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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

ইসরা ও িম‘রােজর ফলাফল ও আমােদর 

করণীয় 
 

ইসরা ও িম‘রাজ পিরিচিত: 

ইসরা শ�িটর অথর রােতর সফরর মহানবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রােতর একাংেশ ম�ার 
হারাম েথেক বাইতুল মুকা�াস এর এলাকায় েয সফর 
করােনা হেয়েছ েসটােক ইসরা বলা হয়। 

আর িম‘রাজ হে�, উপের আেরাহনর আ�াহ তাঁর 
হাবীব মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ভূিম 
েথেক আকােশ আেরাহণ কিরেয় �থম আকাশ েথেক 
শু কের স াকাশ েভদ কের িসদরাতুল মুমাহা েপিরেয় 
তাঁর িনেজর কােছ েডেক িনেয়িছেলনর েসটােকই িম‘রাজ 
বলা হয়র 
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ইসরা ও িম‘রােজর দলীল: 

ইসরার দলীল পিব� কুরআেনর সূরা আল-ইসরা 
বা বনী ইসরাঈল এর ১ম আয়ােত উে�খ করা হেয়েছর 
বলা হেয়েছ, 

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ﴿ َ�ۡ
َ
ِٓي أ َّ � ََ ٰ ََ ۡب ََ �لَۡمۡسِجِد ُب  ّمِ

 �ۡ�ََراِم إَِ� 
َ
َۡ �لَۡمۡسِجِد �ۡ� ۥ ِم َِ�هب ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�بۥ لِ�ب َّ ا � ََ ۡۡ

�ب  َِ َو �لّسِميعب �ۡ�َ ُب ۥ  ٓإ إِّّهب ٰنَِنا َٰ  ] ١: ووة  ن  راائيل[ ﴾١َاا

“পিব� ও মহান েস স�া িযিন তাঁর বা�ােক 
সফর কিরেয়েছন রােতর একাংেশ মাসিজদুল হারাম 
েথেক মাসিজদুল আকসার িদেক, যার চতু�াশরেক িতিন 
কেরেছন বরকতময়র যােত িতিন তােক েদখােত পােরন 
তাঁর িনদশরনসমূহর িননয় িতিন সবরে্াতা সবরবরার 
[আল-ইসরা:১] 

আর িম‘রােজর দলীল হে�, অনয আয়াত েযখােন 
বলা হেয়েছ, 

ۡخَرٰى ﴿
ب
نَنَ�ٰ  ١َولََقۡد رََااهب َّۡزلًَة أ ۡدَرةِ �لۡمب ُِ  ١ِعنَد 

 ۡ ّنةب �ل ََ ا  َُ َوٰى ِعنَد
ۡ
ۡدَرةَ َما َ�ۡغَ�ٰ  ١َمۡ َما  ١إِۡذ َ�ۡغَ� �لّسِ
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ٰى  ١َزاَغ �ۡ�ََ�ب َوَما َطَ�ٰ  َ ۡۡ ُب ِّّهِ �لۡ ِِ َر ٰ َٰ َۡ َاا ٰى ِم
َ
لََقۡد َرأ

 ]١٨-١٣: ووة  الجم[ ﴾١

তাছাড়া হাদীেস এেসেছ, বুখারীেত সাতিট বণরনা 
এবং মুসিলেম ছয়িট বণরনা ছাড়াও বহ হাদীসীে� এিট 
এেসেছর 

ইসরা ও িম‘রােজর পটভূিম: 

নবুওয়েতর দশম বৎসের এেকর পর এক িবপদ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িঘের ধেরর 
রাসূেলর চাচা আবু তােলব মারা যান; িযিন কােফর 
হওয়া সে�ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামেক সাবর্িনক িনেজর ত�াবধােন রাখেতনর 
তার জীব�শায় েকউ তার েকান ্িত করেত চাইেলও 
স্ম হত নার িকি তার ম তুযর পর কােফররা অতযম 
েবপেরায়া হেয় উেঠর 

এর িকছুিদন পর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর �ী উ�ুল মুিমনীন খাদীজা রািদয়া�াহ 
আনহাও মারা যানর িযিন শধু রাসূেলর �ীই িছেলন না; 
বরং তার দাওয়ােতর �ধান সহেযাগীও িছেলনর তার 
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সম� স�ি� রাসূেলর জনয অকাতের িবিলেয় 
িদেয়িছেলনর তার উপর �থম ঈমান এেনিছেলনর এ 
পেথ যত কর হেয়েছ সবই সহয কেরেছনর 

তােদর ম তুযর পর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম অসহায় েবাধ করেলনর িতিন িবিভ� 
েগা�পিতেদর কােছ িনেজেক েপশ কের বলেলন, “েক 
আমােক আ্য় িদেব যােত আিম আমার রেবর কথা 
�চার করেত পাির?” িকি েকউ তার ডােক সাড়া িদল 
নার 

এমতাব�ায় িতিন তােয়ফ েগেলনর েসখােন 
তােয়েফর সদরারেদর কােছ িতিন একই কথা বযয 
করেলনর তােদর েকউ তার কথায় কণরপাতই করল নার 
উপরি তারা দুর িশশেদর তার িবুে� েলিলেয় িদলর 
এমতাব�ায় যা ঘটার তা-ই ঘটলর তারা তােক পাথর 
েমের রযায কের িদলর 

িতিন ম�ায় িফের আসেলনর মহান আ�াহ তােক 
স�ািনত করেত চাইেলনর িতিন তােক ইসরা ও 
িম‘রােজর মত িবরল স�ােন স�ািনত করেলনর 
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ইসরা ও িম‘রােজর সংি্  কািহনী 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম কাবা 
শরীেফর িহজ র বা হাতীেম েশায়া িছেলনর তার সােথ 
আরও দু’জন েশায়া িছেলনর েকান েকান বণরনায় তােদর 
নাম এেসেছ, হামযাহ ও জা‘ফরর এমতাব�ায় িতন 
েফেরশতা এেস বলেলন, এেদর মেধয েকানিট েস 
েলাক? একজন বলল, মাঝখােন িযিন শেয় আেছন 
িতিনর তারপর তারা চেল েগেলনর 

পরবতরী িদন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�াম রােতর সালাত আদায় কের িনজ ঘের ঘুিমেয় 
িছেলনর এমতাব�ায় ঘেরর ছাদ েভদ কের েফেরশতাগণ 
অবতরণ করেলনর িজবরাঈল আলাইিহস সালাম 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক যমযেমর 
কােছ িনেয় েগেলনর তারপর তার “সা�ুস সাদর” বা 
ব্ িবদীণর করেলনর তারপর তােক যমযেমর পািনেত 
ধুেয় আবার যথা�ােন লািগেয় িদেয় ব্ িমিলেয় িদেলনর 

এরপর বুখারীর বণরনায় এেসেছ, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক িনেয় আকােশর িদেক 
যা�া করা হয়র েসখােন �থম আকােশ আদম, ি�তীয় 
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আকােশ ঈসা ও ইয়াহইয়া, ত তীয় আকােশ ইউসুফ, 
চতুথর আকােশ ইদরীস, প�ম আকােশ হারন, ষর 
আকােশ মূসা এবং স ম আকােশ ইবরাহীম 
আলাইিহমুস সালাম এর সােথ সা্াত কেরনর েসখােন 
িতিন বাইতুল মা‘মুর েদখেত েপেলনর েসখােন তােক 
দুধ, মধু ও মদ এ িতন�কার পানীয় েদয়া হয়র িতিন 
দুধ পছ� কের েননর তখন িজবরীল বলেলন েয, 
আপিন �াভািবক িবষয় ীহণ করেত সমথর হেলনর 
তারপর িতিন িসদরাতুল মুমাহায় নীত হেলনর তারপর 
এত উচুেত েগেলন েয, কলেমর িলখার খসখস আওয়াজ 
শনেত েপেলনর এরপর আ�াহ তার ও তার উ�েতর 
উপর প�াশ ওয়ায সালাত ফরয কের িদেলনর এরপর 
মুসা আলাইিহস সালাম এর কােছ আসার পর িতিন 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক সালােতর 
বযাপাের আ�াহ র কােছ কমােনার আেবদন করার 
পরামশর িদেলনর �থেম অেধরক, তারপর পাঁচ ওয়ায 
পযরম কমােনা হয়র অপর বণরনায়, �িতবাের পাঁচ, 
বণরনামের দশ কের কমােনার পর সবেশেষ পাঁচ ওয়ায 
সালােত এেস তা েশষ হয়র এরপর িতিন দুিনয়ােত 
েফরত আেসনর 
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অনয বণরনায় এেসেছ েয, সফেরর শুেত েবারাক 
িনেয় আসা হয়র ‘েবারাক’ বাইতুল মুকা�ােসর িদেক 
সফর কেরর েসখােন িতিন নবীেদর ইমামিত কেরনর 
তারপর তােক েসখােন তােক দুধ মধু ও মদ এ 
িতন�কার পানীয় েদয়া হয়র িতিন দুধ পছ� কের 
েননর তখন িজবরীল বলেলন েয, আপিন �াভািবক 
িবষয় ীহণ করেত সমথর হেলনর তারপর তার জনয 
িম‘রাজ বা িসিড় নািমেয় েদয়া হেল িতিন তােত কের 
আকােশ গমন করেলনর... 

ইসরা ও িম‘রােজর ফলাফল: 

১- ইসরা ও িম‘রােজর মাধযেম মহান আ�াহ তার 
রাসূলেক বা�া িহেসেব ীহণ কেরেছনর এিট 
স িরজগেতর কারও জনয সবেচেয় বড় পাওয়ার মহান 
আ�াহ বেলন,  

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ﴿ َ�ۡ
َ
ِٓي أ َّ � ََ ٰ ََ ۡب ََ �لَۡمۡسِجِد  ُب ّمِ

َۡ �ۡ�ََراِم إَِ�  ۥ ِم َِ�هب ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�بۥ لِ�ب َّ ا � ََ ۡۡ
َ
�لَۡمۡسِجِد �ۡ�

�ب  َِ َو �لّسِميعب �ۡ�َ ُب ۥ  ٓإ إِّّهب ٰنَِنا َٰ  ] ١: ووة  ن  راائيل[ ﴾١َاا



10 

 

২- ইসরা ও িম‘রােজর মাধযেম এটা �মািণত 
হেয়েছ েয, নবীগণ সবাই ৈবমাে�য় ভাইর তােদর িমশন 
একিটই েসিট হেলা, একমা� আ�াহ র ইবাদত �িত�া 
করার 

৩- রােতর একিট অংেশ ইসরা ও িম‘রাজ 
সংঘিটত হওয়ার মেধয এটাই উে�শয েয, মহান আ�া� 
কােছ রােতর কাজই েবশী পছ�র কারণ তখন �ক িত 
শাম থােকর কােজ মন বেসর ইবাদেত একিন�তা ও 
একাীতা অিজরত হয়র 

৪- সূরা আল-ইসরার �থেম  ٰى َ�ۡ
َ
ِٓي أ َّ � ََ ٰ ََ ۡب ُب  

বলার পের নবম আয়ােত কুরআেনর মাধযেম কারা 
িহদায়াত �া  হেব তােদর কথা আেলাচনা করা হেয়েছর 
এ দুেয়র মাঝখােন ইয়াহূদীেদর উপর আপিতত শাি� ও 
তােদর জাতীয় চিরে�র িদেক ইি�ত করা হেয়েছর এর 
মাধযেম এটাই েবাঝােনা হেয়েছ েয, ইয়াহূদী ও 
নাসারােদর দীেনর দাবী েশষ হেয় েগেছ এখন 
কুরআেনর িদন এেসেছর 

৫- ইসরা ও িম‘রােজ নবীেদর ইমামিতর মাধযেম 
এ িবষয় �মািণত হেলা েয, সম� নবীর নবুওয়েতর 



11 

 

মাধযেম �া  শরী‘আত েশষ হেয়েছর এখন মুহা�াদ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নবুওয়ত ও তারই 
শরীয়ত চলেবর আর তার শরীয়তই সবরেশষ শরী‘আতর 
িতিনই েশষ নবী ও রাসুলর 

৬- দুই েকবলার ইমামিত ও েনত � মুহা�াদ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম ও তার উ�তেদর জনয 
িনধরািরত হেয় েগেছর এ দু’িটর মািলকানা তােদরইর 

৭- এর মাধযেম মহান আ�াহ এটাই �মাণ করেত 
েচেয়েছন েয, দুিনয়ার মানুষ আপনােক স�ান করেত 
কমিত করেলও আকােশ যারা আেছ তারা আপনােক 
সবেচেয় েবশী স�ািনত কের ীহণ কের িনে�র 
দুিনয়ােত মানুেষর কমরকােে আপিন দুঃিখত হেলও 
আকােশ আপনােক সাদর স�াষণ জানােনার জনয 
অেনেকই রেয়েছনর সেবরাপির মহান আ�াহ আপনােক 
েছেড় যােবন নার 

৮- সালাত এমনই এক গু�পূণর ুকন যার 
ফরয হওয়ার েঘাষণা েকান মাধযম ছাড়াই সরাসির 
আ�াহ েঘাষণা কেরেছনর আর যা দুিনয়ােত ফরয না 
কের আকােশ ি�য় নবীেক েডেক এেন জািনেয় 
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িদেয়েছনর এটা েযন উ�েতর জনয এক হাদীয়ার েস 
হাদীয়া েযন মািটেত েদয়া েযত না, আকােশই িদেত 
হেবর 

৯- এর ফেল িহজরেতর পথ �সািরত হেলা, এর 
মাধযেম জানােনা হেলা েয, মূসা আলাইিহস সালােমর 
উ�েতর েচেয়ও তার উ�ত েবশী হেবর ফেল এর 
মাধযেম দাওয়ােতর নতুন ে্� আিবআ ত হেব এটাই 
েবাঝা েগলর 

১০- কারও রযচ্ুর ভয় না কের হেকর কথা 
বলেত সদা সেচর থাকার েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম েম‘রােজর কথা সবাইেক 
জািনেয়িছেলনর সুতরাং বীর�পূণর েনত � �িত�া করাও 
এর ল্য িছলর 

১১- কারা ঈমানদার ও কারা েবঈমান বা দুবরল 
ইমােনর অিধকারী েসটা পিরআার হেয় যাওয়ার মহান 
আ�াহ বেলন,  

َۡۡنا �لّراۡ ﴿  َع ََ َّ فِۡنَنةٗ َوَما  ََ إِ ٰ ََ َرۡ�
َ
ٓ أ ِِ  ﴾ّلِّۡناِس  اَا �ّل

 ] ٦٠: ووة  ن  راائيل[
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অথরাৎ “আর আমরা আপনােক েয দ শয 
েদিখেয়িছলাম, তা েতা েকবল মানুষেক পরী্া করার 
জনযই”র [সূরা আল-ইসরা: ৬০]  

কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
নতুন িমশেন যাে�নর েসখােন পা�া ইমানদারেদর 
�েয়াজন হেবর 

১২- আবু বকর রািদয়া�াহ আনহর ঈমােনর দ দতা 
এখােন �কাশ েপলর িতিন িনি�রধায় েসটার উপর ঈমান 
এেনিছেলনর 

১৩- িবিভ� অপরােধর শাি� েকমন হেত পাের 
েসটার এক িনেদরশনা েপেল মানুেষর পে্ �ীন ও 
ঈমােনর উপর মজবুিত আসেবর 

১৪- দুধ পান করা ও মদ েথেক দুের থাকার 
মাধযেম ইসলাম েয �াভািবক �ীন েসটা �মািনত হেলার 

১৫- মাসিজদুল আকসা সম� মুসিলেমর স�দর 
েযখােন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
সালাত আদায় কেরেছনর ইমামিত কেরেছনর আকােশ 
আেরাহন কেরেছনর েসখােন েগেল সওয়াব হওয়া কথা 
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েঘাষণা কেরেছনর ইিতহাস সা্য েদয় েয, বাইতুল 
মুকা�ােসর মুিযর সােথই মুসিলম উ�াহর স�ান ও 
�িতপি� িনিহতর 

আমােদর করণীয়: 

১- ঈমান িবল গােয়বর আবু বকেরর মত 
ঈমানদার হওয়ার ইসরা ও িম‘রােজর �মািণত েকান 
িকছুেক অ�ীকার না করার করেল কুফরী হেবর 

২- সালােতর বযাপাের গু� েদয়ার কারণ, এ 
সালাত আকােশ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামেক েডেক স�ােনর সােথ �দান করা হেয়েছর 
দুিনয়ার েকান �ােন বা অনয েকান মাধযেম েসটা ফরয 
করা হয়িনর 

৩- িম‘রােজর রাি�েত পিব� কুরআেনর সূরা 
আল-বাকারার েশষ দু’িট আয়াতও রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামেক �দান করা হেয়েছর েস দু’িট 
আয়াত পাঠ করা এবং বা�ব জীবেন েসগেলার �চার ও 
�সার করা �েয়াজনর 
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৪- বাইতুল মুকা�াসেক মুয করার জনয সেচর 
থাকার 

যা করণীয় নয়: 

১- েযেহতু এ রাি� িনধরারেনর বযাপাের সহীহ 
েকােনা �মাণ পাওয়া যায় িন, েসেহতু তা িনধরারণ েথেক 
িবরত থাকার 

২- শধুমা� এ রাি�েক িনধরারণ কের বা েক� 
কের েকােনা �কার ইবাদত করার 

৩- শধুমা� এ রাে� বা এ িদনেক েক� কের 
েকান সালাত বা সাওম রাখার 


