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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

pকাশেকর কথা
jােনর Fচেয় বড় আর Fকান সmদ এই পৃিথবীেত Fনই। এিট এমন এক মূল2বান ও sায়ী সmদ
যা pচুর পিরমাণ দান করেলও িবndমাt hাস পায় না। jান হেলা নূর বা আেলা যা পৃিথবীর
মাnষেক পথ Fদখায়। মহান আlাh বেলেছন Fয, Fস- ই Fবিশ তাকওয়া সmn Fয Fবশী jানী।
মহান আlাh আেরা বেলেছন, Fয জােন আর Fয জােন না তারা d’জন সমান নয়। এই jান
অজXেনর পেথ কােরা মৃতু2 হেল তােক শহীেদর মৃতু2সম বলা হেয়েছ। তাই এই jান অজXেন এেক
অপেরর সােথ সহেযািগতা করা- এেক অপেরর সােথ pিতেযািগতা করা উভয়ই কল2াণকর ও
আনnদায়ক। jান লােভর উেds হেলা অnকার ও অjতা দূর করা। অৈনক2 ও িবেভদ মুেছ
Fফলা। আর সেত2র চূড়ায় আেরাহণ করা। যুেগ যুেগ Fযসব সাধক মনীষী এ অnভূিত িনেয় কাজ
কেরেছন, পরsর বnুt কেরেছন, কথা বেলেছন আlামাh শারাফুdীন (রহ.) ও িমশেরর আল
আযহার িবxিবদ2ালেয়র pধান Fশখ সািলম আল িবশরী (রহ.) তাঁেদরই অnতম পুেরাধা।
মুসলমানেদর মােঝর িবতিকXত িবষয়gেলা পিরহার করা ও সবXজনsীকৃত িবষয়gেলার িদেক
সবারই

িফের আসা

এই িছল

তাঁেদর

পtালােপর

মূল pিতপাদ2।

সবXজনsীকৃত

হাদীস, তাফিসর, Fরওয়ােয়তসমূহ তাঁেদর পিরচয়, বnুt ও পtালাপেক পূণXতা িদেয়িছল। িনgঢ়
ভালবাসা ও ~dায় আবd হেয়িছেলন তাঁরা। পরsেরর অিমল, অৈনক2 ও িবেভদসূচক িবষয়ািদ
িনেয় যখন মুসিলম িবx িচnা ও দলগত শত শত িফরকায় িবি\n তখন এই dই F~! আেলম
খুঁেজিছেলন িমল ও ঐেক2র সূtসমূহ। তাঁেদর যুেগর সীমা Fপিরেয় এ ঐক2 আমােদরও উদাt
আহবান জানাে\।

3

আlামাh শারাফুdীন ও আlামাh Fশখ সািলম- এর পtালাপই আরবী ভাষায় ‘আল মুরাজায়াত’
নােম সংকিলত হয়। ‘মুরাজায়াত’ অথX পরsর rজু হওয়া বা পরsেরর িদেক মুখােপkী
হওয়া।
এ মহামূল2বান gnিট ইেতামেধ2 িবিভn ভাষায় pকািশত হেয়েছ। বাংলা ভাষায় এই বইিট pকাশ
করেত Fপের আমরা আনিnত। এই বইিট অnবাদ করেত জনাব আবুল কােসম Fয অkাn
পির~ম কেরেছন তার জn মহান আlাহর কােছ বড় পুরsার আশা করিছ। এই বইিট pকােশর
জn যাঁরা এিগেয় এেসেছন িবেশষ কের জনাব Fমাঃ নাঈম (Md.Nayeem),জনাব সালমান খান
(Mr.Salman Khan) এর কথা স~dিচেt sরণ করিছ। অnবাদ, সmাদনা, pকাশনার pিতিট
পযXােয় যাঁরা ক* কেরেছন, উৎসাহ যুিগেয়েছন তাঁেদর জানাই আnিরক ধnবাদ।
বইিট আজেকর বাংলা ভাষী সত2ােnষী মাnষেক উপকৃত করেল ও মুসলমানেদর ঐেক2র পেথ
এিগেয় িনেলই আমােদর এ ~ম সাথXক হেব। মহান আlাহর সাহায2 কামনা করিছ।
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0লখক পিরিচিত

সাইেয়2দ আবdল hসাইন শারাফুdীন ১২৯০ িহজরীেত ইরােকর কােযমাইন শহের জngহণ
কেরন। িতিন এমন এক সmাn পিরবাের জngহণ কেরন Fযখােন jােনর পূণX পিরেবশ িছল।
িতিন এ sেযােগর সd2বহার কের িনেজেক ইসলােমর একজন পিরপূণX আেলম িহেসেব pstত
করেত তৎপর হন। িতিন হযরত আলী (আ.)- এর সমািধsেলর িনকেট pিতি!ত নাজােফর
মাdাসায় িবিশ* আেলমেদর িনকট উসূল, িফকাh ও ইসলামী jােন পািNত2 অজXন কেরন। তাঁর
িশkকেদর মেধ2 সাইেয়2দ কােযম তাবাতাবায়ী, আখুn Fখারাসানী, ফাতhlাই ইsাহানী, Fশখ
মুহাmদ tাহা নাজাফ এবং হাসান কারবালাই pিসd।
এই িবিশ* আেলেমর িবেশষt িছল এই Fয, িতিন অিধকাংশ দীনী ছােtর nায় 5ধু ধমXীয়
পড়া5নায়ই সময় কাটােতন না, বরং ইসলামী সমােজর অবsা সmেকX িবেশষভােব সেচতন
িছেলন ও সমােজর সমsাসমূেহর সমাধােনর পথ খুঁজেতন। িবেশষত এ gেnর ভূিমকায় তাঁর
িনেmাk মnব2 Fথেক তা Fবাঝা যায়। িতিন বেলেছন, “তrণ বয়স Fথেকই িশয়া ও snী এ
d’মাজহােবর মেধ2 অৈনেক2র িবষয়িট আমােক ক* িদত ও আিম এ অবsা হেত মুিkর পথ
খুঁজতাম।”
িতিন ৩২ বছর বয়েস Fলবানেনর ‘জাবালূল আেমল’- এ িহজরত কেরন। আেমেলর অিধবাসী ও
আেলমগণ তাঁেক সাদের gহণ কেরন। িতিন সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষেধর ঐশী
িনেদXশ বাsবায়েন :sরাচারী শাসকেদর িবrেd মজলুমেদর পােশ িগেয় দাঁড়ান। এেkেt তাঁর
jানগভX বাণী ও বkব2 Fলবানেনর আেলমেদর ধমনীেত রk স;ালন করত।
িতিন 5ধু sানীয় শাসকেদর িবrেdই নয়, বরং তৎকালীন উপিনেবশবাদী ফরাসীেদর িবrেd
Fসা<ার হন। ফরাসীেদর তৎপরতায় িতিন বাধ2 হেয় িসিরয়ায় িহজরত কেরন। ফরাসী :সnরা
Fলবানেনর শাখুের তাঁর গৃেহ ও Fসাউের তাঁর gnাগাের অিgসংেযাগ কের। এ gnাগাের সংরিkত
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তাঁর িলিখত উিনশিট gn এেত িনি>h হেয় যায়। এ কেমX ফরাসীেদর সভ2তার rপ উেnািচত
হয়।
িসিরয়ােতও িতিন আেলম ও সাধারণ মাnষেদর সেA িনেয় ফরাসী উপিনেবশবাদীেদর িবrেd
Fসা<ার হন। এেত ফরাসীরা kুb হেয় তাঁেকসহ এ আেnালেনর অসংখ2 Fনতােক িফিলিsেন
িনবXািসত কের। কেয়ক মাস Fসখােন অবsােনর পর ১৩৩৮ িহজরীেত িতিন Fs\ায় িমশর গমন
কেরন এবং িবিশ* ধমXীয়, সামািজক ও রাজৈনিতক ব2িkবেগXর সােথ পিরিচত হন ও বnুt গেড়
Fতােলন। Fযেহতু িতিন ১৩২৯ ও ১৩৩০ িহজরীেত d’বার িমশর এেসিছেলন Fসেহতু িমশেরর
িবিশ* ব2িkবগX ও আেলমগণ তাঁেক িচনেতন। এখােনই তাঁর সােথ আল আযহার িবxিবদ2ালেয়র
pধান Fশখ সািলেমর সােথ কেয়কিট :বঠক হয়। এই সmেকXর ধারাবািহকতায় তাঁেদর মেধ2
pচুর পt িবিনময় হয় যা gnাকাের ‘আল মুরাজায়াত’ নােম পরবতXীেত pকািশত হয়।
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0লখেকর কথা
0কন ও িকভােব এ gn রিচত হেলা?
এ gেnর পৃ!াgেলা আজ Fলখা হয় িন আর এিট রচনার Fপছেন Fয িচnা কাযXকর িছল তাও
সাmpিতক নয়, বরং এ gেnর পৃ!াgেলা পঁিচশ বছর পূেবXই সংকিলত হেয়িছল। তখনই এর
উিচত িছল পিtকার পাতায় আেলা িবিকরণ করার। িকnt িবিভn সমsা ও জিটলতা pিতবnকতা
সৃি* কের এর গিতেক sb কের Fদয়ায় এতিদন দৃsমান হেত পাের িন। তেব এ িদনgেলা এর
িবিkpতা ও trিট দূর কের পূণXতা দােনর sেযাগ এেন িদেয়িছল। কারণ ইেতাপূেবX মুdেণর
িবলেm এর পাতাgেলা অেগাছােলা ও িবিkp হেয় িগেয়িছল।
এ gn সংকলেনর িচnা এিট রচনার অেনক পূেবXই জnলাভ কেরিছল। এ িচnা তrণ বয়েসই
আমার মাথায় উঁিক িদি\ল ও িবd2েতর nায় তা আমার ধমনীেত pবািহত হি\ল। এ িবষয়িট
আমার িচnােক সব সময় সিঠক পেথ পিরচািলত করত Fযন মুসলমানেদর মােঝ িবদ2মান
অকল2ােণর মূেলাৎপাটন ও তােদর Fচােখর সামেন Fথেক পদXা অপসারেণর মাধ2েম বাsব দৃি*েত
জীবনেক অবেলাকেন সkম হই। বd কপাট উেnাচেনর মাধ2েম তােদর সামেন Fসই pকৃত
দীন-

যার অnসরণ সকেলর ওপর অপিরহাযX তা তুেল ধরেত পাির। ফলrিতেত সকেল

একেযােগ ঐশী রjু ধারণ, jান ও কেমXর অnসnান ও সেত2র পতাকার নীেচ সমেবত হেত
পাির যা আমােদর মােঝ Kাতৃt ও আদেশXর জn Fদেব এবং এেক অপেরর পৃ!েপাষেক পিরণত
করেব।
িকnt dঃখজনক হেলও সত2, মুসিলম Kাতৃগণ যারা একই উৎস Fথেক উৎসািরত ও অিভn িবxাস
Fপাষণ কের তারা পরsর শtrেত পিরণত হেয়েছ। আেলাচনার Fkেt তারা মূেখXর nায় এতটা
সীমা লLন করেছ Fয, আেলাচনা ও িবতXেকর সীমা Fপিরেয় তা অst ধারণ ও এেক অপরেক
আkমেণ পযXবিসত হে\। এ অবsািট অnেরর িবেdষ হেত সৃি* হেয়েছ। এ অবsা একিদেক
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আমােদর িচnার িদেক আহবান করেছ অnিদেক আমােদর অnরেক dঃখভারাkাn করেছ। এ
অবsায় িক করা উিচত?
এসব আমােক pচN ক* িদত; আমার কাঁেধ Fযন dঃেখর Fবাঝা Fচেপ বেসিছল। এ অবsা Fথেক
মুিkর আশায় ১৩২৯ িহজরীেত আিম িমশের গমন কির। মুসলমানেদর মােঝ ঐেক2র লেk2
কলমসমূহেক এ পেথ আনার pেচ*া 5r কির। পূেবXই আমার মেধ2 এ অnভূিত দৃঢ়তা লাভ
কেরিছল Fয, এমন ব2িkর সnান লাভ করেবা যার কােছ আমার অnভূিত আnিরকভােব ব2k
করেত পারব ও ঐেক2র Fস লেk2 Fপৗঁছার সিঠক পথ িনবXাচেন সkম হব। হয়েতা আlাh
আমােদর মধ2 Fথেক এমন এক তীর Fছাঁড়ােবন যা িছn িভn মুসিলম জািতেক ঐেক2র
পতাকাতেল সমেবত করেব ও িনেজেদর িবপদাপদেক দূরীভূত করেব।
আলহামdিলlাh, অবেশেষ যখন িমশের এলাম তখন আমার Fস লেk2 Fপৗঁছেত সkম হলাম।
কারণ Fস সময় িমশর এমন এক Fকnd িছল Fযখান Fথেক jান অuিরত এবং pমােণর ওপর
িনভXর কের তা সেত2র িদেক পিরচািলত ও অবনিমত হত। এছাড়াও অেনক িবিশ* ব2িkর
উপিsিতর :বিশ*2ও সমিnত হেয়িছল িমশের। অবেশেষ এখােনই Fসৗভাগ2kেম এমন একজন
বড় আেলেমর সnান পাই যাঁর সাkাৎ আমার আনnেক পূণXতা, hদয়েক pফুl ও মিsRেক
িনি>nতা দান কের। িতিন snর চিরt, গভীর িচnাশিk, সজীব hদয় ও সমুেdর nায় pসািরত
jােনর অিধকারী িমশেরর এক সmািনত ও কৃিত সnান। িতিন Fসখানকার ধমXীয় Fনতৃেtর
দািয়েt িছেলন এবং pকৃতই এ পেদর উপযুk িছেলন।
এ িবষয়িট কতই না snর আেলম ও jানী ব2িkরা পরsেরর িমলেন পিবt hদয়, হািসমুখ ও
নবী (সা.)- এর nায় ব2বহার ও আচরণ pদশXন করেব! Fকান আেলম ও jানী ব2িk এমন
চমৎকার Fপাষাক তাঁর Fদহ ও মেন পিরধান কের িনেজ Fযমন pফুl থাকেবন Fতমিন মাnষরাও
িনরাপtা ও pশািn সহকাের তাঁর িনকট মেনর কথা বলেব, এ িবষেয় Fকান সংেকাচ অnভব
করেব না ও িনিdXধায় তােদর Fগাপন কথাgেলা বলেত পারেব।
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িমশেরর এ িবিশ* ব2িkিট এমনই এক ব2িkt িছেলন। নাজােফর :বঠকgেলা এত আকষXণীয়
িছল, আশা করতাম Fযন তার সমািp না ঘেট। আিম আমার অসেnাষ ও মেনাক*gেলা তাঁর
িনকট বলতাম এবং িতিনও তাঁর িবিভn অিভেযাগ- অnেযাগ আমােক বলেতন। Fয িবষেয়
আমােদর d’জেনর মেধ2 ঐকমত2 িছল তা হেলা িশয়া ও snী উভয়ই মুসলমান ও িনঃসেnেহ
সত2 দীন-

ইসলােমর অnসারী। তাই নবী (সা.) তােদর জn যা এেনেছন Fস িবষেয় তারা

একমত Fপাষণ কের। ইসলােমর Fমৗিলক িবষয়সমূেহ তােদর মােঝ Fকান অৈনক2 Fনই। Fয
অৈনক2 রেয়েছ তা Fকারআন, snাh, ইজমা ও আকল হেত দীেনর আহকাম উTঘাটেন
মুজতািহদেদর মধ2কার পাথXেক2র nায়। তাই এ kুd িবেভদ উmেতর পারsিরক িবি\nতার
কারণ হেত পাের না। িক কারেণ এ d’সmpদােয়র মােঝ শtrতা সৃি* হেলা ও তারা পরsরেক
সh করেত পারেছ না তার রহs উTঘাটন করা pেয়াজন।
আমরা যিদ ইসলােমর ইিতহাসেক পযXােলাচনা কির তাহেল Fদখেত পাব Fয, এ িবেভেদর কারণ
একিট িবxাসগত Fমৗল িবষেয়র মেধ2 িনিহত, আর তা হেলা ইমামত। কারণ ইসলােমর অn
Fকান Fমৗল িবষেয়র জn Fকউ অst ধারণ কের িন। sতরাং ইমামত এ অৈনেক2র সবXবৃহৎ
কারণ। যুগ যুগ ধের ইমামেতর িবষয়িট িনেয় গভীরভােব িচnা করা হয় িন, বরং দলীয় দৃি*েকাণ
Fথেক িবষয়িটেক Fদখা হেয়েছ। যিদ উভয় পk িবেVষেণর দৃি*েত (শtrতার দৃি*েত নয়)
পরsেরর উপsািপত দিলল- pমাণgেলােক Fদখেতন তেব সত2 pকািশত এবং সত2াকাkীেদর
সামেন সেত2র সূযX উিদত হত।
আমরা উভয় পেkর দিলল- pমাণ যথাথXrেপ পযXােলাচনার মাধ2েম এ সমsা সমাধােনর bত
িনেয়িছলাম। আমােদর উেds িছল এমনভােব িবষয়িটেক অnভব করেবা যােত পিরেবেশ অn
অnকরণ ও আেবেগর Fকান sান না থােক। িনেজেদর সকল pকার Fগাঁড়ামী ও অnt হেত মুk
কের সেত2র পেথ পদেkপ gহণ করার সংকl িনেয়িছলাম যােত কের সবXসmত সিঠক পথেক
অnভেবর মাধ2েম মুসলমানেদর hদেয় pশািn দান ও আমােদর িনকট সত2 pমািণত িবষেয়র
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pিত মুসলমানেদর িচnােক Fকndীভূত করা যায়। আlাহর সাহায2 ও অngেহ এ সীমার মেধ2ই
আমােদর আেলাচনার সমািp ঘটােনা।
তাই আমরা চুিkবd হলাম িতিন Fয Fকান pZ িলিখতrেপ উপsাপন করেবন এবং আিম sহেs
সিঠকতার িভিtেত তার উtর দান করেবা যা উভয় পেkর িনকট gহণেযাগ2 সূt যথা
Fকারআন, snাh ও বুিdবৃিtক দৃি*েকােণর ওপর pিতি!ত হয়।
আlাহর ই\ায় ‘আল মুরাজায়াত’ gnিট এভােবই pstত হেয়িছল। যিদও আমােদর িসdাn িছল
Fস সমেয়ই আমােদর সmািদত কমXকাN gnাকাের pকাশ করেবা িকnt ভাগ2 ও কােলর হsেkেপ
তা সmব হয় িন। হয়েতা এর মেধ2 Fকান কল2াণ িনিহত িছল যা আমরা অবগত িছলাম না।
আিম দািব করিছ না এ পৃ!াসমূহ Fস সমেয় আমােদর মােঝ Fয পtসমূহ িবিনময় হেয়েছ hবh
Fসgেলাই বা তাঁর বিণXত শbgেলাই এেনিছ। কারণ ছাপার িবলেmর কারেণ পৃ!াসমূহ অিবns
হেয় পড়ায় অnkম রkা করা যায় িন। তাই বাধ2 হেয় নতুন কের পৃ!াgেলা িবns কেরিছ। তেব
এ pিতrিত িদেত পাির, আমােদর মােঝ যা িকছু আেলািচত হেয়েছ তা পুেরাপুিরই এ gেn
এেসেছ।
আিম pথম িদন Fয আকাkা Fপাষণ করতাম এখেনা একই আকাkা Fপাষণ কির। আর তা হেলা
এ gn Fযন ইসলামী উmেতর সংsার ও কল2াণ সাধন করেত পাের। তাই যিদ মুসলমানরা এ
gেnর pিত আgহ Fপাষণ কের তেব তা আlাহর অngহ :ব িকছু নয়। এিটই হেব আমার কেমXর
সেবXাtম pািp। কারণ আমার Fযাগ2তা ও kমতার সীমায় সংsার মহান pিতপালেকর িবেশষ
অngহ ছাড়া সmব নয়। তাই তাঁর pিত িনভXর ও pত2াবতXন করিছ-

ِ ِ
ِ
ﻧﻴﺐ
ُ ا ْن اُر
ُ ﺖ و ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ اﻻّ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮ
ُ ﺻﻼح ﻣﺎ اﺳﺘﻄَ ْﻌ
َ ﻳﺪ اﻻّ اﻻ
ُ ُﻛﻠﺖ و اﻟﻴﻪ ا
আিম এ gnিট Fসই সকল jানী ও পিNত ব2িkর উেdেs উৎসগX করিছ যাঁরা সত2েক
অnধাবেনর জn যথাথX পযXােলাচনা কেরন। Fসই সকল হািফয ও মুহািdেসর উেdেs আমার এ
িনেবদন যাঁরা হাদীস গেবষণার Fkেt ss* দিলেলর ওপর িনভXর কেরন। আমার এ িনেবদন
অিভj দাশXিনক ও কালামশাstিবদেদর এবং অnt ও Fগাঁড়ামীর িশকল FভেA Fবিরেয় আসা Fসই
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সকল sাধীন ও মুkমনা িশkাথXী যুবেকর উেdেs যারা আমােদর নবীন ও মুk জীবেনর আশার
আেলা। তারা এ gn হেত লাভবান হেলই আমার সফলতা।
আিম এ gেnর িবnাস, সংsার ও পযXাp ব2াখ2ামূলক pেZর উtর দােন সবXাtক pেচ*া
চািলেয়িছ যােত nায়পরায়ণ ও সিঠক যুিkpত2াশী পাঠকরা Fকান সেnহ ব2তীত এর pিত
সmৃk হেত পােরন। আিম এ gেn ss*, সহীহ ও িনভXরেযাগ2 হাদীস ও Fরওয়ােয়তgেলাই 5ধু
এেনিছ যােত কের পাঠকেদর ইিতহাস, হাদীস ও কালামশােstর উdৃত gngেলার pিত rজু
করার Fতমন Fকান pেয়াজন না হয়। যুিk উপsাপেনর Fkেt আিম ভারসাম2 ও সত2পরায়ণতার
pিত লk2 Fরেখিছ। এেত পাঠকরা pথম হেত Fশষ পযXn gnিট অধ2য়েন উk লেk2 অgসর
হেবন। আমার এ gn সত2াকাkী nায়পরায়ণ ব2িkর হােত সমিপXত Fহাক আlাহর িনকট এ
আশা করিছ।
আলহামdিলlাh, এ gn pকািশত হওয়ায় sিs ও sা\n2েবাধ করিছ। এজn আিম আমার িনজ
জীবেনর pিত সnt*। কারণ এ কেমXর মাধ2েম আমার সারা জীবেন Fয ক* কেরিছ, Fয dঃখভার
সh কেরিছ তা ভুেল িগেয়িছ বেল আমার িবxাস। শtrেদর ষড়যnt, অপেচ*ার অিভেযাগ আlাh
ব2তীত অn কােরা িনকট উপsাপন করেবা না। িতিন িবচারক িহেসেব যেথ*। সেবXাপির Fদায়া
করিছ মহান আlাh িবপদাপেদর সকল পরীkায় আমােক উtীণX ও আমার অnর হেত সকল
অnকার দূরীভূত কrন, এই gnেক dিনয়া ও আেখরােত আমার মুিkর মাধ2ম (উিসলা) কের
িদন, আমার ভুল- trিট kমা কrন ও আমার অnের pশািn িদন। তাঁর িনকট আশা করিছ আমার
কমXকাNেক কবুল কrন ও এেক মুিমনেদর Fহদােয়েতর উপকরণ বািনেয় িদন।
আলহামdিলlািহ রািbল আলামীন।
িনেবদক
সাইেয়2দ আবdল hসাইন শারাফুdীন আল মুসাভী
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pথম আেলাচনা
দীিন 0নতৃt
মাজহােব ইমামত
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pথম পt
৬ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ
১। সালাম ও অিভনnন!
২। আেলাচনার অnমিত!

১। িবিশ* আেলম আlামাh আবdল hসাইন শারাফুdীন মুসাভীর pিত সালাম। আlাহর রহমত
ও বরকত আপনার ওপর অবতীণX Fহাক।
আিম আমার সমg জীবেন িশয়ােদর অবsার srপ, অভ2nরীণ বাsবতা ও চিরt সmেকX অjাত
িছলাম এবং কখেনা তা জানার জn pেচ*াও চালাই িন। এিট এ কারেণ Fয, তােদর সেA আমার
Fকান ওঠাবসা িছল না এবং আিম িশয়া সমাজ ও রােTও কখেনা বসবাস কির িন। িকnt তােদর
অnভুk
X jানী ব2িkবগX ও আেলম সমােজর সেA আেলাচনার জn সব সময়ই খুবই আgহী
িছলাম। Fসই সােথ ই\া িছল তােদর সাধারণ মাnেষর মােঝ িগেয় তােদর ই\া ও pবণতা
সmেকX অnসnান চািলেয় দৃি*ভিAর গভীরতা লাভ ও Fকৗতুহল িনবারণ করেবা। এ কারেণই
হয়েতা sগXীয় িবিধ আপনার jান মহাসাগেরর তীরভূিম সmেকX আমােক অবিহত কেরেছ যােত
আমার এ তৃbাতX ও! আপনার jােনর sেপয় পািন পােন িসk হয়। মহান আlাh আপনার
jােনর sেপয়তায় আমার ব2ািধর উপশম কেরেছন এবং আমার তৃbা িনবািরত হেয়েছ। আপনার
pিপতা jােনর শহর মুহাmদ মুsাফা (সা.) এবং তাঁর dারা আপনার িপতা আলী মুতXাযার নােমর
শপথ কের বলেত পাির তৃbা িনবািরত করার এrপ kমতাসmn Fকান sগXীয় ঝরনার সnান এ
পযXn আিম পাই িন।
আিম িশয়ােদর সmেকX যা 5েনিছলাম তা হেলা আপনারা (িশয়ারা) sীয় snী Kাতৃবৃn হেত দূের
থােকন, একাকী থাকেত পছn কেরন, ঘেরর Fকােণ আ~য় gহণ কেরন ইত2ািদ। িকnt আিম
আপনােক snর আচরেণর মাnষ, Fসই সােথ আেলাচনায় অত2n আgহী, সংলােপ দk ও
যথাথX, িবতেকX পারদশXী, বkেব2 সূkদশXী ও সিহbু, বাকযুেd ভd ও মািজXত, ওঠাবসায়
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কৃতjতার ছাপ এবং আtমযXাদােবােধ সৎ িহেসেব Fপেয়িছ। sতরাং Fয ব2িk িশয়া মাজহাবেক
gহণ কেরেছ Fস বnুsলভ এবং তার সেA বসার আকাkা সকল সািহিত2েকরই আেছ।
২। আিম এখন আপনার jােনর অসীম দিরয়ার তীের দাঁিড়েয় অnমিত চাি\ এর Fsােত
অবগাহন করেত এবং এর গভীের pেবশ কের মিণমুkা আহরণ করেত। আপিন যিদ অnমিত
Fদন তেব Fয সমsা ও অs*তা দীঘXকাল আমার hদয়েক Fতালপাড় করেছ তা আপনার সমীেপ
Fপশ করেবা। আিম আপনার আেলাচনার ভুল- trিট িনেয় pZ উtাপন করেবা না, কােরা trিট
অেnষণ বা সমােলাচনাও আমার লk2 নয়, এgেলার মাধ2েম মাnেষর মােঝ gজব ছড়ােনাও
আমার উেds নয়, বরং আিম হারােনা বst ও সেত2র সnােন রত। যিদ সত2 pকািশত হয় তেব
অবsই তার অnসরণ করেত হেব নতুবা কিবর ভাষায় বলেত হয়- ‘আমার যা রেয়েছ তােত
আিম সnt* আর Fতামার যা রেয়েছ তােত তুিম’। যিদ অnমিত Fদন তাহেল d’িট িশেরানােম
আমােদর আেলাচনা চলেব :
১। ইমামত : মাজহােবর মূল ও শাখাগত পযXােয় (অথXাৎ দীিন িবষেয়) কার pিত rজু করেবা।
২। মুসলমানেদর সািবXক Fনতৃt অথXাৎ রাসূল (সা.)- এর Fখলাফত। আিম আমার পেtর Fশেষ
sাkেরর পিরবেতX ‘স’ ব2বহার করিছ। আপনােকও ‘শ’ ব2বহােরর জn আহবান জানাি\।
পেtর Fয Fকান trিটর জn আপনার িনকট kমাpাথXী।

ওয়াসসালাম
স
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িdতীয় পt
৬ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ
১। সালাম ও অিভনnেনর উtর।
২। আেলাচনা 5r করার অnমিত pদান!

১। শাইখুল ইসলাম সািলেমর ওপর সালাম। আসসালামু আলাইkম ওয়া রাহমাতুlািহ ওয়া
বারাকাতুh।
আপনার ভালবাসাপূণX পtিট আমার হােত Fপৗঁেছেছ। আপিন Fযভােব আপনার sভাবগত
Fকামলতা ও িবেশষ দৃি*েত আমােক Fরেখেছন এর ধnবাদ jাপেন আমার বাচনশিk অkম
অথXাৎ দীঘXসমেয়ও এর সিঠক ও উপেযাগী হk আদায় করা সmব নয়।
আপিন আপনার ই\া ও আকাkাgেলােক আমার িনকট উপsাপন কেরেছন অথচ আপিন sয়ং
আশাবাদীেদর Fকnd ও আ~য় pাথXনাকারীেদর মুিkদাতা।
আিম িসিরয়া Fথেক আকাkার বাহেন আেরাহণ কের দীঘX পথ অিতkম কের আপনার dাের
উপনীত হেয়িছ যােত আপনার jান Fথেক িকছু আহরণ করেত পাির। আপনার gেণর বািরধারা
Fথেক িকছু অজXন কের খুব শীfই আlাহর ই\ায় pাণবn আশা ও অিবচিলত আকাkা িনেয়
িফের যাব।
২। আপিন আমার িনকট আেলাচনার জn অnমিত Fচেয়েছন িকnt pকৃতপেk আেদশ- িনেষধ
Fতা আপনার পk Fথেকই। আিম পূেবXই আপনােক gহণ কেরিছ। আপনার যা ই\া আমােক pZ
করেত পােরন, যা ই\া বলেত পােরন। nায়, F~!t ও সিঠকতা (সত2 ও িমথ2ার মেধ2)
যাচাইেয়র দািয়t আপনার।
ওয়া আলাইকাসসালাম
শ
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তৃতীয় পt
৭ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ
১।

Fকন িশয়ারা অিধকাংশ মুসলমােনর মতাদেশXর অnসরণ কের না?

২।

অn Fয Fকান সমেয়র তুলনায় বতXমােন মুসলমানেদর মেধ2 ঐেক2র pেয়াজনীয়তা

অিধক।
৩। পরsর িবেভদ ও িবি\nতা দূরীকরেণর একমাt পথ হেলা অিধকাংেশর মতাদশXেক gহণ।

১। আমার pথম pZ হেলা Fকন আপনারা অিধকাংশ মুসলমােনর মতাদেশXর অnসরণ কেরন না?
অিধকাংশ মুসলমােনর মতাদশX বলেত আিম আকীদার Fkেt আশা’আরী মতবাদ (১*) ও
িফকাহর Fkেt চার মাজহাবেক (২*) বুিঝেয়িছ। কারণ পূবXবতXী সত2পnীরা এ িবxােসর অnবতXী
িছেলন এবং এই মাজহাবgেলােক nায়পnী ও F~!তর মেন করেতন। সকল যুেগর সকল
আেলম

এ

ব2াপাের

ঐকমত2

Fপাষণ

কেরন

Fয, এ

মাজহাবgেলার

nায়পরায়ণতা, ইজিতহাদ, আমানতদারী, তাকওয়া, পরেহজগারী, আিtক

pধানগণ

পিবtতা, snর

চিরt ও মযXাদার Fkেt অনn িছেলন, তাই jান ও কেমXর Fkেt এেদর অnসরণ করা উিচত।

২। আপিন ভালভােবই জােনন, বতXমােন সমেঝাতা ও ঐেক2র কতটা pেয়াজন। মুসিলম সমােজ
ঐক2 ও শৃhলার জn আপনােদর অিধকাংশ মুসলমান জনেগা!ীর মেতর অnসরণ অপিরহাযX।
বতXমােন আমরা Fয অবsায় রেয়িছ তােত লk2 করিছ দীেনর শtrরা আমােদর িবrেd অnেদর
মেন ঘৃণা ও pিতেশাধ sৃহা সৃি* করেছ এবং আমােদর iংস করার সmাব2 সকল পnা অবলmন
করেছ। তারা এজn সকল নkা ও পিরকlনা pstত কের Fরেখেছ এবং িচnা ও অnঃকরণেক Fয
Fকান রকম অসেচতনতা Fথেক দূের Fরেখেছ। অথচ আমরা মুসলমানরা পূেবXর মতই অসেচতন
হেয় আিছ। আমরা Fযন অjতা ও অিশkার সমুেd বাঁচার জn হাত- পা ছুঁড়িছ। এ িবষয়gেলা
আমােদর শtrেদর সহায়তা করেছ। এ অবsা আমােদর জািতgেলােক িdধািবভk করেছ, িবিভn
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দল ও grেপর সৃি* করেছ, দলীয় সংকীণXতা ও অnিবxাস ঐক2েক িবন* করেছ, দলgেলা এেক
অপরেক িবচু2ত ও িবপথগামী মেন করেছ এবং এেক অপর Fথেক দূের সের যাে\। এখন
Fনকেড়রা আমােদর িশকার করেছ আর kkেররা আমােদর িদেক Fলােভর িজhা pসািরত করেছ।
৩। আিম যা বেলিছ আপিন পিরিsিতেক এর Fচেয় ব2িতkম িকছু মেন কেরেছন িক? মহান
আlাh আপনােক ঐক2 ও সমেঝাতার পেথ Fহদােয়ত দান কrন। sতরাং বলুন এবং দৃঢ় িবxাস
রাখুন আপনার কথা মেনােযাগসহ Fশানা হেব। আপনার িনেদXশ মত চলার জn আমােক িনেদXশ
দান কrন।
ওয়াসসালাম
স
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১।

শরীয়িত দিলল- pমাণ আহেল বাইেতর মতাদেশXর অnসরণেক ওয়ািজব ও অপিরহাযX

মেন কের।
২।

অিধকাংেশর মতাদশXেক (আহেল snােতর) অnসরেণর পেk Fকান দিলল Fনই।

৩।

pথম িতন শতাbীেত মুসলমানরা snী মাজহাবেক (চার ইমােমর মাজহাব) িচনেতন না।

৪।

সকল যুেগই ইজিতহাদ সmব।

৫।

িবেভদ দূরীকরণ আহেল বাইেতর মতাদেশXর pিত সmান pদশXেনর মাধ2েমই সmব।

১। দীেনর Fমৗল িবxােসর Fkেt অ- আশা’আরী এবং িফকাহর Fkেt চার মাজহােবর বাইেরর
একিট মতাদশXেক gহণ Fকান দলবাজী, অnিবxাস বা দলীয় সংকীণXতার কারেণ নয়। চার
মাজহােবর

ইমামগেণর

ইজিতহােদর

িবষেয়

সেnহ

বা

তাঁেদর

nায়পরায়ণতা, আমানতদারী, jানগত Fযাগ2তা ও আিtক পিবtতার pিত অিবxােসর কারেণও
িভn মতাদশX িশয়ারা gহণ কের িন, বরং শরীয়তসmত দিলল- pমাণই নবী (সা.)- এর আহেল
বাইেতর অnসরেণর pিত আমােদর অপিরহাযXতা দান কেরেছ। Fযেহতু তাঁরা নবুওয়ােতর ছায়ায়
pিশিkত হেয়েছন, তাঁেদর ঘের Fফেরশতােদর আসা যাওয়া িছল, Fসখােন আlাh ওহী ও
Fকারআন অবতীণX কেরেছন তাই আমরা আকীদা- িবxাস, িফকাh ও শরীয়েতর আmকাম
Fকারআন ও snাহর jান, চািরিtক gণ ও :বিশ*2 এবং সামািজক আচরেণর Fkেt তাঁেদর
অnবতXী হেয়িছ।
এিট Fকবল যুিk pমােণর pিত আtসমপXেণর কারেণ। আlাহর রাসূেলর snাহর pিত িবxােসর
কারেণই এ পথেক আমরা Fবেছ িনেয়িছ। যিদ যুিk আমােদর নবীর আহেল বাইেতর িবেরািধতার
অnমিত িদত অথবা অn মাজহােবর অnসরেণর মাধ2েম :নকট2 ও দািয়t পালেনর sেযাগ

18

থাকত তেব অিধকাংশ মুসলমােনর অnসরণ করতাম, তােদর পেথ চলতাম তােত কের বnুেtর
বnনও sদৃঢ় হত এবং এেক অপরেকও অিধকতর আsার সােথ gহণ করেত পারতাম। িকnt
অকাট2 যুিk ও দিলল মুিমেনর এ পেথ যাtায় pিতবnকতা সৃি* কের এবং তার ও এ চাওয়ার
মােঝ দূরt সৃি* কের।

২। তdপির snী মাজহাব অn মাজহােবর ওপর F~!t pমােণর জn Fকান যুিk উপsাপেন
সkম নয়। Fসখােন িকrেপ এর অnসরণ অপিরহাযX হেত পাের। আমরা মুসলমানেদর pদিশXত
যুিkসমূেহ পূণX ও যথাথX দৃি* দান কেরিছ এবং পযXােলাচনা ও গেবষণা চািলেয়িছ িকnt আহেল
snাহর অnসরেণর পেk উপযুk Fকান দিলল পাই িন। আপিন তাঁেদর অnসরেণর সপেk যুিk
িহেসেব

Fয

িবষয়gেলা

বেলেছন

Fযমন

আমানতদারী, nায়পরায়ণতা, ইজিতহােদর

kমতা, মযXাদা pভৃিত, আপিন ভালভােবই জােনন এ িবষয়gিল 5ধু তাঁেদর মেধ2ই িছল
না, অnরাও এর অিধকারী িছেলন। sতরাং 5ধু তাঁেদর মাজহােবর অnসরণ িকrেপ ওয়ািজব
বেল গণ2 হেব।
আিম কখেনাই এ ধারণা কির না Fয, Fকউ বলেব jান ও কেমXর Fkেt এই ব2িkবগX আমােদর
ইমামগণ Fথেকও উtম অথXাৎ নবী (সা.)- এর পিবt বংশধর যাঁরা উmেতর মুিkর তরণী, kমার
dার(৩*), ধমXীয় িবভিkর Fফতনা হেত রkার Fকnd, Fহদােয়েতর পতাকাবাহী, রাসূেলর Fরেখ
যাওয়া সmদ এবং ইসলামী উmেতর মােঝ রাসূেলর sৃিতিচh তাঁরা অবsই সেবXাtম। কারণ
তাঁেদর সmেকX রাসূল (সা.) বেলেছন, “তােদর Fথেক Fতামরা অgগামী হেয়া না তাহেল Fতামরা
iংস হেয় যােব, তােদর সেA সংযুk হবার Fkেt অবjার পথ Fবেছ িনও না তাহেলও Fতামরা
iংস হেয় যােব, তােদরেক Fকান িকছু িশkা িদেত Fযও না কারণ তারা Fতামােদর হেত অিধক
jানী।”
িকnt রাজৈনিতক উেdেsর কারেণ অnরা তাঁেদর অgগামী হেয়েছ। আপিন িক জােনন
ইসলােমর pাথিমক যুেগ রাজনীিতর িক pেয়াজন িছল ও পরবতXীেত তা িক হেয়েছ? আপনার
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Fথেক এ কথািট Fশানা আ>যXজনক, আপিন বেলেছন, “পূবXবতXী সৎ কমXশীলগণ এসব মাজহােবর
অnসারী িছেলন আর এসব মাজহাবেক সেবXাtম ও সবেচেয় nায়িভিtক বেল িবেবচনা করার
কারেণই সকল যুেগ সবXজনীনভােব এgেলার অnসরেণ আমল করা হত।” সmবত আপিন এ
িবষেয় অবিহত নন Fয, পূবXবতXী সৎ কমXশীলগণ ও পরবতXীেত যাঁরা এেসিছেলন তাঁেদর মেধ2
রাসূেলর বংশধরেদর অnসারীগণ pকৃতপেk মুসিলম উmাহর অেধXক িছেলন এবং আহেল
বাইেতর ইমামগণ ও রাসূলুlাহর Fরেখ যাওয়া িdতীয়  ﺛﻘﻞবা ভারী বstর pিত ঈমান রাখেতন। এ
জনেগা!ীর মেধ2 এ িবষেয় িবndমাt িবচু2িত Fদখা যায় িন এবং তাঁরা হযরত আলী (আ.) ও
ফািতমা (আ.)- এর সময়কাল হেত এখন পযXn এ pথাnযায়ী আমল কেরেছন। Fস সমেয়
আশা’আরী, চার মাজহােবর ইমামগণ বা তাঁেদর িপতৃkেলরও Fকউ িছেলন না। এ িবষয়িট
আপনার অজানা নয়।

৩। তdপির pথম িতন শতাbীেত মুসলমানগণ এ মাজহাবgেলার Fকানিটরই অnসারী িছেলন
না। pথম, িdতীয় ও তৃতীয় শতাbীর মুসলমানেদর অবsান Fকাথায় আর এ মাজহাবgেলারই বা
অবsান Fকাথায়? অথচ Fস সময়কাল ইসলােমর জn আপনার ভাষায় F~! সময় িছল। আপিন
লk2 কrন, আশা’আরী ২৭০ িহজরীেত জngহণ কেরন ও ৩৩৫ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।
আহমাদ ইবেন হাmল ১৩৪ িহজরীেত জn ও ২৪১ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। শােফয়ী ১৫০
িহজরীেত জngহণ ও ২০৪ িহজরীেত ইেnকাল কেরন। মািলক ৯৫ িহজরীেত জn ও ১৭৯
িহজরীেত ওফাত pাp হন। আবু হানীফা ৮০ িহজরীেত জn ও ১৫০ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।
িকnt িশয়ারা ইসলােমর pাথিমক যুগ হেত নবী (সা.)- এর আহেল বাইেতর pিত অnগত িছেলন
কারণ আহেল বাইত নবুওয়ােতর গৃেহর িবষেয় অিধকতর অবিহত িছেলন অথচ অnরা তখন
সাহাবী ও তােবয়ীেদর অnসরণ করেতন।(৪*)
sতরাং Fকাn যুিkেত সকল মুসলমানেক িতন শতাbী পর(৫*) Fযসব মাজহােবর উৎপিt হেয়েছ
Fসgেলার pিত আnগেত2র শপথ Fদয়া হয় অথচ pথম িতন শতাbীর অnসৃত পেথর কথা বলা
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হয় না? িক কারেণ তাঁরা মহান আlাহর gn Fকারআেনর সমকk অপর ভারী বst মহানবীর
রkজ বংশধর, তাঁর jােনর dার, মুিk- তরণী, পথ- pদশXক, উmেতর রkা পাবার পথ হেত
িনেজেদর সিরেয় িনেয়েছন?

৪। Fকন ইজিতহােদর Fয পথিট িতন শতাbী ধের মুসলমানেদর জn উnুk িছল হঠাৎ কের তা
িচরতের বn কের Fদয়া হেলা? এিট অkমতার আ~য় gহণ, আsা হেত অনাsা ও অলসতার
িদেক pত2াবতXন :ব িকছু নয়। এিট িক অjতায় সntি* ও ব;নায় তু*তার নামাnর নয়?
Fকাn ব2িk jাত বা অjাতসাের িনেজেক এ বাsবতার pিত সnt* মেন করেত পাের এবং
বলেত পাের?
মহান আlাh তাঁর Fpিরত নবী ও রাসূলেদর সবXেশষ এবং সবXে~! ব2িkেক সেবXাtম gn যা
চূড়াn jান, pjা ও আইেনর সমি* তা িদেয় Fpরণ কেরেছন যােত কের তাঁর দীন পূণXাA ও
িনয়ামত সmূণX হয় এবং িকয়ামত পযXn সব িকছুর সমাধান তা Fথেক পাওয়া যায়। অথচ তা চার
মাজহােবর ইমােমর মধ2 িদেয় পিরসমািp ঘটেব এবং তাঁরা সকল jানেক সমেবত করেবন
এমনrেপ Fয অnেদর অজXন করার মত িকছু অবিশ* থাকেব না Fযন Fকারআন, snাh ও
ইসলােমর িবিধ- িবধান এবং অnাn দিলল- pমাণ Fকবল তাঁেদরই মািলকানা ও সtায় Fদয়া
হেয়েছ অnরা এ সকল িবষেয় মত pকােশর Fকান অিধকার রােখন না। তেব িক তাঁরাই
নবীগেণর উtরািধকারী িছেলন? িকংবা এমন Fয মহান আlাh তাঁর Fনতৃt ও pিতিনিধেtর
িসলিসলা তাঁেদর মাধ2েম সমাp কেরেছন, এমন িক ভূত ও ভিবrেতর jানও তাঁেদর Fদয়া
হেয়েছ এবং তাঁেদর এমন িকছু Fদয়া হেয়েছ যা িবxজগেতর কাউেক Fদয়া হয় িন। কখেনাই
নয়, বরং তাঁরাও অn jানী ব2িkবেগXর মত ইসলােমর Fখদমতকারী ও ইসলােমর pিত
আহবানকারী িছেলন এবং দীেনর আহবানকারীগণ jান ভাNােরর dারেক কখেনা বn কেরন
না, তার পথেকও কখেনা rd কেরন না। তাঁেদরেক কখেনা এজn সৃি* করা হয় িন Fয, বুিd ও
িচnাশিkেক অবrd করেবন বা মানব জািতর চkুেক Fবঁেধ রাখেবন। তাঁরা মাnেষর hদয়েক
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তালাবd, কণXেক বধীর, চkুেক পদXাবৃত ও মুখেক তালাবd করেত আেসন িন। তাঁরা হাত, পা বা
গদXােনও কখেনা Fশকল পরােত চান না। িমথ2াবাদী ছাড়া Fকউই তাঁেদর pিত এrপ অপবাদ
আেরাপ করেত পাের না। তাঁেদর িনেজেদর কথাই এর সেবXাtম pমাণ।(৬*)
৫। এখন আিম মুসলমানেদর মুিk ও ঐেক2র pসেA আসিছ। আমার দৃি*েত মুসলমানেদর
ঐেক2র িবষয়িট snী হেয় যাওয়া বা snী সmpদােয়র িশয়া হবার ওপর িনভXরশীল নয়, এজnই
িশয়ােদর ওপরও Fযমন Fকান দািয়t বতXায় না Fয, িনেজর মাজহাব Fথেক সের আসেব Fযেহতু
এিট যুিkহীন Fতমিন বাsেব এিট সmবও নয় যা পূবXবতXী আেলাচনা Fথেক Fমাটামুিট Fবাঝা যায়।
তাই মুসলমানেদর ঐক2 Fযখােন সmব তা হেলা আপনারা আহেল বাইেতর পথেক একিট sতnt
ও sাধীন মাজহাব বেল sীকৃিত দান কrন এবং মুসলমানেদর মেধ2 pচিলত মাজহাবgেলা এেক
অপরেক Fয দৃি*েত Fদেখ তdrপ আহেল বাইেতর অnসারী মাজহাবেকও Fদখুন। Fয Fকান
মুসলমানই Fযrপ sাধীনভােব হানাফী, শােফয়ী, মািলকী ও হাmলী মাজহােবর অnসরণ করেত
পাের Fসrপ Fযন আহেল বাইেতর মতাnসােরও আমল করেত পাের।
এ পdিতেত মুসলমানেদর িবি\nতা ও িবেভদ একাtতায় পিরণত হেব এবং এ ঐক2 sশৃhল
ও সংহতও হেব।
এিট আমােদর অজানা নয় Fয, চার মাজহােবর মেধ2 িবদ2মান অৈনক2 িশয়া ও snীর মধ2কার
িবদ2মান অৈনক2 হেত কম নয়। এই মাজহাবgেলার (ধমXীয় Fমৗল ও শাখাগত িবষেয়) pকািশত
হাজােরা gn এর সপেk pমাণ িহেসেব রেয়েছ। sতরাং Fকন আপনােদর মেধ2র অেনেকই এ
gজব ছড়ান িশয়ারা আহেল snাহর িবেরাধী িকnt এ কথা বেলন না আহেল snাh িশয়া িবেরাধী?
Fকন তাঁরা বেলন না আহেল snােতর এক দল অnদেলর িবেরাধী? যিদ চারিট মাজহাব থাকা
জােয়য হয় তেব Fকন প;ম মাজহাব জােয়য হেব না? যিদ চার মাজহাব ঐক2 ও সমেঝাতার
কারণ হয় Fকন পাঁচ মাজহােব Fপৗঁছেল তা িবেভদ ও িবি\nতার কারণ হেব? pকৃতপেk
মুসলমানেদর pেত2েকর এক এক পেথ গমন করা পরsর Fথেক দূের সের যাবার কারণ নয়
িক?
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উtম হত আপিন Fযমনভােব আমােদর ঐেক2র িদেক ডাক িদে\ন Fতমিনভােব চার মাজহােবর
অnসারীেদরও Fসই িদেক ডাক িদেতন। আপনােদর জn চার মাজহােবর মেধ2 ঐক2 sাপন
অিধকতর সহজ নয় িক? Fকন ঐেক2র িবষয়িটেত আমােদর pিত িবেশষভােব আহবান
রাখেছন?
Fকন আপনারা একজন Fলােকর আহেল বাইেতর অnসারী হওয়ােক ইসলামী সমােজর ঐক2 ও
সংহিতর পিরপnী মেন করেছন, অথচ দৃি*ভিA, পথ ও চাওয়া- পাওয়ার হাজােরা পাথXক2 সেttও
তােক চার মাজহােবর ঐেক2র জn অnরায় মেন করেছন না। নবীর বংশধরগেণর pিত আপনার
ভালবাসা, বnুt ও sসmেকXর Fয পূবX পিরচয় আিম Fপেয়িছ তােত আিম এrপ আশা কির িন।

ওয়াসসালাম
শ
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পCম পt
৯ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ
১। আমােদর বkব2সমূেহর সত2ায়ন।
২। িবsািরত দিলল- pমাণ উপsাপন করার আহবান।
১। আপনার মূল2বান পt আমার হsগত হেয়েছ। আপনার িচিঠিট Fবশ িবsািরত, আেলাচনার
অধ2ায়gিল পূণXাA, Fবাধগম2 এবং Fলখাও pাuল। উপsািপত যুিkসমূহ শিkশালী ও দৃঢ় এবং
বণXনায় অিধকাংেশর অnসৃত মাজহাব অnসরেণর (Fমৗল ও অেমৗল িবষেয়) অpেয়াজনীয়তার
িবষয়িট snরভােব এেসেছ, Fকান িবষয়ই বাদ রােখন িন, ইজিতহােদর পথেক উnুk রাখার
যুিkিট অnাn দিলল- pমােণর মতই শিkশালী িছল।
sতরাং চার মাজহােবর অnসরণ করা বা অপিরহাযX না হওয়া এবং ইজিতহােদর পথ উnুk
রাখার pেয়াজনীয়তার সপেk আপনার িলিখত যুিk খুবই মজবুত ও সিঠক এবং তা আমার
Fবাধগম2 হেয়েছ। যিদও আমরা সরাসির এ িবষয়িটর উেlখ কির িন তdপির আপনার দৃি*ভিA
gহণীয়।
২। িকnt আিম আপনার িনকট আহেল snাh হেত আপনােদর িবি\nতার কারণ সmেকX জানেত
Fচেয়িছলাম ও এজn pেয়াজনীয় শরীয়তসmত দিলল- pমাণ Fচেয়িছলাম। আপিন িবষয়িট
সmেকX িবsািরত বণXনা করেবন Fস আহবান রইেলা।
অতএব, Fকারআন ও snাh Fথেক অখNনীয় Fকান যুিk বা দিলল যা আপনার ভাষায় িশয়া
মাজহাব ত2াগ কের অn মাজহাব gহেণর পথেক মুিমেনর জn বn কের Fদয় এবং তার ও তার
চাওয়া- পাওয়ার মােঝ pিতবnকতা সৃি* কের তা িবsািরত আেলাচনা কrন।

ধnবাদ ও সালাম
স
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ষE পt
১২ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ
১।

আহেল বাইেতর অnসরণ ফরয হবার সপেk িকছু pমাণ!

২।

হযরত আলী (আ.) মাnষেক আহেল বাইেতর অnসরণ করার জn আহবান জািনেয়েছন!

৩।

ইমাম যয়nল আেবদীন (আ.)- এর এ সmিকXত িকছু কথা!

মহান আlাহর pশংসা এজn Fয, আপিন তােদর অnভুk
X যারা ইশারা Fথেকই অেনক িকছু
পিরRার বুঝেত পােরন, তাই Fকান ব2াখ2া ছাড়া 5ধু ইশারা pদান কেরিছ। আlাh না কrন
আপনার অnের (আহেল বাইেতর) ইমামগেণর সmেকX Fকান সেnেহর সৃি* হেয় থােক যা
অnেদর ওপর তাঁেদর pাধাn দােনর পেথ বাধার সৃি* করেছ। অথচ এ িবষয়িট পিরRার
Fয, তাঁরা অnেদর Fথেক উ< পযXােয়র এবং একক :বিশ*2সmn িছেলন। কারণ পূবXবতXী
নবীগেণর jান তাঁরা রাসূল (সা.)- এর মাধ2েম অজXন কেরিছেলন এবং দীন ও dিনয়ার িবিধিবধান ও আmকামসমূহ তাঁর Fথেকই িশkাgহণ কেরিছেলন।

১। এ কারেণই রাসূল (সা.) আlাহর মহান gেnর পাশাপািশ তাঁেদর sান িদেয়েছন এবং
jানবানেদর পথpদশXক বেল তাঁেদর পিরিচত কিরেয়েছন। 5ধু তাই নয়, িনফাক ও িdমুিখতার
সময় তাঁেদরেক মুিkর তরণী িহেসেব এবং িবেভদ- িবি\nতার pিতkল বায়ুpবােহ িনরাপদ
আ~য় বেলেছন। আেরা বেলেছন তাঁরা kমা pাথXনাকারীেদর kমা pািpর পথ এবং এমন এক
শিkশালী রjু যা িছn হবার নয়।
২। আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) বেলেছন, “Fতামরা Fকাথায় চেলেছা, Fকানিদেক যাtা করছ
অথচ সেত2র iজা উেtািলত হেয়েছ, তার িচhসমূহ pকািশত হেয়েছ, Fহদােয়েতর আেলা
pjjিলত হেয়েছ, এমতাবsায় অjতার সােথ Fকানিদেক যাtা করছ? িকrেপ Kািnেত ঘুরপাক
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খা\? অথচ নবীর আহেল বাইত Fতামােদর সােথ রেয়েছ, যারা সেত2র লাগাম, ধেমXর
iজাধারী এবং সেত2র মুখপাt, তাই তােদর Fসখােন sান দাও Fযখােন Fকারআনেক সংরkণ
কর (অথXাৎ Fতামােদর hদয় ও অnঃকরণ) ও তৃbাতXগণ Fযrপ িপপাসা িনবারেণর জn উদgীব
Fতমিন তােদর jােনর sেপয় ঝরনার পািন পােন তৃbা িনবারেণর উেdেs তােদর pিত ধাবমান
হও।
Fহ Fলাকসকল! রাসূল (সা.) Fথেক এ সত2েক িশkালাভ কর। িতিন বেলেছন : আমােদর মধ2
হেত Fকউ মৃতু2বরণ করেল pকৃতই Fস মৃতু2বরণ কের না এবং আমােদর Fকউই পুরাতন ও
প>াৎপদ হেত পাের না, sতরাং যা জােনা না তা বেলা না। অসংখ2 সত2 Fসখােনই লুিকেয়
রেয়েছ যােক Fতামরা অsীকার কর। ঐ ব2িk যার িবপেk Fতামােদর িনকট Fকান সাk2pমাণ
Fনই তার িনকট kমা pাথXনা কেরা। আিম তােদরই (আহেল বাইেতর) অnভুk
X । আিম িক
Fতামােদর মােঝ Fকারআন (pথম ভারী বst) অnযায়ী আমল কির িন এবং আমার আহেল
বাইতেক (িdতীয় ভারী বst) Fতামােদর মােঝ Fরেখ যাি\ না? আিম িক ঈমােনর iজােক
Fতামােদর মােঝ উDীন কির িন?”১ (৭*)
অnt িতিন বেলেছন, “Fতামােদর দৃি* Fতামােদর নবীর আহেল বাইেতর pিত িনবd কেরা।
তারা Fযিদেক যায় Fসিদেক যাও, তােদর পদাnসরণ কেরা। তারা Fতামােদর সত2 ও Fহদােয়েতর
পথ হেত কখেনা পথK* করেব না এবং অধঃপতেনর িদেক পিরচািলত করেব না। যিদ তারা
নীরবতা পালন কের Fতামরাও নীরবতা পালন করেব, যখন সংgােম িলp হয় সংgােম িলp
হেব, তােদর Fথেক অgগামী হেয়া না, তাহেল পথK* হেব। তােদর Fথেক িপিছেয় পেড়া
না, তাহেল iংসpাp হেব।”২
অn এক sােন মাnষেক আহেল বাইেতর কথা sরণ কিরেয় িদেয় বেলেছন, “তারা jােনর pাণ
ও অjতার মৃতু2দাতা, তােদর সহনশীলতা Fতামােক তােদর jান সmেকX, তােদর বািhক
ব2বহার ও আচরণ Fতামােক তােদর অnেরর পির\nতা সmেকX এবং নীরবতা Fতামােক তােদর
যুিkর গভীরতা সmেকX অবিহত করেব। তারা কখেনাই সেত2র িবেরািধতা কের না এবং এ
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িবষেয় িdধা- dেnd পিতত হয় না, তারা ইসলােমর িভিt এবং িনরাপtাদাতা, তােদর মাধ2েমই
সত2 তার pকৃত sােন সমাসীন হয় এবং বািতল sানচু2ত ও তার িজhা কিতXত হয়। তারা আlাহর
আইন ও িবিধ- িবধান সিঠকভােব অnসরণ কেরেছ ও তার ওপর আমল কেরেছ। ধেমXর বণXনা ও
pচারকারী কত অিধক িকnt ধমXেক সিঠক অnধাবনকারীর সংখ2া কত কম!”৩
অn একিট খুতবায় বেলেছন, “নবীর বংশধর সেবXাtম বংশধর, তাঁর পিরবারও সেবXাtম
পিরবার, তাঁর আগমন সেবXাtম বংশ হেত, তাঁর জn Fসই বৃk হেত যা আlাহর ঘের জেnেছ
এবং সmান ও মযXাদার মেধ2 বৃিd Fপেয়েছ। এ বৃেkর শাখা সমু< ও pসািরত এবং এর ফলও
অগিণত।”৪
অnt

বেলেছন, “আমরা

নবী

কিরম

(সা.)- এর

jােনর

ধারায়

ইসলামী

jােনর

মানদN, gpভাNার ও dার। dার ব2তীত ঘের pেবশ অৈবধ। Fয dার ব2তীত ঘের pেবশ করেব
তােক Fচার বলা হয়।’ এ খুতবারই অn অংেশ বেলেছন, “তাঁেদর িবষেয় Fকারআেনর আয়াত
নািযল হেয়েছ। তাঁরা আlাh পােকর Fpিরত jানভাNার। তাই যখন তাঁরা কথা বেলন সত2
বেলন। যখন নীরবতা পালন কেরন Fকউ তাঁেদর অgগামী হেত পাের না। দীেনর অgদূত ও
iজাধারীরা কখেনাই তাঁেদর অnসারীেদর িমথ2া বলেত পাের না, বরং অnেদর িবেবক ও মনমানিসকতােক দীেনর জn উপেযাগী কের Fতালাই তাঁেদর দািয়t।”৫
আবার বেলেছন, “Fতামরা কখেনাই সত2 ও Fহদােয়েতর পথেক িচনেত পারেব না যতkণ না এ
পথ পিরত2াগকারীেদর িচনেব এবং Fকারআেনর যুিk ও মানদNেক কখেনাই অnধাবেন সkম
হেব না যতkণ না এর িবেরাধী ও লLনকারীেদর িচনেব, Fকারআেনর সেA ততkণ পযXn
সংযুk হেত পারেব না যতkণ পযXn না ঐ ব2িkবগXেক িচনেব যারা Fকারআনেক প>ােত িনেkপ
কেরেছ। sতরাং Fকারআনেক এর pকৃত ব2াখ2াকারীেদর Fথেক gহণ কর (কারণ এ সকল িবচু2ত
ব2িkবগXেক তাঁরাই সিঠকভােব িচেনন) যাঁরা jােনর pাণ ও অjতার মৃতু2দানকারী। তাঁরা এমন
ব2িkবগX (আহেল বাইত) যাঁেদর িবচার ও ফয়সালা Fতামােদরেক তাঁেদর jান ও pjা সmেকX
অবিহত করেব, তাঁেদর নীরবতা Fতামােদরেক তাঁেদর যুিkর kুরধারতা সmেকX এবং তাঁেদর
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বািhক আচরণ Fতামােদর তাঁেদর অnেরর িব5dতা সmেকX জানােব। তাঁরা দীেনর িবেরািধতা
করেত পােরন না এবং এ িবষেয় িdধা- dেndও পিতত হন না। Fকারআন তাঁেদর িনকট pত2k
সাkীrেপ নীরব বণXনাকারী।”৬
এ খুতবাgেলা ছাড়াও অnাn Fযসকল বkব2 এ মহান ব2িk হেত এেসেছ তা আমােদর কথার
সত2তা pমাণ কের। এরকম একিট বkব2, “আমােদর মাধ2েমই Fতামরা অjতা ও পথK*তার
অnকার হেত মুিk Fপেয়ছ, আমােদর সাহােয2ই Fতামরা উnিতর িশখের আেরাহণ
কেরছ, Fতামােদর Fসৗভােগ2র সকাল আমােদর আেলাকরিyেত উdািসত হেয়েছ।”৭
অnt বেলেছন, “Fহ Fলাকসকল! সত2পেথর আহবানকারী ও সdপেদশদাতা িযিন সৎ কমXশীল
অথXাৎ কেমXর মেধ2 তার pিতফলন ঘিটেয়েছন তাঁর অিsেtর pদীপrপ আেলার মাধ2েম
িনেজেদর আেলািকত কেরা, Fসই পির\n ও sেপয় ঝরণা যার মেধ2 Fকান দূষণ ও আবজXনার
অিst Fনই তা Fথেক পািন gহণ কর।”৮
অn একsােন িনেজেদর পিরচয় এভােব িদেয়েছন, “আমরা নবুওয়ােতর বৃk, Fরসালেতর
িভিt, Fফেরশতােদর গমনাগমেনর sান, jােনর খিন ও pjার উৎসsল। আমােদর বnু ও
সাহায2কারীরা রহমেতর pতীkায় রেয়েছ, আর আমােদর শtr ও িবেdষীরা আlাহর শািs ও
গজেবর অেপkায়।”৯
আবার বেলেছন, “আমরা িভn তারা Fকাথায় যারা িনেজেদরেক িমথ2া ও অnায়ভােব jােনর
pিতভূ Fভেবিছল? তারা লk2 কrক, মহান আlাh আমােদর িকrপ উ< মযXাদা দান কেরেছন
ও তােদর বি;ত কেরেছন। আমােদর িদেয়েছন ও তােদর বি;ত কেরেছন। আমােদর তাঁর
রহমেতর ছায়ায় আ~য় িদেয়েছন ও তােদর বিহRার কেরেছন। আমােদর মাধ2েমই মাnষ
Fহদােয়তpাp হেব ও অnকার hদেয়র অিধকারীরা আেলািকত হেব। ইমাম ও Fনতা kরাইশ
হেত এবং তােদর অিsেtর এ পিবt বৃেkর উৎপিt বn হািশম Fথেক। তাই অnরা ইমামেতর
Fযাগ2 নয় এবং তারা ব2তীত অnরা Fনতৃt লাভ করেত পাের না।” যারা ইমামগেণর িবেরাধী
তােদর সmেকX একই খুতবায় বেলেছন, “তারা এ পৃিথবীর জীবনেক gহণ কেরেছ ও পরকালীন
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অনn জীবনেক অgাh কেরেছ। তারা sেপয় পািন ত2াগ কের িনকৃ* ও dগXnযুk পািন পান
কেরেছ।”১০
অn খুতবােত এ সmেকX আেলাচনা কেরেছন। Fযমন বেলেছন, “Fতামােদর মেধ2 Fয Fকউ এ
অবsায় মৃতু2বরণ কের Fয, আlাh, তাঁর রাসূল ও তাঁর আহেল বাইতেক সত2 ও সিঠকভােব
িচেনেছ Fস শহীদ হেয়েছ এবং তার িবিনময় আlাহর িনকট এবং ঐ কেমXরও তারা পুরsার পােব
Fয কেমXর িসdাn তারা gহণ কেরিছল। সৎ কমX করার অিভpায় ও ই\া, মহানবীর আহেল
বাইেতর পেk অstধারণ সংgাম ও িজহােদর সমান ও সমকk বেল গণ2 হেব।”১১
উপেরাk খুতবার মত অnt বেলেছন, “আমরা পিবt, সmািনত ও আদশX মানব। আমােদর
pতীক ও িচh নবী- রাসূলগেণরই pতীকিচh, আমােদর দল আlাহরই দল, আমােদর
িবrdাচারণকারীরা শয়তােনর অnসারী ও অnচর। যারা আমােদর ও আমােদর শtrেদরেক
সমান বেল জােন তারা আমােদর অnভুk
X নয়।”১২
ইমাম হাসান িযিন রাসূেলর Fদৗিহt ও Fবেহশেতর যুবকেদর Fনতা িতিন এক খুতবায়
বেলেছন, “আমােদর িবষেয় আlাহেক ভয় কর, আমরা Fতামােদর ইমাম ও Fনতা।”১৩
৩। ইমাম আলী ইবnল hসাইন আস- সাjাদ (আ.) যখনই
( اﻟﺼﺎدﻗﲔ
ّ ) ﻳﺎ أﻳّﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗّﻘﻮا اﷲ و ﻛﻮﻧﻮا ﻣﻊ
‘Fহ ঈমানদারগণ, আlাহেক ভয় কেরা এবং সত2পnীেদর সেA থাক’ এ আয়াতিট Fতলাওয়াত
করেতন তখন িতিন অিধক Fদায়া করেতন। িতিন এ Fদায়ায় সত2পnীেদর sের Fপৗঁছার ও তাঁেদর
সেA িমিলত হবার জn pাথXনা করেতন। Fস সােথ আহেল বাইেতর শtrরা দীেনর FনতৃবগX ও
নবুওয়ােতর বৃkসমূেহর ওপর Fয অত2াচার ও িনযXাতন চািলেয়িছল এবং Fয সকল িবদআেতর
pচলন ঘিটেয়িছল Fস িবষয়gেলা এ Fদায়ায় উেlখ কের তা Fথেক আlাহর িনকট মুিk
চাইেতন। অতঃপর এর সেA িনেmাk কথাgেলা Fযাগ কেরেছন, “অnরা আমােদর িবষেয়
কতXেব2 অবেহলা কেরেছ আর এ অপকেমXর ব2াখ2া pমােণর জn Fকারআেনর rপক
(মুতাশািবহ) আয়াতসমূেহর িভিtেত যুিk pদশXন কেরেছ। তােদর িনেজেদর মনগড়া মেত এ
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আয়াতgেলােক ব2াখ2া ও তাফসীর কেরেছ এবং আমােদর িবষেয় নবী করীম (সা.)- এর
pিতি!ত কথা ও হাদীসেক অsীকার কেরেছ। sতরাং ভিবrেতর মুসলমানরা আমােদর ব2তীত
কার আ~য় gহণ করেব! এ জািত পূেবXর িদেক pত2াবতXন কেরেছ এবং এ উmত িবভিkেত
অভ2s হেয় পেড়েছ, এেক অপরেক িমথু2ক ও কােফর বলেছ অথচ মহান আlাh বেলেছন :
তােদর মত হেয়া না যারা s* সাk2 ও pমাণ জানার পরও পরsর িবি\n ও িবভk হেয়
পেড়েছ।১৪ অতএব, কার ওপর মাnষ িবxাস কের আlাহর বাণীর সত2তার pমাণ Fপশ
করেব, আlাহর িবধােনর ব2াখ2া pদান করেব! এেkেt Fকারআেনর সmান ও মযXাদার অিধকারী
Fহদায়াতpাp ইমামগেণর সnানগণ যাঁরা উjjল pদীপsrপ তাঁরা ব2তীত কাউেক Fতামরা পােব
িক? Fকননা মহান আlাh তাঁেদর মাধ2েমই তাঁর বাnােদর ওপর pমাণ উপsাপন কেরন।
আlাh তাঁর বাnােদর মেধ2 অবsই s* িনদশXন Fpরণ কেরেছন। Fতামরা িক তাঁেদর পিরচয়
জােনা? এ s* িনদশXন Fরসালেতর পিবt বৃk হেত উৎসািরত নবীর বংশধর যাঁেদর মহান
আlাh সকল অপিবtতা ও কলুষতা হেত মুk কেরেছন ও পিবtrেপ Fঘাষণা কেরেছন, তাঁরা
ব2তীত অn Fকউ হেত পাের িক? যাঁেদর মহান আlাh অপিবtতা হেত সংরkণ কেরেছন এবং
যােদর ভালবাসা ও বnুtেক Fকারআন ফরয ও অপিরহাযX বেল Fঘাষণা কেরেছ। তাঁরা ব2তীত
অn Fকউ আlাহর িনদশXন হেত পাের না।”১৫ ইমাম সাjােদর এ বkব2িট এবং আমীrল
মুিমনীন আলী (আ.)- এর খুতবাgেলার িবিভn অংশ যথাথXভােব লk2 কrন। খুব ভালভােবই
বুঝেত পারেবন িশয়া মাজহাবেক এ বাণীgেলা িকrপ s*ভােব আপনার িনকট উপsািপত
কের। এ বkব2gেলােক অnাn ইমামেদর বkব2সমূেহর নমুনা িহেসেব gহণ কrন। কারণ এ
িবষেয় তাঁেদর মেধ2 ঐকমত2 রেয়েছ এবং Fজেন রাখুন এ িবষেয় বিণXত হাদীসসমূহ বhল বিণXত
ও মুতাওয়ািতর।
ওয়াসসালাম
শ
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সpম পt
১৩ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ

১।

Fকারআন ও রাসূল (সা.)- এর snাh হেত pমাণ উপsাপেনর আহবান।

২।

আহেল বাইেতর বkেব2র মাধ2েম এর সপেk pমাণ উপsাপেনর pেচ*া অgহণেযাগ2

কারণ িনেজরাই িনেজেদর পিরিচত করােনা চেkর সৃি* কের।

১। আlাহর বাণী ও রাসূেলর হাদীস Fথেক আহেল বাইেতর ইমামেদর অnসরণ অপিরহাযX হবার
সপেk pমাণ উপsাপন কrন। Fযেহতু এেkেt আlাh ও রাসূেলর বাণী ব2তীত আপনার কথা
gহণ করেত পারিছ না তাই kমাpাথXী।
২। আপনােদর ইমামগেণর বkব2 তাঁেদর িবেরাধীেদর জn Fকান pমাণ হেত পাের না। কারণ
তাঁেদর কথার dারাই তাঁেদর F~!েtর pমাণ উপsাপন করা হেয়েছ।(৮*)

ওয়াসসালাম
স
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অIম পt
১৫ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ

১।

Fয িবষেয়র pিত ইিAত কেরিছ তা লk2 করা হয় িন।

২।

Fকউ িনেজর পিরচয় দান করেল তা চেkর সৃি* কের এ ধারণা ভুল।

৩।

হাদীেস সাকালাইন।

৪।

হাদীেস সাকালাইন মুতাওয়ািতর হবার পেk দিলল।

৫।

Fয ব2িk রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইেতর ( )ﻋﱰتসেA সংযুk না হেব Fস িবপথগামী

হেব।
৬।

আহেল বাইত নূহ (আ.)- এর তরণীsrপ; kমার dার এবং দীনী িবেভদ হেত মুিkর

উপায়।
৭।

আহেল বাইত বলেত এখােন কােদর Fবাঝােনা হেয়েছ?

৮।

Fকন তাঁেদরেক নূহ (আ.)- এর তরণী ও kমার dােরর সেA তুলনা করা হেয়েছ।

১। আমরা মহানবী (সা.)- এর বাণীর মাধ2েমই 5ধু যুিk pদশXন করার Fkেt অবেহলা pদশXন
কির িন, বরং আমােদর পেtর 5rেত এrপ একিট হাদীেসর pিত ইশারা কেরিছ যা
পিরRারrেপ আহেল বাইেতর ইমামগেণর অnসরণেক ফরয Fঘাষণা কেরেছ, অnেদর নয়।
Fকননা বেলিছ রাসূল (সা.) তাঁেদরেক Fকারআেনর সমকk, jানবানেদর Fনতা, মুিkর
তরণী, উmেতর রkােকnd ও kমার dার বেল Fঘাষণা কেরেছন। এgেলা রাসূল হেত বিণXত সহীহ
ও s* হাদীসসমূেহর সারসংেkপ। বেলিছলাম, আপিন তাঁেদর অnভুk
X ইশারা ও ইিAতই
যাঁেদর Fবাঝার জn যেথ* (Fকান ব2াখ2ার pেয়াজন Fনই)।
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২। sতরাং আমরা যা বেলিছ, এ হাদীেসর িভিtেত তাঁেদর কথা আহেল বাইেতর িবেরাধীেদর
ওপর pমাণ িহেসেব অgহণেযাগ2 নয়। এ কারেণ তাঁেদর উপsািপত বাণী চk বেল গণ2 হেব
না।
৩। এখন রাসূেলর বাণীেত Fয িবষেয়র pিত ইিAত করা হেয়িছল তার pিত লk2 কrন। িতিন
অj ও অসেচতন ব2িkবগXেক উৈ<ঃsের আহবান কের বেলেছন,

ِ ِ
ِِ ُ ﻳﺎ أﻳـﻬﺎ اﻟﻨّﺎس إﱐ ﺗـَﺮﻛﺖ ﻓِﻴ ُﻜﻢ ﻣﺎ إِن أَﺧ
ِِ
أﻫﻞ ﺑَ ِﻴﱵ
ُ َ ّ ُ
َ
َّ َ
َ َﻛﺘ,ﺬﰎ ﺑﻪ ﻟَﻦ ﺗَﻀﻠّﻮا
َ
َ ﺎب اﷲ َو ﻋ َﱰﰐ
“Fহ Fলাকসকল! আিম Fতামােদর মােঝ এমন বst Fরেখ যাি\ যিদ তা ধারণ কর তেব কখেনাই
িবপথগামী হেব না। আর তা হেলা আlাহর িকতাব এবং আমার রk সmকXীয় আtীয় (আহেল
বাইত)।”১৬
িতিন আরও বেলেছন,

ِ إﱐ ﺗﺮ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
َﻫﻞ ﺑَ ِﻴﱵ َو
ُ َ ّ
َ َﻛﺖ ﻓﻴ ُﻜﻢ َﻣﺎ إ ْن ﲤََ ّﺴﻜﺘُﻢ ﺑﻪ ﻟَﻦ ﺗَﻀﻠّﻮا ﺑَﻌﺪي ﻛﺘ
َ ﺒﻞ َﳑ ُﺪ ْوٌد
ّ ﻣﻦ
ٌ ﺎب اﷲ َﺣ
َ اﻟﺴ َﻤﺎء إ َﱃ اﻷرض َو ﻋ َﱰﰐ أ
َِ َﻟَﻦ ﻳ
ﻴﻒ ُﲣَﻠﱢ ُﻔ ِﻮﱐ ﻓِﻴ ِﻬ َﻤﺎ
َ ﻮض ﻓَﺎﻧﻈُُﺮوا َﻛ
َ َﻔﱰﻗَﺎ َﺣ ّﱴ ﻳَِﺮَدا َﻋﻠَ ّﻲ اﳊ
“িন>য়ই আিম Fতামােদর মেধ2 d’িট িজিনস আমানত Fরেখ যাি\, যিদ এ d’িটেক আঁকেড় ধর
তাহেল কখেনাই Fগামরাহ হেব না। তার একিট হেলা আlাহর িকতাব Fকারআন যা আসমান হেত
যমীন পযXn pসািরত রjু ও অnিট আমার আহেল বাইত। এ d’িট কখেনাই পরsর হেত
িবি\n হেব না এবং এ অবsায়ই হাউেজ কউসাের আমার সােথ িমিলত হেব। তাই লk2 Fরেখা
তােদর সােথ Fতামরা িকrপ আচরণ করেব।”১৭
অn এক sােন রাসূল (সা.) বেলেছন,
“আিম Fতামােদর মােঝ d’িট খলীফা বা pিতিনিধ Fরেখ যাি\। আlাহর িকতাব যা আসমান হেত
যমীন পযXn pসািরত এবং আমার িনকটাtীয় ও পিরবার। তারা হাউেজ কাওসাের আমার সােথ
িমিলত হওয়া পযXn এেক অপর হেত িবি\n হেব না।”১৮
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িতিন আরও বেলেছন,
“Fতামােদর মােঝ d’িট ভারী বst (মূল2বান বst) Fরেখ যাি\। আlাহর িকতাব ও আমার আহেল
বাইত। তারা হাউেজ কাওসাের আমার সেA িমিলত হওয়া পযXn পরsর িবি\n হেব না।”১৯(৯*)
রাসূল ( সা.) অnt বেলেছন,
“খুব শীfই আlাmপােকর পk Fথেক আমােক আহবান করা হেব এবং আিম তা gহণ করেবা।
আিম Fতামােদর মােঝ d’িট ভারী বst Fরেখ যাি\ : আlাহর িকতাব ও আমার আহেল বাইত।
আlাহর িকতাব রjুর মত আসমান হেত যমীন পযXn pসািরত।” িতিন আেরা বেলেছন, “আমার
ইতরাত অথXাৎ িনকটাtীয় রkজ বংশধরগণই আমার আহেল বাইত। সবXjাত ও সূkদশXী
আlাh আমােক জািনেয়েছন, এরা পরsর িবি\n হেব না ও এ অবsায়ই আমার সােথ হাউেজ
কাওসাের িমিলত হেব। আিম লk2 করব আমার পর তােদর সােথ Fতামরা িকrপ আচরণ
কর।”২০
যখন রাসূল িবদায় হj হেত pত2াবতXন করিছেলন তখন ‘গাদীের খুম’ নামক sােন অবতরণ
কের িনেদXশ িদেলন বৃহৎ বৃkসমূেহর নীেচ পিরRার কের Fসখােন সকলেক অবsান িনেত।
অতঃপর িতিন বলেলন,
“আমােক আহবান করা হেয়েছ ও আিম তা gহণ কেরিছ। আিম Fতামােদর মােঝ d’িট মূল2বান
বst Fরেখ যাি\ যার একিট অপরিট হেত বৃহৎ। Fকারআন ও আমার িনকটাtীয় ও রkজ বংশধর
(আহেল বাইত)। তােদর pিত লk2 Fরেখা এবং মেন Fরেখা তারা পরsর িবি\n হেব না।”
অতঃপর িতিন বলেলন,

إِ ﱠن اﷲَ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﻣﻮﻻي َو أﻧﺎ َﻣﻮﱃ ُﻛ ﱢﻞ ُﻣ ْﺆِﻣ ٍﻦ
“িন>য়ই মহান আlাh আমার অিভভাবক এবং আিম সকল মুিমেনর অিভভাবক।”
তারপর আলী (আ.)- এর হাত উঁচু কের ধের বলেলন,

ِ
ِ
.ﺎداﻩ
َ اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ َو ِال َﻣﻦ َواﻻﻩُ َو َﻋﺎد َﻣ ْﻦ َﻋ,ُﻨﺖ َﻣﻮﻻﻩُ ﻓَﻬ َﺬا َوﻟﻴﱡﻪ
ُ َﻣﻦ ُﻛ
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“আিম যার মাওলা বা অিভভাবক আলীও তার মাওলা। Fহ আlাh, তুিম তােক ভালবাস Fয
আলীেক ভালবােস এবং তার pিত শtrতা Fপাষণ কর Fয আলীর pিত শtrতা Fপাষণ কের।”২১
আবdlাহ ইবেন হানতাব বেলেছন, “রাসূল (সা.) জুহফােত আমােদর উেdেs খুতবা দান কেরন
ও pZ কেরন : আিম িক Fতামােদর ওপর Fতামােদর অেপkা অিধক অিধকার রািখ না? সবাই
বলল : hাঁ।
অতঃপর বলেলন,

ِ
ِ
ِ ِ
ّ
ْ اَﻟْ ُﻘ ْﺮآن َو ﻋْﺘـَﺮﰐ: إﱐ َﺳﺎﺋﻠُ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ اﺛﻨَـ ْﲔ
“আিম Fতামােদরেক অবsই d’িট িবষেয় pZ করেবা। আর তা হেলা Fকারআন ও আমার আহেল
বাইত।”২২
৪। িনভXরেযাগ2 snাh d’িট মূল2বান বstেক আঁকেড় ধরােক ফরয বেলেছ যা মুতাওয়ািতর সূেt
বিণXত। হাদীসিটর বণXনাকারী সাহাবীর সংখ2া িবশ- এর অিধক এবং এ িবষেয় ঐকমত2 রেয়েছ
Fয, রাসূলুlাh (সা.) িভn িভn Fpিkেত একথাgেলা িবিভnভােব বেলেছন।
Fযমনিট লk2 কেরেছন িবদায় হj Fথেক িফরার পেথ গাদীের খুেম, তdrপ আরাফােতর
ময়দােন, তােয়ফ Fথেক pত2াবতXেনর পর, আবার কখেনা মদীনার িমmাের, এমন িক তাঁর Fশষ
অssতার সময়ও (যখন তাঁর কk সাহাবীেদর dারা পূণX িছল) িতিন এ কথাgেলা পুনরাবৃিt
কেরেছন।
“Fহ Fলাকসকল! অিত শীfই আমার আtা s*ার সািnধ2 লাভ করেব এবং (আিম) এ পৃিথবী
Fথেক চেল যাব। আিম Fতামােদর এrপ একিট কথা বলব যার পর Fতামােদর ওজর Fপশ করার
Fকান sেযাগ থাকেব না। Fজেন রাখ, আিম Fকারআন ও আমার আহেল বাইতেক Fতামােদর
মােঝ Fরেখ যাি\।”
অতঃপর আলী (আ.)- এর হাত উঁচু কের ধের বলেলন,

ِ
ِ َآن و اﻟْﻘﺮآ ُن ﻣﻊ ﻋﻠِﻲ ﻻ ﻳـ ْﻔ ِﱰﻗ
ِ
اﳊَ ْﻮض
ْ ﺎن َﺣ ﱠﱴ ﻳَِﺮَدا َﻋﻠَ ﱠﻲ
َ َ ََ َ ﱟ
َ ﻫ َﺬا َﻋﻠ ّﻲ َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻘ ْﺮ
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“এই আলী Fকারআেনর সেA এবং Fকারআনও আলীর সেA। তারা হাউেজ কাওসাের িমিলত
হওয়া পযXn পরsর িবি\n হেব না।”২৩
এ িবষয়িটেক আহেল snাহর অেনক বড় বড় আেলম sীকার কেরেছন, এমন িক ইবেন হাজার
‘হাদীেস সাকালাইন’ বণXনা করার পর বেলেছন, “Fজেন রাখুন, Fকারআন ও আহেল বাইতেক
আঁকেড় ধরার হাদীসিট কেয়কিট সনেদ বিণXত হেয়েছ এবং িবেশর অিধক সাহাবী তা বণXনা
কেরেছন।”
অতঃপর এর সেA এ কথাgেলা Fযাগ কেরেছন, “১১ নmর সেnেহর জবােব এ হাদীসgেলার
কেয়কিট সনেদর কথা আমরা বেলিছ যার Fকানিট রাসূল (সা.) িবদায় হেj আরাফােতর
ময়দােন, Fকানিট মদীনােত অssতার সময় তাঁর গৃেহ যখন pচুর সাহাবী সমেবত হেয়িছেলন
তখন বণXনা কেরেছন, Fকানিট গাদীের খুেম এবং Fকানিট তােয়ফ হেত pত2াবতXেনর সময় বণXনা
কেরেছন বেল বলা হেয়েছ। এ হাদীসgেলা পরsর িবেরাধী নয়। কারণ হেতই পাের সকল
sােনই রাসূল (সা.) এ সত2েক পুনরাবৃিt কেরেছন Fকারআন ও আহেল বাইেতর মহান grেtর
কথা িচnা কের।২৪
আহেল বাইেতর ইমামগেণর মযXাদার জn এিটই যেথ* Fয, আlাh ও রাসূল (সা.) তাঁেদরেক
Fকারআেনর পাশাপািশ ও এর সমপযXােয় sান িদেয়েছন যার মেধ2 অসত2 ও বািতল Fকানrেপই
pেবশ করেত পাের না।

ِ ِ
ِ ْ َﺎﻃﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑـ
(ﲔ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ َو ﻻ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻔ ِﻪ
ُ َ)ﻻ ﻳﺄﺗَـْﻴﻪ اﻟْﺒ

অথXাৎ এেত িমথ&ার pেবশািধকার .নই, না সামেনর িদক হেত, না .পছন িদক হেত।২৫

এgেলাই আহেল বাইেতর ইমামগেণর অnসরেণর পেk Fকারআন ও snােতর s* দিলল
িহেসেব আমােদর এ পেথ পিরচািলত কেরেছ। কারণ মুসলমানরা Fকারআেনর sেল অn
িকছুেকই gহণ করেত পাের না। তাই িকrেপ সmব তদsেল এমন িকছু gহণ করেব যা
Fকারআেনর সমমােনর ও সমমযXাদার হেব না?
৫। তdপির হাদীেস এেসেছ-
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ِ َإﱐ ﺗﺎ ِرٌك ﻓِﻴ ُﻜﻢ ﻣﺎ إن َﲤﺴﻜْﺘُﻢ ﺑِِﻪ ﻟَﻦ ﺗ
ِ ِ ِ َ ِ ﻛ: ﻀﻠّﻮا
ﰐ
ّ
ْ ْ ّ
ْ
ْ ﺘﺎب اﷲ َو ﻋْﺘـَﺮ
অথXাৎ িন>য়ই Fতামােদর মেধ2 এমন িকছু Fরেখ যাি\ যােক আঁকেড় ধরেল Fতামরা কখনও
িবপথগামী হেব না। (ভাবাথX হেলা Fয Fকউ এ d' িটেক একসেA আঁকেড় না ধরেব Fস Fগামরাহ
হেয় যােব।) এ হাদীেসর (হাদীেস সাকালাইন) সেA তাবরানীর বণXনাnসাের রাসূলুlাh এ
কথািটও সংেযাগ কেরেছন,

ِ
أﻋﻠَ ُﻢ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ
ﱢﻣﻮﳘَﺎ ﻓَـﺘُـ ْﻬﻠِ ُﻜﻮا َو ﻻ ﺗـُ َﻘ ﱢ
ُ ﻓَﻼ ﺗـُ َﻘﺪ
ْ ﻮﻫ ْﻢ ﻓَِﺈﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ
ُ ﺼ ُﺮوا َﻋ ُﻨﻬﻤﺎ ﻓَـﺘُـ ْﻬﻠ ُﻜﻮا َوﻻ ﺗـُ َﻌﻠﱢ ُﻤ
তােদর Fচেয় অgবতXী হেয়া না তাহেল iংসpাp হেব এবং তােদর ব2াপাের উেপkার দৃি*
িনেkপ কেরা না, তেব iংসগhের িনিkp হেব। তােদরেক Fকান িকছু িশkাদান করেত Fযও না
কারণ তারা Fতামােদর Fচেয় jানী।
ইবেন হাজার বেলন, “তােদর Fচেয় অgবতXী হেয়া না বা তােদরেক উেপkা কেরা না, তােদরেক
িকছু Fশখােনার Fচ*া কেরা না- নবীর এ কথািটর অথX হেলা Fয Fকউ jােনর Fয পযXােয়ই Fপৗঁেছ
থাkক না Fকন আহেল বাইত দীিন দািয়t ও jােনর Fkেt তােদর ওপর pধাn রােখন।”২৬
৬। Fয সকল pামাণ2 দিলল মুসলমানেদর আহেল বাইেতর pিত পিরচািলত কের ও এ পেথ
চলেত বাধ2 কের তার একিট হেলা নবী কিরম (সা.)- এর এ বাণীিট-

ِ
ِ
ِ ِ
ﻒ َﻋْﻨـ َﻬﺎ َﻏَﺮ َق
َ أَﻻ إِ ﱠن َﻣﺜَ َﻞ أ َْﻫﻞ ﺑـَْﻴ ِ ْﱵ ﻓْﻴ ُﻜﻢ َﻣﺜَ ُﻞ َﺳﻔْﻴـﻨَﺔ ﻧُﻮح َﻣ ْﻦ َرﻛﺒَـ َﻬﺎ َﳒﺎ َو َﻣ ْﻦ َﲣَﻠﱠ
Fজেন রােখা, িন>য়ই আমার আহেল বাইত Fতামােদর জn নূেহর তরিণর মত। Fয ব2িk তােত
আেরাহণ করেব Fস মুিk পােব আর Fয তা Fথেক িবরত থাকেব Fস িনমিjত হেব।২৭
এছাড়াও রাসূল বেলেছন,
“5ধু আমার আহেল বাইতই নূেহর িকিsর মত Fয তােত আেরাহণ করেব Fস নাজাত পােব, Fয
আেরাহণ না করেব Fস িনমিjত হেব। আমার আহেল বাইত Fতামােদর মােঝ বিন ইসরাঈেলর
kমার dােরর অnrপ, Fয তােত pেবশ করেব Fস kমাpাp হেব।”২৮
অnt বেলেছন,
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ِ ِض ِﻣﻦ اﻟْﻐَﺮِق و أَﻫﻞ ﺑـﻴ ِﱵ أﻣﺎ ٌن ِﻷﻣ ِﱵ ِﻣﻦ ا ﻟْ ِﻼﺧﺘ
ِ
ﻼف ) ِﰲ اﻟ ّﺪﻳ ِﻦ( ﻓَِﺈ َذا َﺧﺎﻟََﻔْﺘـ َﻬﺎ ﻗَﺒِﻴﻠَﺔٌ ِﻣ َﻦ
ْ
َْ ُ ْ َ َ َ ِ اﻷر
ُ ﱡﺠ
ْ ﻮم َأﻣﺎ ٌن ﻷ ْﻫ ِﻞ
ُ اﻟﻨ
َ ّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب
َ َاﻟْ َﻌَﺮب ) ﻳـَ ْﻌﲏ ﰲ اَ ْﺣﻜﺎم اﷲ ( ا ْﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓ
َ ﺼ ُﺎروا ﺣ ْﺰ

“তারকারািজ পৃিথবীর অিধবাসীেদর জn িনমিjত হওয়া Fথেক রkাকবচ। আর আমার আহেল
বাইত উmেতর দীেনর Fkেt িবভিk হেত রkার আ~য়sল। যিদ আরবেদর মেধ2 Fকান Fগাt
তােদর িবেরািধতা কের (আlাহর hkম ও িবধােনর Fkেt) তেব Fস Fগাt শয়তােনর দেল
পিরণত হেব।”২৯ (১১*)
এgেলাই উmেতর জn আহেল বাইেতর অnসরণেক অপিরহাযX কের Fতােল এবং তাঁেদর
িবেরািধতা Fথেক দূের রােখ। আমার মেন হয় না এর Fথেক s!ু Fকান ভাষা ও শেbর মাধ2েম
এিট মাnষেক Fবাঝােনা সmব।
৭। িকnt আহেল বাইত বলেত এখােন যা Fবাঝােনা হেয়েছ তা রাসূল (সা.)- এর বংশধারার
মধ2কার ইমামগেণর মেধ2 সীমাবd, অn Fকান ব2িk এর অnভুk
X নয়। কারণ এই সmান ও
মযXাদা যাঁরা আlাহর িনেদXশেক বাsবায়ন কেরন ও তাঁরই ঐশী িনদশXন তাঁরা ব2তীত অn কােরা
জn pেযাজ2 নয়। একথািট Fযrপ হাদীস ও Fরওয়ােয়ত হেত Fসrপ বুিdবৃিtকভােবও
pমািণত। আহেল snােতর অেনক pিসd আেলমও তা sীকার কেরেছন। উদাহরণsrপ : ইবেন
হাজার তাঁর ‘আসসাওয়ােয়kল মুহরাকাh’ gেn বেলেছন,
“অেনেক বেলেছন : Fয আহেল বাইেতর কথা বলা হেয়েছ তাঁরা রিkত, তাঁরা আহেল বাইেতর
আেলমগণ হেত পােরন কারণ মাnষ তাঁেদর মাধ2েমই Fহদােয়তpাp হন; তাঁরা মাnেষর মােঝ
তারকাsrপ এবং যিদ তাঁরা পৃিথবীেত না থােকন তেব মাnেষর ওপর আlাহর আজাব পিতত
হয়।”
অতঃপর বেলন, “এবং এিট মাmদী (আ.)- এর সময় ঘটেব। কারণ ইমাম মাmদী (আ.) সmিকXত
হাদীসসমূহ Fথেক জানা যায় হযরত ঈসা (আ.) তাঁর Fপছেন নামায পড়েবন এবং দাjাল তাঁর
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সমেয়ই িনহত হেব। এর পরই এেকর পর এক আlাহর িনদশXনসমূহ pকািশত হেত 5r
করেব।”৩০
অnt িতিন বেলেছন, “মহানবী (সা.)- Fক িজেjস করা হেলা : আপনার আহেল বাইেতর
পরবতXীেত মাnষ িকrেপ জীবন যাপন করেব? জবাব িদেলন : Fকামর ভাAা গাধার nায়।”৩১

৮। আপিন |*ত বুঝেত Fপেরেছন Fয, নবী (সা.)- এর আহেল বাইতেক নূহ (আ.)- এর তরণীর
সেA তুলনা করা হেয়েছ কারণ Fয Fকউ দীেনর Fমৗিলক ও িবধানগত িবষেয় (িফকাmগত) আহেল
বাইেতর ইমামগণ হেত িনেদXশনা gহণ করেব তারা জাহাnােমর শািs হেত মুিk লাভ করেব।
আর Fকউ যিদ তার িবেরািধতা কের Fস ঐ ব2িkর মত Fয নূহ (আ.)- এর সমেয়র pাবন হেত
পাহােড়র ওপর আ~য় gহণ কেরও মুিk পায় িন। এখােন িনমিjত হবার অথX জাহাnােম পিতত
হওয়া। তাই এমন কমX হেত আlাহর আ~য় pাথXনা করিছ।
তাঁেদরেক kমার dােরর সেA তুলনা করা হেয়েছ কারণ আlাh ঐ dারেক তাঁর শিkমtার
বরাবের তাঁর িনেদXশাnযায়ী মsক অবনত করা ও িবনয়ী হবার পথ িহেসেব বেলেছন এবং এ
কারেণই এ dার বনী ইসরাঈেলর জn kমার পথ হেয়িছল। তdrপ এই উmেতর জn এ dারেক
আহেল বাইেতর Fমাকািবলায় আlাহর িনেদXেশর অnkেল আtসমপXণ করা এবং kমা ও
মাগিফরাত লােভর উপায় করা হেয়েছ। ইবেন হাজার এই হাদীসgেলা উdৃত করার পর আহেল
বাইতেক নূহ (আ.)- এর তরণী ও kমার dােরর সেA তুলনা করার কারণ এভােব ব2াখ2া
কেরেছন,
“তাঁেদরেক নূহ (আ.)- এর তরণীর সেA তুলনা করার কারণ এিটই, Fয Fকউ তাঁেদর ভালবাসেব
ও সmান করেব Fস আlাহর িনয়ামেতর Fশাকর আদায় কেরেছ এবং Fস অবsই আহেল
বাইেতর ইমামগেণর মাধ2েম Fহদােয়তpাp হেব ও তাঁেদর িবেরািধতার অnকার হেত মুিk লাভ
করেব। আর Fয Fকউ তাঁেদর িবেরািধতা করেব আlাহর িনয়ামেতর অsীকৃিতর সাগের িনমিjত
ও iংেসর গhের পিতত হেব।”৩২
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অতঃপর বেলেছন, “তাঁেদরেক kমার dােরর সেA তুলনা করা হেয়েছ এজn Fয, এ dাের pেবশ
করা বায়তুল মুকাdাস বা রাইহার dাের pেবেশর মত (যিদ তা আlাহর সামেন মsক অবনত
করার উেdেs হয়) kমা লােভর কারণ। আlাmপাক আহেল বাইেতর ভালবাসােক উmেতর
kমা লােভর উপায় কের িদেয়েছন।”৩৩
sতরাং আহেল বাইেতর অnসরেণর িবষয়িট অপিরহাযX হওয়া সmিকXত হাদীসসমূহ মুতাওয়ািতর
ও বhল pচািরত। িবেশষত আহেল বাইত হেত বিণXত হাদীসসমূহ সহীহ বেল পিরগিণত। আপিন
kাn হেয় পড়েবন এ ভয় যিদ না করতাম তেব আমার Fলখনীেক sাধীন কের Fছেড় িদতাম যােত
তা পূণXতায় Fপৗঁছায়। যা Fহাক যতটুk িলখলাম আশা কির তা এ উেds পূরেণ সkম হেব।
ওয়াসসালাম
শ

40

নবম পt
১৭ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ

এ িবষেয় আেরা অিধক সংখ2ক হাদীস বণXনার আহবান।
আপনার কলেমর লাগামেক Fছেড় িদন ও Fকান সমােলাচনােক ভয় করেবন না। আমার কান
আপনার পূণX অিধকাের এবং আমার hদয় আপনার jান হেত িকছু অজXন করার জn সmূণX
pstত। আিম সmূণX শাnভােব আপনার কথা ~বণ করার জn িনেজেক pstত কের Fরেখিছ।
আপনার যুিk pদশXেনর pিkয়া আমােক মুg কেরেছ। তাই kািn ও সমােলাচনার ভয়েক মন
Fথেক দূরীভূত কেরিছ। sতরাং আপনার বুিdদীp ও pjাময় বkব2 Fথেক আমােক আেরা অিধক
জানার sেযাগ িদন। কারণ আপনার কথার মেধ2 আিম হািরেয় যাওয়া pjােক খুঁেজ িফরিছ।
আপনার সচল কলম Fথেক pjাময় সকল কথা আমােক বলুন।

ওয়াসসালাম
স
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দশম পt
১৯ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ

আেরা কেয়কিট হাদীস
যিদ আমার পtিট আgহ িনেয় পেড় থােকন তাহেল িনেজেক সmূণr
X েপ এ জn pstত
কেরেছন। আপনার পt িদেন িদেন আমার আকাkােক লেk2 িনেয় Fপৗঁছাে\ এবং আমার
কমXকাNেক সফলতার িদেক িনেয় যাে\। Fয ব2িk পিবt িনয়ত ও অnর, snর
চিরt, িবনয়, Fসৗজnেবাধ ও উ<াকাkার অিধকারী, jােনর মুkট তার মাথায়ই Fশাভা পাওয়া
sাভািবক। Fয সহনশীলতার মাল2 পিরধান কেরেছ তার কথা ও Fলখনীেতই সত2 pিতমূতX হয়
এবং সত2পরায়ণতা ও sিবচার তার মুেখই pিতভাত হয়।
আমােক আেরা অিধক জানােত বেল আপনার িনেদXশ পালেন ও কৃতjতােবােধ আবd হেত বাধ2
কেরেছন। ইেতাপূেবX এর Fচেয় অিধক অngহ ও Fসৗজেnর সnান আিম পাই িন। আlাহর
শপথ, অবs অবsই আপনার দৃি*েক সমুjjল করেবা। তেব 5nন।
১। তাবরানী তাঁর কাবীর gেn এবং রােফয়ী তাঁর মুসনােদ অিবি\n সনেদ ইবেন আbাস Fথেক
বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : Fয ব2িk এজn আনিnত Fয, Fস চায় আমার মত
জীবন যাপন করেত, আমার মত মৃতু2বরণ করেত ও আমার pিতপালেকর িচরsায়ী Fবেহশেত
বাস করেত Fস Fযন আলীেক ভালবােস এবং আলীেকই তার অিভভাবক বেল জােন, Fস Fযন
আলীর বnুেকও বnু বেল জােন ও আমার পর আমার আহেল বাইেতর অnসরণ কের। কারণ
তারা আমার সবXািধক আপন এবং তারা আমার অিst হেত অিst লাভ কেরেছ, আমার jান ও
pjা Fথেকই তারা jান ও pjা লাভ কেরেছ। iংস আমার Fসই উmেতর জn যারা তােদর
(আহেল বাইেতর) F~!tেক িমথ2া মেন কের এবং আমার ও তােদর মধ2কার সmকXেক কতXন
কের। আlাh আমার শাফায়াতেক তােদর জn হারাম কrন।”৩৪
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২। মুিতর, বাওয়ারদী, ইবেন জািরর, ইবেন শাহীন এবং ইবেন মানdহ ইসহােকর মাধ2েম িযয়াদ
ইবেন মুতিরফ হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূলেক বলেত 5েনিছ : Fয Fকউ পছn কের আমার মত
জীবন যাপন ও মৃতু2বরণ করেত ও আমােক Fয িচরsায়ী জাnােতর pিতrিত Fদয়া হেয়েছ
Fসখােন pেবশ করেত, Fস Fযন আলী ও তার বংশধরেদর ভালবােস কারণ তারা কখেনাই
Fতামােদর সত2 ও Fহদােয়েতর পথ হেত িবপেথ পিরচালনা করেব না এবং Fতামােদর
Fগামরাহীেতও িনেkপ করেব না।”৩৫
৩। এrপ আেরকিট হাদীস হেলা যািয়দ ইবেন আরকাম হেত বিণXত হাদীস Fযখােন রাসূল (সা.)
বেলেছন, “Fয Fকউ আমার মত জীবন যাপন ও মৃতু2বরণ করেত চায়, আমার pভুর pিতrত
িচরsায়ী Fবেহশেত pেবশ করেত চায়, Fস Fযন অবsই আলীেক ভালবােস, Fকননা আলী
কখেনাই তােক Fহদােয়ত Fথেক িবচু2ত করেব না এবং Fগামরাহও করেব না।”৩৬
৪। Fতমিন হযরত আmার ইবেন ইয়ািসর রাসূল (সা.) Fথেক বেলেছন, “Fয Fকউ আমার pিত
ঈমান এেনেছ ও আমােক সত2ায়ন কেরেছ তােদরেক আিম আলী ইবেন আিব তািলেবর
Fবলােয়তেক Fমেন Fনয়ার sপািরশ করিছ (িনেদXশ িদি\), Fয ব2িk আলীেক িনেজর আিভভাবক
Fমেনেছ, Fস Fযন আমােকই তার আিভভাবক Fজেনেছ এবং Fয আমােক অিভভাবক Fজেনেছ Fস
আlাহেক িনেজর অিভভাবক মেনানীত কেরেছ। Fয ব2িk আলীেক ভালবােস Fস আমােকই
ভালেবেসেছ, আর Fয আমােক ভালেবেসেছ Fস pকৃতপেk আlাহেকই ভালেবেসেছ। Fয Fকউ
আলীর pিত িবেdষ Fপাষণ কের Fস আমার pিতই িবেdষ Fপাষণ কের। আর Fয আমার pিত
িবেdষ Fপাষণ কের Fস অবsই তার অnের আlাহর pিত িবেdষ Fপাষণ করেছ।”৩৭
৫। অnt হযরত আmার ইবেন ইয়ািসর রাসূল Fথেক বণXনা কেরেছন, “Fহ pিতপালক! তুিম
সাkী থােকা, এ উmতেক আিম জািনেয়িছ Fয ব2িk আমার pিত ঈমান এেনেছ ও আমােক সত2
pিতপn কেরেছ Fস Fযন আলী ইবেন আিব তািলেবর Fবলােয়ত হেত হাত সuিচত না
কের, কারণ আলীর Fবলােয়ত আমারই Fবলােয়ত আর আমার Fবলােয়ত আlাহরই Fবলােয়ত।”৩৮
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৬। রাসূল (সা.) তাঁর এক খুতবায় বেলন, “Fহ Fলাকসকল! মযXাদা, সmান ও অিভভাবকেtর
পদমযXাদা রাসূল (সা.) ও তার বংশধরেদর জn। sতরাং অnেদর অnায় দাবী ও বkব2 Fযন
Fতামােদর িবKাn না কের।”৩৯
৭। অnt রাসূল বেলেছন, “আমার উmেতর pিতিট pজেnর সময়ই আমার বংশধর হেত Fকান
না Fকান sিবচারক ও nায়পরায়ণ ব2িk থাকেব। তারা িবKাn ব2িkেদর সৃ* িবকৃত িচnা ও দীন
iংসকারী কমXকােNর অপেনাদন করেব এবং দীন হেত অj ব2িkেদর Kাn ব2াখ2াসমূহেক
দূরীভূত করেব। Fজেন রােখা, Fতামােদর ইমাম ও FনতৃবগX Fতামােদর pিতপালেকর িনকট আদশX
ব2িk, তাই কােক িনেজর ইমাম ও Fনতা মেনানীত কের আlাহর িনকট উপিsত হেব Fস িবষেয়
িচnা কেরা।”৪০
৮। রাসূল (সা.) বেলেছন, “আমার আহেল বাইেতর ইমামগণ হেত Fপছেন পেড়া না, তােদর
িবষেয় গােফল ও অসেচতন হেয়া না তাহেল Fতামরা iংসpাp হেব। তােদরেক Fকান িবষেয়
িশkাদান করেত Fযও না, তারা এ িবষেয় Fতামােদর হেত অিধকতর jাত।”৪১
৯। অnt রাসূল বেলেছন, “আমার আহেল বাইতেক Fদেহর মেধ2 মsেকর nায় ও মsেকর
মেধ2 Fচােখর nায় মেন কর। Fজেন Fরেখা, চkু ব2তীত মsক Fহদােয়তpাp হেত পাের না।”৪২
১০। রাসূল (সা.) আেরা বেলেছন, “আমার আহেল বাইেতর ভালবাসার pিত অnগত ও
pিতrিতবd হও। কারণ Fয ব2িk এমন অবsায় আlাহর সেA িমিলত হেব Fয, Fস আমােদর
ভালবােস তাহেল Fস আমােদর শাফায়ােতর মাধ2েম Fবেহশেত pেবশ করেব। যাঁর হােতর মুেঠায়
আমার জীবন আবd Fসই pভুর শপথ, আমােদর অিধকােরর pিত সেচতনতা ও সmান pদশXন
ব2তীত Fকান সৎ কমXই ফলদান করেব না।”৪৩
১১। রাসূল (সা.) বেলেছন, “আমার আহেল বাইেতর pকৃত পিরচয় জানা জাহাnােমর অিg হেত
মুিkর উপায়। আমার বংশধরেদর pিত Fpম ও ভালবাসা পুলিসরাত অিতkেমর অnমিতপt ও
রkাকবচ এবং তােদর Fবলােয়ত আlাহর আজাব হেত িনরাপtা দানকারী।”৪৪
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১২। রাসূল (সা.) বেলেছন, “িকয়ামেতর িদন মাnষেক চারিট pেZর জবাব দােনর পূেবX Fকাথাও
Fযেত Fদয়া হেব না (১) তার জীবনেক Fকাn পেথ ব2য় কেরেছ (২) তার Fদহেক Fকাn কােজ
িনেয়ািজত Fরেখেছ (৩) অথXেক Fকাn পেথ ব2য় কেরেছ অথXাৎ Fকাথা হেত আয় কেরেছ ও
Fকাথায় ব2য় কেরেছ (৪) আমার আহেল বাইেতর pিত িকrপ ভালবাসা Fপাষণ কেরেছ?”৪৫
(১২*)
১৩। অnt রাসূল (সা.) বেলেছন, “যিদ Fকউ তার সমg জীবন মাকােম ইবরাহীেম দাঁিড়েয়
নামায পেড় ও Fরাযা রােখ িকnt আমার আহেল বাইেতর pিত িবেdষ Fপাষণ কের তেব Fস
জাহাnােম pেবশ করেব।”
১৪। রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fয ব2িk রাসূেলর বংশধরেদর pিত ভালবাসা িনেয় মৃতু2বরণ
কেরেছ Fস শহীেদর মৃতু2বরণ কেরেছ। Fজেন রােখা, রাসূেলর আহেল বাইেতর ভালবাসা িনেয়
মৃতু2বরণকারী kমাpাp হেয়েছ, রাসূেলর আহেল বাইেতর ভালবাসা িনেয় মৃতু2বরণকারী
তওবাকারী অবsায় মৃতু2বরণ কেরেছ। Fজেন রােখা, যারা রাসূেলর আহেল বাইেতর ভালবাসা
িনেয় মৃতু2বরণ কেরেছ, ঈমান িনেয় অথXাৎ মুিমন হেয় পৃিথবী Fথেক িবদায় িনেয়েছ এবং মৃতু2র
Fফেরশতা তােক Fবেহশেতর sসংবাদ দান কেরেছ এবং কবেরও মুনকার- নাকীর তােক এ
sসংবাদ দান করেব। Fয Fকউ আমার আহেল বাইতেক ভালেবেস dিনয়া Fথেক চেল Fগেছ, Fস
নববধূ Fযrপ sামীর ঘের জাঁকজমকপূণXভােব ও সসmােন pেবশ কের Fসrপ Fবেহশেত pেবশ
করেব। আমার আহেল বাইেতর ভালবাসা িনেয় মৃতু2বরণকারীর জn কবর হেত d’িট দরজা
Fবেহশেতর িদেক উnুk করা হেব এবং আlাh তার কবরেক Fফেরশতােদর জn িযয়ারেতর
sােন পিরণত করেবন। Fজেন রােখা, আমার আহেল বাইেতর ভালবাসাসহ pাণদানকারী ব2িk
রাসূেলর দীেনর পেথ ও snাহর ওপর মৃতু2বরণ কেরেছ এবং এও Fজেন রােখা, Fয ব2িk আমার
আহেল বাইেতর pিত িবেdষ Fপাষণকারী অবsায় মৃতু2বরণ করেব তার কপােল িকয়ামেতর িদন
িলখা থাকেব ‘আlাহর রহমত হেত বি;ত’।”৪৬
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এ বkব2gেলার মাধ2েম এক মহাসত2েক pকাশ কের রাসূল (সা.) Fচেয়িছেলন pবৃিt ও বাসনার
kpভাবেক এিদেক (সেত2র িদেক) িফিরেয় আনেত। এ সকল হাদীস বণXনাসূেt মুতাওয়ািতর ও
বhল বিণXত িবেশষত আহেল বাইেতর পk Fথেক তা িনভXরেযাগ2 ও সহীহ। sতরাং pমািণত হয়
Fয, তাঁরা যিদ আlাহর s* িনদশXন না হেতন তাহেল এই মযXাদা ও সmান লাভ করেতন না।
অবsই যিদ তাঁরা সেত2র মহাউৎস, ঐশী আেদশ- িনেষেধর Fkেt রাসূেলর sলািভিষk ও
Fহদােয়েতর pিতকৃিত না হেতন তাহেল কখেনাই এrপ মযXাদায় ভূিষত হেতন না। তাই তাঁেদর
অnসারী ও Fpিমকরা আlাh ও রাসূেলর Fpিমক এবং তাঁেদর িবrdাচারণকারী ও িবেdষীরা
আlাh ও তাঁর রাসূেলর িবrdাচারণকারী ও িবেdষী বেল পিরগিণত। এ কারেণ রাসূল (সা.)
বেলেছন, “পরেহজগার ও মুিমন ব2তীত Fকউ আমােদর বnু হেত পাের না এবং মুনািফক ও
পাষাণhদয় ব2িk ব2তীত Fকউ আমােদর শtr হেত পাের না।”৪৭
pিসd কিব ফারাযদাক আহেল বাইত সmেকX বেলেছন,

ِ َِﻣﻦ ﻣﻌ َﺸ ٍﺮ ﺣﺒﱡـﻬﻢ ِدﻳﻦ و ﺑـ ْﻐﻀﻬﻢ ُﻛ ْﻔﺮ و ﻗُـﺮﺑـﻬﻢ ﻣْﻨ ِﺠﻲ و ﻣﻌﺘ
ﺼ ٌﻢ
ُْ َ
ُ ْ ُ ُْ َ ٌ ْ ُ ُ ُ َ ٌ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ

“তাঁরা এমন ব2িkবগX যাঁেদর ভালবাসাই ধমX এবং তাঁেদর pিত শtrতাই kফর। তাঁেদর :নকট2ই
মুিk ও িনরাপtা লােভর উপায়।”

ِ إِ ْن ﻋُ ﱠﺪ أ َْﻫﻞ اﻟﺘُﻘﻰ ﻛﺎﻧُﻮا اﺋِ ﱠﻤﺘَـ ُﻬ ْﻢ أ َْو ﻗِْﻴﻞ َﻣ ْﻦ َﺧْﻴـ ُﺮ أ َْﻫ ِﻞ اﻷ َْر
ض ﻗِْﻴ َﻞ ُﻫ ْﻢ
َ

“যিদ পরেহজগার ব2িkেদর গণনা করা হয়, তেব তাঁরা তােদর Fনতা। যিদ বলা হয় পৃিথবীর
ওপর F~!তম মাnষ কারা, তেব বলা হেব তাঁরা।”
আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) সব সময় বলেতন, “আিম, আমার িপতৃপr
ু ষ ও বংশধরগণ
সবেচেয় বুিdমান, :শশেব মাnেষর মেধ2 সবXািধক সহনশীল এবং বৃdাবsায় তােদর মেধ2
সবXািধক jানী। আমােদর মাধ2েম মহান আlাh িমথ2ােক ভূলুিNত কেরন, Fনকেড়র দাঁতgেলােক
উপেড় Fফেলন, dিনয়ােpিমকেদর লাি ত কেরন, Fতামােদর বnীt ও অপমােনর অবসান ঘটান
এবং Fতামােদর sn হেত িজিuর ও িশকলেক অপসািরত কেরন। আমােদর মাধ2েমই িতিন 5r
কেরন এবং আমােদর হেতই Fশষ কেরন।”৪৮

46

তাঁেদর অnসরেণর পেk যুিk িহেসেব আমােদর জn এিটই যেথ* Fয, আlাmপাক তাঁেদরেক
অnেদর ওপর F~!t িদেয়েছন এবং তাঁেদর ওপর দrদ পড়ােক ফরয নামােযর অংশ িহেসেব
তাঁর pিতিট বাnার ওপর অপিরহাযX কেরেছন অথXাৎ তাঁেদর ওপর দrদ না পড়েল কােরা
নামাযই আlাহর িনকট gহণেযাগ2 হেব না িতিন Fয Fকউ Fহান না Fকন-

িসdীক

(মহাসত2বাদী), ফাrক (সত2 ও িমথ2ার মেধ2 পাথXক2কারী), যুnূর (আেলার অিধকারী), যুnর
ূ াইন
(১৩*)(dই d2িতর অিধকারী), যু আনওয়ার (d2িতসমূেহর অিধকারী)-

সকল বাnার জnই

নামােযর মেধ2 Fযমনভােব শাহাদাতাইন বলা ইবাদত Fতমিন তাঁেদর ওপর দrদ পাঠােনাও
ইবাদত। তাঁেদর এ মযXাদার pিত চার মাজহােবর ইমামগণসহ সকল pিসd ব2িk অnগত ও
িবনীত।
ইমাম শােফয়ী এ িবষেয় বেলেছন,

ِ ِ ﺖ رﺳﻮِل اﷲِ ﺣﺒﱡ ُﻜﻢ ﻓَـﺮ
ِ
ٌ ْ ْ ُ
ُض ﻣ َﻦ اﷲ ِ ْﰲ اﻟْ ْﻘﺮآن أَﻧْـَﺰﻟَﻪ
ْ ُ َ ﻳَﺎ أ َْﻫ َﻞ ﺑـَْﻴ

“Fহ রাসূেলর আহেল বাইত! Fতামােদর ভালবাসা সবার জn ফরয করা হেয়েছ যা Fকারআেন
অবতীণX হেয়েছ।”

ْ َﻛ َﻔﺎ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻋ ِﻈْﻴ ِﻢ اﻟْ َﻔ
ُﺻﻠَﻮة ﻟَﻪ
َ ﺼ ﱢﻞ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻻ
َ ُﻀ ِﻞ إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳ

“Fতামােদর F~!েtর জn এিটই যেথ* Fয, যিদ Fকউ নামােয Fতামােদর ওপর দrদ না
পেড়, তার নামায কবুল হেব না।”৪৯
রাসূল (সা.)- এর পিবt snাh হেত তাঁর আহেল বাইতেক অnসরণ করার অপিরহাযXতার সপেk
pমাণ উপsাপন এখােনই Fশষ করিছ। আlাহর িকতােবও (Fকারআেন) এ িবষেয় s* আয়াত
রেয়েছ, Fযেহতু আপিন ঐ সকল ব2িkবেগXর অnভুk
X যাঁরা ইশারা হেতই অেনক িকছু বুেঝন তাই
এ িবষেয় িবচার িবেVষেণর দািয়t আপনার তীk বুিdবৃিtর ওপর Fছেড় িদলাম।
আলহামdিলlািহ রািbল আলামীন
শ
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এগারতম পt
২০ িজলkদ ১৩২৯ িহঃ

১। pামাণ2 হাদীেসর উdৃিতেত আ>যXািnত হওয়া।
২। এrপ Fরওয়ােয়ত হেত আহেল snােতর দূরেtর িবষেয় িচnা কের হতচিকত হওয়া।
৩। Fকারআন হেত দিলল- pমাণ উপsাপেনর আহবান।

১। আপনার মূল2বান পtিট আমার হsগত হেয়েছ। পtিট সত2েক pকােশর জn s*, Fবাঝার
জn সহজ ও gহেণাপেযাগী। আপিন আপনার jােনর kপ হেত বালিত পূণX কের িদেয়েছন Fযন
পবXত হেত দিলল- pমােণর ঝরনাধারা pবািহত হেয়েছ। আপনার পtিট গভীর মেনােযােগর
সােথ পেড়িছ এবং দীঘXkণ এর ওপর িচnা কেরিছ। আমার মেন হেয়েছ, সংলােপ আপনার মেধ2
Fকান kািn আেস না, িবতেকX আপিন অত2n শিkশালী ও দৃঢ় এবং বkেব2 pাuল।
২। যখন আপনার উপsািপত দিললgেলার মেধ2 িনেজেক িনমিjত করলাম ও যুিk- pমােণর
চুলেচরা িবেVষেণ িনমg হলাম তখন বুঝেত পারলাম আপনার অকাট2 যুিkর Fমাকািবলায়
আমার মেন অdুত এক অndXেndর সৃি* হেয়েছ। আপনার বিণXত হাদীসgেলা পেড় আহেল
বাইেতর ইমামগণেক আlাh ও রাসূেলর সামেন এমন এক মযXাদায় অিধি!ত Fদখেত পাি\
Fয, তাঁেদর সmুেখ আমােদর ভিk ও িবনেয়র পাখা Fমেল Fদয়া উিচত।
অnিদেক মুসলমানেদর বৃহৎ অংেশর িদেক দৃি*পাত কের Fদেখিছ তারা এ হাদীসgেলার িবrেd
অবsান করেছ। আমার িdধািবভk অnেরর এক অংশ আমােক এই দিলল- pমােণর অnসরেণর
িদেক আর অn অংশ অিধকাংশ মুসলমােনর অnসৃত পেথর িদেক টানেছ।
pথমিট এর লাগামেক আপনার হােত Fছেড় িদেয় আমােক শাn হেত ও আপনা হেত িবি\n হেত
িনেষধ করেছ আর িdতীয়িট আপনার িবেরািধতা কের িবি\n হেত বলেছ।
৩। যিদ সmব হয় Fকারআন হেত অকাট2 দিলল উপsাপেনর মাধ2েম আমার একgঁেয় এ

48

অnেরর িবেরািধতার পথেক rd কrন এবং আহেল বাইেতর পেথ আমােক পিরচািলত কrন
Fযন আমার ও অিধকাংেশর অnসৃত পেথর মেধ2 ব2বধান সৃি* হয়।

ওয়া আলাইকাসসালাম
স
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Fকারআেনর আয়াত হেত উপsািপত pমাণসমূহ
আলহামdিলlাh! আপিন তাঁেদর অnভুk
X যাঁরা Fকারআেনর jােন সম2ক jাত এবং এর বািhক
ও অভ2nরীণ িদক সmেকX সেচতন। রাসূেলর পিবt বংশধরগণ সmেকX Fকারআেন Fযrপ s*
আয়াতসমূহ রেয়েছ অn কােরা সmেকX Fসrপ s* আয়াত অবতীণX হেয়েছ িক?
Fকারআেনর ss* আয়াতসমূেহ Fযrপ তাঁেদর িবষেয় বলা হেয়েছ Fয, পাপ ও পি"লতা হেত
তাঁরা সmূণX পিবt Fসrপ অn কােরা িবষেয় বলা হেয়েছ িক? ৫০
আয়ােত তাতহীর অn কােরা িবষেয় অবতীণX হেয়েছ িক? Fকারআন তাঁেদর ব2তীত অn কােরা
pিত ভালবাসা Fপাষণেক ফরয Fঘাষণা কেরেছ িক? ৫১
হযরত িজবরাঈল (আ.) Fমাবািহলার আয়াতিট তাঁরা ব2তীত অn কােরা জn এেনেছন িক?
অবsই না, বরং তাঁেদর ব2াপােরই বেলেছন,
“বলুন, এেসা আমরা আমােদর সnানেদর, নারীেদর ও িনজ সtােদরেক আহবান কির এবং
আlাহেক বিল িমথ2াবাদীেদর iংস কrন।” ( সূরা আেল ইমরান : ৬১)

ﺣﻼﻫﺎ
ّ ﻫﻞ أﺗﻰ ﻫﻞ أﺗﻰ ِﲟﺪح ﺳﻮاﻫﻢ ﻻ و ﻣﻮﱃ ﺑﺬﻛﺮﻫﻢ

সূরা হাল আতা (সূরা দাহর) তাঁেদর ব2তীত অn কােরা pশংসায় অবতীণX হয় িন, বরং 5ধু
তাঁেদর লk2 কেরই অবতীণX হেয়েছ।
আহেল বাইত িক আlাহর রjু নন Fযখােন Fকারআেন বলা হেয়েছ(ﺗﻔﺮﻗﻮا
ّ )و اﻋﺘﺼﻤﻮا ﲝﺒﻞ اﷲ ﲨﻴﻌﺎ وﻻ

.তামরা আlাহর রjুেক আঁকেড় ধর এবং পরsর িবি?n হেয়া না।৫২
তাঁরা িক Fকারআেন বিণXত সত2পnী নন Fযখােন আlাh বলেছন,

(“ )وﻛﻮﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﲔএবং সত2পnীেদর সেA থাক।” ( সূরা তওবা : ১১৯)
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সত2পnী বলেত আমােদর সূেt বিণXত হাদীসাnসাের নবী (সা.) ও তাঁর আহেল বাইত। ইবেন
হাজার তাঁর আসসাওয়ােয়ক gেnর ১১ অধ2ােয় ৯০ পৃ!ায় ৫ নং আয়ােতর তাফসীের ইমাম
সাjাদ (আ.) হেত একিট হাদীস বণXনা কেরেছন যা আিম ৬! পেt উেlখ কেরিছলাম।
আlাh িক তাঁেদরেক ‘িসরাতুlাh’ বেল উেlখ কেরন িন()و إ ّن ﻫﺬا ﺻﺮاﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ

িনBয়ই এিট আমার সরল সিঠক পথ, এ পেথর অnসরণ কর। (সূরা আনআম : ১৫৩)
অnরা আlাহর পথ নন। তাই বেলেছন,

()وﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا اﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮق ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ
“িবি?nতা ও বkতার পথসমূহ অবলmন কর না, তাহেল আlাহর পথ হেত দূের সের যােব।”৫৩
এবং Fকারআেন বিণXত উিলল আমর িক তাঁরাই নন Fযখােন বলা হেয়েছ()ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و اوﱄ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ

.হ ঈমানদারগণ! আlাহর আnগত& কর এবং রাসূল ও .তামােদর মধ&কার দািয়tশীলেদর
(উিলল আমেরর) আnগত& কর ।

৫৪

তাঁরাই িক Fকারআেন বিণXত ‘আহলুয িযকর’ নন()ﻓﺴﺌﻠﻮا اﻫﻞ اﻟﺬﻛﺮ ان ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن
‘যিদ .তামরা না জান তাহেল যারা জােন তােদরেক িজেjস কর।’৫৫
সূরা িনসার ১১৫ নং আয়ােত Fয মুিমনেদর িববরণ Fদয়া হেয়েছ তাঁরাই িক Fসই মুিমনীন নন?
বলা হেয়েছ- “Fয Fকউ সত2 pকািশত হবার পর নবীর িবrdাচারণ করেব ও মুিমনেদর পথ
ব2তীত অn পথ gহণ করেব আমরা তােদরেক Fসই পেথই পিরচািলত করেবা এবং অবেশেষ
জাহাnােম pেবশ করােবা। “৫৬
তাঁরাই িক Fসই ব2িkবগX নন যারা আlাহর িদেক মাnষেদর Fহদােয়ত কেরন। Fযমন সূরা রােদর
৭ নং আয়ােত বলা হেয়েছ()اﳕﺎ اﻧﺖ ﻣﻨﺬر و ﻟﻜﻞ ﻗﻮم ﻫﺎد
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”িনBয়ই আপিন .কবল ভয় pদশVনকারী এবং pেত&ক জািত ও .গােtর জnই .হদােয়তকারী

রেয়েছ।“৫৭
এরাই িক Fসই ব2িkবগX নন যাঁেদরেক মহান আlাh িনয়ামত দান কেরেছন?
সূরা ফািতহা যার অপর নাম হেলা সাবয়ুল মাছানী এবং Fকারআেন Fসই সূরােত ‘আমােদর সরল
সিঠক পেথ ও যােদর pিত আপিন িনয়ামত দান কেরেছন তােদর পেথ পিরচািলত কrন’ বলেত
কােদর পথেক বুঝােনা হেয়েছ? ৫৮
সূরা িনসার ৬৯ নং আয়ােত মহান আlাh বেলেছন,
“Fয Fকউ আlাh ও তাঁর রাসূেলর আnগত2 করেব, Fস িকয়ামেতর িদন তাঁেদর সেA থাকেব
যাঁেদর ওপর আlাh তাঁর িনয়ামতেক সmূণX কেরেছন, ( তাঁরা হেলন) নবী, িসdীক, শহীদ ও সৎ
কমXশীল বাnাগণ।”
িনঃসেnেহ আহেল বাইেতর ইমামগণ িসdীক, শহীদ ও সােলহীনেদর অnভুk
X । তেব িক আlাh
সবXসাধারেণর সািবXক Fনতা িহেসেব তাঁেদরেকই মেনানীত কেরন িন? নবীর পরবতXীেত
মুসলমানেদর Fনতৃt দােনর ও রাT পিরচালনার দািয়t 5ধু তাঁেদর জnই িনধXািরত কেরন িন?

যিদ িবষয়িট না জােনন তেব 0দখুনিন>য়ই Fতামােদর ওয়ালী (অিভভাবক) হেলন 5ধু আlাh, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান
আেন, নামায কােয়ম কের এবং rkরত অবsায় যাকাত Fদয়। যারা আlাh, তাঁর রাসূল ও
ঈমানদারেদর অিভভাবকtেক Fমেন Fনয় তারাই জয়ী হেব, কারণ আlাহর দলই িবজয়ী হেব।৫৯
মহান আlাh kমা ও মাগেফরােতর শতX িহেসেব তওবা, ঈমান আনা, সৎ কমX করা ও আহেল
বাইেতর ইমামেদর Fনতৃtেক Fমেন Fনয়ার িবষয়িটেক উেlখ কেরেছন Fযমনিট সূরা tহার ৮২
নং আয়ােত এেসেছ-
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আিম আমার kমােক তওবার মাধ2েম pত2াবতXন, ঈমান আনয়ন, সৎ কমX সmাদন এবং
Fহদােয়ত pািpর৬০ মেধ2ই Fরেখিছ (অথXাৎ তারাই kমাpাp হেব যারা তওবা কেরেছ, ঈমান
আনয়ন কেরেছ, সৎ কমX সmাদন কেরেছ এবং Fহদােয়তpাp হেয়েছ)।
তাহেল তাঁেদর Fবলােয়ত িক একিট আমানত নয় যা সূরা আহযােবর ৭২ নং আয়ােত বলা
হেয়েছআমরা আমানতেক আসমান, যমীন ও পবXেতর িনকট Fপশ কেরিছলাম িকnt তারা তা gহেণ
অkমতা pকাশ কেরিছল এবং তারা Fবাঝা বহেনর ভয় করিছল িকnt মাnষ তা gহণ কেরিছল।
কারণ মাnষ (িনেজর pিত) অত2াচারী এবং অj।৬১
তাঁেদর (আহেল বাইেতর) Fবলােয়ত ও অিভভাবকtেকই আlাh Fকারআেন ( ِﺳ ْﻠ ٌﻢিসl) বেল
উেlখ কেরেছন এবং Fসখােন pেবেশর জn সকলেক িনেদXশ িদেয়েছন। বেলেছন, “Fহ
ঈমানদারগণ, সকেলই সমেবতভােব িসl বা শািn ও মুিkর মেধ2 pেবশ কর এবং শয়তােনর
পদা" অnসরণ কেরা না।”৬২
তাঁেদর Fবলােয়ত বা অিভভাবকtেকই িক মহান আlাh Fকারআেন ( ﻧﻌﻴﻢনাঈম) বেল উেlখ
কেরন িন Fয িবষেয় িকয়ামেতর িদন pZ করা হেব ()ﰒ ﻟﺘﺴﺌﻠﻦ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ।৬৩
রাসূল (সা.) িক তাঁেদর Fবলােয়তেক Fঘাষণার জn আlাহর পk হেত দািয়tpাp হন িন? এবং
এ িবষেয় রাসূলেক pদt িনেদXশ অেনকটা রাসূলেক ভীিত pদশXেনর মত িছল, নয় িক? Fযখােন
আlাh বেলেছন,
“Fহ রাসূলযা আপনার pিতপালেকর পk হেত আপনার ওপর অবতীণX হেয়েছ তা পূণXাArেপ !
Fপৗঁছান। যিদ তা না কেরন আপিন আপনার Fরসালেতর দািয়tই পালন কেরন িন এবং আlাh
রkা করেবন। (সmাব2 িবপদ হেত) আপনােক মাnষ হেত”৬৪
রাসূল (সা.) গাদীর িদবেস এ বাণী pচােরর জn িক ব2াপক পদেkপ Fনন িন? পিরRার ভাষায়
পূণXাArেপ িবষয়িটেক উপsাপন কেরন িন? মহান আlাh তখনই সূরা মােয়দার এ আয়াত
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নািযল কেরন-

“আজ আিম Fতামােদর জn Fতামােদর দীনেক পূণXাA কের িদলাম এবং

Fতামােদর pিত আমার িনয়ামতেক সmূণX করলাম এবং ইসলামেক Fতামােদর মেনানীত দীন
িহেসেব gহণ করলাম।“৬৫
তাহেল িক আপিন জােনন না মহান আlাh ঐ ব2িk Fয তাঁেদর (আহেল বাইেতর) Fবলােয়ত ও
Fনতৃtেক সরাসির অsীকার কেরিছল এবং নবীর সেA এ িবষেয় িবতেকX িলp হেয়িছল তার সেA
িকrপ আচরণ কেরেছন? ঐ ব2িk িচৎকার কের বেলিছল, “Fহ আlাh! যিদ এিট সত2 ও
আপনার পk হেত হেয় থােক, তেব আসমান হেত আমার ওপর পাথর বষXণ কrন এবং আজাব
নািযল কrন।” আlাmপাক ঐ ব2িkেক হsীবািহনীর nায় iংস কেরন। তখনই ‘এক ব2িk
চাইল Fসই আজাব সংঘিটত Fহাক যা অবধািরত কািফরেদর জn এবং যার pিতেরাধকারী Fকউ
Fনই’ এ আয়াতিট অবতীণX হয়।৬৬(১৪*)
অিতশীfই পুনrtান িদবেস আহেল বাইেতর Fবলােয়ত ও Fনতৃেtর িবষেয় pZ করা হেব
Fযমনিট সূরা সা$ফােতর ২৪ নং আয়ােতর তাফসীের বলা হেয়েছ (إ;ﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن
ّ  ’) وﻗﻔﻮﻫﻢএবং
তােদরেক থামাও, তারা িজjািসত হেব।৬৭ এিট আ>েযXর িবষয় নয় কারণ তাঁেদর Fনতৃt ও
Fবলােয়ত এমন একিট িবষয় যা Fঘাষণার জn সকল নবীর আগমন ঘেটেছ এবং তাঁরা িবেx
আlাহর সেবXাtম িনদশXন। নবীেদর sলািভিষk ওলী ও ঐশী pিতিনিধগণ মাnেষর কােছ এ
সত2িট pকাশ কের িগেয়েছন, Fযমন সূরা যুখrেফর ৪৫ নং আয়ােত এেসেছ()وأﺳﺄل ﻣﻦ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻠﻨﺎ
Fতামার পূেবX আমােদর রাসূলেদর মধ2 Fথেক যােদর Fpরণ কেরিছলাম তােদর িনকট এ িবষেয়
pZ কর।৬৮
আহেল বাইত সmেকX এ pিতrিত আlাmপাক ‘আিম িক Fতামােদর pভু নই’- এর pিতrিত
Fথেকই gহণ কেরেছন যা সূরা আ’রােফর ১৭২ নং আয়ােতর তাফসীের বিণXত হেয়েছ।(১৫*)
আয়াতিট হেলা : “আlাh বিন আদম হেত তার জেnর পূেবX এ pিতrিত gহণ কেরেছন (তার
পৃ!েদশ হেত তােদর Fবর কের তােদর িনেজেদর ওপর সাk2 gহণ কেরেছন) Fয, আিম িক
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Fতামােদর pভু নই? তারা বলল, hাঁ।” এ িবষয় আহেল snাহর হাদীসসমূেহও উিlিখত
হেয়েছ।
“এবং আদম তাঁর s*া হেত কেয়কিট বাক2 pাp হেলন, তার মাধ2েম kমা চাইেলন এবং আlাh
তাঁর তওবােক gহণ করেলন।”৬৯
তাঁেদর সmেকX আlাmপাক বেলেছন, ‘আlাh তােদর (এ উmতেক) আজাব দান করেবন না
যখন তুিম তােদর মেধ2 বতXমান।’৭০
পৃিথবীর অিধবাসীেদর জn তাঁরা িনরাপtাsল এবং আlাহর শািs হেত বাঁচার মাধ2ম। তাঁরাই Fয
তাঁেদর F~!েtর কারেণ অnেদর িহংসার পাt তা সূরা িনসার ৫৪ নং আয়ােত বলা
হেয়েছ, “মাnষেক (নবী ও তার পিরবারবগXেক) আlাh তাঁর িনয়ামত হেত যা দান কেরেছন তারা
তার pিত িহংসা কের।”৭১
তাঁেদর িবষেয়ই আlাh বেলেছন, “jােনর অিধকারী ব2িkবগX বেল : আমরা ঈমান এেনিছ।”৭২
আমােদর জানা উিচত আ’রােফর ব2িkবগX তাঁরাই। এজn আlাmপাক বেলেছন, “এবং আ’রােফ
একদল ব2িk রেয়েছন যােদর Fচহারা Fদেখ সবাই িচনেব।”৭৩
তাঁরাই আlাh বিণXত সত2বাদী ও pিতrিত রkাকারী ব2িkবগX। Fকারআন বেলেছ, “মুিমনেদর
মেধ2 একদল Fলাক রেয়েছ তারা আlাহর pিতrিত পালন কেরেছ, তােদর একদল দািয়t
সmn কেরেছ (শহীদ হেয়েছ) এবং অপর দল অেপkমান রেয়েছ (তােদর সােথ িমিলত
হবার), তারা তােদর সংকl কখেনাই পিরবতXন কের িন।”৭৪
তাঁেদরেকই আlাh তাঁর gণকীতXনকারী বেল বণXনা কেরেছন- “আlাh Fয সকল গৃহেক মযXাদায়
উnীত করার এবং Fসgেলােত তাঁর নাম উ<ারণ করার আেদশ িদেয়েছন, Fসখােন (একদল
Fলাক) সকাল ও সn2ায় তাঁর পিবtতা ও মিহমা Fঘাষণা কের। এমন Fলােকরা, যােদরেক
ব2বসা- বািণজ2 ও kয়- িবkয় আlাহর sরণ Fথেক, নামায কােয়ম ও যাকাত pদান করা Fথেক
িবরত রাখেত পাের না। তারা ভয় কের Fসই িদনেক Fযিদন অnর ও দৃি*সমূহ উেl যােব।”৭৫
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তােদর ঘরসমূহ হেলা Fসই ঘরসমূহ যার সmেকX আlাmপাক বেলেছন, “আlাh Fযসব গৃহেক
মযXাদায় উnীত করার এবং Fযgেলােত তাঁর নাম উ<ারণ করার আেদশ িদেয়েছন।”৭৬
তাঁেদর সmেকXই মহান আlাh সূরা নূেরর ৩৫ আয়ােত বেলেছন, “তােদর উদাহরণ হেলা kলিA
এবং তােদর অিst আমারই নূেরর অিst।৭৭ অথচ আlাহর জn আসমান ও জমীেন সেবXাtম
উদাহরণ িবদ2মান এবং িতিন kমতাশালী ও pjাবান।
তাঁরা আlাh বিণXত অgবতXী :নকট2pাp দল Fযমনিট এ আয়ােত বলা হেয়েছ(اﳌﻘﺮﺑﻮن
َ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
ّ أوﻻﺋﻚ
ّ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
ّ )

অথXাৎ অgবতXীগণ Fতা অgবতXীই, তারাই :নকট2শীল।৭৮

এবং সত2বাদী, শহীদ, সাk2 pদানকারী এবং সৎ কমXশীল বলেত তাঁেদরই Fবাঝােনা হেয়েছ।৭৯
আহেল বাইত এবং তাঁেদর ইমামগণ সmেকXই আlাmপাক বেলেছন,
(ﺑﺎﳊ ّﻖ و ﺑﻪ ﻳﻌﺪﻟﻮن
ْ )وﳑﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ أﻣﺔ ﻳﻬﺪون

“আর যােদরেক আিম সৃি* কেরিছ তােদর মেধ2 একদল রেয়েছ যারা সেত2র িদেক মাnষেক
Fহদােয়ত কের (পথ Fদখায়) এবং Fস অnযায়ী nায়িবচার কের।”৮০
আহেল বাইেতর অnসারী এবং িবেরাধী ও শtrেদর সmেকXই এ আয়াত অবতীণX হেয়েছ(اﳉَﻨﱠﺔ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون
ْ اﳉَﻨﱠﺔ أﺻﺤﺎب
ْ )ﻻ ﻳﺴﺘﻮي أﺻﺤﺎب اﻟﻨّﺎر و أﺻﺤﺎب
জাহাnােমর অিধবাসী এবং জাnােতর অিধবাসীগণ সমান হেত পাের না। জাnােতর অিধবাসীরাই
সফলকাম।৮১
তাঁেদর পেkর ও িবপেkর দল সmেকX আlাh বেলেছন,

ِ )أم ﳒﻌﻞ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼ
(ﻛﺎﻟﻔﺠﺎر
ﺎﳊﺎت ﻛﺎﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﰲ اﻷرض أم ﳒﻌﻞ اﳌﺘّﻘﲔ
ّ
ّ

“আিম িক িবxাসী ও সৎ কমXশীলেদরেক পৃিথবীেত িবপযXয় সৃি*কারী কােফরেদর সমতুল2 কের
Fদব, না Fখাদাভীrেদরেক পাপাচারীেদর সমান কের Fদব?”৮২
এই d’দল সmেকX অnt বেলেছন,
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ِ )أم ﺣﺴﺐ اﻟّﺬﻳﻦ اﺟﱰﺣﻮا اﻟﺴﻴﺌﺎت أن ﳒﻌﻠﻬﻢ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼ
ﻢ ﺳﺎء ﻣﺎBُ ﺎﳊﺎت ﺳﻮاء ﳏﻴﺎﻫﻢ و َﳑﺎ
ّ
ّ
( ﳛﻜﻤﻮن
“যারা dRমX উপাজXন কেরেছ তারা িক মেন কের আিম তােদরেক Fস Fলাকেদর মত কের Fদব
যারা ঈমান আেন ও সৎ কমX কের ও তােদর জীবন ও মৃতু2 িক সমান হেব?”৮৩
আহেল বাইত ও তাঁেদর অnসারীেদর সmেকXই Fকারআেন বলা হেয়েছ-

ِ )إ ّن اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼ
(ﺧﲑ اﻟﱪﻳّﺔ
َ ﺎﳊﺎت
ّ
ُ أوﻻﺋﻚ ﻫﻢ

যারা ঈমান এেনেছ ও সৎ কমX কেরেছ তারাই F~! সৃি*।৮৪

আহেল বাইত ও তাঁেদর শtrেদর সmেকX Fকারআেন বলা হেয়েছএই d’ বাদী- িববাদী, তারা তােদর পালনকতXা সmেকX িবতকX কের। অতএব, যারা কািফর
তােদর জn আgেনর Fপাষাক :তরী করা হেয়েছ। তােদর মাথার ওপর ফুটn পািন Fঢেল Fদয়া
হেব।৮৫
এবং আহেল বাইত ও তাঁেদর শtrেদর সmেকXই এ আয়াত অবতীণX হেয়েছ- মুিমন িক কখেনা
ফােসেকর মত হেত পাের? তারা সমান নয়। িকnt যারা ঈমান এেনেছ ও সৎ কমX কেরেছ
তােদর বাসsান হেলা িচরsায়ী জাnাত তােদর সৎ কেমXর িবিনময়srপ আর যারা gনাহ কেরেছ
তারা তােদর বাসsানেক জাহাnােমর মেধ2 pstত কেরেছ। যখনই তারা চাইেব তা হেত Fবর
হেত, তােদরেক FজারপূবXক িফিরেয় Fদয়া হেব ও বলা হেব, Fয জাহাnামেক অsীকার করেত
তার sাদ আsাদন কর।৮৬
অnt ঐ সকল ব2িkবগX যারা হাজীেদর পািন পান করােনা ও কাবা শরীেফর খােদম হওয়ার
কারেণ অহংকার ও গবX Fপাষণ করেতা তােদর উেdেs বেলেছন, “Fতামরা িক হাজীেদর পািন
সরবরাহ ও মসিজdল হারাম আবাদকরণেক Fসই Fলােকর সমান মেন কর Fয ঈমান রােখ আlাh
ও Fশষ িদেনর pিত এবং যুd কের আlাহর পেথ? এরা আlাহর দৃি*েত সমান নয়, আর আlাh
জােলম Fলাকেদর Fহদােয়ত কেরন না।”৮৭
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Fতমিনভােব আlাmপাক আহেল বাইেতর িবিভn কিঠন পরীkায় সফলতার কথা Fকারআেন বণXনা
কেরেছন()و ﻣﻦ اﻟﻨّﺎس ﻣﻦ ﻳﺸﺮي ﻧﻔﺴﻪ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎت اﷲ و اﷲ رءوف ﺑﺎﻟﻌﺒﺎد

এবং মাnেষর মেধ2 একদল Fলাক আেছ যারা আlাহর সntি*র িবিনমেয় িনেজেদর জীবনেক
িবkয় কের এবং আlাh তাঁর বাnােদর pিত অত2n দয়ালু।৮৮
অnt বেলেছন, “আlাh মুিমনেদর জীবন ও সmদেক Fবেহশেতর িবিনমেয় kয় কের
িনেয়েছন। তারা আlাহর রাsায় যুd কের, হত2া কের ও িনহত হয়। এ pিতrিত সত2 ও
অবsmাবী যা তাওরাত, ইিuল ও Fকারআেন এেসেছ- ‘এবং আlাh হেত Fক অিধক ওয়াদা ও
pিতrিত রkাকারী?’
sতরাং Fতামরা আনিnত হও Fস Fলনেদেনর ওপর যা Fতামরা আlাহর সেA কেরছ। তারা (এ
মুিমনগণ) তওবাকারী, ইবাদতকারী, কৃতjতা pকাশকারী, dিনয়ার সেA সmকXে\দকারী, rk
ও িসজদাকারী, সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধকারী, আlাহর Fদয়া সীমাসমূেহর
Fহফাজতকারী। (সূরা তওবা : ১১১ ও ১১২)
যারা sীয় ধনসmদ ব2য় কের (দান কের) রােt ও িদেন, Fগাপেন ও pকােs। তােদর জn
তােদর সওয়াব তােদর পালনকতXার িনকট সংরিkত। তােদর Fকান আশ"া Fনই এবং তারা
িচিnতও হেব না। (বাকারা : ২৭৪)৮৯
তাঁরাই সত2েক সবXpথম sীকৃিত িদেয়েছন। আlাh তার সাk2 pদান কের বেলেছন, “যারা সত2
িনেয় আগমন কেরেছ ও সত2েক সত2 বেল Fমেন িনেয়েছ, তারাই Fতা Fখাদাভীr ও মুtাকী
(পরেহজগার)।৯০
sতরাং তাঁরাই রাসূল (সা.)- এর Fগােtর সেবXা< িন!াবান এবং তাঁর সবেচেয় িনকটাtীয় যাঁেদর
মহান আlাh তাঁর িবেশষ অngেহর অnভুk
X কের বেলেছন,
(“)و أﻧﺬر ﻋﺸﲑﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﲔএবং Fতামার িনকটাtীয়েদর ভীিত pদশXন কর।” এবং তাঁরাই
Fকারআেন বিণXত উলুল আরহাম বা িনকটাtীয় Fযমনিট বলা হেয়েছ সূরা আনফােলর ৭৫ নং
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আয়ােত () أوﻟﻮا اﻷرﺣﺎم ﺑﻌﻀﻬﻢ أوﱃ ﺑﺒﻌﺾঅথXাৎ বstত যারা িনকটাtীয় তারা পরsর অিধক
হkদার এবং এেদর সmেকXই Fকারআেন বলা হেয়েছ তাঁেদর মযXাদা িকয়ামেতর িদন বািড়েয়
Fদয়া হেব এবং নবীর সেA িমিলত হেয় জাnাতুন নাঈেম অবsান করেবন। এর pমাণ
Fকারআেনর এ আয়াত যােত বলা হেয়েছ“যারা ঈমান এেনেছ এবং তােদর পিরবার ও বংেশর যারা তােদর (ঈমােনর Fkেt) অnসরণ
কেরেছ Fসই বংশধরেদরও আিম তােদর সােথ িমিলত কের Fদব এবং তােদর আমল হেত িকছুই
কম করা হেব না।”৯১
তাঁরাই Fসই ব2িkবগX যাঁেদর অিধকারেক আlাh আদায় করেত বেলেছন-

 وآت ذا اﻟﻘﺮﺑﯩﺤ ّﻘﻪঅথXাৎ িনকটাtীয়েদর অিধকার আদায় কর। তাঁরাই খুমেসর অিধকারী যা আদায়
না করেল তাঁেদর হk আমােদর ওপর িকয়ামেতর িদনও Fথেক যােব- “Fজেন রােখা, Fতামরা যা
িকছু

অজXন

কর, তার

এক

প;মাংশ

আlাh, তাঁর

রাসূল

এবং

তাঁর

িনকটাtীয়, ইয়াতীম, অভাবgs ও মুসািফরেদর.।” ( সূরা আনফাল : ৪১)
তাঁরা ফাই সmেদরও অিধকারী কারণ আlাh বেলেছন, “যা মহান আlাh জনপদবাসীেদর কাছ
Fথেক রাসূলেক িদেয়েছন তা আlাহর, রাসূেলর, তাঁর আtীয়- sজেনর, ইয়ািতমেদর, অভাবgs
ও মুসািফরেদর।” ( সূরা হাশর : ৭)
নবীর আহেল বাইতেক সেmাধন কের আlাh বেলেছন,
(ﻳﻄﻬﺮﻛﻢ ﺗﻄﻬﲑا
ّ اﻟﺮﺟﺲ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ و
ّ )إّﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻨﻜﻢ

“Fহ আহেল বাইত! িন>য়ই আlাh চান Fতামােদর হেত পাপ পি"লতা দূরীভূত করেত ও
সmূণr
X েপ পিবt করেত।” ( সূরা আহযাব : ৩৩)
তাঁেদরেকই আlাh আেল ইয়ািসন বেল সেmাধন কের সালাম িদেয়েছনঅথXাৎ আেল ইয়ািসেনর ওপর শািn বিষXত Fহাক।৯২ (সূরা সা$ফাত : ১৩০)
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و ﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺳﲔ

তাঁরাই রাসূেলর বংশধর যাঁেদর ওপর দrদ পড়ােক আlাh তাঁর বাnােদর জn নামােয ওয়ািজব
কেরেছন﴾﴿إ ّن اﷲ و ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠّﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨِﱠﱯ ﻳﺎ أﻳّﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠّﻮا ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠّﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ

ّ

িন>য়ই আlাh ও তাঁর Fফেরশতাগণ নবীর ওপর দrদ পেড়ন, Fহ ঈমানদারগণ! Fতামরাও
রাসূেলর ওপর দrদ পাঠ কর।৯৩
সাহাবীরা pZ করেলন, “ইয়া রাসূলাlাh! আপনার ওপর সালাম িকrেপ পাঠ করেত হেব জািন
িকnt দrদ িকrেপ পড়ব?” রাসূল (সা.) বলেলন, “আlাhmা সািl আলা মুহাmািদও ওয়া আলা
আেল মুহাmাদ” অথXাৎ Fহ আlাh! মুহাmদ (সা.) ও তাঁর বংশধরেদর ওপর রহমত বষXণ কর।
এ হাদীস হেত বুঝা যায় আহেল বাইেতর ওপর দrদ পাঠও এই আয়ােতর িনেদXেশর অnভুk
X ।
এ কারেণই আেলমগণ এই আয়াতেক আহেল বাইেতর শােন বিণXত আয়ােতর অnভুk
X কেরেছন
এবং ইবেন হাজার আসকালানী তাঁর আসসাওয়ােয়ক gেnর ১১ অধ2ােয়ও তাই কেরেছন।৯৪

 ﻃﻮﰉ ﳍﻢতােদর জnই sসংবাদ ও তােদর জnই িচরsায়ী Fবেহশত এবং তার dারgেলা উnুk
রেয়েছ।৯৫
আরব কিব বেলেছন,

اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻌﲎ؟ ﳎﻬﺪ ﻣﺘﻌﺐ ﳌﻦ ﺑﺎراﻫﺎ
ّ ﻣﻦ ﻳﺒﺎرﻳﻬﻢ و ﰲ

“Fক পাের তাঁেদর সেA pিতেযািগতা করেত অথXাৎ সূেযXর সােথ Fয pিতেযািগতা কের তার
ওপরই kাn ও ~ােnর অথX বতXায় (অথXাৎ Fস kাn হেয় পেড়)।”
আlাহর বাnােদর মেধ2 তাঁরা মেনানীত, আlাহর অnমিতkেম পুণ2কেমX তাঁরা অnেদর হেত
অgগামী। তাঁরা আlাহর িকতােবর উtরািধকারী এবং তাঁেদর সmেকXই আlাh বেলেছন,
“অতঃপর িকতাবেক (আল Fকারআন) তাঁর বাnােদর মেধ2 মেনানীত ব2িkেদর হােত সমপXণ
করলাম। আর বাnােদর মেধ2 অেনেকই িনেজেদর ওপর জুলুম কেরেছ এবং তারা ইমামেদর
Fনতৃtেক Fমেন Fনয় িন।”

60

তােদর (বাnাগেণর) অেনেকই মধ2পnী ও nায়পরায়ণ এবং তারা আহেল বাইেতর pিত
ভালবাসা Fপাষণকারী। Fযমন Fকারআেন এেসেছ“এবং তােদর অেনেকই পুণ2কেমX অgগামী হেয়েছ এবং তারাই ইমাম।” এিট একিট বড়
িনয়ামত।৯৬
আহেল বাইেতর ফজীলত বণXনা কের Fয সকল আয়াত এেসেছ তা বণXনার জn এ পযXnই যেথ*
বেল মেন কেরিছ। তেব আপনার jাতােথX জানাি\ হযরত আলী (আ.)- এর শােন Fকারআেন
৩০০ আয়াত বিণXত হেয়েছ।৯৭
অn আেরকজন তাফসীরকারক বেলেছন, “Fকারআেনর এক চতুথXাংশ আয়াত আহেল বাইেতর
শােন বিণXত হেয়েছ এবং এিট আ>েযXর Fকান িবষয় নয়, কারণ আহেল বাইত ও Fকারআন একই
সtার dই অংশ।”
এখন পযXn Fয সমs s* আয়াত আপনার িনকট বণXনা করলাম তা Fকারআেনর মূল ও িভিt

ِ ْ)ﻫ ﱠﻦ أُﱡم اﻟ। এ আয়াতgেলা খুব সহেজ gহণ কrন (Fমেন িনন)। আর ভিk ও উদারতার
(ﻜﺘَﺎب
ُ
সােথ সূkভােব এসব আয়াত অধ2য়ন কrন এবং এসব আয়াত সবXj ও pjাবান মহান
আlাহর বাণী হেত gহণ কrন Fয সmেকX অn Fকান jানী ব2িk আপনােক অবগত করেব না।

ওয়াসসালাম
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আপনার Fকান Fকান যুিk pিতjাগত dবXলতাpসূত কারণ আয়ােতর শােন nযূল ও হাদীস
dবXল।
আপনার Fলখনীর জn ধnবাদ। আপনার কলেমর pিত িবnd কািলর জn আমার পk হেত
সাবাস। পেtর pিতিট পৃ!া কলেমর Fখাঁচায় Fযভােব FসৗnযXমিNত হেয়েছ যিদ Fকউ চায় ঐ
Fলখনীর িবrেd কলম ধারণ করেত Fসিট তার ঊেiX এবং Fকান সমােলাচনাকারীর ধরােছাঁয়ার
বাইের। pিতিট পৃ!া ও ছt একিট উেdsেক সামেন িনেয় অgসর হেয়েছ এবং পাতাgেলা Fযন
Fসিদেকই ধািবত হে\। আপনার বাক2িবnাস কাউেক আবৃিt কের 5নােল snর, অdুত এ
কথাgেলা আপিন 5নেত পােবন।
িকnt আপনার সেবXা< Fলখনীিটেত Fযন jােনর Fsাতধারা pবািহত হেয়েছ আর তােত অসংখ2
Fঢউ Fযন উথেল উঠেছ। ss* আয়ােতর মাধ2েম দৃঢ় ও শিkশালী pমাণ উপsাপন কেরেছন।
আপনার জn যতটুk সmব িছল (এ kুd পেt) তা আপিন বেলেছন। তােত কমিত বা trিটর
Fকান sান Fনই। sতরাং Fকউ যিদ আপনার যুিk ও pমাণেক খNন করেত চায় তেব Fস
Fগাঁয়াতুXিম ও নীচতার িদেকই Fযন যাtা কেরেছ এবং অnায় পেথ অjেদর মত িবতকX 5r
কেরেছ গােয়র Fজাের।
িকnt Fকান Fকান Fরওয়ােয়ত ও আয়ােতর শােন nযূল বণXনাকারী িশয়া, যার ফেল তা আহেল
snাহর িনকট gহণেযাগ2 নয় এবং তাঁেদর হাদীস হেত pদিশXত যুিkও তাঁরা gহণ কেরন না।
sতরাং Fসgেলার আপিন িক জবাব িদেবন? যিদ অngহপূবXক জবাব দান কেরন, বািধত হেবা।
ওয়াসসালাম
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১।

যুিkর িবrেd উtািপত আপিtিট সিঠক নয়।

২।

আপিt উtাপনকারী িশয়া সmিকXত pকৃত সত2 সmেকX অনবগত।

৩।

িমথ2া হাদীস বণXনা িনিষd করার Fkেt িশয়ারা অnেদর অেপkা অিধকতর কেঠার।

১। জবাব হেলা আপিt উtাপনকারী যুিk উপsাপেনর pিতjাসমূেহ৯৮ ভুল কেরেছন।
যুিkর pথম psাব অথXাৎ kুd pিতjািটেত Fযখােন বলা হেয়েছ ‘এই আয়াতসমূেহর শােন nযূল
বণXনাকারীগণ সকেল িশয়া তা s*তই ভুল। কারণ আমরা Fযভােব বণXনা কেরিছ আহেল snাহর
িনভXরেযাগ2 বণXনাকারীগণ ঘটনাসমূহ Fসভােবই বণXনা কেরেছন। এেkেt আহেল snাহর
হাদীসgn, মুসনাদ ও Fরওয়ােয়তসমূেহ এ িবষেয়র বণXনা িশয়ােদর হেত অিধক যা আমরা
আমােদর ‘তানিযলুল আয়ািতল বািহরাh িফ ফাযিলল ইতরািতত tািহরাহ’৯৯ gেn িবsািরত বণXনা
কেরিছ। এজn আlামাh বাহরাইনীর ‘গায়াতুল মারাম’ gnিট Fদখেত পােরন যা সবXtই পাওয়া
যায়।
আর িdতীয় psাব বা বৃহৎ pিতjািটেত বেলেছন, ‘আহেল snাh িশয়া রাবীেদর Fরওয়ােয়তেক
gহণেযাগ2 মেন কেরন না এবং তােদর বিণXত হাদীস যুিk pমােণর Fkেt আেনন না’ এ কথািট
অিধকতর অেযৗিkক ও Kাn।
আমার কথার সপেk pমাণ হেলা আহেল snাহর gnসমূহ এবং Fরওয়ােয়তgেলা pিসd ও
সবXপিরিচত িশয়া রাবীেদর dারা পূণ।X তাঁরা Fখাদ িসহাহ িসtাmসহ অnাn gngেলােত বিণXত
হাদীসgেলার সত2তার pমাণ িহেসেব িশয়া রাবীেদর হেত হাদীসসমূহ উপsাপন কেরন যিদও
তাঁেদরেক িশয়া, িবচু2ত, রােফযী, snী িবেরাধী, ইমামেদর িবষেয় বাড়াবািড় ও অিতরuনকারী
িহেসেব অিভিহত কেরন।

63

অnিদেক sয়ং বুখারীর কেয়কজন িশkক িশয়া বেল পিরিচত, যাঁেদরেক িতিন রােফযী ও
snীেদর pিত িবেdষ Fপাষণকারী বেল মেন কেরেছন তdপির এ trিটসমূহ বুখারী ও অnাnেদর
দৃি*েত তাঁেদর nায়পরায়ণতা ও সততার িবষেয় Fকান kিতসাধন কের িন। এ কারেণই িসহাহ
হাদীসgnসমূেহ তাঁেদর Fরওয়ােয়ত pমাণ িহেসেব উপsািপত হেয়েছ।
এতTসেttও িক আমরা আপিt উtাপনকারীর কথায় কণXপাত কের বলব, “আহেল snাh িশয়া
রাবীেদর Fরওয়ােয়ত িবxাস কেরন না বা তা Fথেক pমাণ উপsাপন কেরন না?” না কখেনাই
নয়।
২। pিতবাদকারী ব2িkবগX যিদ সত2েক জানেতন এবং বুঝেতন, িশয়ারা মহানবী (সা.)- এর
পিবt আহেল বাইেতর পদা" অnসরণ কের তাঁেদর অnrপ হওয়া ব2তীত িকছু চায় না, তাঁেদর
পথ ব2তীত িভn কােরা পেথ চলেত চায় না, তেব এিট sীকার করেতন Fয, তােদর (িশয়া)
রাবীেদর মত সত2বাদী, আমানতদার এবং িবxাসেযাগ2 বণXনাকারী পাওয়া drহ :ব িকছু নয়।
িশয়া হাদীস বণXনাকারীেদর jানগত Fযাগ2তা ও হাদীস বণXনার Fkেt অnসৃত সতকXতার জুিড়
Fমলা ভার। dিনয়া িবমুখতা, ইবাদত, snর চিরt, আt5িd ও আtসংযেমর Fkেt তাঁেদর মত
ব2িkবেগXর সnান লাভ dRর। তাঁরা তাঁেদর িদবা- রািtর সমg কমX pেচ*ােক যt সহকাের ও
যথাথXভােব হাদীস মুখsকরণ, িলখন ও সংরkেণর কােজ কিঠনভােব িনেয়ািজত কেরেছন।
এেkেt Fকউ তাঁেদর অgগামী হেত পাের িন। সিঠক ও সত2েক যাচাই- বাছাই ও হাদীেসর
িব5dতার মান রkায় তাঁেদর সমপযXােয় Fকউ Fনই।
যিদ আপিt উtাপনকারীর িনকট তাঁেদর (িশয়া রাবীেদর) pকৃতrপ s* হত, তেব িনিdXধায়
িতিন তাঁর িবxাস ও িনভXরতার বাহনেক তাঁেদর হােত অপXণ করেতন এবং Fসই সােথ তাঁর
jানভাNােরর চািবিটও তাঁেদর হােত িদেয় িনরাপtা Fবাধ করেতন। িকnt তাঁেদর pকৃত অবsা
সmেকX অjানতা তাঁেক অপিরিচত Fকান শহেরর অnকার গিলেত িনেkপ কেরেছ নতুবা তাঁেক
এক অnকার রািtেত অn এক বাহেন বিসেয় Fরেখেছ Fয, Fকান িদেকই তাঁর যাবার sেযাগ
Fনই।
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এ কারেণই িসকাতুল ইসলাম kলাইনী তৎকালীন মুসলমানেদর মেধ2 সত2বাদী বেল কিথত
মুহাmদ ইবেন আলী ইবেন বাবেভই kমী ও উmেতর Fনতা বেল পিরিচত মুহাmদ ইবেন হাসান
ইবেন আলী তুসীর মত ব2িkবগXেক Fদাষােরাপ কেরেছন ও তাঁেদর মূল2বান ও পিবt
gngেলােক হালকা মেন কেরেছন অথচ এ gngেলা আহেল বাইেতর পk হেত তাঁেদর িনকট
আমানতsrপ Fদয়া হেয়েছ। এেkেt তাঁেদর gngেলার pিত উেপkার অথX তাঁেদর িশkক যাঁরা
jান ও কেমXর Fkেt পৃিথবীর ওপর আদশX ও নমুনাsrপ Fসই ব2িkবেগXর ব2াপাের সেnহ
সৃি*। আমােদর মেন রাখেত হেব এই ব2িkবগX (িশয়া আেলম ও হাদীস বণXনাকারীগণ) তাঁেদর
সমg জীবনেক মাnেষর মােঝ দীন pচার এবং আlাh, তাঁর রাসূল (সা.) ও মুসলমানেদর Fনতা
ও ইমামেদর বাণী pচার ও pসােরর জn িনেয়ািজত কেরেছন।
৩। ভালমn সকল মাnষই sীকৃিত িদেয়েছন Fয, এ ব2িkবগX িমথ2া হেত দূের িছেলন। এই
ব2িkবেগXর িলিখত সহs gn যা সবখােনই পাওয়া যায় Fসgেলা অধ2য়েন Fদখা যায় তাঁরা
িমথ2াবাদীেদর pিত লানত বষXণ কেরেছন এবং িনেজরাই এ হাদীস বণXনা কেরেছন Fয, িমথ2া
হাদীস বণXনা বড় gনাহ ও তার পিরণাম জাহাnাম। তাঁরা এrপ হাদীস বণXনার gেণ gণািnত
Fযgেলােত বিণXত হেয়েছ Fয, ই\াকৃত িমথ2া Fরাযােক বািতল কের Fদয় এবং তা যিদ রমযান
মােস হয় তেব Fস কারেণ কাযা ও কাফফারাh d’িটই িদেত হেব (অnাn ই\াকৃত Fরাযা ভেAর
কারণসমূেহর মত)। তাঁেদর বিণXত হাদীস ও িফকাh gnসমূেহ ss*rেপ তাঁরা এ িবষয়িট বণXনা
কেরেছন। sতরাং িকrেপ তাঁেদর হাদীস বণXনার িবষেয় Fদাষােরাপ করা হয় যখন তাঁেদর জীবনী
Fথেক জানা যায় তাঁরা অিধকাংশ সময় Fরাযা রাখেতন এবং তাহাjুেদর নামায পড়েতন। এিট
িকrপ Fয, খােরজী, মুিজXয়া, কাদিরয়ােদর এমন অিভেযােগ অিভযুk করা হয় না অথচ িশয়া ও
আহেল বাইেতর pিত ভালবাসা Fপাষণকারীেদর pিত এrপ অিভেযাগ আেরাপ করা হয়। এটােক
িক pকাs অনাচার বা অjতা িভn অn িকছু বলা যায়? অjতা ও অপমান হেত আlাহর
আ~য় চাই্। Fসই সােথ আlাহর িনকট কামনা, িতিন Fযন তাঁর pিত অনাচার ও শtrতা হেত
আমােদর আ~য় দান কেরন।
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১।

সেত2র িব\ুরণ।

২। আহেল snাh Fয িশয়া রাবীেদর দিলল- pমাণ gহণ কেরন তার সপেk pমাণ িহেসেব নমুনা
sাপেনর আহবান।

১। আপনার সবXেশষ পtিট যথাথX, sশৃhল, ss* উপমা সমৃd, ফলদায়ক ও লেk2র
সিnকটবতXী হেয়েছ। এর িবষয়বstও পাঠ2, যেথ* িবsৃত, পরsর সmিকXত ও অs*তা
দূরকারী।
pথম Fথেক Fশষ পযXn আিম পুhাnপুhrেপ তা পেড়িছ এবং লk2 কেরিছ সমg পt জুেড় Fযন
িবd2েতর ঝলকানী এবং সেত2র ঝরণাধারা pবাহমান।
২। আহেল snাহর হাদীস Fলখকগণ িশয়া রাবীেদর হাদীস বণXনা কেরন বেল দাবী কেরেছন িকnt
তার সপেk Fকান pমাণ উপsাপন কেরন িন। ভাল হেতা যিদ আহেল snাহর িনকট gহণেযাগ2
িশয়া রাবীেদর নামgেলা উdৃত করেতন এবং তাঁরা Fয িশয়া িছেলন এর সপেk দিলল Fপশ
করেতন।
যিদ সmব হয়, আপিন তা উপsাপেনর মাধ2েম আমার িবxােসর pদীপেক সমুjjল কrন।
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আহেল snাহর হাদীসসমূেহর রাবীেদর মেধ2 ১০০ জন িশয়া রাবী রেয়েছন!!
এ sেযােগ আপনার িনেদXেশর pিত ইিতবাচক সাড়া িদি\। এ পেt Fয সকল ব2িkবগX তাঁেদর
Fবাঝা Fবঁেধ pstত হেয়েছন এবং ঘাড় লmা কের Fকৗতুহেলর সেA লk2 করেছন তাঁেদর জn snী
সূেt িশয়া রাবীেদর একিট সংিkp তািলকা আরবী বণXমালার পযXায়kেম তাঁেদর িপতােদর
নামসহ উেlখ করিছ।

اﻟﻒ
১। আবান ইবেন তাগিলব ইবেন িরবাহ (kফী kারী)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নাম উেlখ কের বেলেছন, “আবান ইবেন তাগিলব
kফার অিধবাসী, pিতি!ত িশয়া িকnt সত2বাদী, তাঁর সত2বািদতার কারেণ তাঁর হাদীস আমােদর
িনকট gহণেযাগ2। িকnt তাঁর িবচু2ত ধারণা তাঁর দািয়েtই।” আেরা বেলেছন, “আহমাদ ইবেন
হাmল, ইবেন মুঈন, আবু হােতম তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন।” ইবেন আদী তাঁর নাম উেlখ
কের বেলেছন, “িশয়া িবxােস Fস অটল িছল।” এবং সা’দী তাঁর সmেকX বেলেছন, “সত2 হেত
িবচু2ত এবং pকােs িবচু2িত pদশXন করত।” এ ছাড়াও যাহাবী তাঁর সmেকX যা বেলেছন তা
লk2 কrন, যাহাবী তাঁেক Fসসব ব2িkবেগXর অnভুk
X বেলেছন যাঁেদর Fথেক মুসিলম, sনােন
আবু দাউদ, িতরিমযী, নাসায়ী ও ইবেন মাজাh হাদীস বণXনা কেরেছন এবং তাঁর নােমর পােxX
তাঁর হাদীস gহণেযাগ2 বেল উেlখ কেরেছন। হাকাম, আ’মাশ ও ফুযাইল ইবেন আমর হেত
আবান Fয সকল হাদীস বণXনা কেরেছন তা সহীহ মুসিলম ও sনােন আরবাআহেত১০০ রেয়েছ।
তdপির মুসিলম, sিফয়ান ইবেন উয়াইনাহ, Fশা’বা এবং ইদিরস আউদী তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা
কেরেছন। িতিন ১৪১ িহজরীেত ইেnকাল কেরন।
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২। ইবরাহীম ইবেন ইয়াযীদ ইবেন আমর ইবেন আসওয়াদ ইবেন আমর নাখয়ী
তাঁর মাতা ‘মািলকা’ ইয়াযীদ ইবেন কাইস নাখায়ীর কnা ও আসওয়ােদর Fবান। ইয়াযীদ ইবেন
কাইেসর dই পুt ইবরাহীম ও আবdর রহমান তােদর চাচা এবং কাইেসর Kাতা আলকামা ও
উবাইেয়র nায় কাইেসর পুtগণ মুসলমানেদর িনকট ‘িসকাহ’ ও িনভXরেযাগ2 বেল পিরিচত।
িসহাহ িসtাmসহ অnাn হাদীস gেnর Fলখকগণ তাঁেদর বিণXত হাদীস Fরওয়ােয়ত কের তাঁর
Fথেক িবিভn িবষয় pমাণ কেরেছন যিদও তাঁরা জানেতন এরা সকেলই িশয়া মতাবলmী। (১৬*)
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেnর ২০৬ পৃ!ায় ইবরাহীম ইবেন ইয়াযীদেক িশয়া (হাদীস
বণXনাকারী) বেল উেlখ কের িনেmাk িবষয়েক অকাট2 বেলেছনিতিন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম তাঁর মােয়র চাচা আলকামা ইবেন কাইস, হাmাম ইবেন
হািরস, আবু উবাইদা ইবেন আবdlাh ইবেন মাসউদ, আবু উবাইদা ও তাঁর মামা আসওয়াদ
ইবেন ইয়াযীদ হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। এজn আপিন সহীহ মুসিলেম িতিন তাঁর মামা
আবdর রহমান ইবেন ইয়াযীদ, সাহম ইবেন িমনজাব, আবু মুয়াmার, উবাইদ ইবেন নাজলা ও
আbাস হেত Fয সকল হাদীস বণXনা কেরেছন Fসgেলা Fদখেত পােরন।
Fতমিন সহীহ বুখারী ও মুসিলেম মনsর, আ’মাশ, জুবাইদ, হাকাম ও ইবেন আউন তাঁর Fথেক
হাদীস বণXনা কেরেছন।
এছাড়া সহীহ মুসিলেম ফুজাইল ইবেন আমর, মুগীরাh, িযয়াদ ইবেন কািলব, ওয়ািসল, হাসান
ইবেন উবাইdlাh, হাmাদ ইবেন আিব sলাইমান ও সাmাক তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন।
ইবরাহীম ৫০ িহজরীেত জngহণ কেরন এবং ৯৫ বা ৯৬ িহজরীেত হাjাজ ইবেন ইউsেফর
শাসনামেল মৃতু2বরণ কেরন।

৩। আহমাদ ইবেন মুফাdাল ইবেন kফী বাদরী
আবু জারআ এবং আবু হাকীম তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন এবং তাঁর হাদীসেক দিলল
িহেসেব gহণ কেরেছন। তাঁরা d’জনই আহমােদর িশয়া হবার ব2াপাের িনঃসেnহ িছেলন।
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‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn আহমাদ সmেকX আবু হােতম বেলেছন, “আহমাদ ইবেন মুফাdাল
িশয়া হাদীস বণXনাকারীেদর মেধ2 pথম সািরর এবং একজন সত2বাদী ব2িk।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নাম এেনেছন এবং সাংেকিতকভােব তৎপােxX আবু
দাউদ ও নাসায়ী িলেখেছন যার অথX আবু দাউদ ও নাসায়ী তাঁেক িনভXরেযাগ2 মেন কেরেছন।
(১৭*)
সহীহ আবু দাউদ ও নাসায়ীেত sিফয়ান সাওরী, আসবাত ইবেন নাসর এবং ইসরাঈল হেত িতিন
হাদীস বণXনা কেরেছন।

৪। ইসমাঈল ইবেন আবান (আজদী kফী)
িতিন বুখারীর িশkক িছেলন। যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নাম এেনেছন এবং
তাঁর িবষেয় বেলেছন, “বুখারী ও িতরিমযী তাঁেদর সহীহেত তাঁেক িনভXরেযাগ2 মেন কেরেছন ও
তাঁর হাদীস Fথেক দিলল- pমাণ উপsাপন কেরেছন।” িতিন আেরা বেলন, “ইয়ািহয়া ও আহমাদ
তাঁর Fথেক হাদীস িশkা কেরেছন এবং বুখারী তাঁেক সত2বাদী বেলেছন।” অnরাও তাঁেক িশয়া
মতাবলmী বেল জানেতন। িতিন ২৮৬ িহজরীেত ইেnকাল কেরন। অবs কাইসারনী তাঁর
মৃতু2কাল ২১৬ িহজরী বেল মেন কেরন।
বুখারী সরাসির তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন Fযমনিট কাইসারনী বেলেছন ও অnরা তা
সত2ায়ন কেরেছন।

৫। ইসমাঈল ইবেন খালীফা মাlাঈ kফী (আবু ইসরাঈল বেল pিসd)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn ( اﻟﻜﲎkিনয়াসমূহ) অধ2ােয় তাঁর পিরিচিত বণXনা করেত
িগেয় বেলেছন, “Fস একজন কTর িশয়া এবং Fসই অংেশর অnভুk
X যারা উসমানেক কািফর মেন
করেতা”, তাঁর সmেকX অেনক িবsািরত আেলাচনা রেয়েছ যা এখােন বণXনা করা অpেয়াজনীয়
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মেন করিছ। এতTসেttও িতরিমযী ও sনান বণXনাকারী অেনেকই তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা
কেরেছন। আবু হােতম তাঁর হাদীসেক উtম বেলেছন এবং pশংসা কেরেছন। আবু জারআ
বেলেছন, “Fস সত2বাদী, িবxােসর Fkেt আলীর িবষেয় বাড়াবািড় রকেমর িবxাস Fপাষণকারী।
আহমাদ বেলেছন, “তাঁর বিণXত হাদীস সংরkণ করা উিচত।” ইবেন মুঈন তাঁর সmেকX একsােন
বেলেছন, “িতিন িসকাহ ও িবxাসেযাগ2।” তাঁর িবষেয় ফালাস মেন কেরন িতিন িমথ2াবাদী নন।
সহীহ িতরিমযী ও অnরা হাকাম ইবেন উতাইবা এবং আিতয়া আউফী হেত তাঁর সূেt হাদীস
বণXনা কেরেছন। তdপির ইসমাঈল ইবেন উমার বাজালী তাঁর সমপযXােয়র অেনক হাদীস
বণXনাকারী তাঁর হাদীস নকল কেরেছন।
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘আল মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া রাবী ও হাদীস বণXনাকারী বেল উেlখ
কেরেছন।

৬। ইসমাঈল ইবেন যাকািরয়া আসাদী (খালকানী, kফী)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর অবsা বণXনা কের বেলেছন, “ইসমাঈল ইবেন
যাকািরয়া খালকানী kফী একজন িশয়া ও সত2বাদী। িসহাহ িসtাহর হাদীস Fলখকগণ যাঁেদর
Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন িতিন তাঁেদর অnতম। তাঁর নােমর পােশ িতিন Fয সাংেকিতক িচh
ব2বহার কেরেছন তার অথX হেলা িসহাহ িসtাহর Fলখকগণ তাঁেক িনভXরেযাগ2 রাবী মেন কেরন।
সহীহ বুখারীর বণXনামেত িতিন মুহাmদ ইবেন সাওকা, উবায়dlাh ইবেন উমর হেত এবং সহীহ
মুসিলেম িতিন sহাইল, মািলক ইবেন মুgল ও অnাnেদর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
সহীহাইন তাঁর সূেt আেছম হেত কেয়কিট হাদীস নকল কেরেছন।
মুহাmদ ইবেন সাবাh ও আবু রািবই হেত তাঁর সূেt সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও মুসিলম) এবং
মুসিলম, মুহাmদ ইবেন বাkার হেত তাঁর সূেt হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন ১৭৪ িহজরীেত
বাগদােদ মৃতু2বরণ কেরন। তাঁর িশয়া হবার িবষয়িট সবXজনিবিদত। তাঁর সmেকX এমনও বলা
হেয়েছ Fয, িতিন িবxাস করেতন, হযরত মূসা (আ.)- Fক িযিন তুর পবXেত আহবান কেরিছেলন
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িতিন আলী ইবেন আিব তািলব িছেলন এবং pথমও আলী, Fশষও আলী, pকাs ও অpকাsও
আলী। অবsই এ িবষয়gেলা িমথ2াবাদীরা অnায় ও িভিtহীনভােব তাঁর নােম pচার কেরেছ
এজn Fয, িতিন হযরত আলীর অnসারী ও অnেদর Fথেক এ িবষেয় F~! িছেলন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn বেলেছন, Fয িবষয়gেলা খালকানীর নােম pচার করা
হেয়েছ তা িভিtহীন কারণ একথাgেলা ধমXহীন ব2িkেদর কথা।

৭। ইসমাঈল ইবেন ইবাদ ইবেন আbাস তােলকানী, আবুল কােসম (সােহব ইবেন আbাদ বেল
পিরিচত)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতক িচh ( )دتিলেখেছন যার
অথX আবু দাউদ ও িতরিমযী তাঁর হাদীস হেত দিলল- pমাণ উপsাপন কেরেছন। অতঃপর তাঁর
পিরচয় সmেকX বেলেছন, “িতিন একজন িশয়া িকnt আরবী ভাষায় দk এবং হাদীসশােst গভীর
jােনর অিধকারী।”
আিম বলেত চাই তাঁর িশয়া হবার িবষেয় সেnেহর Fকান অবকাশ Fনই। এ কারেণই িতিন ও তাঁর
িপতা উভেয়ই এত মযXাদা ও সmান থাকা সেttও আেল বুওয়াইহেদর শাসনকােযX রাTীয় পদ
gহণ কেরন। তােদর মntীেদর মেধ2 িতিন সবXpথম সােহব পদবী লাভ কেরন। তারপর হেত Fয
Fকউ মntী পদ লাভ করেল তােক ঐ নােম ডাকা হত।
িতিন মুয়াইেয়dেdৗলা আবু মানsর ইবেন Fরাকnেdৗলা ইবেন বুওয়াইহ- এর pধানমntী িছেলন ও
৩৭৩ িহজরী সেনর শা’বান মােস মুয়াইেয়dেdৗলা Fগারগােন মৃতু2বরণ করেল মুয়াইেয়dেdৗলার
Kাতা আবুল হাসান আলী ফখrেdৗলাও kমতা gহেণর পর তাঁেক উk পেদ বহাল রােখন। তাঁর
দরবাের সােহেবর িবেশষ মযXাদা িছল এবং িনজ িপতা আbাদ ইবেন আbাস Fযrপ
বুওয়াইহেদর শাসনকােযX িবেশষ pভাব রাখেতন তdrপ িতিনও pভাবশালী িছেলন।
৩৮৫ িহজরীর ২৪ সফর যখন িতিন ৫৯ বছর বয়েস Fরই শহের ইেnকাল কেরন, শহেরর সকল
Fদাকান- পাট বn হেয় িগেয়িছল ও সাধারণ ছুিট Fঘাষণা করা হেয়িছল, শহেরর সকল মাnষ তাঁর
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বািড়র সামেন সমেবত হেয় তাঁর জানাযার জn অেপkা করিছল, sয়ং ফখrেdৗলা, তাঁর মntীরা
এবং Fসনাবািহনীর pধানগণ Fশােকর Fপাষাক পিরধান কেরন; যখন তাঁর জানাযা বাড়ী হেত Fবর
করা হয় সকেলই কাnায় FভেA পেড়ন। ফখrেdৗলা সাধারণ মাnেষর সােথ Fহঁেট জানাযায়
অংশgহণ কেরন এবং কেয়কিদন Fশাক পালেনর িনেদXশ Fদন। কিবগণ তাঁর মৃতু2েত Fশাকগাঁথা
রচনা কেরন। পরবতXী সকেলই তাঁর pশংসা কেরেছন।
আবু বকর খাওয়ােরজমী বেলন, সােহব ইবেন আbাদ মntণা পিরষেদর Fকােল pিশিkত
হেয়েছন (Fযেহতু তাঁর িপতা মntী িছেলন), রাজkটীের তাঁর যাতায়াত সব সময় িছল ও
উtরািধকার সূেt pাp মntীেtর sন হেত dg িতিনই পান কেরেছন। Fযমনিট আবু মাইদ
বুসতামী তাঁর সmেকX বেলেছন,

ﻣﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻟﺔ اﻹﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺎد ﺑﺎﻹﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺎد

ورث اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺮاً ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺮ

رﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ و إﲰﺎﻋﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد

ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوى ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻌﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻋﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدوزا

“Fযrপ সহীহ হাদীেসর Fরওয়ােয়েতর সনদgেলা পরsর সmিকXত থােক ও Fকান সনদই বাদ
যায় না Fসrপ িতিন মntীtrপ উtরািধকার সmািনত হেত সmািনেতর মাধ2েম লাভ
কেরেছন, ইবাদ আbাস হেত এবং আbাস ইসমাঈল হেত উtরািধকার সূেt তা লাভ
কেরিছেলন।”
সায়ােলবী তাঁর ‘ইয়াতীমাh’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “তাঁর jান, চিরt ও মযXাদা বণXনা
করেত পাের এrপ Fকান িবেশষণ আমার সmুেখ Fনই। এমন একিট বাক2 যা তাঁর
দানশীলতা, অngহ, তাঁর লk2 ও সৎ কেমXর বণXনা দােন সkম এবং যােত তাঁর সকল snর
:বিশে*2র সমnয় ঘেটেছ এrপ বাক2 আিম pstত করেত পাির িন। কারণ আমার বাণীর দীঘXতা
তাঁর মযXাদার সবXিনm পযXােয় Fপৗঁছার kমতা রােখ না, আমার সকল pেচ*া তাঁর সরলতম :বিশ*2
বণXনায় অkম।” অতঃপর তাঁর কলমেক সােহেবর :বিশ*2 ও gণ বণXনায় মুk কের িদেয়েছন।
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সােহব অেনক মূল2বান gn িলেখেছন তার মেধ2 আরবী বণXমালার পযXায়kেম একিট অিভধান
িলেখেছন যার নাম ‘আল মুিহত’।
তাঁর একিট িবরল gnাগার িছল। এর পেk pমাণ হেলা সামানী sলতান নূহ ইবেন মানsেরর
পেtর pিত তাঁর জবাব। ঐ পেt নূহ তাঁেক তাঁর রােTর pধানমntীেtর পদ gহেণর আহবান
জানান। জবাব পেt িতিন নূহেক জানান তাঁর পেk sান পিরবতXন করা সmব নয় কারণ তাঁর
pেয়াজনীয় বইেয়র পিরমাণ এত অিধক Fয, চারশ’ উেটর pেয়াজন Fসgেলা বহন করার জn
এবং এgেলা এত grtপূণX Fয, তা ত2াগ করা তাঁর পেk সmব নয়। এেথেক তাঁর gnশালার
িবশালতা সmেকX ধারণা করা যায়। তাঁর সmেকX এটুk বণXনাই এখােন পযXাp মেন করিছ।

৮। ইসমাঈল ইবেন আবdর রহমান ইবেন আিব কািরমা kফী (মুফাসিসর, িযিন িসdী নােম
পিরিচিত ও pিসd)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁেক িশয়া বেল উেlখ কেরেছন। অতঃপর hসাইন
ইবেন ওয়ােকদ মারওয়াজী হেত বণXনা কেরেছন, িতিন িসdীেক হযরত আবু বকর ও উমেরর
িবrেd কথা বলেত 5েনেছন। এতTসেttও sিফয়ান সাওরী, আবু বকর ইবেন আয়াশ ও তাঁেদর
সমপযXােয়র অnাn রাবীরা তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন। মুসিলম ও sনােন আরবাআহর
Fলখকগণ তাঁর হাদীস হেত দিলল- pমাণ উপsাপন কেরেছন এবং তাঁর হাদীসেক িনভXরেযাগ2
বেলেছন। আহমাদ ইবেন হাmল তাঁেক সত2বাদী বেলেছন। ইবেন আদী বেলেছন, “িতিন
সত2বাদী ও িনভXরেযাগ2।” ইয়ািহয়া কাtান বেলেছন, “তাঁর Fথেক হাদীস বণXনায় Fকান অsিবধা
Fনই।” ইয়ািহয়া ইবেন সায়ীদ বেলেছন, “আিম িসdী সmেকX কােরা িনকট ভাল :ব মn 5িন িন।
সকেলই তাঁর হাদীস নকল কেরেছন।”
ইবরাহীম নাখায়ী িসdীর পাশ িদেয় যাবার সময় তাঁেক Fকারআন তাফসীর করেত Fদেখ
বলেলন, “তাফসীরকারকেদর পnায় Fস তাফসীর করেছ” অথXাৎ িশয়া মাজহাব অnযায়ী
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তাফসীর করেছ। এ িবষেয় ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর অবsা বণXনা কের যাহাবী যা বেলেছন
তা অধ2য়ন কrন।
সহীহ মুসিলেম িতিন আনাস ইবেন মািলক, সা’দ িবন উবাদা ও ইয়ািহয়া ইবেন আbাদ হেত
হাদীস বণXনা কেরেছন। মুসিলম ও sনােন আরবাআহেত আবু ইবাদ, sিফয়ান সাওরী, হাসান
ইবেন সািলহ, জািয়দা এবং ইসরাঈল তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন। sতরাং িতিন এ সকল
ব2িkেtর িশkক িছেলন। ১২৭ িহজরীেত িতিন পৃিথবী Fথেক িবদায় Fনন।

৯। ইসমাঈল ইবেন মূসা ফাজারী kফী
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn ইবেন আদীর বরাত িদেয় বেলেছন- িশয়া মতবােদর
pিত অিতিরk Fঝাঁক ও বাড়াবািড়র Fদােষ d* িছেলন ইসমাঈল। আবদান (যাহাবীর
বণXনাnসাের) বেলেছন, “হাnাদ ও ইবেন আিব শাইবা আমার ইসমাঈেলর িনকট গমনেক অপরাধ
বেল মেন করেতন এবং বলেতন : Fকন ঐ ফােসক Fয পূবXবতXী Fলাকেদর িনnা কের তার িনকট
যাওয়া- আসা কর? এতTসেttও খুজাইমা ও আবু উrবা তাঁর Fথেক চিরt ও gণাবলী অজXন
কেরেছন। িতিন তাঁেদর এবং আবু দাউদ ও িতরিমযীরও িশkক িছেলন। তাঁরা ইসমাঈল হেত
হাদীস িশkা দান কেরেছন এবং তাঁেদর হাদীসgেn তাঁর হাদীেসর মাধ2েম pমাণ ও দিলল
উপsাপন কেরেছন। আবু হােতম বেলেছন, “িতিন সত2বাদী ও িনভXরেযাগ2।”

নাসায়ী

বেলেছন, “তাঁর হাদীস অnযায়ী আমল করেত Fকান অsিবধা Fনই।” একথাgেলা সবই যাহাবীর
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn রেয়েছ। সহীহ িতরিমযী ও sনােন আবু দাউদ শরীেফ িতিন
মািলক, শািরক, উমর ইবেন শািকর ও আনাসসহ অেনেকর হেতই হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন
২৪৫ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। অেনেকই তাঁেক িসdীর Fদৗিহt মেন করেতন, তেব িতিন তা
অsীকার কেরন।
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ت
১০। তািলদ ইবেন sলাইমান kফী আ’রাজ
ইবেন মুঈন তাঁর নাম উেlখ কের বেলেছন, “িতিন উসমােনর িনnা করায় উসমােনর Fগাt ও
বংেশর Fলাকজন ও দাসরা তীর িনেkপ কের তাঁর পা FভেA Fদয়।”
আবু দাউদ বেলেছন, “Fস রােফযী এবং হযরত আবু বকর ও উমেরর িনnা করত।” এসব
জানার পরও আহমাদ ও ইবেন nমাইর তাঁর িনকট হাদীস িশkা কেরেছন এবং Fসসব হাদীস
হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন। আহমাদ বেলেছন, “তািলদ িশয়া মতাদশXী িকnt তাঁর
হাদীসাnযায়ী আমল করেত Fকান অsিবধা Fনই।” যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর
সmেকX িবিভn আেলেমর মnব2 এেনেছন Fযমনিট আমরা বণXনা কেরিছ। িতিন তাঁর নােমর পােশ
সাংেকিতক িচh িতরিমযী িলেখেছন অথXাৎ িতরিমযী তাঁর সূেt আতা ইবেন সািয়ব এবং আবdল
মািলক ইবেন উমাইর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।

ث
১১। সািবত ইবেন িদনার (আবু হামযাh sমালী বেল খfাত)
িতিন Fয িশয়া িছেলন এ িবষয়িট িদবােলােকর মত পিরRার ও উjjল। যাহাবী বণXনা
কেরেছন, “আবু হামযাহর উপিsিতেত উসমােনর নাম উঠেল িজjাসা করেতন : উসমান Fক? এ
pেZর উেds এিটই িছল Fয, উসমােনর pিত তাঁর উেপkার দৃি*ভিAর pকাশ ঘটান।” যাহাবী
আেরা বেলেছন, “sলায়মানী আবু হামযাহেক রােফজী বেল উেlখ কেরেছন, তাঁর নােমর পােxX
সাংেকিতক িতরিমযী ব2বহার কেরেছন কারণ িতরিমযীেত তাঁর সনেদ ও সূেt হাদীস বিণXত
হেয়েছ।”
আবু নাঈম ও ওয়াকী তাঁর Fথেক হাদীস gহণ কেরেছন এবং তাঁর হাদীস হেত দিলল- pমাণ
উপsাপন কেরেছন। িতরিমযী তাঁর সূেt আbাস, শা’বী এবং তাঁেদর সমসামিয়ক আেরা d’জন
রাবী হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন ১৫০ িহজরীেত ইেnকাল কেরন।
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১২। sয়াইর ইবেন ফািখতাহ আবু জাহম kফী (উেm হানী িবনেত আবু তািলেবর দাস)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নাম এেনেছন এবং ইউnস ইবেন আবু ইসাহাক সূেt
বণXনা কেরেছন, িতিন রােফজী িছেলন। এতTসেttও sিফয়ান ও Fশা’বাহ তাঁর িনকট হাদীস
িশkা কেরেছন। সহীহ িতরিমযীর মেত িতিন আবdlাh ইবেন উমার এবং যাইদ ইবেন আরকাম
হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন ইমাম বািকর (আ.)- এর সমসামিয়ক এবং তাঁর খািদম
িহেসেব পিরিচত িছেলন। আমর ইবেন জারকাযী, ইবেন কাইস মািছর এবং সালত ইবেন
বাহরােমর সেA তাঁর িবিভn ঘটনা বিণXত হেয়েছ তা আমােদর দাবীর পেk pমাণ।

ج
১৩। জািবর ইবেন ইয়াযীদ ইবেন হািরস 0জা’ফী kফী
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নাম উেlখ কের বেলেছন, “িতিন একজন িশয়া
আেলম” এবং sিফয়ান হেত বণXনা কেরেছন, িতিন জািবরেক বলেত 5েনেছন Fয, নবীর jান ও
pjা আলী (আ.)- এর িনকট sানাnিরত হেয়েছ, এভােব আলী হেত ইমাম হাসান ও ইমাম
hসাইেনর মাধ2েম ইমাম সািদক (আ.) Fস jান লাভ কেরেছন। জািবর ইমাম সািদক (আ.)- এর
সমকালীন িছেলন। যাহাবী যুহাইর হেত বণXনা কেরেছন Fয, িতিন 5েনেছন, জােবর
বলেতন, “আিম প;াশ হাজার হাদীস জািন যা কাউেক বিল িন।” একিদন একিট হাদীস বণXনা
কের বলেলন, “এিট ঐ প;াশ হাজার হাদীেসর একিট।” যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn
তাঁর অবsা বণXনা কের বেলেছন, “যখনই জািবর Fকান হাদীস বণXনা করেতন তখন বলেতন :
নবীগেণর pিতিনিধেদর মেধ2 সেবXাtম pিতিনিধ একথা বেলেছন।” যাহাবী ইবেন আদী হেত
জািবর সmেকX বেলেছন, Fয কারেণ জািবেরর িবষেয় আপিt উtািপত হেয়েছ তnেধ2 িতিন
রাজআ’ত বা মৃতেদর পুনrjীিবত হওয়ায় িবxাস করেতন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদােল’ যােয়দা হেত বণXনা কেরেছন, জািবর Fজা’ফী রােফজী িছেলন
ও pথম িতন খলীফার িনnা করেতন। তdপির নাসায়ী ও আবু দাউদ তাঁর হেত হাদীস বণXনা
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কের িবিভn sােন দিলল িহসােব Fপশ করেতন। এজn সহীহ নাসায়ী ও আবু দাউদ শরীেফর
নামােযর সাh িসজদার অধ2ােয় তাঁর বিণXত হাদীস Fদখেত পােরন।
Fশা’বা, আবু আওয়ানাহ ও আেরা অেনেকই তাঁর িনকট হাদীস িশkা কেরেছন।
যাহাবী তাঁর িমযান gেn সাংেকিতকভােব আবু দাউদ ও িতরিমযী তাঁর নােমর পােশ িলেখেছন
এিট Fবাঝােনার জn Fয, আবু দাউদ ও িতরিমযীর সনেদ িতিন অnতম হাদীস বণXনাকারী। িতিন
sিফয়ান হেত বণXনা কেরেছন, “জািবর Fজা’ফী হাদীস বণXনার Fkেt একজন সতকX, Fখাদাভীr
ও পরেহজগার ব2িk িছেলন।” sিফয়ান আেরা বেলেছন, “আিম তাঁর nায় পরেহজগার ব2িk
কাউেক Fদিখ িন।”
Fশা’বা বেলেছন, “জািবর একজন সত2বাদী মাnষ। যখনই িতিন ‘আমােক খবর Fদয়া
হেয়েছ’, ‘আমােক বলা হেয়েছ’ বা ‘আিম বলেত 5েনিছ’ এভােব হাদীস বণXনা করেতন তখন
হাদীস বণXনাকারীেদর মেধ2 সবেচেয় িনভXরেযাগ2 বেল পিরগিণত হেতন।”
ওয়াকী বেলেছন, “সকল িকছুেতই সেnহ করেত পােরা িকnt এ িবষেয় সেnহ কেরা না
Fয, জািবর Fজা’ফী একজন সত2বাদী ও িনভXরেযাগ2 হাদীস বণXনাকারী।”
ইবেন আবdল হাকীম ইমাম শােফয়ীেক বলেত 5েনেছন, “আবু sিফয়ান সাওরী Fশা’বােক
বেলেছন : যিদ জািবর Fজা’ফীেক খারাপ িকছু বল বা তার িনnা কর, তেব আিমও Fতামােক
ছাড়েবা না।”
জািবর ১২৭ বা ১২৮ িহজরীেত এ নxর ধরাধাম ত2াগ কেরন। মহান আlাহর রহমত তাঁর ওপর
বিষXত Fহাক।

১৪। জািবর ইবেন আবdল হািমদ dািব kফী
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া বেলেছন। যাহাবী তাঁর িমযান gেn তাঁর
নােমর পােশX Fয সাংেকিতক িচh ব2বহার কেরেছন তার অথX িসহাহ িসtাহর সকল Fলখকই তাঁর
হাদীস হেত দিলল- pমাণ উপsাপন করেতন এবং তাঁর হাদীেসর ওপর িনভXর করেতন। যাহাবী
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তাঁর pশংসা কের বেলেছন, “িতিন Fরই শহেরর একজন আেলম এবং সত2বাদী। তাঁর হাদীস
সকেলর িনকট gহণেযাগ2 এবং িতিন একজন িনভXরেযাগ2 রাবী এ িবষয়িটর ব2াপাের সকেলর
ঐকমত2 রেয়েছ।”
িতিন আ’মাশ, মুগীরাh, মানsর, ইসমাঈল ইবেন আবু খািলদ এবং আবু ইসাহাক শায়বানী হেত
Fযসকল হাদীস বণXনা কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম িলিপবd হেয়েছ। এছাড়া এ
dই হাদীসgেn িতিন kতাইবা ইবেন সাঈদ, ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ািহয়া এবং উসমান ইবেন আিব
শাইবা হেত হাদীস বণXনা কেরেছন, তা অধ2য়ন করেত পােরন। ১৮৭ িহজরীেত ৭৭ বছর বয়েস
িতিন ইেnকাল কেরন।

১৫। জা’ফর ইবেন িযয়াদ আহমার kফী
আবু দাউদ তাঁর কথা বেলেছন, “সত2বাদী ও িশয়া মতাবলmী।” জাওযাজানী তাঁর সmেকX
বেলেছন, “িশয়া মতাবলmী হওয়ায় িতিন পথচু2ত।” ইবেন আদী বেলেছন, “িতিন একজন সৎ
কমXশীল ও পুণ2বান ব2িk।” তাঁর pেপৗt hসাইন ইবেন আলী ইবেন জা’ফর ইবেন িযয়াদ
বেলেছন, “আমার pিপতা জা’ফর Fখারাসােনর িশয়ােদর pধান িছেলন।”
আবু জা’ফর দাওয়ােনকী িনেদXশ িদেয়িছল তাঁেক বnী কের তার িনকট উপিsত করার জn।
তাই একদল িশয়াসহ তাঁেক শৃhলাবd ও গলায় Fবড়ী পিড়েয় তার িনকট Fনয়া হয়। দাওয়ােনকী
তাঁেক আমৃতু2 মািটর নীেচর একিট বnীশালায় আবd কের রােখ।
ইবেন উয়াইনাh, ওয়ািক, আবু গাসসান মাহদী, ইয়ািহয়া ইবেন িবশর হািররী ও ইবেন মাহদী
তাঁর Fথেক হাদীস িশkা কেরেছন। sতরাং িতিন এেদর িশkক িছেলন।
ইবেন মুঈন ও অnরা তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন। আহমাদ বেলেছন, “িতিন হাদীস বণXনার
Fযাগ2তার অিধকারী।”
যাহাবী তাঁর িমযান gেn উপেরাk িবষয়gেলা এেনেছন। িতিন তাঁর নােমর পােxX িতরিমযী ও
নাসায়ী সাংেকিতকভােব িলেখেছন এিট Fবাঝােনার জn Fয, তাঁরা তাঁর হাদীসেক pামাণ2 মেন
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করেতন। বায়ান ইবেন িবশর, আতা ইবেন সােয়ব এবং তাঁেদর সমকালীন অেনেকর হেত তাঁর
বিণXত হাদীস সহীহ িতরিমযী ও নাসায়ীেত এেসেছ। িতিন ১৬৭ িহজরীেত মারা যান।

১৬। জা’ফর ইবেন sলাইমান dাবয়ী বাসরী (আবু sলাইমান)
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেnর ২০৬ পৃ!ায় তাঁেক িশয়া হাদীসিবদগেণর মেধ2 এেন
তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন। আহমাদ ইবেন িমকদাম তাঁেক রােফজী বেলেছন। ইবেন আদী
তাঁেক িশয়া িহেসেব উেlখ কের বেলেছন, “তাঁর Fথেক হাদীস gহণেক আিম trিট বেল মেন কির
না, কারণ তাঁর হাদীস উেপkা করার মত নয়, বরং তাঁর হাদীস বণXনা pশংসার Fযাগ2 এবং
Fসgেলা gহণ করা উিচত।”
আবু তািলব বেলেছন, “আহমাদেক বলেত 5েনিছ, জা’ফর ইবেন sলাইমান dাবয়ী’র হাদীস
বণXনায় সমsা Fনই এবং তা gহণেযাগ2। তখন তাঁেক বলা হেলা : sলাইমান ইবেন হারব বেলন
: জা’ফেরর হাদীস িলিপবd করা উিচত নয়। জবােব িতিন বেলন : না, িতিন এrপ কথা বেলন
িন। জা’ফেরর সমsা 5ধু এিটই Fয, Fস িশয়া এবং আলীর pশংসায় pচুর হাদীস বণXনা
কেরেছ।”
ইবেন মুঈন বেলন, “আবdর রাjাক হেত এমন িকছু 5েনিছ যােত কের তাঁর মাজহাব সmেকX
ধারণা লাভ করেত Fপেরিছ। আবdর রাjাকেক pZ করলাম : আপনার িশkকগণ
মুয়াmার, ইবেন জারীহ, আউজাই, মািলক ও sিফয়ান সকেলই snী িছেলন। আপিন আহেল
বাইেতর পথেক কার Fথেক িশkা কেরেছন? িতিন জবাব িদেলন : আিম জা’ফর ইবেন
sলাইমান dাবয়ীেক একজন jানী ও Fহদােয়তpাp ব2িk িহেসেব Fপেয়িছ এবং তাঁর Fথেকই
িশয়া মাজহােবর িশkা gহণ কেরিছ।”
িকnt মুহাmদ ইবেন আবু বকর মুকাdামী ইবেন মুঈেনর িবপরীত ধারণা Fপাষণ করেতন। িতিন
িবxাস করেতন জা’ফর আবdর রাjাক হেত িশয়া মাজহাব িশkা কেরেছন। এজn মুহাmদ

80

আবdর রাjাকেক অিভশাপ িদেয় বলেতন, “হায়! আবdর রাjাক যিদ মরেতা! কারণ Fসই
জা’ফরেক িবKাn কেরেছ ও িশয়া মাজহাব gহণ কিরেয়েছ।”
আিকলী সাহল ইবেন আিব খাদূসাh হেত বণXনা কেরেছন, “জা’ফর ইবেন sলাইমানেক বললাম :
5নলাম হযরত আবু বকর ও উমরেক আপিন কটু ভাষায় সmাষণ কেরন। জবােব বলেলন :
অবsই না, তেব তােদর pিত িবেdষ Fপাষণ কির।”
ইবেন হাইয়ান তাঁর ‘িসকাh’

gেn জািরর ইবেন ইয়াযীদ ইবেন হাrন Fথেক বণXনা

কেরেছন, “আমার িপতা আমােক জা’ফর dাবয়ীর িনকট Fpরণ কের বলেত বলেলন : আমার
িপতার িনকট খবর Fপৗঁেছেছ আপিন হযরত আবু বকর ও উমরেক কটু ভাষায় সmাষণ কেরন।
িতিন বলেলন : না। তেব আিম তােদর pিত িবেdষ Fপাষণ কির।” sতরাং Fবাঝা যায় িতিন
রােফযী িছেলন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX এতkণ আমরা যা বললাম তাই
িলেখেছন, অতঃপর s*ভােব উেlখ কেরেছন, “dাবয়ী িশয়া আেলমেদর মেধ2 একজন
dিনয়ািবমুখ jানী ব2িk িছেলন।” যাহাবীর বণXনামেত মুসিলম তাঁর সহীহ মুসিলেম তাঁর
হাদীসেক িভিt কের pমাণ উপsাপন কেরেছন ও এমন হাদীসও বণXনা কেরেছন যা 5ধু তাঁর
Fথেকই বিণXত হেয়েছ।
Fযসকল হাদীস িতিন সািবত বানানী, জা’দ ইবেন উসমান, আবু ইমরান জওনী, ইয়াযীদ ইবেন
রা*ক ও সায়ীদ জািরির হেত বণXনা কেরেছন এবং Fযসকল হাদীস kতান ইবেন nছাইর, ইয়ািহয়া
ইবেন ইয়ািহয়া, kতাইবা, মুহাmদ ইবেন উবাইদা ইবেন িহসাব, ইবেন মাহদী ও মুসাdাদ তাঁর
Fথেক বণXনা কেরেছন তা সহীহ মুসিলেম Fদখেত পােরন।
িতিনই রাসূল (সা.) হেত ইয়াযীদ রা*ক, মাতরাফ ও ইমরান ইবেন hসাইন সূেt এ হাদীস বণXনা
কেরেছন, “রাসূল (সা.) এক Fসনাবািহনী Fpরণ কেরন ও যার pধান িহেসেব আলী ( আ.)- Fক
মেনানীত কেরন। অতঃপর :সnবািহনীর এক অংশ আলীর িবrেd রাসূেলর িনকট অিভেযাগ
কের। তখন রাসূল (সা.) বেলন : আলী সmেকX Fতামরা িক বলেত চাও? আলী আমা হেত এবং
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আিমও আলী হেত, Fস আমার পর সকল মুিমেনর Fনতা ও অিভভাবক।” এ হাদীসিট নাসায়ী
তাঁর হাদীসgেn এেনেছন। ইবেন আদী তাঁর নাসায়ী শরীেফর সহীহ হাদীসসমূেহর তািলকায় তা
িলিপবd কেরেছন এবং যাহাবীও জা’ফর dাবয়ীর অবsা ও পিরচয় বণXনা করেত িগেয় তাঁর
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn িবষয়িটেক সত2ায়ন কেরেছন।
িতিন ১৭৮ িহজরীর রজব মােস ইেnকাল কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

১৭। জািমই ইবেন উমাইরা ইবেন সা’লাবা kফী (তাইমী তাইমুlাh)
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর পিরচয় পেবX আবু হােতম তাঁেক Fযrপ বণXনা কেরেছন তা হেলা :
িতিন kফার অিধবাসী, হাদীস বণXনার Fkেt সৎ, একজন pকৃত িশয়া ও সmাn ব2িk।(১৮*)
ইবেন হাbান বেলেছন (Fযমনিট িমযান gেn এেসেছ) “িতিন রােফযী।” আমার মেত Fযেহতু
আলা ইবেন সািলহ, সাদাকাত ইবnল মুসাnা এবং হাকীম ইবেন জুবাইর তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা
কেরেছন, তাই িতিন এেদর িশkক িছেলন।
sনান gnসমূেহ তাঁর বিণXত িতনিট হাদীস রেয়েছ। যাহাবীর বণXনা মেত িতরিমযী তাঁেক উtম
বেলেছন এবং তাঁর pশংসা কেরেছন।
জািমই ইবেন উমাইরা তােবয়ীেনর অnভুk
X । িতিন হযরত আেয়শা এবং ইবেন উমর হেত হাদীস
5েনেছন। ইবেন উমর হেত িতিন Fযসকল হাদীস বণXনা কেরেছন তার অnতম হেলা : রাসূলেক
অনnর বলেত 5েনিছ, আলীেক বলেতন,  أﻧﺖ أﺧﻲ ﰲ اﻟ ّﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮةঅথXাৎ তুিম dিনয়া ও
আেখরােত আমার ভাই।
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ح
১৮। হািরস ইবেন হািছরাh আজাদী kফী (আবু 0নামান)
আবু হািতম রাজী তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন একজন pকৃত ও সmাn িশয়া।” আবু আহমাদ
জুবাইরী তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন রাজাআ’ত (মৃতেদর পুনrjীিবত হওয়ায়) িবxাস
করেতন।” ইবেন আদী বেলেছন, “যিদও তাঁেক আিম dবXল হাদীস বণXনাকারী মেন কির তdপির
তাঁর হাদীস সংকিলত হওয়া উিচত, িতিন ঐ সকল ব2িkবেগXর অnভুk
X যা kফােক িশয়া আgেন
ভsীভূত কেরেছ।” জািনয বেলেছন, “আিম জারীরেক pZ করলাম : হািরস হািছরাহেক
Fদেখেছন? িতিন বলেলন : hাঁ, একজন বৃd jানী ব2িk, slভাষী, গmীর এবং grtপূণX
িবষেয়

দৃঢ়তা

pদশXনকারী।”

ইয়ািহয়া

ইবেন

মুঈন

তাঁর

নাম

এভােব

sরণ

কেরেছন, “িনভXরেযাগ2 ও সত2বাদী এবং িশয়া।” নাসায়ীও তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন।
sিফয়ান সাওরী, মািলক ইবেন মুgল, আবdlাh ইবেন nমাইর এবং তাঁেদর সমকালীন অেনেকই
তাঁর Fথেক হাদীস িশkা কেরেছন অথXাৎ িতিন তাঁেদর িশkক িছেলন এবং তাঁরা তাঁেক
িনভXরেযাগ2 বেল মেন করেতন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn উপেরাk কথাgেলা বেলেছন। Fয সকল হাদীস িতিন
যাইদ ইবেন ওয়াহাব, আকরামা ও অnাnেদর হেত বণXনা কেরেছন তা sনান gnসমূেহ বিণXত
হেয়েছ।
নাসায়ী আbাদ ইবেন ইয়াkব রাওয়াজানী, আবdlাh ইবেন আবdল মািলক মাসউদী সূেt
হািরস ইবেন হািছরাh হেত এবং িতিন যাইদ ইবেন ওয়াহাব হেত বণXনা কেরেছন, “আলী ( আ.)Fক বলেত 5েনিছ Fয, আিম আlাহর বাnা ও রাসূেলর ভাই, আিম ব2তীত Fয Fকউ এই দািব
করেব, Fস িমথ2াবাদী, ”
হািরস ইবেন হািছরাh আবু দাউদ সািবয়ী হেত এবং িতিন ইমরান ইবেন hসাইন হেত বণXনা
কেরেছন, “আিম রাসূেলর িনকট উপিব* িছলাম ও আলী তাঁর পােশ বেসিছেলন তখন রাসূল
(সা.) এ আয়াত Fতলাওয়াত কেরন-
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“বল, Fক িনঃসহােয়র ডােক সাড়া Fদন যখন Fস ডােক ও ক* দূরীভূত কেরন এবং Fতামােদরেক
পৃিথবীেত খলীফা ও sলািভিষk মেনানীত কেরন?” ( সূরা নমল : ৬২)
আলী তা ~বণ কের ভেয় কmমান হেল রাসূল তাঁর িপেঠ হাত Fরেখ বলেলন, “Fতামােক মুিমন
ব2তীত Fকউ ভালবাসেব না এবং মুনািফক ব2তীত Fকউ Fতামার pিত িবেdষ Fপাষণ করেব না
এবং িকয়ামত পযXn এিট অব2াহত থাকেব।”
এ হাদীসিট মুহাmদ ইবেন কািসর ও অnাnরা হািরস ইবেন হািছরাh হেত বণXনা কেরেছন।
যাহাবী নািফ ইবেন হািরস হেত একই সূেt হাদীসিট বণXনা কেরেছন। িতিন তাঁর হাদীেসর সনদ
হািরস ইবেন হািছরাহেত Fপৗঁছেল তাঁর সmেকX বেলন, “িতিন একজন সত2বাদী িকnt িশয়া
ব2িkt।”

১৯। হািরস ইবেন আবdlাh হােমদানী
িতিন হযরত আলী (আ.)- এর িবেশষ সাহাবী ও তােবয়ীেনর অnভুk
X । িতিন Fয িশয়া িছেলন তা
বলার অেপkা রােখ না। িতিন pথম ব2িk যাঁর সmেকX িরজালশাstিবদ ইবেন kতাইবা িশয়া
িরজাল (অথXাৎ অnতম িশয়া হাদীস বণXনাকারী) বেলেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁেক তােবয়ীেদর অnতম বড় আেলম বেল উেlখ
কেরেছন এবং ইবেন হাইয়ান সূেt বেলেছন, “িতিন িশয়া িবxােস বাড়াবািড় করেতন।” অতঃপর
আহেল snাহর পk হেত তাঁর ওপর িবিভn অিভেযাগ ও Fদাষােরােপর িববরণ িদেয়
বেলেছন, “তdপির তাঁরা sীকার করেতন িতিন সবেচেয় বড় ফকীh ও আেলম এবং িফকাmশােstর
উওরািধকার িবষয়ক িহসাব snরভােব সামাধান করেত পারেতন।” sনােন আরবাআহেত তাঁর
Fথেক বিণXত হাদীস রেয়েছ এবং নাসায়ী হাদীেসর রাবীেদর Fkেt অত2n কড়াকিড় সেttও তাঁর
হাদীস হেত দিলল- pমাণ উপsাপন কেরেছন ও তাঁেক শিkশালী রাবী মেন করেতন।
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যিদও িশয়া হবার কারেণ আহেল snাh তাঁর তীb সমােলাচনা কেরেছন তথািপ হাদীসgn
সমূেহর সকল অধ2ােয়ই তাঁরা তাঁর হাদীস এেনেছন। শা’বী তাঁেক িমথ2াবাদী বেলেলও তাঁর
Fথেক হাদীস বণXনা করেতন।
যাহাবী তাঁর ‘িম’যাnল ই’িতদাল’ gেn বেলেছন, “শা’বী সmবত হািরেসর বণXনার ধরন ও তাঁর
বিণXত িবিভn কািহনীেক অsীকার কেরেছন িকnt রাসূল (সা.) হেত তাঁর বিণXত হাদীসেক নয়।”
আেরা বেলেছন, “হােরস jান ও ইলেমর এক িবশাল পাt। অতঃপর মুহাmদ ইবেন িসিরেনর
সূেt বেলেছন, “আবdlাh ইবেন মাসউেদর পাঁচজন ছাt িছল যাঁরা তাঁর হেত jান িশkা
কেরেছন। আিম তাঁেদর চারজনেক Fদেখিছ িকnt প;ম ব2িk হািরসেক Fদিখ িন যিদও িতিন jান
ও চিরেt অnেদর হেত F~! িছেলন।”
এর সেA িতিন এ কথািট যুk কেরেছন, “আলকামা, মাসrক ও উবাইদার মেধ2 Fক উtম Fস
িবষেয় মতেভদ রেয়েছ।” আমার মেত মহান আlাh অত2n িনভXরেযাগ2 ও িবxs ব2িkেদর
শা’বীর ওপর F~!t িদেয়েছন যাঁরা তাঁেক িমথ2া pিতপn কেরেছন ও তাঁেক নীচ ও হীন বেলেছন
অথXাৎ তাঁর উপযুk শািs িদেয়েছন (এ সকল আেলম হািরস সmেকX শা’বীর িমথ2া অিভেযােগর
উtর িদেয়েছন এবং তাঁেক pত2াখ2ান করেছন)।
Fযমন ইবেন আবdlাh তাঁর ‘জােময়ুল বায়ান’ gেn ইবরাহীম নাখয়ী িযিন Fশা’বার কথােক
িমথ2া বেলেছন Fসিট আেলাচনা করেত িগেয় বেলেছন, “আমার মেন হয় শা’বী হািরসেক
িমথ2াবাদী বলার শািs Fপেয়েছ।” ইবেন আবdল বার বেলেছন, “হািরস হেত Fকান িমথ2াই
কখেনা 5িন িন। তাঁর pিত অnেদর Fkােভর কারণ আলীর pিত তাঁর অিতিরk ভালবাসা ও
অnেদর ওপর আলীেক pাধাn Fদয়ার িবষয়।” এ কারেণই শা’বী তাঁেক িমথ2াবাদী বেলেছন।
শা’বীর িবxাস িছল আবু বকর pথম ইসলাম gহণকারী ও িতিন অn সকেলর Fচেয় F~! তdrপ
িতিন উমরেক আবু বকর ব2তীত অnেদর হেত F~! মেন করেতন.।১০১
আমার জানা মেত অn যাঁরা হািরেসর িবrেd অপবাদ আেরাপ কেরেছন তাঁেদর একজন হেলন
মুহাmদ ইবেন সা’দ। িতিন তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ষ! খেN হািরস সmেকX বেলেছন, “Fস
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একজন খারাপ আকীদায় িবxাসী ব2িk।” আিম িবxাস কির হািরেসর িবষেয় ইবেন সা’দ
সংকীণXতা Fদিখেয়েছন এবং িশয়া িরজাল ও রাবীেদর িবষেয় িতিন তাঁর jান ও কেমXর Fkেt
ইনসাফ কেরন িন। হািরেসর খারাপ আকীদা বলেত যা সা’দ বুিঝেয়েছন তা হেলা আহেল
বাইেতর মহান মান ও মযXাদা সmেকX তাঁর সেচতনতা ও িবxাস। ইবেন আবdল বারও Fতমিন
মেন কেরন।
হািরস ৬৫ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

২০। হািবব ইবেন আিব সািবত আসাদী কােহলী, kফী
িতিন তােবয়ীেনর অnতম, ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn ও শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল
ও িনহাল’- এ তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। যাহাবী তাঁর িম’যান gেn তাঁর নােমর
পােxX িসহাহ িসtাহর িচh িদেয়েছন এজn Fয, িসহাহ িসtাহর হাদীস Fলখকগণ তাঁর বিণXত
হাদীসসমূহ হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন ও তাঁেক িনভXরেযাগ2 মেন করেতন। িতিন
বেলেছন, “িসহাহ িসtাহর হাদীস Fলখকগণ সেnহাতীতভােব তাঁর বিণXত হাদীস হেত িবিধিবধান gহণ করেতন এবং ইবেন মুঈন ও অnাn অেনেক তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন।”
আমার মেত িশয়া হবার কারেণই দূলাবী তাঁেক dবXল হাদীস বণXনাকারী বেলেছন। তdrপ ইবেন
আউেনর কমXও আমােক আ>যXািnত কেরেছ, কারণ িতিন হািবেবর মেধ2 Fকান trিট অnসnােন
ব2থX হেয় তাঁেক এক Fচাখ অn বেল সেmাধন কেরেছন। িকnt বাsেব Fচােখর trিট Fকান trিট
নয়, বরং তাঁর মেধ2ই trিট Fয কথা ও বােক2 শালীনতা রkা কের না।
আপিন এজn সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম সাঈদ ইবেন জুবাইর ও আবু ওয়াইল হেত হািবব
Fয সকল হাদীস বণXনা কেরেছন তা অধ2য়ন কrন। িকnt যাইদ ইবেন ওয়াহাব হেত তাঁর বিণXত
হাদীস 5ধু সহীহ বুখারীেত রেয়েছ।
সহীহ মুসিলেম িতিন মুহাmদ ইবেন আলী ইবেন আবdlাh ইবেন আbাস, তাউস, জাmহাক
মুশেরফী, আবুল আbাস ইবেন শােয়র, আবু িমনহাল আবdর রহমান, আতা ইবেন
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ইয়াসার, ইবরাহীম সা’দ ইবেন আিব ওয়াkাস ও মুজািহদ হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। সহীহ
মুসিলম ও বুখারীেত তাঁর হাদীসgেলা মূসাআ’র সাওরী ও Fশা’বাহর সূেt বিণXত হেয়েছ।
সহীহ মুসিলেমর সূt অnযায়ী sলাইমান আ’মাশ, hসাইন, আবdল আযীয ইবেন সাইয়াh ও
আবু ইসহাক শায়বানী তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
হািবব ১১৯ িহজরীেত পৃিথবী Fথেক িবদায় িনেয়েছন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

২১। হাসান ইবেন হাই
হাই- এর পূণX নাম সািলহ ইবেন সািলহ হামাদানী। sতরাং িতিন (হাসান) আলী ইবেন সািলহর
Kাতা। d’ ভাইই িশয়ােদর pিসd ব2িkেদর অnভুk
X । হাসান ও আলী পরsর জমজ ভাই
িছেলন, তেব আলী হাসােনর কেয়ক মুহূতX পূেবX জngহণ কেরন। তাই হাসান আলীেক নাম ধের
ডাকেতন না, বরং তাঁেক সmািনত সmাষণ করেতন ও আবু মুহাmদ বেল ডাকেতন। মুহাmদ
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেN আলী ইবেন হাই- এর পিরচয় পেবX তা উেlখ
কেরেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn এ d’জন সmেকXই বেলেছন। হাসান সmেকX িতিন
বেলেছন, “িতিন pিসd ব2িkেদর অntভুk
X
ও িশয়া মতাnসারী। িতিন রাTীয় কতৃXপেkর
িনেয়ািজত ইমামেদর িপছেন জুমআর নামায পড়েতন না ও অত2াচারী শাসেকর িবrেd rেখ
দাঁড়ােনােক ওয়ািজব মেন করেতন। তাঁর ব2াপাের বলা হেয় থােক, িতিন হযরত উসমােনর জn
Fদায়া ও মাগেফরাত কামনা করেতন না।”
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেN তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন হাদীস বণXনায়
িবxাসেযাগ2 ও সত2পরায়ণ। pচুর হাদীস িতিন বণXনা কেরেছন, তেব িশয়া মতবােদ িবxাসী
িছেলন।”
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ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক হাদীসেবtা ও িশয়া বেল উেlখ কেরেছন। িশয়া
িরজালেদর Fয তািলকা িতিন তাঁর gেnর Fশেষ সিnেবিশত কেরেছন Fসখােন িতিন তাঁর নাম
এেনেছন।
মুসিলম ও sনােনর রচিয়তাগণ তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপন করেতন। সহীহ মুসিলেমর সূt
মেত হাসান সামাক ইবেন হারব, ইসমাঈল আদী, আেছম আহওয়াল ও হাrন ইবেন সা’দ হেত
হাদীস বণXনা কেরেছন এবং উবায়dlাh ইবেন মূসা আbাসী, ইয়ািহয়া ইবেন আদম, হািমদ
ইবেন আবdর রহমান রাওয়ােসবী, আলী ইবেন যাইদ, আহমাদ ইবেন ইউnস এবং তাঁেদর
পযXােয়র অেনেকই তাঁর িনকট হেত হাদীস িশkা কেরেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn ইবেন মুঈন ও অnাnেদর উdৃিত িদেয় বেলেছন, “তাঁরা
তাঁেক িনভXরেযাগ2 মেন করেতন।”

আবdlাh ইবেন আহমাদ তাঁর িপতা হেত বণXনা

কেরেছন, “িরজালেদর মেধ2 শািরক হেত হাসান অিধক িনভXরেযাগ2 ও যথাথX।” যাহাবী আবু
হােতেমর উdৃিত িদেয় বেলেছন, “হাসান িনভXরেযাগ2, সংরkণকারী এবং িবxs।” আবু জারআ
বেলেছন, “হাসােনর মেধ2 ইবাদত, dিনয়ািবমুখতা, িফকাহর jান ও হাদীস সমিnত হেয়িছল।”
নাসায়ীও তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন। আবু নাঈম বেলেছন, “আটশ মুহািdস হেত হাদীস
িলিপবd ও িশkা gহণ কেরিছ িকnt হাসান ইবেন সািলেহর nায় কাউেকই পাই িন। িতিন
ব2তীত সকেলই Fকাথাও না Fকাথাও ভুল কেরেছন।”
উবাইদা ইবেন sলাইমান বেলেছন, “আমার মেন হয় সািলেহর আিtক পিবtতার কারেণ আlাh
তাঁেক শািs দােন লjােবাধ করেবন।”
ইয়ািহয়া ইবেন আবু বকর হাসান ইবেন সািলহেক বলেলন, “মৃত ব2িkর Fগাসেলর পdিত
আমােদর জn বণXনা কrন।” হাসান pচN knেনর ফেল Fশষ পযXn তা বণXনা করার মত অবsা
লাভ করেলন না।
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আবdlাh ইবেন মূসা বেলেছন, “আিম আলী ইবেন সািলেহর জn Fকারআন পড়তাম, যখন সূরা
মিরয়েমর ৮৪ নং আয়াত ( )ﻓﻼ ﲡﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢFযখােন ‘কােফরেদর শািsর জn তিড়ঘিড় কেরা না’
বলা হেয়েছ Fসখােন Fপৗঁছলাম, তাঁর দৃি* Kাতা হাসােনর ওপর পিতত হেলা িযিন িকয়ামেতর
শািsর ভয়াবহতার কথা 5েন মূছXা িগেয়িছেলন এবং ভূপিতত গrর nায় খরখর শb করিছেলন।
আলী তাঁেক মািট হেত উিঠেয় মুখমNল হেত ধুলা- বািল িবদূিরত কের পািন িদেয় ধুেয়
িদেলন, তাঁেক Fদয়ােলর সেA Fঠস িদেয় বসােলন, িকছুkণ পর িতিন sাভািবক অবsায় িফের
এেলন।
ওয়ািক বেলেছন, “হাসান এবং আলী সািলেহর dই পুt। এ d’পুt তাঁেদর মাতার সেA রািtেক
িতন ভাগ কের পালাkেম রািt জাগেতন ও ইবাদত করেতন। তাঁেদর মাতার মৃতু2র পর রািtেক
d’ভােগ ভাগ কের ইবাদত করেতন। যখন আলী মৃতু2বরণ কেরন তখন হাসান সমg রািt
ইবাদেতর জn জাগেতন।”
আবু sলাইমান দারানী বেলন, “হাসান ইবেন সািলহ ব2তীত অপর Fকান ব2িkেক এrপ Fদিখ িন
Fয, আlাহর ভয় তাঁর Fচহারায় এতটা pকট হয়। এক রািtেত িতিন নামােয সূরা নাবা
Fতলাওয়াত 5r কের ভেয় মূছXা Fগেলন। jান িফরেল পুনরায় নামায 5r কের তা পেড় Fশষ
করেত সkম হেলন না।”
িতিন ১০০ িহজরীেত জngহণ ও ১৯৯ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

২২। হাকীম ইবেন উতাইবা kফী
ইবেন kতাইবা s*ত বেলেছন, “িতিন িশয়া িছেলন।” িতিন তাঁর ‘মা’আেরফ’ gেnও তাঁেক
িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। বুখারী ও মুসিলম তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন।
এজn Fয সকল হাদীস িতিন আবু জুহাইফা, ইবরাহীম নাখয়ী, মুজািহদ এবং সাঈদ ইবেন
জুবাইর হেত বণXনা কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম অধ2য়ন করেত পােরন।
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সহীহ মুসিলম সূt মেত আবdর রহমান ইবেন আবী লাইলা, কােয়স ইবেন মুখাইমারা, আবূ
সািলহ, যার ইবেন আবdlাh, সাঈদ ইবেন আবdর রহমান ইবেন আবযী, ইয়ািহয়া ইবেন
হাjার, আবdlাh ইবেন উমেরর দাস নােফ, আতা ইবেন আবু িরবাহ, আmারাh ইবেন
উমাইর, আবাক ইবেন মািলক, Fশা’বা, মাইমুন ইবেন Fমহরান, হাসান আরানী, মুসআব ইবেন
সা’দ এবং আলী ইবেন hসাইন হেত িতিন হাদীস বণXনা কেরেছন।
সহীহ বুখারীেত 5ধু আবdল মািলক ইবেন আিব গািনয়াh তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন।
িকnt সহীহ মুসিলেম আ’মাশ, আমর ইবেন কাইস, যাইদ ইবেন আিব উনাইসাh, মািলক ইবেন
মুgল, আবান ইবেন তাগিলব, হামযাh িযয়াত, মুহাmদ ইবেন জাmহাদাh, মাতরাফ এবং আবু
আওয়ানাh তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন ১১৫ িহজরীেত মাt ৩০ বছর বয়েস dিনয়া Fথেক িবদায় Fনন।

২৩। হাmাদ ইবেন ঈসা জুহফা (িযিন জুহফােত িনমিjত হেয়েছন)
আবু আলী তাঁর ‘মুনতাহাল মাকাল’ gেn তাঁর নাম এেনেছন। হাসান ইবেন আলী ইবেন দাউদ
িরজাল সmিকXত তাঁর সংিkp gেn এবং িরজাল ও অিভধান Fলখকগণ সকেলই তাঁেক িশয়া
আেলম, িনভXরেযাগ2 এবং Fহদােয়ত pাp ইমামেদর সাহাবী িহেসেব বেলেছন। িতিন ইমাম
সািদক (আ.) হেত সtরিট হাদীস ~বণ কেরেছন, তnেধ2 িবশিট হাদীস বণXনা কেরেছন। হাmাদ
িলিখত কেয়কিট gn িশয়া আেলমগণ অিবি\n সনেদ নকল কেরেছন।
হাmাদ ইবেন ঈসা একবার ইমাম কােযম (আ.)- এর িনকট িগেয় বলেলন, “আপনার জn আমার
জীবন উৎসগXীকৃত। আমার জn আlাহর িনকট pাথXনা কrন Fযন িতিন আমােক
বািড়, stী, সnান, দাস এবং মৃতু2 পযXn pিত বছর হj করার Fতৗিফক দান কেরন।”
ইমাম pথেম বলেলন, “আlাhmা সািl আলা মুহাmাদ ওয়া আেল মুহাmাদ। Fহ আlাh! আপিন
তােক বািড়, stী, সnান, দাস ও প;াশ বছের প;াশিট হj করার Fতৗিফক দান কrন।”
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হাmাদ বেলন, “যখন ইমাম প;াশ বছেরর শতX আেরাপ করেলন তখন বুঝলাম এর Fবশী
আমােক দান করা হেব না। বতXমােন আটচিlশ বছর হেলা pিত বছর আিম হj করিছ। এিট
আমার Fসই ঘর যা আlাh আমােক িদেয়েছন। আমার stীও এই ঘের অবsান করেছ এবং আমার
কথা 5নেছ, আমার পুt ও দাসও এখােন রেয়েছ।”
এ ঘটনার d’বছর পর তাঁর প;াশিট হj পূণX হয়। পরবতXী বছর িতিন তাঁর বnু আbাস
নওেফলীসহ হেjর উেdেs যাtা 5r কেরন। যখন ইহরােমর sান Fজাহফােত Fপৗঁছেলন তখন
ইহরােমর জn Fগাসল করেত Fগেল ঢেলর পািনেত িনমিjত হেয় মৃতু2বরণ কেরন। প;াশ
বােরর অিধক হj করার Fতৗিফকও তাঁর হেলা না। আlাh তাঁেক রহম কrন। িতিন ২০৯
িহজরীেত ইেnকাল কেরন। িতিন kফার অিধবাসী িকnt বসরােত জীবন িনবXাহ কেরেছন এবং
সtরািধক বয়েস dিনয়া ত2াগ কেরন।
আমরা তাঁর পিরিচিত ও িববরণ ‘মুখতাসাrল কালাম িফ মুয়ািlিফশ- িশয়া িফ সাদিরল ইসলাম’
gেn এেনিছ।
যাহাবী তাঁর িমযান gেn তাঁর নােমর পােশ ( )ت قিচh ব2বহার কেরেছন sনােনর Fলখকগেণর
নােমর আদ2kর িহেসেব যাঁরা তাঁর হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন ইমাম সািদক (আ.) হেত হাদীস
বণXনা কেরেছন। যারা তাঁর িশয়া হবার কারেণ িবেdষবশত তাঁর িবrেd অেশাভন কথা বেলেছ
যাহাবী তােদর সমােলাচনা কেরেছন।
সবেচেয় আ>েযXর িবষয় হেলা দাের kতনী তাঁেক dবXল হাদীস বণXনাকারী বেলেছন অথচ তাঁর
বিণXত হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন। এ ধরেনর ব2িkেদর কমX এrপই ()وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻠﻮن।

২৪। হামারান ইবেন আ’য়ুন (যুরারাহর kাতা)
তাঁরা d’জনই (হামারান ও যুরারাh) pিসd িশয়া, শরীয়েতর রkাকারী, মুহাmেদর বংশধরেদর
jােনর সমুd, অnকােরর pদীপ এবং Fহদােয়েতর পতাকা ও iজাধারী। এ d’জন ইমাম বািকর
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ও ইমাম সািদক (আ.)- এর সেA সব সময় সmৃk িছেলন, Fসজn ইমামগেণর িনকট িবেশষ
মযXাদার অিধকারী িছেলন।
যাহাবী হামারানেক তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn sান িদেয়েছন ও সাংেকিতক ( )قিচh তাঁর
নােমর পােশ িলিপবd কেরেছন sনােনর হাদীস বণXনাকারী Fবাঝােনার জn। অতঃপর
বেলেছন, “িতিন আবু তুফাইল ও অnাnেদর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।”
হামযাh তাঁর জn Fকারআন পাঠ করেতন এবং িতিন Fকারআন সmেকX সম2ক jাত িছেলন।
ইবেন মুঈন তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন grtপূণX নন।” আবু হােতম বেলেছন, “িতিন
সmািনত িশkকেদর অnভুk
X ।” আবু দাউদ তাঁেক রােফযী বেলেছন।

خ
২৫। খািলদ ইবেন মুখাlাদ কাতওয়ানী kফী (আবু হাইসাম)
িতিন ইসমাঈল বুখারীর িশkক। ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ২৮৩ পৃ!ায়
তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন pকােs িনেজেক িশয়া বেল দাবী করেতন।” িতিন ২১৩ িহজরীর
মহররম মােসর ১৫ তািরেখ আbাসী খলীফা মামুেনর শাসনামেল kফায় ইেnকাল কেরন। িতিন
িশয়া মাজহােবর িবষেয় বাড়াবািড় করেতন। অেনেকই তাঁর িনকট হাদীস িশkা করেতন...।
আবু দাউদ তাঁর সmেকX বেলেছন, “পরম সত2বাদী িকnt িশয়া।”
জাওযাজানী বেলেছন, “িতিন Fকান ভয়- ভীিত ছাড়াই pকােs িবেরাধীেদর সমােলাচনা করেতন
ও তাঁর খারাপ আকীদা- িবxাসেক বণXনা এবং তা রkার Fচ*া করেতন।”
আবু দাউদ ও জাওযাজানীর বkব2gেলা যাহাবী তাঁর িমযান gেn এেনেছন। মুসিলম ও বুখারী
Fকান Fকান Fkেt তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন। এজn Fয সকল হাদীস িতিন
মুগীরাh ইবেন আবdর রহমান হেত বণXনা কেরেছন তা সহীহ বুখারীেত Fদখেত পােরন। সহীহ
মুসিলেম িতিন মুহাmদ ইবেন জা’ফর ইবেন আিব কািসর, মািলক ইবেন আনাস ও মুহাmদ
ইবেন মূসা হেত Fয সকল হাদীস বণXনা কেরেছন তা অধ2য়ন কrন।
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িকnt sলাইমান ইবেন Fবলাল ও আলী ইবেন মুসাmহার সূেt তাঁর Fথেক বিণXত হাদীস সহীহ
বুখারী ও মুসিলম উভয় gেn রেয়েছ। বুখারী Fকান মাধ2ম ছাড়া সরাসির তাঁর Fথেক কেয়কিট
হাদীস বণXনা কেরেছন ও মুহাmদ ইবেন উসমান ইবেন কারামার মাধ2েম d’িট হাদীস তাঁর হেত
বণXনা কেরেছন।
সহীহ মুসিলেম আবু kরাইব, আহমাদ ইবেন উসমান আওদী, কািসম ইবেন যাকািরয়া, আবদ
ইবেন হািমদ, ইবেন আিব শাইবা এবং মুহাmদ ইবেন আবdlাh ইবেন nমাইর তাঁর হেত হাদীস
বণXনা কেরেছন। sনান Fলখকগণ তাঁর মাজহাব সmেকX jাত হওয়া সেttও তাঁর বিণXত হাদীস
হেত দিলল- pমাণ এেনেছন।

د
২৬। দাউদ ইবেন আবু দাউদ (আবুল জাlহাফ)
ইবেন আদী তাঁর সmেকX বেলেছন, “আিম তাঁর বিণXত হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কির না, িতিন
িশয়া এবং তাঁর সকল Fরওয়ােয়েতই আহেল বাইেতর F~!t বিণXত হেয়েছ...।” কথািট
গভীরভােব িচnা কrন ও ভাবুন কতটা আ>যXজনক! আহেল বাইেতর িবেdষীরা দাউদেক কতটা
ক* িদেয়েছ লk2 কrন! যিদও sিফয়ান সাওরী, sিফয়ান ইবেন উয়াইনা, আলী ইবেন আিবস ও
অnাn শীষX পযXােয়র িরজালগণ তাঁর Fথেক হাদীস িশkা কেরেছন তdপির তাঁর pিত এrপ
আচরণ?! আবু দাউদ ও নাসায়ী তাঁর বkব2 Fথেক দিলল উপsাপন কেরেছন। আহমাদ ও
ইয়ািহয়া তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন। নাসায়ী বেলেছন, “তাঁর হাদীেস সমsা Fনই।” হােতম
বেলেছন, “হাদীস বণXনায় িতিন একজন সৎ ব2িk।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn উপেরাk বkব2gেলা এেনেছন। Fযসকল হাদীস sনােন
আবু দাউদ ও নাসায়ীেত তাঁর সূেt আবু হােতম আশজায়ী, ইকরামা ও অnাnেদর হেত বিণXত
হেয়েছ তা লk2 কrন।
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ز
২৭। যুবাইদ ইবেন হািরস ইবেন আবdল কিরম (ইয়ামী আবু আবdর রহমান)
িতিন kফার অিধবাসী িছেলন। যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’
বেলেছন, “িতিন তােবয়ীেদর অnভুk
X , িনভXরেযাগ2 ও িশয়া।”

gেn তাঁর সmেকX

অতঃপর কাtােনর সূেt

বেলেছন, “িতিন একজন িবxs রাবী।” তাছাড়া হাদীস িবেVষণশােstর১০২ পিNতগেণর অেনেকই
তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন বেল কাtান উেlখ কেরেছন।
আবু ইসহাক জাওযাজানী অnাn আহেল বাইত িবেdষীেদর nায় িবিkpভােব তাঁর সmেকX যা
বেলেছন তা হেলা : kফাবাসীেদর অেনেকই যিদও pিসd মুহািdসেদর অnভুk
X তdপির তাঁেদর
মাজহাব

জনসাধারেণর

িনকট

pশংসনীয়

নয়, Fযমন

আবু

ইসহাক, মানsর, যুবাইদ

ইয়ামী, আ’মাশ এবং এেদর সমবয়সী ও িনকটবতXী অnাn ব2িkবগX। িকnt জনসাধারণ তাঁেদর
সত2বািদতার কারেণ তাঁেদর হাদীসেক gহণ কেরন। অবs হাদীস মুরসাল (সনদ বা রাবী উh
থাকেল) হেল তা gহণ করেতন না।
লk2 কrন অবেশেষ সত2 তাঁর মুখ হেত উৎসািরত হেয়েছ। আহেল বাইত িবেdষী হওয়া সেttও
এেkেt

িতিন

ইনসাফ

রkা

কেরেছন।

pকৃতপেk

এই

িশয়া

হাদীসিবদ

মহান

ব2িk, মুহািdসেদর িশেরামিণ হওয়া সেttও অিধকাংশ সময়ই অnায় আচরেণর িশকার
হেয়েছন, এমন িক আহেল বাইত িবেdষী Fকান ব2িk Fয তাঁেদর মাজহাবেক (Fয মাজহােবর
উৎস

রাসূল

( সা.)- এর

বংশধারার

পিবt

ব2িkগণ, kমার

dার, পৃিথবীর

িনরাপদ

আ~য়, উmেতর মুিkর তরিণ) pশংসার Fচােখ Fদখেত নারাজ এমন ব2িkও বাধ2 হেয় এ
ব2িkবেগXর dারs হেয়েছন ও তাঁেদর jান সমুd হেত লাভবান হবার pেচ*ায় িলp হেয়েছন ও
িনেজেক এেkেt তাঁেদর অমুখােপkী ভাবেত পারেছন না।
আরব কিব এ িবষেয় snর বেলেছন,

ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ زال ﻏﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺎﻧﺎً ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ ﻟﺌﺎﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

إذا رﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺖ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﲏ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮام ﻋﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑﰐ
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“যিদ আমার Fগােtর সmাn ও উদার ব2িkরা আমার pিত সn* হয় তেব তােদর হীন ও সংকীণX
ব2িkেদর িনnার ভয় আিম কির না।”
তাই এই মহান ব2িkগণ জাওযাজানী ও তাঁর মত Fলাকেদর pিত Fকান Kেkপই কেরন না যখন
িসহাহ িসtাh ও sনােনর বড় ব2িktগণ তাঁেদর হাদীেসর ওপর দিলল- pমাণ উপsাপেনর
Fkেt িনভXর কেরেছন। িন>য়ই সহীহ বুখারী ও মুসিলম আপনার িনকট রেয়েছ Fসখােন আবু
ওয়াইল, Fশা’বা, ইবরাহীম নাখয়ী এবং সা’দ ইবেন উবাইদা হেত যুবাইদ Fযসকল হাদীস বণXনা
কেরেছন তা পড়ুন।
িকnt মুজািহদ হেত তাঁর বিণXত হাদীস 5ধু বুখারীেত রেয়েছ। সহীহ মুসিলেম িতিন মুররা
হামাদানী, মুহািবর ইবেন দাসসার, আmারাh ইবেন উমাইর এবং ইবরাহীম তািয়মী হেত হাদীস
বণXনা কেরেছন।
অnিদেক Fশা’বা, sিফয়ান সাওরী, মুহাmদ ইবেন তালহা তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন যা
বুখারী ও মুসিলেম রেয়েছ ও সহীহ মুসিলেম যুহাইর ইবেন মুয়ািবয়া, ফুজাইল ইবেন গাজওয়ান
এবং hসাইন নাখয়ী তাঁর সূেt হাদীস বণXনা কেরেছন।
যুবাইদ ১২৪ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

২৮। যাইদ ইবেন হাbাব kফী (আবুল হাসান তািমমী)
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া রাবী ও িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। যাহাবী
তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁেক আেবদ, িবxs, সত2বাদী বেল pশংসা কেরেছন। ইবেন
মুঈন এবং ইবেন মাদীনীর সূেtও িতিন যাইেদর িবxsতােক সত2ায়ন কেরেছন। আবু হােতম ও
আহমাদ তাঁর সত2বািদতােক pশংসনীয়ভােব উেlখ কেরেছন।
ইবেন আদীর ভাষায় “যাইদ ইবেন হাbাব একজন পিবt sভােবর মাnষ। তাঁর সত2বািদতার
িবষয় সেnহাতীতভােব kফাবাসীেদর িনকট pমািণত।”
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মুসিলম তাঁর বিণXত হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন। Fয সকল হাদীস িতিন মুয়ািবয়া ইবেন
সািলহ, সাmহাক ইবেন উসমান, kররাh ইবেন খািলদ, ইবরাহীম ইবেন নােফ, ইয়ািহয়া ইবেন
আইউব, সাইফ ইবেন sলাইমান, হাসান ইবেন ওয়ািকদ, ইকরামা ইবেন আmার, আবd◌ুল
আযীয ইবেন আিব সালমা এবং আফলাh ইবেন সাঈদ হেত বণXনা কেরেছন তা সহীহ মুসিলেম
রেয়েছ।
এছাড়া সহীহ মুসিলেম তাঁর হেত ইবেন আিব শাইবা, মুহাmদ ইবেন হােতম, হাসান
হালওয়ানী, আহমাদ

ইবেন

মুনিযর, ইবেন

nমাইর, ইবেন

kরাইব, মুহাmাদ

ইবেন

রােফ, জুহাইর ইবেন হারব ও মুহাmদ ইবেন ফারাজ হাদীস বণXনা কেরেছন।

২৯। সািলম ইবেন আিবল জা’দ আশজাঈ kফী
উবাইদ, িযয়াদ, ইমরান ও মুসিলম এরা সকেলই আবুল জা’Fদর পুt। ইবেন সা’দ তাঁর
‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ২০৩ পৃ!ায় এেদর সকলেক sরণ কেরেছন। Fসখােন মুসিলেমর
পিরচয় িদেত িগেয় িতিন বেলেছন, “আবুল জা’Fদর ছয় পুtসnান িছল। যাঁেদর d’জন িশয়া, এরা
হেলন সািলম ও উবাইদ। d’জন মুিজXয়া আকীদায় িবxাসী ও খােরজী িছল। তাঁেদর িপতা তাঁেদর
সব সময় বলেতন : আমার সnানগণ! Fকন Fতামরা িবিভn মতবােদ িবভk হেয় পেড়ছ?”১০৩
সািলম ইবেন আিবল জা’দ সmেকX কেয়কজন pিসd িরজালশাstিবেদর মnব2 হেলা : িতিন িশয়া
িছেলন। ইবেন kতাইবাও তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেnর ২০৬ পৃ!ায় তাঁেক িশয়া িরজাল িহেসেব
বণXনা কেরেছন। শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’- এ তাঁেক িশয়া িরজাল বেলেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn সািলমেক িনভXরেযাগ2 তােবয়ীেদর মেধ2 গণ2 কেরেছন ও
বেলেছন, “িতিন Fনামান ইবেন বাশীর এবং জািবর হেত কেয়কিট হাদীস বণXনা কেরেছন যা সহীহ
বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ।”
আমার জানা মেত সহীহ বুখারী ও মুসিলেম িতিন আনাস ইবেন মািলক এবং kরাইব হেতও
হাদীস বণXনা কেরেছন যা আgহী অnসnানকারীরা খুঁেজ Fদখেত পােরন।
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যাহাবী বেলেছন, “আবdlাh ইবেন উমর এবং ইবেন আমর হেতও তাঁর Fরওয়ােয়ত সহীহ
বুখারীেত রেয়েছ।”
তাছাড়া সহীহ বুখারীেত উেm দারদা হেতও তাঁর হাদীস এেসেছ। সহীহ মুসিলেম মা’দান ইবেন
আিব তালহা ও তাঁর িপতা হেত সািলেমর বিণXত হাদীস রেয়েছ।
িতিন ৯৭ বা ৯৮ িহজরীেত sলাইমান ইবেন আবdল মািলেকর শাসনামেল মৃতু2বরণ কেরন।
অেনেক বেলেছন িতিন উমর ইবেন আবdল আযীেযর শাসনকােল ১০১ বা ১০২ িহজরীেত
ইহেলাক ত2াগ কেরন।

৩০। সািলম ইবেন আিব হাফসা আজলী (kফার অিধবাসী)
শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’ gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। ফালাস
বেলেছন, “িতিন dবXল রাবী এবং িশয়া িহেসেব কTর।” ইবেন আদী বেলেছন, “তাঁর trিট হেলা
নবীর আহেল বাইত সmেকX অিতরিuত িবxাস রাখা যিদও আমার মেত এিট সমsা নয়।”
মুহাmদ ইবেন বািশর আবিদ বেলেছন, “সািলম ইবেন আিব হাফসা লmা দািড় িবিশ* একজন
আহমক ব2িk। Fস বলত : আহ! যিদ সব িকছুেতই আলী (আ.)- এর সহেযাগী ও শরীক হেত
পারতাম!”
hসাইন ইবেন আলী Fজা’ফী বেলেছন, “সািলম ইবেন আিব হাফসােক লmা দািড়র িনেবXাধ ব2িk
মেন হেয়েছ, Fয সব সময় বলত : বৃd ইhদীর হত2াকারী আিম উপিsত হেয়িছ। বিন উমাইয়2ার
iংসকারী আিম উপিsত হেয়িছ।” আমর ইবেন যার সািলম ইবেন হাফসােক বলেলন, “তুিম
হযরত উসমানেক হত2া কেরছ।” Fস আ>যX হেয় বলেলা, “আিম?” আমর বলেলন, “hাঁ, তুিম
Fযেহতু তাঁর হত2ায় খুশী হেয়ছ, Fসেহতু তুিম তাঁর হত2ার অংশীদার।”
আলী ইবেন মাদীনী বেলেছন, “জািররেক বলেত 5েনিছ, সািলম ইবেন আিব হাফসােক আিম
ত2াগ কেরিছ এজn Fয, Fস িশয়ােদর পk সমথXন করত ও িশয়ােদর শtrেদর িবrেd কিঠন
pিতেরােধর আ~য় িনত।” উপেরাk িবষয়gেলা যাহাবী সািলেমর পিরচয় পেবX এেনেছন।
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মুহাmদ ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ২৩৪ পৃ!ায় তাঁর (সািলেমর) পিরচয়
বণXনা কের বেলেছন, “িশয়া িবxােস িতিন খুবই কTর িছেলন। সািলম বিন আbােসর শাসনকােল
একবার মkায় pেবশ কেরিছল আর িচৎকার কের বলিছেলন : বিন উমাইয়2ােদর iংসকারী
আিম উপিsত হেয়িছ (Fতামােদর সহেযািগতার জn এেসিছ)। এসময় তাঁর কN ss* ও উ<
িছল। তাঁর কথা যখন দাউদ ইবেন আলীর কােন Fপৗঁছল Fস pZ করল : Fলাকিট Fক? তােক
বলা হেলা : Fলাকিট সািলম ইবেন আিব হাফসা। Fলােকরা দাউদেক তাঁর আকীদা- িবxাস
সmেকX জানাল।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn বেলেছন, “িতিন ঐ সকল Fলােকর অnভুk
X যারা হযরত
আবু বকর এবং হযরত উমরেক সমােলাচনার দৃি*েত Fদেখন ও তাঁেদর trিট তুেল ধের
পযXােলাচনা কেরন।” এতTসেttও sিফয়ান সাওরী, sিফয়ান ইবেন উয়াইনা এবং মুহাmদ ইবেন
ফুযাইল তাঁর Fথেক হাদীস িশkা কেরেছন এবং িতরিমযী তাঁর হাদীস gেn তাঁর বিণXত হাদীস
হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন। ইবেন মুঈন তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন।
িতিন ১৩৭ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

৩১। সা’দ ইবেন তািরফ ইসসকাফ হানজালী (kফার অিধবাসী)
যাহাবী তাঁর পিরিচিত পেবX তাঁর নােমর পােxX (ق, )تিলেখেছন এিট বুঝােনার জn Fয, sনান
Fলখকগণ তাঁর হাদীস বণXনা কেরেছন। অতঃপর ফালােসর উdৃিত িদেয় বেলেছন, “সা’দ dবXল
রাবী এবং িশয়া মতবােদ বাড়াবািড় কের থােকন।”
িকnt তাঁর এই বাড়াবািড়র িবষয়িট িতরিমযী ও অnেদর তাঁর হাদীস gহেণর পেথ অnরায় হয়
িন। তাই িতিন ইকরামা, আবু ওয়াইল, আসবাগ ইবেন nবাতাh, ইমরান ইবেন তালহা এবং
উমাইর ইবেন মামুন হেত Fযসব হাদীস বণXনা কেরেছন িতরিমযী তা নকল কেরেছন। এছাড়া
তাঁর বিণXত হাদীস যা ইসরাঈল, হাbান ও আবু মুয়ািবয়া বণXনা কেরেছন তা িতরিমযীেত রেয়েছ।
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৩২। সাঈদ ইবেন আশওয়া
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “সাঈদ ইবেন আশওয়া ( বুখারী
ও মুসিলেম বিণXত) kফার কাজী, একজন সৎ ব2িk ও সত2বাদী িহেসেব সবার িনকট পিরিচত।”
নাসায়ী বেলেছন, “িতিন trিট মুk।” তাঁর সেA সাঈদ ইবেন আমর ও Fশা’বার বnুt িছল।
জাওযাজানী তাঁেক িবচু2ত, অিতরuনকারী ও কTর িশয়া বেল উেlখ কেরেছন।
অথচ বুখারী ও মুসিলম তাঁর বিণXত হাদীস হেত pমাণ উপsািপত কেরেছন এবং Fশা’বা হেত
তাঁর বিণXত হাদীস d’িট সহীহেতই বিণXত হেয়েছ। যাকািরয়া ইবেন আিব যািয়দাh এবং খািলদ
খাজা বুখারী ও মুসিলেমর িনকট তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন খািলদ ইবেন
আবdlাহর শাসনামেল মৃতু2বরণ কেরন।

৩৩। সাঈদ ইবেন খাইসাম 0হলালী
ইবরাহীম ইবেন আবdlাh ইবেন জুনাইদ বেলেছন, “ইয়ািহয়া ইবেন মুঈনেক বলা হেলা : সাঈদ
ইবেন খাইসাম িশয়া, তাঁর ব2াপাের আপনার িক মেন হয়? িতিন জবাব িদেলন : িতিন িশয়া
হেলও িবxs ও িনভXরেযাগ2।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn ইবেন মুঈন হেত উপেরাk কথাgেলা বেলেছন। িতিন
তাঁর নােমর পােxX সাংেকিতক অেথX িতরিমযী ও নাসায়ী িলেখেছন কারণ তাঁরা তাঁেদর সহীহ
হাদীসgেn তাঁর হাদীস বণXনা কেরেছন। তাছাড়া যাহাবী আেরা উেlখ কেরেছন সাঈদ, ইয়ািহয়া
ইবেন আিব িযয়াদ ও মুসিলম মালাঈ হেত হাদীস বণXনা কেরেছন এবং তাঁর Kাতু|ুt আহমাদ
ইবেন রািশদ তাঁর Fথেক হাদীস নকল কেরেছন।
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৩৪। সালামাh ইবেন ফাযল আবরাশ (0রই শহেরর কাজী)
িতিন ‘মাগাযী’ ( যুdসমূহ) gেnর একজন রাবী ও বণXনাকারী। gnিট ইবেন ইসহাক সংকিলত।
সালামাহর বংশীয় নাম আবু আবdlাh।
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn ইবেন মুঈেনর সূেt বলা হেয়েছ- সালামাh আবরাশ Fরই শহেরর
অিধবাসী এবং িশয়া। িবিভn gেn তাঁর বিণXত হাদীস রেয়েছ যা gহেণ Fকান অsিবধা Fনই।
িমযােন আবু জারআর সূেt বলা হেয়েছ Fরইেয়র অিধবাসীরা সালামাহর Kাn আকীদার কারেণ
তাঁেক পছn করত না।
আমার মেত তাঁর pিত আgহ না থাকা ও তাঁেক পছn না করার কারণ নবীর আহেল বাইেতর
pিত তােদর অিন\া ও Kাn দৃি*ভিA।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নােমর পােxX সাংেকিতকভােব আবু দাউদ ও
িতরিমযী িলেখেছন কারণ তাঁরা তাঁেক িবxs মেন করেতন এবং তাঁেদর হাদীসgেn তাঁর বিণXত
হাদীস বণXনা কেরেছন।
যাহাবী বেলেছন, “িতিন একজন নামাযী, Fখাদাভীr ব2িk।” ১৯১ িহজরীেত িতিন মৃতু2বরণ
কেরন।
িতিন ইবেন মুঈন হেত বণXনা কেরেছন, “আমরা তাঁর িনকট অেনক িকছু িশkা কেরিছ ও তাঁর
হেত িলেখিছ। তাঁর gngেলার মেধ2 ‘মাগাযী’ সবেচেয় পূণXাA gn।
যানীজ বেলেছন, “সালামাহেক বলেত 5েনিছ : আিম ইবেন ইসহাক হেত ‘মাগাযী’ gnিট d’বার
5েনিছ ও িশkালাভ কেরিছ। তার Fথেক ‘মাগাযীর’ সমপিরমাণ হাদীসও িশkা gহণ কেরিছ।”

৩৫। সালামাh ইবেন kহাইল ইবেন hসাইন ইবেন কািদহ ইবেন আসাদ হাযরামী
তাঁর পািরবািরক নাম আবু ইয়ািহয়া। আহেল snাহর কেয়কজন আেলম তnেধ2 ইবেন kতাইবা
তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেnর ২০৬ পৃ!ায় এবং শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’ gেnর ২য়
খেNর ২৭ পৃ!ায় তাঁেক িশয়া রাবীেদর অnভুk
X বেলেছন।
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িসহাহ িসtাহর এবং অnাn হাদীসেবtাগণ তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন।
বুখারী ও মুসিলেমর মেত িতিন আবু জুহাইফা, sয়াইদ ইবেন গাফলাh, Fশা’বা ও আতা ইবেন
আিব িরবাহ হেত হাদীস িশkা কেরেছন।
বুখারীেত Fকবল জুনদাব ইবেন আবdlাh হেতই িতিন হাদীস Fরওয়ােয়ত কেরেছন। িকnt সহীহ
মুসিলেম িতিন kরাইব, জার ইবেন আবdlাh, বুকাইর ইবেন আশায, যাইদ ইবেন কা’ব, সা’দ
ইবেন যুবাইর, মুজািহদ, আবdর রহমান ইবেন ইয়াযীদ, আবু সালামাh ইবেন আবdর
রহমান, মুয়ািবয়া ইবেন sওয়াইদ, হািবব ইবেন আবdlাh এবং মুসিলম বািতন হেত হাদীস
বণXনা কেরেছন।
বুখারী ও মুসিলেমর দৃি*েত sিফয়ান সাওরী ও Fশা’বা তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন। বুখারী
ও ইসমাঈল ইবেন খািলদ তাঁর Fথেক হাদীস Fরওয়ােয়ত কেরেছন। মুসিলেম সাঈদ ইবেন
মাসrক, আিকল ইবেন খািলদ, আবdল মািলক ইবেন sলাইমান, আলী ইবেন সািলহ এবং
ওয়ািলদ ইবেন হারব 5ধু তাঁর Fথেকই হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন ১২১ িহজরীর ১০ মুহররম (আ5রার িদেন) মৃতু2বরণ কেরন।

৩৬। sলাইমান ইবেন সাrদ খুযায়ী (kফার অিধবাসী)
িতিন ইরােকর িশয়ােদর Fনতা িছেলন। Fলাকজন িবিভn িবষেয় তাঁর সােথ পরামশX করত এবং
িতিন িবেশষ দৃি*ভিAর অিধকারী িছেলন। ইরােকর িশয়ারা ইমাম hসাইন (আ.)- Fক পt িলখার
জn তাঁর ঘেরই সমেবত হেয়িছেলন। Fযসকল ব2িk ইমাম hসাইেনর খুেনর বদলা Fনয়ার
দাবীেত আেnালন কেরিছেলন (তাওয়াবীন) িতিন তাঁেদর Fনতা িছেলন। িতিন pায় চার হাজার
ব2িk িনেয় ৬৫ িহজরীর রিবউস সানী মােস kফার nখাইলােত ওবায়dlাh ইবেন িযয়ােদর
িবrেd :সn সমােবশ কেরন। তাঁরা িসিরয়ার িদেক অgসর হেল আল জািজরাh নামক sােন
কিঠন যুেdর পর তাঁরা সকেলই শাহাদাত বরণ কেরন। sলাইমান িনেজও ‘আইnল ওয়ারদাh’
নামক sােন ইয়াযীদ ইবেন হািছন ইবেন nমাইর কতৃXক তীর িবd হেয় শাহাদােতর Fপয়ালা পান
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কেরন। Fস সময় তাঁর বয়স িছল ৯৩ বছর। মুসাইেয়2ব ইবেন নাজবাh ও তাঁর মাথা মারওয়ান
ইবেন হাকােমর জn িসিরয়ায় পাঠােনা হয়।
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’- এর ৬! খেN, ইবেন হাজার আসকালানী তাঁর ‘আল আসাবা’র ১ম
খেN এবং Fযসকল ব2িk হাদীসিবদেদর জীবনী িলেখেছন তাঁরা সকেলই তাঁর নাম তাঁেদর gেn
িলেখেছন। সকেলই ধমXপরায়ণতা, Fখাদাভীিত ও F~!েtর কারেণ তাঁর pশংসা কেরেছন। িতিন
উnত চিরt ও ব2িkেtর কারেণ তাঁর িনজ Fগােtর মেধ2 িবেশষ pভােবর অিধকারী িছেলন।
িতিন আমীrল মুিমনীন আলী (আ.)- এর সহেযাdা িহেসেব িসি$ফেনর যুেd ইসলােমর অেনক
বড় শtrেদর িনধন কেরেছন।
sলাইমান আহেল বাইেতর শtrেদর িবপথগামী বেল িবxাস করেতন। মুহািdসগণ তাঁর হাদীস
হেত দিলল- pমাণ উপsাপন কেরেছন। িতিন রাসূল (সা.) হেত সরাসির এবং জুবাইর ইবেন
মুতেয়েমর সূেt সহীহ বুখারী ও মুসিলেম হাদীস বণXনা কেরেছন।
সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আবু ইসহাক সািবয়ী এবং আদী ইবেন সািবত তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন। sলাইমান সাrদ এই dই হাদীস gn ছাড়াও অnাn হাদীস gেn আমীrল মুিমনীন
আলী (আ.), উবাই ইবেন কা’ব ও ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) হেত হাদীস Fরওয়ােয়ত
কেরেছন। ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ামুর, আবdlাh ইবেন ইয়াসার ও অnাnরা তাঁর Fথেক হাদীস
বণXনা কেরেছন।

৩৭। sলাইমান ইবেন তারখান তািয়মী (বসরার অিধবাসী)
কাইস ইমােমর দাস এবং একজন িবxs ও িনভXরেযাগ2 রাবী। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’
gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন এবং িসহাহ িসtাh ও অnাn হাদীসgn Fলখকগণ
তাঁর হাদীস হেত দিলল- pমাণ উপsাপন কেরেছন।

102

সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আনাস ইবেন মািলক, আবু মাজায, বকর ইবেন আবdlাh, kাতাদাh
এবং উসমান নাmদী হেত তাঁর বিণXত হাদীস সংরিkত আেছ। মুসিলেম এরা ছাড়াও অnেদর
হেত িতিন হাদীস নকল কেরেছন।
সহীহ বুখারী ও মুসিলেমর সূt মেত Fশা’বা, sিফয়ান সাওরী এবং sীয় পুt মুয়াmার তাঁর হেত
হাদীস বণXনা কেরেছন। সহীহ মুসিলেমর সূেt আেরা অেনেকই তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন ১৪৩ িহজরীেত পৃিথবী হেত িবদায় Fনন।

৩৮। sলাইমান ইবেন kারাম ইবেন মায়ায (আবু দাউদ দাবয়ী, kফী)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn ইবেন িহbান সূেt বেলেছন, “িতিন রােফযী ও আহেল
বাইেতর ইমামেদর িবষেয় অিতরuনকারী।”
এতTসেttও আহমাদ ইবেন হাmল তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন এবং িমযােনর বণXনা মেত ইবেন
আদী তাঁর সmেকX বেলেছন, “sলাইমােনর বিণXত হাদীস উtম এবং sলাইমান ইবেন আরকাম
হেত তাঁর হাদীস অিধকতর gহণেযাগ2।” মুসিলম, নাসায়ী, িতরিমযী ও আবু দাউদ তাঁেদর
সহীহেত তাঁর বিণXত হাদীস এেনেছন।
যাহাবী ঐ সকল হাদীসgেnর সাংেকিতক িচh তাঁর নােমর পােxX (িমযান gেn) িলিপবd
কেরেছন।
সহীহ মুসিলেম িব5d সূেt আবুল জাওয়াব sলাইমান ইবেন kারাম হেত এবং িতিন আ’মাশ
হেত (মারফু হাদীস) বণXনা কেরেছন। أﺣﺐ
ّ “ اﳌﺮء ﻣﻊ ﻣﻦমাnষ তার সেAই থাকেব (পুনrিtত
হেব) যােক Fস ভালবােস।”
Fতমিন sনােনর gnসমূেহ িতিন সািবত হেত এবং সািবত আনাস হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল
(সা.) বেলেছন : ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ
ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﱢঅথXাৎ jান অজXন করা pেত2ক মুসলমােনর উপর
অপিরহাযX (ফরয)।” তাছাড়া িতিন আ’মাশ, আমর ইবেন মুররাh ও আবdlাh ইবেন হািরস
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হেত এবং যুহাইর ইবেন আকমার আবdlাh ইবেন আমর হেত বণXনা কেরেছন, “হাকাম ইবেন
আবুল আস রাসূেলর অnকরণ করত ও রাসূেলর বাণীেক িবকৃত কের অVীল ভিAেত kরাইশেদর
িনকট বণXনা করত। তাই রাসূল (সা.) িকয়ামত পযXn তার বংশধরেদর ওপর লা’নত কেরেছন।

৩৯। sলাইমান ইবেন 0মহরান কােহলী আ’মাশ (kফার অিধবাসী)
িশয়া আেলমে~ণীর অnতম সmািনত ব2িk ও মুহািdস। আহেল snাহর অেনেকই তাঁেক িশয়া
িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। ইমাম ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn এবং শাহেরsানী
তাঁর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’- এ এিট sীকার কেরেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn জাওযাজানীর দৃি*েত যুবাইেদর পিরচয় পেবX তাঁর উdৃিত
এভােব এেনেছন- kফার অিধবাসীেদর মেধ2 একদল Fলাক িছল যাঁেদরেক kফার অিধবাসীরা
তাঁেদর মাজহােবর কারেণ পছn করত না। এরা kফার মুহািdসেদর িশেরামিণ বেল পিরিচত
িছেলন। Fযমন আবু ইসহাক, মানsর, যুবাইদ ইয়ামী, আ’মাশ এবং তাঁেদর সমপযXােয়র ও
িনকটবতXী কেয়কজন ব2িk। সততা ও সত2বািদতার কারেণ Fলাকজন তাঁেদর হাদীস gহণ
করত।
এর সেA িতিন আেরা িকছু কথা সংযুk কেরেছন যা তাঁর মূখXতার পিরচয় বহন কের। িকnt িশয়া
মাজহােবর এ মহান ব2িkবেগXর sেn Fয grদািয়t রেয়েছ এবং নবী (সা.)- এর Fরসালেতর
দািয়েtর িবিনময়srপ তাঁর পিরবােরর pিত ভালবাসা ও নবীর িনেদXশ অnযায়ী d’িট মূল2বান ও
ভারী বstেক আঁকেড় ধরার কতXব2েক পালন করেত িগেয় তাঁেদর Fকান ভয়- ভীিতেক grt Fদয়া
চেল না তাই আহেল বাইেতর শtr ও তাঁেদর pিত িবেdষ Fপাষণকারী তাঁেদর pশংসা কrক বা
না কrক তা তাঁেদর সত2বািদতার পেথ বাধা হেয় দাঁড়ােত পাের না। আহেল বাইত িবেরাধী
ব2িkরা তাঁেদর সত2বািদতার কারেণ নয়, বরং Fযেহতু এেkেt তােদর অkমতা িছল Fসেহতু
বাধ2 হেয় এই মুহািdসগেণর মুখােপkী হেয়েছ। তারা যিদ এেদর হাদীসgেলা gহণ না করত
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তেব মহানবী (সা.)- এর নবুওয়ােতর সকল pভাব ও িচh মুেছ Fযত Fযমনিট যাহাবী তাঁর
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn আবান ইবেন তাগিলেবর পিরচয় িদেত িগেয় sীকার কেরেছন।
আমার ধারণা, মুগীরাh Fয বলত, ‘আবু ইসহাক ও আ’মাশ kফার অিধবাসীেদর iংস করেব’
এর কারণ তাঁরা d’জনই িশয়া িছেলন। নতুবা আবু ইসহাক ও আ’মাশ jােনর সমুd ও রাসূেলর
হাদীেসর সংরkক িছেলন। আ’মােশর জীবেন আ>যXজনক িকছু ঘটনা ঘেটেছ যা তাঁর মযXাদা ও
সmােনর pমাণ। Fযমন :
ক) ইবেন খােlকান তাঁর ‘ওয়াফায়াতুল আইয়ান’ gেn আ’মােশর জীবনী িলখেত িগেয়
বেলেছন, উমাইয়2া খলীফা িহশাম ইবেন আবdল মািলক আ’মােশর িনকট একজন দূত পািঠেয়
হযরত উসমােনর gণ এবং আলীর খারাপ িদকgেলা সমিnত কের একিট gn রচনা করেত
বলল। আ’মাশ পtিট gহণ কের Fভড়ার মুেখ িদেল Fভড়া তা চািবেয় Fখেয় Fফেল এবং আ’মাশ
দূতেক বেলন : িহশাম ইবেন আবdল মািলকেক িগেয় বল এিট তার psােবর জবাব। দূত বলল :
িহশাম শপথ কেরেছ Fতামার িলিখত জবাব না িনেয় Fগেল আমােক হত2া করেব। দূত আ’মােশর
Kাতা ও বnুেদর মাধ2েম আ’মাশেক পেtর জবাব িলখেত আহবান জানাল। অেনক পীড়াপীিড়র
পর আ’মাশ িলখেলন : িবিslািহর রাহমািনর রাহীম। যিদ উসমান পৃিথবীপূণX ফজীলতসmn হন
তাহেল তা আপনার Fকান উপকাের আসেব না আর যিদ আলী (আ.) সারা িবেxর সব খারাপ
:বিশ*2 ধারণ কেরন (নাউজুিবlাh) আপনার তােত Fকান kিত হেব না, বরং আপনার উিচত হেব
িনেজর িবষেয় িচnা করা। ওয়াসসালাম।”
খ) ইবেন আবdল বার িবিভn আেলমেদর পরsর সাkােতর িবিভn ঘটনা তাঁর ‘জােময়ু
বায়ািনল ইলম ও ফাজলুh’ gেn বণXনা কেরেছন। িতিন তাঁর gেn আলী ইবেন খাশরাম হেত
বণXনা কেরেছন,
“ফযল ইবেন মূসােক বলেত 5েনিছ, আবু হানীফার সেA আ’মাশেক Fদখেত িগেয়িছলাম। আবু
হানীফা বলেলন : যিদ আপনার জn ক* না হত তেব আিম আপনােক Fদখার জn আেরা অিধক
আসতাম। আ’মাশ জবােব বলেলন : আlাহর শপথ, আপিন যিদ আপনার ঘেরও থােকন তা
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আমার জn সh করা কিঠন Fসেkেt আপনার Fচহারা Fদখা ও সh করা আেরা কিঠন।” ইবেন
খাশরাম বেলন, “ফযল বেলেছন : যখন আ’মােশর ঘর হেত Fবিরেয় আসলাম, আবু হানীফা
আমােক বলেলন : আ’মাশ Fকান মােসই Fরাযা রােখন না।”
ইবেন খাশরাম বেলন, ফযলেক pZ করলাম, “আবু হানীফার এিট বলার উেds িক?” ফযল
বলেলন, “তাঁর উেds হেলা এিট বুঝােনা Fয, আ’মাশ Fসহরীর Fkেt hজাইফা বিণXত হাদীস
অnযায়ী আমল কেরন।”( * ১৯(
আমার মেত বরং িতিন Fকারআেনর এ আয়াত অnযায়ী আমল করেতন-

ِ
(اﻟﺼﻴﺎم إﱃ اﻟّﻠﻴﻞ
ّ ﺣﱴ
ّ )و ﻛﻠﻮا و اﺷﺮﺑﻮا
ّ ﰒّ أﲤّﻮا,ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻜﻢ اﳋﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﳋﻴﻂ اﻷﺳﻮد ﻣﻦ اﻟﻔﺠﺮ

খাও ও পান কর যতkণ পযXn Fতামােদর জn সাদা Fরখা কাল Fরখা হেত পৃথক না হয়।
অতঃপর Fতামােদর Fরাযােক রািt পযXn পূণX কর। (সূরা বাকারা : ১৮৭)
গ) ‘ওয়ািজযাh’ gেnর Fলখক এবং আlামাh মাজিলসী তাঁর ‘িবহাrল আনওয়ার’ gেn হাসান
ইবেন সাঈদ নাখয়ী হেত এবং িতিন শািরক ইবেন আবdlাh কাজী হেত বণXনা
কেরেছন, “অssতায় আ’মাশ মৃতু2বরণ কেরন, Fসই অssতার সময় তাঁেক Fদখেত িগেয়িছলাম।
আিম যখন Fসখােন অবsান করিছলাম ইবেন শাবরামাh, ইবেন আিব লাইলা এবং আবু হানীফা
তাঁর সেA Fদখা করেত আেসন ও তাঁর অবsা সmেকX িজjাসা কেরন। িতিন জবাব িদেলন :
dবXল হেয় পেড়িছ; িনেজর gনাh ও ভুেলর কারেণ ভীত ও knনরত আেছন বেল জানােলন।
আবু হানীফা তাঁেক লk2 কের বলেলন : Fহ আবু মুহাmদ! আlাহেক ভয় কর, িনেজর Fভতর
pত2াবতXন কর, হযরত আলী সmেকX তুিম Fয হাদীসgেলা বেলছ তা িফিরেয় নাও। আ’মাশ
বলেলন : তুিম আমােক এrপ বলছ? তাঁেক Fসখান Fথেক চেল Fযেত বলেলন ও তাঁর তীb
সমােলাচনা করেলন।”
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn যাহাবী বেলেছন, “িতিন িবxs রাবীগেণর শীষXsানীয়েদর অnভুk
X ও
িনভXরেযাগ2।”

ইবেন খােlকানও তাঁর ‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’

gেn তাঁেক pিসd

আেলম, সত2বাদী, িনভXরেযাগ2, পরেহজগার ও nায়পরায়ণ বেল উেlখ কেরেছন।
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িসহাহ িসtাh ও অnাn হাদীস Fলখকগণ তাঁর বিণXত হাদীেসর ওপর িনভXর কেরেছন ও pমাণ
উপsাপেন ব2বহার কেরেছন। আপিন এজn সাঈদ ইবেন ওয়াহাব, সাঈদ ইবেন
যুবাইর, মুসিলম বািতন, Fশা’বা, মুজািহদ, আবু ওয়াইল, ইবরাহীম নাখয়ী ও আবু সািলহ
যাকরান হেত তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ এবং তাঁর হেত Fশা’বা, sিফয়ান সাওরী, ইবেন
উয়াইনা, আবু মুয়ািবয়া মুহাmদ, আবু আওয়ানাh, জািরর এবং হাফছ ইবেন িগয়াছ Fয সকল
হাদীস বণXনা কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও মুসিলেম Fদখেত পােরন।
আ’মাশ ৬১ িহজরীেত জngহণ ও ১৪৮ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

ش
৪০। শািরক ইবেন আবdlাh ইবেন িসনান ইবেন আনাস নাখয়ী (kফার কাজী)
ইবেন kতাইবা তাঁেক িশয়া িরজাল বেলেছন ও তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁর িশয়া হবার িবষয়িট
অকাট2 বেল sীকার কেরেছন।
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn আবdlাh ইবেন ইদিরেসর উdৃিত িদেয় বলা হেয়েছ িতিন আlাহর
শপথ কের বেলেছন Fয, শািরক িশয়া।
আবdlাh ইবেন ইদিরস ছাড়াও আবু দাউদ রাহাওয়াইহর উdৃিত িদেয় িমযােন বলা হেয়েছ িতিন
শািরকেক বলেত 5েনেছন-  ﻋﻠﻲ ﺧﲑ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻤﻦ أﰉ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮআলী সবXে~! মাnষ, Fয তা অsীকার

ّ

কের, Fস কািফর।১০৪ আমার মেত রাসূল (সা.)- এর পর আলী (আ.) F~! মাnষ Fযমনিট িশয়ারা
িবxাস কের। এ কারেণই জাওযাজানী িযিন আমােদর পথ হেত িবচু2ত, তdপির িতিন শািরেকর
pশংসা কেরেছন।
‘িমযাnল ই’িতদাল’- এর সূেt শারীক ঐ সকল ব2িkর অnভুk
X যাঁরা আলী (আ.)- এর
Fখলাফেতর সপেk ss* হাদীস বণXনা কেরেছন। Fযমন িতিন আবু রাবীয়া আইয়াদীর সূেt
ইবেন বুরাইদা হেত এবং িতিন তাঁর িপতা হেত অিবি\n সূেt (সহীহ ও মারফু হাদীস) রাসূল
(সা.) হেত বণXনা কেরেছন-
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وﺻﻲ و وارث و إن ﻋﻠﻴّﺎ وﺻﻴّﻲ و وارﺛﻲ
ّ অথXাৎ সকল নবীরই pিতিনিধ ও উtরািধকারী
ّ ﻧﱯ
ّ ﻟﻜﻞ
রেয়েছ, আলী আমার sলািভিষk ও উtরািধকারী।
শািরক আমীrল মুিমনীন আলী (আ.)- এর gণ ও ফাজােয়ল বণXনা করেতন ও এর মাধ2েম বিন
উমাইয়2ার সmানেক ভূলুিNত করেতন।
ইবেন খােlকােনর ‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’ gেn শািরেকর পিরচয় বণXনা করেত িগেয় ‘dররাতুল
গাউছ’ gেnর Fলখক হািররীর সূেt (ঐ gn হেত) বণXনা কেরেছন। শািরেকর একজন উমাইয়2া
বnু িছল। একিদন শািরক আলীর ফজীলত বণXনা কের একিট হাদীস বণXনা করেল উমাইয়2া
বnুিট বলল, ﻧﻌﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻲঅথXাৎ আলী কত ভাল মাnষ! এ কথা 5েন শািরক রাগািnত হেয়

ّ

বলেলন, “আলী (আ.)- Fক 5ধু একজন ভাল মাnষ বেলই Fশষ করেল, এর সেA উtম িকছু Fযাগ
না কেরই।”১০৫
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn ইবেন আিব শাইবা আলী ইবেন হাকীম হেত এবং িতিন আলী ইবেন
কািদম হেত বণXনা কেরেছন, “ইতাব ও আেরকজন ব2িk শািরেকর িনকট আগমন করেল ইতাব
শািরকেক বলেলন : Fলােকরা বেল আপিন Fখলাফেতর িবষেয় সেnেহর মেধ2 আেছন। শািরক
এর জবােব তাঁেক বলেলন : Fহ মূখ!X িকrেপ আিম Fখলাফেতর িবষেয় সেnেহ থাকব যখন আিম
সব সময় ই\া কির যিদ সmব হত আলী (আ.)- এর সেA Fথেক যুd কের তাঁর শtrেদর রেk
আমার তরবারী রিuত করেত পারতাম!”
যিদ Fকউ শািরেকর জীবনপdিত িনেয় পযXােলাচনা কেরন তাহেল Fদখেত পােবন Fয, িতিন
আহেল বাইতেক ভালবাসেতন এবং তাঁেদর বnুেদর িনকট হেত pচুর jান অজXন কেরেছন।
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn শািরেকর পুt আবdর রহমান হেত বণXনা করা হেয়েছ, িতিন
বেলন, “আমার িপতা জািবর Fজা’ফী হেত দশ হাজার মাসআলা এবং িবিভn আ>যXজনক ও
কিঠন িবষয় সmেকX jান অজXন কেরেছন।”
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‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ আবdlাh ইবেন মুবারক হেত বলা হেয়েছ, “শািরক kফার আেলম ও
হাদীসিবদেদর মেধ2 sিফয়ান ইবেন উয়াইনা হেত অিধকতর jানী িছেলন। িতিন আলী
িবেdষীেদর pিত চরম শtrভাবাপn িছেলন ও তােদর pিত কটু কথা বলেতন।”
আবds সালাম ইবেন হারব তাঁেক বলেলন, “আপিন িক আপনার এক Kাতােক Fদখেত যােবন?”
িতিন বলেলন, “Fক িতিন?” বলা হেলা, “মািলক ইবেন মুgল।” শািরক বলেলন, “Fয ব2িk আলী
(আ.) ও আmােরর Fদাষ ধের ও তাঁেদরেক Fছাট মেন কের Fস আমার ভাই নয়।”
একবার তাঁর সামেন মুয়ািবয়া সmেকX কথা উঠেল Fকউ একজন মুয়ািবয়ােক সহনশীল বেল
pশংসা করেল শািরক বলেলন, “Fয ব2িk সত2েক িচেন না ও সেত2র িবrেd দাঁড়ায় (আলীর
িবrেd যুd কের) Fস ব2িk সহনশীল হেত পাের না।”
শািরক Fসই ব2িk Fয আেসম ইবেন যার হেত এবং িতিন আবdlাh ইবেন মাসউদ হেত সহীহ
সনেদ (হাদীেস মারফু) মহানবী (সা.) হেত বণXনা কেরেছন, “যখন মুয়ািবয়ােক আমার িমmাের
Fদখেব তখন তােক হত2া কর।”১০৬
উপেরাk ঘটনাসমূহ যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn বণXনা কেরেছন (শািরেকর পিরিচিত
অধ2ােয়)।
‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’ gেn শািরেকর পিরিচিত অধ2ােয় এেসেছ, একবার আbাসীয় খলীফা
মাmদীর সামেন শািরক ও মুসআব ইবেন আবdlাহর মেধ2 বাক2 িবিনময় হয়। মুসআব তাঁেক
বেল, “তুিম Fতা Fসই ব2িk Fয হযরত আবু বকর ও উমেরর ভুল ধের সমােলাচনা কর...।”
িশয়া িবষেয় এতটা কেঠার হওয়া সেttও যাহাবী তাঁেক সত2বাদী ও হাদীস সংরkণকারীেদর
শীষXsানীয়েদর অnতম বেলেছন এবং ইবেন মুঈন হেত নকল কেরেছন, “িতিন সত2বাদী ও
িনভXরেযাগ2।” শািরেকর পিরিচিত পেবXর Fশষ অংেশ বেলেছন, “শািরক jােনর একজন উtম
সংরkক ও ধারক িছেলন।” ইসহাক আযরাক তাঁর হেত ৯ হাজার হাদীস িশkা লাভ কেরেছন।
আবু তওবা হালাবী বেলেছন, “আমরা রামাlায় থাকাকালীন আেলাচনা উেঠিছল বতXমােন মুসিলম
উmাহর F~! রাবী Fক? Fকউ বলেলন, ইবেন লািহয়াh, Fকউ বলেলন, আনাস ইবেন মািলক। এ
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িবষেয় ঈসা ইবেন ইউnসেক pZ করেল িতিন বলেলন : মুসিলম উmাহর F~! রাবী বতXমােন
শািরক, যতিদন িতিন জীিবত আেছন।”
মুসিলম ও sনােন আরবাআহর হাদীস সংকলকগণ শািরক কতৃXক বিণXত হাদীস হেত pমাণ
উপsাপন কেরেছন। এজn Fযসকল হাদীস িতিন িযয়াদ ইবেন আলাকা, আmার দাহনী, িহশাম
ইবেন উরওয়াh, ইয়ালী ইবেন আতা, আবdল মািলক ইবেন উমাইর, আmারাh ইবেন
kাkা, আবdlাh ইবেন শাবরামাh হেত বণXনা কেরেছন ও ইবেন আবী শাইবাh, আলী ইবেন
হাকীম, ইউnস ইবেন মুহাmদ, ফযল ইবেন মূসা, মুহাmদ ইবেন সাbাh এবং আলী ইবেন
হাজার তাঁর হেত বণXনা কেরেছন তা অধ2য়ন কrন।
িতিন Fখারাসান অথবা বুখারায় ৯৫ িহজরীেত জngহণ কেরন ও ১৭৭ বা ১৭৮ িহজরীর
িজলkেদর pথম শিনবার kফায় ইেnকাল কেরন।

৪১। 0শা’বাh ইবেন হাjাজ, আবুল ওয়ারd আতকী ওয়ািসেতর অিধবাসী িকnt বসরায় জীবন )
কাটান, তাঁর বংশগত নাম আবু বুসতাম( (২০*)
িতিনই সবXpথম ব2িk িযিন ইরােক হাদীসিবদেদর অবsার মূল2ায়েনর কাজ 5r কেরন এবং
dবXল হাদীস বণXনাকারী ও তাঁেদর বিণXত হাদীস হেত দূের সের আেসন।
আহেল snাহর কেয়কজন pিতি!ত আেলম ও ব2িkt Fযমন ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’
gেn এবং শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’- এ তাঁেক িশয়া িরজােলর (হাদীসিবদ)
অnভুk
X বেলেছন।
িসহাহ িসtাh ও অnাn হাদীস Fলখকগণ তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন। সহীহ
বুখারী ও মুসিলেম তাঁর বিণXত হাদীস রেয়েছ। এ dই হাদীসgেn িতিন আবু ইসহাক
সািবয়ী, ইসমাঈল ইবেন আিব খািলদ, মানsর, আ’মাশ ও অেনেকর Fথেকই হাদীস বণXনা
কেরেছন এবং মুহাmদ ইবেন জা’ফর, ইয়ািহয়া ইবেন সাঈদ কাtান, উসমান ইবেন জাবালাh ও
অnাnরা তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
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িতিন ৮৩ িহজরীেত জngহণ ও ১৬০ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁেক kমা কrন।

ص
৪২। সা’সাআh ইবেন সাউহান ইবেন হাজার ইবেন হািরস আবদী
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেnর ২০৬ পৃ!ায় তাঁেক pিসd রাবীেদর সািরেত Fফেলেছন।
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ১৫৪ পৃ!ায় বেলেছন, “িতিন হযরত আলী
(আ.)- এর Fসনাবািহনীর সদs িছেলন ও যুেd তাঁর িবেশষ দkতা িছল। িতিন একজন বাgী ও
আলীর িবেশষ সাহাবীেদর অnভুk
X িছেলন। িতিন ও তাঁর d’ ভাই জািহদ ও সাইহান উেTর যুেd
হযরত আলীর পেk যুd কেরন। সাইহান সা’সাআh হেত অিধকতর বাgী িছেলন, তাই বkব2
দােনর িবেশষ দািয়tও তাঁর ওপর িছল ও উেTর যুেdর (জেA জামাল) পতাকা তাঁর হােতই িছল
এবং এ যুেdই িতিন শাহাদাত বরণ কেরন।১০৭ তাঁর অnতম Kাতা যাইদও এ যুেd শহীদ হন
এবং তাঁর মৃতু2র পর পতাকা ধারণ কেরন সা’সাআh ইবেন সাউহান।”
ইবেন সা’দ আেরা বেলেছন, “সা’সাআh হযরত আলী (আ.) ও আবdlাh ইবেন আbাস হেত
হাদীস বণXনা কেরেছন। যিদও িতিন একজন িনভXরেযাগ2 রাবী তdপির কম হাদীস নকল
কেরেছন।”
ইবেন আবdল বার তাঁর ইসিতয়াব gেn বেলেছন, “সা’সাআh রাসূল (সা.)- এর জীবdশায়ই
ইসলাম gহণ কেরন িকnt Fস সমেয় তাঁর বয়স কম থাকায় রাসূেলর সািnেধ2 আসেত পােরন িন।”
িতিন তাঁর Fগাt আবদ কাইেসর Fনতা িছেলন এবং বাgী, ভাষার অল"ারশােst
পিNত, বুিdমান, িম*ভাষী, ধমXপরায়ণ ও সmািনত ব2িk িছেলন। িতিন হযরত আলীর িবেশষ
সাহাবীেদর মেধ2 পিরগিণত হেতন।
ইবেন আবdল বার ইয়ািহয়া ইবেন মুঈন হেত বণXনা কেরেছন Fয, সা’সাআh, যাইদ ও সাইহান
সাউহােনর এ িতন পুtই ভাল বkা িছেলন এবং যাইদ ও সাইহান উেTর যুেd িনহত হন।
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িতিন আেরা বেলেছন, “হযরত উমেরর Fখলাফতকােল একবার একিট সমsা Fদখা িদেল িতিন
সকেলর িনকট পরামশX চাইেলন। সকেলই যখন িন>ুপ রইেলন যুবক সা’সাআh িনsbতােক
FভেA সিঠক পরামশX দান করেলন। খলীফাসহ সবাই তােত সnt* হেলন।”
sতরাং এিট আ>েযXর Fকান িবষয় নয় Fয, সাউহােনর পুtরা সবাই আরেবর মযXাদাপূণX ও
শীষXsানীয় ব2িkেদর অnভুk
X িছেলন। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেদরেক pিসd
ও িবেশষ সmাn ব2িkেদর অnভুk
X বেলেছন। িতিন আেরা বেলন, “সাউহােনর সnানরা হেলন
যাইদ ইবেন সাউহান, সা’সাআh ইবেন সাউহান ও সাইহান ইবেন সাউহান এবং িতিন বিন
আবেদ কাইেসর Fনতৃsানীয় ব2িk। তাঁেদর মেধ2 যাইদ ভাল িহেসেব িবেশষ পিরিচিত লাভ
কেরন। রাসূল (সা.) হেত বিণXত হেয়েছ, িতিন বেলন : যাইদ এক উtম ব2িk যার হাত কাটা
যােব এবং জুনdবও এক উtম ব2িk। রাসূলেক বলা হেলা : Fকন d’ব2িkর কথা বলেছন?
রাসূল বলেলন : তােদর একজেনর হাত তার হেত িtশ বছর পূেবX Fবেহশেত pেবশ করেব ও
অপরজন তরবারীর মাধ2েম সত2 Fথেক িমথ2ােক পৃথক করেব।”
িতিন এও বেলেছন, “তােদর একজন হেলা যাইদ ইবেন সাউহান, জালূলার যুেd তাঁর হাত কিতXত
হয় এবং জেA জামােল িতিন আলী (আ.)- এর সেA িছেলন এবং আলীেক বলেলন : Fহ আমীrল
মুিমনীন! আিম এবার িনেজেক িনহত হেত Fদখেত পাি\। ইমাম তাঁেক বলেলন : িকrেপ তুিম
তা জান, Fহ আবু sলাইমান? িতিন বলেলন : sেp Fদেখিছ আমার কিতXত হাত আসমান হেত
Fনেম এেসেছ ও আমােক Fটেন ওপের িনেত চাে\।’ আমর ইবেন ইয়াসেরবী এ যুেd তাঁেক
শহীদ কের ও তাঁর Kাতা সাইহানেকও Fসিদন হত2া কের।
এ িবষয়িট কােরা অজানা নয় Fয, ‘যাইেদর হাত তাঁর অেনক পূেবXই Fবেহশেত pেবশ করেব’
রাসূেলর এ ভিবrdাণী সকল মুসলমােনর দৃি*েতই নবুওয়ােতর pমাণ, ইসলােমর অnতম
মু’িজযা ও সত2পnীেদর পেk দিলল। Fযসকল ব2িk যাইদ সmেকX িলেখেছন তাঁেদর সকেলই
তাঁর িবষেয় রাসূেলর এ কথািট বণXনা কেরেছন। মুহািdসগণ তাঁর সূেt এ হাদীসিট রাসূল হেত
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বণXনা কেরেছন। এজn হাদীসgnসমূহ ও অnাn gn Fযখােন যাইেদর পিরিচিত বণXনা করা
হেয়েছ Fযমন ‘ইসিতআব’ ও ‘আল ইসাবাh’ gেnর শরণাপn হেত পােরন।
sতরাং িশয়া হওয়া সেttও রাসূল (সা.) তাঁেক Fবেহশেতর sসংবাদ িদেয়েছন। সকল pশংসা
িবxজাহােনর pিতপালেকর জn।
আসকালানী তাঁর ‘আল ইসাবাh’ gেnর তৃতীয় খেN সা’সাআh সmেকX বেলেছন, “িতিন হযরত
আলী ও উসমান হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িসি$ফেনর যুেd িতিন হযরত আলী ( আ.)- এর
সেA িছেলন। িতিন একজন িম*ভাষী ও বাgী ব2িk িছেলন এবং মুয়ািবয়ার সেA তাঁর শtrতা
িছল।”
আসকালানী আেরা বেলেছন, “শা’বী বেলেছন : আিম সা’সাআh হেত বkব2 দান পdিত িশkা
gহণ কেরিছ।”১০৮
আবু ইসহাক সািবয়ী, িমনহাল ইবেন আমর, আবdlাh ইবেন বুরাইদা ও অnাnরা তাঁর হেত
হাদীস বণXনা কেরেছন।
আলাঈ কেয়কিট সূেt উেlখ কেরেছন, “মুগীরাh ইবেন Fশা’বা মুয়ািবয়ার িনেদXেশ তাঁেক kফা
হেত আল জািজরাh বা বাহরাইেন িনবXাসন Fদয় এবং Fসখােনই তাঁর মৃত2ু ঘেট। Fযrপ উসমান
আবু যার িগফারীেক বাবযায় িনবXাসন Fদন এবং িতিন Fসখােন মৃতু2বরণ কেরন।”
যাহাবী সা’সাআh সmেকX বেলেছন, “িতিন হাদীস বণXনায় pিসd ও িনভXরেযাগ2 ব2িk।” ইবেন
সা’দ ও নাসায়ী তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন। যাহাবী তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতকভােব নাসায়ী
কতৃXক তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপেনর িবষয়িট উেlখ কেরেছন।
আমার মেত যাঁরা তাঁর হাদীস ব2বহার হেত িবরত Fথেকেছন তাঁরা িনেজেদরই kিত কেরেছন ও
িনেজেদর pিত অিবচার কেরেছন, তাঁর pিত নয়।
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ط
৪৩। তাউস ইবেন কাইসান খাওলানী হামাদানী ইয়ামানী (আবু আবdর রহমান)
তাঁর মাতা পারs Fদশীয় ও িপতা নািমর ইবেন কািসত Fগােtর। তাঁর িপতা বািজর ইবেন
রাইসােনর kীতদাস এবং হািমরী।
আহেল snাহর আেলমগণ তাঁেক pাচীন িশয়ােদর অnভুk
X বেলেছন। শাহেরsানী তাঁর ‘আল
িমলাল ওয়ান িনহাল’ gেn ও ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া িরজাল বেল
উেlখ কেরেছন।
িসহাহ িসtাহর হাদীস Fলখকগণ তাঁর হাদীসেক ব2বহার কের pমাণ ও দিলল উপsাপন
কেরেছন। এজn আপিন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম ইবেন আbাস, ইবেন উমর ও আবু
hরাইরা হেত তাঁর বিণXত হাদীসgেলা Fদখেত পােরন।
এছাড়া হযরত আেয়শা, যােয়দ িবন সািবত, আবdlাh ইবেন আমর হেত তাঁর বিণXত হাদীস
সহীহ মুসিলেম রেয়েছ। তাঁর Fথেক বুখারীেত 5ধু যুহরী হাদীস বণXনা কেরেছন ও মুসিলেম মাt
কেয়কজন রাবী তাঁর Fথেক হাদীস নকল কেরেছন।
িতিন মkায় ১০৪ বা ১০৬ িহজরীেত িজলহj মােসর সpম িদেন হেjর কেয়কিদন পূেবX
মৃতু2বরণ কেরন। ইমাম হাসান ইবেন আলীর পুt আবdlাh মাnেষর ভীেড়র মেধ2 তাঁর জানাযা
বহন কেরন। এত অিধক Fলাক জানাযায় অংশgহণ কের Fয, জনতার চােপ আবdlাহর পিরেধয়
বst প>াত িদেক িছেড় যায় ও তাঁর পাগড়ী খুেল পেড় যায়।

ظ
৪৪। যািলম ইবেন আমর ইবেন sিফয়ান আবুল আসওয়াদ d’আলী
তাঁর িশয়া হওয়ার িবষয়িট ও ইমাম আলী, হাসান, hসাইন এবং আহেল বাইেতর অnাn
সদsগেণর pিত তাঁর ভালবাসার িদকিট সূযXােলােকর Fচেয়ও s*। আমরা আমােদর ইসলােমর
pাথিমক যুেগর িশয়া jানী ব2িkবগX সmিকXত ‘মুখতাছাrল কালাম িফ মুয়ািlিফশ- িশয়া িমন
সাদিরল ইসলাম’ gেn তাঁর সmেকX িবsািরত আেলাচনা কেরিছ। তাঁর িশয়া হবার ব2াপাের
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Fকান সেnহ না থাকা সেttও িসহাহ িসtাহর Fলখকগণ তাঁর হাদীস pমাণ উপsাপেনর জn
ব2বহার কেরেছন।
এজn সহীহ বুখারীেত হযরত উমর ইবেন খাtাব হেত তাঁর বিণXত হাদীসgেলা Fদখুন। এছাড়া
আবু মুসা আশা’আরী ও ইমরান ইবেন hসাইন হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ মুসিলেম লkণীয়।
ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ামুর Fযসকল হাদীস তাঁর Fথেক বণXনা কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও মুসিলেম
রেয়েছ। সহীহ বুখারীেত আবdlাh ইবেন বুরাইদাh ও মুসিলেম তাঁর পুt আবু হারব তাঁর Fথেক
হাদীস বণXনা কেরেছন।
৯৯ িহজরীেত বসরায় Fয মহামারী Fদখা Fদয় তােত িতিন অss হেয় ৮৫ বছর বয়েস মৃতু2বরণ
কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন। িতিন আলী (আ.)- এর িনেদXশাnযায়ী আরবী ব2াকরণশােstর

( )ﻋﻠﻢ ﳓﻮিনয়ম- কাnন :তরী কেরন। এ িবষয়gেলা আমরা আমােদর পূেবXািlিখত gেn উেlখ
কেরিছ।

ع
৪৫। আেমর ইবেন ওয়ােয়লা ইবেন আবdlাh ইবেন উমার লাইসী
তাঁর বংশীয় নাম আবু তুফাইল। িতিন উhদ যুেdর বছর মkায় জngহণ কেরন ও মহানবী
(সা.)- এর সময়কােলর আট বছর Fপেয়িছেলন।
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক রােফযীেদর মেধ2 কTর অংেশর অnভুk
X বেল
উেlখ কেরেছন। ইমাম hসাইেনর রেkর বদলা gহণকারী মুখতার সাকাফীর Fসনাবািহনীর
পতাকাধারী ও রাসূল (সা.)- এর সবXেশষ জীিবত সাহাবী বেলও িতিন তাঁেক sরণ কেরেছন।
ইবেন আবdল বার তাঁর ‘ইসিতয়াব’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন kফায় বসবাস করেতন
ও সকল sােন হযরত আলী (আ.)- এর সেA িছেলন, হযরত আলীর মৃতু2র পর মkায় যান। িতিন
একজন িবj, jানী, উপিsত বুিdসmn, িম*ভাষী ও সািহিত2ক িছেলন। আলীর অnসারীেদর
মেধ2 একজন সিত2কােরর Fখাদামুখী ব2িk।”
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িতিন আেরা বেলেছন, “আবু তুফাইল একিদন মুয়ািবয়ার দরবাের উপিsত হেল মুয়ািবয়া তাঁেক
pZ করেলন : Fতামার বnু আবুল হাসান (আলী)- এর pিত Fতামার ভালবাসার অবsা এখন
িকrপ? িতিন জবাব িদেলন : হযরত মূসার pিত তাঁর মাতার ভালবাসার nায়। তেব পাথXক2
এটুk Fয, আলীর pিত যথাযথ দািয়t পালেন ব2থXতার কারেণ আিম লিjত ও তাঁর িনকট
kমাpাথXী।
মুয়ািবয়া বলেলন : তুিম উসমানেক গৃহবnীকারী ব2িkেদর অnভুk
X । িতিন বলেলন : না, তেব
তখন আিম Fসখােন উপিsত িছলাম। মুয়ািবয়া বলেলন : তেব Fকন তাঁর সাহােয2 এিগেয় যাও
িন? আবু তুফাইল বলেলন : Fস Fতামার সাহায2 Fচেয়িছল তবুও Fকন তুিম তার সাহােয2 যাও িন
অথচ িসিরয়ার সকল অিধবাসী Fতামার সেA িছল ও Fতামার িনেদXশ মানত। তেব িক Fতামার
Fকান অিভসিn িছল? মুয়ািবয়া বলেলন : তেব িক তুিম Fদখ িন আিম উসমােনর খুেনর দাবীেত
িকয়াম কেরিছ? এিটই তার pিত আমার সাহায2। আবু তুফাইল বলেলন : Fতামার একথা কিব
আখু জােফর মত িযিন বেলেছন,

ﻷﻟﻔﻴﻨﻚ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت ﺗﻨﺪﺑﲏ
আিম Fদখিছ আমার মৃতু2র পর আমার জn knন করছ

و ﰲ ﺣﻴﺎﰐ ﻣﺎ زودﺗﲏ زادا
অথচ আমার জীবdশায় Fকান সাহায2ই তুিম কর িন।
যুহরী, আবু

যুবাইর, ইবেন

আিব

hসাইন, আবdল

মািলক

ইবেন

আবজার, kাতাদাh, মা’rফ, ওয়ািলদ ইবেন জািমিহ, মানsর ইবেন হাইয়ান, কািসম ইবেন
আিব বুরদাh, আমর ইবেন িদনার, ইকরামা ইবেন খািলদ, kলsম ইবেন হািবব, Fফারাত
কায2াy, আবdল আযীয ইবেন রাফী তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন। Fযসকল হাদীস তাঁরা
আবু তুফাইল হেত বণXনা কেরেছন তা সহীহ মুসিলেম রেয়েছ।
সহীহ মুসিলেমর বণXনা মেত আবু তুফাইল হj সmিকXত একিট হাদীস রাসূল (সা.) হেত বণXনা
কেরেছন, যার মেধ2 রাসূেলর gণাবলীসমূহ snরভােব বিণXত হেয়েছ।
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নবুওয়ােতর িনদশXন ও নামায সmেকX মুয়াজ ইবেন জাবাল হেত এবং কাযা ও kাদার (ভাগ2)
সmিকXত একিট হাদীস িতিন আবdlাh ইবেন মাসউদ হেত বণXনা কেরেছন। এছাড়া িতিন হযরত
আলী (আ.), hজাইফা ইবেন উসাইদ, hজাইফা ইবেন ইয়ামান, আবdlাh ইবেন আbাস, হযরত
উমর ইবেন খাtাব হেতও হাদীস বণXনা কেরেছন। যাঁরা সহীহ মুসিলম ও িসহাহ িসtাহর অnাn
হাদীস gেnর ওপর গেবষণা কেরেছন তাঁরা িবষয়িট ভালভােবই জােনন।
তাঁর মৃতু2র ব2াপাের কেয়কিট কথা pচিলত রেয়েছ। িহজরী ১০০, ১০২, ১০৭ অথবা ১১০ সাল
তাঁর মৃতু2র বছর বেল উিlিখত হেয়েছ। ইবেন কাইসারানী ১২০ িহজরীেত তাঁর মৃতু2 হেয়েছ বেল
মেন কেরন।

৪৬। আbাদ ইবেন ইয়াkব ইসলামী রাওয়াজানী (kফী)
দাের kতনী বেলন, “আbাদ ইবেন ইয়াkব িশয়া ও সত2বাদী।”

ইবেন হাইয়ান

বেলেছন, “আbাদ ইবেন ইয়াkব রােফযী িবxােসর িদেক মাnষেদর দাওয়াত করেতন।”
ইবেন খুজাইমা বেলেছন, “এমন এক ব2িk িযিন হাদীস বণXনার Fkেt িনভXরেযাগ2 িকnt
মাজহােবর িবষেয় অিভযুk, িতিন হেলন আbাদ ইবেন ইয়াkব।”
আbাদই Fসই ব2িk িযিন ফযল ইবেন কািসম হেত ও িতিন sিফয়ান সাওরী হেত, িতিন যুবাইদ
হেত এবং যুবাইদ মুররাh হেত বণXনা কেরেছন, আবdlাh ইবেন মাসউদ িনেmাk আয়াতিটেক
এভােব Fতলাওয়াত করেতন-  و ﻛﻔﻰ اﷲ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻌﻠﻲঅথXাৎ আlাmপাক আলীর মাধ2েম

ّ

মুিমনেদর যুd হেত মুিk িদেয়েছন।
আবার িতিন শািরক হেত, তাঁর হেত আিছম, িতিন যার হেত ও িতিন আবdlাh ইবেন মাসউদ
হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : যখন মুয়ািবয়ােক আমার িমmাের Fদখেব তখন
তােক হত2া কর।” তাবারী ও অnরা এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
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আbাদ সব সময় বলেতন, “Fয ব2িk তার :দনিnন নামােয নবী (সা.)- এর আহেল বাইেতর
শtrেদর হেত সmকXহীনতার Fঘাষণা িদেয় আlাহর সাহায2 না চায়, Fস নবীর বংশধরেদর
শtrেদর সেA পুনrিtত হেব।”
িতিন আেরা বেলেছন, “মহান আlাh nায়িবচােরর Fkেt এর ঊেiX Fয, আলী (আ.)- এর সেA
বাইয়াত ভA কের যুd করার পরও তালহা ও যুবাইরেক Fবেহশেত Fদয়ার মত িবচার করেবন।”
সািলহ ইবেন জাযারাh বেলেছন, “আbাদ ইবেন ইয়াkব হযরত উসমােনর তীb সমােলাচনা
করেতন এবং আবাদান আহওয়াজী িনভXরেযাগ2 সূেt বণXনা কেরেছন : আbাদ ইবেন ইয়াkব
হযরত আলী (আ.)- এর অিধকারেক অৈবধভােব দখলকারীেদর তীb ভাষায় আkমণ করেতন।”
এতTসেttও আহেল snাহর Fনতৃsানীয় ব2িkবগX Fযমন বুখারী, িতরিমযী, ইবেন মাজাh, ইবেন
খুযাইমা ও ইবেন আিব দাউদ তাঁর Fথেক হাদীসশাst িশkা লাভ কেরেছন। এ কারেণই িতিন
তাঁেদর িশkক ও িবxাসেযাগ2 ব2িk।
আবু হােতম যিদও এেkেt এই সকল ব2িkবেগXর িবপরীেত তাঁর সmেকX িভn ধারণা Fপাষণ
করেতন তdপির বেলেছন, “িতিন (আbাদ) একজন বড় মােপর মাnষ ও িবxs।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন আলী ও তাঁর বংশধরেদর
িবষেয় অিতরuনকারী িশয়া ও িবদআেতর pবতXক, তdপির হাদীস বণXনায় সত2বাদী ও িবxs।”
অতঃপর আমরা তাঁর সmেকX Fয িবষয়gেলা উেlখ কেরিছ িতিন তাই বেলেছন।
বুখারী তাঁর সহীহ হাদীেস তাঁর হেত Fকান মাধ2ম ছাড়া সরাসির হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন ২৫০ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন। িকnt কািসম ইবেন যাকািরয়া
মুতিরয তাঁর pিত Fয িমথ2া অপবাদ আেরাপ কেরেছ তা সমুd খনন কের পািন আনয়েনর মতই
িমথ2া অিভেযাগ ছাড়া িকছু নয়। এ ধরেনর হীন ব2িk হেত আlাহর আ~য় চাই।

 ( و اﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻮنFতামরা যা বণXনা করছ Fস িবষেয় একমাt আlাhই আমার সাহায2
sল।
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৪৭। আবdlাh ইবেন দাউদ আবdর রহমান হামাদানী (kফী)
িতিন বসরার হারাবাtাহর অিধবাসী। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া
িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। বুখারী তাঁর সহীেহ তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন।
এজn আ’মাশ, িহশাম ইবেন উরওয়া ও ইবেন জারীহ হেত তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ Fদখেত
পােরন। বুখারীেত কেয়কিট sােন মুশাdাদ, আমর ইবেন আলী ও নাছর ইবেন আলী তাঁর সূেt
হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন ২১২ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

৪৮। উসামা ইবেন আমর ইবেন আবdlাh ইবেন জােবর ইবেন বািশর ইবেন আতাওয়ারা ইবেন
আেমর ইবেন মািলক ইবেন লাইস (আবdlাh ইবেন শাdাদ ইবেন হাদ, আবুল ওয়ািলদ kফী)
িতিন হযরত আলী (আ.)- এর সাহাবী এবং তাঁর মাতা সালমা ইবেন উমাইস খাসআিম আসমা
িবনেত উমাইেসর ভgী। Fসই সূেt িতিন আবdlাh ইবেন জা’ফর, মুহাmদ ইবেন আবু বকেরর
খালােতা ভাই ও হযরত হামযাh ইবেন আবdল মুtািলেবর কnা আmারার মাতৃkেলর ভাই।
ইবেন সা’দ তাঁেক kফার অিধবাসী তােবয়ীেদর অnভুk
X বেলেছন এবং ইলম ও িফকাmশােstর
পিNত বেল তাঁেক উেlখ কেরেছন। িতিন তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ৮৬ পৃ!ায়
আবdlাh ইবেন শাdােদর পিরচয় এভােব িদেয়েছন- আবdlাh ইবেন শাdাদ িকছু সংখ2ক
Fকাররােক (kারী ও Fকারআন িবশারদ) িনেয় হাjাজ ইবেন ইউsেফর িবrেd িবেdাহ কেরন।
এিট আবdর রহমান মুহাmদ ইবেন আশআেসর সমেয়র ঘটনা। আবdlাh দািজেলর যুেd িনহত
হন। িতিন ফকীh, হাদীস িবেশষj, িশয়া ও একজন িনভXরেযাগ2 রাবী িছেলন।
এ যুd ৮১ িহজরীেত সংঘিটত হয়। িসহাহ িসtাহর Fলখকগণ ও অnাn হাদীসিবদ আবdlাh
ইবেন শাdােদর হাদীস দিলল- pমাণ উপsাপেন ব2বহার কেরেছন।
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আবু ইসহাক শায়বানী, মা’বাদ ইবেন খািলদ ও সা’দ ইবেন ইবরাহীম তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন। িসহাহ িসtাh ও মুসনাদসমূেহ হাদীসgেলা রেয়েছ। সহীহ বুখারী ও মুসিলেমর মেত
িতিন হযরত আলী, হযরত আেয়শা ও মায়মুনা হেত সরাসির হাদীস িশkা কেরেছন।

৪৯। আবdlাh ইবেন উমার ইবেন মুহাmাদ ইবেন আবান ইবেন সািলহ, ইবেন উমাইর kরশী
(kফার অিধবাসী এবং 0মশকদানী উপাধীেত ভূিষত)
িতিন মুসিলম, আবু দাউদ, বাগাভী (বাগাওয়ী) ও তাঁেদর সমকালীন অেনেকরই উsাদ িছেলন।
এ সকল ব2িkবগX তাঁর হেত jান ও হাদীস িশkা কেরেছন।
আবু হােতম বেলেছন, ‘িতিন িশয়া িকnt খুবই সত2বাদী ব2িk।’ সািলহ ইবেন মুহাmদ জাযরাh
বেলন, “িতিন িবxােস বাড়াবািড় কের থােকন তdপির আবdlাh ইবেন আহমাদ তাঁর িপতা হেত
বেলেছন : Fমশকদােনh িনভXরেযাগ2 ও িবxs।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn বেলেছন, “িতিন খুবই সত2পরায়ণ ও হাদীসেবtা। িতিন
ইবেন Fমাবারক, দার অওয়ারদী ও তাবাকা হেত হাদীস 5েনেছন এবং মুসিলম, আবু
দাউদ, বাগাভী ও আেরা অেনেকই তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।” যাহাবী তাঁর নােমর পােশ
সাংেকিতকভােব মুসিলম ও আবু দাউদ িলেখেছন Fযেহতু তাঁরা তাঁর হাদীস ব2বহার কের pমাণ
উপsাপন কেরেছন। তdপির আমরা এতkণ িবিভn আেলম হেত তাঁর সmেকX যা উেlখ কেরিছ
িতিনও তাই বেলেছন।
আবdlাh ইবেন Fমাবারক, আবদাh ইবেন sলাইমান, আবdর রহমান ইবেন sলাইমান, আলী
ইবেন হািশম, আবুল আহওয়াছ, hসাইন ইবেন আলী Fজা’ফী এবং মুহাmদ ইবেন ফুজাইল হেত
তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ মুসিলেম িবদ2মান। িফতনাসমূহ সmেকX মুসিলম Fকান মাধ2ম ব2তীত
সরাসির তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
যাহাবীর মেত িতিন ২৩৯ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আবুল আbাস িসরােজর মেত তাঁর মৃতু2
২৩৭ অথবা ২৩৮ িহজরীেত।
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৫০। আবdlাh ইবেন লািহয়া ইবেন উকবা হাজরামী (িমশেরর আেলম ও কাজী)
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। ‘িমযাnল
ই’িতদাল’ gেn লািহয়ার পিরচয় পেবX ইবেন আদীর সূেt বলা হেয়েছ, “িতিন িশয়া মতবােদ
বাড়াবািড় করেতন।”
আবু ইয়ালী কািমল ইবেন তালহা হেত বণXনা কেরেছন, “লািহয়া, হাই ইবেন আবdlাh
মাগােফরী, িতিন আবু আবdর রহমান হাবলী হেত, িতিন আবdlাh ইবেন আমর হেত বণXনা
কেরেছন, যখন রাসূলুlাh (সা.) ইেnকােলর পূেবX অssতায় পড়েলন তখন িতিন বলেলন :
আমার ভাইেক বেলা আমার িনকট আসেত, হযরত আবু বকর এেল নবী তাঁর হেত মুখ িফিরেয়
িনেয় বলেলন : আমার ভাইেক আমার িনকট আসেত বেলা, হযরত উসমান এেল নবী কিরম
(সা.) পুনরায় মুখ িফিরেয় বলেলন : আমার ভাইেক ডাক। অতঃপর হযরত আলীেক খবর Fদয়া
হেল িতিন নবীর শয2া পােশ Fগেলন। রাসূল (সা.) তাঁেক sীয় চাদের জিড়েয় বুেকর সেA Fচেপ
ধরেলন। যখন আলী (আ.) রাসূেলর িনকট Fথেক চেল আসেলন তখন তাঁেক িজেjস করা হেলা :
নবী (সা.) আপনােক িক বেলেছন? িতিন বলেলন : রাসূল আমােক jােনর এক হাজার dােরর
িশkা িদেলন যার pিতিট dার হেত আবার হাজার dার উেnািচত হয় এrপ ভােব।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নােমর পােশ (ق,ت, )دিলেখেছন অথXাৎ আবু
দাউদ, িতরিমযী ও sনােন আরবাআহর হাদীস Fলখকগণ তাঁর হাদীস বণXনা কেরেছন। তাঁর
হাদীসসমূহ আপিন আহেল snাহর এ হাদীস gnসমূেহ Fদখেত পােরন।
ইবেন খােlকান তাঁর ‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’ gেn তাঁেক pশংসার সােথ sরণ কেরেছন। সহীহ
মুসিলেম ইবেন ওয়াহাব তাঁর হেত এবং িতিন ইয়াযীদ ইবেন আিব হািবব হেত হাদীস নকল
কেরেছন।
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ইবেন কাইসারানী তাঁর ‘আল জাম বাইনা িকতাবাই আিব নাসর আল কালাবাযী ওয়া আিব বাকর
আল ইsাহানী’ নামক িরজাল gেn মুসিলম ও বুখারীর হাদীস বণXনাকারীেদর তািলকায়
লািহয়ার নাম এেনেছন।
িতিন ১৭৪ িহজরীর রিবউসসানী মােসর ১৫ তািরখ রিববাের মৃতু2বরণ কেরন।

৫১। আবdlাh ইবেন মাইমুন কাdাহ (মkার অিধবাসী ও ইমাম সািদক [আঃ]- এর সাহাবী)
যাহাবী তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতকভােব িতরিমযী িলেখেছন। কারণ িতরিমযী তাঁর হাদীস
নকল কেরেছন ও pমাণ উপsাপেন ব2বহার কেরেছন। িতিন ইমাম জা’ফর ইবেন মুহাmদ আs
সািদক (আ.) ও তালহা ইবেন আমর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন বেলও যাহাবী উেlখ কেরেছন।

৫২। আবdর রহমান ইবেন সািলহ আযদী, আবু মুহাmদ (kফার অিধবাসী)
তাঁর ছাt ও বnু আbাস দাওরী তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন িশয়া িছেলন।” ইবেন আদী
বেলেছন, “Fস িশয়া হবার কারেণ অিgেত দg হেয়েছ।”
সািলহ জাযরাh তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন হযরত উসমােনর সমােলাচনা করেতন ও তাঁর
pিত অপমানজনক কথা বলেতন।”
আবু দাউদ বেলন, “িতিন সাহাবীেদর Fদাষtrিট সmেকX gn রচনা কেরন। তাই িতিন একজন
মn ব2িk।” তdপির আbাস দাওরী ও ইমাম বাগাভী তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন এবং
নাসায়ীও তাঁর হাদীস নকল কেরেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’

gেn তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতকভােব নাসায়ী

িলেখেছন, কারণ িনসায়ী তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ হেত দিলল- pমাণ উপsাপন করেতন। ইবেন
মুঈন তাঁেক িবxs ও িনভXরেযাগ2 বেলেছন। িতিন পূবXবতী ব2িkেদর িবিভn বাণীও িলিপবd
করেতন।
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িতিন ২৩৫ িহজরীেত মৃত2ু বরণ কেরন। আপিন শািরক ও অnেদর হেত তাঁর বিণXত হাদীস sনান
gnসমূেহ Fদখেত পােরন।

৫৩। আবdর রাjাক ইবেন হাmাম ইবেন নােফ িহমইয়ারী সানআনী
িতিন িশয়ােদর তৎকালীন সমেয়র একজন সৎ ও pিসd ব2িk। ইবেন kতাইবা তাঁর
‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। ইবেন আিসর তাঁর ইিতহাস gn
‘আল কািমল’- এ১০৯ ২১১ িহজরীর ঘটনাpবাহ বণXনাকােল তাঁর মৃতু2র ঘটনা বণXনা কের
বেলেছন, “এ বছর আবdর রাjাক ইবেন হাmাম সানআনী মুহািdস মৃতু2বরণ কেরন। িতিন
আহমােদর উsাদ িছেলন ও তাঁেক িতিন হাদীস বণXনার অnমিত িদেয়িছেলন।”
মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’ gেnর ৫৯৯৪ নং হাদীস বণXনাকােল তাঁর সmেকX বেলেছন
ও তাঁর িশয়া হবার িবষয়িট সত2ায়ন কেরেছন।১১০ যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn
বেলেছন, “আবdর রাjাক ইবেন হাmাম ইবেন নােফ ইবেন আবু বকর িহমইয়ারী সানআনী
একজন বড় আেলম ও িবxs রাবী।” তাঁর পিরচয় িদেত িগেয় আেরা বেলন, “িতিন অেনক িকছু
িলেখেছন Fযমন তাঁর ‘আল জােময়ুল কাবীর’ gnিট jােনর ভাNার। মাnষ jান আহরেণর জn
িনকট ও দূর সব sান হেত তাঁর িনকট আসত। তাঁর িনকট িশkা gহণকারী ব2িkবেগXর মেধ2
আহমাদ, ইসহাক, ইয়ািহয়া, যাহলী, রামাদী ও আবেদর নাম sরণীয়।” অতঃপর যাহাবী তাঁেক
িমথ2ায়েন আbাস ইবেন আবdল আযীেযর উdৃিত এেন pত2াখ2ান কের বেলেছন, “এ িবষয়িটেত
Fকান মুসলমানই, এমন িক আbােসর সহেযাগী হািফযগণও একমত নন। হাদীসশাstিবদগণ
সকেলই তাঁর বিণXত হাদীস তাঁেদর দিলল- pমােণ ব2বহার কেরেছন।” অতঃপর তাঁর পিরচয়
সmেকX তায়ােলসীর বাণী এভােব এেনেছন, “ইবেন মুঈনেক বলেত 5েনিছ : একিদন আবdর
রাjাক হেত এমন িকছু কথা 5েনিছ যা Fথেক Fস Fয িশয়া তা বুঝেত Fপেরিছ। তােক pZ
করলাম : Fতামার িশkকগণ যাঁেদর হেত তুিম jান িশkা কেরছ, Fযমন মুয়াmার, মািলক, ইবেন
জািরহ, আবু sিফয়ান এবং আওজায়ী সকেলই snী, তুিম িশয়া মাজহাব Fকাথায় িশkা লাভ
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কেরছ? Fস বলল : জা’ফর ইবেন sলাইমান dাবয়ী আমার িনকট এেসিছেলন, আিম তাঁেক
Fহদােয়তpাp, jানী ও সৎ Fপেয়িছ, তাঁর িনকটই এ মাজহােবর িশkা লাভ কেরিছ।”
আবdর রাjাক তাঁর এ কথায় িনেজ িশয়া হবার িবষয়িট sীকার কেরেছন ও বেলেছন জা’ফর
dাবয়ী Fথেক তা িশেখেছন। িকnt মুহাmদ ইবেন আিব বাকর মুকাdামীর মেত জা’ফর dাবয়ী
আবdর রাjােকর মাধ2েম িশয়া হেয়েছন। এ কারেণই যাহাবীর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn
মুহাmদ ইবেন আিব বাকেরর কথা বলা হেয়েছ, িতিন আবdর রাjাকেক সব সময় অিভসmাত
করেতন এ কারেণ Fয, িতিন জা’ফর dাবয়ীেক পথK* কেরেছন (িশয়া মাজহাব িশkা দােনর
মাধ2েম)।
ইবেন মুঈন pায়ই আবdর রাjােকর যুিkর মাধ2েম pমাণ উপsাপন করেতন যিদও িতিন তাঁর
সামেন sীকার করেতন Fয, িতিন িশয়া।
আহমাদ

ইবেন

আিব

খাইসামাহ

বেলেছন, “ইবেন

মুঈনেক

বলা

হেলা

আহমাদ

বেলন, উবাইdlাh ইবেন মূসার বিণXত হাদীসসমূহ gহণেযাগ2 নয় Fযেহতু Fস িশয়া।” ইবেন
মুঈন জবাব িদেলন, “Fয আlাh ব2তীত উপাs Fনই তাঁর শপথ, আবdর রাjাক এ িবষেয়
উবাইdlাh হেত শতgণ বাড়াবািড় কেরন অথচ আিম আবdর রাjাক হেত Fয পিরমাণ হাদীস
িশkা কেরিছ তা উবায়dlাh হেত Fশখা হাদীেসর কেয়কgণ।”
আবু সািলহ মুহাmদ ইবেন ইসমাঈল dারারী বেলেছন, “আমরা সানয়ােত আবdর রাjােকর
িনকট িছলাম। আমােদর বলা হেলা : আহমাদ ইবেন মুঈন ও অnাnরা িশয়া হবার কারেণ
আবdর রাjাক কতৃXক বিণXত হাদীস gহণ কেরন না অথবা অপছn কেরন। এ খবর 5েন আমরা
খুব মমXাহত হলাম। মেন মেন ভাবলাম, আবdর রাjােকর িনকট হাদীস িশkার জn এত পথ
পািড় িদেয় এত খরচ কের এত পির~ম ও kািn সh করলাম, সবই অথXহীন হেয় Fগল। অতঃপর
হেjর Fমৗsেম হাজীেদর সেA মkার িদেক রওয়ানা হলাম। Fসখােন ইয়ািহয়া ইবেন মুঈেনর
সেA Fদখা হেল তাঁেক িবষয়িট সmেকX pZ করলাম। িতিন বলেলন : Fহ আবু সািলহ! যিদ
আবdর রাjাক ইসলাম Fথেকও িফের যায় তবুও তাঁর হাদীসেক ত2াগ করেবা না।”
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ইবেন আদী হেত Fযমনিট আবdর রাjাক সmেকX ‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ এেসেছ, “িতিন
আহেল বাইেতর pশংসায় এমন সব হাদীস বণXনা কেরন যার সেA অn Fকউ একমত নয়১১১ ও
আহেল বাইত িবেরাধীেদর এমন সব trিট ও িবচু2িতর িববরণ িদেয়েছন যা অn Fকউ Fদয় িন।
তাঁেক িশয়া বেল অিভিহত করা হেয়েছ।”১১২
এতTসেttও যখন আহমাদ ইবেন হাmলেক pZ করা হেলা : হাদীেসর িবষেয় আবdর রাjাক
হেত উtম কাউেক Fদেখেছন িক? িতিন জবাব িদেলন, “না।”১১৩
ইবেন কাইসারানী তাঁর ‘আল জাম বাইনা িরজািলস সিহহাইন’ gেn আবdর রাjাক সmেকX
বলেত িগেয় ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল হেত বেলেছন, “যখনই Fলােকরা মুয়াmােরর হাদীেসর
িবষেয় সেnেহ পড়ত তখন আবdর রাjােকর মতামতেক pধাn িদত।”
মুখাlাদ শা’িয়রী বেলন, “আিম আবdর রাjােকর িনকট িছলাম, Fকউ একজন মুয়ািবয়ার pসA
আনেল আবdর রাjাক বলেলন : আমােদর এ সভােক আবু sিফয়ােনর পুেtর sরেণ Fনাংরা ও
অপিবt কেরা না।”
যাইদ ইবেন Fমাবারক বেলেছন, “আমরা আবdর রাjােকর িনকট অবsান করিছলাম, িতিন
ইবেন হাদাসান হেত বিণXত হাদীেসর আেলাচনার এ পযXােয় Fপৗঁছেলন Fয, হযরত উমর ইমাম
আলী ও হযরত আbােসর pিত লk2 কের বলেলন : Fহ আbাস! তুিম এেসছ Fতামার
Kাতু|ুেtর িমরােসর দাবীেত আর এই ব2িk আলী এেসেছ তার stীর উtরািধকার িপতার সূt
হেত Fনয়ার জn। তখন আবdর রাjাক বলেলন : এই ব2িkর অjতাপূণX আচরণেক লk2
কর, রাসূেলর চাচােক বলেছ িতিন তাঁর Kাতু|ুেtর িমরাস চান? আর তাঁর ভাই আলীেক বলেছ
তাঁর stীর িপতার িমরাস চান। ঔdত2 Fকাথায় িগেয়েছ রাসূলুlাh (সা.) বলেতও তার এতটা
আপিt।”১১৪
এত িকছু আনা সেttও আহেল snাহর pায় সকল আেলম ও হাদীসিবদ তাঁর হেত হাদীস gহণ
কেরেছন ও jান লােভর জn তাঁর শরণাপn হেয়েছন। তাঁেদর সকেলই তাঁর হাদীস হেত Fকান
ব2িতkম ছাড়াই pমাণ উপsাপন কেরেছন। এ কারেণই ইবেন খােlকান তাঁর ‘ওয়াফায়াতুল
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আ’য়ান’ gেn আবdর রাjােকর পিরচয় িদেত িগেয় বেলেছন, “রাসূলুlাh (সা.)- এর পর
আবdর রাjাক ব2তীত অn Fকান ব2িkর িনকট jান ও হাদীস িশkার জn মাnেষর এত
অিধক আগমন ঘেট িন।”
িতিন তাঁর এ gেn আেরা বেলেছন, “তাঁর সমকালীন ইসলামী সমােজর pিতি!ত আেলমগেণর
মেধ2 যাঁরা তাঁর হাদীস নকল কেরেছন তাঁেদর মেধ2 sিফয়ান ইবেন উয়াইনা (আবdর রাjাক
তাঁর হাদীেসর িশkাgr), আহমাদ ইবেন হাmল, ইয়ািহয়া ইবেন মুঈন ও অnাnরাও রেয়েছন।”
আমার জানা মেত তাঁর বিণXত হাদীস িসহাহ িসtাহর সবক’িটেত ও মুসনাদসমূেহ (Fয gnসমূেহ
Fরওয়ােয়েতর সনদgেলা উেlখ করা হেয় থােক) পূণX রেয়েছ।
িতিন ১২৬ িহজরীেত জngহণ কেরন ও ২০ বছর বয়েস হাদীস ও ইসলােমর অnাn jােন
ব2াপৃত হন। িতিন ২১১ িহজরীর শাওয়াল মােস মৃতু2বরণ কেরন। িতিন ইমাম সািদক (আ.)- এর
সময়কােলর ২২ বছর Fপেয়িছেলন। িতিন ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর শাহাদােতর ৯ বছর পূেবX
ইেnকাল কেরন। আlাh আহেল বাইেতর ইমামগেণর সােথ তাঁেক পুনrিtত কrন যাঁেদর জn
িতিন তাঁর সমg জীবন উৎসগX কেরেছন।

৫৪। আবdল মািলক ইবেন আ’য়ুন
আবdল

মািলেকর

Kাতা

যুরারাh, হামরান

এবং

বুকাইর

ও

সnানগণ

(আবdর

রহমান, মািলক, মূসা, dািরস ও উmুল আসওয়াদ) সকেলই পূবXবতXী িশয়ােদর মেধ2 সৎ কমXশীল
ও সmাn ব2িkেদর অnভুk
X িছেলন। তাঁরা শরীয়েতর পাt পূণX করার মত Fখদমেতর Fতৗিফক
লাভ কেরিছেলন এবং উtম ও Fনক সnােনর অিধকারী হেয়িছেলন। তাঁরা সকেলই তাঁেদর
িপতােদর মত ও পথেক ধারণ কেরিছেলন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn আবdল মািলক সmেকX বেলেছন, “আবdল মািলক ইবেন
আ’য়ুন আবু ওয়াইল ও অnাnেদর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। আবু হােতম বেলেছন, “িতিন
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হাদীেসর িবষেয় gহণেযাগ2তার পযXােয় রেয়েছন।” ইবেন মুঈন বেলেছন, “তাঁর কথা মূল2 ও
grtহীন।” অn Fকউ বেলেছন, “সত2বাদী িকnt রােফযী।”
ইবেন উয়াইনা বেলেছন, ‘আবdল মািলক আমােদর জn হাদীস বণXনা করেতন ও িতিন রােফযী
িছেলন।” আবু হােতম বেলেছন, “িতিন pকৃতই িশয়া ও তাঁর হাদীস gহণেযাগ2।” sিফয়ান
ইবেন উয়াইনা ও sিফয়ান সাওরী তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। অnেদর মত তাঁর
হাদীসেকও তাঁরা সমgrt িদেয় িলিপবd কেরেছন।
ইবেন কাইসারানী তাঁর ‘জাম বাইনা িরজালুস সিহহাইন’ gেn তাঁর িবষেয় বেলেছন, “আবdল
মািলক ইবেন আ’য়ুন হামরােনর Kাতা, kফার অিধবাসী িশয়া।” িতিন সহীহ বুখারীর তাওহীেদর
আেলাচনার অধ2ােয় আবু ওয়ােয়ল হেত এবং সহীহ মুসিলেমর ঈমােনর আেলাচনায় তাঁর সূেtই
হাদীস বণXনা কেরেছন। সহীহ বুখারী ও মুসিলেমও sিফয়ান ইবেন উয়াইনা তাঁর Fথেক হাদীস
নকল কেরেছন।
িতিন ইমাম সািদক (আ.)- এর সময় মৃতু2বরণ কেরন এবং তাঁর মৃতু2র মুহূেতX ইমাম সািদক (আ.)
তাঁর জn Fদায়া কেরন।
আবু জা’ফর ইবেন বাবাওয়াইh বণXনা কেরেছন, ইমাম সািদক (আ.) সাহাবীেদর সেA িনেয়
মদীনায় তাঁর কবর িযয়ারত কেরেছন। িক Fসৗভাগ2 তাঁর (!)ﻃﻮﰉ ﻟﻪ و ﺣﺴﻦ ﻣﺂب

৫৫। উবাইdlাh ইবেন মূসা আবাসী (kফার অিধবাসী এবং বুখারীর িশkক, তাঁর সহীহ gেn)
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’১১৫ gেn তাঁেক হাদীসিবদেদর অnভুk
X বেলেছন ও িশয়া হবার
িবষয়িট sীকার কেরেছন। ঐ gেnর ‘আল িফরাক’ অধ2ােয় কিতপয় িশয়া িরজােলর নােমর
তািলকায় তাঁর নাম এেনেছন।১১৬
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! অধ2ােয় তাঁর পিরিচিত পেবX তাঁেক িশয়া বেল অিভিহত
কের বেলেছন, “িতিন িশয়া মাজহাব সত2 হবার িবষেয় কেয়কিট হাদীস বণXনা কেরেছন। এ
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কারেণই সাধারণ জনগেণর অেনেকই তাঁর হাদীস gহণ করত না। িতিন Fকারআেনর pিত
িবেশষভােব dবXল িছেলন এবং সবXkণ Fকারআন Fতলাওয়াত করেতন ও এ Fথেক লাভবান
হেতন।”
ইবেন মাসউদ তাঁর ‘কািমল’ gেnর ৬! অধ2ােয়র ১ ও ৯ পৃ!ায় তাঁর মৃতু2সন ২১৩ িহজরী
বেলেছন ও আেরা বেলেছন, “উবাইdlাh ইবেন মূসা আবাসী একজন িশয়া ফকীh ও বুখারীর
িশkক িছেলন এবং বুখারীেক িতিন তাঁর হাদীস নকল করার অnমিত িদেয়িছেলন।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “উবাইdlাh ইবেন মূসা kফার
অিধবাসী ও বুখারীর িশkক। িতিন sভাবগতভােবই সত2বাদী, িবxs ও িনভXরেযাগ2 িকnt িশয়া
মতাবলmী ও আহেল snাহর পথ হেত িবচু2ত।” আবু হােতম ও ইবেন মুঈন তাঁেক িনভXরেযাগ2
বেল অিভিহত কেরেছন। যাহাবী আেরা বেলন, “আবু হােতম হেত বেলেছন : আবু নাঈম তাঁর
Fথেক িবxs এবং উবাইdlাh ইসরাঈল হেত অিধক িনভXরেযাগ2। কারণ ইসরাঈল উবাইdlাহর
িনকট Fকারআন িশkা করেতন।”
আহমাদ ইবেন আবdlাh আজালী বেলন, “উবাইdlাh ইবেন মূসা Fকারআেনর jােন jানী
ব2িk ও এ িবষেয় িবেশষjেদর একজন। তাঁেক কখেনা মাথা উdত করেত Fদিখ িন বা হাসেতও
Fদিখ িন।”
আবু দাউদ বেলেছন, “উবাইdlাh আবাসী আহেল snাh হেত িবচু2ত িশয়া মতাবলmী।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn মাতার ইবেন মাইমুেনর পিরিচিত পেবX তাঁর সmেকX
বেলেছন, “উবাইdlাh একজন িনভXরেযাগ2 ব2িk এবং িতিন িশয়া মতাবলmী। ইবেন মুঈন
উবাইdlাh ইবেন মূসা ও আবdর রাjাক হেত হাদীস িশkা কেরেছন যিদও জানেতন তাঁরা
d’জন িশয়া।”
যাহাবী তাঁর িমযােন আবdর রাjােকর পিরচয় িদেত িগেয় আহমাদ ইবেন আিব খাইসামাh হেত
বণXনা কেরেছন, “ইবেন মুঈনেক pZ করা হেলা : আহমাদ বেলন, িশয়া হবার কারেণ উবাইdlাh
ইবেন মূসার হাদীস অgহণেযাগ2। ইবেন মুঈন বলেলন : Fয আlাh ব2তীত Fকান উপাs Fনই
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তাঁর শপথ, আবdর রাjাক িশয়া িবষেয় উবাইdlাh হেত কেয়কশ’ gণ অিধক বাড়াবািড়
কেরন অথচ আিম তাঁর হেত উবাইdlাh অেপkা কেয়কgণ Fবশী হাদীস িশkা লাভ কেরিছ।”
আমার জানা মেত আহেল snাh ও অnাnরা তাঁেদর সহীহ হাদীস gেn উবাইdlাহর হাদীস
Fথেক pমাণ উপsাপন কেরেছন। আপিন এজn শাইবান ইবেন আবdর রহমান হেত তাঁর বিণXত
হাদীসসমূহ যা সহীহ বুখারী ও মুসিলেম রেয়েছ তা Fদখেত পােরন। আ’মাশ, িহশাম ইবেন
উরওয়া এবং ইসমাঈল ইবেন আিব খািলদ হেত তাঁর বিণXত হাদীস বুখারী শরীেফ রেয়েছ।
Fয সকল হাদীস িতিন ইসরাঈল, হাসান ইবেন সািলহ ও উসামা ইবেন যাইদ হেত বণXনা
কেরেছন তা সহীহ মুসিলেম রেয়েছ। বুখারী তাঁর হেত সরাসির ও ইসহাক ইবেন ইবরাহীম, আবু
বকর ইবেন আিব শাইবা, আহমাদ ইবেন ইসহাক বুখারী, মাহমুদ ইবেন গাইলান, আহমাদ
ইবেন আিব সািরজ, মুহাmদ ইবেন হাসান ইবেন আশকাব, মুহাmদ ইবেন খািলদ যাহলী এবং
ইউsফ ইবেন মূসা কাtান সূেt তাঁর হেত হাদীস নকল কেরেছন।
মুসিলম হাjাজ ইবেন শাঈর, কািসম ইবেন যাকািরয়া, আবdlাh ইবেন দােরমী, ইসহাক ইবেন
মানsর, ইবেন আিব শাইবা, আবদ ইবেন হািমদ, ইবরাহীম ইবেন িদনার এবং ইবেন nমাইেরর
সূেt তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn বেলেছন, “িতিন ২১৩ িহজরীেত ইেnকাল কেরন। িতিন
dিনয়ািবমুখ, ইবাদতকারী ও হাদীেসর Fkেt িবxs িছেলন।”
িতিন িজলkদ মােস মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁর কবের পিবtতা ছিড়েয় িদন ও তাঁেক তাঁর
রহমেতর ছায়ায় আ~য় িদন।

৫৬। উসমান ইবেন উমাইর সাকাফী (িতিন kফা ও বাজালীর অিধবাসী)
তাঁর kিনয়াত আবু ইয়াকজান। তাছাড়া িতিন ‘উসমান ইবেন আিব জারআ’, ‘উসমান ইবেন
কাইস’ এবং ‘উসমান ইবেন আিব হািমদ’ নােমও পিরিচত।
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আবু আহমাদ যুবাইরী বেলেছন, ‘িতিন রাজাআ’ত বা আহেল বাইেতর ইমামেদর পুনrjীিবত
হওয়ায় িবxাসী িছেলন।”
আহমাদ ইবেন হাmল বেলেছন, “আবুল ইয়াকজান বিন আbােসর িবrেd ইবরাহীম ইবেন
আবdlাh ইবেন হাসােনর িবেdােহ অংশgহণ কেরেছন।”
ইবেন আদী বেলেছন, “তাঁর মাজহাব gহণেযাগ2 নয়। যিদও িতিন হাদীস বণXনায় dবXল ও
রাজাআ’Fত িবxাসী িছেলন, তdপির হাদীসিবদগণ তাঁর হাদীস gহণ করেতন।”
এখােন আিম একিট িবষয় উেlখ করেত চাই তা হেলা, যখনই এ সকল ব2িkবগX Fকান িশয়া
মুহািdেসর trিট অেnষেণ িলp হন ও তাঁেদর মান- মযXাদার হািন ঘটােত চান, রাজাআ’Fতর
িবষেয় তাঁেদর িবxাসেক সামেন Fটেন আেনন। এর িভিtেতই তাঁরা উসমান ইবেন উমাইরেক
dবXল বেলেছন যখন মুঈন বেলেছন, “তাঁর হাদীেসর Fকান মূল2 Fনই।”

এতTসেttও

আ’মাশ, sিফয়ান, Fশা’বা, শািরক ও এেদর মত অেনেকই তাঁর িনকট হেত হাদীস িশkা
কেরেছন।
আবু দাউদ, িতরিমযীসহ অnাn হাদীসিবদগণ তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন।
এজn আনাস ইবেন মািলক হেত তাঁর বিণXত হাদীস Fদখেত পােরন।
এ িবষয়gেলা যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn উেlখ কেরেছন এবং তাঁর নােমর পােশ

(ق,ت, )دিলেখেছন এিট বুঝােনার জn Fয, sনান Fলখকগণ তাঁর হাদীস নকল কেরেছন।

৫৭। আদী ইবেন সািবত, kফী
ইবেন মুঈন বেলন, “িতিন িশয়া এবং এ িবষেয় চূড়াn রকম বাড়াবািড় করেতন।”
দাের kতনী বেলন, “িতিন রােফযী এবং এেkেt বাড়াবািড়কারী। িকnt হাদীেসর Fkেt
িনভXরেযাগ2।”
জাওযাজানী বেলন, “িতিন আহেল snাহর পথ হেত িবচু2ত।”
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মাসউদী বেলন, “িশয়া িবxাস এবং হাদীেসর িবষেয় এrপ দৃঢ় িবxাসী অn কাউেক আিম Fদিখ
িন।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn বেলেছন, “িতিন িশয়া আেলম ও সত2পরায়ণ, তাঁেদর
মসিজেদর ইমাম ও কাজী (িবচারক)। যিদ সকল িশয়াই তাঁর মত হত তেব তােদর মn
িবষয়সমূহ দূরীভূত হেয় Fযত।” অতঃপর িবিভn হাদীসেবtা হেত উপেরাk উdৃিতসমূহ যা
আমরা বেলিছ তা এেনেছন।
িতিন আেরা বেলেছন, “দাের kতনী, আহমাদ ইবেন হাmল, আহমাদ আজালী এবং নাসায়ী তাঁেক
িনভXরেযাগ2 ও িবxs বেলেছন।” িতিন তাঁর নােমর পােশ িসহাহ িসtাহর সংেকত িলেখেছন তাঁর
হাদীস বণXনার িবষয়িট তাঁেদর িনকট gহণেযাগ2 হবার কারেণ।
এজn আপিন সহীহ বুখারী ও মুসিলেম বাররা ইবেন আেযব, তার মাতামহ আবdlাh ইবেন
ইয়াযীদ, আবdlাh ইবেন আিব আউফী, sলাইমান ইবেন সাrদ এবং সাঈদ ইবেন জুবাইর
হেত তাঁর বিণXত হাদীস Fদখেত পােরন।
িকnt যার ইবেন হািবশ এবং আবু হািজম আশজায়ী হেত তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ 5ধু মুসিলম
শরীেফ রেয়েছ। তাছাড়া আ’মাশ, মাসআর (বা মুসা’আর), সাঈদ, ইয়ািহয়া ইবেন সাঈদ
আনসারী, যাইদ ইবেন আিব আিনসা এবং ফুজাইল ইবেন গাজওয়ান তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন।

৫৮। আতীয়াh ইবেন সা’দ ইবেন জুনাদাh আওফী, আবুল হাসান kফী (pিসd তােবয়ী)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn সািলম মুরাদী হেত বণXনা কেরেছন, “আতীয়াh িশয়া
মতবােদ িবxাসী।”
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁর pেপৗt hসাইন ইবেন হাসান ইবেন আতীয়াহর
পিরিচিত পেবX তাঁর সmেকX বেলেছন, “আতীয়াh ইবেন সা’দ হাjােজর শাসনামেল একজন বড়
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ফকীh আেলম িছেলন এবং িশয়া আকীদা Fপাষণ করেতন।” িতিন তাঁর gেnর ‘িফরাক’ অধ2ােয়
িশয়া িরজালেদর নােমর তািলকায় তাঁর নাম এেনেছন।
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! অধ2ােয় তাঁেক Fযভােব ফুিটেয় তুেলেছন তােত Fবাঝা
যায় িতিন িশয়া মেত দৃঢ়ভােব িবxাসী িছেলন। তাঁর িপতা সা’দ ইবেন জুনাদাh ইমাম আলী
( আ.)- এর সাহাবী ও অnচর িছেলন। হযরত আলী (আ.) যখন kফায় িছেলন একিদন সা’দ
এেস বলেলন, “আমীrল মুিমনীন! আমার এক পুtসnান জেnেছ, তার জn নাম মেনানীত
কrন।” ইমাম বলেলন, “ ﻫﺬا ﻋﻄﻴﺔ اﷲএিট আlাহর দান।” তাই তাঁর নাম রাখা হয় আতীয়াh।
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেn বেলেছন, “আতীয়াh তাঁর পুt আশআসসহ হাjােজর
িবrেd িবেdাহ কেরন এবং ইবেন আশআেসর বািহনী পরাs হেল িতিন পারs পািলেয়
যান, হাjাজ পারেs তার pিতিনিধ মুহাmদ ইবেন কািসমেক িলেখ পাঠায় : আতীয়াহেক
Fgফতার কের আলী ইবেন আিব তািলেবর ওপর লা’নত করেত বেলা। যিদ Fস তা না কের তেব
তােক চরম Fবtাঘাত কের তার yr মুNন কের Fদেব। মুহাmদ তাঁেক এেন উপেরাk কােজ
রাজী করােত ব2থX হেয় চারশ Fবtাঘাত কের ও তাঁর yr মুNন কের Fদয়।
যখন kতাইবা Fখারাসােনর গভণXর হেলন তখন আতীয়াh তাঁর িনকট Fগেলন এবং উমর ইবেন
hবাইরা ইরােকর শাসক হেল তাঁর িনকট পt িলেখ ইরােক pত2াবতXেনর অnমিত চাইেল িতিন
তাঁেক অnমিত Fদন এবং ১১১ িহজরীেত তাঁর মৃতু2 পযXn িতিন kফায় িছেলন।
ইবেন সা’দ বেলন, “িতিন একজন িবxs রাবী এবং অেনক snর হাদীস তাঁর Fথেক বিণXত
হেয়েছ।”
তাঁর কেয়কজন pেপৗt িছল, তাঁরা সকেলই আহেল বাইেতর অnসারী িছেলন। তাঁেদর মেধ2
িবেশষ ব2িktসmn, jানী ও আেলম ব2িkর সমােবশ ঘেটিছল, Fযমন hসাইন ইবেন হাসান
ইবেন আতীয়াh, িযিন হাফস ইবেন িগয়ােসর পের িমশেরর কাজী হন। অতঃপর িতিন মাmদীর
Fসনাবািহনীেত Fযাগ Fদন এবং ২০১ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। অnrপ মুহাmদ ইবেন সা’দ
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ইবেন মুহাmদ ইবেন হাসান আতীয়াh বাগদােদর কাজী িছেলন ও মুহািdস িহেসেব তাঁর িপতা
সা’দ এবং চাচা hসাইন ইবেন হাসান ইবেন আতীয়াh হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
আতীয়াh আউফীর হাদীস হেত আবু দাউদ ও িতরিমযী pমাণ উপsাপন কেরেছন। এ dই সহীহ
gেn িতিন ইবেন আbাস, আবু সাঈদ খুদরী ও ইবেন উমর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন
তাঁর িপতা ও দাদার সূেt Fবেহশেতর নারীেদর Fনtী হযরত ফািতমা (আ.) হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন। তাঁর হেত যাঁরা হাদীস বণXনা কেরেছন তাঁরা হেলন তাঁর পুt হাসান ইবেন
আতীয়াh, হাjাজ ইবেন আরতাত, মাসআর, হাসান ইবেন আদাওয়ান ও অnাnরা।

৫৯। আলা ইবেন সােলহ তািয়মী (kফার অিধবাসী)
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর পিরিচিত পেবX আবু হােতম হেত বণXনা করা হেয়েছ Fয, িতিন
একজন pকৃতই িশয়া।
আমার জানা মেত এতTসেttও আবু দাউদ ও িতরিমযী তাঁর Fথেক বিণXত হাদীস হেত দিলল
উপsাপন কেরেছন। ইবেন মুঈন তাঁেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন।
আবু হােতম ও আবু জারআ বেলেছন, “তাঁর হাদীস অnসরেণ Fকান সমsা Fনই।”
আপিন ইয়াযীদ ইবেন আিব মিরয়ম ও হাকাম ইবেন উতাইবা হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ
িতরিমযী, আবু দাউদ এবং আহেল snাহর অnাn হাদীসgেn Fদখেত পােরন।
আবু নাঈম, ইয়ািহয়া ইবেন বুকাইর ও তাঁেদর সমপযXােয়র অেনেকই তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন।
আলা ইবেন সািলহ আলা ইবেন আিবল আbাস নন। কারণ আলা ইবেন আিবল আbাস sিফয়ান
ইবেন উয়াইনা ও sিফয়ান সাওরীর িশkক ও মাশািয়খ (তাঁর Fথেক তাঁরা হাদীস বণXনার
অnমিতpাp হেয়িছেলন) এবং িতিন আবু তুফাইল হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। sতরাং িতিন
আলা ইবেন সািলেহর Fবশ িকছুিদন পূেবXর। তাছাড়া িতিন আলা ইবেন সািলেহর (kফার
অিধবাসী) িবপরীেত মkার কিব িছেলন।
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যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn d’জনেকই sরণ কেরেছন এবং উভয়েক িশয়া িরজােলর
অnভুk
X বেলেছন। কিব আলার আমীrল মুিমনীন আলী (আ.)- এর pশংসায় Fবশ িকছু কিবতা
রেয়েছ যা সত2াnসnানীেদর জn সত2 পথ পাবার অকাট2 pমাণ। তাছাড়া ইমাম hসাইেনর
উেdেs তাঁর মিসXয়াgেলা hদয়িবদারক। নবী কিরম (সা.) ও মুিমনেদর িনকট িতিন এ কারেণ
ধnবাদাহX। আlাh তাঁর ওপর সnt*।

৬০। আলকামা ইবেন কাইস ইবেন আবdlাh নাখয়ী, আবু শাবাল (ইয়াযীেদর পুt আসওয়াদ ও
ইবরাহীেমর চাচা)
িতিন আহেল বাইেতর pিত তীb ভালবাসা Fপাষণকারীেদর অnতম। শাহেরsানী তাঁর ‘আল
িমলাল ওয়ান িনহাল’- এ তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। িতিন শীষXsানীয় মুহািdসেদর
অnভুk
X যাঁর সmেকX আবু ইসহাক জাওযাজানী বেলেছন, “kফার িকছু সংখ2ক Fলাক তাঁেদর
আকীদা ও মাজহােবর কারেণ পছn করত না, তাঁরা kফার মুহািdসেদর মেধ2 শীষXsানীয়।”
আলকামা ও তাঁর Kাতা উবাই আলী (আ.)- এর অnচরেদর মেধ2 পিরগিণত এবং িসি$ফেনর
যুেd অংশgহণ কেরেছন। উবাই এ যুেd শহীদ হন এবং তাঁেক অত2িধক নামাযী হবার কারেণ
‘আিবs সালাত’ অথXাৎ নামােযর িপতা বলা হেতা।
আলকামা অবs জামােলর যুd, িসি$ফেনর যুd ও নাহরাওয়ােনর যুেd বায়াতভAকারী, িবেdাহী
এবং যারা দীন Fথেক Fবিরেয় িগেয়িছল তােদর রেk িনেজর তরবারীেক িসk কেরিছেলন। তাঁর
পা ঐ যুেd আঘাতpাp হয়। sতরাং িতিন আlাহর পেথ যুdকারীেদর মেধ2 গণ2 এবং মৃতু2র পূবX
মুহূতX পযXn মুয়ািবয়ার সেA তাঁর শtrতা িছল।
মুয়ািবয়া তার শাসনামেল Fয সকল ব2িkেক তার সmুেখ উপিsত হবার িনেদXশ Fদয় আলকামা
তােদর অnতম। মুয়ািবয়ার pিতিনিধ আবু বারদাহেক আলকামা বেলন, “আমােক এর Fথেক
বাদ দাও, আমােক ত2াগ কর।”
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ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ৫৭ পৃ!ায় আলকামার অবsা সmেকX এ িবষয়িট
উেlখ কেরন। আহেল snাহর হাদীসিবদেদর িনকট তাঁর িশয়া হবার িবষয়িট পূণX অবগিতর
পেরও িতিন মযXাদা ও nায়পরায়ণতার আেলায় উjjল। িসহাহ িসtাh ও অnাn হাদীস
Fলখকগণ তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব উপsাপন কেরেছন। আপিন ইবেন মাসউদ, আবু দারদা ও
হযরত আেয়শা হেত তাঁর সূেt বিণXত হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসিলেম Fদখেত পােরন। এছাড়া
সহীহ মুসিলেম িতিন হযরত উসমান এবং ইবেন মাসউদ হেত িকছু হাদীস বণXনা কেরেছন।
তাঁর Kাতু|ুt ইবরাহীম নাখয়ী তাঁর সূেt Fযসকল হাদীস বণXনা কেরেছন তাও সহীহ বুখারী ও
মুসিলেম রেয়েছ। আবdর রহমান ইবেন ইয়াযীদ, ইবরাহীম ইবেন ইয়াযীদ ও শা’বী তাঁর সূেt
Fয হাদীস বণXনা কেরেছন তা সহীহ মুসিলেম িবদ2মান। িতিন ৬২ িহজরীেত kফায় মৃতু2বরণ
কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

৬১। আলী ইবেন বািদমা
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn আহমাদ ইবেন হাmল হেত তাঁর সmেকX বেলেছন, “তাঁর
বিণXত হাদীস িনভXরেযাগ2 ও দিলল িহেসেব gহণেযাগ2। িতিন িশয়ােদর মেধ2 Fনতৃsানীয়।”
যাহাবী ইবেন মুঈন সূেt বেলেছন, “িতিন হাদীস বণXনায় িবxs ও ইকরামা এবং অnাnেদর
হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।”
Fশা’বা ও মুয়াmার তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন তাঁর নােমর পােশ Fয সংেকত
িলেখেছন তার অথX আহেল snাহর হাদীসিবদগণ তাঁর হাদীস বণXনা ও নকল কেরেছন।

৬২। আলী ইবেন জা’দ, আবুল হাসান জওহারী বাগদাদী (বিন হািশেমর kীতদাস)
িতিন বুখারীর অnতম িশkক। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর
অnভুk
X বেলেছন। ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn যাহাবী তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন ষাট বছর
পালাkেম একিদন Fরাযা রাখেতন ও একিদন Fখেতন।”
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ইবেন কাইসারানী তাঁর ‘জাম বাইনা সিহহাইন’ gেn বেলেছন, “বুখারী তাঁর হেত ১২িট হাদীস
নকল কেরেছন।”
িতিন ২০৩ িহজরীেত ৯৬ বছর বয়েস ইেnকাল কেরন।

৬৩। আলী ইবেন যাইদ ইবেন আবdlাh ইবেন যুহাইর ইবেন আিব মািলকা ইবেন
জাফআন, আবুল হাসান kরশী তািয়মী (বসরার অিধবাসী)
আহমাদ আজালী তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন িশয়া মাজহােবর অnসারী।” ইয়াযীদ ইবেন
জািরগ বেলেছন, “আলী ইবেন যাইদ রােফযী।” এতTসেttও তােবয়ীেদর মেধ2 অেনেকই Fযমন
Fশা’বা, আবdল ওয়ািরস ও তাঁেদর সমপযXােয়র অnাnরা তাঁর Fথেক হাদীস িশkা কেরেছন।
িতিন বসরার F~! িতন ফকীহর একজন। kাতাদাh, আলী ইবেন যাইদ এবং আশআস হাদানী
িতনজনই অn িছেলন। হাসান বসরীর মৃতু2র পর আলী ইবেন যাইদেক তাঁর sলািভিষk হবার
জn বলা হয়, কারণ তাঁর মান- মযXাদা ও jােনর বেদৗলেত তাঁর সেA Fকবল নামকরা ও
সবXপিরিচত ব2িkবগXই ওঠাবসা করেতন। এrপ সmান Fকান িশয়ার জn বসরােত িবরল।
উপেরাk িবষয়gেলা যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn উেlখ কেরেছন। কাইসারানী তাঁর
‘জাম বাইনা িরজালুস সিহহাইন’

gেn বেলেছন, “মুসিলম সািবত বানানীর সেA তাঁর

Fরওয়ােয়ত নকল কেরেছন। িতিন িজহাদ সmেকX আনাস ইবেন মািলক হেত হাদীস 5েনেছন।”
িতিন ১৩১ িহজরীেত ইেnকাল কেরন।

৬৪। হাসান ইবেন সািলেহর kাতা আলী ইবেন সািলহ
হাসান ইবেন সািলেহর পিরিচিত পেবX তাঁর ভাই আলী ইবেন সািলহ সmেকXও বেলিছ। িতিন তাঁর
Kাতার মতই pাচীন িশয়ােদর মেধ2 jানী ব2িkেদর অnভুk
X । মুসিলম তাঁর সহীহ gেn তাঁর
হাদীস pমােণর Fkেt ব2বহার কেরেছন।
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আলী ইবেন সািলহ সালামা ইবেন kহাইল হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। ওয়াকী আলী ইবেন
সািলহ হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন তাঁর জমজ Kাতা হাসােনর সেA ১০০ িহজরীেত
জngহণ কেরন ও তাঁর Kাতার পূেবXই ১৫১ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

৬৫। আলী ইবেন gরাব আবু ইয়ািহয়া ফাযারী (kফার অিধবাসী)
ইবেন হাইয়ান বেলেছন, “িতিন িশয়া িবষেয় বাড়াবািড় করেতন।” এজnই জাওযাজানী
বেলেছন, “তাঁর কথা gহণেযাগ2 নয় ও িতিন িনভXরেযাগ2 ব2িk নন।”

আবু দাউদ

বেলেছন, “তাঁর হাদীস ত2াগ করা হেয়েছ।”
িকnt দাের kতনী ও ইবেন মুঈন তাঁেক িবxs বেলেছন। আবু হােতেমর মেত তাঁর হাদীস gহেণ
অsিবধা Fনই।
আবু জারআ বেলেছন, “িতিন সত2বাদী।”

আহমাদ ইবেন হাmল বেলেছন, “আিম তাঁেক

সত2পরায়ণ Fপেয়িছ।” ইবেন মুঈনও তাঁেক সত2বাদী বেলেছন।
িবিভn হাদীস িবেশষেjর উপেরাk মতামতgেলােক যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn
আবু ইয়ািহয়ােক িবেVষণ করেত িগেয় উেlখ কেরেছন। িতিন তাঁর নােমর পােশ
সাংেকিতকভােব ( ق, )سিলেখেছন কারণ sনােনর Fলখকগণ তাঁর হাদীসসমূহ pমাণ উপsাপেন
ব2বহার কেরেছন। িতিন িহশাম ইবেন উরওয়া ও উবাইdlাh ইবেন উমর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন। ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ২৭৩ পৃ!ায় বেলেছন, “উসমান
সmেকX আ’মােশর হাদীস ইসমাঈল ইবেন রাজা তাঁর সূেtই বণXনা কেরেছন।”
িতিন ১৮৪ িহজরীেত খলীফা হাrন উর রশীেদর শাসনামেল kফায় মৃতু2বরণ কেরন।

৬৬। আলী ইবেন কািদম kফী (আবুল হাসান খুযায়ী)
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িতিন আহমাদ ইবেন Fফারােতর িশkক। আহমাদ ইবেন Fফারাত, ইয়াkব ফাসায়ী ও তাঁেদর
পযXােয়র অেনেকই তাঁর হেত হাদীস িশkা কেরেছন এবং তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব ব2বহার
কেরেছন।
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেN ২৮২ পৃ!ায় sীকার কেরেছন Fয, িতিন কTর
ধরেনর িশয়া িছেলন। এ কারেণই ইয়ািহয়া তাঁেক dবXল বেলেছন। িকnt আবু হােতম তাঁেক
সত2বাদী বেলেছন।
িবিভn হাদীসিবদেদর তাঁর সmXিকত উপেরাk মnব2gেলা যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’
gেn উেlখ কেরেছন। িতিন তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতকভােব আবু দাউদ ও িতরিমযী
িলেখেছন এিট Fবাঝােনার জn Fয, তাঁরা তাঁর হাদীস নকল কেরেছন। তাঁরা সাঈদ ইবেন আবু
উrরা এবং কাতার হেত আবু হাসান খুযায়ীর হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন খলীফা মামুেনর শাসনামেল ২১৩ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

৬৭। আলী ইবেন মুনিযর তারােয়ফী
িতরিময়ী, নাসায়ী, ইবেন সােয়দ, আবdর রহমান ইবেন আিব হােতম এবং তাঁেদর সমকালীন
অেনেকই তাঁর ছাt। তাঁরা তাঁর হেত হাদীস বণXনা ও দিলল িহেসেব তাঁর কথা Fপশ কেরেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নােমর পােশ ( )ت س فিলেখেছন কারণ sনােনর
Fলখকগণ তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব ব2বহার কেরেছন।
িতিন নাসায়ী সূেt বেলেছন, “আলী ইবেন মুনিযর pকৃত িশয়া এবং িবxs। তাঁর ওপর িনভXর
করা যায়।”

ইবেন আিব হােতম বেলেছন, “িতিন সত2বাদী ও িবxs।”

িতিন ইবেন

ফুযাইল, ইবেন উয়াইনা ও ওয়ািলদ ইবেন মুসিলম হাদীস বণXনা বেরেছন। sতরাং নাসায়ী তাঁর
িশয়া হবার িবষেয় সাk2 িদেয়েছন। তdপির তাঁর সহীহেত তাঁর হাদীস ব2বহার কেরেছন। kৎসা
রটনাকারীেদর এ Fথেক িশkা gহণ করা উিচত।
ইবেন মুনিযর ২৫৬ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।
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৬৮। আলী ইবেন হািশম ইবেন বুরাইদ খাযfাজ আেয়যী (আবুল হাসান kফী)
ইমাম আহমােদর িশkক ও মাশািয়খ১১৭। আবু দাউদ বেলেছন, “িতিন িশয়া, তেব িবxs ও
িনভXরেযাগ2।”
ইবেন হাইয়ান বেলেছন, “আলী ইবেন হািশম িশয়া মতবােদ বাড়াবািড় করেতন।” জা’ফর ইবেন
আবান বেলেছন, “ইবেন nমাইরেক বলেত 5েনিছ, আলী ইবেন হািশম িশয়া ও এ িবষেয় কTর।”
বুখারী বেলেছন, “আলী ইবেন হািশম ও তাঁর িপতা বাড়াবািড় রকমভােব িশয়া মাজহােবর
পkপািতt করেতন।” আমার মেত এ কারেণই বুখারী তাঁর হাদীস পিরত2াগ কেরেছন। তেব
িসহাহ িসtাহর বাকী পাঁচজন হাদীসেলখক তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব ব2বহার কেরেছন।
ইবেন মুঈন ও অnাnরা তাঁেক িবxs বেলেছন। আবু দাউদ তাঁেক িনভXরেযাগ2 িহেসেব gহণ
কেরেছন। আবু জারআ বেলেছন, “িতিন সত2বাদী।”
নাসায়ী বেলেছন, “িতিন trিটমুk ও তাঁর হাদীেসর ওপর আমল করা যায়।”
উপেরাk মnব2gেলা যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn এেনেছন।
খাতীব বাগদাদী তাঁর ইিতহাস gেn আলী ইবেন হািশম সmেকX মুহাmদ ইবেন sলাইমান
বাগানদী সূেt বেলেছন, “আলী ইবেন মািদনী বেলন : আলী ইবেন হািশম ইবেন বুরাইদ িশয়া ও
সত2পরায়ণ।”
িতিন আেরা বেলেছন, “মুহাmদ ইবেন আলী আজুরী আবু দাউদেক আলী ইবেন হািশম সmেকX
pZ করেল িতিন বেলন : তাঁর সmেকX ঈসা ইবেন ইউnসেক িজjাসা কেরিছলাম, িতিন তাঁর
জবােব বলেলন : িতিন িশয়া পিরবােরর সদs ও তাঁেদর মেধ2 িমথ2ার Fকান বালাই Fনই।”
খাতীব ইবরাহীম ইবেন জাওযাজানীর উdৃিত িদেয় বেলেছন, “হািশম ইবেন বুরাইদ ও তাঁর পুt
আলী ইবেন হািশম তাঁেদর মাজহােবর িবষেয় বাড়াবািড় করেতন।”
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তdপির িসহাহ িসtাহর পাঁচজন তাঁর হাদীস pমাণ উপsাপেন ব2বহার করেতন। আপিন সহীহ
মুসিলেমর ‘িনকাh’ অধ2ায় ও অnমিত িবষয়ক আেলাচনা পযXায়kেম িহশাম ইবেন উরওয়া এবং
তালহা ইবেন ইয়ািহয়া হেত তাঁর বিণXত হাদীস Fদখেত পােরন।
তাছাড়া সহীহ মুসিলেম আবু মুয়াmার, ইসমাঈল ইবেন ইবরাহীম ও আবdlাh ইবেন উমর ইবেন
আবান তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন আহমাদ ইবেন হাmল, আবু শাইবার পুtগণ এবং তাঁেদর সমপযXােয়র অেনেকরই উsাদ
িছেলন এবং তাঁরা তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। যাহাবী বেলেছন, “আহমােদর িশkকেদর
মেধ2 িতিনই সবXpথম ইেnকাল কেরন।” ১৮১ িহজরীেত তাঁর মৃতু2 হয়।

৬৯। আmার ইবেন যারীক (kফী)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX sলায়মানীর উdৃিত িদেয় বেলেছন, “িতিন
রােফযী।” রােফযী হওয়া সেttও মুসিলম, আবু দাউদ এবং নাসায়ী তাঁর হাদীস দিলল িহসােব
উপsাপন কেরেছন। িতিন আ’মাশ, আবু ইসহাক সািরয়ী, মানsর এবং আবdlাh ইবেন ঈসা
হেত Fয সকল হাদীস বণXনা কেরেছন তা সহীহ মুসিলেম রেয়েছ। এ হাদীসgেn আবুল
জাওয়াব, আবুল আhওয়াছ, সালাম ইবেন আহমাদ জুবাইরী এবং ইয়ািহয়া ইবেন আদম তাঁর
সূেt হাদীস বণXনা কেরেছন।

৭০। আmার ইবেন মুয়ািবয়া অথবা ইবেন আিব মুয়ািবয়া (তাঁেক ইবেন খাbাব এবং কখেনা
কখেনা ইবেন সািলহ dহনী বাজালী kফীও বলা হেয়েছ)
তাঁর বংশীয় নাম আবু মুয়ািবয়া। িতিন িশয়ােদর pিসd ব2িkেদর অnভুk
X । আহেল বাইেতর Fpম
ও ভালবাসার কারেণ তাঁেক অেনক ক* Fপেত হেয়েছ, এমন িক এ কারেণ বুশর ইবেন মারওয়ান
তাঁর পা কতXন কের। িতিন sিফয়ান ইবেন উয়াইনা, sিফয়ান সাওরী, Fশা’বা, শািরক এবং
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আবােবর িশkক িছেলন। তাঁরা তাঁর হেত হাদীস িশkা কেরেছন ও তাঁর হাদীস pমাণ উপsাপেন
ব2বহার কেরেছন।
আহমাদ, ইবেন মুঈন, আবু হােতম ও অnাnরা তাঁেক িবxs বেলেছন। মুসিলম এবং sনােন
আরবাআহেত তাঁর হাদীস বিণXত হেয়েছ।
যাহাবী তাঁর িমযান gেn উপেরাk মnব2সমূহ এেনেছন। dই sােন তাঁর পিরিচিত বণXনা কের তাঁর
িশয়া ও িবxs হবার িবষয়িট সত2ায়ন কেরেছন। িতিন s|*rেপ বেলেছন, “আিকল ব2তীত
অn Fকউই তাঁর িবষেয় িকছু বেলন িন ও িশয়া হওয়া ব2তীত অn Fকান trিটর কথা Fকউ উেlখ
কেরন িন।”
হj সmেকX আবু যুবাইর হেত তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ সহীহ মুসিলেম রেয়েছ। িতিন ১৩৩
িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

৭১। আমর ইবেন আবdlাh আবু ইসহাক সািবয়ী হামাদানী (kফার অিধবাসী)
ইবেন kতাইবার ‘মা’আিরফ’ ও শাহেরsানীর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’ gnাnসাের িতিন
মুহািdসেদর শীষXsানীয়েদর অnভুk
X ও িশয়া িছেলন। এ মাজহাবেক আহেল বাইেতর শtrরা
(নােসবী) ভাল দৃি*েত Fদেখ না যিদও pকৃত ও সত2 পথ এর মেধ2ই িনিহত রেয়েছ। এ কারেণই
‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ যুবাইেদর পিরচয় পেবX যাহাবী জাওযাজানীর উdৃিত িদেয়
বেলেছন, “জাওযাজানী বেলেছন : kফায় একদল Fলাক িছেলন, জনসাধারণ তাঁেদর আকীদার
কারেণ পছn করেতা না, তাঁরা kফার মুহািdসেদর মেধ2 শীষXsানীয় Fযমন আবু
ইসহাক, মuুর, যুবাইদ ইয়ামী, আ’মাশ এবং তাঁেদর সমবয়s ও িনকটবতXী ব2িkবগX। মাnষ
Fকবল সত2বািদতার কারেণই তাঁেদর হাদীস gহণ করত, এমন িক যিদ তাঁরা পূণXাA সনদ
ব2তীত Fকান হাদীস বণXনা করেতন তবুও মাnষ তা Fমেন িনত।”
Fযসব পূণXাA সনদহীন হাদীস (হাদীেস মুরসাল) িতিন বণXনা কেরেছন ও নােসবীরাও তা Fমেন
িনেয়েছ এrপ একিট হাদীস হেলা আমর ইবেন ইসমাঈেলর আবু ইসহাক সূেt বিণXত হাদীস যা
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‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ তাঁর পিরচয় পেবX উdৃত হেয়েছ- রাসূল (সা.) বেলেছন, “আলীর নমুনা
বৃksrপ, যার মূল আিম, শাখা- pশাখা হেলা sয়ং আলী, তার ফল হল হাসান ও hসাইন এবং
িশয়ারা তার পtসমূহ।”
মুগীরাh িযিন বেলেছন, আ’মাশ ও আবু ইসহাক kফাবাসীেদর iংস কেরেছ তা এ কারেণ
Fয, তাঁরা নবী পিরবােরর pিত িবেশষ ভালবাসা Fপাষণ করেতন ও নবীর snাh সংরkেণ িছেলন
বdপিরকর। তাঁরা jােনর সমুd এবং আlাহর িবধান বাsবায়েন সবXদা pstত িছেলন। এ সকল
:বিশে*2র কারেণই িসহাহ িসtাh ও অnাn হাদীসেবtাগণ তাঁেদর হাদীস pমাণ উপsাপেন
ব2বহার করেতন।
আপিন বাররা ইবেন আেজব, যাইদ ইবেন আরকাম, হািরসা ইবেন ওয়াহাব, sলাইমান ইবেন
সাrদ, nমান ইবেন বাশার, আবdlাh ইবেন ইয়াযীদ খাতমী এবং মাইমুন হেত তাঁর বিণXত
হাদীস সহীহ মুসিলম ও বুখারীেত Fদখেত পােরন।
Fশা’বা, sিফয়ান সাওরী, যুহাইর এবং sীয় pেপৗt ইউsফ ইবেন ইসহাক ইবেন আিব ইসহাক
তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন।
ইবেন খােlকান ‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন হযরত উসমােনর
শাসনামেলর Fশষিদেক (িতন বছর পূেবX) জngহণ কেরন ও ১২৭ বা ১২৮ িহজরীেত, কােরা
মেত ১২৯ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। ইয়ািহয়া ইবেন মুঈন ও মাদােয়নীর মেত িতিন ১৩২
িহজরীেত ইেnকাল কেরন।

৭২। আউফ ইবেন আিব জািমলা বাসরী, আবু সাহল (যিদও আরাবী [মrচারী 0বdইন আরব] নন
তথািপ আরাবী বেল pিসd)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, তাঁেক সব সময় সত2বাদী আতা
বেল ডাকা হত এবং বলা হয় Fয, িতিন িশয়া। Fকউ Fকউ তাঁেক িবxs বেলেছন। অতঃপর
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জা’ফর ইবেন sলাইমান হেত বণXনা কেরেছন Fয, িতিন িশয়া এবং বাnার তাঁেক রােফযী
বেলেছন।
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’

gেn তাঁেক িশয়া িরজাল িহসােব উেlখ কেরেছন।

rহ, হাউযাh, Fশা’বা, নাযর ইবেন শািমল, উসমান ইবেন হাইসাম ও তাঁেদর পযXােয়র অেনেকই
তাঁর িনকট হাদীস িশkা কেরেছন। িসহাহ িসtাh ও অnাn হাদীস gেnর Fলখকগণ তাঁর হাদীস
দিলল িহেসেব Fপশ কেরেছন। আবুল হাসান বাসরীর পুtdয় হাসান ও সাঈদ, মুহাmদ ইবেন
িসিরন এবং সাইয়ার ইবেন সালামাh হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ বুখারীেত রেয়েছ।
নাযর ইবেন শািমল হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ মুসিলেম পােবন। আবু রাজা উতারাদী হেত
তাঁর নকলকৃত হাদীস উভয় হাদীস gেnই রেয়েছ।
িতিন ১৪০ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

ف
৭৩। ফযল ইবেন দািকন
দািকেনর মূল নাম আমর ইবেন হাmাদ ইবেন যুহাইর মালায়ী kফী। িতিন আবু নাঈম নােম
pিসd। িতিন সহীহ বুখারীর হাদীেসর িশkক।
আহেল snাহর আেলমগেণর মেধ2 অেনেকই, Fযমন ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn
তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’

gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “ফযল ইবেন দািকন

িনভXরেযাগ2, তেব তাঁর একমাt trিট হেলা িতিন িশয়া।” তাঁর সmেকX ইবেন জুনাইদ খাতলীর
বkব2 উdৃত কের যাহাবী বেলেছন, “জুনাইদ বেলন : ইবেন মুঈনেক বলেত 5েনিছ যখনই Fকান
ব2িkর নাম Fনয়া হয় যিদ নাঈম তাঁর pশংসা কেরন তাহেল Fবাঝা যায় Fস ব2িk িশয়া। আর
যিদ িতিন বেলন অমুক ব2িk মুিজXয়া, এর অথX Fস snী।”
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যাহাবীর মেত ইয়ািহয়া ইবেন মুঈেনর এ কথা তাঁর মুিজXয়া হবার সপেk দিলল। আমার মেত এ
কথািট এও pমাণ কের, ফযল একজন pত2য়ী িশয়া।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn খািলদ ইবেন মুখাlােফর পিরিচিত পেবX জাওযাজানী
হেত উেlখ কেরেছন, “আবু নাঈম kফী মাজহােবর (অথXাৎ িশয়া)।”
sতরাং ফযল ইবেন দািকন Fয িশয়া িছেলন এিট সেnহাতীতভােব সত2। িসহাহ িসtাহর
Fলখকগণ তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব ব2বহার কেরেছন।
হাmাম ইবেন ইয়ািহয়া, আবdল আযীয ইবেন আিব সালামাh, যাকািরয়া ইবেন আিব
যািয়দা, িহশাম

দাsওয়াঈ, আ’মাশ, মাসআর, সাউরী, মািলক, ইবেন

উয়াইনা, শাইবান

ও

যুহাইর হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ বুখারীেত রেয়েছ।
সাইম ইবেন আিব sলাইমান, ইসমাইল ইবেন মুসিলম, আবু আেছম মুহাmদ ইবেন আইয়ুব
সাকাফী, আবু উসমান, মূসা ইবেন আলী, আবু িশহাব মূসা ইবেন নােফ, sিফয়ান, িহশাম ইবেন
সা’দ, আবdল ওয়ােহদ ইবেন আইমান ও ইসরাঈল হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ মুসিলেম
Fদখেত পােরন।
বুখারী তাঁর Fথেক সরাসির ও মুসিলম হাjাজ ইবেন শােয়র, আবদ ইবেন হািমদ, ইবেন আিব
শাইবা, আবু সাঈদ আশাজ, ইবেন nমাইর, আবdlাh দােরমী, ইসহাক হানযালী এবং যুহাইর
ইবেন হXাব সূেt তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন।
তাঁর জn kফােত ১৩০ িহজরীেত ও মৃতু2 ২১০ িহজরীর শাবান মােসর Fশষ মAলবার আbাসী
খলীফা মু’তাসীেমর শাসনামেল। ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ২৭৯ পৃ!ায়
তাঁর সmেকX বেলেছন, ‘‘িতিন িবxs ও িনভXরেযাগ2। হাদীেসর িবষেয় অত2n দk ও pামাণ2।”

৭৪। ফুযাইল ইবেন মারযূক আগার, আবু আবdর রহমান (kফার অnতম শীষBsানীয় বfিk)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁেক িশয়া বেল pিসd এবং sিফয়ান ইবেন উয়াইনা ও
মুঈন সূেt িনভXরেযাগ2 বেলেছন। ইবেন আদী হেত বেলেছন, ‘‘আমার মেত হাদীেসর Fkেt
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তাঁর মেধ2 Fকান trিট Fনই।” হাইসাম ইবেন জািমল সূেt বেলেছন, “িতিন jান ও তাকওয়ার
Fkেt সত2পnীেদর অnভুk
X ও এর পথিনেদXশক।
মুসিলম শািফক ইবেন উকবা হেত নামায সmিকXত ও আিদ সােবত হেত যাকাত সmিকXত তাঁর
বিণXত হাদীস দিলল িহেসেব এেনেছন। তাছাড়া মুসিলম যাকাত সmেকX ইয়ািহয়া ইবেন আদম ও
আবু উসামা সূেt তাঁর বিণXত হাদীস ব2বহার কেরেছন। sনান gngেলােত ওয়াকী, ইয়াযীদ, আবু
নাঈম আলী ইবেন জা’দ এবং তাঁেদর পযXােয়র কেয়কজন রাবী তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
িকnt যাইদ ইবেন হাbাব রাT পিরচালনা সmেকX তাঁর সmেকX Fয হাদীস বণXনা কেরেছন তােত
তাঁর নােম িমথ2া বেলেছন।
িতিন ১৫৮ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

৭৫। িফতর ইবেন খালীফা হাnাত, kফার অিধবাসী
আবdlাh ইবেন আহমাদ তাঁর িপতােক িফতর ইবেন খালীফা সmেকX িজেjস করেল িতিন
বেলন, “িতিন িবxs ও তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব gহণেযাগ2।” তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ একজন
বুিdমান ও সেচতন ব2িkর হাদীস যিদও িতিন িশয়া মতাবলmী।
ইবেন মুঈন হেত আbাস বেলেছন, “িফতর ইবেন খালীফা িশয়া ও িবxs।” আহমাদ
বেলেছন, “িফতর ইয়ািহয়া ইবেন মুঈেনর মেত িনভXরেযাগ2, িকnt একজন কTর ও িবরস Fলাক।”
এজnই আবু বকর ইবেন আয়াশ বেলেছন, “িফতর ইবেন খালীফার Fকান হাদীসই পিরত2k হয়
িন এ কারণ ব2তীত Fয, িতিন িবচু2ত আকীদায় িবxাসী অথXাৎ তাঁর মেধ2 িশয়া হওয়া ব2তীত
অn Fকান trিট Fনই যার কারেণ তাঁর হাদীস gহণ করা যােব না।”
জাওযাজানী বেলেছন, “িফতর ইবেন খালীফা একজন িবKাn ব2িk। জা’ফর আহমার িফতেরর
অssতার সময় তাঁেক বলেত 5েনেছ : যিদ এমন হত আমার শরীেরর pিতিট Fলাম Fফেরশতায়
পিরণত হেয় আহেল বাইেতর pিত আমার ভালবাসা ও Fpেমর কারেণ তাসিবহ পড়ত!”
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িফতর আবু তুফাইল ও মুজািহদ হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। আবু উসামা, ইয়ািসন ইবেন
আদম, ফািবছা ও এ পযXােয়র রাবীেদর অেনেক তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
আহমাদ ও অnাnরা তাঁেক িবxs বেলেছন। আবু হােতম বেলেছন, “িতিন হাদীস বণXনার
Fযাগ2তাসmn” এবং নাসায়ী তাঁেক িনভXরেযাগ2, trিটহীন, হাদীেসর সংরkক (হািফয), বুিdমান
ও চতুর বেল উেlখ কেরেছন। ইবেন সা’দ বেলেছন, “ইনশাlাh িতিন িবxs।”
যাহাবী উপেরাk িবষয়gেলা তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ এেনেছন। ইবেন kতাইবা তাঁর
‘মা’আিরফ’ gেn িশয়া িরজালেদর নােমর তািলকায় তাঁর নাম এেনেছন।
বুখারীর বণXনাnযায়ী িফতর মুজািহদ হেত হাদীস বণXনা কেরেছন এবং sিফয়ান সাওরী তাঁর
হাদীস নকল কেরেছন (সহীহ বুখারী ‘আদব’ অধ2ায়)। sনােন আবরাআহর Fলখকগণ তাঁর
হাদীস তাঁেদর gnসমূেহ এেনেছন।

م
৭৬। মািলক ইবেন ইসমাঈল ইবেন িযয়াদ ইবেন দারহাম নাহদী (আবু গাসসান kফী)
বুখারীর সহীহেত িতিন তাঁর উsাদ বেল উিlিখত হেয়েছন। ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর
৬! খেN তাঁেক sরণ কেরেছন। তাঁর পিরিচিত অংেশর Fশেষ িতিন বেলেছন, “আবু গাসসান
একজন সত2বাদী ও িবxs রাবী। িতিন িনেজেক িশয়া বেল পিরচয় িদেতন ও এ িবষেয় কTর
িছেলন।”
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX Fযভােব বেলেছন তােত Fবাঝা যায় িতিন
একজন nায়পরায়ণ ও মান- মযXাদাসmn ব2িk িছেলন। িতিন আেরা বেলেছন, “িশয়া মেতর
িশkা মািলক তাঁর িশkক হাসান ইবেন সািলহ হেত Fপেয়েছন। ইবেন মুঈন বেলেছন, “kফায়
আবু গাসসান হেত িনভXরেযাগ2 কাউেক পাওয়া যায় না।”
আবু হােতম বেলেছন, “আিম তাঁর অেপkা িবxs অn কাউেক kফায় পাই িন। আবু নাঈমসহ
অn Fকউই তাঁর সমকk নয়। িতিন একজন ইবাদতকারী ও সmািনত ব2িk। যখনই তাঁর pিত
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আিম দৃি* িদেয়িছ তখনই তাঁেক মেন হেয়েছ Fযন কবর হেত উেঠ এেসেছন, তাঁর কপােল
িসজদার d’িট sান s* দৃি*েগাচর হত।”
বুখারী তাঁর সহীেহর কেয়কিট sােন তাঁর হেত Fকান মাধ2ম ব2তীত সরাসির হাদীস বণXনা
কেরেছন। মুসিলম তাঁর সহীেহর ‘hdদ’ অধ2ােয় হাrন ইবেন আবdlাh সূেt তাঁর হেত হাদীস
বণXনা কেরেছন।
সহীহ বুখারীেত আবু গাসসান যাঁেদর হেত হাদীস নকল করার অnমিত Fপেয়িছেলন ও তাঁর
িশkক বেল পিরগিণত হেতন বেল উেlখ করা হেয়েছ তাঁরা হেলন ইবেন উয়াইনা, আবdল
আযীয ইবেন সালামাh ও ইসরাঈল। বুখারী তাঁর হাদীস হেত সরাসির এবং মুসিলম যুহাইর
ইবেন মুয়ািবয়া হেত তাঁর হাদীস িশkা লাভ কেরেছন।
িতিন ২১৯ িহজরীেত ইেnকাল কেরন।

৭৭। মুহাmদ ইবেন খােযম১১৮ (আবু মুয়ািবয়া জািরর তািমমী kফী বেল pিসd)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “মুহাmদ ইবেন খােযম ( )عজািরর
িবxs ও িনভXরেযাগ2। তাঁর মেধ2 উেlখ করার মত Fকান trিট আিম পাই িন। ‘kিনয়াত’
সmেকX আেলাচনা পেবX তাঁর সmেকX আমরা বলব।”
অতঃপর kিনয়ােতর আেলাচনায় তাঁর সmেকX বেলেছন, “আবু মুয়ািবয়া জািরর িবxs ও িবj
রাবীেদর অnতম। িতিন হািকম িনশাবুরীর উdৃিত িদেয় বেলেছন : হািকেমর মেত বুখারী ও
মুসিলম তাঁর হাদীস pমাণ িহেসেব ব2বহার কেরেছন ও িতিন তাঁেক pিসd িশয়ােদর অnভুk
X
মেন কেরন যাঁরা এ িবষেয় বাড়াবািড় করেতন।”
Fযেহতু িসহাহ িসtাহর হাদীস Fলখকগণ তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব উপsাপন করেতন Fসেহতু
যাহাবী তাঁর নােমর পােxX ( )عিলেখেছন এজn Fয, এ িবষেয় তাঁেদর মেধ2 ইজমা বা ঐকমত2
রেয়েছ।
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আপিন আ’মাশ ও িহশাম ইবেন উরওয়া হেত তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ বুখারী ও মুসিলেম অধ2য়ন
করেত পােরন। তাছাড়া কেয়কজন িনভXরেযাগ2 রাবী হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ মুসিলেম
রেয়েছ। সহীহ বুখারীর মেত আলী ইবেন মািদনী, মুহাmদ ইবেন সালাম, ইউnস ইবেন
ঈসা, kতাইবা এবং মুসািdদ তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
সহীহ মুসিলেমর বণXনাnসাের সাঈদ ওয়ােসতী, সাঈদ ইবেন মানsর, আমর নািকদ, আহমদ
ইবেন িসনান, আবু nমাইর, ইসহাক হানযালী, আবু বকর ইবেন আিব শাইবা, আবু kরাইব এবং
যুহাইর তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
এ d’িট হাদীসgেnই মূসা যামান তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। আবু মুয়ািবয়া ১১৩ িহজরীেত
জn ও ১৯৫ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

৭৮। মুহাmদ ইবেন আবdlাh dাবী, তাহানী িনশাবুরী (আবু আবdlাh হািকম)
িতিন মুহািdস ও হািফযেদর (hফফায) Fনতা এবং সহsািধক gেnর pেণতা। িতিন তাঁর
jানাজXেনর জn Fয িবিভn শহর ও Fদেশ Kমণ কেরন তােত pায় d’হাজার িশkেকর িনকট
হাদীস ও অnাn jান িশkা কেরন।
তাঁর সমসামিয়ক আেলমেদর মেধ2 শীষXsানীয়রা, Fযমন আলূসী, ইমাম ইবেন ফুরাক ও
অnাnরা তাঁেক অgািধকার িদেতন। তাঁরা তাঁেক িবেশষ সmােনর দৃি*েত Fদখেতন। তাঁর
F~!েtর িবষেয় তাঁেদর মেধ2 Fকান সেnহ িছল না। তাঁর পরবতXী সমেয়র সকেলই তাঁর হেত
jান িশkা কেরেছন ও তাঁর ছাt িহেসেব গণ2।
িতিন িশয়ােদর মেত সmাn ব2িk িছেলন এবং শরীয়ত ও মাজহােবর Fখদমতকারী ও সংরkক
বেল িবেবিচত হেতন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন সত2বাদীেদর Fনতৃsানীয়েদর
অnভুk
X ও িশয়া িহেসেব pিসd।” ইবেন তািহেরর উdৃিত িদেয় িতিন বেলেছন, “হািকম আবু
আবdlাh সmেকX আবু ইসমাঈল আবdlাh আনসারীেক িজেjস করেল িতিন বেলন : হাদীস
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বণXনায় শীষXsানীয়েদর অnভুk
X িকnt d* চিরেtর রােফযী।” অতঃপর যাহাবী তাঁর সূেt তাঁর
ভাষায় ভুল ও আ>যXজনক একিট কথা বণXনা কেরেছন, আবু আবdlাh বেলেছন, “হযরত মুsাফা
(সা.) নাভী কিতXত ও খতনাকৃত অবsায় জngহণ কেরেছন এবং আলী রাসূল (সা.)- এর
sলািভিষk ও মেনানীত pিতিনিধ।” যিদও িতিন এ িবষেয় sীকােরািk কেরেছন Fয, তাঁর jান
ও সত2বািদতার কারেণ সকেলর িনকট িতিন gহণেযাগ2।
িতিন ৩২১ িহজরীর রিবউল আউয়াল মােস জngহণ কেরন ও ৪০৫ িহজরীর সফর মােস
আlাহর রহমেতর িদেক pত2াবতXন কেরন।
৭৯। মুহাmদ ইবেন উবাইdlাh ইবেন আিব রােফ (মদীনার অিধবাসী)
তাঁর িপতা উবাইdlাh, Kাতা ফযল ও আবdlাহর pিপতা আবু রােফ, চাচা রােফ, হাসান
মুগীরাh, আলী এবং তাঁেদর সকল সnানই সৎ কমXশীল ও pাচীন িশয়ােদর অnভুk
X । তাঁেদর
িবিভn Fলখনী িশয়া মতবােদ তাঁেদর অটলাবsা ও দৃঢ়তার pমাণ, আমরা আমােদর ‘ফুসূলুল
মুিহmা’ gেnর ১২ খেNর িdতীয় অধ2ােয় এ িবষেয় আেলাচনা কেরিছ।
‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn ইবেন আদী মুহাmদ হেত বণXনা কেরেছন, “িতিন kফার িশয়ােদর
অnভুk
X ।” যাহাবী তাঁর নােমর পােশ ( )ت قিলেখেছন, কারণ sনােনর Fলখকগণ তাঁর হাদীস
নকল কেরেছন। িতিন বেলেছন, “মুহাmদ তাঁর িপতা ও pিপতা হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।”
মানদাল ও আলী ইবেন হািশম তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা কেরেছন।
হাbান ইবেন আলী, ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ালী ও অnাnরাও তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
মুহাmদ ইবেন উবাইdlাh কখেনা কখেনা তাঁর ভাই আবdlাh ইবেন উবাইdlাh হেতও হাদীস
বণXনা কেরেছন।
তাবরানী তাঁর ‘মু’জামুল কবীর’ gেn মুহাmাদ ইবেন উবাইdlাh ইবেন আিব রােফ সূেt তাঁর
িপতা ও দাদা হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) হযরত আলীেক বেলন : pথম Fয সকল ব2িk
Fবেহশেত pেবশ করেব তারা হেলা আিম, তুিম, হাসান ও hসাইন এবং আমােদর অnসারীরা

149

(িশয়া), তারা আমােদর প>ােত, ডােন ও বােম সািরবdভােব pথম Fবেহশেত pেবশকারী
িহেসেব পিরগিণত হেব।”

150

৮০। মুহাmদ ইবেন ফুযাইল ইবেন গাযওয়ান (আবু আবdর রহমান kফী)
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। ইবেন সা’দ
তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ২৭১ পৃ!ায় তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন সত2বাদী ও িবxs
এবং pচুর হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন িশয়া মতাবলmী।” সা’দ তাঁর Fকান Fকান হাদীস দিলল
িহসােব gহণ করেতন না।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেnর Fশেষ Fয সকল রাবী তাঁেদর িপতার মাধ2েম পিরিচত
তাঁেদর পিরচয় দান করেত িগেয় তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন িশয়া ও সত2বাদী।” মুহাmদ
নামধারীেদর তািলকায় তাঁর নাম sরণ কের বেলেছন, আহমাদ তাঁেক িশয়া বেলেছন, িতিন
সত2বাদী এবং snর ও সিঠক হাদীস বণXনাকারী। আবু দাউদ তাঁেক উg ও কTর িশয়া বেল
অিভিহত কের বেলেছন, িতিন pিসd হাদীসিবদেদর অnভুk
X । িতিন হামযাহর জn Fকারআন
পাঠ করেতন।”
যাহাবী সংকিলত gেnর কথা বলেত িগেয় তাঁর সmেকX বেলেছন, “ইবেন মুঈন তাঁেক িবxs
বেলেছন। আহমাদ তাঁেক ভাল বেলেছন। নাসায়ী বেলেছন : Fকান সমsা Fনই।”
িসহাহ িসtাহর হাদীসিবদগণ তাঁর হাদীস দিলল িহসােব gহণ ও Fপশ কেরেছন। Fয সকল
হাদীস িতিন তাঁর িপতা ফুযাইল, আ’মাশ, ইসমাঈল ইবেন আিব খািলদ ও অnাnেদর হেত
বণXনা কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও মুসিলেম রেয়েছ। বুখারীর বণXনাnসাের মুহাmদ ইবেন
nমাইর, ইসহাক হানযালী, ইবেন আিব শাইবা, মুহাmদ ইবেন সালাম, kতাইবা, ইমরান ইবেন
মাইসারাh এবং আমর ইবেন আলী তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
মুসিলেমর মতাnসাের আবdlাh ইবেন আেমর, আবু kরাইব, মুহাmদ ইবেন তািরফ, ওয়ােসল
ইবেন আবdল আলা, যুহাইর, আবু সাঈদ আশাজ, মুহাmদ ইবেন ইয়াযীদ, মুহাmদ ইবেন
মুসাnা, আহমাদ ওয়ািকয়ী এবং আবdল আযীয ইবেন উমর ইবেন আবান তাঁর হেত হাদীস
বণXনা কেরেছন।
িতিন ১৯৫ িহজরীেত মতাnের ১৯৪ িহজরীেত ইেnকাল কেরন।
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৮১। মুহাmদ ইবেন মুসিলম তােয়ফী
ইমাম সািদক (আ.)- এর pিসd সাহাবীেদর অnভুk
X । শাইখুত তােয়ফাh আবু জা’ফর তুসী
তাঁেক িশয়া িরজাল বেলেছন। হাসান ইবেন আলী ইবেন দাউদ১১৯ িবxs রাবীেদর তািলকায় তাঁেক
sরণ কেরেছন।
যাহাবী তাঁর পিরিচিত পেবX ইয়ািহয়া ইবেন মুঈন ও অnেদর হেত তাঁর িনভXরেযাগ2তা pমাণ
কেরেছন এবং বেলেছন, “কাছনী, ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ািহয়া ও kতাইবা তাঁর Fথেক হাদীস বণXনা
কেরেছন।” আবdর রহমান ইবেন মাmদী মুহাmদ ইবেন মুসিলম সmেকX বেলেছন, “তাঁর িলিখত
gnসমূহ সিঠক ও িনভXরেযাগ2 (সহীহ)।” মা’rফ ইবেন ওয়ােসল বেলেছন, “sিফয়ান সাওরীেক
তাঁর িনকট হাঁটু Fগঁেড় বেস হাদীস িলখেত Fদেখিছ।”
আমার মেত যাঁরা তাঁেক dবXল বেল উেপkা কেরেছন তাঁেদর এ উেপkার কারণ তাঁর িশয়া
হওয়া। িকnt তাঁেক dবXল বলার এ pেচ*া তাঁর Fকানই kিত কের িন। ওযু সmেকX আমর ইবেন
িদনার হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ মুসিলেম রেয়েছ।
‘তাবাকােত ইবেন সাদ’- এ Fযভােব উdৃত হেয়েছ তােত ওয়াকী ইবেন জাররাh, আবু
নাঈম, মুঈন ইবেন ঈসা ও অnাnরা তাঁর িনকট হাদীস িশkা কেরেছন। িতিন ১৭৭ িহজরীেত
মৃতু2বরণ কেরন।
তাঁর সমনামী মুসিলম ইবেন জাmাযও একই বছর ইেnকাল কেরন বেল ইবেন সা’দ তাঁর
‘তাবাকাত’ gেnর ৫ম খেN তাঁর পিরিচিত পেবX উেlখ কেরেছন।

৮২। মুহাmদ ইবেন মূসা ইবেন আবdlাh িফতরী (মদীনার অিধবাসী)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর িশয়া হবার িবষয়িট আবু হােতম হেত এবং
িবxsতার িবষয়িট িতরিমযী হেত উেlখ কেরেছন। তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতক িচেh মুসিলম
ও ‘sনােন আরবাআh’ িলেখেছন এিট Fবাঝােনার জn Fয, তাঁরা তাঁর হাদীস হেত pমাণ
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উপsাপন কেরেছন। িতিন আবdlাh ইবেন আবdlাh ইবেন আবু তালহা হেত Fয হাদীসgেলা
বণXনা কেরেছন তা সহীহ মুসিলেমর ‘আত্’ইমাh’ অধ2ােয় বিণXত হেয়েছ।
িতিন মাকবারী ও তাঁর পযXােয়র কেয়কজন হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। ইবেন আিব
ফািদক, ইবেন মাহদী, kতাইবা ও সমপযXােয়র অেনেকই তাঁর হেত হাদীস নকল কেরেছন।

৮৩। মুয়ািবয়া ইবেন আmার 0দাহনী বাজালী kফী
িশয়ােদর মেধ2 িতিন পিরিচত ও উjjল ব2িkt। িতিন সmান ও মযXাদার অিধকারী এবং িবxs।
তাঁর িপতা আmার Fসসব ব2িkেtর অnভুk
X যাঁরা দৃঢ়তা ও সেত2র পেথ অটল থাকার আদশX
িহেসেব pবাদ পুrেষ পিরণত হেয়িছেলন। িতিন আlাহর পেথ অত2াচার ও িনযXাতন সh কের
:ধযXশীলেদর নমুনা হেয়িছেলন। অত2াচারী শাসকরা িশয়া হবার কারেণ তাঁর পা Fকেট িদেয়িছল।
তােতও িতিন কখনও Fকান dবXলতা pদশXন কেরন িন বা িপিছেয় আেসন িন, বরং :ধযX ও
সহনশীলতা Fদিখেয় মৃতু2 পযXn অিবচল িছেলন। তাঁর পুt মুয়ািবয়াও িপতার পথেক আঁকেড় ধের
রােখন। সnান িপতার pিতকৃিত (ﺳﺮ أﺑﻴﻪ
ّ )اﻟﻮﻟﺪ।
Fয ব2িk এrপ িপতার সদৃশ, িতিন ভুল পেথ Fযেত পােরন না, িতিন ইমাম সািদক ও ইমাম
কােযম (আ.)- এর সাহাবীগেণর অnভুk
X ও তাঁেদর jােনর ধারক ও বাহক।
িতিন কেয়কিট gn রচনা কেরেছন। আমরা সনদসহ তাঁর হেত বিণXত হাদীসgেলা উেlখ কেরিছ।
ইবেন আিব উমাইর ও অnাn িশয়া রাবী তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। মুসিলম ও নাসায়ী
তাঁর বিণXত হাদীস pমাণ িহেসেব ব2বহার কেরেছন। যুবাইর হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ
মুসিলেম রেয়েছ। মুসিলেমর বণXনাnসাের ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ািহয়া ও kতাইবা তাঁর হাদীস বণXনা
কেরেছন। মুয়ািবয়া তাঁর িপতা আmার এবং তাঁর পযXােয়র অেনেকর হেতই হাদীস নকল
কেরেছন। আহেল snাহর হাদীস gnসমূেহ এ Fরওয়ােয়তgেলা রেয়েছ।
িতিন ১৭৫ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।
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৮৪। মা’rফ ইবেন খারবুয কারখী (ইবেন িফrজ ও ইবেন আলী নােমও পিরিচত)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন সত2বাদী ও িশয়া।” িতিন
তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতকভােব বুখারী, মুসিলম ও আবু দাউদ িলেখেছন, কারণ তাঁরা তাঁর
হাদীস দিলল িহেসেব ব2বহার কেরেছন। তাঁর মেত িতিন আবু তুফাইল হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন এবং রাবী িহেসেব কম হাদীস বণXনাকারী। আবু আেছম, আবু দাউদ, উবাইdlাh ইবেন
মূসা ও অnাnরা তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। আবু হােতম বেলেছন, “তাঁর হাদীস সহীহ
তাই অবsই তা িলিপবd হওয়া উিচত।”
ইবেন খােlকান তাঁর ‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’ gেn তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন দাসে~ণীর
এবং আলী ইবেন মূসা Fরযা (আ.)- এর ভkেদর অnভুk
X । িতিন তাঁর উপেদশবাণীর একিটেত
বেলেছন, “আিম আlাহর pিত pত2াবতXন কেরিছ ও আমার যা িকছু িছল তা আমার মাওলা আলী
ইবেন মূসা Fরযা (আ.)- এর Fখদমেত িনেয়ািজত কেরিছ।”
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া িরজালেদর অnভুk
X বেলেছন।
মুসিলম তাঁর হাদীস pমাণ িহেসেব ব2বহার কেরেছন। িতিন তাঁর সহীহেত ‘হj’ অধ2ােয় আবু
তুফাইল হেত তাঁর হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন ২০০ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

৮৫। মানsর ইবেন 0মা’তামার ইবেন আবdlাh ইবেন রাবীয়া সালামী kফী
িতিন ইমাম বািকর ও সািদক (আ.)- এর সাহাবীগেণর অnভুk
X এবং িতিন তাঁেদর িনকট হাদীস
িশkা কেরেছন। ‘মুনতাহাল মাকাল িফ আহওয়ািলর িরজাল’ gেn তা উdৃত হেয়েছ।
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’

gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X
বেলেছন এবং

জাওযাজানী তাঁেক Fস সকল মুহািdেসর অnভুk
X বেলেছন যাঁেদর মাজহাবগত আকীদার (ধেমXর
Fমৗল ও শাখাগত িবষেয়) কারেণ Fলােকরা তাঁেদর পছn করত না। এজnই িতিন
বেলেছন, “kফার Fলাকেদর মেধ2 একদল িছেলন যাঁেদর মাজহােবর কারেণ জনসাধারণ তাঁেদর
পছn

করত

না, তাঁরা

kফার

মুহািdসেদর
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মেধ2

শীষXsানীয়

িছেলন, Fযমন

আবু

ইসহাক, মানsর, যুবাইদ ইয়ামী, আ’মাশ এবং তাঁেদর িনকটবতXী ব2িkবগX। িকnt সাধারণ মাnষ
তাঁেদর মুেখর িবxsতার কারেণ তাঁেদরেক gহণ করত।”
আমার pZ হেলা িক িবষেয় এই সত2পরায়ণ ব2িkবেগXর সেA তােদর শtrতার কারণ ঘেটিছল?
তাঁরা নবীর আহেল বাইত হেত যা এেসেছ তার pিত িবxাসী িছেলন বেল? নািক Fয মূল2বান
ভারী বstেক আঁকেড় ধরার জn রাসূল (সা.) বেলিছেলন তা আঁকেড় ধরার কারেণ? Fযেহতু
তাঁরা মুিkর তরিণেত আেরাহণ কেরিছেলন, নবীর jােনর শহেরর dার িদেয় pেবশ কেরিছেলন
এবং তাঁরা আlাহর ভেয় ভীত হেয় সব সময় knন করেতন ও নবীর snাহেক তাঁর বংশধরেদর
অnসরেণর মাধ2েম জীিবত Fরেখিছেলন এrপ িবষয়gেলাই তাঁেদর pিত শtrতার আgন
jািলেয়িছল। তাঁেদর জীবনী অধ2য়েন আমােদর িনকট তাই pমািণত হয়।
ইবেন সা’দ মানsেরর পিরিচিত বণXনা করেত িগেয় বেলেছন, “আlাহর ভেয় অিধক knেনর
কারেণ তাঁর Fচাখgেলা pায় অn হেয় িগেয়িছল। সব সময় তাঁর চkুdয় হেত অrপাত হত বেল
িতিন হােত সবXkণ rমাল রাখেতন ও Fচােখর পািন তা িদেয় বার বার মুছেতন। িতিন ষাট বছর
Fরাযা Fরেখেছন এবং অিধকাংশ সময় নামােয মশgল থাকেতন।”২২০
pZ হেলা এমন আমলকারী ব2িk মাnেষর অপছn ও িতরsােরর পাt হওয়া িক বা নীয়?
অবsই না। িকnt তdপির আমরা এমন উmেতর মুেখামুিখ যারা ইনসাফ কের না। ইnািলlািহ
ওয়া ইnা ইলাইিহ রািজউন।
ইবেন সা’দ মানsর সmেকX হাmাদ ইবেন যাঈদ হেত উdৃত কেরেছন, “মানsরেক মkায়
Fদেখিছলাম। আিম তাঁেক খাশািবয়া Fভেবিছলাম িকnt তাঁেক Fদেখ আমার িবxাস হয় িন Fয, িতিন
িমথ2া বলেত পােরন।”
আপনার pিত আমার আহবান গােয়র Fজাের অnেদর হীন বলা, Fছাট কের Fদখা ও তাঁেদর pিত
শtrতাভাব Fপাষণ করার Fয pবণতা এসব কথার মেধ2 রেয়েছ তার মূল2ায়ন কrন।
Fদখুন, কতটা ভয়"র একজন মুিমেনর ব2াপাের এrপ মnব2 িযিন িবxাস করেত পােরন িন িতিন
িমথ2া কথা বেলন।
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আফেসাস! আফেসাস! িমথ2া বলা Fযন রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইেতর বnু ও তাঁেদর pিত
ভালবাসা Fপাষণকারীেদর মjাগত। সmবত মানsর সত2বািদতার িবপরীত পেথ চেলেছন তাই
নােসবীরা (আহেল বাইেতর pিত িবেdষীরা) তাঁর মত আহেল বাইতপnীেদর জn িমথ2াবাদী
হেত উtম Fকান িবেশষণ খুঁেজ পায় িন। তাই তারা তাঁেদর জn খাশািবয়া, তুরািবয়া, রােফযা
এবং এrপ িবেশষণgেলা িনবXাচন কেরেছন। সmবত তাঁরা আlাহর এ বাণীিট ~বণ কেরন িন :
(اﻹﳝﺎن
ْ )وﻻ ﺗﻨﺎﺑﺰوا ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب ﺑﺌﺲ اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺴﻮق ﺑﻌﺪ

Fতামরা এেক অপরেক মn উপনােম Fডেকা না, কত িনকৃ* (জােহিলয়ােতর) এ মn উপনাম
ঈমান আনয়েনর পর। (সূরা hজরাত : ১১)
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মাআিরফ’ gেn খাশািবয়া উপনাম িশয়ােদর জn ব2বহার কের বেলেছন
তাঁরা রােফযী। তাঁেদর এ নামকরেণর কারণ হেলা ইবরাহীম আশতার উবাইdlাh িযয়ােদর
মুেখামুিখ হবার মুহূেতX ইবরাহীেমর সকল সAীেদর হােত কা! িছল। খাশািবয়া অথX কা!ধারীগণ।
আমার মেত তারা এ সকল ব2িkবেগXর জn এrপ নাম এজn িনবXাচন কেরিছল যােত কের
িতরsােরর মাধ2েম তাঁেদর অপরােজয় মানিসকতােক dবXল করা যায়। িকnt এ কা!ধারীগণ
(খাশািবয়া) নােসবীেদর Fনতা ইবেন মারজানােক (উবাইdlাহেক) হত2া কের এ িবষবৃkেক
উৎপাটন কেরেছন। যারা রাসূেলর বংশধরেদর কারবালায় শহীদ কেরিছল। Fসই জােলম ও
অত2াচারীেদর Fলজ Fকেটিছেলন (সকল pশংসা মহান আlাহর)। sতরাং তারা Fয উপনােমর
মাধ2েম আমােদর Fছাট করেত Fচেয়িছল তা আমােদর সmােনর বst। Fতমিন হযরত আলীর আবু
তুরাব উপািধর কারেণ িশয়ােদর Fয তুরািবয়া বলা হয় তাও আমােদর িনকট trিট বেল গণ2
নয়, বরং তা আমােদর গিবXত ও সmািনত কের।
মূল আেলাচনা Fথেক অnিদেক সের িগেয়িছলাম, sতরাং িফের আিস আমােদর পূবXবতXী
আেলাচনায়। মানsেরর হাদীেসর িবষেয় িসহাহ িসtাহরও অnাn হাদীসেবtাগণ একমত
Fপাষণ কেরন Fয, িতিন িশয়া হওয়া সেttও তাঁর হাদীস ও কথা pমাণ উপsাপেন Fকান সমsা
Fনই। এজn তাঁরা তা দিলল িহেসেব ব2বহার করেতন। আপিন আবু ওয়ােয়ল, আবু
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যুহা, ইবরাহীম নাখয়ী ও তাঁেদর পযXােয়র অnাn রাবীগণ তাঁর হেত Fয সকল হাদীস বণXনা
কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও মুসিলেম Fদখেত পােরন। বুখারী ও মুসিলেম Fশা’বা, sিফয়ান
সাওরী, ইবেন উয়াইনা, হাmাদ ইবেন যাইদ এবং এrপ pিসd অেনক রাবীই তাঁর হেত হাদীস
বণXনা কেরেছন।
ইবেন সা’দ বেলেছন, “মানsর ১৩২ িহজরীেত ইেnকাল কেরন। িতিন িনরাপদ, িবxs, অেনক
হাদীস বণXনাকারী, উঁচু পযXােয়র মুহািdস ও সmািনত ব2িk িছেলন।” আlাh তাঁেক রহম কrন।

৮৬। িমনহাল ইবেন আমর তােবয়ী (kফার অিধবাসী)
kফার pিসd িশয়ােদর অnভুk
X । এ কারেণই জাওযাজানী তাঁেক dবXল ও মn মাজহােবর
অnসারী বেলেছন।
ইবেন হাযমও তাঁর সmেকX এrপ মnব2 কেরেছন। ইয়ািহয়া ইবেন সাইদও তাঁর তীb
সমােলাচনা কেরেছন। িকnt আহমাদ ইবেন হাmল বেলেছন, “িমনহােলর pিত আমার আকষXণ
আবু িবশর হেত অিধক এবং িতিন অিধকতর িবxs ও িনভXরেযাগ2।”
মুখতােরর শাসনামেল িতিন িনেজেক িশয়া বেল pচার করেতন। তাই এ িবষয়িট সmেকX সmূণX
অবগত হওয়া সেttও মুহািdসরা তাঁর হাদীেসর িব5dতার িবষেয় সেnহ করেতন না। তাই
মাসউদী, Fশা’বা, হাjাজ ইবেন আরতাত এবং তাঁেদর পযXােয়র অেনেকই তাঁর িনকট হেত
হাদীস িশkা কেরেছন। ইবেন মুঈন, আহমাদ আজালী ও অnরাও তাঁেক িবxs বেলেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর সmেকX উপেরাk িবষয়gেলা উেlখ কের তাঁর
নােমর পােশ সাংেকিতকভােব বুখারী ও মুসিলম িলেখেছন Fযেহতু তাঁরা তাঁর হাদীস দিলল
িহেসেব ব2বহার কেরেছন। সাঈদ ইবেন জুবাইর হেত তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ সহীহ বুখারীেত
রেয়েছ। যাইদ ইবেন আিব আিনসা সহীহ বুখারীর ‘তাফসীর’ অধ2ােয় তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন। মানsর ইবেন Fমা’তামার নবীেদর সmেকX তাঁর হেত হাদীস নকল কেরেছন।
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৮৭। মূসা ইবেন কাইস হাযরামী (তাঁর kিনয়াত হেলা আবু মুহাmদ)
আিকলী তাঁেক বাড়াবািড় আকীদা Fপাষণকারী রােফযীেদর অnভুk
X বেলেছন। sিফয়ান হযরত
আবু বকর ও আলী সmেকX তাঁেক pZ করেল িতিন বেলন, “আলী আমার িনকট অিধকতর িpয়।”
মূসা সালামাh ইবেন kহাইল হেত, িতিন আয়ায ইবেন আয়ায হেত, আয়ায মািলক ইবেন জাউনা
হেত বণXনা কেরেছন, “উmুল মুিমনীন উেm সালমাh বেলেছন : আলী সেত2র ওপর pিতি!ত।
তাই Fকউ তাঁর অnসরণ করেল Fসও সেত2র ওপর pিতি!ত হেব। আর Fকউ আলীেক ত2াগ
করেল pকৃতপেk Fস সত2েকই ত2াগ কেরেছ। এিট আlাহর পk হেত আমােদর pিত
আেরািপত pিতrিত।” আবু নাঈম, ফযল ইবেন দািকন হেত এবং িতিন মূসা ইবেন কািয়স হেত
এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
মূসা আহেল বাইেতর ফজীলত ও মযXাদা বণXনা কের িকছু সহীহ হাদীস বণXনা কেরেছন যা
আিকলীর মেনাকে*র কারণ। তাই মূসা সmেকX কটু মnব2 কেরেছন। িকnt ইবেন মুঈন তাঁেক
িবxs বেলেছন।
আবু দাউদ এবং সাঈদ ইবেন মানsর তাঁেদর sনান gেn তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ হেত দিলল
Fপশ কেরেছন।
উপেরাk িবষয়gেলা যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn এেনেছন। Fযসব হাদীস িতিন
সালামাh ইবেন kহাইল ও হাজর ইবেন আনবাসাh হেত বণXনা কেরেছন তা sনান gnসমূেহ
রেয়েছ।
ফযল ইবেন দািকন, উবাইdlাh ইবেন মূসা ও অnাn pিসd িরজাল তাঁর হেত হাদীস নকল
কেরেছন। িতিন আbাসীয় খলীফা মানsেরর শাসনামেল মৃতু2বরণ কেরন। আlাh তাঁর ওপর
রহমত বষXণ কrন।

ن
৮৮। নািফই ইবেন হািরস হামাদানী সািবয়ী (আবু দাউদ নাখয়ী kফী)
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আিকলী বেলেছন, “িতিন রােফযী মতবােদ বাড়াবািড় করেতন।” বুখারী তাঁর িশয়া হওয়ােক trিট
বেল মেন করেতন।
sিফয়ান, হাmাম (hমাম), শারীক এবং তাঁেদর পযXােয়র অেনেকই তাঁর িনকট হাদীস িশkা
কেরেছন। িতরিমযী তাঁর সহীহেত তাঁর হাদীস pমাণ িহেসেব উপsাপন কেরেছন। হাদীস gেnর
Fলখকগণ তাঁর হাদীস gহণ করেতন। আপিন আনাস ইবেন মািলক, ইবেন আbাস, ইমরান
ইবেন hসাইন এবং যাইদ ইবেন আরকাম হেত তাঁর বিণXত হাদীস সহীহ িতরিমযীেত Fদখেত
পােরন।
উপেরাk কথাgেলা যাহাবী তাঁর ‘িমযান’ gেn এেনেছন।

৮৯। নূহ ইবেন কাইস ইবেন রাবাহ হাদানী ওয়াতাহী (তাঁেক বাসরী বেলও উেlখ করা হেয়েছ)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn সািলhল হাদীস বা gহণেযাগ2 হাদীস বণXনাকারী
বেলেছন। তাঁর মেত আহমাদ এবং ইবেন মুঈনও তাঁেক িবxs বেলেছন। আবু দাউদ তাঁেক িশয়া
বেলেছন এবং নাসায়ী বেলেছন, “তাঁর Fকান সমsা Fনই।”
যাহাবী মুসিলম ও sনােনর gnকারেদর নাম সাংেকিতকভােব তাঁর নােমর পােশ িলেখেছন কারণ
িতিন তাঁেদর মেত সত2পরায়ণ িরজালেদর অnভুk
X । ইবেন আউন হেত পানীয় সmিকXত তাঁর
বিণXত হাদীসসমূহ সহীহ মুসিলেম রেয়েছ। তাছাড়া Fপাষাক সmিকXত একিট হাদীস যা িতিন তাঁর
Kাতা খািলদ ইবেন কাইস সূেt বণXনা কেরেছন তা সহীহ মুসিলেম Fদখেত পােরন। মুসিলেমর
িনকট নাসর ইবেন আলী তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। sনােন আরবাআmয় আবুল আশআস
ও তাঁর পযXােয়র অেনেকই তাঁর িনকট হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন আইয়ুব, আমর ইবেন
মািলক এবং আেরা কেয়কজন হেত হাদীস নকল কেরেছন।
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ه
৯০। হাrন ইবেন সা’দ আজালী kফী
যাহাবী তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতকভােব মুসিলম িলেখেছন, Fযেহতু িতিন মুসিলেমর িরজাল ও
রাবীেদর অnভুk
X । অতঃপর তাঁর চিরt বণXনা কের বেলেছন, “িতিন সত2বাদী িকnt কTর রােফযী
ও অnেদর pিত িবেdষ Fপাষণকারী।” আbাস ইবেন মুঈন হেত বেলেছন, “হাrন িশয়া
গালীেদর (বাড়াবািড়র আকীদা Fপাষণকারী) অnভুk
X ।” িতিন আবdর রহমান ইবেন আবু সাঈদ
খুদরী হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। মুহাmদ ইবেন আিব হাফছ আtার, মাসউদী এবং হাসান
ইবেন হাই তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। আবু হােতম তাঁেক trিটহীন বেল উেlখ কেরেছন।

৯১। হািশম ইবেন বুরাইদ ইবেন যাইদ (আবু আলী kফী)
যাহাবী তাঁর নােমর পােশ সাংেকিতক আবু দাউদ ও নাসায়ী িলেখেছন, কারণ িতিন এ dই
সহীহর িরজালেদর অnভুk
X । িতিন ইবেন মুঈেনর সূেt তাঁর রােফযী ও িশয়া হওয়া সেttও িবxs
হবার িবষয়িট sীকার কেরেছন। অতঃপর আহমাদ হেত তাঁর trিটহীনতার কথা বেলেছন। হািশম
যাইদ ইবেন আলী এবং মুসিলম বািতন হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। তাঁর পুt আলী ইবেন
হািশম ও খািরবী তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
হািশম Fয িশয়া পিরবােরর অnভুk
X এ সত2িট আলী ইবেন হািশেমর পিরিচিত পেবX আমরা বণXনা
কেরিছ।

৯২। hবাইরা ইবেন বারীম িহমায়ারী
িতিন হযরত আলী (আ.)- এর সাহাবীেদর অnগXত। আলীর pিত ভালবাসা ও তাঁর Fবলােয়েতর
sীকৃিতেত িতিন হািরেসর মত। যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নােমর পােশ
sনােনর Fলখকগেণর নাম সাংেকিতক িচেh িলেখেছন, কারণ sনানসমূেহর সনেদ রাবীেদর
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তািলকায় তাঁর নাম রেয়েছ। অতঃপর আহমােদর সূেt বেলেছন, “িতিন trিটহীন এবং হািরস
হেত আমােদর িনকট অিধকতর িpয়।”
যাহাবী আেরা বেলেছন, “ইবেন খাররাশ বেলেছন Fয, িতিন dবXল। িসি$ফেনর যুেd িতিন
যুdাহতেদর হত2া কেরন।” জাওযাজানী বেলেছন, “িতিন মুখতার সাকাফীর পেk খােযেরর যুেd
অংশ gহণ কেরন।”
শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’- এ তাঁেক িশয়া িরজালেদর অnভুk
X বেলেছন এবং িতিন
হযরত আলী হেত Fয হাদীস বণXনা কেরেছন তা sনান gnসমূেহ িলিপবd রেয়েছ। আবু ইসহাক
ও আবু ফািখতাh তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।

৯৩। িহশাম ইবেন িযয়াদ (আবু মাকদাম বাসরী)
শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’- এ তাঁেক িশয়া িরজালেদর অnভুk
X বেলেছন। যাহাবী
তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ নামাnসাের এবং kিনয়ার sােন  ﻫﺎءবেণXর sেল তাঁর পিরচয় দান
কেরেছন। kিনয়ার আেলাচনায় তাঁর নােমর পােশ ( )ت قিলেখেছন, কারণ sনান Fলখকগণ তাঁর
ওপর িনভXর করেতন।
Fয সকল হাদীস িতিন হাসান ও কারযী হেত বণXনা কেরেছন তা সহীহ িতরিমযীেত Fদখেত
পােরন। শাইবান ইবেন ফাrখ, কাওয়ািররী এবং অnাnরা তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।

৯৪। িহশাম ইবেন আmার ইবেন nসাইর ইবেন মাইসারাহ আবুল ওয়ািলদ (জা’ফারী দােমsী)
িতিন বুখারীর সহীহেত তাঁর উsাদ। ইবেন kতাইবা তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন।
িতিন তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেnর ‘আল িফরাক’ অধ2ােয় িশয়া িরজালেদর নােমর তািলকায় তাঁর
নাম এেনেছন।
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যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’

gেn তাঁেক ইমাম, খাতীব, kারী, মুহািdস, দােমেsর

আেলম, সত2বাদী ও অিধক হাদীস বণXনাকারী বেল উেlখ কের বেলেছন িতিন এমন অেনক
হাদীস নকল কেরেছন যা অেনেকরই পছn নয়।
বুখারী ‘Fয ব2িk ঋণgs ও দিরdেক সময় Fদয়’ Fস সmিকXত হাদীেসর এবং ‘সিঠক
kয়- িবkয় ও ব2বসায় পdিত’ সmিকXত আেলাচনা অধ2ােয় তাঁর হেত সরাসির হাদীস বণXনা
কেরেছন। িবেশষj পিNতগণ এ িবষেয় অিধকতর অবগত আেছন। তাঁর বিণXত অnাn হাদীস
নবী করীম (সা.)- এর সাহাবীেদর ফাজােয়ল, পানীয়সমূেহর আেলাচনায় এবং মাগাজী বা
যুdসমূহ নামক gেn বিণXত হেয়েছ। িতিন ইয়ািহয়া ইবেন হামযাh, সাদাকা ইবেন
খািলদ, আবdল হািমদ ইবেন আিবল ঈশরীন ও অnাnেদর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn বেলেছন, “অসংখ2 Fলাক Fকারআন ও হাদীস িশkার
জn তাঁর িনকট Fযত ও তাঁর হেত হাদীস বণXনা করত।”
ওয়ািলদ ইবেন মুসিলম তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন তাঁর িশkকেদর অnতম। িহশাম
আবু লািহয়া হেত হাদীস বণXনার অnমিতpাp। আবদান বেলেছন, “তৎকালীন সমেয় তাঁর
সমকk Fকউ িছল না।” Fকউ বেলেছন, “িহশাম বাgী, ভাষা অলংকারশাstিবদ এবং jানী ব2িk
িছেলন।”
আমার মেত িতিন অnাn িশয়ােদর মত Fকারআেনর শbসমূহ আlাহর সৃি* বেল িবxাস
করেতন অথXাৎ বতXমােন Fকারআেন Fয বণX ও iিন রেয়েছ Fসভােবই রাসূল (সা.)- এর ওপর
অবতীণX হেয়েছ। ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn িহশােমর পিরিচিত পেবX বণXনা করা হেয়েছআহমাদ তাঁর এ িবxােসর কথা 5েন বেলন, “আিম তােক অj ও মূখX Fপেয়িছ। আlাh তােক
হত2া কrন।” আহমাদ িহশােমর িলিখত একিট gেnর pথেম Fদখেলন Fলখা রেয়েছ-

اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟّﺬي ﲡﻠّﻰ ﳋﻠﻘﻪ ﲞﻠﻘﻪ

সকল pশংসা Fসই আlাহর িযিন তাঁর সৃি*র মাধ2েম িনেজেক তাঁর সৃি*র কােছ pকািশত
কেরেছন।
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আহমাদ তা Fদেখ রােগর pচNতায় একবার উঠিছেলন ও একবার বসিছেলন এবং Fkােধর সােথ
বলেলন যারা িহশােমর Fপছেন নামায পেড়েছন তাঁরা Fযন তা পুনরায় আদায় কেরন।
িহশােমর বkব2েত আlাহর পিবtতা, তাঁর সৃি*েত তাঁর িনদশXেনর pমাণ, তাঁর পিবtতার pকৃিত
ও মযXাদা Fযভােব বিণXত হেয়েছ তা দৃি*মান ব2িkেদর িনকট Fগাপন নয়। কারণ তাঁর বkব2 এই
কথার সমাথXক Fয, pিতিট বstেতই আlাহর িনদশXন রেয়েছ। অবsই তাঁর কথা এ Fথেকও
পিরRার ও Fবাধগম2। িকnt আেলমগণ িনেজর ই\ামত একজন অপেরর িবrেd কথা বেলেছন।
িহশাম ১৫৩ িহজরীেত জngহণ কেরন ও ২৪৫ িহজরীর মুহররম মােস মৃতু2বরণ কেরন। আlাh
তাঁেক রহম কrন।

৯৫। হািশম ইবেন বািশর ইবেন কািসম ইবেন দীনার সালামী (আবু মুয়ািবয়া, ওয়ােসতী)
িতিন pকৃতপেk বাে5খর Fলাক, কারণ তাঁর pিপতা কািসম ব2বসােয়র উেdেs ওয়ােসত
এেসিছেলন।
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। িতিন ইমাম
আহমাদ ইবেন হাmল এবং তাঁর পযXােয়র অেনেকরই িশkক। যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’
gেn তাঁর নােমর পােশ িসহাহ িসtাহর gnকার কতৃXক তাঁর হাদীস হেত যুিk pদশXেনর
সাংেকিতক িচh িলেখেছন এবং তাঁেক হািফয বেল উেlখ কেরেছন। তাঁর মেত িতিন Fসসব
আেলেমর অnভুk
X যাঁরা যুহরী ও hসাইন ইবেন আবdর রহমান হেত হাদীস ~বণ কেরেছন।
ইয়ািহয়া ইবেন কাtান, আহমাদ, ইয়াkব দাউরাকী এবং অেনেকই তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন। Fয সকল হাদীস িতিন হািমদ তাভীল, ইসমাঈল ইবেন আিব খািলদ, আবু ইসহাক
শায়বানী ও অnেদর হেত বণXনা কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও মুসিলেম আপিন Fদখেত পােরন।
বুখারী ও মুসিলেমর বণXনাnসাের উমর, নােকদ, আমর ইবেন যুরারাh এবং সাঈদ ইবেন
sলাইমান তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। তাছাড়া বুখারীেত আমর ইবেন আওফ, সা’দ ইবেন
নাদর, মুহাmদ ইবেন িনবহান, আলী ইবেন মািদনী ও kতাইবা তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন
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এবং সহীহ মুসিলেম আহমাদ ইবেন হাmল, 5রাইh, ইয়াkব দাউরাকী, আবdlাh ইবেন
মুতী, ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ািহয়া, সাঈদ ইবেন মানsর, ইবেন আিব শাইবা, ইসমাঈল ইবেন
সািলম, মুহাmদ ইবেন সাবাহ, দাউদ ইবেন রিশদ, আহমাদ ইবেন মানী, ইয়ািহয়া ইবেন
আইউব, যুহাইর ইবেন হারব, উসমান ইবেন আিব শাইবা, আলী ইবেন হাজার এবং ইয়াযীদ
ইবেন হাrন তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন ১৮৩ িহজরীেত ৭৯ বছর বয়েস বাগদােদ ইেnকাল কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

و
৯৬। ওয়াকী ইবেন জাররাh ইবেন মািলহ ইবেন আদী (তাঁর kিনয়াত তাঁর পুt sিফয়ান
রাওয়াসীর নামাnসাের আবু sিফয়ান)
িতিন কাইস গাইলান Fগােtর Fলাক। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn িশয়া িরজােলর
অnভুk
X বেলেছন। ইবেন মািদনী তাঁর ‘তাhীব’ gেn তাঁর িশয়া হবার িবষয়িট sীকার
কেরেছন।
মারওয়ান ইবেন মুয়ািবয়ার এ িবষেয় Fকান সেnহ িছল না Fয, িতিন রােফযী। একিদন ইয়ািহয়া
ইবেন মুঈন মারওয়ােনর িনকট Fবশ িকছু িলিখত বst Fদখেলন যার pিতিট Fলখা িছল অমুক
এrপ, অমুক এrপ, Fসখােন ওয়াকীর নামও িলখা িছল এবং তােত তাঁেক রােফযী বেল সেmাধন
করা হেয়েছ। ইবেন মুঈন তাঁেক বলেলন, “ওয়াকী Fতামার Fচেয় উtম।” Fস 5েন বলল, “hাঁ।’
ওয়াকী একথা 5েন বলেলন, “ইয়ািহয়া আমােদর বnু।”
আহমাদ ইবেন হাmলেক pZ করা হেলা, “যিদ আবdর রহমান ইবেন মাহদী এবং ওয়াকী Fকান
িবষেয় :dতমত Fপাষণ কেরন তেব কার কথােক gহণ করেবন?” িতিন Fয দৃি*েকাণ Fথেক
আবdর রহমানেক Fদখেতন Fস দৃি*েত বলেলন, “আবdর রহমানেক।” কারণ আবdর রহমােনর
দৃি*েত পূবXবতXীগণ trিটমুk, ওয়াকীর দৃি*েত নন।
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এ কথার সপেk দিলল হেলা যাহাবীর ‘িমযান’- এ হাসান ইবেন সািলেহর পিরিচিত পেবX
ওয়াকীর Fয বkব2 িতিন এেনেছন। ওয়াকী বেলেছন, “হাসান ইবেন সািলহ আমার Fনতা ও পথ
pদশXক।” তাঁেক বলা হেলা, “হাসান হযরত উসমােনর জn Fদায়া কেরন না।” ওয়াকী
বলেলন, “তুিম হাjাজ ইবেন ইউsেফর ওপর দrদ পড়?” এখােন ওয়াকী হযরত উসমানেক
হাjােজর সেA তুলনা কেরেছন।
উপেরাk িবষয়gেলা যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ এেনেছন। িসহাহ িসtাহর
হাদীসিবদগণ তাঁর হাদীসসমূহ যুিk িহেসেব gহণ কেরেছন। Fয সকল হাদীস িতিন
আ’মাশ, সাওরী, Fশা’বা, ইসমাঈল ইবেন আিব খািলদ এবং আলী ইবেন Fমাবারক হেত বণXনা
কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও মুসিলেম রেয়েছ। এ dই হাদীসgেnই ইসহাক হানযালী এবং
মুহাmদ ইবেন nমাইর তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
বুখারীর বণXনামেত, আবdlাh ইবেন হািমদী, মুহাmদ ইবেন সালাম, ইয়ািহয়া ইবেন জা’ফর
ইবেন আ’য়ুন, ইয়ািহয়া ইবেন মূসা, মুহাmদ ইবেন মাকািতল তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
মুসিলেমর মেত, যুহাইর, ইবেন আিব শাইবা, আবু kরাইব, আবু সাঈদ আশাজ, নাছর ইবেন
আলী, সাঈদ ইবেন আযহার, ইবেন আিব উমর, আলী ইবেন খাশরাম, উসমান ইবেন আিব
শাইবা এবং kতাইবা ইবেন সাঈদ তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
িতিন ১৯৭ িহজরীর মুহররম মােস হj হেত Fফরার পেথ ৬৮ বছর বয়েস ফাইদ নামক sােন
মৃতু2বরণ কেরন।
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৯৭। ইয়ািহয়া ইবেন জাযযার আরানী kফী (আমীrল মুিমনীন আলী [আঃ]- এর সাহাবী)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’ gেn তাঁর নােমর পােশ সহীহ মুসিলম ও sনান Fলখকগেণর
নাম সাংেকিতকভােব িলেখেছন তাঁেদর তাঁর হাদীসসমূহ দিলল িহেসেব ব2বহােরর কারেণ। িতিন
তাঁেক িনভXরেযাগ2 ও িবxs বেলেছন।
হাকাম ইবেন উতাইবার সূেt িতিন বেলেছন, “ইয়ািহয়া ইবেন জাযযার িশয়া িবষেয় বাড়াবািড়
করেতন।”
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ২০৬ পৃ!ায় বেলেছন Fয, ইয়ািহয়া ইবেন
জাযযার িশয়া িছেলন এবং তাঁর কথায় এ িবষেয় বাড়াবািড় িছল। িতিন তাঁেক িবxs বেলেছন ও
তাঁর হাদীস নকল কেরেছন। আমার জানা মেত, সহীহ মুসিলেম নামােযর অধ2ােয় তাঁর হাদীস
রেয়েছ। তাছাড়া ‘ঈমান’ অধ2ােয়ও আবdর রহমান ইবেন আিব লাইলা হেত িতিন হাদীস বণXনা
কেরেছন। হাকাম ইবেন উতাইবা ও আরানী এবং অnরা সহীহ মুসিলেম তাঁর হেত হাদীস নকল
কেরেছন।

৯৮। ইয়ািহয়া ইবেন সাঈদ কাtান (তাঁর kিনয়াত আবু সাঈদ, বিন তামীেমর দাস, বসরার
অিধবাসী এবং তাঁর সমেয়র pিসd মুহািdসেদর অnভুk
B )
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন। িসহাহ িসtাহর
gnকারগণ ও অnাnরা তাঁর হাদীস pমাণ উপsাপেন ব2বহার কেরেছন। sতরাং হািমদ
তাভীল, িহশাম ইবেন উরওয়া, ইয়ািহয়া ইবেন সাঈদ আনসারী এবং অnেদর হেত িতিন Fয
সকল হাদীস বণXনা কেরেছন তা সহীহ বুখারী ও মুসিলেম রেয়েছ। তাঁেদর d’জেনর মেতই
মুহাmদ ইবেন মুসাnা ও বানদার তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
বুখারীর বণXনাnসাের মুসািdদ, আলী ইবেন মািদনী ও বায়ান ইবেন আমর এবং মুসিলেমর
বণXনাnসাের মুহাmদ ইবেন হােতম, মুহাmদ ইবেন খাlাদ বােহলী, আবু কােমল, ফুযাইল ইবেন
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hসাইন জাহদারী, মুহাmদ Fমাকাdামী, আবdlাh ইবেন হািশম আবু বকর ইবেন আিব
শাইবা, আবdlাh ইবেন সাঈদ, আহমাদ ইবেন হাmল, আবdlাh কাওয়ািররী, ইয়াkব
দাrকী, আহমাদ ইবেন আবdh, আমর ইবেন আলী এবং আবdর রহমান ইবেন বািশর তাঁর
হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন ১৯৮ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন।

৯৯। ইয়াযীদ ইবেন আিব িযয়াদ kফী (kিনয়াত আবু আবdlাh, বিন হািশেমর দাস)
যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’- এ সাংেকিতকভােব মুসিলম ও sনােন আরবাআহর নাম তাঁর
নােমর পােশ িলেখেছন। তাঁরা তাঁর হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন আবু ফুযাইল হেত বণXনা
কেরেছন। ইয়াযীদ ইবেন আিব িযয়াদ িশয়ােদর pিসd ব2িkt।
িতিন আেরা sীকার কেরেছন ইয়াযীদ kফার আেলমেদর মেধ2 pিসd িছেলন। িতিন আবু বারযা
বা আবু বারদা হেত হাদীস নকল কেরেছন Fয, আবু বারদা বেলেছন, “আমরা নবী ( সা.)- এর
সেA িছলাম তখন গান বাজনার শb Fভেস আসল, পের Fবাঝা Fগল মুয়ািবয়া ও আমর ইবেন
আস এর আেয়াজন কেরেছ। নবী (সা.) বলেলন : Fহ আlাh! তােদর কিঠন পরীkার সmুখীন
কেরা ও আgেনর িদেক পিরচালনা কেরা।” ( এ হাদীস বণXনার কারেণ অেনেকই এিট তাঁর trিট
িহেসেব উেlখ কের তাঁর ওপর জুলুম কেরেছ।)
আবdর রহমান ইবেন আিব লাইলী হেত তাঁর বিণXত হাদীসসমূহ মুসিলম তাঁর সহীহেত
‘আত্ইমাh’ অধ2ায় হেত উdৃত কেরেছন। sিফয়ান ইবেন উয়াইনা তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন।
িতিন ১৩৬ িহজরীেত ৯০ বছর বয়েস ইেnকাল কেরন। আlাh তাঁেক রহম কrন।

১০০। আবু আবdlাh জাদলী
যাহাবী kিনয়াসমূেহর আেলাচনায় তাঁর নােমর পােশ ( )د تিলেখেছন, কারণ িতিন আবু দাউদ ও
িতরিমযীর িরজালেদর অnভুk
X । অতঃপর তাঁেক িহংsক িশয়া িহেসেব উেlখ কেরেছন। িতিন
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জাওযাজানী হেত বণXনা কেরেছন আবু আবdlাh মুখতােরর বািহনীর পতাকাধারী িছেলন এবং
আহমােদর সূেt তাঁেক িবxs বেলেছন।
শাহেরsানী তাঁর ‘আল িমলাল ওয়ান িনহাল’- এ তাঁেক িশয়া িরজােলর অnভুk
X বেলেছন এবং
ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’ gেn তাঁেক রােফযী বেল উেlখ কেরেছন। তাঁর বিণXত
হাদীসসমূহ সহীহ িতরিমযী, আবু দাউদ, মুসনাদ ও অnাn হাদীসgেn িবদ2মান রেয়েছ।
ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ৬! খেNর ১৫৯ পৃ!ায় তাঁর সmেকX বেলেছন, “িতিন কTর
িশয়া ও এ আকীদায় অটল িছেলন। তাঁর ব2াপাের মেন করা হয় মুখতােরর িবেশষ Fসনাবািহনীর
অংশ িহেসেব ৮০০ ব2িkর Fয দলিট আবdlাh ইবেন যুবাইেরর সেA যুd কের িতিন তার
অnভুk
X িছেলন। ইবেন যুবাইর যখন বিন হািশম ও ইবেন হানািফয়ােক গৃহবnী কের চতুিদXেক
আgন jািলেয় ভীিতর স;ার কের তােদর হেত বাইয়াত gহণ করার Fচ*া কের আবু আবdlাh
জাদলী এ অবsােত তাঁেদর রkা কেরন। আlাh নবী পিরবােরর পk হেত তাঁর কেমXর পুরsার
দান কrন।
এই সংিkp সমেয় Fয একশ তাকওয়া সmn, শিkশালী, সmাn ও pিসd িশয়া ব2িkেtর নাম
উেlখ করলাম তাঁেদর Fশষ ব2িk হেলন আবু আবdlাh জাদলী। তাঁরা আহেল snাহর জn
িনদশXন ও দিলল, তাঁরা উmেতর ইলেমর পাt যাঁেদর মাধ2েম নবুওয়াত সংরিkত হেয়েছ এবং
তাঁেদর বিণXত হাদীসসমূহ িসহাh, মুসনাদ এবং sনান gngেলােত sান Fপেয়েছ। তাঁেদর পূণX নাম
উেlখ কের আহেল snাহর আেলমেদর মেত Fয তাঁরা িশয়া িছেলন এতTসেttও তাঁরা (আহেল
snাহর আেলমরা) তাঁেদর বিণXত হাদীসসমূহ pমাণ উপsাপেন ব2বহার করেতন তা বণXনা
কেরিছ। যিদও তাঁরা িনজs মত ও িনয়মাnযায়ী চলেতন তdপির তাঁেদর িনকট gহণেযাগ2
িছেলন। sতরাং আমার মেন হয় যাঁরা এ কথা বেলন, আহেল snাh িশয়া িরজালেদর হাদীস gহণ
কেরন না ও তাঁেদর হাদীস দিলল ও যুিk িহেসেব Fপশ কেরন না এমন ব2িkবগX িনেজেদর ভুল
বুঝেত পারেবন। তাঁরা খুব শীfই বুঝেত পারেবন আহেল snাহর হাদীসিবদগেণর িনকট Fকান
হাদীস gহেণর মানদN িশয়া ও snী হওয়া নয়, বরং তাঁেদর সত2বািদতা ও আমানতদারীই। যিদ
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শতX এিটই হয়, িশয়া সূt হেত বিণXত হাদীস সmূণX বজXনীয় তেব নবুওয়ােতর িচh সmূণr
X েপ
মুেছ যােব। Fযমনিট যাহাবী তাঁর ‘িমযান’ gেn আবান িবন তাগিলেবর পিরিচিত পেবX sীকার
কেরেছন। মহান আlাh সত2েক আপনার মাধ2েম সাহায2 কrন। আপিন জােনন, pাচীন
িশয়ােদর মেধ2 যাঁেদর আিম উেlখ কেরিছ তাঁেদর বাইের অেনেকই রেয়েছন আহেল snাহর
আেলমগণ যাঁেদর হাদীেসর মাধ2েম pমাণ উপsাপন করেতন। তাঁেদর সংখ2া Fযমন অিধক
Fতমিন তাঁেদর মযXাদা ও হাদীেসর আিধক2 সনেদর মূেল2র িদক Fথেকও সমিধক। তাঁেদর
jান, সমেয়র িদক হেত অgগািমতা ও িশয়া িবষেয় দৃঢ়তাও লkণীয়। মহানবী (সা.)- এর
সাহাবীেদর মেধ2 এ ধরেনর ব2িkেtর নােমর তািলকা ও পিরচয় আপনার অবগিতর জn
আমােদর ‘ফুসূলুল মুিহmা’ gেn এেনিছ। এছাড়া তােবয়ীেদর মধ2কার িশয়া আেলমেদর
পিরচয়ও আমরা Fসখােন িদেয়িছ। তাঁেদর সকেলই হািফয, িবxs, িনভXরেযাগ2 ও pামাণ2।
তাঁেদর অেনেকই আলী (আ.)- এর সহেযাগী হেয় যুd কের শহীদ হেয়েছন, Fকউ জেA
জামােল, Fকউ িসি$ফেন, Fকউ নাহরাওয়ােন, Fকউবা বুসর ইবেন আরতােতর িবrেd ইেয়েমন
ও Fহজােজর যুেd এবং মুয়ািবয়ার পk হেত বসরায় সৃ* Fগালেযােগ২২১ শাহাদাত বরণ কেরেছন।
আবার Fকউ Fকউ Fবেহশেতর যুবকেদর Fনতা ইমাম hসাইন ইবেন আলী (আ.)- এর সেA
কারবালায় এবং তাঁর নাতী যাইদ ইবেন আলীর সেA kফায় শহীদ হেয়েছন এবং তাঁরা
অপমানেক সh কেরন িন বরং :ধেযXর সেA আlাহর পেথ pাণ উৎসগX কেরেছন। অেনেকই
অত2াচািরত হেয় িহজরত করেত বা ভয়- ভীিতর কারেণ ঈমানেক Fগাপন রাখেত বাধ2
হেয়েছন, Fযমন আহনাফ ইবেন কাইস, আসবাগ ইবেন nবাতাh এবং ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ামুর
িযিন আরবী হরেফ ‘Fনাকতা’ িচh সংেযাজন কেরন। তnেধ2 খািলল িবন আহমদ ফারােয়যী
িযিন লুগাত বা অিভধানশাst এবং sরিচেhর pবতXক এবং মায়াজ ইবেন মুসিলম হাররা িযিন
ইলেম ছারেফর pবkা ও এ ধরেনর আেরা অেনক pবkা রেয়েছন যাঁেদর নােমর তািলকা িদেত
Fগেল Fমাটা একিট gn সৃি* হেব। যা Fহাক নােসবীেদর (আহেল বাইত িবেdষী) মেধ2 যারা
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তাঁেদর pিত আkমণ কেরেছ এবং চুলেচরা িবেVষেণর নােম dবXল বলার Fচ*া কেরেছ ও তাঁেদর
হাদীস gহেণ অনীহা Fদিখেয়েছ তােদর কথা বাদ িদন।
আহেল বাইেতর অnসারীেদর মেধ2 এrপ শত সহs pিতি!ত আেলম ও হািফয িছেলন
যাঁেদরেক আহেল snাহর আেলমরা উেপkা কেরেছন। িকnt িশয়া আেলমগণ তাঁেদর পিরচয় ও
তািলকা pকাশ কের তাঁেদর অবদানেক িবিভn gেn pকাশ কেরেছন ও ইসলােমর িচরায়ত সত2
ও সহজ শরীয়েতর pসাের তাঁেদর ভূিমকােক তুেল ধেরেছন যােত সত2ােnষীরা তাঁেদর সmেকX
জানেত

পাের।

আপিন

তা

অধ2য়েন

তাঁেদর

সততা, আমানতদািরতা, dিনয়ািবমুখতা, িন!া, Fখাদাভীিত (তাকওয়া) ও ইবাদেতর নমুনা ও
আদশX খুঁেজ পােবন। আেরা বুঝেত পারেবন তাঁরা আlাh, তাঁর রাসূল (সা.), পিবt Fকারআন ও
ইমামগেণর বাণীেক িকrেপ সাধারণ মুসলমানেদর মেধ2 ছিড়েয় িদেয়েছন। আlাh তাঁর
বরকেতর dারেক তাঁেদর মাধ2েমই আমােদর জn উnুk কেরেছন। িতিন আরহামুর রািহমীন।
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সেতরতম পt
৩ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

আেলাচেকর hদয়বান দৃি*র pশংসা।

২।

আহেল snাহর িনকট িশয়া রাবীেদর gহণেযাগ2তার িবষয়িট sীকার।

৩।

আহেল বাইত সmেকX আlাহর বাণীর pিত আnগত2 Fঘাষণা।

৪।

এ pমাণসমূহ এবং মুসলমানেদর সািবXক অবsার মেধ2 পাথXক2 লk2 কের উিdgতা

pকাশ।

১। আপনার চkুর কসম, আমার এ চkু আপনার hদেয়র মত এrপ উেদ2াগী Fকান hদয় ও
আপনার ফেলর মত এrপ বাচন kমতাসmn ফল যা drত গলাধঃকরণেযাগ2 তা Fদেখ িন।
এrপ Fভদ2 Fকান তীর আমার hদয়পেট িবd হয় িন এবং এrপ rিতমধুর বাণীও আমার কণX
কখনও Fশােন িন। আপনার বাচেনর Fকামলতা ও যুিkর তীযXতা আমার কণXপেট iিনত হে\।
আপনার সকল পেtই আপিন একজন িবেশষেjর মত দৃি*র সূkতা ও উেlখেযাগ2 িদকgেলা
ফুিটেয় Fতালার Fkেt িবেশষ দৃি*র িবষয়িট Fমেন চেলেছন। কেথাপকথন ও সংলােপ আপিন
অnেদর চkু, কণX ও hদেয়র অিধকারীেত পিরণত হন। আপনার এ পেtর জn আlাh আপনার
মAল কrন। এিট এমন এক পt যােত সেnেহর অবকাশ Fনই। এ পt সেত2র মাধ2েম িমথ2ার
আপাদমsেক আঘাত Fহেনেছ ও িনেজর িদেক িফিরেয় এেনেছ।
২। Fকান snী মুসলমােনর জn এ িবষেয় Fকান pিতবnকতা Fনই একজন িবxs ও িনভXরেযাগ2
িশয়া ভাইেয়র হাদীসেক gহণ কের তার মাধ2েম যুিk Fপশ করােত। আপনার এ দৃি*ভিA সmূণX
সিঠক ও s*। এর িবrdবাদীেদর িবেরািধতা যুিkহীন ও গলাবাজী ছাড়া িকছু নয়। যাঁরা এ
কথা বেলন, িশয়া িরজালেদর হাদীস যুিk িহেসেব gহণীয় নয়; তােদর কমX ও কথা পরsর
:বপরীেtর সাk2 pদান কের। sতরাং তােদর কমX ও কথা একই পেথ নয়, বরং পরsরেক
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pত2াখ2ান কের িবপরীত পেথ চলেছ। এ Fমৗলনীিতর িভিtেত আপনার যুিk অকাট2 ও তােদর
যুিk িভিtহীনতায় পযXবিসত হেয়েছ। আপনার এ িবষয় সmিকXত সংিkp আেলাচনািট একিট
gnাকাের pকাশ অপিরহাযX। আিম এর নাম রাখলাম ‘আহেল snাহর সনেদ িশয়া সনদসমূহ’।
অবেশেষ এমনিট হেব আশা কির, সত2ােnষীেদর জn এ পথ ব2তীত Fকান পথ ও Fকান sানই
অবিশ* থাকেব না। তাই আপিন ইসলামী িবেx এrপ একিট পিরবতXন আনেত পারেবন বেল
আিম মেন কির।
৩। আমরা সকেলই আlাহেক িবxাস কির এবং িতিন হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) ও
আহেল বাইেতর অnাn ব2িkেদর সmেকX যত আয়াত অবতীণX কেরেছন তা আপনার বিণXত
আয়াত হেত অিধক। িকnt Fকন অিধকাংশ মুসলমান এ পথ হেত দূের সের আেছন ও দীেনর
Fমৗল ও শাখাগত Fকান িবষেয়ই তাঁেদর ওপর িনভXর করেছন না তা Fবাধগম2 নয়।
৪। তাঁরা (আহেল snাহর আেলমগণ) িবতিকXত িবষয়gেলােত Fকন তাঁেদর িদেক pত2াবতXন
করেছন না? এমন িক তাঁেদর আকীদা ও দৃি*ভিA িনেয়ও আেলাচনা করেছন না, বরং দৃি*ভিAর
Fkেt তাঁেদর িবপরীেত অবsান করেছন। সাধারণ মুসলমানরাও Fতমিন পূবXবতXীেদর মত দীেনর
Fkেt আহেল বাইেতর বাইেরর ব2িkেদর অnসরণ করেছন এবং ভাবেছন না এিট রাসূল
( সা.)- এর snাহর পিরপnী।
sতরাং যিদ Fকারআেনর আয়াত ও সহীহ হাদীেসর আেলােক িবষয়িট পিরRার হত তাহেল
মুসলমানরা আহেল বাইেতর ইমাম ও আেলমেদর হেত মুখ িফিরেয় িনেতন না ও অnেদর
তাঁেদর sলািভিষk করেতন না। তাই Fবাঝা যায় Fকারআন ও snাh হেত তাঁরা যা বুেঝেছন তা
হেলা এ িবষয়gেলা আহেল বাইেতর pশংসার জnই 5ধু বলা হেয়েছ। তাঁরা এ Fথেক আহেল
বাইেতর pিত সmান ও ভালবাসার িবষয় ব2তীত আর িকছুই অnধাবন কেরন িন। তাই পূবXবতXী
সৎ কমXশীল বাnাগণ Fয পথেক সিঠক বেল মেন কেরেছন ও Fয পথ সেত2র সবেচেয় িনকটবতXী
বেল মেন কেরেছন আপিনও তাঁেদর পথেক gহণ কrন Fযেহতু Fকারআন ও হাদীেসর গূঢ়তtt
সmেকX তাঁরাই অিধক অবগত িছেলন।
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আঠারতম পt
৪ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

তাঁর সhদ2তার জn ধnবাদ jাপন।

২।

সািবXকভােব মুসলমানেদর িবষেয় তাঁর Kাn ধারণা।

৩।

উmেতর Fনতৃবৃn ও শাসকরা আহেল বাইত হেত দৃি* িফিরেয় িনেয়েছন।

৪।

আহেল বাইেতর ইমামগণ Fয Fকান যুিkেতই অnেদর হেত কম নন।

৫।

Fকাn nায়পরায়ণ িবচারালয় তাঁেদর অnসারীেদর Fগামরাহ ও িবচু2ত বলেত পাের?

১। এ অkেমর pিত আপনার sদৃি*র জn ধnবাদ। আপিন Fযেহতু sশীল মাnষ তাই অেnর
5ধু ভাল িদকgেলা Fদেখন। আিম আপনার এ সhদ2তা ও Fকামল অnভূিতর pিত িবনীত এবং এ
hদয়বানতার মেধ2 আপনার মহেttর pমাণ পাি\।
২। িকnt আপনার pিত আমার আহবান সািবXকভােব মুসলমানেদর আহেল বাইত হেত মুখ
িফিরেয় রাখার িবষেয় আপনার Fয দৃি*ভিA তা পিরবতXন কrন। কারণ মুসলমানেদর pায় অেধXক
জনেগা!ী িশয়া মতাবলmী এবং তাঁরা আহেল বাইত হেত মুখ িফিরেয় Fনন িন। তাঁরা দীেনর Fমৗল
ও শাখাগত িবষেয় Fকারআন ও snাহর িভিtেত আহেল বাইেতর অnসরণেক অপিরহাযX মেন
কেরন। sতরাং তাঁরা সকল সমেয়ই, সকল অবsায়ই এর ওপর িবxাসী িছেলন ও এেক আlাহর
িনেদXেশর িনকট আtসমপXণ মেন করেতন। পূবXবতXী পুণ2বান িশয়া ব2িkবগX রাসূেলর ইেnকােলর
সময় হেত বতXমান সময় পযXn এ িবxােসর ওপর দৃঢ় ও মজবুত রেয়েছন এবং এ িবxােসর
ওপরই মৃতু2বরণ কেরেছন।
৩। মুসলমানেদর Fনতা ও শাসকবগX আহেল বাইত হেত pথম মুখ িফিরেয় Fনন এবং এ pবণতা
রাসূেলর ওফােতর পর Fখলাফত িনেয় 5r হয়। কারণ তাঁরা Fখলাফতেক িনেজেদর অিধকার
মেন কেরিছেলন। যিদও Fকারআন ও হাদীেসর s* দিলল এেkেt আলী ইবেন আিব তািলবেক
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মেনানীত কেরিছল। Fযেহতু আরবরা একই পিরবাের নবুওয়াত ও Fখলাফতেক সh করেত পাের
িন তাই ss* pমাণেক িবকৃত ও ভুল ব2াখ2া কের তা উেপkা কেরেছ। Fখলাফতেক
Fগাtসমূেহর Fনতােদর লেk2 Fপৗঁছােনার উপকরণ ও মাধ2েম পিরণত কেরেছ। কখেনা kমতা
এখােন, কখেনা ওখােন, কখেনা বা দূরবতXী Fকান Fগােtর হােত; এজn তারা তােদর সমg
শিkেক কােজ লাগায়, যারা এর িবেরািধতা কের তােদরেক িনমXমভােব দমন করা হয়। এ
অবsায় বাধ2 হেয় অিধকাংশ মুসলমান আহেল বাইত হেত দূের সের যায়। Fনতৃsানীয়রা এ
উেdsেক সিঠকভােব কােজ লাগােনার জn Fকারআন ও snাহর দিলল- pমাণgেলােক (আহেল
বাইেতর অnসরণ অপিরহাযX হবার পেkর দিলল) ভুল ব2াখ2া দান করেলন। যিদ তাঁরা এ সকল
pমাণ ও দিললসমূেহর pকৃত অথXেক gহণ করেতন, আহেল বাইেতর িদেক pত2াবতXন করেতন
ও দীেনর Fমৗল ও শাখাগত িবষেয় সাধারণ মুসলমানেদর ঐ িদেক পিরচািলত করেতন তাহেল এ
পথ তােদর জnও rd হত না আবার িনেজরাও আহেল বাইেতর pিত আহবানকারী ও F~!
pচারক- এ (মুবািlগ) পিরণত হেতন িকnt এিট তাঁেদর উেds ও আকাkার পিরপnী িছল। তাই
সিঠক দূরদৃি* ও রাজৈনিতক pjার পিরচয় তাঁরা Fদন িন।
যিদ Fকউ সূkদৃি* িদেয় এ িবষয়িটেক লk2 কের তাহেল Fস বুঝেত সkম হেব Fয, মাজহাব ও
মাজহাবী িবষয়ািদর Fkেt আহেল বাইেতর ইমামেদর ইমামত হেত িফের আসার িবষয়িট রাসূল
(সা.)- এর ওফােতর পর তাঁর আহেল বাইেতর সবXজনীন ইমামত (Fনতৃt), Fবলােয়ত ও
Fখলাফত হেত িফের আসার িবষেয়রই একিট শাখাগত ও Fগৗণ িবষয় মাt। তাই Fযসব শারয়ী
(ধমXীয়) দিলল- pমাণ রাসূেলর ওফােতর পর আহেল বাইেতর সবXজনীন ইমামত, hkমত (শাসন
কতৃXt) ও Fখলাফত িনেদXশক Fসgেলার Fkেt িভn ব2াখ2া pদােনর পরই Fযসব শারয়ী দিলল
ধমXীয় িবষয়ািদর Fkেt তাঁেদর িবেশষ Fনতৃt িনেদXশ কের Fসgেলারও িভn ব2াখ2া ও িবেVষণ
করা হেয়েছ। যিদ তা করা না হত তাহেল Fকউ তাঁেদর হেত মুখ িফিরেয় িনত না।
৪। Fকারআন ও হাদীেস ইমামেতর সপেk আসা দিললgেলা বাদ িদেলও আশা’আরী মতবােদর
ইমাম ও আহেল snাহর অnাn ইমামগণ হেত আহেল বাইেতর ইমামগণ ইলম, আমল ও
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তাকওয়ার Fkেt Fকান অংেশই কম িক? তাঁেদর মেধ2 এ িবষেয় যখন Fকান slতা Fনই তখন
Fকন আমরা অnেদর অnসরণ করেত যাব? িকrেপ তাঁেদর আnগত2 অিধকতর gহণেযাগ2
হেব?
৫। Fকাn nায়পরায়ণ িবচারালয় তাঁেদর (আহেল বাইেতর) অnসারীেদর Fগামরাহ হবার hkম
জাির করেত পাের? আহেল বাইেতর Fবলােয়েতর রjুধারীেদর িবপথগামী বলেত পাের?
আহেল snাh এ িবষেয় িকভােব এrপ hkম করেত পাের?
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১।

nায়পরায়ণ িবচারালয় আহেল বাইেতর অnসারীেদর িবপথগামী হবার hkম কের না।

২।

তাঁেদর মাজহাব ও মেতর অnসরণ এ মাজহােবর অnসারীেদর আnগেত2র িজmাদারী

(দািয়t) হেত মুিk Fদয়।
৩।

কােরা কােরা মেত অnসরেণর জn তাঁরা অিধকতর Fযাগ2তার অিধকারী।

৪।

Fখলাফেতর িবষেয় Fকারআন ও হাদীেসর দিলল আহবান।

১। nায়পরায়ণ আদালত আহেল বাইেতর Fবলােয়তেক ধারণকারী ও তাঁেদর পদা" অnসারীেদর
িবপথগামী হবার hkম কের না। আহেল বাইেতর ইমামগেণর মেধ2 এমন Fকান ঘাটিত Fনই যার
কারেণ অn মাজহােবর ইমামগেণর অnসরণ করেত হেব।
২। িনঃসেnেহ এ মাজহােবর অnসারীেদর জn আহেল বাইেতর ইমামগেণর অnসরেণর িবষয়িট
তাঁেদর আnগেত2র দািয়t হেত মুিk Fদয় এবং অn চার মাজহােবর ইমামগেণর অnসরেণর মত
এিটও জােয়য।
৩। কখেনা কখেনা বলা হয় Fয, আপনােদর বার ইমােমর অnসরণ আহেল snাহর চার ইমােমর
অnসরণ অেপkা F~য়তর কারণ এই বার জন একিট মাt মাজহােবর অিধকারী এবং একিট
ধারাবািহক pিkয়ায় একক Fমৗল িভিtেত এ মাজহাবেক তাঁরা pিতি!ত কেরেছন। অপর পেk
আমােদর চার ইমাম িফকাmগত িবষেয় পরsর িবপরীেত অবsান করেছন। িফকাহর িবিভn
অধ2ােয় তাঁেদর মেধ2 পাথXক2 এত অিধক Fয, তা বেল Fশষ করার মত নয়, তdপির একজন
ব2িkর গেবষণা ও কমXpেচ*া কখেনাই বার জেনর সমান নয়। এিট Fয Fকান nায়বান Fলােকর
িনকট সত2 বেল pিতভাত এবং এখােন সেnেহর Fকান অবকাশ Fনই।
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এিট অবs িঠক Fয, কখেনা কখেনা নােসবীরা আহেল বাইত হেত আপনার মাজহােবর উৎপিt
এ িবষয়িটেত সেnহ সৃি* কের। আিম পরবতXীেত এর সপেk দিলল Fপশ করেবা।
৪। এখন আপনার িনকট আমার আহবান Fকারআন ও হাদীেসর pামাণ2 দিললসমূহেক যা হযরত
আলী (রা.)- এর Fখলাফেতর পেk যুিkপূণX বেল আপনার মেন হয় তা আমার জn উপsাপন
কrন। আহেল snাহর সহীহ ও ss* সনেদ তা আসেত হেব।
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নবী (সা.)- এর 0খলাফত
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১। Fকারআন ও snাহর দিললসমূেহর pিত সংিkp ইিAত।
২। Fকারআেনর আয়াত ‘িনকটাtীয়েদর ভীিত pদশXন কর’।
৩। আহেল snাহর হাদীসিবদ ও gnকারগেণর এ আয়াত সmেকX বkব2।

১। িযিন মহানবী (সা.)- এর জীবেনিতহাস অধ2য়ন ও আlাh pবিতXত িবিধ- িবধান, ইসলামী
রােTর pিত!া ও তার শরীয়তসmত িনয়মিবিধ pণয়ণ ও িভিt pstেতর পdিত সmেকX পূণX jান
অজXন কেরেছন িতিন বুঝেত পারেবন, হযরত আলী (আ.)- ই িবিভn িবষেয় রাসূেলর
পরামশXদাতা, শtrর িবrেd তাঁর সহেযাগী, তাঁর jােনর পাt, তাঁর িনেদXেশর উtরািধকারী ও
Fখলাফেতর Fkেt তাঁর মেনানীত pিতিনিধ িছেলন। যিদ Fকান ব2িk রাসূেলর নবুওয়াতী
জীবেনর িবিভn পযXােয় (যুd, শািn, সফর, িহজরত ও অnাn) তাঁর কথা ও jােনর িনভXরেযাগ2
সূt ও বণXনাgেলা লk2 কেরন তাহেল Fদখেবন িতিন তাঁর pচার কাযXkম 5rর সময় হেত মৃতু2
পযXn িবিভn সমেয় এিটেক s* কেরেছন।
২। যখন ইসলাম মkায় Fকান pভাবই রাখত না তখন মহান আlাh Fকারআেনর িনmিলিখত
আয়াতিট নািযল কের রাসূলেক িনেদXশ Fদন  و أﻧﺬر ﻋﺸﲑﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﲔঅথXাৎ িনেজর িনকটাtীয়েদর
ভয় pদশXন কর। অতঃপর রাসূল (সা.) তােদর আবু তািলেবর ঘের সমেবত কেরন, তােদর
সংখ2া Fসিদন ৪০ জন িছল। তাঁেদর মেধ2 আবু তািলব, আবু লাহাব, হামযাh, ও আbাস
িছেলন।
এ হাদীেসর Fশেষ নবী (সা.) তােদর উেdেs বেলন, “Fহ আবdল মুtািলেবর সnােনরা! আিম
আlাহর শপথ কের বলেত পাির আিম আরবেদর মেধ2 এমন Fকান যুবেকর সnান জািন না Fয
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তার Fগাt ও সmpদােয়র জn এrপ উtম Fকান বst এেনেছ যা আিম এেনিছ, যার মেধ2 dিনয়া
ও আেখরােতর সকল কল2াণ রেয়েছ। আিম Fতামােদর Fসিদেক দাওয়াত করিছ।

ﻓﺄﻳّﻜﻢ ﻳﻮازرﱐ ﻋﻠﻰ أﻣﺮي ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﺧﻲ و وﺻﻴّﻲ و ﺧﻠﻴﻔﱵ ﻓﻴﻜﻢ؟

Fতামােদর মেধ2 Fক আেছ Fয আমােক এেkেt সহেযািগতা করেব ও আমার পৃ!েপাষক হেব, Fস
আমার ভাই, খলীফা, pিতিনিধ ও sলািভিষk হেব।”
আলী (আ.) ব2তীত Fসিদন সকেলই মুখ িফিরেয় িনেয়িছল। যিদও তখন তাঁর বয়স কম িছল তবু
িতিন দাঁিড়েয় বেলিছেলন, “ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻧﱯ اﷲ أﻛﻮن وزﻳﺮكFহ আlাহর নবী! আিম আপনার সহেযাগী

ّ

হব।” তখন নবী (সা.) তাঁর হাত আলী (আ.)- এর কাঁেধ Fরেখ বেলিছেলন,

“ إ ّن ﻫﺬا أﺧﻲ و وﺻﻴّﻲ و ﺧﻠﻴﻔﱵ ﻓﻴﻜﻢ ﻓﺎﲰﻌﻮا ﻟﻪ و أﻃﻴﻌﻮﻩিন>য়ই Fস Fতামােদর মেধ2 আমার
ভাই, sলািভিষk ও pিতিনিধ (খলীফা) অতএব, তার কথা ~বণ কর ও আnগত2 কর।
তারা একথা 5েন হাসেত হাসেত আবু তািলবেক বলল, “Fতামােক বলা হেলা Fতামার সnােনর
কথা ~বণ কর ও তার আnগত2 কর।”
৩। pচুর সংখ2ক হাদীেসর হােফজ এই হাদীসিট এভােবই বণXনা কেরেছন Fযমন ইবেন
ইসহাক, ইবেন জািরর, ইবেন আিব হােতম, ইবেন মারdইয়া, আবু নাঈম ও বায়হাকী তাঁেদর
sনান gেn এবং সা’লাবী ও তাবারী তাঁেদর ‘তাফসীের কাবীর’

gেn সূরা 5আরার

তাফসীের, তাছাড়া তাবারী তাঁর ‘তািরখুল উমাম ওয়াল মুলুক’ gেnর ২য় খেN, ইবেন আিসর
তাঁর ‘কািমল’২২২ gেnর ২য় খেN এ হাদীসিট ss*rেপ বণXনা কেরেছন। Fয sােন রাসূল (সা.)Fক আlাh তাঁর দাওয়াতেক pকাশ করার িনেদXশ িদেয়েছন Fস ঘটনা বণXনায় এিট নকল করা
হেয়েছ। আবুল িফদা তাঁর ইিতহাস gেnর২২৩ ১ম খেN ‘pথম মুসলমান Fক’ এ আেলাচনায় এ
ঘটনা বণXনা কেরেছন। ইমাম আবু জা’ফর আসকাফী মু’তািযলী তাঁর ‘নাকজুল উসমািনয়া’২২৪
gেn এ হাদীসেক িব5d বেল sীকার কেরেছন। হালাবী তাঁর সীরাত gেn আরকােমর ঘের নবী
(সা.) ও সাহাবীেদর Fগাপন সভা সmিকXত আেলাচনায় এ ঘটনা বণXনা কেরেছন।২২৫ একই অেথX
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এবং সদৃশ শেbর ব2বহাের এ হাদীসিট অেনক pিসd gnকার ও রাবী বণXনা কেরেছন, Fযমন
তাহাভী, িজয়া মুকাdাসী তাঁর ‘আল মুখতারাh’, সাঈদ ইবেন মানsর তাঁর sনােন। এিট জানার
জn আহমাদ ইবেন হাmেলর ‘মুসনাদ’ gেnর ১ম খেNর ১৫৯ পৃ!া Fদখেত পােরন। তাছাড়া ঐ
gেnরই ১ম খেNর ৩৩১ পৃ!ায় ইবেন আbাস হেত একিট মূল2বান হাদীস এেনেছন যােক এ
হাদীেসর সারাংশ বলা Fযেত পাের। এ হাদীসিটেত ইবেন আbাস অnেদর ওপর আলী (আ.)এর দশিট F~!েtর কথা বেলেছন।
এ মূল2বান হাদীসিট নাসায়ী তাঁর ‘খাসােয়sল আলািভয়া’ gেnর ৬! পৃ!ায় ও হািকম িনশাবুরী
তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১৩২ পৃ!ায় ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন। তাছাড়া
‘কানযুল উmাল’ gেnর ৬! খেN এই হাদীস িবsািরতভােব এেসেছ।২২৬ মুসনােদ আহমােদর
পাদিটকায় ‘মুনতাখাব কানযুল উmাল’ রেয়েছ, তােতও হাদীসিট বিণXত হেয়েছ। ৫ম খেNর ৪১
পৃ!া হেত ৪৩ পৃ!ার পাদিটকায় তা Fদখেত পােরন। যাহাবীও তাঁর ‘তালিখস’ gেn হাদীসিটর
িব5dতার িবষয়িট sীকার কেরেছন।
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হাদীসিটর সনেদর িবষেয় সেnহ উtাপন।
আপনার শtr ও িবেরাধীরা এ হাদীসিট সিঠক নয় বেলন ও এিট অsীকােরর জn কেঠার ভাষা
ব2বহার কেরন। হাদীসিট Fয িনভXরেযাগ2 নয় তার pমাণ হেলা বুখারী ও মুসিলম তা বণXনা কেরন
িন। িসহাহ িসtাহর অnাn gnকারও তা নকল কেরন িন। আমার মেন হয় না আহেল snাহর
Fকান িবxs রাবী এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন। আপিনও এই সনেদ হাদীসিট সহীহ মেন কেরন
না বেল আমার িবxাস।
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১।

এ হাদীেসর সনেদর িব5dতা।

২।

Fকন তাঁরা তা gহণ হেত িবরত িছেলন?

৩।

যাঁরা তাঁেদর পিরচয় জােনন তাঁরা তাঁেদর িবরত থাকােক অসmব মেন কেরন না।

১। যিদ আিম আহেল snাহর সূেt হাদীসিট িনভXরেযাগ2 না জানতাম তাহেল তা এখােন উেlখ
করতাম না। তdপির ইবেন জারীর ও ইমাম আবু জা’ফর আসকাফী হাদীসিট শতভাগ িব5d
বেলেছন।২২৭ হাদীস িবশারদেদর অেনেকই তা সহীহ বেল উেlখ কেরেছন।
এ হাদীসিটর িব5dতা আপনার িনকট pমাণ করার জn এিটই যেথ* Fয, আহেল snাহর Fসই
সকল িবxs রাবী এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন যাঁেদর ওপর িসহাহ িসtাহর gnকারগণ Fকান
উৎকNা ছাড়াই িনভXর কেরন ও তাঁেদর হাদীস দিলল িহেসেব Fপশ কেরন। আপিন মুসনােদ
আহমােদর ১ম খেNর ১১১ পৃ!ায় লk2 কrন Fযখােন আসওয়াদ ইবেন আেমর২২৮ শািরক২২৯
হেত, িতিন আ’মাশ২৩০ হেত, িতিন িমনহাল২৩১ হেত, িতিন ইবাদ ইবেন আবdlাh আমাদী২৩২ হেত
অিবি\n সনেদ হযরত আলী (আ.) হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। এই সনেদর িসলিসলার
সকল রাবীই pামাণ2 ও িসহাহ িসtাহর িরজালেদর অnভুk
X । কাইসারানী তাঁর ‘জাম বাইনা
সিহহাইন’ gেn তাঁেদর নাম উেlখ কেরেছন। sতরাং হাদীসিটর িব5dতার ব2াপাের pZ
Fতালার অবকাশ Fনই। তdপির অn সূেtও হাদীসিট বিণXত হেয়েছ যা এিটেক দৃঢ়ভােব সমথXন
কের।
২। িকnt মুসিলম ও বুখারীর মত যাঁরা হাদীসিট বণXনা কেরন িন এ উেdেs Fয, এিট Fখলাফেতর
িবষেয় তাঁেদর আকীদার পিরপnী এবং এ কারেণই অেনক হাদীসই তাঁেদর িনকট gহণীয় হয় িন।
তাঁরা ভীত িছেলন যিদ তা বণXনা কেরন তাহেল তা িশয়ােদর হােতর অেst পিরণত হেব, তাই
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Fসgেলা Fগাপন কেরেছন। আহেল snাহর অেনক আেলমই এ পথ অবলmন কেরেছন ও এrপ
সকল হাদীস Fগাপন কেরেছন। হাদীস Fগাপন করার িবষেয় তাঁেদর মেধ2 pিসd অেনেকই
িছেলন। ইবেন হাজার তাঁর ‘ফাতhল বারী’ gেn তা উেlখ কেরেছন এবং বুখারী তাঁর সহীহ
gেnর pথম খেNর ‘ইলম’ অধ2ােয়  ﺑﺎب ﻣﻦ ﺧﺺ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻗﻮﻣﺎ دون ﻗﻮمনােম একিট sতnt অধ2ায়
Fরেখেছন।২৩৩
৩। আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) ও আহেল বাইেতর অnাn ইমামগেণর snর বাণীসমূেহর
pিত বুখারীর কলম sিবর এবং তাঁেদর F~!t ও িবেশষt বণXনায় তাঁর কলেমর কািল 5R, তাই
তাঁর এ সকল হাদীস বণXনা হেত িবরত থাকার িবষয়িট আ>েযXর িকছু নয়।

اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ّ وﻻ ﺣﻮل و ﻻ ّﻗﻮة ّإﻻ ﺑﺎﷲ
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১।

হাদীসিটর অিsেtর িবষেয় িবxাস sাপন।

২।

যিদ হাদীসিট মুতাওয়ািতর না হেয় থােক তেব তা pমাণ ও দিলল িহেসেব gহণেযাগ2

নয়।
৩।

এই হাদীস িবেশষ pিতিনিধেtর কথা বেল, সবXজনীন pিতিনিধt নয়।

৪।

এই হাদীস ‘মানsখ’ ( রিহত) হেয় Fগেছ।

১। মুসনােদ আহমােদর ১ম খেNর ১১১ পৃ!ায় হাদীসিট Fপেয়িছ এবং এর সনেদর সকল রাবী
িবxs, িনভXরেযাগ2 ও pামাণ2 বেল গৃহীত। এছাড়া অnাn সূtgেলাও এর পিরপূরক ও এেক
দৃঢ়তা Fদয় এবং হাদীসিট রাসূল (সা.) হেত বিণXত বেল আমার িবxাস হেয়েছ।
২। িকnt আপিন ইমামেতর িবষয়িট pমাণ করেত চাইেল এমন হাদীস বণXনা করেত হেব যা
একাধাের সহীহ ও মুতাওয়ািতর (বhল বিণXত) হেব িকnt এ হাদীসিট তাওয়াতুেরর (বhল বিণXত)
পযXােয় Fপৗঁেছ িন বেল আমার মেন হয়। Fযেহতু ইমামেতর িবষয়িট আপনােদর দৃি*েত দীেনর
Fমৗল িবষেয়র (উসূেল দীন) অnগXত তাই এ হাদীসিট pামাণ2 নয়।
৩। Fকউ Fকউ বেলন এ হাদীসিট এিটই pমাণ কের Fয, রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইেতর মেধ2
আলী (আ.)- ই একজন িযিন খলীফা হেবন (অথXাৎ আহেল বাইেতর জn একিট Fখলাফত
িনিদX*, তা আলী [রা. ]- এর)। তাই এ হাদীস আহেল snাহর আকীদার পিরপnী নয়।
৪। আবার অেনেকই বেলেছন এ হাদীস মানsখ বা রিহত হেয় Fগেছ কারণ রাসূল (সা.) তাঁর মূল
িবষয় হেত িফের এেসেছন। তাই pথম িতন খলীফার হােত বাইয়াত gহেণ সাহাবীেদর
(রািdয়াlাh আনhম আজমাইন) Fকান pিতবnকতাই িছল না।
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১।

আমােদর এ হাদীসেক pমাণ িহেসেব উপsাপন করার কারণ।

২।

িবেশষ Fখলাফেতর িবষয়িট ‘ইজমা’র িভিtেত বািতল হেয় যায়।

৩।

‘নাসখ’ বা রিহত হবার িবষয়িট এখােন অসmব।

১। আহেল snাh Fখলাফত ও Fনতৃেtর িবষয়িট মুতাওয়ািতর Fহাক বা না Fহাক Fয Fকান সহীহ
হাদীস হেতই pমাণ উপsাপন কেরন। আমরাও তাঁেদর Fমাকািবলায় এrপ কির। Fযেহতু তাঁেদর
বণXনামেতও এ হাদীসিট সহীহ Fসেহতু হাদীসিট মানেত তাঁেদর বাধ2 করাটা আমরা pেয়াজন
মেন কির। িকnt আমােদর মেধ2 ইমামতেক pিতি!ত করার জn মুতাওয়ািতর হওয়া অপিরহাযX
ও আমােদর বিণXত সূt এেkেt তাওয়াতুেরর পযXােয় রেয়েছ।
২। িকnt এ হাদীস আহেল বাইেতর মেধ2 হযরত আলী (আ.)- এর িবেশষ Fখলাফতেক উেlখ
করেছ এ কথািট snী ও িশয়া সবার িনকট অgহণেযাগ2। কারণ Fয Fকউ আহেল বাইেতর মেধ2
আলী (আ.)- Fক রাসূেলর sলািভিষk মেন কের, Fস িবxাস কের আলী (আ.) সকল মুসলমােনর
ওপর রাসূেলর খলীফা। Fয Fকউ এেkেt আলীর সবXজনীন Fনতৃtেক না মােন Fস তাঁর িবেশষ
Fখলাফতেকও অsীকার কের। তাই এ ব2াখ2া মুসলমানেদর িনকট অgহণেযাগ2। sতরাং এ
িবষেয় মুসলমানেদর ‘ইজমা’র িবষয়িট িকrেপ উtািপত হেত পাের?
৩। ‘নাসেখর’ িবষয়িট এখােন বুিdবৃিtক ও শরীয়তগতভােব অসmব তা িন>য়ই ভুেল যান িন।
কারণ নাসখ তখনই হয় যখন ঐ পূেবXর হাদীেসর ওপর আমেলর উপেযািগতা না থােক। তdপির
এ হাদীেসর নাসখ বা রিহতকারী Fকান হাদীেসর অিst Fনই যােত pমািণত হয় রাসূল এ হাদীস
হেত pত2াবতXন কেরেছন, বরং রাসূল এ হাদীসিটেক সত2ায়ন ও দৃঢ় করার জn এেকর পর এক
সমাথXক হাদীস মুতাওয়ািতরভােব বণXনা কেরেছন যা নাসেখর িবষয়িটেক বািতল বেল pিতপn
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কের, এমন িক যিদ অnাn সমথXনকারী হাদীেসর অিst নাও থাকত তdপির নাসখ আমরা
Fকাথা Fথেক pমাণ করতাম? আপিন Fকাথা হেত এ দাবী করেছন, নবী (সা.) এ হাদীস হেত
িফের এেসেছন? যাঁরা এrপ বেলন তাঁেদর সmেকXই আlাh বেলেছন, “তারা Fকবল অnমান ও
pবৃিtর অnসরণ কের। অথচ তােদর িনকট তােদর পালনকতXার পk Fথেক পথিনেদXশক
এেসেছ।” ( সূরা নাজম : ২৩)

ওয়াসসালাম
শ
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পঁিচশতম পt
১৬ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

এ হাদীেসর pিত তাঁর িবxাস।

২।

এ িবষেয় আেরা আেলাচনার আহবান।

১। Fসই শিkর pিত ঈমান আনিছ িযিন আপনার jােনর আেলায় আমার অnকারেক দূরীভূত
কের আেলািকত কেরেছন ও আমার অs*তােক দূর কেরেছন। Fসই আlাহর pশংসা িযিন
আপনােক তাঁর িনদশXন ও িচেh পিরণত কেরেছন।
২। এ িবষেয় আেরা pামাণ2 হাদীস উপsাপন কrন।

ওয়াসসালাম
স
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ছািbশতম পt
১৭ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

হযরত আলী (আ.)- এর F~!েtর িবষেয় দশিট ফজীলত বিণXত হেয়েছ যা অn কােরা

মেধ2 িছল না।
২।

Fকন আমরা এ হাদীস হেত দিলল Fপশ কেরিছ?

১। হাদীেস ‘দার’ ( Fয হাদীসিট িবংশতম পেt উেlখ কেরিছ) ছাড়াও আেরকিট হাদীস এখােন
বণXনা করিছ আপনার অবগিতর জn।
ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর মুসনাদ gেn, ইমাম নাসায়ী তাঁর ‘খাছােয়sল
আলাভীয়া’Fত, হািকম তাঁর মুসতাদরাক gেnর ৩য় খেN, যাহাবী তাঁর ‘তালিখস’

gেn

(হাদীসিটর িব5dতােক sীকার কের) ও sনান Fলখকগণ তাঁেদর sনােন আমর ইবেন মাইমুন
হেত এ হাদীসিট এেনেছন এবং এর িব5dতার িবষেয় একমত হেয়েছন। আমর বেলন, “ইবেন
আbােসর িনকট বেসিছলাম, নয় দল Fলাক তাঁর িনকট এেস বলল : আমােদর সেA আsন নতুবা
আপনার িনকট হেত সবাইেক চেল Fযেত বলুন। আপনার সেA আমােদর কথা আেছ। ইবেন
আbাস বলেলন : Fতামােদর সেA যাব।” আমর ইবেন মাইমুন বেলন, “ইবেন আbাস তখনও
অn হন িন, তাঁর Fচাখ ভাল িছল। ইবেন আbাস তােদর সেA একিদেক চেল Fগেলন। তাঁরা িক
কথা বলেলন তা আমরা 5িন িন। িকছুkণ পর ইবেন আbাস তাঁর পিরেধয় বstিট ঝাড়েত
ঝাড়েত িফের এেলন ও বলেত লাগেলন : এমন ব2িkর তারা িনnা করেছ যার দশিট ফজীলত
রেয়েছ যা Fকান ব2িkর মেধ2ই Fনই। তারা এমন ব2িkর িনnা করেছ যার সmেকX sয়ং রাসূল
(সা.) বেলেছন : এমন ব2িkেক আিম আজ যুেd Fpরণ করেবা যােক আlাh Fকানিদনই লাি ত
ও অপদs করেবন না, আlাh ও তাঁর রাসূল তােক ভালবােস আর Fসও আlাh ও তাঁর রাসূলেক
ভালবােস। যখন রাসূল এ মযXাদার কথা বলিছেলন তখন সকেলই ঘাড় টান কের অেপkা
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করিছল এ Fসৗভাগ2 তার ভােগ2 জুটুক। তখন রাসূল (সা.) বলেলন : আলী Fকাথায়? আলী
আসেলন, তাঁর তখন চkু পীড়া িছল, িতিন িকছু Fদখেত পারিছেলন না। রাসূল িনজ িজhার পািন
তাঁর Fচােখ লািগেয় িদেলন এবং িতনবার যুেdর পতাকািট এিদক- ওিদক নািড়েয় আলীর হােত
িদেলন। আলী তা িনেয় খায়বাের Fগেলন ও যুেd জয়ী হেয় ইhদী Fগাtপিত hয়াইেয়র কnা
সািফয়াসহ অnাnেদর বnী কের রাসূল (সা.)- এর িনকট উপিsত হেলন।
ইবেন আbাস বেলন : নবী (সা.) অমুকেক (হযরত আবু বকর) মkাবাসীেদর জn সূরা তওবা
পাঠ কের 5নােনার জn Fpরণ করেলন এবং তারপর আলীেক তাঁর িনকট হেত তা gহণ করেত
বলেলন ও Fঘাষণা করেলন : এমন ব2িk এ সূরা পাঠ করেব Fয আমা হেত এবং আিম তার
হেত।
ইবেন আbাস বেলন : নবী (সা.) তাঁর সকল চাচা ও চাচার পুtেদর pিত আহবান জানােলন
dিনয়া আেখরােত তাঁর সহেযাগী হেত িকnt তারা তা করেত সmত না হেল আলী দাঁিড়েয়
বলেলন: আিম dিনয়া ও আেখরােত আপনার সহেযাগী হব। রাসূল (সা.) বলেলন : তুিম dিনয়া ও
আেখরােত আমার বnু, আমার সহেযাগী। অতঃপর পুনরায় তােদর pিত এ আহবান জানােলন।
তবুও তারা Fকউ সmত হেলা না, 5ধু আলী দাঁিড়েয় সাড়া িদেলন। আর রাসূল বলেলন : তুিম
dিনয়া ও আেখরােত আমার সহেযাগী ও বnু।
ইবেন আbাস বেলন : আলী হযরত খািদজাহর পর রাসূেলর ওপর ঈমান আনয়নকারী pথম
ব2িk।
িতিন আেরা বেলন : রাসূল (সা.) িনজ চাদরেক আলী, ফািতমা, হাসান ও hসাইেনর ওপর
িবিছেয় িদেলন ও বলেলন : Fহ আহেল বাইত! আlাh ই\া কেরেছন Fতামােদর হেত সকল
পাপ- পি"লতা দূর করেত ও Fতামােদর পিবt করেত।২৩৪
ইবেন আbাস বেলন : আলী িনেজর জীবনেক িবপn কের রাসূল (সা.)- এর ঘুমােনার sােন তাঁর
Fপাষাক পেড় 5েয়িছেলন, রাসূেলর জn তাঁর জীবনেক আlাহর িনকট িবkয় কেরিছেলন, তখন
কােফররা তাঁর pিত পাথর বষXণ করিছল।
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িতিন বেলন : নবী তাবুেকর যুেdর জn যাtা করেলন, মদীনায় Fলােকরাও তাঁর সেA মদীনা
হেত Fবর হেলা। আলী তাঁেক বলেলন : আিমও আপনার সেA যাব। রাসূল (সা.) বলেলন : না।
আলী Fকঁেদ Fফলেলন। নবী তাঁেক বলেলন : তুিম িক এেত খুশী নও, Fতামার সেA আমার
সmেকX হাrন ও মূসার মধ2কার সmেকXর মত Fহাক? তেব পাথXক2 এই, আমার পর Fকান নবী
Fনই। এিট িঠক হেব না Fয, আিম চেল যাব অথচ তুিম আমার sলািভিষk হেব না।

ِ
নবী (সা.) তাঁেক (আলীেক) বেলেছন : ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪي و ﻣﺆﻣﻨﺔ
ّ وﱄ
ّ  أﻧﺖঅথXাৎ তুিম আমার পর
সকল মুিমন পুrষ ও নারীর অিভভাবক।
ইবেন আbাস আেরা বেলন : নবী মসিজেদর মেধ2 অিতkমকারী সকল dার বn কের Fদন 5ধু
আলীর dার ব2তীত। আলী অপিবt (জুnব) অবsায়ও মসিজেদ pেবশ করেতন এবং ঐ dার
ব2তীত বাইের যাবার অn Fকান পথও িছল না। নবী (সা.) বেলেছন : আিম যার মাওলা
(অিভভাবক) আলীও তার মাওলা।
উপেরাk ঘটনা বণXনা কের হািকম বেলেছন, “এ হাদীস সনেদর িদক Fথেক সিঠক, তdপির
বুখারী ও মুসিলম তা বণXনা কেরন িন।” তdrপ যাহাবীও তাঁর ‘তালিখস’ gেn হাদীসিটেক
িব5d বেলেছন।
২। এ হাদীেসর মেধ2 Fয ss* দিলল রেয়েছ তা কােরা িনকট Fগাপন Fনই। এ হাদীস এিটই
pমাণ কের Fয, হযরত আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর পর তাঁর sলািভিষk।
আপিন িক এখােন লk2 কেরেছন রাসূল (সা.) িকrেপ আলী (আ.)- Fক dিনয়া ও আেখরােতর
মাওলা বা অিভভাবক িহেসেব অিভিহত কের তাঁেক তাঁর অnাn আtীয়- sজেনর ওপর pাধাn
িদেয়েছন। িতিন তাঁেদর সmকXেক হাrন ও মূসার মত বেলেছন 5ধু এ পাথXক2 ব2তীত Fয, তাঁর
পর Fকউ নবী Fনই অথXাৎ নবুওয়ােতর মযXাদা ব2তীত রাসূল (সা.)- এর অn সকল মযXাদা আলী
(আ.)- এরও রেয়েছ।
আপিন সম2ক jাত, হযরত হাrন ও মূসা (আ.)- এর মেধ2 সmেকXর ধরন িকrপ িছল। হযরত
হাrন (আ.) মূসা (আ.)- এর সেA নবুওয়ােতর Fkেt অংশীদার িছেলন। তাছাড়া িতিন তাঁর
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সহেযাগী, পরামশXদাতা, খলীফা ও pিতিনিধও িছেলন। তাই হযরত মূসা (আ.)- এর মত হযরত
হাrেনর অnসরণ সকল উmেতর জn অপিরহাযX বা ওয়ািজব িছল। এজnই হযরত মূসা (আ.)
Fদায়া কেরিছেলন, “আমার আহল (পিরবার) হেত একজনেক আমার সহেযাগী কর, আমার ভাই
হাrনেক ও তার মাধ2েম আমার Fকামরেক মজবুত কর ও তােক আমার কােজর অংশীদার কর।”
( সূরা tাহা : ২৯)
হযরত মূসা (আ.) হাrনেক বলেলন, “আমার জািতর মেধ2 আমার sলািভিষk হও। তােদরেক
সংেশাধন কর ও অnায়কারীেদর পথ অবলmন কর না।”২৩৫ আlাh হযরত মূসা ( আ.)- Fক
বলেলন, “তুিম আমার িনকট যা Fচেয়িছেল তা Fতামােক Fদয়া হেলা।”২৩৬
sতরাং এ হাদীস অnযায়ী আলী (আ.) এ জািতর মেধ2 রাসূল (সা.)- এর খলীফা, তাঁর পিরবােরর
মেধ2 তাঁর sলািভিষk ও তাঁর কােজ (Fখলাফেতর িবষেয়, নবুওয়ােতর িবষেয় নয়) অংশীদার।
তাই আলী (আ.) রাসূেলর উmেতর মেধ2 সেবXাtম ব2িk এবং রাসূেলর sলািভিষk িহেসেব তাঁর
আnগত2 সবXাবsায় হযরত হাrেনর মত যাঁর আnগত2 মূসা (আ.)- এর উmেতর ওপর অপিরহাযX
িছল। িবষয়িট িদবােলােকর মত s*।
Fয Fকউ এ হাদীসিট (‘মানিযলাত’- এর হাদীস) ~বণ করেব আলী সmেকX এসব মযXাদা তার
sরেণ আসেব এবং এেত সেnেহর Fকান অবকাশ Fনই। নবীও তাই এ িবষয়িট সকেলর জn
ss* কের বেলেছন, “এিট িঠক হেব না, Fতামােক আমার sলিভিষk না কেরই আিম চেল
যাব।”
এিট আলী (আ.)- এর Fখলাফেতর পেk s* দিলল Fয, আলীেক িনেজর খলীফা মেনানীত না
কের যাওয়ােক রাসূল (সা.) সিঠক মেন কেরন িন। রাসূল (সা.) তাঁর এ কাজিট আlাহর
িনেদXেশই কেরিছেলন, Fযমনিট িনেmাk আয়ােতর তাফসীের এেসেছ-

ِ َ )ﻳﺎ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠﺮﺳﻮل ﺑـﻠﱢ ْﻎ ﻣﺎ أُﻧْ ِﺰَل إِﻟَﻴ
(ُﺖ ِر َﺳﺎﻟَﺘَﻪ
َ ﻚ ﻣﻦ ﱠرﺑﱢﻚ َو إِ ْن َﱂْ ﺗَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ ﻓَ َﻤﺎ ﺑـَﻠﱠ ْﻐ
ْ
َ َ ُْ َ

Fহ নবী! যা আপনার pিত অবতীণX হেয়েছ তা Fপৗঁেছ িদন। যিদ আপিন তা না কেরন তাহেল তাঁর
Fরসালেতর িকছুই আপিন Fপৗঁছান িন।২৩৭
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যিদ Fকউ এ আয়ােতর ‘আপিন তাঁর Fরসালেতর িকছুই Fপৗঁছান িন’ অংশিট লk2 কেরন এবং
এর সেA রাসূেলর এ কথািট ‘িন>য়ই এিট সিঠক হেব না, Fতামােক খলীফা িনযুk না কেরই
চেল যাব’ িমিলেয় Fদেখন তাহেল Fদখেবন d’িট বাণীই একিট লk2েক অnসরণ করেছ।
আমােদর রাসূল (সা.)- এর এ বাণীিট কখেনাই ভুেল Fগেল চলেব না, “তুিম আমার পর সকল
মুিমনেদর অিভভাবক।” এিট অকাট2 দিলল িহেসেব হাদীেস এেসেছ Fয, আলী (আ.) রাসূল
(সা.)- এর sলািভিষk। pিসd কিব kমাইত (আlাh তাঁেক রkা কrন) Fযমনিট বেলেছনকত snর অিভভাবক িতিন Fসই F~! অিভভাবেকর পর, িযিন তাকওয়ার Fকnd ও আদেবর
িশkেকর পর মেনানীত হেয়েছন।

ওয়াসসালাম
শ
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সাতাশতম পt
১৮ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

‘মানিযলাত’- এর হাদীেসর িবষেয় সেnহ।
‘মানিযলাত’- এর হাদীসিট সহীহ ও মুsািফয (খবের ওয়ােহেদর Fচেয় বhল pচািরত) িকnt
িবিশ* হাদীসিবদ আেমদী এ হাদীেসর সনেদর িবষেয় সেnহ Fপাষণ কেরেছন। তাই আপনােদর
অেনক শtrরই িdধািnত হওয়া sাভািবক। আপিন িকrেপ তােদর িনকট এিট pমাণ করেবন।
উtর জািনেয় বািধত কrন।

ওয়াসসালাম
স
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আটাশতম পt
১৯ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

‘মানিযলাত’- এর হাদীস pিসd হাদীসসমূেহর অnতম।

২।

এ সেত2র সপেk pমাণ।

৩।

আহেল snাহর Fয সকল রাবী এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন।

৪।

এ হাদীসিটর িবষেয় আেমদীর সেnহ Fপাষেণর কারণ।

১। আেমদী এ সেnেহর মাধ2েম িনেজর ওপরই জুলুম কেরেছন। কারণ ‘মানিযলাত’- এর
হাদীসিট সবেচেয় িব5d ও pিসd হাদীসসমূেহর একিট।
২। এ হাদীেসর সনেদর িব5dতার িবষেয় Fকান সেnহ Fনই। হাদীসিট সmেকX dেndর Fকান
অবকাশ Fনই এবং এর pামািণকতার িবষেয় Fকউ pZ উঠােত পােরন না, এমন িক যাহাবী
অত2n কেঠারতা সেttও ‘মুসতাদরাক’ gেnর সারসংেkেপ হাদীসিটর সহীহ হবার কথা sীকার
কেরেছন।৩৩৮ ইবেন হাজার হাইসামী িবিভn িবষেয় আkমণাtক ভূিমকা সেttও তাঁর
‘সাওয়ােয়ক’ gেnর dাদশ পেবX হাদীসিট উেlখ কেরেছন ও এর িব5dতার িবষয়িট pিসd
হাদীস িবশারদেদর (এ িবষেয় যাঁেদর pিত rজু করা উিচত) সূেt বণXনা কেরেছন।৩৩৯ আপিন এ
gnিট অধ2য়ন কrন। যিদ হাদীসিট এতটা pমাণ2 না হত তাহেল বুখারী তাঁর সহীহ gেn তা
উেlখ করেতন না। কারণ বুখারী হযরত আলীর :বিশ*2, ফজীলত ও মযXাদা বণXনায় যেথ* সতকX
ও পারতঃপেk িবরত থাকেতন ও এ িবষেয় িতিন িনেজর ওপর জুলুম কেরেছন। মুয়ািবয়া িযিন
আলীর িবrেd যুdকারী ও সব সময় তাঁর pিত িবেdষ ও শtrতা Fপাষণ করেতন, এমন িক
িমmাের আলীর ওপর লানত পড়ার জn িনেদXশ জারী কেরিছেলন তdপির িতিন ‘মানিযলাত’এর হাদীসিট অsীকার কেরন িন। মুসিলেমর৩৪০ সূেt উdৃত হেয়েছ : একবার মুয়ািবয়া সা’দ
ইবেন আিব ওয়াkাসেক বলেলন : িক কারেণ আবু Fতারােবর (আলী [আ. ]- এর) িনnা কর না?
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সা’দ জবােব বলেলন : মহানবী (সা.) তাঁর িবষেয় িতনিট কথা বেলেছন Fসgেলা মেন হওয়ায় এ
কাজ হেত আিম িবরত হলাম। ঐ িতনিট :বিশে*2র যিদ একিটও আমার থাকত তাহেল আরেবর
F~! সmদ হেতও তা আমার িনকট িpয়তর বেল গণ2 হত। নবী (সা.) Fকান Fকান যুেdর সময়
তাঁেক মদীনায় Fরেখ Fযেতন ও বলেতন : Fতামার সেA আমার সmকX মূসা ও হাrেনর মত Fহাক
তুিম িক এেত সnt* নও? 5ধু পাথXক2 এিটই আমার পর তুিম নবী নও।২৪১ মুয়ািবয়া একথা 5েন
চুপ হেয় Fগেলন ও সা’দেক আলীর pিত িনnা jাপন করা হেত িবরত থাকার অপরাধ kমা
কের িদেলন।
আেরা বািড়েয় বলেল বলা যায় sয়ং মুয়ািবয়া ‘মানিযলাত’- এর হাদীস বণXনা কেরেছন। ইবেন
হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’২৪২ gেn বেলেছন, “আহমাদ বণXনা কেরেছন : এক ব2িk Fকান একিট
িবষেয় মুয়ািবয়ােক pZ করেল িতিন বলেলন : আলী এ িবষেয় অিধকতর jাত, তােক pZ কর।
Fলাকিট বলল : আলী অেপkা Fতামার উtর আমার িনকট অিধকতর িpয়। মুয়ািবয়া বলেলন :
মn কথা বেলছ, এমন ব2িk হেত তুিম বীত~d যাঁেক রাসূল (সা.) jােনর Fkেt উjjল মুখ
মেন করেতন ও তাঁেক বেলেছন :

ِ
ِ ِ ِ ْأَﻧ
ﱯ ﺑـَ ْﻌ ِﺪي
ﺖ ﻣ ﱢ ْﲏ ﲟَْﻨ ِﺰﻟَﺔ َﻫ ُﺎرْو َن ﻣ ِﻦ ُﻣ ْﻮﺳﻰ إِّﻻ أَﻧﱠﻪُ ﻻ ﻧَِ ﱠ
َ

Fতামার সেA আমার সmকX মূসা ও হাrেনর মত, 5ধু এ পাথXক2 ব2তীত Fয, আমার পর Fকান
নবী Fনই।”
যখনই হযরত উমেরর জn Fকান সমsা Fদখা িদত, িতিন আলী (আ.)- Fক ডাকেতন।
sতরাং ‘মানিযলাত’- এর হাদীসিট এমন একিট িবষয় যােত মুসলমানেদর সকল মাজহাব ও দল
ঐকমত2 Fপাষণ কের, হাদীসিটর িবষেয় সেnেহর Fকান অবকাশ Fনই।
৩। ‘আল জাম বাইনাs িসহাহ আস িসtাh’২৪৩ ও ‘আল জাম বাইনাs সহীহাইন’২২৪ gেnর
Fলখকdয়ও হাদীসিট বণXনা কেরেছন। সহীহ বুখারীেত তাবুেকর যুেdর২৪৫ বণXনায় হাদীসিট
রেয়েছ।
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সহীহ মুসিলেম২৪৬ ‘হযরত আলীর ফাজােয়ল’ অধ2ােয় হাদীসিট এেসেছ। এছাড়া sনােন ইবেন
মাজােmত২৪৭ নবী (সা.)- এর ‘সাহাবীেদর ফাজােয়ল’ অধ2ােয় ও ‘মুসতাদরােক হািকম’- এ
‘হযরত আলীর মানািকব’২৪৮ বা :বিশে*2র আেলাচনায় এ হাদীসিট আনা হেয়েছ। ইমাম আহমাদ
ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’ gেn সা’দ ইবেন আিব ওয়াkাস হেত কেয়কিট সূেt হাদীসিট বণXনা
কেরেছন২৪৯।
আহমাদ তাঁর মুসনােদ ইবেন আbাস২৫০, আসমা িবনেত উমাইস২৫১, আবু সাঈদ খুদরী২৫২ এবং
মুয়ািবয়া ইবেন আবু sিফয়ান২৫৩ ও আেরা কেয়কিট সূেt অnাn সাহাবী হেতও হাদীসিট নকল
কেরেছন।
তাবরানী এ হাদীসিট আসমা িবনেত উমাইস, উেm সালামাh, হািবশ ইবেন জুনাদাh, ইবেন
উমর, ইবেন আbাস, জািবর ইবেন সামুরাh, যােয়দ ইবেন আরকাম, বাররাh ইবেন আেযব এবং
আলী ইবেন আিব তািলব ও অnাnেদর হেত বণXনা কেরেছন।
বাযযার তাঁর মুসনােদ ও িতরিমযী তাঁর সহীহ gেn আবু সাঈদ খুদরী হেত হাদীসিট বণXনা
কেরেছন। ইবেন আবdল বার তাঁর ‘ইসিতয়াব’ gেn হযরত আলী (আ.)- এর পিরিচিত পেবX
হাদীসিট বণXনা কের বেলেছন, “হাদীসিট িব5dতম ও সবXােপkা pিতি!ত হাদীস যা সা’দ ইবেন
আিব ওয়াkাস রাসূল (সা.) হেত বণXনা কেরেছন।” িতিন আেরা বেলন, “সা’দ হেত এত অিধক
সূেt হাদীসিট বিণXত হেয়েছ Fয, ইবেন আিব খাইসামাh ও অnরাও তা বণXনা কেরেছন।” ইবেন
আবdল বােরর মেত হাদীসিটর অnাn বণXনাকারীরা হেলন ইবেন আbাস, আবু সাঈদ
খুদরী, উেm সালামাh, আসমা িবনেত উমাইস, জােবর ইবেন আবdlাh অনসারী ও আেরা
কেয়কজন সাহাবী।
Fয সকল মুহািdস, সীরাh Fলখক ও হাদীস বণXনাকারী তাবুেকর যুেdর ঘটনা বণXনা কেরেছন
তাঁরা এ হাদীসিট তাঁেদর বণXনায় এেনেছন।
পূবXবতXী ও পরবতXীকােলর সকল িরজাল Fলখকই (িশয়া- snী িনিবXেশেষ) হযরত আলী
( আ.)- এর পিরিচিত বণXনায় এ হাদীসিট এেনেছন।
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আহেল বাইেতর মানািকব (:বিশ*2 ও মযXাদা) বণXনাকারী ব2িkরা Fযমন আহমাদ ইবেন হাmল ও
তাঁর পূবXবতXী ও পরবতXী সকেলই হাদীসিট বণXনা কেরেছন। sতরাং এিট এমন এক হাদীস যা
সকল যুেগই pিতি!ত হাদীসgেলার একিট বেল পিরগিণত হত।
৪। অতএব, আেমদীর সেnহ (হাদীসিটর িবষেয়) এ Fkেt Fকান মূল2ই রােখ না, বরং বলা যায়
িতিন Fকান হাদীসেবtা নন ও এ িবষেয় তাঁর Fকান jান Fনই। উসূলশােstর jান িদেয় হাদীেসর
সনদ ও সূt পযXােলাচনা সmব নয়। তাই ss* ও pিতি!ত হাদীেসর সনেদ সেnহ সৃি*র Fচ*া
কেরেছন। িকnt তাঁর Fস pেচ*া ব2থXতায় পযXবিসত হেয়েছ।
ওয়াসসালাম
শ
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১।

হাদীসিটর সনেদর িব5dতার সত2ায়ন।

২।

হাদীসিটর সািবXকতার িবষেয় সেnহ।

৩।

হাদীেসর pামািণকতার (pমাণ িহেসেব উপsাপেনর উপেযািগতার) িবষেয় আপিt

উtাপন।

১। হাদীসিট (‘মানিযলাত’- এর হাদীস) Fয spিতি!ত Fস িবষেয় আপনার বণXনায় আমার সেnহ
Fনই। এেkেt আেমদী Fয ভুল কেরেছন এর কারণ হাদীসশােst তাঁর jােনর অভাব। আিম তাঁর
িবxাস ও মত উপsাপন কের আপনােক কে* Fফেলিছ তােত আপিন বাধ2 হেয়েছন এ িবষেয়
pেয়াজনীয় ব2াখ2া িদেত। এ ভুেলর জn আিম আপনার িনকট kমাpাথXী। আশা কির িবষয়িটেক
kমার Fচােখ Fদখেবন।
২। আপনােদর িবেরাধীেদর মেধ2 আেমদী ছাড়াও অেনেকই মেন কেরেছন ‘মানিযলাত’- এর
হাদীসিট সবXজনীন নয়, বরং তা িবেশষভােব তাবুেকর যুেdর সেA সংিV* এবং Fস সমেয়র
জnই িতিন রাসূেলর sলািভিষk িছেলন। এর pমাণ িহেসেব তাঁরা এ হাদীেসর Fpkাপট
Fযখােন রাসূল (সা.) আলীেক মদীনায় তাঁর sােন Fরেখ যাে\ন তার উেlখ কেরন। ইমাম আলী
(আ.) যখন রাসূল (সা.)- Fক বলেলন, “আমােক িক মিহলা ও িশ5েদর মােঝ Fরেখ যাে\ন?”
তখন নবী (সা.) তাঁেক বলেলন, “তুিম িক এেত সnt* নও Fয মূসার sলািভিষk হাrেনর মত
তুিম আমার sলািভিষk হও এ পাথXক2 সহ Fয আমার পর Fকান নবী Fনই?” বািhকভােব
রাসূেলর উেds িছল এিটই বলা, রাসূেলর সােথ আলীর সmকX মূসা (আ.)- এর সেA হাrন
(আ.)- এর সmেকXর nায়। কারণ হযরত মূসা (আ.) তুর পবXেত যাবার সময় িনেজর জািতর
মেধ2 হাrন (আ.)- Fক sলািভিষk িহেসেব Fরেখ যান।
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sতরাং এ Fথেক Fবাঝা যায় রাসূল (সা.) বলেত Fচেয়েছন তাবুেকর যুেdর সময় তাঁর
অnপিsিতেত আলী তাঁর sলািভিষk Fযমনভােব মূসা ইবাদেতর জn তুর পবXেত যাবায় সময়
হাrনেক sলািভিষk কের যান।
৩। তাছাড়া হাদীসিট এেkেt pমাণ2 না হবারও সmাবনা রেয়েছ। কারণ যিদও হাদীসিট
সবXজনীন তবুও নবুওয়ােতর িবষয়িট বাদ যাওয়ায় বাক2িটর বাকী অংশ সবXজনীনতা হািরেয়েছ।
তাই হাদীসিট এেkেt pমাণ িহেসেব উপsাপেনর Fযাগ2তা রােখ না।

ওয়াসসালাম
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১।

আরব ভাষাভাষীরা এ হাদীস হেত সবXজনীনতাই বুেঝন।

২।

‘হাদীসিট িবেশষ সময় ও Fpkাপেটর জn pেযাজ2’ কথািটর অসারতা।

৩।

‘হাদীসিট pমাণ িহেসেব উপsাপেনর Fযাগ2 নয়’ কথািট অেযৗিkক।

১। ‘হাদীসিট সবXজনীন নয়’ এ কথািটর জবাব দােনর দািয়t আমরা আরব ভাষাভাষী ও
হাদীসিটর সাধারণ ও বািhক অেথXর ওপর Fছেড় িদি\ এবং আপিনও আরব িহেসেব এর সাkী।
আপিন িক মেন কেরন আপনার sভাষীরা এ হাদীেসর সবXজনীনতার িবষেয় সেnহ কেরন?
কখেনাই নয়। আিম িবxাস কির না আপনার মত Fকউ হাদীসিটেত Fয ইসেম িজনs মুdাফ
(সmnেবাধক জািতবাচক িবেশr) রেয়েছ তা Fথেক এ সংিV* সকল বাsব Fkt Fয এর অnভুk
X
তা Fবােঝন না।
উদাহরণsrপ যিদ আপিন বেলন,  ﻣﻨﺤﺘﻜﻢ اﻧﺼﺎﰲঅথXাৎ আমার ইনসাফেক আপনােদরেক
িদলাম, এ বােক2 ইনসােফর িবষয়িট িক িকছু িকছু িবষেয়র pিত ইিAত কের নািক সকল িবষেয়?
ইনসােফর সকল Fpkাপট এর অnভুk
X নয় িক? আlাh না কrন আপিন এ Fথেক বািhক অেথX
সবXজনীনতা ও সবXঅnভুXিk িভn অn িকছু Fবােঝন।
pকৃতপেk মুসলমানেদর Fকান খলীফা যিদ তাঁর Fকান বnুেক বেলন,

 ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻚ وﻻﻳﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎسঅথXাৎ আিম জনগেণর ওপর িনজ Fবলােয়ত ও অিভভাবকেtর িবষয়িট
Fতামার ওপর অপXণ করলাম অথবা বেলন ‘Fতামােক আমার সাmােজ2র দািয়t িদেয় আমার
sলািভিষk করলাম’ কথা d’িট হেত সবXজনীনতা িভn অn িকছু আপনার িচnায় pথেমই আেস
িক? Fকউ যিদ এ দাবী কের, িবষয়িট Fকান Fকান িবষেয়র জn pেযাজ2 তেব তােক িক িবেdাহী
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বলা হেব না? যিদ িতিন তাঁর Fকান উপেদ*ােক বেলন, ‘Fতামার অবsান আমার শাসন কােযX
হযরত আবু বকেরর Fখলাফেত উমেরর nায় 5ধু পাথXক2 এিট Fয, তুিম রাসূল (সা.)- এর সাহাবা
নও।’ তেব তাঁর এ মযXাদা িক িবেশষ িকছু িবষেয় হেব নািক সকল িবষেয় অথXাৎ সবXজনীন বেল
পিরগিণত হেব। িনঃসেnেহ আপিন এিটেক সবXজনীন বলেবন। আমার িবxাস আপিন রাসূেলর
এ হাদীস اﻧﺖ ﻣﲏ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰFয সবXজনীনতার pিত ইিAত কের তাই মেন কেরন কারণ
বাক2িটর শািbক ও সাধারণ অথX এিটই। িবেশষত যখন হাদীসিটেত নবুওয়ােতর িবষয়িটেক
ব2িতkম ধেরই সবXজনীনতার কথা বলা হেয়েছ। এ িবষেয় সকল আরবেকই pZ করেত পােরন।
২। িকnt িবেরাধীেদর এ দাবী ‘হাদীসিট 5ধু ঐ Fpkাপেটর জnই pেযাজ2’ তা d’িট কারেণ
অgহণীয়।
pথমত হাদীসিট িনেজ Fথেকই সবXজনীন তাই িবেশষ Fpkাপেট বলা হেয়েছ বেল তার
সবXজনীনতা kুn হয় না কারণ Fpkাপট িবষয়িটেক িবেশষািয়ত কের না আর উসূলশােstর ভাষায়
বলেল Fpkাপট িবেশষায়ক নয়। Fযমন Fকান অপিবt ব2িk (জুnব) আয়াতুল kরসী sশX
করেল আপিন যিদ তােক বেলন ‘অপিবt ব2িk বা মুহেদস (যার ওজু বা Fগাসল Fনই) Fকারআন
sশX করেত পারেব না’ কথািট িবেশষ Fkেt pেযাজ2 নয়, বরং এrপ ব2িk Fকারআেনর Fয
Fকান sান sশX করেলই হারাম কাজ কেরেছ Fকননা ‘মুহেদস ব2িk Fকারআন sশX করেত
পারেব না’ কথািট আয়াতুল kরসীর মেধ2 সীমাবd নয়। Fকউই এ Fথেক িভn িকছু বুঝেব না।
তdrপ Fকান িচিকৎসক যিদ তার Fকান Fরাগীেক Fখজুর Fখেত Fদেখ বেলন, ‘আপিন িমি* খােবন
না’ সাধারণভােব এিট Fথেক িক Fখজুর না খাওয়া বুঝায় নািক যত ধরেনর িমি* আেছ তা
বুঝায়? আlাহর শপথ কের বলেত পাির আমার মেন হয় না এrপ িবষেয় Fকউ িবেশষt বুঝেব
যিদ না Fস উসূল, ব2াকরণশাst ও সাধারণ বাক2jান িববিজXত হয়। Fতমিন Fয ব2িk
‘মানিযলাত’- এর হাদীসিটেক 5ধু তাবুেকর যুেdর Fpkাপেট বেল মেন কেরন িতিনও এrপ
ব2িkর অnভুk
X ।
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িdতীয়ত Fয Fpkাপেট এ হাদীসিট মহানবী (সা.)- এর মুখ হেত িনঃসৃত হেয়েছ তা আলী (আ.)এর Fখলাফতেক (pিতিনিধtেক) 5ধু তাবুক যুেdর জn িনিদX* কের না কারণ আহেল বাইেতর
ইমামেদর হেত pচুর সহীহ হাদীস রেয়েছ যা pমাণ কের িবিভn সময় রাসূল (সা.) এ হাদীসিট
বণXনা কেরেছন। আেলাচক ও গেবষকরা এ িবষেয় পযXােলাচনা কের Fদখেত পােরন। আহেল
snাহর Fরওয়ােয়তgেলাও এ সেত2র সপেk pমাণ।
sতরাং হাদীসিটর Fpkাপট হেত িবষয়িট িবেশষভােব তাবুেকর যুেdর জn pেযাজ2 কথািট
িনঃসেnেহ অেযৗিkক।
৩। িকnt সবXজনীনতা িবেশষািয়ত বা পৃথককৃত হবার কারেণ ‘বাকী অংশ দিলল িহসােব
gহণেযাগ2 নয়’ কথািট Fয ভুল তা ss*। আমােদর আেলাচ2 িবষেয় িক Fকউ এrপ কথা
বেলেছন? Fয ব2িk Fকান িবষেয় বল pেয়াগ ও গােয়র Fজাের িকছু pিত!া করেত চায় ও এক
ধরেনর মিsR িবকৃিতর sীকার হেয়েছন িতিনই Fকবল এrপ কথা বলেত পােরন। এমন ব2িkর
উদাহরণ হেলা ঐ ব2িkর মত Fয অnকার রািtেত Fকান অn pাণীর পৃে! আেরাহণ কের তার
লেk2র িদেক রওয়ানা হেয়েছ। মূখXতা ও অjতা হেত আlাহর আ~য় চাই এবং এgেলা হেত
মুিk লােভর জn তাঁর pশংসা করিছ। সবXজনীন িবষয় Fয বােক2র dারা িবেশষািয়ত হয় তা যিদ
অs* না হয় তেব মূল বাক2িট pামািণকতা হারায় না। িবেশষভােব যিদ িবেশষায়ক অংশিট
যুk- িবেশষায়ক২৫৪ হয়। িবষয়িট Fবাঝার জn উদাহরণ Fপশ করিছ। ধির, Fকান মিনব তার
Fগালামেক বলল, ‘আজ যাইদ ব2তীত Fয Fকউ আমার সেA Fদখা করেত আসেব তােক সmান
কর।’ এখন যিদ Fগালাম যাইদ ব2তীত অn ব2িkর pিত সmান pদশXন না কের তেব
সাধারণভােব সবাই বলেব Fস অnায় ও ভুল কেরেছ কারণ তার মিনেবর কথামত কাজ কের িন।
তাই এ Fথেক িবj ব2িk মত Fদেবন Fগালাম িনেদXশ অমােnর কারেণ অপরাধী ও িনnার Fযাগ2
এবং তার িনেদXশ অমােnর মাtাnযায়ী শািs হওয়া উিচত। শরীয়ত ও বুিdবৃিt d’িটই তাই
িনেদXশ কের। সাধারণভােব Fকউ এ কথা মানেবন না Fয, Fযেহতু সবXজনীনতা িবেশষািয়ত হেয়েছ
Fসেহতু বাকী অংশ pামািণকতা রােখ না, বরং এrপ কথা কিঠন অপরাধ বেল পিরগিণত।

205

pচিলত িনয়ম অnসাের সবXজনীনতা িবেশষািয়ত হেল তার pামািণকতা হারায় না। আর এ
িবষয়িট সকেলর িনকট ss*।
তাছাড়া আপিন জােনন, মুসলমান এবং অমুসলমানেদর মেধ2 এ রীিত pচিলত Fয, তারা শতXযk
ু
সবXজনীনতােক pমাণ িহেসেব উপsাপন কেরন। সাহাবী, তােবয়ীন, পূবXবতXী ও পরবতXীকােলর
সকেলই এ পdিতেক gহণ কেরেছন। আহেল বাইেতর ইমামগণ এবং মুসলমানেদর ধমXীয়
Fনতারা এ পdিত অবলmন করেতন। তাই এ িবষেয় সেnেহর Fকান অবকাশ Fনই। এgেলা
সবXজনীনতা িবেশষািয়ত হবার পরও দিলল হবার সপেk pমাণ। যিদ এিট দিলল িহেসেব
gহণেযাগ2 না হেতা তাহেল চার মাজহােবর ইমামগণ ও মুজতািহদেদর জn শরীয়ত ও শরীয়ত
বিহভূXত সকল িবষেয় ব2াখ2ার পথ বn হেয় Fযেতা। কারণ ইজিতহাদী িবষেয় শরীয়েতর
িবধানসমূহ সবXজনীন িনয়মেক Fকnd কের আবিতXত হয় এবং এমন Fকান সবXজনীন িনয়ম Fনই যা
শতXযk
ু বা িবেশষািয়ত হয় িন। এজnই সবXজনীনতার pামািণকতার পথ rd হেল jােনর পথই
rd হেব। এrপ অবsা হেত আlাহর পানাh চাই।

ওয়াসসালাম
শ
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একিtশতম পt
২২ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

অnাn Fpkাপেট এrপ হাদীেসর অিsেtর নমুনা আহবান
তাবুেকর যুd ব2তীত অn সমেয়ও Fয এrপ হাদীস বিণXত হেয়েছ তা আপিন বণXনা কেরন িন।
এrপ হাদীস Fশানার জn আিম উদgীব। আমােক এমন উৎেসর সnান Fদেবন িক?

ওয়াসসালাম
স
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বিtশতম পt
২৪ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

উেm সািলেমর সাkােত এrপ বণXনার অিst।

২।

হযরত হামযাহর কnার উপিsিতেত।

৩।

নবী (সা.) যখন আলী (আ.)- এর ওপর ভর কের বেসিছেলন।

৪।

pথম Kাতৃবnেনর িদন।

৫।

িdতীয় Kাতৃবnেনর ঘটনা।

৬।

মসিজেদর িদেক অবিsত সকল dার বn করার িদন।

৭।

নবী আলী ও হাrন (আ.)- Fক d’িট নkেtর সেA তুলনা কেরেছন যারা একসেA থােক।

১। একিদন নবী (সা.) উেm সািলেমর২৫৫ িনকট হাদীস বণXনা করেত িগেয় তাঁর পিবt মুখ িদেয়
এrপ একিট হাদীস বিণXত হেয়েছ।
উেm সািলম ইসলােমর অgগামীেদর অnভুk
X ও তীk jান- বুিd সmn িছেলন। ইসলােমর
Fkেt অgগািমতা, ইখলাস, :ধযXশীলতা ও ত2ােগর কারেণ রাসূেলর িনকট তাঁর িবেশষ মযXাদা
িছল।
নবী (সা.) তাঁেদর ঘের Fযেতন ও তাঁর জn হাদীস বণXনা করেতন। একিদন িতিন তাঁেক
বেলন, “Fহ উেm সািলম! আলীর রk ও মাংস আমার রk ও মাংস হেত। Fস আমার কােছ মূসার
িনকট হাrেনর মত।” এ হাদীসিট ‘কানযুল উmাল’ gেnর ৬! খেNর ১৫৪ পৃ!ায় ২৫৫৪ নং
হাদীস িহেসেব বিণXত হেয়েছ। ‘মুনতাখােব কানয’ gেnও হাদীসিট এেসেছ। এজn ‘মুসনােদ
আহমাদ’ gেnর ৫ম খেNর ৩১ পৃ!ার পাদটীকায় Fদখেত পােরন। আমােদর বিণXত সূেtর hবh
Fসখােন এেসেছ।
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আপিন িন>য় বুঝেত পারেছন এ হাদীসিট নবী (সা.) Fকান িবেশষ ঘটনার Fpিkেত বেলন
িন, বরং আlাহর পk হেত pাp দািয়t পালন এবং তাঁর বাণীর pচার ও উপেদশ দােনর লেk2ই
তাঁর sলািভিষk ব2িkর শান ও মযXাদা এভােব বণXনা কেরেছন। এিট তাই তাবুক যুেdর সেAই
5ধু সংিV* নয়।
২। হযরত হামযাহর কnা সmেকX হযরত আলী, জা’ফর ও যাইেদর মেধ2 Fয আেলাচনা হি\ল
Fস সmXিকত বণXনায় অnrপ হাদীস এেসেছ Fযখােন রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fহ আলী! Fতামার
সেA আমার সmকX মূসা ও হাrেনর মত।”২৫৬
৩। তdrপ একিদন হযরত আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদা জাররাh রাসূেলর সামেন
বেসিছেলন। হযরত রাসূল (সা.) আলীর ওপর ভর কের বেসিছেলন এমতাবsায় িনেজর হাত
আলী (আ.)- এর কাঁেধ Fরেখ বলেলন, “Fহ আলী! তুিম মুিমনেদর মেধ2 pথম ব2িk Fয আমার
pিত ঈমান এেনছ ও ইসলাম gহণ কেরছ, তুিম আমার কােছ মূসার িনকট হাrেনর মত।”২৫৭
৪। pথম Kাতৃবnন sাপেনর িদন যা মkায় সংঘিটত হেয়িছল Fসিদন রাসূল এrপ কথা
বেলেছন। িহজরেতর পূেবX রাসূল (সা.) িবেশষত মkার মুহািজরেদর মেধ2 d’জন d’জন কের
Kাতৃেtর Fয বnন সৃি* কেরন (আকেদর মাধ2েম) Fসখােন িতিন এrপ কথা বেলন।
৫। Kাতৃt sাপেনর িdতীয় চুিkর িদন যা িহজরেতর প;ম মােস মদীনায় অnি!ত হয় এবং
রাসূল (সা.) মুহািজর ও আনসারেদর মেধ2 Kাতৃেtর বnন সৃি* কের িদেয় অnrপ হাদীস বণXনা
কেরন। pথম ও িdতীয় উভয় Fkেt রাসূল (সা.) আলীেক িনেজর ভাই িহেসেব মেনানীত কেরন
ও অnেদর ওপর তাঁর F~!েtর কারেণ অn কাউেক িনেজর ভাই িহেসেব Fঘাষণা কেরন িন২৫৮
এবং আলীর pিত িনেদXশ কের বেলন, “তুিম আমার কােছ মূসার িনকট হাrেনর মত তেব আমার
পর Fকান নবী Fনই।”
নবী কিরম (সা.)- এর পিবt বংশধরেদর হেত এ িবষেয় মুতাওয়ািতর সূেt হাদীসসমূহ বিণXত
হেয়েছ। আহেল বাইেতর বাইের pথম Kাতৃবnন সmেকX যােয়দ ইবেন আিব আওফী যা বেলেছন
আপনার জn Fসিটই যেথ* বেল মেন করিছ। এ হাদীসিট ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর
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‘মানািকেব আলী’, ইবেন আসািকর তাঁর ইিতহাস gেn, বাগাভী ও তাবরানী তাঁেদর
মাজমায়, বাrদী তাঁর ‘িকতাবুল মােরফাত’ gেn এবং ইবেন আদী

২৫৯

ও অnরাও বণXনা

কেরেছন।
এ হাদীসিট Fবশ দীঘX। এেত Kাতৃেtর আকদ পােঠর pিkয়াও বিণXত হেয়েছ। হাদীসিটর Fশেষ
এভােব এেসেছ- আলী (আ.) রাসূলেক বলেলন, “Fহ রাসূল (সা.)! আমার Fযন FমrদN FভেA
Fগেছ, আtা Fবর হেয় যাবার উপkম হেয়েছ, আমােক ছাড়াই আপিন সাহাবীেদর িনেয়
পিরকlনা বাsবায়েন অgসর হেয়েছন। যিদ আপিন Fকান িবষেয় আমার ওপর রাগািnত হেয়
থােকন তাহেল আিম আপনার িদেক pত2াবতXন করিছ। আপিন আপনার দয়া ও অngহ dারা তা
kমা কের িদন।” রাসূল (সা.) বলেলন, “Fসই মহান সtার শপথ, িযিন আমােক সত2 নবী
িহেসেব Fpরণ কেরেছন, আমার pেয়াজন ব2তীত অn Fকান কারেণ Fতামােক বাদ Fদই িন এবং
তুিম আমার কােছ মূসার িনকট হাrেনর মত এ পাথXক2 ব2তীত Fয, আমার পর Fকান নবী Fনই।
তুিম আমার ভাই ও আমার উtরািধকারী।” আলী বলেলন, “আপনার িনকট হেত আিম
উtরািধকার সূেt িক লাভ করব?” িতিন বলেলন, “পূবXবতXী নবী ও রাসূলগণ যা ইেতাপূেবX
উtরািধকার িহেসেব Fরেখ Fযেতন আর তা িছল তাঁেদর pভুর gn ও তাঁেদর নবীর snাh। তুিম
আমার কnা ফািতমাসহ Fবেহশেত আমার pাসােদ থাকেব। তুিম আমার ভাই ও বnু।” অতঃপর
রাসূল (সা.) িনেmাk আয়াত Fতলাওয়াত কেরন  اﺧﻮاﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔFসখােন তারা পরsর
ভাই িহেসেব মুেখামুিখ বেস থাকেব।২৬০ অথXাৎ তাঁরা আlাহর জn এেক অপরেক ভালবাসার
কারেণ Fবেহশেত অবsান করেবন এবং পরsরেক লk2 করেবন।
এছাড়া িdতীয় Kাতৃtবnেনর িদন সmিকXত হাদীসিট তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’ gেn ইবেন
আbাস হেত এভােব এেনেছন-

নবী (সা.) আলীেক বলেলন, “যখন তুিম লk2 করেল আিম

মুহািজর ও আনসারেদর মেধ2 Kাতৃেtর বnন সৃি* কের িদলাম িকnt Fতামােক কােরা ভাই
িহেসেব Fঘাষণা করলাম না তখন িক তুিম আমার pিত অিভমান কেরছ? তুিম িক এেত সnt*
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নও, Fতামার অবsান আমার কােছ মূসার িনকট হাrেনর অবsােনর nায় Fহাক এ পাথXক2
ব2তীত Fয, আমার পের Fকান নবী আসেব না?”২৬১
৬। Fযিদন রাসূল আলী (আ.)- এর dার ব2তীত মসিজেদ নববীর িদেক উnুk সকল
dারেক বn করার Fঘাষণা Fদন Fসিদেনর ঘটনা বণXনা কের জােবর িবন আবdlাh আনসারী২৬২
হেত বিণXত হাদীসিট লkণীয়। িতিন বেলন, “নবী (সা.) বেলেছন : Fহ আলী! মসিজেদ আমার
জn যা িকছু হালাল Fতামার জnও তdrপ। তুিম আমার কােছ মূসার িনকট হাrেনর মত এ
পাথXক2 ব2তীত Fয, আমার পর Fকান নবী Fনই।”
hজাইফা ইবেন উসাইদ গাফফারী২৬৩ বেলন, “Fযিদন রাসূল মসিজেদর িদেক উnুk সকল dার
বn কের Fদন Fসিদন দাঁিড়েয় সকেলর উেdেs খুতবা পাঠ কের বেলন : Fকান Fকান ব2িkর
মেন pZ Fদখা িদেয়েছ আিম আলীেক মসিজেদ sান িদেয় অn সকলেক Fবর কের িদেয়িছ, না
বরং Fখাদার শপথ, িতিনই আলীেক মসিজেদ sান িদেয় অnেদর মসিজদ হেত Fবর কের
িদেয়েছন। আlাh ওহী Fpরণ কের মূসােক তাঁর ও তাঁর Kাতার জn িমশের গৃহ িনবXাচন, ঐ
গৃহেক Fকবলা িহেসেব gহণ এবং Fসখােন নামায পড়ার িনেদXশ িদেলন।” হাদীসিটর Fশেষ
রাসূল (সা.) বলেলন, “আলীর সেA আমার সmকX মূসা ও হাrেনর মত। Fস আমার Kাতা। Fস
ব2তীত কােরা জn জােয়য Fনই মসিজেদ জুnব (Fযৗন কারেণ অপিবt) অবsায় pেবশ করেব।”
এrপ অসংখ2 নমুনা রেয়েছ যা এ সংিkp সমেয় এখােন উপsাপন সmব নয়। অবs ‘হাদীেস
মানিযলাত’ Fয 5ধু তাবুেকর যুেdর সেAই সংিV* নয় তা pমােণর জn আমরা যতটুk
আেলাচনা কেরিছ ততটুkই যেথ* মেন করিছ। তাই িবিভn Fpkাপেট হাদীসিটর বণXনা এর
grেtর pিত ইিAত কের।
৭। Fয Fকউ নবী (সা.)- এর জীবনী ও ইিতহাস সmেকX গেবষণা করেল Fদখেত পােবন িতিন
আলী ও হাrন (আ.)- Fক উtর আকােশর (িবেশষ) নktdেয়র মত একই ধাঁেচর বেল মেন
করেতন এবং Fকান িবষেয় তাঁেদর একজনেক অপেরর ওপর F~!t িদেতন না যা হাদীসিটর
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সবXজনীনতার সপেk দিলল। পিরেবশ ও Fpkাপট িবেবচনা না করেলও 5ধু হাদীেসর শািbক
অথX Fথেকও এই সবXজনীনতা ss*।

ওয়াসসালাম
শ
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0তিtশতম পt
২৫ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

কখন ও Fকাথায় আলী (আ.) ও হাrন (আ.) d’িট উjjল নkt বেল পিরিচত হেয়েছন?
আপনার পেtর Fশষ অংেশ আপিন বেলেছন Fয, রাসূল ( সা.)আলী ও হাrনেক সম আেলােকর
d’িট উjjল নkt িহেসেব পিরিচত কিরেয়েছন। Fকাথায় ও কখন কেরেছন তা আমার Fবাধগম2
নয়।

ওয়াসসালাম
স
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0চৗিtশতম পt
২৭ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

Fযিদন আলী (আ.)- এর পুtেদর শাbার, শািbর ও মুশিবর বেলেছন।

২।

Kাতৃবnেনর িদন।

৩।

মসিজেদর িদেক উnুk dারসমূহ rd করার িদন।

রাসূল (সা.)- এর জীবনী অধ2য়ন ও পযXােলাচনা করেল Fদখেবন িতিন আলী ও হাrন ( আ.)- Fক
আসমােনর dই যুg তারকা ও মানবেদেহর dই Fচােখর সােথ তুলনা কেরেছন। এ dই উmেতর
মেধ2 তাঁেদর Fথেক অn Fকউই F~! িছেলন না।
১। আর এজnই িতিন চান িন আলী (আ.)- এর সnানেদর নাম হাrেনর সnানেদর হেত িভn
িকছু Fহাক। এজn তাঁেদর হাসান, hসাইন ও মুহিসন২৬৪ নাম Fরেখেছন ও বেলেছন, “তােদর নাম
হাrেনর সnানেদর সহনােম রাখলাম কারণ তােদর (হাrেনর সnানেদর নাম) শাbার, শািbর ও
মুশিবর িছল।” রাসূল (সা.) তাঁর এই কেমXর মাধ2েম এ dই হাrেনর মেধ2র িমলেক তুেল ধের
সmান ও মযXাদার Fkেt তাঁেদর F~!tেক সবXজনীনতা দান করেত Fচেয়িছেলন।
২। এজnই আলী (আ.)- Fক িনেজর ভাই িহেসেব মেনানীত কের অnেদর ওপর হাrেনর
pাধােnর সবXজনীনতার িবষয়িটেক উেlখ করার মাধ2েম িবষয়িটেক তাকীদ িদেয়েছন। Fয
d’বার Kাতৃেtর আকদ পাঠ করা হয় d’বারই িতিন আgহী িছেলন তাঁেদর মেধ2 Kাতৃেtর
িবষয়িট িবেশষ grt লাভ কrক। এজn pথম আকেদর সময় সাহাবীেদর মেধ2 হযরত আবু
বকরেক হযরত উমেরর সােথ, হযরত উসমানেক হযরত আবdর রহমান ইবেন আওেফর সােথ
Kাতৃtবnন সৃি* করেলও িdতীয় আকেদর সময় হযরত আবু বকরেক খারাজা ইবেন যাইেদর
Kাতা এবং হযরত উমরেক উতবান ইবেন মািলেকর Kাতা মেনানীত কেরন। অথচ উভয়
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আকেদই আলীেক িনেজর Kাতা বেল মেনানীত ও Fঘাষণা কেরন। এ িবষেয় Fয সকল হাদীস
বিণXত হেয়েছ (যার অিধকাংশই সহীহ) তার উেlখ এখােন সmব নয়।
এজn ইবেন আbাস, ইবেন উমর, যাইদ ইবেন আরকাম, যাইদ ইবেন আিব আউিফ, আনাস
ইবেন মািলক, hজাইফা ইবেন ইয়ামান, মুখদাজ ইবেন ইয়াযীদ, উমর ইবেন খাtাব, বাররা
ইবেন আেযব, আলী ইবেন আিব তািলব ও অnাnেদর হেত বিণXত হাদীসসমূহ লk2 কrন।
মহানবী (সা.) হযরত আলীেক লk2 কের বেলেছন, أﻧﺖ أﺧﻲ ﰲ اﻟ ّﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮةঅথXাৎ তুিম dিনয়া
ও আেখরােত আমার ভাই।২৬৫ আমরা আমােদর িবংশতম পেt বণXনা কেরিছ রাসূল (সা.) আলীর
sেn হাত Fরেখ বলেলন, “এ আমার ভাই, আমার sলািভিষk ও Fতামােদর মােঝ আমার
pিতিনিধ, তার কথা 5নেব ও তার আnগত2 করেব।”
একিদন রাসূল (সা.) হােsাjjল মুেখ সাহাবীেদর সামেন উপিsত হেলন। আবdর রহমান ইবেন
আউফ রাসূলেক তাঁর আনেnর কারণ সmেকX pZ করেলন। রাসূল উtের বলেলন, “আমার ভাই
ও িপতৃব2পুt এবং আমার কnার ব2াপার আমার pভুর পk হেত আমার িনকট sসংবাদ এেসেছ
Fয, মহান আlাh ফািতমােক আলীর সােথ িববাহ বnেন আবd কেরেছন...।” সাওয়ােয়ক gেnর
১০৩ পৃ!ায় আবু বকর খাওয়ােরজমী সূেt হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।
যখন নারীkল িশেরামিণ হযরত ফািতমার সেA F~! পুrষ আলী (আ.)- এর িববাহ সmn হেলা
তখন নবী (সা.) উেm আইমানেক বলেলন, “আমার Kাতােক ডাক।”

উেm আইমান

বলেলন, “িতিন আপনার Kাতা এবং আপিন তাঁেক িনজ কnার সেA িববাহ িদে\ন?” রাসূল
(সা.) বলেলন, “hাঁ, উেm আইমান।” অতঃপর িতিন আলীেক Fডেক আনেলন।২৬৬
মহানবী (সা.) বারবার আলীর pিত ইশারা কের বলেতন,

ﻋﻤﻲ و ﺻﻬﺮي و أﺑﻮ وﻟﺪي
ّ ﻫﺬا أﺧﻲ و اﺑﻦ

অথXাৎ এ আমার ভাই, আমার চাচার পুt, আমার জামাতা ও আমার সnানেদর িপতা।২৬৭

একিদন রাসূল (সা.) আলীর সেA আেলাচনা করার সময় বলেলন, “তুিম আমার ভাই ও বnু।”২৬৮
অn একবার িতিন বেলন, “তুিম আমার Kাতা এবং Fবেহশেত বnু িহেসেব আমার সেA
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থাকেব।”২৬৯ অn একিদন আলী, তদীয় Kাতা জা’ফর এবং যাইদ ইবেন হািরসার মেধ2 Fকান
একিট ঘটনায় তাঁেক লk2 কের রাসূল (সা.) বেলন, “Fহ আলী! তুিম আমার Kাতা, আমার
বংশধরেদর িপতা, তুিম আমার হেত এবং আমার pিতই Fতামার pত2াবতXন।”২৭০
অnrপ এক িদন আলীেক উপেদশ িদেয় বলেলন, “তুিম আমার ভাই, আমার sলািভিষk িহেসেব
আমার ঋণ পিরেশাধ করেব, আমার pিতrিত পূরণ করেব, আমার ওপর আেরািপত দািয়t
পালন করেব।”২৭১ যখন তাঁর (আমার মাতািপতা তাঁর জn উৎসগXীকৃত) মৃতু2কাল উপিsত হেলা
তখন মহানবী বলেলন, “আমার ভাইেক ডাক।” হযরত আলী (আ.) আসেল বলেলন, “আমার
িনকেট আস।” িতিন তাঁর িনকটবতXী হেয় তাঁর পিবt মাথা িনেজর বুেকর ওপর Fটেন িনেলন।
এমতাবsায় রাসূল (সা.) তাঁেক অেনক কথা বলেলন এবং কথা বলেত বলেতই তাঁর পিবt আtা
Fদহ হেত ঊেiX যাtা করল২৭২ এবং তাঁর বিণXত কথাgেলার একিট হেলা : Fবেহশেতর dাের
িনেmাk কথািট Fলখা রেয়েছ-

ﻋﻠﻲ أﺧﻮ رﺳﻮل اﷲ
ّ ﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﷲ ُﳏ ّﻤﺪ ّرﺳﻮل اﷲ

অথXাৎ আlাh ছাড়া Fকান উপাs Fনই মুহাmদ তাঁর রাসূল আলী রাসূেলর Kাতা।২৭৩

মহান আlাh ‘লাইলাতুল মািব’Fত (অথXাৎ িহজরেতর রািt Fয রািtেত হযরত আলী রাসূেলর
িবছানায় তাঁর sােন রাসূেলর pাণ রkার জn শয়ন কেরিছেলন) হযরত িজবরাঈল ও িমকাঈল
(আ.)- Fক বলেলন, “আিম Fতামােদর d’জেনর মেধ2 ভাতৃেtর বnন sাপন করলাম এবং
Fতামােদর একজনেক অnজন অেপkা দীঘXজীবন দান করেত চাই। Fতামােদর মেধ2 Fক রাজী
আেছা তার জীবন সংিkp ও অnজেনর জীবন দীঘX Fহাক।” তাঁরা d’জনই িনজ জীবেনর দীঘXতা
চাইেলন। তখন মহান আlাh তাঁেদরেক ওহী Fpরণ কের বলেলন, “Fতামরা আলী ইবেন আিব
তািলেবর মত হেত পারেব না। আিম মুহাmদ ও আলীর মেধ2 Kাতৃেtর বnন সৃি* কের িদেয়িছ।
আলী মুহাmেদর িবছানায় শয়ন কেরেছ যােত িনেজেক তার জn উৎসগX করেত পাের এবং
এভােব তার জীবনেক িনেজর জীবেনর ওপর pাধাn িদেয় মৃতু2র জn অেপkা করেছ। Fতামরা
পৃিথবীেত Fনেম যাও এবং তার জীবন রkা কর।” তাঁরা পৃিথবীেত অবতরণ করেলন এবং
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িজবরাঈল ও িমকাঈল যথাkেম হযরত আলী (আ.)- এর মাথা ও পােয়র িনকট অবsান িনেলন।
হযরত িজবরাঈল আহবান কের বলেলন, “বাহ! বাহ! Fহ আবু তািলেবর পুt! Fতামােক িনেয়
আlাh Fফেরশতােদর িনকট গবX করেছন।” এ ঘটনার পটভূিমেতই িনেmাk আয়াত অবতীণX
হেয়েছ-

ِ وف ﺑِﺎﻟْﻌِﺒ
ِ ِ ﱠﺎس ﻣﻦ ﻳ ْﺸ ِﺮي ﻧـَ ْﻔﺴﻪ اﺑﺘِﻐَﺎء ﻣﺮ
ِ
(ﺎد
َ َْ َ ْ ُ َ
َ ٌ ُﺿﺎت اﻟﻠﱠﻪ َواﻟﻠﱠﻪُ َرء
َ ْ َ ِ ) َوﻣ َﻦ اﻟﻨ

এবং মাnেষর মােঝ এমন Fলাক আেছ Fয আlাহর সntি*র উেdেs িনেজর জীবনেক বাজী রােখ
আর মহান আlাh তাঁর বাnােদর pিত অত2n দয়ালু।২৭৪ (সূরা বাকারা : ২০৭)
হযরত আলী (আ.) সব সময় বলেতন, “আিম আlাহর বাnা, রাসূল (সা.)- এর Kাতা এবং
আিমই িসdীেক আকবর। আিম ব2তীত অn Fকউ এ দাবী করেল Fস িমথ2াবাদী :ব িকছু নয়।”২৭৫
হযরত আলী (আ.) আেরা বেলেছন, “আlাহর শপথ, আিম রাসূেলর Kাতা, তাঁর চাচার সnান ও
তাঁর jােনর উtরািধকারী, তাই তাঁর কােছ আমা হেত Fক অিধকতর Fযাগ2?”২৭৬ তৃতীয় খলীফা
িনবXাচেনর িদন 5রার সদs উসমান, আবdর রহমান, সা’দ ও যুবাইেরর উেdেs িতিন
বেলিছেলন, “Fতামােদর কসম িদেয় বলিছ Kাতৃt বnেনর িদন রাসূল (সা.) আমােক ব2তীত
Fতামােদর মধ2 হেত কাউেকই িক িনেজর Kাতা িহেসেব মেনানীত কেরেছন?”

তাঁরা

বলেলন, “আlাh জােনন, না।”২৭৭
বদেরর যুেd যখন আলী (আ.) ওয়ািলেদর মুেখামুিখ হন তখন ওয়ািলদ তাঁেক pZ কের, “Fক
তুিম?” আলী (আ.) বেলন, “আিম আlাহর বাnা ও রাসূেলর Kাতা।”২৭৮
অnrপ একবার হযরত উমেরর িখলাফেতর সময় আলী (আ.) তাঁেক pZ করেলন, “যিদ বিন
ইসরাঈেলর একজন Fলাক আপনার িনকট আেস ও তােদর একজন বেল : আিম মূসা (আ.)- এর
চাচাত ভাই তেব অnাnেদর ওপর তােক F~!t দান করেবন িক?”

হযরত উমর

বলেলন, “অবsই।” আলী বলেলন, “আিম Fখাদার কসম কের বলিছ আিম রাসূেলর Kাতা ও
চাচাত ভাই।” হযরত উমর িনেজর গােয়র চাদর খুেল মািটেত িবিছেয় িদেলন ও আlাহর শপথ
কের বলেলন, “আপিন অবsই এর ওপর বসেবন যতkণ না আমরা পরsর িবি\n হি\।”
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রাসূেলর

Kাতা ও চাচাত ভাই হবার কারেণই হযরত উমর তাঁর pিত এই সmান pদশXন

কেরন।২৭৯
৩। আমার কলম আমার এখিতয়ােরর বাইের চেল িগেয়িছল। যা Fহাক রাসূল (সা.) মসিজেদর
পিবtতা রkা এবং অnায় ও অপিবtতা হেত মসিজদ মুk রাখার িনিমেt Fযসকল সাহাবীর ঘর
মসিজেদর িদেক উnুk িছল তা বn করার িনেদXশ Fদন িকnt হযরত আলীর ঘরেক পূেবXর মত
Fখালা রােখন ও আlাহর পk হেত িনেদXিশত হেয় আলী (আ.)- এর জn অপিবt অবsায়
মসিজেদ pেবশ মুবাহ Fঘাষণা কেরন Fযমনিট হযরত হাrন (আ.)- এর জnও িছল। এ িবষেয়ও
আলী ও হযরত হাrন (আ.)- এর মেধ2 আমরা সাদৃs লk2 কির। ইবেন আbাস
বেলন, “রাসূলুlাh (সা.) Fয সকল ঘর মসিজেদর িদেক উnুk হত Fসgেলােক বn কের Fদন
আলীর ঘর ব2তীত। আলী ঐ পেথই মসিজেদ pেবশ ও অিতkম করেতন। Fযেহতু ঐ পথ
ব2তীত অn পথ িছল না তাই অপিবt অবsােতও Fস পেথই Fবর হেতন।”২৮০
বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnসাের সহীহ২৮১ একিট হাদীসাnযায়ী হযরত উমর ইবেন খাtাব
বেলন, “আলীেক িতনিট বst দান করা হেয়েছ, এর একিট যিদ আমার হত তেব আরেবর F~!
সmদ (লাল চুেলর উT) হেত তা আমার িনকট উtম বেল পিরগিণত হত। তাঁর stী রাসূেলর
কnা। তাঁর ঘর রাসূেলর ঘর ও মসিজদ সংলg িছল; Fসখােন রাসূেলর জn যা হালাল িছল তা
তাঁর জnও হালাল িছল এবং খায়বােরর িদন রাসূল তাঁর হােতই পতাকা তুেল Fদন।” অn
একিট সহীহ হাদীস মেত একিদন সা’দ ইবেন মািলক আলী (আ.)- এর িকছু :বিশ*2 বণXনা
করেত িগেয় বেলন, “রাসূল (সা.) তাঁর চাচা আbাস ও অnাnেদর মসিজদ হেত বাইের যাবার
িনেদXশ িদেল আbাস বলেলন : আমােদর Fবর হেত বলছ অথচ আলীেক কােছ Fরেখছ? রাসূল
বলেলন : আিম Fতামােদর Fবর হেত বা তােক থাকার িনেদXশ Fদই িন, বরং আlাh Fতামােদর
বাইের Fযেত ও তােক এখােন থাকার িনেদXশ িদেয়েছন।”২৮২
হযরত যাইদ ইবেন আরকাম বেলন, “রাসূল (সা.)- এর অেনক সাহাবীরই দরজা মসিজেদর
িদেক উnুk িছল ও তাঁরা Fস পেথ বাইের Fযেতন। রাসূল (সা.) আলীর গৃহ ব2তীত অn সকল
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গৃেহর দরজা বn করার িনেদXশ িদেলন। Fলােকরা এ িবষেয় কথা উঠােল রাসূল (সা.) দাঁিড়েয়
আlাহর pশংসা ও gণকীতXন কের বলেলন : আিমই মসিজেদর িদেক উnুk সকল dারেক বn
করার িনেদXশ িদেয়িছ আলীর dার ব2তীত এবং আিম এrপ করেত িনেদXিশত হেয়ই তা
কেরিছ।”২৮৩
তাবরানী তাঁর ‘আল কাবীর’ gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) একিদন
িমmাের দাঁিড়েয় বলেলন : আিম িনেজর ই\ায় Fতামােদর মসিজদ হেত Fবর হবার িনেদXশ দান
কির িন এবং তােক (আলী)- ও অবsান করেত বিল িন, বরং আlাh Fতামােদর Fবর হেত ও
তােক এখােন অবsান করেত বেলেছন। আিম বাnা িহেসেব তাঁর িনেদXশ পালনকারী মাt। ওহীর
মাধ2েম যা আমােক িনেদXশ দান করা হয় তা ব2তীত আিম অn িকছু কির না।”২৮৪
রাসূল (সা.) আেরা বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম ও আিম ব2তীত অn কােরা পেk :বধ নয় অপিবt
অবsায় মসিজেদ pেবশ করা।”২৮৫
সা’দ ইবেন আিব ওয়াkাস, বাররা ইবেন আেজব, ইবেন আbাস, ইবেন উমর ও hজাইফা
ইবেন উসাইদ গাফফারী সকেলই বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.) মসিজেদ আসেলন ও বলেলন :
মহান আlাh মূসােক ওহীর মাধ2েম িনেদXশ িদেলন : আমার জn পিবt মসিজদ িনমXাণ কর এবং
Fসখােন তুিম ও হাrন ব2তীত Fকউ Fযন সবXাবsায় অবsান না কের। িতিন আমােকও িনেদXশ
িদেয়েছন পিবt মসিজদ িনমXােণর Fসখােন Fযন আিম ও আমার ভাই আলী ব2তীত অn Fকউ
অবsান (সবXাবsায়) না কের।”২৮৬
আমােদর এ kুd Fলখায় এ সmিকXত সকল হাদীস ও Fরওয়ােয়ত একিtত করা সmব নয়। এমন
িক িনভXরেযাগ2 Fয সকল বণXনা ইবেন আbাস, আবু সাঈদ খুদরী, যাইদ ইবেন আরকাম, আসমা
িবনেত উমাইস, উেm সালামাh, hজাইফা ইবেন উসাইদ, সা’দ ইবেন আিব ওয়াkাস, বাররা
ইবেন আেযব, আলী ইবেন আিব তািলব, উমর ইবেন খাtাব, আবু যর, আবু তুফাইল, বুরাইদা
আসলামী, আবু রােফ, রাসূলুlাh (সা.)- এর কৃতদাস, জািবর ইবেন আবdlাh আনসারী ও
অnাnেদর হেত এেসেছ তাও িলিপবd করা অসmব।
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রাসূল (সা.) হেত একিট Fদায়া বিণXত হেয়েছ যা এrপ- Fহ আlাহ! আমার Kাতা মূসা আপনার
িনকট pাথXনা জািনেয়িছেলন : Fহ আমার pিতপালক! আমার বkেক pসািরত কের িদন ও আমার
জn আমার কাজেক সহজ কের িদন। আমার িজhার জড়তা দূর কের িদন যােত কের জনগণ
আমার কথা বুঝেত পাের। আমার পিরবার হেত আমার Kাতা হাrনেক আমার সহেযাগী
মেনানীত কrন। তার মাধ2েম আমার FমrদNেক শিkশালী কrন ও আমার কােজ তােক
সহেযাগী কrন। আপিন তাঁর pিত ওহী Fpরণ কের বেলিছেলন : অিতশীfই Fতামার Kাতার
মাধ2েম Fতামার বাhেক আিম শিkশালী করেবা ও Fতামােদর উ< মযXাদা ও সmান দান করেবা।
Fহ পরওয়ারিদগার! আিম মুহাmদ আপনার বাnা ও রাসূল। আমার বkেক আপিন pসািরত
কrন। আমার কমXেক আমার জn সহজ কের িদন। আমার পিরবার হেত আমােক একজন
সহেযাগী দান কrন এবং Fস হেলা আলী।২৮৭
বাযযার অnrপ একিট হাদীস বণXনা কেরেছন Fযখােন নবী (সা.) আলী (আ.)- এর হাত ধের
বলেলন, “হযরত মূসা আlাহর িনকট Fচেয়িছেলন Fযন হযরত হাrেনর মাধ2েম তাঁর মসিজদেক
পিবt রােখন এবং আিম তাঁর িনকট আলীর মাধ2েম আমার মসিজদ পিবt রাখার pাথXনা করিছ।”
অতঃপর একজনেক হযরত আবু বকেরর িনকট পাঠােলন Fযন তাঁর মসিজেদর িদেক উnুk
dারিট বn কের Fদন। িতিন বলেলন, “5নলাম ও Fমেন িনলাম।” অতঃপর এেক এেক হযরত
উমর, হযরত আbাসসহ সকল সাহাবীর িনকট এ িনেদXশ পাঠােলন। অতঃপর বলেলন, “আিম
Fতামােদর dারসমূহ বn কির িন বা আলীর dার উnুk রািখ িন, বরং আlাhই আলীর dার উnুk
কেরেছন ও Fতামােদর dারসমূহ বn কেরেছন।”২৮৮
হযরত আলী (আ.)- এর হযরত হাrেনর সেA সাদৃেsর pমাণ িহেসেব এতটুk আেলাচনাই
যেথ* মেন করিছ Fযখােন তাঁেদর পদমযXাদা ও সmােনর সবXজনীনতা pমািণত হেয়েছ।

ওয়াসসালাম
শ
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পঁয়িtশতম পt
২৭ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

অnাn Fরওয়ােয়তgেলাও উেlখ করার আহবান।
আlাh আপনার িপতােক রহম কrন। এই আয়াতসমূহ ও হাদীেসর দিললgেলা অত2n s*
এবং আপনার বণXনাও pাuল ও সািহত2 মানসmn। তাই অnাn বণXনাসমূহও Fশানার ও জানার
আgহ ব2k করিছ। মুতাওয়ািতর২৮৯ (অিবি\n) সূেt বিণXত হাদীসgেলা আnন। আপনার Fশ!t
pমাণ কrন।

ওয়াসসালাম
স
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ছিtশতম পt
২৯ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

ইবেন আbাস বিণXত হাদীস।

২।

ইমরান ইবেন hসাইন বিণXত হাদীস।

৩।

বুরাইদাh বিণXত হাদীস।

৪।

Fয হাদীেস আলী (আ.)- এর দশিট :বিশ*2 বিণXত হেয়েছ।

৫।

আলী বিণXত হাদীস।

৬। ওয়াহােবর হাদীস।
৭।

ইবেন আিব আেছেমর হাদীস।

১। এ িবষেয় ‘ইসিতয়াব’ gেn হযরত আলীর জীবনীেত আবু দাউদ তাইয়ােলসী সূেt ইবেন
আbাস হেত বিণXত হাদীসিটই যেথ*। ইবেন আbাস বেলন, “রাসূল (সা.) আলীেক লk2 কের

ِ
বলেলন : ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪي
ّ وﱄ
ّ  أﻧﺖঅথXাৎ তুিম আমার পর সকল মুিমেনর অিভভাবক।”
২। উপেরাk হাদীেসর মত আেরকিট সহীহ হাদীস ইমরান ইবেন hসাইন বণXনা কেরেছন। িতিন
বেলন, “রাসূল (সা.) একদল Fলাকেক যুেdর উেdেs Fpরণ করেলন ও আলীেক Fসনানায়ক
িনযুk করেলন। যুd জেয়র পর আলী (আ.) খুমস হেত একিট kীতদাসী িনেজর জn gহণ
করেল সাধারণ :সnরা এর pিতবাদ করল। তােদর চারজন pিতrিতবd হেলা এ িবষেয়
রাসূেলর িনকট অিভেযাগ করেত। যুd হেত িফের আসার পর এ চারজেনর একজন রাসূেলর
িনকট অিভেযাগ কের বলল : ইয়া রাসূলাlাh! আপিন িক 5েনেছন আলী এrপ এrপ কেরেছ?
নবী (সা.) তার হেত মুখ িফিরেয় িনেলন। িdতীয় ব2িkও দাঁিড়েয় একই অিভেযাগ আনল। নবী
তার হেতও মুখ িফিরেয় িনেলন। তৃতীয় ব2িkও pথম d’জেনর মত অিভেযাগ আনল। নবী তার
হেতও মুখ িফিরেয় িনেলন। তখন চতুথX ব2িk দাঁিড়েয় চতুথXবােরর মত অিভেযােগর পুনরাবৃিt
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করেল রাসূল (সা.) তােদর িদেক তািকেয় রাগত sের বলেলন : Fতামরা আলী হেত িক চাও?
আলী আমা হেত এবং আিম আলী হেত। আলী আমার পর সকল মুিমেনর ওয়ালী
(অিভভাবক)।”২৯০
৩। অnrপ বুরাইদাh বিণXত হাদীস যা মুসনােদ আহমােদর ৫ম খেNর ৩৫৬ পৃ!ায় এেসেছ।
Fসখােন িতিন বেলেছন, “রাসূল (সা.) ইেয়েমেনর উেdেs d’দল Fসনা Fpরণ কেরন। তােদর
একদেলর Fনতৃt আলী ইবেন আিব তািলেবর হােত ও অnদেলর Fনতৃt খািলদ ইবেন
ওয়ািলেদর হােত ns কেরন। নবী d’দেলর উেdেs বলেলন : যখন Fতামরা d’দল একেt
িমিলত হেব তখন আলী একক Fসনাপিত হেব।২৯১ আর যিদ িমিলত হেত না পার তেব Fসনানায়ক
িভn থাকেব।”
বুরাইদাh বেলন, “ইেয়েমেনর বিন যুবাইদা Fগােtর সেA সংঘিটত যুেd আমরা জয়ী হই এবং
অেনকেকই বnী করেত সkম হই। আলী তােদর মেধ2 এক নারীেক িনেজর জn মেনানীত
কেরন।”
বুরাইদাh বেলন, “খািলদ ইবেন ওয়ািলদ একিট পেt ঘটনার বণXনা িলেখ আমার হােত িদেয়
রাসূেলর িনকট Fপৗঁছােত বলেলন। যখন পtিট িনেয় রাসূেলর িনকট িগেয় পাঠ করলাম তখন
তাঁর Fচহারা রােগ পিরবিতXত হেয় Fগল। আিম বললাম : ইয়া রাসূলাlাh! এখােন আ~েয়র
Fকnd, আিম আপনার আ~য় pাথXনা করিছ। আপিন আমােক এক ব2িkর অধীেন Fpরণ ও তার
িনেদXশ পালন করেত বেলেছন। তাই তার িনেদXেশ এ পt বহন কের এেনিছ। রাসূল (সা.)
বলেলন : আলীর িবষেয় মn বেলা না। Fকননা আলী আমা হেত এবং আিম আলী হেত। Fস
আমার পর Fতামােদর ওপর অিভভাবক ও িনবXাহী kমতার অিধকারী।”২৯২
নাসায়ী তাঁর খাসািয়sল আলাভীয়া gেnর ১৭ পৃ!ায় িঠক এভােব বণXনা কেরেছন-

ﻣﲏ و أﻧﺎ ﻣﻨﻪ و ﻫﻮ وﻟﻴّﻜﻢ ﺑﻌﺪي
ﻻ
ّ ﺗﺒﻐﻀﻦ ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪة ﻓﺈ ّن ﻋﻠﻴّﺎ
ّ

অথXাৎ Fহ বুরাইদাh! যােত আিম আলীর ওপর রাগািnত হই এমন কাজ কর না, কারণ আলী
আমা হেত এবং আিম আলী হেত। Fস আমার পর Fতামােদর ওপর অিভভাবক।
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ইবেন জািরর২৯৩ বুরাইদাh হেত এভােব বণXনা কেরেছন, “রাসূেলর Fচহারা অকsাৎ রিkম হেয়
Fগল এবং িতিন বলেলন :  ﻣﻦ ﻛﻨﺖ وﻟﻴّﻪ ﻋﻠﻲ وﻟﻴّﻪঅথXাৎ আিম যার অিভভাবক (ওয়ালী) আলীও
ّ
তার অিভভাবক।”
বুরাইদাh বেলন, “যা আমার মেন িছল সব ভুেল Fগলাম। মেন মেন বললাম আলীর িবষেয় আর
কখেনা মn বলব না।”
তাবরানী এ হাদীসিট িবsািরতভােব বণXনা কেরেছন। তাঁর বণXনায় এেসেছ-

যখন বুরাইদাh

ইেয়েমন হেত িফের মসিজেদ Fগেলন তখন িতিন Fদখেলন িকছু সংখ2ক সাহাবী নবী (সা.)- এর
ঘেরর সামেন বেস রেয়েছন। িতিন Fসখােন উপিsত হেয় তাঁেদর সালাম িদেল তাঁরা িজেjস
করেলন, “Fতামােদর সফেরর খবর িক?” িতিন বলেলন, “উtম। আlাh মুসলমানেদর িবজয়
দান কেরেছন।” তাঁরা বলেলন, “Fকন অnেদর পূেবXই িফের এেসছ?” িতিন বলেলন, “আলী
িনেজর জn একজন দাসী খুমেসর অংশ Fথেক িনেয়েছ। তাই আিম নবীেক এ খবর িদেত
এেসিছ যােত কের Fস নবী (সা.)- এর sনজর হেত বি;ত হয়।” নবী (সা.) ঘেরর মধ2 হেত
একথা 5েন রাগািnত হেয় বাইের আসেলন ও বলেলন, “Fকন একদল আলীর িবষেয় মn বেল?
তােদর উেds িক? Fয Fকউ আলীর pিত িবেdষ Fপাষণ কের Fস pকৃতপেk আমার pিতই
িবেdষ Fপাষণ কের। Fয আলী হেত িবি\n হয়, Fস আমা হেত িবি\n হয়। আলী আমা হেত, Fস
আমার মািট হেতই সৃি* হেয়েছ এবং আিম ইবরাহীেমর মািট হেত। আিম ইবরাহীম হেত
উtম।২৯৪ আমরা একই বংেশর, একজন হেত অপরজেনর সৃি*। আlাh সবXে~াতা ও সবXjানী।
Fহ বুরাইদাh! তুিম িক জান না, আলী Fয kীতদাসীিট িনেয়েছ তদােপkা অেনক Fবশী গণীমেতর
অিধকারী? তার এ অিধকার রেয়েছ কারণ Fস আমার পর Fতামােদর ওপর অিভভাবক।২৯৫
এই হাদীসিট Fয রাসূল হেত বিণXত এ িবষেয় সেnেহর Fকান অবকাশ Fনই এবং বুরাইদাh হেত
কেয়কিট সূেt তা বিণXত হেয়েছ যার সবgেলাই িনভXরেযাগ2।
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৪। এrপ আেরকিট মূল2বান হাদীস হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা
কেরেছন Fযখােন আলী (আ.)- এর দশিট :বিশ*2 ও F~!t বিণXত হেয়েছ, তnেধ2 নবী (সা.)
আলীেক বেলেছন, “আমার পর তুিম সকল মুিমেনর অিভভাবক হেব।”২৯৬
৫। আেরক sােন নবী (সা.) একিট হাদীেস আলী (আ.)- Fক বেলেছন, “Fহ আলী! Fতামার জn
আlাহর িনকট পাঁচিট বst Fচেয়িছলাম। তnেধ2 চারিট িতিন িদেয়েছন ও একিট Fদন িন.।
Fযgেলা িদেয়েছন তার মেধ2 একিট হেলা তুিম আমার পর মুিমনেদর অিভভাবক হেব।”২৯৭
৬। ‘আল ইসাবাh’ gেn ওয়াহােবর পিরিচিত পেবX ইবেন সাকান ওয়াহাব ইবেন হামযাh হেত
বণXনা কেরেছন, “আলীর সেA সফের িগেয় তার ওপর অসnt* হেয় িসdাn িনলাম রাসূল ( সা.)এর িনকট তার িবষেয় অিভেযাগ করেবা। মদীনায় িফের রাসূেলর িনকট আলী সmেকX অিভেযাগ
করেল রাসূল বলেলন : আলীর িবষেয় এrপ বেলা না, Fস আমার পর Fতামােদর অিভভাবক।”
তাবরানীও তাঁর ‘কাবীর’ gেn ওয়াহাব হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। তেব তােত রাসূেলর
কথািট এভােব এেসেছ- আলী সmেকX এrপ বেলা না, Fস আমার পর Fতামােদর ওপর সবেচেয়
Fবশী অিধকারী।২৯৮
৭। ইবেন আিব আেছম মারফু (অিবি\n) সূেt হযরত আলী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল
(সা.) বেলেছন : আিম িক মুিমনেদর িনেজেদর হেত তােদর ওপর অিধক অিধকার রািখ না?
সবাই বলল : অবsই। িতিন বলেলন : আিম যার অিভভাবক (ওয়ালী) আলীও তার অিভভাবক।”
এ িবষেয় আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত বিণXত হাদীসসমূহ মুতাওয়ািতর। এখােন এটুk বণXনাই
যেথ* মেন করিছ। তdপির Fবলােয়েতর আয়াতিট আমােদর দাবীর সপেk বিল! pমাণ। সমs
pশংসা মহান আlাহর।
ওয়াসসালাম
শ
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সাঁইিtশতম পt
২৯ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

‘ওয়ালী’ শbিটর কেয়কিট সাধারণ অথX রেয়েছ। আপনার দাবীর সপেk Fকারআন ও হাদীেসর
pমাণ Fকাথায়?
‘ওয়ালী’ শেbর সাধারণ অথX সাহায2কারী, বnু এবং অিভভাবক িযিন Fকান িবষেয় দািয়tভার
gহণ কেরন, Fযমন pিতেবশী, সহেযাগী, আnগত2কারী, পিরবার pধান বুঝােনা হেয় থােক।
sতরাং Fয হাদীস আপিন এেনেছন তার অথX Fবাধ হয় আলী আমার পরবতXীেত Fতামােদর
সাহায2কারী, বnু, ভালবাসার পাt ও সহেযাdা। আপনার দাবীর সপেk Fকারআন ও হাদীেসর
pমাণ Fকাথায়?

ওয়াসসালাম
স
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আটিtশতম পt
৩০ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

১।

‘ওয়ালী’ শেbর লk2।

২।

এ অেথXই Fয ‘ওয়ালী’ শbিট ব2বhত হেয়েছ তার সপেk pমাণ।

১। ‘ওয়ালী’ শেbর অেনকgেলা অেথXর মেধ2 ‘অিভভাবক’ একিট। িযিন Fকান দািয়t gহণ
কেরন িতিনই ‘অিভভাবক’। এই হাদীেসও ‘ওয়ালী’ সবXািধক ব2বhত এ অেথXই এেসেছ। Fযমন
অkম ব2িkর ‘ওয়ালী’ হেলা তার িপতা, দাদা, তােদর িনযুk অিছ এবং শারয়ী হাকীম। কারণ
তারা ঐ ব2িkর দািয়t gহণ কেরন ও তার সকল িবষেয় অিধকার লাভ কেরন।
২। হাদীসিটেত ‘ওয়ালী’ Fয এ অেথXই এেসেছ তা বুিdমান ব2িkেদর িনকট Fগাপন নয়, কারণ
রাসূল (সা.) যখন বেলন, “Fসই আমার পর Fতামােদর অিভভাবক”
( )و ﻫﻮ وﻟﻴّﻜﻢ ﺑﻌﺪيতখন তা Fবলােয়ত বা অিভভাবকেtর অথXই বুঝায়।২৯৯ এ হাদীসিটেত
‘ওয়ালী’ শbিট অn Fকান অেথXর সেA সAিতশীল নয়, কারণ বnুt, ভালবাসা, সহায়তা pভৃিত
অথX িবেশষ ব2িkর জn উেlখ অpেয়াজনীয় এবং sাভািবকভােবই মুিমন পুrষ ও নারী এেক
অপেরর বnু ও সাহায2কারী।
যিদ ‘ওয়ালী’ শেbর অথX এখােন ‘অিভভাবক’ ব2তীত অn িকছু হত তেব তা িবেশষ Fকান
মযXাদা বা F~!েtর িবষয় নয় Fয রাসূল তাঁর ভাইেয়র জn এমন অবsায় তা উেlখ করেবন। িক
Fগাপন রহs রেয়েছ যার কারেণ নবী (সা.) এrপ ক* কের কথাgেলা বলেবন?! রাসূল (সা.)
বরং Fকান grtপূণX িবষয়েক পিরRার করার জn এrপ কেরেছন।
মহানবী (সা.)- এর ss* pjা, তাঁর িন|াপt এবং Fশষ নবী িহেসেব তাঁর দািয়t তাই
সাধারণ এ সকল ধারণার ঊেiX। তdপির হাদীসgেলা Fথেক এিট s* হয় Fয, Fবলােয়ত বা
অিভভাবকt নবীর পর 5ধু আলী (আ.)- এর জnই িনিদX*। এ কারেণই আমরা ‘ওয়ালী’ শেbর
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উপেরাk অথX gহণ কেরিছ এবং এিট ব2তীত অnাn অথX, Fযমন সাহায2কারী, বnু ও
ভালবাসার পাt pভৃিতর সেA তা সামusপূণX নয়। এ িবষেয় সেnেহর Fকান অবকাশ Fনই
Fয, আলী (আ.) যখন িকেশার িছেলন তখন হেত রাসূেলর সািnেধ2 pিশিkত হেয়েছন। এই
Fরসালেতর Fkােড়ই িতিন Fযৗবেন Fপৗঁেছেছন। Fসই :কেশার হেত মৃতু2 পযXn িতিন মুসলমানেদর
সাহায2কারী িছেলন এবং সকল সমেয়ই মুসলমানেদর pিত তাঁর গভীর ভালবাসা ও বnুt িছল।
তাই মুসলমানেদর বnু, সাহায2কারী ও তােদর pিত ভালবাসার :বিশ*2gেলা নবীর মৃতু2র
পরবতXী সমেয়র জn িবেশষভােব উেlেখর Fকান pেয়াজন Fনই।
অপর Fয হাদীসিট আমােদর দাবীর সপেk pমাণ তা হেলা মুসনােদ আহমােদর ৫ম খেNর ৩৪৭
পৃ!ায় বুরাইদাh হেত ইবেন আbাস ও সাঈদ ইবেন যুবাইর সূেt বিণXত হাদীস। বুরাইদাh
বেলেছন, “ইেয়েমেনর যুেd আলীর সেA িছলাম। তার ওপর অসnt* হেয়িছলাম। তাই নবী
(সা.)- এর িনকট Fপৗঁেছ তার িবষেয় অিভেযাগ করেল তাঁর Fচহারা পিরবিতXত হেয় Fগল এবং
িতিন বলেলন :

ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩ
ّ  ﻗﺎل ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ.ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪة أﻟﺴﺖ أوﱃ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ؟ ﻗﻠﺖ ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ

Fহ বুরাইদাh! আিম িক মুিমনেদর ওপর তােদর িনেজেদর অেপkা অিধক অিধকার রািখ না?
আিম বললাম : অবsই, ইয়া রাসূলাlাh! িতিন বলেলন : আিম যার মাওলা (অিভভাবক) আলীও
তার মাওলা।”
হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১১০ পৃ!ায় হাদীসিট এেনেছন এবং
বেলেছন সহীহ মুসিলেমর শতXাnসাের হাদীসিট সহীহ।
যাহাবী তাঁর ‘তালিখেস মুসতাদরাক’ gেn মুসিলেমর শতXাnযায়ী হাদীসিটেক িব5d বেলেছন।
আপিন জােনন, ‘আিম িক মুিমনেদর িনেজেদর অেপkা তােদর ওপর অিধক অিধকার রািখ না’
বাক2িট পূেবX উেlখ করা হেয়েছ যা আমােদর দাবীর সত2তােক ss* কের।
Fয Fকউ এ হাদীসgেলার pিত এবং এর পিরেবশ- পিরিsিত ও পািরপািxXকতােক লk2
করেব, িনঃসেnেহ তার িনকট ss* হেব Fয, আমােদর দাবী সত2। সমs pশংসা আlাহর।
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উনচিlশতম পt
৩০ িজলহj ১৩২৯ িহঃ

Fবলােয়েতর আয়াত সmেকX আেলাচনার আহবান।
আিম সাk2 িদি\ আেলাচনার ময়দােন আপিন সত2বাদী, িবতেকX আপিন দৃঢ়পদ। এ িবষেয়
আপিন এতটা শিkশালী Fয, আপনার pিতপk আপনার িবেরািধতার শিk হািরেয় Fফেল
ময়দােন রণভA িদেত বাধ2 হেব।
আিম pথম ব2িk িহেসেব আপনার বিণXত হাদীসসমূেহর দিলল- pমােণর ওপর িবxাস sাপন
করিছ। যিদ সাহাবীেদর িনেদXশাnযায়ী আমল করা ওয়ািজব না হত তেব হয়েতা আপনার কথা
আিম Fমেন িনতাম। Fযেহতু পূবXবতXী সৎ কমXশীল সাহাবীেদর অnসরণ অপিরহাযX তাই
বািhকভােব হাদীসgেলার Fয অথX আমরা বুেঝিছ তা gহণ করেত পারিছ না।
আপিন আপনার পেtর Fশেষ একিট ss* আয়াত বিণXত হাদীসসমূেহর পেk দিলল িহেসেব
উপsাপন কেরেছন িকnt আয়াতিট িকrেপ আপনােদর দাবীেক সত2 pমাণ কের তার ব2াখ2া
pদান কেরন িন। আয়াতিটর ব2াখ2া pদান কের তােত আমােদর িচnা করার sেযাগ িদন।
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চিlশতম পt
২ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

১।

Fবলােয়েতর আয়াত আলী (আ.) সmেকX অবতীণX হেয়েছ।

২।

আয়াতিটর শােন nযূল (অবতীণX হবার পটভূিম)।

৩।

আয়াতিটর ব2াখ2ার মাধ2েম pমাণ উপsাপন।

১। আল Fকারআেনর একিট ss* আয়াত আপনার অবগিতর জn পড়িছ। আর এিট হেলা সূরা
মােয়দাহর ৫৫- ৫৬ নং আয়াত-

ِ ) إِﱠﳕَﺎ وﻟِﻴﱡ ُﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟُﻪ واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻟﱠ ِﺬ
( َوَﻣ ْﻦ ﻳـَﺘَـ َﻮ ﱠل اﻟﻠﱠ َﻪ۵۵) ﺼ َﻼ َة َوﻳـُ ْﺆﺗُﻮ َن اﻟﱠﺰَﻛﺎ َة َوُﻫ ْﻢ َراﻛِﻌُﻮ َن
ﻴﻤﻮ َن اﻟ ﱠ
َُ َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ
ُ ﻳﻦ ﻳُﻘ
َ
ِﱠ
ِ ِ
(ب اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻫ ُﻢ اﻟْﻐَﺎﻟِﺒُﻮ َن
َ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ﻓَﺈ ﱠن ﺣ ْﺰ
َ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ َواﻟﺬ

Fতামােদর ওয়ালী বা অিভভাবক হেলন একমাt আlাh, তাঁর রাসূল ও Fসসব ব2িk যারা ঈমান
এেনেছ, নামায কােয়ম কেরেছ এবং rk অবsায় যাকাত িদেয়েছ। Fয Fকউ আlাh, তাঁর রাসূল
এবং যারা ঈমান এেনেছ তােদর ভালবােস৩০০ ও সৎ কমX কের (Fস িনজ দািয়t পালন কেরেছ)
িন>য়ই আlাহর দল িবজয়ী হেব।
এ িবষেয় সেnেহর অবকাশ Fনই Fয, এ আয়াতিট আলী (আ.)- এর সmেকX অবতীণX হেয়েছ
যখন িতিন rkরত অবsায় িভkুকেক তাঁর আংিট দান কেরন।
২। হযরত আলী rkরত অবsায় িভkুকেক িনজ আংিট দান করেল আlাh এ আয়াতিট অবতীণX
কেরন। এ সmিকXত হাদীস রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত মুতাওয়ািতর সূেt
বিণXত হেয়েছ। িকnt অnেদর হেত বিণXত এ সmিকXত হাদীস (Fযমন ইবেন সালাম হেত বিণXত
হাদীস) মারফু তাই pমাণ িহেসেব উপsাপেনর জn তা যেথ*। এজn সহীহ নাসায়ী অথবা
‘জাম বাইনা িসহাহ িসtাh’ gেn সূরা মােয়দাহর তাফসীর Fদখুন। এছাড়া হযরত আলী ও
ইবেন আbাস সূেtও এ সmিকXত হাদীস মারফু সূেt বিণXত হেয়েছ। ইবেন আbাস বিণXত
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হাদীসিট ওয়ােহদীর ‘আসবাবুন nযূল’ gেn উপেরাk আয়ােতর তাফসীের এেসেছ। খাতীব
বাগদাদী তাঁর ‘আল মুtািফক’৩০১ gেn হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
আবু আশশাইল ও ইবেন মারdইয়া তাঁেদর মুসনােদ হযরত আলীর হাদীসিট এেনেছন। এ
আয়াতিট Fয আলী (আ.)- এর িবষেয় অবতীণX হেয়েছ তা সকল মুফাসিসরই sীকার কেরেছন।
এজn ‘কানযুল উmাল’ gেnর ৬! খেNর ৪০৫ পৃ!ার ৬১৩৭ নং হাদীসিট Fদখুন।
আহেল snাহর কেয়কজন pিসd আেলম এ িবষেয় Fয ইজমা রেয়েছ তা তাঁেদর gেn উেlখ
কেরেছন, Fযমন ইমাম kশচী তাঁর ‘শারেহ তাজরীদ’ gেn ইমামেতর আেলাচনায় তা এেনেছন।
‘গায়াতুল মারাম’ gেn অ*াদশ অধ2ােয় উপেরাk আয়ােতর শােন nযূেল আমােদর অnrপ
২৪িট হাদীস আহেল snাh সূেt বিণXত হেয়েছ। িবষয়িট যিদ আকােশর সূেযXর মত ss* না হত
আর আমার Fলখােকও যিদ সংিkp করেত না হত তেব এতTসংkাn সকল সহীহ হাদীস এখােন
িলিপবd করতাম। যা Fহাক, আলহামdিলlাh এ িবষেয় সেnেহর Fকান অবকাশ Fনই। আহেল
snাহর সূেt বিণXত এrপ একিট হাদীস যা ইমাম আবু ইসহাক আহমাদ ইবেন মুহাmদ ইবেন
ইবরাহীম িনশাবুরী সা’লাবী৩০২ বণXনা কেরেছন তা এখােন উেlখ করিছ। িতিন তাঁর ‘তাফসীের
কাবীর’ gেn উk আয়ােতর sােন হযরত আবু যর িগফারী সূেt বণXনা কেরেছন, “আমার এই
d’কণX dারা রাসূল (সা.)- Fক বলেত 5েনিছ (যিদ না 5েন থািক তেব তা বিধর Fহাক), আমার এই
d’Fচাখ িদেয় আিম Fদেখিছ (যিদ না Fদেখ থািক তেব তা অn Fহাক), নবী (সা.) বলেতন : আলী
সৎ কমXশীলেদর Fনতা ও অsীকারকারীেদর হত2াকারী। Fস- ই সmািনত Fয আলীেক সাহায2
করেব আর Fস- ই লাি ত Fয আলীেক লাি ত করেত চায়। Fজেন রাখ, আিম একিদন রাসূেলর
সেA মসিজেদ নামাযরত িছলাম। একজন িভkুক মসিজেদ এেস িকছু চাইল। Fকউ তােক সাহায2
না করেল আলী তাঁর কিন!া আAুল (যােত আংিট িছল) dারা তােক ইশারা করেলন। িভkুক তাঁর
িনকটবতXী হেয় আংিটিট খুেল িনল। অতঃপর রাসূল (সা.) আlাহর দরবাের অnনয় কের pাথXনা
কের বলেলন : Fহ আlাh! আমার Kাতা মূসা আপনার িনকট pাথXনা কের বেলিছেলন : আমার
বkেক pসািরত কের িদন, আমার কাজেক আমার িনকট সহজ কের িদন। আমার িজhার জড়তা
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দূর কের িদন যােত আমার কথা অnরা Fবােঝ। আমার ভাই হাrনেক আমার সহেযাগী বািনেয়
িদন। তার মাধ2েম আমার FমrদNেক শিkশালী কrন এবং আমার কােজ তােক অংশীদার
কrন যােত কের আপনার আেরা অিধক pশংসা ও gণকীতXন করেত পাির। আপিন আমােদর
ওপর সবXd*া। Fহ আlাh! আপিন মূসােক বেলিছেলন : Fতামার pাথXনা আিম gহণ করলাম। তুিম
যা Fচেয়ছ তা Fতামােক Fদয়া হেলা। Fহ আlাh! আিমও আপনার বাnা ও রাসূল। আমােদর
hদেয়র pসারতা দান কrন। আমার কাজেক সহজ কের িদন। আমার পিরবার হেত আলীেক
আমার সহেযাগী কrন। তার মাধ2েম আমার FমrদNেক শিkশালী কrন।”
হযরত আবু যর (রাঃ) বেলন, “আlাহর শপথ, তখনও রাসূেলর Fদায়া করা Fশষ হয় িন, হযরত
িজবরাঈল (আ.) ওহী িনেয় আসেলন-

ِ )إِﱠﳕَﺎ وﻟِﻴﱡ ُﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟُﻪ واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻟﱠ ِﺬ
ِ
ﻴﻤﻮ َن اﻟ ﱠ
َُ َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ
َ( َوَﻣ ْﻦ ﻳـَﺘَـ َﻮ ﱠل اﻟﻠﱠﻪ۵۵) ﺼ َﻼ َة َوﻳـُ ْﺆﺗُﻮ َن اﻟﱠﺰَﻛﺎ َة َوُﻫ ْﻢ َراﻛﻌُﻮ َن
ُ ﻳﻦ ﻳُﻘ
َ
ِﱠ
ِ ِ
(ب اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻫ ُﻢ اﻟْﻐَﺎﻟِﺒُﻮ َن
َ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ﻓَﺈ ﱠن ﺣ ْﺰ
َ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ َواﻟﺬ

৩। আপিন (আপনার মাধ2েম আlাh সত2েক সাহায2 কrন) জােনন Fয, এখােন ‘ওয়ালী’ অথX
‘অিভভাবক িহেসেব অিধকার লাভ’। Fযমন আমরা বিল অমুক ব2িk অমুেকর অিভভাবক।
আরবী ভাষািবদরা বেলন, ﻛﻞ ﻣﻦ وﱃ أﻣﺮ أﺣﺪ ﻓﻬﻮ وﻟﻴّﻪ
ّ অথXাৎ Fয Fকউ কােরা Fকান িবষেয়
দািয়tpাp হেব Fস ঐ ব2িkর ওয়ালী।
sতরাং এ আয়ােতর অথX হেব একমাt Fয ব2িk Fতামােদর িবিভn িবষেয় Fতামােদর ওপর
দািয়t লাভ কেরেছন (অিভভাবক িহেসেব অিধকার লাভ কেরেছন) িতিন একমাt আlাh, তাঁর
রাসূল এবং আলী (Fযেহতু ঈমান আনয়ন, নামায আদায় ও rkরত অবsায় যাকাত দােনর
:বিশ*2gেলা 5ধু তাঁর মেধ2ই িছল এবং তাঁর িবষেয়ই আlাh এই আয়াত অবতীণX কেরেছন)।

মহান আlাh Fবলােয়ত ও অিভভাবকেtর এই অিধকারেক তাঁর িনেজর জn, তাঁর রাসূল (সা.)
ও উপেরাk :বিশে*2র ব2িkর (আলীর) জn একইভােব বণXনা কের িনিদX* কেরেছন। আপিন
জােনন, মহান আlাহর Fবলােয়ত সবXজনীন। sতরাং তাঁর রাসূল ও িনেয়ািজত ওয়ালীর
Fবলােয়তও সবXজনীন ও একই পnায় কাযXকর। sতরাং আমরা এর অথX সাহায2কারী, ভালবাসার

234

পাt, বnু ইত2ািদ করেবা তা :বধ হেব না। তdপির বােক2র pথেম ( إﱠﳕﺎএকমাt) ব2বহার করায়
িবষয়িট আেরা s* হেয়েছ। সকল pশংসা মহান আlাহর।

ওয়াসসালাম
শ
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একচিlশতম পt
৩ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

আেলাচ2 আয়ােত  اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮﺍবhবচন এেসেছ। িকভােব তা একবচেন ব2বhত হওয়া সmব?
আপনার কথার পিরেpিkেতর বলা যায়
( اﻟﺼﻠﻮة و ﻳﺆﺗﻮن اﻟ ّﺰﻛﻮة و ﻫﻢ راﻛﻌﻮن
ّ )و اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن

বাক2িটেত সবsােনই বhবচন এেসেছ। তাই বhবচনই এর বাsবতা। Fসেkেt িকভােব তা
হযরত আলী (কাঃ)- এর জn pেযাজ2 হেব। Fযেহতু িতিন এক ব2িk। এ িবষেয় আপনার জবাব
িক?

ওয়াসসালাম
স
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িবয়ািlশতম পt
৪ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

১।

আরবরা একবচেনর Fkেtও কখেনা কখেনা বhবচেনর ব2বহার কের।

২।

এর সপেk নমুনা উপsাপন।

৩।

এ িবষেয় তাবারী যা বেলেছন।

৪।

এ িবষেয় যামাখশারী যা বেলেছন।

৫।

আিম যা মেন কির।

১। আরবরা একবচেনর জnও বhবচন ব2বহার কের থােক। পিরিsিতর এrপ দাবীর কারেণই
এমনিট করা হয়।
২। এ কথার সপেk দিলল িহেসেব সূরা আেল ইমরােনর ১৭৩ নmর আয়াতেক আমরা উেlখ
করেত পাির Fযখােন বলা হেয়েছ-

ِﱠ
ِ
ِ ﱠ
ِ
ِ ﺎل َﳍُﻢ اﻟﻨ
(ﻴﻞ
ْ َﱠﺎس ﻗَ ْﺪ َﲨَﻌُﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓ
َ )اﻟﺬ
َ ﱠﺎس إ ﱠن اﻟﻨ
ُ ُ َ َﻳﻦ ﻗ
ُ ﺎﺧ َﺸ ْﻮُﻫ ْﻢ ﻓَـَﺰ َاد ُﻫ ْﻢ إﳝَﺎﻧًﺎ َوﻗَﺎﻟُﻮا َﺣ ْﺴﺒُـﻨَﺎ اﻟﻠـﻪُ َوﻧ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻮﻛ

যােদরেক Fলােকরা বেলেছ Fতামােদর সােথ Fমাকািবলা করার জn Fলােকরা সমােবশ কেরেছ
(বh সাজ- সরuামসহ), তােদর ভয় কর, তখন তােদর িবxাস (ঈমান) আরও দৃঢ়তর হেয় যায়
এবং তারা বেল আমােদর জn আlাhই যেথ*, কতই না উtম সংরkণকারী িতিন!
আমরা জািন এখােন বkা এক ব2িk, Fস হেলা নাঈম ইবেন মাসউদ আশজাঈ
(মুফাসিসর, মুহািdস ও হাদীসেবtাগণ এ িবষেয় ঐকমত2 Fপাষণ কেরন)।
মহান আlাh এখােন এক ব2িkেক Fবাঝােত ‘আn- নাস’ শb ব2বহার কেরেছন যা বhবচন।
এখােন বhবচন ব2বহােরর উেds হেলা Fয সকল ব2িk ঐ ব2িkর অসত2 ও িভিtহীন কথায়
কণXপাত কেরন িন তাঁেদর সmািনত করা। কিথত আেছ, আবু sিফয়ান ঐ ব2িkেক দশিট উট দান
কের যােত Fস এrপ gজেবর মাধ2েম মুসলমানেদর ভীত ও dবXল করেত Fচ*া চালায়। তাই Fস
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এ কাজ কের। Fস মুসলমানেদর িনকট এেস বেল, “Fহ Fলাকসকল! মুশিরকেদর Fযাdারা
Fতামােদর িবrেd pstত হেয় রেয়েছ, তােদর হেত ভীত হও।” মুসলমানেদর অিধকাংশই এ
কথা 5েন আবু sিফয়ােনর িবrেd যুd করেত িdধা- dেnd পিতত হেল রাসূল (সা.) সtর জন
অxােরাহী িনেয় Fসিদেক যাtা কেরন। এ আয়াত এই সtর জন ব2িkর শােন অবতীণX হেয়িছল
যাঁরা ঐ gজেবর pিত rেkপ ও কণXপাত কেরন িন।
sতরাং এখােন ‘আn- নাস’ একবচেনর sােন ব2বহার একিট সmােনর িবষয়। Fযেহতু Fয সtর
জন ব2িk রাসূেলর সেA যাtা কেরন তাঁেদর জn অল"ািরকভােব অিধকতর উপযুk শb
ব2বহার করা উিচত Fসজn Fসখােন ‘ اﻟّﺬﻳﻦ ﻗﺎل َﳍﻢ رﺟﻞ إ ّن اﻟﻨّﺎس ﻗﺪ َﲨﻌﻮاযােদরেক একজন ব2িk
বেলিছল’ না বেল ‘ اﻟّﺬﻳﻦ ﻗﺎل َﳍﻢ اﻟﻨّﺎسতােদরেক Fলাকসকল বেলিছল’ বলা হেয়েছ।
এrপ িবষয় আlাহর বাণীেত, রাসূেলর হাদীেস এবং আরবেদর কথায় pচুর লk2 করা যায়।
Fযমন আlাh বেলেছন,

ِﱠ
ِ
( ﻒ أَﻳْ ِﺪﻳـَ ُﻬ ْﻢ َﻋﻨ ُﻜ ْﻢ
ﺖ اﻟﻠﱠ ِـﻪ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ إِ ْذ َﻫ ﱠﻢ ﻗَـ ْﻮٌم أَن ﻳـَْﺒ ُﺴﻄُﻮا إِﻟَْﻴ ُﻜ ْﻢ أَﻳْ ِﺪﻳـَ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﻜ ﱠ
َ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا اذْ ُﻛ ُﺮوا ﻧ ْﻌ َﻤ
َ )ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ

“Fহ ঈমানদারগণ! Fতামরা Fতামােদর ওপর আlাহর িনয়ামেতর কথা sরণ কর যখন এক
সmpদায় Fতামােদর িদেক sীয় হs pসািরত করেত সেচ* হেয়িছল তখন িতিন তােদর হs
Fতামােদর হেত pিতহত কের িদেলন।”
এখােন উেlখ2, উপেরাk আয়ােত সmpদায় বলা হেলও pকৃতপেk ঘটনা হেলা বিন মাহােরব
Fগােtর gরাস নামক এক ব2িk বিন নািজর Fগােtর আমর ইবেন জাহােশর িনেদXেশ অstধারণ
করতঃ রাসূেলর ওপর আkমেণর পিরকlনা কের। তখন আlাh রাসূলেক তা অবিহত করার
মাধ2েম রkা কেরন। এ ঘটনািট মুফাসিসর ও হাদীসিবদগণ উেlখ কেরেছন। ইবেন িহশাম তাঁর
িসরাত gেnর ৩য় খেN ‘জাতুর িরকাh’ নামক যুd িহেসেব বণXনা কেরেছন। আlাh কওম বা
সmpদায় শbিট বhবচন হওয়া সেttও এই এক ব2িkর জn ব2বহার কেরেছন কারণ এ ঘটনায়
রাসূেলর জীবন রkা পায় যা মুসলমানেদর pিত িবেশষ রহমত বেল গণ2।
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Fতমিন মুবািহলার আয়ােত ‘আবনা’, ‘িনসা’ ও ‘আনফুস’ শbgেলা সবXজনীন হওয়া সেttও
ইমাম হাসান Kাতৃdয়, হযরত ফািতমা ও হযরত আলীর জn ব2বhত হেয়েছ। এিট
সবXসmতভােব pিতি!ত এবং তাঁেদর সmান ও মযXাদার কারেণই তা করা হেয়েছ।
এ উদাহরণসমূহ একবচেনর sােন বhবচন ব2বহারেক অদূষণীয়, এমন িক Fকান Fকান Fkেt
অল"ারশােstর জn অপিরহাযX বেল pমাণ কের।
৩। ইমাম তাবারসী তাঁর ‘মাজমাউল বায়ান’ gেn উপেরাk আয়ােতর (Fবলােয়েতর আয়াত)
তাফসীের বেলেছন, “এখােন বhবচন বাচক শb হযরত আলীর জn ব2বহার তাঁর pিত সmান ও
মযXাদা pদশXেনর িনিমেt করা হেয়েছ। কারণ ভাষািবদগণ একবচেনর sেল বhবচেনর ব2বহার এ
উেdেsই কের থােকন। এিট এতটা pিসd রীিত Fয, দিলল- pমাণ উপsাপেনর pেয়াজন পেড়
না।
৪। যামাখশারী তাঁর ‘তাফসীের কাশশাফ’ gেn বেলেছন, “যিদ pZ করা হয় বhবচন সূচক শb
িকrেপ হযরত আলীর জn ব2বহার করা হেলা, তার উtের বলব যিদও এেকর অিধক ব2িk
এrপ কাজ সmাদন কের িন তdপির যােত মাnষ এrপ কােজর pিত উৎসািহত হয় এবং তdrপ
সmান লােভর জn pেচ*া চালায় Fসজnই এখােন বhবচন সূচক শb একবচেনর sােন ব2বhত
হেয়েছ। মুসলমানেদর অপিরহাযXrেপ দিরd ও অভাবীেদর pিত সাহােয2র Fkেt আgহী কের
Fতালার জn নামােযর মেধ2ও তা িবলিmত না করার িশkা এখােন Fদয়া হেয়েছ।”
৫। একবচেনর sেল বhবচেনর ব2বহােরর িবষয়িট আমার দৃি*েত এসব হেতও সূk একিট িবষয়
এবং এিট অিধকাংশ মাnেষর জn আlাহর িবেশষ রহমেতর ফলrিতেত দান করা হেয়েছ।
কারণ হযরত আলী ও বিন হািশেমর pিত িবেdষ, িহংসা ও শtrতা Fপাষণকারী মুনািফকরা ও
অnেদর মেধ2 যারা তাঁর হেত অgগামী হবার ই\া Fপাষণ করত তারা একবচেনর মাধ2েম
িবষয়িট হযরত আলীর জn িনিদX* হওয়ােক Fকান kেমই Fমেন িনেত পারত না। Fযেহতু তখন
সত2েক আড়াল করার সরাসির Fকান sেযাগ তারা Fপত না তাই সmাবনা িছল তা করেত ব2থX
হেয় তারা এমন কেমX িলp হত যার ফলrিতেত ইসলামই িবপn হেয় পড়ত। এখােন একবচেনর
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sােন বhবচন ব2বহােরর মাধ2েম Fস পথ বn করা হেয়েছ এবং রাসূল (সা.) হেত িবিভnভােব
বিণXত হাদীসসমূেহর মাধ2েম Fবলােয়েতর িবষয়িটেক ssােন pিতি!ত করা হেয়েছ। রাসূেলর
মাধ2েম এিট pিতি!ত হবার pিkয়া Fসিদন পযXn অব2াহত িছল Fযিদন দীনেক পূণXাA ও
িনয়ামতেক সmূণX কেরন। Fয িবষয়িট gহেণ জনসাধারণ কিঠন অবsার সmুখীন হয় Fস িবষেয়র
pচাের এrপ pjাপূণX পদেkেপরই pেয়াজন। নতুবা একবচেনর মাধ2েম িবষয়িট িনিদX* হেল
তারা একgঁেয়মীবশত সরাসির তা pত2াখ2ান করত।
এ grtপূণX িদকিট 5ধু এ আয়ােতর জn নয়, বরং Fকারআেনর Fয সকল আয়াত আলী (আ.) ও
আহেল বাইেতর শােন বিণXত হেয়েছ Fসgেলার জnও pেযাজ2 এবং িবষয়িট ss*। এই
িবষয়িটেক আিম আমার ‘সািবলুল মুিমনীন ওয়া তানিযলুল আয়াত’ gেn ss* দিললpমাণসহ উপsাপন ও s* কেরিছ। Fহদােয়ত ও Fতৗিফেকর জn আlাহর pশংসা করিছ।

ওয়াসসালাম
শ
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আয়ােতর ধরন ও Fpkাপট Fথেক Fবাঝা যায় Fয, এখােন ‘ওয়ালী’ বলেত ‘বnু’ Fবাঝােনা
হেয়েছ।
আlাh আপনার িপতােক পুরsৃত কrন। আপিন আমার মন হেত সেnহ দূর কেরেছন ও সত2েক
আমার িনকট pকাশ কেরেছন। তেব একিট িবষয় আমার িনকট পিরRার নয়, তা হেলা আয়াতিট
কােফরেদর বnু ও ওয়ালী িহেসেব gহেণর িবেরািধতার ধারাবািহকতায় এেসেছ কারণ পূবXবতXী ও
পরবতXী আয়াত হেত তাই Fবাঝা যায়। এিট এর সপেk অnতম দিলল Fয আয়ােত ‘ওয়ালী’র
উেds ‘সাহায2কারী’, ‘বnু’ ও ‘ভালবাসার পাt িহেসেব gহণ’। অngহপূবXক ব2াখ2া দান
কrন।

ওয়াসসালাম
স
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১।

আয়ােতর ধরন ও বণXনাভAী হেত বnু ও সাহায2কারীর অথX pমািণত হয় না।

২।

ss* হাদীস ও বণXনাভAীর মেধ2 পাথXক2 Fদখা িদেল হাদীস অিধকতর gহণেযাগ2।

১। আয়াতিট এর পূবXবতXী আয়াতসমূহ Fযখােন কােফরেদর বnু (ওয়ালী) িহেসেব gহণ করেত
িনেষধ করা হেয়েছ তা হেত িভn। এ আয়াতিট পূবXবতXী আয়াতসমূেহর ধারাবািহকতা হেত পৃথক
হেয় হযরত আলীর pশংসা ও মযXাদা বণXনায় অবতীণX হেয়েছ। কারণ এ আয়ােত হযরত আলী ও
তাঁর বংশধরেদর ইমামত ও Fনতৃtেক pিতি!ত এবং তাঁর িবেরাধীেদর এ িবষেয় িবেরািধতা হেত
ভয় pদশXন করা হেয়েছ। তার pমাণ হেলা িনেmাk আয়াত-

ِﱠ
ِِ ِ
ِ
ِ ف ﻳﺄِْﰐ اﻟﻠﱠـﻪ ﺑَِﻘﻮٍم ُِﳛﺒﱡـﻬﻢ وُِﳛﺒﱡﻮﻧَﻪ أ َِذﻟﱠٍﺔ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِﲔ أ
َﻋﱠﺰٍة َﻋﻠَﻰ
َ ُ َ
ُ َ ُْ ْ ُ
َ َ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا َﻣﻦ ﻳـَ ْﺮﺗَ ﱠﺪ ﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َﻋﻦ دﻳﻨﻪ ﻓَ َﺴ ْﻮ
َ ) ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ْ َﻚ ﻓ
(ﻴﻢ
َ ﻳﻦ ُﳚَﺎﻫ ُﺪو َن ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِـﻪ َوَﻻ َﳜَﺎﻓُﻮ َن ﻟَ ْﻮَﻣﺔَ َﻻﺋِ ٍﻢ َٰذﻟ
ٌ ﻀ ُﻞ اﻟﻠﱠـﻪ ﻳـُ ْﺆﺗﻴﻪ َﻣﻦ ﻳَ َﺸﺎءُ َواﻟﻠﱠـﻪُ َواﺳ ٌﻊ َﻋﻠ
َ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ

Fহ মুিমনগণ! Fতামােদর মেধ2 Fয Fকউ sীয় দীন হেত িফের যােব অিচেরই আlাh এমন এক
সmpদায় সৃি* করেবন যােদরেক িতিন ভালবাসেবন এবং তারাও তাঁেক ভালবাসেব। তারা

মুিমনেদর pিত িবনয়ী ও নm হেব ও কািফরেদর pিত কেঠার হেব। তারা আlাহর পেথ িজহাদ
করেব এবং Fকান িতরsারকারীর িতরsাের ভীত হেব না।৩০৩
এই আয়াত হযরত আলীর জnই pেযাজ2 এবং অnেদরেক তাঁর ও তাঁর অnসারীেদর kমতা ও
শিk হেত ভীিত pদশXন করেছ। এ িবষয়িট হযরত আলী (আ.) জামােলর যুেd সকলেক sরণ
কিরেয় বkব2 িদেয়েছন। ইমাম সািদক ও বািকর (আ.)- ও হাদীসিট বণXনা কেরেছন। সা’লাবী
তাঁর তাফসীর gেn এিট বণXনা কেরেছন। আlামাh তাবারসী তাঁর ‘মাজমায়ুল বায়ান’ gেn
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হযরত আmার, hজাইফা ও ইবেন আbাস হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। িশয়া আেলমেদর
মেধ2 এ িবষেয় ঐকমত2 রেয়েছ।
আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত সহীহ ও মুতাওয়ািতর সূেt এ সmিকXত হাদীসসমূহ বিণXত
হেয়েছ।
sতরাং Fবলােয়েতর আয়াতিট ইমামেতর অপিরহাযXতা ও হযরত আলীর Fনতৃেtর grt বণXনার
পর (পূবXবতXী আয়ােত) তার ব2াখ2া pদান কেরেছ। তাই িকrেপ আমরা বলেত পাির আয়াতিট
কািফরেদর বnুt pত2াখােনর আয়ােতর ধারাবািহকতায় অবতীণX হেয়েছ?
২। িdতীয়ত রাসূল (সা.) আহেল বাইেতর ইমামেদর Fকারআেনর সমমযXাদায় sান িদেয়েছন ও
Fঘাষণা কেরেছন এরা এেক অপর হেত িবি\n হেব না। sতরাং তাঁরা Fকারআেনর সমওজেনর
ভারী বst ( )ﺛﻘﻞযাঁেদর মাধ2েম সিঠক পেথর পিরচয় পাওয়া যােব। আমরা Fদিখ, তাঁেদর হেত
মুতাওয়ািতর সূেt Fয সকল হাদীস বিণXত হেয়েছ তােত তাঁরা উk আয়াত হযরত আলীর
Fবলােয়ত ও Fখলাফেতর pমাণ িহেসেব উপsাপন কেরেছন এবং ‘ওয়ালী’ শেbর আমরা Fয
অথX কেরিছ Fস অথXই gহণ কেরেছন। Fকারআেনর আয়ােতর ধারাবািহকতা ও পািরপািxXকতা
Fকিndক অথX ss* হাদীেসর িবেরাধী হেল তা অgহণেযাগ2 Fযেহতু সকল মুসলমানই এ িবষেয়
একমত Fয, সহীহ হাদীেসর পািরপািxXকতােকিndক অেথXর ওপর pাধাn রেয়েছ। তাই এ d’Fয়র
মেধ2 সংঘষX Fদখা িদেল হাদীসেক gহণ করেত হেব। কারণ এিট িনি>ত নয় Fয, আয়াতিট ঐ
ধারাবািহকতা ও পািরপািxXকতােতই অবতীণX হেয়েছ আর এ িবষেয়ও সকল মুসলমান একমত
Fয, Fকারআন সংকলন Fয ধারাবািহকতায় হেয়েছ তা অবতীণX হবার ধারাবািহকতায় নয়।
Fকারআেন এrপ pচুর আয়াত রেয়েছ Fযখােন নািযেলর ধারাবািহকতায় সংকিলত হয় িন, Fযমন
আয়ােত তাতহীর মহানবী (সা.)- এর stীেদর আেলাচনার ধারাবািহকতায় এেসেছ যিদও তা িভn
সময় অবতীণX হেয়েছ এবং এ ব2াপাের ss* হাদীস রেয়েছ, আয়ােত তাতহীর আহেল বাইেতর
পাঁচ জেনর ব2াপাের অবতীণX হেয়েছ। তdপির আয়ােতর ধারাবািহকতা ও পািরপািxXকতা
Fকিndক অথX gহণ না করেল তা Fকারআেনর অল"ারশােstর মু’িজযা হবার Fkেt Fকান
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Fনিতবাচক pভাব Fফেল না। তাই যখন অকাট2 দিলল হােত রেয়েছ তখন ধারাবািহকতা ও
পািরপািxXকতােক অgাh করায় Fকান অপরাধ Fনই।

ওয়াসসালাম
শ
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পঁয়তািlশতম পt
৬ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

পূবXবতXীেদর কাযXাবলীর িসdতা pমােণর জn এrপ অথXেক িভnভােব ব2াখ2া করেত আমরা
বাধ2।
যিদ Fখালাফােয় রােশদীেনর সকল কমXকাN sতঃিসd বেল িবxাস না করতাম তেব এrপ
আয়ােতর ব2াখ2ায় আপনার যুিk ও িবxাসেক gহণ করতাম। িকnt Fযেহতু তাঁেদর Fখলাফেতর
িবষেয় িবndমাt সেnেহর অবকাশ Fনই Fসেহতু তাঁেদর কেমXর Fযৗিkকতা pমােণর জn
িভnভােব এর ব2াখ2া করেত আমরা বাধ2।

ওয়াসসালাম
স
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0ছচিlশতম পt
৬ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

১।

পূবXবতীেদর কেমXর sতঃিসdতা আয়ােতর িভnrপ ব2াখ2ার অপিরহাযXতা pমাণ কের না।

২।

িভnrপ ব2াখ2া অসmব।

আপিন Fয খলীফােদর কথা বলেছন Fখাদ তাঁেদর িতনজেনর িবষেয় পৃথক Fমৗিলক আেলাচনা
হওয়া উিচত। sতরাং তাঁেদরেক ss* হাদীেসর Fমাকািবলায় আনয়ন অেযৗিkক। আমরা
পরবতXীেত ঐ িবষেয়র যুিkিসdতা িনেয় আেলাচনা করেবা।
১। sতরাং তাঁেদর কমXকাN এবং অnরা তাঁেদর হােত বাইয়াত করার িবষয়িট হাদীসেক িভnrেপ
ব2াখ2ার কারণ হেত পাের না। যিদ sেযাগ হয় এ িবষেয় িবsািরত আেলাচনার আশা রািখ।
২। আপনার জn Fয হাদীসিট বণXনা কেরিছ এবং তdrপ অnাn হাদীস, Fযমন গাদীেরর হাদীস
ও ওিসয়েতর হাদীসসমূহেক িভnrেপ ব2াখ2া করা অসmব। িবেশষত এই সকল হাদীেসর
সহেযাগী হাদীসসমূহও অত2n িনভXরেযাগ2 যা ss* এ সকল হাদীস হেত grেtর িদক Fথেক
কম নয়। তাই Fয Fকউ এ হাদীসgেলােক ইনসােফর দৃি*েত Fদখেব Fস এgেলােকই অকাট2 ও
ss* pমাণ িহেসেব পােব।

ওয়াসসালাম
শ
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সাতচিlশতম পt
৭ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

ভাল হত যিদ আপিন এর সমথXনকারী হাদীসসমূহ সmেকX আমােক অবিহত করেতন। Fকন পূেবX
আেলাচনার ঐ sােনই তা আনেলন না?

ওয়াসসালাম
স
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আটচিlশতম পt
৮ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

হাদীসিটর সমথXেন চিlশিট হাদীস।
এ সmিকXত চিlশিট হাদীস আপনার জn যেথ* মেন করিছ।
১। রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর কাঁেধ হাত Fরেখ উৈ<ঃsের Fঘাষণা করেলন,

ﳐﺬول ﻣﻦ ﺧﺬﻟﻪ,ﻫﺬا إﻣﺎم اﻟﱪرة ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻔﺠﺮة ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻦ ﻧﺼﺮﻩ
“এই আলী সৎ কমXশীলেদর ইমাম, অnায়কারীেদর হnা, Fয তােক সাহায2 করেব Fস সাফল2
লাভ করেব (সাহায2 pাp হেব) এবং Fয তােক হীন করার Fচ*া করেব Fস িনেজই হীন হেব।”
হাদীসিট হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১২৯ পৃ!ায় জােবর িবন
আবdlাh আনসারী হেত বণXনা কেরেছন।৩০৪ অতঃপর িতিন বেলেছন, “এই হাদীসিট সহীহ
সনেদ বিণXত হেয়েছ তdপির বুখারী ও মুসিলম তা বণXনা কেরন িন।”
২। নবী (সা.) বেলেছন, “আলী সmেকX আমার pিত িতনিট ওহী অবতীণX হেয়েছ :

ِ
ﺤﺠﻠﲔ
ّ اﻟﻐﺮ اﻟْ ُﻤ
ّ إﻧﱠﻪٌ ﺳﻴّﺪ اﻟْﻤﺴﻠﻤﲔ و إﻣﺎم اﻟْﻤﺘّﻘﲔ و ﻗﺎﺋﺪ

িন>য়ই Fস মুসলমানেদর Fনতা, মুtাকীেদর ইমাম এবং নূরানী ও 5K মুখমNেলর অিধকারীেদর
সদXার।”
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’

gেnর ৩য় খেNর ১৩৮ পৃ!ায় হাদীসিট এেনেছন৩০৫ ও

বেলেছন, “হাদীসিট সনেদর িদক হেত িব5d িকnt বুখারী ও মুসিলম তা বণXনা কেরন িন।”
৩। নবী (সা.) বেলেছন, “আমার pিত ওহী অবতীণX হেয়েছ Fয, আলী মুসলমানেদর
Fনতা, মুtাকীেদর অিভভাবক এবং 5K ও উjjল কপােলর অিধকারীেদর (Fসৗভাগ2বানেদর)
সদXার।” ইবেন নাjার৩০৬ ও অnাn sনান Fলখকগণ হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৪। নবী হযরত আলীেক উেds কের বেলন,
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ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺴﻴّﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ و إﻣﺎم اﳌﺘﻘﲔ

“Fহ মুসলমানেদর Fনতা ও মুtাকীেদর ইমাম! Fতামােক সাধুবাদ।” আবু নাঈম তাঁর ‘hলইয়াতুল
আউিলয়া’৩০৭ gেn এিট বণXনা কেরেছন।
৫। একিদন রাসূল (সা.) Fঘাষণা করেলন, “pথম Fয ব2িk এ dার িদেয় pেবশ করেব Fস
মুtাকীেদর ইমাম, মুসলমানেদর Fনতা, দীেনর মধুমিkকা (সংরkণকারী), সবXেশষ নবীর
pিতিনিধ ও উjjল মুখমNেলর অিধকারীেদর সদXার।” তখন আলী ঐ dার িদেয় pেবশ করেল
নবী (সা.) তাঁেক এ sসংবাদ দােনর উেdেs উেঠ দাঁিড়েয় তাঁর সেA Fকালাkিল করেলন ও তাঁর
কপােলর ঘাম মুছেত মুছেত বলেলন, “তুিম আমার ঋণ পিরেশাধ করেব, আমার বাণী মাnেষর
িনকট Fপৗঁেছ Fদেব, Fয িবষেয় তারা মতৈdততা করেব তুিম তা ব2াখ2া কের Fবাঝােব।৩০৮
৬। নবী (সা.) বেলেছন, “আlাh আমার িনকট আলীেক এভােব বণXনা কেরেছন- আলী
Fহদােয়েতর iজাধারী, আমার আউিলয়া অথXাৎ বnুেদর ইমাম, আমার আnগত2কারীেদর
আেলাকবিতXকা এবং Fস এমন এক আদশX মুtাকীেদর উিচত অপিরহাযXrেপ যার পদা"nবতXী
হওয়া।”৩০৯
লk2 কrন এই ছয়িট সহীহ হাদীস তাঁর ইমামত ও আnগেত2র অপিরহাযXতােক িকrেপ ss*
করেছ! তাঁর ওপর সালাম বিষXত Fহাক।
৭। নবী (সা.) আলীর pিত ইশারা কের বেলন, “এই pথম ব2িk Fয আমার pিত ঈমান এেনেছ
ও pথম ব2িk িহেসেব Fস িকয়ামেত আমার সেA হাত িমলােব, Fস িসdীেক আকবর ও ফাrক
(এই উmেতর সত2পnী ও অসত2পnীেদর মেধ2 পাথXক2কারী), Fস সত2 ও িমথ2ার মেধ2
সীমােরখা টানেব এবং Fস মুিমনেদর সংরkণকারী।”৩১০
৮। নবী বেলেছন, “Fহ আনসার সmpদায়! Fতামরা িক চাও Fতামােদর আিম এমন িবষেয়র pিত
িনেদXশনা Fদব যা আঁকেড় ধরেল Fতামরা কখেনা Fগামরাহ ও িবপথগামী হেব না? Fসিট হেলা
আলী। আমােক Fতামরা Fযrপ ভালবাস তােকও Fসrপ ভালবাস। আমােক Fযrপ ~dা কর
তােকও Fসrপ ~dা ও সmান কর এবং আিম Fতামােদর যা বলিছ তা আlাh িজবরাঈেলর
মাধ2েম আমােক বলেত িনেদXশ িদেয়েছন।”৩১১
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৯। নবী (সা.) বেলেছন,

ﺎ ﻓﻤﻦ أراد اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﻴﺄت اﻟﺒﺎبgﺑﺎ
ُ ﻋﻠﻲ
ّ أﻧﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ و

“আিম jােনর শহর ও আলী তার dার এবং Fয Fকউ শহের pেবশ করেত চাইেল dার িদেয়ই
pেবশ করেব।”৩১২
৩১৩
১০। নবী (সা.) বেলেছন, ﺎgﺑﺎ
ُ ﻋﻠﻲ
ّ “ أﻧﺎ دار اﳊﻜﻤﺔ وআিম pjার ঘর আলী তার দরজা।”

১১। নবী (সা.) বেলেছন, “আলী আমার jােনর pেবশ dার ও আিম Fয িবষেয়র দািয়tpাp
হেয়িছ আমার পের আমার উmেতর জn Fস তার ব2াখ2াকারী। তার ভালবাসা ও বnুtই ঈমান
এবং তার শtrতাই িনফাক।”৩১৪
১২। নবী (সা.) আলীেক বেলন, “তুিম আমার পর উmত Fয িবষেয় িdধাdেnd পিতত হেব Fস
িবষেয় ব2াখ2াদানকারী।”
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১২২ পৃ!ায় আনাস ইবেন মািলক হেত হাদীসিট
বণXনা কের বেলেছন৩১৫ Fয, বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnসাের হাদীসিট িব5d তdপির তাঁরা তা
বণXনা কেরন িন।
আমার মেত Fয Fকউ এই হাদীস এবং এর অnrপ অnাn হাদীস িনেয় িচnা করেল Fদখেবন
(বুঝেবন), আলী (আ.)- এর সেA রাসূেলর সmকX রাসূেলর সেA আlাহর সmেকXর nায়। কারণ
নবীেক উেds কের মহান আlাh বেলেছন, “আিম আপনার pিত এ জnই gn নািযল কেরিছ
যােত আপিন সরল পথ pদশXেনর জn Fয িবষেয় তারা মতিবেরাধ করেছ Fস িবষয়
পিরRারভােব বণXনা কেরন এবং এই Fকারআন মুিমনেদর জn রহমত ও Fহদােয়েতর
উপকরণ।”৩১৬ নবীও আলীেক উেds কের বেলেছন, “তুিম আমার পর Fয িবষেয় তারা
মতিবেরাধ করেব Fস িবষেয় ব2াখ2াদানকারী (তােদর জn পিরRারভােব তা বণXনাকারী)।”
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১৩। নবী (সা.) হেত আেরকিট হাদীস যা মারফু (অিবি\n) সূেt ইবেন সাmাক আবু বকর হেত

ِ  ﻋﻠﻲঅথXাৎ আলীর sান আমার িনকট আমার pিতপালেকর িনকট
বণXনা কেরেছন, رﰊ
ّ ﻣﲏ ﲟْﻨﺰﻟﱵ ﻣﻦ
ّ
ّ

আমার sান ও মযXাদার nায়।৩১৭
১৪। দাের kতনী তাঁর ‘িকতাবুল আফরাদ’ gেn ইবেন আbাস সূেt রাসূল হেত বণXনা
কেরেছন, “আলী ইবেন আিব তািলব kমার dার। Fয Fকউ এ dার িদেয় pেবশ করেব Fস
মুিমন, আর Fকউ তা হেত Fবর হেয় Fগেল Fস কােফর।”৩১৮
১৫। নবী (সা.) িবদায় হেjর সময় আরাফােতর ময়দােন বেলন, “আলী আমা হেত এবং আিম
আলী হেত। আমার পk হেত ঐশী বাণী Fপৗঁছােনার অিধকার কােরা Fনই একমাt আলী
ব2তীত।”৩১৯
এই হেলা সmািনত রাসূেলর কথা িযিন শিkমান ও আরেশর অিধপিতর িনকট িবেশষ মযXাদার
অিধকারী। আlাh তাঁর সmেকX Fযমনিট বেলেছন, িতিন িবxs, Fতামােদর নবী উnাদ নন, িতিন
pবৃিtর বশবতXী হেয় িকছু বেলন না, বরং িতিন তাই বেলন যা তাঁর pিত ওহী িহেসেব অবতীণX
হয়। Fযেহতু এিট অsীকার করার উপায় Fনই Fসেহতু এই সহীহ হাদীস সmেকX আপিন িক
বলেবন? এ িবষেয় আর Fকান pZ উtাপেনর sেযাগ আেছ িক? যিদ আlাহর মহান বাণী
pচােরর এই gr দািয়েtর িবষেয় আপিন িচnা কেরন এবং বড় হেjর সমেয় তা বণXনার Fপছেন
Fয Fহকমত লুিকেয় রেয়েছ Fস িবষেয় যথাযথ দৃি* Fদন তাহেল সত2 আপনার িনকট তার
pকৃতrেপ ss* হেয় উঠেব।
যিদ এই বাণীর শbgেলার pিত দৃি* Fদন, Fদখেবন বাণীিট কতটা অথXবহ এবং উnত ও গভীর।
কারণ রাসূল (সা.) সবিদক িবেবচনা কের Fদেখেছন িবষয়িটর grেtর কারেণ আলী ব2তীত
অn Fকউ সিঠকভােব এ দািয়t পালেন সkম নয় এবং নবীর পk হেত তাঁর sলািভিষk
pিতিনিধ, খলীফা ও pশাসিনক দািয়tসmn একমাt Fযাগ2 ব2িk িতিন ব2তীত অn Fকউ নন।
সমs pশংসা Fসই মহান আlাহর িযিন আমােদর Fহদােয়ত কেরেছন এবং িতিন Fহদােয়ত না
করেল আমরা কখেনা Fহদােয়ত Fপতাম না।
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১৬। রাসূলুlাh (সা.) বেলেছন, “Fয আমার আnগত2 করেলা Fস আlাহরই আnগত2
করেলা, আর Fয আমার িবেরািধতা করেলা Fস আlাহরই িবেরািধতা করেলা। আর Fয আলীর
আnগত2 কেরেছ Fস Fযন আমারই আnগত2 কেরেছ, আর Fয তার িবেরািধতা কেরেছ Fস
আমারই িবেরািধতা কেরেছ।” হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১২১
পৃ!ায় এবং যাহাবী তাঁর ‘তালিখেস মুসতাদরাক’- এ হাদীসিট এেন বেলেছন Fয, বুখারী ও
মুসিলেমর শতXাnসাের হাদীসিট সহীহ।
১৭। নবী (সা.) বেলেছন, “Fহ আলী! Fয আমা হেত িবি\n হেলা Fস আlাh হেতই িবি\n হেলা
আর Fয আলী হেত িবি\n হেলা Fস আমা হেতই িবি\n হেলা।”
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাks সহীহাইন’ gেnর ৩য় খেNর ১২৪ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের
বেলেছন যিদও হাদীসিট সহীহ সনেদ বিণXত হেয়েছ তdপির বুখারী ও মুসিলম তা বণXনা
কেরনিন।
১৮। উেm সালামাh রাসূল (সা.) হেত বণXনা কেরেছন, “Fয Fকউ আলীেক মn নােম সেmাধন
করেলা Fস Fযন আমােকই মn নােম সেmাধন করেলা।”
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১২১ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের বুখারী ও
মুসিলেমর শতXাnসাের হাদীসিট িব5d বেলেছন। যাহাবীও তাঁর ‘তালিখস’ gেn হাদীসিট িব5d
বেল sীকার কেরেছন। আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’ gেnর ৬! খেNর ৩২৩ পৃ!ায় এবং
নাসায়ী তাঁর ‘খাসােয়sল আলাভীয়া’ gেnর ১৭ পৃ!ায় উেm সালামাh হেত এবং অnাn
হাদীসিবদগণও এিট বণXনা কেরেছন। এrপ অপর একিট হাদীস যা আমর ইবেন শাশ নবী (সা.)
হেত বণXনা কেরেছন তা হেলা : Fয Fকউ আলীেক ক* িদল Fস আমােকই ক* িদল।৩২০
১৯। নবী (সা.) বেলেছন, “Fয ব2িk আলীেক ভালবােস Fস Fযন আমােকই ভালেবেসেছ, আর Fয
আলীর সেA শtrতা Fপাষণ কের Fস আমার সেAই শtrতা Fপাষণ কেরেছ।”
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হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১৩০ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের বুখারী ও
মুসিলেমর শতXাnসাের সহীহ বেলেছন। যাহাবীও তাঁর ‘তালিখস’ gেn হাদীসিট বণXনা কের
বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnসাের িব5d বেলেছন।
আলী িনেজও বেলেছন, “Fসই সtার শপথ, িযিন বীজ অuিরত এবং মাnেষর আtােক সৃি*
কেরন, উmী নবী (সা.) এই কথা বেলেছন Fয, মুিমন ব2তীত আমােক (আলীেক) Fকউ
ভালবাসেব না এবং মুনািফক ব2তীত Fকউ আমার সেA শtrতা Fপাষণ করেব না।”৩২১
২০। নবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- Fক বেলন,

ِ ﺣﺒﻴﺒﻚ ﺣﺒِ ِﻴﱯ و,ﻳﺎ ﻋﻠﻲ أﻧﺖ ﺳﻴّﺪ ﰲ اﻟ ّﺪﻧﻴﺎ و ﺳﻴّﺪ ﰲ اﻵﺧﺮة
ﻋﺪو
ّ ﻋﺪوي
ّ ﻋﺪوي و
ّ ﻋﺪوك
ّ ﺣﺒﻴﱯ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ و
ّ
اﷲ و اﻟﻮﻳﻞ ﳌﻦ أﺑﻐﻀﻚ ﺑﻌﺪي
“Fহ আলী! তুিম dিনয়া ও আেখরােত Fনতা, Fতামার বnু আমার বnু এবং আমার বnু আlাহর
বnু। Fতামার শtr আমার শtr এবং আমার শtr আlাহর শtr। iংস Fসই ব2িkর জn Fয
আমার পর Fতামার সেA শtrতা করেব।”
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১২৮ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কেরেছন এবং বুখারী ও
মুসিলেমর শতXাnসাের হাদীসিট সহীহ বেলেছন।৩২২
২১। নবী (সা.) বেলেছন, “Fহ আলী! Fসৗভাগ2 Fসই ব2িkর Fয Fতামােক ভালবােস ও Fতামার
িবষেয় সত2 বেল এবং dভXাগ2 Fসই ব2িkর Fয Fতামার সেA শtrতা Fপাষণ কের ও Fতামার নােম
িমথ2া ছড়ায়।”
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১৩৫ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের বেলেছন যিদও
হাদীসিট সহীহ সনেদ বিণXত তবুও বুখারী ও মুসিলম তা বণXনা কেরন িন।
২২। নবী (সা.) বেলেছন,

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺈﻧّﻪ ﻟﻦ
ّ ﻣﻦ أراد أن ﳛﲕ ﺣﻴﺎﰐ و ﳝﻮت ﻣﻴﺘﱵ و ﻳﺴﻜﻦ ﺟﻨّﺔ اﳋﻠﺪ اﻟّﱵ وﻋﺪﱐ
ّ رﰉ ﻓﻠﻴﺘﻮل
ﳜﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺪى و ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻠﻜﻢ ﰲ ﺿﻼﻟﺔ
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“Fয চায় তার জীবন আমার জীবেনর মত ও মুতু2 আমার মৃতু2র মত Fহাক এবং চায় Fয িচরsায়ী
Fবেহশেতর pিতrিত আlাh আমােক িদেয়েছন Fসখােন থাকেত, তার উিচত আলী ইবেন আিব
তািলেবর অিভভাবকtেক Fমেন Fনয়া। Fস তােক কখেনাই Fহদােয়েতর পথ হেত িবচু2ত করেব
না এবং Fগামরাহীর পেথও িনেয় যােব না।”৩২৩
২৩। নবী (সা.) বেলেছন, “Fয ব2িk আমার pিত ঈমান এেনেছ ও আমােক সত2ায়ন কেরেছ তার
pিত আমার উপেদশ হেলা Fস Fযন আলীর অিভভাবকtেক gহণ কের। Fয Fকউ তার
Fবলােয়তেক gহণ করেব Fস pকৃতপেk আমার অিভভাবকtেকই Fমেন িনল। আর Fয আমার
অিভভাবকt Fমেন িনল Fস আlাহরই অিভভাবকtেক gহণ কের িনল। Fয ব2িk তােক
ভালবাসল Fস Fযন আমােকই ভালবাসল আর Fয আমােক ভালবাসল Fস আlাহেকই ভালবাসল।
Fয ব2িk তার pিত শtrতা ও িবেdষ Fপাষণ কের Fস মূলত আমার pিতই িবেdষ Fপাষণ কের
আর Fয আমার pিত শtrতা ও িবেdষ Fপাষণ কের Fস আlাহর pিতই শtrতা ও িবেdষ Fপাষণ
কের।”৩২৪
২৪। নবী (সা.) বেলেছন, “Fয ব2িk আশা কের আমার nায় জীবন যাপন ও আমার nায়
মৃতু2বরণ করার এবং Fসই িচরsায়ী Fবেহশেত বসবােসর আকাkী হয় যার বৃkসমূহেক আমার
pিতপালক বপন কেরেছন, Fস Fযন আমার পর আলীর অিভভাবকtেক gহণ কের ও তার
উtরািধকারীর Fবলােয়তেকও Fমেন Fনয়। Fস Fযন আমার পর আমার আহেল বাইেতর অnসরণ
কের কারণ তারা আমার ইতরাত (রk সmকXীয় আtীয়) ও আমা হেতই তােদর সৃি*। আমার
jান ও pjা আlাh তােদর িরিযক িহেসেব িদেয়েছন। dভXাগ2 আমার উmেতর Fসই Fলাকেদর
যারা তােদর F~!tেক অsীকার কের এবং আমার ও তােদর মেধ2 িবে\েদর সৃি* কের।
আlাহর শাফায়াত হেত তারা বি;ত।”
২৫। নবী (সা.) বেলেছন, “Fয Fকউ পছn কের আমার মত জীবন যাপন করেত ও আমার nায়
মৃতু2বরণ করেত এবং Fসই িচরsায়ী Fবেহশত যার pিতrিত আlাh আমােক িদেয়েছন তার
অিধবাসী হেত Fস Fযন আমার পর আলী ও তার বংশধরেদর অিভভাবকtেক Fমেন Fনয়। তারা
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Fতামােদরেক Fহদােয়েতর dার হেত বিহRার করেব না এবং Fগামরাহীর পেথও পিরচািলত করেব
না।”৩২৫
২৬। নবী (সা.) হযরত আmার ইবেন ইয়ািসরেক বেলন, “Fহ আmার! যখন Fদখেব আলী এক
পেথ চলেছ আর Fলােকরা অn পেথ। আলীর সেA যাও ও অnেদর ত2াগ কর। কারণ Fস
Fতামােক পতেনর পেথ পিরচািলত করেব না এবং Fহদােয়েতর পথ হেতও Fবর কের Fদেব
না।”৩২৬
২৭। রাসূল (সা.) হেত হযরত আবু বকর বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : আমার ও
আলীর হাত nায়িবচােরর Fkেt সমান।”৩২৭
২৮। নবী (সা.) ফািতমা (আ.)- Fক বেলন, “Fহ ফািতমা! তুিম এই িবেয়েত (আলীর সােথ) সnt*
িক? ( Fজেন রাখ) আlাh পৃিথবীবাসীেদর pিত দৃি* িনেkপ করেলন এবং d’ব2িkেক তােদর
হেত মেনানীত করেলন, যার একজন Fতামার িপতা, অnজন Fতামার sামী।”৩২৮
২৯। নবী (সা.) বেলেছন,

ﻋﻠﻲ ﻳﻬﺘﺪي اﳌﻬﺘﺪون ﻣﻦ ﺑﻌﺪي
ّ ﻋﻠﻲ اﳍﺎد وﺑﻚ ﻳﺎ
ّ أﻧﺎ اﳌﻨﺬر و

“আিম ভয়pদশXনকারী এবং আলী Fহদােয়তকারী। Fহ আলী! আমার পর Fতামার মাধ2েমই
Fহদােয়তpাpগণ Fহদােয়ত পােব।”৩২৯
৩০। নবী (সা.) বেলেছন,

ﻋﻠﻲ ﻻ ﳛﻞ ﻷﺣﺪ أن ﳚﻨﺐ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﻏﲑي و ﻏﲑك
ّ ﻳﺎ

“Fহ আলী! আিম ও তুিম ব2তীত মসিজেদ কােরা অপিবt হওয়া জােয়য হেব না।”৩৩০

অnrপ একিট হাদীস যা তাবরানী হযরত উেm সালামাh এবং সা’Fদর সূেt নবী (সা.) হেত
বণXনা কেরেছন, “আিম ও আলী ব2তীত এ মসিজেদ কােরা অপিবt হওয়া :বধ হেব না।”৩৩১
৩১। নবী (সা.) বেলেছন,

أﻧﺎ و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻴّﺎ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ّأﻣﱵ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

“আিম ও এই ব2িk (আলী) িকয়ামত িদবেস আমার উmেতর জn দিলল।”
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খাতীব বাগদাদী হযরত আনাস হেত হাদীসিট বণXনা করেছন।৩৩২ িকrেপ সmব Fয, আবুল হাসান
আলী ইবেন আিব তািলব রাসূেলর মত উmেতর জn দিলল হেবন অথচ তাঁর sলািভিষk ও
অিভভাবক িহেসেব উmেতর পিরচালক ও িনেদXশক হেবন না?
৩২। নবী (সা.) বেলেছন, “Fবেহশেতর dাের Fলখা রেয়েছ :

ﻋﻠﻲ أﺧﻮ رﺳﻮل اﷲ
ّ ﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﷲ
ّ ﳏﻤﺪ ّرﺳﻮل اﷲ

আlাh ব2তীত উপাs Fনই, মুহাmদ তাঁর রাসূল এবং আলী রাসূেলর Kাতা।”৩৩৩

৩৩। নবী (সা.) বেলেছন, “আরেশর পাদেদেশ Fলখা রেয়েছ আlাh ছাড়া উপাs Fনই, মুহাmদ
আlাহর রাসূল এবং তাঁেক আিম আলীর মাধ2েম সহেযািগতা ও সমথXন িদেয়িছ।”৩৩৪
৩৪। রাসূলুlাh (সা.) বেলেছন, “Fয ব2িk নূেহর লেk2র দৃঢ়তা, আদেমর jােনর
গভীরতা, ইবরাহীেমর সিহbুতা, মূসার বুিdমtা ও ঈসার আtসংযম (dিনয়া িবমুখতা) Fদখেত
চায় Fস Fযন আলীর pিত লk2 কের।” ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’ gেn এবং
বায়হাকী তাঁর ‘সহীহ’Fত হাদীসিট বণXনা কেরেছন।৩৩৫
৩৫। রাসূল (সা.) আলীেক বেলেছন, “Fহ আলী! Fতামার মেধ2 ঈসার িনদশXনসমূহ রেয়েছ, Fয
িনদশXেনর কারেণ ইhদীরা তাঁর pিত শtrতা Fপাষণ করতঃ তাঁর মাতােক অপবাদ িদেয়েছ ও
নাসারারা তাঁর pিত ভালবাসার বশবতXী হেয় তাঁেক আlাহর sােন বিসেয়েছ।”৩৩৬
৩৬। নবী (সা.) বেলেছন,

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ّ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ
ّ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺎﺳﲔ و
ّ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن و
ّ اﻟﺴﺒﻖ ﺛﻼﺛﺔ
ّ
ّ ﳏﻤﺪ
أﰉ ﻃﺎﻟﺐ
“অgগামীরা িতন ব2িk : মূসার অnগামীেদর মেধ2 অgগামী হেলন ইউশা ইবেন নূন, ঈসার
অnগামীেদর মেধ2 অgগামী হেলন ইয়াসীেনর অিধকারী এবং মুহাmেদর অgগামীেদর pধান
হেলা আলী ইবেন আিব তািলব।”৩৩৭
৩৭। নবী বেলেছন, “িতন ব2িk িসdীক : হাবীব নাjার (আেল ইয়াসীেনর মুিমন ব2িk) িযিন
বেলিছেলন : Fহ আমার জািত! আlাহর রাসূলেদর আnগত2 কর; িহযকীল (িফরআউন বংেশর
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মুিমন ব2িk) িযিন বেলিছেলন : ঐ ব2িkেক এ কারেণই িক Fতামরা হত2া করেত চাও Fয, Fস
বেল : আমার pভু একমাt আlাh এবং আলী ইবেন আিব তািলব Fয তাঁেদর সকল হেত উtম ও
F~!।”৩৩৮
৩৮। নবী (সা.) আলীেক বেলন, “আমার উmত অিচেরই Fতামার সেA িবxাসঘাতকতা করেব
যিদও তখন তুিম আমার িবধােনর ওপর জীবন যাপন করেব ও আমার snাহর ওপর মুতু2বরণ
করেব। Fয Fকউ Fতামােক ভালবাসেব Fস Fযন আমােকই ভালবাসল আর Fয Fতামার সেA
শtrতা করেব Fস Fযন আমার সেAই শtrতা করল। আিম Fদখেত পাি\ খুব িনকেটই Fতামার
yr Fতামার মsেকর রেk রিuত হেব।”৩৩৯ হযরত আলী (আ.) বেলন, “নবী (সা.) আমােক
Fযসব িবষেয় অবিহত কেরন তার অnতম হেলা এ উmত তাঁর পর আমার সেA িবxাসঘাতকতা
করেব।”৩৪০
ইবেন আbাস বেলন, “নবী (সা.) আলীেক বেলেছন : আমার পর খুব িনকেটই তুিম dঃখ- কে*
পিতত হেব। আলী pZ করেলন : তখন িক আিম দীেনর ওপর pিতি!ত থাকব? রাসূল (সা.)
বলেলন : hাঁ, তখন তুিম সিঠক দীেনর ওপরই থাকেব।”
৩৯। নবী (সা.) একিদন সাহাবীেদর উেdেs বেলন, “Fতামােদর মেধ2 এমন এক ব2িk রেয়েছ
Fয Fকারআেনর ব2াখ2ার জn যুd করেব Fযমনিট আিম এর অবতীণX হবার জn যুd ও pেচ*া
চািলেয়িছ।” হযরত আবু বকর ও উমরও Fসখােন উপিsত িছেলন। সকেলই ঘাড় সজাগ কের
অেপkা করেত লাগেলন। হযরত আবু বকর বলেলন, “আিম িক Fসই ব2িk?” রাসূল (সা.)
বলেলন, “না।” হযরত উমর বলেলন, “আিম িক?” িতিন বলেলন, “না, বরং Fসই ব2িk Fয
এখন তার জুতায় তািল িদে\ (তখন আলী [আঃ] তাঁর জুতা Fসলাই করিছেলন)।”
আবু সাঈদ খুদরী বেলন, “আলীর িনকট িগেয় এ sসংবাদ িদলাম। িতিন তাঁর মাথা নীচু কেরই
রইেলন Fযন িতিন রাসূল (সা.) হেত অসংখ2বার একথা 5েনেছন।”৩৪১
অnrপ হাদীস আবু আইউব আনসারী খলীফা হযরত উমেরর সময়৩৪২ বেলেছন, “রাসূলুlাh
(সা.) আলীেক ‘নােকসীন’ ( pিতjাভAকারী), ‘মােরকীন’ ( ধমXচু2ত) এবং ‘কােসতীন’Fদর
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(সীমালLনকারী ও িবেdাহী) িবrেd যুd করার ও তােদর হত2া করার িনেদXশ
িদেয়িছেলন।”( * ২১)
তdrপ হযরত আmার ইবেন ইয়ািসেরর হাদীসিটও। িতিন বেলন, “রাসূল (সা.) বেলেছন :

ﻣﲏ
ّ ﻋﻠﻲ ﺳﺘﻘﺎﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ و أﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﻨﺼﺮك ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻴﺲ
ّ ﻳﺎ

Fহ আলী! শীfই একদল সীমালLনকারী (িবেdাহী) Fতামার িবrেd যুেd িলp হেব যিদও তখন
তুিম সেত2র ওপর pিতি!ত থাকেব। Fয ব2িk তখন Fতামােক সাহায2 করেব না Fস আমার
অnসারী নয়।”৩৪৩
অnrপ একিট হাদীস হযরত আবু যর রাসূল (সা.) হেত বণXনা কেরেছন, “Fসই সtার কসম যাঁর
হােত আমার pাণ িনবd, Fতামােদর মেধ2 এমন এক ব2িk রেয়েছ Fয আমার পের Fকারআেনর
ব2াখ2ার জn যুd করেব Fযমন আিম মুশিরকেদর িবrেd তা অবতীণX হবার জn যুd
কেরিছ।”৩৪৪
মুহাmদ ইবেন উবাইdlাh ইবেন আিব রােফ তাঁর িপতার সূেt তাঁর দাদা আবু রােফ হেত বণXনা
কেরন, রাসূল (সা.) বেলেছন, “আমার পর একদল আলীর িবrেd যুেd িলp হেব, তােদর সেA
যুd করা ঈমানী দািয়t িহেসেব সবার ওপর বাধ2তামূলক। Fয ব2িk অst হােত তােদর সেA যুেd
অkম Fস Fযন িজhার dারা তােদর সেA যুd কের, তােতও অkম হেল Fস Fযন অnর dারা (ঘৃণার
মাধ2েম) যুd কের।”৩৪৫
আখdার আনসারী বেলন, “নবী কিরম (সা.) বেলেছন : আিম Fকারআন অবতীণX হবার জn যুd
কেরিছ এবং আলী এর ব2াখ2ার জn যুd করেব।”৩৪৬
৪০। নবী (সা.) বেলেছন,

ﻧﺒﻮة ﺑﻌﺪي و ﲣﺼﻢ اﻟﻨّﺎس ﺑﺴﺒﻊ أﻧﺖ ّأوﳍﻢ ْإﳝﺎﻧﺎ ﺑﺎﷲ و أوﻓﺎﻫﻢ ﺑﻌﻬﺪ اﷲ و أﻗﺴﻤﻬﻢ
ّ ﻋﻠﻲ أﺧﺼﻤﻚ ﺑﺎﻟﻨّ ّﺒﻮة ﻓﻼ
ّ ﻳﺎ
اﻟﺮﻋﻴّﺔ و أﻋﻈﻤﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﺰﻳﺔ
ّ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳّﺔ و أﻋﺪﳍﻢ ﰲ
ّ

“Fহ আলী, Fতামার ওপর আমার F~!t হেলা নবুওয়ােতর কারেণ এবং আমার পের Fকান নবী ও
রাসূল Fনই। আর সকল মাnেষর ওপর Fতামর সাতিট F~!t রেয়েছ, তুিম সবXpথম ব2িk Fয
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ঈমান এেনছ, তুিম আlাহর pিতrিত রkার Fkেt সবার Fচেয় অgগামী, তুিম সকল মাnষ হেত
pত2য়ী এবং আlাহর িনেদXশ পালেনর Fkেt সবার হেত অgগামী, বায়তুল মাল বNেন সবXািধক
সমতা রkাকারী, িবচার ও Fনতৃেtর Fkেt সকল হেত nায় িবচারক, আlাহর িনকট সmােনর
Fkেt সকেলর Fচেয় :নকেট2র অিধকারী।”৩৪৭
আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : Fহ আলী! সাতিট :বিশে*2র
কারেণ তুিম অnেদর হেত F~!, তুিম সবXpথম ঈমান আনয়নকারী, তাঁর pিত pিতrিত
পালনকারী, তাঁর িনেদXেশর Fkেt সবXািধক দৃঢ়, জনগেণর pিত সবেচেয় দয়ালু, িবচােরর Fkেt
পারদশXী এবং jান, িবদ2া, দয়া, উদারতা ও সাহিসকতা ইত2ািদ যাবতীয় সৎ gেণর Fkেt অn
সকেলর Fচেয় F~! ও উtম।”
আপনার িনকট এ সmিকXত চিlশিট হাদীস বণXনার Fয pিতrিত িদেয়িছলাম Fসgেলা এখােন
িলিপবd কেরিছ। এ হাদীসgেলা ছাড়াও সমাথXক ও সমমযXাদার pচুর হাদীস রেয়েছ (Fযgেলা
বণXনার sেযাগ এখােন Fনই) Fযgেলা Fথেক Fবাঝা যায় এই উmেতর মেধ2 রাসূেলর পর F~!
ব2িk হেলন আলী ইবেন আিব তািলব এবং এ উmেতর Fনতৃেtর দািয়t রাসূেলর পর
একইভােব আলীর ওপর অিপXত হেয়েছ।
তাই শbগতভােব সব হাদীস একই রকম না হেলও অেথXর িদক Fথেক তা সমাথXক ও
মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত। sতরাং িবষয়িট আপনার িনকট অকাট2rেপ pিতভাত হেয়েছ বেল
মেন করিছ।
ওয়াসসালাম
শ

259

উনপCাশতম পt
১১ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

১।

আলীর ফজীলত ও F~!tেক sীকার।

২।

তাঁর F~!t Fখলাফেতর িবষেয় রাসূল (সা.)- এর পর তাঁর sলািভিষk হওয়ােক

অপিরহাযX কের না।

১। ইমাম আবু আবdlাh আহমাদ ইবেন হাmল বেলন, “রাসূল (সা.) হেত আলী ইবেন আিব
তািলেবর মত Fকান সাহাবীর িবষেয়ই এত অিধক ফজীলতসmn হাদীস বিণXত হয় িন।”৩৪৮
ইবেন আbাস বেলন, “আলীর মত অn কােরা Fkেtই Fকারআেনর এত অিধক আয়াত অবতীণX
হয় িন।”৩৪৯ অnsােন িতিন বেলেছন, “আলী সmেকX Fকারআেন িতন শ’ আয়াত অবতীণX
হেয়েছ।”৩৫০ িতিন আেরা বেলেছন, “Fকারআেনর Fয sােনই  ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮاঅথXাৎ Fহ
ঈমানদারগণ বলা হেয়েছ আলী (আ.) তাঁেদর মেধ2 pধান ও Fনতা।”৩৫১ আlাh অসংখ2 আয়ােত
সাহাবীেদর সমােলাচনা করেলও Fকাথাও আলীেক pশংসা ব2তীত sরণ কেরন িন।
আবdlাh ইবেন আইয়াশ ইবেন আিব রািবয়া বেলন, “আলী (আ.)- এর jান ও pjা সmেকX যা
িকছুই বলেত চাও দৃঢ়তার সােথ তা বণXনা করেত পার। তাঁর ইসলােমর অতীত উjjল ও ভাsর
এবং িতিন রাসূল (সা.)- এর জামাতা। হাদীেস তাঁর jােনর গভীরতা, যুেd সাহিসকতা, বীরt ও
জয় এবং দােনর Fkেt তাঁর উদারতা নজীরিবহীন।”৩৫২
ইমাম আহমাদ ইবেন হাmলেক হযরত আলী (আ.) এবং মুয়ািবয়া সmেকX pZ করা হেল
বলেলন,

৩৫৩

“আলীর pচুর শtr িছল। তাঁর শtrরা তাঁেক kুd ও Fছাট করার জn সব সময় তাঁর

trিট অেnষেণ ব2s থাকত, তdপির এrপ িকছু পায় িন। ফেল তারা আলীর শtrেদর (যারা তাঁর
সেA যুd কেরেছ) pশংসা করার মাধ2েম তাঁেক ক* Fদয়ার পdিত অবলmন করত।”
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কাজী ইসমাঈল, নাসায়ী, আবু আলী িনশাবুরী ও অnাnরা বেলেছন, “আলীর মত Fকান
সাহাবীর পেkই সহীহ সনেদ এত অিধক ফাজােয়ল ও মানািকব বিণXত হয় িন।”৩৫৪
২। এ িবষয়gেলােত Fকান pিতবাদ ও সমােলাচনার sেযাগ Fনই। িকnt pZ হেলা নবী (সা.) তাঁর
Fখলাফেতর িবষেয় সরাসির বেলেছন নািক বেলন িন? আপিন Fয হাদীস ও snাmgেলা বণXনা
কেরেছন তা িবিভn অবsা ও Fpkাপেট আলী (আ.)- এর িবেশষt ও F~!t বণXনা করেছ।
আমরাও িবxাস কির িতিন এ সকল িবষেয় অnেদর হেত F~!t রােখন এবং আপিন যা বণXনা
কেরেছন তার হেত অিধক সংখ2ায় এ সকল হাদীস বিণXত হেয়েছ। এ হাদীসgেলা তাঁর ইমামেতর
pিত ইিAত করেলও রাসূল (সা.)- এর পর তাঁর sলািভিষেkর িবষয়িট pকাশ কের না।
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Fনতার (ইমােমর) :বিশ*2 বণXনা হেতই তাঁর Fনতৃেtর (ইমামেতর) িবষয়িট pমািণত হয়
আপনার মত উjjল ও দূরদৃি*সmn, বkেব2র Fpkাপট ও উৎস সmেকX সেচতন এবং এর
লk2 ও উেds সmেকX ss* jােনর অিধকারী ব2িk িযিন Fশষ নবী িহেসেব রাসূলুlাh
( সা.)- এর pjা, তাঁর কথা ও কেমXর পিরমাপ ও তাঁর Fকান কথাই Fয pবৃিtর অnগত নয় Fস
িবষেয় সম2ক jােনর অিধকারী তাঁর িনকট এ সকল হাদীেসর বুিdবৃিtক ও সাধারণ অথX অs*
ও আবিরত নয় এবং এgেলা বণXনার লk2 ও উেdsও অjাত নয়। আপিন জnগত pিতি!ত
আরব িহেসেব এিট উপলিb কেরন Fয, আlাh ও তাঁর রাসূেলর পেk সmব নয় তাঁেদর দীেনর
রkাকারী pিতিনিধ ব2তীত অn কােরা pিত িবেশষ দৃি* দান কের কথা বলেবন। তাই এ
হাদীসgেলা হেত Fবাঝা যায় আলী িবেশষ মযXাদা ও সmােনর অিধকারী এবং Fসgেলা সরাসির
Fখলাফেতর pমাণ না িদেলও Fসিদেক ইিAতকারী িহেসেব অপিরহাযX pমাণ বেল গণ2। কারণ
নবীkল িশেরামিণ ও F~! রাসূল (সা.) Fখলাফেতর এইrপ উ<মযXাদা তাঁর মত Fনতৃt ও
পদমযXাদার ব2িk ব2তীত অn কােরা হােত sানাnর করেত পােরন না।
তdপির আলী সmিকXত িবেশষ হাদীসgেলা যিদ Fকউ ইনসােফর দৃি*েত লk2 কের এবং
যথাযথভােব পযXােলাচনা কের তাহেল Fদখেত পােব Fসgেলার অিধকাংশই ইমামেতর িদেকই
িনেদXশনা দান কের। হয় তা গাদীেরর৩৫৫ pিতrিত gহেণর হাদীেসর মত সরাসির ইমামেতর পূণX
pমাণ Fদয় নতুবা আটচিlশতম পেtর হাদীসgেলার মত ইমামেতর অপিরহাযXতার pিত ইিAত
দান কের। Fযমন এ হাদীসিট “আলী Fকারআেনর সেA এবং Fকারআন আলীর সেA এবং এরা
এেক অপর হেত কখেনা িবি\n হেব না ও এ অবsায়ই হাউেজ কাওসাের আমার সেA িমিলত
হেব।”৩৫৬
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অnrপ রাসূল (সা.) হেত বিণXত একিট হাদীস, “আলীর সেA আমার সmকX আমার Fদেহর সেA
আমার মাথার সmেকXর nায়।”৩৫৭
আবdর রহমান ইবেন আওফ৩৫৮ বেলন, “রাসূল (সা.) আমােদর ভয় pদশXন কের বলেলন : Fসই
মহান সtার শপথ যার হােত আমার pাণ িনবd, Fতামরা অবsই নামায কােয়ম করেব, যাকাত
িদেব নতুবা Fতামােদর pিত এমন এক ব2িkেক Fpরণ করেবা Fয আমা হেত এবং আমার
pাণsrপ।”

হাদীসিটর Fশেষ এেসেছ অতঃপর রাসূল (সা.) আলীর হাত ধারণ কের

বলেলন, “এই Fস ব2িk।”
এছাড়াও এ সmিকXত আেরা হাদীস িবদ2মান।
Fয ব2িk সেত2র সমুেd অবগাহেন আকাkী, বুিdবৃিtক সমsা ও অs*তােক দূর করার
pেচ*ায় িলp তােক আিম এ মূল2বান হাদীসgেলার pিত দৃি* দােনর আহবান জানাব। সেত2র
অnসnােন ও গেবষণায় ব2াপৃত ব2িk সত2 উTঘাটন ব2তীত যার অn Fকান উেds Fনই তার
উিচত ব2িkগত আেবগ ও pবণতােক দূের Fঠেল এই আেলাচনার pিত িনরেপk দৃি* দান।

ওয়াসসালাম
শ

263

একাnতম পt
১৪ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

এই pমাণসমূেহর িবপরীেতও দিলল রেয়েছ। আপনার িবেরাধীরা pথম িতন খলীফার ফজীলেত
বিণXত হাদীসসমূহ আপনার িবপেk দিলল বেল মেন কেরন এবং িবxাস কেরন মুহািজর ও
আনসারেদর মেধ2 অgগামীেদর মেধ2 F~*েtর িবষেয় তাঁরা আলী হেত অgগামী। তাই আপনার
pমাণ অgহণেযাগ2। আপনার বkব2 িক?
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তাঁেদর দাবীর িবপেk জবাব
আমরা মুহািজর ও আনসারেদর অgগামী ব2িkবেগXর ফজীলত ও মযXাদােক sীকার কির। তাঁেদর
F~!েtর িবষয়িটেক অgাh করা যায় না। তাঁেদর F~!েtর জn Fকারআন ও হাদীেস বিণXত
বাণীসমূহই যেথ*। আমরা উপেরাk আয়াত ও হাদীসসমূহ পযXােলাচনা কের এমন িকছু পাই িন
যােত কের বলা যায় Fসgেলা আলীর F~!েtর িবপেk দিলল, এমন িক তাঁর মেধ2 ইমামেতর
জn pেয়াজনীয় পািরপািxXক :বিশে*2র সেA সাংঘিষXক দিললও Fনই।
অবs আমােদর িবেরাধীরা িনেজেদর হেত তাঁেদর অেনেকর ফজীলত বণXনা কের হাদীস
বেলেছন যা আমােদর িনকট pমািণত নয়। sতরাং Fসgেলা আমােদর বিণXত Fরওয়ােয়েতর
িবপরীেত অgহণেযাগ2 এবং অযথা তকXকারী ব2িk ব2তীত অn কােরা কােছ তা আশা করা যায়
না। কারণ আমরা তাঁেদর মত ঐ হাদীসgেলােক িনভXরেযাগ2 মেন করেত পাির না। আমােদর
সূেt বিণXত হাদীসসমূহেক তাঁেদর িবপরীেত এেন pমাণ করেত যাওয়া Fযমন যুিkযুk নয়
Fতমিন ঐ হাদীসসমূহেক এ হাদীসgেলার (হযরত আলীর F~!t ও ফজীলত বণXনাকারী
হাদীসসমূহ) িবপরীেত দাঁড় করােনাও অেযৗিkক। তাই আমরা আমােদর িবেরাধীেদর বণXনা
হেতই আলীর F~!t ও Fনতৃেtর িবষয়িট আেলাচনা করিছ (আমােদর সূেt নয়) Fযমন গাদীেরর
হাদীস ও অnাn হাদীস।
এgেলা বাদ িদেলও আমােদর িবেরাধীরা তাঁেদর ফজীলত বণXনা কের Fয হাদীসসমূহ এেনেছন
তা আমােদর বিণXত হাদীেসর িবেরাধীও Fযমন নয় Fতমিন তা তাঁেদর Fখলাফেতর িবষয়িটেকও
pিতি!ত ও pমাণ কের না। এ কারেণ Fকউই Fসgেলা তাঁেদর Fখলাফেতর জn pমাণ িহেসেব
আেনন িন, এমন িক তাঁরা িনেজরাও সাকীফায়৩৫৯ বা খলীফা িনবXাচেনর িবিভn পযXােয় িনেজেদর
F~!t বণXনায় উপেরাk হাদীসসমূেহর ওপর িনভXর কেরন িন৩৬০।
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হাদীেস গাদীেরর িববরণ Fপেশর আহবান।
আপিন অেনক sােনই গাদীেরর হাদীেসর কথা উেlখ কেরেছন। আহেল snাহর সূেt হাদীসিট
আমার জn বণXনা কrন যােত িবষয়িট িনেয় আিম িচnা করেত পাির।

ওয়াসসালাম
স
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চুয়াnতম পt
১৮ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

গাদীেরর হাদীেসর িকছু অংেশর pিত ইিAত
তাবরানী ও অেনেকই যাইদ ইবেন আরকাম হেত বিণXত এ হাদীসিটর িব5dতার িবষেয় ঐকমত2
Fপাষণ কেরেছন।৩৬১ িতিন বণXনা কেরেছন, নবী কিরম (সা.) ‘গাদীের খুম’ নামক sােন একিট
বৃেkর নীেচ একিট খুতবা পাঠ কেরন যা এrপ : Fহ Fলাকসকল! খুব শীfই আিম আমার pভুর
পk হেত দাওয়াত পাব এবং আিম তা gহণ করেবা৩৬২। আিম দািয়tশীল এবং এ িবষেয়
িজjািসত হব৩৬৩ এবং Fতামরাও দািয়tশীল ও Fতামােদর দািয়েtর িবষেয় িজjািসত হেব৩৬৪
তখন Fতামরা আমার িবষেয় িক বলেব? সকেল বলল, “আপিন আপনার ওপর আেরািপত
Fরসালেতর দািয়t পালন কেরেছন, িজহাদ কেরেছন, উপেদশ ও িনেদXশনা িদেয়েছন। আlাh
আপনােক উtম পুরsার দান কrন।” রাসূল (সা.) বলেলন, “Fতামরা িক এ সাk2 pদান কর
না, আlাh ছাড়া Fকান মাবুদ Fনই ও মুহাmদ তাঁর বাnা ও রাসূল, FবেহশতFদাযখ, মৃতু2, মৃতু2র পর পুনrtান সবই সত2? Fতামরা মৃতু2র পরবতXী জীবন ও িকয়ামেতর
িবষেয় িক িবxাস sাপন কর িন? তারা বলল, “hাঁ, আমরা সাk2 িদি\ আমরা তােত িবxাস
sাপন কেরিছ।”৩৬৫
অতঃপর মহানবী (সা.) বেলন, “Fহ আlাh! আপিন সাkী থাkন।” অতঃপর িতিন Fঘাষণা
কেরন, “Fহ Fলাকসকল! আlাh আমার মাওলা ও অিভভাবক এবং আিম মুিমনেদর অিভভাবক
িহেসেব তােদর িনেজেদর অেপkা তােদর ওপর অিধক অিধকার রািখ।”৩৬৬

ﻓﻤﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻬﺬا ﻣﻮﻻﻩ ﻳﻌﲎ ﻋﻠﻴّﺎ اﻟﻠّﻬﻢ وال ﻣﻦ واﻻﻩ و ﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداﻩ

sতরাং Fজেন রাখ আিম যার মাওলা বা অিভভাবক এই ব2িk (আলীও) তার মাওলা বা
অিভভাবক। Fহ আlাh! আপিন তােক ভালবাsন Fয আলীেক ভালবােস আর তার সেA শtrতা
Fপাষণ কrন Fয আলীর সেA শtrতা Fপাষণ কের।”
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Fহ Fলাকসকল! আিম Fতামােদর পূেবXই হাউেজ কাওসাের উপিsত হব Fতামরা হাউেজর িনকট
আমােক পােব। এ হাউজ বসরা হেত সানআ’র দূরt হেতও দীঘX এবং এর তীের আকােশর
তারকারািজর সংখ2ার মত Fরৗপ2 পাtসমূহ থাকেব। যখন Fতামরা এ হাউেজ আমার িনকট
আসেব Fতামােদর আিম d’িট ভারী বst (Fকারআন ও আমার আহেল বাইত) সmেকX pZ করব
Fয, এ d’Fয়র সােথ Fতামরা িকrপ আচরণ কেরছ। pথম ভারী বst আlাহর িকতাব যার এক
pাn আlাহর হােত এবং অপর pাn Fতামােদর হােত যা dারা এিট আঁকেড় ধরেব যােত কের
িবচু2ত এবং পিরবিতXত (আমার পের) না হেয় যাও এবং িdতীয় ভারী বst আমার রk সmকXীয়
আহেল বাইত যােদর সmেকX সূkদশXী পরম jানী আlাh আমােক জািনেয়েছন এ d’িট ভারী
বst হাউেজ আমার সেA িমিলত হওয়া পযXn পরsর িবি\n হেব না।”৩৬৭
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১০৯ পৃ!ায় হযরত আলী (আ.)- এর মানািকব
বণXনায় যাইদ ইবেন আরকাম হেত d’িট সূেt (যা বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnসাের সহীহ বেল
পিরগিণত) হাদীসিট উেlখ কেরেছন, “যখন রাসূল (সা.) িবদায় হj হেত িফের আসিছেলন তখন
‘গাদীের খুম’ নামক sােন থামেলন। একিট বৃেkর নীেচ উঁচু ম; pstত করা হেলা। িতিন তার
ওপর দাঁিড়েয় জনতার উেdেs বলেলন : আিম আমার pভুর পk হেত আহবািয়ত হেয়িছ এবং
তা gহণ কেরিছ। আিম Fতামােদর মােঝ d’িট মূল2বান বst Fরেখ যাি\ যার একিট অপরিট হেত
বৃহৎ, তার একিট হেলা আlাহর িকতাব এবং অপরিট আমার আহেল বাইত। এ d’বstর সেA
Fতামরা িকrপ আচরণ করেব? এরা পরsর িবি\n হেব না যতkণ না হাউেজ আমার সেA
িমিলত হেব। আlাh আমার মাওলা ও অিভভাবক এবং আিম মুিমনেদর মাওলা। অতঃপর রাসূল
(সা.) আলীর হাত ধের Fঘাষণা করেলন : ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻬﺬا وﻟﻴّﻪআিম যার মাওলা এও (আলীও)
তার মাওলা। Fহ আlাh! আপিন তােক ভালবাsন Fয আলীেক ভালবােস এবং তার সেA শtrতা
Fপাষণ কrন Fয আলীর সেA শtrতা Fপাষণ কের।”
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হাদীসিট Fবশ দীঘX হওয়া সেttও হািকম পুেরািটই বণXনা কেরেছন িকnt যাহাবী তাঁর ‘তালিখস’
gেn Fশষ অংশ বণXনা কেরন িন। হািকম উk gেnর ৩য় খেNর ৫৩৩ পৃ!ায় যাইদ ইবেন
আরকাম হেত িdতীয় বােরর মত হাদীসিট বণXনা কের এেক িব5d বেলেছন। যাহাবী তাঁর
‘তালিখস’ gেnও এ সত2িট sীকার কেরেছন।
ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল যাইদ ইবেন আরকাম৩৬৮ হেত বণXনা কেরেছন, “আমরা রাসূেলর সেA
এক উপত2কায় উপিsত হলাম যােক ‘গাদীের খুম’ বলা হত। Fসখােন একিট বৃেkর সেA
কাপড় ঝুিলেয় ছায়া সৃি* করা হেল নবী তার নীেচ দাঁিড়েয় বkব2 িদেলন : Fতামরা িক জান না
এবং সাk2 িদেব না, আিম মুিমনেদর ওপর তােদর হেত অিধকতর kমতার অিধকারী? সবাই
বলল : hাঁ। অতএব, আিম যার ওপর kমতার অিধকারী (মাওলা) আলীও তার মাওলা। Fহ
আlাh! আপিন তােক ভালবাsন Fয আলীেক ভালবােস এবং তার সেA শtrতা Fপাষণ কrন Fয
আলীর সেA শtrতা Fপাষণ কের।
নাসায়ী যাইদ ইবেন আরকাম৩৬৯ হেত বণXনা কেরেছন, “যখন নবী (সা.) িবদায় হj হেত িফের
আসিছেলন তখন ‘গাদীের খুম’ নামক sােন অবতরণ করেলন ও একিট বৃেkর তলা পিরRার
করার আেদশ িদেলন। অতঃপর িতিন বলেলন : আিম আlাহর পk হেত দাওয়াত Fপেয় তা
gহণ কেরিছ। আিম Fতামােদর মােঝ d’িট মূল2বান ও ভারী বst Fরেখ যাি\ যার একিট অপরিট
হেত বৃহৎ; আlাহর িকতাব এবং আমার রk সmকXীয় আহেল বাইত। আমার আহেল বাইেতর
সেA আচরেণর িবষেয় সতকX হও কারণ তারা এেক অপর হেত িবি\n হেব না যতkণ না হাউেজ
কাউসাের আমার সেA িমিলত হেব। অতঃপর বলেলন : আlাh আমার মাওলা (অিভভাবক) ও
আিম মুিমনেদরও মাওলা (অিভভাবক) এবং আলীর হাত (উঁচু কের) ধের বলেলন : আিম যার
মাওলা এই আলী তার মাওলা। Fহ আlাh! আপিন তােক ভালবাsন Fয আলীেক ভালবােস এবং
শtrতা কrন তার সেA Fয আলীর সেA শtrতা কের।”
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আবু তুফাইল বেলন, “আিম যাইদেক pZ করলাম : আপিন িক রাসূল (সা.) হেত এিট
5েনেছন? ৩৭০ িতিন বলেলন : ঐ বৃেkর নীেচ এমন Fকান ব2িk িছল না Fয তার চkু িদেয় তা
Fদেখ িন এবং কণX িদেয় তা ~বণ কের িন।”
এ হাদীসিট মুসিলম তাঁর ‘সহীহ’ gেn যাইদ ইবেন আরকাম হেত কেয়কিট সূেt বণXনা কেরেছন
িকnt আহেল snাহর অnাn হাদীসেবtার মত হাদীসিটর Fশষ অংশ Fকেট বাদ িদেয় সংিkp
কেরেছন।৩৭১
আহমাদ ইবেন হাmল বাররা ইবেন আেযব৩৭২ হেত d’িট সূেt বণXনা কেরেছন, “আমরা নবী
(সা.)- এর সেA হj হেত pত2াবতXেনর সময় ‘গাদীের খুেম’ যাtা িবরিত করলাম। আহবানকারী
আহবান কের জানাল : নামােযর জামায়াত। নবী (সা.)- এর জn বৃেkর নীেচ ব2বsা করা হেল
িতিন Fযাহর নামায পড়ােলন ও অতঃপর আলীর হাত ধারণ কের Fঘাষণা করেলন : Fতামরা িক
অবগত নও আিম মুিমনেদর িনেজেদর হেত তােদর ওপর অিধক অিধকার রািখ। সকেল বলল :
hাঁ। অতঃপর আলীর হাত উঁচু কের ধের বলেলন : আিম যার মাওলা এই আলী তার মাওলা। Fহ
আlাh! আপিন তােক ভালবাsন Fয আলীেক ভালবােস এবং তার সেA শtrতা Fপাষণ কrন Fয
আলীর সেA শtrতা Fপাষণ কের। তখন হযরত উমর আলীর িনকট এেস বলেলন : Fমাবারকবাদ
Fহ আলী ইবেন আিব তািলব! এখন হেত আপিন সকল মুিমন পুrষ ও নারীর অিভভাবক হেলন।”
নাসায়ী আেয়শা িবনেত সা’দ৩৭৩ হেত বণXনা কেরেছন, “আমার িপতা হেত 5েনিছ Fজাহফার িদেন
নবী (সা.) আলীর হsধারণ করতঃ িনেmাk ভাষণ pদান কেরন যােত আlাহর pশংসা ও
gণকীতXন কের িতিন বেলন : Fহ Fলাকসকল! আিম িক Fতামােদর অিভভাবক? Fলােকরা বলল :
অবsই। অতঃপর আলীর হাত উঁচু কের ধের বলেলন : Fস আমার sলািভিষk, Fস আমার ঋণ
পিরেশাধ করেব। আিম তার বnুেদর pিত ভালবাসা Fপাষণ কির ও তার শtrেদর সেA শtrতা
Fপাষণ কির।”
নাসায়ী তাঁর ‘খাসােয়স’ gেnর ২৫ পৃ!ায় সা’দ হেত বণXনা কেরেছন, “আমরা রাসূল ( সা.)- এর
সেA িছলাম। যখন ‘গাদীের খুেম’ Fপৗঁছলাম িতিন যাtা িবরিতর িনেদXশ িদেয় বলেলন : যারা
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আেগ চেল িগেয়েছ তােদর এখােন pত2াবতXন করেত বল। যখন প>াতগামীরা এেস িমিলত হেলা
তখন িতিন pZ করেলন (জনতার উেdেs) : Fতামােদর Fনতা Fক? সকেল বলল : আlাh ও
তাঁর রাসূল। িতিন তখন আলীর হাত ধের দাঁড় কিরেয় Fঘাষণা করেলন : আlাh ও তাঁর রাসূল
যার Fনতা ও অিভভাবক এই আলীও তার Fনতা ও অিভভাবক। Fহ আlাh! আপিন আলীর pিত
ভালবাসা Fপাষণকারীেক ভালবাsন এবং তার pিত শtrতা Fপাষণকারীর pিত শtrতা Fপাষণ
কrন।”
এ িবষেয় এত অিধক হাদীস বিণXত হেয়েছ Fয তা এখােন উেlেখর sেযাগ Fনই। এ
হাদীসgেলােত ss*rেপ আলীর sলািভিষk হবার িবষয়িট Fঘািষত হেয়েছ। তাই আলী- ই
মুসলমানেদর ওপর রাসূল (সা.)- এর পর দািয়tশীল Fযমনিট ফযল ইবেন আbাস ইবেন আবু
লাহাব বেলেছন,

ﳏﻤﺪ
ّ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪ
ّ و ﻛﺎن

ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ّ ﻋﻠﻲ و ﰲ
ّ

মুহাmেদর পর sলািভিষk হেলন িতিন
আলী, রাসূেলর সাবXkিণক সহেযাগী িছেলন িযিন।৩৭৪

ওয়াসসালাম
শ
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পCাnতম পt
১৯ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

মুতাওয়ািতর না হেল িকrেপ ঐ হাদীসেক এর দিলল িহেসেব ব2বহার করা যােব?
sয়ং িশয়ারা িবxাস কের ইমামত pমােণর জn অবsই হাদীস মুতাওয়ািতর হেত হেব কারণ
তােদর মেত ইমামত উসূেল দীন বা ধেমXর Fমৗল িবষেয়র অnগXত। হাদীসিট Fযেহতু আহেল
snাহর িনকট মুতাওয়ািতর নয় sতরাং pমাণ িহেসেব এ হাদীেসর উপsাপন gহণেযাগ2 নয়
যিদও তার সনদ সহীহ হেয় থােক।

ওয়াসসালাম
স

273

ছাpাnতম পt
২২ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

১।

pাকৃিতক িনয়েমই গাদীেরর হাদীস মুতাওয়ািতর।

২।

হাদীসিট বণXনার প>ােত আlাহর িবেশষ দৃি* ও অngহও িবদ2মান।

৩।

রাসূল (সা.) sয়ং এিট বণXনায় িবেশষ দৃি* িদেয়েছন।

৪।

আলী (আ.)- ও তdrপ হাদীসিটেক িবেশষভােব gহণ কেরেছন।

৫।

ইমাম hসাইন (আ.) এিটেক দিলল িহেসেব gহণ কেরেছন।

৬।

ইমাম hসাইেনর বংশধারার নয়জন ইমামই এ হাদীসেক িবেশষ দৃি*েত Fদেখেছন।

৭।

িশয়ারা এ হাদীসেক িবেশষ grt দান কের।

৮।

এমন িক আহেল snাহর সূেtও গাদীেরর হাদীস মুতাওয়ািতর।

২৪ নং পেt এ সmেকX Fয দিলল- pমাণসমূহ উপsাপন কেরিছ তা এখােনও pেযাজ2।
১। তdপির sাভািবকভােবই গাদীেরর হাদীস মুতাওয়ািতর হেত বাধ2। কারণ এমন পিরেবেশ
মহান আlাh তা বণXনার িনেদXশ িদেয়েছন Fয, অnাn ঐিতহািসক sরণীয় ঘটনার মত Fসখােনও
হাজার হাজার মাnেষর সমােবশ ঘেটিছল যাঁরা িবিভn sান হেত Fসখােন সমেবত হেয়িছেলন
যােত কের এ খবর তাঁেদর মাধ2েম সকল মাnেষর কােছ Fপৗঁেছ যায় এবং এ ঘটনা ঐ বংশধারার
ব2িkেদর িবেশষ দৃি*েত িছল বেলই তাঁেদর বnুেদর মাধ2েম তা সকল যুেগ ও সকল sােন
Fপৗঁেছেছ। তাই এ হাদীসিট মুতাওয়ািতর না হেয় পাের িক? না, কখেনাই নয়। তাই এিট জেলsেল সকল sােন pচািরত হেয়িছল আlাহর Fসই িনয়েম যােত Fকান পিরবতXন Fনই-

 ( و ﻟﻦ ﲡﺪ ﻟﺴﻨّﺔ اﷲ ﲢﻮﻳﻼএবং Fতামরা আlাহর িনয়েম Fকান পিরবতXন পােব না)।
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২। গাদীেরর হাদীস মহান আlাh িবেশষ দৃি*েত িছল বেলই তাঁর নবীর pিত ওহী িহেসেব
Fকারআেনর আয়াত অবতীণX কের এর Fঘাষণা িদেয়েছন যা মুসলমানরা িদবারািt কখেনা
িনভৃেত, কখেনা pকােs, কখেনা নামায ও pাথXনায়, কখেনা িমmাের, কখেনা মসিজেদ, কখেনা
উপাসনার sােন (জায়নামােয) Fতলাওয়াত কের। আয়াতিট হেলা :

ِ َ ﻮل ﺑـﻠﱢ ْﻎ ﻣﺎ أُﻧ ِﺰَل إِﻟَﻴ
ِ ﻚ وإِن ﱠﱂ ﺗَـ ْﻔﻌﻞ ﻓَﻤﺎ ﺑـﻠﱠ ْﻐﺖ ِرﺳﺎﻟَﺘَﻪ واﻟﻠﱠـﻪ ﻳـﻌ
ِ ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
(ﱠﺎس
َ ﺼ ُﻤ
ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ﻚ ﻣﻦ ﱠرﺑﱢ
ْ
َ َ ُ )ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﱠﺮ ُﺳ

Fহ নবী! যা আপনার pিত অবতীণX হেয়েছ তা Fপৗঁেছ িদন। যিদ আপিন তা না কেরন তেব
Fরসালেতর Fকান দািয়tই আপিন পালন কেরন িন। আlাh আপনােক Fলাকেদর হেত রkা
করেবন।৩৭৫
অতঃপর যখন রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর ইমামত ও Fখলাফত Fঘাষণার Fরসালতী দািয়t
সmাদন করেলন তখন আlাh িনেmাk আয়াত অবতীণX কেরন-

ِ
ِ
ِ
ِْ ﻴﺖ ﻟَ ُﻜﻢ
( اﻹ ْﺳ َﻼ َم ِدﻳﻨًﺎ
ُ ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ دﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأ َْﲤَ ْﻤ
ُ )اﻟْﻴَـ ْﻮَم أَ ْﻛ َﻤ ْﻠ
ُ ُ ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻧ ْﻌ َﻤ ِﱵ َوَرﺿ

এই িদন Fতামােদর দীনেক Fতামােদর জn পূণX করলাম এবং আমার িনয়ামতেক Fতামােদর
ওপর সmূণX করলাম ও ইসলামেক Fতামােদর জn দীন িহেসেব মেনানীত করলাম।৩৭৬
তাই এিট আlাহর িবেশষ রহমত যা িতিন যােক ই\া দান কেরন। Fয Fকউ এ আয়াতিটর িবষেয়
িচnা করেব Fস আlাহর এ িবেশষ দৃি* ও অngেহর pিত অnগত হেব।
৩। যখন Fদখা যাে\ িবষয়িটর pিত মহান আlাহর িবেশষ দৃি* রেয়েছ তখন তাঁর নবীরও এ
িবষেয় িবেশষ দৃি* থাকা sাভািবক। এজnই যখন িতিন তাঁর ওফাত িনকটবতXী হবার খবর ~বণ
কেরেছন তখনই আlাহর িনেদXেশ বড় হেjর সময় সকেলর সmুেখ আলীর Fবলােয়ত ও
Fনতৃেtর Fঘাষণা িদেয়েছন।
রাসূল (সা.) ‘ইয়াওমুdার’- এ Fযিদন pথমবােরর মত িনকটাtীয়েদর ভীিত pদশXন কেরন
Fসিদন হেত আলীর Fনতৃেtর িবষেয় এেকর পর এক হাদীস বণXনা কেরেছন িকnt Fসgেলােক
যেথ* মেন কেরন িন, বরং িবষয়িটর grt িচnা কের হেjর Fমৗsেমর পূেবXই Fঘাষণা কেরেছন
এিট তাঁর Fশষ হj। তাই ইসলামী সাmােজ2র সকল sান হেত মুসলমানরা রাসূেলর সেA মদীনায়
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িমিলত হন এবং এক লk Fলাকসহ িতিন হেjর উেdেs মkার িদেক যাtা কেরন৩৭৭ ও তােদর
সmুেখ এ ঐিতহািসক বkব2 রােখন।
অতঃপর আরাফােত Fপৗঁছার পর রাসূল (সা.) Fঘাষণা করেলন,

ﻋﻠﻲ
ّ ﻋﻠﻲ وﻻ ﻳﻮدي
ّ ﻋﻠﻲ
ّ ﻋﲏ ّإﻻ أﻧﺎ و
ّ ﻣﲏ و أﻧﺎ ﻣﻦ
ّ

“আলী আমা হেত এবং আিম আলী হেত। আমার পk হেত আিম এবং আলী ব2তীত Fকউ িকছু
Fঘাষণা করেত পারেব না।”৩৭৮
যখন রাসূলুlাহর কােফলা pত2াবতXন 5r কের ‘গাদীের খুম’ উপত2কায় Fপৗঁেছ তখন হযরত
িজবরাঈল (আ.) সূরা মােয়দাহর ৬৭ নং আয়াত িনেয় অবতীণX হন। রাসূল (সা.) তা pচােরর
িনেদXশ Fপেয় যাtা িবরিত কেরন এবং অgবতXীেদর িফের আসার ও প>াদবতXীেদর জn
অেপkার িনেদXশ Fদন। যখন সকেলই সমেবত হেলন তখন িতিন ফরয নামায আদায় করেলন
এবং আলীর Fনতৃেtর Fঘাষণা িদেয় খুতবা পড়েলন যার িকছু অংশ আিম পূেবXই বণXনা কেরিছ যা
আপনার জn যেথ* মেন কির। যিদও বাকী অংশও ss* ও িনভুXল তdপির এর বণXনা Fদয়া
এখােন সmব নয়।
ঐ িদন যাঁরাই নবী (সা.)- এর সেA িছেলন তাঁরা এ বাণী অnেদর িনকট Fপৗঁেছ িদেয়েছন এবং
তাঁেদর সংখ2া এক লেkরও Fবশী িছল ও িবিভn sান হেত Fসখােন সমেবত হেয়িছেলন। তাই
আlাহর িনয়েমর sাভািবক রীিতেতই হাদীসিট মুতাওয়ািতর হেয়েছ (যিদও তা বণXনার পেথ
অেনক বাধা িছল)। এছাড়া আহেল বাইেতর ইমামগণ এ হাদীসিট pচােরর জn Fয িবিভn পথ
অবলmন কেরিছেলন তা ঐ লk2েকই অেnষণ করিছল।
৪। sয়ং আলী তাঁর Fখলাফেতর সময়কােল একিদন kফার রাহবা নামক sােন বkেব2
বেলন, “আপনােদর pিত কসম িদেয় বলিছ যাঁরা গাদীের খুেম রাসূল (সা.) হেত আমার িবষেয়
5েনেছন তাঁরা দাঁিড়েয় সাk2 িদন। িকnt যাঁরা িনেজর Fচােখ রাসূলেক বলেত Fদেখন িন বা কণX
িদেয় 5েনন িন তাঁেদর দাঁড়ােনার pেয়াজন Fনই।” বদর যুেd অংশgহণকারী ১২ জন সাহাবীসহ
৩০ জন সাহাবী দাঁিড়েয় সাk2 িদেলন Fয, নবী (সা.) আলীর হাত ধের বেলেছন,
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“Fহ Fলাকসকল! Fতামরা িক জান না আিম মুিমনেদর ওপর তােদর হেত অিধকার রািখ?” সকেল
বলল, “hাঁ।” তখন রাসূল (সা.) বলেলন, “আিম যার মাওলা আলী তার মাওলা। Fহ আlাh! Fয
আলীেক ভালবােস তুিম তােক ভালবাস আর Fয তার সেA শtrতা Fপাষণ কের তুিমও তার সেA
শtrতা Fপাষণ কর।”
আপনার িনকট িবষয়িট s* Fয িtশজন সাহাবীর পেk িমথ2া ও ষড়যntমূলকভােব এrপ িবষেয়
ঐকমত2 Fপাষণ করা সmব নয়। তাই বুিdবৃিtকভােবই তাঁেদর সােk2র মাধ2েম ঘটনািট
মুতাওয়ািতর হেয় যায় এবং এেত সেnেহর Fকান অবকাশ থােক না। Fসিদন Fয সকল ব2িk
রাহবায় িছেলন তাঁরাও িবষয়িট 5েনেছন এবং পরsর িবি\n হবার পর তা অnেদর িনকট
pচার কেরেছন।
রাহবার ঘটনািট আলী (আ.)- এর Fখলাফেতর সময় অথXাৎ ৩৫ িহজরীর পর ঘেটিছল। এ ঘটনািট
হেতও Fবাঝা যায় আলীর Fনতৃেtর Fঘাষণা িবদায় হেjর পর গাদীের খুেম ঘেটিছল এবং গাদীর
ও রাহবার িদেনর মেধ2 কমপেk ২৫ বছেরর ব2বধান িছল। এ সমেয়র মেধ2 অেনক
যুd, িবজয়, মহামারী ও অnাn ঘটনায় গাদীের উপিsত অেনক ব2িkই মৃতু2বরণ কেরিছেলন
এবং Fসিদেনর যুবক ও মুজািহদেদর অেনেকই আlাহর উেdেs যাtা কের তাঁর রাসূেলর সেA
িমিলত হেয়িছেলন। যাঁরা Fবঁেচ িছেলন তাঁরাও িবিভn sােন িবিkpভােব বসবাস করেতন। তাই
Fকবল যাঁরা আমীrল মুিমনীন আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)- এর সেA ইরােক বসবাস
করেতন তাঁেদর একিট অংশ Fসিদন রাহবায় িছেলন ও গাদীেরর ঘটনার সত2তার সাk2
িদেয়িছেলন যাঁেদর মেধ2 বার জন বদর যুেd অংশgহণকারী (বদরী) সাহাবী িছেলন। অবs
গাদীের উপিsত িকছু ব2িk Fসিদন Fসখােন উপিsত থাকেলও সাk2 দান কেরন িন Fযমন আনাস
ইবেন মািলক।৩৭৯
যিদ Fসিদন আলীর পেk সকল জীিবত সাহাবীর (পুrষ ও নারীসহ) রাহবায় একিtত কের সাk2
gহণ সmব হত তেব তার সংখ2া ঐ িtেশর কেয়ক gণ হত। আর যিদ এর পঁিচশ বছর পূেবX এই
সাk2 gহণ করা হত তেব তােদর সংখ2া িকrপ হত একটু িচnা কrন। যিদ এ সত2েক অnধাবন
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করেত সkম হন তেব গাদীেরর হাদীস মুতাওয়ািতর হবার সপেk সবেচেয় শিkশালী pমাণ
হােত Fপেয়েছন।
রাহবার ঘটনা ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’ gেnর ৪থX খেNর ৩৭০ পৃ!ায় আবু
তুফাইল হেত যাইদ ইবেন আরকাম সূেt বণXনা কেরেছন। িতিন বেলন, “আলী রাহবায় সকলেক
সমেবত কের বেলন : আlাহেক সাkী Fরেখ বলিছ, এখােন উপিsত Fসই সকল মুসলমান যাঁরা
গাদীেরর িদবেস উপিsত িছেলন তাঁেদর আহবান কের বলিছ তাঁরা দাঁিড়েয় রাসূল (সা.) হেত যা
5েনেছন তা বলুন। িtশ ব2িk দাঁড়ােলন।” িকnt আবু নাঈম বেলেছন, “অেনেকই দাঁিড়েয় সাk2
িদেলন রাসূল (সা.) আলীর হাত ধের জনতার উেdেs বেলন : Fতামরা িক জােনা আিম
মুিমনেদর ওপর তােদর অেপkা অিধক অিধকার রািখ? তারা বলল : hাঁ, ইয়া রাসূলাlাh!
তখন িতিন বলেলন : আিম যার মাওলা আলী তার মাওলা। Fহ আlাh! তুিম আলীর বnুেক
ভালবাস ও তার শtrেক শtr গণ2 কর।”
আবু তুফাইল বেলন, “আিম যখন রাহবা হেত Fবর হেয় আিস তখন আমার মেন pZ Fদখা
িদেয়িছল িকrেপ এ উmেতর অিধকাংশ মাnষ রাসূেলর এ িনেদXেশর ওপর আমল কের িন?
তাই যাইদ ইবেন আরকােমর িনকট িগেয় বললাম : আলী এrপ বলিছল ও দাবী করিছল। যাইদ
বলেলন : এেত অsীকার করার িকছু Fনই, আিম িনেজও নবী (সা.) হেত তা 5েনিছ।”
যিদ এই িtশ ব2িkর সেA sয়ং আলী ও যাইদ ইবেন আরকামেক Fযাগ কেরন তেব Fমাট রাবীর
সংখ2া দাঁড়ায় বিtশ জন। ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’ gেnর ১ম খেNর ১১৯
পৃ!ায় আবdর রহমান ইবেন আিব লাইলা হেত ঘটনািট এভােব বণXনা কেরেছন, “রাহবার ঘটনার
িদন আলীেক Fদখলাম Fলাকেদর কসম িদেয় বলেছন Fকবল তারাই দাঁড়াও ও সাk2 দাও যারা
রাসূলেক Fস অবsায় Fদেখেছ।”
আবdর রহমান বেলন, “বদর যুেd অংশgহণকারী বার জন সাহাবী দাঁড়ােলন, Fযন আিম এখনও
তাঁেদর বলেত Fদখিছ : আমরা সাk2 িদি\ গাদীের খুেম ঐ িদন নবী (সা.)- Fক বলেত
5েনিছ, আিম িক মুিমনেদর ওপর তােদর অেপkা অিধক kমতা রািখ না? সবাই বলল : hাঁ।
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রাসূল বলেলন : আিম যার মাওলা আলী তার মাওলা। Fহ আlাh! আলীর বnুেদর pিত আপিন
ভালবাসা ও তার শtrেদর pিত শtrতা Fপাষণ কrন।”
ইমাম আহমাদ একই পৃ!ায় অপর একিট সূেt উেlখ কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : Fহ
আlাh! তুিম তার pিত ভালবাসা Fপাষণকারীেদর ভালবাস এবং শtrতা Fপাষণকারীেদর শtr
গণ2 কর। তার সাহায2কারীেদর তুিম সাহায2 কর এবং িবেরাধীেদর হতাশ ও লাি ত কর।” উk
সাহাবীরা রাসূেলর উdৃিত িদেয় এিট বেলন এবং িতন ব2িk গাদীের খুেম উপিsত থাকা সেttও
না দাঁড়ােনার কারেণ আলী তােদর অিভসmাত কেরন ও তারা Fরাগাkাn হেয় পেড়। বার জন
বদরী সাহাবীর সেA বদরী সাহাবী িহেসেব আলী এবং যাইদ ইবেন আরকামেক Fযাগ করেল
তাঁেদর Fমাট সংখ2া দাঁড়ায় Fচৗd জন অথXাৎ Fচৗd জন বদরী সাহাবী হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
রাহবার হাদীসিটর িবষেয় Fকউ িচnা করেল বুঝেত পারেব হাদীসিট pচােরর জn আলী (আ.)
িকrপ pjাজেনািচত পদেkপ িনেয়িছেলন।
৫। শহীদেদর Fনতা আবু আবdlাh আল hসাইন (আ.) মুয়ািবয়ার শাসনামেল তাঁর িপতার
রাহবার ঘটনার মত আরাফার ময়দােন হেjর সময় Fলাকেদর সমেবত কেরন ও pথেম তাঁর
নানা, িপতা- মাতা ও Kাতার pশংসা করার পর গাদীেরর হাদীস বণXনা কের অnেদর হেত
sীকৃিত Fনন। তাঁর মত একজন বাgী ও pjাবান ব2িk যাঁর কথা মাnেষর কণX, চkু ও hদয়েক
আেবিশত কের অnেক িনেজর অধীন কের, জনতা ইেতাপূেবX তা pত2k কের িন। িতিন তাঁর
বkেব2 pেয়াজনীয় যুিk pদশXন কের অnেদর hদেয় তা pিতsাপন কের গাদীর িদবেসর হk
আদায় কেরন। এrপ sােন গাদীেরর হাদীস বণXনার pভাব খুব ফলpসূ হেয়িছল।
৬। ইমাম hসাইন (আ.)- এর বংশধারার নয়জন pিসd ইমামও এ হাদীেসর pচার ও pসাের
িবেশষ ভূিমকা Fরেখেছন। আপিন আপনার বুিdবৃিt ও সমg সtা িদেয় তা অnভব করেত
পারেবন Fয, এই মহান ব2িkবগX pিত বছর ১৮ িজলহj (গাদীর িদবেস) আনn
করেতন, সবাইেক Fমাবারকবাদ জানােতন এবং ঈদ িহেসেব পালন করেতন। এ িদেন আlাহর
:নকট2 লােভর উেdেs Fরাযা রাখেতন, নফল নামায ও Fদায়া পড়েতন। এ িদন মহান আlাh
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তাঁেদর Fয িনয়ামত দান কেরেছন তাঁরা Fস িনয়ামেতর কৃতjতা এভােব আদায় করেতন। কারণ
এ িদেনই নবী (সা.)- এর মুখিনসৃত পিবt বাণীর মাধ2েম আলী (আ.)- এর ইমামত ও Fখলাফত
Fঘািষত হেয়িছল। এছাড়া এ িদেন তাঁরা িনকটাtীয়েদর অিধক Fখাঁজ- খবর িনেতন ও তােদর
িবিভn উপহার িদেতন। তাঁেদর অnসারীেদরও তdrপ করার উপেদশ িদেতন। এভােবই গাদীেরর
ঘটনা বংশ পরmরায় িটেক রেয়েছ।
৭। এর ওপর িভিt কেরই িশয়ারা সকল যুেগ সকল gাম- শহর, Fদশ ও sােন ১৮ িজলহj ঈদ
পালন কের আসেছ।৩৮০ এ িদন িশয়ারা আlাহর 5কিরয়া আদােয়র উেdেs (এজn Fয আlাh
আমীrল মুিমনীন আলীর ইমামেতর Fঘাষণার মাধ2েম দীনেক পূণXতা দান এবং িনয়ামতেক সmূণX
কেরেছন) মসিজদসমূেহ নফল নামায ও Fকারআন Fতলাওয়ােতর জn সমেবত হন। এ িদন
তাঁরা আtীয় sজনেদর সেA 5েভ\া িবিনময় কেরন এবং পাড়া- pিতেবশী ও দিরdেদর
খাদ2দােনর মাধ2েম আlাহর :নকট2 লােভর Fচ*ায় bত হন। সmব হেল pিত বছর এই িদন
হযরত আলী (আ.)- এর মাজার িযয়ারেতর উেdেs নাজােফ তাঁর কবের যান। ১৮ িজলহj
হযরত আলীর কবর িযয়ারতকারীর সংখ2া লkািধক হেয় থােক। অেনেকই এ িদেন মুsাহাব
Fরাযা রােখন। িযয়ারতকারীরা Fসখােন সাদকা, নজর pভৃিত দান কেরন এবং ইমামেদর হেত
িনেদXিশত িযয়ারতসমূহ Fসখােন পাঠ কেরন। এ িযয়ারতসমূেহ আলীর িবিভn ফজীলত Fযমন
দীেনর Fkেt অgগািমতা, দীন pিত!ার Fkেt তাঁর অসীম ক* sীকার, F~! রাসূেলর Fসবায়
তাঁর আtিনেয়াগ ও আtত2ােগর িববরণ, রাসূেলর পk হেত তাঁেক মেনানয়েনর হাদীসসমূহ
িবেশষত গাদীের খুেমর হাদীস pভৃিত িবষয় উdৃত করা হয়। বkারা এ িদেন শতাbীর পর
শতাbী ধের অিবি\n ও িবি\n (মুরসাল) সূেt বিণXত গাদীেরর হাদীস এবং এ ঘটনার
Fpkাপেট রিচত কিবতাসমূহ৩৮১ পাঠ কের থােকন। এভােবই যুগ যুগ ধের গাদীর িশয়ােদর মােঝ
পািলত হেয় আসেছ।
sতরাং আহেল বাইত ও িশয়া সূেt গাদীের খুেমর হাদীসিট মুতাওয়ািতর হবার িবষেয় Fকান
সেnহ Fনই। কারণ এর দাবীদারেদর এ িবষেয় িবেশষ দৃি* নবী (সা.)- এর বাণীর pিতিট শb
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যথাযথ সংরkেণ ভূিমকা Fরেখিছল। এই সত2েক যাচাই করেত চাইেল আপিন িশয়ােদর
িনভXরেযাগ2 বেল পিরিচত চারিট gেn তা Fদখেত পােরন। তdপির িশয়া আেলমেদর সংকিলত
মুসনাদসমূেহ এ হাদীস মুtািছল৩৮২ ও মারফু৩৮৩ সূেt বিণXত হেয়েছ। Fকউ এ িবষেয় অধ2য়ন
করেল হাদীসিট িশয়া সূেt মুতাওয়ািতর হবার িবষয়িট তার িনকট ss* হেব।
৮। এমন িক pকৃিতর sাভািবক নীিতেতই আহেল snাহর সূেtও হাদীসিট মুতাওয়ািতর বেল
গণ2 হেয়েছ।
আlাহর সৃি*র নীিতেত Fকান পিরবতXন Fনই এবং তাঁর দীন অপিরবতXনীয় (যিদও অিধকাংশ
মাnষ তা জােন না)। এ বাণীর ফলrিতেত বলা যায় গাদীেরর হাদীস এ কারেণই snী সূেtও
মুতাওয়ািতর হেয়েছ। ‘ফাতওয়া আল হািমিদয়া’ gেnর Fলখক তাঁর ‘আs সালাওয়াতুল
ফািখরাh িফল আহািদিনল মুতাওয়ািতরাh’ নামক pবেn এ হাদীসিটেক মুতাওয়ািতর বেলেছন
(তাঁর কTর মেনাভাব সেttও)। আlামাh sয়ূতী ও তাঁর মত অেনেকই hযাইফাh হেত হাদীসিট
বণXনা কের সহীহ বেলেছন। মুহাmদ ইবেন জািরর তাবারী (মুফাসিসর ও ঐিতহািসক), আহমাদ
ইবেন মুহাmদ ইবেন সাঈদ ইবেন উকদা ও মুহাmদ ইবেন আহমাদ ইবেন ওসমান যাহাবী
িবিভn সূt হেত এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন এবং এ সmিকXত gnও রচনা কেরেছন।
ইবেন জািরর তাঁর বইেয় পঁচাtরিট সূেt এবং ইবেন উকদা৩৮৪ ১০৫িট সূেt হাদীসিট বণXনা
কেরেছন। যাহাবী তাঁর কTর মেনাভাব সেttও এ সকল সূtেক িব5d ও সহীহ বলেত বাধ2
হেয়েছন।৩৮৫
‘গায়াতুল মারাম’ gেnর ১৬ অধ2ােয় আহেল snাh হেত ৮৯িট সূেt গাদীেরর হাদীস বিণXত
হেয়েছ। িতিন িবেশষত এ gেn হাদীসিট িতরিমযী, নাসায়ী, তাবরানী, বাযযার ইবেন ইয়ালী ও
অnেদর হেত উdৃত কেরেছন।
sয়ূতী তাঁর ‘তািরখুল খুলাফা’ gেn হযরত আলী (আ.)- এর জীবনীেত িতরিমযী হেত হাদীসিট
বণXনা কের বেলেছন, “আহমাদ হাদীসিট আলী, আবু আইয়ুব আনসারী, যাইদ ইবেন
আরকাম, উমর ও িযমার হেত বণXনা কেরেছন।”
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িতিন আেরা বেলেছন, “আবু hরাইরা হেত আবু ইয়ালী এবং ইবেন উমর, মািলক ইবেন
hয়াইিরস, হাবশ ইবেন জুনাদা, জািরর ইবেন আবdlাh, সা’দ ইবেন আিব ওয়াkাস, আবু
সাঈদ খুদরী ও আনাস ইবেন মািলক হেত তাবরানী হাদীসিট বণXনা কেরেছন। তাছাড়া
বাযযার, ইবেন আbাস, বুরাইদাh ও আmারাh হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
এ হাদীেসর পেk আেরকিট দিলল হেলা এ বণXনািট যা ইমাম আহমাদ তাঁর ‘মুসনাদ’৩৮৬ gেn
িরয়াহ ইবেন হািরস হেত d’িট সূেt বণXনা কেরেছন- “একদল Fলাক আলীর িনকট উপিsত হেয়
বলেলন : Fহ আমােদর মাওলা! আপনার ওপর সালাম! হযরত আলী তােদরেক pZ করেলন :
Fতামরা কারা? তারা বলল : Fহ আমীrল মুিমনীন! আমরা আপনার অnগত ব2িk। হযরত আলী
বলেলন : আিম Fতামােদর মাওলা িকrেপ হলাম, Fতামরা Fতা আরব। তারা বলল : গাদীেরর
িদেন আমরা রাসূল (সা.)- Fক বলেত 5েনিছ : আিম যার মাওলা এই আলীও তার মাওলা।”
িরয়াহ বেলন, “যখন তারা িফের যাি\ল তখন আিম তােদর অnসরণ করলাম ও তােদর pZ
করলাম : আপনারা কারা? তারা বলল : আমরা মদীনার আনসার। তােদর মেধ2 আবু আইয়ুব
আনসারীও িছেলন।”
হাদীসিট মুতাওয়ািতর হবার পেk অপর দিলল হেলা এ হাদীস যা আবু ইসাহাক সা’লাবী তাঁর
তাফসীর gেn সূরা মাআিরেজর তাফসীের d’িট িনভXরেযাগ2 সূেt বণXনা কেরেছন। িতিন
বেলন, “রাসূল (সা.) গাদীেরর িদেন যখন জনগণেক সমেবত কের আলীর হাত ধের Fঘাষণা
করেলন :

ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩ
ّ  ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩতখন এ খবরিট চািরিদেক ছিড়েয় পড়ল। হািরস ইবেন Fনামান িফহরী
তা 5েন উেট আেরাহণ কের রাসূেলর িনকট আসল। উটেক Fবঁেধ রাসূলেক লk2 কের বলল : Fহ
মুহাmদ! তুিম একিদন িনেদXশ িদেয়িছেল এক আlাmয় িবxাস করেত ও Fতামােক তাঁর নবী
িহেসেব sীকার করেত, আমরা তা কেরিছ। পরবতXীেত বলেল িদেন পাঁচবার নামায পড়, তাও
মানলাম, আবার বলেল যাকাত দাও, তাও করলাম, পের রমযান মােসর Fরাযা রাখার িনেদXশ
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িদেল তাও 5নলাম, হj করার িনেদXশও পালন করলাম। এতিকছুেতও Fতামার সntি* আসল
না, অবেশেষ িনেজর চাচাত ভাইেয়র হাত ধের তােক আমােদর ওপর F~! বেল Fঘাষণা কেরছ :
আিম যার মাওলা আলী তার মাওলা- এ কথািট Fতামার িনেজর পk হেত নািক আlাহর পk
হেত? নবী (সা.) বলেলন : িযিন ব2তীত Fকান উপাs Fনই Fসই আlাহর শপথ কের বলিছ।
হািরস তার বাহেনর িদেক িফের Fযেত Fযেত বলল : Fহ আlাh! মুহাmদ যা বলেছ তা যিদ সত2
হয় তেব আমােদর ওপর আসমান হেত পাথর বষXণ কrন অথবা Fকান কিঠন আজাব Fpরণ
কrন। তখনও Fস তার বাহেনর িনকট Fপৗঁেছ িন, আকাশ হেত একিট বড় পাথর তার মাথার
ওপর আপিতত হেয় তােক iংস করল এবং মহান আlাh িনেmাk আয়াত রাসূেলর ওপর
অবতীণX করেলন-

ِِ ِ ِ ٍ ِ ﱢ
﴾ﻳﻦ ﻟَْﻴﺲ ﻟَﻪُ َداﻓِ ٌﻊ ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ِذي اﻟْ َﻤ َﻌﺎ ِر ِج
َ َ ﴿ َﺳﺄ ََل َﺳﺎﺋ ٌﻞ ﺑ َﻌ َﺬاب َواﻗ ٍﻊ ﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓﺮ
এক ব2িk চাইল, Fসই আজাব সংঘিটত Fহাক যা অবধািরত কািফরেদর জn। যার
pিতেরাধকারী Fকউ Fনই তা এেসেছ আlাহর পk Fথেক িযিন সমুnত মযXাদার অিধকারী।”
হাদীসিট আমরা hবh বণXনা করলাম।৩৮৭ আহেল snাহর একদল হাদীসেবtা হাদীসিট িবনাবােক2
gহণ কেরেছন।৩৮৮

ওয়াসসালাম
শ
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সাতাnতম পt
২৫ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

১।

হাদীেস গাদীেরর ব2াখ2া।

২।

এrপ ব2াখ2ার সপেk দিলল।

১। সাহাবীেদর আমেলর কারেণ আমরা গাদীেরর হাদীসেক অnভােব ব2াখ2া করেত বাধ2, Fহাক
তা মুতাওয়ািতর বা অমুতাওয়ািতর। তাই আহেল snাহর আেলমগণ বেলন, ‘মাওলা’ শbিট
Fকারআেন িবিভn অেথX ব2বhত হেয়েছ। Fযমন সূরা হাদীেদর ১৫ নং আয়ােত ‘সAী’ অেথX
এেসেছ Fযখােন কািফরেদর সেmাধন কের বলা হেয়েছ(ﱠﺎر ِﻫﻲ َﻣ ْﻮَﻻ ُﻛ ْﻢ
ُ ) َﻣﺄْ َوا ُﻛ ُﻢ اﻟﻨঅথXাৎ জাহাnাম হে\ Fতামােদর আবাসsল ও Fতামােদর উপযুk সAী।

َ

আবার সূরা মুহাmেদর ১১ নং আয়ােত ‘সাহায2কারী’ অেথX এেসেছ ও বলা হেয়েছ-

ِ
ِﱠ
 ) َذﻟِ َ ِ ﱠঅথXাৎ এিট এজn Fয, আlাh Fস সকল
(ﻳﻦ َﻻ َﻣ ْﻮَﱃ َﳍُ ْﻢ
َ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا َوأَ ﱠن اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ
َ ﻚ ﺑﺄَ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻣ ْﻮَﱃ اﻟﺬ
ব2িkর সাহায2কারী যারা ঈমান এেনেছ এবং কািফরেদর জn Fকান সাহায2কারী Fনই।
কখেনা ‘উtরািধকারী’ অেথX ‘মাওলা’ ব2বhত হেয়েছ, Fযমন সূরা িনসার ৩৩ আয়ােত বলা

ِ ) وﻟِ ُﻜ ﱟﻞ ﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻣﻮ ِاﱄ ِﳑﱠﺎ ﺗَـﺮَك اﻟْﻮاﻟِ َﺪঅথXাৎ সকেলর জnই আমরা উtরািধকারী
হেয়েছ- (ان َو ْاﻷَﻗْـ َﺮﺑُﻮ َن
َ
َ َ
َ ََ َ َ
কেরিছ যা তােদর িপতামাতা ও িনকটাtীয়রা ত2াগ কের যায় এবং হযরত যাকািরয়া (আ.)- এর

ِ
ِ
উdৃিত িদেয় Fকারআেন বলেছ, (اﱄ ِﻣ ْﻦ َوَراﺋِﻲ
ُ “ ) َوإِ ﱢﱐ ﺧ ْﻔআিম আমার পরবতXী
َ ﺖ اﻟْ َﻤ َﻮ
উtরািধকারীেদর (sেগােtর) ভয় পাই” ( সূরা মারইয়াম : ৫)। ‘মাওলা’ কখেনা বা ‘বnু’
অেথX এেসেছ, Fযমন (“ )ﻳـَ ْﻮَم َﻻ ﻳـُ ْﻐ ِﲏ َﻣ ْﻮًﱃ َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻮًﱃ َﺷْﻴﺌًﺎFসিদন Fকান বnু অপর বnুর কােজ আসেব
না” ( সূরা dখান : ৪১)। অবs ‘ওয়ালী’ ( )وﱃশbিট ‘kমতার অিধকারী’ বা ‘দািয়tশীল’
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অেথXও আেস, Fযমন وﱄ اﻟﻘﺎﺻﺮ
ّ  ﻓﻼنঅমুক ব2িk অkম বা বুিdহীন ব2িkর ওপর দািয়tpাp।
Fতমিন ‘িpয়’ অেথXও ‘ওয়ালী’ শbিট ব2বhত হেয় থােক।
আহেল snাহর িচnায় নবীর বkেব2র অথX হেলা : আিম যার সাহায2কারী, বnু বা িpয় আলী তার
বnু, সাহায2কারী ও িpয় এবং এ অথXই পুণ2বান খলীফা (রা.) ও সাহাবীেদর মেতর অnrপ )ﻣﻦ

(ﻛﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮﻩ أو ﺻﺪﻳﻘﻪ أو ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻓﺈ ّن ﻋﻠﻴّﺎ ﻛﺬﻟﻚ।
২। হাদীসও আমােদর যুিkর সপেk বিল! দিলল। হাদীেস এেসেছ- Fয ব2িkবগX আলীর সেA
ইেয়েমেন িছেলন তাঁেদর ওপর আলী আlাহর উেdেs ইসলামী িবধােনর কেঠারতা আেরাপ
করেতন। এজn তাঁরা আলীর িবrেd রাসূেলর িনকট pিতবাদ কেরন। এর জবােবই রাসূল (সা.)
গাদীেরর িদেন আলীর pশংসা ও gণকীতXন কেরেছন যােত Fয সকল ব2িk তাঁর ওপর অসnt*
িছেলন তাঁেদর ভুল FভেA যায়। pথেম রাসূল আলীর মযXাদা ও পের তাঁর আহেল বাইেতর মযXাদা
বণXনা কেরেছন যােত তাঁেদর িনকট িবষয়িট পিরRার হয়।
এজn pথেম বেলেছন, “আিম যার বnু আলীও তার বnু”()ﻣﻦ ﻛﻨﺖ وﻟﻴّﻪ ﻓﻌﻠﻲ وﻟﻴّﻪ। অতঃপর
ّ
বেলেছন, “আিম Fতামােদর মেধ2 d’িট ভারী ও মূল2বান বst Fরেখ যাি\, আlাহর িকতাব ও
আমার আহেল বাইত” (إﱐ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜّﻘﻠﲔ ﻛﺘﺎب اﷲ و ﻋﱰﰐ أﻫﻞ ﺑﻴﱵ
ّ )।
Fযেহতু রাসূেলর িনেজর সmান আলীর সmােনর সেA িবেশষভােব এবং তাঁর পিরবােরর সmােনর
সেA সাধারণভােব জিড়ত Fসেহতু রাসূল সকল মাnেষর উেdেs Fসই সmান ও মযXাদা
সংরkেণর উপেদশ িদেয়েছন। তাই আহেল snাh মেন কের এই হাদীেসর মেধ2 Fখলাফত বা
Fনতৃেtর Fকান িনেদXশনা Fনই।

ওয়াসসালাম
স
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আটাnতম পt
২৭ মুহররম ১৩৩০ িহঃ

১।

গাদীেরর হাদীেসর িভnrপ ব2াখ2ার অবকাশ Fনই।

২।

Fয হাদীসিট গাদীেরর ঘটনার Fpkাপটrেপ উপsাপন করা হেয়েছ Fসিট িমথ2া ও

ঘটনােক িবকৃত করার pয়াস ছাড়া িকছু নয়।

১। আপিন ব2াখ2া িহেসেব Fয িবষয়িট উেlখ কেরেছন আমার িবxাস আপনার মন Fসিটেক সায়
Fদয় না বা িবxাসও কের না। Fযেহতু রাসূল (সা.)- এর শান ও মযXাদা আপিন অবগত Fসেহতু
আপিন অnর হেত তা gহণ করেত পােরন না। রাসূেলর pjা, িন|াপt ও সবXেশষ নবী িহেসেব
তাঁর পদেkপ এ সকল িবষেয়র ঊেiX। নবীkল িশেরামিণ ও নবুওয়ােতর সমািp Fঘাষণাকারী
মুহাmদ (সা.) সmেকX মহান আlাh Fঘাষণা কেরেছন- িতিন িনজ pবৃিtর বশবতXী হেয় িকছুই
বেলন না। িতিন যা বেলন তা তাঁর pিত pত2ােদশ :ব িকছু নয়। তাঁেক একজন শিkশালী
Fফেরশতা িশkা দান কেরন

ِ
ِ
ِ
ِ
(ﻳﺪ اﻟْ ُﻘ َﻮى
ُ ﻮﺣﻰ َﻋﻠﱠ َﻤﻪُ َﺷﺪ
َ ُ) َوَﻣﺎ ﻳـَْﻨﻄ ُﻖ َﻋ ِﻦ ا ْﳍََﻮى إ ْن ُﻫ َﻮ إﱠﻻ َو ْﺣ ٌﻲ ﻳ।
sতরাং অn ধেমXর অnসারী Fকান দাশXিনক ও িচnাশীল ব2িk যিদ আপনােক pZ কের Fকন
আপনােদর নবী (সা.) Fসিদন সহs মাnেষর যাtা িবরিত করােলন? Fকন gীে;র ঐ pচN
দাবদােহ ঊষর মrভূিমেত তােদর থামার িনেদXশ িদেলন? Fকন িতিন অgগামীেদর িফিরেয়
আনার ও প>াTগামীেদর জn অেপkা করার িনেদXশ দান করেলন? উিdদহীন ও পািনশূn ঐ
মrভূিমেতই বা তাঁর এ বkেব2র উেds িক? িবভিkর ঐ পেথর (গাদীর এমন একিট sান
Fযখান হেত িবিভn অ;েলর অিধবাসীরা পরsর িবভk হেয় িনজ িনজ পেথ যাtা করত) মাথায়
দাঁিড়েয় িনেজর মৃতু2র সংবাদ দান করার ও অnপিsতেদর িনকট এ বkব2 Fপৗঁছােনার আহবানই
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বা Fকাn উেdেs? তাঁর িবদােয়র সংবােদর সেA তাঁর দািয়tশীলতার িবষেয়র উেlখ কের
Fকনই বা বেলেছন : আিম এ বাণী সিঠকভােব Fতামােদর িনকট Fপৗঁিছেয়িছ িকনা Fস িবষেয়
িজjািসত হব? উmতই বা Fকাn িবষেয় আnগেত2র জn িজjািসত হেব? Fকনই বা এেক
এেক আlাহর একেtর, িনেজর নবুওয়ােতর, Fবেহশত, Fদাযখ, মৃতু2, মৃতু2র পর পুনrtান ও
িকয়ামেতর িবষেয় তােদর িবxােসর সাk2 gহণ কেরেছন? সকেলর িনকট এgেলার sীকােরািk
gহেণর পdিতই বা Fকন িতিন Fবেছ িনেলন? Fকনই বা এসব pেZর পর আলীর হাত ধের
(এতটা উঁচু করেলন Fয, তাঁর 5K বগল দৃি*েগাচর হেলা) Fঘাষণা করেলন, ‘Fহ Fলাকসকল!
আlাh আমার অিভভাবক আর আিম মুিমনেদর অিভভাবক’ এবং ‘মাওলা’ শেbর ব2াখ2ার
জn মুিমনেদর ওপর তাঁর অিধকােরর িবষয়িটেক Fটেন আনেলন ও বলেলন ‘আিম িক মুিমনেদর
ওপর তােদর িনেজেদর হেত অিধকতর অিধকার রািখ না?’ এrপ ব2াখ2ার পেরই বা Fকন
বলেলন ‘আিম যার মাওলা এই আলী তার মাওলা’ ( )ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩএবং আlাহর

ّ

িনকট Fদায়া করেলন ‘Fয আলীেক ভালবােস তােক তুিম ভালবাস আর Fয তার সেA শtrতা কের
তুিমও তার সেA শtrতা Fপাষণ কর। Fয তােক সাহায2 কের তুিম তােক সাহায2 কর আর Fয
তােক অপদs কের তুিমও তােক অপদs কর।’
Fকন িতিন Fয Fদায়া Fকবল আlাহর খলীফা ও ইমামেদর জn pেযাজ2 Fসই Fদায়া আলীর জn
করেলন? Fকনই বা মুিমনেদর ওপর তাঁর িনজ অিধকােরর িবষয়িট আনার পর তােদর sীকৃিত
িনেয় Fঘাষণা করেলন : আিম যার মাওলা এই আলী তার মাওলা’ এবং িক িভিtেতই বা আহেল
বাইতেক Fকারআেনর সমকk বলেলন এবং আলী (আ.) ও আহেল বাইেতর অিভভাবকেtর
িবষয়িটেক এর মাধ2েম িকয়ামত পযXn অব2াহেতর Fঘাষণা িদেলন? pjাবান এ নবীর এ িবষেয়
এত grt আেরােপর কারণই বা িক? এrপ বৃহৎ সমােবেশর আেয়াজেনর উেdsই বা িক?
( ُﺖ ِر َﺳﺎﻟَﺘَﻪ
ُ ) ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﱠﺮ ُﺳ
َ ﻚ ِﻣ ْﻦ َرﺑﱢ
َ ﻮل ﺑـَﻠﱢ ْﻎ َﻣﺎ أُﻧْ ِﺰَل إِﻟَْﻴ
َ ﻚ َوإِ ْن َﱂْ ﺗَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ ﻓَ َﻤﺎ ﺑـَﻠﱠ ْﻐ

( Fহ রাসূল! আপনার ওপর আপনার pভুর পk হেত যা অবতীণX হেয়েছ তা pচার কrন, যিদ তা
না কেরন তাহেল আপিন তাঁর Fরসালেতর িকছুই pচার কেরন িন) এ আয়ােতর মাধ2েম মহান
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আlাhই বা Fকাn বাণী Fঘাষণার িনেদXশ িদেয়েছন যা পালন না করেল রাসূল (সা.) Fরসালেতর
Fকান দািয়tই পালন কেরন িন বলা হেয়েছ? Fকনই বা িতিন তাঁর রাসূলেক এ িবষেয় এতটা
উdুd কেরেছন যা অেনকটা ভীিত pদশXেনর পযXােয় উপনীত হেয়েছ? এিট িকrপ দািয়t িছল যা
পালেন রাসূল (সা.) িফতনার ভয় পাি\েলন? আর এ কারেণই িক মহান আlাh তাঁর রাসূলেক
মুনািফকেদর হেত রkার pিতrিত দান কেরেছন?
অn মতবােদর Fকান দাশXিনক আপনােক উপেরাk pZgেলা করেল আপিন িক এ জবাব
Fদেবন, মহান আlাh ও তাঁর রাসূল মুসলমানেদর সমেবত কেরিছেলন এ উেdেs Fয, িতিন
Fঘাষণা করেবন আলী তাঁেদর সহেযাগী ও বnু। আমার িবxাস হয় না আপিন এ জবােব সnt*
হেবন এবং এrপ একিট সাদামাটা কেমXর দািয়t মহান আlাh িযিন িবxজগেতর pিতপালক
এবং তাঁর নবী িযিন অn সকল নবীর Fনতা ও pjাবানেদর সদXার তাঁেদর ওপর আেরাপ করােক
যেথ* মেন করেবন। আপিন এসেবর ঊেiX Fয রাসূেলর pিত এমন ধারণা Fপাষণ করেবন
Fয, িতিন তাঁর সমg pেচ*ােক এমন কেমX িনেয়ািজত করেবন যা ব2াখ2ার pেয়াজন Fনই এবং
সবার িনকট s*। িনঃসেnেহ আপিন িবxাস কেরন রাসূেলর Fয Fকান কমX pjাবান ব2িkেদর
দৃি*েত trিটপূণX হেত পাের না এবং তাঁেদর পেk তাঁর কেমXর ভুল ধরাও অসmব। বরং নবীর
বাক2 ও কমX pjাজেনািচত ও ভুলtrিটর ঊেiX বেল তাঁেক আপিন িন|াপ মেন কেরন। sয়ং
আlাh সূরা তাকভীের বেলেছন, “িন>য় এিট সmািনত রাসূেলর বাণী। িযিন শিkশালী আরেশর
অিধপিতর িনকট মযXাদাশীল। সবার মাnবর, িবxাসভাজন এবং Fতামােদর এ সAী (রাসূল)
উmাদ নন।” মহান আlাহর এrপ ss* বণXনার পর তাঁেক Fকান trিটর অিভেযােগ অিভযুk
করা যায় িক বা তাঁর কমXেক অসংলg pিতjা ও যুিkর আেলােক ব2াখ2ার sেযাগ থােক িক?
এমন সব pিতjা ও যুিk যার মূল ঘটনার সেA Fকান সংিV*তাই Fনই। আlাh ও তাঁর রাসূল
এrপ িবষেয়র ঊেiX। গাদীর িদবেস ঊষর ও উtp মr pাnের নবীর বাক2 ও কেমXর একমাt
ব2াখ2া হেত পাের এই Fয, িতিন আlাহর িনেদXশ পালেনর িনিমেt অথXাৎ তাঁর sলািভিষk ও
খলীফা মেনানয়েনর Fঘাষণা দােনর জnই এrপ কেরিছেলন। গাদীেরর হাদীেসর শািbক ও
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বুিdবৃিtক সংিV*তা হেতও এিট s* Fয, নবী (সা.) তাঁর পরবতXী Fনতা িহেসেব আলীেক
Fঘাষণা করার জnই এমন পদেkপ িনেয়িছেলন। sতরাং এ হাদীস এর পািরপািxXক ঘটনা ও
Fpkাপেটর কারেণ আলী (আ.)- এর Fখলাফেতর পেk অকাট2 দিলল যা িভnভােব ব2াখ2ার
sেযাগ Fনই। Fয ব2িk বুিdবৃিtেক কেমX িনেয়ািজত করেব এবং কণX ও চkুেক উnুk করেব Fস
Fদখেত পােব এrপ ব2াখ2া হেত pত2াবতXেনর Fকান পথ Fনই।
২। িকnt হাদীসিটেক ব2াখ2ার জn সহেযাগী Fয হাদীেসর আ~য় gহণ করা হেয়েছ তা িভিtহীন
এবং সত2েক Fগাপন ও িমথ2ার সেA িম~েণর মাধ2েম এেক িবকৃিতর Fপাষাক পরােনার pেচ*া
ছাড়া িকছুই নয়। কারণ রাসূল (সা.) আলী (আ.)- Fক d’বার ইেয়েমেন Fpরণ কেরন। pথম বার
অ*ম িহজরীেত এবং এবারই িনndেকরা আলীর িবrেd অপpচার চালায় ও মদীনায় িফের
রাসূেলর িনকট অিভেযাগ কের। নবী (সা.) এেত তােদর ওপর এতটা kুb হন Fয, তাঁর Fচহারা
পিরবিতXত হেয় যায়৩৮৯ এবং তারা আলীর িবষেয় এrপ কথা আর বেল িন।
িdতীয়বার যখন রাসূল (সা.) আলীেক ইেয়েমন Fpরণ কেরন (দশম িহজরীেত) তখন িতিন sয়ং
আলীর হােত পতাকা তুেল Fদন ও িনেজর পাগড়ী খুেল আলীর মাথায় Fবঁেধ িদেয় বেলন, “যাtা
কর। অn Fকান িদেক দৃি* িদও না।” আলী (আ.) রাসূেলর িনেদXশমত সকল দািয়t পালন কের
িফের িবদায় হেj রাসূেলর সAী হন ও তাঁর সেA হেjর িনয়ত কের ইহরােমর Fপাষাক পেড়ন
এবং হেjর সকল দািয়t একসেA সmাদন কেরন। এমন িক রাসূল (সা.) তাঁর kরবানীেত
আলীেক শরীক কেরন।
এইবার Fকউই রাসূেলর িনকট আলীর িবষেয় অিভেযাগ কের িন। sতরাং িকrেপ আমরা বলেত
পাির গাদীেরর হাদীস আলীর িবrেd অিভেযােগর ফলrিতেত বলা হেয়েছ?
তdপির তাঁর িবrেd অিভেযােগর কারেণ নবী (সা.) সকলেকই যাtািবরিত কিরেয় উেটর িপেঠ
বসার সামgীgেলা নািমেয় িমmার :তরী করার িনেদXশ Fদেবন ও দীঘXkণ তাঁর pশংসা ও
gণকীতXন করেবন এrপ কথা তাঁর মযXাদার পিরপnী বেলই গণ2 হেব। এrপ িবxাস হেত
আlাহর আ~য় চাই Fয, আমরা রাসূেলর কাজেক অযথা ও অিতরিuত মেন করেবা, কারণ তাঁর
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pjা এ কেমXর অnমিত Fদয় না। মহান আlাh তাঁর সmেকX বেলেছন, “িন>য়ই এই Fকারআন
একজন সmািনত রাসূল কতৃXক আনীত এবং এিট Fকান কিবর বাণী নয়; Fতামরা কমই িবxাস কর
এবং এিট Fকান অতীndীয়বাদীর কথা নয়; Fতামরা কমই অnধাবন কর। এিট িবx পালনকতXার
িনকট হেত অবতীণX।”৩৯০ যিদ রাসূল (সা.) চাইেতন (িবেরাধীেদর কথােক pত2াখ2ান কের) 5ধু
আলী (আ.)- এর মযXাদা বণXনা করেত তেব তা এভােব বলেত পারেতন-

ﻋﻤﻲ و ﺻﻬﺮي و أﺑﻮ وﻟﺪي و ﺳﻴّﺪ أﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻓﻼ ﺗﺆذوﱐ ﻓﻴﻪ
ّ ﻫﺬا اﺑﻦঅথXাৎ Fস (আলী) আমার চাচােতা
ভাই, জামাতা, আমার সnানেদর (Fদৗিহt) িপতা এবং আমার আহেল বাইেতর Fনতা sতরাং
তােক ক* দান কর না।
অথবা এrপ Fকান বাক2 যা রাসূেলর সেA তাঁর সmকX ও মযXাদা িনেদXশ কের। িকnt তা িতিন
কেরন িন, বরং হাদীেসর 5r এবং Fশেষ এমন কথা বেলেছন যা তাঁর Fনতৃেtর িদেকই ইিAত
কের বেল আমােদর বৃিdবৃিt সবXpথম বেল।
এখন এrপ বkব2 উপsাপেনর কারণ যা- ই Fহাক বkেব2র শb ও বাচনভAীর pিত আমােদর
অবsই দৃি* িদেত হেব।
তাছাড়া গাদীেরর হাদীেস আহেল বাইেতর sরণ আমােদর কথােকই সমথXন কের, কারণ আহেল
বাইতেক িতিন Fকারআেনর সমকk Fঘাষণা কের jানবানেদর ইমাম বেল তাঁেদর পিরিচত
কিরেয়েছন। িতিন বেলেছন,

إﱐ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜّﻘﻠﲔ ﻣﺎ إن َﲤ ّﺴﻜﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻠّﻮا ﻛﺘﺎب اﷲ و ﻋﱰﰐ أﻫﻞ ﺑﻴﱵ
ّ

“আিম Fতামােদর মােঝ d’িট

মূল2বান ও ভারী বst Fরেখ যাি\, যিদ Fতামরা তা আঁকেড় ধর তাহেল কখেনা িবচু2ত হেব না, তা
হেলা আlাহর িকতাব এবং আমার রk সmকXীয় আহেল বাইত।”
িতিন এrপ কেরেছন যােত উmত জানেত ও বুঝেত পাের রাসূেলর পর দীেনর জn এ d’Fয়র
ওপরই িনভXর করেত হেব ও এ d’Fয়র িদেকই pত2াবতXন করেত হেব। তাই আহেল বাইেতর
পিবt ইমামেদর অnসরেণর অপিরহাযXতা pমােণর জn এিটই যেথ* Fয, তাঁেদরেক Fসই
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Fকারআেনর সমকk Fঘাষণা করা হেয়েছ যােত Fকানkেমই িবচু2িত pেবশ করেত পাের না। এ
কারেণই আlাহর িকতােবর পিরপnী িনেদXেশর অnসরণ Fযমন :বধ নয় Fতমিন এমন Fকান Fনতা
বা Fনতৃেtর অnসরণও :বধ নয় যারা আহেল বাইেতর ইমামেদর িনেদXেশর পিরপnী িনেদXশ দান
কের।
তাই রাসূেলর এ কথা ﺣﱴ ﻳﺮدا ﻋﻠﻲ اﳊﻮض
ّ  ﻓﺈ ّ;ﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﻘﻀﻴﺎ أو ﻟﻦ ﻳﻔﱰﻗﺎঅথXাৎ ‘এরা পরsর িবি\n
ّ
হেব না যতkণ না হাউেজ কাউসাের আমার সেA িমিলত হেব’- এ হেত ss* Fয, রাসূেলর
ওফােতর পর হেত িকয়ামত পযXn কখেনাই পৃিথবী Fকারআেনর সমকk আহেল বাইেতর মধ2
হেত Fকান ইমামিবহীন হেব না। এ হাদীস হেত আেরা Fবাঝা যায় Fখলাফতও আহেল বাইেতর
বাইের হেত পারেব না। এর সপেk যুিk িহেসেব মুসনােদ আহমােদর ৫ম খেNর ১২২ পৃ!ায়
বিণXত িনেmাk হাদীসিট লkণীয়।
হযরত যাইদ ইবেন সািবত রাসূল (সা.) হেত বণXনা কেরেছন,

ﺣﱴ ﻳﺮدا
ّ
ّ اﻟﺴﻤﺎء إﱃ اﻷرض و ﻋﱰﰐ أﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻓﺈ ّ;ﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻔﱰﻗﺎ
ّ إﱐ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ ﺧﻠﻴﻔﺘﲔ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺣﺒﻞ ﳏﺪود ﻣﻦ

ﻋﻠﻲ اﳊﻮض
ّ

“আিম Fতামােদর মােঝ dই খলীফা (pিতিনিধ) Fরেখ যাি\ আlাহর িকতাব যা আসমান হেত

যমীন পযXn িবsৃত এক রjু এবং আমার আহেল বাইত। এরা পরsর িবি\n হেব না যতkণ না
হাউেজ আমার সেA িমিলত হেব।”
এ হাদীসিটও আহেল বাইেতর ইমামেদর Fখলাফেতর সপেk একিট অকাট2 দিলল। আপিন
অবগত Fয, আহেল বাইেতর অnসরেণর অপিরহাযXতার দিলল হযরত আলীর অnসরেণর
অপিরহাযXতা দান কের, কারণ আলী (আ.) িনঃসেnেহ রাসূেলর আহেল বাইেতর pধান।
তাই গাদীর ও অnrপ অnাn হাদীস হেত Fবাঝা যায় এর Fকানিটেত হযরত আলী আহেল
বাইেতর pধান িহেসেব আlাh ও তাঁর রাসূল (সা.)- এর পk হেত Fকারআেনর সমমযXাদায়
অিধি!ত আবার Fকানিটেত িনেজর ব2িkেtর কারেণ রাসূেলর মত মুিমনেদর Fনতা িহেসেব
তাঁেদর পk হেত Fঘািষত।
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১।

সত2 pকািশত হেয়েছ বেল sীকােরািk।

২।

অnভােব সত2েক পাশ কাটােনার pেচ*া।

১। আিম ইেতাপূেবX আপনার মত Fকামল বাক2 ব2বহারকারী এবং যুিk উপsাপেন শিkশালী
Fকান ব2িkেক pত2k কির িন। হাদীসিটর সংিV* অnাn pমাণ ও পািরপািxXকতােক আপিন
Fযভােব তুেল ধেরেছন তােত অs*তার আবরণ আমার সmুখ হেত অপসািরত হেয়েছ।
িনঃসেnেহ ‘ওয়ালী’ ও ‘মাওলা’ বলেত গাদীেরর হাদীেস ‘Fনতৃেtর অিধকার’ বা ‘kমতা’ই
Fবাঝােনা হেয়েছ। যিদ ‘ওয়ালী’ অথX ‘সাহায2কারী’ বা ‘বnু’ জাতীয় িকছু হত তেব ঐ ব2িkর
আhােনর কারেণ আজাব অবতীণX হত না। তাই আপনার দৃি*ভিA ও িবxাস এ যুিkর িভিtেত
সিঠক।
২। িকnt হায়! যিদ আপিন উপেরাk হাদীেসর Fয ব2াখ2া ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’ gেn
বা হালাবী তাঁর সীরােত pদান কেরেছন তােত সnt* হেতন। তাঁরা বেলেছন, “এিট সিঠক
Fয, আলী Fনতৃেtর অিধকার রােখন িকnt তা তখনই বাsবািয়ত হেব যখন মুসলমানরা তাঁর হােত
বাইয়াত করেব। যিদ তা না হয় তাহেল আলী (রা.) রাসূল (সা.)- এর জীবdশায়ই ইমাম ও Fনতা
হেয় যান।” তাই Fযেহতু হাদীসিটেত আলী (রা.)- এর Fনতৃেtর সময়কাল উিlিখত হয় িন
Fসেহতু আমরা ধের Fনব যখন তাঁর বাইয়াত অnি!ত হেব তখন Fথেক িতিন Fনতৃেtর অিধকারী
হেবন। এেত এিট pথম িতন খলীফার তাঁর ওপর F~!েtর িবxােসর িবেরাধী হেব না এবং
তাঁেদর সmান ও মযXাদার ধারাবািহকতাও রkা হয়।
ওয়াসসালাম
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সত2েক পাশ কাটােনার উtেরর জবাব
আlাh আপনার মাধ2েম সত2েক pকাশ কrন। আপিন Fচেয়েছন আমরা গাদীেরর হাদীেসর এ
ব2াখ2ায় সnt* হব Fয, আলী (আ.) তখনই ইমাম বা Fনতা ও অিভভাবক হেবন যখন মুসলমানরা
তাঁেক িনবXািচত কের তাঁর হােত বাইয়াত করেব। তাই তাঁর Fনতৃেtর Fয Fঘাষণা গাদীর িদবেস
Fদয়া হেয়েছ তা ঐ িদন হেত pেযাজ2 নয়, বরং তাঁর িনবXাচেনর িদন হেত pেযাজ2। অnভােব
বলেল তাঁর Fনতৃেtর Fযাগ2তা থাকেলও এর কাযXকািরতা িছল না। যিদ এিট আমরা gহণ কির
তেব pথম িতন খলীফার Fখলাফেতর িবষয়িট pেZর সmুখীন হয় না।
আিম আপনােক সেত2র আেলা, nায়, ইনসাফ ও সmােনর মযXাদার শপথ িদেয় বলিছ, আপিন
িক এ ব2াখ2ায় সnt*? যিদ তা হয় তেব আমরাও আপনার অnসরণ করেবা। আপিন িক রাজী
হেবন এrপ Fকান ব2াখ2া আপনার নােম pচিলত Fহাক? আমার মেন হয় না আপিন এেত রাজী
ও সnt* হেবন?
আপিন িনি>ত জাnন আপিনও Fসইসব ব2িkেদর এ কেমX আ>যXািnত হেবন যাঁরা এ ধরেনর
ব2াখ2া িদেয়েছন। কারণ হাদীসিট শািbকভােবও এrপ অথX বহন কের না এবং Fকউই এ Fথেক
এমন িকছু বুঝেব না। এিট Fযমন একিদেক নবী (সা.)- এর pjার পিরপnী, অnিদেক তাঁর অn
Fকান বkব2 ও কেমXর সেAও সামusশীল নয়। তdপির আমরা এতTসংিV* অকাট2 Fয সকল
pমােণর pিত ইশারা কেরিছ এ ব2াখ2া তার সেAও সামusশীল নয়। Fযমন হািরস ইবেন
Fনা’মান ফাহরী এ হাদীস হেত যা বুেঝেছন তা আপনার যুিkর িবrেdই বুেঝেছন। sতরাং
আlাh, তাঁর রাসূল (সা.) ও সাহাবীেদর উেdsও তাই িছল যা আমরা বেলিছ।
এgেলা বাদ িদেলও আলী (আ.)- এর Fনতৃেtর িবষয়িট হাদীেসর সবXজনীনতার কারেণ আপনার
ব2াখ2ার সেA সংগিতশীল নয়। কারণ হাদীসিট হেত Fবাঝা যায় আলী এমন িক pথম িতন
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খলীফাসহ সকল মুসলমানেদর ওপর Fনতা। যিদ তা না হয় তেব তা রাসূেলর িনেmাk কথার
পিরপnী হেব- ‘আিম িক মুিমনেদর ওপর তােদর হেত অিধকতর অিধকার রািখ না।’ সকেল
বলল, “hাঁ।” তখন িতিন বেলন,  ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩঅথXাৎ আিম Fযrপ pেত2ক ব2িkর Fনতা, ﻓﻌﻠﻲ

ّ

ﻣﻮﻻﻩঅথXাৎ Fসrপ আলীও (Fকান ব2িতkম ছাড়াই) তােদর pেত2ক ব2িkর Fনতা। এমন িক
হযরত আবু বকর এবং উমরও গাদীর িদবেস রাসূল (সা.) হেত এ বkব2 Fশানার পর আলীেক
বেলন, أﻣﺴﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻦ اﰉ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻮﱃ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺔঅথXাৎ Fহ আবু তািলেবর পুt! আপিন pিতিট
মুিমন পুrষ ও নারীর Fনতা মেনানীত হেয়েছন। Fযেহতু এই dই ব2িkও এিট sীকার কেরেছন
Fয, আলী সকল মুিমন পুrষ ও নারীর Fনতা Fসেহতু গাদীেরর িদন হেতই আলী সকল মুিমেনর
ওপর Fনতা।৩৯১
বিণXত হেয়েছ হযরত উমরেক pZ করা হেলা : আলীর pিত আপিন Fযrপ আচরণ কেরন
রাসূেলর অn Fকান সাহাবীর সেA Fকন Fসrপ আচরণ কেরন না?৩৯২ হযরত উমর বেলন, “িতিন
আমার মাওলা ও Fনতা।” এখােন লk2 কrন যখন আলী খলীফা িহেসেব জনগণ কতৃXক
িনবXািচত হন িন, তাঁর বাইয়াত সংঘিটত হয় িন তখনও খলীফা উমর তাঁেক িনেজর মাওলা ও
Fনতা িহেসেব sীকৃিত িদেয়েছন। আলী (আ.) Fয সকল সমেয়র জnই মুিমনেদর Fনতা তা এ
বণXনা হেত Fবাঝা যায়। তাই যখন রাসূল (সা.) গাদীর িদবেস আলীর Fনতৃেtর Fঘাষণা দান
কেরন তখন হেতই িতিন সকল মুিমন পুrষ ও নারীর মাওলা বেল পিরগিণত।
এ সmিকXত অn একিট ঘটনা ইিতহােস বিণXত হেয়েছ। একবার d’জন আরব তােদর মধ2কার
িববাদ মীমাংসার জn হযরত উমেরর িনকট আসেল হযরত উমর আলী (আ.)- Fক তােদর মেধ2
িবচার করার আহবান জানান। তারা d’জন বেল, “Fকন এই ব2িk আমােদর মেধ2 মীমাংসা
করেব?” হযরত উমর d’হােত তােদর d’জেনর গলা Fচেপ ধের৩৯৩ বেলন, “Fহ হতভাগারা!
জািনস না এ ব2িk Fক? এ Fতােদর ও সকল মুিমেনর Fনতা। Fয Fকউ এ ব2িkেক মাওলা ও
Fনতা িহেসেব gহণ না করেব Fস মুিমন নয়।”
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এ সmিকXত হাদীস ও ঘটনা অসংখ2। আপিন ভালভােবই অবগত আেছন, যিদ ইবেন হাজার ও
তাঁর অnসারীেদর মনগড়া এ সকল যুিk সিঠক হত তেব রাসূল (সা.)- Fক একজন উেdsহীন ও
িন<ল কমX সmাদনকারী ব2িk বলেত হেব িযিন তাঁর বাক2 ও কেমX pjাবান নন (আlাহর
িনকট তাঁর ওপর এrপ অপবাদ আেরাপ হেত আ~য় চাই), কারণ তাঁেদর যুিkেত মহানবী
( সা.)- এর গাদীেরর Fসই বৃহৎ ও আ>যXজনক সমােবশ আেয়াজেনর Fপছেন Fকান grtপূণX
লk2 িছল না। িতিন 5ধু Fচেয়িছেলন এিট বলেত- আমার মৃতু2র অেনক িদন পর যখন আলীেক
Fতামরা Fখলাফেতর জn িনবXািচত করেব তখন আলী Fতামােদর ওপর Fনতৃেtর অিধকারী হেব।
এ সকল িবেশষেjর এrপ ব2াখ2া 5েন উmাদরাও হাসেত 5r করেব। বুিdবৃিtসmn মাnষেদর
কথা না হয় বাদই িদলাম।
তােদর এrপ অপব2াখ2ার উেds হেলা যােত আলী (আ.)- এর আর Fকান F~!t না থােক।
কারণ Fয Fকান মুসলমােনরই বাইয়াত করা হেব Fস Fনতৃেtর অিধকারী হেব, Fসেkেt আলী
(আ.), অnাn সাহাবী আর সকল মুসলমান সমান হেয় পড়েব। তাহেল pZ হেলা গাদীর িদবেস
রাসূল (সা.) Fকাn িবষেয় আলীেক ইসলােম অgগামীেদর Fথেকও F~! বেল Fঘাষণা করেত
Fচেয়েছন? Fসই F~!tিট িক? Fহ মুসিলম সমাজ! এই অপব2াখ2াকারীেদর উtর দান সmn
হেল আপনারা জবাব িদন।
আপনার Fশষ যুিkিটেত আপিন বেলেছন যিদ আলীর ইমামত ও Fনতৃেtর িবষয়িট ভিবrেতর
জn না হয় তেব িতিন রাসূেলর উপিsিতেতই ইমাম বেল পিরগিণত হেবন। এ যুিkিট অত2n
trিটপূণX ও িবচু2ত। এিট রাসূল (সা.)- এর িনেদXশেক অবjার শািমল এবং তাঁর মেনানীত
খলীফা, pিতিনিধ ও sলািভিষk Fনতার সেA চুিk ভেAর নামাnর। এিট রাসূেলর উdৃত এ
সmিকXত অnাn হাদীস, Fযমন ‘মানিযলাত’- এর হাদীেসর pিত িনেজেদর অjতার ভান :ব
িকছু নয়, কারণ Fসখােন রাসূল (সা.) বেলেছন, ﻣﲏ ِﲟْﻨﺰﻟﺔ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ّإﻻ أﻧّﻪ ﻻ ِﻧﱯ ﺑﻌﺪي
ّ أﻧﺖ
ّ
অথXাৎ Fহ আলী! Fতামার sান আমার কােছ মূসার িনকট হাrেনর nায় 5ধু পাথXক2 এিট, আমার
পর Fকান নবী Fনই।
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হাদীেস ‘ইনযার’ বা ‘ইয়াওমুdার’- Fকও এর মাধ2েম তাঁরা অsীকার কেরেছন Fযখােন রাসূল
(সা.) বেলেছন, “Fতামরা তার (আলীর) কথা 5নেব ও আnগত2 করেব।” এrপ অnাn
সহেযাগী হাদীসgেলাও উেপিkত হেয়েছ যােত রাসূল আলী (আ.)- এর ইমামত ও Fনতৃেtর
িবষয়িট ss* কেরিছেলন।
তdপির যিদও রাসূেলর উপিsিতেত আলী (আ.)- এর Fনতৃt ও অিভভাবকেtর িবষয়িট বাsব
নমুনা িহেসেব িবদ2মান িছল না িকnt রাসূেলর ওফােতর পর পরই িবষয়িটেক বাsব rপ দান এর
সেA সাংঘিষXক নয়। কারণ এ িবিধিট সবাই sীকার কেরন Fয, যিদ বােক2র অথX pচিলত ও
pকৃত অেথX ব2বহার সmব না হয় তেব তা িনকটতম rপক ও সmাব2 অেথX ব2বহার করেত হেব।
িবষয়িট িচnা কের Fদখুন।
আপনার কথামত এ হাদীসিটর ব2াখ2া না করেলও অgবতXী পুণ2বান সাহাবীেদর সmান ও মযXাদা
সংরিkত রাখা সmব যা আমরা পরবতXীেত আেলাচনা করেবা ইনশাআlাh।

ওয়াসসালাম
শ
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একষিTতম পt
১ সফর ১৩৩০ িহঃ

এ িবষেয় িশয়া সূেt বিণXত হাদীসসমূহ বণXনার আহবান
যিদ মহান ও পুণ2বান পূবXবতXী সৎ কমXশীল সাহাবীেদর অবsান সংরিkত থােক তাহেল গাদীর ও
অnাn Fয Fকান হাদীস িবেশষভােব হযরত আলীর জn pেযাজ2 হেল অsিবধা Fনই। এজn
Fসgেলােক িভnrপ ব2াখ2ারও pেয়াজন Fনই।
এ িবষেয় িশয়া সূেt বিণXত Fয সকল হাদীস রেয়েছ এবং Fযgেলা সmেকX আহেল snাh
অনবিহত যিদ অngহপূবXক Fস িবষেয় আমােক অবিহত কেরন।

ওয়াসসালাম
স
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বাষিTতম পt
২ সফর ১৩৩০ িহঃ

চিlশ হাদীস
hাঁ, আমােদর িনকট রাসূল (সা.)- এর পিবt আহেল বাইত হেত সহীহ ও মুতাওয়ািতর সূেt
বিণXত িকছু হাদীস রেয়েছ Fযgেলা সmেকX আহেল snাh অবগত নয়। আমরা Fসখান হেত
আপনার জn চিlশিট হাদীস৩৯৪ এখােন উেlখ করিছ :
১। মুহাmদ ইবেন আলী ইবnল hসাইন ইবেন মূসা ইবেন বাবাওয়াইh kমী (Fশখ সাdক) তাঁর
‘ইকমালুdীন ও ইতমামুন িনয়ামাh’ gেn আবdlাh ইবেন সামুরা সূেt রাসূল (সা.) হেত বণXনা
কেরেছন,

ﺑﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺈﻧّﻪ إﻣﺎم ّأﻣﱵ و ﺧﻠﻴﻔﱵ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ
ّ ﻳﺎ ﺑﻦ ﲰﺮة إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﻫﻮاء و
ّ ﺗﻔﺮﻗﺖ اﻵراء ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ
ﺑﻌﺪي
“Fহ সামুরাহর পুt! যখন ই\া ও মত বhধা িবভk হেয় পড়েব তখন Fতামরা আলীর সােথ
থাকেব। কারণ Fস উmেতর ইমাম ও তােদর ওপর আমার পের আমার পk হেত sলািভিষk
(খলীফা)।”
২। সাdক তাঁর একই gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন :

إ ّن اﷲ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﱃ اﻃّﻠﻊ إﱃ أﻫﻞ اﻷرض اﻃﻼﻋﺔ ﻓﺎﺧﺘﺎرﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺠﻌﻠﲏ ﻧﺒﻴّﺎ ﰒّ اﻃّﻠﻊ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻴﺎ ﻓﺠﻌﻠﻪ
إﻣﺎﻣﺎ ﰒّ أﻣﺮﱐ أن ّاﲣﺬﻩ أﺧﺎ و وﻟﻴّﺎ و وﺻﻴّﺎ و ﺧﻠﻴﻔﺔ و وزﻳﺮا

মহান আlাh পৃিথবীবাসীেদর িদেক দৃি* িনেkপ করেলন ও আমােক মেনানীত কের তাঁর নবী

করেলন। অতঃপর িdতীয়বােরর মত পৃিথবীবাসীেদর িদেক দৃি* িনেkপ কের আলীেক gহণ কের
ইমাম

মেনানীত

করেলন

ও

আমােক

িনেদXশ

িদেলন

Fযন

ভাই, সহেযাগী, pিতিনিধ, sলািভিষk ও পরামশXদাতা িহেসেব gহণ কির।”
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তােক

আিম

৩। সাdক িনজ সূেt ইমাম সািদক (আ.) হেত এবং িতিন তাঁর িপতা ও িপতামেহর সূেt রাসূল
(সা.) হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : িজবরাঈল আlাহর পk হেত আমােক
সংবাদ িদেয়েছন, আlাh বেলেছন : Fয Fকউ এ সাk2 িদেব Fয, আিম ছাড়া Fকান উপাs
Fনই, মুহাmদ আমার বাnা ও রাসূল, আলী ইবেন আিব তািলব আমার খলীফা ও তার সnােনরা
আমার hjাত (আমার পk হেত িনদশXন) তােক আিম Fবেহশেত pেবশ করােবা।”
৪। পুনরায় সাdক তাঁর ‘ইকমালুdীন ওয়া ইতমামুন িনয়ামাh’ gেn ইমাম সািদক (আ.) হেত
তাঁর িপতা ও িপতামেহর সূেt বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : আমার পর Fনতার
(ইমাম) সংখ2া বারজন। তােদর pথম হেলা আলী এবং Fশষ হেলা মাmদী। তারা আমার খলীফা
ও sলািভিষk।”
৫। সাdক আসবাগ ইবেন nবাতাh হেত বণXনা কেরেছন, িতিন বেলন, “একিদন আলী ইবেন
আিব তািলব (আ.) আমােদর িনকট আসেলন, Fস সময় িতিন তাঁর পুt হাসােনর হাত
ধেরিছেলন, এমতাবsায় িতিন আমােদরেক বলেলন : একিদন রাসূল (সা.) তাঁর ঘর হেত Fবর
হেলন তখন আমার হাত তাঁর হােত ধরা িছল এবং িতিন বলিছেলন : সেবXাtম মাnষেদর Fনতা ও
ইমাম আমার পর আমার এই ভাই আলী, Fস সকল মুসলমােনর ইমাম ও Fনতা যখন আিম
মৃতু2বরণ করেবা।”
৬। সাdক তাঁর উপেরাk gেn ইমাম Fরযা (আ.) হেত তাঁর িপতা ও িপতামেহর সূেt বণXনা
কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : Fয Fকউ পছn কের আমার দীনেক আঁকেড় ধরেত ও মুিkর
তরণীেত আেরাহণ করেত Fস Fযন আলী ইবেন আিব তািলেবর অnসরণ কের। Fস আমার
জীবdশায় ও আমার মৃতু2র পের আমার খলীফা ও আমার উmেতর ওপর আমার sলািভিষk।”
৭। সাdক ইমাম Fরযা (আ.) হেত একই সূেt বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.) বেলেছন, “আিম ও
আলী এ উmেতর d’জন িপতা ও িশkক। Fয ব2িk আমােদর িচনেব Fস আlাহেকই িচনল, আর
Fয আমােদর না িচনেব ও sীকার না করেব Fস Fযন আlাহেকই না িচেন অsীকার করল। আলী
হেত এ উmেতর যুবকেদর d’জন Fনতার জn হেয়েছ, হাসান ও hসাইন এবং hসাইেনর বংশ
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হেত নয় ব2িkর জn হেব যােদর আnগত2 আমারই আnগত2 এবং তােদর নাফরমািন ও িনেদXশ
অমাn করা আমার িনেদXশ অমাn করার শািমল। তােদর নবম ব2িk হেলা মাmদী।”( * ২২)
৮। সাdক তাঁর একই gেn ইমাম হাসান আসকারী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, িতিন তাঁর িপতা
ও িপতামহ হেত এবং িতিন তাঁর িপতা ও িপতামহ হেত, এভােব রাসূল (সা.) হেত বণXনা
কেরেছন, “িতিন ইবেন মাসউদেক লk2 কের বেলন :

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ إﻣﺎﻣﻜﻢ ﺑﻌﺪي و ﺧﻠﻴﻔﱵ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ّ ﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد

Fহ ইবেন মাসউদ! আলী আমার পের Fতামােদর ওপর আমার খলীফা ও Fতামােদর Fনতা।”

৯। সাdক হযরত সালমান ফারসী হেত বণXনা কেরেছন, িতিন বেলন, “নবী (সা.)- এর ঘের
pেবশ কের Fদখলাম hসাইন ইবেন আলী তাঁর Fকােল বেস রেয়েছ এবং নবী (সা.) তাঁর Fঠাঁেট
চুমু Fখেয় তােক বলেছন : তুিম Fনতা ও Fনতার পুt, তুিম ইমাম ও ইমােমর পুt ও Kাতা, তুিম
ইমামেদর িপতা, তুিম আlাহর িনদশXন এবং Fতামার সnানেদর মধ2 হেত নয়জন আlাh
মেনানীত Fনতা ও hjাত রেয়েছ। তােদর নবম ও Fশষ ব2িk হেলা মাmদী।”
১০। সাdক ‘ইকমালুdীন’ gেn হযরত সালমান ফারসী হেত আেরকিট দীঘX হাদীেস রাসূল (সা.)
হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) হযরত ফািতমা (আ.)- Fক বেলন : Fহ ফািতমা! তুিম িক জান
আlাh আমােদর পিরবােরর জn dিনয়ার ওপর আেখরাতেক মেনানীত কেরেছন। আlাh
পৃিথবীর আিধবাসীেদর িদেক দৃি* িদেয় pথেম আমােক মেনানীত কেরন, অতঃপর িdতীয় দৃি*েত
Fতামার sামীেক মেনানীত কের আমােক pত2ােদশ Fদন Fতামােক তার িববাহ বnেন আবd
করার এবং আমার পরামশXদাতা ও আমার উmেতর জn খলীফা Fঘাষণা করার। তাই Fতামার
িপতা সবXে~! নবী ও Fতামার sামী সবXে~! pিতিনিধ। িকয়ামেত সবXpথম ব2িk িহেসেব তুিম
আমার সেA িমিলত হেব।”
১১। সাdক তাঁর ‘ইকমালুdীন’ gেn একিট দীঘX হাদীস বণXনা কেরন এবং এেত িতিন উেlখ
কেরেছন হযরত উসমােনর সময় মুহািজর ও আনসার হেত dইশ Fলাক মসিজেদ সমেবত হেয়
িফকাh ও ইসলামী jােনর িবষেয় মতামত Fপশ কের পরsেরর ওপর িনেজর F~!t pকাশ
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করিছল। িকnt হযরত আলী (আ.) তােদর মােঝ উপিsত থাকেলও নীরব িছেলন। তারা তাঁেক
উেds কের বলল, “Fহ আবুল হাসান! আপিন Fকন নীরব হেয় রেয়েছন?” আলী তখন তােদর
রাসূেলর একিট উিkর pিত ইশারা করেলন Fয, রাসূল (সা.) বেলেছন,

ﻓﺄﻗﺮوا ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ
ّ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪي
ّ وﱄ
ّ ﻋﻠﻲ أﺧﻲ و وزﻳﺮي و وارﺛﻲ و وﺻﻴّﻲ و ﺧﻠﻴﻔﱵ ﰲ ّأﻣﱵ و
ّ

“আলী আমার ভাই, পরামশXদাতা, সহেযাগী, উtরািধকারী, খলীফা ও আমার উmেতর ওপর
আমার sলািভিষk pিতিনিধ এবং Fস মুিমনেদর ওপর আমার পর Fনতা। Fতামরা অবsই তােক
Fমেন Fনেব।”
১২। অপর একিট হাদীেস সাdক আবdlাh ইবেন জা’ফর (রা.), ইমাম হাসান (আ.), ইমাম
hসাইন (আ.), আবdlাh ইবেন আbাস, উমর ইবেন আিব সালামাh, উসামা ইবেন
যাইদ, সালমান ফারসী, আবু যর ও িমকদাদ (রা.) হেত বণXনা কেরেছন, তাঁরা সকেলই
বেলেছন, “নবী (সা.)- Fক বলেত 5েনিছ :

ﻋﻠﻲ أوﱃ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
ّ أﻧﺎ أوﱃ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰒّ أﺧﻲ

আিম মুিমনেদর িনেজেদর Fচেয় তােদর ওপর অিধক অিধকারpাp Fতমিন আমার পর আলী
মুিমনেদর িনেজেদর Fচেয় তােদর ওপর অিধক অিধকারpাp।”
১৩। একই gেn সাdক আসবাগ ইবেন nবাতাh সূেt ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, িতিন
নবী (সা.)- Fক বলেত 5েনেছন : আিম, আলী, হাসান, hসাইন ও hসাইেনর বংশধর হেত তার
নয়জন সnান পিবt (মাসূম)।
১৪। সাdক আবাইয়াh ইবেন িববঈর সূেt ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.)
বেলেছন, “আিম নবীেদর Fনতা এবং আলী নবীেদর sলািভিষkেদর মেধ2 সবXে~! ও তােদর
Fনতা।”
১৫। সাdক ‘ইকমালুdীন’ নামক উপেরাk gেn ইমাম সািদক হেত বণXনা কেরেছন, িতিন তাঁর
িপতামহ হেত এবং িতিন তাঁর িপতা ও িপতামেহর মাধ2েম বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.)
বেলেছন, মহান আlাh নবীেদর মধ2 হেত আমােক এবং আমার মাধ2েম আলীেক সকল নবীর
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pিতিনিধেদর মধ2 হেত F~!t দান কেরেছন। িতিন আলীর মাধ2েম তার সnান হাসান ও
hসাইনেক এবং hসাইেনর সnানেদর মধ2 হেত sলািভিষk মেনানীত কেরেছন যােত কের সীমা
লLনকারী ও িবচু2তরা দীনেক িবকৃত করেত না পাের।
১৬। সাdক ঐ gেn হযরত আলী হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.) বেলেছন, “আমার পর
Fনতার সংখ2া হেব বার জন, তােদর pথম হেলা তুিম ও Fশষ ব2িk মাmদী, তার হােত আlাh
পূবX ও পি>েম দীনেক pসািরত (িবজয়ী) করেবন।”৩৯৫
১৭। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn ইমাম সািদক (আ.) সূেt তাঁর িপতা িপতামহেদর মাধ2েম
রাসূল (সা.) হেত বণXনা কেরেছন, “আলী আমা হেত ও আিম আলী হেত, Fস আমার মািট হেতই
সৃ* হেয়েছ, snাহর Fয সকল িবষেয় মাnষ িdমত ও িবেভদ Fপাষণ করেব Fস তার ব2াখ2া দান
করেব, Fস মুিমনেদর Fনতা, আেলািকত ও উjjল মুেখর অিধকারীেদর ইমাম এবং নবীেদর
pিতিনিধেদর মেধ2 F~!।”
১৮। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn হযরত আলীর সূেt একিট দীঘX হাদীস বণXনা কেরেছন Fযখােন
রাসূল (সা.) বেলেছন, “আলী মুিমনেদর ইমাম (Fনতা), আlাh তাঁর ইমামেতর সাk2 আরেশ
gহণ কেরেছন এবং Fফেরশতােদরেক সাkী Fরেখেছন Fয, Fস পৃিথবীেত আlাহর hjাত
(িনদশXন), দিলল ও মুসলমানেদর ইমাম।”
১৯। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন Fয, রাসূল (সা.) আলীেক
বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম মুসলমানেদর Fনতা, মুিমনেদর ইমাম, উjjল মুখ ব2িkেদর
pধান, আlাহর পk হেত আমার পরবতXী ঐশী িনদশXন এবং নবীগেণর pিতিনিধেদর Fনতা।”
২০। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn ইবেন আbাস হেত আেরকিট বণXনায় বেলেছন, রাসূল (সা.)
আলীেক উেds কের বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম আমার উmেতর মেধ2 আমার পk হেত
pিতিনিধ ও খলীফা, Fতামার সmকX আমার সেA আদেমর সেA শীেসর সmেকXর nায়।”
২১। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn হযরত আবু যর হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) একিদন
মসিজেদ নববীেত বেলন : এখন এই dার িদেয় Fয ব2িk pেবশ করেব Fস মুসলমানেদর ইমাম
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ও মুিমনেদর Fনতা। তখনই আলী pেবশ করেলন। অতঃপর রাসূল (সা.) তাঁেক অিভনnন
জািনেয় আমােদর িদেক লk2 কের বলেলন : এ ব2িk আমার পর Fতামােদর ওপর ইমাম ও
Fনতা।”
২২। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn জােবর ইবেন আবdlাh আনসারী হেত বণXনা কেরেছন
Fয, রাসূল (সা.) বেলেছন, “আলী ইবেন আিব তািলব ইসলােম সবেচেয় অgসর ও jােন সবার
হেত F~! এবং আমার পর খলীফা ও ইমাম।”
২৩। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fহ
Fলাকসকল! আlাh হেত Fক অিধক সত2বাদী হেত পাের? মহান পরাkমশালী আlাh আমােক
িনেদXশ িদেয়েছন Fযন আিম Fঘাষণা কির আলী Fহদােয়েতর iজাধারী, Fস ইমাম, খলীফা ও
আমার sলািভিষk। তােক আিম ভাই ও পরামশXদাতা িহেসেব gহণ করেত আিদ* হেয়িছ।”
২৪। ইবেন আbাস হেত সাdক বণXনা কেরেছন, িতিন বেলন, “রাসূল (সা.) আমােদর উেdেs
খুতবা পাঠ কেরন যােত িতিন বেলন : আমার চাচােতা ভাই আলী আমার সহেযাগী, খলীফা ও
আমার পk হেত িনেদXশ pচারকারী।”
২৫। সাdক তাঁর ‘আমালী’ গেn আমীrল মুিমনীন আলী হেত বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.)
একিদন আমােদর উেdেs বkব2 িদেয় বলেলন : Fহ Fলাকসকল! আlাহর মাস Fতামােদর
িনকট এেসেছ। অতঃপর রমযান মােসর ফজীলত বণXনা কের খুতবা িদেলন। আিম রাসূল (সা.)Fক pZ করলাম : Fহ আlাহর রাসূল! এ মােসর সেবXাtম আমল িক? নবী (সা.) বলেলন :
আlাহর িনেদXিশত gনাহসমূহ হেত দূের থাকা ও তাকওয়া অবলmন করা। অতঃপর রাসূল (সা.)
knন করেলন। আিম pZ করলাম : Fহ আlাহর রাসূল Fকন আপিন knন করেছন? জবােব
বলেলন : এ মােসই Fতামার রkপাতেক একদল হালাল ও :বধ মেন করেব। অতঃপর বলেলন :

ﻋﻠﻲ أﻧﺖ وﺻﻴّﻲ و أﺑﻮ وﻟﺪي و ﺧﻠﻴﻔﱵ ﻋﻠﻰ ّأﻣﱵ ﰲ ﺣﻴﺎﰐ و ﺑﻌﺪ ﻣﻮﰐ أﻣﺮك أﻣﺮي و َ;ﻴﻚ َ;ﻴﻲ
ّ ﻳﺎ
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Fহ আলী! তুিম আমার sলািভিষk এবং আমার সnানেদর িপতা, আমার উmেতর মেধ2 আমার
জীবdশায় ও মৃতু2র পর আমার খলীফা ও pিতিনিধ। Fতামার আেদশ আমারই আেদশ এবং
Fতামার িনেষধ আমারই িনেষধ।”
২৬। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn হযরত আলী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, নবী (সা.)
বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম আমার ভাই এবং আিমও Fতামার ভাই। আlাh আমােক নবুওয়ােতর
জn িনবXাচন কেরেছন ও Fতামােক ইমামেতর জn। আমােক Fকারআন অবতীেণXর জn ও
Fতামােক তার ব2াখ2ার জn মেনানীত করা হেয়েছ। তুিম আমার উmেতর িশkক ও িপতা। Fহ
আলী! তুিম আমার উtরািধকারী, sলািভিষk, খলীফা, pিতিনিধ, পরামশXদাতা এবং আমার
সnানেদর িপতা।”
২৭। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.) একিদন
মসিজেদ Fকাবােত আনসারেদর সমােবেশ আলীেক উেds কের বেলন : Fহ আলী! তুিম আমার
Kাতা Fযমনভােব আিম Fতামার Kাতা, তুিম আমার পের আমার sলািভিষk ও আমার উmেতর
জn ইমাম ও আমার pিতিনিধ (খলীফা)। আlাh Fসই ব2িkেক ভালবােসন Fয Fতামােক
ভালবােস এবং Fয ব2িk Fতামার সেA শtrতা কের তার সেA িতিন শtrতা Fপাষণ কেরন।”
২৮। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn উেm সালামাh হেত একিট দীঘX হাদীস বণXনা কেরেছন Fযখােন
রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fহ উেm সালামাh! তুিম Fশান এবং সাkী থাক, আলী ইবেন আিব তািলব
আমার sলািভিষk ও আমার পর খলীফা, Fস আমার pিতrিত পূরণকারী এবং আমার
লk2সমূেহর চারপাশ Fথেক শtrেদর িবতারণকারী।”
২৯। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn সালমান ফারসী হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন :
Fহ মুহািজর ও আনসারগণ! Fতামােদর িক আিম এমন িকছুর িদক িনেদXশনা Fদব আমার পের
যােক আঁকেড় ধরেল কখেনা িবচু2ত হেব না? তারা বলল : Fহ আlাহর রাসূল! hাঁ। রাসূল (সা.)
বলেলন : এই আলী আমার Kাতা, পরামশXদাতা, sলািভিষk, উtরািধকারী, খলীফা ও pিতিনিধ
এবং Fতামােদর ইমাম। Fতামরা আমােক Fযrপ ভালবাস তােকও তdrপ ভালবাস। আমােক
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Fযমন সmান কর তােকও Fতমন সmান কর। িজবরাঈল আমার pিত এ সত2সমূহ Fতামােদর
িনকট pকাশ করার িনেদXশ এেনেছন।”
৩০। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn যাইদ ইবেন আরকাম হেত বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.)
বেলেছন : Fতামােদর িক আিম এমন িবষেয়র িদেক িনেদXশনা Fদব যােক আঁকেড় ধরেল Fতামরা
কখেনা িবচু2ত ও iংস হেব না? অতঃপর বলেলন : আলী Fতামােদর ইমাম ও অিভভাবক।
তােক Fতামরা সহেযািগতা করেব, তােক সত2ায়ন করেব ও তার কল2াণকামী হেব। িজবরাঈল
এিট pচােরর জn আমােক িনেদXশ িদেয়েছন।”
৩১। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.) বেলেছন, ﻳﺎ

ﻋﻠﻲ أﻧﺖ إﻣﺎم ّأﻣﱵ و ﺧﻠﻴﻔﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪي
ّ “Fহ আলী! তুিম আমার উmেতর ইমাম এবং আমার পর
তােদর ওপর আমার খলীফা।”
৩২। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল বেলেছন : আlাh
আমার pিত pত2ােদশ কেরেছন Fয, িতিন আমার উmেতর মধ2 হেত Fকান এক ব2িkেক আমার
ভাই, উtরািধকারী, খলীফা ও sলািভিষk িহেসেব মেনানীত করেবন। আিম pZ করলাম Fস
ব2িk Fক? িতিন বলেলন : Fস Fতামার উmেতর Fনতা এবং Fতামার পর আমার hjাত বা ঐশী
িনদশXন। আিম বললাম : Fহ pিতপালক! Fক Fসই ব2িk? ওহীর মাধ2েম (আমােক) বলা হেলা :
Fস আলী ইবেন আিব তািলব। আিম তােক পছn কির এবং Fসও আমােক পছn কের।”
৩৩। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn সািদক (আ.) সূেt তাঁর িপতামেহর মাধ2েম রাসূল (সা.) হেত
বণXনা কেরেছন, “যখন আিম িমরােজ িগেয়িছলাম আlাh আলী সmেকX আমােক বেলন Fয, Fস
সৎ

কমXশীলেদর

(মুtাকীেদর)

ইমাম, আেলািকত

বাদশাহ।”( * ২৩)
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মুখাবয়বেদর

Fনতা

ও

মুিমনেদর

৩৪। সাdক তাঁর ‘আমালী’ gেn ইমাম Fরয়া (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, নবী (সা.)
বেলেছন, “আলী আমা হেত এবং আিম আলী হেত, আলীর হত2াকারীেক আlাh হত2া
কrন, আলী আমার পর আমার উmেতর Fনতা।”
৩৫। শায়খুত তািয়ফা আবু জা’ফর মুহাmদ ইবেন হাসান তুসী তাঁর ‘আমালী’ gেn হযরত
আmার ইবেন ইয়ািসর হেত বণXনা কেরেছন Fয, রাসূল (সা.) আলীেক বেলন, “Fতামােক আlাh
এমন একিট FসৗnযX িদেয় সািজেয়েছন যা আlাহর িনকট সবেচেয িpয় এবং অn কাউেক তা
িতিন দান কেরন িন। Fতামােক আlাh যুহদ বা dিনয়ািবমুখতার FসৗnযX dারা এমনভােব সৃি*
কেরেছন Fয, dিনয়া Fথেক Fযমন তুিম Fকান লাভ পােব না Fতমিন Fসও Fতামার dারা লাভবান
হেব না। আlাh Fতামার hদেয় হতদিরd ও অসহায়েদর pিত ভালবাসা এমনভােব িদেয়েছন
Fয, তুিম তােদর আnগেত2 এবং তারা Fতামার Fনতৃেt সnt*। Fসৗভাগ2 Fসই ব2িkর Fয Fতামােক
ভালবােস ও সততার সােথ Fতামার আnগত2 কের এবং dভXাগ2 Fসই ব2িkর Fয Fতামার সেA
শtrতা Fপাষণ কের ও Fতামার pিত িমথ2ােরাপ কের।”
৩৬। Fশখ তুসী তাঁর ‘আমালী’ gেn বণXনা কেরেছন, হযরত আলী (আ.) kফার িমmাের
বেলেছন, “আিম রাসূল (সা.) হেত দশিট :বিশ*2 লাভ কেরিছ যা আমার িনকট পৃিথবীর সব িকছু
হেত িpয়। িতিন আমােক বেলেছন : Fহ আলী! তুিম dিনয়া ও আেখরােত আমার ভাই, পুনrtান
িদবেস তুিম আমার সবXািধক :নকট2pাp ব2িk, Fবেহশেত Fতামার ঘর আমার ঘেরর মুেখামুিখ
হেব, তুিম আমার বংেশর উtরািধকারী, আমার pিতrিত পূরণকারী, আমার অnপিsিতেত
আমার পিরবােরর সংরkণকারী, তুিম আমার উmেতর Fনতা ও তােদর মােঝ nায়িবচার
pিত!াকারী, তুিম আমার খলীফা এবং আমার খলীফা আlাহরই খলীফা। Fতামার শtr আমারই
শtr এবং আমার শtr আlাহরই শtr।”
৩৭। সাdক তাঁর ‘আnুsস আলাল আইmা’ gেn ইমাম হাসান ইবেন আলী হেত বণXনা
কেরেছন, িতিন বেলন, “আলীেক উেds কের রাসূল (সা.)- Fক বলেত 5েনিছ : তুিম আমার
jােনর উtরািধকারী, pjার খিন এবং আমার পর Fনতা।”
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৩৮। একই gেn সাdক ইমরান ইবেন hসাইন হেত বণXনা কেরেছন, “আিম রাসূলেক বলেত
5েনিছ : Fহ আলী! তুিম আমার পর ইমাম ও খলীফা।”
৩৯। ঐ gেnই সাdক আলী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fহ আলী! আমার
আহেল বাইেতর যারা dিনয়া হেত িবদায় িনেয় চেল Fগেছ তােদর ওপর আমার pিতিনিধ এবং
আমার উmেতর জীিবতেদর ওপর Fনদৃtদানকারী ও খলীফা।”
৪০। সাdক ইমাম hসাইন ইবেন আলী হেত বণXনা কেরেছন, “যখন আlাh িনেmাk আয়াতিট
অবতীণX কেরন (‘ )و أوﻟﻮ اﻷرﺣﺎم ﺑﻌﻀﻬﻢ أوﱃ ﺑﺒﻌﺾ ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲআlাহর িকতােব িনকটাtীয়েদর
Fকউ Fকউ অপরেদর হেত অgািধকার pাp’ তখন আিম রাসূল (সা.)- এর কােছ এর অথX
িজেjস করেল িতিন বেলন : Fতামরাই অgািধকারpাp িনকটাtীয়, আমার মৃতু2র পর Fতামার
িপতা অgািধকারpাp, তারপর Fতামার Kাতা হাসান অতঃপর তুিম।”
এ সmিকXত Fশষ হাদীস িহেসেব এিট বণXনা করলাম। এখােন বিণXত হাদীসসমূহ অসংখ2
হাদীেসর মেধ2 একিট শাখার ফুেলর মত যা সমg বাগান হেত Fনয়া হেয়েছ বা সমুেdর এক
Fফাঁটা পািনর মত। অবs আপনার উেds পূরেণর জn এgেলাই যেথ* মেন করিছ।

ওয়াসসালাম
শ
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৩ সফর ১৩৩০ িহঃ

১।

শীয়া সূেt বিণXত হাদীস দিলল হেত পাের না।

২।

Fকন শীয়া সূt ব2তীত অn সূেt এ হাদীসসমূহ বিণXত হয় িন?

৩।

অn সূেt বিণXত এrপ হাদীস আনয়ন কrন।

১। এই হাদীসসমূহ আহেল snাহর িনকট gহণীয় নয় কারণ তােদর িনকট pামাণ2 নয়। তাই
এgেলার ওপর িভিt কের pমাণ উপsাপন সmব নয়।
২। যিদ এgেলা gহণেযাগ2 হত তাহেল অn সূেtও তা বিণXত হত। অথচ তাঁরা তা বণXনা কেরন
িন।
৩। অngহপূবXক এ িবষেয় আহেল snাh হেত বিণXত হাদীসসমূহ উেlখ কrন।

ওয়াসসালাম
স
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১।

আমরা ঐ হাদীসgেলা আপনার আেবদেনর পিরেpিkেত বণXনা কেরিছলাম।

২।

আমােদর দিলল এখােন আহেল snাহর সহীহ হাদীসসমূহ।

৩।

আহেল snাহর বণXনাকারীরা Fকন এ হাদীসgেলা বণXনা কেরন িন তার কারণ।

৪।

আলীর উtরািধকািরেtর pিত ইিAতপূণX ‘ওয়ারাসােতর’

হাদীস (উtরািধকার ও

উtরসূরীর হাদীস)।

১। আমরা পূবXবতXী পেtর হাদীসgেলা আপনার আhােনই বণXনা কেরিছলাম যােত এ িবষয়িটর
ওপর আপনার Fমাটামুিট ধারণা অিজXত হয়।
২। আপনার pেZর িবপরীেত আমােদর উপsািপত দিলল আহেল snাহরই হাদীসসমূহ যা পূেবX
উেlখ কেরিছ।
৩। িকnt আহেল snাহর মুহািdস ও আেলমরা Fকন এ হাদীসgেলা বণXনা কেরন িন তার কারণ
ss*। একদল ব2িk রাসূেলর আহেল বাইেতর pিত তােদর মেন শtrতা পুেষ Fরেখিছল। pথম
যুেগই এই অহংকারী ও kমতাকাkী Fগা!ী আহেল বাইেতর ফজীলত Fগাপন কের এই নূরেক
pশিমত করার জn সবXাtক pেচ*া চালায়। হাদীেসর pচার rd করার মাধ2েম তারা মাnষেক
আহেল বাইেতর ফজীলত ও :বিশ*2 সmিকXত হাদীস pচাের বাধা দান কের। কখেনা কখেনা
তারা এ উেdেs অেথXর িবিনমেয় Fলাভ Fদিখেয়, কখেনা বা তােদর kমতা ও পদমযXাদা
ব2বহােরর মাধ2েম তরবারী ও চাবুেকর ভীিত pদশXন কের এ পnা অব2াহত রােখ। যারা আহেল
বাইেতর ফজীলত বণXনা করত তােদর তারা িনবXাসন িদত অথবা হত2া করত এর িবপরীেত
আহেল বাইেতর ফজীলত অsীকারকারীেদর আ~য় িদত ও পৃ!েপাষকতা করত।
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আপিন এ িবষেয় ভালভােবই অবগত Fয, ইমামত ও Fখলাফেতর দিলল- pমাণ, pিতrিত ও
চুিkসমূহ এমন একিট িবষয় যা হেত এই অত2াচারীরা ভীত িছল। কারণ তােদর অত2াচার ও
শাসেনর pাসাদ এেত ভূলুিNত এবং সাmােজ2র িভিt মূেলাৎপািটত হত। তাই এ সকল শাসক ও
তােদর পেkর িনকৃ* ব2িkবগX যারা তােদর pভুেদর :নকট2 ও সntি*র জn কাজ করত তােদর
হেত অkতাবsায় িবিভn সূেt বিণXত এ হাদীসসমূহ আমােদর িনকট Fপৗঁছা সিত2ই আlাহর
িনদশXন ও মু’িজযা ব2তীত সmব নয়। আপিন পূণr
X েপ অবগত আেছন আহেল বাইেতর পদ ও
মযXাদার অৈবধ দখলদাররা আহেল বাইত এবং তােদর বnু ও অnসারীেদর ওপর চরম অত2াচার
চালাত, তােদর yr মুিNত কের অপমােনর উেdেs বাজাের বাজাের ঘুরাত, তােদর সকল
অিধকার হেত বি;ত করত, এ pিkয়া ততkণ চলত যতkণ না তারা dবXল এবং শাসকেদর
nায় িবচােরর আশা হেত িনsৃহ হত।৩৯৬
Fয Fকউ আলী (আ.)- Fক সmােনর সেA sরণ করত তােক pত2াখ2ান করা হত এবং তার ওপর
সব ধরেণর মুিসবত Fনেম আসত, তার ধন- সmদ বােজয়াp করা হত, কখেনা কখেনা আলীর
ফজীলত বণXনাকারীর িজhা কতXন করা হত, আলীর pিত নত চkুসমূহেক উৎপাটন করা হত।
কত হাত আলীর সেA থাকার কারেণ কাটা হেয়েছ! কত পা তাঁর িনকট গমেনর কারেণ শরীর
হেত িবি\n হেয়েছ! কত Fলাকেক তাঁর অnসারী হবার কারেণ হত2া করা হেয়েছ! তাঁেদর ঘের
আgন Fদয়া হেয়েছ, তাঁেদর শsেkt ও Fখজুর বাগান iংস করা হেয়েছ, তাঁেদর িনবXাসন Fদয়া
হেয়েছ- এ সেবর ইয়tা Fনই। তাই তাঁর অnসারীরা িবিভn sােন িবিkp হেয় পেড়।
অnিদেক হাদীেসর হািফয ও সংরkণকারীেদর অেনেকই এক অেথX এ সকল অত2াচারী শাসক
ও তােদর কমXচারীেদর উপাসনা করত; আlাহেক নয়, বরং তােদর সামেনই মাথা নত বা rk
করত। তােদর সব ধরেনর িবকৃত কমXেক সমথXন িদত ও অnায় কমXgেলােক সংsার বেল
চালােনার pয়াস Fপত। এখনও Fযমন আমরা Fদিখ চাটুকার ও Fতাষােমাদকারী আেলম ও িবKাn
িবচারকরা (কাজী) শাসকেদর মনঃতুি*র জn এেক অপেরর সেA pিতেযািগতায় িলp, তােদর
nায়- অnায় সকল িনেদXশেক জােয়য বেল Fঘাষণা Fদয়। শাসকরা কখেনাই চায় না িনেজেদর
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রাজৈনিতক উেdেsর পিরপnী ফেতায়া pচিলত Fহাক, বরং তারা চায় িবচারকরা এমন ফেতায়া
দান কrন যা তােদর িনেদXশেক জােয়য ও শtrেদর িনয়ntণেক সহজ কের Fদয়। এেত তােদর
মাথা ব2থা Fনই Fয, এ িনেদXশ Fকারআন, snাh ও উmেতর ইজমার পিরপnী হেলা িক না। কারণ
তারা সmান ও পদেলাভী। এই আেলমরা কখেনা পদচু2িতর ভেয়, কখেনা পেদাnিতর আশায়
এrপ অnায় কাজ করত। পদিলpাহীন পিবt ব2িkবগX যাঁরা :sরাচারী শাসেকর অnগত নন
তাঁেদর সেA এ সকল dিনয়ােলাভী আেলমেদর পাথXক2 অেনক। চিরtহীন এ আেলমেদরই
pেয়াজন িছল শাসকেগা!ীর। কারণ সৎ ও nায়বান আেলমেদর Fমাকািবলায় ঐ Fগা!ীভূত
আেলমরা তােদর ফেতায়ার মাধ2েম আlাh ও তাঁর রাসূেলর িবrেd যুd করত। এই িনকৃ*
আেলমরা শাসকেগা!ীর িনকট িবেশষ মযXাদার কারেণ সmেদর অিধকারী হেয়িছল। তাই
শাসকেদর অnkেল হযরত আলী ও আহেল বাইেতর শান ও ফজীলত বণXনা হেত িবরত থাকত
এবং এ িবষেয় চরম িবেরািধতা pদশXন করত। এতdেdেs তারা এ সmিকXত সহীহ
হাদীসgেলােক অsীকার করত এবং িবিভn অজুহােত Fসgেলার gহণেযাগ2তা কমােনার Fচ*া
করত। Fযমন বলত এ সকল হাদীেসর বণXনাকারীরা রােফযী তাই gহণ করা যােব না এবং
রােফযীরা তােদর িনকট সবেচেয় িনnনীয় Fগা!ী িছল।
আলী (আ.) সmিকXত Fয সকল হাদীস হেত িশয়ারা দিলল আনত তারা এভােব Fসgেলােক
অsীকার করেত চাইত। এই সকল দরবারী চাটুকার আেলম বিhকভােব dিনয়ািবমুখ ও আেবদ
Fকান ব2িkর মুেখ এ সকল সহীহ হাদীেসর িবপরীেত িকছু 5নত তােদর কথােক দিলল িহেসেব
ব2বহার কের এ সহীহ হাদীসgেলার িবrেd সাধারণ মাnেষর মেধ2 pচার চালাত। শাসকেদর
পk হেত সকল শহের এর pচার চালাত এবং এিট তােদর একিট Fমৗল নীিত িছল।
Fস সময় আেরকদল রাবী িছেলন যাঁরা আলী (আ.) ও আহেল বাইেতর শােন বিণXত হাদীস বণXনা
করেত ভয় Fপেতন কারণ এই অসহায় ব2িkরা ঐ Fতাষােমাদকারীেদর pত2াখ2াত সহীহ
হাদীসgেলা (আহেল বাইত ও আলীর শােন বিণXত) সmেকX সিঠক ব2াখ2া pদান করেল pেZর
সmুখীন হেতন। এজn তাঁরা সাধারেণর িবxােসর পিরপnী িকnt সিঠক এ িচnােক pকােশর জn
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ইশারা ও ইিAেতর আ~য় িনেতন যােত Fকান অpত2ািশত িফতনার সৃি* না হয় এবং
Fতাষােমাদকারীেদর Fরাষ হেত বাঁচা যায়। অj সাধারণ Fলাকজন Fকান িচnা ও গেবষণা ছাড়াই
ঐ সকল Fতাষােমাদকারী ও চাটুকার দরবারী আেলেমর কথায় :হ :চ 5r করত। শাসকেগা!ী
জনসাধারণেক হযরত আলীর ওপর লানত করার িনেদXশ িদত। এজn ঐ সকল রাবীর ওপর
কেঠারতা আেরাপ করা হত। কখেনা অেথXর Fলাভ Fদিখেয়, কখেনা ভয় Fদিখেয় আলী (আ.)- এর
িমথ2া Fদাষ- trিট বণXনা করেত বলা হত। শাসক ও তােদর পৃ!েপাষক দরবারী আেলমরা
আলীেক জনগেণর িনকট এমনভােব পিরিচত করাত Fযন মাnেষর মেন তাঁর সmেকX ঘৃণা সৃি*
হয়। তাঁর চিরt :বিশ*2 সmেকX এমন িকছু বলা হত যা 5নেল Fয Fকউ তাঁর pিত িবেdষী হেয়
উঠেব। ঈদ ও জুমআর খুতবায় আলীর ওপর লানত করা বাধ2তামূলক িছল এবং এিট
মুসলমানেদর নীিতেত পিরণত হেয়িছল। যিদ এভােব আlাহর নূরেক pশিমত করার অপেচ*া না
চলত তেব তাঁর আউিলয়ােদর (আহেল বাইত ও আলীর) ফজীলত ও gণাবলী এrপ Fগাপন
থাকত না এবং snী ও িশয়া উভয় সূেt Fখলাফেতর িবষেয় সহীহ ও ss* হাদীসসমূহ আমােদর
িনকট Fপৗঁছাত ও আেরা অিধক মুতাওয়ািতর হাদীস এ িবষেয় আমরা Fপতাম। আlাহর
শপথ, আিম আ>যXািnত এ Fভেব Fয, আlাহর রাসূেলর Kাতা আলীর ফজীলত তারপরও Fগাপন
থােক িন এবং িতিন তাঁর বাnােদর pিত তাঁর রহমত pকাশ কেরেছন, অnকােরর পদXা উেnাচন
ও pবল Fsাতেক pিতেরাধ কের সেত2র সূযXেক Fবর কের এেন পৃিথবীেক আেলািকত কেরেছন।
৪। এ সকল অকাট2 দিলেলর পাশাপািশ আপনােদর সূেtই বিণXত ‘হাদীেস ওয়ারাসাত’ এ
িবষেয় একিট ss* দিলল িহেসেব িবদ2মান।
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পঁয়ষিTতম পt
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অngহপূবXক আহেল সnাহর সূেt ‘ওয়ারাসাত’- এর হাদীসিট বণXনা কrন।
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আলী (আ.) নবী (সা.)- এর উtরািধকারী
এ িবষেয় Fকান সেnহ Fনই Fয, রাসূল (সা.) আলীর জn jান ও pjােক উtরািধকার িহেসেব
Fরেখ িগেয়েছন। অnাn নবীেদর মত রাসূলও তাঁর sলািভিষk ব2িkেক তাঁর ইলেমর (jােনর)
উtরািধকারী কেরেছন। িতিন বেলেছন,

ﺎ ﻓﻤﻦ أراد اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎﻟﻴﺄت اﻟﺒﺎبgﺑﺎ
ُ ﻋﻠﻲ
ّ أﻧﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ و

“আিম jােনর শহর আর আলী তার dার। Fয Fকউ jান অজXন করেত চায় তােক অবsই dার
িদেয় pেবশ করেত হেব।”৩৯৭
রাসূল (সা.) কখেনা আবার বেলেছন, “আিম jােনর ঘর আলী তার dার।” তাঁর হেত আেরা
বিণXত হেয়েছ, “আমার পর jােনর dার হেলা আলী। আিম আমার উmেতর ওপর Fরসালেতর Fয
িবষয়gেলা বণXনার দািয়tpাp আলী তার ব2াখ2া pদান করেব। তার সেA বnুtই ঈমান এবং
তার সেA শtrতাই িনফাক (কপটতা)।”
যাইদ ইবেন আিব আউিফ৩৯৮ সূেt বিণXত হেয়েছ- রাসূল (সা.) আলী (আ.)- Fক বেলেছন, “তুিম
আমার Kাতা ও উtরািধকারী।” আলী pZ করেলন, “আপনার হেত িক উtরািধকার লাভ
করেবা?” িতিন বলেলন, “যা িকছু আমার পূবXবতXী নবী উtরািধকার িহেসেব Fরেখ িগেয়েছন।”
বুরাইদাহর হাদীেস বিণXত হেয়েছ- আলী ইবেন আিব তািলব রাসূেলর উtরািধকারী।৩৯৯ এ িবষেয়
ভীিত pদশXেনর িদন বিণXত হাদীসিটও লkণীয়।৪০০ আলী (আ.) রাসূেলর জীবdশায় pায়ই
বলেতন, “আlাহর

শপথ, আিম

রাসূেলর

Kাতা, চাচার

পুt, sলািভিষk

ও

jােনর

উtরািধকারী। তাই Fক আমার Fচেয় তাঁর িনকটবতXী হবার অিধকতর Fযাগ2?”৪০১
একিদন আলীেক pZ করা হেলা : িকrেপ তুিম চাচার পুt হেত উtরািধকারpাp হেল অথচ চাচা
হেত উtরািধকার পাও িন। আলী জবােব বলেলন, “রাসূল (সা.) আবdল মুtািলেবর
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সnানেদর (পুt- pেপৗt সকলেকই) দাওয়াত িদেয় একিtত কেরিছেলন। তারা সকেলই যখন
খাদ2 gহেণ ব2s িছেলা তখন (রাসূল sl খােদ2 তােদর খাবার ব2বsা কেরিছেলন, তdপির
খাদ2 অবিশ* িছল Fযন খাদ2 gহণই করা হয় িন)। রাসূল (সা.) তােদর আহবান কের বলেলন :
Fহ আবdল মুtািলেবর সnােনরা! আিম িবেশষভােব Fতামােদর জn এবং সাধারণভােব সকল
মাnেষর জn নবী িহেসেব আlাহর পk হেত মেনানীত হেয়িছ। Fতামােদর মেধ2 Fক আমার
হােত বাইয়াত কের আমার Kাতা, সাহায2কারী ও উtরািধকারী হেত রাজী আছ? Fকউই সাড়া
িদল না। আিম যিদও বয়েস Fছাট িছলাম, তdপির দাঁিড়েয় বললাম : আিম রাজী আিছ। িতিন
আমােক বসার িনেদXশ িদেলন। এrপ িতনবার িতিন আহবান জানােল আিম ব2তীত Fকউই তাঁর
ডােক সাড়া িদল না। তখন িতিন আমার d’হাত ধের তাঁর উtরািধকারী িহেসেব আমােক Fঘাষণা
করেলন। এ কারেণই আিম আমার চাচা হেত উtরািধকার লাভ না করেলও চাচার পুt হেত লাভ
করেবা।”৪০২
কােসম ইবেন আbাস সূেt হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’৪০৩ gেn বণXনা কেরেছন, তাঁেক pZ করা
হেলা : আলী িকrেপ রাসূেলর উtরািধকার লাভ কেরন অথচ Fতামরা বি;ত হও? িতিন
বেলন, “কারণ িতিন pথম ব2িk িহেসেব আমােদর মেধ2 রাসূেলর সেA যুk হেয়েছন এবং এ
পেথ সবেচেয় দৃঢ় িছেলন।”
আমার মেত সাধারণ মাnষরা ভালভােবই জানত রাসূেলর একমাt উtরািধকারী আলী (আ.)
এবং এ িবষেয় তারা িনি>ত িছেলা Fয তাঁর চাচা আbাস বা বিন হািশেমর অn Fকউ এ
উtরািধকার পান িন। িকnt তারা জানত না Fকন আbাস বা রাসূেলর অnাn চাচার সnানরা এ
অিধকার পান িন? বা Fকন আলী এ অিধকার pাp হেয়েছন এ িবষেয় তারা অj িছেলা। এ
কারেণই তারা কখেনা হযরত আলী, কখেনা বা কােসম বা অn কাউেক এ িবষেয় pZ করত।
তার d’িট নমুনা আলী (আ.) ও কােসম ইবেন আbােসর উপেরািlিখত জবাবসমূহ। তেব pকৃত
উtর হেলা এিট Fয, মহান আlাh পৃিথবীর অিধবাসীেদর pিত দৃি* িদেলন এবং তnেধ2 মুহাmদ
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(সা.)- Fক মেনানীত কের রাসূল করেলন। অতঃপর িdতীয়বােরর দৃি*েত আলীেক মেনানীত কের
তাঁেক রাসূেলর সহেযাগী ও উtরািধকারী করেলন ও এ িবষেয় নবীেক অবিহত করেলন।
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১২৫ পৃ!ায় কােসম ইবেন আbাস হেত বণXনার পর
বেলেছন, “pধানকাজী (িবচারপিত) আবুল হাসান মুহাmদ ইবেন সােলহ হািশমী আমার িনকট
বণXনা কেরেছন, আবু উমর কাজী কােসম ইবেন আbােসর উdৃিতিট ইসমাঈল ইবেন ইসহাক
কাজীর িনকট বণXনা করেল িতিন বেলন : উtরািধকারীরা হয় আtীয়তার সmেকXর কারেণ নতুবা
মেনানয়েনর মাধ2েম উtরািধকার Fপেয় থােক। এ িবষেয় Fকান িdমত Fনই Fয, চাচার
জীিবতাবsায় চাচােদর সnানরা উtরািধকার পােব না। িকnt আলী রাসূেলর sলািভিষk মেনানীত
হবার মাধ2েম তাঁর jােনর উtরািধকারী হেয়েছন এবং এ িবষেয় অn কােরা অংশীদািরt Fনই।
এ িবষেয় বিণXত হাদীসসমূহও মুতাওয়ািতর। িবেশষত পিবt আহেল বাইেতর ইমামেদর সূেt
বিণXত এ সmিকXত হাদীস উtরািধকােরর িবষয়িটেক পিরRার করার জn যেথ*।
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sলািভিষেkর আেলাচনা
আহেল snাh আলী (রা.)- এর sলািভিষেkর িবষয়িট gহণ কের না। তারা এ সmিকXত হাদীস
সmেকX jাত নয়। অngহপুবXক এ সmিকXত হাদীস বণXনা কrন। ধnবাদ।
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sলািভিষেkর হাদীস
sলািভিষেkর হাদীস নবী (সা.)- এর পিবt আহেল বাইত হেত মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত হেয়েছ।
অn সূেt বিণXত হাদীসgেলা আমরা িবংশতম পেt উেlখ কেরিছ যার অnতম এই হাদীসিটরাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর পৃে! হাত Fরেখ বলেলন,

ﻫﺬا أﺧﻲ و وﺻﻴّﻲ و ﺧﻠﻴﻔﱵ ﻓﻴﻜﻢ ﻓﺎﲰﻌﻮا ﻟﻪ و أﻃﻴﻌﻮا

“এ আমার ভাই, sলািভিষk ও Fতামােদর ওপর আমার pিতিনিধ। sতরাং Fতামরা তার কথা
Fশান ও আnগত2 কর।”
মুহাmদ ইবেন হািমদ রাযী সালামাh আবরাশ হেত, িতিন ইবেন ইসহাক হেত, িতিন আবু
রাবীয়াh আইয়ািদ হেত, িতিন ইবেন বুরাইদাh হেত এবং ইবেন বুরাইদাh তাঁর িপতা বুরাইদাh
হেত বণXনা কেরেছন Fয, রাসূল (সা.) বেলেছন, “pেত2ক নবীই sলািভিষk ও উtরািধকারী
Fরেখ Fগেছন, আিম আমার sলািভিষk ও উtরািধকারী িহেসেব আলী ইবেন আিব তািলবেক
Fরেখ যাি\।”৪০৪
তাবরানী তাঁর ‘আল কাবীর’ gেn হযরত সালমান ফারসী হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.)
বেলেছন, “আমার sলািভিষk, আমার Fগাপন রহেsর Fকnd Fয আমার পর সেবXাtম ব2িk
িহেসেব আমার pিতrিত পূরণ করেব ও আমার দীনেক রkা করেব Fস আলী ইবেন আিব
তািলব।”৪০৫ এ হাদীসিটেত ss*rেপ আলী রাসূেলর sলািভিষk ও রাসূেলর পর সেবXাtম
ব2িk িহেসেব উিlিখত হেয়েছন। রাসূেলর খলীফা িহেসেব আলীর আnগত2 Fয অপিরহাযX তা
কােরা িনকট অs* নয়।
হািফয আবু নাঈম(২৪*) তাঁর ‘hলইয়াতুল আউিলয়া’ gেn আনাস ইবেন মািলক হেত বণXনা
কেরেছন, িতিন বেলন, “রাসূল (সা.) আমােক বেলেছন : Fহ আনাস! সবXpথম ব2িk িহেসেব এ
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dার িদেয় Fয ব2িk pেবশ করেব Fস মুtাকীেদর ইমাম, মুসলমানেদর Fনতা, দীেনর
সদXার, নবীেদর সরাসির sলািভিষkেদর সবXেশষ ব2িk ও উjjল মুখাবয়বিবিশ* ব2িkেদর
pধান।”
আনাস বেলন, “আলী তখন pেবশ করেলন ও রাসূল দাঁিড়েয় তাঁেক sসংবাদ িদেয় আিলAন কের
বলেলন : তুিম আমার ঋণ পিরেশাধকারী, মাnেষর িনকট আমার বাণীেক Fপৗঁছাবার দািয়tpাp
এবং আমার পর তােদর মধ2কার মতিবেরােধ ব2াখ2া pদানকারী।”
তাবরানী তাঁর ‘আল কাবীর’ gেn হযরত আবু আইয়ুব আনসারী হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল
(সা.) বেলেছন, “Fহ ফািতমা! তুিম িক জান না মহান আlাh পৃিথবীর িদেক দৃি*পাত করেলন
এবং এর অিধবাসীেদর মধ2 হেত Fতামার িপতােক নবুওয়ােতর জn মেনানীত করেলন।
অতঃপর িdতীয় বার দৃি* িনেkপ কের Fতামার sামীেক মেনানীত করেলন এবং আমার pিত ওহী
(pত2ােদশ) Fpরণ করেলন Fযন তােক Fতামার িববাহ বnেন আবd কির ও আমার sলািভিষk
Fঘাষণা কির।”৪০৬
লk2 কrন, মহান আlাh িকrেপ পৃিথবীর অিধবাসীেদর মধ2 Fথেক Fশষ নবীেক মেনানীত
করার পর আলীেক মেনানীত কেরেছন। এখােন লkণীয় Fয, নবী মেনানয়েনর িবষেয়র মত তাঁর
sলািভিষk মেনানয়েনর িবষয়িটও আlাহর ই\াধীন। িনজ কnােক আলীর িববাহ বnেন আবd
করা ও তাঁেক sলািভিষk মেনানীত করার জn আlাহর ওহী Fpরেণর িবষয়িটও লk2 কrন।
পূবXবতXী নবীগেণর sলািভিষkরা তাঁেদর মেনানীত ব2িkবগX ব2তীত অn Fকউ িছেলন িক?
sতরাং Fয ব2িkেক আlাh মেনানীত কেরেছন এবং তাঁর সবXে~! নবীর pিতিনিধ বািনেয়েছন
তাঁেক উেপkা কের অn কাউেক pাধাn Fদয়া িঠক হেব িক? অn Fকান ব2িk তাঁর
sলািভিষk ও উtরািধকারী হবার Fযাগ2তা রােখ িক? মাnষ Fয ব2িkেক শাসক িহেসেব
িনবXািচত কেরেছ আlাh ও তাঁর রাসূেলর মেনানীত ব2িkর ওপর তােক pাধাn িদেয় তার
আnগত2েক ওয়ািজব মেন করা যুিkসংগত িক? এিট িকrেপ সmব Fয, আlাh ও তাঁর রাসূেলর
মেনানীত ব2িkেক উেপkা কের আমরা িনেজরা অn ব2িkেক িনবXাচন কির? অথচ Fকারআন
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বলেছ, “আlাh ও তাঁর রাসূল Fকান িবষেয় িনেদXশ দােনর পর Fকান মুিমন পুrষ ও নারীর এ
িবষেয় Fকান এখিতয়ার Fনই। Fয Fকউ আlাh ও তাঁর রাসূেলর িনেদXেশর িবেরািধতা করেব Fস
s* Fগামরাহীেত িনমিjত হেব।” ( সূরা আহযাব : ৩৬)
এ িবষেয় উেlখেযাগ2 সংখ2ক পরsর সহায়ক হাদীস এেসেছ Fয, যখন রাসূল (সা.) হযরত
মািরয়েমর উtরসূরী এবং Fবেহশেতর নারীেদর Fনtী হযরত ফািতমােক আলীর িববাহ বnেন
আবd করার িসdাn িনেলন তখন Fসই সকল ব2িk যাঁরা এ Fসৗভােগ2র অিধকারী হেত Fচেয়
pত2াখ2াত হেয়িছেলন তাঁরা অসnt* হেলন ও িহংসা করেত লাগেলন। কারণ এেত হযরত আলীর
F~!t pকািশত হেলা এবং এ মযXাদায় Fপৗঁছার আর কােরা অবকাশ রইল না।৪০৭ তাই তাঁরা
pিতেশাধ gহেণর জn kৎসা রটনাকারীেদর দাওয়াত িদেয় আনেলন এবং আলীর িবrেd
kৎসা রটােনার জn হযরত ফািতমার কােছ তােদর পাঠােলন, যােত কের িতিন হযরত আলীর
pিত িবতৃb হন। তারা নবী কnার িনকট িগেয় বলল, “আলী িনতাn দিরd ব2িk তার Fকান
সmদ Fনই।” িকnt তাঁেদর এ চkাn ও অসৎ উেds হযরত ফািতমার ওপর Fকান pভাব
Fফলল না এবং িতিন Fকান অসntি*ও pকাশ করেলন না। অবেশেষ আlাh ও তাঁর রাসূেলর
ই\ার বাsবায়ন ঘটল। িকnt হযরত ফািতমা আমীrল মুিমনীন আলীর ফজীলত ও মযXাদা
pকােশর মাধ2েম শtrেদর মুখ বn করার জn রাসূল (সা.)- Fক pZ করেলন, “Fহ আlাহর
রাসূল! আমােক িক এমন ব2িkর িববাহ বnেন আবd করেছন Fয Fকান সmেদর অিধকারী নয়?”
রাসূল (সা.) Fয জবাব িদেয়িছেলন তা পূেবX উেlখ কেরিছ (Fয হাদীসিট Fবশ কেয়ক লাইন পূেবX
তাবরানী সূেt আবু আইয়ুব আনসারী হেত বিণXত হেয়েছ)। এখােন কিবেদর ভাষায় বলেত চাইযখনই আlাh চান Fকান ব2িkর খ2ািত pচার করেত তখনই িহংsক ও পরিনnা চচXাকারীেদর
এজn (তাঁর খ2ািত pচােরর জn) ব2বহার কেরন।
খাতীব বাগদাদী তাঁর ‘আল মুtািফক’ gেn ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, যখন রাসূল
(সা.) হযরত ফািতমােক হযরত আলীর িববাহ বnেন আবd কেরন তখন হযরত ফািতমা pZ
করেলন, “Fহ আlাহর রাসূল! আমােক একজন দিরd ব2িkর stী করেলন?” রাসূল (সা.)
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বলেলন, “তুিম িক এেত সnt* নও, মহান আlাh পৃিথবীবাসীেদর pিত দৃি* িদেয় d’ব2িkেক
মেনানীত করেলন যার একজন Fতামার িপতা আর িdতীয় জন Fতামার sামী।”৪০৮
হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১২৯ পৃ!ায় হযরত আলীর pশংসা বণXনায় সারীজ
ইবেন ইউnস হেত এবং িতিন আবু হাফস আবার হেত, িতিন আ’মাশ হেত, িতিন আবু সােলহ
হেত, িতিন আবু hরাইরা হেত বণXনা কেরেছন, “হযরত ফািতমা রাসূল (সা.)- Fক pZ করেলন :
Fহ আlাহর নবী! আমােক আলীর িববাহ বnেন আবd কেরেছন অথচ Fস দিরd এবং তার Fকান
সmদ Fনই। রাসূল বলেলন : তুিম িক এেত সnt* নও Fয মহান আlাh পৃিথবীবাসীেদর pিত দৃি*
িদেয় d’ব2িkেক মেনানীত করেলন যার একজন Fতামার িপতা এবং অপর জন Fতামার sামী।”
ইবেন আbাস হেত বণXনা করা হেয়েছ তখন রাসূল (সা.) ফািতমােক বেলন, “তুিম িক এেত সnt*
নও, Fতামােক এমন ব2িkর িববাহ বnেন আবd করিছ Fয সবXpথম মুসলমান, সকল মুসলমান
হেত jানী আর তুিম আমার উmেতর নারীেদর Fনtী Fযমন মিরয়ম তাঁর সমেয়র নারীেদর Fনtী
িছেলন। Fহ ফািতমা! তুিম িক এেত সnt* নও, মহান আlাh পৃিথবীর িদেক দৃি* িদেলন এবং এর
অিধবাসীেদর মধ2 হেত d’ব2িkেক মেনানীত করেলন যার একজন Fতামার িপতা আর অপর জন
Fতামার sামী।”৪০৯
এরপর হেত িবx নারীেনtী হযরত ফািতমার ওপর Fয Fকান িবপদ ও মুিসবতই আপিতত হত
রাসূল (সা.) তাঁেক আlাh pদt এই িনয়ামেতর (তাঁর উmেতর সেবXাtম ব2িkর সেA িববাহ)
কথা sরণ কিরেয় িদেয় সাntনা িদেতন।
এrপ একিট ঘটনা আহমাদ তাঁর ‘মুসনাদ’ gেnর ৫ম খেNর ২৬ পৃ!ায় মা’কাল ইবেন ইয়াসার
হেত বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.) একবার হযরত ফািতমার অssতার সময় তাঁেক Fদখেত িগেয়
িজেjস করেলন : Fকমন আছ? িতিন জবাব িদেলন : আlাহর শপথ, pচN dঃখ ও কে*র মেধ2
িনমিjত আিছ। আমার অssতা দীঘX ও ক* Fশষ সীমায় Fপৗঁেছেছ। নবী (সা.) বলেলন : তুিম িক
এেত সnt* নও Fয আিম Fতামােক ইসলাম gহেণ সকল মুসলমােনর অgগামী, সবXািধক jানী
এবং :ধেযXর Fkেt সবেচেয় :ধযXবান ও সিহbু ব2িkর িববাহ বnেন আবd কেরিছ?”
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এ সmিকXত হাদীস এত অিধক Fয এ পেt তার উেlখ সmব নয়।

ওয়াসসালাম
শ
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উনসtরতম পt
১০ সফর ১৩৩০ িহঃ

sলািভিষেkর হাদীস অsীকারকারীেদর দিলল।
আহেল snাh ওয়াল জামায়াত sলািভিষেkর হাদীসেক িনেmাk দিলেল অsীকার কের : বুখারী
তাঁর সহীহ gেn আসওয়াদ হেত বণXনা কেরেছন, হযরত আেয়শার িনকট রাসূল (সা.) কতৃXক
আলীেক sলািভিষk িহেসেব Fঘাষণার িবষেয়৪১০ pZ করা হেল িতিন বেলন, “Fক এ কথা
বেলেছ? নবী (সা.) আমার বেk মাথা Fরেখ Fশষ িনঃxাস ত2াগ কেরন, িতিন একিট Fবাল
(পাt) Fচেয়িছেলন িকnt তাঁর শরীর অবশ হেয় িগেয়িছল। রাসূল পৃিথবী হেত িবদায় িনেলন অথচ
আিম জানলাম না িতিন িকrেপ আলীেক িনেজর sলািভিষk pিতিনিধ Fঘাষণা করেলন!”৪১১
বুখারী তাঁর সহীহ gেn কেয়কিট সূেt হযরত আেয়শা হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) আমার
বেkর ওপর ও Fকােল মাথা Fরেখ ইেnকাল কেরন।” এবং িতিন গবX কের বলেতন, “আমার
বেk মাথা রাখা অবsায় রাসূল Fশষ িনঃxাস ত2াগ কেরন।” কখেনা বলেতন, “মৃতু2র Fফেরশতা
তাঁর ওপর আপিতত হয় যখন তাঁর মাথা আমার ঊrর ওপর িছল।”৪১২ sতরাং যিদ রাসূল (সা.)
আলীেক ওিসয়ত কের Fযেতন তাহেল তাঁর িনকট তা Fগাপন থাকত না।
সহীহ মুসিলেম আেয়শা হেত বিণXত হেয়েছ, রাসূল (সা.) না Fকান িদরহাম, না িদনার, না
Fভড়া, না উট িকছুই Fরেখ যান িন, িতিন কাউেকই ওিসয়ত কের যান িন।৪১৩
dই সহীহেতই তালহা ইবেন মুসেরফ হেত বিণXত হেয়েছ, “আবdlাh ইবেন আিব আউিফেক pZ
করলাম : নবী িক Fকান ওিসয়ত কের িগেয়েছন? িতিন বলেলন : না। বললাম : িকrেপ িতিন
অnেদর জn ওিসয়তেক ওয়ািজব বেল মেন কেরন অথচ িনেজ তা ত2াগ কেরন? িতিন
বলেলন : আlাহর িকতাবেক ওিসয়ত কের Fগেছন (অথXাৎ Fকারআেনর ব2াপাের বেল
িগেয়েছন)।”৪১৪

324

এ হাদীসgেলা আপনার বিণXত হাদীসসমূহ হেত অিধকতর সহীহ কারণ d’িট সহীহ gেnই
হাদীসgেলা এেসেছ। sতরাং এ d’ধরেনর হাদীেসর মেধ2 :বপিরত2 Fদখা িদেল এ হাদীসgেলাই
িবxs ও অিধকতর gহণেযাগ2।
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সtরতম পt
১১ সফর ১৩৩০ িহঃ

১। রাসূল (সা.)- এর ওিসয়তেক অsীকার করার sেযাগ Fনই।
২। ওিসয়তেক অsীকার করার কারণ।
৩। অsীকারকারীেদর বিণXত দিললসমূহ pামাণ2 নয়।
৪। িবেবক ও বুিdবৃিt ওিসয়েতর সপেk রায় দান কের।

১। রাসূল Fয আলীেক pিতিনিধেtর ওিসয়ত কের িগেয়িছেলন িনmবিণXত দিলেল তা অsীকার
করার sেযাগ Fনই :
রাসূল তাঁেক তাঁর pjা ও jােনর উtরািধকারী Fঘাষণা কেরেছন১, তাঁেক ওিসয়ত কের িগেয়েছন
দাফন- কাফেনর২, তাঁর ঋণ পিরেশােধর, তাঁর pিতrিতসমূহ পূরেণর এবং তাঁর ওপর আেরািপত
অসমাp দািয়t পালেনর।৩ িতিন তাঁেক আেরা ওিসয়ত কেরেছন তাঁর পর মাnেষর মেধ2 সৃ*
অৈনেক2র সময় সিঠক ব2াখ2া pদােনর৪, আর উmেতর pিত ওিসয়ত কের জািনেয় Fগেছন
Fয, আলী (আ.) উmেতর ওপর রাসূেলর পর িনবXাহী kমতার অিধকারী৫, িতিন রাসূল (সা.)- এর
Kাতা৬ ও সnানেদর িপতা৭, তাঁর পরামশXদাতা৮ ও Fগাপনীয় রহs সmেকX jাত একমাt
ব2িk৯, তাঁর pিতিনিধ১০ ও sলািভিষk১১, jান নগরীর dার১২, pjা গৃেহর pেবশdার১৩, তাঁর
উmেতর রkাফটক১৪, িনরাপtা ও মুিkর তরিণ১৫। তাই রাসূেলর মত তাঁর আnগত2ও উmেতর
ওপর ওয়ািজব এবং তাঁর িনেদXেশর িবেরািধতা কাবীরা gনাহ Fযেহতু তা নবীর িনেদXেশর
িবেরািধতার শািমল১৬। তাঁর অnসরণ নবীরই অnসরণ, তাঁর হেত িবি\nতা নবী হেতই
িবি\nতা১৭, নবী (সা.) Fসই ব2িkর সােথ সিn ও শািn sাপন কেরন Fয আলীর সােথ সিn কের
ও তার সােথ যুd কেরন Fয আলীর সােথ যুd কের১৮, Fয আলীেক ভালবােস রাসূল (সা.) তােক
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ভালবােসন ও Fয আলীর সােথ শtrতা Fপাষণ কের তার সােথ শtrতা Fপাষণ কেরন১৯, Fয
আলীেক ভালবাসল Fস আlাh ও তাঁর রাসূলেকই ভালবাসল, Fয আলীর িবষেয় মেন িবেdষ
Fপাষণ কের Fস pকৃতপেk তার মেন আlাh ও তাঁর রাসূেলর pিতই িবেdষ Fপাষণ কের২০, Fয
আলীেক অিভভাবক িহেসেব gহণ করল Fস আlাh ও তাঁর রাসূলেক অিভভাবক িহেসেব gহণ
করল এবং Fয আলীেক অsীকার করল Fস আlাh ও তাঁর রাসূলেক অsীকার করল২১, Fয
আলীেক ক* িদল Fস তাঁেদরেক ক* িদল২২, Fয আলীেক গািল িদল Fস তাঁেদর d’জনেকই গািল
িদল২৩, িতিন পুণ2বানেদর Fনতা, অnায়কারীেদর হnা, Fয ব2িk তাঁেক সহেযািগতা করেব Fস
জয়ী হেব এবং Fয তাঁর সেA অসহেযািগতা করেব Fস অপমািনত হেব২৪, িতিন মুসলমানেদর
Fনতা, মুtাকীেদর ইমাম এবং উjjল মুখাবয়বেদর (সৎ কমXশীল) pধান২৫, িতিন Fহদােয়েতর
iজা ও আlাহর আউিলয়ােদর শীষX ব2িk, আlাহর আnগত2 ও তাকওয়ার Fয পথ অবলmনেক
তাঁর বাnার ওপর অপিরহাযX করা হেয়েছ িতিন Fস পেথর pjjিলত নূর২৬, িতিন িসdীেক আকবর
এবং এই উmেতর ফাrক ও মুিমনেদর pধান২৭, তাঁর অবsান সত2িমথ2ার পাথXক2কারী ও
pjাময় sরণ (পিবt Fকারআন)- এর সমপযXােয়২৮, রাসূেলর িনকট তাঁর sান মূসার িনকট
হাrেনর nায়২৯, তাঁর sান রাসূেলর িনকট আlাহর িনকট রাসূেলর sােনর nায়৩০, Fদেহর জn
মাথার grt Fযrপ রাসূেলর িনকট আলীর grt অnrপ৩১, িতিন রাসূেলর pােণর মত৩২, মহান
আlাh পৃিথবীবাসীেদর pিত দৃি* িদেয় এ d’ব2িkেক মেনানীত কেরেছন৩৩, িতিন আেরা
বেলেছন (িবদায় হেj আরাফােত) Fয, আলী ব2তীত অn Fকউ তাঁর পk হেত িনেদXশ দান
করেত পারেব না৩৪, এই সকল িবেশষt আলী ব2তীত অn কােরা িছল না এবং Fকবল িতিনই এ
সব িকছুর অিধকারী িহেসেব নবীর sলািভিষেkর মযXাদায় অিধি!ত হবার Fযাগ2তা রােখন। এখন
pZ ওঠা উিচত Fয, Fকান jানসmn ব2িkর জn এ সকল ওিসয়তেক অsীকার করা সmব িক?
Fকান দূরিভসিn না থাকেল Fকউ এ িবষয়gেলার িবেরািধতা করেত পাের না। ওিসয়ত Fকান
ব2িk বা Fগা!ীেক Fকান কােজর দািয়t Fদয়া িভn অn িকছু িক?
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২। pথম িতন খলীফার Fখলাফেতর সেA সামusশীল নয় িবধায় চার মাজহােবর অnসারীরা
এই ওিসয়তgেলােক অsীকার কেরেছন।
৩। আমােদর আহেল snাহর ভাইেয়রা আমােদর যুিkর িবপরীেত Fকান pমাণ উপsাপেন সkম
নন। বুখারী ও অnাnরা তালহা ইবেন মুসেরফ হেত Fয বণXনািট কেরেছন, “আবdlাh ইবেন
আিব আউিফেক pZ করলাম : নবী িক Fকান ওিসয়ত কের িগেয়েছন? উtর িদেলন : না। আিম
বললাম : িকrেপ িতিন অnেদর ওপর ওিসয়ত করােক ওয়ািজব কেরন অথচ িনেজর জn
অpেয়াজনীয় মেন কের ত2াগ কেরন? িতিন বলেলন : আlাহর িকতাবেক আমােদর জn Fরেখ
িগেয়েছন।” এ বণXনািট আমােদর যুিkর িবপরীেত দিলল হেত পাের না। কারণ এ হাদীসিট
আমােদর িনকট pিতি!ত নয়। তdপির এিট শাসকেগা!ীর রাজৈনিতক উেdেsর সেA
সAিতপূণX। নবী (সা.)- এর আহেল বাইত হেত ওিসয়েতর িবষেয় সহীহ হাদীসসমূহ মুতাওয়ািতর
সূেt বিণXত। sতরাং Fয Fকান হাদীস এর সেA সাংঘিষXক হেল তা gহণেযাগ2 নয় ও pমাণ
িহেসেব উপsাপেনর অেযাগ2 িবেবিচত হয়।
৪। এ সকল কথা বাদ িদেলও ওিসয়েতর জn Fকান যুিk ও দিলল উপsাপেনর pেয়াজন পেড়
না। কারণ আকল বা িবেবক তার pিত িনেদXশ কের।৩৫ কিবর ভাষায়- Fয শিk ও kমতার
অিধকারী Fস িনেজর পােয় দাঁড়ােত পাের। সূেযXর উjjলতার বণXনা দান বৃথা :ব িকছু নয়।
িকnt বুখারী ইবেন আিব আউিফ সূেt নবী (সা.) হেত Fয বণXনা কেরেছন তােত িতিন আlাহর
িকতাব অnসরেণর ওিসয়ত কের িগেয়েছন বেল উেlখ কেরেছন, কথািট সত2। িকnt িতিন নবীর
সমg ওিসয়ত বণXনা কেরন িন। কারণ নবী (সা.) আlাহর িকতােবর সেA িdতীয় মূল2বান ভারী
বst আহেল বাইেতর অnসরেণর কথাও বেলেছন এবং তাঁর উmতেক উভয় ভারী বstেক আঁকেড়
ধরার ওিসয়ত কেরেছন এবং যিদ তারা উভয়িটেক আঁকেড় না ধের তাহেল িবপথগামী হেব বেল
উেlখ কেরেছন। িতিন আেরা বেলেছন Fয, এ d’িট পরsর হেত িবি\n হেব না যতkণ না
হাউেজ কাউসাের নবীর সেA িমিলত হেব।৩৬
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নবী (সা.)- এর পিবt আহেল বাইত সূেt এ সmিকXত সহীহ হাদীসসমূহ মুতাওয়ািতর সূেt
বিণXত হেয়েছ। এ সmিকXত অn সূেt বিণXত হাদীসসমূহ আট এবং চুয়াn নmর পেt আমরা
উেlখ কেরিছ।
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পাদিটকা
১।

রাসূল ( সা.) আলী ( আ.) -এর জn jান ও pjােক উtরািধকার িহেসেব Fরেখ িগেয়েছন। ৬৬ নmর

পেt তা লk2 কrন।
২।

ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ২য় খেNর তৃতীয়াংেশ ৬১ পৃ!ায় হযরত আলী (আ.) হেত বণXনা

কেরেছন, িতিন বেলেছন, “নবী (সা.) ওিসয়ত কেরেছন আিম ছাড়া অn Fকউ Fযন তাঁেক Fগাসল না Fদয়।”

‘কানযুল উmাল’ gেnর ৪থX খেNর ৫৪ পৃ!ায় আবু শাইখ ও ইবেন নাjার হেত বিণXত হেয়েছ, হযরত আলী
বেলেছন, “নবী (সা.) আমােক ওিসয়ত কেরেছন : যখন আিম মৃতু2বরণ করেবা তখন আমােক সাত মশক পািন
িদেয় Fগাসল িদও।” ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ gেnর ২য় খেNর ২য় অংেশ ৬৩ পৃ!ায় রাসূল (সা.)- এর
Fগাসেলর আেলাচনায় আবdল ওয়ােহদ ইবেন আওয়ানা হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.) Fয অssতায়
মৃতু2বরণ কেরন তার পূেবX হযরত আলীেক বেলন, “Fহ আলী! যখন আিম মৃতু2বরণ করেবা, আমােক Fগাসল
িদও।” এবং আলী বেলন, “আিম তাঁেক Fগাসল িদলাম। Fয অAই আিম Fগাসল িদেত মনs করতাম তাঁর Fস অA
Fs\ায় আমার িদেক ঘুের Fযত।” হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ৫৯ পৃ!ায় এবং যাহাবী
মুসতাদরােকর তালিখেস হযরত আলী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, “আিম নবীেক মৃতু2র পর Fগাসল Fদই। িকnt
অnাn মৃতেদেহর Fkেt যা Fদখা যায় নবী (সা.)- এর Fkেt তা Fদিখ িন, বরং তাঁর Fদহ সmূণX পাক ও পিবt
Fযমন িতিন জীিবতাবsায় পিবt ও পির\n িছেলন।” তাঁরা উভেয়ই হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন। এ হাদীসিট
সাঈদ ইবেন মানsর, ইবেন মািনই এবং ইবেন আিব শাইবা তাঁেদর sনােন, মারওয়াজী তাঁর জানাঈর এবং আবু
দাউদ তাঁর মারািসেল বণXনা কেরেছন। কানযুল উmােলর ৪থX খেNর ৫৪ পৃ!ায় ১০৯৪ নmর হাদীস িহেসেব এিট
বিণXত হেয়েছ। বায়হাকী তাঁর sনান gেn আবdlাh ইবেন হােরস হেত বণXনা কেরেছন, “আলী নবী (সা.)- Fক
Fপাষাক পড়া অবsায় Fগাসল িদেয়েছন।” হাদীসিট কানযুল উmােলর ৪থX খেNর ৫৫ পৃ!ায় বিণXত ১১০৪ নmর
হাদীস। বায়হাকী ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, “আলী এমন চারিট :বিশে*2র অিধকারী অn Fকউ যার
অিধকারী নয় : িতিন pথম ব2িk িযিন রাসূেলর সেA নামায আদায় কেরেছন। িতিন সকল sােনই রাসূেলর পk
হেত পতাকা বহন কেরেছন, িতিন একমাt ব2িk িযিন তাঁর সমg pিতেরাধশিk নবীর পেk ব2য় কেরেছন
Fযিদন সকেলই তাঁেক ত2াগ কের পািলেয়িছল। িতিন নবীেক Fগাসল Fদয়ার অিধকারী ও নবীেক কবের
sাপনকারী (সবXেশষ ব2িk িহেসেব তাঁর কবের অবsানকারী)। ইবেন আবdল বার তাঁর ‘ইসিতয়াব’ gেn হযরত
আলীর জীবনীেত এবং হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১১১ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কেরেছন। আবু
সাঈদ খুদরী রাসূল (সা.) হেত বণXনা কেরেছন, নবী (সা.) বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম আমােক Fগাসল
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Fদেব, আমার ঋণ পিরেশাধ করেব ও আমােক কবের আবৃত করেব।” দায়লামী এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
হাদীসিট ‘কানযুল উmাল’ gেnর ৬! খেNর ১৫৫ পৃ!ায় ২৫৮৩ নmর হাদীস িহেসেব এেসেছ। এ সmিকXত
উমর ইবেন খাtাব হেত একিট হাদীস বিণXত হেয়েছ Fয, নবী (সা.) হযরত আলীেক বেলন, “তুিম আমােক
Fগাসল দানকারী ও দাফনকারী।” হাদীসিট কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৩৯৩ পৃ!ায় বিণXত হেয়েছ এবং
মুসনােদ আহমােদর ৫ম খেNর ৪৫ পৃ!ায় pাn Fলখিনেতও এেসেছ।
হযরত আলী (আ.) হেত বিণXত হেয়েছ, িতিন বেলেছন, “রাসূল (সা.)- Fক বলেত 5েনিছ : আলীেক আমার জn
আlাh পাঁচিট িবেশষt িদেয়েছন যা অn Fকান নবীেক Fদয়া হয় িন। pথমত Fস আমার ঋণ পিরেশাধ
করেব, িdতীয়ত Fস আমােক কবের শািয়ত করােব.।”- কানযুল উmাল, ৬! খN, ৪০৩ পৃ!া।
যখন নবী (সা.)- এর পিবt Fদহেক খািটয়ায় sাপন করা হেলা তখন সকেল তাঁর জানাযার নামায পড়ার জn
সমেবত হেল হযরত আলী (আ.) বলেলন, “রাসূল (সা.) জীিবত ও মৃত সকল অবsায় Fতামােদর ইমাম তাই Fকউ
তাঁর নামােয ইমামিত করেব না।” Fলােকরা দেল দেল এেস সািরবdভােব নামায পড়িছল Fকান ব2িkর ইমামিত
ছাড়াই। তারা সিmিলতভােব তাকবীর বলিছল এবং আলী (আ.) রাসূেলর পােশ দাঁিড়েয় বলিছেলন, “আসসালামু
আলাইকা আইয়ু2হান নািবউ ওয়া রাহমাতুlািহ ওয়া বারাকাতুh। Fহ আlাh! আিম সাk2 িদি\ আপিন আপনার
নবীর ওপর যা অবতীণX কেরেছন িতিন তা যথাযথভােব পালন কেরেছন, তাঁর উmেতর কােছ তা Fপৗঁিছেয়
উপেদশ িদেয়েছন, আপনার পেথ িজহাদ কেরেছন এবং আপিন আপনার দীনেক সmািনত ও শিkশালী
কেরেছন, িতিন তাঁর দািয়t সmn কেরেছন। Fহ আlাh! আমােদরেক তাঁর ওপর অবতীণX িবধােনর অnসারী
কrন ও এ পেথ দৃঢ় রাখুন, আমােদর িকয়ামত িদবেস তাঁর সহগামী কrন।” সকেলই সমsের আমীন বলেলন।
পুrষেদর নামায Fশষ হেল নারীরা নামায পড়েলন। অতঃপর বালক ও িশ5রা।
উপেরাk বণXনািট ইবেন সা’Fদর ‘তাবাকাত’ gেnর নবীর Fগাসেলর অধ2ােয়র আেলাচনায় এেসেছ। Fসিদন
সবXpথম বিন হািশম, অতঃপর মুহািজরগণ, তারপর আনসার, তারপর অnাnরা নামায আদায় কেরন। pথম
ব2িk িহেসেব আলী (আ.) ও হযরত আbাস পাশাপািশ দাঁিড়েয় পাঁচ তাকবীেরর মাধ2েম নামায আদায় কেরন।
৩।

এ সmিকXত হাদীস আহেল বাইত হেত মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত হেয়েছ। আপনার জn এখােন

তাবরানীর ‘আল কাবীর’- এ ইবেন উমর হেত ও আবু ইয়ালীর মুসনােদ হযরত আলী হেত Fয বণXনা এেসেছ তা
উেlখ করিছ। pথম সূt মেত নবী (সা.) বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম আমার Kাতা ও সহেযাগী, আমার ঋণ
পিরেশাধকারী, আমার pিতrিতসমূহ পূরণকারী ও আমার দািয়েtর Fবাঝা অপসারণকারী।” এ হাদীসিট

‘কানযুল উmাল’ gেnর ৬! খেNর ১৫৬ পৃ!ায় ইবেন উমর হেত এবং ৪০৪ পৃ!ায় হযরত আলী (আ.) হেত
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বিণXত হেয়েছ। Fসখােন বুসাইরী

()ﺑﻮﺻﲑي

সূেt বলা হেয়েছ Fয, এ হাদীসিটর রাবীরা সকেলই িবxs। একই

gেnর ৬! খেNর ১৫৫ পৃ!ােতই দাইলামী ও ইবেন মারdইয়া সূেt হযরত সালমান ফারসী হেত বিণXত হেয়েছ
রাসূল (সা.) বেলেছন, “আলী ইবেন আিব তািলব আমার pিতrিতসমূহ পূরণ করেব ও আমার ঋণ পিরেশাধ
করেব।” কানযুল উmােলর উপেরাk খেNর ১৫৩ পৃ!ায় বাযযােরর সূেt আনাস ইবেন মািলক হেত অnrপ
হাদীস বিণXত হেয়েছ। আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’ gেnর ৪থX খেNর ১৬৪ পৃ!ায় hবশী ইবেন যুনাদাh
হেত বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.)- Fক বলেত 5েনিছ : আমার ঋণ আিম ও আলী ব2তীত অn Fকউ পিরেশাধ
করেব না।” কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৪০১ পৃ!ায় ইবেন মারdইয়া সূেt আলী (আ.) হেত বিণXত
হেয়েছ, “যখন

‘ و أﻧﺬر ﻋﺸﲑﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﲔFতামার িনকটাtীয়েদর ভয় pদশXন কর’

আয়াতিট অবতীণX হয় তখন

রাসূল (সা.) বলেলন : আলী আমার ঋণ পিরেশাধ ও আমার pিতrিত পূণX করেব।” একই sােন সা’দ হেত
বিণXত হেয়েছ, “রাসূল (সা.) জুহফার িদেন আলীর হাত ধারণ কের খুতবা দান করেলন। pথেম আlাহর pশংসা
ও gণকীতXেনর পর বলেলন : Fহ Fলাকসকল! আিম িক Fতামােদর Fনতা ও অিভভাবক নই? তারা বলল : Fহ
রাসূেল Fখাদা! আপিন সত2ই বেলেছন। তখন নবী (সা.) আলী (আ.)- এর হাত উঁচু কের ধের বলেলন : Fস
আমার pিতিনিধ ও আমার ঋণ পিরেশাধকারী।” চুয়াnতম পেtর Fশেষ হাদীসিট Fদখুন। আবdর রাjাক তাঁর
জােম’ gেn মুয়াmার সূেt হযরত কাতাদা হেত বণXনা কেরেছন Fয, আলী (আ.) রাসূেলর পুেরা ঋণ পিরেশাধ
কেরন যার পিরমাণ পাঁচ লk িদরহাম িছল। আবdর রাjাকেক pZ করা হেলা : নবী (সা.) িক তাঁেক এজn
ওিসয়ত কের িগেয়িছেলন? িতিন বেলন, “িনঃসেnেহ নবী (সা.) এ িবষেয় তাঁেক ওিসয়ত কের িগেয়িছেলন
নতুবা তাঁেক এিট পিরেশােধর sেযাগ Fদয়া হত না।” এিট কানযুল উmােলর ৪থX খেNর ৬০ পৃ!ায় বিণXত ১১৭০
নmর হাদীস।
৪।

নবী (সা.) হেত বh সূেt ss* হাদীস এেসেছ Fয, িতিন হযরত আলীেক তাঁর উmেতর মতপাথXক2 ও

িবKািnর িবষয়gেলােত ব2াখ2া pদােনর ওিসয়ত কের িগেয়েছন। আটচিlশতম পেtর একাদশ ও dাদশ নmর
হাদীস d’িট Fদখুন। হাদীসgেলা Fবশ pিসd।
৫।

৩৬, ৪০, ৫৪ ও ৫৬ নmর পেt এ িবষয়িট পিরRারভােব বণXনা কেরিছ।

৬।

নবী (সা.) তাঁর sলািভিষk pিতিনিধর মেধ2 Kাতৃেtর সmকXিট মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত যা আমরা ৩২

ও ৩৪ নmর পেt উেlখ কেরিছ।
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৭।

বুিdবৃিtকভােবই আমােদর িনকট এিট পিরRার িকrেপ আলী (আ.) নবী (সা.)- এর সnানেদর িপতা

হন। তdপির নবী (সা.) আলীেক বেলেছন, “তুিম আমার ভাই, আমার সnানেদর িপতা এবং আমার দীেনর পেথ
িজহাদকারী।” কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৪০৪ পৃ!ায় হাদীসিট মুসনােদ আবু ইয়ালীর সূেt বিণXত হেয়েছ।
বুসাইরী এ হাদীেসর রাবীেদর িবxs বেলেছন। আহমাদ তাঁর ‘মানািকব’ gেn হাদীসিট বণXনা কেরেছন, ইবেন
হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়kল মুহরাকাh’র ৯ম অধ2ােয়র িdতীয়াংেশ ৭৫ পৃ!ায় তা উেlখ কেরেছন। রাসূল (সা.)
বেলেছন, “মহান আlাh সকল নবীর বংশধরেদর তাঁেদর ঔরেষ Fরেখেছন িকnt আমার বংশধরেদর আলীর
ঔরেষ sাপন কেরেছন।” এ হাদীসিট তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’ gেn হযরত জােবর ইবেন আবdlাh হেত বণXনা
কেরেছন। খাতীব বাগদাদী তাঁর ইিতহাস gেn হযরত ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, নবী (সা.)
বেলেছন, “সকল নারীর সnানেদর তােদর পুrষেদর সেA সংযুk করা হয় 5ধু ফািতমা ব2তীত। ফািতমার
সnানেদর আমার pিত সmিকXত করা হেয়েছ (অথXাৎ তারা আমার সnান)।” হাদীসিট কানযুল উmােলর ৬!
খেNর ১৫২ পৃ!ার ২৫১০ নmর হাদীস। এছাড়া তাবরানীর সূেt হাদীসিট হযরত ফািতমা যাহরা (আ.) হেত বিণXত
হেয়েছ যা ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’ gেnর একাদশ অধ2ােয়র িdতীয়াংেশ ১১২ পৃ!ায় ২২ নmর হাদীস
িহেসেব উেlখ কেরেছন। ‘সাওয়ােয়ক’ gেnর একই পৃ!ায় তাবরানী সূেt ইবেন উমর হেতও হাদীসিট বিণXত
হেয়েছ। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেnর ৩য় খেNর ১৬৪ পৃ!ায় জােবর ইবেন আবdlাh সূেt
অnrপ হাদীস বণXনা কের বেলেছন Fয, হাদীসিট সহীহ িকnt বুখারী ও মুসিলম তা বণXনা কেরন িন।
অপর একিট হাদীস যা হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ gেn এবং যাহাবী তাঁর তালিখsল মুসতাদরােক উেlখ কের
বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnসাের সহীহ বেলেছন তা হেলা নবী (সা.) বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম আমার Kাতা এবং
আমার সnানেদর িপতা যারা আমার সেA সmিকXত হেব।” এ সmিকXত অসংখ2 হাদীস রেয়েছ।
৮।

আলী (আ.)- এর pিতিনিধt ও sলািভিষেkর পেk দিলল িহেসেব এ হাদীসিট আপনার জn পূেবXই ২৬

নmর পেt উেlখ কেরিছ-

ِ “ أﻧﺖFতামার অবsান আমার িনকট
ِ
ﻧﱯ ﺑﻌﺪي
ّ
ّ ﻣﲏ ﲟْﻨﺰﻟﺔ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ّإﻻ أﻧﻪ ﻻ

মূসার িনকট হাrেনর অবsােনর nায় 5ধু পাথXক2 এই Fয, আমার পের Fকান নবী Fনই।” তাছাড়া
িনকটাtীয়েদর ভীিত pদশXেনর িদেনর হাদীস Fযখােন রাসূল (সা.) বেলন, “Fতামােদর মেধ2 Fক রাজী আছ
আমার সহেযাগী হেত? ” আলী (আ.) বেলিছেলন, “Fহ নবী! আিম রাজী আিছ।” তখন রাসূল (সা.)
বেলিছেলন, “তুিম আমার ভাই, সহেযাগী, খলীফা ও sলািভিষk pিতিনিধ.।” ইমাম আবু সাইরী তাঁর ‘হামযাh
ছn’- এর কিবতায় বেলেছন,
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ﻋﻤﻪ ﰲ اﳌﻌﺎﱃ
ّ و وزﻳﺮ ﺑﻦ

তাঁর (নবীর) সহেযাগী তাঁর চাচােতা ভাই যাঁর মযXাদা সমু<,

و ﻣﻦ اﻷﻫﻞ ﺗﺴﻌﺪ اﻟﻮزراء
তাঁর বংশ হেতই উজীররা সmান ও মযXাদার শীেষX উঠেত পাের।

ﱂ ﻳﺰدﻩ ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻳﻘﻴﻨﺎ
পদXা অপসারেণর মাধ2েম তাঁর (আলী) দৃঢ় িবxাস বৃিdর sেযাগ Fনই,

ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻄﺎء
কারণ িতিন এক সূযX যাঁর সামেন Fকান পদXাই Fনই।
৯।

মুসিলম উmাh এ িবষেয় একমত Fয, Fকারআেন এমন একিট আয়াত রেয়েছ যার ওপর আলী (আ.)

ব2তীত অn Fকউ আমল কেরন িন এবং িকয়ামত পযXn কােরা এর ওপর আমল করার sেযাগ Fনই। আয়াতিট
সূরা মুজাদালার ‘ ’ﳒﻮىর আয়াত। তাঁর শtr- িমt সবাই এিট sীকার কের। এ সmিকXত হাদীস ও
Fরওয়ােয়তসমূহ বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnসাের সহীহ। এিট জানার জn মুসতাদরােক হািকেমর ২য় খেNর
৪৮২ পৃ!ায় এবং যাহাবীর তালিখsল মুসতাদরােকর একই পৃ!ায় Fদখুন। উপেরাk আয়ােতর তাফসীর সmেকX
জানার জn সা’লাবী, তাবারী, sয়ূতী, যামাখশারী ও ফাখের রাযী pমুেখর তাফসীর gnসমূহ অধ2য়ন কrন।
চুয়াtর নmর পেt আমরা উেm সালামাh ও আবdlাh ইবেন উমর সূেt তােয়েফর িদন ও মৃতু2র পূবX মুহূেতX
রাসূল (সা.)- এর সেA আলী (আ.)- এর Fগাপন কথেনর বণXনা দান কেরিছ। Fসখােন রাসূল (সা.) হেত বিণXত
হেয়েছ, িতিন বেলেছন, “আিম আলীেক Fগাপেন কথা বলার জn আহবান কির িন, বরং আlাh তােক এজn
মেনানীত কেরেছন।” হযরত আেয়শার িবষেয়ও রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর সেA Fগাপেন কেথাপকথন
কেরেছন।
১০।

৩৬ নmর পেt আমরা আলীর pিতিনিধেtর িবষেয় রাসূেলর হাদীস ইবেন আরকাম সূেt বণXনা কেরিছ

Fয, িতিন আলীেক বেলেছন,

“ أﻧﺖ وﻟﻴّﻲ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮةতুিম dিনয়া ও আেখরােত আমার পk হেত pিতিনিধ

ও উmেতর অিভভাবক।”
১১।

আটষিT নmর পেt sলািভিষেkর হাদীসgেলা Fদখুন।

১২। আটচিlশ নmর পেtর ৯ নmর হাদীস ও এর ব2াখ2া অধ2য়ন কrন।
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১৩। আটচিlশ নmর পেtর ১০ নmর হাদীস Fদখেত পােরন।
১৪। আটচিlশ নmর পেtর ১৪ নmর হাদীস Fদখুন।
১৫। আট নmর পেt বিণXত হাদীসসমূহ অধ2য়ন কrন।
১৬। আটচিlশ নmর পেtর ১৬ নmর হাদীস Fদখুন।
১৭। আটচিlশ নmর পেtর ১৭ নmর হাদীস Fদখুন।
১৮। ইমাম আহমাদ তাঁর ‘মুসনাদ’ gেnর ২য় খেNর ৪৪২ পৃ!ায় আবু hরাইরা হেত বণXনা কেরেছন, “নবী
(সা.) হযরত আলী, ফািতমা, ইমাম হাসান ও hসাইেনর pিত লk2 কের বলেলন : যারা Fতামােদর সেA যুd কের
আিমও তােদর সেA যুd কির ও যারা Fতামােদর সােথ সিn sাপন কের আিমও তােদর সেA শািn sাপন কির
এবং Fতামােদর শtr আমারই শtr।” তাছাড়া সহীহ হাদীস মেত Fযিদন তাঁেদরেক চাদর dারা আবৃত কের
সmািনত কেরন Fসিদনও িতিন এ কথা বেলেছন।
এ হাদীসিট ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’ gেnর একাদশ অধ2ােয়র pথম অংেশ আয়ােতর তাফসীের তাঁেদর
pশংসায় বণXনা কেরেছন। ‘আলীর সেA যুd আমার সেAই যুd ও তার সেA সিn আমার সেAই সিn’ রাসূেলর
এ হাদীস মুsািফয সূেt বিণXত।
১৯। আটচিlশতম পেtর ২০ নmর হাদীেস Fদখুন। হাদীসিটর এ বাক2িট

اﻟﻠﻬﻢ وال ﻣﻦ واﻻﻩ و ﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداﻩ

মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত। ছিtশতম পেt বুরাইদাহর হাদীেস বিণXত হেয়েছ, রাসূল (সা.) বেলেছন,

“ ﻣﻦ أﺑﻐﺾ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻘﺪ أﺑﻐﻀﲏ و ﻣﻦ ﻓﺎرق ﻋﻠﻴﺎ ﻓﺎرﻗﲏFয আলীর pিত িবেdষ Fপাষণ করল Fস আমার pিত িবেdষ
Fপাষণ করল এবং Fয আলী হেত িবি\n হেলা Fস আমা হেতই িবি\n হেলা।” “Fহ আলী! Fতামােক মুিমন
ব2তীত Fকউ ভালবাসেব না এবং মুনািফক ব2তীত Fতামার pিত Fকউ িবেdষ Fপাষণ করেব না।”- হাদীসিট
মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত। এ সবgেলাই উmী নবী (সা.)- এর ওিসয়ত নয় িক?
২০। আটচিlশতম পেtর ১৯, ২০ ও ২১ নmর হাদীস Fদখুন।
২১। আটচিlশতম পেtর ২৩ নmর হাদীস Fযখােন মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত হেয়েছ-

اﻟﻠﻬﻢ وال ﻣﻦ واﻻﻩ و ﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداﻩ। তাছাড়া পূেবXািlিখত ছিtশ নmর পেtর বুরাইদাহর হাদীসও মুতাওয়ািতর
সূেt বিণXত। এ হাদীসিট Fযখােন রাসূল (সা.) বেলেছন,

“ ﻻ ﳛﺒﻪ ّإﻻ ﻣﺆﻣﻦ و ﻻ ﻳﺒﻐﻀﻪ ّإﻻ ﻣﻨﺎﻓﻖতােক মুিমন

ব2তীত Fকউ ভালবাসেব না আর মুনািফক ব2তীত Fকউ ঘৃণা করেব না।” আlাহর শপথ, এgেলা নবীর ওিসয়ত।
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২২। আমর ইবেন শাশ বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fয আলীেক ক* িদল Fস আমােক ক* িদল।”
আহমাদ তাঁর মুসনােদর ৩য় খেNর ৪৮৩ পৃ!ায়, হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’- এর ৩য় খেNর ১২৩ পৃ!ায়, যাহাবী
তাঁর তালিখেস মুসতাদরােকর একই পৃ!ায় হাদীসিট উেlখ কের সহীহ বেলেছন। বুখারী তাঁর ইিতহাস
gেn, ইবেন সা’দ তাঁর তাবাকােত, ইবেন আিব শাইবা তাঁর মুসনােদ, তাবরানী তাঁর আল কাবীর gেn এ
হাদীসিট বণXনা কেরেছন। কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৪০০ পৃ!ায় হাদীসিট এেসেছ।
২৩। আটচিlশতম পেtর ১৮ নmর হাদীস অnযায়ী।
২৪। আটচিlশতম পেtর ১৮ নmর হাদীেসর বণXনাnসাের।
২৫। pাgk।
২৬। আটচিlশতম পেtর ২, ৩, ৪ ও ৫ নmর হাদীস অnসাের।
২৭। একই পেtর ৬ নmর হাদীস অnসাের।
২৮। একই পেtর ৭ নmর হাদীস অnসাের।
২৯। এ িবষেয় অ*ম পেtর ‘সাকালাইন’ সmিকXত সহীহ বণXনাসমূহ ও প;াশতম পেtর

ِﱠ
ﻋﻠﻲ ﻻ ﻳﻔﱰﻗﺎن
ّ إن َﻋﻠَﻴّﺎً ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن و اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ
৩০। ছািbশ, আটাশ, িtশ, বিtশ ও Fচৗিtশতম পtgেলা িবষয়িট পিরRার কের।
৩১। আটচিlশতম পেtর ১৩ নmর হাদীস ও অnাn হাদীস।
৩২। প;াশতম পেtর বণXনাnসাের।
৩৩। মুবািহলার আয়াত ও ইবেন আওেফর বিণXত হাদীস যা প;াশতম পেt এেসেছ।
৩৪। আটষিTতম পেt বিণXত ss* Fরওয়ােয়তসমূহ।
৩৫। আটচিlশতম পেtর ১৫ নmর হাদীস ও তার ব2াখ2াnসাের।
৩৬। আমােদর িবেবক নবীর জn এ কমXিট অসmব মেন কের Fয, িতিন অnেদর ওিসয়ত করার জn িনেদXশ
িদেবন ও এজn কেঠারতা আেরাপ করেবন অথচ Fয মুহূেতX তাঁর উmত তাঁর ওিসয়েতর চরম মুখােপkী তখন
তােদর ত2াগ করেবন। যখন তারা Fনতার pেয়াজনীয়তা অnভব করেছ তখন তােদর অিভভাবকহীন ইয়াতীেমর
nায় অসহায় Fরেখ যােবন। এিট আেরা অেযৗিkক Fয, িতিন মহামূল2বান শরীয়েতর আহকামসমূহ যা সেবXাtম
উtরািধকার Fসিটেক পিরত2k Fরেখ যােবন যার ফেল পূবX হেত পি>ম পযXn িবsৃত জগেতর অিধবাসীরা
অnকাের িনমিjত থাকেব এবং আlাহর িনদশXন ও hjাত (pমাণ) যাঁরা Fখাদায়ী িনয়ামেতর পূণত
X াদানকারী
তাঁেদর ছাড়াই এ জনেগা!ী িকয়ামত পযXn চলেব।

336

তdপির আমােদর যুিk বেল নবী (সা.) আলী (আ.)- Fক তাঁর sলািভিষk pশাসিনক pিতিনিধ মেনানীত
কেরেছন, তাঁেক িনজ মৃতু2র পর Fগাসল, hnত, দাফন, দায়বdতা হেত মুিk দান ও দীেনর ব2াখ2া দােনর দািয়t
পালেনর ওিসয়ত কের িগেয়েছন এবং Fয সকল িবষেয় মাnেষর মেধ2 িবেভদ হেব তােত আলী (আ.)- Fক সিঠক
পথ pদশXেনর িনেদXশ িদেয় তাঁেক তাঁর sলািভিষk pিতিনিধ িহেসেব gহণ ও তাঁর িনেদXশ পালেনর জn
উmতেক ওিসয়ত কেরেছন। এ পেt তার pিত ইশারা কেরিছ।
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আপিন Fকন উmুল মুিমনীন ও নবী (সা.)- এর stীেদর মেধ2 সেবXাtম হেত মুখ িফিরেয়
িনেয়েছন? এর কারণ িক?
আlাh আপনােক kমা কrন। আপিন Fকন ‘উmুল মুিমনীন’ ও নবী (সা.)- এর stীেদর মেধ2
সেবXাtম নারীর িবষেয় িভn অবsান িনেয় তাঁর কথার pিতবাদ করেছন? তাঁর হাদীস তীbভােব
pত2াখ2ান করেছন? আপিন Fকন তাঁর হাদীসেক ভুেল যাে\ন? অথচ তাঁর কথা িসdাnিনধXারক ও তাঁর ফয়সালাই nায়। তdপির আপনার দৃি*ভিA ও িবxােসর pিত আিম অসmান
কির না। তাই আপনার কথার সপেk যুিk Fপশ কrন যােত কের আিম িচnা করেত পাির।
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১।

িতিন রাসূল (সা.)- এর stীেদর মেধ2 সেবXাtম িছেলন না।

২।

বরং তাঁেদর সেবXাtম হেলন হযরত খািদজাh (আ.)।

৩।

হযরত আেয়শার হাদীস gহণ না করার কারেণর pিত ইশারা।

১। যিদও উmুল মুিমনীন িহেসেব হযরত আেয়শার অবsান ও মযXাদা তাঁর sােন
সংরিkত, তdপির িতিন নবী (সা.)- এর stীেদর মেধ2 সেবXাtম নন। িতিন নবীর stীেদর মেধ2
সেবXাtম নন কারণ তাঁর িনেজর বিণXত সহীহ হাদীস এrপ- “একদা রাসূল (সা.) হযরত
খািদজাহেক sরণ করেল আিম তাঁর সমােলাচনা কের বললাম : িতিন একজন এমন ও এমন বৃdা
মিহলা িছেলন এবং আlাh তাঁর Fচেয় উtম stী আপনােক িদেয়েছন। রাসূল (সা.) বলেলন :
মহান আlাh তার হেত উtম stী আমােক দান কেরন িন, Fস আমার ওপর এমন অবsায় ঈমান
এেনিছল যখন অnরা কািফর িছল; অnরা যখন আমােক িমথ2া pিতপn কেরিছল তখন Fস
আমােক সত2 বেল Fমেনিছল; Fস আমােক তার সmেদ অংশীদার কেরিছল যখন অnরা আমােক
বি;ত কেরিছল; আlাh তার মাধ2েম আমােক সnান দান কেরেছন, অnেদর হেত নয়।৪১৫
অnt হযরত আেয়শা হেত বিণXত হেয়েছ, ‘‘এমন িদন িছল না Fয রাসূল (সা.) ঘর হেত Fবর
হবার সময় খািদজাহেক sরণ ও তাঁর ওপর দrদ পড়েতন না। একিদন িতিন তাঁেক sরণ করেল
আমার নারীsলভ ঈষXা Fজেগ উঠল ও আিম বললাম : িতিন িক এক বৃdা রমনী :ব আর িকছু
িছেলন? আlাh তাঁর Fচেয় উtম stী আপনােক িদেয়েছন। রাসূল (সা.) এেত এতটা রাগািnত
হেলন Fয, Fkােধর কারেণ তাঁর কপােলর সmুখভােগর চুলgেলা Fকঁেপ উঠিছল। অতঃপর িতিন
বলেলন : না, আlাহর শপথ, আlাh তার Fচেয় উtম stী কাউেক Fদন িন। Fস এমন অবsায়
আমার pিত ঈমান এেনিছল যখন সবাই কািফর িছল; যখন অnরা আমােক িমথ2া pিতপn
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কেরিছল তখন Fস আমােক সত2ায়ন কেরিছল; অnরা যখন আমােক বি;ত কেরিছল তখন Fস
আমােক তার সmেদ অিধকার দান কেরিছল; তার হেতই মহান আlাh আমােক সnান দান
কেরিছেলন যখন অn stীরা আমােক তা িদেত ব2থX হেয়েছ।”
২। sতরাং নবী (সা.)- এর সেবXাtম stী িছেলন এ উmেতর সত2বািদনী হযরত খািদজাh kবরা
িযিন ঈমান gহণকারী সবXpথম নারী, আlাহর িকতাবেক সত2ায়নকারী ও নবীেক তাঁর সmেদ
অংশীদারকািরনী। এ কারেণই আlাh নবীেক তাঁর িবষেয় sসংবাদ িদেয়েছন মিন- মুkা খিচত
Fবেহশেতর৪১৬ এবং নবীর অnাn stীেদর ওপর তাঁর F~!t বণXনা কের বেলেছন,

ِ ﻀ ُﻞ ﻧِﺴﺎء
 آﺳﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺮﱘ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮان،أﻫﻞ اﳉﻨ ِﱠﺔ ﺧﺪﳚﺔ ﺑِْﻨﺖ َﺧﻮﻳﻠﺪ و ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ
َ ْأﻓ

“Fবেহশেতর নারীেদর মেধ2 F~! হেলা খুওয়াইিলেদর কnা খািদজাh, মুহাmেদর কnা
ফািতমা, মুযািহেমর কnা আিসয়া এবং ইমরােনর কnা মািরয়াম।
িতিন আেরা বেলেছন, ‘‘িবেxর F~! নারী চারজন।”
বেলেছন, ‘‘িবেxর

নারীেদর

মেধ2

ইমরােনর

কnা

অnt তাঁেদর নাম উেlখ কের
মািরয়াম, খুওয়াইিলেদর

কnা

খািদজাh, মুহাmেদর কnা ফািতমা এবং িফরআউেনর stী আিসয়ােক F~! িহেসেব mরণ করা
যায়।’’ এ িবষেয় নবুওয়ােতর সাkী িহেসেব সহীহ ও িনভXরেযাগ2 সূেt অসংখ2 হাদীস বিণXত
হেয়েছ।৪১৭
হযরত খািদজাহেক বাদ িদেলও নবী (সা.)- এর অnাn stীেদর হেতও আেয়শা উtম নন।
রাসূল (সা.) হেত এ সmিকXত snাh ও হাদীসসমূহ এর সপেk pমাণ যা Fকান jানী ব2িkর
িনকটই অjাত নয়। অবs sয়ং হযরত আেয়শা এrপ িচnা করেতন Fয, িতিন অnেদর হেত
F~! িকnt নবী (সা.) তা সমথXন কেরন িন। এিট হযরত আেয়শা ও উmুল মুিমনীন সািফয়া িবনেত
hয়াই- এর মেধ2 সংঘিটত ঘটনা হেত Fবাঝা যায়। ঘটনািট এrপ- একিদন নবী (সা.) হযরত
সািফয়ার ঘের িগেয় Fদখেলন Fয, িতিন knন করেছন। রাসূল (সা.) তাঁেক pZ করেলন, “Fকন
knন করছ?” িতিন জবাব িদেলন, ‘‘আিম Fজেনিছ হযরত আেয়শা ও হাফসা আমার trিট
আেলাচনা কের বেলন তাঁরা আমা হেত উtম।” রাসূল (সা.) বলেলন, “তুিম তােদর pZ কর িন
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িকrেপ তারা Fতামার Fচেয় উtম হেত পাের যখন Fতামার িপতা হাrন, Fতামার চাচা মূসা ও
sামী মুহাmদ!”৪১৮
যিদ Fকউ উmুল মুিমনীন আেয়শার কথা ও কমXেক িবেVষেণর দৃি*েত Fদেখন তেব তাঁরাও
আমােদর মতই তাঁর িবষেয িচnা করেবন।
৩। িকnt আমরা হযরত আেয়শার হাদীস দিলল বা hjাত না হবার কারেণই তা pত2াখ2ান
কেরিছ। আমার অnেরাধ এ িবষেয় আপিন জানেত চাইেবন না।
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হযরত আেয়শার হাদীস pত2াখ2ােনর কারণ।
আপিন এমন ব2িkেদর অnভুk
X যাঁরা pতারণা ও ষড়যnt কেরন না, যুিk ব2তীত কােরা ওপর
িকছু আেরাপ কেরন না ও pকৃত ঘটনা ব2তীত অn িকছু বণXনা কেরন না। আপনার মযXাদা ও
অবsােনর কারেণ আপিন অসেত2র অnসরণ ও মn ধারণা হেত অেনক দূের এবং কােরা ওপর
অপবাদ আেরাপ হেতও সতকX।
আlাহর ই\ায় আিমও pতারক, ধূতX ও িছdােnষী নই Fয, অnেদর trিট অেnষেণ িলp বা
মাnেষর Fগাপন িবষয় অnসnােন িনেয়ািজত হই, বরং সত2 আমার হারােনা সmদ এবং আিম
তার সnােন িলp। তাই আেলািচত িবষেয়র ব2াখ2া চাওয়া আমার িনকট উেপkা করার মত Fকান
িবষয় নয় এবং আমার এ আহবান pত2াখ2ান ও Fকান আপিt উপsাপেনর Fকান sেযাগ আপনার
Fনই। কিবর ভাষায়িনেজর কমX 5r করেত Fকান সে"াচ ও Fদাষ Fনই
তাই এর মাধ2েম িনেজর Fচাখেক উjjল করার sসংবাদ দাও।
আমার এ িবষেয় জানেত চাওয়ার Fপছেন যুিk হেলা Fকারআেনর এ আয়াত-

ِ َ) إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳﻜْﺘﻤﻮ َن ﻣﺎ أَﻧﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣﻦ اﻟْﺒـﻴﱢـﻨ
ِ َﱠﺎس ِﰲ اﻟْ ِﻜﺘ
ِ ﺎت َوا ْﳍَُﺪ ٰى ِﻣﻦ ﺑـَ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺑـَﻴﱠـﻨﱠﺎﻩُ ﻟِﻠﻨ
ﻚ ﻳـَْﻠ َﻌﻨُـ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠـﻪُ َوﻳـَْﻠ َﻌﻨُـ ُﻬ ُﻢ
َ ِﺎب أُوﻟَـٰﺌ
َ َ َ َ ُُ َ َ
ﱠ
(اﻟﻼ ِﻋﻨُﻮ َن
িন>য়ই যারা Fগাপন কের আিম Fযসব িবsািরত তথ2 ও Fহদােয়েতর কথা অবতীণX কেরিছ
মাnেষর জn, িকতােবর মেধ2 িবsািরত বণXনা করার পরও; Fস সকল Fলােকর pিতই আlাহর
অিভসmাত এবং অnাn অিভসmাতকারীগেণরও। (সূরা বাকারা : ১৫৯)
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চুয়াtরতম পt
১৫ সফর ১৩৩০ িহঃ

১।

হযরত আেয়শার হাদীস pত2াখ2ােনর কারণ ব2াখ2া।

২।

বুিdবৃিt ওিসয়েতর পেk hkম কের (ফয়সালা Fদয়)।

৩।

উmুল মুিমনীেনর এ দাবী Fয, রাসূল (সা.) তাঁর পােxX মৃতু2বরণ কেরেছন এ বণXনার

িবপরীত হাদীসও রেয়েছ।

১। আlাh আপনােক সহায়তা কrন। আপিন আেলাচ2 িবষেয় ব2াখ2া Fচেয় অnনেয়র মাধ2েম
আমােক িকছু বলেত বাধ2 কেরেছন। অথচ আপিন এ িবষেয় ব2াখ2া pদােনর Fতমন মুখােপkী
নন এবং আপিন জােনন ইেতাপূেবX আমরা যা বণXনা কেরিছ তার 5r এখান হেতই। ss* দিলল
অgােhর মাধ2েম ওিসয়েতর মৃতু2 ঘটােনা হেয়েছ এখােনই। খুমস, উtরািধকার, দান ও Fহবার
িবধানসমূহ এখােনই iংসpাp হেয়েছ। িফতনা এখান হেতই৪১৯। সব শহেরর অিধবাসীেদর
আমীrল মুিমনীন আলী (আ.)- এর িবrেd সংগিঠত করা হেয়িছল। কিবর কথায়যা সংঘিটত হেয়িছল তা আর sরণ করেবা না।
Fতামরাও এ িবষেয় ভাল ধারণা Fপাষণ কর ও এ িবষেয় Fকান pZ কর না।
sতরাং হযরত আেয়শার কথায় ওিসয়েতর িবষয়িট pত2াখ2ান করা Fকান nায়পরায়ণ ব2িkর
িনকট কািkত নয়, কারণ িতিন হযরত আলীর pিত pচN িবেdষ Fপাষণ করেতন। 5ধু এ sােন
নয় অেনক sােনই িতিন হযরত আলীর িবrেd শtrতার pকাশ ঘিটেয়েছন। আপনার িনকট pZ
রাসূেলর ওিসয়তেক অsীকার করা অিধকতর সহজ, নািক হযরত আলীর িবrেd উেTর যুেd
(‘জেA জামােল আসগর’) Fনতৃt দান করা অিধকতর সহজ, নািক ‘জেA জামােল আকবার’৪২০ এর জn দান? এ dই যুেd িতিন তাঁর অnের যা লুkািয়ত িছল তার pকাশ ঘিটেয়েছন। অথচ
যুd d’িট নমুনা িহেসেব তাঁর সােথ আলীর সmকXেক আমােদর িনকট পিরRার কের। যুেdর পূেবX
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িনজ ওয়ালী বা অিভভাবক ও রাসূেলর ওয়ািস বা মেনানীত িনবXাহী pিতিনিধর সােথ তাঁর আচরণ
এবং যুd পরবতXীেত আলী (আ.)- এর শাহাদােতর খবর 5েন কৃতjতা pকােশর িসজদা
আদােয়র পর তাঁর পিঠত িনেmাk এ d’িট চরণ তাঁর আলীিবেdষী মেনাভাবেকই আমােদর িনকট
pকািশত কের-

ﺎ اﻟﻨﻮىg ﻓﺎﻟﻘﺖ ﻋﺼﺎﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮت
লািঠ ভূলুিNত হেয় তার ঘােড় sান িনল

ﻛﻤﺎ ّﻗﺮ ﻋﻴﻨﺎ ﺑﺎﻻﻳﺎب اﳌﺴﺎﻓﺮ

Fযrপ মুসািফেরর ঘের Fফরার আনেn চkু উjjল হেয় ওেঠ।৪২১
যিদ চান তাহেল হযরত আেয়শার জীবনী হেত এ ধরেনর আেরা িকছু নমুনা আপনার জn বণXনা
করেবা যােত আপনার িনকট তাঁর সেA আলীর দূরেtর িবষয়িট পিরRার হয়। এেত আপিন
বুঝেত পারেবন রাসূেলর sলািভিষk pিতিনিধ িহেসেব আলীর মেনানয়েনর িবষয়িট তাঁর িনকট
কতটা কে*র িছল!৪২২
হযরত আেয়শা বেলন, ‘‘রাসূলুlাh (সা.) অss হেল তাঁর ব2থা তীb হেলা এ অবsায় িতিন ঘর
Fথেক Fবর হেলন। d’ব2িk তাঁর বাhর নীেচ হাত িদেয় ধেরিছল ও তাঁর পা মািটেত Fটেন
চলিছল। ঐ dই ব2িkর একজন হযরত আbাস ইবেন আবdল মুtািলব ও অnজন অপর এক
ব2িk।” উবাইdlাh ইবেন আবdlাh ইবেন উতবা ইবেন মাসউদ িযিন এ হাদীসিট হযরত
আেয়শা হেত বণXনা কেরেছন িতিন বেলন, “ইবেন আbাস আমােক বেলন : ঐ িdতীয় ব2িk যাঁর
নাম আেয়শা বেলন িন, তুিম িক জান িতিন Fক? আিম বললাম : না। িতিন বলেলন : ঐ ব2িk
আলী ইবেন আিব তািলব। অতঃপর িতিন বেলন : হযরত আেয়শা আলীেক পছn করেতন না, এ
কারেণ কখেনাই ভালভােব আলীেক sরণ করেতন না।”৪২৩
যখন হযরত আেয়শা কল2ােণর (ভালভােব) সেA আলীর নাম sরণ করেত পছn করেতন না
এবং এতটুkও উেlখ করেত রাজী নন Fয, িতিন রাসূেলর বাh ধের কেয়ক ধাপ অিতkম
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কেরেছন তখন িকrেপ সmব ওিসয়েতর মত িবষয় যা পূণX কল2ােণর সেA আলীর sরণ তা িতিন
sীকার ও উেlখ করেবন?
ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর মুসনােদর ৬! খেNর ১১৩ পৃ!ায় আতা িবন ইয়াসার হেত
বণXনা কেরেছন Fয, একিদন এক ব2িk হযরত আেয়শার িনকট এেস হযরত আলী ও আmার
ইবেন ইয়ািসর সmেকX মn কথা বলল। আেয়শা বলেলন, ‘‘আলী সmেকX আিম িকছুই Fতামােক
বলব না িকnt আmার সmেকX রাসূল (সা.) হেত 5েনিছ। িতিন আmার সmেকX বেলেছন : যিদ
আmারেক d’িট বstর মধ2 Fথেক একিটেক gহেণর sাধীনতা Fদয়া হয় তেব Fস যার মেধ2
অিধকতর কল2াণ ও Fহদােয়ত রেয়েছ Fসিটেকই gহণ করেব।”
আফেসাস! উmুল মুিমনীন আmােরর kৎসা হেত িবরত হেত বলেছন কারণ রাসূল (সা.) হেত
5েনেছন Fয, d’িট বstর মেধ2 sাধীনতা Fদয়া হেল আmার Fযিদেক অিধকতর Fহদােয়ত ও
কল2াণ রেয়েছ Fসিটেকই gহণ করেবন। অথচ রাসূেলর হাrনrপ Kাতা, pিতিনিধ, অnরA
সাথী, উmেতর সবXােপkা jানী ও সবXে~! িবচারক, তাঁর jােনর dার, যাঁেক আlাh ও তাঁর
রাসূল ভালবােসন এবং িতিনও আlাh ও তাঁর রাসূলেক ভালবােসন, pথম মুসলমান, ঈমােনর
Fkেt সবার Fচেয় অgগামী, ফজীলত ও মযXাদার Fkেt সবার ওপের তাঁর সmেকX কৎসা রটনা
করা উmুল মুিমনীেনর িনকট অপরাধ নয়।
তাঁর আচরেণ মেন হয় িতিন আlাহর িনকট আলীর মযXাদা ও রাসূেলর অnের আলীর অবsান
সmেকX অjাত। ইসলােম আলীর মযXাদা ও আlাহর পেথ Fয ক* ও মুিসবত আলী সh কেরেছন
উmুল মুিমনীন তা Fযন কখেনাই Fশােনন িন এবং আlাহর িকতাব ও রাসূেলর কথায় Fযন আলী
সmেকX এমন িকছুই বলা হয় িন যােত কের অnত আmােরর মযXাদায় আলীেক sান িদেত
পারেতন।
‘নবী আমার বুেক মাথা Fরেখ পাt চাইেলন এমতাবsায় তাঁর শরীর dবXল ও ফ2াকােশ হেয় পড়ল
এবং িতিন মৃতু2বরণ করেলন। অথচ আিমই বুঝলাম না রাসূল (সা.) আলীেক িনেজর ওয়ািস বা
sলািভিষk, িনবXাহী pিতিনিধ মেনানীত কের Fগেলন?’ আlাহর কসম, উmুল মুিমনীেনর এ
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কথা আমার িচtেক িdধাgs ও আমার সমg অিstেক হতিবhল কেরেছ। Fযেহতু কেয়কভােব
তাঁর এ কথার সমােলাচনা করা যায় তাই বুঝেত পারিছ না তাঁর মnেব2র অসারতার Fকাn িদকিট
উেlখ করেবা। হযরত আেয়শা Fযrেপ রাসূেলর মৃতু2ঘটনা বণXনা কেরেছন তা িকrেপ রাসূেলর
ওিসয়ত করার িবপেk যুিk হেত পাের তা আমার Fবাধগম2 নয়। উmুল মুিমনীেনর মেত িক 5ধু
মৃতু2র পূবXমুহূেতX ওিসয়ত করা চাই, অnথায় নয়? অবsই এrপ নয়। তাই ss* Fয Fকউ
সেত2র Fমাকািবলায় দাঁড়ায় তার যুিk হীন ও অসার। মহান আlাh িক তাঁর নবীেক উেds কের
Fকারআেন বেলন িন,

ِ ) ُﻛﺘِﺐ ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ إِ َذا ﺣﻀﺮ أَﺣ َﺪ ُﻛﻢ اﻟْﻤﻮت إِن ﺗَـﺮ َك ﺧﻴـﺮا اﻟْﻮ
( ُﺻﻴﱠﺔ
َ ً ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َ َ

“Fতামােদর ওপর ওিসয়তেক ফরয করা হেলা যখন Fতামােদর মেধ2 কােরা মৃতু2 উপিsত হয় ও
তার Fকান সmদ অবিশ* থােক।” ( সূরা বাকারা : ১৮০)
উmুল মুিমনীন িক মেন করেতন রাসূল (সা.) আlাহর িনেদXেশর িবেরািধতা কেরেছন? তাঁর
িনেদXশ হেত মুখ িফিরেয় িনেয়েছন? এrপ কথা হেত আlাহর আ~য় চাই কারণ কখেনা তা
হেত পাের না। অবsই উmুল মুিমনীন িবxাস করেতন রাসূল (সা.) তাঁর pিতিট পদেkপ
Fকারআেনর িনেদXশ মত gহণ করেতন। িতিন এর সূরা ও আয়াতgেলার ওপর আমল করেতন
এবং এর আেদশ ও িনেষেধর িবষেয় অn সকেলর Fচেয় অিধক পালনকারী িছেলন, এমন িক
এর িনেদXশাবলী Fমেন Fনয়ার Fkেt সেবXাtম আnগত2 pদশXন করেতন। সেnহাতীতভােব
হযরত আেয়শা রাসূল (সা.) হেত এ হাদীসিট 5েনেছন Fয, Fয মুসলমােনর ওিসয়ত করার মত
Fকান বst রেয়েছ Fস Fযন d’রািtও ওিসয়ত ব2তীত না ঘুমায়। sতরাং ওিসয়েতর ব2াপাের
রাসূলুlাহর কেঠার িনেদXশসমূেহর িবষেয় Fকান সেnহ Fনই। নবী (সা.) ও অn Fকান নবীর
জnই :বধ নয় Fকান িবষেয় িনেদXশ pদান কেরন অথচ িনেজ তা সmাদন কেরন না অথবা Fকান
িবষেয় িনেষধ কেরন অথচ িনেজই তা হেত িবরত থােকন না। মহান আlাh এমন ব2িkেক নবী
িহেসেব মেনানীত বা Fpরণ করেত পােরন না।
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মুসিলম

ও

অnাnরা

আেয়শা

হেত

বণXনা

কেরেছন

Fয, রাসূল

(সা.)

Fকান

িদরহাম, িদনার, dmা, উট িকছুই Fরেখ যান িন এবং Fকান িকছুই ওিসয়ত কের যান িন। তাঁর
পূবXবতXী কথাgেলার মত এিটও িভিtহীন এবং এও সিঠক নয় Fয, িতিন বাstিবকই Fকান িকছু
Fরেখ যান িন এবং সব িকছুই শূnাবsায় Fরেখ psান কেরেছন। অবs Fযেহতু িতিন পৃিথবীর
অিধবাসীেদর মেধ2 সবXােপkা dিনয়ািবমুখ িছেলন তাই এ জগেতর িবধাnযায়ী তাঁর অবsােনর
ব2িkরা Fযrপ সmদ Fরেখ যান Fতমন Fকান সmদ িতিন Fরেখ যান িন। তdপির ইেnকােলর
সময় তাঁর িকছু ঋণ িছল৪২৪, তাঁর িনকট িকছু আমানতও িছল এবং িতিন িকছু pিতrিতও
িদেয়িছেলন। এসব িবষেয় তাঁর ওিসয়ত করা অপিরহাযX িছল। কারণ তাঁর মািলকানাধীন সmদ
যা িতিন Fরেখ িগেয়িছেলন তা িদেয় তাঁর ঋণ পিরেশাধ করার পর sl হেলও উtরািধকার
িহেসেব িকছু িছল। সহীহ হাদীস সূেt pমািণত হয় হযরত যাহরা (আ.) তাঁর উtরািধকার দাবী
কেরিছেলন।৪২৫
২। সব িকছু বাদ িদেলও রাসূল (সা.) এমন এক বst Fরেখ িগেয়িছেলন যা অn Fকউ Fরেখ যান
িন ও যার জn ওিসয়ত করা অপিরহাযX িছল। আর তা হেলা আlাহর অিবচল দীন যা তখন বৃিd
ও িবকােশর pথম পযXােয় িছল এবং sণX, Fরৗপ2, বাড়ী, বাগান, কৃিষেkt, গৃহপািলত প5 ও
অnাn সmদ Fথেক অিধকতর ওিসয়েতর মুখােপkী িছল। তাঁর অnপিsিতেত তাঁর উmত
ইয়ািতম ও অিভভাবকহীন হেয় পড়ায় তাঁর sলািভিষk, িনবXাহী kমতার অিধকারী এক
অিভভাবেকর মুখােপিkতা তাঁর উmতেক িচnািnত করার কথা Fয তারা িকভােব তােদর দীন ও
dিনয়ার জীবনেক রাসূেলর মহান লেk2র িদেক পিরচািলত করেব। তাই এিট রাসূেলর জn
অসmব, Fয দীন তার িবকােশর pথম পযXােয় রেয়েছ তা মাnেষর ই\া ও pবৃিtর ওপর Fছেড়
িদেয় Fস দীেনর শরীয়ত, আহকাম ও িবিধ- িবধানেক সংরkেণর জn তােদর দৃি*ভিA ও
মতামেতর ওপর িনভXর করেবন এবং এ উmেতর দীন ও dিনয়ার িবিভn িবষেয়র িদক- িনেদXশনা
দানকারী Fকান িনভXরেযাগ2 সবXজনীন অিভভাবক মেনানীত না কেরই চেল যােবন। িতিন তার
ইয়ািতম উmতেক ঝড়- ঝ?াময় অnকার রািtেত চালকিবহীন ও রাখালহীন একদল
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Fমষপালেকর nায় অিভভাবকহীন অবsায় Fরেখ যােবন তা অিচnনীয়। আlাh তাঁেক ওহী
মারফত ওিসয়ত করার িনেদXশ দান করেল িতিন এ িবষেয় উmেতর ওপর কেঠারতা আেরাপ
কের অবsই ওিসয়ত করার কথা বলেবন অথচ িনেজই তা করেবন না এrপ কমX হেত আlাh
তাঁেক মুk Fরেখেছন। sতরাং আমােদর িবেবক ওিসয়তেক অsীকার করেত পাের না। যিদও
Fকান বড় ব2িkt তা অsীকার কের থােকন। আমরা Fদিখ নবুওয়াতী দাওয়ােতর 5rেতই মkায়
যখন ইসলাম Fতমন পিরিচিত পায় িন এবং pকািশতও হয় িন তখনই রাসূল (সা.) Fকারআেনর
এ আয়াতিট (و أﻧﺰر ﻋﺸﲑﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﲔআর Fতামার িনকটাtীয়েদর ভয় pদশXন কর) অবতীণX হবার
মুহূেতX আলী (আ.)- Fক িনেজর ওয়ািস বা sলািভিষk pিতিনিধ িহেসেব Fঘাষণা কেরেছন যা
িবশতম পেt িবsািরত আেলাচনা কেরিছ। এ ঘটনার পরও রাসূল (সা.) pায়ই এ িবষয়িটর
পুনরাবৃিt করেতন। এ রকম কেয়কিট ঘটনার pিত আমরা পূেবX ইশারা কেরিছ। এমন িক তাঁর
ওফােতর পূেবXও িতিন (আমার িপতামাতা তাঁর জn উৎসগXীকৃত Fহাক) Fচেয়িছেলন আলীর
sলািভিষেkর িবষয়িট িলিপবd কের যােবন যােত কের তাঁর মুখিনঃসৃত বাণী মজবুত ও দৃঢ়তর
হয়। এজnই বেলিছেলন أﺑﺪا
ً ُاﻳﺘﻮﻧﯽ اﮐﺘﺐ ﻟﮑﻢ ﮐﺘﺎﺑﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪﻩ

‘আেনা (কািল ও কলম), আিম

Fতামােদর জn এমন Fলখা িলেখ িদেয় যাব যােত Fতামরা কখেনাই িবপথগামী হেব না।’ অথচ
Fকউ Fকউ তাঁর শয়নকেk বাক- িবতNায় িলp হেয়িছেলন (যিদও তাঁর সmুেখ এrপ কেমX িলp
হওয়া :বধ নয়) ও বেলিছেলন ‘নবী pলাপ বকেছন’ ( নাউযুিবlাh)।৪২৬
নবী (সা.) জানেতন Fয, তাঁর িবষেয় এrপ মnেব2র পর তাঁর িলিখত বkেব2র Fকান মূল2 থােক
না ও তা িফতনা ব2তীত অn িকছুর জn Fদেব না। এ কারেণই িতিন তােদর উেdেs
বেলিছেলন, ‘Fবিড়েয় যাও’ এবং Fমৗিখক Fঘাষণা িদেয়ই Fশষ কেরিছেলন। এ অবsােতও িতিন
িতনিট িবষেয় ওিসয়ত কেরিছেলন। pথমত, আলীেক উmেতর sলািভিষk অিভভাবক িহেসেব
Fঘাষণা; িdতীয়ত, মুশিরকেদর মদীনা Fথেক বিহRােরর িনেদXশ দান এবং তৃতীয়ত, িবিভn Fগাt
ও দল হেত মদীনায় আগত নও মুসিলমেদর পুরsৃত করা Fযমনিট িতিন করেতন। িকnt
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তৎকালীন kমতাসীন ও রাজৈনিতক কতৃXt মুহািdসেদর এ হাদীসিটর pথম অংশ বণXনা হেত
িনবৃt Fরেখিছেলন। তাঁরা মেন কেরিছেলন তােত এ কথাgেলা হািরেয় যােব। বুখারী Fয
হাদীসিটর Fশেষ ‘রাসূল (সা.) pলাপ বকেছন’ অংশিট উdৃত কেরেছন Fসখােন বেলেছন রাসূল
(সা.) তাঁর মৃতু2র সময় িতনিট িবষেয় ওিসয়ত কেরিছেলন। pথমত, আরব উপdীপ হেত
মুশিরকেদর বিহRার; িdতীয়ত, িবিভn Fগাt Fথেক Fয সকল ব2িk (ইসলাম িশkার উেdেs)
মদীনায় আসেব তােদর পূেবXর nায় পুরsৃত করা। অতঃপর উেlখ কেরেছন তৃতীয় িবষয়িট
কােরারই মেন Fনই। মুসিলম এবং অnাn sনান ও মুসনাদ Fলখকগণও এমনিট কেরেছন।
৩। িকnt উmুল মুিমনীন আেয়শা Fয দািব কেরেছন রাসূল (সা.) তাঁর বুেক মাথা Fরেখ মৃতু2বরণ
কেরেছন তা pিতি!ত িবিভn হাদীস ও Fরওয়ােয়েতর িবেরাধী। কারণ Fসgেলােত বলা হেয়েছ
রাসূল (সা.) তাঁর Kাতা ও sলািভিষk pিতিনিধ আলী (আ.)- এর Fকােল মাথা Fরেখ তাঁর িpয় ও
F~! বnুর উেdেs যাtা কেরন। এ িবষেয় সহীহ ও মুতাওয়ািতর সূেt নবীর আহেল বাইত হেত
এবং সহীহ সূেt আহেল snাহর Fরওয়ােয়তসমূেহ িবিভn হাদীস বিণXত হেয়েছ। হাদীস
িবশারদগণ এ সmেকX সম2ক অবগত।

ওয়াসসালাম
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পঁচাtরতম পt
১৭ সফর ১৩৩০ িহঃ

১।

উmুল মুিমনীন আেবগতািড়ত হেয় িকছু করেতন না।

২।

আকল (িবেবক) ভাল- মেnর িনণXায়ক নয়।

৩।

উmুল মুিমনীেনর সােk2র িবপরীেত Fকান হাদীস বিণXত হয় িন।

১। আপনার আেলাচনায় উmুল মুিমনীেনর ss* ঐ হাদীেস ওিসয়ত অsীকার করার িবষয়িটেক
d’িট দৃি*েত সমােলাচনা করা হেয়েছ। pথমত, আপিন মেন কেরেছন ইমােমর পথ Fথেক
িবচু2িতর কারেণ িতিন ওিসয়তেক অsীকার কেরেছন।
িকnt উmুল মুিমনীেনর জীবনী হেত Fবাঝা যায় Fয, িতিন রাসূেলর হাদীস বণXনার Fkেt
ভালবাসা, িহংসা, Fdষ ও আেবগ dারা তািড়ত হেতন না। sতরাং রাসূল হেত যখন িতিন Fকান
হাদীস বণXনা করেতন তখন তাঁেক অিভযুk করা যােব না এ বেল Fয, অমুক ব2িkেক িতিন
পছn করেতন বা অমুক ব2িkেক িতিন পছn করেতন না তাই এমনিট বেলেছন। আlাh না
কrন িতিন রাসূল হেত অসত2 Fকান হাদীস বণXনা কের সেত2র ওপর িনজ pবৃিt ও pবণতার
pাধাn িদেয় থাকেবন, তা হেত পাের না।
২। িdতীয়ত, আপিন মেন কেরেছন আকেলর ওপর িনভXর কের এ হাদীসিটর সত2ত2 অsীকার
করা যায়। Fযেহতু আকল হাদীসিটর িবষয়বstেক অসmব বেল মেন কের এ যুিkেত Fয, রাসূল
(সা.) আlাহর দীনেক এর িবকােশর pথম পযXােয় যখন এর অnসারীরা সেবমাt ইসলাম gহণ
কেরেছ এ অবsায় sলািভিষk pিতিনিধ ব2তীত Fরেখ Fযেত পােরন না।
আপনার এ যুিkেক আমরা তখনই gহণ করেত পাির যখন আকলেক ভাল- মn িনণXায়ক
িহেসেব gহণ করেবা। িকnt আহেল snাh আকেলর ভাল- মn পাথXক2 jানেক gহণ কের না।
কারণ আকল Fকান িবষেয়র ভাল- মnেক যথাথXrেপ অnধাবেন সkম নয় যােত কের Fস বলেত

351

পাের এিট ভাল বা ঐিট মn। sতরাং উmতেক অিভভাবকহীন Fরেখ যাওয়া আlাহর জn ভাল
িক মn তা মূল2ায়েনর দািয়t আকেলর নয়, বরং শরীয়ত আমােদর সকল কেমXর ভাল- মn
িনণXেয়র দািয়tpাp। এজn শরীয়ত যা ভাল বেল তাই ভাল আর যােক মn বেল তাই মn এবং
আকল এ িবষেয় Fমােটই িবxs নয়।
৩। চুয়াtর নmর পেtর Fশেষ আপিন উেlখ কেরেছন উmুল মুিমনীেনর বুেক মাথা Fরেখ রাসূল
(সা.) মৃতু2বরণ কেরেছন তাঁর এ দাবীর িবপরীেত সহীহ হাদীস রেয়েছ, আমার জানা মেত
আহেল snাh হেত এrপ একিট হাদীসও বিণXত হয় িন। আপনার িনকট যিদ এrপ Fকান হাদীস
থােক তাহেল তা বণXনা কrন।

ওয়াসসালাম
স
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িছয়াtরতম পt
১৯ সফর ১৩৩০ িহঃ

১।

িতিন pায়ই আেবগতািড়ত হেতন।

২।

আকেলর ভাল- মn িনণXেয়র kমতা রেয়েছ।

৩।

উmুল মুিমনীেনর দাবীর িবপেk বিণXত সহীহ হাদীসসমূহ।

৪।

উেm সালামাহর হাদীস হযরত আেয়শার হাদীেসর ওপর অgািধকারpাp।

১। আমার আেলাচনার জবােব আপিন বেলেছন pিসd ইিতহাসিবদেদর Fলখা হেত উmুল
মুিমনীন সmকX যা জানা যায় তা হেলা িতিন আেবগতািড়ত হেয় িকছু করেতন না এবং হাদীস
বণXনার Fkেt ব2িkউেds pেণািদত হেয় িকছু বলেতন না। আিম আপনােক আহবান জানাব
আপিন িনেজ আেবগতািড়ত হেয় অn অnকরণ না কের তাঁর জীবনী সmিকXত ইিতহাস নতুন
কের পাঠ কrন এবং যােদর pিত তাঁর ভালাবাসা ও যােদর pিত তাঁর িবেdষ িছল তােদর সােথ
তাঁর আচরণ ও মnব2 গভীরভােব িচnা ও নতুনভােব মূল2ায়ন কrন। তাহেল Fদখেত পােবন তাঁর
জীবেন আেবগ িকভােব pকািশত হেয়েছ! িবেশষত িতিন তাঁর কথা ও কােজর dারা হযরত
উসমােনর

সােথ

িকrপ

আচরণ

কেরেছন

তা

ভুেল

যােবন

না।

বাsেব

হযরত

আলী, ফািতমা, ইমাম হাসান ও hসাইন (আ.)- এর সােথ তাঁর Fগাপন ও pকাs িবিভn
আচরণ, নবী (সা.)- এর অnাn stীেদর সােথ তাঁর ব2বহার, এমন িক sয়ং রাসূেলর সেA তাঁর
আচরণেক আপিন লk2 করেল Fদখেবন Fসখােন তাঁর আেবগ ও উেds িকভােব pিতফিলত
হেয়েছ! উদাহরণsrপ িমথ2াবাদীরা হযরত মািরয়া ও তাঁর পুt ইবরাহীেমর ওপর Fয অপবাদ
আেরাপ কের উmুল মুিমনীন তােত সায় Fদন। অবেশেষ মহান আlাh তাঁেক ও তাঁর পুtেক
আমীrল মুিমনীন আলী (আ.)- এর মাধ2েম Fস অপবাদ Fথেক অত2n s* ও Fজারােলাভােব
মুিk Fদন।৪২৭ মহান আlাh পিবt Fকারআেন এ সmেকX বেলেছন, ‘‘যারা কািফর হেয় িগেয়েছ
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আlাh তােদর pত2াখ2ান কেরেছন। তারা তােদর িনজ Fkাধানেল pjjিলত হে\ এবং Fকান
কল2াণই লাভ করেত পাের িন।’’ আপিন এ ঘটনায় তাঁর ব2িksাথX ও আেবগতািড়ত হবার
িবষয়িট ss*rেপ বুঝেত পারেবন। তাঁর আেবগতািড়ত হেয় কথা বলার দিলল িহেসেব Fদখুন
িতিন রাসূল (সা.)- Fক বেলেছন, ‘‘আিম আপনার Fথেক মাগািফেরর গn পাি\।’’৪২৮ এ কথা
বলার মধ2েম িতিন Fচ*া কেরেছন রাসূল (সা.)- Fক উmুল মুিমনীন যায়নাব Fথেক িফিরেয়
রাখেত।
যখন মূল2হীন এক kুd sাথX তাঁেক রাসূল (সা.)- এর pিত অেশাভন ও অসত2 মnব2 করেত
উৎসািহত কের তখন িকভােব হযরত আলী সmিকXত ওিসয়েতর িবষয় অsীকারকারী তাঁর হাদীস
আমরা gহণ করেবা?
আসমা িবনেত Fনামােনর িববােহর ঘটনায় তাঁর আেবগতািড়ত মnেব2র কথা আপিন ভুেল যােবন
না যখন তাঁর সােথ রাসূল (সা.)- এর িববােহর রােt িতিন আসমােক বেলন রাসূল (সা.) Fসই
নারীেক পছn কেরন Fয তাঁেক বেল  أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻨﻚঅথXাৎ আিম আপনার িনকট হেত Fখাদার
আ~য় চাই।৪২৯ এভােব িতিন Fচেয়েছন রাসূলেক তাঁর pিত অসnt* ও বীত~d করেত এবং এই
মুিমন নারীেক রাসূেলর সামেন অপদs করেত। সmবত উmুল মুিমনীন রাসূেলর pিত এrপ
আচরণ করােক মুবাh এবং িনজ উেds ও sাথX চিরতাথX করার জn এrপ হারাম কমX
সmাদনেক তু\ মেন করেতন।
অn এক sােন আমরা Fদিখ নবী (সা.) তাঁেক এক িবেশষ নারীর িবষেয় তথ2 যাচাইেয়র জn
Fpরণ কেরন যােত িতিন তার িবষেয় সিঠকভােব অবিহত হেত পােরন িকnt হযরত আেয়শা িনজ
sাথXেক অgািধকার দান কের সত2েক Fগাপন কের অসত2 তথ2 pদান কেরন।৪৩০
অn এক ঘটনায় তাঁর আেবগতািড়ত হবার িবষয়িট আমরা লk2 কির যখন রাসূল (সা.) তাঁর
িবষেয় তাঁর িপতার িনকট অিভেযাগ কেরন তখন িতিন রাসূলেক বেলন, ‘‘nায়পরায়ণ
Fহান।’’৪৩১ এেত তাঁর িপতা তাঁর মুেখ চেপাটঘাত কেরন ও তাঁর Fঠাঁট Fকেট রk Fবর হয়। অnt
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রাসূেলর সামেন রাগািnত হেয় িতিন বেলন, ‘‘আপিন িক Fসই ব2িk িযিন ধারণা কেরন Fয, িতিন
আlাহর নবী?’’৪৩২
এrপ অসংখ2 ঘটনা রেয়েছ যা বণXনার পিরসর এই পেt Fনই। তাই িনধXািরত কেয়কিট উেlখ
করলাম। আশা কির আপনার জn যেথ* হেব।
২। আমার আেলািচত িবষেয়র িdতীয় অংেশর জবােব আপিন বেলেছন আহেল snাh ভালমেnর িনণXায়ক িহেসেব আকলেক gহণ কের না এবং এ সmেকX িকছু ব2াখ2াও pদান কেরেছন।
িকnt আপনার িনকট হেত এrপ কথােক পছn করেত পারিছ না। কারণ আপনার এ কথা
সেnহবাদীেদর কথার অnrপ যারা অnভূত বstেকও অsীকার কের। আমরা িকছু িকছু কাজেক
ভাল বেল জািন ও pশংসা কির (চাই শরীয়ত তা বলুক বা না বলুক) এজn Fয, সtাগতভােব
কাজিট ভাল, Fযমন nায়পরায়ণতা, sিবচার ও কল2াণ িনজ হেতই ভাল বেল আমরা
িবেবকpসূতই এেদর ভাল বেল অnধাবন কির। Fকান Fকান কাজেক আমরা মn ও অপছnনীয়
জািন এজn Fয, সtাগতভােব তা মn ও িনnনীয়, Fযমন অnায় ও অিবচার সtাগতভােবই
মn এবং বুিdসmn মাnেষর িনকট এর মn হওয়া sতঃিসd। এক dইেয়র অেধXক Fযমন
sতঃিসd এিটও Fসrপ sতঃিসd অবsmাবী। সহজাত মানব pকৃিত িবচাের Fয ব2িk আপনার
pিত সাবXkিণক কল2াণ কের এবং Fয ব2িk সাবXkিণক অকল2াণ কের তােদর মেধ2 পাথXক2
রেয়েছ, কারণ িবেবক sভাবগতভােবই pথম ব2িkর কমXেক pশংসনীয় ও পুরsারেযাগ2 এবং
িdতীয় ব2িkর কমXেক িনnনীয় ও শািsেযাগ2 বেল িবচার কের। Fয ব2িk এ িবষেয় সেnহ
কের, Fস তার িবেবক ও বুিdবৃিtর িবrেd দাঁিড়েয়েছ। যিদ আমােদর যুিk সত2 না হেয়
আপনার মতাnযায়ী শরীয়তেক একমাt ভাল- মn িনধXারক বেল ধের িনই তেব ধমX ও শরীয়ত
অsীকারকারী নািsক ও িযনিদকেদর দৃি*েতও এ িবষয়gেলা এrপ হত না। তাই আমরা Fদিখ
যিদও নািsকরা ধমXেক অsীকার কের তdপির nায়িবচার ও কল2াণেক ভাল বেল মেন কের এবং
এর কতXােক pশংসনীয় ও পুরsারেযাগ2 বেল িবxাস কের এবং এর িবপরীেত অnায়, অিবচার
ও সীমা লLনেক মn বেল এrপ কমX সmাদনকারীেক িনnনীয় ও শািsেযাগ2 Fঘাষণা করেত
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সেnেহ পিতত হয় না। তােদর এrপ িচnার পেk দিলল হেলা আকল (িবেবক), অn িকছু নয়।
sতরাং Fহ সmািনত! Fযসব ব2িk িবেবেকর িবrেd দাঁিড়েয়েছ ও সকল jানী ব2িk যােক সত2
বেল gহণ কের তা অsীকার কেরেছ তােদর আপিন ত2াগ কrন। এrপ ব2িkগণ িনজ সহজাত
pকৃিতর িবrেd কাজ করেছ। কারণ মহান আlাh তাঁর বাnােদর বাsবতার অেনক িকছুই
অnধাবেনর kমতা িদেয় সৃি* কেরেছন। মাnষেক Fযমন িতিন ইিndয় dারা বstেক অnধাবেনর
kমতা িদেয়েছন Fতমিন আকল dারা ভাল- মn অnধাবেনরও শিk দান কেরেছন। sতরাং
সৃি*গতভােবই মাnষ sিবচার ও nায়পরায়ণতার মত বstসমূেহর ভাল হওয়া এবং অিবচার ও
অnােয়র মত বstসমূেহর খারাপ হবার িবষয়gেলা আকল dারা বুঝেত পাের Fযমন Fস তার িজhা
dারা মধুর িমি* হওয়া এবং িতk বstর িতk হবার িবষয়িট অnভব কের, Fস তার নাক িদেয়
আতেরর sবাস ও মৃতেদেহর dগXn, হাত ও চমX িদেয় বstর মসৃণতা ও অমসৃণতা, Fচাখ dারা
snর ও অsnর দৃেsর পাথXক2, কণX dারা বাঁশীর মেনামুgকর শেbর সেA গদXেভর ককXশ
শেbর পাথXক2 বুঝেত পাের। এgেলা Fসই িফতরাত বা সহজাত pবণতা যার ওপর আlাh
মাnষেক সৃি* কেরেছন এবং তাঁর সৃি*েত Fকান পিরবতXন Fনই। তাঁর িবধান এমনই যিদও
অিধকাংশ মাnষ তা জােন না।
আশা’আরীগণ শরীয়েতর pিত ঈমান ও এর িনেদXেশর pিত আnগেত2র Fkেt বাড়াবািড় কের।
তারা আকেলর িনেদXশেক অsীকার কের বেল ‘শরীয়েতর িনেদXশই একমাt িনেদXশ’। িকnt তারা
তােদর এ কােজর মাধ2েম িনেজেদর পথেকই rd কেরেছ। এর ফেল শরীয়তেক gহেণর পেk
Fকান যুিk ও দিলল থােক না এজn Fয, শরীয়তেক gহেণর জn যিদ বিল Fযেহতু শরীয়ত
বেলেছ Fসেহতু শরীয়েতর িনেদXশ মানেত হেব তেব িবষয়িট একিট চেkর rপ Fনেব এবং এিট
Fকান দিললই হেব না। যিদ আকেলর িনেদXশ দােনর kমতা না থােক তেব নাকল বা শারয়ী
দিলল সীমাবd হেয় পেড়। কারণ আকল ব2তীত Fকউই আlাহেক িচনেত পারত না। ফেল Fকান
ইবাদতকারীই তাঁর ইবাদত করত না। এ িবয়েয় িবsািরত আেলাচনা আমােদর আেলমেদর
Fলখনীেত pচুর রেয়েছ।
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৩। িকnt উmুল মুিমনীেনর এ দাবী Fয, নবী (সা.) তাঁর বুেক মাথা Fরেখ ইেnকাল কেরনহাদীসিটর িবপরীেত পিবt আহেল বাইত হেত সহীহ ও মুতাওয়ািতর সূেt হাদীসসমূহ বিণXত
হেয়েছ। আহেল snাh হেতও এrপ হাদীস বতXমান। ইবেন সা’দ৪৩৩ হযরত আলী হেত বণXনা
কেরেছন, “নবী (সা.) মৃতু2র পূেবX বলেলন: আমার Kাতােক ডাক। আিম তখন তাঁর িনকট Fগেল
আমােক বলেলন : কােছ আেসা। আিম িনকটবতXী হেল িতিন আমার শরীের ভর িদেয় আমার
সেA কথা বলিছেলন, তাঁর মুখিনঃসৃত সামাn পািন আমার ওপর পিতত হেলা এমতাবsায় িতিন
pাণত2াগ করেলন।”
আবু নাঈম তাঁর ‘hলইয়াতুল আউিলয়া’ gেn, আবু আহমাদ ফারযী তাঁর সংকলেন এবং sনান
Fলখকেদর অেনেকই হযরত আলী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.) মৃতু2র সময় jােনর
এক হাজার dার আমার িনকট উেnাচন কেরন যার pিতিট হেত এক হাজার dার উেnািচত
হয়।”৪৩৪
যখন Fকউ হযরত উমর হেত রাসূেলর মৃতু2কালীন ঘটনা সmেকX জানেত চাইেতন তখন িতিন
বলেতন, “আলীেক pZ কর, Fস এ কােজর দািয়tpাp িছল।”
হযরত জােবর ইবেন আবdlাh আল- আনসারী হেত বিণXত হেয়েছ- কা’ব উল আহবার হযরত
উমরেক pZ করেলন, “নবী (সা.)- এর Fশষ কথা িক িছল?”

হযরত উমর জবাব

িদেলন, “আলীেক pZ কর।” কা’ব হযরত আলীেক pZ করেল িতিন বলেলন, “নবী (সা.)
আমার বুেক শরীেরর ভর Fরেখ মাথািট আমার কাঁেধ sাপন করেলন এবং বলেলন :

( )اﻟﺼﻼة اﻟﺼﻼةনামায, নামায।” কা’ব বলেলন, “hাঁ, নবীেদর Fশষ উপেদশ এিটই। তাঁরা এ
কােজর জnই দািয়tpাp ও মেনানীত হন।” কা’ব বলেলন, “Fক তাঁেক Fগাসল করায়?” উমর
বলেলন, “আলীেক pZ কর।” হযরত আলী (আ.) বলেলন, ‘‘আিম তাঁেক Fগাসল Fদই।’’৪৩৫
ইবেন আbাসেক িজjাসা করা হেলা : আপিন িক Fদেখেছন, ওফােতর সময় রাসূেলর মাথা কার
Fkােড় িছল? িতিন বলেলন, “hাঁ, আলীর বুেক ভর িদেয়িছেলন।” তাঁেক বলা হেলা : উরওয়া
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হযরত আেয়শা Fথেক বণXনা কেরেছন Fয, নবী (সা.) তাঁর হাত ও বুেকর মােঝ মাথা Fরেখ
মৃতু2বরণ কেরন। ইবেন আbাস তা অsীকার কের বলেলন, “Fতামার িবেবক িক তা িবxাস
কের? আlাহর কসম, রাসূল আলীর Fkােড় মাথা Fরেখই ইেnকাল কেরেছন এবং িতিনই
রাসূলেক Fগাসল Fদন।”৪৩৬
ইবেন সা’দ৪৩৭ ইমাম আলী ইবnল hসাইন যয়nল আেবদীন (আ.) Fথেক বণXনা
কেরেছন, “রাসূলুlাh (সা.) আলীর Fদেহ ভর Fদয়া অবsায় মৃতু2বরণ কেরন।’’
এ সmেকX আহেল বাইেতর অnাn ইমামেদর হেত মুতাওয়ািতর সূেt হাদীসসমূহ বিণXত
হেয়েছ। এমন িক Fয সকল ব2িk তাঁেদর ইমাম িহেসেব gহণ কেরন না তাঁেদর অেনেকই এ
িবষয়িট sীকার কেরেছন, Fযমন ইবেন সা’দ শা’বী হেত বণXনা কেরেছন, নবী (সা.) আলী
( আ.)- এর Fkােড় মাথা Fরেখ ইেnকাল কেরন এবং িতিনই তাঁেক Fগাসল Fদন।৪৩৮
আমীrল মুিমনীন আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) sয়ং এ িবষয়িট তাঁর খুতবােত বণXনা
কেরেছন, Fযমন িনেmাk খুতবায় িতিন বেলেছন, ‘‘হযরত মুহাmদ (সা.)- এর সাহাবীগণ তাঁর
Fগাপন রহেsর সংরkক। তারা এ িবয়েয় ভালভােবই অবিহত Fয, আিম কখেনাই আlাহর
িবধান ও রাসূেলর িনেদXেশর িবেরািধতা কির িন, বরং িনেজর জীবনেক বাজী Fরেখ Fযসব যুেd
তাঁর সহেযািগতা কেরিছ Fসসব যুেd সাহাবীেদরও পা কাঁপত ও Fসখান হেত পলায়ন করত।
আমার এ সাহিসকতা আlাহর Fদয়া িবেশষ দান। আমার বুেক মাথা রাখা অবsায় রাসূেলর rহ
তাঁর পিবt Fদহ ত2াগ কের। আমার হাত তাঁর pােণর sশX লাভ করেল আিম আমার মুখমNেল
তা বুিলেয় িনই। আিম তাঁর Fগাসেলর দািয়tpাp হই ও Fফেরশতারা আমােক এ কােজ
সহেযািগতা কেরন। তখন তাঁর গৃেহর dার ও Fদয়াল আতXনাদ ও knন করিছল। একদল
Fফেরশতা পৃিথবীেত আগমন করিছেলন, অপর দল আকােশ িফের যাি\েলন। তাঁেদর আযােনর
মৃd iিন আমার কােন অিবরত বাজিছল। যতkণ না তাঁেক কবরs করা হল তাঁরা তাঁর ওপর
নামায পড়িছেলন। sতরাং তাঁর জীবdশায় ও মৃতু2কােল Fকাn ব2িk আমার Fচেয় তাঁর িনকটবতXী
হবার Fযাগ2?’’৪৩৯
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অnt নারীkল িশেরামিণ হযরত ফািতমা (আ.)- এর দাফেনর সময় িতিন বেলন, “Fহ রাসূলাlাh
(সা.)! আমার পk হেত ও আপনার কnা Fয খুব তাড়াতািড়ই আপনার সািnধ2 লাভ কেরেছ তার
পk হেত সালাম gহণ কrন। Fহ নবী! আপনার সmািনত ও পিবt কnার িবরেহ আমার :ধেযXর
বাঁধ FভেA Fগেছ ও আমার শিk িনঃেশষ হেয় পেড়েছ। িকnt আপনার মৃতু2 ও িবে\দ Fবদনার
পর Fয Fকান Fবদনাই আমার িনকট kুd। আিম ভুিল িন িনজ হােত আপনােক কবের sাপন
কেরিছ এবং মৃতু2র সময় আপনার পিবt মাথা আমার বুেক sািপত িছল এবং আপনার rহ এ
পৃিথবী ত2াগ কের। ইnািলlািহ ওয়া ইnা ইলাইিহ রািজউন।”৪৪০
সহীহ হাদীসসূেt উেm সালামাh বেলেছন, “Fয আlাহর ওপর আিম িবxাস কির তাঁর
শপথ, হযরত আলী অn সকল ব2িk হেত রাসূেলর িনকটবতXী িছেলন। একিদন সকেল তাঁর
িনকট উপিsত হেল িতিন বার বার িজেjস করিছেলন, আলী এেসেছ িক? আলী এেসেছ িক?
ফািতমা বলেলন : মেন হয় আপিন তাঁেক Fকান দািয়t িদেয় পািঠেয়েছন?” উেm সালামাh
বেলন, “অতঃপর আলী আসেলন। আমরা বুঝেত পারলাম তাঁর সােথ রাসূেলর িবেশষ কাজ
রেয়েছ। তাই ঘর হেত Fবর হেয় আসলাম িকnt আিম অn সকেলর হেত দরজার িনকটবতXী
িছলাম ও লk2 করলাম িতিন অনবরত আলীর কােন কােন কথা বলেছন। Fসিদনই নবী (সা.)
ইেnকাল কেরন।” sতরাং আলী (আ.) নবী (সা.)- এর কেমXর দািয়tpাp িহেসেব তাঁর সবেচেয়
িনকেটর ব2িk।৪৪১
আবdlাh ইবেন উমর হেত বিণXত হেয়েছ- রাসূল (সা.) তাঁর অিnম অssতায় বেলন, আমার
ভাইেক ডাক। হযরত আবু বকর আসেল িতিন তাঁর হেত মুখ িফিরেয় িনেলন। এরপর হযরত
উসমান আসেলন, িতিন তাঁর হেতও মুখ িফিরেয় িনেলন। অতঃপর হযরত আলী আসেল িতিন
তাঁেক তাঁর চাদেরর মেধ2 জিড়েয় কােছ Fটেন িনেলন। িকছুkণ পর আলী তাঁর িনকট হেত চেল
এেল তাঁেক pZ করা হেলা : নবী (সা.) আপনােক িক বেলেছন? িতিন বলেলন :

ٍ ﻒ
ٍ
ﺑﺎب
ُ ْﺘﺢ ﻟﻪُ أﻟ
ُ ﻋﻠّﻤﲏ أﻟﻒ ﺑﺎب ُﻛ ّﻞ ﺑﺎب ﻳ ْﻔিতিন আমােক jােনর সহs dার িশkা িদেয়েছন যার
pিতিট হেত সহs dার উেnািচত হয়।”৪৪২
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নবীর শান ও মযXাদার সােথ সামusশীল বণXনা এিট। িকnt হযরত আেয়শা যা বণXনা কেরেছন তা
নারী আসk ব2িkেদর শােনর সােথই অিধক সামusশীল। pZ হেলা যিদ Fকান রাখাল তার
stীর বk ও গলেদেশর মােঝ মাথা Fরেখ মৃতু2বরণ কের অথচ তার Fমষপােলর িবষেয় Fকান
ওিসয়ত ও িনেদXশনা িদেয় না যায় তােক িক অসেচতন ও িবন*কারী বলা হেব না?
আlাh উmুল মুিমনীনেক kমা কrন, কারণ িতিন আলী (আ.)- এর এই ফজীলত ও মযXাদােক
(যা রাসূেলর শােনর সােথ অিধকতর সামusপূণ)X তাঁর হেত সিরেয় িনজ িপতার িদেক িনেত
ব2থX হেয় িনেজর সােথ সংযুk কেরন। Fযেহতু তাঁর িপতা Fস সময় রাসূেলর িনেদXেশ Fpিরত
উসামা ইবেন যাইেদর Fসনাদেল মদীনার বাইের িছেলন Fসেহতু তাঁর পেk এ ফজীলত অজXন
কখেনাই সmব িছল না।
যা Fহাক রাসূল (সা.) তাঁর মৃতু2র সময় হযরত আেয়শার Fkােড় মাথা Fরেখিছেলন এ হাদীসিট
sয়ং হযরত আেয়শা ব2তীত অn Fকউ বণXনা কেরন িন। িকnt রাসূেলর মৃতু2র সময় তাঁর মাথা
আলীর বুেক িছল এrপ হাদীস sয়ং আলী ছাড়াও ইবেন আbাস, উেm সালামাh, আবdlাh
ইবেন উমর, শা’বী, আলী ইবnল hসাইন এবং আহেল বাইেতর অnাn ইমামগণ হেত বিণXত
হেয়েছ। sতরাং সনেদর দৃি*েত এ হাদীসিট অিধকতর gহণেযাগ2 ও রাসূেলর শােনর জn
উপযুk।
৪। যিদ হযরত আেয়শার হাদীেসর িবপরীেত উেm সালামাহর হাদীসিটই 5ধু থাকত তdপির
উপেরািlিখত কারেণ এবং অnাn যুিkেতও হযরত আেয়শার হাদীেসর ওপর এর pাধাn
pিতি!ত।

ওয়াসসালাম
শ
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Fকন উেm সালামাহর হাদীসিট হযরত আেয়শার হাদীেসর ওপর অgািধকারpাp?
আlাh আপনােক ss রাখুন ও Fহফাজত কrন এজn Fয, হযরত আেয়শার হাদীেসর ওপর
উেm সালামাহর হাদীেসর অgািধকােরর িবষয়িট উেlখ কেরই kাn হন িন, বরং বেলেছন এর
বাইেরও এর সপেk যুিk রেয়েছ। আlাh আপনােক রহম কrন। Fসgেলার উেlখ কrন যিদও
তা অিধক হয়। Fকান িকছুই Fযন বাদ না যায়, কারণ আমােদর এ আেলাচনা jান িবতরণ ও
অজXেনর জnই।
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উmুল মুিমনীন উেm সালমাহর হাদীেসর সপেk অnাn যুিk।
উেm সালামাh পিবt Fকারআেনর ss* আয়ােত বিণXত ‘অnর বtr’ ( সত2 হেত িবচু2ত) হবার
কারেণ তওবার িনেদXশpাpােদর৪৪৩ অnভুk
X নন এবং Fকারআেন নবী (সা.) ও তাঁর sলািভিষk
pিতিনিধর িবেরািধতার কারেণও তাঁর িবrেd আয়াত অবতীণX হয় িন, িতিন এমন Fকান কাজও
কেরন িন যার কারেণ তাঁর িবrেd আlাh তাঁর নবীেক িজবরাঈল, FফেরশতামNলী, সৎ কমXশীল
মুিমন এবং িনজ সাহােয2র pিতrিত িদেয়েছন৪৪৪ বা তাঁেক তালাক ও তাঁর Fচেয় উtম stী রাসূল
(সা.)- Fক দােনর কথা উেlখ কেরেছন,
stীেদর উদাহরণও Fপশ কেরন িন,

৪৪৬

৪৪৫

আlাh তাঁর জn হযরত নূহ (আ.) ও লুত (আ.)- এর

িতিন কখেনাই রাসূলেক Fকান িবষেয় অিবরত অnেযাগ

কের তাঁর জn হালাল বst হারাম করেত বাধ2 কেরন িন,

৪৪৭

রাসূল (সা.) Fকানিদন তাঁর ঘেরর

িদেক ইশারা কের বেলন িন ‘িফতনা এখান Fথেকই৪৪৮, এখান Fথেকই শয়তােনর িশং Fবর হেব’।
িতিন আদব ও আখলােকর Fkেt কখেনাই সীমা লLন কেরন িন। রাসূেলর সামেন পা pসািরত
কের নামােযর ব2াঘাত ঘটান িন যােত রাসূল (সা.) বাধ2 হন িসজদার sান Fথেক পা সিরেয় িদেয়
িসজদা করেত, আবার িসজদা হেত ওঠার পরপরই পা pসািরত কের তাঁর িবরিkরও সৃি* কেরন
িন।৪৪৯ hাঁ, এমনিটই ঘেটিছল অেnর Fkেt।
উেm সালামাh হযরত উসমােনর িবষেয় অসেnােষর জn দান কেরন িন বা তাঁেক বৃd ইhদী বেল
মnব2 কের আkমণ কেরন িন। িতিন কখেনাই বেলন িন, ‘এই বৃd ইhদীেক হত2া কর, কারণ Fস
কািফর হেয় Fগেছ’৪৫০। Fয ঘের অবsােনর িনেদXশ আlাh তাঁেক িদেয়িছেলন Fসই ঘর হেত িতিন
Fবর হন িন।৪৫১ িতিন ‘আসকার’ নামক উেTর৪৫২ িপেঠ আেরাহণ কের উঁচ-ু নীচু pাnর অিতkম
কের হাওয়ােব Fপৗঁেছ Fসখানকার kkরেদর আkমেণর িশকার হন িন। অথচ নবী (সা.)
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আেয়শােক উেT আেরাহণ করেত ও হাওয়াব Fযেত িনেষধ কেরিছেলন।৪৫৩ উেm সালামাh হযরত
আলীর িবrেd শিkশালী Fসনাবািহনী pstত ও Fনতৃেtর দািয়tও Fনন িন।
sতরাং ‘নবী (সা.) আমার িচবুক ও বুেকর মােঝ মাথা Fরেখ মৃতু2বরণ কেরেছন’ হযরত
আেয়শার এ কথা তাঁর বিণXত এ হাদীসিটর মত Fয, “sদানীরা মিদনার মসিজেদ
যুdাst, তরবারী, ঢাল ও বশXা িনেয় Fখলা ও নৃত2রত িছল। নবী আমােক বলেলন : তুিম Fখলা
Fদখেত চাও? আিম বললাম : hাঁ। িতিন আমােক তাঁর কাঁেধ তুেল িনেলন। আিম তাঁর কাঁেধ
িচবুক এমনভােব Fরেখিছলাম Fয, তাঁর গNেদশ আমার গNেদেশর সােথ িমেশ িছল। িতিন
তােদরেক উৎসািহত করিছেলন যােত Fখলা জেম উেঠ ও আিম আনn পাই। অেনকkণ Fখলা
Fদখার পর আিম kাn হেয় পড়েল িতিন বলেলন : খুশী হেয়ছ? আিম বললাম : hাঁ। িতিন
বলেলন : তাহেল চেল যাও।”৪৫৪ অথবা তাঁর বিণXত অn একিট হাদীেসর অnrপ Fযখােন িতিন
বেলেছন, “নবী (সা.) আমার িনকট এেস Fদখেলন dই kীতদাসী গান গাে\। িতিন ঘের িগেয়
িব~াম িনেত লাগেলন। তখন আবু বকর Fসখােন উপিsত হেল আমােক এ িবষেয় িনেষধ কের
বলেলন : রাসূলুlাহর িনকট Fকন এই শয়তােনর বাঁশী? রাসূল আবু বকরেক বলেলন : তােক
তার অবsায় থাকেত দাও।”৪৫৫
হযরত আেয়শার এ হাদীসিটর সােথ এ হাদীসিটেকও িমিলেয় Fদখেত পােরন Fয, “একবার নবী
(সা.)- এর সােথ Fদৗড় pিতেযািগতা করেল আিম জয়ী হলাম। এরপর িকছুিদন অিতkাn হেল
আিম শীণX হেয় পড়েল িdতীয়বােরর মত আমরা pিতেযািগতা করলাম ও িতিন জয়ী হেলন এবং
বলেলন : এিট ঐ বােরর pিতেশাধ।”৪৫৬ িনেmাk হাদীসিটও এর সােথ সংযুk কrন। “আিম
Fমেয়েদর সােথ Fখলতাম। নবী আমার বnু ও Fখলার সাথীেদর আমার ঘের িনেয় আসেতন যােত
আিম তােদর সােথ Fখলেত পাির।”৪৫৭ সবেশেষ তাঁর এ হাদীসিটর মূল2ায়ন কrন Fযখােন
বেলেছন, “আমােক আlাh সাতিট :বিশ*2 িদেয়েছন যা মািরয়ম ইবেন ইমরান ব2তীত Fকউ লাভ
কেরন িন। তা হেলা Fফেরশতা আমার আকৃিতেত অবতীণX হেয়িছেলন, নবী (সা.) আমােক kমারী
অবsায় িবেয় কেরন যখন তাঁর সকল stীরই পূেবXর sামী িছল, আিম ও রাসূল এক চাদেরর নীেচ
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থাকা অবsায় তাঁর ওপর ওহী অবতীণX হয়, আিম তাঁর সবেচেয় িpয় stী িছলাম, আিম ব2তীত
নবীর অn Fকান stী িজবরাঈলেক Fদেখন িন, আমার ঘের তাঁর মৃতু2 ঘেট এবং আিম ও
Fফেরশতা ব2তীত Fকউ তাঁর Fসবায় িনেয়ািজত িছল না।”৪৫৮, ৪৫৯
এrপ আেরা িকছু :বিশ*2 িতিন িনেজর জn বণXনা কেরেছন। এখন কথা হেলা হযরত মািরয়ম
(আ.) এ :বিশ*2gেলার Fকানিট ধারণ কেরিছেলন?
অপর পেk উেm সালামাহর একিট :বিশ*2ই এর িবপরীেত যেথ*। আর তা হেলা নবী ( সা.)এর ওয়ািস বা sলািভিষk মেনানীত pিতিনিধর pিত তাঁর ভালবাসা ও আnগত2। িতিন সিঠক
িসdাn, উ<তর বুিdবৃিt ও দৃঢ় ঈমােনর অিধকারী িছেলন বেলই hদায়িবয়ার সিnেত তাঁর
বুিdবৃিt ও মযXাদার িনদশXন Fরেখিছেলন। মহান আlাh তাঁর রহমত ও বরকেতর ধারা তাঁর ওপর
অব2াহত রাখুন।
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হযরত আবু বকেরর Fখলাফত ইজমার মাধ2েম pিতি!ত।
আপিন ওিসয়েতর পেk Fয ss* দিললসমূহ এেনেছন তা যিদ পূণXাAও হয় তdপির আবু বকর
িসdীেকর হােত উmেতর সবXজনীন বাইয়ােতর িবষেয় িক বলেবন? Fকননা আপিন অবsই
অবগত আেছন উmেতর ইজমা দিলল িহসােব অকাট2 যা রাসূেলর এ হাদীস dারা pমািণত হয়
Fয, রাসূল (সা.) বেলেছন, “ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ّأﻣﱵ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄআমার উmত ভুেলর ওপর একতাবd হেত
পাের না।” অnt বেলেছন, “ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ّأﻣﱵ ﻋﻠﻰ ﺿﻼلআমার উmত পথK*তার ওপর একমত
হেত পাের না।” এ সmেকX আপনার বkব2 িক?
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এ িবষেয় ইজমা Fনই।
আপনার pেZর উtের বলব, রাসূল (সা.) Fয বেলেছন, ‘আমার উmত ভুেলর ওপর ঐক2বd
হেত পাের না’ বা ‘আমার উmত পথK*তার ওপর একমত হেত পাের না’ কথাgেলা তখনই
কাযXকর হেব যখন উmত পরsর পরামেশXর মাধ2েম sাধীনভােব Fকান িবষেয় িসdাn gহণ
করেব। রাসূল (সা.)- এর বাণী হেত এ অথXই আমরা বুঝেত পাির।
িকnt যখন উmেতর কেয়ক ব2িk িনজs মতামত ও দৃি*ভিA উmেতর সেচতন, jানী ও িবেশষj
Fগা!ীর ওপর চািপেয় Fদয় তখন Fসখােন সিঠক পথ ও পথK*তা হেত মুিkর িবষয় বেল িকছু
থােক না। আমরা জািন সাকীফার ঘটনা পরামেশXর মাধ2েম জnলাভ কের িন, বরং িdতীয়
খলীফা, আবু উবাইদা এবং তাঁেদর সােথ Fয ক’জন িছেলন তাঁরা পূবXবতXী ঘটনা ও ধারার
িবপরীেত দাঁিড়েয় মেনানীত িবেশষj ব2িkবগXেক অসহায় অবsায় Fফেল আকিsকভােব
ঘটনাpবাহেক অnিদেক িনেয় যান যােত আর করার িকছুই না থােক। তৎকালীন ইসলামী
সমােজর অবsা ও সমেয়র Fpkাপট তাঁেদর জn সহায়ক হয় ফেল তাঁরা তাঁেদর অিভ* লেk2
Fপৗঁেছন।
হযরত আবু বকর িনেজ sীকার কেরেছন, তাঁর বাইয়াত িচnা ও পরামেশXর মাধ2েম ঘেট িন। িতিন
তাঁর Fখলাফেতর pথম িদনই জনতার উেdেs বkেব2 বেলন,

“ إ ّن ﺑﻴﻌﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻓ ْﻠﺘَﺔً وﻗﻰ اﷲ ﺷﺮﻫﺎ و ﺧﺸﻴﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔআমার বাইয়াত পূবXপিরকlনা ব2তীত
আকিsকভােব সংঘিটত হয় ও আlাh এর অমAল দূর কেরেছন। আিম িফতনার আশ"া
কেরিছলাম।”৪৬০
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হযরত উমরও তাঁর শাসনকােল Fশষ জুমআর খুতবায় নবী (সা.)- এর িমmাের দাঁিড়েয় এ িবষেয়
ss* সাk2 Fদন যা সকল sােন ছিড়েয় পেড়। বুখারী তাঁর ‘সহীহ’Fত৪৬১ Fয বণXনািট কেরেছন তা
হেত আমােদর আেলাচনা সংিV* অংশিট হেলা : আমার িনকট খবর Fপৗঁেছেছ Fয, Fতামােদর মধ2
হেত এক ব2িk৪৬২ বেলেছ : আlাহর শপথ উমর মৃতু2বরণ করেল আমরা অমুক ব2িkর হােত
বাইয়াত করেবা। সাবধান Fকউ Fযন আtগিবXত হেয় না বেল আবু বকেরর বাইয়াত আকিsক ও
Fকান িচnা ও পরামশX ছাড়াই হেয়িছল, আিমও অমুেকর হােত বাইয়াত করেবা এবং সব িঠক হেয়
যােব। hাঁ, যিদও আবু বকেরর বাইয়াত Fতমনিটই িছল তdপির আlাh এর মn পিরণিত Fথেক
আমােদর রkা কেরেছন।... যিদ Fকউ Fকান পরামশX ব2তীত কােরা হােত বাইয়াত কের Fস Fজেন
রাখুক বাইয়াতকারী ও যার হােত বাইয়াত করা হেব তােদর Fকউই জনগেণর পk Fথেক
Fখলাফেত অিধি!ত হবার Fযাগ2তা রােখ না। তাই Fকউ Fযন তােদর হােত বাইয়াত না
কের, করেল মৃতু2 হেত বাঁচেত পারেব না (কারণ তারা মুসিলম সমাজেক মূল2হীন কেরেছ। এ
অপরােধ িনহত অথবা িনবXািসত হবার Fযাগ2)।৪৬৩
বুখারীেত হযরত উমেরর এ বkেব2র সেA এ অংশিটও রেয়েছ- hাঁ, নবী (সা.)- এর ওফােতর
পর আনসারগণ আমােদর িবেরািধতা কের সাকীফােয় বিন সােয়দায় িমিলত হেলা। হযরত
আলী, যুবােয়র ও অnাn অেনেকই আমােদর সােথ একমত Fপাষণ কেরন িন। বুখারী অতঃপর
Fসখােন সাকীফায় বাকিবতNার ঘটনা (এর ফেল ইসলােমর মেধ2 িবেভেদর আশ"া) এবং Fসই
সােথ হযরত আবু বকেরর হােত হযরত উমেরর বাইয়ােতর ঘটনা বণXনা কেরেছন।
হাদীস, Fরওয়ােয়ত ও ইিতহাস gn হেত ss* হয় Fয, Fরসালেতর ঘাঁিট নবীর আহেল বাইেতর
এক ব2িkও সাকীফার Fসই বাইয়ােত অংশ gহণ কেরন িন। অেনেকই তখন আলীর গৃেহ
সমেবত হেয়িছেলন যাঁেদর মেধ2 আবু যর িগফারী, সালমান ফারসী, িমকদাদ, আmার ইবেন
ইয়ািসর, যুবাইর ইবnল আওয়াম, খুজাইমা ইবেন সািবত (যু শাহাদাতাইন), উবাই ইবেন
কা’ব, ফারওয়া ইবেন ওয়াদাকা আনসারী, বারবা ইবেন আেযব, খািলদ ইবেন সাঈদ ইবেন
আস এবং তাঁেদর মত অেনেকই িছেলন। এrপ ব2িkেদর িবেরািধতা সেttও িকrেপ ইজমা পূণX
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হেব যখন রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইত ও বিন হািশেমর সকল সদs সাকীফার িবেরািধতা
কেরেছন যাঁেদর sান উmেতর ওপর Fদেহর ওপর মাথা এবং মুখমNেলর মেধ2 চkুর nায়। নবীর
আহেল বাইত তাঁর Fরেখ যাওয়া মূল2বান ও ভারী বst ( )ﺛﻘﻞএবং তাঁর jােনর পাt, তাঁরা
Fকারআেনর সমমযXাদার ও আlাহর দূত, উmেতর নাজােতর তরী, kমার dার, িবচু2িত হেত
িনরাপtাsল এবং Fহদােয়েতর পতাকা, তাঁেদর sান ও মযXাদা দিলেলর মুখােপkী নয়। কারণ
আমােদর বুিdবৃিt ও িবেবকই আমােদর িনকট তা s* কের Fদয়।৪৬৪ অবs আমরা পূেবX এ
িবষেয় িবsািরত আেলাচনা কেরিছ।
বুখারী ও মুসিলম তাঁেদর সহীহ gndেয়৪৬৫ এবং অnাn হাদীস ও sনান Fলখকগণও হযরত
আলীর বাইয়াত হেত িবরত থাকার ঘটনা উেlখ কের বেলেছন সাকীফার ঘটনা হেত ছয় মাস
অথXাৎ ফািতমা (আ.)- এর ওফাত পযXn হযরত আলী তৎকালীন খলীফার হােত বাইয়াত কেরন
িন এবং ছয় মাস পর ইসলামী সমােজর তৎকালীন অবsা ও কল2ােণর কথা িচnা কের িতিন
খলীফার সােথ সহাবsােনর িসdাn Fনন ও সমেঝাতা কেরন। হযরত আেয়শা হেত এ সmিকXত
হাদীস বিণXত হেয়েছ যােত বলা হেয়েছ হযরত ফািতমা (আ.) হযরত আবু বকেরর ওপর অসnt*
হন ও মৃতু2 পযXn িতিন হযরত আবু বকেরর সােথ কথা বেলন িন এবং খলীফার সােথ সমেঝাতার
সময় হযরত আলী উেlখ কেরেছন Fয, Fখলাফত pকৃতপেk তাঁরই অিধকার ও অnরা
FজারপূবXক তা িছিনেয় িনেয়েছ। এ হাদীসিটেত হযরত আলীর সমেঝাতার কথা উিlিখত হেলও
বাইয়ােতর কথা উিlিখত হয় িন, বরং হযরত আবু বকেরর উেdেs হযরত আলীর যুিk এrেপ
উপsািপত হেয়েছ- িতিন বেলেছন,

ﱯ و أﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب
ّ ّﻓَﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑك أوﱃ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻨ

ـﺖ ﺧﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻤﻬﻢ
َ ـﺖ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻘﺮﰉ ﺣﺠﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺈ ْن ُﻛْﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

“যিদ তুিম Fতামার িবেরাধীেদর িবrেd আtীয়তার যুিk Fপশ কের থাক তেব Fজেন রাখ
অেnরা নবীর অিধকতর কােছর িনকটাtীয়।

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا و اﳌﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑون ﻏﻴّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐgِ ﻓﻜﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ
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ـﻮرﻫﻢ
َ و إن ﻛﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ ـﺖ ﺑﺎﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرى ﻣﻠﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

আর যিদ পরামেশXর িভিtেত kমতা gহণ কের থাক তেব তা িকrপ পরামশX Fয পরামশXদাতারা
অnপিsত িছেলন।”৪৬৬
রাসূল (সা.)- এর চাচা হযরত আbাস হযরত আবু বকেরর িবrেd এভােব যুিk Fপশ
কেরেছন৪৬৭হযরত আbাস তাঁেক বেলন, “আপিন যিদ নবীর সােথ আtীয়তার কারেণ Fখলাফত দাবী কের
থােকন তেব আমােদর অিধকার িছিনেয় িনেয়েছন। আর যিদ মুিমনেদর মাধ2েম তা Fপেয় থােকন
তাও অসত2 কারণ মুিমনেদর মেধ2 আমরাই সকেলর অgগামী। যিদ বেলন মুিমনরা আপনার
হেত বাইয়াত কেরেছ তাই আপিন এর অিধকারী হেয়েছন তাও সিঠক হেব না কারণ আমােদর
িবেরািধতা ও অপছেnর কারেণ আপনার জn তা অেশাভনীয়।”
sতরাং Fকাn ইজমা হযরত আবু বকেরর Fখলাফতেক pিতি!ত কের? রাসূেলর চাচা ও
িপতৃsানীয় ব2িkেtর উপেরাk বkেব2র পর ঐ ইজমার Fকান grt থােক িক? রাসূেলর
Kাতা, ওলী ও চাচােতা ভাইেয়র pদিশXত যুিkর পর ঐ ইজমা Fমেন Fনয়ার আর Fকান grt
থােক িক? Fসই সােথ নবীর আহেল বাইেতর অnাn সদেsর অবsান ও ভূিমকা িক এ ইজমার
অসারতা pদশXন কের না?

ওয়াসসালাম
শ
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িবেভদর পথ rd হবার মাধ2েম Fখলাফেতর িবষেয় ইজমা পুনঃpিতি!ত হয়।
আহেল snাh sীকার কের হযরত আবু বকেরর বাইয়াত পরামশX ও িচnাpসূত িছল না, বরং পূবX
পিরকlনা ব2তীত আকিsকভােব সংঘিটত হেয়িছল। এ িবষেয়ও সেnহ Fনই Fয, আনসারগণ
এর িবেরািধতা কের সা’দ ইবেন উবাদার পােশ সমেবত হেয়িছল এবং বিন হািশম ও তাঁেদর
পেkর মুহািজর ও আনসার হযরত আলীর শরণাপn হেয়িছেলন। িকnt তাঁরা বেলন, “অবেশেষ
Fখলাফত হযরত আবু বকেরর জnই িনধXািরত হয় এবং সকেলই তাঁেক ইমাম ও Fনতা িহেসেব
সnt*িচেt Fমেন Fনন।”
sতরাং pথম পযXােয়র িবেভদ পের দূরীভূত হেয়িছল এবং পারsিরক dndও সmূণr
X েপ Fশষ
হেয় িগেয়িছল। সকেলই হােত হাত িমিলেয় আবু বকেরর সহেযািগতায় সবXাtকভােব এিগেয়
এেসিছেলন। িতিন যােদর সােথ যুেdর িনেদXশ Fদন তােদর সােথ তাঁরা যুেd িলp হন, যােদর
সােথ সিn কেরন তােদর সােথ তাঁরা সিn কেরন, তাঁর আেদশ- িনেষধেক সবXজনীনভােব Fমেন
Fনন, এমন িক এক ব2িkও তাঁর িবেরািধতা কেরন িন। তাই এভােব ইজমা pিতি!ত ও Fখলাফত
:বধতাpাp হেযেছ। আlাh িবেভেদর পর তাঁেদর মেধ2 ঐক2 এবং পারsিরক ঘৃণার পর তাঁেদর
মেধ2 ভালবাসার সৃি* কের িদেয়িছেলন। এজn তাঁর Fশাকর আদায় কির।
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ইজমা পুনঃpিতি!ত হয় িন এবং িবেভদও দূর হয় িন।
pকাs ও Fগাপেন হযরত আবু বকরেক সহেযািগতা ও পরামশX pদােনর Fkেt মুসলমানেদর
পারsিরক সmিত এক িবষয় এবং ইজমার মাধ2েম তাঁর Fখলাফত :বধ হওয়া িভn এক িবষয়।
এ dই িবষয় বুিdবৃিtক বা শরীয়তগত Fকানভােবই অিবে\দ2 Fকান িবষয় নয়। কারণ হযরত
আলী ও তাঁর বংেশর পিবt ইমামগণ বািhক ইসলাম পালনকারী শাসকেগা!ী ও pিসd
মাজহাবgেলার িবপেk িবেশষ পdিত অবলmন করেতন এবং আমরাও তােত িবxাসী। আপনার
pেZর জবােব এ পnা িনেয় আেলাচনা করিছ।
মুসিলম উmাহেক িবি\nতা হেত রkা করা, এর সমsা সমাধান, সীমাn pিতরkা ও অnাn
সকল কমXকাN পিরচালনার জn hkমেতর (শাসনকােযXর) pেয়াজনীয়তা রেয়েছ। এই hkমত
শাসক ও িনেবিদতpাণ জনসাধারণ ব2তীত pিতি!ত থাকেত পাের না। এ Fpিkেত যিদ এই
hkমেতর pকৃত অিধকারী ও শরীয়তসmত উtরািধকারী আlাহর পk হেত মেনানীত নবীর
সিঠক sলািভিষk ব2িkর হােত অপXণ করা সmব হয় তাহেল তা সেবXাtম এবং Fসেkেt এমন
ব2িkর আnগত2 মুসিলম উmাহর ওপর ফরয ও িতিন ব2তীত অn Fকান ব2িkেক Fস পেদ
অিধি!ত করা অপরাধ বেল গণ2।
িকnt যিদ তা সmব না হয়, বরং এমন ব2িk kমতায় অিধি!ত হয় Fয (অৈবধভােব kমতা দখল
কেরেছ এবং Fকান অবsায়ই এর pকৃত দাবীদােরর িনকট kমতা হsাnের রাজী নয় িকnt Fস)
ইসলােমর িবিধিবধান কাযXকর কের ও ইসলামী দািয়t পালন কের এবং তার িবrেd িবেdাহ
মুসিলম ঐক2 িবন* ও িবেভেদর সৃি* কের ফেল ইসলাম hমিকর সmুখীন হয় তেব মুসিলম
উmাহর ওপর ফরয হেলা Fয সকল িবষয় ইসলােমর সmান ও মযXাদার সােথ সmিকXত Fস সকল
িবষেয় তােক সহেযািগতা করা এবং ইসলােমর িভিtেক মজবুত ও এর সীমােক সংরkেণর জn
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তার পৃ!েপাষকতা করা। এেkেt মুসিলম ঐক2 িবন* কের তার িবrেd দাঁিড়েয় ঐক2েক
িবেভেদ পিরণত করা অৈবধই 5ধু নয়, বরং মুসিলম উmাহর জn ওয়ািজব হেলা তার সােথ
nায়ত খলীফার মত আচরণ করা । তােক ভূিম কর ও রাজs (খারাজ), চতু|দ জnt ও ফসেলর
যাকাত Fদয়া যােব, তার সােথ kয়- িবkয়, দান, সদকা, উপহার িবিনময় করা যােব। যারা তার
িনকট Fথেক খারাজভুk জিম gহণ কের তারা বাৎসিরক িনিদX* কর িদেব। ইসলােমর দৃি*েত
তােদর ওপর আেরািপত এ দািয়t Fথেক তারা অব2াহিত পােব। এেkেt Fস সত2পnী ও
মেনানীত ইমামগেণর অnসরেণর nায় দািয়t পালন করেছ। তাই হযরত আলী (আ.) ও তাঁর
পরবতXী পিবt ইমামগণ এ পnাই তাঁেদর সােথ অবলmন করেতন।
নবী (সা.) বেলেছন, “অিত শীfই আমার পর :sরাচারী ও অৈবধ শাসকবগXেক Fদখেব যারা
অপিরিচত।” বলা হেলা : Fহ রাসূল! আমােদর সমেয় তােদর আগমন ঘটেল আমরা িক করেবা?
িতিন বলেলন, “Fতামােদর দািয়t Fতামরা পালন করেব এবং আlাহর কােছ চাইেব তারা Fযন
Fতামােদর অিধকার দান কের।”৪৬৮ কারণ যিদ তা করা না হয় তাহেল ইসলামী রাTব2বsা FভেA
পড়েব ও hমিকর সmুখীন হেব।
হযরত আবু যর িগফারী (রা.) pায়ই বলেতন, “আমার বnু রাসূলুlাh (সা.) আমােক ওিসয়ত
কের িগেয়েছন ~বণ ও আnগত2 করেত যিদ Fস হাত- পা কাটা kীতদাসও হয়।”৪৬৯
সালামা Fজা’ফী জানেত চাইেলন, “Fহ রাসূলাlাh! যিদ এমন ব2িkবগX আমােদর ওপর শাসক হয়
যারা আমােদর অিধকার Fদয় না, তােদর িবষেয় আমরা িক করেবা?” িতিন বলেলন, “~বণ কর
এবং আnগত2 কর। তারা তােদর কেমXর pিতফল বহন করেব, Fতামরাও Fতামােদর কেমXর।”৪৭০
hজাইফা ইবেন ইয়ামান রাসূল (সা.) হেত বণXনা কেরেছন, “আমার পর এমন ব2িkবগX শাসক
হেব যারা আমার পেথ Fহদােয়তpাp নয় এবং আমার পর snাহর ওপর আমল করেব না। তােদর
চািরিদেক এমন Fলােকরা সমেবত হেব যােদর hদয় শয়তােনর nায় িকnt Fচহারা মাnেষর
nায়।” hজাইফা বেলন, “যিদ আমরা Fস সময় উপিsত থািক তাহেল িক করেবা?” িতিন
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বলেলন, “~বণ কর ও আnগত2 কর। যিদও (Fস) Fতামােদর চাবুক dারা pহার কের ও
Fতামােদর সmদ Fকেড় Fনয়।”৪৭১
হযরত উেm সালামাh নবী (সা.) হেত বণXনা কেরেছন, “আমার পর Fতামােদর ওপর এমন
শাসকবগX আসেব যােদর Fকান Fকান কমX Fদখেব উtম, Fকান Fকান কমX অnায়। Fয Fকউ
তােদর অnায় কমX বুঝেত পারেব ও সিঠক সমেয় অসৎ কমX হেত িবরত রাখার দািয়t পালেন
সেচ* থাকেব তারা আlাহর শািs Fথেক মুিk পােব; যারা তােদর অsীকার করার kমতা রােখ
ও অsীকার কের তারাও মুিk পােব।”৪৭২ বলা হেলা : আমরা িক তােদর িবrেd সংgাম ও যুd
করেবা না? িতিন বলেলন, “ততkণ পযXn নয় যতkণ তারা নামায পেড়।”
এ িবষেয় নবীর পিবt আহেল বাইত হেত মুতাওয়ািতর সূেt হাদীসসমূহ বিণXত হেয়েছ। এ
কারেণই আহেল বাইেতর ইমামগণ sয়ং :ধযXধারণ কেরেছন যিদও তাঁেদর Fচােখ কাঁটা ও গলায়
হাড় িবd হবার মত অবsা হেয়িছল। নবী (সা.) িবেশষভােব তাঁেদর এ িবষেয় ওিসয়ত কের
িগেয়িছেলন Fয, সকল pকার িনযXাতেনর পরও ইসলাম ও উmতেক রkার তািগেদ তাঁরা Fযন
কাঁটািবd Fচাখ বn কের রােখন। তাই তাঁরাও তাঁেদর অিধকার hত হবার পরও এ সকল
শাসেকর িবrেd Fস Fমাতােবক কাজ কেরেছন। এিট তাঁেদর িনকট িতk রস হজেমর মত িবষয়
হেলও তা Fমেন িনেয় সত2 ও উnিতর পেথর িদেক শাসকেদর িনেদXশনা িদেয়েছন। এrপ
শাসকেদর kমতােরাহণ তাঁেদর hদেয় ধারােলা ছুির িবd হবার মত হেলও ঐশী িনেদXশ ও
pিতrিত পালেনর শরীয়তগত ও বুিdবৃিtক অপিরহাযX দািয়t িহেসেব তাঁরাও grtপূণX dই
িবপরীতমুখী দািয়েtর অিধকতর grেtর িবষয়িটেক pাধাn িদেয়েছন। এ কারেণই আমীrল
মুিমনীন আলী (আ.) 5ভাকাkী িহেসেব pথম িতন খলীফােক িন!ার সােথ পরামশX িদেতন ও
সবXাtকভােব উপেদশ ও িদক- িনেদXশনা িদেত Fচ*া করেতন। Fকউ pথম িতন খলীফার
শাসনামেল হযরত আলীর ভূিমকা িনেয় পযXােলাচনা করেল Fদখেবন রাসূল (সা.) ওফােতর পর
যখন িতিন Fখলাফেতর অিধকার পােবন না বেল িনি>ত হেলন তখন kমতাসীন শাসকেদর সােথ
সমেঝাতা ও সহেযািগতার পথ Fবেছ িনেলন। রাসূল (সা.) হেত তাঁর ওপর অিপXত Fনতৃেtর
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দািয়t অেnর dারা hত হওয়া সেttও িতিন তাঁেদর সােথ যুেd িলp হন িন। দীন ও মুসিলম
উmাহেক রkা এবং আেখরাতেক dিনয়ার ওপর pাধাn Fদয়ার উেdেs িতিন িনজ অিধকার
আদােয়র সংgাম হেত িপিছেয় আেসন। তখন িতিন d’িট িবপদ ও সমsার মেধ2 িছেলন Fযrপ
অn Fকউ িছল না।
একিদেক তাঁর Fখলাফেতর পেk আlাh ও তাঁর রাসূেলর বাণী ও pিতrিতসমূহ তাঁেক
কrণsের তােদর িদেক আহবান করিছল। Fস আহবান hদয়েক রkাk ও অnরেক দg করিছল।
অnিদেক pিতি!ত িবেdাহী ও শtrেদর অপতৎপরতার ফেল আরব উপdীেপ pিতkল অবsা
সৃি* ও ইসলাম hমিকর সmুখীন হবার সmাবনা িছল। মদীনার Fয সকল মুনািফক িনফােকর মেধ2
চরমভােব িনমিjত িছল ও মদীনার চারপােশ বসবাসকারী মুনািফক যারা kফর ও িনফােকর
Fkেt অn সকল হেত কেঠার িছল (Fকারআেনর ভাষায় ঈমান তােদর মুেখ রেয়েছ, অnের
pেবশ কের িন) তারা ইসলােমর িনেদXশ অsীকােরর sেযাগ খুঁজিছল। আরব ভূ- খেNর তৎকালীন
অবsা এতটা আশ"াজনক িছল Fয, Fস অবsায় মুসলমানেদর মেধ2 িবেভদ সৃি* হেল ইসলামী
সাmাজ2 iংস হেয় Fযত ও এর Fকান অিstই থাকত না। এ রকম অবsা সৃি* হেয়িছল এজn
Fয, রাসূল (সা.)- এর মৃতু2র পর এরা শিkশালী হেয় উেঠিছল এবং মুসলমানরা অnকার রািtেত
পথ হারা Fমষপােলর nায় হেয় পেড়িছল যারা িহংs ও ভয়"র Fনকেড়র (ঐ সব কািফর ও
মুনািফকেদর আkমেণর মুেখ পেড়িছল) হামলার িশকাের পিরণত হেয়েছ। মুসাইলামা কায2াব
(ভN নবী), িমথ2াবাদী তালহা িবন খােলদ, pতারক সাবাh িবনেত হােরস ও তােদর সAী- সাথী
ইসলামেক iংস ও মুসলমানেদর িনি>h করার ষড়যেnt Fমেত উেঠিছল এবং এেদর সােথ যুk
িছল আেরা একদল যারা তােদর অnের নবী (সা.) ও তাঁর আহেল বাইেতর pিত শtrতা Fপাষণ
করত এবং ইসলামেক িভn এক দৃি*েত Fদখত। Fয িবিভn দেলর কথা আমরা উেlখ করলাম
তারা ইসলােমর িভিt উৎপাটেনর মাধ2েম যুেd পরাজেয়র pিতেশাধ gহণ কের মানিসক pশািn
Fপেত চাি\ল এবং এজn pstিতও িনেয়িছল। রাসূল (সা.)- এর ওফােতর পর তারা পিরিsিত
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তােদর অnkল মেন কের drত sেযােগর সd2বহােরর মাধ2েম ইসলােমর শিk Fকndীভূত হবার
পূেবXই আঘাত হানেত Fচেয়িছল।
আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) একিদেক Fখলাফেতর Fঘাষণার আহবান, অnিদেক তৎকালীন
pিতkল অবsা (যা ইসলােমর iংেসর সmাবনা Fডেক এেনিছল)- এ উভয় িদক িবেবচনা কের
িনজ অিধকারেক ইসলােমর pােণর জn উৎসগX করােকই F~য় মেন কেরন ও সমg মুসিলম
উmাহর কল2াণেক তাঁর ওপর অgািধকার Fদন। sতরাং হযরত আবু বকেরর সােথ তাঁর dnd
ইসলােমর সংরkণ ও মুসিলম সমােজর ঐক2 রkার তািগেদ আপাতঃpশিমত হয়। এ উেdেs
sয়ং আলী (আ.) সহ নবীর আহেল বাইেতর সকল সদs এবং মুহািজর ও আনসারেদর মধ2
হেত তাঁেদর বnু ও অnসারীরা তখন :ধযX অবলmন কেরিছেলন যিদও তাঁেদর চkুেত কNক এবং
গলায় হাড় িবd হেয়িছল। রাসূেলর ওফােতর পর হেত িনজ শাহাদাত পযXn তাঁর িবিভn বkব2 এ
সত2েকই ss*rেপ বণXনা কের। নবীর আহেল বাইত সূেt এ সmিকXত হাদীসসমূহ
মুতাওয়ািতর।
িকnt আনসারেদর pধান সা’দ ইবেন উবাদা pথম dই খলীফার কােরা সােথই সমেঝাতা কেরন
িন, ঈদ ও জুমআর নামাযসহ Fকান নামােযর জামােতই তাঁেদর সােথ অংশ gহণ কেরন
িন, তাঁেদর িনেদXশনাসমূহ পালন কেরন িন, িনেষধসমূহ ~বণ কেরন িন। অবেশেষ িdতীয়
খলীফার শাসনামেল তাঁেক িসিরয়ায় gp হত2া কের pচার করা হয় িjনরা তাঁেক হত2া কেরেছ।
িতিন সাকীফায় ও তার পরবতXীেতও Fখলাফেতর িবষেয় বkব2 Fরেখেছন যা এখােন উেlেখর
pেয়াজন মেন করিছ না।৪৭৩(২৬*)
সা’Fদর সহেযাগীেদর মেধ2 হাbাব ইবেন মুনিযর ও অnাn আনসারেদর FজারপূবXক মাথা নত
করােনা৪৭৪ ও বাইয়াত Fনয়া হয়। তরবারীর ও আgেন Fপাড়ােনার ভয়৪৭৫ Fদিখেয় Fনয়া
বাইয়াতেক ঈমান ও িবxােসর বাইয়াত বলা যায় িক? এিট িক ইজমার নমুনা হেব? এ অবsায়
িক আমরা রাসূেলর এ হাদীসিট ( ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ّأﻣﱵ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄআমার উmত ভুেলর ওপর একিtত হেব
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না) দিলল িহেসেব উপsাপন করেত পারব? আপিনই এ িবষেয় ফয়সালা িদন। এর pিতদানও
আপনার জnই।

ওয়াসসালাম
শ

376

িতরািশতম পt
২ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

Fকারআন ও snাহর সােথ সাহাবীেদর কেমXর :বধতার সমnয় সmব নয় িক?
িবেশষj ও অিভj ব2িkরা নবী (সা.)- এর সরাসির আেদশ- িনেষেধর িবষেয় সাহাবীেদর
িবেরািধতায় িবxাস কেরন না এবং মেন কেরন তাঁরা এ িবষেয় Fচাখ বুঁেজ তাঁর িনেদXশ পালন
করেতন। sতরাং এিট অিবxাs Fয, তাঁরা রাসূল (সা.) হেত হযরত আলীর ইমামেতর িবষেয়
িকছু 5েন অsীকার করেবন। যখন আপনার দাবী মেত একবার নয়, িতনবার তাঁরা এিট 5েনেছন
তখন সmব নয় এরপরও তা অgাh করেবন। সাহাবীেদর কেমXর :বধতা ও ss* দিলেলর
মেধ2 আপিন িকrেপ সমnয় সাধন করেবন?

ওয়াসসালাম
স
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চুরািশতম পt
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১।

ss* দিলেলর সােথ সাহাবীেদর কেমXর সমnয় সাধন।

২।

ইমাম আলী (আ.) Fকন িনজ অিধকার আদায় হেত িবরত হেলন?

১। অেনক সাহাবীরই জীবনী ও ইিতহাস পযXােলাচনা করেল Fদখা যায় তাঁরা Fকারআন ও snাহর
অnসারী িছেলন তেব Fকারআন ও snাহর Fসইসব দিলেলর যা পরকােলর সােথ সmিকXত, Fযমন
রমযান মােসর Fরাযা, িকবলার িদেক মুখ িফিরেয় নামায পড়া, ফরয নামােযর সংখ2া, :দিনক
নামােযর রাকাত সংখ2া, নামােযর পdিত, কাবা ঘেরর চারিদেক সাতবার তাওয়াফ করা। এrপ
পরকালীন জীবেনর সােথ সংিV* িবষেয় তাঁরা Fকারআন ও snাহর অnসারী হেলও
kমতা, Fনতৃt, রাজনীিত ও শাসনকাযX সংিV* িবষয়, Fযমন রাT পিরচালনা, অথXৈনিতক
কাযXkম, সামিরক ব2বsাপনা pভৃিত Fkেt তাঁরা Fকারআন- snাহর িভিtেত কাজ করেতন না ও
তদnযায়ী ফয়সালা িদেতন না, বরং এেkেt ইজিতহাদ ও িনজs মতাnযায়ী কাজ
করেতন, এমন িক তাঁেদর ব2িkগত মত ও ইজিতহাদ যিদ Fকারআন- snাহর ss* দিলেলর
িবপরীতও হত িকnt িনজs kমতা ও hkমেতর জn কল2াণকর মেন করেতন তাহেল তাই
করেতন। সmবত এ কােজ তাঁরা রাসূেলর সntি* অজXন কেরেছন বেলই মেন করেতন।৪৭৬
হযরত আলীর Fখলাফেতর িবষেয়ও তাঁেদর ধারণা িছল আরবরা তাঁর আnগত2 করেব না ও এ
িবষেয় snাহর অnবতXী হেব না।৪৭৭ কারণ িতিন আরবেদর নতজাn কেরেছন, সত2 pিত!ার জn
তােদর

রk

ঝিরেয়েছন, সত2েক

সাহসী

ও

িবজয়ী

করার

জn

পদXা

উেnাচন

কেরেছন, কািফরেদর অিন\া সেttও আlাহর দীন pjjিলত রাখার জn সংgাম কেরেছন। তাই
শিk pেয়াগ ব2তীত তারা তাঁর অnগত হেব না ও আlাহর িবধান Fমেন Fনেব না। আরবরা
ঐিতhগতভােবই চাইেব ইসলাম Fয রk ঝিরেয়েছ আলী (আ.) হেত তার pিতেশাধ িনেত।
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কারণ রাসূল (সা.)- এর পর বিন হািশেম আলীর মত sনামধn Fকান ব2িkt িছল না যার হেত
তারা pিতেশাধ gহণ করেত পাের (আরবরা pথাগত রীিত অnযায়ী Fগােtর িবিশ* ব2িk হেত
pিতেশাধ িনেয় থােক)। আরবরা এজn পিরকlনা gহণ কের ও মেন মেন আলী ও তাঁর বংেশর
pিত িবেdষ Fপাষণ করেত থােক ও sেযাগ খুঁজেত থােক হামলা ও pিতেশােধর এবং Fশষ পযXn
তা সmেnর মাধ2েম আলী ও তাঁর বংেশর জn িবপদেক আসমান হেত জিমন পযXn পূণX কের
Fদয়।
আরবেদর মেধ2 িবেশষ কের kরাইশরা হযরত আলী হেত pিতেশাধ িনেত চাইেতা এজn
Fয, আlাহর িবধান লLনকারী ও ঐশী ধারার pিত অসmােনর কারেণ আlাহর শtr িহেসেব
তােদর সােথ আলী (আ.) কেঠার আচরণ কেরিছেলন। আরবরা সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ
কােজর িনেষেধর ব2াপাের হযরত আলী (আ.)- Fক ভয় Fপত, িবচােরর Fkেt সকেলর pিত তাঁর
সমদৃি* ও nােয়র pিত দৃঢ়তা তােদর আতি"ত করত, Fকউ তাঁর pিত Fলােভর চkু িনেয়
তাকােনারও সাহস করত না, এ কারেণ তাঁর হেত sাথX উdার তােদর পেk সmব িছল না।
শিkমান ও kমতাবানরা তাঁর িনকট kুd িছল যােত কের তােদর হেত অিধকার আদায় করা যায়
এবং dবXলরা তাঁর িনকট িছল শিkধর ও িpয় যােত তারা অিধকার আদায় করেত পাের। sতরাং
Fয সকল ব2িk Fকারআেনর বণXনাnসাের (আরবরা [মদীনার চারপােশর] kফর ও িনফােকর
Fkেt অত2n কেঠার এবং আlাহর িবধান যা রাসূেলর ওপর অবতীণX হেয়েছ তা সmেকX
অিধকতর অj-

সূরা তওবা : ৯৭) এrপ sভােবর, তােদর পেk সmব নয় Fs\ায় আলী

(আ.)- এর আnগত2 করা।
Fকারআন অnt বেলেছ, “মদীনার িকছু Fলাক িনফােকর মেধ2 চরমভােব িনমিjত
রেয়েছ, আপিন তােদর িচেনন না িকnt আমরা তােদর িচিন। তােদর মেধ2 Fগােয়nা ও
িহংসাপরায়ণ ব2িkরা মুসলমানেদর অকল2ােণর সবXাtক Fচ*া চালায়।” kরাইশ ও অnাn
আরব আলীর pিত িবেdষ ও িহংসা Fপাষণ করত এজn Fয, আlাh তাঁর অngহ হেত আলীেক
এতটা িদেয়েছন Fয, ইলম ও আমেলর Fkেt আlাh, তাঁর নবী (সা.) ও পূবXবতXী সৎ
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কমXশীলেদর িনকট তাঁর মযXাদা এত অিধক িছল Fয, তাঁর সমসামিয়ক Fকউ Fস পযXােয় Fপৗঁছেত
পাের িন। তাঁর সমবয়সী ও সমপযXােয়র ব2িkরা Fস অবsােন Fপৗঁছােনার ব2াপাের হতাশ িছল।
িবেশষ :বিশ*2 ও অgগািমতার কারেণ আlাহ ও তাঁর রাসূেলর কােছ এমন sান িতিন লাভ
কেরিছেলন যা অnরা আকাkা করত ও মেন মেন তার লালসা Fপাষণ করত। এ কারেণ অেনক
মুনািফেকর অnের িহংসার আgন jেল উেঠিছল। তারা pিতেশাধ gহেণর sৃহায়
িবেdাহী, ধমXচু2ত, pিতjা ভAকারীেদর সােথ হাত িমিলেয়িছল। নবী (সা.)- এর িনেদXশেক
অgাh কের ও Fপছেন Fফেল তারা এ হাদীসgেলােক িবsৃিতর অnরােল Fঠেল িদেত Fচেয়িছল।
কিবর ভাষায়যা চেল Fগেছ তার আর sরণ করেবা না
এ িবষেয় ভাল ধারণা Fপাষণ কর ও Fকান pZ কর না।

kরাইশরা ও অnাn আরবরা এেতও খুশী হেয়িছল Fয, Fখলাফত তােদর মেধ2 পযXায়kেম
আবিতXত হেব এবং এ লেk2 তারা কাজও 5r কেরিছল। pথম পযXােয় তারা pিতrিত ও
অAীকার ভA কের এবং এ হাদীসgেলােক িবsৃিতর মূেল Fঠেল Fদয়ার জn পরsর পিরকlনা
কের। pথম িদনই তারা রাসূল (সা.)- এর pিতিনিধেক Fখলাফত হেত বি;ত কের ও িনেজেদর
Fখলাফেতর পথেক sগম করার লেk2 Fখলাফতেক িনবXাচন ও রােয়র িদেক Fঠেল Fদয় যােত
কের pেত2ক Fগাtই পরবতXী সমেয় Fখলাফেতর sাদ Fপেত পাের। যিদ তারা Fকারআন ও snাh
অnযায়ী আমল কের আলী (আ.)- Fক রাসূল (সা.)- এর পর খলীফা িহেসেব Fমেন িনত তাহেল
Fখলাফত রাসূল (সা.)- এর পিবt আহেল বাইেতর বাইের কখেনাই Fযত না। যিদও রাসূল (সা.)
গাদীর িদবেস ও অnাn সমেয়ও আহেল বাইতেক Fকারআেনর পাশাপািশ সমমযXাদা দান কের
িকয়ামত পযXn মুিমনেদর ইমাম বেল Fঘাষণা কেরিছেলন তdপির আরবরা Fখলাফতেক নবীর
পিরবােরর জn Fমেন িনেত পাের িন, বরং সকল Fগাtই এর pিত Fলাভাতুর দৃি*েত তািকেয়িছল
ও এ লেk2 Fপৗঁছার জn পরsরেক সহেযািগতা কেরিছল।
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ﺣﱴ ﺑﺪأ ﻣﻦ ﻫﺰاﳍﺎ
ّ ﻟﻘﺪ ﻫﺰﻟﺖ

এতটা শীণX হেয় পেড়িছল Fয, তার হাড়gেলাও Fদখা যাি\ল

ﺣﱴ اﺳﺘﺎﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻔﻠﺲ
ّ ﻛﻼ ﻫﺎ و

এমন িক চরম দিরd ব2িkিটও তা kেয়র আশায় দাম িজেjস করিছল।
অথXাৎ Fখলাফতেক এমন অবsায় Fফলা হেয়িছল Fয, সকেলই Fলাভাতুর দৃি*েত তার িদেক
তাকাি\ল।
যাঁরা ইসলােমর pাথিমক যুেগ আরব ও kরাইশেদর ইিতহাস ভালভােব অধ2য়ন কেরেছন তাঁরা
জােনন, তারা বিন হািশেমর নবুওয়াতেক ততkণ পযXn Fমেন Fনয় িন যতkণ না সmূণr
X েপ
পরাs হেয়েছ ও pিতেরােধর আপাত Fকান শিk িছল না। sতরাং িকভােব সmব তারা বিন
হািশেম নবুওয়াত ও Fখলাফেতর সমnয়েক Fমেন Fনেব? ইবেন আbােসর সােথ কেথাপকথেনর
এক পযXােয় হযরত উমর ইবেন খাtাব বেলেছন, “kরাইশ চায় িন নবুওয়াত ও Fখলাফত d’িটই
Fতামােদর মেধ2 চেল যাক আর Fতামরা মাnেষর ওপর kমতা pেয়াগ কর।”৪৭৮
২। এ সকল সাহাবীর পেk নবীর িনেদXেশর ওপর িটেক থাকা সmব হয় িন। এ িনেদXেশর ওপর
দৃঢ়তা pদশXন না করা ইসলাম হেত িফের যাবার শািমল হেলও তাঁরা তা কেরন িন। তাঁরা
িবেভেদর মn পিরণিতর ভয়ও করিছেলন, িবেশষত রাসূেলর ওফােতর পর অেনেকই িনেজেদর
িনফাকেক pকাশ কেরেছন। তখন মুনািফকেদর অবsান sদৃঢ়, কািফররা িবেdাহী, দীেনর িভত
pকিmত ও মুসলমানেদর hদয় sানচু2ত হেয় পেড়িছল। মুসলমানরা নবী (সা.)- এর ওফােতর
পর ঝড় dারা আkাn একপাল Fমেষর মত হেয়িছল যারা গভীর রািtেত ভয়"র ও িহংs Fনকেড়র
পােলর মেধ2 পেড়েছ। মদীনার আেশপােশর অেনক Fগাt মুরতাদ হেয় িগেয়িছল ও Fকউ Fকউ
ধমXত2ােগর িসdাn িনেয়িছল যা আমরা িবরািশতম পেt িবsািরত উেlখ কেরিছ।
এমন পিরিsিতেত হযরত আলী (আ.) জনগণেক িনেয় িবেdাহ করেল িফতনা- ফ2াসাদ বৃিd Fপত
ও ইসলামী রাTকাঠােমা FভেA পড়ত। সাধারণ মুসলমানেদর মানিসক অবsা িকrপ িছল তা
আমরা পূেবXই বেলিছ। মুনািফকরাও Fkাভ ও রােগ আAুল কামড়াি\ল, Fসই সােথ মুরতাদ ও
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ধমXত2াগীরা sেযাগ খুঁজিছল আর কািফর জািতসমূেহর অবsাও পূেবXই ss* িছল। এিদেক
আনসাররা মুহািজরেদর িবেরািধতা করিছল ও এ দাবী করিছল Fয, dই খলীফার একজন মুহািজর
হেত ও একজন আনসার হেত। তাই হযরত আলী (আ.) Fখলাফত হেত মুখ িফিরেয় দীেনর
িবষেয় দৃি* িদেয়িছেলন। কারণ িতিন জানেতন Fখলাফেতর Fপছেন এখন ছুটেল আlাহর দীন ও
রাসূল (সা.)- এর উmত iংেসর মুেখ পিতত হেব। ইসলােমর িটেক থাকা ও সাধারণ
মুসলমানেদর কল2ােণর কথা িচnা কেরই িতিন িনজ অিধকার ত2াগ কের Fখলাফেতর দাবী হেত
সের আেসন, তেব িতিন িনজ অিধকার সমুnত রাখা ও িনেজর Fযৗিkক অবsানেক pমােণর
লেk2 বাইয়াত হেত ততkণ িবরত থােকন যতkণ না তাঁেক FজারপূবXক বাইয়ােতর জn িনেয়
যাওয়া হয়। িতিন যিদ pথেমই বাইয়াত করেতন তেব তাঁর দাবী pমািণত হত না এবং তাঁর
ইমামেতর িবষয়িটও পিরRার হত না। িতিন তাঁর এ কেমXর মাধ2েম দীন এবং Fখলাফত ও
মুিমনেদর Fনতৃেtর দাবীর মেধ2 এভােব সমnয় সাধন কেরন। তাঁর এ ভূিমকা তাঁর
বুিdমtা, িচnার গভীরতা, :ধযX, সহনশীলতা, hদেয়র pশsতা ও ব2িk অিধকােরর ওপর
সামািজক কল2ােণর pিত তাঁর দৃি*ভিAর pমাণ। জগেত এমন ব2িk িবরল িযিন আlাহর পk
Fথেক দীেনর Fkেt এrপ সmািনত ও উ< মযXাদা লাভ কেরও িনজ অিধকােরর দাবী হেত িবরত
হন। অবs তাঁর এ আtত2াগ অত2n লাভজনক ও কল2াণময় হেয়িছল এজn Fয, এর মাধ2েম
িতিন আlাহর অিধকতর :নকট2 লাভ কেরেছন।
িকnt pথম িতন খলীফা ও তাঁেদর সহেযাগীরা Fখলাফত সংkাn Fকারআন- snাহর দিললসমূহেক
িনজ রাজৈনিতক sােথXই িভnভােব ব2াখ2া করেতন এবং এেkেt আ>যXািnত হবার িকছু Fনই।
কারণ Fয সকল দিলল শাসনকতXা িনেয়াগ, রাT পিরচালনা ও ব2বsাপনার সােথ সmিকXত িছল
Fস সকল িবষেয় তাঁরা ব2িkগত মত ও ইজিতহােদর ওপর আমল করেতন এবং িনখাদ দীিন
িবষয়gেলার মত এgেলােক Fদখেতন না। এ সmিকXত হাদীেসর মূল2 তাঁেদর িনকট Fতমন না
হওয়ায় এgেলার িবেরািধতা তাঁেদর জn সহজ িছল। এজn kমতােরাহেণর পর কেঠার
িসdােnর মাধ2েম তাঁরা এ হাদীসgেলােক িবsৃিতর িদেক Fঠেল িদেয়িছেলন এবং Fয Fকউ এ
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সকল হাদীেসর উdৃিত িদত তােদর সােথ কেঠার আচরণ করা হত। যখন তাঁরা রাTকাঠােমার
সংরkেণর মাধ2েম ইসলাম pচার 5r করেলন, অn রাT জয় করেলন তখন মুসলমানেদর
অথX, kমতা ও pভাব বৃিd করেলন অথচ িনেজরা dিনয়ায় িনমিjত হওয়া Fথেক িবরত
থাকেলন। তাঁেদর কমX pশংিসত হেলা, তাঁেদর sান sউ< ও দৃঢ় হেলা এবং সাধারণ মুসলমানরা
তাঁেদর pিত ভাল ধারণা Fপাষণ করেত লাগল ও তাঁেদর অnর শাসকেদর pিত ঝুঁেক পড়ল।
ফেল তারাও এই হাদীসgেলােক ভুেল Fযেত লাগল ও শাসকেদর পথ ধরল।
এ সকল শাসেকর পর আসেলা বিন উমাইয়2া যােদর সবXাtক pেচ*া িছল আহেল বাইতেক
িনি>h করা এবং এrপ হাদীসসমূহেক িবলুp অথবা িবকৃত করা। তdপির আমােদর দাবীর
সত2তা pমােণর জn পযXাp সহীহ ও ss* হাদীস আমােদর হােত রেয়েছ।

ওয়াল হামdিলlাh, ওয়াসসালামু আলাইkম
শ
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পঁচািশতম পt
৭ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

Fয সকল িবষেয় খলীফারা Fকারআন- snাh অnযায়ী আমল কেরন িন তার নমুনা Fপশ করার
আহবান।
আপনার সবXেশষ পtিট আমার হsগত হেয়েছ। আপিন আপনার ব2াখ2ায় সত2ই অেলৗিককt
Fদিখেয়েছন এবং িবষয়িট পিরRার করার Fkেt তা সেবXাtমrেপ উপsাপন কেরেছন যা পাঠ
কের সবাই আ>যXািnত হেব। Fসই পিবt সtার pশংসা িযিন যুিkর বৃেkর শাখাgেলােক
আপনার জn নমনীয় ও sবচেনর চািব আপনার হােত অপXণ কেরেছন। এেkেtও আপিন এমন
চূড়ায় Fপৗঁেছেছন Fয, িবজেয়র মুkট আপনার িশের Fশাভা পাে\ এবং অnরা Fসখােন Fপৗঁছার
ই\া কেরও Fপৗঁছেত পারেছ না।
আমরা Fভেবিছলাম Fয হাদীসgেলােত আপিন দিলল উপsাপন কেরেছন Fসgেলার মেধ2 Fকান
সমnয় Fনই এবং Fসgেলা হেত Fবর হবারও sেযাগ Fনই।
আফেসাস! যিদ আপিন Fয সকল Fkেt তাঁরা ss* হাদীেসর ওপর আমল কেরন িন Fসgেলার
pিত ইিAত করেতন তােত সিঠক- সরল পথ দৃঢ় যুিkর মাধ2েম pিতি!ত হত। তাই তাঁেদর
জীবনী ও ইিতহাস সmেকX আহেল snাহর হাদীসসমূহ Fথেক িবsািরত আেলাচনা করার জn
আহবান জানাি\।

ওয়াসসালামু আলাইkম ওয়া রাহমাতুlািহ ওয়া বারাকাতুh
স
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িছয়ািশতম পt
৮ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

১।

বৃহsিতবােরর ক*দায়ক ঘটনা।

২।

নবী Fকন িনেদXশ দােনর পর তা হেত িবরত হেলন?

১। নবী (সা.)- এর িনেদXশ অnযায়ী আমল (কমX সmাদন) না করার ঘটনা অসংখ2। এgেলার
মেধ2 সরেচেয় pিসd ও ক*দায়ক ঘটনা হেলা বৃহsিতবােরর Fবদনাদায়ক ঘটনা।
সহীহ হাদীসgnসমূহ ছাড়া অnাn sনান Fলখকগণও এ ঘটনািট বণXনা কেরেছন। ইিতহাস ও
হাদীস বণXনাকারীেদর সকেলই তা উেlখ কেরেছন। Fযমন বুখারী৪৭৯ উবাইdlাh ইবেন
আবdlাh ইবেন উতবা ইবেন মাসউদ সূেt ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, নবী (সা.)- এর
ওফােতর পূেবX একদল Fলাক রাসূেলর ঘের সমেবত হেয়িছেলন যাঁেদর মেধ2 উমর ইবnল
খাtাবও িছেলন। রাসূল (সা.) বলেলন, ﺐ ﻟﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻻ ﺗﻀﻠّﻮا ﺑﻌﺪﻩ
ْ ُﻫﻠﻢ أﻛﺘ
ّ “আন, Fতামােদর জn
এমন িকছু িলেখ িদেয় যাব যােত তারপর Fতামরা পথK* হেব না।”৪৮০ উমর বলেলন, “তাঁর ব2থা
তীb হেয়েছ। Fতামােদর িনকট Fকারআন রেয়েছ। আlাহর িকতাবই আমােদর জn যেথ*।”
তখন উপিsত জনতার মেধ2 িবেভদ সৃি* হেলা ও পরsর িবতকX 5r করল। Fকউ Fকউ
বলল, “কাগজ িনেয় এেসা। নবী (সা.) এমন িকছু িলেখ িদেয় যােবন যােত আমরা িবচু2ত না
হই।” Fকউ Fকউ উমেরর কথা পুনরাবৃিt করেত লাগল। যখন িবতকX তীb হেলা তখন রাসূল
(সা.) বলেলন, “Fতামরা এখান Fথেক চেল যাও।”
ইবেন আbাস pায়ই বলেতন, “িবপদ তখন Fথেকই 5r হেয়েছ যখন িবতকX ও িচৎকােরর
মাধ2েম রাসূল (সা.)- Fক িলখা হেত িবরত রাখা হেলা।”
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এ হাদীসিট সহীহ হাদীসসমূেহর অnভুk
X ও এর িব5dতার িবষেয় Fকান সেnহ Fনই। বুখারী৪৮১
তাঁর

‘সহীহ’- এর

কেয়ক

sােন

হাদীসিট

বণXনা

কেরেছন

এবং

মুসিলম

তাঁর

‘সহীহ’Fত৪৮২‘ওয়াসাইয়া’ অধ2ােয়র Fশেষ এিট এেনেছন।
আহমাদ তাঁর মুসনােদ৪৮৩ ও অnাn sনান Fলখকগণ তাঁেদর gেn ইবেন আbাস হেত হাদীসিট
বণXনা কেরেছন। িকnt হাদীসিট বণXনার Fkেt তাঁরা hবh শািbক বণXনা না কের ভাবগত বণXনা
কেরেছন। কারণ হযরত উমর Fয শbিট ব2বহার কেরিছেলন তা হেলা‘ إِ ّن اﻟﻨِّﱯ ﻳَﻬﺠﺮনবী pলাপ

ّ

ِ ‘ اِ ﱠن اﻟﻨّﱯ ﻗَ ْﺪ َﻏﻠَﺐ ﻋনবীর ব2থা তীb হেয়েছ’। এভােব তাঁরা
বকেছন’ িকnt তাঁরা বেলেছন ﻠﻴﻪ اﻟﻮﺟﻊ
َ َ
ّ

Fচেয়েছন কথািটর ককXশতােক কিমেয় সাধারণ পযXােয় আনেত। আমােদর দাবীর পেk pমাণ
হেলা আবু বকর আহমাদ ইবেন আযীয জাওহারীর ‘আসসািকফা’ gn৪৮৪ Fযখােন িতিন ইবেন
আbাস হেত বণXনা কেরেছন, “নবীর ওফােতর পূেবX ঘের Fবশ িকছু Fলাক সমেবত হেয়িছেলন
এবং উমর ইবেন খাtাব তাঁেদর মােঝ উপিsত িছেলন। রাসূল (সা.) বলেলন : কাগজ ও কলম
িনেয় আস। আিম Fতামােদর জn এক পt িলেখ িদেয় যাব যােত Fতামরা কখেনা িবপথগামী না
হও। উমর তখন এমন এক কথা বলেলন যার ভাবাথX নবীর ব2থা pকট হেয়েছ, আমােদর িনকট
আlাহর িকতাব রেয়েছ তাই যেথ* (ﻛﺘﺎب اﷲ
ُ )ﺣﺴﺒﻨﺎ। তখন নবীর গৃেহ অবsানরতেদর মেধ2 dnd
Fদখা িদল। Fকউ বলেত লাগেলন কাগজ ও কািল আন, নবী িকছু িলেখ িদেয় যােবন। Fকউ Fকউ
উমেরর কথার পুনরাবৃিt করেত লাগেলন। িবতকX তীb হেল নবী (সা.) রাগািnত হেয় বলেলন :
সকেলই উেঠ পড়।” sতরাং s* বুঝেত পারেছন হযরত উমেরর উ<ািরত শb নয়, বরং তাঁরা
ভাবাথX এেনেছন। Fয সকল হাদীসেবtা রাসূল (সা.)- এর বkেব2র িবেরািধতাকারীর নাম উেlখ
কেরন িন তাঁরা মূল শbিট তাঁেদর বণXনায় এেনেছন। Fযমন বুখারী তাঁর ‘সহীহ’ gেnর ‘িকতােব
িজহাদ ও সাইর’- এর ‘জাওয়াযুল ওফাদ’ অধ2ােয় কািবছা সূেt ইবেন উয়াইনা হেত, িতিন
সালমান আhওয়াল হেত, িতিন সাঈদ ইবেন যুবাইর হেত বণXনা কেরেছন, “ইবেন আbাস
আফেসাস কের বলেলন :
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دﻣﻌﻪ اﳊﺼﺒﺎء
ّ  ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ و ﻣﺎ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﰒّ ﺑﻜﻰবৃহsিতবার! হায় িক বৃহsিতবারই!
ْ ﺣﱴ ﺧﻀﺐ
অতঃপর িতিন এত অিধক knন করেলন Fয, তাঁর গNেদশ িভেজ Fগল। িকছুkণ পর বলেলন :
বৃহsিতবার নবীর ব2থা তীb হেল িতিন বলেলন : কাগজ িনেয় আস, আিম Fতামােদর জn
এমন িকছু িলেখ Fদব যােত Fতামরা কখেনাই পথK* না হও। তখন উপিsতরা িবতেকX িলp হেল
একজন বলল : ﻫﺠﺮ رﺳﻮل اﷲনবীর বুিdবৃিt Fলাপ Fপেয়েছ। নবী (সা.) বলেলন :

 دﻋﻮﱐ ﻓﺎﻟﺬي أﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﲑ ﳑﺎ ﺗﺪﻋﻮﱐ إﻟﻴﻪআমােক আমার অবsায় ত2াগ কর। Fতামরা আমােক যার
িদেক আহবান কর তা হেত আিম উtম অবsায় রেয়িছ।”৪৮৫ মহানবী (সা.) ওফােতর সময় িতনিট
িবষেয় ওিসয়ত কের িগেয়েছন : মুশিরকেদর আরব উপdীপ হেত বিহRার করা, মদীনায় আগত
অিতিথেদর উপেঢৗকন Fদয়া এবং তৃতীয় িবষয়িট ভুেল িগেয়েছন বেল রাবী উেlখ কেরেছন।৪৮৬
মুসিলম এ হাদীসিট তাঁর ‘সহীহ’- এর ‘িকতাবুল ওয়ািসয়াh’ অধ2ােয়র Fশেষ ও আহমাদ তাঁর
‘মুসনাদ’ gেnর ১ম খেNর ২২ পৃ!ায় ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন। অnাn মুহািdসগণ
হাদীসিট নকল কেরেছন।
মুসিলম তাঁর ‘সহীহ’ gেnর ‘িকতাবুল ওয়ািসয়াh’ অধ2ােয় সাঈদ ইবেন যুবাইর হেত অn
একিট সূেt ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন Fয, িতিন বেলন, “বৃহsিতবার! িক
বৃহsিতবারই!” অতঃপর িতিন কাঁদেত লাগেলন। তাঁর চkু হেত অr মুkদানার মত গলেদশ
Fবেয় পড়েত লাগল এবং বলেলন, “নবী বেলিছেলন : Fভড়ার কাঁেধর হাড় বা কাগজ ও কািল
িনেয় আস, আিম এমন িকছু িলেখ িদেয় যাব তার পর আর কখেনা পথK* হেব না। তখন Fকউ
Fকউ বলেলন :

إ ّن رﺳﻮل اﷲ ﻳَﻬﺠﺮরাসূল pলাপ বকেছন।”৪৮৭ যিদ বৃহsিতবােরর এই বড়

মুিসবেতর ঘটনা Fকউ পযXােলাচনা ও অধ2য়ন কের তার িনকট ss* হেব ‘রাসূল pলাপ
বকেছন’ কথািট উমর ইবেন খাtাবই pথম বেলেছন। অnাnরা তারপর এ কথার পুনরাবৃিt
কেরন। কারণ pথম হাদীসিটেত৪৮৮ লk2 কেরেছন ইবেন আbাস বেলেছন, ‘যাঁরা রাসূেলর গৃেহ
িছেলন তাঁেদর মেধ2 িবতকX ও dnd সৃি* হেলা। Fকউ Fকউ বলিছেলন কাগজ আন নবী Fতামােদর
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জn এমন িকছু িলেখ িদেয় যােবন যােত Fতামরা পথK* না হও। Fকউ Fকউ উমেরর কথার
পুনরাবৃিt করিছেলন অথXাৎ বলিছেলন নবীর বুিdবৃিt Fলাপ Fপেয়েছ, িতিন pলাপ বকেছন’।
(নাউযুিবlাh)
তাবরানী তাঁর ‘আওসাত’ gেn উমর ইবেন খাtাব৪৮৯ হেত একিট হাদীস বণXনা কেরেছন।
Fসখােন উিlিখত হেয়েছ- যখন নবী (সা.) অss হেলন তখন বলেলন : কািল ও কাগজ িনেয়
আস, আিম Fতামােদর জn এমন িকছু িলেখ িদেয় যাব যােত পরবতXীেত Fতামরা পথK* না হও।
পদXার আড়াল হেত মিহলারা বলেলন : Fতামরা 5নেত পা\ না, নবী িক বলেছন? উমর
বেলন, “আিম বললাম, Fতামরা নারীরা হযরত ইউsেফর নারীেদর nায়। যখনই নবী অss হেয়
পেড়ন তখন Fতামরা Fচােখর ওপর চাপ িদেয় কাঁদার Fচ*া কর আর যখন িতিন ss হেয় উেঠন
Fতামরা তাঁর ঘােড় Fচেপ বস।” নবী (সা.) এ কথা 5েন বলেলন, “তারা Fতামার Fথেক উtম।
তােদরেক িকছু বল না (دﻋﻮﻫﻦ ﻓﺈ ّ; ّﻦ ﺧﲑ ﻣﻨﻜﻢ
ّ )।”
এখােন লk2 কrন িতিন snাহর অnবতXী না হেয় িবেরািধতা কেরেছন। যিদ িতিন এেkেt
অnবতXী হেতন তাহেল পথK*তা হেত রkা Fপেতন। আফেসাস যিদ িতিন অnসরণ হেত িবরত
Fথেকই sb হেতন! িকnt িতিন তা না কের িবেরািধতা কের বেলেছন ‘ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﻛﺘﺎب اﷲআমােদর
জn আlাহর িকতাবই যেথ*’। Fযন নবী (সা.) তাঁেদর মােঝ আlাহর িকতােবর অবsান সmেকX
অবগত িছেলন না এবং তাঁরা নবী অেপkা Fকারআেনর :বিশ*2 ও উপকািরতা সmেকX অিধকতর
jাত। এরপরও যিদ kাn হেতন ও নবীেক চরম অসnt* না কের বলেতন ‘িতিন pলাপ
বকেছন’। নবীর িবদায় মুহূেতX ও জীবন সায়ােh এমন শb ব2বহার কের তাঁর hদয়েক যিদ
kতিবkত না করেতন!
তাঁেদর এ কমX হেত মেন হয় যিদও তাঁরা বেলেছন ‘আlাহর িকতাবই আমােদর জn যেথ*’
তdপির তাঁরা 5েনন িন আlাহর িকতাব সবXkণ আহবান কের বলেছ,
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(ﺨ ُﺬوﻩ و ﻣﺎ َ;ﺎ ُﻛﻢ َﻋْﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا
ُ “ ) ﻣﺎ آﺗﻴﻜﻢ اﻟﱠﺮনবী Fতামােদর যা Fদন তা gহণ কর এবং Fয িবষয়
ُ َﺳﻮل ﻓ
হেত Fতামােদর িনেষধ কেরন তা হেত িবরত হও।” ( সূরা হাশর : ৭)
‘নবী pলাপ বকেছন’ কথািট বলার সময় তাঁরা Fবাধ হয় Fকারআেনর এ আয়াতিট ভুেল
িগেয়িছেলনএ বাণী সmািনত রাসূেলর িযিন শিkমান ও আরেশর অিধপিতর িনকট িবিশ* মযXাদার
অিধকারী। আসমানসমূেহ তাঁর আnগত2 করা হয় এবং িতিন িবxs। Fতামােদর বnু (মহানবী)
উmাদ নন। (সূরা তাকভীর : ২২)
তাঁরা Fকারআেনর এ আয়াতিটও িক পেড়ন িন Fযখােন বলা হেয়েছ”িন>য়ই এিট সmািনত রাসূেলর বাণী এবং এিট Fকান কিবর কথা নয়। তারা কমই ঈমান আেন।
এিট Fকান গণেকর কথাও নয়। কত কম তারা উপেদশ gহণ কের! এিট মহান িবx pিতপালেকর
পk হেত অবতীণX।“ (সূরা হাkাh : ৪০- ৪৩)
Fযন তাঁরা Fকারআেনর এ আয়াতিটও অধ2য়ন কেরন িন Fযখােন আlাh বেলেছন,
“Fতামােদর সাথী পথK* নন ও িতিন িবচু2তও হন িন। িতিন pবৃিt হেতও িকছু বেলন না। িতিন
যা বেলন তা তাঁর ওপর অবতীণX ওহী :ব িকছু নয় যা শিkশালী Fফেরশতা তাঁেক িশkাদান
কের।” ( সূরা নাজম : ২- ৫)
Fযন তাঁরা Fকারআেনর এrপ অnাn ss* আয়াতসমূহ ~বণ কেরন িন Fযখােন বলা হেয়েছ“নবী িন|াপ, তাঁর কথা pলাপ নয়, িচnা ও যুিk ব2তীত িতিন কথা বেলন না।” তdপির
আমােদর বুিdবৃিtও এিট sীকার কের Fয, নবী (সা.) মাsম িবধায় বৃথা ও অযথা কথা বেলন না।
তাই সত2 এই Fয, তাঁরা জানেতন নবী (সা.) Fখলাফেতর pিতrিতেক দৃঢ় ও আহেল বাইেতর
ইমামেদর সবXজনীন Fনতৃtেক snাহর িভিtর ওপর pিতি!ত করার লেk2 িবেশষত আলী
(আ.)- এর অিভভাবকt ও sলািভিষk হবার িবষয়িটেক তািগেদর জn Fতমনিট করেত
Fচেয়িছেলন। তাই তাঁরা রাসূলেক এ কাজ হেত িবরত থাকেত বাধ2 কেরন। িdতীয় খলীফার
সােথ ইবেন আbােসর কেথাপকথন হেত িবষয়িট ss* হয়।৪৯০
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আপিন যিদ নবীর ‘ اﻳﺘﻮﱐ أﻛﺘﺐ ﻟﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠّﻮا ﺑﻌﺪﻩআমার জn কািল ও কাগজ আন, আিম
এমন িকছু িলেখ িদেয় যাব যার পর Fতামরা কখেনা পথK* হেব না’ এ হাদীসিটর সােথ হাদীেস

ِ ‘ إﱐ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ ﻣﺎ إن ﲤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﻦআিম
সাকালাইনেক অথXাৎ  ﻛﺘﺎب اﷲ و ﻋﱰﰐ أﻫﻞ ﺑﻴﱵ: ﺗﻀﻠﻮا
ّ
ْ
Fতামােদর মােঝ Fয বst Fরেখ যাি\ যিদ তা Fতামরা আঁকেড় ধর কখেনাও পথK* হেব না :
আlাহর িকতাব ও আমার রk সmকXীয় আহেল বাইত’ িমিলেয় Fদেখন তাহেল লk2 করেবন এ
dই হাদীেসর লk2 একই এবং নবী (সা.) তাঁর অssতার সময় হাদীেস সাকালাইেন যা উmেতর
জn ওয়ািজব করা হেয়েছ তার ব2াখ2া pদান করেত Fচেয়িছেলন।
২। িকnt Fকন পরবতXীেত িতিন Fলখা হেত িবরত হেলন? এর জবােব বলব ঐ সকল ব2িkর পk
হেত তাঁর নােম Fয কথাgেলা বলা হেয়িছল তােত িতিন বাধ2 হন Fলখা হেত িবরত থাকেত।
কারণ এrপ কথার পর তাঁর Fলখা িফতনা ও িবেভদ ছাড়া অn Fকান ভূিমকা রাখেত পারত না
এজn Fয, তাঁর Fলখা সmেকX pZ উঠত রাসূল (সা.) নাউযুিবlাh হয়েতা Fঘােরর মেধ2 pলাপ
বকিছেলন Fযেহতু তাঁর বুিdবৃিt তখন Fলাপ Fপেয়িছল। এিট অসmব Fকান কথা িছল না, কারণ
রাসূেলর সামেন যখন এrপ কথা বলা হেয়েছ তখন রাসূেলর ওফােতর পর তা বলা আেরা
sাভািবক। তাই রাসূল (সা.)- এর জn ‘Fতামরা সকেলই উেঠ পড়’ বলা ছাড়া Fকান উপায় িছল
না। যিদ নবী Fলখার িবষেয় নােছাড়বাnা হেতন তাহেল তারাও নবীেক pলাপ বকেছন বেল
Fগাঁয়ারতুিম করত এবং তাঁেদর পেkর Fলােকরা Fশষ জীবেন নবী পাগল হেয় িগেয়িছেলন
(নাউযুিবlাh) বেল pচােরর জn উেঠ পেড় লাগত এবং নবীর কথােক খNেনর জn gnসমূহ
রচনা করত এবং যাঁরা Fস হাদীেসর ওপর িনভXর করেতন তাঁেদর যুিkেক এভােব অgাh করত।
তাই মহানবী (সা.)- এর সেবXা< pjা তাঁেক Fলখা হেত িবরত থাকেত িনেদXশ Fদয় যােত তাঁর
নবুওয়ােতর ওপর Fকান আঘাত না আেস। অnিদেক নবী (সা.) জানেতন আলী (আ.), তাঁর
অnসারী ও বnুরা যাঁরা পিবt hদেয়র অিধকারী, তাঁরা এ Fলখার িবষয়বstর pিত অnগত যিদও
অnরা তা gহণেযাগ2 মেন কের আমল করেব না। sতরাং এrপ পিরিsিতেত বুিdবৃিt (আকল)
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না Fলখার পেkই মত Fদয় কারণ Fলখা Fস পিরিsিতেত িবেভদ ছাড়া অn িকছুর জn িদত না এ
সত2 সকেলর িনকট s*।

ওয়াসসালাম
শ
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সাতািশতম পt
৯ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

ঘটনািটর িভnrপ ব2াখ2া
সmবত নবী (সা.) যখন কাগজ ও কািল আনার িনেদXশ িদেয়িছেলন তা িকছু িলখবার জn
নয়, বরং সাহাবীেদর পরীkার মাধ2েম Fদখেত Fচেয়িছেলন তাঁেদর িচnাগত অবsান কতটা উnত
হেয়েছ এবং তাঁরা িক বুঝেত Fপেরেছন নবী (সা.) সব িকছু বণXনা কের Fফেলেছন। মহান আlাh
হযরত উমরেক Fহদােয়ত কেরেছন এভােব Fয, িতিন এিট বুঝেত Fপের বেলেছন ‘আমােদর জn
আlাহর িকতাবই যেথ*’ িকnt অnরা তা বুঝেত পােরন িন।
sতরাং কলম ও কাগজ আনার িবেরািধতােক আlাহর িনেদXেশর পেk হযরত উমেরর অবsান
বেল তাঁরা ব2াখ2া pদান কেরেছন। িকnt nায়ত ‘ ﻻ ﺗﻀﻠّﻮا ﺑﻌﺪﻩএরপর Fতামরা পথK* হেব না’
বাক2িট কাগজ ও কািল আনার লk2েক বণXনা করেছ। তাই এ যুিk gহণেযাগ2 নয়। Fসেkেt
হাদীসিটর অথX হেব ‘যিদ কাগজ ও কলম আন তাহেল আিম Fতামােদর জn এমন িকছু িলখব Fয
Fতামরা কখেনা িবপথগামী হেব না’।
তাই পরীkার জn রাসূল (সা.) এমনিট বেলেছন বেল ব2াখ2া Fদয়া হেল তা ss* িমথ2া হেব।
তdপির নবীগণ এrপ করেত পােরন না। তাঁরা Fয বেলেছন, ‘কাগজ ও কলম না আনা আlাহর
িনেদXেশর পেk কাজ করার সািমল’ আিম এ কথািটরও িবেরাধী তেব আমার দৃি*ভিA এেkেt
িভn। তাঁেদর অেনেকই িবষয়িটেক এভােব ব2াখ2া কেরেছন Fয, মহানবী (সা.)- এর িনেদXশ এ
বােক2 ফরয বেল গণ2 িছল না Fয, তা পালন না করা হারাম হেব। তাই তা অgাh করেল বা Fস
সmেকX Fকান মnব2 করেল gনাহগার হবার সmাবনা িছল না িবধায় এেkেt Fকউ Fকান মnব2
করেল তা পরামশX বেল গৃহীত হেব এবং নবী (সা.) তখন সাহাবীেদর সােথ কেথাপকথন
করিছেলন ও হযরত উমর তা সিঠকভােব অnধাবন কেরিছেলন বেলই আlাহর পk হেত
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ইলহামpাp হেয় তা বেলিছেলন যােত কিঠন অssতা ও তীb ব2থায় রাসূেলর ওপর পt Fলখার
কিঠন ক* আপিতত না হয়। এ জnই কািল ও কাগজ আনেত িতিন িনেষধ কেরেছন।
তাছাড়া এ সmাবনাও রেয়েছ Fয, িতিন Fভেবেছন নবী (সা.) এমন িকছু িলেখ িদেয় যােবন যা
পালেন মাnষ অkম হেব ফেল শািs তাঁেদর জn অবধািরত হেয় যােব কারণ ss* হাদীস চেল
আসেল ইজিতহাদ করার sেযাগ থাকেব না।
সmবত হযরত উমর ভয় Fপেয়িছেলন মুনািফকরা রাসূেলর অss অবsায় িলিখত পেtর িবষেয়
pZ তুেল িফতনার সৃি* করেব, তাই বেলেছন ‘ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﻛﺘﺎب اﷲআlাহর িকতাবই আমােদর জn
যেথ*’। Fযেহতু আlাh বেলেছন ‘আিম Fকারআেন Fকান িকছুই পিরত2াগ কির িন এবং িবদায়
হেj Fঘাষণা কেরেছন (‘ )اﻟﻴﻮم أﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢএিদন আিম Fতামােদর জn Fতামােদর দীনেক
পূণX কের িদলাম’ Fসেহতু িতিন মেন কেরেছন দীেনর পূণXতার মাধ2েম পথK*তার পথ rd হেয়
িগেয়েছ এবং পথK*তা হেত রkার জn নতুন িকছুই িলখার pেয়াজন Fনই।
উপেরাk যুিkসমূহ আহেল snাহর আেলমেদর হেত উপsািপত হেয়েছ এবং সবgেলােতই
সমsা রেয়েছ। Fযেহতু  ﻻ ﺗﻀﻠّﻮاবাক2িট হেত Fবাঝা যায় Fসিট ফরয িছল যা ত2াগ করা হারাম
বেল গণ2 িছল। এমন কমX যা িবচু2িত হেত রkার কারণ kমতা থাকেল তা পালন করা
িনঃসেnেহ ওয়ািজব। ‘Fতামরা উেঠ যাও’ নবীর এ কথা হেত Fবাঝা যায় তাঁর িনেদXশ পালন না
করায় িতিন অসnt* হেয়িছেলন এবং তাঁর িনেদXশিট পরামশXমল
ূ ক নয়, বরং অবs পালনীয় িছল।
সmাবনা রেয়েছ Fকউ হয়েতা এর pিতবােদ বলেত পাের িবষয়িট ফরয হেল নবী ( সা.)িনেজ তা
করা হেত িবরত থাকেতন না Fযমনভােব িতিন কািফরেদর িবেরািধতা সেttও দীনী দাওয়ােতর
কাজ হেত িবরত হন িন।
এর উtের বলা যায় এ কথািট সিঠক হেলও এ Fথেক একিট িবষয়ই 5ধু পিরRার হয় তা হেলা
নবী (সা.)- এর ওপর িলখা ফরয িছল না এবং তাঁেদর ওপর কাগজ ও কািল আনা ওয়ািজব হবার
সােথ এর Fকান িবেরািধতাও Fনই। কারণ রাসূল (সা.) িনেদXশ িদেয় এর পেk যুিk উপsাপন
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কেরেছন Fয, এ কাজ তাঁেদর িচরতের পথK*তা হেত রkা করেব এবং িচরnন Fহদােয়েতর
িদেক পিরচািলত করেব। Fকান কেমXর Fkেt িনেদXিশত ব2িkর জn তা পালন
অপিরহাযX, িনেদশXদাতার ওপর নয়, িবেশষত িনেদXিশত িবষেয়র কল2াণ যিদ িনেদXিশতেদর
জnই হেয় থােক। sতরাং এেkেt দািয়t অবs পালনীয় িহেসেব নবী (সা.)- এর ওপর
নয়, বরং উপিsত ব2িkেদর ওপর pেযাজ2 হয়।
তdপির যিদ নবীর ওপরও কাজিট অপিরহাযX হত তেব ‘নবী pলাপ বকেছন’ উপিsত ব2িkেদর
এrপ মnেব2র পর তাঁর ওপর কমXিটর অপিরহাযXতা আর থােক না কারণ তা িফতনা ছাড়া অn
িকছুর জn Fদেব না।
অেনেক িবষয়িটেক এভােব ব2াখ2া করার Fচ*া কেরেছন-

হযরত উমেরর িনকট িবষয়িট

পিরRার িছল না Fয, এ Fলখা সকল উmতেক িবচু2িত ও পথK*তা হেত রkা করেব এবং এরপর
Fকউই পথK* হেব না, বরং হযরত উমর মেন কেরিছেলন ‘পথK* হেব না’ অথX সকল উmত
পথK*তার ওপর একতাবd হেব না ও িবচু2িতর িবষয়িট সকলেক আkাn করেব না। Fযেহতু
হযরত উমর পথK*তার ওপর সকেলরই একমত হওয়া সmব নয় বেল জানেতন Fসেহতু Fলখার
Fকান pেয়াজনীয়তা িতিন Fদেখন িন এবং নবীর এ কমXেক উmেতর pিত তাঁর অত2িধক ভালবাসা
হেত িনঃসৃত মেন কেরেছন যার কারেণ নবী (সা.) সতকXতামূলকভােব এ পদেkপ িনেত
Fচেয়িছেলন। এ কারেণই িনজ মতাnযায়ী নবীেক উেds কের পূেবXাk কথাgেলা বেলিছেলন।
এেkেt রাসূেলর িনেদXশ ওয়ািজব না হেয় ভালবাসাpসূত বেল গণ2 হেব।
উপেরাk িবিভn মতামেতর মাধ2েম আহেল snাহর আেলমরা Fচেয়েছন িবষয়িটেক ব2াখ2া
করেত। িকnt Fয Fকউ রাসূল (সা.)- এর হাদীসিট পড়েব তােত িনি>ত হেব Fয, এ ব2াখ2াgেলা
সত2 হেত দূের। কারণ ‘Fতামরা Fগামরাহ হেব না’ কথািট হেত Fযমন কাজিট ফরয বেল
pতীয়মান হয় Fতমিন নবী (সা.)- এর অসntি*ও pমাণ কের Fয, একিট ফরয কাজ পিরত2াগ করা
হে\।
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sতরাং এেkেt সেবXাtম জবাব হেলা এিট এমন একিট বাsব ঘটনা যা আকিsক ও
ব2িতkমীrেপ তার মূল Fথেক Fবিড়েয় এেসেছ। ঘটনািট তাঁেদর জীবন পdিতর িবপরীেত
সংঘিটত হেয়িছল বেল pকৃত কারণ ব2াখ2া করা আমােদর পেk সmব নয়। আlাhই সত2পেথর
Fহদােয়তকারী।
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এ যুিk অgহণেযাগ2।
Fয Fকউ পূণX ঈমান ও nায়সহ িবচার করেব Fস সিঠক কথািটই বলেব ও nােয়র পেk রায়
Fদেব।
এ সকল অপযুিkর িবপরীেত আপিন Fয যুিkসমূহ এেনেছন এর বাইেরও অেনক যুিk রেয়েছ।
Fসgেলা আপনার সমীেপ উপsাপন কের িবচােরর ভার আপনার ওপরই অপXণ করিছ।
pথম উtরিটেত তাঁরা বেলেছন নবী (সা.) যখন Fলখার জn কািল ও কাগজ আনার িনেদXশ Fদন
সmবত এর মাধ2েম িতিন তাঁেদর পরীkা করেত Fচেয়িছেলন। এ িবষেয় আপিন যা বেলেছন তার
সেA আিম Fযাগ করেত চাই Fয, Fস মুহূেতX নবী (সা.) [আমার িপতামাতা তাঁর জn উৎসগXীকৃত
Fহাক] তাঁর জীবেনর Fশষ পযXােয় ও মৃতু2মূেল িছেলন তাই Fস মুহূতX পরীkার মুহূতX হেত পাের
না, বরং উmতেক সবেচেয় grtপূrণ
X ওিসয়ত ও পূণXাA উপেদশ Fদয়ার মুহূতX Fসিট। িতিন তাঁর
সবXেশষ ওিসয়েতর মাধ2েম তােদরেক সতকX করেবন ও িনজ দািয়েtর ইিত টানেবন এিটই
যুিkযুk। মৃতু2মুহূেতX মাnষ Fকৗতুক কের না, বরং িনজ ও িনকটবতXী ব2িk বা আtীয়- sজেনর
িবষেয় grtপূণX িনেদXশনা Fদয়। আর মৃতু2গামী ব2িkিট যিদ হয় রাসূল (সা.) Fসেkেt এিট
আেরা অিধক pেযাজ2।
Fয নবী তাঁর সমg জীবেনর ssতার সময় এভােব তাঁেদর পরীkার sেযাগ পান িন মৃতু2মুহূেতX
িকভােব তাঁর পেk তা সmব? তাঁেদর িবতেকXর কারেণ নবী (সা.)- এর অসntি*ও এ িবষয়িট
পিরRার কের। নবীর িনেদXেশর িবেরািধতার মাধ2েম তাঁরা সত2পথ অবলmন কের থাকেল নবী এ
িবেরািধতায় খুিশ ও সnt* হেতন। Fয Fকউ হাদীসিটেক ভালভােব লk2 করেল ‘নবী pলাপ
বকেছন’ কথািট হেত িনি>ত হেবন Fয, তাঁরা জানেতন নবী (সা.) Fয িবষেয় কথা বলেবন তা
তাঁেদর পছnনীয় নয়। এ জnই নবীর িবrেd এ ধরেনর কথা বেল তাঁরা dndময় ও িবশৃhল
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পিরেবেশর সৃি* কেরন। ইবেন আbােসর knনও ঘটনািটেক িবষাদময় বেল। তাঁর বণXনাও
তাঁেদর এ যুিkর অসারতা pমাণ কের। অপব2াখ2াকারীরা বেলেছন হযরত উমর সিঠক পথ
অnধাবেনর িবষেয় যথাথX িছেলন এবং এ িবষেয় আlাh হেত ইলহামpাp হেতন।
িকnt এ কথািট এমন sােন বলা হেয়েছ Fয, Fকউ তা gহণ করেব না, কারণ এেkেt কথা বলার
অথX নবী (সা.) নন বরং হযরত উমর সত2েক অিধক অnধাবন কেরেছন ও আlাহর পk হেত
pাp ওহী অেপkা ইলহােমর grt Fবশী।
তাঁেদর একদল আবার বেলেছন হযরত উমর ভালবাসার তাড়নায় রাসূলেক Fলখা হেত িনবৃt
করেত Fচেয়িছেলন যােত তাঁর ওপর ক* আপিতত না হয় এবং িতিন ব2থার তীbতায় kাn হেয়
না পেড়ন। িকnt আপিন জােনন িবষয়িট িলিখত হেল নবীর অnর পিরতৃp হত এবং পথK*তা
হেত উmেতর মুিk ও িনরাপtা তাঁর চkু উjjল করত। তdপির নবীর ই\া পিবt লk2 হেত
উৎসািরত ও অবs পালনীয় িবধায় তা লLেনর অিধকার কােরা Fনই। রাসূল (সা.) কাগজ ও
কািল চাইেল তাঁর এ িনেদXেশর িবেরািধতা অপরাধ বেল পিরগিণত। কারণ Fকারআন
বেলেছ, “Fকান িবষেয় Fখাদা ও তাঁর রাসূল ফয়সালা ও িনেদXশ Fদয়ার পর Fকান মুিমন পুrষ ও
নারীর এ িবষেয় Fকান এখিতয়ার Fনই এবং Fয Fকউ আlাh ও তাঁর রাসূেলর িবেরািধতা করেব
Fস ss* Fগামরাহীর মেধ2 িনমিjত।” ( সূরা আহযাব : ৩৬)
এrপ grtপূণX িবষেয় রাসূেলর িবেরািধতা ও তাঁর সামেন িবশৃhলা ও িবেভদ সৃি* নবীর জn
ওিসয়ত Fলখা অেপkা অিধকতর ক*দায়ক িছল। কারণ এ ওিসয়ত উmতেক িবচু2িত হেত রkা
করত। এিট িকrেপ সmব, Fয ব2িk রাসূেলর Fলখার ক*েক সh করেত পােরন না িতিন
রাসূেলর সামেন বলেলন ‘রাসূেলর বুিdবৃিt Fলাপ Fপেয়েছ, িতিন pলাপ বকেছন’?
যাঁরা উমেরর ‘ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﻛﺘﺎب اﷲআমােদর জn Fকারআনই যেথ*’ কথািটর সপেk দিলল িহেসেব
Fকারআেনর (‘ )ﻣﺎ ﻓ ﱠﺮﻃﻨﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻲءআমরা Fকারআেন Fকান িকছুই পিরত2াগ কির িন’
এবং (‘ )اﻟﻴﻮم أﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢএইিদন আিম Fতামােদর জn Fতামােদর দীনেক পূণX করলাম’ এ
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d’িট আয়াতেক এেনেছন তাঁেদর উেdেs বলব এ d’িট আয়াত পথK*তা হেত রkা ও
Fহদােয়তেক িনি>ত কের না। যিদ তা হত তেব নবী (সা.) তাঁর সমg pেচ*ােক এ Fলখার জn
িনেয়ািজত করেতন না। যিদ Fকারআেনর অিstই পথK*তা হেত রkার জn যেথ* হত তাহেল
উmেতর মেধ2 দূর হবার মত নয় এমন িবেভদ সৃি* হত না।৪৯১
তাঁেদর উdৃত সবXেশষ উtের আপিন উেlখ কেরেছন তাঁরা বেলন হযরত উমর এ হাদীস হেত
বুেঝন িন এ Fলখা pেত2কিট উmতেক িবচু2িত হেত রkা করেব, বরং িতিন Fভেবেছন এর ফেল
উmত পথK*তার ওপর একমত হেব না এবং Fযেহতু িতিন জানেতন উmেতর পেk পথK*তার
ওপর একমত হওয়া সmব নয় তাই িতিন এrপ কথা বেল রাসূলেক Fলখা হেত িবরত রােখন।
এ িবষেয় আপনার উিlিখত িদকgেলা ছাড়া অnাn িদকও রেয়েছ িবেশষত হযরত উমর ইবেন
খাtাব রাসূেলর বkব2 হেত সবXসাধারেণর জn ss* িবষয়িটেক অবsই অnধাবন কেরিছেলন
Fয, এ Fলখা সমg উmতেক িবচু2িত হেত রkা করেব। কারণ িশিkত, অিশিkত, শhের, gাম2
সকেলর িচnােবােধ এই অথXই ধরা Fদয়। তাই হযরত উমর িনি>ত বুেঝিছেলন রাসূল (সা.)
সামি*কভােব উmেতর পথK*তার িবষেয় ভীত িছেলন না Fযেহতু pায়শঃই িতিন িবিভnভােব
উmেতর সামি*কভােব িবচু2ত হওয়া সmব নয় বেল উেlখ কেরেছন, Fযমন কখেনা
বেলেছন, ‘আমার

উmত

কখেনা

পথK*তার

ওপর

একতাবd

হেব

না’, কখেনা

বেলেছন, ‘আমার উmত ভুেলর ওপর একতাবd হেব না’, আবার কখেনা বেলেছন, ‘সব সময়ই
আমার উmেতর এক অংশ সেত2র ওপর pিতি!ত থাকেব’। তdrপ Fকারআেনও এেসেছ
‘Fতামােদর মেধ2 যারা ঈমান এেনেছ ও সৎ কমX কেরেছ আlাh তােদর pিতrিত িদেয়েছন
পূবXবতXীেদর nায় তােদরও পৃিথবীেত Fনতৃt দান করেবন এবং তােদর জn মেনানীত দীনেক
pিতি!ত ও দৃঢ় করেবন ও তােদর ভীিতেক িনরাপtায় পিরবিতXত কের Fদেবন এজn Fয, তারা
আমার ইবাদত করেব এবং Fকান িকছুেকই আমার অংশীদার করেব না।’৪৯২ sতরাং Fকারআন ও
snাmয় অসংখ2 sােন ss*rেপ বিণXত হেয়েছ সমg উmত পথK*তার ওপর ঐক2বd হেত
পাের না। তাই Fকারআন ও snাh ss*rেপ Fয িবষয়িটেক উmেতর জn pত2াখ2ান কেরেছ
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হযরত উমর উmেতর জn রাসূল (সা.) Fস আশ"াই কেরেছন মেন কের কাগজ ও কািল আনেত
িনেষধ কেরেছন এ যুিk অপােBkয়। বরং অnরা এ িনেদXশ হেত যা বুেঝ হযরত উমরও তাই
বুেঝিছেলন। তdপির কাগজ ও কািল না আনা ও এ িবষেয় িবতNা সৃি*র জn রাসূল (সা.)
তাঁেদর ওপর অসnt* হেয় বেলেছন, ‘সকেলই Fবিরেয় যাও’ যা হেত Fবাঝা যায় তাঁর িনেদXশিট
ওয়ািজব বা অবs পালনীয় িছল। যিদ pকৃতই হযরত উমর সিঠকভােব রাসূেলর কথা বুঝেত না
Fপের এrপ বলেতন তাহেল রাসূল (সা.) অবsই তাঁেক বুঝােতন। নবী (সা.) যিদ তাঁেদর
বুঝােত পারেবন মেন করেতন তেব তাঁেদর Fবিরেয় Fযেত বলেতন না। ইবেন আbােসর dঃখ
ভারাkাn হেয় knন আমােদর যুিkেকই pিতি!ত কের। nায়ত Fকান ব2াখ2াই এই Fশাকেক
মুছেত পাের না Fযমনিট আপিন বেলেছন, ‘এিট একিট িবেশষ ও বাsব ঘটনা যা আকিsকভােব
সংঘিটত হেয়িছল।’ যিদও একবারই তা ঘেট থােক তা িবiংসী ও পAুকারী িছল। ইnািলlািহ
ও ইnা ইলাইিহ রািজউন।
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১।

ব2াখ2াgেলা সিঠক না হবার িবষেয় sীকােরািk।

২।

সাহাবীগণ কতৃXক এrপ িভn ব2াখ2ার অnাn Fktgেলাও উেlেখর আহবান।

১। আপিন অপব2াখ2াকারীেদর পথ rd কেরেছন, তােদর লেk2র মােঝ pিতবnকতা সৃি* কের
তােদর ওপর িনেজেক pিতি!ত কেরেছন। sতরাং এ িবষেয় সেnেহর আর অবকাশ রইল না
এবং আপনার যুিkেত Fকান িdধা ও অs*তাও রইল না।
২। অnাn Fযসব Fkেt সাহাবীগণ Fকারআন ও snাহেক িভnভােব ব2াখ2া কেরেছন Fসgেলাও
উেlখ কrন।

ওয়াসসালাম
স
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নbইতম পt
১৭ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

উসামার Fসনাদল
উৈ<ঃsের সেত2র বাণী pচাের যিদ মাnেষর সমােলাচনার ভয় না কেরন তেব সত2ই আপনার
কথা যথাথX। আপিন pকৃতই বৃেkর এক দৃঢ় ও ফলদায়ক শাখা। মাnষ আপনার িনকট আ~য়
Fপেত পাের এবং আপনার কথাও িবxাস করেত পাের, আপনার মত Fপেল অnেদর মেতর তারা
মুখােপkী হেব না Fযেহতু আপিন সত2েক িমথ2ার সেA িমি~ত কেরন না, আপনার সmান উ< ও
hদয় পিবt। আপনার আিtক পিবtতা আপনােক কলুষতা হেত দূের Fরেখেছ। আlাh
আপনােক সmািনত কrন। আপিন আমােক িনেদXশ িদেয়েছন অnাn Fয সকল Fkেt সাহাবীগণ
িনজ মতেক নবী (সা.)- এর িনেদXেশর ওপর pাধাn িদেয়েছন Fসgেলা উেlখ করার। এর
উেlখেযাগ2 দিলল িহেসেব রাসূেলর জীবdশায় Fpিরত সবXেশষ Fসনাদল যা Fরামানেদর
উেdেs উসামা ইবেন যাইদ ইবেন হােরসার Fনতৃেt Fpিরত হেয়িছল Fস সmেকX বণXনা করিছ।
নবী (সা.) এ Fসনাদল Fpরেণর িবষয়িটেত খুবই grt িদেয়িছেলন এবং এজn সাহাবীেদর
pstত হবার িনেদXশ িদেয় অnpািণত কেরিছেলন। নবী (সা.) sয়ং সাজসরuাম ও pstিতর
িবষয়িট তদারেকর মাধ2েম তাঁেদর মেনাবলেক দৃঢ় করিছেলন। নবী (সা.) আনসার ও
মুহােজরেদর সকলেকই, এমন িক হযরত আবু বকর, উমর,

৪৯৩

আবু উবাইদােকও Fসনাদেলর

সেA যাtার িনেদXশ Fদন। একাদশ িহজরীর সফর মােসর ২৫ তািরেখ এ ঘটনা ঘেটিছল।
ঐিদন pভােত নবী (সা.) উসামােক Fডেক বলেলন, “Fতামার িপতার শাহাদাত sােনর িদেক অx
িনেয় রওয়ানা হও। Fতামােক এ Fসনাদেলর দািয়t িদলাম।৪৯৪ উবনার৪৯৫ অিধবাসীেদর ওপর
pতু2েষ আkমণ কের তােদর অবেরাধ কর। তােদর িনকট এ হামলার খবর Fপৗঁছার পূেবXই drত
Fসখােন Fপৗঁছাও। যিদ তােদর ওপর জয়ী হও তাহেল Fসখােন slিদন অবsান কর। যাtার
সময় অিভj ও পথ Fচেন এমন ব2িkেদর সেA নাও। অgগামী :সnেদর সেA পূেবXই
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পাহারাদার ও gpচরেদর Fpরণ কর। ২৮ সফর নবী (সা.)- এর আেরাগ2 লােভর সmাবনা Fলাপ
Fপল এবং িতিন pচN মাথা ব2থা ও jের আkাn হেলন। ২৯ তািরেখ িতিন লk2 করেলন
Fসনাদল তাঁর িনেদXেশর pিত অবেহলা pদশXন করেছ। এজn sয়ং Fসনাদেলর মেধ2 িগেয়
তাঁেদর উৎসািহত করেলন। তাঁেদর মেনাবলেক দৃঢ় ও উjীিবত করার জn িনজ হােত পতাকা
Fবঁেধ উসামার হােত িদেয় বলেলন, “আlাহর নােম তাঁর পেথ যুd কর এবং সকল কািফরেক ঐ
এলাকা হেত বিহRার কর।” উসামা পতাকা হােত মদীনা হেত Fবর হেয় বুরাইদার হােত অপXণ
কেরন ও ‘জুরেফ’ ছাউিন Fফলার িনেদXশ Fদন। যিদও নবী (সা.) তাঁেদরেক যাtার জn
উপযুXপির তািকদ িদেয়িছেলন তdপির তাঁরা নবীর িনেদXশ অমাn কের Fসখােন অেপkা করেত
থােকন। নবী (সা.) তাঁেদর বেলিছেলন, ‘pতু2েষ উবনার অিধবাসীেদর ওপর আkমণ কর। drত
যাtা কর যােত আkমণsেল খবর Fপৗঁছার পূেবXই Fপৗঁছােত পার’ অথচ অবs পালনীয় ও
ss* এ িনেদXশ সেttও তাঁরা তা পালন কেরন িন। নবী (সা.)- এর এ িনেদXশ হেত অবsই তাঁরা
ফরয ও ওয়ািজব বুেঝিছেলন, মুsাহাব নয়।
সাহাবীেদর অেনেকই উসামার Fসনাpধান মেনানয়েনর িবষয়িটেক উপহাস কেরেছন Fযমন মুতার
যুেdর সময় উসামার িপতা যাইদেক Fসনানায়ক মেনানয়েনর িবষয়িটেকও উপহাস ও নবীর
িনকট এর তীb pিতবাদ ব2k কেরিছেলন। এেkেtও যখন নবী (সা.) Fসনাদেলর দািয়t
উসামার ওপর অপXণ কের বলেলন ‘এই Fসনাদেলর দািয়t Fতামার হােত অপXণ করলাম ও
Fতামােক Fসনাপিত মেনানীত করলাম’ এবং অss শরীের পতাকা Fবঁেধ তাঁর হােত িদেলন
তখনও তাঁরা এর pিতবাদ করেত লাগেলন। নবী (সা.) তাঁেদর এ আচরেণ kুb ও অসnt* হেয়
pচN অssতা৪৯৬ সেttও (শরীের pচN jর ও মাথা ব2থা এবং মাথায় jরপিT বাঁধা িছল) গৃহ
হেত Fবর হেয় এেস তাঁেদরেক এ কমX হেত িনবৃt করার Fচ*া করেলন। এ ঘটনািট ১০ রিবউল
আউয়াল নবী (সা.)- এর ওফােতর d’িদন পূেবX ঘেট। িতিন ঘের হেত Fবর হেয় মসিজেদর
িমmাের Fগেলন। আlাহর pশংসা ও gণকীতXেনর পর বলেলন, “Fহ Fলাকসকল! উসামার
Fসনাপিতেtর িবষেয় এিট িকrপ কথা যা আমার কােন Fপৗঁেছেছ? এখন Fতামরা তার Fনতৃt
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িনেয় pZ তুলছ, ইেতাপূেবX Fতামরা তার িপতার িবষেয় pZ তুেলিছেল। তার িপতা Fযrপ
Fসনাপিতেtর Fযাগ2তাসmn িছল Fসও অnrপ Fসনাপিতেtর Fযাগ2তাসmn।” অতঃপর নবী
(সা.) তাঁেদর যাtার জn তািকদ িদেলন এবং Fসনাদল জুরেফর িদেক যাtা করল।
নবী (সা.) চরম অssতার সময়ও বারংবার বলিছেলন, “উসামার Fসনাদলেক sসিjত হেত
বল, তােক যাtা করেত বল, drত গnেব2 Fপৗঁছেত বল।” তdপির যাtার Fkেt তাঁরা গিড়মিস
করেত থােকন। ১২ রিবউল আউয়াল Fসামবার উসামা Fসনা ছাউনী হেত রাসূেলর সেA Fদখা
করেত আসেল রাসূল তাঁেক আlাহর রহমত ও সাহােয2র আশা িদেয় যাtা করার জn
পুনঃিনেদXশ িদেলন। এ িদনই রাসূল (সা.) ইেnকাল কেরন। উসামা নবীেক িবদায় জািনেয়
িগেয়ও পের আবু উবাইদা ও হযরত উমরেক িনেয় িফের আসেলন। Fসনাদলও মদীনার
িনকটবতXী িতবায় িফের আসল। তাঁরা আবু বকেরর সেA পরামশX কের িসdাn িনেলন যুdযাtা
হেত িবরত থাকেবন যিদও তাঁরা এ িবষেয় রাসূল (সা.)- এর পুনঃ পুনঃ তািকদ, drত যাtার
িনেদXশ, শtr অবিহত হবার পূেবXই ঐ sােন Fপৗঁছােনা ও আkমেণর িনেদXশ 5েনিছেলন। তাঁরা
Fদেখেছন এ িবষেয় রাসূেলর পেk যা করা সmব তার সবটুkই িতিন কেরেছন। Fসনাদলেক
sসিjত করা, উসামােক pেয়াজনীয় িদক- িনেদXশনা pদান, s হেs তাঁর হােত পতাকা অপXণ
এবং মৃতু2র পূবX মুহূেতXও যাtার জn িনেদXশ pদান সবই কেরেছন। রাসূেলর মৃতু2র পর আবু
বকর ব2তীত সকেলই Fসনাদেলর যাtা মূলতবী করার পেk িছেলন। যখন তাঁরা Fদখেলন আবু
বকর Fসনা Fpরেণর িবষেয় অনঢ় তখন উমর ইবেন খাtাব আনসারেদর মাধ2েম উসামােক
অপসারেণর পরামশX Fদন ও বেলন অn কাউেক তার sলািভিষk কrন। অথচ কেয়কিদনও
অিতবািহত হয় িন নবী (সা.) উসামার Fসনাপিতেtর িবষেয় pিতবােদর কারেণ তাঁেদর ওপর
অসnt* হেয় মাথায় jরপিT বাঁধা অবsায় শরীেরর pচN উtাপসহ মািটেত পা Fটেন Fটেন িমmাের
উপিsত হেয় বেলিছেলন ‘Fহ Fলাকসকল! এিট িকrপ কথা Fতামরা উসামার Fসনাপিতেtর
িবষেয় বলছ? Fতামরা ইেতাপূেবX তার িপতার িবষেয়ও অnrপ কথা বেলিছেল। আlাহর
শপথ, যাইদ Fসনাপিত পেদর জn উপযুk িছল আর তার পুtও Fস পেদর জn Fযাগ2’। লk2
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কrন নবী (সা.) এখােন আlাহর শপথ কের িবেশr পদ িদেয় 5r কের তািকেদর জn
তািকেদর লাম ( )ﻻم اﻟﺘّﺄﻛﻴﺪও কসম ব2বহার কেরেছন

(ﺎgِ  )وأﱘ اﷲ إن ﻛﺎن ﳋﻠﻴﻘﺎ ﺑﺎﻻﻣﺎرة و إن اﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﳋﻠﻴﻖএজn যােত তাঁরা মন হেত িবেdষ দূর
কেরন। িকnt তাঁরা এ িবেdষ অnের Fপাষণ কের Fরেখিছেলন এবং নবীর ইেnকােলর পর
উসামােক অপসারেণর দাবী তুেলিছেলন িকnt খলীফা তাঁেদর দাবী pত2াখ2ান কের তাঁেক বহাল
রােখন। Fসনাদেলর যাtা মূলতবী করার পরামশXও িতিন gহণ কেরন িন। এ িবষেয় তাঁরা এতটা
বাড়াবািড় কেরন Fয, খলীফা আবু বকর হযরত উমরেক বেলন, “Fহ খাtােবর পুt! Fতামার
মাতার Fতামার জn knন করা উিচত কারণ নবী (সা.) তােক Fসনাপিত িনযুk কেরেছন আর
তুিম আমােক বলছ তােক পদচু2ত করেত?”৪৯৭
অতঃপর তাঁেদর আপিt সেttও Fসনাদল যাtা করল। এক হাজার আেরাহীসহ Fমাট িতন হাজার
Fসনার বািহনী িনেয় উসামা যাtা কেরন। Fয সকল ব2িkেক রাসূল ঐ Fসনাদেলর সেA যাtা
করেত বেলিছেলন তাঁেদর অেনেকই এ Fসনাদেলর সেA যাtা হেত িবরত থােকন অথচ নবী
(সা.) বেলিছেলন, “Fয উসামার Fসনাদেলর সেA যাtা হেত িবরত থাকেব তার ওপর আlাহর
অিভশাপ বিষXত Fহাক।”৪৯৮ আপিন অবগত আেছন Fয, তাঁরা pথম বােরও যাtা করেত িবলm
কেরন এবং িdতীয় বাের যাtা হেত িবরত থােকন। িনজs রাজৈনিতক sােথX তাঁরা snাহর ওপর
িনজs pবৃিtেক pাধাn দানেক অিধকতর লাভজনক মেন কেরেছন। Fযেহতু তাঁরা Fদেখেছন
নবীর িনেদXশ মত তাঁর মৃতু2র পূেবX Fসনাদেলর সেA যাtা করেল Fখলাফত তাঁেদর হাতছাড়া হেয়
যােব Fসেহতু নবীর িনেদXশ অমাn কের তাঁরা িবলm কেরন যিদও উসামার যাtা পরবতXীেত
মূলতবী হয় িন।
মহানবী (আমার িপতামাতা তাঁর জn উৎসগXীকৃত) Fচেয়িছেলন এ সকল ব2িk হেত মদীনােক
মুk Fরেখ শািnপূণX ও িন>য়তার সােথ হযরত আলী (আ.)- এর হােত Fখলাফত অপXণ করেত
যােত কের তাঁরা িফের আসার পূেবXই তাঁর Fখলাফত দৃঢ় ও pিতি!ত হয় এবং তাঁরা িফের এেস
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Fকান Fগালেযাগ সৃি* করেত না পােরন। ১৭ বছেরর উসামার হােত রাসূল (সা.) Fসনাপিতেtর
দািয়t এজn অপXণ কেরিছেলন যােত তাঁেদর মধ2কার িকছু আtগবXী ও অহ"ারী ব2িkর গবX চূণX
হয় ও kমতার Fকেnd তাঁেদর হেত যুবক Fকান ব2িkেক অিধি!ত করেলও Fমেন িনেত বাধ2 হয়
এবং Fকান মn আচরণ ও িবশৃhলার জnদান না করেত পােরন। তাঁরা এিট বুঝেত Fপেরই
উসামার িবষেয় আপিt তুলেত থােকন ও তাঁর সেA যাtায় গিড়মিস করেত থােকন এবং এ
অবsায়ই রাসূল (সা.) তাঁর pভুর সািnেধ2 চেল যান।
তাঁরা কখেনা যুd pstিত বেnর, কখেনাও বা পতাকা খুেল Fফলা, কখেনা উসামােক অপসারেণর
Fচ*া করিছেলন। তাঁেদর অেনেকই উসামার Fসনাদল হেত িফের আেসন।৪৯৯
sতরাং উসামার Fসনাদল Fpরেণর এ ঘটনােতই পাঁচিট Fkেt তাঁরা নবী (সা.)- এর িনেদXশ
পালন হেত িবরত থােকন এবং এrপ রাজৈনিতক িবষয়gেলােত তাঁরা িনজ মত অnযায়ী কাজ
করেতন, নবীর snাহর pিত rেkপ করেতন না।
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১।

উসামার Fসনাদল হেত িবরত থাকার পেk যুিk।

২।

এ Fসনাদেল অংশ gহেণ িবেরািধতাকারীেদর রাসূল (সা.) অিভসmাত কেরেছন এমন

Fকান হাদীস Fনই।

১। hাঁ, রাসূল (সা.) উসামার সেA যুdযাtার জn তাঁেদর তািকদ িদেয়িছেলন এবং কাজিট
এতটা drততার সেA সmn করার িনেদXশ িদেয়িছেলন Fয উসামােক বেলিছেলন ‘আজ Fভােরই
উবনার অিধবাসীেদর ওপর হামলা কর (িবেকল পযXnও তাঁেদর সময় Fদন িন), এজn যত শীf
সmব যাtা কর’। sতরাং নবী (সা.) তাঁেদর িবলেm সnt* িছেলন না এবং এ িবষেয় তাঁেদর ওপর
কড়াকিড়ও িতিন আেরাপ কেরিছেলন। িকnt এর পরপরই িতিন অss হেয় পেড়ন এবং তাঁর
অssতা এতটা তীb হয় Fয, তাঁরা নবীর জীবন িনেয় শি"ত হেয় পেড়ন। এ কারেণ তাঁেদর মন
নবী (সা.) হেত িবি\n হেত সায় িদি\ল না। তাঁরা জুরেফ এজn অেপkা করিছেলন যােত
নবীর অবsার খবরাখবর জানেত পােরন। নবীর pিত অসmব ভালবাসা তাঁেদর এ অবsায়
Fফেলিছল। sতরাং তাঁেদর িবলm ও অেপkার কারণ এ d’িট িভn িকছু হেত পাের নাpথমত, নবীর ssতা কামনায় তাঁরা Fচেয়িছেলন চkু উjjল করেত, িdতীয়ত, ( যিদ নবী ss না
হেয় ওেঠন) নবীর উtরািধকারী িহেসেব িযিন kমতায় অিধি!ত হেবন তাঁর kমতার িভতেক
মজবুত ও শিkশালী করেত। তাই তাঁেদর িবলm ও অেপkােক আমরা trিট বলেত পাির না, বরং
তাঁরা এেkেt kমার Fযাগ2।
নবীর মৃতু2র পূেবX উসামােক Fসনাপিত মেনানয়েন তাঁরা Fয িবেরািধতা কেরিছেলন (নবীর বkব2
ও কমX হেত িবষয়িট পিরRার হওয়া সেttও) এজn Fয, উসামা একজন যুবক িছেলন অথচ তাঁরা
pবীণ অথবা বৃd। sাভািবকভােবই pবীণরা Fকান তrেণর Fনতৃেtর আওতায় Fযেত চায় না ও
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বাsেব যুবকেদর িনেদXশ পালন ও আnগেত2 তােদর অনীহা থােক। sতরাং উসামার Fনতৃtেক
Fমেন িনেত তাঁেদর অsীকৃিত মানিবক pবণতা Fথেক উৎসািরত এবং এিটেক িবদআত বা অnায়
বলা যায় না।
িকnt নবীর মৃতু2র পরও উসামার Fনতৃেtর িবষেয় আপিtর িবষয়িট অেনক আেলমই এভােব
ব2াখ2া কেরেছন Fয, তাঁেদর দৃি*েত উসামার অপসারণ অিধকতর কল2াণকর িছল এবং মেন
কেরিছেলন খলীফাও তাঁেদর পরামেশXর সেA একমত হেবন। িকnt nায়ত এ িবষেয় আপিt
উtাপনেক আিম যুিkসmত মেন কির না। কারণ নবী (সা.) এেkেt এতটা অসnt* হেয়িছেলন
Fয, শরীের pচN উtাপ ও jর িনেয়ও মাথায় পিT বাঁধা অবsায় িতিন ঘর হেত Fবিরেয় এেস
িমmাের িগেয় উৈ<ঃsের খুতবা Fদন ও তাঁেদর এ কেমXর তীb সমােলাচনা কেরন যা একিট
ঐিতহািসক সত2 িহেসেব pিতি!ত বেল সকেলই Fজেনেছন। তাই এেkেt তাঁেদর ওজর ও
আপিtর কারণ আlাh ব2তীত Fকউ জােনন না।
িকnt উসামার Fসনাদলেক Fpরেণ রাসূেলর িবেশষ দৃি* ও িনেদXশ এবং এ িবষেয় উপযুXপির
বkেব2র পরও খলীফা আবু বকেরর িনকট এ Fসনাদল Fpরণ sিগত করার আহবান তাঁরা এজn
Fরেখিছেলন Fয, তাঁরা ইসলােমর Fকnd রkার জn এেক অিধকতর সতকXতা মেন কেরিছেলন।
তাঁরা ভীত িছেলন Fসনাদল মিদনা হেত Fবিরেয় Fগেল পাxXবতXী এলাকার মুশিরকরা Fসখােন
হামলা করেত পাের। Fকননা নবীর মৃতু2র পর িনফাক pকািশত হেয় পেড়িছল ও ইhদীনাসারারা শিk অজXন কেরিছল, িবিভn আরব Fগাtgেলা মুরতাদ হেত 5r কেরিছল। অেনক
Fগাtই যাকাত িদেত অsীকার কেরিছল। এ কারেণই সাহাবীরা খলীফার সেA কথা বেল উসামার
Fসনাদল Fpরণ sিগত করেত Fচেয়িছেলন। িকnt খলীফা এেত রাজী হন িন এবং তাঁেদরেক
বেলন, “আlাহর শপথ, রাসূেলর িনেদXশ অমাn করা অেপkা পািখরা আমােক Fছাঁ Fমের িনেয়
িগেয় তােদর খােদ2 পিরণত করােক আিম F~য় মেন কির।”
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খলীফা আবু বকর হেত আহেল snাহর আেলমরা এ বkব2সমূহ বণXনা কেরেছন। যিদও আবু
বকর ব2তীত অn সকেলই উসামার Fসনাদল Fpরেণর িবেরািধতা কেরেছন তdপির এর Fপছেন
ইসলামেক রkা ব2তীত তাঁেদর অn Fকান উেds িছল না।
উসামার Fসনাদেলর সেA যাtা হেত হযরত আবু বকর ও উমর Fয িবরত িছেলন তা ইসলামী
রােTর িভিtেক মজবুত করা ও Fখলাফত সংরkেণর উেdেsই িছল। কারণ এ ছাড়া মুহাmাদী
রাT ও দীনেক সংরkণ করা সmব িছল না।
২। আপিন শাহেরsানীর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’ হেত Fয হাদীসিট বণXনা কেরেছন তা সনদহীন ও
মুরসাল। হালাবী ও যাইনী দাহলান তাঁেদর সীরাত gেn বেলেছন Fয, এ িবষেয় Fকান হাদীসই
Fনই। যিদ এেkেt আহেল snাহর সূেt Fকান হাদীস আপনার জানা থােক তা উেlখ কের
আমােদর পথ- িনেদXশনা িদন। আlাh আপনােক ss রাখুন।
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১।

আমােদর বkেব2র সেA তাঁেদর ব2াখ2ার Fকান সংঘষX ও :বপরীত2 Fনই।

২।

শাহেরsানী হেত আমরা Fয হাদীসিট বণXনা কেরিছ তা মুসনাদ gেn বিণXত হেয়েছ।

১। আlাh আপনােক ss রাখুন। আপিন নবী (সা.)- এর drত যাtার িনেদXশ সেttও উসামার
Fসনাদেলর সেA যাtায় তাঁেদর অনীহা ও জুরেফ যাtািবরিতর িবষয়িট sীকার কেরেছন ও Fমেন
িনেয়েছন Fয, তাঁরা উসামার Fসনাপিতেtর িবষেয় রাসূেলর বkব2 ও বাsব ভূিমকার পরও
আপিt উtাপন কেরেছন। আপিন এও Fমেন িনেয়েছন উসামার Fনতৃেtর িবষেয় আপিt Fতালায়
রাসূল তাঁেদর ওপর kুb হেয়িছেলন এবং তাঁর অসntি* এতটা তীb িছল Fয, অss ও উtp
শরীের মাথায় পিT বাঁধা অবsায় গৃহ হেত Fবর হেয় িমmাের যান ও এ কেমXর জn তাঁেদর
সমােলাচনা কেরন যা একিট ঐিতহািসক সত2। এ বkেব2 রাসূল (সা.) Fসনাপিতেtর Fkেt
উসামার Fযাগ2তার িবষয়িটেক দৃঢ়ভােব ব2k কেরন। এতTসেttও তাঁরা খলীফা আবু বকেরর
িনকট তাঁর অপসারেণর দাবী জানান।
আপিন আেরা sীকার কেরেছন নবীর িনেদXশ সেttও তাঁরা খলীফার িনকট Fসনা Fpরণ sিগত
করার দাবী জানান। নবী কতৃXক বাঁধা পতাকা তাঁরা খুেল Fফলেত Fচেয়িছেলন। যিদও তাঁরা
Fদেখিছেলন িতিন এ িবষয়িটেক িবেশষ grt িদি\েলন এবং এ কারেণই pstিত সmেnর পর
drত যাtা করেত বেলিছেলন এবং তাঁর উপযুXপির তািকদ হেতও তাঁরা বুেঝিছেলন Fয, িবষয়িট
অবs পালনীয় (ফরয) [তdপির তা পালেন তাঁরা িবরত থােকন]।
Fয সকল ব2িkেক রাসূল (সা.) উসামার Fনতৃেt যুd যাtা করেত বেলন ও sহেs তাঁেদর
sসিjত কেরন তার অেনেকই Fস Fসনাদেলর সােথ যাtা কেরন িন এিটও আপিন sীকার
কেরেছন। এ িবষেয় হাদীস Fলখক, হািফয ও মুহািdসগণ একমত Fপাষণ কেরেছন।

409

িকnt আপিন বেলেছন তাঁরা এেkেt kমার Fযাগ2। কারণ নবীর বkব2 ও িনেদXশ নয়, বরং
তাঁেদর ব2িkগত দৃি*ভিA ইসলােমর জn অিধকতর কল2াণকর িছল। এজnই তাঁরা নবী (সা.)এর িনেদXেশর ওপর ব2িkগত মতেক pাধাn িদেয়েছন, এর বাইের আমরা আর িকছু বলেত
পাির না। অnভােব বলেল আমােদর মূল আেলাচ2 িবষয় িছল সাহাবীরা Fকারআন ও snাহর
সকল িনেদXশ Fমেন চলেতন িক না? আপনার মত িছল তাঁরা সমg Fকারআন ও snাহর ওপর
আমল করেতন িকnt আমরা বেলিছ না, সকল Fkেt তাঁরা তা করেতন না। sতরাং এেkেt
আপনার sীকােরািkসমূহ আমােদর কথােকই pমাণ কের। তাই িবষয়িটেত তাঁরা kমার Fযাগ2
িছেলন িক না তা আমােদর আেলাচনা বিহভূXত।
যখন আপনার িনকট এিট pমািণত হেয়েছ তাঁরা উসামার Fসনাদেলর িবষেয় িনজ মতেক ss*
snাহর ওপর pাধাn িদেয়েছন তখন নবী (সা.)- এর পর Fখলাফেতর িবষয়িটেতও আমরা িক
একই কথা বলেত পাির না Fয, ইসলােমর কল2ােণ গাদীর ও অnাn sােন বিণXত নবীর িনেদXেশর
ওপর িনজ মতেক নবীর পর Fখলাফেতর জn তাঁরা অিধকতর উপযুk মেন কেরেছন?
Fয সকল ব2িk pবীণতার কারেণ যুবক উসামার Fনতৃtেক Fমেন Fনন িন তাঁেদর পেk যুিk
িহেসেব আপিন বেলেছন pকৃিতগতভােবই বৃd ও pবীণরা তrণেদর Fনতৃt ও আnগেত2 Fযেত
চায় না। যিদ তাই হয় তেব অেপkকৃত তrণ আলীর Fনতৃt বণXনাকারী গাদীেরর snাহেকও
তাঁরা (বেয়াবৃdরা) Fমেন Fনেবন না এিটই sাভািবক, নয় িক? কারণ ss* বণXনামেত উসামােক
Fসনাদেলর Fনতৃেtর জn তাঁরা Fযrপ যুবক মেন কেরিছেলন নবীর মৃতু2র পর ইসলামী রােTর
Fখলাফেতর জn অnrপ আলীেকও তrণ Fভেবিছেলন। একিট Fসনাদেলর Fনতৃt এবং সকেলর
ওপর Fনতৃেtর মেধ2 অেনক পাথXক2। যখন তাঁেদর pকৃিতই এrপ Fয, কেয়কিদেনর এক যুেdর
জn এক তrেণর Fনতৃtেক তাঁরা Fমেন িনেত পােরন না তখন সমg জীবেনর জn dিনয়া ও
আেখরােতর সকল িবষেয় অেপkাকৃত তrণ এক ব2িkেক তাঁরা িকভােব Fমেন Fনেবন?
িকnt সাধারণ pবীণ মানিসকতা সামিgকভােব তrণ Fনতৃt Fমেন Fনয় না বেল Fয দাবী কেরেছন
তা gহণেযাগ2 নয়, কারণ Fয সকল pবীণ ঈমােনর পূণXতায় Fপৗঁেছেছন তাঁরা আlাh ও তাঁর

410

রাসূেলর আnগেত2র পেথ Fয Fকান তrেণর Fনতৃtেক িনিdXধায় Fমেন Fনন। 5ধু তrণেদর
আnগেত2র িবষেয়ই নয়, বরং আlাহর আnগেত2র Fkেt Fয Fকান িবষেয়ই তাঁরা অnগত
Fযমনিট Fকারআন বেলেছ,

ِ
ِ
ﺖ َو ﻳُ َﺴﻠﱢ ُﻤﻮا
َ )ﻓﻼ و رﺑﱢ
َ َﻚ ﻻ ﻳـُ ْﺆﻣﻨُﻮ َن َﺣ ّﱴ ﳛَ ّﻜ ُﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ َﺷ َﺠَﺮ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ ﻻ َِﳚ ُﺪوا ِﰲ أَﻧ ُﻔﺴ ِﻬﻢ َﺣَﺮﺟﺎً ﱢﳑﱠﺎ ﻗ
َ ﻀْﻴ
(ﺴﻠِْﻴ ًﻤﺎ
ْ َﺗ

Fতামার pভুর শপথ, তারা ততkণ পযXn ঈমান আেন িন যতkণ না তােদর িবেরাধপূণX িবষেয়

তারা Fতামােক িবচারক মেনানীত করেব। অতঃপর তুিম যা ফয়সালা Fদেব Fস িবষেয় তােদর
মেন Fকান ক* থাকেব না ও পূণX আnগত2 করেব।
অnt বেলেছ,
(ﺨ ُﺬوﻩ َوﻣﺎ َ;ﺎ ُﻛﻢ َﻋْﻨﻪ ﻓﺎﻧْـﺘَﻬﻮا
ُ َ) َوﻣﺎ آﺗﺎ ُﻛﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳﻮل ﻓ

এবং রাসূল যা Fতামােদর Fদন তা gহণ কর এবং যা হেত িনেষধ কেরন তা হেত িবরত হও।

২। যাঁরা উসামার Fসনাদল হেত িবরত থাকার ঘটনািট বণXনা কেরেছন তাঁেদর মেধ2 শাহেরsানী
হাদীসিট Fকান সনদ ছাড়া বণXনা কেরেছন বেল আপিন উেlখ কেরেছন। িকnt আবু বকর
আহমাদ ইবেন আবdল আযীয জাওহারী তাঁর ‘আসসািকফা’ gেn সনদসহ হাদীসিট Fযভােব
বণXনা কেরেছন তা এখােন উেlখ করিছ, “হািমদ ইবেন ইসহাক ইবেন সািলh, আহমাদ ইবেন
সাইয়ার হেত, িতিন সাঈদ ইবেন কািসর আনসারী হেত এবং িতিন আবdlাh ইবেন আবdর
রহমান হেত বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.) তাঁর সবXেশষ অssতার সময় (যােত তাঁর মৃতু2 হয়)
উসামা ইবেন যাইদেক সকল আনসার ও মুহািজেরর ওপর Fনতা মেনানীত কেরন। এ Fসনাদেল
হযরত আবু বকর, উমর, আবু উবাইদা জাররাh, আবdর রহমান ইবেন আউফ, তালহা এবং
যুবাইরও িছেলন। অতঃপর নবী (সা.) উসামােক িনেদXশ Fদন তাঁর িপতার শাহাদাতsল মুতায়
হামলা করার এবং িফিলিsেন Fপৗঁছার। িকnt উসামা এ যাtায় অলসতা pদশXন কের িবলm
কেরন, তাঁর Fসনাদলও তdrপ কের। এ অবsায় নবীর অssতা কখেনা বৃিd পাি\ল কখেনা কম
হি\ল। িতিন তখনও Fসনাদেলর যাtার িবষেয় তািকদ িদেত থাকেল উসামা বলেলন : আমার
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িপতামাতা আপনার জn উৎসগXীকৃত। আপিন কেয়কিদন িবলেmর অnমিত Fদেবন িক যােত
আlাh আপনােক আেরাগ2 দান কেরন? িতিন (সা.) বলেলন : আlাহর অngহসহ যাtা কর।
উসামা বলেলন : ইয়া রাসূলাlাh! আপনার অবsা এrপ সAীন হওয়া সেttও িক আিম যাtা
করেবা অথচ মদীনা হেত Fবর হেত আমার hদয় ক* পাে\। িতিন বলেলন : িবজয় ও সমৃিdর
িদেক (kমার িদেক) যাtা কর।
উসামা পুনরায় বলেলন : Fহ আlাহর রাসূল! আমার জn এিট কিঠন Fয, আপনার অবsা
পিথকেদর িনকট জানব অথচ আপিন এ অবsায় শািয়ত থাকেবন। নবী (সা.) তাঁেক বলেলন :
আিম Fতামােক Fয িনেদXশ িদেয়িছ Fস অnযায়ী কাজ কর। এই বেল রাসূল অjান হেয় পড়েলন।
উসামা নবীর গৃহ হেত Fবর হেয় মদীনা হেত যাtার pstিত িনেত লাগল। নবীর jান িফের
আসেল উসামার Fসনাদল সmেকX pZ করেলন। বলা হেলা তারা যাtার pstিত িনে\।
রাসূলুlাh (সা.) পুনঃপুনঃ বলিছেলন : উসামার Fসনাদলেক যাtা করেত বল। Fয ব2িk উসামার
Fসনাদেলর সেA যাtার িনেদXশ Fপেয় যােব না তার ওপর আlাহর লানত বিষXত Fহাক। উসামা
যাtা 5r করেলন, সাহাবীরাও তাঁর সামেন- Fপছেন অgসর হেত লাগেলন এবং জুরেফ Fপৗঁেছ
তাঁরা ছাউনী Fফলেলন। হযরত আবু বকর, উমরসহ অিধকাংশ মুহািজর তাঁর সেA
িছেলন, আনসারেদর হেতও উসাইদ ইবেন খুজাইর, বািশর ইবেন সা’দসহ pায় সকেলই
িছেলন। জুরেফ উেm আইমান উসামােক খবর িদেলন Fয, রাসূল মৃতু2বsায় রেয়েছন, মদীনায়
িফের চল। উসামা drত যাtা কের মদীনায় Fপৗঁছেলন। িতিন পতাকা নবীর গৃেহর দরজায় যখন
বাঁধিছেলন িঠক তখনই রাসূল (সা.) dিনয়া হেত িবদায় Fনন।”
এ হাদীসিট আlামাh ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’- এর িdতীয় খেNর
২০ পৃ!ায় উেlখ কেরেছন।

ওয়াসসালাম
শ
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িতরানbইতম পt
২৩ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

এrপ অnাn ঘটনাও উপsাপেনর আহবান।
বৃহsিতবােরর Fশাকাবহ ঘটনার বণXনার মত উসামার Fসনাদেলর যাtার বণXনািটও দীঘX হেলা।
যা Fহাক এিট সত2াnসnানীেদর জn িদেনর আেলা উdািসত কের অs*তা দূর কেরেছ।
অngহপূবXক অn Fয সকল Fkেt তাঁরা Fকারআন ও snাh অnযায়ী আমল কেরন িন তার উেlখ
কrন।

ওয়াসসালাম
স

414

চুরানbইতম পt
২৫ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

িফতনার উTগাতােক হত2ার জn রাসূেলর িনেদXশ অমাn
উmেতর pিসd ব2িkবগX, Fনতা ও হািফযেদর হেত বিণXত এ সmিকXত উdৃিতসমূহ এ িবষেয়
যেথ*। এ সmিকXত আহমাদ ইবেন হাmেলর মুসনােদর ৩য় খেNর ১৫ পৃ!া হেত বণXনা করিছ যা
আবু সাঈদ খুদরী কতৃXক বিণXত হেয়েছ।
িতিন বণXনা কেরেছন, “হযরত আবু বকর রাসূল (সা.)- এর িনকট এেস বলেলন : Fহ আlাহর
রাসূল! আিম অমুক নাম ও িচেhর sান অিতkম করার সময় অত2n snর একিট দৃs Fদেখিছ।
Fসখােন এক ব2িk অত2n িবনেয়র সােথ নামায পড়িছল। নবী (সা.) তাঁেক বলেলন : যাও তােক
হত2া কর। আবু বকর Fসখােন িগেয় তােক নামাযরত অবsায় Fদেখন। তাঁর মন চাইল না তােক
হত2া করেত, তাই িতিন িফের আসেলন। রাসূল (সা.) তা Fদেখ হযরত উমরেক বলেলন : যাও ঐ
ব2িkেক হত2া কর। হযরত উমরও িগেয় তােক Fসই অবsায় Fদেখ হত2া হেত িবরত হেলন।
িতিন িফের এেস রাসূলেক বলেলন : তােক পূণX িবনয় ও মেনােযােগর সেA নামায পড়েত Fদেখ
হত2া করা হেত িবরত হলাম।
নবী (সা.) আলীেক বলেলন : যাও তােক হত2া কর। হযরত আলী (আ.) Fসখােন িগেয় তােক না
Fপেয় িফের এেস নবীেক বলেলন : Fহ আlাহর রাসূল! তােক Fদখলাম না। নবী বলেলন : ঐ
ব2িk ও তার অnসারীরা Fকারআন পাঠ করেব িকnt এ পাঠ তােদর িজhার কmেনই সীিমত, তা
তােদর অnের pেবশ করেব না। তীর Fযমন ধnক হেত িবি\n হয় Fতমিন তারা আlাহর দীন
হেত িবি\n হেব এবং কখেনাই িফের আসেব না। এেদর হত2া কর কারণ পৃিথবীর ওপর এরা
সবXিনকৃ* সৃি*।”
ইবেন হাজােরর ‘আল ইসাবাh’ gেnর যু সািদয়ার জীবনী হেত আবু ইয়ালী তাঁর মুসনােদ
আনাস ইবেন মািলক হেত বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.)- এর জীবdশায় এক ব2িkর ইবাদত-

415

বেnগী আমােদর সকলেক আ>যXািnত করত। আমরা িবষয়িট নবীর িনকট উপsাপন কের ঐ
ব2িkর নাম, পিরচয় ও :বিশ*2 বণXনা করেল িতিন িচনেলন না। িঠক এ সময় Fসই ব2িk উপিsত
হেল আমরা নবীেক বললাম : এই Fসই ব2িk। রাসূলুlাh তখন বলেলন : Fতামরা আমােক এমন
ব2িkর বণXনা িদি\েল যার Fচহারায় শয়তােনর িচh ss*। ঐ ব2িk আেরা িনকটবতXী হেয়
সাহাবীেদর িনকট দNায়মান হেলা িকnt কাউেকই সালাম িদল না। নবী (সা.) তােক উেds কের
বলেলন : Fতামােক আlাহর কসম িদেয় বলিছ, যখন তুিম এখােন উপিsত হও তখন Fতামার
মেন িক এিট আেস িন Fয, এ সভায় Fতামার Fচেয় উtম Fকান ব2িk উপিsত Fনই? Fস উtর
িদল : hাঁ। অতঃপর Fস Fভতের pেবশ কের নামযরত হল। নবী বলেলন : Fক এই ব2িkেক
হত2া করেব? আবু বকর বলেলন : আিম। এ বেল িতিন তার িনকট িগেয় Fদখেলন Fস নামােয
দাঁিড়েয়েছ। িতিন িনেজ িনেজ বলেলন : sবহানাlাh (আlাh পিবt), আিম িক এমন ব2িkেক
হত2া করেবা Fয নামায পেড়? িতিন িফের এেল নবী (সা.) িজেjস করেলন : তােক হত2া
কেরছ? িতিন বলেলন : Fযেহতু আপিন নামাযীেদর হত2া করেত িনেষধ কেরেছন তাই তােক
নামাযরত Fদেখ হত2া কির িন।৫০০ নবী পুনরায় বলেলন : Fক ঐ ব2িkেক হত2া করেত রাজী
আছ? উমর বলেলন : আিম । অতঃপর িতিন িগেয় ঐ ব2িkেক িসজদারত অবsায় Fদেখ
িনেজেক বলেলন : আবু বকর আমার Fচেয় উtম, িতিন তােক হত2া কেরন িন, আিম িকrেপ তা
করেবা? এ কথা বেল িফের আসেল নবী pZ করেলন : িক হেয়েছ? িতিন বলেলন : আিম িগেয়
Fদখলাম Fস মািটেত িসজদারত অবsায় রেয়েছ, তাই মন চাইল না তােক হত2া করেত। নবী
(সা.) বলেলন : Fক তােক হত2া করেত রাজী আছ? আলী বলেলন : আিম। রাসূল তাঁেক বলেলন
: যিদ তােক পাও। আলী Fসsােন িগেয় তােক Fপেলন না। িতিন িফের এেল রাসূল তাঁর িনকট এ
িবষেয় জানেত চাইেল আলী বলেলন : তােক Fপলাম না। রাসূল বলেলন : যিদ ঐ ব2িk িনহত
হত তেব আমার উmেতর মেধ2 Fকানিদনই এখেতলাফ (িবেভদ) হত না।”
এই হাদীসিট হািফয মুহাmদ ইবেন মূসা িসরাজী তাঁর gেn ইয়াkব ইবেন sিফয়ান, মাকািতল
ইবেন sলাইমান, ইউsফ কাtান, কােসম ইবেন সালাম, মাকািতল ইবেন হায়ান, আলী ইবেন
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হXাb, সা’দী, মুজািহদ, কাতাদাh, ওয়াকী ও ইবেন জািরh হেত বণXনা কেরেছন। িবিশ*
আেলমেদর কেয়কজন, Fযমন শাহাবুdীন আহমাদ িযিন ইবেন আবেদ রািbিহ আnালুসী বেল
pিসd তাঁর ‘আকdল ফািরদ’ gেnর ১ম খেN আসহােব আহওয়ার আেলাচনায় এ ঘটনািটেক
pিতি!ত বেলেছন। িতিন এ ঘটনার Fশেষ রাসূল (সা.) হেত বেলেছন, “এই ব2িk আমার
উmেতর মেধ2 সবXpথম িবেdাহী হেব। যিদ Fতামরা তােক হত2া করেত তেব dই ব2িk আমার
পর এখেতলাফ করত না। বিন ইসরাঈল বাহাtর দেল িবভk হেয়িছল, আমার উmত িতয়াtর
দেল িবভk হেব। তােদর একদল ব2তীত সবাই জাহাnামী হেব।”৫০১
কাছাকািছ বণXনায় হযরত আলী হেত sনান Fলখকগণও এ ঘটনািট বণXনা কেরেছন,

৫০২

Fযমন

বিণXত হেয়েছ- kরাইশ Fগােtর একদল ব2িk নবী (সা.)- এর িনকট এেস বলল, “Fহ মুহাmদ!
আমরা Fতামার pিতেবশী ও সিnচুিkেত আবd। আমােদর িকছু দাস Fতামার িনকট পািলেয়
এেসেছ, তারা না দীেনর pিত ভালবাসা Fপাষণ কের, না jান ও িশkার pিত, তারা 5ধু
আমােদর বাগান ও সmদ Fদখােশানার কাজ হেত বাঁচার জn Fতামােদর িনকট আ~য় িনেয়েছ।
তুিম তােদরেক আমােদর িনকট িফিরেয় দাও।” নবী (সা.) আবু বকরেক বলেলন, “এ ব2াপাের
তুিম িক বল?” িতিন বলেলন, “hাঁ, এরা আপনার pিতেবশী এবং সত2 বেলেছ।” এ কথা 5েন
নবীর রং পিরবিতXত হেয় Fগল। অতঃপর নবী উমরেক বলেলন, “তুিম িক বল?” িতিন
বলেলন, “hাঁ, তারা সত2 বেলেছ, তারা আপনার pিতেবশী ও চুিkবd।”

নবীর Fচহারা

পিরবিতXত হেয় Fগল। িতিন বলেলন, “আlাহর কসম, আlাh Fতামােদর (kরাইশ) সেA যুেdর
জn এমন এক ব2িkেক Fpরণ করেবন যার অnরেক আlাh ঈমান dারা পরীkা কেরেছন। Fস
দীেনর পেথ Fতামােদর সেA যুd করেব।” আবু বকর বলেলন, “Fহ আlাহর রাসূল! আিম িক
Fসই ব2িk?” িতিন বলেলন, “না।” উমর বলেলন, “আিম িক Fসই ব2িk?” িতিন বলেলন, “না।
Fস ব2িk এখন জুতা Fসলাই করেছ।” উেlখ2 নবী (সা.) তাঁর জুতা Fসলাই করার জn আলী
(আ.)- Fক িদেয়িছেলন।
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পঁচানbইতম পt
২৬ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

িফতনার উTগাতােক হত2া না করার কারণ
সmবত আবু বকর ও উমর নবী (সা.)- এর িনেদXশ হেত তার হত2ােক মুsাহাব মেন কেরিছেলন
অথXাৎ তাঁরা এ কাজিটেক ওয়ািজব মেন কেরন িন বা ওয়ািজব মেন করেলও ওয়ািজেব Fকফায়ী
মেন কেরেছন, তাই হত2া হেত িনবৃt থােকন। Fযেহতু তাঁরা মেন কেরেছন অn সাহাবীরা এ
কাজিট করেত পারেবন Fসেহতু ওয়ািজব হেলও তা সmn হেব। আর Fস ঐ sান ত2াগ কের চেল
যােব যার ফেল হত2ার কাজিট সmn হেব না তা তাঁরা ভােবন িন। কারণ ঐ ব2িk এ িবষেয়
অবিহত িছল না।
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িছয়ানbইতম পt
২৯ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

এ যুিkর িবপেk জবাব
‘আমর’ বা িনেদXশ মূলত ওয়ািজব বা অপিরহাযXতা বুঝায়। sতরাং মুsাহাব িনেদXশক ব2তীত তা
হেত মুsাহাব Fবাঝা িঠক নয়। আমােদর আেলাচ2 িবষয়িটেত মুsাহাব িনেদXশক িকছু িছল না, বরং
এমন িনেদXশনা িছল যা ওয়ািজব ও অপিরহাযXতা অথX Fদয়। অngহপূবXক এ সmিকXত
হাদীসgেলােত যথাথX দৃি* িদন। তখন আমােদর বkব2েকই সত2ায়ন করেবন। িবেশষত এ
বাক2িট ‘এই ব2িk ও তার অnসারীরা Fকারআন পাঠ কের িকnt এই পঠন তােদর অnের sান
লাভ কের না; Fযrপ তীর ধnক হেত িবি\n হেল আর িফের আেস না Fসrপ তারা দীন Fথেক
Fবিরেয় িগেয় কখেনাও িফের আসেব না। তারা জমীেনর ওপর িনকৃ* সৃি*, তােদরেক হত2া কর’
হেত আমরা উজুব বা অপিরহাযXতাই বুিঝ। রাসূল (সা.) আেরা বেলিছেলন ‘এ ব2িk যিদ িনহত
হত তাহেল আমার উmেতর dই ব2িkর মেধ2 িবেভদ হত না’-

এ বাক2িটও তােক হত2ার

অপিরহাযXতা ও তািকদই বুঝায়।
মুসনােদ আহমােদর হাদীসিটেত লk2 করেল Fদখেবন হত2ার িনেদXশ pথেম িবেশষভােব আবু
বকেরর ওপর িছল। পের উমেরর pিতও িবেশষভােব তা আেরািপত হয়। তাই িবষয়িট ওয়ািজেব
Fকফায়ী হেত পাের না।
হাদীসিটেত s* এেসেছ তাঁরা ঐ ব2িkেক িবনেয়র সােথ নামাযরত Fদখায় তােক হত2া করা
হেত িবরত হেলন অথXাৎ নবীর িনেদXেশর pিত দৃি* না িদেয় িনজ ই\াnযায়ী তাঁরা িসdাn Fনন।
এখােনও তাঁরা িনজ ই\ােক নবীর িনেদXেশর ওপর pাধাn Fদন। এিট Fকারআন ও snাহর ওপর
ব2িkগত মেতর pাধাn দােনর অnতম নমুনা।

420

ওয়াসসালাম
শ

421

সাতানbইতম পt
৩০ রিবউল আউয়াল ১৩৩০ িহঃ

এrপ অnাn িবষয়ও আেলাচনার আহবান।
অngহপূবXক এrপ অnাn িবষেয়র উেlখ কrন। যিদ তােত পt দীঘX হয় তবুও Fকান িকছু
অবিশ* রাখেবন না।
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আটানbইতম পt
৩ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

১।

এrপ কেয়কিট িবষয়।

২।

অnrপ আেরা িবষয়সমূহ।

১। hদায়িবয়ার সিnর ঘটনা, hনাইন যুেdর গণীমত, বদেরর Edুবnীেদর িফিদয়া (মুিkপণ
gহণ) আদায়, তাবুেকর যুেdর সময় অনাহােরর কারেণ Fবশ িকছু উট জবাইেয়র জn রাসূেলর
িনেদXশ অমাn, উhেদর যুেdর ঘটনা (যুdেkt হেত পলায়ন), ‘Fয Fকউ তাওহীেদর ঈমান িনেয়
আlাহর সেA িমিলত হেব Fস Fবেহশেতর sসংবাদ পােব’- আবু hরাইরার এ Fঘাষণা বণXনার
িদন, মুনািফেকর ওপর নামায পড়া (জানাযার নামায), সদকার িবষেয় িবতকX ও rkতার সেA
pZ উtাপন, যাকাত ও খুমেসর আয়ােতর অেথXর িবকৃিত, হেj তামাtু ও মুতা িবেয়র িবধান
পিরবতXন, তালােকর আয়ােতর িবধান পিরবতXন, রমযান মােসর নফল নামায (তারাবীh)
সmিকXত snাহর পিরমাণ ও পdিতগত পিরবতXন সাধন, আযােনর বাণীেত পিরবতXন, হাইয়া
আলা খাইিরল আমালেক আযান হেত বাদ Fদয়া, জানাযার নামােযর তাকবীেরর সংখ2া hাস
এrপ অসংখ2 িবষয় রেয়েছ যা এ kুd পেt বণXনা করা সmব নয়। এছাড়া হােতব ইবেন
বালতাআর ঘটনায় িবেরািধতা, মাকােম ইবরাহীেমর sান পিরবতXন, বিন হািশেমর সmিt
FজারপূবXক মসিজেদর আওতাভুk করা, আবু খারাশ হাজলীর রkপেণর Fkেt ইয়ামানীেদর
pিত অিবচার, নাসর ইবেন হাjাজ সালামীর িনবXাসন, Fজা’দা ইবেন সািলেমর ওপর হাd
জারী৫০৩, ইরাক ভূ- খেN খারাজ pবতXন, িজিজয়া আদােয়র পdিতেত পিরবতXন, 5রা গঠেনর
Fkেt পkপািতt, রািtেত মাnেষর অবsা সmেকX অবিহত হেত শরীয়েতর সীমা লLন, িদেন
অnসnান ও gpচরবৃিt, উtরািধকার আইেন িনজ মতাnযায়ী িসdাn pদান। এ িবষয়gেলােত
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তাঁরা Fকারআন ও snাহর িবধান হেত িনজ মত জনসাধারেণর জn অিধকতর কল2াণময় মেন
কের তদnযায়ী িসdাn িদেয়েছন।
আমরা ‘সািবলুল মুিমনীন’ gেn এ িবষয়gেলােত িবsািরত আেলাচনা কেরিছ।৫০৪(২৭*)
২। হযরত আলীর Fখলাফত এবং রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইত সংkাn হাদীসসমূহ ছাড়াও
অnাn snাh, হাদীস ও Fরওয়ােয়ত অnযায়ী তাঁরা কাজ কেরন িন, বরং এর িবপরীত ভূিমকাই
পালন কেরেছন। sতরাং এ িবষেয় Fকান সেnহ Fনই Fয, Fখলাফেতর িবষয়িটেতও তাঁরা snাহর
ওপর িনজ মতেক pাধাn িদেয়েছন। এ িবষেয় আ>েযXর িকছু Fনই Fয, Fখলাফেতর Fkেt নবী
(সা.)- এর snাh এrপ অnাn িবষেয়র মত অকাযXকর রেয় িগেয়িছল ও ব2িkগত মত snাহর
ওপর pাধাn লাভ কেরিছল।

ওয়াসসালাম
শ
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িনরানbইতম পt
৫ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

১।

তাঁরা এ সকল িবষেয় সাধারেণর কল2াণেক অgািধকার িদেতন।

২।

এrপ অnাn িবষয়gেলাও আেলাচনা কrন।

১। Fকান jানী ব2িkই তাঁেদর সৎ উেdেsর িবষেয় সেnহ Fপাষণ করেবন না। কারণ তাঁরা
জােনন এই ব2িkবগX সাধারেণর কল2াণেক অgািধকার িদেতন। তাঁরা এমন পিরেবশ সৃি*র
Fচ*ায় রত িছেলন যা মুসিলম উmাহর জn অিধকতর কল2াণকর ও সহজ হয় এবং উmাহর
kমতা ও pিতপিt বৃিd পায়। তাই তাঁরা Fয সকল কাজ আuাম িদেয়েছন তােত Fকান trিটই
Fনই, Fহাক Fস িবষেয় তাঁরা Fকারআন ও snাহর s* িবধান অnসাের ফয়সালা িদেয় থােকন
অথবা িনজs ব2াখ2া ও মতাnযায়ী িসdাn িনেয় থােকন।
২। আপনার pিত আহবান জািনেয়িছ Fয সকল িবষেয় তাঁরা Fকারআন ও snাহর মত অnযায়ী
চেলন িন তার সবgেলাই বণXনা করার। আপিন তার আংিশক বণXনা কেরেছন এবং বেলেছন
Fয, ইমাম ও আহেল বাইত সmেকX Fখলাফেতর pসA ব2তীত অnাn pসেAও হাদীসসমূহ িছল
যার ওপর পূবXবতXীগণ আমল কেরন িন। যিদ অngহপূবXক Fসgেলার িবsািরত িববরণ িদেতন
এবং উপযুXপির এ আহবান হেত আমােক িনবৃt করেতন।

ওয়াসসালাম
স
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একশতম পt
৮ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

১।

আেলাচনার Fকnd পিরত2াগ।

২।

আহবান gহণ।

১। আপিন sীকার কেরেছন Fয সকল িবষেয়র উেlখ আমরা কেরিছ তােত তাঁরা হsেkপ
কেরেছন। আলহামdিলlাh, আমােদর কথােক সত2ায়ন কেরেছন। এখন তাঁেদর এ কেমXর
Fপছেন সৎ উেds, সাধারেণর কল2াণেক অgািধকার দান, উmেতর জn সেবXাtম পথ
gহণ, ইসলােমর শিk ও সmান বৃিdর pেচ*া pভৃিত িবষয় িছল িক না তা আমােদর আেলাচনার
বিহভূXত িবষয়। আমােদর মূল আেলাচ2 িবষয় তাঁরা এ সকল িবষেয় রাসূল (সা.)- এর snাh
অnযায়ী আমল কেরেছন িক কেরন িন? িকnt Fকন তা কেরন িন তা আমােদর আেলাচনার Fকnd
বিহভূXত।
২। আপনার সবXেশষ পেt হযরত আলী (আ.) সmেকX Fয সকল সহীহ হাদীস আহেল snাh সূেt
বিণXত হেয়েছ িকnt সাহাবীগণ তদnযায়ী আমল কেরন িন বা Fসgেলােক উেপkা কেরেছন তা
আেলাচনা করার আহবান জািনেয়েছন। আপিন sয়ং snাh ও হাদীেসর Fkেt বতXমান সমেয়র
িবেশষjেদর Fনতা এবং হাদীস সংকলন অধ2য়ন ও িবেVষেণ দীঘX সময় ধের কেঠার ~ম িদেয়
আসেছন। তাই আিম িক কের ভাবেত পাির Fয সকল িবষয় আমরা সংেkেপ আেলাচনা কেরিছ
আপিন Fস সmেকX িবsািরত অবিহত নন? Fক আমােদর ইশারাকৃত ঐ সকল িবষেয় িনজেক
আপনার হেত অিধকতর jানী মেন করেত পাের? আহেল snাহর আেলমেদর মেধ2 আপনার
সমপযXােয়র অn Fকউ রেয়েছন িক? অবsই Fনই।
তাই িবsািরত আেলাচনার জn আপনার Fয আহবান তােক আমরা এ বাক2িটর নমুনা মেন করিছ
Fয, ‘কত অিধক pZকারী রেয়েছ যারা এ সmেকX সmূণX অবগত’।
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আপিন িন>য়ই জােনন, অেনক সাহাবীই হযরত আলী (আ.)- এর pিত িবেdষ Fপাষণ করেতন
এবং তাঁর সেA শtrতা কের িবি\n হেয়েছন। তাঁরা আলী (আ.)- Fক ক* ও অপবাদ
িদেতন, তাঁর pিত অিবচার করেতন, তাঁেক মn বলা ও গািল Fদয়ােক িনেজেদর জn অপিরহাযX
কমX মেন করেতন, এমন িক Fকউ Fকউ আলী (আ.), তাঁর পিরবার ও বnুেদর িবrেd অstও
ধারণ কেরেছন। হাদীস ও ইিতহাস gnসমূহ এর সাkী।
অথচ নবী (সা.) বেলেছন, “Fয ব2িk আমার আnগত2 কেরেছ Fস আlাহর আnগত2
কেরেছ, আর Fয আমার িনেদXশ অমাn কেরেছ Fস আlাহরই িনেদXশ অমাn কেরেছ। Fয ব2িk
আলীর আnগত2 কেরেছ Fস আমারই আnগত2 কেরেছ। আর Fয আলীর িনেদXশ অমাn কেরেছ
Fস আমার িনেদXশই অমাn কেরেছ।”
অnt রাসূল (সা.) বেলেছন, “যিদ Fকউ আমা হেত িবি\n হয় Fস আlাh হেত িবি\n হয় আর
Fয আলী হেত িবি\n হয় Fস আমা হেতই িবি\n হয়।”
রাসূল আেরা বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম পৃিথবীেতও Fযমিন Fনতা আেখরােতও Fতমিন Fনতা।
Fতামার বnু আমারই বnু এবং আমার বnু আlাহরই বnু। Fতামার শtr আমারই শtr এবং
আমার শtr আlাহর শtr। iংস Fসই ব2িkর জn Fয আমার পর Fতামার ওপর kুb হয়।”
িতিন আেরা বেলেছন, “Fয ব2িk আলীেক মn বলল (গািল িদল) Fস আমােকই মn বলল, আর
Fয আমােক মn বলল Fস আlাহেকই Fযন মn বলল।”
রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fয আলীেক ক* িদল Fস আমােকই ক* িদল আর Fয আমােক ক* িদল
Fস আlাহেকই ক* িদল।”
অnt নবী বেলেছন, “Fয আলীেক ভালবাসল Fস আমােকই ভালবাসল, আর Fয তােক অপছn
করল Fস আমােকই অপছn করল।”
রাসূল (সা.) আলী (আ.)- Fক বেলেছন, “Fহ আলী! মুিমন ব2তীত Fকউ Fতামােক ভালবাসেব না
এবং মুনািফক ব2তীত Fকউ Fতামার pিত অnের িবেdষ Fপাষণ করেব না।”
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রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fহ আlাh! Fয আলীেক ভালবােস আপিন তােক ভালবাsন এবং Fয তার
সেA শtrতা Fপাষণ কের আপিন তার pিত শtrতা Fপাষণ কrন। তার সাহায2কারীেক আপিন
সাহায2 কrন। Fয তােক অপমািনত করেত চায় তােক আপিন অপমািনত কrন।”
একিদন রাসূল (সা.) হযরত আলী, ফািতমা, ইমাম হাসান ও hসাইন (আ.)- Fক লk2 কের
বলেলন, “Fতামােদর সেA Fয যুd কের আিমও তােদর সেA যুd কির এবং Fতামােদর সেA Fয
সিn কের আিমও তােদর সেA সিn কির।”
Fযিদন রাসূল (সা.) তাঁেদর (আহেল বাইত) ওপর আবা (এক pকার বst) িবিছেয় িদেয় আlাহর
িনকট Fদায়া কেরিছেলন Fসিদন িতিন বেলিছেলন, “তােদর সেA যারা যুেd িলp হয় আিম তােদর
সেA যুেd িলp হই, যারা তােদর সেA শািn sাপন কের আিমও তােদর সেA শািn sাপন কির।
তােদর সেA আিম শtrতা Fপাষণ কির যারা তােদর সেA শtrতা Fপাষণ কের।”
এrপ অিধকাংশ হাদীসই এই সকল সাহাবী gহণ কেরন িন, বরং এর িবপরীত আচরণ
কেরেছন। এেkেt িনজ pবৃিt ও উেds dারা পিরচািলত হেয় তাঁরা এgেলােক উেপkা
কেরেছন। িচnাশীল সেচতন ব2িkরা sনান gnসমূেহ হযরত আলী (আ.)- এর ফজীলত ও মযXাদা
বণXনাকারী হাদীসসমূহ সmেকX অবগত যার সংখ2া শতািধক। এ সকল হাদীেস তাঁর আnগেত2র
অপিরহাযXতা ও তাঁর সেA শtrতা িনিষd Fঘািষত হেয়েছ ss*rেপ। এর pিতিটেত আlাh ও
তাঁর রাসূেলর িনকট তাঁর িবেশষ সmান, মযXাদা ও sান বিণXত হেয়েছ। পূবXবতXী পtসমূেহ এর
অেনকাংশই

আমরা

উেlখ

কেরিছ

তdপির

অবিণXত

অংশ

এর

কেয়ক

gণ।

আলহামdিলlাh, আপিন sনান gnসমূেহর ওপর পযXাp jােনর অিধকারী ও এgেলার ওপর
আপনার পূণX দখল রেয়েছ। আপনার িনকট pZ এর Fকানিটেত আলীর pিত কটুিk ও যুd করা
:বধ Fঘািষত হেয়েছ িক? এর Fকানিটেত তাঁর সেA শtrতা ও িবেdষ Fপাষণ করার কথা বলা
হেয়েছ িক? এgেলােত তাঁর অিধকার হরণ, তাঁেক কে* আপিতত করা, তাঁর pিত অিবচার
করার িনেদXশ Fদয়া হেয়েছ িক? কখেনাই নয়। তেব Fকন মুসলমানেদর িমmাের জুমআ ও ঈেদর
িদেন তাঁর pিত লানত ও অিভশাপ বষXণ তাঁেদর snাmয় পিরণত হেয়িছল? Fকন তাঁরা এ সকল
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হাদীেসর িব5dতা ও আিধেক2র pিত grt িদেতন না? কারণ তাঁরা এ সকল হাদীসেক তাঁেদর
রাজৈনিতক উেdেsর পিরপnী মেন করেতন। তাঁরা উtমrেপ জানেতন আলী (আ.) নবীর
Kাতা, sলািভিষk, উtরািধকারী, রk সmকXীয়েদর Fনতা, পরম বnু, তাঁর উmেতর হাrন
(আ.), তাঁর নয়েনর মিনর জীবনসAী (ও সমমযXাদার ব2িk), তাঁর সnানেদর িপতা, তাঁর ওপর
সবXpথম

ঈমান

আনয়নকারী, ইখলাস

(িন!া)- এর

Fkেt

সকেলর

ঊেiX, সবXােপkা

jানী, সবXািধক আমলকারী, :ধেযXর Fkেt সকেলর আদশX, ইয়াকীন (দৃঢ় িবxাস)- এর Fkেt
সবেচেয় দৃঢ়, দীেনর পেথ সবXািধক ক* সhকারী, ঐশী পরীkায় সেবXাtমrেপ উtীণX, মযXাদার
Fkেt সেবXা<, দীেনর Fkেt সকল হেত অgগামী ও pথম, ইসলােমর ওপর সবXািধক
দk, রাসূেলর সবXােপkা িনকটবতXী, চিরt ও আচরেণ রাসূেলর সদৃশ, বাণী ও নীরবতার Fkেt
অনn এবং Fহদােয়েতর নমুনা। তdপির তাঁরা ব2িkগত উেdেs িনজ ই\া ও pবৃিtেক এর
ওপর অgািধকার িদেয়েছন। sতরাং এখােন আ>েযXর িকছু Fনই Fয, তাঁরা ইমামেতর Fkেt
গাদীেরর হাদীসেক দূের Fঠেল Fদেবন এবং এrপ অnাn শত হাদীেসর nায় গাদীেরর
হাদীসিটেকও িনজ ই\াnযায়ী িভnrেপ ব2াখ2া করেবন। এিটই sাভািবক, তাঁরা রাসূেলর এ বাণী
5েন থাকেবন Fয, িতিন (সা.) বেলেছন, “আিম Fতামােদর মােঝ d’িট ভারী বst Fরেখ যাি\ যিদ
তা Fতামরা আঁকেড় ধর কখেনাই পথK* হেব না, আlাহর িকতাব ও আমার রk সmকXীয়
আহেল বাইত।” রাসূল (সা.) তাঁেদর বেলন, “আমার আহেল বাইেতর উদাহরণ হেলা নূেহর
তরিণর nায়। Fয তােত আেরাহণ করেব Fস মুিk পােব আর Fয আেরাহণ করেব না Fস িনমিjত
হেব” এবং “আমার আহেল বাইত বিন ইসরাঈেলর তওবা ও মুিkর Fতারেণর nায়। Fয Fকউ
তােত pেবশ করেব kমাpাp হেব”।
রাসূল (সা.) বেলন, “আকােশর তারকারা পৃিথবীবাসীেদর িনমিjত হওয়া Fথেক রkার উপায়।
আমার আহেল বাইতও তdrপ িবেভদ হেত মুিkর উপায়। তাই আরবেদর Fকান Fগাt তােদর
িবেরািধতা করেল বা তােদর িবষেয় dেnd িলp হেল শয়তােনর দেল পিরণত হেব।”
পিরেশেষ বলা যায় এrপ সকল সহীহ হাদীেসর pিত তাঁরা অnগত িছেলন না।
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একশত একতম পt
১০ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

Fকন হযরত আলী (আ.) সাকীফার িদন তাঁর Fখলাফত ও sলািভিষেkর িবষেয় উিlিখত
হাদীসgেলা হেত যুিk উপsাপন কেরন িন?
সত2 ss*rেপ pকািশত হেয়েছ। িবxজগেতর pিতপালক মহান আlাহর pশংসা Fয, এখন
5ধু একিট িবষয় অjাত রেয় Fগেছ, তাঁর িচh ও িনদশXন pকািশত হয় িন। িবষয়িট আপনার
িনকট উপsাপন করিছ এ উেdেs Fযন অs*তা ও Fগাপনীয়তার পদXা উেnািচত হয়। pZ হেলা
Fকন ইমাম আলী (আ.) হযরত আবু বকর ও তাঁর হােত বাইয়াতকারীেদর িবপেk Fখলাফত
সmিকXত Fয সকল হাদীস আপিন উেlখ কেরেছন তা দিলল িহেসেব উপsাপন কেরন িন?
আপিন িক ইমাম হেত উপেরাk হাদীেসর অথX সmেকX অিধকতর অবিহত?
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একশত dইতম পt
১১ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

১।

সাকীফায় হযরত আলী (আ.)- এর উপেরাk দিলল উপsাপেন Fয pিতবnকতাসমূহ

িছল।
২।

ইমাম আলী ও তাঁর 5ভাnধ2ায়ীরা ঐ pিতবnকতা থাকা সেttও এতTসংkাn দিললসমূহ

িবিভn sােন উেlখ কেরেছন।

১। সকেলই এ িবষেয় অবগত আেছন, হযরত আলী (আ.), বিন হািশম ও তাঁর 5ভাnধ2ায়ীরা
Fকউই সাকীফায় উপিsত িছেলন না। Fসিদন তাঁরা Fসখােন যান িন এবং Fসিদেনর সংঘিটত
সকল িকছু হেত তাঁরা দূের িছেলন (অনবিহত িছেলন)। নবী (সা.)- এর মৃতু2র পর সবেচেয়
grtপূণX Fয কাজিট িছল তা হেলা নবীর Fগাসল ও দাফন- কাফেনর ব2বsা করা। তাই ওয়ািজব
এ দািয়t পালেনর জnই িতিন ও তাঁর সহেযাগীরা ব2s িছেলন। নবীর পিবt Fদহ দাফেনর
পূেবXই সাকীফার কমXকতXা ও উেদ2াkারা তাঁেদর কমX সmাদন কের আবু বকেরর বাইয়ােতর
িবষয়িট পাকােপাk কের Fফেলিছেলন। তাঁরা ঐক2বdভােব এ িসdাn িনেয়িছেলন Fয, Fয Fকান
কথা ও কমX যা সাকীফার বাইয়াতেক dবXল, সেnহযুk ও আশ"ার িদেক Fঠেল িদেত পাের তার
িবrেd কেঠার ব2বsা gহণ করেবন। এজn তাঁরা sদূরpসারী পিরকlনাও িনেয়িছেলন।
হযরত আলী (আ.) Fযেহতু Fসখােন উপিsতই িছেলন না sতরাং িকrেপ তাঁেদর িবrেd
এতTসংkাn দিলল pমাণ উপsাপন করেবন? এমন িক সাকীফা ও মসিজেদ নববীেত
বাইয়ােতর পরও তাঁেক Fস সেযাগ Fদয়া হয় িন। িকrেপ সmব িতিন এ িবষেয় আেলাচনা
করেবন যখন kমতািধকারীরা sপিরকিlত ও সতকXতামূলকভােব পূবX হেতই শিk ও kমতা
pেয়ােগর নীিত অবলmন কেরিছেলন।
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বতXমান সমেয়ও Fকান ব2িkর পেk pিতি!ত একিট সরকােরর িবrেd িবেdাহ করা সmব িক?
যিদ এrপ Fকান সরকারেক kমতাচু2ত করেত চায় তেব Fস ব2িk রkা পােব িক? কখেনাই
নয়। বতXমােনর সেA Fস সমেয়র তুলনা কের Fদখুন। কারণ বতXমান ও Fস সমেয়র সাধারণ
মাnেষর মেধ2 Fকানই পাথXক2 Fনই। (আর িবেশষ ব2িkরাও পিরিsিত তাঁেদর অnkেল না
থাকেল এrপ পদেkেপ কখেনাই আgহী নন) তেব যিদ সকল মুসলমান এ িবষেয় পূণX
সেচতনতার সেA তােদর Fনতার আnগত2 কের তখনই Fকবল kমতার এ pভাববলয় িছn করা
সmব, নতুবা নয়।(২৮*)
উপরnt হযরত আলী (আ.) Fস সময় ও Fসিদন এrপ যুিk pদশXনেক িবশৃhলা সৃি* ও িনজ
অিধকার িচরতের িবলুp হবার উপায় িভn অn িকছু মেন কেরন িন। কারণ িতিন Fখাদ ইসলাম
ও তাওহীেদর িবষেয় আতি"ত িছেলন। পূেবX আমরা উেlখ কেরিছ িতিন Fস সময় এমন dই
সমsার মুেখামুিখ িছেলন যা অn Fকউ িছেলন না। একিদেক Fখলাফেতর িবষেয় রাসূল (সা.)এর ss* হাদীসসমূহ তাঁেক কrণsের আহবান করিছল যা তাঁর hদয়েক রkাk করিছল ও
অnর দg হি\ল। অnিদেক িতিন আশ"া করিছেলন িবেdাহীেদর িবশৃhলার কারেণ সমg
আরব উপdীপ iংেসর সmুখীন হেব, আরবরা দেল দেল মুরতাদ হেয় ইসলােমর pসার িচরতের
rd হেয় যােব যা ইসলােমর িবলুিpই Fডেক আনেব।
মদীনার মুনািফকরা তাঁেক শি"ত করিছল কারণ তারা িনফােক িনমিjত হেয় পেড়িছল। মদীনার
পাxXবতXী এলাকার Fসই সব আরব যােদর Fকারআনই মুনািফক বেল Fঘাষণা কেরেছ তারাও তাঁর
শ"ার কারণ িছল। Fযেহতু তারা রাসূেলর ওপর অবতীণX িবধানাবলী সmেকX অবিহত িছল না তাই
িনফােকর Fkেt কেঠার িছল। তারা রাসূেলর মৃতু2র ফেল শিk ও মেনাবল অজXন কেরিছল।
অপর পেk মুসলমানরা অnকার ঝেড়র রািtেত একদল িহংs Fনকেড়র মুেখ রাখালহীন
Fমষপােলর মত হেয় পেড়িছল।
ভN নবী মুসাইলামা কায2াব, kৎসা রটনাকারী তালহা ইবেন খুওয়াইিলদ, pতারক সাজাহ
িবনেত হািরস ও তােদর সহেযাগীরা Fযমন ইসলামেক iংস এবং মুসলমানেদর চূণXিবচূণX করার
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জn উেঠপেড় Fলেগিছল। Fরাম, পারs ও অnাn সmােজ2র শাসকবগXও Fতমিন ওত Fপেত
বেসিছল। এছাড়াও Fয সকল িবেdাহী নবী (সা.) ও তাঁর আহেল বাইত ও তাঁেদর Fpিমকেদর
pিত িবেdষ Fপাষণ করত তারা ইসলােমর চরম িবেরািধতা করত এবং ইসলােমর মূেলাৎপাটেনর
জn সব সময় সেচ* িছল। এ শিkশালী pিতপkসমূহ রাসূেলর ওফােতর িবষয়িটেক তােদর
জn sেযাগ ও লেk2 Fপৗঁছা চূড়াn মেন কের drততার সেA পদেkপ gহণ কের সবXশিk িনেয়
ঝাঁিপেয় পেড়। তারা এ sেযােগর সেবXাtম সd2বহােরর মাধ2েম Fচেয়িছল িনযXািততেদর সহায় ও
nােয়র iজাধারী এ মুসলমানেদর পৃিথবী Fথেক িনি>h করেত।
তখন Fযেহতু ইসলামী রাTkমতা ততটা মজবুত ও দৃঢ় হেয় ওেঠ িন Fসেহতু Fস মুহূতXেকই এ
আkমেণর pকৃত সময় বেল তারা মেন কেরেছ।
হযরত আলী (আ.) এ dই িভnমুখী সমsার মেধ2 িছেলন। sতরাং িতিন িনজ nায2 অিধকারেক
মুসলমানেদর জীবেনর িবপরীেত িবসজXন Fদেবন এিটই Fতা sাভািবক।৫০৫ অবs িতিন িসdাn
িনেয়িছেলন তাঁর Fখলাফেতর অিধকারেক িভnভােব সংরkণ করেবন এবং এজn যারা তাঁর এ
অিধকার হেত মুখ িফিরেয় িনেয়িছল তােদর িবrেd এমনভােব যুিk উপsাপন কেরন যােত
মুসলমানেদর ঐক2 িবন* না হয় আর শtrরাও sেযাগ কােজ লািগেয় িবশৃhলার জn িদেত না
পাের। এজnই িতিন গৃেহ অবsােনর িসdাn Fনন যতkণ না তাঁেক FজারপূবXক গৃহ হেত Fবর করা
হয় (বাইয়ােতর উেdেs)। িতিন যিদ Fs\ায় বাইয়াত করেতন তেব তাঁর অnসারীরা তাঁর
Fখলাফেতর পেk Fকান দিলল- pমাণ উপsাপেন সkম হেতন না। এভােব হযরত আলী (আ.)
Fকান রkপাত ছাড়াই তাঁর Fখলাফেতর অিধকার ও দীেনর Fহফাজেতর মেধ2 সমnয় সাধন
কেরন।
ইমাম যখন Fদখেলন ইসলােমর শtrেদর pেচ*া নsােতর সেA ইসলােমর িটেক থাকা িনভXর
করেছ তখন িতিন অভ2nরীণ ঐক2 রkার sােথX খলীফােদর সেA সহাবsােনর নীিত অবলmন
কেরন। িতিন উmেতর ঐক2 ও দীেনর িনরাপtােক িনজ অিধকােরর ওপর অgািধকার দান
কেরন। আেখরাতেক dিনয়ার ওপর pাধাn দান এবং d’িট grtপূণX ওয়ািজেবর মেধ2 dেndর
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Fpিkেত অিধকতর grেtর িবষয়িটেক অgািধকার Fদয়ার লেk2 িতিন তাঁেদর সেA সমেঝাতা
কেরন। sতরাং ss* Fয, তৎকালীন অবsা ও পিরেবশ তাঁেক তাঁর Fখলাফেতর অিধকােরর
সপেk যুিk উপsাপন বা এজn িবেdােহর sেযাগ Fদয় িন।
২। এতTসেttও িবিভn অবsা ও পিরেpিkেত িতিন, তাঁর সnানগণ ও তাঁর অnরাগী মনীষীগণ
নবী (সা.)- এর ওিসয়ত সmিকXত ঐ আেলাচনা ও ss* হাদীসসমূহ উেlখ করেতন।
িবেশষjগণ এ িবষেয় সmূণr
X েপ অবগত।

ওয়াসসালাম
শ
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একশত িতনতম পt
১২ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

ইমাম ও তাঁর বnু- অnরাগীেদর যুিkসমূহ বণXনার আহবান।
ইমাম (আলী) Fকাথায় এrপ কথা বেলেছন? তাঁর বংশধর ও বnুরাই বা কখন এ িবষেয় যুিk
pদশXন কেরেছন? তার িকছু উদাহরণ Fপশ কrন।

ওয়াসসালাম
স
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একশত চারতম পt
১৫ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

১।

ইমাম আলী (আ.) Fয সকল Fkেt এ সmিকXত দিলল উপsাপন কেরেছন।

২।

হযরত ফািতমা যাহরা (আ.)- ও এ সmিকXত দিলল উপsাপন কেরেছন।

১। ইমাম আলী (আ.) এ সmিকXত হাদীস বণXনার Fkেt শািnপূণX পিরেবেশর িদেক সূk দৃি*
রাখেতন। যােত ইসলােমর Fকান kিত না হয় এজn সতকXতামূলকভােব কখেনাই তাঁর শtrেদর
িবrেd তীb ভাষায় আkমণ করেতন না। মুসলমানেদর সmান ও মযXাদার pিত লk2 Fরেখ িতিন
কখেনা তােদর িবrেd কেঠার িসdাn িনেতন না। কখেনা িতিন তাঁর অিধকার দাবী না কের বা এ
িবষেয় িকছু উেlখ না কের বলেতন ‘Fকান ব2িk তার অিধকার আদােয়র িবষেয় িবলm করেল
Fসিট তার trিট বেল গণ2 নয়, বরং trিট ঐ ব2িkর Fয িবষেয় তার অিধকার Fনই তা যিদ Fস
হsগত কের।’৫০৬
তাঁর অিধকার সmিকXত হাদীস উেlেখর Fkেt িতিন িবেশষ পnা অবলmন করেতন যােত তাঁর
pjার pিতফলন ঘটত। Fযমন লk2 কেরেছন িতিন রাহবার িদেন (তাঁর Fখলাফেতর সময়কােল)
িকrেপ Fলাকেদর সমেবত কের গাদীর িদবসেক sরণ কিরেয় িদেয় বলেলন, “Fতামােদর
আlাহর কসম িদেয় বলিছ, Fয Fকান মুসলমান গাদীেরর Fসই িদেন রাসূল িক বেলিছেলন তা
5েন থাকেল দাঁিড়েয় সাk2 দাও। যারা নবীেক ঐ িদন Fস অবsায় Fদেখেছ তারা ব2তীত
অnেদর দাঁড়ােনার pেয়াজন Fনই।”
িtশ জন সাহাবী যাঁেদর বারজন বদরী সাহাবী িছেলন উেঠ দাঁিড়েয় সাk2 িদেলন গাদীর িদবেস
নবী (সা.) হেত হাদীসিট 5েনেছন।৫০৭ হযরত উসমােনর হত2া এবং বসরা ও িসিরয়ায় উdূত
িফতনার জিটল পিরিsিতেত িতিন এ বkব2 উপsাপন কেরন। আমার আtার শপথ, Fসrপ
মুহূেতX এ ধরেনর দিলল উপsাপন খুব কমই লk2 করা যায় যিদও তা pjাপূণX। হযরত আলী
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(আ.)- এর মহান মযXাদার pিত সালাম তাঁর এ কেমXর জn। Fয মুহূেতX গাদীেরর হাদীস সকেলর
sরণ হেত মুেছ যাবার উপkম হেয়িছল Fস মুহূেতX রাহবার ঐ বৃহৎ সমােবেশ িতিন তা উjjল ও
জীিবত কের Fতােলন।
Fসিদন গাদীর িদবেসর দৃs সকেলর িনকট িতিন pিতমূতX কের Fতােলন। রাসূল (সা.) হযরত
আলী (আ.)- এর হাত উঁিচেয় ধের রেয়েছন, এক লk বা তেতািধক সাহাবী তাঁেদর িদেক
তািকেয় রেয়েছন এবং নবী (সা.) Fঘাষণা করেছন, “আলী আমার পর Fতামােদর মাওলা
(অিভভাবক)।” এ কারেণই গাদীেরর হাদীস মুতাওয়ািতর হাদীসসমূেহর সেবXাৎকৃ* উদাহরণ।
নবী (সা.)- এর pjােক লk2 কrন Fকাn Fpkাপেট িতিন এ Fঘাষণা িদেয়েছন। তাঁর মেনানীত
pিতিনিধর pjাও লk2 কrন িকrেপ িতিন রাহবায় সকলেক সমেবত কের এভােব কসম িদেয়
সাk2 gহেণর মাধ2েম গাদীরেক জীবn কের তুেলেছন। এভােব ইমাম আলী (আ.) সমেয়র
চািহদাnযায়ী অত2n নমনীয়তার সেA তাঁর অিধকােরর িবষয়িট তুেল ধেরেছন। পূণX সতকXতা ও
শািn বজায় Fরেখ িতিন সকল সময় এ িবষয়িটেক উপsাপন করেতন এবং এভােবই Fখলাফত
সmিকXত রাসূেলর হাদীসসমূহেক pচােরর দািয়t পালন করেতন ও Fকান উ<বাচ2 ছাড়াই এ
সmেকX অসেচতন মাnষেদর সেচতন করেতন। ফেল তা কখেনাই িবেdষ ও িবশৃhলার জn
িদত না।
এ সmিকXত Fয সকল হাদীস sনান Fলখকগণ উেlখ কেরেছন তা আপনার অবগিতর জn যেথ*
বেল মেন করিছ। লk2 কrন Fযিদন নবী (সা.) মহান আlাহর িনেদXেশ তাঁর িনকটাtীয়েদর
ভীিত pদXশেনর জn তাঁর চাচা ও মkার সmাn ব2িk আবু তািলেবর গৃেহ তােদর সমেবত
কেরিছেলন Fসিদন Fয দীঘX হাদীস িতিন বণXনা কেরন তার grt কতটা? ৫০৮ উmেতর িনকট এ
ঘটনা ইসলাম ও নবুওয়ােতর িনদশXন িহেসেব পিরগিণত। কারণ Fসিদন নবী (সা.) মু’িজযার
মাধ2েম সামাn খােদ2র dারা বড় সংখ2ার একদল মাnষেক পিরতু* কেরিছেলন। এ হাদীসিটর
Fশেষ বিণXত হেয়েছ নবী (সা.) Fসখােন আলীর কাঁেধ হাত Fরেখ বেলন, “এ বালক (আলী)
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Fতামােদর মােঝ আমার Kাতা, sলািভিষk ও িনবXাহী pিতিনিধ। Fতামরা তার কথা ~বণ ও তার
আnগত2 করেব।”
হযরত আলী (আ.) pায়ই বলেতন, “রাসূল (সা.) আমার সmেকX বেলেছন :

ِ  أﻧْﺖ وﱄ ﻛﻞ ﻣতুিম আমার পর সকল মুিমেনর অিভভাবক।” রাসূেলর এ হাদীসিটও
ﺆﻣﻦ ْﺑﻌﺪي
ُّ َّ َ
ِ ِ ِ ْ أﻧতুিম আমার িনকট Fস অবsােন রেয়ছ
িতিন pায়ই উেlখ করেতন, ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ
َ
ْ ﺖ ﻣ ﱢﲏ ﲟَْﻨ ِﺰﻟَﺔ ﻫﺎرو َن
Fয অবsান মূসার িনকট হাrেনর িছল। এমন িক গাদীের খুেমর এ হাদীসিটও ইমাম আলী (আ.)
অেনকবার উেlখ কেরেছন, “নবী (সা.) বেলেছন :

ﻋﻠﻲ َوﻟِﻴّﻪ
َ !ﺖ أوﱃ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ أﻧْـ ُﻔﺴﻬﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا ﺑَﻠﻰ
ُ  ﻣﻦ: ﻗﺎل
ُ أﻟﺴ
ْ
ّ ﻛﻨﺖ وﻟﻴّﻪ ﻓﻬﺬا

আিম িক মুিমনেদর িনেজেদর অেপkা তােদর ওপর অিধক অিধকার রািখ না? তারা বলল :
hাঁ। তখন িতিন বলেলন : আিম যার অিভভাবক আলীও তার অিভভাবক।”
pিতি!ত ও অনsীকাযX এrপ অেনক হাদীসই িতিন িবxs ও সmািনত ব2িkেদর মােঝ বণXনা ও
pচার কেরেছন। Fয সমেয়র Fpkাপেট Fয িবষয়gেলা উপsাপেনর sেযাগ িছল তা িতিন
উপsাপন কেরেছন। যিদও তা তােদর ওপর Fকান pভাব Fফেল িন তdপির িতিন যতটুk
pেয়াজন িছল ততটুk বেলেছন, Fযমন 5রা বা পরামশX পিরষেদর (উমর ইবেন খাtােবর মৃতু2
পরবতXীেত) কমXকােNর িদন িতিন এর সদsেদর খলীফা মেনায়নেনর িবষেয় সতকX কের িদেয়
িনজ মযXাদা ও অবsােনর সপেk পযXাp দিলল- pমাণ উপsাপন কেরন।
তাঁর Fখলাফেতর সমেয়ও িনজ অিধকার ও ব;নার িবষেয় িমmাের বেলেছন, “আlাহর
শপথ, অমুক Fখলাফেতর Fপাষাক পিরধান কেরেছ অথচ Fস ভালভােবই জানত আমার সােথ
Fখলাফেতর সmকX ঘািনর (যাতা) Fকndীয় দেNর nায়, jান আমার অিst Fথেকই উৎসািরত
হয় এবং আমার মযXাদার শীষX চূড়ায় Fপৗঁছার িচnা Fকান িবহAও করেত পাের না। তাই আিম
সাধারণ Fপাষাক পিরধান কের িনেজেক সuিচত কের িনলাম। ভাবিছলাম িনজ অিধকার
আদােয়র জn একক সংgােম িলp হব নািক এ ব;না আমার hদেয় Fয অnকােরর ছায়া
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Fফেলেছ তােত :ধযX ধারণ করেবা? এিট এমন অবsার সৃি* কেরিছল তা িচnা করেত বৃdরা
অথবX এবং িশ5রা বৃেd পিরণত হেয় Fযত এবং মুিমনরা এতটা ক* Fপত Fয, তােদর জীবনাবসান
ঘটত এবং মৃতু2র মাধেম s*ার :নকট2েকই F~য় মেন করত। Fদখলাম :ধযX ধারণই বুিdবৃিtক।
:ধযX ধারণ করলাম এমন অবsায় Fয, আমার Fচােখ কNক এবং গলায় হাড় িবd হেয়িছল।
আমার উtরািধকার এভােব hত হেলা।”৫০৯ খুতবা- ই িশকিশিকয়ার Fশষ পযXn এ িবষয়িট িতিন
বণXনা কেরেছন।
কতবার িতিন বেলেছন, “Fহ আlাh! আিম kরাইশ ও তােদর সহেযাগীেদর িবপেk আপনার
সাহায2 চাই।৫১০ তারা আমার সােথ আtীয়তার সmকX িছn কেরেছ। আমার মযXাদা ও সmানেক
kুd কের Fফেলেছ। Fখলাফেতর িবষেয় আমার িবrেd ঐক2বd ভূিমকায় অবতীণX হেয়েছ।”
অতঃপর িতিন বেলেছন, “Fকান Fকান অিধকার রেয়েছ যা আদায় করেত হয়।” তখন এক ব2িk
উেঠ বলল, “Fহ আবু তািলেবর পুt! তুিম Fখলাফেতর pিত Fলাভী।”৫১১ িতিন বলেলন, “আlাহর
শপথ, Fতামরা আমার Fচেয় এর pিত অিধকতর Fলাভী কারণ আিম ঐ অিধকার দাবী করিছ যা
আমার আর Fতামরা তা দখেলর িনিমেt pিতবnকতা সৃি* করছ।”
আবার বেলেছন, “আlাহর শপথ, রাসূেলর ওফােতর পর হেত এখন পযXn আিম আমার অিধকার
হেত বি;ত এবং আমার pিত সকল সময় :sরতািntক আচরণ করা হেয়েছ।”৫১২
অnt বেলেছন, “আমােদর Fয অিধকার রেয়েছ তা যিদ Fদয়া হয় তা উtম আর যিদ না Fদয়া হয়
তেব :ধযX ধারণ করেবা যিদও তা দীঘX হয়।”
িনজ Kাতা আকীেলর pিত িলিখত পেt িতিন উেlখ কেরেছন, “মহান আlাh আমার pিত
অসদাচরেণর কারেণ kরাইশেদর শািs িদন, তারা আমার সােথ আtীয়তার সmকX িছn
কেরেছ, Fতামার মাতার সnানেক kমতা ও শাসনকাযX (hkমত) Fথেক দূের সিরেয় িদেয়েছ।”৫১৩
অেনক বার বেলেছন, “লk2 করলাম আমার আহেল বাইত ব2তীত Fকান সহেযাগী Fনই। তাই
তােদর মৃতু2মুেখ িনেkপ হেত িবরত হলাম, কাঁটা িবd Fচাখ বn করলাম, হাড় িবd গলায় পানীয়
পান করলাম, Fkাধ দমেনর জn চরম িতkতার সােথ :ধযX ধারণ করলাম।”৫১৪
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যখন তাঁর িকছু সাহাবী তাঁেক িজেjস করেলন, “িকrেপ আপনার আtীয়- sজন সেবXাtম ও
Fযাগ2তম হওয়া সেttও আপনার হেত এ পদ Fকেড় িনল?” িতিন বলেলন, “Fহ আসােদর Kাতা!
তুিম একজন িdধাgs ব2িk। যিদও সিঠক সময় ও sােন তুিম pZ কর িন তdপির Fতামার সােথ
আমার আtীয়তার কারেণ এ িবষেয় Fতামার জানার অিধকার রেয়েছ। জানেত Fচেয়ছ আমােদর
মযXাদা সবXািধক ও রাসূল (সা.)- এর :নকেট2র Fkেt আমরা সবেচেয় িনকেটর হওয়া সেttও
Fকন আমােদর সােথ :sরাচারী আচরণ করা হেয়েছ। এর কারণ হেলা আমােদর সmান ও মযXাদা
তােদর অেনকেক ঈষXািnত ও এর pিত Fলাভাতুর কের। আবার অেনেক কল2ােণর িচnা কের
মহেttর সােথ এ হেত িবরত হেলন। এখন আlাh িবচারক এবং িকয়ামেত সকেলর pত2াবতXন
তাঁর িদেক।”৫১৫
অnt িতিন বেলেছন, “আমােদর িভn তারা Fকাথায় যারা িনেজেদর pকৃত jােনর অিধকারী
কেরিছল? এ এক িমথ2া দাবী যা আমােদর িবপেk করা হেয়েছ এবং আমােদর pিত অnায় ও
অিবচার করা হেয়েছ। তারা এেস লk2 কrক আlাh আমােদর সমুnত এবং তােদর অসmািনত
কেরেছন। আlাh আমােদর িদেয়েছন, তােদর বি;ত কেরেছন, িতিন আমােদর িনজ অngহ ও
িনয়ামেত pেবশ কিরেয়েছন, তােদরেক বিহRার কেরেছন। আমােদর মাধ2েমই মাnষ
Fহদােয়তpাp ও দৃি*বান হয়। ইমাম ও Fনতা kরাইশেদর মেধ2 বিন হােশেমর জn িনিদX* করা
হেযেছ, অnেদর মােঝ Fনতৃেtর এrপ Fযাগ2তা Fনই। তাই তােদর হেত (ইসলামী রােTর) Fনতা
হেত পাের না।”৫১৬
তাঁর Fকান Fকান খুতবায় এrপ এেসেছ- যখন রাসূল (সা.)- এর rহ আlাহর উেdেs যাtা
করল তখন অেনেকই ইসলামপূবX যুেগ িফের Fগল। pবৃিt তােদর পথK* করল। তারা pতারণার
আ~য় িনল ও অনাtীয়েদর সােথ সmকX sাপন করল। তােদর Fয আtীয়তার সmকX রkা
করেত বলা হেয়িছল তা রkা করল না, বরং Fখলাফেতর pাসাদেক তার pকৃত sান Fথেক
sানাnর এবং পথK*তা ও trিটপূণX sােন sাপেনর িসdাn িনল। তারা ঐ সকল ব2িk যারা
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িহংসায় িনমিjত িছল, যারা pবৃিtর Fনশায় মt হেয় পেড়িছল। তারা িফরআউেনর বংশধেরর
পথ অবলmন কেরিছল, pকােs দীন ত2াগ কের dিনয়ার সােথ সংযুk হেয়িছল।৫১৭
িনজ Fখলাফেতর বাইয়াত gহেণর পর িতিন Fয খুতবা পাঠ কেরন যা নাহজুল বালাগাহর একিট
উjjল ও আকষXণীয় ব2kেব2র অnভুk
X , তােত িতিন বেলন, ‘‘এই উmেতর Fকান ব2িkেকই
রাসূেলর আহেল বাইেতর সােথ তুলনা করা সmব নয়, মুহাmদ (সা.)- এর বংশধরগণ Fয
িনয়ামেতর অnভুk
X তারা তার অnভুk
X নয়, তারা এক সািরভুk হেত পাের না। নবীর আহেল
বাইত দীেনর িভিt ও ইয়াকীেনর sm, সীমা লLনকারীরা তােদর িদেক pত2াবতXন
করেব, প>াদপদরা তােদর িদেক সংযুk হেব, তােদর মােঝই নবীর উtরািধকারী, িনবXাহী
pিতিনিধt ও Fবলােয়েতর :বিশ*2 িবদ2মান। এখন Fখলাফত তার pকৃত অিধকারীর িনকট িফের
এেসেছ, sানচু2ত হবার পর তার সিঠক sােন pত2াবতXন কেরেছ।”৫১৮
অn এক খুতবায় িতিন তাঁর িবেরাধীেদর কথায় অবাক হেয় বেলেছন, “আিম আ>যXািnত হই
এবং Fকনই বা আ>Xয হব না কারণ এ সকল ব2িk তােদর দীেনর যুিk ও িনদশXেনর Fkেt ভুেল
আপিতত হেয় না নবীর অnসরণ করেছ, না নবীর sলািভিষk মেনানীত pিতিনিধর।”৫১৯
২। এ িবষেয় হযরত ফািতমা যাহরা (আ.)- ও কেয়কিট ss* pমাণ উপsাপন কেরেছন। তাঁর
উdৃত d’িট pিসd খুতবা মুেখ মুেখ বংশ পরmরায় সকেলর িনকট Fপৗঁেছেছ যা মুখs করার জn
আহেল বাইেতর ইমামগণ তাঁেদর সnানেদর উdুd করেতন। এ িবষেয় Fকারআন িহফয (মুখs)
করার মত এ dই খুতবা িহফজ করাও তাঁেদর জn আবsকীয় মেন করেতন।
Fয সকল ব2িk Fখলাফতেক pকৃত sান হেত চু2ত কের িনেজরা তা দখল কেরিছল হযরত
ফািতমা (আ.) তােদর কেমXর pিতবাদ কের বেলন, “dভXাগ2 তােদর যারা Fখলাফতেক Fরসালেতর
দৃঢ় পবXত ও এর চূড়া হেত sানচু2ত কেরেছ, নবুওয়ােতর sm ও Fফেরশতােদর অবতীণX হবার
sান Fথেক দূের সিরেয় িদেয়েছ। ঐ ব2িk হেত Fখলাফতেক দূের সিরেয়েছ Fয দীন ও dিনয়ার
িবষেয় সবেচেয় jানী। তােদর এ কেমXর ফল pকাs kিত ব2তীত িকছুই হেত পাের না। আবুল
হাসােনর মেধ2 Fকান trিট িক তারা Fদেখিছল? Fকন তাঁর pিত তারা অসn*? আlাহর
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শপথ, তারা যুেd আবুল হাসােনর তরবারীর kুরধারতা, আlাহর িনেদXেশর Fkেt তাঁর দৃঢ়তা ও
Fkাধ সmেকX জানত। আlাহর শপথ, তারা যিদ রাসূেলর িনেদXশ মত Fখলাফত পিরচালনার
দািয়t তাঁর হােত অপXণ কের তাঁর আnগত2 করত তাহেল িতিন দৃঢ়তার সােথ তা ধারণ কের
তােদর জn শািnপূণX ও িনরাপদ জীবেনর ব2বsা করেতন Fযখােন Fকান অসnি*ই থাকত না।
Fকান ব2িkই কে* পিতত হত না। িতিন তােদর এমন গেnেব2 Fপৗঁেছ িদেতন Fযখান হেত
জীবন- স;ারী sেপয় ধারা pবািহত হয়, s\ ও পিরRার পািন যার নদীসমূেহর তীর উপেচ
পেড়। Fয পািনেত Fকান pিতবnকতা Fনই যা তার pবাহেক বn করেত পাের। িতিন অিবরত
pবাহমান এ পািন হেত তােদর তৃbা িনবারণ করােতন যা কখেনাই Fশষ হবার নয়। িতিন Fগাপন
ও pকােs তােদর উপেদশ িদেতন। িতিন আসমান ও যমীেনর বরকেতর dার তােদর জn
উnুk করেতন। kুধার pাচীর িতিন িবলুp করেতন। এসব ব2তীত িতিন িকছুই চাইেতন না।
তাই তাঁর িবষেয় যারা এrপ কেরেছ অিত শীfই আlাh তােদর শািs Fদেবন। ~বণ কর
Fতামােদর জn কিঠন িদন অেপkা করেছ। Fয অবsায় রেয়ছ তা হেত িবsয়কর অবsা
Fতামােদর সামেন রেয়েছ। িকrপ িনকৃ* আ~য়sলই না Fতামরা Fতামােদর জn িনধXারণ কেরছ!
িকrপ dবXল হাতলই না Fতামরা ধারণ কেরছ! কত মn Fনতা ও অিভভাবক Fতামরা Fতামােদর
জn িনধXারণ কেরছ! অত2াচারীরা িক মn ব2বাসায়ই না কেরেছ! মূল শাখা ত2াগ কের তারা
পাতা ও অgভাগ ধারণ কেরেছ, পাখা ত2াগ কের পু\ ধেরেছ, Fঘাড়ার Fকশর ত2াগ কের Fলেজর
চুল ধারণ কেরেছ। এ Fগাtসমূেহর নািসকা কিতXত ও ভূলুিNত Fহাক। তারা Fভেবেছ উtম কাজ
কেরেছ অথচ pকৃতপেk তারা অnায়কারী ও তােদর িচnাশিk অkম। iংস তােদর জn। Fয
ব2িk অnেদর সেত2র পেথ Fহদােয়ত কের Fস অিধকতর অnসরণেযাগ2 নািক ঐ ব2িk Fয
Fহদায়েতর জn অেnর মুখােপkী?

Fতামােদর িক হেয়েছ?

িকrপ মn Fতামােদর

ফয়সালা!৫২০
এgেলা নমুনা িহেসেব উপsাপন করলাম। পিবt আহেল বাইেতর বkব2gেলােক এর সােথ
িমিলেয় তুলনা কrন।

443

ওয়াসসালাম
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একশত পাঁচতম পt
১৬ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

এ আেলাচনািট আেরা দীঘX ও পূণXাA করার আহবান জানাি\। হযরত আলী ও হযরত ফািতমা
(আ.) ব2তীত অnেদর হেত উপsািপত pমাণসমূহ আেলাচনা কrন। আপনার F~!t pমাণ
কrন।

ওয়াসসালাম
স
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একশত ছয়তম পt
১৮ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

১।

ইবেন আbােসর যুিkসমূহ।

২।

ইমাম হাসান ও ইমাম hসাইন (আ.)- এর উপsািপত দিলল।

৩।

রাসূল (সা.)- এর Fয সব সাহাবী িশয়া বেল pিসd তাঁেদর উপsািপত দিলল।

৪।

মহানবী (সা.)- এর ওিসয়েতর িবষেয় তাঁেদর উপsািপত দিলেলর pিত ইিAত।

১। এখােন ইবেন আbাস ও হযরত উমেরর মেধ2 সংঘিটত দীঘX আেলাচনার pিত আপনার দৃি*
আকষXণ করিছ। ইবেন আbাসেক উমর বলেলন, “তুিম িক জান Fতামােদর sেগাtীয়রা Fকন
Fতামােদরেক Fতামােদর অিধকার Fথেক বি;ত কের?” ইবেন আbাস বেলন, “আিম তার pেZর
উtর িদেত চাই িন। তাই বললাম : আমীrল মুিমনীন জােনন। উমর বলেলন : নবুওয়াত ও
Fখলাফত এক গৃেহ সমেবত Fহাক এিট তারা পছn কের িন, কারণ এেত যিদ Fতামরা অহ"ারী ও
অিত উৎফুl হেয় পড়। এজn kরাইশরা Fখলাফতেক িনেজেদর জn িনধXারণ কের ও তােত
Fপৗঁছেত সkম হয়।” ইবেন আbাস বেলন, “যিদ আমােক িকছু বলার অnমিত Fদন তাহেল এ
িবষেয় আপনার Fkাধেক pশিমত কের আিম িকছু বলব। িতিন বলেলন : বল।
আিম বললাম : আপনার বkব2 অnযায়ী kরাইশরা Fখলাফতেক িনেজেদর জn িনধXারণ কের
তােত Fপৗঁছেত সফল হয়। এেkেt যিদ মহান আlাhই Fখলাফতেক তােদর জn মেনানীত কের
থােকন তেব তারা সিঠক কাজিটই কেরেছ। তাই তােদর pিত িহংসা Fপাষণ করা বা তােদর হেত
তা িফিরেয় Fনয়া িঠক হেব না। িকnt আপিন Fয বলেছন তারা চায় িন নবুওয়াত ও Fখলাফত এক
গৃেহ সমেবত Fহাক যিদ তা সিঠক হেয় থােক তেব তারা িনেmাk আয়ােতর অnভুk
X Fযখােন
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আlাh বেলেছন : (ﻂ أﻋﻤﺎﳍﻢ
َ ﻓﺄﺣﺒ
ْ  )ذﻟﻚ ﺑﺄ ّ;ﻢ ﻛﺮﻫﻮا ﻣﺎ أﻧْـَﺰَل اﷲআlাh যা অবতীণX কেরেছন তারা
তার pিত অসnt* িছল, তাই িতিন তােদর কমXেক iংস কের িদেয়েছন। (সূরা- মুহাmদঃ৯)
উমর বলেলন : আফেসাস, Fহ আbােসর পুt! Fতামার িবষেয় আমার িনকট িকছু তথ2 এেসেছ।
আিম চাই না তুিম িনেজই Fস িবষেয় sীকােরািk কের আমার িনকট Fতামার মযXাদা হারাও।
আিম বললাম : িবষয়িট িক? যিদ আিম সত2 বেল থািক তেব আপনার িনকট আমার মযXাদা
হারােনা উিচত নয়। যিদ অসত2 হেয় থােক তেব বলব আিম িমথ2ােক আমা হেত দূের সিরেয়
িদেয়িছ।
উমর বলেলন : আমার িনকট খবর Fপৗঁেছেছ Fয, তুিম বেলছ Fখলাফতেক িবেdষবশত
অnায়ভােব তার pকৃত Fকnd হেত দূের সিরেয় Fদয়া হেয়েছ।
আিম বললাম : আপিন বেলেছন অnায়ভােব এিট করা হেয়েছ, তা jানী ও মূখX সকেলর িনকটই
s* এজn Fয, হযরত আদেমর pিতও িবেdষ Fপাষণ করা হেযিছল এবং আমরা তাঁর সnান
িহেসেব অnেদর িবেdেষর কারণ হওয়া sাভািবক।
উমর বলেলন : বhদূর, বhদূর। আlাহর শপথ, Fতামােদর বিন হািশেমর অnরসমূহ িবেdেষ পূণX
যা কখেনা দূর হবার নয়। আিম বললাম : Fহ আমীrল মুিমনীন! Fয অnরসমূহেক মহান আlাh
অপিবtতা ও কলুষতা Fথেক পিবt Fঘাষণা কেরেছন৫২১ Fস সmেকX এমন কথা বলেবন না।”৫২২
অn একবার তাঁেদর মেধ2 এ িবষেয় কেথাপকথন হেল উমর ইবেন আbাসেক pZ
করেলন, “Fতামার চাচােতা ভাইেয়র খবর িক?” ইবেন আbাস বেলন, “আিম মেন কেরিছলাম
িতিন আবdlাh ইবেন জা’ফর সmেকX জানেত চাইেছন। তাই বললাম : Fস তার বnুেদর সােথ
জীবন অিতবািহত করেছ। উমর বলেলন : আিম তার কথা বিল িন। আমার উেds Fতামােদর
আহেল বাইেতর pধান ব2িk। আিম বললাম : তাঁেক বালিত িদেয় পািন উঠােত Fদেখ এেসিছ ও
তখন িতিন Fকারআন পাঠ করিছেলন। উমর রাগািnত হেয় বলেলন : Fকারবানীর সকল উেটর
রেkর দায়- দািয়t Fতামার ওপর বতXাক, আিম যা জানেত Fচেয়িছ তা তুিম Fগাপন করছ। আিম
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জানেত চাইিছ এখনও তাঁর অnের Fখলাফেতর আকাkা িবরাজ করেছ িক? বললাম : hাঁ।
উমর বলেলন : Fস িক মেন কেরেছ রাসূলুlাh তাঁেক খলীফা মেনানীত কের িগেয়েছন?”
ইবেন আbাস বেলন, “আিম এর Fথেক বড় িকছু বলেত চাই। আিম আমার িপতােক Fখলাফেতর
িবষেয় হাদীস সmেকX িজেjস করেল িতিন বেলন : িবষয়িট সত2। উমর বেলন : নবী (সা.) তাঁর
কথায় তাঁর (আলীর) উ< মযXাদার িবষেয় বলেতন, িকnt তাঁর এ কথা Fখলাফেতর িবষেয় ss*
দিলল হেত পাের না। যিদও নবী কখেনা কখেনা তাঁর Fখলাফেতর িবষেয় উmতেক পরীkা
করেতন এবং তাঁর অিnম অssতার সময় িসdাn িনেয়িছেলন তাঁেক খলীফা মেনানীত করেবন
িকnt আিম তা হেত িদই িন।”৫২৩
তৃতীয়বােরর মত এ িবষেয় ইবেন আbােসর সােথ তাঁর কেথাপকথেন উমর ইবেন আbাসেক
বেলন, “Fতামার বnুেক মজলুম Fদখিছ।”

ইবেন আbস বলেলন, “যিদ তাই হয় তেব

অnায়ভােব তাঁর Fয অিধকার Fকেড় Fনয়া হেয়েছ তা িফিরেয় িদন। উমর এ কথা 5েন আমার
হাত হেত িনজ হাত ছািড়েয় িনেয় িকছুkণ িনেজ িনেজ িক Fযন বলেত লাগেলন। িতিন দাঁড়ােল
আিম িনকেট Fগলাম। িতিন বলেলন : ইবেন আbাস! আমার মেন হয় না sেগাtীয়রা (kরাইশ)
তাঁর মযXাদােক Fছাট কের Fদখা ব2তীত অn Fকান কারেণ তাঁেক বি;ত কেরেছ।” ইবেন আbাস
বলেলন, “আিম বললাম : আlাহর শপথ, আlাh ও তাঁর রাসূল যখন আলীেক Fতামার বnু (আবু
বকর) হেত সূরা তওবা gহেণর জn পাঠান তখন তাঁেক kুd মেন কেরন িন। উমর আমা হেত
িবি\n হেয় drত চেল Fগেলন, আিমও িফের আসলাম।”৫২৪
বিন হািশেমর মুখপাt, রাসূেলর চাচাত ভাই, উmেতর jােনর pিতভূ ইবেন আbােসর সােথ
খলীফা উমেরর এ ধরেনর আেলাচনা কেয়কবার সংঘিটত হেয়েছ। একদল ব2িk যারা আলী
(আ.)- এর সmেকX মn বলিছল তােদর উেdেs ইবেন আbাস Fয দীঘX হাদীস বণXনা কেরন তা
ছািbশ নmর পেt এেনিছ যােত হযরত আলী (আ.)- এর দশিট িবেশষ :বিশ*2 ও F~!t িতিন
উেlখ কেরেছন। Fসখােন উিlিখত হেয়েছ নবী (সা.) তাঁর দাদা ও চাচার পুtেদর সমেবত কের
বেলন, “Fতামােদর মধ2 হেত Fক dিনয়া ও আেখরােত আমার সহেযাগী হেত রাজী আছ?” Fকউ
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ইিতবাচক জবাব না িদেল ইমাম আলী (আ.) দাঁিড়েয় বলেলন, “আিম dিনয়া ও আেখরােত
আপনার সহেযাগী হব।” তখন িতিন আলী (আ.)- Fক বলেলন, وﱄ ﰲ اﻟ ّﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة
ّ “ أﻧﺖতুিম
dিনয়া ও আেখরােত আমার সহেযাগী।”
সবXেশেষ Fসখােন উিlিখত হেয়িছল রাসূল (সা.) তাবুেকর যুেdর উেdেs যখন মদীনা হেত
সকলেক িনেয় Fবর হন তখন আলী (আ.) এেস বলেলন, “Fহ আlাহর নবী! আিমও আপনার
সােথ Fযেত চাই?” নবী (সা.) বলেলন, “না।” আলী Fকঁেদ Fফলেলন। রাসূল (সা.) তাঁেক
বলেলন, “তুিম িক এেত সnt* নও Fয, Fতামার সােথ আমার সmকX মূসার সােথ হাrেনর
সmেকXর nায়, তেব আমার পর Fকান নবী Fনই। িকnt তুিম আমার খলীফা ও sলািভিষk
pিতিনিধ হবার উপযুk বেলই এিট িঠক হেব না আিম চেল যাব আর Fতামােক আমার
sলািভিষk কের যাব না।”
ইবেন আbাস আেরা বেলেছন, “নবী (সা.) তাঁেক বেলন : তুিম আমার পর সকল মুিমেনর Fনতা
ও অিভভাবক। আিম যার মাওলা (অিভভাবক) আলীও তার মাওলা।”
২। বিন হািশেমর অেনেকই এ ধরেনর যুিk উপsাপন কেরেছন, এমন িক একবার ইমাম হাসান
(আ.) আবু বকরেক উেdেs কের বেলন, “আমার িপতার sান (রাসূলুlাহর িমmার) হেত Fনেম
আsন।” ইমাম hসাইন (আ.)- ও হযরত উমরেক উেds কের এrপ কথা বেলন।৫২৫
৩। িশয়া সূেtর gngেলােত হািশমী এবং সাহাবী ও তােবয়ীেদর মধ2 হেত তাঁেদর অnসারীরা Fয
pমাণসমূহ উপsাপন কেরেছন তা উিlিখত হেয়েছ। তাঁেদর সmেকX জানার জn এতTসmিকXত
gn অধ2য়েনর জn আহবান জানাি\। তেব এখােন আlামাh তাবারসীর ‘ইহিতজাজ’ gেn
িনেmাk সাহাবীেদর হেত Fয বণXনা এেসেছ তা লk2 কrন। সাহাবীেদর মেধ2 খািলদ ইবেন
সাঈদ

ইবেন

আস

উমাভী৫২৬, সালমান

ফারসী, আবু

যর

িগফারী, আmার

ইয়ািসর, িমকদাদ, বুরাইদাh আসলামী, আবুল হাইসাম ইবেন িতহান, সাহল ও উসমান ইবেন
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hনাইফ, খুজাইমা ইবেন সােবত যুশ শাহাদাতাইন, উবাই ইবেন কা’ব, আবু আইয়ুব আনসারী ও
অnাnরা এ িবষেয় Fয সকল দিলল উপsাপন কেরেছন তা অধ2য়ন কrন।
Fকউ আহেল বাইত (আ.) এবং তাঁেদর বnুেদর জীবনী অধ2য়ন করেল Fদখেবন তাঁরা কখেনাই
sেযাগ হাতছাড়া করেতন না। যখনই Fকান sেযাগ Fপেতন সরাসির অথবা
ইশারা- ইিAেত, কখেনা নরম sের, কখেনা উ<কেN দৃঢ়তার সােথ িবেরাধীেদর সৃ* কিঠন
পিরিsিতেতও তাঁেদর বkব2 ও Fলখায় এ সmেকX যুিk উপsাপন করেতন।
৪। তাঁরা িবিভn সময় রাসূল (সা.)- এর ওিসয়ত সmেকX কথা বলেতন ও তা হেত যুিk
উপsাপন করেতন।

ওয়াসসালাম
শ
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একশত সাততম পt
১৯ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

Fকাথায় এবং কখন তাঁরা ওিসয়েতর িবষয়িট উেlখ কেরেছন?
ইমাম (হযরত আলী) সmিকXত ওিসয়েতর িবষয়িট Fকাথায় এবং কখন তাঁরা sরণ কেরেছন?
উmুল মুিমনীন (আেয়শা)- এর সmুেখ একবার 5ধু িবষয়িট উপsািপত হেয়িছল ও িতিন তা
অsীকার কেরন। যা পূেবXই উেlখ কেরিছ।

ওয়াসসালাম
স
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একশত আটতম পt
২২ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

ওিসয়ত সmিকXত উপsািপত pমাণসমূহ
hাঁ, আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) ওিসয়েতর িবষয়িট িমmাের আেলাচনা কেরেছন যা আমরা
hবh ১৪৪ নmর পেt উেlখ কেরিছ। Fয সকল বণXনাকারী হাদীেস ইয়াওমুdার বা ইয়াওমুল
ইনযার (সূরা 5আরার ২১৪ নmর আয়াত অবতীেণXর পটভূিম) বণXনা কেরেছন তাঁেদর অেনেকই
হযরত আলীর সনেদ তা নকল কেরেছন। হযরত আলীর Fখলাফত ও ওিসয়েতর িবষয়িট তােত
ss*rেপ উিlিখত হেয়েছ। আমরা ২০ নmর পেt হাদীসিট এেনিছ। তdপির হযরত আলী
(আ.)- এর শাহাদােতর পর Fবেহশেতর যুবকেদর Fনতা ইমাম হাসান মুজতবা অতীব মূল2বান Fয
বkব2িট রােখন তােত িতিন বেলন, “আিম রাসূল (সা.) ও তাঁর sলািভিষk ও মেনানীত
pিতিনিধর (ওয়ািস) সnান।”৫২৭
ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলেছন, “ইমাম আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর নবুওয়ােতর পূেবXও
তাঁর সােথ িছেলন এবং Fফেরশতােদর আহবান 5নেত Fপেতন ও Fরসালেতর নূর pত2k
করেতন।”৫২৮ িতিন আেরা বেলন, “নবী (সা.) আলীেক লk2 কের বেলন : আিম যিদ Fশষ নবী না
হতাম তেব তুিম নবুওয়ােতর Fkেt আমার অংশীদার হেত। িকnt তুিম নবী নও কারণ নবীর
ওয়ািস (মেনানীত pিতিনিধ) ও উtরসূরী।” আহেল বাইেতর সকল ইমাম হেত এ ভাবাথX
মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত হেয়েছ। আহেল বাইেতর ইমামগণ ও তাঁেদর অnসারীরা সাহাবীেদর
সময়কাল হেত এখন পযXn িবষয়িট অকাট2ভােব pিতি!ত বেল িবxাস কেরন।
সালমান ফারসী বণXনা কেরেছন, নবী (সা.) সব সময়ই বলেতন, “আমার মেনানীত pিতিনিধ
(ওয়ািস) আমার রহেsর Fকnd, আিম Fয সেবXাtম ব2িkেক আমার sলািভিষk িহেসেব Fরেখ
যাব Fস আলী ইবেন আিব তািলব। Fস আমার Fদয়া pিতrিতসমূহ রkা ও আমার ঋণসমূহ
পিরেশাধ করেব।”
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আবু আইয়ুব আনসারী বেলেছন, “আিম 5েনিছ রাসূল (সা.) ফািতমােক বেলেছন : তুিম িক জান
মহান আlাh পৃিথবীর অিধবাসীেদর pিত দৃি* িনেkপ কের তার মধ2 হেত Fতামার িপতােক
মেনানীত কের নবী Fঘাষণা কেরন। অতঃপর এর অিধবাসীেদর মধ2 হেত Fতামার sামীেক
মেনানীত কের আমার pিত ওহী অবতীণX কেরন Fযন Fতামােক তার সােথ িববাহ িদই ও আমার
sলািভিষk pিতিনিধ িহেসেব gহণ কির।”
‘বুরাইদাh বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.)- Fক বলেত 5েনিছ, সকল নবীরই উtরািধকারী ও ওয়ািস
িছল। আমার উtরািধকারী ও ওয়ািস আলী ইবেন আিব তািলব।”৫২৯
জািবর ইবেন ইয়াযীদ Fজা’ফী যখনই ইমাম বািকর (আ.) হেত হাদীস বণXনা করেতন তখন
বলেতন  ﺣ ّﺪﺛﲏ َوﺻﻲ اﻷوﺻﻴﺎءঅথXাৎ এ হাদীসিট (নবীর) মেনানীত িনবXাহী pিতিনিধেদর অnতম
ّ
হেত 5েনিছ।
( হািরশ বািরকীর কnা) উmুল খাইর িসি$ফেনর যুেd kফাবাসীেদর মুয়ািবয়ার িবrেd যুেd
উdুd করার লেk2 Fয jালাময়ী বkব2 রােখন তােত িতিন বেলন :-

ِ “ ﻫﻠ ﱡﻤﻮا رِﲪ ُﻜﻢ اﷲ إﱃ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدلআlাh Fতামােদর ওপর দয়া
اﻟﺼ ّﺪﻳﻖ اﻷﻛﱪ
ّ اﻟﻮﰲ
ّ اﻟﻮﺻ ّﻲ
َ
ُ َ
َ
কrন; Fতামরা nায়পরায়ণ Fনতা, মেনানীত pিতিনিধ (ওয়ািস), pিতrিতবান ও সবXে~!
সত2বাদী শাসেকর িদেক অgসর হও।”৫৩০
পূবXবতXী ব2িkবেগXর বিণXত হাদীস ও বkব2 হেত ওিসয়ত সmিকXত উপেরাk অংশটুk আপনার
জn যেথ* মেন করিছ। যিদ Fকউ পূবXবতXীেদর জীবনী অধ2য়ন কেরন তাহেল লk2 করেবন
Fযমনভােব Fকান ব2িkর িনিদX* নাম থােক Fতমিন ওয়ািস বলেত তাঁরা আমীrল মুিমনীন আলী
(আ.)- Fকই বুঝেতন ও 5ধু তাঁর জnই এিট ব2বহার করেতন, এমন িক আরবী ভাষার pিসd
অিভধান ‘তাজুল আrস’ gেnর Fলখক দশম খেNর ৩৯২ পৃ!ায় ( وﺻﻲওয়ািস) শেbর
আেলাচনায় উেlখ কেরেছন Fয, তা ( ﻏﲏগাণী) শেbর nায় আলী (রািdয়াlাh আনhর)- এর

453

উপািধ িছল। কিবতাসমূেহর মেধ2 আলী (আ.)- এর ওিসয়েতর িবষয় এত অিধক ব2বhত হেয়েছ
যা গণনা করা সmব নয়। আমরা তার কেয়কিট এখােন উেlখ করিছ :
আবdlাh ইবেন আbাস ইবেন আবdল মুtািলব বেলেছন,

و ﻓﺎرﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ إِ ْن ﻗﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزل

وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﷲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـﻦ دون أﻫﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

“িতিন রাসূেলর পিরবােরর মেধ2 তাঁর sলািভিষk pিতিনিধ এবং িতিন রাসূেলর অxােরাহী বীর
”যখন শtrরা pিতdndী আhায়ক।

মুগীরাh ইবেন হােরস ইবেন আবdল মুtািলব িসি$ফেন মুয়ািবয়ার িবrেd ইরাকীেদর
অnpািণত করার লেk2 বেলন,

وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺮﻩ وﻛﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب اﷲ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻧﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮا

ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﷲ ﻗﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻛﻢ

“আlাহর িকতােবর শপথ, যা pচািরত হেয়েছ ইিনই রাসূেল Fখাদার ওয়ািস, জামাতা ও
”Fতামােদর Fনতা।

আবdlাh ইবেন হািরস ইবেন আবু sিফয়ান ইবেন আবdল মুtািলব বেলেছন,

و ﻣﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎّ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ ذاك ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺣﺐ ﺧﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱪ

وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺣﺐ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺖ ﻛﺘﺎﺋﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

“খায়বার ও বদেরর অিধপিত (িবজয়ী) আলী আমােদর সােথ রেয়েছন। Fসিদন Fসনাদল যুেdর
জn যাtা কেরেছ।

ﻓﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ذا ﻳﺪاﻧﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ و ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ذا ﻳﻘﺎرﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

ـﱯ اﳌﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻄﻔﻰ و اﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

িতিন আমােদর নবী মুsাফার ওয়ািস (pিতিনিধ) ও চাচাত ভাই। Fক তাঁর সমকk ও িনকটবতXী
”?হেত পাের
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আবুল হাইসাম ইবেন তাইহান িযিন বদেরর যুেdর একজন Fযাdা ও সহেযাগী িছেলন িতিন
উেTর যুেdর িদন িনেmাk কিবতা পেড়ন-

إ ّن ِ
إﻣﺎﻣﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ و وﻟﻴّﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
اﻟﻮﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ُ
َ

ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮح اﳋﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ و ﺑﺎﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮار

নবীর ওয়ািস আমােদর ইমাম ও অিভভাবক। Fগাপন pকািশত হেয়েছ, রহs উেnািচত হেয়েছ।

খুজাইমা ইবেন সািবত যুF শাহাদাতাইন িযিন একজন বদরী সাহাবী িতিন উেTর যুেd এ কিবতা
পাঠ কেরন-

ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـﱯ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أﺟﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﳊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ

ب اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي و ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻻﻇﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن

Fহ নবীর ওয়ািস (sলািভিষk- pিতিনিধ)! শtrেদর যুেd কেরেছন ছtভA উTসমূহ িদেয়েছ তাই
রণভA।

أﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺶ ﺧﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ و ﻋﻴﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

ﲟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺲ ﻓﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ إّﳕـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻩ

Fহ আেয়শা! আলীর kৎসা রটনা ও িনnা হেত িবরত হও। কারণ Fকারআেনর ভাষায় তুিম মা
হও।

أﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ذاك ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫﺪﻩ

وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﷲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ دون أﻫﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

িতিন (আলী) রাসূেলর পিরবােরর মধ2 হেত তাঁর sলািভিষk ওয়ািস তুিম িনেজও এর বাsব
সাkী (pত2kদশXী)।

আবdlাh ইবেন বুদাইল ওয়ারাকা খাজামী িযিন হযরত আলীর সােথ িসি$ফেনর যুেd অংশ
gহণ কের িনজ Kাতাসহ শহীদ হন িতিন সাহাবীেদর মেধ2 অnতম সাহসী সাহাবী বেল পিরিচত
িছেলন। িতিন উেTর যুেd িনেmাk কিবতা পাঠ কেরন-
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ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ و ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮب ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ آﱃ

ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم ﻟﻠﺨﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﻈﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱵ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﺛﺖ

)Fহ Fলাকসকল! নবীর ওয়ািসর পেথ যুd এক sবXণ sেযাগ সৃি* কেরেছ (তা হাতছাড়া কর না
এবং যখন যুd ব2তীত আেরােগ2র পথ Fনই।

আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) িসি$ফেন বেলন,

أَ ْن ﻳﻘﺮﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻪ و اﻻﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱰا

اﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱪا
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ َن ﻳﺮﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أﲪ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻟَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـﻮ ْ

)“যিদ নবী আহমাদেক খবর Fদয়া হয় তাঁর ওয়ািস িনবXংশেদর (মুয়ািবয়া ও আমর ইবেন আস
”সহাবsান করেছ, কখেনাই সnt* হেবন না।

জািবর ইবেন আবdlাh বাজালী, শারাহ িবন সামােতর িনকট পেt Fয সকল পিBk উdৃত কেরন
তােত হযরত আলী সmেকX বেলন,

وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﷲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ دون أﻫﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

وﻓﺎرﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﳊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻲ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻳﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب اﳌﺜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ

“িতিন রাসূেলর পিরবার হেত মেনানীত ওয়ািস এবং তাঁর শিkমান সহেযাগী বেল হেয়েছন
”pবাদবােক2 পিরণত।

উমর ইবেন হািরশা আনসারী মুহাmদ ইবেন হানাফীয়া সmেকX Fয কিবতা রচনা কেরেছন তােত
বেলেছন,

وراﻳﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻟﻮ; ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻌﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪم

ﲰ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻨّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱯ و ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻪ اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

”“িতিন নবীর সমনােমর ও তাঁর মেনানীত ওয়ািসর সদৃশ এবং তাঁর পতাকা রিkম।
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আবdর রহমান ইবেন জাঈল হযরত ওসমােনর হত2ার পর যখন মাnষ হযরত আলীর হােত
বাইয়াত কের তখন িনেmাk কিবতা পাঠ কেরন-

ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﻦ ﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوف اﻟﻌﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻣﻮﻓﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً

ﻟﻌﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮي ﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻳﻌﺘﻢ ذا ﺣﻔﻴﻈ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

আমার জীবেনর শপথ, Fতামরা এমন ব2িkর বাইয়াত কেরছ িযিন দীেনর সংরkণকারী, আিtক
পিবtতায় pিসd ও সফলকাম।

و ّأول ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠّﻰ اﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّﺪﻳﻦ واﻟﺘّﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ

ﻋﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
ﻋﻠﻴّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً َوﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ اﳌﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻄﻔﻰ واﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ّ

আলী নবীর মেনানীত pিতিনিধ, তাঁর চাচাত ভাই, সবXpথম নামায আদায়কারী এবং দীন ও
তাকওয়ার Kাতা।

আEদ Fগােtর এক ব2িk জামােলর যুেd বেলন,

ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ اﻟﻮﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ

ـﱯ
اﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻩ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم اﻟﻨﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة اﻟﻨّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

“এ ব2িk আলী িযিন রাসূেলর মেনানীত pিতিনিধ যােক রাসূল মুিkর িদন Kাতা বেল Fঘাষণা
িদেয়েছন

و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪي اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﱄ

وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻩ واع و ﻧﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘﻲ

এবং বেলেছন এই আলী আমার পর অিভভাবক। এ কথােক সংরkণকারীরা সংরkণ কেরেছ ও
”িবপদগামীরা ভুেল িগেয়েছ।

জামােলর যুেd বিন দাbাh Fগােtর এক যুবক যুেdর ময়দােন এেস Fঘাষণা করল, “আিম
আেয়শার :সn।” অতঃপর বলল,
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ﳓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑﻨﻮﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ أﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاء ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ

ذاك اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬى ﻳﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮف ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

“আমরা বিন দাbাh Fগাt Fসই আলীর শtr, Fয পূবXকাল হেতই ওয়ািস বেল pিসd

وﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرس اﳋﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱯ

ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ َﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـﻦ ﻓﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻌﻤﻰ

এবং নবীর সময় F~! অxােরাহী Fযাdা িছল, তার মযXাদা সmেকX আিম অনবিহত নই।

ﻟﻜﻨﲏ اﻧﻌﻰ اﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻟﺘﻘﻰ
”িকnt পিবt উসমান ইবেন আফফােনর রেkর বদলা তার হেত gহণ করেত চাই।

সাঈদ ইবেন কাইস হামাদানী উেTর যুেd হযরত আলীর Fসনাদেলর অnভুk
X িছেলন। িতিন
যুেdর িদন এ কিবতা পেড়ন-

ﻛﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻋﻰ ﻣﺮا;ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

اَﻳّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب اﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻣﺖ ﻧﲑا; ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

Fহ যুd! যার Fলিলহান িশখা pjjিলত হেয়েছ ও যার কািঠেn দৃঢ়তা FভেA পেড়েছ

ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻟﻠﻮﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻗﺒﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻗﺤﻄﺎ; ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدع  gـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺗﻜﻔﻴﻜﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﳘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪا;ﺎ

ওয়ািসেক বল বিন কাহতান তাঁর সাহােয2 এবং তােদর আহবান কের বল 5ধু হামাদান Fগাtই
তাঁেক িচnামুk করেব।

ﻫﻢ ﺑﻨﻮﻫﺎ و ﻫﻢ إﺧﻮا;ﺎ
তারা যুেdর সnান ও Kাতা।

হযরত আলীর অnতম সহেযাগী িযয়াদ ইবেন লুবাইদ আনসারী উেTর যুেd বেলন,

ﻛﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى اﻷﻧﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﰲ ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم اﻟﻜﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

إﻧّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻻ ﻧﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱄ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ
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“যুেdর কিঠন মুহূেতX আনসারেদর িকrপ Fদেখছ? আমরা এমন একদল ব2িk যারা সংকেট
ভয়হীন।

و إّﳕـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻷﻧﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻻ ﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

وﻻ ﻧﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱄ ﰲ اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻏﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

নবীর মেনানীত pিতিনিধর পেথ আমরা Fকান Fkাধেকই পেরায়া কির না এবং আনসাররা এ
িবষয়েক Fখল- তামাশা মেন কের িন, বরং grtসহকাের িনেয়েছ।

ﻧﻨﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻩ اﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬب

ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ واﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاﳌﻄﻠﺐ

এই আলী, আবdল মুtািলেবর সnান, তাই িমথ2াবাদীেদর িবrেd আমরা তাঁেক সাহায2 করেবা।

ﻣﻦ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺒﻐﻲ ﻓﺒﺌﺲ ﻣﺎ أﻛﺘﺴﺐ
”!Fয িবেdাহ ও অnােয়র পথ অবলmন কের Fস কত িনকৃ* বst আহরণ করেছ

হাজর ইবেন আদী িকnী ঐ িদন বেলন,

ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻢ ﻟﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﳌﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك ﳌﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎ

ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ رﺑﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻢ ﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠﻴّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

“Fহ pভু! আলীেক আমােদর জn ss রাখুন এবং এই বরকতময় ও দৃঢ়েচতা ব2িkেক আমােদর
জn িনরাপদ রাখুন।

ﻻﺧﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮأى و ﻻ ﻏﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆﻣﻦ اﳌﻮﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟﺘّﻘﻴّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

Fসই ঈমানদার ও একtবাদী ব2িk যার না মেত dবXলতা রেয়েছ, না পেথ িবচু2িত রেয়েছ।

ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻫﺎدﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣﻮﻓﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺎ

رﰊ و اﺣﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻆ اﻟﻨﺒﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
و ْ
اﺣﻔﻈ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ّ

িতিন Fহদােয়তকারী, সফল ও Fহদােয়তpাp। Fহ pভু! তাঁেক সংরkণ কর এবং তাঁর মেধ2
Fতামার নবীর অিstেক সংরkণ কর।

ﰒّ ارﺗﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻩ ﺑﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻩ وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎ

ﻓﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ َن ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ وﻟﻴّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
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”িতিন তাঁর সহেযাগী িছেলন। আlাh তাঁর ওয়ািসর (মেনানীত pিতিনিধ) ওপর সnt* হন।

আমর ইবেন আিmজয়া উেTর যুেdর িদেন আবdlাh ইবেন যুবাইেরর বkেব2র পর ইমাম হাসান
Fয বkব2 রােখন Fস সmেকX বেলন,

ﻗﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻓﻴِﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ ﺧﻄﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

ﺣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﳋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻴﻪ اﺑﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

“Fহ উtম হাসান! Fয িপতার সদৃশ, তুিম আমােদর মােঝ সেবXাtম বkার sান লাভ কেরছ।

ه ِgـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻦ أﺑﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ أﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﻌﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮب

ﻗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺑﺎﳋﻄﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱵ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪع اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ

এমন বkেব2র জn দাঁিড়েয়িছেল যার মাধ2েম trিটপূণX ব2িkেদর Fতামার িপতা হেত িবি\n
কের িদেয়ছ।

ـﺖ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺰﺑﲑ ﳉﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺞ ﰲ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ
ﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ْ

ل وﻃﺄﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄ ﻋﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻓﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

তুিম যুবাইেয়র পুেtর মত নও Fয, কথা িজhায় জিড়েয় যায় ও কথার িনয়ntণ হািরেয় Fফেল।

م ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻮﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ و اﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻨﺠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

وأﰉ اﷲ أ ْن ﻳﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم ﲟﺎﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

এবং আlাh চান না Fস নবীর ওয়ািস ও সmাn ব2িkর পুেtর nায় কথা বলুক।

ـﱯ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ اﳋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
إن ﺷﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲔ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

ر وﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲔ اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ ﻣﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮب

”িযিন নবী ও তাঁর ওয়ািস হেত জn লাভ কেরেছন তাঁর মেধ2 Fকান trিট থাকেত পাের না।
যাজর ইবেন কাইস Fজা’ফী উেTর যুেd বেলন,

ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻳﺶ ﻛﻠﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟﻨّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱯ

أﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﺑﻜﻢ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﱴ ﺗﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوا ﻟﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
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“Fতামােদর ওপর এতটা আঘাত হানব Fযন আলীর অিধকােরর sীকৃিত দান কর িযিন নবীর পর
kরাইশেদর সেবXাtম।

ﻣﻦ زاﻧﻪ اﷲ وﲰﺎّﻩ اﻟﻮﺻﻲ
”তাঁেক আlাh sসিjত কেরেছন ও ওয়ািস বেল Fঘাষণা কেরেছন।

যাজর ইবেন কাইস িসি$ফেনর যুেd বেলন,

رﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﳌﻠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﲤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻌﻢ

ﻓﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻰ اﻹﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أﲪ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ

“ইলাh (উপাs) আহমােদর ওপর দrদ Fpরণ কrন িযিন সকল িনয়ামেতর অিধকারীর দূত,

رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﳌﻠﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ و ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻩ

ﺧﻠﻴﻔﺘﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻢ اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻋﻢ

( সকল িনয়ামেতর) অিধকারীর দূত ও িযিন তাঁর পর আমােদর সমিথXত দািয়tপালনকারী
খলীফা তাঁর ওপর দrদ

ﻋﻠﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱯ

ﳚﺎﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻋﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاة اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ

আমার উেds নবীর মেনানীত pিতিনিধ আলী িযিন উmেতর িবপথগামীেদর তাঁর হেত দূের
সিরেয় িদেয়েছন।

আশআস ইবেন কােয়স িকnী এ যুেd পাঠ কেরন-

ﻓﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﲟ ْﻘ َﺪﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﳌﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻤﻮﻧﺎ

اﺗﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﺮﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ،رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻻﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم

বাতXাবাহক এেসেছ, মুসলমানেদর Fনতার Fpিরত ব2িkর আগমেন সকেল আনিnত।

ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻖ و اﻟﻔﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﰲ اﳌﺆﻣﻨِﻴﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

رﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟﻮﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ,وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱯ
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Fpিরেতর মেনানীত pিতিনিধ, নবীর ওয়ািস, িযিন মুিমনেদর মেধ2 মযXাদা ও সmােন সকেলর
অgগামী।

ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﳌﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬب ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻫﺎﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ

اﺗﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﺮﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ،رﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟﻮﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

বাতXাবাহক এেসেছ, Fpিরেতর মেনানীত pিতিনিধ, আলী িযিন বিন হািশেমর পির5d ব2িk

وﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ اﻟﱪﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ واﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱂ

وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱯ وذى ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺮﻩ

নবীর পরামশXদাতা ও জামাতা, িযিন সৃি*জগেতর F~! ব2িk।

Fনামান ইবেন আজলান যারকী আনসারী িসি$ফেনর যুেd িনেmাk কিবতা আবৃিত কেরন-

ﻻﻛﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ّإﻻ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑة و ﲣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎذﻻ

ﻛﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ اﻟﺘﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮق و اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ إﻣﺎﻣﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

Fকন িবেভদ কর যখন আমােদর ইমাম রাসূেলর ওয়ািস। Fকন নয়? Fকন Fতামরা িদেশহারা ও
অপমািনত হওয়া ব2তীত িকছুই চাও না? ৫৩১

ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬروا ﻣﻌﺎوﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮى وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻌﻮا

دﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟﺘﺤﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻩ آﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ

িবচু2তেদর ত2াগ কের দীেনর মেনানীত pিতিনিধর অnসরণ কর, Fহ মুয়ািবয়া! তেব িকয়ামেত
pশংিসত হেব।

)আবdর রহমান ইবেন যুআইব আসলামী Fয কিবতার মাধ2েম মুয়ািবয়ােক ইরােকর (kফার
Fসনাদল সmেকX সnts করেত Fচেয়েছন তার অংশিবেশষ িনmrপ-

ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮدك ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل و ارﺗﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب

ﻳﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮدﻫﻢ اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ إﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﱴ

)নবীর ওয়ািস তােদর Fতামার pিত পিরচািলত করেবন যােত কের িতিন (ইরােকর Fসনাদলেক
Fতামােক পথK*তা ও সেnহ হেত িফিরেয় আেনন।
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আবdlাh ইবেন আবু sিফয়ান ইবেন হােরস ইবেন আবdল মুtািলব বেলন,

ِ
وﱄ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺑﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﳏﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ
إ ّن ّ

ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﰲ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاﻃﻦ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺣﺒﻪ

িন>য়ই রাসূেলর পর ওয়ািস ও িনেদXশদাতা হেলন আলী িযিন সকল Fkেt তাঁর সহেযাগী
িছেলন।

و أول ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻰ و ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻻن ﺟﺎﻧﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﷲ ﺣﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ و ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻮﻩ

আসেলই িতিন রাসূেলর ওয়ািস ও Kাতা এবং সবXpথম নামায আদায়কারী ও তাঁর
পkাবলmনকারী ( ইসলাম আনয়নকারী)।

খুযাইমা ইবেন সােবত যুশ শাহাদাতাইন আবৃিt কেরন-

وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﷲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ دون أﻫﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

و ﻓﺎرﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻛﺎن ﰲ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻒ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰﻣﻦ

িতিন রাসূেলর পিরবার হেত মেনানীত pিতিনিধ এবং পূবXকাল হেতই িতিন বীর Fযাdা।

و أول ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠّﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻛﻠّﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ

ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮى ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑة اﻟﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮان و اﷲ ذو اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻦ

িতিন সবXে~! রমনীর (খািদজাh) পর সবXpথম নামায আদায়কারী পুrষ। এ সত2েক মহান
আlাহর শপথ কের বলেত পাির।

kফার ইবেন hযাইফা আসাদী পাঠ কেরন-

وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﰲ اﻹﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم أول أول

ﻓﺤﻮﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا ﻋﻠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ و اﻧﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوﻩ ﻓﺈﻧـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

আলীেক িঘের থাক, তাঁেক সাহায2 কর কারণ িতিন নবীর মেনানীত pিতিনিধ (ওয়ািস) এবং
ইসলােমর pথম ব2িk।৫৩২
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আবুল আসওয়াদ dআলী আবৃিt কেরন-

أٌﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﳏﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاً ﺣﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺪاً

و ﻋﺒّﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ وﲪ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰة و اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎ

আিম মুহাmদেক pচN ভালবািস Fসই সােথ আbাস, হামযাh এবং ওয়ািসেকও (আলী)।

আনসারেদর িবেশষ ব2িkt ও কিব Fনামান ইবেন আজলান আমর ইবেন আসেক লk2 কের Fয
কািসদা৫৩৩ পাঠ কেরন তােত বেলন,

ﻻ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﳍ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺚ ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺪري و ﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺪري

و ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫﻮاﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﰲ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ و أﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

“আমরা আলীর pিত অnরk কারণ িতিন তার উপযুk, Fস িদকিট সmেকX তুিম জান বা না- ই
জান।

وﻳﻨﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻔﺤﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء واﻟﺒﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ واﻟﻨﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ

ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬاك ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن اﷲ ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻋﻮ إﱃ اﳍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى

িতিন আlাহর সাহােয2 Fহদােয়েতর িদেক আহবান কেরন এবং অnায়, অVীল ও মn কমX হেত
িবরত রােখন (িনেষধ কেরন)।

ﻋﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
ـﱯ اﳌﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻄﻔﻰ و اﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ّ
وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

وﻗﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻓﺮﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻟﺔ و اﻟﻜﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ

”িতিন নবীর ওয়ািস ও চাচােতা Kাতা এবং kফর ও িবপথ অবলmনকারী Fযাdােদর হত2াকারী।

ফযল ইবেন আbাস তাঁর কিবতায় বেলেছন৫৩৪,

اَﻻ إ ﱠن ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ اﻟﻨّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻧﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻬﻢ

ـﱯ اﳌﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻄﻔﻰ ﻋﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ذى اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻛﺮ
وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

“Fজেন রাখ, আlাহর িনকট নবীর পর F~! মাnষ নবী মুsাফার ওয়ািস।

و أول ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اردى اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاة ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر

و أول ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻰ وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻮ ﻧﺒﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
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িতিন সবXpথম নামায আদায়কারী ও নবীর Kাতা এবং বদর িদবেস pথম ব2িk িযিন পথK*েদর
হত2া ও ধরাশায়ী কেরেছন।

হাসসান ইবেন সােবত তাঁর এক কিবতায়৫৩৫ সকল আনসােরর পk Fথেক হযরত আলীর pশংসা
কের বেলেছন,

إﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ و ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ أوﱃ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ َﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ و َﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ

ـﺖ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﷲ ﻓﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ و ﻋﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻩ
ﺣﻔﻈ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

“আমােদর মােঝ আপিন রাসূলুlাহেক সংরkণ কেরেছন এবং তাঁর pিতrিতও আপনার িনকট।
?তাই আপনার হেত Fক তাঁর অিধক :নকেট2র অিধকারী

و أﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب و ﺑﺎﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻦ

أﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻩ ﰲ اﳍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى و وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻪ

আপিন িক Fহদােয়েতর পেথ তাঁর Kাতা ও ওয়ািস এবং Fকারআন ও snাহর Fkেt সকেলর হেত
”?jানী নন

অেনক কিব ইমাম হাসানেক লk2 কের বেলেছন৫৩৬,

ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻷﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻦ اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

ـﱯ و اﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ
أﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻂ اﻟﻨّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

”“Fহ সেবXাtম মাnষ! আপিন নবীর ওয়ািসর পুt ও তাঁর Fদৗিহt, আলীর সnান।

উেm িসনান িবনেত খাইসামা ইবেন খারশা মাযহাজী৫৩৭ আলী (আ.)- Fক লk2 কের Fয stিতবাক2
পাঠ কেরেছন তােত বেলেছন,

ـﺖ وﻓﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
أوﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺑﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎَ ﻓﻜﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـﺖ ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﳏﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺧﻠﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
ﻗَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ ﻛﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
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“আপিন মুহাmেদর পর আমােদর জn খলীফা ও তাঁর মেনানীত pিতিনিধ িছেলন এবং আমােদর
ব2াপাের নবী আপনােক Fয িনেদXশনা িদেয়েছন তা যথাথXrেপ পালন কেরেছন।”
আমীrল মুিমনীন আলী (আ.)- এর সময়কােল Fয সকল কিবতা তাঁর শােন পাঠ করা হেয়েছ
Fসgেলা হেত তিড়ঘিড় িকছু কিবতা যা এই পেtর কেলবের ধারণেযাগ2 তা আপনার জn
উপsাপন করলাম। হযরত আলীর পরবতXী সমেয় তাঁর pশংসায় যত কিবতা রিচত হেয়েছ তা
সংgহ ও সংকলেন আিম অkম। Fসgেলার উেlখ আপনার kািn আনেত পাের এবং Fস কারেণ
আমােদর মূল আেলাচনা হেত দূের সের যাবার সmাবনা রেয়েছ। তাই pিসd ব2িkবেগXর
কিবতার pিতই 5ধু ইশারা কেরিছ। এgেলা এ িবষেয় নমুনা িহেসেব gহণ কrন।
kমাইত ইবেন যাইদ ‘মীমী কািসদা’য় (Fয কিবতায় পিBk মীম dারা Fশষ হেয়েছ) এrপ
বেলেছন,

ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮش اﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻻ ;ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪام

و اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي آﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟﺘﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﰉ

“ওয়ািস আশা- ভরসার আ~য়sল ও উmেতর মযXাদার সংরkণকারী (পতন হেত রkাকারী)।৫৩৮

ر و ﻧﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺾ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر و اﻻﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮام

ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ َن أﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﻌﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف و ا{ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ و اﳋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

িতিন পিবtতা, সmান ও কল2ােণর অিধকারী এবং কেমX দৃঢ়তা অবলmনকারী।

ﱂ ﲢـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟﻌﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎج ﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ اﻟﻜﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم

و اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﱄ و اﻟﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرس اﳌﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ

নবীর ওয়ািস, ওয়ালী এবং পতাকাধারী Fযাdা ধুলা- ধূসিরত Fkেt শtrেক পরাs কেরন এবং
Fকান dবXলতা pদশXন কেরন না।

ل وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮدى اﳋﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم اﳋﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم

وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ ذى اﳋﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ

মেনানীেতর মেনানীত pিতিনিধ ফয়সালার সীমা িনধXারণকারী এবং যুেdর িদেন শtrেদর
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”পযুXদsকারী।

কািসর ইবেন আবdর রহমান ইবেন আসওয়াদ ইবেন আেমর খাযায়ী িযিন কািসর ইয2া বেল
pিসd, িতিন বেলন,

ﻋﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
ـﱯ اﳌﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻄﻔﻰ و اﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ّ
وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ اﻟﻨّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

وﻓﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎك اﻋﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎق وﻗﺎﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرم

“নবী মুsাফার মেনানীত pিতিনিধ (ওয়ািস) এবং চাচাত Kাতা মাnেষর মুিkদাতা ঋণgsেদর
”ঋণ পিরেশাধকারী।
আবু তামাম তাঈ তার ‘কাসীেদ রাই’ ( Fয কািসদার পিBkসমূহ ‘র’ অkর িদেয় পিরসমাp
হয়)- Fত বেলেছন৫৩৯,

وﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻗﺒﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﺣﻠَﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻢ ﻟﻮﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻪ

ﺑﺪاﻫﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ دﻫﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺲ ﳍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر

“পূেবX Fতামরা তাঁর ওয়ািসর জn কসম কের বেলিছেল স"টপূণX মুহূেতXও সীমাহীনভােব তাঁর
সহেযািগতা করেব।

ﻓﺠﺌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻢ gـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاً ﻋﻮاﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ و ﱂ ﻳﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ

ﳍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗﺒﻠﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺜﻼ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮان وﻻﺑﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ

Fতামরা উপযুXপির আkমেণর মাধ2েম Fয কিঠন পিরিsিতর সৃি* কেরছ যার নিজর পূেবX িছল না।

ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ ﻣﺜﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ أخ وﻻ ﻣﺜﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺮ

اﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻩ إذا ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟﻔﺨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر و ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺮﻩ

তাঁর (নবীর) Kাতা ও জামাতা িতিন, যা গেবXর িবষয় বেল তখন মেন করা হত, তাঁর মত Kাতাও
Fনই, জামাতাও Fনই।

ﳏﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ
ـﱯ ّ
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّﺪ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ازر اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

ﻛﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّﺪ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣﻮﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ gـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ روﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻻزر

তাঁর মাধ2েমই নবী মুহাmেদর Fকামর শিkশালী হেয়েছ Fযমনভােব হাrেনর মাধ2েম মূসার
”Fকামর শিkশালী হেয়িছল।
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Fদ’বাল ইবেন আলী খুযাঈ শহীদেদর Fনতা ইমাম hসাইন (আ.)- এর উেdেs Fয মিসXয়া পেড়ন
তা এrপ-

رأس اﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﳏﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ و وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻪ

ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﺮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻗﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎة ﻳﺮﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

Fহ Fলাকসকল! মুহাmেদর কnা ও ওয়ািসর সnােনর মsক বশXার অgভােগ sান লাভ কেরেছ।

আবু তাইেয়ব মুতানাbীেক আহেল বাইেতর pশংসাগীিত হেত িবরত থাকেত Fদেখ যখন
িতরsার করা হয় তখন িতিন বেলন,

إذ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮراً ﻣﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻄﻴﻼً ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻼً

ـﺖ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﺣﻰ ﻟﻠﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗﻌﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪا
و ﺗﺮﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

“আিম ওয়ািসর pশংসা ই\াপূবXক এজn ত2াগ কেরিছ Fয, িতিন সবXব2াপী sউ< নূেরর
অিধকারী।

اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲء ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺑﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
و إذا اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻄﺎل ّ

وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﺎت ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮء اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺲ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻫﺐ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻃﻼً

)যখন Fকান বst শিk লাভ কের িনেজর পােয় দাঁড়ােত পাের (তখন সাহােয2র pেয়াজন Fনই
”কারণ সূেযXর আেলার :বিশ*2 হেলা অnকার ও বািতলেক দূরীভূত করা।
আবুল কােসম তািহর ইবেন hসাইন ইবেন তািহর আলাভী তাঁর কিবতায় ইমাম hসাইেনর pশংসা
কের বেলেছন,

و ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻬﻬﻤﺎ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻬﺖ ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟﺘﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرب

ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ اﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﷲ و اﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻪ

“িতিন রাসূলুlাh ও তাঁর ওয়ািসর সnান, তাঁেদর অnrপ, এ সাদৃs অিভjতার মাধ2েম Fবাঝা
”যায়।
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একশত নয়তম পt
২৩ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

উিনশ নmর পেt আপনােক বেলিছ আপনােদর কTর িবেরাধীরা িশয়া মাজহােবর উসূল ও ফুrেয়
দীেনর Fkেt (ধেমXর Fমৗল িবxাস ও কেমXর Fkেt) আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত বিণXত
সনেদর িবষেয় সেnহ Fপাষণ কেরন। তাই তখন pিতrিত িদেয়িছলাম এ িবষেয় আপনার সােথ
সংলাপ করেবা। এখন Fস সময় এেসেছ মেন করিছ। তাই জানেত চাইিছ তাঁেদর সেnহ
অপেনাদেন িক উtর Fদয়া যায়?

ওয়াসসালাম
স
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একশত দশতম পt
২৯ রিবউস সানী ১৩৩০ িহঃ

১।

িশয়া মাজহাব আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত মুতাওয়ািতর সূেt pিতি!ত।

২।

Fকারআন- snাহর তাফসীর ও দীিন িশkার Fkেt িশয়ারা সাহাবীেদর সময়ই এর িলখন

ও িবsাের রত হন।
৩।

িশয়া মুহািdস ও Fলখকগণ তােবয়ীন ও তােব- তােবয়ীেনর যুেগই পিরিচত িছেলন।

১। সেচতন ব2িkরা সেnহাতীতভােব এ িবষেয় অবিহত Fয, বার ইমামী িশয়াগণ উসূল ও
ফুrেয় দীেনর Fkেt সবXাবsায় নবী (সা.)- এর পিবt আহেল বাইেতর সােথ সংযুk িছেলন এবং
কখেনাই তাঁেদর হেত িবি\n হন িন। sতরাং িশয়া মত নবীর আহেল বাইেতর মত হেতই
গৃহীত। Fকারআন ও snাh হেত দীেনর Fমৗল িবxাস ও কেমXর সকল িবষয় তাঁরা তাঁেদর হেত
অজXন কেরেছন। এর Fকানিটেতই তাঁরা আহেল বাইত িভn অn কােরা ওপর িনভXর কেরন িন
এবং এ িবষেয় অn কাউেক pZও কেরন িন। sতরাং তাঁরা আlাহর িবধােন িবxাসী ও তাঁর
সািnধ2 pত2াশী। তেব এজn তাঁরা 5ধু আহেল বাইেতর পথেক সিঠক িহেসেব gহণ কেরেছন।
এ পথ Fথেক িফের আসার Fকান যুিkই তাঁরা Fদেখন না এবং পূবXবতXী পুণ2বান ও সৎ কমXশীল ঐ
সকল ব2িk যাঁরা ইমাম আলী, হাসান ও hসাইন (আ.) এবং ইমাম hসাইেনর বংশধর নয়জন
ইমােমর সময়কাল হেত এ পেথ চেল এেসেছন তাঁরা এখেনা তাঁেদর অnসৃত পেথ চলেছন।
pথম িতন ইমামসহ ইমাম hসাইেনর বংশধারা হেত আগত নয়জন ইমােমর সকল হেত
উেlখেযাগ2 সংখ2ক হািফয, kারী ও হাদীসেবtা িশয়া মাজহােবর উসূল ও ফুrেয় দীেনর িবষেয়
িশkা লাভ কেরেছন। এেদর মেধ2 পযXাp সংখ2ক তাকওয়া ও িবxs ব2িkবগX িছেলন যাঁেদর
সংখ2া তাওয়াতুেরর পযXায় হেতও অিধক। তাঁরা পরবতXীেদর জn মুতাওয়ািতর সূেt এ সকল
িবষেয় Fরওয়ােয়ত কের িগেয়েছন যা বংশ পরmরায় (pজn হেত pজেn) sানাnিরত হেয়
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আমােদর িনকট Fপৗঁেছেছ এবং িদবােলােকর মত উjjল হেয় jলেছ যার সামেন Fকান পদXা
Fনই। sতরাং উসূল ও ফুrেয় দীেনর Fkেt আমরা (িশয়ারা) রাসূল (সা.)- এর বংেশর ইমামেদর
পেথই রেয়িছ এবং এ মাজহােবর সূkািতসূk সকল িবষয় আমােদর িপতৃপr
ু ষরা তাঁেদর পূব-X
পুrষেদর সৎ কমXশীলেদর হেত অিবি\nভােব ইমাম আসকারী, ইমাম হাদী, ইমাম
জাওয়াদ, ইমাম Fরযা, ইমাম সািদক, ইমাম বািকর, ইমাম সাjাদ, ইমাম hসাইন, ইমাম হাসান
এবং আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) হেত িশkা লাভ কেরেছন। তেব আমরা পূবXবতXী সৎ কমXশীল
িশয়ােদর সকল িবিশ* ব2িk যাঁরা ইমামগেণর সাহাবী িছেলন ও দীেনর িবিধ- িবধান এবং
ইসলামী jানসমূহ অজXন ও সংরkণ কেরেছন তাঁেদর সকেলর পিরচয় িদেত সkম নই কারণ
এর জn Fয ব2াপক pেচ*া ও সময় pেয়াজন তা এখন Fদয়া সmব নয়। তেব এজn pিসd
ব2িkবগX ও আেলমগণ এ সmেকX Fয গেবষণা চািলেয়েছন Fসgেলা অধ2য়ন করেত পােরন।
িনঃসেnেহ লk2 করেবন এ িবষেয় িলিখত gnসমূেহর বণXনা Fহদােয়তpাp ইমামগেণর
jানসমুd হেত gহণ করা হেয়েছ। তাঁেদর পিবt মুখিনঃসৃত বাণীই Fসgেলােত সংকিলত
হেয়েছ।
sতরাং এ সকল Fলখনী তাঁেদর jানপt ও pjার িশেরানাম িহেসেব তাঁেদর সমেয়ই সংকিলত
হেয়েছ এবং পরবতXী pজেnর িশয়ােদর জn সনদ ও পাNুিলিপেত পিরণত হেয়েছ। এ কারেণই
অnাn চার মাজহাব হেত আহেল বাইেতর মাজহাব িবেশষেtর অিধXকারী। চার মাজহােবর
ইমামেদর িশrেদর হেত কাউেকই আমরা জািন না যাঁরা তাঁেদর ইমামেদর জীবdশায় ঐ
মাজহাব সmেকX Fকান gn রচনা কেরেছন, বরং তাঁেদর মৃতু2র পর যখন শাসকবেগXর পk হেত
এ চারিট মাজহােবর Fয Fকান একিটেক অnসরণ অপিরহাযX করা হয় তখন ধীের ধীের তাঁেদর
িবষেয় পিরিচিত বৃিd পায় এবং জনগণ ধমXীয় িবিধ- িবধােনর Fkেt তাঁেদর অnসরণ 5r কের।
তৎকালীন সমেয় এ চার ইমাম অnাn ফকীh ও মুহািdস হেত িবেশষ Fকান মযXাদার অিধকারী
িছেলন না। তাই তাঁেদর জীবdশায় Fকউ তাঁেদর মত ও ফেতায়া িলেখ রাখার িবষেয় Fকান grt
িদেতন না। িকnt িশয়াগণ pথম হেত আহেল বাইেতর ইমামেদর কথা ও বkব2 িলেখ রাখার
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িবষেয় সেচতন িছেলন ও এ িবষয়িটেক িবেশষ grt িদেয় Fদখেতন। কারণ মাজহাব ও ধেমXর
িবিধ- িবধােনর Fkেt তাঁরা আহেল বাইত িভn অn Fকান ব2িkর শরণাপn হওয়ােক :বধ মেন
করেতন না। এজn তাঁরা সবXkণ তাঁেদর িঘের থাকেতন ও তাঁেদর হেত দীিন িনেদXশনা gহেণর
জn অিবরাম pেচ*ায় িলp থাকেতন। তাঁেদর হেত যা িকছুই ~বণ করেতন তা িলেখ রাখেতন ও
তা সংরkেণ সবXাtক pেচ*া চালােতন। আপনার অবগিতর জn জানাি\ ইমাম সািদক
( আ.)- এর সময় এ িবষেয় চারশ gn রিচত হয় যা ‘উসূেল আরবাআতু িময়াh’ বেল pিসd।
চারশ Fলখক এই gnসমূহ সংকলন কেরেছন যােত ইমাম সািদক (আ.)- এর ফেতায়াসমূহ
িলিপবd করা হেয়েছ। ইমাম জাফর সািদক (আ.)- এর িশrগণ এই চারশ’ gেnর বাইেরও
gnসমূহ রচনা কেরেছন যার িববরণ আমরা ইনশাআlাh পরবতXীেত খুব শীfই Fদব।
আহেল snাহর চার মাজহােবর ইমামগেণর Fকউই আহেল বাইেতর ইমামগেণর nায় তাঁেদর
অnসারীেদর িনকট এতটা সmািনত নন। িবেশষত তাঁেদর মৃতু2র পর তাঁরা Fয মযXাদা লাভ
কেরেছন তাঁেদর জীবdশায় তা িছল না। ইবেন খালdন তাঁর gেnর ভূিমকায় িফকাmশাst
সmিকXত একিট sতnt অধ2ােয় এিট sীকার কেরেছন। আহেল snাহর িবেশষj আেলমেদর
অেনেকই তাঁেদর gেnও এ মত িদেয়েছন। আমরা িনঃসেnেহ মেন কির এ মাজহাবসমূেহর
অnসারীরা Fয পথ অবলmন কেরেছন তা তাঁেদর ইমামেদরই পথ এবং তাঁেদর কমXসমূহ pজn
হেত pজেn িলিখতrেপ sানাnিরত হেয়েছ। Fযেহতু pেত2ক মাজহােবর অnসারীরাই sীয়
মাজহাব সmেকX অিধকতর অবগত Fসেহতু িশয়াগণ তাঁেদর ইমামেদর মাজহাব সmেকX
অিধকতর অবগত হওয়াই sাভািবক। কারণ তাঁরা এই মাজহাব অnসাের আlাহর ইবাদত
করেছন এবং এ পথ িভn আlাহর :নকট2 লােভর Fকান পথ Fনই।
২। িবেশষjগণ অবগত Fয, ইসলামী jােনর সংকলেন িশয়াগণ অnেদর হেত অgগামী িছেলন।
pথম যুেগ হযরত আলী (আ.) ও তাঁর সহেযাগী িশয়া সাহাবীগণ ব2তীত অnরা এrপ ব2াপক
Fলখনীর কাজ কেরন িন। কারণ অnেদর মেধ2 হাদীস িলিপবd :বধ িকনা এ িবষেয় সেnহ
িছল।
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ইবেন হাজার আসাকালানী তাঁর ‘ফাতhল বারী’ gেnর ভূিমকায় (পৃ!া ৪) বণXনা কেরেছন
(অnরাও তা sীকার কেরেছন), উমর ইবেন খাtাবসহ অেনক সাহাবী হাদীস িলিপবdকরণেক
:বধ মেন করেতন না এজn Fয, Fকারআেনর সােথ তার িমি~ত হবার আশ"া িছল। িকnt হযরত
আলী, তাঁর উtরািধকারী ও পুt ইমাম হাসান এবং সাহাবীেদর মেধ2 তাঁেদর অnসারীরা হাদীস
িলিপবdকরণেক :বধ মেন করেতন। িdতীয় িহজরী শতাbীর 5rেত তােবয়ীেদর সময় ইজমার
মাধ2েম হাদীস সংকলন :বধ Fঘািষত হয়। তখনই ইবেন জািরর, মুজািহদ ও আtার সূেt তাঁর
ইিতহাস gn রচনা কেরন। গাjালীর মেত ইসলােমর িলিখত pথম হাদীস gn এিট িকnt সিঠক
হেলা আহেল snাh সূেt এিট ইসলােমর pথম gn, সািবXকভােব নয়। snী সূেt এর পর Fয
gnিট িলিখত হয় তা হেলা মু’তামার ইবেন রােশদ সানআনীর এবং তার পর আেস মািলক ইবেন
আনােসর ‘মুয়াtা’- এর নাম। ‘ফাতhল বারী’র ভূিমকায় এেসেছ- রাবী ইবেন সািবh সবXpথম
ব2িk িযিন gn সংকলন কেরন যার সময়কাল হেলা তােবয়ীেদর যুেগর Fশষ পযXােয়।
sতরাং এ িবষেয় ইজমা বা ঐকমত2 রেয়েছ Fয, pথম যুেগ িশয়াসূt িভn Fকান gn রচনা হয়
িন। হযরত আলী (আ.) ও তাঁর অnসারীরা pথম যুেগই এ কােজ হাত Fদন। হযরত আলী (আ.)
সবXpথম Fয কাজিট কেরন তা হেলা Fকারআন সংকলন। িতিন নবী (সা.)- এর কাফন- দাফেনর
পর শপথ কেরন Fকারআন সংকলন সমাp না হওয়া পযXn িতিন নামােযর সময় ব2তীত আবা
(িবেশষ বst) পিরধান করেবন না। িতিন Fকারআন অবতীণX হবার ধারায় তা সংকলন কেরন এবং
এর আয়াতসমূহেক নািসখ, মানsখ, s* ও rপক (মুহকাম ও মুতাশািবহ), শতXযk
ু ও শতXহীন
(মুতলাক ও মুকাইিয়2দ), সবXজনীন ও িবেশষািয়ত (আম ও খাস) এভােব F~ণীবd কেরন। এেত
ফরয, হালাল, হারাম, মাকrহ, মুবাh ইত2ািদ িবষেয়ও ব2াখ2া pদান কেরন। আয়াতসমূেহর
শােন- nযূলসহ তাফসীরও তােত সংযুk কেরন। এজnই ইবেন িসিরন pায়ই বলেতন ‘যিদ ঐ
Fকারআনিট Fপতাম তেব pকৃত jােনর সnান Fপতাম’।
অবs সাহাবীেদর Fকউ Fকউ Fকারআন সংকলেনর কােজ হাত িদেয়িছেলন িকnt তােত তাঁরা
অবতীণX হবার ধারা অবলmন এবং উপেরাk সূkািতসূk িবষয়gেলা অবতারণায় ব2থX হন।
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sতরাং বলা যায় হযরত আলী Fয সংকলন কেরন তা তাফসীর সদৃশ িছল। Fকারআন সংকলেনর
পর িতিন ফািতমা (আ.)- এর জn একিট gn রচনা কেরন যা তাঁর সnানেদর িনকট ‘মুসনােদ
ফািতমা’ বেল pিসd। এ gেn উপেদশ, িনেদXশ, িশkামূলক ঘটনা, হাদীস, িদক- িনেদXশনা ও
তাঁর িপতার ওফােত তাঁেক সাntনা দানকারী িবষয়সমূহ িলিপবd িছল। অতঃপর িতিন িদয়াh
(হত2া, অAহানী ঘটােনা, আহত করা pভৃিতর জn Fয অথX রkপণ িহেসেব িদেত হয়) সmিকXত
একিট sতnt gn রচনা কেরন যার নাম ‘সহীফা’ রাখা হয়। ইবেন সা’দ তাঁর ‘আল জােম’
নামক pিসd gেnর Fশেষ হযরত আলীর সনেদ এিট বণXনা কেরেছন। বুখারী ও মুসিলমও এই
সহীফার কথা উেlখ কের কেয়ক sােন তা বণXনা কেরেছন। তnেধ2 আ’মাশ হেত ইবরাহীম
তাইমী সূেt তাঁর িপতা হেত বণXনা কেরেছন, “হযরত আলী (আ.) বেলেছন : আমােদর িনকট
Fকারআন ও এই সহীফা ব2তীত পাঠ2 অn Fকান gn Fনই। অতঃপর িতিন এই সহীফা
আনেলন, তােত Fদখলাম আঘাত, জখম, উেTর দাঁত সmিকXত িবধানাবলী রেয়েছ। এক sােন
Fলখা রেয়েছ মদীনা িনিষd (হারাম) sান, এর সীমা আইর হেত সউর পবXত পযXn। Fয Fকউ এই
সীমায় অপরাধ ও অnায় করেব অথবা Fকান অপরাধীেক আ~য় Fদেব তার ওপর আlাh, তাঁর
FফেরশতামNলী এবং সকল মাnেষর অিভশmাত।” এ হাদীসিট বুখারী তাঁর ‘সহীহ’ gেn
‘িকতােব ফারােয়য’- এর ইসমুন মান তাবাররা িমন মাওয়ািলহী’ অধ2ােয় ৪থX খেNর ১১১ পৃ!ায়
বণXনা কেরেছন। মুসিলম তাঁর ‘সহীহ’ gেnর ১ম খেNর ৫২৩ পৃ!ায় ‘িকতােব হj’- এর
‘ফাযলুল মদীনা’ অধ2ােয় এবং ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’- এর কেয়কিট sােন
এ সহীফা সmেকX বেলেছন। Fযমন মুসনােদর ১ম খেNর একশ পৃ!ায় তােরক ইবেন িশহাব হেত
বণXনা কেরেছন, “হযরত আলীেক িমmাের বলেত Fদেখিছ : আlাহর শপথ, আমােদর িনকট
আlাহর িকতাব ও এই সহীফা ব2তীত অn Fকান gn Fনই যা Fতামােদর জn পাঠ কির। gnিট
তখন তাঁর তরবারীর সােথ ঝুলিছল এবং িতিন রাসূল (সা.) হেত তা gহণ কেরেছন।”
অn এক Fরওয়ােয়েত সাফার আবdল মািলক হেত বণXনা কেরেছন, “হযরত বািকর (আ.) হযরত
আলীর gnিট চাইেলন, ইমাম জাফর সািদক (আ.) তা আনেলন। gnিট প2াঁচােনা ও এর পুrt
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একজন মাnেষর ঊrর nায় িছল। তােত িলখা িছল stীরা তােদর sামীর মািলকানাধীন গৃেহর
উtরািধকারী হেব না। ইমাম আবু জাফর (আ.) বলেলন : আlাহর শপথ, এিট হযরত আলীর
হsিলিপ ও রাসূল (সা.)- এর কথা।” হযরত আলীর একদল অnসারী এ িবষেয় (rিতিলখেন)
তাঁর অnসরণ কেরেছন ও ঐ সমেয়ই সংকলেনর কােজ হাত Fদন, Fযমন সালমান ফারসী ও আবু
যর িগফারী। ইবেন শাহরা5ব বেলেছন, “ইসলােমর সবXpথম gn Fলখক আলী ইবেন আিব
তািলব (আ.), িdতীয় সালমান ফারসী, তৃতীয় আবু যর িগফারী এবং চতুথX হেলন রাসূল (সা.)এর মুk দাস আবু রােফ।” আবু রােফ হযরত আলীর বায়তুল মােলর দািয়েt িছেলন ও তাঁর
িবেশষ সািnধ2 লাভ কেরিছেলন। িতিন হযরত আলী হেত হাদীস ~বণ কের িবচার ও িবধান
সmিকXত sনান gn সংকলন কেরন। gnিট পূবXবতXী যুেগর িশয়া ব2িktেদর িনকট িবেশষ grt
রাখত। আমােদর হাদীসশাstিবদরা তাঁেদর িনজ সূt অnযায়ী ঐ gn হেত বণXনা কেরেছন।
এrপ অপর একজন ব2িkt হেলন আলী ইবেন আিব রােফ। ‘আল ইসাবাh’ gেn তাঁর
পিরিচিত পেবX এেসেছ িতিন নবী (সা.)- এর জীবdশায় জngহণ কেরন এবং নবী sয়ং তাঁর নাম
রােখন আলী। িতিন আহেল বাইেতর মাজহাব অnসাের িফকাmশাst সংকলন কেরন। আহেল
বাইেতর ইমামগণ এই gnিটেক িবেশষ মযXাদা িদেতন এবং তাঁেদর অnসারীেদর এিট অধ2য়ন ও
অnসরেণর জn িনেদXশ িদেতন। মূসা ইবেন আবdlাh ইবেন হাসান বেলন, “এক ব2িk আমার
িপতােক ‘তাশাmhদ’ সmেকX pZ করেল িতিন বলেলন : আবু রােফর পুেtর বইিট িনেয় আস।
অতঃপর িতিন তা হেত আমােদর জn পাঠ কেরন।”
‘রাওযাতুল জাnাত’ gেnর Fলখক বেলেছন, “এিট িশয়ােদর মেধ2 সবXpথম িফকাহর বই।” িকnt
এিট ভুল। pথম যুেগর িশয়ােদর অnতম হেলন আবdlাh ইবেন আিব রােফ। িতিন হযরত
আলীর ভk ও অnসারী িছেলন এবং িতিন এ বণXনািট কেরেছন Fয, রাসূলেক জাফর তাইয়ােরর
উেdেs বলেত 5েনেছন, ‘তুিম সৃি* ও চিরtগতভােব আমার অnrপ’। অেনেকই তাঁর হেত এ
হাদীসিট বণXনা কেরেছন, Fযমন আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’- এ এিট এেনেছন। ইবেন
হাজার তাঁর ‘আল ইসাবাh’ gেnর ১ম খেN তাঁর নাম আবdlাh ইবেন আসলাম বেলেছন কারণ
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তাঁর িপতার নাম িছল আসলাম। উবাইdlাh ইবেন আিব রােফ িসি$ফেনর যুেd রাসূেলর Fয
সকল সাহাবী অংশ gহণ কেরেছন তাঁেদর িনেয় একিট sতnt gn রচনা কেরেছন। ইবেন হাজার
তাঁর ‘ইসাবাh’ gেn এই gn হেত pচুর বণXনা কেরেছন।৫৪০
তৎকালীন gn সংকলকেদর অnতম হেলন রািবয়া ইবেন সািমই। িতিন প5র যাকাত সmিকXত
একিট gn সংকলন কেরন এবং এ gেnর হাদীসসমূহ হযরত আলীর সূেt রাসূল হেত বিণXত।
আবdlাh ইবেন hর ফারসীও হযরত আলীর সূেt রাসূল হেত বিণXত হাদীেসর একিট সংকলন
িলেখন।
হযরত আলীর িবেশষ ভk ও অnসারী আসবাগ ইবেন nবাতাও তাঁেদর অnভুk
X । মািলক
আশতােরর pিত িলিখত হযরত আলীর পt এবং পুt মুহাmদ হানাফীয়ার pিত তাঁর ওিসয়তনামা
িতিনই নকল কেরেছন। আমােদর হাদীস বণXনাকারীরা এ পt d’িট তাঁর হেত সহীহ সূেt বণXনা
কেরেছন।
সািলম ইবেন কাইস িহলালী হযরত আলীর অnতম সাহাবী। িতিনও হযরত আলী ও সালমান
ফারসী হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। িতিন ইমামত সmেকX একিট gn রচনা কেরেছন। ইমাম
মুহাmদ ইবেন ইবরাহীম Fনামানী তাঁর ‘আল গাইবা’ gেn এ সmেকX বেলেছন, “সকল িশয়া
আেলম ও পিNত এবং হাদীস বণXনাকারী এ সত2 sীকার কেরেছন Fয, সািলম ইবেন কাইেসর
gnিট পূবXকাল হেতই আহেল বাইেতর হাদীসসমূেহর অnতম ভাNার িহেসেব পিরিচত িছল এবং
তাঁেদর িনকট একিট Fমৗিলক িনভXরেযাগ2 gn িহেসেব িবেবিচত হত।”
Fয সকল ব2িk তৎকালীন সমেয় gn সংকলন কেরিছেলন তাঁেদর সmেকX িশয়া হাদীস ও
িরজালিবদেদর অেনেকই gn রচনা কেরেছন। এ সmেকX জানার জn তাঁেদর িরজালgnসমূহ
(িবেশষত মরhম হাj আগা বুজুগX Fতহরানীর ‘আয2ারিরয়াত’ gn) Fদখেত পােরন।
৩। িdতীয় পযXােয়র অথXাৎ তােবয়ীেদর মেধ2 সংকলকেদর সংখ2া এত অিধক Fয, এ kুd পেt
তার উেlখ সmব নয়। তাঁেদর পিরচয় ও Fলখনী সmেকX জানার জn আমােদর আেলম ও
মনীষীেদর িলিখত িরজাল ও হাদীসসূচীর gnসমূহ অধ2য়ন করেত পােরন।৫৪১
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এ যুেগই (তােবয়ীেদর যুগ) আহেল বাইেতর Fজ2ািত সমুjjল হেয় ওেঠ। এর পূেবX অত2াচারীেদর
অনাচােরর Fমেঘ তা ঢাকা পেড় িগেয়িছল। এ যুেগর মূেল িছল কারবালার Fশাকাবহ রkাk ঘটনা
যা আহেল বাইেতর শtrেদর মুেখ অপমােনর ছায়া Fফেল িদেয়িছল, সেচতন ব2িkেদর Fচােখ
তােদর pকৃত srপ তুেল ধরেত Fপেরিছল, িবেশষjেদর আহেল বাইেতর মাজলুিময়ােতর িদেক
আকৃ* কের যা রাসূল (সা.)- এর ওফােতর সােথ সােথ 5r হেয়িছল। কারবালার মমXািnকতা
মাnষেদর এ Fশাকাবহ ঘটনার মূল উTঘাটেন উdুd কের এবং এর কারণ িনণXেয় তারা এ
মুিসবেতর উৎপিtর বীজ খুঁজেত থােক। Fয সকল মুসলমােনর Fভতর Fপৗrষt রেয়েছ তাঁরা
আহেল বাইেতর মযXাদা রkায় দাঁিড়েয় যান কারণ মাnষ সহজাতভােবই মজলুেমর pিত
সহাnভূিতশীল ও অত2াচারীর pিত ঘৃণা pদশXন কের। বাsেব এ Fশাকাবহ ঘটনার পর
মুসলমানরা জাগিরত হেয় নতুন পযXােয় pেবশ কের। তারা ইমাম যয়nল আেবদীন (আ.)- এর
pিত ভােলাবাসা ও সহাnভূিত pকাশ কের এবং উসূল ও ফুrেয় দীেনর িবষয়াবলীেত
jানাজXেনর লেk2 তাঁর শরণাপn হয়। Fকারআন, snাh ও ইসলােমর সািবXক িবষেয় jান
অেnষেণ তারা ইমাম সাjাদ ও তাঁর পুt বািকর (আ.)- এর িনকট যাতায়াত 5r কের। pথম
পযXােয়র িশয়ােদর সকেলই এই dই ইমােমর িশr যাঁেদর সংখ2া চার সহsািধক। িরজাল
gnসমূেহ তাঁেদর নাম উিlিখত হেয়েছ এবং তাঁেদর িলিখত gেnর সংখ2া দশ হাজােরর অিধক।
হাদীসিবদগণ সহীহ সনেদ এ gngেলার Fলখনীেক pজn হেত pজেn sানাnিরত কেরেছন।
এেদর অেনেকই এই dই ইমাম ছাড়াও ইমাম সািদক (আ.) হেত তাঁেদর jােনর পাt পূণX
কেরেছন। তাঁেদর একজন হেলন আবু সাঈদ আবান ইবেন তাগিলব ইবেন িরয়াh জািররী িযিন
একাধাের ফকীh, মুফাসিসর, মুহািdস এবং ইলেম উসূেলর পিNত িছেলন। িতিন সবেচেয়
িনভXরেযাগ2 ও িবxs রাবীেদর একজন িযিন িতন ইমােমরই সাহচযX লাভ কেরেছন ও তাঁেদর
িতনজন হেতই হাদীস বণXনা ও িশkা লাভ কেরেছন। pিসd িরজালশাstিবদ িমযXা মুহাmদ তাঁর
‘মানহাজুল মাকাল’ gেn আবােনর জীবনী আেলাচনায় আবান ইবেন উসমােনর সূেt ইমাম
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সািদক হেত বণXনা কেরেছন Fয, িতিন 5ধু ইমাম সািদক (আ.) হেতই িtশ হাজার হাদীস নকল
(বণXনা) কেরেছন।৫৪২
এই িতন ইমােমর িনকট তাঁর িবেশষ মযXাদা িছল। ইমাম বািকর (আ.) তাঁেক লk2 কের
বেলেছন,

ِ
أﺣﺐ أَ ْن ﻳُﺮى ﰲ ﺷﻴﻌﱵ ﻣﺜﻠﻚ
ّ ّس ﻓﺈﱐ
َ ّﺟﻠﺲ ْﰲ اﳌﺴﺠﺪ و أﻓﺖ اﻟﻨﺎ
ْ ا

“মসিজেদ আসন gহণ কর ও জনগেণর জn ফেতায়া দাও। আিম পছn কির আমার িশয়ােদর
মেধ2 Fতামার মত ব2িk pকািশত Fহাক।”
ইমাম সািদক (আ.) তাঁেক বেলেছন,

ِ
أﺣﺐ أَ ْن ﻳﻜﻮ َن ﻣﺜﻠﻚ ﻣﻦ ُرواﰐ و رﺟﺎﱄ
أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓِﺈﱐّ ﱡ
َ ﻧﺎﻇ ْﺮ
“মদীনার Fলাকেদর সােথ িবতকX কর। আিম চাই Fতামার মত ব2িk িরজাল ও রাবী িহেসেব
pিতি!ত Fহাক।”
আবান যখন মদীনার মসিজেদ pেবশ করেতন তখন সকেলই তাঁর িদেক লk2 করত এবং
Fসখােন অnাn আেলমেদর সভায় উপিsত হেল রাসূল (সা.)- এর জn িনিদX* িবেশষ sেmর
িনকট তাঁেক বসার জায়গা কের িদত।
ইমাম সািদক (আ.) সািলম ইবন আিব হাbাহেক বেলন, “আবান ইবেন তাগিলেবর িনকট যাও।
Fস আমা হেত অসংখ2 হাদীস ~বণ কেরেছ এবং তার হেত Fয হাদীসই ~বণ করেব বলেত পার
তা আিম বেলিছ।”
িতিন (ইমাম সািদক) আবান ইবেন উসমানেক বেলন, “আবান ইবেন তাগিলব আমা হেত িtশ
হাজার হাদীস বণXনা কেরেছ, তুিম তার হেত তা িশkা ও বণXনা কর।”
আবান ইবেন তাগিলব যখনই ইমাম সািদক (আ.)- এর িনকট আসেতন তখন িতিন তাঁর সােথ
মুসাফাহ (হাত িমলােতন) করেতন এবং Fকালাkিল কের তাঁর জn বসার গিদ ও বািলশ আনেত
বলেতন ও তাঁর মুেখামুিখ বসেতন।
আবােনর মৃতু2র খবর যখন ইমাম সািদক (আ.)- Fক Fদয়া হয় তখন িতিন বেলন,
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ﻣﻮت أﺑﺎن
ُ ﻗﻠﱯ
َ “ أﻣﺎَ و اﷲ ﻟََﻘﺪআবােনর মৃতু2 আমার hদেয় ব2থার সৃি* কেরেছ।”
ْ ِ أوﺟ َﻊ
আবান ১৪১ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। আবান আনাস ইবেন মািলক, আ’মাশ, মুহাmদ ইবেন
মুনকােদর, সাmাক ইবেন হারb, ইবরাহীম নাখয়ী, ফুযাইল ইবেন আমর এবং হাকাম হেত
হাদীস বণXনা কেরেছন। মুসিলম এবং sনােন আরবাআহর সংকলকগণ তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন যা আমরা ১৬ নmর পেt উেlখ কেরিছ।
বুখারী তাঁর হেত Fকান হাদীস বণXনা না করায় তাঁর Fকান kিত হয় িন, বরং িতিন আহেল বাইেতর
ইমামগেণর অnসরেণর কারেণ সmািনত। বুখারী এই মহান ব2িkেদর হেতও হাদীস বণXনা কেরন
িন, এমন িক Fবেহশেতর যুবকেদর Fনতা ও রাসূেলর বড় Fদৗিহt ইমাম হাসান হেতও হাদীস
বণXনা কেরন িন িকnt মারওয়ান ইবেন হাকাম, ইমরান ইবেন হাtান, আকরামাh বারবারী, আমর
ইবেন আস ও এেদর মত ব2িkবগX হেত হাদীস বণXনা কেরেছন। ইnািলlািহ ওয়া ইnা ইলাইিহ
রািজউন।
আবােনর মূল2বান িকছু রচনা রেয়েছ। তার মেধ2 ‘গািরবুল Fকারআন’ নামক তাফসীর gnিট
উেlখেযাগ2 যােত Fকারআেনর শb চয়েনর সপেk আরবী কিবতাসমূহ Fথেক উদাহরণ Fপশ করা
হেয়েছ।
পরবতXী পযXােয় আবdর রহমান ইবেন মুহাmদ আযদী kফী, আবান, মুহাmদ ইবেন সােয়ব
কালবী, ইবেন রওক, আিতয়া ইবেন হািরেসর gnসমূহেক সংকলন কের একিট gেn rপ Fদন।
অতঃপর তাঁেদর পারsিরক পাথXেক2র িবষেয় এ gেn ব2াখ2া pদান কেরন। তাই আবােনর gn
পৃথকভােব Fযমন পাওয়া যায় িঠক Fতমিন অn gেnর সােথ সংকলন িহেসেবও পাওয়া যায়।
িশয়া হাদীসিবদগণ এ d’ধরেনর gnই িনভXরেযাগ2 সূেt বণXনা কেরেছন।
আবান ‘আল ফাজােয়ল’ ও ‘িসি$ফন’ নামক d’িট sতnt gn রচনা কেরেছন। িশয়ােদর pিসd
চারশ মূল gেnর একিট আবােনর রিচত। এই gnসমূহ শরীয়েতর িবিধিবধােনর Fkেt
িনভXরেযাগ2 িবেবিচত। আবােনর সকল gnই তাঁর সূেt বিণXত বেল িরজালশাstিবদগণ উেlখ
কেরেছন।
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অপর একজন িবxs ও pিসd রাবী হেলন সােবত ইবেন দীনার (আবু হামযাh sমালী)। িতিনও
ইমাম সাjাদ, ইমাম বািকর ও ইমাম সািদক (আ.) হেত jান িশkা কেরেছন এবং তাঁেদর
িনকট িবেশষ মযXাদা রাখেতন। ইমাম সািদক (আ.) তাঁর সmেকX বেলেছন, “আবু হামযাh বতXমান
সমেয়র সালমান ফারসী।” ইমাম Fরযা (আ.) বেলেছন, “আবু হামযাh তার সমেয়র Fলাকমান
হািকম।”
আবু হামযাহর রিচত তাফসীের Fকারআন রেয়েছ যা হেত ইমাম তাবারসী তাঁর ‘মাজমায়ুল
বায়ান’৫৪৩ gেn নকল কেরেছন। িতিন ‘আন নাওয়ািদর’ নামক একিট gn সংকলন ছাড়াও
‘যুhদ’ ( dিনয়া িবমুখতা) সmেকX gn রচনা কেরেছন। িতিন ‘Fরসালাতুল hkক’৫৪৪ gnিট ইমাম
যয়nল আেবদীন হেত বণXনা কেরেছন। রমযান মােস সাহরীর সময় পড়ার মহামূল2বান ও গভীর
অথXবহ Fদায়ািট িতিনই ইমাম যয়nল আেবদীন হেত বণXনা কেরেছন। িতিন আনাস ও শা’বী হেত
হাদীস নকল কেরেছন। িনিবXেশেষ snী ও িশয়া রাবীগণ তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
ওয়াকী, আবু নাঈম ও এ পযXােয়র রাবীেদর অেনেকই তাঁর হেত হাদীস 5েনেছন ও নকল
কেরেছন। ১৬ নmর পেt এ সmেকX উেlখ কেরিছ।
Fয সকল মহান jানী ব2িk ইমাম সাjােদর িনকট িশkা gহণ না করেলও ইমাম বািকর ও
ইমাম সািদক হেত হাদীস ও ইসলামী দীkা িনেয়েছন তnেধ2 আবুল কােসম, বুরাইদ ইবেন
মুয়ািবয়া আজলী, আবু বািসর আসসাগীর অথXাৎ লাইস ইবেন মুরাদ বুখতুরী মুরাদী, আবুল
হাসান, যুরারাh

ইবেন

আ’য়ুন, আবু

জাফর

মুহাmদ, মুসিলম

ইবেন

িরবাh, kফী, তােয়ফী, সাকাফী উেlখেযাগ2 যাঁরা অnকাের আেলার pদীপ িহেসেব িবরাজ
করেতন। এ ছাড়াও অেনেক রেয়েছন যাঁেদর নাম উেlেখর sেযাগ এখােন Fনই।
উপেরাk ব2িkবেগXর মেধ2 বুরাইদ ইবেন মুয়ািবয়া, আবু বািসর লাইস ইবেন মুরাদ, যুরারাh
এবং মুহাmদ ইবেন মুসিলম িবেশষ মযXাদায় Fপৗঁেছিছেলন। তাঁরা এমন এক পূণX পােtর সnান
লাভ কেরিছেলন ও নাগাল Fপেয়িছেলন Fয, ইমাম সািদক (আ.) তাঁেদর সmেকX বেলেছন,

“ ﻫﺆﻻء أﻣﻨﺎء اﷲ ﻋﻠﻰ ﺣﻼﻟﻪ و ﺣﺮاﻣﻪতারা হালাল ও হারােমর Fkেt আlাহর আমীন অথXাৎ pহরী।”
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অnt ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন,

ﻣﺎ ِأﺟ ُﺪ أﺣﺪا أﺣﻴﺎ ِذ ْﻛﺮﻧﺎ إِّﻻ زرارة و أﺑﻮ ﺑﺼﲑ ﻟﻴﺚ و ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺮﻳﺪ
“যুরারাh, আবু বািসর লাইস, মুহাmদ ইবেন মুসিলম এবং বুরাইদ ব2তীত অn কাউেক আিম
পাই িন যাঁরা আমােদর sরণেক জীবn কেরেছন।”
অতঃপর িতিন বেলেছন,

ِ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻮ َن إﻟﻴﻨﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة
ُ ّﻫﺆﻻء ُﺧﻔﺎ
ّ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن إﻟﻴﻨﺎ ﰲ اﻟ ّﺪﻧﻴﺎ
ّ ﻋﻠﻰ ﺣﻼل اﷲ وﺣﺮاﻣﻪ و ﻫﻢ, و أﻣﻨﺎء أَﰊ،ظ اﻟ ّﺪﻳﻦ
“তাঁরা দীেনর সংরkক, আlাহর হালাল ও হারােমর Fkেt আমার িপতার িবxs pহরী। তাঁরা
dিনয়া ও আেখরােত আমােদর pিত সবXািধক অgসরমান।”
অnt ইমাম সািদক (আ.) ‘িবনয়ীেদর pিত Fবেহশেতর sসংবাদ দাও’- এ কথা বলার পর এই
চার ব2িkর নাম sরণ কের Fয দীঘX বkব2 রােখন Fসখােন বেলন, “আমার িপতা আlাহর হারাম
ও হালােলর িবষেয় তাঁেদর িবxs মেন করেতন। তাঁরা তাঁর jােনর পাt িছেলন Fযমিন এখনও
তাঁরা আমার রহেsর ভাNার। তাঁরা আমার িপতার nায়পরায়ণ সাহাবী এবং আমােদর িশয়ােদর
মেধ2 জীবন ও মৃতু2েত (অথXাৎ সবXাবsায়) উjjল তারকার nায় সমুjjল। তাঁেদর মাধ2েমই
আlাh সকল িবদআেতর মূেলাৎপাটন ও iংস সাধন কেরেছন। তাঁরা বািতলপnীেদর
অপেচ*ােক নsাৎ কেরেছন ও ইমামেদর সmেকX অিতরuন ও বাড়াবািড়কারীেদর অnায়
ব2াখ2া- িবেVষণেক িবলুpকারী।
এই মহান ব2িkবেগXর সmান, মযXাদা ও আnগেত2র িবষেয় ইমাম সািদক (আ.) হেত এত অিধক
হাদীস এেসেছ Fয, এ পেtর কেলবের তার বণXনা সmব নয়। উnত চিরt সেttও এ ব2িkবেগXর
িবষেয় িবিভn Fলখক Fয িমথ2াচার কেরেছন তার জবাব আমরা ‘মুখতাছাrল কালাম িফ
মুয়ািlিফশ িশয়া িফ সাদিরল ইসলাম’ gেn িদেয়িছ। তাঁেদর িবrেd pচািরত এই িমথ2াচার
আlাh, তাঁর রাসূল ও মুিমনেদর িনকট তাঁেদর মযXাদার Fকান হািন ঘটায় িন Fযমনিট নবীগেণর
pিত িবেdষ Fপাষণকারীরাও িহংসার মাধ2েম তাঁেদর মযXাদার বৃিd :ব hােস সkম হয় িন, বরং
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তােদর (িবেdষ Fপাষণকারীেদর) এ কমX তাঁেদর মত ও পেথর pচার ও pসাের সাহায2 কেরেছ
এবং jানী ও সত2pত2াশীেদর অnের তাঁেদর িবxাসেক pিতি!ত কেরেছ।
ইমাম সািদক (আ.)- এর সময়কােল jােনর সেবXা< pসার ঘেট। িশয়াগণ তাঁর িপতার pিত
Fযমন আকৃ* হেয় ছুেট Fযেতন Fতমিন তাঁর pিতও আgহ ও আশা িনেয় এিগেয় আেসন। িতিনও
তাঁেদর সানেn gহণ করেতন এবং তাঁেদর অjতা দূরীকরেণ সকল রকম pেচ*া চালােতন।
িতিন এ sবণX sেযাগেক কােজ লািগেয় তাঁেদর িনকট jােনর রহs উেnাচেন িলp হন।
আবুল ফাতহ শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’ gেn ইমাম সািদেকর৫৪৫ এ অবদানেক
sীকার কের বেলেছন, “িতিন (ইমাম সািদক) ধমXীয় jােন পিNত, pjায় সংsৃিতবান ও
পূণ,X dিনয়া িবমুখতায় আদশX ও pবৃিtর Fমাকািবলায় তাকওয়ার পূণX নমুনা িছেলন।” অতঃপর
বেলেছন, “িতিন Fবশ িকছুিদন মদীনায় তাঁর অnসারী িশয়ােদর jান িশkা িদেতন এবং তাঁর
বnুেদর jােনর রহেsর বৃি*ধারায় sাত করেতন। অতঃপর ইরােক গমন কেরন এবং িকছুিদন
Fসখােন অবsান কেরন। িতিন শাসকেগা!ীর কমXকােN কখেনা হsেkপ কেরন িন এবং
Fখলাফেতর িবষেয়ও িবতXেক িলp হন িন (কারণ Fস সময় পিরেবশ সাংsৃিতক কমXকােNরই
উপেযাগী িছল, অn রকম ভূিমকা Fনয়ার পিরেবশ িছল না)।”
অতঃপর ইমাম সািদক (আ.)- এর ব2িkt সmেকX বেলেছন, “Fয ব2িk jােনর সমুেd অবগাহন
কের Fস একিট Fমেঘর pিত Fলাভ Fপাষণ কের না। Fয সেত2র চূড়ায় অবsান করেছ Fস বািhক
পদমযXাদা লাভ না করােক অপমান মেন কের না (পতেনর ভয় কের না)।”

ًاﳊﻖ ﻳﻨﻄﻖ ﻣﻨﺼﻔﺎ و ﻋﻨﻴﺪا
ّ و
সত2, nায়পরায়ণ ও অহংকারী উভয় ব2িkেকই কথা বলেত বাধ2 কের।
ইমাম সািদেকর অেনক সাহাবীই jান ও কেমXর Fkেt এমন sােন Fপৗঁেছিছেলন Fয, িনেজরাই
Fহদােয়েতর পথ- pদশXক, অnকােরর pদীপ, jােনর সমুd ও উjjল নkt এবং Fনতায় পিরণত
হেয়িছেলন। ইরাক, Fহজাজ, পারs, িসিরয়া ও ইেয়েমেনর এrপ চার হাজার ব2িkর বণXনা
িরজাল gnসমূেহ পাওয়া যায় যাঁরা gn রচনা ও সংকলন কেরেছন এবং এ gnসমূহ িশয়ােদর
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িনকট pিসd। ‘উসূেল আরবাআতু িময়াh’ বা চারশ মূল gn এই সকল ব2িkর Fলখা হেতই
সংকিলত যাঁরা ইমাম সািদেকর িশr িছেলন। এই gnসমূেহ তাঁর ফেতায়াসমূহ িলিপবd হেয়েছ
যা পরবতXী pজেnর jান ও কেমXর উৎস িহেসেব পিরগিণত হেয়েছ। ইমাম সািদেকর পর িশয়া
মাজহােবর আেলমরা এবং ইমামগেণর pিতিনিধরা সকেলর Fবাঝার জn সহজ ও সংিkp
িবেশষ িকছু gn সংকিলত কেরেছন। তnেধ2 pথম চারিট gn (kতুেব আরবাআh) Fস সময় হেত
এখন পযXn উসূল ও ফুrেয় দীেনর Fkেt বার ইমামীেদর িনকট F~! বেল পিরগিণত। এই
pিসd চারিট gn হেলা মরhম িসকাতুল ইসলাম kলাইনীর ‘কাফী’, Fশখ তুসীর ‘তাহযীব’ ও
‘ইসিতবসার’ এবং মরhম সাdেকর ‘মান লা ইয়াmdাrhল ফাকীh’। এ gn চারিট মুতাওয়ািতর
সূেt বিণXত এবং তাঁেদর হেতই Fয বিণXত Fস িবষেয় সেnহ Fনই। এই চারিটর মেধ2 ‘কাফী’
সবেচেয় িনভXরেযাগ2, সেবXাtম ও পুরাতন। এেত ১৬১৯৯িট হাদীস রেয়েছ। এেত আহেল
snাহর িসহাহ িসtাহর gnসমূহ হেত অিধক সংখ2ক হাদীস রেয়েছ। ইমাম সািদক (আ.) এবং
ইমাম কােযম (আ.)- এর িশrেদর মেধ2 িহশাম ইবেন হাকামও অসংখ2 gn রচনা কেরেছন
তnেধ2 উনিtশিট pিসিd লাভ কেরেছ এবং আমােদর হাদীসিবদগণ তাঁর সনেদ এ উনিtশিট
gn নকল কেরেছন। ‘মুখতাছাrল কালাম িফ মুয়ািlিফF িশয়া িমন সাদিরল ইসলাম’ gেn এ
িবষেয় িবsািরত িববরণ এেসেছ।
িহশাম ইবেন হাকােমর gngেলা িবেশষ gেণ gণািnত এবং বণXনা ও যুিk উপsাপেন অনn ও
উjjলতায় ভাsর। এই gngেলােত উসূল ও ফুrেয় দীন, তাওহীদ ও বুিdবৃিtক দশXন, নািsক
ও িযnীকেদর যুিkর িবপেk আেলাচনা, pকৃিত পূজারীেদর অসারতা, কাযা ও kদেরর Fkেt
জাবরী মতবােদর সমােলাচনা, খােরজী ও নােসবীেদর (হযরত আলীর pিত িবেdষী) িবপেk
যুিk, হযরত আলী ও আহেল বাইেতর ইমামেদর ওিসয়েতর পেk দিলল, F~য় নয় এমন
কাউেক F~য় sােন অিধি!ত করােক যারা :বধ মেন কের তােদর জবাব, আলী ও আহেল বাইেতর
ইমামেদর িবষেয় বাড়াবািড় এবং অিতরuনকারীেদর pিত উtর pভৃিত িবষয় আেলািচত হেয়েছ।
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িহশাম কালামশাst, ঐশী pjা ও ইসলামী jােনর অnাn শাখায় িdতীয় শতাbীর পুেরাধা
িছেলন। িতিন ইমামেতর বাsবতা psুিটত কের তুেল ধেরন ও দীেনর িবষয়gেলােক গভীর িচnা
ও গেবষণার মাধ2েম পিরেশািধত কেরন।
িতিন ইমাম সািদক ও ইমাম কােযম (আ.) হেত অসংখ2 হাদীস বণXনা কেরেছন এবং তাঁেদর
িনকট িবরল সmান ও মযXাদার অিধকারী িছেলন। তাঁরা তাঁেক এতটা pশংসা কেরেছন Fয, তাঁর
আসন সেবXা< sােন অিধি!ত হেয়েছ।
িতিন pথেম িবচু2ত একিট সmpদায় ‘জাহমীয়া’র অnসারী িছেলন। পের ইমাম সািদক (আ.)
তাঁেক Fহদােয়েতর িনেদশXনা Fদন এবং তাঁেক িশr িহেসেব gহণ কেরন। ইমাম সািদক ( আ.)এর শাহাদােতর পর িতিন ইমাম কােযম (আ.)- এর িশrt gহণ কেরন এবং তাঁর িশrেদর
মেধ2 F~!েtর আসন লাভ কেরন।
dঃখজনক Fয, আlাহর pদীপ িনবXাপেণর pেচ*াকারীরা তাঁেক ‘মুজাসিসমাh’ সmpদােয়র (যারা
িকয়ামেত আlাহর :দিহক উপিsিতেত িবxাসী) অnভুk
X বেলেছ ও তাঁর pিত অnায় Fদাষােরাপ
কেরেছ। যারা আlাহর দীেনর নূরেক pদীেপর ফাnেসর অভ2nেরই িনবXািপত করার পিরকlনা
কেরিছল তারাই তাঁর pিত এrপ অপবাদ আেরােপর মাধ2েম আহেল বাইেতর pিত তােদর
িবেdষেক pকাশ কেরেছ। অথচ তাঁর মাজহাব সmেকX আমরা সবেচেয় Fবশী অবগত এজn
Fয, তাঁর Fলখনী ও বkব2 আমােদর িনকট সংরিkত রেয়েছ Fযখােন িতিন আমােদর মাজহাব
সmেকX jানগভX আেলাচনা কেরেছন। sতরাং আমােদর মাজহােবর অgবতXী িহেসেব তাঁর বkব2
ও Fলখনীর এমন িকছু Fনই যা আমােদর িনকট অpকািশত আর অnেদর িনকট pকািশত
থাকেব। কারণ তারা তাঁর মাজহাব হেত দূের িছল আর আমরা িনকটবতXী।
এgেলা বাদ িদেলও শাহেরsানীর ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’ gেn িহশাম সmিকXত আেলাচনায়
িহশাম Fয মুজাসিসমাh িছেলন না তা pমািণত হেয়েছ। এখােন আমরা শাহেরsানী Fয ঘটনা হেত
িহশাম ‘মুজাসিসমাh’ িছেলন বেল pমাণ করেত Fচেয়েছন তা hবh বণXনা করিছ। িতিন
বেলন, “িহশাম ইবেন হাকাম মাজহােবর Fমৗলনীিতেত গভীর িচnায় িবxাসী িছেলন।
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মু’তািযলােদর িবrেd িতিন Fয অিভেযাগ আেরাপ করেতন তা হেতই তাঁর আকীদা Fবাঝা যায়।
কারণ ব2িkর আকীদা ও মত তার িবেরাধীেদর Fস Fয িবষেয় অিভযুk কের তা হেতই Fবাঝা
যায়, যা Fস pকাশ কের তা হেত নয়। Fযমন আলােফর সােথ িবতেকX িহশাম তাঁেক অিভযুk
কেরন : তুিম িবxাস কর িবxজগেতর s*া jানী তাঁর jােনর কারেণ তেব তাঁর jান তাঁর
সtাগত। sতরাং তুিম মেন কর িতিন jানী িকnt অnাn jানীেদর মত নন। তেব Fকন বল না
তাঁর Fদহ রেয়েছ তেব অnেদর মত নয়।”
এ বণXনা হেত শাহেরsানী বলেত চান িহশাম মুজাসিসমাh বা আlাহর :দিহক অিsেt িবxাস
করেতন। তেব িহশাম আলােফর সােথ িবতেকX িলp হবার কারেণই বলেত পাির না Fযেহতু িতিন
এ িবষেয় তাঁর সােথ িবতেকX িলp হেয়েছন Fসেহতু িতিন এrপ মতবােদ িবxাসী। কারণ হয়েতা
িহশাম এ পdিতেত আলাফেক পরীkা করেত Fচেয়েছন Fয, িতিন কতটা গভীর িচnা কেরন। sয়ং
শাহেরsানী sীকার কেরেছন ব2িkর আকীদা তার pিতdndীেক Fস Fয অিভেযােগ অিভযুk কের
তা হেতই Fবাঝা যায়, Fস যা pকাশ কের তা হেত নয়।
তdপির যিদও এ বণXনা তাঁর দৃি*েত িহশােমর ‘মুজাসিসমাh’ হওয়ােকই pমাণ কের তবুও বলা
যায় এিট তাঁর িশয়া হবার পূেবXর ঘটনা। কারণ আমরা পূেবXই উেlখ কেরিছ িতিন িশয়া হবার
পূেবX ‘জাহিময়া’ িফরকায় িবxাসী িছেলন ও আহেল বাইেতর ইমামেদর মাধ2েম Fহদােয়তpাp
হন ও তাঁেদর িবেশষ িশেr পিরণত হন। এতTসেttও আমােদর পূবXবতXীরা শtrগণ কrXতৃক তাঁর
ওপর আেরািপত এrপ অিভেযােগর Fকান িভিt ও নমুনা খুঁেজ পান িন। Fতমিনভােব যুরাবাh
ইবেন আ’য়ুন, মুহাmদ ইবেন মুসিলম, মুিমন তাঁেক ও তাঁেদর মত ব2িkবেগXর ওপর আেরািপত
অিভেযােগরও Fকান pমাণ পান িন। আমরাও এ িবষেয় অnসnান ও pেচ*া চািলেয় Fদেখিছ
এgেলা তাঁেদর pিত শtrতা ও িবেdষpসূত আেরািপত অসত2 :ব িকছু নয়, যা অnায়।

ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻈّﺎﳌﻮن
وﻻ
ّ
ّ ًﲢﺴﱭ اﷲ ﻏﺎﻓﻼ
কখেনাই মেন কর না অnায়কারীরা যা করেছ Fস সmেকX আlাh অসেচতন (অj)।
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শাহেরsানী িহশাম সmেকX আেরা বেলেছন Fয, িতিন আলীেক Fখাদা বেল িবxাস করেতন। তাঁর
এ কথায় Fশাকাkাn মিহলারাও Fহেস উঠেব কারণ িতিন কখেনাই এrপ অবাsব িবষেয় িবxাস
Fপাষণ করেতন না যখন িতিন িনেজই তাওহীেদর আেলাচনায় Fকান িকছুর Fখাদার অবতার হবার
িবেরাধী মত Fপাষণ কেরন ও আlাহেক এ Fথেক পিবt মেন কেরন। তাঁর িবেরাধীরা িবেdষ
অথবা অjতাবশত তাঁর pিত Fয Fদাষােরাপ কের িতিন তার ঊেiX অবsান করেছন।
তাঁর ইমামত ও ওিসয়ত সmিকXত আেলাচনায় িতিন আলী (আ.)- এর ওপর রাসূলুlাh (সা.)- এর
F~!েtর িবষয়িট বণXনা কের ss*ভােব বেলেছন, “আলী রাসূলুlাh (সা.)- এর উmেতর
অnতম ও তাঁর অnসারী, িতিন নবীর খলীফা ও ওয়ািস এবং আlাহর এমন এক বাnা যাঁর pিত
অnায় ও অিবচার করা হেয়েছ। িতিন তাঁর অিধকার আদােয় অkম হেয় শtrর িনকট বাhত
আtসমপXেণ বাধ2 হন। িতিন ঐ সকল ব2িkর অnভুk
X যাঁরা সহেযাগী ও বnুর অভােব ভয় ও
আশ"ায় িছেলন।”
িকrেপ সmব একিদেক শাহেরsানী বলেছন িহশাম মাজহােবর Fমৗলনীিতেত গভীর িচnা করেতন
এবং মু’তািযলােদর িবপরীেত তাঁর উপsািপত অিভেযাগেক আমােদর ভুলেল চলেব না কারণ
িতিন আলােফর িবপেk Fয অিভেযাগ আেরাপ কেরেছন তা হেতই আমরা তাঁর আকীদা সmেকX
জানেত পারব। িতিন আলাফেক বেলন, “Fকউ Fখাদার :দিহক অিsেtর িবষেয় এ কথা বল না
Fয, তাঁর Fদহ রেয়েছ তেব অnেদর মত নয়।”
অnিদেক তাঁর সmেকX বলেছন িতিন আলীেক sয়ং Fখাদা বেল িবxাস করেতন। এ dই বkব2
পরsর িবপরীত নয় িক? িহশােমর মত সmািনত ব2িkেক এrপ অjতাপূণX মnেব2র
অিভেযােগ অিভযুk করা kপমNুকতা নয় িক? অথচ তাই করা হেয়েছ। কারণ gজব রটােনা
ব2তীত তাঁেদর Fকান িকছু করার Fনই। আহেল বাইত ও তাঁেদর মাজহােব িবxাসী ব2িkেদর pিত
তাঁরা িবেdষবশত এমনই কের থােকন। ওয়া লা হাউলা ওয়া লা kউওয়াতা ইlা িবlািহল
আিলিয়2ল আযীম।
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ইমাম মূসা কােযম, ইমাম Fরযা, ইমাম জাওয়াদ, ইমাম হাদী ও ইমাম আসকারীর সময়কােল
অসংখ2 gn সংকিলত ও রিচত হেয়েছ। তাঁেদর হেত বিণXত হাদীসসমূহ সরাসির অথবা তাঁেদর
িশrেদর মাধ2েম মুসিলম রােজ2র িবিভn শহরgেলােত ছিড়েয় পেড়। িশrরা দীেনর jান
pচােরর সবXাtক pেচ*ায় িলp ও গেবষণার কােজ ব2াপৃত হন। তাঁরা দীেনর সমুেd মুkা
আহরেণ এর গভীের pেবশ কেরন এবং খাঁিট িনযXাস হsগত কের সত2েক অসত2 হেত পৃথক করা
5r কেরন এবং gn রচনা ও সংকলেন সকল কলােকৗশল pেয়াগ কের িবি\n
আেলাচনাসমূহেক sশৃhল আকাের rপ Fদয়ার কােজ িলp হন।
মুহােkক (আlাh তাঁর সmানেক সমুnত কrন) িনভXরেযাগ2 একিট gেn উেlখ কেরেছন ইমাম
জাওয়ােদর ছাtেদর মেধ2 িবিশ* ব2িkবেগXর সংখ2া কম নয়। Fযমন hসাইন ইবেন সাঈদ ও
তাঁর Kাতা হাসান, আহমাদ ইবেন মুহাmদ ইবেন আিব নাসর বাযানতী, আহমাদ ইবেন মুহাmদ
ইবেন খািলদ বারকী, শাযান, আবুল ফযল আল আমা, আইয়ুব ইবেন নূহ, আহমাদ ইবেন
মুহাmদ ইবেন ঈসাসহ অেনেকই।
িতিন আেরা বেলেছন Fয, তাঁেদর Fয সকল gn আমােদর মােঝ িবদ2মান Fসgেলা তাঁেদর jােনর
গভীরতার pমাণ Fদয়।
আপনার অবগিতর জn জানাি\ বারকীর রিচত gেnর সংখ2া শতািধক। বাযানতীর একিট বৃহৎ
gn রেয়েছ যা ‘জােম বাযানতী’ নােম pিসd। hসাইন ইবেন সাঈেদর gn সংখ2া ৩০িট।
ইমাম সািদেকর এই সnােনর িশrেদর Fলখা gেnর সংখ2া অসংখ2। তাই রাবীেদর
পিরিচিতমূলক gn এবং Fফেhসত (সূচীপt) gnসমূেহ িনেmাk ব2িkেদর জীবনী অধ2য়ন কrন
: মুহাmদ ইবেন িসনান, আলী ইবেন মাহিযয়ার, হাসান ইবেন মাহবুব, হাসান ইবেন মুহাmদ
ইবেন

সাmাআh, সাফওয়ান

ইবেন

ইয়ািহয়া, আলী

ইবেন

ইয়াকতীন, আলী

ইবেন

ফাযযাল, আবdর রহমান ইবেন নাজরান, ফযল ইবেন শাযান (dইশ gেnর রিচয়তা), মুহাmদ
ইবেন মাসউদ আইয়াশী (dই শতািধক gেnর pেণতা), মুহাmদ ইবেন উমাইর, আহমাদ ইবেন
মুহাmদ ইবেন ঈসা (ইমাম সািদেকর একশ সাহাবী হেত হাদীস বণXনাকারী), মুহাmদ ইবেন
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আলী ইবেন মাহবুব, তালহা ইবেন তালহা ইবেন যাইদ, আmার ইবেন মূসা সাবাতী, আলী ইবেন
Fনামান, hসাইন ইবেন আবdlাh, আহমাদ ইবেন আবdlাh ইবেন Fমহরাওয়ান (ইবেন খানাh
নােম pিসd), সাদাকাh ইবেন মুনিযর kমী এবং উবাইdlাh ইবেন আলী হালাবী। তnেধ2
হালাবী তাঁর সংকিলত gn ইমাম সািদেকর কােছ Fদন এবং ইমাম তা সংেশািধত কের pশংসা
কের বেলন, “আহেল snাহর মেধ2 এrপ gn Fদেখছ িক?” আবু উমর, তািবব এবং আবdlাh
ইবেন সাঈদ তাঁেদর gnসমূহ ইমাম Fরযার িনকট Fপশ কেরন। ইউnস ইবেন আবdর রহমানও
তাঁর gn ইমাম আসকারীর িনকট Fপশ কেরন।
যিদ Fকউ িশয়া মাজহােবর পূবXবতXী িবিশ* jানী ব2িkবেগXর জীবনী অধ2য়ন কেরন িবেশষত
ইমাম hসাইন (আ.)- এর বংশধারার নয়জন ইমােমর িশrেদর রিচত ও সংকিলত gn হেত Fয
সকল বণXনাকারী বণXনা কেরেছন (যাঁরা pকৃতপেk উসূল ও ফুrেয় দীেনর Fkেt রাসূেলর
বংেশর ইমামেদর হাদীেসর সংরkক িছেলন) ও িবিভn পযXােয় যাঁেদর মাধ2েম এ gnসমূহ
sানাnিরত হেয়েছ তাঁেদর চিরt িবেVষণ ও পযXােলাচনা কেরন তাহেল িতিন িনি>ত হেবন
আহেল বাইেতর ইমামেদর pিতি!ত মাজহাব মুতাওয়ািতর সূেt pিতি!ত এবং িনঃসেnেহ
িবxাস করেবন উসূল ও ফুrেয় দীেনর Fkেt আমরা Fয মাজহােব িবxাসী তা নবী (সা.)- এর
পিবt বংশধরেদর হেতই গৃহীত হেয়েছ। একgঁেয়, উdত ও মূখX ব2িk ছাড়া Fকউ তা অsীকার
করেব না।

ِ اﳊﻤﺪ
ﷲ اﻟﺬي ﻫﺪاﻧﺎ ِﳍﺬا و ﻣﺎ ﻛﻨﺎّ ﻟِﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ أَ ْن ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ
ُ

আlাহর pশংসা এজn Fয, আমােদর এিদেক Fহদােয়ত কেরেছন। যিদ িতিন আমােদর
Fহদােয়ত না করেতন তাহেল আমরা Fহদােয়ত Fপতাম না।
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একশত এগারতম পt
১ জমািদউল উলা ১৩৩০ িহঃ

আিমও সাk2 pদান করিছ আপনারা উসূল ও ফুrেয় দীেনর Fkেt ঐ পেথই রেয়েছন Fয পেথ
রাসূল (সা.)- এর পিরবােরর ইমামগণ িছেলন। সত2ই আপিন snরভােব িবষয়িটেক ss*
কেরেছন এবং অpকািশতেক pকািশত কেরেছন।
sতরাং এ িবষেয় সেnহ ও সংশয় pকাশ পথK*তা ও iংেসর কারণ। আিম এ পtিট
গভীরভােব অধ2য়ন ও পযXােলাচনা কেরিছ ও এর trিট অnসnােন pেচ*া চািলেয়িছ িকnt
pZাতীতভােব এেত আ>যXািnত হেয়িছ। আিম এই পিবt ও মৃd বাতােসর উৎস সnােন ব2াপৃত
হেয়িছলাম কারণ এর sগn ও জীবন- স;ারী pবােহ আিম Fমািহত ও pাণ িফের Fপেয়িছলাম।
আপনার সােথ সmকX sািপত হবার পূেবX আিম িশয়ােদর সmেকX ভুল ধারণা Fপাষণ করতাম।
এrপ ভুল ধারণা gজব রটনাকারীেদর অসত2 pচারণা Fথেকই লাভ কেরিছলাম। িকnt যখন
আlাh আপনার সােথ আমার সাkােতর sেযাগ সৃি* কের িদেলন তখন আিম সেত2র iজার
সnান Fপলাম এবং অnকাের আেলার উjjল pদীপ হােত Fপলাম। আপনার সােথ আেলাচনার
পর সফলতার dাের উপনীত হেয় িনজ pবৃিtর ওপর জয়লাভ করলাম। আপনার সেA সাkােতর
মাধ2েম কত বড় িনয়ামতই না আlাh আমােক দান কেরেছন! কত মূল2বান ও পুণ2ময় িনয়ামত
আপিন আমার সমীেপ Fপশ কেরেছন! সমs pশংসা িবxজগেতর pিতপালেকর।
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একশত বারতম পt
২ জমািদউল উলা ১৩৩০ িহঃ

আিম সাk2 িদি\ আপিন এ ব2াপাের অত2n সেচতন, ধীশিkসmn ও এর িনকটবতXী। আপিন
সাহিসকতার সােথ আকােশর উlার মত গিতেত আেলাচনার গভীের pেবশ কেরেছন এবং
Fকৗতুহলী মেনাবৃিt িনেয় সত2াnসnােন রত হেয়েছন। আেলাচনার সািবXক িদকgেলা ভােলাভােব
পযXােলাচনা কেরেছন ও এর মূল িবষয়বst ও সূk িদকgেলােক আপনার অnবীkণ যেntর নীেচ
পযXেবkণ এবং বািhক ও অভ2nরীণ িদকgেলা তুলনামূলক যাচাই কেরেছন। আিম লk2 কেরিছ
আপিন এর Fভতেরর তথ2 জানেত আgহী িছেলন। Fযখােনই অসত2 ও বােনায়াট িকছু আেছ
বুঝেত Fপেরেছন Fসখােনই এর উৎস অnসnােন ব2াপৃত হেয়েছন এবং Fসেkেt সকল মাজহাবী
সংsার ও Fগাঁড়ামী পিরত2াগ কেরেছন। ব2িk ও Fগা!ীগত sাথX আপনার সত2 অnধাবেনর
pিতবnক হেত পাের িন। আিম আশা করিছ আপনার সহনশীলতার িভিt অটল থাকেব, আপনার
িচnা- Fচতনার িবহA িsরতা লাভ করেব, আপিন এ িবষেয় আেরা গভীের pেবশ
করেবন, এেkেt বুিdবৃিtেক পবXতসম দৃঢ় ও বkেক dিনয়া Fথেক pসািরত করেবন যােত
আtীয়তার Fকান সmকXই আপনার মেন pভাব Fফলেত না পাের। তেবই সকল Fগাপন রহs
উেnািচত হেয় সত2 পদXাহীনভােব আপনার িনকট pকািশত হেব। Fভােরর আেলা চkু;ান
মাnেষর জn সকল িকছুই দৃsমান কের Fতােল। আlাহর pশংসা এজn Fয, তাঁর সত2 দীেনর
pিত আমােদর Fহদােয়ত কেরেছন ও এ পথ আমােদর িচিনেয়েছন। হযরত মুহাmদ (সা.) ও তাঁর
আহেল বাইেতর pিত দrদ ও সালাম।
এই gn আlাহর সাহায2 ও Fতৗিফেক আবdল hসাইন শারাফুdীন আেমলীর কলেম িলিখত ও
সমাp হেয়েছ।৫৪৬ আlাh তাঁর pিত কrণা ও রহমেতর আচরণ কrন এবং তাঁর kমা ও
অngেহর ছায়ায় আ~য় দান কrন।
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pেয়াজনীয় বfাখfাসমূহ
* ১। আহেল snাহর ভাইেয়রা উসূেল দীেনর Fkেt d’িট pধান ধারার অnসারী : মু’তািযলা ও
আশা’ইরা। তেব এ d’িট ছাড়াও অnাn মতবাদ রেয়েছ, তdপির তােদর pত2াবতXন এ d’Fয়র
pিতই।
আশা’ইরা মতবােদর pবkা আবুল হাসান আলী ইবেন ইসমাঈল আশা’আরী িযিন সাহাবী আবু
মূসা আশা’আরীর বংেশর Fলাক। তাই কখেনা কখেনা এ মাজহাবেক আশা’আরী মাজহাবও বলা
হয়।
* ২। আহেল snাh ওয়াল জামাআh ফুrেয় দীন অথXাৎ Fফকাmগত িবিধিবধােনর Fkেt চার
মাজহােবর অnসারী অথXাৎ হানাফী, মািলকী, শােফয়ী ও হাmলী পযXায়kেম আবু হািনফা, মািলক
ইবেন আনাস, মুহাmদ ইবেন ইদিরস শােফয়ী এবং আহমাদ ইবেন হাmেলর নােম পিরিচত।
আহেল snাহর এ চার মাজহাবেক একেt ‘মাজািহব- ই আরবাআh’ বলা হেয়েছ। চতুথX পেt
তাঁেদর জn ও মৃতু2 তািরখ উিlিখত হেয়েছ।
* ৩। ( ﺣﻄﻪিহtাh) শbিটর অথX ঝরােনা, পতন ও িনেm আনয়ন। pচুর Fরওয়ােয়েত রাসূল (সা.)
আহেল বাইেতর ইমামেদর ( ﺑﺎب اﳊﻄﻪবাবুল িহtাh) বা kমার dার বেলেছন। ‘বাবুল িহtাh’
বায়তুল মুকাdােসর অnতম dার এবং বিন ইসরাঈলেক বায়তুল মুকাdােস pেবেশর সময় এ
dার িদেয়ই pেবশ করেত বলা হেয়িছল এবং তখন এ অথXপণ
ূ X kুd শbিট উ<ারেণর আেদশ
Fদয়া হেয়িছল। তােদর বলা হেয়িছল pেবেশর সময় ‘ ﺣﻄﻪআমােদর gনাহসমূহ ঝিরেয় িদন’
শbিট সমেবত sের পাঠ করেত। নবী (সা.) আহেল বাইেতর ইমামেদর এজn ‘বাবুল িহtাh’
বলেতন যােত কের মুসলমানরা তাঁেদর Fমাকািবলায় আtসমপXণ কের এবং তাঁেদর হেতই
Fখাদায়ী িবধান gহণ কের।

 ﺣﻄﻪশbিট পিবt Fকারআেনর সূরা বাকারার ৫৮ ও সূরা আরােফর ১৬১ নং আয়ােত এেসেছ।
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* ৪। Fয সকল ব2িk নবী (সা.)- এর সাkাৎ লাভ কেরেছন তাঁেদর সাহাবী, যাঁরা নবীর সাkাৎ
পান িন িকnt সাহাবীেদর সািnধ2 Fপেয়েছন তাঁেদর তােবয়ী এবং যাঁরা সাহাবীেদর সাkাৎ পান িন
িকnt তােবয়ীেদর সাkাৎ Fপেয়েছন তাঁেদর তােব- তােবয়ীন বলা হয়।
* ৫। িতন শতাbী বলেত নবী (সা.), সাহাবী ও তােবয়ীেদর সময়কাল বুঝােনা হেয়েছ। এ িতন
যুেগ আশা’আরী ও চার মাজহােবর Fকান অিst িছল না।
* ৬। চার মাজহােবর pধানগণ Fকান যুিk ছাড়া তাঁেদর ফেতায়া gহেণ িনেষধ কেরেছন। আবু
হািনফা, মািলক, শােফয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল িনেজরাই sীকার কেরেছন
Fয, তাঁেদর ফেতায়া আlাহর ওহীর nায় নয় Fয, তার িবেরাধী আমল করা যােব না, বরং তাঁরা
ss* বেলেছন, “আমরা অnাn মাnষেদর মতই ফেতায়া pদােন ভুল কির। তাই যিদ নবীর
হাদীেস আমােদর ফেতায়ার িবপরীত Fদখা যায় Fসেkেt আমােদর ফেতায়া পিরত2াগ কের ঐ
হাদীস gহণ করেব।” এ Fথেক Fবাঝা যায় ফেতায়ােক তাঁরা িনেজেদর stািধকােরর বst মেন
করেতন না এবং ইজিতহােদর Fkেt সকল মুসলমান সমান বেল িবxাস করেতন। তাঁেদর এrপ
দৃি*ভিAর কেয়কিট নমুনা িনেm pদান করিছ :
আবু হািনফা বেলেছন,
ক)

“ إذا ﺻ ﱠﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﱯযখন হাদীস সহীহ ও িনভুXল হেব, আমার ফেতায়াও Fসিটই।”

(ইবেন আেবদীন তাঁর হািসয়ার ১ম খেNর ৬৩ পৃ!ায় এবং ‘রাসমূল মুফতী’Fরসালার ১ম খেNর ৪থX
পৃ!া d*ব2। )
খ)

ٍ “ و ﻻَ َﳛ ﱡﻞকােরা জn :বধ নয় আমােদর কথােক
ﺄﺧ َﺬ ﺑَِﻘ ْﻮﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﱂ ْﻳﻌﻠﻢ ِﻣ ْﻦ أﻳﻦ أﺧﺬﻧﺎﻩ
ُ َﻷﺣﺪ أَن ﻳ
َ
َ

gহণ করেব যতkণ না Fস িনি>ত হেব Fকাথা হেত আমরা তা িনেয়িছ।” (ইবেন আবdল বার তাঁর
‘আল ইনিতকা িফ ফাজাইিলল আইmািতল ফুকাহা’র ১৪৫ পৃ!ায়; ইবnল কাইেয়ম তাঁর ‘আলামুল
মুেকয়ীন’gেnর ২য় খেNর ৩০৯ পৃ!ায়; শা’রানী আল িমযান gেnর ১ম খN, ৫৫ পৃ!ায়; ইবেন
আেবদীন আল বাহর আর রািয়ক gেnর pাn Fলখনীেত (৬! খN, ২৯১ পৃ!া) ও রাসলূল মুফতী gেnর
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২৯ ও ৩২ পৃ!ায় উেlখ কেরেছন। তৃতীয় বণXনািট আbাস দাওরী ইবেন মুঈেনর ইিতহােস (১/৭৭/৬)
যুফার Fথেক সহীহ সনেদ বণXনা কেরেছন।)

িতিন অnt বেলেছন,

ف َدﻟِﻴﻠﻲ أَ ْن ﻳُﻔﱴ ﺑﻜﻼﻣﻲ
ْ ﻣﻦ َﱂْ ﻳَـ ْﻌ ِﺮ
ْ “ ﺣﺮام َﻋﻠﻰFয ব2িk আমার ফেতায়ার

পেkর দিলল সmেকX না জােন, আমার বkব2 অnযায়ী ফেতায়া দান তার জn িনিষd
(হারাম)।”

ً“ ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻧﻘﻮل اﻟﻘﻮل اﻟﻴَﻮم و ﻧﺮﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﻏﺪاিন>য়ই আমরাও মাnষ; আজেক একিট কথা বিল
আগামীকাল তা হেত িফের আিস (পিরবতXন কির)।”
অn এক সূেt িতিন আবু ইউsফেক বেলন,

ٍ ﻣﲏ ﻓِﺈ ﱢﱐ ﻗﺪ أرى اﻟﱠﺮاي اﻟﻴﻮم و أَﺗﺮﻛﻪ ﻏﺪاً و أرى اﻟﺮأْي ﻏﺪاً وأﺗﺮﻛﻪ ﺑـﻌﺪ
ﻏﺪ
ﺗﺴﻤﻊ ﱢ
َ َْ
َ ََوْﳛ
ُ ﻚ ﻳﺎ ﻳـَ ْﻌ ُﻘ
ْ ُﻮب ﻻ ﺗَﻜْﺘ
ْ َﺐ ُﻛﻠﱠﻤﺎ
َ ّ
َ
“আফেসাস Fতামার জn Fহ ইয়াkব! আমার িনকট হেত যা িকছু ~বণ কর তা িলিপবd কর না।
কারণ আিম আজেক এক মত pদান কির কাল তা িফিরেয় িনই। আগামীকাল এক ফেতায়া িদই
অতঃপর তা পিরহার কির।”
গ)

ِ
ِ
اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎﺗﺮﻛﻮا ﻗَـ ْﻮﱄ
ﻛﺘﺎب اﷲِ ﺗﻌﺎﱃ و َﺧﺒَـَﺮ
ُ “ إذا ﻗـُ ْﻠযখনই Fকান ফেতায়া িদই এবং
َ ﺖ ﻗَﻮﻻ ُﳜﺎﻟﻒ

তা আlাহর িকতাব ও রাসূেলর হাদীেসর িবেরাধী হয় তা pত2াখ2ান কর।”
মািলক ইবেন আনাস
মািলক ইবেন আনাস হেতও এrপ উdৃিত বিণXত হেয়েছ যার একিট এখােন উেlখ করিছ :

ِ
ِ
ﱠ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳُﻮاﻓِ ِﻖ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﱠﺔ
ﻜﻞ ﻣﺎ واﻓَ َﻖ
اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﱠﺔَ ﻓَﺨﺬوﻩ و ﱡ
َ
ُ إﳕﺎ أﻧﺎ ﺑَ َﺸٌﺮ اَ ْﺧﻄ ُﺊ وأ
ّ َُﺻﻴﺐ ﻓﺎﻧﻈُﺮوا ْﰲ رأﻳﻲ ﻓ
ُﻛﻮﻩ
ْ ﻓﺎﺗﺮ
“অবsই আিম মাnষ, কখেনা ভুল কির, কখেনা সিঠক িসdাn িদই। আমার ফেতায়া যাচাই কের
Fদখ যিদ তা আlাহর gn ও রাসূেলর snাহর সােথ সামusশীল হয় তাহেল তা gহণ কর এবং
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Fকারআন ও snাহর পিরপnী হেল ত2াগ কর।” (ইবেন আবdল বার তাঁর ‘জােময়া’gেnর ২য়
খেNর ৩২ পৃ!ায় এবং ইবেন জাযম তাঁর ‘উসূলুল আহকাম’gেnর ৬! খেNর ১৪৯ পৃ!ায় এিট উেlখ
কেরেছন।(

ইমাম শােফয়ী
তাঁর হেত এ িবষেয় pচুর বাণী উdৃত হেয়েছ যার কেয়কিট নমুনা িহেসেব Fপশ করিছ :
ক)

ِ ﺻ ْﻠﺖ ﻣﻦ أَﺻ ٍﻞ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ ٍ ﻣﺎ ِﻣﻦ أ
ﻓﻴﻪ َﻋ ْﻦ
ْ ْ ُ ﻣﻦ ﻗَـ ْﻮل ْأو أَ ﱠ
ُ ﺰب َﻋْﻨﻪُ ﻓَ َﻤﻬﻤﺎ ﻗـُ ْﻠ
ُ ﺐ ﻋﻠﻴﻪ ُﺳﻨﱠﺔٌ ﻟَﺮﺳﻮل اﷲ وﺗَـ ْﻌ
ْ ﺖ
َ ْ
ُ َﺣﺪ إّﻻ وﺗَ ْﺬ َﻫ
ِرﺳﻮل اﷲ
ِ
وﻫ َﻮ ﻗﻮﱄ
ُ ﻓﺎﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ﻣﺎ ﻗﺎل َر,ﺖ
ُ
ُ ﺧﻼف َﻣﺎ ﻗـُ ْﻠ
ُ (ﺳﻮل اﷲ )ص
যিদ Fকান ব2িk রাসূেলর snাহেক ভুেল যায় অথবা তার হােত তা না থােক Fস Fযন আিম Fয
িবষেয় ফেতায়া িদেয়িছ অথবা Fকান Fমৗিলক িভিt sাপন কেরিছ তা রাসূেলর বিণXত কথার সােথ
যাচাই কের Fদেখ। যিদ িবষয়িট তার িবেরাধী হয় তেব আমার ফেতায়ােক pত2াখ2ান কের
রাসূেলর কথােকই আমার কথা বেল ধের Fনয়। (হািকম তাঁর মুসতাদরােক শােফয়ী হেত এবং ইবেন
আসািকর তাঁর তািরেখ দােমসেক তাঁর সূেt বণXনা কেরেছন।{৩/৯/১৫} )

খ)

ِ ﺳﻮل اﷲِ ﻓﻘﻮﻟﻮا ﺑﺴﻨ ِﱠﺔ
ِ ﺧﻼف ﺳﻨ ِﱠﺔ ر
ِ
ِ
ﺖ
ﻛﺘﺎﰊ
َ رﺳﻮل اﷲ
ُ ودﻋﻮا ﻣﺎ ﻗُـ ْﻠ
َ ُ َ
ْ إذا َو َﺟ ْﺪ ُْﰎ ْﰲ
ُ

যখনই আমার gেn রাসূলুlাহর snাহর পিরপnী িকছু পাও রাসূেলর snাহেক gহণ কর ও আিম
যা বেলিছ তা ত2াগ কর। (যাmুল কালাম {১/৪৭/৩}; আল ইিmতজাজ িবF শােফয়ী {২/৮}, ইমাম
আসািকর {১০/৯/১৫}।)

গ).

ِ
ِ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ و اﻟﺮ
ًأي ﺷﻲء ﻳﻜﻮن ﻛﻮﻓﻴﺎ
ْ ﺟﺎل ِﻣ ﱢﲏ ﻓِﺈذا ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ
َْ و أَﻧﺘُ ْﻢ أ َْﻋﻠَ ُﻢ
ّ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮﱐ ﺑﻪ
ّ
ًﺻﺤﻴﺤﺎ
َ ﻫﺐ إﻟﻴﻪ إذا ﻛﺎن
َ اوﺑﺼﺮﻳﺎً او ﺷﺎﻣﻴﺎَ َﺣ ّﱴ أ ْذ

আহমাদ ইবেন হাmলেক উেds কের িতিন বেলন, “আপিন হাদীস ও িরজালশােst আমার Fচেয়
jানী। তাই যখনই Fকান সহীহ হাদীস পােবন আমােক জানােবন হাদীসিট িকrপ এবং এর রাবী
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kফী, বসরী না িসিরয়ীয় যােত কের সহীহ হাদীস অnযায়ী আিম ফেতায়া িদেত পাির। (ইবেন
আবdল বার -এর আল ইিmতজাজ িবF শােফয়ী{১/৮},আল ইনিতকা gেnর ৭৫ পৃ!ায়,ইমাম জাওযী
pণীত মানািকব -ই ইমাম আহমাদ gেnর ৪৯৯ পৃ!া।)

ঘ)

ِ
ِ ِ
اﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﰐ و ﺑﻌﺪ
ُ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ )ص( ﻋْﻨ َﺪ ْأﻫﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻗـُ ْﻠ
ٌ ﺖ ﻓﺄﻧﺎ ر
ْ ُﻛﻞ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﱪ
ﻣﻮﰐ
Fয Fকান িবষেয়ই রাবীগণ নবী (সা.) হেত িব5d হাদীেস আমার কথার িবপরীেত িকছু বণXনা
করেল আিম ঐ ফেতায়া হেত আমার জীিবত ও মৃতু2বsায় এ িদেক (রাসূেলর হাদীস ও snাহর
িদেক) pত2াবতXন কেরিছ। (যাmুল কালাম{১/৪৭}, আ’লামুল মূিকয়ীন {২/৩/৬৩}।)
ঙ)

ِ ّ أﻗﻮل ﻗﻮﻻً و ﻗ ْﺪ
ﻓﺎﻋﻠَﻤﻮا أ ّن ﻋ ْﻘﻠﻲ ﻗ ْﺪ ذﻫﺐ
ُ إذَا رأَﻳْﺘﻤﻮﱐ
ْ اﻟﻨﱯ )ص( ﺧﻼﻓُﻪ
ّ ﺻﺢ ﻋﻦ

যখন লk2 করেব Fকান িকছু আিম বেলিছ অথচ নবী (সা.) হেত তার িবপরীত বিণXত হেয়েছ
তখন মেন করেব আমার িচnাশিk ভুল কেরেছ। (আবু হাফস মুয়াdাব তাঁর মুনতাফী gেnর ১ম
খেNর ২৩৪ পৃ!ায় এবং ইবেন আসািকর {১/১০/১৫} তাঁর তািরেখ দােমসেক এেনেছন। আবুল কােসম
সামারকাnীও ‘আমালী’gেn এিট বণXনা কেরেছন।)

ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল
অিধকাংশ হাদীসই আহমাদ ইবেন হাmল সংকলন কেরেছন এবং িতিন ব2িkমত ও ইজিতহাদ
সmিলত gnসমূহেক অপছn করেতন। এজn আেলাচ2 িবষেয় তাঁর মত িনmrপ :
ক)

ﺣﻴﺚ أﺧﺬوا
ُ ﻻ ﺗﻘﻠّ ْﺪﱐ و ﻻ ﺗﻘﻠّﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎً و ﻻ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و ﻻ اﻷوزاﻋﻲ و ﻻ اﻟﺜﻮري و ُﺧ ْﺬ ِﻣ ْﻦ

আমার অnসরণ কর না, মািলক, শােফয়ী, আওজায়ী এবং সাওরীরও অnসরণ কর না, বরং তাঁরা
Fযখান হেত ফেতায়া gহণ কেরেছন Fসখান হেত ফেতায়া gহণ কর। (ইবেন কাইেয়েমর ‘আল
আলাম’{ ২/৩০২}।)

খ)

اﳊﺠﺔ ﰲ اﻷﺛﺎر
ّ ي و ﻫﻮ ﻋْﻨﺪي ﺳﻮاء و إّﳕﺎ
ٌ ْي اﻷوزاﻋﻲ و رأْي ﻣﺎﻟﻚ و رأْي أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ُﻛﻠّﻪُ رأ
ُ ْرأ
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আওজায়ী, মািলক, আবু হািনফাসহ সকল মতই আমার িনকট সমান। তাই আমার িনকট দিলল
হেলা Fকবল রাসূেলর হাদীস। (ইবেন আবdল বােরর ‘জােময়’{ ২/১৪৯}।)
এখােন যা বিণXত হেলা তা “িসফাতু সালািতnাবী’ gেnর ২৩- ৩৪ পৃ!া হেত Fনয়া হেয়েছ। এ
িবষেয় িবsািরত জানেত উk gেnর মূল অংশ ও পাদটীকাgেলা অধ2য়ন কrন। বইিটর Fলখক
মুহাmদ নািসrdীন আলবানী। িতিন িসিরয়ার দােমেsর অিধবাসী এবং মদীনার আল জােময়াতুল
ইসলািময়া হেত িশkা gহণ কেরেছন বেল মেন হয়।
* ৭। ইমােমর এ কথার অথX যিদও তাঁরা মারা যান অথবা শহীদ হন তdপির বারযােখও এ
পৃিথবীর সােথ সmিকXত এবং এ সmকX এতটা গভীর Fযন আমােদর মােঝই জীবন- যাপন
করেছন। ইমাম তাঁর বkেব2র Fশেষ বেলেছন ‘অেনক সত2 রেয়েছ ঐ সকল বstর মেধ2 যা
Fতামরা অsীকার কর’, সmবত তা এজn Fয, উk বkব2 অেনেকর িনকটই অিতরিuত মেন
হেত পাের ও তারা তা অsীকার করেত পাের।
* ৮। আপিন আহেল বাইেতর ইমামেদর বাণী হেতই তাঁেদর অnসরণ অপিরহাযX pমাণ করেত
চাে\ন যা চেkর সৃি* করেছ এজn Fয, তাঁেদর অnসরেণর অপিরহাযXতা অnেদর বাণী হেত
pমািণত হেত হেব যােত তা gহণেযাগ2 হয়, তাঁেদর িনেজেদর কথা হেত নয়। তাঁেদর বাণী
হেতই তাঁেদর অnসরেণর সপেk দিলল উপsাপন করেল তা যুিkিবদ2ার ভাষায় চেkর সৃি*
কের যা অgহণেযাগ2।
Fলখক এ পেt তার জবােব বেলেছন এিট চেkর সৃি* কের না। কারণ তাঁেদর Fনতা মহানবী
(সা.) তাঁর ss* বkেব2 তাঁেদর বাণীেক দিলল িহেসেব gহণ করেত বেলেছন। sতরাং অnাn
দিলেলর nায় তাঁেদর বাণীও দিলল বেল পিরগিণত এবং এেক চk বলা যায় না।
* ৯। সাকালাইন বা িসকলাইন ( )ﺛﻘﻠﲔশbিট অত2n অথXবহ কারণ এ শbিট অিভধােন মুসািফেরর
সmল অেথX Fযমন ব2বhত হেয়েছ Fতমিন অত2n মূল2বান বst ও সmেদর Fkেtও। হাদীসিটেত
এ শb ব2বহােরর কারণ হযেতা এিটই Fয, রাসূল (সা.) মৃতু2র সময় সmল িহেসেব এ d’বstই
উmেতর জn Fরেখ িগেয়েছন যার সেবXাtম ব2বহােরর মাধ2েমই সবXাAীন সাফল2 লাভ সmব।
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হাদীেস সাকালাইন সmেকX আেরা অবিহত হবার জn ‘ইহকাkল হাk’ gেnর ৯ম খেNর ৩০৯
পৃ!ায় আহেল snাহর সনদসমূহ অধ2য়ন কrন।
* ১০।হাদীস gহেণর Fkেt শাইখােনর শতX :
শাইখাইন বলেত মুসিলম ইবেন হাjাজ kশাইরী িনশাবুরী িযিন ‘সহীহ মুসিলম’- এর pেণতা ও
মুসিলম নােম pিসd এবং মুহাmদ ইসমাঈল বুখারী িযিন বুখারী নােম pিসd ও ‘সহীহ বুখারী’এর সংকলক এ d’ব2িkেক Fবাঝােনা হয়।
আহেল snাহর ভাইেদর িনকট তাঁেদর হাদীস gn সবেচেয় িনভXরেযাগ2 বেল পিরগিণত। তাঁরা
তাঁেদর হাদীস gেn হাদীস বণXনার Fkেt িবেশষ শতX অnসরণ করেতন। এ gn (আল
মুরািজয়াত) হাদীস সহীহ হবার Fkেt ঐ শতXেকই ‘শাইখাইেনর শতX’ বেল উেlখ কেরেছ।
মুসিলম তাঁর ‘সহীহ’ gেnর ১ম খেNর ২য় পৃ!ার ভূিমকায় শতXসমূহ উেlখ করেত িগেয়
বেলেছন, “নবী (সা.) হেত বিণXত হাদীসসমূহেক আিম িতন ভােগ ভাগ কেরিছ। হাদীস বণXনার
Fkেt Fয সকল হাদীস অেপkাকৃত trিটহীন ও এর বণXনাকারীরা সিঠক আকীদা- িবxােসর
অিধকারী ও বিণXত হাদীেসর pিত অিধকতর আsাবান Fসই সােথ যিদ ঐ সকল হাদীেস Fকান
:বপরীত2 ও লkণীয় Fদাষ না থােক তেব Fসgেলা pথেম। অতঃপর ঐ সকল বণXনাকারীর হাদীস
এেনিছ যাঁেদর িনভXরেযাগ2তা ও িহফয করার kমতা তাঁেদর হেত িনm পযXােয় িছল; তাঁরা উtম
বেল পিরগিণত হেলও পূবXবতXী দেলর nায় নন। এেদর কেয়কজন হেলন আতা ইবেন
সােয়ব, ইয়াযীদ ইবেন আিব িযয়াদ ও লাইম ইবেন আিব সািলম। pথম পযXােয়র রাবীেদর মেধ2
রেয়েছন মানsর ইবেন মু’তামার, sলাইমান আ’মাশ ও ইসমাঈল ইবেন আিব খািলদ pমুখ।
তৃতীয় পযXােয় রেয়েছন Fসই সকল রাবী যাঁরা হাদীসিবদেদর িনকট িবিভn অিভেযােগ অিভযুk
এবং এ পযXােয়র রাবীেদর হেত আিম বণXনা কির িন।”
‘ফতhল বারী’ gেnর ভূিমকায় বুখারীর হাদীস gহেণর শতX আেলাচনা কের উdৃত হেয়েছ : Fয
সকল হাদীেসর সকল বণXনাকারীই িবxs বেল ঐকমত2 রেয়েছ এবং িবিশ* সাহাবীেদর কােরা
হেত বণXনা কেরেছন, রাবীেদর মেধ2 িবxsতার Fkেt তাঁর িবষেয় মতৈdততা না
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থােক, হাদীসিটও সনেদর Fkেt অিবি\n হয় তেব Fস হাদীসসমূহ বুখারীর িনকট gহণেযাগ2
বেল িবেবিচত। যিদ ঐ সাহাবী হেত d’জন রাবী বণXনা কেরন তা উtম, যিদ না হয় তাহেল
একজনও যেথ*। হািফয আবু ফযল ইবেন তািহর এ শতX বণXনা কেরেছন।
হািফয আবু বকর জাযমী বেলেছন, “বুখারীর হাদীস gহেণর শতX িছল হাদীেসর সনদ
অিবি\n, বণXনাকারী

মুসলমান

ও

সত2বাদী, nায়পরায়ণ, হািফয, উtম

sরণ

শিkর

অিধকারী, ss মেত িবxাসী, trিট অেপkাকৃত কম ও িখয়ানতকারী না হয়।” ( ফাতhল
বারী, পৃ!া ৭)
* ১১। এই হাদীসিট আহেল snাহর অেনক আেলমই নয়জন সাহাবী সূেt বণXনা কেরেছন।
‘ইহকাkল হাk’ gেnর ২৯৪- ৩০৮ পৃ!া d*ব2।
* ১২। এ হাদীসিটেত আlাh মাnষেক pদt চারিট বড় িনয়ামেতর কথা উেlখ কেরেছন। pথম :
ssতা; িdতীয় : জীবনকাল; তৃতীয় : অথX- সmদ; চতুথX : পথpদশXক ইমাম। এই চারিট িনয়ামত
তােক িতিন িদেয়েছন যােত কের Fস পূণXতা ও সাফেল2র পথ অিতkম করেত পাের। যিদ
মাnষেক Fদহ Fদয়া হয় িকnt Fদহ ss না থােক তেব তা হেত লাভবান হওয়া সmব নয়, Fতমিন
ssতা ও দীঘX জীবন হেলও অথX- সmদ না থাকেল সেবXাtম ব2বহার সmব নয়। আবার
ssতা, সmদ ও দীঘX জীবন থাকেলও যিদ সিঠক পথpদশXক না থােক তেব এ সব িকছুই
পথK*তার পেথ ব2িয়ত হেব। তখন এই িতন বstই তােক dভXাগ2 ও iংেসর িদেক িনেয় যােব।
এজnই এ িনয়ামতসমূহ সmেকX pZ করা হেব Fয, তা সিঠক পেথ ব2িয়ত হেয়েছ, নািক kফির
ও অকৃতjতার পেথ ব2িয়ত হেয়েছ।
* ১৩। ‘যুনnরাইন’ উসমােনর উপািধ যার অথX ‘dই Fজ2ািতর অিধকারী’। তাঁেক এ নােম ডাকা
হত এ কারেণ Fয, িতিন নবীর dই কnােক িববাহ কেরিছেলন।
* ১৪। Fকউ Fকউ pZিট উtাপন কেরেছন সূরা মাআিরজ মkায় অবতীণX অথXাৎ গাদীেরর ঘটনার
pায় দশ বছর পূেবX অবতীণX হেয়েছ তাই িকrেপ এর pথম আয়াত গাদীের খুেম অবতীণX হেয়েছ
বেল দাবী করা হেয়েছ?
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মরhম আlামাh আিমনী তাঁর ‘আল গাদীর’ gেnর ১ম খেNর ২৩৯- ২৬৩ পৃ!ায় এ pেZর
জবাব িদেয়েছন। এর ব2াখ2ায় বলা হেয়েছ সকেলই এ িবষেয় একমত Fয, Fকান সূরা মkায়
অবতXীণ হবার অথX এিট নয় Fয, এর সবgেলা আয়াত মkায় অবতXীণ হেয়েছ। এ কারেণ অেনক
মাkী সূরাই রেয়েছ যার িকছু আয়াত মদীনায় অবতXীণ হেয়েছ, এমন িক এ দাবীও করা যায় না
Fয, মাkী সূরার pথম আয়াতgেলা মkায় অবতXীণ হেয়েছ। কারণ অেনক মাkী সূরারই pথম
আয়াত মদীনায় অবতীণX হেয়েছ আবার এর িবপরীেত অেনক মাদানী সূরার আয়াতসমূহও মkায়
অবতXীণ হেয়েছ।
‘আল গাদীর’ gেnর Fলখক অতঃপর Fয সকল মাkী সূরার আয়াতসমূহ মদীনায় অবতXীণ হেয়েছ
Fসgেলার নাম উেlখ কেরেছন। িকnt Fকন এrপ করা হেয়েছ Fস িবষেয় আমরা অবগত নই।
Fযমনভােব আমরা Fকারআন অবতীণX হবার ধারার gঢ় ও পূণX রহs সmেকX অবগত নই।
* ১৫। সূরা আরােফর ১৭২ নmর আয়ােত আlাh িফতরােতর ওপর িভিt কের তাওহীেদর Fয
pিতrিত বাnােদর হেত gহণ কেরেছন। এ pিতrিত ‘আিম িক Fতামােদর pভু নই’ এই
বােক2র মাধ2েম গৃহীত হেয়িছল যা ‘আেmদ আলাসতু’ ( আলাসতুর pিতjা) নােম pিসd।
* ১৬। আহেল snাহর হাদীসgngেলার মেধ2 ছয়িট সবেচেয় িনভXরেযাগ2 বেল pিসd এবং এ
gngেলােত বিণXত হাদীসসমূহ সহীহ বেল পিরগিণত। তাই এ ছয় gnেক ‘িসহাহ িসtাh’ বলা
হয়। এgেলা হেলা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসিলম, সহীহ িতরিমযী, সহীহ আবু দাউদ, sনােন
ইবেন মাজাh ও sনােন নাসায়ী।
িশয়ােদর pিসd চারিট gn যা ‘kতুেব আরবাআh’ নােম পিরিচত তা হেলা : কাফী- সংকলক
িসকাতুল ইসলাম kলাইনী, মান লা ইয়াmdাrhল ফাকীh-

সংকলক Fশখ সাdক, তাhীব ও

ইিsবসার- সংকলক Fশখ তুসী।
* ১৭। যাহাবী- মুহাmদ ইবেন আহমাদ ইবেন উসমান ইবেন িকসাম দােমsী শােফয়ী যাহাবী
নােম pিসd। িতিন ৬৭৩ িহজরীেত দােমেs জngহণ কেরন। িতিন দােমs ও িমশের তাঁর
িশkাজীবন অিতবািহত কেরন। হাদীস ও িরজালশােst িতিন sপিNত িছেলন। িতিন অসংখ2 gn
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রচনা কেরেছন তnেধ2 তাযিকরাতুল h$ফায, সাইrnুবলা, িমযাnল ই’িতদাল এবং তাজিরd
আসামািয়s সাহাবা ব2াপকভােব পিরিচত। িতিন ৭৪৮ িহজরীেত মৃতু2বরণ কেরন। (আনkনা
ওয়াল আলকাব, ২য় খN, ২৬৬ পৃ!া)
* ১৮। আবু হােতম মুহাmদ ইবেন ইদিরস হানযালী (আবু হােতম নােম pিসd) আহেল snাহর
আেলমেদর মেত িবিশ* আেলম ও হািফয। তাঁেক ‘হািফযুল মাশেরক’ বলা হেয় থােক। িতিন
তীk ধী শিkর অিধকারী ও jােনর ধারক বেল pিসd িছেলন। িতিন ২৭৭ িহজরীর শাবান
মােস ইেnকাল কেরন। (আলkনা ওয়াল আলকাব, ২য় খN, ৪৪ পৃ!া)
* ১৯। সmবত আবু হািনফা ‘ফাজের কািযব’ হেত Fরাযা 5r হয় মেন করেতন; িকnt িশয়া মেত
‘sবেহ সািদক’ হেত Fরাযা 5r হয়। Fযেহতু আ’মাশ sবেহ সািদক পযXn খাদ2 gহণ
করেতন, তাই আবু হািনফা তাঁর Fরাযােক বািতল মেন করেতন। hজাইফার হাদীস মেত ‘sবেহ
সািদক’ পযXn খাদ2 gহণ করা যায় যা আবু হািনফার দৃি*েত বািতল িছল তাই িতিন আ’মাশ
সmেকX এrপ মnব2 কেরেছন। gn pেণতার মেত আ’মােশর এ কমX Fকারআন অnসােরই
সিঠক।
* ২০। আহেল snাহর ‘জারh’ ও ‘তা’িদল’ gngেলার মেধ2 ইবেন আিব হােতম এবং ইবnল
ওয়াবােদর gn d’িট pিসd।
* ২১। ‘নািকসীন’ অথXাৎ বাইয়াত ভAকারীরা হেলা ঐ সকল ব2িk যারা হযরত আলী (আ.)এর সােথ কৃত বাইয়াত ভA কের বসরায় উেTর যুেd অংশ gহণ কেরিছল। তােদর pধান হেলন
যুবােয়র ও উmুল মুিমনীন আেয়শা।
‘কােসতীন’ বা অত2াচারীরা হেলা মুয়ািবয়া ও তার অnসারী Fসই সব ব2িk যারা সত2পnী
ইমােমর িবেরািধতা কের িসি$ফন যুেdর সৃি* কের।
‘মােরকীন’ বা দীনত2াগীরা হেলা খাওয়ােরজ (খােরজীরা) যারা হযরত আলীেক ত2াগ কের তাঁর
সােথ যুেd িলp হেয়িছল।
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* ২২।  اَﺑﻮاশbিট اﺑﻮহেত এেসেছ যার মূল অথX pিশkণ ও খাদ2 দান। এজn বলা হয়

أﺑﻮت اﻟﺸﻲء أﺑﻮﻩ أﺑﻮا إذا ﻏﺬوﺗﻪ و ﺑﺬﻟﻚ ﲰﻰ اﻷب اﺑﺎতখনই ﻮت اﻟﺸﻲء
ُ َاَﺑবলা হয় যখন কাউেক আমরা
খাদ2 Fদব। িপতােক أَبবলা হয় এজn Fয, িতিন খাদ2 ও pিশkণ দান কেরন।
হযরত মুহাmদ (সা.) ও হযরত আলী (আ.) উmেতর সাবXkিণক pিশkক িহেসেব তােদর আtা
ও িচnার Fখারাক দানকারী িছেলন বেলই এ উmেতর িপতা বেল Fঘািষত।
* ২৩।‘মুহাjািলন’ শbিট ‘মুহাjাল’ শেbর বhবচন। Fয অেxর কপাল, হাত ও পা সাদা
বেণXর তােক ‘মুহাjাল’ বেল। অxদেল এrপ অx িবেশষেtর অিধকারী। মুিমনগণও িকয়ামেত
পুনrিtত মানব মNলীর মেধ2 তাঁেদর Fচহারার ঔjjেলর কারেণ িবেশষেtর অিধকারী হেবন
এবং তাঁেদর Fনতা হেবন আলী (আ.)।
* ২৪। আহেল snাহর ভাইেদর িনকট Fয সকল ব2িk এক লk হাদীস ও বাণী সনদসহ মুখs
কেরেছন তাঁরা হািফয বেল পিরগিণত। িতন লk হাদীস ও বাণী সনদসহ মুখsকারীেদর hjাত
(িনদশXন) বলা হয়। কারণ তাঁরা এর সােথ হাদীস বণXনাকারীেদর িবেVষণগত অবsান সmেকXও
অবিহত।
হািকম তাঁেক বলা হয় িযিন সকল হাদীস, এর রাবীেদর জীবনরীিত ও চািরিtক িবেVষণ সmেকX
jাত।
হাদীেসর pথম সািরর িশkকেদর ইমাম, শাইখ ও মুহািdস বলা হয়। (সািফনাতুল িবহার, খN
১৪, পৃ!া ২৮৭)

* ২৫। আকাবার বাইয়াত : আকাবার শপথ (বাইয়ােত আকাবা) ইসলােমর ভিবrৎ িনধXারক
িহেসেব ইিতহােস pিসd। িমনায় ‘জামারােয় আকাবা’র িনকটবতXী sানিটেকই আকাবা বলা হয়
Fযখােন হাজীরা পাথর িনেkপ কেরন। আকাবায় d’বার বাইয়াত অnি!ত হেয়িছল। এজn এ
dই বাইয়াতেক যথাkেম ‘আকাবােয় উলা’ ও ‘আকাবােয় সানীয়াh’ বলা হয়। িনেm এ dই
ঘটনার সংিkp িববরণ Fদয়া হেলা :
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রাসূল (সা.) হেjর Fমৗsেম িবিভn Fগােtর ব2িkেদর সােথ বসেতন ও তােদরেক ইসলােমর
দাওয়াত িদেতন। এমন একিট :বঠেক িতিন মদীনা Fথেক আগত খাযরাজ Fগােtর িনকট
ইসলােমর আহবান Fপশ কেরন। খাযরাজ Fগােtর Fলােকরা মদীনার ইhদীেদর িনকট pায়ই
5নত এ সময় একজন নবীর আিবXভাব ঘটেব। তারা (ইhদীরা) বলেতা নবীর আগমন ঘটেল
আমরা তাঁর অnসরণ করেবা এবং Fতামরা আদ ও সামুদ জািতর nায় iংস হেব।
এ কারেণই খাযরাজ Fগােtর অেনেকই ধারণা কের Fয, ইিনই Fসই নবী। যখন তােদর িনকট
pমািণত হয় Fয, মুহাmদ (সা.)- ই Fসই pত2ািশত নবী তখন তারা তাঁর pিত িবxাস sাপন কের
তাঁেক সত2ায়ন কের। খাযরাজ Fগােtর সাতজন িবিশ* ব2িk হেলন আসআদ ইবেন
যুরারাh, আবু আমামা, আওফ ইবেন হােরস, রােফ’ ইবেন মািলক, আেমর ইবেন আবেদ
হােরস, কাতাবা ইবেন আেমর ইবেন জাদীদা এবং আকাবা ইবেন আেমর ইবেন নাবী।
তাঁরা মদীনায় িফের িগেয় ইসলাম pচার 5r কেরন। পরবতXী বছর তাঁেদর বারজন ব2িk হেjর
সময় রাসূল (সা.)- এর সেA সাkাৎ কের বাইয়াত কেরন। তাঁরা হেলন আসআদ ইবেন
যুরারাh, হােরেসর dই পুt আওফ ও মায়ায, রােফ’ ইবেন মািলক, যাকওয়ান ইবেন আবেদ
কাইস, উবাদা ইবেন সােমত, ইয়াযীদ ইবেন সা’লাবা, আbাস ইবেন উবাদা ইবেন
নাদলা, কাতাবা ইবেন আেমর, আকাবা ইবেন আmার, আবু হাইসাম ইবেন তাইহান ও উওইয়াম
ইবেন সােয়দা।
এই বাইয়াত বা শপথ অn!ােনর পর রাসূল (সা.) মুসআব ইবেন উমাইরেক Fকারআন ও
ইসলােমর িবধান িশkা দােনর উেdেs তাঁেদর সেA Fpরণ কেরন। আকাবায় অnি!ত এ pথম
শপথ অn!ানেক ‘আকাবােয় উলা’ বলা হয় যিদও তা ‘বাইয়াতুিnসা’ নােমও পিরিচত। এই
বাইয়ােত তাঁরা pিতrিতবd হন Fয, িশরক, চুির, িযনা (ব2িভচার) করেবন না, কােরা pিত
অপবাদ আেরাপ হেত িবরত থাকেবন, সnানেদর হত2া করেবন না, আlাহর িনেদXশ অমাn
করেবন না। মহানবী (সা.) তাঁেদর pিতrিত Fদন Fয, তাঁরা এই শপথ ভA না করেল Fবেহশেতর
অিধকারী হেবন এবং pিতrিত পালন না করেল তাঁরা আlাহর শািsর সmুখীন হেবন।
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মুসআব ইবেন উমাইেরর ইসলাম pচাের d’জন িবিশ* ব2িk সা’দ ইবেন মায়ায ও উসাইদ
ইবেন খুজাইর ইসলাম gহণ কেরন। তাঁেদর সহেযািগতায় মুসআব অেনকেকই pভািবত করেত
সkম হন এবং মদীনাবাসীেদর মেধ2 ইসলাম gহেণর তৎপরতা বৃিd পায়। তাঁরা নবী (সা.)- এর
সােথ সাkােতর িসdাn gহণ কেরন এবং তাঁেদর Fগােtর অমুসলমানেদর সােথ হj পালেনর
িনিমেt মkায় আগমন কেরন। তাঁরা Fগাপেন নবীর সােথ Fদখা করার উেdেs িমনায় অেপkা
করেত থােকন।
১১- ১৩ িজলহেjর এক মধ2 রােত তাঁরা সtরজন সেAাপেন আকাবায় নবীর সােথ িমিলত হন।
তাঁেদর মেধ2 কেয়কজন নারীও িছেলন, Fযমন কােবর কnা ও আসমা ইবেন উমর।
রাসূেলর চাচা আbাসও তাঁর সােথ িছেলন যিদও িতিন তখনও ইসলাম gহণ কেরন িন। িতিন
সবXpথম মদীনাবাসীেদর (পরবতXীেত আনসার বেল পিরিচত) উেdেs বkব2 রােখন। িতিন
বেলন, “মুহাmদ আমােদর মােঝ িpয় ও সmািনত। িকnt Fস চায় Fতামােদর সেA তার বnনেক
মজবুত করেত। Fতামরা Fতামােদর pিতrিত অnযায়ী কাজ করেল উtম নতুবা Fস আমােদর
মেধ2ই সmােনর সেA থাকেব।” আনসাররা জবােব বলেলন, “আমরা আপনার কথা 5নলাম।”
তাঁরা রাসূল (সা.)- Fক pZ করেলন, “Fহ নবী! আপিন আপনার ও আপনার pভুর জn আমােদর
িনকট যা চান বলুন?” নবী (সা.) তাঁেদর উেdেs বkব2 রাখেলন। িতিন Fকারআন হেত িকছু
আয়াত Fতলাওয়াত কের তাঁেদরেক ইসলােমর বাণীেত অnpািণত হেয় তাঁেক িনজ stী- পুেtর
nায় রkার আহবান জানােলন।
তাঁরা ইিতবাচক জবাব িদেয় বাইয়ােতর pstিত িনেল আবু হাইসাম বলেলন, “Fহ নবী! আমােদর
সােথ ইhদীেদর চুিk রেয়েছ, আপনার জn আমরা তা রিহত করিছ। িকnt পিরেশেষ এমন Fতা
হেব না Fয, আপিন জয়ী হেয় আমােদর Fছেড় িনজ জািত ও Fগােtর িনকট িফের যােবন?” নবী
(সা.) মৃd Fহেস বলেলন,

ِ
ﺣﺎرب َﻣ ْﻦ ﺣﺎرﺑﺘﻢ
ُ ُﺑَ ْﻞ اﻟ ّﺪم اﻟ ّﺪم و اﳍ ْﺪم اﳍﺪم اﻧﺘﻢ ﻣﲏ و اﻧﺎ ﻣﻨﻜﻢ اﺳﺎﱂ ﻣﻦ ﺳﺎﳌﺘﻢ و ا
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“রেkর িবিনমেয় রk, iংেসর িবিনমেয় iংস, Fতামরা আমা হেত ও আিম Fতামােদর
হেত, Fতামরা যার সােথ সিn কর আিমও তােদর সােথ সিn ও শািn sাপন কির এবং Fতামরা
যার সােথ যুd কর আিমও তার সােথ যুd কির।”
অতঃপর বলেলন, “Fতামােদর মধ2 হেত বার ব2িkেক তােদর িনজ Fগােtর দািয়েtর জn
মেনানীত কর।”
তাঁরা খাযরাজ Fগাt হেত নয়জন ও আওস Fগাt হেত িতনজনেক মেনানীত করেলন। অতঃপর
আbাস ইবেন উবাদা তাঁেদর দৃঢ়তা দােনর উেdেs বলেলন, “Fহ খাযরাজ Fগােtর Fলােকরা!
মেন Fরখ এই ব2িkর সেA Fতামরা রিAন ও কােলা যুেdর (তরবারী, kুধা- দািরd2 ও
িবপদাপেদর) সহেযাগী হবার অAীকার কেরছ। তাই যিদ এমন হয় Fয, এেত Fতামােদর সmদ
লুিNত ও িবিশ*রা িনহত হন তেব Fপছেন িফের Fযও না। কারণ এেত Fতামােদর dিনয়া ও
আেখরােতর অমAল। আর যিদ এ অAীকার রkা কর তােতই dিনয়া ও আেখরােতর কল2াণ
িনিহত।”
সকেলই বলেলন, “আমরা আমােদর সmদ ও ব2িktেদর হারােনার ক* সh করেত pstত।”
অতঃপর নবীেক লk2 কের বলেলন, “এর িবিনমেয় আমরা িক পাব?”

নবী (সা.)

বলেলন, “জাnাত।” তাঁরা বলেলন, “আপনার হাত উnুk কrন, আমরা বাইয়াত করেবা।”
এভােবই বাইয়ােত আকাবাh গৃহীত হেলা। সা’দ ইবেন উবাদাও এ বাইয়ােত উপিsত িছেলন। এ
বাইয়াত বা শপথ অn!ান ইসলাম pসাের grtপূণX ভূিমকা Fরেখিছল।
ইবেন কািসর pণীত ‘তািরেখ কািমল’, ২য় খN, ৯৫- ১০০ পৃ!া d*ব2।
* ২৬। খলীফা আবু বকেরর হােত বাইয়াত সmেকX তাঁর (সা’দ ইবেন উবাদা) অnতম বkব2
িছল :

ِ
ِ
ﺑﺄﻫ ِﻞ ﺑﻴﱵ و َﻣ ْﻦ أﻃﺎﻋﲏ و
ْ ﻀﺐ ﺳﻨﺎ َن ُرْﳏﻲ و اﺿﺮب ﺑِﺴﻴﻔﻲ و اُﻗﺎﺗﻠ ُﻜﻢ
ّ ﻻ و اﷲ
َ ﺣﱴ ْأرﻣﻴ ُﻜﻢ ﲟﺎ ﰲ ﻛﻨﺎﻧﱵ و اَ ْﺧ
ﺣﱴ أﻋﺮض ﻋﻠﻰ َرّﰊ
ّ اﳉﻦ و اﻹﻧﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﻌﺘﻜﻢ
َ َﻟﻮ إﺟﺘ
ّ ﻤﻊ ﻣﻌ ُﻜﻢ
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কখেনাই না, আlাহর শপথ, Fতামােদর বাইয়াত করেবা না যতkণ না আমার ধnেকর তীর
Fশষ, আমার বশXা রিkম এবং তরবারী চালনা সমাp হেব। আিম আমার পিরবার ও অnগতেদর
িনেয় Fতামােদর িবrেd যুd করেবা। যিদ সকল মাnষ ও jীন Fতামােদর বাইয়াত কের আিম তা
করেবা না এবং আমার pভুর িনকট উপsাপন পযXn আিম এ অবsায়ই থাকেবা।” ( কািমলইবেন আিসর, ২য় খN, ২৩১ পৃ!া)
* ২৭। Fলখক Fয সকল িবষেয়র ইশারা কেরেছন তার কেয়কিট এখােন উেlখ করিছ :
hদায়িবয়ার সিnর সময় হযরত উমর নবী (সা.)- এর িসdােnর pিতবাদ কের বেলন, “তেব িক
আমরা সত2পnী ও তারা বািতেলর অnসারী নয়?”

নবী (সা.) বলেলন, “hাঁ।”

উমর

বলেলন, “আমােদর িনহতরা Fবেহশেত ও তােদর িনহতরা িক জাহাnােম নয়?”

নবী

বলেলন, “hাঁ।” উমর বলেলন, “তেব Fকন আমরা দীেনর িবষেয় অপমান মাথায় িনেয় মদীনায়
িফের যাব?” নবী বলেলন, “Fহ খাtােবর পুt! আিম আlাহর রাসূল, িতিন আমােক ত2াগ করেত
পােরন না (অপমািনত হেত িদেত পােরন না)।” উমর বলেলন, “তেব িক আপিন বেলন িন
আমরা মkায় pেবশ করেবা ও কাবা ঘর তাওয়াফ করেবা?” নবী বলেলন, “আিম িক বেলিছ এ
বছর?” িতিন বলেলন, “না।” অতঃপর রাসূল (সা.) বলেলন, “অবsই Fতামরা মkায় pেবশ
করেব ও কাবা তাওয়াফ করেব।” ( এ ঘটনািট ‘সহীহ বুখারী’র ‘িকতাবুশ 5rত’ অধ2ােয় ও
মুসিলেমর ‘hদায়িবয়ার সিn’র আেলাচনায় উdৃত হেয়েছ)
হালাবী তাঁর সীরাত gেn এ ঘটনার পূণX িববরেণ উমেরর সােথ রাসূেলর বাক2 িবিনমেয়র Fশেষ
রাসূেলর এ উdৃিতিট এেনেছন Fয, িতিন (সা.) বেলন, “Fহ উমর! আিম এেত সnt* হেলও তুিম
তােত হও িন (gহণ কর িন)।”
hনায়েনর যুেd নবী (সা.) যখন কাউেক কাউেক অিধক দান কেরন তখন এক ব2িk আlাহর
শপথ কের বেল এ বNন nােয়র সােথ হয় িন। রাবী বেলন নবী (সা.)- Fক িবষয়িট অবিহত
করেল িতিন বেলন, “যিদ আlাh ও তাঁর নবী ইনসাফ ও nায়পরায়ণতা রkা না কেরন তেব Fক
তা করেব?” অতঃপর বেলন, “আlাh হযরত মূসােক রহম কrন, িতিন এ Fথেক অিধক
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িতরsার সh কেরেছন ও এ িবষেয় :ধযX ধারণ কেরেছন।” ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর
মুসনাদ gেnর ১ম খেNর ২০ পৃ!ায় sলাইমান ইবেন রাবীয়া হেত বণXনা কেরেছন, “আিম হযরত
উমরেক বলেত 5েনিছ : নবী (সা.) গণীমত বNন করিছেলন, আিম তাঁেক বললাম অnরা এ
গণীমত হেত অিধক পাওয়ার Fযাগ2। নবী বলেলন : তুিম আমােক rk sের pZ করছ।”
বদেরর যুেdর বnীেদর ব2াপাের নবীর িসdাn িছল বnীেদর হেত মুিkপণ িনেয় Fছেড় Fদবার।
িকnt উমর এ িসdাnেক gহণ না কের বেলন, “হযরত হামযাহর উিচত তাঁর Kাতা আbাস ইবেন
আবdল মুtািলবেক ও আলীর উিচত তাঁর Kাতা আকীলেক হত2া করা এবং এভােব সকল
মুসলমানই তার িনকটাtীয়েক হত2া করেব।” নবী (সা.) তাঁর এ কথায় মেন pচN ক* পান।
তাবুেকর যুেd মুসলমানরা kুধাতX হেল নবী উট kরবানী করেত বলেল উমর বেলন, “উটgেলা
িনি>h হেল আমরাও িনি>h হেয় যাব।”
রাসূল (সা.) আবdlাh ইবেন উবাইেয়র জানাযার নামায পড়ােত Fগেল (ইবেন উবাইেয়র
সnানেদর অnেরােধ) উমর রাসূল (সা.)- এর চাদর Fটেন ধের এেত বাধা Fদন। উhেদ ইবেন
উবাই িনজ চাদর হযরত হামযাহর কাফেনর জn খুেল িদেয়িছল Fসজn নবীও তাঁর চাদর ইবেন
উবাইেয়র কাফেনর জn িদেয় Fদন। Fযেহতু তখনও মুনািফেকর জানাযা পড়া িনিষd কের ওহী
অবতXীণ হয় িন তাই নবী (সা.) তার জানাযা পড়ান ও বেলন, “আমার এ বst তার Fকান কল2াণই
করেব না। িকnt আমার এ কেমXর মাধ2েম অেনেকই ইসলাম gহণ করেব।”
খুমেসর িবষেয় আlাহর ss* আয়াত হেলা :

ٍ )و اﻋﻠَﻤﻮا أّﳕﺎ َﻏﻨﻤﺘﻢ ِﻣﻦ
ِ ﺷﻲء ﻓﺈ ﱠن ﷲ ُﲬﺴﻪ و ﻟﻠﱠﺮﺳﻮل و
(ﻟﺬى اﻟﻘﺮﰉ و اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ و اﳌﺴﺎﻛﲔ و اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ
ْ
Fজেন রাখ খুমস (যা িকছুই Fতামরা অজXন কর, গণীমত িহেসেব পাও তার এক প;মাংশ)
আlাh, তাঁর রাসূল, িনকটাtীয়, ইয়ািতম, িমসিকন ও মুসািফেরর জn।
মািলক ইবেন আনাস খুমেসর িবষেয় ফেতায়া Fদন Fয, এিট শাসক বা sলতােনর হােত অপXণ
করেত হেব ও িতিন Fযমনভােব চান তা ব2য় করেবন।
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আবু হািনফা ফেতায়া Fদন Fয, খুমসেক িতন ভােগ ভাগ কের মুসলমানেদর ইয়ািতম, িমসিকন ও
সmলহীন মুসািফেরর মেধ2 বNন করেত হেব। িতিন িনকটাtীয়েদর সােথ অnেদর পাথXক2
কেরন িন। অথচ সকল মুসলমানই অবগত Fয, খুমেসরর একাংশ নবী (সা.)- এর, একাংশ তাঁর
িনকটাtীয়েদর ও একাংশ তাঁর বংেশর ইয়ািতম ও িমসিকনেদর। িকnt খলীফা আবু বকর রাসূল
(সা.) ও তাঁর িনকটাtীয়েদর এ অিধকার Fথেক বি;ত কেরন।
উমেরর পরামশXkেম আবু বকর Fকারআেনর ss* আয়াত ও রাসূেলর snাহর িবপরীেত
যাকােতর অnতম খাত ‘আল মুয়াlাফাতু kলূবুhম’- Fক রিহত কেরন। ‘আল জাওহারাতুn
নাইেয়রা’ gেnর ১ম খেNর ১৬৪ পৃ!ায় বিণXত হেয়েছ-

চুিkবd অমুসলমান, নতুন ঈমান

আনয়নকারীরা মদীনায় খলীফার িনকট তােদর অংশ িনেত এেল খলীফা আবু বকর তা িলেখ
Fদন। িকnt উমর তােদর Fথেক কাগজিট িনেয় িছঁেড় Fফেলন ও বেলন, “ইসলােমর Fতামােদর
Fকান pেয়াজন Fনই।”
আর হেj তামাtু ও মুতা (অsায়ী) িববাহ যা pিসd এবং আহেল snাহর সকল িনভXরেযাগ2 gেn
বিণXত হেয়েছ এতTসংkাn পিবt Fকারআেনর আয়াতসমূহ সmেকX উমর তাঁর Fখলাফতকােল
িমmাের দাঁিড়েয় ভাষেণ বেলিছেলন, “রাসূলুlাহর যুেগ d’িট মুতা pচিলত িছল; আর আিম এ
d’িট িনিষd করিছ এবং এ d’িটর জn (অথXাৎ Fকান ব2িk এ d’িট মুতা করেল) আিম শািs
িদব। মুতাdেয়র একিট মুতআতুল হj (হেj তামাtু) ও অnিট মুতআতুn িনসা (মুতা িববাহ)।”
অথচ পিবt Fকারআেন এ d’িট মুতা জােয়য হবার িবষয়িট s*ভােব বিণXত হেয়েছ।
হেj তামাtু সংkাn আয়াত : আর Fতামােদর মেধ2 যারা হj ও ওমরা একেt একই সােথ (হেj
তামাtু) পালন করেত চায় তেব যা িকছু সহজলভ2 তা িদেয় Fকারবানী করাই তার ওপর
কতXব2।- ( সূরা বাকারা : ১৯৬)
অsায়ী িববাহ সংkাn আয়াত : অনnর তােদর (মিহলােদর) মেধ2 যােক Fভাগ (ইিsমতা’ বা
মুতা) করেব Fতামরা তােক তার িনধXািরত পাির~িমক (Fমাহরানা) দান কর।- ( সূরা িনসা : ২৪)
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অিধকতর অবগিতর জn ‘তাফসীের নমুনা’ ও ‘আমােদর ধেমXর gn’ নামক d’িট gেn
উপেরাk আয়াতসমূেহর আওতায় Fয ব2াপক ব2াখ2া ও আেলাচনার অবতারণা করা হেয়েছ তা
d*ব2।
তালােকর িবষেয় Fকারআেনর আয়াত হেলা :

ٍ
ِ
ِ ُ ّ)اﻟﻄ
ِ ٍ ِ
(ﺢ زوﺟﺎً ﻏﲑﻩ
ّ ﲢﻞ ﻟﻪُ ﻣﻦ ﺑـَ ْﻌﺪ
َ ﺣﱴ ﺗَـْﻨﻜ
ّ ﻼق ﻣﱠﺮﺗﺎن ﻓﺈﻣﺴﺎك ﲟ ْﻌﺮوف أو ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ﻓﺈن ﻃﻠّﻘﻬﺎ ﻓَﻼ
তালাক d’বার, এরপর হয় সৎভােব জীবন যাপন কর নতুবা সদাচারেণর সােথ িবদায় দাও। যিদ
তৃতীয়বার তালাক দাও তেব ঐ stী ততkণ Fতামার জn :বধ হেব না যতkণ না Fস অn ব2িkর
dারs হয় (অথXাৎ অn ব2িk তােক িববােহর পর তালাক Fদয়)।
এ আয়াত অnযায়ী তালাক িভnভােব িতন বার হেত হেব এবং এরপর রাজঈ বেল পিরগিণত
হেব। িকnt তাঁরা এক :বঠেক িতন তালাক :বধ মেন কেরন যা Fকারআেনর আয়াত ও হাদীেসর
পিরপnী। সহীহ মুসিলেমর ১ম খেNর ৫৭৪ পৃ!ায় বিণXত হেয়েছ- খলীফা উমেরর শাসনকােলর
িdতীয় বষX পযXn িবধান িহেসেব এিটই pচিলত িছল। অতঃপর খলীফা তা পিরবতXন কেরন।
হােতব ইবেন বালতায়ার ঘটনা : হােতব মkার মুশিরকেদর িনকট মুসলমানেদর আkমেণর খবর
জািনেয় পt পািঠেয়িছেলন। ঘটনািট pকািশত হবার পর নবী (সা.) তাঁেক এ কােজর উেds
সmেকX pZ করেল িতিন বেলন, “আিম এ কােজর মাধ2েম Fচেয়িছলাম মুশিরকেদর িনকট আমার
অবsান দৃঢ় কের আমার পিরবার ও সmদেক তােদর হাত Fথেক িনরাপেদ রাখেত। কারণ আিম
ব2তীত আপনার সাহাবীেদর সকেলরই Fকউ না Fকউ মkায় রেয়েছ যারা তাঁেদর পিরবার ও
সmদ রkা করেব।”
নবী (সা.) বলেলন, “Fস সত2 বেলেছ, Fতামরা তার সmেকX ভাল :ব মn বল না।” উমর এর
pিতবাদ কের বেলন, “এই ব2িk রাসূল ও মুসলমানেদর pিত িখয়ানত কেরেছ, এেক হত2া করা
Fহাক।”
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আটানbই নmর পেt Fয সমs ঘটনার pিত ইিAত করা হেয়েছ তা ‘ফুসূলুল মুিহmা’ gেn
ব2াখ2াসহ এেসেছ। আমরা এ সmেকX ওপের যা বণXনা কেরিছ তা উk gn হেত িনেয়িছ।
* ২৮। Fলখক ইিতহােসর িবিভn পেট মুসলমানেদর মেধ2 অসেচতনতা, িনিলXpতা, শৃhলা ও
সমnেয়র Fয অভাব লk2 কেরেছন তা হেতই এrপ মnব2 কেরেছন। আফেসাস! িতিন যিদ Fবঁেচ
থাকেতন ও ইমাম মাmদী (আ.)- এর pিতিনিধ ইমাম Fখােমইনী (রহঃ)- এর Fনতৃেt সংঘিটত
ইরােনর ইসলামী িবpবেক Fদেখ Fযেত পারেতন তাহেল একিট মুসিলম জািত িকrেপ অিধকার
অজXেন আtিবসজXন, সমnয়, সাহিসকতা ও শৃhলার নমুনা উপsাপেন সkম তা Fদেখ গিবXত
হেতন ও িভnrপ মnব2 করেতন।
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তথfসূt
১। নাহজুল বালাগাh, খুতবা নং ৮৭
২। নাহজুল বালাগাh, খুতবা নং ৯৭।
৩। নাহজুল বালাগাh, বাণী ২৩৯ (sবিহ সািলh)।
৪। নাহজুল বালাগাh, বাণী ৯৪ (sবিহ সািলh)
৫। নাহজুল বালাগাh, খুতবা নং ১৫৪।
৬। নাহজুল বালাগাh, খুতবা নং ১৪৭।
৭। নাহজুল বালাগাh, খুতবা নং ৪।
৮। নাহজুল বালাগাh, খুতবা নং ১০৫।
৯। নাহজুল বালাগাh, খুতবা নং ১০৯।
১০। নাহজুল বালাগাh, খুতবা নং ১৪৪।
১১। নাহজুল বালাগাh, ১৯০ নং খুতবার অংশ।
১২। আস- সাওয়ােয়ক- ইবেন হাজার, পৃ!া ১৪২।
১৩। আস- সাওয়ােয়ক- ইবেন হাজার, পৃ!া ১৩৭।
১৪। সূরা আেল ইমরান : ১০৫।
১৫। আস- সাওয়ােয়ক, ১১শ অধ2ায়, পৃ!া ৯০।
১৬। এই হাদীসিট িতরিমযী ও নাসায়ী হযরত জােবর ইবেন আবdlাh আনসারী হেত এবং
মুtাকী িহnী তাঁর কানজুল উmাল gেn এ dই gn হেত (pথম খN, ৪৪ পৃঃ) বণXনা কেরেছন।
১৭। এই হাদীসিট িতরিমযী হযরত যাইদ ইবেন আরকাম হেত নকল কেরেছন এবং কানজুল
উmােলও pথম খেNর ৪৪ পৃ!ায় এ হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।
১৮। এই হাদীসিট মুসনােদ আহমাদ যাইদ ইবেন সািবত হেত dইভােব বিণXত হেয়েছ। pথমিট
৫ম খেNর ১৮২ নং পৃ!ায় এবং িdতীয়িট ৫ম খেNর ১৮৯ নং পৃ!ায়। কানজুল উmাল, হাদীস নং
৮৭৩।
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১৯। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৪৮ নং পৃ!ায় এ হাদীসিট বণXনা
কের বেলেছন, “বুখারী ও মুসিলম হাদীস সহীহ হওয়ার Fয শতX বেলেছন Fস শতXাnসাের এই
হাদীস সহীহ বেল গণ2।”যাহাবীও তাঁর ‘তালিখেস মুসতাদরাক’gেn তা sীকার
কেরেছন।(*১০)
২০। ইমাম আহমাদ ইবেন হাmাল এই হাদীসিট তাঁর মুসনােদর ৩য় খেNর ১৭ ও ২৬ পৃ!ায়
হযরত আবু সাঈদ খুদরী হেত এবং ইবেন আিব শাইবাh, আবু ইয়ালী ও ইবেন সা’দ আবু সাঈদ
Fথেক তা বণXনা কেরেছন। আর এিটই কানযুল উmাল ১ম খেNর ৪৭ পৃ!ার ৯৪৫ নং হাদীস।
২১। হািকম িনশাবুরী তাঁর মুসতাদরােকর ৩য় খেNর ১০৯ পৃ!ায় হাদীসিট সংিkpাকাের বণXনা
কেরেছন এবং বুখারী ও মুসিলম তা Fরওয়ােয়ত না করেলও তাঁেদর psািবত শতXাnসাের
হাদীসিটেক িতিন সহীহ বেলেছন। হাদীসিট িতিন যাইদ ইবেন আরকাম Fথেক বণXনা কেরেছন।
২২। এ হাদীসিট তাবরানী তাঁর ‘আরবাইনাল আরবাইন’gেn এবং আlামাh sয়ূতী তাঁর
‘ইhইয়াউল মাইেয়2ত’gেn এেনেছন।
২৩। ইবেন হাজার হাইতামী তাঁর ‘আসসাওেয়kল মুহরাকাh’gেnর ৯ম অধ2ােয়র ৭৫ পৃ!ায়
চিlশিট িবিভn হাদীেসর পর এ হাদীসিট এেনেছন।
২৪। সাওয়ােয়kল মুহরাকাh gেnর ১১ অধ2ােয়র ৮৯ নং পৃ!ার Fশেষ সূরা সাফফােতর ২৪ নং
আয়ােতর তাফসীের িতিন এ কথা বেলেছন।
২৫। সূরা হা মীম িসজদা : ৪২।
২৬। আস- সাওয়ােয়ক, রাসূেলর ওিসয়ত অধ2ায়, ১৩৫ পৃ!া। sতরাং এখন তাঁেক pZ কrন
তেব Fকন আবুল হাসান আশা’আরীেক দীেনর Fমৗিলক িবxােসর Fkেt এবং চার মাজহােবর
ইমামগণেক িফকাহর Fkেt নবীর আহেল বাইত হেত pাধাn দান কেরন?
িকrেপ নবী (সা.)- এর sলািভিষk িহেসেব আলী ইবেন আিব তািলবেক (িযিন ব2তীত সূরা
তওবা pচােরর অিধকার অn কাউেক আlাh দান কেরন িন) অnেদর পের sান Fদন? িকrেপ
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মুকািতল ইবেন sলাইমােনর মত মুিজXয়া Fয আlাহর :দিহক অিsেt িবxাসী িছল এমন ব2িkর
তাফসীরেক আহেল বাইেতর ইমামগেণর Fচেয় অgগামী মেন কেরন?
২৭। হািকম িনশাবুরী তাঁর মুসতাদরােকর ৩য় খেNর ১৫১ পৃ!ায় হযরত আবু যার Fথেক এিট
বণXনা কেরেছন।
২৮। তাবরানী তাঁর ‘আরবাইন’gেnর ২১৬ পৃ!ায় আবু সাঈদ খুদরী Fথেক বণXনা কেরেছন।
২৯। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেN ইবেন আbাস Fথেক এ হাদীসিট
Fরওয়ােয়ত কেরেছন।
৩০। আস- সাওয়ােয়ক, ১১ পৃ!া, ৭ম আয়ােতর তাফসীর।
৩১। উপেরাk gেnর ১৪৩ পৃ!ায় রাসূল (সা.)- এর মৃতু2র পর তাঁর আহেল বাইেতর ওপর
আপিতত িবপদাপেদর বণXনা দােনর পর এ কথািট বেলেছন।
৩২। আস- সাওয়ােয়ক, ১১ অধ2ায়, ৯১ পৃ!া।
৩৩। এখন আমার pZ এসব জানার পরও িতিন Fকন দীেনর Fমৗিলক ও শাখাগত িবষেয় আহেল
বাইেতর অnসরণ কেরন িন?
৩৪। কানযুল উmাল, ৬! খN, পৃ!া ২১৭, হাদীস নং ৩৭১৯; মুসনােদ আহমােদর ৫ম খেNর
৯৪ পৃ!ায়ও এ হাদীস 5ধু একিট শেbর পাথXক2সহ এেসেছ। হািফয আবু নাঈমও হাদীসিট তাঁর
‘hলইয়া’gেnর ৪৪৯ পৃ!ায় মুসনােদ আহমাদ Fথেক নকল কেরেছন।
৩৫। কানযুল উmাল, ৬! খN, পৃ!া ১৫৫, হাদীস নং ২৫৭৮ এবং মুনতাখাবুল কানযুল উmােলর
৫ম খেNর ফুটেনােট মুসনােদ আহমাদ হেত এ হাদীসিট এেসেছ। এ হাদীসিটর সনেদ ইয়ািহয়া
ইবেন ইয়ালা মুহােরবীর কারেণ ইবেন হাজার হাদীসিটেক যাঈফ বলেলও ইয়ািহয়া ইবেন ইয়ালা
সকল িরজালশাstিবেদর মেত িনভXরেযাগ2 এবং বুখারী, মুসিলম ও যাহাবী তাঁর Fথেক নকলকৃত
হাদীসেক সহীহ বেলেছন।
৩৬। হািকম িনশাবুরী তাঁর মুসতাদরােকর ৩য় খেNর ১২৮ পৃ!ায় এ হাদীসিট এেনেছন এবং
বেলেছন এ হাদীসিট সহীহ, অথচ বুখারী ও মুসিলম হাদীসিট বণXনা কেরন িন। তাবরানী তাঁর

514

কাবীর gেn এবং আবু নাঈম তাঁর ফাজােয়লুs সাহাবায় হাদীসিট এেনেছন। কানযুল উmাল, ৬!
খN, পৃঃ ১৫৫, হাদীস নং ২৫৭৭ এবং মুসনােদ আহমাদ, ৫ম খN, পৃঃ ৩২।
৩৭। তাবরানী তাঁর কাবীর gেn এবং ইবেন আসািকর তাঁর ইিতহাস gেn এ হাদীসিট এেনেছন।
কানযুল উmােলর ৬! খেNর ১৫৪ পৃ!ার ২৫৭১ নং হাদীস।
৩৮। তাবরানী তাঁর কাবীর gেn মুহাmদ ইবেন আিব আবdহ ইবেন মুহাmদ ইবেন আmার ইবেন
ইয়ািসর তাঁর িপতা হেত এবং িতিন তাঁর িপতামহ হযরত আmার হেত এিট বণXনা কেরেছন।
কানযুল উmােলর ৬! খেNর ১৫৫ পৃ!ার ২৫৭৬ নং হাদীস।

ِ
৩৯। ইবেন হাজার (ﺴﺌُـ ْﻮﻟُْﻮ َن
ْ ) َو ﻗُـ ُﻔ ْﻮُﻫ ْﻢ إﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ َﻣআয়াতিটর তাফসীের (আস- সাওয়ােয়ক gেnর ৯০
পৃ!ায়) এ হাদীসিট এেনেছন ও Fমাlা তাঁর আস- িসরাh gেn এ হাদীসিট উdৃত কেরেছন।
৪০। ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর চতুথX মাকসােদর ১০৫ পৃ!ায় সূরা 5রার ২৩ নং
আয়ােতর তাফসীের এ হাদীসিট এেনেছন।
৪১। তাবরানী হাদীেস সাকালাইেনর সেA এ হাদীসিট উেlখ কেরেছন এবং ইবেন হাজার তাঁর

ِ
আস- সাওয়ােয়ক gেnর ১১ অধ2ােয়র ৮৯ পৃ!ায় (ﺴﺌُـ ْﻮﻟُْﻮ َن
ْ ) َو ﻗُـ ُﻔ ْﻮُﻫ ْﻢ إﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ َﻣআয়াতিটর তাফসীের
হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৪২। অেনক হাদীস Fলখক হযরত আবু যার হেত এ হাদীসিট মারফু সূেt বণXনা কেরেছন। Fযমন
ইমাম আস- সাbান, Fশখ ইউsফ নাবাহানী, আশশারাফুল মুয়াইয়াদ, পৃ!া ৩১।
৪৩। তাবরানী তাঁর ‘আওসােত’sয়ূতী তাঁর ‘ইhইয়াউল মাইেয়2ত’নাবাহানী তাঁর ‘আরবাইনাল
আরবাইেন’এবং ইবেন হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেn এ হাদীসিট এেনেছন। ‘কােরা
কমXই আমােদর অিধকােরর pিত সেচতনতা ও সmান pদশXন ব2তীত ফলদান করেব না’
কথািটর pিত িচnা কrন।
৪৪। কাজী আয়াজ ‘আশ- িশফা’gেnর ৪০ পৃ!ায় ‘আহেল বাইেতর pিত সmান pদশXন
pকৃতপেk নবীরই pিত সmান pদশXন’এ যুিkর সপেk হাদীসিট বণXনা কেরেছন। এখােন
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নবীর আহেল বাইেতর পিরিচিত লাভ 5ধু তাঁেদর নাম জানা নয়, বরং রাসূেলর পর তাঁরাই Fয
উিলল আমর (দািয়tশীল কতৃXপk) এ িবষেয় িবxাস রাখা ও তদnযায়ী আমল করা। কারণ
রাসূল (সা.) িনেজই বেলেছন, “Fয Fকউ এমন অবsায় মৃতু2বরণ করেলা Fস জােন না তার
ইমামেক, তাহেল Fস জােহিলয়ােতর মৃতু2বরণ করল।”
৪৫। যিদ তাঁরা আlাহর পk হেত িনবXািচত না হেতন তেব তাঁেদর ভালবাসা ও অnসরেণর
িবষেয় এrপ pZ করা হত না। এ হাদীসিট ইবেন আbাস হেত িনভXরেযাগ2 সূেt
তাবরানী, sয়ূতী ও নাবাহানী বণXনা কেরেছন।
৪৬। সা’লাবী তাঁর তাফসীর gেn সূরা 5রার ২৩ নং আয়ােতর তাফসীের জারীর ইবেন
আবdlাh বাজালী হেত এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন। তdrপ যামাখশারীও তাঁর তাফসীের এ
িবষয়িটেক সমথXন কেরেছন।
৪৭। Fমাlা তাঁর মাকাসােদর ‘আস- সাওয়ােয়ক’অধ2ােয় ১৪ নং আয়ােতর তাফসীের এ
হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৪৮। এ হাদীসিট আবdল গণী ইবেন সা’দ তাঁর ‘ইজাhল ইশকাল’gেn এেনেছন। কানযুল
উmােলর ৬! খেNর ৩৯৬ পৃ!ায় ৬০৫০ নং হাদীস িহেসেব এিট এেসেছ।
৪৯। এ d’িট কিবতার পিBk শােফয়ী নবী পিরবােরর pশংসায় বেলেছন যা ইবেন হাজার তাঁর
‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর ৮৮ পৃ!ায় সূরা আহযােবর ৫৬ নং আয়ােতর তাফসীের এেনেছন।
নাবাহানী তাঁর ‘আশ- শারাফুল মুওয়াইয়াদ’gেnর ৯৯ পৃ!ায় এিট বণXনা কেরেছন।
৫০। সূরা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, “Fহ আহেল বাইত! আlাh চান Fতামােদরেক
পাপ ও পি"লতা হেত মুk এবং িনRলুষ ও পিবt করেত।’এই আয়াতেক আয়ােত তাতহীর
বলা হয়।
৫১। এ :বিশ*2 ও F~!t মহান আlাh তাঁেদরই দান কেরেছন এবং বেলেছন, “বলুন! আিম
Fতামােদর হেত Fকান pিতদান চাই না আমার িনকটাtীয়েদর pিত ভালবাসা ছাড়া এবং Fয Fকউ
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সৎ কমX (তাঁেদর pিত ভালবাসা Fপাষণ) করেব তার আমলেক বািড়েয় Fদয়া হেব।”( সূরা 5রা
:২৩)
৫২। সা’লাবী তাঁর তাফসীের কাবীর gেn আবান ইবেন তাগিলেবর সূেt ইমাম সািদক (আ.)
হেত বণXনা কেরেছন, “আlাহর রjু বলেত আমােদর আহেল বাইতেক বুঝােনা হেয়েছ।”
ইমাম শােফয়ী এ সত2েক কিবতার মাধ2েম বণXনা কেরেছন-

ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬاﻫﺒﻬﻢ ﰲ ْأﲝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ و اﳉﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢgِ ﻟِﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ رأﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟﻨّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ذﻫﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ

وﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﳌﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻄﻔﻰ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺎﰎ اﻟﺮﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل

رﻛﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﷲ ﰲ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﻦ اﻟﻨﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

যখন লk2 করলাম মাnষ মাজহােবর িবষেয় Fগামরাহীর সমুেd িনমjমান

আিম আlাহর নােম মুিkর তরণীেত আেরাহণ করলাম যা Fশষ নবীর আহেল বাইত

و اﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﺖ ﺣﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﷲ وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ وﻻﺋﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ

ﻛﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻣﺮﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺑﺎﳊﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ

আlাহর রjুেক আঁকেড় ধরলাম যা তাঁেদর Fবলােয়েতর রjু Fযrপ তা আঁকেড় ধরার জn
িনেদXিশত হেয়িছ।

৫৩। ইমাম বািকর ও ইমাম সািদক (আ.) সব সময় বলেতন, “িসরাতুল মুsাকীম বলেত সত2পnী
ইমামেদর এবং sবুল বলেত িবKাn Fনতােদর Fবাঝােনা হেয়েছ যারা Fতামােদর আlাহর পথ
হেত দূের সিরেয় Fদয়।”
৫৪। িসকাতুল ইসলাম kলাইনী সহীহ সনেদ বণXনা কেরেছন বুরাইদ আজালী ইমাম বািকর
(আ.)- Fক pZ করেলন এ আয়াতিটর অথX িক? ইমাম বািকর (আ.) সূরা িনসার ৫১- ৫৩
আয়ােতর Fয ব2াখ2া দান কেরন তার সংিkp rপ হেলা- ‘তুিম িক তােদরেক Fদখ িন যারা
িকতােবর িকছু অংশ pাp হেয়েছ, যারা মাn কের pিতমা ও শয়তানেক এবং কািফরেদরেক
বেল, এরা মুসলমানেদর তুলনায় অিধকতর সরল সিঠক পেথ রেয়েছ। এরা Fসই সমs Fলাক
যােদর ওপর sয়ং আlাmপাক লানত কেরেছন। বstত আlাh যার ওপর লানত কেরন তুিম তার
Fকান সাহায2কারী খুঁেজ পােব না। তােদর কােছ িক hkমত ও রাজেtর (ইমামত ও Fখলাফেতর)
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Fকান অংশ রেয়েছ? যিদ এrপ হত (তারা রাজt Fপত) তাহেল মাnষেক Fকান অংশই দান
করত না। নািক যা িকছু আlাh তােদরেক sীয় অngেহ দান কেরেছন Fস িবষেয়র জn মাnষেক
(নবী ও তাঁর আহেল বাইতেক) তারা িহংসা কের এবং আমরাই Fসই ব2িkবগX, Fয ইমামত ও
Fনতৃt আমােদর Fদয়া হেয়েছ Fস কারেণ আমােদর িহংসা করা হয়। অবsই আিম ইবরাহীেমর
বংশধরেদরেক িকতাব ও িহকমত দান কেরিছলাম আর তােদরেক দান কেরিছলাম িবশাল রাজ2।
Fকারআন বলেছ, “তােদর মেধ2 নবী, রাসূল ও ইমাম Fpরণ কেরিছ।”অnরা আেল ইবরাহীেমর
Fkেt এ িবষয়িটেক কবুল করেলও Fকন আেল মুহাmেদর Fkেt তা কবুল কের না? ( Fযrপ
নামােযর দrেদ আহেল snাh আেল ইবরাহীমেক যা দান করা হেয়িছল তdrপ Fযন আেল
মুহাmদেকও দান করা হয় তার জn Fদায়া কের থােক)। অতঃপর তােদর Fকউ তাঁেক মাn
কেরেছ আবার Fকউ তাঁর কাছ Fথেক দূের সের রেয়েছ।
৫৫। সা’লাবী তাঁর তাফসীের কাবীর gেn জােবর ইবেন আবdlাh আনসারী হেত বণXনা
কেরেছন, যখন এ আয়াতিট অবতীণX হেলা তখন আলী (আ.) বলেলন, “আমরা (আহেল বাইত)
Fসই ব2িkবগX যারা জােন (আহলুয িযকর)।”অnাn ইমাম হেতও এ হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।
আlামাh বাহরাইনী তাঁর গায়াতুল মারাম gেnর ৩৫ অধ2ােয় এ সmেকX িবশািধক সহীহ হাদীস
বণXনা কেরেছন।
৫৬। ইবেন মারdইয়া বণXনা কেরেছন এখােন ‘রাসূেলর িবেরািধতা’র অথX আলী (আ.)- এর
মযXাদার িবেরািধতা ও ‘সত2 pকািশত হবার পর’অথX আলী (আ.)- এর pিতিনিধt ও মযXাদার
িবষয় জানার পর।
আয়াশী তাঁর তাফসীের একই ভাবােথXর কেয়কিট হাদীস এেনেছন। মুিমনেদর পথ বলেত Fয
আহেল বাইেতর ইমামেদর পথ তা আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত সহীহ ও মুতাওয়ািতর সূেt
বিণXত হেয়েছ।
৫৭। সা’লাবী তাঁর তাফসীের কাবীের ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, এই আয়াত নািযল
হবার পর রাসূল (সা.) তাঁর হাতেক আলী (আ.)- এর বুেক রাখেলন ও বলেলন, “আিম ভয়
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pদশXনকারী ও আলী Fহদােয়তকারী। Fহ আলী! Fহদােয়তpাpগণ Fতামার মাধ2েমই Fহদােয়তpাp
হেব।”
৫৮। সা’লাবী তাঁর ‘তাফসীের কাবীর’gেn সূরা ফািতহার তাফসীের ইবেন বুরাইদা হেত নকল
কেরেছন Fয, ‘িসরাতুল মুsাকীম’বলেত মুহাmদ (সা.) ও তাঁর বংশধরেদর পথেক বুঝােনা
হেয়েছ। ওয়ািক ইবেন জাররাh, sিফয়ান সাওরী, সা’দী, আসবাত ও মুজািহদ হেত ও এরা
সকেলই ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, ‘আমােদর সরল সিঠক পেথ Fহদােয়ত কর’অথX
মুহাmদ ও তাঁর বংশধরেদর িদেক।
৫৯। সকল তাফসীরকার এ িবষেয় একমত Fয, এই আয়াতিট আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)এর শােন অবতীণX হেয়েছ, যখন িতিন rkরত অবsায় সদকা দান কেরন। নাসায়ী তাঁর সহীহ
নাসায়ীেত আবdlাh ইবেন সালাম Fথেক বণXনা কেরেছন Fয, সূরা মােয়দার এ আয়াতিট আলী
ইবেন আিব তািলেবর শােন নািযল হেয়েছ।
৬০। ইবেন হাজার আসকালানী তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর একাদশ অধ2ােয়র উপেরাk
আয়ােতর তাফসীের উেlখ কেরেছন, “সােবত বানানী বেলেছন : আয়ােত  اﻫﺘﺪىঅথX মহানবী
(সা.)- এর আহেল বাইেতর Fবলােয়ত ও অিভভাবকেtর মাধ2েম Fহদােয়ত pাp হওয়া।”
ইবেন হাজার ইমাম বািকর (আ.) হেতও উপেরাk অেথXর তাফসীর বণXনা কেরেছন। অতঃপর
ইমাম বািকর (আ.) হেত যারা তাঁেদর Fবলােয়েতর মাধ2েম Fহদােয়ত Fপেয়েছ Fকবল তারাই Fয
মুিk পােব এমন একিট হাদীস বণXনা কেরেছন। এ হাদীেস ইমাম বািকর (আ.) হািরস ইবেন
ইয়ািহয়ােক উেds কের বেলেছন, “Fহ হািরস! তুিম িক লk2 কর িন, মহান আlাh Fকান ব2িkর
তওবা, সৎ কমX ও ঈমানেক gহেণর জn আমােদর Fবলােয়তেক sীকার ও আমােদর pকৃত
পিরচয় জানােক শতX িহেসেব উেlখ কেরেছন, নতুবা Fসসব Fকান ফলদান করেব না।”
অতঃপর আলী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, “যিদ Fকউ তওবা কের, ঈমান আেন ও সৎ কমX কের
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িকnt আমােদর আহেল বাইেতর অিভভাবকেtর িদেক Fহদােয়তpাp না হয়, তেব এ কমX তার
Fকান pেয়াজনই পূরণ করেব না।”
৬১। এর জn তাফসীের সাফী ও তাফসীের আলী ইবেন ইবরাহীেম ইমাম বািকর (আ.), ইমাম
সািদক (আ.) ও ইমাম Fরযা (আ.) হেত Fয বণXনা এেসেছ তার pিত লk2 কrন। তdপির
আlামাh বাহরাইনীর ‘গায়াতুল মারাম’gেn আহেল snাহর হাদীসসমূহ হেত বণXনািট এেসেছ।
৬২। সূরা বাকারা : ২০৮। আlামাh বাহরাইনী তাঁর ‘গায়াতুল মারাম’gেn ২২৪ নং অধ2ােয়
১২ নং হাদীেস বেলেছন, “এই আয়াত আলী (আ.) ও আহেল বাইেতর অnাn ইমামেদর
সmেকX অবতীণX হেয়েছ। হযরত আলী (আ.) হেত কেয়কিট সূেt হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।”
৬৩। আlামাh বাহরাইনী তাঁর ‘গায়াতুল মারাম’gেnর ৪৮ অধ2ােয় আহেল snাh সূেt িতনিট
হাদীস বণXনা কেরেছন যােত ‘নাঈম’বলেত রাসূল (সা.), আলী (আ.) ও আহেল বাইেতর
Fবলােয়তেক বুঝােনা হেয়েছ।
৬৪। সূরা মােয়দাh : ৬৭। অেনক হাদীসশাstিবদই এ হাদীসিট গাদীের খুেম আলী (আ.)
সmেকX নািযল হেয়েছ বেল মেন কেরন। সূরা মােয়দাহর এ আয়ােতর শােন nযূেল আবু সাঈদ
খুদরী হেত সা’লাবী ও ওয়ােকদী তাঁেদর তাফসীের d’িট সূেt এবং হামূয়ানী শােফয়ী তাঁর
ফারােয়dস সামতাইন gেn অেনকgেলা সূেt আবু hরাইরা (রা.) হেত ও আবু নাঈম তাঁর
‘nযূলুল Fকারআন’gেn আবু রােফ, আ’মাশ ও আিতয়ার সূেt হাদীসিট এেনেছন। ‘গায়াতুল
মারাম’৯িট সূেt আহেল snাহর হাদীস gn হেত এবং আহেল বাইেতর সূেt ৮িট হাদীস বিণXত
হেয়েছ।
৬৫। ‘গায়াতুল মারাম’gেnর ৩৯ ও ৪০ অধ2ােয় রাসূল (সা.) হেত ৬িট িনভXরেযাগ2 হাদীস
আহেল snাh হেত বণXনা করা হেয়েছ।
৬৬। সা’লাবী তাঁর তাফসীের ঘটনািট িবsািরত বণXনা কেরেছন। আlামাh িমসরী শাবলানজী
তাঁর ‘nrল আবছার’gেnর ৭১ পৃ!ায় হযরত আলী (আ.)- এর বাণী বণXনায় এ ঘটনািট
এেনেছন। তdrপ হালাবী তাঁর সীরাত gেnর ৩য় খেN িবদায় হেjর ঘটনা বণXনায় এবং হািকম
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িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেn সূরা মা’আিরেজর তাফসীের

ঘটনািট এেনেছন।

মুসতাদরাক, ২য় খN, পৃ!া ৫০২।
৬৭। আস- সাওয়ােয়ক। দায়লামী আবু সাঈদ খুদরী Fথেক বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.)
বেলেছন, “তারা আলীর Fবলােয়ত সmেকX িজjািসত হেব।”ওয়ােহদী উপেরাk আয়ােতর
িবষেয় বণXনা কেরেছন, “আলী (আ.) ও আহেল বাইেতর Fনতৃtেক মানার িবষেয় pZ করা হেব
এবং আেরা বেলেছন, “আlাh তাঁর নবীেক িনেদXশ িদেয়েছন মাnষেক এিট Fবাঝােনার জn
Fয, িতিন তাঁর নবুওয়ােতর দািয়t পালেনর জn pিতদান িহেসেব তাঁর আহেল বাইেতর pিত
মহbত ও ভালবাসা Fপাষণ করা ছাড়া আর িকছু চান না এবং িকয়ামেত এ িবষেয় pZ করা হেব
Fয, রাসূল Fযমনিট িনেদXশ িদেয়েছন Fতমনিট তারা কেরেছ িকনা। যিদ না কের থােক তেব তার
শািs তােদর Fপেত হেব। ইবেন হাজােরর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর ১১ অধ2ােয় এ
আয়াতিটেক আহেল বাইেতর শােন অবতীণX আয়াতসমূেহর অnতম বেল উেlখ করা হেয়েছ।
৬৮। এ িবষেয় হািফয আবু নাঈম তাঁর hলইয়া gেn এবং সা’লাবী, হািকম িনশাবুরী ও বারকী
তাঁেদর তাফসীরসমূেহ যা বেলেছন তাই যেথ*। hসাইনী ও অnাnরাও আহেল snাh হেত এিট
বণXনা কেরেছন। তাবারসী তাঁর ‘মাজমায়ুল বায়ান’- এ হযরত আলী (আ.) হেত এিট বণXনা
কেরেছন। বাহরাইনীর ‘গায়াতুল মারাম’gেn এেসেছ- এ আয়ােতর Fতলাওয়ােত Fরাগমুিk
ঘেট।
৬৯। সূরা আনফাল, আয়াত নং ৩৩ ও সূরা বাকারার ৩৭ নং আয়ােতর তাফসীের ইবেন
মাগােযলী শােফয়ী ইবেন আbােসর সূেt রাসূল (সা.) হেত বণXনা কেরেছন, ঐ বাক2gেলা যার
মাধ2েম

আদেমর

তওবা

গৃহীত

হয়

তা

হেলা

আদম

(আ.)

হযরত

মুহাmদ

(সা.), আলী, ফািতমা, হাসান ও hসাইন (আ.)- এর উিসলায় kমা চান।
৭০। ইবেন হাজােরর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেn উপেরাk আয়ােতর তাফসীের (আহেল বাইেতর
শােন ৭ম আয়াত) একাদশ অধ2ােয় িতিন এ িবষেয় sীকৃিত িদেয়েছন।
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৭১। ইবেন হাজার আহেল বাইত সmিকXত আয়ােতর অnতম বেল উk আয়াতেক উেlখ
কেরেছন এবং ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর একাদশ অধ2ােয় তা আেলাচনা কেরেছন। ইবেন
মাগােযলী শােফয়ী ইমাম বািকর (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, িতিন বেলেছন, “আমরা Fসই
ব2িkবগX যােদর pিত িহংসা করা হেয়েছ।”‘গায়াতুল মারাম’gেnর ৬০ ও ৬১ অধ2ােয় এ
সmিকXত ৩০িট িনভXরেযাগ2 হাদীস বণXনা করা হেয়েছ।
৭২। িসকাতুল ইসলাম kলাইনী সহীহ সনেদ ইমাম সািদক (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, িতিন
বেলেছন, “আমরা Fসই ব2িkবগX আlাh যােদর আnগত2েক মাnেষর ওপর ফরয
কেরেছন, আমরাই jােনর অিধকারী ব2িkবগX এবং আমােদর pিতই অnরা িবেdষ Fপাষণ কের।
আlাh বেলেছন, “নািক মাnষেক (নবী পিরবারেক) Fয F~!t দান করা হেয়েছ Fস কারেণ তারা
তাঁেদর pিত িবেdষ Fপাষণ কের।”
৭৩। সূরা আ’রাফ ৪৬। সা’লাবী তাঁর তাফসীর gেn উপেরাk আয়ােতর তাফসীের ইবেন
আbাস হেত বণXনা কেরেছন, আ’রাফ িসরাত হেত উঁচু ও উিtত একিট sান Fযখােন
আলী, হামযাh, জা’ফর তাইয়2ার ও আbাস বসেবন এবং তাঁরা তাঁেদর বnুেদর Fxত 5K Fচহারা
এবং শtrেদর কািলমাযুk Fচহারা Fদেখ সনাk করেবন।
হািকম িনশাবুরী তাঁর িনজs সনেদ আলী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, “আমরা পুনrtান িদবেস
Fবেহশত ও Fদাযেখর মােঝ দাঁিড়েয় থাকব, অতঃপর আমােদর যারা সাহায2 কেরেছ তােদর
মুখমNল Fদেখ িচনেবা ও Fবেহশেত pেবশ করােবা এবং আমােদর শtrেদরও তােদর মুখাবয়ব
Fদেখ িচনেবা। অn একিট সূেt হযরত সালমান ফারসী হেত বিণXত হেয়েছ, রাসূল (সা.)
বেলেছন, “Fহ আলী! তুিম ও Fতামার সnানগণ আমার sলািভিষk ও pিতিনিধ যারা আ‘রােফ
অবsান করেব।”
উপেরাk হাদীেসর সমথXনকারী অপর একিট হাদীস যা ‘দাের kতনী’এবং ‘আস- সাওয়ােয়ক
’gেnর ২য় পেবXর ৯ম অধ2ােয় বিণXত হেয়েছ, উমর যখন খলীফা িনবXাচেনর জn ৬ সদেsর
5রা গঠন করেলন, আলী তাঁেদর উেdেs Fয দীঘX বkব2 রােখন Fসখােন বেলেছন, “Fতামােদর

522

মেধ2 আিম ব2তীত এমন Fকান ব2িk আেছ িক যােক উেds কের রাসূল (সা.) বেলেছন : তুিম
িকয়ামেত Fবেহশত ও Fদাযেখর sান বNনকারী? তারা বলল : আlাহর কসম না।”
ইবেন হাজার বেলন এ কথার অথX ব2াখ2া কের ইমাম Fরযা (আ.) বেলন, “নবী (সা.) আলী
(আ.)- Fক বেলেছন : তুিম Fবেহশত ও Fদাযেখর বNনকারী। িকয়ামত িদবেস তুিম জাহাnামেক
উেds কের বলেব : এিট আমার Fলাক এবং এিট Fতামার।”ইবেন হাজার ইবেন আমাক হেত
বণXনা কেরেছন, “হযরত আবু বকর আলীেক বেলন : নবী কিরম (সা.) হেত 5েনিছ Fকউ
িসরােতর ওপর িদেয় অিতkম করেত পারেব না যতkণ না আলী (আ.) তার অnমিত Fদয়।”
৭৪। সূরা আহযাব : ২৩। ইবেন হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর ৫ম পেবXর ৯ম অধ2ােয়
আলী (আ.)- এর শাহাদােতর আেলাচনায় বেলেছন, “আলী (আ.)- Fক একবার িমmাের এ
আয়ােতর অথX িজেjস করা হেলা। জবােব িতিন বলেলন : Fহ আlাh! আপিন আমােদর kমা
কrন। pকৃতই এই আয়াতিট আমার চাচা হামযাh, চাচাত ভাই উবাইদা ইবেন হােরস ইবেন
আবdল মুtািলব এবং আমার সmেকX নািযল হেয়েছ, উবাইদা বদর যুেd শহীদ
হেয়েছন, হামযাh উhেদ শহীদ হেয়েছন এবং আিম Fসই রাসূেলর উmেতর Fসই কেঠারতম
hদেয়র অিধকারী ব2িkর pিতkায় রেয়িছ Fয আমার yrেক রিAন করেব। এ িবষয়িট আমার
ভাই ও বnু আবুল কােসম ইবেন আবdlাh (মুহাmাdর রাসূলুlাh সাlাlাh আলাইিহ ওয়া
আিলিহ ওয়া সাlাম) অnেমাদন কেরেছন। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেn এবং
তাবারসী তাঁর ‘মাজমায়ুল বায়ান’- এ আমর ইবেন সােবত ও আবু ইসহােকর সূেt আলী (আ.)
হেত বণXনা কেরেছন, “এই আয়াত আমােদর শােন অবতীণX হেয়েছ এবং আিম এর জn
pতীkমাণ, এজn আিম িবndমাt িবচিলত নই।”
৭৫। সূরা নূর : ৩৬ ও ৩৭। মুজািহদ ও ইয়াkব ইবেন sিফয়ান তাঁেদর তাফসীর gেn সূরা
জুমআর একাদশ আয়ােতর তাফসীের ইবেন আbাস হেত নকল কেরেছন, ‘যখন তারা
ব2বসােয়র sেযাগ Fদেখ, Fতামােক একা Fফেল Fরেখ যায়’আয়াতিটর শােন nযূল
এrপ, দািহয়া কালবী জুমআর িদন িসিরয়া হেত ব2বসােয়র উেdেs আনা খাd- dব2 িনেয় িফের
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এেসিছেলন এবং িজত পাথেরর িনকট Fপৗঁছার পর Fঢাল িপিটেয় িনেজর আগমনবাতXা Fঘাষণা
করেলন। সকেলই তাঁর ব2বসায়ী কােফলা Fদখার জn রাসূলেক Fফেল চেল Fগল। 5ধু
আলী, ফািতমা, হাসান, hসাইন, আবু যার, সালমান ও িমকদাদ রাসূেলর সেA িছেলন। রাসূল
(সা.) বলেলন : আlাহ এ মসিজেদর িদেক লk2 কের এ ব2িkেদর Fদেখ মদীনার মাnষেদর
আজাব দান হেত িবরত হেলন। নতুবা Fযrপ লুত জািতর ওপর পাথর বিষXত হেয়িছল Fসrপ
আজাব নািযল হত। তখনই আlাmপাক মসিজেদ িবদ2মান ব2িkবেগXর pশংসায় সূরা নূেরর
উপেরাk আয়াত নািযল কেরন।
৭৬। সা’লাবী তাঁর ‘তাফসীের কাবীর’- এ আনাস িবন মািলক এবং ইয়াযীদ সূেt বণXনা
কেরেছন, “রাসূল (সা.) যখন এ আয়াতিট Fতলাওয়াত করেলন তখন আবু বকর উেঠ দাঁিড়েয় pZ
করেলন : ইয়া রাসূলাlাh! ঐ ঘর িক আলী ও ফােতমার ঘর? রাসূল (সা.) বলেলন : ঘরgেলার
মেধ2 ঐ ঘরিট সেবXাtম।”
৭৭।  ﻣﺜﻞ ﻧﻮرﻩ ﻛﻤﺸﻜﺎةআয়াতিট সmেকX ইবেন মাগােযলী শােফয়ী তাঁর মানািকব gেn আলী
ইবেন জা’ফর হেত বণXনা কেরেছন, “ইমাম কােযম ( আ.) -Fক pZ করলাম উপেরাk আয়ােত

 ( ﻣﺸﻜﺎةkলিA) ,  ( ﻣﺼﺒﺎحpদীপ) ও  ( زﺟﺎﺟﺔকাঁেচর পাt) বলেত িক বুঝােনা হেয়েছ? িতিন
বেলন : িমশকাh হেলা ফািতমা ( আ.), িমসবাহ ইমাম হাসান ও hসাইন ( আ.) এবং যুজাজাh বা
কাঁেচর পাt যা উjjল নkt তাও ফািতমা, কারণ িবেxর নারীেদর মেধ2 িতিন pjjিলততম
তারকা যা পিবt বৃk হযরত ইবরাহীম ( আ.) Fথেক আেলা gহণ কেরেছ, পূবXমুখীও নয় আবার
পি>মমুখীও নয় অথXাৎ ইhদীও নন বা নাসারাও নন। ‘অিg sশX না করেলও তার :তল Fযন
আেলািকত হবার িনকটবতXী’এর অথX তাঁর অিst Fথেকই jান িব\ুিরত হয়। Fজ2ািতর ওপর
Fজ2ািত অথXাৎ এক ইমােমর আগমেনর পেরই অপর ইমােমর আগমন। আlাh যােক ই\া িনেজর
নূেরর িদেক পথ Fদখান অথXাৎ তাঁরা Fহদােয়ত করেবন তােদর, যারা তাঁেদর ( আহেল
বাইেতর) Fবলােয়ত ও Fনতৃtেক Fমেন Fনেব।
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৭৮। সূরা ওয়ােকয়া : ১০। ইবেন হাজার আসকালানী ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেn (২৯ পেবXর ৯ম
অধ2ােয়) এবং দায়লামী তাঁর হাদীসgেn হযরত আেয়শা হেত এবং তাবরানী ও ইবেন মারdইয়া
ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : িতন ব2িk অgবতXীদেলর অnভুk
X ।
মূসার অgবতXী দেলর pধান ইউশা ইবেন নূন, ঈসার অgবতXীেদর pধান হেলন সােহব ইয়ািসন
এবং মুহাmেদর উmেতর অgগামী ব2িk হেলা আলী ইবেন আবী তািলব।”মুওয়া$ফাক ইবেন
আহমাদ এবং ইবেন মাগােযলীও ইবেন আbােসর সূেt হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৭৯। সূরা িনসা : ৬৯। ইবেন নাjার ইবেন আbােসর সূেt রাসূল (সা.) হেত বণXনা
কেরেছন, “সত2পnীগণ (সত2পnীেদর Fনতা) ৩ জন।
আেল িফরআউেনর মুিমন ব2িk (িহযিকল), সােহব ইয়ািসন (হাবীব নাjার) এবং আলী ইবেন
আিব তািলব (আ.)। (আস- সাওয়ােয়ক, ২য় পবX, ৯ম অধ2ায়, ৩০ নং হাদীস)। ‘আসসাওয়ােয়ক’gেnর একই অধ2ােয়র ৩১ নং হাদীেস এবং হািফজ আবু নাঈম এবং ইবেন
আসাকীর তাঁেদর ইিতহাস gেn ইবেন আিব লাইলী Fথেক বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন
: িতন জন ব2িk হেলন সত2পnী- আেল ইয়ািসেনর মুিমন ব2িk (হাবীব নাjার) িযিন
বেলিছেলন : Fহ আমার জািত! আlাহর Fpিরত রাসূলেদর অnসরণ কর ও িফরআউন বংেশর
মুিমন ব2িk িহযিকল িযিন বেলিছেলন : Fতামরা িক ঐ ব2িkেক হত2া করেত চাও Fয বেল :
আমার রব আlাh এবং আলী ইবেন আবী তািলব তাঁেদর হেত উtম Fসই িসdীেক আকবার ও
ফাrেক আযম”, Fযমনিট িনভXরেযাগ2 ও মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত হেয়েছ।
৮০। মুওয়া$ফাক ইবেন আহমাদ, আবু বকর ইবেন মারdইয়ার সূেt আলী হেত বণXনা
কেরেছন, “িতিন বেলেছন : মুসিলম উmাh ৭৩ িফকXায় িবভk হেব, তােদর মেধ2 একিট দল
ব2তীত সকেলই জাহাnামী হেব এবং উপেরাk আয়াত আমার এবং আমার অnসারীেদর
ব2াপােরই নািযল হেয়েছ যারা মুিkpাp দল।”
৮১। সূরা হাশর : ২০।
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Fশখ তুসী তাঁর ‘আমালী’gেn িনভXরেযাগ2 সূেt আলী (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূলুlাh
(সা.) উপেরাk আয়াত Fতলাওয়াত কের বলেলন : তারাই Fবেহশতী যারা আমার আnগত2 কের
ও আমার পর আলীর Fনতৃtেক Fমেন Fনয় এবং তার আnগত2 sীকার কের। রাসূলেক pZ করা
হেলা জাহাnামবাসী কারা? িতিন বলেলন : যারা তার Fনতৃেtর pিত kুb, তার pিত Fদয়া
pিতrিত ভA কের ও তার সেA যুd কের।”মরhম Fশখ সাdক ( রহঃ)- ও আলী (আ.) হেত এ
হাদীসিট বণXনা কেরেছন। আবুল মুওয়াইয়াদ ও মুওয়া$ফাক ইবেন আহমাদ ও হযরত জািবর
ইবেন আবdlাh আনসারী হেত বণXনা কেরেছন, “রাসূল (সা.) বেলেছন : আমার pাণ যার
মু*াবd Fসই pভুর শপথ, আলী ও তার অnসারীরা িকয়ামেতর িদন সফলকাম হেব।”
৮২। Fসায়াদ : ২৮। এ আয়ােতর তাফসীেরর জn Fদখুন তাফসীের আলী ইবেন ইবরাহীম অথবা
‘গায়াতুল মারাম’( আlামাh বাহরাইনী), ৮১ ও ৮৩ অধ2ায়।
৮৩। জািসয়াh : ২১। যখন বদর যুেd হযরত হামযাh (রা.), হযরত আলী (আ.) ও হযরত
উবায়দা (হািশমী বংেশাdূতরা) উতবা, শায়বা ও ওয়ািলদ (উমাইয়2া) এ িতনজেনর িবrেd অst
হােত যুেd িলp হন তখন মহান আlাh pথম িতনজনেক ঈমানদার ও সৎ কমXশীল এবং পরবতXী
িতন ব2িkেক dRমXকারী বেল অিভিহত কের উপেরাk আয়াত নািযল কেরন বেল সহীহ হাদীেস
এেসেছ।
৮৪। সূরা বাইেয়2নাh : ৭। ইবেন হাজার আসকালানী বেলেছন, “এই আয়াত আহেল বাইেতর
শােন নািযল হেয়েছ।”িতিন তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর pথম খেNর ১১ অধ2ােয় আহেল
বাইেতর ফজীলত বণXনাকােল এ হাদীসিট এেনেছন। ‘ফুসূলুল মুিহmা’gেnর ৭ম অধ2ােয়র ৩৯
পৃ!ায় এ আয়ােতর আেলাচনায় আমরা সংিV* হাদীসসমূহ বণXনা কেরিছ। তা Fদখুন।
৮৫। সূরা হj : ১৯। বুখারী সূরা হেjর উপেরাk আয়ােতর তাফসীর সmেকX ৩য় খেNর ১০৭
পৃ!ায় বেলেছন, “আলী (রা.) বেলন : আিম সবXpথম ব2িk Fয িকয়ামেতর িদন আlাmপােকর
সmুেখ িবচােরর pাথXী হেয় উপিsত হব।”কাইস ইবেন ইবাদ বেলেছন, “এই আয়াত বদেরর
যুেd আলী এবং তাঁর dই সহেযাগী হামযাh ও উবাইদা এবং শাইবা ও তার dই বnু উতবা ও
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ওয়ািলদ সmেকX অবতীণX হেয়েছ।”একই পৃ!ায় হযরত আবু যর িগফারী (রা.) হেত বণXনা করা
হেয়েছ Fয, িতিন আlাহর শপথ কের বলেতন, “এই আয়াত আলী ও তাঁর dই বnু এবং উতবা ও
তার dই সহেযাগী সmেকX বদেরর যুেd নািযল হেয়েছ।”( সহীহ বুখারী, pকাশক দাr
ইয়াহইয়াউত তুরািসল আরাবী, ২য় খN, ৬! পাঠ, পৃ!া ১২৩)
৮৬। িসজদাh : ১৮ ও ১৯। সেnহাতীতভােব এ আয়াত আমীrল মুিমনীন আলী ও ওয়ািলদ
ইবেন উকবা ইবেন আিব মুয়ীত সmেকX অবতীণX হেয়েছ। মুফাসিসর ও হাদীস শাstিবদগণ
এিটেক সমথXন কেরেছন। আবুল হাসান আলী ইবেন আহমাদ ওয়ােহদী এ আয়ােতর অথX ও শােন
nযূল বণXনা কের সাঈদ ইবেন যুবাইর হেত এবং িতিন ইবেন আbাস হেত বণXনা
কেরেছন, “ওয়ািলদ ইবেন উকবা হযরত আলীেক বলল : আমার তরবারী Fতামার তরবারী হেত
ধারােলা, িজhা Fতামা হেত pশs এবং :সnবািহনী অিধক শিkশালী। হযরত আলী তােক
বলেলন : তুিম ফািসক।”তখন এ আয়াত অবতীণX হয় ও আলী (আ.)- Fক মুিমন ও ওয়ািলদেক
ফািসক বেল উেlখ করা হয়।
৮৭। তওবা : ১৯। এ আয়াতিট হযরত আলী, তাঁর চাচা আbাস এবং তালহা ইবেন শায়বা
সmেকX

অবতীণX

হেয়েছ।

একবার

তালহা

গবX

কের

বলেলন, “আিম

কাবার

রkণােবkণকারী, কাবার চািব আমার হােতই থােক।”হযরত আbাস বলেলন, “আিম হাজীেদর
পািন পান করাই ও Fখদমত কির, তাই আিম F~!।” হযরত আলী বলেলন, “আপনারা িক
বলেছন, আিম আপনােদর সবার হেত ছয় মাস পূেবX রাসূেলর সেA নামায পেড়িছ এবং তাঁর সেA
িজহাদ কেরিছ।”তখন এ আয়াতিট অবতীণX হয়। ওয়ােহদী এ আয়ােতর অথX ও শােন nযূল
বণXনা করেত িগেয় হাসান বসরী, শাবী ও kরতুবী হেত এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন। অnrপ
ইবেন িসিরন ও মুররাh হামাদানী বণXনা কেরেছন, “হযরত আলী তাঁর চাচা আbাসেক বলেলন :
Fকন িহজরত কের রাসূেলর সেA িমিলত হে\ন না? আbাস বলেলন : িহজরেতর Fথেক উtম
কাজ িক আিম করিছ না? আিম হাজীেদর পািন পান করাই ও কাবা ঘেরর Fমরামেতর কাজ
কির। আিম িক িহজরত হেত উtম কাজ করিছ না? তখন উপেরাk আয়াত অবতীণX হয়।
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৮৮। সূরা বাকারা : ২০৭। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ৪থX পৃ!ায়
হযরত ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, “আলী (আ.) তাঁর জীবনেক রাসূেলর জn িবিকেয়
িদেয়েছন (িহজরেতর রািtেত রাসূেলর Fপাষাক পিরধান কের তাঁর িবছানায় শয়ন কের মৃতু2র
অেপkায় িছেলন)।”হািকম, বুখারী ও মুসিলম বিণXত হাদীেসর িব5dতার শতX অnযায়ী এ
হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন যিদও তাঁরা এ হাদীসিট বণXনা কেরন িন। যুহরী তাঁর তালিখsল
মুসতাদরােক হাদীসিটর সত2তােক sীকার কেরেছন। হািকম িনশাবুরী তাঁর মুসতাদরােকর ঐ
পৃ!ােতই হযরত আলী ইবnল hসাইন (আ.) হেত বণXনা কেরেছন, “সবXpথম Fয ব2িk আlাহর
সntি*র উেdেs িনেজর জীবনেক িবিk কেরন িতিন আলী ইবেন আিব তািলব, কারণ িতিন
রাসূেলর িবছানায় শয়ন কেরিছেলন।”অতঃপর আলী (আ.) সmেকX একিট কিবতা পাঠ কেরন
যার pথেম বলা হেয়েছ-

و ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺑﺎﻟﺒﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟﻌﺘﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ و ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﳊﺠﺮ

وﻗﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺑﻨﻔﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺊ اﳊﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

িনেজর জীবেনর িবিনমেয় পৃিথবীর ওপর িবচরণকারী F~! ব2িk িযিন কাবােক তাওয়াফ
কেরেছন ও হাজের আসওয়াদেক sশX কেরেছন তাঁর জীবনেক রkা কেরিছ।
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৮৯। মুহািdস ও মুফাসিসরগণ হযরত ইবেন আbাস হেত ‘যারা তােদর সmদ হেত দান কর ‘
( সূরা বাকারা : ২৭৪) আয়াতিটর ব2াপাের বেলেছন, “এিট আলী ইবেন আিব তািলেবর শােন
নািযল হেয়েছ। কারণ আলীর িনকট চার িদরহাম িছল যার একিটেক রািtেত, অপরিট
িদেন, তৃতীয়িট Fগাপেন এবং চতুথXিট pকােs দান কেরিছেলন।”ওয়ােহদী তাঁর আসবাবুন
nযূল gেn হাদীসিট ইবেন আbাস হেত এবং মুহািdস কালবী হেত িকছু বধXনসহ বণXনা
কেরেছন।
৯০। সূরা জুমার : ৩৩।
‘Fয সত2 িনেয় আগমন কেরেছ’কথািটেত রাসূেলর pিত এবং ‘Fয তাঁেক সত2 pিতপn
কেরেছ’বলেত ইমাম আলীর pিত ইিAত করা হেয়েছ। ইমাম বািকর, ইমাম সািদক, ইমাম মূসা
এবং ইমাম Fরযা (আ.) ছাড়াও ইবেন আbাস, মুহাmদ হানািফয়া, আবdlাh ইবেন
হাসান, যাঈদ ইবেন আলী ইবnল hসাইন এবং ইমাম সািদেকর পুt আলীও হাদীসিট বণXনা
কেরেছন।
আমীrল মুিমনীন আলী (আ.) এ আয়ােতর মাধ2েম সব সময় িনেজর পেk pমাণ উপsাপন
করেতন। ইবেন মাগােযলী শােফয়ী তাঁর ‘মানািকব’gেn মুজািহদ হেত নকল কেরেছন ও
বেলেছন, “ ‘Fয সত2 িনেয় এেসেছ’বলেত মুহাmদ (সা.) এবং ‘Fয তাঁেক সত2 বেল Fমেন
িনেয়েছ’বলেত আলীেক বুঝােনা হেয়েছ।”ইবেন মারdইয়া ও আবু নাঈমও হাদীসিট বণXনা
কেরেছন।
৯১। তুর : ২১। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ২য় খেNর ৪৬৮ পৃ!ায় সূরা তুেরর
তাফসীের ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন (ﻢ ذرﻳﺘﻬﻢgِ  )اﳊﻘﻨﺎঅথXাৎ “তােদর বংশধরেদর মধ2
হেত তােদর সnানেদরও তােদর সেA িমিলত করেবা”আয়াতিটেত বলা হেয়েছ যিদও মুিমন
ব2িkর সnানগণ আমেলর Fkেt তার Fথেক কম হয় তdপির আlাh তােদর আমলেক উnীত
কের (তােদর মযXাদােক বৃিd কের) তার সেA িমিলত করেবন।
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৯২। ইবেন হাজার আসকালানী তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর ১১ অধ2ােয় বেলেছন একদল
মুফাসিসর ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, ‘আেল ইয়ািসেনর ওপর সালাম’অথX আেল
মুহাmেদর ওপর সালাম। কালবীও তdrপ বেলেছন বেল ইবেন হাজার উেlখ কেরেছন। ফখের
রাজী বেলন, “আহেল বাইত পাঁচিট Fkেt রাসূেলর সেA উিlিখত হেয়েছন, এই পাঁচ আয়াত
হেলা- ( ১)  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ أﻳّﻬﺎ اﻟﻨِّﱯঅথXাৎ Fহ নবী! আপনার ওপর সালাম (২) ﺳﻼم ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎﺳﲔ

ّ

অথXাৎ আেল ইয়ািসেনর ওপর সালাম (৩) নামােযর তাশাহhদ (৪) আlাh যখন তাঁেদর ﻃﺎﻫﺮ
অথXাৎ পিবt বেল Fঘাষণা কেরেছন ও বেলেছন ﺗﻄﻬﲑا
ﻳﻄﻬﺮﻛﻢ
ّ  وএবং (৫) তাঁেদরেক Fযখােন
ً
ভালবাসেত িনেদXশ িদেয়েছন ও সদকা তাঁেদর জn হারাম কেরেছন  ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﱐ ﳛﺒﺒﻜﻢ اﷲএবং
(اﳌﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮﰉ
ّ )ﻗﻞ ﻻ أﺳﺌﻠﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﺟﺮا ّإﻻ।
৯৩। আহযাব : ৫৬।
বুখারী তাঁর ‘তাফসীrল Fকারআন’gেnর ৩য় খেN সূরা আহযােবর উপেরাk আয়ােতর
তাফসীের এবং মুসিলম তাঁর নবীর ওপর দrেদর আেলাচনায় (িকতাবুs সালাওয়াত ১ম খেN)
হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৯৪। আস- সাওয়ােয়ক, অধ2ায় ১১, পৃ!া ৮৭।
৯৫। সা’লাবী তাঁর ‘তাফসীের কাবীর’- এ এই আয়ােতর তাফসীের মহানবী (সা.) হেত বণXনা
কেরেছন, “তুবা Fবেহশতী একিট বৃেkর নাম যা আমার Fবেহশতী ঘের রেয়েছ, তার শাখাgেলা
Fবেহশতবাসীেদর ঘের ঘের pসািরত। একজন pZ করল : ইয়া রাসূলাlাh! আপিন বেলিছেলন
বৃkিট আলীর ঘের। তখন রাসূল (সা.) বলেলন : আলীর ঘর ও আমার ঘর িক িভn? বরং
আমােদর ঘর একই।”
৯৬। মরhম kলাইনী সহীহ সনেদ সািলম ইবেন কািয়স হেত বণXনা কেরেছন, ইমাম বািকর
(আ.)- Fক  ﰒّ اورﺛﻨﺎ اﻟﻜﺘﺎبআয়াতিট সmেকX pZ করেল িতিন বেলন اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﳋﲑات
ّ বলেত ইমাম
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এবং  ﻣﻘﺘﺼﺪবলেত ইমামেক Fয িচেনেছ ও  ﻇﺎﱂ ﻟﻨﻔﺴﻪবলেত যারা ইমামেক িচেন িন। একই
অথXবহ হাদীস ইমাম Fরযা, ইমাম কােযম এবং ইমাম সািদক হেতও বিণXত হেয়েছ। সাdক এবং
অnাn িশয়া হাদীসেবtাগণও হাদীসিট বণXনা কেরেছন। ইবেন মারdইয়া হযরত আলী (আ.)
হেত একই অেথX হাদীস বণXনা কেরেছন। এজn ‘তানিযলুল আয়াত’ও ‘গায়াতুল মারাম’gেn
লk2 কrন।
৯৭। ইবেন হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর ৩য় পেবXর ৯ম অধ2ােয় ৭৬ পৃ!ায় এবং
ইবেন আসািকর তাঁর ইিতহাস gেn ইবেন আbাস হেত এিট উdৃত কেরেছন।
৯৮। যুিkশােstর Fয d’িট psাব হেত ফলাফল পাওয়া যায় তােদরেক pিতjা বলা হয়।
৯৯। gnিটেত Fয সকল আয়াত আহেল বাইেতর শােন বিণXত হেয়েছ Fসgেলা আেলাচনা করা
হেয়েছ।
১০০। sনােন আবু দাউদ, sনােন িতরিমযী, sনােন নাসায়ী ও sনােন ইবেন মাজােmক একেt
sনােন আরবাআh বলা হয়।
১০১। মুখতাসাr জােমিয় বায়ািনল ইলম ও ফাজলাh- আlামাh আহমাদ ইবেন উমর মাহমাছানী
:বrতী।
১০২। ﻋﻠﻢ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﻳﻞ
১০৩। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’gেnর তােবয়ীন অধ2ােয় (১৬৫ পৃ!ায়) এেদর
পিরিচিত দান কেরেছন।
১০৪। ইবেন আদী বেলেছন, “hসাইন ইবেন আলী সাkনী kফী, মুহাmদ ইবেন হাসান
সাkনী, সািলহ ইবেন আসওয়াদ আ’মাশ হেত এবং িতিন আিতয়া হেত আমােদর জn বণXনা
কেরেছন, হযরত জািবর ইবেন আবdlাh আনসারীেক িজেjস করলাম : আপনােদর মেধ2
আলীর মযXাদা িকrপ? িতিন বলেলন : িতিন F~! মাnষ।”
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যাহাবী এ হাদীসিট িমযান gেn সািলহ ইবেন আসওয়ােদর পিরিচিত পেবX উেlখ কেরেছন।
যিদও সািলহ আহেল বাইত িবেdষী তdপির Fসখােন 5ধু এটুk বেলেছন Fয, সmবত তাঁর
সমেয়র F~! মাnষ।
১০৫। ‘আলী কত ভাল মাnষ’যিদও আলীর pিত pশংসাবাণী তdপির এ কথািট dারা আলী
(আ.)- এর মযXাদা Fকানkেমই Fবাঝােনা হয় না এবং কথািট এমন একজন ব2িkর মুখ হেত
এেসেছ Fয ইমােমর শtr। এেkেt শািরেকর kুb pিতিkয়া আলী (আ.)- এর ব2াপাের
সাধারেণর ধারণার কারেণ। Fকননা ইমাম আলীর ব2াপাের তাঁর শtrপkীয় ব2িkর এ কথা ‘আলী
কত ভাল মাnষ’এবং িনেজর সmেকX আlাহর কথা ‘ ﻓﻘﺪرﻧﺎ ﻓﻨﻌﻢ اﻟﻘﺎدرونআমরা পিরমাণ
িনধXারণ কেরিছ, পিরমাণ িনধXারণকারীরা কত উtম’( সূরা মুরসালাত : ২৩) ও আলী সmেকX

‘ ﻧﻌﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻧﻪ اوابFস কত উtম মাnষ কারণ Fস কিঠন তওবাকারী’( সূরা Fসায়াদ : ৩০)
কথািটর মেধ2 কত পাথXক2? কারণ এ কথার সােথ আlাh ‘িন>য়ই Fস তওবাকারী’Fযাগ
কেরেছন উtম মাnষ হবার যুিk িহেসেব।
১০৬। তাবারীও এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন এবং যাহাবী ইবাদ ইবেন ইয়াkেবর পিরিচিত পেবX
উপেরাk কথাgেলা বেলেছন।
১০৭। িতিন হযরত আবু বকেরর Fখলাফতকােল মুরতাদেদর িবrেdও যুেd অংশ gহণ কেরেছন
বেল ইবেন হাজার আসকালানী তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেn উেlখ কেরেছন।
১০৮। িমযাnল ই’িতদাল gেn রািশদ হাজরী পিরচয় পেবX যাহাবী বণXনা কেরেছন, শা’বীেক
িজেjস করা হেলা, “আলীর বnুেদর িনকট jান িশkা কেরেছা অথচ তােদর Fকন গািল দাও?”
িতিন বলেলন, “কার িনকট?”

বলা হেলা, হািরস ও সা’সাআh হেত। িতিন জবােব

বলেলন, “সা’সাআh তুেখাড় বkা, তাঁর িনকট আিম 5ধু বkব2 িশkা কেরিছ ও হািরস
অংকশাstিবদ, তাঁর িনকট আিম িহসাব িশkা লাভ কেরিছ।”
১০৯। আল কািমল, ৬! খN, পৃঃ ১৩৭।

532

১১০। আল কািমল, ৬! খN, পৃঃ ৩৯১।
১১১। Fয সকল ব2িkর মেধ2 ইনসাফ রেয়েছ তাঁরা এ সকল হাদীেসর ব2াপাের তাঁর সেA
একমত ও তাঁেদর সহীহ হাদীস gnসমূেহ আgহ সহকাের তা বণXনা কেরেছন। 5ধু আহেল
বাইেতর pিত কটুভাষী ও িবেdষেপাষণকারী নােসবী ও খােরজীরা এ সকল হাদীস িবেরাধী।
িসহাহর Fলখকগণ তাঁর হেত Fয সকল হাদীস বণXনা কেরেছন তার একিট হেলা আহমাদ ইবেন
আযহার হেত, িতিন বেলেছন : যুহরী হেত 5েনিছ ও িতিন উবায়dlাh হেত এবং
উবায়dlাh, ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, রাসূল (সা.) একিদন আলীর pিত দৃি* িনেkপ
কের বলেলন : Fয সকল ব2িk Fতামােক ভালবােস তারা আমােকও ভালবােস এবং তুিম dিনয়া
ও আেখরােত তােদর Fনতা আর যারা Fতামার pিত িবেdষ Fপাষণ কের তারা মূলত আমার pিতও
িবেdষ Fপাষণ কের। Fতামার শtr আlাহরই শtr ও Fতামার pিত ভালবাসা Fপাষণকারী
আlাহর pিতও ভালবাসা Fপাষণকারী। iংস Fস ব2িkর Fয Fতামার সেA শtrতা Fপাষণ কের।
“এ হাদীসিট হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২৮ পৃ!ায় বণXনা কের
বেলেছন বুখারী ও মুসিলেমর মেত হাদীসিট সহীহ।
আবdর রাjাক আেরা বেলেছন িতিন মুয়াmার হেত ও িতিন ইবেন নাজী হেত এবং নাজী
মুজািহদ সূেt ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন, িতিন বেলেছন, “আিম ফািতমােক তাঁর িপতার
িনকট বলেত 5েনিছ : আমােক একজন দিরd ব2িkর িনকট িববাহ িদে\ন? রাসূল (সা.)
বলেলন : তুিম িক এেত সnt* নও, মহান আlাh পৃিথবীর িদেক দৃি* িনেkপ কের dই ব2িkেক
মেনানীত করেলন যার pথমজন আিম ও িdতীয়জন Fতামার sামী।”এ হাদীসিট হািকম িনশাবুরী
তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২৯ পৃ!ায় অিবি\n সূেt সািরহ ইবেন ইউnস, আবু
হাফস, আ’মাশ, আবু সািলহ এবং িতিন আবু hরাইরা হেত বণXনা কেরেছন।
১১২। Fযমন আহেল বাইেতর শtr মুয়ািবয়া সmেকX আবdর রাjাক ইবেন উয়াইনা হেত ও
িতিন আলী ইবেন যাইদ ইবেন জাযআন এবং িতিন আিব নাছরাহ হেত আবু সাঈদ খুদরীর সূেt
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অিবি\n হাদীস নবী (সা.) Fথেক বণXনা কেরেছন, “যখন মুয়ািবয়ােক আমার িমmাের বkব2 িদেত
Fদখেব তখন তােক হত2া করেব।”
১১৩। ‘িমযাnল ই’িতদাল’gেnর আবdর রাjাক পিরচয় পবX।
১১৪। ‘িমযাnল ই’িতদাল’আবdর রাjাক পিরিচিত পবX।
১১৫। মা’আিরফ, পৃ!া ১৭৭।
১১৬। মা’আিরফ, পৃ!া ২০৬।
১১৭। তাঁর সংকিলত হাদীস নকল করার অnমিত pাp।
১১৮। অেনেক ভুল কের তাঁেক হােযম বেলেছন। িকnt তাঁর pকৃত নাম খােযম ()ﺧﺎزم।
১১৯। ‘মুখতাসার’gেn।
২২০। তাবাকােত ইবেন সা’দ, ৬! খN, পৃ!া ২৩৫।
২২১। এিট ‘হাযরামীর িফতনা’বেল pচিলত।
২২২। ২২ পৃ!া।
২২৩। ১১৬ পৃ!া।
২২৪। ‘শারh নাহজুল বালাগাh ইবেন আিবল হাদীদ’gেnর ৩য় খেNর ২৬৩ পৃ!া (িমশর হেত
pকািশত, পুরাতন ছাপা)। িকnt ‘নাকজুল উসমািনয়া’gnিট একিট অনn gn যা Fয Fকান
সত2ােnষী মাnেষর জn িনেদXশক। এ িবষয়িট ইবেন আিবল হাদীেদর ‘শারh নাহজুল বালাগাহ
’gেnর ৩য় খেNর ২৫৭ হেত ২৮১ পৃ!ায় ‘কািসয়াh’নামক খুতবার Fশেষ বিণXত হেয়েছ।
২২৫। ‘সীরােয় হালাবী’gেnর ১ম খেNর ৩৮১ পৃ!ায় উপেরাk অধ2ােয় Fদখুন। sতরাং ইবেন
তাইিময়ার Fগাঁড়ামীপূণX বkব2 Fকানkেমই ইনসাফপূণX নয়। এ হাদীসিট মুহাmদ হাসনাইন
হাইকল তাঁর ‘জািরদাতুs িসয়াসাত’সামিয়কীর ২য় ইs2র ৫ম পৃ!ায় িবsািরতভােব এেনেছন।
(১৩৫০ িহজরীর ১২ িজলkেদ pকািশত সামিয়কীর ২৭৫১ নং সংযুিkেত) এছাড়া ৪থX ইs2র
৬! পৃ!ায় ২৭৮৫ নং সংযুিkেত এ হাদীসিট িতিন সহীহ মুসিলম, মুসনােদ আহমাদ, আবdlাh
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ইবেন আহমােদর িযয়াদােত মুসনাদ, ইবেন হাজার হাইসামীর জাময়ূল ফাওয়ােয়দ, ইবেন
kতাইবার উয়ুnল আখবার, আহমাদ ইবেন আবেদ রািbহর আকdল ফািরদ, আমর ইবেন বাহার
জােহয বিন হািশম হেত এবং আবু ইসহাক সা’লাবীর তাফসীেরর সূেt বণXনা কেরেছন।
িbিটশ Fলখক জেজXর gn যা আরবীেত ‘মাকালাত িফল ইসলাম’নােম অনূিদত হেয়েছ (হািশম
আরাবী নামক Fpােটsাbট িOsান কতৃXক অনূিদত) Fসই gেnর ৭৯ পৃ!ায় উিlিখত হেয়েছ। (ষ!
pকাশ)
হাদীসিট এত pিসd Fয, িবিভn িবেদশী gnকারও তাঁেদর িবিভn ভাষায় (Fযমন ফরাসী, ইংেরজী
ও জামXান) gেn এেনেছন। টমাস কালXাইল তাঁর gেn এিট সংিkpাকাের বণXনা কেরেছন।
২২৬। ৩৯২ পৃ!ার ৬০০৮ নং হাদীসিট ইবেন জারীর হেত বিণXত হেয়েছ, তা Fদখুন। ৩৯৬ পৃ!ার
৬০৪৫ নং হাদীসিট মুসনােদ আহমাদ সূেt িজয়া মুকাdাসীর আল মুখতারাহ হেত বিণXত হেয়েছ।
হাদীসিট তাহাভী ও ইবেন জারীর সহীহ বেল উেlখ কেরেছন। ৩৯৭ পৃ!ার ৬০৫৬ নং হাদীস
ইবেন ইসহাক, ইবেন জারীর, ইবেন আিব হােতম, ইবেন মারdইয়া, আবু নাঈম ও বাইহাকী তাঁর
Fশা’বাল ঈমান gেn বণXনা কেরেছন। ৪০১ পৃ!ার ৬১০২ নং হাদীসিট ইবেন মারdইয়া হেত
এবং ৪০৮ পৃ!ার ৬১৫৫ নং হাদীসিট আহমাদ ইবেন হাmেলর মুসনাদ gn হেত বিণXত হেয়েছ।
ইবেন আিবল হাদীদ pণীত নাহজুল বালাগাহর শারহ (ব2াখ2া) gেnর ৩য় খেNর ২৫৫ পৃ!ায়
‘কািসয়াh’নামক খুতবার Fশেষ এ হাদীসিট পূণXাAভােব এেনেছন।
২২৭। যিদ কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৩৯৬ পৃ!ায় ৬০৪৫ নং হাদীসিট Fদেখন তাহেল তােত
Fদখেবন ইবেন জারীর এই হাদীসেক সহীহ বেলেছন। তাছাড়া মুসনােদ আহমােদর ৫ম খেNর
৪৪ পৃ!ার পাদিটকায় ইবেন জারীর Fয এিটেক িব5d বেলেছন তা পােবন। আবু জা’ফর
আসকাফী তাঁর ‘নাকজুল উসমািনয়া’য় হাদীসিটেক সেnহাতীতভােব িব5d বেলেছন। (শারেহ
নাহজুল বালাগাh ইবেন আিবল হাদীদ, ৩য় খN, ২৬৩ পৃ!া, িমশর হেত pকািশত)
২২৮। বুখারী ও মুসিলম তাঁেদর সহীহেত তাঁর হাদীস দিলল উপsাপেন ব2বহার কেরেছন এবং
d’জনই িশয়া হেত তাঁর হাদীস বণXনার কথা বেলেছন। তাছাড়া বুখারীর মেত িতিন আবdল
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আযীয ইবেন আিব সালামাh হেত ও মুসিলেমর মেত িতিন যুহাইর ইবেন মুয়ািবয়া এবং হাmাদ
ইবেন সালামাh হেত হাদীস ~বণ কেরেছন। বুখারীর বণXনাnসাের মুহাmদ ইবেন হােতম ইবেন
বািজঈ ও মুসিলেমর বণXনাnসাের হাrন ইবেন আবdlাh, নািকদ, ইবেন আিব শাইবা এবং
যুহাইর তাঁর হেত হাদীস বণXনা কেরেছন।
২২৯। মুসিলম তাঁর সহীহেত তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব ব2বহার কেরেছন যা আমরা ১৬ নং পেt
উেlখ কেরিছ।
২৩০। বুখারী ও মুসিলম তাঁর হাদীস যুিk িহেসেব ব2বহার কেরেছন, ১৬ নং পেt আমরা তা
উেlখ কেরিছ।
২৩১। বুখারী তাঁর হাদীস দিলল িহেসেব ব2বহার কেরেছন, ১৬ নং পেt Fদখুন।
২৩২। তাঁর নাম ইবাদ ইবেন আবdlাh ইবেন যুবাইর ইবেন আওয়াম kরশী আমাদী। বুখারী ও
মুসিলম তাঁর হাদীস হেত pমাণ উপsাপন কেরেছন। িতিন হযরত আবু বকেরর dই কnা হযরত
আেয়শা ও আসমা িবনেত আবু বকর হেত হাদীস 5েনেছন।
২৩৩। পৃ!া ২৫। বুখারী িনেজই বেলেছন, “অেনক সহীহ হাদীস রেয়েছ যা আিম বুখারীেত
উেlখ কির িন।”
২৩৪। সূরা আহযাব : ৩৩।
২৩৫। সূরা আ’রাফ : ১৪২।
২৩৬। সূরা tাহা : ২৯।
২৩৭। সূরা মােয়দাh : ৬৭।
২৩৮। ছািbশতম পেt এিট আমরা উেlখ কেরিছ।
২৩৯। আস- সাওয়ােয়ক, পৃ!া ২৯।
২৪০। মুসিলম, ২য় খN, ৩২৪ পৃ!া, ফাজােয়েল আলী অধ2ায়।
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২৪১। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১০ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের
বেলেছন, “বুখারী ও মুসিলেমর শতX মেত হাদীসিট সহীহ।”যাহাবী ‘তালিখেস মুসতাদরাক’
gেn হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
২৪২। মাকািসেদর ৫ম মাকসােদর ১১ অধ2ােয় ১০৭ পৃ!ায় ১৪ নং আয়ােতর আেলাচনায়।
২৪৩। মানািকেব আলী (আ.)।
২৪৪। ফাজােয়েল আলী ও তাবুেকর যুd।
২৪৫। ৩য় খN, পৃ!া ৫৮।
২৪৬। ২য় খN, পৃ!া ৩২৩।
২৪৭। ১ম খN, পৃ!া ২৮।
২৪৮। ৩য় খN, পৃ!া ১০৯।
২৪৯। ১ম খN, পৃ!া ১৭৩, ১৭৫, ১৮২ ও ১৮৫।
২৫০। মুসনাদ, ১ম খN, পৃ!া ৩৩১।
২৫১। মুসনাদ, ৬! খN, পৃ!া ৩৬৯ ও ৪৩৮।
২৫২। ৩য় খN, পৃ!া ৩২।
২৫৩। আস- সাওয়ােয়ক, পৃ!া ১০৭, ৫ম মাকসাদ, ১৪ নং আয়ােতর ব2াখ2া।
২৫৪। যুk- িবেশষায়ক হেলা Fয বােক2 িবেশষায়ক ও িবেশিষত অংশ একই F~ণীভুk হয়।
২৫৫। হযরত উেm সািলম, মালহান ইবেন খািলদ আনসারীর কnা। িপতা মালহান ও Kাতা
হারাম ইবেন মালহান রাসূেলর সামেন শহীদ হন। িতিন রাসূল (সা.) হেত অেনক হাদীস বণXনা
কেরেছন এবং িবেশষ মযXাদার অিধকারী িছেলন। ইবেন আbাস, যািয়দ ইবেন সািবত, আবু
সালামাh ইবেন আবdর রহমান ও তদীয় পুt আনাস ও অnাnরা তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন। িতিন ইসলােমর িদেক আহবানকারী ব2িkবেগXর মেধ2 অgগামী দেলর অnভুk
X । িতিন
জােহলীয়ােতর যুেগ মািলক ইবেন নাজেরর stী িছেলন। আনাস ইবেন মািলক এ দmিতরই
সnান। ইসলােমর আগমেনর পর িতিন তাঁর sামীেক ইসলােমর িদেক আহবান কেরন িকnt Fস
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ইসলাম gহেণ অsীকৃিত jাপন কের ও তাঁেক ত2াগ কের িসিরয়া গমন কের এবং Fসখােনই
মৃতু2বরণ কের। উেm সািলম তাঁর
সnান আনাসেক উপেদশ িদেয় রাসূেলর Fখদমেত িনেয়ািজত কেরন। তখন তার বয়স িছল দশ
বছর। নবী (সা.) এই মাতার সmােন তােক খােদম িহেসেব gহণ কেরন। আরেবর অেনক সmাn
ব2িkই তাঁেক িবেয়র psাব িদেল িতিন এ অজুহােত তা pত2াখ2ান কেরন Fয, আনাস pাpবয়s
না হওয়া পযXn িতিন িবেয় করেবন না । আনাস তাই সব সমেয় বলেতন, “আমার মাতােক আlাh
উtম পুরsার িদন। কারণ িতিন আমােক উtমrেপ মাnষ কেরেছন।”আবু তালহা আনসারী এ
নারীর হােত ইসলাম gহণ কেরন। যখন িতিন এ নারীেক িবেয়র psাব কেরন তখন িতিন
বেলন, “যিদ ইসলাম gহণ কর তেব Fতামার psাব gহণ করব।”
আবু তালহা তাঁর psাব gহণ কের এবং উেm সািলম তাঁর Fমাহরানা এ ইসলাম gহণেকই ধের
Fনন। আবু তালহার ঔরেস উেm সািলেমর গেভX Fয সnান হয় Fস অকােলই মৃতু2বরণ কের। িতিন
সবাইেক বেলন তাঁর পুেtর মৃতু2 সংবাদ Fযন তাঁর পূেবX Fকউ তাঁর sামীেক না জানায়। আবু
তালহা বাড়ীেত এেস পুেtর কথা িজেjস করেল িতিন বেলন Fযখােন Fস আেছ শািnেত আেছ।
আবু তালহা ভাবেলন পুt ঘুিমেয়েছ। তাই িতিন যথারীিত খাদ2 gহণ কের stীেক সােথ িনেয়
ঘুমােত Fগেলন। কারণ stী sসিjত ও উৎফুl িছল এবং Fবাঝার উপায় িছল না Fয, পুt
মৃতু2বরণ কেরেছ। সকাল Fবলা িতিন তাঁর sামীেক বুিdমtার সােথ পুেtর মৃতু2র সংবাদ িদেলন।
আবু তালহা রাসূেলর কােছ এেস পুেরা ঘটনা খুেল বলেলন। রাসূল (সা.) বলেলন, “এই রাত
Fতামােদর জn 5ভ Fহাক।”উেm সািলম বেলন, “রাসূল (সা.) আমার জn দীঘX Fদায়া
করেলন।”ঐ রােতর িমলেনই আবdlাh ইবেন আিব তালহা তাঁর গেভX আেস িযিন িবিশ* ফকীh
ইসহাক ইবেন আবdlাh ইবেন আিব তালহার িপতা। ইসহােকর অnাn পুtরাও jানী
ব2িkবেগXর অnভুk
X িছেলন।
উেm সািলম রাসূেলর সেA যুেdও Fযাগদান কেরিছেলন। উhেদর যুেd িতিন একিট তরবারী
িনেয় িগেয়িছেলন মুশিরকেদর Fকউ তাঁর িনকটবতXী হেল তােক হত2া করার জn। িতিন এমন
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এক মিহলা িযিন ইসলােমর জn অেনক ক* ও মুিসবত সh কেরেছন। আিম এrপ অn Fকান
নারীর কথা জািন না Fয, রাসূল তাঁর গৃেহ উপহার িনেয় Fযেতন। িতিন রাসূেলর মান ও মযXাদা
সmেকX সম2ক অবিহত িছেলন।
২৫৬। ইমাম নাসায়ী এ হাদীসিট তাঁর খাসােয়sল ‘আলাভীয়া’gেnর ১৯ পৃ!ায় বণXনা
কেরেছন।
২৫৭। হািকম তাঁর ‘আলkনা’gেn, শীরাযী তাঁর ‘আল কাব’gেn হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
হাসান ইবেন বদর ও নাjারও হাদীসিট নকল কেরেছন। কানযুল উmাল gেnর ৬! খেNর ৩৯৫
পৃ!ার ৬০২৯ এবং ৬০৩২ নং হাদীস িহেসেব এিট এেসেছ।
২৫৮। ইবেন আবdল বার তাঁর ‘ইসিতয়াব’gেn হযরত আলীর জীবনী বণXনা করেত িগেয়
বেলেছন, “রাসূল (সা.) মুহািজরেদর মেধ2 pথম Kাতৃেtর আকদ পাঠ কেরন, অতঃপর মুহািজর
ও আনসারেদর মেধ2 Kাতৃেtর বnন sাপন কের Fদন এবং উভয় sােনই হযরত আলীেক লk2
কের বলেলন : তুিম dিনয়া ও আেখরােত আমার ভাই ()أﻧﺖ أﺧﻲ ﰲ اﻟ ّﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة। এ ঘটনার
ইিতহাস, সীরাত ও হাদীস gnসমূেহ এেসেছ। pথম Kাতৃবnেনর ঘটনা হালাবীর সীরাত gেnর
২য় খেNর ২৬ পৃ!ায় ও িdতীয় Kাতৃবnেনর ঘটনােক িতিন ঐ gেnরই ১২০ পৃ!ায় বণXনা
কেরেছন। উভয় sােন লk2 করেল Fদখেবন ঘটনার বণXনা অnেদর ওপর আলীর F~!tেক
pমাণ কের। যাইনী দাহলান হালাবীর মত তাঁর সীরাত gেn উভয় Kাতৃবnেনর িদেনর ঘটনা
বণXনা কেরেছন এবং িdতীয় Kাতৃবnন Fয িহজরেতর ৫ম মােস সংঘিটত হেয়িছল তা sীকার
কেরেছন।
িনভXরেযাগ2 কেয়কজন বণXনাকারী Fযমন আহমাদ ইবেন হাmল, ইবেন আসািকর ও মুtাকী আল
িহnী তাঁেদর gেn হাদীসিট এেনেছন। মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’gেnর ৫ম খেNর
৪০ পৃ!ার pথেম ও ৬! খেNর ৩৯০ পৃ!ায় আহমাদ ইবেন হাmেলর ‘মানািকেব আলী’
অধ2ােয়র সূেt যথাkেম ৯১৮ ও ৫৯১২ নং হাদীস িহেসেব এেনেছন।
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২৫৯। এ হাদীসিট রাবীেদর সত2ায়নকারী একদল হাদীসেবtা ইবেন আদী ও অnাnেদর Fথেক
বণXনা কেরেছন। এসব সত2ায়নকারী হাদীসেবtার অnতম মুtাকী আল িহnী তাঁর কানযুল
উmােলর ৫ম খেNর ৪১ পৃ!ার 5rেত ৯১৯ নং হাদীস িহেসেব এিট এেনেছন। Fসখােন Fদখেত
পােরন।
২৬০। সূরা িহজর : ৪৭।
২৬১। মুtাকী িহnী তাঁর কানযুল উmাল এবং যাহাবী তাঁর মুনতাখােব কানযুল উmােল হাদীসিট
বণXনা কেরেছন। মুসনােদ আহমােদর প;ম খেNর ৩১ নmর পৃ!ার টীকায় হাদীসিট আমরা
Fযভােব বণXনা কেরিছ Fসভােবই এেসেছ। হাদীসিটর এ অংশ ‘আমার pিত অিভমান কেরছ’
কথািট কতটা Fমালােয়ম, এেত কতটা উbতা, আেবগ ও িপতৃsলভ ভালবাসা জিড়েয় রেয়েছ!
যিদ বলা হয় িdতীয়বার Fকন আলী এrপ সেnেহ পিতত হেয়েছন যিদও pথমবার রাসূল এমন
কেরিছেলন ও পের আলীর িনকট িবষয়িট পিরRার হেয়িছল Fয, রাসূল িনেজর জnই এমনিট
কেরেছন। Fকন িতিন িdতীয়বােরর ঘটনািটর সেA pথমবােরর ঘটনািটেক িমেলেয় Fদখেলন না?
উtর হেলা িdতীয়বারেক pথমবােরর সেA তুলনা করার মত অবsা িছল না কারণ pথমবার 5ধু
মুহািজরেদর মেধ2 রাসূল Kাতৃেtর আকদ পাঠ কেরন অথচ িdতীয়বার মুহািজর ও আনসারেদর
মেধ2 Kাতৃেtর আকদ পেড়ন। Fসখােন pেত2ক মুহািজেরর সেA একজন আনসার ভাইেয়র
Kাতৃt বnন sািপত হয়। রাসূল ও আলী d’জনই মুহািজর িছেলন তাই আলী (আ.) সেnেহ
পিতত হন Fয রাসূল (সা.) আর তাঁর ভাই থাকেছন না, বরং আনসার হেত তাঁর ভাই িনবXািচত
হেব। Fযেহতু নবী (সা.) আলী (আ.) ও আনসারেদর মধ2 হেত কাউেক পরsর Kাতৃেtর Fঘাষণা
Fদন িন Fসেহতু আলীর মেধ2 এrপ অবsার সৃি* হেয়িছল। িকnt আlাh ও তাঁর রাসূল তাঁর জn
এর Fচেয় উtম িকছু িনধXারণ কেরিছেলন এবং তা Fসিদেনর ধারার িবপরীেত তাঁর ও নবীর মেধ2
সংঘিটত হেয়িছল।
২৬২। ইয়ানািবয়ুল মাওয়াdাh gেnর ৯ম অধ2ােয় আহেল বাইেতর মযXাদা বণXনায় হাদীসিট
এেসেছ।
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২৬৩। ইয়ানািবয়ুল মাওয়াdাh, ১৭তম অধ2ায়।
২৬৪। ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৬৫ ও ১৬৭ পৃ!ায় হািকম িনশাবুরী হাদীসিট বণXনা
কের বেলেছন, “সহীহ বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnসাের হাদীসিট সহীহ এবং মুহািdসগণও সহীহ
সূেt নবী হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন।”আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর মুসনােদর pথম খেN
হাদীসিট এেনেছন। ইবেন আবdল বার ইমাম হাসান (আ.)- এর জীবনী আেলাচনা করেত িগেয়
তাঁর ‘ইসিতয়াব’gেn হাদীসিট বণXনা কেরেছন। যাহাবী তাঁর তালিখsল মুসতাদরাক gেn
হাদীসিট সহীহ বেল sীকার কেরেছন িকnt বাsব কেমX এই উmেতর হাrন শাbার ও শািbর
হেত মুখ িফিরেয় Fরেখেছন। বাগাভী তাঁর মু’জাম gেn এবং আবdল গণী তাঁর আল ই’dাহ
gেnও হাদীসিট বণXনা কেরেছন। এছাড়া ‘সাওয়ােয়kল মুহরাকাh’gেn হযরত সালমান ফারসী
হেত ও ইবেন আসািকরও তাঁর হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
২৬৫। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৪ পৃ!ায় d’িট সূেt ইবেন উমর
হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন ও বেলেছন বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnযায়ী হাদীস dিট সহীহ।
যাহাবী তাঁর ‘তালিখsল মুসতাদরাক’gেn হাদীসিট সহীহ ও িব5d বেলেছন। ইবেন হাজার
আসকালানী তাঁর ‘সাওয়ােয়kল মুহরাকাh’- এর ৭২ পৃ!ায় (‘বাব’অধ2ােয়র সাত নmর
হাদীস) িতরিমযীর সূেt হাদীসিট বণXনা কেরেছন। যাঁরাই এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন তাঁরাই
িনভXরেযাগ2 সূেt তা বণXনা কেরেছন।
২৬৬। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৫৯ পৃ!ায়, ইবেন হাজার
আসকালানী তাঁর ‘সাওয়ােয়kল মুহরাকাh’Fত এবং Fয Fকউ হযরত ফািতমা (আ.)- এর
িববােহর ঘটনা বণXনা কেরেছন িতিন এই হাদীসিট বণXনা কেরেছন। যাহাবী তাঁর ‘তালিখস’gেn
হাদীসিটেক িব5d বেলেছন।
২৬৭। িশরাজী তাঁর ‘আল কাব’gেn, ইবেন নাjার ইবেন উমর হেত এবং মুtাকী আল িহnী
তাঁর ‘কানযুল উmাল’- এ এবং যাহাবী তাঁর ‘মুনতাখােব কানযুল উmাল’- এর (যা মুসনােদ
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আহমােদর ব2াখ2াকারী gn িহেসেব পাদিটকায় এেসেছ) ৫ম খেNর ৩৩ পৃ!ার পাদিটকায়
হাদীসিট এেনেছন।
২৬৮। ইবেন আবdল বার তাঁর ‘ইসিতয়াব’gেn হযরত আলী (আ.)- এর জীবনী বণXনা করেত
িগেয় ইবেন আbাস হেত হাদীসিট এেনেছন।
২৬৯। খাতীব বাগদাদী হাদীসিট বণXনা কেরেছন। মুtাকী িহnী তাঁর কানযুল উmােলর ৬! খেNর
৪০২ পৃ!ায় ৬১০৫ নmর হাদীস িহেসেব এিট এেনেছন।
২৭০। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ২১৭ পৃ!ায় মুসিলেমর শতXাnসাের
সহীহ সূেt হাদীসিট বণXনা কেরেছন। যাহাবীও তাঁর ‘তালিখস’gেn উপেরাk শতXাnসাের
হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।
২৭১। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’gেn ইবেন উমর সূেt এবং মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল
’ও যাহাবী তাঁর ‘মুনতাখােব কানযুল উmাল’- এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন। মুসনােদর
তাফসীেরর পাদিটকায় Fয মুনতাখাব এেসেছ তার ৫ম খেNর ৩২ পৃ!ায় হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।
২৭২। ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’gেnর ২য় খেNর িdতীয় অংেশ এবং ‘কানযুল উmাল’এর ৪থX খেNর ৫৫ পৃ!ায় হাদীসিট রেয়েছ।
২৭৩। তাবরানী তাঁর ‘আওসাত’gেn, খাতীব বাগদাদী তাঁর ‘মুtািফক ওয়াল মুফতািরক’
gেn ও মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’- এ হাদীসিট এেনেছন। মুসনােদ আহমােদর ৫ম
খেNর ৩৫ পৃ!ায় িটকার মুনতাখােব কানযুেল এবং ইবেন আসািকেরর সূেt ৪৬ পৃ!ায় হাদীসিট
বিণXত হেয়েছ।
২৭৪। sনােনর Fলখকগণ তাঁেদর মুসনাদসমূেহ এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন। ইমাম ফখের রাযী
তাঁর তাফসীের কাবীর gেnর ২য় খেNর ১৮৯ পৃ!ায় সূরা বাকারার ২০৭ নং আয়ােতর তাফসীের
উপেরাk হাদীস সংিkpাকাের বণXনা কেরেছন।
২৭৫। নাসায়ী তাঁর ‘খাসােয়sল আলািভয়া’gেn, হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর
১১২ পৃ!ায় এবং ইবেন আিব শাইবাh ও ইবেন আিব আেছম তাঁর ‘আস- snাh’, আবু নাঈম
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তাঁর ‘আল মা’Fরফা’, মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’- এ, মুসনােদ আহমােদর টীকায়
‘মুnাখােব কানযুল উmাল’- এর ৫ম খেNর ৪০ পৃ!ায় হাদীসিট এেনেছন।
২৭৬। ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২৬ পৃ!ায় হাদীসিট Fদখুন। যাহাবী মুসতাদরােকর
তালিখেস হাদীসিট বণXনা কের এেক সহীহ বেলেছন।
২৭৭। ইবেন আবdল বার তাঁর ‘ইসিতয়াব’gেn হযরত আলীর জীবনীেত ও pিসd Fলখকেদর
অেনেকই হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
২৭৮। ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’gেnর ২য় খেNর ১ম অংেশর ১৫ পৃ!ায় বদর যুেdর
ঘটনায় হাদীসিট এেনেছন।
২৭৯। দাের kতনী তাঁর ‘মাকািসদ’- এর ৫ম মাকসােদ সূরা 5রার ২৩ নং আয়ােতর ( ﻣﻮدة ﰲ
ّ

 )اﻟﻘﺮﰉতাফসীের ও ইবেন হাজার আসকালানী তাঁর সাওয়ােয়ক gেnর ১১ অধ2ােয়র ১০৭ পৃ!ায়
হাদীসিট এেনেছন।
২৮০। হাদীসিট Fবশ দীঘX ও এেত আলী (আ.)- এর িকছু F~!t ও :বিশ*2 বিণXত হেয়েছ যা
ছািbশতম পেt আমরা উেlখ কেরিছ।
২৮১। ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২৫ পৃ!ায় হাদীসিট এেসেছ। ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ৩য়
পেবXর ৯ম অধ2ােয় ৭৬ পৃ!ায় আবু ইয়ালী হেত এিট বিণXত হেয়েছ। আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর
মুসনাদ gেn ২য় খেNর ২৬ পৃ!ায় আবdlাh ইবেন উমর হেত কাছাকািছ ও সদৃশ শেbর
ব2বহাের হাদীসিট বণXনা কেরেছন। তাছাড়া হযরত উমর ও অnাn সূেtও িতিন হাদীসিট
এেনেছন।
২৮২। Fযমনিট ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১১৭ পৃ!ায় এেসেছ। এ হাদীসিট সহীহ sনান
gnসমূেহ এেসেছ। আহেল snাহর িনভXরেযাগ2 রাবীরা তা বণXনা কেরেছন।
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২৮৩। আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর মুসনােদর ৪থX খেNর ৩৬৯ পৃ!ায় এবং ‘কানযুল উmাল’ও
মুনতাখােব কানযুল উmাল’- এ হাদীসিট এেসেছ। মুসনােদর ৫ম খেNর ২৯ পৃ!ার টীকায়
মুনতাখােব কানযুল উmােল Fদখুন।
২৮৪। মুtাকী িহnী মুসনােদর উপেরাk টীকায় এিট বণXনা কেরেছন।
২৮৫। িতরিমযী তাঁর সহীহেত ও মুtাকী িহnী তাঁর মুনতাখােব Fযভােব এেনেছন তা এrপ।
ইবেন হাজার আসকালানী তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ২য় পেবXর ৯ম অধ2ােয় ১৩ নmর হাদীেস
বাযযােরর সূেt সা’দ হেত অnrপ হাদীস বণXনা কেরেছন। ঐ gেnর ৭৩ পৃ!ায় লk2 কrন।
২৮৬। শােফয়ী মাজহােবর িবিশ* ফকীh ও খাতীব আলী ইবেন মুহাmদ (ইবেন মাগােজলী বেল
pিসd) তাঁর মানািকব gেn িবিভn সূেt এই সকল সাহাবী হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
িনভXরেযাগ2 রাবী বালখী তাঁর ইয়ানািবয়ুল মাওয়াdাh gেnর ১৭ অধ2ােয় হাদীসিট এেনেছন।
২৮৭। ইমাম আবু ইসহাক সা’লাবী তাঁর ‘তাফসীের কাবীর’gেn সূরা মােয়দাহর ৫৫ নmর
আয়ােতর তাফসীের হযরত আবু যর হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। হাদীসেবtা বালখীও
মুসনােদ আহমেদর সূেt হাদীসিট নকল কেরেছন।
২৮৮। ‘কানযুল উmাল’gেnর ৬! খেNর ৪৮ পৃ!ায় বিণXত ৬১৫ নং হাদীস।
২৮৯। বhসূt পরmরায় অকাট2ভােব বিণXত যােত সেnেহর অবকাশ থােক না।
২৯০। sনান Fলখকেদর মেধ2 কেয়কজন Fযমন নাসায়ী তাঁর ‘খাসােয়sল আলাভীয়া’gেn এবং
আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর মুসনােদর চতুথX খেNর ৪৩৮ পৃ!ার pথেম ইমরান হেত এবং হািকম
িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১১১ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কেরেছন। যাহাবী
তাঁর‘তালিখেস মুসতাদরাক’- এ হাদীসিট বণXনা কের বেলেছন, “মুসিলেমর শতXাnসাের
হাদীসিট সহীহ।”মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’- এর ৬! খেNর ৪০০ পৃ!ায় ইবেন
আিব শাইবাh ও ইবেন জািরর হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন এবং হাদীসিট সহীহ বেল sীকার
কেরেছন।
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আসকালানী তাঁর ‘আল ইসাবাh’gেn আলীর জীবনীেত িতরিমযীর সূেt শিkশালী সনেদ
হাদীসিট বণXনা কেরেছন। আlামাh ইবেন আিবল হাদীদ মুতািযলী তাঁর ‘শারেহ নাহজুল
বালাগাh’র ২য় খেNর ৪৫০ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের বেলেছন, “আবু আবdlাh আহমাদ
তাঁর মুসনাদ gেn একািধকবার এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন এবং আলীর ফাজােয়ল অধ2ােয় তা
এেনেছন।”
২৯১। রাসূল (সা.) তাঁর জীবdশায় আলী (আ.)- এর ওপর কাউেকই Fনতা িনযুk কেরন িন, বরং
সকল অবsায় আলী Fনতৃt িদেয়েছন ও অnেদর িবপরীেত পতাকা ধারণ কেরেছন, এমন িক
হযরত আবু বকর ও হযরত উমর উসামার Fনতৃেt গিঠত বািহনীর অnভুk
X িছেলন এবং মুতার
যুেd রাসূল (সা.) িনেজ িনেদXশ িদেয় এ d’জনেক তাঁর Fনতৃেt যুেd Fযেত বেলন। রাসূল জাতুs
সালািসেলর যুেd আমর ইবেন আেসর অধীেনও তাঁেদর d’জনেক Fpরণ কেরিছেলন। এ
সmিকXত ঘটনা হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ৪৩ পৃ!ায় বণXনা কেরেছন ও
যাহাবী তাঁর তালিখেস মুসতাদরােক এর সত2তা sীকার কেরেছন। িকnt আলী (আ.) রাসূল
(সা.)- এর নবুওয়াত pািp Fথেক ওফাত পযXn রাসূল ব2তীত অn কােরা Fনতৃেt যুd কেরন িন।
২৯২। এ হাদীসিট আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর মুসতাদরাক gেnর ৫ম খেNর ৩৫৬ পৃ!ায়
আবdlাh ইবেন বুরাইদাh সূেt তাঁর িপতা হেত বণXনা কেরেছন। একই খেNর ৩৪৭ পৃ!ায় িতিন
সাঈদ ইবেন বুরাইদাh হেত ইবেন আbােসর সূেt বুরাইদাh হেত বণXনা কেরেছন, “আলীর সেA
ইেয়েমেনর যুেd িছলাম এবং এক িবষেয় তার pিত অসnt* হেয় রাসূলেক বললাম। তা 5েন
রাসূলুlাহর Fচহারা পিরবিতXত হেয় Fগল এবং িতিন বলেলন : Fহ বুরাইদাh! আিম িক মুিমনেদর
িনেজেদর ওপর তােদর অেপkা অিধক অিধকার রািখ না? আিম বললাম : অবsই ইয়া
রাসূলুlাh! িতিন বলেলন : আিম যার মাওলা, আলী তার মাওলা।” হািকম তাঁর মুসতাদরাক
gেnর ৩য় খেNর ১১০ পৃ!ায় ও অnাn মুহািdসগণ এিট বণXনা কেরেছন। এই হাদীেস রাসূল
িনেজর অিভভাবকেtর িবষয়িট পূেবX এেন বুঝােত Fচেয়েছন মাওলা অথX এখােন Fকান িবষেয়
kমতা pেয়ােগর অিধকার। অnrপ হাদীস ইমাম আহমাদ মুসনােদর ৩য় খেNর ৪৮৩ পৃ!ায়
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আমর ইবেন শাস হেত বণXনা কেরেছন। আমর িযিন hদায়িবয়ার সাহাবীেদর অnভুk
X
িছেলন, িতিন বেলন, “আলীর সেA ইেয়েমন িগেয়িছলাম। এই সফের তার pিত অসnt* িছলাম
এবং তা pকােশর জn মসিজেদ নববীেত বণXনা করলাম Fযন রাসূেলর কােন Fপৗঁেছ। একিদন
সকােল Fসখােন pেবশ কের Fদিখ রাসূল (সা.) একদল সাহাবীর সেA বেস রেয়েছন। আিম
pেবশ করা মাt িতিন িবেশষ দৃি*েত আমার িদেক তািকেয় রইেলন যতkণ না আিম বসলাম।
িতিন (সা.) বলেলন : Fহ আমর! তুিম আমােক ক* িদেয়ছ। আিম বললাম : এrপ কাজ হেত
আlাহর আ~য় চাই। িতিন বলেলন : Fয আলীেক ক* িদল Fস আমােকই ক* িদল।”
২৯৩। মুtাকী িহnী ‘মুসতাদরাক’gেnর ৬! খেNর ৩৯৮ পৃ!া হেত তাঁর মুনতাখােব কানযুেল
হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
২৯৪। নবী (সা.) আলী হেত F~! Fযমনভােব িতিন ইবরাহীম হেতও F~!। Fযেহতু তাঁর সৃি*
ইবরাহীম হেত, যােত Fকউ ইবরাহীম (আ.)- Fক তাঁর অেপkা F~! না ভােব এ কারেণই নবী
(সা.) িবেশষভােব তা বেলেছন।
২৯৫। ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ১০৩ পৃ!ায় মাকােসেদর ২য় মাকসােদ ১৪ নং
আয়ােত (সাওয়ােয়ক ১১ অধ2ায়) তাবরানী হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। যিদও িতিন pবৃিtর
বশবতXী হেয় ‘আলী আমার পর Fতামােদর ওপর অিভভাবক’অংশটুk উdৃত না কের
বেলেছন, ‘ إﱃ آﺧﺮ اﳊﺪﻳﺚহাদীেসর Fশষ পযXn’।
২৯৬। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ১৩৪ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কেরেছন এবং যাহাবী তাঁর
‘তালিখস’gেn হাদীসিটর িব5dতার িবষয়িট sীকার কেরেছন। নাসায়ী তাঁর ‘খাসােয়sল
আলাভীয়া’gেnর ৬ পৃ!ায় ও ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’gেnর ১ম খেNর
৩৩১ পৃ!ায় হাদীসিট এেনেছন যা hবh আমরা ২৬ নং পেt উেlখ কেরিছ।
২৯৭। ‘কানযুল উmাল’gেnর ৬! খেNর ৩৬৯ পৃ!ার ৬০৪৮ নং হাদীস।
২৯৮। ‘কানযুল উmাল’gেnর ৬! খেNর ১৫৫ পৃ!ায় বিণXত ২৫৭৯ নং হাদীস।
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২৯৯। কারণ ‘Fস আমার পর Fতামােদর অিভভাবক’বাক2িটর অথX হে\ এিটই Fয, Fস- ই
আমার পের Fতামােদর অিভভাবক, অn Fকউ নয়।
৩০০। িসিরয়ার অিধবাসীরা িশয়ােদর মুতাওয়ালী বেল এ কারেণ Fয, তারা আlাh, রাসূল (সা.)
ও আহেল বাইেতর pিত ভালবাসা Fপাষণকারী।
৩০১। কানযুল উmাল, ৬! খেNর ৩৯১ পৃ!া এবং মুসনােদর আহমােদর ৫ম খেNর ৩৮ পৃ!ার
টীকায় মুনতাখাব অংেশ Fদখুন।
৩০২। ‘ওয়াফাইয়াতুল আ’য়ান’gেn ইবেন খােlকােনর বণXনাnসাের িতিন ৩৩৭ িহজরীেত
মৃতু2বরণ কেরন। ইবেন খােlকান বেলন, “িতিন তাঁর যুেগ তাফসীেরর Fkেt একমাt ব2িk
িছেলন। িতিন এমন এক িবরাট তাফসীর রচনা কেরিছেলন যা িছল সকল তাফসীেরর Fচেয় F~!।
অতঃপর ইবেন খােlকান তাঁর pসেA আেরা বেলেছন, “আবdল গােফর ইবেন ইসমাঈল ফাসXী
তাঁর ‘িসয়াক- ই িনশাবুর’gেn তাঁর নাম উেlখ কের pশংসা কেরেছন।”এরপর িতিন
বেলেছন, “িতিন িব5dভােব হাদীস বণXনা কেরন এবং িনভXরেযাগ2 ও িবxs“।
৩০৩। সূরা মােয়দাh : ৫৪।
৩০৪। কানযুল উmােলর ৬! খেNর ১৫৩ পৃ!ায় ২৫২৭ নং হাদীস; সা’লাবী তাঁর ‘তাফসীের
কাবীর’gেn হযরত আবু যর হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৩০৫। বাrদী, ইবেন কােন, আবু নাঈম, বাযাযার এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন। ‘কানযুল উmাল
’gেnর ৬! খেNর ১৫৭ পৃ!ায় ২৬২৮ নং হাদীস িহেসেব এিট এেসেছ।
৩০৬। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৭ পৃ!া, ২৬৩০ নং হাদীস।
৩০৭। ইবেন আিবল হাদীদ pণীত ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’, ২য় খN, ৪৫০ পৃ!া, ১১ নং
হাদীস। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৭ পৃ!া, ১৬২৭ নং হাদীস।
৩০৮। আবু নাঈম তাঁর ‘hলইয়াতুল আউিলয়া’gেn আনাস হেত এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
ইবেন আিবল হাদীেদর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’gেnর ২য় খেNর ৪৫০ পৃ!ায় ৯ নং হাদীসিট
লk2 কrন।
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৩০৯। আবু নাঈম তাঁর ‘hলইয়াতুল আউিলয়া’gেn আবু বারজা আসলামী এবং আনাস হেত
হাদীসিট বণXনা কেরেছন। ইবেন আিবল হাদীেদর নাহজুল বালাগাহর ব2াখ2া gেnর ২য় খেNর
৪৪৯ পৃ!ায় ৩য় হাদীস িহেসেব এিট এেসেছ।
৩১০। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’gেn হযরত সালমান ও আবু যর হেত এবং বায়হাকী তাঁর sনান
gেn, ইবেন আদী তাঁর ‘কািমল’gেn hযাইফা হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। কানযুল
উmােলর ৬! খেNর ১৫৬ পৃ!ায় ২৬০৮ নং হাদীস িহেসেব এিট এেসেছ।
৩১১। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’gেn হাদীসিট বণXনা কেরেছন। হাদীসিট কানযুল উmাল gেnর
৬! খেNর ১৫৭ পৃ!ায় ২৬২৮ নং এবং ইবেন আিবল হাদীেদর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’
gেnর ২য় খেNর ৪৫০ পৃ!ায় ১০ নং হাদীস িহেসেব এেসেছ। লk2 কrন হাদীসিটেত িকrেপ
আলীেক আঁকেড় ধরার মাধ2েম িবচু2িত Fথেক মুিk এবং তাঁর হেত দূের থাকােক িবপথগািমতা
বেল উেlখ করা হেয়েছ। হাদীসিটেত এই িনেদXশও Fদয়া হেয়েছ Fয, রাসূলেক Fযrপ ভালবাস
আলীেকও Fসrপ ভালবাস ও সmান কর। এ িনেদXশ এ কারেণই Fয, িতিন রাসূেলর পর তাঁর
sলািভিষk। তdপির রাসূল (সা.) এ িনেদXশ আlাহর পk হেত উেlখ কের িবষয়িটর গভীরতার
িদেক ইিAত কেরেছন। এ বাক2িটর িবষেয় িচnা কrন।
৩১২। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’gেn এবং আlামাh sয়ূতী তাঁর ‘জােময়ুs সাগীর’gেn ১০৭
পৃ!ায় ইবেন আbাস হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর
৩য় খেN ২২৬ পৃ!ায় ‘মানািকেব আলী’অধ2ােয় d’িট সহীহ সনেদ- একিট ইবেন আbাস হেত
ও অপরিট জােবর ইবেন আবdlাh আনসারী হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন এবং এর সপেk
ss* দিলল উপsাপন কেরেছন। ইমাম আহমাদ ইবেন মুহাmদ ইবেন িসdীক মাগেরবী
(কায়েরার অিধবাসী) এই হাদীসিট Fয িব5d তা pমােণর জn ‘ফাতhল মুলিকল আলী িব
িসহহাতী বািব মাদীনাতুল ইলিম আলী’নামক একিট gn রচনা কেরেছন। গেবষকেদর জn এ
মূল2বান gnিট অধ2য়ন অত2n pেয়াজনীয় িবষয়, তাহেল তাঁরা বুঝেত পারেবন আলী িবেdষীরা
(নােসবীরা) এ হাদীসিটেক আরেবর pচিলত একিট pবাদ বেল pচােরর Fয অপেচ*া চািলেয়েছ
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তা কতটা অসার। এ হাদীসিটর ওপর তাঁরা Fয অযািচত সমােলাচনা কেরেছন তা গলাবাজী ও
অn িবxাস ছাড়া িকছু নয়। হািফজ সালাhউdীন আলায়ী তা sীকার কেরেছন এবং যাহাবী হেত
নােসবীেদর কথার অgহণেযাগ2তার pমাণ এেন বেলেছন, “তারা তােদর কথার সপেk িমথ2া
দাবী ছাড়া Fকান pমাণ উপsাপেন ব2থX হেয়েছ।”
৩১৩। ইবেন জািরর ও িতরিমযী হাদীসিট বণXনা কেরেছন। মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’
gেnর ৬! খেNর ৪০১ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের বেলেছন, “ইবেন জািরর বেলেছন : এই
হাদীসিট আমােদর দৃি*েত সহীহ সনেদ বিণXত” এবং জালালুdীন sয়ূতী ‘জােময়ুল জাওয়ােমh’
ও ‘জােময়ুস সাগীর’gেn িতরিমযী হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। জােময়ুs সাগীর, ১ম
খN, ১৭০ পৃ!ায় Fদখুন।
৩১৪। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৬ পৃ!ায় দাইলামীর সূেt আবু যর িগফারী (রা.) হেত
হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।
৩১৫। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৬ পৃ!া, দাইলামীর সূেt আনাস ইবেন মািলক হেত বিণXত।
৩১৬। সূরা নাহল : ৬৪।
৩১৭। ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ১১ অধ2ােয় ১০৬ পৃ!ায় ৫ম মাকসােদর ১৪ নং
আয়ােত এ হাদীসিট এেনেছন।
৩১৮। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৩ পৃ!া, ২৫২৮ নং হাদীস।
৩১৯। ইবেন মাজাh তাঁর ‘sনান’gেn ‘ফাজােয়েল সাহাবা’অধ2ােয় (৯২ পৃ!া) এবং
িতরিমযী ও নাসায়ী তাঁেদর সহীহ gেn হাদীসিট এেনেছন। মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’
gেnর ৩য় খেNর ১৫৩ পৃ!ায় ২৫৩১ নং হাদীস িহেসেব এিট এেনেছন। ইমাম আহমাদ ইবেন
হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’gেnর ৪থX খেN ১৬৪ নং পৃ!ায় হাবশী ইবেন জুনাদাh হেত কেয়কিট সূেt
হাদীসিট বণXনা কেরেছন যার সবgেলাই সহীহ। িতিন হাদীসিট এই ধারাবািহকতায় Fয, ইয়ািহয়া
ইবেন আদাম ইসরাঈল ইবেন ইউnস হেত, িতিন তাঁর দাদা আবু ইসহাক সািবয়ী হেত এবং
িতিন হাবশী ইবেন জুনাদাh হেত বণXনা কেরেছন। বুখারী ও মুসিলেমর মেত এ হাদীেসর সকল
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রাবীই িনভXরেযাগ2 ও িবxs এবং তাঁরা দিলল- pমাণ উপsাপেন এেদর বিণXত হাদীস ব2বহার
করেতন।
Fকউ মুসনােদ আহমােদ হাদীসিট Fদখেল লk2 করেবন হাদীসিট িবদায় হেj বিণXত হেয়েছ যার
পর রাসূল (সা.) Fবিশ িদন জীিবত িছেলন না। আহমাদ তাঁর মুসনােদর pথম খেNর ১৫১ পৃ!ায়
বণXনা করেছন ইেতাপূেবXও রাসূল অnrপ কথা বেলেছন। নবম িহজরীেত রাসূল (সা.) হযরত
আবু বকরেক সূরা তওবার (বারাআত) ১০িট আয়াত pদান কের মkাবাসীেদর উেdেs তা পাঠ
কের 5নােনার িনেদXশ Fদন। পের হযরত আলীেক হযরত আবু বকেরর প>ােত Fpরণ কের
বেলন, “Fযখােনই পাও আবু বকর হেত তা gহণ কের িনেজই তা পাঠ কর।” আলী (আ.)
জুহফােত হযরত আবু বকেরর সেA িমিলত হেয় তাঁর িনকট হেত আয়াতgেলা gহণ কেরন।
আহমাদ ইবেন হাmল বেলন, “হযরত আবু বকর মদীনায় নবীর িনকট িফের এেস pZ করেলন :
আমার ব2াপাের িবছু নািযল হেয়েছ িক? রাসূল (সা.) বলেলন : না, তেব িজবরাঈল এেস
আমােক বেলেছন এ দািয়t sয়ং আিম অথবা আমার হেত (িনজ হেত) কাউেক পালন করেত
হেব।” আহমাদ তাঁর মুসনােদর ১ম খেNর ১৫০ পৃ!ায় হযরত আলী (আ.) হেত বণXনা
কেরেছন, “যখন রাসূল (সা.) আমােক আহবান কের বলেলন : Fতামােক অথবা আমােক sয়ং এ
আয়াতgেলা মkাবাসীেদর উেdেs পাঠ করেত হেব। আিম বললাম : যখন অবsা এrপ তখন
আিম যাব। নবী (সা.) বলেলন : আlাh Fতামার িজhােক দৃঢ় এবং অnরেক Fহদােয়ত কrন।”
৩২০। আমর ইবেন শােশর বিণXত হাদীসিট ৩৩ নং পেtর টীকায় আমরা উেlখ কেরিছ।
৩২১। মুসিলম তাঁর সহীহ gেnর ১ম খেNর ৪৬ পৃ!ায় ‘িকতাবুল ঈমান’অধ2ােয় এবং ইবেন
আবdল বার তাঁর ‘ইসিতয়াব’gেn আলী (আ.)- এর জীবনী পেবX হাদীসিট কিতপয় সাহাবী
হেত বণXনা কেরেছন। ৩৬ নং পেt বুরাইদাহর হাদীেস Fদখুন।
৩২২। িতিন হাদীসিট আবুল আযহার হেত, িতিন আবdর রাjাক হেত, িতিন মুয়াmার
হেত, িতিন যুহরী হেত, যুহরী উবাইdlাh ইবেন আবdlাh ইবেন আbাস সূেt বণXনা কেরেছন।
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এ সূেtর সকল রাবীই িবxs ও িনভXরেযাগ2। এজnই হািকম বেলেছন, “বুখারী ও মুসিলেমর
শেতX এিট িব5d।”
িতিন আেরা বেলন, “আবুল আযহার সকল হাদীসেবtার সিmিলত মেত (এজমা) িবxs এবং
যখন িবxs রাবী হেত Fকান হাদীস বিণXত হয় তখন তাঁেদর িনজs Fমৗলনীিতেত তা সহীহ বেল
পিরগিণত।”অতঃপর িতিন আবু আবdlাh কারাশী হেত বেলেছন, “যখন আবুল আযহার
ইেয়েমেনর সানআ হেত িফের এেস বাগদােদর অিধবাসীেদর জn হাদীসিট বণXনা কেরন তখন
ইয়ািহয়া ইবেন মুঈন বেলন : এিট সিঠক নয়। একিদন এক আেলাচনা সভার Fশেষ ইবেন মুঈন
বেলন : িনশাবুেরর ঐ িমথ2াবাদী Fকাথায় Fয এ হাদীসিট আবdর রাjাক হেত বণXনা কেরেছ?
আবুল আযহার দাঁিড়েয় বেলন : আিম এখােন। ইয়ািহয়া ইবেন মুঈন তাঁেক দাঁড়ােত Fদেখ Fহেস
তাঁেক িনকেট ডােকন এবং বেলন : আবdর রাjাক এই হাদীসিট িকভােব অn কাউেক না বেল
5ধু Fতামােকই বলেলন? আবুল আযহার বেলন : Fহ আবু যাকািরয়া! আিম যখন সানআয় Fপৗঁিছ
তখন আবdর রাjাক িছেলন না। দূরবতXী এক sােন িগেয়িছেলন, আিম অssাবsায় Fসখােন
উপিsত হই। আিম তাঁর িনকট Fগেল িতিন আমার িনকট Fখারাসােনর অবsা জানেত চান, আিম
তা জানােল িতিন িকছু হাদীস আমার জn বণXনা কেরন যা আিম িলিপবd কির। আিম িবদায়
চাইেল িতিন আমােক বেলন : আমার sেn Fতামার একিট অিধকার আেছ, আিম একিট হাদীস
Fতামােক বলব যা অn Fকউ আমার িনকট 5েন িন। আlাহর শপথ, অতঃপর এই হাদীসিট িঠক
Fযভােব আিম বেলিছ িতিন তা আমার জn বণXনা কেরন। ইয়ািহয়া ইেবন মুঈন তাঁেক সত2ায়ন
কের kমা চান।
যাহাবী তাঁর ‘তালিখেস মুসতাদরাক’gেn এ সূেtর সকল রাবীেক িবxs বেলেছন এবং
িবেশষভােব আবুল আযহােরর িবxsতার িবষয়িট উেlখ কেরেছন, তdপির Fকান যুিk উেlখ
ছাড়াই হাদীসিটর িবষেয় সেnহ ব2k কেরেছন। িকnt আবdর রাjাক Fকন অnেদর হেত
হাদীসিট Fগাপন করেতন? কারণ অত2াচারী শাসেকর ভয়। উদাহরণsrপ উেlখ করিছ যখন
মািলক ইবেন dিনয়া সাঈদ ইবেন যুবােয়েরর িনকট রাসূেলর পতাকাধারী Fক- এ িবষেয় pZ
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করেলন তখন িতিন িবেশষ দৃি*েত মািলেকর িদেক তািকেয় বলেলন, “মেন হয় তুিম মুk ও
িনরাপদ, তাই এrপ pZ করছ।”মািলক অসnt* হেয় িফের এেস তাঁর Kাতা ফাররােক তা বণXনা
করেল ফাররা বেলন, “িতিন হাjাজ ইবেন ইউsেফর ভেয় ভীত িছেলন, তাই বলার সাহস পান
িন Fয, আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) িছেলন রাসূেলর পতাকাধারী।
হািকম

তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর

৩য়

খেNর

১৩৭

পৃ!ায় হাদীসিট

বণXনা কের

বেলেছন, “হাদীসিট সহীহ সনেদ বিণXত হেয়েছ অথচ বুখারী ও মুসিলম তা বণXনা কেরন িন।”
৩২৩। দশম পেt হাদীসিট উিlিখত হেয়েছ।
৩২৪। এ হাদীসিটও দশ নmর পেt উিlিখত হেয়েছ। দশম পেt এ হাদীসিট ও এর পূবXবতXী
হাদীসিটর ব2াখ2া Fদখুন।
৩২৫। দশম পেt এ হাদীস ও এর পূবXবতXী হাদীেসর বণXনা ও ব2াখ2া এেসেছ।
৩২৬। কানযুল উmােলর ৬! খেNর ১৫৬ পৃ!ায় দাইলামীর সূেt হযরত আmার ও আবু আইউব
আনসারী হেত হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।
৩২৭। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৩ পৃ!া, ২৫৩৯ নং হাদীস।
৩২৮। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২৯ নmর পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের সহীহ
বেলেছন। অnাn sনান Fলখকগণও হাদীসিট সহীহ বেল উেlখ কেরেছন।
৩২৯। কানযুল উmাল, ৬! খেNর ১৫৭ পৃ!ায় ২৬৩১ নং হাদীস িহেসেব এিট এেসেছ যা
দাইলামী ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন।
৩৩০। ৩৪ নmর pেt Fদখুন। উk পেt এ সংিV* অnাn হাদীসও যt সহকাের লk2 কrন।
৩৩১। ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ৯ম অধ2ােয় চিlশ হাদীেসর আেলাচনায় ১৩ নং
হাদীস িহেসেব এিট এেনেছন।
৩৩২। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৭ পৃ!া, ২৬৩২ নং হাদীস।
৩৩৩। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৯ পৃ!ার বণXনামেত খাতীব বাগদাদী তাঁর ‘আল মুtািফক
ওয়াল মুফতািরক’gেn এবং তাবরানী তাঁর ‘আল আওসাত’gেn হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
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৩৪ নং পেt হাদীসিটেক আমরা িবেVষণ কেরিছ যা গেবষকেদর জn সহায়ক হেব বেল মেন
কির।
৩৩৪। তাবরানী তাঁর ‘আল কাবীর’gেn এবং ইবেন আসািকর আিবল হামরা হেত মারফু সূেt
হাদীসিট বণXনা কেরেছন। কানযুল উmাল, ৬! খেNর ১৫৮ পৃ!ায়ও বিণXত হেয়েছ।
৩৩৫। ইবেন আিবল হাদীদ, বায়হাকী ও আহমাদ উভয় হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। িতিন
তাঁর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’র ২য় খেNর ৪৪৯ পৃ!ায় এিট এেনেছন। ইমাম ফখের রাজী
তাঁর ‘তাফসীের কাবীর’gেnর ২য় খেNর ২৮৮ পৃ!ায় মুবাহালার আয়ােতর তাফসীের িশয়াsnী িনিবXেশেষ সকেলর দৃি*েত হাদীসিট অকাট2 বেলেছন। আহমাদ ইবেন িসdীক হাসানী
মাগেরবী তাঁর ‘ফাতhল মুলিকল আলী িফ িসmহােত হাদীেস বািব মাদীনােত ইলেম আলী’
gেnর ৩৪ পৃ!ায় হাদীসিটেক সহীহ বেল উেlখ কেরেছন। আেরফkল িশেরামিণ মুিহউdীন
আরাবী হেত আেরফ শা’রানী তাঁর ‘আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়ািহর’gেnর ১৭২ পৃ!ায়
(৩২ নmর আেলাচনায়) বেলেছন, “মুিহউdীন বেলেছন : সকল নবীর সৎ gণাবলী হযরত আলীর
মেধ2 সমিnত হেয়িছল এবং িতিন সকল নবীর Fগাপনেভদ সমnয়কারী।”
৩৩৬। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২২ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৩৩৭। তাবরানী ও ইবেন মারdইয়া ইবেন আbাস হেত এবং দাইলামী হযরত আেয়শা হেত
হাদীসিট বণXনা কের এেক মুsািফয বেলেছন।
৩৩৮। আবু নাঈম ও ইবেন আসািকর আবু ইয়ালী হেত মারফু সূেt হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ৯ম অধ2ােয়র ২য় পেবX ৩০ ও ৩১ নmর হাদীস িহেসেব
ইবেন নাjােরর সূেt ইবেন আbাস হেত বণXনা কের এেক মারফু হাদীস বেলেছন।
৩৩৯। হাদীসিট হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৪৭ নmর পৃ!ায় বণXনা কেরেছন
এবং হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন। যাহাবী তাঁর ‘তালিখস’gেnও হাদীসিটর িব5dতার িবষয়িট
sীকার কেরেছন।
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৩৪০। এ হাদীস ও এর পেরর d’িট হাদীস হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৪০
পৃ!ায় ইবেন আbাস হেত বণXনা কেরেছন। যাহাবীও তাঁর ‘তালিখস’gেn হাদীস d’িট বণXনা
কের বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnসাের সহীহ বেলেছন।
৩৪১। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২২ নmর পৃ!ায় হাদীসিট এেন বুখারী ও
মুসিলেমর শতXাnসাের সহীহ বেলেছন। যাহাবীও তা sীকার কেরেছন। ইমাম আহমাদ ইবেন
হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’gেnর ৩য় খেNর ৩৩ ও ৮২ পৃ!ায় হাদীসিট আবু সাঈদ খুদরী হেত বণXনা
কেরেছন। বায়হাকী তাঁর ‘5আবুল ঈমান’gেn, সাঈদ ইবেন মানsর এবং আবু ইয়ালী তাঁেদর
sনােন, আবু নাঈম ‘hলইয়াh’gেn এবং মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’এর ৬! খেNর
১৫৫ পৃ!ায় ২৫৮৫ নmর হাদীস িহেসেব এিট এেনেছন।
৩৪২। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৩৯ পৃ!ায় d’িট সূেt এ হাদীস ও এর
পরবতXী হাদীস d’িট বণXনা কেরেছন।
৩৪৩। এিট ইবেন আসািকেরর বণXনা যা কানযুল উmাল gেnর ৬! খেNর ১৫৫ পৃ!ায় ২৫৮৮
নmর হাদীস িহেসেব এেসেছ।
৩৪৪। দায়লামীর বণXনাnসাের হাদীসিট এভােব এেসেছ। কানযুল উmাল, ৬! খN, ১৫৫ পৃ!া।
৩৪৫। কানযুল উmােলর ৬! খেNর ১৫৫ পৃ!ায় বিণXত হেয়েছ। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’gেnও
হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৩৪৬। এ হাদীসিট হােরস ইবেন হািছরা জােবর Fজা’ফী হেত এবং িতিন ইমাম বােকর (আ.)
হেত তাঁর িপতার সূেt আখdার আনসারী হেত বণXনা কেরেছন। আখdার সmেকX ইবেন সাকান
বেলন, “িতিন সাহাবী িহেসেব pিসd নন এবং তাঁর হাদীেসর সনেদর িবষেয় িবিভn মত রেয়েছ।
”আসকালানী তাঁর ‘আল ইসাবাh’gেn আখdােরর জীবনী আেলাচনায় এিট বেলেছন। দাের
kতনী উপেরাk হাদীসিট তাঁর ‘আল আফরাদ’gেn এেনেছন ও বেলেছন, “এ হাদীেসর
একমাt রাবী জােবর Fজা’ফী, িতিন রােফযী।”
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৩৪৭। আবু নাঈম তাঁর ‘hলইয়াতুল আউিলয়া’gেn মাআয ইবেন জাবাল হেত এ হাদীসিট
এবং আবু সাঈদ খুদরী হেত পরবতXী হাদীসিট বণXনা কেরেছন। মুtাকী িহnী এ d’িট হাদীস তাঁর
‘কানযুল উmাল’gেnর ৬! খেNর ১৫৬ পৃ!ায় বণXনা কেরেছন।
৩৪৮। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেn এবং যাহাবী তাঁর ‘তালিখস’gেn হাদীসিট এেনেছন।
৩৪৯। ইবেন আসািকর এবং sনান Fলখকেদর কেয়কজন হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৩৫০। ইবেন আসািকর হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৩৫১। তাবরানী, ইবেন আিব হােতমসহ কেয়কজন sনান Fলখক হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
ইবেন হাজার উপেরাk চারিট হাদীস তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর (৩য় পেবXর) ৯ম অধ2ােয়র ৭৬
পৃ!ায় এেনেছন।
৩৫২। sনান Fলখকগণ ইবেন আইয়াশ হেত কথািট বণXনা কেরেছন। ‘সাওয়ােয়ক’gেn এ
িবষেয় Fদখেত পােরন।
৩৫৩। সালাফী তাঁর ‘আত্ তুয়ুরীয়াত’gেn এিট বণXনা করেছন। ইবেন হাজারও তাঁর
‘সাওয়ােয়ক’gেn এিট এেনেছন।
৩৫৪। এ বাণীgেলা মুsািফয সূেt বিণXত হেয়েছ এবং ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ২য় পেবXর ৯ম
অধ2ােয়র ৭২ পৃ!ায় ইবেন হাজার তা বণXনা কেরেছন।
৩৫৫। িবশ, ছািbশ, ছিtশ এবং চিlশতম পেt আমরা এিট উেlখ কেরিছ।
৩৫৬। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২৪ পৃ!ায় এবং যাহাবী তাঁর ‘তালিখেস
মুসতাদরাক’gেnর একই পৃ!ায় হাদীসিটর িব5dতার িবষয়িট উেlখ কের এেক মুsািফয
হাদীস বেলেছন। অnrপ অ*ম পেt উিlিখত ‘হাদীেস সাকালাইন’- এ আহেল বাইত হাউেজ
কাউসাের িমিলত হওয়া পযXn Fকারআন হেত িবি\n হেব না বলা হেয়েছ এবং আলী আহেল
বাইেতর Fনতা।
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৩৫৭। খাতীব বাররা Fথেক এবং দায়লামী ইবেন আbাস Fথেক হাদীসিট বণXনা কেরেছন। ইবেন
হাজার সাওয়ােয়ক gেnর ৭৫ পৃ!ায় হাদীসিট এেনেছন। সাওয়ােয়ক gেnর ৯ম বাব- এর ২য়
অধ2ােয়র ৪০ হাদীেসর ৩৫ নং হাদীসিট Fদখুন।
৩৫৮। এ হাদীসিট কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৪০৫ পৃ!ার ৬১৩৩ নং হাদীস। আপনার জn
এতটুk যেথ* Fয, মুবািহলার আয়ােত হযরত আলী (আ.)- Fক মহানবী (সা.)- এর না$স অথXাৎ
সtা বলা হেয়েছ। dঃ ইমাম ফখের রাযীর তাফসীের কাবীের মাফািতhল গাইব- এর ২য় খেNর
৪৮৮ পৃ!া; sতবX2 Fয,  ( اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻐﺮاءআল- কািলমাতুল গাররা) gেn এ আয়াতিটর আেলাচনায়
আমরা যা বেলিছলাম তা আপিন হািরেয় Fফলেবন না।
৩৫৯। pথম খলীফা িনবXাচেনর sান।
৩৬০। এিট হাদীসgেলার উৎপিtর সময়কাল িনেয় সেnেহর সৃি* কের, নয় িক?- অnবাদক
৩৬১। আহেল snাহর pথম সািরর ব2িktেদর অেনেকই হাদীসিটর িব5dতার িবষয়িট sীকার
কেরেছন। এমন িক ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ৫ম পেবXর pথম অধ2ােয়র ২৫
পৃ!ায় এগারতম সেnেহর আেলাচনায় তাবরানী ও অnাnেদর হেত হাদীসিট বণXনা কের
হাদীসিট সহীহ হবার িবষয়িট sীকার কেরেছন।
৩৬২। িনেজর মৃতু2র িবষেয় সকলেক জানােলন এজn Fয, তাঁর দীেনর িমশন পিরচালনার
pিতrিত বাsবায়েনর ও Fখলাফেতর িবষয়িট সmেকX সকলেক জানােনার সময় এেসেছ। এর
মাধ2েম িতিন Fচেয়েছন তােদর মানিসক িভিtেক মজবুত করেত যােত তাঁর মৃতু2র পর তাঁর িমশন
পূণXতায় Fপৗঁছায়।
৩৬৩। Kাতার Fখলাফেতর Fঘাষণা সরাসির Fদয়ার পূেবX িবষয়িট এভােবই উপsাপেনর উেds
মুনািফক, িহংsক ও িবেdষ Fপাষণকারীেদর Fমৗিখক আkমণ ও অপতৎপরতার pভাব কিমেয়
আনা।
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ওয়ােহদী (اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠّﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑّﻚ
ّ  )ﻳﺎ اﻳّﻬﺎআয়াতিটর শােন nযূল বা অবতীণX হবার কারণ
বণXনা করেত িগেয় বেলেছন আয়াতিট আলী ইবেন আিব তািলব সmেকX গাদীের খুেম অবতীণX
হেয়েছ।
৩৬৪। “Fতামরাও দািয়tশীল ও দািয়েtর িবষেয় িজjািসত হেব”নবীর এ কথািটর উেds
Fবাধ হয় দাইলামী হেত বিণXত এ হাদীসিট যা ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেn বণXনা
কেরেছন- ইবেন সাঈদ বেলন, “নবী কিরম (সা.) বেলেছন : Fকারআেনর إ;ﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن
ّ و ﻗﻔﻮﻫﻢ
আয়াতিটর তাফসীর হেলা তােদরেক দাঁড় করাও আলীর Fবলােয়ত ও আnগেত2র িবষেয় তােদর
pZ করা হেব। অnrপ ওয়ােহদীও বেলেছন তারা আলী ও আহেল বাইেতর Fবলােয়ত সmেকX
িজjািসত হেব। sতরাং ‘Fতামরা দািয়tশীল’রাসূেলর একথা এক pকার ভীিত pদশXন আলীর
Fবলােয়ত ও Fখলাফেতর িবেরাধীেদর জn।
৩৬৫। এ খুতবািট িনেয় িচnা কrন। এই হাদীসিট Fয িচnা, িবেVষণ ও মূল2ায়েনর দাবী রােখ
তা Fকউ আদায় করেল বুঝেত পারেব এ খুতবার উেds আলীর Fবলােয়েতর িবষয়িট Fয দীেনর
Fমৗল িবষেয়র অnভুk
X তা Fবাঝােনা Fযমনিট িশয়ারা িবxাস কের। কারণ pথেম রাসূল (সা.) pZ
কেরেছন, “Fতামরা িক ﳏﻤﺪ ّرﺳﻮل اﷲ
ّ  ﻻ اﻟﻪ ّاﻻ اﷲএ কােলমার pিত িবxাস sাপন কর িন?”
তারপর এেক এেক মৃতু2 পরবতXী জীবন ও িকয়ামেতর pিত িবxােসর সাk2 gহণ কেরেছন এবং
আলীর Fবলােয়েতর িবষয়িট এেনেছন। এেত Fবাঝা যায় ওgেলার pিত িবxােসর মত এর pিত
িবxাসও দীেনর Fমৗল িবষয় িহেসেব পিরগিণত।

557

৩৬৬। নবী (সা.)- এর এ কথািট ‘ و أﻧﺎ أوﱃআিম অিধকতর িনকটবতXী’হেত Fবাঝা যায় িনেদXশ
দােনর Fkেt িতিন তােদর ওপর পূণX kমতা রােখন। অথXাৎ আlাh Fযমন আমার ওপর িনেদXশ
দােনর Fkেt পূণX অিধকারী ও এ িবষেয় অgািধকার রােখন আিমও Fতামােদর ওপর তdrপ
অgািধকার রািখ এবং এ সূেt আলীও।
৩৬৭। তাবরানী, ইবেন জািরর, হািকম, িতরিমযী সকেলই যাইদ ইবেন আরকাম হেত হাদীসিট
িঠক এভােবই এেনেছন। ইবেন হাজার ও অnাnরা এভােবই তাবরানী হেত হাদীসিট বণXনা
কেরেছন এবং হাদীসিট িনভুXল ও সহীহ বেল উেlখ কেরেছন। Fদখুন ‘সাওয়ােয়ক’, ২৫ পৃ!া।
৩৬৮। মুসনােদ আহমাদ, ৪থX খN, ৩৭২ পৃ!া।
৩৬৯। খাসােয়sল আলাভীয়া, ২১ পৃ!া।
৩৭০। আবু তুফাইেলর এ pZ Fথেক বুঝা যায় এ হাদীসিটেত Fযভােব ss*ভােব গাদীেরর
ঘটনা বিণXত হেয়েছ তােত িতিন আ>যXািnত হেয়েছন এ উmত হেত যারা আলীেক দূের Fঠেল
িদেয়েছ। তাই সেnেহর বশবতXী হেয়ই িতিন বেলেছন, “আপিন িক িনেজ এিট 5েনেছন?” Fযন
ঘটনািট সকেলর অপিরিচত। তাই যাইদ বেলন, “এমন Fকান ব2িk Fনই Fয Fসখােন উপিsত
িছল অথচ তা Fদেখ িন বা 5েন িন।”কিব বেলেছন,
Fসই িদন গাদীের খুেমর বৃkgেলার নীেচ
Fখলাফতেক বণXনা কেরেছন নবী িনেজ
যিদ আnগত2 করত সবাই Fস কথার
Fসিদেনর মতই sেখর িদন হত সবার
আিধকার ন* হবার এমন নমুনা আর Fদিখ িন
এrপ মূল2বান সmেদর িবিনমেয় অsায়ী dিনয়ােকই িকেন িন।
৩৭১। মুসনাদ, ২য় খN, ৩২৫ পৃ!া।
৩৭২। মুসনাদ, ৪থX খN, ২৮১ পৃ!া।
৩৭৩। খাসােয়sল আলািভয়া, ৪ পৃ!া।
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৩৭৪। কিবতািট ফযল ওয়ািলদ ইবেন উকবা ইবেন আিব মুঈেতর কথার জবােব বেলিছেলন যা
মুহাmদ মাহমুদ রােফয়ী তাঁর ‘মুকাdামােত শারেহ হািশিময়াh’gেnর ৮ম পৃ!ায় এেনেছন।
৩৭৫। িশয়ােদর িনকট িবষয়িট িনি>ত Fয, এ আয়াতিট গাদীের খুেম আলী (আ.)- এর Fবলােয়ত
সmেকX অবতীণX হেয়েছ এবং হাদীসিট আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত মুতাওয়ািতর সূেt
বিণXত। িকnt আহেল বাইত ব2তীত অn সূেt, Fযমন ইমাম ওয়ােহদী তাঁর ‘আসবাবুন nযূল’
gেnর ১৫০ পৃ!ায় সূরা মােয়দার এই আয়ােতর তাফসীের d’িট িনভXরেযাগ2 সূেt আতীয়াh ও
আবু সাঈদ খুদরী হেত বেলেছন এই আয়াতিট গাদীের খুেম আলী ইবেন আিব তািলব সmেকX
অবতীণX হেয়েছ।
হােফজ আবু নাঈম তাঁর ‘nযূলুল Fকারআন’gেn এই আয়ােতর তাফসীের d’িট সূেt এিট বণXনা
কেরেছন যার একিট আবু সাঈদ খুদরী ও অnিট আবু রােফ হেত।
ইমাম ইবরাহীম ইবেন মুহাmদ হামুইয়ািন শােফয়ী তাঁর ‘আল- ফাওয়ােয়দ’gেn আবু hরাইরা
হেত কেয়কিট সূেt ঘটনািট বণXনা কেরেছন। ইমাম আবু ইসহাক সা’লাবী তাঁর ‘কাবীর’gেn
উপেরাk আয়ােতর অেথX d’িট িনভXরেযাগ2 সনেদ এিট বণXনা কেরেছন। এ শােন nযূেলর পেk
দিলল হেলা উপেরাk আয়াত নািযল হবার পূেবXই নামায কােয়ম হেয়িছল, যাকাত ওয়ািজব
হেয়িছল, Fরাযা ও হj ফরয বেল Fঘািষত হেয়িছল, এgেলার িবিধ- িবধানসমূহ ও সািবXকভােব
সকল হারাম ও হালাল রাসূল (সা.) শরীয়ত pবkা িহেসেব বণXনা কেরিছেলন ও sিনিদX* কের
িদেয়িছেলন। sতরাং তাঁর sলািভিষেkর িবষয়িট ব2তীত িকছুই অবিণXত িছল না যােত কের মহান
আlাh এতটা তািগদ ও grt িদেয় তা pচােরর িনেদXশ িদেবন এবং pচার না করােক trিট
িহেসেব িবেবচনা কের ভীিত pদশXন করেবন। তাই Fখলাফত ব2তীত এমন Fকান িবষয় িছল না
Fয িবষয়িটেত নবী (সা.) মাnেষর মেধ2 ইখিতলাফ ও িবেভেদর ভয় পাি\েলন Fয কারেণ তা
pচাের িdধািnত িছেলন এবং Fসজnই আlাh তাঁেক অভয় িদেয় তা pচার করেত িনেদXশ
িদেয়েছন ও বেলেছন িতিন তাঁেক রkা করেবন।
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৩৭৬। আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত এ িবষেয় সহীহ হাদীসসমূহ মুতাওয়ািতর সূেt বিণXত
যিদও বুখারী বেলেছন এ আয়াত আরাফাত িদবেস অবতীণX হেয়েছ। িকnt ঘেরর মাnষ ঘেরর
িবষেয় অপর হেত অিধকতর jাত।
৩৭৭। আহমাদ যাইনী দাহলান তাঁর ‘আস- িসরাতুন নাবাভীয়া’gেn ‘িবদায় হj’অধ2ােয়
বেলন, “নবী (সা.) মদীনা হেত নbই হাজার Fলাক, Fকান Fকান বণXনা মেত এক লk চিbশ
হাজার Fলাকসহ যাtা কেরন।”িতিন বেলন, “এর বাইেরও অেনেকই মkায় বা আরাফায় তাঁর
সেA িমিলত হন।”তাই গাদীেরর হাদীেসর সাkী এক লেkরও অিধক ব2িk।
৩৭৮। আটচিlশ নmর পেtর ১৫ নং হাদীস িহেসেব এিট এেনিছ এবং তার টীকায় Fয gn হেত
Fনয়া হেয়েছ তা বণXনা কেরিছ। পুনরায় Fদখুন।
৩৭৯। ইমাম আলী (আ.) তাঁেক pZ কেরন, “Fকন তুিম রাসূেলর অnাn সাহাবীেদর সেA যা
Fদেখছ Fস িবষেয় সাk2 িদেল না?” িতিন বেলন, “Fহ আমীrল মুিমনীন! আমার বয়স অেনক
হেয়েছ তাই ভুেল িগেয়িছ।”আলী বলেলন, “যিদ িমথ2া বেল থাক তাহেল আlাh Fতামােক k!
Fরােগ আkাn কrন যােত Fতামার পাগড়ীও তা আবৃত করেত না পাের।”তখনও িতিন ঐ sান
ত2াগ কেরন িন িতিন k! Fরােগ আkাn হন। িতিন এরপর সব সময় বলেতন, “আlাহর Fনক
বাnার অিভশােপ আkাn হেয়িছ।”ইবেন kতাইবা দাইনূরী হযরত আলীর িবেশষt ও ফজীলত
বণXনায় এ ঘটনািট এেনেছন। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘মা’আিরফ’gেn আনাস অিভশp হেয়
Fরাগাkাn হেয়েছন বেল উেlখ কেরেছন। ইমাম আহমাদ ইবেন হাmলও তাঁর ‘মুসনাদ’gেnর
১ম খেNর ১১৯ পৃ!ায় বেলেছন সকেলই দাঁিড়েয় সাk2 িদেলও িতন ব2িk তা কের িন। তারা
আলীর অিভশােপ Fরাগাkাn হেয় পেড়।
৩৮০। ইবেন আিসর কািমল gেn ৩৫২ িহজরীর ঘটনাবলী বণXনা করেত িগেয়
বেলেছন, “মুইযযুেdৗলা ঐ বছেরর ১৮ িজলহেj বাগদাদ নগরীেক sসিjত ও sেশািভত এবং
মজিলস ও সভায় পুিলশ বািহনীেক আতশবাজী কের আনn pকাশ করার িনেদXশ দান
কেরিছেলন।

560

িতিন আেরা িনেদXশ িদেয়িছেলন Fয, অnাn ঈেদর (উৎসেবর) রািtgেলার nায় ১৮ িজলহেjর
রােতও Fযন বাজার Fখালা থােক। িতিন এ কাজgেলা ঈেদ গাদীের খুেমর আনn করার জn
কেরিছেলন। ঐিদন শানাই ও বাঁিশ অনবরত বাজিছল যার ফেল উk িদবস একিট উৎসব মুখর
অিবsরণীয় িদবেস পিরণত হেয়িছল। তািরেখ কািমেলর ৮ম খেNর ১৮১ পৃ!ার hবh ভাr এিট।
৩৮১।

و ﻳﻮم اﻟﺪوح دوح ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ
খুেমর জলাশেয়র বৃেkর পােশ সমেবত হবার িদবেস

.أﺑﺎن ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻮ أﻃﻴﻌﺎ
িতিন (রাসূল) তাঁর (আলীর) Fবলােয়েতর Fঘাষণা িদেলন pকােs, হায় যিদ তা মানা হত...

وﻳﻮم اﻟﻐﺪﻳﺮ اﺳﺘﻮﺿﺢ اﳊﻖ اﻫﻠﻪ
গাদীর িদবেস সত2পnী সত2েক s*rেপ pত2k কেরেছ

ﺑﻔﻴﺤﺎء ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎب و ﻻﺳﱰ
Fকান pকার পদXা ও অnরায় ব2িতেরেকই Fযন আেলািকতrেপ ॥

ﺎg أﻗﺎم رﺳﻮل اﷲ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ
রাসূল আহবান জানােলন যাtা িবরিত কের

ﻢ ﻋﺮف و ﻳﻨﺂﻫﻢ ﻧﻜﺮgﻟﻴﻘﺮ
Fযন তারা কল2ােণর িনকটবতXী হয় ও অকল2াণ হেত িনরাপদ থােক ॥

ﳝﺪ ﺑﻀﺒﻌﻴﻪ و ﻳﻌﻠﻢ أﻧّﻪ

তাঁর (আলীর) হাত উঁিচেয় করেলন Fঘাষণা

وﱄ و ﻣﻮﻻﻛﻢ ﻓﻬﻞ ﻟﻜﻢ ﺧﱪ؟
ّ

Fস Fতামােদর মাওলা Fজেনছ িক তা?

ﻳﺮوح و ﻳﻐﺪو ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن ﳌﻌﺸﺮ
িতিন (সা.) সকাল- সn2ায় সবXদা সকেলর কােছ এ সত2িট ব2াখ2া কেরেছন ব2াপক পিরসের

ﻢ ﻏﻤﺮgﻢ ﻏﻤﺮ و ﻳﻐﺪوg ﻳﺮوح
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িকnt মূখXতা তােদর িনেয় Fগেছ রসাতেল ॥

ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﺟﻬﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺣ ّﻘﻪ

িতিন (সা.) তাঁর (আলীর) অিধকার pিত!ার Fkেt িছেলন কেঠার ও দৃঢ়

وﻛﺎن ﳍﻢ ﰲ ﺑﺮم ﺣ ّﻘﻪ ﺟﻬﺮ

আর তারা (জবরদখলকারী) তাঁর অিধকার িছিনেয় Fনয়ার Fkেt িছল কেঠার ॥

ٍ أﰒّ ﺟﻌﻠﺘﻢ ﺣﻈّﻪ ﺣ ّﺪ
ﻣﺮﻫﻒ

অতঃপর Fসিদন Fতামরা িক তাঁর nায2 অিধকার Fথেক তাঁেক কর িন বি;ত

ﻆ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻘﱪ
ّ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﻳﻮﻣﺎً ﺣ

Fযিদন তাঁর বnু (রাসূল) হেলন কবরs ॥

৩৮২। Fয হাদীেসর সনেদর মেধ2 Fকান sের Fকান রাবী বাদ পেড়ন িন অথXাৎ সকল sেরর সকল
রাবীর নামই যথাsােন উেlখ রেয়েছ।
৩৮৩। Fয হাদীেসর সনদ রাসূলুlাh (সা.) পযXn Fপৗঁেছেছ অথXাৎ যা sয়ং রাসূলুlাহর হাদীস
বেলই সাব2s হেয়েছ।
৩৮৪। ‘গায়াতুল মারাম’gেnর Fলখক তাঁর gেnর ১৬ অধ2ােয়র ৮৯ পৃ!ায় উেlখ কেরেছন।
ইবেন জািরর তাঁর ‘আল Fবলায়াত’gেn ৯৫িট সূt হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন এবং ইবেন
উকদাও ১০৫িট সূt উেlখ কের পৃথক gn রচনা কেরেছন। ইমাম আহমাদ ইবেন মুহাmদ
ইবেন িসdীক মাগেরবী তাঁর ‘আল ফাতhল মুলkল আলী িব িসmহািত হাদীিস বািব মািদনািতল
ইলেম আলী’gেn বেলেছন, “যাহাবী ও ইবেন উকদা গাদীেরর হাদীস িনেয় পৃথক gn রচনা
কেরেছন।”

৩৮৫। ইবেন হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক gেnর ৫ম পােঠর ১ম অধ2ােয় তা উেlখ কেরেছন।
৩৮৬। মুসনােদ আহমাদ, ৫ম খN, ৪১৯ পৃ!া।
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৩৮৭। সা’লাবী আহেল snাহর কেয়কজন মুহািdস ও রাবী Fযমন আlামাh শাবলানজী িমসরী
হেত তাঁর ‘nrল আবসার’gেn হযরত আলীর জীবনীেত হাদীসিট এেনেছন। পৃ!া ১১।
৩৮৮। হালাবী তাঁর ‘সীরাh’gেnর ৩য় খেNর ২১৪ পৃ!ায় িবদায় হেjর আেলাচনায় হাদীসিট
বণXনা কেরেছন।
৩৮৯। ৩৬ নং পেt এ িবষয়িট িবsািরত আেলাচনা কেরিছ, মেনােযাগসহ তা অধ2য়ন কrন।
৩৯০। সূরা আল হাkাh : ৪১- ৪৩।
৩৯১। দাের kতনী হেত ইবেন হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর প;ম পেবXর ১ম
অধ2ােয়র Fশেষ ২৬ পৃ!ায় ঘটনািট বণXনা কেরেছন। অnাn মুহািdসরাও অn সূt হেত এিট
বণXনা কেরেছন। আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’gেnর ৪থX খেNর ২৮১ পৃ!ায় বাররা
ইবেন আেযব হেত হযরত উমেরর উdৃিত িদেয় হাদীসিট নকল কেরেছন। এ বইেয়র ৫৪ নmর
পেt আমরা তা উেlখ কেরিছ।
৩৯২। ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ৩৬ পৃ!ায় দাের kতনীর সূেt এিট বিণXত হেয়েছ।
৩৯৩। ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ১১ পেবXর Fশষাংেশ এিট বিণXত হেয়েছ। দাের kতনীও এ ঘটনািট
বণXনা কেরেছন।
৩৯৪। চিlশ সংখ2ােক এ কারেণ মেনানীত করলাম Fয, হযরত আলী, আবdlাh ইবেন
আbাস, আবdlাh ইবেন মাসউদ, আবdlাh ইবেন উমর, আবু সাঈদ খুদরী, আবু দারদা, আবু
hরাইরা, আনাস ইবেন মািলক, মায়ায ইবেন জাবাল ও অেনেক িবিভn সূেt বণXনা
কেরেছন, রাসূল (সা.) বেলেছন, “Fয ব2িk দীন সmেকX চিlশিট হাদীস সংরkণ করেব আlাh
তােক

িকয়ামেতর

িদন

আেলম

ও

ফকীহেদর

সেA

পুনrিtত

করেবন।”অnt

বেলেছন, “আlাh তােক ফকীh আেলম িহেসেব পুনrিtত করেবন।”আবু দারদার বণXনায়
এেসেছ- আিম িকয়ামেতর িদন তােক শাফায়াত করেবা, ইবেন মাসউেদর বণXনায় এেসেছ- তােক
বলা হেব Fবেহশেতর Fয dার িদেয় ইে\ হয় pেবশ কর, ইবেন উমর রাসূল (সা.) হেত বণXনা
কেরেছন, “Fস শহীদেদর সেA পুনrিtত হেব এবং আেলেমর খাতায়ও তার নাম Fলখা হেব।”
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আমরা আমােদর এই পtসহ অnাn িকছু পেt রাসূেলর িেnাk হাদীস অnযায়ী আমেলর
pত2াশী। রাসূল বেলেছন, “আlাh Fসই ব2িkেক সাহায2 কrন Fয আমােদর বাণীসমূহ ~বণ
কেরেছ, তা সংরkণ কেরেছ এবং িঠক Fযমনিট 5েনেছ Fতমনই অnেদর িনকট Fপৗঁিছেয়েছ।
উপিsতরা অnপিsতেদর িনকট Fযন তা Fপৗঁেছ Fদয়।”
৩৯৫। ১- ১৬ পযXn হাদীসসমূহ ‘ইকমালুdীন ওয়া ইতমামুন িনয়ামাh’gেnর ১৪৯- ১৬৭
পৃ!ায় রেয়েছ।
৩৯৬। ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’gেnর ৩য় খেNর ১৫ পৃ!ায় আহেল
বাইত ও িশয়ােদর ওপর আপিতত কে*র িববরণ িদেয়েছন এবং ইমাম বািকর (আ.) হেত িকছু
বkব2 তুেল ধেরেছন যা পাঠ করা আপনার জn লাভজনক হেব।
৩৯৭। এ হাদীসিট ও এর পর আেরা d’িট হাদীস আটচিlশ নং পেt যথাkেম ৯, ১০ ও ১১ নং
হাদীস িহেসেব উেlখ কেরিছ। ঐখােন িবেশষভােব লk2 কrন।
৩৯৮। বিtশ নmর পেt বিণXত হেয়েছ।
৩৯৯। িবশ নmর পেt বিণXত হেয়েছ।
৪০০। আটষিT নmর পেt Fদখুন।
৪০১। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১২৬ পৃ!ায় বুখারী ও মুসিলেমর শতXাnযায়ী
সহীহ সূেt আলী (আ.) হেত উপেরাk বণXনা কেরেছন।
৪০২। হাদীসিট সািবত ও মুsািফয। িযয়া মুকাdাসী তাঁর ‘আল মুখতারা’এবং ইবেন জািরর
তাঁর ‘তাhীবুল আসার’gেn হাদীসিট এেনেছন। মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’gেnর
৬! খেN ৬১৫৫ নmর হাদীস িহেসেব, নাসায়ী তাঁর ‘খাসােয়sল আলাভীয়া’gেnর ১৮ পৃ!ায়
এবং ইবেন আিবল হাদীদ তাবারীর সূেt তাঁর শারেহ নাহজুল বালাগাহর ৩য় খেNর ২৫৫ পৃ!ায়
হযরত আলীর ‘কািসয়াh’নামক খুতবার আেলাচনায় হাদীসিট বণXনা কেরেছন। মুসনােদ
আহমাদ ইবেন হাmেলর pথম খেNর ১৫৯ পৃ!ায়ও হাদীসিট কাছাকািছ শেb বিণXত হেয়েছ।
৪০৩। ৩য় খN, পৃ!া ১২৫; কানযুল উmাল ৬! খN, পৃ!া ৪০০, ৬০৮৪ নmর হাদীস।
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৪০৪। এ হাদীসিট যাহাবী তাঁর ‘িমযাnল ই’িতদাল’gেn শািরেকর পিরিচিত পেবX এেন িমথ2া
pিতপn করার Fচ*া কেরেছন এবং বেলেছন, “মুহাmদ ইবেন হািমদ রাযী িবxs নয়।” িকnt
ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল, আবুল কােসম বাগাভী, ইবেন জািরর তাবারী ও ইবেন মুঈেনর মত
িবিশ* হাদীসেবtাগণ মুহাmদ ইবেন হািমদেক িনভXরেযাগ2 বেলেছন ও তাঁর হেত হাদীস বণXনা
কেরেছন। যাহাবী ‘িমযাnল ই’িতদাল’gেn মুহাmদ ইবেন হািমদেক এ সকল ব2িkর দৃি*েত
িবxs বেলেছন ও এ পযXােয়র অেনকেকই তাঁর ছাt বেলেছন। তাঁর একমাt অপরাধ রােফযী
হওয়া নতুবা তাঁেক অn Fকান Fদােষ অিভযুk করা যায় না।
৪০৫। এ হাদীসিট িঠক এভােবই ‘কানযুল উmাল’gেnর ৬! খেNর ১৫৪ পৃ!ার Fশেষ ২৫৭০
নmর হাদীস িহেসেব এেসেছ। মুসনােদ আহমােদর ৫ম খেNর ৩২ পৃ!ার pােn মুিdত মুনতাখােব
কানযুল উmােল হাদীসিট Fদখেত পােরন।
৪০৬। এই হাদীসিট িঠক এভােবই ‘কানযুল উmাল’gেnর ৬! খেNর ১৫৩ পৃ!ায় বিণXত
হেয়েছ। মুসনােদ আহমাদ gেnর ৫ম খেNর ৩১ পৃ!ায় pাn Fলখিনেত (হািশয়ায়), কানযুল
উmাল gেnর িনবXািচত অংেশও হাদীসিট এেসেছ।
৪০৭। এই হাদীসিট কানযুল উmাল gেnর ৬! খেNর ৩৯১ পৃ!ায় হযরত আলীর মযXাদা বণXনায়
৫৯৯২ নং হাদীস িহেসেব উtম সনেদ বিণXত হেয়েছ।
৪০৮। ইবেন আিব হােতম আনাস ইবেন মািলক হেত বণXনা কেরেছন Fয, হযরত আবু বকর ও
উমর রাসূেলর িনকট হযরত ফািতমােক িবেয়র psাব িনেয় আসেলন। রাসূল (সা.) Fনিতবাচক
জবাব িদেল তাঁরা হযরত আলীেক িবষয়িট অবিহত কের বলেলন, “আমােদর মেন হয় তুিম
ফািতমােক িবেয়র psাব করেল িতিন gহণ করেবন।”Fবশ কেয়কজন pিসd আেলম ও
হাদীসেবtা, Fযমন ইবেন হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ােয়ক’gেnর একাদশ অধ2ােয় ইবেন
হােতম হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন। ঐ sােনই অnrপ একিট হাদীস আহমাদ সূেt আনাস
হেত বিণXত হেয়েছ। ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ১১ অধ2ােয় ১২ নং আয়ােতর ব2াখ2ায় ইবেন হাজার
আবু দাউদ িসsানী হেত বণXনা কেরেছন, সবXpথম হযরত আবু বকর হযরত ফািতমােক িবেয়র
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psাব করেল িতিন রাজী না হেল হযরত উমর িনেজর জn অnrপ psাব িনেয় Fগেলন। রাসূল
(সা.) তােতও সmিত দান না করেল তাঁরা রাসূেলর অnভূিত বুেঝ হযরত আলীেক িবেয়র psাব
িদেত আহবান করেলন।
ইবেন জািরর বণXনা কেরেছন, হযরত আলী বণXনা কেরেছন, “হযরত আবু বকর ও উমর হযরত
ফািতমােক িববােহর psাব িদেল রাসূল রাজী না হওয়ায় হযরত উমর আমােক বেলন : Fহ আলী!
তুিম এ psােবর জn সবXািধক Fযাগ2।”dলাবী তাঁর ‘আয যুরিরয়াতুত tািহরাh’gেn
হাদীসিটেক িব5d বেলেছন। হাদীসিট ‘কানযুল উmাল’gেnর ৬! খেNর ৩৯২ পৃ!ায় ৬০০৭
নং হাদীস িহেসেব বিণXত হেয়েছ।
৪০৯। এই হাদীসিট আমােদর উিlিখত সনেদ িঠক এভােবই কানযুল উmাল gেnর ৬! খেNর
১৫৩ পৃ!ায় ২৫৪৩ নmর হাদীস িহেসেব এেসেছ। মুtাকী িহnী এ হাদীসিট হািকেমর সূেt
ইবেন আbাস ও আবু hরাইরা হেত এবং তাবরানী ও খাতীব বাগদাদী সূেt 5ধু ইবেন আbাস
হেত বণXনা কেরেছন। মুনতাখােব কানয ও খাতীেবর ‘মুtািফক’হেত 5ধু ইবেন আbােসর
সূেt বিণXত হেয়েছ যা মুসনােদ আহমােদর ৫ম খেNর ৩৯ পৃ!ার pথম সািরর pাn Fলখিনেত
এেসেছ। ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর শারেহ নাহজুল বালাগাহর ২য় খেNর ৪৫১ পৃ!ায় মুসনােদ
আহমাদ হেত হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৪১০। এই হাদীসিট বুখারী তাঁর ‘ওয়াসাইয়া’অধ2ােয় ২য় খেNর ৮৩ পৃ!ায় (নতুন সংকলেনর
৪থX খেNর ৩য় পৃ!ায়) এবং ‘নবীর অssতা ও মৃতু2’অধ2ােয় ৩য় খেNর ৬৪ পৃ!ায় ও মুসিলম
তাঁর সহীহ gেnর ২য় খেNর ১৪ পৃ!ায় (নতুন সংকলেনর ৩য় খেNর ১২৫৭ পৃ!ায় ‘তারkল
ওয়ািসয়া িলমান লাইসা লাh শাইউন’অধ2ােয়) বণXনা কেরেছন।
৪১১। লk2 কrন বুখারী ও মুসিলম িনেজেদর অjাতসােরই উপেরাk হাদীেস রাসূল (সা.)
কতৃXক আলীর sলািভিষেkর িবষয়িট বণXনা কেরেছন। কারণ যাঁরা আলীর sলািভিষেkর িবষয়িট
বণXনা করেতন তাঁরা হযরত আেয়শার আেশপােশই িছেলন, তাঁরা উmেতর বাইেরর Fকউ িছেলন
না, বরং সাহাবী বা তােবয়ীেদর অntভুk
X িছেলন। সাহিসকতার সেA এ িবষয়িটর বণXনা উmুল
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মুিমনীেনর রাজৈনিতক িচnার পিরপnী হবার কারেণ িতিন অসnt* হেয় এrপ জবাব িদেতন যা
অেযৗিkক। sনােন নাসায়ীর ৬! খেNর ২৪১ পৃ!ার (িমশেরর আল আযহার হেত pকািশত) pাn
Fলখিনেত ইমাম সানাদী বেলেছন, “এ কথািট মৃতু2র পূেবX ওিসয়েতর িবষয়িটর পিরপnী নয়।
কারণ এ Fথেক Fবাঝা যায় না Fয, িতিন অকsাৎ মৃতু2বরণ কেরেছন এবং ওিসয়ত করার sেযাগ
পান িন। এিট িক সmব Fয রাসূল (সা.) মৃতু2র অেনক পূেবXই িনজ ওফােতর সংবাদ িদেয়েছন
অথচ অssতার সময়ও ওিসয়ত হেত িবরত থাকেবন..?”
gnিটর এ আেলাচনা গভীরভােব অধ2য়ন ও পযXােলাচনা কrন।
৪১২। হযরত আেয়শার কথা কখেনা এভােব এেসেছ- ‘আমার উদর ও িচবুেকর মােঝ িতিন
ইেnকাল কেরেছন’, কখেনা ‘আমার বুক ও গলার মােঝ মাথা Fরেখ মৃতু2বরণ কেরেছন’- এ
d’িট বণXনা সহীহ বুখারীর ‘তাঁর অssতা ও মৃতু2’নামক অধ2ােয় এেসেছ। িকnt ‘রাসূল (সা.)
Fশষ কথা িক বেলন’নামক অধ2ােয় (পূেবXাk অধ2ােয়র পরবতXী অধ2ায়) বলা হেয়েছ ‘নবী
(সা.)- এর মাথা আমার ঊrর ওপর িছল’।
৪১৩। ২য় খN, পৃ!া ১৪, ওিসয়েতর অধ2ায়।
৪১৪। উভয় gেnর ‘ওয়াসাইয়া’অধ2ােয় Fদখুন।
৪১৫। এ হাদীস ও এর পরবতXী হাদীসসমূহ সহীহ ও মুsািফয সূেt বিণXত। উপেরাk হাদীসিট
‘ইসিতয়াব’gেn হযরত খািদজাহর জীবনী পেবX এভােবই বিণXত হেয়েছ। বুখারী ও মুসিলম
অnrপ হাদীস বণXনা কেরেছন।
৪১৬। বুখারী ‘’ﻏﲑةُ اﻟﻨّﺴﺎء و وﺟﺪﻫﻦঅধ2ােয় ‘িনকাh’পেবXর Fশেষ হাদীসিট এেনেছন।
৪১৭। এ সংkাn হাদীসসমূহ ‘কািলমাতুল গাররা’নামক gেn বণXনা কেরিছ।
৪১৮। িতরিমযী উmুল মুিমনীন সািফয়ার দাস কানানা হেত ঘটনািট বণXনা কেরেছন। ইবেন
আবdল বার তাঁর ‘ইসিতয়াব’gেn হযরত সািফয়ার জীবনী আেলাচনায়, ইবেন হাজার তাঁর
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‘ইসাবাh’gেn ও তাঁর পিরিচিত পেবX, Fশখ রিশদ Fরযা তাঁর ‘আল িমনার’gেnর ১২তম
খেNর ৫৮৯ পৃ!ায় এবং অnাn বণXনাকারীরাও ঘটনািট নকল কেরেছন।
৪১৯। আহেল snাহর িসহাহ িসtাহর মেধ2 সবেচেয় িনভXরেযাগ2 বুখারীেত ‘নবীর stীেদর ঘের
িক ঘেটিছল’নামক অধ2ােয় ‘িকতােব িজহাদ’পেবX এ হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।
৪২০। জেA জামােল আসগর ৩২ িহজরীর ২৫ রিবউs সানীেত হযরত আলীর বসরায় pেবেশর
পূেবX সংঘিটত হয়। হযরত আেয়শা, তালহা ও যুবােয়রেক সােথ িনেয় বসরায় হামলা কেরন।
তখন হযরত আলীর পেk উসমান ইবেন hনাইফ আনসারী বসরার pােদিশক শাসনকতXা
িছেলন। হযরত আলীর চিlশজন অnসারী মসিজেদর মেধ2 ও সtর জন অnt শহীদ হন।
উসমান ইবেন hনাইফ িযিন একজন সmািনত সাহাবী িছেলন, তারা তাঁর চুল, r ও দািড়- Fগাঁফ
Fটেন উপেড় Fফেল, তাঁেক বnী ও pহার কের বসরা হেত Fবর কের Fদয়। যিদও তারা তাঁেক
হত2া করেত Fচেয়িছল িকnt উসমােনর Kাতা সাহল িবন hনাইফ আনসারেদর ভেয় ভীত হেয় তা
কের িন। কারণ তােদর dারা তাঁর খুেনর pিতেশাধ Fনয়ার সmাবনা িছল। হািকম ইবেন জাবালা
তাঁর Fগােtর অেনকেক িনেয় তােদর িবrেd যুেd িলp হন এবং আবেদ কাইস ও বিন রািবয়ার
Fবশ িকছু ব2িkসহ শাহাদাত বরণ কেরন। হািকম তাঁর Fগােtর pধান এবং jানী, আt- মযXাদা
ও দূরদৃি*সmn মাnষ িছেলন। হািকেমর সােথ তাঁর Kাতা রাআল ও পুt আশরাফও শহীদ হন
এবং আেয়শার বািহনীর হােত বসরা িবিজত হয়। হযরত আলী এিট জানার পর বসরায় Fপৗঁছেল
আেয়শা ও তাঁর বািহনী আলীর িবrেd ‘জেA জামােল আকবর’- এর pstিত Fনয়। এ dই
যুেdর ঘটনা ইবেন জািরর, ইবেন আিসর ও অnাn ইিতহাস gেn িবsািরত বিণXত হেয়েছ।
৪২১। িবxs ঐিতহািসক ও হাদীসিবদগণ এ ঘটনািট বণXনা কেরেছন। Fযমন আবুল ফারাজ
ইsাহানী তাঁর ‘মাকািতলুত তােলবীন’gেn হযরত আলীর জীবনী আেলাচনায় এিট বণXনা
কেরেছন।
৪২২। Fযrপ বুখারী তাঁর সহীহ হাদীসgেnর ৩য় খেNর ৬২ পৃ!ায় ‘নবীর অssতা ও মুতু2’
অধ2ােয় আেলাচনা কেরেছন।
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৪২৩। ‘হযরত আেয়শা আলীেক পছn করেতন না এবং কখেনা ভালভােব তাঁর sরণ করেতন
না’ইবেন আbােসর এ কথািট বুখারী আেনন িন Fযমনিট িতিন অnাn sােনও কেরেছন।
অবs sনান Fলখকেদর অেনেকই সহীহ সনেদ এিট বণXনা কেরেছন। Fযমন ইবেন সা’দ তাঁর
‘তাবাকাত’gেnর ২য় খেNর ২য় অংেশর ২৯ পৃ!ায় আহমদ ইবেন হাjাজ সূেt আবdlাh
ইবেন মুবারক হেত এবং িতিন ইউnস ও মুয়াmার হেত, তাঁরা যুহরী সূেt উবাইdlাh ইবেন
উতবা ইবেন মাসউদ হেত ইবেন আbােসর এ কথািট উdৃত কেরেছন। এ হাদীেসর িরজালগেণর
সকেলই িনভXরেযাগ2 ও িবxs।
৪২৪। মুয়াmার কাতাদা হেত বণXনা কেরেছন, হযরত আলী রাসূেলর ইেnকােলর পর তাঁর ঋণ
পিরেশাধ কেরন যার পিরমাণ পাঁচ লk িদরহাম। কানযুল উmােলর চতুথX খেNর ৬০ পৃ!ায়
১১৭০ নmর হাদীেস এিট বিণXত হেয়েছ।
৪২৫। বুখারীর ৩য় খেNর ৩৭ পৃ!ায় খায়বােরর যুেdর অধ2ােয়র Fশেষ এ সmিকXত হাদীস
রেয়েছ। মুসিলমও তাঁর ﻧﻮرث ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﺔ
ّ  ﻗﻮل اﻟﻨّﱯ ﻻঅধ2ােয় ২য় খেNর ৭২ পৃ!ায় ‘িকতােব

ّ

িজহাদ’পেবX এrপ হাদীস এেনেছন।
৪২৬। বুখারীর ২য় খেNর ১১৮ পৃ!ায় ‘িকতাবুল িজহাদ ওয়াs Fসইর’পেবXর ‘জাওয়ােয়যুল
ওয়াফাদ’অধ2ায় Fদখুন।
৪২৭। Fয Fকউ তাঁেদর ওপর আপিতত এ িবপেদর িববরণ জানেত চান মুসতাদরােক হািকেমর
চতুথX খেNর ৩৯ পৃ!ায় এবং যাহাবীর তালিখেস মুসতাদরােক হযরত মািরয়ার জীবনী অধ2য়ন
করেত পােরন।
৪২৮। Fযমনিট বুখারী তাঁর ৩য় খেNর ১৩৬ পৃ!ায় সূরা তাহরীেমর তাফসীের বণXনা কেরেছন।
Fসখােন হযরত উমর হেত কেয়কিট হাদীেস বণXনা করা হেয়েছ Fয d’জন নারী রাসূেলর িবrেd
ষড়যেnt িলp হন তাঁর হেলন আেয়শা ও হাফসা। কেয়কিট দীঘX হাদীস Fসখােন রেয়েছ যা পড়েল
আপিন আ>যXািnত হেবন।
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৪২৯। হািকম তাঁর মুসতাদরাক gেnর চতৃথX খেNর ৩৭ পৃ!ায় এবং ইবেন সা’দ তাঁর তাবাকাত
gেnর ৮ম খেNর ১০৪ পৃ!ায় হযরত আসমার জীবনী পেবX হাদীসিট এেনেছন। ঘটনািট Fবশ
pিসd বেল ইসিতয়াব, আল ইসাবাh এবং ইবেন জারীরও তাঁর gেn এিট বণXনা কেরেছন।
৪৩০। এ ঘটনািট কানযুল উmােলর ৬! খেNর ১১৫ অথবা ২৯৪ পৃ!ায় এবং ইবেন সা’Fদর
তাবাকাত gেnর ৮ম খেNর শারাফ িবনেত খালীফার জীবনীেত এেসেছ।
৪৩১। কানযুল উmাল, ৭ম খN, ১১৬ পৃ!া, ১০২০ নং হাদীস। গাjালী তাঁর ইhইয়াউল উলূম
gেn ‘আদাবুন িনকাh’অধ2ােয় (২য় খN, ৩৫ পৃ!া) হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৪৩২। গাjালী pণীত ইhইয়াউল উলূম, ২য় খN, ৩য় অধ2ায় ও ‘মুকািশফাতুল kলুব’, ২৩৮
পৃ!া।

ِ ُ ﺗﻮﰱ
৪৩৩। ‘তাবাকাত’gেnর ২য় খেNর িdতীয়াংেশর ৫১ পৃ!ায় ﻫﻮ ﰲ ﺣﺠﺮ
ّ ﻣﻦ ﻗﺎل
َ رﺳﻮل اﷲ َو
ﻋﻠﻲ
ّ অধ2ােয় হাদীসিট এেসেছ যা কানযুল উmােলর ৪থX খেNর ৫৫ পৃ!ার ১১০৭ নmর হাদীস
িহেসেব বিণXত হেয়েছ।
৪৩৪। কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৩৯২ পৃ!ার ৬০০৯ নmর হাদীস।
৪৩৫। ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’gেnর ২য় খেNর িdতীয়াংেশর ৫১ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা
কেরেছন যা পূেবXই উেlখ কেরিছ। কানযুল উmােলর ৪থX খেNর ৫৫ পৃ!ায় ১১০৬ নmর হাদীস।
৪৩৬। কানযুল উmাল, ৪থX খN, ৫৪ পৃ!া ১১০৮ নmর হাদীস।
৪৩৭। pাgk।
৪৩৮। pাgk।
৪৩৯। নাহজুল বালাগাh, ১৯৭ নmর খুতবা।
৪৪০। নাহজুল বালাগাh, িহকমত ২০২।
৪৪১। হািকম িনশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৩৯ পৃ!ায় হাদীসিট সহীহ বেল
উেlখ কেরেছন িকnt বুখারী ও মুসিলম হাদীসিট বণXনা কেরন িন। যাহাবী তাঁর ‘তালিখেস
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মুসতাদরাক’gেnর হাদীসিটর িব5dতার িবষয় sীকার কেরেছন। ইবেন আিব শাইবা তাঁর
sনােন হাদীসিট এেনেছন এবং মুtাকী িহnী তাঁর কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৪০০ পৃ!ায় ৯৬
নmর হাদীস িহেসেব এিটেক উেlখ কেরেছন।
৪৪২। এ হাদীসিট আবু ইয়ালী কািমল ইবেন তালহা হেত, িতিন ইবেন লািহয়া হেত, িতিন হাই
ইবেন আবেদ মাগিফরী হেত, িতিন আবু আবdর রহমান হাবলী হেত, িতিন আবdlাh ইবেন
উমর হেত মারফু সূেt বণXনা কেরেছন। আবু নাঈম তাঁর ‘hলইয়া’gেn এবং আবু আহমাদ
দারমী তাঁর নিথেত হাদীসিট এেনেছন যা কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৩৯২ পৃ!ায় বিণXত
হেয়েছ। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’gেn বণXনা কেরেছন, তােয়েফর যুেd নবী (সা.)- এর সােথ
হযরত আলীর একাn সংলাপ দীঘX হেল হযরত আবু বকর রাসূলেক কারণ জানেত Fচেয় pZ
করেল িতিন বেলন, “আিম তার সােথ সংলাপ কির িন, বরং আlাh তার সােথ Fগাপন সংলাপ
কেরেছন।”হাদীসিট কানযুল উmােলর ৬! খেNর ৩৯৯ পৃ!ায় ৬০৭৫ নmর হাদীস িহেসেব
বিণXত হেয়েছ। নবী (সা.) pায়ই আলীর সােথ একাn ও Fগাপন সংলােপ বসেতন। এ রকম এক
একাn সংলােপর মুহূেতX হযরত আেয়শা উপিsত হেয় আলীেক উেds কের বলেলন, “pিত নয়
িদেনর একিদন আমার জn ধাযX, Fসিদনিটও তুিম ছাড়েব না?” রাসূল (সা.)- এর Fচহারা এেত
রিkম হেয় উঠল এবং িতিন কেঠার দৃি*েত আেয়শার িদেক তাকােলন। শারেহ নাহজুল
বালাগাh, ইবেন আিবল হাদীদ, ২য় খN, পৃ!া ৭৮।
৪৪৩। ( )إ ْن ﺗﺘﻮﺑﺎ ﻓﻘﺪ ﺻﻐﺖ ﻗﻠﻮﺑﻜﻤﺎ- সূরা তাহরীম।
৪৪৪। ( )و إ ْن ﺗَﻈﺎﻫﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﷲ ُﻫ َﻮ ﻣﻮﻻة و ﺟﱪﻳﻞ و ﺻﺎﱀ اﳌﺆﻣﻨﲔ و اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻇﻬﲑ
আয়াতিট নবী (সা.)- এর িবrেd ষড়যnt করেল আেয়শা ও হাফসার Fমাকািবলায় অবতীণX হয়
এবং আlাh তাঁেক সাহােয2র pিতrিত Fদন। নবীর ওয়ািস বা sলািভিষk pিতিনিধর িবrেd
তাঁর ভূিমকা নবীর ওিসয়ত অsীকার ও তাঁর িবrেd যুেdর মাধ2েম pমািণত।
৪৪৫। এ িবষেয়র pিত ইশারা কের আয়ােত বলা হেয়েছ,
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ٍ
ٍ
(ﻣﺆﻣﻨﺎت
ﻣﺴﻠﻤﺎت
ﻣﻨﻜﻦ
ْ ً)ﻋﺴﻰ رﺑﱡﻪ إ ْن ﻃﻠّﻘ ُﻜ ّﻦ أ ْن ﻳﺒﺪﻟﻪ أزواﺟﺎ
ّ ًﺧﲑا

ِ ﱢﱠ
ٍ ُﻮح واﻣﺮأَت ﻟ
ﺿﺮ َ ﱠ
৪৪৬। সূরা তাহরীেমর এ আয়াত- (ﻮط
َ َ ْ َ ٍ َُت ﻧ
َ ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ْاﻣَﺮأ
َ ب اﻟﻠـﻪُ َﻣﺜًَﻼ ﻟﻠﺬ
ََ )

ِ
ِ َ َ)ﻳﺎ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﻨِﱠﱯ ِﱂ ُﲢﱢﺮم ﻣﺎ أَﺣ ﱠﻞ اﻟﻠﱠـﻪ ﻟ
৪৪৭। সূরা তাহরীেমর এ আয়াত- (ﻚ
َ ﺎت أ َْزَواﺟ
َ ﻚ ﺗَـْﺒﺘَﻐﻲ َﻣ ْﺮ
َ ﺿ
ُ َ ََُ َ َ َ ﱡ
৪৪৮। বুখারী তাঁর সহীহ gেnর ২য় খেNর ১২৫ পৃ!ায়  ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺑﻴﻮت أزواج اﻟﻨّﱯপেবX

ّ

 ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎدو اﻟﺴﲑFত খুমেসর আেলাচনার পরবতXী অধ2ােয় এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন। সহীহ
মুসিলেমর ২য় খেNর ৫০৩ পৃ!ায় হাদীসিট এভােব এেসেছ-

اﻟﺸﻴﻄﺎن
ّ  ﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ )ص( ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻋﺎﻳﺸﺔ ﻓﻘﺎل رأس اﻟﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﻊ ﻗﺮنহযরত আেয়শার
ঘর হেত Fবর হেয় রাসূল (সা.) বলেলন, “kফেরর িশর এখােনই, এখান হেতই শয়তােনর িশং
উিtত হেব।”
৪৪৯। সহীহ বুখারীর اﻟﺼﻼة
ّ ﻣﺎ ﳚﻮز ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ, ১ম খেNর ১০৩ পৃ!ায় Fদখুন।
৪৫০। হযরত আেয়শা হযরত উসমােনর pায় কমXকােNরই সমেলাচনা করেতন ও তাঁেক মn ও
উপনােম ডাকেতন ও বলেতন, ‘‘এই বৃd ইhদীেক হত2া কর, Fস কািফর হেয় Fগেছ।” সকল
ঐিতহািসক যাঁরা তৎকালীন ঘটনাpবাহ বণনা কেরেছন তাঁরা এ ঘটনাসমূহ উেlখ কেরেছন।
Fযমন ইবেন জািরর ও ইবেন আিসর তাঁেদর ইিতহাস gেn এিট উেlখ কেরেছন। সমকালীন
ঐিতহািসকেদর অেনেকই এর সমেলাচনা কেরেছন-

ﻓﻤﻨﻚ اﻟﺒﺪاء و ﻣﻨﻚ اﻟﻐﲑ
Fতামা হেতই 5r ও পিরবতXন

و ﻣﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎح و ﻣﻨﻚ اﳌﻄﺮ
Fতামা হেতই বায়ূ ও বৃি*

ِ و أﻧﺖ
اﻣﺮت ﺑﻘﺘﻞ اﻹﻣﺎم
তুিমই ইমামেক হত2ার িনেদXশদাtী

ِ و
ﻗﻠﺖ ﻟﻨﺎ اﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﻔﺮ
572

ও তােক কািফর বেল Fঘাষণাকািরণী।
সারকথা সকল িবশৃhলা ও অসেnােষর মূেল িছেলন িতিন।

ِ اﳉ
ِ
৪৫১। (ُوﱃ
ٰ َ ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ ْاﻷ
َْ  ) َوﻗَـ ْﺮ َن ِﰲ ﺑـُﻴُﻮﺗ ُﻜ ﱠﻦ َوَﻻ ﺗَـﺒَـﱠﺮ ْﺟ َﻦ ﺗَـﺒَـﱡﺮ َجএবং Fতামরা Fতামােদর িনজ গৃেহ অবsান
কর এবং আিদ জােহিলয়াত যুেগ :দিহক FসৗnযX2 pদশXেনর nায় sীয় FসৗnযX2 pদশXন কর না।( সূরা আহযাব : ৩৩)
৪৫২। হযরত আেয়শা জামােলর যুেdর সময় Fয উেT আেরাহণ কেরন তা ইয়ালী ইবেন
উমাইয়2া তাঁর জn এেনিছল। উTিট শিkশালী, িkp ও অসিহbু pকৃিতর িছল। যখন উTিট তাঁর
সামেন আনা হেলা তখন িতিন তা Fদেখ আ>যXািmত হেলন। িকnt যখন 5নেলন উTিটর নাম
‘আসকার’তখন বলেলন, “এিট িফিরেয় নাও কারণ রাসূল (সা.) এ নােমর উেTর িপেঠ
আেরাহণ করেত আমােক িনেষধ কেরেছন।”িকnt যখন তারা উTিটর বািhক Fচহারার িকছু
পিরবতXন কের বলল Fয, এিট ওর Fচেয় শিkশালী অn একিট উT তখন এ উেT আেরাহেণ িতিন
রাজী হেলন। Fবশিকছু ঐিতহািসক, Fযমন ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’
র ২য় খেNর ৮ পৃ!ায় এিট বণXনা কেরেছন।
৪৫৩। এ সmিকXত হাদীস pিসd (মাশhর) সূেt বিণXত এবং নবী (সা.)- এর অnতম মুিজযা
বেল sীকৃত। ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর মুসনােদর ৬! খেNর ৫২ ও ৯৭ পৃ!ায় হযরত
আেয়শা হেত সংিkp আকাের হাদীসিট বণXনা কেরেছন। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য়
খেNর ১২০ পৃ!ায়ও এিট বণXনা কেরেছন। যাহাবী তাঁর ‘তালিখস’gেn হাদীসিটর সত2তা
sীকার কেরেছন।
৪৫৪। হাদীসিট বুখারী ও মুসিলম তাঁেদর সহীহ gndেয় আেয়শা হেত pিতি!ত সনেদ এেনেছন।
বুখারীর ১ম খেNর ‘িকতাবুল ঈদাইন’অধ2ােয়র ১১৬ পৃ!ায় এবং মুসিলেমর ১ম খেNর ৩২৭
পৃ!ায় ও মুসনােদ আহমােদর ৬! খেNর ৫৭ পৃ!ায় হাদীসিট বিণXত হেয়েছ।
৪৫৫। বুখারী, মুসিলম ও মুসনােদ আহমােদর পূেবXািlিখত আেলাচনায় Fদখুন।
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৪৫৬। আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’- এর ৬! খেNর ৩৯ পৃ!ায় হযরত আেয়শা হেত
বণXনা কেরেছন।
৪৫৭। আহমাদ তাঁর মুসনােদর ৬! খেNর ৭৫ পৃ!ায় আেয়শা হেত বণXনা কেরেছন।
৪৫৮। মুtাকী িহnী তাঁর ‘কানযুল উmাল’- এর ৭ম খেNর ১০১৭ নmর হাদীস িহেসেব এিট
বণXনা কেরেছন।
৪৫৯। রাসূেলর ওফােতর পূেবX আলীই Fয তাঁেক এপাশ ওপাশ করােতন ও তাঁর Fসবায়
িনেয়ািজত থকেতন এ িবষেয় ইজমা রেয়েছ। তাই রাসূেলর ইেnকােলর মুহূেতX হযরত আেয়শা ও
Fফেরশতা ব2তীত অn Fকউ িছেলন না- এ কথািট সৈবXব িমথ2া। তাহেল তখন হযরত
আলী, ফািতমা, আbাস, সািফয়া, রাসূেলর অnাn stী ও বিন হািশম Fকাথায় িছেলন?
৪৬০। আবু বকর আহমাদ ইবেন আবdল আযীয জাওহারী তাঁর ‘আস- সাকীফা’gেn এিট
বণXনা কেরেছন। ইবেন আিবল হাদীদও তাঁর ‘শারেহ নাহাজুল বালাগাh’র ১ম খেNর ১৩২
পৃ!ায় এিট বণXনা কেরেছন।
৪৬১। সহীহ বুখারীর ৪থX খেNর ১১৯ পৃ!ার  رﺟﻢ اﳊﺒﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ اذا اﺣﺼﻨﺖঅধ2ােয় Fদখুন। ইবেন
জািরর তাবারী তাঁর ‘ইিতহাস’gেn ১১ িহজরীর ঘটনা বণXনায় এবং ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর
‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’র ১ম খেNর ১২২ পৃ!ায় এিট বণXনা কেরেছন।
৪৬২। উk ব2িk িছেলন যুবাইর ইবnল আওয়াম। িতিন বেলিছেলন, “আlাহর শপথ, যিদ
হযরত উমর মৃতু2বরণ কেরন তাহেল হযরত আলীর হােত বাইয়াত করেবা। কারণ হযরত আবু
বকেরর বাইয়াত আকিsকভােব হেয়িছল।”হযরত উমর এ কথা Fশানার পর অত2n রাগািnত
হন ও উপেরািlিখত বkব2 pদান কেরন।
৪৬৩। হাদীসিটর অথX হেলা মাnেষর বাইয়ােতর অিধকার পরামশX ও ঐকমেত2র মাধ2েম
pিতি!ত হয়। তাই যিদ dই ব2িk :sরাচারী পnায় সকলেক অgাh কের এেক অপেরর হােত
বাইয়াত কের জনসাধারণেক তার হােত বাইয়াত করেত বাধ2 কের তাহেল তােদর সামািজক
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ঐক2 িবনে*র জn দায়ী করা যায়, নয় িক? sতরাং জনসাধারেণর উিচত হেব এ d’জেনর
কােরা হােতই বাইয়াত না কের তৃতীয় Fকান ব2িkর হােত বাইয়াত করা ও তােদর pত2াখ2ান
করা। কারণ এেদর Fয Fকান এক ব2িkর হােত বাইয়াত করার অথX হেলা সমােজর ব2িkবগX ও
তােদর মতামতেক মূল2হীন মেন কের ঐ ব2িkdেয়র অnবতXী হওয়া যার ফল তােদর িনহত হবার
মাধ2েম Fভাগ করেত হেব।
আমার মেত হযরত উমর Fয nায়িবচােরর উেদ2াগ িনেয়িছেলন সবXpথম এ িবধান তাঁর ও তাঁর
বnুর ওপর pেযাজ2 হওয়া উিচত। কারণ হযরত উমর তাঁর এ খুতবায় sীকার কেরেছন হযরত
আবু বকেরর বাইয়াত Fকান িচnা ও পরামশX ব2তীত আকিsকভােব সংঘিটত হেয়িছল িকnt
আlাh এর অপকািরতা হেত সবাইেক রkা কেরেছন। sতরাং এরপর যিদ Fকউ অনূrপ Fকান
ঘটনার জnদান কের তাহেল তােক অবsই হত2া করেত হেব। উমেরর এ কথািট মশhর (বhল
pচিলত) সূেt বিণXত। হাদীসিবদেদর মেধ2 ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর শারেহ নাহজুল বালাগাহর
১ম খেNর ১২৩ পৃ!ায় এিট বণXনা কেরেছন।
৪৬৪। নবীর আহেল বাইেতর মযXাদা ষ! হেত dাদশ পt পযXn আেলািচত হেয়েছ।
৪৬৫। সহীহ বুখারীর ৩য় খেNর ৩৯ পৃ!ায় খাইবােরর যুেdর আেলাচনায় এবং সহীহ মুসিলেমর
২য় খেNর ৭২ পৃ!ায় িকতাবুল িজহাদ ওয়াসসাইের ﻧﻮرث ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﺔ
ّ ﻻ:ﱯ
ّ ّ ﻗﻮل اﻟﻨঅধ2ােয়
হাদীসিট এেসেছ।
৪৬৬। এ পিBkিট নাহাজুল বালাগায় রেয়েছ। ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর ‘শারেহ নাহাজুল
বালাগাh’র ৪থX খেNর ৩১৯ পৃ!ায় এর ব2াখ2ায় িলেখেছন- “হযরত আলী আবু বকেরর
উেdেs এ কিবতা পাঠ কেরন এ কারেণ Fয, আবু বকর সাকীফায় আনসারেদর িবrেd যুিk
pদশXন কের বেলিছেলন, “আমরা নবীর িনকটাtীয় ও উtরািধকারী বেল Fখলাফেতর হকদার।
”আবার জনসাধারেণর সামেন বেলন, “Fযেহতু Fলােকরা আমার হােত বাইয়াত কেরেছ Fসেহতু
আিমই nায়ত খলীফা।”তাই হযরত আলী (আ.) বেলেছন, “আপিন আনসারেদর Fমাকািবলায়
বেলেছন Fয, আপিন নবী (সা.)- এর সমেগাtীয় ও আtীয় িকnt এেkেt অnরা আপনার হেত
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নবীর আtীয় িহেসেব অিধকতর িনকেট এবং আপনার হােত জনগেণর বাইয়ােতর Fkেt নবীর
pথম সািরর অেনক সাহাবীই বাইয়ােতর সময় অnপিsত িছেলন। তাহেল এ বাইয়াত িকrেপ
pিতি!ত হেব?” শাইখ মুহাmদ আবdhও এ d’িট পিBk তাঁর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’য়
উেlখ কের ইবেন আিবল হাদীেদর অnrপ ব2াখ2া িদেয়েছন।
৪৬৭। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘আল ইমামাh ওয়াs িসয়াসাh’gেnর ১৬ পৃ!ায় তা উেlখ
কেরেছন।
৪৬৮। আবdlাh ইবেন মাসউদ হেত মুসিলম তাঁর ‘সহীহ’gেnর ২য় খেNর ১১৮ পৃ!ায় এবং
িসহাহ ও sনান Fলখকেদর অেনেকই তাঁেদর gেn এিট বণXনা কেরেছন।
৪৬৯। মুসিলম তাঁর ‘সহীহ’gেnর িdতীয় খেN এিট বণXনা কের মুsািফয বেলেছন।
৪৭০। মুসিলম ও অnাnরা এ হাদীসিট তাঁেদর gেn এেনেছন।
৪৭১। মুসিলম তাঁর ‘সহীহ’gেnর ২য় খেNর ১২২ পৃ!ায় হাদীসিট এেনেছন এবং অnাn
sনান Fলখকগণও এ হাদীসিট বণXনা কেরেছন।
৪৭২। মুসিলম তাঁর সহীহ gেnর ২য় খেNর ১২২ পৃ!ায় হাদীসিট এেনেছন। হাদীসিটর

 ﻓﻤﻦ ﻋﺮف ﺑﺮئঅংেশর অথX হেলা : Fয Fকউ তােদর অসৎ কমX সনাk করেত পারেব Fস pথেম হs
dারা বাধা pদান করেব, তা সmব না হেল িজhা dারা, তাও সmব না হেল অnর dারা ঘৃণা করেব।
৪৭৩। সা’দ ইবেন উবাদা (আবু সােবত) বাইয়ােত আকাবার(*২৫) অnতম সদs। িতিন বদর
যুd ছাড়াও অnাn যুেd রাসূেলর সােথ অংশ gহণ কেরিছেলন। িতিন খাযরাজ Fগােtর Fনতা
এবং আনসারেদর মেধ2 একজন দানশীল ব2িk বেল pিসd িছেলন। সাকীফায় তাঁর বkব2
িবিভn ইিতহাস gেn এেসেছ, Fযমন ইবেন kতাইবার ‘আল ইমামাh ওয়াসিসয়াসাh’
gেn, ইবেন জািরর তাবারীর ‘তািরখ’- এ, ইবেন আিসেরর ‘কািমল’gেn এবং আবু বকর
আহমাদ ইবেন আবdল আযীয জাওহারীর ‘আসসাকীফা” gেn।
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৪৭৪। হাbাব ইবেন মুনিযর আনসারেদর মেধ2 Fনতৃsানীয় ও একজন সাহসী ব2িk িছেলন।
িতিন বদর, উhদসহ অnাn যুেd অংশ gহণ কেরিছেলন। িতিনও খাযরাজ Fগােtর মেধ2
একজন দানশীল ব2িk িহেসেব পিরিচত িছেলন। িবিভn হাদীস ও ইিতহাস gেn তাঁর বkব2
িলিপবd হেয়েছ যার মেধ2 ইবেন kতাইবার ‘আল- ইমামাh ওয়াসিসয়াসাh’, ইবেন জািবর
তাবারীর ‘তািরখ’, ইবেন আিসেরর ‘কািমল’এবং আবু বকর আহমাদ ইবেন আবdল আযীয
জাওহারীর ‘আসসািকফা’gেnর নাম উেlখ করা যায়।
৪৭৫। হযরত আলী (আ.) ও তাঁর গৃেহ অবsানরতেদর আgন িদেয় Fপাড়ােনার ভয় Fদখােনার
ঘটনািট মুতাওয়ািতর ও সহীহ সূেt বিণXত। ইবেন kতাইবা তাঁর ‘‘আল ইমামাh ওয়াসিসয়াসাh
’gেnর pথেম, তাবারী তাঁর ‘তািরখ’gেnর একাদশ িহজরীর ঘটনা বণXনা pসেA ইবেন আিb
রািbh মািলকী তাঁর ‘আকdল ফািরদ’gেnর ২য় খেN সাকীফার হাদীেস ও আবdল আযীয
জাওহারী তাঁর ‘আসসািকফা’gেn এিট বণXনা কেরেছন। ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর ‘শারেহ
নাহজুল বালাগাh’র ১ম খেNর ১৩৪ পৃ!ায় উেlখ কেরেছন। মাসউদী তাঁর ‘মrজুয2াহাব’
gেn উরওয়া ইবেন যুবাইর হেত বিন হািশেমর গৃেহ আgন Fদয়ার ঘটনা বণXনা কেরেছন।
Fসখােন উরওয়া বাইয়াত না করার অপরােধর কথা বেল তার ভাই আবdlাh ইবেন যুবাইেয়র
কাজেক (বিন হািশেমর গৃেহ আgন Fদয়া) ব2াখ2া করার Fচ*া কেরেছ। শাহেরsানী তাঁর ‘িমলাল
ওয়ান িনহাল’gেnর ‘িনজািময়া িফরকার’আেলাচনায় এবং আবু Fমখনাফ তাঁর এক Fলখায়
সাকীফার ঘটনা বণXনায় আমরা যা উেlখ কেরিছ তা বণXনা কেরেছন। এ সmিকXত বণXনা এতটা
pিসd ও মুতাওয়ািতর Fয, িবিভn কিব তাঁেদর কিবতায় তা উেlখ কেরেছন, Fযমন হািফয
ইবরাহীম তাঁর ‘কািছদাতুল উমািরয়া’য় বেলেছন,

ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻌﻠﻲ ﻗﺎﳍﺎ ﻋﻤﺮ
“কথািট বলা হেয়েছ আলীেক এবং বেলেছ উমর

أﻛﺮم ﺑﺴﺎﻣﻌﻬﺎ أﻋﻈﻢ ﲟﻠﻘﻴﻬﺎ
এর F~াতােকও কর সmান, সেmাধনকারীেকও দাও মযXাদা
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ﺎg ﺣﺮﻗﺖ دارك ﻻ أﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻚ
Fতামার Fস গৃেহ অিg সংেযাগ করেবা, কাউেকই ছাড়ব না

إن ﱂ ﺗﺒﺎﻳﻊ و ﺑﻨﺖ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ
যিদ বাইয়াত না কর, Fসেkেt যিদ মুsাফার কnাও Fস হেয় থােক

ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﲑ أﰊ ﺣﻔﺺ ﺑﻘﺎﺋﻠﻬﺎ
আবু হাফসা (উমর) ব2তীত আরেবর F~! বীর ও

أﻣﺎم ﻓﺎرس ﻋﺪﻧﺎن و ﺣﺎﻣﻴﻬﺎ
তাঁর সাহায2কারীেদর সামেন অn Fকউ তা বলেত পারত না।”
ইমাম ও Fনতার সােথ তাঁেদর আচরণ এrপই িছল। আমােদর মেত Fসই ইমােমর মত ব2তীত
Fকান ইজমাই hjাত বা দিলল হেত পাের না। তাই আপনার মেত িকrেপ এই ইজমা পূণXতাpাp
হেয়েছ? যখন আমরা সmূণX পিরিsিতেক এভােব Fদখিছ।
৪৭৬। কারণ রাসূল (সা.)- Fক তাঁরা dিনয়ার িবষয় সmেকX তাঁেদর পযXােয়র মত অবিহত বেলই
িবxাস করেতন।
৪৭৭। খলীফা আবু বকেরর সমেয় সৃ* িবশৃhলা ও িফতনা pমাণ কের িনঃসেnেহ আলী (আ.)
খলীফা হেল এমনিট হত না।
৪৭৮। ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর শারেহ ‘নাহজুল বালাগাh’র ৩য় খেNর ১০৭ পৃ!ায় এিট
বণXনা কেরেছন। ইবেন আিসর তাঁর ‘কািমল’gেnর ৩য় খেNর ২৪ পৃ!ায় হযরত উমেরর
জীবনী আেলাচনায় এিট বণXনা কেরেছন।
৪৭৯। সহীহ বুখারীর ৪থX খেNর ৫ম পৃ!ায় ‘িকতাবুল মারযা’অধ2ায়।
৪৮০। ‘মহানবী িনজ হেত িকছুই বেলন না যা বেলন তা আlাহর ওহী ব2তীত িকছু নয়’- সূরা
নাজম।
৪৮১। বুখারী, ১ম খেNর িকতাবুল ইলম, পৃ!া ২২।
৪৮২। মুসিলম, ২য় খN, পৃ!া ১৪।
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৪৮৩। মুসনাদ, ১ম খN, পৃ!া ৩২৫।
৪৮৪। ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাh’র ২য় খেNর ২০ পৃ!ায় Fসখান
হেত বণXনা কেরেছন।
৪৮৫। বুখারী, ২য় খN, ১১৮ পৃ!া।
৪৮৬। তৃতীয় Fয িবষয়িট রাবী ভূেল িগেয়েছন বেল উেlখ কেরেছন তা ঐ সmিকXত িবষয় Fয
সmেকX রাসূল (সা.) িলিখেয় িদেত Fচেয়িছেলন যােত তারা Fগামরাহী হেত মুিk পায়। িকnt
রাজনীিতর ধারা তােদর ভুেল Fযেত বাধ2 কেরেছ।
৪৮৭। মুসনাদ, ১ম খN, ৩৫৫ পৃ!া।
৪৮৮। হাদীসিট বুখারী উবাইdlাh ইবেন আবdlাh ইবেন উতবা ইবেন মাসউদ সূেt ইবেন
আbাস হেত বণXনা কেরেছন। মুসিলম ও অnাnরা হাদীসিট নকল কেরেছন।
৪৮৯। কানযুল উmাল, ৩য় খেNর ১৩৮ পৃ!ার বণXনাnযায়ী।
৪৯০। শারেহ নাহজুল বালাগাh- ইবেন আিবল হাদীদ, ৩য় খN, ১১৪ পৃ!া।
৪৯১। আlাh সত2াnসnােন আপনােক সাহায2 কrন। আপিন জােনন নবী (সা.) এ কথা বেলন
িন Fয, আিম Fতামােদর ধমXীয় িবধান বা আmকাম বণXনা করেবা ফেল এর জবােব বলা হেয়েছ
আlাহর িকতাব আমােদর জn যেথ*। এমন িক যিদ রাসূল (সা.) ধমXীয় িবধানও িলখেত
চাইেতন তেব নবী (সা.) হেত িলিখত দিলল িহেসেব তা পথK*তা হেত রkার কারণ হত।
sতরাং Fকান অবsায়ই Fলখার উপকরণ না আনা সিঠক হত না। যিদ এ Fলখা অn সব িকছু বাদ
িদেলও 5ধু িবচু2িত হেত রkার জn হত তdপির আlাহর িকতােব সব িকছু রেয়েছ মেন কের তা
পিরত2াগ করা উিচত হত না। কারণ আপিন জােনন উmত snাহর pিত সmূণr
X েপ িনভXরশীল।
Fকারআন পূণX ও সবXজনীন হওয়া সেttও উmত snাহর pিত মুখােপkীহীন নয়। কারণ Fকারআন
হেত সিঠক িসdাn gহেণ সকেল সkম নয়; যিদ সkম হত তেব রাসূলেক তা ব2াখ2া দােনর
জn আlাh িনেদXশ িদেতন না- (ﻟﺘﺒﲔ ﻟﻠﻨّﺎس ﻣﺎ ﻧﱢﺰل إﻟﻴﻬﻢ
ّ  ) و أﻧﺰﻟﻨﺎ إﻟﻴﻚ اﻟ ّﺬﻛﺮআমরা আপনার ওপর
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Fকারআন এজn অবতীণX কেরিছ Fযন আপিন মাnেষর জn তা বণXনা ও ব2াখ2া কের 5নােবন যা
তােদর pিত ধােপ ধােপ অবতীণX হেয়েছ।
৪৯২। সূরা নূর : ৫৫
৪৯৩। হাদীসেবtা ও ঐিতহািসকগণ এ িবষেয় একমত Fয, হযরত আবু বকর ও উমর উসামার
Fসনাবািহনীেত িছেলন। তাঁেদর সকেলই তাঁেদর gnসমূেহ এ িবষয়িট এেনেছন এবং এ সmেকX
তাঁেদর মেধ2 Fকান মতৈdততা Fনই। ইবেন সা’দ তাঁর তাবাকােত, তাবারী ও ইবেন আিসর
তাঁেদর ইিতহাস gn ‘তািরখ’- এ, সীরােয় হালাবী ও যাইিন দাহলােনর ‘সীরাত’gেn এ
ঘটনা বিণXত হেয়েছ। হালাবী তাঁর সীরােতর ৩য় খেN উসামার Fসনাদেলর আেলাচনায় একিট
snর ঘটনা বণXনা কেরেছন। িতিন উেlখ কেরেছন যখন আbাসীয় খলীফা মাmদী বসরায় pেবশ
কেরন তখন বুিdমtায় Fসখানকার িকংবদnী যুবক আয়াস ইবেন মুয়ািবয়ার সেA তাঁর Fদখা হয়।
চারশ আেলম ও jানী ব2িk এই যুবেকর Fপছেন পথ চলিছেলন। মাmদী বলেলন, “এই
Fলাকেদর মেধ2 একজন বৃd Fলাকও িক িছল না Fয এই যুবকেক সামেন িদেয়েছ?” অতঃপর
িতিন ঐ যুবকেক লk2 কের বলেলন, “Fহ যুবক! Fতামার বয়স কত?” Fস বলল, “আমার বয়স
উসামা ইবেন যাইেদর সমান। নবী (সা.) তাঁেক এমন একদল Fসনার pধান কেরন যাঁেদর মেধ2
হযরত আবু বকর ও উমরও িছেলন।”মাmদী খুশী হেয় বলেলন, “আlাh Fতামােক অিভনিnত
কrন।”হালাবী বেলেছন Fয, Fস সময় তাঁর বয়স িছল ১৭ বছর।
৪৯৪। হালাবী তাঁর সীরাত gেn ও অnাn হাদীসেবtাগণও তাঁেদর gেn উেlখ কেরেছন
Fয, উমর pায়ই উসামােক বলেতন, “নবী (সা.) মৃতু2বরণ কেরন এমন অবsায় Fয, তুিম আমার
Fনতা (আমীর) িছেল।”
৪৯৫। উবনা িসিরয়ার আসকালান ও রামাlার মােঝ অবিsত। যাইদ ইবেন হােরসা এবং জা’ফর
ইবেন আিব তািলব (Fবেহশেতর dই পাখার অিধকারী) উবনার িনকটবতXী মুতায় শাহাদাত বরণ
কেরিছেলন।
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৪৯৬। সকল হাদীসেবtা ও সীরাত রচিয়তা যাঁরাই এ যুdািভযােনর ঘটনা বণXনা কেরেছন তাঁরা
মহানবী (সা.) কতৃXক উসামােক Fসনাপিতর দািয়t pদােনর ব2াপাের সাহাবীেদর অসেnাষ ও
আপিt এবং মহানবী (সা.) Fয kুd হেয় তােদরেক ভৎXসনা ও িতরsার করার জn (মসিজেদ
নববীেত) এেসিছেলন- এ ঘটনািট আমরা Fযভােব বণXনা কেরিছ িঠক Fসভােব এবং মহানবী Fয
ভাষণ িদেয়িছেলন তা বণXনা কেরেছন। ইবেন সা’Fদর তাবাকাত, সীরােয় হালাবী, যাইনী
দাহলােনর সীরাত ও অnাn সীরাত gেn বিণXত উসামার যুdািভযান অধ2য়ন কrন।
৪৯৭। হালাবী ও যাইনী দাহলান তাঁেদর সীরাত gেn, ইবেন জারীর তাবারী তাঁর ‘তািরখ’gেn
একাদশ িহজরীর ঘটনা বণXনায় এিট বণXনা কেরেছন।
৪৯৮। ‘িমলাল ওয়ান িনহাল’শাহেরsানী, চতুথX উপkমিণকা।
৪৯৯। উসামা বািক Fসনাদল িনেয় ‘উবনা’য় হামলা কেরন। Fসখানকার অিধবাসীেদর ঘের
অিgসংেযাগ কেরন ও Fখজুর বৃkসমূহ কতXন কেরন। অxােরাহীেদর এ আkমেণ তােদর
অেনেকই িনহত ও অেনেকই বnী হয়। উসামা Fসিদন তাঁর িপতার হত2াকারীেদর হত2া কেরন
িকnt আlাহর ই\ায় একজন মুসলমানও িনহত হয় িন। উসামা Fসিদন তাঁর িপতার অেxর ওপর
আেরাহণ কেরিছেলন। তাঁর রণiিন িছল ‘Fহ উmেতর সাহায2কারী’। অxােরাহী Fযাdােক িতিন
d’ভাগ ও পদািতকেদর এক ভাগ গণীমত দান কেরন এবং িনেজর জnও এক ভাগ রােখন।
৫০০। pথম খলীফার িনেদXেশ যাকাত অsীকারকারী নামাযীেদর হত2া করা হয়। নবীর মৃতু2র
পর খলীফা খািলদ ইবেন ওয়ািলদেক তােদর িবrেd Fpরণ কেরন।
৫০১। ‘িফরকা’ও ‘িশয়া’একই অেথX ব2বhত হয় যার বাংলা হেলা ‘দল’। এ হাদীসিটেক
ব2বহার কের সকেলই িনেজেদরেক একমাt নাজাতpাp দল মেন কের।
৫০২। ইমাম আহমাদ ইবেন হাmল তাঁর ‘মুসনাদ’gেnর ১ম খেNর ১৫৫ পৃ!ায়, সাঈদ ইবেন
মানsর তাঁর sনােন, ইবেন জািরর তাঁর তািhবুল আসাের এবং মুtাকী িহিn তাঁর কানযুল
উmােলর ৬! খেNর ৩৯৬ পৃ!ায় হাদীসিট বণXনা কের এেক সহীহ বেলেছন।
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৫০৩। ‘তাবাকােত ইবেন সাদ’- এ হযরত উমেরর জীবনী অধ2য়ন কrন। খলীফা Fজা’দার
ওপর Fকান সাk2 ও pমাণ ব2তীত ‘হাd’- এর শািs আেরাপ কেরন। একজন কিব তার
কিবতায় তাঁেক অVীল কােজ অিভযুk কেরিছল এ অজুহােত তাঁেক শািs pদান করা হয়।
৫০৪। যিদ ‘সািবলুল মুিমনীন’gnিট আপনার হােত না Fপৗঁছায় তাহেল ‘ফুসূলুল মুিহmা’
gnিট হাতছাড়া করেবন না কারণ এর িকছু উপকািরতা রেয়েছ যা অn gেn Fনই। এ gেn
একিট অধ2ােয় িবেশষভােব ঐ সকল ব2িkেক িনেয় আেলাচনা কেরিছ যারা Fকারআনেক িনজ
মতাnযায়ী ব2াখ2া করেতন। বইিটর ৮ম অধ2ােয়র ১০৪- ১৩০ পৃ!া পযXn এ িবষেয় আমরা
আেলাচনা কেরিছ।
৫০৫। sয়ং হযরত আলী (আ.) মািলক আশতার ও িমশেরর অিধবাসীেদর উেdেs Fয পt
িলেখিছেলন তােত বেলেছন, “মহান আlাh মুহাmদ (সা.)- Fক নবুওয়াতসহ এ উেdেs Fpরণ
কেরন Fয িতিন িবxবাসীেদর pিত ভীিত pদশXক ও অnাn সকল নবীর দীেনর সাkী ও
সংরkণকারী হেবন। অতঃপর িতিন তাঁর দািয়t পালন Fশেষ মহান pভুর উেdেs যাtা করেল
মুসলমানরা িবেভেদ িলp হেলা। আlাহর শপথ, আিম কখেনা িচnাই কির িন আরবরা তাঁর মৃতু2র
পর তাঁর আহেল বাইত হেত মুখ িফিরেয় Fনেব। িকnt লk2 করলাম Fলােকরা বাইয়ােতর লেk2
দেল দেল অমুক ব2িkর উেdেs ধািবত হেলা। আিম বাইয়াত হেত িবরত রইলাম। অতঃপর
Fদখলাম একদল ইসলাম হেত Fবিরেয় িগেয় রাসূেলর দীনেক iংেসর জn আহবান করেছ।
শি"ত হলাম যিদ ইসলাম ও মুসলমানেদর সাহায2 না কির তাহেল তা ইসলােমর িবলুিp Fডেক
আনেব। তাই Fতামােদর ওপর Fনতৃt হাতছাড়া হবার িবপদ অেপkা এেক অিধকতর
অকল2াণকর মেন করলাম। কারণ Fনতৃt কেয়কিদেনর সmদ :ব িকছু নয় যা মিরিচকা ও drত
অপসৃয়মান Fমেঘর nায়। এ কারেণই মুসলমানেদর সাহােয2 এিগেয় Fগলাম যােত বািতল পরাs
ও দীন িsরতা লাভ কের।”( নাহজুল বালাগাh, ৬২ নং পt)
৫০৬। হযরত আলীর সংিkp বাণী- ‘নাহজুল বালাগাh’শারেহ ইবেন আিবল হাদীদ, চতুথX
খN, ৩২৪ পৃ!া।
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৫০৭। ৫৬ নং পt d*ব2।
৫০৮। িবশতম পt d*ব2।
৫০৯। নাহজুল বালাগাh, ৩ নং পt।
৫১০। নাহজুল বালাগাh, ২য় খN, ১০৩ পৃ!া, ১৬৭ নং খুতবা।
৫১১। নাহজুল বালাগাh, ১৬৭ নং খুতবা।
৫১২। নাহজুল বালাগাh, হযরত আলীর সংিkp বাণী নং ২। সাইেয়2দ রাযী ও আবdh এ
বkেব2র Fয পাদটীকা িলেখেছন তা লk2 কrন।
৫১৩। নাহজুল বালাগাh, ৩৬ নং পt।
৫১৪। নাহজুল বালাগাh, ২৬ নং পt।
৫১৫। নাহজুল বালাগাh, ২য় খN, ৭৯ পৃ!া, বাণী নং ১৫৭।
৫১৬। নাহজুল বালাগাh, ২য় খN, ৩৩ পৃ!া, বাণী নং ১৪০।
৫১৭। নাহজুল বালাগাh, ২য় খN, ৪৮ পৃ!া, খুতবা নং ১৪৬।
৫১৮। নাহজুল বালাগাh, ১ম খN, ২৫ পৃ!া, ২য় খুতবার Fশষাংশ।
৫১৯। নাহজুল বালাগাh, ১ম খN, ১৪৫ পৃ!া, ৮৪ নং খুতবা।
৫২০। আবু বকর আহমাদ ইবেন আবdল আযীয জাওহারী তাঁর ‘আসসািকফা’ও ‘ফাদাক’
gেn এই খুতবািট মুহাmদ ইবেন যাকািরয়া হেত, িতিন মুহাmদ ইবেন আবdর রহমান মাহলাবী
হেত, িতিন আবdlাh ইবেন হাmাদ ইবেন sলাইমান হেত, িতিন তাঁর িপতার সূেt আবdlাh
ইবেন হাসান ইবেন হাসান হেত বণXনা কেরেছন। তাঁর মাতা ফািতমা িবনেত hসাইন (িপতা
hসাইন ইবেন আলী সূেt) হযরত যাহরা (আ.) হেত খুতবািট নকল কেরেছন। ইমাম আবুল ফযল
আহমাদ ইবেন আবু তািহর (মৃতু2 ২৮০ িহজরী) তাঁর ‘বালাগাতুn িনসা’gেnর ২৩ পৃ!ায় হাrন
ইবেন মুসিলম ইবেন সা’দান হেত, িতিন হাসান ইবেন আলাওয়ান হেত, িতিন আতীয়া আউফী
হেত, িতিন আবdlাh ইবেন হাসান ইবেন হাসান হেত তাঁর মাতা ফািতমা িবনেত hসাইন সূেt
দাদী ফািতমা যাহরা (আ.) হেত খুতাবািট বণXনা কেরেছন। িশয়াসূেt খুতবািট sয়াইদ ইবেন
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গাফলাত ইবেন আওসাজা Fজা’ফী হযরত ফািতমা (আ.) হেত বণXনা কেরেছন। তাবারী তাঁর
‘ইিmতজাজ’ও আlামাh মাজিলসী তাঁর ‘িবহাrল আনওয়ার’gেn খুতবািট এেনেছন।
এছাড়াও কেয়কিট িনভXরেযাগ2 সূেt বণXনািট এেসেছ।
৫২১। সূরা আহযাব : ৩৩।
৫২২। এ ঘটনািট ইবেন আিসর তাঁর ‘কািমল’gেn বণXনা কেরেছন। িতিন এ gেnর ৩য় খেNর
২৪ পৃ!ায় ২৩ িহজরীর ঘটনা বণXনা পেবX এিট এেনেছন। ইবেন আিবল হাদীদ শারেহ নাহজুল
বালাগাহর ৩য় খেNর ১০৭ পৃ!ায় উমেরর জীবনী আেলাচনায় এিট নকল কেরেছন।
৫২৩। আবুল ফযল আহমাদ ইবেন আবু তািহর তাঁর ‘তািরেখ বাগদাদ’gেn ইবেন আbাস
হেত িনভXরেযাগ2 সূেt এিট বণXনা কেরেছন। ইবেন আিবল হাদীদ pণীত শারেহ নাহজুল
বালাগাh, ৩য় খN, ১০৫ পৃ!া।
৫২৪। শারেহ নাহজুল বালাগাh- ইবেন আিবল হাদীদ, ৩য় খেNর ১০৫ পৃ!া।
৫২৫। ইবেন হাজার তাঁর ‘সাওয়ােয়ক’gেnর ১০৫ পৃ!ায় ৫ম মাকসােদ এই dই ঘটনা বণXনা
কেরেছন। িতিন একাদশ অধ2ােয় ‘আলমুয়াdাh িফল kরবা’অথXাৎ ১৪ নং আয়ােতর
আেলাচনায় এিট নকল কেরেছন।
দাের kতনী ইমাম হাসান (আ.)- এর সােথ খলীফা আবু বকেরর বাক2 িবিনময় পেবX এিট
এেনেছন। ইবেন সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’- এ উমেরর জীবনী আেলাচনায় ইমাম hসাইেনর সােথ
তাঁর এ কেথাপকথন উেlখ কেরেছন।
৫২৬। সাঈদ ইবেন আস ঐ সকল ব2িkর অnভুk
X যাঁরা আবু বকেরর Fখলাফতেক Fমেন Fনন িন
ও িতন মাস বাইয়াত হেত িবরত থােকন। আহেল snাহর আেলমেদর অেনেকই িবষয়িট sীকার
কেরেছন। ইবেন সা’Fদর ‘তাবাকাত’gেnর ৪থX খেNর ৭০ পৃ!ায় খািলেদর পিরিচত পেবX এিট
আেলািচত হেয়েছ। Fসখােন বিণXত হেয়েছ- যখন আবু বকর িসিরয়ায় Fসনাদল Fpরেণর উেdেs
পতাকা Fবঁেধ সাঈদ িবন আেসর িনকট Fpরণ কেরন তখন উমর আবু বকরেক বেলন, “সাঈদ
Fখলাফেতর িবষেয় যা বেলেছ তা জানার পরও আপিন তােক Fনতৃt িদেত চাে\ন?” উমেরর
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উপযুXপির দাবীর Fpিkেত খলীফা আবু বকর আবু আরাভী দূসীেক পতাকা িফিরেয় আনার জn
Fpরণ কেরন। সাঈদ তােক পতাকা িফিরেয় িদেয় বেলন, “Fতামােদর হেত দািয়t gহণও Fযমন
আমােক খুশী কের িন Fতমিন তা িফিরেয় িদেতও আমার আফেসাস Fনই।” আবু বকর সাঈেদর
গৃেহ িগেয় িবষয়িট িনেয় dঃখ pকাশ কের তা িনেয় উমেরর সােথ কথা বলেত িনেষধ কেরন।
িসিরয়ায় Fসনাদল Fpরেণর িবষয়িট Fয সকল বণXনাকারী এেনেছন তাঁরা এ ঘটনা বণXনা কেরেছন।
তাই এিট মুsািফয সূেt বিণXত।
৫২৭। হািকম তাঁর ‘মুসতাদরাক’gেnর ৩য় খেNর ১৭২ পৃ!ায় এিট বণXনা কেরেছন।
৫২৮। শারেহ নাহাজুল বালাগাh- ইবেন আিবল হাদীদ, ৩য় খেN ২৫৪ পৃ!ায় খুতবাতুল
কািসয়ার Fশষাংশ।
৫২৯। বুরাইদাh, আবু আইয়ুব আনসারী ও সালমান ফারসী বিণXত হাদীসgেলা ৬৭ নmর পেt
উেlখ কেরিছ।
৫৩০। আবুল ফযল আহমাদ ইবেন আবু তািহর বাগদাদী তাঁর ‘বালাগাতুn িনসা’র ৪১ পৃ!ায়
শা’বী হেত এিট বণXনা কেরেছন।
৫৩১। উপেরাk কিবতা, পিBk ও রণiিনসমূহ ইিতহাস gnসমূেহ বিণXত হেয়েছ িবেশষত Fয
সকল gেn জামাল ও িসি$ফেনর যুd িবেশষভােব এেসেছ তােত এgেলা উিlিখত হেয়েছ।
আlামাh ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর শারেহ নাহজুল বালাগাহর ১ম খেNর ৪৭- ৫০ পৃ!ায় (িমশের
মুিdত) আহেল বাইত সmেকX হযরত আলীর িনেmাk উdৃিত

( و ﳍﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ و ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻮراﺛﺔআর তােদরই [আহেল বাইত] রেয়েছ Fবলােয়েতর
অিধকার সংkাn একাn

:বিশ*2াবলী ও তােদর মােঝই রেয়েছ মহানবীর pিতিনিধt ও

উtরািধকার)- এর বণXনায় এেনেছন। িতিন বেলেছন, ‘ওয়ািস’শbিট Fয সকল কিবতায়
এেসেছ তার সংখ2া অেনক। আমরা আবু িমখনােফর ওয়ািকয়াতুল জামাল এবং নাসর ইবেন
মুযািহেমর িসি$ফন gn হেত তার কেয়কিট এখােন উেlখ কেরিছ। যিদ আপনার িবরিkর কারণ
না ঘটেতা তাহেল এর সবgেলাই এখােন বণXনা করতাম।
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৫৩২। যুফার, খুযাইমা ও আবdlাh ইবেন আবু sিফয়ােনর কিবতা আসকাফী তাঁর ‘নাকজুল
উসমািনয়া’gেn বণXনা কেরেছন। ইবেন আিবল হাদীদ শারেহ নাহজুল বালাগাহর ৩য় খেNর
২৫৮ পৃ!ায় ‘খুতবাতুল কািসয়া’র Fশেষ এgেলা উেlখ কেরেছন।
৫৩৩। যুবাইর ইবেন বাkার তাঁর ‘মুয়া$ফািকয়াh’gেn এবং ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর
নাহজুল বালাগাহর ৩য় খেNর ১৩ পৃ!ায় এিট বণXনা কেরেছন। ইবেন আবdল বার Fনামােনর
জীবনী আেলাচনায় কািসদািট এেনেছন িকnt কােক লk2 কের িতিন এিট বেলেছন তা উেlখ
কেরন িন। hাঁ, তাঁরা এrপই কের থােকন।
৫৩৪। ইবেন আিসর তাঁর ‘কািমল’gেnর ৩য় খেNর ৭৪ পৃ!ায় হযরত উসমােনর জীবনীর
Fশেষ اﻻ ا ّن ﺧﲑ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ... অথXাৎ Fজেন রাখ, িতনজেনর (আবু বকর, উমর ও উসমান) পর
সবXে~! মানব... এভােব িলেখেছন।
৫৩৫। যুবাইর ইবেন বাkার তাঁর ‘মুয়া$ফািকয়াh’gেn এবং ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর শারেহ
নাহজুল বালাগাহর ২য় খেNর ১৫ পৃ!ায় এিট বণXনা কেরেছন।
৫৩৬। Fশখ মুহাmদ আলী হািশ5 হামাদী সাইদাভী তাঁর ‘আসাr যাওয়াতুs সাওয়ার’gেnর
৬৫ পৃ!ায় গােনমাh িবনেত আেমেরর সেA মুয়ািবয়ার সংলােপ এিট এেনেছন।
৫৩৭। আবুল ফযল আহমাদ ইবেন আবু তািহর বাগদাদী তাঁর ‘বালাগাতুn িনসা’gেnর ৬৭
পৃ!ায় উেm িসনােনর জীবনীেত এিট বণXনা কেরেছন। Fশখ মুহাmদ আলী হািশ5 তাঁর ‘আসাr
যাওয়াতুs সাওয়ার’gেnর ৭৮ পৃ!ায় উেm িসনান হেত এিট নকল কেরেছন।
৫৩৮। আlামাh Fশখ মুহাmদ মাহমুদ রােফয়ী এ কিবতার ব2াখ2ায় বেলেছন Fয, এখােন ‘ওয়ািস
’বলেত আলী কারামুlাh ওয়াজহােক বুঝােনা হেয়েছ। নবী তাঁেক ওয়ািস মেনানীত কেরেছন
এজn তাঁেক ‘ওয়ািস’বলা হেয়েছ। Fযমন বুরাইদাh তাঁর িপতা হেত বণXনা কেরেছন, “নবী
(সা.) বেলেছন : ﻟﻜﻞ ﻧَِﱯ وﺻﻲ و ا ّن ﻏﻠﻴّﺎً وﺻﻴﻲ و وارﺛﻲ
ّ pেত2ক নবীরই sলািভিষk pিতিনিধ
(ওয়ািস) িছল এবং িন>য়ই আলী আমার উtরািধকারী, sলািভিষk ও মেনানীত pিতিনিধ।”
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িতরিমযী বণXনা কেরেছন, “নবী (সা.) বেলেছন : ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩ
ْ আিম যার মাওলা আলী
তার মাওলা।”বুখারী সা’দ হেত বণXনা কেরেছন Fয, নবী (সা.) যখন তাবুেকর িদেক যাtা
কেরন তখন আলী (আ.)- Fক মদীনায় তাঁর sলািভিষk িহেসেব Fরেখ যান। আলী বেলন, “আপিন
িক আমােক নারী ও িশ5েদর মােঝ Fরেখ যাে\ন?” নবী বেলন, “তুিম িক এেত সnt* নও
Fয, Fতামার সেA আমার সmকX মূসার সেA হাrেনর সmেকXর nায় Fহাক? 5ধু পাথXক2 এই
Fয, আমার পর Fকান নবী Fনই।”অতঃপর ইবেন কাইস বাকাইয়াত হেত বণXনা কেরেছন,

ﳓﻦ ﻣﻨﺎّ اﻟﻨﱯ اﲪﺪ و اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺎ اﻟﺘﻘﻲ اﳊﻠﻤﺎ

“নবী আহমাদ ও িসdীক আমােদর হেত এবং পুণ2বান ও :ধযXশীল ব2িkও আমােদর হেত।

ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲔ ﻫﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎك اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ واﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺪاء

و ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻲ و ﺟﻌﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ذو اﳉﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

আলী ও ডানাযুk জাফর এখােন ওয়ািস এবং শহীদ।”
৫৩৯। তাঁর কিবতার pথম চরণ হেলা اﻃﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺖ اﻟﻜﺜﺐ اﻟﻌﻔﺮ

৫৪০। ‘আল ইসাবাh’gেnর pথমাংেশ যুবাইর ইবেন hবাব ইবেন মুনযার আনসারীর পিরিচিত
পবX।
৫৪১। িরজাল ও হাদীসসূচীর gngেলার মেধ2 মুনতাহাল মাকাল, নাjাশী এবং Fশখ আবু
আলীর Fফহেরসত, িমযXা মুহাmেদর মানহাজুল মাকাল এবং অnাn।
৫৪২। এ শােstর িবেশষj পিNতগণ Fযমন Fশখ বাহাঈ ও আেরা কিতপয় আেলম এ িবষয়িট
s* বণXনা কেরেছন।
৫৪৩। ‘তাফসীের মাজমায়ুল বায়ান’gেnর সূরা 5রার ﻗﻞ ﻻ أﺳﺌﻠﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﺟﺮاً ّإﻻ اﳌﻮ ﱠدة ﰲ اﻟﻘﺮﰉ
আয়ােতর ব2াখ2ায় িতিন আবু হামযাহর তাফসীর হেত নকল কেরেছন।
৫৪৪। িশয়া হাদীসিবদগণ আবু হামযাহর gnসমূহেক তাঁর সূt হেতই বণXনা কেরেছন যা িরজাল
gnসমূেহ উিlিখত হেয়েছ। িবিশ* আেলম সদrdীন মুসাভী ‘Fরসালাতুল hkক’gnিটেক

587

সংিkp আকাের মুসলমান িকেশার ও তrণেদর মুখs করার উপেযাগী কের আকষXণীয়ভােব
বণXনা কেরেছন।
৫৪৫। Fযখােন িশয়ােদর িবিভn দেলর িবেশষত বািকিরয়া ও সািদকীয়ােদর সmেকX আেলাচনা
কেরেছন।
৫৪৬। আলহামdিলlাh, এ gেnর পাদটীকাও Fশষ হেয়েছ। যা gnিটর পূণXতা দান কেরেছ। এ
পাদটীকাসমূেহর উপকািরতা সকেলই sীকার করেবন। এ পাদটীকা ১৩৫৫ িহজরীর ১৫ রজেব
gn pকােশর িদনই Fশষ হেয়েছ যা gn pেণতা sয়ং সংেযািজত কেরেছন। এ gn pেণতা
ইসলাম ও িশয়া মাজহােবর এক kুd Fখদমতকারী আবdল hসাইন ইবেন শািরফ ইউsফ ইবেন
শািরফ জাওয়াদ ইবেন শািরফ ইসমাঈল ইবেন শািরফ মুহাmদ ইবেন শািরফ মুহাmদ ইবেন
শািরফ ইবরাহীম। উপনাম শারাফুdীন ইবেন শািরফ যয়nল আেবদীন ইবেন আলী nrdীন
ইবেন nrdীন আলী ইবেন hসাইন মুসাভী আেমলী। আlাh তাঁর pিত কrণা ও রহমেতর
আচরণ কrন। pথম হেত Fশষ পযXn আlাহর pশংসা এবং তাঁর নবী (সা.) ও আহেল বাইেতর
pিত দrদ ও সালাম।
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