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সািফনা
িম’দাম িরফা িবন যােয়দ যদুামী

িপতার দাসী। তােক িতিন মা ডাকেতন।
সািফয়া
যুওযায়িরয়া
মািরয়া িকবিতয়া
রায়হানা , কের িবেয় কেরন।
ছাওবান
তার
হতাহত

-এর সারা জীবেন

িনহত (২য়)
- 259 জন 750 জন

) - সব
14 িদন 1,530,900 জন 2,405,700জন

.

নাম মুসিলম অমুসিলম
বদর 14 70

70 22
6 410

খা্য়বার 18 93
মূতা 12

2 12
6 71

তাইফ 12
যুযাইমা 95

259 750

আমরা আরও recommend কিরঃ
Muhammad: A Biography of the Prophet - Karen Armstrong
A Biography of the Prophet of Islam: In the Light of the Original Sources-Dr. Mahdi Ahmad
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আর যারা

েরা না যারা আেগ
িসধা

এরা তারা যা -52)- এই
শয়তানপূজারী ও যাদুকর কাব িবন আশরােফর িদেক ইশারা

করা হেয়েছ।
চীেন নানিচেনর (Nanking) ১৯৩৭-৩৮ সেন জাপানীেদর
হয়। িবমান বািহনী জাপােনর িহেরািশমা শহেরর ওপর িন

। - নানিচেনর
জাপানী জিড়ত অথবা িহেরািশমা শহেরর ওপর
িবমান বািহনী জিড়ত।

ঐ দল
বাইেবেলও তােদরেক অিভশাপ করা হেয়েছ।
What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees.
Hypocrites! For you are like whitewashed tombs--beautiful on the outside
but filled on the inside with dead people's bones and all sorts of
impurity. (Bible, Matthew 23:27)
6 নবী
রসূল (স.) বেলেছন, আমার েতর একদল মুশিরকেদর সােথ
িমিলত হওয়ার আেগ এবং হওয়ার আেগ িকয়ামত হেব না।
আর আমার উ েতর আসেব। তারা নুবুওয়ােতর দাবী
করেব। অথচ আিম নবী। আমার পর নবী । 111

মুসায়লামা, তুলায়হা, আসওয়াদ আনসী, সাজাহ,
আহমদ কািদয়ানী, ।

যায়দ

111 আবু দাউদ, িতরিমযী

3

একজন মহামানুষ িহসােব 1

আলাইিহ ওয়া 2

লাভ কেরেছ ইবরাহীম (আ.)-এর েরন।

িতিন - । অেনক
তার অনুসারী হেয়েছন। তার অনুসারী যারা মুসিলম নােম পিরিচত

3

4 আরেবর

1 George Bernard Shaw বেলন, "I believe that if a man like
him were to assume the dictatorship of the modern world he would
succeed in solving its problems in a way that would bring it the much
needed peace and happiness.” (The Genuine Islam, Vol. 1, No. 8,
1936) বেলন, Muhammad was a great
man, an intrepid soldier; with a handful of men he triumphed at the
battle of Bender (sic); a great captain, eloquent, a great man of state,
he revived his fatherland and created a new people and a new power in
the middle of Arabia. (Précis des guerres de César, écrit à Sainte-
Hélène sous la dictée de l'empereur (1836) edited by Comte Marchand,
p. 237)
2 এর মােন: তার উপর ।
3 আেমিরকার Barack Obama বেলন, As a student of
history, I also know civilization's debt to Islam. It was Islam at places
like Al-Azhar that carried the light of learning through so many centuries,
paving the way for Europe's renaissance and enlightenment. It was
innovation in Muslim communities that developed the order of algebra, our
magnetic compass and tools of navigation, our mastery of pens and
printing, our understanding of how disease spreads and how it could be
healed. Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires,
timeless poetry and cherished music, elegant calligraphy, and places of
peaceful contemplation -- and throughout history, Islam has demonstrated
through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial
equality. (4 জনু, 2009 ণ)
4

সালমান
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শহের )-এর মা আিমনা ও
িপতা । িপতা তার পরেলাকগমন কেরন।
তার পিরবার পিব ঘর (মাসিজদলু হারাম)
অ তম িছল। তার িপতামহ িছেলন বনু

িব

565 : সেন আরব, বাইজানটাইন য ও
-

-
- ৫৭০

রিবউল আওয়াল, রিবউল
আওয়াল, রিবউল আওয়াল। 19

45

, তেব খা যায়। 110

ইিতহােস বনু
ও

(Milton Friedman ও অেনেক),

বলা হেয়েছ:
জগ

2:122)
কােছ

কােছ
‘

। ’ (3:75)
আর আিম -কের-রাখা েদরেক যমীেনর র আর

বানালাম যােত এভােব তােদর সবেরর কারেণ বনু
ইসরাঈেলর ওয়াদা হল আর
করলাম িফরআওন ও তার ।(7:137)

বুেক দ’ু িত এরপর যখন দ’ু
f

এর

-6)
Nebuchadnezzar II 598

Titus 70 এ

খবর কােছ
অিভশাপ কেরেছন, যার উপর

110

ওরেফ ইসরাইেলর বংশধরগণ বনু ইসরাইল নােম
পিরিচত।
বাকীরা এর সােথ িমেশ
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1
রাসূল স. বেলেছন, ততিদন িকয়ামত হেব না, এমন জািতর

করেব, যােদর , লাল, নাক এবং
চামড়ার ঢােলর মত। 105

2 নজেদ , িফতনা (িববাদ-িবসংবাদ) ও শয়তােনর িশং
ইবেন উমর বেলন: “রসূল (স.) বেলন, ‘ ! আমােদর শাম ও আমােদর
ইেয়েমনেদেশ বরকত িদন।’ সাহাবা বলেলন, ‘আমােদর নজদ (

)?’ রসূল আবার কেরন, ‘ ! আমােদর শাম ও ইেয়েমনেদেশ
বরকত িদন।’ সাহাবা আবারও বলেলন, ‘আমােদর নজদ ?’
তৃতীয়বাের আমার মেন হল িতিন বল ন, ‘ওখােন রেয়েছ ও নানা
িফতনা এবং উিদত হেব শয়তােনর িশং।” 106 ইবেন উমর বেলন,
আিম রসূল (স.)- উপর বসা িদেক ইশারা কের বলেত

, সাবধান! িফতনা ঐিদক হেব এবং ঐিদক শয়তােনর িশং
উিদত হেব।
রসুল (স.) বেলন, বািহনীর সবেচেয় ক র হেব তামীম
3 সািকফ একজন
রসুল (স.) বেলন, সািকফ একজন র
হেব। 107 এই িছল মুখতার ছাকাফী আর ঘাতক ছাকাফী।
4 পুেরািহত (priest) িলম
নবী (স.) বেলন, "দু

108

5
রসূল স. বেলেছন, করেব। এমনিক তােদর

যিদ পাথেরর আড়ােল কের তাহেল পাথেরও বলেব,
! আমার রেয়েছ, তােক কর। 109

েদর -
ধ থাকেব না। হাদীেস

-
হাদীেস

ইসলাম -

105 বুখারী
106 বুখারী
107 মুসিলম, িতরিমযী
108 আহমদ, হািকম, বায়হাকী; ত(priest)
109 বুখারী

5

(Byzantine)
আরেবর

বাইজানটাইন
বাইজানটাইন

- -

-
েক দধু পান করান আবু লাহােবর দাসী ছুওয়াইবাহ।

5 তৎকা
পর দধু পান করােনার কােজ িনেয়ািজত

মিহলােদর কােছ িদত এবং িন । এই রীিত অনুসাের
র কােছ দইু বছর লালেনর

পর তারা 6 ছয় বছর বয়েস মার
িপতামহ )-এর

৮ বছর বয়েস িপতামহ মারা চাচা আবু তািলব -এর
ন।

আল-আিমন
7 এরপর িতিন চাচার ।

দ (স.)-এর
"আল-আিমন"

(িব ও "আল-সাদী । িতিন
েয় করেতন করেতন,

করেতন করেতন
করেতন।

খাদীজার সােথ িবেয়
খাদীজা িবনেত খুওয়াইিলদ এক য়ী িছেলন।
অেনক ধন মীরাছ িহসােব পান। খাদীজা িতনবার িবেয় কেরিছেলন এবং

5 িতিন বেলেছন, ছুওয়াইবাহ আমােক ও আবু সালামােক দুধপান কিরেয়েছন।
(নাছায়ী)
6 দােরমী, আহমদ, তাবারানী।

হািলমা, দধু িপতা হািরছ এবং দুধেবান শায়মা
বলা হেয়েছ।
7 কেয়ক িকরাত মজরুীর িবিনমেয় িত চরােতন।
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) নােম

পাঠােতন। িতিন 565 সেন (স.)- সফের যাবার অনুেরাধ
(স.

িসিরয়া যান। 8

খাদীজা (স.)-
সা িতিন তাঁর

মালুম হন। খাদীজা নািফসার িব
বেলন। (স.) িবেয়েত জানান। িবেয়র
সময় খাদীজার বয়স িছল ৪০ বছর (স.)- এর বয়স িছল
২৫।
হাজের আসওয়াদ িববাদ সমাধান
605 সেন কাবাঘেরর র সময় হাজের আসওয়াদ 9 সরােনার দরকার
হ

অ য় সকােল মসিজেদর
পেহলা ফয়সালা সবাই মানেব। পরিদন

(স.) সবার আেগ বেল ওেঠ: ঐ
তােক িবচারক িহসা

চাদর িবিছেয় তার উপর িনজ হােত হাজের আসওয়াদ রােখন এবং

রােখন।
10

অনারব/অমুসিলম িববরণ
)-এর সমকালী

জ এখনও আমরা পাই িন। পরািজত জািত
তেব তার সমকালীন িসিবওস

(আনু. 600– 661) (Heracleus), আরেবর

8 ইবেন ইসহাক
9

10 আহমদ, ইবেন ইসহাক, হািকম

43

গরীব চুির করের তার হাত কাটত। শপথ, যিদ
ফািতমাও চুির কবত, আিম তার হাত কাটার িদতাম। ” 99

নবী বেলন,

100

নবী (স.) বেলন, “যার বা বা বা
আেছ এবং তােদর পালন কের ও তােদর

ভয় কের যােব। ” 101

আছমা িবনেত আবু বকর বেলন, আিম নবীেক বললাম, আমার
এেসেছন, িতিন ইসলাম িবমখু। আিম িক তার সােথ ভােলা

করব? নবী (স.) বল “তার সােথ ভােলা কর। ” 102

Whoever sacrifices to any god, other
than the Lord alone, shall be utterly
destroyed. (Bible, Exodus, 22:20)

Allah does not forbid you from those
who do not fight you because of

religion and do not expel you from
your homes - from being righteous

toward them and acting justly toward
them. Indeed, Allah loves those who

act justly.(60:8)
আলী বেলন, আিম রসূল (স.)- বললাম, যিদ আমােদর কােছ এমন িবষয়
আেস িবষেয় , িনেষধও িবষেয় আপিন আমােদরেক িক িন
কেরন?
তেব খাস কের কােরা রায়েক 103

বাণী
নবী (স.)
মানুষেক অবিহত কেরন। েলন এবং

। নবী বেলন,
একথা বেলা না। জােনন না। 104

99 নাছায়ী
100 বুখারী
101

102

103 তাবারানী (মুজাম আওসাত), খলীফা িবন খায়াত (মুসনাদ)
104 বুখারী
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িবষ
কেড় ধের থাকেব – 95

আর
িরচালনা কের,

96

মনুািফকেদর কাজ
ণ করত।

এেদর মুনািফক বলা হত। এরা করত। তারা নবীর সাহাবী ও
িদত।

মওত
িবদায় হ

য়াল 11 িহজরী (6 or 8 June 632) 63
বছর বয়েস মদীনায আিয়শার ঘের মারা যান।
হয। আমর িবন হািরছ বেলন, নবী তার হািতয়ার,

97

(স.) ৪ ২
ফািতমা এবং

আিয়শা বেলন, “যখনই নবীেক তার ফািতমা আসেতন, িতিন
তার হাত ধরেতন, তার কপােল চুমু িদেতন এবং তােক িনেজর বসার
জায়গায় বসােতন। ” 98

তার ও
নবী (স.) বেলন, “ আেগর যারা হেয়েছ তােদর
খানদানী ( ) চুির করেল তারা তােক িদত; আর

95

96 মুসিলম
97 বুখারী
98 আবু দাউদ, িতরিমযী

7

ও ) িলেখেছন যা এখনও মাহফুয আেছ। 11

ওহীর সূচনা
আিয়শা বেলন, র হ (স.)- পেহলা

মত

িনজ পিরবােরর কােছ িফের আসা এবং িকছু
একাধাের কেয়ক রাত

ইবাদেত ম থাকেতন।
তারপর খাদীজা

থাকাকােল একিদন তাঁর কােছ ওহী এল। তাঁর

11 িসিবওস (Sebeos) Bagratunik-এর িবশপ িছেলন। িতিন িলেখেছন,
“Twelve peoples representing all the tribes of the Jews assembled at the
city of Edessa. When they saw that the Persian troops had departed
leaving the city in peace, they closed the gates and fortified themselves.
They refused entry to troops of the Roman lordship. Thus Heraclius,
emperor of the Byzantines, gave the order to besiege it. When the Jews
realized that they could not militarily resist him, they promised to make
peace. Opening the city gates, they went before him, and Heraclius
ordered that they should go and stay in their own place. So they
departed, taking the road through the desert to Tachkastan Arabia to the
sons of Ishmael. The Jews called the Arabs to their aid and familiarized
them with the relationship they had through the books of the Old
Testament. Although the Arabs were convinced of their close relationship,
they were unable to get a consensus from their multitude, for they were
divided from each other by religion. In that period a certain one of them,
a man of the sons of Ishmael named Muhammad, became prominent. A
sermon about the Way of Truth, supposedly at God’s command, was
revealed to them, and Muhammad taught them to recognize the God of
Abraham, especially since he was informed and knowledgeable about
Mosaic history. Because the command had come from on High, he
ordered them all to assemble together and to unite in faith. Abandoning
the reverence of vain things, they turned toward the living God, who had
appeared to their father - Abraham. Muhammad legislated that they were
not to eat carrion, not to drink wine, not to speak falsehoods, and not to
commit adultery."
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কােছ িফিরশতা এেস বলেলন, পড়। রসুল স. বলেলনঃ “আিম বললাম, আিম
পিড় না’। িতিন বেলনঃ তারপর িতিন আমােক জিড়েয় ধের এমনভােব চাপ

বলেলন, পড়। আিম বললামঃ আিম তীয়বার আমােক
জিড়েয় ধের এমন খুব  হল। এরপর িতিন

ওয়াব িদলাম, আিম পিড় না।
রসুল স. বেলন, তারপর তৃতীয়বার িতিন আমােক জিড়েয় ধের চাপ িদেলন।

{পড় কেরেছন মানুষেক
আর রব ত}

(৯৬: ১-৩)
তারপর এ আয়াত িনেয় র .

ত খুওয়ািলেদর কােছ এেস বলেলন, আমােক চাদর িদেয়
ঢাক, আমােক চাদর িদেয় ঢাক। ’ তাঁরা তাঁেক চাদর িদেয় ঢfক
ভয় দরূ হল। তখন িতিন খাদীজার কােছ সব ঘটনা জািনেয় বলেলন, আিম
িনেজর উ বলেলন, আ

আপনােক করেবন না। আপিন -

ন।
এরপর তাঁেক িনেয় খাদীজা তাঁর চাচােতা ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওিফলর
কােছ িন জািহলী যুেগ ঈসায়ী কবুল কেরিছেলন। িতিন

র তওফীক অনুযায়ী ভাষায় ইনজীল
তরজমা করেতন। িতিন িছেলন অিত িগেয়িছেলন।

খাদীজা ’
ওয়ারাকা তাঁেক বলেলন, ভা ’ রসুল
সব বলেলন। তখন ওয়ারাকা তাঁেক

আফ ওম
। ’ 12

সলু বেলন,
েন

আমার কােছ এেসিছেলন, আসমান ও যমীেনর

12 বুখারী

41

ভাষণ িদেলন:

করােনার অিধকার বহাল রাখা হল। নবী বেল ,
? তারা বেল, "

নবী বেলন, " (আ.) তার

"
এগােরাজন এই সাধারণ ল - এ

হেয়িছল। (স.)-

পার
628 সন/7 িহজরী ২য়) কােছ
ইসলােমর দাওয়াত পাঠান। এছাড়া

, িমশেরর মুকাউিকস এবং িসিরয়ার গাসসানী
র কােছ ইসলােমর দাওয়াত পাঠান। 92

ইেয়েম

িবদায় 632
:

,
ক।

রাখ, । অনারেবর উপের
, ।

। 93

িপতা আদম আর আদম । 94

দাসেদর সােথ সদয় আচরণ কর।

92 ইবেন তুলুন
93 আহমদ
94 বাযযার
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আদী িবন হািতম তাঈ: 91 আদী িবন হািতম নবীেক তার বািড়েত
আেসন। নবী বেসন এবং গিদেত বসেত । আদী পের
বেলিছেলন, আিম সােথ সােথ বুিঝ িতিন নবী, রাজা নন।

দশ বছরেময়াদী
িলম অ

দ (স.)
পাঠান

ত
রা তােদর ভুল বুঝেত পারল এবং য়ান

মদীনায় এল। তখন । আবু সুিফয়া

ছয় রমজান (29 Nov. 629) (স.) দশ হাজার
র িদেক রওয়ানা হেলন।

Dec. 629)।
।

পেহলা কাবাঘের আেস
কেরন। "বল, হক এ েছ, বািতল

, কারণ বািতল "(17:81)

showed the rulers letters written by Perumal about his new religious
experiences. Dinar and his associates were allowed to construct a
mosque. When Dinar, who was the chief priest (Ghazi) of the mosque,
left for Arabia, his nephew Habib bin Malik took over. (The Hindu, July
23, 2005)
91 আদী িছেলন

9

মাঝখােন এ লাম। তখনই আিম

{ এবং
। }
৭৪: ১-৪

" 13

হািরস ইবন িহশাম রসুল (স.-) বল রসুল!
আপনার কােছ ওহী িকভােব আেস? রসুল

র আওয়ােজর মত আমার কােছ ই আমার উপর
সব হেতই িফিরশতা যা বেলন আিম তা

কির
কথা বেলন। িতিন যা বেলন আিম তা কির। "14

হয়:
{

িযিন িবচার িদবেসর মািলক।

গযব পেড়েছ এবং যারা পথহারা।}
1:1-7

:
খাদীজার িছেলন পেহলা মুসিলম। এরপর আলী, আবু বকর, যােয়দ িবন
হািরছা, িবলাল, ইয়াসার, সুমাইয়া, উ

েলন, যখন নবী (স.)-এর কােছ নািযল হল, “
" 15 তখন িতিন দাঁড়ােল

। আিম আ

13 বুখারী
14 বুখারী, আহমদ, দােরমী, িতরিমযী
15 26:214
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উপকাের আসব না। র
উপকাের আসব না। েদর

ফািতমা! আমার
উপকাের আসব না।| 16

যলুুম
আলী, আবু বকর, যােয়দ, িবলাল, ইয়াসার, সুমাইয়া, উ
ও নাহদীয়াহ । (স.)
মারা হ

বলেলন,
{বল

কের ও দ,ু দ ুজন কের দাঁড়াও, এরপর
- পাগলামী

। }
34: 46

17

রিবআহ িবন দায়লী বেলন, নবী (স.)েক যুল-মাযাজ বাজাের
ব

তােক িঘের িছল। তখন আবু লাহাব তােক
। আবু লাহাব তার চাচা িছল। 18

19

নুবুওেতর 6ষঠ বছের উমার ইসলাম কবুল কেরন।
গণ েক বেলন,

16 বুখারী, মুসিলম
17 বুখারী, মুসিলম
18

19 দােরমী, হািকম

39

86

সা -
একদা হাফসা সািফয়ােক বেলন। িতিন রসুল (স.)-এর কােছ
জানােল রসলু (স.) সািফয়ােক বেলন, " েতামার িপতা
একজন নবী এবং । 87

সািফয়া বেলন, যয়নাব তােক নারী বলায় রসুল (স.) যয়নােবর উপর
88

কারেণই যয়নাব ও
হাফসার এমন আচরণ। নবী এ িব
ভারেতর এক রাজা

89

আরেব যান। িতিন
ণ কেরন। 90

86 তাবারানী (মুজাম আওসাত)
87 িতরিমযী, নাছায়ী নবীর বংশধর িছেলন সািফয়া
88 আহমদ, তাবারানী (মুজাম আওসাত), ইবেন মাজাহ
89 হািকম
90 ভারেতর The Hindu : THRISSUR: President A. P. J.
Abdul Kalam will visit the Cheraman Juma Masjid at Kodungallur, near
here, considered to be the first mosque in the subcontinent, on July 29.
...... Belief goes that Perumal had gone to Mecca, met Prophet
Mohammed and embraced Islam. Perumal fell ill as he returned from
Mecca. Malik Bin Dinar and a few others reached Kodungallur and
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না ক মদীনায় িফরেবন। আরব

এিগেয় আসেত পারেব।

83

নবী ও

খায়বােরর

৭ম িহজরীর মুহাররম মােস (৬২৮ ) মুসিলমগণ খাইবার
রওয়ানা হয়। সময় মুসিলম বািহনীর িছল

১৪০০ ১৮০০ জন এবং সােথ িছল ১০০ ২০০
খায়বােরর িছল ১০০০০।
সািফয়ার িবেয়
সািফয়া (610-670) িবন আখতােব ।

, তার সােথ তালাক হেল িকনানার সােথ
িবেয় হয় (627 বা 628 , 17 বছর বয়েস)।
সািফয়া দ তার

র
রাজােক িবেয করেত চাও? 84

িদহইয়া কালবীর অংেশ পড়ল। পের রসূল (স.)
িদহইয়ার কাছ িতিন তােক

85

,

83 দােরমী, ইবেন ইসহাক
84 তাবারানী

85 আনাস বেলন, িতিন তাঁেক িবেয় কেরন এবং তাঁর
কেরন। (িতরিমযী, নাছায়ী)

11

ধনী কের িদব।
তুিম যিদ

20

িতিন জওয়ােব আয়াত পেড়ন।
{তারা বেল, তুিম আমােদরেক যার িদেক ডাক তা েক আমােদর িদল
আবরেণ ঢাকা, আর আমােদর কােন আেছ বিধরতা, আমােদর আর
মােঝ আেছ এক । তুিম কাজ কর, আমরা আমােদর কাজ কির।

তেব আমার কােছ ওয়াহী করা হয়
এক িসধা পেথ চল,

চাও।

ক কাজ কের
}

41: 5-8
রা বেল, রেবর পািরবািরক পিরচয় বল। 21 িতিন

জওয়ােব আয়াত পেড়নঃ
{ বল, িতিন , এক,

,
িতিন কাউেক এবং তােক
এবং তার । }

112:1-4
(স.) আয়াত পেড়নঃ

{সব িযিন তার এ িকতাব নািযল কেরেছন এবং
তােত রােখনিন। এেক কেরেছন যা তার
ভীষণ িবপেদর কের এবং মুিমনেদর যারা কের-তােদরেক সুখবর
, তােদর আেছ ।

তারা তােত িচরকাল বাস করেব।
এবং তােদরেক ভয় যারা বেল , িনেয়েছন।
এ তােদর এবং তােদর বাপদাদােদরও িছল না। কত
তােদর মুেখর কথা। তারা যা বেল তা িম । }

18:1-5

20

21 িতরিমযী
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(স.) বেলন, আিম ইবরাহীেমর জওয়াব এবং
(ঈসার) য়া সুখবর। 22

সওয়াল ও জওয়ােব বাণী :
{

-

িতিন সাত েয়

এরপর তুিম বার বার তাকাও-
আসেব।

স ত
তা

যখন তা
হেব

তখন তােদরেক তার িসপা ,
আ িন?

, এেসিছল, তখন
ই নািজল কেরন িন।

িবরাট রেয়ছ।
খাটাতাম, তেব আমরা

22 আহমদ,
বাইেব আিম িপতার িনকট

আমার িবষয়
( ১৫:২৬) ঈসা আেরা বেলেছন: “

জগত পাপ,
। ( ১৬:৭-৮)

লেবন,
করেবন।

১৬: ১২-১৩)

37

তার দাসী হেয় থাকেত চান। তেব িকছু
ফেল 81

আেগ বেলন, বনু ইসরাইল নবী

রসুল (স.)-এর সমােলাচকরা এক কথায়
বেল

।
েত মদীনার িবশ

িতন ভংগ কের।
Karen Armstrong বেলন, “It is, however, important to

note that the Qurayzah were not killed on religious or racial
grounds. None of the other Jewish tribes in the oasis either
objected or attempted to intervene, clearly regarding it as a purely
political and tribal matter… The men of Qurayzah were executed
for treason. The seventeen other Jewish tribes of Medina
remained in the oasis, living on friendly terms with the Muslims for
many years, and the Qur’an continued to insist that Muslims
remember their spiritual kinship with the People of the Book.”

Anthony Vatswaf Galvin Green বেলন, It had nothing to
do with the fact that they were Jews. They could have been a
Christian tribe or any other tribe. It was not a holocaust. It was
not directed at the Jews because of ther religion. 82

হয়। ফেল আেশপােশর অ মুসিলম ের।

ল না।
(স.) এক খােব েখ

সেন/৬ ১৪০০
িদেল মসুিলমরা

য় সিলমেদর দশবছর

81 , মুনতাখাব িমন িকতািব আযওয়ািযন নবী, পৃ. 55-56
82 The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011.
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। 76

এটা িছল তােদর আেরক ভুল। তােদরেক
িনেয় হেয়িছল।

সাদ

। 77

চারশত
নারীেদর দাসী িহ হয়।78 এই
নাযীর ইয়াইেকও করা হয়।

েক
। 79

পাঁ ণ কেরন – ছালাবা, উসাইদ, আসাদ, িরফা,
রহমান ও সুহায়মা। 80

েক নবী িনেজর অধীেন রােখন এবং

76 আহমদ
77 একসময় সাদ ইবেন মুয়ায তােদর িছেলন। িতিন তােদর িকতাব জানেতন
বেল মেন হয়। : When you draw near to a town
to fight against it, offer it terms of peace. If it accepts your terms of
peace and surrenders to you, then all the people in it shall serve you at
forced labor. If it does not submit to you peacefully, but makes war
against you, then you shall besiege it; and when the Lord your God
gives it into your hand, you shall put all its males to the sword. You
may, however, take as your booty the women, the children, livestock,
and everything else in the town, all its spoil. You may enjoy the spoil of
your enemies, which the Lord your God has given you. Thus you shall
treat all the towns that are very far from you, which are not towns of
the nations here. But as for the towns of these peoples that the Lord
your God is giving you as an inheritance, you must not let anything that
breathes remain alive. (Deuteronomy 20:10-16)
78 আহমদ, িতরিমযী মেত এ সং চারশত। এটাই

। 700, 800, 900 জন বলা হেয়েছ।
79 আবু উবাইদ (আমওয়াল), তাবারানী (মুজাম আওসাত)
80 রহমান ও সুহায়মার ঘটনা হাদীেস এেসেছ। (মািলক, বুখারী)

13

আ

খাও।

পর তা কাঁপেত থাকেব।
হেয়ছ

িশলা তখন
এরপর কত কেঠার িছল আমার

তারা িক রকারী
ও পাখা সংেকাচনকারী? রহমানই

িত

-
িসধাপেথ চেল?

বল , ও
। কম কিরয়া কর।

সমেবত হেব।
কােফররা বেলঃ এই ওয়াদা কেব
বল
যখন তারা তা্ মিলন হেব এবং বলা হেবঃ
এটাই তা যা দািব করেত।
বল -
অথবা আমােদরেক দয়া কেরন, তেব

বল,
-

67:1-30



14

ইসলাম যখন ধীর

দঃুেখর বছর ও তাঈফ গমন

 খািদজা ও চাচা আবু তািলব মারা যায়। িতিন এবার ইসলাম
করেত িগেয় বাধা

পান। তাঈ তার
তারা ইট- ।
ইসরা ও িম'রাজ

সফর ইসলােম ইসরা নােম পিরিচত।

।
এবং
পিরিচত।
ইবেন মসউদ বেলন, যখন নবী (স.)েক রােতর সফর করােনা হয় তখন
িতিন ‘িসদরাতুল ’য় ন : পাঁচ

সালাত
য়ার 23

{রসূল এবং মুমীনরাও
। তারা

িকতাব রসূল
আমরা তাঁর রসূল এবং
করলাম। আমরা আপনা আপনারই িদেক

।

যিদ আমরা ভুেল
যাই িকংবা ভুল কির, তেব আমােদরেক অপরাধী কেরন

চাপােবন েদর মাফ ন।

23 মুসিলম, আহমদ, নাছায়ী

35

এভােব তােদর িতন হয়, তােদর
যায়, নাঈম িবন মাসউদ-এর সফল হয়।

অবেরাধ অবসান
আেস। ফেল

মারা যায়।
“ িছল।

আমরা রসূল (স.)-এর সােথ িছলাম। নবী (স.) বলেলন,

কথা বলেলন।

চললাম। রসূল (স.
বাম, উপর, িনচ চারিদ যত কর। আিম এমন পিরেবেশ

” 74

আিম আঁধােরর আড়ােল দশুমন ঘাঁ
ড়াল ও বলল,

।
বু

75

পরিদন ময়দান ফাকা। মুেখ রওনা হয়। আর রসুল স
মদীনায় িফের েরাধ কেরন। ২৫ িদন পর যখন

েক বলা হয়, রসুল (স.)-এর
ফয়সালার উপর আমরা সাদ ইবেন মুয়ায

74 বায়হাকী
75 আহমদ, ইবেন ইসহাক
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১/৩
এখন তারা ।  রািজ
হয় না। সাহাবীরা রসুল (স.)- , তারা আমােদর সােথ লড়কু। 71

ক
িদন। 72

নয়ুাইম ইবেন মাসউেদর ভূিমকা
নুয়াইম ইবেন মাসউদ রসুল (স.)-এর কােছ এেস

বেলন, িতিন ণ কেরেছন। তা
না। তখন রসুল (স.) বেলন, তুিম একা মানুষ। মােদর

।
নুয়াইম বনু সােথ কের বেলন যিদ
বুঝেত পাের (স.)এর উপর জয় লাভ করা যােব না তাহেল
তারা তােদরেক চেল যােব এবং মুসিলমরা তখন তােদর উপর ভয়ানক

িনেব।

খতম করা তক থাকেব।
এরপর নুয়াঈম বািহনীর কােছ িগেয় তােদরেক বেলন তার মেন

ভংগ কের এখন , তারা এখন িনয়িমত তাঁর সােথ
কর তারা তাঁর সােথ একটা কেরেছ
কেয়কজন িনেয় তারা তােদরেক মুসিলমেদর কােছ

করেব। নুয়াঈম িকছুেতই জািমনদার না পাঠােত
একইভােব এরপর িতিন গাতফান কােছ িগেয়ও একই শল
কেরন।

এরপর ৫ই শাওয়াল শিনবার আবু সুিফয়ান কােছ এই খবর
িদেয় ইকিরমােক পাঠায় তারা (স.)এর মিদনার

কের। এর জওয়ােব জানায় তারা
(তােদর কারেণ) শিনবার করেত পারেব না এবং
আরও জানায় তারা তােদরেক িবপেদ পািলেয় যােব না তার

িহেসেব জন জািমনদার চায়। তােদর এ জওয়াব
ও গাতফান হয় নাঈেমর কথা 73

71 তাবারানী
72 মুসিলম
73 ( ), ইবেন ইসহাক

15

ন এবং আমােদরেক ন। আপিন
সুতরাং েক ন। }

2:285-286
ইবেন বেলন, িজবরাইল কাবায় সালােত ইমামিত কেরন।
24 িতিন রসূল (স,)- সালাত । রসূল তার অনুসারীেদরেক সালাত

।

আিবিসিনয়ায় িহজরত
আমরা

িশকার হলাম আর নবী স. আমােদরেক বাঁচােত পারিছেলন না
তখন িতিন বলেলন, আিবিসিনয়া একজন রাজা

25

হাবশা (Ethiopia and Eritria) এলাকায় 100–940
মুসিলমরা য়। আিবিসিনয়ায় ইিথওিপয়ার

) আকসুেমর রাজা নাজাশী িছেলন ।

নাকচ স.)-এর মদীনায় িহজরত করার পরও
মুসিলমরা আকসুেম য়। িহজির ৭ম সেন তারা মদীনায় িফের। 26

621 মদীনার 12 জন র ইসলাম কবুল
কের। এরা আকাবা নামক জায়গায় কের। তারা বেল

27

24 আহমদ, িতরিমযী
25 ইবেন ইসহাক
26 ইবেন ইসহাক
27 মদীনা তথা ইয়াসিরেব অেনক আেগ

৬২০ সাল এবং সােথ
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পেরর বছর আরও 71 জন জন নারী আেস এবং
য়। কাব িবন মািলক বেলন, আমরা
– নুসাইবা ও আসমা িবনেত আমর।

তারা ।
এই শপথ আকাবার শপথ নােম পিরিচত।

য়।
মদীনায় িহজরত

৬২২
।

কের। আলীেক তা েয় থাকেত বেল িদেলন
মদীনায় চেল আসেব। (স.)

মদীনার । পেথ তারা য়
মদীনায় তােদরেক সাদের বরণ করা হয়।

আলী তােদরেক
মদীনায় আেসন।

তখন িকছু মুসিলম িছল যারা মদীনায় করেত পাের িন। তােদর
অেনেক ঈমান রাখল, অেনেক হল। তােদর িছল
কােফর উকবার , কােফর সুহাইেলর আবু

থােক। িবেশষত বুয়ােছর অংশ ঘেট।
এ মদীনার বুঝেত পাের , িবিনমেয়
এখন আর হেত পােরনা।

33

বেল মুসিলমরা অ ত বরণ করেব। 65

আহযাব
627 -গাতফান-

তােদর 600 িছল।
হাজার। 66

আহযাব বলা হয়।
(পিরখা) খনন কের । তাই

-গাতফান-
হামলা করেত। 67

রসুল (স.)
হামলা তভােব

ইয়াইেয়র উসকািনেত মদীনা
। রসুল (স.) এ খব র

পাঠােলন। তারা
মেন কিরেয় িদল। কাব তখন বেল,

68

কারণ রসুল (স.) রাইজা
হামলা ক ণ ক

হেয় যােব।
রাখা হয়িন। িছল: 1,500 তেলায়ার, 2,000 ,
300 500 ঢাল। 69

রাসুল (স.) ফাির’
এেসিছেলন।70 যখন এত না

েদ

65 Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, pp. 167–174
66 ইবেন ইসহাক
67 Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, pp. 167–174
68 Watt, "Kurayza, Banu", Encyclopaedia of Islam.
69 Heck, "Arabia Without Spices:An Alternate Hypothesis", p.547–567
70 ইবেন ইসহাক
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৮ই এ – ২৫ ৬২৪ ১৫িদন তােদরেক অবেরাধ কের রাখা

এরপর ৬২৫ সােলর ২৩ (3 শাওয়াল 3য় িহজরী)
70 জন

মুসিলম শহীদ হন।

িছল ইয়াই ইবেন আখতাব (Chai Ben Achituv/খাই
60

Amar ben Gehhash)-
। 61 এক নারী তার মুসিলম ভাইেক এ

জািনেয় । 62

(স.) বনু
নাযীেরর ইয়ািমন িবন উমাইর ও আবু
কের।

(Chai Ben Achituv/
আিখতুভ) ৬২৭ সােল

েদর
। 63

রা রাজী হেল নাজেদ যায় এবং গাতফান
- তারা গাতফান

িনেত চায়। 64

ই

60 খাই Chai ( חי) মােন “জীবন.” (ח)
(י) হয়। আরিবেত বলা হয় ইয়াই।
61 , ইবেন ইসহাক
62 , আবু দাউদ, হািকম, ইবেন ইসহাক
63 ইবেন ইসহাক
64 ইবেন ইসহাক

17

জানদাল, আবু বাছীর, ফযল লুবাবা।
মদীনায়
মদীনায় নবী (সঃ) (35িমx55িম) ও সাধারণ মসিজদ

নবীর মসিজেদর মেডল
মদীনার িতনজন রাবাই ইসলাম কবুল কের – ,
যােয়দ ইবেন সনুা ও মুখাইিরক।

- :
িতিন বেলন, যখন আিম

নবী (সঃ)- , আিম তার নাম, বংশ, সময়,
জ িনলাম এবং আমােদর িক

করলাম। 28 আিম হলাম তার নুবুওত তার মদীনা
আসা তক নীরব থাকলাম। 29

28 যিদও অিধকাংশ কথা বাদ িদেয়েছ তবুও িকছু কথা
-

His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely.
This is my beloved and this is my friend, O daughters of Jerusalem.
(Bible, Songs of Solomon, 5:16)

(מחמד) তরজমা করা হেযেছ altogether lovely.

"I (God) will raise them up a Prophet from among their brethren, like
unto thee (Moses), and will put my words in his mouth; and he shall
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“

” 30

ও পিরজেনর কােছ
ইসলাম দাওয়াত িদলাম” 31

যােয়দ ইবেন সনুা
একদা এক নবী স.-এর কােছ এল এবং তার পাওনা তখনই পিরেশাধ
করেত বলল। তখনও ঋণ পিরেশােধর িতনিদন বািক িছল।

হািযর
িতিন ।
নবী বলল, আমার ঋণ পিরেশাধ িতনিদন বািক।
র আিম এ

সেচতন হেত। আর আমার পাওনাদারেক উপেদশ

য়ার অনুেরাধ করেলন। রাসূল স. বলেলন,
20 সা

20 সা
উমর বলেলন, রসূল তা িদেত বেলেছন।

বলল, তুিম িক আমােক িচন? উমর বলেলন, না। আিম যােয়দ
ইবেন সনুা। উমর যােয়দ বলল, হা। উমর
বলেলন, রসূেলর সােথ এেহন অেশাভনীয় আচরণ ? আিম

-

speak unto them all that I shall command him." (Bible, Deuteronomy
18:18)
29 ইবেন ইসহাক
30 দােরমী, িতরিমযী, ইবেন মাজাহ; সহীহ, িতরিমযীেত ‘
রাখ’ এই অংশ বাদ পেড়েছ
31 ইবেন ইসহাক

31

17 রমাযান 2 িহজরী ৬২৪ ১৫ বদর মযদােন হািযর
হয়।

(স.) ,
53

14 জন মুসিলম ও 70 জন
েদর সােথ ভােলা আচরণ করা হয়। 54 তােদরেক

হয়িন। 55

কাব িবন
েদরেক ইস ।

কােফরেদরেক বুিঝেয়িছল তারা যখন মিদনায় মুসিলমেদর েব তখন

(স.) 56

বন ুকায়নকুার
বনু কায়নুকা

57

(স.)
সের আেস। (স.)েক
আপিন িনজেক ভুল বুঝেবন না

”। 58

59

তখন ব

53 মুসিলম
54 তাবারানী (মুজাম সগীর)
55 আহমদ
56 Anton Levy
57 ইবেন ইসহাক
58 আবু দাউদ
59 ইবেন ইসহাক
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থােক।
এই সুবােদ

-হারােমর পেথ বাধা

দী …
২:২১৭

রাইশরা মুসিলমেদর সেথ
থাকেব তার হেয়েছ।
এই অিভযা সীরাত (ইব ইসহাক, ইব িহশাম,
তাবারী) কােফলা চালােনা হেয়িছল বেল কেরিছেলন
এবং এই উপর কেরই Orientalist ও হােলর
পরজীিব ইসলামিব রা (স.)-এঁর উপর ‘কােফলা লুেটরা’র

য়ী সীল লািগেয়েছন। পাঠকরা িনেজরাই পেড় , সীরাত
িহেসেব ‘কােফলা ’ বলা , তাঁেদরই

অনুসােরই ‘নাখলা অিভযান’ ত অিভযােনই কখেনাই রােয়শ
কােফলার সােথ হয়িন, আর (স.) কােফলা
করেত বেলনিন ও কােফলার জানান তা সব সীরাত
বই-ই

Orientalist ও তার ধারাবািহকতায় হােলর পরজীিব, ইসলামিব রা
ও -ফাঁিপেয় িতলেক তাল কেরেছন

যােত আগত ব দায়ভার রসুল (স.)-এঁর উপর চাপােনা যায়

৬২৪ ৩০০
ন।

আব ুজাহল 1300 জন িনেয়
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তার দয়া তার সােথ

িতিন ততেবশী দয়ার আচরণ আমােক
তার সােথ আচরণ করেত হয়। 32 িতিন ইসলাম কবুল কেরন।
মুখাইিরক
মুখাইিরক মদীনা িতিন তােদর িকতােব

অনযুায়ী (স.)-ই আেখরী নবী।
আেগর র

(েয িদন শিনবার িছল) িতিন বলেলন,
(স.)-

এর সহেযািগ
সাবাথ সাবাথ
বলেত িকছু
(স.)- িনেলন। তার কওমেক ওিসয়ত করেলন, যিদ আজ
আিম মারা যাই তাহেল আমার সব দ মহুা (স.)-এর
মািলকানাধীন হ এর
িতিন িনহত হন।
সািফয়ার িববরণ
সািফয়া (610 – য়াই িবন
আখতাব (Chai Ben Achituv)- সািফয়া বেলন, যখন

, আমার বাবা ও চাচা
তারা অেনক রােত বািড়েত িফরেলন। আিম তােদর

?

বাবা বলেলন, আিম তার সােথ দশুমিন করব। 33

32 তাবারানী (মুজাম কবীর), হািকম (মুসতাদরাক), ইবেন
33 আবু ইয়ালা (মুসনাদ), ইবেন আসািকর (তািরখ িদমাশক), তাবারানী (মুজাম

যিদও কেয়কজন
িতিন আসেল সািফয়ার ভািতজা িযিন তার

হন।
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িদ হেব।

করল।
হািসদীয় নীিত (Hasidic doctrine অ-

Jewish
Defense Leagueএর membership handbook
মুআয ও িমশকামেক বেলিছেলন, যখন

34

মদীনা সনদ
দীনায় িগেয়িছেলন একজন তখন

(Madinah Charter)
পৃিথবীর ইিতহােস পেহলা ত হেয়েছ।
সকল র

(স.)
মদীনা সনেদর মূল ধারাসমূহ:

কর
বা সহেযাগীতা করেব না;

কর ;
মদী পদ ব

সব ;
;

রেত হেব;

34 ইবেন আসািকর, ইবেন ইসহাক

29

বুআত অিভযান
2য় িহজরী রিব আওয়াল (Sep. 623), 200জন মুসিলম বুআত এলাকায়

সাফাওয়ান অিভযান
2য় িহজরী রিব আওয়াল নােমর এক িবনা ওজের
অেনক িনেয় মিদনা উপর হামলা চািলেয় মুসিলমেদর

ধের িনেয় যায়। এই খবর (স.) মুসিলমেদর সােথ
িনেয় র িপছু ; তােদর ধরেত হন। রাইশরা
মদীনা হামলা করার সবসময় করত, এই হামলা এর

সীরাত মূলত
অিভযান ‘কােফলা

লুেটরা’র সীল লািগেয় িদেত কেরিন; একই
, িবনা কারেণ মিদনা হামলা ও লুট কের

িনেয় যাবার কথা ভুেল যায়।
নাখলা অিভযান

৫ স.) ইব জা
৮ জেনর

ইবন-জাহেসর হােত একটা
স. ২

দইু িদন পের
“

খবর জানােত থাকেব।” -ইবন-আবু-
তা ইবন জাহস বাকী ৫

িন রজব
দেলর সােথ তা

হয়। আমর-ইবন-হাদরামী, হাকাম-এবন-কাইসান, ওসমান, নওফল
রাইশ ঐ দেল িছল। ওয়ািকদ, আমর-ইবন-হাদরামীেক

িনহত কেরন ও দইুজন ই মদীনােত িফেরন। ইবন-জাহস
আটককৃত স.)- সুল
(স disapprove

৪
ধ) আমর ) নােখাশ
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importance of tribal alliances. This is very, very important
............... building these alliances is hugely important. 49

-পড়া জানা মিহলা িছেলন।
। সািফয়া ও রায়হানােক িবেয় কের িতিন

- অবসান কেরন।

করেল িক 50

51

রসূল তার িবিবেদর নােম
লটাির করেতন সফর করেতন। 52

আেশপােশর সকল

এবং
। :

{ যােদর করা হয় তােদরেকও অনমুিত হল ( ধ
করার) কারণ তােদর যুলমু করা হেয়েছ। }

22:39
2য় িহজরী/ 623 সেন মুসিলমরা িদেত

। িছল:
1
2 য

49 The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011
50 িতরিমযী, নাছায়ী; narrated by Abu Hurairah
51 আবু দাউদ, নাছায়ী;
52 বুখারী, মুসিলম, দােরমী
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িবচার
করা হেব, তার জ
মুসিলম র
করেব;

েদ েরা
পারেব না;
মুসিলম

সালমান ফারসীর িববরণ
। তার িপতা িছেলন

। আদর , তােক
। ,

উপাসক ন কেরন।
িনেভ- রাখেত তােক দািয় ।

িড়র বাইের যাওয়া আসা করেত লাগেলন। এই সময় তার
যাওয়া আসার পেথর পােশ ।

। েখ
,

ভােলা। ঐ িদ না। িতিন সারািদন গী য়
কাটােলন। গী ,

? , িসিরয়ায়।
এরপর িতিন তার িপতা । তার িপতা তােক বলেলন তুিম

? সা র ঘটনা বলেলন। , ঐ
। , না বাবা, আমােদর

। এেত িতিন তােক িনেয় ভীত হেয় পড়েলন এবং তার পােয় িশকল
পরােলন।
এই সময় , েক

। িকছু িদ
এেল তারা । , এই কােফলা যখন িসিরয়ায়

, তখন আমােক জানােবন। তারপর কােফলার
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করেল তা সালমানেক জানােনা হল। সালমান
তখনই ন। িসিরয়ায়

েক বলেলনঃ এই ধ ? তারা
তােক জানাল , গী ।

। আিম

য় থাকেত িদেলন এবং সালমান
। এসময় সালমান বুঝেত , অসৎ।

গেন
জমা

ষ সমেবত হল। সালমান

। তারা সালমানেক
বলল, , ? িতিন তার জমা করা

- ের বলল,
আমরা এ না। তারপর তার লাশেক শূেল চড়াল, তার ওপর পাথর
ছঁুড়ল এবং একজন নতুন যাজক িনেয়াগ করল।

ক। সালমান িকছু িদন তার কােছ থাকেলন। তারপর তার
, আিম এতিদন এখােন কাটালাম।

আপনার পর বেল িদন।
,

। ভােলা েছ। এখন যারা আেছ, তােদর
,

রী আেছ। তুিম তার কােছ যাও।

।
এর ।

েলন। ম
। 35

আেগ
আমার জানা

এখন । তেব একজন
নবীর আিব েবর সময় ঘিনেয় এেসেছ। আ.)-এর দীনেক

। িতিন আরব ভূিমেত আিব
।

35 عموریة)
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of what of we know of the Prophet disappears.” 45 মায়মুনা
আমরা নবীর রােতর সালাত, ওযু
েরিছ। , সওম,

নবীর নফল সালাত, সািফয়া
, সফর, ইিতকাফ, নবীয পােনর িবধান

বা
। ইসলােমর দশুমন

৫০০০+

Karen Armstrong বেলন, “It would be entirely
mistaken to imagine the Prophet basking decadently in a garden of
earthly delights. These are political marriages. He marries Aisha
because he wants to bind himself more closely with their fathers.
He's creating a new community, not based on tribe or blood, but
somehow, this helps to make the transition easier, if you make a
marriage link.” 46

Anthony Vatswaf Galvin Green 47 বেলন, Pagan Arabia
is a place where there is unlimited polygamy – that is the normal
practice. Islam comes and limits that polygamy. For Muslims it is
limited to four wives. The Prophet is allowed, and the Prophet is
previously married upto nine wives. He is also prohibited from
adding any more to that number. 48 But those he is married to,
he is allowed to keep. And there is a simple reason fot that- the

45 The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011
46 The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011
47 AbdurRaheem Green নােমও পিরিচত( 1962)
48 “ ।আর তােদর বদেল

”
(33:52)
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ও জেয়র মানেস িছল তার সব ম। তার মেন িছল মসু

নবীর িবিবগণ
নাম িবেয়র

সন
মওত
সন

নবীর পর
কতবছর বােচন

1 খাদীজা -29 -4 -
2 সাওদা -4 19 8
3 আিয়শা 1 63 52
4 হাফসা 3 41 30
5 যয়নাব 3 3 -

6 4 60 49
7 যয়নাব

িবনেতজাহশ
5 20 9

8 5 56 45
9 6 44 33 ত হয়।
10 6 10 - , কের িবেয় কেরন।
11 সািফয়া 7 50 39
12 7 51 40
নবী স. এর র চার রকমঃ
1 , হাফসা,
সাওদা, যয়নাব িবনেত খুযাইমা, যয়নাব িবনেত জাহশ)

,
ওমর েক িবেয় কের

সােথ িবেয় হয়। নবী (স) তার েদর িবেয়
)

3 েয় কেরন।
এেত উপকারী অেনক িকছু ঘেট। ( ,
মায়মুনা, রায়হানা) য়াইিরয়ােক িবেয়র

4
"রাবী রা

নুবুওতলাভ, িবেয়,
িহজরত,

Merryl Wyn Davies বেলন, Without Aishah, half
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ছদকা না। তার দইু কােধর মােঝ নবুয়েতর সীল থাকেব।
।

। এক পাল ছাগল
বিণকেক িদেয় আরেব
তারা তা ল।
কাজ করেত লাগেলন। , এটা
আেখরী নবীর আিভ । তাই থাকেত লাগেলন।
সালমান বেলনঃ “ মিনেবর এক
এল। আমােক িকেন মদীনায় িনেয় ।

। তাই
আিম ওখােনই থাকেত লাগলাম। সুল (স.) নুবুয়ত লাভ কেরেছন

। খবর জানেত পারলাম না। িকছুিদন পর
িতিন মদীনায় এেলন।

করিছ। মিনব তখন আমার িনেচ বসা িছেলন। সহসা তার এক চাচােতা ভাই এেস
36

আগত ।
খাজরাজ মেন কের, নািক এ যুেগর নবী এবং সবেশষ নবী। সালমান বেলনঃ

,
, আিম মিনেবর ঘােড়র ওপর পেড় যাব বেল

েক বললাম
, আপিন কার কথা বলিছেলন? অমিন আমার মিনব আমােক এক চড় িদল।

? আিম বললামঃ িকছু না,
কেরিছলাম।
সালমান বেলনঃ এরপর আিম িনেজর কােছ

সুল (স) এর কােছ হািযর হলাম। , আপনার
। আপনা । এই

। তখন আিম মেন মেন বললামঃ এটা পেহলা আলামত। এরপর আিম
ম।

আর একিদন আেরা িকছু খাবার িনেয় তা হািদয়া িহেসেব ।
রসুল (স) তা িনেজ । আিম বললাম,
আলামত।
এরপর একিদন এক সাহাবীর দাফন
স িছেলন, তখন আিম তার কােছ হািযর হলাম। ময় রসুল

36 আওস ও খাজরাজ এই দইু মােয়র নাম কায়লা। তাই কয়লার বংশধর
বলেত ঐ দইু বুঝােনা হেয়েছ।
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(স.)এর গােয় চাদর িছল। আিম নু তার িপেঠর ওপর
। রসুল (স) বুঝেলন আিম এমন িজিনস খুজঁিছ যার কথা

আমােক বলা হেয়েছ। িতিন েলন। আিম
তখন নু লাম।  ঝঁুকলাম এবং
কাদেত লাগলাম। রসুল (স) আমােক বলেলনঃ সামেন এেসা। আিম সামেন িগেয়
বসলাম। এরপর অতীেতর সব ঘটনা বললাম। রসুল (স.)

করলাম।
েলন। নবী (স.) িনেজ

ণ
রসুল (স.) সালমানেক ডাকেলন। ঐ

িতিন েলন। 37

সালমান 644 সেন 78 বছর বয়েস মারা যান।
সাওদার সােথ িবেয়
খাদীজার মওেতর পর িবেয় কেরন সাওদা নােম এক িবধবােক িযিন তার

আিয়শার সােথ িবেয়

কেরন। যুবােয়র
হওয়ায় আবু বকর 38

পােরন। 39

Montgomery Watt Muhammad hoped
to strengthen his ties with Abu Bakr. 40

Merryl Wyn Davies 41 বেলন, “The real point is
this and that is lost in all this argument is who was Aisha?
What did she become?  She grew up in the Prophet’s household
to become a really feisty, independent, intelligent, politically
aware woman. And she is a foundation of our understanding of

37 ইবেন ইসহাক, তাবারানী, বায়হাকী, বাযযার
38 আনসাবুল আশরাফ
39 আহমদ
40 Enc. Islam, Montgomery Watt, 1960
41 (b. 1948)
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the Prophet’s life. Without Aishah, half of what of we know of
the Prophet disappears.” 42

তার িবেয় হয়

সমাজ বার িমতসাফা েনর 13 বছর বয়সী বালকেদরেক
এবং বাত িমতসাফা েনর 12 বছর বয়সী বািলকােদর
মানুষ িহসােব বরণ ক ।

আিয়শা বেলন,

(Quinceañera
15 বছর বয়সী বালক-বািলকােদরেক মানুষ িহসােব বরণ

করত।

পারত। ,

ষ
নবিতং

নরাশংস
আমরা তার

বাহন, তার বধু জন (বােরা) । 43

র পেথ বাধা নয়। অেনেক বেলন, এ নরাশংস

ইসলাম সং সীিমত কের। ২৫ বছর বয়েস
৪০ বছর বয়সী খাদীজােক িবেয় কেরন। নবী (স.)

কেরন। অথচ িতিন বেলন, আমার নারীর চািহদা । 44 মহানবীর (স)

42 The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011
43

44 বুখারী


