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মহিো সািাহিকের যাহপত জমীিন
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লেখকের েথা

সেে প্রশংসা এে ও অহদ্তমীয় আল্াি তাআোর। অগহণত েরুে ও সাোম িহষ্ত 
লিাে সি্োকের সি্করেষ্ঠ মিামানি, মানিতার মুহতির েূত, আল্াির রাসূে মুিাম্াে 
সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম, তাঁর পূত-পহিরি পহরিার-পহরজন, সািািাকয় 
লেরাম ও তাহিহয়কনর ওপর; হেয়ামাত পয্ন্ত আগত মুসহেম উম্াি যাঁকের োকে 
ঋণমী।

নারমীকের লমৌহেে তাহেম-তারহিয়ত গ্রিকণর ি্যাপাকর োরও লোকনা হদ্মত লনই। 
তকি প্রশ্ন িকছে, প্রচহেত হশক্ায় হশহক্ত িকত লগকে মুসহেম নারমীরা তাকের 
পূি্সূহরকের মকতা ধম্মীয়, চাহরহরিে ও সামাহজে সম্ভ্রম িজায় রাখকত পারকি হে? 
প্রচহেত নারমী-হশক্ার যারা হিকরাহধতা েকর তাকের শহতিশােমী েহেে িকছে, আধুহনে 
ও প্রচহেত হশক্ায় হশহক্ত িকয় নারমীরা তাকের ধম্মীয়, চাহরহরিে ও সামাহজে সম্ভ্রম 
লসানাহে যুকগর নারমীকের মকতা িজায় রাখকত পারকে না। িরং তারা িকখ যাকছে, 
উছেকনে যাকছে। হিহভনে হিতনায় জহিকয় পিকে, যা মুসহেম উম্াির জন্য খতরনাে। 
এ হচরি লতা আজ সেকের সামকন হেিাকোকের ন্যায় স্পষ্ট। িকে আধুহনে নারমী-
হশক্ার হিকরাহধতা যারা েকরন, তারা তাকের োহির পকক্ শহতিশােমী প্রমাণ িাহজর 
েরকত লপকরকেন।

হিজাতমীয় হশহক্ত-সম্প্রোয়ও মুসহেম নারমীকের জন্য লোকনা ধরকনর আেহশ্ে 
হশক্াি্যিস্ার প্রিত্ন েরকত পাকরহন। অিশ্য তা সম্ভিও হেে না। হেন্তু একক্করি 
ইসোকমর পূি্িত্মী ইহতিাস মুসহেম নারমীকের জন্য এেহি সকি্াত্তম ও লমৌহেে 
েৃষ্টান্ত আমাকের সামকন লপশ েকর থাকে। আমরা নারমীকের সামকন যহে ইসোকমর 
বিহশষ্ট্য এিং হেংিেহন্ত নারমীকের জমীিনচহরত তুকে ধহর, তািকে এর দ্ারা তারা খুি 
প্রভাহিত িকি। এিং আধুহনে ইউকরাপমীয় সংস্কৃহত ও পাশ্াত্য সমাজি্যিস্ার প্রহত 
লিজার িকয় হনকভ্জাে মুসহেম চহররি, ইসোহম সভ্যতা ও সমাজি্যিস্ার আেকে 
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হনকজকেরকে গকি তুেকি।

ইসোহম ইহতিাকসর েমীর্ পহরক্রমায় নারমীগণ হিহভনে েৃহষ্টকোণ লথকে হিহশষ্টতা 
অজ্ন েকরকেন। হেন্তু রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম-এর পহিরি স্তমী এিং 
শমীষ্স্ানমীয় নারমী সািাহিগণ লসই সেে বিহশকষ্ট্যর অন্যপূণ্া হেকেন। যুকগ যুকগ 
মুসহেম নারমীগণ লয-সেে শাখায় হেংিেহন্তর লখতাি লপকয়কেন, উম্ুে মুহমনমীন 
ও মহিো সািাহিকের মাকে লসসি এেসকগে হিে্যমান হেে। িত্মান নারমীকের জন্য 
তাঁরা ধম্মীয়, চাহরহরিে, সামাহজে ও জ্ান-হিজ্াকন সকি্াত্তম আেশ্। আমাকের মা-
জাহত যহে রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম-এর সাহনেকধ্য হসতি উম্ািাতুে 
মুহমনমীন এিং মহিো সািাহিকের আেকশ্ আকোহেত িয়, তাঁকের পোঙ্ক অনুসরণ 
েকর, তািকে অধুনা সামাহজে ও সাংস্কৃহতে আগ্রাসন লথকে তারা অকনে হনরাপে 
থােকি।

আহম উসওয়াকয় সািািাি গ্রকথের উভয়-খকডে সািাহিগকণর লয ধম্মীয়, চাহরহরিে, 
সামাহজে ও জ্ান-হিজ্ান সংক্রান্ত রিনািহে সংেেন েকরহে, লসখাকন নারমী 
সািাহিকের সমস্ত হিষয়াহে চকে একসকে। এরপরও গুরুত্ব ও প্রকয়াজনমীয়তা উপেহধি 
েকর আোোভাকি ও অহধেতর তথ্যহনভ্র এই সংেেনহি আহম েকরহে। িকে 
এেহেে লথকে এহি নারমী সািাহিকের ধম্মীয়, চাহরহরিে, সামাহজে ও জ্ানমুখমী 
জমীিকনর এেহি স্বতন্ত্র সংেেন হিকসকি রূপ হনকয়কে। অপরহেকে এহি িকি আমাকের 
নারমীকের পাঠ ও পথহনকে্শনার জন্য এেহি প্রামাণ্য এিং হৃেকয় প্রভাি সৃহষ্টোরমী 
সুহিন্যস্ত গ্রথে। এই অনুযায়মী আমে েকর তারা হিশুদ্ধ ইসোহম হশক্ার সকি্াত্তম 
আেশ্ িকন যাকি। লসইসকগে নারমীকের হশক্া-েমীক্ার ি্যাপাকর লয সকদেি-সংশয় 
প্রোশ েরা িয়, এর দ্ারা োয্ত তার খডেনও িকয় যাকি।

আিেুস সাোম নেহভ
হশিহে মহজিে, আজমগি, ভারত

১৩ হিকসম্বর ১৯২২



মহিো সািাহিকের ইসোম গ্রিণ

হৃেকয়র লোমেতা, চাহরহরিে পহরশুহদ্ধ, নম্রতা, মিানুভিতা, সত্য ও সুদেকরর প্রহত 
মুগ্ধ িকয় প্রভাহিত িওয়া এেজন উত্তম মানুকষর লমৌহেে গুণ। যার হৃেয়িা লোমে, 
লস ি্যহতি সিকজই উপকেশ গ্রিণ েকর। প্রহতহি উপকেশ দ্রুত লরখাপাত েকর তার 
হৃেকয়। তাহেম, তারহিয়ত, হশক্া-েমীক্া, ওয়াজ-নহসিত, সহঠে হেে-হনকে্শনা 
গ্রিকণ লস আগ্রিমী এিং িাস্তিায়কন অহধেতর উৎসািমী িয়। সুদের ও েে্যাণের 
হিষয় লথকে লস েখকনা মুখ হিহরকয় লনয় না। তাকের মন-মনন িকো িুকের পাপহির 
ন্যায়। লভাকরর মৃেুমদে িাতাকস, হনিগ্ধ সমমীরকণ তা লিেকত-েুেকত থাকে। পক্ান্তকর 
িৃকক্র শতি োডেকে প্রচডে েি একসও নিাকত পাকর না। লচাকখর নরম-লোমে 
লজ্যাহত োকচর শতি আয়নাকে লভে েরকত পাকর। হেন্তু স্পাত লোিার বতহর হতর 
পািাকির লভতর প্রকিশ েরকত পাকর না। মানুকষর হৃেকয়র অিস্াও হঠে লতমন। 
যাকের অন্তর লোমে, তারা উপোরমী ওয়াজ-নহসিত, তাহেম-তারহিয়ত ও পরামশ্ 
গ্রিণ েকর। আর যাকের অন্তরিা শতি ও েহঠন, তারা তা গ্রিণ েরকত পাকর না। 
িি লথকে িি লোকনা রিনা তাকের হৃেয়কে প্রভাহিত েকর না। িকে তারা িহচিত 
িয় সত্য ও সুদেকরর েে্যাণ লথকে। ইিকেৌহেে ও পারকেৌহেে সেে েে্যাণের 
পহরণহত লথকে। 

ইসোকমর সূচনাোকে এমন িহু োহির হেে যাকেরকে িহু প্রকচষ্টা েকরও আল্াি 
তাআোর সামকন নত েরাকনা যায়হন। িারিার ঈমাকনর হেকে আহ্ান েরার পরও 
তাকের লোকনা সািা হমকেহন। তাকের অন্তর এতিাই েহঠন হেে লয, লসখাকন  রাসূে 
সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম-এর হৃেয় হিগহেত িাণমীও লোকনা প্রভাি লিকেহন। 
পক্ান্তকর সািাহিগণ েুরআকনর এেহি আয়াত শুকনই ইসোম গ্রিকণর জন্য 
পাগেপ্রায় িকয় হগকয়কেন। রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম-এর উত্তম চহররি 
মাধুয্, সুকোমে স্বভাি-প্রেকৃহত, তার হৃেয়-গোকনা উপকেশ, িাহি্যে লসৌদেয্, 
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আোর-আেকৃহত, ইসোকমর সহঠে হশক্া-েমীক্া-সি প্রহতহি প্রভািে ও মুগ্ধের 
হিষয়কে তাঁরা সােকর গ্রিণ েকরকেন। তাঁকের অন্তর হিমুগ্ধ ও হিহমিত িকয়কে। িকে 
লিশ সিকজই তাঁরা ইসোকমর সুশমীতে োয়াতকে আরেয় গ্রিণ েকরকেন। প্রকিশ 
েকরকেন সত্য ও সুদেকরর শাশ্বত হঠোনায়।

পুরুষ সািাহিকের মকতা নারমী সািাহিগণও সমানতাকে এই িহজেকত শহরে হেকেন। 
লক্রিহিকশকষ তাঁরা হেকেন অগ্রগামমী। লযমন : খাহেজা হিনতু খুয়াইহেে রাহেয়াল্াহু 
আনিা সি্প্রথম ইসোম গ্রিণ েকরকেন। এর জন্য তাঁকে লোকনা লজার-জিরেহস্ত 
হেংিা হুমহে-ধামহে হেকত িয়হন। রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম নিুয়ত-
প্রাহতির পর রকর একস হপ্রয়তমা স্তমী খাহেজাকে সি্প্রথম ঈমাকনর োওয়াত লেন। 
খুহশমকন, হিনািাকে্য হতহন োহেমা পকি ইসোম েিুে েকর লনন। তাহরখু ইিনু 
খুমাইস গ্রকথে রাহি রাহেয়াল্াহু আনিা লথকে িহণ্ত আকে, রাসূে সল্াল্াহু আোইহি 
ওয়া সাল্াম িকেকেন, “লসামিার হেন আহম নিুয়ত প্রাতি িকয়হে। খাহেজা লসহেনই 
হিকেকে আমার সকগে সাোত আোয় েকরকে। তার পরহেন মগেেিার সাোত আোয় 
েকরকে আহে। তার পরহেন যাইে ইিনু িাহরসা ও আিূ িের আমাকের সকগে সাোকত 
শহরে িকয়কে।”[1]  

ইসলামের ঘ�াষণা প্রদান
শুরুর হেকে ইসোম েিুকের লচকয় জনসম্ুকখ হিষয়হি প্রোশ েরা হেে ভমীহতজনে। 
এর জন্য লিশ সািস ও িমীরকত্বর প্রকয়াজন হেে। লিশ েুঁহেপূণ্ হেে ি্যাপারিা। 
লস-সময় োহিরকের জুেুম সেে যুকগর িি্রতাকে িার মানাহছেে। ইসোম ও 
মুসেমানকের হিরুকদ্ধ তারা োয্ত যুদ্ধ লরাষণা েকর মক্ায়। হেন্তু ভয়ানে এই সমকয় 
পুরুষ সািাহিকের ন্যায় নারমী সািাহিগণও সমস্ত ভয় উকপক্া েকর ইসোম গ্রিকণর 
েথা প্রোকশ্য জাহনকয় লেন।

রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম-এর নিুয়ত-প্রাহতির পর লয সাতজন 
সি্প্রথম ইসোম গ্রিকণর েথা প্রোশ্য জানান হেকয়কেন, তাঁকের মকধ্য রাসূে 
সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম, আিূ িের হসহদিে, হিোে, খাব্াি, সুিাইি, 
আম্ার রাহেয়াল্াহু আনহুম—এই েয়জন হেকেন পুরুষ। আর সতিমজন হেকেন 
এে েহরদ্র নারমী সুমাইয়া রাহেয়াল্াহু আনিা। হতহন আম্ার রাহেয়াল্াহু আনিা-এর 
সম্াহনত মা হেকেন।[2]  

[1]    তাহরখু ইিনু খুমাইস : ২৮৬
[2]    তাহরখু ইিনু খুমাইস : ২৫৭
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মহিো সািাহিগণ তাঁকের স্বভািজত লোমেতার েরুন লেিে সিজভাকি ইসোমই 
েিুে েকরনহন, ইসোকমর প্রচার-প্রসাকরও তাঁরা লরকখকেন গুরুত্বপূণ্ অিোন। 
সিমীি িুখাহরকত িহণ্ত আকে, এেিার সািাহিগণ এে নারমীকে লগ্রিতার েকর রাসূে 
সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম-এর োকে হনকয় আকসন। তার হনেি হেে পাহনর 
মশে। এহেকে সািাহিকের পাহনর প্রকয়াজন হেে। হেন্তু রাসূে যথাযথ হিহনময় হেকয় 
তকিই তার োে লথকে পাহন গ্রিণ েকরন। শহতি ও সামথ্্য থাো সক্বেও লজারপূি্ে 
হেহনকয় লননহন। রাসূকের এই সোচারকণ মহিোহি মুগ্ধ িয়। তার হৃেকয় রাসূকের 
নিুয়কতর সত্যতার ি্যাপাকর েৃঢ় হিশ্বাস জন্ম লনয়। এরই প্রভাকি তৎক্ণাৎ লস 
ইসোম েিুে েকর।

ইসোকমর উষােকনের েথা। তখকনা উমর ইিনুে খাত্তাি রাহেয়াল্াহু আনহু ইসোম 
গ্রিণ েকরনহন। এর আকগই তাঁর লিান ও লিাকনর স্বামমীইসোম গ্রিণ েকর লনয়। 
উমর রাহেয়াল্াহু আনহু জানকত পারকেন এই েথা। জানকত লপকর রাকগ-লক্াকভ 
হতহন আগুকনর মকতা জ্বেকত থাকেন। লেহর না েকর সাকথ সাকথ অস্ত িাকত েুকি 
যান লিাকনর িাহি। লেখামারিই লমকর লিেকিন—এমনিাই উমকরর িাভভাি। উমর 
যাকছেন। লোকেরা েূর লথকে এই েৃশ্য লেখকে। তারা ভািকে, আর িুহে রক্া লনই। 
ভাইকয়র িাকত লিাকনর হনম্ম মৃতু্যই লেখা আকে আজ। 

উমর ইিনুে খাত্তাি রাগাহবিত িকয় লিানকে এই পহরমাণ প্রিার েকরন লয, পুকরা 
শরমীর ক্ত-হিক্ত িকয় যায়। শরমীর ও মুখ লথকে রতি েরকত থাকে। লজারপূিে্ 
ইসোম ত্যাগ েরার জন্য লিানকে িাধ্য েরকত থাকেন উমর। অন্যথায় জাকন লমকর 
লিেকিন তাকে। হেন্তু তার লোকনা হুমহে-ধামহেকত োজ িয়হন। সমীমািমীন হনয্াতন 
িওয়ার পরও হতহন সাি জাহনকয় হেকেন, “আমাকে যা খুহশ েকরা। আহম ইসোম 
গ্রিণ েকর লিকেহে। প্রাণ হনকয় হনকেও আহম ইসোম লথকে হিচু্যত িি না।”[3] 

এে সিকর সািাহিগণ প্রচডে হপপাসায় োতর িকয় পকিন। তাঁকের সকগে হেে 
না লোকনা পাহন। রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্ামকে তাঁরা পাহনর েথা 
জানাকেন। রাসূে তখন েুজন সািাহিকে পাহনর লখাঁকজ লোোেকয় লপ্ররণ েরকেন। 
তাঁরা এেজন মহিোকে উকির ওপর সওয়ার অিস্ায় লেখকত লপকেন। তার সকগে 
পাহন-ভহত্ েুহি মশে হেে।  রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম ওই েুই মশে 
পাহন এেহি পাকরি ঢােকেন। তারপর সেেকে একে একে পাহন পান েরকত 
িেকেন। সািাহিগণ তকৃহতি সিোকর পাহন েরকেন। হেন্তু হিমিয়ের ি্যাপার িকো, 
এর িকে পাকরির পাহন সামান্যও েকমহন। এ রিনা লেকখ উতি মহিো োরুণভাকি 
প্রভাহিত িকো। হিকর হগকয় তার েওমকে িেে, লখাোর েসম! আসমাকনর হনকচ 

[3]    উসেুে গািাি, উমর ইিনুে খাত্তাি রাহেয়াল্াহু আনহু-এর জমীিনমী
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জহমকনর ওপকর তার মকতা হিমিয়োর মানি আর লেউ লনই। আমার মন িেকে, 
হতহনই আল্াির সত্য নহি।[4]  

মিমীয়সমী নারমী সািাহি হেকেন আম্ার রাহেয়াল্াহু আনহু এর সম্াহনতা মা। সুমাইয়া 
রাহেয়াল্াহু আনিা। এেহেন োহিররা তাঁকে প্রখর লরাকে মরুভূহমর গরম িাহের 
ওপর লিঁকধ লিকে রাকখ। ওই সময় পাশ হেকয় রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম 
যাহছেকেন। সান্ত্বনার িাণমী শুহনকয় রাসূে তাঁকে িেকেন, বধয্ ধারণ েকরা। বধয্ 
ধারণ েকরা। লতামার হঠোনা জানোত। প্রখর লরাকে গরম িােুর ওপর লিকে লরকখও 
আিূ জািকের হনষ্ঠুর মনিা শান্ত িয়হন। লশষকমশ ধারাকো িশ্া হেকয় তাঁকে শিমীে 
েকর লিকে। সুমাইয়া রাহেয়াল্াহু আনিা ইসোকমর সি্প্রথম শিমীে িওয়ার লগৌরি 
অজ্ন েকরন।[5] 

ইসোম গ্রিণ এিং মেমীনায় হিজরকতর রিনাকে লেন্দ্র েকর উম্ু সােমা রাহেয়াল্াহু 
আনিা-লে অিণ্নমীয় েষ্ট স্বমীোর েরকত িকয়কে। সইকত িকয়কে পহরিার-পহরজকনর 
হিকছেে-লিেনা। হতহন হনকজই এর িণ্না হেকয় িকেন, আমার স্বামমী আিূ সােমা 
আমাকে এেহি উকির ওপর িহসকয় হেকেন। লোকে আমার হশশু সন্তান। আিূ 
সােমা উকির রহশ ধকর লিকন হনকয় যাহছেকেন মেমীনার হেকে। চেকত চেকত যখন 
মক্ার লশষ সমীমানায় চকে আসোম, তখন আমার লগারি িনু মুগমীরার হেেু লোে 
পথ আগকে োঁিাে। তারা আিূ সােমাকে িেে, উম্ু সােমা আমাকের রকরর 
লমকয়। তার ওপর আমাকের েত্ত্ব রকয়কে। তাঁকে হনকয় লেকশ লেকশ লরারার অহধোর 
আমরা লতামাকে হেেুকতই হেি না। এই েথা িকে তারা আিূ সােমার োে লথকে 
আমাকে লজারপূি্ে লেকি হনকয় লগে। েূর লথকে এ েৃশ্য লেখে আিূ সােমার 
লগারি িনু আসাকের লোকেরা। তারা লেৌকি এে রিনাস্কে।  তারা িেে, লতামরা 
লতামাকের লমকয়কে লেকি হনকয়ে! লজকন রাকখা, সােমা আমাকের লগাকরির সন্তান। 
তাঁর ি্যাপাকর আমাকের অহধোর লিহশ। তাঁকে লতামাকের লমকয়র োকে রাখকত 
পারকি না। এই েথা িকে আমার হশশু সন্তানকে তারা হেহনকয় হনে। এ রিনার পর 
আহম মানহসেভাকে সম্ূণ্ লভকে পহি। আমার স্বামমী আিূ সাোমা চকে লগকেন 
মেমীনায়। আমার লোকের সন্তানকে হনকয় লগে তাঁর লগারি িনু আিেুে আসাে। আর 
আমাকে হনকয় লগকে আমার লগারি িনু মুগমীরা। আমার ওপর তারা েতকৃ্ত্ব প্রহতষ্ঠা 
েরে। আহম, স্বামমী ও সন্তান হতনহেকে হিহছেনে িকয় পিোম আমরা। লস হেকনর 
পর লথকে প্রহত সোকে আহম িােুর লসই উপত্যোয় লযতাম। মক্ার সমীমাকন্তর 
সহনেেকির লসই স্াকন যা আমার মম্াহন্তে োহিনমীর সাক্মী িকয় আকে লসখাকন হগকয় 
এোেমী োঁহিকয় থােতাম। লসই হিকশষ সমকয়র হচরিগুহে রুহরকয় হিহরকয় েল্পনায় 

[4]    সিমীি িুখাহর, অধ্যায় : তায়াম্ুম
[5]    উসেুে গািাি, সুমাইয়া রাহেয়াল্াহু আনিা-এর জমীিনমী
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মিৃহতকত লেখকত থাহে যা আমার স্বামমী ও সন্তাকনর মাকে হিকছেকের প্রাচমীর োঁি 
েহরকয় হেকয়কে। লসখাকন আহম হিোপ েরকত থাহে। যতক্ণ না উপত্যোয় রাত 
লনকম আকস। এভাকি েকষ্টর নমীে মিৃহত এিং যাতনার অশ্রুকত হভকজ হভকজ আমার 
জমীিকনর এেহি িের অহতিাহিত িকো।

এেহেন আমার লগারি িনু মুগমীরার এে সজ্জন ি্যহতি আমার পাশ হেকয় যাহছেকেন। 
ওই সময় আমার েরুণ অিস্া লেকখ তার হৃেকয় মায়া জাগে। লগাকরির লোেকের 
িেকেন, লতামরা হে এই লিচাহরকে লেকি হেকত পাকরা না? লতামরা তাকে তার 
স্বামমী ও সন্তান লথকে পৃথে েকর লরকখে। এ িকে হতহন িনু মুগমীরার লোেকের 
অন্তকর েয়ামায়া জাগ্রত েরার লচষ্টা েরকেন। তাকের েহঠন হৃেয় হিগহেত িকো। 
লক্রাধ ও হিংসা পহরণত িকো লোমে মায়ায়। তারা আমাকে মেমীনায় আমার 
স্বামমীর হনেি যাওয়ার অনুমহত হেে। এ খির লপৌঁকে লগে আিূ সােমার লগারি িনু 
আিেুে আসাকের হনেি। তারা আমার সন্তানকে আমার হনেি হিহরকয় হেে। মক্ায় 
আহম আর এে মুিূত্ও লেহর েরোম না। এমনহে লোকনা সিরসগেমীর অকপক্াও 
েরোম না। লসহেকনর ন্যায় লোকনা রিনার পুনরািৃহত্ত এিং আমার লগাকরির হসদ্ধান্ত 
পহরিত্ন েরার পূকি্ই আহম মক্ার সমীমানা অহতক্রম েরকত লজার তৎপর শুরু েকর 
হেই। িািন হিকসকি দ্রুত এেহি উকির ি্যিস্া েরোম। আহম িািকন চকি িসোম। 
সাকথ আমার হশশু সন্তান সাোমা। মক্া লথকে এোেমী লির িকয় পহি সুেূর মেমীনার 
পকথ। লসহেন আল্াি ি্যতমীত লেউ হেে না আমার সকগে। চেকত চেকত মক্া লথকে 
হতন মাইে েূকর তানঈম প্রান্তকর যখন লপৌঁেোম, তখন উসমান ইিনু তােিার সকগে 
আমার লেখা। তখকনা হতহন ইসোম গ্রিণ েকরনহন। পকথ হতহন আমাকে হজকজ্স 
েরকেন—

- লোথায় যাছে লি আিূ উমাইয়ার েন্যা?

- মেমীনায়। স্বামমীর োকে।

- লতামার সকগে হে লেউ লনই?

- না, আল্াি োিা লেউ লনই। আর আকে আমার এই লোট্ট সন্তান।

- আল্াির েসম! এোেমী লতামাকে এতেূর হেেুকতই লযকত হেি না। 

এ িকে উসমান ইিনু তােিা আমার উকির রহশ িাকত হনকেন। আমাকে হনকয় হতহন 
মেমীনার পথ ধরকেন। 

আল্াির শপথ! আরকি তাঁর লচকয় সম্াহনত এিং সম্ভ্রান্ত হদ্তমীয় লোকনা পুরুষ 
আহম লেহখহন। চোর পকথ আমরা লোকনা লোকনা স্াকন যারিা হিরহত হেতাম। হতহন 
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রহশ ধকর উিকে িসাকতন। তারপর আিাকে লোথাও সকর োঁিাকতন। েূরত্ব িজায় 
লরকখ লোকনা িৃকক্র োয়ায় হিরোম হনকতন। আিার চোর সময় িকে হতহন উি 
প্রস্তুত েকর আমার োকে একস িেকতন, উকি িকসা। আহম উকির হপকঠ আরাম েকর 
িসার পর হতহন রহশ ধকর সামকন চেকত থােকতন। মেমীনায় লপৌঁো পয্ন্ত সারািা পথ 
হতহন আমার সাকথ এমনই আচরণ েরকেন। মেমীনা লথকে েুই মাইে েূকর েুিার 
হনেিিত্মী িনু আমর ইিনু আউকির িসহতকত লপৌঁোর পর হতহন িেকেন, লতামার 
স্বামমী এ গ্রাকমই আকেন। তুহম আল্াির নাকম চকে যাও। তারপর উসমান ইিনু 
তােিা আমাকে আমার স্বামমীর হনেি লপৌঁহেকয় হেকয় মক্ায় হিকর লগকেন।[6]

ইসলামের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক  ছিন্ন
ইসোম গ্রিকণর পর সািািাকয় লেরামকে এে হনোরুণ পহরহস্হতর সম্ুখমীন িকত 
িকয়কে। োহির-মুশহরেকের জুেুম হনপমীিকনর পাশাপাহশ হেনে েরকত িকয়কে রকতির 
িন্ধন। প্রকয়াজকনর খাহতকর, জমীিকনর হিকশষ হিকশষ পহরহস্হতকত অথ্-সম্ে লথকে 
মানুষ মুখ হিহরকয় হনকত পাকর। সংেকি, মুহসিকত বধয্ধারণ েকর জমীিন অহতিাহিত 
েরকত পাকর। হেন্তু হপতা-মাতা, ভাই-লিাকনর সাকথ সম্ে্ হেনে েরকত পাকর না। 
আত্ার সাকথ শরমীকরর সম্ে্ লযমন, হপ্রয়জনকের সকগে মানুকষর সম্ে্ও লতমন। 
এ সম্ে্ হেনে েরা যায় না েখকনা। হেন্তু ঈমান ও ইসোকমর জন্য তাঁরা হদ্ধািমীন 
হচকত্ত এই সম্ে্ হেনে েরকত লপকরকেন। লেকি একসকেন আপন হপতা-মাতা, ভাই 
-লিান আত্মীয়-স্বজন, পািা-প্রহতকিশমীর মমতা ও ভাকোিাসার িন্ধন। 

পুরুষ সািাহিগণ এ োজহি সিকজ েরকত পারকেও নারমী সািাহিকের জন্য এিা হেে 
লিশ েহঠন। তাঁকের অিস্া হেে খুিই হিপজ্জনে ও েুঁহেপূণ্। লেননা, নারমীগণ 
(হিকশষত লসোকে) জমীিকনর প্রহতহি লক্করি হপতা-মাতা, স্বামমী-সন্তাকনর ওপর 
হনভ্রশমীে থাকে। তাকের জমীিকনর লমরুেডে থাকে মূেত পহরিার-পহরজন। তাকের 
সিকযাহগতাকে হরকরই আিহত্ত িয় এেজন নারমীর জমীিন। সাধারণত তারা এ লথকে 
অমুখাকপক্মী থােকত পাকর না। েখকনা হপতা তার সন্তান লথকে অথিা সন্তান তার 
হপতা লথকে আোো িকয় জমীিন োহিকয় হেকত পাকর। হেন্তু যখন স্তমী তার স্বামমী লথকে 
পৃথে িকয় যায়, তখন তার অিস্া উত্তাে সমুকদ্র নাহিেিমীন জািাকজর মকতা িকয় 
পকি। নানান মুহসিত আর সংেকি ক্রমাগত েুেকত থাকে। হিমিয়ের িকেও সত্য, 
নারমী সািাহিগণ ইসোকমর জন্য এই েহঠন হসদ্ধান্ত িাহসমুকখ িরণ েকরকেন। হেনে 
েকরকেন োহির স্বামমীকের েমীর্ মায়ার িন্ধন। 

[6]    মুসনােু আিমাে : ৬/৩০৮; তািাোতু ইিনু সা’ে : ৮/৯৩; উসেুে গািাি : ৫/৮৮৫; হসয়ারু 
আোহমন নুিাো : ২/২০৬
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আরমীদা-ছিশ্াস
োহিররা পুরুষকের মকতা নারমী সািাহিকের ওপরও অেথ্য হনপমীিন চাহেকয়কে। 
তাকেরকে ইসোম লথকে লির িকয় লযকত িাধ্য েকরকে। হেন্তু সেে হেেু তারা 
মুখিুকজ সি্য েকর লগকেন। োহিরকের েহঠনতর হনয্াতকনও তাঁকের জিান লথকে 
‘আিাে’ ‘আিাে’ (আল্াি এে, আল্াি এে) উচ্াহরত িকয়কে। 

উম্ু শাহরে রাহেয়াল্াহু আনিা ইসোম গ্রিকণর পর তার আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে 
প্রখর সূকয্র হনকচ োঁি েহরকয় রাকখ। তাঁর ওপর হনয্াতন হনপমীিন চাোয়। 
এেপয্াকয় রুহির সাকথ হমহষ্ট-জাতমীয় গরম খািার তাঁকে লখকত িাধ্য েকর। প্রচডে 
ক্ুধাত্ হতহন। আর লোকনা উপায় লনই লেকখ লসই রুহি ও গরম খািার লগাগ্রাকস 
হগকে লিকেন। হেন্তু হনষ্ঠুর োহিররা তাঁকে আিাকরর পর পাহন পান েরকত লেয়হন। 
িকে হপপাসায় তাঁর েহেজা লিকি যাওয়ার উপক্রম িকো। এভাকি িানা হতনহেন 
হপপাসাত্ রাখার পর তারা তাঁকে িেে, লয ধম্ তুহম গ্রিণ েকরে, তা লেকি োও। 
উম্ু শাহরে রাহেয়াল্াহু আনিা এতিাই ক্ান্ত ও লিিঁশ হেকেন লয, হতহন োহিরকের 
েথা হঠেমকতা িুেকত পারহেকেন না। তখন োহিররা আোকশর হেকে আেুে উঁচু 
েকর ঈমান ও ইসোম ত্যাগ েরার হিষয়হি তাঁকে িুহেকয় িেে। হতহন িেকেন, 
আল্াির শপথ! আহম লতা ওই আহেোর ওপরই অিে আহে।[7]  

ছিরমরর প্রছত �ৃণা
নারমীরা সাধারণত প্রাচমীন ও পূি্িত্মী লরওয়াজ পােকন লিশ আন্তহরে িকয় থাকে। 
অত্যন্ত গুরুকত্বর সকগে তারা যুগ যুগ চকে আসা রমীহতনমীহত আঁেকি ধকর রাকখ। 
আরকি েমীর্োে হশরে ও মূহত্পূজার জয়জয়োর হেে। সেকের মকন-প্রাকণ 
হশরে লগঁকথ হগকয়হেে। একে লতা পূি্পুরুষকের লথকে চকে আসা রমীহত, হদ্তমীয়ত 
তারা হনকজরাও সোে-সন্ধ্যা আকয়াজন েকর মূহত্পূজা। িকে হশরে হেে তাকের 
আহেো-হিশ্বাকসর হশেি। তাই সিসাই যখন আল্াির রাসূে সল্াল্াহু আোইহি 
ওয়া সাল্াম তাকেরকে হশরে ও মূহত্পূজা পহরিার েকর এে আল্াির ওপর ঈমান 
আনকত িেকেন, তখন সিকজ তারা হিষয়হি লমকন হনকত পাকরহন। এ লযন তাকের 
হশেকির মূকে শতি েুঠারারাত। 

হেন্তু এর হিপরমীত হেকেন নারমীগণ। তারা ইসোম গ্রিকণর সকগে সকগে হশরহে 
আহেো অন্তর লথকে লেকি লিকেকেন। মূহত্পূজাকে অস্বমীোর েকরকেন। আরিকের 
েমীর্োকের ধারণা হেে—লয ি্যহতি লেি-লেিমী ও মূহত্কে গাহেগাোজ েরকি, হিহভনে 

[7]    তািাোতু ইিনু সা’ে, উম্ু শারমীে রাহেয়াল্াহু আনিা-এর জমীিনমী
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েহঠন লরাগ তাকে আক্রান্ত েরকি। জুনাইরা রাহেয়াল্াহু আনিা ইসোম গ্রিকণর পর 
অন্ধ িকয় যান। তখন োহিররা িেকত থাকে, োত-উজ্জা তাঁকে অন্ধ েকর হেকয়কে। 
হতহন তাকেরকে িকেন, োত-উজ্জার উপাসেকের েমী িকো, েমী িেকে তারা? 
আমার এ হিপে [অন্ধ িওয়া] লতা আল্াির পক্ লথকে একসকে।[8]  

জাহিহে যুকগ োি-িুঁকের ি্যাপে প্রচেন হেে। লযকিতু তার মকধ্য সেে প্রোর 
হশরকের হমরেণ হেে, তাই সািািাকয় লেরাম এর লথকে লিঁকচ থােকতন। আরকির 
লোকেরা হশশুকের হিোনার হনকচ তরিাহর লরকখ হেত। তারা হিশ্বাস েরত, এর 
িকে হশশুরা অেে্যাণ ও সের প্রোর মুহসিত লথকে হনরাপে থােকি। আহয়শা 
রাহেয়াল্াহু আনিা এে হশশুর হিোনার হনকচ তরিাহর লেকখ হনকষধ েকর িেকেন, 
রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম তাহিজ-েিজকে ভমীষণ অপেদে েরকতন।[9]  

উম্ু সুোইম রাহেয়াল্াহু আনিা ইসোম গ্রিণ েরার পর তাঁর স্বামমী মাহেে ইিনু 
নজরকে ইসোম গ্রিকণর োওয়াত লেন। স্তমীর েুঃসািস লেকখ োহির স্বামমী ভমীষণ 
হক্তি িয়। এর হেেুহেন পর মাহেে মেমীনা লেকি চকে যায় শাকম। লসখাকনই োহির 
অিস্ায় মারা যায়।

মাহেে ইিনু নজকরর মৃতু্যর পর উম্ু সুোইম রাহেয়াল্াহু আনিা আিূ তােিা 
আনসাহরর সাকথ হিিাি-িন্ধকন আিদ্ধ িন। আিূ তােিা যখন উম্ু সুোইমকে 
হিকয়র প্রস্তাি লেন, তখকনা হতহন ইসোম গ্রিণ েকরনহন। উম্ু সুোইম িেকেন, 
এ হেেুকতই সম্ভি নয়। আপহন এেজন মুশহরে আর আহম মুসহেম। তকি আপহন 
যহে ইসোম গ্রিণ েকরন, তকি আমার পক্ লথকে লোকনা িাধা থােকি না। ওপরন্তু 
আপনাকে হিকয়র জন্য লোকনা লমািরানাও হেকত িকি না। আপনার ইসোম গ্রিণই 
িকি আমাকের হিকয়র লমাির।

এ েথা শুকন আিূ তােিা িেকেন, হঠে আকে, হিষয়হি আহম লভকি লেখি। 

লভকি-হচকন্ত আিূ তােিা সম্ত িকেন। ইসোম গ্রিণ েকর হনকেন। যথারমীহত 
তাঁকের হিকয় সম্াহেত িকো।

হিহশষ্ট সািাহি আনাস ইিনু মাহেে রাহেয়াল্াহু আনহু উম্ু সুোইম রাহেয়াল্াহু 
আনিা-এর লেকে। মাকয়র হিকয়র রিনা িণ্না হেকয় হতহন িকেন, আিূ তােিা 
উম্ু সুোইমকে হিিাকির প্রস্তাি হেকে হতহন িেকেন, লি আিূ তােিা! আপহন হে 
জাকনন, আপহন যার উপাসনা েকরন লস উদ্ গত িকয়কে জহমন লথকে? আিূ তােিা 
িেকেন, ি্যাঁ। উম্ু সুোইম িকেন, আপনার হে েজ্জা িয় না, আপহন িৃকক্র 

[8]    উসেুে গািাি, জুনায়রা রাহেয়াল্াহু আনিা-এর জমীিনমী
[9]    আে-আোিুে মুিরাে, পৃষ্ঠা : ৮০
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উপাসনা েকরন? আপহন যহে ইসোম গ্রিণ েকরন, তািকে আপনার হিকয়র লোকনা 
লমাির োগকি না। আিূ তােিা িেকেন, হঠে আকে। আহম হিষয়হি লভকি লেখি। 
এ িকে হতহন চকে লগকেন। হেেুক্ণ পর একস িেকেন, আহম সাক্্য হেহছে আল্াি 
ি্যতমীত আর লোকনা ইোি লনই এিং সাক্্য হেহছে রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া 
সাল্াম আল্াির  রাসূে।

আিু তােিা ইসোম গ্রিণ েরার পর উম্ু সুোইম িেকেন, লি আনাস! তুহম আিূ 
তােিার সকগে আমার হিকয়র ি্যিস্া েকরা।[10] 

রাসূমলর নুিুওয়ামতর ওপর ঈোন
মহিো সািাহিকের হৃেকয়র মহণকোঠায় রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম-এর 
নিুয়ত ও হরসাোকতর প্রহত হিশ্বাস েৃঢ়ভাকি লগঁকথ হগকয়হেে। লযভাকি হেনা পাথকরর 
মাকে নেশা অহঙ্কত িকয় হশোহেহপ বতহর িয়। এমনহে তাঁকের হশশু সন্তানকের 
হৃেকয়ও এই হিশ্বাস শতিভাকি লপ্রাহথত হেে। হশশুরা হিশ্বাস েরত,  রাসূে সল্াল্াহু 
আোইহি ওয়া সাল্াম-এর মুখ লথকে লয েথা লির িয়, েখকনা তার হিপরমীত িয় 
না। এেিার  রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম এে হশশু েন্যাকে িে-েুআ 
হেকেন। িেকেন, লতামার িয়স েখকনা িািকি না। এ েথা শুকন হশশুহি োনো জুকি 
হেে। োঁেকত োঁেকত উম্ু সুোইম রাহেয়াল্াহু আনিা-এর হনেি একস িেে, রাসূে 
সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম আমাকে িে-েুআ হেকয়কেন। এখন আমার িয়স 
িািকি না। হতহন সাকথ সাকথ রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম-এর েরিাকর 
িাহজর িকয় িেকেন, লি আল্াির  রাসূে! আপহন হে আমার েন্যাকে িে-েুআ 
হেকয়কেন? তখন  রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম মুচহে লিকস িেকেন, 
আহমও এেজন মানুষ। অন্যান্য মানুকষর মকতা মজাে েহর। যাকে আহম এই িে-
েুআ হেকয়হে, লস লতা তার উপযুতি নয়। সুতরাং এিা লতামার েন্যার জন্য পহিরিতা, 
আত্শুহদ্ধ ও লনহের োরণ িকি।[11]

[10]    তািাোতু ইিনু সা’ে, উম্ু সুোইম রাহেয়াল্াহু আনিা-এর জমীিনমী
[11]    সিমীি মুসহেম, অধ্যায় : হেতািুে হির ও হসোি
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অধ্যায় : সাোত

জাোআমত সালাত আদাময়র গুরুত্ব
নারমীকের জন্য জামাআকতর সাকথ সাোত আোয় েরা িরয নয়। তা োিা অকনে 
সািাহি নারমীকের জামাআকত অংশগ্রিণ েরা পেদে েরকতন না। তিুও মহিো 
সািাহিকের অকনকেই যথাসমকয় জামাআকতর সাকথ সাোত আোয় েরকতন। 
উমর ইিনুে খাত্তাি রাহেয়াল্াহু আনহু-এর স্তমী হনয়হমত ইশা ও িজকরর সাোত 
মাসহজকে জামাআকতর সকগে আোয় েরকতন। এেহেন লেউ তাঁকে িেকেন, আপহন 
হে জাকনন না, মাসহজকে একস নারমীকের জামাআকতর সাকথ সাোত আোয় েরািা 
উমর রাহেয়াল্াহু আনহু অপেদে েরকতন? তারপরও আপহন লেন এমনহি েকরন? 
জিাকি হতহন িেকেন, হতহন যহে অপেদেই েরকতন, তকি আমাকে িাধা হেকতন 
না লেন?[12]  

জেুুআর সালাত
নারমীকের ওপর জুমুআর সাোত িরয নয়। তথাহপ এই হেনহিকে তাঁরা অত্যহধে 
সম্ান েরকতন এিং িরেকতর উপেক্ মকন েরকতন। জননে মহিো সািাহি 
হেকেন, হযহন সিহজ চাষ েরকতন। জুমুআর হেন হতহন সিহজ রানো েকর সাোকতর 
পর সািািাকয় লেরামকে আিার েরাকতন।[13]  

[12]    সিমীি িুখাহর, অধ্যায় : সাোত
[13]    সিমীি িুখাহর, অধ্যায় : জুমুআর নামাজ
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ইিরামরর সালাত
রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম ইশরাকের সাোত যহেও েম পকিকেন, উম্ু 
িাহন রাহেয়াল্াহু আনিা-এর িণ্নামকত জমীিকন মারি এেিার ইরশাকের সাোত 
আোয় েকরকেন। হেন্তু নারমী সািাহিকের লেউ লেউ হনয়হমত ইশরাকের সাোত 
আোয়কে হনকজকের জন্য আিশ্যে েকর হনকয়হেকেন। হনয়হমত তাঁরা এহি আোয় 
েরকতন। 

আহয়শা রাহেয়াল্াহু আনিা িকেন, আহম রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্ামকে 
ইশরাকের সাোত আোয় েরকত লেহখহন। হেন্তু আহম হনকজ তা পহি। লেননা,  রাসূে 
সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম িহু এমন হিষয় পেদে েরকতন, হেন্তু উম্কতর ওপর 
িরয িকয় যাওয়ার ভকয় তার ওপর হতহন আমে েরকতন না। আিূ হুরায়রা ও আিুে 
োরো রাহেয়াল্াহু আনহুম-লে  রাসূে সল্াল্াহু আোইহি ওয়া সাল্াম ইশরাকের 
নামাজ আোকয়র জন্য ওসমীয়ত েকরকেন। এ জন্য েখকনা তাঁরা ইশরাকের নামাজ 
োিকতন না।[14]

তাহাজ্দু ও রামতর সালাত
সািাহিগণ রাকতর লিো তািাজ্জুে ও অন্যান্য ইিােকত মনে থােকতন। এ সময় তাঁকের 
পহরিার-পহরজনকেও ইিাোকতর জন্য জাহগকয় হেকতন। েুরআকনর এ আয়াত পকি 
তাঁকেরকে ইিাোকতর প্রহত উদ্ িুদ্ধ েরকতন :

َعاقِبَُة لِلتَّْقَوى
ْ
ُْن نَْرُزقَُك َوال

َ
لَُك ِرْزقًا ن

َ
 نَْسأ

َ
ِة َواْصَطِبْ َعلَيَْها ل

َ
ل ْهلََك بِالصَّ

َ
ُمْر أ

ْ
َوأ

‘লতামার পহরিার-পহরজনকে সাোত আোকয়র আকেশ োও এিং হনকজও 
তার ওপর অহিচে থাকো। আহম লতামার োকে লোকনা হরহযে চাই না। 
আহমই লতামাকে হরহযে হেই। আর শুভ পহরণাম লতা মুত্তাহেকের জন্য।’[15]  

উমর ইিনুে খাত্তাি রাহেয়াল্াহু আনহু রাতকে হতন ভাকগ ভাগ েরকতন। এে 
ভাকগ হনকজ, হদ্তমীয় ভাকগ তাঁর স্তমী এিং তকৃতমীয় ভাকগ তাঁর খাকেম তািাজ্জুে আোয় 
েরকতন। এেজন রুমুকত যাওয়ার আকগ পরিত্মী জনকে জাহগকয় হেকতন।[16]  

[14]    সিমীি িুখাহর, অধ্যায় : চাশকতর সাোত
[15]    সূরা তিা : ১৩২
[16]    সিমীি িুখাহর, অধ্যায় : খািার


