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পঞ্চে খণ্ড উৎস গ: 
 

" ভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় উৎস গ প্রয়াত োহেুেুন নব্ী নামের অসাধ্ারণ গসই 
োনুষক্তিমক; ক্তযক্তন েুিক্তচন্তা চচগা, প্রচার ও প্রসামর ব্রতী হময় 'ধ্েগপচারক' নামে 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ধ্মেগর কুসংস্কার ও কেযগ রূপক্তিমক অকপমি সাধ্ারণ োনুষমের োমে 
প্রচার ও প্রসামর ক্তিমলন ক্তনরলস ও ক্লাক্তন্তহীন।" 
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পব্গ-১৭০: ক্তচক্তি হুেক্তক-৯: হুোইক্তব্য়ার আম  ব্নাে পমর-সেয় অসঙ্গক্তত! ১০৯ 

পব্গ-১৭১: ক্তচক্তি হুেক্তক-১০: ক্তহরাক্তক্লয়ামসর প্রক্ততক্তক্রয়া ক্তব্মেষণ! ১২১ 



  

6 
Bw÷kb BeyK 

পব্গ-১৭২: েুহাম্মমের ক্তচক্তি-১১: আল-নাজ্জাসীর প্রক্তত! ১৩০ 

পব্গ-১৭৩: েুহাম্মমের ক্তচক্তি-১২: উমম্ম হাক্তব্ব্ার েুব্গযব্হার ও নব্ীর আেশগ! ১৩৯ 

পব্গ-১৭৪: নব্ী েুহাম্মমের 'ওেরাহ' ও কুরাইশমের সক্তহষু্ণতা! ১৫৩ 

পব্গ-১৭৫: আল-কাক্তেমে আল-েুলাক্তয়হ গ ামে ডাকাক্তত! ১৬২ 

পব্গ-১৭৬: আল- াব্া (খাক্তেরা) হােলা – গক ক্তিল আক্রেণকারী? ১৭১ 

পব্গ-১৭৭: আের ক্তব্ন আল-আ'স এর ইসলাে গ্রহণ - কারণ? ১৮৬ 

পব্গ-১৭৮: খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের ইসলাে গ্রহণ - কারণ? ২০১ 

পব্গ-১৭৯: সাফমলযর চাক্তব্: ঘৃণা-োস-প্রমলাভন! (এক) ২১৪ 
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উপক্রেক্তণকা 
 

ভাব্নার শুরু: 
 

১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ োল্। বাাংল্াসেশীসের জীবসন েবসেসয় আনসের ডেন! 
েবসেসয় আসবসের ডেন! েবসেসয় কসের ডেন! েবসেসয় আনসের ডেন এই জনয যে 
েুেীর্ঘ নয় মাে রক্তক্ষয়ী েুসের পর পাক হানাোর বাডহনী ও তার যোেরসের 
পরাডজত কসর আমাসের বাাংল্াসেশ স্বাধীন হসয়ডিল্। েবসেসয় আসবসের ডেন এই 
জনয যে পাক হানাোর বাডহনীরা আত্মেমপঘণ কসরসি খবরডি শুনার পর আমাসের 
েবার মসন গসক্তেন এমন এক অনুভূডত ও আসবসের েৃডে হসয়ডিল্, স্বাধীনতার এত 
বির পসরও ঐ ডেসনর সৃ্মডত মসন পড়সল্ আমরা আসবসে আপু্লত হসয় পডড়। েবসেসয় 
কসের ডেন এই কারসণ যে এই ডেনডির আসের নয় মাে েমসয় ৩০ ল্ক্ষ প্রাণ, েুই 
ল্াসখর অডধক মা-যবানসের ইজ্জত, অোংখয র্র-বাডড় জ্বাল্াও-যপাড়াও ও লু্ি-
তরাসজর ডশকার হসয়ডিল্ পুসরা বাাংল্াসেসশর আপামর জনোধারণ। এমন যকান 
পডরবার ডিসল্া না োরা যকান না যকানভাসব ক্ষডতগ্রস্ত হয় নাই! োরা স্বাধীনতার পসক্ষ 
ডিসল্ন তারা যতা বসিই, োরা  ডবপসক্ষ ডিসল্ন তারাও। আডম এমনও পডরবার 
যেসখডি যে পডরবাসরর যিসল্ ডিসল্ন রাজাকার ডকন্তু তার ডপতা-মাতা ও অনযানয 
পডরবার েেেযরা ডিসল্ন স্বাধীনতার পসক্ষ। 
 
েুেীর্ঘ নয় মাে োরা েমগ্র বাাংল্াসেসশ ত্রাসের রাজত্ব কাসয়ম কসরডিসল্ন ও োরা এই 
কাসজ তাসের েহসোডেতা কসরডিসল্ন তারা েবাই ডিসল্ন মুেল্মান। এই কাসজর 
ববধতা প্রোমন তারা যে েুডক্তডি প্রসয়াে কসরডিসল্ন তা হসল্া তারা ডিসল্ন পাডকস্তান 
ও ইেল্াম রক্ষার পসক্ষ, আর তাসের এই কাসজ োরাই তাসেরসক বাধা প্রোন 
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কসরডিসল্ন তারা সব্াই ক্তিমলন ইসলামের শত্রু। এই ডবশ্বাে ও ডেন্তাধারায় তারা 
বাাংল্াসেশীসের ওপর েণহতযা োডল্সয়ডিসল্ন, অসংখয ঘর-ব্াক্তি জ্বাক্তলময়-পুক্তিময় 
ভস্মীভূত কমরক্তিমলন, শহমর-গ্রামে- মে অতক্তকগত হােলা কমর ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের সম্পে 
লুণ্ঠন ও ো-গব্ান-স্ত্রী-কনযামের ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় তাাঁমের ইজ্জত হানী কমরক্তিমলন। 
লুি-তরামজ অক্তজগত ধ্নসম্পে ও স্ত্রী-কনযা-ো-গব্ানমের ধ্মর ক্তনময় ক্ত ময় তাাঁমের গযৌন-
োসীমত রূপান্তর করামক তারা সমূ্পণগ ইসলাে সম্মত ব্মল ক্তব্্াস করমতন। 
ইেল্াসমর পডরভাষায় োসক বল্া হয়: ' ক্তনেমতর োল!'   
 

মহকুমা শহসর আমাসের বাো। শহসর পাডকস্তান ডমডল্িাডর আসমি এই খব্রক্তি 
গশানার পর তারা গসখামন আসার আসেই জীবন বাাঁোসনার তাডেসে েবডকিু যেসল্ 
আমরা আমাসের গ্রাসমর বাডড়সত আশ্রয় ডনসয়ডিল্াম। েুসের ঐ েময়ডিসত আমাসের 
ইউডনয়সন পাক হানাোর বাডহনীর যোের হসয় ডেডন 'শাডন্ত কডমডির যেয়ারমযান' 
হসয়ডিসল্ন, ডতডন ডিসল্ন আমার হাই সু্কসল্র অাংক ডশক্ষসকর যিািভাই যোল্ায়মান 
যহাসেন। আমাসের অত্র অঞ্চসল্ ডতডন ডিসল্ন একজন গহাক্তেয়পযাথ িাক্তার। ডশক্ষকডি 
ডিসল্ন আমার আব্বার বনু্ধ, যেই ডহোসব ক্লাসের বাডহসর তাসক ও তার এই যিাি 
ভাইসক আডম োো বসল্ িাকতাম। আমার এই ডশক্ষকডি যক আডম কখসনা নামাজ 
পড়সত যেসখডি বসল্ মসন পসড় না। ডকন্তু তার এই গিািভাই ক্তি ক্তিমলন ক্তিক তার 
উমটা। ক্তনয়ক্তেত নাোজ পিমতন ও তার গচম্বামর ব্মস ধ্েগ ক্তব্ষময় পিাশুনা করমতন। 
ডকন্তু েুসের আসে ডতডন জামাত-ই-ইেল্াম বা অনয যকান রাজননডতক োংেঠসনর 
োসে কখমনাই জডড়ত ডিসল্ন না। বযডক্তেতভাসব ডতডন ডিসল্ন অতযন্ত ভাল্ মানুষ, 
েো হােযময়। ডকন্তু েুসের েময় যেই মানুষডিই হসয় যেসল্ন 'শাডন্ত কডমডির 
যেয়ারমযান', ডেডন মসন প্রাসণ ডবশ্বাে করসতন পাক্তকস্তান ও ইসলাে রক্ষার তাক্ত মে 
ইসলামের এই শত্রুমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ ও ' ক্তনেমতর োল (Booty)' ইসলাে সম্মত। 
তাাঁর এই ব্যব্হামর আমার ক্তশক্ষকক্তি ল্জ্জা যবাধ করসতন ও একান্ত প্রসয়াজনীয় কাজ 
িাড়া যল্াকজনসের োসে স্বাভাডবক যমল্াসমশা প্রায় বন্ধ কসর ডেসয়ডিসল্ন। ১৬ই 
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ডিসেম্বসরর ডকিুডেন আসে মুডক্ত বাডহনীর যল্াসকরা যোল্ায়মান যহাসেন যক হতযা 
কসর।  
 

১৬ই ডিসেম্বর বাাংল্াসেশ স্বাধীন হওয়ার পর আডম আমার আব্বার েসে শহসর এসে 
যেডখ যে যেখাসন আমাসের ইসির যেয়াল্ ও ডিসনর িাসের বাোডি ডিসল্া, যেখাসন 
বাডড় র্সরর যকান অডস্তত্ব যনই। আমাসের অবতঘমাসন পাডকস্তান হানাোর বাডহনীর 
ডবহারী যোেরারা আমাসের বাোর ইি পেঘন্ত খুসল্ ডনসয় যেসি। আেরা আরও যা 
প্রতযক্ষ করলাে তা হমলা, েমল েমল ব্াঙ্গালীরা ক্তব্হারী পািার ক্তেমক যামে ও তামের 
ঘমরর সেস্ত আসব্াব্পে গিলা  াক্তিমত কমর ভমর ভমর ক্তনময় আসমি। এেন ক্তক 
তামের ব্াক্তির গেয়াল গভমঙ্গ ইিগুমলা পযগন্ত খুমল খুমল ক্তনময় আসমি। আোমের ব্াসা 
গথমক সাোনয েূমরই এই ক্তব্হারী পািা। যুমদ্ধর আম  আোর সেব্য়সী তাাঁমের 
অমনমকর সন্তানরাই ক্তিল আোর ব্ালযব্নু্ধ ও গখলার সাথী।  
 

েৃশযডি কাসি যেসক যেখার জনয আমরা োমসন ডবহারী পাড়ার ডেসক এডেসয় যাই। 
যেখাসন ডেসয় আমারা যে েৃশয যেখসত পাই তা হসল্া যেমন কসর একো ডবহারীরা 
আমাসের েহায় েম্বল্ লু্ি কসরডিল্, আজ বাোল্ীরা যমসতসি যেই একই কসমঘ।  
তখন েকাল্ ৮-৯িা মত হসব। যেখাসন যেখা হসয় যেল্ আমাসের পাড়ার মেডজসের 
ইমাম োসহসবর োসে, ফজমরর নাোমজর পর ক্ততক্তন গসখামন এমসমিন ও আোমের 
েতই েশগক হময় এ েৃশয গেখমিন। ডতডন ডিসল্ন একাধাসর ক্বারী ও হাসেজ, ইেল্াম 
ডবষসয় অোধ জ্ঞাসনর অডধকারী একজন মওল্ানা ব্মলই তামক আেরা জানতাে। 
েুসের আসে আমারা পািার এই মেডজসেই তার ইমামডতসত নামাজ পড়তাম।  
 
আমাসেরসক োাঁডড়সয় োকসত যেসখ েওলানা সামহব্ আমার আব্বাসক কাসি িাকসল্ন, 
বল্সল্ন, "আপক্তন ক্তকিু গনমব্ন না? আপনামের ব্াক্তিঘর গতা লুিপাি হময় ক্ত ময়মি।" 
আব্বা তাসক ডজজ্ঞাো করসল্ন, "হুজুর অমনযর সম্পক্তি কী এই ভামব্ লুি কমর ক্তনময় 
যাওয়া ইসলামে জাময়জ?" মওল্ানা োসহব ডনডবঘধায় আব্বাসক বল্সল্ন, "হযাাঁ! এখন 
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েুসের েময়। েুসের েময় পরাডজত পসক্ষর েহায় েম্পডির ওপর ডবজয়ীসের হক। 
এসক বল্া হয় 'েডণমসতর মাল্'। এিা ডনসত ইসলামে যকান বাধা নাই।" আমার 
আব্বা পরসহজোর মানুষ। ডতডন ডবডস্মত হসয় বল্সল্ন, 'আপডন ো বল্সল্ন, যে কো 
যতা যোল্ায়মান ও বল্সতা!" যোল্ায়মান যল্াকডি যক তা মওল্ানা োসহব েখন 
জানসত োইসল্ন তখন আব্বা তামক তার পডরেয় ডেসল্ন ও তাসক এও জানাসল্ন যে 
অল্প ডকিুডেন আসে মুডক্ত বাডহনীর যল্াসকরা তাসক যমসর যেসল্সি। মওল্ানা োসহব 
বল্সল্ন, "ওরা ডিল্ অনযাসয়র পসক্ষ, আর আমরা হল্াম নযাসয়র পসক্ষ।" 
 

যোাঁড়া ইেল্ামী পডরবাসর আোর জন্ম ও যবসড় ওঠা। যেই পাাঁে-িয় বির বয়সের 
েময় আম্মার কাসি আরডব পড়া শুরু কসরডিল্াম। অেঘ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও েুরা 
মুখস্থ করা। ক্তব্্াসী ক্তিলাে সব্গান্তকরমণ! ইেল্াম ডবষসয় তখন ডকিুই জানতাম না। 
তোডপ ঐ বয়সে আডম এিুকু স্পে বুঝসত যপসরডিল্াম যে যোল্ায়মান োো ও এই 
মওল্ানা োসহসবর ডবশ্বাসের মসধয যতমন যকান উসেখসোেয যমৌডল্ক পােঘকয যনই। 
েু'জনই বযডক্তেত জীবসন অতীব েচ্চডরত্র। েু’জসনই মসন প্রাসণ  ডবশ্বাে করসতন যে 
তারা ইেল্াম ও নযাসয়র পসক্ষ আসিন; েু’জসনই মসন প্রাসণ তাসের ডবরুে পক্ষসক 
শত্রুপক্ষ জ্ঞান করসতন; েু'জনই মসন প্রাসণ ডবশ্বাে করসতন ডবজয়ী হবার পর 
শত্রুপসক্ষর েহায় েম্পডি হসল্া 'েডনমসতর মাল্' - ইেল্াসমর ডবধাসন োর যভাে-
েখল্ েমূ্পণঘ হাল্াল্।   
 

এরপর ব্ির চার পমরর কথা। গ্রীমের িুক্তিমত আোর কাক্তজমনর ব্াক্তিমত গব্িামত 
ক্ত ময়ক্তি। কাক্তজমনর স্ত্রী, আোর ভাব্ী 'ইসলামের ইক্ততহাস (Islamic History)' 
ক্তব্ষময় অনাসগ ফাইনাল ইয়ামর পিাশুনা করমিন। ক্তব্ষয়ক্তির প্রক্তত আগ্রহ থাকায় 
ভাব্ীর অনাসগ ক্তসমলব্ামসর ব্ইগুমলার একিা ডনসয় পিা শুরু করলাে। কময়কক্তি 
অধ্যায় পিার পর আগ্রহ আোমক এেনভামব্ গপময় ব্সমলা গয েন্ত্রেুমের েত গয 
আি ক্তেন তামের ব্াসায় ক্তিলাে, তার ক্তসমলব্ামসর সব্গুমলা ব্ই পমি গফললাে। 
জানলাে, সরল ক্তব্্ামস এত ক্তেন যা আডম গজমন এমসক্তিলাে, “একজন েুসলোন 
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কখমনাই অনয একজন েুসলোনমক খুন করমত পামর না, তা ক্তিমলা ভ্রান্ত”। এই 
আিক্তেন সেময় আোর এই ক্তব্্ামসর সমূ্পণগ ক্তব্পরীত ক্তচে এই ব্ইগুমলার পাতায় 
পাতায় প্রতযক্ষ কসরডিল্াম। জানলাে একজন মুেল্মান অনয একজন মুেল্মানসক যে 
অবল্ীল্ায় খুন করসত পাসর যে ইক্ততহামসর শুরু হময়মি ইসলামের ঊষালমে। এক্তি 
১৪০০ বিসরর পুরমনা ইক্ততহাস, ো আমার জানা ডিসল্া না। যুম  যুম  তা হময় 
এমসমি, এখনও হমে ও ভক্তব্ষযমতও তা হমব্ েতডেসন না আমাসের ডেন্তা-যেতনা ও 
মানডেকতার  উসেখসোেয পডরবতঘন আসে। 
 

ইসলামের ঊষালমে সংঘক্তিত গসই ইক্ততহামসর পাে-পােীর নােগুমলা ক্তিমলা ক্তভন্ন, 
চক্তরে অক্তভন্ন! আমাসের গসালায়োন চাচা ও েওলানা সামহমব্র পমক্ষর পক্তরব্মতগ 
গসখামন ডিল্ ইেল্াসমর ইডতহাসের তৃতীয় খুল্াোসয় রাসশডেন উেমান ইবসন 
আেোন (রা:) ও তার ক্তব্রুদ্ধ পক্ষ মুহাম্মে ইবসন আবু বকর ও তাসের েল্- যারা 
অক্ততবৃ্দ্ধ উেমান ইবসন আেোন গক কুরান পািরত অব্স্থায় অোনুক্তষক নৃশংসতায় 
খুন কমরক্তিমলন; গসখামন ডিসল্া ইেল্াসমর ইডতহাসের েতুেঘ খুল্াোসয় রাসশডেন আল্ী 
ইবসন আবু তাডল্ব (রা:) ও তার ক্তব্রুদ্ধ পক্ষ উমু্মল্ মুসমডনন নবী পত্নী আময়শা 
ক্তব্নমত আবু্ ব্কর (রা:) ও তাসের েল্ ('উমির যুদ্ধ'), গযখামন েুপমক্ষর হাজার 
হাজার েুসলোন খুন হময়ক্তিমলন; গসখামন ডিসল্া আক্তল ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ ও েুয়াক্তব্য়া 
ইব্মন আবু্ সুক্তফয়ামনর ও তাসের েল্ (‘ক্তসফক্তফন যুদ্ধ’), গয যুমদ্ধ েু'পমক্ষর অজস্র 
মুেল্মানসের খুন করা হময়ক্তিল, ক্ষডতগ্রস্ত হসয়ডিল্ অোংখয পডরবার। ইসলামের 
ঊষালমের ইক্ততহামসর এইসব্ পাে-পােী ও তামের পমক্ষর গলাকমের ক্তব্্াস ও 
োনক্তসকতার সমঙ্গ ১৯৭১-এ আোমের গসালায়োন চাচা ও েওলানা সামহমব্র ক্তব্্াস 
ও োনক্তসকতার গতেন গকান উমেখমযা য পাথগকয গনই। েু’পক্ষই েমন প্রামণ ক্তব্্াস 
করমতন গয তারা ইসলাে ও নযাময়র পমক্ষ আমিন, অপর পক্ষ হসল্া শত্রুপক্ষ!  ত 
১৪০০ ব্িমর তামের এই 'ধ্েগীয় ক্তব্্াস ও ক্তচন্তা ভাব্নার' গুন ত চক্তরমের গকান 
পক্তরব্তগন হয় নাই।  
 



  

12 
Bw÷kb BeyK 

তখন পযগন্ত আক্তে েমন প্রামণ ক্তব্্াস করতাে, এই হানাহাডনর ডশক্ষা গকান ভামব্ই 
আোমের নব্ী হযরত েুহাম্মে (সা:) ও তাাঁর কুরামনর ক্তশক্ষা হমত পামর না। আোর 
ক্তব্্ামসর এই তলাক্তনিুকুও ক্তনিঃমশষ হময় ডেসয়ডিসল্া যখন আক্তে কুরামনর অথগ ও 
তরজো বু্মে পিলাে, আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ক্তলখা 'ক্তসরাত' 
ও হাক্তেস গ্রন্থ পিলাে। হেরত মুহাম্মে (োাঃ) এর েমসয়র োসে (৫৭০-৬৩২ সাল) 
তাাঁর মৃতুয পরবতঘী এই েব হানাহাডনর পােঘকয এিুকুই যে তাাঁর েমসয় এই হানাহাডন 
ও নৃশাংেতা েীমাবে ডিসল্া তাাঁর ও তাাঁর ডবরুে পক্ষ অডবশ্বােী জনপে-বােীসের 
মসধয। তাাঁর েমসয় মুেল্মান মুেল্মানসের মসধয যকান বড় ধরসণর োংর্াত হয় নাই। 
মুেল্মান মুেল্মানসের মসধয োংর্াসতর েূত্রপাত হসয়ডিল্ তাাঁর মৃতুযর ঐ ডেনডিসতই, 
তাাঁর ল্াশ কবসর যশায়াসনার আসেই! জমের পর গথমক এতগুমলা ব্িমরর লাক্তলত গয 
ক্তব্্াস আক্তে েমন প্রামণ ধ্ারণ কমর এমসক্তিলাে, গসই ক্তব্্াস ভমঙ্গর কষ্ি কাউমক 
ব্মল গব্াোমনা যামব্ না! 
 

ডল্খার প্রসয়াজনীয়তা অনুভব: 
 

ইেল্াম ও মুেল্মান এই শব্দ েুডি েমােঘক নয়। ইেল্াম হসল্া একডি মতবাে, আর 
মুেল্মান হসল্া মানুষ। মতবাসের যকান অনুভূডত যনই, মানুসষর আসি। েখনই যকান 
প্রেডল্ত মতবাে ও প্রোর ডবরুসে যকউ ডভন্নরূপ মত প্রকাশ কসরন তখন প্রেডল্ত 
মতবাে ও প্রোই ডবশ্বােী মানুষরা কে পান। তাাঁসের এই কে যেৌডক্তক ডকাংবা 
অসেৌডক্তক যে ডবষসয় আমরা র্ণ্টার পর র্ণ্টা ডবতকঘ করসত পাডর, ডবতসকঘ এক পক্ষ 
অনয পক্ষসক হাডরসয় ডেসত পাডর। ডকন্তু েতয হসল্া ডবশ্বােীসের এই কে "েতয!" 
আডম এই কে ডনসজ অনুভব কসরডি। ডকন্তু যেই অজুহাসত প্রেডল্ত মতবাে ও প্রোর 
ডবরুসে একজন মানুসষর স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাসশ “যে যকান ধরসনর বাধা প্রোন 
েডহঘত বসল্ই আডম মসন কডর”। ইেল্াম ধসমঘর প্রবতঘক হেরত মুহাম্মে (োাঃ) েখন 
প্রেডল্ত মতবাে ও প্রোর ডবরুসে তাাঁর নতুন মতবাে প্রোর শুরু কসরডিসল্ন, 
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েমাসল্ােনা কসরডিসল্ন, তখন যপৌিডল্ক আরব ও অনযানয অডবশ্বােীরা কে 
যপসয়ডিসল্ন। তাাঁসের কে ডিসল্া "েতয!" ডকন্তু তাাঁসের যেই কসের কো যভসব হেরত 
মুহাম্মে (োাঃ) ো ডবশ্বাে করসতন তা প্রকাশ ও প্রোসর ডপিুপা যহান নাই।  
 

প্রডতডি "মতবাে ও প্রোর" েমাসল্ােনা হসত পাসর ও তা হওয়া উডেত। ডবসশষ কসর 
েডে েমাসল্ােনা করার অপরাসধ যেই মতবাসে ডবশ্বােী যল্াসকরা প্রতযক্ষ অেবা 
পসরাক্ষভাসব েমাসল্াসোনাকারীসক নাসজহাল্, অতযাোর ও হতযা কসরন! তখন যেই 
মতবাসের েমাসল্ােনা আরও কসঠারভাসব হওয়া উডেত। এর অেঘ এই নয় যে এই 
মতবাসে ডবশ্বােী "মানুষসের" রৃ্ণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কনযা, পডরবার, েমাজ, 
যেসশর মানুষ - এসেরসক রৃ্ণা করার কল্পনাও আডম করসত পাডর না। ডকন্তু আডম 
জন্মেূসত্র যে মতবাে ও প্রোয় ডবশ্বােী হসয় আর েবার মত জীবন শুরু কসরডিল্াম, 
১৯৭১ োসল্ স্বাধীনতা েুসের েময় ও তার পসরর ডকিু র্িনা এই মতবাে েম্বসন্ধ 
আমাসক আগ্রহী কসর যতাসল্। এই মতবাে েম্বসন্ধ এতডেসন ো আডম যজসনডি, 
যকানরূপ "political correctness" এর আশ্রয় না ডনসয় উপেুক্ত তেয-উপাসির 
ডভডিসত তাইই আডম এই বইসত প্রকাশ করার যেো কসরডি। আডম ডবশ্বাে কডর 
মানুষ ডহোসব এ আমার অডধকার। 
 

যমডিকযাল্ কসল্জ িাত্রসের "Anatomy dissection" ক্লাসে একিা আপ্তবাকয স্মরণ 
কডরসয় যেয়া হয়। যেডি হসল্া, "মন ো জাসন না, যোখ তা যেসখ না (What mind 
does not know eye can not see)।" শরীসরর যকান মাাংেসপডশ, ডশরা, ধমনী, 
স্নায়ু যকাো যেসক উৎপডি হসয়সি, যকান যকান অে-প্রতযসের মসধয ডেসয় তা ডেসয়সি, 
োবার েময় যকান শাখা ডবস্তার কসরসি ডকনা, েডে কসর যেিা আবার যকান ডেক 
ডেসয় যকাোয় ডেসয় যশষ হসয়সি- ইতযাডে ডবষসয়র জ্ঞান েডে না োসক তসব যোসখর 
োমসন োকসল্ও তা প্রায় যক্ষসত্রই যেখা োয় না। ডকাংবা েডেও বা তা যেখা োয় তসব 
তাসক ভুল্ ভাসব ডেডিত করার েমূহ েম্ভাবনা োসক। েডে এ ডবষসয়র ডবশে জ্ঞান 
োসক তসব এর উসটাডি র্সি।  
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ব্ইময়র কথা: 
 

এই ব্ইক্তির েূল অংমশর সেস্ত গরফামরমেই কুরান ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তচত ক্তকতাব্গুমলার ইংমরক্তজ অনুব্াে গথমক সরাসক্তর ব্াংলায় 
অনূক্তেত। এই েব মূল্ গ্রন্থগুসল্া ডল্খা হসয়সি আজ যেসক ১১৫০-১২৫০ বিসররও 
অডধক পূসবঘ, মুহাম্মসের মৃতুয-পরবতঘী েবসেসয় ডনকিবতঘী েমসয়র ডল্খা, ো এখনও 
েহজল্ভয। ইেল্াসমর ইডতহাসের এই েব মূল্ গ্রসন্থর (Primary source of 
annals of Islam) তেয-উপাি ইেল্াসমর ইডতহাসে অতযন্ত স্পেভাসব নডেভুক্ত 
(Very clearly documented) ঐডতহাডেক েডল্ল্। এই েব মূল্ গ্রসন্থ যে ইডতহাে 
বডণঘত হসয়সি তা োধারণ েরল্প্রাণ মুেল্মানসের অডধকাাংসশরই অজানা। শুধু যে 
অজানা তাইই নয়, অডধকাাংশ যক্ষসত্রই তাাঁসের জানা ইেল্াসমর ইডতহাসের েমূ্পণঘ 
ডবপরীত। কারণ, উসেশয প্রসণাডেত ভাসব এই অতযন্ত স্পে নডেভুক্ত ইডতহােগুসল্া 
োধারণ মুেল্মানসের কাসি যোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অেবা ডমেযাোসরর 
মাধযসম প্রকৃত র্িনার ডবপরীতডি প্রোর করা হয়। 
 

ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ও তা সাধ্ারণ েুসলোনমের অক্তধ্কাংমশরই েেগপীিার 
কারণ হমত পামর এই ক্তব্মব্চনায় ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের 
অংশক্তিও সংযুি করা হময়মি। আক্তে উৎমসর এ েকল্ গরফামরমের ক্তভক্তিমতই 
ক্তব্ষময়র আমলাচনা, পযগামলাচনা ও উপসংহার। আজমকর পৃক্তথব্ীর ৭০০ গকাক্তি 
জনসংখযার প্রায় ১৬০ গকাক্তি েুসলোন সম্প্রোয় ভুি, ব্াাঁক্তক ৫৪০ গকাক্তি ইসলাে 
অক্তব্্াসী, যারা েুসলোনমের েত ক্তব্্াস ক্তনময় এই ব্ইগুমলা পমিন না। এই ক্তব্শাল 
সংখযক অক্তব্্াসী জন-গুক্তষ্ট পক্ষপাক্ততত্বহীন োনক্তব্ক েৃক্তষ্টমকামণর সাহামযয গকানরূপ 
"political correctness" িািা এই সব্ নডেভুক্ত তথয-উপামির গয ভামব্ সম্ভাব্য 
আমলাচনা ও পযগামলাচনা করমত পামরন, গসভামব্ই তা করা হময়মি। 
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প্রকাশমকর কথা 
 

গকাথায় কখন কীভামব্ ইসলামের ক্তব্কাশ ও ক্তব্স্তার ঘমিমি, তা ক্তনময় ক্তব্স্তর আমলাচনা 
হময়মি হমে এব্ং আ ােীমতও হমব্। ইসলামের ক্তব্স্তার সফলতার েূল কারণ 
একমপমশ প্রশংসােূলক ইক্ততহাস এব্ং সফল গপশীশক্তির প্রময়া । কামলর 
ধ্ারাব্াক্তহকতায় ইসলাে আজ শাক্তন্ত আর পূণগাঙ্গ জীব্নক্তব্ধ্ামনর নামে পক্তরক্তচত হময়মি 
আপাত ক্তব্্াসী বু্ক্তদ্ধোন োব্ী করা োনুষমের কামিও; তমব্ প্রকৃত ব্াস্তব্তা পুমরাপুক্তর 
ক্তভন্ন। 
 

ক্তব্ ত ১৪০০ ব্ির ধ্মর পমি থাকা ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তেউৎসগুমলা গচমখ 
গেমখমিন খুব্ সাোনয ক'জন োনুষ, যারা গসক্তি গপমরমিন তারা হয়ত ক্তনমজর েমধ্যই 
জো গরমখমিন আত্মমকক্তিক গব্াধ্ আর েুক্তির আস্বাে; োনুষ ব্রাব্রই ক্তনজস্ব বৃ্মি 
গব্াঁমচ গথমক েমর গযমত ভালব্ামস, তমব্ গকউ না গকউ এই বৃ্ি ভাঙ্গার সক্ষেতাও 
রামখন। 
 

পুমরা পৃক্তথব্ীমত ইসলামের সোমলাচক জমেমিন অ ক্তণত, তমব্ অক্তব্্াসয ক্তনষ্ঠাব্ান 
 মব্ষক জমেমিন হামত গ ানা; ইসলামের সব্িা যাচাই কমর গেখার জনয ইরানী 
েুিক্তচন্তক আলী েক্তস্ত (১৮৯৬-১৯৮১) খুাঁজমতন আমনষ্ট গরনামনর (১৮২৩-১৮৯২) েত 
গেধ্া আর এক্তেল লুেক্তভম র (১৮৮১-১৮৪৮) েত  মব্ষণা করার েক্ষতাসম্পন্ন োনুষ; 
আলী েক্তস্ত গব্াঁমচ থাকমল তার গখাাঁজ হয়ত এই ইবু্কক্তির গলখক এব্ং  মব্ষক 
গ ালাপ োহেুে-গক ক্তেময় গশষ হমত পারমতা! ক্তনক্তব্ি ক্তনষ্ঠা ও অক্তব্্াসয অধ্যাব্সায় 
কামক ব্মল, এই ক্তসক্তরজক্তির গয গকামনা একক্তি পব্গ েন ক্তেময় পিমলই পািক তা 
উপলক্তব্ধ করমত পারমব্ন।  
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২৫ জুন ২০১২ গথমক "ধ্েগপচারক" পক্তরচাক্তলত ওময়ব্সাইি "ধ্েগকারী"-গত গ ালাপ 
োহেুে শুরু কমরন ইসলামের ইক্ততহামসর চুলমচরা ব্যব্মেে; ক্তব্ ত সামি ৭ ব্ির 
ধ্মর গ ালাপ োহেুে যা কমর চলমিন তা ইক্ততহামসর খাতায় প্রায় অমলৌক্তকক পযগাময়র 
অব্োন ব্মল ক্তব্মব্ক্তচত হওয়ার সক্ষেতা রামখ; আেরা "ইক্তিশন" কতৃপক্ষ 
ধ্েগপচারমকর েৃতুযর পর তার এই অব্োমনর অংশীোর হমত গপমর  ক্তব্গত এব্ং এই 
ব্যব্মেমের গশষপযগন্ত তার সামথ থাকমত ব্দ্ধপক্তরকর। 
 

আজ আপাতত এিুকু ব্মল গশষ করমত চাই; ১৪০০ ব্িমরর ইক্ততহামস েুহাম্মে ও 
ইসলােমক ক্তনময় কাজ হময়মি প্রচুর; ক্তকন্তু গ ালাপ োহেুে-এর েত ইসলামের েূল 
তথযসূে ক্তনময় এত গেধ্াব্ী গলখা পুমরা পৃক্তথব্ীমত ক্তনক্তিতভামব্ এিাই প্রথে। 
 

ধ্রুব্ক 
জানুয়ারী, ২০২০ সাল 
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পঞ্চে খমণ্ডর েুখব্ন্ধ 
 

ইসলামের ইক্ততহামস "েুহাম্মমের ক্তচক্তি" এক অতযন্ত তাৎপযগপূণগ ঘিনা। আক্তে উৎমসর 
ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, হযরত েুহাম্মে (সািঃ) 
হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষমরর সেয় (োচগ, ৬২৮ সাল) গথমক তাাঁর েৃতুযকাল পযগন্ত 
(জুন, ৬৩২ সাল) সেময় আরব্, পারসয, ব্াইজানিাইন ও অনযানয শাসকমের উমেমশ 
ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন। েুহাম্মমের এই ক্তচক্তিগুমলার ভাষা গকেন ক্তিল ও তাাঁর এই 
ক্তচক্তিগুমলা পাওয়ার পর এই সব্ শাসকরা কীরূপ প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি কমরক্তিমলন, আক্তে 
উৎমসর ব্ণগনার আমলামক এই খমণ্ড তার ক্তব্শে আমলাচনা করা হময়মি। 
 

ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ ক্তসরাত 
ও হাক্তেস গ্রমন্থ ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গলখা েুহাম্মমের ক্তচক্তিক্তির 
ক্তব্স্তাক্তরত ও প্রাণব্ন্ত উপাখযান ক্তব্ক্তভন্নভামব্ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন। তাাঁমের ব্ণগনায় আেরা 
জানমত পাক্তর, েুহাম্মমের ক্তচক্তিক্তি পাওয়ার পর সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস তাাঁর পুক্তলশ প্রধ্ান-
গক গডমক পািান। ক্ততক্তন তামক এই ক্তনমেগশ গেন গয গস গযন ক্তসক্তরয়া তন্ন তন্ন কমর 
খুাঁজমত থামক, যতক্ষমণ না গস েুহাম্মমের এলাকার গকান গলাক-গক তাাঁর কামি হাক্তজর 
করামত পামর। গসই সেয়ক্তিমত কুরাইশ গনতা আবু্ সুক্তফয়ান ও তাাঁর সঙ্গীরা ব্যব্সার 
উমেমশয ক্তসক্তরয়ায় অব্স্থান করক্তিমলন। পুক্তলশ প্রধ্ান আবু্ সুক্তফয়ান-গক ক্তহরাক্তক্লয়ামসর 
কামি ধ্মর ক্তনময় আমস। ক্তহরাক্তক্লয়াস আবু্ সুক্তফয়ান-গক "েুহাম্মমের" ক্তব্ষময় গব্শ 
কময়কক্তি প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাসা কমরন, আর আবু্ সুক্তফয়ান তার জব্াব্ গেন। আবু্ সুক্তফয়ামনর 
গসই জব্াব্গুমলা গশানার পর ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তনক্তিত গহান গয "েুহাম্মে” সতযই আোহর 
নব্ী। ইসলাে ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা েুহাম্মমের এই ক্তচক্তির ক্তব্ষয়ক্তি ক্তব্মশষভামব্ 
উদৃ্ধত কমর যা প্রোণ করার গচষ্টা কমরন, তা হমলা:  
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"েুহাম্মে গয সতযই আোহর গপ্রক্তরত গশষ নব্ী তা ক্তিিান ব্াইমজনিাইন সম্রাি 
ক্তহরাক্তক্লয়াস (ও আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় সম্রাি নাজ্জাসী) স্বয়ং ক্তনক্তিত কমরমিন!”  
 

ক্তকন্তু 'কুরান' ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তলক্তখত ক্তসরাত ও 
হাক্তেস গ্রমন্থর পুঙ্খানুপুঙ্খ পযগামলাচনায় আেরা জানমত পাক্তর, ক্তহরাক্তক্লয়ামসর েরব্ামর 
আবু্-সুক্তফয়ামনর গব্শ ক্তকিু জব্াব্ েুহাম্মমের জব্ানব্ক্তি কুরআমনর সমূ্পণগ ক্তব্পরীত! 
এই ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'শক্তিত ক্তহরাক্তক্লয়াস (পব্গ:১৬৬)' পমব্গ করা হময়মি।  
 

আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর: েুহাম্মে আমলকজাক্তিয়ার শাসনকতগা 
আল-েুকাওক্তকস, ব্সরার শাসনকতগা আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আক্তব্ ক্তশের আল-ঘাসাক্তন, 
ব্াইজানিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস, পারসয সম্রাি খসরু পারমভজ ও ইক্তথওক্তপয়ার 
শাসনকতগা আল-নােজাক্তসর কামি ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির অব্যব্ক্তহত 
পমরই; ক্তহজক্তর ৬ সামলর ক্তজলহজ োমস (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল)। গসই ক্তচক্তিগুমলা 
গপৌঁমি গেয়ার জনয ক্ততক্তন তাাঁর িয়জন অনুসারীমক ক্তনযুি কমরন, যামের ক্ততনজন 
যাো শুরু কমর একসমঙ্গ (পব্গ-১৬১)। ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারী হাক্ততব্ ক্তব্ন আবু্ ব্ালতা-
গক গপ্ররণ কমরন আমলকজাক্তিয়ার শাসনকতগা আল-েুকাওক্তকমসর কামি। আল-
েুকাওক্তকস েুহাম্মমের ক্তচক্তিক্তি পাওয়ার পর পেব্াহক হাক্ততব্ োরফত েুহাম্মমের জনয 
উপম ৌকন ক্তহসামব্ োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়া ও তাাঁর ভক্তে ক্তশক্তরন নামের েুই সুিরী 
োসী েক্তেনায় েুহাম্মমের কামি গপ্ররণ কমরন। অনযক্তেমক, আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় 
আেরা আরও জানমত পাক্তর: ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামের ওপর হােলা পরব্তগী 
সেময় নব্ী-পত্নী আময়শা ক্তব্নমত আবু্ ব্কমরর ওপর েুহাম্মে অনুসারীরা গয 
'অপব্াে' আমরাপ কমরক্তিমলন, তা েুহাম্মে 'ওহী নাক্তজমলর' োধ্যমে ক্তনষ্পক্তি কমরন 
(পব্গ: ১০৭)। অতিঃপর, ক্ততক্তন েুখয অপব্ােকারী হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত-গক োন কমরন 
আল-েুকাওক্তকমসর কাি গথমক উপম ৌকন ক্তহসামব্ প্রাপ্ত "ক্তশক্তরন নামের" এই 
োসীমক। এই ঘিনাক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তিল ৬২৮ সামলর জানুয়াক্তর-গফব্রুয়াক্তর োমস। 
ক্তনক্তিতরূমপই ইসলামের ইক্ততহামসর এই েুই ঘিনার গয সেয়কাল ব্ক্তণগত আমি, তা 
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অসঙ্গক্ততপূণগ। কারণ, েুহাম্মমের ক্তচক্তি পািামনার সেয়কাল যক্তে এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল 
হয় ও এই ক্তচক্তির পক্তরমপ্রক্তক্ষমত সম্রাি আল-েুকাওক্তকস েুহাম্মমের কামি উপম ৌকন 
ক্তহসামব্ োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়া ও ক্তশক্তরন-গক গপ্ররণ কমরন; তমব্ েুহাম্মমের পমক্ষ 
গকান ভামব্ই এই ঘিনার ক্ততন োস আম  (জানুয়াক্তর-গফব্রুয়াক্তর, ৬২৮ সাল) 
আময়শার প্রক্তত েুখয অপব্ােকারী হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত-গক ক্তশক্তরন নামের এই গযৌন-
োসী প্রোন করা সম্ভব্ নয়! একইভামব্ পারসয সম্রাি খসরু পারমভজ ও 
ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি পািামনা েুহাম্মমের ক্তচক্তির গয সেয়কাল 
আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন, গসক্তিও তৎকালীন 
সেসােক্তয়ক ইক্ততহামসর সামথ সঙ্গক্ততপূণগ নয়। এই ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
"হুোইক্তব্য়ার আম  ব্নাে পমর (পব্গ: ১৭০)" পমব্গ করা হময়মি। 
 

ক্তহজক্তর ৭ সামলর ক্তজলকে োমস েুহাম্মে তাাঁর সামথ ক্তিক এক ব্ির আম  হুোইক্তব্য়া 
যাোয় অংশগ্রহণকারী সকল জীক্তব্ত অনুসারী ও আরও ক্তকিু অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় 
'ওেরাহ' পালমনর ক্তনক্তেমি েক্কার উমেমশয যাো কমরন। েক্তেনায় গস্বো ক্তনব্গাসমনর 
পর এক্তিই ক্তিল েুহাম্মমের প্রথে ও গশষ 'সফল’ওেরাহ পালন! আক্তে উৎমসর 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা েুহাম্মমের এই ঐক্ততহাক্তসক ওেরাহ পালমনর ব্ণগনা তাাঁমের 
ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমর গরমখমিন। এই সেয়ক্তিমত েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের প্রক্তত েক্কাব্াসী কুরাইশমের আচরণ গকেন ক্তিল তার আমলাচনা করা 
হময়মি, "নব্ী েুহাম্মমের 'ওেরাহ' (পব্গ: ১৭৪)" পমব্গ। 
 

নব্ী েুহাম্মে তাাঁর খায়ব্ার, ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরা আগ্রাসন গশমষ েক্তেনায় 
প্রতযাব্তগন কমরন ক্তহজক্তর সাত সামলর সফর োমস (জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল)। েক্তেনায় 
প্রতযাব্তগমনর পর গথমক ‘েক্কা ক্তব্জময়র’ পূব্গ পযগন্ত (জানুয়াক্তর, ৬৩০ সাল) পরব্তগী 
আিার োস, েুহাম্মে েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। এই সেয়ক্তিমত ক্ততক্তন ক্তব্স্তীণগ অঞ্চমলর 
অক্তব্্াসী জনপমের ওপর কেপমক্ষ পমনর-ক্তি হােলার আমেশ জারী কমরন। গসই 
হােলাগুমলা হমলা:  
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ক্তহজক্তর ৭ সাল (মে, ৬২৮ সাল – এক্তপ্রল, ৬২৯ সাল) 
উের ইব্মন খািামব্র গনতৃমত্ব তুরাব্া হােলা; আবু্ ব্কর ক্তব্ন কুহাফার গনতৃমত্ব 
নাজাে আক্রেণ; ব্ক্তশর ক্তব্ন সা'মের গনতৃমত্ব ফাোমক ব্ানু েুরাহ আক্রেণ;  াক্তলব্ 
ক্তব্ন আব্েুোহর গনতৃমত্ব ব্ানু আল-েুরাহ ও আল-গেফায় আব্ে ক্তব্ন থালাব্া 
আক্রেণ; ব্ক্তশর ক্তব্ন সা'মের গনতৃমত্ব য়ুেুন ও আল-ক্তজনাব্ আক্রেণ এব্ং ইব্মন আক্তব্ 
আল-আওজা আল-সুলাক্তের গনতৃমত্ব ব্ানু সুলাময়ে গ ামের ওপর হােলা । 
 

ক্তহজক্তর ৮ সাল (মে, ৬২৯ সাল – এক্তপ্রল, ৬৩০ সাল) 
ব্ানু েুলাক্তয়হ গ ামের ওপর আল-কাক্তেে হােলা; আল-আলা ক্তব্ন আল-হােরাক্তের 
অধ্ীমন আল েুনক্তধ্র ক্তব্ন সাওয়া আল-আব্ক্তে ও তাাঁর গ ামের গলাকমের ওপর 
হােলা; শুজা ক্তব্ন ওয়াহামব্র অধ্ীমন ব্ানু আক্তের গ ামের ওপর হােলা; কাব্ ক্তব্ন 
উোময়র আল-ক্ত ফাক্তরর অধ্ীমন ধ্াত আতলাহ হােলা; আের ক্তব্ন আল-আমসর 
গনতৃমত্ব ধ্াত আল-সালাক্তসল হােলা; আবু্ উব্াময়োর অধ্ীমন আল-খাব্াত হােলা; আবু্ 
কাতাোর অধ্ীমন খাক্তেরা হােলা এব্ং যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা, জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ ও 
আব্েুোহ ক্তব্ন রাওয়াহার গনতৃমত্ব েুতার হােলা।  
 

এই হােলাগুমলার গকানক্তিমতই েুহাম্মে ক্তনমজ অংশগ্রহণ কমরন নাই। খায়ব্ার, 
ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরা আগ্রাসমনর পর নব্ী েুহাম্মে সশরীমর যা হােলায় 
অংশগ্রহণ কমরক্তিমলন, তা ক্তিল, কুরাইশমের ক্তব্রুমদ্ধ তাাঁর "েক্কা আক্রেণ ও ক্তব্জয়!" 
এই হােলাগুমলার উমেখমযা য কময়কক্তির ক্তব্শে আমলাচনা এই খমণ্ড কমর হময়মি।  
 

ইসলামের ইক্ততহামস আের ক্তব্ন আল-আ'স (৫৮৫-৬৬৪ সাল) ও খাক্তলে ক্তব্ন আল-
ওয়াক্তলে (৫৮৫-৬৪২ সাল) এক অক্তত পক্তরক্তচত নাে। আের ক্তব্ন আল-আ'স ক্তিমলন 
েুহাম্মমের গসই অনুসারী, যার গনতৃমত্ব ৬৪০ সামল ইসলামের ইক্ততহামসর ক্তিতীয় 
খুলাফাময় রামশক্তেন উের ইব্মন আল-খািামব্র গখলাফত শাসন-আেমল েুসলোনরা 
ক্তেশর েখল কমরন। আর, খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে ক্তিমলন েুহাম্মমের গসই 
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অনুসারী, ক্তযক্তন েুহাম্মমের জীব্েশায় ও খক্তলফা আবু্ ব্কর এব্ং উের ইব্মন 
খািামব্র শাসন আেমল ব্হু যুমদ্ধ অংশ গ্রহণ ও গনতৃত্ব োন কমরন। েুতা যুমদ্ধর 
সেয়ক্তিমত (আ ি-গসমেম্বর, ৬২৯ সাল) অসাোনয সাফলয ও বু্ক্তদ্ধেিার স্বীকৃক্তত 
স্বরূপ েুহাম্মে তাাঁমক "আোহর তরব্াক্তর (The Sword of God)" গখতামব্ ভূক্তষত 
কমরন। েুহাম্মমের এই েুইজন অনুসারীর 'ইসলাে ধ্মেগ' েীক্তক্ষত হওয়ার প্রকৃত 
কারণ ও গপ্রক্ষাপমির আমলাচনা ও পযগামলাচনা করা হময়মি ইসলামের ইক্ততহামসর 
সব্মচময় আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনার আমলামক (পব্গ: ১৭৭-
১৭৮)। আর েুহাম্মমের 'েক্কা ক্তব্জয়' পূব্গব্তগী েক্তেনার আি ব্িমরর (৬২২-৬৩০ 
সাল) নব্ী জীব্মনর কেগকামণ্ডর আমলামক, যার আমলাচনা 'োস, হতযা ও হােলার 
আমেশ' ক্তশমরানামে  ত একশত ষািক্তি পমব্গ করা হময়মি, েুহাম্মমের সাফমলযর 
প্রকৃত কারণ ব্যাখযা করা হময়মি "নব্ী েুহাম্মমের সাফমলযর চাক্তব্ ও ক্তজহাে-সন্ত্রাস" 
পব্গগুমলামত (পব্গ: ১৭৯-১৮৩)। 
 

গকামনা ক্তনক্তেগষ্ট ঘিনা ব্া ঘিনা-সেক্তষ্ট সংঘক্তিত হওয়ার অব্স্থান গথমক স্থান ও সেময়র 
েূরত্ব যতই বৃ্ক্তদ্ধ পায়, গসই ঘিনার ব্ণগনায় ক্তব্কৃক্ততর সম্ভাব্না তত প্রকি হয়। ক্তব্মশষ 
কমর যখন গসই ঘিনার তথয-উপাি প্রচার ও প্রসামরর গক্ষমে প্রতযক্ষ ব্া পমরাক্ষভামব্ 
চরে ব্াধ্া-ক্তনমষধ্ প্রময়া  করা হয় প্রতযক্ষ ব্া পমরাক্ষ পুরস্কার ও অনুমপ্ররণা 
এব্ং/অথব্া শাক্তস্ত ব্া ক্তনপীিমনর োধ্যমে। এই গুরুত্বপূণগ ক্তব্ষয়ক্তিমক ক্তব্মব্চনায় গরমখ, 
অনযানয সকল খণ্ডগুমলার েতই এই ব্ইক্তির ও েূল অংমশর প্রায় সেস্ত তথয-উপামির 
গরফামরেই েূলত 'কুরান' ও নব্ী েুহাম্মমের েৃতুয পরব্তগী ২৯০ ব্িমরর কে সেময়র 
েমধ্য ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ক্তলক্তখত েুহাম্মমের পুনগাঙ্গ জীব্নী-গ্রন্থ ('ক্তসরাত') 
ও হাক্তেস গ্রমন্থর তথয-উপাি গথমক উদৃ্ধত করা হময়মি। অতিঃপর গসই তথয-উপামির 
ক্তভক্তিমত সব্গজনক্তব্ক্তেত োনক্তব্ক েৃক্তষ্টভক্তঙ্গর োধ্যমে গস ক্তব্ষময়র আমলাচনা ও 
পযগামলাচনা। 
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এই ব্ইময় গয সেস্ত ব্ই ও ওময়ব্ সাইমির গরফামরে ব্যব্হার করা হময়মি, গসগুমলার 
গলখক, প্রকাশক, সংক্তেষ্ট কতগাব্যক্তি ও রক্ষণামব্ক্ষণকারীমের প্রক্তত আোর শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতা। আর পািকমের প্রক্তত আোর আন্তক্তরক কৃতজ্ঞতা ও ধ্নযব্াে, যারা জীব্মনর 
শত ব্যস্ততার োমেও সেয় কমর গলখাগুমলা পিমিন। 
 

নরসুির ভাইময়র অব্তগোমন এই ব্ইক্তি প্রকাশনার ব্যাপামর গয ব্যক্তিক্তি 
স্বতিঃসূ্ফতগভামব্ আোমক উৎসাহ, পরােশগ ও সহমযাক্ত তা যুক্ত ময়মিন; ক্ততক্তন হমলন 
"ধ্রুব্ক।" এই ব্ইক্তির প্রক্ততক্তি গলখার সম্পােনা কমরমিন ক্ততক্তন। ব্ইক্তির প্রেে 
ক্তনেগাণ ও ই-বু্ক ততক্তর কমরমিনও ক্ততক্তনই। তাাঁর এই  ভীর একাত্মতা ও ভালব্াসায় 
আক্তে ক্তসি। আক্তে তাাঁর কামি কৃতজ্ঞ।  
 

সমব্গাপক্তর 'ইক্তিশন' কতৃগপমক্ষর সকল কতগাব্যক্তি ও রক্ষণামব্ক্ষণকারীমের প্রক্তত 
আোর ক্তব্নম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তাাঁমের সব্গাত্মক সাহাযয ও সহমযাক্ত তামতই েূলত 
এই ব্ইক্তি প্রকাশ সম্ভব্ হময়মি।   
 
গ ালাপ োহেুে 
জানুয়ারী, ২০২০ সাল। 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

23 
Bw÷kb BeyK 

 
১৬০: তুরাব্া ও নাজাে আক্রেণ - গক ক্তিল আগ্রাসী?  

োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত গচৌক্তেশ 

 
 
"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই প্রাণব্ন্ত ব্ণগনার আমলামক স্বমঘাক্তষত 
আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের সংঘক্তিত খায়ব্ার ও ফাোক 
ও ওয়াক্তে আল-কুরার ক্তনরপরাধ্ জনপমের ওপর তামের অোনুক্তষক নৃশংস আগ্রাসী 
আক্রেমণর ইক্ততবৃ্ি  ত ক্তেশক্তি (পব্গ: ১৩০-১৫৯) পমব্গ করা হময়মি। হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ 
চুক্তি সম্পন্ন গশমষ (পব্গ: ১১১-১২৯) েক্তেনায় ক্তফমর আসার পর ক্তহজক্তর সাত সামল (মে 
১১, ৬২৮ ক্তিষ্টাব্দ - এক্তপ্রল ৩০, ৬২৯ ক্তিষ্টাব্দ) এই হােলাগুমলাই হমলা অক্তব্্াসী 
জনপমের ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সব্গপ্রথে আগ্রাসী আক্রেণ। েুহাম্মে 
ইব্মন ইশাক, আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, খায়ব্ার 
যুদ্ধ প্রাক্কামল েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ তাাঁর অনুসারীমের উমেমশয চারক্তি ক্তনমষধ্াজ্ঞা 
জাক্তর কমরন।  
 

গসই ক্তনমষধ্াজ্ঞা গুমলা হমলা: [1] [2] 
 

১)  ৃহপাক্তলত  াধ্ার োংস ভক্ষণ করা ক্তনক্তষদ্ধ, পক্তরব্মতগ ক্ততক্তন তামেরমক গঘািার 
োংস খাওয়ার অনুেক্তত প্রোন কমরন।  
২) গয গকামনা ধ্রমনর োংসাশী প্রাণীর োংস ভক্ষণ করা ক্তনক্তষদ্ধ;  
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৩) লুমির োমলর ক্তহসযা যথাযথভামব্ ব্রাে করার আম ই গসখান গথমক গকামনাক্তকিু 
ক্তব্ক্তক্র করা ক্তনক্তষদ্ধ, ও  
৪)  ক্তনেমতর োল ক্তহসামব্ ধৃ্ত নারীমের সামথ গযৌনসঙ্গমের পর গসই নারীক্তির 
ঋতুস্রাব্ হওয়ার পূমব্গ, ক্তকংব্া নারীক্তি  ভগধ্ারণ করমল গসই সন্তান প্রসমব্র পূমব্গ তাাঁর 
সামথ অনয গকামনা অনুসারীর গযৌনসঙ্গে করা ক্তনক্তষদ্ধ। 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর ব্ণগনা েমত, েুহাম্মে তাাঁর এই আগ্রাসী হােলাগুমলা সম্পন্ন 
করার পর েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কমরন ক্তহজক্তর সাত সামলর সফর োমস। আল-
ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনার উদৃ্ধক্তত সামপমক্ষ আল-তাব্ারীর ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর: [3] 
 

>> ক্তহজক্তর ৭ সামলর েহরে োমস (যার শুরু হময়ক্তিল ১১ই গে, ৬২৮ সাল) েুহাম্মে 
তাাঁর কনযা যয়নাব্মক তাাঁর স্বােী আবু্ আল-আস ক্তব্ন আল-রাক্তব্র কামি পুনরায় 
গফরত গেন। ব্ের যুমদ্ধর (১৫ই োচগ, ৬২৪ সাল) অব্যব্ক্তহত পমরই েুহাম্মে তাাঁর এই 
কনযামক কীভামব্ তাাঁর এই স্বােীর কাি গথমক ক্তব্ক্তেন্ন কমর েক্তেনায় পািামত ব্াধ্য 
কমরক্তিমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "ক্তনকি আত্মীয়রাও রক্ষা পায়ক্তন (পব্গ-
৩৮)!" পমব্গ করা হময়মি। এরপর সুেীঘগ চারক্তি ব্ির (৬২৪-৬২৮ সাল) তাাঁরা এমক 
অপমরর ক্তনকি গথমক থামকন ক্তব্ক্তেন্ন! আবু্ আল-আস ব্সব্াস কমরন েক্কায় আর 
তাাঁর স্ত্রী জয়নাব্ ব্সব্াস কমরন েক্তেনায়। অতিঃপর ক্তসক্তরয়া গথমক ব্াক্তণজযসােগ্রী ক্তনময় 
েক্কায় প্রতযাব্তগমনর সেয় েুহাম্মমের এই জাোতা কীভামব্ তাাঁর ্শুমরর অনুসারী 
হানাোর েসুযমের কব্মল পমিক্তিমলন, অতক্তকগত হােলায় এই ডাকাতরা কীভামব্ তাাঁর 
সেস্ত অথগ ও ব্াক্তণজযসােগ্রী লুণ্ঠন কমর েক্তেনায় ক্তনময় এমসক্তিমলন, আবু্ আল-আস 
তাাঁর প্রাণ রক্ষা ও ব্িীত্ব হমত রক্ষা পাওয়ার প্রমচষ্টায় কীভামব্ পাক্তলময় এমস েক্তেনায় 
অব্স্থানকারী তাাঁর এই স্ত্রীর কামি আশ্রয় ক্তনময়ক্তিমলন, জয়নাব্ তাাঁর এই স্বােীমক 
কীভামব্ সাহামযয কমরক্তিমলন, অতিঃপর আবু্ আল-আস কীভামব্ তাাঁর ্শুর 
েুহাম্মেমক নব্ী ক্তহসামব্ স্বীকার কমর ইসলামে েীক্তক্ষত হময়ক্তিমলন, ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "আবু্ আল আস আব্ারও আক্রান্ত (পব্গ-৪০)!" পমব্গ করা 
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হময়মি। আবু্ আল-আস েুসলোন হওয়ার পর েুহাম্মে তাাঁর এই কনযামক তার হামত 
পুনরায় হস্তান্তর কমরন।  
 

>> এই একই ব্ির হাক্ততব্ ক্তব্ন আবু্ ব্ালতা (Hatib b. Abi Balta'ah) নামের 
েুহাম্মমের এক অনুসারী আমলকজাক্তিয়ার (ক্তেশর) সম্রাি আল-েুকাওক্তকস-এর কাি 
গথমক েুহাম্মমের জনয পািামনা উপম ৌকন ক্তহসামব্ োক্তরয়া আল-ক্তকব্ক্ততয়া ও তাাঁর ভক্তে 
ক্তশক্তরন নামের েুই সুিরী োসী এব্ং োবু্র নামের এক োসমক সমঙ্গ ক্তনময় েক্তেনায় 
প্রতযাব্তগন কমরন [ক্তব্স্তাক্তরত: "েুহাম্মমের গযৌন জীব্ন ও সন্তান জে োমনর ক্ষেতা 
(পব্গ-১০৮)!"]।  
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় আেরা যা জানমত পাক্তর, তা 
হমলা: খায়ব্ার, ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরা আগ্রাসন গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর 
(সফর, ক্তহজক্তর ৭ সাল) পর পরব্তগী ৮ োস েুহাম্মে েক্তেনায় অব্স্থান কমরন ও ব্হু 
হােলাকারী েল ক্তব্ক্তভন্ন স্থামনর অক্তব্্াসী জনপমের ক্তব্রুমদ্ধ গপ্ররণ কমরন। আক্তে 
উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা এই হােলাগুমলার অল্প-ক্তব্স্তর ব্ণগনা তাাঁমের 
ক্তনজ ক্তনজ 'ক্তসরাত (েুহাম্মমের জীব্নী)' ও হাক্তেস গ্রমন্থ ক্তব্ক্তভন্নভামব্ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমর 
গরমখমিন! এ ক্তব্ষময়র সব্মচময় ক্তব্স্তাক্তরত ও প্রাণব্ন্ত ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন আল-
ওয়াক্তকক্তে, তাাঁর 'ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ' গ্রমন্থ। তাাঁমের গসই ব্ণগনার আমলামক আেরা যা 
জানমত পাক্তর, তা হমলা: খায়ব্ার, ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরা আগ্রাসমনর পর 
পরব্তগী েশ োমস (ক্তজলহজ োস পযগন্ত) েুহাম্মমের আমেমশ তাাঁর অনুসারীরা ক্তব্স্তীণগ 
অঞ্চমলর অক্তব্্াসী জনপমের ওপর কেপমক্ষ আরও সাতক্তি আগ্রাসী 
আক্রেণ পক্তরচালনা কমরন, যার সংক্তক্ষপ্ত আমলাচনা 'আল ফাতহ' ব্নাে আিারক্তি 
হােলা (পব্গ-১২৪)!' পমব্গ করা হময়মি। এই হােলাগুমলা িািাও েক্কা গথমক পাক্তলময় 
আসা আবু্ ব্ক্তসর নামের েুহাম্মমের আর এক অনুসারীর গনতৃমত্ব কুরাইশ 
ব্াক্তণজযব্হমরর ওপর হােলা, তাাঁমেরমক খুন ও তাাঁমের োলাোল লুণ্ঠন ক্তিল পুমরােমে 
অব্যাহত [ক্তব্স্তাক্তরত: 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি ভঙ্গ চার (পব্গ-১২৮)']। 
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েুহাম্মে ইব্মন ইশাক ও আল-তাব্ারীর ব্ণগনা: [4] [5] 
 

'খায়ব্ার গথমক েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর পর আোহর নব্ী রক্তব্উল আওয়াল (যার শুরু 
হময়ক্তিল জুলাই ১১, ৬২৮ সাল), রক্তব্উস-সাক্তন, জোক্তেউল-আওয়াল, জোক্তেউস-সাক্তন, 
রজব্, শাব্ান, রেজান ও শওয়াল োস (জুলাই ৬২৮ - োচগ ৬২৯ সাল) পযগন্ত 
গসখামন অব্স্থান কমরন ও এই সেয়ক্তিমত ক্ততক্তন একাক্তধ্ক হােলাকারী েল গপ্ররণ 
কমরন। অতিঃপর ক্তজলকে োমস (যার শুরু হময়ক্তিল োচগ ২, ৬২৯ সাল), আম র ব্ির 
গযই োসক্তি গত েুশক্তরকরা (polytheists) তাাঁমক  ক্তফক্তরময় ক্তেময়ক্তিল [পব্গ-১১১], ক্ততক্তন 
তামের গসই ক্তফক্তরময় গেয়া ওেরা হজ পালন করার উমেমশয পুনরায় রওনা হন।-----' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আল-ওয়াক্তকক্তে, আল-তাব্ারী, েুহাম্মে ইব্মন সা'ে - প্রেুখ আক্তে ও ক্তব্ক্তশষ্ট 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনা েমত খায়ব্ার, ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরা আক্রেমণর 
পর অক্তব্্াসী জনপমের ওপর েুহাম্মমের গয পরব্তগী আগ্রাসী হােলা, তার নাে: 
"তুরাব্া ও নাজাে আক্রেণ!" 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ সাল) ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [6] [7] [3] 
উের ইব্মন আল-খািামব্র গনতৃমত্ব তুরাব্া হােলা: 
 

'আবু্ ব্কর ক্তব্ন উের ক্তব্ন আব্ে আল-রাহোন এর কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত 
উসাো ক্তব্ন যাময়ে ক্তব্ন আসলাে আোমের যা অব্ক্তহত কমরমিন, তা হমলা, ক্ততক্তন 
ব্মলমিন: আোহর নব্ী তাাঁর ক্তেশজন অনুসারীমক সমঙ্গ ক্তেময় উের-গক তুরাব্ার 
আজুয হাওয়াক্তযন গ ামের গলাকমের কামি পািান। ব্ানু ক্তহলাল গ ামের এক 
পথপ্রেশগকমক ( াইড) সমঙ্গ ক্তনময় উের যাো শুরু কমরন। তারা রাক্তেকামল যাো 
অব্যাহত রামখ ও ক্তেমনর গব্লায় ক্তনমজমের লুক্তকময় রামখ, ক্তকন্তু খব্রক্তি হাওয়াক্তযন 
গ ামের গলাকমের কামি এমস গপৌঁমি ও তারা পাক্তলময় যায়। উের তামের গলাকালময় 
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আমসন ক্তকন্তু ক্ততক্তন তামের একজন গলামকরও সাক্ষাত পান না। ক্ততক্তন েক্তেনায় 
প্রতযাব্তগমনর উমেমশয রওনা হন; যখন ক্ততক্তন আল-নাক্তেয়া (al-Najdiyya) অক্ততক্রে 
করক্তিমলন, ক্তিমলন প্রাচীমরর সক্তন্নকমি, ক্তহলালী গলাকক্তি উের ইব্মন খািাব্-গক ব্মল, 
"তুক্তে ক্তক অনয একক্তি েমলর গলাকমের গোকামব্লায় গযমত চাও, যারা হমলা খাতাে 
গ ামের অন্তভুগি ঐ গলাকগুমলা যামেরমক আক্তে গিমি এমসক্তি? তারা এমসমি গহাঁমি, 
কারণ তামের শুকমনা জক্তে।" 
 

উের ব্মল, "তামের ক্তব্ষময় আোহর নব্ী আোমক গকামনা আমেশ কমরনক্তন। ব্স্তুত: 
ক্ততক্তন আোমক আমেশ কমরমিন তুরাব্ার হাওয়াক্তযন গ ামের গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ লিাই 
করমত।" অতিঃপর উের েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কমরন।' [8] [9] 
 

আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফার গনতৃমত্ব নাজাে আক্রেণ: 
 

'আইয়াস ক্তব্ন সালাোর ক্তপতা সালাো ক্তব্ন আল-আকওয়া হইমত > আইয়াস ক্তব্ন 
সালাো হইমত > ইকক্তরো ক্তব্ন আেোর হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত হােযা ক্তব্ন 
আব্ে আল-ওয়াক্তহে আোমক যা ব্মলমিন তা হমলা, ক্ততক্তন ব্মলমিন: আোহর নব্ী 
আবু্ ব্কর-গক গপ্ররণ কমরন, ক্ততক্তন তামক আোমের গনতা ক্তহসামব্ ক্তনযুি কমরন। 
আোমের স্থানক্তি ক্তিল হাওয়াক্তযন গ ামের গলাকমের িারা জনাকীণগ। আক্তে ক্তনমজর 
হামত আক্তব্য়াত অঞ্চমলর সাতজন গলাকমক হতযা কমরক্তি। আোমের হােলার সংমকত 
(code) শব্দক্তি ক্তিল, "হতযা কর! হতযা কর!"' 
 

আল-তাব্ারী ও েুহাম্মে ইব্মন সা'মের (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্ণগনা: [3] [7] 
 

'এই ব্ির শাব্ান োমস (যার শুরু হময়ক্তিল ৪ ক্তডমসম্বর, ৬২৮ সাল) আবু্ ব্কর ইব্মন 
কুহাফার গনতৃমত্ব এক হােলাকারী েল নাজাে অঞ্চমল  েন কমর। সালাো ক্তব্ন আল-
আকওয়া হইমত ব্ক্তণগত: "ঐ ব্ির আেরা আবু্ ব্কমরর গনতৃমত্ব আক্রেণ কক্তর।" এ 
ক্তব্ষময়র ব্ণগনা আম ই গেয়া হময়মি [পব্গ-১১০]।' [10] 
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অথগাৎ, আল-তাব্ারী ও েুহাম্মে ইব্মন সা'মের েমত এই আক্রেণক্তিই হমলা আবু্ 
ব্কমরর গনতৃমত্ব ব্ানু ফাযারাহ গ ামের ওপর হােলা (ক্তব্স্তাক্তরত: 'উমম্ম ক্তকরফা 
হতযাকাণ্ড' [পর্ব্-১১০])                           
                                              অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, তুরাব্া 
ও নাজাে অঞ্চমলর অক্তধ্ব্াসীরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর গকামনারূপ 
আক্রেণ করমত আমসনক্তন। ব্রাব্মরর েতই ক্তব্না উস্কাক্তনমত অক্তব্্াসী জনপমের 
ওপর অতক্তকগত ('তারা রাক্তেকামল যাো অব্যাহত রামখ ও ক্তেমনর গব্লায় ক্তনমজমের 
লুক্তকময় রামখ!')  আগ্রাসী আক্রেণকারী গয েল তার নাে, "েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা!" 
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট সুক্তন্ন েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণগনায় যা আেরা জাক্তন, তা 
হমলা, েুহাম্মে তাাঁর েক্তেনা-জীব্মন (৬২২-৬৩২ সাল) গয প্রায় একশত আগ্রাসী 
হােলার সামথ প্রতযক্ষ অথব্া পমরাক্ষভামব্ জক্তিত ক্তিমলন, ওপমর ব্ক্তণগত অখযাত 
(ক্তসংহভা  েুহাম্মে অনুসারী যার নােই কখমনাই গশামননক্তন) এ েু'ক্তি হােলা িািা 
েুহাম্মে আর গকামনাক্তিমতই আবু্ ব্কর ও উের-গক গনতৃত্ব পেেযগাোয় ক্তনময়া  
গেনক্তন। শুধু্ তাইই নয়, আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় আেরা আমরা গয ক্তব্ষয়ক্তি জানমত 
পাক্তর, তা হমলা, েুহাম্মমের জীব্েশায় এই ক্তব্পুল সংখযক আক্রেমণর গকামনাক্তিমতই 
আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা ও উের ইব্মন খািাব্ "মকামনা ক্তব্মশষ ব্ীরত্ব 
প্রেশগন" কমরক্তিমলন, এেন ইক্ততহাসও গকাথাও উমেক্তখত হয় নাই।  
 

তা সমেও,  
েুহাম্মমের েৃতুযর পর তাাঁর পক্তরব্ামরর সেস্ত পক্তরব্ার সেসয ও ক্তনকি আত্মীয়মের 
ব্ক্তঞ্চত কমর এই আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা ও উের ইব্মন খািাব্ হময়ক্তিমলন 
েুহাম্মমের গরমখ যাওয়া সুক্তব্শাল সম্পে (পব্গ-১৫৫) ও ক্ষেতার সব্গপ্রথে স্বত্বমভা ী 
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(পব্গ-১৫৮)! সুক্তন্ন সম্প্রোয়ভুি ইসলাে-ক্তব্্াসীমের কামি আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা ও 
উের ইব্মন খািাব্ ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় সম্মাক্তনত ব্যক্তিত্ব। অনযক্তেমক ক্তশয়া 
সম্প্রোয়ভুি ইসলাে-ক্তব্্াসীমের কামি এই েুই ব্যক্তি হমলা ইসলামের ইক্ততহামসর 
সব্মচময় কলক্তিত চক্তরে (পব্গ-১৩২)! েুহাম্মমের েীক্ষায় েীক্তক্ষত ও তাাঁর ক্তশক্ষায় 
ক্তশক্তক্ষত এই েুই অনুসারী ক্তিমলন েুহাম্মে পরব্তগী ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় 
সফল কূি-রাজনীক্ততক্তব্ে! তামের গসই কূি-রাজনীক্ততর সব্গপ্রথে ক্তশকার হময়ক্তিমলন 
েুহাম্মমেরই একান্ত ক্তনজস্ব পক্তরব্ার সেসয ও ক্তনকি আত্মীয়রা! ইসলামের ইক্ততহাস 
ব্িই ক্তব্ক্তচে! 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংশক্তিও সংযুি 
করক্তি।  
 

The detailed narrative of Al-Waqidi (748-822 AD): [6] [7] 
 

THE EXPEDITION OF ‛UMAR B. AL-KHAṬṬĀB TO TURBA  
‘Usāma b. Zayd b. Aslam related to us from Abū Bakr b. ‛Umar b. ‛Abd al-
Raḥmān, who said: The Messenger of God sent thirty men with ‛Umar to ‛Ajuz 
Hawāzin in Turba. ‛Umar set out with a guide from the Banū Hilāl. They 
marched by night and hid by day, but news came to the Hawāzin and they fled. 
‛Umar came to their locality but did not meet even one of them. He turned to 
return to Medina, and when he was passing al-Najdiyya, and he was at the wall, 
the Hilālī said to ‛Umar b. al-Khaṭṭāb, “Would you like to have another group 
that I have left, from Khath‛am? They came walking, for their land is dry.” 
‛Umar said, “The Prophet did not command me about them. Indeed, he 
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commanded me to stay and fight the Hawāzin in Turba.” And ‛Umar returned 
to Medina.’ 
 

THE EXPEDITION OF ABŪ BAKR TO NAJD  
‘Hamza b. ‛Abd al-Wāhid related to me from ‛Ikrima b. ‛Ammār from Iyās b. 
Salama from his father, who said: The Messenger of God sent Abū Bakr and 
appointed him commander over us. Our house was populated with Hawāzin. I 
killed seven of the people from Abyāt with my hands. The code was “Kill! Kill!”’ 
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[8] তুরাব্া স্থানক্তির অব্স্থান ক্তিল েক্কার েক্তক্ষণ ক্তেমক। 
[9] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৫৩৯: 'আজুয হাওয়াক্তযন গ ােগুমলা ক্তিল উির আরমব্র হাওয়াক্তযন 
গ ামের অন্তভুগি গিাি গিাি গ াে: জুশাে, নাসর ও সা'ে ক্তব্ন ব্কর।' 
[10] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৫৪২ 
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১৬১: েুহাম্মমের ক্তচক্তি - শাসকমের কামি পেব্াহক গপ্ররণ! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত পাঁয়ক্তেশ 

 
 
"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

ক্তহজক্তর ৬ সামলর ক্তজলকে োমস েক্কার কুরাইশমের সমঙ্গ হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন 
গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন করার োে েুই োস পর ক্তহজক্তর ৭ সামলর েহরে োমস 
(মে-জুন, ৬২৮ সাল) খায়ব্ামরর ক্তনরীহ জনপমের ওপর অতক্তকগমত আক্রেণ ও পরাস্ত 
করার পর; অতিঃপর হুেক্তকর োধ্যমে ফাোক আগ্রাসন সম্পন্ন ও অতক্তকগত আক্রেমণ 
ওয়াক্তে আল-কুরার জনপেব্াসীমের পরাস্ত করার পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সািঃ) েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কমরন। অতিঃপর তাাঁর আমেমশ উের ইব্মন আল-
খািাব্ এব্ং আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা তুরাব্া ও নাজাে অঞ্চমলর ক্তনরীহ জনপমের 
ওপর কীভামব্ তামের আগ্রাসী আক্রেণ সম্পন্ন কমরক্তিমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
আম র পমব্গ করা হময়মি। 
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, েুহাম্মে 
তাাঁর হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষমরর সেয় গথমক (োচগ, ৬২৮ সাল) তাাঁর েৃতুযকাল 
পযগন্ত (জুন, ৬৩২ সাল) সেময়র েমধ্য আরব্, পারসয, গরাোন (ব্াইজানিাইন) ও 
অনযানয শাসনকতগামের উমেমশ ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন ও গসই ক্তচক্তিগুমলা গপৌঁমি গেয়ার 
জনয ক্ততক্তন তাাঁর ক্তকিু অনুসারীমক ক্তনযুি কমরক্তিমলন।  
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এ ক্তব্ষময়র গয ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা ইব্মন ইশাক তাাঁর 'ক্তসরাত' গ্রমন্থ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন, 
তা ইব্মন ক্তহশাে সম্পাক্তেত ‘ইব্মন ইশামকর ক্তসরাত' ভাসগন, "ক্তসরাত রাসুল আোহ" 
গ্রমন্থ অনুপক্তস্থত; ক্তকন্তু আল-তাব্ারীর গরফামরমে A. GUILLAUME তা ব্ণগনা 
কমরমিন এই ব্ইক্তির ইংমরক্তজ অনূক্তেত গ্রমন্থ (পব্গ-৪৪)। আক্তে উৎমস এ ক্তব্ষময়র 
ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ আমি ইব্মন ইশামকর িাে সালাোহ ক্তব্ন ফােল আল-
আব্রাশ আল-আনসারী হইমত প্রাপ্ত েুহাম্মে ইব্মন যাক্তরর আল-তাব্ারী সম্পাক্তেত 
ভাসগন “তাক্তরক আল রসুল ওয়াল েুলুক” গ্রমন্থ। 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ ক্তিিাব্দ) ব্ণগনা: [11] [12]  
 

‘এই ব্ির [ক্তহজক্তর ৬ সাল] আোহর নব্ী পেব্াহক গপ্ররণ কমরন। ক্ততক্তন ক্তজলহজ 
োমস (যার শুরু হময়ক্তিল ১২ই এক্তপ্রল, ৬২৮ সাল) িয়জন গলাকমক গপ্ররণ কমরন, 
যামের ক্ততনজন একসমঙ্গ যাো শুরু কমর: 
 

[১] ক্ততক্তন লাখমের হাক্ততব্ ক্তব্ন আবু্ ব্ালতা-গক, ক্তযক্তন ক্তিমলন ব্ানু আসাে ক্তব্ন আব্ে 
আল-উজ্জা গ ামের সামথ গজািব্দ্ধ, গপ্ররণ কমরন আল-েুকাওক্তকস এর কামি 
(আমলকজাক্তিয়ার শাসনকতগা);  
 

[২] ব্ের যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী শুজা ক্তব্ন ওহাব্-গক, ক্তযক্তন ক্তিমলন ব্ানু আাসাে ক্তব্ন 
খুযাময়ো গ ামের হারব্ ক্তব্ন উোইয়ার সামথ গজািব্দ্ধ, ক্ততক্তন গপ্ররণ কমরন আল-
হাক্তরথ ক্তব্ন আক্তব্ ক্তশের আল-ঘাসাক্তনর কামি (‘ঘাসাক্তনেরা ক্তিমলন ধ্েগান্তক্তরত ক্তিষ্টান 
সম্প্রোয় যারা ব্াইজানিাইন সাম্রামজযর অধ্ীন ব্ানিা ঘাসান নামের এক আরব্ 
উপজাতীয় রাজয শাসন করমতন, যার রাজধ্ানী ক্তিল ক্তসক্তরয়ার ব্সরায়’) [13]; ও  
 

[৩] ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলফা আল-কালক্তব্-গক ক্ততক্তন গপ্ররণ কমরন ক্তসজামরর কামি 
(ব্াইজানিাইন সম্রাি)। 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp
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[৪] ক্ততক্তন সাক্তলল ক্তব্ন আের আল-আক্তেক্তর (আক্তে ক্তব্ন লুয়াক্তভ গ ামের) গক গপ্ররণ 
কমরন হাওো ক্তব্ন আক্তল আল-হানাক্তফ এর কামি (ক্তযক্তন ক্তিমলন ব্ানু ব্কর ক্তব্ন 
ওয়াক্তয়ল গ ামের অন্তভুগি ‘ব্ানু হাক্তনফা ক্তব্ন লুজাময়ে গ ামের প্রধ্ান, যামের অব্স্থান 
ক্তিল আল-ইয়াোো [েধ্য আরব্] নােক স্থামন। স্পষ্টতই হাওো ক্তিমলন ক্তিষ্টান, পারসয 
শাসকমের সামথ গজািব্দ্ধ ও তামের জনয ক্ততক্তন করমতন কামফলা বৃ্ক্তি’ [14]); 
 

[৫] আব্েুোহ ক্তব্ন হুোফা আল-সাহক্তে গক গপ্ররণ কমরন, 'ক্তকসরা' এর কামি 
('ক্তকসরা' ["খসরু"] হমলা আরব্মের ভূক্তষত সাসাক্তনয়া [পারসয] শাসন কতগামের 
উপাক্তধ্।); ও  
 

[৬] আের ক্তব্ন উোইয়া আল-োেক্তর গক গপ্ররণ কমরন 'ক্তন াস' এর কামি (আরব্মের 
ভূক্তষত ইক্তথওক্তপয়ার শাসনকতগা, আল-নােজাক্তস)।  
 

ইব্মন ইশাক যা ব্ণগনা কমরমিন, তা হমলা এই গয, (ইব্মন ইশাক হইমত > সালাো 
হইমত > ইব্মন হুোময়ে হইমত ব্ক্তণগত): আোহর নব্ী হুোইক্তব্য়ার (চুক্তি স্বাক্ষর) সেয় 
গথমক তাাঁর েৃতুযকাল পযগন্ত সেময়র েমধ্য তাাঁর ক্তকিু অনুসারীমক ক্তব্ক্তভন্ন আরব্ ও 
ক্তব্মেশী শাসনকতগামের কামি গপ্ররণ কমরন, উমেশয - তামেরমক আোহর ক্তেমক 
আহ্বান।   
 

ইব্মন ইশামকর েমত: আোহর নব্ী তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্ক্তভন্ন  ন্তমব্যর উমেমশ নযস্ত 
কমরন। ক্ততক্তন সাক্তলত ক্তব্ন আের ক্তব্ন আব্ে শােস ক্তব্ন আব্ে উে (ব্ানু আক্তের ক্তব্ন 
লুয়াক্তভ গ ামের এক গলাক) গক আল-ইয়াোোর শাসনকতগা হাওোহ ক্তব্ন আক্তল এর 
কামি গপ্ররণ কমরন। ক্ততক্তন আল-আলা ক্তব্ন আল-হােরাক্তে গক গপ্ররণ  কমরন আল-
ব্াহরাইমনর শাসনকতগা আল-েুনক্তধ্র ক্তব্ন সাওয়া (ব্ানু আব্ে-কাময়স গ ামের এক 
গলাক, ক্তযক্তন ক্তিমলন োক্তরে ক্তব্ন তাক্তেে উপজাতীয় গ ামের প্রধ্ান, পারসয শাসকমের 
সামথ যার ক্তিল ঘক্তনষ্ঠ গযা ামযা  ও ক্তনয়ন্ত্রণ করমতন হাজার [ব্তগোন আল-হাসা] ও 
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ব্াহরাইন এর ব্াজার) [15]; এব্ং আের ক্তব্ন আল-আস গক গপ্ররণ কমরন ওোমনর 
শাসনকতগা জাফর ক্তব্ন জুলানো আল-আযক্তে ও আব্ব্াে ক্তব্ন জুলানো আল-আযক্তে 
এর কামি।  
 

ক্ততক্তন হাক্ততব্ ক্তব্ন আবু্ ব্ালতা- গক আমলকজাক্তিয়ার শাসনকতগা আল-েুকাওক্তকমসর 
কামি গপ্ররণ কমরন। হাক্ততব্ তার কামি আোহর নব্ীর ক্তচক্তিক্তি হস্তান্তর কমরন; আর 
আল-েুকাওক্তকস আোহর নব্ীমক োন কমরন চার জন ক্রীতোসী, যামের অন্তভুগি 
ক্তিল আোহর নব্ীর পুে ইব্রাক্তহমের োতা োক্তরয়া [পব্গ-১০৮]। 
 

আোহর নব্ী ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলফা আল-কালক্তব্ গক (ও আল-খাযরাক্তজ; আল কালব্ 
গ ােক্তি আল-খাযরাজ গ ামেরই এক শাখা) গপ্ররণ কমরন গরাোন 
শাসনকতগা ক্তসজামরর কামি, যার নাে ক্তিল ক্তহরাক্তক্লয়াস (ব্াইজানিাইন সম্রাি, 
শাসনকাল ৬১০-৬৪১ ক্তিষ্টাব্দ)। যখন ক্তেহায়া তার কামি আোহর নব্ীর ক্তচক্তিক্তি 
হস্তান্তর কমরন, ক্ততক্তন গসক্তির ক্তেমক তাকান ও অতিঃপর তা ক্ততক্তন তার েুই উরু ও 
পাাঁজমরর োেখামন রামখন।' 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণগনা: [16] 
 

সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ৩, হাক্তেস নম্বর ০৬৫:  
‘আনাস ক্তব্ন োক্তলক হইমত ব্ক্তণগত: এক সেয় আোহর নব্ী ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন ব্া ক্তচক্তি 
ক্তলখার জনয েনক্তস্থর কমরক্তিমলন। আোহর নব্ীমক ব্লা হময়ক্তিল গয, তারা (শাসকরা) 
গকামনা ক্তচক্তি পিমব্ না, যক্তে তার ওপর গকামনা সীল-গোহর না থামক। তাই আোহর 
নব্ী একক্তি ক্তসলভামরর আংক্তি ততক্তর করান, যার ওপর গখাোই করা ক্তিল "আোহর 
নব্ী েুহাম্মে"। আোহর নব্ীর হামতর গসই সাো ক্তচকক্তচক েলক গযন আক্তে এই 
েুহূমতগও গেখমত পাক্তে।' 
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ইোে েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল) এর ব্ণগনা: [17] 
 

সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ০২৪, হাক্তেস নম্বর ৫২১৭:  
‘আনাস যা ব্ণগনা কমরমিন, তা হমলা, যখন আোহর নব্ী (তাাঁর ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত 
গহাক) অনারব্মের (অথগাৎ, পারসয ও ব্াইজানিাইন সম্রাি) কামি (ক্তচক্তি) গলখার 
ক্তসদ্ধান্ত গনন, তাাঁমক জানামনা হয় গয অনারব্রা ক্তচক্তি গ্রহণ করমত রাক্তজ হমব্ না, যক্তে 
তার ওপর গকামনা 'সীল-গোহর' না থামক; তাই ক্ততক্তন (নব্ী সািঃ) একক্তি ক্তসলভামরর 
আংক্তি ততক্তর করান।----’ 
 

অনুরূপ ব্ণগনা: সুন্নাহ আবু্ োউে (৮১৭-৮৮৯ সাল) - ব্ই নম্বর ২৯, হাক্তেস নম্বর 
৪২০২                                      - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> কী গলখা ক্তিল েুহাম্মমের গসই ক্তচক্তিগুমলামত?  
 

গসই ক্তচক্তিগুমলামত ক্তক গলখা ক্তিমলা েক্কা ও ক্তহজরত পরব্তগী প্রাথক্তেক েক্তেনা সেময়র 
তাাঁর আপাত শাক্তন্তক্তপ্রয় 'েক্কায় েুহাম্মে (পব্গ-২৬)' -এর ব্াণীসেৃশয ব্িব্য? গযেন: 
 

“িীমনর ব্যাপামর গকান জব্রেক্তস্ত ব্া ব্াধ্য-ব্াধ্কতা গনই (২:২৫৬); আপনামক তামের 
সংরক্ষক কক্তরক্তন এব্ং আপক্তন তামের কাযগক্তনব্গাহী নন (৬:১০৭); তুক্তে ক্তক োনুমষর 
উপর জব্রেস্তী করমব্ ঈোন আনার জনয? (১০:৯৯); তুক্তে গতা শুধু্ সতকগকারী োে 
(১১:১২); আপক্তন তামের উপর গজারজব্রকারী নন (৫০:৪৫); যার ইো, গস এমক 
স্মরণ করুক (৭৪:৫৫); আপক্তন গতা গকব্ল একজন উপমেশোতা, আপক্তন তামের 
শাসক নন (৮৮:২১-২২); গতাোমের ধ্েগ গতাোমের জমনয এব্ং আোর ধ্েগ আোর 
জমনয (১০৯:৬)” -  ইতযাক্তে?  ইতযাক্তে?  ইতযাক্তে?   
নাক্তক তামত ক্তলখা ক্তিমলা,  
ব্ানু কুরাইজার নৃশংস  ণহতযার (পব্গ: ৮৭-৯৫) পর গথমক তাাঁর েৃতুযকাল অব্ক্তধ্ 
সেময় ক্তব্ক্তভন্ন অক্তব্্াসী জনপমের ওপর তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের নৃশংসতার ফসল 
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উপযুগপক্তর এমকর পর এক সফলতায় উজ্জীক্তব্ত 'েক্তেনায় েুহাম্মে (পব্গ-২৭)' এর 
োস ও হুেক্তক সােৃশয আগ্রাসী আহ্বান? গযেন: 
 

"আক্তেই নব্ী! ব্শযতা স্বীকার কমরা ও পুরসৃ্কত হও, নতুব্া পক্তরণক্ততর জনয প্রস্তুত 
থামকা!" 
 

ইসলাে নােক েতব্ােক্তিমক জানমত হমল স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী েুহাম্মে ইব্মন 
আব্েুোহ ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ (মসইব্াহ) ইব্মন হাক্তশে (উের) ইব্মন আব্ে 
োনাফ (আল-েুক্ত রা) ইব্মন কু'মস (যাময়ে) ইব্মন ক্তকলাব্ (হাক্তকে) ইব্মন েুররাহ গক 
"জানমতই হমব্!"  এর গকামনা ক্তব্কল্প গনই! 
 
তথযসূে ও পােিীকা:  
[11] আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮, পৃষ্ঠা (Leiden) ৯৮-৯৯  
[12] অনুরূপ ব্ণগনা - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫২-৬৫৩  
[13] [14] [15] – Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪২২, ৪২৫ ও ৪৩০ 
[16] সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ৩, হাক্তেস নম্বর ০৬৫: 
‘Narated By Anas bin Malik: Once the Prophet wrote a letter or had an idea of 
writing a letter. The Prophet was told that they (rulers) would not read letters 
unless they were sealed. So the Prophet got a silver ring made with 
"Muhammad Allah's Apostle" engraved on it. As if I were just observing its 
white glitter in the hand of the Prophet.’ 
[17] সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ০২৪, হাক্তেস নম্বর ৫২১৭:  
‘Anas reported that when Allah's Apostle (may peace be upon him) decided to 
write (letters) to non-Arabs (i.e. Persian and Byzantine Emperors) it was said to 
him that the non-Arabs would not accept a letter but that having a seal over it; 
so he (the Holy Prophet) got a silver ring made. He (Anas) said: I perceive as if I 
am looking at its brightness in his hand.’ 
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১৬২: ক্তচক্তি-হুেক্তক - ১: োমেস্ক ও পারমসযর শাসনকতগার কামি! 

 োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত িক্তেশ 

 
 
"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধচুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন 
করার পর (পব্গ: ১১১-১২৯) প্রায় চার ব্ির জীক্তব্ত ক্তিমলন। ক্ততক্তন তাাঁর ঘিনাব্হুল 
নব্ী-জীব্মনর গশমষর এই চারক্তি ব্ির (োচগ, ৬২৮ সাল - জুন, ৬৩২ সাল) আরব্, 
পারসয, ব্াইজানিাইন (গরাোন) ও ইক্তথওক্তপয়ার ক্তকিু শাসকমের কামি গয-ক্তচক্তিগুমলা 
ক্তলমখক্তিমলন, গসগুমলা তাাঁমের কামি গপৌঁমি গেওয়ার জনয ক্ততক্তন তাাঁর গকান গকান 
অনুসারীমের পেব্াহক রূমপ ক্তনযুি কমরক্তিমলন - তার আমলাচনা আম র পমব্গ করা 
হময়মি। 
 

প্রশ্ন ক্তিল:  
েুহাম্মমের গসই ক্তচক্তিগুমলার ভাষা ক্তক আপাত সহনশীল 'েক্কায় েুহাম্মে (পব্গ-
২৬)' এর ব্াণী-সেৃশ ক্তিমলা? গযেন,“িীমনর ব্যাপামর গকামনা জব্রেক্তস্ত ব্া ব্াধ্য-
ব্াধ্কতা গনই (২:২৫৬); তুক্তে ক্তক োনুমষর উপর জব্রেক্তস্ত করমব্ ঈোন আনার জনয? 
(১০:৯৯); তুক্তে গতা শুধু্ সতকগকারী োে (১১:১২); আপক্তন তামের উপর 
গজারজব্রকারী নন (৫০:৪৫); যার ইো, গস এমক স্মরণ করুক (৭৪:৫৫); গতাোমের 
ধ্েগ গতাোমের জমনয এব্ং আোর ধ্েগ আোর জমনয (১০৯:৬)” -  ইতযাক্তে? নাক্তক তা 
ক্তিমলা ব্ানু কুরাইজার নৃশংস  ণহতযার (পব্গ: ৮৭-৯৫) পর গথমক তাাঁর েৃতুযকাল 
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অব্ক্তধ্ ক্তব্ক্তভন্ন অক্তব্্াসী জনপমের ওপর তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের অোনুক্তষক 
নৃশংসতায় অক্তজগত এমকর পর এক উপযুগপক্তর সফলতায় উজ্জীক্তব্ত 'েক্তেনায় েুহাম্মে 
(পব্গ-২৭)' এর োস ও প্রতযক্ষ হুেক্তক-সেৃশ? গযেন, "আক্তেই নব্ী, আোর ব্শযতা 
স্বীকার কমরা নতুব্া পক্তরণক্ততর জনয প্রস্তুত থামকা" - এরূপ? 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩ ৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [18] [19]  
 

পূব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ-১৬১) পর: 
 

োমেমস্কর শাসনকতগার কামি ক্তচক্তি: 
 

'ইব্মন ইশাক হইমত ব্ক্তণগত: আোহর নব্ী ব্ানু আাসাে ক্তব্ন খুযাময়ো গ ামের শুজা 
ক্তব্ন ওহাব্ নামের এক সেসযমক োমেমস্কর শাসনকতগা আল েুনক্তধ্র ক্তব্ন আল-হাক্তরথ 
ক্তব্ন আক্তব্ ক্তশের আল-ঘাসাক্তনর কামি গপ্ররণ কমরন।  
 

েুহাম্মে ক্তব্ন উের আল-ওয়াক্তকক্তে [৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ] হইমত ব্ক্তণগত: ক্ততক্তন তার কামি 
গলখা গয ক্তচক্তিক্তি শুজার োধ্যমে পািান তা হমলা এই, 
 

"ময সৎ পথ অনুসরণ কমর ও তা ক্তব্্াস কমর, তার ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত গহাক। আক্তে 
আপনামক একোে আোহর ওপর ক্তব্্াস স্থাপমনর আহ্বান কক্তর, যার গকামনা শরীক 
নাই, তাহমল আপনার রাজত্ব আপনারই থাকমব্।"   
 

শুজা ক্তব্ন ওহাব্ তার কামি ক্তচক্তিক্তি ক্তনময় আমসন ও তামেরমক তা পমি শুনান। আল-
েুনক্তধ্র ব্মলন, "মক আমি এেন, গয আোর রাজত্ব গজারপূব্গক আোর কাি গথমক 
ক্তিক্তনময় ক্তনমত পামর? আক্তে গসই গলাক, গয তার ক্তব্রুমদ্ধ যামব্।"   
 

আোহর নব্ী ব্মলন, "তাাঁর রাজত্ব ধ্বংস হময় গ মি।”  
(‘সম্ভাব্য অনয অনুব্াে, "তাাঁর সাম্রাজয ধ্বংস গহাক!"’ ----) [20]  
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পারমসযর শাসনকতগার ('ক্তকসরা/খসরু') কামি ক্তচক্তি: 
 

'এই ব্ির, আোহর নব্ী 'ক্তকসরার' কামি গলখা তাাঁর গয ক্তচক্তিক্তি আব্েুোহ ক্তব্ন 
হুোফা আল-সাহক্তে োধ্যমে পািান, তা হমলা এই: 
 
“পরে করুণােয় ও েয়ালু আোহর নামে।  
আোহর নব্ী েুহাম্মমের ক্তনকি গথমক পারসয অক্তধ্পক্তত 'ক্তকসরার' প্রক্তত। 
 

গয সৎ পথ অনুসরণ কমর, তার ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত গহাক, গয ক্তব্্াস কমর আোহ ও 
তার রসুলমক এব্ং সাক্ষয গেয় গয আোহ িািা অনয গকামনা োবু্ে নাই ও সেস্ত 
োনব্জাক্ততর জনয আক্তেই আোহর রসূল, যামক গপ্ররণ করা হময়মি সকল জীক্তব্ত 
গলাকমের (কুরান-৩৬:৭০) সতকগ করার ক্তনক্তেমি। ব্শযতা স্বীকার কমরা, তাহমল তুক্তে 
হমব্ ক্তনরাপে। যক্তে তুক্তে তা প্রতযাখযান কমরা, অক্তেপূজার পাপ গতাোর ওপরই 
ব্তগামব্।" 
 

'ক্তকসরা' আোহর নব্ীর ক্তচক্তিক্তি ক্তিাঁমি গফমলন।  
 

আোহর নব্ী ব্মলন, "তার রাজত্ব উৎপাক্তিত হময়মি!”  
(‘ক্তব্কল্প অনুব্াে, "তার রাজত্ব গযন ক্তিন্ন-ক্তব্ক্তেন্ন হময় যায়!"’) [21] 
 

ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইশাক < ইয়াক্তযে ক্তব্ন আক্তব্ হাক্তব্ব্ হইমত 
ব্ক্তণগত, ক্তযক্তন ব্মলমিন: ক্ততক্তন আব্েুোহ ক্তব্ন হুোফা ক্তব্ন কাময়স ক্তব্ন আক্তে ক্তব্ন সাক্তয়ে 
ক্তব্ন সাহক্তে-গক পারমসযর অক্তধ্পক্তত হুরেুয পুে ক্তকসরার কামি গয ক্তচক্তি সহকামর 
গপ্ররণ কমরন, তা হমলা:  ----- [ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনারই অনুরূপ]।   
 

http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=36&&ano=83&&st=60&&arabic=
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ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইশাক < আব্েুোহ ক্তব্ন আক্তব্ ব্কর < 
আল-যুহক্তর < আবু্ সালাো ক্তব্ন আব্েুর রহোন ক্তব্ন আউফ (েৃতুয ৭১২-৭১৩ সাল) 
হইমত ব্ক্তণগত: [22] 
 

‘আব্েুোহ ক্তব্ন হুোফা আোহর নব্ীর ক্তচক্তিক্তি ক্তকসরার কামি হস্তান্তর কমর। পমরর 
জন ক্তচক্তিক্তি পিা গশষ করার পর তা েু' ভা  কমর ক্তিাঁমি গফমল। যখন আোহর নব্ী 
শুনমত পান গয, গস তাাঁর ক্তচক্তিক্তি ক্তিাঁমি গফমলমি, ক্ততক্তন ব্মলন, 
 

"তার রাজত্ব উৎপাক্তিত হময়মি!”  
(ক্তব্কল্প অনুব্াে, "তার রাজত্ব গযন ক্তিন্ন-ক্তব্ক্তেন্ন হময় যায়!") 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণগনা: [23] 
 

সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ৩, হাক্তেস নম্বর ০৬৫:  
'অব্েুোহ ক্তব্ন আব্বাস হইমত ব্ক্তণগত: আোহর নব্ী 'খসরুর' কামি ক্তচক্তি গলমখন ও 
তাাঁর পেব্াহক-গক ব্মলন গয গস গযন এক্তি প্রথমে ব্াহরাইমনর শাসনকতগা-গক গেয় ও 
তামক ব্মল গয গস গযন এক্তি খসরুর কামি গপৌঁমি গেয়। খসরু তা পিার পর িুকমরা 
িুকমরা কমর ক্তিাঁমি গফমল। (আল-যুহক্তর যা ব্মলমিন তা হমলা: আোর েমন হয় আল-
েুসাময়ব্ যা ব্মলমিন তা হমলা, "আোহর নব্ী আোহর কামি এই গোয়া কমরন 
গয গস গযন তামের-গক (খসরু ও তার অনুসারীমের) িুকমরা িুকমরা কমর ক্তিন্ন-ক্তব্ক্তেন্ন 
কমর গেয়।”’ 
 

ইোে ক্ততরক্তেজীর (৮২৪ - ৮৯২ সাল) ব্ণগনা: [24] 
 

সুনান আল-ক্ততরক্তেজী: চযাোর ১১, হাক্তেস নম্বর ০০৬ (০৮৭):   
 

---- [ইোে ক্ততরক্তেজীর ব্ণগনা আল-তাব্ারী ও ইোে বু্খারীর ব্ণগনারই অনুরূপ।]  

http://hadithcollection.com/shama-iltirmidhi/279-shama-il-tirmidhi-chapter-11-the-mubarak-ring-of-rasoolullah/287-shama-il-tirmidhi-chapter-011-hadith-number-006-087.html
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- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, 
োমেমস্কর শাসনকতগা আল েুনক্তধ্র ক্তব্ন আল-হাক্তরথ আল-ঘাসাক্তন ক্তকংব্া পারমসযর 
শাসনকতগা "ক্তকসরা", এমের গকউই েুহাম্মে ক্তকংব্া তাাঁর অনুসারীমের ওপর 
গকামনারূপ হুেক্তক ও ভীক্তত প্রেশগন করমত আমসনক্তন। ইক্ততপূমব্গ তাাঁরা েুহাম্মে ক্তকংব্া 
তাাঁর অনুসারীমের ওপর গকামনারূপ গজার জব্রেক্তস্ত ব্া অসম্মান কমরক্তিমলন, এেন 
তথয গকাথাও ব্ক্তণগত হয়ক্তন! এেনক্তক ক্তনমেনপমক্ষ তাাঁরা েুহাম্মে ক্তকংব্া তাাঁর 
অনুসারীমের ধ্েগ পালন, প্রচার ও প্রসামর কখমনা গকামনারূপ ক্তব্ক্তধ্-ক্তনমষধ্ অথব্া ব্াধ্া 
প্রোন কমরক্তিমলন, এেন ইক্ততহাস গকাথাও উমেক্তখত হয়ক্তন।  
 

তা সমেও, 
“ক্তব্না উস্কাক্তনমত গয-েলক্তি অক্তব্্াসী গ াষ্ঠীর এই শাসকমের ওপর আগ্রাসী হুেক্তক ও 
ভীক্তত প্রেশগন কমরক্তিমলন, তারা হমলন, "েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ ও তাাঁর 
অনুসারীরা! ব্রাব্মরর েতই!” 
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় আর গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, 
েুহাম্মমের এই আগ্রাসী কেগকামণ্ড যখন এই েুই শাসনকতগা তাাঁমের প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি 
কমরক্তিমলন, তখন েুহাম্মে তাাঁমেরমক যথারীক্তত অক্তভশাপ ব্ষগণ কমরক্তিমলন! েুহাম্মে 
তাাঁর “আোহ নামের েুমখাশ”-এর আিামল প্রক্ততপমক্ষর ক্তব্রুমদ্ধ গয কী পক্তরোণ 
অক্তভশাপ ব্ষগণ কমরক্তিমলন, তার সাক্ষয ধ্ারণ কমর আমি 'কুরান' নামের তাাঁরই 
স্বরক্তচত ব্যক্তিোনস জীব্নী গ্রন্থক্তি! এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'অক্তভশাপ তে 
(পব্গ-১১)' পমব্গ করা হময়মি। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 

http://www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_5420.html
http://www.dhormockery.net/2012/09/blog-post_5420.html
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চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের প্রাসক্তঙ্গক অংশক্তিও 
সংযুি করক্তি।  
 

The detailed Narratives of Al-Tabari (838-923 AD): [18] 
 

According to Ibn Ishaq: The Messenger of God sent Shuja' b. Wahb, a member of 
the Banu Asad b. Khuzaymah, to al-Mundhir b. al-Harith b. Abi Shimr al-
Ghassani, the ruler of Damascus.  
 

According to Muhammad b. 'Umar al-Waqidi: He wrote to him via Shuja':  
Peace be with whoever follows right guidance and believes in it. I call you to 
believe in God alone, Who has no partner, and your kingdom shall remain 
yours. Shuja' b. Wahb brought the letter to him, and he read it to them. Al-
Mundhir said: "Who can wrest my kingdom from me? It is I who will go against 
him!" The Prophet said, "His kingdom has perished."  ------- 
 

--- In this year, the Messenger of God sent the following letter to Kisra via 
'AbdallAh b. Hudhafah al-Sahmi: In the name of God, the Merciful and 
Compassionate. From Muhammad, the Messenger of God, to Kisra, the ruler of 
Persia. Peace be with whoever follows right guidance, believes in God and His 
Messenger, and testifies that there is no god but God and that I am the 
Messenger of God to all mankind, to warn whoever is alive. Submit yourself, and 
you shall be safe. If you refuse, the sin of the Magians shall be upon you. Kisra 
tore up the letter of the Messenger of God. The Messenger of God said, "His 
kingdom has been torn up." ------- 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[18] আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮, পৃষ্ঠা ১০৭-১১২  
[19] অনুরূপ ব্ণগনা (ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা অনুপক্তস্থত) - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৭-৬৫৮  
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[20] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৫৭: 
‘Another possible translation, "May his kingdom perish!"’  
[21] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৭১: 
‘Alternative translation: "May his kingdom be torn up!"’  
[22] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৭৩: 'আবু্ সালাো ক্তব্ন আব্েুর রহোন ক্তব্ন আউফ ক্তিমলন 
েুহাক্তজর আব্েুর রহোন ক্তব্ন আউমফর পুে।' 
[23] সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ৩, হাক্তেস নম্বর ০৬৫: 
‘Narrated By 'Abdullah bin 'Abbas : Allah's Apostle sent a letter to Khosrau and 
told his messenger to give it first to the ruler of Bahrain, and tell him to deliver 
it to Khosrau. When Khosrau had read it, he tore it into pieces. (Az-Zuhri said: I 
think Ibn Al-Musaiyab said, "Allah's Apostle invoked Allah to tear them (Khosrau 
and his followers) into pieces."’ 
[24] সুনান আল-ক্ততরক্তেজী: চযাোর ১১, হাক্তেস নম্বর ০০৬ (০৮৭):  
অমনক ব্ি হাক্তেস, এই পমব্গর প্রাসক্তঙ্গক অংশ: ‘------Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi 
Wasallam sent a letter to Kisra with Sayyidina Abdullah bin Hudhaa-fah 
Radiyallahu 'Anhu. Kisra tore the letter of Sayyidina Rasulullah Sallallahu- 
'Alayhi Wasallam to pieces. When Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi 
Wasallam heard this he said. 'May Allah tear his kingdom to pieces', and so did 
it happen. ------ 
 

-------- Accept Islaam so that you may live in peace. If you reject then the sin of 
all the fire-worshippers will be upon you, for they will be led astray by 
following you. Sayyidina 'Abdullah bin Hudhaa-fah Radiyallahu 'Anhu was given 
this letter and instructed to give it to a governor of Kisra who was living in 
Bahrain. The letter was to be sent to Kisra through him. It was then delivered 
to Kisra with the governor's assistance. Kisra had this letter read out to him 
where after he tore it to pieces and threw it away. When Sayyidina Rasulullah 
Sallallahu'Alayhi Wasallam was informed of this he cursed Kisra.’ ---- 
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১৬৩: ক্তচক্তি হুেক্তক-২: খসরু পারমভজ-এর প্রক্ততক্তক্রয়া ও ক্তনমেগশ! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত সাাঁইক্তেশ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) োমেমস্কর শাসনকতগা আল েুনক্তধ্র ক্তব্ন 
আল-হাক্তরথ ও পারমসযর শাসনকতগা 'ক্তকসরার' কামি গয ক্তচক্তি-হুেক্তক গপ্ররণ 
কমরক্তিমলন, তার ভাষা গকেন ক্তিমলা, গসই ক্তচক্তিগুমলা পিার পর এই শাসকরা গয 
প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি কমরক্তিমলন, তা জানার পর েুহাম্মে তাাঁমেরমক কীভামব্ অক্তভশাপ 
ব্ষগণ কমরক্তিমলন, তার আমলাচনা আম র পমব্গ করা হময়মি। 
 

প্রশ্ন হমলা,  
"ক্তব্না উস্কাক্তনমত যক্তে গকামনা ব্যক্তি শাসকমের কামি ক্তচক্তি ক্তলমখ গঘাষণা গেন গয 
'আোর ব্শযতা স্বীকার কমরা, তাহমল তুক্তে হমব্ ক্তনরাপে', অতিঃপর তাাঁরা যখন গসই 
হুেক্তকর ক্তব্রুমদ্ধ প্রক্ততক্তক্রয়া প্রকাশ কমরন, তখন গসই ব্যক্তিক্তি তাাঁমের গক কমরন 
অক্তভসম্পাত, তমব্ এই শাসকমের পক্ষ গথমক ঐ ব্যক্তিক্তির ক্তব্রুমদ্ধ কী ধ্রমনর ব্যব্স্থা 
গ্রহণ গ্রহণমযা য ব্মল ক্তব্মব্ক্তচত হমত পামর?" 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [25] [26]  
 

পূব্গ প্রকাক্তশমতর পর:  
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‘ইয়াক্তযে ক্তব্ন আক্তব্ হাক্তব্ব্ হইমত প্রাপ্ত [ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন 
ইশাক <ইয়াক্তযে ক্তব্ন আক্তব্ হাক্তব্ব্ (পব্গ-১৬২)] তমথযর ক্তভক্তিমত (েুহাম্মে ইব্মন 
ইশামকর) অব্যাহত ব্ণগনা, ক্ততক্তন ব্মলমিন: 
---- ক্তকসরা তা পিার পর ক্তিাঁমি গফমলন ও ব্মলন, "আোর গ ালাে হময় গস আোমক 
এভামব্ গলমখ!" অতিঃপর ক্তকসরা ইয়ামেমনর  ভনগর ব্াধ্ান (Badhan) এর কামি 
এক ক্তচক্তি গলমখন, ক্তনমেগশ,  
 

"মতাোর গলাকজনমের েধ্য গথমক েুই শক্তিশালী ব্যক্তিমক ক্তহজামজর এই গলাকক্তির 
কামি পািাও ও তামক আোর কামি ধ্মর ক্তনময় আসার ব্যব্স্থা কমরা।" 
 

অতিঃপর ব্াধ্ান পারসয অক্তধ্পক্ততর আমেশপেক্তি সহ 
গখাররাখুসরাহ (Khurrakhusrah) নামের এক পারসযব্াসীর সামথ ব্াোওয়াহ 
(Babawayh) নামের তার এক গপশাোর গকরানী ও ক্তহসাব্রক্ষকমক গপ্ররণ কমরন। 
ক্ততক্তন তামের োরফত আোহর নব্ীর কামি এক ক্তচক্তি পািান, গযখামন তার আমেশ 
ক্তিমলা এই গয, ক্ততক্তন গযন এই েুই ব্যক্তির সমঙ্গ ক্তকসরার কামি ক্ত ময় উপক্তস্থত হন। 
ক্ততক্তন ব্াোওয়াহ-গক ব্মলন, "এই গলাকক্তির এলাকায় যাও, তার সামথ কথা ব্মলা ও 
তার সম্বমন্ধ আোর কামি ক্তরমপািগ গপশ কমরা।"  
 

অতিঃপর এ েুই ব্যক্তি যাো শুরু কমর। আল-তাময়মফ গপৌঁিার পর তারা নাক্তখব্ 
অঞ্চমল ক্তকিু গলামকর সাক্ষাৎ পায় যারা ক্তিমলন কুরাইশ ব্ংমশাদূ্ভত; তারা তামেরমক 
তাাঁর সম্বমন্ধ ক্তজজ্ঞাসা কমর। তারা ব্মল গয, ক্ততক্তন েক্তেনায়। কুরাইশরা এ েুই ব্যক্তির 
সাক্ষাৎ গপময় পুলক্তকত ও আনক্তিত হয়; তারা এমক অপরমক ব্মল, "আনি কমরা! 
রাজার রাজা ক্তকসরা এখন তার শত্রু হময় ক্ত ময়মি। গতােরা এই োনুষক্তির হাত 
গথমক পক্তরোণ গপময়মিা।" [27] [28] 
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এ েুই ব্যক্তি যাো কমর ও আোহর নব্ীর কামি ক্ত ময় উপক্তস্থত হয়। ব্াোওয়াহ 
তাাঁমক সমম্বাধ্ন কমর, ব্মল: "সম্রামির সম্রাি ও নৃপক্ততর নৃপক্তত ক্তকসরা ক্তচক্তি োরফত 
রাজা ব্াধ্ান-গক এই আমেশ কমরমিন গয, ক্ততক্তন গযন গতাোমক তার কামি ক্তনময় 
যাওয়ার জনয তার গকামনা গলাকমক পাক্তিময় গেন। ব্াধ্ান আোমক গতাোর কামি 
পাক্তিময়মিন, যামত তুক্তে আোর সমঙ্গ গযমত পামরা। যক্তে তুক্তে তাই কমরা, ক্ততক্তন 
গতাোর সপমক্ষ নৃপক্ততর নৃপক্তত ক্তকসরার কামি ক্তলখমব্ন ও গতাোমক তার কাি গথমক 
রক্ষা করমব্ন। যক্তে তুক্তে তা অগ্রাহয কমরা, তুক্তে জামনা গয, ক্ততক্তন গক!  ক্ততক্তন গতাোমক 
ধ্বংস করমব্ন, গতাোর গলাকমের ধ্বংস করমব্ন ও গতাোর এলাকাগুমলা িারখার 
কমর গেমব্ন।" 
 
যখন এ েুই ব্যক্তি আোহর নব্ীর সমু্মমখ আমসন, তামের ক্তিমলা গ াাঁফ ক্তকন্তু 
োক্তিগুমলা ক্তিমলা কাোমনা, গয কারমণ আোহর নব্ী তামের ক্তেমক তাকামনা অপিি 
কমরন। ক্ততক্তন তামের ক্তেমক ঘুমর োাঁিান ও ব্মলন, "আহা, কারা গতাোমের এই 
কাজক্তি করমত আমেশ কমরমি?" তারা ব্মল, "আোমের প্রভু?" -যার োমন হমলা 
ক্তকসরা "আোমেরমক এই আমেশক্তি কমরমিন।" আোহর নব্ী ব্মলন, "ক্তকন্তু আোর 
আোহ আোমক আমেশ কমরমিন োক্তি রাখমত ও গ াাঁমফর চুলগুমলা িাাঁিমত।" 
অতিঃপর ক্ততক্তন তামেরমক ব্মলন, "চমল যাও, আ ােীকাল আোর কামি এমসা।" 
 

অতিঃপর স্ব গ গথমক আোহর নব্ীর কামি গয খব্রক্তি আমস, তা হমলা - আোহ 
ক্তকসরার ক্তব্রুমদ্ধ তার পুে ক্তশরাওয়াহ (Shirawayh) গক উসমক ক্তেময়মি। গস তামক 
হতযা কমরমি এই এই োমসর, এই এই রাক্তেকামলর এই োমস, এই এই ক্ষণ 
অক্ততব্াক্তহত হওয়ার পমরর েুহূমতগ। আোহ তার পুে ক্তশরাওয়াহ-গক তার ক্তব্রুমদ্ধ 
গখক্তপময় তুমলমি, অতিঃপর গস তামক হতযা কমরমি। 
 

(Then a message from heaven came to the Messenger of God that God had 
incited against Kisra his son Shirawayh. He had killed him in such, and such a 
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month, on such and such - a night of the month, after such and such hours of 
the night had passed. God incited his son Shirawayh against him, and he killed 
him. ---)  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের [৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ] ব্ণগনা েমত:  
ক্তশরাওয়াহ তার ক্তপতা ক্তকসরা-গক হতযা কমর ক্তহজক্তর ৭ সামলর জোক্তেউল আওয়াল 
োমসর এক েঙ্গলব্ার ক্তেন, রাক্তে িয় ঘক্তিকায় (১৫ই গসমেম্বর, ৬২৮ সাল)।' [*] 
 

([*] 'আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ক্তণগত এই তাক্তরখক্তির সমঙ্গ আল-তাব্ারীর ব্ক্তণগত তাক্তরমখর েত 
পাথগকয আমি, গযখামন ব্লা হময়মি গয েুহাম্মে ক্তকসরার [অথগাৎ ক্তিতীয় খসরু, 
পারমভজ; শাসনকাল ৫৯১-৬২৮ সাল] েৃতুয সংব্ােক্তি জানমত পামরন "হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধ-চুক্তির ক্তেনক্তিমত" - অথগাৎ, ক্তহজক্তর ৬ সামলর ক্তজলকে োমসর [যার শুরু হময়ক্তিল 
োচগ ১৩, ৬২৮ সাল] গকামনা এক সেময়। এক্তি ৬২৮ সামলর গফব্রুয়াক্তর োমস ক্তিতীয় 
খসরু-গক কুয-এর োধ্যমে ক্তসংহাসনচুযত করার তাক্তরখক্তির সমঙ্গ ঘক্তনষ্ঠভামব্ সঙ্গক্ততপূণগ, 
যা সংঘক্তিত কমরক্তিমলন তার পুে ক্তিতীয় কাব্াে গশমরায়া (ক্তিতীয় কুব্াে ক্তশরাওয়াহ)। 
এর কারণ ক্তিমলা এই গয, ব্াইজানিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর সমঙ্গ গব্শ ক্তকিু যুমদ্ধ 
সােক্তরক পরাজয় হওয়ার পমরও খসরু তার সমঙ্গ সক্তন্ধচুক্তির ক্তব্ষয়ক্তি প্রতযাখযান 
করায় তার ওপর তার গসনাধ্যক্ষরা ক্তিমলন গক্রাধ্াক্তিত। খসরুর েৃতুযর সক্তিক 
তাক্তরখক্তি অজ্ঞাত। গশমরায়া/ক্তশরাওয়াহর (Sheroe/Shirawayh) শাসমনর 
স্থাক্তয়ত্বকাল ক্তিমলা খুব্ই স্বল্প সেময়র (৬ ক্তকংব্া ৮ োস) জনয, ক্ততক্তন ৬২৮ সামলর 
শরৎকামলর েমধ্যই েৃতুযব্রণ কমরন'।) [29] 
 

'ইয়াক্তযে ক্তব্ন আক্তব্ হাক্তব্ব্ হইমত > েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর ব্ণগনার পুনরারম্ভ:  
ক্ততক্তন এ েুই ব্যক্তিমক তলব্ কমরন ও তামেরমক খব্রক্তি গশানান। তারা ব্মল, "তুক্তে 
কী জামনা গয, তুক্তে কী ব্লমিা? গতাোমক আেরা গয-কারমণ গোষামরাপ করক্তি, তার 
পক্তরণাে এর গচময় কে। আেরা ক্তক গতাোর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় এই খব্রক্তি রাজার 



  

48 
Bw÷kb BeyK 

(ইয়ামেমনর  ভনগর, আরক্তব্মত যার গখতাব্ ক্তিল 'োক্তলক [রাজা']) কামি ক্তলমখ 
জানামব্া?"  
 

ক্ততক্তন ব্মলন,  
"হযাাঁ। আোর পক্ষ গথমক এই সংব্ােক্তি তার কামি জানাও ও তামক ব্মলা গয, আোর 
ধ্েগ ও রাজত্ব যতেূর পযগন্ত ক্তকসরার রাজমত্বর সীোনা ততেূর পযগন্ত গপৌঁিামব্ এব্ং 
তা প্রসাক্তরত হমব্ উমির পা ও গঘািার খুমরর পরে না াল যতেূর যায় ততেূর 
পযগন্ত। তামক ব্মলা, ‘যক্তে তুক্তে ক্তনমজ ব্শযতা স্বীকার কমরা (অথব্া, ‘যক্তে তুক্তে 
েুসলোন হও’), তমব্ গতাোর যা ক্তকিু আমি, তা গতাোরই থাকমব্ ও আক্তে গতাোমক 
গতাোর গলাকমের, 'আব্না'' জন মণর, রাজা রূমপ ক্তনযুি করমব্া (If you submit 
yourself, I will give you what you possess and make you king over 
your people, the Abna)।'" [30] [31] 
 

অতিঃপর ক্ততক্তন গখাররাখুসরাহ-গক স্বণগ- ও গরৌপযখক্তচত একক্তি গব্ট প্রোন কমরন, 
গযক্তি তাাঁমক োন কমরক্তিমলন এক রাজা।  
 

এই েুই ব্যক্তি তাাঁর কাি গথমক চমল আমস। তারা ব্াধ্ামনর কামি আমস ও তামক 
খব্রক্তি জানায়। ক্ততক্তন ব্মলন, "আোহর কসে, এক্তি গকামনা রাজার ভাষা নয়। আক্তে 
েমন কক্তর গয, এই গলাকক্তি হমলা একজন নব্ী, যা গস ব্লমি। এমসা, গয ঘিনাক্তি গস 
ব্মলমি, আেরা তার জনয অমপক্ষা কক্তর। যক্তে তা সতয ব্মল প্রোক্তণত হয়, তাহমল গয 
ব্যাপামর গকামনা ক্তব্তকগ থামক না, তা হমলা এই গয, গস প্রকৃতপমক্ষই একজন নব্ী, 
যামক গপ্ররণ করা হময়মি। যক্তে তা সতয ব্মল প্রোক্তণত না হয়, তার ব্যাপামর কী করা 
হমব্, গস ক্তব্ষময় আেরা ক্তসদ্ধান্ত গনমব্া।" 
 

অনক্ততক্তব্লমম্ব ব্াধ্ান ক্তশরাওয়াহর ক্তচক্তি পান, গযখামন ব্লা হময়মি:  
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‘জানামনা যামে: "আক্তে ক্তকসরা-গক হতযা কমরক্তি। আক্তে তামক হতযা কমরক্তি শুধু্ এই 
কারমণ গয, পারমসযর প্রক্তত আোর  ভীর ভালব্াসা; তার ক্তসদ্ধামন্তর কারমণ তার 
পক্তরষেব্ গ হময়মি ক্তনহত ও তামেরমক আিমক রাখা হময়মি সীোমন্ত। যখন তুক্তে 
আোর এই ক্তচক্তিক্তি পামব্, গয গলাকগুমলা গতাোর সামথ আমি, আোর প্রক্তত তামের 
আনু তয ক্তনক্তিত করমব্। গয গলাকক্তির ব্যাপামর ক্তকসরা গতাোর কামি ক্তচক্তি ক্তলমখমি 
তামক তুক্তে গেমখ রাখমব্, আর তার ব্যাপামর আোর ক্তনমেগশ পাওয়ার পূব্গ পযগন্ত তামক 
তুক্তে ঘাাঁিামব্ না।"’ 
 

যখন ক্তশরাওয়াহর ক্তচক্তিক্তি ব্াধ্ামনর কামি এমস গপৌঁমি, ক্ততক্তন ব্মলন, "এই গলাকক্তি 
প্রকৃতপমক্ষই একজন নব্ী", অতিঃপর ক্ততক্তন েুসলোন হময় যান; আর 'আব্না' - 
পারমসযর গয গলাকগুমলা ইয়ামেমন ক্তিমলা, তারাও তার সামথ েুসলোন হময় যায়।  
 

(ক্তহোময়র (Himyar) এর জন ণ গখাররাখুসরাহ-গক ধু্ আল-ক্তে'জাযাহ নামে 
ডাকমতন, এর কারণ হমলা এই গয আোহর নব্ী তামক গব্টক্তি প্রোন কমরক্তিমলন। 
ক্তহমেময়র ভাষায় গব্ট-গক ব্লা হয় 'ক্তেজাযাহ'। তার সন্তানরা আজ গসখান গথমকই 
তামের 'পেক্তব্ নাে (surname)' গ্রহণ কমরমি, “গখাররাখুসরাহ ধু্ আল-ক্তে'জাযাহ 
[এর সন্তানরা]।") [32] 
 

ব্াোওয়াহ ব্াধ্ান-গক ব্মল, "আক্তে এই গলাকক্তির গচময় গব্ক্তশ অসাধ্ারণ গকামনা 
গলামকর সামথ কখমনাই কথা ব্ক্তলক্তন।" ব্াধ্ান ব্মলন, "মস ক্তক তার গসনামের জমিা 
কমরক্তিল?" জব্ামব্ গস ব্মল, "না।" 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনা েমত: এই ব্ির ক্ততক্তন ক্তেশমরর ক্তিষ্টান শাসক আল-েুকাওক্তকস-
এর কামি ক্তচক্তি ক্তলমখ তামক ইসলাে গ্রহমণর আহ্বান জানান, ক্তকন্তু ক্ততক্তন ইসলাে 
গ্রহণ কমরনক্তন (পব্গ-১০৮)।' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
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>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, পারমসযর 
শাসনকতগা খসরু পারমভজ (খসরু েুই) েুহাম্মমের এই ক্তচক্তি-হুেক্তকর প্রক্ততক্তক্রয়ায় 
তাাঁমক হতযা, শারীক্তরক আঘাত, গেৌক্তখক হুেক্তক-শাসানী-ভীক্তত প্রেশগন ক্তকংব্া গকান 
 ালেি করার আমেশ জারী কমরনক্তন। একজন শাসক ক্তহসামব্ ক্ততক্তন তাাঁর অধ্িঃস্তন 
ব্যক্তিমের এই  ক্তনমেগশ জাক্তর কমরক্তিমলন গয, তারা গযন এই 'ক্তচক্তি-হুেক্তক' প্রোনকারী 
ব্যক্তিক্তিমক তাাঁর কামি ধ্মর ক্তনময় আমসন। তাাঁর এই প্রক্ততক্তক্রয়ামক অমযৌক্তিক ও 
অগ্রহণমযা য আখযা ক্তেময় গয সেস্ত ইসলাে ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা (অক্তধ্কাংশই 
না গজমন) শতাব্দীর পর শতাব্দী যাব্ত 'ক্তকসরার' ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্মষাে ার কমর চমলমিন, 
তামের কামি প্রশ্ন: 
 

"ঘিনাক্তি যক্তে সমূ্পণগ ক্তব্পরীতধ্েগী হমতা, তাহমল েুহাম্মে 'ক্তকসরার' ক্তব্রুমদ্ধ কী 
ধ্রমনর ব্যব্স্থা গ্রহণ করমতন?" 
 

এই প্রমশ্নর সক্তিক জব্াব্ আেরা ক্তনক্তিতরূমপই অনুধ্াব্ন করমত পাক্তর। েুহাম্মে তাাঁর 
ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের প্রক্তত গয কীরূপ অোনুক্তষক নৃশংস আচরমণর উোহরণ সৃক্তষ্ট 
কমরক্তিমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'োস, হতযা ও হােলার আমেশ' এর  ত 
একশত িক্তেশক্তি পমব্গ করা হময়মি। আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তি, সাোনয কক্তব্তা 
গলখার অপরামধ্ কীরূপ অোনুক্তষক নৃশংসতায় গুপ্ত-ঘাতক পাক্তিময় েুহাম্মে হতযা 
কমরক্তিমলন ক্তনরস্ত্র অক্ততবৃ্দ্ধ আবু্ আফাক-গক (পব্গ-৪৬), ও আসো-ক্তব্নমত োরওয়ান-
গক (পব্গ-৪৭), ও ক্বাব্ ক্তব্ন আল-আশরাফ-গক (পব্গ-৪৮), ও আবু্ রাক্তফ-গক (পব্গ-
৫০)। 
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় েুহাম্মমের সংঘক্তিত এক গোমজজার (অমলৌক্তকক 
ঘিনা) ব্ণগনা গেওয়া হময়মি:  
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“অতিঃপর স্ব গ গথমক আোহর নব্ীর কামি গয-খব্রক্তি আমস, তা হমলা, আোহ 
ক্তকসরার ক্তব্রুমদ্ধ তার পুে ক্তশরাওয়াহ-গক উসমক ক্তেময়মি। গস তামক হতযা কমরমি!” 
 

ব্ক্তণগত হময়মি এই অমলৌক্তকক ঘিনাক্তির "সতযতার প্রোণ" জানমত গপমর ইয়ামেমনর 
 ভনগর ব্াধ্ান ও তাাঁর গলামকরা ইসলাে গ্রহণ কমরক্তিমলন। ইসলামের ইক্ততহামসর 
প্রাক্তপ্তসাধ্য সব্মচময় ক্তনভগরমযা য েক্তলল হমলা েুহাম্মে স্বরক্তচত ব্যক্তিোনস জীব্নীগ্রন্থ 
কুরান। গসই কুরামনরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পযগামলাচনায় আেরা জাক্তন গয, "েুহাম্মমের 
আোহ" োনুষমক কুেন্ত্রণা ক্তেময় ক্তব্পথ ােী কমরন, যা েুহাম্মে ব্হুভামব্ ব্যি 
কমরমিন। এ ক্তব্ষময়র যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "অক্তব্্াসী পরমহয ার ও গস্বোচারীর 
গস্বোচার তে (পব্গ-২০)” পমব্গ করা হময়মি। গসই কুরামনরই পুঙ্খানুপুঙ্খ 
পযগামলাচনায় আেরা ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন গয, অক্তব্্াসীমের ব্ারংব্ার অনুমরাধ্ ও 
চযামলে সমেও েুহাম্মে তাাঁর সেগ্র নব্ী-জীব্মন "একক্তি গোমজজাও প্রেশগন করমত 
পামরনক্তন,” যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "েুহাম্মমের গোমজজা তে (পব্গ: ২৩-২৫)" পমব্গ 
করা হময়মি। সুতরাং, েুহাম্মমের যাব্তীয় গোমজজার ক্তকসসা গয েুহাম্মমের েৃতুয-
পরব্তগী সেময়র তাাঁর অক্তত ভি ও অক্তত উৎসাহী অনুসারীমের েক্তস্তষ্ক ন ক্তনিঃসৃত 
ক্তচন্তাধ্ারার ফসল, তা ক্তনক্তিতরূমপই ব্লা যায়। ব্াধ্ান ও তাাঁর গলাকমের 'েুসলোক্তনত্ব 
ব্রণ' েুহাম্মমের প্রেক্তশগত গকামনা অমলৌক্তকক ঘিনার কারমণ সংঘক্তিত হয়ক্তন। 
 

প্রশ্ন হমলা,  
"কী কারমণ তাাঁরা 'েুসলোক্তনত্ব ব্রণ' কমরক্তিমলন?"  
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনার আমলামক সম্ভাব্য কারণগুমলা হমলা:  
(১) তাাঁর উচ্চতর কতৃগপক্ষ 'ক্তকসরার প্রক্তত েুহাম্মমের হুেক্তক, "ব্শযতা স্বীকার কমরা, 
তাহমল তুক্তে হমব্ ক্তনরাপে!" 
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(২) তাাঁমক প্রক্ততশ্রুত েুহাম্মমের প্রমলাভন, “যক্তে তুক্তে ক্তনমজ ব্শযতা স্বীকার কমরা তমব্ 
গতাোর যা ক্তকিু আমি তা গতাোরই থাকমব্ ও আক্তে গতাোমক গতাোর গলাকমের 
('আব্না'' জন মণর) রাজা রূমপ ক্তনযুি করমব্া।" 
 

(৩) ক্তনজ ক্তপতা খসরু পারমভজ-গক নৃশংসভামব্ খুন করার পর ক্ষেতার েসনমে 
আসীন খুক্তন-পুে ক্তশরাওয়াহর ক্তচক্তি, "ময গলাকক্তির ব্যাপামর ক্তকসরা গতাোর কামি ক্তচক্তি 
ক্তলমখমি তামক তুক্তে গেমখ রাখমব্, আর তার ব্যাপামর আোর ক্তনমেগশ পাওয়ার পূব্গ 
পযগন্ত তামক তুক্তে ঘাাঁিামব্ না।" 
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[26] অনুরূপ ব্ণগনা - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৮-৬৫৯ 
[27] ‘আল-তাময়ফ’ - পাহাি পক্তরমব্ক্তষ্টত আল-তাময়ফ শহর-ক্তি েক্কা গথমক প্রায় ৪০ োইল েক্তক্ষণ-পূমব্গ 
অব্ক্তস্থত’। 
[28] ‘নাক্তখব্’ - আল-তাময়ফ এর একক্তি উপতযকা’।  
[29] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৮০ 
[30] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৮২: ‘Or, "if you become a Muslim."’ 
[31 Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৮৩:  
“'আব্না' জন ণরা ক্তিমলন পারমসযর অক্তধ্ব্াসী, যারা অব্স্থান করমতন ইয়ামেমন। তামের পূব্গপুরুষরা 
ক্তিমলন পাক্তসগয়ান, ব্লা হয় গয তারা এমসক্তিমলন সাক্তয়ফ ক্তব্ন ক্তধ্ ইয়াযান (Sayf b. Dhi Yazan) এর 
সমঙ্গ। তামের গক 'আব্ক্তন আল-আহরার ("স্বাধ্ীন সন্তান [Sons of the Free]" নামেও ডাকা 
হমতা।"  
[32] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৮৪:  
'ক্তহোময়র গ াে' - যামের অব্স্থান ক্তিল েক্তক্ষণ আরমব্, যামের রাজত্ব উক্তেত হময়ক্তিল ইসলামের 
আম ই। এখামন তা সাধ্ারণভামব্ ইয়ামেন ক্তহসামব্ ব্যব্হার করা হময়মি’। 
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১৬৪: ক্তচক্তি-হুেক্তক-৩: সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস এর প্রক্তত - গপ্রক্ষাপি! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত আিক্তেশ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  
 

পারসয সম্রাি খসরু ক্তকংব্া তাাঁর গকান পক্তরষেব্ গ স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত 
েুহাম্মে (সািঃ) ও তাাঁর অনুসারীমের সমঙ্গ গকামনারূপ তকগ-ক্তব্তমকগ, ব্াে-প্রক্ততব্ামে ব্া 
ক্তব্ব্াে-ক্তব্সংব্ামে জক্তিত না থাকা সমেও, তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ধ্েগ 
প্রচার ও প্রসামর গকামনারূপ ক্তব্রূপ প্রমরাচনা ব্া ব্াধ্া-ক্তনমষধ্ প্রময়া  না করা সমেও 
েুহাম্মে তার কামি গয ক্তচক্তি-হুেক্তক গপ্ররণ কমরক্তিমলন (পব্গ-১৬২), তারই 
প্রক্ততক্তক্রয়ায় সম্রাি খসরু তার অধ্ীনস্থ ইয়ামেমনর  ভনগর ব্াধ্ামনর কামি গয-ক্তনমেগশ 
পাক্তিময়ক্তিমলন, তা কাযগকর করার আম ই কীভামব্ গক তামক নৃশংসভামব্ হতযা 
কমরক্তিমলন; অতিঃপর ব্াধ্ান কীভামব্ েুহাম্মমের ব্শযতা স্বীকার কমরক্তিমলন, তার 
আমলাচনা আম র পমব্গ করা হময়মি।  
 

েুহাম্মমের পরব্তগী ক্তচক্তি-হুেক্তকক্তি ক্তিমলা ব্াইমজনিাইন (পূব্গ গরাোন) সম্রাি 
ক্তহরাক্তক্লয়াস এর কামি। েুহাম্মমের এই ক্তচক্তিক্তির ক্তব্স্তাক্তরত ও প্রাণব্ন্ত উপাখযান 
েুহাম্মে ইব্মন ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ সাল), ইোে 
েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল), ইোে ক্ততরক্তেজী (৮২৪ -৮৯২ সাল) প্রেুখ আক্তে ও ক্তব্ক্তশষ্ট 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তব্ক্তভন্নভামব্ ব্ণগনা কমরমিন।  
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ইসলাে ক্তব্্াসীমের কামি েুহাম্মমের এই ক্তচক্তিক্তির গুরুত্ব ও তাৎপযগ গয কত ক্তব্শাল, 
তা আেরা অক্তত সহমজই অনুধ্াব্ন করমত পাক্তর যখন আেরা গেখমত পাই গয, 
ইসলাে-ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা তামের ক্তব্ক্তভন্ন সাোক্তজক ধ্েগীয় অনুষ্ঠান, ওয়াজ-
োহক্তফল ও ব্িৃতা ক্তব্বৃ্ক্ততমত, ইন্টারমনমি আক্তিগমকল ও ব্ল গুমলামত, খব্মরর কা মজ, 
সু্কল ও োরাসাসার পািয পুস্তমক, গরক্তডও-গিক্তলক্তভশমন ধ্েগীয় আমলাচনা অনুষ্ঠান, িক গশা 
ও কযামসি-ক্তভক্তডও-ইউক্তিউব্ - ইতযাক্তে ক্তব্ক্তভন্ন প্রচারোধ্যমেগুমলামত েুহাম্মমের এই 
ক্তচক্তির ক্তব্ষয়ক্তি ক্তব্মশষভামব্ উদৃ্ধত কমর যা প্রোণ করার গচষ্টা কমরন, তা হমলা, 
 

"েুহাম্মে গয সতযই আোহর গপ্রক্তরত গশষ নব্ী তা ক্তিষ্টান ব্াইমজনিাইন সম্রাি 
ক্তহরাক্তক্লয়াস (ও আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় সম্রাি নাজ্জাসী) স্বয়ং ক্তনক্তিত কমরমিন ----!” 
 

সুতরাং, ক্তনিঃসমিমহ ইসলাে ক্তব্্াসীমের কামি ক্তহরাক্তক্লয়াস-গক গলখা েুহাম্মমের এই 
ক্তচক্তিক্তি ইসলামের ইক্ততহামসর এক অতযন্ত গুরুত্বপূণগ ও উমেখমযা য ঘিনা। গস 
কারমণই আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তলক্তখত ক্তসরাত ও হাক্তেস 
গ্রমন্থর ব্ণগনার আমলামক এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ও পযগামলাচনা আ ােী 
কময়কক্তি পমব্গ করা হমব্।  
 

"েহাকামলর পক্তরক্রোয় এক ক্তনক্তেগষ্ট স্থান ও সেময়র ইক্ততহাস হমলা গসই ক্তনক্তেগষ্ট স্থান 
ও কামলর পাক্তরপাক্ত্গক অসংখয ধ্ারাব্াক্তহক ঘিনাপরম্পরা ও কেগকামণ্ডর সেক্তষ্ট। 
ঘিনাপরম্পরার এই ধ্ারাব্াক্তহকতামক উমপক্ষা কমর গকামনা ক্তব্মশষ সেময়র 
ইক্ততহামসর স্বে ধ্ারণা পাওয়া সম্ভব্ নয়! ক্তব্ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্না প্রায় শতভা  
(পব্গ-১১১)"।  
 

গস কারমণই ইসলামের ইক্ততহামসর েুহাম্মমের এই সব্ ক্তচক্তি-হুেক্তক ক্তব্ষময়র 
ধ্ারাব্াক্তহক ঘিনাপ্রব্ামহর ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ও পযগামলাচনা শুরু করার পূমব্গ 
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েুহাম্মমের সেসােক্তয়ক পৃক্তথব্ীর অনযানয সংক্তেষ্ট (প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ) ঘিনা প্রব্ামহর 
আমলাচনা আব্শযক। The Devil is in the Detail (পব্গ-১১৩)! অক্তত সংমক্ষমপ: [33] 
 

হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর সেয়কামল েুহাম্মে গয পারসয (সাসাক্তনে) সম্রামির কামি ক্তচক্তি 
ক্তলমখক্তিমলন, ক্ততক্তন ক্তিমলন সম্রাি প্রথে খসরুর (শাসনকাল ৫৩১-৫৭৯ ক্তিিাব্দ) নাক্তত 
ক্তিতীয় খসরু, নাে পারমভজ (শাসনকাল ৫৯০-৬২৮ সাল)।  
 

৫৯০ সাল:  
ক্তিতীয় খসরুর (খসরু পারমভজ) ক্তপতা ক্তিমলন পারসয সম্রাি চতুথগ হরেুক্তজে 
(Hormizd IV), শাসনকাল ৫৭৯-৫৯০ ক্তিষ্টাব্দ। ক্তপতা চতুথগ হরেুক্তজমের খুন হওয়ার 
পর ব্াইমজনিাইন সম্রাি েক্তরস (শাসনকাল ৫৮২-৬০২ সাল) এর সাহামযয খসরু 
পারমভজ সাসাক্তনে (পারসয) সাম্রামজযর পরব্তগী শাসনকতগার পমে অক্তধ্ক্তষ্ঠত হন ৬৯০ 
ক্তিষ্টামব্দ। অতিঃপর, সম্রাি েক্তরমসর শাসমনর পক্তরসোক্তপ্তর পূব্গ পযগন্ত ব্াইমজনিাইনমের 
সমঙ্গ সাসাক্তনেমের সম্পকগ ক্তিমলা ব্নু্ধত্বপূণগ। 
 

৬০২ সাল:  
এক সােক্তরক কুয'র োধ্যমে সম্রাি েক্তরস-গক (৫৩৯-৬০২ সাল) হতযা কমর ৬০২ 
সামল ব্াইমজনিাইন সাম্রামজযর শাসনভার েখল কমরন সম্রাি 'মফাকাস 
(Phocas)'। এই হতযার প্রক্ততমশাধ্ গ্রহমণর ক্তনক্তেমি গফাকামসর ক্তব্রুমদ্ধ সম্রাি খসরু 
পারমভজ যুদ্ধ গঘাষণা কমরন। নতুন কমর শুরু হয় ব্াইমজনিাইন সম্রািমের সমঙ্গ 
সাসাক্তনেমের এমকর পর এক যুদ্ধক্তব্গ্রহ, যা ৬২৮ সামল খসরু পারমভমজর েৃতুযকাল 
পযগন্ত অব্যাহত থামক।   
 

৬১০ সাল:  
সম্রাি 'মফাকাস'-এর ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্মরাসাহ ও তামক হতযা কমর ক্তহরাক্তক্লয়াস ৬১০ ক্তিষ্টামব্দ 
ব্াইমজনিাইন সাম্রামজযর শাসনভার েখল কমরন। ক্ষেতা েখমলর পর ক্তহরাক্তক্লয়াস 
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সাসাক্তনেমের সমঙ্গ যুদ্ধ-ব্ন্ধ ও সক্তন্ধর উমেমশয সম্রাি খসরুর েরব্ামর তার ক্তকিু 
প্রক্ততক্তনক্তধ্ গপ্ররণ কমরন। ক্তকন্তু খসরু তার গসই প্রস্তাব্ প্রতযাখযান কমরন ও ব্মলন, 
 

"ঐ সাম্রামজযর োক্তলক হলাে আক্তে, আক্তে েক্তরস পুে ক্তথওমডাক্তসয়াস-গক 
(Theodosius) তার ক্তসংহাসমন অক্তধ্ক্তষ্ঠত করামব্া। গস (ক্তহরাক্তক্লয়াস) আোমের হুকুে 
িািা ক্ষেতা েখল কমর এখন আোমেরমক আোমেরই সম্পে উপহার ক্তেমত চামে। 
ক্তকন্তু আক্তে তামক আোর না ামলর কামি পাওয়ার পূব্গ পযগন্ত থােমব্া না।"  
 

অতিঃপর খসরু ক্তহরাক্তক্লয়ামসর পািামনা প্রক্ততক্তনক্তধ্মের হতযা কমরন।  
 

৬১৩ সাল:  
৬০৮ গথমক ৬১৩ সাল সেময়র েমধ্য সাসাক্তনেরা এমকর পর এক েখল কমর গনন 
ব্াইমজনিাইন সাম্রামজযর অধ্ীনস্থ োরা (Dara), আক্তেো (Amida), এক্তডসা (Edesa), 
ক্তহরামপাক্তলস (Hierapolis), আমলমপা (Aleppo), আপাক্তেয়া (Apamea), ক্তসসাক্তরয়া 
(Caesarea), োমেস্ক (Damascus) ও আমশপামশর অনযানয সেস্ত শহরগুমলা। 
 

৬১৪ সাল:  
সম্রাি খসরু তার শারব্ারায (Shahrbaraz) নামের এক গজনামরমলর গনতৃমত্ব 
োমেস্ক ও গজরুজামলে অব্মরাধ্ ও েখল কমরন। অতিঃপর ক্ততক্তন গসখানকার 
ক্তিষ্টানমের ওপর চালান হতযা যজ্ঞ, তামের ক্ত জগাগুমলা গেন পুক্তিময়, ভূলুক্তণ্ঠত কমরন 
তামের ধ্েগীয় প্রতীক ক্তব্শুদ্ধ-ক্রস (True Cross) ও তা ক্তনময় আমসন পারমসয। 
 

৬১৬ সাল:  
সাসাক্তনেরা ক্তেশমরর আমলকজাক্তিয়া েখল কমরন ৬১৬ সামল ও ৬১৯ সামলর েমধ্য 
তারা সেগ্র ক্তেশর (ইক্তথওক্তপয়ার সীোনা পযগন্ত) েখল কমর গনন।  
 

৬২২-৬২৩ সাল:  
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সাসাক্তনেরা গরাক্তেস (Rhodes) িীপ ও পূব্গ এক্তজয়ান সেুমরাস (Aegean Sea) অব্ক্তস্থত 
অনযানয িীপগুমলা েখল কমর গনন ও ব্াইমজন্টাইন সাম্রামজযর রাজধ্ানী 
কনিাক্তন্টমনাপল শহমরর (ব্তগোন ইস্তামু্বল) ওপর হােলার হুেক্তক প্রোন কমরন। 
ক্তহরাক্তক্লয়াস এর অব্স্থা এতিায় গব্ ক্ততক হময় ওমি গয ক্ততক্তন তার শাসন কাযগালয় 
গুমলা কনিাক্তন্টমনাপল গথমক সক্তিময় আক্তিকার কামথগজ ('Carthage'- যার অব্স্থান 
ক্তিমলা ব্তগোন ক্ততউক্তনক্তসয়ার গলক ক্ততউক্তনস এর পূব্গ প্রামন্ত) শহমর স্থানান্তর করার 
ক্তচন্তাভাব্না কমরন।   
 

এতক্তকিুর পরও সাসাক্তনেরা ব্াইমজনিাইনমের সমূ্পণগরূমপ পরাস্ত করমত পামরনক্তন। 
সম্রাি 'মফাকাস'-গক হতযা কমর ক্ষেতার েসনমে আসীন হওয়ার েশ ব্ির পর সম্রাি 
ক্তহরাক্তক্লয়াস (শাসনকাল ৬১০-৬৪১ সাল) নতুন কমর তসনযব্াক্তহনী পুন গিন ও সােক্তরক 
শক্তি অজগন করমত সেথগ হন। যক্তেও ৬২২ সামল সাসাক্তনেরা এক্তজয়ান সেুরাস ও তার 
িীপগুমলামত আক্তধ্পতয ক্তব্স্তার কমরক্তিমলা, তামেরমক গোকামব্লা করার উমেমশয 
ক্তহরাক্তক্লয়াস এক শক্তিশালী গসনাব্াক্তহনী  িন করমত সেথগ হময়ক্তিমলন।  
 

৬২৪ সাল:  
৬২৪ সামল ক্তহরাক্তক্লয়াস পারমসযর উির আেুরব্াো ান (Adurbadagan) প্রমেশ 
(ব্তগোন ইরামনর আজারব্াইজান প্রমেশ) অক্তভেুমখ অক্তভযান পক্তরচালনা কমরন। 
গসখামন ক্ততক্তন খসরু শাসমনর ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্মরাসাহকারী ফারুক হুরেুক্তযে (Farrukh 
Hormizd) ও রুস্তুে ফারুকযাে (Rostam Farrokhzad) এর িারা আেক্তন্ত্রত হন। 
ক্তহরাক্তক্লয়াস গসখানকার গব্শ ক্তকিু শহর ও েক্তির েখল কমরন।  
 

এই একই ব্ির ক্ততক্তন এক শক্তিশালী ব্াক্তহনী সেুরাসপমথ কৃষ্ণ সা মরর (black sea) 
গভতর ক্তেময় যাো করান, তারা আরোক্তনয়ান অঞ্চমল অব্তরণ কমর। অতিঃপর তারা 
গপিন ক্তেক গথমক পারমসযর ওপর হােলা চালান, ইক্ততহামস যা 'ব্াইমজনিাইমনর 
কু্রমসড (Byzantine Crusade)' নামে আখযাক্তয়ত। সাসাক্তনে গসনাব্াক্তহনীর সেসযরা 
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গযমহতু এনামিাক্তলয়া (ব্তগোন তুরস্ক) গথমক ক্তেশর পযগন্ত ক্তব্ক্তভন্ন স্থামন অব্স্থান 
করক্তিমলা, এই অপ্রতযাক্তশত হােলা গোকাক্তব্লা করার  প্রস্তুক্তত তামের ক্তিমলা না। 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর এই হােলাক্তি সাসাক্তনেমের ক্তব্রুমদ্ধ তার সােক্তরক ক্তব্জময়র পথ প্রশস্ত 
কমর।   
 

৬২৬ সাল:  
পক্তরমশমষ সাসাক্তনেরা ৬২৬ সামল ব্াইমজনিাইন সাম্রামজযর রাজধ্ানী কনিাক্তন্টমনাপল 
(ব্তগোন ইস্তামু্বল) শহরক্তি অব্মরাধ্ কমর, তামের সমঙ্গ সহমযাক্ত তা কমর স্লাভ ('Slav' 
-েধ্য ও পূব্গ ইউমরামপর অক্তধ্ব্াসী) ও আভার ('Avar'- কাসক্তপয়ান ও কৃষ্ণ সা মরর 
েধ্যব্তগী অঞ্চমলর [কমকক্তশয়ান] অক্তধ্ব্াসী) তসনযরা। তামের এই অব্মরাধ্' প্রমচষ্টা 
ব্যথগতায় পযগমব্ক্তশত হয়।  
 

৬২৭ সাল- ৬২৮ সাল:  
৬২৭ সামলর তৃতীয় পারসয-তুকগী যুমদ্ধর (Perso-Turkic War) পর, ক্তহরাক্তক্লয়াস 
'ক্তনমনভা যুমদ্ধ (Battle of Nineveh)' সাসাক্তনেমের পরাক্তজত কমরন। অতিঃপর 
ক্তহরাক্তক্লয়াস তামের ক্তব্রুমদ্ধ পালিা আক্রেণ (counterattack) শুরু কমরন ও এমকর 
পর এক খসরু পারমভমজর অক্তধ্কৃত অঞ্চলগুমলা পুনেগখল কমরন। ক্ততক্তন পূব্গ 
ভূেধ্যসা রীয় অঞ্চমলর (Eastern Mediterranean) ক্তব্স্তীণগ এলাকাগুমলা ('Levant'), 
এনামিাক্তলয়ার ('Anatolia' - ব্তগোন তুরস্ক) অক্তধ্কাংশ অঞ্চল, কৃষ্ণ সা র ও 
কাসক্তপয়ান সা মরর েধ্যব্তগী অঞ্চল ('Caucasus") ও ক্তেশর ক্তব্জয় সোপ্ত কমরন।  
 

ক্তহরাক্তক্লয়াস পরাস্ত কমরন আরমেক্তনয়া (সামব্ক গসাক্তভময়ত প্রজাতমন্ত্র অব্ক্তস্থত এক্তশয়া 
ও ইউমরামপর েধ্যব্তগী 'কমকক্তশয়া' [Caucasus] অঞ্চল) অঞ্চমলর খসরু 
গসনাব্াক্তহনীমের, আর অনযক্তেমক তার ভাই ক্তথওমডারাস (Theodorus) পরাস্ত কমরন 
পক্তিে অঞ্চমল খসরুর ক্তিতীয় গসনাব্াক্তহনীমের। সাসাক্তনে, স্লাভ ও আভার সক্তম্মক্তলত 
ব্াক্তহনীর 'কনিযাক্তন্টমনামপাল অব্মরাধ্' প্রমচষ্টা সমূ্পণগরূমপ ব্যথগতায় পযগমব্ক্তশত হয়। 
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পরাক্তজত সাসাক্তনেরা ৬২৮ সামলর গশষ ক্তেমক এনামিাক্তলয়া গথমক তামের তসনযব্াক্তহনী 
ক্তফক্তরময় গনন।  
 

পক্তরমশমষ ক্তহরাক্তক্লয়াস িাইক্তগ্রস নেীর পূব্গ প্রামন্ত অব্ক্তস্থত সাসাক্তনে সাম্রামজযর 
রাজধ্ানী গিক্তসমফান শহর আক্রেমণর উমেমশয যাো শুরু কমরন ('Ctesiphon' - 
যার অব্স্থান ক্তিল ব্তগোন ব্া োে শহর গথমক ৩৫ োইল েক্তক্ষণ-পূমব্গ)। সম্রাি খসরু 
পারমভজ তামক গকামনারূপ ব্াধ্া প্রোমনর গচষ্টা িািাই গিক্তসমফামনর ক্তনকিব্তগী তার 
ক্তপ্রয় োস্তা াডগ (Dastagird) রাজপ্রাসাে গিমি পাক্তলময় যান। ক্তহরাক্তক্লয়াস োস্তা াডগ 
েখল ও লুি কমরন। ক্ততক্তন তামের ধ্েগীয় প্রতীক 'ক্তব্শুদ্ধ ক্রস' (True Cross) 
পুনরুদ্ধার কমরন। গযমহতু খসরু গজরুজামলে অপক্তব্ে কমরক্তিমলন, তাই ক্ততক্তন 
তামের পক্তব্ে ভূক্তে গক্লারাক্তেয়া (Clorumia), জরথুমের জেস্থান, ধ্বংস কমরন ও 
গসখামন অব্ক্তস্থত তামের পক্তব্ে অক্তেক্তশখা ক্তনব্গাক্তপত কমরন।  
 

সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস কতৃগক োস্তা াডগ েখল হওয়ার পর, ৬২৮ সামলর ২৫ গশ গফব্রুয়াক্তর 
ক্তিতীয় খসরু পুে ক্তিতীয় কাব্াে  (Kavadh II ) তার ক্তপতামক ব্িী কমরন ও 
ক্তনমজমক সাসাক্তনে সাম্রামজযর পরব্তগী শাসক ক্তহসামব্ গঘাষণা গেন। একই সামথ ক্ততক্তন 
তার ক্তপতার অক্তত আেমরর সন্তান েেনশাহ (Mardanshah) সহ তার সকল ভাই ও 
সৎ ভাইমের হতযা করার জনয ক্তপমরাজ খসরু (Piruz Khosrow) নামের এক 
ব্যক্তিমক আমেশ কমরন। এই ঘিনার ক্ততন ক্তেন পর কাব্াে তার ক্তপতামক হতযা করার 
জনয ক্তেক্তহর হরেুক্তজে (Mihr Hormozd) নামের এক গলাকমক আমেশ কমরন (পব্গ-
১৬৩)। গকামনা গকামনা সূমে ব্লা হয় গয, ক্ততক্তন তার ক্তপতামক তীরক্তব্দ্ধ কমর ক্ততমল 
ক্ততমল হতযা কমরক্তিমলন।  
 

অতিঃপর কাব্াে পারমসযর  ণযোনয ব্যক্তিমের সহায়তায় ব্াইমজনিাইন সম্রাি 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর সমঙ্গ শাক্তন্তচুক্তি সম্পন্ন কমরন, যার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ব্াইমজনিাইনরা 
পুনরুদ্ধার কমর তামের সকল অঞ্চল, েুি কমর তামের সকল ব্িী গসনামের, আোয় 
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কমর যুমদ্ধর ক্ষক্ততপূরণ ও পুনরুদ্ধার কমর তামের ধ্েগীয় 'ক্তব্শুদ্ধ ক্রস' ও অনযানয 
পক্তব্ে স্মরণ-ক্তচহ্ন, যা তারা ৬১৪ সামল হাক্তরময়ক্তিল গজরুজামলমে। অতিঃপর 
ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তব্জয়ীর গব্মশ ক্তফমর আমসন কনিাক্তন্টমনাপল। আর অনযক্তেমক সাসাক্তনে 
সাম্রামজযর গয েক্তহো ও অজগন েশ ব্ির আম  গপৌঁমিক্তিল, তা তক্তলময় যায় তনরাজয ও 
ক্তব্শৃঙ্খলায়।  
 

এক্তিই ক্তিল ব্াইমজনিাইন সাম্রাজয (৩৩০-১৪৫৩ ক্তিষ্টাব্দ) ও সাসাক্তনে সাম্রামজযর 
(২২৪-৬৫১ ক্তিিাব্দ) েমধ্য সব্গমশষ যুদ্ধ। তামের েমধ্য এতগুমলা ব্িমরর ব্হুসংখযক 
যুদ্ধ-ক্তব্গ্রহ ও অসংখয হতাহমতর ক্তব্ক্তনেময় গকামনা পক্ষই লাভব্ান হমত পামরক্তন। যুমদ্ধ 
উভয় পক্ষই এতিায় েুব্গল হময় পমিক্তিমলন গয, ভক্তব্ষযমতর আগ্রাসী আরব্ 
শক্তির গোকাক্তব্লা করার সােথগয তারা হাক্তরময় গফমলক্তিমলন।   
 

অনযক্তেমক, েুহাম্মমের গনতৃমত্ব “আগ্রাসী আরব্ শক্তির” দ্রুত উত্থান: 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ েক্তেনায় ক্তহজরত কমরন গসমেম্বর ২৪, ৬২২ সামল (পব্গ-
২৮)। অতিঃপর ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের সহায়তায় "ধ্মেগর নামে" এক  শক্তিশালী 
আগ্রাসী ব্াক্তহনী  িন কমরন। তামের গসই আগ্রাসমনর ইক্ততবৃ্ি 'োস, হতযা ও 
হােলার আমেশ' ক্তশমরানামে  ত একশত সাাঁইক্তেশক্তি পমব্গ করা হময়মি। ৬২২ সাল 
গথমক ৬২৮ সাল পযগন্ত যখন ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস ও পারসয সম্রাি খসরু 
পারমভজ এমক অপমরর ক্তব্রুমদ্ধ প্রাণান্তকর লিাইময় ক্রোিময় ক্তনমজমের শক্তি ক্ষয় 
কমর চমলমিন, েুহাম্মমের গনতৃমত্ব 'আগ্রাসী আরব্ শক্তির' শক্তিেিা  ত িয়ক্তি ব্িমর 
ব্হুগুণ বৃ্ক্তদ্ধ গপময়মি। এতিাই বৃ্ক্তদ্ধ গপময়মি গয, েুহাম্মে এখন এই েুই সাম্রামজযর 
অক্তধ্পক্ততমের ও 'ক্তচক্তি-হুেক্তক গেয়ার ক্ষেতা রামখন!  
প্রশ্ন হমলা,  
"ধ্মেগর নামে" েুহাম্মমের এই গয সােক্তরক শক্তির উত্থান, গস ক্তব্ষময় কী 
ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস, পারসয সম্রাি খসরু পারমভজ, আক্তব্ক্তসক্তনয়া (ব্তগোন 
ইক্তথওক্তপয়া) শাসক নােজাক্তস (নাজ্জাসী), আমলকজাক্তিয়ার শাসনকতগা আল-েুকাওক্তকস 
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- অথগাৎ েুহাম্মে তাাঁর সেসােক্তয়ক ও চাক্তরপামশর অক্তব্্াসী শাসকমের কামি গয সেস্ত 
ক্তচক্তি-হুেক্তক পাক্তিময়ক্তিমলন (পব্গ-১৬১), তামের গকউই েুহাম্মমের গনতৃমত্ব এই নব্য 
আগ্রাসী আরব্ সােক্তরক শক্তির উত্থান ক্তব্ষময় গকামনাক্তকিুই জানমতন না, এেন 
সম্ভাব্না কতিুকু?  
 

েক্কা-েক্তেনা গথমক সাোনয েূমর ব্াইমজনিাইন সাম্রামজযর রাজধ্ানী ব্তগোন ইস্তামু্বমল 
ব্সব্াসকারী সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস ও তার সােক্তরক জান্তা ও উপমেষ্টারা, ব্া োমের অক্তত 
ক্তনকমি সাসাক্তনে সাম্রামজযর রাজধ্ানী 'মিক্তসমফান' শহমর ব্সব্াসকারী সম্রাি খসরু 
পারমভজ ও তার সােক্তরক জান্তা ও উপমেষ্টারা, পামশই ক্তেশমরর আমলকজাক্তিয়ার 
ব্সব্াসকারী আল-েুকাওক্তকস ও তার পক্তরষেব্ গ, একিু েুমরই ব্তগোন ইক্তথওক্তপয়ায় 
ব্সব্াসকারী রাজা নাজ্জাসী এমের গকউই  ত িয়ক্তি ব্িমর (৬২২-৬২৮) েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের িারা সংঘক্তিত ব্ের যুদ্ধ ও তার ফলাফল (পব্গ: ৩০-৪৩), ও ওহুে 
যুদ্ধ (পব্গ: ৫৪-৭১), ও খিক যুদ্ধ (পব্গ: ৭৭-৮৬), অতিঃপর ব্ক্তন কুরাইজার নৃশংস 
 ণহতযা (পব্গ: ৮৭- ৯৫), ক্তকংব্া খায়ব্ার যুদ্ধ ও তার ফলাফল (পব্গ: ১৩০-১৫২), 
অতিঃপর ফাোক আগ্রাসন (পব্গ: ১৫৩- ১৫৮); ইতযাক্তে লিাই ও সংঘমষগর ক্তব্ষময় তারা 
গকামনা গখাাঁজ খব্রই রাখমতন না, এেন যুক্তি কতিুকু গ্রহণমযা য?  ক্তহরাক্তক্লয়াস, 
খসরু, নােজাক্তস, আল-েুকাওক্তকস প্রেুখ শাসকমের এতিা ' মব্ি' ভাব্ার গকান 
কারণ আমি ক্তক? 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[33] কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ইন্টারমনি আক্তিগকযাল: 
Sassanids vs Byzantines 
http://www.allempires.com/article/index.php?q=sassanids_byzantines 
Chronology of Iranian History Part  
http://www.iranicaonline.org/pages/chronology-1 
Timeline of the Sasanian Empire 
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Sasanian_Empire 
Khosrow II https://en.wikipedia.org/wiki/Khosrow_II 

http://www.allempires.com/article/index.php?q=sassanids_byzantines
http://www.iranicaonline.org/pages/chronology-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Sasanian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Khosrow_II
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১৬৫: ক্তচক্তি-হুেক্তক-৪: ক্তহরাক্তক্লয়াস এর স্বপ্ন-েশগন! 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত ঊনচক্তেশ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) তাাঁর ঘিনাব্হুল নব্ী জীব্মনর গয-
সেয়ক্তিমত পারসয সম্রাি (ক্তকসরা/খসরু) পারমভজ, ব্াইমজনিাইন সম্রাি (ক্তসজার) 
ক্তহরাক্তক্লয়াস, আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসনকতগা নাজ্জাসী ও অনযানয আরব্ শাসনকতগামের কামি 
ক্তচক্তি-হুেক্তক গপ্ররণ কমরক্তিমলন, গসই সেয়ক্তিমত সম্রাি পারমভজ ও ক্তহরাক্তক্লয়ামসর 
েমধ্য গয প্রাণান্তকর লিাই অব্যাহত ক্তিমলা, তার সূেপাত কীভামব্ ঘমিক্তিমলা; এই 
যুমদ্ধর ফলাফল কী ও কীভামব্ সম্পন্ন হময়ক্তিল; ক্তনজ সন্তান ক্তিতীয় কাব্াে গশমরায়ার 
োধ্যমে খসরু পারমভজ ও তার অনযানয সন্তানরা কী ভয়াব্হ করুণ পক্তরণক্ততর ক্তশকার 
হময়ক্তিমলন; ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস ও পারসয সম্রাি পারমভজ যখন এমক 
অপমরর ক্তব্রুমদ্ধ ব্হু ব্িরব্যাপী (৬১০-৬২৮ সাল) প্রাণান্তকর লিাইময় ক্রোিময় 
ক্তনমজমের শক্তি ক্ষয় কমর চমলমিন, তখন েুহাম্মমের গনতৃমত্ব 'ধ্মেগর নামে আগ্রাসী 
আরব্ শক্তির' শক্তিেিা কীরূমপ বৃ্ক্তদ্ধ গপময়ক্তিমলা - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা 
আম র পমব্গ করা হময়মি। 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [34] [35]  
পূব্গ প্রকাক্তশমতর পর: 
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ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ <েুহাম্মে ইব্মন ইশাক < ইব্মন ক্তশহাব্ আল-যুহক্তর < 
উব্াইেুোহ ক্তব্ন আব্েুোহ ক্তব্ন উতব্া ক্তব্ন োসুে < আব্েুোহ ক্তব্ন আব্বাস < আবু্ 
সুক্তফয়ান ক্তব্ন হারব্ হইমত ব্ক্তণগত, ক্ততক্তন ব্মলমিন: 
 

'আেরা ক্তিলাে ব্ক্তণক সম্প্রোময়র গলাকজন। আোমের ও আোহর নব্ীর েমধ্যর যুদ্ধ-
ক্তব্গ্রমহর কারমণ আোমের ব্াক্তণজয-যাো হময়ক্তিল ব্যাহত [পব্গ-২৯], যার ফমল 
আোমের সম্পে হময়ক্তিমলা ক্তনিঃমশক্তষত। আোমের ও আোহর নব্ীর েমধ্য সক্তন্ধ-চুক্তি 
সম্পন্ন হওয়ার পর [পব্গ-১২২], আোমের আশিা ক্তিমলা এই গয, হয়মতা আর 
আোমের ক্তনরাপিা ক্তেলমব্ না ('After the truce between us and the 
Messenger of God, we feared that we might not encounter 
security'- এই ব্ামকযর গযৌক্তিক অথগ  হমলা, আবু্ সুক্তফয়ান আশিা কমরক্তিমলন গয 
সক্তন্ধচুক্তির শতগ ভঙ্গ করা হমব্)। [36]  
 

আক্তে একেল কুরাইশ ব্ক্তণকমের সমঙ্গ ক্তনময় ক্তসক্তরয়ার উমেমশ যাো শুরু কক্তর। 
আোমের ক্তনক্তেগষ্ট  ন্তব্যস্থানক্তি ক্তিল ' াজা (Gaza)', আর ক্তহরাক্তক্লয়ামসর সাম্রামজযর 
অভযন্তমর গয পারক্তসকরা ক্তিমলা, তামের ক্তব্রুমদ্ধ তার ক্তব্জয় অজগমনর 
সেয়ক্তিমত আেরা গসখামন ক্ত ময় গপৌঁিাই। ক্ততক্তন তামেরমক ক্তব্তাক্তিত কমরন ও গয 
'ক্তব্শুদ্ধ-ক্রস (Great Cross)' ক্তি তারা অপহরণ কমর এমনক্তিমলা, ক্ততক্তন তামের কাি 
গথমক তা পুনরুদ্ধার কমরন [পব্গ-১৬৪]। [37]  
 

তামের ক্তব্রুমদ্ধ তার এই ক্তব্জয় অজগন সম্পন্ন করার পর ও তামের কাি গথমক এই 
'ক্তব্শুদ্ধ ক্রস-ক্তির (True Cross)' পুনরুদ্ধার ক্তনক্তিত করার পর (ক্ততক্তন 'ক্তহেস এ 
অব্স্থান করক্তিমলন), ক্ততক্তন তা পুনরুদ্ধামরর জনয ঈ্রমক ধ্নযব্াে জ্ঞাপন ও তামক 
প্রাথগনা করার ক্তনক্তেমি ক্ততক্তন গজরুজামলমের ('ব্ায়তুল েুকাোস') উমেমশ পেব্রমজ 
রওনা গহান। তার জনয ক্তব্িামনা হয়  াক্তলচা ও তামত িিামনা হয় সু ক্তন্ধ। [38] 
 

https://www.blogger.com/null
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গজরুজামলমে গপৌঁিা ও গসখামন তার প্রাথগনা কেগ সম্পন্ন করার পর একো প্রতূযমষ 
ক্ততক্তন অক্তস্থর অব্স্থায় ঘুে গথমক গজম  ওমিন, আকামশর ক্তেমক েৃক্তষ্টপাত কমরন - 
তখন তার সমঙ্গ ক্তিল তার সােক্তরক কোন্ডাররা ও গরাোনমের  ণযোনয ব্যক্তিরা। তার 
সােক্তরক কোন্ডাররা তামক ব্মলন, "ঈ্মরর কসে, গহ েহারাজ, আজ সকামল আপক্তন 
অক্তস্থর অব্স্থায় ঘুে গথমক গজম মিন।" ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "হযাাঁ,  ত রামত আোমক 
স্বমপ্ন গেখামনা হময়মি গয, ক্তলঙ্গাগ্রচেগমিেন (খৎনা) প্রথা পালনকারী রাজয হমব্ 
ক্তব্জয়ী (I was shown in a dream last night that the kingdom of the 
circumcision will be victorious)।" 
 

তারা তামক ব্মল, "েহারাজ, ইহুক্তেরা িািা এেন গকান রামজযর খব্র আেরা জাক্তন 
না, যারা খৎনা (circumcision) প্রথা পালন কমর, আর তারা আপনার ক্তনয়ন্ত্রণ ও 
কতৃগমত্বর অধ্ীন। আপনার সাম্রামজযর গভতমর আপনার অধ্ীনস্থ সকল শাসমকর কামি 
এই েমেগ খব্র পািান গয, তারা গযন তামের ক্তনয়ন্ত্রণাধ্ীন সকল ইহুক্তেমের হতযা কমর 
এ গথমক পক্তরোণ গপমত পামর।"  
 

আোহর কসে, গয েুহূমতগ তারা এই প্রস্তাব্ক্তি ক্তনময় ক্তব্তকগ করক্তিমলা, ব্সরার 
শাসনকতগার [পব্গ-১৬১] পািামনা ব্াতগাব্াহক এক 'আরব্' গক সমঙ্গ ক্তনময় গসখামন 
হাক্তজর হয় [39] - রাজারা এমক অপমরর কামি এ ভামব্ই তামের খব্র আোন প্রোন 
করমতন - ও ব্মল, 
 

"েহারাজ, এই গলাকক্তি হমলা এক 'আরব্', গভিা ও উমির গেমশর গলাক, গস তার 
এলাকার এক ক্তব্স্ময়কর ঘিনার ক্তব্ষময় আপনার কামি এক ক্তব্ব্রণী গপশ করমব্। 
আপক্তন তামক এ ব্যাপামর ক্তজজ্ঞাসা করুন।"  
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ব্সরার শাসনকতগার ব্াতগাব্াহকক্তি যখন ঐ গলাকক্তিমক ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি হাক্তজর 
কমর, পমরর জন তার গোভাষীমক ব্মল, "তার এলাকায় কী ঘিনা ঘমিমি, তা তামক 
ক্তজজ্ঞাসা কমরা।" অতিঃপর গস তামক তা ক্তজজ্ঞাসা কমর, আর গলাকক্তি ব্মল,  
 

"আোমের েমধ্য এক গলাক আক্তব্ভূগত হময়মি, গয ক্তনমজমক নব্ী ব্মল োব্ী করমি। 
ক্তকিু গলাক তামক অনুসরণ করমি ও তামক ক্তব্্াস করমি; অনযরা তার ক্তব্মরাক্তধ্তা 
করমি, আর তামের েমধ্য ব্হু স্থামন রিাি যুদ্ধ সংঘক্তিত হময়মি। এই ক্তিল তামের 
অব্স্থা যখন আক্তে তামের কাি গথমক চমল আক্তস।" 
 

গস তার ক্তব্ব্রণীক্তি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গপশ করার পর, পমরর জন ব্মলন, "তামক 
উলঙ্গ কমরা!" তারা তামক উলঙ্গ কমর ও গেমখ গয, তার খৎনা করা হময়মি। 
ক্তহরাক্তক্লয়াস ব্মলন,"ঈ্মরর কসে, এক্তিই, যা আোমক গেখামনা হময়মি (স্বমপ্ন); গসক্তি 
নয় যা তুক্তে আোমক ব্মলি! তামক তার গপাশাকগুমলা ক্তেময় োও ও তামক গযমত 
োও!"-------- 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণগনা: [40] 
সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ১, হাক্তেস নম্বর ৬   
 

[এই পমব্গর প্রাসক্তঙ্গক অংশ]  
'আব্েুোহ ইব্মন আব্বাস হইমত ব্ক্তণগত: আবু্ সুক্তফয়ান ইব্মন হারব্ আোমক 
জাক্তনময়মিন গয যখন ক্ততক্তন কুরাইশমের এক কামফলার সমঙ্গ অব্স্থান করক্তিমলন 
তখন ক্তহরাক্তক্লয়াস তার কামি এক ব্াতগাব্াহক গপ্ররণ কমরক্তিমলন। তারা ক্তিমলন ব্ক্তণক 
ও তারা শাে গেমশ (ক্তসক্তরয়া, পযামলিাইন, গলব্ানন ও জডগান) ব্াক্তণজয করক্তিমলন, 
সেয়ক্তি ক্তিল তখন, যখন আোহর নব্ী এব্ং আবু্ সুক্তফয়ান ও কামফর কুরাইশমের 
েমধ্য এক সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন হময়ক্তিল। ---- 
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উপকথক (Sub narrator) যা গযা  কমরমিন তা হমলা: "ইব্মন আন-নাতুর ক্তিমলন 
ইলাইয়া (মজরুজামলে) এর  ভনগর ও ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তিমলন শাে গেমশর ক্তিষ্টান শাসক। 
ইব্মন আন-নাতুর হইমত ব্ক্তণগত আমি গয একো যখন ক্তহরাক্তক্লয়াস ইলাইয়া ('ilya') 
পক্তরেশগন করক্তিমলন, ক্ততক্তন ক্তব্ষণ্ণ ক্তচমি প্রতূযমষ ঘুে গথমক গজম  ওমিন। তাাঁর ক্তকিু 
পুমরাক্তহত তামক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত চান গয, কী কারমণ তার এেন গেজাজ? 
 

ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তিমলন একজন ভক্তব্ষযিিা ও গজযাক্ততষী। ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, 'রাক্তেকামল 
যখন আক্তে আকামশর তারার ক্তেমক তাক্তকময়ক্তিলাে, আক্তে গেখলাে গয, যারা খৎনা 
প্রথা পালন কমর, তামের প্রধ্ামনর আ েন ঘমিমি (ময হমব্ ক্তব্জয়ী)। গকান গসই 
গলামকরা যারা খৎনা প্রথা পালন কমর?' 
 

গলামকরা জব্ামব্ ব্মল, 'ইহুক্তেরা িািা আর গকউই খৎনা প্রথা পালন কমর না, সুতরাং 
তামের (ইহুক্তেমের) কাি গথমক আপনার ভীত হওয়ার গকামনা কারণ গনই। আপক্তন 
গকব্ল এই হুকুেক্তি জাক্তর করুন গয, রামজযর সকল ইহুক্তেমক গযন হতযা করা হয়।'    
 

যখন তারা এই আমলাচনাক্তি করক্তিল, ঘাসাক্তনে শাসনকতগার গপ্রক্তরত ব্াতগাব্াহক গক 
ক্তভতমর ক্তনময় আসা হয়, যামক ক্ততক্তন পাক্তিময়ক্তিমলন আোহর নব্ীর ক্তচক্তিক্তি 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গপৌঁমি গেওয়ার জনয। খব্রক্তি গশানার পর, ক্ততক্তন (ক্তহরাক্তক্লয়াস) 
তাাঁর গলাকমের এই আমেশ কমরন গয, তারা গযন ঘাসাক্তনে শাসমকর গপ্রক্তরত 
ব্াতগাব্াহকক্তিমক পরীক্ষা কমর গেমখ গয, তার খৎনা করা হময়মি ক্তক না। তামক 
পরীক্ষা করার পর গলামকরা ক্তহরাক্তক্লয়াস-গক ব্মল গয, তার খৎনা করা হময়মি। 
অতিঃপর ক্তহরাক্তক্লয়াস তামক আরব্মের ব্যাপামর ক্তজজ্ঞাসা কমরন। ব্াতগাব্াহক জব্ামব্ 
ব্মল, 'আরব্রাও খৎনা প্রথা পালন কমর।' --- 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
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>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর গয, হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধচুক্তির প্রাক্কামলই আবু্ সুক্তফয়ান ধ্ারণা কমরক্তিমলন গয, েুহাম্মে তাাঁর এই চুক্তি 
ভঙ্গ করমব্ন, ক্ততক্তন আশিা কমরক্তিমলন গয, েুহাম্মে তাাঁমেরমক আর কখমনা ক্তনরাপমে 
থাকমত গেমব্ন না। তাাঁর এই আশংকা গয ক্তেথযা ক্তিমলা না, তা েুহাম্মমের স্বরক্তচত 
'কুরান' ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণগনায় অতযন্ত স্পষ্ট। 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধচুক্তি সম্পন্ন করার (োচগ, ৬২৮ সাল) পর গথমক েক্কা ক্তব্জয় পযগন্ত 
(োচগ, ৬৩০ সাল) এই েুই ব্ির সেময় েুহাম্মে কে পমক্ষ পাাঁচব্ার হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-
চুক্তির শতগ ভঙ্গ কমরক্তিমলন, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ: চুক্তি ভঙ্গ 
(১২৫-১২৯)' পমব্গ করা হময়মি। 
 

 ত পমব্গর আমলাচনা গশমষ প্রশ্ন ক্তিল: 
" ত িয়ক্তি ব্িমর (৬২২-৬২৮ ক্তিষ্টাব্দ) ধ্মেগর নামে েুহাম্মমের গনতৃমত্ব এই নব্য 
আগ্রাসী আরব্ শক্তির উত্থান ও তামের সংঘক্তিত ব্ের যুদ্ধ ও তার ফলাফল, ও ওহুে 
যুদ্ধ, ও খিক যুদ্ধ, ও ব্ক্তন কুরাইজার নৃশংস  ণহতযা, ও খায়ব্ার যুদ্ধ ও তার 
ফলাফল, অতিঃপর ফাোক আগ্রাসন - ইতযাক্তে সংঘমষগর ক্তব্ষময় ইস্তামু্বমল ব্সব্াসকারী 
সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস গকান গখাাঁজ খব্রই রাখমতন না এেন যুক্তি কতিুকু গ্রহণমযা য?" 
 

>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় যা স্পষ্ট, তা হমলা এই গয, গরাোন 
(ব্াইমজনিাইন) সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তকংব্া তার গকামনা পক্তরষেব্ গ  ত িয়ক্তি ব্িমর 
(৬২২-৬২৮ সাল) েুহাম্মমের গনতৃমত্ব ধ্মেগর নামে আগ্রাসী নব্য আরব্ শক্তির উত্থান 
ও তামের নৃশংস কেগকামণ্ডর গকামনা খব্রাখব্র রাখমতন, এেন আভাস গকাথাও 
পক্তরলক্তক্ষত হয়ক্তন। শুধু্ তাইই নয়, তাাঁমের এই ব্ণগনায় প্রতীয়োন হয় গয, ক্তহরাক্তক্লয়াস 
ও তাাঁর পক্তরষেব্ গ ও তাাঁর পুমরাক্তহতমের গকউই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের িারা 
সংঘক্তিত  ত িয়ক্তি ব্িমরর আগ্রাসী কেগকামণ্ডর ক্তব্ষময় ক্তিমলন এমকব্ামরই অজ্ঞ! 
 

ক্তকন্তু,  
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পারসয সম্রাি খসরু পারমভজমক সমূ্পণগরূমপ পরাস্ত করার পর, েক্কার কুরাইশ ও 
েুহাম্মমের েমধ্য হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার (োচগ, ৬২৮ সাল) পর, সম্রাি 
ক্তহরাক্তক্লয়াস তা "অমলৌক্তককভামব্ জানমত গপমরক্তিমলন হিাৎ এক রাক্তেকামল!  
 

কীভামব্? 
েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর ব্ণগনা েমত স্বপ্ন-েশগন, আর ইোে বু্খারীর ব্ণগনা েমত, 
আকামশর তারা  ণনার োধ্যমে সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস জানমত গপমরক্তিমলন 
গয 'ক্তলঙ্গাগ্রচেগমিেন (খৎনা) প্রথা পালনকারী জাক্ততই হমব্ 'ভক্তব্ষযমতর ক্তব্জয়ী!"  
 

ক্তকন্তু, 
তখন পযগন্ত ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তকংব্া তার গকামনা পক্তরষেব্ গ ক্তকংব্া তার পুমরাক্তহতমের 
গকউই জানমতন না গয, একোে ইহুক্তেরা িািা 'ক্তলঙ্গাগ্রচেগমিেন (খৎনা) প্রথা 
পালনকারী' আর গকামনা জাক্তত পৃক্তথব্ীমত আমি নাক্তক গনই!  
 

অতিঃপর,  
ক্তহরাক্তক্লয়াস তা 'সুক্তনক্তেগষ্টভামব্’ জানমত গপমরক্তিমলন ব্সরার শাসনকতগার পািামনা 
ব্াতগাব্াহক োরফত তার েরব্ামর ক্তনময় আসা "এক 'আরব্' গলামকর খৎনা-করা 
গযৌনাঙ্গ পযগমব্ক্ষণ করার পর!" 
 

অনযক্তেমক,  
ইোে েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল) ও ইোে ক্ততরক্তেজী (৮২৪-৮৯২ সাল) তাাঁমের 
হাক্তেস গ্রমন্থ আবু্-সুক্তফয়ামনর এই উপাখযামনর ব্ণগনায় [সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই ০১৯, হাক্তেস 
৪৩৮০ ও সক্তহ ক্ততরক্তেজী: চযাোর ১১, হাক্তেস নম্বর ০০৬ (০৮৭)] ক্তহরাক্তক্লয়ামসর এই 
অমলৌক্তকক স্বপ্নেশগন ব্া আকামশর তারা  ণনার োধ্যমে 'ক্তলঙ্গাগ্রচেগমিেন-প্রথা 
পালনকারী জাক্ততর ভক্তব্ষযমতর ক্তব্জয়ী হওয়া ক্তব্ষয়ক্তির ব্যাপামর গকামনাক্তকিুই উমেখ 
কমরনক্তন!  
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কী কারমণ তাাঁরা তা উমেখ কমরনক্তন, তা ক্তনক্তিতভামব্ জানা কখমনাই সম্ভব্ নয়। 
ক্তকন্তু, আজ একক্তব্ংশ শতাব্দীর ক্তব্জ্ঞামনর এই স্বণগযুম  যা আেরা ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন, 
তা হমলা 'স্বপ্ন েশগন ক্তকংব্া আকামশর তারা  ণনার োধ্যমে 'ক্তলঙ্গাগ্রচেগমিেন (খৎনা) 
প্রথা পালনকারী জাক্ততর ক্তব্জয়ী হওয়ার সংব্াে জানা যায়, এেন োক্তব্ এমকব্ামরই 
উদ্ভি ও হাসযকর!’ গস কারমণই, গব্াধ্ কক্তর, ইোে েুসক্তলে ও ইোে ক্ততরক্তেজী তাাঁমের 
হাক্তেস গ্রমন্থ এই উদ্ভি ও হাসযকর ক্তব্ষময়র গকামনা উমেখই কমরনক্তন! 
 

কী কারমণ ইসলামের সকল ইক্ততহাস ভীষণ পক্ষপাতেুষ্ট, একমপমশ ও ক্তেথযাচামর 
সেৃদ্ধ, তার আমলাচনা ‘ক্তসরাত রাসুল আোহ ও ইব্মন ইশাক (পব্গ: ৪৪)' পমব্গ করা 
হময়মি। এই পক্ষপাতেুষ্ট ও একমপমশ ইক্ততহাস গথমক সতযমক আক্তব্ষ্ক নার করা অতযন্ত 
েুরূহ,  মব্ষণাধ্েগী ও সেয়সামপক্ষ প্রমচষ্টা, ক্তকন্তু কী কারমণ তা কখমনাই অথগহীন 
নয়, তার আমলাচনাও 'নব্ী গ ৌরব্ ধূ্ক্তলসাৎ (পব্গ-৬৯)!' পমব্গ করা হময়মি। 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[34] আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৯৯-১০২ 
[35] অনুরূপ ব্ণগনা - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৩-৬৫৪  
[36] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৩৫:   
“---The sense of this passage and of the similarly worded one at page 103, is 
that Abu Sufyan feared a possible violation of the truce.” 
[37] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৩৬: 
“-----৬২৮ সামলর োচগ োমসর েমধ্যই ক্তহরাক্তক্লয়াস তার ক্তব্জয় অজগন সম্পন্ন কমরন, ক্তকন্তু ৬২৯ 
সামলর জুন োমসর আম  ব্াইমজনিাইন সাম্রামজযর এলাকাগুমলা গথমক পারসয তসনয প্রতযাহার 
সমূ্পণগরূমপ সোপ্ত হয় না। ৬২৯ সামলর গসমেম্বর োমস ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তব্জয়ীর গব্মশ কনিাক্তন্টমনাপল 
[ব্তগোন ইস্তামু্বল] শহমর প্রমব্শ কমরন, আর ৬৩০ সামলর োচগ োমস ক্ততক্তন গজরুজামলমে 'ক্তব্শুদ্ধ ক্রস' 
পুনরায় স্থাপন কমরন।"    
[38] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৩৭: 
“Hims/Emesa - োমেস্ক ও আমলমপার েধ্যব্তগী স্থামন অব্ক্তস্থত ক্তসক্তরয়ায় একক্তি স্থান।” 
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[39] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৪০ (৪২৩): 
“--তার নাে ক্তিল শাক্তের (Shamir), ব্ানু ঘাসান (Ghassan) গ ামের শাসক। ঘাসাক্তনেরা ক্তিমলন 
ধ্েগান্তক্তরত ক্তিিান সম্প্রোয় যারা ব্াইজানিাইন সাম্রামজযর অধ্ীন ব্ানিা ঘাসান নামের এক আরব্ 
উপজাতীয় রাজয শাসন করমতন, যার রাজধ্ানী ক্তিল ক্তসক্তরয়ার ব্সরায়’ (পব্গ-১৬১)।"    
[40] সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ১, হাক্তেস নম্বর ৬:  এই পমব্গর প্রাসক্তঙ্গক অংশ:  
‘Narated By 'Abdullah bin 'Abbas: Abu Sufyan bin Harb informed me that 
Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a 
caravan from Quraish. They were merchants doing business in Sham (Syria, 
Palestine, Lebanon and Jordan), at the time when Allah's Apostle had truce with 
Abu Sufyan and Quraish infidels.  
 

------The sub narrator adds, "Ibn An-Natur was the Governor of llya' (Jerusalem) 
and Heraclius was the head of the Christians of Sham. Ibn An-Natur narrates 
that once while Heraclius was visiting ilya' (Jerusalem), he got up in the 
morning with a sad mood. Some of his priests asked him why he was in that 
mood? Heraclius was a foreteller and an astrologer. He replied, 'At night when I 
looked at the stars, I saw that the leader of those who practice circumcision had 
appeared (become the conqueror). Who are they who practice circumcision?' The 
people replied, 'Except the Jews nobody practices circumcision, so you should 
not be afraid of them (Jews).' Just Issue orders to kill every Jew present in the 
country.' While they were discussing it, a messenger sent by the king of 
Ghassan to convey the news of Allah's Apostle to Heraclius was brought in. 
Having heard the news, he (Heraclius) ordered the people to go and see 
whether the messenger of Ghassan was circumcised. The people, after seeing 
him, told Heraclius that he was circumcised. Heraclius then asked him about the 
Arabs. The messenger replied, 'Arabs also practice circumcision.' (After hearing 
that) Heraclius remarked that sovereignty of the 'Arabs had appeared.’-----  
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১৬৬: ক্তচক্তি-হুেক্তক-৫: শক্তিত ক্তহরাক্তক্লয়াস! 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত চক্তেশ 

 
 
"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) তাাঁর েক্তেনায় গস্বোক্তনব্গাসন-পরব্তগী 
িয়ক্তি ব্িমর (৬২২-৬২৮ সাল) গয "ধ্মেগর নামে আগ্রাসী আরব্ শক্তির 
উত্থান" ঘক্তিময়ক্তিমলন, তা কী উপাময় গরাোন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস জানমত গপমরক্তিমলন 
ব্মল আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ ক্তসরাত ও হাক্তেস 
গ্রমন্থ ব্ণগনা কমরমিন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা  ত পমব্গ করা হময়মি।  
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ ক্তিিাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [41] [42]  
পূব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ-১৬৫) পর: 
 

'অতিঃপর ক্তহরাক্তক্লয়াস তার পুক্তলশ-প্রধ্ানমক গডমক পািান ও তামক ব্মলন, "আোর 
জনয তুক্তে ক্তসক্তরয়া তন্ন তন্ন কমর খুাঁজমত থামকা, যতক্ষমণ না তুক্তে এই গলাকক্তির 
এলাকার গকামনা গলাকমক আোর কামি হাক্তজর করমত পামরা (Turn Syria upside 
down for me, until you bring me someone from the people of this 
man)" - অথগাৎ, ক্ততক্তন আোহর নব্ীমক গব্াোমত গচময়ক্তিমলন। 
 

আোহর কসে, আেরা তখন  াজায়, তার পুক্তলশ-প্রধ্ান আোমের ওপর চিাও হয় 
ও ব্মল, "মতােরা ক্তক ক্তহজামজর এই গলাকক্তির এলাকার গলাকমের গকউ?" আেরা 
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ব্ক্তল, "হযাাঁ।" গস ব্মল, "আোমের সামথ সম্রামির কামি চমলা!" তাই, আোরা তার 
সামথ যাো শুরু কক্তর। যখন আেরা সম্রামির কামি এমস হাক্তজর হই, ক্ততক্তন ব্মলন, 
"মতােরা ক্তক এই গলাকক্তির স্বজাতীয়মের গকউ?" আেরা ব্ক্তল, "হযাাঁ।" 
 

ক্ততক্তন ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "মতাোমের েমধ্য গক এই গলাকক্তির সামথ আত্মীয়তা সূমে 
সব্মচময় গব্শী ক্তনকিস্থ?" ব্ললাে, "আক্তে।" আোহর কসে, আক্তে কখমনাই এর 
আম  এেন গকামনা ক্তব্ধ্েগী (খৎনাক্তব্হীন) গলাকমক গেক্তখক্তন, যামক আক্তে এই গলাকক্তির 
গচময় গব্শী ক্তব্চক্ষণ ক্তহসামব্ ক্তব্মব্চনা করমত পাক্তর - অথগাৎ, ক্তহরাক্তক্লয়াস। 
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "তামক আোর ক্তনকমি ক্তনময় এমসা।” ক্ততক্তন আোমক তাাঁর সমু্মমখ ব্সান, 
আর আোর সহচরমের ব্সান আোর ক্তপিমন; অতিঃপর ক্ততক্তন ব্মলন: "আক্তে তামক 
প্রশ্ন করমব্া। যক্তে গস ক্তেথযা ব্মল, তামক খণ্ডন করমব্।" 
 

আোহর কসে, যক্তে আক্তে ক্তেথযাও ব্লতাে, তারা আোমক খণ্ডন করমতা না; তথাক্তপ, 
আক্তে ক্তিলাে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এতই উচ্চব্ংশজাত গয, ক্তেথযা ব্লা আোর সামজ না। এ 
িািাও আক্তে জানতাে গয, যক্তে আক্তে ক্তেথযা ব্ক্তল, অন্ততপমক্ষ ব্যাপারক্তি যা হমব্, তা 
হমলা এই গয, আোর সম্বমন্ধ এই ক্তব্ষময় তারা আোর ক্তব্পমক্ষ ব্লাব্ক্তল করমব্; তাই 
আক্তে তামক ক্তেথযা ব্ক্তলক্তন।  
 

ক্তহরাক্তক্লয়াস ব্মলন, "আোমক এই গলাকক্তি সম্পমকগ ব্মলা, গয গতাোমের েধ্য গথমক 
আক্তব্ভূগত হময় োক্তব্গুমলা করমি।" আক্তে তার কামি তার গুরুত্ব কক্তেময় ব্লা ও তামক 
তাক্তেলয কমর কথা ব্লা শুরু কক্তর। আক্তে ব্ক্তল, "মহ সম্রাি, "তার সম্পমকগ েুক্তিন্তা 
করমব্ন না। তাাঁর গুরুত্ব এত কে গয, তার প্রভাব্ আপনার ওপর ব্তগামব্ না।" 
আোর এই কথার গকামনা গুরুত্ব না ক্তেময় ক্ততক্তন ব্মলন, "তার সম্পমকগ আক্তে যা 
গতাোমক ক্তজজ্ঞাসা করমব্া, তুক্তে তার জব্াব্ গেমব্।" আক্তে ব্ক্তল, "ক্তজজ্ঞাসা করুন, যা 
আপনার ইো।" 
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ক্ততক্তন ব্মলন, "মতাোমের েমধ্য কী তার ব্ংশ পক্তরচয়?" আক্তে ব্ক্তল, "ক্তব্শুদ্ধ - 
আোমের েমধ্য গশ্রষ্ঠ ব্ংশ।" ক্ততক্তন ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "ব্মলা, তার ব্ংমশর েমধ্য এেন 
গকউ আমি ক্তক গয, গস যা ব্লমি গসরূপ আম  কখমনা তা ব্মলমি, যামত এেন হমত 
পামর গয গস তা অনুকরণ করমি?" আক্তে ব্ক্তল, "না।" 
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "মতাোমের ওপর তার ক্তক গকামনা কতৃগত্ব করার অক্তধ্কার ক্তিল, গয 
কারমণ গতােরা পমর তামক গব্ইজ্জক্তত কমরমিা, আর গস কারমণই গস এই 
ব্িৃতাগুমলা শুরু কমরমি এই অক্তভপ্রাময় গয, গতােরা তামক তার কতৃগমত্বর অক্তধ্কার 
ক্তফক্তরময় গেমব্?" আক্তে ব্ক্তল, "না।" 
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "মতাোমের েমধ্য গয গলাকগুমলা তার অনুসারী, তামের সম্পমকগ ব্মলা; 
তারা কারা?" আক্তে ব্ক্তল, "েুব্গল, েক্তররাস, তরুণ গিমল ও নারীরা। গয গলাকগুমলা ব্হু 
ব্ির যাব্ত সম্মামনর আসমন অক্তধ্ক্তষ্ঠত, তামের গকউই তার অনুসারী নন।" ক্ততক্তন 
ব্মলন, "ময গলাকগুমলা তার অনুসারী, তামের সম্পমকগ ব্মলা: তারা ক্তক তামক 
ভালব্ামস ও তার ওপর অক্তব্চল থামক, নাক্তক তারা তার সামথ কলহ কমর ও তামক 
পক্তরতযা  কমর?" আক্তে ব্ক্তল, "এেন গকামনা গলাক গনই গয তামক অনুসরণ কমরমি, 
অতিঃপর তামক পক্তরতযা  কমরমি।" 
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "মতাোমের ও তার েমধ্যর গয যুদ্ধ-ক্তব্গ্রহ, গস সম্পমকগ ব্মলা।" আক্তে 
ব্ক্তল, "ক্তব্ক্তভন্ন প্রকার - কখনও কখনও আোমের ক্তব্রুমদ্ধ গস জয়ী হয়, আর কখনও 
কখনও তার ক্তব্রুমদ্ধ আেরা হই জয়ী।" 
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "আোমক ব্মলা, গস ক্তক ক্তব্্াসঘাতকতা কমর?" (এই ক্তব্ষয়ক্তি িািা 
ক্ততক্তন আোমক তার সম্বমন্ধ আর যা যা ক্তজজ্ঞাসা কমরমিন, গস ব্যাপামর আক্তে তার 
[েুহাম্মমের] চক্তরে সম্পমকগ যুক্তিযুি ক্তব্রূপ েন্তব্য প্রকামশর কারণ খুাঁমজ পাইক্তন।) 
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আক্তে ব্ক্তল, "না; তার সমঙ্গ আেরা এক সক্তন্ধচুক্তিমত আব্দ্ধ, (আর) আেরা শক্তিত এই 
গভমব্ গয, গস আোমের সামথ ক্তব্্াসঘাতকতা করমত পামর।" 

 

আোহর কসে, আক্তে কী ব্মলক্তি, গস ক্তব্ষময় ক্তহরাক্তক্লয়াস গকামনা েমনামযা  না ক্তেময় 
আোর সমঙ্গ তাাঁর কমথাপকথমনর পুনরাবৃ্ক্তি কমরন। ক্ততক্তন ব্মলন, "আক্তে গতাোমক 
ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তিলাে গয, গতাোমের েমধ্য কী তার ব্ংশ পক্তরচয়, তুক্তে ব্মলক্তিমল গয 
তা ক্তব্শুদ্ধ, গতাোমের গশ্রষ্ঠ ব্ংশজাতমের একক্তি; ঈ্র যখন কাউমক নব্ী ক্তহসামব্ 
েমনানীত করমত চায়, গস শুধু্ গশ্রষ্ঠ ব্ংশজাতমের েমধ্য গথমক এভামব্ই তামক 
েমনানীত কমর। আক্তে গতাোমক ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তিলাে গয, তার ব্ংমশ এেন ক্তক গকউ 
আমি গয, গস যা ব্লমি গসরূপ আম  কখমনা ব্মলমি, যামত এেন হমত পামর গয গস 
তা অনুকরণ করমি; আর তুক্তে ব্মলক্তিমল গয, না। আক্তে গতাোমক ক্তজজ্ঞাসা 
কমরক্তিলাে গয, গতাোমের ওপর তার ক্তক গকামনা কতৃগত্ব করার অক্তধ্কার ক্তিল, গয 
কারমণ গতােরা পমর তামক গব্ইজ্জক্তত কমরমিা, আর গস কারমণই গস এই 
ব্িৃতাগুমলা শুরু কমরমি এই অক্তভপ্রাময় গয, গতােরা তামক তার কতৃগমত্বর অক্তধ্কার 
ক্তফক্তরময় গেমব্; আর তুক্তে ব্মলক্তিমল গয, না। আক্তে গতাোমক তার অনুসারীমের সম্বমন্ধ 
ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তিলাে, আর তুক্তে ব্মলক্তিমল গয, তারা হমলা েুব্গল, েক্তররাস, তরুণ ও 
নারীরা; প্রমতযক যুম  যুম  নব্ীমের অনুসারীরা এেনক্তিই হময় এমসমি। আক্তে 
গতাোমক তার অনুসারীমের সম্পমকগ ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তিলাে, তার অনুসারীরা ক্তক তামক 
ভালব্ামস ও তার ওপর অক্তব্চল থামক, নাক্তক তারা তার সামথ কলহ কমর তামক 
পক্তরতযা  কমর চমল যায়; তুক্তে ব্মলক্তিমল গয, এেন গকামনা গলাক গনই, গয তামক 
অনুসরণ কমরমি অতিঃপর তামক পক্তরতযা  কমর চমল ক্ত ময়মি; আর এ রূপক্তিই হমলা 
ক্তব্্ামসর োধু্রী। এক্তি অন্তমর এ জনয প্রমব্শ কমর না গয, পমর তা গসখান গথমক 
ক্তব্োয় গনমব্। আক্তে গতাোমক ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তিলাে গয, গস ক্তব্্াসঘাতকতা কমর ক্তক 
না, তুক্তে ব্মলক্তিমল গয, না। 
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এজনযই, তুক্তে যক্তে আোমক তার সম্পমকগ সতয ব্মল থামকা, গস ক্তনক্তিতই আোর 
পাময়র তলার এই োক্তি গজারপূব্গক আোর কাি গথমক গকমি গনমব্। যক্তে আক্তে তার 
সমঙ্গ থাকতাে, তমব্ হয়মতা আক্তে তার পা ধু্ময় ক্তেতাে! তুক্তে গতাোর ব্যব্সার কামজ 
ক্তফমর যাও।" তাই, আক্তে তার ওখান গথমক েুই হামত একমে তাক্তল ব্াজামত ব্াজামত 
চমল আক্তস, আর ব্ক্তল, "মহ ঈ্র উপাসক, ‘আবু্ কাব্শাহ পুে’-এর ব্যাপারক্তি এতই 
সংকিজনক হময় উমিমি। এখন তার ভময় গ্রীক সম্রািরা তামের রামজযর ক্তসক্তরয়া 
এলাকায় ভীত-সন্ত্রস্ত।”’ ---- [43] 
 

(---- And so, if you have told me the truth about him he shall surely wrest from 
me this very ground under my feet. Would that I were with him that I might 
wash his feet! Depart to your business!" So, I left his presence, clapping my 
hands together and saying, "0 worshipers of God, the affair of the son of Abu 
Kabshah has become serious. Now the kings of the Greeks fear him in their 
domain in Syria!"----) 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 

 
ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ সাল), ইোে েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল) ও ইোে 
ক্ততরক্তেজীর (৮২৪-৮৯২ সাল) ব্ণগনা: [44] [45] [46] 
 

আবু্ সুক্তফয়ান ইব্মন হারমব্র উদৃ্ধক্তত সামপমক্ষ 'আব্েুোহ ক্তব্ন আব্বামসর ব্ণগনার 
ক্তভক্তিমত এ প্রসমঙ্গ ইোে বু্খারী (সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ১, হাক্তেস নম্বর ৬), 
ও   ইোে েুসক্তলে (সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই ০১৯, হাক্তেস ৪৩৮০) ও ইোে ক্ততরক্তেজী (সক্তহ 
ক্ততরক্তেজী: চযাোর ১১, হাক্তেস নম্বর ০০৬ [০৮৭]) তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ হাক্তেস গ্রমন্থ এই 
উপাখযামনর গয ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন, তা ওপমর ব্ক্তণগত আল-তাব্ারী <ইব্মন 
হুোময়ে < সালাোহ <েুহাম্মে ইব্মন ইশাক <ইব্মন ক্তশহাব্ আল-যুহক্তর < উব্াইেুোহ 
ক্তব্ন আব্েুোহ ক্তব্ন উতব্া ক্তব্ন োসুে < আব্েুোহ ক্তব্ন আব্বাস < আবু্ সুক্তফয়ান ক্তব্ন 
হারব্ হইমত ব্ক্তণগত ব্ণগনারই অনুরূপ।  
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পাথগকয এই গয:  
(১) ইোে বু্খারী, ইোে েুসক্তলে ও ইোে ক্ততরক্তেজী তাাঁমের ব্ণগনায় যা উমেখ 
কমরমিন, তা হমলা এই গয, ক্তহরাক্তক্লয়াস তার েরব্ামর আবু্ সুক্তফয়ান-গক তলব্ 
কমরক্তিমলন ক্তেহায়া ক্তব্ন কালক্তব্ > ব্সরার শাসনকতগা > ব্সরার শাসনকতগার 
ব্াতগাব্াহক োরফত েুহাম্মমের 'ক্তচক্তি-হুেক্তক'-ক্তি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গপৌঁিামনা ও তা 
পাি করার পর। অনযক্তেমক, ইব্মন ইশামকর ব্ণগনা েমত, ক্তহরাক্তক্লয়াস তার েরব্ামর 
আবু্ সুক্তফয়ান-গক তলব্ কমরক্তিমলন েুহাম্মমের 'ক্তচক্তি-হুেক্তক'-ক্তি পাওয়ার 
আম , েুহাম্মে সম্পমকগ তার হিাৎ অমলৌক্তকক 'স্বপ্ন েশগন' ঘিনার পর; অতিঃপর ক্ততক্তন 
গপময়ক্তিমলন েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তকক্তি! 
 

(২) ইোে বু্খারীর ব্ণগনা েমত (ইোে েুসক্তলমের ব্ণগনা ইোে বু্খারীর ব্ণগনারই 
অনুরূপ) েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তকক্তি পাওয়ার পর ক্তহরাক্তক্লয়াস যখন আবু্ সুক্তফয়ান-গক 
তার েরব্ামর হাক্তজর কমর এক গোভাষীর োরফত েুহাম্মে সম্পমকগ ক্তজজ্ঞাসাব্াে 
কমরক্তিমলন, তখন গসই েরব্ামর তার সমঙ্গ উপক্তস্থত ক্তিমলন তার সকল প্রব্ীণ 
ক্তব্ক্তশষ্টজমনরা। অতিঃপর আবু্ সুক্তফয়ামনর সামথ কমথাপকথন ও ভাষণ গশমষ যখন 
ক্ততক্তন েুহাম্মমের গসই ক্তচক্তিক্তি তার েরব্ামরর গলাকমের পমি গশানান, তখন গসখামন 
ভীষণ ক্তচৎকার ও গশারম াল শুরু হময় যায়; গয কারমণ আবু্ সুক্তফয়ান ও তাাঁর 
সহচরমের ক্তনময় রাজেরব্ার তযা  কমরন ও তাাঁর সঙ্গীমের ব্মলন, "--- ‘ইব্মন আবু্ 
কাব্শাহ (আোহর নব্ী েুহাম্মে)’ এর ব্যাপারক্তি এতই প্রকি হময় উমিমি গয ব্ানু 
আসফার (ব্াইমজনিাইন) সম্রাি পযগন্ত তার ভময় ভীত-সন্ত্রস্ত।” 
 

(--- "When Heraclius had finished his speech and had read the letter, there was 
a great hue and cry in the Royal Court. So we were turned out of the court. I 
told my companions that the question of Ibn-Abi-Kabsha) (the Prophet 
Muhammad) has become so prominent that even the King of Bani Al-Asfar 
(Byzantine) is afraid of him.” ----) 
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>>> গরাোন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস "েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তকক্তি পাওয়ার আম ই" আবু্ 
সুক্তফয়ান ক্তব্ন হারব্-গক তার েরব্ামর হাক্তজর করান (ইব্মন ইশামকর ব্ণগনা), 
ক্তকংব্া ক্ততক্তন তাাঁমক "েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তকক্তি পাওয়ার পর" তার েরব্ামর হাক্তজর 
করান (ইোে বু্খারী, ইোে েুসক্তলে ও ইোে ক্ততরক্তেজীর ব্ণগনা); আক্তে উৎমসর 
'ক্তসরাত ও হাক্তেস' গ্রমন্থর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় গয 
ক্তব্ষয় গুমলা অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: 
 

(ক) ক্তহরাক্তক্লয়াস আবু্ সুক্তফয়ান-গক গয েূখয উমেমশয তার েরব্ামর গডমক 
পাক্তিময়ক্তিমলন তা হমলা, "েুহাম্মমের ব্যাপামর তথয-উপাি সংগ্রহ করা!"  
 

(খ) তথয-উপাি সংগ্রমহর পর ক্তহরাক্তক্লয়ামসর ভাষণ ও ক্তব্বৃ্ক্ততর পর, েরব্ামর উপক্তস্থত 
তার পক্তরষেব্ গরা শুরু কমরক্তিমলন গশারম াল ও গচাঁচামেক্তচ (ইোে বু্খারী ও ইোে 
েুসক্তলমের ব্ণগনা)। এই গশারম াল ও গচাঁচামেক্তচ  প্রতযক্ষ করার পর আবু্ সুক্তফয়ামনর 
উক্তি, "ইব্মন আবু্ কাব্শাহর ব্যাপারক্তি এতই প্রকি হময় উমিমি গয, ব্াইমজনিাইন 
সম্রাি পযগন্ত তার ভময় ভীত-সন্ত্রস্ত।” ---- 
 

( ) আবু্ সুক্তফয়ামনর সমঙ্গ ঐ অল্প সেময়র কমথাপকথন ও কময়কক্তি প্রমশ্নর জব্াব্ 
জানার োধ্যমে “ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তনক্তিতরূমপ ক্তনক্তিত হময়ক্তিমলন গয, তামক 'ক্তচক্তি হুেক্তক 
প্রোনকারী' েুহম্মে ইব্মন আব্েুোহ একজন সতয নব্ী!” 
 

>>> আবু্ সুক্তফয়ান ক্তব্ন হারব্ তাাঁর সঙ্গীমের উপক্তস্থক্ততমত (ময সঙ্গীরা যক্তে ক্ততক্তন 
ক্তেথযাও ব্মলন তথাক্তপ তাাঁর ব্িব্যমক খণ্ডন করমব্ন না) ক্তহরাক্তক্লয়ামসর প্রমশ্নর গয 
জব্াব্গুমলা ক্তেময়ক্তিমলন, পরব্তগীমত ক্তহরাক্তক্লয়াস আবু্ সুক্তফয়ামনর প্রেি গসই তথয-
উপামির সতযতার যাচাই কখমনা কমরক্তিমলন, এেন তথয জানা যায় না। ক্তকন্তু যা 
আেরা ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন, তা হমলা - েুহাম্মমের েৃতুযর পর ক্তনরব্ক্তেন্ন েুহাম্মে-
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অনুসারী েুসক্তলে শাসন আেমলর প্রায় ১১০-২০০ ব্িমরর ও অক্তধ্ক পমর (পব্গ-
৪৪) ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রন্থকারমের ব্ক্তণগত এই উপাখযামন:  
 

আবু্-সুক্তফয়ামনর গব্শ ক্তকিু জব্াব্, "েুহাম্মমের জব্ানব্ক্তির (কুরান)" সমূ্পণগ 
ক্তব্পরীত!  
 

উোহরণ:  
“তারা ক্তক তামক ভালব্ামস ও তার ওপর অক্তব্চল থামক, নাক্তক তারা তার সামথ কলহ 
কমর ও তামক পক্তরতযা  কমর?" আক্তে ব্ক্তল, "এেন গকামনা গলাক গনই, গয তামক 
অনুসরণ কমরমি, অতিঃপর তামক পক্তরতযা  কমরমি।" 
 

>> েুহাম্মমের সকল অনুসারী গয তাাঁর আমেমশর ওপর অক্তব্চল ক্তিমলন না, গস ক্তব্ষময় 
আোহর নামে "েুহাম্মমের জব্ানব্ক্তি" অতযন্ত স্পষ্ট।  
 

এ ক্তব্ষময়র আমলাচনা "’তারা ব্মল: এ ভূখমণ্ড আেরা ক্তিলাে অসহায় (পব্গ-৪১)’ - 
গযখামন আেরা জানমত গপমরক্তি গয েুহাম্মমের অমনক অনুসারী তাাঁর আমেশ 
'ক্তহজরত' অোনয কমরক্তিমলন; ‘ব্ক্তন গকইনুকা গ াে উমেে (পব্গ-৫১), ও ব্ক্তন নাক্তের 
গ াে উমেে (পব্গ-৫২)’ - গযখামন আব্েুোহ ক্তব্ন উব্াই েুহাম্মমের প্রতযক্ষ 
ক্তব্মরাক্তধ্তা কমর এই েুই গ ামের গলাকমের প্রাণ রক্ষা কমরক্তিমলন; ‘ওহুে যুদ্ধ: নব্ীর 
যুদ্ধযাো (পব্গ: ৫৫)’ - গযখামন আব্েুোহ ক্তব্ন উব্াই েুহাম্মমের আমেশ অোনয কমর 
এই যুমদ্ধ অংশগ্রহণ না কমর পক্তথেমধ্য গথমক তাাঁর এক-তৃতীয়াংশ তসনয সহ েক্তেনায় 
ক্তফমর আমসন; ‘ওহুে যুদ্ধ: ক্তব্নষ্ট গ ৌরব্ পুনরুদ্ধামর কলা-গকৌশল (পব্গ-৭০)’- গযখামন 
েুহাম্মে এই যুমদ্ধ তাাঁর পরাজময়র জনয তাাঁর অনুসারীমের োয়ী কমরন; ‘ব্ানু আল-
েুসতাক্তলক হােলা (পব্গ: ৯৭-৯৮)’ - গযখামন আব্েুোহ ক্তব্ন উব্াই ও তাাঁর 
সেথগকমের ক্তব্মরাক্তধ্তার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত েক্তেনা প্রতযাব্তগন-কামল সূরা েুনাক্তফকুন (সুরা 
নম্বর ৬৩) নামের এক সমূ্পণগ সুরা রচনা কমরন” - ইতযাক্তে পমব্গ করা হময়মি। 
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এ িািাও, 
৩:৯০- "যারা ঈোন আনার পর অস্বীকার কমরমি এব্ং অস্বীকৃক্ততমত বৃ্ক্তদ্ধ 
ঘমিমি, কক্তস্মণকামলও তামের তওব্া কবু্ল করা হমব্ না। আর তারা হমলা 
গ ােরাহ।" 
 

৯:৬৪-৬৬ - "েুনামফকরা এ ব্যাপামর ভয় কমর গয, েুসলোনমের উপর না এেন 
গকান সূরা নাক্তযল হয়, যামত তামের অন্তমরর গ াপন ক্তব্ষয় অব্ক্তহত করা হমব্। 
সুতরাং আপক্তন ব্মল ক্তেন, িাট্টা-ক্তব্রাসপ করমত থাক; আোহ তা অব্শযই প্রকাশ 
করমব্ন যার ব্যাপামর গতােরা ভয় করি। (৬৫) আর যক্তে তুক্তে তামের কামি ক্তজমজ্ঞস 
কর, তমব্ তারা ব্লমব্, আেরা গতা কথার কথা ব্লক্তিলাে এব্ং গকৌতুক করক্তিলাে। 
আপক্তন ব্লুন, গতােরা ক্তক আোহর সামথ, তাাঁর হুকুে আহকামের সামথ এব্ং তাাঁর 
রসূমলর সামথ িাট্টা করক্তিমল? (৬৬) িলনা কর না, গতােরা গয কামফর হময় গ ি 
ঈোন প্রকাশ করার পর। গতাোমের েমধ্য গকান গকান গলাকমক যক্তে আক্তে ক্ষো কমর 
গেইও, তমব্ অব্শয ক্তকিু গলাকমক আযাব্ও গেব্। কারণ, তারা ক্তিল গ ানাহ ার।" 
 

৯:৭৩-৭৪ - "মহ নব্ী, কামফরমের সামথ যুদ্ধ করুন এব্ং েুনামফকমের সামথ তামের 
সামথ কমিারতা অব্লম্বন করুন। তামের ক্তিকানা হল গোযখ এব্ং তাহল ক্তনকৃষ্ট 
ক্তিকানা। (৭৪) তারা কসে খায় গয, আেরা ব্ক্তলক্তন, অথচ  ক্তনিঃসমিমহ তারা ব্মলমি 
কুফরী ব্াকয এব্ং েুসলোন হব্ার পর অস্বীকৃক্ততজ্ঞাপনকারী হময়মি। আর তারা 
কােনা কমরক্তিল এেন ব্স্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়ক্তন। আর এসব্ তারই পক্তরণক্তত ক্তিল 
গয, আোহ ও তাাঁর রসূল  
 

১৬:১০৬ -"যার উপর জব্রেক্তস্ত করা হয় এব্ং তার অন্তর ক্তব্্ামস অিল থামক গস 
ব্যতীত গয গকউ ক্তব্্াসী হওয়ার পর আোহমত অক্তব্্াসী হয় এব্ং কুফরীর জনয েন 
উমু্মি কমর গেয় তামের উপর আপক্ততত হমব্ আোহর  যব্ এব্ং তামের জমনয 
রময়মি শাক্তস্ত।"  

http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=3&&ano=200&&st=75&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=3&&ano=200&&st=75&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=3&&ano=200&&st=75&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=9&&ano=129&&st=60&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=9&&ano=129&&st=60&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=9&&ano=129&&st=60&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=9&&ano=129&&st=60&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=9&&ano=129&&st=60&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=9&&ano=129&&st=60&&arabic=
http://www.quraanshareef.org/index.php?sid=16&&ano=128&&st=105&&arabic=
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উোহরণ: 
"আোমক ব্মলা, গস ক্তক ক্তব্্াসঘাতকতা কমর?" আক্তে ব্ক্তল, "না।" 
 

>> অক্তব্্াসীরা গয েুহাম্মেমক ক্তব্্াসী েমন করমতন না, তাাঁরা তাাঁমক জানমতন এক 
"ক্তেথযাব্ােী, উোে ও যােুগ্রস্ত" ব্যক্তিরূমপ, তার সাক্ষয হময় আমি েুহাম্মমের স্বরক্তচত 
জব্ানব্িী ‘কুরান’। 
 

এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা “এ গসই ক্তকতাব্ যামত গকামনাই সমিহ গনই (পব্গ-
১৮)" পমব্গ করা হময়মি। হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি ক্তব্ষময় আবু্ সুক্তফয়ামনর আশংকা ক্তিল 
গস কারমণই। তাাঁর আশংকা গয অেূলক ক্তিল না তা েুহাম্মে প্রোণ কমর 
গেক্তখময়মিন। এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা "হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ: চুক্তি ভঙ্গ (১২৫-
১২৯)" পমব্গ করা হময়মি। 
 

সুতরাং, 
“তারা তামক ভালব্ামস ও তার ওপর অক্তব্চল থামক, তারা তার সামথ কলহ কমর না 
ও তামক পক্তরতযা  কমর চমল যায় না; ক্তকংব্া, এেন গকান গলাক নাই গয তামক 
অনুসরণ কমরমি, অতিঃপর তামক পক্তরতযা  কমরমি; ক্তকংব্া, ‘অক্তব্্াসীমের সমঙ্গ’ 
েুহাম্মে গকান ক্তব্্াসঘাতকতা কমরন নাই”, ইতযাক্তে োক্তব্ সতয হমল তা েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুোহ (আোহ)-গকই 'ক্তেথযাব্ােী' প্রোণ কমর! 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[41] আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১০২-১০৪ 
[42] অনুরূপ ব্ণগনা - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৪-৬৫৫  
[43] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৪১: 
'আবু্ কাব্শাহ পুে - অথগাৎ, েুহাম্মে। েক্কার গপৌিক্তলকরা গকন েুহাম্মমের ডাক নাে "আবু্ কাব্শাহ 
পুে" গরমখক্তিল তার ব্যাখযায় সূে-গভমে ক্তব্ক্তভন্নতা আমি। ব্লা হময় থামক গয, আবু্ কাব্শাহ ক্তিমলন 
ব্ানু গখাজা গ ামের এক ব্যক্তি, ক্তযক্তন কুরাইশমের েূক্ততগ পূজার পদ্ধক্তত পক্তরহার কমরন ও তার পক্তরব্মতগ 
ক্ততক্তন 'সূযগ সাইরাস  (star Sirius)' এর পূজা করমতন। গপৌিক্তলকরা েুহাম্মে-গক "আবু্ কাব্শাহ 
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পুে" নামে সমম্বাধ্ন করমতন এই কারমণ গয েুহাম্মে ও আবু্ কাব্শাহর েত তামের পূজার পদ্ধক্তত 
ব্জগন কমরক্তিমলন। অনযরা ব্মল গয, আবু্ কাব্শাহ ক্তিল েুহাম্মমের নানা (ওহাব্ ইব্মন আমব্ে োনাফ) 
ক্তকংব্া তাাঁর ধ্ােী-ো এর স্বােীর ডাক নাে।' 
[44] সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ১, হাক্তেস নম্বর ৬ -এই পমব্গর প্রাসক্তঙ্গক অংশ:  
‘Narated By 'Abdullah bin 'Abbas: Abu Sufyan bin Harb informed me that 
Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a 
caravan from Quraish. They were merchants doing business in Sham (Syria, 
Palestine, Lebanon and Jordan), at the time when Allah's Apostle had truce with 
Abu Sufyan and Quraish infidels. So Abu Sufyan and his companions went to 
Heraclius at Ilya (Jerusalem). Heraclius called them in the court and he had all 
the senior Roman dignitaries around him. He called for his translator who, 
translating Heraclius's question said to them, "Who amongst you is closely 
related to that man who claims to be a Prophet?" Abu Sufyan replied, "I am the 
nearest relative to him (amongst the group)." 
 
Heraclius said, "Bring him (Abu Sufyan) close to me and make his companions 
stand behind him." Abu Sufyan added, Heraclius told his translator to tell my 
companions that he wanted to put some questions to me regarding that man 
(The Prophet) and that if I told a lie they (my companions) should contradict 
me." Abu Sufyan added, "By Allah! Had I not been afraid of my companions 
labeling me a liar, I would not have spoken the truth about the Prophet. The 
first question he asked me about him was: 'What is his family status amongst 
you?' I replied, 'He belongs to a good (noble) family amongst us.' Heraclius 
further asked, 'Has anybody amongst you ever claimed the same (i.e. to be a 
Prophet) before him?'I replied, 'No.'He said, 'Was anybody amongst his ancestors 
a king? 'I replied, 'No.'Heraclius asked, 'Do the nobles or the poor follow him?' I 
replied, 'It is the poor who follow him.'He said, 'Are his followers increasing 
decreasing (day by day)?' I replied, 'They are increasing.' He then asked, 'Does 
anybody amongst those who embrace his religion become displeased and 
renounce the religion afterwards?' I replied, 'No.' 
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Heraclius said, 'Have you ever accused him of telling lies before his claim (to be 
a Prophet)?' I replied, 'No. 'Heraclius said, 'Does he break his promises?' I 
replied, 'No. We are at truce with him but we do not know what he will do in 
it.' I could not find opportunity to say anything against him except that. 
Heraclius asked, 'Have you ever had a war with him?'I replied, 'Yes.' Then he 
said, 'What was the outcome of the battles?'I replied, 'Sometimes he was 
victorious and sometimes we.' Heraclius said, 'What does he order you to do?' I 
said, 'He tells us to worship Allah and Allah alone and not to worship anything 
along with Him, and to renounce all that our ancestors had said. He orders us 
to pray, to speak the truth, to be chaste and to keep good relations with our 
Kith and kin.' -- 
 

------- If what you have said is true, he will very soon occupy this place 
underneath my feet and I knew it (from the scriptures) that he was going to 
appear but I did not know that he would be from you, and if I could reach him 
definitely, I would go immediately to meet him and if I were with him, I would 
certainly wash his feet.' ------- Abu Sufyan then added, "When Heraclius had 
finished his speech and had read the letter, there was a great hue and cry in 
the Royal Court. So we were turned out of the court. I told my companions that 
the question of Ibn-Abi-Kabsha) (the Prophet Muhammad) has become so 
prominent that even the King of Bani Al-Asfar (Byzantine) is afraid of him. Then 
I started to become sure that he (the Prophet) would be the conqueror in the 
near future till I embraced Islam (i.e. Allah guided me to it)." ------- 
[45] সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই ০১৯, হাক্তেস ৪৩৮০ 
‘------ Accordingly, we left, (Addressing my companions) while we were coming 
out (of the place). I said: Ibn Abu Kabsha (referring sarcastically to the Holy 
Prophet) has come to wield a great power. Lo! (even) the king of the Romans is 
afraid of him.’ ---- 
[46] সক্তহ ক্ততরক্তেজী: চযাোর ১১, হাক্তেস নম্বর ০০৬ (০৮৭) 
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১৬৭: ক্তচক্তি-হুেক্তক - ৬: সংকমি ক্তহরাক্তক্লয়াস - কু্ষব্ধ প্রক্ততক্তক্রয়া! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত একচক্তেশ 

 
 
"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) তাাঁর গয ক্তচক্তিক্তি গরাোন সম্রাি 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গপৌঁমি গেয়ার জনয ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলফা আল-কালক্তব্ নামের তাাঁর 
এক অনুসারীমক ব্সরার শাসনকতগা ঘাসাক্তনে গ াে প্রধ্ান শাক্তের (Shamir) এর 
কামি পাক্তিময়ক্তিমলন, গসই ক্তচক্তিক্তি ব্সরার শাসনকতগার এক পেব্াহক োরফত সম্রাি 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গপৌঁিার সেয়ক্তিমত সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস কী উমেমশয ব্াক্তণজয-কমেগ 
তখন ক্তসক্তরয়ায় অব্ক্তস্থত কুরাইশ েলপক্তত আবু্ সুক্তফয়ান ইব্মন হারব্ ও তাাঁর সঙ্গীমের 
তার েরব্ামর ধ্মর ক্তনময় এমসক্তিমলন; গসই েরব্ামর উপক্তস্থত সকল প্রব্ীণ সভাসেমের 
উপক্তস্থক্ততমত ক্তহরাক্তক্লয়াস আবু্ সুক্তফয়ান-গক কী কী প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তিমলন, অতিঃপর 
ক্ততক্তন গসখামন কী অক্তভেত ব্যি কমরক্তিমলন; অতিঃপর ক্ততক্তন যখন েুহাম্মমের ক্তচক্তিক্তি 
তার েরব্ামর উপক্তস্থত প্রব্ীণ ক্তব্ক্তশষ্টজনমের পাি কমর শুক্তনময়ক্তিমলন, তখন গসখামন 
কী পক্তরক্তস্থক্ততর সৃক্তষ্ট হময়ক্তিমলা; গসই পক্তরক্তস্থক্তত পযগমব্ক্ষণ গশমষ আবু্ সুক্তফয়ান ক্তফমর 
আসার প্রাক্কামল কী উক্তিক্তি কমরক্তিমলন; ক্তহরাক্তক্লয়ামসর েরব্ামর প্রেি আবু্-
সুক্তফয়ামনর গব্শ ক্তকিু জব্াব্ সতয হমল তা কীভামব্ ক্তনক্তিতরূমপই েুহাম্মেমক 
ক্তেথযাব্ােী প্রোণ কমর - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্গ করা 
হগয়মি। 
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আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [47] [48]  
 

পূব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ-১৬৬) পর: 
'ক্তেহায়া আল-কালক্তব্ োরফত ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি আোহর নব্ীর ক্তচক্তিক্তি ক্তিল এই: 
 

েয়ালু ও করুণােয় আোহর নামে।  
আোহর নব্ী েুহাম্মমের পক্ষ গথমক গরাোন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর প্রক্তত:   
 

গয সক্তিক পমথর অনুসরণ কমর, তার ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত গহাক। জানামনা যাইমতমি: 
“ব্শযতা স্বীকার কমরা, তাহমল তুক্তে হমব্ ক্তনরাপে [49]'। যক্তে তুক্তে ব্শযতা স্বীকার 
কমরা, তমব্ আোহ গতাোমক ক্তিগুণ পুরস্কার ক্তেগব্। ক্তকন্তু যক্তে তুক্তে তা প্রতযাখযান 
কমরা, চাষীমের পাপ ('অথগাৎ, গতাোর প্রজামের') গতাোর উপর ব্তগাইমব্।"’ 
[50] [51] ------ 
 

ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইশাক < ইব্মন ক্তশহাব্ আল-যুহক্তর হইমত 
ব্ক্তণগত, ক্তযক্তন ব্মলমিন: 
 

আব্েুল োক্তলক ক্তব্ন োরওয়ান [উোইয়া খক্তলফা োরওয়ান ইব্মন আল-হাকাে পুে 
(পব্গ- পব্গ-১৫৮)] এর শাসন আেমল [৬৮৫-৭০৫ সাল] এক ক্তিষ্টান যাজমকর সমঙ্গ 
আোর সাক্ষাত হময়ক্তিল, ক্ততক্তন আোমক ব্মলমিন গয, ক্ততক্তন আোহর নব্ী ও 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর েমধ্য গয ঘিনাক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তিল, গস ব্যাপামর অব্ ত আমিন। 
 

গসই যাজমকর ব্ণগনা েমত: 
যখন ক্তহরাক্তক্লয়াস আোহর নব্ীর ক্তচক্তিক্তি ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলফা োরফত প্রাপ্ত হন, ক্ততক্তন 
তা গ্রহণ কমরন ও তা তার েুই উরু ও পাাঁজমরর োেখামন রামখন [পব্গ-
১৬১]। অতিঃপর ক্ততক্তন গলাকক্তির কাযগকলাপ, তার ব্ণগনা ও তার কাি গথমক ক্ততক্তন গয 
পেক্তি গপময়মিন, গস ক্তব্ষয়গুমলা জাক্তনময় গরামের (Rome) এক গলামকর কামি ক্তচক্তি 
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গলমখন, গলাকক্তি ক্তহব্রু ভাষায় তারা গয জ্ঞানাজগন করমতন, গস ক্তব্ষময় পিামশানা 
করমতন। প্রক্তত উিমর গরাে সম্রাি তামক ক্তলমখ জানান: "মস হমলা সক্ততযই গসই নব্ী, 
যার জনয আেরা অমপক্ষা করক্তি। এই ব্যাপামর গকামনাই সমিহ গনই। তুক্তে তামক 
অনুসরণ কমরা ও তামক ক্তব্্াস কমরা।"  
 

অতিঃপর ক্তহরাক্তক্লয়াস তার পক্ষ গথমক এই আমেশ জাক্তর কমরন গয, গরাোন 
কোন্ডারমের গযন তার প্রাসামোপে ভব্মন সেমব্ত করা হয়, অতিঃপর তার 
েরজাগুমলা গযন ব্ন্ধ কমর গেয়া হয়। ক্ততক্তন তার ওপমরর গচম্বার গথমক ক্তনমচ তামের 
ক্তেমক েৃক্তষ্টপাত কমরন – ক্ততক্তন তামের ভময় ক্তিমলন ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত - ও ব্মলন:  
 

"মহ গরাোন জন ণ, ক্তকিু ভাল কামজর জনয আক্তে গতাোমের একক্তেত কমরক্তি। আক্তে 
এই গলাকক্তির ক্তচক্তি গপময়ক্তি, গস আোমক তার ধ্মেগ েীক্তক্ষত হওয়ার আহ্বান 
জাক্তনময়মি। আোহর কসে, সক্ততযই গস হমলা গসই নব্ী, যার জনয আেরা অমপক্ষা 
করক্তি ও যামক আেরা খুাঁমজ পাই আোমের গ্রমন্থ। এমসা, আেরা তামক অনুসরণ কক্তর 
ও তামক ক্তব্্াস কক্তর, যামত আেরা পৃক্তথব্ীর ইহকাল ও পরকামলর জীব্মনর ক্তনরাপিা 
গপমত পাক্তর।" 
 

গকামনারূপ ব্যক্ততক্রে িািা, তামের প্রমতযমক রাম  গফাাঁসমফাাঁস করমত করমত ভব্নক্তি 
গথমক প্রস্থান করার জনয দ্রুতমব্ম  েরজাগুমলার ক্তেমক ধ্াক্তব্ত হয়, ক্তকন্তু তারা 
গেখমত পায় গয, তারা তালাব্ন্ধ অব্স্থায় আমি। 
 

ক্তহরাক্তক্লয়াস ব্মলন, "তামেরমক আোর কামি ক্তফক্তরময় ক্তনময় এমসা" - ক্ততক্তন তামের 
ভময় ক্তিমলন ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত - অতিঃপর ব্মলন, "মহ গরাোন জন ণ, আক্তে 
গতাোমের কামি গয ভাষণক্তি ক্তেময়ক্তি, তার উমেশয ক্তিল এই গয, আক্তে গেখমত 
গচময়ক্তিলাে, এই ব্যাপারক্তির পর গতােরা গতাোমের ধ্মেগ কী পক্তরোণ একক্তনষ্ঠ। এখন 
যা গেখলাে, তামত আক্তে গতাোমের ব্যাপামর সন্তুষ্ট।" 
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তারা তার সম্মামন তার কামি নত হয়; ক্ততক্তন ভব্মনর েরজাগুমলা খুমল গেওয়ার 
আমেশ গেন ও তারা প্রস্থান কমর।' 
 

‘ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইশাক < এক জ্ঞানী ব্যক্তি হইমত 
ব্ক্তণগত: যখন ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলফা আোহর নব্ীর ক্তচক্তিক্তি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গপাাঁিান, 
ক্ততক্তন ক্তেহায়া-গক ব্মলন: 
 

"হায়, ঈ্মরর কসে, আক্তে জাক্তন গয, গতাোমের গনতা হমলা একজন নব্ী, যামক 
গপ্ররণ করা হময়মি, গস হমলা গসই যার জনয আেরা অমপক্ষা করক্তিলাে ও আোমের 
গ্রমন্থ যার ক্তব্ষময় উমেখ আমি; ক্তকন্তু গরাোনমের ভময় আক্তে ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত; তা না 
হমল আক্তে তার অনুসরণ করতাে। তুক্তে যাজক োঘাক্ততর (Daghatir) এর কামি যাও 
ও তামক গতাোমের গনতার ক্তব্ষময় ব্মলা; কারণ, ঈ্মরর কসে, গরাোনমের কামি 
তার েযগাো ও ব্িব্য আোর েযগাো ও ব্িমব্যর গচময় অমনক গব্ক্তশ। গেমখা, গস 
গতাোমক কী ব্মল।"   
 

তাই ক্তেহায়া োঘাক্ততমরর কামি  েন কমরন ও ক্ততক্তন আোহর নব্ীর কাি গথমক 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি কী ক্তজক্তনসক্তি ক্তনময় এমসমিন ও তামত ক্ততক্তন কী সেন জারী 
কমরমিন, তা তামক অব্ক্তহত করান। োঘাক্ততর ব্মলন,  
 

"ঈ্মরর কসে, গতাোমের গনতা হমলা একজন নব্ী, যামক গপ্ররণ করা হময়মি। 
আেরা তামক জাক্তন তার ক্তব্ব্রমণর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ও আেরা তার নাে খুাঁমজ পাই 
আোমের গ্রমন্থ।"  
 

অতিঃপর োঘাক্ততর ক্তভতমর প্রমব্শ কমরন, গয কামলা লম্বা গপাশাকক্তি ক্ততক্তন পক্তরধ্ান 
কমর ক্তিমলন তা পক্তরতযা  কমরন, সাো গপাশাক পক্তরধ্ান কমরন, তার 
ক্তজক্তনসপেগুমলা সমঙ্গ গনন, অতিঃপর গরাোনরা যখন তামের চামচগ অব্স্থান করক্তিল, 
তখন ক্ততক্তন তামের সমু্মমখ এমস হাক্তজর হন। ক্ততক্তন ব্মলন,  
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"মহ গরাোন জন ণ, 'আহেে’ এর কাি গথমক একক্তি ক্তচক্তি আোমের কামি এমস 
গপৌঁমিমি, গস আোমেরমক ঈ্মরর ক্তেমক আহ্বান কমরমি। আক্তে সাক্ষয ক্তেক্তে গয, 
আোহ িািা অনয গকান োবু্ে নাই ও 'আহেে' হমলা তার ব্ািা ও রসূল।" [52]  
 

তারা একমে লাক্তফময় ওমি তামক আক্রেণ কমর ও তামক ক্তপক্তিময় হতযা কমর।  
 

ক্তেহায়া যখন ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি ক্তফমর আমস ও তামক খব্রক্তি জানায়, ক্তহরাক্তক্লয়াস 
তামক ব্মলন, "আক্তে গতাোমক ব্মলক্তিলাে গয আেরা তামের ভময় ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত - 
আর, ঈ্মরর কসে, োঘাক্ততমরর প্রক্তত তামের শ্রদ্ধা ও তার কথার প্রক্তত তামের 
ক্তব্্াসমযা যতা আোর কথার গচময় ক্তিল অমনক গব্ক্তশ!"’ 
 

ইোে বু্খারী (৮১০-৮৭০ সাল), ইোে েুসক্তলে (৮২১-৮৭৫ সাল) ও ইোে 
ক্ততরক্তেজীর (৮২৪-৮৯২ সাল) ব্ণগনা: [53] [54] [55] 
 

[ইোে বু্খারী (১:১:৬), ইোে েুসক্তলে (১৯:৪৩৮০) ও ইোে ক্ততরক্তেজী (১১:০০৬) 
তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ হাক্তেস গ্রমন্থ ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি প্রসমঙ্গ গয 
উপাখযান ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন, তা ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনারই অনুরূপ। পাথগকয এই গয: 
তাাঁমের গকউই যাজক োঘাক্ততর-গক ক্তপক্তিময় হতযা করা ঘিনাক্তির গকামনা উমেখই 
কমরনক্তন! ইোে বু্খারী তাাঁর ব্ণগনায় শুধু্ কোন্ডারমের তালাব্ন্ধ করা ঘিনাক্তির উমেখ 
কমরমিন; অনযক্তেমক, ইোে েুসক্তলে ও ইোে ক্ততরক্তেজী তাাঁমের ব্ণগনায় এই ঘিনারও 
গকামনা উমেখ কমরনক্তন।] 
 

ইোে বু্খারীর ব্ণগনায় ব্াইমজনিাইন কোন্ডারমের তালাব্ন্ধ করা ঘিনাক্তি হমলা এই:  
 

পূব্গ প্রকাক্তশমতর পর (পব্গ-১৬৫): 
'-------অতিঃপর ক্তহরাক্তক্লয়াস তামক আরব্মের ব্যাপামর ক্তজজ্ঞাসা কমরন। ব্াতগাব্াহক 
জব্ামব্ ব্মল, 'আরব্রাও খৎনা প্রথা পালন কমর।' 
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(এ কথা গশানার পর) ক্তহরাক্তক্লয়াস েন্তব্য কমরন গয, আরব্মের সাব্গমভৌেত্ব কাময়ে 
হময়মি। অতিঃপর ক্তহরাক্তক্লয়াস গরামে তার এক ব্নু্ধর কামি ক্তচক্তি ক্তলমখন, ক্তযক্তন ক্তিমলন 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর েতই জ্ঞানী। অতিঃপর ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তহেস (ক্তসক্তরয়ার একক্তি শহর) এ 
ক্তফমর যাওয়ার জনয রওনা হন, ক্ততক্তন গসখামনই অব্স্থান কমরন যতক্তেমন না তার 
ক্তচক্তিক্তির জব্াব্ ব্নু্ধক্তির কাি গথমক তার কামি এমস গপৌঁমি; ব্নু্ধক্তি তার অক্তভেমতর 
সামথ একেত হময় জানায় গয, নব্ীর আ েন ঘমিমি ও সতয হমলা এই ব্যক্তিক্তিই 
হমলা গসই নব্ী। এর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ক্তহরক্তক্লয়াস ব্াইমজনিাইমনর সকল উচ্চপেস্থ 
ব্যক্তিমের ক্তহেমস অব্ক্তস্থত তার প্রাসামে আেন্ত্রণ কমরন। যখন তারা গসখামন একক্তেত 
হয়, ক্ততক্তন আমেশ কমরন গয, তার প্রাসামের সকল েরজাগুমলা গযন ব্ন্ধ কমর গেয়া 
হয়। অতিঃপর ক্ততক্তন ব্াক্তহমর আমসন ও ব্মলন, 
 

"মহ ব্াইমজনিাইনরা, যক্তে সফলতায় গতাোমের আকাঙ্ক্ষা হময় থামক, যক্তে গতােরা 
সক্তিক পমথর সন্ধান অমিষণ কমরা ও গতাোমের সাম্রাজয কাময়ে রাখমত চাও 
তমব্ গতােরা এই নব্ীর প্রক্তত আনু মতযর অঙ্গীকার কমরা (অথগাৎ, ইসলাে গ্রহণ 
কমরা)।" 
 

(ক্তহরাক্তক্লয়ামসর এই অক্তভেতক্তি গশানার পর) গলাকরা অনা ামরর ['Onager' -
সব্মচময় দ্রুত ক্তত সম্পন্ন স্তনযপায়ী পশু, ঘণ্টায় যার  ক্ততমব্  ৪০-৪৩ োইল] েত 
দ্রুতমব্ম  প্রাসামের েরজার ক্তেমক গেৌিামত থামক, ক্তকন্তু তারা গেখমত পায় গয 
েরজাগুমলা হমলা ব্ন্ধ। ইসলামের প্রক্তত তামের ঘৃণার ক্তব্ষয়ক্তি ক্তহরাক্তক্লয়াস উপলক্তব্ধ 
করমত পামরন; যখন ক্ততক্তন তামের ইসলাে গ্রহমণর আশা গিমি গেন, ক্ততক্তন আমেশ 
জাক্তর কমরন গয, তামেরমক গযন ক্তফক্তরময় আনা হয়।  
 

(যখন তারা ক্তফমর আমস) ক্ততক্তন ব্মলন, "যা ক্তকিু গতাোমের আম  ব্লা হময়মি, তার 
কারণ ক্তিল এই গয, গতাোমের ক্তব্্ামসর েৃঢ়তা পরীক্ষা করা; আর আক্তে তা 
গেমখক্তি।"   

https://www.blogger.com/null
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গলামকরা তার সমু্মমখ নত হময় প্রণাে কমর ও তার প্রক্তত হয় প্রসন্ন, আর এক্তিই 
ক্তিমলা গহরাক্তক্লয়ামসর (ক্তব্্ামসর সামথ সমৃ্পি) উপাখযামনর সোক্তপ্ত।' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনা ও  ত পমব্গর আমলাচনার ক্তব্শে পযগামলাচনায় 
আেরা ক্তনম্নক্তলক্তখত তথযগুমলা খুাঁমজ পাই: 
 

আবু্ সুক্তফয়ামনর সামথ কমথাপকথন গশমষ যখন ক্তহরাক্তক্লয়াস তার েরব্ামর উপক্তস্থত 
 ণযোনয পক্তরষেমের উপক্তস্থক্ততমত তার “অক্তভেত” (“--গস ক্তনক্তিতই আোর পাময়র 
তলার োক্তি গজারপূব্গক গকমি গনমব্; গস হমলা সক্ততযই গসই নব্ী যার জনয আেরা 
অমপক্ষা করক্তি ও যামক আেরা খুাঁমজ পাই আোমের গ্রমন্থ'--") ব্যি কমরক্তিমলন ও 
েুহাম্মমের ক্তচক্তিক্তি তার পক্তরষেমের পমি শুক্তনময়ক্তিমলন, তখন গসখামন ভীষণ ক্তচৎকার 
ও গশারম াল শুরু হময় ক্ত ময়ক্তিল। এই ভীষণ ক্তচৎকার ও গশারম াল প্রতযক্ষ করার 
পর আবু্ সুক্তফয়ামনর উক্তি ক্তিল, "ইব্মন আবু্ কাব্শাহর (েুহাম্মে) ব্যাপারক্তি এতই 
প্রকি হময় উমিমি গয ব্াইমজনিাইন সম্রাি পযগন্ত এখন তার ভময় ভীত-
সন্ত্রস্ত।”  আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর গসই অক্তভেমতর সামথ তার পক্তরষেব্ম গর গকউই একেত গপাষণ 
কমরনক্তন, রাজ েরব্ার অভযন্তমরর ভীষণ ক্তচৎকার ও গশারম াল ক্তিল গসই কারমণই! 
ক্তহরাক্তক্লয়াস গয কারমণ ভীত-সন্ত্রস্ত ক্তিমলন, তা হমলা েুহাম্মমের গসই ক্তচক্তি-হুেক্তক, যার 
প্রোণ হমলা, পরব্তগীমত তার সকল উচ্চপেস্থ পক্তরষেব্ম গর উমেমশয ক্তহরাক্তক্লয়ামসর 
গঘাষণা:  
 

"মহ ব্াইমজনিাইনরা, যক্তে সফলতায় গতাোমের আকাঙ্ক্ষা হময় থামক, যক্তে গতােরা 
সক্তিক পমথর সন্ধান অমিষণ কমরা ও গতাোমের সাম্রাজয কাময়ে রাখমত চাও, 
তমব্ গতােরা এই নব্ীর প্রক্তত আনু মতযর অঙ্গীকার কমরা [বু্খারী: ১:১:৬]।" 
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অতিঃপর, সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস গরামে ব্সব্াসকারী তার ব্নু্ধর কাি গথমক তার ক্তচক্তির 
জব্াব্ পাওয়ার পর যখন ব্াইমজনিাইমনর সকল উচ্চপেস্থ কেগকতগামের ‘ক্তহেমস’ 
অব্ক্তস্থত তার রাজপ্রাসামে গডমক ক্তনময় ক্ত ময় আব্ারও তার গসই অক্তভেত প্রকাশ 
করমত গচময়ক্তিমলন, তখন ক্ততক্তন তার এই উচ্চপেস্থ ব্যক্তিমের ভময় ক্তিমলন ভীষণ 
ভীত-সন্ত্রস্ত! ক্ততক্তন তামের ভময় এতিায় ভীতসন্ত্রস্ত ক্তিমলন গয, ক্ততক্তন তামের একক্তেত 
কমর প্রাসামের সকল েরজা ব্ন্ধ কমর ক্তেময়ক্তিমলন, তামের সমু্মমখ না এমস ওপমরর 
গচম্বার গথমক েুহাম্মে প্রসমঙ্গ তার গসই অক্তভেত আব্ার ও প্রকাশ কমর ঐ 
গলাকমের-গক েুহাম্মমের ব্শযতা স্বীকার কমর গনয়ার আহ্বান জাক্তনময়ক্তিমলন। তার 
গসই ভাষমণর পর যখন তার সকল পক্তরষেব্ গ রাম -েুিঃমখ তার প্রাসাে গথমক 
দ্রুতমব্ম  পলায়মনর গচষ্টা কমরক্তিমলন ও ক্ততক্তন উপলক্তব্ধ কমরক্তিমলন গয তার 
পক্তরষেব্ম গর গকউই তার এই অক্তভেমতর সামথ একেত নন, ক্ততক্তন তামেরমক আব্ার 
তার েরব্ামর গডমক ক্তনময় ক্ত ময় গয ক্তেথযাভাষমণর োধ্যমে তামেরমক আ্স্ত 
কমরক্তিমলন, তা হমলা:  
 

"যা ক্তকিু গতাোমের আম  ব্লা হময়মি, তার কারণ ক্তিল এই গয, গতাোমের ক্তব্্ামসর 
েৃঢ়তা পরীক্ষা করা!"  
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় আর গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, 
ক্তহরাক্তক্লয়াস শুধু্ গয তার এই অক্তভেত ব্াইমজনিাইমনর সকল উচ্চপেস্থ ব্যক্তিমের 
সমু্মমখ প্রকাশ করার ব্যাপামরই ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত ক্তিমলন তাইই নয়, ক্ততক্তন তার 
প্রজামের সমু্মমখও তার এই অক্তভেত প্রকাশ করার ক্তব্ষময় এতিায় ভীত-সন্ত্রস্ত 
ক্তিমলন গয, ক্ততক্তন ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলফা-গক পাক্তিময়ক্তিমলন যাজক োঘাক্ততমরর কামি; এই 
কারমণ গয গরাোনমের কামি োঘাক্ততমরর েযগাো ও ব্িব্য ক্তিমলা তার েযগাো ও 
ব্িমব্যর গচময় অমনক গব্শী।  
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তথাক্তপ, যখন োঘাক্ততর গসখানকার জন ণমের সমু্মমখ ক্তহরাক্লয়ামসর গসই 
অক্তভেমতরই হুব্হু অক্তভেত প্রকাশ কমরক্তিমলন, “োঘাক্ততর  ণক্তপিুক্তনর ক্তশকার হময় 
খুন হময়ক্তিমলন!”  
 

প্রশ্ন হমলা,  
"ব্াইমজনিাইন জন ণ সমু্মমখ ক্তহরাক্তক্লয়ামসর অক্তভেমতর হুব্হু অক্তভেত প্রকাশ করার 
কারমণ গযখামন ক্তহরাক্তক্লয়ামসর গচময়ও উচ্চ-েযগাোশালী োঘাক্ততর নামের এক যাজক-
গক ব্াইমজনিাইন জন ণ  ণক্তপিুক্তনমত হতযা কমরক্তিমলন, তথাক্তপ কী কারমণ ইসলাে 
ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা ক্তহরাক্তক্লয়ামসর এই উপাখযানক্তি সাধ্ারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ 
েুসলোন ও অেুসলোনমের উমেমশয ব্য়ান কমর 'েুহাম্মমের নবু্য়মতর সতযতা' 
প্রোমণর গচষ্টা কমরন?" 
 

জব্াব্ হমলা,  
"আোহর গরফামরমে েুহাম্মমের এক 'উদ্ভি োক্তব্র' সতযতা প্রোণ করার গচষ্টা।"  
 

েুহাম্মমের ভাষায় গসই োব্ীক্তি হমলা, 
৬১:৬ - "স্মরণ কর, যখন েক্তরয়ে-তনয় ঈসা (আিঃ) ব্ললিঃ গহ ব্নী ইসরাইল! আক্তে 
গতাোমের কামি আোহর গপ্রক্তরত রসূল, আোর পূব্গব্তগী তওরামতর আক্তে 
সতযায়নকারী এব্ং আক্তে এেন একজন রসূমলর সুসংব্ােোতা, ক্তযক্তন আোর পমর 
আ েন করমব্ন। তাাঁর নাে আহেে। অতিঃপর যখন গস স্পষ্ট প্রোণাক্তে ক্তনময় আ েন 
করল, তখন তারা ব্ললিঃ এ গতা এক প্রকাশয যােু।" 
 

>> েুহাম্মে োক্তব্ কমরমিন গয, ক্ততক্তনই হমলন গসই 'আহেে'। ব্াইমব্ল েুহাম্মমের 
এই োক্তব্ সেথগন কমর ক্তক না, গস ক্তব্তমকগ না ক্ত ময়ও যা আেরা ক্তনক্তিত জাক্তন, তা 
হমলা, আব্েুোহ ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ পুমের নাে হমলা "েুহাম্মে", আহেে নয়।  
 

http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=61&ano=14&st=0
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‘আহেে’ নােক্তি অব্শযই ‘েুহাম্মে’ নােক্তির েতই এক ব্যক্তিনাে (proper name)। 
বু্যৎপক্তি তভামব্, এ েু'ক্তি শব্দই আক্তে শব্দ 'হােে' এর ক্তব্মশষণ; উভয় শমব্দরই োমন 
হমলা "অতযন্ত প্রশংক্তসত।" ক্তব্মশষমণ ক্তেল থাকার কারমণও গয কারমণ আব্েুোহ পুে 
েুহাম্মে ক্তনমজমক "আহেে" রূমপ োক্তব্ করমত পামরন না, তা হমলা, তাাঁর ক্তনমজরই 
রক্তচত জব্ানব্ক্তি 'কুরান'! তাাঁর রক্তচত কুরান সাক্ষয ক্তেমে গয, অক্তব্্াসীরা তাাঁমক 
জানমতন এক "ক্তেথযাব্ােী, উোে ও যােুগ্রস্ত" ব্যক্তি ক্তহমসমব্ (পব্গ-১৮), "অতযন্ত 
প্রশংক্তসত" ব্যক্তি ক্তহসামব্ নয়। গস গক্ষমেও তাাঁর এই োক্তব্ গ্রহণমযা য নয়! গস 
কারমণই, গব্াধ্ কক্তর, গরাোন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস ও যাজক োঘাক্ততমরর "সাক্তিগক্তফমকি 
সেৃদ্ধ" এই উপাখযানক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী-পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতমের কামি অতীব্ 
গুরুত্বপূণগ!  
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-তাব্ারীর প্রাসক্তঙ্গক েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংশক্তিও 
সংযুি করক্তি:  
 

The relevnat narratives of Al-Tabari (838-923 AD): 
 

‘----According to the bishop: When Heraclius received the letter of the 
Messenger of God via Dihyah b. Khalifah, he took it and put it between his 
thighs and flanks. Then he wrote to a man in Rome who used to read from the 
Hebrew what they used to read, mentioning the affair of the man, describing 
him, and informing him of what he had received from him. The ruler of Rome 
wrote back to him: "He is indeed the prophet we have been awaiting. There is 
no doubt about it. Follow him, and believe him." Heraclius then gave orders to 
gather the commanders of the Romans for him in a palatial building, and he 
ordered its doors to be closed on them. He looked down on them from an upper 



  

93 
Bw÷kb BeyK 

chamber of his - he was mortally afraid of them - and said: "People of the 
Romans, I have assembled you for something good. I have received this man's 
letter calling me to his religion. By God, he is indeed the prophet whom we 
have been awaiting and whom we find in our books. Come, let us follow him 
and believe him, that our life in this world and the next may be 
secure." Without exception they snorted angrily and hastened to the doors of 
the building to leave it, but they found that they had been locked. Heraclius 
said, "Bring them back to me" - he was mortally afraid of them - and he said: 
"People of the Romans, I spoke to you the speech I spoke to see how steadfast 
you are in your religion because of this affair that has occurred. Now I have 
seen what gladdens me on your part." They fell down in obeisance to him; he 
ordered the doors of the building to be opened, and they departed.  
 

According to Ibn Humayd-Salamah-Muhammad b. Ishaq - a learned person: 
Heraclius said to Dihyah b. Khalifah when the latter brought him the letter of 
the Messenger of God: "Alas, by God, I know that your master is a prophet who 
has been sent and that he is the one whom we have been awaiting and whom 
we find in our book, but I am mortally afraid of the Romans; but for that, I 
would follow him. Go to Daghatir the bishop, and tell him of the affair of your 
master, for he, by God, is greater among the Romans than I, and his word has 
more authority with them. See what he says to you.” So Dihyah went to Daghatir 
and told him what he had brought to Heraclius from the Messenger of God and 
to what he was summoning him. Daghatir said: “Your master, by God, is a 
prophet who has been sent. We know him by his description, and we find him 
by name in our books.” Daghatir then went inside, laid off the black robes he 
was wearing, put on white ones, took his staff, and came out before the Romans 
while they were in the church. “People of the Romans,” he said, “a letter has 
come to us from Ahmad, summoning us to God. I bear witness that there is no 
god but God and that Ahmad is his servant and messenger.” As one man they 
leaped up, attacked him, and beat him to death. When Dihyah returned to 
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Heraclius and told him the news, Heraclius said to him, “I told you that we are 
in mortal fear of them – and Daghatir, by God, was greater in their estimation, 
and his word more authoritative than mine!”’  
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[47] আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬ 
[48] অনুরূপ ব্ণগনা - ইব্মন ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৫-৬৫৬ 
[49] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৪৩: 
“'আসক্তলে তাসক্তলে'- আরক্তব্ এই শমব্দর সাধ্ারণ অথগ হমলা, 'েুসলোন হও [অথগাৎ, ইসলাে গ্রহণ 
কমরা] তাহমল তুক্তে হমব্ ক্তনরাপে।”  
[50] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৪৪: 
চাষীমের পাপ - ‘আরক্তব্ েূল  মন্থ এই অংমশ গয 'পােিীকা' উমেখ আমি তা হমলা: "অথগাৎ, এই 
আচরমণর জনয (the bearing of it)।" A. Guillaume েমত (ibid ইব্মন ইশাক - পােিীকা, পৃষ্ঠা 
৬৫৫), 'চাষীমের পাপ অমথগ এখামন সম্ভব্ত: ব্াইমব্মলর Matthew 21:33-41 অংমশর েুনগীক্ততপরায়ণ 
চাষীমের েৃষ্টামন্তর ইক্তঙ্গত গেয়া হময়মি।--- 
[51] সক্তহ বু্খারী: ভলুে ৪, ব্ই নম্বর ৫২, হাক্তেস নম্বর ১৮৭  
‘Narated By 'Abdullah bin Abbas: Allah's Apostle wrote a letter to Caesar saying, 
"If you reject Islam, you will be responsible for the sins of the peasants (i.e. 
your people)."’ 
[52] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৫২: 
‘আহেে’ নােক্তি অব্শযই েুহাম্মে নােক্তির েতই 'ব্যক্তিনাে’ ক্তহসামব্ ধ্রা উক্তচত। বু্যৎপক্তি তভামব্ এই 
েুক্তি শব্দই হমলা আক্তে শব্দ 'হােে' এর ক্তব্মশষণ ও উভয় শমব্দরই োমন হমলা "অতযন্ত 
প্রশংক্তসত।" োঘাক্ততমরর আচরমণ প্রতীয়োন হয় গয ক্ততক্তন আশা কমরক্তিমলন গয উপক্তস্থত জনতা 
'আহেে' নােক্তি ক্তচনমত পারমব্, যা কুরামন (৬১:৬) উমেখ আমি, গযখামন উমেখ আমি গয ক্তযশু 
ইহুক্তেমের সুসংব্াে ক্তেময় ব্মলমিন, "আোর পমর এেন একজন নব্ী আসমব্, যার নাে হমব্ 
আহেে"; যার অনুব্াে গকউ এ ভামব্ও করমত পামরন, "যার নাে হমব্ আমরা প্রশংসনীয়।" 
[53] সক্তহ বু্খারী: ভলুে ১, ব্ই নম্বর ১, হাক্তেস নম্বর ৬: এই পমব্গর প্রাসক্তঙ্গক অংশ:  
‘----(After hearing that) Heraclius remarked that sovereignty of the 'Arabs had 
appeared. Heraclius then wrote a letter to his friend in Rome who was as good 
as Heraclius in knowledge. Heraclius then left for Homs. (a town in Syrian and 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+21:33-44
http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=61&ano=14&st=0
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stayed there till he received the reply of his letter from his friend who agreed 
with him in his opinion about the emergence of the Prophet and the fact that 
he was a Prophet. On that Heraclius invited all the heads of the Byzantines to 
assemble in his palace at Homs. When they assembled, he ordered that all the 
doors of his palace be closed. Then he came out and said, 'O Byzantines! If 
success is your desire and if you seek right guidance and want your empire to 
remain then give a pledge of allegiance to this Prophet (i.e. embrace Islam).' (On 
hearing the views of Heraclius) the people ran towards the gates of the palace 
like onagers but found the doors closed. Heraclius realized their hatred towards 
Islam and when he lost the hope of their embracing Islam, he ordered that they 
should be brought back in audience. (When they returned) he said, 'What 
already said was just to test the strength of your conviction and I have seen 
it.' The people prostrated before him and became pleased with him, and this was 
the end of Heraclius's story (in connection with his faith). 
[54] সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই ০১৯, হাক্তেস ৪৩৮০ 
[55] সক্তহ ক্ততরক্তেজী: চযাোর ১১, হাক্তেস নম্বর ০০৬ (০৮৭) 
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১৬৮: ক্তচক্তি-হুেক্তক-৭: ক্তহরাক্তক্লয়ামসর গশষ প্রস্তাব্! 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত ক্তব্য়াক্তেশ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) এর ক্তচক্তি-হুেক্তকক্তি পাওয়ার পর ব্াক্তণজয-
কমেগ  ক্তসক্তরয়ায় অব্স্থানকারী কুরাইশ েলপক্তত আবু্ সুক্তফয়ান ক্তব্ন হারব্ ও তাাঁর 
সঙ্গীমের রাজেরব্ামর গডমক ক্তনময় এমস অক্তত অল্প সংখযক প্রমশ্নর জব্াব্ জানার পর 
গরাোন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস েুহাম্মে সম্বমন্ধ গয "অক্তভেত" ব্যি কমরক্তিমলন, তার 
প্রক্ততব্ামে েরব্ামর উপক্তস্থত তার সকল পক্তরষেব্ গ কীরূপ প্রচণ্ড ক্তচৎকার ও 
গশারম াল শুরু কমরক্তিমলন; পরব্তগীমত যখন ক্তহরাক্তক্লয়াস তার সেস্ত উচ্চপেস্থ 
ব্যক্তিমের েরব্ামর হাক্তজর কমর তার গসই অক্তভেতক্তি আব্ারও প্রকাশ করমত 
গচময়ক্তিমলন, তখন ক্ততক্তন তামের ভময় কীরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত ক্তিমলন; যখন ক্ততক্তন তার 
গসই অক্তভেতক্তি তামের জাক্তনময়ক্তিমলন, তখন একক্তিও ব্যক্ততক্রে িািা তার সকল 
উচ্চপেস্থ ব্যক্তিব্ গ কীরূপ আচরণ কমরক্তিমলন, ক্ততক্তন তামের কীভামব্ শান্ত 
কমরক্তিমলন; ক্তহরাক্তক্লয়ামসর গচময়ও উচ্চ-েযগাোশালী োঘাক্ততর নামের এক ক্তিষ্টান 
যাজক যখন জন ণমের সমু্মমখ উপক্তস্থত হময় ক্তহরাক্তক্লয়ামসর অক্তভেমতরই হুব্হু 
অক্তভেত প্রকাশ কমরক্তিমলন, তখন োঘাক্ততমরর কী পক্তরণক্তত হময়ক্তিমলা; ইতযাক্তে 
ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্গ করা হময়মি। 
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"ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি" উপাখযামনর  ত চারক্তি পমব্গর ব্ণগনায় গয 
ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা: সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস, গরামে অব্স্থানকারী তার ব্নু্ধ, 
ক্তকংব্া যাজক োঘাক্ততর - এমের গকউই "'আহেে’ নােক্তি ও এই নামের গকামনা 
ভক্তব্ষযৎ নব্ীর আকার-আকৃক্তত-চক্তরে-ব্ংশেযগাো-অনুসারী বৃ্িান্ত (পব্গ: ১৬৬)", 
ইতযাক্তে ক্তব্ষয়গুমলা ব্াইমব্মলর গকাথায় (মকান-গোমক) উমেক্তখত আমি, তার গকামনা 
সুক্তনক্তেগষ্ট তথয-প্রোণ হাক্তজর কমরনক্তন। ক্তহরাক্তক্লয়ামসর গকামনা পক্তরষেব্ গ, উচ্চপেস্থ 
কেগচারী ক্তকংব্া জন মণর গকউই শুধু্ গয তামের এই অক্তভেমতর সামথ একেত হনক্তন, 
তাইই নয়, তারা তামের প্রচণ্ড ক্তব্মরাক্তধ্তা কমরক্তিমলন।  
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ ক্তিষ্টাব্দ) অব্যাহত ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [56] [57]  
পূব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ-১৬৭) পর: 
 

ইব্মন হুোময়ে < সালাোহ < েুহাম্মে ইব্মন ইশাক < খাক্তলে ক্তব্ন ইয়াসার < এক 
অতযন্ত প্রব্ীণ ক্তসক্তরয়া-ব্াসী হইমত ব্ক্তণগত, ক্তযক্তন ব্মলমিন: 
 

ক্তসক্তরয়া ভূখণ্ড গথমক কনিাক্তন্টমনাপল [ব্তগোন ইস্তামু্বল] অক্তভেুমখ যাওয়ার জনয যখন 
ক্তহরাক্তক্লয়াস প্রায় প্রস্তুত, আোহর নব্ী সম্পক্তকগত প্রক্ততমব্েনক্তি পাওয়ার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত 
ক্ততক্তন গরাোনমের সেমব্ত কমরন ও ব্মলন:  
 

"মহ গরাোন জন ণ, আক্তে আপনামের কামি ক্তকিু ক্তব্ষয় উপস্থাপন করমব্া। আক্তে গয 
ক্তসদ্ধান্তগুমলা ক্তনময়ক্তি, তা আপনারা ক্তব্মব্চনা করুন।" তারা ক্তজজ্ঞাসা কমর, "মসগুমলা 
কী?" 
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "ঈ্মরর কসে, আপনারা জামনন গয, এই ব্যক্তিক্তি হমলা একজন নব্ী, 
যামক গপ্ররণ করা হময়মি। তামক আেরা খুাঁমজ পাই আোমের গ্রমন্থ। আেরা তামক 
জাক্তন তার ক্তব্ব্রমণর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত, যার ক্তব্ব্রণ আোমের ব্ণগনা করা হময়মি। আসুন 
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আেরা তামক অনুসরণ কক্তর, যামত আেরা ইহকাল ও পরকামলর জীব্মন 
ক্তনরাপিা গপমত পাক্তর।"  
 

তারা ব্মল, "মযখামন আোমের আমি োনব্জাক্ততর সব্গমশ্রষ্ঠ রাজত্ব, অসংখয জাক্তত-
গ াষ্ঠী ও গশ্রষ্ঠ ভূখণ্ড, গসখামন আেরা ক্তক আরব্মের অধ্ীমন থাকমব্া?" 
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "তাহমল আপনারা আোমক এই অনুমোেন ক্তেন গয, আক্তে গযন প্রক্তত 
ব্ির তার কামি রাজস্ব ('ক্তজক্তযয়া') গপৌঁমি ক্তেই, যামত তামক গেয়া আোর এই অমথগর 
ক্তব্ক্তনেময় আক্তে তার আক্রেমণর প্রচণ্ডতা ব্যাহত কমর েুিঃক্তিন্তােুি হওয়ার পথ গপমত 
পাক্তর।"  
 

তারা ব্মল, "োনব্জাক্ততর সব্গাক্তধ্ক সংখযক জাক্ততম াষ্ঠী, সব্গমশ্রষ্ঠ রাজয ও সব্মচময় 
েুজগয় ভূখমণ্ডর অক্তধ্কারী হওয়ার পর ও আেরা ক্তক আরব্মেরমক (আোমের 
ক্তনমজমের) িযাক্স প্রোমনর োধ্যমে আেরা আোমের অপোন ও অব্োননা স্বীকার 
কমর ক্তনমত পাক্তর? ঈ্মরর কসে, আেরা তা কখমনাই করমব্া না।" 
 

ক্ততক্তন ব্মলন, "তাহমল আপনারা আোমক এই অনুমোেন ক্তেন গয, আক্তে গযন তার 
সামথ শাক্তন্তচুক্তি করমত পাক্তর এই শমতগ গয, আক্তে আোর ক্তসক্তরয়া ভূখণ্ডক্তি তামক ক্তেময় 
ক্তেই, আর গস আোমক 'আল-শাে' আোর অক্তধ্কামর গিমি গেমব্।"  
 

(প্রাচীন ক্তসক্তরয়া ভূখণ্ড-ক্তি ক্তিল পযামলিাইন, জডগান, োমেস্ক, ক্তহেস ও ক্তসক্তরয়ার আর 
গয সেস্ত ভূখণ্ড আল-োরব্ (al-Darb) পযগন্ত অব্ক্তস্থত অঞ্চলগুমলা; আর আল-
োরমব্র ওপামরর সেস্ত অঞ্চলগুমলামক আল-শাে এর অন্তভুগি ব্মল ক্তব্মব্চনা করা 
হমতা)। [58] 
 

তারা তামক ব্মল, "ক্তসক্তরয়া ভূখণ্ডক্তি আল-শামের গকিক্তব্িু জানা সমেও ক্তক আেরা 
তামক তা ক্তেময় গেমব্া? ঈ্মরর কসে, আেরা তা কখমনাই করমব্া না।"   
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তামের কাি গথমক প্রতযাখযাত হওয়ার পর ক্ততক্তন ব্মলন,  
"ঈ্মরর কসে, আপনারা গেখমত পামব্ন গয, যক্তে আপনারা তার ব্যাপামর অনীহা 
প্রকাশ কমরন, তমব্ আপনারা আপনামের ক্তনমজমের শহমরই পরাক্তজত হমব্ন।" 
 

অতিঃপর ক্ততক্তন তার এক খচ্চমরর ক্তপমি সিয়ার হন ও প্রস্থান কমরন। যখন ক্ততক্তন 
আল-োরব্ এলাকায় আমসন, ক্ততক্তন আল-শাে ভূখমণ্ডর ক্তেমক ক্তফমর তাকান ও ব্মলন, 
"মহ ক্তসক্তরয়া ভূখণ্ড, গতার ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত গহাক!" - ক্তব্োয়, অতিঃপর ক্ততক্তন 
দ্রুতমব্ম  কনিাক্তন্টমনাপল প্রতযাব্তগন কমরন।' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় গয-ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, 
েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তকক্তি পাওয়ার পর ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তিমলন অতযন্ত উৎকক্তণ্ঠত ও ভীত-
সন্ত্রস্ত! ক্ততক্তন তাাঁর ভময় এতিায় ভীত সন্ত্রস্ত ক্তিমলন গয, ক্ততক্তন গয গকামনা উপাময় 
তাাঁমক সন্তুষ্ট করমত গচময়ক্তিমলন, এেনক্তক তা যক্তে হয় প্রক্ততব্ির 'ক্তজক্তযয়া' কর 
পক্তরমশাধ্ ক্তকংব্া ক্তসক্তরয়া ভূখণ্ডক্তির সমূ্পণগই েুহাম্মমের কামি হস্তান্তর করার 
ক্তব্ক্তনেময়ও! উমেশয, তবু্ও গযন ক্ততক্তন েুহাম্মমের আক্রেমণর প্রচণ্ডতা গথমক অব্যাহক্তত 
গপমত পামরন, েুক্তিন্তােুি হমত পামরন। 
 

"সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস যক্তে েুহাম্মমের গনতৃমত্ব নব্য এই আরব্ শক্তির ব্যাপামর গকান 
পূব্গধ্ারণা না রাখমতন, তমব্ গকন ক্ততক্তন েুহাম্মমের ভময় ক্তিমলন এমতা ভীত-সন্ত্রস্ত?”  
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-তাব্ারীর প্রাসক্তঙ্গক েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংশক্তিও 
সংযুি করক্তি: 
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The narratives of Al-Tabari (838-923 AD): 
 

‘According to Ibn Humayd – Salamah - Muhammad b. Ishaq - Khalid b. 
Yasar -a very old Syrian, who said: When Heraclius was about to leave 
the land of Syria for Constantinople because of the report he had 
received about the Messenger of God, he assembled the Romans and said: 
"People of the Romans, I shall present certain matters to you. Consider 
what I have decided." "What are they?" they asked. He said: "You know, 
by God, that this man is a prophet who has been sent. We find him in 
our book. We know him by the description whereby he has been 
described to us. Let us follow him, that our life in this world and the 
next may be secure." They said, "Shall we be under the hands of the 
Arabs, when we are mankind's greatest kingdom, most numerous nation, 
and best land?" He said, "Then let me give him tribute each year, so that 
I can avert his vehemence from me and find rest from his warfare by 
means of money that I give to him." They said: "Shall we concede to the 
Arabs [our own] humiliation and abasement by a tax that they take from 
us, when we are mankind's most numerous nation, greatest kingdom, and 
most impregnable land? By God, we will never do it!" He said, "Then let 
me make peace with him on condition that I give him the land of Syria 
and that he leave me with the land of al-Sha'm." [The land of Syria was 
the land of Palestine, Jordan, Damascus, Hims, and whatever of the land 
of Syria was on this side of al-Darb, while they considered whatever was 
beyond al-Darb to be al-Sha'm.] They said to him: "Shall we give him the 
land of Syria, when you know that it is the navel of al-Sha'm? By God, 
we will never do it!" They having refused him, he said, "By God, you 
shall see that, if you hold back from him, you will be defeated in your 
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own city." Then he mounted a mule of his and departed. When he came 
in sight of al-Darb, he turned toward the land of al-Sha'm and said, 
"Peace be with you, land of Syria!" - a farewell salutation - and galloped 
back to Constantinople.’  
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[56] আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: ১০৬-১০৭ 
[57] অনুরূপ ব্ণগনা - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৬-৬৫৭ 
[58] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৪৫৫: 
‘প্রাচীন 'আল-োরব্' শহরক্তির অব্স্থান ক্তিল ক্তসক্তলক্তসয়ান গ মির অেূমর, আনামিাক্তলয়া ও 
ক্তসক্তরয়ার েধ্যব্তগী প্রধ্ান ক্ত ক্তরপথ।’ 
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১৬৯: ক্তচক্তি-হুেক্তক-৮: ক্তহরাক্তক্লয়ামসর আকুক্তত ও ব্ানু কুরাইজার আতগনাে! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত গততাক্তেশ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মমের (সািঃ) ক্তচক্তি হুেক্তকক্তি পাওয়ার পর গরাোন 
সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস েুহাম্মেমক নব্ী ক্তহসামব্ গেমন ক্তনময় তাাঁর ব্শযতা স্বীকার কমর 
গনয়ার জনয তার সকল সােক্তরক গজনামরল, উচ্চ-পেস্থ ব্যক্তিব্ গ ও জন ণমের 
গয আহ্বান জাক্তনময়ক্তিমলন, তা কীভামব্ সমূ্পণগ ব্যথগ হময়ক্তিল;  পারসয সম্রাি খসরু 
পারমভমজর সমঙ্গ সুেীঘগ ১৮ ব্ির ব্যাপী (৬১০-৬২৮ ক্তিিাব্দ) রিক্ষয়ী যুমদ্ধ ক্তব্জয় 
অজগন গশমষ ক্তসক্তরয়া ভূখণ্ড গথমক তাাঁর সাম্রামজযর রাজধ্ানী কনিাক্তন্টমনাপল অক্তভেুমখ 
রওনা হওয়ার প্রাক্কামল কী কারমণ ক্ততক্তন তার প্রজামের সেমব্ত কমরক্তিমলন; গসখামন 
ক্ততক্তন তামের গকান ক্ততনক্তি প্রস্তাব্ গপশ কমরক্তিমলন; উপক্তস্থত জনতা তার সব্গুমলা 
প্রস্তাব্ই কী কারমণ প্রতযাখযান কমরক্তিমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
আম র পমব্গ করা হময়মি।  
 

প্রশ্ন ক্তিমলা,  
"সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস যক্তে েুহাম্মমের গনতৃমত্ব নব্য এই আগ্রাসী ও নৃশংস আরব্ শক্তির 
শক্তিেিা সম্বমন্ধ গকান পূব্গধ্ারণা না রাখমতন, তমব্ গকন ক্ততক্তন েুহাম্মমের ভময় 
ক্তিমলন এমতা ভীত-সন্ত্রস্ত?"  
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এই গুরুত্বপূণগ প্রমশ্নর জব্াব্ আেরা খুাঁমজ পাই ব্ানু কুরাইজা  ণহতযার সেয় গথমক 
শুরু কমর েুহাম্মমের এইসব্ ক্তচক্তি-হুেক্তকর সেয়কাল পযগন্ত েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের সংঘক্তিত অোনুক্তষক নৃশংস আগ্রাসমনর ইক্ততবৃ্ি ও সেসােক্তয়ক পৃক্তথব্ীর 
ঐ অঞ্চমলর প্রাসক্তঙ্গক ইক্ততহামসর পুঙ্খানুপুঙ্খ পযগামলাচনায়। The Devil is in the 
Detail! 
 

>> আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় যা আেরা ক্তনক্তিতরূমপ 
জাক্তন, তা হমলা, েুহাম্মমের নৃশংসতা ও আগ্রাসমনর প্রথে চরে ব্ক্তহিঃপ্রকাশ 
ঘমিক্তিল ব্ের যুমদ্ধর সেয়ক্তিমত (পব্গ-৩০-৪৩)! এই যুমদ্ধ েুহাম্মমের গনতৃমত্ব তাাঁর 
অনুসারীরা ৭০জন কুরাইশমক নৃশংসভামব্ কমর খুন (পব্গ-৩২), অতিঃপর গসই 
লাশগুমলামক চরে অব্োননায় তারা ব্েমরর এক গনাংরা  মতগ এমক এমক কমর 
ক্তনমক্ষপ (পব্গ-৩৩); ৭০ জন কুরাইশমক কমর ব্িী, যামের েু'জনমক েুহাম্মমের 
আমেমশ ব্িী অব্স্থামতই পক্তথেমধ্যই কমর খুন (পব্গ-৩৫); ৬৮ জনমক ধ্মর ক্তনময় 
যাওয়া হয় েক্তেনায়, অতিঃপর তাাঁমের আত্মীয়-স্বজনমের কাি গথমক েুক্তিপমণর 
ক্তব্ক্তনেময় তাাঁমের গেয়া হয় েুক্তি (পব্গ-৩৭)। 
 

যামেরমক খুন ও ব্িী করা হময়ক্তিল, তাাঁমের প্রমতযমকই ক্তিমলন েুহাম্মে ও তাাঁর 
গকামনা না গকামনা অনুসারীর একান্ত ক্তনকি-আত্মীয়, পক্তরব্ার-পক্তরজন, পািা-প্রক্ততমব্শী 
ব্া ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্! 
 

খিক যুমদ্ধর পর েুহাম্মমের নৃশংসতা ও আগ্রাসন চূিান্ত রূপ ধ্ারণ কমর: 
>> খিক যুমদ্ধর পর, ব্ানু কুরাইজা  ণহতযার (পব্গ: ৮৭-৯৫) সেয় গথমক খায়ব্ামরর 
জন মণর ওপর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অোনুক্তষক নৃশংসতা (পব্গ: ১৩০-১৫২) 
ও ফাোক আগ্রাসন (পব্গ ১৫৩-১৫৮) গশমষ েক্তেনায় ক্তফমর আসা পযগন্ত (োচগ, ৬২৭ - 
জুলাই, ৬২৮ ক্তিষ্টাব্দ) সেময়র ঘিনা ও সেসােক্তয়ক পৃক্তথব্ীর ঐ অঞ্চমলর েুই 
পরাক্রেশালী সম্রাি খসরু পারমভজ ও ক্তহরাক্তক্লয়ামসর আিার ব্ির ব্যাপী রিক্ষয়ী 
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হানাহাক্তনর ৬২৭ ক্তিষ্টাব্দ - ৬২৮ ক্তিষ্টামব্দর গশষ েৃশযপমির কালানুক্রক্তেক পযগামলাচনায় 
(পব্গ-১৬৪) আেরা ক্তনম্নব্ক্তণগত তথযগুমলা খুাঁমজ পাই: 
 

োচগ-এক্তপ্রল, ৬২৭ সাল (ক্তজলকে, ক্তহজক্তর ৫ সাল): 
ব্ক্তন কুরাইজা  ণহতযা (পব্গ: ৮৭-৯৫)! ‘েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহর প্রতযক্ষ গনতৃমত্ব 
৬২৭ সামলর োচগ-এক্তপ্রল োমস ব্ক্তন কুরাইজা গ ামের সেস্ত প্রাপ্তব্য়স্ক 
পুরুষমের এক এক কমর  লা গকমি করা হয় খুন। তাাঁমের ো-গব্ান-স্ত্রী-কনযামের 
ভা াভাক্ত  কমর করা হয় গযৌনোসীমত রূপান্তর ও ধ্ষগণ। তাাঁমের অপ্রাপ্তব্য়স্ক ক্তশশুমের 
করা হয় োমস পক্তরব্তগন ও ভা াভাক্ত । তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি করা হয় লুণ্ঠন এব্ং 
পরব্তগীমত এই োসীমের অমনকমক নাজাে অঞ্চমল ক্তনময় ক্ত ময় করা হয় ক্তব্ক্তক্র ও 
গসই উপাক্তজগত অমথগ ক্রয় করা হয় যুমদ্ধর জনয অস্ত্র-শস্ত্র ও গঘািা (পব্গ: ৯৩)’। 
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় গয তথযক্তি আেরা ইক্ততেমধ্যই 
গজমনক্তি, তা হমলা, ব্ানু কুরাইজা  ণহতযার সেয়ক্তিমত তাাঁমের গ াে-গনতা কাব্ ক্তব্ন 
আসাে অব্রুদ্ধ অব্স্থায় যখন ক্তনক্তিতরূমপ অনুধ্াব্ন কমরক্তিমলন গয, েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা তাাঁমেরমক গশষ না কমর ক্তফমর যামব্ন না, তখন ক্ততক্তন তামের হাত গথমক 
পক্তরোমণর প্রমচষ্টায় তাাঁর গলাকমের গয ক্ততনক্তি ক্তব্কল্প প্রস্তাব্ গপশ কমরক্তিমলন তা 
হমলা: (পব্গ-৮৮): 
 

"আেরা এই গলাকক্তিমক সতয নব্ী ব্মল গেমন ক্তনময় তার অনুসরণ করমব্া, কারণ 
আোহর ইোয় গতাোমের কামি এিা স্পষ্ট হময়মি গয, ক্ততক্তনই হমলন গসই নব্ী, ক্তযক্তন 
গপ্রক্তরত হময়মিন, ও ক্ততক্তনই হমলন গসই ব্যক্তি, যার ক্তব্ষয় গতাোমের শামস্ত্র উমেখ 
আমি; তাহমলই গতাোমের জীব্ন, গতাোমের সম্পে, গতাোমের স্ত্রী ও সন্তানরা রক্ষা 
পামব্; অথব্া এমসা, আেরা আোমের স্ত্রী ও সন্তানমের হতযা কক্তর, যামত আোমের 
গকামনা ক্তপিুিান না থামক, তারপর আেরা পুরুষরা উেুি তরব্াক্তর হামত েুহাম্মে ও 
তার অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ লিাই কক্তর, যতক্ষমণ না আোহ আোমের ও েুহাম্মমের 
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েমধ্য ফয়সালা কমরন; অথব্া, গনমে এমসা ক্তনমচ, সম্ভব্ত, আেরা েুহাম্মে ও তার 
অনুসারীমের অতক্তকগত আক্রেমণর োধ্যমে পরাস্ত করমত পারমব্া।" 
 

অতিঃপর, এই  ণহতযার চার োস পর গথমক হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ পূব্গব্তগী সাত োস 
সেময় (জুলাই, ৬২৭ সাল – োচগ, ৬২৮ সাল [রক্তব্উল আওয়াল – শাওয়াল, ক্তহজক্তর ৬ 
সাল]) েুহাম্মমের ক্তনমেগমশ তাাঁর অনুসারীরা অক্তব্্াসী জনপমের ওপর কেপমক্ষ 
গচােক্তি আগ্রাসী হােলা চালান (পব্গ-১০৯)! 
 

েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তকক্তি পাওয়ার পর আবু্ সুক্তফয়ামনর সামথ কথাব্াতগা সম্পন্ন করার 
পর ক্তহরাক্তক্লয়ামসর আকুক্তত ও প্রস্তাব্ ক্তিমলা:  
 

"এই ব্যক্তিক্তি হমলা একজন নব্ী, তামক আেরা খুাঁমজ পাই আোমের গ্রমন্থ; --আসুন 
আেরা েুহাম্মে-গক অনুসরণ কক্তর, যামত আেরা ক্তনরাপিা গপমত পাক্তর; অথব্া প্রক্তত 
ব্ির তার কামি 'ক্তজক্তযয়া' কর গপৌঁমি ক্তেময়, অথব্া সমূ্পণগ ক্তসক্তরয়া ভূখণ্ড তার কামি 
হস্তান্তর কমর শাক্তন্ত-চুক্তি স্থাপন কক্তর (পব্গ-১৬৮)!" 
 

অথগাৎ,  
ব্ানু কুরাইজা গ াে-গনতা কাব্ ক্তব্ন আসাে তাাঁমের গসই ক্তব্ভীক্তষকােয় পক্তরক্তস্থক্তত গথমক 
পক্তরোমণর প্রমচষ্টায় তাাঁর জন ণমের উমেমশয গয আহ্বান ও প্রস্তাব্ গপশ কমরক্তিমলন, 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর এই আহ্বান ও প্রস্তাব্ ক্তিল তারই অনুরূপ।  
 

আক্তে উৎমসর এই েু'ক্তি ব্ণগনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট, তা হমলা, েুহাম্মমের করাল 
গ্রামস আক্রান্ত হওয়ার পর ব্ক্তন কুরাইজা গ াে গনতা েুহাম্মে সম্বমন্ধ গয অক্তভেত, 
আহ্বান ও প্রস্তাব্ গপশ কমরক্তিমলন, েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তক পাওয়ার পর েুহাম্মে 
সম্বমন্ধ ক্তহরাক্তক্লয়ামসর অক্তভেত, আহ্বান ও প্রস্তাব্ ক্তিল ক্তিক গতেনই।  
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তাাঁমের এই প্রক্ততক্তক্রয়া গয েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের অনা ত আগ্রাসী নৃশংস 
আক্রেমণর ক্তব্ভীক্তষকা গথমক তাাঁমের জন ণমের ব্াাঁচামনার প্রমচষ্টা িািা আর ক্তকিুই 
নয়, তা আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় অতযন্ত স্পষ্ট! 
 

ক্তডমসম্বর, ৬২৭ – জানুয়াক্তর ৬২৮ সাল (শাব্ান, ক্তহজক্তর ৬ সাল): 
 

ব্ানু কুরাইজার  ণহতযার পর গকামনারূপ প্রতযক্ষ হােলা-আক্রেমণ অংশগ্রহণ না কমর 
েুহাম্মে িয় োস কাল েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। অতিঃপর ক্ততক্তন অক্তব্্াসী জনপমের 
ওপর আব্ারও হােলা শুরু কমরন, ব্ানু ক্তলহাময়ন গ ামের ওপর হােলার পর ব্ানু 
আল-েুসতাক্তলক হােলা (পব্গ: ৯৭-১০১)! 
 

“অতিঃপর েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের আক্রেণ করার হুকুে জাক্তর কমরন। তারা 
একমযাম  আক্রেণ কমর ও তামের একজন গলাকও পাক্তলময় গযমত পামর না। তামের 
েশ জন গলাকমক হতযা করা হয় ও অব্ক্তশষ্টমের করা হয় ব্িী। আোহর নব্ী তামের 
পুরুষ, েক্তহলা ও ক্তশশুমের ধ্মর গফমলন।  ব্াক্তে পশু এব্ং গভিাগুমলা করা হয় লুি। 
েুসলোনমের েমধ্য োে একজন োরা যায়। তামের ক্তসংহনাে (war cry) ক্তিল, "ইয়া 
োনসুর, হতযা কর, হতযা কমরা!" [59]  
 

'আোহ আোহর নব্ীমক লুণ্ঠন সােগ্রী রূমপ তামের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পমের অক্তধ্কারী 
কমর পব্গ-৯৭।' েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা তাাঁমেরমক ক্তনমজমের েমধ্য ভা াভাক্ত  
কমর গনন, এক-পঞ্চোংশ েুহাম্মমের ও ব্াক্তকিুকু হােলায় অংশগ্রহণকারী 
অনুসারীমের (পব্গ-১৩৫)! 
 

জানুয়াক্তর-গফব্রুয়াক্তর, ৬২৮ সাল (রেজান, ক্তহজক্তর ৬ সাল): 
আময়শার প্রক্তত অপব্াে (পব্গ: ১০২-১০৭) 
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ব্ানু আল-েুসতাক্তলক গ ামের ওপর এই আগ্রাসী নৃশংস হােলাক্তি (ক্তডমসম্বর, ৬২৭ – 
জানুয়াক্তর ৬২৮ সাল) সম্পন্ন করার পর েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা েক্তেনায় 
প্রতযাব্তগমনর উমেমশয রওনা হন। ক্তকন্তু েক্তেনায় গপৌঁিার পূমব্গই পক্তথেমধ্য েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের অজ্ঞামতই নব্ী-পত্নী আময়শা ক্তব্নমত আবু্ ব্কর েূল গসনাব্াক্তহনী 
গথমক একক্তি রামতর ক্তকয়েংশ গথমক পর ক্তেন েুপুর না াে পযগন্ত ক্তব্ক্তেন্ন হময় পমিন। 
শুরু হয় তাাঁর ক্তব্রুমদ্ধ অপব্াে, যামের গহাতা ক্তিমলন ক্তেসতাহ ক্তব্ন উথাথা, হাসান ক্তব্ন 
থাক্তব্ত ও হােনা ক্তব্নমত জাহাশ। প্রায় এক োস যাব্ত এই ক্তব্ষময় ক্তচন্তা-ভাব্নার পর 
েুহাম্মে তাাঁর আোহর নামে ওহী নাক্তযল কমর (সূরা নূর, চযাোর ২৪) আময়শামক 
ক্তনমেগাষ গঘাষণা কমরন (জানুয়াক্তর-গফব্রুয়াক্তর, ৬২৮ সাল)! আর, েুখয অপব্ােকারী 
হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত- গক োন কমরন ব্ারাহ নােক স্থামন গব্ইরাহ নামের এক ফাাঁকা 
জক্তে ও ক্তশক্তরন নামের এক ক্তেশরীয় ক্তিষ্টান োসী (পব্গ- ১০৭)! 
 

এই গসই ক্তশক্তরন, েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তকক্তি পাওয়ার পর যামক আমলকজাক্তিয়ার 
শাসনকতগা আল-েুকাওক্তকস েুহাম্মমের কামি উপম ৌকন ক্তহসামব্ গপ্ররণ কমরক্তিমলন!  
 

আল-তাব্ারীর ব্ণগনােমত েুহাম্মে আমলকজাক্তিয়ার শাসনকতগা আল-েুকাওক্তকস, 
ব্সরার শাসনকতগা আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আক্তব্ ক্তশের আল-ঘাসাক্তন, ব্াইজানিাইন সম্রাি 
(ক্তসজার) ক্তহরাক্তক্লয়াস, সাসাক্তনে (পারসয) সম্রাি খসরু পারমভজ ও ইক্তথওক্তপয়ার 
শাসনকতগা, আল-নােজাক্তসর কামি ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সামল (ক্তহজক্তর 
৬ সামলর ক্তজলহজ োস), যা গপ্ররণ করা হময়ক্তিল "িয়জন পেব্াহমকর োধ্যমে, 
যামের ক্ততনজন একসমঙ্গ যাো শুরু কমর (পব্গ-১৬১)।" 
 

আল-তাব্ারীর এই ব্ণগনা যক্তে সতয হয় তমব্ েুহাম্মে কীভামব্ আল-েুকাওক্তকমসর 
কামি তাাঁর ক্তচক্তি পািামনার ক্ততন োস আম , ৬২৮ সামলর জানুয়াক্তর-গফব্রুয়াক্তর 
োমস (রেজান, ক্তহজক্তর ৬ সাল) আময়শার প্রক্তত অপব্ােকারীমক ক্তশক্তরন নামের এই 
গযৌনোসী প্রোন করমব্ন?  

http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=24&ano=64&st=0
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তমব্ ক্তক েুহাম্মে তাাঁর ক্তপ্রয় পত্নীর ক্তব্রুমদ্ধ েুখয ক্তেথযা অপব্াে আমরাপকারী হাসান 
ক্তব্ন থাক্তব্ত-গক জক্তে ও গযৌনোসী প্রোমন পুরসৃ্কত কমরক্তিমলন আময়শার ঘিনাক্তি 
ক্তনষ্পক্তি হওয়ার অমনক পমর? কখন? গকাথায়? 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[59] আল-ওয়াক্তকক্তে: পৃষ্ঠা ৪০৭; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১৯৯ 
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১৭০: ক্তচক্তি হুেক্তক-৯: হুোইক্তব্য়ার আম  ব্নাে পমর - সেয় অসঙ্গক্তত! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত চুয়াক্তেশ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) এর ক্তচক্তি হুেক্তক-ক্তি পাওয়ার পর গরাোন 
সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস গয প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি কমরক্তিমলন তা কী কারমণ েুহাম্মমের আগ্রাসমন 
আক্রান্ত ব্ানু কুরাইজা গ ামের গ াে গনতা কাব্ ক্তব্ন আসামের প্রক্ততক্তক্রয়ারই অনুরূপ 
তার আংক্তশক আমলাচনা আম র পমব্গ করা হময়মি। এই পমব্গর আমলাচনা আম র 
পমব্গরই ধ্ারাব্াক্তহকতা।  
 

(খেক েুসের পর, বানু কুরাইজা েণহতযার েময় যেসক খায়বাসরর নৃশাংেতা ও 
োোক আগ্রােন যশসষ মডেনায় ডেসর আো পেঘন্ত [োচগ, ৬২৭-জুলাই, ৬২৮ ক্তিিাব্দ] 
েমসয়র র্িনা ও েমোমডয়ক পৃডেবীর ঐ অঞ্চসল্র েুই পরাক্রমশাল্ী েম্রাি খেরু 
পারসভজ ও ডহরাডক্লয়াসের আঠার বির বযাপী রক্তক্ষয়ী হানাহাডনর ৬২৭ সাল - ৬২৮ 
সামলর গশষ েৃশযপমির কালানুক্রক্তেক পযগামলাচনায় আমরা ডনম্নবডণঘত তেযগুসল্া খুাঁসজ 
পাই:)  
 

পূব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ-১৬৯) পর: 
 

৬২৮ সামলর জানুয়াক্তর োস (রেজান, ক্তহজক্তর ৬ সাল):  
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ব্ানু আল-েুসতাক্তলক হােলার প্রায় এক োস পর েুহাম্মে তাাঁর আোহর নামে ওহী 
নাক্তজমলর োধ্যমে ক্তপ্রয় পত্নী 'আময়শার ওপর অপব্াে আমরাপ' ক্তব্ষয়ক তাাঁর একান্ত 
ব্যক্তি ত ও পাক্তরব্াক্তরক সেসযা সোধ্ান কমরন (পব্গ-১০৪)! 
 

৬২৮ সামলর এক্তপ্রল-গে োস (ক্তজলকে-ক্তযলহজ, ক্তহজক্তর ৬ সাল): 
৬২৮ সামলর োচগ-এক্তপ্রল োমস (ক্তজলকে, ক্তহজক্তর ৬ সাল) েুহাম্মে তাাঁর েলব্ল ক্তনময় 
যাো কমরন হুোইক্তব্য়া (পব্গ: ১১১-১২৯)। কুরাইশমের সমঙ্গ হুোইাক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি 
গশমষ ক্ততক্তন েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কমরন ৬২৮ সামলর এক্তপ্রল-গে োমস (ক্তজলহজ, 
ক্তহজক্তর ৬ সাল)।  
 

৬২৮ সামলর জুন োস (েহরমের গশষাধ্গ, ক্তহজক্তর ৭ সাল): 
েুহাম্মমের "সুস্পষ্ট ক্তব্জয় (পব্গ-১২৩)" প্রক্ততজ্ঞা পালমনর ক্তেশন, শুধু্ তাাঁর সমঙ্গ 
হুোইক্তব্য়া যাোয় অংশগ্রহণকারী অনুসারীমের পুরসৃ্কত করমত নৃশংস আগ্রাসী খায়ব্ার 
আক্রেণ, লুমির োল ও গযৌন-োসী ভা াভাক্ত  (পব্গ: ১৩০-১৫২) ও ফাোক আগ্রাসন 
(পব্গ: ১৫৩-১৫৮)! 
 

৬২৮ সামলর জুলাই োস (সফর, ক্তহজক্তর ৭ সাল): 
েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ার, ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরা আগ্রাসন (পব্গ-
১৫৯) গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কমরন ।   
 

>>> আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা আল-েুকাওক্তকমসর কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি 
পািামনার গয তাক্তরখক্তি ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল) তা কী কারমণ 
আময়শার প্রক্তত েুখয অপব্ােকারী হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত-গক েুহাম্মে প্রেি 'ক্তশক্তরন’ 
নামের গযৌন-োসী প্রোমনর তাক্তরখ-ক্তির সমঙ্গ এমকব্ামরই সঙ্গক্ততপূণগ নয়, তার 
আংক্তশক আমলাচনা আম র পমব্গ করা হময়মি। একইভামব্ পারমসযর সম্রাি খসরু 
পারমভজ ও আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসক আল-নােজাক্তসর কমি েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তকর 
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ব্ক্তণগত সেয়কাল, তাাঁমেরই ব্ক্তণগত ঘিনা প্রব্ামহর পুঙ্খানুপুঙ্খ পযগামলাচনা ও 
সেসােক্তয়ক ইক্ততহামসর সমঙ্গ সঙ্গক্ততপূণগ নয়।   
 

"মকন তা অসঙ্গক্ততপূণগ? এেন কী গকান পন্থা আমি যার োধ্যমে েুহাম্মমের এই ক্তচক্তি-
হুেক্তকর সম্ভাব্য সক্তিক সেয়কাল ক্তনধ্গারণ করা যায়?" 
 

আমলকজাক্তিয়ার শাসনকতগা আল-েুকাওক্তকমসর কামি ক্তচক্তি-হুেক্তক: 
 

আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় যা ব্ক্তণগত হময়মি তা হমলা, সাফওয়ান 
ক্তব্ন আল-েুয়ািামলর সমঙ্গ আময়শার ব্যক্তভচামরর অপব্াে আমরাপ ঘিনায় েুহাম্মে 
তাাঁর আোহর নামে ওহী নাক্তজল কমর আময়শামক ক্তনমেগাষ গঘাষণা কমরন; অতিঃপর 
ক্ততক্তন েুখয অপব্াে রিনাকারী ক্তেসতাহ ক্তব্ন উথাথা (আবু্-ব্কমরর খালামতা ভাই, 
আময়শার চাচা), হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত (েুহাম্মমের সব্মচময় ক্তপ্রয় অনুসারীমের একজন) 
ও হােনা ক্তব্নমত জাহাশ (েুহাম্মমের ফুফামতা গব্ান)-গক ৮০ক্তি কমর গব্োঘাত করার 
আমেশ জারী কমরন। সাফওয়ান যখন জানমত পামরন গয হাসান ক্তব্ন থাক্তব্ত তাাঁমক 
ও আময়শা-গক ক্তনময় অপব্াে রিনা কমরক্তিমলন, তখন ক্ততক্তন তরব্াক্তর হামত একো 
হাসামনর সমু্মখীন গহান ও তার গসই তরব্াক্তর ক্তেময় তামক আঘাত কমরন। এই 
ঘিনাক্তি যখন েুহাম্মে-গক অব্ক্তহত করামনা হয়, তখন েুহাম্মে হাসান ও সাফওয়ান-
গক তাাঁর কামি গডমক পািান; অতিঃপর ক্ততক্তন ক্ষক্ততপূরণ ব্াব্ে হাসান-গক এক খণ্ড 
জক্তে ও ক্তেশমরর শাসনকতগা আল-েুকাওক্তকমসর কাি গথমক উপম ৌকন প্রাপ্ত 'ক্তশক্তরন' 
নামের এক গযৌন-োসী প্রোন কমরন। হাসামনর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঘিনায় হাসান-
গক খুশী করার ক্তনক্তেমিই 'আময়শা-সাফওয়ান' অপব্াে রিনার সেয়ক্তিমতই’ েুহাম্মে 
হাসান-গক গয এই জক্তে ও গযৌন-োসী প্রোন কমরক্তিমলন, তা আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় 
অতযন্ত স্পষ্ট (পব্গ-১০৭)। এই ঘিনার ক্ততন োস পর েুহাম্মমের হুোইক্তব্য়া-চুক্তি, 
অতিঃপর খায়ব্ার, ফাোক ও ওয়াক্তে আল-কুরা আগ্রাসন গশমষ তাাঁর  েক্তেনা 
প্রতযাব্তগন ক্তিল এই ঘিনার িয় োস পমর। ঘিনার িয় োস পর েুহাম্মে হাসান-গক 
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জক্তে ও গযৌন-োসী প্রোমন পুরসৃ্কত কমরক্তিমলন, এেন ইক্ততহাস আক্তে উৎমসর 
গকাথাও ব্ক্তণগত হয় নাই। 
 

গযমহতু আময়শার প্রক্তত অপব্াে আমরাপ ঘিনা-ক্তি ক্তনষ্পক্তির সেয় (জানুয়াক্তর, ৬২৮ 
সাল) আল-েুকাওক্তকমসর পািামনা উপম ৌকন-ক্তি েুহাম্মমের কামি েজুে ক্তিল, তার 
কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি গলখার সেয়কাল ক্তিমলা এই ঘিনার গব্শ ক্তকিু সেয় পূমব্গ। 
 

কত সেয় পূমব্গ?  
আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় যা আেরা ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন তা হমলা, েুহাম্মে তাাঁর েক্তেনায় 
অব্স্থানকালীন সেময় আল-েুকাওক্তকমসর কামি ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন। অতিঃপর গসই 
ক্তচক্তি-ক্তি ক্ততক্তন পেব্াহক োরফত েক্তেনা গথমক ক্তেশমর আল-েুকাওক্তকমসর কামি 
পাক্তিময়ক্তিমলন। গস আেমল না ক্তিমলা উমিাজাহাজ, না ক্তিমলা গেন, ব্াস, ক্তিোর 
ক্তকংব্া লঞ্চ। গস কামলর সিক ব্যব্স্থা আজমকর তুলনায় ক্তনক্তিতরূমপই ভাল ক্তিমলা 
না। আধু্ক্তনক যুম র GPS  ও Google map এর োধ্যমে আজ আেরা ক্তনক্তিতরূমপ 
জাক্তন, স্থলপমথ েক্তেনা গথমক ক্তেশমরর েূরত্ব হমলা প্রায় ১০২৫ োইল। আধু্ক্তনক 
গযা ামযাম র সুক্তব্ধ্া ব্ক্তঞ্চত অব্স্থায় গসই আেমল েীঘগপথ পাক্তি গেওয়ার প্রধ্ান 
োধ্যে ক্তিল পেব্রমজ (পাময় গহাঁমি) অথব্া উমির ক্তপমি যাো। ধ্মর গনয়া যাক, 
পেব্াহক তার গযা ামযাম র োধ্যে ক্তহসামব্ সব্গক্ষণই এই েু'ক্তি োধ্যে ব্যব্হার 
কমরক্তিমলন।  
 

ক্তপমি গকান ভারী গব্াো না ক্তনময় একিা উি খােয-পানীয় ও ক্তব্শ্রাে গশমষ প্রক্তত ক্তেমন 
সমব্গাচ্চ ৩০োইল পথ (প্রক্তত ঘণ্টায়  মি ৩ োইল গব্ম  প্রক্ততক্তেন ১০ ঘণ্টা যাো) 
পাক্তি ক্তেমত পামর ব্মল জানা যায়, যা একজন োনুমষর পেব্রমজ যাোকামলর 
সেপক্তরোণ। ক্তপমি ভারী গব্াো ব্হনকারী কামফলা (Caravan) উমির  ক্তত প্রক্ততক্তেমন 
১৮-২৫োইমলর গব্শী নয়। যাো পমথ গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ না কমর, 
প্রক্তত ক্তেন ৩০ োইল গব্ম  েক্তেনা গথমক ক্তেশমরর এই েূরত্ব পাক্তি ক্তেমত পেব্াহমকর 
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সেয় লা মব্ কেপমক্ষ ৩৫ক্তেন ও গসখান গথমক েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর জনয আরও 
৩৫ ক্তেন = গোি ৭০ ক্তেন (প্রায় আিাই োস)! পেব্াহক েক্তেনা গথমক ক্তেশর যাো ও 
প্রতযাব্তগন পমথর এই ৭০ ক্তেন সেময় গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ কমরন নাই, 
এব্ং/অথব্া আল-েুকাওক্তকস েুহাম্মমের ক্তচক্তি পাওয়ার সেয় গথমক পেব্াহক-গক 
উপম ৌকন সহ েক্তেনা রওনা করামনার পূব্গ পযগন্ত গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ 
কমরন নাই, এেন প্রস্তাব্ অব্াস্তব্। তারা গয সম্ভাব্য অক্ততক্তরি সেয়িুকু গক্ষপণ 
কমরক্তিমলন, গসই সেয়িুকু এই ৭০ ক্তেন সেময়র সামথ যুি কমর আেরা েুহাম্মমের 
এই ক্তচক্তি প্রক্তক্রয়ার ‘গোি সেয়' ক্তনধ্গারণ করমত পাক্তর। ধ্ারণা করা কক্তিন নয়, তা 
হমত পামর কেপমক্ষ ক্ততন োস।   
 

অথগাৎ, েুহাম্মে আল-েুকাওক্তকমসর কামি গয ক্তচক্তিক্তি ক্তলমখক্তিমলন তা ক্তিমলা আময়শার 
প্রক্তত অপব্াে আমরাপ ক্তনষ্পক্তি ঘিনার (জানুয়াক্তর, ৬২৮ সাল) কেপমক্ষ ক্ততন োস ও 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি সেময়র (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল) কেপমক্ষ িয় োস পূমব্গ!  
 

পারসয সম্রাি খসরু পারমভমজর কামি ক্তচক্তি-হুেক্তক: 
 

আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা পারসয সম্রাি খসরুর কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি 
পািামনার গয সেয়কাল ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল), তা েম্রাি খেরু 
পারসভজ ও ডহরাডক্লয়াসের ব্হু বির বযাপী রক্তক্ষয়ী হানাহাডনর ৬২৭ ক্তিিাব্দ - ৬২৮ 
ক্তিিামব্দর গশষ েৃশযপমির সমঙ্গ সঙ্গক্ততপূণগ নয়! কারণ, “সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস কতৃগক 
োস্তা াডগ েখল হওয়ার পর, ৬২৮ সামলর ২৫ গশ গফব্রুয়াক্তর ক্তিতীয় খসরু পুে 
ক্তিতীয় কাব্াে তার ক্তপতামক ব্ক্তি কমরন ও ক্তনমজমক সাসাক্তনে সাম্রামজযর পরব্তগী 
শাসক ক্তহসামব্ গঘাষণা গেন। এই ঘিনার ক্ততন ক্তেন পর কাব্াে তার ক্তপতামক হতযা 
কমর (১৬৪)।" 
 

https://www.blogger.com/null
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গযমহতু হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি সেময়র (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল) েুই-ক্ততন োস আম ই 
(মফব্রুয়াক্তর, ৬২৮ সাল) খসরু পারমভজ খুন হময়ক্তিমলন, গসমহতু হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-
চুক্তির পর েৃত খসরু পারমভজ-গক েুহাম্মমের ক্তচক্তি পািামনার গকান প্রশ্নই আমস না! 
সুতরাং, গযৌক্তিকভামব্ই গয ক্তসদ্ধামন্ত উপনীত হওয়া যায় তা হমলা: পারসয সম্রাি 
খসরু পারমভমজর কামি েুহাম্মে গয ক্তচক্তি-হুেক্তকক্তি পাক্তিময়ক্তিমলন, তা ক্তিমলা 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির গব্শ ক্তকিু সেয় পূমব্গ।  
 

কত সেয় পূমব্গ? 
ক্তিক কত সেয় পূমব্গ তা সক্তিকভামব্ জানা সম্ভব্ না হমলও আক্তে উৎমসর েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনার আমলামক (পব্গ-১৬৩) এ ক্তব্ষময়র ক্তকিুিা ধ্ারণা পাওয়া যায়। 
ব্ক্তণগত হময়মি: 
 

>> “েুহাম্মে তাাঁর েক্তেনায় অব্স্থানকালীন সেময় পারমসযর (ইরান) শাসনকতগা খসরু 
পারমভমজর কামি ক্তচক্তি গলমখন, অতিঃপর গসই ক্তচক্তিক্তি েক্তেনা গথমক ইরামন খসরু 
পারমভমজর কামি গপাাঁিামনা হয়।”  
 

েক্তেনা গথমক ইরামনর স্থলপমথ যাোর েূরত্ব হমলা প্রায় ১৩৭০ োইল। যাো পমথ 
গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ না কমর প্রক্তত ক্তেন ৩০ োইল গব্ম  েক্তেনা গথমক 
ইরামনর এই েূরত্ব পাক্তি ক্তেমত পেব্াহমকর সেয় লা মব্ কেপমক্ষ ৪৬ ক্তেন। 
 

>> “গসই ক্তচক্তিক্তি পাওয়ার পর খসরু পারমভজ তা ক্তিাঁমি গফমলন ও ইয়ামেমনর 
 ভনগর ব্াধ্ামনর কামি েুহাম্মে-গক ধ্মর ক্তনময় আসার ক্তনমেগশ ক্তেময় ক্তচক্তি গলমখন,  
ক্তচক্তিক্তি ইরান গথমক ইয়ামেমনর  ভনগর কামি গপৌঁিামনা হয়।” 
 

ইরান গথমক ইময়মেমনর স্থলপমথ েূরত্ব হমলা ১২১০ োইল। যাো পমথ গকানরূপ 
অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ না কমর প্রক্তত ক্তেন ৩০ োইল গব্ম  ইরান গথমক ইময়মেমনর 
এই েূরত্ব পাক্তি ক্তেমত পেব্াহমকর সেয় লা মব্ কেপমক্ষ আরও ৪১ ক্তেন 
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>> “অতিঃপর  ভনগর ব্াধ্ান তার গলাকমক েুহাম্মমের কামি ইয়ামেন গথমক েক্তেনায় 
েুহাম্মমের কামি পািান।”  
 

ইময়মেন গথমক েক্তেনার স্থলপমথ েূরত্ব হমলা প্রায় ৮৭০ োইল। গকানরূপ অক্ততক্তরি 
সেয় গক্ষপণ না কমর প্রক্তত ক্তেন ঐ গব্ম  ইময়মেন গথমক েক্তেনার এই পথ পাক্তি 
ক্তেমত তামের সেয় লা মব্ কেপমক্ষ আরও ২৯ ক্তেন।  
 

>> “তারা গসখামন গপৌঁিার পর েুহাম্মে তামের-গক জানান গয খসরু পারমভজ-গক 
খুন করা হময়মি, যা েুহাম্মে অমলৌক্তককভামব্ জানমত গপমরমিন!” 
 

েুহাম্মমের যাব্তীয় অমলৌক্তককমত্বর ক্তকসসা গয েুহাম্মে পরব্তগী সেময়র ক্তনমব্ক্তেতপ্রান 
অনুসারীমের অক্তত উব্গর েক্তস্তমষ্ক নর ফসল, তার উজ্জ্বল সাক্ষী হমলা েুহাম্মে ক্তনমজই 
(কুরান)। এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 'েুহাম্মমের গোমজজা তে (পব্গ: ২৩-২৫)' 
পমব্গ করা হময়মি। সুতরাং যা ব্াস্তব্ তা হমলা, গকান না গকান 'মলৌক্তকক-ভামব্ই' 
েুহাম্মে খসরু পারমভমজর খুন হওয়ার সংব্ােক্তি গজমনক্তিমলন! গসই সেময়র 
ইক্ততহামসর পযগামলাচনায় জানা যায়, খসরু পারমভজ খুন হময়ক্তিমলন ৬২৮ সামলর 
গফব্রুয়াক্তর োমসর গকান এক সেময় (সক্তিক তাক্তরখ অজ্ঞাত)। খসরু পারমভমজর খুন 
হওয়ার ঐ ক্তেমনই যক্তে েুহাম্মমের গকান গুপ্তচর ইরান গথমক েক্তেনায় এই খব্র-ক্তি 
গপৌঁমি গেয়ার জনয রওনা গহান, তমব্ েক্তেনা গথমক ইরামনর এই ১৩৭০ োইল পথ 
পাক্তি ক্তেময় খব্রক্তি েুহাম্মমের কামি গপৌঁমি ক্তেমত তার সেয় লা মব্ কেপমক্ষ আরও 
৪৬ ক্তেন।  
 

গোি সেয় = (৪৬+৪১+২৯+৪৬ ক্তেন) = কেপমক্ষ ১৬২ ক্তেন (প্রায় সামি পাাঁচ োস)! 
 

সংব্ােব্াহক েক্তেনা গথমক ইরান, ইরান গথমক ইময়মেন, ইময়মেন গথমক েক্তেনা ও 
ইরান গথমক েক্তেনা যাো পমথর এই ১৬২ ক্তেন সেময়, খসরু পারমভজ েুহাম্মমের 
ক্তচক্তি পাওয়ার পর ইয়ােমনর  ভনগর ব্াধ্ামনর কামি ক্তচক্তি পািামনার পূব্গ পযগন্ত ও 
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খসরু পারমভমজর ক্তচক্তি পাওয়ার পর ইয়ামেমনর  ভনগর তার গলাকমের েক্তেনায় 
েুহাম্মমের কামি পািামনার পূব্গ পযগন্ত সেময় গকানরূপ অক্ততক্তরি কাল গক্ষপণ কমরন 
নাই, এেন প্রস্তাব্ এমকব্ামরই অব্াস্তব্। তারা গয সম্ভাব্য অক্ততক্তরি সেয়িুকু গক্ষপণ 
কমরক্তিমলন, তা এই সেময়র সামথ যুি কমর আেরা খসরু পারমভমজর কামি 
েুহাম্মমের এই ক্তচক্তি প্রক্তক্রয়ার সম্ভাব্য ‘গোি সেয়' ক্তনধ্গারণ করমত পাক্তর। 
গযৌক্তিকভামব্ই তা তা হমত পামর কেপমক্ষ সাত োস। 
 

অথগাৎ, খসরু পারমভমজর কামি েুহাম্মে গয ক্তচক্তিক্তি ক্তলমখক্তিমলন তা ক্তিমলা খসরু 
পারমভমজর খুন হওয়ার (মফব্রুয়াক্তর, ৬২৮ সাল) কেপমক্ষ সাত োস ও হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধ-চুক্তি সেময়র (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল) কেপমক্ষ নয় -েশ োস পূমব্গ। 
 

আক্তব্ক্তসক্তনয়ার (ইক্তথওক্তপয়া) শাসনকতগা আল-নােজাক্তসর কামি ক্তচক্তি: 
 

আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তকর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত 
আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসনকতগা আল-নােজাক্তস েু'ক্তি জাহাজ গযাম  েুহাম্মমের গব্শ ক্তকিু 
অনুসারীমক েক্তেনায় গফরত পািান। এই গসই েুহাম্মে অনুসারীরা যারা েুহাম্মমের 
আমেমশ একো আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরত কমরক্তিমলন (পব্গ-৪১)। এই অনুসারীমের েমধ্য 
ক্তিমলন েুহাম্মমের চাচামতা ভাই জাফর ইব্মন আবু্-তাক্তলব্। আল-ওয়াক্তকক্তে, ইোে 
বু্খারী (৫:৫৯:৫৩৯) ও আল-তাব্ারীর ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, খায়ব্ার ক্তব্জময়র 
ঐ সেয়ক্তিমত তারা েক্তেনায় গপৌঁমিন ও জাফর খায়ব্ামর এমস েুহাম্মমের সমঙ্গ ক্তেক্তলত 
গহান। 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ ক্তিষ্টাব্দ) ব্ণগনা: [60] [61] [62] 
 

‘তারা ব্মলমিন: খায়ব্ার ক্তব্জময়র অল্প সেয় পমর আল-নােজাক্তসর কাি গথমক েু'ক্তি 
জাহাজ গযাম  গলামকরা এমস গপৌঁমি। যখন আোহর নব্ী জাফর-গক গেখমত পান, 
ক্ততক্তন ব্মলন, "যখন আক্তে জাফর-গক গেখমত পাই, আক্তে বু্েমত পাক্তর না এ েু'ক্তির 

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/-sp-608/sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-539.html
http://hadithcollection.com/sahihbukhari/-sp-608/sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-539.html
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গকানক্তি-গত আোর খুশী হওয়া উক্তচত; জাফমরর প্রতযাব্তগন, নাক্তক খায়ব্ার ক্তব্জয়।" 
অতিঃপর, আোহর নব্ী তামক আক্তলঙ্গন কমরন ও তার েুই গচামখর োেখামন চুম্বন 
কমরন।'--  
 

(‘They said: People from two ships arrived from the Negus soon after Khaybar 
was conquered. When the Prophet saw Ja‛far he said, “When I saw Ja‛far I did 
not know which of the two I should be happy about, the arrival of Ja‛far or the 
conquest of Khaybar.” Then the Messenger of God embraced him and kissed him 
between his eyes.’) 
 

আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসনকতগা আল-নােজাক্তসর কামি 
েুহাম্মমের ক্তচক্তি পািামনার গয সেয়কাল ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল), 
তা ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনার সামথ সঙ্গক্ততপূণগ নয়। কারণ, েক্তেনা গথমক আক্তব্ক্তসক্তনয়ার 
(ব্তগোন ইক্তথওক্তপয়া) স্থলপমথর েূরত্ব হমলা প্রায় ৩০০০ োইল। যাো পমথ গকানরূপ 
অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ না কমর প্রক্তত ক্তেন ৩০ োইল গব্ম  েক্তেনা গথমক 
আক্তব্ক্তসক্তনয়ার এই েূরত্ব পাক্তি ক্তেমত পেব্াহমকর সেয় লা মব্ কেপমক্ষ ১০০ ক্তেন ও 
গসখান গথমক েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর জনয আরও ১০০ ক্তেন = গোি ২০০ ক্তেন (প্রায় 
সাত োস)!  পেব্াহক এই ৬০০০ োইল পথ পক্তরক্রোয় গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় 
গক্ষপণ কমরন নাই, আল-নােজাক্তস েুহাম্মমের ক্তচক্তি পাওয়ার পর তার প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি 
করমত ও েুহাম্মে অনুসারীমের েক্তেনা প্রতযাব্তগমনর সাজ-সরোে আময়াজন সোপ্ত 
করমত গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ কমরন নাই, এেন প্রস্তাব্ অব্াস্তব্। তারা গয 
সম্ভাব্য অক্ততক্তরি সেয়িুকু গক্ষপণ কমরক্তিমলন, তা এই সেময়র সামথ যুি হমব্। 
গযৌক্তিকভামব্ই তা হমত পামর কেপমক্ষ আি োমসর অক্তধ্ক। 
 

অথগাৎ, আল-নােজাক্তসর কামি েুহাম্মে গয ক্তচক্তিক্তি ক্তলমখক্তিমলন তা ক্তিমলা েুহাম্মমের 
খায়ব্ার ক্তব্জময়র (জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল) কেপমক্ষ আি োস ও হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-
চুক্তি সেময়র (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল) কেপমক্ষ িয় োস পূমব্গ। 
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>> 'ব্শযতা স্বীকার' করার আহ্বান সম্বক্তলত গকান ক্তচক্তি হুেক্তকর পক্তরমপ্রক্তক্ষমত একজন 
ব্যক্তি কীরূপ প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি করমব্ন তা ব্হুলাংমশই ক্তনভগর কমর আহ্বানকারীর 
অতীত কেগ-কামণ্ডর ক্তব্ষময় ঐ ব্যক্তি কীরূপ ধ্ারণা গপাষণ কমরন, আহ্বানকারীর 
আহ্বামন সািা গেয়ায় ক্ততক্তন কী পক্তরোণ লাভব্ান হমব্ন, আর সািা না ক্তেমল ক্ততক্তন কী 
পক্তরোণ ক্ষক্ততগ্রস্ত হমব্ন - ইতযাক্তে গুরুত্বপূণগ ক্তব্ষময় ঐ ব্যক্তিক্তির ক্তব্্াস ও ক্তব্মব্চনার 
ওপর। গস কারমণই আহ্বানকারীর কেগকামণ্ডর অতীত ইক্ততহাস ও পযগামলাচনা অতযন্ত 
গুরুত্বপূণগ। গস কারমণই েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তক গুমলা কখন গকান শাসমকর কামি 
ক্ত ময় গপৌঁমিক্তিল, তার ইক্ততবৃ্মির ধ্ারণা অতযন্ত গুরুত্বপূণগ! এই অতযন্ত গুরুত্বপূণগ 
প্রমশ্নর সমু্মখ ধ্ারণা না থাকমল ক্তব্ক্তভন্ন শাসমকর কামি েুহাম্মমের এ সকল ক্তচক্তি-
হুেক্তকর প্রক্ততক্তক্রয়া ক্তব্মেষণ সম্ভব্ নয়।   
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত স্পষ্ট তা 
হমলা, েুহাম্মমের শক্তি বৃ্ক্তদ্ধ ও ক্রেব্ধ্গোন আগ্রাসী নৃশংসতার ভময় ভীত হময়ই 
অক্তধ্কাংশ অক্তব্্াসী তাাঁর ব্শযতা স্বীকার করমত ব্াধ্য হময়ক্তিমলন। েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের সংঘক্তিত ‘ব্ানু কুরাইজা  ণহতযা’, ব্ানু আল-েুসতাক্তলক, খায়ব্ার ও 
ফাোক আগ্রাসন সম্পন্ন করার পমর প্রাপ্ত গকান ক্তচক্তি-হুেক্তকর প্রক্ততক্তক্রয়া, এই সব্ 
আগ্রাসমনর আম  প্রাপ্ত ক্তচক্তি-হুেক্তকর প্রক্ততক্তক্রয়ার গচময় ক্তভন্নরূপ হমত ব্াধ্য। ব্াস্তমব্ 
হময়ক্তিমলা ও তাই! ব্ানু কুরাইজা  ণহতযার পূমব্গ েুহাম্মমের অনুসারীর সংখযা যা 
ক্তিমলা, এই  ণহতযার পর তা ক্রো ত বৃ্ক্তদ্ধ পায়। ক্তব্মশষ কমর, খায়ব্ামরর অোনুক্তষক 
নৃশংসতা ও ফাোক আগ্রাসমনর পর তা দ্রুত ক্ততমত বৃ্ক্তদ্ধ পায় (ক্তব্স্তাক্তরত:'আল 
ফাতহ' ব্নাে আিারক্তি হােলা [পব্গ-১২৪])! 
 

আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় যা আেরা ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন তা হমলা, সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর 
প্রক্ততক্তক্রয়া, েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তক প্রাপ্ত অনযানয শাসকমের প্রক্ততক্তক্রয়ার তুলনায় ক্তিমলা 
সমূ্পণগ ক্তভন্ন প্রকৃক্ততর, এ কারমণ গয ক্তহরাক্তক্লয়াস গয গকান উপাময় েুহাম্মমের ব্শযতা 
স্বীকার কমর গনয়ার পমক্ষ ক্তিমলন ভীষণ গসাচ্চার (পব্গ-১৬৮)! অনযক্তেমক, আল-
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েুকাওক্তকমসর প্রক্ততক্তক্রয়া ক্তিল েুহাম্মমের কামি উপম ৌকন গপ্ররণ (পব্গ-১৬১), খসরু 
পারমভমজর প্রক্ততক্তক্রয়া ক্তিল রা াক্তিত ও অস্বীকার (পব্গ-১৬২), আর আল-নােজাক্তসর 
প্রক্ততক্তক্রয়া ক্তিমলা ব্নু্ধত্বপূণগ ও সাহাযযকারী! 
 

কী কারমণ তামের প্রক্ততক্তক্রয়ার এই ক্তভন্নতা, তার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করমত 
ক্ত ময় আেরা গেখমত পাই গয আল-েুকাওক্তকস, খসরু পারমভজ ও আল-নােজাক্তসর 
কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তকর গয সেয়কাল তাাঁরা উদৃ্ধত কমরমিন, তাাঁমেরই ব্ক্তণগত 
েুহাম্মমের জীব্ন ইক্ততহামসর ('ক্তসরাত') পুঙ্খানুপুঙ্খ পযগামলাচনায় তার সতযতা 
প্রশ্নক্তব্দ্ধ! তথয-উপাি ও ঘিনার  ভীর ক্তব্মেষমণ (In depth analysis) স্পষ্ট 
প্রতীয়োন হয় গয তামের কামি গপ্রক্তরত েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তকর সেয়কাল ক্তিমলা 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির অমনক পূমব্গ। তা ক্তিমলা: “ব্ানু কুরাইজা  নহতযার পমর ও 
ব্ানু আল-েুসতাক্তলক আগ্রাসমনর পূমব্গ!”  
 

গস কারমণই,  
তামের পমক্ষ েুহাম্মমের 'ব্ক্তন-কুরাইজা  ণহতযার' পমর সংঘক্তিত ব্ানু আল-
েুসতাক্তলক, ব্ানু ফাযারাহ [পব্গ-১১০], খায়ব্ার, ফাোক - ইতযাক্তে আগ্রাসন ও 
নৃশংসতার ইক্ততবৃ্ি জানার সুমযা  ক্তিমলা না। যক্তে তারা এই ক্তচক্তিগুমলা 'ব্ক্তন-কুরাইজা 
 ণহতযার' পমরর এ সকল আগ্রাসমনর ইক্ততবৃ্ি ও েুহাম্মমের শক্তিেিার সব্গমশষ 
পক্তরচয় পাওয়ার পর প্রাপ্ত হমতন, তাহমল তামের প্রক্ততক্তক্রয়া গকেন হমতা তা জানা 
কখমনাই সম্ভব্ নয়! ক্তকন্তু গযৌক্তিকভামব্ই তা ক্তভন্নধ্েগী না হওয়ািাই হমতা 
অস্বাভাক্তব্ক। 
 

অনযক্তেমক, 
সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তক পািামনার সেয় ও তার প্রক্ততক্তক্রয়ার 
সেয়কাল ক্তিমলা অমনক পমর। অনযানয শাসকমের তুলনায় ক্তহরাক্তক্লয়ামসর প্রক্ততক্তক্রয়া 
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কী কারমণ ক্তভন্নতর, তার ব্যাখযা পাওয়া যায় এই সেয়কামলর ধ্ারণার েমধ্যই। এ 
ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আ ােী পমব্গ করা হমব্। 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[60] আল-ওয়াক্তকক্তে: ভলুে ২, পৃষ্ঠা ৬৮৩; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৩৬  
[61] অনুরূপ ব্ণগনা - সক্তহ বু্খারী: ভলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৩৯ (ব্ি হাক্তেস, এই পমব্গর 
প্রাসক্তঙ্গক অংশ):  
“Narrated By Abu Musa: ------We got on board a boat and our boat took us to 
Negus in Ethiopia. There we met Ja'far bin Abi Talib and stayed with him. Then 
we all came (to Medina) and met the Prophet at the time of the conquest of 
Khaibar.”  
[62] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮ ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১১০ 
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১৭১: ক্তচক্তি হুেক্তক-১০: ক্তহরাক্তক্লয়ামসর প্রক্ততক্তক্রয়া ক্তব্মেষণ!  

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত পাঁয়তাক্তেশ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা ক্তেশমরর সম্রাি 
আল-েুকাওক্তকস, পারসয সম্রাি খসরু পারমভজ ও আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসক আল-
নােজাক্তসর কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তির গয সেয়কাল উদৃ্ধত কমরমিন, তা কী কারমণ 
অসঙ্গক্ততপূণগ; এই ক্তচক্তিগুমলার সম্ভাব্য সেয়কাল কী ক্তিমলা; কী কারমণ েুহাম্মমের এই 
ক্তচক্তিগুমলা কখন গকান শাসমকর কামি ক্ত ময় গপৌঁমিক্তিল তার ইক্ততবৃ্মির ধ্ারণা অতযন্ত 
গুরুত্বপূণগ; কী কারমণ তামের পমক্ষ ‘ব্ক্তন-কুরাইজা  ণহতযার' পমর সংঘক্তিত 
েুহাম্মমের আগ্রাসন ও নৃশংসতার ইক্ততবৃ্ি জানার সুমযা  ক্তিমলা না - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা  ত েু'ক্তি পমব্গ করা হময়মি। আক্তে উৎমস ব্ক্তণগত তথয-উপাি ও 
ঘিনার  ভীর ক্তব্মেষমণ যা স্পষ্ট তা হমলা তামের কামি গপ্রক্তরত েুহাম্মমের ক্তচক্তি-
হুেক্তকর সেয়কাল ক্তিল ব্ানু কুরাইজা  ণহতযার পমর ও ব্ানু আল-েুসতাক্তলক 
আগ্রাসমনর পূমব্গ। অনযক্তেমক, সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তক ও 
তার প্রক্ততক্তক্রয়ার সেয়কাল ক্তিমলা অমনক পমর। 
 

পূমব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ-১৭০) পর: 
 

ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি েুহাম্মমের ক্তচক্তি-হুেক্তক ও তার প্রক্ততক্তক্রয়ার সেয়কাল:  
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সম্রাি খসরু পারমভজ ও ক্তহরাক্তক্লয়ামসর আিার ব্ির ব্যাপী রিক্ষয়ী হানাহাক্তনর ৬২৭ 
সাল - ৬২৮ সামলর গশষ েৃশযপমির কালানুক্রক্তেক পযগামলাচনায় আেরা জানমত পাক্তর:  
 

“সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস কতৃগক োস্তা াডগ েখল হওয়ার পর, ৬২৮ সামলর ২৫ গশ 
গফব্রুয়াক্তর ক্তিতীয় খসরু পুে ক্তিতীয় কাব্াে তার ক্তপতামক ব্িী কমরন ও ক্তনমজমক 
সাসাক্তনে সাম্রামজযর পরব্তগী শাসক ক্তহসামব্ গঘাষণা গেন। --অতিঃপর কাব্াে 
পারমসযর  ণযোনয ব্যক্তিমের সহায়তায় ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর সমঙ্গ 
শাক্তন্তচুক্তি সম্পন্ন কমরন, যার পক্তরমপ্রক্তক্ষমত ব্াইমজনিাইনরা পুনরুদ্ধার কমর তামের 
সকল অঞ্চল, েুি কমর তামের সকল ব্িী গসনামের, আোয় কমর যুমদ্ধর ক্ষক্ততপূরণ 
ও পুনরুদ্ধার কমর তামের ধ্েগীয় 'ক্তব্শুদ্ধ ক্রস'। ----পরাক্তজত সাসাক্তনেরা ৬২৮ 
সামলর গশষ ক্তেমক এনামিাক্তলয়া গথমক তামের তসনযব্াক্তহনী ক্তফক্তরময় গনন (পব্গ-১৬৪)।" 
 

অনযক্তেমক, আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর: 
 

“হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির পর ক্তহজক্তর ৬ সামলর ক্তজলহজ োমস (যার শুরু হময়ক্তিল ১২ই 
এক্তপ্রল, ৬২৮ সাল) আোহর নব্ী িয়জন গলাকমক পেব্াহক-রূমপ গপ্ররণ কমরন। 
ক্ততক্তন ক্তেহায়া ক্তব্ন খাক্তলফা আল-কালক্তব্ গক গপ্ররণ কমরন ক্তসজামরর কামি (পব্গ-১৬১)। 
---পারমসযর ক্তব্রুমদ্ধ এই ক্তব্জয় অজগন ও তামের কাি গথমক 'ক্তব্শুদ্ধ ক্রস' পুনরুদ্ধার 
সম্পন্ন করার পর ক্তহরাক্তক্লয়াস ঈ্রমক ধ্নযব্াে জ্ঞাপন ও তামক প্রাথগনা করার 
ক্তনক্তেমি গজরুজামলমের ('ব্ায়তুল েুকাোস') উমেমশ পেব্রমজ রওনা গহান; গসখামন 
গপৌঁিা ও তার প্রাথগনা কেগ সম্পন্ন করার পর একো প্রতূযমষ ক্ততক্তন অক্তস্থর অব্স্থায় ঘুে 
গথমক গজম  ওমি গঘাষণা গেন গয ক্ততক্তন  ত রামত এক স্বপ্ন গেমখ জানমত গপমরমিন, 
ক্তলঙ্গাগ্রচেগমিেন প্রথা পালনকারী রাজয হমব্ ক্তব্জয়ী (পব্গ-১৬৫)! প্রতুযমষ যখন ক্ততক্তন 
তার পক্তরষেব্ম গর সামথ এ ক্তব্ষময় আলাপ আমলাচনা করক্তিমলন, তখন তার কামি 
পািামনা েুহাম্মমের ক্তচক্তি-ক্তি েক্তেনা গথমক ব্সরার শাসনকতগার হাত ঘুমর গজরুজামলমে 
তার কামি এমস গপৌঁমি। অতিঃপর ক্ততক্তন আবু্-সুক্তফয়ান-গক তার েরব্ামর তলব্ কমরন 
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ও অল্প ক্তকিু প্রশ্ন-উিমরর োধ্যমে ক্তনক্তিত গহান গয 'এই েুহাম্মেই হমলা তামের গ্রমন্থ 
ব্ক্তণগত নব্ী’; ক্ততক্তন তার গসই অক্তভেত েরব্ামর উপক্তস্থত গলাকমের গেমন গনয়ার 
আহ্বান জানান। ক্তকন্তু তারা তার প্রস্তামব্ ভীষণ কু্ষব্ধ প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি কমরন (পব্গ: 
১৬৬)। 
 

অতিঃপর ক্ততক্তন তার গসই অক্তভেত জাক্তনময় ক্তসক্তরয়া গথমক গরামে তার এক ব্নু্ধর কামি 
ক্তচক্তি ক্তলমখন! ব্নু্ধক্তি তার ক্তচক্তি পাওয়ার পর তামক ক্তলমখ জানান গয 'কথা সতয!'; 
অতিঃপর ক্ততক্তন ভীত-সন্ত্রস্ত অব্স্থায় তার সকল উচ্চপেস্থ ব্যক্তিমের তার েরব্ামর 
গডমক ক্তনময় এমস যখন তার গসই অক্তভেত আব্ারও ব্যি কমরন, তখন তামের 
প্রমতযমক আব্ারও ভীষণ কু্ষব্ধ প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি কমরন (পব্গ-১৬৭)! ----" 
 

আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা এই উপাখযামনর ব্ণগনায় গয তথযগুমলা উদৃ্ধত 
কমরমিন, তার আমলামক এই উপাখযামনর সকল ঘিনার সম্ভাব্য সেয়কাল ক্তনধ্গারণ 
করা যায়: 
 

ব্ক্তণগত হময়মি:  
"হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির পর ক্তহজক্তর ৬ সামলর ক্তজলহজ োমস (এক্তপ্রল-গে, ৬২৮ সাল) 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গলখা ক্তচক্তিক্তি েুহাম্মে তাাঁর এক পেব্াহক োরফত েক্তেনা গথমক 
ব্সরা শাসনকতগার কামি ক্তলমখ পািান। অতিঃপর ব্সরার শাসনকতগা এক পেব্াহক 
োরফত গসই ক্তচক্তিক্তি ব্সরা গথমক গজরুজামলমে ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গপৌঁমি গেন।"  
 

স্থলপমথ েক্তেনা গথমক ব্সরার (ইরাক) েূরত্ব হমলা প্রায় ৭৭০ োইল। যাো পমথ 
গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ না কমর, প্রক্তত ক্তেন  মি ৩০ োইল গব্ম  পেব্রমজ 
ব্া স্বল্প-ভারব্াহী উমির ক্তপমি গচমপ েক্তেনা গথমক ব্সরার এই েূরত্ব পাক্তি ক্তেমত 
পেব্াহমকর সেয় লা মব্ কেপমক্ষ ২৬ক্তেন। আর ব্সরা গথমক গজরুজামলমের 
স্থলপথ েূরত্ব হমলা আরও ১০০০ োইল। েরু পমথর এই েূরত্ব পাক্তি ক্তেমত 
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পেব্াহমকর সেয় লা মব্ কেপমক্ষ আরও ৩৪ ক্তেন। অথগাৎ, যাো পমথর গোি সেয় 
কেপমক্ষ = ২৬ +৩৪ ক্তেন = ৬০ ক্তেন ব্া েুই োস। পেব্াহক েক্তেনা গথমক ব্সরা ও 
ব্সরা গথমক গজরুজামলমের এই েুই োস যাোপমথ গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ 
কমরন নাই, এব্ং/অথব্া ব্সরার শাসনকতগা েুহাম্মমের ক্তচক্তি পাওয়ার পর তা 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি পািামনার পূব্গ পযগন্ত গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ কমরন 
নাই, এেন প্রস্তাব্ ব্াস্তব্ সম্মত নয়। তারা গয সম্ভাব্য অক্ততক্তরি সেয়িুকু গক্ষপণ 
কমরক্তিমলন, তা এই ৬০ ক্তেন সেময়র সামথ যুি কমর আেরা 'েুহাম্মে-ক্তহরাক্তক্লয়াস' 
ক্তচক্তি প্রক্তক্রয়ার গোি সেয় ক্তনধ্গারণ করমত পাক্তর; যা হমত পামর কেপমক্ষ আিাই 
োস।  
 

অথগাৎ, আক্তে উৎমসর ব্ণগনা েমত েুহাম্মে যক্তে হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির (এক্তপ্রল-গে, 
৬২৮ সাল) অব্যব্ক্তহত পমরই ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি ক্তচক্তি পািান তমব্ গসই ক্তচক্তিক্তি 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি ক্ত ময় গপৌঁমিক্তিল েুহাম্মমের খায়ব্ার, ফাোক ও ওয়াক্তে আল-
কুরার অোনুক্তষক নৃশংসতার (জুলাই, ৬২৮ সাল) কেপমক্ষ এক োস পর, ও 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির কেপমক্ষ আিাই োস পর।  
 

প্রশ্ন হমলা, 
"আক্তে উৎমসর এই ব্ণগনা কী 'ক্তহরাক্তক্লয়াস-আবু্ সুক্তফয়ান' উপাখযামনর ব্ণগনার সামথ 
সঙ্গক্ততপূণগ?" 
 

স্থলপমথ েক্কা গথমক ক্তসক্তরয়ার েূরত্ব হমলা ১২৩০ োইল। কামফলা ব্াক্তণজয ব্হনকারী 
উমির সমব্গাচ্চ  ক্তত প্রক্তত ক্তেমন ১৮-২৫ োইল,  মি প্রক্ততক্তেন ২০ োইমলর গব্শী নয়। 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির শতগ অনুযায়ী ("তারা আ ােী েশ ব্ির যুদ্ধ ব্ন্ধ রাখমব্ যামত 
জন ণ সক্তহংসতা পক্তরহার কমর ক্তনরাপমে থাকমত পামর [পব্গ-১২৮]") তাাঁরা ক্তনভগময় 
ব্াক্তণজয-কেগ করমত পারমব্ন' এই ভরসায় যক্তে আবু্-সুক্তফয়ান ও তাাঁর সঙ্গীরা 
হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির পর পরই েক্কা গথমক ক্তসক্তরয়ার উমেমশয রওনা গহান, তমব্ 
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যাোপমথ গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ না কমর েরুভূক্তের এই েীঘগ পথ পাক্তি 
ক্তেমত আবু্-সুক্তফয়ান ও তাাঁর েমলর সেয় লা মব্ কেপমক্ষ ৬২ ক্তেন। েরুভূক্তের এই 
েীঘগ পথ পক্তরক্রোয় আবু্ সুক্তফয়ান ও তার সঙ্গীরা গকানরূপ অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ 
কমরন নাই, এেন প্রস্তাব্ অব্াস্তব্। তাাঁরা গয সম্ভাব্য অক্ততক্তরি সেয়িুকু গক্ষপণ 
কমরক্তিমলন, তা এই ৬২ ক্তেন সেময়র সামথ যুি কমর তাাঁমের এই যাোর সম্ভাব্য 
গোি সেয়কাল ক্তনধ্গারণ করা যায়। গযৌক্তিকভামব্ই তা হমত পামর কেপমক্ষ আিাই 
োস। অথগাৎ, আবু্-সুক্তফয়ান ও তাাঁর সঙ্গীরা যক্তে হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির পর পরই েক্কা 
গথমক ক্তসক্তরয়ার উমেমশয রওনা গহান, তমব্ তাাঁরা েুহাম্মমের ক্তচক্তি-ক্তি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর 
কামি গপৌঁিার সেয়ক্তিমত ক্তসক্তরয়ায় অব্স্থান করক্তিমলন।  
 

এই ক্তহসামব্, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির সেয়কামল েুহাম্মে ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি ক্তচক্তি 
ক্তলমখক্তিমলন ও আবু্ সুক্তফয়ান ব্াক্তণজয উপলমক্ষ ক্তসক্তরয়ায় অব্স্থান করার সেয়ক্তিমত 
গসই ক্তচক্তিক্তি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি ক্ত ময় গপৌঁমিক্তিল’ ব্ণগনাক্তি সঙ্গক্ততপূণগ।  
 

>> েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তক পাওয়ার পূমব্গ ক্তহরাক্তক্লয়াস েুহাম্মমের আগ্রাসন ও ‘ব্ক্তন-
কুরাইজা  ণহতযা’ পরব্তগী এমকর পর এক উপযুগপক্তর ক্তব্জয় অজগমনর গকান 
গখাাঁজখব্র রাখমতন কী না তা জানা সম্ভব্ নয়। ক্তকন্তু েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তকক্তি 
পাওয়ার পর ক্তহরাক্তক্লয়াস কী পক্তরোণ উক্তিেক্তচি ক্তিমলন তার ক্তকিুিা ধ্ারণা পাওয়া 
যায় আক্তে উৎমসর ব্ণগনায়!  
 

ব্ক্তণগত হময়মি:  
‘অতিঃপর ক্তহরাক্তক্লয়াস তার পুক্তলশ-প্রধ্ানমক গডমক পািান ও তামক ব্মলন, "আোর 
জনয তুক্তে ক্তসক্তরয়া তন্ন তন্ন কমর খুাঁজমত থামকা, যতক্ষমণ না তুক্তে এই গলাকক্তির 
এলাকার গকানও গলাকমক আোর কামি হাক্তজর করমত পামরা (পব্গ-১৬৬)! --------
অতিঃপর ক্তহরাক্তক্লয়াস েুহাম্মমের ব্যাপামর তার অক্তভেত যথাথগ ক্তকনা তা জানার 
অক্তভপ্রাময় ক্তসক্তরয়া গথমক গরামে তার এক ব্নু্ধর কাি ক্তচক্তি গলমখন [পব্গ-১৬৭]। প্রক্তত 
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উিমর ব্নু্ধক্তি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি ক্তচক্তি ক্তলমখ জানান গয েুহাম্মে সতযই আোহর 
নব্ী!’ 
 

স্থলপমথ ক্তসক্তরয়া গথমক েক্তেনার েূরত্ব হমলা ১০০০ োইল। যাো পমথ গকানরূপ 
অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ না কমর, প্রক্তত ক্তেন  মি ৩০ োইল গব্ম  পেব্রমজ ব্া স্বল্প-
ভারব্াহী উমির ক্তপমি গচমপ এই েূরত্ব পাক্তি ক্তেময় ক্তহরাক্তক্লয়ামসর ক্তনযুি গকান গলামকর 
ক্তসক্তরয়া গথমক েক্তেনায় ক্ত ময় েুহাম্মমের যাব্তীয় নাক্তি-নক্ষে ও তাাঁর হালনা াে কেগ-
কাণ্ড ও শক্তিেিার সেস্ত খব্রাখব্র ক্তনময় ক্তসক্তরয়ায় প্রতযাব্তগন করমত পমথ তার গোি 
সেয় ব্যয় হমব্ ৩৪ ক্তেন + ৩৪ ক্তেন = ৬৮ ক্তেন (প্রায় আিাই োস)। অনযক্তেমক, 
স্থলপমথ ক্তসক্তরয়া গথমক গরামের েূরত্ব হমলা ২৩০০ োইল, যা অক্ততক্রে করমত, ওপমর 
ব্ক্তণগত ক্তহসামব্, পেব্াহমকর সেয় লা মব্ কেপমক্ষ ৭৭ ক্তেন। অতিঃপর গসখান গথমক 
ক্তচক্তিক্তির জব্াব্ ক্তনময় ক্তসক্তরয়ায় প্রতযাব্তগন করমত তার সেয় লা মব্ আরও ৭৭ ক্তেন। 
গোি ১৫৪ ক্তেন (প্রায় সামি পাাঁচ োস)। এই েীঘগ পথ পক্তরক্রোয় পেব্াহক গকানরূপ 
অক্ততক্তরি সেয় গক্ষপণ কমরন নাই, এেন প্রস্তাব্ অব্াস্তব্। সুতরাং, যা প্রায় 
ক্তনক্তিতভামব্ই ব্লা যায় তা হমলা, ক্তহরাক্তক্লয়াস তার ব্নু্ধর কামি এই ক্তচক্তি আোন-
প্রোন প্রক্তক্রয়ায় কেপমক্ষ িয় োস সেয় অমপক্ষা করার পর ৬২৯ সামলর গফব্রুয়াক্তর 
োস, ক্তকংব্া তারও পমরর গকান এক সেময় তার ঐ ক্তচক্তিক্তির জব্াব্ গপময়ক্তিমলন!  
 

ব্ক্তণগত হময়মি: 
"ক্তহরাক্তক্লয়াস তার গসই ক্তচক্তির জব্াব্ পাওয়ার পর গরাোন জন ণমের সেমব্ত কমর 
েুহাম্মমের প্রস্তাব্ গেমন গনয়ার জনয তামের-গক আব্ারও আহ্বান জানান! ক্তকন্তু তার 
গসই গচষ্টা আব্ারও ব্যথগতায় পযগমব্ক্তশত হওয়ার পর ক্ততক্তন ক্তসক্তরয়া গথমক তার 
সাম্রামজযর রাজধ্ানী কনিাক্তন্টমনাপল প্রতযাব্তগন কমরন ['ক্তহরাক্তক্লয়ামসর গশষ প্রস্তাব্ 
(পব্গ-১৬৮)]'!" 
 

প্রশ্ন হমলা:  
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“অমপক্ষার এই েীঘগ সেয়ক্তিমত উক্তিে ক্তহরাক্তক্লয়াস কী তার গকান ক্তনজস্ব গলাকমক 
েক্তেনায় পাক্তিময় েুহাম্মমের কেগ-কামণ্ডর ইক্ততবৃ্ি জানার গচষ্টা করক্তিমলন? না কী এই 
সেয়ক্তিমত ক্ততক্তন তার গকান ক্তকিুই না কমর ক্তনক্তিমন্ত ব্মস ব্মস 'শুধু্' তার ক্তচক্তির 
জব্ামব্র অমপক্ষা করক্তিমলন?" 
 

গকান ‘ক্তচক্তি হুেক্তক’ পাওয়ার পর যক্তে তা ভীষণ গুরুত্বপূণগ (serious threat) ব্মল 
ক্তব্মব্ক্তচত হয়, তমব্ গয গকান সাধ্ারণ ব্যক্তিই ক্তব্ক্তভন্ন উপাময় এই হুেক্তক প্রোনকারী 
ব্যক্তি ব্া গুক্তষ্টর ব্যাপামর যথা সম্ভব্ খব্রাখব্র সংগ্রমহর সব্গাত্মক প্রমচষ্টা চালান। ক্ততক্তন 
তামের ব্যাপামর' সেস্ত খব্রাখব্র আহরমণর প্রমচষ্টায় তার সামধ্যর সব্িুকুই কামজ 
লা ান। আক্রান্ত ব্যক্তির এক্তি এক স্বাভাক্তব্ক প্রক্ততক্তক্রয়া। এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত গকান 
ব্যক্তিই শুধু্োে তার এলাকায় ব্াক্তণজয কমেগ আ ত পূব্গ পক্তরচয়-হীন অজানা গকান 
ব্যব্সায়ীর 'ব্িব্য-গক েহাসতয' ব্মল অক্তভেত ক্তেময় ক্তনক্তিন্ত-ক্তচমন্ত োমসর পর োস 
সেয় অক্ততব্াক্তহত কমরন না!  
 

ক্তহরাক্তক্লয়ামসর ক্তব্মব্চনায় েুহাম্মমের এই ক্তচক্তি হুেক্তক-ক্তি গয অতযন্ত গুরুত্বপূণগ ক্তিল 
তার ক্তনক্তিত প্রোণ হমলা:  
 

“েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তক পাওয়ার পর ক্তহরাক্তক্লয়াস উক্তিেক্তচমি আবু্-সুক্তফয়ান ও তাাঁর 
সঙ্গীমের েরব্ামর ধ্মর ক্তনময় এমস েুহাম্মমের ব্যাপামর গখাাঁজ খব্র কমরক্তিমলন!”  
 

আবু্ সুক্তফয়ামনর সামথ অল্প ক্তকিু কথাব্াতগা ও অথগহীন সাোনয ক্তকিু প্রশ্ন ও তার 
জব্াব্ জানার পর (পব্গ-১৬৬) ক্তহরাক্তক্লয়াস শুধু্োে তার অক্তভেমতর সতযতা প্রোমণর 
গচষ্টায় িয় োস সেয় ব্যয় কমরক্তিমলন, ক্তকন্তু ক্ততক্তন এই েীঘগ সেয় অমপক্ষা কামল োে 
আিাই োস পথ পাক্তি ক্তেময় ‘খসরু পারমভমজর েত (পব্গ-১৬৩)’ তার ক্তনজস্ব 
গলাকমের েক্তেনায় পাক্তিময় েুহাম্মমের কেগ-কামণ্ডর ইক্ততবৃ্ি জানার গকান গচষ্টায় কমরন 
নাই, এেন োব্ী সতয হমল তা ক্তনক্তিতরূমপই ক্তহরাক্তক্লয়াস-গক এক অেূরেশগী, জিবু্ক্তদ্ধ 
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ও আহাম্মক ব্যক্তিরূমপ ক্তচক্তহ্নত কমর, যা ক্তনক্তিতরূমপই অমযৌক্তিক, অব্াস্তব্ ও উদ্ভি!  
সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস গকান অেূরেশগী, জিবু্ক্তদ্ধ, আহাম্মক অথব্া এেন ক্তক গকান সাধ্ারণ 
ব্যক্তি ও ক্তিমলন না; ক্ততক্তন ক্তিমলন জ্ঞানী, বু্ক্তদ্ধোন ও ব্হুব্ির ব্যাপী যুদ্ধ-ক্তব্গ্রমহ 
অক্তভজ্ঞ ব্াইমজনিাইন সাম্রামজযর সব্গাক্তধ্নায়ক!  
 

সংমক্ষমপ,  
আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনা ও সেসােক্তয়ক ইক্ততহামসর তথয 
উপামির পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমণ যা প্রায় ক্তনক্তিতরূমপই প্রতীয়োন হয় তা হমলা:   
 

(১) আল-েুকাওক্তকস, খসরু পারমভজ ও আল-নােজাক্তসর কামি গপ্রক্তরত েুহাম্মমের 
ক্তচক্তি-হুেক্তকর সম্ভাব্য সেয়কাল ক্তিল ব্ানু কুরাইজা  ণহতযার পমর এব্ং ব্ানু আল-
েুসতাক্তলক, ব্ানু ফাযারাহ ও উমম্ম ক্তকরফা হতযাকাণ্ড [পব্গ-১১০], খায়ব্ার, ফাোক - 
ইতযাক্তে আগ্রাসন ও নৃশংসতার আম । অনযক্তেমক, ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি েুহাম্মমের 
ক্তচক্তি-হুেক্তক ও তার প্রক্ততক্তক্রয়ার সেয়কাল ক্তিমলা েুহাম্মমের এই সব্ নৃশংস 
আগ্রাসমনর পমর। সেময়র এই ব্যব্ধ্ামনর কারমণ েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তক প্রক্ততক্তক্রয়ার 
সেয়ক্তি-গত ক্তহরাক্তক্লয়ামসর পমক্ষ েুহাম্মমের হালনা াে কাযগকলামপর ইক্ততবৃ্ি জানার 
সুমযা  ক্তিমলা, ক্তকন্তু অনযানয শাসকমের জনয তা ক্তিমলা অসম্ভব্।   
 

(২) েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তক পাওয়ার পর ক্তহরাক্তক্লয়াস েীঘগ িয় োমসরও অক্তধ্ক কাল 
ক্তব্ক্তভন্ন উৎস গথমক েুহাম্মমের কেগ-কামণ্ডর ইক্ততবৃ্ি জানার গচষ্টা কমরক্তিমলন ও 
েুহাম্মমের সকল আগ্রাসমনর ইক্ততবৃ্ি ও শক্তিেিার সব্গমশষ পক্তরচয় ক্তহরাক্তক্লয়াস 
ক্তনক্তিত জানমতন।  
 

(৩) পারসয সম্রামির ক্তব্রুমদ্ধ েীঘগ আিার ব্ির ব্যাপী রিক্ষয়ী যুমদ্ধ ক্তহরাক্তক্লয়াস 
ক্তব্জয়ী হময়ও পরাক্তজত হময়ক্তিমলন এই ক্তব্মব্চনায় গয, ক্ততক্তন এই যুমদ্ধ তার প্রায় 
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সেস্ত শক্তি ব্যয় কমরক্তিমলন। এেত অব্স্থায় ক্ততক্তন েুহাম্মমের গনতৃমত্ব ধ্মেগর নামে 
উেীয়োন আগ্রাসী আরব্ শক্তির ক্তব্রুমদ্ধ গকানরূপ োমেলায় জিামত চান নাই। 
 

(৪) ক্তহরাক্তক্লয়াস ক্তনক্তিত জানমতন, “েুহাম্মমের আগ্রাসী আক্রেণ গথমক পক্তরোমণর 
উপায় হমলা 'তাাঁর ব্শযতা স্বীকার করা!'” ক্তহরাক্তক্লয়াস গসই গচষ্টায় কমরক্তিমলন! গস 
কারমণই আক্রান্ত অব্স্থায় ব্ক্তন কুরাইজা গ াে গনতা কাব্ ক্তব্ন আসাে েুহাম্মে সম্বমন্ধ 
গয অক্তভেত, আহ্বান ও প্রস্তাব্ গপশ কমরক্তিমলন, েুহাম্মমের ক্তচক্তি হুেক্তক পাওয়ার পর 
তার অক্তভেত, আহ্বান ও প্রস্তাব্ ক্তিল ক্তিক গতেনই (পব্গ-১৬৯)। ক্তহরাক্তক্লয়াস গয গকান 
শমতগ েুহাম্মমের সামথ আমপাষ রফায় রাজী ক্তিমলন গস কারমণই!  
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১৭২: েুহাম্মমের ক্তচক্তি-১১: আল-নাজ্জাসীর প্রক্তত!  
োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত গিচক্তেশ 

 
 
"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) তাাঁর েক্তেনা অব্স্থানকালীন সেময় 
ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়ামসর কামি গয ক্তচক্তি হুেক্তক-ক্তি গপ্ররণ কমরক্তিমলন, আক্তে 
উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসক ও সেসােক্তয়ক পৃক্তথব্ীর ঐ অঞ্চমলর ইক্ততহামসর 
আমলামক তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ও পযগামলাচনা  ত আি-ক্তি (পব্গ: ১৬৪-১৭১) পমব্গ 
করা হময়মি। আক্তে উৎমসর ব্ণগনায় আেরা আরও জানমত পাক্তর, েুহাম্মে তাাঁর েক্তেনা 
অব্স্থানকালীন সেময় আক্তব্ক্তসক্তনয়ার (ব্তগোন ইক্তথওক্তপয়া) শাসনকতগা আল-নাজ্জাসীর 
কামিও ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন।  
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ ক্তিিাব্দ) ব্ণগনার পুনরারম্ভ: [63] [64]  
পূমব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ-১৬৮) পর: 
 

‘ইব্মন হুোময়ে <সালাোহ < ইব্মন ইশাক হইমত ব্ক্তণগত, ক্তযক্তন ব্মলমিন:  
আোহর নব্ী জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ ও তার সঙ্গীমের ব্যাপামর আের ক্তব্ন উোইয়া 
আল-োেক্তর-গক গয ক্তচক্তি সহকামর ক্তন ামসর কামি গপ্ররণ কমরন, তামত ক্ততক্তন তার 
কামি যা ক্তলমখক্তিমলন তা ক্তিল এই:  
 

“পরে করুণােয় ও েয়ালু আোহর নামে।  
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আোহর নব্ী েুহাম্মমের ক্তনকি গথমক ইক্তথওক্তপয়ার রাজা ক্তন াস আল-আসাে এর 
প্রক্তত।  
 

গতাোর জীব্ন গহাক শাক্তন্তপূণগ! আক্তে প্রশংসা করক্তি গসই আোহর, গয েহাক্তধ্রাজ, 
পক্তব্ে, শাক্তন্তেয়, ক্তব্্াস-ব্াহক ও সব্গরাসষ্টা, ও আক্তে সাক্ষয ক্তেক্তে গয েক্তরয়ে পুে যীশু 
হমলা আোহর রুহ (Spirit) ও তার হুকুে, যা গস প্রকাশ কমরমি ধ্েগপরায়ণ ও 
ক্তনষ্পাপ কুোরী গেরীর ওপর, এ কারমণ গয গস গযন যীশুমক তার  মভগ ধ্ারণ করমত 
পামর; যামক আোহ সৃক্তষ্ট কমরমি তার রুহ গথমক ও োন কমরমি প্রাণ, গযভামব্ গস 
ক্তনজ হামত আেে-গক সৃক্তষ্ট কমরমি ও তামক োন কমরমি জীব্ন।   
 

আক্তে গতাোমক আহ্বান করক্তি একোে আোহর ক্তেমক, যার গকান শরীক নাই, গযন 
তুক্তে স্থায়ীভামব্ তার আনু তয স্বীকার কমরা; গযন তুক্তে অনুসরণ কমরা আোমক ও 
ক্তব্্াস কমরা আোর ওপর যা অব্তীণগ হময়মি; কারণ আক্তে হলাে আোহর গপ্রক্তরত 
রসুল।   
 

আক্তে আোর চাচাত ভাই জাফর ও তার সমঙ্গ এক েল েুসলোনমের গক গতাোর 
কামি পাক্তিময়ক্তি। যখন তারা গতাোর কামি এমসমি, তুক্তে তামের গক গতাোর 
আক্ততমথয়তা প্রেশগন কমরি ও তুক্তে জুলুে কমরা নাই; কারণ আক্তে গতাোমক ও 
গতাোর গসনাব্াক্তহনী গক আোহর ক্তেমক আহ্বান কমরক্তি। আক্তে আোর আন্তক্তরক 
পরােশগ প্রোন কমরক্তি। আোর উপমেশ গ্রহণ কমরা! গয গকহ সক্তিক ক্তনমেগশনা 
অনুসরণ কমর, তার ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত হউক!”’ 
 

জব্ামব্ ক্তন াস আোহর নব্ীমক ক্তলমখ জানান: 
 

"ঈ্মরর নামে, ক্তযক্তন েয়ােয় ও করুণােয়। 
ক্তন াস আল-আসহাে ক্তব্ন আব্জার (al-Asham b. Abjar) এর ক্তনকি গথমক 
আোহর নব্ী েুহাম্মমের প্রক্তত।  
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গহ আোহর নব্ী, আপনার ওপর শাক্তন্ত ও ঈ্মরর করুণা ও আশীব্গাে ব্ক্তষগত হউক, 
গস িািা অনয গকান োবু্ে নাই; গয আোমক ইসলামে অক্তধ্ক্তষ্ঠত কমরমি। 
 

পুনি: গহ আোহর নব্ী, যীশু সম্বমন্ধ আপনার গলখা ক্তচক্তিক্তি আক্তে গপময়ক্তি। স্ব গ ও 
েমতগর প্রভুর কসে, আপক্তন যা ব্মলক্তিমলন তার গচময় যীশু এক ক্তব্িু গব্শী ক্তিমলন না 
- ক্ততক্তন তাই ক্তিমলন, যা আপক্তন ব্মলমিন। আেরা স্বীকার কমর ক্তনময়ক্তি গয আপনামক 
আোমের কামি পািামনা হময়মি ও আেরা আপনার চাচাত ভাই ও তার সঙ্গীমের 
আক্ততমথয়তা প্রেশগন কমরক্তি। আক্তে সাক্ষয ক্তেক্তে গয আপক্তন আোহর রসূল, সতয 
ব্লমিন ও সতযতা ক্তনক্তিত করমিন। আক্তে আপনার প্রক্তত ও আপনার চাচাত ভাইময়র 
প্রক্তত আনু মতযর শপথ কমরক্তি। আক্তে ক্তনমজমক ঈ্মরর ক্তনমেগমশর কামি সেপগণ 
কমরক্তি, ক্তযক্তন সারা ক্তব্ম্র প্রভু।  
 

আক্তে আোর পুে আরহা ক্তব্ন আল-আঘাে ক্তব্ন আব্জার গক আপনার কামি 
পাক্তিময়ক্তি। আোর যা ক্ষেতা তা শুধু্োে আোর ক্তনমজর ওপর। গহ আোহর নব্ী, 
যক্তে আপক্তন চান গয আক্তে আপনার কামি আক্তস, আক্তে তা করমব্া; কারণ আক্তে সাক্ষয 
ক্তেক্তে গয আপক্তন যা ব্লমিন তা সতয। গহ আোহর নব্ী, আপনার ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত 
গহাক।"' 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণগনা: [65] [66] 
সক্তহ বু্খারী: ভলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৩৯: 
 

ব্ি হাক্তেস, এই পমব্গর প্রাসক্তঙ্গক অংশ:  
'আবু্ েুসা হইমত ব্ক্তণগত: যখন আেরা ইময়মেমন ক্তিলাে, আোহর নব্ীর ক্তহজরমতর 
(েক্কা গথমক েক্তেনা) খব্র আোমের কামি এমস গপৌঁমি। তাই আেরা তার কামি 
যাওয়ার অক্তভপ্রাময় অক্তভব্াসীরূমপ (emigrants) রওনা হই। আেরা ক্তিলাে (ক্ততন 
জন) আক্তে ও আোর েুই ভাই। আক্তে ক্তিলাে তামের েমধ্য সব্মচময় গিাি, তামের 
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েু'জমনর একজন হমলা আবু্ ব্ারো ও অনযজন হমলা আবু্ রুহে; আোমের গোি 
গলাক সংখযা ক্তিল ৫২ অথব্া ৫৩ জন। আেরা এক গনৌকার পািাতমন চমি রওনা হই 
ও গনৌকাক্তি আোমের-গক ইক্তথওক্তপয়ার ক্তন ামসর কামি ক্তনময় আমস। গসখামন আেরা 
জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলমব্র সামথ ক্তেক্তলত হই ও আেরা তার সামথ অব্স্থান কক্তর। 
অতিঃপর, আেরা সকমল (েক্তেনায়) চমল আক্তস ও খায়ব্ার ক্তব্জয় সেয়ক্তিমত আেরা 
আোহর নব্ীর সামথ এমস ক্তেক্তলত হই [অনুরূপ ব্ণগনা: 'আল-ওয়াক্তকক্তে (পব্গ-
১৭০)']।" 
 

ইোে ক্ততরক্তেজীর (৮২৪ - ৮৯২ সাল) ব্ণগনা: [67] 
 

সুনান আল-ক্ততরক্তেজী: চযাোর ১১, হাক্তেস নম্বর ০০৬ (০৮৭): অমনক ব্ি হাক্তেস, 
এই পমব্গর প্রাসক্তঙ্গক অংশ:  
 

আনাস (রািঃ) হইমত ব্ক্তণগত হময়মি গয: 'রসুলুোহ (সািঃ) ক্তকসরা, ক্তসজার ও নাজ্জাসী-
গক ইসলাে গ্রহমণর আহ্বান জাক্তনময় ক্তচক্তি গলখা েনস্থ কমরন। ----  
 

[অতিঃপর ক্তকসরা ও ক্তসজামরর কামি ক্তচক্তির ব্ণগনা (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্গ: ১৬২-১৬৮)]    
 

--- ওপমর ব্ক্তণগত হাক্তেমস গয তৃতীয় ক্তচক্তির ক্তব্ষয় উমেখ আমি, তা পািামনা হময়ক্তিল 
নাজ্জাসীর কামি। আম ই ব্ক্তণগত হময়মি গয আক্তব্ক্তসক্তনয়ার রাজামের ব্লা হমতা 
নাজ্জাসী। সাইময়ক্তেনা রসুলুোহ (সা:) এর জীক্তব্ত অব্স্থায় আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় েুই জন 
রাজা ক্তিমলন। প্রথে জমনর নাে ক্তিল আস-হাোহ (As-hamah), ক্তযক্তন ইসলাে গ্রহণ 
কমরক্তিমলন। েুসলোনরা তার শাসন আেমলই আক্তব্ক্তসক্তনয়া ক্তহজরত কমরক্তিমলন। 
গসই সেয়ক্তিমত ক্ততক্তন তখনও ইসলাে গ্রহণ কমরন নাই। এই ঘিনাক্তি 'সাহাব্া রাক্তজ-
আোহু আনহুমের  ল্প' গ্রমন্থর প্রথে অধ্যাময় সংক্তক্ষপ্তভামব্ ব্ণগনা করা হময়মি।   
সাইময়ক্তেনা রসুলুোহ (সা:) ক্তিতীয় নাজ্জাসীর কামি গয ক্তচক্তিক্তি পাক্তিময়ক্তিমলন তা ক্তিল 
সাইময়ক্তেনা আের ক্তব্ন উোইয়া োেক্তর (রািঃ) োরফত। ক্তচক্তির ক্তব্ষয়ব্স্তু ক্তিল ক্তনম্নরূপ: 
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[অতিঃপর ক্তচক্তির ব্ণগনা, যা আল-তাব্ারীর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনারই অনুরূপ।] -- 
 

েুহাক্তেসমের এক েল এ ব্যাপামর ক্তনক্তিত কমরমি গয, এই নাজ্জাসী ইক্ততেমধ্যই 
ইসলাে গ্রহণ কমরক্তিমলন। সাইময়ক্তেনা রসুলুোহ (সা:) এর এই ক্তচক্তি-ক্তি পাওয়ার পর 
ক্ততক্তন জন সমু্মমখ গঘাষণা কমরন গয ক্ততক্তন ক্তিমলন েুসলোন। গকউ গকউ েমন কমরন 
গয ক্ততক্তন এই ক্তচক্তি পাওয়ার পর ইসলাে গ্রহণ কমরক্তিমলন।  
 

ক্ততক্তন এই ক্তচক্তির জব্াব্ গেন, গযখামন ক্ততক্তন ক্তনক্তিত কমরন গয ক্ততক্তন ইসলাে গ্রহণ 
কমরমিন ও সাইময়ক্তেনা ঈসা (আিঃ) সম্বমন্ধ গয কথাগুমলা গলখা হময়মি তার প্রক্ততক্তি 
ব্াকয সতয। ক্ততক্তন এই জব্াব্-ক্তি তার পুমের োধ্যমে, যার সমঙ্গ ক্তিল সির জন 
গলামকর একক্তি েল, সাইময়ক্তেনা রসুলুোহ (সা:) এর কামি পািান; ক্তকন্তু েুভগা যব্শত 
গয গনৌকাক্তিমত কমর তারা ভ্রেণ করক্তিমলন, তা সেুমরাসর েমধ্য ডুমব্ যায় ও তামের 
একজন গলাকও সাইময়ক্তেনা রসুলুোহ (সা:) এর কামি গপৌঁিমত পামর না।  
 

সাইময়ক্তেনা রসুলুোহ (সা:) এর জীক্তব্ত অব্স্থামতই এই নাজ্জাসী েৃতুযব্রণ কমরন। 
সাইময়ক্তেনা রসুলুোহ (সা:) তার জনয জানাজা নাোজ আোয় কমরন। (ক্তফকাহ্ 
োসালাহর একক্তি হমলা, গকান অনুপক্তস্থত ব্যক্তির জনয জানাজা নাোজ আোয় করা। 
অমনকগুমলা কারমণ তা হানাক্তফ েমতর এক তব্ক্তশষ্টয।) [68] [69] [70] 
 

এই নাজ্জাসীর েৃতুযর পর আমরক নাজ্জাসী ক্ষেতায় অক্তধ্ক্তষ্ঠত গহান। তার কামি আর 
একক্তি ক্তচক্তি পািামনা হয় --------। এই নাজ্জাসী ইসলাে গ্রহণ কমরক্তিমলন ক্তকনা ও 
তার কী নাে ক্তিল তা ক্তনক্তিত করা হয় নাই। অক্তধ্কাংশ েুহাক্তেমসর েত এই গয, এই 
তৃতীয় ক্তচক্তি-ক্তি গয নাজ্জাসীর কামি পািামনা হময়ক্তিমলা তা ক্তিমলা ঐ একই নাজ্জাসী। 
নাজ্জাসী নামের কক্ততপয় ব্ণগনায় এক্তিও ব্লা হময়মি গয সাইময়ক্তেনা রসুলুোহ (সা:) 
গয নাজ্জাসীর জানাজা নাোজ আোয় কমরক্তিমলন, ক্ততক্তন এই নাজ্জাসী ক্তিমলন না। 
এক্তিই হমলা আরও সক্তিক ব্যাখযা। ক্তকিু েুহাক্তেস শুধু্োে প্রথে নাজ্জাসীর কামি 
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গপ্রক্তরত ক্তচক্তিক্তিরই উমেখ কমরমিন, আর ক্তকিু েুহাক্তেস উমেখ কমরমিন শুধু্োে 
ক্তিতীয় ক্তচক্তিক্তির।' [71] 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> ইসলামের ইক্ততহামসর অসংখয অক্ততকথার (Myth) সব্গমশ্রষ্ঠক্তি হমলা, 
"েক্কাব্াসীমের অতযাচামর অক্ততষ্ঠ হময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারী আক্তব্ক্তসক্তনয়া ও 
েক্তেনায় ক্তহজরত কমরক্তিমলন!” আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণগনার 
পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্তব্মেষমণ গয সতযক্তি অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা, ইসলামের ইক্ততহামসর 
অসংখয অক্ততকথার েতই এই োব্ীরও আমেৌ গকান ঐক্ততহাক্তসক ক্তভক্তি গনই! এ 
ক্তব্ষময়র আংক্তশক আমলাচনা 'তারা ব্মলিঃ এ ভূখমণ্ড আেরা ক্তিলাে অসহায় ও 
'শয়তামনর ব্ানী - প্রাপক ও প্রচারক েুহাম্মে (পব্গ: ৪১-৪২)’ পমব্গ করা হময়মি। 
সতয গয তার সমূ্পণগ ক্তব্পরীত তার আংক্তশক আমলাচনা ও 'আবু্ জানোল ক্তব্ন 
সুহাময়ল উপাখযান (পব্গ-১২০)!' পমব্গ করা হময়মি। এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ও 
পযগামলাচনা "আইযয়ামে জাক্তহক্তলয়াত ও ক্তহজরত অধ্যাময়" করা হমব্।  
 

আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, েুহাম্মমের চাচামতা ভাই 
জাফর ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ (আলীর সমহাের ভাই) েুহাম্মমের আমেমশ আরও ক্তকিু 
েুহাম্মে অনুসারীমের সমঙ্গ আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরত কমরক্তিমলন। এই জাফর-গক তার 
ক্তনজ গ ামের (হামশেী গ াে) গকান অক্তব্্াসী সেসয ক্তকংব্া েক্কায় অব্ক্তস্থত অনযানয 
গ ামের গকান অক্তব্্াসী সেসয কখমনা গকান অতযাচার কমরক্তিমলন, এেন ইক্ততহাস 
গকাথাও ব্ক্তণগত হয় নাই। কী কারমণ েুহাম্মে তাাঁর চাচামতা ভাই জাফর ইব্মন আবু্ 
তাক্তলব্ সহ তাাঁর গোি ৮২ জন প্রাপ্তব্য়স্ক অনুসারী-গক আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরত করার 
আমেশ জারী কমরক্তিমলন, তার আমলাচনা "তারা ব্মলিঃ এ ভূখমণ্ড আেরা ক্তিলাে 
অসহায় (পব্গ–৪১)" পমব্গ করা হময়মি। অতিঃপর েুহাম্মমের “শয়তামনর ব্ানী প্রাক্তপ্ত 
(পব্গ–৪২)" ঘিনার সেয়ক্তিমত এই ৮২ জন আক্তব্ক্তসক্তনয়া ক্তহজরতকারী অনুসারীর ৩৩ 
জনই ক্তফমর আমসন েক্কায়। ক্তফমর আসার পর তামের কারও প্রক্তত গকান অক্তব্্াসী 
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েক্কাব্াসী কখমনা গকান অতযাচার কমরক্তিমলন, এেন ইক্ততহাস আক্তে উৎমসর গকাথাও 
ব্ক্তণগত হয় নাই। 
 

>> ব্াইমজনিাইন সাম্রামজযর সম্রামির উপাক্তধ্ গযেন 'ক্তসজার', পারসয (সাসাক্তনে) 
সাম্রামজযর সম্রামির উপাক্তধ্ গযেন 'খসরু (ক্তকসরা)', গতেনই আক্তব্ক্তসক্তনয়ার 
শাসনকতগামের উপাক্তধ্ ক্তিল 'নাজ্জাসী (ক্তন াস)'। আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসনকতগা নাজ্জাসী 
েুহাম্মমের এই ক্তচক্তিক্তি পাওয়ার আম ই ইসলাে গ্রহণ কমরক্তিমলন না কী পমর; 
েুহাম্মে শুধু্ প্রথে নাজ্জাসীর কামি ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন, না কী ক্ততক্তন ক্তচক্তি ক্তলমখক্তিমলন 
প্রথে ও ক্তিতীয় (ও তৃতীয়) নাজ্জাসীর কামি - এ ব্যাপামর আক্তে েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় েতপাথগকয আমি। ক্তকন্তু ইসলামের ইক্ততহামসর গসই আক্তে 
কাল গথমক এখন পযগন্ত সকল েুসক্তলে ও অেুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের েমধ্য গয ক্তব্ষময় 
গকানরূপ েতপাথগকয গনই তা হমলা:  
 

“৬১৫-৬১৬ ক্তিিামব্দর গয সেয়ক্তিমত েুহাম্মে তাাঁর চাচাত ভাই জাফর ইব্মন আবু্ 
তাক্তলব্ ও তার ক্তকিু অনুসারীমক েক্কা গথমক আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় পাক্তিময়ক্তিমলন, গসই 
সেয়ক্তিমত আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসনকতগা নাজ্জাসী ক্তিমলন 'ক্তিিান ধ্েগাম্বলী'। েুহাম্মমের 
েতব্ামে েীক্তক্ষত না হওয়া সমত্বও নাজ্জাসী এই নব্য ইসলাে অনুসারীমের আশ্রয় 
প্রোন ও ক্তব্মশষ আক্ততমথয়তা প্রেশগন কমরক্তিমলন। ক্তভন্ন ধ্েগাম্বলী হওয়ার কারমণ ক্ততক্তন 
তামের কারও প্রক্তত গকানরূপ অসম্মান প্রেশগন কমরক্তিমল, এেন ইক্ততহাস গকাথাও 
ব্ক্তণগত হয় নাই!” 
 

অনযক্তেমক,  
অক্তব্্াসীমের প্রক্তত েুহাম্মে তাাঁর আোহর নামে গয কী পক্তরোণ হুেক্তক-শাসানী, ভীক্তত 
প্রেশগন, অসম্মান, গোষামরাপ ও তুে তাক্তেলয কমরক্তিমলন - তা েুহাম্মমেরই রক্তচত 
ব্যক্তি-োনস জীব্নী গ্রন্থ কুরামনর পাতায় পাতায় ব্ক্তণগত আমি (পব্গ: ২৬-২৭)!  
অপক্তরক্তচত ক্তভন্ন ধ্েগাম্বলীমের প্রক্ততই শুধু্ নয়, েুহাম্মমের আেমশগ েীক্তক্ষত তাাঁর 
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অনুসারীরা তামের একান্ত ক্তনকিাত্মীয়মের প্রক্ততও কীরূপ ধ্ারণা প্রেশগন করমতন, তা 
আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণগনায় অতযন্ত স্পষ্ট (পব্গ-৩৬-৩৭)। 
 

েুহাম্মমের েতব্ামে েীক্তক্ষত পুরুষরাই শুধু্ নয়, তাাঁর আেমশগ েীক্তক্ষত এক রেণী, গয 
রেণী-ক্তি ক্তিমলন েুহাম্মমের ব্হু পত্নীমের একজন (পব্গ-১০৮), যার ক্তব্ময়র ঘিকাক্তল 
কমরক্তিমলন এই নাজ্জাসী, যার ক্তপতা ক্তিমলন েক্কার এক অক্তত সম্মাক্তনত ক্তব্ক্তশষ্ট 
কুরাইশ গ াে প্রধ্ান - গসই 'উমু্মল েুমেনীন (সেস্ত েুসলোনমের োতা)' েুহাম্মমের 
েীক্ষায় েীক্তক্ষত হময় তার জেোতা অেুসক্তলে ক্তপতার প্রক্তত কীরূপ অশ্রদ্ধা ও 
অব্োননাকর আচরণ কমরক্তিমলন, তার আমলাচনা আ ােী পমব্গ করা হমব্। 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[63] আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮, ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১০৮-১১০ 
[64] অনুরূপ ব্ণগনা - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৬৫৭-৬৫৮  
[65] সক্তহ বু্খারী: ভলুে ৫, ব্ই নম্বর ৫৯, হাক্তেস নম্বর ৫৩৯ (ব্ি হাক্তেস, এই পমব্গর প্রাসক্তঙ্গক অংশ):  
“Narrated By Abu Musa: The news of the migration of the Prophet (from Mecca 
to Medina) reached us while we were in Yemen. So we set out as emigrants 
towards him. We were (three) I and my two brothers. I was the youngest of 
them, and one of the two was Abu Burda, and the other, Abu Ruhm, and our 
total number was either 53 or 52 men from my people. We got on board a boat 
and our boat took us to Negus in Ethiopia. There we met Ja'far bin Abi Talib 
and stayed with him. Then we all came (to Medina) and met the Prophet at the 
time of the conquest of Khaibar. -------“ 
[66] অনুরূপ ব্ণগনা - Ibid আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮, পৃষ্ঠা ১১০ 
[67] সুনান আল-ক্ততরক্তেজী: চযাোর ১১, হাক্তেস নম্বর ০০৬ (০৮৭)   
[68] [69] [70] "তার জনয জানাজা নাোজ আোয় কমরন।" 
সক্তহ বু্খারী: ভলুে ২, ব্ই নম্বর ২৩, হাক্তেস নম্বর ৪০৩: 
সক্তহ বু্খারী: ভলুে ২, ব্ই নম্বর ২৩, হাক্তেস নম্বর ৩৩৭: 
সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ৪, হাক্তেস নম্বর ২০৭৮: 
[71] "--গয নাজ্জাসীর জানাজা নাোজ আোয় কমরক্তিমলন, ক্ততক্তন এই নাজ্জাসী ক্তিমলন না।" 
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সক্তহ েুসক্তলে: ব্ই নম্বর ১৯, হাক্তেস নম্বর ৪৩৮২: 
“It has been narrated on the authority of Anas that the Prophet of Allah (may 
peace be upon him) wrote to Chosroes (King of Persia), Caesar (Emperor of 
Rome), Negus (King of Abyssinia) and every (other) despot inviting them to 
Allah, the Exalted. And this Negus was not the one for whom the Messenger of 
Allah (may peace be upon him) had said the funeral prayers.” 
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১৭৩: েুহাম্মমের ক্তচক্তি-১২: উমম্ম হাক্তব্ব্ার েুব্গযব্হার ও নব্ীর আেশগ! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত সাতচক্তেশ 

 
 
"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সা:) আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসনকতগা আল-নাজ্জাসীর 
কামি ক্তচক্তি পাক্তিময়ক্তিমলন ৬২৭ সামলর গশষামধ্গ (পব্গ-১৭০), আর ক্ততক্তন তাাঁর 
অনুসারীমের আক্তব্ক্তসক্তনয়ার ক্তহজরত করার আমেশ জারী কমরক্তিমলন ৬১৫-৬১৬ 
ক্তিিামব্দ। েুহাম্মমের ধ্মেগ েীক্তক্ষত না হওয়া সমত্বও আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসনকতগা নাজ্জাসী 
তার রামজয আ ত এই নব্য ইসলাে অনুসারীমের শুধু্ গয আশ্রয় প্রোন কমরক্তিমলন 
তাইই নয়, ক্ততক্তন তামের প্রক্তত কীরূপ হৃেযতা প্রেশগন, সহানুভূক্ততশীল ও সহনশীল 
আচরণ কমরক্তিমলন; েুহাম্মমের এই ক্তচক্তি-ক্তি পাওয়ার পর নাজ্জাসী কী ভামব্ তার 
প্রক্ততক্তক্রয়া ব্যি কমরক্তিমলন; ক্ততক্তন তার পুমের সমঙ্গ গয সির জন আক্তে 
ইক্তথওক্তপয়াব্াসীমের (আল তাব্ারী: '৬০জন ইক্তথওক্তপয়ানমের একক্তি েল’) েুহাম্মমের 
কামি পািামনার ব্যব্স্থা কমরক্তিমলন, পক্তথেমধ্য তামের কী পক্তরণক্তত হময়ক্তিল; ইতযাক্তে 
ক্তব্ষময়র আমলাচনা আম র পমব্গ করা হময়মি।  
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ ক্তিিাব্দ) ব্ণগনার পুনরারম্ভ: [72]  
 

পূমব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ-১৭২) পর: 
 

http://www.dhormockery.org/2017/07/blog-post_5.html
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‘েুহাম্মে ক্তব্ন উের (আল-ওয়াক্তকক্তে) হইমত ব্ক্তণগত, ক্ততক্তন ব্মলমিন: 'আোহর নব্ী 
ক্তন ামসর কামি এই েমেগ খব্র পািান গয ক্ততক্তন গযন আবু্ সুক্তফয়ামনর কনযা উমম্ম 
হাক্তব্ব্ার সমঙ্গ তাাঁর [নব্ীর] ক্তব্ব্ামহর ব্যব্স্থা কমরন, অতিঃপর ক্ততক্তন গযন তার ওখামন 
গয েুসলোনরা আমি তামের সমঙ্গ তামক তাাঁর কামি পাক্তিময় গেন। ক্তব্ব্ামহর এই 
প্রস্তাব্-ক্তি উমম্ম হাক্তব্ব্া-গক জানামনার জনয ক্তন াস তার এক ক্রীতোসীমক তার কামি 
গপ্ররণ কমরন, যার নাে ক্তিল আব্রাহা (Abrahah)। এই খব্রক্তি গশানার পর উমম্ম 
হাক্তব্ব্া আনমি এতই আত্মহারা হময় ওমিন গয ক্ততক্তন আব্রাহা-গক তার ক্তকিু রুপার 
অলংকার ও একক্তি আংক্তি প্রোন কমরন।  
 

ক্তন াস উমম্ম হাক্তব্ব্া-গক আমেশ কমরন গয ক্ততক্তন গযন তার পমক্ষ গকান এক গলাকমক 
তার প্রক্ততক্তনক্তধ্রূমপ ক্তনযুি কমরন, গয তামক ক্তব্ব্াহ গেমব্। তাই ক্ততক্তন [উমম্ম হাক্তব্ব্া] 
খামলে ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আল-আস (Khalid b. Said b. al-As) গক তার পমক্ষ 
ক্তনযুি কমরন। গস তামক ক্তব্ব্াহ গেয়: আোহর নব্ীর পমক্ষ কথা ব্মল ক্তন াস ও 
(উমম্ম হাক্তব্ব্ার পমক্ষ) কথা ব্মল খাক্তলে, গস উমম্ম হাক্তব্ব্া-গক ক্তব্ব্াহ গেয়। ক্তন াস 
নব্ব্ধূ্-গক ৪০০ ক্তেনার উপহার স্বরূপ গেব্ার গঘাষণা কমরন ও ক্ততক্তন তা খাক্তলে ক্তব্ন 
সাইমের কামি হস্তান্তর কমরন। যখন এই অথগ উমম্ম হাক্তব্ব্ার হামত গপৌঁমি, আব্রাহা 
ক্তিল গসই েক্তহলা গয এক্তি তার কামি ক্তনময় এমসক্তিল, উমম্ম হাক্তব্ব্া তামক ৫০ 
ক্তেথকাল (mithqal) প্রোন কমরন ও ব্মলন, "যখন আোর কামি ক্তকিুই ক্তিল না 
তখন আক্তে গতাোমক ওগুমলা (ওপমর উদৃ্ধত 'রুপার অলংকার ও একক্তি আংক্তি') 
প্রোন কমরক্তিলাে, ক্তকন্তু পরাক্রেশালী ও েক্তহোক্তিত আোহ এখন এগুমলা আোর 
জনয এমনমি!" [73] 
 

আব্রাহা ব্মল, "রাজার আমেশ এই গয আক্তে গযন আপনার কাি গথমক গকান ক্তকিু 
না গনই ও গয ক্তজক্তনসগুমলা আক্তে ক্তনময়ক্তি, তা গযন আপনামক গফরত ক্তেই" - অতিঃপর 
গস তামক তা গফরত গেয়। [ব্মল] "রাজার গেয়া অলিার ও গপাশাকই আোর জনয 
যমথষ্ট। আক্তে ক্তব্্াস কক্তর গয েুহাম্মে আোহর গপ্রক্তরত রসুল ও তাাঁর প্রক্তত আোর 
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আস্থা। আপনার প্রক্তত আোর একোে অনুমরাধ্ এই গয, আপক্তন তাাঁমক আোর সালাে 
জানামব্ন।" উমম্ম হাক্তব্ব্া ব্মলন গয ক্ততক্তন তা করমব্ন। (আব্রাহা ব্মল) "রাজা তার 
স্ত্রীমের এই আমেশ কমরমিন গয তামের কামি গয ঘৃতকুোরী কাি ও অম্বমরর সু ক্তন্ধ 
আমি, তারা গযন তা আপনার কামি পাক্তিময় গেয়।" আোহর নব্ী উপলক্তব্ধ কমরন গয 
এগুমলা ক্ততক্তন [উমম্ম হাক্তব্ব্া] ব্যব্হার কমরন ও তার ব্াসস্থামন েজুে রামখন; ক্তকন্তু 
ক্ততক্তন তা অপিি (disapprove) কমরন নাই।' 
  

উমম্ম হাক্তব্ব্া হইমত ব্ক্তণগত, ক্তযক্তন ব্মলমিন: 'ক্ততক্তন আোমের সামথ নাক্তব্কমের গপ্ররণ 
কমরন ও আেরা েুক্তি ব্ি গনৌকামত (Ship) চমি যাো কক্তর। আেরা আল-জার (al-
Jar) নােক স্থামন অব্তরণ কক্তর ও পশুর ক্তপমি চমি েক্তেনায় গপৌঁমিাই। আেরা 
জানমত পাই গয আোহর নব্ী খায়ব্ামর অব্স্থান করমিন ও ক্তকিু গলাক তাাঁর কামি 
 েন কমর। [74] [75]।  
 

আক্তে েক্তেনায় অব্স্থান কক্তর যতক্তেমন না আোহর নব্ী ক্তফমর আমসন, অতিঃপর আক্তে 
তার সাক্তন্নমধ্য আক্তস। ক্ততক্তন আোমক ক্তন াস সম্বমন্ধ প্রশ্ন কমরন। আক্তে তাাঁমক 
আব্রাহার অক্তভব্ােন জানাই ও ক্ততক্তন তার জব্াব্ গেন।' আবু্-সুক্তফয়ান যখন জানমত 
পামরন গয আোহর নব্ী উমম্ম হাক্তব্ব্া-গক ক্তব্ব্াহ কমরমিন, ক্ততক্তন ব্মলন, "ঐ েো 
গঘািািার প্রবৃ্ক্তি সংযত হব্ার নয় (That stallion's nose is not to be 
restrained)!” 
 

আল-তাব্ারীর আরও ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [76] 
 

'উমম্ম হাক্তব্ব্া, যার (প্রকৃত) নাে ক্তিল রােলাহ ক্তব্নমত আবু্-সুক্তফয়ান ইব্মন হারব্ 
(Ramlah bt. Abi Sufyan)। তার ো ক্তিমলন উসোন ইব্মন আফফামনর চাচী, নাে 
সাক্তফয়া ক্তব্নমত আক্তব্ আল-আস ক্তব্ন উোইয়া ক্তব্ন আব্ে শােস। উমম্ম হাক্তব্ব্া-গক 
ক্তব্ব্াহ কমর হারব্ ক্তব্ন উোইয়ার ক্তেে উব্াময়েুোহ ক্তব্ন জাহাশ ক্তব্ন ক্তরয়াব্ 
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(Ubaydallah b. Jahsh b. Ri'ab)। তার  মভগ জে লাভ কমর হাক্তব্ব্া, যার নাে 
অনুসামর তার নােকরণ। হাক্তব্ব্া (পরব্তগীমত) ক্তব্ব্াহ কমর োউে ক্তব্ন উরওয়া ক্তব্ন 
োসুে আল-থাকাক্তফ গক। [77] [78] 
 

[োউমের োতার নাে আক্তেনা ক্তব্নমত আবু্-সুক্তফয়ান; তার ক্তপতা উরওয়া ক্তব্ন োসুে 
আল-থাকাক্তফ ক্তিমলন থাক্তকফ গ ামের এক ক্তব্ক্তশষ্ট গ াে-গনতা - ক্তযক্তন হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-
চুক্তির সেয়ক্তি-গত (পব্গ-১১৫) কুরাইশমের পমক্ষর প্রক্ততক্তনক্তধ্ ক্তহসামব্ েুহাম্মমের সামথ 
কথা ব্লার জনয তাাঁর ক্তশক্তব্মর  েন কমরক্তিমলন।] 
 

উব্াময়েুোহ ক্তব্ন জাহাশ ক্তিতীয় ক্তহজরমতর সেয় উমম্ম হাক্তব্ব্ামক সমঙ্গ ক্তনময় 
আক্তব্সক্তনয়ায় ক্তহজরত কমরন। অতিঃপর ক্ততক্তন তার ধ্েগতযা  কমর ক্তিিান ধ্েগ গ্রহণ 
কমরন ও আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় েৃতুযব্রণ কমরন। পক্ষান্তমর উমম্ম হাক্তব্ব্া তার ইসলাে ধ্েগ ও 
প্রব্াসী পেেযগাোয় ক্তব্্স্ত থামকন। উমম্ম হাক্তব্ব্া যখন আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরত কমরন, 
তখন ক্ততক্তন তার কনযা হাক্তব্ব্া ক্তব্নমত উব্াময়েুোহ-গক সমঙ্গ ক্তনময় আমসন; পমর ক্ততক্তন 
তামক ক্তনময় আব্ার েক্কায় প্রতযাব্তগন কমরন।’  
 

ইব্মন উের (আল-ওয়াক্তকক্তে) <আব্েুোহ ক্তব্ন জাফর <উসোন ক্তব্ন েুহাম্মে আল-
আখনাক্তস (Uthman b. Muhammad al-Akhnas) হইমত ব্ক্তণগত: 'উমম্ম হাক্তব্ব্া 
ক্তব্নমত আবু্-সুক্তফয়ামনর  মভগ উব্াময়েুোহ ক্তব্ন জাহামশর ঔরসজাত কনযা হাক্তব্ব্ার 
জে হয় েক্কায়, গসক্তি ক্তিল তার আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরমতর পূমব্গ।' 
 

ইব্মন উের (আল-ওয়াক্তকক্তে) <আবু্ ব্কর ক্তব্ন ইসোইল ক্তব্ন েুহাম্মে ক্তব্ন সা'ে < 
তার ক্তপতা হইমত ব্ক্তণগত: 'উমম্ম হাক্তব্ব্া  ভগব্তী অব্স্থায় েক্কা তযা  কমরন ও তার 
কনযার জেোন কমরন আক্তব্ক্তসক্তনয়ায়।'  
 

ইব্মন উের (আল-ওয়াক্তকক্তে) <আব্েুোহ ক্তব্ন আের ক্তব্ন যুহাময়র <ইসোইল ক্তব্ন 
আের ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আল-আ'স < উমম্ম হাক্তব্ব্া হইমত ব্ক্তণগত: 'আক্তে স্বমপ্ন যা 
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গেমখক্তিলাে তা হমলা এই গয আোর স্বােী উব্াময়েুোহ ক্তব্ন জাহামশর অব্স্থা খুব্ই 
গশাচনীয় ও তার আকৃক্তত খুব্ই ক্তব্কৃত। আক্তে ভীত হময় (ক্তনমজমক) ব্ক্তল, "আোহর 
কসে, তার পক্তরব্তগন হময়মি।" অতিঃপর গেক্তখ ক্তক, গস সকামল ঘুে গথমক উমি, ব্মল, 
"এই উমম্ম হাক্তব্ব্া, আক্তে ধ্মেগর (ক্তব্ষয়) ক্তনময় ক্তচন্তা কমরক্তি ও গেমখক্তি গয ক্তিিান 
ধ্মেগর গচময় ভাল আর গকান ধ্েগ গনই। আক্তে তা (পূমব্গ) ক্তব্্াস করতাে, অতিঃপর 
আক্তে েুহাম্মমের ধ্েগ গ্রহণ কমরক্তি, আর এখন আক্তে আব্ার ক্তিিান ধ্মেগ ক্তফমর 
যাক্তে।" আক্তে ব্ক্তল, "আোহর কসে, তুক্তে গসৌভা যব্ান নও", অতিঃপর আক্তে তামক 
তার সম্বমন্ধ আোর স্বমপ্নর কথা ব্ক্তল, ক্তকন্তু গস তামত গকান েমনামযা  না ক্তেময় 
েেযপান অব্যাহত রামখ যতক্তেমন না তার েৃতুয হয়। [79]  
 

অতিঃপর আক্তে স্বমপ্ন গেক্তখ, গক গযন আোর কামি এমস ব্মসমি ও ব্লমি, "মহ উমু্মল 
েুমেনীন।" আক্তে ভীত হময় পক্তি ও এর ব্যাখযা এ ভামব্ কক্তর গয (এক্তি একক্তি 
সংমকত] যার োমন হমলা এই গয. আোহর নব্ী আোমক ক্তব্ব্াহ করমত পামরন। 
অতিঃপর, প্রকৃতপমক্ষই আক্তে গেক্তখ গয আোর ক্তব্ক্তধ্সম্মত সেয়কাল (ইেত) উিীণগ 
হওয়ার পমর ও আক্তে (ক্তকিু) জানার আম ই, ক্তন ামসর কাি গথমক এক ব্াতগাব্াহক 
আোর েরজার সমু্মমখ উপক্তস্থত হময়মি ও আোর ঘমরর ক্তভতমর আসার অনুেক্তত 
প্রাথগনা করমি। গয এমসমি গস হমলা তার ক্রীতোসী, যার নাে ক্তিল আব্রাহা ও যার 
োক্তয়ত্ব ক্তিল তার গপাশাক পক্তরেে ও সু ক্তন্ধ রাসব্যাক্তের গেখামশানা করা। গস ক্তভতমর 
আমস ও ব্মল, "রাজা েশাই আপনার কামি গয ব্াতগা-ক্তি পাক্তিময়মিন তা হমলা: 
'আোহর নব্ী আোমক ক্তলমখ জাক্তনময়মিন গয, আক্তে গযন তাাঁর সমঙ্গ গতাোর ক্তব্ব্াহ 
ক্তেই।’" আক্তে ব্ক্তল, "আোহ গযন গতাোমক সু-সংব্াে গপ্ররণ কমরন।" গস ব্লমত 
থামক, "রাজা েশাই আপনামক ব্মলমিন, 'মতাোর পক্ষ গথমক কাউমক ক্তনযুি কমরা, 
গয গতাোমক ক্তব্ব্াহ গেমব্।'" 
 

উমম্ম হাক্তব্ব্া খাক্তলে ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আল-আস গক গডমক পািান ও তামক এই 
োক্তয়মত্ব ক্তনযুি কমরন। তার কামি গেময়ক্তির আনা এই সংব্ামে ক্ততক্তন এতই আনক্তিত 
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গহান গয ক্ততক্তন আব্রাহা-গক েু'ক্তি রূপার গব্রসমলি, েুক্তি নূপুর ও ক্তকিু আংক্তি প্রোন 
কমরন, যা ক্ততক্তন তার পাময় ও পাময়র আঙু্গল গুমলামত পক্তরধ্ান করমতন। [80] 
 

জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ ও অনযানয গয সেস্ত েুসলোনরা গসখামন ক্তিল, ক্তন াস 
তামের-গক সন্ধযাকামল (উপক্তস্থত) থাকার অনুমরাধ্ কমরন; ফমল তারা তার সমু্মমখ 
এমস হাক্তজর হয়। ক্তন াস গসখামন ব্িৃতা কমরন, ব্মলন: "প্রশংসা গসই ঈ্মরর, ক্তযক্তন 
েহাক্তধ্রাজ, পক্তব্ে, ক্তনভুগল, প্রক্ততজ্ঞা পালমন ক্তব্্স্ত, সব্গরাসষ্টা, সব্গশক্তিোন ও গতজস্বী। 
আক্তে সাক্ষয ক্তেক্তে গয আোহ িািা অনয গকান োবু্ে নাই ও েুহাম্মে হমলা তার 
গসব্ক ও ব্াতগাব্াহক (রসুল) ও যার (আ েমনর) ভক্তব্ষযিাণী কমরক্তিমলন গেরী পুে 
ক্তযশু। [81]  
 

সম্প্রক্তত আোহর নব্ী আোমক ক্তচক্তি ক্তলমখ জাক্তনময়মিন গয আক্তে গযন তাাঁর সামথ উমম্ম 
হাক্তব্ব্া ক্তব্নমত আবু্ সুক্তফয়ামনর ক্তব্ব্াহ োন কক্তর। আক্তে আোহর নব্ীর এই ব্াসনার 
সামথ সম্মক্তত প্রকাশ করক্তি ও তামক োম্পতয-উপহার স্বরূপ ৪০০ ক্তেনার প্রোন 
করক্তি।" অতিঃপর ক্ততক্তন গলাকমের সােমন ক্তেনারগুমলা গ মল গেন। তারপর খাক্তলে 
ক্তব্ন সাইে ব্িব্য রামখন ও ব্মলন, "আোহর প্রক্তত প্রশংসা, আক্তে তার প্রশংসা 
আোয় কক্তর, তার সাহাযয ও সহায়তা চাই ও সাক্ষয ক্তেই গয আোহ িািা অনয গকান 
োবু্ে নাই ও েুহাম্মে হমলা তার োস ও রসুল। 'ক্ততক্তনই হমলন গসই গয তার 
রসূলমক গহোময়ত ও সতয ধ্েগসহ গপ্ররণ কমরমিন, যামত ক্ততক্তন এমক (অনয) সেস্ত  
ধ্মেগর উপর প্রক্ততক্তষ্ঠত কমরন, যক্তেও েুশক্তরকমের কামি তা অপ্রীক্ততকর।'[82]  
 

আোহর নব্ীর ব্াসনার সামথ একেত গপাষণ কমর আক্তে এখন তাাঁর সমঙ্গ উমম্ম 
হাক্তব্ব্া ক্তব্নমত আবু্ সুক্তফয়ামনর ক্তব্ব্াহ োন করক্তি; আোহ গযন তার রসূলমক 
আশীব্গাে কমর।" ক্তন াস খাক্তলে ক্তব্ন সাইে-গক ক্তেনারগুমলা প্রোন কমরন, আর গস 
তা গ্রহণ কমর। অতিঃপর গলামকরা প্রস্থান করমত চায়, ক্তকন্তু ক্তন াস ব্মলন, "ব্স, 
কারণ ক্তব্ময়র অনুষ্ঠান উপলমক্ষ নব্ীর রীক্তত (সুন্নাহ) হমলা খাব্ার পক্তরমব্শন করা।" 
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তারপর ক্ততক্তন খাব্ার আনার আমেশ কমরন, তারা খাব্ার খায় ও অতিঃপর প্রস্থান 
কমর। 
 

উমম্ম হাক্তব্ব্া হইমত ব্ক্তণগত: যখন গসই অথগ আোর কামি গপৌঁমি, আক্তে আব্রাহা-গক 
গডমক পািাই, গস আোর কামি খব্রক্তি ক্তনময় এমসক্তিল; তামক ব্ক্তল, "ঐ ক্তেন আক্তে 
গতাোমক যা ক্তেমত গপমরক্তিলাে তা ক্তেময়ক্তিলাে, কারণ তখন আোর কামি গকান ন ে 
অথগ ক্তিল না। এই গয এখামন পঞ্চাশক্তি স্বণগ-েুরাসা (ক্তেথকাল) আমি; এগুমলা তুক্তে নাও 
ও প্রময়াজমন তা খরচ কমরা।" গস একক্তি ব্াক্স গব্র কমর, যার ক্তভতমর আক্তে তামক 
যা ক্তকিু ক্তেময়ক্তিলাে তার সব্ই ক্তিল; অতিঃপর গস গসক্তি আোমক গফরত গেয় ও ব্মল, 
"রাজা েশাই আোমক আপনার কাি গথমক গকান ক্তকিু ক্তনমত ক্তনমষধ্ কমরমিন, আক্তে 
তার গপাশাক ও সু ক্তন্ধ রাসব্যাক্তের গেখামশানা করার োক্তয়ত্ব প্রাপ্ত (চাকরানী)। আক্তে 
নব্ীর ধ্মেগ েীক্তক্ষত হময়ক্তি ও আোহর কামি আত্মসেপগণ কমরক্তি। রাজা েশাই তার 
স্ত্রীমের এই ক্তনমেগশ ক্তেময়মিন গয তামের কামি গয পারক্তফউেগুক্তল আমি, তার সেস্তই 
গযন তারা আপনার কামি পাক্তিময় গেয়।" পরক্তেন আব্রাহা আোর কামি অতযক্তধ্ক 
পক্তরোণ ঘৃতকুোরী, জাফরান, অম্বর ও  ন্ধম াকুল (civet) সু ক্তন্ধ-যুি পারক্তফউে 
গুমলা ক্তনময় আমস। আক্তে (পরব্তগীমত) তার সব্ক্তিই নব্ীর কামি ক্তনময় আক্তস, ক্ততক্তন 
আোমক তা ব্যব্হার করমত ও রাখমত গেখমতন; ক্ততক্তন কখমনাই তা অননুমোেন 
কমরন নাই। 
 

অতিঃপর আব্রাহা ব্মল, "আক্তে আপনার কামি গয আনুকূলয চাই তা হমলা এই গয, 
আপক্তন আোর পক্ষ গথমক নব্ীমক অক্তভব্ােন জানামব্ন ও তাাঁমক ব্লমব্ন গয আক্তে 
তাাঁর ধ্েগ অনুসরণ কক্তর।" গস আোর সামথ খুব্ই নেনীয় ব্যব্হার কমরক্তিল; গস ক্তিল 
গসই গয আোমক (যাোর জনয) প্রস্তুত কমরক্তিল; যখনই গস আোর কামি আসমতা, 
ব্লমতা, "আক্তে আপনার কামি গয অনুগ্রমহর আমব্েন কমরক্তিলাে, তা গযন ভুমল না 
যান।" যখন আেরা নব্ীর কামি চমল আক্তস, আক্তে তাাঁমক আোর ব্া োন (অনুষ্ঠান), 
আব্রাহা ও আোর প্রক্তত তার আচরমণর ক্তব্ষময় ব্ক্তল; ক্ততক্তন েৃেুহাসয কমরন। আক্তে 
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তার পক্ষ গথমক তাাঁমক অক্তভব্ােন জানাই, ক্ততক্তন ব্মলন, "তার ওপরও শাক্তন্ত ও 
আোহর করুণা ব্ক্তষগত গহাক।" - 
 

---- ইব্মন উের (আল-ওয়াক্তকক্তে) <েুহাম্মে ক্তব্ন সাক্তলহ আক্তসে ক্তব্ন উের ক্তব্ন 
কাতাো হইমত, আর এিািাও (ইব্মন উের আল-ওয়াক্তকক্তে) <আব্ে আল-রহোন ক্তব্ন 
আব্ে আল-আক্তযয <আব্েুোহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর ক্তব্ন হাযে হইমত ব্ক্তণগত: গয ব্যক্তিক্তি 
উমম্ম হাক্তব্ব্া-গক ক্তব্ব্াহ প্রোন কমরক্তিমলন ও যার কাি গথমক ক্তন াস তামক গ্রহণ 
কমরক্তিমলন, ক্ততক্তন ক্তিমলন খাক্তলে ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আল আস; এই ঘিনা-ক্তি সংঘক্তিত 
হময়ক্তিল [ক্তহজক্তর] ৭ সামল (৬২৮-৬২৯ ক্তিিামব্দ)। যখন তামক েক্তেনায় আনা 
হময়ক্তিল তখন তার ব্য়স ক্তিল ক্তেশ ব্ির। উমম্ম হাক্তব্ব্া েুয়াক্তব্য়ার গখলাফমতর সেয় 
[ক্তহজক্তর] ৪৪ সামল (এক্তপ্রল ৪, ৬৬৪ - োচগ ২৪, ৬৬৫ ক্তিিাব্দ) েৃতুযব্রণ কমরন।' 
 

ইোে আবু্ োউমের (৮১৭ - ৮৮৯ সাল) ব্ণগনা: [83] 
 

সুন্নাহ আবু্ োউে, ব্ই নম্বর ৫, হাক্তেস নম্বর ২১০২ (ও ২১০৩):  
‘উমম্ম হাক্তব্ব্া হইমত ব্ক্তণগত: উমম্ম হাক্তব্ব্া হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত উরওয়াহ যা 
ক্তব্বৃ্ত কমরমিন তা হমলা, তামক ক্তব্ব্াহ গেওয়া হয় আব্েুোহ ইব্মন জাহামশর সমঙ্গ, 
ক্তযক্তন েৃতুযব্রণ কমরন আক্তব্ক্তসক্তনয়ায়; অতিঃপর ক্তন াস তামক আোহর নব্ীর (তাাঁর 
ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত গহাক) সমঙ্গ ক্তব্ব্াহ োন ও তাাঁর পক্ষ গথমক তামক গযৌতুক 
(dower) ব্াব্ে চার হাজার (ক্তেরহাে) প্রোন কমরন। ক্ততক্তন তামক শুরাহক্তব্ল ইব্মন 
হাসানাহ এর সমঙ্গ আোহর নব্ীর (তাাঁর ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত গহাক) কামি গপ্ররণ 
কমরন।' আবু্ োউে ব্মলন: হাসানাহ হমলা তার ো।  

 - অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় আেরা 
জানমত পাক্তর, েক্কার সম্মাক্তনত ও ক্তব্ক্তশষ্ট কুরাইশ গ াে-প্রধ্ান আবু্ তাক্তলব্ ইব্মন 
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আব্েুল েুিাক্তলমব্র পুে জাফর ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ গযেন েুহাম্মমের আমেমশ তাাঁর 
ক্তকিু অনুসারীমের সমঙ্গ আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরত কমরক্তিমলন, একইভামব্ েক্কার আর 
এক অক্তত সম্মাক্তনত ও ক্তব্ক্তশষ্ট কুরাইশ গ াে প্রধ্ান আবু্ সুক্তফয়ান ইব্মন হারমব্র 
কনযা উমম্ম হাক্তব্ব্া ক্তব্নমত আবু্ সুক্তফয়ান ও তাাঁর জাোতা আক্তব্ক্তসক্তনয়ায় ক্তহজরত 
কমরক্তিমলন। "েক্কাব্াসীমের অতযাচামর অক্ততষ্ঠ হময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
আক্তব্ক্তসক্তনয়া ও েক্তেনায় ক্তহজরত কমরক্তিমলন" োব্ীর গয আমেৌ গকান ঐক্ততহাক্তসক 
ক্তভক্তি গনই, তার আরও একক্তি উৎকৃষ্ট উোহরণ হমলা আক্তে উৎমসর েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনা। কারণ: 
 

“েক্কার এই ক্তব্ক্তশষ্ট গ াে প্রধ্ানরা, ক্তকংব্া তাাঁমের ক্তনজ গ ামের গকান অক্তব্্াসী 
সেসযরা, ক্তকংব্া েক্কায় অব্ক্তস্থত অনযানয গ ামের গকান অক্তব্্াসী সেসয তাাঁমের এই 
ধ্েগান্তক্তরত সন্তানমের প্রক্তত কখমনা গকান অতযাচার কমরক্তিমলন, এেন ইক্ততহাস আক্তে 
উৎমসর গকাথাও ব্ক্তণগত হয় নাই। অনযক্তেমক, েুহাম্মমের ধ্মেগ েীক্তক্ষত না হওয়া সমত্বও 
আবু্ তাক্তলব্ কীরূমপ তাাঁর ভাক্ততজা েুহাম্মে-গক সব্গাব্স্থায় সব্গাত্মক সাহাযয ও 
সহমযাক্ত তা কমরক্তিমলন, তার ব্ণগনা আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় 
অতযন্ত স্পষ্ট (পব্গ-৪১)! আবু্ সুক্তফয়ান (ও তাাঁর স্ত্রী ক্তহি ক্তব্নমত ওতব্া) তাাঁর হানজালা 
নামের এক সন্তান, ্শুর ও চাচা ্শুর-গক অোনুক্তষক নৃশংসতায় হতযার জনয 
প্রতযক্ষভামব্ োয়ী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহর েুসক্তলে কনযা জয়নাব্-গক েক্তেনায় তাাঁর 
ক্তপতার কামি গপৌঁমি গেয়ার জনয কীরূমপ প্রতযক্ষ সাহাযয ও সহমযাক্ত তা কমরক্তিমলন, 
তার প্রাণব্ন্ত ব্ণগনাও আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা ক্তলমখ গরমখমিন (ক্তব্স্তাক্তরত: 
পব্গ-৩৯)! তৎকালীন আরমব্র গলামকরা শুধু্োে ক্তভন্ন ধ্েগ েতাব্লম্বী হওয়ার কারমণ 
গকানও ব্যক্তি ব্া জনপমের গলাকমের তুে-তাক্তেলয, অসম্মান, গোষামরাপ, হুেক্তক-
শাসানী, ভীক্তত-প্রেশগন করমতন; ক্তকংব্া গস কারমণ তাাঁরা তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ আগ্রাসী 
আক্রেণ, খুন, জখে, লুি ( ক্তণেত), েেন, ক্তনপীিন ও োস ও োসী-করমণর েত 
 ক্তহগত কেগ কামণ্ড ক্তলপ্ত হমতন, এেন োব্ী সমূ্পণগ অসতয (পব্গ-৮২)!” 
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আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনা ও  ত-পমব্গর ব্ণগনায় যা 
আেরা ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন তা হমলা, আবু্ তাক্তলব্ ও আবু্-সুক্তফয়ামনর েতই, েুহাম্মমের 
ধ্মেগ েীক্তক্ষত না হওয়া সমত্বও আল-নাজ্জাসী েুহাম্মে অনুসারীমের প্রক্তত ক্তিমলন সেয়, 
সহনশীল ও সাহাযযকারী। অনযক্তেমক, েুহাম্মে-গক নব্ী ক্তহসামব্ অস্বীকারকারী গকান 
ব্যক্তি ও জনগুক্তষ্ঠর প্রক্তত েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কীরূপ তুে-তাক্তেলয, শাপ-
অক্তভশাপ (পব্গ: ১১-১২) ও ঘৃণা প্রেশগন করমতন; েুহাম্মমের েতব্ামের 
সোমলাচনাকারী ও ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের প্রক্তত েুহাম্মমের ও তাাঁর অনুসারীরা কীরূপ 
অোনুক্তষক পাশক্তব্কতা প্রেশগন করমতন, তা েুহাম্মমেরই রক্তচত ব্যক্তি-োনস জীব্নী 
গ্রন্থ ‘কুরান’ ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তচত 'ক্তসরাত ও হাক্তেস 
গ্রমন্থর' অসংখয ব্ণগনায় অতযন্ত স্পষ্ট!  
 

আল-তাব্ারী ও েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর ব্ণগনা: [84] [85] 
 

'-----অতিঃপর আবু্ সুক্তফয়ান েুহাম্মমের সমঙ্গ গেখা করার জনয েক্তেনায়  েন কমরন। 
আবু্ সুক্তফয়ান (প্রথমে) তার কনযা উমম্ম হাক্তব্ব্া ক্তব্নমত আবু্ সুক্তফয়ামনর সমঙ্গ সাক্ষাত 
কমরন। যখন ক্ততক্তন আোহর নব্ীর ক্তব্িানায় ওপর ব্সমত যাক্তেমলন, গস তামক 
থাোমনার জনয তা গুক্তিময় গফমল। ক্ততক্তন ব্মলন, "মহ আোর কনযা, আোহর কসে, 
আক্তে জাক্তননা তুই আোমক এই ক্তব্িানাক্তির গচময় গব্শী ভাল েমন কক্তরস, না কী তুই 
েমন কক্তরস গয এই ক্তব্িানা-ক্তিই আোর গচময় গব্শী ভাল।" গস ব্মল, "এই ক্তব্িানা-ক্তি 
হমলা আোহর নব্ীর, আর তুক্তে হমল এক অপক্তব্ে েুশক্তরক। আক্তে চাই নাই গয তুক্তে 
আোহর নব্ীর ক্তব্িানায় ব্মসা।" ক্ততক্তন ব্মলন, "মহ আোর কনযা, আোহর কসে, 
আোমক গিমি আসার পর অসৎ-োনক্তসকতা গতার ওপর গচমপ ব্মসমি।"     
 

(--- ‘Abu Sufyan then set out and went to the Messenger of God in Medina. Abu 
Sufyan [first] visited his own daughter, Umm Habibah bt. Abi Sufyan.  When he 
was about to sit on the bed of the Messenger of God, she folded it up to stop 
him. He said, "My daughter, by God, I don't know whether you think I am too 
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good for this bed or you think it is too good for me." She said: "It is the bed of 
the Messenger of God, and you are an unclean polytheist. I did not want you to 
sit on the bed of the Messenger of God." He said, "My daughter, by God, evil 
came over you after you left me."’) 
 

>> আক্তে উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর: নব্ী পত্নী উমম্ম হাক্তব্ব্া 
গয কারমণ তার ক্তপতা-গক ‘অপক্তব্ে’ আখযা ক্তেময় চরে অব্োননা ও অসম্মান প্রেশগন 
কমরক্তিমলন, তা হমলা তার ক্তপতার ধ্েগ (েুশক্তরক)! উি ঘিনাক্তি ঘমিক্তিল গসই সেময়, 
যখন েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ েক্কার কুরাইশমের সমঙ্গ েশ ব্ির  গেয়াক্তে 'হুোইক্তব্য়া 
সক্তন্ধ-চুক্তি' সম্পন্ন করার পর, পরব্তগী েুই ব্িমরর কে সেময় 'পঞ্চে ব্ার চুক্তি ভঙ্গ 
(পব্গ-১২৯)’ করার অজুহাত খুাঁমজ গপময়ক্তিমলন; আর আবু্-সুক্তফয়ান েুহাম্মমের আগ্রাসী 
আক্রেণ গথমক রক্ষা পাওয়ার প্রমচষ্টায় েুহাম্মমের সমঙ্গ কথা ব্লার জনয েক্তেনায় 
 েন কমরক্তিমলন। ক্তনজ জেোতা ক্তপতার প্রক্তত উমম্ম হাক্তব্ব্ার এই েুব্গযব্হার ও 
তাক্তেমলয সমূ্পণগরূমপ েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহর আেশগ ও তাাঁর প্রব্ক্ততগত ইসলাে 
নােক েতব্ামের একান্ত গেৌক্তলক ক্তশক্ষার অক্তব্মেেয অংশ! েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ 
তাাঁর আোহর নামে তাাঁমক অক্তব্্াসকারী, তাাঁর েতব্ামের সোমলাচনা-কারী ও তাাঁর 
কেগকামণ্ডর প্রক্ততব্ােকারী গয গকান ব্যক্তি ব্া জন-গুক্তষ্ঠর ক্তব্রুমদ্ধ সুেীঘগ ২৩ ব্িরব্যাপী 
কী পক্তরোণ তুে-তাক্তেলয, অসম্মান, গোষামরাপ, হুেক্তক, শাসানী ও ভীক্তত-প্রেশগন 
কমরক্তিমলন, তা তাাঁরই রক্তচত কুরামনর পাতায় পাতায় ব্ক্তণগত আমি (পব্গ: ২৬-২৭)! 
“জামলে, ক্তেথযাব্ােী, েূক ও ব্ক্তধ্র, েুখগ, অন্ধ, নাফরোন, ব্ানর, শুকর, তামের অব্স্থা 
কুকুমরর েত, তারা শয়তামনর েত, তারা শয়তামনর ভাই, তারা চতুষ্পে জন্তুর েত 
ব্া তার গচময়ও ক্তনকৃষ্টতর, তারা কক্তিন ে িামি, ক্তনমব্গাধ্, কান্ডজ্ঞানহীণ, ক্তব্মব্ক 
বু্ক্তদ্ধহীন, প্রক্ততশ্রুক্তত ভঙ্গকারী, সীোলংঘনকারী, গলাভী”; ইতযাক্তে এেন গকান 
কুরুক্তচপূণগ শব্দ নাই যা েুহাম্মে অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ প্রময়া  কমরন নাই।   
 

েুহাম্মমের ভাষায় (কুরান): 
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৯:২৮ – “গহ ঈোনোর ণ! েুশক্তরকরা গতা অপক্তব্ে। সুতরাং এ ব্িমরর পর তারা 
গযন েসক্তজেুল-হারামের ক্তনকি না আমস।”  
 

>> েুশক্তরকরা গয "অপক্তব্ে", গস ক্তশক্ষা েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহর!  উমম্ম হাক্তব্ব্া 
তার েুশক্তরক ক্তপতার প্রক্তত গয অসোচরণ কমরক্তিমলন, তা ক্তিল েুহাম্মমের আেশগ ও 
ক্তশক্ষার ব্াস্তব্ায়ন! 
 

৯:২৩ - “গহ ঈোনোর ণ! গতােরা স্বীয় ক্তপতা ও ভাইমের অক্তভভাব্করূমপ গ্রহণ 
কমরা না, যক্তে তারা ঈোন অমপক্ষা কুফরমক ভালব্ামস। আর গতাোমের যারা তামের 
অক্তভভাব্করূমপ গ্রহণ কমর তারা সীোলংঘনকারী।” 
 

>> আোহর গলব্ামস ক্তশষযমের প্রক্তত েুহাম্মমের কমিার ক্তনমেগশ, তারা গযন গকান 
অব্স্থামতই গকান 'অক্তব্্াসী-গক' তামের অক্তভভাব্ক ক্তহসামব্ গ্রহণ না কমর! এেন কী 
গসই ব্যক্তিক্তি যক্তে তামের ক্তপতা-োতা, ভাই-ভেী ব্া একান্ত ক্তনকি আত্মীয়ও হয়, 
তবু্ও নয়! গয ব্যক্তি তাাঁর এই আমেমশর অনযথা করমব্, তার প্রক্তত েুহাম্মমের কমিার 
হুক্তশয়াক্তর, "তারা সীোলংঘনকারী!” একজন ক্তনমব্ক্তেত প্রাণ েুহাম্মে অনুসারী ক্তহসামব্ 
উমম্ম হাক্তব্ব্া তাাঁর গুরুর ক্তশক্ষার ব্াস্তব্ায়ন কমরক্তিমলন োে!   
 

৯:২৪ - "ব্ল, গতাোমের ক্তনকি যক্তে গতাোমের ক্তপতা গতাোমের সন্তান, গতাোমের 
ভাই গতাোমের পত্নী, গতাোমের গ াে গতাোমের অক্তজগত ধ্ন-সম্পে, গতাোমের 
ব্যব্সা যা ব্ন্ধ হময় যাওয়ার ভয় কর এব্ং গতাোমের ব্াসস্থান - যামক গতােরা পিি 
কর - আোহ, তাাঁর রসূল ও তাাঁর রামহ গজহাে করা গথমক অক্তধ্ক ক্তপ্রয় হয়, তমব্ 
অমপক্ষা কর, আোহর ক্তব্ধ্ান আসা পযগন্ত, আর আোহ ফামসক সম্প্রোয়মক 
গহোময়ত কমরন না।"   
 

>> আোহর গলব্ামস েুহাম্মে গঘাষণা ক্তেমেন, তাাঁর ক্তশষযমের অব্শয কতগব্য হমলা এই 
গয তারা "তাাঁমক" তামের ক্তনজ জেোতা ক্তপতা-োতা, োো-নানা, ভাই-ভেী ব্া গয 

http://www.quraanshareef.org/Surah-At-Taubah#loc30
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গকান ক্তনকি-আত্মীয়মের গচময়ও "অক্তধ্ক ভালব্াসা প্রোন করমব্!” গয ো তাাঁর 
সন্তানমের ২৭০-২৯০ ক্তেন গপমি ধ্মরমিন, সন্তান প্রসমব্র ক্তনোরুণ যন্ত্রণা গভা  
কমরমিন, গয ক্তপতা-োতা ও একান্ত ক্তনকি-আত্মীয়রা সন্তানমের ক্তশশুকামলর অসহায় 
অব্স্থায় গেহ-ভালব্াসা ক্তেময় লালন পালন কমরমিন; েুহাম্মমের ক্তনমেগশ হমলা, এই 
সব্ একান্ত ক্তপ্রয়জনমের ভালব্াসা ও অনুগ্রহ-গক উমপক্ষা কমর "েুহাম্মে-গক অব্শযই 
গব্শী ভালব্াসমত হমব্!” শুধু্ তাইই নয়, েুহম্মমের ক্তনমেগশ হমলা: প্রময়াজমন ‘তাাঁর 
রামহ (পমক্ষ)’ তামের ক্তব্রুমদ্ধ গজহাে করমত হমব্। আর এই আমেশ যক্তে তারা 
অোনয কমর, তমব্ তামের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের কমিার হুক্তশয়াক্তর, ‘তমব্ অমপক্ষা কর!’ 
 

এখামনই গশষ নয়। েুহাম্মমের ক্তশক্ষা: 
 

৯:১১৩: "নব্ী ও েুক্তেমনর উক্তচত নয় েুশমরকমের ো মফরাত কােনা কমর, যক্তেও 
তারা আত্নীয় গহাক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর গয তারা গোযখী।" 
 

>> ক্তশষযমের প্রক্তত েুহাম্মমের ক্তনমেগশ, তামের এই অক্তব্্াসী একান্ত ক্তনকি 
আত্মীয়মের েৃতুযর পর তারা গযন তামের রুমহর ো মফরাত ও কােনা না কমর। 
েৃতুযর পরও 'এই অক্তব্্াসীরা’ গযন তামের সন্তানমের কাি গথমক গকানরূপ করুণা 
না পান, তা েুহাম্মে ক্তনক্তিত কমরমিন 'আোহ' নামের েুমখামশর আিামল! (সক্তহ 
বু্খারী: ৬:৬০:১৯৭) [86] 
 

সুরা তওব্ার এই ক্তনমেগশগুমলাই হমলা অনুসারীমের প্রক্তত েুহাম্মমের সব্গমশষ ক্তনমেগশ-
যুি সুরা (ক্তব্স্তাক্তরত: 'The Devil is in the Detail!’[পব্গ-১১৩])। ক্ষেতার ক্তলপ্সায় 
েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ কী ভামব্ তাাঁর "আোহ নামের েুমখামশর আিামল" 
সন্তানমের তামের ক্তপতা-োতা-আত্মীয়-স্বজনমের ক্তব্রুমদ্ধ ও ক্তপতা-োতা-আত্মীয়-
স্বজনমের তামের সন্তানমের ক্তব্রুমদ্ধ গলক্তলময় ক্তেময়ক্তিমলন, তার উোহরণ হময় আমি 
তাাঁরই স্ব-রক্তচত এই ব্াণীগুমলা।  

http://www.quraanshareef.org/Surah-At-Taubah
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[79] Ibid আল-তাব্ারী: ভলুউে ৩৯, গনাি নম্বর- ৭৯৬: 
'এখামন েুসলোন ও ক্তিিানমের েমধ্য পাথগকয গব্াোমত েেযপান ক্তব্ষয়ক্তি ব্যব্হৃত হময়ি। এক্তি উমম্ম 
হাক্তব্ব্ার স্বপ্ন েশগমনর সামথও সম্পকগ যুি, গযখামন উমম্ম হাক্তব্ব্া তার স্বােীমক ক্তব্কৃত অব্স্থায় 
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১৭৪: নব্ী েুহাম্মমের 'ওেরাহ' ও কুরাইশমের সক্তহষু্ণতা! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত আিচক্তেশ 
   

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) তাাঁর েক্তেনা অব্স্থানকালীন সেময় 
োমেমস্কর শাসনকতগা আল েুনক্তধ্র ক্তব্ন আল-হাক্তরথ ক্তব্ন আক্তব্ ক্তশের আল-ঘাসাক্তন, 
পারমসযর সম্রাি খসরু পারমভজ ক্তিতীয়, ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তহরাক্তক্লয়াস ও 
আক্তব্ক্তসক্তনয়ার শাসনকতগা আল-নাজ্জাসীর কামি গয ক্তচক্তিগুমলা ক্তলমখক্তিমলন তার 
ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ও পযগামলাচনা  ত গতরক্তি পমব্গ (পব্গ: ১৬১-১৭৩) করা হময়মি। 
েুহাম্মমের আেমশগ উিুদ্ধ নব্ী পত্নী উমম্ম হাক্তব্ব্া (রােলাহ) ক্তব্নমত আবু্ সুক্তফয়ান কী 
কারমণ তার জেোতা ক্তপতা-গক '‘অপক্তব্ে" আখযা ক্তেময় তাাঁর প্রক্তত চরে অব্োননা ও 
অসম্মান প্রেশগন কমরক্তিমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আম র পমব্গ করা হময়মি। 
 

েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা খায়ব্ামরর অোনুক্তষক নৃশংসতা (পব্গ: ১৩০-১৫২), ফাোক 
আগ্রাসন (পব্গ: ১৫৩-১৫৮) ও ওয়াক্তে আল-কুরা আগ্রাসন গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন 
কমরন ক্তহজক্তর ৭ সামলর সফর োমস। অতিঃপর রক্তব্উল আওয়াল োস গথমক শওয়াল 
োস (৯ই জুলাই ৬২৮ সাল গথমক ১লা োচগ ৬২৯ সাল) পযগন্ত পরব্তগী আি-ক্তি োস 
েুহাম্মে আর গকান হােলায় ক্তনমজ অংশগ্রহণ না কমর েক্তেনায় অব্স্থান কমরন। আর 
গকান হােলায় ক্তনমজ অংশগ্রহণ না করমলও অক্তব্্াসী জনপমের ওপর তাাঁর আগ্রাসী 
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হােলা ক্ততক্তন কখমনাই ব্ন্ধ কমরন নাই। আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের 
ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, এই সেয়ক্তিমত ক্ততক্তন তাাঁর অনুসারীমের োধ্যমে ক্তব্স্তীণগ 
অঞ্চমলর অক্তব্্াসী জনপমের ওপর কেপমক্ষ আরও িয়ক্তি আগ্রাসী হােলা পক্তরচালনা 
কমরন, যার েু'ক্তির আমলাচনা ইক্ততেমধ্যই করা হময়মি (পব্গ-১৬০)। এই হােলাগুমলা 
িািাও আবু্ ব্ক্তসর নামের তাাঁর এক অনুসারীর গনতৃমত্ব কুরাইশ ব্াক্তণজয-ব্হমরর ওপর 
হােলা, খুন-জখে ও োলাোল-লুণ্ঠন ক্তিল পুমরা-েমে অব্যাহত। 
 

অতিঃপর, ক্তহজক্তর ৭ সামলর ক্তজলকে োমস ক্ততক্তন তাাঁর সামথ ক্তিক এক ব্ির আম  
হুোইক্তব্য়া যাোয় অংশগ্রহণকারী সকল জীক্তব্ত অনুসারী ও আরও ক্তকিু অনুসারীমের 
সমঙ্গ ক্তনময় 'ওেরাহ' পালমনর ক্তনক্তেমি েক্কার উমেমশয যাো কমরন। েক্তেনায় গস্বো 
ক্তনব্গাসমনর পর এক্তিই ক্তিল েুহাম্মমের প্রথে ও গশষ 'সফল’ ওেরাহ পালন! আক্তে 
উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা েুহাম্মমের এই ঐক্ততহাক্তসক ওেরাহ পালমনর ব্ণগনা 
তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমর গরমখমিন। সব্মচময় ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
কমরমিন আল-ওয়াক্তকক্তে, তাাঁর 'ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ' গ্রমন্থ। ইব্মন ক্তহশাে েুহাম্মমের 
এই তীথগযাো-গক 'প্রক্ততমশামধ্র ওেরাহ (Lesser Pilgrimage of Retaliation)’, 
আল-তাব্ারী এক্তিমক 'পূণগাঙ্গ ওেরাহ যাো (Lesser Pilgrimage of Fulfillment)', 
আর আল-ওয়াক্তকক্তে এক্তিমক 'আল-কাক্তেয়ার ওেরাহ (Umrat al-Qaḍiyya)' নামে 
আখযাক্তয়ত কমরমিন। আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনা েমত এই ওেরাহ যাোয় তাাঁর অনুসারীর 
গোি সংখযা ক্তিল প্রায় েুই হাজার। এই ওেরাহ পালন গশমষ েুহাম্মে েক্তেনায় 
প্রতযাব্তগন কমরন ক্তহজক্তর ৭ সামলর ক্তজলহজ োমস। অতিঃপর ঐ োমসই ক্ততক্তন 
অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ গয হােলাকারী েল-ক্তি পািান, তা হমলা, "ইব্মন আক্তব্ আল-
আওজা আল-সুলাক্তের অধ্ীমন ‘ব্ানু সুলাময়ে হােলা (পব্গ-১২৪)’!" 
 

এই ঘিনার ক্তিক এক ব্ির আম  ক্তহজক্তর ৬ সামলর ক্তজলকে োমস (োচগ-এক্তপ্রল ৬২৮ 
সাল) েুহাম্মে গয ওেরাহ যাোয় রওনা হময়ক্তিমলন, তা সমূ্পণগরূমপ ব্যথগ হওয়ার পর 
ক্ততক্তন কুরাইশমের সমঙ্গ 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তি' স্বাক্ষর গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন 
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কমরন। অতিঃপর ক্ততক্তন কেপমক্ষ ক্ততনব্ার হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির প্রায় প্রমতযক-ক্তি শতগ 
ভঙ্গ কমরক্তিমলন, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা ও পযগামলাচনা চুক্তি ভঙ্গ এক (পব্গ-১২৫), 
ও চুক্তি ভঙ্গ ক্ততন (পব্গ-১২৭) ও চুক্তি ভঙ্গ চার (পব্গ-১২৮) পমব্গ করা হময়মি। 
ইসলামের ইক্ততহামসর এেনই এক গপ্রক্ষাপমি েুহাম্মমের এই ঐক্ততহাক্তসক ওেরাহ 
যাো! এত ক্তকিুর পমরও কী কুরাইশরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের প্রক্তত গকানরূপ 
অনযায়-অক্তব্চার কমরক্তিমলন? তামের প্রক্তত কুরাইশমের েমনাভাব্ গকেন ক্তিল? 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) ব্ণগনা: [87] [88] [89] 
 

'খায়ব্ার গথমক েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর পর আোহর নব্ী রক্তব্উল আওয়াল োস গথমক 
শওয়াল োস পযগন্ত গসখামন অব্স্থান কমরন ও এই সেয়ক্তিমত ক্ততক্তন একাক্তধ্ক 
অক্তভযান ও হােলাকারী েল গপ্ররণ কমরন। অতিঃপর ক্তজলকে োমস [যার শুরু 
হময়ক্তিল োচগ ২, ৬২৯ সাল], আম র ব্ির গয োসক্তি-গত েুশক্তরকরা তাাঁমক ক্তফক্তরময় 
ক্তেময়ক্তিল [পব্গ-১১১], ক্ততক্তন তামের গসই ক্তফক্তরময় গেয়া ওেরা হজ সম্পন্ন করার 
উমেমশয রওনা হন। তাাঁর সমঙ্গ যাোকারী গয েুসলোনমের ব্াধ্া প্রোন করা হময়ক্তিল, 
তারা ক্তহজক্তর ৭ সামল তাাঁর সমঙ্গ যাো কমর। [90] 
 

যখন েক্কাব্াসীরা এই খব্র-ক্তি শুনমত পায়, তারা তাাঁর পথ গথমক চমল যায়। 
কুরাইশরা তামের ক্তনমজমের েমধ্য এই ব্মল ব্লাব্ক্তল কমর, “েুহাম্মে ও তার সঙ্গীরা 
েক্তররাস, অভাব্গ্রস্ত ও ব্ক্তঞ্চত।”  
 

এেন একজন গলাক যামক আোর সমিহ করার গকান কারণ গনই, আোমক ব্মলমিন 
গয ইব্মন আব্বাস ব্মলমিন:  
 

'তারা তাাঁমক ও তাাঁর অনুসারীমের গেখমত তামের সমম্মলন কমক্ষর (Assembly 
house) েরজায় এমস সেমব্ত হয়। যখন আোহর নব্ী েসক্তজমের ক্তভতমর প্রমব্শ 
কমরন, ক্ততক্তন তাাঁর আলখাোর গশষ প্রান্তক্তি তাাঁর ব্াে কাাঁমধ্র ওপর িুমি ক্তেময় তাাঁর 
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ডান ব্াহুর ওপমরর অংশ উেুি রামখন। অতিঃপর ক্ততক্তন ব্মলন, "মসই গলাকক্তির 
ওপর আোহর করুণা, গয আজ তামের-গক তার শক্তি  প্রেশগন করামে।” অতিঃপর 
ক্ততক্তন পাথর-ক্তি গত চুেু খান ও দ্রুত পাময় গহাঁমি ব্াক্তহমর চমল আমসন, তাাঁর 
অনুসারীরাও তাই কমর যতক্ষমণ না উপাসনালয়-ক্তি তাাঁমক গলাকজনমের কাি গথমক 
আিাল কমর। অতিঃপর ক্ততক্তন েক্তক্ষণ গকামণ চুেু খান (আল তাব্ারী: 'স্পশগ কমরন') ও 
কাল পাথমর চুেু খাওয়ার ('স্পশগ করার') জনয গহাঁমি যান। অতিঃপর ক্ততক্তন একইভামব্ 
দ্রুত পাময় গহাঁমি ক্ততনব্ার তা প্রেক্তক্ষণ কমরন ও পমরর অংশক্তি গহাঁমি পার গহান। 
ইব্মন আব্বাস যা ব্লমতন তা হমলা, "মলামকরা েমন কমরক্তিল গয এই রীক্ততক্তি তামের 
জনয অব্শযপালনীয় নয়; কারণ আোহর নব্ী এক্তি কমরক্তিমলন শুধু্োে কুরাইশ 
ব্ংমশর জমনয, এ জমনয গয ক্ততক্তন তামের সম্বমন্ধ এেনক্তিই শুমনক্তিমলন। ক্তকন্তু যখন 
ক্ততক্তন ক্তব্োয় হমজর ক্তেমন এই রীক্তত-ক্তি অনুসরণ কমরন, তখন গথমক তা 'সুন্নত' 
ক্তহসামব্ পাক্তলত হয়।"’ 
 

আব্েুোহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর আোমক ব্মলমিন গয যখন আোহর নব্ী ঐ তীথগযাোয় 
সেয় েক্কায় প্রমব্শ কমরন, তখন আব্েুোহ ক্তব্ন রাওয়াহা (Abdullah b. Rawaha) 
তাাঁর উমির  লার েক্তিক্তি ধ্মর ক্তিমলন ও ব্লক্তিমলন: 
 

‘তার পথ গথমক সমর যা, 'অক্তব্্াসী গতারা, পক্তরষ্ক নার কর পথ 
যা ক্তকিু ভাল ক্তজক্তনস তা আমি গোর রসুমলর সামথ 
গহ প্রভু, আক্তে ক্তব্্াস কক্তর তার ব্ানী 
আক্তে তা গ্রহণ কমর আোহর সতযতার খব্র জাক্তন  
গোরা যুদ্ধ করমব্া গতামের সামথ তার ব্যাখযা েমত। 
গযেন যুদ্ধ গতামের সামথ কমরক্তিনু গোরা তা নাক্তজমলর প্রাক্কামল। 
আঘামত আঘামত হমব্ গতামের  েগান স্কন্ধ চুযত 
আরও যা করমব্ তা গতামের এক ব্নু্ধ হমত অনয ব্নু্ধর েমনামযা  রক্তহত।' 
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আব্ান ক্তব্ন সাক্তলহ ও আব্েুোহ ক্তব্ন আবু্ নাক্তজহ <আতাব্ ক্তব্ন আবু্ রাব্াহ হইমত ও 
েুজাক্তহে আবু্ আল-হাজ্জাজ <ইব্মন আব্বাস হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক 
ব্মলমিন গয, যখন আোহর নব্ী এই যাোয় হারাে শরীমফর েমধ্য ক্তিমলন তখন ক্ততক্তন 
োয়েুনা ক্তব্নমত আল-হাক্তরথ (Maymuna d. al-Harith) গক ক্তব্ব্াহ কমরন। আল-
আব্বাস ইব্মন আব্েুল-েুিাক্তলব্ তাাঁমক তার সামথ ক্তব্ব্াহ গেন। [91] 
 

আোহর নব্ী ক্ততন ক্তেন যাব্ত েক্কায় অব্স্থান কমরন। তৃতীয় ক্তেনক্তি-গত হুয়াময়ক্ততব্ 
ক্তব্ন আব্েুল উজ্জা ক্তব্ন আবু্ কাময়স ক্তব্ন আব্েু উেু ক্তব্ন নাসর ক্তব্ন োক্তলক ক্তব্ন 
ক্তহসল ক্তকিু কুরাইশমের সমঙ্গ ক্তনময় তাাঁর কামি আমসন, কারণ কুরাইশরা আোহর 
নব্ীমক েক্কা গথমক গফরত পািাব্ার োক্তয়ত্ব তার ওপর নযস্ত কমরক্তিল। তারা ব্মল, 
"মতাোর সেয় গশষ, সুতরাং আেমের এখান গথমক চমল যাও।" আোহর নব্ী জব্াব্ 
গেন, "মতাোমের কী এেন ক্ষক্তত হমব্ যক্তে গতােরা আোমক থাকমত োও, আক্তে 
আোর ক্তব্ময়র গভাজ গতাোমের ক্তেই, আেরা খাব্ার ততক্তর কক্তর ও গতােরা তামত গযা  
োও?" তারা জব্ামব্ ব্মল, "মতাোর খাব্ামরর েরকার আোমের গনই, সুতরাং ক্তব্োয় 
হও।" 
 

তাই আোহর নব্ী চমল আমসন ও তাাঁর েমক্কল আবু্ রাক্তফ-গক োয়েুনার োক্তয়ত্বভার 
ক্তেময় গসখামন গরমখ যান, পমর গস তামক (আল-তাক্তনমের ক্তনকিব্তগী) সাক্তরফ নােক 
স্থামন আোহর নব্ীর কামি ক্তনময় আমস। আোহর নব্ী গসখামন তার সামথ ক্তব্ব্াহ-
ব্াসর সম্পন্ন কমরন, অতিঃপর ক্তজলহজ োমস েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কমরন।' 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অক্ততক্তরি ব্ণগনা: [88] [89] 
 

'আোহর নব্ী এই আমেশ কমরন গয তারা গযন কুরব্াক্তনর পশুর জনয উমির 
পক্তরব্মতগ ক্তব্কল্প খুাঁমজ গব্র কমর - ক্ততক্তন তামের সামথ ক্তনমজও এক ক্তব্কমল্পর সন্ধান 
পান। তামের জনয উমির পক্তরোণ ক্তিল স্বল্প, ক্ততক্তন  ব্াক্তে পশু (কুরব্াক্তনর) অনুমোেন 
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গেন। আোহর নব্ী েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কমরন ক্তজলহজ োমস ও ক্ততক্তন ক্তজলহজ 
োমসর পরব্তগী ক্তেনগুমলা (ঐ ব্ির তীথগযােীমের ভারপ্রামপ্ত ক্তিমলন েুশক্তরকরা), 
েহরে, সফর, রাক্তব্র েুই োস গসখামনই অব্স্থান কমরন [মোিােুক্তিভামব্ ৬ই এক্তপ্রল 
গথমক ৫ই গসমেম্বর পযগন্ত]। জোক্তেউল আওয়াল োমস ক্ততক্তন ক্তসক্তরয়ার উমেমশয 
হােলাকারী েল পািান, যা েুতা নােক স্থামন এমস চরে ক্তব্ষামের কারণ হয়।' ---- 
 

আল-ওয়াক্তকক্তে <উব্াময়েুোহ ক্তব্ন আব্ে আল-রহোন ক্তব্ন োওহাব্ (585) <েুহাম্মে 
ক্তব্ন ইব্রাক্তহে হইমত ব্ক্তণগত, ক্তযক্তন ব্মলমিন: 'আোহর নব্ী সক্তন্ধ-চুক্তির ওেরাহ 
(ওেরাহ আল-কাক্তেয়া) যাো কামল ৬০-ক্তি গোিামসািা উি সমঙ্গ ক্তনময় যান।'  
 

(আল-ওয়াক্তকক্তে) <েুয়াধ্ ক্তব্ন েুহাম্মে আল-আনসারী <আক্তসে ক্তব্ন ওের ক্তব্ন কাতাো 
হইমত ব্ক্তণগত, ক্তযক্তন ব্মলমিন: 'ক্ততক্তন অস্ত্রশস্ত্র, ক্তশরস্ত্রাণ (মহলমেি), ব্শগা ও এক শত 
গঘািা সমঙ্গ ক্তনময় যান। ক্ততক্তন ব্ক্তশর ক্তব্ন সা'ে (Bashir b. Sa'd) গক অস্ত্রশস্ত্র 
গুমলার োক্তয়মত্ব (ইন-চাজগ) ক্তনযুি কমরন ও েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো-গক ক্তনযুি কমরন 
গঘািাগুমলার োক্তয়মত্ব। যখন কুরাইশরা এই খব্রক্তি জানমত পায়, তারা ভীতসন্ত্রস্ত 
হময় পমর। তারা ক্তেকরায ক্তব্ন হাফস ক্তব্ন আল-আক্তখয়াফ [পব্গ-১১৫] তামের কামি 
পািায়, গয ‘োর আল-যাহরান’ (আল-ওয়াক্তকক্তে: 'ব্ামতন ইয়াজাজ [Baṭn Ya’jaj']) 
নােক স্থামন এমস তাাঁর সামথ সাক্ষাত কমর। [92]  
 

(আোহর নব্ী) তামক ব্মলন, "যুব্ক ব্া ব্য়সকাল, আোর পক্তরক্তচক্তত কখমনাই এেন 
নয় গয আক্তে প্রক্ততশ্রুক্তত ভঙ্গ কক্তর। আক্তে অস্ত্রশস্ত্রগুমলা তামের ক্তব্রুমদ্ধ ব্যাব্হামরর 
জনয আনমত চাই না, ক্তকন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুমলা আোর কািাকাক্তি থাকমব্ (I do not want to 

bring in weapons against them, but the weapons will be close to me)।" ক্তেকরায 
কুরাইশমের কামি প্রতযাব্তগন কমর ও তামের-গক তা জানায়। [93] [94] 
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আল ওয়াক্তকক্তে হইমত ব্ক্তণগত: এই ব্ির ক্তজলহজ োমস ইব্মন আক্তব্ আল-আওজা 
আল-সুলাক্তের (Ibn Abi al-Awja al Sulami) অধ্ীমন ব্ানু সুলাময়ে গ ামের ওপর 
হােলা-ক্তি সম্পন্ন হয়। আোহর নব্ী েক্কা গথমক েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর পর তাাঁর 
৫০জন অনুসারীমক সমঙ্গ ক্তেময় তামক তামের ক্তব্রুমদ্ধ গপ্ররণ কমরন, গস তামের 
হােলা করার জনয রওনা হয়।  
 

আবু্ জাফর (আল-তাব্ারী) হইমত ব্ক্তণগত: আক্তে ইব্মন হুোময়ে <সালাোহ <ইব্মন 
ইশাক <আব্েুোহ ক্তব্ন আক্তব্ ব্কর হইমত যা শুমনক্তি তা হমলা: 'ব্ানু সুলাময়ে 
গ ামের গলামকরা তার েুমখােুক্তখ হয়, আর তামক সহ তার সকল অনুসারীমক তারা 
হতযা কমর। যক্তেও, আল-ওয়াক্তকক্তে হইমত ব্ক্তণগত: গস েক্তেনায় পাক্তলময় আমস, ক্তকন্তু 
তার অনুসারীমের হতযা করা হয়।' [95] 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) অক্ততক্তরি ব্ণগনার ক্তকিু অংশ: [89] 
 

'----েুহাম্মে ক্তব্ন োসলাো গঘািাগুমলা ক্তনময় োর আল-যাহরান (Marr al-Zahran) 
 েন কমর। গসখামন, গস একেল কুরাইশমের সাক্ষাত পায় যারা তামক ক্তজজ্ঞাসা কমর 
ও গস তার জব্াব্ গেয়, "এই হমলা আোহর নব্ী, ক্তযক্তন এই স্থামন আ ােীকাল 
সকামল আ েন করমব্ন, যক্তে আোহ ইো কমর।" তারা ব্ক্তশর ক্তব্ন সা'মের কামি 
প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গেখমত পায় ও তারা দ্রুত ক্ততমত রওনা হময় কুরাইশমের কামি এমস 
তামের গেখা গঘািাগুমলা ও অস্ত্রশমস্ত্রর খব্র জানায়।  কুরাইশরা ভীত হময় পমর, 
ব্মল, "আোহর কসে, আেরা গকান অনযায় কক্তর নাই ও আেরা আোমের চুক্তি ও 
তার শতগাব্লীর ওপর অিুি আক্তি। েুহাম্মে ও তার অনুসারীরা গকন আোমের 
আক্রেণ  করমব্?"  
 

---- আোহর নব্ী োর আল-যাহরামন অব্তরণ কমরন। আোহর নব্ী অস্ত্রশস্ত্রগুমলা 
ব্ামতন ইয়াজাজ নােক স্থামন গপ্ররণ কমরন, গযখামন েক্তিমর ক্ততক্তন অমনক েূক্ততগ 
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গেখমত গপময়ক্তিমলন। কুরাইশরা ক্তেকরায ক্তব্ন হাফস ক্তব্ন আল-আহনাফ গক একেল 
কুরাইশমের সমঙ্গ ক্তেময় তাাঁর সমঙ্গ সাক্ষাত করার জনয ব্ামতন ইয়াজামজ পািায়। ----
--' [94] 
[অতিঃপর, ওেরা পালন গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কামল েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 
কীভামব্ হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির শতগ আব্ারও ভঙ্গ কমরক্তিমলন তার প্রাণব্ন্ত ব্ণগনা 
আল-ওয়াক্তকক্তে (ও ইোে বু্খারী) তাাঁর গ্রমন্থ ব্ণগনা কমরমিন, যার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা 
ইক্ততেমধ্যই করা হময়মি ('হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ: চুক্তি ভঙ্গ েুই (পব্গ-১২৬)'!] 

- অনুব্াে, িাইমিল, ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি 
অতযন্ত স্পষ্ট তা হমলা, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির পর কেপমক্ষ ক্ততনব্ার এই চুক্তির প্রায় 
প্রক্ততক্তি শতগ ভঙ্গ করার পমরও কুরাইশরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ 
গকানরূপ প্রক্ততক্তহংসার আশ্রয় গ্রহণ কমরন নাই। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের প্রক্তত 
তাাঁরা গয তখনও কী পক্তরোণ সহনশীল ক্তিমলন তার ক্তকিুিা আভাস পাওয়া যায় আক্তে 
উৎমসর ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায়: "যখন েক্কাব্াসীরা তামের আ েমনর খব্র-ক্তি শুনমত 
পায়, তখন তারা তাাঁর পথ গথমক চমল যায় ও তাাঁরা ক্তনমজমের েমধ্য এই ব্মল 
ব্লাব্ক্তল কমর গয 'েুহাম্মে ও তার সঙ্গীরা েক্তররাস, অভাব্গ্রস্ত ও ব্ক্তঞ্চত।'”  
 

েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা 'অস্ত্রশমস্ত্র সক্তজ্জত হময়' তাাঁমের ক্তনকিব্তগী এলাকায় 
এমসমিন, এই খব্র-ক্তি জানার পমরও তাাঁরা তামের গকানরূপ ব্াধ্া প্রোন কমরন 
নাই। আল-ওয়াক্তকক্তের ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, কুরাইশরা েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের সমু্মখীন হমত চান নাই ও তাাঁরা েক্কা গথমক সমর ক্ত ময় ক্তনকিব্তগী 
পাহামি অব্স্থান করক্তিমলন। শুধু্ তাইই নয়, ওোরহ পালন গশমষ েুহাম্মে তাাঁর 
েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কামল আব্ারও হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির শতগ ভঙ্গ করা সমত্বও 
কুরাইশরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ গকানরূপ সক্তহংসতার আশ্রয় গনন 
নাই। তাাঁমের এই সক্তহষু্ণতার েৃষ্টান্ত ইক্ততহামস ক্তব্রল!  
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সতয হমলা, অক্তব্্াসী কুরাইশরা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সামথ সব্গোয় সংঘষগ 
এিামত গচময়ক্তিমলন। তাাঁরা একমজাি হময় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ গয 
োে েু'ক্তি সংঘমষগ জক্তিময়ক্তিমলন, ওহুে (পব্গ: ৫৪-৭১) ও খিক যুদ্ধ (পব্গ: ৭৭-৮৬), 
তার আক্তে কারণ হমলা তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আগ্রাসী নৃশংস 
কেগ কাণ্ড। সব্গাব্স্থায় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরাই ক্তিমলন আগ্রাসী! 
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রামখন। এই তীথগযাোমক 'প্রক্ততমশামধ্র ওেরাহ যাো’ ও ব্লা হয় এই কারমণ গয ক্তহজক্তর ৬ সামলর গয 
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[91] Ibid ইব্মন ইশাক: ইব্মন ক্তহশাে গনাি নম্বর ৭৮২ ও আল-তাব্ারী গনাি নম্বর ৫৭৮: 
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১৭৫: আল-কাক্তেমে আল-েুলাক্তয়হ গ ামে ডাকাক্তত! 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত উনপঞ্চাশ 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।"  
 

েক্তেনায় গস্বো ক্তনব্গাসমনর পর স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) ক্তহজক্তর ৭ 
সামলর ক্তজলকে োমস তাাঁর প্রথে ও গশষ সফল 'ওেরাহ' পালন কীভামব্ সম্পন্ন 
কমরক্তিমলন; এই ওেরা পালন কামল ক্ততক্তন গকান েক্তহলাক্তি-গক ক্তব্ব্াহ কমরক্তিমলন; 
ওেরাহ' পালন গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কামল ক্ততক্তন হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ চুক্তির গকান 
শতগ ভঙ্গ কমরক্তিমলন; ক্তজলহজ োমস েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর পর ঐ োমসই ক্ততক্তন গকান 
গ ামের ক্তব্রুমদ্ধ তার আগ্রাসী হােলার আমেশ জারী কমরক্তিমলন - ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র 
আমলাচনা আম র পমব্গ করা হময়মি। অতিঃপর ক্তহজক্তর ৮ সাল। আল-ওয়াক্তকক্তে 
<ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আব্েুোহ ক্তব্ন আক্তব্ কাতাো (েুহাম্মমের অনুসারী আবু্ কাতাোর 
নাক্তত) < আব্েুোহ ক্তব্ন আক্তব্ ব্কমরর ব্ণগনার উদৃ্ধক্তত ক্তেময় আল-তাব্ারী ব্ণগনা 
কমরমিন গয, এই ব্িরক্তি-গত েুহাম্মমের কনযা যয়নাব্ েৃতুয ব্রণ কমরন। 
 

জ মতর প্রায় সকল ইসলাে ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডত ও ব্হু অেুসক্তলে সাধ্ারণ 
জন মণর োব্ী ও ক্তব্্াস এই গয েুহাম্মেও তাাঁর অনুসারীরা ক্তিমলন ব্ীর, শক্তিশালী 
ও সাহসী গযাদ্ধা (Warrio)। ইক্ততহাস পযগামলাচনায় জানা যায় পুরাকামলর ইক্ততহামসর 
প্রকৃত শক্তিশালী-সাহসী-ব্ীর গযাদ্ধারা গকানরূপ পূব্গাভাস িািা চতুরতার আশ্রময় 
গকান সাধ্ারণ ক্তনরপরাধ্ জন মণর ওপর আক্রেণ পক্তরচালনা করা-গক তামের জনয 
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অসম্মানজনক, ঘৃক্তণত ও কাপুরুমষাক্তচত জ্ঞান করমতন। তারা যুদ্ধ করমতন 'রাজায় 
রাজায়', গঘাষণা ক্তেময়! তারা েুব্গল ও ক্তনরস্ত্র প্রক্ততপমক্ষর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করামক গহয় 
েমন করমতন, যার প্রোণ আেরা গেখমত পাই আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ক্তলক্তখত ইসলামের ইক্ততহামসও (ক্তব্স্তাক্তরত: 'লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও খুন ব্নাে 
সক্তহষু্ণতা [পব্গ-৩১] ও আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র নৃশংসতা [পব্গ-৮২]' পমব্গ)। 
অনযক্তেমক, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের আক্রেণ ও আগ্রাসন ক্তিল সমূ্পণগ ক্তভন্ন 
প্রকৃক্ততর। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা কীরূমপ রামতর অন্ধকামর চুক্তপ চুক্তপ ক্তনরীহ 
জনপমের ওপর অতক্তকগত আক্রেণ কমর তামের সম্পে লুণ্ঠন করমতন তার ব্হু 
উোহরণ আেরা 'োস, হতযা ও হােলার আমেশ' অধ্যাময়র  ত ১৪৮-ক্তি ক্তব্ক্তভন্ন 
পমব্গর ইক্ততেমধ্যই জানমত গপমরক্তি।  
 

গতেনই একক্তি আক্রেণ হমলা আল-কাক্তেমে অব্ক্তস্থত আল-েুলাক্তয়হ গ ামের গলাকমের 
ওপর েুহাম্মে অনুসারীমের এই হােলা। েুহাম্মে ইব্মন ইশাক, আল-তাব্ারী ও আল-
ওয়াক্তকক্তে এই হােলার ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা তামের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন। 
সব্মচময় ক্তব্স্তাক্তরত ও প্রাণব্ন্ত ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন আবু্ জাফর েুহাম্মে ইব্মন 
জাক্তরর আল-তাব্ারী। 
 

আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) ব্ণগনা: [96] [97] [98] 
 

এই ব্ির সফর োমস (যার শুরু হময়ক্তিল গে ৩১, ৬২৯ সাল) আোহর নব্ী  াক্তলব্ 
ক্তব্ন আব্েুোহ আল গলইক্তথ-গক আল-কাক্তেে নােক স্থামন অব্ক্তস্থত ব্ানু আল-েুলাক্তয়হ 
গ ামের গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ হােলার উমেমশয গপ্ররণ কমরন। [99] 
 

'এই হােলাকারী েল ও  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুোহর উপাখযান-ক্তি ইব্রাক্তহে ক্তব্ন সাইে 
আল-জাওহাক্তর ও সাইে ক্তব্ন ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন সাইে আোমক জাক্তনময়মিন (ইব্রাক্তহে যা 
ব্মলমিন তা হমলা এই গয ক্ততক্তন এই ক্তরমপািগক্তি [তার ক্তপতা] ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন সাইমের 
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কাি গথমক গজমনমিন)। এ িািাও আেরা এই ক্তরমপািগ-ক্তি গপময়ক্তি ইব্মন হুোময়ে 
<সালাোহ হইমত। এই সেস্ত ক্তরমপািগই ইব্মন ইশাক <ইয়াকুব্ ক্তব্ন ওতব্া ক্তব্ন আল-
েুক্তঘরা <েুসক্তলে ক্তব্ন আব্েুোহ ক্তব্ন খুব্াময়ব্ আল-জুহাক্তন < জুনোব্ ক্তব্ন োক্তকত 
আল-জুহাক্তন হইমত প্রাপ্ত, ক্তযক্তন ব্মলমিন: [100] [101] [102] [103] 
 

'আোহর নব্ী  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুোহ আল কালক্তব্-গক (আল-গলইথ গ ামের অন্তভুগি 
কালব্ গ ামের) কাক্তেমে অব্ক্তস্থত ব্ানু আল-েুলাক্তয়হ গ ামের গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ 
গপ্ররণ কমরন ও ক্ততক্তন তামক তামের হােলা করার আমেশ গেন।  াক্তলব্ যাো শুরু 
কমর; আক্তে তার গসই হােলাকারী েমলর সমঙ্গ ক্তিলাে। আেরা যাো অব্যাহত রাক্তখ 
যতক্ষমণ না আেরা আল-কাক্তেয়াে স্থানক্তিমত এমস গপৌঁিই [9]; গযখামন আেরা হাক্তরথ 
ক্তব্ন োক্তলক নামের এক গলামকর সমু্মখীন হই, ক্তযক্তন ইব্মন আল-ব্াসরা নামে পক্তরক্তচত 
ক্তিমলন। আেরা তামক ধ্মর গফক্তল, ক্তকন্তু গস ব্মল, "আক্তে েুসলোন হময়ক্তি।"  াক্তলব্ 
ক্তব্ন আব্েুোহ ব্মল, "যক্তে তুক্তে সক্ততযই েুসলোন হময় থামকা, এক ক্তেন ও রাক্তে ব্ক্তি 
অব্স্থায় কািামল গতাোর গকান ক্ষক্তত হমব্ না; যক্তে তুক্তে অনয গকান উমেমশয এমস 
থামকা, আেরা (মসই সূমে) গতাোর কাি গথমক ক্তনরাপে থাকমব্া।" অতিঃপর গস 
তামক েক্তি ক্তেময় গব্াঁমধ্ গফমল ও আোমের সমঙ্গর এক গিািখামিা কৃষ্ণকায় গলাকমক 
তামক পাহারা গেয়ার োক্তয়ত্ব ক্তেময় গসখামন গরমখ গেয়, ব্মল, "তার সামথ থামকা, 
যতক্ষমণ না আেরা এখান গথমক চমল যাই। যক্তে গস গতাোমক োমেলা কমর, তমব্ 
তার কো গকমি গফমলা।" 
 

আেরা যাো অব্যাহত রাক্তখ, যতক্ষমণ না আোরা আল-কাক্তেে এলাকার ক্তনম্নভূক্তেমত 
এমস গপৌঁিই ও আিমরর নাোমজর পমর প্রায় সন্ধযার সেয় গসখামন ক্ত ময় থাক্তে। 
আোর অনুসারীরা তামের  ক্ততক্তব্ক্তধ্র তথয সংগ্রমহর জনয আোমক ব্াক্তহমর পািায়। 
আক্তে এক পাহামির উপমর যাই, গযখান গথমক আক্তে এই জনব্সক্ততর ওপর নজর 
রাক্তখ ও োক্তির ক্তেমক েুখ কমর শুময় পক্তি। গসক্তি ক্তিল সূযগামস্তর একিু আম ই। তামের 
একজন গলাক ব্াক্তহমর আমস, তাকায় ও আোমক পাহামির উপর শুময় থাকমত গেমখ। 
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গস তার স্ত্রীমক ব্মল, "আোহর কসে, আক্তে পাহামির উপর এক অব্য়ব্ গেখমত 
গপময়ক্তি, যা ক্তেমনর শুরুমত আক্তে গেক্তখ নাই। গেখত গেক্তখ কুকুরগুমলা গতাোর থালা-
ব্াসমনর গকান একিা েূমর গিমন ক্তনময় গ মি ক্তকনা।" গেময়ক্তি গসগুমলা গেমখ ও ব্মল, 
"আোহর কসে, আোর গকান ক্তকিুই গখায়া যায় নাই।" পুরুষক্তি ব্মল, "আোর ধ্নুক 
ও েু'ক্তি তীর আোর হামত োও।" গেময়ক্তি গসগুমলা তার হামত গেয় ও গস আোমক 
লক্ষয কমর একক্তি তীর ক্তনমক্ষপ কমর, যা আোর শরীমরর এক পামশ এমস ক্তব্দ্ধ হয়। 
আক্তে তা গিমন উক্তিময় গফক্তল, নীমচ রাক্তখ ও গকানরূপ নিাচিা কক্তর না। অতিঃপর গস 
তার অপর তীরক্তি আোর ক্তেমক ক্তনমক্ষপ কমর ও তা আোর কাাঁমধ্র ওপমরর অংমশ 
ক্তব্দ্ধ হয়। আক্তে তা গিমন উক্তিময় গফক্তল, নীমচ রাক্তখ ও গকানরূপ নিাচিা কক্তর না। 
পুরুষক্তি ব্মল, "আোহর কসে, আোর েুইক্তি তীরই ক্তব্দ্ধ হময়মি। যক্তে এক্তি জীক্তব্ত 
গকান ক্তকিু হমতা, তমব্ তা নিাচিা করমতা। আ ােী কাল সকামল ক্ত ময় আোর এই 
তীরগুমলা ক্তনময় এমসা, যামত কুকুরগুমলা এসব্ ক্তচব্ামত না পামর।" 
 

আেরা তামের সেয় গেয় যতক্ষমণ না চারণভূক্তে গথমক সন্ধযায় তামের  ব্াক্তে-পশুর 
পালগুমলা ক্তফমর আমস। তারপর তারা যখন তামের উিগুমলার েুধ্ েুময় গনয়, 
প্রাণীগুমলামক তামের পাক্তন খাওয়ার পামের পামশ ক্তব্শ্রামের জনয গরমখ আমস, 
গসগুমলা নিাচিা ব্ন্ধ কমর ও যখন রামতর প্রথে প্রহর অক্ততব্াক্তহত হয়; তখন আেরা 
তামের ওপর হােলা কক্তর। আেরা তামের ক্তকিু গলাকমের হতযা কক্তর, উিগুমলা 
তাক্তিময় ক্তনময় প্রতযাব্তগমনর উমেমশয রওনা হই। এক্তেমক, তারা তামের সাহামযযর 
আমব্েন জাক্তনময় তামের গলাকজনমের ডাকাডাক্তক শুরু কমর। 
 

আেরা দ্রুতমব্ম  রওনা হই। আেরা যখন আল-হাক্তরথ ক্তব্ন োক্তলক (ইব্মন আল-
ব্ারসা) ও তার সহচরমের পাশ ক্তেময় যাক্তেলাে, আেরা তামক আোমের সমঙ্গ ক্তনই। 
তামের গলাকমের সাহামযযর জনয গয েলক্তি ডাকা হময়ক্তিল, তারা আোমের ক্তেমক িুমি 
আমস। তারা আোমের গচময় অমনক গব্শী শক্তিশালী ক্তিল। যামহাক, যখন আোমের 
ও তামের েমধ্যর েূরত্ব শুধু্োে কুোময়মের  ভীর ক্ত ক্তরখামতর তলমেশ, আোহ 
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অপ্রতযাক্তশতভামব্ গেমঘর আক্তব্ভগাব্ ঘিায়, যক্তেও আেরা এর আম  না গকান বৃ্ক্তষ্ট ব্া 
না গকান গেঘ গেখমত গপময়ক্তিলাে; আর তার ফমল যা হময়ক্তিল তা হমলা এেনই 
(এক জলমস্রাত) যা (অক্ততক্রে) করার েুাঁক্তক গকউই গনয় নাই। যখন আেরা দ্রুতমব্ম  
উিগুমলা তাক্তিময় ক্তনময় আসক্তিলাে, আেরা গেমখক্তিলাে গয তারা আোমের ক্তেমক 
তাক্তকময় আমি; তামের গকউই েুাঁক্তক অক্ততক্রমে সক্ষে হয় নাই ব্া সােমন অগ্রসর 
হমত পামর নাই। আেরা গসগুমলা ক্তনময় আল-েুশাললামল আক্তস ও অতিঃপর ওগুমলা 
গসখান গথমক নীমচ নাক্তেময় ক্তনময় আক্তস [10]; আেরা যা ক্তকিু ক্তনময় এমসক্তিলাে 
গসগুমলা ক্তনময় উপজাক্তত গলাকমের কাি গথমক সুমকৌশমল পাক্তলময় আক্তস। 
 

ইব্মন হুোমযে হইমত< সালাোহ হইমত <েুহাম্মে ইব্মন ইশাক হইমত <আসলাে 
গ ামের এক গলাক হইমত < আসলাে গ ামের এক গশখ হইমত ব্ক্তণগত: ঐ রাক্তেমত 
আোহর নব্ীর অনুসারীমের এই হােলাক্তির ক্তসংহনাে (battle cry) ক্তিল: "হতযা 
কর! হতযা কর!"  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের তথয েমত:  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুোহ আল কালক্তব্র গনতৃমত্ব এই 
হােলাকারী েলক্তির সমঙ্গ ক্তিল ১৩ গথমক ১৯জন গলাক।' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> কী প্রাণব্ন্ত ও ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: 
'---আেরা তামের সেয় গেয় যতক্ষমণ না চারণভূক্তে গথমক সন্ধযায় তামের  ব্াক্তে-
পশুর পালগুমলা ক্তফমর আমস, তারপর তারা যখন তামের উিগুমলার েুধ্ েুময় গনয়, 
প্রাণীগুমলামক তামের পাক্তন খাওয়ার পামের পামশ ক্তব্শ্রামের জনয গরমখ আমস, 
গসগুমলা নিাচিা ব্ন্ধ কমর ও যখন রামতর প্রথে প্রহর অক্ততব্াক্তহত হয়; তখন আেরা 
তামের ওপর হােলা কক্তর। আেরা তামের ক্তকিু গলাকমের হতযা কক্তর, উিগুমলা 
তাক্তিময় ক্তনময় আক্তস।--'   
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রামতর অন্ধকামর এমহন ঘুেন্ত ক্তনরীহ জনপমের ওপর আক্রেণ কমর তামের খুন-
জখে-ব্ক্তি কমর োস ও োসী-করণ ও সম্পক্তি লুণ্ঠন করা (পব্গ-১৩০); রামতর 
অন্ধকামর রাস্তার পামশ ওৎ গপমত অমপক্ষা কমর ব্াক্তণজয গফরত ক্তনরীহ কামফলা 
আমরাহীমের খুন-জখে-ব্ক্তি কমর তামের সম্পক্তি লুণ্ঠন করা (পব্গ-২৯); চতুরতার 
আশ্রময় (‘ক্তজব্রাইল ব্মলমি’) এক জনপমের সেস্ত গলাকমের ওপর  ণহতযা সংঘক্তিত 
করা (পব্গ-৮৭); ক্তেথযা অক্তভমযাম  গকান গ ামের সেস্ত োনুষ-গক তামের  শত শত 
ব্িমরর ক্তভমি-োক্তি গথমক এক ব্মস্ত্র ক্তব্তাক্তিত কমর তামের সেস্ত সম্পক্তি লুণ্ঠন করা 
(পব্গ-৫১ ও পব্গ-৫২) - েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের সংঘক্তিত এেন অসংখয 
কেগকাণ্ড-গক েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা 'হােলা ব্া অক্তভযান (Raid or Expedition)' 
নামে আখযাক্তয়ত কমরমিন!  
 

ক্তকন্তু,  
ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই এই 
সব্ অতযন্ত প্রাণব্ন্ত ও ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনার আমলামক েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের 
এমহন কেগকাণ্ডগুমলা-গক ক্তনিঃসমিমহ 'সন্ত্রাস ও ডাকাক্তত (Terrorism and 
robbery)' নামে আখযাক্তয়ত করাই যমথাপযুি! তামেরই ব্ক্তণগত এই সেস্ত ব্ণগনার 
আমলামক, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের "নীক্তত-পরায়ণ, ব্ীর, শক্তিশালী ও সাহসী 
গযাদ্ধা" নামে আখযাক্তয়ত করার গকান সুমযা  গনই! 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-তাব্ারীর েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংশক্তিও সংযুি 
করক্তি।  
 

The narratives of Al-Tabari (838-923 AD): 
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In Safar of this year the Messenger of God sent Ghalib b. `Abdallah al-Laythi on 
a raid to al-Kadid against the Banu al-Mulawwih. According to Abu Ja'far [al-
Tabarij: The report of this raiding party and of Ghalib b. 'Abdallah was 
transmitted to me by Ibrahim b. Said al-Jawhari and Said b. Yahya b. Sa'id. 
(Ibrahim said he had received his report from Yahya b. Said; Said b. Yahya said 
he had received his report from his father [Yahya b. Sa'id]) We also received 
this report from Ibn Humayd-Salamah. All [these reports] are from Ibn Ishaq -
Ya'qub b. 'Utbah b. al-Mughirah - Muslim b. 'Abdallah b. Khubayb al-Juhani-
Jundab b. Makith al-Juhani, who said: The Messenger of God sent out Ghalib b. 
'Abdallah al-Kalbi (of the Kalb [subdivision] of Layth) against the Banu al-
Mulawwih in al-Kadid and commanded him to raid them. Ghalib set out; I was 
in his raiding party. We traveled on until, when we were at Qudayd, we 
encountered al-Harith b. Malik, known as Ibn al-Barga' al-Laythi. We took him, 
but he said, "I came only to become a Muslim." Ghalib b. 'Abdallah said, "If you 
have indeed come as a Muslim, it will not harm you to be bound for a day and 
night; if you have come for another purpose, we shall [thereby] be safe from 
you." So he secured him with a rope and left a little black man who was with 
us in charge of him, saying: "Stay with him until we pass by you. If he gives 
you trouble, cut off his head."  
 

We continued on until we came to the bottomland of al-Kadid and halted 
toward evening, after the midafternoon prayer. My companions sent me out as 
a scout. I went to a hill that gave me a view of the settlement and lay face 
down on the ground. It was just before sunset. One of their men came out, 
looked, and saw me lying on the hill. He said to his wife: "By God, I see a shape 
on this hill that I did not see at the beginning of the day. See whether the dogs 
may not have dragged away one of your utensils." She looked and said, "By God, 
I am not missing anything." He said, "Hand me my bow and two of my arrows." 
She handed them to him, and he shot me with an arrow and hit my side. I 
pulled it out, put it down, and did not move. Then he shot me with the other 
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and hit the top of my shoulder. I pulled it out, put it down, and did not move. 
He said: "By God, both my arrows penetrated it. If it were a living thing, it 
would have moved. Go after my arrows in the morning and get them, so that 
the dogs do not chew them up for me."  
 

We gave them time until their herds had come back from pasture in the 
evening. After they had milked the camels, set them to rest by the watering 
trough, and had stopped moving around, after the first part of the night had 
passed, we launched the raid on them. We killed some of them, drove away the 
camels, and set out to return. Meanwhile, the party carrying the people's appeal 
for aid set out to the tribe to get help.  
 

We traveled quickly. When we passed by al-Harith b. Malik (Ibn al-Barsa') and 
his companion, we took him with us. The party summoned to aid the people 
came at us. They were too powerful for us. However, when only the bottom of 
Qudayd Canyon was between us and them, God sent clouds from out of the blue, 
although we had seen neither rain nor clouds before that, and the result was [a 
torrent] that no one could risk [crossing]. We saw them looking at us, none of 
them able to risk it or advance, while we quickly drove off the camels. We took 
them up to al-Mushallal and then brought them down from it, and we eluded 
the tribesmen with what we had taken. -- According to Ibn Humayd -Salamah -
Muhammad b. Ishaq -a man from Aslam -a shaykh of Aslam: The battle cry of 
the companions of the Messenger of God that night was "Kill! Kill!" According 
to al-Wagidi: The raiding party led by Ghalib b. 'Abdallah consisted of between 
thirteen and nineteen men. 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[96] আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮; ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪৩ 
[97] অনুরূপ ব্ণগনা - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৬৬০-৬৬২ 
[98] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-ওয়াক্তকক্তে: পৃষ্ঠা ৭৫০-৭৫২; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭০  
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[99] ‘ব্ানু আল-েুলাক্তয়হ গ ােক্তি ক্তিল ব্ানু ব্কর ক্তব্ন আমব্মে োনাত গ ামের অন্তভুগি ব্ানু গলইথ 
গ ামের এক অংশ, যামের এলাকা ক্তিল েক্তেনার পক্তিমে। আল-কাক্তেে এলাকা-ক্তি ক্তিল ক্তহজামজ, েক্কা 
গথমক ২৪ োইল েূমর।' 
[100] 'ইব্রাক্তহে ক্তব্ন সাইে আল-জাওহাক্তর ক্তিমলন েূলত তাব্াক্তরস্তামনর অক্তধ্ব্াসী; ক্ততক্তন আনুোক্তনক 
৮৬৪ সামল (ক্তহজক্তর ২৫০ সাল) েৃতুয ব্রণ কমরন।' 
[101] ‘সাইে ক্তব্ন ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন সাইে আল-উোক্তয় আনুোক্তনক ৮৬৩ সামল (ক্তহজক্তর ২৪৯ সাল) েৃতুয 
ব্রণ কমরন।' 
[102] 'আবু্ আইয়ুব্ ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আব্ান ক্তব্ন সাইে ক্তব্ন আল-আস ক্তব্ন উোক্তয় আল-
কুক্তফ আনুোক্তনক ৭৩২ সামল (ক্তহজক্তর ১১৪) জে গ্রহণ কমরন। পরব্তগীমত ক্ততক্তন ব্া োমে চমল আমসন 
ও গসখামনই ক্ততক্তন ৮০৯ সামল (ক্তহজক্তর ১৯৪) েৃতুযব্রণ কমরন।' 
[103] ‘জুনোব্ ক্তব্ন োক্তকত আল-জুহাক্তন ক্তিমলন নব্ীর সহচর।' 
[104] 'আল-কাক্তেয়াে - েক্কার ক্তনকিব্তগী, েক্কা যাওয়ার রাস্তার পামশ প্রচুর জল সেৃদ্ধ এক ব্ি 
গ্রাে।' 
[105] 'আল-েুশাললাল হমলা একক্তি পাহাি, গযখান গথমক আল-কাক্তেয়াে পযগমব্ক্ষণ করা যায়।' 
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১৭৬: আল- াব্া (খাক্তেরা) হােলা – গক ক্তিল আক্রেণকারী? 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত পঞ্চাশ 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সা:) পৃক্তথব্ীর “গশ্রষ্ঠ সফলকাে” ব্যক্তিমের 
একজন। তাাঁমক ক্তনময় হাজারও ব্ই ক্তলখা হময়মি ও হমব্। তা স্বমত্বও এই োনুষ-ক্তি 
সম্বমন্ধ সক্তিক ইক্ততহাস জানা অতযন্ত েুরূহ, সেয় সামপক্ষ ও  মব্ষণা-ধ্েগী ক্তব্ষয়। 
কারণ, তাাঁমক জানার জনয গয গ্রন্থগুমলা আেরা পাই, তা হমলা কুরআন-ক্তসরাত-হাক্তেস; 
গয গ্রন্থগুমলা সমূ্পণগরূমপ শুধু্ তাাঁর ও তাাঁরই একান্ত গুণেুগ্ধ্ অনুসারীমের রক্তচত। 
তাাঁর প্রব্ক্ততগত 'ইসলাে' নামের ক্তব্ধ্ামন, গয অনুসারীমের (গলখক ও ব্ণগনাকারী) 
একোে কতগব্য হমলা সব্গাব্স্থায় তাাঁর প্রশংসা করা ও তাাঁর যাব্তীয় কথা ও কামজর 
তব্ধ্তা প্রোন করা! অনযথায় তাাঁর প্রব্ক্ততগত এই ক্তব্ধ্ামনই, তাাঁরই ক্তপ্রয় অনযানয গুণেুে 
ক্তনমব্ক্তেত প্রাণ অনুসারীমের হামত এই সেস্ত গলখক ও ব্ণগনাকারীর খুন হওয়ার 
সম্ভাব্না ক্তিল প্রায় শতভা । েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের কামি পরাক্তজত গকান 
অক্তব্্াসীর প্রাোক্তণক সামক্ষযর (Evidence) গকান অক্তস্তত্বই এই গ্রন্থগুমলার গকাথাও 
গনই। অনয গকান 'তৃতীয় পক্ষ' োরফত তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের এই সকল 
ব্িমব্যর 'সতয-ক্তেথযা' যাচাইময়র গকান সুমযা  গনই। আক্তে উৎমস (Primary 
source) তাাঁরা অনয গকান ক্তব্কল্প ইক্ততহামসর অক্তস্তত্ব অব্ক্তশষ্ট রামখন নাই।  
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আোমের সেস্ত আমলাচনা, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমেরই রক্তচত ইসলামের 
ইক্ততহামসর আমলামক। 'কুরআন ও আক্তে উৎমস রক্তচত এই গ্রন্থগুমলামত েুহাম্মমের 
সফলতার ক্তপিমনর গয ইক্ততহাস (েক্তেনার ১০ ব্ির) ব্ক্তণগত আমি, তা সেস্ত োনব্ 
জাতীর জনযই ব্িই ভয়ির ও গব্েনাোয়ক। গস ইক্ততহাস না জানমল েুহাম্মমের 
চক্তরমের এক ক্তব্রাি অংশ অজানা গথমক যায়। ইন্টারমনি প্রযুক্তি আক্তব্ষ্ক নামরর ফমল 
আজ োনুষ জীব্মনর েুাঁক্তক ক্তনময় হমলও 'কুরআন, ক্তসরাত ও হাক্তেমস' সুস্পষ্ট নক্তথভুি 
এই ক্তব্ষয়গুমলা প্রকাশ করমত পারমিন। তা না হমল, ইসলামের ইক্ততহামস সুস্পষ্ট 
নক্তথভুি এই ক্তব্ষয়গুমলা সাধ্ারণ োনুষরা এত সহমজ কখমনাই জানমত পারমতন না।  

 

প্রশ্ন করা হয়, ইসলামের গয সেস্ত ভাল আমেশ-ক্তনমষধ্ আমি গসগুমলা অনুসরণ কমর 
গকউ যক্তে সৎভামব্ জীব্ন অক্ততব্াক্তহত করমত চান, তামত অসুক্তব্ধ্া গকাথায়? কী 
েরকার ইসলামের  ক্তহগত আমেশ-ক্তনমষমধ্র আমলাচনা-সোমলাচনা করার? এ যুক্তি 
গ্রহণমযা য নয় কময়কক্তি কারমণ: 
 

১) সতয প্রকামশর অপক্তরহাযগতা: 
সতয জানার প্রময়াজন ও অক্তধ্কার সব্গজনীন। সতয জানা সমত্বও তা ক্তব্ক্তভন্ন কলা-
গকৌশল ও ক্তেথযার আিামল গ াপন করার অপমচষ্টা গকান সৎ োনুমষর কেগ হমত 
পামর না। 
 
২) তথাকক্তথত গোডামরি ইসলাে ক্তব্্াসীমের ভয়ংকর আচরণ: 
তথাকক্তথত গোডামরি েুক্তেনরা ইসলামের গেৌক্তলক প্রমশ্ন ক্তজহাক্তেমের েতই ভয়ংকর 
আচরণ কমরন। "ইসলাে-কুরআন-েুহাম্মমের" সোমলাচনাকারীমের কমিার শাক্তস্তর 
োব্ী তুমল তারাই পৃক্তথব্ী ব্যাপী তনরাজয সৃক্তষ্ট কমরন! সোমলাচনাকারী এইসব্ 
েুরতাে-নাক্তস্তকমের গযখামনই পাওয়া যামব্ গসখামনই নৃশংসভামব্ খুন করা হমব্; 
নাক্তক, তাাঁমের গগ্রফতার কমর ব্লাসমফেী আইমন েৃতুযেণ্ড গেয়া হমব্; নাক্তক, েৃতুযেণ্ড না 
ক্তেময় তাাঁমের কারা ামর ক্তনক্তক্ষপ্ত করা হমব্; নাক্তক, তাাঁমের সাোক্তজকভামব্ ব্য়কি করা 
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হমব্; নাক্তক, সরকামরর প্রক্তত চাপ সৃক্তষ্ট কমর তাাঁমেরমক তাাঁমের জেভূক্তে গথমক 
ক্তব্তাক্তিত করা হমব্; ক্তজহাক্তে গেৌলব্ােীমের সমঙ্গ তথাকক্তথত গোডামরি েুক্তেনমের 
েতপাথগকয শুধু্ এখামনই। উভময়র েন-োনক্তসকতায় গুন ত গকান পাথগকয গনই। 
ইসলামের গেৌক্তলক ক্তশক্ষা, অনুশীলন ও তার ব্াস্তব্ায়ন কেগকামণ্ড গেৌলব্ােী ক্তজহাক্তে ও 
তথাকক্তথত অ-গেৌলব্ােী গোডামরিরা কখমনাই ক্তব্ক্তেন্ন ক্তিমলন না, এখনও গনই। 
 
৩) প্রতারণা ও ক্ষক্ততসাধ্ন: 
তথাকক্তথত গোডামরি ইসলাে ক্তব্্াসীমের প্রচাক্তরত ব্ািাইকৃত (Selective) আপাত 
সহনশীল কুরআন-ক্তসরাত-হাক্তেমসর ব্ণগনায় আকৃষ্ি হময় সাধ্ারণ োনুষ ইসলামের 
প্রকৃত স্বরূপ বু্েমত না গপমর পমে পমে ক্তব্ভ্রান্ত হন, হন প্রতাক্তরত। ক্তব্রােহীন 
ক্তেথযাচার ও গপ্রাপা ান্ডায় ক্তিমক থামক ধ্েগ ও তার কু-প্রভাব্। ক্ষক্ততগ্রস্ত হয় ক্তব্্াসী-
অক্তব্্াসী ক্তনক্তব্গমশমষ পৃক্তথব্ীর সকল োনুষ, প্রতযক্ষ ক্তকংব্া পমরাক্ষভামব্। যতক্তেন তারা 
এ সকল ক্তেথযাচার ও প্রতারণা ব্ন্ধ না করমব্ন, ততক্তেন ইসলামের সোমলাচনা 
কখমনাই ব্ন্ধ হমব্ না। 
 

>>> ক্তহজক্তর ৮ সামলর সফর োমস (গে-জুন, ৬২৯ সাল) আল-কাক্তেে নােক স্থামন 
অব্ক্তস্থত ব্ানু আল-েুলাক্তয়হ গ ামের গলাকমের ক্তব্রুমদ্ধ হােলার উমেমশয  াক্তলব্ ক্তব্ন 
আব্েুোহ আল গলইক্তথ নামের এক অনুসারীর গনতৃমত্ব েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ গয 
েলক্তি গপ্ররণ কমরক্তিমলন, রামতর অন্ধকামর তারা তা কীভামব্ সম্পন্ন কমরক্তিমলন, 
তার সক্তব্স্তার অমলাচনা  ত পমব্গ করা হময়মি। ইসলামের ইক্ততহামসর এেনই ব্হু 
ঘিনার আর একক্তি হমলা, "আল- াব্া (খাক্তেরা) হােলা", যা সংঘক্তিত হময়ক্তিল আল-
কাক্তেে হােলার িয় োস পর; ক্তহজক্তর ৮ সামলর শাব্ান োমস (নমভম্বর-ক্তডমসম্বর, 
৬২৯ সাল)। েুহাম্মে ইব্মন ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ 
খৃষ্টাব্দ), েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) 
প্রেুখ আক্তে উৎমসর প্রায় সকল েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা এই ঘিনার ব্ণগনা ক্তব্ক্তভন্নভামব্ 
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তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন। সব্মচময় ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ 
কমরমিন আল-ওয়াক্তকক্তে তাাঁর “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ” গ্রমন্থ।   
েুহাম্মে ইব্মন ইশাক (ও আল তাব্ারীর) ব্ণগনা: [106] [107] 
ক্তশরনাে - "ক্তরফা ক্তব্ন কাময়স-গক হতযার উমেমশয আল  াব্ায় ইব্মন আবু্ হােরাে 
আল-আসলাক্তের (Ibn Abu Hadrad Al-Aslami) হােলা": 
 

এেন একজন ব্যক্তি যামক আোর সমিহ করার গকান কারণ গনই, ইব্মন হােরাে 
এর কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক যা ব্মলমিন তা হমলা: ‘আক্তে আোর 
গ ামের এক গেময়মক ক্তব্ব্াহ কক্তর ও তার কামি প্রক্ততজ্ঞা কক্তর গয আক্তে তামক ক্তব্ব্াহ-
ব্াব্ে (dowry) ২০০ ক্তেরহাে প্রোন করমব্া। আক্তে আোহর নব্ীর কামি  েন কক্তর 
ও এ ব্যাপামর তাাঁর সাহাযয চাই। যখন আক্তে তাাঁমক আোর প্রক্ততজ্ঞার অমথগর পক্তরোণ 
জানাই, ক্ততক্তন ব্মলন, "এর গব্শী তুক্তে ক্তেমত পারমত না! গতাোমক সাহাযয করার েত 
গকান অথগ আোর কামি গনই।" 
 

আক্তে ক্তকিুক্তেন অমপক্ষা কক্তর। যখন ক্তরফা ক্তব্ন কাময়স (Rifa'a b. Qays) ক্তকংব্া 
কাময়স ক্তব্ন ক্তরফা নামের ব্ানু জুশাে (B. Jusham) ক্তব্ন েুয়াক্তব্য়া গ ামের এক উচ্চ-
েযগাো সম্পন্ন ব্যক্তি, আোহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করার অক্তভপ্রাময় ব্ানু জুশাে 
গ ামের ব্হু উপজাক্তত গলাকমের একক্তেত কমর আল- াব্া (al-Ghaba) নােক স্থামন 
ক্তশক্তব্র স্থাপন কমর। আোহর নব্ী আোমক ও আরও েুই জন েুসলোন-গক তলব্ 
কমরন ও আোমের ব্মলন গয আেরা গযন এই গলাকক্তির কামি যাই ও তার ক্তব্ষময় 
খব্র সংগ্রহ কমর তাাঁমক জানাই (আল তাব্ারী: 'ও তামক তাাঁর কামি ধ্মর ক্তনময় 
আক্তস')। অত:পর ক্ততক্তন আোমের জনয এক বু্িা অপুষ্ট োেী উি গপ্ররণ কমরন। 
আোমের একজন তার ক্তপমির ওপর উমি ব্মস, ক্তকন্তু উিক্তি এতই েুব্গল ক্তিল গয 
তামক ক্তনময় উিক্তি উমি োাঁিামত পামর না, যতক্ষমণ না গলাকজন তার ক্তপিন গথমক 
ধ্াক্কা ক্তেময় তামক উক্তিময় গেয়; এেনক্তক তা সমত্বও উিক্তি গকান রকমে তা করমত 
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পামর। অতিঃপর ক্ততক্তন ব্মলন, "যথাসম্ভব্ এর সাহাযয ক্তনও ও পালাক্রমে এর ওপর 
সওয়ার হইও।" [108] [109] 
 

আেরা আোমের তীর-ধ্নুক ও তরব্াক্তরগুমলা ক্তনময় যাো শুরু কক্তর ও সূযগামস্তর সেয় 
সন্ধযা-কামল গসই এলাকার ক্তনকি গপৌঁিায়। আক্তে তামের ক্তশক্তব্মরর এক প্রামন্ত লুক্তকময় 
থাক্তক ও আোর সঙ্গীমের এই হুকুে কক্তর গয তারা গযন ক্তশক্তব্রক্তির অনয প্রামন্ত লুক্তকময় 
থামক। অতিঃপর আক্তে তামের ব্ক্তল গয, তারা যখন আোমক 'আোহু আকব্ার' 
ক্তচৎকার করমত করমত ক্তশক্তব্রক্তির ক্তেমক গেৌমি গযমত গেখমব্, তখন তারাও গযন 
একই রকে কেগ কমর ও আোর সমঙ্গ গেৌমি যায়। অতক্তকগত আক্রেমণ শত্রুমের 
পরাস্ত ক্তকংব্া তামের কাি গথমক ক্তকিু ক্তিক্তনময় গনয়ার লমক্ষয আোরা অমপক্ষা করমত 
থাক্তক, যতক্ষমণ না রাক্তে  ভীর হয়।  
 

এেতাব্স্থায় তামের এক গেষপালক, গয তামের পশুগুমলা চিামত ব্াক্তহমর ক্ত ময়ক্তিল, 
তার ক্তফরমত অমনক গেরী হওয়ার কারমণ তারা তার জনয উৎকক্তণ্ঠত হময় পমি। 
তামের েলমনতা ক্তরফা ক্তব্ন কাময়স উমি োাঁিায় ও তার তরব্াক্তরক্তি ক্তনময় তার  লার 
সামথ েুক্তলময় রামখ ও ব্মল গয, ক্তনিয়ই গস গকান ক্তব্পমে পমিমি ও গসই কারমণ 
গেষ-পলাক-ক্তি গযক্তেমক ক্ত ময়মি গস গসই ক্তেমক যামব্। ফমল তার সঙ্গীমের ক্তকিু গলাক 
তামক এই অনুমরাধ্ কমর গয গস গযন একা একা না যায়, কারণ তারা তামক রক্ষার 
জনয তার সমঙ্গ গযমত চায়। ক্তকন্তু গস একাই যাওয়ার জনয ক্তজে ধ্মর। গস ব্াক্তহর হময় 
আোর পাশ ক্তেময় গযমত থামক। যখন গস আোর না ামলর েমধ্য আমস, আক্তে তার 
হৃৎক্তপণ্ড লক্ষয কমর আোর তীর ক্তনমক্ষপ কক্তর ও গস গকানরূমপ শব্দ না কমরই 
েৃতুযব্রণ কমর। আক্তে তার ওপর োাঁক্তপময় পক্তি ও তার কোক্তি গকমি গফক্তল ও 
'আোহু আকব্ার' ব্মল ক্তচৎকার করমত করমত তামের ক্তশক্তব্মরর ক্তেমক গেৌমি যাই; 
এব্ং একইভামব্  আোর সঙ্গী েুইজন ও তাইই কমর। অতিঃপর আোহর কসে, তারা 
সকমলই অক্তব্লমম্ব ক্তচৎকার করমত করমত তামের স্ত্রী ও সন্তানমের ও তামের হামতর 
না ামলর েমধ্য গয সেস্ত সম্পে, যা তারা সহমজ ক্তনমত পামর, তাইই ক্তনময় গেৌমি 
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পাক্তলময় যায়। আেরা তামের ব্হু সংখযক উি ও গভিা তাক্তিময় ক্তনময় আক্তস। অতিঃপর 
গসগুমলা ও ক্তরফার েুণু্ড-ক্তি ক্তনময় আোহর নাব্ীর কামি হাক্তজর হই। উিগুমলার েমধ্য 
গথমক ক্ততক্তন আোমক গতর-ক্তি উি প্রোন কমর আোর প্রণক্তয়নীর ক্তব্ব্াহ- ব্াব্ে অমথগর 
ব্যাপামর সাহাযয কমরন। অতিঃপর, আক্তে আোর ক্তব্ব্াহ কেগ সুসমূ্পণগ কক্তর।' 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) ব্ণগনা: [110] [111] 
ক্তশরনাে - "অষ্টে ব্মষগর শাব্ান োমস আবু্ কাতাোর গনতৃমত্ব খাক্তেরা (Khadira) 
হােলা:" 
 

[১] েুহাম্মে ক্তব্ন সাহল ক্তব্ন আক্তব্ হাতো < তার ক্তপতা < আব্েুোহ ক্তব্ন আক্তব্ 
হােরাে আল আসলাক্তের কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক যা ব্মলমিন তা 
হমলা, ক্ততক্তন ব্মলমিন: 
 

'আক্তে ব্ের যুমদ্ধ ক্তনহত সুরাকা ক্তব্ন হাক্তরথার কনযামক ক্তব্ব্াহ কক্তর ও তার সমঙ্গ 
একমে ব্সব্াস করা িািা অনয গকান ক্তকিুই এই পৃক্তথব্ীমত আোর গব্শী পিিসই 
ক্তিল না। আক্তে তার কামি এই প্রক্ততজ্ঞা কক্তর গয আক্তে তামক ক্তব্ব্াহ-ব্াব্ে (dowry) 
২০০ ক্তেরহাে প্রোন করমব্া, ক্তকন্তু আক্তে তার গকান ক্তকিুই গজা াি কমর তার কামি 
ক্তনময় গযমত পাক্তর না। অতিঃপর আক্তে ক্তনমজমক ব্ক্তল গয আক্তে আোহ ও তার রসুমলর 
প্রক্তত আস্থাশীল হমব্া।  আক্তে আোহর নব্ীর কামি আক্তস ও তাাঁমক তা অব্ক্তহত 
করাই। ক্ততক্তন ব্মলন, "তুক্তে তার জনয কী পক্তরোণ প্রক্ততশ্রুক্তত কমরি?" আক্তে ব্ক্তল, 
"েুইশত ক্তেরহাে।" ক্ততক্তন ব্মলন, "ব্াথান অঞ্চল গিাঁমচ গফলমলও তুক্তে এই পক্তরোণ 
অথগ গজা াি করমত পারমত না।" আক্তে ব্ক্তল, "গহ আোহর নব্ী, আোমক সাহাযয 
করুন, কারণ আক্তে তার কামি প্রক্ততজ্ঞাব্দ্ধ।" আোহর নব্ী ব্মলন, "এই ব্যাপামর 
গতাোমক সাহামযযর ক্তব্ষময় আক্তে একেত নই। ক্তকন্তু আক্তে ক্তসদ্ধান্ত ক্তনময়ক্তি গয আবু্ 
কাতাোর (Abū Qatāda) অধ্ীমন আক্তে ১৪জন গলাক হােলার জনয পািামব্া। তুক্তে 
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ক্তক তামের সমঙ্গ গযমত চাও? কারণ, ক্তনক্তিতরূমপই আক্তে আশা কক্তর গয আোহ এই 
রেণীমক ক্তব্ব্ামহর অমথগর জনয  ক্তণেমতর োমলর ব্যব্স্থা করমব্।" আক্তে ব্ক্তল, "হযাাঁ।" 
 
আেরা গব্র হই। আোমের গনতৃমত্ব ক্তিল আবু্ কাতাো ও তার সমঙ্গ আেরা ক্তিলাে 
১৬ জন গলাক। আোহর নব্ী আোমের-গক নাজামের (Najd) আমশ পামশ ঘাতাফান 
(Ghaṭafān) এলাকায় গপ্ররণ কমরন, এই ব্মল গয, "রাক্তে গব্লা যাো অব্যাহত 
গরমখা, আর ক্তেমনর গব্লা লুক্তকময় গথমকা। আক্রেণ করমব্, ক্তকন্তু নারী ও ক্তশশুমের 
হতযা করমব্ না।" অতিঃপর আেরা যাো শুরু কক্তর ও তা অব্যাহত রাক্তখ, যতক্ষমণ না 
আেরা ঘাতাফানমের এলাকায় এমস গপৌঁিাই ও তামের এক ব্ি জন-ব্সক্ততর ওপর 
হােলা চালাই।' 
 

ক্ততক্তন ব্মলমিন, 'আবু্ কাতাো আোমের সামথ আমলাচনা কমর ও আোমের এই 
আহ্বান জানায় গয আেরা গযন আোহ-গক সব্মচময় গব্শী ভয় কক্তর। গস প্রক্তত 
েুইজন-গক একক্তেত কমর এক একক্তি েল  িন কমর ও ক্তনমেগশ গেয়, "অব্শযই 
গকান ব্যক্তিই গযন গকান অব্স্থামতই তার সঙ্গীর কাি গথমক আলাো না হয়, যক্তে না 
তমের একজন ক্তনহত হয়, ক্তকংব্া আোমক তার খব্র গেওয়ার জনয ক্তফমর আসমত 
হয়। আোর কামি আসার পর যক্তে আক্তে  গসই ব্যক্তিমক তার সঙ্গীক্তির ব্যাপামর  
ক্তজজ্ঞাসা কক্তর, তমব্ গস গযন না ব্মল গয, "তার সম্পমকগ গকান তথয আোর কামি 
গনই!" যখন আক্তে তাকব্ীর ব্লমব্া, গতােরাই ব্লমব্ তাকব্ীর; যখন আক্তে আক্রেণ 
করমব্া, গতােরাও করমব্ আক্রেণ; শত্রুর সন্ধামন অতযক্তধ্ক সেয় ব্যয় করমব্ না।" 
আেরা গসই জনব্সক্তত-ক্তি ক্তঘমর গফক্তল ও আক্তে শুনমত পাই গয এক ব্যক্তি তীক্ষ্ণ 
আতগনাে কমর ডাকমি, "গহ খাক্তেরাব্াসী!" আক্তে এক্তিমক শুভ লক্ষণ ক্তহসামব্  ণয কক্তর 
ও ব্ক্তল, "ক্তনক্তিতরূমপই আক্তে ভাল ক্তকিু অজগন করমব্া ও আোর স্ত্রী হমব্।" আেরা 
তামের কামি এমসক্তিলাে রাক্তেকামল।' 
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ক্ততক্তন ব্মলমিন, 'আবু্ কাতাো তার তরব্াক্তর গিমন গব্র কমর ও আেরাও আোমের 
তরব্াক্তর গিমন গব্র কক্তর; গস তাকব্ীর গঘাষণা কমর ও আোরাও তার সমঙ্গ গঘাষণা 
কক্তর তাকব্ীর; আেরা ঐ জনব্সক্ততক্তির ওপর আক্রেণ গজারোর কক্তর, ও গলামকরা 
যুদ্ধ কমর। হিাৎ এক লম্বা গলাক ক্তপিু হিমত হিমত তার চকচমক তরব্াক্তর গব্র কমর 
ও ব্মল, "গহ েুসক্তলেরা, জান্নামত যাওয়ার জনয সােমন এক্ত ময় আয়!" তাই আক্তে 
তামক ধ্াওয়া কক্তর, আর গস ব্মল, "ক্তনক্তিতই গতার সঙ্গীক্তি ধূ্তগ, আর তার হুকুে 
সক্ততযকামরর হুকুে।" অত:পর গস ব্মল, "জান্নাত! জান্নাত!" গস আোমের-গক ক্তনময় 
িাট্টা কমর।" আক্তে জানতাে গয শত্রুরা সােমন আমি, আক্তে গব্র হময় তামক অনুসরণ 
কক্তর। আোর সঙ্গীক্তি আোমক গডমক ব্মল, "গব্শী েুমর গযও না, আোমের েলমনতা 
আোমের অক্ততক্তরি গখাাঁজাখুাঁক্তজ করমত ক্তনমষধ্ কমরমি।" আক্তে আোর শত্রুর ক্তনকি 
গপৌঁিই ও তার  েগামনর ক্তপিমনর েধ্যখামন তাক কক্তর। তখন গস ব্মল, "এই েুসক্তলে, 
কামি আয়, জান্নামতর ক্তেমক!" আক্তে তামক আোর তীর ক্তনমক্ষমপ হতযা কক্তর। গস 
েৃতুযব্রণ কমর ও আক্তে তার তরব্াক্তরক্তি ক্তনময় ক্তনই। আোর সঙ্গীক্তি আোমক ডাকা শুরু 
কমর, "তুক্তে গকাথায়? আোহর কসে, যক্তে আক্তে আবু্ কাতাোর কামি যাই ও গস 
আোমক গতাোর সম্বমন্ধ ক্তজজ্ঞাসা কমর, তমব্ আক্তে তামক তা জানামব্া।" 
 

ক্ততক্তন ব্মলমিন, "আবু্ কাতাোর সামথ গেখা করার পূমব্গই আক্তে তার সামথ গেখা কক্তর 
ও তামক ক্তজজ্ঞাসা কমর জানমত চাই, "আোমের েলমনতা ক্তক আোর সম্বমন্ধ ক্তজজ্ঞাসা 
কমরমি?" গস জব্ামব্ ব্মল, "হযাাঁ, আর গস গতাোর ওপর ভীষণ কু্ষব্ধ।" গস আোমক 
জানাই গয তারা লুমির োল (booty) জো কমরমি ও যারাই তামের ব্াধ্া ক্তেময়ক্তিল 
তামের-গক খুন কমরমি। আক্তে আবু্ কাতাোর কামি  েন কক্তর ও গস আোমক 
ক্ততরস্কার কমর। আক্তে তামক ব্ক্তল গয আক্তে এক ব্যক্তিমক খুন কমরক্তি, যার 
ব্যাপারগুমলা ক্তিল এেন এেন এব্ং ঐ গলাকক্তি আোমক যা যা ব্মলক্তিল তার সেস্তই 
আক্তে তামক অব্ক্তহত করাই। অতিঃপর আেরা তামের পশুগুমলা তাক্তিময় ক্তনময় আক্তস 
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ও সমঙ্গ ক্তনময় আক্তস তামের নারীমের। তমলায়ামরর খাপ তখন গঘািার ক্তজমনর  ক্তের 
সামথ েুলক্তিল। 
 

পরক্তেন সকামল, --- আক্তে এক নারীর সাক্ষাত পাই, গয ক্তিল হক্তরণীর েত। গস 
কাাঁেক্তিল ও ঘন ঘন ক্তপিমন ক্তফমর গেখক্তিল। আক্তে ব্ক্তল, "তুক্তে ক্তকমসর গখাাঁজ 
করমিা?" গস ব্মল, "আোহর কসে, আক্তে এক ব্যক্তির সন্ধান করক্তি, গস যক্তে গব্াঁমচ 
থাকমতা, তমব্ গস অব্শযই গতাোমের কব্ল গথমক আোমের উদ্ধার করমতা।" আক্তে 
বু্েমত পাক্তর গয ঐ গলাকক্তি হমলা গসই যামক আক্তে খুন কমরক্তি; আক্তে ব্ক্তল, "ক্তনক্তিতই 
আক্তে তামক হতযা কমরক্তি। গঘািার ক্তজমনর  ক্তের সামথ েুলন্ত এই তরব্াক্তর ও খাপক্তি 
হমলা তারই। গস ব্মল, "হায় ঈ্র! এক্তিই কী তার তরব্াক্তরর খাপ! তাহমল 
তরব্াক্তরক্তি খামপর েমধ্য  ুকাও, যক্তে তুক্তে সক্ততয ব্মল থামকা।" আক্তে তরব্াক্তরক্তি 
খামপর েমধ্য  ুকাই ও তা আোক্তেত হয়।' ক্ততক্তন ব্মলমিন, 'েক্তহলাক্তি কান্না কমর ও 
হাল গিমি গেয়। ইব্মন হােরাক্তে ব্মলমিন, "আেরা গভিা ও  ব্াক্তে পশুগুমলা ক্তনময় 
আোহর নাব্ীর কামি ক্তফমর আক্তস।"'  
 

[২] আবু্ েওেুে <আব্ে আল-রহোন ক্তব্ন আব্েুোহ ক্তব্ন আক্তব্ হােরাে < তার 
ক্তপতার কাি হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক জাক্তনময়মিন, ক্ততক্তন ব্মলমিন:  
 

'যখন আেরা খাক্তেরা হােলা গশমষ প্রতযাব্তগন কক্তর ও আোরা লুমির োলগুমলা 
('fay’) গ্রহণ কক্তর, প্রমতযক গলামকর ভাম  পমিক্তিল ১২ক্তি উি। আক্তে ক্তব্ব্াহ ব্ন্ধমন 
আব্দ্ধ হই ও আোহ আোমক সুখী কমরন।' 
 

[৩] আব্েুোহ ক্তব্ন জাফর <জাফর ক্তব্ন আের এর কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত 
আোমক জাক্তনময়মিন, ক্ততক্তন ব্মলমিন:  
 

'তারা ১৫-রাক্তের জনয চমল ক্ত ময়ক্তিল। তারা সমঙ্গ কমর ক্তনময় এমসক্তিল েুইশত উি ও 
এক হাজার গেষ (গভিা)। তারা ব্হু গলাক-গক ব্ক্তি কমর ধ্মর ক্তনময় এগসক্তিল। এক 
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পঞ্চোংশ ['খুেুস' - নব্ীর অংশ] আলাো কমর রাখা হয়। তামের প্রমতযমকর ভাম  
পমিক্তিল ১২-ক্তি উি। একক্তি উমির সেতুলয ক্তিল ১০-ক্তি গেষ।' 
 

[৪] ইব্মন আক্তব্ সাব্রা <ইশাক ক্তব্ন আব্েুোহ <আব্ে আল-রহোন ক্তব্ন আব্েুোহ 
ক্তব্ন আক্তব্ হােরাে < তার ক্তপতা হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক জাক্তনময়মিন, 
ক্ততক্তন ব্মলমিন:  
'আোমের ঐ যাোয় আেরা চার-জন নারী ধ্মর গফক্তল, তামের েমধ্য ক্তিল হক্তরণীর েত 
তরুণী এক নারী - গযৌব্ন ও ক্তেক্তষ্ট গচহারার একক্তি ক্তব্স্ময়কর ক্তজক্তনস (an amazing 
thing of youthfulness and sweetness); এব্ং ব্হু  ক্তশশু - গিমল ও গেময়। 
তারা ঐ ব্ক্তিমের ভা াভাক্ত  কমর গনই ও গসই সুিরী যুব্তী নারী-ক্তি আবু্ কাতাোর 
ভাম  পমর। োহক্তেয়া ক্তব্ন জায আল-যুব্াময়ক্তে এমস ব্মল, "গহ আোহর নব্ী, আবু্ 
কাতাো এই সুিরী নারীক্তি-গক ক্তনক্তিতই তার ভাম  ক্তনময়মি। ক্তকন্তু আপক্তন আোমক 
প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেময়ক্তিমলন গয আোহ আপনামক প্রথে গয  ক্তণেমতর অংশ-ক্তি গেমব্, 
গসখান গথমক একজন নারী আোমক োন করমব্ন।" ক্ততক্তন ব্মলমিন, 'আোহর নব্ী 
আবু্ কাতাো-গক তলব্ কমরন ও তামক ব্মলন "গকান নারী-ক্তি গতাোর ভাম  
পমিমি?" গস জব্ামব্ ব্মল, "ব্ক্তিমের একজন, গয ব্ক্তিমের েমধ্য সব্মচময় সুিরী। 
এক পঞ্চোংশ ভা -ক্তি আলাো কমর রাখার পর আক্তে তামক আোর জনয ক্তনময়ক্তি।" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "তামক তুক্তে আোর কামি োও।" গস জব্ামব্ ব্মল, "আো, গহ আোহর 
নব্ী।" আোহর নব্ী তামক গ্রহণ কমরন, অতিঃপর তামক ক্ততক্তন োহক্তেয়া ক্তব্ন জায 
আল-যুব্াময়ক্তে গক প্রোন কমরন।' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>> লক্ষণীয় ক্তব্ষয় এই গয, েুহাম্মে ইব্মন ইশাক তাাঁর এই ব্ণগনায় এই হােলার 
কারণ ক্তহসামব্ ক্তরফা ক্তব্ন কাময়স ও তাাঁর সঙ্গীমের "আোহর নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ” 
করার অক্তভপ্রায় ক্তব্ষয়ক্তি উমেখ কমরমিন। তাাঁর এই ব্ণগনার উৎস একজন, যামক 
ক্ততক্তন সমিহাতীত ব্মল জানমতন। অনযক্তেমক, আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনা অতযন্ত 
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ক্তব্স্তাক্তরত। গোি চারক্তি ক্তভন্ন ক্তভন্ন উৎস গথমক ক্ততক্তন এই ব্ণগনাগুমলা সংগ্রহ কমরমিন, 
যা ক্ততক্তন তাাঁর ব্ণগনায় সু-ক্তনক্তেগষ্টভামব্ উমেখ কমরমিন।  
 

“লক্ষণীয় ক্তব্ষয় এই গয, আল-ওয়াক্তকক্তের এই ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনার গকাথাও এেন গকান 
আভাষ গনই গয, ঐ গলাকগুমলা েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করার জনয 
সেগব্ত হময়ক্তিমলন!"  
শুধু্ তাইই নয়, েুহাম্মে ইব্মন ইশাক ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত 
স্পষ্ট তা হমলা, ঐ গলাকগুমলা তাাঁমের স্ত্রী, সন্তান-সন্তক্তত, পক্তরব্ার-পক্তরজন, সহায়-
সম্পে ও  ব্াক্তে পশুগুমলা-গক সমঙ্গ ক্তনময় গসখামন ব্সব্াস করক্তিমলন।  
 

প্রশ্ন হমলা,  
"ক্তনমজমের সন্তান-সন্তক্তত, পক্তরব্ার-পক্তরজন, সহায়-সম্পে ও  ব্াক্তে পশুগুমলা সমঙ্গ 
ক্তনময় কী োনুষ গকাথাও কারও ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করার জনয সেমব্ত হয়?"  
 

উির হমলা, "অব্শযই না!" সুতরাং, এই গলাকগুমলা 'েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ করার 
অক্তভপ্রাময় গসখামন সেমব্ত হময়ক্তিমলন' - েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর এেন োব্ীর 
সপমক্ষ গকান যুক্তিগ্রাহয প্রোণ এই ঘিনার ব্ণগনায় সমূ্পণগরূমপ অনুপক্তস্থত। 
আক্রেমণর অজুহাত ক্তহসামব্ 'তাহারা চুক্তি ভঙ্গ কক্তরয়াক্তিল, তাহারা আক্রেমণর প্রস্তুক্তত 
ক্তনমতক্তিল, তাহারা আোহ ও নব্ীর ক্তব্রুমদ্ধ ষিযন্ত্র কক্তরয়াক্তিল'; একোে 'ওহুে ও 
খিক যুদ্ধ' িািা এ সকল অক্তভমযাম র গকান 'প্রাোক্তণক তথয (Evidence)' আক্তে 
উৎমসর ব্ণগনায় গকাথাও খুাঁমজ পাওয়া যায় না। অনযক্তেমক নারী ও সম্পমের পাক্তথগব্ 
গলাভ ( ক্তণেমতর) গেক্তখময় অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মে গয তাাঁর অনুসারীমের 
অননক্ততক আগ্রাসী হােলায় উিুদ্ধ করমতন, তার অসংখয 'প্রোণ' কুরআন ও আক্তে 
উৎমসর ব্ণগনায় অতযন্ত সুস্পষ্ট।  
 

সংমক্ষমপ,  



  

182 
Bw÷kb BeyK 

আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইশাক, আল-তাব্ারী, আল-ওয়াক্তকক্তে ও েুহাম্মে ইব্মন 
সা'ে এর ব্ণগনায় যা সুস্পষ্ট তা হমলা: এই গলাকগুমলা গসখামন অব্স্থান করক্তিমলন 
তাাঁমের স্ত্রী-সন্তান-পক্তরব্ার-পক্তরজন ও সহায়-সম্পেগুমলা ক্তনময়। এই গলাকগুমলা 
েুহাম্মে ও তার অনুসারীমের ওপর গকানরূপ আক্রেণ কমরন নাই। ব্রাব্মরর েতই, 
েুহাম্মে অনুসারীমের এই আক্রেণ-ক্তি ক্তিল অতক্তকগমত, ক্তনশুক্তত রামতর অন্ধকামর! 
গযেনক্তি "েসুযরা" কমর থামক। আক্রেণকারী েল, "েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা!" 
আর অক্তব্্াসীরা ক্তিমলন এই েরু-েসুযমের আক্রেমণর লক্ষযস্থল। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংশক্তি সংযুি 
করক্তি।  
 

The narratives of Al-Waqidi (784-822 AD): 
  
‘Al-Wāqidī related to us saying: Muḥammad b. Sahl b. Abī Ḥathma related to me 
from his father, who said: ‛Abdullah b. Abī Ḥadrad al-Aslamī said: I am married 
to the daughter of Surāqa b. Ḥāritha al-Najjārī who was killed at Badr, and 
there was nothing in the world that was more desirable to me than to be with 
her. I had promised her a dowry of two hundred dirham but I could not find 
any part of it to take to her and I said to myself [Page 778] I shall trust in God 
and His Messenger. I came to the Prophet and informed him. He said, “How 
much have you promised her?” I said, “Two hundred dirham.” He said, “If you 
scooped up the region of Baṭḥān you would not find so much.” I said, “O 
Messenger of God, help me for I have promised her.” The Messenger of God 
said, “I have not agreed to help you with this. But I have determined to send 
fourteen men with Abū Qatāda on an expedition. Would you like to go out with 
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them, for, indeed, I hope that God will grant you plunder for your woman’s 
dowry?” I said, “Yes.”  
 

We went out and we were sixteen men with Abū Qatāda, who was our 
commander. The Messenger of God sent us to the Ghaṭafān around Najd, saying, 
“March by night and hide by day. Make an attack, but do not kill women and 
children.” So we went out until we came to the region of Ghaṭaf ān, and we 
attacked a large settlement of theirs. He said: Abū Qatāda spoke to us and urged 
us on with the fear of God most high. He put together every two men and said, 
“Each man must not separate from his companion unless he is killed or returns 
to inform me about his news. A man will not come to me, who, when I ask him 
about his companion says, ‘I have no information about him!’ When I 
proclaim takbīr, proclaim takbīr; when I attack, attack; do not become excessive 
in your search for the enemy.” We encircled the settlement and I heard a man 
scream: O Khaḍira! I regarded it as a good omen and I said, “I will surely 
achieve good and have my wife.” We had come to them at night. 
 
He said: Abū Qatāda drew his sword and we drew our swords; He 
proclaimed takbīr and we proclaimed takbīr with him; we strengthened against 
the settlement, and men fought. All of a sudden a tall man drew his shining 
sword, while he was walking backwards and said, “O Muslim, come forward to 
Paradise!” So I went after him, and he said, “Surely your companion is a 
trickster, and his command is the real command,” and he says, ‘Paradise! 
Paradise!’ and makes fun of us.” But I knew that the enemy was ahead, and I 
went out in his tracks. My companion called out to me, “Do not go far, our 
commander has forbidden us to be excessive in the search.” I reached my 
enemy and aimed at the middle of the back of his neck. [Page 779] Then he 
said, “Draw near, O Muslim, to Paradise!” I shot him until I killed him with my 
arrows. He fell dead and I took his sword. My companion began to call out, 
“Where have you gone? Indeed and by God, if I go to Abū Qatāda and he asks 



  

184 
Bw÷kb BeyK 

me about you I will inform him.” He said: I met him, before I met Abū Qatāda, 
and I inquired, “Did my commander ask about me?” He replied, “Yes, and he 
was furious with me and you.” He informed me that they had collected the 
booty, and killed those who came out to them. I went to Abū Qatāda and he 
censured me. I said that I had killed a man, his affair was thus and thus, and I 
informed him about his words, all of them. Then we drove the cattle and 
carried the women, the scabbards of the swords hanging with the Saddles. In 
the morning, as my camel lay smeared—I met a woman like a gazelle. She 
increasingly looked behind her while crying. I said, “What are you looking for?” 
She said, “By God, I seek a man who, if he were alive, would surely recover us 
from you.” I realized that it was the man I had killed and I said, “Surely I killed 
him. This sword of his hangs by the Saddle at its scabbard.” She said, “This, by 
God, is the scabbard of his sword. So sheath it, if you speak the truth.” I 
sheathed the sword and it was covered. He said: She cried and became resigned. 
Ibn Abī Hadrad said: We went to the Prophet with sheep and cattle. 
 
Abū Mawdūd related to me from ‛Abd al-Raḥmān b. ‛Abdullah b. Abī Ḥadrad 
from his father, who said: When I returned from the raid of Khaḍira, and we 
had taken fay’, the [Page 780] portion of every man was twelve camels. I 
consummated my marriage and God granted me happiness. 
 

‛Abdullah b. Ja‛far related to me from Ja‛far b. ‛Amr, who said: They were gone 
for fifteen nights. They came with two hundred camels and a thousand sheep. 
They had taken many prisoners. The fifth was withdrawn. Their portions were 
twelve camels each. The camel was the equivalent of ten sheep. 
 

Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq b. ‛Abdullah from ‛Abd al-Raḥmān b. 
‛Abdullah b. Abī Ḥadrad from his father, who said: We captured four women 
during our outing; with them was a young girl like a gazelle, an amazing thing 
of youthfulness and sweetness; and children—boys and girls. They apportioned 
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the prisoners and that beautiful young girl went to Abū Qatāda. Maḥmiyya b. 
Jaz’ al-Zubaydī came and said, “O Messenger of God, indeed Abū Qatāda has 
taken this beautiful girl. But you promised me a girl from the first fay’ that God 
grants you.” He said: The Messenger of God sent for Abū Qatāda and said, 
“What girl came in your portion?” He replied, “A girl from the prisoners, who is 
the most beautiful of those prisoners. I took her for myself after apportioning 
the fifth.” He said, “Give her to me.” He replied, “Yes, O Messenger of God.” The 
Messenger of God took her and gave her to Maḥmiya b. Jaz’ al-Zubaydī.’ 
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১৭৭: আের ক্তব্ন আল-আ'স এর ইসলাে গ্রহণ - কারণ? 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত ব্াহান্ন 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

জ মতর প্রায় সকল ইসলাে ক্তব্্াসী েুক্তেন েুসলোন "অক্তব্্াসীমের গলখা" গকান 
‘ইসলাে’ এর ইক্ততহাস গ্রহণমযা য ব্মল ক্তব্মব্চনা কমরন না, যক্তে না তা তাাঁমের নব্ী 
েুহাম্মে-কুরআন-ক্তসরাত-হাক্তেস ও প্রচক্তলত ধ্েগ-ক্তব্্ামসর স্বপমক্ষ গলখা হয়। কারণ, 
তাাঁমের সো সমিহ এই গয, অক্তব্্াসীরা চক্রান্ত কমর সব্গোয় ইসলামের ইক্ততহাস ও 
তাাঁর প্রচারক নব্ী েুহাম্মে-গক গহয় প্রক্ততপন্ন করার গচষ্টায় ক্তলপ্ত। প্রচক্তলত ইসলাে-
ক্তব্্ামসর ক্তব্রুমদ্ধ যায়, এেন গয গকান প্রািন-েুসলোন (Ex-Muslim) গলখকমক 
তাাঁরা ইসলামের ক্তব্রুমদ্ধ ষিযন্ত্রকারী ও ধ্েগ-অনুভূক্ততমত আঘাতকারী আখযা ক্তেময় 
গলখমকর ক্তব্রুমদ্ধ কমিার শাক্তস্ত ও েৃতুযেমণ্ডর োব্ী উত্থাপন কমরন। গলখক প্রব্াসী 
হমল তাাঁরা ক্তসদ্ধান্ত িামনন এই ব্মল গয, গলখকক্তি ক্তনিয়ই ইহুেীমের চর, ক্তকংব্া 
ইসরাইমলর োলাল! প্রচুর ধ্নসম্পে ও ব্যক্তি-স্বাথগ চক্তরতাথগ করার উমেমশয গলখক 
ইসলাে-গক গহয় প্রক্ততপন্ন করার গচষ্টায় ক্তলপ্ত! অনয গকান েহৎ উমেশয গলখমকর 
থাকমত পামর, এ সম্ভাব্না তাাঁরা কল্পনাও করমত পামরন না! আর এই গলখকরা গয 
'সক্তিক ইসলাে' সম্বমন্ধ ক্তকিুই জামন না, তা তাাঁরা এই গলখাগুমলার ক্তশরনাে গেমখই, 
ক্তকংব্া সাোনয গচাখ বু্ক্তলময়ই, ক্তকংব্া গকানরূপ গরফামরে গচক না কমরই ক্তনক্তিগধ্ায় 
ব্মল ক্তেমত পামরন! এ িািাও, গসকামলর সাোক্তজক রীক্তত-নীক্তত ও গপ্রক্ষাপি না জানা, 
ক্তব্ষময়র ভুল ব্া ক্তব্কৃত ব্যাখযা, আরক্তব্ না জানা - ইতযাক্তে অক্তভমযা  গতা আগিই!  
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পৃক্তথব্ীর গয গকান ইসলাে প্রধ্ান গেমশ আভামস ইক্তঙ্গমতও ‘ইসলাে-ক্তব্্ামসর’ ক্তব্রুমদ্ধ 
যায় এেন গয গকান ধ্রমনর গলখামলক্তখ, ব্িৃতা-ক্তব্বৃ্ক্তত ও প্রচারণার শাক্তস্ত অতযন্ত 
ভয়াব্হ! আর েুসক্তলে সংখযালঘু গেমশ গকান অেুসলোন গলখক, সাংব্াক্তেক, 
বু্ক্তদ্ধজীব্ী, গনতা-গনেী, রাে-প্রধ্ান ক্তকংব্া গকান সাধ্ারণ অেুসক্তলেও যক্তে ইসলামের 
ক্তব্পমক্ষ গকান ধ্রমণর ক্তব্রূপ েন্তব্য, গলখামলক্তখ ও প্রচারণা চালান; তখন তাাঁমের-গক 
আখযাক্তয়ত করা হয় 'ইসলামোমফাক্তব্ক (Islamophobic)' ব্া 'অমযৌক্তিক ইসলাে-
ভীক্তত' গরাম  আক্রান্ত ব্যক্তি রূমপ। তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ চমল ইসলাে ক্তব্্াসীমের েুব্গার 
প্রচারণা ও ক্তব্মষাে ার। অনযক্তেমক, অেুসক্তলে এই সব্ ব্যক্তিমত্বর গকউ যক্তে 'ইসলাে’ 
এর পমক্ষ তাাঁর েত প্রকাশ ও প্রচারণা চালান, তখন ক্ততক্তন হময় যান েুসক্তলে জ মতর 
'ক্তব্খযাত ক্তহমরা!' ‘ইসলাে’ গয একক্তি অকািয সতয ধ্েগ, তার প্রোণ ক্তহসামব্ েুক্তেন ণ 
তখন এই সেস্ত অেুসক্তলেমের গলখা ও উদৃ্ধক্ততগুমলা  ব্গভমর উদৃ্ধত কমরন। এ সেস্ত 
কারমণ আেরা গেখমত পাই, েুসক্তলে সংখযালঘু গেমশও 'ইসলাে' ক্তব্ষময় গয গকান 
ধ্রমণর ক্তব্রূপ েন্তব্য ও সোমলাচনাকারীমের ক্তব্রুমদ্ধ ইসলাে ক্তব্্াসীমের প্রচারণা ও 
ক্তব্মষাে ার সাক্তেল গহান ব্হু অক্তব্্াসীরাও। এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত, সঙ্গত কারমণই 
অেুসক্তলে সংখযালঘু গেমশও গকান রাে-প্রধ্ান, গনতা-গনেী, গলখক ও বু্ক্তদ্ধজীব্ী 
'ইসলাে' ক্তব্ষময় গকানরূপ উচ্চ-ব্াচয কমরন না। গক চায় সংমব্েনশীল এেন একক্তি 
ক্তব্ষময় ক্তব্রূপ েন্তব্য কমর পৃক্তথব্ীর তাব্ৎ েুসক্তলে জন ণ ও রােপ্রধ্ানমের 
ক্তব্রা ভাজন হমত? গক চায় তাাঁর 'গভামির রাজনীক্ততর' রাজননক্ততক কযাক্তরয়ার ধ্বংস 
কমর ক্তব্শাল সংখযক েুসলোন জন মণর গরাষানমল পরমত? গক চায় 
'ইসলামোমফাক্তব্ক' আখযায় আখযাক্তয়ত হমত?   
 

ফলশ্রুক্ততমত, ইসলাে ক্তব্্াসী ও অক্তব্্াসী ক্তনক্তব্গমশমষ পৃক্তথব্ীর প্রায় তাব্ৎ পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতমের 'ইসলাে’ সংক্রান্ত েন্তব্য, ব্িৃতা-ক্তব্বৃ্ক্তত, গলখামলক্তখ, আমলাচনা ও 
প্রচারণা সমূ্পণগরূমপ ইসলাে পক্ষপাত-েুষ্ট ও একমপমশ। তা গস েুসক্তলে সংখযাগুরু 
গেমশ হউক, ক্তকংব্া েুসক্তলে সংখযালঘু গেমশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাব্ত চলমি 
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এেনই পরম্পরা। এ ভামব্ই রক্তচত হময়মি ইসলামের প্রায় সেস্ত ইক্ততহাস। আর গস 
কারমণই ইসলামের ইক্ততহামস হাজামরা ক্তেথযাচামরর প্রক্ততষ্ঠা।  
 

আোমের এই উপ-েহামেমশর প্রায় সকল েুসলোনমের এক ব্দ্ধেূল সাধ্ারণ ধ্ারণা 
এই গয, “ক্তহিুমের ব্ণগ-তব্ষমেয অক্ততষ্ঠ হময় ভারতব্মষগ আ েনকারী ‘ক্তভনমেশী ক্তভন্ন-
ভাষাভাষী (আরব্-পারসয-তুকগী)’ সুক্তফ-সাধ্ক-আউক্তলয়া-পীর-েরমব্শমের প্রচাক্তরত 
ইসলামের সােয ও শাক্তন্তর ব্ানীমত েুে হময় আোমের পূব্গ-পুরুষরা ক্তহিু ও গব্ৌদ্ধ ধ্েগ 
গথমক ‘েমল েমল’ ইসলাে ধ্মেগ েীক্তক্ষত হময়ক্তিমলন।"  
 

প্রশ্ন হমলা: 
"ব্ণগ-তব্ষেয ক্তহিুধ্মেগ এখমনা ক্তব্েযোন ও এখন ইসলাে প্রচামর ক্তনমব্ক্তেত-প্রাণ পক্তন্ডত 
ও অপক্তন্ডত কেগীমের সংখযা গসকামলর অক্তত অল্প সংখযক ক্তভন্ন ভাষাভাষী সুক্তফ-সাধ্ক-
আউক্তলয়া-পীর-েরমব্শমের তুলনায় লক্ষ-গকাক্তি গুন গব্শী ও তাাঁমের প্রচারণার 
সরোে গস আেমলর তুলনায় অতযাধু্ক্তনক, সহজলভয এব্ং তাাঁমের ভাষাও সমূ্পণগ 
গেশী; তারপমর ও ইসলামের শাক্তন্ত-সামেযর ব্াণী ও ক্তশক্ষায় প্রভাক্তব্ত হময় ক্তহিুরা 
গকন "েমল েমল" েুসলোক্তনত্ব ব্রন করমিন না? রহসযিা কী!”  
 

রহসযিা কী? 
আোমের এই উপেহামেমশই শুধু্ নয়, জ মতর প্রায় সকল ইসলাে ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও 
অপক্তণ্ডতরা গয োব্ীক্তি সব্গোয় কমর থামকন, তা হমলা, “হযরত েুহাম্মে (সািঃ) এর 
সামেযর ব্াণী ও ক্তশক্ষায় আকৃষ্ট হময় অক্তব্্াসীরা 'েমল েমল' ইসলাে ধ্মেগ েীক্তক্ষত 
হময়ক্তিমলন; ইসলাে গকামনা তরব্াক্তরর গজামর প্রক্ততক্তষ্ঠত হয় নাই!” আক্তে উৎমসর 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনা তাাঁমের এই োব্ীর সমূ্পণগ ক্তব্পরীত সাক্ষয-ব্াহী। কী 
কারমণ আোমের পূব্গ-পুরুষ ও সেগ্র পৃক্তথব্ীর গযখামনই েুসক্তলে শাসকমের আক্রেণ 
ও শাসন প্রক্ততক্তষ্ঠত হময়ক্তিল, গসই গেশ ও অঞ্চমলর অক্তব্্াসীরা "েমল েমল" ইসলাে 
গ্রহণ কমরক্তিমলন, তার কারণ জানমত হমল আোমের ক্তফমর গযমত হমব্ স্বমঘাক্তষত 
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আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) এর েক্তেনা অব্স্থানকালীন সেয়ক্তি-গত। এ 
ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা েুহাম্মমের েক্কা-ক্তব্জয় ও তাাঁর "তরব্াক্তরর আয়াত 
(কুরআন-৯:৫)" পরব্তগী পব্গগুমলামত করা হমব্। আপাতত:, ইসলামের ইক্ততহামস 
ক্তব্খযাত েুইজন েুহাম্মে অনুসারীর 'ইসলাে' ধ্মেগ েীক্তক্ষত হওয়ার কারণ ও গপ্রক্ষাপি 
ক্তব্মেষণ করা যাক।  
 

>>> ইসলামের ইক্ততহামস আের ক্তব্ন আল-আ'স (৫৮৫-৬৬৪ সাল) ও খাক্তলে ক্তব্ন 
আল-ওয়াক্তলে (৫৮৫-৬৪২ সাল) এক অক্তত পক্তরক্তচত নাে। আের ক্তব্ন আল-আ'স 
ক্তিমলন েুহাম্মমের গসই অনুসারী, যার গনতৃমত্ব ৬৪০ সামল, ইসলামের ইক্ততহামসর 
ক্তিতীয় খুলাফাময় রামশক্তেন উের ইব্মন আল-খািামব্র গখলাফত শাসন-আেমল, 
েুসলোনরা ক্তেশর েখল কমরন। অতিঃপর, আের গসখামন এক েসক্তজে ক্তনেগাণ 
কমরন। ইসলামের ইক্ততহামস যা 'আের ক্তব্ন আল-আ'স েসক্তজে' নামে ক্তব্খযাত। 
আর, খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে ক্তিমলন েুহাম্মমের গসই অনুসারী, ক্তযক্তন েুহাম্মমের 
জীব্েশায় ও খক্তলফা আবু্ ব্কর এব্ং উের ইব্মন খািামব্র শাসন আেমল ব্হু যুমদ্ধ 
অংশ গ্রহণ ও গনতৃত্ব োন কমরন। েুতা যুমদ্ধর সেয়ক্তিমত (আ ি-গসমেম্বর, ৬২৯ 
সাল) অসাোনয সাফলয ও বু্ক্তদ্ধেিার স্বীকৃক্তত স্বরূপ েুহাম্মে তাাঁমক "আোহর তরব্াক্তর 
(The Sword of God)" গখতামব্ ভূক্তষত কমরন। েুহাম্মে ইব্মন ইশাক (৭০৪-৭৬৮ 
সাল), আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রেুখ 
আক্তে উৎমসর প্রায় সকল েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ েুহাম্মমের 
এই েুইজন অনুসারীর 'ইসলাে ধ্মেগ' েীক্তক্ষত হওয়ার কারণ ও গপ্রক্ষাপি ক্তব্ক্তভন্নভামব্ 
ক্তলক্তপব্দ্ধ কমর গরমখমিন।  
 

আের ক্তব্ন আল-আ'মসর ইসলাে গ্রহণ:  
আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনায় ঘিনাক্তি ক্তিল ক্তনম্নরূপ (ইব্মন ইশাক ও আল-তাব্ারীর ব্ণগনা 
আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনারই অনুরূপ): [112] [113] [114] 
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‘আব্ে আল-হাক্তেে ক্তব্ন জাফর তাাঁর ক্তপতা হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমের 
ব্মলমিন, ক্ততক্তন ব্মলমিন, আের ক্তব্ন আল আ'স ব্মলমিন:  
 

‘আক্তে ইসলামের ব্যাপামর অনক্তভজ্ঞ ক্তিলাে ও আক্তে তার ক্তব্মরাক্তধ্তা করক্তিলাে। আক্তে 
েুশক্তরকমের পমক্ষ ব্ের যুমদ্ধ অংশ ক্তনময়ক্তি ও রক্ষা গপময়ক্তি। আক্তে ওহুে যুমদ্ধ অংশ 
ক্তনময়ক্তি ও রক্ষা গপময়ক্তি। অতিঃপর আক্তে খিক যুমদ্ধ উপক্তস্থত ক্তিলাে ও ক্তনমজমক 
প্রশ্ন কমরক্তিলাে:  
আোমক আর কত কষ্ট সহয করমত হমব্? আোহর কসে, েুহাম্মে অব্শযই 
কুরাইশমের ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্জয়ী হমব্!  
 

অতিঃপর আক্তে আোর সম্পক্তি আোর গলাকজনমের কামি গরমখ পলায়ন কক্তর - 
অথগাৎ গলাক চকু্ষর আিামল আত্মম াপন কক্তর। আক্তে হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধর সেয় উপক্তস্থত 
হই নাই, শাক্তন্ত-চুক্তি স্বাক্ষমরর প্রাক্কামলও নয়। আোহর নব্ী সােক্তয়ক যুদ্ধক্তব্রক্তত 
চুক্তিক্তি গশমষ ক্তফমর আমসন, আর কুরাইশরা প্রতযাব্তগন কমর েক্কায়। আক্তে ব্ার ব্ার 
ব্ক্তল, আ ােী ব্ির েুহাম্মে তার অনুসারীমের ক্তনময় েক্কায় প্রমব্শ করমব্। েক্কা ও 
তাময়ফ গকান ক্তনরাপে আশ্রয়স্থান নয়। ব্াক্তহমর গকাথাও চমল যাওয়ার গচময় উিে 
আর ক্তকিু হমত পামর না। আক্তে ক্তিলাে ইসলাে গথমক েূমর। আক্তে ক্তব্্াস করতাে, 
এেন ক্তক যক্তে সেস্ত কুরাইশরাও ধ্েগান্তক্তরত হয়, আক্তে ধ্েগান্তক্তরত হমব্া না।  
 

আক্তে েক্কায় আ েন কক্তর ও আোর গলাকমের ক্তভতর গথমক ক্তকিু গলাকমক একক্তেত 
কক্তর, যারা আোর কথা শুনমতা, আোর অক্তভেত ক্তব্মব্চনা করমতা ও যারা আোমক 
তামের প্রক্ততক্তনক্তধ্ ক্তহসামব্ পািামত রাজী হমতা। আক্তে তামের ব্ক্তল, "আোর সম্পমকগ 
গতাোমের অক্তভেত কী?  তারা ব্মল, "আপক্তন আোমের েতােমতর োক্তলক ও গনতা, 
গস কারমণ আেরা গসৌভা যব্ান ও সুখী।"  
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ক্ততক্তন ব্মলন, "মতােরা কী জামনা, আোহর কসে, আক্তে গেখমত পাক্তে গয েুহাম্মমের 
ক্তব্ষয়ক্তি এেন একক্তি ক্তব্ষয় যা আোমের অম াচমর দ্রুতই বৃ্ক্তদ্ধ প্রাপ্ত হমব্। সক্ততযই 
আোর এক পক্তরকল্পনা আমি।" তারা ব্মল, "মসক্তি কী?" ক্ততক্তন ব্মলন: "আেরা 
'ক্তন াস' [ইক্তথওক্তপয়ার রাজা] এর কামি যাব্ ও তাাঁর ওখামন থাকমব্া। যক্তে েুহাম্মে 
ক্তব্জয়ী হয়, তমব্ আেরা ক্তন ামসর ওখামনই গথমক যামব্া। গসখামন আেরা ক্তন ামসর 
অধ্ীমন থাকমব্া, েুহাম্মমের অধ্ীমন থাকার গচময় যা আোমের গব্শী কােয। যক্তে 
কুরাইশরা ক্তব্জয়ী হয়, তমব্ আেরা হমলা গসই যামের-গক তারা জামন।" তারা ব্মল, 
"এিাই হমলা ক্তসদ্ধান্ত।"  
 

ক্তন ামসর জনয কী উপহার গনওয়া যায় গস ব্যাপামর তারা ক্তসদ্ধান্ত গনয়। আোমের 
গেমশর সব্মচময় েমনাহর উপহার সােগ্রী হমলা চােিা। ক্ততক্তন ব্মলমিন: আেরা অমনক 
চােিা সােগ্রী সংগ্রহ কক্তর। অতিঃপর আেরা যাো শুরু কক্তর ও তা অব্যাহত রাক্তখ 
যতক্ষণ পযগন্ত না আেরা ক্তন ামসর ওখামন ক্ত ময় গপৌঁমিাই।  
 

আোহর কসে, যখন আেরা তাাঁর েরব্ামর ক্তিলাে, তখন আের ক্তব্ন উোইয়া আল-
োেক্তর (‛Amr b. Umayya al-Ḍamrī) গসখামন গপৌঁমি। আবু্ সুক্তফয়ামনর কনযা 
উমম্ম হাক্তব্ব্ার  সমঙ্গ আোহর নব্ীর ক্তব্ব্ামহর নক্তথপেগুমলা সমঙ্গ ক্তেময় [আল-তাব্ারী: 
'জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ ও তার সঙ্গী সংক্রান্ত ক্তব্ষময়'] নব্ী তামক গসখামন 
পাক্তিময়ক্তিমলন। গস ক্তন ামসর কামি যায়, অতিঃপর তাাঁর সমঙ্গ ব্াক্তহমর গব্র হময় আমস। 
আক্তে আোর সঙ্গীমের ব্ক্তল, "এই হমলা আের ক্তব্ন উোইয়া। যক্তে আক্তে ক্তন ামসর 
কামি ক্ত ময় আের-গক পাওয়ার আমব্েন কক্তর, আর ক্ততক্তন যক্তে আের-গক আোর 
হামত তুমল গেন, তমব্ আক্তে তার কো গকমি গফলমব্া। যক্তে আক্তে তা করমত পাক্তর, 
কুরাইশরা খুশী হমব্, এই কারমণ গয আক্তে েুহাম্মমের ব্াতগাব্াহকমক হতযা কমরক্তি । 
ক্ততক্তন ব্মলমিন: আক্তে ক্তন ামসর সমু্মমখ যাই ও গযেন কমর আক্তে োথা ক্তনচু কমর 
তামক অক্তভব্ােন জানাতাে, গসই ভামব্ তাাঁমক অক্তভব্ােন জানাই।  
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ক্ততক্তন ব্মলন, "শুমভো ব্নু্ধ! তুক্তে কী গতাোর গেশ গথমক আোর জনয গকান উপহার 
সােগ্রী ক্তনময় এমসমিা?"  
ক্ততক্তন ব্মলমিন: গস ব্মল, "হযাাঁ রাজা েশাই, আক্তে আপনার জনয অমনক চােিা সােগ্রী 
ক্তনময় এমসক্তি।"  
অতিঃপর আক্তে গসগুমলা তাাঁর ক্তনকি ক্তনময় আক্তস ও তা তাাঁমক আনক্তিত কমর। ক্ততক্তন 
তার ক্তকিু অংশ  ণযোনয প্রব্ীণমের েমধ্য ক্তব্তরণ কমরন, অতিঃপর ক্ততক্তন হুকুে কমরন 
গয, অব্ক্তশষ্ট ক্তজক্তনসগুমলা গযন যথাস্থামন রাখা হয়। ক্ততক্তন আরও আমেশ কমরন গয, 
এগুমলা গযন ক্তলক্তপব্দ্ধ ও সংরক্ষণ কমর রাখা হয়।   
তাাঁমক সন্তুষ্টক্তচি গেখার পর আক্তে তাাঁমক ব্ক্তল, "মহ রাজা েশাই, ব্াস্তক্তব্কই আক্তে 
একজন গলাকমক আপনার এই স্থান গথমক ব্াক্তহর হমত গেমখক্তি। গস এেন একজন 
গলামকর ব্াতগাব্াহক, গয গলাকক্তি আোমের শত্রু। গসই গলাকক্তি আোমের প্রক্তত জুলুে 
কমরমি, আোমের খযাক্ততসম্পন্ন ও গশ্রষ্ঠ গলাকমের হতযা করমি। সুতরাং, তামক 
আপক্তন আোর কামি হস্তান্তর করুন, যামত আক্তে তামক হতযা করমত পাক্তর।"  
ক্ততক্তন [আল-তাব্ারী: 'ক্তন াস রা াক্তিত গহান ও] তাাঁর হাতক্তি প্রসাক্তরত কমর আোর 
নামক এক ঘুক্তষ োমরন। আোর েমন হময়ক্তিল গয ক্ততক্তন আোর নাকক্তি গভমঙ্গ 
গফমলমিন। আোর নাক গথমক রিক্ষরণ শুরু হয় ও আক্তে আোর গপাশামক তা ধ্ারণ 
কক্তর। লজ্জা আোমক এেন ভামব্ গপময় ব্মস গয, যক্তে ধ্রণী গফমি গযমতা তমব্ আক্তে 
হয়মতা ভময় তার ক্তভতর  ুমক গযতাে।  
অতিঃপর আক্তে তাাঁমক ব্ক্তল, "রাজা েশাই, যক্তে আক্তে জানতাে গয আক্তে যা কমরক্তি তা 
আপক্তন ঘৃণা করমব্ন, তমব্ আক্তে কখমনাই তা করতাে না।"  
ক্ততক্তন ব্মলমিন: ক্ততক্তন খুব্ ক্তব্ব্রত গব্াধ্ কমরন ও ব্মলন: "গহ আের, গয নব্ীর প্রক্তত 
ক্তজব্রাইল (great Namus) গপ্রক্তরত হয়, গযেনক্তি গস গপ্রক্তরত হময়ক্তিল েুসা ও গেক্তর 
পুে ঈসার প্রক্তত; আোমক তুক্তে হস্তান্তর করমত ব্মলক্তিমল তাাঁরই ব্াতগাব্াহকমক, গযন 
তুক্তে তামক হতযা করমত পামরা?" 
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আের ব্মলমিন: 'আোহ আোর পূমব্গর েমনর অব্স্থা পক্তরব্তগন কমর গেয়। আক্তে 
ক্তনমজমক ব্ক্তল, আরব্ ও অ-আরব্রা গয সতয সম্পমকগ জামন, তামকই কী তুক্তে 
অস্বীকার কমরি? আক্তে ব্ক্তল, "রাজা েশাই, আপক্তন কী তার গকান প্রোণ প্রতযক্ষ 
কমরমিন?"  
ক্ততক্তন ব্মলন, "হযাাঁ, ঈ্মরর কৃপায় আক্তে তা প্রতযক্ষ কমরক্তি। সুতরাং, আের, তুক্তে 
আোমক োনয কমরা ও তাাঁমক অনুসরণ কমরা। ঈ্মরর কসে, ক্ততক্তন সমতযর পমথ 
আমিন। গয ধ্মেগর অনুসারীরাই তাাঁর ক্তব্মরাক্তধ্তা করমব্, তামের ক্তব্রুমদ্ধই ক্ততক্তন 
জয়যুি হমব্ন। ক্তিক গযেন কমর েুসা জয়যুি হময়ক্তিল গফরাউন ও তার 
তসনযব্াক্তহনীর ক্তব্রুমদ্ধ।"  
আক্তে ব্ক্তল, "আপক্তন ক্তক ইসলামের প্রক্তত আোর আনু মতযর অঙ্গীকারক্তি গ্রহণ 
করমব্ন?" ক্ততক্তন ব্মলন, "হযাাঁ।" ক্ততক্তন তাাঁর হাতক্তি প্রসাক্তরত কমরন ও আক্তে তার 
কামি ইসলামের আনু মতযর অঙ্গীকার কক্তর। ক্ততক্তন এক ব্ালক্তত পাক্তন আনমত ব্মলন 
ও আোর শরীমর গলম  থাকা রিগুমলা গধ্ৌত কমরন, ও আোমক নতুন গপাশাক 
পক্তরক্তহত করান। কারণ, আোর গপাশামক রি গলম  ক্তিল ও আক্তে তা গফমল 
ক্তেময়ক্তিলাে।  
অতিঃপর আক্তে আোর সঙ্গীমের কামি ক্তফমর আক্তস। যখন তারা আোমক রাজার গেয়া 
গপাশাক পক্তরক্তহত অব্স্থায় গেমখ, তখন তারা খুশী হয় ও ব্মল, "রাজার কামি যা তুক্তে 
কােনা করমত ক্ত ময়ক্তিমল তা কী তুক্তে গপময়ি?" আক্তে তামের ব্ক্তল, "প্রথে সাক্ষামতই 
তাাঁর সমঙ্গ এ কথাগুমলা ব্লা আক্তে ভীষণ অপিি কক্তর ও ব্ক্তল গয আক্তে তাাঁর সামথ 
আব্ারও সাক্ষাৎ করমব্া।" তারা ব্মল: যা তুক্তে গেমখি তামত সম্ভাব্না কতিুকু!  
প্রময়াজনীয় কামজর অক্তিলায় আক্তে তামের সঙ্গ পক্তরহার কক্তর ও জাহাজগুমলার ঘামি 
যাই। আক্তে কাপমির োল গব্াোই এক জাহাজ গেখমত পাই। আক্তে গলাকগুমলার 
সমঙ্গ হুিাহুক্তি কমর তার ওপর উমি পক্তর ও তামের সমঙ্গ ধ্াক্কা-ধ্াক্তক্ক কমর যাো 
অব্যাহত রাক্তখ, যতক্ষমণ না তা আল-শুয়াময়ব্া (al-Shu‛ayba) নােক স্থামন এমস 
গপৌঁমি। অতিঃপর আক্তে আল-শুয়াময়ব্া গথমক যাো শুরু কক্তর। আোর সমঙ্গ ক্তকিু 



  

194 
Bw÷kb BeyK 

িাকা-পয়সা ক্তিল। আক্তে একক্তি উি খক্তরে কক্তর ও অতিঃপর েক্তেনা অক্তভেুমখ রওনা 
হই ও োর আল-যাহরামনর (Marr al-Ẓahrān) ক্তনকি এমস গপৌঁিাই। অতিঃপর, 
আক্তে আোর যাো অব্যাহত রাক্তখ ও আল-হােো (al-Hadda) নােক স্থামন এমস 
যাো ক্তব্রক্তত ক্তেই; গযখামন এমস যাো ক্তব্রক্তত ক্তেময়ক্তিল আোর ক্তিক আম  আসা 
েুইজন গলাক। 
তামের একজন ক্তিল তাাঁবু্র ক্তভতমর। অনযজন তামের েুই পশু সমেত োাঁক্তিময় ক্তিল 
ব্াক্তহমর। আক্তে তামক গেক্তখ, কী আিযগ! গস ক্তিল খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে। আক্তে 
ব্ক্তল, "আবু্ সুলাময়োন নাক্তক?" গস ব্মল, "হযাাঁ।" 
আক্তে ব্ক্তল, "তুক্তে কী চাও?"  
গস ব্মল, "েুহাম্মে। গলামকরা ইসলামে েীক্তক্ষত হময়মি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এেন গকউ 
গনই গয এখনও েীক্তক্ষত হয় নাই। আোহর কসে, যক্তে আেরা আোমের অব্স্থামন 
থাক্তক তমব্ ক্ততক্তন আোমের  েগান ধ্মর গফলমব্ন, গযেন কমর 'হায়না' পশুমের ঘাি 
ধ্মর গুহার ক্তভতমর ক্তনময় যাওয়া হয়।"  
আক্তে ব্ক্তল,"আক্তেও তাই, আোহর কসে, আক্তেও েুহাম্মে ও তার ইসলাে কােনা 
কক্তর।"  
উসোন ক্তব্ন তালহা (Uthmān b. Ṭalḥa) ব্াক্তহমর গব্র হময় আমস ও আোমক 
সাের অভযথগনা জানায়। আেরা একমে গসই আস্তানায় আশ্রয় গনই। অতিঃপর আেরা 
পরস্পমরর সঙ্গী হই গয পযগন্ত না আেরা েক্তেনায় এমস গপৌঁিাই। 
আক্তে ঐ গলাকক্তির কথা ভুলমব্া না, যার সমঙ্গ আেরা একক্তেত হময়ক্তিলাে ক্তব্র আক্তব্ 
ইনাব্া (Bi’r Abī ‛Inaba) নােক স্থামন। গস ক্তচৎকার কমর ব্লক্তিল, "O profit! O 
profit.” আেরা তার এই কথামক শুভ লক্ষণ ক্তহসামব্ ক্তনময়ক্তিলাে ও খুশী 
হময়ক্তিলাে। অতিঃপর গস আোমের ক্তেমক তাকায় ও আক্তে তামক ব্লমত শুক্তন, "েক্কা 
এব্ামর গনতা প্রোন কমরমি! আক্তে েমন কমরক্তিলাে গয এই কথার িারা গস আোমক 
ও খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে-গক গব্াোমত গচময়মি। অতিঃপর গস ক্তফমর দ্রুত  ক্ততমত 
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গেৌমি েসক্তজমের ক্তেমক যায়। আোর েমন হয় গয, গস আোহর নব্ী-গক আোমের 
আ েমনর ব্াতগা গপৌঁমি ক্তেমত গ মি। 
ঘিনাক্তি ক্তিল গতেনই, গযেনক্তি আক্তে ক্তচন্তা কমরক্তিলাে। আেরা আল-হাররা (al-
Ḥarra) ক্ত ময় যাো ক্তব্রক্তত গেয় ও জুতসই ক্তকিু গপাশাক পক্তরধ্ান কক্তর। তখন 
গসখামন আির নাোমজর আজান হক্তেল।  আেরা একমে রওনা হই  ও আোহর 
নব্ীর সমু্মমখ ক্ত ময় হাক্তজর হই, তাাঁর ওপর শাক্তন্ত ব্ক্তষগত গহাক। ব্স্তুতই ক্ততক্তন খুশী 
হময়ক্তিমলন - তাাঁর েুখেণ্ডল ক্তিল চমির নযায় উজ্জ্বল। তাাঁর আমশ-পামশর েুসলোনরা 
আোমের ইসলাে গ্রহমণ আনি প্রকাশ কমর। খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে সােমন 
অগ্রসর হয় ও তার আনু তয প্রকাশ কমর। অতিঃপর উসোন ক্তব্ন তালহা এক্ত ময় যায় 
ও প্রোন কমর তার আনু তয। অতিঃপর, আক্তে সমু্মমখ অগ্রসর হই ও তার সােমন 
ক্ত ময় ব্ক্তস। আোহর কসে, তার কামি ক্ত ময় লজ্জায় আক্তে তার ক্তেমক তাকামত পাক্তর 
না। আক্তে তাাঁর কামি এই শমতগ প্রক্ততশ্রুক্তত ব্দ্ধ হই গয, ক্ততক্তন আোর পূমব্গর 
অপরাধ্গুমলা ক্ষো কমর গেমব্ন। ক্ততক্তন ব্মলন, 'ইসলাে' গ্রহণ তার পূমব্গর সেস্ত 
অপরাধ্ ক্ষো কমর গেয়, গযেনক্তি তা হমত পামর 'ক্তহজরত' করার কারমণ। [115] 
ইসলামে েীক্তক্ষত হওয়ার পর আোহর নব্ী আোর ও খাক্তলে ক্তব্ন ওয়াক্তলমের কাি 
গথমক েুখ ক্তফক্তরময় গনন নাই। প্রকৃতপমক্ষই আেরা ক্তিলাে আবু্ ব্কমরর সেকক্ষ। 
আর আক্তে ক্তিলাে উেমরর সেকক্ষ। ---- আের, খাক্তলে ও উসোন ক্তব্ন তালহা 
েক্তেনায় আ েন কমরন ক্তহজক্তর ৮ সামলর সফর োমসর শুরুমত [গে-জুন, ৬২৯ 
সাল]।' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের এই ব্ণগনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত 
সুস্পষ্ট তা হমলা, আের ক্তব্ন আল-আ'স ও খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে েক্কা ক্তব্জময়র 
(জানুয়াক্তর, ৬৩০ সাল) োে োস িময়ক আম  েুহাম্মমের আনু তয স্বীকার কমর তাাঁর 
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েতব্ামে েীক্তক্ষত হময়ক্তিমলন। আর গয কারমণ তাাঁরা এই কাজক্তি কমরক্তিমলন তা 
হমলা: 
 

"েুহাম্মমের ক্রেব্ধ্গোন শক্তিবৃ্ক্তদ্ধ ও তাাঁমের ক্তনরাপিা হুেক্তক! ইসলামের তথাকক্তথত 
'সামেযর ব্াণী-গত' আকৃষ্ট হময় নয়।" 
 

েুহাম্মমের ভময় ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া িািাও অনয আর কী কারমণ খাক্তলে ক্তব্ন আল-
ওয়াক্তলে 'ইসলাে' গ্রহণ কমরক্তিমলন, তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা আ ােী পমব্গ করা 
হমব্। 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংশক্তি সংযুি 
করক্তি।  
 

THE CONVERSION OF ‛AMR B. AL-ĀṢ  
 

‛Abd al-Ḥamīd b. Ja‛far related to us from his father, who said: ‛Amr b. al-‛ĀṢ 
said: I was a stranger to Islam and resisted it. I attended Badr with the 
polytheists, and was saved. I attended Uḥud, and was saved. Then I attended al-
Khandaq, and I said to myself, how much must I suffer? By God, Muḥammad 
will surely be victorious over the Quraysh! And I left my property with my 
people and fled—meaning from the people. I did not attend al-Ḥudaybiyya or its 
peace. The Messenger of God turned back with the truce and the Quraysh 
returned to Mecca. I said repeatedly, Muḥammad will enter Mecca next year 
with his companions. Mecca and al-Tā’if are not stations. There is nothing 
better than going out. I am distinct from Islam. I believed that even if all the 
Quraysh converted, I would not convert. I arrived in Mecca and gathered men 
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from my people, and they used to consider my opinion and listen to me, and 
they would send me to represent them. I said to them, “How am I with you?” 
They said, “The possessor of our opinion and our lord, with a lucky soul and a 
blessed affair.” He said, “You know, by God, that I see the affair of Muḥammad 
is an affair that will rise to unacknowledged heights. Indeed I have an idea.” 
They said, “What is it?” He said, “We will go to the Negus and stay with him. If 
Muḥammad is victorious we will be with the Negus; and we will be under the 
hand of the Negus, which is more desirable than that we be under the hand of 
Muḥammad. If the Quraysh are victorious, we are those whom they know.” They 
said, “This is the decision.” 
 

    They decided on what to take as a gift for the Negus. The most desirable 
thing to gift from our land was leather. He said: we collected much leather. 
Then we set out until we arrived at the Negus and, by God, we were with him 
when ‛Amr b. Umayya al-Ḍamrī arrived. The Messenger of God had sent him 
with a document marrying him to Umm Ḥabība, the daughter of Abū Sufyān. He 
went before him and then came out from his presence. I said to my companions, 
“This is ‛Amr b. Umayya, and if I go before the Negus and ask him for ‛Amr, 
and he hands him to me, I shall cut off his head. If I do that, the Quraysh will 
be happy, for I would satisfy the Quraysh when I kill the messenger of 
Muḥammad.” 
 

He said: I entered upon the Negus and I bowed down to him just as I used to 
do. He said, “Greetings to my friend! Do you bring me a gift from your land?” 
He said: I said, “Yes, O King, I have brought you a gift of many skins.” Then I 
took it close to him and it pleased him. He distributed some of it among the 
patriarchs and he commanded that the rest of it be stored in a place, and he 
commanded that it be recorded and protected. When I saw his satisfaction I 
said, “O King, indeed I saw a man go out from your place. He is the messenger 
of a man who is an enemy of ours. He has wronged us and killed our nobility 
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and the best of us, so give him to me that I may kill him!” He raised his hand 
and struck my nose with a blow, I thought he had broken it. My nose began to 
bleed and I made to receive the blood in my garment. Shāme struck me to such 
an extent that if the earth were cleft I would have entered in it from fear. Then 
I said to him, “O King, if I thought that you would detest what I did I would not 
ask you.” He said he was embarrassed. He said, “O ‛Amr, you ask me to hand 
you the messenger of the Messenger of God—to whom the great namus, which 
came to Moses and to Jesus son of Mary, arrived, so that you may kill him?” 
‛Amr said: God changed my heart from what I was about, and I said to myself, 
the Arabs and non-Arabs knew about this truth but you disagreed? I said, “Did 
you witness, O King, about this?” He said, “Yes, I witnessed about him with God, 
O ‛Amr, so obey me and follow him. By God, he is on the truth and he will be 
victorious over every religion opposing him, just as Moses was victorious over 
the Pharoah and his soldiers.” I said, “Will you take my pledge of allegiance to 
Islam?” He said, “Yes.” He stretched out his hand and I gave him my pledge of 
allegiance to Islam. 

 

 He called for a tub and washed the blood from me and dressed me in 
garments, for my garments were full of blood and I threw them away. Then I 
set out to my companions and when they saw the clothes of the king they were 
happy about that and they said, “Did you take what you desired from your 
master?” I said to them, “I hated to speak to him in the first visit, and I said I 
would return to him.” They said: The consensus (opinion) is what you see! 

 

I withdrew from them as though I was approaching a need of mine, and I 
went to the place of the ships. I found a ship loaded with cloths. I rode with 
them and they pushed it until it reached al-Shu‛ayba. Then I set out from al-
Shu‛ayba. I had some money with me, and I purchased a camel and set out in 
the direction of Medina until I was close to Marr al-Ẓahrān. Then I continued 
until I was in al-Hadda, where two men who were just ahead of me had 
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stopped. One of them was in his tent. The other was standing holding their two 
animals. I looked, and lo and behold, it was Khālid b. al-Walīd. I said, “Abū 
Sulaymān?” He said, “Yes.” I said, “What do you want?” He said, “Muḥammad. 
People have entered Islam, and none who is ambitious is left out. By God, if we 
stay he will take our necks just as the neck of the hyaena is taken in its cave.” I 
said, “I, too, by God, desire Muḥammad and Islam.” Uthmān b. Ṭalḥa came out 
and he welcomed me and we alighted together in the shelter. Then we were 
companions until we arrived in Medina. I shall not forget the words of the man 
whom we joined in Bi’r Abī ‛Inaba, shouting, “O profit! O profit.” We regarded 
his words as a good omen, and were happy. Then he looked at us and I heard 
him say, “Mecca has offered the leaders after these!” I thought he meant me 
and Khālid b. al-Walīd. Then he turned his back, running to the mosque swiftly, 
and I thought that he was informing the Messenger of God of our arrival. 

 

It was just as I thought. We stopped at al-Ḥarra and put on some suitable 
clothes. There was the call for the ‛Asar prayer, and we departed together until 
we appeared before the Prophet, may peace be upon him. Indeed he was 
happy—his face shone like the moon. The Muslims around him rejoiced in our 
Islam. Khālid b. al-Walīd went ahead and gave his allegiance. Then ‛Uthmān b. 
Ṭalḥa went and gave his; then I went forward, and by God it was not until I sat 
down before him—and I was not able to raise my glance to his for shyness of 
him. I pledged to him, provided that he forgave me my previous sins. To ask for 
forgiveness of my future sins did not occur to me. He said that Islam cuts off 
completely what was before it, and that the emigration would cut off what was 
before it. 

 

The Messenger of God has not turned away from me and Khālid b. al-Walīd 
for one of his companions about a serious affair of his, since we converted. 
Indeed we were on the same level with Abū Bakr. And I was on the same level 
as ‛Umar. But ‛Umar censured Khālid.‛Abd al-Hamīd said: I mentioned this 
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tradition to Yazīd b. Abī Ḥabīb and he said: Rāshid mawlā of Ḥabīb b. Abī 
Uways from Ḥabīb b. Aws al-Thaqafī from ‛Amr informed me about that.‛Abd al-
Hamīd said: I said to Yazīd, “Did he not specify the time for you when ‛Amr and 
Khālid arrived?” He said, “No, except that it was shortly before the conquest.” I 
said: Indeed. My father informed me that ‛Amr and Khālid and ‛Uthmān b. 
Ṭalḥa arrived in Medina in the beginning of Ṣafar, in the year eight AH. 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[112] আল-ওয়াক্তকক্তে: ভলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৪১-৭৪৫; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৭ 
[113] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮; ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৬ 
[114] অনুরূপ ব্ণগনা - েুহাম্মে ইব্মন ইশাক; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৪৮৪-৪৮৫ 
[115] ‘হাররা' - েক্তেনার ক্তনকিব্তগী একক্তি স্থান। 
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১৭৮: খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের ইসলাে গ্রহণ - কারণ? 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত ব্াহান্ন 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) এর ক্রেব্ধ্গোন শক্তিবৃ্ক্তদ্ধর কারমণ ভীত 
হময় ক্তনরাপে আশ্রময়র সন্ধামন ব্ানু সাহে গ ামের আের ক্তব্ন আল-আ'স নামের এক 
ক্তব্ক্তশষ্ট েক্কাব্াসী কুরাইশ, তাাঁর প্রক্তত আস্থাশীল ক্তকিু কুরাইশমের সমঙ্গ ক্তনময় কী ভামব্ 
েক্কা গথমক আক্তব্ক্তসক্তনয়া (ব্তগোন ইক্তথওক্তপয়া)  েন কমরক্তিমলন; গসখামন গপৌঁিার পর 
যখন ক্ততক্তন জানমত পামরন গয ক্তনরাপিার প্রতযাশায় গয রাজা 'ক্তন াস' এর কামি তাাঁরা 
আশ্রয় প্রাথগীর অক্তভপ্রাময় এমসমিন, গসই রাজা ক্তনমজই একজন েুহাম্মে গুণগ্রাহী, 
তখন ক্ততক্তন কী পক্তরক্তস্থক্ততমত উপলক্তব্ধ করমত গপমরক্তিমলন গয েুহাম্মে সতযই আোহর 
নব্ী; অতিঃপর সঙ্গীমের সামথ ক্তেথযাচার কমর ক্ততক্তন তাাঁমের অম াচমর কীভামব্ 
আক্তব্ক্তসক্তনয়া গথমক েক্তেনায়  েন কমরক্তিমলন; পক্তথেমধ্য ক্ততক্তন গকাথায় খাক্তলে ক্তব্ন 
আল ওয়াক্তলে ও উসোন ক্তব্ন তালহা নামের আরও েু'জন কুরাইমশর সাক্ষাত 
গপময়ক্তিমলন; অব্মশমষ তাাঁরা কীভামব্ েক্তেনায় ক্ত ময় েুহাম্মমের ব্শযতা স্বীকার কমর 
ইসলামে েীক্তক্ষত হময়ক্তিমলন; ইতযাক্তে ক্তব্ষময়র আমলাচনা  ত পমব্গ করা হময়মি।  
 

েুহাম্মে ইব্মন ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), আল-
তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রেুখ ইসলামের ইক্ততহামসর আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের সকমলই তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ আের ক্তব্ন আল আ'মসর 
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ইসলাে গ্রহমণর কারণ ও গপ্রক্ষাপমির ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা কমরমিন। ক্তকন্তু, খাক্তলে 
ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের 'ইসলাে' গ্রহমণর কারণ ও গপ্রক্ষাপমির ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা ইব্মন 
ইশাক ও আল তাব্ারীর ব্ণগনায় অনুপক্তস্থত। এ ক্তব্ষময় তাাঁমের ব্ণগনা োে ক্ততন 
লাইমনর। আর তা হমলা, আক্তব্ক্তসক্তনয়া গথমক েক্তেনা যাোর প্রাক্কামল আের ক্তব্ন আল 
আ'স যখন আল-হােো (al-Hadda) নােক স্থামন খাক্তলে ক্তব্ন আল ওয়াক্তলমের সমঙ্গ 
সাক্ষামতর পর তাাঁমক প্রশ্ন কমরক্তিমলন, "গকাথায় যাে (ওয়াক্তকক্তে: 'কী চাও')"; তখন 
খাক্তলে ক্তব্ন আল ওয়াক্তলমের জব্াব্ ক্তিল:  
"ক্তব্ষয়ক্তি পক্তরষ্ক নার। গলাকক্তি অব্শযই একজন নব্ী ও আোহর কসে, আক্তে েুসলোন 
হমত যাক্তে। আক্তে আর কত ক্তব্লম্ব করমব্া?" [116] [117] 
ব্যাস এিুকুই। অনযক্তেমক, আল ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনায় খাক্তলে ক্তব্ন আল ওয়াক্তলমের 
ইসলাে গ্রহমণর কারণ ও গপ্রক্ষাপমির ব্ণগনা অতযন্ত ক্তব্স্তাক্তরত। তাাঁর ব্ণগনায় ঘিনাক্তি 
ক্তিল ক্তনম্নরূপ:   
 

খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের ইসলাে গ্রহণ: [118] 
েুহাম্মে ক্তব্ন শুজার কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আবু্ল কামসে আব্ে আল-
ওহাব্ ক্তব্ন আক্তব্ হাক্তব্ব্া আোমের যা জাক্তনময়মিন তা হমলা, েুহাম্মে ক্তব্ন উের আল-
ওয়াক্তকক্তে ব্মলমিন: ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আল-েুক্তঘরা ক্তব্ন আব্ে আল-রাহোন ক্তব্ন আল-
হাক্তরথ ক্তব্ন ক্তহশাে তার ক্তপতার কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত ব্ণগনা কমরমিন: 
খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে ব্মলমিন: 
'যখন আোহর অক্তভপ্রায় ক্তিল এই গয আক্তে সেগুণ প্রাপ্ত হই, ক্ততক্তন আোর অন্তমর 
'ইসলাে' এর ভালব্াসা স্থাপন কমরন। যুক্তি আোমক গপময় ব্মস ও আক্তে ব্ক্তল, 
"আক্তে েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ সেস্ত যুদ্ধগুমলার প্রতযক্ষ সাক্ষী ও প্রক্ততক্তি যুদ্ধ প্রতযক্ষ 
করার পর ক্তফমর আসার প্রাক্কামল আোর ধ্ারণা হময়মি গয আক্তে ভুল েমল ক্তিলাে 
এব্ং েুহাম্মে অব্শযই ক্তব্জয়ী হমব্।"  
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আোহর নব্ী যখন হুোইক্তব্য়া  েন কমরন, আক্তে েুশক্তরক অ্ামরাহী ব্াক্তহনীর সমঙ্গ 
গযা  ক্তেই ও উসফান (Usfān) নােক স্থামন আোহর নব্ী ও তাাঁর অনুসারীমের 
সমু্মখীন হই। আক্তে তাাঁর সমু্মমখ োাঁিাই ও তাাঁমক প্রক্ততমরাধ্ কক্তর। ক্তকন্তু ক্ততক্তন 
ক্তনরাপমে তাাঁর অনুসারীমের সমঙ্গ গযাহমরর নাোজ আোয় কমরন, যক্তেও আোমের 
পক্তরকল্পনা ক্তিল তাাঁমক আক্রেমণর - আেরা তা করমত পাক্তর নাই। - ক্ততক্তন ক্তিমলন 
সেগুমণর অক্তধ্কারী ও আোমের অন্তমর যা ক্তিল তা ক্ততক্তন অব্মলাকন করক্তিমলন। 
ক্ততক্তন ভময় ভময় তাাঁর অনুসারীমের সমঙ্গ আির নাোজ আোয় কমরন। যা আোমক 
প্রভাক্তব্ত কমর এব্ং আক্তে ব্ক্তল, "োনুষক্তি সুরক্তক্ষত।" আেরা আলাো হময় যাই ও 
ক্ততক্তন আোমের অ্ামরাহী ব্াক্তহনীর পথ গথমক সমি ক্ত ময় ডান ক্তেমকর রাস্তা ক্তেময় 
যাো শুরু কমরন। হুোইক্তব্য়াই কুরাইশমের সমঙ্গ সক্তন্ধ-চুক্তির প্রাক্কামল কুরাইশরা 
আমলাচনা-ক্তি ক্তেমনর গশষ ভা  পযগন্ত অব্যাহত রামখ - তাাঁমক ক্তব্লক্তম্বত কমর [পব্গ 
১১৪]।  
 

আক্তে ক্তনমজমক ব্ক্তল, "গকানক্তি আোর জনয? কী অব্ক্তশষ্ট আমি? 'ক্তন ামসর' কামি 
যাওয়ার পথ গকাথায়? ক্ততক্তন অনুসরণ কমরন েুহাম্মে-গক, অতএব্ তাাঁর অনুসারীরা 
তাাঁর কামি ক্তনরাপে। আক্তে কী 'ক্তহরাক্তক্লয়াস [ব্াইমজনিাইন সম্রাি]' এর কামি যামব্া? 
আক্তে কী আোর ধ্েগ পক্তরব্তগন কমর খৃিান ক্তকংব্া ইহুক্তে ধ্মেগ েীক্তক্ষত হময় অ-
আরব্মের সামথ গথমক যামব্া, তামের অনুসরণ করমব্া; নাক্তক, আোর জেভূক্তেমত 
যারা আমি তামের সামথই গথমক যামব্া?”  
 

যখন আক্তে এরূপ ক্তব্মব্চনা করক্তিলাে, তখন আোহর নব্ী 'ওেরাহ আল-কাক্তেয়া' 
পালমনর জনয আমস [পব্গ: ১৭৪]। যামহাক, তখন আক্তে ক্তিলাে অনুপক্তস্থত ও তাাঁর 
অনুপ্রমব্শ আক্তে প্রতযক্ষ কক্তর নাই। আোর ভাই আল-ওয়াক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে 
আোহর নব্ীর 'ওেরাহ আল-কাক্তেয়া' পালমনর প্রাক্কামল তাাঁর সমঙ্গ েক্কায় প্রমব্শ 
কমর। গস আোর গখাাঁজ কমর ক্তকন্তু আোমক গস খুাঁমজ পায় নাই। তাই গস আোর 
কামি এক ক্তচক্তি গলমখ। গসখামন গস ব্মল: [119] 
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“আোহর নামে, ক্তযক্তন পরে করুণােয় ও অক্তত েয়ালু!" তারপর, "ইসলাে গথমক 
গতাোর েূমর থাকার গচময় গব্শী অদু্ভত অনয গকান ক্তকিু আক্তে গেখমত পাক্তে না। 
গতাোর অন্তর এত ভাল। গকউ ক্তক ইসলামের অভাব্ অনুভব্ না কমর থাকমত পামর? 
আোহর নব্ী গতাোর সম্পমকগ আোমক ক্তজজ্ঞাসা কমরক্তিমলন। ক্ততক্তন জানমত 
গচময়ক্তিমলন, “খাক্তলে গকাথায়?' আক্তে ব্মলক্তি, 'আোহ তামক হাক্তজর করমব্ন।'  
ক্ততক্তন ব্মলমিন, “তার েত গকউ ইসলাে ক্তব্ষময় অজ্ঞ থাকমত পামর না। যক্তে গস 
েুসলোনমের পমক্ষ তার বু্ক্তদ্ধেিা ও েৃঢ়তা েুশক্তরকমের ক্তব্রুমদ্ধ নযস্ত কমর, তমব্ 
গসিাই হমব্ তার জনয উিে। তামক আোমের অনযমের গচময় গব্ক্তশ পিি - আর 
অনযমের উপমর তামক আেরা গনতা ক্তহসামব্ ক্তনযুি করমত পাক্তর।" সুতরাং, গহ 
আোর ভাই বু্েমতই পারি, ক্তক ক্তজক্তনস গতাোর না ামলর েমধ্য। অমনক ভাল সুমযা  
গতাোর না াল অক্ততক্রে করমি।"  
 

যখন তার ক্তচক্তিক্তি আোর ক্তনকি গপৌঁমি, আক্তে অধ্ীর আগ্রমহ ব্াইমর গযমত চাই। এক্তি 
ইসলামের প্রক্তত আোর আকাঙ্ক্ষা ব্াক্তিময় গেয়, আর নব্ীর কথাগুমলা আোমক 
আনক্তিত কমর। 
 

খাক্তলে ব্মলমিন: আক্তে স্বপ্ন গেক্তখ গয, আক্তে এক েক্তররাস ও অনুব্গর স্থান গথমক সবু্জ 
ও প্রশস্ত স্থামনর ক্তেমক যাো শুরু কমরক্তি। আক্তে ব্ক্তল, এক্তি ক্তনিয়ই একক্তি স্বপ্ন। 
ক্তকন্তু আক্তে যখন েক্তেনায় ক্ত ময় গপৌঁিাই, আক্তে েমন কক্তর, অব্শযই আোর এই ক্তব্ষয়ক্তি 
আবু্ ব্কর-গক ব্লা উক্তচত। ক্ততক্তন ব্মলমিন: আক্তে তাাঁমক তা ব্ক্তল ও ক্ততক্তন ব্মলন, 
"আোহ গতাোর গয  ন্তমব্যর পথ প্রেশগক তা হমলা ইসলাে। গতাোর পূমব্গর 
োক্তররাসযতার কারণ ক্তিল এই গয, তুক্তে ক্তিমল ব্হু-ঈ্রব্ামে ক্তব্্াসী।" 
 

যখন আক্তে আোহর নব্ীর কামি যাওয়ার প্রস্তুক্তত ক্তনক্তেলাে, আক্তে ব্ক্তল: আক্তে কামক 
সমঙ্গ ক্তনময় আোহর নব্ীর কামি যামব্া? আক্তে সাফওয়ান ক্তব্ন উোইয়ার সামথ গেখা 
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কক্তর ও তামক ব্ক্তল, "মহ আবু্ ওহাব্, তুক্তে কী গেখমত পাে না গয আেরা ক্তকমসর 
েমধ্য আক্তি? ব্স্তুতই আেরা  ব্াক্তে-পশুর খােয তুলয। আরব্ ও অ-আরব্মের ক্তব্রুমদ্ধ 
েুহাম্মে ক্তব্জয়ী হময়মি। যক্তে আেরা েুহাম্মমের কামি যাই ও তাাঁমক অনুসরণ কক্তর, 
তমব্ ক্তনক্তিতরূমপই েুহাম্মমের েযগাোয় আেরাও হমব্া েযগাোব্ান।" ক্তকন্তু গস চরে 
ক্তব্তৃষ্ণায় তা প্রতযাখযান কমর ও ব্মল, "যক্তে আক্তে কুরাইশমের েমধ্য একোে একাই 
গব্াঁমচ থাক্তক, তথাক্তপ আক্তে কক্ষমনাই তাাঁমক অনুসরণ করমব্া না।" আেরা এমক 
অপমরর কাি গথমক আলাো হময় পক্তর ও আক্তে ক্তনমজমক ব্ক্তল: এই হমলা গসই গলাক 
গয তার আত্মীময়র হতযার জুলুমের প্রক্ততমশাধ্ সৃ্পহায়। ব্ের যুমদ্ধ তার ক্তপতা ও 
ভাইমক হতযা করা হময়ক্তিল [পব্গ- ৩২]।  
 

অতিঃপর আক্তে ইকক্তরো ক্তব্ন আবু্ গজমহমলর‛ সামথ সাক্ষাত কক্তর ও সাফওয়ান-গক যা 
ব্মলক্তিলাে তা তামক ব্ক্তল, আর গস অনুরূপ গেজামজ তার জব্াব্ গেয়। আক্তে তামক 
ব্ক্তল, "আক্তে গতাোমক যা ব্মলক্তি তা গ াপন গরমখা।" গস জব্ামব্ ব্মল, "আক্তে এর 
উমেখ করমব্া না।" [120] 
 

আক্তে ব্ািীমত যাই ও আোর সিয়াক্তর পশুক্তিমক আোর কামি ক্তনময় আসার আমেশ 
কক্তর। আক্তে তা ক্তনময় যাো শুরু কক্তর ও উসোন ক্তব্ন তালহার সামথ সাক্ষাত কক্তর। 
আক্তে ক্তনমজমক ব্ক্তল: ক্তনিয়ই গস আোর ব্নু্ধ। আক্তে যা েনস্থ কমরক্তি তা আক্তে তামক 
ব্লমব্া। অতিঃপর, আক্তে তামের পূব্গপুরুষমের েমধ্য যামের-গক হতযা করা হময়মি 
তামের প্রসঙ্গ উত্থাপন কক্তর, যক্তেও আক্তে তামক তা স্মরণ কক্তরময় গেওয়া অপিি 
কক্তর। তারপর আক্তে ব্ক্তল: আোর অব্স্থা কী হমব্? আক্তে এই েুহূমতগই চমল যাক্তে। 
ক্তব্ষয়ক্তি কী ভামব্ তামক আক্রান্ত কমরমি তা আক্তে তামক উমেখ কক্তর, তারপর ব্ক্তল: 
ক্তনক্তিতই আেরা  মতগর েমধ্য  ুমক থাকা গশয়ালমের েত। এক ব্ালক্তত পাক্তন যক্তে 
তার েমধ্য গ মল গেওয়া হয়, তাহমল তারা গব্র হময় আসমব্।   
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ক্ততক্তন ব্মলমিন: আক্তে তার েুই সঙ্গীমক যা যা ব্মলক্তি তা আক্তে তামক ব্ারব্ার ব্লমত 
থাক্তক। গস দ্রুত সািা গেয় ও ব্মল, "সক্ততযই, তুক্তে গতা আজই যাো করমব্। আোর 
যাব্ার ইো, ক্তকন্তু আোর সওয়াক্তর পশুক্তি এখন ফাখায় (Fakh) গব্াঁমধ্ রাখা আমি।" 
ক্ততক্তন ব্মলমিন: আক্তে তার সামথ এই সেমোতাই গপৌঁিায় গয আোর ইয়াজামজর 
(Ya’jaj) কািাকাক্তি ক্ত ময় ক্তেক্তলত হমব্া। যক্তে গস আোর আম ই গসখামন ক্ত ময় 
গপৌঁিায়, তমব্ গস আোর জনয অমপক্ষা করমব্; আর আক্তে যক্তে তার আম  ক্ত ময় 
গপৌঁিায়, তমব্ আক্তে তার জনয অমপক্ষা করমব্া।  
ক্ততক্তন ব্মলমিন: আেরা রাক্তের গশষ ভাম  যাো শুরু কক্তর ও আোরা ইয়াজামজ 
একক্তেত হওয়ার আম  গভামরর আমলা ফুমি উমি না। আেরা গেশ গিমি যাো কক্তর 
ও গশষ পযগন্ত আল-হােো নােক স্থামন ক্ত ময় গপৌঁিায়; আর গসখামন আেরা সাক্ষাত 
পাই আের ক্তব্ন আল আ'গসর। গস ব্মল, "গতাোমের জনয শুমভো।" আেরা ব্ক্তল, 
"গতাোর জনযও।" গস ব্মল, "গতাোরা গকাথায় যাে?" আেরা ব্ক্তল, "কী কারমণ তুক্তে 
ব্াক্তহমর এমসি?" গস ব্মল, "কী গসই কারণ যা গতাোমের ব্াক্তহমর ক্তনময় এমসমি?" 
আেরা ব্ক্তল, "ইসলামে েীক্তক্ষত হওয়া ও েুহাম্মে-গক অনুসরণ করার ব্াসনা।" গস 
ব্মল, "আোমকও গসই একই কারণ ব্াক্তহমর ক্তনময় এমসমি।" 
ক্ততক্তন ব্মলমিন: আেরা একই সামথ যাো কক্তর, যতক্ষমণ না আেরা েক্তেনায় ক্ত ময় 
গপৌঁিায়। গসখামন আেরা আল-হাররার (al-Ḥarra) চূিায় ক্ত ময় যাো ক্তব্রক্তত গেই। 
আোহর নব্ীমক আোমের সম্বমন্ধ জানামনা হময়ক্তিল ও ক্ততক্তন আোমের আসার খব্র 
গপময় আনক্তিত গহান। আক্তে আোর সব্মচময় ভাল গপাশাকগুমলার একক্তি পক্তরধ্ান 
কক্তর ও আোহর নব্ীর কামি যাওয়ার জনয অগ্রসর হই।  
আোরা ভাই আোর সমঙ্গ সাক্ষাত কমর। গস ব্মল, "তািাতাক্তি কর! কারণ, ব্াস্তক্তব্কই 
আোহর নব্ীমক গতাোর সম্বমন্ধ জানামনা হময়মি, ক্ততক্তন গতাোর আ েমন খুব্ খুক্তশ 
হময়মিন ও গতাোর জনয অগপক্ষা করমিন।" তাাঁর সামথ ক্তেক্তলত হওয়ার জনয আক্তে 
তািাতাক্তি হাাঁিমত থাক্তক। আক্তে তাাঁর সমু্মমখ ক্ত ময় থাোর পূব্গ পযগন্ত ক্ততক্তন হাসমত 
থামকন। আক্তে তাাঁমক িালাে জানাই ও নব্ী ক্তহসামব্ তাাঁর ব্শযতা স্বীকার কমর গনই। 
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ক্ততক্তন সহামসয আোর িালামের জব্াব্ গেন। আক্তে ব্ক্তল, "আক্তে সাক্ষয ক্তেক্তে গয আোহ 
িািা অনয গকান োবু্ে নাই ও আপক্তন হমলন তার রসুল।" ক্ততক্তন ব্মলন, "গসই 
আোহর কামি শুকক্তরয়া, গয গতাোমক গহোময়ত োন কমরমিন। আক্তে গতাোর 
বু্ক্তদ্ধেিা প্রতযক্ষ কমরক্তি ও আশা কক্তর গয গতাোর এই ইসলাে গ্রহণ শুধু্োে েঙ্গমলর 
জনয।" 
 

আক্তে ব্ক্তল, "গহ আোহর নব্ী, আক্তে আপনার ক্তব্রুমদ্ধ ক্তব্ক্তভন্ন স্থামন কী কাজগুমলা 
কমরক্তি তা আপক্তন প্রতযক্ষ কমরমিন। আক্তে গ াাঁয়াতুগক্তে কমর সমতযর ক্তব্মরাক্তধ্তা 
কমরক্তি। আোহ-গক ব্লুন, গস গযন আোমক ক্ষো কমর গেয়।" আোহর নব্ী ব্মলন, 
"ইসলাে গ্রহণ তার পূমব্গর সেস্ত অপরাধ্ ক্ষো কমর গেয়।" আক্তে ব্ক্তল, "গহ আোহর 
নব্ী, গস গুমলা গথমকও?” তাই ক্ততক্তন ব্মলন, "গহ আোহ, গতাোর রাস্তায় শরীক 
হওয়াই অনযমের ব্াধ্া প্রোন কমর খাক্তলে যা কমরমি, তুক্তে তামক তা ক্ষো কমর 
োও।" খাক্তলে ব্মলমিন: অতিঃপর আের সমু্মমখ অগ্রসর হয় ও তারপর উসোন 
আোহর নব্ীর কামি তার আনু তয প্রকাশ কমর। আেরা অষ্টে ব্মষগর সফর োমস 
গসখামন গপৌঁিায়।---- 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> আক্তে উৎমস আল-ওয়াক্তকক্তের এই ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, আের ক্তব্ন 
আল-আ'মসর েতই খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের েুহাম্মমের আনু তয স্বীকার কমর 
'ইসলামে' েীক্তক্ষত হওয়ার আক্তে কারণ হমলা: “েুহাম্মমের ক্রেব্ধ্গোন শক্তিবৃ্ক্তদ্ধ ও 
তাাঁমের ক্তনরাপিা হুেক্তক!” ইসলামের তথাকক্তথত 'সামেযর ব্াণী-গত' আকৃষ্ট হময় 
খাক্তলে ক্তব্ন আল ওয়াক্তলে ইসলাে গ্রহণ কমরক্তিমলন এেন আভাষ গকাথাও গনই। 
আক্তে উৎমসর এই ব্ণগনায় আর গয ক্তব্ষক্তি সুস্পষ্ট, তা হমলা, েুহাম্মমের ভময় ভীত-
সন্ত্রস্ত হওয়া িািাও অনয আর গয কারমণ খাক্তলে 'ইসলাে' গ্রহণ কমরক্তিমলন তা 
হমলা, েুহাম্মমের প্রমলাভন: “যক্তে গস েুসলোনমের পমক্ষ তার বু্ক্তদ্ধেিা ও েৃঢ়তা 
েুশক্তরকমের ক্তব্রুমদ্ধ নযস্ত কমর, ---তমব্ তামক আেরা অনযমের উপমর গনতা ক্তহসামব্ 
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ক্তনযুি করমত পাক্তর।" েুহাম্মমের এই প্রমলাভমনর পরই ইসলামের প্রক্তত খাক্তলে ক্তব্ন 
ওয়াক্তলমের আকাঙ্ক্ষা বৃ্ক্তদ্ধ গপময়ক্তিল ও ক্ততক্তন উন্নত জীব্মনর স্বপ্ন গেখমত শুরু 
কমরক্তিমলন। খাক্তলমের ভাষায়:  
"আক্তে স্বপ্ন গেক্তখ গয, আক্তে এক েক্তররাস ও অনুব্গর স্থান গথমক সবু্জ ও প্রশস্ত স্থামনর 
ক্তেমক যাো শুরু কমরক্তি।"  
ইসলামের তথাকক্তথত 'সামেযর ব্াণী' প্রচার কমর েুহাম্মে ক্তনমজ সফলকাে হমত 
পামরন নাই। েক্কায় সুেীঘগ গতর ব্িমরর প্রাণান্তকর প্রমচষ্টায় ক্ততক্তন খুব্ই অল্প সংখযক 
অক্তব্্াসী-গক তাাঁর েতব্ামে েীক্তক্ষত করামত গপমরক্তিমলন। ক্তকন্তু েক্তেনায় ক্তহজরত 
করার পর অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ যখন ক্ততক্তন সীোহীন নৃশংসতা শুরু কমরক্তিমলন, 
তখন গথমকই তাাঁর অনুসারীমের সংখযা ব্ািমত থামক। ক্তব্মশষ কমর 'ব্ানু কুরাইজা 
 ণহতযা ও খায়ব্ার যুমদ্ধ' েুহাম্মমের অোনুক্তষক নৃশংসতা প্রেশগমনর পর তা দ্রুত 
 ক্ততমত বৃ্ক্তদ্ধ পায়।   
 

েুহাম্মমের সাফমলযর “সব্গপ্রথে” চাক্তব্কাক্তি: 
 

েুহাম্মমের সাফমলযর “সব্গপ্রথে” চাক্তব্কাক্তি-ক্তি হমলা: অক্তব্্াসীমের প্রক্তত তাাঁর 
সীোহীন ঘৃণা (কুরআন: ৮:৫৫, ৯৮:৬, ৯:২৮ ইতযাক্তে)  ও তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ তাাঁর োস-
হতযা ও উপযুগপক্তর আক্রেণাত্মক (offensive) হােলা, নৃশংসতা ও অোনক্তব্কতা। 
েুহাম্মমের করাল গ্রাস গথমক সকল অক্তব্্াসীরা গয 'েু'ক্তি েূমলয' ক্তনরাপিা গপমতন তা 
হমলা: তাাঁর ব্শযতা স্বীকার কমর ইসলামে েীক্তক্ষত হওয়া (কুরআন: ৯:৫); অথব্া তাাঁর 
ব্শযতা স্বীকার কমর অব্নত েস্তমক করমজামি ক্তজক্তজয়া প্রোন করা (কুরআন: 
৯:২৯)। চূিান্ত শক্তি ও েক্কা-ক্তব্জময়র অক্তধ্কারী হওয়ার পর েুহাম্মে তাাঁমের জনয 
আর অনয গকান পথই গখালা রামখন নাই।    
 

েুহাম্মমের সাফমলযর ক্তিতীয় চাক্তব্কাক্তি: 
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েুহাম্মমের সাফমলযর ক্তিতীয় চাক্তব্কাক্তি-ক্তি হমলা: অনুসারীমের প্রক্তত তাাঁর অকৃক্তেে 
সহেক্তেগতা। েুহাম্মমের চক্তরমের এক অতযন্ত উমেখমযা য ক্তব্মশষ তব্ক্তশষ্টয হমলা, ক্ততক্তন 
তাাঁর চরে শত্রুমকও সহামসয ক্ষো করমত পারমতন "যক্তে গস” তাাঁর ব্শযতা স্বীকার 
কমর তাাঁমক নব্ী ক্তহসামব্ গ্রহণ কমর 'ইসলামে' েীক্তক্ষত হয়। তাাঁর এই তব্ক্তশষ্টযক্তি ক্তিল 
অননয! অক্তব্্াসীমের ক্তনমজর পাক্তিগমত সাক্তেল করার প্রমচষ্টায় তাাঁর উেুি গঘাষণা-ক্তি 
ক্তিল এই গয:  
 

"গয গকউ তাাঁর ব্শযতা স্বীকার কমর তাাঁর েমলর সেসযপে গ্রহণ ('ইসলাে গ্রহণ)' 
করমব্, তাাঁর আোহ তার পূমব্গর সেস্ত অপরাধ্ ক্ষো কগর গেমব্!"  
 

ক্তনজ প্রময়াজমন 'আোহ-গক' ক্ততক্তন ব্যব্হার করমতন এেনই ভামব্। অনুসারীমের প্রক্তত 
ক্ততক্তন ক্তিমলন োনক্তব্ক, যত্নশীল ও োক্তয়ত্বব্ান। 
 

>>> গয প্রক্তক্রয়ায় েুহাম্মে ক্তনমজ সফলকাে হমত পামরন নাই, ক্তভনমেশী ক্তভন্ন-
ভাষাভাষী সুক্তফ-সাধ্ক-আউক্তলয়া-পীর-েরমব্শ “হুজুররা” ভারত ব্মষগ এমস গসই একই 
পদ্ধক্তত ব্যাব্হার কমর সফলকাে হময়ক্তিমলন, এেন োব্ী ক্তনতান্তই ব্ালক্তখলয ও 
হাসযকর। েুহাম্মমের ব্াণী ও কেগ-কামণ্ডর চাকু্ষষ প্রতযক্ষেশগী হময়ও গযখামন তাাঁর 
তথাকক্তথত সামেযর ব্াণীমত' সািা ক্তেময় অক্তব্্াসীরা 'েমল েমল' ইসলামে েীক্তক্ষত 
গহান নাই, ক্তকন্তু তাাঁর নামে ক্তভনমেশী "হুজুরমের" সামেযর ব্াণীমত েুে হময় আোমের 
এই উপেহামেশ সহ পৃক্তথব্ীর অনযানয অক্তব্্াসীরা 'েমল েমল' েুসলোন হময়ক্তিমলন, 
এেন োব্ী আরব্য-উপনযামসর সব্মচময় উদ্ভি  মল্পর গচময়ও গব্শী উদ্ভি। একিু ক্তচন্তা 
করমলই গব্াো যায় গয এই  ল্পগুমলা ইসলাে ক্তব্্াসী ও ইসলাে-পক্ষপাতেুষ্ি 
অক্তব্্াসী পক্তণ্ডতমের শতাব্দীর পর শতাব্দী যাব্ত ক্তেথযাচামরর ফসল।  
 

প্রশ্ন ক্তিল:  
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"ব্ণগ-তব্ষেয ক্তহিুধ্মেগ এখমনা ক্তব্েযোন ও এখন ইসলাে প্রচামর ক্তনমব্ক্তেত-প্রাণ পক্তন্ডত 
ও অপক্তন্ডত কেগীমের সংখযা গসকামলর অক্তত অল্প সংখযক ক্তভন্ন ভাষাভাষী সুক্তফ-সাধ্ক-
আউক্তলয়া-পীর-েরমব্শমের তুলনায় লক্ষ-গকাক্তি গুন গব্শী ও তাাঁমের প্রচারণার 
সরোে গস আেমলর তুলনায় অতযাধু্ক্তনক, সহজলভয এব্ং তাাঁমের ভাষাও সমূ্পণগ 
গেশী; তারপমর ও ইসলামের শাক্তন্ত-সামেযর ব্াণী ও ক্তশক্ষায় প্রভাক্তব্ত হময় ক্তহিুরা 
গকন "েমল েমল" েুসলোক্তনত্ব ব্রন করমিন না? রহসযিা কী?" 
 

রহসযক্তি হমলা: 
েুহাম্মমের 'তরব্াক্তর শক্তি-বৃ্ক্তদ্ধর পর' তাাঁর ও তাাঁর অনুসারীমের অোনুক্তষক নৃশংসতার 
হাত গথমক পক্তরোণ প্রাক্তপ্তর লমক্ষয গযেন তাাঁর সেময়র অক্তব্্াসীরা 'েমল েমল' 
ইসলাে গ্রহণ কমরক্তিমলন, একইভামব্ তাাঁর েৃতুয পরব্তগী সেময় তাাঁর ক্তশক্ষা ও েমন্ত্র 
েীক্তক্ষত অনুসারীমের অোনুক্তষক নৃশংসতার কব্ল গথমক ব্াাঁচার প্রমচষ্টায় পৃক্তথব্ীর 
অনযানয গেশ ও অঞ্চমলর অক্তব্্াসীরাও গসই একই পথ অনুসরণ কমরক্তিমলন। 
আোমের এই ভারত ব্মষগ ক্তভনমেশী তথাকক্তথত সুক্তফ, সাধ্ক, আউক্তলয়া, পীর-েরমব্শ 
ব্াক্তহনীর আ েন ঘমিক্তিল "ইসলামের তরব্াক্তর ব্াক্তহনীর" সহায়ক শক্তি ক্তহসামব্। 
আজমকর তথাকক্তথত অসংখয গোডামরি েুক্তেন েুসলোনরা গযেন তাাঁমের ইোক্তন 
োক্তয়মত্ব 'ISIS-তামলব্ান’ জাতীয় েুসক্তলেমের সামথ প্রতযক্ষ ক্তকংব্া পমরাক্ষভামব্ জক্তিত 
হময় ইসলাে প্রচার ও প্রসামর ভূক্তেকা রামখন, তাাঁমেরও অমনমকই ক্তিমলন গতেনই। 
ব্ণগ-তব্ষমেয অক্ততষ্ঠ হময় আোমের পূব্গ-পুরুষরা একো ‘েমল েমল’ েুসলোন 
হময়ক্তিমলন, এই োব্ীর গকান সতযতা নাই।  
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-ওয়াক্তকক্তের েূল ইংমরক্তজ অনুব্ামের অংশক্তি সংযুি 
করক্তি।  
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Conversion of Khalid bin Walid: 
 

Abū l-Qāsim ‛Abd al-Wahāb b. Abī Ḥabība informed us saying, Muḥammad b. 
Shujā‛ informed us that Muḥammad b. ‛Umar al-Waqidī said: Yaḥyā b. al-
Mughīra b. ‛Abd al-Raḥmān b. al-Ḥārith b. Hisham said: I heard my father relate 
and say, [Page 746] that Khālid b. al-Walīd said: When God desired goodness 
from me, he cast the love of Islam in my heart. Reason came to me and I said, 
“I have witnessed these battles all of them against Muḥammad, and from every 
battle that I witnessed I departed believing that I was on the wrong side and 
Muḥammad would surely be victorious.” When the Messenger of God went to al-
Ḥudaybiyya I went out with the cavalry of the polytheists and met the 
Messenger of God with his companions in Usfān. I stood in front of him 
resisting him. But he prayed Ẓuhr with his companions secure from us even as 
we planned to attack him—and we could not do it. —There was goodness in 
him, and he beheld what was in our hearts. He prayed the prayer of ‛Asar, in 
fear, with his companions. This impressed me and I said, “The man is 
protected.” We separated and he deviated from the path of our cavalry and took 
the road to the right. When he made peace with the Quraysh in al-Ḥudaybiyya 
the Quraysh pushed him to the latter part of the day—delaying him.  

I said to myself, “Which thing is for me? What is left? Where is the way to 
the Negus? He follows Muḥammad, and his companions are safe with him. Shall 
I set out to Heraclius? Do I leave my religion for Christianity or Judaism and 
live with non-Arabs, following them, or stay in my homeland with those who 
remain?” And I was considering that when the Messenger of God entered for 
the ‛Umrat al-Qadiyya. I, however, was absent and did not witness his entry. 

My brother al-Walīd b. al-Walīd had entered Mecca with the Prophet during 
the ‛Umrat al-Qaḍiyya. He looked for me but could not find me, so he wrote a 
letter to me. It said: “In the name of God most gracious most merciful.” And 
after, “I do not see anything more strange than your staying away from Islam. 
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You have such a good mind. Can anyone miss Islam? The Messenger of God 
asked me about you. He said, ‛Where is Khālid?’ I said, ‛God will bring him.’  

He said, ‛None like him can be ignorant of Islam. If he placed his intelligence 
and resoluteness with the Muslims against the polytheists, it would be better for 
him. We would prefer him over others—or we would make him a leader over 
others.’ So understand, O brother, what is passing you by. Many good 
opportunities have passed you by.” 

When his letter came to me I was eager to go out. It increased my appetite 
for Islam and the words of the Prophet pleased me. Khālid said: I dreamed that 
I set out from a poor and barren land to a green and spacious one. I said, 
indeed this is a dream. But when I arrived in Medina I thought, surely I should 
mention it to Abū Bakr. He said: I mentioned it and he said, “The destination to 
which God guides you is Islam. Your earlier poverty was due to your 
polytheism.” 

When I gathered to go out to the Messenger of God I said: Who will I take 
with me to the Messenger of God? I met Ṣafwān b. Umayya and I said, “O Abū 
Wahb, do you not see what we are in? Indeed we are the main fodder. 
Muḥammad is victorious over the Arabs and non-Arabs. If, however, we go 
before Muḥammad and follow him, indeed the nobility of Muḥammad will be 
our nobility.” But he refused with great aversion and said, “Even if I were the 
only Qurayshī alive, I would never follow him.” We separated, and I said: This is 
a man wronged by the murder of a relative who seeks revenge. His father and 
his brother were killed at Badr. Then I met ‛Ikrima b. Abī Jahl and I said to him 
as I said to Ṣafwān, and he replied in a similar vein. [Page 748] I said, “Keep 
secret what I said to you.” He replied, “I will not mention it.” I went to my 
house and ordered my ride to be brought to me. I set out with it until I met 
‛Uthmān b. Ṭalḥa. I said to myself: surely, this is a friend. Let me tell him what 
I desire. Then I mentioned those who were killed among his forefathers though 
I hated reminding him. Then I said: What will happen to me? I shall leave this 
minute. I mentioned to him how the affair had affected him, and I said: Surely 
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we are like a fox in a hole. If a bucket of water were poured upon it, it would 
leave. He said: I repeated to him what I had said to his two companions. He 
hastened to respond saying, “Surely, you leave today and I desire to leave, but 
my ride is tied up in Fakh.” He said: I came to an understanding with him to 
meet around Ya’jaj. If he preceded me he would wait for me, and if I preceded 
him I would wait for him. He said: We set out at nightfall in the last part of the 
night, and the dawn did not rise until we met in Ya’jaj. We departed until at 
last we reached al-Hadda, and found ‛Amr b. al-‛Āṣ there. He said, “Greetings to 
the people.” And we said, “And to you too.” He said, “Where are you going?” 
We said, “What brings you out?” He said, “And what is it that takes you out?” 
We said, “The desire to enter Islam and follow Muḥammad.” He said, “That is 
what brings me out, as well.”-  
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[116] েুহাম্মে ইব্মন ইশাক; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৪৮৫ 
[117] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮; ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১৪৫ 
[118] আল-ওয়াক্তকক্তে; ভলুে ২, পৃষ্ঠা ৭৪৫-৭৫০; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৬৭-৩৬৯ 
[119] 'ওেরাহ আল-কাক্তেয়া': হুোইক্তব্য়া-সক্তন্ধ পরব্তগী ব্িমর নব্ী েুহাম্মমের ওেরাহ।  
[120] সাফওয়ান ক্তব্ন উোইয়ার ক্তপতা উোইয়া ক্তব্ন খালাফ ও ভাই আলী ক্তব্ন উোইয়া এব্ং ইকক্তরো 
ক্তব্ন আবু্ গজমহমলর ক্তপতা আবু্ গজমহল-গক ব্ের যুমদ্ধ েুহাম্মেও তাাঁর অনুসারীরা নৃশংস ভামব্ হতযা 
কমরক্তিল (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্গ-৩২)। 
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১৭৯: সাফমলযর চাক্তব্: ঘৃণা-োস-প্রমলাভন! (এক) 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত গতপান্ন 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

ক্তব্ক্তশষ্ট েুহাম্মে অনুসারী খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে কী কারণ ও পক্তরক্তস্থক্ততমত ইসলাে 
গ্রহমণর  ক্তসদ্ধান্ত ক্তনময়ক্তিমলন; কার ক্তচক্তি প্রাক্তপ্তর পর তাাঁর এই আকাঙ্ক্ষা বৃ্ক্তদ্ধ 
গপময়ক্তিল; ক্তসদ্ধামন্তর পর েক্কা গথমক েক্তেনায় ক্তহজরত করার প্রাক্কামল ক্ততক্তন উসোন 
ক্তব্ন তালহা িািাও আর গকান েুই ব্যক্তি-গক তাাঁর সমঙ্গ সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব্ 
কমরক্তিমলন ও ঐ েুই ব্যক্তি কী কারমণ তা চরে ক্তব্তৃষ্ণায় প্রতযাখযান কমরক্তিমলন; 
ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত 
'পূণগাঙ্গ’ ক্তসরাত গ্রমন্থর প্রাণব্ন্ত ব্ণগনার আমলামক তার ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা  ত পমব্গ 
করা হময়মি। 
 

‘কুরআন’ ও আক্তে উৎমস রক্তচত ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রমন্থর পুঙ্খানুপুঙ্খ পযগামলাচনায় 
আেরা জানমত পাক্তর, হযরত েুহাম্মে (সািঃ) ক্তিমলন েু'ক্তি সমূ্পণগ ক্তব্পরীতধ্েগী চরে 
োনক্তসকতার অক্তধ্কারী এক ব্যক্তি। একক্তেমক অক্তব্্াসীমের প্রক্তত গযেন ক্তিল তাাঁর 
সীোহীন ঘৃণা, োস-হতযা, আগ্রাসী হােলা, নৃশংসতা ও অোনক্তব্কতা; অনযক্তেমক 
অনুসারীমের প্রক্তত ক্তিল তাাঁর অকৃক্তেে সহেক্তেগতা, োক্তয়ত্বজ্ঞান ও োনক্তব্কতা। 
েুহাম্মমের চক্তরমের এই তব্ক্তশষ্টয সম্বমন্ধ অব্ ত নয়, এেন গয গকান ব্যক্তিই ইসলাে 
ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতমের সুক্তব্ধ্া জনক 'কুরআন-ক্তসরাত-হাক্তেমসর' উদৃ্ধক্তত-গত 
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ক্তব্ভ্রান্ত হমত ব্াধ্য। এই সব্ গ্রমন্থর উদৃ্ধক্তত প্রময়া  কমর তাাঁরা "ইসলামের োনক্তব্ক 
েূলযমব্াধ্” এর গয উোহরণগুমলা ইসলাে অজ্ঞ সাধ্ারণ সরলপ্রাণ েুসলোন ও 
অেুসলোনমের উমেমশয প্রচার কমরন, তার প্রায় সেস্তই "েুসলোন ব্নাে েুসলোন" 
আচরমণর গক্ষমেই প্রমযাজয। অক্তব্্াসী েুনাক্তফক-েুরতাে-কামফরমের সমঙ্গ আচরমণর 
গক্ষমে তা প্রমযাজয নয়।  
 

অক্তব্্াসী েুনাক্তফক-েুরতাে-কামফরমের সমঙ্গ একজন 'েুক্তেন েুসলোমনর' আচরণ 
গকেন হওয়া উক্তচত, তা েুহাম্মে তাাঁর সব্গমশষ ক্তনমেগশ-যুি সুরা 'সুরা-তওব্াহই' 
সুস্পষ্ট কমরমিন। সুরা-তওব্াহর প্রথে ৩৭ক্তি ব্াকযই হমলা অনুসারীমের প্রক্তত 
েুহাম্মমের সব্গমশষ ক্তনমেগশ। ইসলামের 'আল-নাক্তসক ওয়া আল-োনসুক' ক্তনয়ে 
অনুযায়ী 'কুরআন-ক্তসরাত-হাক্তেমসর' এেন গকান আমেশ-ক্তনমেগশ গ্রহণমযা য নয়, যা 
তাাঁর এই সব্গমশষ চূিান্ত আমেশ ও ক্তনমেগমশর পক্তরপন্থী। 
 

অক্তব্্াসীমের প্রক্তত েুহাম্মমের ঘৃণা ক্তিল অপক্তরসীে। ইোে বু্খারীর ব্ণগনায় আেরা 
জানমত পাক্তর: েক্কায় অব্স্থানকালীন সেময় যখন কুরাইশরা 'ইসলাে' গ্রহমণ ক্তব্লম্ব 
করক্তিমলন, তখন েুহাম্মে তাাঁমের-গক অক্তভশাপ ব্ষগণ কমরক্তিমলন এই ব্মল গয তাাঁর 
আোহ গযন কুরাইশমের সাত ব্ির যাব্ত "েুক্তভগক্ষ প্রোন" কমরন ("O Allah! 
Protect me against their evil by afflicting them with seven (years 
of famine) like the seven years of (Prophet) Joseph.")। অক্তব্্াসীমের 
প্রক্তত েুহাম্মমের ঘৃণার ব্যাক্তপ্ত এতই তীব্র ক্তিল গয, এর কব্ল গথমক তাাঁর প্রক্ততপালক 
োো আব্েুল েুিাক্তলব্, চাচা আবু্ তাক্তলব্ (কুরআন: ৯:১১৩) ও আবু্ লাহাব্ (কুরআন: 
১১১:১-৫); ও এেন-ক্তক েৃত ব্যক্তিরাও রক্ষা পান নাই (কুরআন: ৯:১১৩)। [121] 
[122] [123] 
 

"েুহাম্মমের োো আব্েুল েুিাক্তলব্ েৃতুযব্রণ কমরন েুহাম্মমের ইসলাে প্রচার 'শুরু 
করার' ৩২ ব্ির আম । ক্তনক্তিতরূমপই েুহাম্মমের পমক্ষ গকান ভামব্ই তাাঁর েৃত োো-
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গক তাাঁর ইসলামের োওয়াত গপাাঁমি গেওয়া সম্ভব্ নয়। তা সমত্বও েুহাম্মে প্রচার 
কমরক্তিমলন গয ইসলামের অনুসারী না হময় গপৌিক্তলক ক্তহসামব্ েৃতুযব্রণ করার 
কারমণ তাাঁর োো আব্েুল েুিাক্তলমব্র স্থান হমলা নরমকর আগুন (পব্গ: ৪১)। ক্তব্্াস 
ও গযৌক্তিক-ক্তব্চারবু্ক্তদ্ধ (Rationality) গয একই সামথ কখমনাই সহব্স্থান করমত 
পামর না, তার উোহরণ হমলা েুসলোনমের ক্তব্মব্চনায় জ মতর সব্মচময় জ্ঞানী ব্যক্তি 
েুহাম্মমের এই কেগকাণ্ডগুমলা।"  
 

সমূ্পণগ ক্তব্পরীতধ্েগী েুহাম্মমের এই চরে তিত োনক্তসকতার ফসল হমলা, তাাঁর 
প্রক্ততক্তষ্ঠত ক্তব্ধ্ামন 'েুসলোনমের সামথ েুসলোনমের' আচরমণর ক্তব্ক্তধ্-ক্তব্ধ্ানগুমলা 
যতিা আকষগণীয় ও োনক্তব্ক; 'অেুসলোনমের সমঙ্গ েুসলোনমের' আচরমণর ক্তব্ক্তধ্-
ক্তব্ধ্ানগুমলা তার গচময় লক্ষ-গকাক্তি গুণ অোনক্তব্ক, ক্তনেগে ও নৃশংস। েুহাম্মমের এই 
'চরে তিতব্ামের ((Extreme dualism)’ এর ব্ক্তহিঃপ্রকাশ আেরা গেখমত পাই 
‘কুরআন, ক্তসরাত ও হাক্তেস’ গ্রমন্থর অসংখয ব্ণগনায়। অল্প ক্তকিু উোহরণ:  
 

১) অনুসারীমের েক্তররাসতা ক্তনরসন ও কু্ষধ্ার অন্ন প্রময়াজন?   
>> েুহাম্মমের ক্তশক্ষা: আক্রেণ কমরা অক্তব্্াসী জনপমের ওপর ও লুি কমরা তাাঁমের 
সম্পে - যার উোহরণ আেরা গেখমত পাই 'খায়ব্ার যুদ্ধ' উপাখযামনর ব্ণগনায় (পব্গ: 
১৩৫)। 
 

২) ক্তব্ব্ামহর গোহরানা ও উপহামরর জনয অথগ েরকার? সম্পে প্রময়াজন?   
>> আক্রেণ কমরা অক্তব্্াসী জনপমের ওপর ও লুি কমরা তাাঁমের সম্পে। যার 
উোহরণ আেরা গেখমত পাই 'আল- াব্া' হােলা উপাখযামনর ব্ণগনায় (পব্গ: ১৭৬)। 
 

৩) নারী আসি অনুসারী? গযৌনতার জনয 'নারী' প্রময়াজন?  
>> আক্রেণ কমরা অক্তব্্াসীমের; লুি কমরা তাাঁমের স্ত্রী-কনযা-ো-গব্ানমের - যার 
উোহরণ আেরা গেখমত পাই 'তাবু্ক হােলা' উপাখযামনর ব্ণগনায়। 
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৪) অনুসারীরা অপ্রসন্ন? গনতৃত্ব পুনিঃ-প্রক্ততষ্ঠা ও অনুসারীমের েমনাব্ল চাঙ্গা ও 
সুমযা -সুক্তব্ধ্ার গজা ান প্রময়াজন? 
>> আক্রেণ কমরা অক্তব্্াসীমের; লুি কমরা তাাঁমের সম্পে; উমেে কমরা তাাঁমের 
ক্তভমি-োক্তি গথমক; চালাও  ণহতযার েত ব্ীভৎস কেগকাণ্ড - যার উোহরণ আেরা 
জানমত পাক্তর ওহুে-যুদ্ধ পরব্তগী ব্ানু-নাক্তের গ াে উমেে ও খিক-যুদ্ধ পরব্তগী 
'ব্ানু-কুরাইজা  ণহতযা', আর হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি পরব্তগী 'খায়ব্ার হােলা' 
উপাখযামনর ব্ণগনায়।  
  
৫) েুহাম্মমের ক্রেব্ধ্গোন শক্তিবৃ্ক্তদ্ধ-গত ক্তনরাপিা হুেক্তকর আশংকা? 
>> উপায়: েুহাম্মমের ব্শযতা স্বীকার কমর তাাঁমক নব্ী ক্তহসামব্ গ্রহণ কমর তাাঁর পাক্তিগ 
'ইসলামে' গযা োন করা, যার উোহরণ আেরা জানমত পাক্তর আের ক্তব্ন আল-আ'স, 
ও খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের ইসলাে গ্রহমণর কারণ ও গপ্রক্ষাপমির ব্ণগনায় - যার 
আমলাচনা  ত েু'ক্তি পমব্গ করা হময়মি।   
 

৬) েুহাম্মমের 'করাল গ্রাস' গথমক ব্াাঁচার আকুক্তত - ক্তকন্তু ইসলাে গ্রহমণ অনীহা?   
>> েুক্তির একোে উপায়: ক্তনমজর কষ্টাক্তজগত সেস্ত সম্পক্তির 'অমধ্গক োক্তলকানা' 
েুহাম্মে-গক ক্তেময় গেওয়া, যার নক্তজর আেরা গেখমত পাই েুহাম্মমের ফাোক 
আগ্রাসন উপাখযামনর ব্ণগনায়। [124] 
 

৭) সারা জীব্ন েুনগীক্তত, সুে-ঘুষ-গচারাকারব্াক্তর, অনযায়, অক্তব্চার, অতযাচার, োনুষ 
খুন, নর-নারী ও ক্তশশু ধ্ষগণ, চুক্তর-ডাকাক্তত-লুিতরাজ ইতযাক্তে কেগকামণ্ড জক্তিত?  
 

>> আোহর নামে েুহাম্মমের ক্তব্মশষ সাক্তিগক্তফমকি: তাাঁমের অতীমতর সেস্ত অপরাধ্ 
ক্ষো করা হমব্, “যক্তে তাাঁরা” েুহাম্মমের ব্শযতা স্বীকার কমর তাাঁর পাক্তিগমত গযা োন 
কমরন! সোমজর ো ী অপরাধ্ীমের জনয এক্তি েুহাম্মমের এক ক্তব্মশষ আকষগণীয় 
প্রমলাভন! েুহাম্মমের পাক্তিগমত গযা োন করার ক্তব্মশষ সুক্তব্ধ্া এই গয, েুহাম্মমের 
আক্তব্ষৃ্ক নত ক্তব্ধ্ামন তাাঁর পাক্তিগর সেসয েুসলোনরা "অক্তব্্াসীমের" যত গব্ক্তশই খুন 
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করুক না গকন, গসই অপরামধ্ তাাঁমের-গক কখমনাই েৃতুয-েমণ্ড েক্তণ্ডত করা যামব্ না। 
ক্তকন্তু গকান অক্তব্্াসী যক্তে 'তাাঁর একক্তি সেসযমকও' খুন কমর, তমব্ গসই অক্তব্্াসী-
গক অব্শযই েৃতুয েমণ্ড েক্তণ্ডত করা যামব্। [125] 
 

েুহাম্মমের ব্শযতা স্বীকার কমর তাাঁর েমল গযা োন করার আরও সুক্তব্ধ্া এই গয, 
লুমির োমলর ( ক্তনেত) ক্তহসযায় ধ্নী ও োস-োসীর োক্তলক ও োসী গভাম র সুব্ণগ 
সুমযা ! কামফরমের ঘর-ব্ািী-সহায়-সম্পক্তি লুি ও ব্উ-ব্াচ্চামের োস-োসীমত 
রূপান্তক্তরত কমর ক্তনজ কমেগ (এেন ক্তক গযৌন কমেগ) ব্যব্হার অথব্া ক্তব্ক্রয় লব্ধ অমথগর 
ক্তহসযায় জীক্তব্কা-বৃ্ক্তত ও ধ্নব্ান হব্ার "ঐশী প্রমলাভন"! ১০০% ইসলাে সম্মত: 
হালাল উপাজগন!   
 

েুহাম্মমের ভাষায়:  
৮.১ (সূরা আল-আনফাল) - "আপনার কামি ক্তজমজ্ঞস কমর,  নীেমতর হুকুে। ব্মল 
ক্তেন,  ণীেমতর োল হল আোহ্ এব্ং রসূমলর। অতএব্, গতােরা আোহমক ভয় কর 
এব্ং ক্তনমজমের অব্স্থা সংমশাধ্ন কমর নাও। আর আোহ্ এব্ং তাাঁর রসূমলর হুকুে 
োনয কর-যক্তে ঈোনোর হময় থাক।"   
 

৮:৪১ - "আর এ কথাও গজমন রাখ গয, গকান ব্স্তু-সােগ্রীর েধ্য গথমক যা ক্তকিু 
গতােরা  নীেত ক্তহসামব্ পামব্, তার এক পঞ্চোংশ হল আোহ্ র জনয, রসূমলর জনয, 
তাাঁর ক্তনকিাত্নীয়-স্বজমনর জনয এব্ং এতীে-অসহায় ও েুসাক্তফরমের জনয; যক্তে 
গতাোমের ক্তব্্াস থামক আোহর উপর এব্ং গস ক্তব্ষময়র উপর যা আক্তে আোর 
ব্ািার প্রক্তত অব্তীণগ কমরক্তি ফয়সালার ক্তেমন, গযক্তেন সমু্মখীন হময় যায় উভয় 
গসনােল| আর আোহ্ সব্ ক্তকিুর উপরই ক্ষেতাশীল।"    
 

৮::৬৯ - "সুতরাং গতােরা খাও  নীেত ক্তহসামব্ গতােরা গয পক্তরেন্ন ও হালাল ব্স্তু 
অজগন কমরি তা গথমক। আর আোহ্ মক ভয় করমত থাক। ক্তনিয়ই আোহ্ ক্ষোশীল, 
গেমহরব্ান।"   
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>> েুহাম্মে ও তাাঁর পক্তরব্ামরর জনয ক্তহসযা এক পঞ্চোংশ, আর হােলায় (ক্তজহাে) 
অংশগ্রহণকারী "েুক্তেনমের" ক্তহসযা ব্াাঁক্তক চার পঞ্চোংশ! আর ভীত-সন্ত্রস্ত কামফররা 
যক্তে ক্তব্না যুমদ্ধই আত্ম-সেপগণ কমরন, তমব্ গসই কামফরমের যাব্তীয় স্থাব্র-অস্থাব্র 
সম্পক্তির োক্তলক েুহাম্মে ও তার পক্তরব্ার ও অনযানযরা।  
 

৫৯:৬-৮ (সূরা আল হাশর) – “আোহ ব্নু-ব্নুযায়মরর কাি গথমক তাাঁর রসূলমক গয 
ধ্ন-সম্পে ক্তেময়মিন, তজ্জমনয গতােরা গঘািায় ক্তকংব্া উমি চমি যুদ্ধ করক্তন, ক্তকন্তু 
আোহ যার উপর ইো, তাাঁর রসূল ণমক প্রাধ্ানয োন কমরন। আোহ সব্ক্তকিুর 
উপর সব্গশক্তিোন।   আোহ জনপেব্াসীমের কাি গথমক তাাঁর রসূলমক যা ক্তেময়মিন, 
তা আোহর, রসূমলর, তাাঁর আত্নীয়-স্বজমনর, ইয়াতীেমের, অভাব্গ্রস্তমের এব্ং 
েুসাক্তফরমের জমনয,--" 
 

গকন? 
“যামত ধ্নন্যগয গকব্ল গতাোমের ক্তব্িশালীমের েমধ্যই পুেীভূত না হয়। রসূল 
গতাোমেরমক যা গেন, তা গ্রহণ কর এব্ং যা ক্তনমষধ্ কমরন, তা গথমক ক্তব্রত থাক 
এব্ং আোহমক ভয় কর। ক্তনিয় আোহ কমিার শাক্তস্তোতা। এই ধ্ন-সম্পে 
গেশতযা ী ক্তনিঃস্বমের জমনয, যারা আোহর অনুগ্রহ ও সন্তুক্তষ্টলামভর অমিষমণ এব্ং 
আোহ তাাঁর রসূমলর সাহাযযামথগ ক্তনমজমের ব্াস্তুক্তভিা ও ধ্ন-সম্পে গথমক ব্ক্তহসৃ্কত 
হময়মি। তারাই সতযব্ােী।"  
 

>> অথগাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত কামফররা যক্তে ক্তব্না যুমদ্ধই আত্ম-সেপগণ কমরন, তমব্ গসই 
কামফরমের যাব্তীয় স্থাব্র-অস্থাব্র সম্পক্তির পুমরািাই “েুহাম্মে ও তাাঁর আোহর।" 
আোহ-গক কী লুমির োমলর ভা  গেওয়া সম্ভব্? অব্শযই নয়। সুতরাং, পুমরািাই 
েুহাম্মমের! ক্ততক্তন তা ব্যয় করমতন তাাঁর আত্মীয়-স্বজনমের ভরণ গপাষণ ও পাক্তিগর 
স্বামথগ অভাব্গ্রস্ত েুহাক্তজর, ইয়াতীে, ও েুসাক্তফর সেসযমের প্রময়াজমন। 
 

এ িািাও েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের প্রমলাভন ক্তেমেন এই ব্মল: 
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২৪:৫৫ (সূরা আন-নূর) - "গতাোমের েমধ্য যারা ক্তব্্াস স্থাপন কমর ও সৎকেগ কমর, 
আোহ তামেরমক ওয়াো ক্তেময়মিন গয, তামেরমক অব্শযই পৃক্তথব্ীমত শাসনকতৃগত্ব োন 
করমব্ন। গযেন ক্ততক্তন শাসনকতৃগত্ব োন কমরমিন তামের পূব্গব্তীমেরমক এব্ং ক্ততক্তন 
অব্শযই সুেৃঢ় করমব্ন তামের ধ্েগমক, যা ক্ততক্তন তামের জমনয পিি কমরমিন এব্ং 
তামের ভয়-ভীক্ততর পক্তরব্মতগ অব্শযই তামেরমক শাক্তন্ত োন করমব্ন। তারা আোর 
এব্ােত করমব্ এব্ং আোর সামথ কাউমক শরীক করমব্ না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ 
হমব্, তারাই অব্াধ্য।"   
 

>>> এ সেস্ত উোহরণ েুহাম্মমের "পাক্তথগব্ প্রমলাভন” ও শাক্তস্তর সাোনয ক্তকিু নেুনা। 
এ িািাও আমি তাাঁর "অপাক্তথগব্" েৃতুয-পরব্তগী অনন্ত সুমখর লীলাভূক্তে গব্মহশমতর 
প্রমলাভন ও জাহান্নামের 'সাইমকাপযাক্তথক (Psychopathic)' অনন্ত ব্ীভৎস শাক্তস্তর 
হুেক্তক; যা ব্ক্তণগত আমি তাাঁর স্বরক্তচত জব্ানব্ক্তি 'কুরআমনর' পাতায় পাতায় (পব্গ: 
২৬-২৭)!  
 

সোজ ও ব্যক্তি জীব্মনর প্রক্ততক্তি গক্ষমে স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) 
এর আমেশ, ক্তনমেগশ  ও আেমশগর ব্াস্তব্ায়নই হমলা 'ইসলামের' একান্ত প্রাথক্তেক ও 
গেৌক্তলক ক্তশক্ষা। এই ক্তব্্ামসর ব্শব্তগী হময়ই জ মতর সকল 'েুক্তেন েুসলোনরা' 
তাাঁমের ধ্যান-ধ্ারণা, ক্তচন্তা-গচতনা ও কেগ জীব্মন নব্ী েুহাম্মমের ক্তশক্ষা ও আেশগ-গক 
অনুকরণ, অনুসরণ ও অনুশীলন করার গচষ্টা কমরন। ফলশ্রুক্ততমত আেরা গেখমত 
পাই: ব্যক্তি জীব্মন ক্তশক্ষা, গেশ-সোজ-সংসৃ্কক্তত ও পক্তরমব্শ গভমে জ মতর সকল 
েুক্তেন েুসলোনমের ক্তচন্তা-ভাব্না ক্তকিুিা আলাো হমলও, গযমহতু তাাঁরা সকমলই নব্ী 
েুহাম্মমের ক্তশক্ষা ও আেমশগর অনুসরণ ও অনুশীলন কমরন; তাাঁমের সকমলর ক্তচন্তা-
গচতনা ও কেগ-কামণ্ডর ব্হুলাংশই নব্ী েুহাম্মমের ক্তশক্ষা-আেশগ ও কেগ-কামণ্ডরই 
ব্ক্তহিঃপ্রকাশ। গস কারমণই, জ মতর সকল “েুক্তেন েুসলোনরা" তাাঁমের উমিামনর 
পামশর ‘েয়াল োস-গের’ ভালব্াসমত পামরন না, ঘৃণা কমরন; শুধু্ এই কারমণ গয 
তাাঁরা 'অক্তব্্াসী কামফর-েুশক্তরক'। ক্তকন্তু সাত সেুরাস-গতর নেী পামরর ব্হু েূমরর 
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'আবু্দর রহোন-গের', তথা সেস্ত েুসক্তলে উম্মাহর জনয ভামলাব্াসা ও প্রময়াজমন 
সাহাযয-সহানুভূক্ততর হাত তাাঁরা ব্াক্তিময় গেন েুিহমস্ত; শুধু্ এই কারমণ গয তাাঁরা 
েুসলোন। এক্তি েুহাম্মমের ক্তশক্ষা।  
 

ক্তনক্তিতরূমপই জ মতর সকল েুসলোন "েুক্তেন নয়!" জ মতর অক্তধ্কাংশ েুসলোনই 
সাধ্ারণ েুসলোন, যারা গজমন ব্া না গজমন ইসলামের যাব্তীয় অোনক্তব্ক ও ব্ীভৎস 
ক্তশক্ষা ও আেমশগর অনুশীলন না কমর ক্তনমজমের ক্তব্মব্ক ও বু্ক্তদ্ধ গোতামব্ক েুি-
ক্তচন্তার চচগা কমরন। 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[121] কুরাইশমের প্রক্তত েুহাম্মমের অক্তভশাপ ব্ষগণ: 
সক্তহ বু্খারী: ভলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর: ২১৫ (অনুরূপ হাক্তেস- ২৯৭, ৩৪৭) 
[122] আবু্-তাক্তলমব্র প্রক্তত েুহাম্মমের েমনাভাব্: 
সক্তহ বু্খারী: ভলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর: ১৯৭ (অনুরূপ হাক্তেস- ২৯৫): 
[123] আবু্-লাহামব্র প্রক্তত েুহাম্মমের অক্তভশাপ (কুরআন: ১১১:১-৫): 
সক্তহ বু্খারী: ভলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর: ২৯৩ (অনুরূপ হাক্তেস- ২৯৪): 
[124] সক্তহ বু্খারী: ভলুে ৪, ব্ই ৫২, হাক্তেস নম্বর: ২৮৩ (অনুরূপ হাক্তেস- ২৮৪) 
Narrated Abu Juhaifa: I asked Ali, "Do you have the knowledge of any Divine 
Inspiration besides what is in Allah's Book?" 'Ali replied, "No, by Him Who splits 
the grain of corn and creates the soul. I don't think we have such knowledge, 
but we have the ability of understanding which Allah may endow a person with, 
so that he may understand the Qur'an, and we have what is written in this 
paper as well." I asked, "What is written in this paper?" He replied, "(The 
regulations of) blood-money, the freeing of captives, and the judgment that no 
Muslim should be killed for killing an infidel." 
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১৮০: সাফমলযর চাক্তব্: ঘৃণা-োস-প্রমলাভন! (েুই) 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত চুয়ান্ন 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

আোমের চাক্তরপামশর এক অক্তত সাধ্ারণ প্রাোক্তণক চাকু্ষষ েৃশয এই গয, 'প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক 
ধ্েগ-ক্তব্্াস' হমলা এেন একক্তি ক্তব্ষয়, যা প্রায় সেস্ত গক্ষমেই পাক্তরব্াক্তরক সূমে প্রাপ্ত 
ও ব্ংশ-ব্ংশানুক্রমে সংক্রাক্তেত একক্তি অব্স্থান। স্বাভাক্তব্ক পক্তরমব্শ ও পক্তরক্তস্থক্ততমত 
ধ্েগান্তক্তরমতর সংখযা অতযন্ত ন ণয। তাাঁরা ব্যক্ততক্রে, উোহরণ োে। আজ গয ধ্াক্তেগক 
ইসলাে ক্তব্্াসী 'েুক্তেন েুসলোন', েুসক্তলে পক্তরব্ামর জে-গ্রহণ কমর অতযন্ত ক্তনষ্ঠা ও 
পরে একাগ্রতায় 'ইসলাে' ধ্মেগর আমেশ-ক্তনমষধ্ ও অনুশাসনগুমলা পালন করার 
গচষ্টা করমিন; ক্ততক্তন যক্তে এই পক্তরব্ামর জে গ্রহণ না কমর অনয গকান ক্তহিু-গব্ৌদ্ধ-
ক্তিিান ক্তকংব্া আক্তিকার  হীন জঙ্গমল নাে না জানা গকান পক্তরব্ামর জে গ্রহণ 
করমতন, তমব্ ক্ততক্তন প্রায় ক্তনক্তিতরূমপই এই একই ক্তনষ্ঠা ও একাগ্রতায় আক্তিকার 
জঙ্গমলর গসই ধ্মেগরই আমেশ-ক্তনমষধ্-অনুশাসন পালন করার গচষ্টা করমতন, গয ধ্েগ-
পক্তরব্ামর ক্ততক্তন জে গ্রহণ করমতন। যা আেরা শতভা  সুক্তনক্তিত রূমপ জাক্তন তা 
হমলা, গকান োনুমষর পমক্ষই ব্ািাই কমর ক্তনজ ক্তনজ পিিেত গকান ক্তনক্তেগষ্ট ধ্েগ-
পক্তরব্ামর জে গ্রহণ করা সম্ভব্ নয়। গস ক্ষেতা আোমের গনই। 
 

জীব্মনর এেনই এক চরে ব্াস্তব্তায় আোমের চাক্তরপামশর আর এক অক্তত সাধ্ারণ 
চাকু্ষষ েৃশয এই গয, 'প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ধ্মেগ' ক্তব্্াসী অক্তধ্কাংশ োনুষই তাাঁমের অন্তমর এই 
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ব্দ্ধেূল ধ্ারণা গপাষণ কমরন গয “তাাঁর ধ্েগক্তিই একোে সতয অথব্া গশ্রষ্ঠ;" তা গসই 
ধ্েগক্তি ক্ততক্তন পাক্তরব্াক্তরক সূমে প্রাপ্ত হউন ক্তকংব্া ধ্েগান্তক্তরত হময়।  তাাঁরা েমন প্রামণ 
ক্তব্্াস কমরন, তাাঁমের এই ধ্েগক্তি িািা পৃক্তথব্ীর অনযানয সেস্ত ধ্েগই আংক্তশক ব্া 
সমূ্পণগরূমপ ভুল। স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) ও এই সংকীণগ 
ক্তচন্তাধ্ারার ব্যক্ততক্রে ক্তিমলন না। েুহাম্মে "তাাঁর আোহর" গরফামরমে োব্ী কমরমিন: 
 

"ইসলােই একোে গ্রহণমযা য ধ্েগ ও অনয গকান ধ্েগ কক্তস্মনকামলও গ্রহণমযা য নয়!"  
 

েুহাম্মমের ভাষায়:  
৩:১৯ (সূরা আল ইেরান) - "ক্তনিঃসমিমহ আোহর ক্তনকি গ্রহণমযা য িীন একোে 
ইসলাে। এব্ং যামের প্রক্তত ক্তকতাব্ গেয়া হময়মি তামের ক্তনকি প্রকৃত জ্ঞান আসার 
পরও ওরা েতক্তব্মরামধ্ ক্তলপ্ত হময়মি, শুধু্োে পরস্পর ক্তব্মিষব্শতিঃ, যারা আোহর 
ক্তনেশগনসেূমহর প্রক্তত কুফরী কমর তামের জানা উক্তচত গয, ক্তনক্তিতরূমপ আোহ ক্তহসাব্ 
গ্রহমণ অতযন্ত দ্রুত।" 
 

৩:৮৫ - "ময গলাক ইসলাে িািা অনয গকান ধ্েগ তালাশ কমর, কক্তস্মণকামলও তা 
গ্রহণ করা হমব্ না এব্ং আমখরামত গস ক্ষক্তত গ্রস্ত।" 
 

>> অথগাৎ, ‘ইসলাে’ এর একান্ত প্রাথক্তেক ও গেৌক্তলক ক্তশক্ষা হমলা: জ মতর সেস্ত 
োনুষ েুই ভাম  ক্তব্ভি। েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ ও তাাঁর ক্তশক্ষা ও আমেশ-ক্তনমষমধ্ 
ক্তব্্াসী "েুসলোন"; অনযেল েুহাম্মে অক্তব্্াসী, সোমলাচনা-কারী ও ক্তব্রুদ্ধব্ােী 
"কামফর- গোনামফক-েুরতাে।"  
 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ধ্মেগর সব্মচময় ক্ষক্ততকারক ক্তেকক্তি হমলা: প্রায় সেস্ত গক্ষমেই এক ধ্েগ 
অনয ধ্মেগর গলাকমের প্রতযক্ষ ক্তকংব্া পমরাক্ষভামব্ পাথগকয করমত অনুপ্রাক্তণত কমর। 
আর এর সব্মচময় জঘনয রূপক্তি হমলা, যখন গকান ধ্েগ ও তার ধ্েগগ্রন্থ অনয সেস্ত 
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ধ্মেগর গলাকমের প্রতযক্ষ ক্তকংব্া পমরাক্ষভামব্ অপিি ও ঘৃণার ক্তশক্ষা োন কমর। 
'ইসলাে' ও তার ধ্েগগ্রন্থ 'কুরআন' ক্তনক্তিত রূমপই গশমষাি প্রকৃক্ততর।  
 

ইসলাে ধ্মেগর প্রব্তগক হযরত েুহাম্মে (সািঃ) গকান্ েু'ক্তি সমূ্পণগ ক্তব্পরীতধ্েগী চরে 
োনক্তসকতার অক্তধ্কারী ক্তিমলন ও তার  ব্ক্তহ:প্রকাশ কী ক্তিল; কারা ক্তিমলন তাাঁর এই 
ক্তব্পরীতধ্েগী চরে োনক্তসকতার প্রতযক্ষ স্বত্বমভা ী ও কারা ক্তিমলন চূিান্ত েুেগশাগ্রস্ত; 
ইসলাে ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা কুরআন ও ক্তসরাত-হাক্তেস গ্রমন্থর গয ‘ইসলামের 
োনক্তব্ক েূলযমব্ামধ্র’ উদৃ্ধতগুমলা গপশ কমরন, তা কী কারমণ সাব্গজনীন নয়; ইতযাক্তে 
ক্তব্ষময়র আমলাচনা  ত পমব্গ করা হময়মি। ব্যক্তি ত ক্তব্্ামসর ক্তভক্তিমত ক্তব্ভি "েুক্তেন 
েুসলোন ব্নাব্ অনযানয" - এই েুই েল োনব্ সম্প্রোময়র সমঙ্গ েুক্তেন েুসলোনমের 
কীরূপ আচরণ অতযাব্শযক ('আোহর আমেশ’), তা েুহাম্মে তাাঁর স্বরক্তচত জব্ানব্ক্তি 
কুরআমন অতযন্ত সুস্পষ্টভামব্ ব্যি কমরমিন: 
 

৪৮:২৯ (সূরা আল ফাতহ) - "েুহাম্মে আোহর রসূল এব্ং তাাঁর সহচর ণ 
কামফরমের প্রক্তত কমিার, ক্তনমজমের েমধ্য পরস্পর সহানুভূক্ততশীল।"  
 

>> েুহাম্মমের এই ব্াণী-গত যা সুস্পষ্ট তা হমলা, েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা ক্তিমলন 
"কামফরমের প্রক্তত কমিার!" ইসলামের একান্ত প্রাথক্তেক ও গেৌক্তলক সংজ্ঞা অনুযায়ী 
গোনামফক ও েুরতাে িািা “জ মতর সকল ইসলাে-অক্তব্্াসী োনুষরাই ‘কামফর’" 
সম্প্রোয়ভুি। েুহাম্মমের এই ব্ানীর গপ্রক্ষাপি যাইই গহাক না গকান, শুধু্োে 
ক্তব্্ামসর ক্তভক্তিমত (গয ক্তব্্াস প্রায় সেস্ত গক্ষমেই জেসূমে প্রাপ্ত) ক্তব্ভি "সকল 
োনুমষর ক্তব্রুমদ্ধ" কমিারতা প্রেশগন ক্তনক্তিতরূমপই পৃক্তথব্ীর গয গকান সভয সোমজই 
অক্তব্চার ও নযায়-নীক্তত ক্তব্রুদ্ধ অপরাধ্। েুসলোন ও কামফরমের সমঙ্গ আচরণ-কামল 
েুহাম্মে গয েু'ক্তি সমূ্পণগ ক্তব্পরীতধ্েগী চরে োনক্তসকতার আশ্রয় ক্তনময়ক্তিমলন, তার 
সাক্ষয ধ্ারণ কমর আমি তাাঁর ক্তনমজরই জব্ান-ব্ক্তি 'কুরআন।' েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীরা 'কামফরমের' প্রক্তত কী ধ্রমণর তপশাক্তচক কমিারতা প্রেশগন কমরক্তিমলন, 
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তার ব্হু উোহরণ আেরা জানমত পাক্তর 'কুরআমনর' ব্ণগনায়। কীরূপ অোনুক্তষক 
নৃশংসতায় েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা এই আগ্রাসী হােলাগুমলা পক্তরচালনা করমতন, 
তা েুহাম্মে ক্তনমজই ব্ণগনা কমরমিন। নেুনা: 
“তামের”  েগামনর উপর আঘাত হান এব্ং তামেরমক কাি গজািায় গজািায়: 
 

৮:১২-১৩ (সূরা আল-আনফাল) - "--আক্তে কামফরমের েমন ভীক্ততর সঞ্চার কমর 
গেব্। কামজই  েগামনর উপর আঘাত হান এব্ং তামেরমক কাি গজািায় গজািায়। 
গযমহতু তারা অব্াধ্য হময়মি আোহ এব্ং তাাঁর রসূমলর, গসজনয এই ক্তনমেগশ। --"। 
 

>> আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রমন্থর ব্ণগনায় 
আেরা জানমত পাক্তর, অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ “প্রথে আগ্রাসী ও আক্রেণকারী" ব্যক্তিরা 
ক্তিমলন েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা। অক্তব্্াসীরা নয়। ইসলামের ইক্ততহামসর সব্গপ্রথে 
রিক্ষয়ী যুদ্ধ-ক্তি হমলা: ব্ের যুদ্ধ (োচগ, ৬২৪ সাল)। এক্তি ক্তিল কুরাইশমের সব্গপ্রথে 
প্রক্ততরক্ষা যুদ্ধ। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের উপযুগপক্তর ডাকাক্তত হােলার কব্ল গথমক 
তাাঁমের ব্াক্তণজয-োলাোল রক্ষা ও এই ঘিনার েুই োস আম  েুহাম্মমের "নাখলায় 
ডাকাক্তত" হােলায় আের ক্তব্ন আল-হােরােী নামের এক ক্তনরীহ  কুরাইশ কামফলা 
যােীমক নৃশংস ভামব্ খুন ও ওসোন ক্তব্ন আব্েুোহ ও আল হাকাে ক্তব্ন গকউসুন 
নামের েুইজন কামফলা-যােীমক ব্ক্তি কমর তাাঁমের পক্তরব্ামরর কাি গথমক েুক্তিপণ 
আোয় ঘিনার প্রক্ততক্তক্রয়াই। এই যুমদ্ধর কারণ ও গপ্রক্ষাপমির সক্তব্স্তার ব্ণগনা আক্তে 
উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তলমখ গরমখমিন। 
ইসলামের ইক্ততহামসর সব্গপ্রথে এই যুমদ্ধর প্রাক্কামলই অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ 
অনুসারীমের প্রক্তত েুহাম্মমের এই নৃশংস-ব্ীভৎস ক্তনমেগশ (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্গ: ৩০-৪৩)।  
 

“তামের”  েগার োর, পরাভূত কর ও শি কমর গব্মধ্ গফল: 
৪৭:৪ (সূরা েুহাম্মে) - "অতিঃপর যখন গতােরা কামফরমের সামথ যুমদ্ধ অব্তীণগ হও, 
তখন তামের  েগার োর, অব্মশমষ যখন তামেরমক পূণগরূমপ পরাভূত কর তখন 
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তামেরমক শি কমর গব্মধ্ গফল। অতিঃপর হয় তামের প্রক্তত অনুগ্রহ কর, না হয় 
তামের ক্তনকি হমত েুক্তিপণ লও। গতােরা যুদ্ধ চাক্তলময় যামব্ গয পযগন্ত না শত্রুপক্ষ 
অস্ত্র সেপগণ করমব্! একথা শুনমল। আোহ ইো করমল তামের কাি গথমক 
প্রক্ততমশাধ্ ক্তনমত পারমতন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন গতাোমের কতকমক কতমকর িারা পরীক্ষা 
করমত চান। যারা আোহর পমথ শহীে হয়, আোহ কখনই তামের কেগ ক্তব্নষ্ট 
করমব্ন না"    
 

আর এই কমেগর পুরস্কার হমলা: 
৪৭:৫-৬ –"ক্ততক্তন তামেরমক পথ প্রেশগন করমব্ন এব্ং তামের অব্স্থা ভাল করমব্ন। 
অতিঃপর ক্ততক্তন তামেরমক জান্নামত োক্তখল করমব্ন, যা তামেরমক জাক্তনময় ক্তেময়মিন।" 
 

>>> যুদ্ধ োমনই হমলা নৃশংসতা, োনুষ খুন-জখে ও অমনযর ক্ষক্তত সাধ্ন। োমরা, 
অথব্া েমরা! জয়ী অথব্া পরাক্তজত হময় জীক্তব্ত ক্তফমর আসা; অথব্া লাশ হময়। 
জীক্তব্ত অব্স্থায় ক্তফমর আসমত পারমল কী পক্তরোণ পাক্তথগব্ ' ক্তনেত' আয়ি করা যামব্, 
তার প্রমলাভন প্রোন কমর েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের কী ভামব্ অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ 
আগ্রাসী সক্তহংসতায় উিুদ্ধ করমতন, তার আমলাচনা  ত পমব্গ করা হময়মি। ক্তকন্তু তাাঁর 
অনুসারীরা যক্তে জয়ী অথব্া পরাক্তজত অব্স্থায় এই আগ্রাসী অপকমেগ েৃতুযব্রণ কমরন, 
তাাঁমের কী হমব্? হােলায় ক্তনহত এই সকল েৃত-ব্যক্তি ও েুহাম্মমের ব্শযতা স্বীকার 
ও আমেশ ক্তনমষধ্ যথাযথ পালনকারী েৃত-অনুসারীমের জনয েুহাম্মে গয "অপাক্তথগব্ 
প্রমলাভন" প্রোন কমরক্তিমলন, তার নাে হমলা জান্নাত (গব্মহশত): "েুহাম্মমের 
জান্নাত!" 
 

"েুহাম্মমের" জান্নাত:  
েুহাম্মে তাাঁর কল্পনায় জান্নাত নামের এেন এক আব্াসস্থল ক্তনেগাণ কমরমিন, যা 
অসংখয সাধ্ারণ োনুষ-গক প্রলুব্ধ করার ক্ষেতা রামখ। ক্তব্মশষ কমর যারা পাক্তথগব্ 
গভা  ক্তব্লাস কােনা কমরন, তাাঁমের জনয এই স্থানক্তি পাক্তথগব্ ' ক্তণেমতর' গচময় লক্ষ-
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গকাক্তি গুন গব্শী আরাধ্য! েুহাম্মে তাাঁর রক্তচত কুরআমনর অসংখয ব্াণীমত তাাঁর 
অনুসারীমের ক্তব্ক্তভন্নভামব্ "জান্নামতর প্রমলাভন" গেক্তখময়মিন। জান্নামতর সব্মচময় 
গলাভনীয় ব্াতগা-ক্তি হমলা এই গয: এই সুখ-গভা  স্বল্প জীব্মনর সীোব্দ্ধতায় গেয়াে 
উিীণগ হব্ার নয়। এই প্রমলাভন েৃতুয পরব্তগী অনন্ত ও অসীে কাল-ব্যাপী স্থায়ী সুখ-
শাক্তন্তর প্রমলাভন!  
 

েুহাম্মমের ভাষায়: 
৯:২০-২১ (সূরা আত তাওব্াহ) - "যারা ঈোন এমনমি, গেশ তযা  কমরমি এব্ং 
আোহর রামহ ক্তনমজমের জান ও োল ক্তেময় গজহাে কমরমি, তামের ব্ি েযগাো 
রময়মি আোহর কামি আর তারাই সফলকাে। তামের সুসংব্াে ক্তেমেন তামের 
পরওয়ারমে ার স্বীয় েয়া ও সমন্তামষর এব্ং জান্নামতর, গসখামন আমি তামের জনয 
স্থায়ী শাক্তন্ত। তথায় তারা থাকমব্ ক্তচরক্তেন। ক্তনিঃসমিমহ আোহর কামি আমি 
েহাপুরস্কার।"    
 

কী আমি "েুহাম্মমের" এই জান্নাত নােক স্থানক্তিমত? 
 

নব্ী েুহাম্মে গয কী অসাধ্ারণ প্রক্ততভাধ্র কল্পনা-শক্তির অক্তধ্কারী ক্তিমলন, তা আেরা 
জানমত পাক্তর তাাঁর রক্তচত কুরআমনর 'জান্নাত ও জাহান্নাে (গোযখ)' এর ব্ণগনা 
ক্তব্মেষমণর োধ্যমে। তাাঁর 'জাহান্নাে' এর ব্ণগনা গয কী পক্তরোণ ভয়াব্হ ও ব্ীভৎস 
তার আমলাচনা ইক্ততেমধ্যই করা হময়মি (পব্গ:২৬-২৭)। আর তাাঁর জান্নামতর ব্ণগনা 
হমলা:  
 

গসই স্থানক্তিমত "শুধু্ সুখ আর সুখ:" 
৪৪:৫১-৫৭ (সূরা আে গোখান) - "ক্তনিয় গখাোভীরুরা ক্তনরাপে স্থামন থাকমব্ - 
উেযানরাক্তজ ও ক্তনেগক্তরণীসেূমহ। তারা পক্তরধ্ান করমব্ ক্তচকন ও পুরু গরশেীব্স্ত্র, 
েুমখােুক্তখ হময় ব্সমব্। এরূপই হমব্ এব্ং আক্তে তামেরমক আনতমলাচনা স্ত্রী গেব্। 
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তারা গসখামন শান্ত েমন ক্তব্ক্তভন্ন ফল-েূল আনমত ব্লমব্। তারা গসখামন েৃতুয আস্বােন 
করমব্ না, প্রথে েৃতুয ব্যতীত এব্ং আপনার পালনকতগা তামেরমক জাহান্নামের আযাব্ 
গথমক রক্ষা করমব্ন। আপনার পালনকতগার কৃপায় এিাই েহা সাফলয।"   
  
গসখামন থাকমব্: 
৪৭:১৫ (সূরা েুহাম্মে) - "পরমহয ারমেরমক গয জান্নামতর ওয়াো গেয়া হময়মি, তার 
অব্স্থা ক্তনম্নরূপ: তামত আমি পাক্তনর নহর, ক্তনেগল েুমধ্র নহর যারা স্বাে অপক্তরব্তগনীয়, 
পানকারীমের জমনয সুস্বােু শরামব্র নহর এব্ং পক্তরমশাক্তধ্ত েধু্র নহর। তথায় 
তামের জমনয আমি রকোক্তর ফল-েূল ও তামের পালনকতগার ক্ষো। পরমহয াররা ক্তক 
তামের সোন, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকমব্ এব্ং যামেরমক পান করমত গেয়া 
হমব্ ফুিন্ত পাক্তন অতিঃপর তা তামের নাক্তিভূাঁক্তি ক্তিন্ন ক্তব্ক্তেন্ন কমর গেমব্?"    
 

গসখামন হুক্তরমের সামথ "তামের" ক্তব্ব্াহ গেওয়া হমব্: 
৫২:২০ (সূরা আত্ব তূর) - "তারা গশ্রণীব্দ্ধ ক্তসংহাসমন গহলান ক্তেময় ব্সমব্।আক্তে 
তামেরমক আয়তমলাচনা হুরমের সামথ ক্তব্ব্াহব্ন্ধমন আব্দ্ধ কমর গেব্।"  
 

গসখামন "তামের" ক্তপতৃপুরুষমের সামথ ক্তেক্তলত কমর গেয়া হমব্: 
৫২:২১ - "যারা ঈোনোর এব্ং যামের সন্তানরা ঈোমন তামের অনু ােী, আক্তে 
তামেরমক তামের ক্তপতৃপুরুষমের সামথ ক্তেক্তলত কমর গেব্ এব্ং তামের আেল 
ক্তব্িুোেও হ্রাস করব্ না। প্রমতযক ব্যক্তি ক্তনজ কৃত কমেগর জনয োয়ী।"    
 

শুধু্ হুক্তররাই নয়, ক্তকমশাররা তামের গসব্ায় ঘুরামফরা করমব্:   
৫২:২৪ – "সুরক্তক্ষত গোক্ততসেৃশ ক্তকমশাররা তামের গসব্ায় ঘুরামফরা করমব্।"    
 

তথায় "তারা" থাকমব্ সব্গাক্তধ্পক্তত সম্রামির সাক্তন্নমধ্য:    
৫৪: ৫৪-৫৫ (সূরা আল ক্বাোর)- "গখাোভীরুরা থাকমব্ জান্নামত ও ক্তনেগক্তরণীমত। 
গযা য আসমন, সব্গাক্তধ্পক্তত সম্রামির সাক্তন্নমধ্য।"     
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"শুধু্ সুখ আর সুখ:" 
৫৫: ৪৬-৭৬ (সূরা আর রহোন): 
(“অতএব্, গতােরা উভময় গতাোমের পালনকতগার গকান গকান অব্োনমক অস্বীকার 
করমব্" -এই একই ব্াকয ব্ারংব্ার পুনরাবৃ্ক্তি পক্তরহার।)  
 

“গয ব্যক্তি তার পালনকতগার সােমন গপশ হওয়ার ভয় রামখ, তার জমনয রময়মি েু’ক্তি 
উেযান। উভয় উেযানই ঘন শাখা পেব্ ক্তব্ক্তশষ্ট। উভয় উেযামন আগি ব্হোন েুই 
প্রস্রব্ন। উভময়র েমধ্য প্রমতযক ফল ক্তব্ক্তভন্ন রকমের হমব্। তারা তথায় গরশমের 
আস্তর ক্তব্ক্তশষ্ট ক্তব্িানায় গহলান ক্তেময় ব্সমব্। উভয় উেযামনর ফল তামের ক্তনকি 
েুলমব্। তথায় থাকমব্ আনতনয়ন রেনী ন, গকান ক্তজন ও োনব্ পূমব্গ যামের 
ব্যব্হার কমরক্তন। প্রব্াল ও পদ্মরা  সেৃশ রেণী ণ। সৎকামজর প্রক্ততোন উিে 
পুরস্কার ব্যতীত ক্তক হমত পামর?    
 

এই েু’ক্তি িািা আরও েু’ক্তি উেযান রময়মি। কামলােত ঘন সবু্জ। তথায় আমি 
উমিক্তলত েুই প্রস্রব্ণ। তথায় আমি ফল-েূল, খজুগর ও আনার। গসখামন থাকমব্ 
সচ্চক্তরো সুিরী রেণী ণ। তাাঁবু্মত অব্স্থানকাক্তরণী হুর ণ। গকান ক্তজন ও োনব্ পূমব্গ 
তামেরমক স্পশগ কমরক্তন। অতএব্, গতােরা উভময় গতাোমের পালনকতগার গকান গকান 
অব্োনমক অস্বীকার করমব্?   তারা সবু্জ েসনমে এব্ং উৎকৃষ্ট েূলযব্ান ক্তব্িানায় 
গহলান ক্তেময় ব্সমব্।"  
   
গসখামন আরও থাকমব্:  
৫৬:১৫-৩৭ (সূরা আল ওয়াক্তক্বয়া): 
"স্বণগ খক্তচত ক্তসংহাসন।  তারা তামত গহলান ক্তেময় ব্সমব্ পরস্পর েুমখােুক্তখ হময়।   
তামের কামি গঘারামফরা করমব্ ক্তচর ক্তকমশামররা।  পানপাে কুাঁজা ও খাাঁক্তি সূরাপূণগ 
গপয়ালা হামত ক্তনময়,  যা পান করমল তামের ক্তশরিঃপীিা হমব্ না এব্ং ক্তব্কারগ্রস্ত ও 
হমব্ না।  আর তামের পিিেত ফল-েুল ক্তনময়, এব্ং রুক্তচেত পাখীর োংস ক্তনময়।  
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তথায় থাকমব্ আনতনয়না হুর ণ,  আব্রমণ রক্তক্ষত গোক্ততর নযায়, তারা যা ক্তকিু 
করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। তারা তথায় অব্ান্তর ও গকান খারাপ কথা শুনমব্ না।  
ক্তকন্তু শুনমব্ সালাে আর সালাে।  যারা ডান ক্তেমক থাকমব্, তারা কত ভা যব্ান।  
তারা থাকমব্ কাাঁিাক্তব্হীন ব্েক্তরকা বৃ্মক্ষ। এব্ং কাাঁক্তে কাাঁক্তে কলায়,  এব্ং েীঘগ িায়ায়। 
এব্ং প্রব্াক্তহত পাক্তনমত,  ও প্রচুর ফল-েূমল,  যা গশষ হব্ার নয় এব্ং ক্তনক্তষদ্ধ ও নয়, 
আর থাকমব্ সেুন্নত শযযায়। আক্তে জান্নাতী রেণী ণমক ক্তব্মশষরূমপ সৃক্তষ্ট কমরক্তি।  
অতিঃপর তামেরমক কমরক্তি ক্তচরকুোরী। কাক্তেনী, সেব্য়স্কা।" 
 

আরও আমি:     
৭৬:৫ (সূরা আে-োহর)-"ক্তনিয়ই সৎকেগশীলরা পান করমব্ কাফুর ক্তেক্তশ্রত 
পানপাে।"    
 

৭৬:১২-২১ (সূরা আে-োহর):  
"এব্ং তামের সব্মরর প্রক্ততোমন তামেরমক ক্তেমব্ন জান্নাত ও গরশেী গপাশাক।  তারা 
গসখামন ক্তসংহাসমন গহলান ক্তেময় ব্সমব্। গসখামন গরৌরাস ও তশতয অনুভব্ করমব্ না।  
তার বৃ্ক্ষিায়া তামের উপর েুাঁমক থাকমব্ এব্ং তার ফলসেূহ তামের আয়িাধ্ীন 
রাখা হমব্।  তামেরমক পক্তরমব্শন করা হমব্ রূপার পামে এব্ং স্ফক্তিমকর েত 
পানপামে।  রূপালী স্ফক্তিক পামে, পক্তরমব্শনকারীরা তা পক্তরোপ কমর পূণগ করমব্। 
তামেরমক গসখামন পান করামনা হমব্ ‘যানজাব্ীল’ ক্তেক্তশ্রত পানপাে। এিা জান্নাতক্তস্থত 
‘সালসাব্ীল’ নােক একক্তি েরণা। তামের কামি গঘারামফরা করমব্ ক্তচর ক্তকমশার ণ। 
আপক্তন তামেরমক গেমখ েমন করমব্ন গযন ক্তব্ক্তক্ষপ্ত েক্তন-েুিা। আপক্তন যখন  গসখামন 
গেখমব্ন, তখন গনয়ােতরাক্তজ ও ক্তব্শাল রাজয গেখমত পামব্ন।  তামের আব্রণ হমব্ 
ক্তচকন সবু্জ গরশে ও গোিা সবু্জ গরশে এব্ং তামেরমক পক্তরধ্ান কমরামনা হমব্ 
গরৌপয ক্তনক্তেগত কংকণ এব্ং তামের পালনকতগা তামেরমক পান করামব্ন ‘শরাব্ান-
তহুরা’।"    
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এখামনই গশষ নয়, আরও আমি:  
৭৮:৩১-৩৭ (সূরা আন-নাব্া): 
"পরমহয ারমের জমনয রময়মি সাফলয। উেযান, আঙু্গর, সেব্য়স্কা, পূণগমযৌব্না তরুণী। 
এব্ং পূণগ পানপাে। তারা তথায় অসার ও ক্তেথযা ব্াকয শুনমব্ না। এিা আপনার 
পালনকতগার তরফ গথমক যমথাক্তচত োন, ক্তযক্তন নমভােন্ডল, ভূেন্ডল ও এতেুভময়র 
েধ্যব্তগী সব্ক্তকিুর পালনকতগা, েয়ােয়, গকউ তাাঁর সামথ কথার অক্তধ্কারী হমব্ না।"  
  
৮৩:২২-২৮ (সূরা আত-তাতফীফ): 
"ক্তনিয় সৎমলাক ণ থাকমব্ পরে আরামে, ক্তসংহাসমন ব্মস অব্মলাকন করমব্। 
আপক্তন তামের েুখেন্ডমল স্বােমিযর সজীব্তা গেখমত পামব্ন। তামেরমক গোহর করা 
ক্তব্শুদ্ধ পানীয় পান করামনা হমব্। তার গোহর হমব্ কস্তুরী। এ ক্তব্ষময় প্রক্ততমযা ীমের 
প্রক্ততমযাক্ত তা করা উক্তচত। তার ক্তেশ্রণ হমব্ তসনীমের পাক্তন। এিা একিা েরণা, যার 
পাক্তন পান করমব্ তনকিযশীল ণ।"   
 

৮৪:২৫ (সূরা আল ইনক্তশক্বাক্ব) - "ক্তকন্তু যারা ক্তব্্াস স্থাপন কমর ও সৎকেগ কমর, 
তামের জনয রময়মি অফুরন্ত পুরস্কার।    
 

৮৫:১১ (সূরা আল বু্রূজ) - "যারা ঈোন আমন ও সৎকেগ কমর তামের জমনয আমি 
জান্নাত, যার তলমেমশ প্রব্াক্তহত হয় ক্তনেগক্তরণীসেূহ। এিাই েহাসাফলয।"    
 

৮৮: ১০-১৬ (সূরা আল  াক্তশয়াহ): 
"তারা থাকমব্, সুউচ্চ জান্নামত। তথায় শুনমব্ না গকান অসার কথাব্াতগা। তথায় 
থাকমব্ প্রব্াক্তহত েরণা। তথায় থাকমব্ উন্নত সুসক্তজ্জত আসন। এব্ং সংরক্তক্ষত 
পানপাে এব্ং সাক্তর সাক্তর  াক্তলচা এব্ং ক্তব্সৃ্তত ক্তব্িামনা কামপগি।"   
 

>>> এ সেস্ত উোহরণ েুহাম্মমের "অপাক্তথগব্" েৃতুয-পরব্তগী অনন্ত সুমখর লীলাভূক্তে 
গব্মহশমতর প্রমলাভমনর নেুনা। একিু গখয়াল করমলই গব্াো যায়, "েুহাম্মমের 
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জান্নামতর" এই ব্ণগনার প্রায় সেস্তই শারীক্তরক (Physical) গভা , ক্তব্লাস, সম্পে, 
সুখ, সেৃক্তদ্ধ ও স্বােমিযর ব্ণগনা। তাাঁর 'পাক্তথগব্  ক্তণেত' প্রমলাভমনর অনুক্তলক্তপ! 
অনন্তগুণ ব্ক্তধ্গত কলব্মর। গসই একই: 
 

“ঘন শাখা পেব্ক্তব্ক্তশষ্ট উেযান, পাক্তনর নহর, ক্তনেগল েুমধ্র নহর, শরামব্র নহর, েধু্র 
নহর, রকোক্তর ফল-েূল - যা েরুভূক্তেমত অব্স্থানরত প্রায় সকল আরব্মেরই 
কাক্তঙ্ক্ষত! রাজার ক্তসংহাসন ও গসখামন গহলান ক্তেময় ব্সা, নারী প্রমলাভন: 
আয়তমলাচনা হুর ও তামের সামথ ক্তব্ব্াহব্ন্ধন ও সামথ আরও থাকমব্ সুরক্তক্ষত 
গোক্ততসেৃশ ক্তকমশারমের গসব্ার প্রমলাভন! পক্তরধ্ামনর জনয ক্তচকন ও পুরু 
গরশেীব্স্ত্র।" ইতযাক্তে, ইতযাক্তে! কী নাই গসখামন? আরও আমি, 
“অেরত্ব (কুরআন: ৪৪:৫৬) ও েৃতুযর পর ক্তপতৃপুরুষমের সামথ ক্তেক্তলত কমর গেওয়ার 
প্রমলাভন (কুরআন: ৫২:২১)” - যা জ মতর প্রায় সকল োনুমষরই কাক্তঙ্ক্ষত।  
 

েুহাম্মমের জান্নামতর এই ব্ণগনায় "োনক্তসক প্রশাক্তন্তর” উপকরমণর ব্ণগনা (গযেন, 
কুরআন: ৫২:২১) অক্তত যৎসাোনয। তাাঁর এই জান্নামতর ব্ণগনায় গয ধ্ারণাক্তি পাওয়া 
যায় তা হমলা, নব্ী েুহাম্মে "গভা  ক্তব্লামসই শাক্তন্ত" তে ক্তব্্াসী ক্তিমলন।   
 

'কুরআমন' পুনরাবৃ্ক্তি: (পব্গ: ১৭) 
 

'কুরআমনর' এক ক্তব্মশষ ক্তব্মশষত্ব এই গয: একই ঘিনা ইক্তনময় ক্তব্ক্তনময়, ক্তব্ক্তভন্নভামব্ 
ব্ারংব্ার ব্ণগনা। েুহাম্মে তাাঁর কুরআমন েুসা (আ:) ও গফরাউমনর  ল্প ব্ণগনা করমিন 
কেপমক্ষ ২১ ব্ার; নূহ (আিঃ) এর  ল্প কেপমক্ষ ১২ ব্ার; ইব্রাক্তহে (আ:) এর  ল্প 
কেপমক্ষ ১২ ব্ার; লূত (আ:) এর  ল্প  কেপমক্ষ ৯ ব্ার; আ'গের  ল্প কেপমক্ষ ৮ 
ব্ার; সামলহ ও সােুমের  ল্প কেপমক্ষ ৭ ব্ার; আেে হাওয়া ও ইব্ক্তলস এর  ল্প 
কেপমক্ষ ৫ ব্ার; োউে ও গসালায়োন (আ:) এর  ল্প কেপমক্ষ ৫ ব্ার ও 
োোময়মনর গশাময়ব্ (আ:) এর  ল্প কেপমক্ষ ৩ ব্ার। এ িািাও েুহাম্েে "সূরা আর 
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রহোন" এর ১৩-৭৮ নম্বর পযগন্ত আয়ামত, “অতএব্, গতােরা উভময় গতাোমের 
পালনকতগার গকান গকান অব্োনমক অস্বীকার করমব্;" এই একই পুনরাবৃ্ক্তি কমরমিন 
একক্তেশ ব্ার!  'সূরা আল েুরসালাত' এর ১৫ গথমক ৫০ নম্বর আয়ামত (৭৭:১৫-
৫০) "গসক্তেন ক্তেথযামরাপকারীমের েুমভগা  হমব্;" এই একই ব্ামকযর পুনরাবৃ্ক্তি 
কমরমিন েশ ব্ার। "সূরা আল ক্বাোর" এর ১৭ গথমক ৪০ নম্বর আয়ামত, "আক্তে 
গকারআনমক গব্াোর জমনয সহজ কমর ক্তেময়ক্তি--;” এই ব্ামকযর পুনরাবৃ্ক্তি কমরমিন 
কেপমক্ষ চার ব্ার (কুরআন: ৫৪:১৭, ৫৪:২২, ৫৪:৩২, ৫৪:৪০)। আর "এর েত 
একক্তি সূরা রচনা কমর ক্তনময় এস" জাতীয় চযামলে জাক্তনময়মিন কেপমক্ষ পাাঁচ ব্ার 
(কুরআন: ২: ২৩; ১০:৩৮;  ১১:১৩; ১৭:৮৮;  ৫২:৩৩-৩৪)।   
 

পুনরাবৃ্ক্তি পক্তরহার করার পর 'কুরআন' এর ব্িব্য সাোনযই। 
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১৮১: ক্তজহাে-সন্ত্রাস: ক্তনমেগশ প্রোন! 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত পঞ্চান্ন 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, েক্কায় 
অব্স্থানকালীন সেময় স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সা:) যখন তাাঁর ধ্েগ-
প্রচার শুরু কমরক্তিমলন, কুরাইশরা তাাঁর গসই প্রচারণায় গকানরূপ প্রক্ততব্াে ও 
প্রক্ততব্ন্ধকতা সৃক্তষ্ট কমরন নাই। ক্তকন্তু েুহাম্মে যখন তাাঁর আোহর নামে কুরাইশমের 
পূজনীয় গেব্-গেব্ী, কৃক্তষ্ট-সভযতা ও পূব্গ-পুরুষমের অসম্মান ও তুে-তাক্তেলয করা 
শুরু কমরক্তিমলন, একোে তখনই কুরাইশরা তাাঁমের গসই অপোমনর প্রক্ততব্ামে 
েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ জনেত  িন ও প্রক্ততমরাধ্  মি তুমলক্তিমলন। শুধু্ তাইই নয়, 
কুরআন সাক্ষয ক্তেমে, েুহাম্মমের এই আগ্রাসী তুে-তাক্তেলয ও অব্োননাকর প্রচারণা 
সমেও “অক্তব্্াসী-কুরাইশরাই ক্তিমলন নেনীয়, আর েুহাম্মে ক্তিমলন অনেনীয়।" 
[125] [126]  
 

েুহাম্মমের ভাষায়: 
২১:৩৬ (সূরা আক্তম্বয়া) - "কামফররা যখন আপনামক গেমখ তখন আপনার সামথ িাট্টা 
করা িািা তামের আর গকান কাজ থামক না, এক্তক গসই ব্যক্তি, গয গতাোমের গেব্-
গেব্ীমের সোমলাচনা কমর?"  
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৩৪:৪৩ (সূরা সাব্া) - "যখন তামের কামি আোর সুস্পষ্ট আয়াত সেূহ গতলাওয়াত 
করা হয়, তখন তারা ব্মল, গতাোমের ব্াপ-োোরা যার এব্ােত করত এ গলাকক্তি গয 
তা গথমক গতাোমেরমক ব্াধ্া ক্তেমত চায়।"  
 

৬৮:৯ (সূরা আল কলে) - "তারা চায় যক্তে আপক্তন নেনীয় হন, তমব্ তারাও নেনীয় 
হমব্।" 
 

>>> কুরাইশমের প্রক্ততমরামধ্র েুমখ েুহাম্মমের প্রচারণা প্রচণ্ড ব্াধ্াগ্রস্ত হয়। গসই 
পক্তরক্তস্থক্তত সাোল ক্তেমতই েুহাম্মে “তাাঁর ধ্েগরক্ষার খাক্ততমর” ক্তকিু অনুসারী-গক প্রথমে 
আক্তব্ক্তসক্তনয়া (ব্তগোন ইক্তথওক্তপয়া) ও পমর েক্তেনায় গপ্ররণ কমরন। অব্মশমষ ক্ততক্তন 
ক্তনমজও েক্তেনায় গস্বো ক্তনব্গাসমনর ক্তসদ্ধান্ত গনন ও ৬২২ সামলর ২৪গশ গসমেম্বর 
ক্ততক্তন তাাঁর ক্তপ্রয় ব্নু্ধ আবু্ ব্কর-গক সমঙ্গ ক্তনময় েক্তেনায় প্রস্থান (ক্তহজরত) কমরন। 
েুহাম্মমের এই গস্বো ক্তনব্গাসমনর প্রকৃত কারণ হমলা:  
 

এই ঘিনার ব্ির ক্ততমনক আম  (৬১৯ সাল) েুহাম্মমের েতব্াে প্রচামর সব্গপ্রকার 
গ ােীয় ক্তনরাপিা সুক্তব্ধ্া প্রোনকারী চাচা আবু্ তাক্তলব্ ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলব্ ও 
সম্পে ও প্রক্ততপক্তিশালী স্ত্রী খাক্তেজা ক্তব্নমত খুয়াক্তলে অল্প সেময়র ব্যব্ধ্ামন েৃতুযব্রণ 
কমরন। আবু্ তাক্তলমব্র েৃতুযর পর তাাঁর গিাি ভাই আবু্ লাহাব্ ইব্মন আব্েুল 
েুিাক্তলব্ হামশেী ব্ংমশর গ াে প্রধ্ান ক্তনযুি গহান। আবু্ লাহাব্ শুধু্ অক্তব্্াসীই 
ক্তিমলন না, ক্ততক্তন ক্তিমলন েুহাম্মমের প্রতযক্ষ ক্তব্রুদ্ধব্ােী ও কমিার সোমলাচনা-
কারীমের একজন। এই গসই আবু্ লাহাব্, ৬১৩ সামল গয গলাকক্তি ও তাাঁর স্ত্রী-গক 
েুহাম্মে একেল উপক্তস্থত জনতার সমু্মমখ, প্রকাশয ক্তেব্ামলামক, অসম্মান ও অক্তভশাপ 
ব্ষগণ কমরক্তিমলন (পব্গ: ১২)। আিযগ হমলও সক্ততয, গসই গলাকক্তিই হামশেী ব্ংমশর 
গ াে প্রধ্ান ক্তনযুি হওয়ার পর েুহাম্মে-গক রক্ষার ক্তনক্তেমি আবু্ তাক্তলমব্র েতই স্ব-
গ ােীয় ক্তনরাপিা সুক্তব্ধ্া ব্লব্ত গরমখক্তিমলন। েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের প্রক্তত 
অক্তব্্াসী-কুরাইশমের সহেক্তেগতার এেন ব্হু উোহরণই আেরা জানমত পাক্তর কুরআন 
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ও আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ক্তসরাত-হাক্তেস গ্রমন্থর পুঙ্খানুপুঙ্খ 
পযগামলাচনায়। 
 

অতিঃপর আবু্ লাহাব্ যখন জানমত পামরন গয তাাঁর েৃত ক্তপতা আব্েুল েুিাক্তলব্-গক 
তাাঁর এই ভাক্ততজা েুহাম্মে "জাহান্নামের ব্াক্তসিা" ব্মল প্রচারণা চালামেন, তখন আবু্ 
লাহাব্ গক্রাধ্াক্তিত গহান ও েুহাম্মমের ওপর গথমক তাাঁর স্ব-গ ােীয় ক্তনরাপিা সুক্তব্ধ্া-ক্তি 
ব্াক্ততল কমরন! এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত, ধ্েগ-প্রচামরর নামে কুরাইশমের পূজনীয় গেব্-
গেব্ী, কৃক্তষ্ট-সভযতা ও পূব্গ-পুরুষমের অসম্মান, তুে-তাক্তেলয-কারী েুহাম্মমের ক্তব্রুমদ্ধ 
কুরাইশরা আরও কমিার জনেত ও প্রক্ততমরাধ্  মি গতামলন। তাাঁরা ক্তব্ক্তভন্ন কলা-
গকৌশমল তাাঁমের ধ্েগান্তক্তরত পক্তরব্ার সেসয, প্রক্ততমব্শী ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের তাাঁমের পূব্গ-
ধ্মেগ ক্তফক্তরময় আনার গচষ্টা কমরন। ফলশ্রুক্ততমত কুরাইশমের গয পক্তরব্ার সেসয, 
ক্তপ্রয়জন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্রা েুহাম্মমের েতব্ামে একো ‘ইসলামে’ েীক্তক্ষত হময়ক্তিমলন, 
তামের অমনমকই আব্ার তাাঁমের পূব্গ-ধ্মেগ ক্তফমর ক্ত ময় ক্তনজ ক্তনজ পক্তরব্ার পক্তরজনমের 
সামথ গযা োন করমত থামকন। এই পক্তরক্তস্থক্তত সাোল ক্তেমতই েুহাম্মে তাাঁর ধ্েগরক্ষার 
খাক্ততমর েক্তেনায় গস্বো-ক্তনব্গাসন ব্রতী গহান।  
 

'কুরআমনর' পযগামলাচনায় আেরা গয সমতযর সন্ধান পাই তা হমলা, কুরাইশমের এই 
প্রক্ততমরাধ্ ব্যব্স্থাক্তি ক্তিল েূলত: অক্তহংস। আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের 
ব্ণগনায় গয অক্তত অল্প সংখযক পাক্তরব্ার-ক্তনজস্ব ও োক্তলক-োস সম্পক্তকগত "শারীক্তরক 
আঘামতর" ক্তব্ক্তেন্ন ঘিনার ব্ণগনা পাওয়া যায়, তারও সতযতার প্রোণ েুহাম্মমের স্ব-
রক্তচত জব্ানব্ক্তি কুরআমন অনুপক্তস্থত (পব্গ ৪১-৪২)!   
 

“েুহাম্মমের েক্কার সেগ্র নব্ী জীব্মন (৬১০-৬২২ সাল) কুরাইশরা েুহাম্মমের গকান 
একক্তি অনুসারীমক ‘খুন কমরক্তিমলন’ এেন উোহরণ 'কুরআমনর' গকাথাও গনই । 
Not a single one! এেন কী তাাঁরা গকান েুহাম্মে অনুসারীমক শারীক্তরক আঘাত 
কমরক্তিমলন, এেন গকান সুস্পষ্ট তথযও ‘কুরআমন’ খুাঁমজ পাওয়া যায় না।"  



  

237 
Bw÷kb BeyK 

অনযক্তেমক, েক্তেনায় ক্তহজরমতর পর েুহাম্মে গয তাাঁর আোহর নামে  ক্তণেত, জান্নামতর 
প্রমলাভন, প্রতযক্ষ েৃতুয হুেক্তক (কুরআন: ৯:৫২; ৪:৮৯) ও েৃতুয-পরব্তগী জাহান্নামের 
শাক্তস্তর হুেক্তক প্রময়াম র োধ্যমে তাাঁমক অক্তব্্াসী, সোমলাচনা-কারী ও ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের 
ক্তব্রুমদ্ধ তাাঁর অনুসারীমের সক্তহংসতায় উিুদ্ধ করমতন, তা কুরআমন অতযন্ত সুস্পষ্ট।  
 

>>> সমূ্পণগ ক্তব্পরীতধ্েগী চরে োনক্তসকতার অক্তধ্কারী নব্ী েুহাম্মে 'কামফরমের' প্রক্তত 
কীরূপ অোনুক্তষক কমিারতা ও অোনক্তব্কতার েৃষ্টান্ত স্থাপন কমরক্তিমলন, তার 
আমলাচনা  ত েু'ক্তি পমব্গ করা হময়মি। েক্তেনায় গস্বো-ক্তনব্গাসমনর পর েুহাম্মে তাাঁর 
পরব্তগী েশ ব্িমরর েক্তেনা জীব্মন (৬২২-৬৩২ সাল) এমকর পর এক গোি ২৭-
২৮ক্তি সুরা (সূে-গভমে ক্তব্ক্তভন্নতা আমি) রচনা কমরন। নাক্তজমলর ক্রোনুসামর েক্তেনায় 
রক্তচত তাাঁর সব্গপ্রথে সুরাক্তি হমলা 'সূরা আল ব্াক্বারাহ।' েক্তেনায় রক্তচত তাাঁর এই 
সব্গপ্রথে সুরামতই েুহাম্মে কামফরমের' ক্তব্রুমদ্ধ "সক্তহংস হােলার আমেশ" জারী 
কমরন। আর তাাঁর ক্ষেতা বৃ্ক্তদ্ধর সমঙ্গ সমঙ্গ তা ক্রোিময় অোনুক্তষক নৃশংস ও ব্ীভৎস 
আকার ধ্ারণ কমর। 'কুরআমন' অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ সম্পকগমেে ও তাাঁমের হােলা, 
খুন ও সক্তহংসতার আমেশ সংক্রান্ত ব্াণীর সংখযা গেি শমতর ও অক্তধ্ক। সাোনয ক্তকিু 
নেুনা:  
 

নাক্তজমলর ক্রোনুসামর েক্তেনায় রক্তচত সুরার নাে ও ব্রযামকমি ক্তচরাচক্তরত ক্রক্তেক নম্বর:  
 

েক্তেনায় প্রথে সূরা: আল ব্াক্বারাহ (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ২): [127] [128] 
(ব্যক্ততক্রে আয়াত-২৮১, যা ক্তব্োয় হমজর সেয় রক্তচত)  
 

েক্তেনায় গস্বো-ক্তনব্গাসমনর পর প্রথোব্স্থায় েক্তেনার ইহুক্তে-ক্তিিান ও অনযানয 
অক্তব্্াসীমের সমঙ্গ েুহাম্মে নেনীয় আচরণ শুরু কগরন। উমেমশয? তাাঁমক নব্ী 
ক্তহসামব্ স্বীকার কমর ক্তনময় তাাঁর েতব্ামে তাাঁমের-গক েীক্তক্ষত করামনার প্রমচষ্টা। গস 
কারমণই,  ক্তহজরত পরব্তগী েুহাম্মমের সব্গপ্রথে সুরা, ‘সূরা আল ব্াক্বারাহর'  ক্তকিু 
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ব্ানী ‘ইহুক্তে-ক্তিিান’ ও অনযানয ধ্েগাম্বলীমের প্রক্তত আপাত সহনশীল (গযেন: "িীমনর 
ব্যাপামর গকান জব্রেক্তস্ত ব্া ব্াধ্য-ব্াধ্কতা গনই [কুরআন:২:২৫৬])। এেন কী 
প্রথোব্স্থায় ক্ততক্তন তাাঁর নাোমজর গকব্লা ‘েসক্তজেুল হারামের (েক্কা-শরীফ)’ পক্তরব্মতগ 
ব্ায়তুল েুকােমসর ক্তেমক ক্তনধ্গারণ কমরন। ক্তকন্তু, তাাঁর েক্তেনা ক্তহজরমতর ১৬-১৭ োস 
পমরও যখন তাাঁরা তাাঁমক নব্ী ক্তহসামব্ স্বীকার করমত অস্বীকৃক্তত প্রকাশ ও তাাঁর কেগ-
কামণ্ডর গেৌক্তখক সোমলাচনা করা শুরু কমরন, তখন ক্ততক্তন তাাঁর নাোমজর গকব্লা 
পক্তরব্তগন কমর েক্কা শরীমফর ক্তেমক স্থানান্তর কমরন (কুরআন: ২:১৪২-১৪৯)। [129] 
 

এই গসই সুরা গযখামন েুহাম্মে তাাঁর আোহর নামে গঘাষণা ক্তেময়মিন, "আক্তে গকান 
আয়াত রক্তহত করমল অথব্া ক্তব্সৃ্মত কক্তরময় ক্তেমল তেমপক্ষা উিে অথব্া তার 
সেপযগাময়র আয়াত আনয়ন কক্তর (কুরআন: ২:১০৬)" - যার সরল অথগ হমলা, যক্তে 
"েুহাম্মমের" েুই ব্া তমতাক্তধ্ক আমেশ-ক্তনমেগশ পরস্পরক্তব্মরাধ্ী হয়, তমব্ গয ক্তনমেগশ-
ক্তি ক্ততক্তন সব্মচময় পমর জারী কমরমিন, গসিাই হমলা উিে ও গ্রহণমযা য। ইসলামের 
পক্তরভাষায় এই ক্তনয়েক্তি-গক ব্লা হয়, "আল-নাক্তসক ওয়া আল-োনসুক।"  
 

>> েক্তেনায় গস্বো ক্তনব্গাসমনর িয়-সাত োস পমরই (োচগ, ৬২৩ সাল), জীক্তব্কার 
প্রময়াজমন েুহাম্মে রামতর অন্ধকামর ওৎ গপমত অতক্তকগমত কুরাইশ ব্াক্তণজয-কামফলার 
উপর হােলা ও আমরাহীমের হতাহত ও খুমনর োধ্যমে তামের ব্াক্তণজয-সােগ্রী লুণ্ঠন 
(ডাকাক্তত) এব্ং জীক্তব্ত আমরাহীমের ধ্মর ক্তনময় এমস তামের ক্তপ্রয়জনমের কাি গথমক 
েুক্তিপণ অথগ-প্রাক্তপ্তর ক্তব্ক্তনেময় গিমি গেয়ার লাভজনক সন্ত্রাসী কেগ-কাণ্ড শুরু 
কমরক্তিমলন। পর পর সাতক্তি ডাকাক্তত গচষ্টা ব্যথগ হওয়ার পর ৬২৪ সামলর জানুয়াক্তর 
োমস (ব্রাব্র রজব্, ক্তহজক্তর ক্তিতীয় সাল) অষ্টে ব্ামরর "নাখলা অক্তভযামন" আমস 
সফলতা। এই হােলায় েুহাম্মে অনুসারীরা আের ক্তব্ন আল হােরােী নামের এক 
ক্তনরীহ ব্াক্তণজয-গফরত কুরাইশ-গক কমর খুন ও আরও েুইজন কুরাইশ-গক ব্ক্তি কমর 
ধ্মর ক্তব্ময় এমস তাাঁমের আত্মীয়-স্বজমনর কাি গথমক েুক্তিপণ আোময়র োধ্যমে 
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"কুরাইশমের ক্তব্রুমদ্ধ" আগ্রাসী সক্তহংস নৃশংস যাোর সূচনা কমরন। আর এই 
হােলার তব্ধ্তা প্রোমন েুহাম্মে হাক্তজর কমরন (পব্গ: ২৯):  
 

২:২১৭ – “সম্মাক্তনত োস সম্পমকগ গতাোর কামি ক্তজমজ্ঞস কমর গয, তামত যুদ্ধ করা 
গকেন? ব্মল োও এমত যুদ্ধ করা ভীষণ ব্ি পাপ। আর আোহর পমথ প্রক্ততব্ন্ধকতা 
সৃক্তষ্ট করা এব্ং কুফরী করা, েসক্তজমে-হারামের পমথ ব্াধ্া গেয়া এব্ং গসখানকার 
অক্তধ্ব্াসীমেরমক ব্ক্তহস্কার করা, আোহর ক্তনকি তার গচময়ও ব্ি পাপ। আর ধ্মেগর 
ব্যাপামর গফতনা সৃক্তষ্ট করা নরহতযা অমপক্ষাও েহা পাপ।---" 
 

>> 'ইসলামের' ইক্ততহাস পযগামলাচনায় আেরা ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন, "ধ্মেগর ব্যাপামর 
গফতনা সৃক্তষ্ট-কারী" ক্তিমলন েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ, অক্তব্্াসীরা নয়; যার সাক্ষয 
ধ্ারণ কমর আমি তাাঁরই স্ব-রক্তচত জব্ানব্ক্তি 'কুরআন' ও আক্তে উৎমসর েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমেরই রক্তচত 'ক্তসরাত ও হাক্তেস গ্রন্থ।'  
 

েক্তেনায় রক্তচত েুহাম্মমের ক্তিতীয় সুরাক্তি হমলা, ‘সুরা আনফাল’। আক্তে উৎমসর 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, েুহাম্মে এই 'সুরা আনফাল-ক্তি' 
রচনা কমরক্তিমলন ইসলামের ইক্ততহামসর সব্গপ্রথে রিক্ষয়ী যুদ্ধ, 'ব্ের যুমদ্ধর' 
প্রাক্কামল। আর এই যুদ্ধক্তি সংঘক্তিত হময়ক্তিল ৬২৪ সামলর ১৫ই োচগ (ব্রাব্র ১৯গশ 
রেজান, েতান্তমর ১৭ই রেজান, ক্তহজক্তর ক্তিতীয় সাল)। অথগাৎ, েুহাম্মমের 'সুরা আল-
ব্াক্বারাহর' রচনার সেয়কাল ক্তিল ৬২২ সামলর গসমেম্বর োস গথমক ৬২৪ সামলর 
োচগ োস পযগন্ত, সুেীঘগ আিামরা োস! [130]  
 

"আক্রেণকারীর" আক্রেমণর ক্তনমেগশ: 
২:১৯০ (সূরা আল ব্াক্বারাহ) - "আর লিাই কর আোহর ওয়ামস্ত তামের সামথ, যারা 
লিাই কমর গতাোমের সামথ। অব্শয কামরা প্রক্তত ব্ািাব্াক্তি কমরা না। ক্তনিয়ই 
আোহ সীোলঙ্ঘনকারীমেরমক পিি কমরন না।" 
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>> আক্রান্ত অব্স্থায় আত্মরক্ষার ক্তনক্তেমি গয গকান আগ্রাসী-আক্রেণকারী শক্তির 
ক্তব্রুমদ্ধ লিাই যুক্তি সঙ্গত। ক্তকন্তু যক্তে “গকান আক্রেণকারী” তাাঁর অনুসারীমের এই 
ক্তনমেগশ জারী কমরন গয, "যক্তে গকউ তাাঁর আক্রেমণর করাল গ্রাস গথমক ব্াাঁচার 
প্রমচষ্টায় ক্তকংব্া প্রক্ততমশাধ্ সৃ্পহায় লিাইময় জক্তিত হয়, তমব্ তাাঁমের ক্তব্রুমদ্ধ লিাই 
করমত হমব্; তমব্ তা হয় সন্ত্রামসর এক উোহরণ।"  আক্তে উৎমসর েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় যা আেরা ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, ‘সুরা-ব্াকারা’ রচনার 
সেয়-কামল রামতর অন্ধকামর ব্াক্তণজয গফরত কুরাইশ কামফলার ওপর সংঘব্দ্ধ 
আক্রেণকারী গুক্তষ্টর গলামকরা ক্তিমলন েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ ও তাাঁর অনুসারীরা। 
এই সেয়ক্তি-গত গকান অক্তব্্াসীই েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের ওপর কখমনাই গকান 
আক্রেণ কমরন নাই। সুতরাং, েক্তেনায় এমস কুরাইশমের ক্তব্রুমদ্ধ আগ্রাসী হােলা, 
সম্পে লুণ্ঠন, রাহাজাক্তন, খুন ইতযাক্তে সক্তহংসতা শুরু করার পর েুহাম্মমের এই 
২:১৯০ ক্তনমেগশ-ক্তি হমলা: 
 

“প্রক্ততপমক্ষর ক্তব্রুমদ্ধ অনুসারীমের প্রক্তত এক আগ্রাসী আক্রেণকারীর আক্রেমণর 
ক্তনমেগশ! আত্মরক্ষার ক্তনক্তেমি নয়! আগ্রাসমনর ক্তনক্তেমি।" 
 

অতিঃপর "অোনুক্তষক-ব্ীভৎস” ক্তনমেগশ: 
২:১৯১ - "আর তামেরমক হতযা কর গযখামন পাও গসখামনই এব্ং তামেরমক গব্র 
কমর োও গসখান গথমক গযখান গথমক তারা গব্র কমরমি গতাোমেরমক। ব্স্তুতিঃ 
গফতনা ফযাসাে ব্া োঙ্গা-হাঙ্গাো সৃক্তষ্ট করা হতযার গচময়ও কক্তিন অপরাধ্। আর 
তামের সামথ লিাই কমরা না েসক্তজেুল হারামের ক্তনকমি যতক্ষণ না তারা গতাোমের 
সামথ গসখামন লিাই কমর। অব্শয যক্তে তারা ক্তনমজরাই গতাোমের সামথ লিাই কমর। 
তাহমল তামেরমক হতযা কর। এই হল কামফরমের শাক্তস্ত।" 
 

>> অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মে তাাঁর সকল অোনক্তব্ক আক্রেণ, সন্ত্রাস ও খুমনর 
শুধু্ তব্ধ্তাই ক্তেমেন না, গোষামরাপ চাপামেন কুরাইশমের উপর! তাাঁর জ্বালােয়ী 
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ব্িব্য, "তামেরমক গব্র কমর োও গসখান গথমক গযখান গথমক তারা গব্র কমরমি 
গতাোমেরমক"- এ জাতীয় ব্িব্য ক্ততক্তন শুরু কমরক্তিমলন েক্তেনায় এমস। কখন? 
“রামতর অন্ধকামর ওৎ গপমত ব্াক্তণজয গফরত কুরাইশ কামফলার উপর তাাঁর অননক্ততক 
আগ্রাসী কেগ-কাণ্ড (ডাকাক্তত) ও ব্ের যুমদ্ধ অোনুক্তষক নৃশংসতায় তামের ক্তনমজমেরই 
একান্ত পক্তরব্ার-পক্তরজন, আত্মীয়-স্বজন ও ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্মের হতযা ও ব্িী করার পর।" 
ক্তক উমেমশয? “আগ্রাসী আক্রেমণ লুক্তণ্ঠত োলাোল "হালাল" করার প্রময়াজমন! তাাঁর 
েক্কাব্াসী সহচরমের তামের ক্তনমজরই পক্তরব্ার ও আত্মীয়-স্বজনমের ক্তব্রুমদ্ধ গক্ষপীময় 
গতালার প্রময়াজমন।" 
 

অতিঃপর, ২:১৯০ ব্ানীর অনুরূপ পুনরাবৃ্ক্তি: 
২:১৯২ - "আর তারা যক্তে ক্তব্রত থামক, তাহমল আোহ্ অতযন্ত েয়ালু।" 
 

>> েুহাম্মমের ২:১৯১ ব্ীভৎস আমেশ-ক্তির তব্ধ্তা প্রোমনর অপমচষ্টায় ইসলাে 
ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা কুরআমনর ২:১৯০ ও ২:১৯২ ক্তনমেগমশর উদৃ্ধক্তত হাক্তজর 
কমরন।  
 

অতিঃপর, "আোহর িীন" প্রক্ততক্তষ্ঠত না হওয়া পযগন্ত লিাময়র ক্তনমেগশ: 
২:১৯৩ - "আর গতােরা তামের সামথ লিাই কর, গয পযগন্ত না গফতনার অব্সান হয় 
এব্ং আোহর িীন প্রক্ততক্তষ্ঠত হয়। অতিঃপর যক্তে তারা ক্তনবৃ্ত হময় যায় তাহমল কামরা 
প্রক্তত গকান জব্রেক্তস্ত গনই, ক্তকন্তু যারা যামলে (তামের ব্যাপামর আলাো)।" 
 

েক্তেনায় ক্তিতীয় সুরা - আল-আনফাল (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ৮):  
(ব্যক্ততক্রে আয়াত: ৩০-৩৬, যা েক্কায় রক্তচত) 
 

ইোে বু্খারীর (৮১০-৮৭০ সাল) ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, এই সুরা-ক্তি েুহাম্মে 
রচনা কমরক্তিমলন ব্ের যুমদ্ধর (পব্গ: ৩০-৪৩) প্রাক্কামল। েুহাম্মমের ক্তনমেগশ:  
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"তামের"  েগামন আঘাত হান ও কাি গজািায় গজািায় (পব্গ: ৩৪): 
৮:১২ - "যখন ক্তনমেগশ োন কমরন গফমরশতাক্তে মক গতাোমের পরওয়ারমে ার গয, 
আক্তে সামথ রময়ক্তি গতাোমের, সুতরাং গতােরা েুসলোনমের ক্তচিসেূহমক ধ্ীরক্তির 
কমর রাখ। আক্তে কামফরমের েমন ভীক্ততর সঞ্চার কমর গেব্। কামজই  েগামনর উপর 
আঘাত হান এব্ং তামেরমক কাি গজািায় গজািায়।" 
 

আব্ারও "আোহর িীন" প্রক্ততক্তষ্ঠত না হওয়া পযগন্ত লিাময়র ক্তনমেগশ: 

৮:৩৯ - “আর তামের সামথ যুদ্ধ করমত থাক যতক্ষণ না ভ্রাক্তন্ত গশষ হময় যায়; এব্ং 
আোহর সেস্ত হুকুে প্রক্ততক্তষ্ঠত হময় যায়। তারপর যক্তে তারা ক্তব্রত হময় যায়, তমব্ 
আোহ তামের কাযগকলাপ লক্ষয কমরন।" 
 

যুমদ্ধর উৎসাহ ও ক্তনমেগশ প্রোন: 
৮:৬৫-৬৬- "গহ নব্ী, আপক্তন েুসলোন ণমক উৎসাক্তহত করুন গজহামের জনয। 
গতাোমের েমধ্য যক্তে ক্তব্শ জন েৃঢ়পে ব্যক্তি থামক, তমব্ জয়ী হমব্ েু’শর 
গোকামব্লায়। আর যক্তে গতাোমের েমধ্য থামক একশ গলাক, তমব্ জয়ী হমব্ হাজার 
কামফমরর উপর গথমক তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। ---------"   
 

েক্তেনায় তৃতীয় সূরা: আল ইেরান (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ৩) 
এই সুরার ১২১-১৭৯ নম্বর আয়াত েুহাম্মে রচনা কমরক্তিমলন 'ওহুে যুমদ্ধর' প্রাক্কামল 
(পব্গ-৭০)।  
 

ক্তজহামের উৎসাহ ও হুেক্তক-প্রমলাভন: 
৩:১৪২ - "গতাোমের ক্তক ধ্ারণা, গতােরা জান্নামত প্রমব্শ করমব্? অথচ আোহ্ 
এখনও গেমখনক্তন গতাোমের েমধ্য কারা গজহাে কমরমি এব্ং কারা তধ্যগশীল।" 
 
৩:১৫১-১৫২ - "খুব্ শীঘ্রই আক্তে কামফরমের েমন ভীক্ততর সঞ্চার করব্।" কারণ? 



  

243 
Bw÷kb BeyK 

"কারণ, ওরা আোহ্র সামথ অংশীোর সাব্যস্ত কমর গয সম্পমকগ গকান সনে অব্তীণগ 
করা হয়ক্তন। আর ওমের ক্তিকানা হমলা গোযমখর আগুন। ব্স্তুত: জামলেমের ক্তিকানা 
অতযন্ত ক্তনকৃষ্ট।" 
 

েক্তেনায় চতুথগ সূরা: আল আহযাব্ (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ৩৩) 
এই সুরার ক্তকিু অংশ েুহাম্মে খিক যুদ্ধ (৩৩:৯-২৫) ও ব্ানু-কুরাইজা  নহতযার 
(৩৩:২৬-২৭) প্রাক্কামল রচনা কমরক্তিমলন (পব্গ: ৮১ ও ৯৪)।  
 

েক্তেনায় ষষ্ঠ সূরা: আন ক্তনসা (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ৪) 
“তামেরমক” পাকিাও কর এব্ং গযখামন পাও হতযা কর: 
৪:৮৯ (সূরা আন ক্তনসা) - “তারা চায় গয, তারা গযেন কামফর, গতােরাও গতেক্তন 
কামফর হময় যাও, যামত গতােরা এব্ং তারা সব্ সোন হময় যাও। অতএব্, তামের 
েমধ্য কাউমক ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ কমরা না, গয পযগন্ত না তারা আোহর পমথ ক্তহজরত 
কমর চমল আমস। অতিঃপর যক্তে তারা ক্তব্েুখ হয়, তমব্ তামেরমক পাকিাও কর এব্ং 
গযখামন পাও হতযা কর। তামের েমধ্য কাউমক ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ কমরা না এব্ং 
সাহাযযকারী ব্াক্তনও না।" 
 

যুমদ্ধর উৎসাহ প্রোন: 
৪:৭১-৭৭ (সূরা আন ক্তনসা) – “গহ ঈোনোর ণ! ক্তনমজমের অস্ত্র তুমল নাও এব্ং 
পৃথক পৃথক তসনযেমল ক্তকংব্া সেমব্তভামব্ গব্ক্তরময় পি। গতাোমের েমধ্য এেনও 
গকউ গকউ রময়মি, যারা অব্শয ক্তব্লম্ব করমব্ এব্ং গতাোমের উপর গকান ক্তব্পে 
উপক্তিত হমল ব্লমব্, আোহ্ আোর প্রক্তত অনুগ্রহ কমরমিন গয, আক্তে তামের সামথ 
যাইক্তন। -----" 
 

৪:৮৪ – “আোহর রামহ যুদ্ধ করমত থাকুন, আপক্তন ক্তনমজর সিা ব্যতীত অনয গকান 
ক্তব্ষময়র ক্তযম্মাোর নন! আর আপক্তন েুসলোনমেরমক উৎসাক্তহত করমত থাকুন। শীঘ্রই 
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আোহ কামফরমের শক্তি-সােথগ খব্গ কমর গেমব্ন। আর আোহ শক্তি-সােমথগর ক্তেক 
ক্তেময় অতযন্ত কমিার এব্ং কক্তিন শাক্তস্তোতা।" 
 

েক্তেনায় একক্তব্ংশ সূরা: আত-তাহরীে (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ৬৬) 
কামফরমের প্রক্তত কমিার হওয়ার ক্তনমেগশ: 
৬৬:৯ (সূরা আত-তাহরীে) – “গহ নব্ী! কামফর ও েুনাক্তফকমের ক্তব্রুমদ্ধ গজহাে 
করুন এব্ং তামের প্রক্তত কগিার গহান। তামের ক্তিকানা জাহান্নাে। গসিা কতই না 
ক্তনকৃষ্ট স্থান।"   
 

েক্তেনায় পাঁক্তচশতে: আল ফাতহ (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ৪৮): যা 'হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-
চুক্তি’ প্রাক্কামল রক্তচত [পব্গ: ১২৩])  
 

আব্ারও "আোহর িীন" প্রক্ততক্তষ্ঠত না হওয়া পযগন্ত লিাময়র ক্তনমেগশ:  
৪৮:১৬ (সূরা আল ফাতহ) – “ ৃমহ অব্স্থানকারী েরুব্াসীমেরমক ব্মল ক্তেনিঃ 
আ ােীমত গতােরা এক প্রব্ল পরাক্রান্ত জাক্ততর সামথ যুদ্ধ করমত আহুত হমব্। 
গতােরা তামের সামথ যুদ্ধ করমব্, যতক্ষণ না তারা েুসলোন হময় যায়। তখন যক্তে 
গতােরা ক্তনমেগশ পালন কর, তমব্ আোহ গতাোমেরমক উিে পুরস্কার ক্তেমব্ন। আর 
যক্তে পৃষ্ঠপ্রেশগন কর গযেন ইক্ততপূমব্গ পৃষ্ঠপ্রেশগন কমরি, তমব্ ক্ততক্তন গতাোমেরমক 
যন্ত্রনাোয়ক শাক্তস্ত ক্তেমব্ন।"    
 

েক্তেনায় িাক্তব্বশতে সূরা: আল োময়োহ (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ৫): 
(ব্যক্ততক্রে আয়াত-৩, যা ক্তব্োয় হমজর সেয় রক্তচত)  
 

“তামেরমক” হতযা কর অথব্া হস্ত-পেসেূহ ক্তব্পরীত ক্তেক গথমক গকমি োও: 
৫:৩৩ (সূরা আল োময়োহ) – “যারা আোহ ও তাাঁর রসূমলর সামথ সংগ্রাে কমর 
এব্ং গেমশ হাঙ্গাো সৃক্তষ্ট করমত সমচষ্ট হয়, তামের শাক্তস্ত হমে এই গয, তামেরমক 
হতযা করা হমব্ অথব্া শূলীমত চিামনা হমব্ অথব্া তামের হস্তপেসেূহ ক্তব্পরীত ক্তেক 
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গথমক গকমি গেয়া হমব্ অথব্া গেশ গথমক ব্ক্তহষ্ক নার করা হমব্। এক্তি হল তামের জনয 
পাক্তথগব্ লাঞ্ছনা আর পরকামল তামের জমনয রময়মি কমিার শাক্তস্ত।" 
 

েক্তেনায় সাতাশতে সূরা: আত তাওব্াহ (সংকক্তলত কুরআমন নম্বর ৯): 
(ব্যক্ততক্রে গশমষর েু'ক্তি আয়াত, যা েক্কায় রক্তচত) 
 

পক্তরমশমষ েুহাম্মমের সব্গমশষ-চূিান্ত ক্তনমেগশ: 
 ৯:৫ (সূরা আত তাওব্াহ) - “অতিঃপর ক্তনক্তষদ্ধ োস অক্ততব্াক্তহত হমল েুশক্তরকমের 
হতযা কর গযখামন তামের পাও, তামের ব্িী কর এব্ং অব্মরাধ্ কর। আর প্রমতযক 
ঘাাঁক্তিমত তামের সন্ধামন ওাঁৎ গপমত ব্মস থাক। ক্তকন্তু, যক্তে তারা তওব্া কমর, নাোয 
কাময়ে কমর, যাকাত আোয় কমর, তমব্ তামের পথ গিমি োও। ক্তনিয় আোহ অক্তত 
ক্ষোশীল, পরে েয়ালু।”  
 

>> তথাকক্তথত গোডামরি ইসলাে ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা েুসক্তলে সংখযালঘু 
গেমশ অব্স্থানকামল "ক্তিিান ও ইহুেীমের” সামথ আলাপ আমলাচনাকামল কুরআমনর 
গয আপাত সহনশীল ব্ানীগুমলার উদৃ্ধত কমর তাাঁমের গধ্াাঁকা গেয়ার গচষ্টা কমরন, তার 
একক্তি হমলা এই:  
 

৩:৮৪ (সূরা আল ইেরান)- "ব্লুন, আেরা ঈোন এমনক্তি আোহর উপর এব্ং যা 
ক্তকিু অব্তীণগ হময়মি আোমের উপর, ইব্রাহীে, ইসোঈল, ইসহাক, ইয়াকুব্ এব্ং 
তাাঁমের সন্তানব্ম গর উপর আর যা ক্তকিু গপময়মিন েূসা ও ঈসা এব্ং অনযানয নব্ী 
রসূল ণ তাাঁমের পালনকতগার পক্ষ গথমক। আেরা তাাঁমের কামরা েমধ্য পাথগকয কক্তর 
না। আর আেরা তাাঁরই অনু ত।" 
 

>> এই উদৃ্ধক্ততর োধ্যমে এই সব্ পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা ইহুেী-ক্তিিানমের এই ধ্ারণা 
গেয়ার গচষ্টা কমরন গয 'ইসলাে' তাঁমের নব্ীমের ওপর অব্তীণগ ক্তকতাব্গুমলার ওপর 
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ক্তব্্াস রামখ, যা হমলা প্রতারণা ও ক্তেথযাচার। কারণ, “েুহাম্মমের চূিান্ত ক্তনমেগশ হমলা 
সুরা আত তাওব্াহর আমেশ ও ক্তনমষধ্।" গযখামন তাাঁর সুস্পষ্ট গঘাষণা: 
  
৯:২৯ - "গতােরা যুদ্ধ কর আহমল-ক্তকতামব্র ঐ গলাকমের সামথ, যারা আোহ ও 
গরাজ হাশমর ঈোন রামখ না, আোহ ও তাাঁর রসূল যা হারাে কমর ক্তেময়মিন তা 
হারাে কমর না এব্ং গ্রহণ কমর না সতয ধ্েগ, যতক্ষণ না করমজামি তারা ক্তজক্তযয়া 
প্রোন কমর।" 
 

৯:৩০ - "ইহুেীরা ব্মল ওযাইর আোহর পুে এব্ং নাসারারা ব্মল ‘েসীহ আোহর 
পুে’। এ হমে তামের েুমখর কথা। এরা পূব্গব্তগী কামফরমের েত কথা ব্মল। 
আোহ এমের ধ্বংস করুন, এরা গকান উটা পমথ চমল যামে।" 
 

>> শক্তিহীন েুব্গল অব্স্থায় অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের যাব্তীয় "পক্তলক্তিকযাল 
কামরক্টমনস" জাতীয় নেনীয় ক্তনমেগমশর কব্র রক্তচত হময়মি শক্তিোন েুহাম্মমের 
সব্গমশষ চূিান্ত ক্তনমেগশ, 'তরব্াক্তরর আয়াত (কুরআন: ৯:৫)' ও ৯:২৯ ক্তনমেগশক্তির 
োধ্যমে! তথাকক্তথত গোডামরি ইসলােী পক্তণ্ডতরা গজহামের এরূপ স্পষ্ট আমেশ গক 
েন িা ব্যাখযা ক্তেময় পাশ কািামনার গচষ্টা কমরন। ক্তব্ভ্রান্ত কমরন সরলপ্রাণ ক্তব্্াসী 
সাধ্ারণ েুসলোনমের। েুহাম্মমের গঘাষণা অতযন্ত স্পষ্ট:  
 

“যতক্তেন পযগন্ত পৃক্তথব্ীব্যাপী ইসলােী রাজত্ব কাময়ে না হমব্, ততক্তেন পযগন্ত 
কামফরমের ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ ও সন্ত্রাস (েুহাম্মমের ক্তজহাে) চাক্তলময় গযমত হমব্।" 
 
তথযসূে ও পােিীকা:  
[125] েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: ইংমরক্তজ অনুব্াে:  পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯ 
“When the apostle openly displayed Islam as God ordered him his people did 
not withdraw or turn against him, so far I have heard, until he spoke 
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disparagingly of their gods. When he did that they took great offence and 
resolve unanimously to treat him as an enemy ----.  
[126] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-তাব্ারী: ভলুউে ৬, ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪ 
[127] নাক্তজমলর ক্রোনুসামর েক্তেনায় রক্তচত সুরাগুমলা - কৃতজ্ঞতায় ইন্টারমনি: 
https://yassarnalquran.files.wordpress.com/2010/07/chronological-order.pdf 
https://wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur%27an 
[128] ফাহাে ক্তব্ন আব্েুল আক্তজজ কতৃগক ক্তব্তরণকৃত 'কুরআন' গোতামব্ক সূরা রা’ে, আে-োহর ও 
ব্াইক্তয়যনাহ েক্কায় রক্তচত; এব্ং সূরা ফালাক্ব ও নাস েক্তেনায়: পব্গ: ১৬। 
[129] সক্তহ বু্খাক্তর, ভলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর ১৯ ও ১৩:  
“Narrated By Al-Bara: We prayed along with the Prophet facing Jerusalem for 
sixteen or seventeen months. Then Allah ordered him to turn his face towards 
the Qibla (in Mecca):"And from whence-so-ever you start forth (for prayers) 
turn your face in the direction of (the Sacred Mosque of Mecca) Al-Masjid-ul 
Haram..." (2.149) 
[130] সক্তহ বু্খাক্তর, ভলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর ১৬৮: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://yassarnalquran.files.wordpress.com/2010/07/chronological-order.pdf
https://wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur%27an
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১৮২: ক্তজহাে-সন্ত্রাস: উৎসাহ-প্রমলাভন ও হুেক্তক! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত িাপান্ন 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

'কুরআন' ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণগনায় যা আেরা সু-
ক্তনক্তিতরূমপ জাক্তন, তা হমলা, স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) তাাঁর 
েক্তেনায় অব্স্থানকালীন সেময় (৬২২-৬৩২ সাল) পাক্তথগব্  ক্তণেত, জান্নামতর প্রমলাভন, 
প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ হুেক্তক-শাসানী ও ভীক্তত প্রময়াম র োধ্যমে তাাঁর অনুসারীমের তাাঁমক 
নব্ী ক্তহসামব্ অস্বীকারকারী, সোমলাচনা-কারী ও ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের ক্তব্রুমদ্ধ সন্ত্রাসী কেগ-
কামণ্ড উিুদ্ধ করমতন। েক্তেনায় গস্বো-ক্তনব্গাসমনর পর, েুহাম্মে কীভামব্ তাাঁর 
ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের ক্তব্রুমদ্ধ তাাঁর অনুসারীমের সক্তহংসতার আমেশ জারী কমরক্তিমলন, তার 
আমলাচনা  ত পমব্গ করা হময়মি। আর গসই আমেশ ও ক্তনমেগশগুমলা েুহাম্মে কীভামব্ 
কাযগকর করমতন, তাও আেরা জানমত পাক্তর েুহাম্মমেরই স্বরক্তচত জব্ানব্িী 
'কুরআন' ও আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তচত ‘ক্তসরাত ও হাক্তেস’ গ্রমন্থর 
ব্ণগনায়। সাোনয ক্তকিু উোহরণ, েুহাম্মমের ভাষায়:  
 

লুমির োমলর ক্তহসযায় ধ্নী ও োস-োসীর োক্তলক ও োসী গভাম র সুব্ণগ সুমযা : 
 

৮:১ (েক্তেনায় রক্তচত ক্তিতীয় সুরা - আল-আনফাল): 
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"তারা আপনার কামি ক্তজমজ্ঞস কমর,  নীেমতর হুকুে। ব্মল ক্তেন,  ণীেমতর োল 
হল আোহ্র এব্ং রসূমলর। অতএব্, গতােরা আোহমক ভয় কর এব্ং ক্তনমজমের 
অব্স্থা সংমশাধ্ন কমর নাও। আর আোহ্ এব্ং তাাঁর রসূমলর হুকুে োনয কর-যক্তে 
ঈোনোর হময় থাক।" 
 

>> েুহাম্মে গঘাষণা ক্তেমেন, " ণীেমতর োল হল আোহ্র--।" এই ক্তব্্-ব্রহ্মামণ্ডর 
সৃক্তষ্টকতগা (যক্তে থামক) কী লুমির োমলর ভা  গনন? সৃক্তষ্টকতগা কী এতিা কু্ষরাস হমত 
পামরন?  
 

৮:৪১ - "আর এ কথাও গজমন রাখ গয, গকান ব্স্তু-সােগ্রীর েধ্য গথমক যা ক্তকিু 
গতােরা  নীেত ক্তহসামব্ পামব্, তার এক পঞ্চোংশ হল আোহর জনয, রসূমলর জনয, 
তাাঁর ক্তনকিাত্মীয়-স্বজমনর জনয এব্ং এতীে-অসহায় ও েুসাক্তফরমের জনয; যক্তে 
গতাোমের ক্তব্্াস থামক আোহর উপর এব্ং গস ক্তব্ষময়র উপর যা আক্তে আোর 
ব্ািার প্রক্তত অব্তীণগ কমরক্তি ফয়সালার ক্তেমন, গযক্তেন সমু্মখীন হময় যায় উভয় 
গসনােল। আর আোহ্ সব্ ক্তকিুর উপরই ক্ষেতাশীল।"    
 

>> েুহাম্মে ও তাাঁর পক্তরব্ামরর জনয ক্তহসযা এক পঞ্চোংশ (২০%), আর হােলায় 
অংশগ্রহণকারী েুক্তেনমের ক্তহসযা ব্াাঁক্তক চার পঞ্চোংশ! তৎকালীন আরমব্ অনযানয 
যুদ্ধব্াজ েলপক্ততরা তামের লুমির োমলর (Khumus) এক চতুথগাংশ (২৫%) তামের 
ক্তনমজমের ক্তহসযায় রাখমতন। েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের জনয ঐ সকল যুদ্ধব্াজ 
েলপক্ততমের গচময় অক্ততক্তরি আরও পাাঁচ শতাংশ গব্শী সংরক্তক্ষত গরমখক্তিমলন (পব্গ: 
৩৭ ও ৫২)।  
 

৮:৬৯ - "সুতরাং গতােরা খাও  নীেত ক্তহসামব্ গতােরা গয পক্তরেন্ন ও হালাল ব্স্তু 
অজগন কমরি তা গথমক। আর আোহমক ভয় করমত থাক। ক্তনিয়ই আোহ্ ক্ষোশীল, 
গেমহরব্ান।"    
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>> েুহাম্মমের ক্তশক্ষা, "লুমির োল ( নীেত) হমলা পক্তরেন্ন ও হালাল ব্স্তু!' 
কামফরমের ঘর-ব্ািী-সহায়-সম্পক্তি লুি ও ব্উ-ব্াচ্চামের োস-োসীমত রূপান্তক্তরত 
কমর ক্তনজ কমেগ (এেন ক্তক গযৌন কমেগ) ব্যব্হার অথব্া ক্তব্ক্রয় ও গসই ক্তব্ক্রয় লব্ধ 
অমথগর ক্তহসযায় জীক্তব্কা-বৃ্ক্তত ও ধ্নব্ান হব্ার প্রমলাভন!  
 

৩৩:২৬ (েক্তেনায় রক্তচত চতুথগ সুরা: সূরা আল আহযাব্):  
"ক্তকতাব্ীমের েমধ্য যারা কামফরমের পৃষ্টমপাষকতা কমরক্তিল, তামেরমক ক্ততক্তন তামের 
েূ গ গথমক নাক্তেময় ক্তেমলন এব্ং তামের অন্তমর ভীক্তত ক্তনমক্ষপ করমলন। ফমল গতােরা 
একেলমক হতযা করি এব্ং একেলমক ব্িী করি।" 
 

৩৩:২৭ – “ক্ততক্তন গতাোমেরমক তামের ভূক্তের, ঘর-ব্ািীর, ধ্ন-সম্পমের এব্ং এেন 
এক ভূ-খমন্ডর োক্তলক কমর ক্তেময়মিন, গযখামন গতােরা অক্তভযান করক্তন। আোহ 
সব্গক্তব্ষময়াপক্তর সব্গশক্তিোন।" 
 

>> খিক যুমদ্ধ চরে ক্তব্পযগস্ত অব্স্থার সমু্মখীন হওয়ার পর, ক্তেেব্াক্তহনীর 
প্রতযাব্তগমনর পর পরই েুহাম্মে কীভামব্ "ব্ানু কুরাইজা" গ ামের ওপর  ণহতযা ও 
তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি লুণ্ঠন ও ভা াভাক্ত  কমরক্তিমলন, তার সাক্ষয ধ্ারণ কমর আমি 
েুহাম্মমেরই জব্ান ব্ক্তি কুরআমনর এই ব্ানীগুমলা (পব্গ: ৮১ ও ৯৪)।  
 

৫৯:৬- (েক্তেনায় রক্তচত পঞ্চেশ সুরা: সূরা আল হাশর): 
“আোহ ব্নু-ব্নুযায়মরর কাি গথমক তাাঁর রসূলমক গয ধ্ন-সম্পে ক্তেময়মিন, তজ্জমনয 
গতােরা গঘািায় ক্তকংব্া উমি চমি যুদ্ধ করক্তন, ক্তকন্তু আোহ যার উপর ইো, তাাঁর 
রসূল ণমক প্রাধ্ানয োন কমরন। আোহ সব্ক্তকিুর উপর সব্গশক্তিোন।“ 
 

 ৫৯:৭ – “আোহ জনপেব্াসীমের কাি গথমক তাাঁর রসূলমক যা ক্তেময়মিন, তা 
আোহর, রসূমলর, তাাঁর আত্নীয়-স্বজমনর, ইয়াতীেমের, অভাব্গ্রস্তমের এব্ং 
েুসাক্তফরমের জমনয, যামত ধ্নন্যগয গকব্ল গতাোমের ক্তব্িশালীমের েমধ্যই পুেীভূত 
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না হয়। রসূল গতাোমেরমক যা গেন, তা গ্রহণ কর এব্ং যা ক্তনমষধ্ কমরন, তা গথমক 
ক্তব্রত থাক এব্ং আোহমক ভয় কর। ক্তনিয় আোহ কমিার শাক্তস্তোতা।" 
 

৫৯:৮- "এই ধ্ন-সম্পে গেশতযা ী ক্তনিঃস্বমের জমনয, যারা আোহর অনুগ্রহ ও 
সন্তুক্তষ্টলামভর অমিষমণ এব্ং আোহ তাাঁর রসূমলর সাহাযযামথগ ক্তনমজমের ব্াস্তুক্তভিা ও 
ধ্ন-সম্পে গথমক ব্ক্তহসৃ্কত হময়মি। তারাই সতযব্ােী।" 
 

>> অথগাৎ, ভীত-সন্ত্রস্ত কামফররা যক্তে "ক্তব্না যুমদ্ধই আত্ম-সেপগণ কমরন" তমব্ গসই 
কামফরমের যাব্তীয় স্থাব্র-অস্থাব্র সম্পক্তির োক্তলক েুহাম্মে, তাাঁর পক্তরব্ার-আত্নীয়-
স্বজন এব্ং েুহাম্মে অনুসারী ইয়াতীে, অভাব্গ্রস্ত ও েুসাক্তফরমের জনয; যা েুহাম্মে 
ব্যয় করমতন তাাঁর েতব্াে প্রচার ও প্রসামরর প্রময়াজমন। েুহাম্মে কীরূমপ েক্তেনার 
ব্ক্তন নাক্তের গ ামের সেস্ত োনুষ-গক তাাঁমের শত শত ব্িমরর আব্াস-ভূক্তে গথমক প্রায় 
এক ব্মস্ত্র উমেে কমরক্তিমলন, তার সাক্ষয ধ্ারণ কমর আমি তাাঁরই রক্তচত জব্ান-ব্ক্তি 
“কুরআন: ৫৯: ২-১৭”- এর ব্ানীগুমলা (পব্গ: ৫২ ও ৭৫)!  
 

৪৮:১৮ (েক্তেনায় রক্তচত পাঁক্তচশতে সুরা: সূরা আল ফাতহ):  
"আোহ েুক্তেনমের প্রক্তত সন্তুষ্ট হমলন, যখন তারা বৃ্মক্ষর নীমচ আপনার কামি শপথ 
করল। আোহ অব্ ত ক্তিমলন যা তামের অন্তমর ক্তিল। অতিঃপর ক্ততক্তন তামের প্রক্তত 
প্রশাক্তন্ত নাক্তযল করমলন এব্ং তামেরমক আসন্ন ক্তব্জয় পুরস্কার ক্তেমলন।" 
 

৪৮:১৯ -"এব্ং ক্তব্পুল পক্তরোমণ যুদ্ধলব্ধ সম্পে, যা তারা লাভ করমব্। আোহ 
পরাক্রেশালী, প্রজ্ঞােয়।" 
 

৪৮:২০ - "আোহ গতাোমেরমক ক্তব্পুল পক্তরোণ যুদ্ধলব্ধ সম্পমের ওয়াো ক্তেময়মিন, 
যা গতােরা লাভ করমব্। ক্ততক্তন তা গতাোমের জমনয ত্বরাক্তিত করমব্ন। ক্ততক্তন 
গতাোমের গথমক শত্রুমের স্তব্দ কমর ক্তেময়মিন-যামত এিা েুক্তেনমের জমনয এক 
ক্তনেশগন হয় এব্ং গতাোমেরমক সরল পমথ পক্তরচাক্তলত কমরন।"    
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>> কুরাইশমের সামথ হুোইক্তব্য়ার সক্তন্ধ চুক্তির পর, প্রায় ১৩০০ ব্যথগ েমনারথ 
অনুসারীমের ক্তনময় েক্তেনায় ক্তফমর যাব্ার প্রাক্কামল, অনুসারীমের উমেমশয েুহাম্মমের 
এই প্রমলাভন (পব্গ: ১২৩)। অতিঃপর, খাইব্ামরর ইহুক্তে জনপমের উপর েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের অতক্তকগত হােলায় লুক্তণ্ঠত প্রচুর ধ্ন-সম্পক্তি ও োস-োসী ( ক্তণেত) 
হস্ত ত করন! চরেতে নৃশংসতায় স্বােী ও অনযানয আত্মীয়-স্বজনমের খুন কমর 
েুহাম্মে সপ্তেশী সুিরী ইহুক্তে কনযা সাক্তফয়া ক্তব্নমত হুময়ই ক্তব্ন আখতাব্-গক তাাঁর 
শযযা-সক্তঙ্গনী কমরন (পব্গ: ১৪৩)!  
 

"েুহাম্মমের" প্রমলাভন ও হুেক্তক: 
 

৩:১৪২ (েক্তেনায় রক্তচত তৃতীয় সূরা: আল ইেরান): 
"গতাোমের ক্তক ধ্ারণা, গতােরা জান্নামত প্রমব্শ করমব্? অথচ আোহ্ এখনও 
গেমখনক্তন গতাোমের েমধ্য কারা গজহাে কমরমি এব্ং কারা তধ্যগশীল।" 
 

৩:১৫৭ - "আর গতােরা যক্তে আোহর পমথ ক্তনহত হও ক্তকংব্া েৃতুযব্রণ কর, গতােরা 
যা ক্তকিু সংগ্রহ কমর থাক আোহ্ তা’আলার ক্ষো ও করুণা গস সব্ক্তকিুর গচময় 
উিে।" 
 

৩:১৬৯ - "আর যারা আোহর রামহ ক্তনহত হয়, তামেরমক তুক্তে কখমনা েৃত েমন 
কমরা না। ব্রং তারা ক্তনমজমের পালনকতগার ক্তনকি জীক্তব্ত ও জীক্তব্কাপ্রাপ্ত।" 
 

৪:৯৫ (েক্তেনায় রক্তচত ষষ্ঠ সুরা: সূরা আন ক্তনসা): 
" ৃমহ উপক্তব্ষ্ট েুসলোন-যামের গকান সঙ্গত ওযর গনই এব্ং ঐ েুসলোন যারা জান 
ও োল িারা আোহর পমথ গজহাে কমর, - সোন নয়। যারা জান ও োল িারা 
গজহাে কমর, আোহ্ তামের পেেযগাো ব্াক্তিময় ক্তেময়মিন  ৃমহ উপক্তব্ষ্টমের তুলনায় 
এব্ং প্রমতযমকর সামথই আোহ্ কলযামণর ওয়াো কমরমিন। আোহ্ েুজামহেীনমক 
উপক্তব্ষ্টমের উপর েহান প্রক্ততোমন গশ্রষ্ঠ কমরমিন।" 
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>> এই গসই "৪:৯৪-ব্াণী", যা েুহাম্মমের "আোহ" অোনক্তব্ক ও অমযৌক্তিক ভামব্ 
নাক্তজল করার পর, এক অন্ধ ব্যক্তির অক্তভমযাম র পক্তরমপ্রক্তক্ষমত তৎক্ষণাতই শুদ্ধ কমর 
ক্তনময়ক্তিমলন!  
 

ইোে বু্খারীর ব্ণগনায় ঘিনাক্তি ক্তিল ক্তনম্নরূপ: [131] 
 

সক্তহ বু্খাক্তর, ভলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর ১১৬: 
 

‘যাময়ে ক্তব্ন থাক্তব্ত হইমত ব্ক্তণগত: আোহর নব্ী তামক ক্তলখমত ক্তনমেগশ কমরন, "( ৃমহ) 
উপক্তব্ষ্ট েুসলোন - এব্ং ঐ েুসলোন যারা জান ও োল িারা আোহর পমথ গজহাে 
কমর, সোন নয়।" 
 

যাময়ে আরও ব্মলন: যখন আোহর নব্ী তামক এই ক্তনমেগশক্তি ক্তেক্তেমলন তখন ইব্মন 
আে োকতুে গসখামন আমস ও ব্মল, "গহ আোহর নব্ী! আোহর কসে, (আোহর 
পমথ) যক্তে আোর যুদ্ধ করার ক্ষেতা থাকমতা, তমব্ আক্তে তা করতাে," আর গস ক্তিল 
এক অন্ধ ব্যক্তি। তাই আোহ তার নব্ীর ওপর নাক্তজল কমরন, গস সেয় তাাঁর উরুক্তি 
ক্তিল আোর উরুর ওপমর, আর তাাঁর উরুক্তি এত ভারী হময় ক্ত ময়ক্তিল গয আক্তে ভীত 
হময়ক্তিলাে এই গভমব্ গয তা আোর উরুক্তি গভমঙ্গ গফলমব্। অতিঃপর আোহর নব্ীর 
এই অব্স্থাক্তি গকমি যায় ও আোহ নাক্তজল কমরন,"ব্যক্ততক্রে হমলা তারা, যারা 
ক্তব্কলাঙ্গ (আঘাত জক্তনত কারমণ অথব্া অন্ধ অথব্া পঙু্গ, ইতযাক্তে)।"’ - [অনুব্াে: গলখক] 
 

(Narrated By Zaid bin Thabit: That the Prophet dictated to him: "Not equal are 
those of the believers who sit (at home) and those who strive and fight in the 
Cause of Allah." 
Zaid added: Ibn Um Maktum came while the Prophet was dictating to me and 
said, "O Allah's Apostle! By Allah, if I had the power to fight (in Allah's Cause), I 
would," and he was a blind man. So Allah revealed to his Apostle while his 
thigh was on my thigh, and his thigh became so heavy that I was afraid it 
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might fracture my thigh. Then that state of the Prophet passed and Allah 
revealed: "Except those who are disabled (by injury or are blind or lame etc).") 
 

>> ক্তনক্তিতরূমপই অন্ধ ও ক্তব্কলাঙ্গ ব্যক্তিমের জনয যুমদ্ধ অংশগ্রহণ ক্তনরাপে নয়। 
তাাঁমের জনয যুদ্ধ অংশগ্রহণ ব্াধ্যতােূলক করা, অথব্া যুমদ্ধ অংশগ্রহণ না করমত 
পারার কারমণ তাাঁমের-গক অংশগ্রহণকারীমের তুলনায় "কে েযগাো সম্পন্ন" গঘাষণা 
করা অোনক্তব্ক ও অমযৌক্তিক। গসই েুহূমতগ যক্তে গসখামন এই অন্ধ ব্যক্তিক্তির আ েন 
না ঘিমতা, ক্তকংব্া এই ব্যক্তিক্তি যক্তে েুহাম্মমের কামি তাাঁর একান্ত যুক্তিসঙ্গত 
অক্তভমযা ক্তি না করমতন; তমব্ "েুহাম্মমের আোহর" এই অমযৌক্তিক ব্ানীক্তিই হমতা 
কুরআমনর অসংখয "গনা গসে ও ননমসে (পব্গ: ২২)" ব্াণীগুমলার আর একক্তি 
উোহরণ!   
  
৪৯:১৫ (েক্তেনায় রক্তচত ক্তব্শতে সুরা:  সূরা আল হুজরাত): 
"তারাই েুক্তেন, যারা আোহ ও তাাঁর রসূমলর প্রক্তত ঈোন আনার পর সমিহ গপাষণ 
কমর না এব্ং আোহর পমথ প্রাণ ও ধ্ন-সম্পে িারা গজহাে কমর। তারাই 
সতযক্তনষ্ঠ।"    
 

“আোহর নামে” েুহাম্মমের ধ্ার ক্তভক্ষা: 
 

৫৭:১১ (েক্তেনায় রক্তচত অষ্টে সুরা: সূরা আল হােীে): 
“গক গসই ব্যক্তি, গয আোহমক উিে ধ্ার ক্তেমব্, এরপর ক্ততক্তন তার জমনয তা ব্হুগুমণ 
বৃ্ক্তদ্ধ করমব্ন এব্ং তার জমনয রময়মি সম্মাক্তনত পুরস্কার।" 
 

৫৭:১৮ - "ক্তনিয় োনশীল ব্যক্তি ও োনশীলা নারী, যারা আোহমক উিেরূমপ ধ্ার 
গেয়, তামেরমক গেয়া হমব্ ব্হুগুণ এব্ং তামের জমনয রময়মি সম্মানজনক পুরস্কার।" 
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>> "ব্হুগুমণ বৃ্ক্তদ্ধর" প্রমলাভমনর োধ্যমে েুহাম্মে তাাঁর অনুসারীমের ক্তজহামে পুাঁক্তজ 
খািামনার আহ্বান জানামেন!  
 

৪৭:৭ (েক্তেনায় রক্তচত নব্ে সুরা: সূরা েুহাম্মে): 
"গহ ক্তব্্াসী ণ! যক্তে গতােরা আোহমক সাহাযয কর, আোহ গতাোমেরমক সাহাযয 
করমব্ন এব্ং গতাোমের পা েৃঢ়প্রক্ততষ্ঠ করমব্ন।"   
 

৬৪:১৭ (েক্তেনায় ব্াইশতে সুরা: সূরা আত-তা াবু্ন): 
"যক্তে গতােরা আোহমক উিে ঋণ োন কর, ক্ততক্তন গতাোমের জমনয তা ক্তিগুণ কমর 
গেমব্ন এব্ং গতাোমেরমক ক্ষো করমব্ন। আোহ গুণগ্রাহী, সহনশীল।" 
 

৬১:৪ (েক্তেনায় রক্তচত গতইশতে সুরা: সূরা আি-িফ)  
"আোহ তামেরমক ভালব্ামসন, যারা তাাঁর পমথ সাক্তরব্দ্ধভামব্ লিাই কমর, গযন তারা 
সীসা  ালামনা প্রাচীর।"    
 

৬১:১০-১১ -"েুক্তেন ণ, আক্তে ক্তক গতাোমেরমক এেন এক ব্াক্তনমজযর সন্ধান ক্তেব্, যা 
গতাোমেরমক যন্ত্রণাোয়ক শাক্তস্ত গথমক েুক্তি গেমব্?  তা এই গয, গতােরা আোহ ও 
তাাঁর রসূমলর প্রক্তত ক্তব্্াস স্থাপন করমব্ এব্ং আোহর পমথ ক্তনমজমের ধ্ন-সম্পে ও 
জীব্নপণ কমর গজহাে করমব্। এিাই গতাোমের জমনয উিে; যক্তে গতােরা গব্াে।" 
 

অতিঃপর "গব্মহশত" ও আসন্ন ক্তব্জময়র প্রমলাভন: 
৬১:১২-১৩ - "ক্ততক্তন গতাোমের পাপরাক্তশ ক্ষো করমব্ন এব্ং এেন জান্নামত োক্তখল 
করমব্ন, যার পােমেমশ নেী প্রব্াক্তহত এব্ং ব্সব্ামসর জান্নামত উিে ব্াস ৃমহ। এিা 
েহাসাফলয। এব্ং আরও একক্তি অনুগ্রহ ক্তেমব্ন, যা গতােরা পিি কর। আোহর 
পক্ষ গথমক সাহাযয এব্ং আসন্ন ক্তব্জয়। েুক্তেনমেরমক এর সুসংব্াে োন করুন।"     
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>> কুরআমনর অনযে েুহাম্মে "তাাঁর আোহর" শক্তিেিার ধ্ারা ক্তব্ব্রণীমত  োব্ী 
কমরমিন, 'ক্ততক্তন (আোহ) যখন গকান ক্তকিু করমত ইো কমরন, তখন তামক গকব্ল 
ব্মল গেন, ‘হও’  তখনই  তা হময় যায় (কুরআন: ৩৬:৮২)।'  কুরআমনর এই 
ব্ানীক্তিই হমলা ব্হুল প্রচক্তলত ও প্রচাক্তরত, "কুন ফা ইয়া কুন”। গয আোহ এত 
ক্ষেতাব্ান, গসই আোহই যখন োনুমষর কামি “ব্হুগুণ েুনাফা বৃ্ক্তদ্ধর (সুে-ব্াক্তণজয)" 
প্রমলাভন ও হুেক্তক প্রোমনর োধ্যমে ধ্ার-ক্তভক্ষা কমরন, তখন সহমজই গব্াো যায়, 
“প্রময়াজনক্তি েুহাম্মমের!" আর আোহ হমলা তাাঁর প্রময়াজমনর ব্াহন! যামক ক্ততক্তন সৃক্তষ্ট 
কমরমিন! (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্গ: ১১)!  
 

“অক্তব্্াসীমের” ব্নু্ধরূমপ গ্রহণ না করার কমিার ক্তনমেগশ:  
 

৫৮:২২ (েক্তেনায় রক্তচত উনক্তব্ংশ সুরা: সূরা আল েুজাোলাহ): 
"যারা আোহ ও পরকামল ক্তব্্াস কমর, তামেরমক আপক্তন আোহ ও তাাঁর রসূমলর 
ক্তব্রুদ্ধাচরণকারীমের সামথ ব্নু্ধত্ব করমত গেখমব্ন না, যক্তেও তারা তামের ক্তপতা, পুে, 
ভ্রাতা অথব্া জ্ঞাক্তত-গ াষ্ঠী হয়। তামের অন্তমর আোহ ঈোন ক্তলমখ ক্তেময়মিন এব্ং 
তামেরমক শক্তিশালী কমরমিন তাাঁর অেৃশয শক্তি িারা। ক্ততক্তন তামেরমক জান্নামত 
োক্তখল করমব্ন, যার তলমেমশ নেী প্রব্াক্তহত। তারা তথায় ক্তচরকাল থাকমব্। আোহ 
তামের প্রক্তত সন্তুষ্ট এব্ং তারা আোহর প্রক্তত সন্তুষ্ট। তারাই আোহর েল। গজমন 
রাখ, আোহর েলই সফলকাে হমব্।"   
 

>> েুহাম্মে তাাঁর এই গঘাষণায় জারী কমরমিন, তাাঁমের অনুসারীমের গকউ গযন 
"আোহ ও তাাঁর রসূমলর ক্তব্রুদ্ধাচরণ-কারীমের” সামথ ব্নু্ধত্ব না কমর, যক্তেও তারা 
তামের ক্তপতা, পুে, ভ্রাতা অথব্া জ্ঞাক্তত-গ াষ্ঠী হয়। আর ক্ষেতা বৃ্ক্তদ্ধর সমঙ্গ সমঙ্গ 
েক্তেনায় রক্তচত তাাঁর সাতাশতে সূরা (সব্গমশষ ক্তনমেগশ-যুি সুরা) আত তাওব্াহর 
চূিান্ত ক্তনমেগশ হমলা:   
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৯:২৩ - "গহ ঈোনোর ণ! গতােরা স্বীয় ক্তপতা ও ভাইমের অক্তভভাব্করূমপ গ্রহণ 
কমরা না, যক্তে তারা ঈোন অমপক্ষা কুফরমক ভালব্ামস। আর গতাোমের যারা তামের 
অক্তভভাব্করূমপ গ্রহণ কমর তারা সীোলংঘনকারী।" 
 

"ক্তজহামের" চূিান্ত ক্তনমেগশ ও অোনযকারীমের কমিার হুেক্তক: 
 

৯:২৪ - "ব্ল, গতাোমের ক্তনকি যক্তে গতাোমের ক্তপতা গতাোমের সন্তান, গতাোমের 
ভাই গতাোমের পত্নী, গতাোমের গ াে গতাোমের অক্তজগত ধ্ন-সম্পে, গতাোমের 
ব্যব্সা যা ব্ন্ধ হময় যাওয়ার ভয় কর এব্ং গতাোমের ব্াসস্থান-যামক গতােরা পিি 
কর - আোহ, তাাঁর রসূল ও তাাঁর রামহ গজহাে করা গথমক অক্তধ্ক ক্তপ্রয় হয়, তমব্ 
অমপক্ষা কর, আোহর ক্তব্ধ্ান আসা পযগন্ত, আর আোহ ফামসক সম্প্রোয়মক 
গহোময়ত কমরন না।"  
 

প্রমলাভন: 
৯:৪১ - "গতােরা গব্র হময় পি স্বল্প ব্া প্রচুর সরোমের সামথ এব্ং গজহাে কর 
আোহর পমথ ক্তনমজমের োল ও জান ক্তেময়, এক্তি গতাোমের জমনয অক্তত উিে, যক্তে 
গতােরা বু্েমত পার।"   
 

হুেক্তক: 
৯:৭৩ - "গহ নব্ী, কামফরমের সামথ যুদ্ধ করুন এব্ং েুনামফকমের সামথ তামের 
সামথ কমিারতা অব্লম্বন করুন। তামের ক্তিকানা হল গোযখ এব্ং তাহল ক্তনকৃষ্ট 
ক্তিকানা।"    
 

"ক্তনকিব্তগী" অক্তব্্াসীমের সমঙ্গ কমিারতা ও সক্তহংসতার ক্তনমেগশ: 
৯:১২৩ - "গহ ঈোনোর ণ, গতাোমের ক্তনকিব্তগী কামফরমের সামথ যুদ্ধ চাক্তলময় যাও 
এব্ং তারা গতাোমের েমধ্য কমিারতা অনুভব্ করুক আর গজমন রাখ, আোহ 
েুিাকীমের সামথ রময়মিন।"   
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>>> েক্তেনায় অব্স্থানকালীন সেময়র প্রথোব্স্থায় অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের 
সক্তহংসতা ও কেগ-কামণ্ডর আমেশ-ক্তনমেগশগুমলা "ক্তকিুিা" সীোব্দ্ধ ক্তিল তাাঁর ব্ানী ও 
কেগ-কামণ্ডর প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ সোমলাচনা-কারী ও ক্তব্রুদ্ধব্ােী অক্তব্্াসীমের 
ক্তব্রুমদ্ধ। ক্তকন্তু তাাঁর ক্ষেতা বৃ্ক্তদ্ধর সমঙ্গ সমঙ্গ তা ক্রোিময় ক্তব্সৃ্তক্তত লাভ কমর 
পক্তরব্ক্ততগত হয়, "সকল অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ;" তা তাাঁরা েুহাম্মে ও তাাঁর েতব্ামের 
সোমলাচনা-কারী ও ক্তব্রুদ্ধব্ােী গহাক ব্া না গহাক! শুধু্ এই অপরামধ্ গয, তাাঁরা 
েুহাম্মে ও তাাঁর েতব্ামে অক্তব্্াসী। 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[131] সক্তহ বু্খাক্তর: ভলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর ১১৬:  
(অনুরূপ হাক্তেস - সক্তহ বু্খাক্তর: ভলুে ৬, ব্ই ৬০, হাক্তেস নম্বর ১১৭)   
 

‘আল-ব্ারা হইমত ব্ক্তণগত: যখন এই ব্ানীক্তি, "( ৃমহ) উপক্তব্ষ্ট েুসলোন এব্ং ঐ েুসলোন (৪:৯৫)" 
নাক্তজল হয়, আোহর নব্ী যাময়ে-গক গডমক পািান, ক্তযক্তন এক্তি ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরন। ইক্ততেমধ্য ইব্মন আে 
োকতুে গসখামন আমস ও তাাঁর অন্ধত্ব ক্তব্ষময় অক্তভমযা  কমর, তাই আোহ নাক্তজল কমর, "ব্যক্ততক্রে 
হমলা তারা, যারা ক্তব্কলাঙ্গ (আঘাত জক্তনত কারমণ অথব্া অন্ধ অথব্া পঙু্গ, ইতযাক্তে)।"’   
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১৮৩: ক্তজহাে-সন্ত্রাস: অনুসারীমের অনীহা! 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত োতান্ন 

 
 

"ময েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

'কুরআন' ও ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই 
ক্তলক্তখত 'ক্তসরাত ও হাক্তেস' গ্রমন্থর পযগামলাচনায় আেরা জানমত পাক্তর, অনুসারীমের 
প্রক্তত েুহাম্মমের সব্গমশষ চূিান্ত ক্তনমেগশ এই গয: "যতক্ষণ পযগন্ত না সেস্ত পৃক্তথব্ীমত 
'ইসলাে' ও তাাঁর সেস্ত হুকুে-আহকাে প্রক্ততক্তষ্ঠত হয় (কুরআন: ২:১৯৩, ৮:৩৯, 
৪৮:১৬) এব্ং অক্তব্্াসীরা েুসলোক্তনত্ব ব্রণ ক্তকংব্া অব্নত েস্তমক করমজামি ক্তজক্তযয়া 
প্রোন করমত রাজী হয় (কুরআন: ৯:৫ ও ৯:২৯), ততক্ষণ পযগন্ত অক্তব্্াসীমের 
ক্তব্রুমদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাে চাক্তলময় গযমত হমব্!" েুহাম্মমের এই ক্তনমেগশ আত্ম-রক্ষার 
ক্তনক্তেমি লিাইময়র গকান ক্তনমেগশ নয়। এই ক্তনমেগশ, তাাঁর েতব্াে প্রচার ও প্রক্ততষ্ঠার 
ক্তনক্তেমি পৃক্তথব্ীর সকল অেুসক্তলেমের ক্তব্রুমদ্ধ "আগ্রাসমনর ক্তনমেগশ!"  
 

সাোনয ক্তকিু ব্যক্ততক্রে িািা আোহর নামে জারীকৃত েুহাম্মমের এই ক্তনমেগশ পৃক্তথব্ীর 
প্রক্ততক্তি 'েুক্তেন েুসলোনমের' জনয অব্শয পালনীয় (কুরআমনর ক্তনমেগশ: 'ফরজ') 
ক্তব্ধ্ান। আর তা ব্লব্ত থাকমব্ ক্তকয়ােত পযগন্ত! েুহাম্মমের আক্তব্ষৃ্ক নত 'ক্তজহামের' এই 
ব্াধ্যতা গথমক গকব্লোে েুহাম্মমের গসই অনুসারীরাই গরহায় পামব্ন, যারা,  
 

েুহাম্মমের ভাষায়:  
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৯:৯১ (সূরা আত তাওব্াহ) - "েূব্গল, রুে, ব্যয়ভার ব্হমন অসেথগ গলাকমের জনয 
গকান অপরাধ্ গনই, যখন তারা েমনর ক্তেক গথমক পক্তব্ে হমব্ আোহ ও রসূমলর 
সামথ। গনককারমের উপর অক্তভমযাম র গকান পথ গনই। আর আোহ হমেন 
ক্ষোকারী েয়ালু।"  
 

৯:৯২ - "আর না আমি তামের উপর যারা এমসমি গতাোর ক্তনকি গযন তুক্তে তামের 
ব্াহন োন কর এব্ং তুক্তে ব্মলি, আোর কামি এেন গকান ব্স্তু গনই গয, তার উপর 
গতাোমের সওয়ার করাব্ তখন তারা ক্তফমর গ মি অথচ তখন তামের গচাখ ক্তেময় 
অশ্রু ব্ইমতক্তিল এ েুিঃমখ গয, তারা এেন গকান ব্স্তু পামে না যা ব্যয় করমব্।"    
 

>> অথগাৎ, েূব্গল, রুে ও একান্ত েক্তররাস-অসহায় গকান অনুসারী যক্তে তাাঁমের েুরব্স্থার 
কারমণ 'ইসলাে প্রচার ও প্রক্ততষ্ঠার' এই সশস্ত্র সংগ্রামে সশরীমর অংশগ্রহণ করমত 
না পামরন, তমব্ তাাঁরা েুহাম্মমের আমরাক্তপত এই ব্াধ্যতা গথমক পক্তরোণ পামব্ন এই 
শমতগ গয:   
 

"তাাঁমের-গক সব্গান্তকরমণ েুহাম্মমের প্রক্ততক্তি আমেশ ও ক্তনমেগমশর সামথ একাত্মতা 
গপাষণ করমত হমব্।" 
 

েক্তেনায় গস্বো-ক্তনব্গাসমনর পর কীভামব্ েুহাম্মে তাাঁর ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের ক্তব্রুমদ্ধ তাাঁর 
অনুসারীমের সক্তহংসতার আমেশ জারী কমরক্তিমলন ও তা ক্ততক্তন কী পন্থায়  কাযগকর 
করমতন, তার আমলাচনা  ত েু'ক্তি পমব্গ করা হময়মি। কুরআন ও আক্তে উৎমসর 
ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় আেরা আর গয সমতযর সন্ধান পাই তা হমলা, 
পাক্তথগব্  ক্তণেত ও অনন্ত সুখ-স্বােমিযর লীলাভূক্তে অপাক্তথগব্ জান্নামতর  প্রমলাভন 
(পব্গ: ১৮০), প্রতযক্ষ েৃতুয-হুেক্তক (কুরআন: ৯:৫২, ৪:৮৯) ও জাহান্নামের পমরাক্ষ 
হুেক্তক-শাসানী-ভীক্তত প্রেশগন (পব্গ:২৭) উমপক্ষা কমর েুহাম্মমের ব্হু অনুসারীই তাাঁর 
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এসকল অোনক্তব্ক ও অননক্ততক আগ্রাসী সন্ত্রাসী হােলায় অংশগ্রহমণ ক্তিমলন 
অক্তনেুক। সাোনয ক্তকিু উোহরণ, েুহাম্মমের ভাষায়:  
 

“গতাোমের” উপর যুদ্ধ ফরয করা হময়মি যক্তেও তা গতাোমের অপিি: 
 

২:২১৬ (েক্তেনায় রক্তচত প্রথে সূরা: সূরা আল ব্াক্বারাহ): 
"মতাোমের উপর যুদ্ধ ফরয করা হময়মি, অথচ তা গতাোমের কামি অপিিনীয়। 
পক্ষান্তমর গতাোমের কামি হয়মতা গকান একিা ক্তব্ষয় পিিসই নয়, অথচ তা 
গতাোমের জনয কলযাণকর। আর হয়মতাব্া গকান একক্তি ক্তব্ষয় গতাোমের কামি 
পিিনীয় অথচ গতাোমের জমনয অকলযাণকর। ব্স্তুত: আোহ্ই জামনন, গতােরা জান 
না।" 
 

>> অথগাৎ েুহাম্মে গঘাষণা করমিন, “তাাঁর অনুসারীমের” কামি যুদ্ধ অপিি হমলও 
তা তাাঁমের জনয অব্শয কতগব্য! কারণ "ক্ততক্তনই" ভাল জামনন, গকান কাজক্তি তাাঁর 
অনুসারীমের জনয েঙ্গলেয়! 
 

েুহাম্মমের ব্হু অনুসারী ক্তব্ক্তভন্ন অজুহামত চাইমতন “ক্তজহাে” গথমক অব্যাহক্তত: 
 

৮:৫-৭ (েক্তেনায় রক্তচত ক্তিতীয় সুরা: সুরা আল-আনফাল):  
"মযেন কমর গতাোমক গতাোর পরওয়ারমে ার ঘর গথমক গব্র কমরমিন নযায় ও 
সৎকামজর জনয, অথচ ঈোনোরমের একক্তি েল (তামত) সম্মত ক্তিল না। তারা 
গতাোর সামথ ক্তব্ব্াে করক্তিল সতয ও নযায় ক্তব্ষময়, তা প্রকাক্তশত হব্ার পর; তারা 
গযন েৃতুযর ক্তেমক ধ্াক্তব্ত হমে গেখমত গেখমত।" 
 

>> এখনকার েতই েুহাম্মমের সেময়ও তাাঁর ব্হু অনুসারী েুহাম্মমের অননক্ততক ও 
আগ্রাসী "ক্তজহাক্তে" আমেশ ক্তব্ক্তভন্ন অজুহামত অোনয করার গচষ্টা করমতন। ক্তব্মশষ 
কমর তা যক্তে হয় পাক্তথগব্ লাভ ক্ষক্ততর ক্তহসামব্ েুাঁক্তক-পূণগ! 
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৪: ৬৬ (েক্তেনায় রক্তচত সুরা ষষ্ঠ: সূরা আন ক্তনসা): 
"আর যক্তে আক্তে তামের ক্তনমেগশ ক্তেতাে গয, ক্তনমজমের প্রাণ ধ্বংস কমর োও ক্তকংব্া 
ক্তনমজমের ন রী গিমি গব্ক্তরময় যাও, তমব্ তারা তা করত না; অব্শয তামের েমধ্য 
অল্প কময়কজন। যক্তে তারা তাই কমর যা তামের উপমেশ গেয়া হয়, তমব্ তা অব্শযই 
তামের জনয উিে এং তামেরমক ক্তনমজর ধ্মেগর উপর সুেৃঢ় রাখার জনয তা উিে 
হমব্।" 
 

৪:৭১-৭২ - "মহ ঈোনোর ণ! ক্তনমজমের অস্ত্র তুমল নাও এব্ং পৃথক পৃথক তসনযেমল 
ক্তকংব্া সেমব্তভামব্ গব্ক্তরময় পি। আর গতাোমের েমধ্য এেনও গকউ গকউ রময়মি, 
যারা অব্শয ক্তব্লম্ব করমব্ এব্ং গতাোমের উপর গকান ক্তব্পে উপক্তিত হমল ব্লমব্, 
আোহ্ আোর প্রক্তত অনুগ্রহ কমরমিন গয, আক্তে তামের সামথ যাইক্তন।" 
 

৪৮:১১ (েক্তেনায় রক্তচত পাঁক্তচশতে সুরা: সূরা আল ফাতহ):  
“েরুব্াসীমের েমধ্য যারা  ৃমহ ব্মস রময়মি, তারা আপনামক ব্লমব্িঃ আেরা আোমের 
ধ্ন-সম্পে ও পক্তরব্ার-পক্তরজমনর কামজ ব্যস্ত ক্তিলাে। অতএব্, আোমের পাপ োজগনা 
করান। তারা েুমখ এেন কথা ব্লমব্, যা তামের অন্তমর গনই।” 
 

েক্তেনায় সাতাশতে সূরা [সব্গমশষ ক্তনমেগশ-যুি সুরা] - সুরা- আত তাওব্াহ:  
৯:৩৮-"গহ ঈোনোর ণ, গতাোমের ক্তক হল, যখন আোহর পমথ গব্র হব্ার জমনয 
গতাোমের ব্লা হয়, তখন োক্তি জক্তিময় ধ্র, গতােরা ক্তক আমখরামতর পক্তরব্মতগ 
েুক্তনয়ার জীব্মন পক্তরতুষ্ট হময় গ মল? অথচ আমখরামতর তুলনায় েুক্তনয়ার জীব্মনর 
উপকরণ অক্তত অল্প।"    
 

৯:৪৪-৪৫ - "আোহ ও গরাজ গকয়ােমতর প্রক্তত যামের ঈোন রময়মি তারা োল ও 
জান িারা গজহাে করা গথমক আপনার কামি অব্যাহক্তত কােনা করমব্ না, আর আোহ 
সাব্ধ্ানীমের ভাল জামনন। ক্তনিঃসমিমহ তারাই আপনার কামি অব্যাহক্তত চায়, যারা 
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আোহ ও গরাজ গকয়ােমত ঈোন রামখ না এব্ং তামের অন্তর সমিহগ্রস্ত হময় 
পমিমি, সুতরাং সমিমহর আব্মতগ তারা ঘুরপাক গখময় চমলমি।"    
 

৯:৪৯ - "আর তামের গকউ ব্মল, আোমক অব্যাহক্তত ক্তেন এব্ং পথভ্রষ্ট করমব্ন না। 
গশামন রাখ, তারা গতা পূব্গ গথমকই পথভ্রষ্ট এব্ং ক্তনিঃসমিমহ জাহান্নাে এই 
কামফরমের পক্তরমব্ষ্টন কমর রময়মি।"   

 

“এব্ং” যথারীক্তত ক্তজহামে অক্তনেুক অনুসারীমের প্রক্তত হুেক্তক ও ভীক্তত প্রেশগন: 
 

েক্তেনায় রক্তচত নব্ে সুরা - সূরা েুহাম্মে: 
৪৭:২০ -"যারা েুক্তেন, তারা ব্মলিঃ একক্তি সূরা নাক্তযল হয় না গকন? অতিঃপর যখন 
গকান িযথগহীন সূরা নাক্তযল হয় এব্ং তামত গজহামের উমেখ করা হয়, তখন যামের 
অন্তমর গরা  আমি, আপক্তন তামেরমক েৃতুযভময় েূিগাপ্রাপ্ত োনুমষর েত আপনার ক্তেমক 
তাক্তকময় থাকমত গেখমব্ন। সুতরাং ধ্বংস তামের জমনয।"    
 

৪৭:৩১ - "আক্তে অব্শযই গতাোমেরমক পরীক্ষা করব্ গয পযগন্ত না ফুক্তিময় তুক্তল 
গতাোমের গজহােকারীমেরমক এব্ং সব্রকারীমেরমক এব্ং যতক্ষণ না আক্তে 
গতাোমের অব্স্থান সেূহ যাচাই কক্তর।"   
 

েক্তেনায় রক্তচত সব্গমশষ ক্তনমেগশ-যুি সুরা: সুরা আত তাওব্াহ: 
৯:৩৯ - ("যক্তে (গজহাে) গব্র না হও, তমব্ আোহ গতাোমের েেগন্তুে আযাব্ গেমব্ন 
এব্ং অপর জাক্ততমক গতাোমের স্থলাক্তভক্তষি করমব্ন। গতােরা তাাঁর গকান ক্ষক্তত 
করমত পারমব্ না, আর আোহ সব্গক্তব্ষময় শক্তিোন।"    
 

শুধু্ কী তাই?  
'কুরআমনরই' ব্ণগনায় আেরা আর গয সমতযর সন্ধান পাই তা হমলা, েুহাম্মমের 
হুেক্তক-শাসানী ও ভীক্তত প্রেশগন উমপক্ষা কমর তাাঁর ব্হু অনুসারী েুহাম্মমের করাল 
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গ্রাস গথমক "অক্তব্্াসীমের" ব্াাঁচামনার গচষ্টা কমরক্তিমলন। আর গস কারমণ েুহাম্মে 
তাাঁর এ সকল অনুসারীমের যথারীক্তত "েুনাক্তফক" নামে আখযাক্তয়ত কমরক্তিমলন। 
অক্তব্্াসীমের-গক সাহাযযকারী এই সব্ অনুসারীমের উমেমশ "েুহাম্মমের" 
ক্তব্মষাে ামরর সাক্ষয ধ্ারণ কমর আমি তাাঁরই জব্ানব্ক্তি 'কুরআন':   
 

েক্তেনায় রক্তচত পঞ্চেশ সুরা - সূরা আল হাশর:  
৫৯:১১ -"আপক্তন ক্তক েুনাক্তফকমেরমক গেমখন ক্তন? তারা তামের ক্তকতাব্ধ্ারী কামফর 
ভাইমেরমক ব্মলিঃ গতােরা যক্তে ব্ক্তহসৃ্কত হও, তমব্ আেরা অব্শযই গতাোমের সামথ 
গেশ গথমক গব্র হময় যাব্ এব্ং গতাোমের ব্যাপামর আেরা কখনও কারও কথা োনব্ 
না। আর যক্তে গতােরা আক্রান্ত হও, তমব্ আেরা অব্শযই গতাোমেরমক সাহাযয 
করব্। আোহ তা’আলা সাক্ষয গেন গয, ওরা ক্তনিয়ই ক্তেথযাব্ােী।"    
 

৫৯:১২ - "যক্তে তারা ব্ক্তহসৃ্কত হয়, তমব্ েুনাক্তফকরা তামের সামথ গেশতযা  করমব্ না 
আর যক্তে তারা আক্রান্ত হয়, তমব্ তারা তামেরমক সাহাযয করমব্ না। যক্তে তামেরমক 
সাহাযয কমর, তমব্ অব্শযই পৃষ্ঠপ্রেশগন কমর পলায়ন করমব্। এরপর কামফররা গকান 
সাহাযয পামব্ না।"    
 

কামফর ও েুনামফকমের অন্তমর "েুহাম্মে" গয কী পক্তরোণ োমসর সৃক্তষ্ট করমত 
গপমরক্তিমলন, তার সাক্ষয ধ্ারণ কমর আমি েুহাম্মমের এই ব্ানীক্তি: 
 

৫৯:১৩ - "ক্তনিয় গতােরা তামের অন্তমর আোহ তা’আলা অমপক্ষা অক্তধ্কতর 
ভয়াব্হ। এিা এ কারমণ গয, তারা এক ক্তনমব্গাধ্ সম্প্রোয়।" 
 

েক্তেনায় রক্তচত উনক্তব্ংশ সুরা - সূরা আল েুজাোলাহ: 
৫৮:১৪-১৫ - "আপক্তন ক্তক তামের প্রক্তত লক্ষয কমরনক্তন, যারা আোহর  যমব্ ক্তনপক্ততত 
সম্প্রোময়র সামথ ব্নু্ধত্ব কমর? তারা েুসলোনমের েলভুি নয় এব্ং তামেরও 



  

265 
Bw÷kb BeyK 

েলভূি নয়। তারা গজমনশুমন ক্তেথযা ক্তব্ষময় শপথ কমর। আোহ তামের জমনয কমিার 
শাক্তস্ত প্রস্তুত গরমখমিন। ক্তনিয় তারা যা কমর, খুব্ই েি।" 
 

সংমক্ষমপ: 
েুহাম্মমের  ব্হু অনুসারীই তাাঁমের ওপর আমরাক্তপত েৃতুয হুেক্তক সহ শত প্রক্ততকূলতার 
েমধ্যও “ক্তজহামের নামে” অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের অোনুক্তষক নৃশংস আগ্রাসী 
আমেশ ও ক্তনমেগশগুমলা ক্তব্ক্তভন্ন অজুহামত এক্তিময় চলমতন। শুধু্ তাইই নয়,  তাাঁরা 
েুহাম্মমের করাল গ্রাস গথমক অক্তব্্াসীমের ব্াাঁচামনার গচষ্টা করমতন। েুহাম্মমেরই 
স্বরক্তচত জব্ান-ব্ক্তি 'কুরআন' ও আক্তে উৎমসর ক্তব্ক্তশষ্ট েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের রক্তচত 
ক্তসরাত ও হাক্তেস' গ্রমন্থর ব্ণগনায় তা অতযন্ত সুস্পষ্ট। শত প্রমলাভন ও েৃতুয-হুেক্তক 
উমপক্ষা কমর ধ্মেগর নামে আমরাক্তপত প্রব্ল পরাক্রেশালী "অশুভ শক্তির ক্তব্রুমদ্ধ" 
ক্তব্মব্কব্ান সাধ্ারণ োনুষরা গয োনক্তব্কতার চচগা করমত পামরন, তার উোহরণ হমলা 
ইসলামের এই ইক্ততহাসগুমলা। আজমকর পৃক্তথব্ীও তার ব্যক্ততক্রে নয়। 
 

 
**এই পব্গক্তি উৎস গ: 

 

"প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ধ্েগীয় ক্তশক্ষায় ক্তশক্তক্ষত ঐসব্ োনুষমের উমেমশয, যারা ধ্মেগর যাব্তীয় 
অোনক্তব্ক আমেশ-ক্তনমেগশ ও অনুশাসনগুমলা জানা সমত্বও তা উমপক্ষা কমর জীব্মনর 
শত প্রক্ততকূলতার েমধ্যও োনক্তব্কতা ও েুি-ক্তচন্তার চচগা, প্রচার ও প্রসামর ব্রতী।" 
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১৮৪: েুতার যুদ্ধ-১: গক ক্তিল আক্রেণকারী? 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ – একশত আিান্ন 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

ওহুে যুমদ্ধর চরে পরাজয়, আল-রাজী ও ব্ীর োউনায় অনুসারীমের হতযা, খিক 
যুমদ্ধর চরে  ক্তব্পযগয় ও হুোইক্তব্য়াই অব্োননাকর সক্তন্ধ-চুক্তি স্বাক্ষমরর পর হযরত 
েুহাম্মে (সািঃ) এর সংঘাতেয় ঘিনাব্হুল নব্ী জীব্মনর পরব্তগী ক্তব্পযগস্ত ও ক্তব্ষােেয় 
ঘিনাক্তি হমলা 'েুতা হােলা।' ক্তহজক্তর ৬ সামলর ক্তজলকে োমস হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি 
গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর পর গথমক ক্তহজক্তর ৮ সামলর জুোক্তেউল আওয়াল োমস 
'েুতা হােলার' পূব্গ পযগন্ত, হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি পরব্তগী সমতমরা োস সেময়, 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সািঃ) ক্তব্স্তীণগ অঞ্চমলর অক্তব্্াসী জনপমের 
ওপর এমকর পর এক কেপমক্ষ গচৌেক্তি সশস্ত্র হােলা সংঘক্তিত কমরন। আক্তে উৎমস 
েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, এই প্রমতযকক্তি হােলায় 
আক্রেণকারী ব্যক্তিক্তি ক্তিমলন হযরত েুহাম্মে (সািঃ)! প্রথে ক্ততনক্তির গনতৃমত্ব ক্তিমলন 
নব্ী েুহাম্মে স্বয়ং। পরব্তগী এ ামরাক্তি হােলার গকানক্তিমতই েুহাম্মে ক্তনমজ অংশগ্রহণ 
কমরন নাই; তাাঁর প্রতযক্ষ ক্তনমেগমশ এই হােলাগুমলা কাযগকর কমরক্তিমলন তাাঁর 
অনুসারীরা। আক্রান্ত অক্তব্্াসী জনপে-ব্াসী কমরক্তিমলন তাাঁমের জান-োল রক্ষার 
গচষ্টা। এ ক্তব্ষময়র আমলাচনা 'আল ফাতহ ব্নাে আিারক্তি হােলা (পব্গ-১২৪)’ পমব্গ 
করা হময়মি। 'েুতা হােলার' ক্তব্স্তাক্তরত আমলাচনা শুরু করার আম  েুহাম্মমের এই 
সব্ আগ্রাসী কেগকামণ্ডর আর একব্ার আমলাকপাত করা যাক; অক্তত সংমক্ষমপ:  
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ক্তহজক্তর ৭ সাল: 
১) খায়ব্ার হােলা - হােলাকারী নব্ী েুহাম্মে স্বয়ং:  
>> হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তি (োচগ-এক্তপ্রল, ৬২৮ সাল) গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন করার 
োে গেি-োস পর, ক্তহজক্তর ৭ সামলর েহরে োমস (মে-জুন, ৬২৮ সাল) েুহাম্মে 
েক্তেনা গথমক ৯৫ োইল েূরব্তগী খায়ব্ার নােক স্থামনর ইহুক্তে জনপমের ওপর 
অতক্তকগত আগ্রাসী আক্রেণ চালান। অোনুক্তষক নৃশংসতায় ক্ততক্তন তাাঁমের পরাস্ত কমরন 
ও তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তি ও ো-গব্ান-স্ত্রী-কনযামের গযৌনোসী-রূমপ ভা াভাক্ত  কমর 
গনন। এক পঞ্চোংশ তাাঁর ক্তনমজর, ব্াাঁক্তক চার-পঞ্চোংশ হােলায় অংশগ্রহণকারী 
অনুসারীমের (কুরআন: ৮:৪১)।  
 

২) 'ফাোক' আগ্রাসন - হুেক্তকোতা নব্ী েুহাম্মে স্বয়ং: 
>> খায়ব্ার হােলা গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন-কামল েুহাম্মে খায়ব্ামরর ক্তনকিব্তগী 
ফাোক নােক স্থামনর ইহুক্তে জনপমের োনুষমের হুেক্তক প্রোন কমরন, এই ব্মল, 
"যক্তে না তাাঁরা” তাাঁর ব্শযতা স্বীকার কমর তাাঁমক নব্ী ক্তহসামব্ গেমন গনয়, ক্তকংব্া 
তাাঁমক তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তির অমধ্গক োক্তলকানা ক্তেমত রাজী হয়; তমব্  তাাঁমের 
ওপরও 'খায়ব্ামরর অনুরূপ' নৃশংস হােলা সংঘক্তিত করা হমব্।" ভীত সন্ত্রস্ত ফাোক-
ব্াসী তাাঁমের ক্তনমজমের ও পক্তরব্ামরর ক্তনরাপিার েূলয ব্াব্ে েুহাম্মমের চাক্তহো 
গোতামব্ক তাাঁমক তাাঁমের সেস্ত সম্পক্তির অমধ্গক োক্তলকানা ক্তেমত রাজী গহান। 
'আোহর' নামে েুহাম্মে োব্ী, ক্ততক্তন গযমহতু তাাঁমের এই সেস্ত সম্পে গকানরূপ 
হােলা িািাই হস্ত ত কমরক্তিমলন, তাই এই সম্পক্তির োক্তলক শুধু্ই তাাঁর ও তাাঁর 
আোহর! আর গযমহতু আোহ-গক লুমির োমলর ( ক্তণেত)  ভা  গপৌঁমি গেয়া 
কখমনাই সম্ভব্ নয়, অক্তজগত সেস্ত সম্পক্তির প্রকৃত োক্তলক “শুধু্ই েুহাম্মে!" এই 
‘ ক্তণেত’ উপাজগমনর অমথগ চলমতা নব্ী েুহাম্মমের পক্তরব্ার-পক্তরজন ও আত্মীয়-
স্বজনমের জীক্তব্কা ও ভরণ গপাষণ। আর ক্ততক্তন তা আরও ব্যয় করমতন অভাব্গ্রস্ত 
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আক্তে েক্কাব্াসী অনুসারী (েুহাক্তজর), ইয়াতীে ও েুসাক্তফর অনুসারীমের কলযামণ 
(কুরআন: ৫৯:৬-৭)। তাাঁর েতব্াে প্রচার ও প্রসামরর প্রময়াজমন। 
 

৩) ওয়াক্তে আল-কুরা হােলা - হােলাকারী নব্ী েুহাম্েে স্বয়ং:  
>> খায়ব্ার ও ফাোক আগ্রাসন গশমষ েক্তেনায় প্রতযাব্তগন-কামল পক্তথেমধ্য ওয়াক্তে 
আল-কুরা হােলা গশমষ েুহাম্মে েক্তেনায় প্রতযাব্তগন কমরন ক্তহজক্তর ৭ সামলর সফর 
োমস (জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল)। 
 

৪) তুরাব্া হােলা - হােলাকারী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ: 
>> গনতৃমত্ব উের ইব্মন খািাব্।  
 

৫) নাজাে আক্রেণ - আক্রেণকারী নব্ী েুহাম্মে:  
>> শাব্ান োস (ক্তডমসম্বর-জানুয়াক্তর, ৬২৮ সাল), গনতৃমত্ব আবু্ ব্কর ইব্মন কুহাফা।  
 

৬)  ব্ানু েুরাহ আক্রেণ - আক্রেণকারী েুহাম্মে ইব্মন আব্েুোহ: 
>> শাব্ান োস, গনতৃমত্ব ব্ক্তশর ক্তব্ন সা'ে।  
 

৭) ব্ানু আল-েুরাহ আক্রেণ - আক্রেণকারী েুহাম্মে:  
>> গনতৃমত্ব  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুোহ।  
 

৮)  আল-গেফায় আব্ে ক্তব্ন থালাব্া গ াে আক্রেণ - আক্রেণকারী নব্ী েুহাম্মে:  
>> রেজান োস (জানুয়াক্তর-গফব্রুয়াক্তর, ৬২৯ সাল), গনতৃমত্ব  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুোহ।  
 

৯)  য়ুেুন ও আল-ক্তজনাব্ আক্রেণ - আক্রেণকারী নব্ী েুহাম্মে:   
>> শওয়াল োস, গনতৃমত্ব ব্ক্তশর ক্তব্ন সা'ে।  
 

অতিঃপর, ক্তহজক্তর ৭ সামলর ক্তজলকে োস। েুহাম্মে তাাঁর সামথ ক্তিক এক ব্ির আম  
হুোইক্তব্য়া যাোয় অংশগ্রহণকারী সকল জীক্তব্ত অনুসারীমের সমঙ্গ ক্তনময় 'ওেরাহ' 
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পালমনর ক্তনক্তেমি েক্কায়  েন কমরন। আর ক্ততক্তন তা সোধ্া কমর েক্তেনায় প্রতযাব্তগন 
কমরন ক্তজলহজ োমস (পব্গ: ১৭৪)। অতিঃপর ঐ োমসই,   
 

১০)  ব্ানু সুলাময়ে হােলা - আক্রেণকারী নব্ী েুহাম্মে:   
>> ক্তজলহজ োস, গনতৃমত্ব ইব্মন আক্তব্ আল-আওজা আল-সুলাক্তে।  
 

ক্তহজক্তর ৮ সাল: 
১১) আল-কাক্তেমে ব্ানু েুলাক্তয়হ গ ামের ওপর হােলা - হােলাকারী েুহাম্মে:    
>> সফর োস (গে-জুন, ৬২৯ সাল), গনতৃমত্ব  াক্তলব্ ক্তব্ন আব্েুোহ আল কালক্তব্ 
(পব্গ- ১৭৫)।  
 

১২) আল েুনক্তধ্র ক্তব্ন সাওয়া আল-আব্ক্তে গ াে হােলা - হােলাকারী নব্ী েুহাম্মে:    
>> গনতৃমত্ব আল-আলা ক্তব্ন আল-হােরাক্তে।  
 

১৩) ব্ানু আক্তের গ াে হােলা - হােলাকারী নব্ী েুহাম্মে:  
>> রক্তব্উল আওয়াল োস (জুন-জুলাই, ৬২৯ সাল), গনতৃমত্ব শুজা ক্তব্ন ওয়াহাব্।  
 

১৪) ধ্াত আতলাহ আক্রেণ - আক্রেণকারী নব্ী েুহাম্মে:   
>> গনতৃমত্ব কাব্ ক্তব্ন উোময়র আল-ক্ত ফাক্তর। 
 

অতিঃপর, েুতা হােলা: গক ক্তিল আক্রেণকারী? 
 

ক্তহজক্তর ৭ সামলর ক্তজলহজ োমস 'ওেরাহ' পালন গশমষ েক্তেনায় ক্তফমর আসার চার 
োস পর, ক্তহজক্তর ৮ সামলর জোক্তেউল আউয়াল োমস (আ ি-গসমেম্বর, ৬২৯ সাল) 
েুহাম্মে ক্তসক্তরয়ার উমেশ এক আক্রেণকারী েল গপ্ররণ কমরন। েলক্তি েুতা নােক 
স্থামন চরে ক্তব্পযগস্ত অব্স্থার সমু্মখীন হয়। ইসলামের ইক্ততহামস যা 'েুতার যুদ্ধ' নামে 
অক্তব্ক্তহত। েুহাম্মে ইব্মন ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-ওয়াক্তকক্তে (৭৪৮-৮২২ 
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খৃষ্টাব্দ), েুহাম্মে ইব্মন সা'ে (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), আল-তাব্ারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) 
প্রেুখ আক্তে উৎমসর প্রায় সকল েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসক তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ 'ক্তসরাত গ্রমন্থ' 
ক্তব্ক্তভন্নভামব্ এই ঘিনার ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমর গরমখমিন।  
 

েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর ব্ণগনায় [কক্তব্তা পঙক্তি পক্তরহার] ঘিনাক্তি ক্তিল ক্তনম্নরূপ: 
[132] 
(আল-ওয়াক্তকক্তে, ইব্মন সা'ে ও আল-তাব্ারীর ব্ণগনা ইব্মন ইশামকর ব্ণগনারই 
অনুরূপ): [133] [134] [135] [136] 
 

'ক্ততক্তন ক্তজলহজ োমসর অব্ক্তশষ্ট সেয় এব্ং েহরে, সফর ও রক্তব্র েুই োস [রক্তব্উল 
আওয়াল ও রক্তব্উস সাক্তন] গসখামন অব্স্থান কমরন। গসই সেয়ক্তিমত েুশক্তরকরা ক্তিল 
তীথগযােীমের তোব্ধ্ামনর োক্তয়মত্ব। জুোক্তেউল আওয়াল োমস ক্ততক্তন ক্তসক্তরয়ার 
উমেমশয তাাঁর গসনােল গপ্ররণ কমরন, যা েুতা নােক স্থামন ক্তব্পযগময়র সমু্মখীন হয়। 
[137]  
 

উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়মরর কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত েুহাম্মে ক্তব্ন জাফর 
ক্তব্ন আল-যুব্াময়র ব্গলমিন: আোহর নাব্ী ক্তহজক্তর ৮ সামলর জুোক্তেউল আওয়াল 
োমস েুতায় যুদ্ধ-অক্তভযান গপ্ররণ কমরন; গনতৃমত্ব যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা, যক্তে যাময়ে ক্তব্ন 
হাক্তরথা ক্তনহত হয় তমব্ গনতৃমত্ব থাকমব্ জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্, আর গস যক্তে ক্তনহত 
হয় তমব্ আব্েুোহ ক্তব্ন রাওয়াহা। এই অক্তভযামন গযা োনকারী অনুসারীমের সংখযা 
ক্তিল ৩০০০, তারা যাোর প্রস্তুক্তত গনয়।  
 

তারা রওনা হওয়ার প্রাক্কামল গলামকরা আোহর নব্ীর ক্তনযুি গসনাপ্রধ্ানমের ক্তব্োয় 
জানায় ও তামের সযালুি কমর। আব্েুোহ ক্তব্ন রাওয়াহা তাাঁর ক্তব্োময়র সেয়ক্তিমত 
গকাঁমে গফমল। গলামকরা যখন তার কারণ জানমত চায়, ক্ততক্তন ব্মলন, 'আোহর কসে, 
এক্তি এই জনয নয় গয আক্তে এই েুক্তনয়ামক ভালব্াক্তস, ক্তকংব্া গতাোমের প্রক্তত আক্তে 
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অক্ততশয় অনুরি। এক্তি এই কারমণ গয আক্তে আোহর নব্ীমক আোহর গ্রন্থ গথমক 
জাহান্নাে ক্তব্ষময় এেন একক্তি আয়াত পাি করমত শুমনক্তি, গযখামন ক্ততক্তন উদৃ্ধত 
কমরমিন:  
 

"গতাোমের েমধ্য এেন গকউ গনই গয তথায় গপৌিমব্ না। এিা আপনার পালনকতগার 
অক্তনব্াযগ ফায়সালা [কুরআন: ১৯:৭১]।"  
 

আক্তে জাক্তন না, গসখামন প্রমব্শ করার পর আক্তে কীভামব্ গসখান গথমক ক্তফমর আসমত 
পারমব্া।'  
 

েুসক্তলেরা ব্মল, 'আোহ গতাোমের সমঙ্গ আমি, গস গতাোমের রক্ষা করমব্ ও ক্তনরাপে 
ও অক্ষত অব্স্থায় ক্তফক্তরময় ক্তনময় আসমব্।' -- অতিঃপর গলামকরা যাো শুরু কমর, 
আোহর নব্ী তামের সমঙ্গ ক্তিমলন; তামের ক্তব্োয় জানামনার পর ক্ততক্তন ক্তফমর আমসন।  
 

তারা তামের যাো অব্যাহত রামখ ও ক্তসক্তরয়ার ো'আন (Ma'an) নােক স্থামন এমস 
শুনমত পায় গয ক্তহরাক্তক্লয়াস ১০০,০০০ গ্রীক তসনযসহ আল-ব্াল ার (‘al-
Balga/Balqa') ো'ব্ নােক স্থামন এমস গপৌঁমিমি এব্ং ইরাশার ব্াক্তল নােক স্থামনর 
োক্তলক ক্তব্ন যাক্তফলা নামের এক গলামকর গনতৃমত্ব তার সামথ গযা োন কমরমি লাখে, 
জুধ্াে, আল- ায়ান ও ব্াহরার (আল-তাব্ারী: 'গ ামের') ১০০,০০০ গলাক।  
 

যখন েুসলোনরা এই খব্র শুনমত পায়, এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত তামের কী করা উক্তচত 
এই ক্তচন্তায় তারা োআমন েুই রাক্তে অব্স্থান কমর। তারা এই ক্তসদ্ধামন্ত গপৌঁমি গয 
তারা আোহর নব্ীর কামি শত্রুর সংখযার খব্র জাক্তনময় ক্তচক্তি গেমব্; যক্তে ক্ততক্তন তামের 
সাহামযযর জনয অক্ততক্তরি তসনয পািান তমব্ গতা ভামলাই, নতুব্া তারা তাাঁর হুকুমের 
জনয অমপক্ষা করমব্। 
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আব্েুোহ ক্তব্ন রাওয়াহা গলাকমের উৎসাহ প্রোন কমর, এই ব্মল: "গতাোরা অপিি 
কমরা গসই ক্তব্ষয়ক্তি যার সন্ধামন গতােরা এমসি, অথগাৎ 'শহীে হওয়া'। শত্রুমের সমঙ্গ 
আোরা গয লিাই করক্তি তা গকান সংখযা ব্া শক্তি ব্া সংখযাক্তধ্মকযর োপকাক্তিমত নয়, 
ব্রং আেরা তামের গোকাক্তব্লা করক্তি (তাব্ারী: 'যুদ্ধ করক্তি') আোমের এই ধ্মেগর 
জনয, যার োধ্যমে আোহ আোমের সম্মাক্তনত কমরমি। সুতরাং এক্ত ময় চমলা! উভয় 
সম্ভাব্নায় আোমের জনয উিে: ক্তব্জয়ী হওয়া, ক্তকংব্া শহীে অব্স্থায় েৃতুয ব্রণ 
করা।" গলামকরা ব্মল, "আোহর কসে, ইব্মন রাওয়াহা ক্তিকই ব্মলমি।" অতিঃপর 
তারা সমু্মমখ অগ্রসর হয়। ----  
 

গলামকরা সমু্মমখ অগ্রসর হয় ও যখন তারা ব্াল ার সীোন্ত এলাকায় এমস গপৌঁমি, 
ক্তহরাক্তক্লয়ামসর গ্রীক ও আরব্ তসনযরা োশাক্তরফ (Masharif) নামের এক গ্রামে 
তামের সমু্মখীন হয়। যখন শত্রুরা ক্তনকিব্তগী হয়, েুসলোনরা ক্তপিু হমি েুতা নামের 
এক গ্রামে সমর আমস। গসখামন তসনযেল এমক অপমরর সমু্মখীন হয় ও েুসলোনরা 
অব্স্থান গনই এই ভামব্ গয, তামের ডান পামশর গনতৃমত্ব থামক ব্ানু উধ্রা গ ামের 
কুতব্াহ ক্তব্ন কাতাো ও ব্াে পামশর গনতৃমত্ব থামক উব্ায়া ক্তব্ন োক্তলক নামের এক 
আনসার।'  
 

আল-ওয়াক্তকক্তের (ও েুহাম্মে ইব্মন সা'ে) অক্ততক্তরি ব্ণগনা:  
 

‘আল-ওয়াক্তকক্তে আোমের ব্ণগনা কমরমিন, এই ব্মল: উের ক্তব্ন আল-হাকামের কাি 
গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত রাক্তব্য়া ক্তব্ন উসোন আোমক যা ব্মলমিন তা হমলা, ক্ততক্তন 
ব্মলমিন:  
 

'আোহর নব্ী ব্ানু ক্তলক্তহব্ গ ামের আল-হাক্তরথ ক্তব্ন উোময়র আল-আযক্তে নামের এক 
গলাক-গক এক ডকুমেন্ট সহকামর বু্সরার [ক্তসক্তরয়া] শাসনকতগার ক্তনকি গপ্ররণ 
কমরন। যখন ক্ততক্তন েুতা নােক স্থামন এমস গপৌঁিান, শুরাহক্তব্ল ক্তব্ন আের আল-
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ঘাসাক্তন (Shurahbïl b. ‛Amr al-Ghassānī) নামের এক গলাক তার েুমখােুক্তখ হয় 
ও ব্মল,  
 

"তুক্তে গকাথায় যাে?"  
ক্ততক্তন জব্ামব্ ব্মলন, "আল-শাে [ক্তসক্তরয়া-পযামলিাইন অঞ্চল]।" 
গস ব্মল, "তুক্তে সম্ভব্ত: আোহর নব্ীর পেব্াহকমের একজন।" 
ক্ততক্তন ব্মলন, "হযাাঁ। আক্তে আোহর নব্ীর একজন পেব্াহক।"  
 

অতিঃপর, শুরাহক্তব্ল হুকুে জারী কমরন গয তামক গযন েক্তি ক্তেময় গব্াঁমধ্ গফলা হয় ও 
হতযা করা হয়। শুধু্ তামকই হতযা করা হময়ক্তিল, আোহর নব্ীর ব্যাপামর। । খব্র-ক্তি 
আোহর নব্ীর কামি এমস গপৌঁমি, ও তা তাাঁমক ভীষণ আমব্ -আপু্লত কমর। ক্ততক্তন 
তাাঁর গলাকমের গডমক পািান ও তামেরমক আল-হাক্তরমথর খুমনর খব্র ও গক তামক 
হতযা কমরমি তা অব্ক্তহত করান। গলামকরা দ্রুত সেমব্ত হয় গব্র হময় এমস আল-
জুরফ নাে স্থামন ক্তশক্তব্র স্থাপন কমর। আোহ নব্ী তামেরমক ক্তব্ষয়ক্তি স্পষ্ট কমরনক্তন। 
-----' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ওপমর 
ব্ক্তণগত এই ব্ণগনায় আেরা জানমত পাক্তর, েুহাম্মে ইব্মন ইশাক ও আল-তাব্ারী এই 
হােলার গপ্রক্ষাপি প্রসমঙ্গ গকান ঘিনার উমেখ কমরন নাই। অনযক্তেমক আল-ওয়াক্তকক্তে 
এই হােলার গপ্রক্ষাপি প্রসমঙ্গ শুরাহক্তব্ল ক্তব্ন আের আল-ঘাসাক্তন নামের এক গলাক 
কতৃগক েুহাম্মমের এক পে-ব্াহকমক হতযার উপাখযান ব্ণগনা কমরমিন। আর তার 
িাে েুহাম্মে ইব্মন সা'ে তাাঁর 'ক্তকতাব্ আল-তাব্াকাত আল-কাক্তব্র' গ্রমন্থ 'েুতা 
হােলা' উপাখযামনর চার পৃষ্ঠার ব্ণগনায় এই হতযা-ঘিনাক্তির “উমেখ কমরমিন” লাইন 
িয়-সাত, ঘিনার গকানরূপ ব্ণগনা িািাই।  
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আল-ওয়াক্তকক্তের এই ব্ণগনায় যা সুস্পষ্ট তা হমলা, শুরাহক্তব্ল ক্তব্ন আের আল-ঘাসাক্তন 
নামের এই গলাকক্তি ক্তকংব্া তার েলব্ল পূব্গপক্তরকক্তল্পত-ভামব্ েুহাম্মে ক্তকংব্া তাাঁর 
গকান অনুসারীমক আক্রেণ কমরন নাই। ক্ততক্তন েুহাম্মমের এই পে-ব্াহকমক আক্রেণ 
কমরক্তিমলন পক্তথেমধ্য, গলাকক্তি গয েুহাম্মমের পে-ব্াহক এই তথযক্তি জানার পর। 
সুতরাং, ক্তনিঃসমিমহ এই ঘিনাক্তি ডেডিডেসক ব্হু োস ও ব্িরব্যাপী েুহাম্মমের আগ্রাসী 
আক্রেমণর ক্তব্রুমদ্ধ একজন োনুমষর তৎক্ষণাৎ প্রক্ততক্তক্রয়া; েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের ক্তব্রুমদ্ধ গকান গ াে-গনতা ব্া শাসমকর পক্তরকক্তল্পত আগ্রাসী-আক্রেমণর 
গকান উোহরণ নয়। গস কারমণই, আল-ওয়াক্তকক্তের এই উপাখযান যক্তে শতভা  
সতযও হয়, আর েুহাম্মে যক্তে এই ঘিনাক্তির পক্তরমপ্রক্তক্ষমত, তাাঁর পেব্াহক হতযার 
প্রক্ততমশাধ্ সৃ্পহায়, গসই জনপমের সেস্ত োনুমষর ক্তব্রুমদ্ধ পক্তরকক্তল্পতভামব্ ক্ততন-
হাজার সশস্ত্র অনুসারীর এক ক্তব্শাল ব্াক্তহনী গপ্ররণ কমরন, তমব্ তা ক্তনিঃসমিমহ 
অক্তব্্াসীমের ক্তব্রুমদ্ধ েুহাম্মমের চরে অসক্তহষু্ণতা ও আগ্রাসী কেগকামণ্ডর পক্তরচয়ই 
ব্হন কমর; ক্তব্পরীতক্তি নয়। 
 

প্রাচীন আরমব্ ‘আল-ব্াল া (Al-Balga)’ এলাকাক্তি ক্তিল আধু্ক্তনক জডগামনর গব্শীর 
ভা  অংশ। গোিােুক্তিভামব্, উিমর ওয়াক্তে আল-যারকা (Wadi al-Zarqa' or 
Jabbok) গথমক েক্তক্ষমণ ওয়াক্তে আল-েুক্তজব্ অথব্া আরমনান (Wadi al-Mujib or 
Arnon) পযগন্ত ক্তব্সৃ্তত োলভূক্তে অঞ্চল। ব্াইজানিাইন শাসন আেমল, আরমনান ক্তিল 
আরব্ ও পযামলিাইন অঞ্চমলর সীোন্তব্তগী এলাকা।' [138] 
 

আক্তে উৎমস েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমেরই ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় গয ক্তব্ষয়ক্তি অতযন্ত 
সুস্পষ্ট তা হমলা: ব্াইমজনিাইন সম্রাি ক্তকংব্া তার তসনযরা েুহাম্মে ও তাাঁর 
অনুসারীমের কখমনাই আক্রেণ করমত আমসন নাই। েুহাম্মমের আমেমশ তাাঁর ক্ততন 
হাজার সশস্ত্র অনুসারী সুেূর েক্তেনা গথমক ৬০০ োইমলরও অক্তধ্ক পথ পাক্তি ক্তেময় 
জডগামনর 'আল ব্াল া' এলাকায় এমসক্তিমলন আগ্রাসী আক্রেমণর ক্তনক্তেমি। েুহাম্মে ও 
তাাঁর অনুসারীমের এই আগ্রাসী আক্রেণ প্রক্ততহত করার প্রমচষ্টায় আত্মরক্ষার ক্তনক্তেমি 
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ব্াইমজনিাইন সম্রামির গ্রীক তসনযরা ও ঐ অঞ্চমলর ক্তব্ক্তভন্ন আরব্ গ ামের গলাকরা 
সক্তম্মক্তলতভামব্ 'োশাক্তরফ' নােক স্থামন তামের গোকাক্তব্লার জনয সেমব্ত হয়। তামের 
গসই প্রক্ততমরামধ্র েুমখ েুহাম্মে অনুসারীরা ক্তপিু হিমত ব্াধ্য হয় ও েুতা নােক স্থামন 
এমস যুদ্ধ-প্রস্তুক্তত গ্রহণ কমর। অতিঃপর শুরু হয় যুদ্ধ।  
 

“অথগাৎ, অনযানয সকল হােলাগুমলার েতই 'েুতা যুমদ্ধও' আগ্রাসী আক্রেণকারী েলক্তি 
ক্তিল েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা; অক্তব্্াসীরা ক্তিমলন তামের আক্রেমণর লক্ষযস্থল।" 
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েুহাম্েে ইব্মন ইশাক ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনার অক্ততক্তরি 
ক্তব্মশষ অংশক্তির েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে সংযুি করক্তি।  
 

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq:  
 

‘He remained there for the rest of Dhu'l-Hijja, while the polytheists supervised 
the pilgrimage, and throughout al-Muharraman and Safar and the two Rabi's. In 
Jumada'l-Ula he sent to Syria his force which met with disaster in Mu'ta. 
 
Muhammad b. Ja'far b.al-Zubayr from 'Urwa b.al-Zubayr said: the apostle sent 
his expedition to Mu'ta in Jumada'l-Ula in the year 8 and put Zayd b. Haritha in 
Command; if Zayd were slain then Ja'far b.Abu Talib was to take command, and 
if he were killed then, 'Abdullah b.Rawaha. The expedition got ready to the 
number of 3000 and prepared to start. When they were about to set off they 
bade farewell to the apostle's chiefs and saluted them. When 'Abdullah b. 
Rawaha took his leave of the chiefs he wept and when they asked him the 
reason he said, 'By God, it is not that I love the world and am inordinately 
attached to you, but I heard the apostle read a verse from God's book in which 
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he mentioned hell: "There is not one of you but shall come to it; that is a 
determined decree of your Lord,"  and I do not know how I can return after I 
have been to it.' The Muslims said, 'God be with you and protect you and bring 
you back to us safe and sound.' ---- Then the people marched forth, the apostle 
accompanying them until he said farewell and returned. -- 
 
They went on their way as far as Ma'an in Syria where they heard that 
Heraclius had come down to Ma'ab in the Balqa' with 100,000 Greeks joined by 
100,000 men from Lakhm and Judham and al-qayn and Bahra and Bali 
commanded by a man of Bali of Irasha called Malik b. Zafila. When the Muslims 
heard this they spent two nights at Ma'an pondering what to do. They were in 
favour writing to the apostle to tell him of the enemy's numbers; if he sent 
reinforcements well and good, otherwise they would await his orders. 'Abdullah 
b. Rawaha encouraged the men saying, 'Men, what you dislike is that which you 
have come out in search of, viz. martyrdom. We are not fighting the enemy 
with numbers, or strength or multitude, but we are confronting (T. fighting) 
them this religion with which God has honoured us. So come on! Both prospects 
are fine: victory or martyrdom.' The men said, 'By God, Ibn Rawaha is right.' ----
- The people went forward until when they were on the borders of the Balqa' 
the Greek and Arab forces of Heraclius met them in a village called Masharif. 
When the enemy approached, the Muslims withdrew to a village called Mu'ta. 
There the forces met and the Muslims made their dispositions, putting over the 
right wing Qutbah Quatada of the B.' Udhra, and over the left wing an Ansari 
called 'Ubaya b. Malik.’ 
 
Al-waqidi added:  
‘Al-Wāqidī related to us saying: Rabīa b. ‛Uthmān related to me from ‛Umar b. 
al-Hakam, who said: The Messenger of God sent al-Ḥārith b. ‛Umayr al-Azdī, one 
of the Banū Lihb, to the king of Buṣrā with a document. When he came down 
to Mu’ta, Shurahbïl b. ‛Amr al-Ghassānī confronted him and said, “Where are 
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you going?” He replied, “Al-Shām.” He said, “Perhaps you are one of the 
messengers from the Messenger of God?” He said, “Yes. I am a messenger from 
the Messenger of God.” Then, Shuraḥbīl commanded that he be tied with rope, 
and executed him. Only he was killed for the Messenger of God. [Page 756] The 
news reached the Messenger of God and affected him badly. He summoned the 
people and informed them of the death of al-Ḥārith and of who killed him. The 
people hastened and went out and camped at al-Jurf. The Messenger of God did 
not clarify the affair. ----' 
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১৮৫: েুতার যুদ্ধ-২: জাফর ক্তব্ন আবু্-তাক্তলব্ খুন! 
োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত উনষাি 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

প্রাণী জ মত সম্ভব্ত: োনুষই হমলা একোে জীব্, যারা তাাঁমের কক্তল্পত ঈ্মরর 
অজুহাত উত্থাপন কমর ক্তকংব্া না কমর োব্ী কমরন, "তাাঁরাই সৃক্তষ্টর গশ্রষ্ঠ জীব্ 
(আশরাফুল েখলুকাত)!" এই োব্ীর সব্মচময় ব্ি েুব্গলতা এই গয: যারা এই োব্ীর 
োব্ীোর, তারাই ক্তব্চারক-আমলাচক ও সোমলাচক। প্রক্ততপক্ষ অনয গকান প্রজাক্ততর 
আত্মপক্ষ সেথগমনর গকান সুমযা ই এখামন গনই! এই োব্ীক্তি েূলত: ধ্েগাব্তার ও 
তাাঁমের রক্তচত ধ্েগশামস্ত্রর; ক্তব্জ্ঞামনর নয় (Evidenced based knowledge)। 
স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী হযরত েুহাম্মে (সা:) ও এই ক্তচন্তাধ্ারার ব্যক্ততক্রে ক্তিমলন না 
(কুরআন: ১৭:৭০)। এই প্রসমঙ্গ েুহাম্মে তাাঁর আোহর নামে আর গয োব্ীক্তি 
কমরমিন, তা হমলা: োনুমষর এই গশ্রষ্ঠমত্বর শতভা ই "তাাঁমের ব্যক্তি ত ক্তব্্ামসর 
ওপর ক্তনভগরশীল!" আর গয ব্যক্তি ত ক্তব্্ামসর ক্তভক্তিমত এই গশ্রষ্ঠত্ব ক্তনধ্গাক্তরত হয়, তা 
হমলা: "েুহাম্মে-গক" অব্শয অব্শযই নব্ী ক্তহসামব্ সব্গান্তকরমণ ক্তব্্াস কমর তাাঁর 
ক্তশক্ষা আমেশ ও ক্তনমেগশ পালন করমত হমব্! অনযথায়, 'আোহর' নামে তাাঁর োব্ী:  
 

"অক্তব্্াসীরা হমলা সৃক্তষ্টর ক্তনকৃষ্টতে জীব্, সৃক্তষ্টর অধ্ে ও অপক্তব্ে (কুরআন: ৮:৫৫, 
৯৮:৬, ৯:২৮)!”  
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ক্তনজ গশ্রষ্ঠমত্বর এই উেগ্র ব্াসনায় েুহাম্মে তাাঁর প্রক্ততপক্ষ োনুষমের ক্তব্রুমদ্ধ কীরূপ 
আগ্রাসী অোনুক্তষক নৃশংস সক্তহংসতার আশ্রয় ক্তনময়ক্তিমলন, তার আমলাচনা  ত 
একশত আিান্ন-ক্তি পমব্গ করা হময়মি। তাাঁর এই সক্তহংস যাোর সব্গপ্রথে ব্লী ক্তিমলন 
ক্ততক্তন ক্তনমজ; অতিঃপর, তাাঁর পক্তরব্ার-সেসযরা; অতিঃপর তাাঁর েতব্ামে ক্তব্্াসী 
েুসলোন সম্প্রোয় ও অতিঃপর ক্তব্ম্র সেগ্র অেুসক্তলে োনব্ সোজ (পব্গ: ১৫৮)। 
সক্তহংস এই যাোয় ক্ততক্তন সব্গপ্রথে গয 'স্বজন-হারামনার গব্েনা’ উপলক্তব্ধ কমরক্তিমলন, 
তা ক্তিল তাাঁর সেব্য়সী চাচা হােজা ইব্মন আব্েুল েুিাক্তলমব্র অোনুক্তষক হতযার 
সেয়ক্তিমত (পব্গ: ৬৩-৬৭)। ওহুে যুমদ্ধর প্রাক্কামল (োচগ ২৩, ৬২৫ সাল)।  
 

অতিঃপর, ক্ততক্তন আব্ারও স্বজন-হারামনার কমষ্ট গশাকাতগ হময়ক্তিমলন েুতা যুমদ্ধর 
প্রাক্কামল। এই যুমদ্ধ তাাঁর চাচামতা ভাই জাফর ইব্মন আবু্ তাক্তলব্-গক অোনুক্তষক 
নৃশংসতায় কী ভামব্ হতযা করা হময়ক্তিল, তা আক্তে উৎমসর প্রায় সকল েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ গ্রমন্থ ক্তব্ক্তভন্নভামব্ ব্ণগনা কমরমিন।  
 

েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) ব্ণগনা [কক্তব্তা পঙক্তি পক্তরহার]: [139]  
(আল-তাব্ারী ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনা ইব্মন ইশামকর ব্ণগনারই অনুরূপ): [140] 
[141] 
 

পূব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ: ১৮৪) পর: 
‘যখন যুদ্ধ শুরু হয়, যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা আোহর নব্ীর প্রেি ব্যানারক্তি [আল-
ওয়াক্তকক্তে: 'সাো রং'] হামত ক্তনময় যুদ্ধ কমর, যতক্ষমণ না গস শত্রুর ব্শগার আঘামত 
রিক্ষরণ-জক্তনত কারমণ েৃতুয ব্রণ কমর। অতিঃপর, জাফর তা হামত ক্তনময় যুদ্ধ 
কমর। যখন গস যুমদ্ধ শত্রু পক্তরমব্ক্তষ্টত হয়, গস তার ক্তপঙ্গল ব্মণগর গঘািা গথমক লাফ 
ক্তেময় গনমে আমস, গঘািাক্তির ক্তপিমনর পাময়র হাাঁিুর ক্তশরা ব্া গপশী-তন্তু গকমি 
(Hamstring) তামক ক্তব্কলাঙ্গ কমর গেয় ও ক্তনহত হওয়ার পূব্গ পযগন্ত গস শত্রুর 
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ক্তব্রুমদ্ধ যুদ্ধ কমর। ইসলামের ইক্ততহামস জাফরই সব্গপ্রথে ব্যক্তি গয তার গঘািার 
ক্তপিমনর পাময়র হাাঁিুর গপশী-তন্তু গকমি তামক ক্তব্কলাঙ্গ কমর ক্তেময়ক্তিল।  
 

ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আব্ব্াে ক্তব্ন আব্েুোহ ক্তব্ন আল-যুব্াময়র তার ক্তপতার [আব্েুোহ ক্তব্ন 
আল-যুব্াময়র] কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় ব্মলমি, ক্ততক্তন তামক ব্মলমিন:  
 

'আোর পালক ক্তপতা ক্তিমলন ব্ানু েুররা ক্তব্ন আউফ গ ামের ও ক্ততক্তন েুতা হােলায় 
অংশ গ্রহণ কমরক্তিমলন। ক্ততক্তন ব্মলমিন, "আোর গসই সেময়র কথা েমন আমি, যখন 
জাফর তার ক্তপঙ্গল ব্মণগর গঘািা গথমক গনমে আমস ও গঘািাক্তির ক্তপিমনর পাময়র 
হাাঁিুর ক্তশরা গকমি তামক ক্তব্কলাঙ্গ কমর, অতিঃপর গস ক্তনহত হওয়ার পূব্গ পযগন্ত যুদ্ধ 
কমর।" 
 

এই একই সূমের উদৃ্ধক্তত ক্তেময় ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আব্ব্াে আোমক ব্মলমি:  
‘জাফর খুন হওয়ার পর আব্েুোহ ক্তব্ন রাওয়াহা ব্যানারক্তি হামত গনয় ও তা ক্তনময় গস 
তার গঘািার ক্তপমি সওয়ার হময় সোমন অগ্রসর হয়। সমু্মমখ অগ্রসর হওয়ার জনয গস 
তার েমনর প্রক্তত চাপ সৃক্তষ্ট কমর, কারমণ এক্ত ময় গযমত তার েন সায় ক্তেক্তেল না। --- 
 

অতিঃপর গস তার গঘািার ওপর গথমক গনমে আমস। তার এক কাক্তজন (cousin) 
তার কামি এক িুকরা হাক্তিসহ োংস এগন ব্মল, "গতাোমের কক্তিন সেময় এই 
ধ্রমনর ব্হু যুমদ্ধ তুক্তে অংশ গ্রহণ কমরক্তিমল, এিা গখময় শক্তি সঞ্চয় কমরা।" গস তা 
হামত গনয় ও তার সাোনয ক্তকিু ভক্ষণ কমর। অতিঃপর যখন গস তার গসনােমলর 
েমধ্য ক্তব্শৃঙ্খলার আওয়াজ শুনমত পায়, তখন গস তা িুাঁমি গফমল গেয়, ব্মল, "এখমনা 
তুক্তে জীক্তব্ত আি?" গস তার তরব্াক্তর পাকমি ধ্মর ও ক্তনহত হওয়ার পূব্গ পযগন্ত যুদ্ধ 
কমর। 
 

অতিঃপর, থাক্তব্ত ক্তব্ন আকরাে ব্যানারক্তি তুমল ধ্মর। গস ক্তিল ব্ানু আল-আজলান 
গ ামের এক ভাই। গস েুসলোনমের গডমক ব্মল গয তারা গযন একজন গলামকর 
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গনতৃমত্ব সেমব্ত হয়। যখন তারা তার গনতৃমত্ব সেমব্ত হমত চায়, তখন গস 
ইতস্তত কমর ও তারা খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের গনতৃমত্ব সেমব্ত হয়। ব্যানারক্তি 
হামত গনওয়ার পর গস শত্রুমের কাি গথমক েূমর থাকা ও যুদ্ধ এক্তিময় যাওয়ার গচষ্টা 
কমর। অতিঃপর গস পিােপসরণ কমর ও শত্রুরা তার কাি গথমক েূমর থামক 
যতক্ষমণ না গস তার গলাকজনমের ক্তনময় প্রতযাব্তগন কমর।’--- 
 

আব্েুোহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর <উমম্ম ইসা আল-খুযাইয়া হইমত <উমম্ম জাফর ক্তব্নমত 
েুহাম্মে ক্তব্ন জাফর ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ হইমত <তার োতােহ আসো ক্তব্নমত উোইয়া 
হইমত প্রাপ্ত তমথযর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় ব্মলমিন:  
 

'যখন জাফর ও তার সঙ্গীমের হতযা করা হয়, আোহর নব্ী আোর কামি আমসন। 
আক্তে তখন চক্তেশক্তি চােিা পাকা করা, েয়ো গেমখ রুক্তির-তাল ততক্তর করা, গধ্ায়া-
গোিা করা ও আোর সন্তানমের পক্তরষ্ক নার পক্তরেন্ন ও গতল োক্তলশ করা সোধ্া 
করক্তিলাে।  ক্ততক্তন আোমক জাফমরর পুেমের তাাঁর কামি ক্তনময় আসমত ব্মলন। যখন 
আক্তে তা কক্তর, ক্ততক্তন তামের  া শুাঁমক আের কমরন। তাাঁর গচাখ েুক্তি অশ্রু সজল হময় 
উমি। আক্তে তাাঁমক ক্তজজ্ঞাসা কক্তর গয ক্ততক্তন জাফর ও তার সঙ্গীমের সম্মমন্ধ গকান 
খারাপ খব্র শুমনমিন ক্তক না। ক্ততক্তন ব্মলন গয ক্ততক্তন তা শুমনমিন ও তামের-গক ঐ 
ক্তেমন হতযা করা হময়মি। আক্তে উমি োাঁিায় ও ক্তচৎকার কমর কাাঁো শুরু কক্তর ও 
েক্তহলারা আোর কামি এমস সেমব্ত হয়। আোহর নব্ী তার পক্তরব্ামরর কামি ক্তফমর 
যাওয়ার সেয় ব্মলন, "গতােরা জাফমরর পক্তরব্ামরর প্রক্তত এেন অেমনামযা ী হময়া না 
গয তামের-গক খােয সরব্রাহ না করা হয়, কারণ তামের োথায় ওপর গয ক্তব্পযগয় 
এমস পমিমি তামত তারা আেন্ন।" [142]  
 

আব্েুল-রহোন ক্তব্ন আল-কাক্তসে ক্তব্ন েুহাম্মে < তার ক্তপতা হইমত <আোহর নব্ীর 
স্ত্রী আময়শা হইমত প্রাপ্ত তমথযর উদৃ্ধক্তত ক্তেময় আোমক ব্মলমি, ক্ততক্তন ব্মলমিন: 
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'যখন জাফর হতযার খব্র এমস গপৌঁমি, আেরা আোহর নব্ীর েুখেণ্ডমল গশামকর 
িায়া গেখমত পাই। এক ব্যক্তি তাাঁর কামি যায় ও ব্মল, "েক্তহলারা আোমের োমেলা 
কমর ও আোমের ক্তব্রি কমর।" ক্ততক্তন তামক ক্তফমর গযমত ব্মলন ও তামের-গক শান্ত 
করমত ব্মলন। গস চমল যায়, ক্তকন্তু আব্ার ক্তফমর এমস একই কথা ব্মল। আময়শা 
এখামন েন্তব্য কমরমিন, "'অনক্তধ্কারচচগা প্রায়শই অনক্তধ্কারচচগা-কারীর ক্ষক্তত কমর।" 
আোহর নব্ী ব্মলন, "যাও, তামের শান্ত থাকমত ব্মলা। আর যক্তে তারা তা অগ্রাহয 
কমর তমব্ তামের েুমখ িাই ক্তনমক্ষপ কমরা।" আময়শা আরও ব্মলমিন, "আক্তে 
ক্তনমজমক ব্ক্তল, গতাোর ওপর আোহর অক্তভশাপ ব্ক্তষগত হউক এই কারমণ গয তুক্তে না 
গপমরি ক্তনমজমক অব্জ্ঞা-পূণগ আচরণ গথমক ব্াাঁচামত, না গপমরি ঐ কাজক্তি করমত যা 
আোহর নব্ী গতাোমক করমত ব্মলমি। আক্তে জাক্তন গয গস তামের েুমখ িাই ক্তনমক্ষপ 
করমত পামর নাই।" 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের অক্ততক্তরি ব্ণগনা:  
'--অতিঃপর, জাফর ব্যানারক্তি হামত গনয়। গস তার লাল রমঙর গঘািার ওপর গথমক 
গনমে আমস, তার ক্তপিমনর পাময়র হাাঁিুর োংসমপক্তশ গকমি তামক ক্তব্কলাঙ্গ কমর 
ক্তনহত হওয়ার পূব্গ পযগন্ত যুদ্ধ কমর।  
 

আব্েুোহ ক্তব্ন েুহাম্মে তার ক্তপতার কাি গথমক প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক 
ব্মলমি, ক্ততক্তন ব্মলমিন: 'রুে (Rūm) গথমক আ ত এক ব্যক্তির আঘামত তার শরীর 
েুই ভাম  ভা  হময় যায়। তার শরীমরর অমধ্গক ক্ত ময় পমি আঙু্গর লতার ওপর, যামত 
পাওয়া যায় প্রায় ক্তেশ-ক্তি আঘামতর ক্তচহ্ন।' 
 

আবু্ ো'শার <নাক্তফয়া হইমত <ইব্মন উের হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক 
ব্মলমি, ক্ততক্তন ব্মলমিন: 'জাফমরর শরীমরর েুই ঘামির োেখামন ক্তিল ব্াহাির-ক্তি 
ক্ষতক্তচহ্ন, গযখামন তামক হয় তরব্াক্তরর িারা আঘাত করা হময়ক্তিল, অথব্া করা 
হময়ক্তিল ব্শগা-ক্তব্দ্ধ।' 
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ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আব্েুোহ ক্তব্ন আক্তব্ কাতাো <আব্েুোহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর ক্তব্ন সাক্তলহ 
হইমত <আক্তিে ক্তব্ন উের হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক ব্মলমি, ক্ততক্তন 
ব্মলমিন:  'জাফমরর শরীমর ক্তিল ষাি-ক্তির ও গব্শী কািার-ক্তচহ্ন, আরও ক্তিল তীক্ষ্ণ 
অমস্ত্রর আঘাত-ক্তচহ্ন যা তামক ক্তব্দ্ধ কমরক্তিল।' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
 

>>> েুহাম্মমের ইব্মন ইশাক ও তাাঁর উদৃ্ধক্তত সামপমক্ষ আল-তাব্ারীর (৮৩৮-৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ) ওপমর ব্ক্তণগত ব্ণগনায় ব্লা হময়মি, "ইসলামের ইক্ততহামস জাফরই সব্গপ্রথে 
ব্যক্তি গয তার গঘািার ক্তপিমনর পাময়র হাাঁিুর গপশী-তন্তু গকমি তামক ক্তব্কলাঙ্গ কমর 
ক্তেময়ক্তিল।" অনযক্তেমক,  ইসলামের ইক্ততহাস পযগামলাচনায় আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তি, 
েুতা যুমদ্ধর আিাই ব্ির আম  সংঘক্তিত খিক যুমদ্ধ (গফব্রুয়াক্তর-োচগ, ৬২৭ সাল), 
ইসলামের ইক্ততহামস সব্গপ্রথে গয ব্যক্তিক্তি এই পদ্ধক্ততমত তাাঁর গঘািাক্তিমক ক্তব্কলাঙ্গ 
কমর আেৃতুয যুদ্ধ কমরক্তিমলন, ক্ততক্তন ক্তিমলন "একজন অক্তব্্াসী।" গসই ব্যক্তিক্তি 
ক্তিমলন ব্ানু আক্তের ক্তব্ন লুয়াক্তভর গ ামের আের ক্তব্ন আব্েু উদ্ে ক্তব্ন আবু্ কাময়স 
(Amr b. 'Abdu Wudd b. Abu Qays)। ক্ততক্তন ক্তিমলন এই জাফর ইব্মন আবু্ 
তাক্তলব্ ও আলী ইব্মন আবু্ তাক্তলমব্র ক্তপতার ব্নু্ধ; ক্তযক্তন খিক যুমদ্ধ আলীর সামথ 
যুমদ্ধ জক্তিময় আলীমক রিাি অথব্া হতযা করমত রাজী ক্তিমলন না। অনযক্তেমক, আলী 
ইব্মন আবু্ তাক্তলব্ তাাঁমক হতযা করার জন্য ক্তিমলন উেগ্রীব্, যক্তে না ক্ততক্তন েুহাম্মেমক 
নব্ী ক্তহসামব্ স্বীকার কমর ইসলাে ধ্মেগ েীক্তক্ষত গহান (ক্তব্স্তাক্তরত: পব্গ -৮২)।  
 

সওয়ারী তার গঘািাক্তি-গক এই ভামব্ ক্তব্কলাঙ্গ কমর গেয় তখনই, যখন গস এই 
ক্তসদ্ধামন্ত উপনীত হয় গয, গস পালামনার গকান গচষ্টা না কমর ক্তনহত হওয়ার পূব্গ পযগন্ত 
লিাই করমব্। [143]  
 

ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
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চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ েুহাম্মে ইব্মন ইশাক ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনার অক্ততক্তরি 
ক্তব্মশষ অংশক্তির েূল ইংমরক্তজ অনুব্াে সংযুি করক্তি।  
 

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq:  
 

‘When fighting began Zyad b.Haritha fought holding the apostle's standard, until 
he died from loss of blood among the spears of the enemy. Then Ja'far took it 
and fought with it until when the battle hemmed him in he jumped off his roan 
and hamstrung her and fought till he was killed. Ja'far was the first man in 
Islam to hamstring his horse. 
 

Yahya b.Abbad b.'Abdullah b.al-Zubayr from his father who said, 'My foster-
father, who was of the B. Murra b.'Auf, and was in the Mu'ta raid said,"I seem 
to see Ja'far when he got off his sorrel and hamstrung her and then fought until 
he was killed--. Yahya b.'Abbad on the same authority told me that when Ja'far 
was killed 'Abdullah b. Rawaha took the standard and advanced with it riding 
his horse. He had to put pressure on himself as he felt reluctant to go forward. 
---- Then he dismounted and a cousin of his came up with a meat bone, saying, 
'Strengthen yourself with this, for you have met in these battles of yours 
difficult days.' He took it and ate a little. Then he heard the sounds of confusion 
in the force and threw it away, saying, 'And you are still living?' He seized his 
sword and died fighting. Then Thabit b. aqram took the standard. He was 
brother of B. al-Ajlan. He called on the Muslims to rally round one man, and 
when they wanted to rally to him he demurred and they rallied to Khalid b. al-
Walid. When he took the standard he tried to keep the enemy off and to avoid 
an engagement. Then he retreated and the enemy turned aside from him until 
he got away with the men.’ ----- 
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'Abdullah b.Abu Bakr from Umm 'Isa al-Khuzaiya from Umm Ja'far d.Muhammad 
b. Ja'far b.Abu Talib from her grandmother Asma d.'Umays said: When Ja'far and 
his companions were killed, the apostle came in to me when I had just tanned 
forty skins and kneaded my dough and washed and oiled and cleaned my 
children. He asked me to bring him Ja'far's sons and when I did so he smelt 
them and his eyes filled with tears. I asked him whether he had heard bad news 
about Ja'far and his companions, and he said that he had and that they had 
been killed that day. I got up and cried aloud and the women gathered to me. 
The apostle went out to his family saying, 'Do not neglect Ja'far's family so as 
not to provide them with food, for they are occupied with the disaster that has 
happened to their head.' (A reference to the practice of sending cooked food to 
a bereaved family to provide a meal for the mourners and their visitors.) 
 

'Abdu'l-Rahman b.al-Qasim b. Muhammad told me from his father from 'A'isha 
the prophet's wife who said; When news of Ja'far's death came we saw sorrow 
on the apostle's face. A man went to him and said," The women trouble us and 
disturb us.' He told him to go back and quieten them. He went but came back 
again saying same words. A'isha here commented,'Meddling often injures the 
meddler.' The apostle said, 'Go and tell them to be quiet, and if they refuse 
throw dust in their mouths.' 'A'isha added: 'I said to myself, God curse you, for 
you have neither spared yourself the indignity of a snub nor are you able to do 
what the apostle said. I knew he could not throw dust in their mouths.' 
 

Al waqidi added:  
‘--Then Ja‛far took the banner. He alighted from a horse, red in hue, hamstrung 
it and fought until he was killed. ‛Abdullah b. Muḥammad related to me from 
his father, who said: A man from Rūm struck him and cut him in two halves. 
One half fell on the grape vine, and roughly thirty wounds were found on it. 
Abū Ma‛shar related to me from Nāfiā‛ from Ibn ‛Umar, who said: The body of 
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Ja‛far held seventy-two scars between his shoulders where he had been either 
struck by a sword or pierced by a spear.  

Yaḥyā b. ‛Abdullah b. Abī Qatādā related to me from ‛Abdullah b. Abī Bakr b. 
Ṣāliḥ from ‛Āṣim b. ‛Umar, who said: On the body of Ja‛far were more than 
sixty wounds, as well as the stab that pierced him. -----' 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[139] েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: ইংমরক্তজ অনুব্াে; পৃষ্ঠা ৫৩৪-৫৩৬ 
[140] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-তাব্ারী: ভলুউে ৮; ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭ 
[141] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-ওয়াক্তকক্তে: পৃষ্ঠা ৭৬১-৭৬৮; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৭৪-৩৭৮  
[142] ‘গশাকাতগ ও গশাকসন্তপ্ত পক্তরব্ার ও তামের েশগনাথগীমের জনয খাব্ার সরব্রাহ করার প্রথা 
প্রসমঙ্গ ব্লা হময়মি।’  
[143] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৯৩ (৬৬০) পৃষ্ঠা ১৯: 
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১৮৬: েুতার যুদ্ধ-৩: নব্ীর গোমজজা - পরাজয় ও পলায়ন! 

োস, হতযা ও হােলার আমেশ –একশত ষাি 

 
 

"গয েুহাম্মে (সািঃ) গক জামন গস ইসলাে জামন, গয তাাঁমক জামন না গস ইসলাে জামন না।" 
 

ইসলাে ক্তব্্াসী পক্তণ্ডত ও অপক্তণ্ডতরা 'েুতা যুমদ্ধর' আমলাচনা কামল গয ঘিনা-ক্তি প্রায় 
সব্ গক্ষমেই উদৃ্ধত কমরন তা হমলা, এই যুমদ্ধর প্রাক্কামল স্বমঘাক্তষত আমখক্তর নব্ী 
হযরত েুহাম্মে (সািঃ) এর এক “গোমজজা (অমলৌক্তককত্ব) প্রেশগন।" নব্ী েুহাম্মমের 
নবু্য়মতর প্রোণ ক্তহসামব্ তাাঁরা এই ঘিনার ব্ণগনা ক্তব্ক্তভন্নভামব্ পািক-গশ্রাতার উমেমশয 
উপস্থাপন কমরন। ব্াস্তক্তব্কই, ইসলামের ইক্ততহামসর সব্মচময় আক্তে উৎমসর প্রায় 
সকল েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকই তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ পূণগাঙ্গ 'ক্তসরাত গ্রমন্থ' ক্তব্ক্তভন্নভামব্ এই 
ঘিনার ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমর গরমখমিন। অনযক্তেমক, তাাঁরা এই যুমদ্ধর আমলাচনা কামল 
যা সব্মচময় কে উদৃ্ধত কমরন তা হমলা, এই যুমদ্ধ নব্ী েুহাম্মমের 'চরে পরাজয়' ও 
তার অনুসারীমের অতযন্ত ক্তব্পযগস্ত অব্স্থায় পলায়মনর ইক্ততহাস। ব্স্তুতই, ইসলামের 
ইক্ততহামসর সব্মচময় আক্তে উৎমস েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর (৭০৪-৭৬৮ সাল) 'ক্তসরাত 
গ্রন্থ' ও পরব্তগীমত আল-তাব্ারীর  (৮৩৯ -৯২৩ সাল) ইসলামের ইক্ততহাস সংকলন 
গ্রমন্থ, এ ক্তব্ষময়র আমলাচনা অতযন্ত যৎসাোনয। গস কারমণই আক্তে উৎমস েুসক্তলে 
ঐক্ততহাক্তসকমের আর এক ক্তেকপাল, “ক্তকতাব্ আল-ো াক্তজ" গ্রমন্থর গলখক আল-
ওয়াক্তকক্তের (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) ব্ণগনার আমলাকপাত ব্যক্ততমরমক 'েুতা যুমদ্ধ' উপক্তস্থত 
েুহাম্মে অনুসারীমের চরে েুরব্স্থার সক্তিক ধ্ারণা পাওয়া অতযন্ত েুরূহ! ক্তব্ক্তভন্ন 
উৎমসর গরফামরমে আল-ওয়াক্তকক্তে এ ক্তব্ষময়র ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা ক্তলক্তপব্দ্ধ কমরমিন। 
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চরে পরাজয় ও পলায়ন: 
ইসলামের ইক্ততহামস 'েুতা যুদ্ধ' এক গুরুত্বপূণগ অধ্যায়। ওহুে যুমদ্ধর (োচগ ২৩, ৬২৫ 
সাল) চরে ব্যথগতার পর েুহাম্মমের নব্ী জীব্মনর 'চরে পরাজময়র' আর এক 
উপখযান হমলা এই যুদ্ধ! এই যুমদ্ধ েুহাম্মে হাক্তরময়ক্তিমলন তাাঁর েুই জন ক্তপ্রয় োনুষ-
গক। প্রথে জন, পাক্তলত পুে 'যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা'; আর অনযজন, তাাঁর চাচামতা ভাই 
'জাফর ইব্মন আবু্-তাক্তলব্'। এই যুমদ্ধ জাফমরর েৃতুয সংব্াে গশানার পর েুহাম্মে 
কীরূমপ স্বজন-হারামনার ব্যথায় ব্যক্তথত হময়ক্তিমলন ও এমকর পর এক েুহাম্মমের 
ক্তনযুি ক্ততন গসনাপক্তত: যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা, 'জাফর ক্তব্ন আবু্-তাক্তলব্ ও আব্েুোহ 
ক্তব্ন রাওয়াহার ক্তনহত হওয়ার পর,  খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের গনতৃমত্ব েুহাম্মে 
অনুসারীরা কীরূমপ পিােপসরণ কমরক্তিমলন;  তার আংক্তশক আমলাচনা  ত পমব্গ 
করা হময়মি।   
 

ইব্মন ইশামকর ব্ণগনা: [144]  
(আল-তাব্ারীর ব্ণগনা, ইব্মন ইশামকর ব্ণগনারই অনুরূপ) [145] 
 

পূব্গ প্রকাক্তশমতর (পব্গ: ১৮৫) পর: 
 

‘ডান পামশর গনতৃমত্ব ক্তিল কুতব্া ক্তব্ন কাতাো আল-উধ্ক্তর, গয োক্তলক ক্তব্ন যাক্তফলা-
গক [আল তাব্ারী: 'সক্তম্মক্তলত আরব্ ব্াক্তহনীর েলমনতা'] আক্রেণ ও হতযা কমর। -- 
 

আোহর নব্ীর তসনযমের আ েমনর খব্র গশানার পর হাোস নােক স্থামনর ব্ানু 
ঘানে (B. Ghanm) গ ামের এক েক্তহলা  ণৎকার তার গলাকমের ব্মল: [146] 
 

"সতকগ কক্তর আক্তে গতাোমের উদ্ধত গসই গলাকমের ব্যাপামর 
েৃক্তষ্ট যামের সো তব্ক্তরতায়। 
চাক্তলত কমর যারা তামের গঘািাগুমলা সাক্তরব্দ্ধভামব্ 
আর েরায় রি অম ল পযগাপ্ততায়।"  
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(I warn you of a proud people 
Who are hostile in their gaze. 
They lead their horses in single file 
And shed turgid blood.) 
 

তারা তার কথা শুমন লাখে গ ামের গলাকমের কাি গথমক ক্তনমজমের ক্তব্ক্তেন্ন কমর। 
পরব্তগীমত হাোস এক বৃ্হৎ ও সেৃদ্ধশালী উপজাক্তত ক্তহসামব্ পক্তর ক্তণত হয়। আর 
হাোমসর ব্ানু থালাব্া (B. Tha'laba) গ ামের গলামকরা, যারা ঐ ক্তেন যুমদ্ধ 
অংশগ্রহণ কমরক্তিল, তামের অব্স্থা গুরুত্বহীন হময় পমর। খাক্তলে তার গলাকমের ক্তনময় 
পলায়ন করার পর  ৃহ- অক্তভেুমখ যাো শুরু কমর।' 
 

আল-ওয়াক্তকক্তের ক্তব্স্তাক্তরত ব্ণগনা: [147] 
‘নাক্তফ ক্তব্ন থাক্তব্ত <ইয়াক্তহয়া ক্তব্ন আব্ব্াে হইমত <তার ক্তপতা হইমত প্রাপ্ত তমথযর 
ক্তভক্তিমত আোমক যা ব্মলমিন তা হমলা, ক্ততক্তন ব্মলমিন:  
তসনযমের একজন ক্তিল ব্ানু েুররা গ ামের। তামক গকউ একজন এমস ব্মল, 
"ক্তনক্তিতই গলামকরা ব্মল গয খাক্তলে েুশক্তরকমের কাি গথমক পলায়ন কমরমি।" 
জব্ামব্ গস ব্মল, "না, আোহর কসে, ঘিনাক্তি গস রকে ক্তিল না! যখন ইব্মন 
রাওয়াহা-গক হতযা করা হয়, আক্তে ব্যানারক্তির ক্তেমক েৃক্তষ্টপাত কক্তর, গসক্তি োক্তিমত পমর 
ক্তিল। আর েুসলোনরা েুশক্তরকমের সামথ ক্তেমশ ক্ত ময়ক্তিল। অতিঃপর আক্তে ব্যানার-ক্তি 
খাক্তলমের হামত গেক্তখ, ও তখন গস পিােপসরণ করক্তিল। পরাক্তজত হওয়ার পর 
আেরা তামক অনুসরণ কক্তর।" 
 

েুহাম্মে ক্তব্ন সাক্তলহ <একজন গব্েুইন <তার ক্তপতা হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত 
আোমক ব্মলমিন, ক্ততক্তন ব্মলমিন:  
যখন ইব্মন রাওয়াহা-গক হতযা করা হয়, েুসলোনরা তখন পরাক্তজত। আক্তে জীব্মন 
গযখামন যত খারাপ পরাজয় গেমখক্তি, এক্তি ক্তিল তার েমধ্য সব্মচময় খারাপ। অতিঃপর, 
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সক্ততযই েুসলোনরা পিােপসরণ কমর। আনসারমের এক গলাক, যার নাে ক্তিল 
থাক্তব্ত ক্তব্ন আকরাে সমু্মমখ অগ্রসর হয়। গস ব্যানার-ক্তি গনয় ও উচ্চস্বমর 
আনসারমের ডাকমত থামক। গলামকরা চতুক্তেগক গথমক তার কামি সেমব্ত হওয়া শুরু 
কমর। ক্তকন্তু তামের সংখযা ক্তিল ন ণয। অতিঃপর গস ব্মল, "ভাইসব্, আোর কামি 
এমসা।" তারা তার কামি এমস জমিা হয়।' 
 

ক্ততক্তন ব্মলমিন: ‘অতিঃপর থাক্তব্ত খাক্তলমের ক্তেমক েৃক্তষ্টপাত কমর ও ব্মল, "আবু্ 
সুলাময়োন, ব্যানার-ক্তি ধ্মরা।" গস জব্ামব্ ব্মল, "না, আক্তে এক্তি গনব্ না। কারণ, এর 
জনয আপক্তনই গব্শী উপযুি। আপক্তন ব্য়মস প্রব্ীণ ও ব্ের যুমদ্ধর এক প্রতযক্ষেশগী।" 
থাক্তব্ত ব্মল, "এক্তি নাও, আোহর কসে, তুক্তে িািা অনয কারও জনয আক্তে এক্তি 
ক্তনময় আক্তস নাই। তাই খাক্তলে গসক্তি গ্রহণ কমর ও ক্তকিু সেয় পযগন্ত তা ব্হন কমর। 
েুশক্তরকরা তামক আক্রেণ করা শুরু কমর ও গস ক্তনমজমক েৃঢ়পে রামখ যতক্ষমণ না 
েুশক্তরকরা  ক্তিধ্াগ্রস্ত হময় পমর। অতিঃপর গস তার সঙ্গীমের ক্তনময় তামের ওপর 
আক্রেণ চালায় ও তামের েমলর একক্তি-গক  গস িেভঙ্গ কমর গেয়।। অতিঃপর, 
তামের েমলর ব্হু গলাক তার ওপর অতক্তকগত আক্রেণ চালায়, ক্তকন্তু েুসলোনরা 
সংঘব্দ্ধ থামক ও তা প্রক্ততহত কমর তামের পলায়মনর পথ পক্তরষ্ক নার কমর।' 
 

ইব্মন আক্তব্ সাব্রা <ইশাক ক্তব্ন আব্েুোহ হইমত < ইব্মন কা'ব্ ক্তব্ন োক্তলক হইমত 
প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক ব্মলমিন, ক্ততক্তন ব্মলমিন:  
'আোর সম্প্রোময়র একক্তি েল (কওে), যারা গসই সেময় উপক্তস্থত ক্তিল, আোমক যা 
ব্মলমি, তা হমলা: যখন গস ব্যানারক্তি গনয় ও জনসমু্মমখ প্রকাক্তশত হয়, তখন ক্তিল 
পরাজয়।  েুসলোনমের হতযা করা হক্তেল ও েুশক্তরকরা তামের অনুসরণ করক্তিল। 
কুতব্া ক্তব্ন আক্তের ক্তচৎকার করা শুরু কমরক্তিল এই ব্মল, "গহ গলাক সকল, গয ব্যক্তি 
সমু্মমখ এক্ত ময় ক্ত ময় ক্তনহত হয়, গস ক্তপিমন থাকা ক্তনহত হওয়া ব্যক্তির গচময় উিে।" 
গস তার সঙ্গীমের উমেমশয চীৎকার কমর, ক্তকন্তু গকউই তার কামি আমস নাই। গসক্তি 
ক্তিল পরাজয়। তারা পরাক্তজত অব্স্থায় ব্যানার রক্ষকমক অনুসরণ করক্তিল।' 
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আততাফ ক্তব্ন খাক্তলে আোমক যা জাক্তনময়মিন, তা হমলা: 
'গয সেয় সন্ধযাকামল ইব্মন রাওয়াহা-গক হতযা করা হয়, খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে 
সারা রাত গজম  থামকন। যখন পরক্তেন সকাল হয়, গস তার ক্তপিমনর সারীর 
গসনামের সমু্মখভাম  ক্তনময় আমসন, আর তার সমু্মখভাম র গসনামের ক্তনময় যান 
ক্তপিমন। আর তার ডান ক্তেমকর গসনামের ক্তনময় যান ব্ামে, আর ব্াে ক্তেমকর 
গসনামের ডামন। তামের অব্স্থান ও ব্যানার সম্পমকগ শত্রুরা যা জানমতা, এই 
পক্তরব্তগন তারা শনাি করমত পামর নাই। তারা ব্মল, "তামের কামি সাহাযয 
এমসমি!" তারা ভীত হয় ও সমর যায়, পরাক্তজত। তারা এত গব্শী ক্তনহত হয় গয যা 
আম  কখমনা হয় নাই।'  
   
েক্তেনায় েুসলোনমের প্রক্ততক্তক্রয়া: 
 

েুহাম্মে ইব্মন ইশামকর ব্ণগনা:  
(আল-ওয়াক্তকক্তে ও আল-তাব্ারীর ব্ণগনা, ইব্মন ইশামকর ব্ণগনারই অনুরূপ): 
 

‘েুহাম্মে ক্তব্ন জাফর ক্তব্ন আল-যুব্াময়র <উরওয়া ক্তব্ন আল-যুব্াময়র এর কাি গথমক 
প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক যা ব্মলমিন, তা হমলা:  
যখন তারা েক্তেনার ক্তনকিব্তগী হয়, আোহর নব্ী ও েুসলোনরা তামের সামথ 
সাক্ষামতর জনয সেমব্ত হয়। তরুণ ব্ালকরা গেৌমি আমস, আর আোহর নব্ী 
আমসন গলাকজনমের সামথ তাাঁর পশুর ওপর সওয়ার হময়। ক্ততক্তন ব্মলন, "ব্ালকমের 
ধ্মরা ও তামের-গক গতাোমের সামথ ক্তনময় যাও; আর জাফমরর গিমলক্তি-গক আোর 
কামি োও।" তারা আব্েুোহ ক্তব্ন জাফর-গক তাাঁর কামি গেয়, আর ক্ততক্তন তামক তাাঁর 
সােমন ব্ক্তসময় ক্তনময় আমসন। গলামকরা গসনামের ওপর েয়লা-রাসব্য ক্তনমক্ষপ করা শুরু 
কমর ও ব্লমত থামক, "মতারা গতা পলাতক, গতারা এমসক্তিস আোহর রাস্তা গথমক 
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পাক্তলময়!" আোহর নব্ী ব্মলন, "তারা পলায়নপর ব্যক্তি নয়, ব্রং তারা এেন সব্ 
ব্যক্তি যারা আোহ চামহ গতা আব্ার যুদ্ধ করমব্।" 
 

আব্েুোহ ক্তব্ন আবু্ ব্কর <আক্তের ক্তব্ন আব্েুোহ আল যুব্াময়র হইমত <আল-হাক্তরথ 
ক্তব্ন ক্তহশামের োোমের পক্তরব্ামরর ক্তকিু সেসয হইমত <আোহর নব্ী স্ত্রী উমম্ম 
সালাো হইমত প্রাপ্ত তমথযর ক্তভক্তিমত আোমক যা ব্মলমিন তা হমলা: [148]  
 

‘সালাো ক্তব্ন ক্তহশাে ক্তব্ন আল-আস ক্তব্ন আল-েুক্তঘরাহর স্ত্রীমক আোহর নব্ীর স্ত্রী 
উমম্ম সালাো ক্তজজ্ঞাসা কমরন, "কী এেন কারণ গয আোহর নব্ীর সমঙ্গ আর সকল 
েুসলোনমের নাোমজর সেয় আক্তে সালাো-গক গেক্তখ না?"  
 

গস জব্ামব্ ব্মল, "আোহর কসে, গস ব্াক্তহমর আসমত পামর না। যখনই গস ব্াক্তহমর 
গব্র হয়, গলামকরা তামক ক্তচৎকার কমর ব্মল, "তুই পলাতক! তুই আোহর রাস্তা 
গথমক পাক্তলময় এমসক্তিস!" তাই গস ব্াক্তহমর গব্র হয় না, ঘমরই ব্মস থামক।' [149] 
 

নব্ী েুহাম্মমের গোমজজা! 
 

আল-তাব্ারীর ব্ণগনা:  
(েুহাম্মে ইব্মন ইশাক ও আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনা, আল-তাব্ারীর ব্ণগনারই অনুরূপ): 
 

'----তারা প্রস্থান করার ক্তকিুকাল পর, আোহর নব্ী ক্তেম্বামর আমরাহণ কমরন (আল-
ওয়াক্তকক্তে: 'যখন গলামকরা েুতায় ক্তেক্তলত হয়, আোহর নব্ী েক্তেনায় ক্তেম্বামর ওমি 
ব্মসন ও তাাঁর ও আল-শাে এর েধ্যব্তগী সেস্ত ঘিনা তাাঁর কামি প্রকাক্তশত হয় ও 
ক্ততক্তন যুদ্ধমক্ষে ক্তনরীক্ষণ কমরন')। ক্ততক্তন জাোমত প্রাথগনার আহ্বামনর আমেশ জারী 
কমরন। গলামকরা আোহর নব্ীর কথা গশানার জনয সেমব্ত হয়।  
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ক্ততক্তন ব্মলন, "মসৌভাম য গপৌঁিার এক েরজা (A gate to good fortune)! 
গসৌভাম য গপৌঁিার এক েরজা! গসৌভাম য গপৌঁিার এক েরজা! আক্তে গতাোমের কামি 
তসনযমের খব্র ক্তনময় এমসক্তি। তারা রওনা হময় শত্রুর েুমখােুক্তখ হময়মি। যাময়ে 
শহীে ক্তহসামব্ েৃতুযব্রণ কমরমি।" - ক্ততক্তন তার জনয ক্ষো প্রাথগনা কমরন। "অতিঃপর 
জাফর ব্যানারক্তি গ্রহণ কমরমি ও শত্রুমের আক্রেণ কমরমি, যতক্ষমণ না গস শক্তহে 
ক্তহসামব্ েৃতুযব্রণ কমরমি।" - ক্ততক্তন সাক্ষয গেন গয গস শাহাোত ব্রণ করমি, ও 
ক্ততক্তন তার জনয ক্ষো প্রাথগনা কমরন। "অতিঃপর আব্েুোহ ক্তব্ন রাওয়াহা ব্যানারক্তি 
গ্রহণ কমরমি ও শহীে ক্তহসামব্ েৃতুযব্রণ করার পূব্গ পযগন্ত েৃঢ়পমে অব্স্থান কমরমি।" 
- ক্ততক্তন তার জনয ক্ষো প্রাথগনা কমরন।  
 

"অতিঃপর খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলে ব্যানারক্তি গ্রহণ কমরমি: গস গসনাপ্রধ্ানমের 
একজন নয়, ক্তকন্তু গস সক্ততযকার এক গসনাপক্তত ক্তহসামব্ ক্তনমজমক প্রোণ কমরমি।" 
অতিঃপর আোহর নব্ী ব্মলন, "মহ আোহ, গস হমলা গতাোর তরব্াক্তরর একক্তি, তুক্তে 
তামক সাহাযয কমরা।" গসই ক্তেমনর পর গথমক, খাক্তলমের নাে গেওয়া হয় "আোহর 
তরব্াক্তর (The Sword of God)।" অতিঃপর আোহর নব্ী ব্মলন, "তািাতাক্তি যাও 
ও গতাোর ভাইমের শক্তি বৃ্ক্তদ্ধ কমরা। গকউ গযন ক্তপিমন না থামক!" তাই তারা যুমদ্ধর 
ক্তনক্তেমি পাময় গহাঁমি ও পশুর ক্তপমি চমি উভয়ভামব্ সমু্মমখ অগ্রসর হয়। গসক্তি ক্তিল 
প্রচণ্ড  রমের সেয়।' 

- অনুব্াে, িাইমিল ও [**] গযা  - গলখক। 
  
>>> ইসলামের ইক্ততহামসর প্রাক্তপ্তসাধ্য সব্মচময় ক্তনভগরমযা য েক্তলল হমলা েুহাম্মমের স্ব-
রক্তচত জব্ানব্ক্তি 'কুরআন।' তাাঁর এই জব্ানব্ক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ পযগামলাচনায় আেরা 
ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তি (পব্গ: ২৩-২৫), েুহাম্মে তাাঁর সেগ্র নব্ী জীব্মন কুরাইশ ও 
অনযানয অক্তব্্াসীমের ব্ারংব্ার আহ্বান ও চযামলে স্বমত্বও “তাাঁমের সমু্মমখ” তাাঁর 
নবু্য়মতর সপমক্ষ একক্তি গোমজজাও হাক্তজর করমত পামরন নাই! অথচ, তাাঁর েৃতুয-
পরব্তগী সেময় তাাঁর গুণেুে অনুসারীরা তাাঁর নামে হাজারও অমলৌক্তককমত্বর ক্তকো 
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রিনা কমরমিন। গযেন কমর আজমকর যুম র পীর-ফক্তকর-কামেল-গুরু-ব্াব্াজীমের 
অনুসারীরা তাাঁমের ক্তনজ ক্তনজ 'গুরুর' েক্তহো ও অমলৌক্তককত্ব প্রেশগমনর সাক্ষযোন 
কমরন ও তার প্রচার ও প্রসার ঘিান। ওপমর ব্ক্তণগত েুহাম্মমের 'গোমজজার ক্তকো' 
তারই এক উোহরণ োে।  
 

ইসলামের ইক্ততহামসর 'সংখযা তে': 
 

ইক্ততহাস হমলা ক্তব্ক্তজত জন গুক্তষ্টর ব্ক্তণগত ও ক্তলক্তখত েক্তলল, গয ব্ণগনা ও ক্তলখমন 
পরাক্তজত জন-গুক্তষ্টর যাব্তীয় ইক্ততব্াচক গুণাব্লীমক গ াপন অথব্া ক্তব্কৃত করার গচষ্টা 
ও তাাঁমের-গক জ মতর সােমন গহয় ও ক্তনচু সাব্যস্ত করার প্রয়াস থামক। ক্তব্মশষ কমর 
যক্তে ক্তব্ক্তজত জাক্তত ব্া জনগুক্তষ্ট-ক্তি গহান আগ্রাসী, সন্ত্রাসী ও তস্বরতন্ত্রী। যারা কমিার 
হমস্ত েেন কমরন সকল ক্তব্রুদ্ধ েত-আেশগ, ক্তশক্ষা-সংসৃ্কক্তত, কৃক্তষ্ট-সভযতা ও 
ক্তব্রুদ্ধব্ােীমের। 
 

আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনা েমত (পব্গ: ১৮৪): 'েুতা যুমদ্ধ' েুহাম্মে 
অনুসারীমের সংখযা ক্তিল প্রায় ক্ততন হাজার; আর তামের আক্রেণ প্রক্ততহত করার 
ক্তনক্তেমি জমিা হময়ক্তিল ক্তহরাক্তক্লয়ামসর প্রায় ১০০,০০০ (এক লক্ষ) গ্রীক তসনয ও 
োক্তলক ক্তব্ন যাক্তফলার গনতৃমত্ব সক্তম্মক্তলত আরব্ ব্াক্তহনীর আরও প্রায় ১০০,০০০ (এক 
লক্ষ) গলাক; গোি েুই লক্ষ সশস্ত্র তসনয। অথগাৎ প্রক্তত একজন েুসলোন তসমনযর 
ক্তব্পমক্ষ ৬৬ জন সশস্ত্র প্রক্ততপক্ষ। আর তা ক্তিল সমু্মখ যুদ্ধ্! রামতর অন্ধকামরর 
ঘুেন্ত জনপমের ওপর েুহাম্মে অনুসারীমের অতক্তকগত আক্রেমণর গকান ঘিনা নয়। 
তা সমত্বও, অক্তধ্কাংশ েহাম্মে অনুসারী ক্তনরাপমে পলায়ন করমত সেথগ হময়ক্তিমলন!  
 

অনযক্তেমক, 'েুতা যুদ্ধ' ইক্ততহামসর আর এক পযগামলাচনায় আেরা জানমত পাক্তর, এই 
যুমদ্ধ েুসক্তলেমের ক্ততন হাজার তসমনযর ক্তব্পরীমত গরাোনমের েমল ক্তিল প্রায় ১০,০০০ 
(েশ হাজার) তসনয; েুই লক্ষ নয়! যামের অক্তধ্কাংশই ক্তিল সক্তম্মক্তলত আরব্ জন ণ, 
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গকান প্রক্তশক্তক্ষত ক্তনয়ক্তেত গসনাব্াক্তহনীর সেসয নয়। এই যুমদ্ধ প্রক্তশক্তক্ষত গরাোন 
তসনযমের সংখযা ক্তিল সাোনযই, যার সক্তিক সংখযা জানা যায় না। এেত পক্তরক্তস্থক্ততমত, 
যুদ্ধমক্ষমে পরাক্তজত, চরে ক্তব্পযগস্ত ও জীব্ন ব্াাঁচামনার তাক্ত মে েক্তরয়া (desperate) 
হময় যুদ্ধরত পিােপসরণকারী ক্ততন হাজার েুসক্তলে তসমনযর অক্তধ্কাংমশরই জীক্তব্ত 
প্রতযাব্তগন অসম্ভব্ নয়! গযেনক্তি ঘমিক্তিল 'ওহুে যুমদ্ধর' প্রাক্কামল। [150] 
 

প্রশ্ন হমলা:  
"সমু্মখ যুমদ্ধ েুই লক্ষ সশস্ত্র োনুমষর আক্রেমণর ক্তশকার হময় ক্ততন হাজার োনুমষর 
অক্তধ্কাংশই জীক্তব্ত ক্তফমর আসা কী আমেৌ সম্ভব্? না কী, েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকরা 
তাাঁমের রক্তচত ইক্ততহাস গ্রমন্থ েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীমের গশৌযগব্ীযগ ও েহাত্ব প্রচামরর 
প্রমচষ্টায় ইোকৃত-ভামব্ই প্রক্ততপমক্ষর প্রকৃত সংখযামক ব্হুগুণ-বৃ্ক্তদ্ধ করার প্রয়াস 
চাক্তলময়মিন?  ক্তনরমপক্ষ ক্তব্চার ক্তব্মেষমণ এই েুই আপাত সম্ভাব্নার গকানক্তি যুক্তিগ্রাহয 
ও গ্রহণমযা য?" 
 

সংমক্ষমপ: 
আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় যা অতযন্ত সুস্পষ্ট তা হমলা, 'েুতা 
যুমদ্ধ’: 
 

১) আক্রেণকারী গুক্তষ্টক্তি ক্তিল েুহাম্মে ও তাাঁর অনুসারীরা; অক্তব্্াসীরা নয়। েুহাম্মমের 
ক্তনমেগমশ এই হােলাক্তি কাযগকর কমরক্তিমলন তাাঁর অনুসারীরা।  
 

২) এই যুমদ্ধ েুহাম্মে হাক্তরময়ক্তিমলন তাাঁর একান্ত ক্তনকি-আত্মীয়, চাচামতা ভাই জাফর 
ক্তব্ন আবু্ তাক্তলব্ ও তাাঁর পাক্তলত পুে যাময়ে ক্তব্ন হাক্তরথা-গক।  
 

৩) এই যুমদ্ধ েুহাম্মমের চরে পরাজয় ঘমিক্তিল। 
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৪) খাক্তলে ক্তব্ন আল-ওয়াক্তলমের গনতৃমত্ব েুহাম্মে অনুসারীরা যুদ্ধ গক্ষে গথমক চরে 
ক্তব্পযগস্ত ও ক্তব্ধ্বস্ত অব্স্থায় প্রাণ ভময় পলায়ন কমরক্তিমলন। খাক্তলমের গনতৃমত্ব 
অক্তধ্কাংশ েুহাম্মে অনুসারীই "সফলভামব্ পলায়ন" করমত গপমরক্তিমলন; আর, এই 
অসাোনয সাফমলযর জনয খাক্তলে-গক নব্ী েুহাম্মে "আোহর তরব্াক্তর" গখতামব্ ভূক্তষত 
কমরক্তিমলন।  
 

৫) েক্তেনায় প্রতযাব্তগমনর পর যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী এইসব্ েুহাম্মে অনুসারীমের প্রক্তত 
যুমদ্ধ অংশগ্রহণ না করা েুসলোনরা চরে তাক্তেলয প্রেশগন কমরক্তিমলন; ক্তকন্তু েুহাম্মে 
তাাঁর এই সব্ অনুসারীমের প্রক্তত ক্তিমলন অতযন্ত সংমব্েনশীল। তাাঁমের উমেমশয তাাঁর 
অক্তভেত ক্তিল এই গয, "তারা পলায়নপর ব্যক্তি নয়, ব্রং তারা এেন সব্ ব্যক্তি যারা 
আোহ চামহ গতা আব্ার যুদ্ধ করমব্।" 
 

>>> আক্তে উৎমসর েুসক্তলে ঐক্ততহাক্তসকমের ব্ণগনায় আেরা গয সমতযর সন্ধান পাই তা 
হমলা: লক্ষয অজগমন যখনই গকান ক্তব্পযগময়র সমু্মখীন হময়ক্তিমলন, তখনই েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুোহ তাাঁর গনতৃত্ব পুনিঃ-প্রক্ততষ্ঠা  ও তাাঁর অনুসারীমের েমনাব্ল চাঙ্গা করার 
প্রময়াজমন "ক্তব্ক্তভন্ন অজুহামত" অক্তব্্াসী জনপমের ওপর অতক্তকগত আক্রেণ 
চাক্তলময়ক্তিমলন। যার উোহরণ আেরা ইক্ততেমধ্যই গজমনক্তি: ওহুে যুমদ্ধর চরে 
পরাজময়র পর অতক্তকগত 'ব্ক্তন নাক্তের গ াে হােলা ও উমেে', খিক যুমদ্ধর চরে 
ক্তব্পযগময়র পর 'ব্ানু কুরাইজা  ণহতযা', হুোইক্তব্য়া সক্তন্ধ-চুক্তির ব্যথগতার পর অতক্তকগত 
'খায়ব্ামরর ইহুক্তে জনপমের ওপর হােলা'; ইতযাক্তে উপাখযামনর ব্ণগনায়। অতিঃপর 
েুতা যুমদ্ধ আব্ারও চরে ব্যথগতা!   
 

গনতৃত্ব পুনিঃ-প্রক্ততষ্ঠা ও অনুসারীমের েমনাব্ল চাঙ্গা করার প্রময়াজমন অতিঃপর েুহাম্মে 
ইব্মন আব্েুোহ গকান অক্তব্্াসী জনপমের ওপর অতক্তকগত আক্রেণ চাক্তলময়ক্তিমলন? 
কী অজুহামত?   
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ইসলােী ইক্ততহামসর ঊষালে গথমক আজ অব্ক্তধ্ প্রায় প্রক্ততক্তি ইসলাে ক্তব্্াসী প্রকৃত 
ইক্ততহাস গজমন ব্া না গজমন ইক্ততহামসর এ সকল অোনক্তব্ক অধ্যায়গুমলা যাব্তীয় 
চতুরতার োধ্যমে তব্ধ্তা ক্তেময় এমসমিন। ক্তব্ষয়গুমলা অতযন্ত স্পশগকাতর ক্তব্ধ্ায় 
ব্াংলা অনুব্ামের সামথ আল-ওয়াক্তকক্তের ব্ণগনার অক্ততক্তরি ক্তব্মশষ অংশক্তির েূল 
ইংমরক্তজ অনুব্াে সংযুি করক্তি।  
 

The added narratives of Al waqidi:  
 

‘Nāfi‛ b. Thābit related to me from Yaḥyā b. ‛Abbād from his father that a man 
from the [Page 763] Banū Murra was with the soldiers, and someone said to 
him, “Surely the people say that Khālid fled from the polytheists.” He replied, 
“No, by God, that was not so! When Ibn Rawāḥa was killed, I looked at the 
banner and it had fallen, and the Muslims were blended with the polytheists. 
Then I saw the banner in the hand of Khālid, and he was withdrawing. We 
followed him when there was defeat.” 
 

Muḥammad b. Sāliḥ related to me from one of the Bedouin from his father, who 
said: When Ibn Rawāḥa was killed, the Muslims were defeated and it was the 
worst defeat I ever saw anywhere. Then, indeed, the Muslims withdrew. A man 
from the Anṣār named Thābit b. Arqam approached. He took the banner and 
began to shout at the Anṣār, and the people began to return to him from every 
direction, but they were few. Then he says, “Come to me, O people!” And they 
gathered to him. He said: Then Thābit looked at Khālid and said, “Abū 
Sulaymān, take the banner.” He replied, “No I will not take it, for you are more 
deserving of it. You are a man who has seniority, and you witnessed Badr.” 
Thābit said, “Take it, O man, for by God, I did not take it except for you.” So 
Khālid took it and carried it for a while. The polytheists began to attack him, 
and he stood firm until the polytheists wavered. Then, he attacked with his 
companions and he broke up one of their groups. Then many men from them 
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surprised him, but the Muslims banded together and they made clear their 
return.  
 

Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq b. ‛Abdullah from Ibn Ka‛b b. Mālik, 
who said: A group of my people (qawm) who attended at that time related to 
me, saying: When he took the banner and was exposed with the people (nās), 
there was defeat. The Muslims were killed and the polytheists followed them. 
Quţba b. ‛Āmir began to shout, “O people, the man who is killed going forward 
is better than the man who is killed from behind.” He shouted at his 
companions but none came to him. It was defeat. They followed the keeper of 
the banner in defeat. ---- 
 

‛Aṭṭāf b. Khālid related to me, saying: When Ibn Rawāhā was killed in the 
evening, Khālid b. al-Walīd stayed up the night, and when the next day dawned 
he had made the rear guard his front and his front his rear guard. And his right 
became his left, and his left, his right. And the enemy did not recognize what 
they knew of their banners and their positions. They said, “Help has come to 
them!” And they were frightened, and withdrew, defeated. They were killed as 
never before.’------- 
 

তথযসূে ও পােিীকা:  
[144] েুহাম্মে ইব্মন ইশাক: ইংমরক্তজ অনুব্াে:  পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৪০ 
[145] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-তাব্ারী, ভলুউে ৮; ইংমরজী অনুব্াে: পৃষ্ঠা ১৫৮-১৬০ 
[146] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৬৭৫:  
"হাোস ক্তিল ব্ানু লাখে গ ামের এক শাখা, যারা ব্াইমজনিাইন সম্রামির অধ্ীনস্থ ক্তসক্তরয়ায় ব্সক্তত 
স্থাপন কমর।" 
[147] অনুরূপ ব্ণগনা - আল-ওয়াক্তকক্তে: পৃষ্ঠা ৭৬১-৭৬৬; ইংমরক্তজ অনুব্াে: পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬  
[148] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৬৭৭:  
'আল-হাক্তরথ ক্তব্ন ক্তহশাে ক্তব্ন আল-েুক্তঘরাহ আল-োখযুক্তে ক্তিমলন েক্কার এক গুরুত্বপূণগ পক্তরব্ামরর 
সেসয, ক্তযক্তন ব্ের ও ওহুে যুমদ্ধ গপৌিক্তলক-েুশক্তরকমের পমক্ষ যুদ্ধ কমরন। ক্ততক্তন ক্তিমলন আোহর নব্ীর 
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স্ত্রী উমম্ম সালাো ক্তব্নমত আল-েুক্তঘরাহর ভাইময়র গিমল (Nephew)। 'েক্কা ক্তব্জয়' সেময় ক্ততক্তন 
ইসলামে েীক্তক্ষত গহান।' 
[149] Ibid আল-তাব্ারী: গনাি নম্বর ৬৭৮:  
'অথগাৎ, তাাঁর ভাইময়র গিমলর স্ত্রীমক। উমম্ম সালাো ক্তিমলন আল-েুক্তঘরাহর কনযা।' 
[150] গরাোন সাম্রাজয ব্নাে ইসলাে - প্রথে সংঘষগ (মসৌজমনয ইন্টারমনি): 
http://byzantinemilitary.blogspot.com/2016/07/roman-empire-vs-islam-first-
contact.html 
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পূব্গব্তগী ৪ক্তি খমণ্ডর ডাউনমলাড ক্তলংক: 
(প্রেমে োউস ক্তক্লক/িাচ করমলই ক্তলংক গপময় যামব্ন) 

 

 
 

গন
র 
পাি
 ত 
ইক্তত
হাস
। 
১১৮ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

https://www.mediafire.com/file/fekgiskq4hw4xw4/IOO2.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/iw3d9uvz8pk91h5/IOO3.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/2vjtfrpagvipvrp/IOO4.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/l36kql7htiw2qhl/IOO1.pdf/file
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        ইরানী েুিক্তচন্তক আলী েক্তস্ত (১৮৯৬-

১৯৮১) খুাঁজমতন আমনষ্ট গরনামনর (১৮২৩-

১৮৯২) েত গেধ্া আর এক্তেল লুেক্তভম র 
(১৮৮১-১৮৪৮) েত  মব্ষণা করার 
েক্ষতাসম্পন্ন োনুষ; আলী েক্তস্ত গব্াঁমচ থাকমল 
তার গখাাঁজ হয়ত এই ইবু্কক্তির গলখক এব্ং 

 মব্ষক গ ালাপ োহেুেমক ক্তেময় গশষ হমত 
পারমতা! 
 

ক্তনক্তব্ি ক্তনষ্ঠা ও অক্তব্্াসয অধ্যাব্সায় কামক 
ব্মল, এই ক্তসক্তরজক্তির গয গকামনা একক্তি পব্গ 
েন ক্তেময় পিমলই পািক তা উপলক্তব্ধ করমত 
পারমব্ন। 
 

১৪০০ ব্িমরর ইক্ততহামস েুহাম্মে ও 
ইসলােমক ক্তনময় কাজ হময়মি প্রচুর; ক্তকন্তু 

গ ালাপ োহেুে-এর েত ইসলামের েূল 
তথযসূে ক্তনময় এত গেধ্াব্ী গলখা এিাই প্রথে। 

এক্তি তাাঁর  মব্ষণা ক্তসক্তরমজর পঞ্চে ইবু্ক।                   
 

 

GKwU Bw÷kb BeyK 
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সংগ্রহ করুন আজই 
 

 
 

 ইবু্ক ওময়ব্ গথমক! 
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