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ংল তনরন 

মূা  ফেরাউয়নর ওাতনীয়ত তলক্ষণী তব মূ 

ফেরাউনী ম্প্রদায়র ঈপয়র অপততত কযব মূ এবং মূা (অঃ)-এর মু ‘ফচযা মূ : 
ঐততাতও বণশনা নুযাী ফেরাউয়নর চাদওুরয়দর ায়থ লতক্ত পরীক্ষার খটনার পর মূা 
(অঃ) নূযন তবল বঙর যাবত তময়র বস্থান ওয়র ফঔানওার তধ্বাীয়দরয়ও অল্লার বাণী 
ফলানান এবং তয  র পয়থর তদয়ও দাাত তদয়ত থায়ওন। এ মওায়র ময়ধ্য অল্লা 
মূা (অঃ)-ফও প্রধ্ান ৯টি মু‘ফচযা দান ওয়রন। তয়ব ফেক মামারী  (অ‘রাে 
৭/১৩৪)। ফমাট তনদলশয়নর ংঔযা দাাঁড়া ১০টি। যার ময়ধ্য প্রথম দু’টি ফেষ্ঠ মু‘ফচযা তঙ 
য়ৌতওও াঠি  অয়াওম িতাু। যার পরীক্ষা শুরুয়তআ ফেরাউয়নর দরবায়র এবং পয়র 
চাদওুরয়দর ম্মুয়ঔ য় তকয়তঙ। এরপর বাওীগুত এয়তঙ ফেরাউনী ওয়মর ফদাায়তর 
ঈয়দ্দয়লয তায়দরয়ও াবধ্ান ওরার চনয। মূতঃ দতুনায়ত ফপ্রতরত ও এাী কযয়বর মূ 
ঈয়দ্দলয থায়ও মানুয়র ফদাাত। ফযমন অল্লা বয়ন,  ُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اْْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اْْلَْكَبِر َوَلُنِذٌَقنَّ

ْرِ ُعونَ  ٌَ الس دة)- َلَع َُّهْم   ২১)- ‘ওাতের  োতওয়দরয়ও (চাান্নায়মর) ওঠিন লাতির পূয়বশ 
(দতুনায়ত) অমরা বলযআ খু লাতি অস্বাদন ওরাব, যায়ত তারা (অমার তদয়ও) তেয়র 
অয়’ (াচদা ৩২/২১)। 

মযূম বনু আস্রাইয়দর ওাতর প্রাথশনা এবং মূা  ারূয়ণর ফদা ‘অ অল্লা ওবু ওয়রতঙয়ন। 
ফময়ত বশপ্রথম ংওারী ফেরাউনী ওয়মর দতুনাবী ফচৌু  ম্পদরাতচ ধ্বংয়র কযব 
ফনয়ম অয়। তারপর অয় নযানয কযব বা তনদলশন মূ। অমরা ফগুত এয়ও এয়ও বণশনা 
ওরার প্রা পাব। যায়ত এযুয়কর মানু তা ফথয়ও ঈপয়দল াতঙ ওয়র। 

ফমাট তনদলশন মূ, যা তময়র প্রদতলশত - 

(১) াঠি (২) প্রদীপ্ত িতাু (৩) দতুভশ ক্ষ (৪) তূোন (৫) পঙ্গপা (৬) ঈকুন (৭) 
বযাগ (৮) রক্ত (৯) ফেক (১০) াকরডুতব। প্রথম দু’টি এবং মূার বযতক্তকত ফতাতাতম 
দরূ াটা বাদ তদয় বাওী ৮টি তনদলশন তনয়ে বতণশত ’- 



১ম তনদলশন : দতুভশ ক্ষ 

মূা (অঃ)-এর ফদা‘অ ওবু ার পর ফেরাউনী ম্প্রদায়র ঈপয়র প্রথম তনদলশন তায়ব 
দতুভশ য়ক্ষর কযব ফনয়ম অয়। ফযমন অল্লা বয়ন, َمَراِت َلَع َُّهْم َن الثَّ َن َوَنْقٍص مِّ ٌْ ِن َوَلَقْد أََخْذَنا آَل فِْرَعْوَن ِبالسِّ

ُرْونَ  كَّ ذَّ أعراف)- ٌَ  ১৩০)- ‘তারপর অমরা পাওড়া ওরাম ফেরাউয়নর নুারীয়দরয়ও দতুভশ য়ক্ষর 
মাধ্যয়ম এবং ে-েয়র ক্ষ-ক্ষততর মাধ্যয়ম, যায়ত তারা ঈপয়দল াতঙ ওয়র’ (অ‘রাে 
৭/১৩০)। 

তনরী বনু আস্রাইকয়ণর ঈপয়র দধু্শশ ফেরাউনী যুুম প্রততয়রায়ধ্ এটা তঙ মযূময়দর মথশয়ন 
অল্লা ফপ্রতরত প্রথম হুাঁতলারী ংয়ওত। এর েয় তায়দর ফক্ষয়তর ে  বাক-বাতকঘার 
ঈৎপাদন ঘরমভায়ব রা ফপয়তঙ। ঔাদযাভায়ব তায়দর ময়ধ্য াাওার পয়ড় যা। েয় ফওান 
ঈপাান্তর না ফদয়ঔ ফেরাউনী ম্প্রদায়র ফনতারা মূা (অঃ)-এর ওায়ঙ এয় ওাকুতত-তমনতত 
ওরয়ত থায়ও। দার্দ্শ তঘত্ত মূা (অঃ) বয়লয় ফদা‘অ ওরয়ন। েয় দতুভশ ক্ষ রতত য় ফক 
এবং তায়দর বাক-বাতকঘা  মাঠ-মদান পুনরা ে-েয় ভয়র ঈঠয়া। তওন্তু ফেরাউনী 
ম্প্রদা এয়ত অল্লার শুওতরা অদা না ওয়র বরং ংওায়র স্ফীত য় ফঔাদ মূায়ওআ দাী 
ওয়র তাাঁয়ও ‘কু্ষয়ণ-পা’ বয় কাত ফদ এবং ঈদ্ধতভায়ব বয় য়ঠ ফয,  َوَقالُْوا َمْهَما َتأِْتَنا ِبِه ِمْن

نَ  ٌْ ٍ  لَِّتْسَ َرَنا ِبَها َفَما َنْ ُن َلَ  ِبُمْ ِمِن ٌَ اْلعراف)- آ  ১৩২)- ‘অমায়দর ঈপয়র চাদ ুওরার চনয তুতম ফয 
তনদলশনআ তনয় অ না ফওন, অমরা ফতামার ঈপয়র ফওান ময়তআ ইমান অনব না’ (অ‘রাে 
৭/১৩২)। অল্লা বয়ন, 

نَ  ٌْ ْ ِرِم َ  َّ ٍَت َفاْسَتْكَبُرْوا َوَكاُنْوا َقْوماًا مُّط اٍت مُّط ٌَ َم آ َ اِدَ  َوالدَّ َل َواللَّ ْوَفاَن َواْلَ َراَد َواْلقُمَّ ِهُم اللُّط ٌْ اْلعراف)- َفأَْرَسْ َنا َعَ   

১৩৩)- 

‘তঃপর অমরা তায়দর ঈপয়র পাঠিয় তদাম তূোন, পঙ্গপা, ঈকুন, বযাগ, রক্ত প্রভৃতত বহুতবধ্ 
তনদলশন এয়ওর পয়র এও। তারপয়র তারা ংওার ওরয়ত থাও। বস্ত্ত্ততঃ তারা তঙ পাপী 
ম্প্রদা’ (অ‘রাে ৭/১৩৩)। ত্র অায়ত দতুভশ য়ক্ষর পয়র পরপর পাাঁঘটি কযব নাতযয়র ওথা 
বা য়য়ঙ। তারপর অয় ফেক মামারী  নযানয ফঙাট-বড় অযাব’ (অ‘রাে ৭/১৩৪)। 
এরপয়র বশয়ল কযব ’ াকরডুতব’ (আঈনু ১০/৯০)। যার মাধ্যয়ম এআ কতবশত ংওারীয়দর 
এয়ওবায়র তনঃয়ল ওয়র ফদা । যরত অবু্দল্লা আবনু অববা (রাঃ)-এর তােীর 
নুযাী  اتٌت ُمَ  َّ َتٌت ٌَ  বা ‘এয়ওর পর এও অকত তনদলশনমূ’ থশ ’, এগুয়ার প্রয়তযওটি آ
অযাবআ তনধ্শাতরত ম পযশন্ত ফথয়ও রতত য় যা এবং তওঙু তদন তবরততর পর নযানয 
অযাবগুত অয়’। ফেরাউন ম্প্রদায়র ুতবধ্াবাদী ঘতরত্র েুয়ট য়ঠ তনয়োক্ত বণশনা। ফযমন 
অল্লা বয়ন, 

ْ َز َلُنْ ِمَننَّ َلَ  َوَلُنْرِسَ نَّ َمَعَ  َبِنً  ا الرِّ َ  ِبَما َعِهَد ِعنَدَ  َلِئْن َكَشْ َت َعنَّ ا ُموَسى اْدُ  َلَنا َربَّ ٌَ ْ ُز َقالُوْا  ِهُم الرِّ ٌْ ا َوَقَع َعَ  َوَلمَّ

نُكُثونَ -  ِْسَراِئٌلَ  ٌَ ْ َز  َِلى أََ ٍل ُ م َبالُِ ووُ  َِذا ُ ْم  ا َكَشْ َنا َعْنُهُم الرِّ اْلعراف)- َفَ مَّ  ১৩৪-১৩৫ ) 

‘অর যঔন তায়দর ঈপর ফওান অযাব পততত ’ত, তঔন তারা বত, ফ মূা! তুতম অমায়দর 
চনয ফতামার প্রভুর তনওট ফদা‘অ ওর, যা (ওবুয়র) াদা তততন ফতামায়ও তদয়য়ঙন। যতদ 
তুতম অমায়দর ঈপর ফথয়ও এ অযাব দরূ ওয়র দা, তা’ফ বলযআ অমরা ফতামার ঈপর 
ইমান অনব এবং ফতামার ায়থ বনু আস্রাইয়দর বলযআ পাঠিয় ফদব ’। ‘তঃপর যঔন অমরা 
তায়দর ঈপর ফথয়ও অযাব ঈঠিয় তনতাম তনতদশষ্ট এওটা ময়, ফয পযশন্ত তায়দর ফপৌাঁঙায়না 



ঈয়দ্দলয ’ত, তঔন তারা প্রততশ্রুতত ভঙ্গ ওরত’ (অ‘রাে ৭/১৩৪-৩৫)। এআ তনধ্শাতরত ময়র 
ফমাদ ওত তঙ, ফ তবয় তবতভন্ন বক্তবয রয়য়ঙ, যার প্রা বআ ধ্ারণা প্রূত। তএব 
অমরা তা ফথয়ও তবরত রআাম। 

এ বযাপায়র কুরঅয়ন এওটি ফমৌতও বক্তবয এয়য়ঙ এভায়ব ফয, 

َما َلاِئُرُ ْم ِعنَد هللِا َوَلـِكنَّ أَْكَثَرُ ْم الَ  َعُه أاَلَ  ِنَّ ُرْوا ِبُمْوَسى َوَمن مَّ ٌَّ لَّ ٌَ َئ ٌت  ٌِّ َفإَِذا َ اءْتُهُم اْلَ َسَنُ  َقالُْوا َلَنا َ ـِذِو َو ِْن ُتِ ْبُهْم َس

ْعَ ُمْونَ  اْلعراف)- ٌَ  ১৩১)- 

‘যঔন তায়দর শুভতদন তেয়র অত, তঔন তারা বত ফয, এটাআ অমায়দর চনয ঈপযুক্ত। 
পক্ষান্তয়র ওযাণ ঈপতস্থত ’ফ তারা মূা  তার াথীয়দর ‘কু্ষয়ণ’ বয় তভতত ওরত। 
ফচয়ন রাঔ ফয, তায়দর কু্ষয়ণ ঘতরত্র অল্লার আয়ম রয়য়ঙ। তওন্তু তায়দর তধ্ওাংল তা চায়ন 
না’ (অ‘রাে ৭/১৩১)। এয়ত বুছা যা ফয, এওটা কযব ফল ার পর শুভতদন অয়ত 
এবং তপঙয়নর ভাব দদুশলার ওথা ভুয়ত  পুনরা কয়বশ স্ফীত  ’ফত তনশ্চআ ফবল দীখশ 
ময়র প্রয়াচন ’ত। অমরা পূয়বশআ ঐততাতও বণশনা ফচয়নতঙ ফয, চাদওুরয়দর ায়থ পরীক্ষার 
পর মূা (অঃ) তবল বঙয়রর মত তময়র তঙয়ন। তারপয়র াকর ডুতবর কযব নাতয । 
তএব চাদওুরয়দর ায়থ মুওাতবার পর ’ফত াকর ডুতব পযশন্ত এআ দীখশ ময়র ময়ধ্য দতুভশ ক্ষ 
 ফেক  অায়ত বতণশত অটটি কযব নাতয য়তঙ বয় প্রতীমান । আবনু অববা 
(রাঃ)-এর বণশনার ঈদৃ্ধতত তদয় আবনু মুনতযর ফয বয়য়ঙন ফয , প্রততটি অযাব লতনবায়র এয় 
পয়রর লতনবায়র ঘয় ফযত এবং পরবতী অযাব অা পযশন্ত ততন প্তায়র বওাল ফদা  ’ত 
ওথাটি তাআ ফময়ন ফনা মুলতও কব-তও। 

২ তনদলশন : তূোন 

দতুভশ য়ক্ষর পয়র মূা (অঃ)-এর ফদা‘অর বরওয়ত পুনরা ভরা মাঠ  ভরা ে ফপয় 
ফেরাউনী ম্প্রদা তপঙয়নর ব ওথা ভুয় যা  কয়বশ স্ফীত য় মূা (অঃ)-এর তবরুয়দ্ধ 
পবাদ রটায়ত থায়ও। তারা াধ্ারণ ফাওয়দর ইমান গ্রয়ণ বাধ্া তদয়ত থায়ও। তারা তায়দর 
প্রততজ্ঞা ভঙ্গ ওয়র পুনরা দ্ধতয প্রওাল ওরয়ত থায়ও। েয় তায়দর ঈপয়র কযব অওায়র 
োবন  চয়াচ্ছ্বা ফনয়ম অয়। যা তায়দর মাঠ-খাট, বাকান-ে, খর-বাতড় ব ভাতয় 
তনয় যা। এয়ত ভীত য় তারা অবার মূা (অঃ)-এর ওায়ঙ এয় ওান্নাওাটি শুরু ওয়র 
ফদ। অবার তারা ইমান অনার প্রততজ্ঞা ওয়র  অল্লার তনওয়ট ফদা‘অ ওরার চনয মূা 
(অঃ)-ফও পীড়াপীতড় ওরয়ত থায়ও। েয় মূা (অঃ) ফদা‘অ ওয়রন  অল্লার রময়ত 
তূোন ঘয় যা। পুনরা তারা চতম-চমা অবাদ ওয়র  তঘয়রআ তা বুচ-লযাম য় 
য়ঠ। এ দলৃয ফদয়ঔ তারা অবার ংওারী য় য়ঠ এবং বয়ত থায়ও, অয় অমায়দর চতমর 
ঈৎপাদন ক্ষমতা বৃতদ্ধ ওরার চয়নযআ োবন এয়তঙ, অর ফওারয়ণআ অমায়দর ে এবার 
বশওায়র ফরওডশ  ভঙ্গ ওয়রয়ঙ  বাম্পার েন য়য়ঙ। অয় অমায়দর ওমশ দক্ষতার ে 
তায়ব এটাআ ঈপযুক্ত। এভায়ব তারা ংওায়র মত্ত য় অবার শুরু ওর বনী আস্রাইয়দর 
ঈপয়র যুুম-তযাঘার। েয় ফনয়ম এ তৃতী কযব। 

৩ তনদলশন : পঙ্গপা 

এওতদন ঠাৎ াযার াযার পঙ্গপা ফওায়েয়ও ছাাঁয়ও ছাাঁয়ও এয় ফেরাউনীয়দর ব ে ফঔয় 
ঙাে ওয়র ফক। তারা তায়দর বাক-বাতকঘার ে-োতদ ফঔয় াবাড় ওয়র ফে। এমনতও 



ওায়ঠর দরচা-চানাা, অবাব-পত্র পযশন্ত ফঔয় ফল ওর। থঘ পালাপাতল বনু আস্রাইয়দর 
খরবাতড়, লযভূতম  বাক-বাতকঘা বআ ুরতক্ষত থায়ও। 

এবার ফেরাউনী ম্প্রদা ঙুয়ট এয় মূা (অঃ)-এর ওায়ঙ ওাতর ওয়ে তনয়বদন ওরয়ত 
থায়ও, যায়ত কযব ঘয় যা। তারা এবার পাওা াদা ওর ফয, তারা ইমান অনয়ব  বনু 
আস্রাইয়দর মুতক্ত ফদয়ব। মূা (অঃ) ফদা‘অ ওরয়ন  অযাব ঘয় ফক। পয়র ফেরাউনীরা 
ফদঔ ফয, পঙ্গপায় ফঔয় ফকয় এঔন যা বতলষ্ট অয়ঙ, তা তদয় ফবল তওঙুতদন ঘয় যায়ব। 
েয় তারা অবার লতানী ফধ্াাঁওা পয়ড় প্রততজ্ঞা ভঙ্গ ওর  পূয়বশর নযা দ্ধতয প্রদলশন 
শুরু ওর। েয় ফনয়ম এ পরবতী কযব ‘ঈকুন’। 
৪থশ তনদলশন : ঈকুন 

‘ঈকুন’ াধ্ারণতঃ মানুয়র মাথার ঘুয় চয়ন্ থায়ও। তয়ব এঔায়ন বযাপও য়থশ খুণ ফপাওা  
ফওতড় ফপাওায়ও কণয ওরা য়য়ঙ। যা ফেরাউনীয়দর ও প্রওার ওায়ঠর ঔুাঁটি, দরচা-চানাা, 
ঔাট-পাংও  অবাব-পয়ত্র এবং ঔাদয-লয়য ফয়কতঙ। তাঙাড়া ফদয়র বশত্র বশদা ঈকুয়নর 
ওাময়ড় তারা ততষ্ঠ য় ঈঠয়া। এভায়ব ঈকুন  খুণয়পাওার তযাঘায়র তদয়লারা য় এও 
ম তারা ওাাঁদয়ত ওাাঁদয়ত মূা (অঃ)-এর দরবায়র এয় ুটিয় পয়ড় ক্ষমা ঘাআয়ত াকয়া 
এবং প্রততজ্ঞার পয়র প্রততজ্ঞা ওয়র বয়ত াকয়া ফয, এবায়র অযাব তেয়র ফকয় তারা বলযআ 
ইমান অনয়ব, তায়ত তবন্নমুাত্র নযথা য়ব না। মূা (অঃ) তায়দর চনয ফদা‘অ ওরয়ন এবং 
অযাব ঘয় ফক। তওন্তু তারা তওঙু তদয়নর ময়ধ্যআ প্রততজ্ঞা ভঙ্গ ওর এবং পূয়বশর নযা বাধ্য 
অঘরণ শুরু ওর। অল্লার পক্ষ ফথয়ও বারবার বওাল ফদায়ও তারা তায়দর ভায়ত্বর 
পয়ক্ষ দী তায়ব ময়ন ওরয়ত াক এবং ফদাাত দয়ূর থাও, তায়দর ংওার ক্রয়ম বাড়য়ত 
াক। মূতঃ এগুয়া তঙ তায়দর ফনতৃস্থানী ফাওয়দর বস্থা। নআয় াধ্ারণ মানু মূা  
ারূয়ণর দাাত ন্তয়র ওবু ওয়র যাতি এবং তায়দর ংঔযা ক্রয়মআ বৃতদ্ধ পাতি। অর 
এয়তআ তঙ মূা (অঃ)-এর ান্ত্বনা। অল্লা বয়ন,  ًا أََمْرَنا ُمْتَرفٌَِها َفَ َسقُْوا فٌَِها ٌَ ْه َِ  َقْر َو َِذا أََرْدَنا أَن نُّط

ا ْرَناَ ا َتْدِمٌرًا َها اْلَقْوُل َفَدمَّ ٌْ اإلسراء)- َفَ قَّ َعَ   ১৬)- ‘যঔন অমরা ফওান চনপদয়ও ধ্বং ওরার আিা 
ওতর, তঔন ফঔানওার ফনতৃস্থানী বযতক্তয়দরয়ও ঈদ্বদু্ধ ওতর। তঃপর তারা পাপাঘায়র তপ্ত । 
েয় ঈক্ত চনয়কাষ্ঠীর ঈপয়র অয়দল বধ্াতরত য় যা। তঃপর অমরা ঈক্ত চনপদয়ও 
মূয় তবধ্বি ওতর’ (আরা ১৭/১৬)। ফেরাউনীয়দর ঈপয়র ফআ বস্থা এয় তকয়তঙ। তায়দর 
ফনতারা স্বাভাতবও বুতদ্ধ-তবয়বঘনা াতরয় ফেয়তঙ। তারা তায়দর ফাওয়দর বুছায়ত াকয়া ফয, 

এবআ মূার চাদরু ফঔ। অয় অল্লা বয় তওঙুআ ফনআ। েয় ফনয়ম এ এবার ‘বযাগ’-এর 
কযব। 

৫ম তনদলশন : বযাগ 

বারবার তবয়র্দ্া ওরা য়ে দাু অল্লা তায়দর াবধ্ান ওরার চনয  অল্লার পয়থ তেতরয় 
অনার চনয পুনরা কযব পাঠায়ন। এবার এ বযাগ। বযায়গ বযায়গ ভয়র ফক তায়দর খর-
বাতড়, াতড়-পাতত, চামা-ওাপড়, তবঙানা-পত্তর বতওঙু। বয়ত বযাগ, ফঔয়ত বযাগ, ঘয়ত বযাগ, 

কায়-মাথা বশত্র বযায়গর াোাতে। ফওান চাকা বা মাত্র লত লত বযায়গর নীয়ঘ ততয় 
ফযয়ত ’ত। এআ নরম চীবটির র তযাঘায়র পাকপরা য় ঈঠ পুরা ফেরাউনী চনপদ। 
বয়লয় ওান্নাওাটি ওয়র  ওাকুতত-তমনতত ওয়র তারা এয় ক্ষমা প্রাথশনা ওরয়ত াকয়া মূা 



(অঃ)-এর ওায়ঙ। এবার পাওাপাতও াদা ওর ফয, অযাব ঘয় যাবার ায়থ ায়থ তারা 
ইমান অনয়বআ। তওন্তু না, যথা পূবশং তথা পরং। েয় পুনরা কযব বলযম্ভাবী য় ঈঠ। 
এবায়র এ ‘রক্ত’। 
৬ষ্ঠ তনদলশন : রক্ত 

তায়দর ংওার  দ্ধতয ঘরয়ম ঈঠয় ঠাৎ এওতদন ফদঔা ফক ‘রক্ত’। ঔাদয  পানপায়ত্র 
রক্ত, কূা  পুকুয়র রক্ত, ততর-তরওাতরয়ত রক্ত, ওত-বাততয়ত রক্ত। এওআ ায়থ ফঔয়ত বয় 
বনু আস্রাইয়র থাা-বাটি স্বাভাতবও। তওন্তু ফেরাউনী তক্ববতীর থাা-বাটি রয়ক্ত ভরা। পাতন 
মুয়ঔ ফনা মাত্র গ্লাভততশ  রক্ত। ংওারী ফনতারা বাধ্য য় বনু আস্রাইী মযূময়দর বাড়ীয়ত 
এয় ঔাদয  পাতন তভক্ষা ঘাআত। তওন্তু ফযমতন তায়দর ায়ত তা ফপৌাঁঙত, মতন ফগুয়া রয়ক্ত 
পতরবততশ ত য় ফযত। েয় তায়দর ঔাা-দাা বন্ধ য় ফক। না ফঔয় তায়দর ময়ধ্য 
াাওার পয়ড় ফক। বয়লয় পূয়বশর নযা অবার এয় ওান্নাওাটি। মূা (অঃ) দা পরবয়ল 
অল্লার তনওয়ট প্রাথশনা ওরয়ন। েয় অযাব ঘয় ফক। তওন্তু ঐ ফনতাগুয়া পূয়বশর মতআ 
তায়দর ফকামরাীয়ত নড় রআ এবং ইমান অনয়া না। এয়দর এআ ঠওাতরতা  ওপট 
অঘরয়ণর ওথা অল্লা বণশনা ওয়রন এভায়ব,  َن ٌْ ْ ِرِم ا مُّط اْلعراف)-َفاْسَتْكَبُرْوا َوَكاُنْوا َقْومًا  ১৩৩)- 
‘তঃপর তারা অত্মম্ভতরতা ফদঔায়ত াকয়া। বস্ত্ত্ততঃ এরা তঙ পাপাক্ত চাতত’ (অ‘রাে 
৭/১৩৩)। েয় ফনয়ম এ এবার ফেক মামারী। 

৭ম তনদলশন : ফেক 

রয়ক্তর অযাব ঈঠিয় ফনবার পর যঔন রা ইমান অনয়া না, তঔন অল্লা য়দর ঈপয়র 
ফেক মামারী ফপ্ররণ ওয়রন (অ‘রাে ৭/১৩৪)। য়নয়ও এটায়ও ‘বন্ত’ ফরাক বয়য়ঙন। যায়ত 
ল্প তদয়নআ তায়দর ত্তর াযার ফাও মারা যা। থঘ বনু আস্রাইরা ভা থায়ও। এাী 
কযয়বর ায়থ ায়থ এগুত তঙ মূা (অঃ)-এর মু ‘ফচযা এবং নবুয়তর তনদলশন। তওন্তু চাত 
 অত্মকবী ফনতারা এয়ও ‘চাদ’ু বয় তাতিয ওরত। 

ফেয়কর মামারীর েয় বযাপও প্রাণাতনয়ত ভীত য় তারা অবার এয় মূা (অঃ)-এর 
তনওয়ট াত ফচাড় ওয়র ক্ষমা ঘাআয়ত াক। মূা (অঃ) অবার তায়দর চনয ফদা‘অ 
ওরয়ন। েয় অযাব ঘয় ফক। তওন্তু তারা পূয়বশর নযা অবায়রা াদা ভঙ্গ ওর। েয় 
তায়দর ঘূড়ান্ত ধ্বং বধ্াতরত য় ফক। অল্লা বয়ন,  َِمُنْون ٌُْ ِهْم َك َِمُت َربَِّ  الَ  ٌْ َن َ قَّْت َعَ  ٌْ َوَلْو - ِنَّ الَِّذ

مَ  ٌْ َرُوا اْلَعَذاَب اْلَلِ ٌَ ٍ  َ تَّى  ٌَ ٌونس)- َ اءْتُهْم ُكلُّط آ  ৯৬-৯৭)- ‘তনশ্চআ যায়দর ঈপয়র ফতামার প্রভুর অয়দল 
তনধ্শাতরত য় ফকয়ঙ, তারা ওঔয়না তবশ্বা অনন ওয়র না, যতদ ব রওয়মর তনদলশনাবী 
তায়দর তনওয়ট ফপৌয়ঙ যা, এমনতও তারা মমশাতন্তও অযাব প্রতযক্ষ ওয়র’ (আঈনু ১০/৯৬-৯৭)। 

৮ম তনদলশন : াকর ডুতব 

ক্রমাকত পরীক্ষা  বওাল দায়নর পর যঔন ফওান চাতত তিত তেয়র পা না। বরং ঈল্টা 
তায়দর ংওার বাড়য়ত বাড়য়ত তুয়ঙ্গ য়ঠ, তঔন তায়দর ঘূড়ান্ত ধ্বং তনবাযশ য় য়ঠ। 
অল্লা পাও বয়ন, 

الَ َتْخَشى َبساًا الَّ َتَخاُف َدَركاًا وَّ ٌَ َنا  َِلى ُموَسى أَْن أَْسِر ِبِعَباِدي َفاْلِرْب َلُهْم َلِرٌقاًا فًِ اْلَبْ ِر  ٌْ له)- َوَلَقْد أَْوَ   ৭৭)- 



‘অমরা মূার প্রতত এআ ময়মশ ী ওরাম ফয, অমার বান্নায়দর তনয় রাতত্রয়যায়ক ফবর য় যা 
এবং তায়দর চনয মুয়র্দ্ শুষ্কপথ তনধ্শারণ ওর। তপঙন ফথয়ও এয় ফতামায়দর ধ্য়র ফোর 
অলংওা ওর না এবং (পাতনয়ত ডুয়ব যাার) ভ ওর না ’ (ফত্বাাা ২০/৭৭)। 

অল্লার হুকুম ফপয় মূা (অঃ) রাতত্রর ূঘনা য়ে বনু আস্রাইয়দর তনয় রানা  ’ফন। 
তাাঁরা মুয়র্দ্র তদয়ও রানা য় ফকয়ন। এ মুর্দ্ ফওানটা তঙ এ বযাপায়র মুেতী মুাম্মাদ 
লেী তােীর রূহু মা‘অনীর বরাত তদয় ৮৬০ পৃষ্ঠা তয়ঔয়ঙন ফয, টা তঙ 
‘ভূমধ্যাকর’।[30] এওআ তােীয়র ৪৭৯ পৃষ্ঠা তয়ঔয়ঙন ‘ফাতত াকর’। তওন্তু মাানা মদদূী 
ঔযাতনামা পাশ্চাতয মনীী ুআ ফকাতডং-এর তথযানুন্ধান মূও ভ্রমণ ওাতনী IN THE 

STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER -এর বরায়ত তয়ঔয়ঙন ফয, টা তঙ ‘ফাতত 
াকর ংে ততক্ত রদ’। তময়রর অধ্ুতনও তােীরওার তানতাভী (মৃঃ ১৯৪০ ঔৃঃ) বয়ন 
ফয, ফাতত াকয়র ডুয়ব মরা ফেরাউয়নর াল ১৯০০ ঔৃষ্টায়ব্দর ফম মায় পাা তকয়তঙ ’।[31] 

যতদ তা ১৯০৭ ায় পাা যা।[32] 

ঈয়ল্লঔয ফয, যরত আাকূব (অঃ)-এর বায়রা চন পুত্র তময়র এয়তঙয়ন। পরবতী ঘারলত 
বঙয়র তায়দর বংল বৃতদ্ধ ফপয় আস্রাইী বণশনা নুযাী ঙ াঔ ৩০ াযার ঙাতড়য় যা। 
মাানা মদদূী বয়ন, ঐ ম তময়র মুতম তধ্বাীর ংঔযা তঙ ১০ ফথয়ও ২০ 
লতাংয়লর মাছামাতছ।[33] তয়ব কুরঅন  াদীঙ ফথয়ও ফওব এতটুকু চানা যা ফয, তায়দর 
বায়রাটি ফকাত্র তঙ এবং প্রয়তযও ফকায়ত্রর চনংঔযা তঙ তবপু। 

নবুত-পরবতী ৩ পরীক্ষা  নাচাত াভ 

মূার নবুতী চীবয়ন এটি তঙ এওটি ঘূড়ান্ত পরীক্ষা। আবরাীয়মর তে পরীক্ষার নযা এটি 
তঙ চীবন-মৃতুযর তন্ধক্ষয়ণ এও মা পরীক্ষা। তপঙয়ন ফেরাউয়নর তংস্র বাতনী, ম্মুয়ঔ থথ 
াকর। এআ ওঠিন ময় বনু আস্রাইয়র অতংও  াাওায়রর ময়ধ্য মূা তঙয়ন তস্থর  
তনস্কম্প। দঢ়ৃ তমাতর্দ্র নযা তততন অল্লার ঈপয়র তবশ্বায় ট থায়ওন এবং াথীয়দর ান্ত্বনা 
তদয় অল্লার রমত ওামনা ওয়রন। তচরয়তর রায়ত এওআরূপ চীবন-মরণ পরীক্ষার ম্মুঔীন 
য়তঙয়ন ফলনবী মুাম্মাদ (ঙাঃ)। 

যাআ ফাও ফেরাউন ঔবর চানয়ত ফপয়র তার ফনাবাতনীয়ও বনু আস্রাইয়দর পশ্চাদ্ধাবয়নর তনয়দশল 
তদ। অল্লা বয়ন, 

ْشِرقٌِنَ  ا َلُمْدَرُكونَ - َفأَْتَبُعوُ م مُّط ا َتَراءء اْلَ ْمَعاِن َقاَل أَْ َ اُب ُموَسى  ِنَّ ْهِدٌنِ - َفَ مَّ ٌَ ًَ َربًِّ َس َنا  َِلى - َقاَل َك َّ  ِنَّ َمِع ٌْ َفأَْوَ 
ْوِد اْلَعِ ٌمِ  َعُه - َوأَْزَلْ َنا َثمَّ اْاَخِرٌنَ - ُموَسى أَِن اْلِرْب ِبَعَ اَ  اْلَبْ َر َفانَ َ َق َفَكاَن ُكلُّط فِْرٍق َكاللَّ َنا ُموَسى َوَمن مَّ ٌْ َوأَنَ 

الشعراء)- ُثمَّ أَْ َرْقَنا اْاَخِرٌنَ - أَْ َمِعٌنَ   ৬০-৬৬)- 

‘ূয়যশাদয়র ম তারা তায়দর পশ্চাদ্ধাবন ওর’ (ফলা‘অরা ২৬/৬০)। ‘তঃপর যঔন ঈভ 
দ পরস্পরয়ও ফদঔ, তঔন মূার ঙ্গীরা (ভীত য়) ব,  َا َلُمْدَرُكون  অমরা ফতা এবার‘  ِنَّ
তনতশ্চত ধ্রা পয়ড় ফকাম’ (৬১)। ‘তঔন মূা বয়ন, ওঔনআ ন, অমার ায়থ অয়ঙন অমার 
পানওতশ া। তততন অমায়ও ত্বর পথ প্রদলশন ওরয়বন’(৬২)। ‘তঃপর অমরা মূায়ও অয়দল 
ওরাম, ফতামার াঠি দ্বারা মুর্দ্য়ও অখাত ওর। েয় তা তবদীণশ য় ফক এবং প্রয়তযও ভাক 
তবলা পাাড় দলৃ য় ফক’(৬৩)। ‘আততময়ধ্য অমরা ফঔায়ন পরদয়ও (থশাৎ ফেরাউন 



 তার ফনাবাতনীয়ও) ফপৌাঁয়ঙ তদাম’(৬৪)। ‘এবং মূা  তার ঙ্গীয়দর বাআয়ও বাাঁতঘয় 
তদাম’(৬৫)। ‘তঃপর পর দটিয়ও ডুতবয় তদাম’ (ফলা‘অরা ২৬/৬০-৬৬)। 

এঔায়ন ‘প্রয়তযও ভাক’ বয়ত তােীরওারকণ বায়রা ফকায়ত্রর চনয বায়রাটি ভাক বয়য়ঙন। প্রয়তযও 
ভায়কর ফায়ওরা পাতনর ফদা ফভদ ওয়র পরস্পরয়ও ফদঔয়ত পা  ওথা বয়ত পায়র , যায়ত 
তারা ভীত না য় পয়ড়। অমরা ময়ন ওতর এগুয়া ওল্পনা না ওরয় ঘয়। বরং ঈপয়র 
বতণশত কুরঅনী বক্তয়বযর ঈপয়র ইমান অনাআ যয়থষ্ট। ায়ড় ঙ ক্ষ ফাও এবং তায়দর 
ারী  কবাতদ পশু  াংাতরও র্দ্বযাতদ তনয় নদী পার বার চনয ফয তবরাট এাওা 
প্রয়াচন, ফআ এাওাটুকু বায়দ দু’পায়ল দ’ুভায়ক যতদ ামতওভায়ব পাতন দাাঁতড়য় থায়ও, তয়ব 
ফটায়ত তবশ্বা ওরাআ ফে। ২০০৪ ায়র ২৬ফল তডয়িয়র আয়ন্নায়নতলা  শ্রীংওার াকয়র ফয 
‘ুনামী’ (TSUNAMI) য় ফক, তায়ত ৩৩ েুট ঈাঁঘু ফঢঈ দীখশ ম যাবত দাাঁতড়য় তঙ বয় 
পতত্রওা প্রওাতলত য়তঙ। তাআ মূার যামানা াকর তবদীণশ য় তয়দল ফথয়ও দু’পায়ল পাতন 
দাাঁতড়য় থাওা ফমায়টআ তবতঘত্র ন। অল্লার হুকুয়ম বতওঙুআ া ম্ভব। 

মূা  বনু আস্রাইয়ও াকর পাতড় তদয় পায়র ঘয় ফযয়ত ফদয়ঔ ফেরাউন য়রায় ফখাড়া 
দাবতড়য় বশায়গ্র শুষ্ক াকর বয়ক্ষ ছাাঁতপয় পড়। তপঙয়ন তার তবলা বাতনীর বাআ াকয়রর 
ময়ধ্য ফনয়ম এয়া। যঔন তারা াকয়রর মধ্যস্থয় ফপৌাঁয়ঙ ফক, তঔন অল্লার হুকুয়ম দু’তদও ফথয়ও 
তবপু পাতন রাতল ফধ্য় এয় তায়দরয়ও তনয়ময় গ্রা ওয়র ফে। অল্লা বয়ন َفأَْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن  ,

ُهمْ  ٌَ مِّ َما َ ِش ٌَ َن اْل ُهم مِّ ٌَ له)- ِبُ ُنوِدِو َفَ ِش  ৭৮)- ‘তঃপর ফেরাউন তার কনযবাতনী তনয় তায়দর 
পশ্চাদ্ধাবন ওর। তওন্তু মুর্দ্ তায়দরয়ও মূ্পণশরূয়প গ্রা ওয়র ফে’ (ফত্বাাা ২০/৭৮)। 

নযত্র অল্লা বয়ন, 

َوَ اَوْزَنا ِبَبِنً  ِْسَراِئٌَل اْلَبْ َر َفأَْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُ ُنوُدوُ َبْ ٌاًا َوَعْدواًا َ تَّى  َِذا أَْدَرَكُه اْلَ َرُق َقاَل آَمنُت أَنَُّه ا  َِلَه  اِلَّ الَِّذي آَمَنْت 

ٌونس)- ِبِه َبُنو  ِْسَراِئٌَل َوأََنا ِمَن اْلُمْس ِِمٌنَ   ৯০)- 

‘অর বনু আস্রাইয়ও অমরা াকর পার ওয়র তদাম। তারপর তায়দর পশ্চাদ্ধাবন ওর 
ফেরাউন  তার ফনাবাতনী বাড়াবাতড়  লত্রুতা বলতঃ। তঃপর যঔন ফ (ফেরাউন) 
ডুবয়ত াক, তঔন বয় ঈঠ, অতম ইমান অনতঙ এ তবয় ফয, ফআ ত্তা বযতীত ফওান 
ঈপায ফনআ, যার ঈপয়র ইমান এয়নয়ঙ বনু আস্রাইকণ এবং অতম অত্মমপশণওারীয়দর এওচন ’ 

(আঈনু ১০/৯০)। অল্লা বয়ন, 

َت َقْبُل َوُكنَت ِمَن اْلُمْ ِسِدٌنَ  ٌْ اِتَنا - آاَن َوَقْد َعَ  ٌَ َن النَّاِس َعْن آ ٌَ ًا َو ِنَّ َكِثٌراًا مِّ ٌَ  ِبَبَدِنَ  لَِتُكوَن لَِمْن َخْ َ َ  آ ْوَم ُنَن ِّ ٌَ َفاْل

ٌونس)- َلَ افِ ُونَ   ৯১-৯২)- 

 এঔন এওথা বঙ? থঘ তুতম আততপূয়বশ না-েরমানী ওয়রতঙয় এবং োাদ ৃতষ্টওারীয়দর‘ آان
ন্তভুশ ক্ত তঙয়’। ‘তএব অচ অমরা ফতামার ফদয়ও (তবনষ্ট া ফথয়ও) বাাঁতঘয় তদতি। 
যায়ত ফতামার পশ্চাদ্বতীয়দর চনয তুতম তনদলশন ’ফত পার। বস্ত্ত্ততঃ বহু ফাও এমন রয়য়ঙ 
যারা অমায়দর তনদলশনাবীর তবয় ফবঔবর’ (আঈনু ১০/৯১-৯২)। 

স্মতশ বয ফয, াকরডুতবর দলৃয স্বঘয়ক্ষ ফদঔার পয়র ভীত-ন্ত্রি বনু আস্রাইীরা ফেরাউন ময়রয়ঙ 
তও-না তবশ্বা ওরয়ত পারতঙ না। েয় মূা (অঃ) অল্লার তনওট ফদা ‘অ ওরয়ন। তঔন 
অল্লা তার প্রাণীন ফদ ফবর ওয়র তদয়ন। তঃপর মূার াথীরা তনতশ্চন্ত  ’।[34] 

ঈয়ল্লঔয ফয, ফেরাউয়নর মতমওৃত ফদ ক্ষতভায়ব পাা যা ১৯০৭ ায় এবং বতশ মায়ন তা 
তময়রর তপরাতময়ড রতক্ষত অয়ঙ। 



এয়ত এওথা প্রমাতণত  ফয, ফেরাউয়নর ম তমরী ভযতা য়নও ঈন্নত তঙ। তায়দর 
ময় াল ‘মতম’ ওরার মত কবজ্ঞাতনও ওায়ওৌল অতবষৃ্কত । তপরাতমড, তস্ফংক্স াযার 
াযার বঙর ধ্য়র অচ ফআ প্রাঘীন ভযতার স্মৃতত ধ্ারণ ওয়র অয়ঙ, যা তনঃয়ন্নয় 
তবস্মওর। অচয়ওর যুয়কর ফওান ওাতরকর প্রাঘীন এব ওাতরকরী ওা-ফওৌলয়র ধ্ায়র-ওায়ঙ 
ফযয়ত পারয়ব তও-না য়ন্ন। 

অলূরার তঙাম : 
ফেরাউয়নর াকরডুতব  মূার মুতক্ত ায়ভর এ য়ৌতওও খটনাটি খয়টতঙ ১০আ মুাররম 
অলূরার তদন। এ তদয়নর স্মরয়ণ অল্লার শুওতরা স্বরূপ মূা (অঃ)  বনু আস্রাইকণ প্রতত 
বঙর এ তদন এওটি নে তঙাম পান ওয়রন। এআ তঙাম যুক যুক ধ্য়র ঘয় অয়ঙ। চায়ী 
অরয়ব এ তঙাম ঘাু তঙ। নবুত-পূবশ ওায়  পয়র রাূুল্লা (ঙাঃ) অলূরার তঙাম 
রাঔয়তন। ২রা তচরীয়ত রামাযায়নর তঙাম েরয ার পূবশ পযশন্ত অলূরার তঙাম 
মুমানয়দর চনয ‘েরয’ তঙ। এরপয়র এটি নে তঙায়ম পতরণত ।[35] তচরয়তর পর 
মদীনা আহুদীয়দর এ তঙাম পান ওরয়ত ফদয়ঔ রাূুল্লা (ঙাঃ) বয়ন , অমরাআ মূা 
(অঃ)-এর নাচায়ত শুওতরা অদা ওরার তধ্ও ওদার। অকামী বঙর ফবাঁয়ঘ থাওয় অতম 
৯ তাতরয়ঔ (থশাৎ ৯  ১০ দু’তদন) তঙাম পান ওরব’।[36] নয াদীয়ঙ ১০  ১১ দু’তদন 
তঙাম পায়নর ওথা এয়য়ঙ।[37] তএব নাচায়ত মূার শুওতরা অদায়র তনয়ত নে 
তঙাম তায়ব ১০ তাতরঔ  ঈক্ত দু’তদন থবা ফওব ১০আ মুাররম তাতরয়ঔ অলূরার 
তঙাম পান ওরা প্রয়তযও মুমায়নর চনয ওতশ বয। এ তঙায়মর েয় মুতময়নর তবকত এও 
বঙয়রর ও ঙকীরা গুনা মাে য় যাবার ওথা াদীয়ঙ এয়য়ঙ।[38] 

ঈয়ল্লঔয ফয, ১০আ মুাররম তাতরয়ঔ পৃতথবীয়ত অর বহু গুরুত্বপূণশ খটনার নযা ৬১ তচরী য়ন 
যরত ফাায়ন (রাঃ)-এর মমশাতন্তও লাাদায়তর খটনা খয়টয়ঙ। তওন্তু ফচনয নে তঙাম 
পায়নর বা ফওান নুষ্ঠান বা তদব পায়নর তবধ্ান আায়ম ফনআ। তএব অলূরার তঙাম 
পায়নর তনত য়ব ‘নাচায়ত মূার শুওতরা’ তায়ব, ‘লাাদায়ত ফাায়ন-এর ফলাও’ তায়ব 
ন। এরূপ তনত ওরয় ফনওীর বদয় ফকানা য়ব। 

বনু আস্রাইয়র পরবতী কন্তবয : 
অল্লা বয়ন, 

نَ  ٌْ اِتَنا َوَكاُنْوا َعْنَها َ افِ ِ ٌَ ُبْوا ِب  ُهْم َكذَّ مِّ ِبأَنَّ ٌَ ٌُْسَتْلَع ُْوَن َمَشاِرَق - َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفأَْ َرْقَناُ ْم فًِ اْل َن َكاُنْوا  ٌْ َوأَْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذ
ْ َنُع فِْرَعْوُن  ٌَ ْرَنا َما َكاَن  َ  اْلُ ْسَنى َعَ ى َبِنً  ِْسَراِئٌَل ِبَما َ َبُرْوا َوَدمَّ ْت َك َِمُت َربِّ ًْ َباَرْكَنا فٌَِها َوَتمَّ اْلَْرِض َوَمَ اِرَبَها الَِّت

ْعِرُشْونَ  ٌَ اْلعراف)- َوَقْوُمُه َوَما َكاُنْوا   ১৩৬-১৩৭)- 

‘েয় অমরা তায়দর ওাঙ ফথয়ও (থশাৎ ফেরাউনীয়দর ওাঙ ফথয়ও) বদা তনাম  তায়দরয়ও 
াকয়র ডুতবয় মারাম। ওারণ তারা তমথযা প্রততপন্ন ওয়রতঙ অমায়দর তনদলশন মূয়ও  তার 
প্রতত নীা প্রদলশন ওয়রতঙ’। ‘অর যায়দরয়ও দবুশ ময়ন ওরা ’ত, তায়দরয়ও অমরা 
ঈত্তরাতধ্ওার দান ওরাম ফআ ভূঔয়ের পূয়বশর  পতশ্চয়মর, যায়ত অমরা বরওত তনতত ফরয়ঔতঙ 
এবং এভায়ব পূণশ য় ফক ফতামার প্রভুর (প্রততশ্রুত) ওযাণম বাণীমূ বনু আস্রাইীয়দর 
চনয তায়দর কধ্যশধ্ারয়ণর ওারয়ণ। অর ধ্বং ওয়র তদাম ফ বতওঙু, যা কতরী ওয়রতঙ 
ফেরাউন  তার ম্প্রদা এবং যা তওঙু তারা তনমশাণ ওয়রতঙ’ (অ‘রাে ৭/১৩৬-১৩৭)। 



ঈপয়রাক্ত অাত দ’ুটিয়ত তনয়োক্ত তবগুত পতরসূ্ফট । (১) ংওার  ীমাংখয়নর 
ওারয়ণ ফেরাউন  তার াথীয়দরয়ও ডুতবয় মারা  এবং তায়দর ভযতার ুঈচ্চ তনমশাণাতদ 
ধ্বং  (২) অল্লার ঈপয়র পূণশ অস্থা  ফেরাঈয়নর যুুয়ম কধ্যশধ্ারয়ণর পুরস্কার তায়ব 
বনু আস্রাইকণয়ও ঈদাঘ  িাঘ মূয়র ঈপয়র ওতৃশ ত্ব প্রদান ওরা । (৩) এঔায়ন 
ٌُْسَتْلَع ُونَ   ,যায়দরয়ও ীন ময়ন ওরা য়তঙ’ বা য়য়ঙ। এয়ত আতঙ্গত ওরা য়য়ঙ ফয‘ الَِّذٌَن َكاُنْوا 

অল্লা তা‘অা ফয চাততর বা ফয বযতক্তর া থায়ওন, বাতযও বস্থাদয়ৃষ্ট ফায়ওরা তায়দর 
দবুশ ফভয়ব বয়। তওন্তু অয় তারা ফমায়টআ ীন  দবুশ ন। ওারণ প্রওৃত লতক্ত  মযশাদা 
মূ্পণশরূয়প অল্লার ায়ত। এঔায়ন বাতযও দতৃষ্টয়ত ফেরাউন ব  ’ফ অল্লার াাযয 
পাা বনু আস্রাইকণ বয়লয় তবচী য়য়ঙ। এ ওারয়ণ যরত াান বঙরী বয়ন , ত্র 
অায়ত আতঙ্গত রয়য়ঙ এ তবয় ফয, মানু যতদ এমন ফওান ফাও বা দয়র প্রততদ্বতন্দতার 
ম্মুঔীন , যায়ও প্রততত ওরা তার ক্ষমতার বাআয়র, তয়ব ফ ফক্ষয়ত্র ওৃতওাযশতা  ওযায়ণর 
ঠিও পথ ’ তার মুওাতবা না ওয়র ঙবর ওরা। ফওননা যঔন ফ যুুয়মর পাল্টা যুুয়মর 
মাধ্যয়ম প্রততয়লাধ্ ফনবার তঘন্তা ওয়র, অল্লা তঔন তায়ও তার লতক্ত-াময়থশযর ঈপয়র ফঙয়ড় ফদন। 
পক্ষান্তয়র যঔন ফ তার মুওাতবা ঙবর ওয়র এবং অল্লার াাযয প্রাথশনা ওয়র , তঔন অল্লা 
স্বং তার চনয রািা ঔুয় ফদন’। 
বনু আস্রাইকণ মূা (অঃ)-এর পরাময়লশ অল্লার তনওয়ট প্রাথশনা ওয়রতঙ َنا الَ َتْ َعْ َنا فِْتَن ًا لِّْ َقْوِم  , َربَّ

َنا ِبَرْ َمِتَ  ِمَن اْلَقْوِم اْلَكافِِرٌنَ  الِِمٌَن  َوَن ِّ ফ অমায়দর পানওতশ‘ ال َّ া! অমায়দরয়ও এ যায়ম ওয়মর 
ফেৎনা তনয়ক্ষপ ওয়রা না’। ‘এবং অমায়দরয়ও নুগ্র ওয়র ওায়ের ম্প্রদায়র ওব ফথয়ও মুতক্ত 
দা’ (আঈনু ১০/৮৫-৮৬)। বস্ত্ত্ততঃ অল্লা তায়দর প্রাথশনা ওবু ওয়রতঙয়ন এবং যথাময় 
তায়দর মুতক্ত তদয়তঙয়ন। 

এক্ষয়ণ প্রশ্ন ’, াকরডুতব ফথয়ও নাচাত ফপয়আ তও বনু আস্রাইকণ তময়র প্রতযাবতশ ন ওর 
এবং ফেরাউয়নর ট্টাতওা মূ ধ্বং ওয়র ফেরাউনী রাচয়ত্বর মাতও বয়ন ফক? এ বযাপায়র 
কুরঅয়নর তবতভন্ন স্থায়ন ঈয়ল্লতঔত এতদংক্রান্ত অাত মূয় প্রমাতণত  ফয, মূা (অঃ)  
বনু আস্রাইকণ ঐম তময়র তেয়র যানতন। বরং তাাঁরা অতদ বাস্থান ফওন ‘অয়নর ঈয়দ্দয়লয 
লাম-এর তদয়ও রানা য়তঙয়ন। তঃপর পতথময়ধ্য তায়দরয়ও তনয়দশল ফদা  তচাদ ওয়র 
তায়দর অতদ বাস্থান ফওন‘অন দঔ ওরার চনয। ফঔায়ন তঔন অমায়ক্বায়দর রাচত্ব তঙ। 
যারা তঙ তবকত ‘অদ বংয়লর ফাও এবং তবলায়দী  দধু্শশ প্রওৃততর। নবী মূার মাধ্যয়ম 
অল্লা তায়দর অকাম তবচয়র ুংবাদ ফদন। তথাতপ তারা ভীত  এবং তচায়দ ফযয়ত 
স্বীওার ওয়র। লতক্তলাী ফেরাউন  তার তবলা বাতনীর ঘাকু্ষ ধ্বং ফদয়ঔ তারা অল্লার 
রময়তর ঈপর ভরা ওরয়ত পায়রতন। েয় অল্লার বাধ্যতার লাতিস্বরূপ তমর  লায়মর 
মধ্যবতী তীহ্ প্রান্তয়রর ঈন্কু্ত ফচঔানা তারা ৪০ বঙর বরুদ্ধ চীবন ততবাতত ওরয়ত 
বাধ্য  এবং ফঔায়ন থাওা বস্থায়তআ ারূণ  মূা (অঃ)-এর মৃতুয । পরবতীয়ত মূা 
(অঃ)-এর তলয  পরবতী নবী আঈলা‘ তবন নূন-এর ফনতৃয়ত্ব তারা তচায়দ গ্রর  এবং 
তার মাধ্যয়ম অমায়ক্বায়দর াতরয় ফওন‘অন দঔ ওয়র তারা তায়দর অতদ বাস্থায়ন তেয়র 
অয়। এভায়ব অল্লার াদা য়তয পতরণত । 



ঈয়ল্লঔয ফয, অয়াঘয ূরা অ‘রাে ১৩৬-৩৭ অাত ঙাড়া ফলা‘অরা ৫৯, ক্বাঙাঙ ৫  দঔুান 
২৫-২৮ অাত মূয় বাযতঃ আতঙ্গত পাা যা ফয, বনু আস্রাইকণয়ও ফেরাউনীয়দর পতরতযক্ত 
ম্পদ মূয়র মাতও ওরা য়তঙ। তওন্তু ফঔায়ন এ তবয়র ুস্পষ্ট বওাল তবদযমান 
রয়য়ঙ ফয, বনু আস্রাইকণয়ও ফেরাউনীয়দর নযা বাক-বাতকঘা  ধ্ন-ম্পয়দর মাতও ওরা 
য়তঙ। এর চনয তায়দর তময়র প্রতযাবতশ ন ওরা যরূরী ন। বরং নুরূপ বাক-বাতকঘা লাম 
ফদয়ল তচশ ত ’ফত পায়র। ূরা অ‘রায়ের অয়াঘয ১৩৭ অায়ত ‘যায়ত অমরা বরওত তনতত 
ফরয়ঔতঙ’ বয় লাম ফদলয়ও বুছায়না য়য়ঙ। এওআ বাওয ূরা বনু আস্রাইয়র ১ম অায়ত বা 
য়য়ঙ। ফওারণ ক্বাতাদা বয়ন, ঈপয়রাক্ত ময়মশর ও অায়ত লাম ফদলয়ও বুছায়না য়য়ঙ। 
ফযঔায়ন তকয় বনু আস্রাইকণ দতুনাবী লান-লওয়তর মাতও । পূয়বশর  পতশ্চয়মর বয় 
লায়মর ঘারপাল বুছায়না য়য়ঙ। ’ফত পায়র এ ম মালায়রক্ব  মাকায়রব (পূবশ  পতশ্চম) 
তথা লাম  তমর ঈভ ভূঔয়ের ঈপয়র তায়দর ওতৃশ ত্ব প্রতততষ্ঠত ।[39] 

প্রশ্ন , ফেরাউন  তার ফনাবাতনী মূয় ধ্বং ার পর যরত মূা (অঃ) ফওন 
তময়র তেয়র তকয় তার তংান দঔ ওয়র বনু আস্রাইয়র লান প্রততষ্ঠা ওরয়ন না? এর 
চবাব প্রথমতঃ এটাআ ফয, এ বযাপায়র তততন অল্লার তনয়দশল পানতন। তদ্বতীতঃ তাাঁর দরূদতলশতা 
ত এটাআ প্রতীমান য়তঙ ফয, রাচথনততও তবচয়র মাধ্যয়ম প্রওৃত য়থশ দ্বীয়নর তবচ ম্ভব 
ন। তাঙাড়া দ্বীয়নর প্রঘার-প্রায়রর চনয রাচথনততও ীমানা লতশ  ন; বরং তা ঞ্চকত 
ীমানা ফপতরয় বশত্র প্রঘার অবলযও। তাআ তততন তমর এাওা দ্বীন প্রঘায়রর দাতত্ব পান 
ফলয় এবার লাম এাওা দ্বীন প্রঘায়রর তদ্ধান্ত ফনন। তৃতীতঃ এটা ’ফত পায়র ফয, নবীকয়ণর 
তপতা আবরাীম (অঃ)  বনু আস্রাইয়র মূ বযতক্ত যরত আাকূব (অঃ)  নযানয 
নবীকয়ণর চন্স্থান লাম এাওার বরওতমতেত ঞ্চয় চীবয়নর ফল মুূতশ গুয়া বয ওরার ুপ্ত 
বানা তাাঁর ময়ধ্য ওাচ ওয়র থাওয়ত পায়র। বস্ত্ত্ততঃ অল্লা পাও তাাঁর মৃতুযর চনয ফওন‘অয়নর 
মাটিয়ওআ তনধ্শাতরত ওয়রতঙয়ন এবং ফঔায়নআ তততন মৃতুযবরণ ওয়রন। বাতু মুক্বাদ্দায়র 
ঈপওয়ে এওটি া তঢতব ফদতঔয় ফলনবী মুাম্মাদ (ঙাঃ) তাাঁর ওবর তনয়দশল ওয়রতঙয়ন।[40] 

ঈপয়রাক্ত অয়াঘনার ঈপংায়র অমরা এ তদ্ধায়ন্ত ফপৌাঁঙয়ত পাতর ফয, াকরডুতব ফথয়ও নাচাত 
পাবার পর মূা (অঃ)  বনু আস্রাইকণ তঔনআ তময়র তেয়র যানতন। বরং তারা 
ফওন‘অয়নর ঈয়দ্দয়লয লাম তভমুয়ঔ রানা য়তঙয়ন। লায়ম যাত্রাপয়থ এবং ফঔায়ন ফপৌাঁয়ঙ 
তায়দরয়ও নানাতবধ্ পরীক্ষার ম্মুঔীন ’ফত । এক্ষয়ণ অমরা ফতদয়ও ময়নাতনয়বল ওরব। 

বনু আস্রাইয়র বাধ্যতা  তায়দর ঈপয়র অপততত পরীক্ষা মূয়র তববরণ: 
১. মূততশ  পূচার অবদার 

বনু আস্রাই ওম মূা (অঃ)-এর মু‘ফচযার বয় ফাতত াকয়র তনখশাত ডুয়ব মরা ফথয়ও দয 
নাচাত ফপয় এয়তঙ এবং ফকাটা ফেরাউনী ফকাষ্ঠীয়ও াকয়র ডুয়ব মরার মমশাতন্তও দলৃয স্বঘয়ক্ষ 
প্রতযক্ষ ওয়র এয়তঙ। তওন্তু তা য়ে ততরা অার পয়থ তওঙুদরূ গ্রর ’ফতআ তারা এমন 
এও চনপয়দর ঈপর তদয় ততক্রম ওর, যারা তবতভন্ন মূততশ র পূচা তপ্ত তঙ। তায়দর পূচা-
ঘশ নার চাাঁওচমওপূণশ নুষ্ঠান ফদয়ঔ তায়দর মন ফতদয়ও অওৃষ্ট ’ এবং মূা (অঃ)-এর 
ওায়ঙ তকয় অয়বদন ওর,  اْ َعل لََّنا  َِلـهاًا َكَما َلُهْم آلَِه ٌت ‘তায়দর মূততশ মূয়র নযা অমায়দর চনয 
এওটা মূততশ  বাতনয় তদন’। মূা বয়ন,  َُكْم َقْومٌت َتْ َه ُون  ফতামরা ফদঔতঙ মূঔশতা তপ্ত চাতত’।‘  ِنَّ



তততন বয়ন,  َْعَم ُون ٌَ ا َكاُنْوا  ا ُ ْم فٌِِه َوَباِللٌت مَّ  এরা ফয ওায়চ তনয়াতচত রয়য়ঙ, তা ধ্বং‘  ِنَّ َ ـُ الء ُمَتبَّرٌت مَّ
য়ব এবং যা তওঙু তারা ওরয়ঙ, তা ব বাতত’। ‘তততন অর বয়ন,  ُكْم  َِلـهاًا ٌْ َر هللِا أَْبِ  ٌْ  অতম‘ أََ 
তও ফতামায়দর চনয অল্লা বযতীত নয ফওান ঈপায ন্ধান ওরব? থঘ তততন ফতামায়দরয়ও 
ারা তবয়শ্বর ঈপর ফেষ্ঠত্ব দান ওয়রয়ঙন’ (অ‘রাে ৭/১৩৮-১৪০)। 

বস্ত্ত্ততঃ মানু বশদা অনুষ্ঠাতনওতা তপ্র এবং দলৃয ত্তার ফঘয় দলৃযমান বস্ত্ত্তর প্রতত 
তধ্ওতর অক্ত। েয় নূ (অঃ)-এর যুক ফথয়ওআ দলৃয অল্লার কনওটয াতঙয়র ীা 
ওল্পনা ওয়র তনয়চয়দর ায়ত কড়া দলৃযমান মূততশ  মূয়র পূচা-ঘশ না ঘয় অয়ঙ। বয়লয় 
অল্লায়কও  তাাঁর তবধ্ানয়ও ভুয় তকয় মানু মূততশ য়ও  তনয়চয়দর মনকড়া তবধ্ানয়ও মুঔয কণয 
ওয়রয়ঙ। মক্কার মুলতরওরা ফলনবীর ওায়ঙ তায়দর মূততশ পূচায়ও অল্লার কনওয়টযর ীা বয় 
চুাত তদয়তঙ’ (যুমার ৩৯/৩)। তায়দর এআ চুাত গ্রায  এবং তায়দর রক্ত াা 
কণয । বদর, য়াদ, ঔন্নও প্রভৃতত যুদ্ধ পরবতীওায়র ও তচাদ মূতঃ এআ তলরয়ওর 
তবরুয়দ্ধআ পতরঘাতত । মক্কা তবচয়র তদন রাূুল্লা (ঙাঃ) তনচ ায়ত মূততশ  ফভয়ঙ্গ তঃপর 
পাতন তদয় ধ্ুয় ওা‘বা কৃ ঙাে ওয়রন এবং অাত পাঠ ওয়রন,  ُاء اْلَ قُّط َوَزَ َق اْلَباِلل َ ‘তয এয় 
ফক, তমথযা তবদতূরত ’’ (আরা ১৭/৮১)। 

তওন্তু দভুশ াকয! মূততশ পূচার ফ স্থান অচ দঔ ওয়রয়ঙ মুমানয়দর ময়ধ্য ওবর পূচা , ঙতব-মূততশ  
 প্রততওৃতত পূচা, স্মৃততয়ৌধ্, স্থানপূচা, লীদ তমনার  ফবদী পূচা, তলঔা  অগুন পূচা আতযাতদ। 
বস্ত্ত্ততঃ এগুত স্পষ্ট তলরও, যা ফথয়ও নবীকণ যুয়ক যুয়ক মানুয়ও াবধ্ান ওয়রয়ঙন। মূা 
(অঃ) স্বী ওময়ও তায়দর মূঔশতাূভ অঘরয়ণর চনয ধ্মওায়নার পর তায়দর হুাঁল তেরয়া 
এবং তারা তবরত ’। 

তরাত াভ : 
তঃপর অল্লা মূায়ও ীর মাধ্যয়ম াদা ওরয়ন ফয, তায়ও ত্বর ‘তওতাব’ (তরাত) প্রদান 
ওরা য়ব এবং এচনয তততন বনু আস্রাইয়ও ায়থ তনয় তায়ও ‘তূর পাায়ড়র দতক্ষণ পায়শ্বশ’ ঘয় 
অয়ত বয়ন (ফত্বাাা ২০/৮৩-৮৪)। তঃপর মূা (অঃ) অয়ক এয় অল্লার হুকুয়ম 
প্রথয়ম তত্রল তদন তঙাম  এ‘ফতওায়ে মে থায়ওন। এরপর অল্লা অর দলতদন ফমাদ বাতড়য় 
ফদন (অ‘রাে ৭/১৪২)। আবনু অববা (রাঃ) বয়ন,& এআ দলতদন তঙ তযয়ের প্রথম 
দলতদন, যা তীব বরওতম। আবনু ওাঙীর বয়ন, ১০আ তযে কুরবানীর তদন মূার ফমাদ 
ফল   অল্লার ায়থ ওথা বার ফৌভাকয াভ । এওআ তদন ফলনবী মুাম্মাদ 
(ঙাঃ)-এর ঈপর দ্বীন পতরপূণশতার অাত নাতয  (মায়দা ৩)।=( আবনু ওাঙীর , 

তােীর ূরা অ‘রাে ১৪২)। 

যথাময় অল্লা মূার য়ঙ্গ ওথা বয়ন (অ‘রাে ৭/১৪৩)। তঃপর তাাঁয়ও তরাত প্রদান 
ওরয়ন, যা তঙ তয-তমথযার পাথশওযওারী  র পথ প্রদলশনওারী (বাক্বারা ২/৫৩)। দীখশ 
তবল বঙয়রর তধ্ওওা পূয়বশ তমর যাার পয়থ এআ স্থায়নআ মূা প্রথম অল্লার ায়থ 
ওয়থাপওথয়নর  নবুত ায়ভর মা ফৌভাকয াভ ওয়রন। অচ অবার ফঔায়নআ বাওযাাপ 
ঙাড়া এাী গ্রন্থ তরাত ফপয় ঔুলীয়ত তধ্ওতর াী য় তততন অল্লার তনওয়ট দাবী 
ওয়র বয়ন, 



ا  ُه لِْ َ َبِل َ َعَ ُه َدّكًا ا َتَ  َّى َربُّط َ  َقاَل َلْن َتَراِنً َوَلـِكِن انُ ْر  َِلى اْلَ َبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِنً  َفَ مَّ ٌْ َربِّ أَِرِنً أَنُ ْر  َِل

َخرَّ ُموَسى َ ِعقًاا ََ ُل اْلُمْ ِمِنٌنَ - وَّ َ  َوأََنا أَوَّ ٌْ ا أََفاَق َقاَل ُسْبَ اَنَ  ُتْبُت  َِل اْلعراف)- َفَ مَّ  ১৪৩)- 

‘ফ অমার পানওতশ া! অমায়ও ফদঔা দা। অতম ফতামায়ও স্বঘয়ক্ষ ফদঔব। অল্লা বয়ন, তুতম 
অমায়ও (এ দতুনায়ত) ওঔয়নাআ ফদঔয়ত পায়ব না। তয়ব তুতম (তূর) পাায়ড়র তদয়ও ফদঔয়ত 
থাও। ফটি যতদ স্বস্থায়ন তস্থর থায়ও, তা’ফ তুতম অমায়ও ফদঔয়ত পায়ব। তঃপর যঔন তার 
প্রভু ঈক্ত পাায়ড়র ঈপয়র স্বী ফচযাততর তবওীরণ খটায়ন, ফটিয়ও তবধ্বি ওয়র তদয়ন এবং 
মূা জ্ঞান াতরয় পয়ড় ফক। তঃপর যঔন তার জ্ঞান তেয়র এ, তঔন ব, ফ প্রভু! মা 
পতবত্র ফতামার ত্তা! অতম ফতামার তনওয়ট তবা ওরতঙ এবং অতম তবশ্বাীয়দর ময়ধ্য গ্রণী ’ 
(অ‘রাে ৭/১৪৩)। 

অল্লা বয়ন, 

َن  ٌْ اِكِر ُتَ  َوُكْن ِمَن الشَّ ٌْ ًْ َفُخْذ َما آَت ُتَ  َعَ ى النَّاِس ِبِرَساالَِتً َوِبَك َِم ٌْ ا ُموَسى  ِنًِّ اْ َلَ  ٌَ َوَكَتْبَنا َلُه فًِ اْْلَْلَواِح  (144)َقاَل 
َن  ٌْ ُكْم َداَر اْلَ اِسقِ ٌْ أُْخُذوا ِبأَْ َسِنَها َسأُِر ٌَ ٍة َوْأُمْر َقْوَمَ   ٍء َفُخْذَ ا ِبقُوَّ ًْ ٌْ ًا لُِكلِّ َش ٍء َمْوِعَ  ًا َوَتْ ِ  ًْ -144اْلعراف )ِمْن ُكلِّ َش

145)- ফ মূা! অতম অমার ‘তরাাত’ তথা বাতশ া পাঠায়নার মাধ্যয়ম এবং বাওযাায়পর মাধ্যয়ম 
ফাওয়দর (নবীকয়ণর) ঈপয়র ফতামায়ও তবতলষ্টতা দান ওয়রতঙ। ুতরাং যা তওঙু অতম ফতামায়ও 
দান ওরাম তা গ্রণ ওর  ওৃতজ্ঞ থাও’। ‘অর অমরা তার চনয েও মূয় তয়ঔ 
তদয়তঙাম বশপ্রওার ঈপয়দল  ও তব তবিাতরতভায়ব। তএব তুতম এগুতয়ও দঢ়ৃভায়ব 
ধ্ারণ ওর এবং স্বচাততয়ও এর ওযাণওর তবমূ দঢ়ৃতার ায়থ পায়নর তনয়দশল দা। লীঘ্রআ 
অতম ফতামায়দরয়ও ফদঔাব পাপাঘারীয়দর বাস্থান’ (অ‘রাে ৭/১৪৪-১৪৫)। 

ঈপয়রাক্ত অাত দ্বারা বুছা যা ফয, তঔতী বা েয়ও ততঔত বস্থা তাাঁয়ও তওতাব প্রদান 
ওরা য়তঙ। অর এআ তঔতীগুয়ার নামআ ’ ‘তরাত’। 
(২) ফকা-বৎ পূচা : 
মূা যঔন বনী আস্রাইয়ও তনয় তূর পাায়ড়র তদয়ও রানা য় ফকয়ন। তঔন তততন ারূণ 
(অঃ)-ফও ওয়মর দাতত্ব তদয় ফকয়ন এবং তায়দরয়ও পশ্চায়ত অার তনয়দশল তদয় তনয়চ 
অয়ক ঘয় ফকয়ন এবং ফঔায়ন তকয় ৪০ তদন তঙাম  আ‘ফতওায়ে ওাটায়নার পয়র তরাত 
াভ ওরয়ন। তাাঁর ধ্ারণা তঙ ফয, তার ওম তনশ্চআ তার তপয়ঙ তপয়ঙ তূর পাায়ড়র 
তন্নওয়ট এয় তলতবর স্থাপন ওয়রয়ঙ। তওন্তু তাাঁর ধ্ারণা তঙ মূ্পণশ ভু। 

অল্লা তাাঁয়ও তচয়জ্ঞ ওরয়ন, ا ُمْوَسى ٌَ َ  َربِّ - َوَما أَْعَ َ َ  َعْن َقْوِمَ   ٌْ َقاَل ُ ْم أُوالَِء َعَ ى أََثِري َوَعِ ْ ُت  َِل

اِمِريُّط - لَِتْرَلى ا َقْوَمَ  ِمْن َبْعِدَ  َوأََل َُّهُم السَّ ا َقْد َفَتنَّ 85-83له )- َقاَل َفإِنَّ )- ‘ফ মূা! ফতামার ম্প্রদায়ও 
তপঙয়ন ফেয় তুতম দ্রুত ঘয় এয় ফওন?’ ‘তততন বয়ন, তারা ফতা অমার তপয়ঙ তপয়ঙআ অয়ঙ 
এবং ফ প্রভু! অতম তাড়াতাতড় ফতামার ওায়ঙ এাম, যায়ত তুতম ঔুলী ’। অল্লা বয়ন, 

‘অতম ফতামার ম্প্রদায়ও পরীক্ষা ওয়রতঙ ফতামার পর এবং ায়মরী তায়দরয়ও পথভ্রষ্ট ওয়রয়ঙ ’ 

(ফত্বাাা ২০/৮৩-৮৫)। 

এওথা ফচয়ন মূা (অঃ) তভি য় ফকয়ন এবং দঃুয়ঔ  ফক্ষায়ভ তস্থর য় তনচ 
ম্প্রদায়র ওায়ঙ তেয়র ফকয়ন। ফযমন অল্লা বয়ন, 

ُكْم  ٌْ ِ لَّ َعَ  ٌَ ُكُم اْلَعْهُد أَْم أََرْدُتْم أَْن  ٌْ ا أََفَلاَل َعَ  ا َ َسنًا ُكْم َوْعدًا ِعْدُكْم َربُّط ٌَ ا َقْوِم أََلْم  ٌَ َفَرَ َع ُمْوَسى  َِلى َقْوِمِه َ ْلَباَن أَِس ًاا َقاَل 
ُكْم َفأَْخَ ْ ُتْم َمْوِعِدي بِّ ْن رَّ َنِ  اْلَقْوِم َفَقَذْفَناَ ا َفَكَذلَِ  أَْلَقى - َ َلبٌت مِّ ٌْ ْن ِز ا مِّ ْ َنا أَْوَزارًا ا ُ مِّ َقالُوا َما أَْخَ ْ َنا َمْوِعَدَ  ِبَمْ ِكَنا َوَلِكنَّ

اِمِريُّط  ًَ - السَّ ا َلُه ُخَوارٌت َفَقالُوا َ َذا  َِلُهُكْم َو َِلُه ُموَسى َفَنِس 88-86له )- َفأَْخَرَ  َلُهْم ِعْ  ًا َ َسدًا )- ‘তঃপর মূা তার 



ম্প্রদায়র ওায়ঙ তেয়র ফকয়ন কু্রদ্ধ  নুতপ্ত বস্থা। তততন বয়ন, ফ অমার ম্প্রদা! 
ফতামায়দর পানওতশ া তও ফতামায়দর এওটি ঈত্তম প্রততশ্রুতত (থশাৎ তরাৎ দায়নর প্রততশ্রুতত) 
ফদনতন? তয়ব তও প্রততশ্রুততর মওা (৪০ তদন) ফতামায়দর ওায়ঙ দীখশ য়য়ঙ? না-তও ফতামরা 
ফঘয়ঙ ফয ফতামায়দর ঈপর ফতামায়দর পানওতশ ার ফক্রাধ্ ফনয়ম অুও, ফয ওারয়ণ ফতামরা 
অমার ায়থ ওৃত াদা ভঙ্গ ওরয়’? (৮৬) ‘তারা ব, অমরা অপনার ায়থ ওৃত াদা 
ফস্বিা ভঙ্গ ওতরতন। তওন্তু অমায়দর ঈপয়র ফেরাউনীয়দর ংওায়রর ফবাছা ঘাতপয় ফদা 
য়তঙ। তঃপর অমরা তা তনয়ক্ষপ ওয়র তদয়তঙ এমতনভায়ব ায়মরী তনয়ক্ষপ ওয়রয়ঙ ’(৮৭)। 
‘তঃপর ফ তায়দর চনয (ফঔান ফথয়ও) ফবর ওয়র অনয়া এওটা ফকা-বৎয়র বব , যার 
ময়ধ্য ািা ািা রব তঙ। তঃপর (ায়মরী  তার ফায়ওরা) ব, এটাআ ফতামায়দর ঈপায 
এবং মূার ঈপায, যা পয়র মূা ভুয় ফকয়ঙ’ (ফত্বাাা ২০/৮৬-৮৮)। 

খটনা তঙ এআ ফয, তমর ফথয়ও তবদায়র তদন যায়ত ফেরাউনীরা তায়দর পশ্চাদ্ধাবন না ওয়র 
এবং তারা ফওানরূপ য়ন্ন না ওয়র, ফচনয (মূায়ও ুতওয়) বনু আস্রাইরা প্রততয়বলী 
তক্ববতীয়দর ওাঙ ফথয়ও ংওারাতদ ধ্ার ফন এআ ওথা বয় ফয, অমরা বাআ ইদ ঈৎব 
পায়নর চনয যাতি। দ’ুএওতদয়নর ময়ধ্য তেয়র এয়আ ফতামায়দর ব ংওার ফেরৎ তদব। তওন্তু 
াকর পার ার পর যঔন অর তেয়র যাা ’ না, তঔন কুটবুতদ্ধ  মূার প্রতত ওপট 
তবশ্বাী ায়মরী ময়ন ময়ন এও েতন্ন অটয়া ফয, এর দ্বারা ফ বনু আস্রাইয়দর পথভ্রষ্ট ওরয়ব। 
তঃপর মূা (অঃ) যঔন তার ম্প্রদায়ও ারূয়ণর দাতয়ত্ব তদয় তনয়চ অয়কভায়ক তূর 
পাায়ড় ঘয় যান, তঔন ায়মরী ুয়যাক বুয়ছ তার েতন্ন ওায়চ াকা। ফ তঙ তযন্ত ঘতুর। 
াকর ডুতব ফথয়ও নাচাত পাবার ম ফ তচব্রীয়র বতরণ  তার ফখাড়ার প্রতত ক্ষয 
ওয়রতঙ। ফ ফদয়ঔতঙ ফয, তচব্রীয়র ফখাড়ার পা ফয মাটিয়ত পড়য়ঙ, ফ স্থায়নর মাটি চীব য় 
ঈঠয়ঙ  তায়ত চীবয়নর স্পন্নন ফচয়ক ঈঠয়ঙ। তাআ বার য়ক্ষয এ পদতঘয়ির এও মুয়ঠা মাটি 
ফ তুয় যতয়ন ফরয়ঔ ফদ। 

মূা (অঃ) ঘয় যাবার পর ফ ফাওয়দর বয় ফয, ‘ফতামরা ফেরাউনীয়দর ফযব ংওারাতদ 
তনয় এয়ঙ এবং তা ফেরত তদয়ত পারঙ না, ফগুত ফভাক-বযবার ওরা ফতামায়দর চনয াা 
য়ব না। তএব এগুত এওটি কয়তশ  তনয়ক্ষপ ওয়র জ্বাতয় দা ’। ওথাটি বয়লয় ারূণ 
(অঃ)-এর ওণশয়কাঘর । নাাই-ফত বতণশত ‘াদীঙু েুতূয়ন’ যরত অবু্দল্লা আবয়ন অববা 
(রাঃ)-এর ফরাাত ফথয়ও চানা যা ফয, যরত ারূণ (অঃ) ব ংওার এওটি কয়তশ  
তনয়ক্ষপ ওয়র জ্বাতয় ফদবার তনয়দশল ফদন, যায়ত ফগুত এওটি বয়ব পতরণত  এবং মূা 
(অঃ)-এর তেয়র অার পর এ ম্পয়ওশ  ওরণী তনধ্শারণ ওরা যা। যরত ারূণ (অঃ)-
এর তনয়দশল ময়ত বাআ যঔন ংওার কয়তশ  তনয়ক্ষপ ওরয়ঙ, তঔন ায়মরী ায়তর মুঠি বন্ধ 
ওয়র ফঔায়ন ফপৌাঁঙ এবং যরত ারূণ (অঃ)-ফও ব , অমার ময়নাবাঞ্ছা পূণশ ফৌও- এআ 
ময়মশ অপতন ফদা‘অ ওরয় অতম তনয়ক্ষপ ওরব, নআয় ন।’ যরত ারূণ তার ওপটতা বুছয়ত 
না ফপয়র র ময়ন ফদা‘অ ওরয়ন। অয় তার মুঠিয়ত তঙ তচব্রীয়র ফখাড়ার পায়র ফআ 
য়ৌতওও মাটি। েয় ঈক্ত মাটির প্রতততক্রা ফৌও তওংবা যরত ারূয়ণর ফদা ‘অর েয় 
ফৌও- ায়মরীর ঈক্ত মাটি তনয়ক্ষয়পর পরপরআ কতত ংওারাতদর ববটি এওটি ফকা-বৎয়র 
রূপ ধ্ারণ ওয়র ািা ািা রব ওরয়ত থায়ও। মুনাতেও ায়মরী  তার ঙ্গী-াথীরা এয়ত 



ঈল্লতত য় বয় ঈঠ,  ًَ  এটাআ ’ ফতামায়দর ঈপায  মূার ঈপায।‘ َ َذا  َِلُهُكْم َو َِلُه ُموَسى َفَنِس
যা ফ পয়র ভুয় ফকয়ঙ’ (ফত্বাাা ২০/৮৮)। 

মূা (অঃ)-এর তূর পাায়ড় কমনয়ও ফ পবযাঔযা তদয় ব, মূা তবভ্রান্ত য় অমায়দর 
ফঙয়ড় ফওাথা ঘয় তকয়য়ঙ। এঔন ফতামরা বাআ ফকা-বৎয়র পূচা ওর ’। তওঙু ফাও তার 
নুরণ ওর। বা য় থায়ও ফয, বনু আস্রাই এআ তেৎনা পয়ড় ততন দয় তবভক্ত য় 
ফক। েয় মূা (অঃ)-এর তপয়ঙ তপয়ঙ তূর পাায়ড় কময়নর প্রতক্রা পতথময়ধ্যআ বানঘা য় 
ফক। 

ারূণ (অঃ) তায়দরয়ও বয়ন,  ًِبُعوِن ْ َمُن َفاتَّ ُكُم الرَّ َما فُِتْنُتْم ِبِه َو ِنَّ َربَّ ا َقْوِم  ِنَّ ٌَ َوَلَقْد َقاَل َلُهْم َ اُروُن ِمْن َقْبُل 

َنا ُموَسى- َوأَِلٌُعوا أَْمِري ٌْ ْرِ َع  َِل ٌَ ِه َعاِك ٌَِن َ تَّى  ٌْ 91-90له )- َقالُوا َلْن َنْبَرَح َعَ  )- ওম! ফতামরা এআ ফকা-
বৎ দ্বারা পরীক্ষা পততত য়ঙ। ফতামায়দর পানওতশ া তীব দাু। তএব ফতামরা অমার 
নুরণ ওর এবং অমার অয়দল ফময়ন ঘ’(৯০)। তওন্তু ম্প্রদায়র ফায়ওরা ব, ‘মূা 
অমায়দর ওায়ঙ তেয়র না অা পযশন্ত অমরা এর পূচা রত থাওব’ (ফত্বাাা ২০/৯০-৯১)। 

তঃপর মূা (অঃ) এয়ন এবং ম্প্রদায়র ফাওয়দর ওায়ঙ ব ওথা শুনয়ন। ারূণ 
(অঃ) তাাঁর বক্তবয ফপল ওরয়ন। ায়মরী তার ওপটতার ওথা ওপয়ট স্বীওার ওর। 
তঃপর মূা (অঃ) অল্লার হুকুম নুযাী লাতি ফখাণা ওরয়ন।  

ফকা-বৎ পূচার লাতি : 
মূা (অঃ) ফকা-বৎ পূচা ফনতৃত্ব দানওারী ঠওারী ফাওয়দর মৃতুযদে তদয়ন। ফযমন 
অল্লা বয়ন, ‘অর যঔন মূা তার ম্প্রদায়ও ব,  ُكْم َ َ ْمُتْم أَْن َُسُكْم ا َقْوِم  ِنَّ ٌَ َو ِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه 

رٌت َلُكْم ِعْنَد َباِرِئُكمْ  ٌْ َخاِذُكُم اْلِعْ َل َفُتوُبوا  َِلى َباِرِئُكْم َفاْقُت ُوا أَْن َُسُكْم َذلُِكْم َخ  ফ অমার ম্প্রদা! ফতামরা …ِباتِّ
ফকা-বৎয়ও ঈপায তনধ্শারণ ওয়র তনয়চয়দর ঈপয়র যুুম ওয়রঙ। তএব এঔন ফতামায়দর প্রভুর 
তনওয়ট তবা ওর এবং তনয়চয়দরয়ও পরস্পয়র তযা ওর। এটাআ ফতামায়দর চনয ফতামায়দর স্রষ্টার 
তনওয়ট ওযাণওর’… (বাক্বারা ২/৫৪)। এভায়ব তায়দর তওঙু ফাওয়ও তযা ওরা , তওঙু 
ফাও ক্ষমাপ্রাপ্ত । 

তূর পাাড় তুয় ধ্রা ’ : 
এরপয়র ওপট তবশ্বাী  ঠওারী তওঙু ফাও থায়ও, যারা তরাতয়ও মানয়ত স্বীওার ওয়র। 
েয় তায়দর মাথার ঈপয়র অল্লা তূর পাায়ড়র এওাংল ঈাঁঘু ওয়র ছুতয় ধ্য়রন এবং বয়লয় 
তনরুপা য় তারা বাআ অনুকতয ওরয়ত স্বীওৃত । ফযমন অল্লা বয়ন, َثاَقُكْم َوَرَفْعَنا  ٌْ َو ِْذ أََخْذَنا ِم

ِه َلَع َُّكْم َتتَّقُْونَ  ٌْ ٍة َواْذُكُرْوا َما فِ َناُكم ِبقُوَّ ٌْ ْوَر ُخُذْوا َما آَت البقرة)- َفْوَقُكُم اللُّط  ৬৩)- 

‘অর যঔন অতম ফতামায়দর ওাঙ ফথয়ও ঙ্গীওার তনয়তঙাম এবং তূর পাাড়য়ও ফতামায়দর 
মাথার ঈপয়র তুয় ধ্য়রতঙাম এআ বয় ফয, ফতামায়দর ফয তওতাব ফদা য়য়ঙ, তা মযবুতভায়ব 
ধ্ারণ ওর এবং এয়ত যা তওঙু রয়য়ঙ তা স্মরয়ণ রাঔ, যায়ত ফতামরা অল্লাভীরু ’ফত পার’ 

(বাক্বারা ২/৬৩)। তওন্তু ফকা-বৎয়র মববত এয়দর হৃদয় এমনভায়ব বদ্ধমূ য় তকয়তঙ 
ফয, এততওঙুর পয়র তারা তলরও ঙাড়য়ত পায়রতন। অল্লা বয়ন,  َْوأُْشِرُبوْا فًِ قُ ُوِبِهُم اْلِعْ َل ِبُكْ ِرِ م 

‘কুেয়রর ওারয়ণ তায়দর ন্তয়র ফকাবৎ প্রীতত পান ওরায়না য়তঙ’ (বাক্বারা ২/৯৩)। ফযমন 
ফওঈ রাতর তলরয়ও ফনতৃত্ব তদয়য়ঙ, ফওঈবা মুয়ঔ তবা ওরয় ন্তয়র পুয়রাপুতর তবা 
ওয়রতন। ফওঈবা তলরওয়ও খৃণা ওরয়ত পায়রতন। ফওঈ বা ময়ন ময়ন খৃণা ওরয় বাতযওভায়ব 



ফময়ন তনয়তঙ এবং বাধ্া ফদার ফওান ফঘষ্টা ওয়রতন। অল্লা যঔন তূর পাাড় তুয় ধ্য়র 
ভ ফদতঔয় তায়দর অনুকয়তযর প্রততশ্রুতত ফনন, তঔন তায়দর ফওঈ ফওঈ (পরবতীয়ত) 
বয়তঙ, َنا ٌْ  অমরা শুনাম  মানয ওরাম’ (বাক্বারা ২/৯৩)। যতদ মানয‘ َسِمْعَنا َوَعَ 
ওরাম ওথাটি তঙ পয়রর এবং তা প্রমাতণত য়তঙ তায়দর বািব তক্রাওয়মশ। ফযমন অল্লা 
এআব প্রততশ্রুতত দানওারীয়দর পরবতী অঘরণ িয়ন্ধ বয়ন, 

ُكْم َوَرْ َمُتُه َلُكنُتم ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ  ٌْ ن َبْعِد َذلَِ  َفَ ْوالَ َفْلُل هللِا َعَ  ُتم مِّ ٌْ البقرة)- ُثمَّ َتَولَّ  ৬৪)- 

‘তঃপর ফতামরা ঈক্ত খটনার পয়র (ফতামায়দর প্রততশ্রুতত ফথয়ও) তেয়র ফকঙ। যতদ অল্লার 
তবয়ল ওরুণা  নুগ্র ফতামায়দর ঈপয়র না থাওত, তা’ফ বলযআ ফতামরা ধ্বং য় ফযয়ত’ 

(বাক্বারা ২/৬৪)। 

ায়মরীর কওতেত : 
ম্প্রদায়র ফাওয়দর লাতি দায়নর পর মূা (অঃ) এবার ায়মরীয়ও তচয়জ্ঞ ওরয়ন , ‘ফ 
ায়মরী! ফতামার বযাপার তও?’ ‘ফ ব, অতম ফদঔাম, যা য়নযরা ফদয়ঔতন। তঃপর অতম 
ফআ ফপ্রতরত বযতক্তর (থশাৎ তচব্রীয়র) পদতঘয়ির নীঘ ফথয়ও এও মুতষ্ট মাটি তনয় তনাম। 
তঃপর অতম তা (অগুয়ন কতত ংওায়রর বয়বর প্রতত) তনয়ক্ষপ ওরাম। অমার মন 
এটা ওরয়ত প্রয়রাতঘত ওয়রতঙ (থশাৎ ওারু পরাময়লশ ন বরং তনচস্ব তঘন্তা  লতানী 
কুমন্ত্রণা অতম এওাচ ওয়রতঙ)’। ‘মূা বয়ন, দরূ , ফতার চনয ারা চীবন এআ লাতিআ রআ 
ফয, তুআ বতব, ‘অমায়ও ফওঈ স্পলশ ওয়রা না’ এবং ফতার চনয (অয়ঔরায়ত) এওটা তনতদশষ্ট 
াদা রয়য়ঙ (থশাৎ চাান্নাম), যার বযততক্রম য়ব না। এক্ষয়ণ তুআ ফতার ফআ আায়র প্রতত 
ক্ষয ওর, যায়ও তুআ বশদা পূচা তদয় তখয়র থাওতত। অমরা টায়ও (থশাৎ ওৃতত্রম ফকা-
বৎটায়ও) বলযআ জ্বাতয় ফদব এবং বলযআ য়ও তবতক্ষপ্ত ওয়র াকয়র তঙটিয় ফদব ’ (ফত্বাাা 
৯৫-৯৭)। 

ায়মরী  তার লাতি : 
পারয থবা ভারতবয়শর তধ্বাী ায়মরী ফকা-পূচারী ম্প্রদায়র ফাও তঙ। পয়র তময়র 
ফপৌাঁয়ঙ ফ মূা (অঃ)-এর ঈপয়র তবশ্বা স্থাপন ওয়র। তযন্ত ঘতুর এআ বযতক্তটি পয়র ওপট 
তবশ্বাী  মুনাতেও য় যা। তওন্তু বাআয়র তা প্রওাল না পাা ফ বনু আস্রাইয়দর ায়থ 
াকর পার ার ুয়যাক পা। মূা (অঃ)-এর তবপু নাম-যল  য়ৌতওও ক্ষমতা ফ 
তার প্রতত ময়ন ময়ন ইশা পরাণ তঙ। মূার াতন্নধ্য  তনচস্ব ুক্ষ্মদতলশতার ওারয়ণ ফ 
তচব্রাই ফেয়রলতা ম্পয়ওশ  অগ্রী য় য়ঠ। ফআ অগ্রয়র ওারয়ণআ াকর পার ার ম 
ফ তচব্রীয়ও তঘনয়ত পায়র  তার ফখাড়ার পদতঘয়ির মাটি ংগ্র ওয়র। তার ধ্ারণা তঙ ফয, 

মূার যাবতী ক্ষমতার ঈৎ ’ এআ ফেয়রলতা। তএব তার স্পতলশত মাটি তদয় ফ এঔন 
মূার নযা য়ৌতওও ক্ষমতার তধ্ওারী য়ব। 

মূা (অঃ) ায়মরীর চনয পাতথশব চীবয়ন এআ লাতি তনধ্শারণ ওয়রন ফয, বাআ তায়ও বচশ ন 
ওরয়ব এবং ফওঈ তার ওায়ঙ ফখাঁয়ব না। তততন তায়ও তনয়দশল ফদন ফয, ফ ওার কায় াত 
াকায়ব না। ারা চীবন এভায়বআ ফ বনয চন্তুর নযা বার ওাঙ ফথয়ও অাদা থাওয়ব। 
এটা ম্ভবপর ফয, পাতথশব অআনকত লাতির উয়ধ্বশ ফঔাদ তার ত্তা অল্লার হুকুয়ম এমন তব 
ৃতষ্ট য়তঙ, যদ্দরুন ফ তনয়চ নযয়ও স্পলশ ওরয়ত পারত না এবং য়নযরা তায়ও স্পলশ 



ওরয়ত পারত না। ফযমন এও বণশনা এয়য়ঙ ফয, মূা (অঃ)-এর বদয়দা‘অ তার ময়ধ্য এমন 
বস্থার ৃতষ্ট য়তঙ ফয, ফ ওাঈয়ও াত াকায় বা ফওঈ তায়ও াত াকায় ঈভয়আ 
জ্বরাক্রান্ত য় ফযত’ (কুরতুবী, ফত্বাাা ৯৫)। এআ ভয় ফ বার ওাঙ ফথয়ও অাদা য় 
ঈদ্ভ্রায়ন্তর মত ফখারায়েরা ওরত। ওাঈয়ও তনওয়ট অয়ত ফদঔয়আ ফ ঘীৎওার ওয়র বয় ঈঠয়তা 
 অমায়ও ফওঈ স্পলশ ওয়রা না’। বস্ত্ত্ততঃ মৃতুযদয়ের ঘাআয়ত এটিআ তঙ ওঠিন লাতি। যা‘ الِمَساسَ 
ফদয়ঔ পয়রর তলক্ষা । বা বাহুয, অচ ভারতবয়শর তন্নয়ুদর ময়ধ্য ফকা-মাতার পূচা 
বযাত রয়য়ঙ। যতদ ঈদারমনা ঈচ্চ তলতক্ষত তন্নকুণ ক্রয়মআ এ ীও তবশ্বা ফথয়ও ফবতরয় 
অয়ঙন এবং কাভীয়ও ফদবী ন বরং মানুয়র বযবারয়যাকয  ঔাদযয়যাকয প্রাণী তায়ব তবশ্বা 
ওয়রন। 

কুরতুবী বয়ন, এর ময়ধ্য দী রয়য়ঙ এ তবয় ফয, তবদ‘অতী  পাপাঘারী বযতক্ত ফথয়ও দয়ূর 
থাওা যরূরী। তায়দর য়ঙ্গ ফওানরূপ ফমায়মলা  অদান-প্রদান না ওরাআ ওতশ বয। ফযমন 
অঘরণ ফলনবী (ঙাঃ) তচাদ ফথয়ও তপঙু টা মদীনার ততনচন ধ্নীয়ায়ওর ায়থ (তায়দর 
তবা ওবুয়র অক পযশন্ত) ওয়রতঙয়ন (কুরতুবী)। 

(৩) অল্লায়ও স্বঘয়ক্ষ ফদঔার তযদ  তার পতরণতত : 
মূা (অঃ) তূর পাায়ড় তরাৎ প্রাপ্ত য় বনু আস্রাইয়র ওায়ঙ তেয়র এয় তা ফপল ওরয়ন 
এবং বয়ন ফয, এটা অল্লা প্রদত্ত তওতাব। ফতামরা এর নুরণ ওর। তঔন তওঙু ংঔযও 
ঈদ্ধত ফাও বয় ঈঠয়া, যতদ অল্লা স্বং অমায়দর বয় ফদন ফয, এটি তাাঁর প্রদত্ত তওতাব, 

তা’ফআ ফওব অমরা তবশ্বা ওরব, নআয় ন। য়ত পায়র তুতম ফঔায়ন ঘতল্লল তদন বয় বয় 
এটা তনয়চ তয়ঔ এয়নঙ। তঔন মূা (অঃ) অল্লার নুমততক্রয়ম তায়দরয়ও তাাঁর ায়থ তূর 
পাায়ড় ফযয়ত বয়ন। বনু আস্রাইরা তায়দর ময়ধ্য বাঙাআ ওরা ত্তর চনয়ও ময়নানীত ওয়র 
মূা (অঃ)-এর ায়থ তূর পাায়ড় ফপ্ররণ ওর। ফঔায়ন ফপৌাঁয়ঙ তারা অল্লার বাণী স্বওয়ণশ 
শুনয়ত ফপ। এরপয়র তায়দর বাধ্য মন লান্ত ’ না। লতানী ফধ্াাঁওা পয়ড় তারা নতুন 
এও চুাত তুয় ব, এগুয়া অল্লার ওথা না নয ওারু ওথা, অমরা বুছয়বা তওভায়ব? 

তএব যতক্ষণ অমরা তাাঁয়ও লরীয়র প্রওায়লয অমায়দর ম্মুয়ঔ না ফদঔব, ততক্ষণ অমরা 
তবশ্বা ওরব না ফয, এব অল্লার বাণী। তওন্তু ফযয়তু এ পাতথশব চকয়ত ঘমশঘকু্ষয়ত অল্লায়ও 
ফদঔার ক্ষমতা ওারু ফনআ, তাআ তায়দর এআ ঘরম ধৃ্ষ্টতার চবায়ব অমান ফথয়ও ভীণ এও 
তননাদ এ, যায়ত ব ফনতাগুয়াআ ফঘায়ঔর পয়ও ক্কা ফপ। 

ওস্মাৎ এমন খটনা মূা (অঃ) তবতস্মত  ভীত-তবব য় পড়য়ন। তততন প্রাথশনা ওয়র 
বয়ন, ফ অল্লা! এমতনয়তআ রা ঠওারী। এরপয়র এয়দর এআ মৃতুযয়ত ফায়ওরা অমায়ওআ 
দাী ওরয়ব। ফওননা মূ খটনার াক্ষী ফওঈ থাও না অতম ঙাড়া। তএব ফ অল্লা! 
য়দরয়ও পুনচীবন দান ওর। যায়ত অতম দামুক্ত ’ফত পাতর এবং রা তকয় াক্ষয তদয়ত 
পায়র। অল্লা মূার ফদা‘অ ওবু ওরয়ন এবং য়দর চীতবত ওরয়ন। এ খটনা অল্লা বণশনা 
ওয়রন এভায়ব- 

اِعَقُ  َوأَنُتْم َتنُ ُرونَ  ْ ِمَن َلَ  َ تَّى َنَرء هللَا َ ْهَرةًا َفأََخَذْتُكُم ال َّ ا ُموَسى َلن نُّط ٌَ ن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَع َُّكْم - َو ِْذ قُْ ُتْم  ُثمَّ َبَعْثَناُكم مِّ

البقرة)- َتْشُكُرونَ   ৫৫-৫৬)- 



‘অর যঔন ফতামরা বয়, ফ মূা! ওঔয়নাআ অমরা ফতামায়ও তবশ্বা ওরব না, যতক্ষণ না 
অমরা অল্লায়ও প্রওায়লয ফদঔয়ত পাব। তঔন ফতামায়দরয়ও পাওড়া ওর এও ভীণ তননাদ 
(বজ্রপাত), যা ফতামায়দর ফঘায়ঔর াময়নআ খয়টতঙ’। ‘তঃপর ফতামায়দর মৃতুযর পর অমরা 
ফতামায়দরয়ও পুনচীতবত ওরাম, যায়ত ফতামরা ওৃতজ্ঞতা স্বীওার ওর’ (বাক্বারা ২/৫৫-৫৬)। 

(৪) বাতু মুক্বাদ্দা তভযায়নর তনয়দশল : 
াকরডুতব ফথয়ও মুতক্ত পাবার পর ’ফত তনাআ ঈপতযওা ফপতরয় তূর পাায়ড় ফপৌাঁঙা পযশন্ত 
মওায় মূততশ পূচার অবদার, ফকা-বৎ পূচা  তার লাতি, তরাৎ াভ  তা মানয়ত 
স্বীওার এবং তূর পাাড় ঈঠিয় ভ প্রদলশন, অল্লায়কও স্বঘয়ক্ষ ফদঔার তযদ  তার পতরণতত 
প্রভৃতত খটনা মূয়র পর এবার তায়দর মূ কন্তয়বয যাত্রার চনয অয়দল ওরা  ’। 

বাধ্য চাততয়ও তায়দর অতদ বাস্থায়ন রানার প্রাক্কায় মূা (অঃ) তায়দরয়ও দরূদতলশতাপূণশ 
ঈপয়দলবাণী শুনান এবং ফযয়ওান বাধ্া ায়র ায়থ ততক্রম ওরার বযাপায়র ঈৎাতত 
ওয়রন। ায়থ ায়থ তততন তায়দরয়ও তবকত তদয়ন অল্লার য়ৌতওও াাযয ায়ভর ওথা স্মরণ 
ওতরয় তদয় ভবাণী শুনান। ফযমন অল্লার ভাা, 

نَ  ٌْ َن اْلَعاَلِم ٌُْ ِت أََ داًا مِّ ا َلْم  اَء َوَ َعَ ُكْم ُم ُْوكاًا َوآَتاُكْم مَّ ٌَ ُكْم أَنِب ٌْ ُكْم  ِْذ َ َعَل فِ ٌْ ا َقْوِم اْذُكُرْوا ِنْعَمَ  هللِا َعَ  ٌَ - َو ِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه 

نَ  ٌْ ْوا َعَ ى أَْدَباِرُكْم َفَتْنَق ُِبْوا َخاِسِر ًْ َكَتَب هللاُ َلُكْم َوالَ َتْرَتدُّط َسَ  الَِّت ا َقْوِم اْدُخ ُوا اْْلَْرَض اْلُمَقدَّ المائدة)- ٌَ  ২০-২১)- 

‘অর যঔন মূা স্বী ম্প্রদায়ও ব, ফ অমার ম্প্রদা! ফতামায়দর প্রতত অল্লার 
নুগ্ররাতচ স্মরণ ওর, যঔন তততন ফতামায়দর ময়ধ্য নবীকণয়ও ৃতষ্ট ওয়রয়ঙন, ফতামায়দরয়ও 
রাচযাতধ্পতত বাতনয়য়ঙন এবং ফতামায়দরয়ও এমন ব বস্ত্ত্ত তদয়য়ঙন, যা তবশ্বচকয়তর ওাঈয়ও 
ফদনতন’। ‘ফ অমার ম্প্রদা! পতবত্র ভূতময়ত (বাতু মুক্বাদ্দা লয়র) প্রয়বল ওর , যা অল্লা 
ফতামায়দর চনয তনধ্শাতরত ওয়র তদয়য়ঙন। অর ফতামরা পশ্চাদতদয়ও প্রতযাবতশ ন ওরয়ব না। তায়ত 
ফতামরা ক্ষততগ্রি য়ব’ (মায়দা ৫/২০-২১)। 

পতবত্র ভূতমর পতরতঘতত : 
তবতভন্ন ফরাাত নুযাী বাতু মুক্বাদ্দা  মগ্র লাম থশাৎ ততরা ঞ্চ পতবত্র ভূতমর 
ন্তকশত। অমায়দর রাূ (ঙাঃ) ওতৃশ ও লাম পতবত্র ভূতম ার তবয় বতণশত য়য়ঙ।[41] 

অবাাকত তদও তদয় ততরা প্রাঘীন ওা ফথয়ওআ লয-লযাম এবং বযবা-বাতণয়চয মৃদ্ধ 
এাওা তায়ব ঔযাত। চায়ী যুয়ক মক্কার বযবাীকণ তনতমত ভায়ব আামন  ততরা 
যথাক্রয়ম লীতওায়  গ্রীষ্মওায় বযবাতও েয়র ভযি তঙ। বা ঘয় ফয, এআ দু’টি েয়রর 
ঈপয়রআ মক্কাবাীয়দর চীতবওা তনভশ র ওরত। ূরা কুরায়ল-ফ এ তবয় ঈয়ল্লতঔত য়য়ঙ। 

অল্লা ূরা বনু আস্রাইয়র ১ম অায়ত এআ এাওায়ও  َُباَرْكَنا َ ْوَله বা ‘বরওতম এাওা’ বয় 
তভতত ওয়রয়ঙন। এর বরওত মূ তঙ তদ্বতবধ্: ধ্মী  পাতথশব। ধ্মী তদয়ও বরওয়তর 
ওারণ তঙ এআ ফয, এ ঞ্চটি ’, আবরাীম, আাকূব, দাউদ, ুামান, ইা (অঃ)  ওয়ও 
াযার নবীর চন্স্থান, বাস্থান, ওমশস্থ  মৃতুযস্থান। মূা (অঃ)-এর চন্ তময়র ’ফ তাাঁর 
মৃতুয  এঔায়ন এবং তাাঁর ওবর ’ বাতু মুক্কাদ্দায়র ঈপওয়ে। তনওটবতী তীহ্ প্রান্তয়র 
মূা, ারূণ, আঈলা‘ প্রমুঔ নবী বহু বৎর ধ্য়র তাীয়দর প্রঘার  প্রার খটিয়য়ঙন। তাাঁয়দর 
প্রঘায়রর ে ন্ততঃ এটুকু তঙ এবং এঔন অয়ঙ ফয, অরব ঈপদ্বীয়প ফওান নাতিও বা ওাতের 
ফনআ। 



তঃপর পাতথশব বরওত এআ ফয, ততরা ঞ্চ তঙ তঘরওা ঈবশর এাওা। এঔায়ন রয়য়ঙ 
ংঔয ছরণা, বমান নদ-নদী এবং ংঔয ে-েয়র বাক-বাতকঘা মূ। তবতভন্ন ুতমষ্ট 
ে ঈৎপাদয়নর ফক্ষয়ত্র এ ঞ্চটি মগ্র মধ্যপ্রায়ঘয বা যা তুনী। এওটি াদীয়ঙ এয়য়ঙ , 

দাো মগ্র পৃতথবীয়ত তবঘরণ ওরয়ব তওন্তু ঘারটি মতচয়দ ফপৌাঁঙয়ত পারয়ব না; বাতুল্লা, 
মতচয়দ নববী, বাতু মুক্বাদ্দা  মতচয়দ তূর’।[42] 

মূা (অঃ)-এর অকমনওায় বাতু মুক্বাদ্দা  মগ্র লাম এাওা অমায়ক্বা ম্প্রদায়র 
ধ্ীনস্থ তঙ। তারা তঙ ওয়ম ‘অদ-এর এওটি লাঔা ফকাত্র। কদতও তদও তদয় তারা তঙ 
তযন্ত ুঠাম, বতষ্ঠ  ভাব অওৃতত তবতলষ্ট। তায়দর ায়থ যুদ্ধ ওয়র বাতু মুক্বাদ্দা 
তধ্ওার ওরার তনয়দশল মূা (অঃ)  তাাঁর ম্প্রদায়ও অল্লা তদয়তঙয়ন। যরত আাকূব 
(অঃ)-এর তময়র তচরয়তর পর ফওন‘অন  লাম এাওা অমায়ক্বায়দর ধ্ীনস্থ । 
অায়ত বতণশত ‘রাচযাতধ্পতত বাতনয়য়ঙন’ বাওযটি ভতবযদ্বাণী ’ফত পায়র, যার ম্পয়ওশ  মূা 
(অঃ) অল্লার তনওট ফথয়ও তনতশ্চত াদা ফপয়তঙয়ন। তয়ব লতশ  তঙ ফয, তারা তচাদ ওয়র 
ফওন‘অন দঔ ওরয়ব। থশাৎ অল্লার ঈপয়র ভরা ওয়র তচায়দ গ্রর  ’ফ তারা বলযআ 
চাভ ওরয়ব। ফযভায়ব ফেরাউয়নর তবরুয়দ্ধ তারা য়ৌতওও তবচ চশ ন ওয়রতঙ মাত্র 
তওঙুতদন পূয়বশ। 

তঃপর ‘তায়দরয়ও এমন ব বস্ত্ত্ত ফদা য়য়ঙ, যা তবয়শ্বর ওাঈয়ও ফদা তন’ বয়ত 
তায়দর ফদা ধ্মী ফনতৃত্ব  ামাতচও ফনতৃত্ব ঈভয়ও বুছায়না য়য়ঙ, যা এওয়ত্র ওাঈয়ও 
আততপূয়বশ ফদা তন। এটা ভতবযদ্বাণী ’ফত পায়র, যা তায়দর বংয়লর পরবতী নবী দাউদ  
ুামায়নর ময় পূণশতা াভ ওয়রতঙ। তায়দর ময় এটা ম্ভব তঙ, যতদ নাতও তারা নবী 
মূা (অঃ)-এর ফনতৃয়ত্ব তচায়দ ফবতরয় পড়ত। তওন্তু তভাকারা তা পায়রতন বয়আ বতঞ্চত 
য়তঙ। 

নবুত-পরবতী ৪থশ পরীক্ষা : বাতু মুক্বাদ্দা তভযান 

অল্লা পাও মূা (অঃ)-এর মাধ্যয়ম বনু আস্রাইয়ও অমায়ক্বা ম্প্রদায়র তবরুয়দ্ধ তচাদ ওয়র 
লাম দঔ ওরয়ত বয়তঙয়ন। ায়থ ায়থ এ ুংবাদ তদয়তঙয়ন ফয, লায়মর ভূঔে তায়দর 
ভায়কয ফঔা য় ফকয়ঙ (মায়দা ৫/২১)। ওায়চআ ফতামায়দর তবচ ুতনতশ্চত। তওন্তু এআব 
তবাী ওাপুরুয়রা অল্লার ওথা দঢ়ৃ তবশ্বা অনয়ত পায়রতন। 

মূা (অঃ) অল্লার তনয়দশল পায়নর চনয বনী আস্রাইয়ও ায়থ তনয় তমর ফথয়ও লাম 
তভমুয়ঔ রানা ’ফন। যথা ময় তাাঁরা চদশ ান নদী পার য় ‘অরীা’ (  ٌأر) ফপৌাঁয়ঙ তলতবর 
স্থাপন ওরয়ন। এটি তঙ পৃতথবীর প্রাঘীনতম মানকরী মূয়র নযতম, যা চদশ ান নদী  
বাতু মুক্বাদ্দায়র মধ্যবতী স্থায়ন বতস্থত। যা অচ স্বনায়ম তবদযমান রয়য়ঙ। মূা (অঃ)-
এর ময় এ লয়রর তযাশ্চযশ চাাঁও-চমও  তবিৃতত আততায় বতণশত য়য়ঙ। 

তলতবর স্থাপয়নর পর মূা (অঃ) তবপক্ষ দয়র বস্থা  বস্থান পযশয়বক্ষয়ণর চনয ১২ চন 
দশ ারয়ও ফপ্ররণ ওরয়ন। যারা তঙয়ন যরত আাকূব (অঃ)-এর বায়রা পুয়ত্রর বংলধ্রকয়ণর 
‘বায়রাচন প্রতততনতধ্, যায়দরয়ও তততন অয়কআ তনবশাঘন ওয়রতঙয়ন স্ব স্ব ফকায়ত্রর ফাওয়দর 
ফদঔাশুনার চনয’ (মায়দা ৫/১২)। তারা রানা বার পর বাতু মুক্বাদ্দা লয়রর 
ঈপওয়ে ফপৌাঁঙয় তবপক্ষ দয়র তবলায়দী তবওট ফঘারার এওচন ফায়ওর য়ঙ্গ াক্ষাত । 



আস্রাইী ফরাাত মূয় ফাওটির নাম ‘অঈচ আবয়ন নুও’ (عو  بن عنق) বা য়য়ঙ এবং 
তার অওার-অওৃতত  লতক্ত-ায়র ততরতঞ্জত বণশনা মূ ঈদৃ্ধত য়য়ঙ (আবনু ওাঙীর)। 
যাআ ফাও ঈক্ত বযতক্ত এওাআ বনু আস্রাইয়র এআ বার চন রদারয়ও পাওড়া ওয়র তায়দর 
বাদলার ওায়ঙ তনয় ফক এবং তভয়যাক ওর ফয, এআ ফাওগুত অমায়দর তবরুয়দ্ধ যুদ্ধ ওরার 
মতব তনয় এয়য়ঙ। বাদলা তার তনওটতম ফাওয়দর ায়থ পরাময়লশর পর এয়দর ফঙয়ড় ফদবার 
তদ্ধান্ত ফনন এআ ঈয়দ্দয়লয ফয, এরা তকয় তায়দর ফনতায়ও অমায়ক্বায়দর চাাঁও-চমও  ফলৌযশ-
বীয়যশর স্বঘয়ক্ষ ফদঔা ওাতনী বণশনা ওরয়ব। তায়ত রা ভয় এমতনয়তআ তপতঙয় যায়ব। পরবতীয়ত 
ফদঔা ফক ফয, বাদলার ধ্ারণাআ য়তয পতরণত য়তঙ। এআ ভীত-ওাপুরু দশ াররা তচাদ 
দয়ূর থাও, তদয়ও তাওায়নার তম্মত াতরয় ফেয়তঙ। 

বনু আস্রাইয়র বায়রা চন দশ ার অমায়ক্বায়দর াত ফথয়ও মুক্ত য় স্বচাততর ওায়ঙ তেয়র এ 
এবং অমায়ক্বায়দর তবস্মওর ঈন্নতত  তবশ্বায লতক্ত-াময়থশযর ওথা মূা (অঃ)-এর তনওয়ট 
বণশনা ওর। তওন্তু মূা (অঃ) এয়ত ফমায়টআ ভীত নতন। ওারণ তততন অয়কআ ী প্রাপ্ত 
য়তঙয়ন এবং তবচ ম্পয়ওশ  তনতশ্চত তঙয়ন। ফময়ত তততন ফকাত্রয়নতায়দর যুদ্ধ প্রস্ত্ত্ততত গ্রয়ণর 
তনয়দশল তদয়ন এবং অমায়ক্বায়দর ফলৌযশ-বীয়যশর ওথা য়নযর ওায়ঙ প্রওাল ওরয়ত তনয়ধ্ 
ওরয়ন। তওন্তু ফদঔা ফক ফয, আঈলা‘ তবন নূন  ওায়ব তবন আঈয়ক্বন্না বযতীত বাওী দশ াররা 
ফকাপয়ন ব োাঁ ওয়র তদ (কুরতুবী, আবনু ওাঙীর)। েয় যা বার তাআ ’। এআ ভীতু 
অরামতপ্র চাতত এয়ওবায়র ফবাঁয়ও বয়া। 

ا َداِخ ُونَ  ٌَّْخُرُ وا ِمْنَها َفإِنَّ ْخُرُ وا ِمْنَها َفإِن  ٌَ ا َلْن َنْدُخَ َها َ تَّى  َن َو ِنَّ ٌْ اِر ا ُموَسى  ِنَّ فٌَِها َقْوماًا َ بَّ ٌَ المائدة)- َقالُوا   ২২)- 

‘তারা ব, ফ মূা! ফঔায়ন এওটি প্রব পরাক্রান্ত চাতত রয়য়ঙ। অমরা ওঔয়না ফঔায়ন যাব 
না, ফয পযশন্ত না তারা ফঔান ফথয়ও ফবর য় যা। যতদ তারা ফঔান ফথয়ও ফবর য় যা, 

তয়ব তনতশ্চতআ অমরা ফঔায়ন প্রয়বল ওরব’ (মায়দা ৫/২২)। থশাৎ রা ঘা ফয, মূা 
(অঃ) তার মু‘ফচযার মাধ্যয়ম ফযভায়ব ফেরাউনয়ও ডুতবয় ফময়র অমায়দর ঈদ্ধার ওয়র 
এয়নয়ঙন, নুরূপভায়ব অমায়ক্বায়দর তাতড়য় তদয় তায়দর পতরতযক্ত ট্টাতওা  ম্পদরাতচর 
ঈপয়র অমায়দর মাতও বাতনয় তদন। থঘ অল্লার তবধ্ান এআ ফয, বান্নায়ও ফঘষ্টা ওরয়ত য়ব 
এবং অল্লার ঈপর ভরা ওরয়ত য়ব। তওন্তু বনু আস্রাইরা এও পা বাড়ায়ত রাযী তন। 
এমতাবস্থা 

ُكْم َ الُِبْوَن َوَعَ ى هللِا َفَتَوكَّ ُْوا  ِْن ُكْنُتم  ِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْ ُتُمْووُ َفإِنَّ ٌْ ِهَما اْدُخ ُْوا َعَ  ٌْ َخافُْوَن أَْنَعَم هللاُ َعَ  ٌَ َن  ٌْ َقاَل َرُ  َِن ِمَن الَِّذ

نَ  ٌْ ْ ِمِن المائدة)- مُّط  ২৩)- 

‘তায়দর মধ্যওার দ’ুচন অল্লাভীরু বযতক্ত (ম্ভবতঃ পূয়বশর দু’চন দশ ার য়বন, যায়দর ময়ধ্য 
আঈলা‘ পয়র নবী য়তঙয়ন), যায়দর প্রতত অল্লা নুগ্র ওয়রতঙয়ন, তারা ব, (মূা (অঃ)-
এর অয়দল ময়ত) ‘ফতামরা য়দর ঈপর অক্রমণ ওয়র (লয়রর মূ) দরচা প্রয়বল ওর। 
(ফওননা অমায়দর তনতশ্চত তবশ্বা ফয,) যঔনআ ফতামরা তায়ত প্রয়বল ওরয়ব, তঔনআ ফতামরা 
বলযআ চী য়ব। অর ফতামরা অল্লার ঈপয়র ভরা ওর, যতদ ফতামরা মুতমন য় থাও’ 

(মায়দা ৫/২৩)। 

তওন্তু ঐ দআু ফনওওার দশ ায়রর ওথার প্রতত তারা দওৃপাত ওর না। বরং অর ঈয়ত্ততচত 
য় তাতিয়যর ভতঙ্গয়ত মূা (অঃ)-ফও ঈয়দ্দলয ওয়র ব,  ا َلْن َنْدُخَ َها أََبداًا َما َداُمْوا فٌَِها ا ُموَسى  ِنَّ ٌَ

ا َ اُ َنا َقاِعُدْونَ  َ  َفَقاِت    ِنَّ المائدة)- َفاْذَ ْب أَنَت َوَربُّط  ২৪)- ‘ফ মূা! অমরা ওঔয়নাআ ফঔায়ন প্রয়বল 



ওরব না, যতক্ষণ তারা ফঔায়ন অয়ঙ। তএব তুতম  ফতামার পানওতশ া যা এবং যুদ্ধ ওর 
ফক। অমরা এঔায়নআ বয় রআাম’ (মায়দা ৫/২৪)। নবীর বাধ্যতার েস্বরূপ এআ চাততয়ও 
৪০ বঙর তীহ্ প্রান্তয়রর ঈন্কু্ত ওারাকায়র বন্নী থাওয়ত  (মায়দা ৫/২৬)। তঃপর 
এআব দষু্টমতত ফনতায়দর মৃতুযর পর পরবতী বংলধ্ররা যরত আঈলা ‘ তবন নূন (অঃ)-এর 
ফনতৃয়ত্ব তচাদ ওয়র বাতু মুক্বাদ্দা পুনদশঔ ওয়র (কুরতুবী, আবনু ওাঙীর)। 

বনু আস্রাইয়র এআ ঘূড়ান্ত ফবঅদবী তঙ কুেরীর নামান্তর এবং তযন্ত পীড়াদাও। যা 
পরবতীয়ত প্রবাদবায়ওয পতরণত য় ফকয়ঙ। বদয়রর যুয়দ্ধর ময় ফলনবী মুাম্মাদ (ঙাঃ) 
তওঙুটা নুরূপ বস্থা পততত য়তঙয়ন। পযশাপ্ত বযবস্থাপনা  কু্ষৎ-তপপাা ওাতর ল্প 
ংঔযও য়বমাত্র মুাতচর মুমায়নর ফমাওায়বা ততনগুণ লতক্তম্পন্ন ুতেত তবরাট কুরায়ল 
ফনাবাতনীর অকময়ন তঘতওত  প্রস্ত্ত্তত মুমানয়দর তবচয়র চনয যঔন নবী মুাম্মাদ 
(ঙাঃ) অল্লার তনওয়ট াাযয প্রাথশনা ওরতঙয়ন, তঔন তমক্বদাদ আবনু অাদ অনঙারী 
(রাঃ) দঢ়ৃ প্রতয তনয় বয়তঙয়ন, ফ অল্লার রাূ! অমরা ওতস্মনওায় ঐওথা বব না, 
যা মূা (অঃ)-এর স্বচাতত তাাঁয়ও বয়তঙ,  َا َ اُ َنا َقاِعُدْون َ  َفَقاِت َ  ِنَّ  তুতম  ফতামার‘ -َفاْذَ ْب أَْنَت َوَربُّط
প্রভু যা যুদ্ধ ওরয়ক। অমরা এঔায়ন বয় রআাম ’ (মায়দা ৫/২৪)। বরং অমরা অপনার 
ডাআয়ন, বায়ম, াময়ন  তপঙয়ন ফথয়ও লত্রুর অক্রমণ প্রততত ওরব। অপতন তনতশ্চয়ন্ত যুয়দ্ধর 
প্রস্ত্ত্ততত গ্রণ ওরুন’। তবপদ মুূয়তশ  াথীয়দর এরূপ বীরত্ববযঞ্জও ওথা অল্লার রাূ (ঙাঃ) 
তযন্ত প্রীত য়তঙয়ন।[43] 

তমর ফথয়ও তচরয়তর ওারণ : 
আঈুে ’ফত মূা পযশন্ত দীখশ ঘার/পাাঁঘল’ বঙর তময়র বস্থায়নর পর এবং তনয়চয়দর তবরাট 
চনংঔযা ঙাড়া ফেরাউনীয়দর বহু ংঔযও ফাও ফকাপয়ন নুারী া য়ে এবং মূা 
(অঃ)-এর মত লতক্তলাী এওচন নবীয়ও পাা য়ে বনু আস্রাইয়ও ফওন রায়তর ন্ধওায়র 
তমর ফথয়ও পাতয় অয়ত ’? তঃপর পৃতথবীর ফওাথা তারা অর স্থাীভায়ব এওয়ত্র 
ববা ওরয়ত পায়রতন, তার এওমাত্র ওারণ তঙ ‘তচাদ তবমুঔতা’। এআ তবাী, ভীরু  
ওাপুরুয়র দ ‘ফেরাউন  তার দবয়র ভয় এতআ ভীত তঙ ফয, তায়দর তনষু্ঠরতম 
তনযশাতয়নর তবরুয়দ্ধ টুাঁ  লব্দটি ওরত না। বরং মূা (অঃ)-এর ওায়ঙ পাল্টা তভয়যাক তুয়তা 
ফয, ফতামার ওারয়ণআ অমরা তবপয়দ পয়ড় ফকতঙ’। ফযমন ূরা অ‘রাে ১২৯ অায়ত এ তবয় 
স্পষ্ট আতঙ্গত রয়য়ঙ। ‘থঘ ঐ ম তময়র মুমায়নর ংঔযা ফমাট চনংঔযার ১০ ফথয়ও ২০ 
লতাংল তঙ’।[44] 

তমর ফথয়ও ফবতরয় বাতু মুক্বাদ্দা নকরী দঔয়র চনয তায়দরয়ও যঔন তচায়দর হুকুম 
ফদা ’, তঔন তারা এওআভায়ব তপঙুটান তদ। যার পতরণতত তারা ফতদয়নর নযা অচ 
ফভাক ওরয়ঙ। বস্ত্ত্ততঃ তবাী চাতত ভীরু  এবং তচাদ তবমুঔ চাতত ওঔয়নাআ ফওাথা মাথা 
ঈাঁঘু ওয়র দাাঁড়ায়ত পায়র না। 

তলক্ষণী তব : 
মূা (অঃ)-এর চীবয়নর এআ ফল পরীক্ষা দলৃযত: তততন বযথশ য়তঙয়ন বয় নুতমত  ’ফ 
প্রওৃত য়থশ তততন বযথশ নতন। বরং তততন ও যুয়কর ইমানদারকণয়ও চাতনয় ফকয়ঙন ফয, 

ফওব মু‘ফচযা বা ওারামত তদয় দ্বীন তবচী  না। তার চনয প্রয়াচন অল্লার ঈপয়র দঢ়ৃ 



তবশ্বাী এওদ মুতময়নর ংখবদ্ধ প্রয়ঘষ্টা। অর এটাআ ’ তচাদ। ৪০ বঙর পর যঔন তারা 
পুনরা তচায়দ নাম, তঔনআ তারা তবচী ’। যুয়ক যুয়ক এটাআ তয য়য়ঙ। 

বা‘অম বা‘উরার খটনা : 
তেতিীন দঔওারী ‘চাববারীন’ তথা অমায়ক্বা ম্প্রদায়র লতক্তলাী ফনতারা মূা (অঃ) 
ফপ্রতরত ১২ চন প্রতততনতধ্য়ও ফেরৎ পাঠিয় তনতশ্চন্ত থাওয়ত পায়রতন। ওারণ তারা মূা (অঃ)-
এর মু‘ফচযার ওারয়ণ ফেরাউয়নর থয়নয াকরডুতবর ঔবর অয়কআ ফচয়নতঙ। তএব মূা 
(অঃ)-এর বাতু মুক্বাদ্দা তভযান বন্ধ ওরার চনয তারা বাাঁওা পথ তাাল ওর। তারা 
তযন্ত ফকাপয়ন বনু আস্রাইয়র ঐ মওার এওচন নামওরা াধ্ও  দরয়বল অয়ম বা ‘অম 
আবয়ন বা‘উরার (ب عم بن باعوراء) ওায়ঙ বহু মূযবান ঈপয়ঢৌওনাতদ ফাও পাঠা। বা‘অম 
তার স্ত্রীর নুয়রায়ধ্ তা গ্রণ ওর। তঃপর তার তনওয়ট অ ওথা পাড়া  ’ ফয, তওভায়ব 
অমরা মূার তভযান ফঠওায়ত পাতর। অপতন পথ বাৎয় তদয় অমরা অর মামূযবান 
ঈপয়ঢৌওনাতদ অপনায়ও প্রদান ওরব। বা‘অম ঈাঁঘুদয়রর অয়ম তঙ। ফয ম্পয়ওশ  তার নাম 
না তনয়আ অল্লা বয়ন, 

نَ  ٌْ َلاُن َفَكاَن ِمَن اْلَ اِو ٌْ اِتَنا َفانَسَ َ  ِمْنَها َفأَْتَبَعُه الشَّ ٌَ َناوُ آ ٌْ ِهْم َنَبأَ الَِّذي آَت ٌْ اْلعراف)- َواْتُل َعَ   ১৭৫)- 

‘অপতন তায়দরয়ও শুতনয় তদন ফআ ফাওটির বস্থা, যায়ও অমরা অমায়দর তনদলশন মূ দান 
ওয়রতঙাম। থঘ ফ তা পতরতযাক ওয়র ফবতরয় ফক। অর তার তপঙয়ন াক লতান। েয় 
ফ পথভ্রষ্টয়দর ন্তভুশ ক্ত য় ফক’ (অ‘রাে ৭/১৭৫)। 

ওতথত অয়ঙ ফয, বা‘অম ‘আয়ম অযম’ চানত। ফ যা ফদা‘অ ওরত, তা ায়থ ায়থ ওবু 
য় ফযত। অমায়ক্বায়দর নুয়রাধ্  পীড়াপীতড়য়ত ফ বয়লয় মূার তবরুয়দ্ধ ফদা ‘অ ওর। 
তওন্তু তার তচবা তদয় ঈল্টা ফদা‘অ ফবর ’ফত াক যা অমায়ক্বায়দর তবরুয়দ্ধ ফযয়ত াক। 
তঔন ফ ফদা‘অ বন্ধ ওর। তওন্তু নয এও কপলাতঘও রািা ফ তায়দর বাৎয় তদ। ফ 
ব, বনু আস্রাইকয়ণর ময়ধ্য বযতভঘার ঙতড়য় তদয়ত পারয় অল্লা তায়দর ঈপয়র নারায য়বন 
এবং তায়ত মূার তভযান বন্ধ য় যায়ব’। অমায়ক্বারা তার পরামলশ গ্রণ ওর এবং তায়দর 
ুন্নরী ফময়য়দরয়ও বনু আস্রাইয়র ফনতায়দর ফবাদাী তায়ব তত ফকাপয়ন পাঠিয় তদ। বড় 
এওচন ফনতা এোাঁয়দ পা তদ। অয়ি অয়ি তা নযয়দর ময়ধ্য ংক্রতমত ’। েয় অল্লার 
কযব ফনয়ম এ। বনু আস্রাইীয়দর ময়ধ্য ফেক মামারী ফদঔা তদ। ওতথত অয়ঙ ফয , এওতদয়নআ 
ত্তর াযার ফাও মারা ফক। এ খটনা বাওী বাআ তবা ওর এবং প্রথম পথভ্রষ্ট ফনতায়ও 
প্রওায়লয তযা ওয়র রািার ঈপয়র ছুতয় রাঔা ’। তঃপর অল্লার কযব ঈয়ঠ ফক। এগুত 
আস্রাইী বণশনা।=(কুরতুবী  আবনু ওাঙীর ঈভয় এ খটনা বণশনা ওয়রয়ঙন ঈক্ত অায়তর লায়ন 
নুযূ তায়ব। অায়তর ময়মশ বুছা যা ফয, খটনার তওঙু ারবত্তা রয়য়ঙ। যতদ তয বা 
তমথযা অল্লাআ ভায়া চায়নন। – ফঔও)। 

ম্ভবতঃ ম্প্রদায়র ফনতায়দর ক্রমাকত বাধ্যতা, লঠতা  পাপাঘায়র ততষ্ঠ ’ফ এবং এওায়থ 
এআ তবরাট চনলতক্ত তবনষ্ট া মূা (অঃ) বাতু মুক্বাদ্দা তভযায়নর ংওল্প পতরতযাক 
ওয়রন। 

তীহ্ প্রান্তয়র ৪০ বঙয়রর বন্নীত্ব বরণ : 



মূা (অঃ)-এর প্রতত বাধ্যতা  তচাদ ফথয়ও তবমুঔ ার লাতি স্বরূপ বনু আস্রাইকণয়ও 
তমর  লাম-এর মধ্যবতী এওটি ঈন্কু্ত প্রান্তয়র দীখশ ৪০ বঙয়রর চনয বন্নী ওরা । তায়দর 
বাধ্যতা তবরক্ত  তাল য় নবী মূা (অঃ) অল্লার তনওট প্রাথশনা ওয়রন , 

نَ  ٌْ َن اْلَقْوِم اْلَ اِسقِ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ ًْ َفاْفُرْق َب المائدة)- َقاَل َربِّ  ِنًِّ ال أَْم ُِ   اِلَّ َنْ ِسً َوأَِخ  ২৫)- 

‘ফ অমার পানওতশ া! অতম ফওান ক্ষমতা রাতঔ না ফওব অমার তনয়চর ঈপর  অমার 
ভাআয়র ঈপর বযতীত। তএব অপতন অমায়দর  পাপাঘারী ওয়মর ময়ধ্য োঙাা ওয়র 
তদন’ (মায়দা ৫/২৫)। চবায়ব অল্লা বয়ন, 

نَ  ٌْ ُهْوَن فًِ اْلَْرِض َف َ َتأَْس َعَ ى اْلَقْوِم اْلَ اِسقِ ٌْ ِت ٌَّ َن َسَن ًا  ٌْ ِهْم أَْرَبِع ٌْ َم ٌت َعَ  َها ُمَ رَّ المائدة)- َقاَل َفإِنَّ  ২৬)- 

‘এয়দলটি (বাতু মুক্বাদ্দা  লাময়দল) ঘতল্লল বঙর পযশন্ত তায়দর চনয তনতদ্ধ ওরা  ’। এ 
ম তারা ভূপৃয়ষ্ঠ ঈদ্ভ্রান্ত য় তেরয়ব। তএব তুতম বাধ্য ওয়মর চনয দঃুঔ ওয়রা না ’ 
(মায়দা ৫/২৬)। ا هًا ٌْ ُه ِت ٌْ ِت ٌَ  থশ কবশ ওরা, পথ াতরয় ফখারা আতযাতদ। এঔান ফথয়ওআ ঈক্ত َتاَو 
প্রান্তয়রর নাম য়য়ঙ ‘তীহ্’ (ه ٌْ  । বস্ত্ত্ততঃ এআ ঈন্কু্ত ওারাকায়র না তঙ ফওান প্রাঘীর, না তঙ(ِت
ফওান ওারারক্ষী। তারা প্রতততদন ওায় ঈয়ঠ তমর তভমুয়ঔ রানা ’ত। অর ারাতদন 
ঘার পর রায়ত অবার ফঔায়ন এয়আ ঈপতস্থত ’ত, ফযঔান ফথয়ও ওায় তারা রানা 
য়তঙ। তওন্তু ফওানভায়বআ তারা দলৃয ওারা প্রাঘীর ফভদ ওয়র ফযয়ত পারত না। এভায়ব 
ঘতল্লল বঙর পযশন্ত তবুতদ্ধ বস্থা তদতিতদও খুয়র এআ ঠওারী বাধ্য চাতত তায়দর দতুনাবী 
লাতি ফভাক ওরয়ত থায়ও। ফযমন আততপূয়বশ নূ (অঃ)-এর বাধ্য ওম দতুনাবী লাতি তায়ব 
োবয়ণ ডুয়ব তনতশ্চি য়তঙ। বস্ত্ত্ততঃ ঘতল্লল বঙয়রর দীখশ ময়র ময়ধ্য ারূণ  মূা 
(অঃ)-এর ততন বঙয়রর তবরততয়ত মৃতুয । তঃপর লাতির ফমাদ ফলয় পরবতী নবী 
আঈলা‘ তবন নূন-এর ফনতৃয়ত্ব তচায়দর মাধ্যয়ম তারা বাতু মুক্কাদ্দা চয় মথশ  এবং 
ফঔায়ন প্রয়বল ওয়র। বতণশত য়য়ঙ ফয, ১২ চন ফনতার ময়ধ্য ১০ চন বাধ্য  ভীরু ফনতা 
এতর ময়ধ্য মারা যা এবং মূার নুকত আঈলা‘  ওায়ব দআু ফনতাআ ফওব ফবাঁয়ঘ থায়ওন, 

যায়দর ায়ত বাতু মুক্বাদ্দা তবতচত  (কুরতুবী, আবনু ওাঙীর, তােীর মায়দা ২৬)। 

তীহ্ প্রান্তয়রর খটনাবী : 
নবীর য়ঙ্গ ফয ফবঅদবী তারা ওয়রতঙ, তায়ত অল্লার কযয়ব তায়দর ধ্বং য় যাাটা 
স্বাভাতবও তঙ। তওন্তু অল্লা পাও ত এ চাততয়ও অর পরীক্ষা ওরয়ত ফঘয়তঙয়ন এবং 
অল্লার পার নুগ্রপুষ্ট এওটি চাতত তনয়চয়দর বাধ্যতা  ঠওাতরতার েয় তওভায়ব 
অল্লার তভম্পাৎগ্রি  এবং তক্বামত পযশন্ত তঘরস্থাী াঞ্ছনার তলওার  , পৃতথবীর মানুয়র 
তনওয়ট দষৃ্টান্ত তায়ব তা ফপল ওরয়ত ফঘয়তঙয়ন। ঠিও ফযভায়ব দষৃ্টান্ত য়য়ঙ ফেরাউন এওচন 
বাধ্য  ংওারী নরপতত তায়ব। অর তাআ বনু আস্রাইয়র পরীক্ষার ফমাদ অর বতধ্শত 
’। তনয়ে তায়দর প্রতত অল্লার নুগ্রয়র তওঙু তনদলশন বতণশত ’।- 

১. ফমখ দ্বারা ঙাা প্রদান : 
ঙাালূনয তপ্ত বাুওা তবিৃত মরুভূতময়ত ওাঠোটা ফরায়দ বয়ঘয় প্রয়াচন ফযব বস্ত্ত্তর, তন্য়ধ্য 
‘ঙাা’ ’ বশপ্রধ্ান। ঠওারী ঈম্ময়তর বাধ্যতা তযক্ত-তবরক্ত মূা (অঃ) দাপরবল য় 
অল্লার তনওয়ট তবতভন্ন ময় তবতভন্ন প্রাথশনা তনয়বদন ওয়রয়ঙন। দাু অল্লা তাাঁর ফদা ‘অ মূ 
ওবু ওয়রয়ঙন এবং তবতভন্ন ময় তবতভন্নভায়ব তাাঁর তবয়ল রমত মূ নাতয ওয়রয়ঙন। 



তন্য়ধ্য এওটি ’ ঈন্কু্ত তীহ্ প্রান্তয়রর ঈপয়র লাতমানা দলৃ ফমখমাার মাধ্যয়ম লাতন্তদাও 
ঙাা প্রদান ওরা। ফযমন অল্লা এআ ওৃতজ্ঞ চাততয়ও স্মরণ ওতরয় তদয় বয়ন,  ُكُم ٌْ َوَ  َّْ َنا َعَ 

 ’স্মরণ ওর ফ ওথা, যঔন অমরা ফতামায়দরয়ও ঙাা দান ওয়রতঙাম ফমখমাার মাধ্যয়ম‘ اْلَ َمامَ 

(বাক্বারা ২/৫৭)। 

২. ছণশাধ্ারার প্রবা : 
ঙাার পয়রআ গুরুত্বপূণশ বস্ত্ত্ত ’ পাতন। যার পর নাম চীবন। পাতন তবয়ন তৃষ্ণাতশ  তপপাাতশ  
ঈম্ময়তর অাচাতরয়ত দা তবকতত নবী মূা স্বী প্রভুর তনওয়ট ওাতর ওয়ে পাতন প্রাথশনা 
ওরয়ন। কুরঅয়নর ভাা, 

ْشَرَبُهْم ُك ُْوا  ناًا َقْد َع َِم ُكلُّط أَُناٍس مَّ ٌْ َو ِِذ اْسَتْسَقى ُمْوَسى لَِقْوِمِه َفقُْ َنا اْلِرْب ِبَعَ اَ  اْلَ َ َر َفاْنَ َ َرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َع

نَ  ٌْ ْزِق هللِا َوالَ َتْعَثْوا فًِ اْلَْرِض ُمْ ِسِد البقرة)- َواْشَرُبْوا ِمن رِّ  ৬০)- 

‘অর মূা যঔন স্বী চাততর চনয পাতন ঘাআ, তঔন অতম বাম, ফতামার াঠি তদয় পাথয়রর 
ঈপয়র অখাত ওর। তঃপর তা ফথয়ও ফবতরয় এয়া (১২টি ফকায়ত্রর চনয) ১২টি ছণশাধ্ারা। 
তায়দর ব ফকাত্রআ তঘয়ন তন (থশাৎ মূার তনয়দশল নুযাী তনধ্শারণ ওয়র তন) তনচ তনচ 
খাট। (অতম বাম,) ফতামরা অল্লার ফদা তরতযও ঔা অর পান ওর। ঔবরদার যমীয়ন 
োাদ ৃতষ্ট ওয়র ফবতড়য়া না’ (বাক্বারা ২/৬০)। 

বস্ত্ত্ততঃ আহুদী চাতত তঔন ফথয়ও এযাবত পৃতথবী বযাপী োাদ ৃতষ্ট ওয়রআ ঘয়য়ঙ। তারা 
ওঔয়নাআ অল্লার ওৃতজ্ঞতা স্বীওার ওয়রতন। 

৩. মান্না  াা ঔাদয পতরয়বলন : 
মরুভূতমর বুয়ও ঘাবায়র ুয়যাক ফনআ। ফনআ লয ঈৎপাদন  বাআয়র তকয় বযবা-বাতণয়চযর 
ুয়যাক। ওয়ওতদয়নর ময়ধ্যআ মচদু ঔাদয ফল য় ফকয় াাওার পয়ড় ফক তায়দর ময়ধ্য। 
নবী মূা (অঃ) ফের ফদা‘অ ওরয়ন অল্লার ওায়ঙ। এবার তায়দর চনয অমান ফথয়ও 
ফনয়ম এয়া চান্নাতী ঔাদয ‘মান্না  াা’- যা পৃতথবীর অর ফওান নবীর ঈম্ময়তর ভায়কয 
চয়ুটয়ঙ বয় চানা যা না। 

‘মান্না’ এও প্রওার ঔাদয, যা অল্লা তা‘অা বনু আস্রাইয়দর চনয অমান ফথয়ও বতীণশ 
ওরয়তন। অর তা তঙ দয়ুধ্র ফঘয় াদা এবং মধ্ুর ফঘয় তমতষ্ট। অর ‘াা’ য়ি 
অমান ফথয়ও অকত এও প্রওার পাতঔ।[45] প্রথমটি তদয় রুটি  তদ্বতীটি তদয় ফকালয়তর 
ভাব তমটত। রাূুল্লা (ঙাঃ) বয়য়ঙন,  ِّاْلَكْمأَةُ ِمَن اْلَمن ‘ওামঅ ’ মান্ন-এর ন্তভুশ ক্ত’।[46] 

এয়ত বুছা যা ‘মান্ন’ ওয়ও প্রওায়রর তঙ। আংয়রচীয়ত ‘ওামঅ’ থশ ওরা য়য়ঙ ‘মালরূম’ 

(Mashroom)। অধ্ুতনও কয়বণা বা য়য়ঙ ফয, মান্ন এওপ্রওার অঠা চাতী ঈপায়দ ঔাদয। 
যা শুতওয় তপয় রুটি কতরী ওয়র তৃতপ্তর ায়থ অার ওরা যা। ‘াা’ এওপ্রওার ঘড়ুআ 
পাতঔ, যা ঐম তনাআ এাওা প্রঘুর পাা ফযত। বযায়গর ঙাতার মত চভয  ওাআ 
চাতী া ম্ভবত এয়ও মালরূম-এর ায়থ তুনী ময়ন ওরা য়য়ঙ। তয়ব মালরূম  
বযায়গর ঙাতা মূ্পণশ পৃথও তচতন। ওয়ও াঔ বনু আস্রাই ওয়ও বঙর ধ্য়র মান্না  
াা ফঔয় ফবাঁয়ঘ তঙ। এয়ত বুছা যা ফয, মান্ন তঙ ঘাঈ বা কয়মর মত ওায়বশা-াআয়েট-
এর ঈৎ এবং াা বা ঘড়ুআ চাতী পাতঔর ফকালত তঙ তভটাতমন  ঘতবশর ঈৎ। ব 
তময় তারা পতরপূণশ ঔাবার তনতমত ফঔয় ফবাঁয়ঘ থাওয়ত ক্ষম য়তঙ। দতক্ষণ আঈয়রায়পর 



তততয়ত, অরব ঈপদ্বীয়পর আরায়ও  আরায়ন, য়েতা  ভারতবয়শ মান্না চাতী ঔাদয ঈৎপন্ন 
।[47] বাধ্য বনু আস্রাইরা এগুয়া ততরার তীহ্ প্রান্তয়র ৪০ বঙয়রর বন্নী চীবয়ন 
তবপুভায়ব ফপয়তঙ অল্লার তবয়ল রময়ত। ইার াথী াারীকণ এটা ফঘয়তঙ (মায়দা 
৫/১১২-১১৫)। তওন্তু ফপয়তঙ তও-না, তা তনতশ্চতভায়ব চানা যাতন। 

দতুনা বয়আ চান্নায়তর ঔাবার, এ এও ওল্পনী তনবশঘনী অনয়ন্নর তব। তওন্তু এআ 
তভাকারা তায়ত ঔুব ফবলীতদন ঔুলী থাওয়ত পায়রতন। তারা কম, তরওাতর, ডা-ফপাঁাচ আতযাতদ 
ঔাার চনয পাক য় ঈঠয়া। ফযমন অল্লা বয়ন, 

ْ  ُِمْونَ  … ٌَ َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َ َ ُمْوَنا َوَلـِكْن َكاُنْوا أَْن َُسُهْم  ٌِّ ْ َوء ُك ُْوا ِمْن َل ُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ ٌْ البقرة)- َوأَْنَزْلَنا َعَ   ৫৭)- 

‘… অমরা ফতামায়দর চনয ঔাবার পাঠিয়তঙ ‘মান্না’  ‘াা’। (অমরা বাম) এব পতবত্র 
বস্ত্ত্ত ফতামরা ভক্ষণ ওর (তওন্তু রা শুন না, তওঙু তদয়নর ময়ধ্যআ তা বাদ ফদার চনয  
নযানয তনেমায়নর ঔাদয ঔাবার চনয তযদ ধ্রয়া)। বস্ত্ত্ততঃ (এর েয়) তারা অমার ফওান 
ক্ষতত ওরয়ত পায়রতন, বরং তনয়চয়দরআ ক্ষতত াধ্ন ওয়রয়ঙ’ (বাক্বারা ২/৫৭)। 

অল্লা তায়দর ঈয়দ্দয়লয বয়ন, 

ا ُتْنِبُت اْلَْرُض ِمْن َبْق َِها َوقِثَّ ِئَها َوفُْوِمَها َوَعَدِسَها  ٌُْخِرْ  َلَنا ِممَّ   َ ا ُمْوَسى َلن نَّْ ِبَر َعَ َى َلَعاٍم َواِ ٍد َفاْدُ  َلَنا َربَّ ٌَ َو ِْذ قُْ ُتْم 
لَُّ  َواْلَمْسَكَنُ   ِهُم الذِّ ٌْ ا َسأَْلُتْم َوُلِرَبْت َعَ  ؟  ِْ ِبُلْوا ِمْ راًا َفإِنَّ َلُكْم مَّ رٌت ٌْ َوَبَ  َِها َقاَل أََتْسَتْبِدلُْوَن الَِّذْي ُ َو أَْدَنى ِبالَِّذْي ُ َو َخ
ْعَتُدْونَ  ٌَ ِر اْلَ قِّ َذلَِ  ِبَما َعَ ْوا َوَكاُنْوا  ٌْ َن ِبَ  ٌْ ٌِّ ِب ْقُت ُْوَن النَّ ٌَ اِت هللِا َو ٌَ ْك ُُرْوَن ِب  ٌَ ُهْم َكاُنْوا  َن هللِا  َذلَِ  ِبأَنَّ - َوَب ُ ْوا ِبَ َلٍب مِّ

البقرة)  ৬১)- 

‘যঔন ফতামরা বয়, ফ মূা! অমরা এওআ ধ্রয়নর ঔায়দযর ঈপয়র ওঔয়নাআ কধ্যশ ধ্ারণ ওরয়ত 
পারব না। ওায়চআ তুতম ফতামার প্রভুর তনওয়ট অমায়দর পয়ক্ষ প্রাথশনা ওর তততন ফযন অমায়দর 
চনয এমন ঔাদয-লয দান ওয়রন, যা চতময়ত ঈৎপন্ন ; ফযমন ততর-তরওাতর, ওাকুড়, কম, 

রুন, ডা, ফপাঁাচ আতযাতদ। মূা বয়ন, ফতামরা ঈত্তম ঔায়দযর বদয় এমন ঔাদয ফপয়ত ঘা 
যা তনেিয়রর? তা’ফ ফতামরা নয ফওান লয়র ঘয় যা। ফঔায়ন ফতামরা ফতামায়দর ঘাতদা 
ফমাতায়বও বতওঙু পায়ব’ (বাক্বারা ২/৬১)। 

৪. পাশ্বশবতী চনপয়দ যাার হুকুম  অল্লার বাধ্যতা : 
বনু আস্রাইকণ যঔন চান্নাতী ঔাদয বাদ তদয় দতুনাবী ঔাদয ঔাার চনয বযাকু য় তযদ 
ধ্য়র বয়া, তঔন অল্লা তায়দর পাশ্বশবতী চনপয়দ ফযয়ত বয়ন। ফযঔায়ন তায়দর ঘাতদামত 
ঔাদয-লযাতদ তারা বশদা প্রাপ্ত য়ব। ঈক্ত চনপয়দ প্রয়বয়লর ম অল্লার শুওতরা অদা 
ওরার চনয তততন ওতগুত অদব  তলষ্টাঘার মানয ওরার তনয়দশল তদয়ন। তওন্তু তারা তায়ত 
ওণশপাত ওর না। ফযমন অল্লা বয়ন, 

ُد  ٌْ اُكْم َوَسَنِز ٌَ ْ  ِْر َلُكْم َخَلا قُْولُْوا ِ لَّ ٌت نَّ داًا وَّ ُث ِشْئُتْم َرَ داًا َواْدُخ ُوا اْلَباَب ُس َّ ٌْ َ  َفُك ُْوا ِمْنَها َ  ٌَ َو ِْذ قُْ َنا اْدُخ ُْوا َ ـِذِو اْلَقْر

نَ  ٌْ البقرة)- اْلُمْ ِسِن  ৫৮)- 

‘অর যঔন অমরা বাম, ফতামরা প্রয়বল ওর এ নকরীয়ত এবং এয়ত ফযঔায়ন ঔুলী ফঔয় 
স্বািয়ন্নয তবঘরণ ওর এবং নকরীর েটও তদয় প্রয়বল ওরার ম তচদা ওর  বয়ত থাও 
(ফ অল্লা!) ‘অমাতদকয়ও ক্ষমা ওয়র দা’- তা’ফ অমরা ফতামায়দর পরাধ্মূ ক্ষমা ওয়র 
ফদব এবং ৎওমশলীয়দর অমরা ত্বর তততরক্তভায়ব অর দান ওরব ’ (বাক্বারা ২/৫৮)। 
তওন্তু এআ বাধ্য চাতত এতটুকু অনুকতয প্রওাল ওরয়ত রাযী তন। তায়দরয়ও শুওতরার 
তচদা ওরয়ত বা য়তঙ এবং অল্লার তনওয়ট ক্ষমা ফঘয় ‘তো’ ( ل ) থশাৎ ل ذنوبنا ُ 



থবা ا لل عنا ذنوبنا  ل ‘অমায়দর পাপমূ পুয়রাপুতর ফমাঘন ওরুন’ বয়ত বয়ত লয়র প্রয়বয়লর 
তনয়দশল ফদা য়তঙ। তওন্তু ফবঅদবীর ঘূড়ান্ত ীমা ফপৌাঁয়ঙ তারা তো-এর বদয় ‘তন্ত্বা’ 
থশাৎ ‘কয়মর দানা’ বয়ত বয়ত এবং তচদা বা মাথা নীঘু ওরার পতরবয়তশ ( نل )  তপঙন তদয়ও 
তপঠ তেয়র প্রয়বল ওর।[48] এর মাধ্যয়ম তারা তনয়চয়দরয়ও অল্লা পূচারীর বদয় ফপটপূচারী 
বয় প্রমাণ ওর। 

এঔায়ন  ٌذو القر  বা ‘এআ নকরী’ বয়ত বাতু মুক্বাদ্দায়ও বুছায়না য়য়ঙ। যার বযাঔযা মায়দা 
২১ অায়ত এয়য়ঙ,  َ َس  বয়। তীহ্ প্রান্তয়র ৪০ বঙর বন্নী চীবন ওাটায়নার পর নবী اْلَْرَض اْلُمَقدَّ
আঈলা‘ তবন নূন-এর ফনতৃয়ত্ব তচায়দর মাধ্যয়ম তারা তবচ াভ ওয়র  নকরীয়ত প্রয়বল ওয়র 
(আবনু ওাঙীর)। এভায়ব তায়দর দীখশ বন্নীয়ত্বর বান খয়ট। 

থঘ যতদ প্রথয়মআ তারা মূার হুকুম ফময়ন তনয় তচায়দ বতীণশ ’ত, তা’ফ তঔনআ তারা 
তবচী য় নকরীয়ত প্রয়বল ওরত। তওন্তু নবীর বাধ্যতা ওরার ওারয়ণআ তায়দর ৪০ বঙর 
ওঠিন লাতি ফভাক ওরয়ত ’। পতরয়লয় তায়দরয়ও ফআ তচাদআ ওরয়ত ’, যা তারা প্রথয়ম 
ওয়রতন ভীরুতা  ওাপুরুতার ওারয়ণ। বস্ত্ত্ততঃ ভীরু বযতক্ত  চাতত ওঔয়না ম্মাতনত  
না। ঈয়ল্লঔয ফয, বাতু মুক্বাদ্দায়র ঈক্ত প্রধ্ান েটওয়ও অচ ‘বাব তো’ ( باب  ل) বা য় 
থায়ও (কুরতুবী)। 

অল্লা বয়ন, 

ْ ُسقُْونَ  ٌَ َماِء ِبَما َكاُنْوا  َن السَّ َن َ َ ُمْوا ِرْ زاًا مِّ ٌْ َل َلُهْم َفأَْنَزْلَنا َعَ ى الَِّذ ٌْ َر الَِّذْي قِ ٌْ َن َ َ ُموْا َقْوالًا َ  ٌْ َل الَِّذ البقرة)- َفَبدَّ  ৫৯)- 

‘তঃপর যায়মরা ফ ওথা পায়ল্ট তদ, যা তায়দরয়ও বয়ত বা য়তঙ। েয় অমরা 
যায়ময়দর ঈপর তায়দর বাধ্যতার ওারয়ণ অমান ফথয়ও কযব নাতয ওরাম ’ (বাক্বারা 
২/৫৯)। তয়ব ফটা ফয তও ধ্রয়নর কযব তঙ, ফ তবয় কুরঅন পতরষ্কার ওয়র তওঙু বয়তন। 
আততা এ বযাপায়র নীরব। তয়ব াধ্ারণতঃ এগুত ফেক-মামারী, বজ্রতননাদ, ভূতমওম্প প্রভৃতত 
য় থায়ও। যা তবতভন্ন নবীর বাধ্য ঈম্মতয়দর ফবা আততপূয়বশ য়য়ঙ। 

তলক্ষণী তব : 
তনত্বা  তো বার মাধ্যয়ম অল্লা বস্ত্ত্তবাদী  অদলশবাদী দু’প্রওার মানুয়র পাথশওয তুয় 
ধ্য়রয়ঙন। বস্ত্ত্তবাদীরা বস্ত্ত্ত পাার ফায়ভ মানবতায়ও  মানব ভযতায়ও ধ্বং ওয়র। 
পক্ষান্তয়র ধ্াতমশও  অদলশবাদীরা তায়দর ধ্মশ  অদলশ রক্ষার চনয বস্ত্ত্তয়ও ঈৎকশ ওয়র। েয় 
মানবতা রক্ষা পা  মানব ভযতা স্থাী । বািতবও পয়ক্ষ ফ যুক ফথয়ও এ যুক পযশন্ত 
তবতভন্ন নায়ম বস্ত্ত্তবাদীকণ মানবতার ধ্বংওারী তায়ব তনয়চয়দরয়ও তঘতিত ওয়রয়ঙ। ১ম  ২ 
তবশ্বযুদ্ধ এবং বতশ মায়নর আরাও  অেকাতনিায়ন ফস্রে ফত ুয়টর চনয তথাওতথত কণতন্ত্রী, 
ধ্মশতনরয়পক্ষ  বস্ত্ত্তবাদী রাষ্ট্রগুতর ফনতায়দর হুকুয়ম টন ফও টন ফবামা ফময়র াঔ াঔ তনরী 
বনু অদয়মর তযাওাে এরআ প্রমাণ বন ওয়র। থঘ ফওবমাত্র ধ্মশআ মানবতায়ও বাাঁতঘয় 
রায়ঔ। 

তরায়তর লব্দকত  থশকত পতরবতশ ন : 
আহুদীরা তায়দর এাী তওতাব তরায়তর লাতব্দও পতরবতশ ন নবী মূা (অঃ)-এর চীবদ্দলা 
ফযমন ওয়রতঙ, থশকত পতরবতশ ন তারা ওয়রতঙ। ফযমন মূা (অঃ) যঔন তায়দর ৭০ চন 
ফনতায়ও ায়থ তনয় তূর পাায়ড় ফকয়ন। তঃপর অল্লার কযয়ব মৃতুযবরণ ওয়র পুনরা তাাঁর 



রময়ত চীতবত য় তেয়র এ, তঔন এআ কতবশত চাতত তরাত ফয অল্লার নাতযওৃত গ্রন্থ এ 
াক্ষয ফদার ায়থ ায়থ এওথা চয়ুড় তদ ফয, অল্লা তা‘অা বয়লয় এওথা বয়য়ঙন ফয, 

ফতামরা যতটুকু পার, অম ওর। অর যা না পার তা অতম ক্ষমা ওয়র তদব’। থঘ এটা তঙ 
মূ্পণশ বায়নাাট ওথা। তায়দর এআ তমথযা ায়ক্ষযর েয় ফায়ওরা বয় তদ ফয, তরায়তর 
তবধ্ান মূ ফময়ন ঘা অমায়দর পয়ক্ষ ম্ভব ন। 

তঔনআ অল্লার হুকুয়ম ফেয়রলতাকণ তূর পাায়ড়র এওাংল ঈপয়র তুয় ধ্য়র তায়দর হুকুম 
তদয়ন,  ফতামরা তরাত ফময়ন না, না  ধ্বং । তঔন তনরুপা য় তারা তরাত 
ফময়ন ফন।[49] 

মূা (অঃ)-এর মৃতুযর পয়র তরাত, যবূর  আঞ্জী গ্রন্থগুতয়ত তারা ংঔয লব্দকত  
থশকত পতরবতশ ন খটিয়য়ঙ। েয় এআ তওতাবগুত অ রূয়প ফওাথা অর পৃতথবীয়ত বতলষ্ট 
ফনআ। আহুদীয়দর তরাত পতরবতশ য়নর ধ্রন তঙ ততনটি। এও. থশ  মমশকত পতরবতশ ন , যা 
ঈপয়র বতণশত য়য়ঙ। দআু. লব্দকত পতরবতশ ন ফযমন অল্লা বয়ন,  فُوَن اْلَك َِم َعن ٌَُ رِّ َن الَِّذٌَن َ اُدوْا  مِّ

َواِلِعِه    আহুদীয়দর ময়ধ্য এওটা দ অয়ঙ, যারা অল্লার ওাাময়ও (ফযঔায়ন ফলনবীর অকমন‘مَّ
ংবাদ  তাাঁর গুণাবী িয়ন্ধ বতণশত য়য়ঙ) তার স্বস্থান ’ফত পতরবতশ ন ওয়র ফদ’ (তনা 
৪/৪৬; মায়দা ৫/১৩, ৪১)। এআ পতরবতশ ন তারা তনয়চয়দর দতুনাবী স্বায়থশ লাতব্দওভায়ব এবং 
মমশকতভায়ব ঈভতবধ্ প্রওায়র ওরত। ‘এভায়ব তারা ওঔয়না লয়ব্দ, ওঔয়না য়থশ এবং ওঔয়না 
ফতাায়ত (মুঔ খুতরয় তেতরয়) পতরবতশ ন ওরত। পতরবতশ য়নর এ প্রওারগুত কুরঅন  
াদীয়ঙ বতণশত য়য়ঙ। অচওা পাশ্চায়তযর তওঙু ংঔযও খ্রীষ্টান এওথা তওঙু তওঙু স্বীওার 
ওয়র’।[50] 

অল্লার তওতায়বর এআব পতরবতশ ন তায়দর মধ্যওার অয়ম  যাচও ফেণীর ফায়ওরাআ ওরত , 

াধ্ারণ মানু যায়দরয়ও ন্ধ ভতক্তর ঘূড়ান্ত িয়র ফপৌাঁয়ঙ তদয়তঙ। ফযমন অল্লা বয়ন, 

ٌْ ًا  ْشَتُرْوا ِبِه َثَمناًا َق ِ ٌَ قُْولُْوَن َ ـَذا ِمْن ِعْنِد هللِا لِ ٌَ ِهْم ُثمَّ  ٌْ ِد ٌْ ْكُتُبْوَن اْلِكَتاَب ِبأَ ٌَ َن  ٌْ لٌت لِّ َِّذ ٌْ البقرة)- َو  ৭৯)- 

‘ধ্বং ঐব ফাওয়দর চনয যারা তনচ ায়ত তওতাব তয়ঔ বত, এটি অল্লার পক্ষ ’ফত 
বতীণশ য়য়ঙ- যায়ত এর তবতনময় তারা ামানয থশ ঈপাচশ ন ওরয়ত পায়র’ (বাক্বারা 
২/৭৯)। 

অল্লা বয়ন,  ِت ْ الُوَن لِ سُّط اُعوَن لِْ َكِذِب أَكَّ  এআব ফায়ওরা তমথযা ওথা ফলানায়ত এবং ারাম ভক্ষয়ণ‘ َسمَّ
ভযি’ (মায়দা ৫/৪২)। চনকণ তায়দর ওথায়ওআ তয ভাবত এবং এর তবপরীত তওঙুআ তারা 
শুনয়ত ঘাআত না। এভায়ব তারা চনকয়ণর রব-এর অন দঔ ওয়রতঙ। ফযমন অল্লা বয়ন , 

ْن ُدوِن هللاِ   তারা তায়দর অয়ম  দরয়বলকণয়ও ‘রব’ তায়ব গ্রণ‘ اتََّخُذوْا أَْ َباَرُ ْم َوُرْ َباَنُهْم أَْرَباباًا مِّ
ওয়রতঙ অল্লায়কও বাদ তদয়’ (তবা ৯/৩১)। আবনু অববা (রাঃ) বয়ন,  أُمُرْوُ ْم أَْن ٌَ ُهْم َلْم   ِنَّ

اُ ُم هللاُ ِبَذالَِ  أَْرَباباًا  ِ  هللِا َفأََلاُعْوُ ْم َفَسمَّ ٌَ ٌَّْسُ ُدْوا َلُهْم َوَلِكْن أََمُرْوُ ْم ِبَمْعِ  - ‘তারা তায়দরয়ও তচদা ওরয়ত বত 
না বয়ট। তওন্তু মানুয়ও তারা অল্লার বাধ্যতামূও ওায়চর তনয়দশল তদত এবং তারা তা ফময়ন 
তনত। ফওারণ অল্লা তায়দরয়ও ‘রব’ বয় অঔযাতত ওয়রন’। ঔৃষ্টান পতেত ‘অদী তবন ায়তম 
যঔন বয়ন ফয,  َْلْسَنا َنْعُبُدُ م ‘অমরা অমায়দর অয়ম-দরয়বলয়দর পূচা ওতর না’। তঔন তার 
চবায়ব রাূুল্লা (ঙাঃ) বয়ন,  َُم هللاُ َفُتِ  ُّطْوَنه ٌُِ  ُّطْوَن َما َ رَّ ُمْوَنُه َو  ل هللاُ َفُتَ رِّ ُمْوَن َما أ َّ ٌَُ رِّ َس  ٌْ  তারা তও‘ أََل
অল্লাওৃত াায়ও ারাম এবং ারাময়ও াা ওয়র না? অর ফতামরা তও ফটা ফময়ন না 



না? ‘অদী বয়ন, াাঁ। রাূুল্লা (ঙাঃ) বয়ন,  َْفِتْ َ  ِعَباَدُتُهم ‘ফটাআ ফতা য়দর আবাদত 
’’।[51] 

কাভী কুরবানীর হুকুম  তযাওারী তঘতিত ওরণ : 
বনু আস্রাইয়র চথনও যুবও তার এওমাত্র ঘাঘায়তা ফবানয়ও তবয় ওয়র তার ঘাঘার কাধ্ 
ম্পতত্তর এওও মাতও বনয়ত ঘা। তওন্তু ঘাঘা তায়ত রাযী না া ফ তায়ও ফকাপয়ন তযা 
ওয়র। পয়রর তদন বাতযওভায়ব ওান্নাওাটি ওয়র ঘাঘার রয়ক্তর দাবীদার ফয়চ ওয়মর ফনতায়দর 
ওায়ঙ তবঘার ফদ। তওন্তু াক্ষীর ভায়ব অামী লনাক্ত ওরা যাতি না। আততময়ধ্য মূা 
(অঃ) ী মারেত ফচয়ন তকয়তঙয়ন ফয, বাদী স্বং অামী এবং ফআ-আ এওমাত্র তযাওারী। 
এমতাবস্থা ম্প্রদায়র ফনতারা এয় তবটি োঙাার চনয মূা (অঃ)-ফও নুয়রাধ্ 
ওর। মূা (অঃ) তঔন অল্লার হুকুম ফমাতায়বও ফয োঙাা তদয়ন, ফ তবয় অল্লা 
বয়ন,  َا ُكْنُتْم َتْكُتُمْون َها َوهللاُ ُمْخِر ٌت مَّ ٌْ اَرْأُتْم فِ  যঔন ফতামরা এওচনয়ও তযা ওয়র পয়র ফ‘ َو ِْذ َقَتْ ُتْم َنْ ساًا َفادَّ
ম্পয়ওশ  এয়ও পরয়ও দাী ওরতঙয়। থঘ অল্লা তা প্রওাল ওয়র তদয়ন, যা ফতামরা ফকাপন 
ওরয়ত ঘাতিয়’ (বাক্বারা ২/৭২)। তওভায়ব অল্লা ফটা প্রওাল ওয়র তদয়ন, তার তববরণ 
তনেরূপ: 
‘যঔন মূা স্বী ওময়ও বয়ন, অল্লা ফতামায়দরয়ও এওটা কাভী যয়ব ওরয়ত বয়য়ঙন। তারা 
ব, অপতন তও অমায়দর ায়থ ঈপা ওরয়ঙন? তততন বয়ন, চাতয়দর ন্তভুশ ক্ত া ফথয়ও 
অতম অল্লার অে প্রাথশনা ওরতঙ’ (বাক্বারা ৬৭)। ‘তারা ব, তা’ফ অপতন অপনার 
পানওতশ ার তনওয়ট অমায়দর চনয প্রাথশনা ওরুন, ফযন তততন বয় ফদন, কাভীটি ফওমন য়ব? 

তততন বয়ন, অল্লা বয়য়ঙন কাভীটি এমন য়ব, যা না বুড়ী না বওনা, বরং দ’ুফর মাছামাতছ 
বয়র য়ব। এঔন ফতামায়দর যা অয়দল ওরা য়য়ঙ, তা ফয়র ফে’ (৬৮)। ‘তারা ব, 

অপনার প্রভুর তনওয়ট অমায়দর পক্ষ ফথয়ও প্রাথশনা ওরুন ফয, কাভীটির রং ফওমন য়ব। তততন 
বয়ন, অল্লা বয়য়ঙন, কাভীটি য়ব ঘওঘয়ও কাঢ় পীত বয়ণশর, যা দলশওয়দর ঘকু্ষ লীত ওরয়ব’ 

(৬৯)। ‘ফায়ওরা অবার ব, অপতন অপনার প্রভুর তনওয়ট অমায়দর পয়ক্ষ প্রাথশনা ওরুন, 

যায়ত তততন বয় ফদন ফয, কাভীটি তওরূপ য়ব। ফওননা এওআ রংয়র াদলৃযপূণশ কাভী য়নও 
রয়য়ঙ। অল্লা ঘায় ফতা এবার অমরা বলযআ ঠিও তদলা ফপয় যাব ’ (৭০)। ‘তততন বয়ন, 

অল্লা বয়য়ঙন, ফ কাভীটি এমন য়ব, ফয ওঔয়না ভূতম ওশণ বা পাতন ফঘয়নর েয়ম ভযি 
ন, ুঠাময়দী  ঔুাঁৎীন’। ‘তারা ব, এতক্ষয়ণ অপতন ঠিও তথয এয়নয়ঙন। তঃপর তারা 
ফটা যয়ব ওর। থঘ তারা (ময়নর ফথয়ও) তা যয়ব ওরয়ত ঘাতি না’ (বাক্বারা ২/৬৭-
৭১)। 

অল্লা বয়ন, ‘তঃপর অতম বাম, যয়বওৃত করুর ফকালয়তর এওটি টুওরা তদয় মৃত বযতক্তর 
ায়লর কায় অখাত ওর। এভায়ব অল্লা মৃতয়ও চীতবত ওয়রন এবং ফতামায়দরয়ও তাাঁর তনদলশন 
মূ প্রদলশন ওয়রন। যায়ত ফতামরা তঘন্তা ওর’ (বাক্বারা ২/৭৩)। 

বা বাহুয, ফকালয়তর টুওরা তদয় অখাত ওরার ায়থ ায়থ মৃত ফাওটি চীতবত ’ এবং 
তার তযাওারী ভাততচার নাম বয় তদয় পুনরা মারা ফক। ধ্ারণা ওরা ঘয় ফয, মূা 
(অঃ) ফময়ত লাতি তবধ্ান ওয়রন এবং তযাওারী ভাততচায়ও তযার মাধ্যয়ম ‘তক্বঙাঙ’ অদা 
ওয়রন। 



তওন্তু এতবড় এওটা য়ৌতওও খটনা প্রতযক্ষ ওয়র এআ ঠওারী ওয়মর হৃদ অল্লার প্রতত 
নুকত তন। তাআ অল্লা বয়ন,  َكاْلِ َ اَرِة أَْو أََشدُّط َقْسَوةًا ًَ ْن َبْعِد َذلَِ  َفِه  তঃপর‘ ُثمَّ َقَسْت قُ ُْوُبُكْم مِّ
ফতামায়দর হৃদ লক্ত য় ফক। ফযন তা পাথর, এমনতও তার ফঘয় লক্ত… (বাক্বারা ২/৭৪)। 

কাভী কুরবানীর খটনা তলক্ষণী তব মূ : 
(১) এঔায়ন প্রথম ফয তবটি েুয়ট ঈয়ঠয়ঙ, ফটি এআ ফয, অল্লার ঈপয়র পূণশরূয়প ভরা ওরয় 
য়নও ম যুতক্তগ্রায বস্ত্ত্তর বাআয়রর তব দ্বারা তয প্রওাতলত । ফযমন এঔায়ন করুর 
ফকালয়তর টুওরা ফময়র মৃতয়ও চীতবত ওরার মাধ্যয়ম তযাওারী লনাক্ত ওরায়নার বযবস্থা ওরা 
’। থঘ তবটি তঙ যুতক্ত  স্বাভাতবও জ্ঞায়নর তবয়রাধ্ী। 

(২) মধ্যম বী কাভী কুরবানীর ময়ধ্য আতঙ্গত রয়য়ঙ ফয, কনততওভায়ব মৃত চাততয়ও পুনচীতবত 
ওরয়ত ’ফ পূণশ কনততওতা ম্পন্ন ইমানদার যুবলতক্তর ঘূড়ান্ত তযাক  কুরবানী অবলযও। 

(৩) নবী-রাূকয়ণর অনুকতয এবং তাাঁয়দর প্রদত্ত লারই তবধ্ান চভায়ব ফময়ন ফনার 
ময়ধ্যআ চাততর মঙ্গ তনতত। তবতয়ওশ  তপ্ত ’ফ তবধ্ান ওয়ঠার  এবং অল্লার কযব 
বলযম্ভাবী । ফযমন বনু আস্রাইকণ যতদ প্রথম তনয়দশল নুযাী ফযয়ওান এওটা কাভী যয়ব 
ওরত, তয়ব তায়তআ যয়থষ্ট ’ত। তওন্তু তারা যত ফবলী প্রশ্ন ওয়রয়ঙ, তত ফবলী তবধ্ান ওয়ঠার 
য়য়ঙ। এমনতও বয়লয় তযাওারী তঘতিত ’ফ অল্লার ফক্রায়ধ্ তায়দর হৃদগুয়া পাথয়রর 
মত লক্ত য় ফকয়ঙ। 

(৪) এআ গুরুত্বপূণশ  তলক্ষণী খটনায়ও তঘর চাকরুও ওয়র রাঔার চনয অল্লা পাও কাভীর 
নায়ম ূরা বাক্বারা নামওরণ ওয়রন। এটিআ কুরঅয়নর ২৮৬টি অাত মৃদ্ধ বয়ঘয় বড়  
বরওতমতেত ূরা। এআ ূরার েযীত তবয় রাূুল্লা (ঙাঃ) বয়ন, ফতামরা ফতামায়দর 
কৃগুতয়ও ওবয়র পতরণত ওয়রা না। তনশ্চআ লতান ঐ খর ফথয়ও পাতয় যা, ফয খয়র ূরা 
বাক্বারা পাঠ ওরা ’।[52] এ ূরার ময়ধ্য অাতু কুরী (২৫৫ নং অাত) রয়য়ঙ, যায়ও 
রাূুল্লা (ঙাঃ) ‘ফেষ্ঠতম’ (اع م) অাত বয় বণশনা ওয়রয়ঙন।[53] 

তঘরস্থাী কযয়ব পততত া : 
নবী মূা (অঃ)-এর য়ঙ্গ বারবার ফবঅদবী  বাধ্যতার পতরণায়ম এবং অল্লার অাত 
মূয়ও স্বীওার  পরবতীয়ত নবীকণয়ও নযা ভায়ব তযার ওারয়ণ অল্লা তায়দর ঈপয়র 
তঘরস্থাী কযব  তভম্পাৎ নাতয ওরয়ন। অল্লা বয়ন,  لَُّ  َواْلَمْسَكَنُ  َوَب ُ ْوا ِهُم الذِّ ٌْ َوُلِرَبْت َعَ 

َن هللاِ   অর তায়দর ঈপয়র াঞ্ছনা  পরমুঔায়পতক্ষতা অয়রাতপত ’ এবং তারা অল্লার‘ ِبَ َلٍب مِّ
ফরাানয় পততত ’’ (বাক্বারা ২/৬১)। 

আবনু ওাঙীর বয়ন, এ াঞ্ছনা  বমাননার প্রওৃতত ’, আহুদীরা বশদা প্রতযক্ষ বা পয়রাক্ষভায়ব 
পয়রর দায়ত্বর লৃংঔয় অবদ্ধ থাওয়ব। এ ময়মশ ূরা অয় আমরায়ন অল্লা বয়ন ِهُم  , ٌْ ُلِرَبْت َعَ 

َن النَّاسِ  َن هللِا َوَ ْبٍل مِّ َن َما ُثقِ ُوْا  اِلَّ ِبَ ْبٍل مِّ ٌْ لَُّ  أَ  তায়দর ঈপয়র াঞ্ছনা অয়রাতপত ’ ফযঔায়নআ তারা‘ الذِّ
বস্থান ওরুও না ফওন। তয়ব অল্লা প্রদত্ত  মানব প্রদত্ত মাধ্যম বযতীত ’ (অয় আমরান 
৩/১১২)। ‘অল্লা প্রদত্ত মাধ্যম’ বয়ত বুছায়না য়য়ঙ, যায়দরয়ও অল্লা তনচ তঘরন্তন তবধ্ান 
নুযাী অে  ভ তদয়য়ঙন। ফযমন তলশু  রমণীকু এবং এমন াধ্ও  ঈপাওকণ , 

যারা যুদ্ধ-তবগ্র ফথয়ও দয়ূর থায়ওন। এরা তনরাপয়দ থাওয়ব। তঃপর ‘মানব প্রদত্ত মাধ্যম’ ’, 

য়নযর ায়থ লাতন্ত ঘুতক্তর মাধ্যয়ম তনরাপত্তা াভ ওরা, যা মুমান বা নয ফযয়ওান চাততর 



ায়থ ’ফত পায়র। ফযমন বতশ মায়ন তারা অয়মতরওা  পাশ্চাতয লতক্ত বয়র ায়থ কাটঙড়া 
ফবাঁয়ধ্ টিয়ও অয়ঙ। 

আহুদীয়দর ঈপর তঘরস্থাী কযব নাতযয়র বযাপায়র ূরা অ‘রায়ে অল্লা বয়ন, 

مٌت  ٌْ  ِ ُه َلَ  ُْورٌت رَّ ُع اْلِعَقاِب َو ِنَّ ٌْ َ  َلَسِر ُسْوُمُهْم ُسْوَء اْلَعَذاِب  ِنَّ َربَّ ٌَّ اَمِ  َمن  ٌَ ْوِم اْلقِ ٌَ ِهْم  َِلى  ٌْ ْبَعَثنَّ َعَ  ٌَ َ  َل َن َربُّط اْلعراف)- َو ِْذ َتأَذَّ  

১৬৭)- 

‘স্মরণ ওর ফ ময়র ওথা, যঔন ফতামার প্রভু চাতনয় তদয়তঙয়ন ফয, তনশ্চআ তততন তায়দর 
(আহুদীয়দর) ঈপয়র ফপ্ররণ ওরয়ত থাওয়বন তক্বামত পযশন্ত এমন ব লাও , যারা তায়দর প্রতত 
ফপৌাঁঙায়ত থাওয়ব ওঠিন লাতিমূ। তনশ্চআ ফতামার প্রভু দ্রুত বদা গ্রণওারী এবং তনশ্চআ 
তততন ক্ষমালী  দাবান’ (অ‘রাে ৭/১৬৭)। 

ঈপয়রাক্ত অাত মূয়র অয়ায়ও অমরা আহুদীয়দর ঈপয়র তবকত  বতশ মান যুয়কর াঞ্ছনা  
বমাননার দীখশ আততা পযশায়াঘনা ওরয়ত পাতর। তয়ব এঔায়ন এতটুকু বা অবলযও ফয, 

াযার বঙর ধ্য়র ববাওারী তেতিীয়নর স্থাী মুতম নাকতরওয়দর তাতড়য় তদয় ১৯৪৮ া 
ফথয়ও বৃয়টন, অয়মতরওা, রাতলা প্রমুঔ শুভ লতক্ত বয়র মাধ্যয়ম যবরদতিমূওভায়ব প্রতততষ্ঠত 
তথাওতথত ‘আস্রাই’ নামও রাষ্ট্র মূতঃ ফওান রাষ্ট্রআ ন। বরং মধ্যপ্রায়ঘযর কতভাোর তনয়চয়দর 
ওরায়ত্ত রাঔার চনয বৃৎ লতক্তবয়কশর তবয়ল ওয়র অয়মতরওা  বৃয়টয়নর খাাঁটি বা স্ত্রগুদাম 
মাত্র। বৃৎ লতক্তগুয়া াত গুটিয় তনয় তারা এওমা তনয়চর লতক্তয়ত টিওয়ত পারয়ব তও-না 
য়ন্ন। এয়তআ কুরঅনী তয  َِن النَّاس  বা ‘মানব প্রদত্ত মাধ্যম’-এর বািব রূপ প্রওাতলত َ ْبٍل مِّ
। আনলাঅল্লা এ মাধ্যম তায়দর তঙন্ন য়ব এবং তায়দরয়ও এআ পতবত্র ভূতম মুমানয়দর 
ায়ত ফঙয়ড় তদয় নযত্র ঘয় ফযয়ত য়ব থবা আাম ওবু ওয়র লাতন্তয়ত ববা ওরয়ত 
য়ব। 

মূা  তঔতযয়রর ওাতনী : 
এ খটনাটি বনু আস্রাইয়র য়ঙ্গ ম্পতওশ ত ন। বরং খটনাটি বযতক্তকতভায়ব মূা (অঃ)-এর 
য়ঙ্গ চতড়ত। তপতা আবরাীম (অঃ)  বড় বড় নবী-রাূকয়ণর চীবয়ন পয়দ পয়দ পরীক্ষা 
তদয়ত য়য়ঙ। মূা (অঃ)-এর চীবয়ন এটা তঙ নুরূপ এওটি পরীক্ষা। ফয পরীক্ষা 
জ্ঞানীয়দর চনয তলক্ষণী তব মূ রয়য়ঙ। অনুতঙ্গও তববরণ দয়ৃষ্ট প্রতীমান  ফয, খটনাটি 
তীহ্ প্রান্তয়রর ঈন্কু্ত বন্নীলাা থাওাওাীন ময় খয়টতঙ। খটনাটি তনেরূপ: 
ঙী বুঔারী  মুতয়ম যরত ঈবাআ তবন ওা‘ব (রাঃ) প্রমুঔাৎ রাূুল্লা (ঙাঃ) ’ফত 
বতণশত াদীঙ ’ফত[54] এবং ূরা ওাে ৬০ ’ফত ৮২ পযশন্ত ২৩টি অায়ত বতণশত তববরণ 
ফথয়ও যা চানা যা, তার ংতক্ষপ্ত ার তনয়ে তববৃত ’।- 

খটনার ফপ্রক্ষাপট : 
রাূুল্লা (ঙাঃ) বয়ন, এওতদন যরত মূা (অঃ) বনু আস্রাইয়র এও ভা ভাণ 
তদতিয়ন। এমন ম চথনও বযতক্ত প্রশ্ন ওর, ফাওয়দর ময়ধ্য অপনার ফঘয় তধ্ও জ্ঞানী 
ফওঈ অয়ঙ তও? ঐ ময় ফযয়তু মূা তঙয়ন ফেষ্ঠ নবী এবং তাাঁর চানা ময়ত অর ফওঈ তাাঁর 
ঘাআয়ত তধ্ও জ্ঞানী তঙয়ন না, তাআ তততন রভায়ব ‘না’ ূঘও চবাব ফদন। চবাবটি অল্লার 
পন্ন তন। ফওননা এয়ত তওঙুটা ংওার প্রওাল ফপয়তঙ। েয় অল্লা তাাঁয়ও পরীক্ষা 
ফেয়ন। তাাঁর ঈতঘৎ তঙ এওথা বা ফয, ‘অল্লাআ বশাতধ্ও বকত’। অল্লা তাাঁয়ও বয়ন, 



‘ফ মূা! দআু মুয়র্দ্র ংয়যাকস্থয় বস্থানওারী অমার এও বান্না অয়ঙ , ফয ফতামার ফঘয় 
তধ্ও জ্ঞানী’। এওথা শুয়ন মূা (অঃ) প্রাথশনা ওয়র বয়ন, ফ অল্লা! অমায়ও ঠিওানা বয় 
তদন, যায়ত অতম ফঔায়ন তকয় জ্ঞান াভ ওরয়ত পাতর’। অল্লা বয়ন, থয়র ময়ধ্য এওটি মাঙ 
তনয় না এবং দআু মুয়র্দ্র ঙ্গমস্থয়র (ম্ভবতঃ ফাতত াকর  ভূমধ্যাকয়রর তমনস্থ) 
তদয়ও েয়র ফবতরয় পড়। ফযঔায়ন ফপৌাঁঙার পর মাঙটি চীতবত য় ফবতরয় যায়ব , ফঔায়নআ 
অমার ফআ বান্নার াক্ষাৎ পায়ব’। মূা (অঃ) স্বী ভাতকনা  তলয (এবং পরবতীওায় 
নবী) আঈলা‘ তবন নূনয়ও ায়থ তনয় ফবতরয় পড়য়ন। পতথময়ধ্য এও স্থায়ন াকরতীয়র পাথয়রর 
ঈপর মাথা ফরয়ঔ দু’চন খুতময় পয়ড়ন। ঠাৎ াকয়রর ফঢঈয়র তঙটা মায়ঙর কায় ায়ক এবং 
মাঙটি থয়র ময়ধ্য চীতবত য় নয়ড়ঘয়ড় য়ঠ  থয় ফথয়ও ফবতরয় াকয়র তকয় পয়ড়। আঈলা ‘ 
খুম ফথয়ও ঈয়ঠ এআ তবস্মওর দলৃয প্রতযক্ষ ওয়রন। তওন্তু মূা (অঃ) খুম ফথয়ও ঈঠয় তাাঁয়ও 
এআ খটনা বয়ত ভুয় ফকয়ন। তঃপর তারা অবার পথ ঘয়ত শুরু ওরয়ন এবং এওতদন 
এওরাত ঘার পর ক্লান্ত য় এও স্থায়ন তবোয়মর চনয বয়ন। তঃপর মূা (অঃ) নালতা 
তদয়ত বয়ন। তঔন তার মায়ঙর ওথা ময়ন পড় এবং যর ফপল ওয়র অনুপূতবশও ব খটনা 
মূা (অঃ)-ফও বয়ন এবং বয়ন ফয, ‘লতানআ অমায়ও এওথা ভুতয় তদয়তঙ’ (ওাে 
১৮/৬৩)। তঔন মূা (অঃ) বয়ন, ঐ স্থানটিআ ফতা তঙ অমায়দর কন্তবয স্থ। 

েয় তাাঁরা অবার ফপয়থ তেয়র ঘয়ন। তঃপর ফঔায়ন ফপৌাঁয়ঙ ফদঔয়ত ফপয়ন ফয , এওচন 
ফাও অপাদ-মিও ঘাদর মুতড় তদয় শুয় অয়ঙ। মূা (অঃ) তায়ও াাম ওরয়ন। ফাওটি 
মুঔ ফবর ওয়র বয়ন, এয়দয়ল াাম? ফও অপতন? বয়ন, অতম বনু আস্রাইয়র মূা। অপনার 
ওাঙ ফথয়ও ঐ জ্ঞান চশ ন ওরয়ত এয়তঙ, যা অল্লা অপনায়ও তবয়লভায়ব দান ওয়রয়ঙন’। 
তঔতযর বয়ন, অপতন অমার ায়থ কধ্যশ ধ্ারণ ওরয়ত পারয়বন না ফ মূা! অল্লা অমায়ও 
ফয জ্ঞান দান ওয়রয়ঙন, তা তততন অপনায়ও ফদনতন। পক্ষান্তয়র অপনায়ও তততন ফয জ্ঞান দান 
ওয়রয়ঙন, তা অমায়ও ফদনতন’। মূা বয়ন, ‘অল্লা ঘায়ন ফতা অপতন অমায়ও কধ্যশলী পায়বন 
এবং অতম অপনার ফওান অয়দল মানয ওরব না’ (ওাে ১৮/৬৯)। তঔতযর বয়ন, ‘যতদ 
অপতন অমার নুরণ ওয়রনআ, তয়ব ফওান তবয় অমায়ও প্রশ্ন ওরয়বন না, ফয পযশন্ত না অতম 
তনয়চ ফ ম্পয়ওশ  অপনায়ও তওঙু বত’। 
(১) তঃপর তাাঁরা ঘয়ত াকয়ন। তওঙু দরূ তকয় নদী পার ার চনয এওটা ফনৌওা 
ফপয়ন। তঃপর ফনৌওা ফথয়ও নামার ম তায়ত তঙর্দ্ ওয়র তদয়ন। লারই তবধ্ায়নর তধ্ওারী 
নবী মূা তবটিয়ও ফময়ন তনয়ত পারয়ন না। ফওননা তবনা ফদায় য়নযর ফনৌওা তঙর্দ্ ওয়র 
ফদা স্পষ্টভায়বআ নযা। তততন বয়আ ফেয়ন, ‘তনশ্চআ অপতন এওটা গুরুতর মন্ন ওাচ 
ওরয়ন’। তঔন তঔতযর বয়ন, অতম তও পূয়বশআ বততন ফয, ‘অপতন অমার ায়থ কধ্যশ ধ্ারণ 
ওরয়ত পারয়বন না’। মূা ক্ষমা ঘাআয়ন। আততময়ধ্য এওটা ওায়া ঘড়ুআ পাতঔ এয় ফনৌওার এও 
প্রায়ন্ত ব এবং মুর্দ্ ফথয়ও এও ঘঞু্চ পাতন তুয় তন। ফ তদয়ও আতঙ্গত ওয়র তঔতযর মূা 
(অঃ)-ফও বয়ন, ع مً و ع م  و ع م الخ ئق فى ع م هللا  ال مقدار ما  مس  ذا الع  ور منقارو ‘অমার  
অপনার এবং মি ৃতষ্টচকয়তর জ্ঞান তমততভায়ব অল্লার জ্ঞায়নর মুওাতবা মুয়র্দ্র বুও 
ফথয়ও পাতঔর ঘঞু্চয়ত ঈঠায়না এও ফোাঁটা পাতনর মতুয’।[55] 



(২) তারপর তাাঁরা মুয়র্দ্র তীর ফবয় ঘয়ত থাওয়ন। তওঙু দরূ তকয় তাাঁরা াকরপায়ড় 
ফঔা রত এওদ বাওয়ও ফদঔয়ন। তঔতযর তায়দর ময়ধ্য বয়ঘয় ুন্নর  বুতদ্ধমান 
ফঙয়টিয়ও ধ্য়র এয়ন তনচ ায়ত তায়ও তযা ওরয়ন। এ দলৃয ফদয়ঔ মূা অৎয়ও ঈয়ঠ বয়ন , 

এতও! এওটা তনষ্পাপ তলশুয়ও অপতন তযা ওরয়ন? এ ফয মিবড় ফকানায়র ওাচ’। তঔতযর 
বয়ন, অতম ফতা পূয়বশআ বয়তঙাম, অপতন কধ্যশ ধ্ারণ ওরয়ত পারয়বন না’। মূা অবার ক্ষমা 
ঘাআয়ন এবং বয়ন, ‘এরপর যতদ অতম ফওান প্রশ্ন ওতর, তা’ফ অপতন অমায়ও অর ায়থ 
রাঔয়বন না’ (ওাে ১৮/৭৫)। 

(৩) ‘তঃপর তারা ঘয়ত াকয়ন। বয়লয় যঔন এওটি চনপয়দ ফপৌাঁঙয়ন, তঔন তায়দর 
ওায়ঙ ঔাবার ঘাআয়ন। তওন্তু তারা তায়দর অততয়থতা ওরয়ত স্বীওার ওর। তঃপর তারা 
ফঔায়ন এওটি পতয়নান্ঔু প্রাঘীর ফদঔয়ত ফপয় ফটায়ও ফাচা ওয়র দাাঁড় ওতরয় তদয়ন। তঔন 
মূা বয়ন, অপতন আিা ওরয় তায়দর ওাঙ ফথয়ও এর তবতনময় পাতরেতমও তনয়ত পারয়তন ’। 
তঔতযর বয়ন  ِه َ ْبراًا ٌْ ُئَ  ِبَتأِْوٌِل َما َلْم َتْسَتِلْع َعَ  ِنَ  َسأَُنبِّ ٌْ ِنً َوَب ٌْ  এঔায়নআ অমার  অপনার‘ َ َذا فَِراُق َب
ময়ধ্য ম্পওশ য়িদ ’। এঔন ফযব তবয় অপতন কধ্যশ ধ্ারণ ওরয়ত পায়রনতন, অতম ফগুতর 
তাৎপযশ বয় তদতি’ (ওাে ১৮/৭৮)। 

তাৎপযশ মূ : 
প্রথমতঃ ফনৌওা তঙর্দ্ ওরার তব। ফটা তঙ ওয়ওচন তমওীন দতরর্দ্ বযতক্তর। তারা এ তদয় 
মুয়র্দ্ চীতবওা য়েণ ওরত। অতম ফটিয়ও তঙর্দ্ ওয়র তদাম এচনয ফয, ঐ ঞ্চয় তঙ এও 
যায়ম বাদলা। ফ বপ্রয়ায়ক ফাওয়দর ফনৌওা তঙতনয় তনত’। তনশ্চআ তঙর্দ্ ফনৌওা ফ তনয়ব 
না। েয় দতরর্দ্ ফাওগুত ফনৌওার ামানয ত্রুটি ফয়র তনয় পয়র তায়দর ওায়চ াকায়ত পারয়ব। 

তদ্বতীতঃ বাওটিয়ও তযার বযাপার। তার তপতা-মাতা তঙ ইমানদার। অতম অলংওা ওরাম 
ফয, ফ বড় য় বাধ্য য়ব  ওায়ের য়ব। যা তার বাপ-মায়র চনয তেৎনার ওারণ য় 
দাাঁড়ায়ব। তাআ অতম ঘাআাম ফয, দাু অল্লা তার তপতা-মাতায়ও এর বদয় ঈত্তম ন্তান দান 
ওরুন, ফয য়ব ৎওমশলী  তবশুদ্ধ ঘতরয়ত্রর তধ্ওারী। ফয তার তপতা-মাতায়ও লাতন্ত দান 
ওরয়ব’। 
তৃতীতঃ পতয়নান্ঔু প্রাঘীর ফাচা ওয়র ফদার বযাপার। ঈক্ত প্রাঘীয়রর মাতও তঙ নকরীর 
দ’ুচন তপতৃীন বাও। ঐ প্রাঘীয়রর নীয়ঘ তায়দর ফনওওার তপতার রতক্ষত গুপ্তধ্ন তঙ। অল্লা 
ঘাআয়ন ফয, বাও দ’ুটি যুবও া পযশন্ত প্রাঘীরটি ঔাড়া থাও এবং তারা তায়দর প্রাপয গুপ্তধ্ন 
িকত ওরুও। (তঔতযর বয়ন,)  َْوَما َفَعْ ُتُه َعْن أَْمِرء ‘বস্ত্ত্ততঃ অতম তনচ আিা এ য়বর তওঙুআ 
ওতরতন’ (ওাে ১৮/৮২)। 

তলক্ষণী তব : 
(১) বড় যুুম ফথয়ও বাাঁঘায়নার চনয ওারু ঈপয়র ফঙাট-ঔাট যুুম ওরা যা। ফযমন ফনৌওা 
তঙর্দ্ ওরা ফথয়ও এবং বাওটিয়ও তযা ওরা ফথয়ও প্রমাতণত । তয়ব লরী‘অয়ত মুাম্মাদীয়ত 
এগুত বআ ামাতচও তবতধ্-তবধ্ান দ্বারা তনতন্ত্রত। তবয়ল ওয়র তযাওায়ের মত তব 
এওমাত্র রাষ্ট্রানুয়মাতদত তবঘার ওতৃশ পক্ষ বযতীত ওারু চনয নুয়মাতদত ন। (২) তপতা-মাতার 
ৎওয়মশর ে ন্তানরা ফপয় থায়ও। ফযমন ৎওমশলী তপতার ফরয়ঔ যাা গুপ্তধ্ন তার 



ন্তানরা যায়ত পা, ফচনয তঔতযর াাযয ওরয়ন। তাঙাড়া এ তবয় আতঙ্গত রয়য়ঙ ফয, 

অয়ম  ৎওমশলীকয়ণর ন্তানয়দর প্রতত ওয়রআ ফে পরাণ া ওতশ বয। (৩) মানু 
য়নও ম য়নও তবয়ও ভা ময়ন ওয়র। তওন্তু ফটি তার চনয ক্ষততর ওারণ । ফযমন 
অল্লা বয়ন, 

ْعَ ُم َوأَنُتْم الَ َتْعَ ُمون ٌَ ئاًا َوُ َو َشرٌّ لَُّكْم َوهللاُ  ٌْ ْوا َش رٌت لَُّكْم َوَعَسى أَن ُتِ بُّط ٌْ ئاًا َوُ َو َخ ٌْ البقرة)- َعَسى أَن َتْكَرُ ْوا َش  ২১৬)- 

‘ফতামরা য়নও তবয়ও পন্ন ওর। থঘ ফটি ফতামায়দর চনয ওযাণওর। অবার য়নও 
তব ফতামরা ভা ময়ন ওর, তওন্তু ফটি ফতামায়দর চনয ক্ষততওর। বস্ত্ত্ততঃ অল্লাআ প্রওৃত 
বস্থা চায়নন, ফতামরা চায়না না’ (বাক্বারা ২/২১৬)। রাূুল্লা (ঙাঃ) বয়ন,  ْقِلى هللاُ ل م من ٌَ ال
ا له  অল্লা তার মুতমন বান্নার চনয যা োঙাা ওয়রন, তা ফওব তার‘ من قلاٍء اال كان خٌرًا
মঙ্গয়র চনযআ য় থায়ও’। 
(৪) তঃপর অয়রওটি ফমৌতও তব এঔায়ন রয়য়ঙ ফয, মূা  তঔতযয়রর এ তলরণমূও 
ওাতনীটি তঙ ‘অকায়কাড়া এওটি তবয়ল প্রতলক্ষয়ণর বতঃপ্রওাল’। থয়র ময়ধ্যওার মরা মাঙ 
চীতবত য় াতেয় াতেয় াকয়র ঘয় যাা ফযমন াধ্ারণ তনম বতভূশ ত তব, ফতমতন 
অল্লা পাও ফওান ফেয়রলতায়ও তঔতযয়রর রূপ ধ্ারণ ওয়র মূায়ও তলক্ষা ফদার চনয পাঠিয় 
থাওয়ত পায়রন। যায়ও তততন ামতওভায়ব লরী‘অতী আয়মর বাআয়র য়ৌতওও  তীতন্ধ 
জ্ঞান তদয় পাঠিয়তঙয়ন, যা মূার জ্ঞায়নর বাআয়র তঙ। এর দ্বারা অল্লা মূা  ও 
মানুয়র জ্ঞায়নর স্বল্পতার ওথা চাতনয় তদয়য়ঙন। 

(৫) বান্নার চনয ফয ংওার তনতদ্ধ, ত্র খটনা ফটাআ বয়ঘয় বড় তলক্ষণী তব। 

তঔতযর ফও তঙয়ন? 

কুরঅয়ন তাাঁয়ও ْن ِعَباِدَنا  অমায়দর বান্নায়দর এওচন’ (ওাে ১৮/৬৫) বা য়য়ঙ। বুঔারী‘ َعْبداًا مِّ
লরীয়ে তাাঁর নাম তঔতযর (خلر) বয় ঈয়ল্লঔ ওরা য়য়ঙ’। ফঔায়ন তাাঁয়ও নবী বা তন। 
চনশ্রুতত ময়ত তততন এওচন ী তঙয়ন এবং মৃতুয য় ফকয় এঔন মানুয়র ফবল ধ্য়র 
ফযয়ওান ম ফযয়ওান মানুয়র ঈপওার ওয়রন। েয় চঙ্গয়  াকর বয়ক্ষ তবপদাপদ ফথয়ও 
বাাঁঘার চনয অচ য়নয়ও তঔতযয়রর ীা পাবার চনয তার ঈয়দ্দয়লয মানত ওয়র থায়ও। 
এব ধ্ারণার প্রার খয়টয়ঙ মূতঃ বড় বড় প্রাঘীন মনীীয়দর নায়ম তবতভন্ন তােীয়রর ফওতায়ব 
ঈয়ল্লতঔত তওঙু তওঙু তভতত্তীন ওল্পওথার ঈপয়র তভতত্ত ওয়র। 

যারা তায়ও নবী বয়ন, তায়দর দাবীর তভতত্ত ’, তঔতযয়রর বক্তবয  َْوَما َفَعْ ُتُه َعْن أَْمِري ‘অতম এব 
তনয়চর ময়ত ওতরতন’ (ওাে ১৮/৮২)। থশাৎ বতওঙু অল্লার তনয়দশ য়ল ওয়রতঙ। ীকয়ণর 
ওাশ্ে-আাম লরী‘অয়তর দী ন। তওন্তু নবীকয়ণর স্বপ্ন অল্লার ী য় থায়ও। ফযচনয 
আবরাীম (অঃ) স্বী পুত্রয়ও যয়ব ওরয়ত ঈদযত য়তঙয়ন। তএব বাও তযার মত খটনা 
ফওবমাত্র নবীর পয়ক্ষআ ম্ভব, ফওান ীর পয়ক্ষ অয়দৌ ন। তওন্তু ফঔায়ন প্রশ্ন ফথয়ও যা 
ফয, নবী ওঔয়না লরী‘অত তবয়রাধ্ী ওাচ ওরয়ত পায়রন না। ঐ ম লরী‘অতধ্ারী নবী  
রাূ তঙয়ন যরত মূা (অঃ)। অর ফ ওারয়ণআ তঔতযয়রর লরী ‘অত তবয়রাধ্ী ওাচ ফদয়ঔ 
তততন বারবার প্রততবাদমুঔর য় ঈয়ঠতঙয়ন। এ বযাপায়র বাআ এওমত ফয, তঔতযর ফওান 
ফওতাবধ্ারী রাূ তঙয়ন না, বা তাাঁর ফওান ঈম্মত তঙ না। 



এঔায়ন অমরা যতদ তবটিয়ও কুরঅয়নর প্রওালয য়থশর ঈপয়র ফঙয়ড় তদআ এবং তাাঁয়ও ‘অল্লার 
এওচন বান্না’ তায়ব কণয ওতর, যাাঁয়ও অল্লার ভাা  ا ِعْ ماًا َناوُ َرْ َم ًا ِمْن ِعنِدَنا َوَع َّْمَناوُ ِمن لَُّدنَّ ٌْ  آَت
‘অমরা অমায়দর পক্ষ ’ফত তবয়ল রমত দান ওয়রতঙাম এবং অমায়দর পক্ষ ’ফত তদয়তঙাম 
এও তবয়ল জ্ঞান’ (ওাে ১৮/৬৫)। তা’ফ তততন নবী তঙয়ন তও ী তঙয়ন, তততন এঔয়না 
ফবাঁয়ঘ অয়ঙন, না মারা ফকয়ঙন, এব তবতয়ওশ র অর ফওান বওাল থায়ও না। ফযভায়ব মূার 
মায়র তনওয়ট অল্লা ী (থশাৎ আাম) ওয়রতঙয়ন এবং যার েয় তততন তার দয প্রূত 
ন্তান মূায়ও বায়ক্স ভয়র াকয়র তনয়ক্ষপ ওরয়ত াী য়তঙয়ন (ফত্বাাা ২০/৩৮-৩৯) 
এবং ফযভায়ব তচব্রী মানুয়র রূপ ধ্য়র এয় রাূ (ঙাঃ)-এর ায়থ প্রয়শ্নাত্তয়রর মাধ্যয়ম 
ঙাাবীকণয়ও দ্বীয়নর প্রতলক্ষণ তদয়তঙয়ন[57] এওআ ধ্রয়নর খটনা মূা  তঔতযয়রর ফক্ষয়ত্র 
াটা তবস্মওর তওঙু ন। 

ময়ন রাঔা অবলযও ফয, ফাওমান তযন্ত ঈাঁঘুদয়রর এওচন জ্ঞানী মানু তঙয়ন। তাাঁর জ্ঞানপূণশ 
ঈপয়দলমূ কুরঅয়ন বতণশত য়য়ঙ এবং তার নায়ম এওটি ূরা নাতয য়য়ঙ। তওন্তু তততন 
নবী তঙয়ন না। ফাওমানয়ও অল্লা ফযমন তবয়ল ‘তওমত’ দান ওয়রতঙয়ন (ফাওমান 
৩১/১২)। তঔতযরয়ও ফতমতন তবয়ল ‘আল্ম’ দান ওয়রতঙয়ন (ওাে ১৮/৬৫)। এটা তবতঘত্র 
তওঙু ন। 

ংল তনরন 

(১) মূা (অঃ)-এর তন্নওু  নবীকয়ণর ঙতব : 
বাক্বারা ২৪৮ :  ُاُبْوت ُكُم التَّ ٌَ أِْت ٌَّ َ  ُمْ ِكِه أَن  ٌَ  তায়দর নবী (লযামুয়) তায়দরয়ও বয়ন‘  ِنَّ آ
(ত্বাূয়তর) রাচা ার তনদলশন এআ ফয, ফতামায়দর তনওয়ট ফআ ‘তাবূত’ (তন্নওু) অয়ব…।’ 
এঔায়ন তাবূত-এর বযাঔযা (ও) তােীর চাাাআয়ন বা য়য়ঙ,   ال ندوق كان فٌه  ور اْلنبٌاء

 ফআ তন্নওু, যা অল্লা অদম (অঃ)-এর ঈপয়র নাতয ওয়রন এবং যার ময়ধ্য‘ -أنزله هللا ع ى أدم
রয়য়ঙ নবীয়দর ঙতবমূ’। (ঔ) তােীর ওাললায়ে বা য়য়ঙ,  التابوت  ً  ورة كانت فٌه من

ঈক্ত তাবূত ’ এওটি মূততশ‘ زبر د أو ٌاقوت لها رأس كرأس الهر وذنب كذنبه و نا ان , যার ময়ধ্য 
যবরচদ  আাকূত মতণ-মুক্তা মূ রয়য়ঙ। ঈক্ত তাবূয়তর মাথা  ফচ মদ্দা তবড়ায়র মাথা 
 ফয়চর নযা, যার দ’ুটি ডানা রয়য়ঙ।’ (ক) তােীর বাযাবীয়ত বা য়য়ঙ,  وفٌه  ورة

তায়ত নবীকয়ণর ঙতব রয়য়ঙ অদম (অঃ) ফথয়ও মুাম্মাদ (ঙাঃ) পযশন্ত।‘ اْلنبٌاء من آدم  لى م مد ’ 

(খ) আাতমও োঈয়েলন বাংায়দল প্রওাতলত বঙ্গানুবাদ কুরঅন লরীয়ে (পৃঃ ৬৩ টীওা 
১৭০) বা য়য়ঙ, ‘তবধ্মীয়দর তবরুয়দ্ধ যুদ্ধ পতরঘানা ওায় যরত মূা (অঃ) আা ম্মুয়ঔ 
স্থাপন ওতরয়তন’। 
ঈপয়র বতণশত ফওান বযাঔযাআ কুরঅন  াদীঙ ম্মত ন। বরং প্রওৃত ওথা এআ ফয, এটি ’ 
অল্লার হুকুম ফমাতায়বও মূা (অঃ)-এর কতরী ফআ তন্নওু, যার ময়ধ্য তাাঁর াঠি, তারাত 
এবং তাাঁর  ারূণ (অঃ)-এর পতরতযক্ত নযানয পতবত্র বস্ত্ত্তমূ ংরতক্ষত তঙ। বনু 
আস্রাইকণ এটিয়ও বরওত তায়ব  তবচয়র তনদলশন তায়ব ময়ন ওরত। 

(২) তারায়তর পৃষ্ঠা মূ : 
অ‘রাে ১৪৫ :  ٍء ًْ ٌْ ًا لُِّكلِّ َش َتْ ِ  ْوِعَ  ًا وَّ ٍء مَّ ًْ  অমরা তার (মূা) চনয‘ َوَكَتْبَنا َلُه فًِ اْْلَْلَواِح ِمْن ُكلِّ َش
েয়ও (তারায়ত পৃষ্ঠামূয়) ও তবয় ঈপয়দল  স্পষ্ট বযাঔযামূ তয়ঔ তদয়তঙ ’। এর 



বযাঔযা তােীয়র চাাাআয়ন বা য়য়ঙ,   أي ألواح التوراة وكانت من سدر ال ن  أو زبر د أو زمرد سبع

 থশাৎ তারায়তর েও মূ, যা তঙ চান্নায়তর পত্র মূ বা যবরচাদ থবা‘ أو عشرة
যুমুরুশদ, যা তঙ ৭টি থবা ১০টি’। থঘ এব ওথার ফওান তভতত্ত ফনআ। ঐ েওগুতর ংঔযা 
ওত তঙ, তও তদয় কতরী তঙ, ওতটুকু তার কদখশয-প্রস্থ তঙ, তও তদয়  তওভায়ব ফঔায়ন ফঔা 
তঙ, এগুত তব চানা বা তার ঈপয়র ইমান অনার ফওান বাধ্যবাধ্ওতা অমায়দর ঈপয়র 
ফনআ। কুরঅন-াদীঙ এতবয় ঘুপ রয়য়ঙ। অমরা এ তবয় ঘুপ থাওব। বস্ত্ত্ততঃ এগুত ফস্রে 
আস্রাইী ওল্পওাতনী মাত্র। 

মূা  ফেরাউয়নর ওাতনীয়ত তলক্ষণী তব মূ : 
১. অল্লা যায়ম লাও  বযতক্তয়দরয়ও তনতদশষ্ট ম পযশন্ত বওাল তদয় থায়ওন। তওন্তু তারা 
ংয়লাতধ্ত না ’ফ রাতর অমানী বা যমীনী কযব ফপ্ররণ ওয়রন থবা নয ফওান 
মানুয়ও তদয় তায়ও লাতি ফদন  যুুম প্রততয়রাধ্ ওয়রন। ফযমন অল্লা ঈদ্ধত ফেরাউয়নর 
ওায়ঙ প্রথয়ম মূায়ও পাঠান। ২০ বঙয়রর ফবলী ম ধ্য়র তায়ও ঈপয়দল ফদার পয়র এবং 
নানাতবধ্ কযব পাঠিয় তার দ্ধতয দতমত না া বয়লয় াকরডুতবর কযব পাঠিয় 
অল্লা তায়দরয়ও মূয় ঈৎঔাত ওয়রন। 

২. দতুনাদার মাচয়নতারা বশদা যায়ম লাওয়দর য়যাকী থায়ও। পক্ষান্তয়র মযূম দ্বীনদার 
বযতক্তকণ বশদা দ্বীনদার মাচ ংস্কারও ফনতৃয়ত্বর মুঔায়পক্ষী থায়ও। 

৩. দতুনা ফাভী অয়ন্নান তনয়চয়ও পদস্থ  মাচয়ও ধ্বং ওয়র। পক্ষান্তয়র অয়ঔরাত 
তপাী অয়ন্নান তনয়চয়ও ম্মাতনত  মাচয়ও ঈন্নত ওয়র। ফযমন দতুনাদার লাও ফেরাউন 
তনয়চয়ও  তনয়চর মাচয়ও ধ্বং ওয়রয়ঙ এবং তনয়চ এমনভায়ব পদস্থ য়য়ঙ ফয , তার নায়ম 
ফওঈ তনচ ন্তায়নর নাম পযশন্ত রাঔয়ত ঘা না। পক্ষান্তয়র মূা (অঃ)-এর দ্বীনী অয়ন্নান 
তাাঁয়ও  তাাঁর ইমানদার াথীয়দরয়ও তবশ্ব মায়ছ স্থাী ম্মান দান ওয়রয়ঙ। 

৪. দতুনায়ত যায়ম  মযূম ঈভয়রআ পরীক্ষা য় থায়ও। যায়ম তার যুুয়মর ঘরম ীমা 
ফপৌাঁয়ঙ ফকয় তায়ও ধ্বং ওরা । নুরূপভায়ব মযূম বশাবস্থা অল্লার ঈপয়র ভরা 
ওরয় তনতদশষ্ট ময় তায়ও াাযয ওরা । তধ্ওন্তু পরওায় ফ চান্নাত ায়ভ ধ্নয ।  

৫. দ্বীনদার ংস্কারওয়ও বশদা অল্লার াায়যযর ঈপয়র তনভশ রলী থাওয়ত  এবং ওথা  
অঘরয়ণ ামানযতম ংওার প্রওাল ওরা ’ফত তবরত থাওয়ত । মূা  তঔতযয়রর খটনা 
অল্লা এ প্রতলক্ষণ তদয় বাআয়ও ফওথা বুতছয় তদয়য়ঙন। 

৬. ীর তবধ্ায়নর বাধ্যতা ওরয় অল্লার রমতপ্রাপ্ত চাতত তঘরস্থাী কযয়বর তলওার  ’ফত 
পায়র। বনু আস্রাইকণ তার জ্বচযান্ত প্রমাণ। নবীকয়ণর তলক্ষার তবয়রাতধ্তা ওরা তায়দর ঈপর 
ফথয়ও অল্লার রমত ঈয়ঠ যা এবং তারা তঘরস্থাী কযব  াঞ্ছনার তলওার । বযতক্তর 
ফক্ষয়ত্র এটি এওআভায়ব প্রয়যাচয। আস্রাইী দরয়বল অয়ম বা ‘অম বা‘উরার খটনা এর প্রওৃষ্ট 
প্রমাণ। 

৭. তচাদ তবমুঔ চাতত ওঔয়নাআ ম্মান  মযশাদা তনয় দতুনা বাাঁঘয়ত পায়র না। অর 
ফওারয়ণআ তমরী চনকয়ণর ১০ ’ফত ২০ লতাংল া য়ে বনু আস্রাইকণয়ও রায়তর 
ন্ধওায়র ফয়দল ফঙয়ড় পাতয় অয়ত । তঃপর তচায়দ স্বীওৃতত জ্ঞাপন ওরা তারা 
তায়দর তপতৃভূতম বাতু মুক্বাদ্দা তধ্ওায়র বযথশ । যার লাতি স্বরূপ দীখশ ঘতল্লল বঙর 



যাবত তী প্রান্তয়রর ঈন্কু্ত ওারাকায়র তারা বন্নীত্ব বরয়ণ বাধ্য । বয়লয় নবী আঈলা-র 
ফনতৃয়ত্ব তচাদ ওয়রআ তায়দর তপতৃভূতম দঔ ওরয়ত । 

৮. ংস্কারওয়ও চাততর তনওট ফথয়ও াঞ্ছনা ফভাক ওরয়ত । দতুনা তাাঁর তনঃস্বাথশ ঙ্গী 
ায়ত কণা তওঙু ফাও য় থায়ও। তাাঁয়ও ফস্রে অল্লার ঈপয়র ভরা ওয়রআ ঘয়ত । 
তবতনময় তততন অয়ঔরায়ত পুরসৃ্কত ন  পরবতী বংলধ্য়রর তনওয়ট যুক যুক ধ্য়র ফপ্ররণার 
ঈৎ য় থায়ওন। ফযমন মূার প্রওৃত াথী তঙয়ন তার ভাআ ারূণ  ভাতকনা আঈলা ‘ তবন 
নূন। বাওী তধ্ওাংল তঙ তায়ও ওষ্ট দানওারী  স্বাথশপর াথী । মূা (অঃ) তাআ দঃুঔ 
ওয়র তার ওময়ও বয়ন,  ُْكم ٌْ ًْ َرُسْوُل هللِا  َِل ْعَ ُمْوَن أَنِّ ًْ َوَقد تَّ  ?ফওন ফতামরা অমায়ও ওষ্ট দা‘ لَِم ُتْ ُذْوَنِن

থঘ ফতামরা চায়না ফয, অতম ফতামায়দর তনওয়ট অল্লার ফপ্রতরত রাূ’ (ঙে ৬১/৫)। 

ঈপংার : 
মূা  ারূণ (অাআতমা াাম)-এর দীখশ ওাতনীর মাধ্যয়ম নবীয়দর ওাতনীর এওটা 
তবরাট ংল মাপ্ত ’। ারূণ  মূার চীবনীয়ত বযতক্ত মূা  ফকাষ্ঠী বনু আস্রাইয়র 
ঈোন-পতয়নর ফয খটনাবী তববৃত য়য়ঙ, তা রীততমত তবষ্মওর  তলরণ মূও। এওআ 
ায়থ তা মানবী ঘতরয়ত্রর ততক্ত  মধ্ুর নানাতবধ্ বািবতা মুঔর। মাচ ংস্কারও  মাচ 
য়ঘতন ফযয়ওান পাঠয়ওর চনয এ ওাতনী য়ব ঔুবআ তলক্ষণী  তাৎপযশমতেত। এক্ষয়ণ 
অমায়দর ঈতঘত য়ব এর অয়ায়ও মাচ ংস্কায়র ব্রতী া এবং কভীর কধ্য়যশর ায়থ 
অমায়দর স্ব স্ব পতরবার, মাচ  চাততয়ও ত-র তবধ্ায়নর অয়ায়ও কয়ড় ফতাা। অল্লা 
অমায়দর ুপথ প্রদলশন ওরুন- অমীন! 
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[37]. বাাক্বী ৪/২৮৭; তমর‘অত ৭/৪৬। 

[38]. মুতম, তমলওাত া/২০৪৪, ‘ঙম’ ধ্যা ‘নে তঙাম’ নুয়িদ-৬। 
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ফেরাউন ম্প্রদায়র ধ্বংয়র পর বনী আরাই তময়র প্রতযাবতশ ন ওয়রতন। … এর পয়র 
আততা ফথয়ও এওথা প্রমাতণত  না ফয, বনী আরাইকণ ফওান ম দবদ্ধভায়ব চাততকত 
পতরতঘতত  মযশাদা তনয় তময়র প্রয়বল ওয়রতঙ।] 
[40]. মুত্তাোক্ব অাআ, তমলওাত া/৫৭১৩ ‘তক্বাময়তর বস্থা’ ধ্যা ৯ নুয়িদ। 
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[44]. মাানা মদদূী, রাায়  মাায় ৫/২৫০। 

[45]. আবনু ওাঙীর, তােীর ূরা বাক্বারা ৫৭। 

[46]. ততরতমযী, াদীঙ াান; তমলওাত া/৪৫৬৯ ‘তঘতওৎা  মন্ত্র’ ধ্যা। 

[47]. তবিাতরত র্দ্ঃ ডঃ আওয়তদার ফায়ন োরুওী, কবজ্ঞাতনও তবয়েয়ণ কুরঅয়ন বতণশত ঈতিদ 
আ,ো,বা, ২০০৮, পৃঃ ১৩-২০। 



[48]. বুঔারী া/৩৪০৩ ‘নবীয়দর ওাতনী’ ধ্যা। 

[49]. র্দ্ঃ বাক্বারা ২/৬৩, ৯৩; অ‘রাে ৭/১৭১। 

[50]. মা‘অয়রেু কুরঅন, পৃঃ ৩১৭ কৃীত: তােীয়র ঙমানী। 

[51]. ঙী ততরতমযী া/২৪৭১; অমাদ, বাাক্বী, আবনু চারীর প্রমুঔ। 

[52]. মুতম, তমলওাত া/২১১৯ ‘কুরঅয়নর েযীত মূ’ ধ্যা। 
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