মাহদী, দা াল ও ঈসা আঃ
মাহদী
ারি ক কথাঃ বতমান

াপেট মাহদী, দা াল ও ঈসা অত া

কারন িব ব াপী মুসলমানেদর এই ক ন অব ায়
অেপ মাণ। আবার মাহদী স
িকছু মাও ’ু , মাত ক ও

পূন িবষয়।

গাটা জািত আজ মাহদীর জন

েক সমােজ অেনক ভু ল ধারনা রেয়েছ। যার মুেল রেয়েছ

াইফ হাদীছ।

বতমােন মুসলমানরা নানা দেল িবভ । এবং এই দল লু পর েরর

িত নিতবাচক ও

িবে ষী। তােদর িবে ষ এই পযােয় পৗঁেছ গেছ য, মাহদী কােনা দেলর হেল বা কােনা
দল মাহদীেক সমথন িদেল অন দল লু মাহদীেক
এিবষেয় স ক

মেন

নেব বেল মেন হয় না। তাই

ান ও স ক তথ জানা অিত জ রী।

পিরিচিতঃ মাহদী কােরা নাম নয়। মাহদী একজন

নতা। িকয়ামেতর আেগ জািতর

ক ন অব ায় িতিন আিবভু ত হেবন। িতিন মুসিলম জািতর

নতৃ

দেবন, জািতেক

স ক ভােব পিরচািলত করেবন এবং স ক পেথ িনেয় আসেবন। বিনত হে ঃ
আলী রাঃ

থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ আমার উ েতর আেখরী সমেয় মাহদী

আসেব। আ াহ তােক বৃি
আ াহ তােক অেনক স
এক

সমৃ

(হাকীম। হাদীছ

িদেয় সাহায

করেবন। তখন অিধক ফসল উৎপ

দ দান করেবন। তখন

জািত গঠন করেব। স সাত অথবা

চু র গবািদপ
(বেলেছন)

আট

উৎপ
(বছর)

হেব।

হেব। মাহদী
বঁেচ থাকেব।

সাহীহ)

মাহদী শে র অথ স ক পেথ পিরচািলত। িতিন পথ ভু লা মুসিলম জািতেক স ক পেথ
পিরচািলত করেবন িবধায় তােক মাহদী বলা হয়। হাদীেছ খালীফাহ মাহদী বলা হেয়েছ।
তেব িশয়ােদর কােছ িতিন ইমাম মাহদী িহসােব পিরিচত। িশতারা ১২ ঈমােম িব াসী।
তারা মেন কের মাহদী হেলন ১২তম ঈমাম। তাই তারা বেল ঈমাম মাহদী।
মাহদী হেবন নবী সাঃর মেয় ফািতমাহ রাঃর বংশ থেক। তার নাম হেব রাসূল সাঃর
নােম এবং তার িপতার নাম হেব রাসূল সাঃর িপতার নােম। বিনত হে ঃ
উ ু-সালামাহ রাঃ
ফািতমার স ান।

থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ মাহদী হেব আমার পিরবােরর,

(আবু-দাউদ, ইবন মাজা। হাদীছ

হাসান)
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আবু-সাঈস আল-খুদরী রাঃ থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ দুিনয়ার সমাি

ঘটেব না

যত ন না আরব শাসন করেব আমার পিরবােরর একজন মানুষ যার নাম হেব আমার
নােম

(মুহা াদ বা আহমদ)

হাদীছ

সাহীহ)

এবং িপতার নাম হেব আমার িপতার নােম।

মাহদীর পিরচয় স

(আবু-দাউদ, িতরিমযী।

েক আেরা অেনক হাদীছ বিনত হেয়েছ।

পটভূিমঃ দুিনয়া তখন পাপাচাের ভের উঠেব। মুসলমানেদর নিতক, সামািজক ও রা ীয়
অব য় ঘটেব। িব ব াপী খৃ ানেদর দাপট বাড়েব। তারাই হেব দুিনয়ার িনয় ক শি ।
আ াহর পেথ িনেবিদত

াণ মুসিলেমর সংখ া কেম যােব। শ র ভেয় তারা আ েগাপন

কের পাহােড় জ েল আ য় নেব। তখন খুরাসােন

(বতমান আফগািন ান, পািক ান ও ইরােনর িকছু

এলাকা সহ আেরা িকছু অ ল িনেয় তখনকার খুরাসান গ ত িছল)

শি শালী এক

উঠেব। ইরাক িসিরয়া ও ইয়ামেন যু

মুসিলম বািহনী গেড়

ছিড়েয় পড়েব। বিনত হে ঃ

আ ু াহ িবন হাওয়ালাহ রাঃ বেলন, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ অদূর ভিবষ েত
সনারা কেয়ক ভােগ িবভ

হেয় যােব। এক বািহনী শােম, এক

ইয়ামােন। আ ু াহ বেলনঃ

(ইহা

আমার জন

ক ন। রাসূল সাঃ বলেলনঃ

এক

পছ

শােন)

আিম দািড়েয়

ইরােক আর এক

গলাম। বললামঃ ইয়া রাসূলা াহ!
তামরা শােম যােব। শােম না

পারেল ইয়ামান যােব। সাবধান! কান ধাঁকায় পা দেব না। কারন আ াহ
শাম ও শামবাসীর িজ াদারী িনেয়েছন। (আহমাদ,
আ

কাশঃ খালীফাহ মাহদী ম ােত আ

মেন িনেয় তােক

নতা িহসােব

আবু-দাউদ। হাদীছ

(আঃ ওয়া জাঃ)

সাহীহ)

কাশ করেবন। িকছু মানুষ মাহদীর আনুগত

ঘাষণা করেব। িতিন মাসিজদ হারােমর িনয় ন হােত

িনেয় ম াহ কি ক িখলাফাহ ঘাষণা করেবন। এেত
হত া করেত ধেয় আসেব িম

তামােদর

েপ উঠেব কািফর জগত। তােক

বািহনী।

যু ঃ ম াহ আ মণ কের খালীফাহ মাহদীেক সদলবেল হত া করেত পাঠােনা হেব মুসিলম
দশ

লুর সম েয় গ ত

মাহদীর। িক
(উপত কায়)

মা

কায়ািলশন

আ াহ তােক সাহায
চাপায়

ফাস। এেদর মাকািবলা করার শি

থাকেব না

করেবন। ম াহ ও মদীনার মধ বিত “বাইদা”

ংস হেব এই বািহনী। ইহাই মাহদীর পিরচয় বহনকারী িবেশষ

ঘটনা। বিনত হে ঃ
আ ু াহ িবন

াফওয়ান উ ু ল-মুঅিমনীন

অদূর ভিবষ েত িকছু মানুষ

থেক বননা কেরন, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ

(মাহদী ও তার অনুসারীরা)

বাইতু ায় আ য়

নেব। তােদর না
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থাকেব তমন শি , না সংখ া আর না
হেব এক িবরাট বািহনী। িক
(মুসিলমঃ ২৮৮৩/৭।

এরা “বাই া”

পৗছেল মা র নীেচ চাপা পেড় যােব।

ায় সমান হািদছই ২৮৮২, ২৮৮৩, ২৮৮৪ এ বিনত হেয়েছ)

উ ু সালামাহ রাঃ নবী সাঃ
মৃতু েত মতাৈনক
মদীনাহ

িতেরাধ ব ব া। তােদর মারার জন পাঠােনা

থেক বননা কেরেছনঃ

দখা িদেব। তখন এক ব ি

(হয়ত

থেক পািলেয় ম াহ চেল যােব। ম ার িকছু

হাজের আসওয়াদ ও মা ােম ইবরাহীেমর মধ বিত
খালীফাহ িহসােব

ঘাষণা)

শােমর িদেক

জন )

থেক এক িবরাট বািহনী

লাকজন তােক খালীফাহ বানােত চাইেব)

লাক তােক িচেন

ফলেব এবং

ােন তার হােত বাইয়াত

রন করা হেব। িক

াস করেব। এই ঘটনা

আর ইরােকর িকছু দল তার আনুগত
যুে

কােনা খালীফার

(কের তােক

করেব যিদও িতিন খালীফাহ হেত চাইেবন না। তখন তােক

পর এই বািহনীেক ভূ িম
িবেরাে

(েশষ যামানায়)

দাঁড়ােব, যার মামার

মেন

ত

(হত ার

“বাই া” আসার

কের শােমর িবেশষ ব ি বগ

নেব। তখন

ু রাইেশর একব ি

হেব “কালব”। মাহদী তােদর িবেরাে

তার

সন পাঠােব।

মাহদী বািহনীর িবজয় হেব। মাহদী নবীর আদেশ সমাজ গঠন করেব এবং ইসলাম

আবার পূনা

(রা ীয়)

ভােব

িতি ত হেব। সাত বছর শাসন করার পর মাহদী মারা

যােব। মুসলমানগণ তার জানাযা করেব।

(আবু-দাউদ)

উে খ বাইদা অথ উপত কা। দুই পাহােরর মধ বিত িন
আবার ম াহ ও মদীনার মধ বিত এক

িবেশষ উপত কার নামও “বাইদা”।

এই ঘটনার পর মাহদীর পিরচয় জানেত পের সারা িব
আনুগত

মেন

উপত কােক বাইদা বলা হয়।

থেক আগত মুসিলমগণ তার

নেব এবং তার সমথেন এিগেয় আসেব। যা া

বািহনী। আরেবর অেনক

মাহদীর আনুগত

মেন

করেব খুরাসানী

নেব। আসেব ইরােকর কেয়ক

দল এবং শােমর মুসিলম নতারাও।
বানু-কালব নােম এক
থাকেব

আরব স

দায় মাহদীর িবেরাে

রাইশ বংেশর এক নতা। মাহদী এেদর িবেরাে

অব ান নেব। যােদর নতৃ ে
সন পাঠােবন। লড়াইেয় মাহদী

বািহনী িবজয়ী হেব। এভােবই শি শালী হেয় উঠেব মাহদীর খীলাফাহ।
মাহদীর এই উ ান মেন নেবনা ইসলােমর শ রা। তারা কৗশেল পাশবিত মুসিলম দশ
শাম

(বতমান িসিরয়া,

ায় ৯ ল

লবানন, জদান, িফিলি ন ইত ািদ অ ল িছল তখনকার শাম)

সন সমােবশ ঘটােব। শাম বাসীর পে

বলেবঃ আমােদর যু

ইসলােমর িবেরাে

আ মেণর অজুহােত

এিগেয় আসেবন মাহদী। কািফররা

নয়। আমরা তােদর আ মণ করব যারা
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আমােদর

লাকজেক হত া কেরেছ, ব ী কেরেছ। িক

তােদর

মাহদী। িতিন মুসিলম জাতীয়তাবােদ িব াসী হেবন িবধায় সম
মেন করেবন এবং মুসিলম ভাইেদর পে

যুে

ধাঁকায় পা

দেবন না

মুসিলমেক একই জািত

শািমল হেবন।

শ র শি েত ভীত হেয় একতৃ তীয়াংশ মুসিলম যু

থেক িপছু হটেব। যারা এমন করেব

তারা আ াহর গজেব পিতত হেব। তােদর তাওবাহ ও আর কবুল হেব না।
দুই তৃ তীয়াংশ মুসিলম যুে

শািমল হেব।

হেব ভয়াবহ যু । এমন যু

কখেনা দেখিন আর দখেব ও না। হাদীেছ ইহােক মহাযু
দীঘ ছয় বছর ব াপী যু

দুিনয়া

নােম অিভিহত করা হেয়েছ।

কের মুসিলমেদর িবজয় হেব। আ াহর সাহােয

িব ব াপী

িতি ত হেব মাহদীর ইসলামী িখলাফাহ। বিনত হে ঃ
নািফ’ িবন উ’তবাহ রাঃ বেলনঃ আমরা রাসূল সাঃর সােথ যুে
থেক একদল

িছলাম। হঠাৎ পি ম

লাক রাসূল সাঃর কােছ এেলা। তােদর গােয় পশেমর কাপড় িছল। তারা

তাবুর কােছ তাঁেক পেয়ও গল। িতিন বসা িছেলন। তারা সামেন এেস দাড়াল।
আিম িনেজেক বললামঃ তাড়াতািড় িগেয় রাসূল ও তােদর মােঝ দািড়েয় যাও। যােত
তারা অতিকত হামলা কের সবনাশ করেত না পাের। আবার মেন হলঃ হয়ত তারা কথা
বলেছ। তথািপও এেস রাসূল সাঃ ও তােদর মােঝ অ রায় হেয় দাড়ালাম।
তােদর সােথ কথা বলেছন)

তােদর কেথাপকথন থেক চার

(েদখলাম রাসূল

কথা আিম মেন রেখিছ। যা হােত

েন বলেত পারব।
রাসূল সাঃ বেলেছনঃ তামরা
করেবন। তারপর ফােরেস যু
রামানেদর সােথ যু

(মাহদীর নতৃ ে )

করেব, আ াহ এখােনও

হেব।

জািবরেক বলেলন)

তামােদর িবজয় দান করেবন। পের

তামােদর িবজয়ী করেবন।

জািবর! আমরা িব াস কির

(এতটু

বলার পর নািফ’

রাম িবজেয়র পরই দা াল

বর

(মুসিলম)

আবু- রাইরাহ রাঃ
আ’মা

করেব, আ াহ তামােদর িবজয়ী

করেব, আ াহ সখােনও তামােদর িবজয়ী করেবন। পের

লড়েব দা ােলর সােথ। এখােনও আ াহ
তার িশষ

আরেব যু

ও দাবা

থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ িকয়ামেতর আেগ
(শােমর দুই

থেক বর হেব তখনকার িদেনর

ান)

এ অবতরণ করেব। তােদর
মানুষেদর

রামানরা

মাকােবলায় মদীনাহ

(মাহদী ও তার অনুসারীেদর)

এক

দল।
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এরা যুে র জন

ত হেল রামানরা বলেবঃ

(আমােদর যু

আমরা তােদর

তামােদর সােথ নয়)

সােথ লড়ব যারা আমােদর লাকেদর ব ী কেরেছ। আমােদরেক লড়েত দাও।
মদীনার সিনেকরা বলেবঃ আ াহর কসম! আমােদর ভাইেদর উপর আ মণ করেত দব
না। ফেল মুসিলম বািহনীর সােথ এেদর লড়াই বঁেধ যােব। এক তৃ তীয়াংশ
ভেয়)

পািলেয় যােব।

আ ার আর এেদর তাওবাহ কবুল

(এরা আ াহর গজেব পিতত হেব)

করেবন না। এক তৃ তীয়াংশ

(যু

কের)

((মুসিলম শ র

শহীদ হেয় যােব। তারা আ াহর কােছ উৎকৃ

শহীেদর মযাদা পােব। আর এক তৃ তীয়াংশ িবজয়ী হেব। যারা আর কােনা িদন িবপেদর
স ুখীন হেব না। তারাই
তারা

(িবজয়ী সন রা)

িনয়া

যয়তু ন গােছ অ

চার করেব “দা াল

বর হেয়

খবের তারা সবিকছু

(েরামানেদর ক ীয় শহর)

িবজয় করেব।

ঝু িলেয় গিনমত ব েন িল

হেল শয়তান

(িমিডয়া)

তামােদর পিরবার পিরজন খতম কের িদে । এমন

ফেল শােমর উে েশ

বিরেয় পড়েব। আসেল ইহা এক

িমথ া

সংবাদ। তারা শাম পৗছার পর দা াল বর হেব।
তারা

(দা ােলর সােথ)

যুে র জন

অবতরণ কের তােদর

তির হেব। নামােযর এ ামত হেল ঈসা িবন মারয়াম

নতৃ

দেবন। আ াহর দুশমন

গেল যােব যমন লবন পািনেত গেল যায়।

া ােল একদা আিম রাসূল সাঃর কােছ

এলাম। িতিন চামড়ার তাবুেত অব ান করিছেলন।
আলামত

দেখ এমন ভােব

(িতিন দা ালেক হত া করেবন) (মুসিলম)

আ’উফ িবন মািলক রাঃ বেলনঃ তবুক যুে র
৬

তােক

(দা াল)

(আমােক

দেখ)

বলেলনঃ িকয়ামেতর

েন রােখা।

 আমার মৃতু ।
 তারপর বাইতু -ল-মুকা াস

(েজ জােলম)

িবজয়।

(যা উমর রাঃর িখলাফত কােছ হেয়িছল।

 তারপর ছাগেলর মহামািরর মত এক মহামাির তামােদর
িখলাফত কােল এই মহামািরেত

 তারপর স
মেন করেব।

েদর

াচু যতা এমন হেব

য কাউেক ১০০িদনার িদেলও

স তু

(যা বতমান আরবেদর হেয়েছ)

িবজাতীয় অপসং ৃ িত ও নিতক অব েয়র িফতনাহ যা

 তারপর তামােদর ও বনী-আফসােরর
িবেরাে

(উমর রাঃর

ায় ৩০ হাজার সাহাবী ইে কাল কেরেছন)

 তারপর আসেব ভয়াবহ িফতনাহ যা আরেবর ঘের ঘের

িক

াস করেব।

তারা চু ি

ল ন কের ৮০

লড়েত আসেব।

িত

েবশ করেব।

িভ ও ই ারেনেটর মাধ েম ঘের ঘের

(েরামানেদর)

পতাকা

(৮০

মােঝ শাি চু ি
দশ বা িডিভশন)

স

(স বত ইহা

েবশ কেরেছ)

ািদত হেব।

িনেয় তামােদর

পতাকার নীেচ ১২হাজার কের সন হেব। (বুখারী)
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আ ু াহ িবন বাসর রাঃ থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ
(েরামানেদর

বছের।

ক ীয়)

শহর

(আবু-দাউদ। হাদীছ

িবজেয় ছয় বছর

(মাহদীর নতৃ ে )

লেগ যােব। আর দা াল

মহাযু

আর

বর হেব স ম

অিধকতর সাহীহ)

দা াল
পিরচয়ঃ দা াল অথ

ধাঁকাবাজ। দা াল কােরা নাম নয়। দা াল ইয়া দ সমােজর

নতা। স খুবই ধুত ও ধাঁকাবাজ হেব িবধায় তােক দা াল বলা হেয়েছ।
পটভূিমঃ ইয়া দরা সবদাই ভীত ও ধুত
লািলত। মাহদীর সােথ যুে
আ

খৃ ান শি

পরািজত হেল আ য়হীন হেয় পড়েব ইয়া দ।

কাশঃ এমিন পিরি িতেত দা াল আ

( ভু , মািলক, িবধান দাতা)

মেন নাও, আিম

দা াল তােদরেক িব জেয়র
ই’মরান িবন
পয

ভােবর। বতমােন তারা খৃ ানেদর ছ ছায়ায়

স বলেবঃ আমােক রা

তামােদর বাচাব। ইয়া দ তােক

মেন

নেব।

দখােব। বিনত হে

সাইন রাঃ থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ আদম আঃ থেক িকয়ামত

সবেচেয় বড় িফতনাহ হল দা াল।

আনাস রাঃ

কাশ করেব।

(মুসিলম)

থেন বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ সকল নবীই এই

জািতেক সাবধান কের গেছন।
টরা। আর তামােদর রা

(েস িনেজেক রা

দাবী করেব)

কানা বা টরা নন।

টরা িমথু ক স

েক

মেন রেখা! স হেব কানা ও

(বুখারী, মুসিলম)

কািফর দুিনয়ার সােথ লড়াই কের মুসলমানেদর শি

তখন িনঃেশষ

ায়। দা াল এই

সুেযােগ মুসলমানেদর অেনক অ ল দখল কের নেব। ম াহ মদীনােতও আ মেণর চ া
করেব। িক

সফল হেব না। িফির া তােক তািড়েয় দেব। বিনত হে ঃ

উ ু শারীক বেলন, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ দা াল

থেক পািলেয় মানুষ পাহাড়-পবেত

আ য় নেব। আিম বললামঃ ইয়া রাসূলা াহ! তখন আরবরা
থাকেব? বলেলনঃ তারা হেব খুব কম।

কাথায়

(মুসিলম)

আবু- রাইরাহ রাঃ বেলন, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ মাসীহ
এবং মদীনাহ

(আরেবর বীর যু ারা)

(দা াল)

পূবিদক

থেক আসেব।

েবেশর উে েশ অ দ পাহােড়র পাদেদেশ অবতরণ করেব। িফির াগণ তার

গিত শােমর িদেক ঘুিরেয় দেবন। সখােনই স িনহত হেব।

(বুখারী, মুসিলম)
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ঈসা আলাইিহ-স-সালাম
পটভূিমঃ মহান আ াহর এক

িচরাচিরত িনয়ম হে

রাসূল পাঠােনার পর জাতীয়

ভােব রাসূেলর িবেরািধতা করা হেল আযাব িদেয় এই জািতেক
জািতেক তােদর কােছ

িরত রাসূেলর সামেনই

ঈসা আঃ ইয়া দ জািতর

িত

ংস করা হয়।

ংস করা হেয়েছ।

িরত িছেলন। ইয়া দ তােক মেন নয়িন। বরং তােক

জারজ বেল গািল িদেয়েছ, তার িবেরািধতা কেরেছ এবং হত ার জন
কেরেছ, ফাঁিসর বে াব

িত

বািড়

কেরেছ। তথািপও আ াহ জািত িহসােব ইয়া দেক

ঘরাও
ংস

কেরনিন। বরং ঈসা আঃেক হফাজত কের আকােশ তু েল িনেয়েছন।
দা ােলর িবেরাে

যু ই ইসলামী ইিতহােস সবেশষ ও চু ড়া

যু । এই যুে র মাধ েম

ংস হেব ইয়া দ। তাই মহান আ াহর তার িনয়ম র া কেরই ইয়া দ জািতেক ঈসা
আঃর সামেন

ংস করেবন।

মাহদী তখন দা ােলর মাকােবলার জন

িত

হণ করেবন। এমন সময় আকাশ থেক

নেম আসেবন ঈসা আঃ।
পিরচয়ঃ ঈসা আঃ আ াহর বা া ও রাসূল। সতী সাধবী মারয়ােমর একমা
তার িবেশষ উপািধ িছল

াহ। ঈসা আঃর জ

আ াহ িফির া পা েয় মাতৃ গেভ ঈসার
বতমান িফিলি েনর বাইতু -ল-মুকা াস
ঈসা আঃর জ
জে র পর

দরেত িবনা বােপ।

হ ফু েক িদেয় িছেলন।
(েজ জােলম)

শহেরর বাইতু -ল-লাহম নামক

ােন

হেয়েছ।

থেকই ঈসা আঃ কথা বেলেছন। তখন

আঃর কােছ অেনক মু’িজযা িছল। আ াহর
জ া

হেয়েছ আ াহর

ছেল।

সহ যেকান রাগীেক সু

ঈসা আঃ ইয়া দ সমােজর

িত

থেকই িতিন নবী ও রাসূল। ঈসা

েম িতিন মৃতেক জীিবত করেত এবং

করেত পারেতন।
িরত িছেলন। তার স ী িছল ১২ জন। তােদরেক

হাওয়ারী বলা হত।
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আকােশ আেরাহণঃ ইয়া দ ঈসা আঃেক

মেন

গািল িদত, িতর ার করত। জাতীয় ভােব

নয়িন। তারা তােক জারজ স ান বেল
মেন না িনেলও ব ি গত ভােব অেনক

লাকই তােক মেন িনেয়িছল।
ঈসা আঃর বয়স তখন ৩৩। তােক হত ার উে েশ রােতর আঁধাের তার ঘর অবেরাধ
করল ইয়া দরা। িবষয়

আগ

থেকই আঁচ কের িছেলন ঈসা আঃ। িতিন সাহােয র

আেবদন জানােল হাওয়ারীগণ এিগেয় এেলা। ১২জন হাওয়ারী তার ঘের অব ান িনল।
রােত ঈসা আঃ িবদায়ী ভাষন িদেলন। এক পযােয় িতিন বলেলনঃ
আেছা, যােক আমার জু া ও লা
পা িরত করা হেব।

স বািহের

দয়া হেব, তার
গেল

তামােদর

ক রািজ

চহারােক আমার

চহারায়

লাকজন আিম মেন কের শূলীেত চড়ােব।

একােজর পুর ার িহসােব পরকােল স আমার স ী হেব।
এক এক কের িতন ব ি

উেঠ দাড়াল। ঈসা আঃ একজনেক পছ

করেলন। তােক ঈসা

আঃর

পাষােক সি ত করা হল, হােত

দয়া হল ঈসা আঃর লা , তার

আঃর

চহারায়

লাক

পা িরত করা হল।

ঈসা

সেজ বািহের

চহারা ঈসা

গেল অেপ মাণ

ইয়া দগণ ঈসা মেন কের তােক শূলীেত চড়াল। এভােবই িতিন শহীদ হেয় গেলন।
পের িদেনর আেলােত ইয়া দগণ বুঝেত পারল তারা যােক শূলীেত চিড়েয় ফাঁিস িদেয়েছ
িতিন ঈসা নন, অন
তােদর

ফেরর কারেন, মারয়ামেক মহা-অপবাদ দয়ার কারেন, “আমরা আ াহর রাসূল

মারয়ােমর
কেরেছন)।

জন

কউ। ইরশাদ হে ঃ

ছেল ঈসােক হত া কের

ফেলিছ” এমন বলার কারেন

(আ াহ তােদর লা’নত

ব ত তারা ঈসােক হত া করেত পােরিন শূিলেত চড়ােত পােরিন, আসেল তােদর

(অন েক

ঈসার)

এব াপাের িভ মত
স ক কান

সাদৃশ

বািনেয়

দয়া হেয়িছল। তােদর যারা

(আসল ব াপার

জেন)

পাষণ কেরিছল তারাও িছল সি হান। তােদর কােছও এব াপাের

ান িছল না ধারনা ছাড়া। িন য় তারা তােক হত া করেত পােরিন।

(৪

িনসাঃ ১৫৬,১৫৭)

আ াহ

েম ঈসা আঃ আকােশ আেরাহণ করেলন। ১১জন হাওয়ারী

কের হতবাক হেয় গল। এবং ঘটনার

িতি য়ায় তারা িবভ

চে

ইহা

ত

হেয় পড়ল।
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১১জেনর ৭জন বললঃ িতিন মানুষ িছেলন না। িতিন িছেলন
ছেল। আর ৪জন বললঃ িতিন

খাদাও িছেলন না,

খাদার

য়ং

খাদা অথবা খদার

ছেলও িছেলন না। িতিন

িছেলন মানুষ, আ াহর বা া ও রাসূল।
য ৪জন ঈসা আঃেক মানুষ ও আ াহর দাস বেল িছেলন। বািক ৭ জন িমেল
িবেবচনায়)

(তােদর

খাদার ছেলেক অপমােনর অপরােধ তােদর হত া করল। ৭হাওয়ারী ঈসা আঃর

ঘর থেক বর হল ভু ল আ ীদাহ িনেয়, মুরতাদ হেয়।
পের এরাই নাসারা
থেক

(ঈসার সাহায কারী)

িহসােব পিরিচিত পায়। তােদর
এেকক

(আ াহর বাণী, ঈসা আঃর হাদীছ ও িসরাত িমিলেয়)

হেয়েছ বাইেবল। আর এজন ই বাইেবেলর ৭
অবতরণঃ মাহদী দা ােলর

মাকািবলায়

েত েক আপন

ান

িকতাব িলেখেছ। যার নাম দয়া

কিপ িবদ মান।
সন

সমােবশ করেবন। িতিন দােমে র পােশ

জড় হেবন। তখন দুই িফির ার কাঁেদ ভর কের অবতরণ করেবন ঈসা আঃ। িতিন
দা ােলর িবেরাে

লড়েবন। দা ালেক হত া করেবন। যুে র পর মাহদী মারা যােবন।

ঈসা আঃ হেবন িব

িবজয়ী মুসিলম

নতা। তখন সকল

থেক িবদায় নেব। তখন সবাইেক ইসলাম

কার

ফর িশরক দুিনয়া

হণ করেত হেব নতু বা মরেত হেব। ইসলাম

হণ না কের বঁেচ থাকার কােনা সুেযাগ থাকেব না।
ঈসা আঃর হােত চেল যােব িব
যােব বরকেতর

ার।

সানা

নতৃ । দুিনয়া তখন ন ায় ই ােফ ভের উঠেব। খােল
পার পাহাড়

ভেস উঠেব। স

েদ

সবাই তখন ধনী হেয় যােব। তারা যাকাত আলাদা করেত িক

ছেয় যােব সবিদক।
তা

হণ করার মত

কাউেক খাঁেজ পােব না। বিনত হে ঃ
আবু- রাইরাহ রাঃ

থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ ওই স ার কসম, যার হােত

আমার জীবন! অিচেরই ঈসা িবন মারয়াম ন ায়পরায়ণ শাসক িহসােব
আসেবন। িতিন
(তখন মুসিলম না হেয়

স ভে

ফলেবন, শাকর হত া করেবন এবং িজিযয়া িবলু

কউ র া পােব না)।

করেব না। তখনকার সমেয় এক
উ ম হেব। এই পয
আয়াত
আনেব”

তামােদর মােঝ

তখন স
মা

দ এেতা

বশী হেব

(ঈসাঃর)

কউ ইহা

িসজদাহ দুিনয়া ও দুিনয়ার সকল স

বননার পর আবু- রাইরা বলেলনঃ চাইেল

পেড় নাও “তার

য

করেবন

( মান

মৃতু র আেগ আহেল িকতােবর সবাই তার

হণ

দ থেক
প)

এই

িত ঈমান

(িনসাঃ ১৫৯) (বুখারী, মুসিলম)
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