আবূ যর (রা:)-এর ইসলাম হণ
আবূ যর (রা:)-এর ইসলাম হণ আবু জামরাহ (রা :) হেত বিণত। িতিন বেলন, আুললাহ ইবনু আাস
(রা:) আমােদরেক বলেলন, আিম িক তামােদরেক আবূ যর (রা:)-এর ইসলাম হেণর ঘটনা বণনা করব
না? আমরা বললাম, হাঁ, অবশই। িতিন বলেলন, আবূ যর (রা:) বেলেছন, আিম িগফার গাের একজন
মানষু ।আমরা জানেত পারলাম য, মায় এক বি আকাশ কের িনেজেক নবী বেল দাবী করেছন।
আিম আমার ভাইেক বললাম, তুিম মায় িগেয় ঐ বির সােথ আেলাচনা কের িবািরত খাঁজ-খবর িনেয়
এস। স রওয়ানা হেয় গল এবং মার ঐ লাকিটর সে সাাৎ কের িফের আসল। অতঃপর আিম
িজেস করলাম, িক খবর িনেয় এেল? স বলল, আা কসম! আিম এমন একজন বিেক দেখিছ িযিন
সৎকােজর আেদশ দন এবং ম কাজ হেত িনেষধ কেরন। আিম বললাম, তামার খবের আিম স হেত
পারলাম না। অতঃপর আিম একিট ছিড় ও এক পা খাবার িনেয় মার িদেক রওয়ানা হলাম। মায় পৗঁেছ
আমার অবা দাঁডা় ল এমন য, আিম তােক িচিন না এবং কােরা িনকট িজেস করাও আিম সমীচীন মেন
কির না। তাই আিম যমযেমর পািন পান কের মসিজেদ থাকেত লাগলাম। একিদন সা বলা আলী (রা:)
আমার িনকট িদেয় গমনকােল আমার িত ইশারা কের বলেলন, মেন হয় লাকিট িবেদশী।আিম বললাম,
হাঁ। িতিন বলেলন, আমার সে আমার বািডে় ত চল। আবূ যর বেলন, অতঃপর আিম তার সােথ তার বািড়
চললাম। পেথ িতিন আমােক কান িকছ ু িজেস কেরনিন আর আিমও ইা কের কান িকছ ু বিলিন। তাঁর
বািডে় ত রাি যাপন কের ভারেবলায় আবার মসিজেদ গলাম ঐ বি সেক িজেস করার জন। িক
ওখােন এমন কান লাক িছল না য ঐ বি সেক িকছ ু বলেব। িতিন বেলন, ঐিদনও আলী (রা:) আমার
িনকট িদেয় চলার সময় বলেলন, এখেনা িক লাকিট তার গবল িঠক করেত পােরিন? আিম বললাম,
না। িতিন বলেলন, আমার সে চল। পিথমেধ িতিন আমােক িজেস করেলন, বল, তামার বাপার িক?
কন এ শহের এেসছ? আিম বললাম, যিদ আপিন আমার িবষয়িট গাপন রাখার আাস দন তাহেল তা
আপনােক বলেত পাির। িতিন বলেলন, িনয়ই আিম গাপন করব। আিম বললাম, আমরা জানেত পেরিছ,
এখােন এমন এক লােকর আিবভাব হেয়েছ িযিন িনেজেক নবী বেল দাবী কেরন। আিম তাঁর সে আলাপআেলাচনা করার জন আমার ভাইেক পািঠেয়িছলাম। িক স ফরত িগেয় আমােক সোষজনক কান িকছ ু
বলেত পােরিন। তাই িনেজ দখা করার ইা িনেয় এখােন আগমন কেরিছ। আলী (রা:) বলেলন, তুিম সিঠক
পথপশক পেয়ছ। আিম এখনই তাঁর কােছ উপিত হওয়ার জন রওয়ানা হেয়িছ। তুিম আমােক অনসু রণ
কর এবং আিম য গেহ
ৃ েবশ করব তুিমও স গেহ
ৃ েবশ করেব। রাায় যিদ তামার িবপদজনক কান
লাক দখেত পাই তেব আিম জত
ু া িঠক করার অজহু ােত দয়ােলর পাে সের দাঁডা় ব, যন আিম জত
ু া িঠক
করিছ। আর তুিম চলেতই থাকেব। আলী (রা:) পথ চলেত  করেলন। আিমও তাঁর অনসু রণ কের চলেত
় াম। আিম বললাম, আমার
লাগলাম। িতিন নবী (সাঃ)-এর িনকট েবশ করেল আিমও তাঁর সে ঢুেক পডল
িনকট ইসলাম পশ কন। িতিন পশ করেলন। আর আিম তৎণাৎ মস
ু িলম হেয় গলাম। নবী (সাঃ)
বলেলন, হ আবূ যর। এখনকার মত তামার ইসলাম হণ গাপন রেখ তামার দেশ চেল যাও। যখন
আমােদর িবজেয়র খবর জানেত পারেব তখন এেসা। আিম বললাম, য আা আপনােক সত ীনসহ

পািঠেয়েছন তাঁর শপথ! আিম কািফর-মশু িরকেদর সামেন উৈঃের তাওহীেদর বাণী ঘাষণা করব। (ইবনু
আাস (রা:) বেলন) এই কথা বেল িতিন মসিজেদ হারােম গমন করেলন, কুরাইেশর লাকজনও সখােন
উপিত িছল। িতিন বলেলন, হ কুরাইশগণ! আিম িনিতভােব সা িদিচছ য, ''আা ছাডা় কান (হ)
মা’বূদ নই এবং আিম আেরা সা িদি য, মহু াাদ (সাঃ) আার বাা ও তাঁর রাসূল।'' এতদবেণ
কুরাইশগণ বেল উঠল, ধর এই ধমতাগী লাকিটেক। তারা আমার িদেক এিগেয় আসল এবং আমােক এমন
িনমমভােব হার করেত লাগল, যন আিম মের যাই। তখন আাস (রা:) আমার িনকট পৗঁেছ আমােক
িঘের রাখেলন। অতঃপর িতিন কুরাইশেদরেক উেশ কের বলেলন, তামােদর ংস অিনবায। তামরা
িগফার বংেশর জৈনক বিেক হতা করেত উদত হেয়ছ, অথচ তামােদর ববসা-বািণেজর কােফলােক
় ।
িগফার গাের িনকট িদেয় যাতায়াত করেত হয়? এ কথা েন তারা আমার িনকট থেক দূের সের পডল
পরিদন ভারেবলা কা’বাগেহ
ৃ উপিত হেয় গত িদেনর মতই আিম আমার ইসলাম হেণর পূণ ঘাষণা
িদলাম। কুরাইশগণ বেল উঠল, ধর এই ধমতাগী লাকিটেক। গতকােলর মত আজও তারা িনমমভােব
আমােক মারধর করল। এই িদনও আাস (রা:) এেস আমােক রা করেলন এবং কুরাইশেদরেক উেশ
কের ঐ িদেনর মত বব রাখেলন। ইবনু আাস (রা:) বেলন, এটাই িছল আবূ যর (রা:)-এর ইসলাম
হেণর থম ঘটনা (বখু ারী হা/৩৫২২ ‘মানািকব’অধায়, ‘আবূ যর িগফারীর ইসলাম হেণর
ঘটনা’অনেু চছদ, হা/৩৮৬১ ‘আনছারেদর মযাদা’অধায়)। িশা: ১. হ অেষেণর জন সবদা সেচ
থাকেত হেব। ২. হেকর পেথর পিথকরা নানান মস
ু ীবেতর সুখীন হন। এেে তােদরেক ধেযর পরাকাা
দশন করেত হেব। ৩. সমােজর চিলত রসম-রওয়ােজর িবে কথা বলেল নানা িবপাক পিরিিতর
সুখীন হেত হয় িকংবা নানা বাক নােম ডাকা হয়। িক তােত িবচিলত না হেয় সত চাের অটল
থাকেত হেব।

