আব্েুল্লাহ আল দ্বসরাদ্বফ (েৃতুয ৩৬৮ দ্বহজদ্বর); আবু্ আল হাসান দ্বব্ন আদ্বল আল 
আদ্বথর (েৃতুয ৬৩০ দ্বহজদ্বর)। 
>>> পাঠক, কল্পনা করুন ১৯৭১ সামলর ব্াংলামেমের স্বাধ্ীনতা যুমদ্ধ জয়ী জাোত-
রাজাকার-আলব্ের অথব্া আফ াদ্বনস্তামনর তাদ্বলব্ানমের দ্বনরব্দ্বচ্ছন্ন ১১০ ব্েমরর 
োসন আেমলর পর তাাঁমেরই সমব্মাচ্চ েীষম গনতার “জীব্নী-ইদ্বতহাস" দ্বলমখমেন গসই 
একই েীর্ষ গনতার অনুসারী গুণেুে দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ এক ব্যদ্বি। কী োমব্? তাাঁর 
িারপামের অনযানয গুণেুে "ঐ একই গনতার" দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ অনুসারীমের গেৌদ্বখক 
ব্ণমনার উপর দ্বেদ্বি কমর। 
আর গসই একই োসক েমলর ২০০ ব্েমরর অদ্বধ্ক োসন আেমলর পর “হাদ্বেস-
গ্রন্থ” দ্বলমখমেন গসই একই েীষম গনতার গুণেুে দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ দ্বকেু অনুসারী তাাঁমের 
িাদ্বরপামের অনযানয গুণেুে অনুসারীমের গেৌদ্বখক ব্ণমনার উপর দ্বেদ্বি কমর। 
ব্লা হয়, "ইসলামের ইদ্বতহামসর সব্মিময় দ্বনেমরমযা য েদ্বলল হমলা কুরান"। 
এই উদ্বিদ্বির েমধ্য গয সতযতা আমে, তামক "েমন্দর োল" নামে আখযাদ্বয়ত করা গ মলও 
উদ্বিদ্বির েমধ্য ব্াস্তব্তার গকামনা গলেোত্র গনই! কারণ, 
১) কুরান নামের এই গ্রন্থদ্বিরও রিদ্বয়তা ইসলামের েীষম গনতা দ্বব্জয়ী েুহাম্মে স্বয়ং!  
অদ্বব্শ্বাসীমের সম্বমন্ধ গয সকল দ্বব্ব্রণ এই গ্রমন্থ দ্বলদ্বপব্দ্ধ করা হময়মে, তা “সমূ্পণমই 
দ্বব্জয়ী েুহাম্মমের ব্িব্য"! তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের কামে পরাদ্বজত গকামনা অদ্বব্শ্বাসীর 
প্রাোদ্বণক সামক্ষযর গকামনা অদ্বস্তত্বই এই গ্রমন্থ গনই। 
২) আরও সেসযা হমলা, এই গ্রন্থদ্বি “এতই অসমূ্পণম” গয, তা বু্েমত েরকার হয় "োমন 
নজুল" নােক এক একান্ত প্রময়াজনীয় উপাোমনর। 
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োমন নজুল না গজমন শুধু্োত্র কুরান পমড় কদ্বথত এই "ইসলামের ইদ্বতহামসর সব্মিময় 
দ্বনেমরমযা য েদ্বলল"-এর েেম উদ্ধার করা কারও পমক্ষই সম্ভব্ নয়। কারণ, "োমন 
নজুল" নােক এই একান্ত প্রময়াজনীয় উপাোমনই ব্দ্বণমত আমে েুহাম্মে তাাঁর জীব্মনর 
গকান  িনার পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত “গকান গোক"-দ্বি রিনা কমরদ্বেমলন। 
সেসযা হমলা, েুহাম্মমের রদ্বিত অসমূ্পণম কুরামনর েেম উদ্ধামরর জনয "োমন নজুল" 
নামের এই একান্ত প্রময়াজনীয় উপাোন কুরামন পাওয়া যায় না! 
উপায়? 
গখাাঁজ করুন গসই উৎমসর, গযখামন "োমন নজুল" নামের এই একান্ত প্রময়াজনীয় 
উপাোন পাওয়া যায়! 
কী গসই উৎস? 
"োমন নজুল" নামের এই একান্ত প্রময়াজনীয় েহােূলযব্ান উপাোনদ্বির একোত্র উৎস 
হমলা "দ্বসরাত-হাদ্বেস"। 
কারা গসই "দ্বসরাত-হাদ্বেমসর" জেোতা? 
তাাঁরা হমলন, কুরান নামের অসমূ্পণম ব্ইদ্বির রিদ্বয়তা হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এরই একান্ত 
গুণেুে দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ অনুসারী! গয অনুসারীমের (গলখক ও ব্ণমনাকারী) একোত্র কতমব্য 
হমলা সব্মাব্স্থায় তাাঁমের দ্বপ্রয় নব্ীর প্রেংসা করা ও তাাঁর যাব্তীয় কথা ও কামজর তব্ধ্তা 
প্রোন করা। অনযথায় তাাঁমের গসই দ্বপ্রয় নব্ীরই অনযানয গুণেুে দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ 
অনুসারীমের হামত তাাঁমের "খুন হওয়ার" সম্ভাব্না প্রায় েতো । [13] 
জ মতর প্রায় সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী "অদ্বব্শ্বাসীমের গলখা" গকামনা ইসলামের 
ইদ্বতহাসমক গ্রহণমযা য ব্মল েমন কমরন না। 
কারণ, তাাঁমের সো সমন্দহ এই গয, অদ্বব্শ্বাসীরা িক্রান্ত কমর ইসলামের ইদ্বতহাস ও 
তাাঁর প্রিারক েহানব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) গক গহয় প্রদ্বতপন্ন করার জনয ইদ্বতহাস 
দ্বব্কৃত করমত পামর। 
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অদ্বব্শ্বাসীরাও দ্বক গসই একইোমব্ সমন্দহ করমত পামরন না গয, েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের রদ্বিত (কুরান, দ্বসরাত-হাদ্বেস) ইসলামের ইদ্বতহাস পক্ষপাতেুষ্ট? 
জব্াব্: অব্েযই পামরন! দ্বকন্তু তা এমকব্ামরই অথমহীন। 
কারণ, অদ্বব্শ্বাসীমের সােমন ইসলামের ইদ্বতহাস ও তাাঁর প্রিারক েুহাম্মেমক জানার 
গয একদ্বি োত্র পথ গখালা আমে, তা হমলা প্রিারক েুহাম্মমের স্বরদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নী 
(Psycho-biography) কুরান ও তাাঁর গুণেুে অনুসারীমের দ্বনরব্দ্বচ্ছন্ন েুইেত ব্েমরর 
োসন আেমল দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ অনুসারীমের গলখা দ্বসরাত ও হাদ্বেস। 
তাাঁরা অনয গকামনা দ্বব্কল্প ইদ্বতহামসর অদ্বস্তত্ব অব্দ্বেষ্ট রামখনদ্বন। তাই, ইসলামের 
ইদ্বতহাস জানার জনয দ্বব্শ্বাসী ও অদ্বব্শ্বাসী সব্াইমকই "কুরান-দ্বসরাত-হাদ্বেস"-এর 
ওপরই দ্বনেমর করমত হয়। আেরা আমলািনা করদ্বে তাাঁমেরই রদ্বিত ইসলামের 
ইদ্বতহামসর আমলামক। অদ্বব্শ্বাসীমের গলখা গকামনা ইদ্বতহাস দ্বনময় নয়। 
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[2] “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
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৪৫: দ্বসরাত এর ‘অযানািদ্বে’- েক্কা ব্নাে েদ্বেনা 
 ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– আঠার 

 
 

সীোহীন নৃেংসতায় ব্ের যুমদ্ধ অপ্রতযাদ্বেত সাফমলযর পর স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাঃ) ক্রোেময় আরও গব্েী গব্পমরায়া হময় পমড়ন। দ্বতদ্বন তাাঁর ব্েযতা 
অস্বীকারকারী, তাাঁর কেম ও েতব্ামে কিাক্ষকারী, সোমলািনাকারী ও দ্বব্মরাদ্বধ্তাকারী 
ব্হু োনুষমক সন্ত্রাসী কায়োয় কমরন খুন। েত েত ব্েমরর আব্াসস্থল ও দ্বেমিোদ্বি 
গথমক ব্হু গলাকমক কমরন দ্বব্তাদ্বড়ত ও সম্পদ্বি লুণ্ঠন। অতদ্বকমত আক্রেমণ দ্বব্দ্বেন্ন 
জনপেব্াসীমক কমরন খুন, পরাস্ত ও যথারীদ্বত তাাঁমের সম্পদ্বি লুণ্ঠন; েুি োনুষমের 
ব্ন্দী কমর োস ও োসীমত (গযৌনোসী) রূপান্তদ্বরত ও ো াোদ্ব । 
বৃ্দ্ধ, অদ্বতবৃ্দ্ধ, েদ্বহলা, গ াত্র, েল, সম্প্রোয় - গকউই তাাঁর ও তাাঁর সহকারীমের 

নৃেংসতার হাত গথমক পদ্বরত্রাণ পানদ্বন। সাোনয কদ্বব্তা দ্বলখার অপরামধ্ দ্বতদ্বন 
সোমলািনাকারীমক নৃেংসোমব্ খুন করার আমেে জারী কমরন। 
তাাঁর গপ্রদ্বরত  াতকরা রামতর অন্ধকামর প্রিণ্ড দ্বনষু্ঠরতায় তাাঁমেরমক কমরন খুন। খুন 
করার পর প্রতুযমষ  াতকরা তামের েলমনতা েুহাম্মমের সামথ ফজমরর (সকামলর) 
নাোজ আোয় কমরন ও তাাঁমক তারা তাাঁমের কেমসাফমলযর দ্বব্ব্রণ গপে কমরন। 
েল গনতা েুহাম্মে তাাঁমের কেমেক্ষতায় েুে হময় তাাঁমের েূয়সী প্রেংসা কমরন, েুদ্বনয়া 
ও আদ্বখরামত উন্নদ্বত ও প্রোদ্বন্তর প্রদ্বতশ্রুদ্বত প্রোন কমর কমরন অনুপ্রাদ্বণত এব্ং 
গক্ষত্রদ্বব্মেমষ তামেরমক দ্বব্দ্বেন্ন নামের "উপাদ্বধ্ প্রোন" কমর কমরন েুে ও আরও গব্দ্বে 
অনুপ্রাদ্বণত। 
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"ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে"-এর পরব্তমী পব্মগুমলামত পাঠকরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের এ সকল কমেমর ইদ্বতহাস ধ্ারাব্াদ্বহকোমব্ জানমত পারমব্ন। দ্বব্ষয়গুমলা 
অমনক পাঠমকরই একম ময়দ্বে ও দ্বব্রদ্বির কারণ হমত পামর এ কারমণ গয, ‘প্রিণ্ড 
দ্বনষু্ঠরতা, জখে, হতযা-হােলা, ত্রাস, লুণ্ঠন,  দ্বণেত, েুি োনুষমক ব্ন্দী কমর ধ্মর দ্বনময় 
এমস তাাঁমেরমক োস ও গযৌনোসী রূমপ ব্যব্হার ও ো াোদ্ব ' ইতযাদ্বে দ্বব্ষময়র ব্ণমনা 
ও আমলািনা গয গকামনা দ্বব্মব্কব্ান োনুমষর কামেই গকামনা সুখকর অনুেূদ্বতর সৃদ্বষ্ট 
কমর না। 
দ্বকন্তু, স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর জীব্নীগ্রমন্থর “েদ্বেনা পব্ম”-এর 
ব্ণমনায় এই দ্বব্ষয়গুমলা এত অদ্বধ্ক গয, গসসব্ উমপক্ষা কমর তাাঁর কেমেয় জীব্মনর 
উপাখযান ব্ণমনা করা গকামনাোমব্ই সম্ভব্ নয়। 
 

একদ্বি সহজ সরল  দ্বণমতর উোহরণ দ্বেময় দ্বব্ষয়দ্বি সব্মিময় োল ব্যাখযা করা যায়: 
ইব্মন দ্বহোে সম্পাদ্বেত ‘দ্বসরাত রাসুল আল্লাহ ব্ইদ্বির ইংমরদ্বজ অনুব্াে কমরমেন A. 
GUILLAUME. দ্বতদ্বন তাাঁর অনুব্ামে ইব্মন দ্বহোমের ব্ইদ্বির েূল অংমের (Main text) 
সামথ ইব্মন দ্বহোমের িীকা, েন্তব্য ও সম্পােকীয় ব্যাখযা 'Ibne Hisham's 
Notes' নামে ব্ইদ্বির গেমষ যুি কমরমেন (পৃষ্ঠা ৬৯১-৭৯৮)। 
A. GUILLAUME অনুদ্বেত ‘দ্বসরাত রাসুল আল্লাহ’ ব্ইদ্বি গোি গোি হরমফ  াো াদ্বে 
কমর দ্বলখা। েূদ্বেকা োড়াই ব্ইদ্বির গোি পৃষ্ঠাসংখযা ৭৯৮। ধ্ারণা করা যায়, যদ্বে ব্ইদ্বি 
গোি গোি হরফ সাইমজ  াো াদ্বে কমর গলখা না হময় সাধ্ারণ হরফ-সাইমজ গলখা 
হমতা, তাহমল তা এক হাজার পৃষ্ঠা দ্বকংব্া তারও অদ্বধ্ক হমত পারমতা। [1] 
কুরামনর ‘অযানািদ্বে’ পমব্মর (পব্ম-১৬) েত এই ব্ইদ্বিরও যদ্বে দ্বব্স্তাদ্বরত দ্বব্মেষণ করা 
হয়, তাহমল দ্বনম্নদ্বলদ্বখত তথযগুমলা পাওয়া যায়: 
১) েুদ্বেকা [xiii-xlvii] - ৩৫ পৃষ্ঠা 
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২)  ইব্মন দ্বহোমের িীকা/েন্তব্য ও সম্পােকীয় ব্যাখযা যা ব্ইদ্বির গেমষর অংমে 'Ibne 
Hisham's Notes' নামে যুি - ১০৭ পৃষ্ঠা (৬৯১-৭৯৮)। অথমাৎ ব্ইদ্বির েুল 
অংমের ১৫.৫ েতাংে শুধু্ই Ibne Hisham's Notes। 
৩) ব্ইদ্বির েূল অংে (Main text) ৬৯০ পৃষ্ঠা - গযখামন েুহাম্মমের "জেপূব্ম"  িনার 
ব্ণমনা প্রথে ৬৯ পৃষ্ঠা 
৪) েুহাম্মমের জীব্নী - ৬২১ পৃষ্ঠা (৬৯ -৬৯০ পৃষ্ঠা): 
ক) 'নবু্য়ত পূব্মব্তমী' ৪০ ব্েমরর (৫৭০-৬১০ সাল)  িনার ব্ণমনা - োত্র ৩৫ পৃষ্ঠা (৬৯-
১০৪) = ৬ েতাংে; যার দ্বসংহো ই অমলৌদ্বকক উদ্ভি কল্পকাদ্বহনী দ্বেময় েরপুর। 
খ) নবু্য়ত পরব্তমী নব্ী জীব্মনর  িনা: 
েক্কায় েুহাম্মে: 
১২ ব্েমরর (৬১০-৬২২ সাল)  িনার ব্ণমনা োত্র ১১৪ পৃষ্ঠা (১০৪-২১৮) - ১৮ েতাংে। 
েদ্বেনায় েুহাম্মে: 
১০ ব্েমরর (৬২২-৬৩২ সাল)  িনার ব্ণমনা ৪৭২ পৃষ্ঠা (২১৯-৬৯০) - ৮২ েতাংে। 
অথমাৎ, েুহাম্মমের “েদ্বেনা জীব্মনর” ইদ্বতহাস না জানমল তাাঁর নবু্য়ত পরব্তমী জীব্মনর 
৮২ েতাংে ইদ্বতহাসই অজানা গথমক যায়। তথাকদ্বথত েডামরি েুসলোনমের (ইসলামে 
গকামনা কেল, গোডামরি ব্া উগ্রব্ােী গশ্রণী দ্বব্ো  গনই) দ্বসংহো ই "েদ্বেনায় েুহাম্মে"-
এর জীব্ন ইদ্বতহাস সম্বমন্ধ প্রায় সমূ্পণম অজ্ঞ। 
 

েক্কায় নব্য েুসলোনমের ওপর তথাকদ্বথত অকথয অতযািামরর ব্ণমনা: 
ইব্মন দ্বহোে সম্পাদ্বেত েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই ৬২১ পৃষ্ঠা ব্ইময়র োত্র আড়াই 
পৃষ্ঠার (১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠা) ব্ণমনা নব্য েুসলোনমের ওপর কুরাইেমের তথাকদ্বথত “অকথয 
অতযািার” এর ইদ্বতহাস (োরীদ্বরক আক্রেণ, জখে, খুন ইতযাদ্বে)। পাঠক, েুল পমড়নদ্বন! 
আড়াই পৃষ্ঠা! সরল অংমক যার পদ্বরোণ েুহাম্মমের জীব্ন-ইদ্বতহামসর েেদ্বেক িার 
েতাংে [০.৪%]। 
দ্বেমরানাে: 
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“The polytheists persecute the Muslims of the lower classes” 
আর, এই গয োত্র েেদ্বেক িার েতাংে [০.৪%] তথাকদ্বথত অকথয অতযািামরর ব্ণমনা, 
তারও গকামনা দ্বেদ্বি ইসলামের ইদ্বতহামসর সব্মিময় দ্বনেমরমযা য েদ্বলল কুরামনর গকাথাও 
খুাঁমজ পাওয়া যায় না। 
কুরাইেরা েুহাম্মমের গকামনা অনুসারীমক হতযা কমরমেন দ্বকংব্া তাাঁমক এব্ং/অথব্া তাাঁর 
গকামনা অনুসারীমক োরীদ্বরক আ াত কমরমেন, এেন একদ্বি উোহরণও েুহাম্মমের স্ব-
রদ্বিত ব্যদ্বি-োনস জীব্নী (Psycho-biography) গ্রন্থ কুরামনর গকাথাও গনই। Not 
even a Single One! 
নবু্য়ত পূব্মব্তমী  িনার দ্বসংহো ই অমলৌদ্বকক উদ্ভি কল্প-কাদ্বহনী দ্বেময় েরপুর: 
েুহাম্মমের সামথ সুর দ্বেদ্বলময় (পব্ম-১৯)  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত েুহাম্মে অনুসারীরা 
েুহাম্মেমক পৃদ্বথব্ীর যাব্তীয় েহান আেেম ও গুণাব্লীমত দ্বব্েূদ্বষত কমর থামকন। তাাঁরা 
েমন-প্রামণ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, েুহাম্মে গোিকাল গথমকই দ্বেমলন ব্যদ্বতক্রেী দ্বব্মেষ গুমণর 
অদ্বধ্কারী উন্নত ও েহৎ িদ্বরমত্রর অদ্বধ্কারী। তাাঁরা আরও োদ্বব্ কমরন গয, আরমব্র 
সেস্ত গলাক তাাঁমক "আল-আদ্বেন (দ্বব্শ্বাসী)" উপাদ্বধ্মত েূদ্বষত কমরদ্বেমলন। দ্বকন্তু 
েুহাম্মমেরই রদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরানই তাাঁমের এই োব্ীর সমূ্পণম দ্বব্পরীত 
সাক্ষযব্াহী। কুরামনর পযমামলািনায় আেরা জানমত পাদ্বর গয, েুহাম্মমের 
পদ্বরপামশ্বমর প্রায় সেস্ত োনুষ তাাঁমক জানমতন এক দ্বেথযাব্ােী, উোে ও যােুগ্রস্ত ব্যদ্বি 
দ্বহসামব্ (পব্ম-১৮)। 
গোিকাল গথমকই ব্যদ্বতক্রেী দ্বব্মেষ গুমণর অদ্বধ্কারী গকামনা ব্যদ্বিমক তাাঁর িারপামের 
সকল োনুষ অদ্বত সহমজই সনাি করমত পমরন। এরূপ গকামনা ব্যদ্বির দ্বেশু-তেেব্-
তকমোর ও গযৌব্নকামলর দ্বব্দ্বেন্ন  িনার ব্ণমনা হয় সুদ্বনদ্বেমষ্ট ও ব্াস্তব্। গস সকল  িনার 
ব্ণমনায় গকামনা গলখক ও ব্ণমনাকারীমক কখমনাই গকামনা অব্াস্তব্ অমলৌদ্বকক উদ্ভি 
কল্পকাদ্বহনীর আশ্রয় দ্বনমত হয় না। দ্বকন্তু েুহাম্মে ইব্মন ইোক রদ্বিত েুহাম্মমের 
“সব্মপ্রথে পূণমাে জীব্নীগ্রমন্থর (দ্বসরাত)” পযমামলািনায় আেরা গেখমত পাই গয, এই 
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গ্রমন্থ েুহাম্মমের দ্বেশু কাল, তেেব্ কাল, তকমোর ও গযৌব্ন কামলর সেস্ত ব্ণমনায় অতযন্ত 
োসাোসা ও নামে োত্র। যা গকামনােমতই প্রোণ কমর না গয, েুহাম্মে গোিকাল গথমকই 
সব্মজন সুপদ্বরদ্বিত দ্বব্মেষ গুমনর অদ্বধ্কারী উন্নত ও েহৎ িদ্বরমত্রর অদ্বধ্কারী গকামনা 
ব্যদ্বি দ্বেমলন। 
ইব্মন দ্বহোে সম্পাদ্বেত েুহাম্মে ইব্মন ইোক রদ্বিত েুহাম্মমের জীব্ন ইদ্বতহামস 
(দ্বসরাত) 'নবু্য়ত পূব্মব্তমী' ৪০ ব্েমরর  িনার ব্ণমনা োত্র ৩৫ পৃষ্ঠা; যার দ্বসংহো ই 
অমলৌদ্বকক উদ্ভি কল্পকাদ্বহনী দ্বেময় েরপুর! 
 
দ্বকেু উোহরণ: 
১) “েুহাম্মেমক েিক গনয়ার পর পরই তাাঁর েুধ্-োতা হাদ্বলো ও তাাঁর ো মলর স্তমন 
প্রিুর েুমধ্র আ েন  মিদ্বেল।” - পৃষ্ঠা ৭১। 
২) “সাো গপাোক পদ্বরদ্বহত েু'জন গলাক [গফমরেতা] হামত গসানার  ােলা েদ্বতম ব্রফ 
দ্বনময় এমস েুহাম্মমের গপি দ্বিমড় হৃৎদ্বপণ্ড েু'ফাাঁক কমর কামলা [খারাপ] অংে গফমল 
দ্বেময়দ্বেল, তারপর ব্রফ দ্বেময় হৃৎদ্বপণ্ড ও গপি োলোমব্ পদ্বরষ্কার কমর তাাঁমক ওজন 
কমরদ্বেল।” - পৃষ্ঠা ৭২ [কুরান: ৯৪:১] 
৩) িািা আবু্ তাদ্বলমব্র সামথ েুহাম্মে দ্বসদ্বরয়ায় ব্সরা েহমর গ মল ব্দ্বহরা নামের এক 
দ্বিষ্টান যাজমকর  ল্প: 
“ব্দ্বহরা নামের এই খৃষ্টান যাজক েুহাম্মমের োথার উপর গে  ও  ামের ডাল েুমল 
তাাঁমক োয়া প্রোন করমে গেমখ ধ্ারণা কমরদ্বেমলন গয, েুহাম্মে একজন নব্ী। তারপর 
েুহাম্মমের  ামড় [েুই কাাঁমধ্র োেখামন] তাাঁমের োমস্ত্র উমল্লদ্বখত েদ্বব্ষযৎ ‘নব্ীর দ্বসল 
(Mole)’ গেমখ কনফােম কমরদ্বেমলন গয েুহাম্মেই গসই েদ্বব্ষযৎ নব্ী।” - পৃষ্ঠা ৭৯-
৮২। [2][3] 
৪) েুহাম্মমের নবু্য়মতর সতযতার সাদ্বিমদ্বফমকি োনকারী আরব্  নৎকার, ইহুদ্বে রাদ্বব্ব 
ও দ্বিষ্টান যাজমকর  ল্প:  
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“দ্বকেু েয়তান জীমনর প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্ হময় আকামের খব্র গ াপমন শুমন এমস তা আরব্ 
 নৎকারমের জানামতা। েুহাম্মমের দ্বেেন শুরু হওয়ার পর গসই খব্র িালািাদ্বল ব্ন্ধ 
হময় যায়। কারণ? কারণ, গসই েয়তানরা আকামের গ াপন খব্র গনয়ার গিষ্টা করমল 
আল্লাহ তামেরমক ব্াধ্া গেয়ার জনয ‘উল্কাদ্বপে েুাঁমড় েয়তানমের প্রদ্বতহত কমর’।” - 
পৃষ্ঠা ৯০-৯৩। 
 

৫) ইহুদ্বেমের োমস্ত্র উমল্লদ্বখত পরব্তমী নব্ী আ েমনর অমপক্ষার  ল্প: 
 

“ইব্মন গহইব্ান নােক এক ইহুেী সুখ ও স্বাচ্ছমন্দযর গেে সুেূর দ্বসদ্বরয়া গথমক ব্ের 
কময়ক আম  কষ্ট ও কু্ষধ্ার গেে আরব্ এমসমেন তামের গসই কাদ্বঙ্ক্ষত নব্ীর সাক্ষাৎ 
পাওয়ার আো দ্বনময়।” - পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪। 
 

৬) “গকেন কমর সুেূর পারমসযর ইস্পাহান েহমরর অদ্বধ্ব্াসী সালোন পাদ্বসম ইসলামের 
আেমেম েুে হময় ইসলাে গ্রহণ কমরদ্বেমলন তার দ্বব্ব্রণ।” - পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮। ইতযাদ্বে। 
 

>>> কুরাইেমের ব্ারংব্ার অনুমরাধ্ ও িযামলে সমত্ত্বও েুহাম্মে তাাঁর সেগ্র নব্ী-জীব্মন 
একদ্বি ‘গোমজজা’ও হাদ্বজর করমত পামরনদ্বন (পব্ম ২৩-২৫); এ সেস্ত উদ্ভি দ্বকচ্ছা গয 
দ্বনঃসমন্দমহ েুহাম্মমের েৃতুয-পরব্তমী গুণেুে অদ্বত উৎসাহী অনুসারীমের উব্মর েদ্বস্তমষ্কর 
আদ্বব্ষ্কার, তা বু্েমত গকামনা েহাজ্ঞানী হওয়ার প্রময়াজন গনই! 
 

গপি ও হৃৎদ্বপণ্ড পদ্বরষ্কার কমর কুকামজর প্রবৃ্দ্বি দ্বনব্ারণ (Prevention) করা কখমনাই 
সম্ভব্ নয়! আজ আেরা দ্বনদ্বশ্চতরূমপ জাদ্বন গয, আোমের যাব্তীয় কেমকাণ্ড ও দ্বিন্তার 
গকিস্থল হমলা “ে জ (Brain)”; আর ে মজর অব্স্থান েস্তমকর (Skull) অেযন্তমর, 
গপমি দ্বকংব্া হৃৎদ্বপমণ্ড নয়। েুহাম্মে (আল্লাহ: ৯৪:১) ও তাাঁর অনুসারীরা যদ্বে এই 
গুরুত্বপূণম তথযদ্বি জানমতন, তমব্ “গপি ও হৃৎদ্বপণ্ড পদ্বরষ্কার কমর কুকামজর প্রবৃ্দ্বি 
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দ্বনব্ারণ”  মপ্পর অব্তারণা করমতন দ্বক? উল্কাদ্বপণ্ড (Meteorite) দ্বজদ্বনসদ্বি আসমল কী, 
এ দ্বব্ষময় সাোনযতে ধ্ারণা থাকা গকামনা ব্যদ্বির পমক্ষ এেন 'উদ্ভি কল্প-কাদ্বহনী' গলখা 
দ্বক আমেৌ সম্ভব্? 
 

ইসলােী অপপ্রিার কাহামক ব্মল এব্ং উহা কত প্রকার ও কী কী, এব্ং তা কত 
েদ্বিোলী, তার সমু্মখ ধ্ারণা পাওয়া যায় আদ্বে উৎসর দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই 
ব্ণমনা আর সাধ্ারণ েুসলোনমের প্রিদ্বলত দ্বব্শ্বাস ও দ্বব্বৃ্দ্বতর তারতমেযর 
(Difference) োপকাদ্বঠমত। 
 

তথাকদ্বথত েডামরি েুসলোমনরা েুহাম্মমের েদ্বেনা জীব্ন-ইদ্বতহাস (৮২ েতাংে) 
সম্বমন্ধ প্রায় সমূ্পণম অজ্ঞ, দ্বকন্তু নবু্য়ত পূব্মব্তমী এই সব্ অমলৌদ্বকক  ল্প (৬%) তাাঁমের 
প্রায় সকমলরই অদ্বত পদ্বরদ্বিত ও ব্হুল প্রিাদ্বরত। আর নব্য েুসলোনমের ওপর 
কুরাইেমের তথাকদ্বথত অকথয অতযািামরর এই েেদ্বেক িার েতাংে [০.৪%] ইদ্বতহাস 
তাাঁমের প্রায় প্রমতযমকরই েুমখ েুমখ! কারমণ ও অকারমণ তাাঁরা কুরাইেমের এই 
তথাকদ্বথত অকথয অতযািামরর ইদ্বতহাস েতাব্দীর পর েতাব্দী দ্বনরলস ও দ্বনলমজ্জোমব্ 
উচ্চস্বমর দ্বব্শ্বাসী ও অদ্বব্শ্বাসীমের উমেমেয ব্য়ান কমর িমলমেন! 
 

সংমক্ষমপ, 
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মমের সকল জীব্নীগ্রমন্থর [কুরান সহ] “েদ্বেনা 
পব্ম” উমপক্ষা কমর তাাঁর কেমেয় জীব্মনর উপাখযান ব্ণমনা করা গকামনাোমব্ই সম্ভব্ নয়। 
ব্ড় গজার তা সংদ্বক্ষপ্ত করা যায়। তাই আদ্বে "ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে" এর 
পরব্তমী পব্মগুমলামত এ দ্বব্ষময়র আমলািনা শুধু্ দ্বব্মেষ  িনাগুমলার েমধ্যই সীোব্দ্ধ 
রাখমব্া। আোর দ্বব্শ্বাস জ্ঞানী পাঠকরা এই সংদ্বক্ষপ্ত সংস্করণদ্বি জানার োধ্যমে 
েুহাম্মমের েনস্তমত্ত্বর সেযক ধ্ারণা পামব্ন। আর উৎসাহী এব্ং সংেয়ী 
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পাঠকরা "সব্মিময় আদ্বে উৎমসর" দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলেমেরই গলখা ইদ্বতহামসর ব্ইগুমলা গথমক 
এ দ্বব্ষময় দ্বব্স্তাদ্বরত গজমন দ্বনমত পারমব্ন। 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

 [1] “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-
1, http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] সদ্বহ বু্খাদ্বর:  েলুে ১, ব্ই নম্বর ৪, হাদ্বেস নম্বর ১৮৯ 
Narated By As-Sa'ib bin Yazid : My aunt took me to the Prophet and 
said, "O Allah's Apostle! This son of my sister has got a disease in 
his legs." So he passed his hands on my head and prayed for Allah's 
blessings for me; then he performed ablution and I drank from the 
remaining water. I stood behind him and saw the seal of 
Prophethood between his shoulders, and it was like the "Zir-al-Hijla" 
(means the button of a small tent, but some said 'egg of a partridge.' 
etc.) 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/37-sahih-bukhari-book-
04-ablutions-wudu/757-sahih-bukhari-volume-001-book-004-hadith-
number-189.html 
[3] সদ্বহ েুসদ্বলে: ব্ই নম্বর ৩০, হাদ্বেস নম্বর – ৫৭৯৩ 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/37-sahih-bukhari-book-04-ablutions-wudu/757-sahih-bukhari-volume-001-book-004-hadith-number-189.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/37-sahih-bukhari-book-04-ablutions-wudu/757-sahih-bukhari-volume-001-book-004-hadith-number-189.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/37-sahih-bukhari-book-04-ablutions-wudu/757-sahih-bukhari-volume-001-book-004-hadith-number-189.html
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Abdullah b. Sarjis reported: ----I then went after him and saw the 
Seal of Prophethood between his shoulders on the left side of his 
shoulder having spots on it like moles. 
http://hadithcollection.com/sahihmuslim/158-
Sahih%20Muslim%20Book%2030.%20The%20Excellent%20Qualities%20
Of%20The%20Holy%20Prophet%20%28PBUH%29%20And%20His%20Co
mpanions/14068-sahih-muslim-book-030-hadith-number-5793.html 
সদ্বহ েুসদ্বলে: ব্ই নম্বর ৩০, হাদ্বেস নম্বর – ৫৭৯০ 
Jabir b. Samura reported: I saw the seal on his back as if it were a 
pigeon's egg. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/158-Sahih%20Muslim%20Book%2030.%20The%20Excellent%20Qualities%20Of%20The%20Holy%20Prophet%20%28PBUH%29%20And%20His%20Companions/14068-sahih-muslim-book-030-hadith-number-5793.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/158-Sahih%20Muslim%20Book%2030.%20The%20Excellent%20Qualities%20Of%20The%20Holy%20Prophet%20%28PBUH%29%20And%20His%20Companions/14068-sahih-muslim-book-030-hadith-number-5793.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/158-Sahih%20Muslim%20Book%2030.%20The%20Excellent%20Qualities%20Of%20The%20Holy%20Prophet%20%28PBUH%29%20And%20His%20Companions/14068-sahih-muslim-book-030-hadith-number-5793.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihmuslim/158-Sahih%20Muslim%20Book%2030.%20The%20Excellent%20Qualities%20Of%20The%20Holy%20Prophet%20%28PBUH%29%20And%20His%20Companions/14068-sahih-muslim-book-030-hadith-number-5793.html
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৪৬: আবু্ আফাকমক খুন- দ্বতদ্বন দ্বেমলন অদ্বত বৃ্দ্ধ! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– উদ্বনে 

 
 

ব্ের যুমদ্ধ (পব্ম-৩০-৪৩) অপ্রতযাদ্বেত সাফমলযর পর স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সাঃ) আরও গব্েী গব্পমরায়া ও নৃেংস হময় ওমঠন। এই যুমদ্ধর পর দ্বতদ্বন পর 
পর গব্ে কময়কদ্বি োনুষমক খুমনর আমেে জাদ্বর কমরন। েুহাম্মমের আমেমে তাাঁর 
অনুসারীরা গসই গলাকগুমলামক রামতর অন্ধকামর নৃেংসোমব্ কমর খুন। যামেরমক খুন 
করা হয় তাাঁমের গকউই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গকামনারূপ োরীদ্বরক আ াত 
কমরনদ্বন। 
তাাঁমের অপরাধ্ এই গয তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী নৃেংস সন্ত্রাসী 
কেমকামণ্ডর "গেৌদ্বখক প্রদ্বতব্াে ও সোমলািনা" কমরদ্বেমলন। 
১২০ ব্ের ব্য়সী অদ্বত-বৃ্দ্ধ োনুষ গথমক শুরু কমর েুেমপাষয সন্তান-জননীমকও দ্বতদ্বন 
গরহায় গেনদ্বন। ব্ের যুমদ্ধর আনুোদ্বনক োস গেমড়ক পমর, েুহাম্মমের আমেমে তাাঁর 
এক অনুসারী নৃেংসোমব্ খুন কমরন ১২০ ব্ের ব্য়সী অদ্বত বৃ্দ্ধ ইহুেী কদ্বব্ আবু্ 
আফাকমক। 
কী তাাঁর অপরাধ্? 
তাাঁর অপরাধ্ এই গয, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন সুয়া'ে দ্বব্ন সাদ্বেত 
নােক এক ব্যদ্বিমক খুন করার পর দ্বতদ্বন গসই খুমনর প্রদ্বতব্ামে েুহাম্মমের কেমকামণ্ডর 
কিাক্ষ ও সোমলািনা কমর "একদ্বি কদ্বব্তা" দ্বলমখদ্বেমলন। আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে 
স্কলার েুহাম্মে ইব্মন ইোক ও েুহাম্মে ইব্মন সা'ে-এর ব্ণমনায়  িনাদ্বি দ্বেল দ্বনম্নরূপ: 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
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আবু্ আফাক গক খুন করার জনয গসদ্বলে দ্বব্ন উোময়মরর অদ্বেযান: 
‘আবু্ আফাক দ্বেমলন ব্ানু উমব্য়োহ গ ামত্রর অন্তেুমি ব্ানু আের গ ামত্রর। আল্লাহর 
নব্ী আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন সুয়া'ে দ্বব্ন সাদ্বেতমক খুন করার পর দ্বতদ্বন আল্লাহর নব্ীমক 
অপেন্দ করা শুরু কমরন এব্ং কদ্বব্তা গলমখন: 
গব্াঁমি আদ্বে আদ্বে ব্হুদ্বেন তবু্ গেদ্বখ নাই কেু 
এেন সোমব্ে অথব্া জনম াষ্ঠী, যারা 
সেমব্ত গকইলার ব্ংেধ্রমের গিময়ও গব্দ্বে দ্বব্শ্বস্ত 
তামের উমেযা  ও গজামির প্রদ্বত, 
েূপাদ্বতত কমরদ্বেল যারা পব্মতসেূহ ও কেু কমরদ্বন ব্েযতা কারও।[1]এক আমরাহী 
এমস দ্বব্েি কমরমে তামের েু'োম  
সেস্ত প্রকার দ্বজদ্বনসমক "অনুমোদ্বেত", "দ্বনদ্বষদ্ধ" (এই ব্মল)। 
োমনাদ্বন হার গতােরা তুব্বার যে ও রাজেদ্বির কামে 
কমরাদ্বন দ্বের নত গতােরা তার কামে। [2] 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গক আে গতােরা গয এই ব্েোময়ে িার ব্যব্স্থা করমত 
পারমব্?" 
যার ফলশ্রুদ্বতমত সাদ্বলে দ্বব্ন উোময়র নামের োড়ামি গোককারীমের একজন, ব্ানু 
আের দ্বব্ন আউফ গ ামত্রর এক োই, তাাঁমক খুন কমরন। 
এ দ্বব্ষময় উোো দ্বব্ন েুমজদ্বরয়া [এক েুহাম্মে অনুসারী] কদ্বব্তা গলমখন: 
আল্লাহর ধ্েম ও আহেে (েুহাম্মে) ওপর দ্বেময়দ্বেস দ্বেথযা আমরাপ! 
কসে গতার দ্বপতার, গয দ্বেময়মে জে অসৎ পুমত্রর! 
এক "হাদ্বনফ" দ্বেময়মে ধ্াক্কা গতামক এক রামত 
"এই নাও আবু্ আফাক গতার ব্য়স সমত্ত্বও" এই ব্মল! 
যদ্বেও আদ্বে গজমনদ্বে গস দ্বেল োনুষ অথব্া দ্বজ্বন 
গয তামক কমরমে খুন  েীর রামত। [3] [4] 
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েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ দ্বিষ্টাব্দ) এর ব্ণমনা: 
গসদ্বলে দ্বব্ন উোময়মরর অদ্বেযান: 
‘তারপর আল্লাহর নব্ীর, তাাঁর উপর োদ্বন্ত ব্দ্বষমত গহাক, দ্বহজরমতর ২০তে োস েওয়াল 
োমসর প্রথোমধ্ম ইহুদ্বে আবু্ আফামকর দ্বব্রুমদ্ধ সাদ্বলে ইব্মন উোময়র আল আেদ্বরর 
অদ্বেযানদ্বি সং দ্বিত হয়। 
আবু্ আফাক দ্বেমলন ব্ানু আের ইব্মন আউফ গ ামত্রর। দ্বতদ্বন দ্বেমলন বৃ্দ্ধ, ১২০ ব্ের 
ব্য়সী এক ইহুদ্বে। দ্বতদ্বন আল্লাহর নব্ীর, তাাঁর উপর োদ্বন্ত ব্দ্বষমত গহাক, দ্বব্রুমদ্ধ 
োনুষমের প্রমরাদ্বিত করমতন ও কদ্বব্তা (দ্বব্দ্রূপাত্মক) দ্বলখমতন। 
সাদ্বলে ইব্মন উোময়র দ্বেমলন অনযতে োড়ামি গোককারীমের একজন এব্ং দ্বতদ্বন ব্ের 
যুমদ্ধ অংে দ্বনময়দ্বেমলন, ব্মলন: "আদ্বে এই েমেম প্রদ্বতজ্ঞা কদ্বর গয, হয় আদ্বে আবু্ 
আফাকমক খুন করমব্া অথব্া তার আম ই েরমব্া।" 
দ্বতদ্বন [সাদ্বলে ইব্মন উোময়র] সুমযাম র অমপক্ষায় দ্বেমলন যতদ্বেন না  রে রাদ্বত্রর 
আ েন  মিদ্বেল এব্ং আবু্ আফাক ব্াদ্বহমর  ুদ্বেময়দ্বেমলন। সাদ্বলে ইব্মন উোময়র তা 
জানমতন, তাই দ্বতদ্বন তাাঁর তমলায়ার তার কদ্বলজার েমধ্য ঢুদ্বকময় িাপ দ্বেমত থামকন 
যতক্ষণ না তা তার দ্বব্োনা অব্দ্বধ্ গপৌঁমে। 
আল্লাহর েত্রু তীক্ষ্ণ আতমনাে করমত থামক এব্ং তাাঁর অনুসারী জন ণ তাাঁর কামে 
েুমি আমস এব্ং তাাঁমক তাাঁর  মরর গেতমর দ্বনময় যায়।' [5] 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD) narrated: 
SALIM B. UMAYR'S EXPEDITION TO KILL ABU AFAK 
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‘Abu Afak was one of the B. Amr b. Auf of the B. Ubayda clan.  He 
showed his disaffection when the apostle killed al-Harith b. Suwayd 
b. Samit and said: 
"Long have I lived but never have I seen 
An assembly or collection of people 
More faithful to their undertaking 
And their allies when called upon 
Than the sons of Qayla when they assembled, 
Men who overthrew mountains and never submitted, [1] 
A rider who came to them split them in two (saying) 
"Permitted", "Forbidden", of all sorts of things. 
Had you believed in glory or kingship 
You would have followed Tubba.” [2] 
The apostle said, "Who will deal with this rascal for me?"  
Whereupon Salim b. Umayr, brother of B. Amr b. Auf, one of the 
"weepers", went forth and killed him.  
Umama b. Muzayriya said concerning that: 
“You gave the lie to God's religion and the man 
Ahmad!  [Muhammad] 
By him who was your father, evil is the son he produced! 
A "hanif" gave you a thrust in the night saying 
"Take that Abu Afak in spite of your age!" 
Though I knew whether it was man or jinn 
Who slew you in the dead of night (I would say naught).”’[3][4] 



 

 

P
ag

e3
4

1
 

Muhammad Ibne Sa’d (784-845 AD) Narrated: 
SARIYYAH OF SALIM IBN ‘UMAYR 
Then occurred the sariyyah of Salim Ibn ‘Umayr al-‘Amri against Abu 
‘Afak, the Jew, in Shawwal in the beginning of the twentieth month 
from the hijrah of the Apostle of Allah, may Allah bless him.  
Abu Afak, was from Banu ‘Amr Ibn ‘Awf, and was an old man who 
had attained the age of one hundred and twenty years.  He was a 
Jew, and used to instigate the people against the Apostle of Allah, 
may Allah bless him, and composed (satirical) verses. 
Salim Ibn ‘Umayr who was one of the great weepers and who had 
participated in Badr, said: I take a vow that I shall either kill Abu 
‘Afak or die before him. He waited for an opportunity until a hot 
night came, and Abu ‘Afak slept in an open place.  
Salim Ibn ‘Umayr knew it, so he placed the sword on his liver and 
pressed it till it reached his bed.  
The enemy of Allah screamed and the people, who were his followers 
rushed to him, took him to his house and interred him. [5] 
 

>>> েুহাম্মে-অনুসারীরা  ত ১৪০০ ব্ের ধ্মর উচ্চস্বমর গ াষণা কমর আসমেন গয, 
েুহাম্মে "আত্মরক্ষার প্রময়াজন" োড়া কাউমকই কখমনা গকামনা আ াত কমরনদ্বন। 
তাাঁমের এই দ্বব্শ্বাস গয লক্ষ/গকাদ্বি ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডতমের েত েত 
ব্েমরর দ্বেথযািার ও গপ্রাপা াোর ফসল, তা আদ্বে উৎমসর দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে স্কলারমের 
দ্বলদ্বখত ব্ণমনার আমলামক অতযন্ত স্পষ্ট। আদ্বে উৎমসর দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে 
ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই দ্বলদ্বখত ব্ণমনায় গয-দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা আবু্-আফাক নামের 
এই োনুষদ্বি দ্বেমলন ১২০ ব্ের ব্য়সী এক ইহুদ্বে কদ্বব্। এই অদ্বত বৃ্দ্ধ োনুষদ্বি েুহাম্মে 
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ও তাাঁর অনুসারীমের জনয গকামনারূপ োরীদ্বরক হুেদ্বকর কারণ কখমনাই দ্বেমলন 
না। ১২০ ব্ের ব্য়সী এক অদ্বত বৃ্দ্ধ োনুমষর োরীদ্বরক ক্ষেতা (Physical strength) 
কী রূপ হমত পামর, তা গয গকামনা েুিদ্বিন্তার োনুষ অদ্বত সহমজই অনুধ্াব্ন করমত 
পমরন। তাাঁমক খুন করার গপেমন "আত্মরক্ষার প্রময়াজন" নােক গকামনা দ্বব্ষময়র অদ্বস্তত্ব 
গনই। তা সমত্ত্বও েুহাম্মে তাাঁমক গরহায় গেনদ্বন! 
ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী ব্হু পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডতরা েুহাম্মমের দ্বনমেমমে এই অোনুদ্বষক খুমনর 
 িনাদ্বিমক প্রতযাখযান কমরন এই যুদ্বি গেদ্বখময় গয, েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমরাি 
ব্ণমনায় গকামনা ইসনাে (কার কার সামক্ষযর দ্বেদ্বিমত তা রদ্বিত) গনই! তাই এই ব্ণমনাদ্বি 
গ্রহণমযা য নয়। অথমাৎ, গযমহতু েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ওপমরাি ব্ণমনায় গকামনা 
উৎমসর (Chain of narration) উমল্লখ গনই, তাই তা গ্রহণমযা য হমত পামর না। 
দ্বনঃসমন্দমহ খুব্ই সুন্দর যুদ্বি! দ্বনমজ প্রতযক্ষেেমী (Eye witness) না হমল গয গকামনা 
 িনার ব্ণমনায় যদ্বে "ইসনাে" না থামক, তমব্ তা আেরা গকন দ্বব্শ্বাস করমব্া?  ইব্মন 
ইোমকর ব্দ্বণমত উি  িনাদ্বি সং দ্বিত হময়দ্বেল ৬২৪ সামল; আর ইব্মন ইোমকর জেই 
হময়মে উি  িনার ৮০ ব্ের পর ৭০৪ দ্বিষ্টামব্দ। দ্বনঃসমন্দমহ ইব্মন ইোক 
গকামনাোমব্ই উি  িনার প্রতযক্ষেেমী হমত পামরন না। 
এেত অব্স্থায় উৎমসর গকামনা উমল্লখই না কমর েহানব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ)-এর 
ওপর "এেন একদ্বি ব্ীেৎস  িনা" আমরাপ করমল  িনার দ্বব্শ্বাসমযা যতা দ্বনময় 
এেনতর গযৌদ্বিক প্রশ্ন স্বাোদ্বব্কোমব্ই গয গকউ উিাপন করমতই পামরন। েমনর 
োধু্রী দ্বেদ্বেময় গলখক গয তা দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরনদ্বন, তা দ্বক দ্বনদ্বশ্চতোমব্ ব্লা যায়? 
গস গক্ষমত্র প্রশ্ন হমলা, "েুহাম্মে ইব্মন ইোক একজন অতযন্ত দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে-
দ্বব্শ্বাসী দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে স্কলার হওয়া সমত্ত্বও কী কারমণ তাাঁর প্রাণদ্বপ্রয় নব্ীর ওপর 
এেন একদ্বি অোনদ্বব্ক দ্বনষু্ঠর সন্ত্রাসী  িনা আমরাপ করমলন?"  
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কারণ, দ্বপ্রয় পামত্রর প্রেংসা করা ও তার গোষ-ক্রদ্বি, যদ্বে তা সতযও হয়, উমপক্ষা/গ াপন 
করা প্রায় সকল সাধ্ারণ োনুমষর সহজাত প্রদ্বতদ্বক্রয়া। এর ব্যদ্বতক্রে হমত পামর 
েু'দ্বি অসাধ্ারণ িদ্বরমত্রর সমূ্পণম দ্বব্পরীতধ্েমী োনুষমের গক্ষমত্র: 
১) অতযন্ত সৎ, দ্বব্মব্কব্ান ও সতযদ্বনষ্ঠ োনুষ 
গয-োনুষগুমলা সতয-প্রিামরর প্রময়াজমন দ্বপ্রয়জনমের গোষ ক্রদ্বি ও উমপক্ষা ব্া গ াপন 
কমরন না। "ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা গ্রহণমযা য নয়" োব্ীোররা দ্বনঃসমন্দমহ ইব্মন 
ইোকমক এরূপ ব্যদ্বিত্ব/িদ্বরমত্রর অদ্বধ্কারী ব্মল স্বীকার কমরন না। 
২) অতযন্ত অসৎ, দ্বব্মব্কহীন ও অদ্বতেয় েণ্ড োনুষ 
এরূপ িদ্বরমত্রর অদ্বধ্কারী োনুষরা উমেেযপ্রমণাদ্বেতোমব্ অপমরর ওপর "জ নয-দ্বেথযা 
আমরাপ" কমরন! তামের দ্বপ্রয়পাত্ররাও তামের এই অপকমেমর হাত গথমক গরহাই পান 
না। কারণ ব্াইমর ব্াইমর গকামনা দ্বব্মেষ গলাকমক তারা দ্বপ্রয়পাত্র ব্মল জাদ্বহর করমলও 
অন্তমর তাাঁরা তাাঁমক এতই  ৃণা কমরন গয, গসই দ্বব্মেষ গলাকদ্বিমক গহয় প্রদ্বতপন্ন করার 
জনয তাাঁরা তাাঁর দ্বব্রুমদ্ধও দ্বেথযািার কমরন। 
অথমাৎ েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল), ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয, ৮৩৩ সাল), আল-
ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৭-৮২৩ সাল), েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইোে বু্খারী 
(৮১০-৮৭০ সাল), আল-তাব্ারী(৮৩৮-৯২৩ সাল), ইব্মন কাদ্বথর (১৩০১-১৩৭৩ সাল) 
সহ সকল ইসলামের দ্বেকপাল আদ্বে দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে 
ঐদ্বতহাদ্বসকরা উমেমেযপ্রমণাদ্বেতোমব্ জ নয দ্বেথযািামরর োধ্যমে দ্বনোপ ও পুতপদ্বব্ত্র 
গো-জাহামনর গনতা ও সব্মকামলর সকল োনুমষর একোত্র অনুকরণীয় প্রাণদ্বপ্রয় নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাঃ)-এর িদ্বরমত্রর ওপর জ নয কাদ্বলো গলপমনর ধৃ্ষ্টতা 
গেদ্বখময়মেন! তাাঁরা ইসলাে ও নব্ীর েত্রু! তাই তাাঁমের গলখা গকামনা ইসলামের ইদ্বতহাস 
গ্রহণমযা য হমত পামর না (অমনক ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী তাাঁমেরমক 'ইহুদ্বেমের ির' নামে 
আখযাদ্বয়ত করমতও দ্বিধ্া কমরন না)! 
দ্বব্ষয় দ্বি দ্বক আসমলই তাই? 
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জব্াব্ হমলা, "না! দ্বব্ষয়দ্বি গোমিও গস রকে নয়!” 
সেসযার েূল - ইসলামের গেৌদ্বলক দ্বেক্ষায়! 
কারণ ইব্মন দ্বহোে সম্পাদ্বেত েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর অতযন্ত শ্রেসাধ্য  মব্ষণার ফসল 
গোি গোি হরমফ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার অতযন্ত গুরুত্বপূণম এই ব্ইদ্বির আরও ব্হু স্থামন গয 
“ইসনাে-এর উমল্লখ গনই”, তার েু’দ্বি উোহরণ হমলা: 
১) “The polytheists persecute the Muslims of the lower 
classes" দ্বেমরানামে নব্য েুসলোনমের ওপর কুরাইেমের তথাকদ্বথত অকথয 
অতযািামরর আড়াই পৃষ্ঠার ব্ণমনা; ও 
২) তথাকদ্বথত "েদ্বেনা সনে" এর ব্ণমনা (দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা করমব্া েদ্বেনা সনে 
পমব্ম)। 
এখন প্রশ্ন হমলা, ‘ইসনাে গনই, তাই গসই ব্ণমনাদ্বি গ্রহণমযা য নয়’ এই যুদ্বিমত: 
“ইসনাে না থাকা সমত্ত্বও এই েুই  িনার ইদ্বতহাস কীোমব্ দ্বব্মশ্বর প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে-
দ্বব্শ্বাসীর েুমখ েুমখ জায় া কমর দ্বনমলা ও প্রিণ্ড দ্বব্শ্বাসমযা য ব্মল  ণয হমলা?" 
উির হমলা, ইসলামের সব্মিময় প্রাথদ্বেক ও গেৌদ্বলক সংজ্ঞা অনুযায়ী - গকামনা ইসলাে-
দ্বব্শ্বাসীরই েুহাম্মমের ব্াণী ও কমেমর শুদ্ধতার দ্বব্ষময় গকামনারূপ সমন্দহ প্রকাে করা 
ইসলামের সব্মিময় অতযাব্েযকীয় প্রাথদ্বেক েমতমর ব্রমখলাপ। গস অব্স্থায় দ্বতদ্বন আর 
"ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী" থাকমত পামরন না। 
একজন ইসলাে-অনুসারী “েুহাম্মে ও তাাঁর েতব্াে"-এর ব্যব্হাদ্বরক প্রদ্বক্রয়ার 
ফসল  ত ১৪০০ ব্েমরর ইসলামের ইদ্বতহাস গজমন (অথব্া না গজমন) ও অদ্বেক্ষা-
কুদ্বেক্ষাসহ জীব্মনর প্রদ্বতদ্বি গক্ষমত্র অেুসদ্বলেমের তুলনায় েুসলোনমের পশ্চাৎপে 
অব্স্থা ও েুরব্স্থা প্রতযক্ষ কমর েনঃকু্ষণ্ণ ও দ্বক্ষপ্ত হতাোয় ইসলামের ঊষালে গথমক 
ব্তমোন কাল পযমন্ত অপর গয গকামনা ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী/অদ্বব্শ্বাসীর দ্বলদ্বখত অথব্া কদ্বথত 
ব্াণী ও কেমকামণ্ডর সোমলািনা দ্বব্না ব্াধ্ায় গযেন খুেী গতেনোমব্ সম্পন্ন করমত 
পামরন। 
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দ্বতদ্বন সোমলািনা করমত পামরন েুহাম্মমের আেমেম অনুপ্রাদ্বণত তাাঁর গয গকামনা প্রতযক্ষ 
অনুসারী সাহাদ্বব্ মণর; দ্বতদ্বন সোমলািনা করমত পামরন েুহাম্মমের েৃতুয (৬৩২ সাল) 
পরব্তমী িার খুলাফাময় রামেেীন হযরত আবু্ ব্কর-উের-উসোন-আলী (রাঃ) গথমক 
শুরু কমর আজ অব্দ্বধ্ সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী েুসদ্বলে োসক ও োসন আেমলর; দ্বতদ্বন 
সোমলািনা করমত পামরন ইব্মন ইোক সহ ইসলামের ঊষা লে হমত আজ অব্দ্বধ্ 
সকল দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে দ্বব্শ্বাসী ‘দ্বসরাত-হাদ্বেস গলখক ও ব্ণমনাকারীমের’; দ্বতদ্বন 
সোমলািনা করমত পামরন আদ্বে েুসদ্বলে োসকমের োসন আেমল দ্বনময়াদ্বজত ইসলােী 
আইনোমস্ত্রর (দ্বফকাহ্) প্রব্িা ইোে োদ্বলদ্বক হানাদ্বফ-োদ্বফয়ী-হানব্াদ্বল  ং-গের; দ্বতদ্বন 
সোমলািনা করমত পামরন আদ্বেকাল হমত আজ অব্দ্বধ্ ইসলােী োসন প্রদ্বতষ্ঠার ব্রমত 
ব্রতী সকল দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ দ্বজহাদ্বে তসদ্বনকমের। 
শুধু্ সোমলািনায় ব্া ব্দ্বল গকন, দ্বতদ্বন ইচ্ছা হমল এমের সব্াইমক পৃথক পৃথকোমব্ ব্া 
সেদ্বষ্ট তোমব্  াদ্বল ালাজও করমত পামরন অনয গকামনা ইসলাে অনুসারীর হামত 
গকামনারূপ েৃতুযেুাঁদ্বকর সম্ভাব্না ব্যদ্বতমরমকই! 
এেনকী  
দ্বতদ্বন প্রিণ্ড হতাোয় তযি-দ্বব্রি হময় ইসলামের প্রব্িা হযরত েুহাম্মে (সাঃ) 
োব্ীকৃত "আল্লাহ নােক স্রষ্টার” লীলামখলার দ্বব্রুমদ্ধ ও উচ্চব্ািয ফদ্বরয়াে করমত 
পামরন, সোমলািনা করমত পামরন এব্ং ইচ্ছা হমল তামক  াদ্বল ালাজও করমত পামরন, 
অনয গকামনা ইসলাে অনুসারীর হামত তাাঁর েৃতুযেুাঁদ্বকর সম্ভাব্না ব্যদ্বতমরমকই! 
দ্বকন্তু 
ইসলামের অতযাব্েযকীয় একান্ত প্রাথদ্বেক েতম অনুযায়ী - একজন ইসলাে অনুসারী 
গকামনা অব্স্থামতই "েুহাম্মে ও তাাঁর ইসলাে"-এর সাোনযতে সোমলািনা করারও 
অদ্বধ্কার রামখন না। যদ্বে দ্বতদ্বন তা কমরন, তাহমল ইসলামের আেেম ও দ্বেক্ষায় দ্বেদ্বক্ষত 
অনযানয দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ েুহাম্মে-অনুসারীর হামত তাাঁর খুন হওয়ার সম্ভাব্না প্রায় 
সুদ্বনদ্বশ্চত। কারণ গসই  াতক অনুসারী একান্ত সদ্বহ োমব্ জামনন গয, "এদ্বিই" তাাঁর 
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প্রাণ দ্বপ্রয় নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর দ্বনমেমে, যা দ্বতদ্বন কাময়ে কমরদ্বেমলন তাাঁর 
প্রতযক্ষ অনুসারীমের োধ্যমে। 
“এেত পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত একজন তথাকদ্বথত েডামরি ইসলাে-অনুসারীর হতাো প্রকামের 
গয একদ্বিোত্র পথ গখালা আমে, তাহা হইমলা "ইহা নব্ীর সদ্বহ-আেেম নমহ, ইহা সদ্বহ-
ইসলাে নমহ" জাতীয় ১৪০০ ব্েমরর  ৎব্াাঁধ্া ডায়ল  প্রোন কদ্বরয়া েুহাম্মে ও তাাঁর 
ইসলাে োড়া জ মতর গয গকামনা ব্যদ্বি/গ াষ্ঠী অথব্া দ্বব্ষময়র দ্বব্রুমদ্ধ সোমলািনা এব্ং 
ইচ্ছা হইমল  াদ্বল ালাজ কদ্বরয়া দ্বব্দ্বেন্ন কুিমকৌেমলর োধ্যমে েুহাম্মে ও তাাঁর ইসলামের 
শুদ্ধতা প্রোণ কদ্বরব্ার গিষ্টা করা।" 
এই অসহায়ত্ব গথমকই যা দ্বকেু নব্ী ও তাাঁর অনুসারীমের সপমক্ষ, তার সব্ই 'সদ্বহ ও 
খাাঁদ্বি', অনযথায় তা 'েুব্মল ও জাল' সাব্যস্ত কমর প্রিার ও প্রসামরর অেেনীয় প্রব্ণতার 
সৃদ্বষ্ট ও দ্বব্দ্বেন্ন কসরমতর োধ্যমে তা গ াপন অথব্া তব্ধ্তা োমনর গিষ্টা! তাাঁমের সােমন 
দ্বিতীয় গকামনা পথই গখালা গনই। 
সাধ্ারণ সরলপ্রাণ োনুমষর অজ্ঞতার সুমযাম  তথাকদ্বথত েডামরি ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী 
পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডতরা এই কেমদ্বি দ্বব্দ্বেন্ন কসরমতর োধ্যমে  ত ১৪০০ ব্ের ধ্মর অতযন্ত 
সাফমলযর সমে সম্পন্ন কমর আসমেন। 
দ্বকন্তু এই আত্ম-প্রতারণার ব্ঞ্চনা গথমক গরহায় পাওয়ার জনয ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমের গকামনা 
এক সেময় থােমতই হমব্। যত েীঘ্র তাাঁরা এই সতযদ্বি অনুধ্াব্ন করমত পারমব্ন, তত 
দ্রুতই তাাঁমের েুদ্বি দ্বেলমব্! 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা 
 

[1] “জনসাধ্ারমণর পদ্বর দ্বণত ধ্ারণা এই গয আউস ও খাজরাজ গ ামত্রর গলামকরা 
দ্বেমলন োতা 'গকইলার' ব্ংেধ্র”। 
[2] “অথমাৎ, গতােরা েহান সোি 'তুব্বা' গক প্রদ্বতহত কমরে; সুতরাং গকন গতােরা 
েুহাম্মমের োব্ী গক দ্বব্শ্বাস কমরা?” 



 

 

P
ag

e3
4

7
 

[3] “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৬ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[4] “তুব্বা দ্বেমলন ইয়াদ্বেন এর এক োসক দ্বযদ্বন ঐ েূখণ্ড, গয দ্বি এখনকার গসৌদ্বে 
আরব্, আক্রেণ কমরদ্বেমলন। গকইলার জন ণ তাাঁর আক্রেণ প্রদ্বতহত কমরদ্বেমলন”। 
 [5] দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দ)', অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ 
(3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), েলুউে ২, পািম - ১, পৃষ্ঠা - ৩০-
৩১।  
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170
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৪৭: আসো দ্বব্নমত োরওয়ান গক খুন- তাাঁর সন্তানমক স্তনযপান অব্স্থায়!  
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– দ্বব্ে 

 
 

স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর হুকুে ও অনুমোেনক্রমে উিুদ্ধ হময় 
তাাঁর এক অনুসারী কী োমব্ ১২০ ব্ের ব্ময়দ্বস ইহুদ্বে কদ্বব্ আবু্ আফাক-গক সন্ত্রাসী 
কায়োয় রামতর অন্ধকামর নৃেংসোমব্ হতযা কমরদ্বেমলন, তার ব্ণমনা আম র পমব্ম করা 
হময়মে। 
এই খুমনর পর েুহাম্মে আসো-দ্বব্নমত োরওয়ান নােক এক পাাঁি সন্তামনর জননীমক 
খুন করার আমেে জাদ্বর কমরন। এক েুহাম্মে অনুসারী রামতর অন্ধকামর  ুেন্ত দ্বনরস্ত্র 
এই জননীমক নৃেংসোমব্ খুন কমরন।  াতক যখন এই জননীমক খুন কমরন, তখন 
এই হতো য ো তাাঁর এক সন্তানমক বু্মকর েুধ্ পান করাদ্বচ্ছমলন। 
খুন করার পর প্রতুযমষ এই খুদ্বন তাাঁর দ্বপ্রয় নব্ী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুল্লাহর সামথ 
সকামলর নাোজ (ফজর) আোয় কমরন এব্ং নব্ীমক  িনার দ্বব্স্তাদ্বরত ব্ণমনা গপে 
কমরন। দ্বপ্রয় অনুসারীর সাফমলয েুহাম্মে আনদ্বন্দত হন। দ্বতদ্বন তাাঁমক সাহাযয করার 
জনয এই  াতমকর েূয়সী প্রেংসা কমরন এব্ং তাাঁর এই কেম েক্ষতায় েুে হময় 
তামক “ব্দ্বসর (িকু্ষস্মান) নােক উপাদ্বধ্” প্রোমন সম্মাদ্বনত কমরন। 
আদ্বে দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসক েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও েুহাম্েে 
ইব্মন সা'গের (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) ব্ণমনায়  িনা দ্বি দ্বেল দ্বনম্নরূপ: 
পাাঁি সন্তামনর ো আসো-দ্বব্নমত োরওয়ান গক খুন 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা: 
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'দ্বতদ্বন [আসো-দ্বব্নমত োরওয়ান] দ্বেমলন ব্ানু উোইয়া দ্বব্ন জাময়ে গ ামত্রর। আবু্ 
আফাক-গক হতযার পর দ্বতদ্বন তাাঁর দ্বব্মিষ প্রকাে কমরন। 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন হাদ্বরথ দ্বব্ন আল-ফাোময়ল < তাাঁর দ্বপতা ব্মলমেন গয, দ্বতদ্বন ব্ানু খাতো 
গ ামত্রর ইয়াদ্বজে দ্বব্ন জাময়ে নােক এক ব্যদ্বিমক দ্বব্ব্াহ কমরন। ইসলাে ও তার 
অনুসারীমের দ্বনন্দা জাদ্বনময় দ্বতদ্বন ব্মলমেন: 
 

“আদ্বে  ৃণা কদ্বর ব্ানু োদ্বলক ও নাদ্বব্ত 
এব্ং আউফ ও ব্ানু খাজরায গ াত্রমের। 
গতাোরা োনয কমরা এক দ্বব্মেেীমক গকউ নয় গয গতাোমের 
নয় গস গকউ েুরাে ব্া োধ্দ্বহমজর। [1] 
দ্বক োমলা আো কর গতােরা তার কামে গয কমর গনতামের খুন 
কু্ষধ্াতম োনমব্র অমপক্ষা রাাঁধু্দ্বনর োংমসর গোমল গযেন? 
নাই দ্বক গকানও  দ্বব্মত জন গয পামর করমত তামর আক্রেণ অতদ্বকমমত 
দ্বেন্ন করমত আো তামের যারা কমর দ্বকেু পাওয়ার প্রতযাো গসই জন হমত?’’ 
 

আল্লাহর নব্ী যখন তাাঁর কথাগুমলা জানমত পান, তখন দ্বতদ্বন ব্মলন, "গক পামর. গয 
আোমক োরওয়ান কনযার হাত গথমক পদ্বরত্রাণ গেমব্?" 
উোময়র দ্বব্ন আদ্বে আল-খাতদ্বে তাাঁর সামথই দ্বেমলন এব্ং এই কথাদ্বি গোমনন। গসই 
একই রামত্র দ্বতদ্বন তার ব্াদ্বড়মত যান এব্ং তামক হতযা কমরন। পমরর দ্বেন সকামল দ্বতদ্বন 
আল্লাহর নব্ীর কামে আমসন এব্ং দ্বতদ্বন কী কমরমেন তা তাাঁমক খুমল ব্মলন। 
দ্বতদ্বন [েুহাম্মে] ব্মলন, "গহ উোময়র, তুদ্বে আল্লাহ ও তার নব্ীমক সাহাযয কমরে!"  
যখন দ্বতদ্বন [উোময়র] জানমত িান গয, এই কমেমর ফমল তার গকামনা অেেমলর সম্ভাব্না 
আমে দ্বক না, আল্লাহর নব্ী ব্মলন, 
"তার জনয গকামনা ো লও ঢুসান করমব্ না [‘two goats won't butt their heads 
about her’]"। 
অতঃপর উোময়র তাাঁর গলাকজনমের কামে প্রতযাব্তমন কমরন। 
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োরওয়ান কনযার খুমনর  িনায় গসইদ্বেন ব্ানু খাতো গ ামত্রর গলাকজনমের েমধ্য 
দ্বব্োল োনদ্বসক উমিজনা েদ্বড়ময় পমড়। তাাঁর দ্বেল পাাঁিদ্বি পুত্র সন্তান। উোময়র আল্লাহর 
নব্ীর কাে গথমক দ্বফমর তামের কামে যান এব্ং ব্মলন, "গহ খাতোর ব্ংেধ্র, আদ্বে 
োরওয়ান কনযামক খুন কমরদ্বে। গতােরা পারমল আোমক গঠকাও; আোমক অমপক্ষায় 
গরমখা না।" 
ঐ দ্বেনদ্বিই দ্বেল প্রথে গযদ্বেন ব্ানু খাতো গ ামত্রর গলাকমের েমধ্য ইসলাে ক্ষেতাব্ান 
হময়দ্বেল; তার আম  যারা েুসলোন হময়দ্বেমলন, তাাঁরা তামের প্রকৃত পদ্বরিয় গ াপন 
রাখমতন। তামের েমধ্য প্রথে যাাঁরা ইসলাে গ্রহণ কমরদ্বেমলন, তাাঁরা হমলন উোময়র 
দ্বব্ন আদ্বে যামক ব্লা হমতা "পাঠক", এব্ং আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আউস ও খুমজইো দ্বব্ন 
থাদ্বব্ত। 
োরওয়ান পুত্রী খুন হওয়ার পমরর দ্বেন ব্ানু খাতো গ ামত্রর গলামকরা েুসলাোদ্বনত্ব ব্রণ 
কমরন কারণ তাাঁরা ইসলামের ক্ষেতা প্রতযক্ষ কমরদ্বেমলন।’ [2]   
>>> ইসলাে প্রিার ও প্রদ্বতষ্ঠার দ্বপেমন "তরব্াদ্বরর গুরুত্ব গয কত দ্বব্োল" তার সাক্ষয 
হময় আমে কুরান, দ্বসরাত ও হাদ্বেমসর এ সকল প্রাণব্ন্ত ব্ণমনা! 
েুহাম্মে দ্বব্ন সা'গের ব্ণমনা: 
‘তারপর (সং দ্বিত হয়) আসো দ্বব্নমত োরওয়ামনর ওপর উোময়র ইব্মন আদ্বে ইব্মন 
খারাোহ আল-খাতদ্বের হােলা (Sariyyah); গসদ্বি দ্বেল আল্লাহর নব্ীর, তাাঁর উপর 
োদ্বন্ত ব্দ্বষমত হউক, দ্বহজরমতর ১৯তে োমসর প্রারমম্ভ যখন রেজান োমসর পাাঁি রাদ্বত্র 
অব্দ্বেষ্ট। 
আসো দ্বেল ইয়াদ্বজে ইব্মন জাময়ে ইব্মন দ্বহসন আল-খাতদ্বের স্ত্রী। গস ইসলামের 
দ্বব্রুমদ্ধ কমঠার কিূদ্বি করমতা, নব্ীমক পীড়া দ্বেত এব্ং (গলাকজনমের) নব্ীর দ্বব্রুমদ্ধ 
উমিদ্বজত করমতা। গস কদ্বব্তা দ্বলমখদ্বেল। 
উোময়র দ্বব্ন আদ্বে এক রামত তার কামে আমসন এব্ং তার ব্াদ্বড়মত ঢুমক পমড়ন। 
তার সন্তানরা তার আমেপামেই  ুেদ্বচ্ছল। গস তার সন্তামনর একজনমক স্তন পান 
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করাদ্বচ্ছল। দ্বতদ্বন [উোময়র] দ্বেমলন অন্ধ তাই তাাঁর হাত দ্বেময় দ্বতদ্বন তামক গখাাঁমজন এব্ং 
তার সন্তানমের তার কাে গথমক 
আলাো কমরন। দ্বতদ্বন তাাঁর তরব্াদ্বর তার বু্মকর েমধ্য গজামর ঢুদ্বকময় গেন যতক্ষণ না 
তা তার দ্বপঠ পযমন্ত গপৌঁমে।  
তারপর দ্বতদ্বন আল্লাহর নব্ীর, তাাঁর ওপর োদ্বন্ত ব্দ্বষমত হউক, সামথ েদ্বেনায় সকামলর 
নাোজ আোয় কমরন। 
আল্লাহর নব্ী, তাাঁর ওপর োদ্বন্ত ব্দ্বষমত হউক, তাাঁমক ব্মলন, "তুদ্বে দ্বক োরওয়ান পুত্রীমক 
হতযা কমরে?" 
দ্বতদ্বন ব্মলন, "হযাাঁ। আোর আরও দ্বকেু দ্বক করমত হমব্?" 
দ্বতদ্বন ব্মলন, "না। তার জমনয েুমিা ো ল গুাঁতা োরমব্ (No. Two goats will butt 
together about her) না।" এই ব্াকযদ্বি আল্লাহর নব্ীর, তাাঁর উপর োদ্বন্ত ব্দ্বষমত 
হউক, কাে গথমক প্রথে গোনা যায়। 
আল্লাহর নব্ী, তাাঁর ওপর োদ্বন্ত ব্দ্বষমত হউক, উোময়র গক “ব্দ্বসর (িকু্ষস্মান)” নামে 
অদ্বেদ্বহত কমরন। [3] 
[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত 
ইদ্বতহাস গজমন ব্া না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা 
অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি করদ্বে – অনুব্াে, গলখক।] 
Narration of Muhammad Ibn Ishaq (704-768 A.D) 
UMAYR B. ‘ADIY’S JOURNEY TO KILL ‘ASMA’ D. MARWAN 
‘She was of B. Umayya b. Zayad. When Abu Afak had been killed she 
displayed disaffection. Abdullah b Al-Harith b al-Fudayl from his 
father said that she was married to a man of B. Khatma called Yazid 
b Zayd. Blaming Islam and its followers she said: 
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I despise B. Malik and al-Nabit 
And Auf and B. al-Khazraj. 
You obey a stranger who is none of yours, 
One not of Murad or Madhhij. [1] 
Do you expect good from him after the killing of your chiefs 
Like a hungry man waiting for a cook's broth? 
Is there no man of pride who would attack him by surprise 
And cut off the hopes of those who expect aught from him? 
When the apostle heard what she had said he said, "Who will rid me 
of Marwan's daughter?" 
Umayr b. Adiy al-Khatmi who was with him heard him, and that 
very night he went to her house and killed her.  
In the morning he came to the apostle and told him what he had 
done and he said, 
"You have helped God and His apostle, O Umayr!"  
When he asked if he would have to bear any evil consequences the 
apostle said, 
"Two goats won't butt their heads about her". 
So Umayr went back to his people. 
Now there was a great commotion among B. Khatma that day about 
the affair of bint Marwan. She had five sons, and when Umayr went 
to them from the apostle he said, "I have killed bint Marwan, O sons 
of Khatma. Withstand me if you can; don't keep me waiting."  
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That was the first day Islam became powerful among B. Khatma; 
before that those who were Muslims concealed the fact. The first of 
them to accept Islam was Umayr b. Adiy who was called the 
"Reader", and Abdullah b. Aus and Khuzayma b. Thabit.  
The day after Bint Marwan was killed the men of B. Khatma became 
Muslims because they saw the power of Islam.’ [2] 
Narration of Muhammad Ibn Sa’d (784-845 A.D) 
SARIYYAH OF ‘UMAYR IBN ‘ADI 
‘Then (occurred) the Sariyyah of Umayr ibn adi Ibn Kharashah al-
Khatmi against Asma Bint Marwan, of Banu Umayyah Ibn Zayd, when 
five nights had remained from the month of Ramadan, in the 
beginning of the nineteenth month from the Hijrah of the apostle 
of Allah. 
Asma was the wife of Yazid Ibn Zayd Ibn Hisn al-Khatmi. She used 
to revile Islam, offend the Prophet and instigate the (people) against 
him. She composed verses. 
Umayr Ibn Adi came to her in the night and entered her house. Her 
children were sleeping around her. There was one whom she was 
suckling. He searched her with his hand because he was blind, and 
separated the child from her. He thrust his sword in her chest till it 
pierced up to her back. 
Then he offered the morning prayeers with the Prophet at al-
Medina. 
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The apostle of Allah said to him: "Have you slain the daughter of 
Marwan?" 
He said: "Yes. Is there something more for me to do?" 
He [Muhammad] said: "No. Two goats will butt together about her.” 
This was the word that was first heard from the apostle of Allah. 
The apostle of Allah called him Umayr, "Basir" (the seeing).’ [3] 
>>> ১২০ ব্ের ব্য়সী অদ্বত বৃ্দ্ধ আবু্ আফামকর েতই এই পাাঁি সন্তামনর জননী আসো 
দ্বব্নমত োরওয়ান েুহাম্মমের নৃেংস কেমকামণ্ডর "গেৌদ্বখক প্রদ্বতব্াে" কমরদ্বেমলন। 
তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গকামনারূপ োরীদ্বরক আ াত কমরনদ্বন। তাাঁরা দ্বেমলন 
আদ্বে েদ্বেনাব্াসী। দ্বেনমেেী এক োনুষ তাাঁমের এই জেেূদ্বেমত পাদ্বলময় এমস 
েরুেসুযবৃ্দ্বি, লুণ্ঠন, ত্রাস, হতযা-গুপ্তহতযাসহ যাব্তীয় আক্রেণাত্মক নৃেংস  িনা  দ্বিময় 
িমলমেন; তারই প্রদ্বতব্ামে তাাঁরা তাাঁমের োতৃেূদ্বের োনুষমের উিুদ্ধ করার জনয কলে 
ধ্মরদ্বেমলন।  
তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অননদ্বতক কেমকামণ্ডর দ্বব্রুমদ্ধ কদ্বব্তা দ্বলমখদ্বেমলন। এই অপরামধ্ 
েুহাম্মে তাাঁমেরমক হতযার আমেে জাদ্বর কমরন; তাাঁর অনুসারীরা এই োনুষমের 
নৃেংসোমব্ হতযা কমরন; হতযা করার পর প্রতুযমষ দ্ব ময় এই খুদ্বন- াতকরা তাাঁমের েল 
গনতার সামথ "ফজমরর নাোজ আোয় কমরন"; েল গনতা েুহাম্মে তাাঁর এই খুদ্বন 
অনুসারীমের কেমেক্ষতায় েুে হময় তাাঁমের েূয়সী প্রেংসা ও "গখতাব্ প্রোন" কমরন। 
ইসলাে গক জানার সব্মিময় সহজ তদ্বরকা হমলা "েুহাম্মে গক জানা"। 
ইসলামের ইদ্বতহামসর সব্মিময় দ্বনেমরমযা য েদ্বলল হমলা "কুরান"। গয গ্রমন্থর রিদ্বয়তা 
হমলন প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক দ্বেক্ষা ব্দ্বঞ্চত সপ্তে েতাব্দীর এক আরব্ গব্েুইন েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুল্লাহ। েুহাম্মমের এই স্বরদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নিদ্বরমত (Psycho-biography) 
"দ্বব্ষময়র” পূণমাে তথয অনুপদ্বস্থত। আর তাাঁর এই অ-পূণমাে ব্যদ্বিোনস জীব্নিদ্বরতদ্বি 
অতযন্ত এমলামেমলাোমব্ সংকদ্বলত হময়মে তাাঁর েৃতুযর ১৯ ব্ের পমর। সংকলমনর সেয় 
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তাাঁর জীব্মনর  িনার ধ্ারাব্াদ্বহকতা অনুসরণ করা হয়দ্বন। তাাঁর জীব্মনর গকামনা  িনার 
পদ্বরমপ্রদ্বক্ষমত (োমন নজুল) গকান ব্িব্য দ্বতদ্বন প্রকাে কমরমেন, এ ব্যাপামর গকামনারূপ 
িীকা-দ্বিপ্পনী-েন্তব্য গকামনা দ্বকেুই এ সংকদ্বলত দ্বকতামব্র গকাথাও উমল্লখ করা হয়দ্বন। 
তাই শুধু্োত্র কুরান পমড় "েুহাম্মে"-এর জীব্ন ও তাাঁর কেমকামণ্ডর সদ্বঠক ও পূণমাে 
ধ্ারণা পাওয়া সম্ভব্ নয়। 
েুহাম্মে গক জানার সব্মিময় সহজ ও দ্বনেমরমযা য পদ্ধদ্বত হমলা - দ্বনরমপক্ষ োনদ্বসকতা 
দ্বনময় "সব্মিময় আদ্বে উৎমস দ্ব ময়" েুহাম্মে অনুসারীমেরই গলখা েুহাম্মমের 
জীব্নী এব্ং েুহাম্মমের স্বরদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রমন্থর পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনা। 
ইসলাে হমলা "একদ্বি োত্র ব্যদ্বির" েতব্াে ও উপাখযান। ইসলােমক জানমত হমল এই 
ব্যদ্বিদ্বিমক জানমতই হমব্। এর গকামনাই দ্বব্কল্প গনই। 
গয েুহাম্মে গক জামন গস ইসলাে জামন। গয েুহাম্মে গক জামন না গস ইসলাে জামন 
না। 
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দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৬ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দ), অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ (3rd 
Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), েলুউে ২, পািম - ১, পৃষ্ঠা - ৩১ 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170
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৪৮: কাব্ দ্বব্ন আল-আেরাফ গক খুন- প্রতারণার আশ্রময়! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– একুে 

 
 

স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর আমেমে তাাঁর অনুসারীরা আবু্ আফাক 
নামের ১২০ ব্ের ব্য়সী অদ্বত বৃ্দ্ধ ইহুদ্বে কদ্বব্ ও গকামলর সন্তানমক স্তনযপান অব্স্থায় 
আসো দ্বব্নমত োরওয়ান নামের পাাঁি সন্তামনর এক জননীমক পদ্বরকদ্বল্পতোমব্ রামতর 
অন্ধকামর অোনুদ্বষক নৃেংসতায় কীোমব্ হতযা কমরদ্বেমলন, তার ব্ণমনা আম র েুদ্বি পমব্ম 
করা হময়মে। 
আদ্বে উৎমসর দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমেরই ব্ণমনার আমলামক আেরা গজমনদ্বে 
গয, আসো দ্বব্নমত োরওয়ানমক হতযা করার পর প্রতুযমষ "খুদ্বন" তাাঁর দ্বপ্রয় নব্ী েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুল্লাহর সামথ একমত্র সকামলর নাোজ (ফজর) আোয় কমরন ও নব্ীমক 
 িনার দ্বব্স্তাদ্বরত ব্ণমনা গপে কমরন। 
দ্বব্স্তাদ্বরত জানার পর েলপদ্বত েুহাম্মে তাাঁর দ্বপ্রয় অনুসারী এই  াতমকর সাফমলয অতযন্ত 
আনদ্বন্দত হন এব্ং তার এই কেমেক্ষতায় েুে হময় তামক “ব্দ্বসর (িকু্ষস্মান) নােক 
উপাদ্বধ্” প্রোমন সম্মাদ্বনত কমরন। 
পৃদ্বথব্ীর সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী  েীরোমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সাঃ) দ্বেমলন অতীব্ সৎ, দ্বব্মব্কব্ান ও েহৎ িদ্বরমত্রর অদ্বধ্কারী। তাাঁরা 
েমন প্রামণ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, েুহাম্মে দ্বেমলন োনব্ ইদ্বতহামস সব্মকামলর সব্মমশ্রষ্ঠ 
োনুষ। 
তাাঁরা আরও দ্বব্শ্বাস কমরন, েহানব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এতই উন্নত িদ্বরমত্রর 
অদ্বধ্কারী দ্বেমলন গয, "স্বয়ং আল্লাহ” গফমরেতা দ্বজব্রাইল োরফত স্বয়ং েুহাম্মেমক 
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জাদ্বনময়মেন: "েুহাম্মে অব্েযই েহান িদ্বরমত্রর অদ্বধ্কারী; দ্বব্শ্বব্াসীর জমনয রহেত; সেগ্র 
োনব্জাদ্বতর জমনয সুসংব্াে োতা; 'আরমের োদ্বলমকর' দ্বনকি েযমাোোলী, সব্ার 
োনযব্র ও দ্বব্শ্বাসোজন; এব্ং আল্লাহ দ্বনমজ েুহাম্মমের প্রদ্বত রহেত গপ্ররণ কমরন"।   
স্বয়ং েুহাম্মে (অনয গকহ নয়) দ্বনজ কামন এই সুসংব্ােদ্বি শুমনমেন এব্ং স্বয়ং েুহাম্মেই 
তা তাাঁর অনুসারীমের অব্দ্বহত কদ্বরময়মেন (পব্ম-১৯)।  
দ্বব্মশ্বর সকল ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয, “স্বয়ং আল্লাহর কাে গথমক 
েহান িদ্বরমত্রর সনেপত্র (Character Certificate) প্রাদ্বপ্তর োব্ীোর" গকামনা ব্যদ্বি 
দ্বনজ উমেেয সাধ্মনর জনয দ্বেথযা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ ব্া অনুমোেন কখমনাই 
করমত পামরন না। 
দ্বকন্তু েুহাম্মমেরই স্বরদ্বিত ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরান (পব্ম-১৮) ও আদ্বে দ্বব্দ্বেষ্ট 
েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের প্রাণব্ন্ত ব্ণমনার (দ্বসরাত ও হাদ্বেস) পুঙ্খানুপুঙ্খ পযমামলািনায় 
আেরা তাাঁমের এই দ্বব্শ্বামসর সমূ্পণম দ্বব্পরীত দ্বিত্র গেখমত পাই । 
প্রতারণার আশ্রময় রামতর অন্ধকামর কাব্ দ্বব্ন আল-আেরাফমক নৃেংসোমব্ খুন: 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-তাব্ারী (৮৩৯-৯২৩ সাল), আল-
ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), েুহাম্মে ইব্গন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইোে বু্খারী 
(৮১০-৮৭০ খৃষ্টাব্দ), ইোে েুসদ্বলে (?৮১৭/৮২১-৮৭৫ খৃষ্টাব্দ) প্রেুখ আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট 
েুসদ্বলে স্কলারমের সব্াই এই  িনার দ্বব্েে ব্ণমনা দ্বব্দ্বেন্নোমব্ তাাঁমের দ্বনজ দ্বনজ গ্রমন্থ 
দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরমেন। 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: [1] [2] 
গসমেম্বর, ৬২৪ সাল 
'ব্ের যুমদ্ধ কুরাইেমের পরাজময়র পর আল্লাহর নব্ী আল্লাহর দ্বব্জয় ও কুরাইেমের 
হতযার খব্র েদ্বেনার েুসলোনমের গপৌঁমে গেয়ার জনয যাময়ে দ্বব্ন হাদ্বরথা ও আব্েুল্লাহ 
দ্বব্ন রাওয়াহা গক েদ্বেনায় পাঠান। 
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আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আল-েুদ্ব থ দ্বব্ন আবু্ ব্ারো আল জাফাদ্বর, আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আবু্ ব্কর 
দ্বব্ন েুহাম্মে দ্বব্ন আের দ্বব্ন হাজাে, আদ্বসে দ্বব্ন উের দ্বব্ন কাতাো ও সাদ্বলহ দ্বব্ন 
আবু্ উোো দ্বব্ন সাহল - প্রমতযমকই আোমক [েুহাম্মে ইব্মন ইোক] দ্বনম্ন ব্দ্বণমত  িনার 
দ্বব্দ্বেন্ন অংমের ব্ণমনা দ্বেময়মেন: 
কাব্ দ্বব্ন আল-আেরাফ দ্বেমলন ব্ানু নাোন গ ামত্রর অন্তেুমি এক তাইদ্বয় [গ ামত্রর 
গলাক] যার ো দ্বেল ব্ানু আল-নাদ্বের গ ামত্রর, গস এই খব্রদ্বি গোনার পর ব্মল, 
"এিা দ্বক সদ্বতয? এই েুই গলাক (যাময়ে ও আব্েুল্লাহ দ্বব্ন রাওয়াহা) যামের নাে ব্লমে 
েুহাম্মে কী সদ্বতযই তাাঁমের গক খুন কমরমে? এই গলাকগুমলা আরমব্র সম্মাদ্বনত 
উচ্চপেস্থ ও সম্ভ্রান্ত; আল্লাহর কসে, যদ্বে েুহাম্মে সদ্বতযই এাঁমেরমক খুন কমর থামক, 
তমব্ তা শুমন গব্াঁমি থাকার গিময় েরণই োল দ্বেল।" 
খব্রদ্বির ব্যাপামর দ্বনদ্বশ্চত হওয়ার পর আল্লাহর েত্রু েহর গেমড় েক্কায় আল-েুিাদ্বলব্ 
দ্বব্ন আবু্ ওয়াো দ্বব্ন েুব্াইরা আল-সাহদ্বের কামে যায়, যার [আল-েুিাদ্বলব্] দ্বব্ময় 
হময়দ্বেল আদ্বতখা দ্বব্নমত আবু্ আল-ইস দ্বব্ন উোইয়া দ্বব্ন আব্ে সােস দ্বব্ন আব্ে 
োনামফর সামথ। গস তামক দ্বেতমর গনয় ও অদ্বতদ্বথ-আপযায়ন কমর। 
গস [কাব্ দ্বব্ন আল-আেরাফ] আল্লাহর নব্ীর কামজর দ্বনন্দা করা শুরু কমর ও কদ্বব্তা 
আবৃ্দ্বতর োধ্যমে ব্ের যুমদ্ধ যামেরমক খুন করার পর লােগুমলা  মতম গফমল গেওয়া 
হময়দ্বেল, তামের জনয েুঃখ প্রকাে কমর। 
[তারপর দ্বসরামত কাব্-দ্বব্ন আেরাফ ও অনযানযমের কদ্বব্তার উমল্লখ।] 
তারপর কাব্ েদ্বেনায় প্রতযাব্তমন কমর এব্ং উমম্ম আল-ফােল দ্বব্নমত আল-হাদ্বরথ 
নােক এক েদ্বহলা সম্বমন্ধ গপ্রমের কদ্বব্তা গলমখ। তারপর গস গলমখ এক েুসলোন 
েদ্বহলামক দ্বনময় গপ্রমের কদ্বব্তা, যা দ্বেল অপোনকর। 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, যা আোমক আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আল-েুদ্ব ত দ্বব্ন আবু্ ব্ারো 
ব্মলমেন, "গক আমে গয আোমক ইব্নুল আেরাফ হমত োরেুি করমব্? 
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ব্ানু আব্ে আল-আোল গ ামত্রর েুহাম্মে দ্বব্ন োসলাো নামের এক োই ব্মল, "গহ 
আল্লাহর নব্ী, আদ্বে আপনার হময় তার ব্যব্স্থা করমব্া। আদ্বে তামক খুন করমব্া।" 
দ্বতদ্বন [েুহাম্মে] ব্মলন, "পারমল তাই কমরা।" 
তারপর েুহাম্মে দ্বব্ন োসলাো দ্বফমর আমস এব্ং দ্বতন দ্বেন পযমন্ত একান্ত প্রময়াজনীয় 
খােয োড়া গকান দ্বকেু পান ও আহার না কমর অমপক্ষা কমর। আল্লাহর নব্ীমক যখন 
এই খব্রদ্বি জানামনা হয়, তখন দ্বতদ্বন তামক তলব্ কমরন এব্ং দ্বজমজ্ঞস কমরন, গকন 
গস পানাহার তযা  কমরমে। 
গস জব্ামব্ ব্মল গয, দ্বতদ্বন তামক একিা কাজ দ্বেময়মেন দ্বকন্তু গস জামন না, ঐ কাজদ্বি 
গস সম্পন্ন করমত পারমব্ দ্বক না।  
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "গতাোর োদ্বয়ত্ব এিাই গয তুদ্বে তা করার গিষ্টা করমব্।"  
গস ব্মল, "গহ আল্লাহর নব্ী, আোমের দ্বেথযা কথা ব্লমত হমব্।" 
জব্ামব্ দ্বতদ্বন ব্মলন, "এ দ্বব্ষময় তুদ্বে েুি, গতাোর যা ইচ্ছা তাইই ব্লমত পার।" 
অদ্বব্লমম্ব গস [েুহাম্মে দ্বব্ন োসলাো], ব্ানু আল-আোল গ ামত্রর দ্বসলকান দ্বব্ন সালাে 
দ্বব্ন ওয়াকাে যার নাে আবু্ নায়লা ও গয দ্বেল কামব্রই পাদ্বলত োই, আব্ব্াে দ্বব্ন 
দ্বব্ের দ্বব্ন ওয়াকাে, ব্ানু আোল গ ামত্রর আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন আউস দ্বব্ন েুয়াে ও ব্ানু 
হাদ্বরথ গ ামত্রর আব্স দ্বব্ন যাব্র একমত্র ষড়যন্ত্র কমর। তারা আল্লাহর েত্রু কাব্ দ্বব্ন 
আেরামফর কামে আসার আম  দ্বসলকানমক তার কামে পাঠায়। 
গস [দ্বসলকান] তার সামথ দ্বকেু সেয়  ল্প কমর এব্ং তারা এমক অপমরর উমেমেয 
কদ্বব্তা আবৃ্দ্বত কমর, কারণ দ্বসলকান কদ্বব্তা পেন্ে করমতা। 
তারপর গস ব্মল, "এই ইব্মন আেরাফ, আদ্বে গতাোর কামে একিা দ্বব্ষয় দ্বনময় এমসদ্বে 
যা গতাোমক ব্লমত িাই এব্ং আদ্বে আো কদ্বর তুদ্বে দ্বব্ষয়দ্বি গ াপন রাখমব্।" 
গস [কাব্] জব্ামব্ ব্মল, "দ্বঠক আমে।" 
গস [দ্বসলকান] ব্লমত থামক, "এই গলাকদ্বি [েুহাম্মে] এমস আোমের কদ্বঠন েুমেমাম  
গফমলমে। যার প্রমরািনায় আরব্মের েমধ্য েত্রুতা সৃদ্বষ্ট হময়মে এব্ং তারা একমযাম  
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আোমের দ্বব্রুমদ্ধ। আোমের িলার পথ হময়মে েু মে, যার ফমল আেরা ও আোমের 
পদ্বরব্ার সেসযরা হদ্বচ্ছ িাদ্বহো ব্দ্বঞ্চত এব্ং কদ্বঠন েেমপীড়াগ্রস্ত। 
কাব্ জব্ামব্ ব্মল, "এই ইব্মন সালাো [দ্বসলকান], আল্লাহর কসে, অব্স্থা গয এেনই 
 িমব্, এজমনযই গতা আদ্বে গতাোমক সাব্ধ্ান কমর আসদ্বে।" 
দ্বসলকান তামক ব্মল, "আদ্বে িাই গয, আোমের কামে তুদ্বে খােযেসয দ্বব্দ্বক্র করমব্, 
দ্বব্দ্বনেময় আেরা গতাোমক দ্বনরাপিার প্রদ্বতশ্রুদ্বত গেব্। তুদ্বে উোরতার সামথ এই 
কারব্ারদ্বি কমরা।" 
জব্ামব্ গস ব্মল, "এ কামজর দ্বব্দ্বনেময় তুদ্বে দ্বক গতাোর গেমলমের আোমক গেমব্?" [3] 
গস [দ্বসলকান] ব্মল, "তুদ্বে আোমের অসম্মান করমত িাও। আোর দ্বকেু ব্নু্ধ আমে, 
যারা আোর েমত রাজী। আদ্বে তামেরমক গতাোর কামে দ্বনময় আসমব্া, যামত তুদ্বে 
তামের কামেও দ্বব্দ্বক্র করমত পামরা এব্ং দ্বব্দ্বনেময় আেরা গতাোমক প্রিুর অস্ত্রেস্ত্র 
গেমব্া।" 
দ্বসলকামনর উমেেয দ্বেল এই গয, তামেরমক আনার পর গস [কাব্] গযন তামের কামে 
অস্ত্রেস্ত্র গেমখ হুদ্বেয়ার না হময় যায়। 
জব্ামব্ কাব্ ব্মল, "[খােয েমসযর] দ্বব্দ্বনেময় অস্ত্রেস্ত্র প্রস্তাব্দ্বি োল।" 
অদ্বব্লমম্ব দ্বসলকান তার সহিরমের কামে দ্বফমর আমস, কী  মিমে তা তামের গক ব্মল 
এব্ং তামেরমক অস্ত্রেস্ত্র দ্বনময় আসার হুকুে কমর। তারপর তারা প্রস্থান কমর এব্ং 
পুনরায় দ্বেদ্বলত হময় আল্লাহর নব্ীর সামথ সাক্ষাৎ কমর।  
ইব্মন আব্বাস হইমত > ইকদ্বরো হইমত > থাউর দ্বব্ন যাময়ে আোমক [েুহাম্মে ইব্মন 
ইোক] ব্মলমেন গয, 
আল্লাহর নব্ী তামের সামথ ব্াদ্বক উল  ারকাব্ পযমন্ত গহাঁমি আমসন। 
তারপর দ্বতদ্বন তামের গক গেমড় যান এই ব্মল, "আল্লাহর নামে যাত্রা কমরা; গহ আল্লাহ, 
তুদ্বে তামের সাহাযয কমরা।" 
এরূপ ব্লার পর দ্বতদ্বন তাাঁর ব্াসায় প্রতযাব্তমন কমরন। 
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গসিা দ্বেল িাাঁেনী রাত। তারা তার [কামব্র] েুম ম দ্ব ময় গপৌঁমে এব্ং আবু্ নায়লা তামক 
ডাকমত থামক। 
গস [কাব্] অল্প দ্বকেুদ্বেন আম  দ্বব্ময় কমরমে। গস দ্বব্োনার িােমরর ওপর লাফ দ্বেময় 
উমঠ পমড়; তার স্ত্রী তামক ধ্মর ব্মল, "তুদ্বে প্রকােয তব্দ্বরতার েমধ্য আমো, যারা 
তব্দ্বরতার েমধ্য আমে, তারা এ সেয় ব্াদ্বহমর যায় না।"  
জব্ামব্ গস ব্মল, "এ হমচ্ছ আবু্ নায়লা। গস যদ্বে জানমতা গয, আদ্বে  ুদ্বেময় পমড়দ্বে, 
তাহমল গস আোমক গডমক  ুে গথমক জা াত না”। 
জব্ামব্ তার স্ত্রী ব্মল, "ঈশ্বমরর গোহাই, আদ্বে তার কণ্ঠস্বমর অশুে লক্ষণ গির পাদ্বচ্ছ।" 
কাব্ জব্ামব্ ব্মল, "যদ্বে তার ডাক েুদ্বরকা াত করার জমনযও হয় তথাদ্বপ একজন 
সাহসী গলামকর অব্েযই উদ্বিত তার জব্াব্ গেয়া।" 
অতঃপর গস দ্বনমি যায় এব্ং তামের সামথ দ্বকেু সেয় কথা ব্মল, তারা তার সামথ 
কমথাপকথন করমত থামক। 
তারপর আবু্ নায়লা ব্মল, "তুদ্বে দ্বক আোমের সামথ দ্বস'ব্ আল-আযুজ পযমন্ত হাাঁিমত 
িাও যামত আেরা গতাোর সামথ অব্দ্বেষ্ট রাত  ল্প করমত পাদ্বর?" 
"যদ্বে তুদ্বে িাও", জব্ামব্ গস ব্মল। অতঃপর তারা একমত্র হাাঁিমত থামক। 
দ্বকেু সেয় পমর আবু্ নায়লা তার হাত দ্বেময় কামব্র োথার িুল গিমপ ধ্মর। তারপর 
গস তার ঐ হামতর  ন্ধ শুাঁমক ব্মল, "আদ্বে এর গিময় গব্েী সুন্দর  ন্ধ কখমনা শুাঁদ্বক 
নাই।" 
তারা হাাঁিমত হাাঁিমত আরও েূমর যায় এব্ং গস [আবু্ নায়লা] আব্ারও এই কাজদ্বি 
কমর, যামত কাব্ তার েুরদ্বেসদ্বন্ধ অনুোন করমত না পামর। 
তারপর দ্বকেু সেয় পমর গস এই কাজদ্বি তৃতীয় ব্ামরর েত কমর এব্ং দ্বিৎকার কমর 
ব্মল, "আক্রেণ কমরা আল্লাহর েত্রুমক।" 
অতঃপর তারা তামক আক্রেণ কমর, তামের তমলায়ার েনেন েমব্দ তার ওপর আ াত 
হামন দ্বকন্তু তামের গসই তমলায়ামর গকান কাজ হয় না।  
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েুহাম্মে দ্বব্ন োসলাো ব্মল, 
"আদ্বে যখন গেমখদ্বে গয, আোমের তমলায়ারগুমলা গকান কামজর নয় তখন আোর 
েুদ্বরর কথা েমন পমড়দ্বেল, আদ্বে তা দ্বনময় এমসদ্বে। 
এদ্বেমক আল্লাহর েত্রু এত গজামর গজামর দ্বিৎকার কমর গয, আোমের আমে পামের 
প্রমতযকদ্বি েুম মর আমলা জ্বলা গেখা যায়। 
আদ্বে েুদ্বরদ্বি তার েরীমরর নীমির অংমে ঢুদ্বকময় দ্বেই, তারপর তা  ুদ্বরময় নীমির দ্বেমক 
গিমন আদ্বন যতক্ষণ না তা তার গযৌনাে পযমন্ত গপৌঁমে এব্ং আল্লাহর েত্রু োদ্বিমত পমর 
যায়।  
আল-হাদ্বরথ তারা োথা দ্বকংব্া পাময় আ াত গপময়দ্বেল, আোমের তমলায়ামরর একদ্বি 
তামক আ াত কমরদ্বেল। 
আেরা দ্বফমর আদ্বস; ব্ানু উোইয়া দ্বব্ন যাময়ে ও তারপর ব্ানু কুরাইজা ও তারপর 
বু্য়াথ অদ্বতক্রে কদ্বর এব্ং তারপর আল-উরাদ্বয়মের হাররা দ্ব ময় থাদ্বে। [4] 
আোমের ব্নু্ধ আল-হাদ্বরথ তার রিপামতর কারমণ গপেমন পমড় দ্ব ময়দ্বেল, তাই গস 
আোমের পোঙ্ক অনুসরণ কমর দ্বফমর আসার পূব্ম পযমন্ত দ্বকেু সেয় আেরা তার জনয 
অমপক্ষায় দ্বেলাে। আেরা তামক ব্হন কমর দ্বনময় যখন আল্লাহর নব্ীর কামে আদ্বস, 
তখন রাদ্বত্রর গেষ। 
আেরা তাাঁমক অদ্বেব্ােন জামনই, তখন দ্বতদ্বন নাোমজর জনয োাঁদ্বড়ময়দ্বেমলন। 
দ্বতদ্বন আোমের কামে ব্াদ্বহমর আমসন, আেরা তাাঁমক জামনই গয, আেরা আল্লাহর েত্রুমক 
খুন কমরদ্বে। দ্বতদ্বন আোমের ব্নু্ধর  াময়র ওপর থুতু দ্বনমক্ষপ কমরন এব্ং গস [আল-
হাদ্বরথ] ও আেরা উেময়ই আোমের পদ্বরব্ামরর কামে দ্বফমর আদ্বস।  
আল্লাহর েত্রুর উপর আোমের এই আক্রেণ ইহুেীমের েমধ্য েীদ্বতর সঞ্চার কমর এব্ং 
েদ্বেনায় এেন গকান ইহুদ্বে দ্বেল না গয গস েৃতুয েময় েীত হয় নাই।"’ [5][6]7][8] 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অদ্বতদ্বরি ব্ণমনা: 
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'আল-ওয়াদ্বকদ্বে দ্বনদ্বশ্চত কমরমেন গয, তারা ইব্মন আল-আেরামফর কািা েুণু্ডদ্বি আল্লাহর 
নব্ীর কামে দ্বনময় আমস।' [9] 
েুহাম্মে ইব্মন সা'গের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) অদ্বতদ্বরি ব্ণমনা: 
'তারপর তারা তার েুণু্ডদ্বি গকমি গনয় এব্ং তা তামের সামথ দ্বনময় আমস ----তারা গসই 
কািা েুণু্ডদ্বি তাাঁর [েুহাম্মে] সােমন দ্বনমক্ষপ কমর। দ্বতদ্বন (আল্লাহর নব্ী) তামক খুন 
করার জনয আল্লাহর প্রেংসা আোয় কমরন।' [10] 
 

ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq: [1] [2] 
‘After the Quraysh defeat at Badr the apostle had sent Zayd b Haritha 
to the lower quarter and Abdullah b Rawaha to the upper Quarter 
to tell the Muslims of Medina og God’s victory and of the polytheists 
who had been killed. Abdullah b al-Mughith b Abu Barda al-Zafari 
and Abdullah b Abu Bakr b Muhammad b Amr b Hazam and Asim b 
Umar b Qatada and Salih b Abu Umama b Sahl each gave me part 
of the following story: 
Ka’b b al-Ashraf who was one of the Tayyi of the subsection B. 
Nabhan whose mother was from the B. al-Nadir, when he heard the 
news said, 
"Is this true? Did Muhammad actually kill these whom these two 
men mention? (i..e. Zayd and Abdullah b Rawaha).  These are the 
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nobles of the Arabs and kingly men; by God, if Muhammad has slain 
these people it were better to be dead than alive." 
When the enemy of God became certain that the news was true he 
left the town and went to Mecca to stay with al-Muttalib b Abu 
Wada’a b Dubayra al-Sahmi who was married to `Atika d Abul al-Is 
b Umaayya b Abdu Shams b Abdu Manaf.  She took him in and 
entertained him hospitably. 
He began to inveigh against the apostle and to recite verses in which 
he bewailed the Quraysh who were thrown into the pit after having 
been slain at Badr. 
[The Sirat now lists some of the poems made up by Ka`b and others. 
The narrative continues:] 
Then Ka’b returned to Medina and composed amatory verses about 
Umm al-Fadl d. al-Harith. Then he composed amatory verses of an 
insulting nature about the Muslim women. 
The apostle said - according to what Abdullah b al-Mughith b Abu 
Burda told me, "Who will rid me of Ibnu'l-Ashraf?" 
Muhammad b Maslama, brother of the B. abd al-Ashal said, "I will 
deal with him for you, O apostle of God, I will kill him." 
He said, "Do so if you can." 
So Muhammad b Maslama returned and waited for three days 
without food or drink, apart from what was absolutely necessary. 
When the apostle was told of this he summoned him and asked him 
why he had given up eating and drinking. He replied that he had 
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given him an undertaking and he did not know whether he could 
fulfil it. 
The apostle said, "All that is incumbent upon you is that you should 
try." 
He said, "O apostle of God, we shall have to tell lies." 
He answered, "Say what you like, for you are free in the matter." 
Thereupon he and Silkan b Salam b Waqsh who was Abu Naila one 
of the B. Abd al-Ashal, foster brother of Ka’b and Abbad b Bishr b 
Waqsh and al-Harith b Aus b Muadh of the B. abd al-Ashal and Abu 
`Abs b. Jabr of the B. Haritha conspired together and sent Silkan to 
the enemy of God, Ka`b b Ashraf, before they came to him. 
He talked to him some time and they recited poetry one to the 
other, for Silkan was fond of poetry. Then he said, "O Ibn Ashraf, I 
have come to you about a matter which I want to tell you of and 
wish you to keep secret." 
"Very well", he replied. 
He went on, "The coming of this man is a great trial to us. It has 
provoked the hostility of the Arabs, and they are all in league against 
us. The roads have become impassable so that our families are in 
want and privation, and we and our families are in great distress." 
Ka`b answered, "By God, I kept telling you, O Ibn Salama, that the 
things I warned you of would happen." 
Silkan said to him, "I want you to sell us food and we will give you 
a pledge of security and you deal generously in the matter." 
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He replied, "Will you give me your sons as a pledge?" [3] 
He said, "You want to insult us. I have friends who share my opinion 
and I want to bring them to you so that you many sell to them and 
act generously, and we will give you enough weapons for a good 
pledge." 
Silkan's object was that he should not take alarm at the sight of 
weapons when they brought them. 
Ka`b answered, "Weapons are a good pledge." 
Thereupon Silkan returned to his companions, told them what has 
happened, and ordered them to take their arms. Then they went 
away and assembled with him and met the apostle. 
Thaur b. Zayd from Ikrima from Ibn Abbas told me: 
The apostle walked with them as far as Baqi ul Gharqad. 
Then he sent them off, saying, "Go in God's name; O God help them." 
So saying, he returned to his house. 
Now it was a moonlight night and they journeyed on until they 
came to his castle, and Abu Na'ila called out to him. 
He had only recently married and he jumped up in the bedsheet, 
and his wife took hold of the end of it and said, "You are at war, 
and those who are at war do not go out at this hour." 
He replied, "It is Abu Na'ila. Had he found me sleeping he would 
not have woken me." 
She answered, "By God, I can feel evil in his voice." 
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Ka’b answered, "Even if the call were for a stab a brave man must 
answer it." 
So he went down and talked to them for some time, while they 
conversed with him. Then Abu Na'ila said, "Would you like to walk 
with us to Shi`b al-`Ajuz, so that we can talk for the rest of the 
night?" 
"If you like", he answered, so they went off walking together; and 
after a time Abu Na'ila ran his hand through his hair. Then he smelt 
his hand, and said, "I have never smelt a scent finer than this." 
They walked on farther and he did the same so that Ka`b suspected 
no evil. 
Then after a space did it for the third time and cried, "Smite the 
enemy of God!" 
So they smote him, and their swords clashed over him with no 
effect. 
Muhammad bin Maslama said, 
"I remembered my dagger when I saw that our swords were useless, 
and I seized it. Meanwhile the enemy of God had made such a noise 
that every fort around us was showing a light. 
I thrust it into the lower part of his body, then I bore down upon 
it until I reached his genitals, and the enemy of God fell to the 
ground. 
Al-Harith had been hurt, being wounded either in his head or in his 
foot, one of our swords having stuck him. We went away, passing 
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by the B. Umayya b Zayd and then the B. Qurayza and then Buath 
until we went up the Harra of al-Urayd. [4] 
Our friend al-Harith had lagged behind, weakened by loss of blood, 
so we waited for him for some time until he came up, following our 
tracks. 
We carried him and brought him to the apostle at the end of the 
night. 
We saluted him as he stood praying, and he came out to us and we 
told him that we had killed God's enemy. He spat upon our comrade's 
wounds, and both he ad we returned to our families. 
Our attack upon God's enemy cast terror among the Jews, and there 
was no Jew in Medina who did not fear for his life.”’ [5][6]7][8] 
Al-Tabari added: 
‘Al-Waqidi asserts that they brought Ibn al-Ashraf’s head to the 
Messenger of God.’ [9] 
Muhammad Ibn Sa'd added: 
‘Then they cut his head and took it with them. ... They cast his head 
before him [Muhammad]. He (the prophet) praised Allah on his being 
slain.--.’[10] 
>>> কী নৃেংস প্রাণব্ন্ত ব্ণমনা! 
অদ্বত বৃ্দ্ধ ইহুদ্বে কদ্বব্ আবু্ আফাক ও আসো দ্বব্নমত োরওয়ামনর েতই কাব্ দ্বব্ন আল-
আেরামফর অপরাধ্ এই গয, দ্বতদ্বন েুহাম্মমের সন্ত্রাসী অপকমেমর দ্বব্রুমদ্ধ দ্বনন্দা ও 
গেৌদ্বখক প্রদ্বতব্াে কমরদ্বেমলন। 
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তাাঁর অপরাধ্ এই গয, েুহাম্মমের ও তার অনুসারীরা অোনুদ্বষক নৃেংসতায় গয সকল 
েক্কাব্াসী কুরাইেমক খুন কমরদ্বেমলন এব্ং খুন করার পর তাাঁমের লােগুমলামক িরে 
অব্োননায় ব্েমরর 
গনাংরা  মতম দ্বনমক্ষপ কমরদ্বেমলন (পব্ম ৩২-৩৩), দ্বতদ্বন গসই সংকু্ষব্ধ স্বজনহারা কুরাইে 
পদ্বরব্ামরর সেসযমের সেমব্েনা প্রকামের জনয েক্কা গথমক েদ্বেনায়  েন কমরদ্বেমলন।  
দ্বতদ্বন েুহাম্মে দ্বকংব্া তাাঁর অনুসারীমক কখমনাই গকামনা োরীদ্বরক আ াত কমরনদ্বন। 
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ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৬৪-৩৬৮ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 

 

P
ag

e3
7

0
 

[4] ‘হাররা হমলা একিা গজলা গযখামন আমে কামলা আমেয়দ্ব দ্বরতুলয পাথর এব্ং আল-
উরাদ্বয়ে হমলা েদ্বেনার উপতযকাগুমলার একদ্বি’। 
[5] অনুরূপ ব্ণমনা: দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন 
সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, 
সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), েলুউে ২, পািম - ১, পৃষ্ঠা 
৩৫-৩৯ 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
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৪৯: “ইহুদ্বেমের হতযা কর- যামক পামরা তামকই!” 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে- ব্াইে 

 
 
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এর হুকুমে কাব্ দ্বব্ন আল-আেরাফ 
নােক এক ইহুদ্বে কদ্বব্মক েুহাম্মে অনুসারীরা প্রতারণার আশ্রময় রামতর অন্ধকামর 
অোনুদ্বষক নৃেংসতায় কীোমব্ হতযা কমরদ্বেমলন, তার দ্বব্েে আমলািনা আম র পমব্ম 
করা হময়মে। 
আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই ব্ণমনায় আেরা জানমত পাদ্বর গয, েুহাম্মমের 
গপ্রদ্বরত  াতকরা কাব্ দ্বব্ন আেরাফমক খুন করার পর তাাঁর কল্লাদ্বি গকমি গফমল। 
তারপর তারা গসই কািা েুণু্ডদ্বি দ্বনময় তামের দ্বপ্রয় নব্ী েুহাম্মমের কামে যখন গফরত 
আমস, তখন েুহাম্মে সকামলর (ফজর) নাোমজর জনয েণ্ডায়োন। 
 াতকরা েুহাম্মে গক অদ্বেব্ােন জানান; তারপর, তারা কাব্ দ্বব্ন আেরামফর রিাি 
দ্বেন্ন েস্তকদ্বি নব্ীর সােমন দ্বনমক্ষপ কমরন এব্ং তামের সফলতার দ্বব্ব্রণ গপে কমরন। 
তাাঁর অনুসারীমের এই সফলতায় েুে ও আনদ্বন্দত েলপদ্বত েুহাম্মে েহান আল্লাহর 
শুকদ্বরয়া আোয় কমরন! 
আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনায় আেরা আরও জানমত পাদ্বর গয, এই 
ব্ীেৎস নৃেংস  িনার পর েদ্বেনার ইহুদ্বেমের েমধ্য আতংমকর সৃদ্বষ্ট হয় এব্ং েদ্বেনায় 
এেন গকামনা ইহুদ্বে দ্বেমলন না, দ্বযদ্বন তাাঁর জীব্মনর েময় েীত হনদ্বন! 
অতঃপর েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের উমেমে উেুি গ াষণা গেন, "হতযা কমরা 
ইহুদ্বেমের,  যামক পামরা তামকই।" েুহাম্মমের আমেমে তাাঁর অনুসারীরা েদ্বেনার 
ইহুদ্বেমের ওপর দ্বনদ্বব্মিামর আক্রেণ িালায়। 
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েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনায়  িনাদ্বি দ্বেল দ্বনম্নরূপ 
েুমহইদ্বয়সা ও হুময়ইদ্বয়সার উপাখযান: 
[ইব্মন হুোময়ে <সালাোহ হইমত <] ইব্মন ইোক হইমত ব্দ্বণমত: 
‘এই  ল্পদ্বি আোমক [ইব্মন ইোক] ব্মলমে ব্ানু হাদ্বরথার এক েমক্কল <েুমহইদ্বয়সার 
কনযার কাে গথমক < স্বয়ং েুমহইদ্বয়সার কাে গথমক। 
আল্লাহর নব্ী ব্মলন, "হতযা কমরা ইহুদ্বেমের, যামক পামরা তামকই।"  
ফমল েুমহইদ্বয়সা দ্বব্ন োসুে োাঁদ্বপময় পমড় খুন কমর ইব্মন সুমনইনা (অথব্া সুমব্য়না) 
নােক এক ইহুদ্বে ব্যব্সায়ীমক। গস সাোদ্বজক ও ব্যব্সাদ্বয়ক সূমত্র তামের সামথ সমৃ্পি 
দ্বেল। [1] 
তার ব্ড় োই হুময়ইদ্বয়সা তখনও েুসলোন হয়দ্বন। যখন েুমহইদ্বয়সা তামক খুন কমর, 
হুময়ইদ্বয়সা তামক োরধ্র শুরু কমর ও ব্মল, 
"তুই গখাোর েত্রু, যার সম্পমে গতার গপমির িদ্বব্ম জমে, তামকই দ্বকনা তুই খুন 
করদ্বল?" 
জব্ামব্ েুমহইদ্বয়সা ব্মল, 
"গয আোমক ব্মলমে তামক খুন করমত, গস যদ্বে আোমক ব্লমতা গতাোমক খুন 
করমত, তমব্ আদ্বে গতাোর কল্লাও গকমি গফলতাে।" গস [েুমহইদ্বয়সা] ব্মল গয, এই 
পদ্বরদ্বস্থদ্বতমতই হুময়ইদ্বয়সার ইসলাে গ্রহমণর প্রদ্বক্রয়া শুরু হয়। 
অনযজন জব্ামব্ ব্মল, 
"হায় গখাো, যদ্বে েুহাম্মে গতামক হুকুে দ্বেমতা আোমক খুন করার তাহমল তুই দ্বক 
আোমক ও খুন করদ্বত?" 
গস ব্মল, "হযাাঁ, আল্লাহর কসে, গস যদ্বে আোমক গতাোর কল্লা কািার হুকুে দ্বেমতা, 
তাহমল আদ্বে তাইই করতাে।" 
গস [হুময়ইদ্বয়সা] অব্াক হময় ব্মল, 
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"হায় গখাো, গয ধ্েম গতার এেন পদ্বরব্তমন আনমত পামর তা দ্বব্স্ময়কর (marvelous)!" 
এব্ং গস েুসলোদ্বনত্ব ব্রণ কমর।’ [2][3] 
 

ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

The Narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD) 
The affair of Muhayyisa and Huwayyisa: 
‘According to Ibn Humayd <Salamah <Muhammad b Ishaq: 
I was told this story by a client of Banu Harithah <from the daughter 
of Muhayyisa <from Muhayyisa himself. 
The apostle said, “Kill any Jew that falls into your power.” 
Thereupon Muhayyisa b Mas’ud leapt upon Ibn Sunayna (or 
Subayna), a Jewish merchant with whom they had social and business 
relations, and killed him. [1] 
Huwayyisa was not a Muslim at the time though he was the elder 
brother. When Muhayyisa killed him Huwayyisa began to beat him, 
saying, 
“You enemy of God, did you kill him when much of the fat on your 
belly comes from his wealth?” 
Muhayyisa answered, 
“Had the one who ordered me to kill him ordered me to kill you I 
would have cut your head off.” He [Muhayyisa] said that this was 
the beginning of Huwayyisa’s acceptance of Islam. 
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The other replied, “By God, if Muhammad had ordered you to kill 
me would you have killed me?” 
He said, “Yes, by God, had he ordered me to cut off your head, I 
would have done so.” 
He exclaimed, “By God, a religion which can bring you to this is 
marvellous!” and he became a Muslim.’ [2][3] 
 

>>> েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই ব্ণমনায় গয দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা েুমহইদ্বয়সা 
ও হুময়ইদ্বয়সা নামের এই েুই োই ও তামের পদ্বরব্ামরর েরণ-গপাষণ িলমতা ইব্মন 
সুমনইনা নােক এই ইহুদ্বে ব্যব্সায়ীর সম্পমের ওপর েরসা কমর। সম্ভব্ত, তারা এই 
ইহুদ্বের গোকামন কাজ কমর জীদ্বব্কা দ্বনব্মাহ করমতা। 
কাব্ দ্বব্ন আেরাফমক নৃেংসোমব্ খুন করার পর যখন ইহুদ্বেরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের দ্বব্রুমদ্ধ গকামনা রকে প্রদ্বতরক্ষা ব্যব্স্থা না দ্বনময় দ্বেমলন েীত সন্ত্রস্ত, 
তখন েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের উমেমে উেুি গ াষণা দ্বেময়দ্বেমলন গয, তারা তামের 
না ামলর েমধ্য গয ইহুদ্বেমকই পামব্, তামকই গযন হতযা কমর। 
েুহাম্মমের এই আমেমে উিুদ্ধ হময় হুময়ইদ্বয়সা নামের এই েুহাম্মে অনুসারী তার 
দ্বনজ পদ্বরব্ামরর েরন-গপাষণকারী এক দ্বনরপরাধ্ ইহুদ্বে ব্যব্সায়ীমক নৃেংসোমব্ খুন 
কমর। 
ফমল এই খুদ্বনর অেুসদ্বলে ব্ড় োই প্রিণ্ড েেমাহত হময় তার এই েুসদ্বলে গোি োইমক 
োরধ্র শুরু করমল খুদ্বন  ব্মেমর এই ব্মল গ াষণা গেয় গয, এই দ্বনরপরাধ্ ইহুদ্বে 
োদ্বলকমক খুন করা গতা গকামনা দ্বব্ষয়ই নয়! নব্ী যদ্বে তার এই ব্ড় োইময়র কল্লা 
কািারও হুকুে দ্বেমতা, তাহমল গস দ্বনদ্বিমধ্ায় তার ব্ড় োইময়র েুণু্ডও গকমি গফলমতা। 
তারপমরই েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্দ্বণমত এই  িনাদ্বির আসল িেকদ্বি আেরা গেখমত 
পাই! আর তা হমলা, 
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েুসলোন হওয়ার পর গোি োইময়র এই অেূতপূব্ম পদ্বরব্তমমনর পদ্বরিয় গপময় েুে ব্ড় 
োই গ াষণা দ্বেমলন, "আহা! কী সুন্দর ধ্েম! গয ধ্মেমর অনুসারী হময় গতাোর িদ্বরমত্রর 
এত সুন্দর পদ্বরব্তমন হময়মে, তা কতই না দ্বব্স্ময়কর!” এই দ্বব্স্ময়কর ধ্মেমর পদ্বরিয় 
হামত নামত গপময় েুে ব্ড় োই েুসলোদ্বনত্ব ব্রণ কমরন--! 
ক্ষদ্বণক আম ই গয-অেুসদ্বলে োইদ্বি দ্বেমলন নযায় ও োনব্তার প্রতীক এক োনব্ সন্তান, 
েৃতুয-হুেদ্বকর ব্েব্তমী হময় দ্বতদ্বন োনুষ গথমক েুসলোন হমত ব্াধ্য হময়দ্বেমলন। 
দ্বনঃসমন্দমহ ব্ড় োইময়র েুসলোদ্বনত্ব ব্রমণর গপেমনর কারণদ্বি দ্বেল "েৃতুয-হুেদ্বক।"  
পাঠকমের একদ্বি দ্বব্ষয় খুব্ েমনামযাম র সমে গখয়াল করার অনুমরাধ্ করদ্বে। ব্ের 
যুমদ্ধর পর েদ্বেনায় এই গয এমকর পর এক সন্ত্রাসী হতযাকাণ্ড েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা  দ্বিময় িমলমেন, তা গকামনা যুদ্ধকালীন পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত সম্পন্ন হয়দ্বন। েদ্বেনায় 
তখন গকামনা যুদ্ধ দ্বেল না। 
এই োনুষগুমলার অপরাধ্ এই গয, তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আক্রেণাত্মক 
নৃেংস কেমকামণ্ডর গেৌদ্বখক প্রদ্বতব্াে কমরদ্বেমলন! তাাঁমের অপরাধ্ এই গয, ব্ের যুমদ্ধ 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমেরই একান্ত দ্বনকিাত্মীয় ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের হতযা করার 
পর অোনুদ্বষক নৃেংসতায় এমক এমক ব্েমরর এক গনাংরা শুকমনা  মতম দ্বনমক্ষপ 
কমরদ্বেমলন, এই গলাকগুমলা গসই দ্বনহত হতো য োনুষমের পদ্বরব্ামরর প্রদ্বত সেমব্েনা 
প্রকাে কমরদ্বেমলন! 
তাাঁমের অপরাধ্ এই গয, তাাঁরা দ্বেমলন আদ্বে েদ্বেনাব্াসী; তাাঁমেরই এলাকায় পাদ্বলময় 
এমস েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ নামের এক েক্কাব্াসী কুরাইে যখন তাাঁরই দ্বনজ 
এলাকাব্াসী োনুষমের ব্াদ্বণজয-গফরত কামফলার ওপর রামতর অন্ধকামর এমকর পর 
এক হােলা কমর তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন, হতযা ও সন্ত্রাসী কেমকাণ্ড  দ্বিময় িমলমেন, তখন 
তাাঁরা তাাঁমের গলখনীর োধ্যমে আদ্বে েদ্বেনাব্াসীমের সাব্ধ্ান ও উজ্জীদ্বব্ত করার গিষ্টা 
করদ্বেমলন, গযন তারা েুহাম্মমের প্রমরািনায় দ্বব্ভ্রান্ত হময় অননদ্বতক কেমকামণ্ড অংে না 
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গনয়। তাাঁরা েুহাম্মে দ্বকংব্া তাাঁর অনুসারীমের ওপর কখমনাই গকামনা োরীদ্বরক আ াত 
কমরনদ্বন। 
ব্লা হয়, "অসীর গিময় েসী অমনক েদ্বিোলী।" এই আপ্তব্াকযদ্বি আর গযখামনই সতয 
গহাক না গকন, ইসলাে প্রিার ও প্রদ্বতষ্ঠার গপেমন অসী, দ্বনষু্ঠরতা, নৃেংসতা, সন্ত্রাস, 
প্রতারণা ও দ্বেথযািার-এর েূদ্বেকা গয কত দ্বব্োল, তা 'ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে' 
এর  ত একুেদ্বি পমব্ম করা হময়মে। পরব্তমী পব্মগুমলামত ও তা ধ্ারাব্াদ্বহক োমব্ 
আমলািনা করা হমব্।  
 

তথযসূত্র ও পােিীকা 
 

[1] ‘তার পুরা নাে দ্বেল েুমহইদ্বয়সা দ্বব্ন োসুে দ্বব্ন কাব্ দ্বব্ন আদ্বের দ্বব্ন আ'দ্বে দ্বব্ন 
োযোহ দ্বব্ন হাদ্বরথা দ্বব্ন আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন আল-খাজরায দ্বব্ন আের দ্বব্ন োদ্বলক আল-
আউস’। 
[2]  “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ দ্বিষ্টাব্দ), সম্পােনা: 
ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৬৯ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
 
[3] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ দ্বিষ্টাব্দ), 
েলুউে ৬, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, 
দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৮, ISBN 0-88706-706-9 [ISBN 0-88706-
707-7 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৭৩-১৩৭৪ 
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৫০: আবু্ রাদ্বফমক খুন- প্রতারণার আশ্রময়!  
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– গতইে 

 
 

ব্ের যুমদ্ধ অপ্রতযাদ্বেত সাফমলযর পর স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) 
এর আমেে ও অনুমোেনক্রমে তাাঁর অনুসারীরা পদ্বরকদ্বল্পতোমব্ রামতর 
অন্ধকামর অোনুদ্বষক নৃেংসতায় কীোমব্ অদ্বত বৃ্দ্ধ ইহুদ্বে কদ্বব্ আবু্ আফাকমক 
নৃেংসোমব্ খুন; গকামলর দ্বেশুমক স্তনযপান অব্স্থায় কদ্বব্ আসো দ্বব্নমত োরওয়ান নামের 
পাাঁি সন্তামনর এক জননীমক নৃেংসোমব্ খুন; প্রতারণার আশ্রময় কাব্ দ্বব্ন আল-
আেরাফমক নৃেংসোমব্ খুন; তারপর েদ্বেনার ইহুেী গ ামত্রর ওপর েুহাম্মমের উেুি 
আক্রেমণর আহ্বান এব্ং েুহাম্মমের গসই উেুি আমেমে উিুদ্ধ হময় েুমহইদ্বয়সা নােক 
এক েুহাম্মে অনুসারী কী োমব্ ইব্মন সুমনইনা নােক এক সমূ্পণম দ্বনরপরাধ্ ইহুদ্বে 
ব্যব্সায়ীমক হতযা কমরদ্বেমলন, তার আমলািনা  ত িারদ্বি পমব্ম করা হময়মে। 
প্রতারণার আশ্রময় কাব্ দ্বব্ন আল-আেরাফমক খুমনর েতই েুহাম্মে অনুসারীরা আবু্ 
রাদ্বফ নােক এক ইহুদ্বেমক রামতর অন্ধকামর নৃেংসোমব্ খুন কমরন। এই খুমনর  িনাদ্বি 
দ্বঠক কখন সং দ্বিত হময়দ্বেল, গস দ্বব্ষময় আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের েমধ্য েতপাথমকয 
আমে। আল-তাব্ারীর ব্ণমনা েমত এই  িনাদ্বি সং দ্বিত হময়দ্বেল কাব্ দ্বব্ন আল-
আেরামফর খুমনর  িনার অল্প দ্বকেুদ্বেন পমরই (নমেম্বর-দ্বডমসম্বর, ৬২৪ সাল); েুহাম্েে 
দ্বব্ন উের আল-ওয়াদ্বকদ্বে েমত দ্বহজরমতর িতুথম ব্মষম (গে-জুন, ৬২৬ সাল) এব্ং 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা েমত খন্দক যুদ্ধ ও ব্ানু কুরাইজার  ণহতযাযজ্ঞ 
(গফব্রুয়াদ্বর-োিম, ৬২৭ সাল) সং দ্বিত হওয়ার পর। 
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 িনাদ্বি কখন সং দ্বিত হময়দ্বেল এ ব্যাপামর েতমেে থাকমলও েুহাম্মে ইব্মন ইোক 
(৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ সাল), আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৭-৮২৩ সাল), 
ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ সাল) প্রেুখ ইসলাে-দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ আদ্বে উৎমসর দ্বেকপাল 
েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকরা েুহাম্মমের আমেে ও অনুমোেনক্রমে তাাঁর অনুসারীরা আবু্-রাদ্বফ 
নােক এই ইহুদ্বেমক প্রতারণার আশ্রময় অোনুদ্বষক নৃেংসতায় রামতর অন্ধকামর কীোমব্ 
খুন কমরদ্বেমলন, তার উপাখযান অতযন্ত প্রােল োষায় তাাঁমের দ্বনজ দ্বনজ গ্রমন্থ দ্বব্দ্বেন্নোমব্ 
ব্ণমনা কমরমেন। তাাঁমের ব্ণমনায়  িনাদ্বি দ্বেল দ্বনম্নরূপ: 
সাললাে ইব্মন আবু্ল হুকাময়ক (আবু্ রাদ্বফ) গক নৃেংসোমব্ খুন 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণমনা: 
‘খন্দমকর যুদ্ধ ও ব্ানু কুরাইজার দ্বব্ষয়দ্বি সোপ্ত হওয়ার পর যারা দ্বব্দ্বেন্ন গ াত্রমক 
আল্লাহর নব্ীর দ্বব্রুমদ্ধ জমড়া কমরদ্বেল, তামের দ্বব্ষময় আমলািনা কামল সাললাে 
ইব্মন আবু্ল হুকাময়মকর দ্বব্ষয়দ্বি উমঠ আমস; গলামক তামক দ্বিনমতা আবু্ রাদ্বফ 
নামে। গযমহতু আউস গ ামত্রর গলামকরা ওহুে যুমদ্ধর আম  আল্লাহর নব্ীর সামথ 
েত্রুতা ও গলাকজনমের তাাঁর দ্বব্রুমদ্ধ উমিদ্বজত করার কারমণ কাব্ দ্বব্ন আেরাফমক 
খুন কমরদ্বেল, খাযরায গ ামত্রর গলামকরা খাইব্ামর অব্স্থানরত সাললােমক খুন করার 
অনুেদ্বত গিময় আল্লাহর নব্ীর কামে আমব্েন কমর এব্ং দ্বতদ্বন তা অনুমোেন কমরন। 
েুহাম্মে দ্বব্ন েুসদ্বলে দ্বব্ন দ্বেহাব্ আল জুহরী < আব্েুল্লাহ দ্বব্ন কাব্ দ্বব্ন োদ্বলমকর 
কাে গথমক প্রাপ্ত তথয সামপমক্ষ আোমক [ইব্মন ইোক] জাদ্বনময়মেন: 
গয সেস্ত সম্ভার আল্লাহ তার নব্ীমক প্রোন কমরদ্বেমলন, তার একদ্বি হমলা এই গয, এই 
েুই গ াত্র, আউস ও খাযরায, এমক অপমরর সামথ েো গ াড়ার েত প্রদ্বতমযাদ্ব তা 
করমতা: 
যদ্বে আউস গ ামত্রর গলামকরা নব্ীর সুদ্বব্ধ্ামথম গকামনা দ্বকেু করমতা, তমব্ খাযরায 
গ ামত্রর গলামকরা ব্লমতা, "আল্লাহর নব্ীর েৃদ্বষ্টমত ও ইসলামের গসব্ায় তারা আোমের 
গিময় উচ্চতর েযমাো কখনও গপমত পামর না" এব্ং তারা ওমের েতই দ্বকেু একিা না 
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কমর স্বদ্বস্ত গপত না। যদ্বে খাযরায গ ামত্রর গলামকরা গসরূপ দ্বকেু কমর, তমব্ আউস 
গ ামত্রর গলামকরা ও অনুরূপ োষা ব্যব্হার করমতা। 
কাব্ দ্বব্ন আেরামফর েত্রুতার কারমণ যখন আউস গ ামত্রর গলামকরা তামক খুন 
কমরদ্বেল, তখন খাযরায গ ামত্রর গলামকরা এেন োষা ব্যব্হার কমরদ্বেল এব্ং 
দ্বনমজমেরমক দ্বজমজ্ঞস কমরদ্বেল, এেন গকামনা ব্যদ্বি দ্বক আমে গয কামব্র েতই আল্লাহর 
নব্ীর প্রদ্বত েত্রুোব্াপন্ন? তখন তামের খাইব্ামর অব্স্থানরত সাললামের কথা েমন 
পমড় এব্ং তারা আল্লাহর নব্ীর কামে সাললােমক খুন করার অনুেদ্বত প্রাথমনা কমর 
এব্ং দ্বতদ্বন তা অনুমোেন কমরন। 
খাযরায গ াত্রেুি ব্ানু সাদ্বলোর পাাঁি জন গলাক তাাঁর কামে যায়: আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতক; 
োসুে দ্বব্ন দ্বসনান; আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উনাময়স; আবু্ কাতাো আল-হাদ্বরথ দ্বব্ন দ্বরদ্বব্; এব্ং 
খুজায়ই দ্বব্ন আসওয়াে, গয দ্বেল আসলামের দ্বেত্র। 
তারা িমল যাব্ার পর আল্লাহর নব্ী আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতকমক তামের গনতা রূমপ 
দ্বনধ্মারণ কমরন এব্ং তামেরমক েদ্বহলা ও দ্বেশু হতযা করমত দ্বনমষধ্ কমরন। 
তারা খাইব্ামর গপৌঁোর পর রাদ্বত্রকামল সাললাোর ব্াড়ীমত যায়, তার ব্াসস্থামনর সেস্ত 
েরজা ব্ন্ধ কমর। গস দ্বেল ওপমরর তলায়, গযখান গথমক একিা েই েুলদ্বেল। তারা তা 
ব্ময় ওপমর উমঠ েরজা পযমন্ত যায় এব্ং  মরর গেতমর প্রমব্মের অনুেদ্বত প্রাথমনা কমর। 
তার স্ত্রী ব্াদ্বহমর আমস ও দ্বজমজ্ঞস কমর, তারা কারা। তারা তামক ব্মল গয, তারা গজা ান 
কামজর গখাাঁমজ আসা আরব্। গস তামেরমক ব্মল গয, তামের প্রময়াজমনর োনুষদ্বি 
গসখামন আমে এব্ং তারা গেতমর আসমত পামর। 
(তারা জাদ্বনময়মে), “আেরা গেতমর গঢাকার পর তার সােমনই েরজার দ্বখল লাদ্ব ময় 
দ্বেই, যামত তার ও আোমের োেখামন অনয গকউ আসমত না পামর। তার স্ত্রী তীক্ষ্ণ 
দ্বিৎকার গেয় এব্ং তামক [সাললাে] আোমের খব্র দ্বেময় সতকম কমর, তাই আেরা 
তমলায়ার দ্বনময় গেৌমড় তার দ্বব্োনার কামে যাই, কারণ গস দ্বেল দ্বব্োনায়। অন্ধকামর 
গয একোত্র দ্বজদ্বনসদ্বি আোমের পথ গেখায়, তা হমলা দ্বেেদ্বর কম্বমলর েত তার শুভ্রতা। 
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যখন তার স্ত্রী তীক্ষ্ণ দ্বিৎকার দ্বেময় ওমঠ, আোমের এক সেসয তামক আ াত করার 
জনয তরব্াদ্বর উাঁদ্বিময় ধ্মর; তারপর আল্লাহর নব্ীর গেয়া েদ্বহলা ও দ্বেশুমক হতযা করার 
দ্বনমষধ্াজ্ঞা েমন পড়ায় গস তার হাত দ্বনিু কমর; তা না হমল গসই রামত্রই তার েব্লীলা 
সাে হমতা। 
যখন আেরা আোমের তমলায়ার দ্বেময় তামক গকাপাদ্বচ্ছলাে, আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উনাময়স 
তার তমলায়ার তার গপমির েমধ্য ঢুদ্বকময় িাপ দ্বেমত থামক যতক্ষণ না তা তামক এমফাাঁড়-
ওমফাাঁড় কমর, গযেনদ্বি গস ব্মলদ্বেল কাতদ্বন কাতদ্বন - অথমাৎ এিাই যমথষ্ট। 
আেরা ব্াইমর দ্বফমর আদ্বস। আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতক গিামখ কে গেখত, গস েই গথমক 
পমড় যায় এব্ং তার ব্াহু (অথব্া পা) োরাত্মকোমব্ েিমক যায়, তাই আেরা তামক 
ব্হন কমর দ্বনময় আদ্বস, যতক্ষণ না আেরা তামের এক পাদ্বনর নালার কাদ্বে আদ্বস এব্ং 
তার েমধ্য ঢুমক পদ্বড়। 
গলাকজন ব্াদ্বত জ্বাদ্বলময় সব্ দ্বেক দ্বেময় আোমের খুাঁজমত শুরু কমর এব্ং আোমেরমক 
পাওয়ার আো গেমড় গেয়ার পর তারা তামের েদ্বনমব্র কামে দ্বফমর যায় এব্ং তার 
িাদ্বরপাে দ্ব মর োাঁড়ায়, তখন গস েৃতুযপথযাত্রী।  
আল্লাহর েত্রু গয সদ্বতযই োরা দ্ব ময়মে, তা কীোমব্ দ্বনদ্বশ্চত হওয়া যায়, এ ব্যাপামর 
আেরা দ্বনমজমের েমধ্য ব্লাব্দ্বল কদ্বর। আোমের েমধ্য একজন গসখামন দ্ব ময় গেমখ 
আসার জনয গস্বচ্ছামসব্ক হমত রাজী হয়। তাই গস দ্বফমর যায় এব্ং গলাকজনমের েমধ্য 
দ্বেমে যায়।” 
গস জাদ্বনময়মে, 
‘আদ্বে গেখলাে গয তার স্ত্রী এব্ং সামথ দ্বকেু ইহুদ্বে তার িাদ্বরপাে দ্ব মর আমে। তার 
হামত দ্বেল একিা ব্াদ্বত যার আমলা তার েুমখর ওপর পমড়দ্বেল এব্ং গস তামের গক 
ব্লদ্বেল, “আল্লাহর কসে, আদ্বে অব্েযই আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতমকর কন্ঠস্বর শুমনদ্বে। 
তারপর আদ্বে দ্বস্থর কদ্বর গয, আদ্বে দ্বনশ্চয়ই েুল করদ্বে এব্ং দ্বিন্তা কদ্বর, ‘ইব্মন আদ্বতক 
এ জায় ায় কীোমব্ আসমত পামর?’” তারপর গস তার দ্বেমক  ুমর োাঁড়ায়, তার েুমখর 
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দ্বেমক িায়, এব্ং ব্মল, 'হায় গখাো, গস োরা গ মে!' আদ্বে তার এই ব্ামকযর গিময় েধু্র 
ব্াকয জীব্মন আর কখমনা শুদ্বন নাই।’ 
তারপর গস আোমের কামে দ্বফমর আমস ও আোমের এই খব্রদ্বি জানায়। আেরা 
আোমের সেীমক উদ্বঠময় দ্বনই এব্ং তামক দ্বনময় আল্লাহর নব্ীর কামে আদ্বস ও তাাঁমক 
ব্দ্বল গয আেরা আল্লাহর েত্রুমক খুন কমরদ্বে। 
গক তামক খুন কমরমে, এ দ্বনময় তাাঁর সােমন আেরা দ্বনমজমের েমধ্য তকমাতদ্বকম শুরু 
কদ্বর, আেরা প্রমতযমকই োদ্বব্ কমর গয, কাজদ্বি আোর। 
আল্লাহর নব্ী আোমের তমলায়ার তাাঁমক গেখামনার জনয হুকুে কমরন এব্ং গসগুমলা 
গেখার পর দ্বতদ্বন ব্মলন, "আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উনাময়মসর তমলায়ামরই গস খুন হময়মে; আদ্বে 
তামত খাব্ামরর দ্বকেু আলােত গেমখদ্বে। (আল-তাব্ারী, পৃ:-১৩৮১: আদ্বে তামত হামড়র 
দ্বিহ্ন গেখমত গপময়দ্বে)।"' [1][2] 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: 
সদ্বহ বু্খারী: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ৩৭১  
'আল-ব্ারা দ্বব্ন আদ্বজব্ হইমত ব্দ্বণমত:  
আল্লাহর নব্ী আনসারমের েধ্য গথমক দ্বকেু গলাক ইহুদ্বে আবু্ রাদ্বফমক (হতযার) জনয 
পাঠান এব্ং আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতকমক তাাঁমের েলমনতা রূমপ দ্বনব্মািন কমরন।  
আবু্ রাদ্বফ আল্লাহর নব্ীমক কষ্ট দ্বেত এব্ং তাাঁর েত্রুমের তাাঁর দ্বব্রুমদ্ধ সাহাযয করমতা। 
দ্বহজাজ েূদ্বেমত অব্দ্বস্থত এক েুম ম গস ব্সব্াস করমতা। 
সূযমামস্তর পর যখন ঐ গলাকগুমলা (গসই েুম মর) দ্বনকিব্তমী হয় এব্ং অনযানয গলামকরা 
তামের  ব্াদ্বে পশু দ্বনময় ব্াড়ী দ্বফরদ্বেল। আব্েুল্লাহ (দ্বব্ন আদ্বতক) তাাঁর সহকারীমের 
উমেমে ব্মলন, "গতােরা গযখামন আমো, গসখামনই ব্মস থামকা। আদ্বে যাদ্বচ্ছ এব্ং আদ্বে 
োরওয়ামনর সামথ িাতুরী করার গিষ্টা করমব্া যামত আদ্বে (েুম মর েমধ্য) ঢুকমত পাদ্বর।" 
তারপর আব্েুল্লাহ েুম মর দ্বেমক অগ্রসর হন এব্ং যখন দ্বতদ্বন গ মির দ্বনকিব্তমী হন, 
তখন দ্বতদ্বন তার কাপড় দ্বেময় েরীর গঢমক এেন োন কমরন গয দ্বতদ্বন প্রকৃদ্বতর ডামক 
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সাড়া দ্বেমচ্ছন। গসখামনর অদ্বধ্ব্াসীরা গেতমর প্রমব্ে কমর এব্ং োরওয়ান (আব্েুল্লাহর 
ধ্ারণা, গলাকদ্বি দ্বেল ঐ েুম মর িাকরমের একজন) তামক সমম্বাধ্ন কমর ব্মল, "এই গয 
আল্লাহর োস! যদ্বে িান গেতমর প্রমব্ে কমরন, কারণ আদ্বে েরজা ব্ন্ধ করমত িাদ্বচ্ছ।” 
আব্েুল্লাহ তার দ্বব্ব্রমণ গযা  কমরন, "তাই আদ্বে গেতমর (েুম মর) প্রমব্ে কদ্বর এব্ং 
দ্বনমজমক লুদ্বকময় রাদ্বখ। যখন অদ্বধ্ব্াসীরা গেতমর গঢাকা গেষ কমর, োরওয়ান েরজা 
ব্ন্ধ কমর এব্ং িাদ্বব্দ্বি একিা দ্বনদ্বেমষ্ট কামঠর গখাাঁিায় েুদ্বলময় রামখ। আদ্বে উমঠ োাঁড়াই 
ও িাদ্বব্দ্বি দ্বনময় দ্বনই এব্ং েরজা খুমল গফদ্বল।  
দ্বকেু গলাক আবু্ রাদ্বফর সামথ তার কমক্ষ অমনক রাদ্বত্র পযমন্ত েমনাজ্ঞ গখাে  মল্প েেগুল 
দ্বেল। যখন তার আপযাদ্বয়ত রামতর অদ্বতদ্বথরা প্রস্থান কমর, আদ্বে তার দ্বনকি আমরাহণ 
কদ্বর এব্ং যখনই একিা েরজা খুদ্বল, তখনই তা গেতর গথমক ব্ন্ধ কদ্বর। আদ্বে দ্বনমজমক 
দ্বনমজই ব্দ্বল, 'যদ্বে গলাকগুমলা আোর উপদ্বস্থদ্বত গিরও পায়, তামক খুন করার আম  
তারা আোমক ধ্রমত সক্ষে হমব্ না।'  
তারপর আদ্বে তার কামে গপৌঁমোই এব্ং গেদ্বখ গয, গস তার পদ্বরব্ামরর সামথ এক 
অন্ধকার ব্াদ্বড়মত  ুোমচ্ছ। গসই ব্াদ্বড়মত আদ্বে তার অব্স্থান ঠাহর করমত পাদ্বর নাই। 
তাই আদ্বে দ্বিৎকার কদ্বর, "এই আবু্ রাদ্বফ!'  
আবু্ রাদ্বফ ব্মল, "গক ওিা?" 
আদ্বে তার  লার আওয়াজ অনুসরণ কমর তার কামে আদ্বস এব্ং তমলায়ার দ্বেময় তামক 
আ াত কদ্বর, দ্বকন্তু জদ্বিলতার কারমণ আদ্বে তামক খুন করমত ব্যথম হই। 
গস উচ্চস্বমর দ্বিৎকার কমর, আদ্বে ব্াদ্বড়র ব্াইমর আদ্বস ও দ্বকেু সেয় অমপক্ষা কদ্বর।  
তারপর আদ্বে পুনরায় তার কামে যাই এব্ং ব্দ্বল, "এই আবু্ রাদ্বফ, এিা কার  লার 
আওয়াজ?" 
গস ব্মল, "আোর ব্াদ্বড়মত গলাক ঢুমকমে এব্ং আোমক তার তমলায়ার দ্বেময় আ াত 
কমরমে!" 
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আদ্বে তামক আব্ার খুব্ গজামর আ াত কদ্বর দ্বকন্তু খুন করমত ব্যথম হই। তখন আদ্বে 
তমলায়ামরর গিাখা আ ািা তার গপমির েমধ্য ঢুদ্বকময় দ্বেই (এব্ং দ্বেতমর িাপ দ্বেমত 
থাদ্বক) যতক্ষণ না তা তার দ্বপমঠ দ্ব ময় গপৌঁমে, এব্ং আদ্বে বু্েমত পাদ্বর গয, তামক আদ্বে 
খুন কমরদ্বে। 
তারপর আদ্বে একিা একিা কমর েরজা খুমল দ্বসাঁদ্বড়র কামে আদ্বস, সেতল োদ্বিমত 
গপৌঁমেদ্বে েমন কমর আদ্বে পা ব্াড়াই ও দ্বনমি পমড় যাই এব্ং িাাঁেদ্বন রামত আোর পা 
িা গেমে যায়। আদ্বে আোর পা দ্বড়র কাপড় দ্বেময় পা-িা গব্াঁমধ্ গফদ্বল এব্ং েরজার 
কামে দ্ব ময় ব্মস পদ্বড় ও দ্বনমজমক ব্দ্বল, 'আদ্বে তামক খুন কমরদ্বে দ্বক না, দ্বনদ্বশ্চত না 
হময় ব্াইমর যাব্ না।'  
তারপর যখন (খুব্ সকামল) গোর  ডামক, েু মিনা কব্দ্বলত গলামকরা গেয়ামলর কামে 
োাঁদ্বড়ময় গ াষণা গেয়, 'আদ্বে আবু্ রাদ্বফর েৃতুয সংব্াে গ াষণা করদ্বে, দ্বতদ্বন দ্বেমলন 
দ্বহজামজর এক ব্যব্সায়ী'। তখন আদ্বে আোর অনুসারীমের কামে যাই এব্ং ব্দ্বল, 'এমসা 
আেরা দ্বনমজমের রক্ষা কদ্বর, কারণ আল্লাহ আবু্ রাদ্বফমক খুন কমরমে।' 
তারপর আদ্বে (আোর সহমযা ীমের সমে দ্বনময়) আল্লাহর নব্ীর কামে আদ্বস এব্ং তাাঁমক 
সেস্ত বৃ্িান্ত খুমল ব্দ্বল। 
দ্বতদ্বন ব্মলন, 'গতাোর (োঙা) পা িা প্রসাদ্বরত কমর োও।' 
আদ্বে তা প্রসাদ্বরত কদ্বর এব্ং দ্বতদ্বন তা োদ্বলে কমরন ও তা এেন োমব্ দ্বঠক হময় যায় 
গয, আোর েমন হয়, আদ্বে কখমনাই গকামনারূপ অসুস্থ হইদ্বন।"' [3] [4] 
অনয আর এক উৎমসর গরফামরমে আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) অদ্বতদ্বরি ব্ণমনা: 
'েুসা দ্বব্ন আবু্দর রাহোন আল-েুসরুদ্বক ও আব্বাস দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজে আন-
আনব্াদ্বর  < জাফর দ্বব্ন আউন < ইব্রাদ্বহে দ্বব্ন ইসোইল < ইব্রাদ্বহে দ্বব্ন আবু্দর 
রাহোন দ্বব্ন কাব্ দ্বব্ন োদ্বলক < তাাঁর দ্বপতা < তাাঁর োতা, দ্বযদ্বন দ্বেমলন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন 
উনাময়মসর কনযা < আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উনাময়স  হইমত ব্দ্বণমত: 
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আল্লাহর নব্ী আদ্বব্ আল-হুকাময়ক [আবু্ রাদ্বফ]-গক খুন করার জনয গয-সেীেল 
পাদ্বঠময়দ্বেমলন, তারা হমলন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতক, আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উনাময়স, আবু্ 
কাতাো, তামের দ্বেত্রমের একজন এব্ং একজন আনসার। তাাঁরা রাদ্বত্রকামল খাইব্ামর 
গপৌঁোন। 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উনাময়স জাদ্বনময়মেন, 
"আেরা তামের েরজার কামে যাই, ব্াইমর গথমক েরজা ব্ন্ধ কদ্বর এব্ং িাদ্বব্দ্বি দ্বনময় 
দ্বনই, যামত তারা গেতমর তালাব্ন্ধ থামক। তারপর আেরা িাদ্বব্িা গসি খামলর েমধ্য 
দ্বনমক্ষপ কদ্বর এব্ং ওপর তালার  মর গযখামন ইব্মন আদ্বব্ হুকাময়ক েয়ন করদ্বেল, 
গসখামন যাই। আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতক ও আদ্বে গসখামন যাই আর আোমের ব্াদ্বক সেীরা 
গেয়ামলর পামে ব্মস থামক। 
যখন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতক  মরর গেতমর প্রমব্মের অনুেদ্বত িায়, তখন ইব্মন আদ্বব্ 
হুকাময়মকর স্ত্রী ব্মল, 'এদ্বি আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতমকর কণ্ঠস্বর'। 
ইব্মন আদ্বব্ হুকাময়ক ব্মল, 'গতাোমক দ্বক ো েরা গোমক গপময়মে! আব্েুল্লাহ দ্বব্ন 
আদ্বতক থামক েদ্বেনায়। কীোমব্ গস এই সেময় গতাোর কামে থাকমব্? েরজািা 
গখাল! গকামনা সম্মাদ্বনত োনুষই এই অসেময় গকামনা অদ্বতদ্বথমক তার েরজা গথমক 
দ্বব্োয় কমর না।' 
তাই তার স্ত্রী উমঠ আমস ও েরজা খুমল গেয় এব্ং আদ্বেও আব্েুল্লাহ ইব্মন আল 
হুকাময়মকর  মর ঢুদ্বক। 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতক ব্মল, 'তুদ্বে তার স্ত্রীমক সােলাও।' 
আদ্বে খাপ থগক তমলায়ার খুমল তা দ্বেময় তামক আ াত করমত উেযত হই, দ্বকন্তু গস 
সেয় আল্লাহর নব্ীর হুকুে েদ্বহলা ও দ্বেশুমের হতযা না করার দ্বনমেমমের কথা আোর 
েমন পমড় এব্ং আদ্বে দ্বব্রত হই। 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আদ্বতক দ্ব ময়দ্বেল ইব্মন আল হুকাময়মকর কামে। গস জাদ্বনময়মে, 
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'আদ্বে তার দ্বেমক নজর দ্বেই। ওপমরর অন্ধকার  মর তার িােড়ার িরে শুভ্রতা আোর 
নজমর আমস। যখন গস আোমক ও আোর তমলায়ারদ্বিমক গেখমত পায়, গস একদ্বি 
ব্াদ্বলে আাঁকমড় ধ্মর তা দ্বেময় আোমক প্রদ্বতমরাধ্ করার গিষ্টা কমর। আদ্বে তামক 
তমলায়ামরর আ াত হানার গিষ্টা কমর ব্যথম হই, তাই তার পদ্বরব্মতম আদ্বে তা দ্বেময় 
তামক দ্বব্দ্ধ কদ্বর।  
তারপর আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উনাময়স এমস আোর সমে গযা  গেয় এব্ং ব্মল, 
'আদ্বে দ্বক তামক খুন করমব্া?'  আদ্বে ব্দ্বল, 'হযাাঁ।" তারপর গস তামক সাব্াড় কমর। --
-"[ 5] 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

The Killing of Sallam Ibn Abu'l-Huqayq (Abu Rafi) 
The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): 
‘When the fight at the trench and the affair of the B. Qurayza were 
over, the matter of Sallam b. Abu'l-Huqayq known as Abu Rafi` came 
up in connexion with those who had collected the mixed tribes 
together against the apostle. Now Aus had killed Ka`b b. al-Ashraf 
before Uhud because of his enmity towards the apostle and because 
he instigated men against him, so Khazraj asked and obtained the 
apostle's permission to kill Sallam who was in Khaybar. 
Muhammad b. Muslim b. Shihab al-Zuhri from `Abdullah b. Ka`b b. 
Malik told me: One of the things which God did for His apostle was 
that these two tribes of the Ansar, Aus and Khazraj, competed the 
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one with the other like two stallions: if Aus did anything to the 
apostle's advantage Khazraj would say, "They shall not have this 
superiority over us in the apostle's eyes and in Islam" and they 
would not rest until they could do something similar. If Khazraj did 
anything Aus would say the same. 
When Aus had killed Ka'b for his enmity towards the apostle, Khazraj 
used these words and asked themselves what man was as hostile to 
the apostle as Ka'b? And then they remembered Sallam, who was in 
Khaybar and asked and obtained the apostle's permission to kill him. 
Five men of B.Salima of Khazraj went to him: 'Abdullah b.`Atik; 
Mas`ud b. Sinan; `Abdullah b. Unays; Abu Qatada al-Harith b. Rib'i; 
and Khuza`i b. Aswad, an ally from Aslam. As they left, the apostle 
appointed `Abdullah b.`Atik as their leader, and he forbade them to 
kill women or children. 
When they got to Khaybar they went to Sallam's house by night, 
having locked every door in the settlement on the inhabitants. Now 
he was in an upper chamber of his to which a ladder led up. They 
mounted this until they came to the door and asked to be allowed 
to come in. His wife came out and asked who they were and they 
told her that they were Arabs in search of supplies. She told them 
that their man was here and that they could come in. 
When we entered we bolted the door of the room on her and 
ourselves fearing lest something should come between us and 
him. His wife shrieked and warned him of us, so we ran at him with 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/sallam.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/sallam.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/sallam.html
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our swords as he was on his bed. The only thing that guided us in 
the darkness of the night was his whiteness like an Egyptian blanket. 
When his wife shrieked one of our number would lift his sword 
against her; then he would remember the apostle's ban on killing 
women and withdraw his hand; but for that we would have made 
an end of her that night. 
When we had smitten him with our swords `Abdullah b. Unays bore 
down with his sword into his belly until it went right through him, 
as he was saying Qatni, qatni, i.e. it's enough. 
We went out. Now `Abdullah b.`Atik had poor sight, and fell from 
the ladder and sprained his arm (or his leg) severely, so we carried 
him until we brought him to one of their water channels and went 
into it. The people lit lamps and went in search of us in 
all directions until, despairing of finding us, they returned to their 
master and gathered round him as he was dying. 
We asked each other how we could know that the enemy of God 
was dead, and one of us volunteered to go and see; so off he went 
and mingled with the people. He said, "I found his wife and some 
Jews gathered round him. She had a lamp in her hand and was 
peering into his face and saying to them 'By God, I certainly heard 
the voice of `Abdullah b.`Atik. Then I decided I must be wrong and 
thought, "How can Ibn`Atik be in this country?"' 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/sallam.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/sallam.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.answering-islam.org/Muhammad/Enemies/sallam.html
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Then she turned towards him, looking into his face, and said, 'By 
the God of the Jews he is dead!' Never have I heard sweeter words 
than those." 
Then he came to us and told us the news, and we picked up our 
companion and took him to the apostle and told him that we had 
killed God's enemy. We disputed before him as to who had killed 
him, each of us laying claim to the deed. 
The apostle demanded to see our swords and when he looked at 
them he said, "It is the sword of ̀ Abdullah b. Unays that killed him; I 
can see traces of food on it. (Al-Tabari, page 1381: ‘I can see marks 
left by bones on it’)”. [1][2] 
The narrative of Imam Bukhari (810-870 AD): 
Sahi Bukhari: volume 5, Book 59, number 371 
‘Narrated By Al-Bara bin Azib: Allah's Apostle sent some men from 
the Ansar to ((kill) Abu Rafi, the Jew, and appointed 'Abdullah bin 
Atik as their leader. Abu Rafi used to hurt Allah's Apostle and help 
his enemies against him. He lived in his castle in the land of Hijaz. 
When those men approached (the castle) after the sun had set and 
the people had brought back their livestock to their homes. Abdullah 
(bin Atik) said to his companions, "Sit down at your places. I am 
going, and I will try to play a trick on the gate-keeper so that I may 
enter (the castle)." So 'Abdullah proceeded towards the castle, and 
when he approached the gate, he covered himself with his clothes, 
pretending to answer the call of nature. The people had gone in, 



 

 

P
ag

e3
9

0
 

and the gate-keeper (considered 'Abdullah as one of the castle's 
servants) addressing him saying, "O Allah's Servant! Enter if you 
wish, for I want to close the gate." 'Abdullah added in his story, "So 
I went in (the castle) and hid myself. When the people got inside, 
the gate-keeper closed the gate and hung the keys on a fixed wooden 
peg. I got up and took the keys and opened the gate. Some people 
were staying late at night with Abu Rafi for a pleasant night chat in 
a room of his. When his companions of nightly entertainment went 
away, I ascended to him, and whenever I opened a door, I closed it 
from inside. I said to myself, 'Should these people discover my 
presence, they will not be able to catch me till I have killed him.' 
So I reached him and found him sleeping in a dark house amidst his 
family, I could not recognize his location in the house. So I shouted, 
'O Abu Rafi!' Abu Rafi said, 'Who is it?' I proceeded towards the 
source of the voice and hit him with the sword, and because of my 
perplexity, I could not kill him. He cried loudly, and I came out of 
the house and waited for a while, and then went to him again and 
said, 'What is this voice, O Abu Rafi?' He said, 'Woe to your mother! 
A man in my house has hit me with a sword! I again hit him severely 
but I did not kill him. Then I drove the point of the sword into his 
belly (and pressed it through) till it touched his back, and I realized 
that I have killed him. I then opened the doors one by one till I 
reached the staircase, and thinking that I had reached the ground, 
I stepped out and fell down and got my leg broken in a moonlit 
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night. I tied my leg with a turban and proceeded on till I sat at the 
gate, and said, 'I will not go out tonight till I know that I have killed 
him.' So, when (early in the morning) the cock crowed, the 
announcer of the casualty stood on the wall saying, 'I announce the 
death of Abu Rafi, the merchant of Hijaz. Thereupon I went to my 
companions and said, 'Let us save ourselves, for Allah has killed Abu 
Rafi,' So I (along with my companions proceeded and) went to the 
Prophet and described the whole story to him. "He said, 'Stretch out 
your (broken) leg. I stretched it out and he rubbed it and it became 
All right as if I had never had any ailment whatsoever."’ [3][4] 
Another narrative of Al-Tabari (839-923 AD): 
‘According to Musa b. Abd al-Rahman al-Musruqi and Abbas b. Abd 
al-Azim an-Anbari <Jafar b. Awn <Ibrahim b. Ismail < Ibrahim b. Abd 
al-Rahman b. Ka’b b. Malik <his father <his mother, the daughter of 
Abd Allah b. Unays < Abd Allah b. Unays: 
The company whom the Messenger of God sent to Ibne Abi al-
Huqayk to kill him comprised Abd Allah b. Atik, Abd Allah b. Unays, 
Abu Qatadah, one of their confederates and a man of the Ansar. 
They reached Khaybar at night. 
Abd Allah b. Unays said, 
‘We went to their doors, shut them from the outside, and took the 
keys, so that they were locked in. Then we threw the keys into an 
irrigation ditch and went to the upper room where Ibn Abi al-
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Huqyak was lying. Abd All b. Atik and I went up there while our 
companions sat down by the wall. 
Abd Allah b. Atik asked permission to enter, and then Ibn Abi al-
Huqayq’s wife said, “That is Abd Allah b. Atik’s voice”. 
Ibn Abi al-Huqayq said, “May your mother be bereaved of you! Abd 
Allah b. Atik is in Yathrib. How could he be with you at this hour? 
Open the door! No honourable man turns vistors from his door at 
such an hour.” So she got up and opened the door and I and Abd 
Allah went in to Ibn al-Huqayq. 
Abd Allah b. Atik said, 
“You take care of her!” So I unsheathed my sword against her and 
I was going to strike her with it, but I remembered that the 
Messenger of God had forbidden the killing of women and children, 
and I desisted. 
Abd Allah b. Atik went up to Ibn al-Huqayq. “I looked at him”, he 
said, “At the extreme whiteness of his skin in a dark upper 
room. And when he saw me and saw the sword, he took the pillow 
and tried to fend me off with it. I made to strike him, but was 
unable to do so, and instead pierced him with it. 
Then Abd Allah b. Unays came out to join me and said, ‘Shall I kill 
him?’ I said, ‘Yes’. So he went in and finished him off.  -------’. [5] 
 

>>> ব্রাব্মরর েতই েুহাম্মমের আমেমে তাাঁর অনুসারী  াতকরা রামতর অন্ধকামর 
দ্বনরস্ত্র োনুষমক কীরূমপ অোনুদ্বষক নৃেংসতায় খুন কমরদ্বেমলন তার সু-দ্বনদ্বেমষ্ট প্রাণব্ন্ত 
ব্ণমনা! 
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ব্রাব্মর েতই আবু্ রাদ্বফ নােক এই গলাকদ্বি েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
কাউমকই গকামনারূপ োরীদ্বরক আ াত কমরদ্বেমলন, এেন ইদ্বতহাস গকাথাও গনই।  
 

তথযসূত্র ও পােিীকা 
 [1] দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে: A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৮২-৪৮৩ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] অনুরূপ ব্ণমনা:  “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক: আল-তাব্ারী (৮৩৮-
৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 
0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden)–১৩৭৮ -১৩৮১; ১৩৭৫-১৩৮৪ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 [3] সদ্বহ বু্খারী: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ৩৭১ 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5684-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-371.html 
অনুরূপ হাদ্বেস: 
সদ্বহ বু্খারী: েদ্বলউে ৪, ব্ই ৫২, নম্বর ২৬৪ 
সদ্বহ বু্খারী: েদ্বলউে ৫, ব্ই ৫৯, নম্বর ৩৭০, ৩৭২ 
[4] অনুরূপ ব্ণমনা: Ibid- আল-তাব্ারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৭৫-১৩৭৮ 
“According to Harun b, Ishaq al-Hamdani < Musab bin Miqdam 
<Isra’il < Abu Ishaq <al-Bara ---.” 
[5] অনয আর এক উৎমসর গরফামরমে আল-তাব্ারীর অদ্বতদ্বরি ব্ণমনা: 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5684-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-371.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5684-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-371.html
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৫১: ব্দ্বন গকইনুকা গ াত্রমক উমচ্ছে ও তাাঁমের সম্পদ্বি লুি! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– িদ্বব্বে 

 
 

ব্ের যুমদ্ধর অপ্রতযাদ্বেত সাফমলযর পর স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) 
ক্রোেময় আরও গব্দ্বে নৃেংস হময় ওমঠন। দ্বতদ্বন তাাঁর েতব্াে ও কমেমর কিাক্ষকারী ও 
সোমলািনাকারী গব্ে দ্বকেু আদ্বে েদ্বেনাব্াসী ইহুদ্বেমক হতযার আমেে জাদ্বর কমরন। 
তাাঁর অনুসারী  াতকরা রামতর অন্ধকামর অোনুদ্বষক নৃেংসতায় গসই োনুষগুমলামক 
কীোমব্ হতযা কমরদ্বেমলন তার দ্বব্েে আমলািনা  ত পাাঁিদ্বি পমব্ম করা হময়মে।  
এই গলাকগুমলার একোত্র অপরাধ্ দ্বেমলা এই গয, তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
সন্ত্রাসী আক্রেণাত্মক আগ্রাসী কেমকামণ্ডর গেৌদ্বখক প্রদ্বতব্াে ও জনেত  ঠমনর গিষ্টা 
কমরদ্বেমলন। তাাঁমের কিাক্ষ, প্রদ্বতব্াে, সোমলািনা ও প্রমিষ্টা দ্বেল অ-দ্বহংস। তাাঁমের 
গকউই েুহাম্মে দ্বকংব্া তাাঁর অনুসারীমের কখমনাই গকামনারূপ োরীদ্বরক আ াত 
কমরনদ্বন। 
েদ্বেনাব্াসী ইহুদ্বেরা যখন সং ব্দ্ধোমব্ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের দ্বব্রুমদ্ধ 
গকামনারূপ প্রদ্বতরক্ষা ব্যব্স্থা না দ্বনময় দ্বেমলন উৎকদ্বণ্ঠত ও েীত সন্ত্রস্ত, তখন েুহাম্মে 
েদ্বেনায় তাাঁমের দ্বব্রুমদ্ধ কমঠার আক্রেণাত্মক আগ্রাসী প্রিারণা শুরু কমরন। ব্রাব্মরর 
েতই দ্বতদ্বন তাাঁর আদ্বব্ষৃ্কত আল্লাহর নামে ইহুদ্বেমের হুেদ্বক, োসানী, েীদ্বত প্রেেমন করা 
শুরু কমরন। েদ্বেনায় েদ্বিোন েুহাম্মমের এই সকল হুেদ্বক, োসানী ও েীদ্বত প্রেেমন 
েক্কায় অব্স্থানকালীন েুব্মল েুহাম্মমের ঐশ্বদ্বরক েৃতুয-পরব্তমী োদ্বস্ত দ্বকংব্া পমরাক্ষ 
হুেদ্বক, োসানী, েীদ্বত প্রেেমমনর েত দ্বেল না (পব্ম-২৬)। 
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এখন দ্বতদ্বন েদ্বিোন! তাাঁর দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের োময়স্তা করার ক্ষেতা দ্বতদ্বন অজমন কমরমেন! 
দ্বতদ্বন েদ্বেনার ইহুদ্বেমের স্পষ্ট জাদ্বনময় গেন গয, যদ্বে তাাঁরা তাাঁমক নব্ী দ্বহসামব্ গ্রহণ 
কমর তাাঁর ব্েযতা স্বীকার করমত রাজী না হয়, তমব্ দ্বতদ্বন তাাঁমেরমক দ্বেমিোদ্বি গথমক 
দ্বব্তাদ্বড়ত করমব্ন। েদ্বেনায় গয ইহুদ্বে গ াত্রদ্বি তাাঁর এই নৃেংসতার প্রথে ব্লী হন, গসই 
ইহুদ্বে গ ামত্রর নাে "ব্দ্বন গকইনুকা"। 
ব্দ্বন গকইনুকা গ াত্রমক দ্বেমি-োদ্বি গথমক উৎখাত ও তাাঁমের সেস্ত সম্পদ্বি লুি:  
দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ দ্বব্দ্বেষ্ট ও আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের ব্ণমনােমত  িনাদ্বি  মিদ্বেল ব্ের 
যুমদ্ধর পর পরই। দ্বহজরমতর দ্বিতীয় ব্মষম। তাদ্বরখদ্বি দ্বেল োিম ২৭, ৬২৪ সাল। 
কুরাইেমের দ্বব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের প্রথে সরাসদ্বর যুমদ্ধর (ব্ের যুদ্ধ) সাফমলয উল্লাদ্বসত 
েুহাম্মে। ইদ্বতপূমব্ম আহমল দ্বকতাব্মের (ইহুদ্বে ও দ্বিষ্টান) প্রদ্বত েুহাম্মমের ব্াণী গপৌিদ্বলক 
কুরাইেমের তুলনায় দ্বেল সংমব্েনেীল। দ্বতদ্বন আো কমরদ্বেমলন গয, ইহুদ্বে ও দ্বিষ্টান 
সম্প্রোয় তাাঁমক নব্ী দ্বহসামব্ গেমন দ্বনময় তাাঁর ব্েযতা দ্বস্বকার কমর 
গনমব্ন! দ্বব্ফলতায়, তাাঁর েদ্বি বৃ্দ্বদ্ধর সমে সমে েদ্বেনায় ইহুদ্বেমের প্রদ্বত তাাঁর ব্াণী 
ক্রোেময়ই হমচ্ছ কমঠার ও সাং দ্বষমক। 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা:  
সদ্বহ বু্খাদ্বর: েদ্বলউে ৪, ব্ই ৫৩, নম্বর ৩৯২: 
‘আবু্ হুরাইরা হমত ব্দ্বণমত: আেরা েসদ্বজমে অব্স্থানকামল আল্লাহর নব্ী আোমের কামে 
এমলন এব্ং ব্লমলন, “িমলা আেরা ইহুদ্বেমের কামে যাই।” আেরা গব্র হলাে এব্ং 
ব্াইত-উল-দ্বেেরামে গপৌঁেলাে। দ্বতদ্বন তামেরমক ব্লমলন, 
'যদ্বে গতােরা ইসলাে গ্রহণ কমরা, তাহমল গতােরা দ্বনরাপে। গতাোমের জানা উদ্বিত 
গয, এই েূদ্বের োদ্বলক আল্লাহ এব্ং তার রসুল। আদ্বে গতাোমেরমক এই েূদ্বে গথমক 
দ্বব্তাদ্বড়ত করমব্া। 
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সুতরাং, যদ্বে গতাোমের গকউ গকামনা সম্পদ্বির োদ্বলক হও, তা দ্বব্দ্বক্র করার অনুেদ্বত 
গতাোমের গেয়া হমলা। নয়মতা গজমন রামখা এই েূদ্বের োদ্বলক আল্লাহ ও তার 
রসুল।" [1] 
 

>>> এই  িনার অল্প দ্বকেুদ্বেন পমর ইহুদ্বে ব্দ্বন গকইনুকা গ ামত্রর সেস্ত গলাকমক েুহাম্মে 
কীোমব্ তাাঁমের েত েত ব্েমরর তপদ্বত্রক দ্বেমি-োদ্বি ও ব্সত-ব্াদ্বড় গথমক দ্বিরতমর 
দ্বব্তাদ্বড়ত কমরদ্বেমলন, তাাঁমের স্থাব্র ও অস্থাব্র সেস্ত সম্পদ্বি লুি ( দ্বনেমতর োল) 
কমরদ্বেমলন, তার দ্বব্েে দ্বব্ব্রণ আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকরা দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমর 
গরমখমেন। গসই ব্ণমনাগুমলা হমলা দ্বনম্নরূপ: [2][3][4][5] 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) ব্ণমনা: 
‘আল্লাহর নব্ী তামেরমক ব্াজামরর দ্বনকি একদ্বত্রত কমরন এব্ং তাাঁমের উমেমেয গয 
গ াষণাদ্বি গেন, তা দ্বেল দ্বনম্নরূপ: 
“গহ ইহুেীরা, সতকম হও এব্ং েুসলোদ্বনত্ব ব্রণ কর, নতুব্া আল্লাহ কুরাইেমের েত 
গতাোমের ওপরও প্রদ্বতমোধ্ গনমব্ন। আদ্বে গয আল্লাহ গপ্রদ্বরত নব্ী, তা গতােরা অব্ ত 
আমো। গতাোমের ধ্েমগ্রন্থ এব্ং আল্লাহর প্রদ্বত গতাোমের প্রদ্বতশ্রুদ্বত পমত্র তার উমল্লখ 
আমে।" 
তারা উির করমলা, "গহ েুহাম্মে, প্রতীয়োন হমচ্ছ গয, তুদ্বে আোমেরমক গতাোর 
অনুসারীমের েতই দ্বব্মব্িনা করমো। দ্বব্ভ্রান্ত হময়া না, তুদ্বে যামের সামথ যুমদ্ধ দ্বলপ্ত 
দ্বেমল, তারা দ্বেল যুমদ্ধ অজ্ঞ। তাই দ্বজতমত গপমরে। গখাো সাক্ষী, যদ্বে আেরা গতাোর 
সামথ যুমদ্ধ অব্তীণম হই, তাহমলই বু্েমব্ গয, আেরা কত েদ্বিোলী।" 
তখন তামের উমেমেয নাদ্বজল হমলা এই আয়াতদ্বি: 
৩:১২-১৩ – “কামফরদ্বে মক ব্মল দ্বেন, খুব্ দ্বে  ীরই গতােরা পরােূত হময় গোযমখর 
দ্বেমক হাাঁদ্বকময় নীত হমব্ - গসিা কতই না দ্বনকৃষ্টতে অব্স্থান। দ্বনশ্চয়ই েুমিা েমলর 
গোকাদ্বব্লার (ব্ের যুমদ্ধ কুরাইে ও েুসদ্বলে েল) েমধ্য গতাোমের জনয দ্বনেেমন দ্বেল। 
একদ্বি েল আল্লাহর রামহ যুদ্ধ কমর। আর অপর েল দ্বেল কামফরমের এরা স্বিমক্ষ 
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তামেরমক দ্বিগুণ গেখদ্বেল। আর আল্লাহ যামক দ্বনমজর সাহামযযর োধ্যমে েদ্বি োন 
কমরন। এরই েমধ্য দ্বেক্ষণীয় রময়মে েৃদ্বষ্ট সম্পন্নমের জনয।" [6] 
এর দ্বকেুদ্বেন পমরই ব্দ্বন গকউনুকার  িনাদ্বি গযোমব্ সং দ্বিত হমলা: 
‘এক আরব্ েদ্বহলা দ্বকেু োলাোল ব্দ্বন গকউনুকা গ ামত্রর ব্াজামর এমন দ্বব্দ্বক্র 
করদ্বেল। গস যখন এক স্বণমকামরর গোকামনর সােমন ব্মসদ্বেল তখন গলাকজন তামক 
তার আচ্ছাদ্বেত েুখেণ্ডল অনাবৃ্ত করার আহ্বান করমল েদ্বহলাদ্বি তা করমত অসম্মদ্বত 
জানায় (‘--but she refused’)। 
গস অব্স্থায় স্বণমকারদ্বি িুদ্বপসামর তার  া রার দ্বকনারাদ্বি তার দ্বপমঠর দ্বপেমন গব্াঁমধ্ রামখ 
এব্ং েদ্বহলাদ্বি োাঁড়ামনার সেয় অসংযতরুমপ অনাবৃ্ত হময় পমর। তাই গেমখ তারা 
হাসাহাদ্বস শুরু কমর। 
েদ্বহলাদ্বি উচ্চস্বমর দ্বিৎকার কমর উঠমল একজন েুসলোন তৎক্ষণাৎ গসই ইহুেী 
স্বণমকারদ্বির ওপর োাঁদ্বপময় পমড় আক্রেণ কমর এব্ং খুন কমর। এই  িনায় অনযানয 
ইহুেীরা গসই েুসদ্বলে হতযাকারীর ওপর আক্রেণ িালায় এব্ং তামক হতযা কমর। 
(েৃত) েুসদ্বলেদ্বির পদ্বরব্ার ইহুদ্বেমের দ্বব্রুমদ্ধ অনযানয েুসলোনমের সাহাযয কােনা 
কমর।  েুসলাোনরা উমিদ্বজত হময় পমড় এব্ং ব্দ্বন গকউনুকা ও েুসলোনমের েমধ্য 
গকান্দমলর সৃদ্বষ্ট হয়। 
ব্দ্বন গকউনুকা গ াত্রদ্বি দ্বনঃেতমোমব্ আত্মসেপমণ করার পূব্ম পযমন্ত আল্লাহর নব্ী 
তামেরমক িাদ্বরদ্বেক গথমক অব্মরাধ্ কমর রামখন। 
এেতাব্স্থায় আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই দ্বব্ন সালুল (খাযরাজ গ ামত্রর) েুহাম্মমের কামে আমস 
এব্ং ব্মল: 
“গহ েুহাম্মে আোর গলাকমের (ব্দ্বন গকউনুকা তখন খাযরাজ গ ামত্রর দ্বেত্র দ্বেল) 
প্রদ্বত সেয় গহান।” 
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দ্বকন্তু নব্ী তার কথায় কণমপাত কমরন না। গস আব্ারও নব্ীমক একই অনুমরাধ্ করমল 
নব্ী যখন েুখ  ুদ্বরময় গনন, তখন গস তার হাত দ্বেময় নব্ীর জাোর কলার গিমপ ধ্রমল 
নব্ী এতিায় রা াদ্বেত হন গয, তাাঁর েুখেণ্ডল প্রায় কৃষ্ণব্ণম ধ্ারণ কমর। 
নব্ী ব্মলন, "গতাোর ব্যব্হামর আদ্বে হতব্াক, আোমক গযমত োও।" 
আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই জব্ামব্ ব্মল, 
"না! আল্লাহর কসে, আদ্বে আপনামক গযমত গেব্ না, গয পযমন্ত না আপদ্বন আোর 
গলাকমের প্রদ্বত অনুগ্রহ ও সুদ্বব্িার না করমব্ন। 
এই দ্বনরস্ত্র িার েত এব্ং অস্ত্রসদ্বজ্জত আরও দ্বতন েত োনুষ, যারা আোমক যাব্তীয় 
েত্রুর দ্বব্রুমদ্ধ সুরক্ষা দ্বেময়মে, তামেরমক আপদ্বন এক সকামলর েমধ্যই খুন করমব্ন? 
আল্লাহর কসে! তাহমল আদ্বেও ব্মল রাদ্বখ, আোর আেংকা পদ্বরদ্বস্থদ্বত অনযরূপ হমত 
পামর।" 
নব্ী ব্মলন, “তারা গতাোর।” 
আল্লাহর নব্ী তামেরমক তামের দ্বেমি-োদ্বি গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত করার হুকুে জাদ্বর কমরন। 
আল্লাহপাক ব্দ্বন গকউনুকা গ ামত্রর কাে গথমক লুদ্বন্ঠত সেস্ত সম্পে (Booty) নব্ী ও 
তাাঁর অনুসারীমের করায়ত্ব করামলন। 
ব্দ্বন গকউনুকা গ ামত্রর গলামকরা গকামনা জদ্বে-জোর োদ্বলক দ্বেল না। কারণ, তারা দ্বেল 
স্বণম ব্যব্সায়ী। আল্লাহর নব্ী তামের ব্হু অস্ত্র-েস্ত্র, উপাদ্বজমত অথম এব্ং ব্যব্সাসােগ্রী 
হস্ত ত কমরন। গয ব্যদ্বি তামের দ্বব্তাদ্বড়ত করার োদ্বয়মত্ব দ্বেল, তার নাে 'উব্াইো 
দ্বব্ন আল সাদ্বেত'---। 
আল্লাহর নব্ী েলপদ্বতর অদ্বধ্কার ব্মল গসই লুদ্বণ্ঠত সম্পদ্বির এক-পঞ্চোংে দ্বহসযা 
প্রথমেই গ্রহণ কমরন ["সাদ্বফ" - সব্মপ্রথমে েলপদ্বতর দ্বহসযা ব্াোইময়র অদ্বধ্কার)]; 
তারপর ব্াদ্বক িার-পঞ্চোংে দ্বব্তরণ কমরন তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য। 
আল তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অদ্বতদ্বরি ব্ণমনা: 
আল-জুহরী < উরওয়াহ ইব্মন যুব্াময়র হইমত ব্দ্বণমত: 
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“দ্বজব্রাইল দ্বনম্নব্দ্বণমত আয়াতদ্বি আল্লাহর নব্ীর দ্বনকি আনয়ন কমর, 
(৮:৫৮) - ‘তমব্ গকান সম্প্রোময়র গধ্াাঁকা গেয়ার ব্যাপামর যদ্বে গতাোমের েয় থামক, 
তমব্ তামের িুদ্বি তামের দ্বেমকই েুাঁমড় গফমল োও’ --- ।   
দ্বজব্রাইমলর এই আয়াতদ্বি দ্বব্দ্বল করা গেষ হমলই আল্লাহর নব্ী ব্মলন, ‘আোর 
আেংকা ব্াদ্বন গকউনুকা গ ামত্রর উপর।" [7] 
[>>> েুহাম্মমের এই ৮:৫৮ ঐেী ব্াণীর সরল অথম হমলা - অেুসদ্বলেমের সামথ িুদ্বিব্দ্ধ 
ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরা গয গকামনা েুহূমতম তাাঁমের গসই িুদ্বি েে করমত পামর; "প্রময়াজন 
শুধু্োত্র সমন্দহ গপাষণ"!] 
আল ওয়াকীদ্বের (৭৪৮-৮২২ দ্বিষ্টাব্দ) অদ্বতদ্বরি ব্ণমনা: 
"আল্লাহর নব্ী তামেরমক ১৫ দ্বেন পযমন্ত িারদ্বেক গথমক গ রাও কমর রামখন, যামত 
তামের গকউই গব্দ্বরময় আসমত না পামর। তারপর তারা সমূ্পণমরূমপ আত্মসেপমণ 
কমর। তামের পাময় েৃঙ্খল পড়ামনা হয়। 
আল্লাহর নব্ী তামেরমক হতযা করমত গিময়দ্বেমলন, দ্বকন্তু আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই তাাঁর 
সামথ ব্দ্বন গকউনুকার পক্ষ হময় কথা ব্মল।" 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

The Campaign against the Banu Qaynuqa 
The Narrative of Imam Bukhari (810-870 AD) 
Sahi Bukhari: Volume 4, Book 53, Number 392: 
‘Narated By Abu Huraira : While we were in the Mosque, the Prophet 
came out and said, "Let us go to the Jews" We went out till we 
reached Bait-ul-Midras.  He said to them, 
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"If you embrace Islam, you will be safe. You should know that the 
earth belongs to Allah and His Apostle, and I want to expel you 
from this land. 
So, if anyone amongst you owns some property, he is permitted to 
sell it, otherwise you should know that the Earth belongs to Allah 
and His Apostle."’ [1] 
The narrative of Muhammad Ibn Ishaq (704-768 AD): 
The apostle assembled them in their market and addressed them as 
follows: 
“O Jews beware lest God bring upon you the vengeance that He 
brought upon Quraysh and become Muslims. You know that I am a 
prophet who has been sent – you will find that in your scriptures 
and God’s covenant with you.” 
They replied, “O Muhammad, you seem to think that we are your 
people. Do not deceive yourself because you encountered with 
people with no knowledge of war and got the better of them; for by 
God if we fight you, you will find that we are real men!”  
The following verse came down about them (3:12-13): 
‘Say to those who disbelieve: you will be vanquished and gathered 
to Hell, an evil resting place. You already had a sign in the two 
forces which met’, that is the apostle’s companions at Badr and the 
Quraesh. ‘One force fought in the way of God; the other thought 
they saw double their own force with their very eyes. God 
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strengthens with His help whom He will. Verily in that is an example 
for the discerning.’ [6] 
‘The affair of the Banu Qaynuqa arose thus: 
An Arab woman brought some goods and sold them in the market 
of the Banu Qaynuqa. She sat down by a goldsmith, and the people 
tried to get her to uncover her face but she refused. 
The goldsmith took hold of the end of her skirt and fastened it to 
her back so when she got up she was immodestly exposed, and they 
laughed at her. 
She uttered a loud cry and one of the Muslims leapt upon the 
goldsmith and killed him. He was a Jew, and the Jews fell upon the 
Muslim and killed him. 
Where upon the Muslims family called on the Muslims for help 
against the Jews. The Muslims were enraged, and bad feeling sprang 
up between the two parties.’ 
The apostle besieged them until they surrendered unconditionally. 
Abdulah bin Ubayy bin Salul went to him when God had put them 
in his power and said, 
‘O Muhammad deal kindly with my clients (now they were allies of 
Khajraj)’, but the apostle put him off. 
He repeated the words and the apostle turned away from him, 
whereupon he thrust his hand into the collar of the apostle’s robe; 
the apostle was so angry that his face became almost black. 
He said, “Confound you, let me go.” 
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He answered, 
“No, by God, I will not let you go until you deal kindly with my 
clients. Four hundred men without mail (weapons) and three 
hundred mailed protected me from all mine enemies; would you cut 
them down in one morning? 
By God, I am a man who fears that circumstances may change.” 
The apostle said, “You can have them.”    
The messenger of God gave orders to expel them (Banu Qaynuqa), 
and God gave their property as booty to his Messenger and the 
Muslims. 
The Banu Qaynuqa did not have any land, as they were goldsmiths. 
The messenger of God took many weapons belonging to them and 
the tools of their trade. The person who took charge of their 
expulsion from Medina along with their children was ‘Ubadah bin 
Al-Samit. 
--- The Messenger of God took his share (one fifth) first as the 
chief [the “safi (first pick)” as a special privilege] and distributed the 
other four-fifths of booty among his companions.       
Al-Tabari (839-923 AD) added: 
According to Al Zuhri < Urwah Ibne Zubayr: 
Gabriel brought the following verse down to the messenger of God, 
(8:58): “And if thou fear treachery from any folk, then throw back to 
them their treaty fairly.”  
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When Gabriel had finished delivering this verse, the Messenger of 
God said, “I fear Banu Qaynuqa.” [7] 
According to Al-Waqidi (748-822 AD): 
“The messenger of God besieged them for fifteen days and prevented 
any of them from getting out. They then surrendered at the 
discretion of the Messenger of God. 
They were fettered, and he wanted to kill them, but Abdullah bin 
Ubayy spoke to him on their behalf.  
   
>>> পাঠক, আসুন আেরা ব্দ্বন গকইনুকা গ ামত্রর সেস্ত োনুষ গক দ্বব্তাদ্বড়ত করার 
গপ্রক্ষাপি গক দ্বনমেমাহ োমব্ পযমামলািনা কমর সতয অনুধ্াব্মনর গিষ্টা কদ্বর। 
 িনার দ্বব্ব্রমণ আেরা জানদ্বে: 
১) েুহাম্মে ব্ের যুমদ্ধ জয়লামের পর েদ্বেনার সেস্ত ইহুদ্বে গ াত্রমের স্পষ্ট জাদ্বনময় 
গেন গয, যদ্বে তাাঁরা তাাঁর ব্েযতা স্বীকার (ইসলাে গ্রহণ) না কমর তমব্ দ্বতদ্বন তাাঁমের গক 
তাাঁমের দ্বেমি-োদ্বি গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত করমব্ন (ইোে বু্খারী: ৪: ৫৩:৩৯২), এব্ং ঐেী 
ব্াণীর আশ্রময় "তাাঁর আল্লাহর" গরফামরে দ্বেময় তাাঁমেরমক প্রতযক্ষ হুেদ্বক প্রেেমন 
(কুরান: ৩:১২-১৩) শুরু কমরন।    
২) তাাঁর এই আক্রেণাত্মক “হুেদ্বকর” অল্প দ্বকেুদ্বেন পমরই ব্দ্বন গকউনুকা ব্াজামর 
কেমরত দ্বকেু ইহুদ্বে এক েুসদ্বলে েদ্বহলা দ্বব্মক্রতার েুখেণ্ডল অনাবৃ্ত করার অনুমরাধ্ 
কমরন। 
৩) দ্বকন্তু েদ্বহলাদ্বি তামত অসম্মদ্বত প্রকাে করমল তামের "একজন” িুদ্বপসামর গসই 
েদ্বহলাদ্বির  া রার দ্বকনারাদ্বি তার দ্বপমঠর দ্বপেমন গব্াঁমধ্ রামখ এব্ং েদ্বহলাদ্বি োাঁড়ামনার 
সেয় অসংযতরুমপ অনাবৃ্ত হময় পমর। দ্বনঃসমন্দমহ ব্যাপারদ্বি ব্তমোন সেময়র "ইে 
দ্বিদ্বজং" জাতীয়  িনা। 
৪) গসই অপরামধ্ ঐ ইহুদ্বে গলাকদ্বিমক তৎক্ষণাৎই খুন কমর একজন েুহাম্মে অনুসারী। 
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৫) গিামখর সােমন তামেরই সেম াত্রীয় এক গলাকমক খুন হমত গেমখ ব্াজামর উপদ্বস্থত 
অনযানয ইহুদ্বেরা উমিদ্বজত হময় গসই খুদ্বনমক কমর খুন। 
>>> স্পষ্টতই  িনাদ্বি ব্খামি গলামকর উৎপাতজদ্বনত গকান্দল। গযখামন প্রথে খুদ্বন 
ব্যদ্বিদ্বি দ্বেল একজন েুহাম্মে অনুসারী, এব্ং পরব্তমী খুদ্বন গসই ব্াজামর অব্স্থানরত 
উমিদ্বজত দ্বকেু জনতা। ব্দ্বন গকইনুকা গ ামত্রর সেস্ত জনম াষ্ঠী এই “হতযার” সামথ 
জদ্বড়ত দ্বেমলন, এেন আোস গকাথাও গনই। তা সমত্ত্বও েুহাম্মে এই  িনা উপলমক্ষ 
ব্দ্বন গকইনুকা গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক তামের দ্বেমি-োদ্বি গথমক উৎখাত কমর তাাঁমের 
সেস্ত  সম্পদ্বি লুণ্ঠন কমর তার এক-পঞ্চোংে দ্বনমজ আত্মসাৎ কমরন ও িার-পঞ্চোংে 
তাাঁর অনুসারীমের েমধ্য ো -ব্ামিায়ারা কমর গেন। 
 িনার দ্বব্ব্রমণ আেরা আরও জানমত পাদ্বর গয, গসদ্বেন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই হস্তমক্ষপ 
না করমল ব্দ্বন গকইনুকা গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক (৭০০ জন) েুহাম্মে এক সকামলর 
েমধ্যই খুন করমতন। তাাঁমের জীব্ন রক্ষা গপময়দ্বেল এই অসীে সাহসী আব্েুল্লাহ দ্বব্ন 
উব্াইময়র কলযামণ।  
উি  িনা গয ব্দ্বন-গকইনুকা গ াত্রমক দ্বব্তাদ্বড়ত করা ও তাাঁমের সেস্ত সেস্ত সম্পদ্বি 
লুি করার "এক অজুহাত োত্র", তা গব্াো যায় অদ্বত সহমজই। কারণ েুহাম্মে এই 
 িনার আম ই গ াষণা দ্বেময় গরমখমেন গয, যদ্বে তাাঁরা তাাঁর ব্েযতা স্বীকার না কমর, 
তাহমল দ্বতদ্বন তাাঁমেরমক দ্বব্তাদ্বড়ত করমব্ন (সদ্বহ বু্খাদ্বর: ৪:৫৩:৩৯২); এই  িনা যদ্বে 
না-ও  িমতা, তথাদ্বপ ব্দ্বন গকইনুকা গয েুহাম্মমের গোব্ল গথমক গরহাই গপমতন না, 
প্রময়াজমন আল্লাহর ওহী নামজল কমর হমলও দ্বতদ্বন তাাঁমেরমক খুন দ্বকংব্া দ্বব্তাদ্বড়ত 
করমতন, তা গব্াো যায় েুহাম্মমের পরব্তমী কেমকামণ্ড। ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্রমক উৎখাত 
এব্ং ব্দ্বন কুরাইজার  ণহতযার তব্ধ্তা দ্বেমত দ্বতদ্বন "ওহীর" আশ্রয়” দ্বনময়দ্বেমলন! 
েুহাম্মেমক নব্ী দ্বহসামব্ গ্রহণ ও তাাঁর ব্েযতা স্বীকার না করার পদ্বরণদ্বত কীরূপ েয়াব্হ 
হমত পামর, তা েুহাম্মে একদ্বি গ ামত্রর বৃ্দ্ধ-বৃ্দ্ধা, েদ্বহলা ও দ্বেশুসহ সেস্ত 
োনুষমক তাাঁমের েত েত ব্েমরর তপদ্বত্রক দ্বেমি-োদ্বি ও আব্াসস্থল গথমক গজারপূব্মক 



 

 

P
ag

e4
0

5
 

দ্বব্তাদ্বড়ত কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পদ্বি করায়ি (লুণ্ঠন) করার োধ্যমে ব্াস্তমব্ রূপাদ্বয়ত 
কমর গেদ্বখময়মেন! 
>>> পৃদ্বথব্ীর প্রায় সকল ইসলাে দ্বব্শ্বাসী েৃঢ়োমব্ দ্বব্শ্বাস কমরন গয েুহাম্মে েদ্বেনায় 
আসার (জুন, ৬২২ দ্বিষ্টাব্দ) অল্প দ্বকেুদ্বেন পমরই েদ্বেনায় ব্সব্াসকারী ইহুদ্বে ও অনযানয 
অেুসদ্বলে গ ামত্রর সামথ এক দ্বলদ্বখত পারস্পদ্বরক োদ্বন্তিুদ্বি স্বাক্ষর কমরন। ইসলামের 
ইদ্বতহামস যামক "েদ্বেনা সনে" নামে আখযাদ্বয়ত করা হয়। সাধ্ারণ েুসলোনমের 
অদ্বধ্কাংমেরই "েদ্বেনা সনে" সম্বমন্ধ আমেৌ গকামনা ধ্ারণা গনই। তাই তারা ইমচ্ছেত 
প্রতাদ্বরত হন। 
এই "তথাকদ্বথত েদ্বেনা সনে িুদ্বি” োদ্বব্র সতযতা ও দ্বব্শ্বাসমযা যতা কতিুকু ও কী 
দ্বেল, তার েতম তার দ্বব্েে আমলািনা েদ্বেনা সনে তমত্ত্ব করা হমব্। পাঠকরা যামত 
দ্বব্ভ্রান্ত না হন, তাই এ পমব্মর আমলািনা প্রাসদ্বেক দ্বব্ষময়র েমধ্যই সীোব্দ্ধ 
রাখদ্বে। আমলািনার খাদ্বতমর ধ্মর গনয়া যাক, এেন একদ্বি িুদ্বির অদ্বস্তত্ব েতো  সদ্বতয!  
ব্দ্বন গকউনুকা, ব্দ্বন নাদ্বের, ব্দ্বন কুরাইজা ও েদ্বেনায় অনযানয ইহুদ্বে গ ামত্রর ওপর 
েুহাম্মমের তপোদ্বিক, নৃেংস অোনদ্বব্ক সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর তব্ধ্তা দ্বেমত পৃদ্বথব্ীর সকল 
ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডতরা অব্তারণা কমরন এই তথাকদ্বথত োদ্বন্ত িুদ্বি 
(েদ্বেনা-সনে) লঙ্ঘমনর অজুহাত! তাাঁরা উচ্চস্বমর  ত ১৪০০ ব্ের ধ্মর প্রিার কমর 
আসমেন গয, েদ্বেনায় ইহুদ্বেমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের যাব্তীয় অোনদ্বব্ক 
আগ্রাসী কেমকামণ্ডর জনয োয়ী হমলা েদ্বেনার ইহুদ্বে সম্প্রোয়, 
"কারণ, তাহারা িুদ্বি েে কদ্বরয়াদ্বেল!" 
দ্বকন্তু, 
আদ্বে ও দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমেরই ব্ণমনায় আেরা প্রতযক্ষ করদ্বে গয, দ্বব্না 
উস্কাদ্বনমত েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ ও তাাঁর অনুসারীরা েদ্বেনায় ইহুদ্বেমের হুেদ্বক, োসানী, 
েীদ্বত প্রেেমন এব্ং এেনদ্বক তাাঁমের তপতৃক দ্বেমি-োিী গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত করমত 
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গিময়মেন; এব্ং তার অল্প দ্বকেুদ্বেন পর তাাঁমের এক গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক দ্বেমি-োদ্বি 
গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত কমরদ্বেমলন।  
অথমাৎ, 
সতযই যদ্বে এরূপ গকামনা িুদ্বির অদ্বস্তত্ব আমেৌ গথমক থামক, তমব্ সব্মপ্রথে গয ব্যদ্বিদ্বি 
এই িুদ্বিদ্বি েে কমরদ্বেমলন, দ্বতদ্বন হমলন স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী েুহাম্মে দ্বব্ন 
আব্েুল্লাহ! ইহুদ্বেরা নয়!" 
েুহাম্মে শুধু্ িুদ্বি েে কমরই ক্ষান্ত হনদ্বন! ঐেী ব্াণী অব্তারণার (৮:৫৮) োধ্যমে দ্বতদ্বন 
তাাঁর অনুসারীমের দ্বেদ্বখময়মেন গয, তারা অেুসদ্বলেমের সামথ আব্দ্ধ গয গকামনা 
িুদ্বি "শুধু্োত্র সমন্দহ গপাষমণর োধ্যমে" অব্লীলায় েে করমত পামর! 
অেুসদ্বলে কামফরমের প্রদ্বত একজন দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর েমনাোব্ কী রূপ 
হওয়া ব্াঞ্ছনীয়, তা েুহাম্মে তাাঁর ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরামনর পাতায় পাতায় ব্ণমনা 
কমরমেন (পব্ম: ২৬-২৭); একজন দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী এেনতর দ্বেক্ষায় 
দ্বেদ্বক্ষত হময় অেুসদ্বলে কামফরমের প্রদ্বত সো-সদ্বন্দহান হমত ব্াধ্য। 
আর গসই অেুসদ্বলে কামফররা যদ্বে গকামনা ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর ব্াণী ও কেমকামণ্ডর কিাক্ষ, 
সোমলািনা, প্রদ্বতব্াে অথব্া ইসলাে প্রিার ও প্রসামর গকামনারূপ ব্াধ্া প্রোন কমর, 
তমব্ তাাঁমের দ্বব্রুমদ্ধ ইসলাে অনুসারীমের কীরূপ ব্যব্স্থা গনয়া একান্ত কতমব্য 
(ফরজ), তার ধ্ারাব্াদ্বহক আমলািনা ত্রাস-হতযা-হােলার  ত গতইেদ্বি পমব্ম করা হময়মে। 
সুতরাং, কিাক্ষ, সোমলািনা ব্া দ্বব্রুদ্ধব্ােী অেুসদ্বলেমের সামথ ইসলাে 
দ্বব্শ্বাসীমের "িুদ্বি ব্া সদ্বন্ধপত্র" স্বাক্ষমরর প্রময়াজন শুধু্োত্র তখনই, যখন তারা 
েদ্বিেিায় অমপক্ষাকৃত েুব্মল। 
েদ্বি সঞ্চময়র পর এই সো-সদ্বন্দহান ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরা তামের গসই িুদ্বি গয গকামনা 
েুহূমতম েে করমত পামর; ধ্েমীয় দ্বব্ধ্ামনই! আর কখন গয তারা গসই িুদ্বি েে কমর 
অতদ্বকমত আক্রেমণ ইসলাে-অজ্ঞ কামফরমের সমূ্পণমরূমপ পরাস্ত ও দ্বব্ধ্বস্ত করমব্, তা 
কামফররা কল্পনাও করমত পারমব্ না। ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমের সামথ গয গকান িুদ্বি/সদ্বন্ধ 
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পত্র স্বাক্ষমরর সেয় অেুসদ্বলেমের সব্মোই এই দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত গুরুমত্বর সমে েমন রাখা 
েরকার।  
আম ই ব্মলদ্বে, েুহাম্মমের যাব্তীয় দ্বনষু্ঠরতা ও অপকমেমর তব্ধ্তা দ্বেমত ইসলােী পদ্বণ্ডত 
ও দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে অনুসারীরা হাজারও দ্বেথযার গব্সাতী ও উদ্ভি যুদ্বির অব্তারণা 
কমর এমসমেন েতাব্দীর পর েতাব্দী। এখনও তা িলমে এব্ং েদ্বব্ষযমত ও তা িলমব্। 
এ োড়া তামের অনয গকামনা পথই গখালা গনই (েেে পব্ম)। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] সদ্বহ বু্খারী: েদ্বলউে ৪, ব্ই ৫৩, নম্বর ৩৯২ 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/86/3874-sahih-
bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-392.html 
[2] “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), 
সম্পােনা: ইব্মন দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, 
অিমফাডম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫ - পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৪ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭ - পৃষ্ঠা ১৩৬০-১৩৬২। 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/86/3874-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-392.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/86/3874-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-392.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 [4] “দ্বকতাব্ আল-ো াদ্বজ”- গলখক: আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), এড 
োরমসমডন গজানস, লেন ১৯৬৬- পৃষ্ঠা ১৭৭। 
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi 
[5] দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে  (৭৮৪-৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দ)', অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ (3rd 
Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), েলুউে ২, পািম- ১, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩. 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
[6] তফদ্বসর ইব্মন আল-কাদ্বথর 
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=560&Itemid=46 
 [7] উরওয়াহ ইব্মন যুব্াময়র (েৃতুয ৭১৩ খৃষ্টাব্দ) /আল যুহরীর (েৃতুয ৭৪১-৪২) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Urwah_ibn_Zubayr 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Shihab_al-Zuhri 
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http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=46
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=46
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Urwah_ibn_Zubayr
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Shihab_al-Zuhri
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৫২: ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্রমক উমচ্ছে ও তাাঁমের সম্পদ্বি লুি!  
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– পাঁদ্বিে 

 
 

ব্লা হয়, ইসলামের ইদ্বতহামসর সব্মিময় দ্বনেমরমযা য েদ্বলল হমলা স্বম াদ্বষত আমখদ্বর 
নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) এরই স্বরদ্বিত (স্বদ্বলদ্বখত নয়) ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রন্থ কুরান। 
ইসলামের ইদ্বতহামসর এই সব্মিময় দ্বনেমরমযা য েদ্বলল কুরামন অদ্বব্শ্বাসী কামফররা 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের দ্বঠক কী অতযািার করমতন, তার সুদ্বনদ্বেমষ্ট (Specific) 
উমল্লখ গকাথাও নাই। তাাঁরা েুসলোনমের যমথচ্ছ হুেদ্বক-োসানী ব্া েীদ্বত প্রেেমন 
করমতন, অসম্মান ব্া তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয করমতন, এেন উোহরণও নাই। 
েুসলোনমের প্রদ্বত অদ্বব্শ্বাসীমের কদ্বথত অতযািামরর ব্ণমনা অতযন্ত োসা-োসা। গযেন, 
কামফররা:  
ক) আল্লাহ ও রসূমলর দ্বব্রুদ্ধািরণ কমর... 
খ) আল্লাহর পথ গথমক োনুষমক দ্বফদ্বরময় রামখ... 
 ) গতাোমের ধ্েমমক উপহাস কমর... 
 ) আল্লাহ ও রসুমলর পমথ প্রদ্বতব্ন্ধকতা সৃদ্বষ্ট কমর... 
ঙ) ধ্মেমর ব্যাপামর দ্বফতনা সৃদ্বষ্ট কমর... 
ি) গতাোমেরমক ব্দ্বহষ্কার কমরমে... 
ে) েসদ্বজমে হারামে গযমত ব্াধ্া প্রোন কমর... 
ে) তারা রসূমলর সামথ সংগ্রাে কমর এব্ং গেমে হাোো সৃদ্বষ্ট কমর... 
ঞ) তারা েে কমরমে দ্বনমজমের েপথ... ইতযাদ্বে, ইতযাদ্বে। 
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[অদ্বব্শ্বাসীরা গকন েুহাম্মমের দ্বব্রুমদ্ধ প্রদ্বতমরাধ্  মড় তুমলদ্বেমলন, তার দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা সমতর, 
আঠার, উদ্বনে, গতইে, িদ্বব্বে ও পাঁদ্বিে-তে পমব্ম করা হময়মে। এ ব্যাপামর আরও আমলািনা আইয়যামে 
জাদ্বহদ্বলয়াত তমত্ত্ব করা হমব্।] 
 

এই োসা-োসা দ্বব্ব্রণমকই ফুদ্বলময় ফাাঁদ্বপময় ইসলােী পদ্বণ্ডত ও অ-পদ্বণ্ডতরা েুহাম্মমের 
যাব্তীয় অোনদ্বব্ক কেমকাণ্ড ও দ্বজহামের তব্ধ্তার সাক্ষয দ্বহসামব্ উপস্থাপন কমরন। 
অদ্বব্শ্বাসীরা গকামনা েুহাম্মে-অনুসারী েুসলোনমক খুন কমরমেন দ্বকংব্া োরীদ্বরক 
আ াত কমরমেন, এেন উোহরণ “সেগ্র কুরামন একদ্বিও গনই”। 
অনয দ্বেমক, আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) তাাঁর প্রদ্বতপমক্ষর দ্বব্রুমদ্ধ গয কী পদ্বরোণ 
হুেদ্বক-োসানী, েীদ্বত প্রেেমন, অসম্মান, গোষামরাপ ও তুচ্ছ-তাদ্বচ্ছলয কমরমেন, তা 
কুরামনর পাতায় পাতায় ব্দ্বণমত আমে। অদ্বব্শ্বাসীমের দ্বব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের এ সব্ হুেদ্বক 
শুধু্ গেৌদ্বখক হুাঁদ্বেয়াদ্বরমতই সীোব্দ্ধ দ্বেল না। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা অোনুদ্বষক ও 
সন্ত্রাসী কায়োয় কীোমব্ অেুসদ্বলেমের হােলা কমরদ্বেমলন; খুন কমরদ্বেমলন; দ্বনযমাতন 
কমরদ্বেমলন (েুি োনুষমক দ্বিরদ্বেমনর জনয ব্ন্দী); তাাঁমেরমক দ্বেমি োদ্বি গথমক উৎখাত 
কমর তাাঁমের যাব্তীয় স্থাব্র ও অস্থাব্র সম্পদ্বি লুি কমরদ্বেমলন, তা েুহাম্মে তাাঁর 
দ্বনমজর জব্ানব্দ্বন্দমতই (কুরান) অতযন্ত প্রােল ও সুস্পষ্টরূমপ ব্ণমনা কমরমেন! 
েুহাম্মে তাাঁর নৃেংস সন্ত্রাসী (terror) কেমকামণ্ডর োধ্যমে েদ্বেনায় দ্বনমজমক এক 
ক্ষেতাধ্র গনতা দ্বহসামব্ প্রদ্বতদ্বষ্ঠত করমত সক্ষে হময়দ্বেমলন (বু্খারী: ৪:৫২:২২০)। [1] 
সাোনয দ্বকেু ব্যদ্বতক্রে োড়া তাাঁর প্রদ্বতদ্বি সহিমরর যুমদ্ধ অংেগ্রহণ দ্বেল ব্াধ্যতােূলক। 
েুহাম্মে তাাঁর ১০ ব্েমরর েদ্বেনা জীব্মন (৬২২-৬৩২) ৬০ দ্বিরও গব্েী, েতান্তমর ১০০ 
দ্বি, যুদ্ধ/সং মষম জদ্বড়ত দ্বেমলন।  মড় প্রদ্বত ৫-৮ সপ্তামহ একদ্বি!  ইসলামে দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ 
দ্বব্দ্বেষ্ট আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকমের (ইব্মন ইোক/আল-তাব্ারী প্রেুখ) েমত এই 
দ্বব্পুল সংখযক সং মষমর োত্র েুদ্বি (ওহুে ও খন্দক) োড়া আর গকামনাদ্বিই তাাঁর 
আত্মরক্ষার দ্বনদ্বেমি দ্বেল না। 
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ইসলামের ইদ্বতহামসর এ সকল দ্বব্খযাত আদ্বে েুসদ্বলে পদ্বণ্ডতরা তাাঁমের গলখনীমত এই 
ওহুে ও খন্দক যুমদ্ধর গয-পদ্বরমপ্রদ্বক্ষত ব্ণমনা কমরমেন, তারই আমলামক আেরা গয 
সমতয উপনীত হমত পাদ্বর, তা হমলা - এই ওহুে ও খন্দক যুদ্ধও দ্বেল রামতর অন্ধকামর 
ব্াদ্বণজয-গফরত কুরাইে কামফলার ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর সহিরমের গিারাম াপ্তা হােলায় 
(ডাকাদ্বত) অদ্বতষ্ঠ কুরাইেমের প্রদ্বতরক্ষা যুদ্ধ। 
সব্মাব্স্থায় েুহাম্মে ও তাাঁর ব্াদ্বহনীই দ্বেল প্রথে আক্রেণকারী ও আগ্রাসী! আক্রান্ত 
জনম াষ্ঠী কমরমেন তাাঁমের জান-োল ও ধ্েম রক্ষার গিষ্টা! আত্মরক্ষার গিষ্টা! ব্েযতা 
অস্বীকারকারীমের দ্বব্রুমদ্ধ েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের কীরূমপ এই দ্বব্পুল সংখযক 
আক্রেণাত্মক (Offensive), অনযায়, অোনদ্বব্ক, দ্বনষু্ঠর ও সন্ত্রাসী কেমকামণ্ড ব্াধ্য 
কমরদ্বেমলন, তার দ্বব্ব্রণ েুহাম্মমের ব্যদ্বিোনস জীব্নীগ্রমন্থ (কুরান) ব্দ্বণমত আমে। 
স্বম াদ্বষত আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) কী অজুহামত েদ্বেনায় অব্দ্বস্থত ব্দ্বন-
গকইনুকা নােক এক ইহুদ্বে গ ামত্রর বৃ্দ্ধ-বৃ্দ্ধা, েদ্বহলা ও দ্বেশুসহ সেস্ত োনুষমক তাাঁমের 
েত েত ব্েমরর তপদ্বত্রক দ্বেমি-োদ্বি  গথমক গজারপূব্মক দ্বব্তাদ্বড়ত কমর তাাঁমের সেস্ত 
সম্পদ্বি লুণ্ঠন ও করায়ি কমরদ্বেমলন, তার আমলািনা আম র পমব্ম করা হময়মে। উি 
 িনার দ্বব্ব্রমণ আেরা আরও গজমনদ্বে গয, গসদ্বেন যদ্বে আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই নামের 
এক আদ্বে েদ্বেনাব্াসী েুহাম্মে অনুসারী (আনসার) েুহাম্মমের এই কেমকামণ্ড হস্তমক্ষপ 
না করমতন, তমব্ ব্দ্বন গকইনুকা গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক (৭০০ জন) েুহাম্মে এক 
সকামলর েমধ্যই খুন করমতন। 
ব্দ্বন-গকইনুকা গ ামত্রর েতই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর সেস্ত 
োনুষমক তাাঁমের ব্ংে পরম্পরায় ব্সব্াসরত েত েত ব্েমরর আব্াসেূদ্বে ও দ্বেমি-
োদ্বি গথমক উমচ্ছে কমর তাাঁমের স্থাব্র-অস্থাব্র সেস্ত সম্পদ্বি লুি কমরন! 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্রমক কী কারমণ তাাঁমের দ্বেমি-োদ্বি গথমক 
উমচ্ছে কমরদ্বেমলন, তার দ্বব্েে দ্বব্ব্রণ দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ আদ্বে েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসকরা 
দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমর গরমখমেন। 
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কী গসই কারণ? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ দ্বিষ্টাব্দ), আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ সাল) ও আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রেুখ 
আদ্বে ঐদ্বতহাদ্বসকরা গসই  িনাদ্বির ব্ণমনা দ্বব্দ্বেন্নোমব্ তাাঁমের দ্বনজ দ্বনজ গ্রমন্থ দ্বলদ্বপব্দ্ধ 
কমরমেন। 
ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্রমক উমচ্ছে ও তামের স্থাব্র-অস্থাব্র সেস্ত সম্পদ্বি লুি 
েুহাম্মে ইব্মন ইোক ও আল-তাব্ারীর ব্ণমনা: 
দ্বহজরমতর িতুথম ব্মষম (৬২৫ দ্বিষ্টাব্দ) আল্লাহর নব্ী ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্রমক তাাঁমের দ্বেমি-
োদ্বি গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত কমরন। কারণদ্বি দ্বেল: 
‘আের দ্বব্ন উোইয়াহমক আল্লাহর নব্ী 'ব্ীর োউনাহ' অদ্বেযামন পাঠান। 
গসই অদ্বেযান আের দ্বব্ন উোইয়াহ আল োেদ্বরর ব্দ্বন আদ্বের গ ামত্রর েু'জন গলাকমক 
খুন কমর েদ্বেনায় প্রতযাব্তমন কমর। 
আল্লাহর নব্ী উি গ াত্রমক রক্ষার প্রদ্বতশ্রুদ্বত পামে আব্দ্ধ দ্বেমলন। আের দ্বব্ন 
উোইয়াহর এই গজাড়া খুমনর রি-েূলয পদ্বরমোমধ্র ব্যাপামর আল্লাহর নব্ী ব্দ্বন নাদ্বের 
গ ামত্রর কামে যান এব্ং তামেরমক এই রি-েূল্য পদ্বরমোমধ্র আমব্েন জানান। ব্দ্বন 
নাদ্বের গ াত্র ও ব্দ্বন আদ্বের গ াত্র পারস্পদ্বরক িুদ্বিমত আব্দ্ধ দ্বেল। 
নব্ী যখন তামেরমক রি-েূলয পদ্বরমোমধ্র আমব্েন জানান, তারা ব্মল গয, অব্েযই 
আল্লাহর নব্ী গযেনদ্বি িাইমব্ন গসোমব্ই তারা তাাঁমক সাহাযয করমব্। 
দ্বকন্তু তারা গ াপমন এমক অপমরর সামথ েলা-পরােেম কমর এব্ং ব্মল, 'এেন সুমযা  
গতােরা আর কখমনাই পামব্ না। গকউ দ্বক ব্াদ্বড়র োমের ওপর উমঠ (হতযার জনয) তার 
ওপর পাথর দ্বনমক্ষপ করমব্, যামত আেরা তার গথমক গরহাই গপমত পাদ্বর?' 
নব্ী তখন তামের এক ব্াদ্বড়র গেয়ামলর পামে দ্বেমলন। আের দ্বব্ন দ্বজহাে দ্বব্ন ক্বাব্ 
তামের এই প্রস্তামব্ গস্বচ্ছায় রাদ্বজ হয় এব্ং নব্ীর ওপর পাথর দ্বনমক্ষমপর জনয ওপমর 
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উমঠ। গস সেয় নব্ী তাাঁর গব্ে দ্বকেু অনুসারীমের সমে দ্বেমলন। যামের েমধ্য দ্বেমলন 
আবু্ ব্কর, ওের এব্ং আলী। 
আসোদ্বন ঐেী ব্াণীর োধ্যমে নব্ী এই গলাকগুমলার অদ্বেপ্রায় জানমত পামরন। 
নব্ী উমঠ োাঁড়ান (তাাঁর অনুসারীমের ব্মলন, 'আদ্বে গতাোমের কামে দ্বফমর আসার পূব্ম 
পযমন্ত এখান গথমক গকাথাও গযও না') এব্ং েদ্বেনায় প্রতযাব্তমন কমরন। 
অমনকক্ষণ অমপক্ষা করার পমরও যখন নব্ী দ্বফমর এমলন না, তখন তাাঁর অনুসারীরা 
নব্ীমক খুাঁজমত গব্র হন।। 
পমথ তারা েদ্বেনা গথমক আ েনকারী এক গলামকর সাক্ষাত পান। গস গলাকদ্বিমক তারা 
নব্ীর ব্যাপামর দ্বজজ্ঞাসা কমরন। গলাকদ্বি ব্মল গয, গস নব্ীমক েদ্বেনায় ঢুকমত গেমখমে। 
অনুসারীরা যখন নব্ীর সন্ধান পান, নব্ী তামেরমক তাাঁর দ্বব্রুমদ্ধ ইহুেীমের [ব্দ্বন নাদ্বের] 
ঐ প্রতারণার খব্রদ্বি অব্দ্বহত করান। আল্লাহর নব্ী তামেরমক যুমদ্ধর প্রস্তুদ্বত সমেত 
ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর দ্বব্রুমদ্ধ অদ্বেযামনর হুকুে গেন। দ্বতদ্বন দ্বনমজও তামের সমে গযা  
দ্বেময় ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর ওপর আক্রেণ িালান। 
ইহুদ্বে গ াত্রদ্বি তামের েু ম েমধ্য আশ্রয় গনয়। নব্ী তাাঁমের পাে- াে (তাল- াে জাতীয়) 
গকমি গফলার এব্ং পুদ্বড়ময় গফলার হুকুে জাদ্বর কমরন। [কুরান: ৫৯:৫]। তারা দ্বিৎকার 
কমর ব্মল, 
"গহ েুহাম্মে, তুদ্বে না কারও সম্পদ্বি ধ্বংস করামক েীষণ অনযায় ব্মল প্রিার কমরা 
এব্ং এই অপকেমকারীমের তুদ্বে অপরাধ্ী ব্মল রায় োও। গসই তুদ্বেই গকন আোমের 
পাে- ােগুমলা ধ্বংস করমো ও পুদ্বড়ময় দ্বেচ্ছ?"  
ব্দ্বন আউফ দ্বব্ন খাযরায ব্ংমের গব্ে দ্বকেু গলাক ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্রমক রক্ষার জনয 
এদ্ব ময় আমস। যামের েমধ্য উপদ্বস্থত দ্বেল আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই দ্বব্ন সালুল, ওয়াদ্বেয়া, 
োদ্বলক দ্বব্ন আবু্ কাউকাল, সুয়াময়ে এব্ং গডইয়াস। তারা ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর 
গলাকমের ব্মল, 
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“ওমঠা ও ব্াাঁিার জনয প্রদ্বতমরামধ্র ব্যব্স্থা নাও। আেরা গতাোমের সামথ দ্বব্শ্বাস াতকতা 
করমব্া না। যদ্বে গতােরা আক্রান্ত হও, তমব্ আেরা গতাোমের সাহামযয যুদ্ধ করমব্া। 
যদ্বে গতােরা দ্বব্তাদ্বড়ত হও, আেরা গতাোমের সমে যাব্।" 
অত:পর ব্দ্বন নদ্বের গ াত্র তামের প্রদ্বতশ্রুত সাহামযযর জনয অমপক্ষায় রইমলা। দ্বকন্তু 
তারা গকামনা সাহামযযর জনযই এদ্ব ময় এমলা না। [কুরান: ৫৯:১১] 
আল্লাহর নব্ী পমনর দ্বেন ব্দ্বন নদ্বের গ াত্রমক অব্মরাধ্ কমর রামখ। তারা ক্রোেময় 
সমূ্পণমরূমপ অসহায় হময় পমড়। আল্লাহ তামের অন্তমর িরে ত্রাস ও আতংক পয়ো 
কমর। 
তারা নব্ীর কামে প্রাণ দ্বেক্ষার আমব্েন কমর এব্ং উমঠর দ্বপমঠ ব্হন পদ্বরোণ অস্ত্রদ্বব্হীন 
দ্বজদ্বনসপত্র সমে গনয়ার অনুেদ্বতক্রমে তামেরমক দ্বব্তাদ্বড়ত করার আকুদ্বত জানামল নব্ী 
রাজী হন। 
ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর গলামকরা তামের উমঠর দ্বপমঠ ব্হনমযা য পদ্বরোণ দ্বজদ্বনসপত্র সমে 
দ্বনময় দ্বব্তাদ্বড়ত হমত ব্াধ্য হয়। - দ্বকেু গলাক যায় খায়ব্ামর এব্ং অনযানযরা যায় 
দ্বসদ্বরয়ায়।' [2][3][4][5] 
েুহাম্মে তাাঁর দ্বনজস্ব জব্ানব্ন্দীমত (কুরান) যা উমল্লখ কমরমেন: 
৫৯:২-৪  
দ্বতদ্বনই দ্বকতাব্ধ্ারীমের েমধ্য যারা কামফর, তামেরমক প্রথেব্ার একদ্বত্রত কমর তামের 
ব্াড়ী- র গথমক ব্দ্বহষ্কার কমরমেন। গতােরা ধ্ারণাও করমত পারদ্বন গয, তারা গব্র হমব্ 
এব্ং তারা েমন কমরদ্বেল গয, তামের েূ মগুমলা তামেরমক আল্লাহর কব্ল গথমক রক্ষা 
করমব্। অতঃপর আল্লাহর োদ্বস্ত তামের উপর এেনদ্বেক গথমক আসল, যার কল্পনাও 
তারা কমরদ্বন। আল্লাহ তামের অন্তমর ত্রাস সঞ্চার কমর দ্বেমলন। 
তারা তামের ব্াড়ী- র দ্বনমজমের হামত এব্ং েুসলোনমের হামত ধ্বংস করদ্বেল। 
অতএব্, গহ িকু্ষোন ব্যদ্বি ণ, গতােরা দ্বেক্ষা গ্রহণ কর। 
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আল্লাহ যদ্বে তামের জমনয দ্বনব্মাসন অব্ধ্াদ্বরত না করমতন, তমব্ তামেরমক েুদ্বনয়ামত 
োদ্বস্ত দ্বেমতন। আর পরকামল তামের জমনয রময়মে জাহান্নামের আযাব্।   
এিা এ কারমণ গয, তারা আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর দ্বব্রুদ্ধািরণ কমরমে। গয আল্লাহর 
দ্বব্রুদ্ধািরণ কমর, তার জানা উদ্বিত গয, আল্লাহ কমঠার োদ্বস্তোতা।   
৫৯:৫ 
গতােরা গয দ্বকেু দ্বকেু খজুমর বৃ্ক্ষ গকমি দ্বেময়ে এব্ং কতক না গকমি গেমড় দ্বেময়ে, তা 
গতা আল্লাহরই আমেে এব্ং যামত দ্বতদ্বন অব্াধ্যমেরমক লাদ্বঞ্ছত কমরন। [6] 
৫৯:১১ 
আপদ্বন দ্বক েুনাদ্বফকমেরমক গেমখন দ্বন? তারা তামের দ্বকতাব্ধ্ারী কামফর োইমেরমক 
ব্মলঃ গতােরা যদ্বে ব্দ্বহসৃ্কত হও, তমব্ আেরা অব্েযই গতাোমের সামথ গেে গথমক গব্র 
হময় যাব্ এব্ং গতাোমের ব্যাপামর আেরা কখনও কারও কথা োনব্ না। আর যদ্বে 
গতােরা আক্রান্ত হও, তমব্ আেরা অব্েযই গতাোমেরমক সাহাযয করব্। আল্লাহ তা’আলা 
সাক্ষয গেন গয, ওরা দ্বনশ্চয়ই দ্বেথযাব্ােী।   
 

ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

Cause of Expulsion of Bani al-Nadir: 
The narrative of Muhammad Ibne Ishaq and Al-Tabari: 
“In this year, the fourth year of the Hijrah (625 AD), the prophet 
expelled the Banu Nadir from their settlements. The cause of this 
was: 
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Amr bin Umayyah, as he returned from the expedition sent out by 
the messenger of God to Bir Mau’nah, killed two men to whom had 
been given a promise of protection by the messenger of God. 
The apostle went to Banu al-Nadir to ask for their help in the paying 
blood wit for the two men of Banu Amir whom Amr bin Umaayyah 
al-Damri (Muhammad’s companion) had killed after he had given 
them the promise of security. 
There was a mutual alliance between Banu al-Nadir and Banu 
Amir.  When the apostle came to them and ask for the blood wit 
they said that of course they would contribute in the way he 
wished; but they took counsel with one another apart saying, ‘You 
will never get such a chance again. Who will go to the top of the 
house and drop a rock on him (so as to kill him) and rid us of him?’ 
The apostle was sitting by the wall of one of their houses at the 
time. Amr bin Jihash b. Ka’b volunteered to do this and went up to 
throw down a rock.  
As the apostle was with a number of his companions among whom 
were Abu Bakr, Umar and Ali, news came to him from heaven about 
what these people intended. 
So, he got up (and said to his companions, ‘Don’t go away until I 
come to you’) and he went back to Medina. 
When his companions had waited long for the prophet, they got up 
to search for him and met a man coming from Medina and asked 
him about him. He said that he had seen him entering Medina, and 
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they went off, and when they found him he told them of the 
treachery which the Jews mediated against him. The apostle ordered 
them to prepare for war and to march against them. Then he went 
off with the men until he came upon them.  
The Jews took refuge in their forts and the apostle ordered that the 
palm trees should be cut down and burnt. 
They shouted, “Muhammad, you have forbidden damage to property 
and have blamed those guilty of it. Why then are you cutting down 
and burning our palm trees?” 
Now there was a number of B. Auf b. al-Khajraj among whom were 
Abdullah b. Ubayy b. Salul and Wadia and Malik  b. Abu Qauqal and 
Suwayd and Dais who had sent to B. al-Nadir saying, 
‘Stand firm and protect yourselves, for we will not betray you. If 
you are attacked we will fight with you and if you are turned out, 
we will go with you.’ 
Accordingly they waited for help they had promised, but they did 
nothing and God cast terror into their hearts. 
The Messenger of God besieged them for fifteen days until he had 
reduced them to a state of utter exhaustion. 
They asked the apostle to deport them and to spare their lives on 
condition that they could retain all their property which they could 
carry on camels, except their armor (weapons), and he agreed. 
So they loaded their camels which what they could carry. – Some 
went to Khaybar and others went to Syria’. [2][3][4][5] 
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>>> পাঠক, আসুন, আেরা ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্রমক দ্বব্তাদ্বড়ত করার কারণদ্বি েমনামযাম র 
সামথ পযমমব্ক্ষণ কমর প্রকৃত সতয অনুধ্াব্মনর গিষ্টা কদ্বর। 
 িনার দ্বব্ব্রমণ আেরা জানদ্বে: 
১) আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) আের দ্বব্ন উোইয়াহ নােক তাাঁর এক 
অনুসারীমক পাদ্বঠময়দ্বেমলন ব্ীর োউনাহ নােক এক অদ্বেযামন। 
২) গসখামন তাাঁর গসই অনুসারী ব্দ্বন আদ্বের গ ামত্রর েু’জন দ্বনরপরাধ্ গলাকমক খুন কমর 
েদ্বেনায় গফরত আমস। 
৩) উি  িনা দ্বনঃসমন্দমহ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারী এব্ং ব্দ্বন আদ্বের গ ামত্রর 
গব্াোপড়ার দ্বব্ষয়। ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর গকামনা গলাক এই  িনার সামথ গকামনাোমব্ই 
জদ্বড়ত দ্বেমলন না। 
৪) তা সমত্ত্বও েুহাম্মে তাাঁমের কামে দ্ব ময়দ্বেমলন তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীর অপকমেমর 
োশুল গজা ামড়র জমনয। 
৫) গকামনারূপ জদ্বড়ত না থাকা সমত্ত্বও ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীর অপকমেমর োশুল দ্বেমত রাদ্বজও দ্বেমলন!  
দ্বকন্তু, 
৬) ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর গলামকরা েুহাম্মমের প্রস্তামব্ রাদ্বজ হওয়ার পর েুহাম্মে তাাঁর 
সমে আ ত আবু্-ব্কর, ওের ও আলী সহ অনযানয অনুসারীমের ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর 
দ্বনকি ব্দ্বসময় গরমখ গকামনা প্রকার কারণ েেমন োড়াই তাাঁর দ্বনজ ব্াসস্থামন দ্বফমর 
আমসন। 
৭) তাাঁর গসই অনুসারীরা তামের নব্ীর দ্বফমর আসার প্রতীক্ষায় অমপক্ষা করার পর যখন 
নব্ী দ্বফমর এমলন না, তখন তারা নব্ীমক খুাঁজমত গব্র হন! 
৮) তারা যখন েুহাম্মেমক খুাঁমজ পান, েুহাম্মে তামেরমক জানান গয, দ্বতদ্বন আসোদ্বন 
ঐেী ব্াণীর োধ্যমে জানমত গপমরমেন গয, ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর গলামকরা তাাঁমক হতযার 
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ষড়যন্ত্র করমে! েুহাম্মে তামেরমক অস্ত্রেস্ত্র দ্বনময় ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর ওপর হােলার 
আমেে জাদ্বর কমরন! এব্ং দ্বতদ্বন দ্বনমজও গসই হােলায় অংে গনন! 
৯) েুহাম্মমেরই সামথ আ ত অনযানয অনুসারীরা ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর গলাকমের সামথ 
আরও অদ্বধ্ক সেয় অব্স্থান কমর ও তাাঁমের ষড়যমন্ত্রর গকামনা আলােত পানদ্বন। 
“তারা তা জানমত পামরন েুহাম্মে োরফত!” 
শুধু্ কী তাই!  
েুহাম্মে দ্বনমজও তাাঁমের ষড়যমন্ত্রর গকামনা আলােত পানদ্বন! 
“দ্বতদ্বন তা গজমনমেন আসোদ্বন ঐেী ব্াণী োরফত!” 
অথমাৎ, 
১০) েুহাম্মমের োদ্বব্র সপমক্ষ গকামনারূপ সাক্ষয-প্রোণ (Evidence) দ্বকংব্া প্রতযক্ষ 
অথব্া পমরাক্ষ সাক্ষীর (Witness) পদ্বরোণ েূনয েূনয েূনয ---- (absolute Zero)! 
>>> এই েূনয েূনয েূন্য সাক্ষয-প্রোণ ও সাক্ষীদ্বব্হীন ষড়যমন্ত্রর অদ্বেমযা  দ্বনময় স্বম াদ্বষত 
আমখদ্বর নব্ী েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ “আসোদ্বন ঐেী ব্ানীর অজুহামত” ব্দ্বন নাদ্বের 
গ ামত্রর ওপর আগ্রাসী আক্রেণ িালান! 
দ্বতদ্বন ও তাাঁর অনুসারীরা অোনুদ্বষক নৃেংসতায় একদ্বি গ ামত্রর সেস্ত োনুষমক তামের 
েত েত ব্েমরর দ্বেমি-োদ্বি-ব্সত-ব্াদ্বড় গথমক প্রায় এক ব্মস্ত্র (উমঠর দ্বপমঠ ব্হনমযা য 
পদ্বরোণ পদ্বরমধ্য়/োলাোল) দ্বব্তাদ্বড়ত কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পদ্বি লুণ্ঠন কমরন!   
পাঠক, ব্দ্বন কুরাইজার (পব্ম- ১২) ব্ীেৎস  িনার সমে ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর এই 
 িনার গকামনা দ্বেল খুাঁমজ পামচ্ছন দ্বক? গসখামনও েুহাম্মে একই কায়োয় ঐেী ব্ানীর 
অজুহামত ব্দ্বন কুরাইজার ৭০০-৯০০ জন সুস্থ সব্ল সুঠাে প্রাপ্তব্য়স্ক গলাকমক প্রকােয 
দ্বেব্ামলামক এমক এমক  লা গকমি খুন কমর তাাঁমের সেস্ত স্থাব্র-অস্থাব্র সম্পদ্বি 
কমরদ্বেমলন গব্েখল; দ্বেময়দ্বেমলন তাাঁমের গযৌব্নব্তী ো-গব্ান-গেময়মের োসীকরণসহ 
গযৌনসমম্ভা  এব্ং ব্ময়াবৃ্দ্ধ/অক্ষে ব্াব্া-ো, োই-গব্ান, োো, োেী ও অপ্রাপ্তব্য়স্ক 
দ্বেশুমের দ্বিরদ্বেমনর জনয োসমত্বর েৃঙ্খমল আব্দ্ধ করার তব্ধ্তা! 
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ব্দ্বন গকইনুকা গ ামত্রর েত এব্ারও গসই একই আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই ও তাাঁর 
সহকারীমের প্রতযক্ষ হস্তমক্ষমপ ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর গলামকরা ও প্রাণদ্বেক্ষা 
গপময়দ্বেমলন। কারণ তখনও (৬২৫ সাল) েুহাম্মে আদ্বে েদ্বেনাব্াসী এই আব্েুল্লাহ দ্বব্ন 
উব্াইমক উমপক্ষা করার েত েদ্বির অদ্বধ্কারী হন নাই। েুহাম্মে এই আব্েুল্লাহ দ্বব্ন 
উব্াইমক েুনামফক রূমপ আখযাদ্বয়ত কমরদ্বেমলন। ইসলামের ইদ্বতহামস এই "আব্েুল্লাহ 
দ্বব্ন উব্াই" েুনাদ্বফক রূমপই ইসলাে দ্বব্শ্বাসীমের েমন "আবু্ লাহামব্র" েতই  ৃণার 
পাত্র হময় আজও গব্াঁমি আমেন। 
েুহাম্মমের দ্বব্রুমদ্ধ োাঁড়ামনার েত সৎসাহমসর অদ্বধ্কারী এই অসীে সাহসী আব্েুল্লাহ 
দ্বব্ন উব্াই েুহাম্মমের েুরদ্বেসদ্বন্ধ সম্পমকম ওয়াদ্বকব্হাল দ্বেমলন। দ্বকন্তু তাাঁর করার দ্বকেু 
দ্বেল না।  দ্বনেমতর োমল ধ্নী হওয়া এব্ং োস-োসীর োদ্বলকানা ও োসী গোম র উগ্র 
ব্াসনা, েৃতুযপামরর গব্মহস্তব্াস ও হুরীমোম র প্রব্ল লালসা এব্ং সমব্মাপদ্বর েুহাম্মমের 
ব্েযতা অস্বীকারকারীমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর সন্ত্রাসী ব্াদ্বহনীর অদ্বনব্াযম আযামব্র 
েীদ্বতমক উমপক্ষা করা আমেৌ সহজ দ্বেল না! ওহী নামের েুহাম্মেী ব্েম ও দ্বব্দ্বেন্ন 
কসরমতর োধ্যমে েদ্বেনায় েুহাম্মে ক্রোেময় দ্বনমজমক এক প্রব্ল পরাক্রেোলী গনতা 
দ্বহসামব্ প্রদ্বতষ্ঠা করমত সেথম হময়দ্বেমলন। 
এই অসীে সাহসী আব্েুল্লাহ দ্বব্ন উব্াই ব্দ্বন গকউনুকা ও ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর েত 
ব্দ্বন কুরাইজা গ ামত্রর গসই অসহায় োনুষমের ও ব্াাঁিামনার গিষ্টা কমরদ্বেমলন। তাাঁর 
একান্ত গিষ্টা সমত্ত্বও দ্বতদ্বন তাাঁমের রক্ষা করমত ব্যথম হময়দ্বেমলন। কারণ, ততদ্বেমন (৬২৭ 
সাল) েুহাম্মে আরও অমনক েদ্বিোলী! েদ্বিেিায় েি েুহাম্মে গসদ্বেন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন 
উব্াইমক অব্লীলায় উমপক্ষা কমর ব্দ্বন কুরাইজার গসই " ণহতযাযজ্ঞ” দ্বব্শ্বব্াসীমক 
উপহার দ্বেময়দ্বেমলন। 
>>> ব্দ্বন নাদ্বের গ াত্রমক উমচ্ছে ও ব্দ্বন কুরাইজার  ণহতযা-যমজ্ঞর োধ্যমে েুহাম্মে 
এত দ্বব্োল  দ্বনেমতর অদ্বধ্কারী হন গয দ্বতদ্বন এই লুমির োমলর সাহামযয তাাঁর প্রদ্বত 
আনসারমের পূব্ম-অনুগ্রহ পদ্বরমোধ্ করা শুরু কমরন। 
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ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: 
আনাস দ্বব্ন োদ্বলক হমত ব্দ্বণমত:ব্দ্বন নাদ্বের ও ব্দ্বন কুরাইজা গ াত্র গক পরােূত করার 
পূব্ম পযমন্ত দ্বকেু গলাক আল্লাহর নব্ীমক দ্বকেু গখজুর ও পাে (তাল জাতীয়)  াে ইজারা 
স্বরূপ উপহার দ্বেময়দ্বেল তারপর দ্বতদ্বন তামের গসই গখজুর ও পাে (তাল জাতীয়) 
 ােগুমলা গফরত গেয়া শুরু কমরন। (বু্খারী: ৫:৫৯:৩৬৪)! [7] 
[Narrated By Anas bin Malik: Some people used to allot some date 
palm trees to the Prophet as gift till he conquered Banu Quraiza and 
Bani An-Nadir, where upon he started returning their date palms to 
them.] 
>>> গযমহতু তাাঁমেরমক দ্বব্না যুমদ্ধই দ্বব্তাদ্বড়ত করা হময়দ্বেল, তাই ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর 
সেস্ত সম্পদ্বি েুহাম্মে একাই (Fai Booty) হস্ত ত কমরন! 
েুহাম্মমের োষায় (কুরান): 
৫৯-৬-৭ 
আল্লাহ ব্নু-ব্নুযায়মরর কাে গথমক তাাঁর রসূলমক গয ধ্ন-সম্পে দ্বেময়মেন, তজ্জমনয 
গতােরা গ াড়ায় দ্বকংব্া উমি িমড় যুদ্ধ করদ্বন, দ্বকন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাাঁর 
রসূল ণমক প্রাধ্ানয োন কমরন। --- আল্লাহ জনপেব্াসীমের কাে গথমক তাাঁর রসূলমক 
যা দ্বেময়মেন, তা আল্লাহর, রসূমলর, তাাঁর আেীয়-স্বজমনর, ইয়াতীেমের, অোব্গ্রস্তমের 
এব্ং েুসাদ্বফরমের জমনয, যামত ধ্ননশ্বযময গকব্ল গতাোমের দ্বব্িোলীমের েমধ্যই 
পুেীেূত না হয়।-- 
ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণমনা: 
উের হমত ব্দ্বণমত:ব্াদ্বন নাদ্বের গ ামত্রর কাে গথমক লুদ্বণ্ঠত সম্পে আল্লাহ তার নব্ীর 
কামে ফাই (Fai Booty) রূমপ স্থানান্তদ্বরত কমরদ্বেমলন কারণ তা েুসলোনমের গ াড়া 
ব্া উঠ দ্বনময় যুমদ্ধর কারমণ অদ্বজমত হয় নাই। গসই কারমণ, ঐ সম্পমের োদ্বলক দ্বব্মেষ 
কমর আল্লাহর নব্ীর, দ্বতদ্বন তা তার পদ্বরব্ামরর ব্াৎসদ্বরক েরণ-গপাষণ ব্াব্ে খরি 
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কমরন এব্ং তারপর যা অব্দ্বেষ্ট থামক তা আল্লাহর কারমণ ব্যব্হামরর জন গ াড়া ও 
যুদ্ধ-অস্ত্র খদ্বরে কমরন। (বু্খারী: ৪:৫২:১৫৩)! [8][9] 
[Narated By 'Umar : The properties of Bani An-Nadir which Allah 
had transferred to His Apostle as Fai Booty were not gained by the 
Muslims with their horses and camels. The properties therefore, 
belonged especially to Allah's Apostle who used to give his family 
their yearly expenditure and spend what remained thereof on arms 
and horses to be used in Allah's Cause.] 
>>> এই লুমির োমলর উিরাদ্বধ্কার ( দ্বণেত) ইসলােসম্মত ১০০% হালাল উপাজমন! 
গকামনা দ্বনদ্বেমষ্ট দ্বব্ষয় ব্া পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত নযায় ও অনযাময়র পাথমকয জানা ও উপলদ্বব্ধ করার 
সব্মিময় সহজ পন্থা হমলা দ্বনমজমক গসই দ্বনদ্বেমষ্ট ক্ষদ্বতগ্রস্ত ব্যদ্বির অব্স্থামন ব্দ্বসময় 
দ্বনরমপক্ষোমব্ গসই দ্বনদ্বেমষ্ট পদ্বরদ্বস্থদ্বত অনুধ্াব্ন করা। নীদ্বতোমস্ত্র এই 
পন্থাদ্বিমক "Golden Rule" নামে আখযাদ্বয়ত করা হয়। জানা যায়, এই পন্থাদ্বি েুহাম্মমের 
জমের প্রায় এক হাজার এক েত ব্ের পূমব্ম (৫৫১-৪৭৯ দ্বিষ্ট-পূব্ম) িীমনর োেমদ্বনক 
কনফুদ্বসয়ামসর েতব্ামে ("ethical-sociopolitical teaching") প্রথে গেখান হয়। 
পন্থাদ্বি হমলা: 
১) অনয গলামকর কামে একজন দ্বনমজ গয রূপ ব্যব্হার প্রতযাো কমর, তার উদ্বিত অনয 
গলামকর সামথ গসই রূপ ব্যব্হার করা (One should treat others as one would 
like others to treat oneself)। 
২) অনয গলামকর সামথ গসই রূপ ব্যব্হার করা উদ্বিত নয় গয রূপ ব্যব্হার গকউ তার 
দ্বনমজর জনয প্রতযাো কমর না (One should not treat others in ways that 
one would not like to be treated)। [10] 
গয সেস্ত ইসলাে অনুসারী পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডতরা েতাব্দীর পর েতাব্দী "ঐেী ব্ানীর 
অজুহামত" েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ব্ানু নাদ্বের গ ামত্রর সেস্ত গলাকমক তাাঁমের 
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েত েত ব্েমরর তপতৃক আব্াস-স্থল গথমক প্রায় এক-ব্মস্ত্র দ্বব্তাদ্বড়ত কমর তাাঁমের 
সেস্ত সম্পদ্বি লুণ্ঠন ও ব্ানু কুরাইজা গ ামত্রর সকল সুস্থ-সব্ল-সুঠাে প্রাপ্তব্য়স্ক 
োনুষমক  লা গকমি খুন ও অনযমের োস-োসীমত রূপান্তদ্বরত কমর তাাঁমের সেস্ত 
সম্পদ্বি লুণ্ঠন করার সপমক্ষ দ্বনলমজ্জ  লাব্াদ্বজ কমর িমলমেন, তামের ও তামের 
পদ্বরব্ারমকও যদ্বে অনয গকামনা তথাকদ্বথত কামেল-পীর-ফদ্বকর-গুরু-ব্াব্াজী ও তার 
গিলা-িােুমেরা "একইরূপ অজুহামত একইোমব্ দ্বব্তাদ্বড়ত/খুন ও োস-োসীমত রূপান্তর 
কমর ো াোদ্ব ” কমর গনন, তাহমলই, গব্াধ্ কদ্বর, তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীর 
সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর প্রকৃত স্বরূপ উপলদ্বব্ধ করমত পারমব্ন। 
দ্বকন্তু, 
একজন সৎ, দ্বিন্তােীল, দ্বব্মব্কব্ান সুস্থ সাধ্ারণ োমনর োনুষও কখমনাই গকামনা 
োনুমষর জনয এরূপ পদ্বরদ্বস্থদ্বত কল্পনাও করমত পামরন না। 
হযাাঁ! েুহাম্মে গকামনা সাধ্ারণ কামেল-পীর-ফদ্বকর-গুরু-ব্াব্াজী নন। গকন দ্বতদ্বন 
অসাধ্ারণ, তার আমলািনা পব্ম-১৪ গত করা হময়মে! 
 ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলােী পদ্বণ্ডত ও ইসলাে-দ্বব্শ্বাসীরা (গজমন ব্া 
না গজমন) দ্বব্দ্বেন্ন কসরমতর োধ্যমে েুহাম্মমের এমহন অপকমেমর তব্ধ্তা দ্বেময় 
এমসমেন! ব্াধ্য হময়ই তামেরমক তা করমত হময়মে অতীমত, করমত হমচ্ছ ব্তমোমন 
এব্ং যতদ্বেন ইসলাে গব্াঁমি থাকমব্, ইসলাে অনুসারীমের তা করমত হমব্। এ গথমক 
তামের গকানই পদ্বরত্রাণ গনই! গকন গনই, তার আমলািনা েেে পমব্ম (জ্ঞান তত্ব) করা 
হময়মে। 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
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 [1] নৃেংস সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর োধ্যমে ক্ষেতাধ্র গনতা দ্বহসামব্ প্রদ্বতদ্বষ্ঠত কমরদ্বেমলন 
Sahih Bukhari: volume 4, Book 52, Number 220 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-
volume-004-book-052-hadith-number-220.html           
Narated By Abu Huraira: Allah's Apostle said, "I have been sent with the 
shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made 
victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), ----- 
[2] “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন দ্বহোে 
(েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, 
করািী, ১৯৫৫ - পৃষ্ঠা ৪৩৭-৪৩৯ 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[3] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), েলুউে 
৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, দ্বনউ ইয়কম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭ – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৪৮-১৪৫৪ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 [4] “দ্বকতাব্ আল-ো াদ্বজ”- গলখক:  আল-ওয়াদ্বকদ্বে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), 
এড োরমসমডন গজানস, লেন ১৯৬৬ - পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৮ 
[5] দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে  (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)', 
অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), 
ISBN 81-7151-127-9(set), েলুউে ২, পািম- ১, পৃষ্ঠা ৬৮-৭১ 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
[6] “গতােরা গয দ্বকেু দ্বকেু খজুমর বৃ্ক্ষ গকমি দ্বেময়ে এব্ং কতক না গকমি গেমড় দ্বেময়ে,” 
ইোে বু্খারী (সদ্বহ বু্খারী): 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5690-sahih-
bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-365.html 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-220.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-220.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5690-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-365.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5690-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-365.html
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Volume 5, Book 59, Number 365 
Narrated By Ibn Umar: Allah's Apostle had the date-palm trees of Bani Al-
Nadir burnt and cut down at a place called Al-Buwaira. Allah then revealed: 
"What you cut down of the date-palm trees (of the enemy) Or you left 
them standing on their stems. It was by Allah's Permission." (59.5) 
[7] “এই লুমির োমলর সাহামযয েুহাম্মে আনসারমের পূব্ম-অনুগ্রহ পদ্বরমোধ্ করা শুরু কমরন”: 
Sahih Bukhari volume 5, Book 59, number 364: 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5691-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-364.html 
[8] “ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর সেস্ত সম্পদ্বি েুহাম্মে একাই হস্ত ত কমরন (Fai booty)” 
Sahih Bukhari volume 4, Book 52, number 153 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3739-sahih-bukhari-
volume-004-book-052-hadith-number-153.html 
[9] Fai (i.e. booty gained without fighting) – For Muhammad ONLY 
(Fatima claimed her inheritance – Fadak) 
Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 546: 
Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 367: -long Hadit 
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-
volume-005-book-059-hadith-number-367.html 
[10] Golden Rule 
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Rule 

 
 
 
 
 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5691-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-364.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5691-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-364.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3739-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-153.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3739-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-153.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/en.wikipedia.org/wiki/Golden_Rule
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৫৩: েদ্বেনা সনে তত্ত্ব- তথাকদ্বথত! 
ত্রাস, হতযা ও হােলার আমেে– োদ্বব্বে 

 
 

েুহাম্মে ও তাাঁর প্রতযক্ষ অনুসারীরা কী রকে অোনুদ্বষক নৃেংসতায় দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের 
েেন কমরদ্বেমলন, তার ধ্ারাব্াদ্বহক আমলািনা “ত্রাস হতযা ও হােলার আমেে” এর 
পূব্মব্তমী পব্মগুমলামত করা হময়মে। তাাঁর েৃতুয-পরব্তমী সেময় তাাঁর অনুসারীরা গস সকল 
দ্বেক্ষার ধ্ারাব্াদ্বহকতা অনু তোমব্ পালন কমরমেন ইসলাে প্রিার ও প্রদ্বতষ্ঠার গিষ্টায়। 
তার গজর িলমে আজও। েুহাম্মমের েৃতুযর ১৪০০ ব্ের পরও েুহাম্মে ও তাাঁর 
ইসলামের দ্বব্রুমদ্ধ সোমলািনা করার দ্বব্েীদ্বষকা পৃদ্বথব্ীব্াসী প্রদ্বতদ্বনয়তই প্রতযক্ষ 
করমেন। 
ইসলামের ইদ্বতহাস পামঠর সেয় একদ্বি সতয সব্মোয় েমন রাখা অতযন্ত আব্েযক! 
গসই সতযদ্বি হমলা: 
‘আদ্বে উৎমস ব্দ্বণমত ইসলামের সেস্ত ইদ্বতহাস সংকদ্বলত ও দ্বলদ্বখত হময়মে ইসলাে-
দ্বব্শ্বাসীমের কলযামণ। গলখকরা যামের ব্ণমনার দ্বেদ্বিমত েুহাম্মমের স্বরদ্বিত ব্যদ্বিোনস 
জীব্নীগ্রন্থ কুরান (আল্লাহর গরফামরে দ্বেময় েুহাম্মমের ব্িব্য) এব্ং হাদ্বেস (আল্লাহর 
গরফামরে না দ্বেময় েুহাম্মমের ব্িব্য ও কমেমর ইদ্বতহাস) সংকলন কমরমেন ও দ্বসরাত 
(েুহাম্মমের জীব্নী) রিনা কমরমেন, গস সকল সংকলনকারী ও ব্ণমনাকারীর প্রমতযকদ্বি 
সেসযই (এক েত ো ) দ্বেমলন দ্বব্দ্বেষ্ট ইসলাে দ্বব্শ্বাসী। 
আর ইসলামের অব্েয অতযাব্েযকীয় প্রাথদ্বেক সংজ্ঞা (ইোন: আল্লাহ এব্ং েুহাম্মমে 
দ্বব্শ্বাস) অনুযায়ী গকামনা ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরই েুহাম্মমের গকামনা কমেমর সাোনযতে 
সোমলািনা, কিূদ্বি ব্া দ্বনন্দা করার গকানই ক্ষেতা গনই। 
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েুহাম্মমের প্রদ্বতদ্বি কেমকাণ্ডমক দ্বব্দ্বেন্ন কসরমতর োধ্যমে তব্ধ্তা প্রোন এব্ং েুহাম্মমের 
সামথ সুর দ্বেদ্বলময় অদ্বব্শ্বাসীমের যাব্তীয় ইদ্বতহাস, দ্বেক্ষা-সংসৃ্কদ্বতমক আইয়যামে 
জাদ্বহদ্বলয়াত আখযায় অতযন্ত গহয় প্রদ্বতপন্ন করাই প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর অতযাব্েযকীয় 
ইোনী োদ্বয়ত্ব। তাাঁমের সােমন অনয গকামনা পথই গখালা গনই। ইসলাে ১০০% 
সেগ্রতাব্ােী েতব্াে। এই ইোনী োদ্বয়মত্ব অনযথাকারী গকামনা ব্যদ্বি ব্া গ াষ্ঠী কখমনাই 
দ্বনমজমক "ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী" ব্মল োব্ী করমত পামরন না। 
অথমাৎ, 
ইসলামের সকল ইদ্বতহাস সমূ্পণমরূমপ একমপমে (One-sided)! কারণ গসই ইদ্বতহামসর 
প্রব্তমকরা হমলন শুধু্ই েুহাম্মে (কুরান) ও তাাঁর দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ অনুসারীরা (দ্বসরাত ও 
হাদ্বেস); আত্মপক্ষ সেথমমন পরাদ্বজত দ্বব্রুদ্ধব্ােী কামফরমের প্রাোদ্বণক সামক্ষযর গকামনা 
েদ্বলল ইসলামের ইদ্বতহামসর গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না। তাই অদ্বব্শ্বাসী, 
সোমলািনাকারী ও দ্বব্রুদ্ধব্ােীমের দ্বব্রুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ অনুসারীমের 
ব্দ্বণমত অপব্াে ও অদ্বেমযাম র ইদ্বতহামসর সদ্বঠকত্ব প্রোমণর গকামনা সুমযা  গনই (পব্ম-
৪৪)। 
েুহাম্মমের গয গকামনা আমেে-দ্বনমষধ্ ও কেমকামণ্ডর সাোনযতে সোমলািনাকারী প্রদ্বতদ্বি 
ব্যদ্বি ব্া গ াষ্ঠীমক েুহাম্মে "আল্লাহ ও তার রসুমলর (ইসলামের) েত্রু" ব্মল আখযাদ্বয়ত 
কমরমেন। আর তাাঁর অনু ত অনুসারীরা তাাঁর সামথ সুর দ্বেদ্বলময় ইসলামের 
সোমলািনাকারী গয গকামনা ব্যদ্বি ও গ াষ্ঠীমক ইসলামের েত্রু (Enemies of Islam) 
ব্মল আখযাদ্বয়ত কমর আসমেন ইসলামের জেলে গথমকই। ইসলামের এই েত্রুমের 
কীোমব্ োময়স্তা করমত হমব্, তা আমখদ্বর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সাঃ) তাাঁর প্রদ্বতদ্বি 
অনুসারীমের হামত-কলমে দ্বেক্ষা দ্বেময়মেন। কুরান, হাদ্বেস ও েুহাম্মমের জীব্নীগ্রমন্থর 
পাতায় পাতায় ব্দ্বণমত আমে গস সেস্ত কলা-কানুন। 
তাই, 



 

 

P
ag

e4
2

8
 

অদ্বনব্াযম কারমণই ইসলামের যাব্তীয় ইদ্বতহাস অতযন্ত গতাষামোে (সব্মাব্স্থায় েুহাম্মমের 
ব্ন্দনা) ও পক্ষপাতেুষ্ট। 
এই অতযন্ত গতাষামোে ও পক্ষপাতেুষ্ট ইদ্বতহাস গথমক সতযমক আদ্বব্ষ্কার করা 
গোমিও সহজ কাজ নয়। আর গসই সতযমক আদ্বব্ষ্কামরর পর তা প্রকাে করা ইসলাে-
দ্বব্শ্বাসী ও অদ্বব্শ্বাসী দ্বনদ্বব্মমেমষ প্রদ্বতদ্বি রাজননদ্বতক ও অরাজননদ্বতক ব্যদ্বি, জাদ্বত ও 
গ াষ্ঠীর জনয এক অতযন্ত েুাঁদ্বকপূণম দ্বসদ্ধান্ত। লক্ষ লক্ষ দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ ইসলাে-দ্বব্শ্বাসী এ 
সকল সতয প্রকােকারী "ইসলামের েত্রুমের" দ্বব্দ্বেন্ন কায়োয় োময়স্তা ও প্রময়াজমন 
খুন করার ইোনী েীক্ষায় েীদ্বক্ষত। 
“গকান অব্মািীন দ্বনমত িায় তাাঁর কেম, গপো ও েৃতুযেুাঁদ্বক? গকান অব্মািীন রাজননদ্বতক 
গনতা দ্বনমত িায় তাাঁর গেে ও জাদ্বতমক দ্বব্পমের েুমখ গঠমল দ্বেমত? সব্মিময় সহজ গয 
কাজদ্বি তা হমলা, ‘Shut up your mouth! Say, 'Islam means PEACE’! Praise 
Muhammad and his GREAT ideology!’" 
এ োমব্ই রদ্বিত হময়মে ইসলামের যাব্তীয় ইদ্বতহাস! তাই, অদ্বতদ্বরি অনুসন্ধানী েৃদ্বষ্ট 
না দ্বেমল দ্বব্ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্না েতো ।’   
>>> কামলর পদ্বরক্রোমক অদ্বতক্রে কমর েুহাম্মমের জীব্ন-ইদ্বতহামসর (দ্বসরাত ও 
হাদ্বেস) গয  িনাগুমলার ব্ণমনা গরফামরে দ্বহসামব্ আোমের কামে েজুত আমে, তা প্রথে 
গলখা হময়মে ব্দ্বণমত গসই  িনা গুমলা সং দ্বিত হওয়ার এক গথমক েুই েতাব্দীরও 
অদ্বধ্ক পমর। কামলর এই েী ম পদ্বরক্রোমক অদ্বতক্রে কমর “েুহাম্মমের সব্মপ্রথে গয 
পূণমাে জীব্নীগ্রন্থদ্বি” আোমের হামত গপৌঁমেমে, তা গলখা হময়মে েুহাম্মমের েৃতুযর ১১০ 
ব্েমররও অদ্বধ্ক পমর। গসই ব্ইদ্বি হমলা েুহাম্মে ইব্মন ইোক ইব্মন ইয়াসার (৭০৪-
৭৬৮ দ্বিষ্টাব্দ) রদ্বিত 'দ্বসরাত রসুল আল্লাহ'। তাই, েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর এই গ্রন্থদ্বিই 
ইব্মন ইোক পরব্তমী ঐদ্বতহাদ্বসকমের েূল গরফামরে। আর, ইব্মন দ্বহোে 
সম্পাদ্বেত ‘দ্বসরাত রাসুল আল্লাহ’ ব্ইদ্বিই হমলা েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েূল ব্ইময়র 
সব্মিময় গুরুত্বপূণম সংস্করণ (দ্বব্স্তাদ্বরত: পব্ম- ৪৪)। 
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পরব্তমীমত  ত ১৪০০ ব্ের যাব্ত েুহাম্মমের গয অসংখয সমূ্পণম ও অসমূ্পণম জীব্নীগ্রন্থ 
দ্বব্দ্বেন্ন গলখকরা দ্বব্দ্বেন্নোমব্ (প্রময়াজন েত গযা -দ্বব্ময়া  ও সদ্বঠক-দ্বব্কৃত তথয/উদৃ্ধদ্বত 
সহকামর) দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরমেন তাাঁমের সব্াইমকই এই গ্রন্থদ্বির ওপরই দ্বব্মেষোমব্ 
দ্বনেমরেীল হমত হময়মে।  
এই গ্রন্থদ্বির অদ্বধ্কাংে  িনার ব্ণমনায় "তথযসূত্র/উৎমসর” (গকান গকান োনুমষর কাে 
গথমক ধ্ারাব্াদ্বহকোমব্ তা সংগ্রহীত হময়মে) উমল্লখ থাকমলও ব্হু স্থামন  িনার ব্ণমনায় 
গলখক েুহাম্মে ইব্মন ইোক গসই  িনার তথযসূত্র/উৎমসর গকামনাই উমল্লখ 
কমরনদ্বন। অদ্বনব্াযম কারমণই "উৎমসর উমল্লখ" না থাকায় গস সকল  িনার 
দ্বব্শ্বাসমযা যতা আরও প্রশ্নদ্বব্দ্ধ! 
আদ্বে েদ্বেনাব্াসী ইহুদ্বে গ ামত্রর দ্বব্দ্বেন্ন ব্যদ্বির ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
অননদ্বতক আগ্রাসী সন্ত্রাসী কেমকাণ্ড এব্ং ব্দ্বন গকউনুকা ও ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর সেস্ত 
োনুষমক দ্বব্তাদ্বড়ত কমর তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন (পব্ম ৫১-৫২) ও ব্দ্বন কুরাইজা গ ামত্রর 
সেস্ত োনুমষর ওপর অোনুদ্বষক  ণহতযাযজ্ঞ ও তাাঁমেরমক োস-োসীমত রূপান্তর (পব্ম-
১২) কমর তাাঁমের সব্মস্ব লুণ্ঠন করার তব্ধ্তা দ্বেমত ইসলােী দ্বব্শ্বাসী পদ্বণ্ডত ও অ-
পদ্বণ্ডতরা েুহাম্মে ইব্মন ইোক রদ্বিত "েদ্বেনা সনে নােক এক উপাখযামনর” উদৃ্ধদ্বত 
উপস্থাপন কমরন। 
অতযন্ত লক্ষণীয় দ্বব্ষয় এই গয, "েদ্বেনা সনে" নােক এই উপাখযান ও তার েতমগুমলার 
দ্বব্ব্রণ এেনই একদ্বি ব্ণমনা যামত েুহাম্মে ইব্মন ইোক গকামনারূপ উৎমসর উমল্লখ 
কমরনদ্বন! 
ইব্মন দ্বহোে সম্পাদ্বেত ‘দ্বসরাত রাসুল আল্লাহ ব্ইদ্বির ইংমরদ্বজ অনুব্াে কমরমেন A. 
GUILLAUME. ব্ইদ্বির ২৩১ পৃষ্ঠায় হঠাৎ কমরই "The Covenant between the 
Muslims and the Medinans and with the Jews" দ্বেমরানামে েুহাম্মে ইব্মন 
ইোমকর ব্ণমনা শুরু হময়মে, গকামনা রূপ তথযসূত্র ব্া উৎমসর (Isnad) উমল্লখ না 
কমরই। 
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কী দ্বেল গসই "েদ্বেনা সনে" নামের োদ্বন্তিুদ্বি এব্ং কী তার েতম? 
েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা েমত "েদ্বেনা সনে নােক িুদ্বিদ্বি” দ্বেল েদ্বেনায় পাদ্বলময় 
আসা (দ্বহজরত) েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারী েুসলোনমের সামথ েদ্বেনায় ব্সব্াসরত 
স্থানীয় ইহুেী ও অনযানয অদ্বব্শ্বাসী গ ামত্রর পারস্পদ্বরক োদ্বন্তিুদ্বি। 
ইব্মন ইোমকর ব্ণমনা েমত িুদ্বিদ্বি দ্বেল দ্বনম্নরূপ ([**] ও নম্বর গযা - গলখক): [1] [2] 
 

[ইসলােী ইদ্বতহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্দ্বধ্ প্রায় প্রদ্বতদ্বি ইসলাে দ্বব্শ্বাসী প্রকৃত ইদ্বতহাস গজমন ব্া 
না গজমন ইদ্বতহামসর এ সকল অোনদ্বব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় িতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা দ্বেময় এমসমেন। 
দ্বব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পেমকাতর দ্বব্ধ্ায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরদ্বজ অনুব্ামের অংেদ্বিও সংযুি 
করদ্বে। - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক।] 
 

The Covenant between the Muslims and the Medinans and with the 
Jews                 
[In Islamic history it is known as “THE MEDINA CHARTER”, 622 CE] 
‘The apostle wrote a document concerning the emigrants and the 
helpers in which he made a friendly agreement with the Jews and 
established them in their religion and their property, and stated the 
receiprocal obligations, as follows: 
In the name of God, the Compassionate, the Merciful. 
(1) This is a document from Muhammad the prophet [governing the 
relations] between the believers and Muslims of Quraysh and 
Yathrib, and those who followed them and joined them and labored 
with them. 
(2) They are one community (umma) to the exclusion of all men. 
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(3) The Quraysh emigrants according to their present custom shall 
pay the bloodwit within their number and shall redeem their 
prisoners with the kindness and justice common among believers. 
(4) The B. ‘Auf according to their present custom shall pay the 
bloodwit they paid in heathenism; every section shall redeem its 
prisoners with the kindness and justice common among believers. 
The B. Saida, the B. ‘l-Harith, and the B. Jusham, and the B. al-Najjar 
likewise. 
(5)  The B. ‘Amr b. ‘Auf, the B. al-Nabit and the B. al-‘Aus likewise. 
(6)  Believers shall not leave anyone destitute among them by not 
paying his redemption money or bloodwit in kindness. 
(7) A believer shall not take as an ally the freedman of another 
Muslim against him.  
(8) The God-fearing believers shall be against the rebellious or him 
who seeks to spread injustice, or sin or enmity, or 
corruption between believers; the hand of every man shall be against 
him even if he be a son of one of them.  
(9) A believer shall not slay a believer for the sake of an unbeliever, 
nor shall he aid an unbeliever against a believer.  
(10)  God’s protection is one; the least of them may give protection 
to a stranger on their behalf.  Believers are friends one to the other to 
the exclusion of outsiders.  
(11) To the Jew who follows us belong help and equality.  He shall 
not be wronged nor shall his enemies be aided.  
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(12) The peace of the believers is indivisible. No separate peace shall 
be made when believers are fighting in the way of God. Conditions 
must be fair and equitable to all.  
(13) In every foray a rider must take another behind him.  
(14) The believers must avenge the blood of one another shed in the 
way of God.  
(15) The God-fearing believers enjoy the best and most upright 
guidance.  
(16)  No polytheist shall take the property of person of Quraysh 
under his protection nor shall he intervene against a believer.  
(17) Whoever is convicted of killing a believer without good reason 
shall be subject to retaliation unless the next of kin is satisfied (with 
blood-money), and the believers shall be against him as one man, 
and they are bound to take action against him. 
(18)  It shall not be lawful to a believer who holds by what is in this 
document and believes in God and the last day to help an evil-doer 
or to shelter him. The curse of God and His anger on the day of 
resurrection will be upon him if he does, and neither repentance 
nor ransom will be received from him.  
(19) Whenever you differ about a matter it must be referred to God 
and to Muhammad. 
(20) The Jews shall contribute to the cost of war so long as they are 
fighting alongside the believers.  
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(21) The Jews of the B. ‘Auf are one community with the believers 
(the Jews have their religion and the Muslims have theirs), their 
freedmen and their persons except those who behave unjustly and 
sinfully, for they hurt but themselves and their families.  
(22) The same applies to the Jews of the B. al-Najjar, B. al-Harith, B. 
Sai ida, B. Jusham, B. al-Aus, B. Tha'laba, and the Jafna, a clan of the 
Tha‘laba and the B. al-Shutayba. 
(23) Loyalty is a protection against treachery. The freedmen of Tha 
‘laba are as themselves. The close friends of the Jews are as 
themselves.  
None of them shall go out to war save the permission of 
Muhammad, but he shall not be prevented from taking revenge for 
a wound. 
He who slays a man without warning slays himself and his 
household, unless it be one who has wronged him, for God will 
accept that.  
(24) The Jews must bear their expenses and the Muslims their 
expenses. Each must help the other against anyone who attacks the 
people of this document. 
(25) They must seek mutual advice and consultation, and loyalty is 
a protection against treachery. 
(26) A man is not liable for his ally’s misdeeds. The wronged must 
be helped.  
(27) The Jews must pay with the believers so long as war lasts.  
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(28) Yathrib shall be a sanctuary for the people of this document.  
(29) A stranger under protection shall be as his host doing no harm 
and committing no crime.  
(30)  A woman shall only be given protection with the consent of 
her family.  
(31)  If any dispute or controversy likely to cause trouble should 
arise it must be referred to God and to Muhammad the apostle of 
God.  
God accepts what is nearest to piety and goodness in this document.  
(32)  Quraysh and their helpers shall not be given protection.  
(33) The contracting parties are bound to help one another against 
any attack on Yathrib.  
(34)  If they are called to make peace and maintain it they must do 
so; and if they make a similar demand on the Muslims it must be 
carried out except in the case of a holy war.  
(36) Every one shall have his portion from the side to which he 
belongs; the Jews of al-Aus, their freedmen and themselves have the 
same standing with the people of this document in pure loyalty from 
the people of this document. 
(37)  Loyalty is a protection against treachery: He who acquires aught 
acquires it for himself. God approves of this document.  
(38) This deed will not protect the unjust and the sinner. The man 
who goes forth to fight and the man who stays at home in the city 
is safe unless he has been unjust and sinned. God is the protector 
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of the good and God-fearing man and Muhammad is the apostle of 
God.’ [1][2] 
 

>>> পাঠক, েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্দ্বণমত "েদ্বেনা-সনে" নােক িুদ্বির েতমাব্লীর 
দ্বেমক খুব্ েমনামযাম র সামথ গখয়াল করুন! 
িুদ্বির েতমগুমলা পযমামলািনা করার আম  গয অদ্বত গুরুত্বপূণম দ্বব্ষয়দ্বি েমন রাখা অতযন্ত 
প্রময়াজন, তা হমলা: 
‘দ্বহজরত পরব্তমী প্রথে অব্স্থায় েুহাম্মে গকামনা ইসলােী রাষ্ট্রনায়মকর (তাাঁর গকামনা 
রাষ্ট্র দ্বেল না) পেেযমাোয় দ্বেমলন না। দ্বতদ্বন দ্বেমলন অল্প দ্বকেু কাল আম  ইসলামে 
েীদ্বক্ষত স্বল্প সংখযক আদ্বে েদ্বেনাব্াসীর (আনসার) সাহামযযর প্রদ্বতশ্রুদ্বতর ওপর েরসা 
কমর েদ্বেনায় সেয আ েনকারী গস্বচ্ছাদ্বনব্মাদ্বসত এক ব্যদ্বি। গয ব্যদ্বিদ্বির িযািাস, 
কাদ্বরেো ও সফলতার নেুনা হমলা তাাঁর েক্কায় অব্স্থানকামল সুেী ম ১২-১৩ ব্েমরর 
অক্লান্ত গিষ্টার ফসল/অজমন সোমজর দ্বনম্নমশ্রণীর সমব্মাচ্চ োত্র ১৩০ জন অনুসারী 
(েুহাদ্বজর), যামের সকমল তখনও েদ্বেনায় দ্বহজরত কমরন নাই। 
গসই পদ্বরদ্বস্থদ্বতমত েদ্বেনায় দ্বব্িব্ান ইহুদ্বে ও অনযানয অদ্বব্শ্বাসী (অেুসদ্বলে) সম্প্রোময়র 
গলামকর েৃদ্বষ্টমত স্বোব্তই েুহাম্মে ও তাাঁর সমের েক্কাব্াসী দ্বহজরতকারী অনুসারীরা 
একেল ব্দ্বহরা ত োড়া আর দ্বকেুই নয়। গয ব্দ্বহরা তরা আশ্রয় দ্বনময়দ্বেমলন 
আনসারমের ব্াদ্বড়মত। যামের না দ্বেল গকামনা দ্বনজস্ব ব্াসস্থান, না দ্বেল কেমসংস্থান। 
যারা সমূ্পণমরূমপ শুধু্ আনসারমের ওপরই দ্বনেমরেীল দ্বেমলন না, দ্বনেমরেীল দ্বেমলন 
ইহুদ্বেসহ অনযানয আদ্বে েদ্বেনাব্াসী দ্বব্দ্বেন্ন গ ামত্রর ওপরও; প্রতযক্ষ অথব্া 
পমরাক্ষোমব্। গসই েুহূমতম স্বাোদ্বব্কোমব্ই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা দ্বেমলন 
দ্বব্মেষোমব্ েুব্মল (পব্ম:২৮-২৯)! 
এতেসমত্ত্বও, েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর ব্দ্বণমত তথযসূত্র ও গরফামরেদ্বব্হীন এই 
োদ্বন্তিুদ্বিদ্বিমত গয-দ্বব্ষয়দ্বি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা, এই িুদ্বি-পমত্র: 
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"অতযন্ত নািকীয় এেন দ্বকেু েমতমর উপদ্বস্থদ্বত, যা অদ্বব্শ্বাসীমের জনয শুধু্ গয 
অব্োননাকর তাইই নয়, তা গয গকান স্বাধ্ীন-সাব্মমেৌে জাদ্বত-গ াষ্ঠীর আত্মেযমাোর 
পদ্বরপন্থী!” 
দ্বকেু উোহরণ: 
৯) ‘অদ্বব্শ্বাসীমের খাদ্বতমর গকামনা দ্বব্শ্বাসী অপর গকামনা দ্বব্শ্বাসীমক কখমনাই (“shall 
not”) হতযা করমত পারমব্ না; একইোমব্ গকামনা দ্বব্শ্বাসী অপর গকান দ্বব্শ্বাসীর দ্বব্রুমদ্ধ 
গকামনা অদ্বব্শ্বাসীমক কখমনাই সাহাযয করমত পারমব্ না। 
১৭) গকউ যদ্বে গকামনা দ্বব্শ্বাসীমক সমন্তাষজনক কারণ োড়াই খুন করার কারমণ অপরাধ্ী 
সাব্যস্ত হয়, তমব্ তার দ্বব্রুমদ্ধ অব্েযই প্রদ্বতমোধ্ গ্রহণ দ্বব্মব্িয হমব্, যদ্বে না তার 
[দ্বনহমতর] দ্বনকিতে আত্মীময়রা সন্তুষ্ট হয় (রিেূমলযর দ্বব্দ্বনেময়); এব্ং সেস্ত দ্বব্শ্বাসীরা 
একমযাম  অব্েযই তার [অপরাধ্ী] দ্বব্রুমদ্ধ ব্যব্স্থা গ্রহণ করমত ব্াধ্য থাকমব্’। 
১৭ নম্বর েমতমর সরল অথম হমলা: 
গকান অদ্বব্শ্বাসী অথব্া দ্বব্শ্বাসী [গয গকউ (whoever)] যদ্বে গকামনা দ্বব্শ্বাসীমক হতযা 
কমর, তমব্ গসই দ্বনহত দ্বব্শ্বাসী পদ্বরব্ামরর দ্বনকিতে আত্মীময়র সন্তুদ্বষ্টর জনয নযায় দ্বব্িার 
(প্রদ্বতমোধ্ ব্যব্স্থা) 
দ্বনদ্বশ্চত করমত দ্বব্শ্বাসীরা একমজাি হময় প্রময়াজমন খুদ্বনমক হতযা (Eye for an Eye) 
সহ গয গকামনা ধ্রমনর যথামযা য সাহাযয করমত ব্াধ্য থাকমব্। 
আর, ৯ নম্বর েমতমর সরল অথম হমলা: 
গকামনা দ্বব্শ্বাসী যদ্বে গকান অদ্বব্শ্বাসীমক হতযা কমর (একই রূপ অপরাধ্) তমব্ গসই 
দ্বনহত অদ্বব্শ্বাসী পদ্বরব্ামরর দ্বনকিতে আত্মীময়র সন্তুদ্বষ্টর জনয একই রূপ (১৭ নম্বর) 
নযায় দ্বব্িার (প্রদ্বতমোধ্ ব্যব্স্থা) দ্বনদ্বশ্চত করমত গকামনা দ্বব্শ্বাসী কখমনাই গসই খুদ্বনমক 
শুধু্ গয হতযা (Eye for an Eye) করমত পারমব্ না, তাইই নয়; খুদ্বনর (দ্বব্শ্বাসী) 
দ্বব্রুমদ্ধ দ্বনহমতর পদ্বরব্ার (অদ্বব্শ্বাসী) গক তারা কখমনাই গকামনারূপ সাহাযযও করমত 
পারমব্ না! 
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দ্বনঃসমন্দমহ, অদ্বব্শ্বাসীমের জনয এই েতম গুমলা গয িরে অব্োননাকর ও পক্ষপাতেুষ্ট 
তা অনুধ্াব্ন করার জনয গকান েহাজ্ঞানী হওয়ার প্রময়াজন গনই! 
১৯) ‘যখন গতােরা গকামনা ব্যাপামর দ্বিধ্াদ্বব্েি হমব্, তখন তা "অব্েযই" আল্লাহ ও 
েুহাম্মমের গ ািমর আনমত হমব্। 
২৩) --আল্লাহ ও েুহাম্মমের অনুেদ্বত োড়া কখমনাই গকউ যুমদ্ধ জদ্বড়ত হমত পারমব্ 
না। 
৩১) যদ্বে কখমনা গকামনা দ্বব্ব্াে অথব্া দ্বব্তকম জদ্বড়ময় পরার সম্ভাব্না থামক যা েুমেমাম র 
কারণ হমত পামর, তখন তা "অব্েযই" আল্লাহ ও আল্লাহর নব্ী েুহাম্মমের গ ািমর 
আনমত হমব্। -’। 
একই োমব্ ১৯, ২৩ ও ৩১ নম্বর েমতম োব্ী করা হময়মে গয, ওপমর ব্দ্বণমত িরে 
পক্ষপাতেুষ্ট ও অব্োননাকর েমতম েদ্বেনাব্াসী অদ্বব্শ্বাসীরা গয শুধু্ স্বাক্ষর কমরদ্বেমলন 
তাইই নয়, গসই অব্োননা গ্রহণ কমর তাাঁরা েুহাম্মেমক তামের গনতা ও েণ্ড-েুমণ্ডর 
কতমা দ্বহসামব্ স্থান দ্বেময়দ্বেমলন - যদ্বেও তাাঁরা েুহাম্মেমক নব্ী দ্বহসামব্ স্বীকারই কমরন 
না! 
অল্প দ্বকেু ধ্েমান্তদ্বরত নব্য েুহাম্মে-অনুসারী আনসার এব্ং তামের ব্াদ্বড়- মর আদ্বশ্রত 
পলাতক েুহাম্মে ও েুহাদ্বজরমের সামথ এেন একদ্বি অব্োননাকর েমতম তামের গিময় 
অমনক অদ্বধ্ক সংখযা, েদ্বি ও সেৃদ্বদ্ধমত ব্লীয়ান েদ্বেনাব্াসী ইহুদ্বে ও অনযানয 
অদ্বব্শ্বাসীরা দ্বলদ্বখতোমব্ রাজী হওয়ার গয উপাখযান েুহাম্মে ইব্মন ইোক দ্বলদ্বপব্দ্ধ 
কমরমেন, তা যুদ্বির দ্বব্িামর আরব্য উপনযামসর অদ্বতকথামকও হার োনায়!  
>>> ইসলাে অনুসারী পদ্বণ্ডত ও অপদ্বণ্ডতরা ১৭ নম্বর েমতমর তব্ধ্তা দ্বেমত ১৮ নম্বর 
েমতমর উদৃ্ধদ্বত গেন। গযখামন ব্লা হময়মে: 
১৮) ‘এই িুদ্বি পমত্র আব্দ্ধ আল্লাহ দ্বব্শ্বাসীর জনয কখমনাই আইনদ্বসদ্ধ নয় গয গস 
গকামনা অদ্বনষ্টকারী ব্যদ্বি (Evil-doer) গক সাহাযয করমব্ দ্বকংব্া আশ্রয় গেমব্। যদ্বে গস 
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তা কমর তমব্ পুনরুিামনর দ্বেন আল্লাহর গক্রাধ্ ও অদ্বেোপ তার উপর ব্তমামব্ এব্ং 
অনুতাপ অথব্া গখসারৎ গকানদ্বিই তার কামজ আসমব্ না।’ 
ইসলােী পদ্বরোষা সম্বমন্ধ যামের গকান স্বচ্ছ ধ্ারনা গনই তাাঁরা ১৮ নম্বর 
েমতমর "অদ্বনষ্টকারী"; ২৩, ২৫ ও ৩৭ নম্বর েমতমর "প্রতারণা (Treachery)", ২৬ নম্বর 
েমতমর “জুলুে” (wronged); ৩৪ নম্বর েমতমর "পদ্বব্ত্র যুদ্ধ ও ৩৮ নম্বর 
েমতমর নীদ্বতদ্বব্ দ্বহমত ও পাপী (unjust and sinner)" জাতীয় েমব্দর োরপযাাঁমি দ্বব্ভ্রান্ত 
হমত ব্াধ্য! 
নযায়-অনযাময়র সব্মজনগ্রাহয পদ্বরদ্বিত এই রূপ েব্দোলার অথম ইসলাদ্বেক পদ্বরোষায় 
সমূ্পণম দ্বব্পরীত অথম ব্হন করমত পামর। এ দ্বব্ষময় দ্বব্স্তাদ্বরত আমলািনা পব্ম-৩৩-এ 
করা হময়মে। 
সংমক্ষমপ: 
ইসলামের প্রাথদ্বেক সংজ্ঞা হমলা: 
“হযরত েুহাম্মমের (সাঃ) ও তাাঁর প্রিাদ্বরত ব্াণী ও েতব্ামে অদ্বব্শ্বাসী প্রদ্বতদ্বি ব্যদ্বিই 
হমলন অপকেমকারী, দ্বব্পথ ােী, লাদ্বঞ্ছত, পথভ্রষ্ট, পাপী - ইতযাদ্বে, ইতযাদ্বে! তাাঁরা গব্-
ইোন (অদ্বব্শ্বাসী) । আর, প্রদ্বত দ্বি গব্-ইোন ব্যদ্বিই অনন্ত োদ্বস্তর গযা য (পব্ম-২৭)!” 
আর, ইসলামের প্রাথদ্বেক দ্বনমেমে হমলা: 
“গকান অদ্বব্শ্বাসী যদ্বে েুহাম্মে ও তাাঁর েতব্াে ইসলামের দ্বব্রুমদ্ধ কিূদ্বি কমরন, 
সোমলািনা কমরন দ্বকংব্া কমরন দ্বব্রুদ্ধািরণ; তমব্ তাাঁমের দ্বব্রুমদ্ধ 'দ্বজহাে (পদ্বব্ত্র যুদ্ধ) 
ও প্রময়াজমন তাাঁমেরমক "হতযা" করা প্রমতযক ইসলাে দ্বব্শ্বাসীর অব্েযকতমব্য ইোনী 
োদ্বয়ত্ব। গহান না দ্বতদ্বন গসই েুদ্বেন ব্ান্দার দ্বপতা-পুত্র, োই-গব্ান, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, আত্মীয়-
স্বজন ব্া প্রদ্বতমব্েী। ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মে তাাঁর এই দ্বনমেমমের সব্মপ্রথে ব্াস্তব্ায়ন  িান 
(পব্ম: ৩০-৪৩)। 
আবু্ আফাক নামের ১২০ ব্ের ব্য়মসর অদ্বতবৃ্দ্ধ ও পাাঁি সন্তামনর জননী কদ্বব্ আসো-
দ্বব্নমত োরওয়ানমক রামতর অন্ধকামর নৃেংসোমব্ খুন করা ইসলামের পদ্বরোষায় 
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গকামনা অনযায় কেম নয়; খুদ্বনরা নয় গকামনা "অনযায়কারী" (পব্ম: ৪৬-৪৭)! কাব্ দ্বব্ন 
আল আেরাফ ও আবু্-রাদ্বফমক প্রতারণার আশ্রময় খুন করা ইসলাদ্বেক পদ্বরোষায় "েহৎ 
কেম" (পব্ম: ৪৮ ও ৫০)! ব্দ্বন গকউনুকা, ব্দ্বন নাদ্বের ও ব্দ্বন কুরাইজা গ ামত্রর উপর 
েুহাম্মে ও তাাঁর সহকারীর নৃেংস আগ্রাসী কেমকাণ্ড ইসলাদ্বেক পদ্বরোষায় গকামনা 
"জুলুে" নয়, তা হমলা "পদ্বব্ত্র যুদ্ধ"! 
গুরুত্বপূণম সংমব্েনেীল দ্বনব্মন্ধ তথযসূত্র ও গরফামরে না থাকার কারণ: 
প্রশ্ন হমলা, কী কারমণ ইসলামে দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ েুহাম্মে ইব্মন ইোক এেন একদ্বি 
অতযন্ত গুরুত্বপূণম ও সংমব্েনেীল দ্বব্ষময় তথযসূত্র ও গরফামরে এর উমল্লখ কমরন নাই? 
সাধ্ারণত: গয েু’দ্বি সমূ্পণম দ্বব্পরীতধ্েমী কারমণ গকামনা গলখক/ঐদ্বতহাদ্বসক তাাঁর ব্দ্বণমত 
েদ্বলমল তথযসূত্র/গরফামরে এর উমল্লখ কমরন না, তা হমলা: 
প্রথে কারণ: 
দ্বনেমরমযা য প্রাোদ্বণক তথযসূত্র ও গরফামরমের অোব্! 
দ্বিতীয় কারণ: 
উমল্লদ্বখত দ্বব্ষয়/ িনা দ্বি এতই সব্মজনদ্বব্দ্বেত ও দ্বনেমরমযা য গয তার ব্ণমনায় প্রাোদ্বণক 
তথযসূত্র ও গরফামরে উমল্লমখর গকামনা প্রময়াজনই গনই! 
এেন দ্বক হমত পামর না গয, েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর তথযসূত্র ও গরফামরেদ্বব্হীন "েদ্বেনা 
সনে" িুদ্বির উমল্লদ্বখত উপাখযানদ্বি গেমষাি প্রকৃদ্বতর? অথমাৎ দ্বব্ষয়দ্বি এতই 
সব্মজনদ্বব্দ্বেত ও দ্বনেমরমযা য গয, প্রাোদ্বণক তথযসূত্র ও গরফামরে উমল্লমখর গকামনা 
প্রময়াজনই গনই? 
এই প্রমশ্নর অদ্বত সংদ্বক্ষপ্ত জব্াব্ হমলা, "না! কারণ?” 
কারণ উপাখযানদ্বি সব্মজনদ্বব্দ্বেত ও দ্বনেমরমযা য এেন গকামনা প্রোণ গয গনই, শুধু্ তাইই 
নয়, আেরা গেখমত পাই এর সমূ্পণম দ্বব্পরীত দ্বিত্র! আর গসই দ্বিত্র দ্বি হমলা: 
১) দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ দ্বব্দ্বেষ্ট েুসদ্বলে ঐদ্বতহাদ্বসক আল-তাব্ারী গয দ্বব্খযাত ঐদ্বতহাদ্বসক 
গ্রন্থদ্বি রিনা কমরমেন ('দ্বকতাব্ রসুল ওয়াল েুলুক'), গস গ্রমন্থ েুহাম্মমের জীব্ন 
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ইদ্বতহামসর (েদ্বলউে: ৬-৯) প্রায় সেস্ত তথযই দ্বতদ্বন েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর “দ্বসরাত 
রসুল আল্লাহ” গথমক সংকদ্বলত কমরমেন। 
এ োড়াও আল তাব্ারী েুহাম্মমের জীব্ন ইদ্বতহামসর ব্ণমনায় েুহাম্মে দ্বব্ন উের আল 
ওয়াদ্বকেী (৭৪৭-৮২৩ খৃষ্টাব্দ), দ্বহোে দ্বব্ন েুহাম্মে ইব্মন আল-কালদ্বব্ (৭৩৭-৮১৯ 
খৃষ্টাব্দ), উরউয়া দ্বব্ন আল জুব্াইর [আময়োর (রা:) দ্বনমজর গব্ান আসোর গেমল (েৃতুয 
৭১৩ খৃষ্টাব্দ)] গথমক সংগ্রহীত েুহাম্মে দ্বব্ন দ্বেহাব্ আল জুহরী (েৃতুয ৭৪২ খৃষ্টাব্দ) 
প্রেুমখর গরফামরে উদৃ্ধত কমরমেন। তার সামথ গযা  কমরমেন তাাঁর দ্বনমজর ও েতােত। 
অতযন্ত লক্ষণীয় দ্বব্ষয় এই গয, আল-তাব্ারী তাাঁর গসই সংকলনদ্বিমত ইব্মন ইোমকর 
“তথযসূত্রদ্বব্হীন এই েদ্বেনা সনে” এর গকামনা উমল্লখই কমরনদ্বন!  
অতযন্ত শ্রেসাধ্য  মব্ষণালব্ধ তাাঁর এই রিনায় দ্বতদ্বন যা উদৃ্ধত কমরমেন, তা হমলা ব্দ্বন 
গকউনুকার দ্বব্রুমদ্ধ অদ্বেযান (The campaign Against the Banu Qaynuqa) 
দ্বেমরানামের আওতায় "োত্র দ্বতন লাইমনর একদ্বি ব্াকয"। গসই ব্াকযদ্বি হমলা, 
"যখন দ্বতদ্বন (েুহাম্মে) প্রথে েদ্বেনায় আ েন কমরন তখন দ্বতদ্বন েদ্বেনার ইহুদ্বেমের 
সামথ এই েমেম একদ্বি িুদ্বি কমরন গয, তারা তাাঁর দ্বব্রুমদ্ধ কাউমক সাহাযয করমব্ না 
এব্ং যদ্বে গকান েত্রু তাাঁমক গসখামন আক্রেণ কমর তমব্ তারা তাাঁর সাহামযয এদ্ব ময় 
আসমব্।" [3] 
["When he (Muhammad) first came to Medina he had made a 
compact with its Jews that they would not aid anyone against him 
and that if any enemy attacked him there they would come to his 
aid."] [3] 
ব্যস, এিুকুই! ইব্মন ইোমকর েতই এখামনও গকামনারূপ তথযসূমত্রর উমল্লখ 
গনই। এেনদ্বক আল-তাব্ারী তাাঁর এই তমথযর সপমক্ষর সূত্র (Reference) দ্বহসামব্ 
ইব্মন ইোমকর নােদ্বিও উমল্লখ কমরনদ্বন। েুহাম্মে দ্বব্ন ইোমকর উপাখযানদ্বি 



 

 

P
ag

e4
4

1
 

“সব্মজনদ্বব্দ্বেত ও দ্বনেমরমযা য" হমল স্বোব্তই েুহাম্মে ইব্মন ইোমকর েত আল-
তাব্ারীও তা দ্বব্েেোমব্ দ্বলদ্বপব্দ্ধ করমতন।  
২) আর, ইসলামের ইদ্বতহামসর আমরক দ্বেকপাল আদ্বে ঐদ্বতহাদ্বসক েুহাম্মে ইব্মন 
সা'ে তাাঁর দ্বব্খযাত গ্রন্থ তাব্াকাত আল-কাদ্বব্মর ইহুদ্বেমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীর নৃেংস আগ্রাসী আক্রেমণর ব্ণমনার অনুষমে দ্বলমখমেন "কারণ তাহারা িুদ্বি 
েে কদ্বরয়াদ্বেল" জাতীয় এক লাইমনর একদ্বি ব্াকয! ব্যস, এ িুকুই! [4] 
 

>>> তাই, গয গকামনা েুিবু্দ্বদ্ধর োনুষ স্বাোদ্বব্কোমব্ই গয প্রশ্নদ্বি করমত পামরন, তা 
হমলা: 
এেন অব্োননাকর ও দ্বনজ জাদ্বত-গ াষ্ঠীর আত্মেযমাোর পদ্বরপন্থী েমতম একজন 
ব্দ্বহরা ত পরেুখামপক্ষী,  ৃহহীন, দ্বব্িহীন, জীদ্বব্কাহীন, দ্বনজ জাদ্বত-গ াষ্ঠীর গরাষানল 
গথমক রামতর অন্ধকামর িুদ্বপ িুদ্বপ কাপুরুমষর েত পলাতক (গস্বচ্ছাদ্বনব্মাদ্বসত) 
ব্যদ্বিমক সেস্ত অেুসদ্বলে েদ্বেনা-ব্াসী ও দ্বব্িব্ান ইহুদ্বে সম্প্রোময়র গলামকরা তামের 
োতৃেূদ্বের সব্মেয় কতমা ও সমব্মাচ্চ দ্বব্িারালময়র সব্মেয় দ্বব্িারপ্রধ্ান দ্বহসামব্ গেমন গনয়ার 
গয দ্বলদ্বখত িুদ্বির উপাখযান একজন দ্বনমব্দ্বেত প্রাণ েুহাম্মে-অনুসারী দ্বলদ্বপব্দ্ধ কমরমেন, 
তার সতযতা কতিুকু? 
যুদ্বি ও ব্াস্তব্তার দ্বনদ্বরমখ এই োদ্বব্দ্বি গয এমকব্ামরই অব্াস্তব্, তা গয গকামনা দ্বিন্তােীল 
োনুষ অদ্বত সহমজই অনুধ্াব্ন করমত পামরন। দ্বব্মেষ কমর এেন একদ্বি উমল্লখমযা য 
 িনার ব্ণমনায় যখন গলখক গকামনারূপ উৎমসর উমল্লখই কমরন না; অনযানয সেসােদ্বয়ক 
ঐদ্বতহাদ্বসকরা তা োয়সারাোমব্ (এক অথব্া দ্বতন লাইমনর দ্বিরকুি) উদৃ্ধত কমরন; আর 
তা দ্বলদ্বখত হয় কদ্বথত  িনাদ্বি সং দ্বিত হওয়ার প্রায় ১১০ ব্েমরর অদ্বধ্ক পমর 
দ্বনমব্দ্বেতপ্রাণ অনুসারীর গলখনীমত। 
েুহাম্মমের সন্ত্রাসী ও অননদ্বতক কেমকাণ্ডমক তব্ধ্তা দ্বেমত েুহাম্মে পরব্তমী প্রজমের 
ইসলাে দ্বব্শ্বাসীরা (ব্ণমনাকারী এব্ং/অথব্া রিনাকারী) হাজারও দ্বেথযািামরর আশ্রয় 
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দ্বনমত ব্াধ্য হময়দ্বেমলন। এই তথাকদ্বথত িুদ্বি গয তারই একদ্বি উোহরণ, এই সতযমক 
গকামনাোমব্ই অস্বীকার করার উপায় গনই।  
Let us forget about everything! 
পাঠক, আসুন আেরা ওপমরর যাব্তীয় গরফামরে, গেধ্া প্রজ্ঞা ও দ্বব্িারেদ্বি সম্বন্ধীয় 
(Intellectual) কিাল েুমল আমলািনার খাদ্বতমর ধ্মর দ্বনই গয, "েদ্বেনা সনে” নামের 
এেন একদ্বি িুদ্বির উপাখযান েতো  সদ্বতয! 
এতেসমত্ত্বও, ব্দ্বন গকউনুকার নৃেংস  িনাদ্বির ধ্ারাব্াদ্বহক ব্ণমনায় আেরা জানমত 
গপমরদ্বে গয, ব্ের যুদ্ধ জয়লামের পর ক্ষেতাধ্র েুহাম্মে দ্বব্না উস্কাদ্বনমতই েদ্বেনার 
ইহুদ্বেমের একদ্বত্রত কমর স্পষ্ট জাদ্বনময় গেন গয, যদ্বে তাাঁরা তাাঁমক নব্ী দ্বহসামব্ গ্রহণ 
কমর তাাঁর ব্েযতা স্বীকার করমত রাদ্বজ না হয়, তমব্ দ্বতদ্বন তাাঁমের গক দ্বেমিোদ্বি গথমক 
দ্বব্তাদ্বড়ত করমব্ন। 
আর, "তাাঁর আল্লাহর" গরফামরে দ্বেময় ইহুদ্বেমের এই ব্মল হুদ্বেয়ার কমর গেন গয, যদ্বে 
তাাঁরা তাাঁমক নব্ী দ্বহসামব্ গ্রহণ না কমর তমব্ ব্ের যুমদ্ধ তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের 
হামত কুরাইেমের গযেন হাল হময়দ্বেল গতেনই হাল ইহুদ্বেমের জনযও অমপক্ষা করমে! 
"দ্বনঃসমন্দমহ এেন হুেদ্বক, োসানী ও েীদ্বত প্রেেমন গকান োদ্বন্তর ব্াতমা নমহ!" [5][6] 
এ োড়াও, 
ইদ্বতেমধ্যই আেরা গজমনদ্বে গয, ব্দ্বন গকউনুকা ও ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর সেস্ত োনুষ গক 
দ্বব্তাদ্বড়ত কমর তাাঁমের সেস্ত সম্পদ্বি লুণ্ঠন ও করায়ি করার গপ্রক্ষাপি "তারা তাাঁর 
দ্বব্রুমদ্ধ কাউমক সাহাযয করমব্ না এব্ং যদ্বে গকান েত্রু তাাঁমক েদ্বেনায় আক্রেণ কমর 
তমব্ তারা তাাঁর সাহামযয এদ্ব ময় আসমব্" জাতীয় েমতমর িুদ্বিেে দ্বব্ষয়ক  িনা দ্বেল 
না (পব্ম-৫১-৫২)! েুহাম্মমের দ্বব্রুমদ্ধ ব্দ্বন গকউনুকা ও ব্দ্বন নাদ্বের গ ামত্রর গলামকরা 
কাউমকই গকান সাহাযয কমরদ্বন! েদ্বেনা/েুহাম্মে তখন গকামনা ব্দ্বহঃেত্রুর িারা 
আক্রান্তও হয় নাই! 
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সুতরাং তথাকদ্বথত “েদ্বেনা সনে" নােক গকামনা োদ্বন্তিুদ্বির অদ্বস্তত্ব যদ্বে েতো  
সতযও হয় এব্ং গসই িুদ্বিপমত্র গয েতমই উমল্লখ থাকুক না গকন, সব্মপ্রথে িুদ্বিেেকারী 
ব্যদ্বিদ্বি হমলন স্বয়ং েুহাম্মে দ্বব্ন আব্েুল্লাহ দ্বব্ন আব্েুল েুিাদ্বলব্! ইহুদ্বেরা নয়! 
>>> েক্কাব্াসী কুরাইেমের উপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের যাব্তীয় অোনুদ্বষক 
নৃেংস অননদ্বতক আগ্রাসী কেমকামণ্ডর তব্ধ্তা প্রোমনর জনয গযেন 
কুরাইেমের "আইয়যামে জাদ্বহদ্বলয়াত" নামে আখযাদ্বয়ত করা এব্ং েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের ওপর তাাঁমের ব্ব্মর আিরণ/অতযািার/েক্কা গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত করার 
উপাখযান প্রিার ও প্রদ্বতষ্ঠা করা একান্ত প্রময়াজন; দ্বঠক একইোমব্ েদ্বেনায় ইহুেীমের 
ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের যাব্তীয় অোনুদ্বষক নৃেংস আগ্রাসী কেমকামণ্ডর 
তব্ধ্তা প্রোমনর জনযও গতেনই একান্ত প্রময়াজন "েদ্বেনা সনে" নামের এক উপাখযান 
প্রিার ও প্রদ্বতষ্ঠা! 
আর তা না করমত পারমল কুরাইেমের েতই েদ্বেনায় ইহুেীমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের আগ্রাসী সন্ত্রাসী কেমকামণ্ডর গয গকামনা তব্ধ্তাই থামক না! 
 

[কুরামনর উদৃ্ধদ্বত গসৌদ্বে আরমব্র ব্ােোহ ফাহাে দ্বব্ন আব্েুল আদ্বজজ (হারাে েরীমফর খামেে) কতৃমক 
দ্বব্তরণকৃত ব্াংলা তরজো  গথমক গনয়া, অনুব্ামে ত্রুদ্বি-দ্বব্িুযদ্বতর োয় অনুব্ােকারীর। কুরামনর েয়জন 
দ্বব্দ্বেষ্ট ইংমরদ্বজ অনুব্ােকারীর ও গিৌদ্বত্রে-দ্বি দ্বব্দ্বেন্ন োষায় পাোপাদ্বে অনুব্াে এখামন] 
 

তথযসূত্র ও পােিীকা: 
 

[1] “দ্বসরাত রসুল আল্লাহ”- গলখক: ইব্মন ইোক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পােনা: ইব্মন 
দ্বহোে (েৃতুয ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংমরদ্বজ অনুব্াে:  A. GUILLAUME, অিমফাডম 
ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, করািী, ১৯৫৫ - পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৩; (অনুব্াে ও নম্বর গযা - গলখক) 
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-
%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf 
[2] THE MEDINA CHARTER 

http://www.quraanshareef.org/
http://quran.com/1
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf


 

 

P
ag

e4
4

4
 

http://www.constitution.org/cons/medina/con_medina.htm 
[3] “তাদ্বরক আল রসুল ওয়াল েুলুক”- গলখক:  আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ), েলুউে ৭, ইংমরজী অনুব্াে: W. Montogomery Watt and M.V. 
McDonald, দ্বনউ ইয়কম ইউদ্বনোদ্বসমদ্বি গপ্রস, ১৯৮৭ – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৬০ 
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontco
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 [4] দ্বকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাদ্বব্র – গলখক: েুহাম্মে ইব্মন সা'ে  (৭৮৪-
৮৪৫ খৃষ্টাব্দ)', অনুব্াে এস েইনুল হক, প্রকােক দ্বকতাব্ েব্ন, নয়া দ্বেদ্বল্ল, সাল ২০০৯ 
(3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set) 
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170 
[5] সদ্বহ বু্খারী: েদ্বলউে ৪, ব্ই ৫৩, নম্বর ৩৯২ 
“---দ্বতদ্বন তামেরমক ব্লমলন, 'যদ্বে গতােরা ইসলাে গ্রহণ কমরা, তাহমল গতােরা 
দ্বনরাপে। গতাোমের জানা উদ্বিত গয এই েূদ্বের োদ্বলক আল্লাহ এব্ং তার রসুল। আদ্বে 
গতাোমেরমক এই েূদ্বে গথমক দ্বব্তাদ্বড়ত করমব্া। --" 
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/86/3874-sahih-
bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-392.html 
[6] কুরান: ৩:১২-১৩ - “কামফরদ্বে মক ব্মল দ্বেন, খুব্ দ্বে  ীরই গতােরা পরােূত হময় 
গোযমখর দ্বেমক হাাঁদ্বকময় নীত হমব্ - গসিা কতই না দ্বনকৃষ্টতে অব্স্থান। দ্বনশ্চয়ই েুমিা 
েমলর গোকাদ্বব্লার (ব্ের যুমদ্ধ কুরাইে ও েুসদ্বলে েল) েমধ্য গতাোমের জনয দ্বনেেমন 
দ্বেল।” ------এরই েমধ্য দ্বেক্ষণীয় রময়মে েৃদ্বষ্ট সম্পন্নমের জনয।" 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.constitution.org/cons/medina/con_medina.htm
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/86/3874-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-392.html
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.hadithcollection.com/sahihbukhari/86/3874-sahih-bukhari-volume-004-book-053-hadith-number-392.html
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ইরানী েুিদ্বিন্তক আলী েদ্বস্ত (১৮৯৬-১৯৮১) 

খুাঁজমতন আমনষ্ট গরনামনর (১৮২৩-১৮৯২) েত 
গেধ্া আর এদ্বেল লুেদ্বেম র (১৮৮১-১৮৪৮) েত 
 মব্ষণা করার েক্ষতাসম্পন্ন োনুষ; আলী েদ্বস্ত 
গব্াঁমি থাকমল তার গখাাঁজ হয়ত এই ইবু্কদ্বির 

গলখক এব্ং  মব্ষক গ ালাপ োহেুেমক দ্বেময় 
গেষ হমত পারমতা! 
 

দ্বনদ্বব্ড় দ্বনষ্ঠা ও অদ্বব্শ্বাসয অধ্যাব্সায় কামক ব্মল, 
এই দ্বসদ্বরজদ্বির গয গকামনা একদ্বি পব্ম েন দ্বেময় 
পড়মলই পাঠক তা উপলদ্বব্ধ করমত পারমব্ন। 
 

১৪০০ ব্েমরর ইদ্বতহামস েুহাম্মে ও ইসলােমক 

দ্বনময় কাজ হময়মে প্রিুর; দ্বকন্তু গ ালাপ োহেুে-
এর েত ইসলামের েূল তথযসূত্র দ্বনময় এত 
গেধ্াব্ী গলখা হয়ত এিাই প্রথে। 

এদ্বি তাাঁর  মব্ষণা দ্বসদ্বরমজর দ্বিতীয় ইবু্ক। 

                              নরসুন্দর োনুষ 

dhormockery@gmail.com 
www.dhormockery.com 
www.dhormockery.net 

 

 

প্রথে খণ্ড সংগ্রহ করুন আজই (দ্বলংক-১) (দ্বলংক-২) 
তৃতীয় খণ্ড আসমে দ্রুত 
গিাখ রাখুন ধ্েমকারী-গত 
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