
১০. 
হযরত ইয়াকূব (আাইহহস সাাম) 

আাক্ব (অঃ)-এর দআু যমজ পুত্র ইছ  আয়াকূব-এর মধ্যে ছছাট ছছধ্ আয়াকূব নবী ন। 
আয়াকূধ্বর পর নাম ছছ ‘আস্রাই’।[1] যার র্থ অল্লার দা। নবীগধ্ের মধ্যে ছেব আয়াকূব 
 মুাম্মাদ (ছাঃ)-এর দু’টি েধ্র নাম ছছ। মুাম্মাদ (ছাঃ)-এর পর নাম ছছ ‘অমাদ’ 

(ছফ ৬১/৬)। আয়াকূব তার মামুর বাড়ী আরাধ্ের ারান (حران) যাবার পধ্র্ রাত ধ্য় 
ছগধ্ ছেন‘অধ্নর দধূ্র এেস্থাধ্ন এেটি পার্ধ্রর ঈপধ্র মার্া ছরধ্ে ঘুছমধ্য় পধ্ড়ন। ছ বস্থায় 
স্বপ্ন ছদধ্েন ছয, এেদ ছফধ্রলতা ছোন ছর্ধ্ে অমাধ্ন ঈঠানামা েরধ্ছ। এছর মধ্যে অল্লা 
তাধ্ে ঈধ্েলে েধ্র বধ্ছন, 

 -إنى سؤبارك علٌك واكثر ذرٌتك واجعل لك هذه األرض ولعقبك من بعدك

‘ছতত্ত্বর অছম ছতামার ঈপধ্র বরেত নাছয েরব, ছতামার ন্তান-ন্তছত বৃছি েধ্র ছদব, 

ছতামাধ্ে  ছতামার পধ্র ছতামার ঈত্তরূরীধ্দর এআ মাটির মাছে েধ্র ছদব’। ছতছন ঘুম ছর্ধ্ে 
ঈধ্ঠ েুলী মধ্ন মানত েরধ্ন, যছদ ছনরাপধ্দ ছনজ পছরবাধ্রর োধ্ছ ছফধ্র অধ্ত পাধ্রন, তা’ছ 
এআ স্থাধ্ন ছতছন এেটি আবাদতোনা প্রছতষ্ঠা েরধ্বন এবং অল্লা তাধ্ে যা রূযী ছদধ্বন তার 
এে দলমাংল অল্লার পধ্র্ বেয় েরধ্বন’। তঃপর ছতছন ঐ স্থাধ্ন পার্রটির ঈপধ্র এেটি ছিহ্ন 
এঁধ্ে ছদধ্ন যাধ্ত ছতছন ছফধ্র এধ্ ছটাধ্ে ছিনধ্ত পাধ্রন। ছতছন স্থানটির নাম রােধ্ন, بٌت إٌل 
র্থাৎ অল্লার ঘর।[2] এআ স্থাধ্নআ বতথ মাধ্ন ‘বায়তু মুক্বাো’ বছস্থত, যা পরবতীধ্ত প্রায় 
১০০০ বছর পধ্র যরত ুায়মান (অঃ) পুনছনথমথাে েধ্রন। মূতঃ এটিআ ছছ ‘বায়তু 
মুক্বাোধ্র’ মূ ছভছত্ত ভূছম, যা ো‘বা গৃধ্র িছল্লল বছর পধ্র ছফধ্রলতাধ্দর দ্বারা ছেংবা অদম 
পুত্রধ্দর াধ্ত ছেংবা আাক্ব (অঃ) েতৃথ ে ছনছমথত য়। ছনছিহ্ন য়ার োরধ্ে অল্লা আয়াকূব 
(অঃ)-ছে স্বধ্প্ন ছদোন এবং তাঁর াধ্ত ছোধ্ন পুনরায় আবাদতোনা ততরী য়।  

আস্রাইী বেথনা নুযায়ী আয়াকূব ারাধ্ন মামুর বাড়ীধ্ত ছগধ্য় ছোধ্ন ছতছন তার মামাধ্তা ছবান 
‘াআয়া’ (ٌّا  ছে ছববা েধ্রন এবং দু’জধ্নর ছমারানা নুযায়ী ৭+৭=১৪-( راحٌل) ’ পধ্র ‘রাী (ل
বছর মামুর বাড়ীধ্ত দমু্বা িরান। আবরাীমী লরী‘অধ্ত দ’ুছবান এেধ্ত্র ছববা েরা জাধ্য়য ছছ। 
পধ্র মূা (অঃ)-এর লরী‘অধ্ত এটা ছনছি েরা য়। ছলধ্াক্ত স্ত্রীর গধ্ভথ  জন্মগ্রে েধ্রন 
ছবশ্বধ্রা ুন্দর পুরু ‘আঈুফ’। তঃপর ছদ্বতীয় পুত্র ছবছনয়ামীধ্নর জধ্ন্মর পধ্রআ ছতছন মারা 
যান। তাঁর েবর ছবধ্র্াধ্ম (بٌت لحم) বছস্থত এবং ‘ক্ববধ্র রাী’ নাধ্ম পছরছিত। পধ্র 
ছতছন অধ্রে লোছোধ্ে ছববা েধ্রন। আয়াকূধ্বর ১২ পুধ্ত্রর মধ্যে আঈুফ নবী ন। প্রর্মা 



স্ত্রীর পুত্র াভী (الوى) -এর পঞ্চম যঃস্তন পুরু মূা  ারূে নবী ন। এভাধ্ব আয়াকূব 
(অঃ)-এর বংধ্লআ নবীধ্দর ছছা জাছর ধ্য় যায়। আয়াকূব-এর পর নাম ‘আরাই’ 

নুযায়ী তাঁর বংলযরগে ‘বনু আস্রাই’ নাধ্ম পছরছিত য়। ঠোরী আহুদী-নাছারাগে যাধ্ত 
তারা ‘অল্লার দা’ এের্া বারবার স্মরে েধ্র, ছোরে অল্লা পছবত্র কুরঅধ্ন তাধ্দরধ্ে ‘বনু 
আস্রাই’ বধ্আ স্মরে েধ্রধ্ছন। 

ারান ছর্ধ্ে ২০ বছর পর আয়াকূব তারঁ স্ত্রী-পছরজন  জন্মস্থান ‘ছবরধ্ন’ ছফধ্র অধ্ন। 
ছযোধ্ন তাঁর দাদা আবরাীম  ছপতা আাক্ব ববা েরধ্তন। যা বতথ মাধ্ন ‘অ-েী’ নাধ্ম 
পছরছিত। পূধ্বথর মানত নুাধ্র ছতছন যর্াস্থাধ্ন বায়তু মুক্বাো মছজদ ছনমথাে েধ্রন (ঐ)। 

ছেন‘অন-ছফছস্তীন তর্া লাম এাোধ্তআ তাঁর নবুধ্তর ছমলন ীমাছয়ত র্াধ্ে। আঈুফ 
ছেছিে তাঁর জীবধ্নর ছবধ্ল ঘটনাবী আঈুফ (অঃ)-এর জীবনীধ্ত অধ্াছিত ধ্ব। ছতছন 
১৪৭ বছর বয়ধ্ ছমধ্র মৃতুেবরে েধ্রন এবং ছবরধ্ন ছপতা আাে (অঃ)-এর েবধ্রর 
পাধ্ল মাছযস্থ ন। 

ঈধ্ল্লেে ছয, যরত আয়াকূব (অঃ) ম্পধ্েথ  পছবত্র কুরঅধ্নর ১০টি ূরায় ৫৭টি অয়াধ্ত বছেথত 
ধ্য়ধ্ছ। 

আয়াকূধ্বর ছছয়ত: 
ছেন‘অন ছর্ধ্ে ছমধ্র অার ১৭ বছর পর মতান্তধ্র ২৩ বছধ্রর ছযে ো পধ্র আয়াকূধ্বর 
মৃতুে ঘছনধ্য় এধ্ ছতছন ন্তানধ্দর োধ্ছ ছডধ্ে ছছয়ত েধ্রন। ছ ছছয়তটির মমথ অল্লা ছনজ 
যবানীধ্ত বধ্ন, 

ْسلُِمْوَن  َن َفالَ َتُمْوُتنَّ إاَلَّ َوأَنُتْم مُّ ٌْ ًَّ إِنَّ هللَا اْصَطَفى َلُكُم الدِّ ا َبِن ٌَ ْعقُْوُب  ٌَ ِه َو ٌْ ُم َبِن ٌْ ى ِبَها إِْبَراِه أَْم ُكنُتْم ُشَهَدآَء إِْذ َحَضَر – َوَوصَّ
َنْحُن  اِحداً وَّ َل َوإِْسَحاَق إَِلـهاً وَّ ٌْ َم َوإِْسَماِع ٌْ ِه َما َتْعُبُدْوَن ِمن َبْعِدي َقالُوْا َنْعُبُد إَِلـَهَك َوإَِلـَه آَباِئَك إِْبَراِه ٌْ ْعقُْوَب اْلَمْوُت إِْذ َقاَل لَِبِن ٌَ

البقرة)- َلُه ُمْسلُِمْونَ   ১৩৩)- 

‘এরআ ছছয়ত েধ্রছছ আবরাীম তার ন্তানধ্দর এবং আয়াকূব ছয, ছ অমার ন্তানগে! 
অল্লা ছতামাধ্দর জনে দ্বীনধ্ে মধ্নানীত েধ্রধ্ছন। তএব ছতামরা বলেআ মুছম না ধ্য় 
মধ্রা না’ (বাক্বারা ১৩২)। ‘ছতামরা ছে তেন ঈপছস্থত ছছধ্, যেন আয়াকূধ্বর মৃতুে ঘছনধ্য় 
অধ্? যেন ছ ন্তানধ্দর ব, অমার পধ্র ছতামরা োর আবাদত েরধ্ব? তারা ব, অমরা 
অপনার ঈপাে এবং অপনার ছপতৃপুরু আবরাীম, আমাই  আাধ্ক্বর ঈপাধ্ের আবাদত 
েরব- ছযছন এেে ঈপাে এবং অমরা বাআ তাঁর প্রছত মছপথত’ (বাক্বারা ২/১৩৩)। 

শুরুধ্ত বা ধ্য়ধ্ছ ‘এরআ ছছয়ত েধ্রছছধ্ন আবরাীম। ছেন্তু ছটা ছে ছছ? অল্লা বধ্ন, 

نَ  ٌْ ُه أَْسلِْم َقاَل أَْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاَلِم البقرة)- إِْذ َقاَل َلُه َربُّ  ১৩১)- 

‘স্মরে ের যেন তাধ্ে তার পানেতথ া বধ্ন, অত্মমপথে ের। ছ ব, অছম ছবশ্বপাধ্ের 
প্রছত অত্মমপথে েরাম’ (বাক্বারা ২/১৩১)। র্থাৎ আবরাীধ্মর ছছয়ত ছছ তাঁর ন্তানধ্দর 
প্রছত আাধ্মর। তাঁর ছপৌত্র আয়াকূধ্বর ছছয়ত ছছ স্বীয় ন্তানধ্দর প্রছত আাধ্মর। এজনে 
আবরাীম তার নুারীধ্দর নাম ছরধ্েছছধ্ন- ‘মুছম’ বা অত্মমছপথত (জ্জ ২২/৭৮)। 
আবরাীম তাঁর পর প্রার্থনায় মুছম-এর বোেো ছদধ্য়ধ্ছন এভাধ্ব  ًُه ِمنًِّ َوَمْن َعَصاِن َفَمن َتِبَعِنً َفإِنَّ

ِحٌٌم،  َك َغفُوٌر رَّ  ছয বেছক্ত অমার নুরে ের, ছ বেছক্ত অমার দভুক্ত। ছেন্তু ছয বেছক্ত‘َفإِنَّ
অমার বাযেতা ের, তার ছবধ্য় অল্লা তুছম ক্ষমালী  দয়াবান’ (আবরাীম ১৪/৩৬)। 



বুঝা ছগ ছয, আবরাীম, আমাই, আাে, আয়াকূব প্রমুে নবীগধ্ের যমথ ছছ ‘আাম’। তাধ্দর 
মূ দায়াত ছছ তাীদ তর্া অল্লার আবাদধ্ত এেত্ব। শুযুমাত্র অল্লার স্বীেৃছতর মধ্যে তা 
ীমাবি ছছ না। বরং তাঁর ছবযাধ্নর প্রছত অনুগতে  অত্মমপথধ্ের মধ্যেআ তার যর্ার্থতা 
ছনছত ছছ। ছেন্তু পরবতীোধ্ তাধ্দর নুারী বার দাবীদার আহুদী-নাছারাগে তাধ্দর 
নবীগধ্ের ছআ ছছয়ত ভুধ্ যায় এবং বাযেতা, ছযদ  ঠোছরতার িূড়ান্ত ীমায় ছপৌঁধ্ছ 
ছগধ্য় তারা অল্লার ছভলপ্ত  পর্ভ্রষ্ট (المغضوب والضآلٌن) জাছতধ্ত পছরেত য়।[4] 

আবরাীম  আয়াকূধ্বর ছছয়ধ্ত এটা প্রমাছেত য় ছয, ন্তাধ্নর জনে দছুনয়াবী যন-ম্পদ ছরধ্ে 
যায়ার িাআধ্ত তাধ্দরধ্ে ইমানী ম্পধ্দ ম্পদলাী য়ার ছছয়ত েধ্র যায়াআ  ’ দরূদলী 
ছপতার প্রযানতম দাছয়ত্ব  েতথ বে। 

————- 
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