
১৩. 
হযরত শলো‘আয়েব (আোইহহস সোোম) 

 

মযত শো‘অয়ফ (অঃ)-এয দোোত 

কয়ভ শো‘অয়ফ-এয ধভী  োভোজিক ফস্থো এফং দোোয়তয োযভভম 
শো‘অয়ফ (অঃ)-এয দোোয়তয পরশ্রুজত 

জক্ষণী জফল ভূ 
অয়র ভোদআোয়নয ঈয়য অজতত গময়ফয জফফযণ 

অল্লোয গময়ফ ধ্বংপ্রোপ্ত প্রধোন ৬টি প্রোচীন িোজতয ভয়ধে ঞ্চভ িোজত  ’র ‘অয়র ভোদআোন’। 
‘ভোদআোন’ ’র রূত োগয়যয জনকটফতী জজযো  জিোয়ময ীভোন্তফতী একটি িনয়দয নোভ। 
মো দেোফজধ ূফম িডম য়নয োভুজিক ফন্দয ‘শভো‘অন’ (معان )-এয দয়ূয জফদেভোন যয়য়ে। কুপযী 
কযো েোড়ো এআ িনয়দয শরোয়কযো ফেফোয়য মন  ভোয় কভ জদত, যোোিোজন  রুটোট 
কযত। নেো য়থ িনগয়ণয ভোর-ম্পদ বক্ষণ কযত। আোকূত োভোবী (ভৃঃ ৬২৬/১২২৮খৃঃ) 
ফয়রন, আফযোীভ-ুত্র ভোদআোয়নয নোয়ভ িনদটি জযজচত য়য়ে। মযত শো‘অয়ফ (অঃ) 
এয়দয প্রজত শপ্রজযত য়জেয়রন। আজন মযত ভূো (অঃ)-এয শ্বশুয জেয়রন। কয়ভ রূত-এয 
ধ্বংয়য নজতকোর য়য কয়ভ ভোদআোয়নয প্রজত জতজন শপ্রজযত ন (ূদ ১১/৮৯)। চভৎকোয 
ফোজিতোয কোযয়ণ জতজন (خطٌب األنبٌاء) ‘খোত্বীফুর অজিো’ (নফীগয়ণয ভয়ধে শযো ফোিী) নোয়ভ 
খেোত জেয়রন।[3] অয়র ভোদআোন-শক জফত্র কুযঅয়ন শকোথো শকোথো ‘অেোফুর অআকো’ 
 ফরো য়য়ে। মোয থম ‘িঙ্গয়রয ফোজন্দোগণ’। এটো ফরোয কোযণ এআ শম, এআ (اصحاب األٌكة)
ফোধে িনয়গোষ্ঠী প্রচন্ড গযয়ভ জতষ্ট য় জনয়িয়দয ফজত শেয়ড় িঙ্গয়র অশ্র জনয়র অল্লো 
তোয়দযয়ক শখোয়নআ ধ্বং কয়য শদন। এটো ফরো  শম, ঈক্ত িঙ্গয়র ‘অআকো’ (األٌكة ) ফয়র 
একটো গোেয়ক তোযো ূিো কযত। মোয অোয় িঙ্গর শফজষ্টত জের। 

ভোদআোন (مدٌن ) জেয়রন োয়িযো  োযোয ভৃতুেয য়য মযত আফযোীয়ভয অযফ ফংয়োদূ্ভত 
শকন‘অনী স্ত্রী ক্বোনতূযো জফনয়ত আোক্বজত্বন (قنطورا بنت ٌقطن) -এয ৬টি ুত্র ন্তোয়নয ভয়ধে 
শিেষ্ঠ ুত্র। 

ঈয়ল্লখে শম, মযত শো‘অয়ফ (অঃ) ম্পয়কম  জফত্র কুযঅয়নয ১০টি ূযো ৫৩টি অোয়ত 
ফজণমত য়য়ে। 

মযত শো‘অয়ফ (অঃ)-এয দোোত : 



ধ্বংপ্রোপ্ত জফগত কভগুয়রোয ফড় ফড় জকেু নেো কভম জের। মোয িনে জফয়লবোয়ফ শখোয়ন 
নফী শপ্রজযত য়জেয়রন। শো‘অয়ফ-এয কয়ভয শতভজন ভোযোত্মক কয়কটি নেো কভম জের, 

শমিনে খোে কয়য তোয়দয ভধে শথয়ক তোয়দয জনকয়ট শো‘অয়ফ (অঃ)-শক শপ্রযণ কযো । 
জতজন তোাঁয কভয়ক শম দোোত শদন, তোয ভয়ধেআ জফলগুয়রোয ঈয়ল্লখ যয়য়ে। শমভন অল্লো 
ফয়রন, 

َل َواْلِمٌَزاَن َوالَ  ٌْ ُكْم َفؤَْوفُوا اْلَك بِّ َنٌة مِّن رَّ ٌِّ ُرهُ َقْد َجاءْتُكم َب ٌْ ْن إَِلـٍه َغ ا َقْوِم اْعُبُدوا هللَا َما َلُكم مِّ ٌَ باً َقاَل  ٌْ َن أََخاُهْم ُشَع ٌَ َوإَِلى َمْد
ْإِمِنٌنَ  ٌر لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّم ٌْ اءُهْم َوالَ ُتْ ِ ُدوا فًِ األَْرِ  َبْعَد إِْص َِحَ ا َ لُِكْم َخ ٌَ َوالَ َتْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصَراٍط - َتْبَخُ وا النَّاَا أَْش

َف َكاَن َعاقَِبُة  ٌْ َرُكْم َوانُظُروا َك وَن َعن َ ِبٌِل هللِا َمْن آَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَ ا ِعَوجاً َواْ ُكُروا إِْ  ُكنُتْم َقلٌِ ً َفَكثَّ ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّم
ُر - اْلُمْ ِ ِدٌنَ  ٌْ َنَنا َوُهَو َخ ٌْ ْحُكَم هللاُ َب ٌَ ْإِمُنوا َفاْصِبُروا َحتَّى  ٌْ نُكْم آَمُنوا ِبالَِّ ي أُْرِ ْلُت ِبِه َوَطآِئَ ٌة لَّْم  َوإِْن َكاَن َطآِئَ ٌة مِّ

األعراف)- اْلَحاِكِمٌنَ   ৮৫-৮৭)- 

‘অজভ ভোদআোয়নয প্রজত তোয়দয বোআ শো‘অয়ফয়ক শপ্রযণ কয়যজেরোভ। শ তোয়দয ফরর, শ 
অভোয ম্প্রদো! শতোভযো অল্লোয আফোদত কয। জতজন ফেতীত শতোভোয়দয শকোন ঈোে শনআ। 
শতোভোয়দয কোয়ে শতোভোয়দয প্রজতোরয়কয ক্ষ ’শত ুস্পষ্ট প্রভোণ এয় শগয়ে। তএফ শতোভযো 
ভো  মন ূণম কয। ভোনুলয়ক তোয়দয ভোরোভোর কভ জদয়ো নো। বূৃয়ষ্ঠ ংস্কোয োধয়নয য 
শতোভযো শখোয়ন নথম ৃজষ্ট কয়যো নো। এটোআ শতোভোয়দয িনে করেোণকয, মজদ শতোভযো জফশ্বোী 
’। ‘শতোভযো য়থ-ঘোয়ট এ কোযয়ণ ফয় শথয়কো নো শম, ইভোনদোযয়দয হুভজক শদয়ফ, অল্লোয য়থ 
ফোধো ৃজষ্ট কযয়ফ  তোয়ত ফক্রতো নুন্ধোন কযয়ফ। স্মযণ কয, মখন শতোভযো ংখেো ল্প 
জেয়র, তঃয অল্লো শতোভোয়দযয়ক অজধকে দোন কয়যয়েন এফং রক্ষে কয জকরূ শুব 
জযণজত য়য়ে নথমকোযীয়দয’। ‘অয মজদ শতোভোয়দয একদর ঐ জফলয়য প্রজত জফশ্বো স্থোন 
কয়য মো জনয় অজভ শপ্রজযত য়জে এফং অয়যক দর জফশ্বো স্থোন নো কয়য, তয়ফ শতোভযো 
য়ক্ষো কয শম মমন্ত নো অল্লো অভোয়দয ভয়ধে ভীভোংো কয়য শদন। শকননো জতজনআ শশ্রষ্ঠ 
পোেোরোকোযী’ (অ‘যোপ ৭/৮৫-৮৭)। 

কয়ভ শো‘অয়ফ-এয ধভী  োভোজিক ফস্থো এফং দোোয়তয োযভভম: 
ঈয়যোক্ত অোত ভূয় জনয়নোক্ত জফলগুজর প্রতীভোন । প্রথভতঃ তোযো অল্লোয ক  
ফোন্দোয ক দ’ুটিআ নষ্ট কয়যজের। অল্লোয ক জোয়ফ তোযো জফশ্বোয়য িগয়ত অল্লোয়ক ফোদ 
জদয় ৃজষ্টয ূিো জরপ্ত য়জের জকংফো অল্লোয য়ঙ্গ নেয়ক যীক কয়যজের। তোযো অল্লোয 
আফোদত শেয়ড় জদয়জের। দজুনোফী ধননশ্বয়মম  জফরো-ফেয়ন ডুয়ফ জগয় তোযো অল্লোয ত্তো  
গুণোফরী এফং তোাঁয ক ম্পয়কম  গোয়পর য় জগয়জের। শআ োয়থ জনয়িয়দয োজষ্ঠ িীফয়নয 
ভুজক্তয িনে জফজবন্ন ৃষ্ট ফস্ত্ত্তয়ক যীক োফেস্ত কয়য তোয়দয ীরো ভুজক্ত কোভনো কযত। 
এবোয়ফ তোযো অল্লো  তোাঁয গময়ফয ফেোোয়য জনঃংক য় জগয়জের। শকোযণ কর নফীয 
নেো শো‘অয়ফ (অঃ) ফমপ্রথভ অক্বীদো ংয়োধয়নয িনে ‘তোীয়দ আফোদত’-এয অফোন 
িোনোন। মোয়ত তোযো ফজদক শথয়ক ভুখ জপজযয় শেপ অল্লোয আফোদত কয়য এফং কর ফেোোয়য 
শেপ অল্লোয  তোাঁয নফীয অনুগতে কয়য। জতজন জনয়িয নফুয়তয প্রভোণ স্বরূ তোয়দযয়ক 
ভু‘শিমো প্রদমন কয়যন। মো স্বং প্রজতোরয়কয ক্ষ ’শত ‘ুস্পষ্ট প্রভোণ’ রূয় তোাঁয জনকয়ট 
অগভন কয়য। 

জদ্রৃতীতঃ তোযো ভো  ময়ন কভ জদয় ফোন্দোয ক নষ্ট কযত। শজদয়ক আজঙ্গত কয়য 
শো‘অয়ফ (অঃ) ফয়রন, ‘শতোভযো ভো  মন ূণম কয এফং ভোনুয়লয িফেোজদয়ত কভ জদয় 



তোয়দয ক্ষজত কয়যো নো’ (অ‘যোপ ৭/৮৫)। অোয়তয প্রথভোংয় খোেবোয়ফ ভো  মন ূণম 
কযোয জনয়দম শদো য়য়ে এফং শলোংয় ফমপ্রকোয য়ক ত্রুটি কযোয়ক জনজলদ্ধ কযো য়য়ে। শ 
ক ভোনুয়লয ধন-ম্পদ, আমমত-অফরূ ফো শময়কোন ফস্ত্ত্তয োয়থ ম্পকম মুক্ত শৌক নো শকন। 
ফস্ত্ত্ততঃ িফেোজদয ভো  ময়ন কভ শদো শমভন ভো যোধ, শতভজন কোরু আমমত-অফরূ 
নষ্ট কযো, কোরু দভমমোদো নুমোী তোয়ক ম্মোন নো কযো, মোয়দয অনুগতে কযো মরূযী তোয়দয 
অনুগয়তে ত্রুটি কযো থফো মোয়ক ম্মোন কযো োজিফ তোয ম্মোয়ন ত্রুটি কযো আতেোজদ ফআ 
এ যোয়ধয ন্তবুম ক্ত, মো শো‘অয়ফ (অঃ)-এয ম্প্রদো কযত। শ ভোয়ি ভোনীয ভোন জের 
নো ফো গুণীয কদয জের নো। 

তৃতীতঃ ফরো য়য়ে, ‘শতোভযো ৃজথফীয়ত পোোদ ৃজষ্ট কয়যো নো, শখোয়ন ংস্কোয োজধত োয 
য’ (অ‘যোপ ৭/৮৫)। থমোৎ অল্লো ৃজথফীয়ক শমবোয়ফ অবেন্তযীণ  ফোজেক ফজদক জদয় 
ুন্দয  োভঞ্জেীর কয়য ৃজষ্ট কয়যয়েন, শতোভযো তোয়ত ফেতে ঘটিয়ো নো এফং শকোনরূ 
নথম ৃজষ্ট কয়যো নো। 

চতুথমতঃ শতোভযো ভোনুলয়ক বীজত প্রদমন  অল্লোয য়থ ফোধো দোয়নয ঈয়েয়ে য়থ-ঘোয়ট াঁৎ 
শয়ত শথয়কো নো (অ‘যোপ ৭/৮৬)। এয দ্রৃোযো ভোদআোন ফোীয়দয অয়যকটি ভোযোত্মক শদোয়লয 
প্রজত আজঙ্গত কযো য়য়ে শম, তোযো যোস্তোয শভোয়ড় শচৌজক ফজয় শরোকয়দয কোে শথয়ক নফধবোয়ফ 
চোাঁদো অদো কযত  রুটোট কযত। োয়থ োয়থ তোযো শরোকয়দযয়ক শো‘অয়ফ (অঃ)-এয 
ঈয়য ইভোন অনয়ত জনয়লধ কযত  ব-বীজত প্রদমন কযত। তোযো ফমদো অল্লোয য়থ 
ফক্রতোয ন্ধোন কযত’ (অ‘যোপ ৭/৮৬) এফং শকোথো ঙ্গজুর যোখোয িোগো শয়র অজত্ত  
য়ন্দয়য ঝড় তুয়র ভোনুলয়ক তেধভম ’শত জফভুখ কযোয শচষ্টো থোকত। 

ভোদআোনফোীয়দয অয়যকটি দষু্কভম জের শম, তোযো প্রচজরত স্বণম  শযৌে ভুিোয োশ্বম ’শত শোনো 
 রূোয জকেু ং শকয়ট শযয়খ শগুয়রো ফোিোয়য চোজরয় জদত। শো‘অয়ফ (অঃ) তোয়দযয়ক 
একোি শথয়ক জনয়লধ কয়যন। 

ঞ্চভতঃ তোয়দয কৃতজ্ঞতোয জফলয় হুাঁজোয কয়য জদয় ফরো য়য়ে শম, ‘স্মযণ কয শতোভযো 
মখন ংখেো কভ জেয়র, তঃয অল্লো শতোভোয়দয ফংফৃজদ্ধ কয়য শতোভোয়দযয়ক একটি জফযোট 
িোজতয়ত জযণত কয়যয়েন’ (অ‘যোপ ৭/৮৬)। শতোভযো ধন-ম্পয়দ ীন জেয়র, তঃয অল্লো 
শতোভোয়দয প্রোচুমম দোন কয়যয়েন। থচ শতোভযো অল্লোয প্রজত কৃতজ্ঞ নো য় নোনোজফধ জযক  
কুপযীয়ত জরপ্ত য়ে। তএফ শতোভযো োফধোন  এফং শতোভোয়দয ূফমফতী কয়ভ নূ , ‘অদ, 

েোভূদ  কয়ভ রূত-এয ধ্বংরীরোয কথো স্মযণ কয (অ‘যোপ ৭/৮৬)। তোয়দয ভভমোজন্তক 
জযণোভ  কল্পনী গময়ফয কথো ভয়ন শযয়খ জোফ-জনকো কয়য ো ফোড়ো। 

লষ্ঠতঃ ভোদআোনফোীয়দয ঈত্থোজত একটি য়ন্দয়য িফোফ শদো য়য়ে। তোযো ফরত শম , 

ইভোনদোযগণ মজদ বোর  ৎ , অয অভযো কোজপযযো মজদ ভন্দ  োী আ, তো’শর 
অভোয়দয ঈব দয়রয অজথমক  োভোজিক ফস্থো একরূ শকন? কোজপযযো যোধী ’শর 
জনশ্চআ অল্লো তোয়দয োজস্ত জদয়তন। এয ঈত্তয়য নফী ফয়রন,  ُر ٌْ َنَنا َوُهَو َخ ٌْ ْحُكَم هللاُ َب ٌَ َفاْصِبُروا َحتَّى 

 য়ক্ষো কয মতক্ষণ নো অল্লো অভোয়দয ভোয়ঝ পোেোরো কয়যন ফস্ত্ত্ততঃ জতজনআ শশ্রষ্ঠ‘اْلَحاِكِمٌَن، 
পোোরোকোযী’ (অ‘যোপ ৭/৮৭)। থমোৎ অররো স্বী নীরতো  কৃোগুয়ণ োীয়দয 
ফকো জদয় থোয়কন। তঃয তোযো মখন চূড়োন্ত ীভো শৌাঁয়ে মো, তখন তে  জভথেোয 



পোেোরো শনয়ভ অয়। শতোভোয়দয ফস্থো তদ্রূ য়ফ। জফশ্বোী  োীয়দয ঈয়য অল্লোয 
চূড়োন্ত গমফ ত্বয নোজমর য় মোয়ফ। একআ ধযয়নয ফক্তফে ঈয়ল্লজখত য়য়ে ূযো ূয়দ 
(১১/৮৪-৮৬ অোয়ত)। 

মযত শো‘অয়ফ (অঃ) একথো ফয়রন শম, ‘(অভোয এ দোোয়তয িনে) অজভ শতোভোয়দয 
কোয়ে শকোন প্রজতদোন চোআ নো। অভোয প্রজতদোন জফশ্বোরনকতম োআ শদয়ফন’ (শু‘অযো ২৬/১৮০)। 
জতজন ফরয়রন, শতোভযো অল্লোয আফোদত কয  শল জদফয়য অো যোখ। শতোভযো ৃজথফীয়ত 
নথম ৃজষ্ট কয়যো নো’ (অনকোফূত ২৯/৩৬)। 

শো‘অয়ফ (অঃ)-এয দোোয়তয পরশ্রুজত : 
মযত শো‘অয়ফ (অঃ)-এয জনঃস্বোথম  অন্তজযকতোূণম দোোত তোাঁয ঈদ্ধত কয়ভয 
শনতোয়দয হৃদয় শযখোোত কযর নো। তোযো ফযং অয ঈদ্ধত য় তোাঁয দযদ বযো ুরজরত 
ফোন  ূফম জচত্তোযী ফোিীতোয িফোয়ফ ূফমফতী ধ্বংপ্রোপ্ত কয়ভয োজষ্ঠ শনতোয়দয নেো 
নফীয়ক প্রতেোখেোন কযর এফং ফেঙ্গ-জফদ্রূ  তোজিরে কয়য ফরর,  ْعُبُد ٌَ أََص َُتَك َتؤُْمُرَك أَْن َنْتُرَك َما 

ِشٌدُ  َك أَلَنَت اْلَحلٌُِم الرَّ  শতোভোয েোরোত জক শতোভোয়ক একথো জখো‘ -آَباُإَنا أَْو أَْن َنْ َعَل فًِ أَْمَوالَِنا َما َنَشآء إِنَّ
শম, অভযো অভোয়দয ঐফ ঈোয়েয ূিো শেয়ড় জদআ, অভোয়দয ূফম ুরুয়লযো মুগ মুগ ধয়য শম 
য়ফয ূিো কয়য অয়ে? অয অভোয়দয ধন-ম্পয়দ আিোভত অভযো মো জকেু কয়য থোজক, তো 
জযতেোগ কজয? তুজভ শতো একিন নীর  ৎ ফেজক্ত’ (ূদ ১১/৮৭)। থমোৎ তুজভ একিন 
জ্ঞোনী, দযূদী  োধু ফেজক্ত য় একথো জকবোয়ফ ফরয়ত োয শম, অভযো অভোয়দয ফো-দোদোয 
অভর শথয়ক চয়র অো শদফ-শদফীয ূিো  শয়যকী প্রথো ভূ জযতেোগ কজয এফং অভোয়দয 
অ-ঈোদোয়ন  রূমী-শযোিগোয়য আিোভত চরো শেয়ড় শদআ। অ-ফেয় শকোন্টো োরোর শকোন্টো 
োযোভ তো শতোভোয কোে শথয়ক শিয়ন জনয় কোি কযয়ত য়ফ এটো জক কখয়নো ম্ভফ  ’শত োয়য? 

তোয়দয ধোযণো ভয়ত তোয়দয কর কোি শচোখ ফুাঁয়ি ভথমন কযো  তোয়ত ফযকয়তয িনে শদো‘অ 
কযোআ ’র ৎ  বোর ভোনুলয়দয কোি। ঐফ কোয়ি জযক  তোীদ, োযোভ  োরোয়রয 
প্রশ্ন শতোরো শকোন ধোজভমক (?) ফেজক্তয কোি ন। 

জদ্রৃতীতঃ তোযো আফোদোত  ভু‘অভোরোতয়ক যস্পয়যয প্রবোফভুক্ত শবয়ফজের। আফোদত কফুয়রয িনে 
শম রূমী োরোর ো মরূযী, একথো তোয়দয ফুয়ঝ অয়জন। শিনে তোযো ফেফো-ফোজণয়িে 
োরোর-োযোয়ভয জফধোন ভোনয়ত যোমী জের নো। মজদ েোরোত অদোয় শকোন অজত্ত তোয়দয জের 
নো। শকননো শদফ-শদফীয ূিো য়ে ৃজষ্টকতম ো জোয়ফ এক অল্লোয প্রজত জফশ্বো  স্বীকৃজত 
ফোযআ জের (শরোকভোন ৩১/২৫)। তোয়দয অজত্ত জের শকফর একখোয়ন শম, ফজকেু শেয়ড় 
শকফরভোত্র অল্লোয আফোদত কযয়ত য়ফ এফং দজুনোফী শক্ষয়ত্র অল্লো প্রদত্ত জফজধ-জনয়লধ শভয়ন 
চরয়ত য়ফ। তোযো ধভময়ক কজত অচোয-নুষ্ঠোয়নয ভয়ধে ীজভত ভয়ন কযত এফং ফেফোজযক 
িীফয়ন তোয শকোন দখর জদয়ত প্রস্ত্ত্তত জের নো। শো‘অয়ফ (অঃ) জধকোং ভ েোরোত  
আফোদয়ত জনভগ্ন থোকয়তন ফয়র তোয়ক জফদ্রূ কয়য শকোন শকোন ভূখম শনতো এরূ কথো ফয়র শপয়র 
শম, শতোভোয েোরোত জক শতোভোয়ক এফ অয়ফোর-তোয়ফোর কথো-ফোতম ো জক্ষো জদয়ি? 

কয়ভয শরোকয়দয এফ জফদ্রূফোন  রূঢ় ভন্তফে ভূয় জফচজরত নো য় তীফ ধধমম  দযয়দয 
োয়থ জতজন তোয়দয য়িোধন কয়য ফরয়রন, 

ُد إاِلَّ  ٌْ ُد أَْن أَُخالَِ ُكْم إَِلى َما أَْنَ اُكْم َعْنُه إِْن أُِر ٌْ بًِّ َوَرَزَقِنً ِمْنُه ِرْزًقا َحَ ًنا َوَما أُِر َنٍة ِمن رَّ ٌِّ ُتْم إِْن ُكْنُت َعَلى َب ٌْ ا َقْوِم أََرأَ ٌَ َقاَل 
بُ  ٌْ ِه أُِن ٌْ ْلُت َوإَِل ِه َتَوكَّ ٌْ ًْ إاِلَّ ِباِا َعَل قِ ٌْ َبُكْم ِمْثُل َما أََصاَب - ااِْص ََ  َما اْ َتَطْعُت َوَما َتْوفِ ٌْ ِص ٌُّم ًْ أَن  ُكْم ِشَقاقِ ْجِرَمنَّ ٌَ ا َقْوِم الَ  ٌَ َو



دٍ  ٌْ ٌم َوُدْودٌ - َقْوَم ُنْوٍ  أَْو َقْوَم ُهْوٍد أَْو َقْوَم َصالٍِ  َوَما َقْوُم لُْوٍط ِمْنُكْم ِبَبِع ٌْ ِه إِنَّ َربًِّ َرِح ٌْ ُكْم ُثمَّ ُتْوُبْوا إَِل ا - َواْ َتْغ ُِروا َربَّ ٌَ َقالُْوا 
زٍ  ٌْ َنا ِبَعِز ٌْ ً ا َوَلْوالَ َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك َوَما أَْنَت َعَل ٌْ َنا َ ِع ٌْ ا َلَنَراَك فِ ا َتقُْوُل َوإِنَّ مَّ ُب َما َنْ َقُه َكِثًٌرا مِّ ٌْ ًْ - ُشَع ا َقْوِم أََرْهِط ٌَ َقاَل 

طٌ  ٌْ ًْ ِبَما َتْعَملُْوَن ُمِح ًٌّا إِنَّ َربِّ َخْ ُتُمْوهُ َوَراَءُكْم ِظْ ِر ُكْم ِمَن هللِا َواتَّ ٌْ ًْ َعاِمٌل َ ْوَف - أََعزُّم َعَل ا َقْوِم اْعَملُْوا َعَلى َمَكاَنِتُكْم إِنِّ ٌَ َو

بٌ  ٌْ ِه َوَمْن ُهَو َكاِ ٌب َواْرَتقُِبْوا إِنًِّ َمَعُكْم َرقِ ٌْ ْخِز ٌُّم ؤِْتٌِه َعَ اٌب  ٌَّ هود )- َتْعَلُمْوَن، َمن   ৮৮-৯৩)- 

‘শ অভোয িোজত! শতোভযো জক ভয়ন কয অজভ মজদ অভোয োরনকতম োয ক্ষ ’শত ুস্পষ্ট 
দরীয়রয ঈয়য কোয়ভ থোজক, অয জতজন মজদ জনয়িয তযপ শথয়ক অভোয়ক (দ্রৃীনী  দজুনোফী) 
ঈত্তভ জযজমক দোন কয়য থোয়কন, (তয়ফ অজভ জক তোাঁয হুকুভ ভোনে কযয়ত োজয?)। অয অজভ 
চোআ নো শম, অজভ শতোভোয়দযয়ক শম জফলয় জনয়লধ কজয, য়য জনয়িআ শ কোয়ি জরপ্ত আ। অজভ 
অভোয োধেভত শতোভোয়দয ংয়োধন চোআ ভোত্র। অয অভোয শকোনআ ক্ষভতো শনআ অল্লোয 
োোমে ফেতীত। অজভ তোাঁয ঈয়যআ জনবম য কজয এফং তোাঁয জদয়কআ জপয়য মোআ’ (৮৮)। ‘শ 
অভোয িোজত! অভোয প্রজত ঠকোজযতো কয়য শতোভযো জনয়িয়দয ঈয়য নূ, ূদ ফো েোয়র-এয 
কয়ভয ভত অমোফ শডয়ক এয়নো নো। অয রূয়তয কয়ভয ঘটনো শতো শতোভোয়দয শথয়ক দয়ূয 
ন’ (৮৯)। ‘শতোভযো শতোভোয়দয প্রবুয জনকয়ট ক্ষভো প্রোথমনো কয  তোাঁয জদয়কআ জপয়য এ। 
জনশ্চআ অভোয োরনকতম ো তীফ দোরু  শপ্রভভ’ (৯০)। ‘তোযো ফরর, শ শো‘অয়ফ! 
শতোভোয ত ত কথো অভযো ফুজঝ নো। শতোভোয়ক শতো অভোয়দয ভধেকোয একিন দফুমর ফেজক্ত 
ফয়র অভযো ভয়ন কজয। মজদ শতোভোয িোজত-শগোষ্ঠীয শরোয়কযো নো থোকত, তো’শর এতজদন অভযো 
শতোভোয়ক োথয শভয়য চূণম কয়য শপরতোভ। তুজভ অভোয়দয ঈয়য শভোয়টআ প্রজতজত্তোরী ফেজক্ত 
ন’ (৯১)। ‘শো‘অয়ফ ফরর, শ অভোয কভ! অভোয জ্ঞোজত-শগোষ্ঠী জক শতোভোয়দয জনকয়ট 
অল্লোয শচয় জধক ক্ষভতোোরী? থচ শতোভযো তোাঁয়ক জযতেোগ কয়য জেয়ন শপয়র শযয়খে? 

ভয়ন শযখ শতোভোয়দয কর কোমমকরো অভোয োরনকতম োয অত্তোধীন’ (৯২)। ‘তএফ শ 
অভোয িোজত! শতোভযো শতোভোয়দয স্থোয়ন কোি কয, অজভ কোি কয়য মোআ। জচয়যআ শতোভযো 
িোনয়ত োযয়ফ কোয ঈয়য রজ্জোষ্কয অমোফ শনয়ভ অয়, অয শক জভথেোফোদী। শতোভযো য়ক্ষো 
থোক, অজভ য়ক্ষো যআরোভ’ (ূদ ১১/৮৮-৯৩)। 

িফোয়ফ ‘তোয়দয দোজম্ভক শনতোযো চূড়োন্তবোয়ফ ফয়র জদর,  ِتَنا أَْو ٌَ ُب َوالَِّ ٌَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْر ٌْ ا ُشَع ٌَ َك  َلُنْخِرَجنَّ

 শ শো‘অয়ফ! অভযো ফেআ শতোভোয়ক  শতোভোয োথী ইভোনদোযগণয়ক য‘ -َلَتُعوُدنَّ فًِ ِملَِّتَنا
শথয়ক শফয কয়য শদফ থফো শতোভযো অভোয়দয ধয়ভম প্রতেোফতম ন কযয়ফ’ (অ‘যোপ ৭/৮৮)। তোযো 
অয ফরর, 

ِرٌنَ  َما أَْنَت ِمَن اْلُمَ حَّ َك َلِمَن اْلَكاِ ِبٌنَ - إِنَّ َماِء إِْن ُكْنَت ِمَن - َوَما أَْنَت إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلَُنا َوإِْن َنُظنُّم َنا ِكَ ً ا ِمَن ال َّ ٌْ َفؤَْ قِْط َعَل
اِدقٌِنَ  187-185الشعراء )- الصَّ )- 

‘জনঃয়ন্দয় তুজভ িোদগু্রস্তয়দয নেতভ’। ‘তুজভ অভোয়দয ভত একিন ভোনুল ধফ জকেুআ ন। 
অভোয়দয ধোযণো তুজভ ফেআ জভথেোফোদীয়দয ন্তবুম ক্ত’। ‘এক্ষয়ণ মজদ তুজভ তেফোদী , তয়ফ 
অকোয়য শকোন টুকযো অভোয়দয ঈয়য শপয়র দো’ (শো‘অযো ২৬/১৮৫-১৮৭)। শো‘অয়ফ 
(অঃ) তখন জনযো য় প্রথয়ভ কভয়ক ফরয়রন, 

َنا  َنا َوِ َع َربُّم ٌََّشآَء هللاُ َربُّم ُكوُن َلَنا أَْن َنُعوَد فٌَِ ا إاِلَّ أَن  ٌَ اَنا هللاُ ِمْنَ ا َوَما  َنا َعَلى هللِا َكِ باً إِْن ُعْدَنا فًِ ِملَِّتُكم َبْعَد إِْ  َنجَّ ٌْ َقِد اْفَتَر

ْلَنا  ٍء ِعْلماً َعَلى هللِا َتَوكَّ ًْ األعراف)ُكلَّ َش  ৮৯)- 

‘অভযো অল্লোয ঈয়য জভথেোয়যোকোযী য় মোফ মজদ অভযো শতোভোয়দয ধয়ভম জপয়য মোআ। থচ 
অল্লো অভোয়দযয়ক তো শথয়ক ভুজক্ত জদয়য়েন। ঐ ধয়ভম জপয়য মোো অভোয়দয য়ক্ষ ম্ভফ ন , 



তয়ফ মজদ অভোয়দয প্রজতোরক অল্লো শটো চোন। অভোয়দয োরনকতম ো স্বী জ্ঞোন দ্রৃোযো প্রয়তেক 
ফস্ত্ত্তয়ক শফষ্টন কয়য অয়েন। (তএফ) অল্লোয ঈয়যআ অভযো বযো কযরোভ। ’ 

তঃয জতজন অল্লোয জনকট প্রোথমনো কয়য ফরয়রন,  َُر اْلَ اِتِحٌن ٌْ َن َقْوِمَنا ِباْلَح ِّ َوأَنَت َخ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َنا اْفَتْ  َب  -َربَّ

‘শ অভোয়দয োরনকতম ো! অভোয়দয  অভোয়দয কয়ভয ভয়ধে তুজভ মথোথম পোেোরো কয়য দো। 
অয তুজভআ শতো শশ্রষ্ঠ পোেোরোকোযী’ (৮৯)। ‘তখন তোয কয়ভয কোয়পয শনতোযো ফরর,  َوَقاَل

ُكْم إِ اً لََّخاِ ُرونَ  باً إِنَّ ٌْ َبْعُتْم ُشَع  মজদ শতোভযো শো‘অয়য়ফয নুযণ কয, তয়ফ -اْلَم ُ الَِّ ٌَن َكَ ُروا ِمْن َقْوِمِه َلِئِن اتَّ
শতোভযো জনজশ্চতবোয়ফ ক্ষজতগ্রস্ত য়ফ’ (অ‘যোপ ৭/৮৯-৯০)। 

তঃয শো‘অয়ফ (অঃ) স্বী কয়ভয কোে শথয়ক জফদো জনয়রন। এ জফলয় অল্লো ফয়রন , 

َف آَ ى َعَلى َقْوٍم َكافِِرٌنَ  ٌْ ا َقْوِم َلَقْد أَْبَلْغُتُكْم ِرَ االَِت َربًِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َفَك ٌَ األعراف)- َفَتَولَّى َعْنُ ْم َوَقاَل   ৯৩)- 

‘নন্তয জতজন তোয়দয কোে শথয়ক প্রস্থোন কযয়রন এফং ফরয়রন, শ অভোয ম্প্রদো! অজভ 
শতোভোয়দযয়ক অভোয প্রজতোরয়কয গোভ শৌয়ে জদয়জে এফং শতোভোয়দয ঈয়দ জদয়জে। এখন 
অজভ কোয়পযয়দয িনে অয জকবোয়ফ োনুবূজত শদখোফ’ (অ‘যোপ ৭/৯৩)। 

জক্ষণী জফল ভূ : 
মযত শো‘অয়ফ (অঃ)  তোাঁয কয়ভয শনতোয়দয ভধেকোয ঈয়যোক্ত কয়থোকথয়নয ভয়ধে 
জনয়নোক্ত জক্ষণী জফলগুজর পুয়ট য়ঠ। শমভন: 
(১) শো‘অয়ফ (অঃ) একটি ম্ভ্রোন্ত শগোয়ত্রয ভমমোদোফোন ফেজক্ত জেয়রন। নফুয়তয ম্পদ 
েোড়ো জতজন দজুনোফী ম্পয়দ ভৃজদ্ধোরী জেয়রন। ফস্ত্ত্ততঃ কর নফীআ স্ব স্ব মুয়গয ম্ভ্রোন্ত 
ফংয় িন্গ্রণ কয়যয়েন এফং তোযো ঈচ্চ ভমমোদোীর ফেজক্ত জেয়রন। (২) কয়ভয শনতোযো 
ফেজক্তগত িীফয়ন ধভী জফজধ-জফধোন ভোনয়ত প্রস্ত্ত্তত থোকয়র ধফলজক িীফয়ন ধভী ফোধো-
জনয়লধ ভোনয়ত যোমী জের নো (৩) অল্লোয়ক স্বীকোয কযয়র তোয়দয ভয়ধে ীরো ূিো  
ভূজতম ূিোয জযয়কয প্রোদবুম োফ ঘয়টজের (৪) ফো-দোদোয অভর শথয়ক চয়র অো যভূিো শেয়ড় 
জনয়বম িোর তোীয়দয ংস্কোয ধভী দোোত তোযো কফুর কযয়ত প্রস্ত্ত্তত জের নো (৫) ভূরতঃ 
দজুনো ূিো  প্রফৃজত্ত ূিোয কোযয়ণআ তোযো জযকী শযোি এফং ফোন্দোয ক জফনষ্টকোযী 
কভম ভূয়য ঈয়য জমদ ধয়যজের। 

(৬) প্রচজরত শকোন নেো যয়ভয য়ঙ্গ অয়োল কয়য তো দযূ কযো ম্ভফ ন। ফযং ত 
ফোধো  ক্ষজত স্বীকোয কয়য ’শর শেপ অল্লোয ঈয়য বযো কয়য অয়োলীনবোয়ফ ংস্কোয 
কোমমক্রভ চোজরয় মোোআ প্রকৃত ভোি ংস্কোযয়কয কতম ফে (৭) ংস্কোযকয়ক ফমদো স্পষ্ট 
দরীয়রয ঈয়য কোয়ভ থোকয়ত য়ফ (৮) তোয়ক ফেআ ধধমমীর  প্রকৃত ভোিদযদী  ’শত 
য়ফ (৯) শকোনরূ দজুনোফী প্রজতদোয়নয অোফোদী ো চরয়ফ নো (১০) কর ফেোোয়য 
শকফর অল্লোয তোপীক কোভনো কযয়ত য়ফ এফং প্রজতদোন শকফর তোাঁয কোয়েআ চোআয়ত য়ফ 
(১১) জযক-জফদ‘অত  মুরুভ ধুেজলত ভোয়ি তোীয়দয দোোয়তয ভোধেয়ভ ংস্কোয 
কোমমক্রভ চোজরয় মোোয়ক দজুনোদোয ভোিয়নতোযো ‘পোোদ’  ‘ক্ষজতকয’ ভয়ন কযয়র ভূরতঃ 
শটোআ ’র ‘আেরো’ ফো ভোি ংয়োধয়নয কোি। কর ফোধো ঈয়ক্ষো কয়য তোীয়দয দোোত 
জদয় মোোআ ’র ংস্কোযয়কয ভূর কতম ফে (১২) চূড়োন্ত ফস্থো অল্লোয জনকয়টআ পোেোরো 
চোআয়ত য়ফ। 

অয়র ভোদআোয়নয ঈয়য অজতত গময়ফয জফফযণ : 



মযত শো‘অয়ফ (অঃ)-এয ত ঈয়দ ঈয়ক্ষো কয়য মখন কয়ভয শনতোযো তোয়দয নেো 
কভমভূ চোজরয় মোফোয ফেোোয়য নড় যআর এফং নফীয়ক িনদ শথয়ক শফয কয়য শদফোয  
তেো কযোয হুভজক জদর  য়ফমোজয ঠকোজযতো কয়য তোযো অল্লোয গমফ প্রতেক্ষ কযয়ত চোআর, 

তখন জতজন জফলটি অল্লোয ঈয়য শোদম কযয়রন এফং কয়ভয শনতোয়দয ফরয়রন َواْرَتقُِبْوا إِنًِّ  ,

بٌ  ٌْ  শতোভযো এখন অমোয়ফয য়ক্ষো থোক। অজভ শতোভোয়দয োয়থ ,(ঠিক অয়ে)‘ َمَعُكْم َرقِ
য়ক্ষো যআরোভ’ (ূদ ১১/৯৩)। 

ফরো ফোহুরে, অল্লো তো‘অরো স্বী জচযন্তন জফধোন নুমোী শো‘অয়ফ (অঃ)  তোাঁয ইভোনদোয 
োথীগণয়ক ঈক্ত িনদ ’শত নেত্র জনযোয়দ জযয় জনয়রন। তঃয জিফযীয়রয এক 
গগণজফদোযী জননোয়দ ফোধে কয়ভয কয়র জনয়ভয়ল ধ্বং য় শগর। এ জফলয় অল্লো ফয়রন , 

نَ  ٌْ اِرِهْم َجاِثِم ٌَ َحُة َفؤَْصَبُحْوا فًِ ِد ٌْ َن َظَلُمْوا الصَّ ٌْ ا َوأََخَ ِت الَِّ  نَّ َن آَمُنْوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ ٌْ باً َوالَِّ  ٌْ َنا ُشَع ٌْ ا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ َكؤَن - َوَلمَّ

َن َكَما َبِعَدْت َثُمْودُ  ٌَ ْغَنْوا فٌَِ ا أاَلَ ُبْعداً لَِّمْد ٌَ هود)- لَّْم   ৯৪-৯৫)- 

‘তঃয মখন অভোয অয়দ এয় শগর, তখন অজভ শো‘অয়ফ  তোয ইভোনদোয োথীয়দয 
জনি নুগ্রয় যক্ষো কযরোভ। অয োজষ্ঠয়দয ঈয জফকট গিম ন অজতত  ’র। পয়র তোযো 
জনয়িয়দয ঘয়য ঈুড় য় ভয়য য়ড় যআর’। ‘(তোযো এভনবোয়ফ জনজশ্চহ্ন ’র) শমন তোযো 
কখয়নোআ শখোয়ন ফফো কয়যজন। োফধোন! েোভূদ িোজতয ঈয জবম্পোয়তয নেো 
ভোদআোনফোীয ঈয়য জবম্পোত’ (ূদ ১১/৯৪-৯৫)। মজদ তোযো দজুনোয়ত ভমফুত  
জনযোদ ট্টোজরকো ফফো কযত। 

অেোয়ফ ভোদআোয়নয ঈয়য গময়ফয ফেোোয়য কুযঅয়ন  ٌُظلَّة (শো‘অযো ১৮৯),  ٌَرْجَ ة (ূদ ৯৪), 

َحةٌ  ٌْ জতন ধযয়নয ব্দ ফেফহৃত য়য়ে। মোয থম শভঘোিন্ন অকো (অ‘যোপ ৮৮) َص , জফকট 
জননোদ, বূজভকম্প। অফদলু্লো আফয়ন অভয (যোঃ) ফয়রন, অয়র ভোদআোয়নয ঈয়য প্রথয়ভ 
োতজদন এভন বীলণ গযভ চোজয় শদো  শম, তোযো দন জ্বোরো েটপট কযয়ত থোয়ক। 
তঃয অল্লো তো‘অরো একটি ঘন কোয়রো শভঘভোরো োঠিয় জদয়রন, মোয নীচ জদয় ীতর ফোু 
প্রফোজত জির। তখন কয়ভয শরোয়কযো উধ্বমশ্বোয় শখোয়ন শদৌয়ড় এর। এবোয়ফ ফোআ িভো 
ফোয য ঠোৎ বূজভকম্প শুরু ’র এফং শভঘভোরো ’শত শুরু র জগ্নফৃজষ্ট। তোয়ত ভোনুল ফ 
শোকো-ভোকয়ড়য ভত ুয়ড় েোআ ’শত রোগর। আফনু অফফো (যোঃ)  ভুোম্মোদ জফন কো‘ফ 
অর-কুযোমী ফয়রন, তঃয তোয়দয ঈয শনয়ভ অয় এক ফজ্রজননোদ। মোয়ত ফ ভয়য জনজশ্চহ্ন 
য় শগর’।[7] এবোয়ফ শকোনরূ শগ্রপতোযী য়যোোনো  জোআ-োন্ত্রীয প্রযো েোড়োআ 
অল্লোয়িোীযো ফোআ োয় শাঁয়ট শস্বিো ফধেবূজভয়ত ঈজস্থত  এফং শচোয়খয রয়ক ফোআ 
জনস্তনোফুদ য় মো। 

ভক্কো শথয়ক জজযো মোোয য়থ এফ ধ্বংস্থর নময়য য়ড়। অল্লো ফয়রন ٍة , ٌَ َوَكْم أَْهَلْكَنا ِمْن َقْر

ا َنْحُن اْلَواِرِثٌَن،  ٌْ ً َوُكنَّ ن َبْعِدِهْم إاِلَّ َقلِ َشَتَ ا َفِتْلَك َمَ اِكُنُ ْم َلْم ُتْ َكن مِّ ٌْ  এফ িনদ ধ্বং োয য‘َبِطَرْت َمِع
ুনযো অফোদ জন ল্প কয়কটি ফেতীত। ফয়য়ল অভযোআ এ য়ফয ভোজরক যয়জে ’ (ক্বোেোে 
২৮/৫৮)। জতজন ফয়রন,  ،َن ٌْ ِم اٍت لِّْلُمَتَو ِّ ٌَ  জনশ্চআ এয ভয়ধে জচন্তোীরয়দয িনে‘إِنَّ فًِ َ لَِك آل
জনদমনভূ যয়য়ে’ (জিয ১৫/৭৫)। যোূরুল্লো (েোঃ) মখন এফ স্থোন জতক্রভ কযয়তন, 

তখন অল্লোয বয় বীত য় ড়য়তন  োযীয়ক দ্রুত োাঁজকয় জনয় স্থোন জতক্রভ 



কযয়তন।[8] থচ এখনকোয মুয়গয ফস্ত্ত্তফোদী শরোয়কযো এফ স্থোনয়ক জক্ষোস্থর নো ফোজনয় মমটন 
শকয়েয নোয়ভ তোভোোয স্থয়র জযণত কয়যয়ে। অল্লো অভোয়দয ুথ প্রদমন করুন- অভীন!  

োোফ জফন ভুনোজফফ ফয়রন, শু‘অয়ফ (অঃ)  তোাঁয ভুজভন োথীগণ ভক্কো চয়র মোন  
শখোয়ন ভৃতুেফযণ কয়যন। কো‘ফো গৃয়য জশ্চভ জদয়ক দোরুন নোদো  দোয ফনু োয়েয 
ভধেফতী স্থোয়ন তোয়দয কফয ’। তয়ফ এআ কর ফণমনোয জবজত্ত ুজনজশ্চত ন। অয থোকয়র 
শগুজর ফআ এখন জনজশ্চহ্ন এফং ফআ ফোতুল্লোয চতুঃীভোয ন্তবুম ক্ত। অল্লো ফমোজধক 
ফগত। 
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