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সেmলন কিমিটর বkব@
িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম
আল হামdিলlািহ রািbল আলামীন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাmাদ ওয়া
আিলহী আত- তােহরীন।
শতাbীর পর শতাbী ধের মুসিলম উmাহর ভাগ^াকােশ িছল dেয`ােগর ঘনঘটা। যার
পিরণিতেত িবচু^ত, অবনিত আর জড়তার আধার উmােক ;ছেয় ;ফেলিছল। অবেশেষ
িবংশ শতাbীর মধ^ভাগ ;থেক মুসিলম উmার পুনজ`াগরণ er হয়। ইমাম ;খােমইনীর
( রহ. ) ;নতৃেt ইরােন ইসলামী িবpব সংঘিটত হওয়ার মাধ^েম তা পিরপুণ`তা অজ`ন
কের, ইসলামী শিk পুনরায় আিবভূ`ত হয়।দীঘ`িদন সাmাজ^বাদী ও অত^াচারীেদর হােত
;শািষত হওয়ার পর উmার ভােগ^ ;য িবপয`য় ঘেটিছল তা ;থেক মুk হেয় আবার ;স
শিk

সkয়

কেরেছ, মাথা

উচু

কের

দািড়েয়েছ।

মুসিলম

উmার

এ

পুনজ`াগরণ

সাmাজ^বাদীেদর ;চােখর ঘুম ;কেড় িনেয়েছ, উপিনেবশবাদী ;লালুপ দৃিW ;পাষণকারীেদর
আশা আকাkার কবর রচনা কেরেছ।
সামািজক ও রাজৈনিতক ;kেt মুসিলম উmার মেধ^ আজ ;য নব জাগরেণর সৃিW
হেয়েছ ;স ;kেt ইমাম ;খােমইনী( রহ. ) মূখ^ ভূিমকা পালন কেরেছন। পাশাপািশ
িচnাগত ও তttগত িদক ;থেক উmার মেধ^ ;য ;জায়ার এেসেছ ;সেkেt শহীদ
আlামা বােকর সাদর িনঃসেnেহ ;মৗিলক অবদান ;রেখেছন। ইসলামী িচnািবদ িহেসেব
িতিন িছেলন নিজরিবহীন। তার িচnাধারা ও ;লখিন একিদেক ;যমন িচnার জগেত
নব- িদগেnর উেnাচন ঘিটেয়েছ অপরিদেক গভীরতা ও ব^পকতার িদক ;থেকও সবার
দৃিW আকষ`ণ কেরেছ। তািttকভােব pিতMা লােভর উেdেu সমসামিয়ক মুসিলম সমােজ
অnpেবশকারী িবিভn িচnাধারার পারsিরক সংঘাতময় পিরেবেশও িতিন বুিdজীিব ও
িচnািবদেদর মহেল ব^াপকভােব ইসলামী িচnাধারার pসার ঘিটেয়িছেলন।
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শহীদ আয়াতুlাহ বােকর সাদর তার নিজরিবহীন ব^িkt, অসাধারণ ;যাগ^তা ও
গিতশীল ইসলামী িচnাধারার মাধ^েম আধুিনক বstবাদী দাশ`িনক ও িচnািবদেদরেক
অত^n সফলতার সােথ ;মাকািবলা কেরেছন। বstবাদী সভ^তার তttগত িভিtহীনতা
ফুিটেয়

;তালার

মাধ^েম

িতিন

সবাইেক

িচnাগত

দাসেtর

শৃ{ল, ( pাচ^

ও

পা|ােত^র) অn অnকরণ ও ;খাদািবমুখতা ;থেক িফিরেয় রােখন। বাsব জীবেন মানব
সমােজর িবিভn সমsা সমাধােনর ;kেt ইসলােমর ;য নিজরিবহীন kমতা রেয়েছ তা
িতিন kুরধার ;লখনীর মাধ^েম pমাণ কেরেছন। িতিন আেরা pমাণ কেরেছন আধুিনক
িবI যিদ ইসলামী িবধান অnযায়ী পিরচািলত হয় তাহেল সামািজক nায়িবচার pিতMার
মাধ^েম মানবkেলর ;সৗভাগ^ রিচত হেব, মানব সমাজ কল^াণ লাভ করেব।
শহীদ আlামা বােকর সাদর অত^n গিতশীল িচnাধারার অিধকারী িছেলন। তার
িচnাধারা ;কান িবেশষ গিNেত আবd িছলনা, বরং jান িবjােনর িবিভn শাখায় িতিন
িবচরণ

কেরেছন।

দশ`ন) , আধুিনক
অনায়ােস

ইসলামী

যুিkিবদ^া

pেবশ

কেরেছন

অথ`নীিত, তুলনামূলক
ইত^ািদ
এবং

সাmpিতককােল
নতুন

নতুন

দশ`ন

( ইসলামী

উtািপত

ধারার

সৃিW

িবিভn

ও

প|াত^

িবষেয়

কেরেছন।

উসূল

িতিন
ও

;ফকাহশাst, দশ`নশাst, যুিkিবদ^া, কালামশাst, তাফসীর, ইিতহাস ইত^ািদ kািসক িবষেয়ও
পdিতগত ও িবষয়- বstগত উভয় িদক ;থেক নতুন নতুন িদক িনেদ`শনা িদেয়েছন এবং
িচnাগত িবpব ঘিটেয়েছন।
আlামা

বােকর

সাদেরর

শাহাদেতর

পর

d’দশেকরও

;বশী

সময়

অিতবািহত

হেয়েছ, িকnt আজও পয`n িবিভn িশkা ও গেবষণামূলক কায`kেম তার িচnাধারার
pভাব অটুট রেয়েছ। ;য ;কান িবষয় িভিtক পয`ােলাচনা এবং গেবষণার ;kেt তার
;রেখ যাওয়া রচনাবলী, িবেশষ কের িচnার ;kেt িতিন ;য নতুন ধারার সৃিW কেরেছন
তা সবার জn মাইল ফলক হেয় থাকেব।

4

এ দৃিWেকাণ ;থেকই শহীদ আlামা বােকর সাদর িবI সেmলন পিরচালনা কিমিটর
pধান দািয়t হেব িচnাগত ও jানগত িবিভn িবষেয় তার ;রেখ যাওয়া মূল^বান
রচনাবলীর পুনrjীবন ও উপযুk সংরkণ। ;যেহতু তার রচনাবলী অত^n ব^াপক তাই
এ grtপূণ` দািয়tিট পালেনর ;kেt d’িট িদেকর pিত িবেশষভােব লk রাখেত হেবঃ
pথমতঃ অত^n দািয়tশীলতা ও সূk দৃিWসহকাের পৃিথবীর িবিভn grtপূণ` ভাষায়
এgেলার অnবাদ এবং pকাশ।
িdতীয়তঃ অত^িধকবার pকািশত হওয়া এবং উপযুk পয`েবkেণর অভােব তার
pকািশত অেনক বই ;যgেলা আংিশকভােব িবকৃত হেযেছ ;সgেলােক মূল পাNুিলিপর
সে. িমিলেয় ;দখা এবং সংেশাধন করা।
সবেশেষ আমরা আlামা বােকর সাদেরর বত`মান উtরািধকারীেদর, িবেশষ কের তার
sনামধn পুt জনাব সাইেয়^দ জাফর সাদর( আlাহ তােক ;হফাজত কrন) - এর
অবদােনর কথা অত^n 0dার সােথ sরণ করিছ। এ িবI সেmলন অnিMত হওয়া এবং
আlামা বােকর সাদেরর িবিভn রচনাবলী pকাশ ও পুনrjীবেনর ;kেt িতিন ;য
িবেশষ সmিত pদান কেরেছন ;সজn আমরা কৃতjতা pকাশ করিছ।
পিরচালনা কিমিট
শহীদ আlামা বােকর সাদর িবI সেmেলন
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ভূিমকা
ইসলােম িশয়ােদর ইিতহাস রk আর অrর ইিতহাস। িশয়া ইিতহােসর পাতায়
পাতায় ইতsতঃ িবিkp ;য সকল ঘটনা ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ তা িনয`াতন ও dঃখকেW পিরপূণ।` বুিdজীিব মহেল িশয়া মতবাদেক ভূলভােব বুঝা হেয় থােক এবং তাই
তার ভূল ব^াখ^া ;দয়া হয়। শীষ`sানীয়েদর সামাnতম k- ধারণা কালkেম জনতার
কােছ িবপদজনক আকার ধারণ কের। পিEডত ব^িkবেগ`র মােঝ সামাnতম মতপাথ`ক^
িবতেক`র ;কndিবndেত পিরণত হয়। এ উপমহােদেশর sণামধn ব^িkগণ তথা নবাব
িসরাজউেdৗলা, িটপু sলতান, হাজী মুহাmদ মুহসীন, তীতুমীর

pমূখ জা’ফরী িফকাহ

( িশয়া মাজহাব) এর অnসারী হওয়া sেtও এবং এ ;দেশ আগত অেনক পীর- কােমল
ইমাম

হযরত

আলী

( আ. ) এর

ধারার

অnসারী

হওয়ার

পরও

এ

‘মাযহাব’

িবrdবাদীেদর িবষাk ;ছাবেল kতিবkত। এর অnতম কারণ বাংলা ভাষাভাষীেদর
কােছ এ সmেক` ;তমন ;কান বাংলা বই পুsক ও িকতাবািদ িছল না এবং বাংলা
ভাষাভাষীেদর কােছ dীেনর দাওয়াতী ও pচারমূলক কম`কাEডও ;তমন লkণীয় িছল না।
“আন- নাশআ- তুশ- শীয়া” মহান মনীষী ও গেবষক শহীদ আয়াতুlাহ সাইেয়^দ
মুহাmদ বােকর সাদর ( রহ. ) - এর আরবী ভাষায় িলিখত একিট spিসd gn। শীয়া
মতবােদর উৎপিt সmেক` এিট একিট ;মৗিলক gn। এ বইিট বাংলা ভাষায় pকািশত
হেল এ ‘মাযহাব’ সmেক` বাংলা ভাষাভাষীগণ সিঠক ধারণা লােভ সkম হেব বেল
আমরা িবIাস কির। এর ফেল সািব`কভােব উপকৃত হেব িবI মুসিলম উmাহ।
এ বইিট মূল আরবী ;থেক বাংলায় অnবাদ কের আমােদর ;দেশর িবিশW
gণীজন ও অnবাদক জনাব ;মাহাmদ মুনীর ;হােসন খান এক অনবদ^ দািয়t পালন
কেরেছন। বইিট সmাদনা কেরেছন িবিশW আেলম জনাব ;মাহাmদ আশরাফউিdন খান।
তােদর উভয়েক আমরা কৃতjতা জানাই। বইিট pকােশ সহেযািগতা করায় জনাব আলী
;নওয়াজেক ধnবাদ jাপন করিছ। বইিট অnবােদ সহেযািগতা করায় শহীদ আlামা
6

বােকর সাদর ( রহ. ) িবI সেmলেন কিমিট, ;কাম, ইরান এর pিতও আমরা কৃতjতা
pকাশ করিছ।
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অবতরিণকা
িকছু িকছু আেলাচক ও পয`ােলাচক মুসিলম উmাh বিহভূ`ত এক সmpদায় িহেসেব “িশয়া
মাযহাব”সm`েক আেলাচনা কের থােকন । তাঁরা এ মাযহাবিটেক মুসিলম উmাহর এমন এক
অংশ িহেসেব িবেবচনা কেরন যার উdব কালkেম কতgেলা sিনিদ`W সামািজক ঘটনা ও
পিরবতেন`র মধ^ িদেয় সংঘিটত হেয়েছ, এ সব ঘটনা pবাহ ও পিরবত`নসমূহ মুসিলম উmাহর
;সই অংশ- িবেশেষর (িশয়া মাযহাব) িচnাগত ও মাযহাবী অিsেtর এক িবেশষ rপেরখা pদান
কেরেছ । অতঃপর ধীের ধীের ;সই অংশিট (সmpদায়িট) িবকাশ লাভ করেত থােক ।
এসব আেলাচক ও পয`ােলাচক (িশয়া মাযহােবর উৎপিt সংkাn) এ ধরেনর ধারণা ;পাষণ
করার পাশাপািশ ঐ সব ঘটনা ও পিরবত`ন সm`েকও যেথW মতপাথ`ক^ ;পাষণ কের থােকন যা
িশয়া মাযহােবর উৎপিt ও িবকােশর কারণ । এসব আেলাচক ও পয`ােলাচেকর মেধ^ কােরা
কােরা ধারণা হেD এই ;য, ‘‘আবdলাh িবন সাবা”ও তার কিlত রাজৈনিতক তৎপরতাই
িশয়া সmpদােয়র উৎপিtর মূল কারণ ।১ আবার ;কান ;কান পয`ােলাচক ইমাম আলী (আ.)- এর
;খলাফত কাল এবং তৎকালীন সামািজক ও রাজৈনিতক ঘটনা pবােহর সােথ ‘‘িশয়া মাযহােবর
”উৎপিt সংিFW বেল মেন কেরন ।২ আবার ;কান ;কান আেলাচক মেন কেরন ;য, ইমাম আলী
(আ.)- এর ;খলাফত- কােলাtর মুসিলম উmাহর ধারাবািহক ঐিতহািসক ঘটনা- pবােহর মােঝই
িনিহত রেয়েছ িশয়া মাযহােবর উৎপিtর কারণ ।৩
আমার দৃিWেত ;য কারেণ এসব আেলাচেকর অেনেকই িশয়া মাযহাবেক মুসিলম উmাহর
মােঝ বিহরাগত (অnপেবশকারী) এক সmpদায় িহেসেব ধারণা করেছন, তা হল এই ;য, িশয়া
সmpদায় ইসলােমর er ;থেকই মুসিলম উmাহর এক সংখ^ালিঘM অংশ বই আর িকছুই িছল না।
আর এ অিভjতা ;থেক pতীয়মান হয় ;য, িশয়া না হওয়া িছল ;স সময়কার মুসিলম সমােজ
pচিলত একমাt িনয়ম । আর িশয়া হওয়াটাই িছল ;সই pচিলত িনয়েমর ব^িতkম এবং
(মুসিলম) উmাh বিহভূ`ত এমন িবষয় বা ঘটনা যার উৎপিtর কারণসমূহ (তৎকালীন) pচিলত
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অবsার িবপেk সংgাম ও pিতেরােধর kমিববত`ন ধারার মধ^ িদেয় উেnািচত হওয়া একাn
আবuক ।
অথচ সংখ^ািধক^ এবং আেপিkক সংখ^ালঘুতেক িনয়ম ও ব^িতkম িনণ`য় বা মূল- অমূেলর
পাথ`ক^ িনধ`ারেণর িভিt িহেসেব িবেবচনা করা ;মােটও যুিkস.ত নয় । তাই সংখ^ািধেক^র
িভিtেত িশয়া বিহভূ`ত ইসলামেক ;মৗিলকt pদান এবং সংখ^ালঘু হওয়ার কারেণ িশয়া
ইসলামেক অমূলক ও ইসলাম বিহভূ`ত বেল িবেবচনা করাটাও এক মারাtক ভুল । ;কননা এটা
িবIাস- ;কিndক িবভিkকরণ pিkয়ার গিত- pকৃিত িবেরাধী । কারণ অেনক ;kেt আমরা একই
িরসালেতর অবকাঠােমার মেধ^ িবেশষ ;কান িবIাস- ;কিndক িবভিkকরণ pিkয়া লk^ কের
থািক যা উk িরসালেতর কিতপয় িচh ও িনদশ`েনর সীমােরখা sিনিদ`W করার ;kেt িবদ^মান
মতপাথ`ক^িভিtক । আবার কখেনা কখেনা d‘িট আদিশ`ক (িবIাস- ;কিndক) সmpদায় যিদও
সংখ^াগত িদক ;থেক সমান নয়, তবুও সমানভােব িবতিক`ত ঐ িরসালতিট ব^াখ^া িবেFষণ কের
থােক । ;যমনভােব ইসলামী িরসালেতর অবকাঠােমার আওতায় ‘‘িশয়া” তেttর উৎপিtর
িবষয়িট একিট পিরভাষা এবং মুসলমানেদর মধ^কার একিট িনিদ`W সmpদােয়র এক িবেশষ নাম
িহেসেব িশয়া বা তাশাইয়ু শেbর সােথ জুেড় ;দয়া িঠক হেব না, তdrপ সংখ^াগত িদক ;থেক
িশয়া অিশয়া- এ d’ভােগ ইসলামী িরসালেতর অবকাঠােমার িভতের আদিশ`ক িবভিk সংkাn
আমােদর ধারণাও ;কানkেম সিঠক হেব না । কারণ শািbক নাম ও পিরভাষাসমূেহর উৎপিt
এক িজিনষ আর অnিন`িহত মূল িনয`াস বা িবষয়, সিত^কার দৃিWভি. এবং (পািEডত^পূণ)` তেttর
উৎপিt আেরক িজিনষ। তাই মহানবীর জীবdশায় বা তাঁর িতেরাধােনর পর pচিলত ভাষায়
আমরা “িশয়া”শেbর অিst যিদ খুেজ নাও পাই তাহেল এর অথ` দাঁড়ােব না ;য, ( মহানবীর
জীবdশায় বা তাঁর ওফােতাtর কােল) িশয়া তtt ও দৃিWভি.র আেদৗ ;কান অিst িছল না ।
sতরাং এ মানিসকতার আেলােক িশয়া বা তাশাইয়ু (িশয়া pবণতা) সmেক` আেলাচনা এবং
িনেmাk pK d’িটর উtর ;দয়া জrরী । pK d’িট :
১ । িশয়া pবণতার( )ﺗﺸﻴﻊউৎপিt িকভােব হেয়েছ?
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২ । িশয়া মাযহােবর উৎপিt িকভােব হেয়েছ?
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তাশাইয়ু বা িশয়া pবণতার উৎপিt িকভােব হেয়েছ ?
v ভিবLেতর দাওয়ােতর িবষেয় ;নিতবাচব পদেkপ ।
v শূরা বা পরামেশ`র িভিtেত মহানবীর (সা.) খিলফা িনধ`ারেণর ইিতবাচক পদেkপ ।
v সরাসির বাছাই ও pত^k মেনানয়েনর িভিtেত মহানবীর (সা.) উtরািধকারী িনযুk
করেণর ইিতবাচক পদেkপ ।

pথম pK অথ`াৎ িশয়া pবণতা বা তাশাইয়ুর উৎপিt িকভােব হেয়েছ? আমরা এতদসংkাn
িচnা কের বলেত পাির ;য, তাশাইয়ু হেD পিবt ইসলাম ধেম`রই এক sাভািবক পিরণিত এবং
;সই তেttরই বাsব rপ যা একমাt দাওয়াত বা ইসলাম pচার কায`kেমর sMু িবকােশর
িন|য়তা িবধান করেত সkম । তাই এ pচার কায`kম কতৃ`ক তা অিজ`ত হওয়া একাn pেয়াজন
। আর মহানবী (সা.) ইসলাম pচার কায`kেমর ;নতৃt, কায`kেমর গঠন- pকৃিত এবং তাঁর (সা.)
সমসামিয়ক পিরিsিত ও অবsার কারেণই িদেয়িছেলন । আর এ ইসলাম pচার কায`kম ;থেকই
সরাসির এ তtt অথ`াৎ িশয়া মাযহােবর তtt যুিkপূণ`ভােব িনণ`য় করা সmব ।
কারণ মহানবী (সা.) Nবpিবক pচার কায`kেমর pত^k ;নতৃt িদেতন এবং িতিন সমাজ,
সামািজক রীিত- নীিত, pথা- ব^বsা এবং িচnা ও ভাবধারায় বাsেব আমূল পিরবত`ন ও সংsার
সাধন কেরেছন । আর এ পিরবত`ন pিkয়ািট kণsায়ী ;কান pিkয়া িছল না বরং তা িছল
দীঘ`sায়ী ও ব^াপক যা জােহিলয়াত (অnকার যুগ) ও ইসলাম ধেম`র মধ^কার িবরাজমান
আধ^ািtক ব^বধান ও পাথ`েক^র মতই দীঘ` ও ব^াপক । তাই ;য ইসলাম pচার কায`kম মহানবী
(সা.) তাঁর িনজ জীবdশায় পিরচালনা কেরেছন, কথা িছল ;য, তা জােহিলয়াত বা অjতার
যুেগর অj, বব`র মাnষেক এক নতুন সৃিWেত rপাnিরত করেব এবং তােক (আদশ`) ইসলামী
ব^িkেt পিরণত করেব, ;য িবIবাসীর কােছ নতুন আেলার বাত`া ;পৗঁেছ িদেব এবং
জােহিলয়ােতর মূেলাৎপাটন করেব ।
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মহানবী (সা.) সংsার কায`kেমর মাধ^েম অিত অl সমেয়র মেধ^ অেনক িবsয়কর পদেkপ
gহণ কেরিছেলন । আর উিচৎ িছল ;য, এই সংsারমূলক কায`kম pিkয়া এমনিক মহানবীর
(সা.) ওফােতর পরও অব^াহতভােব sদীঘ` পথ পিরkমণ করেব । মহানবী (সা.) তাঁর ওফােতর
িকছুকাল আেগ ;থেকই উপলিb করেত ;পেরিছেলন ;য, তাঁর জীবেনর অিnম মুহূত` অিত
িনকটবত`ী, তাই িতিন এ িবষয়িট sW ভাষায় িবদায় হেjও ব^k কেরিছেলন ।৪ আর মৃতু^ও তাঁর
কােছ হঠাৎ কের উপিsত হয়িন । এর অথ` দাঁড়ায় ;য, িতিন তাঁর ওফােতর পের ইসলাম pচার
কায`kেমর ভিবLৎ সmেক` িচnা- ভাবনা করার যেথW সময় ও sেযাগ ;পেয়িছেলন । এমনিক
যিদ এেkেt আমরা অদৃu জগেতর সােথ তাঁর ;যাগােযাগ ও সmক` এবং মহান আlাহ কতৃ`ক
ঐশী pত^ােদেশর মাধ^েম িরসালেতর সরাসির সংরkণ করার িবষয়িট আেদৗ িবেবচনায় না
আিন।
অতএব, এ আেলাচনার আেলােক আমরা pত^k কির ;য, মহানবী (সা.)- এর সামেন ইসলাম
pচার কায`kেমর ভিবLৎ সংkাn ;কবলমাt িতনিট পথই উnুk িছল:
pথমতঃ ;নিতবাচক পথ বা পদেkপ।
িdতীয়তঃ শূরা বা পরামশ`িভিtক ইিতবাচক পথ বা পদেkপ এবং
তৃতীয়তঃ সরাসির বাছাই, মেনানয়ন এবং িনযুিk ।

আর এেkেt িতনিট আেলাচনা রেয়েছ ।
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ভিবJেতর দাওয়ােতর িবষেয় ;নিতবাচক অবsান
pথম পথ : ;খলাফত বা মহানবীর উtরািধকারী ও sলািভিষk মেনানীত করার ব^াপাের grt

না ;দয়া এবং অবেহলা pদশ`ন করা ।
আর এর অথ` হল ইসলাম pচার কায`kেমর ভিবLৎ সmেক` মহানবী (সা.)- এর ;নিতবাচক
পদেkপ এবং ;কবলমাt তাঁর িনজ জীবdশায় ইসলামী pচার কায`kেমর ;নতৃtদান ও পথpদশ`নই যেথW মেন করা এবং ইসলামী দাওয়াত বা pচার কম`কােEডর ভিবLৎেক অjাত,
অজানা পিরেবশ- পিরিsিত এবং আকিsকতার হােত ;ছেড় ;দয়া ।
এ ধরেনর ;নিতবাচক পদেkপ gহণ মহানবী (সা.)- এর ;kেt ;মােটও ভাবা যায় না । কারণ
d’িট িবষয় ;থেক এ ধরেনর ;নিতবাচকতার উৎপিt । আর এ d’িট িবষয় মহানবীর ;kেt
কিsনকােলও িচnা করা যায় না (অথ`াৎ এ d’িট িবষয় মহানবী (সা.)- এর কম`পdিতর সে.
;মােটও খাপ খায় না) ।
pথম িবষয় : এ ধরেনর িবIাস করা ;য, ;খলাফত বা মহানবীর উtরািধকার ও sলািভিষk

িনযুিkকরণ সংkাn ;নিতবাচক পদেkপ gহণ এবং এেkেt অবেহলা pদশ`ন ভিবLেত ইসলাম
pচার কায`kেমর উপর ;মােটও pভাব ;ফলেব না এবং ইসলাম pচার কায`kেমর আe
দািয়tভার gহণকারী মুসিলম উmাh িনেজই pচার কােজর সহায়ক ;য ;কান ধরেনর পদেkপ
gহণ এবং িবচু^িতর হাত ;থেক তা রkা করেতও সkম ।
আসেল এ ধরেনর িবIােসর বাsব ;কান িভিt ;নই । বরং pকৃত বাsবতা এর িবপেk ।
কারণ িতিন ইসলাম pচার কায`kমেক সূচনালg ;থেকই এক Nবpিবক সংsারমূলক কম`কাEড
িহেসেব একিট জািত গঠন এবং সব ধরেনর জােহিলয়াত বা অjতার মূেলাৎপাটন করার bত ও
লk^ িনেয় gহণ কেরিছেলন । আর এ pচার কায`kম চরম িবপেদর সmুখীন হেব যখন তা ;নতা
ও ;নতৃtিবহীন হেয় যােব এবং তা ;কান sিনিদ`W পিরকlনা ও rপেরখা ছাড়াই চলেত থাকেব
। তাই এেkেt বh িবপদ রেয়েছ । আর এসব িবপদ হেD :
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pথমতঃ (ইসলামী দাওয়াত বা pচার কােয`র) ;কান পূব-` পিরকlনা ও rপেরখা না থাকার
কারেণ সৃW শূnতা ;মাকােবলা করার গিত- pকৃিত এবং মহানবী (সা.)- এর িতেরাধােনর কারেণ
উdূত ব^াপক অপূরণীয় kিতর মুেখ পূব-` pstিত ছাড়াই পদেkপ gহেণর তাৎkিণক
pেয়াজনীয়তা ;থেক সৃW িবপদসমূহ । কারণ মহানবী (সা.) ইসলাম pচার কায`kেমর ভিবLৎ
rপেরখা pণয়ন না কেরই যিদ ময়দান ত^াগ কেরন তাহেল pথম বােরর মত এবং শীUই
;নতািবহীন অবsায় pচার কােজর সবেচেয় িবপjনক সমsা ;মাকােবলা করার grদািয়t
উmাহর উপরই বত`ােব ।
আর এ ব^াপাের উmাহর ;কান পূব-` ধারণা ও অিভjতাই ;নই । সমsার ভয়াবহতা যতই
তীb ;হাক না ;কন এেkেt উmাহর কাছ ;থেক তাৎkিণক ও অিত drত পদেkপ gহেণর
pত^াশা করেত হেব । ;কননা এ ধরেনর শূnাবsা চলেত ;দয়া যায় না । উmাহর pাণহািনকর এ
kিতর মুহূেত` উmাহেক drত এ পদেkপ gহণ করেতই হেব । কারণ এমতাবsায় উmাh অnভব
করেত পাের ;য, তারা তােদর মহান ;নতােক হািরেয়েছ । আর ;সই সােথ মহান ;নতােক
হারােনার pচEড আঘাত ও kিতটাও উmাh উপলিb করেত পাের যা মাnেষর িচnাশিkেক
pচEডভােব sিবর ও লEড- ভEড কের ;দয়, এমনিক একজন pিসd সাহাবী এ ধরেনর
পিরিsিতেত pচEড আঘাত জিনত কারেণই ;ঘাষণা করেত থােকন ;য, “মহানবী (সা.) মৃতু^বরণ
কেরনিন এবং কখেনা মৃতু^বরণ করেবনও না।”৫ sতরাং উmাh কতৃ`ক গৃহীত এ ধরেনর পদেkপ
ও আচরণ হেব অত^n িবপjনক । আর এর পিরণিত কখেনা eভ হেব না ।
িdতীয়তঃ িরসালেতর দািয়t পালেন মুসলমানেদর ;যাগ^তার অভাব এবং অপিরপkতা জিনত

কারেণ সৃW িবপদ ও সংকটসমূহ । আর এ িরসালতী ;যাগ^তা ও পিরপkতা ;য মাtায় আেগই
মহানবী (সা.)- এর ;kেt ভিবLেত ইসলাম pচার কায`kেমর িরসালতী কাঠােমার সােথ
সামXsপূণ` পদেkপ gহণ করার িন|য়তা িবধান কেরিছল এবং যার ফেল িতিন (সা.)
মুহািজর- আনসার, kরাইশ- অkরাইশ অথবা মkা- মদীনা ;কিndক ;0ণী- িবভিkর কারেণ
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মুসলমানেদর অnের লুkািয়ত Nবষম^ ও চাপা ;kাভ িমিটেয় ;ফলেত সkম হেয়িছেলন িঠক ;সই
মাtায় মুসিলম উmাহর মেধ^ িবদ^মান িছল না ।
তৃতীয়তঃ বািhকভােব ইসলাম gহণকারী একিট ;গাMী যারা সব`দা মহানবী (সা.)- এর

জীবdশায় িনরবিDnভােব ইসলােমর িবrেd ষড়যেnt িলp থাকত তােদর ;থেক উdূত িবপদাপদ
ও সংকটসমূহ । আর এ ;গাMীিটেক পিবt ;কারােন মুনািফক নােম অিভিহত করা হেয়েছ।৬ আর
এেদর সােথ যিদ আেরা িবরাট সংখ^ক জনগণেক ;যাগ কির যারা মkা িবজেয়র পর িবদ^মান
বাsব পিরিsিতর কােছ নিতsীকার কের িকnt সত^ gহেণর মানিসকতা না িনেয় ইসলাম ধম` gহণ
কেরিছল, তাহেল আমরা এ সকল দল ও ;গাMী কতৃ`ক সৃW িবপদাপদ ও আশ\ার ভয়াবহতা
অnধাবন করেত পারব । আর এ সকল চk িন|য়ই ময়দােন ;নতার অnপিsিতেত সৃW িবরাট
শূnাবsায় ব^াপক অপতৎপরতা চালােনার এক ;মাkম sেযাগও লাভ কের থাকেব ।
তাই মহানবী (সা.)- এর িতেরাধােনর পর তাঁর খলীফা বা উtরািধকারী িনযুk করার উেদ^াগ
gহেণর সীমাহীন grt eধুমাt সব`েশষ নবী হযরত মুহাmদ (সা.) নয়, আদিশ`ক কম`তৎপরতা
চািলেয় যােD এমন ;য ;কান ;নতার কােছই ;গাপন থাকা এেকবাের অসmব ।
আর হযরত আবু বকর যিদ ;খলাফত ও শাসন সংkাn সতক`তা অবলmেনর অজুহােত
pশাসেনর ভিবLৎ িন|য়তা িবধান করেত িগেয় ইিতবাচক পদেkপ gহণ না কের ময়দান ত^াগ
করেত অিনDুক িছেলন

৭

এবং যখন ঘাতেকর হােত আহত হওয়ার পর জনসাধারণ হযরত

উমেরর কােছ উপিsত হেয় বলেত লাগল, “;হ আমীrল মুেমনীন, আপিন যিদ কাউেক আপনার
পের খিলফা মেনানীত করেতন ?”

৮

আর মহানবী(সা.)- এর ওফােতর পর ইসলাম pচার

কায`kম ;য সামািজক ও রাজৈনিতক িsিতশীলতার সৃিW কেরিছল তা সেttও এসব িকছুই িছল
খলীফার অবত`মােন ;য শূnতার সৃিW হেব তার আশ\ায় । আর জনসাধারণ খলীফা িবহীন
অবsায় ;য িবপদাপেদর আশ\া কেরিছল খলীফা উমর ;স আশ\া ও অnভূিতর pিত সাড়া িদেয়
যখন পরবত`ী খলীফা িনব`াচন করার জn ছয় জেনর ব^াপাের অিসয়ত কেরিছেলন,

৯

আর

হযরত উমর যখন সকীফা িদবেস pথম খিলফা িনব`াচেনর অপিরসীম grেtর কথা উপলিb
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কেরিছেলন এবং ;কান পূব-` pstিত ও পিরকlনা ছাড়াই হযরত আবু বকেরর ;খলাফত ও
শাসন- কতৃ`t pিতMা সংkাn যাবতীয় জিটলতা ও pিতিkয়ার কথা উপলিb কের
বেলিছেলন, “হযরত আবু বকেরর বাইআত িছল আকিsক ঘটনা তেব মহান আlাহ এ ঘটনার
অিনWতা ;থেক আমােদরেক রkা কrন ।”১০ আর যখন হযরত আবু বকর tরা কের শাসনভার
gহণ করার ;পছেন অnিন`িহত কারণ দশ`ােত িগেয় বেলিছেলন ;য, িতিন খলীফা িনযুিkর ;kেt
ইিতবাচক পদেkপ gহেণর ব^াপক grt এবং ;য ;কান উপােয় (মহানবীর ওফােতর পের
;নতািবহীন অবsায় সৃW সংকট ও সমsা) সমাধান করার জn drত পদেkপ gহেণর
pেয়াজনীয়তা উপলিb কেরিছেলন এবং এ pসে. বেলিছেলন, ( আর িতিন শাসন- কতৃ`t
gহেণর জn মৃd িনnা ও ভৎসনারও িশকার হেয়িছেলন) “মহানবী (সা.) যখন ইেnকাল কেরন
তখন জনগণ জােহিলয়াত বা অjতার যুগ ;থেক সদ^ ইসলাম ধম` gহণ কেরেছ (অথ`াৎ তারা
নব^ মুসলমান) । তাই আিম ভয় ;পলাম ;য, তারা (নব^ মুসলমানরা) মহানবীর অবত`মােন িব_াn
হেয় পড়েব । আর বnুরাও আমার উপর ;জার কেরই ;খলাফেতর দািয়t চািপেয় িদল ।”১১ আর
এসব িকছুই যিদ সত^ হয় তাহেল sW pতীয়মান হয় ;য, ইসলাম pচার কায`kেমর কণ`ধার
এবং নবী হযরত মুহাmদ (সা.) িনঃসেnেহ ;নিতবাচক পদেkেপর (অথ`াৎ মহানবীর ওফােতর
পর ইসলাম pচার কায`kেমর পিরচালনা ও ;নতৃt দােনর জn একজন খলীফা বা sলািভিষk
মেনানীত না করা) kফল ও িবপদ ইিতবাচক পদেkেপর বাsবতার আেলােক এবং sয়ং হযরত
আবু বকেররও sীকােরািk অnযায়ী জােহিলয়াত বা অjতার যুগ ;থেক সদ^ ইসলাম ধম`
gহণকারী উmাহর আমূল সংsার pিkয়ার সােথ সংিFW যাবতীয় pেয়াজনীয় িবষেয়র িনিরেখ
সবেচেয় ;বশী উপলিb কেরিছেলন এবং সবার ;চেয় ;বশী অnধাবন কেরিছেলন ।
িdতীয় িবষয় (sাথ`েকিndক দৃিWভি.): িdতীয় িবষয়িট যা সmবতঃ ;নতার মৃতু^র পর ইসলাম
pচার কায`kেমর ভিবLৎ সmেক` ;নতার ;নিতবাচক পদেkেপর একিট ব^াখ^া িদেত পাের তা
হল ;য, এ ধরেণর ;নিতবাচক পদেkেপর kফল ও িবপদ উপলিb করা সেttও ;নতা ঐ িবপেদর
;মাকােবলায় pচার কােজর সিঠক সংরkেণর জn ;কান ;চWা- pেচWা চালানিন । ;কননা িতিন
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pচার কায`kমেক ব^িkগত sাথ` িসিdর উপায় িহেসেব ;দেখন ও িবেবচনা কেরন । তাই ;য
পয`n িতিন জীিবত আেছন ;কবলমাt ;স পয`n এ pচার কায`kম ;থেক লাভবান হওয়ার জnই
উk pচার কায`kমিটেক িটিকেয় রাখা বা সংরkণ করাই হেD তার (;নতার) একমাt bত ও
উেdu । আর তার মৃতু^র পের দাওয়াত বা pচার কায`kেমর ভিবLৎ সংরkণ করার ব^াপাের
তার ;কান িচnা- ভাবনাই ;নই ।
এ ধরেনর ব^াখ^া মহানবী হযরত মুহাmদ (সা.)- এর ;kেt ;মােটও pেযাজ^ নয়, এমনিক
যিদ আমরা নবুওয়াত ও িরসালত সংkাn pিতিট িবষেয় তাঁেক মহান আlাহর সােথ সmিক`ত
বেল মেন নাও কির এবং তাঁেক অnাn িমশনারী ;নতার মত িনছক একজন িমশনারী ;নতা
িহেসেব িবেবচনা কির । কারণ জীবেনর সব`েশষ মুহূত` পয`n ইসলাম- ধম` pচােরর ;kেt ;য
িনMা ও আtত^ােগর পরাকাMা মহানবী (সা.) pদশ`ন কেরেছন তার ;কান নজীর িমশনারী
;নতােদর জীবেনিতহােস িবদ^মান ;নই । তাঁর (সা.) পুেরা জীবন ;থেক এ িবষয়িট pমািণত ।
তাই মহানবী (সা.) মৃতু^ শয^ায় শািয়ত হেয় এবং তীb অssতার মােঝও এমন এক যুেdর কথা
িচnা কেরিছেলন যার পিরকlনা িতিন িনেজই pণয়ন কেরিছেলন এবং রণা.েন ;pরেণর জn
িতিন িনেজই হযরত উসামা িবন যােয়েদর ;সনাবািহনীেক pstত ও সিjত কেরিছেলন । এ
কারেণই িতিন (সা.) অssতা সেttও বেলিছেলন, “উসামার ;সনাবািহনীেক যুেdর জn pstত
কর- উসামার ;সনাবািহনীেক রণা.েন ;pরণ কর ।”আর িতিন এ কথািট বারবার বলিছেলন
আর িকছুkণ অnর অnর মূছ`া ও যািDেলন ১২। অতএব, ;কান এক সামিরক িবষেয় মহানবী
(সা.) মৃতু^ শয^ায় শািয়তাবsায়ও যিদ এতেবশী উিdg ও উৎকিEঠত থােকন এবং উk যুেdর
ফলাফল হােত আসার আেগই ;য িতিন মৃতু^বরণ করেবন তা তাঁর জানা থাকা সেttও িতিন এ
িবষয়িট (অথ`াৎ উসামার ;নতৃেt উk ;সনাবািহনীেক যুেd ;pরণ করা) ;থেক ;মােটও িবরত না
হন, আর আমরা এটাও ;দখেত পাই ;য, ;শষ িনঃIাস ত^াগ করার মুহূেত`ও মহানবী (সা.) ঐ যুd
সmেক` গভীরভােব িচnা করেছন, তাহেল আমরা িকভােব ভাবেত পাির ;য, মহানবী (সা.)
ইসলাম pচার কায`kেমর ভিবLৎ িনেয় ;মােটও dি|nাgs হেবন না বা ;কান িচnা- ভাবনাও
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করেবন না এবং ইসলাম ধেম`র pচার ও pসার যােত কের তাঁর ওফােতর পের নানা pকার
কাি{ত- অনাকাি{ত সংকট, সমsা ও িবপদাপদ ;থেক িনরাপদ থােক ;সজn িতিন ;কান
ভিবLৎ পিরকlনা ও rপেরখাও িদেয় যােবন না ?! !
আর সবেশেষ মহানবী (সা.)- এর সব`েশষ অssতায়ও তাঁর আচরেণর মেধ^ এমন এক
তাৎপয` িনিহত রেয়েছ যা pথম পদেkপিটেক (;নিতবাচক পদেkপ) সৈব`ব িমথ^া pিতপn করার
জn যেথW । আর এ ;থেক আেরা pমািণত হয় ;য, িবপদাশ\া না করা বা িবপদ সmেক`
dি|nাgs ও ভীত না হওয়ার কারেণ ইসলাম pচার কায`kেমর ভিবLৎ সmেক` ;নিতবাচক
পদেkপ gহণ করা ;থেক মহানবী (সা.) অেনক দূের িছেলন ।
িশয়া- snী িনিব`েশেষ মুসলমানেদর সকল সহীহ হাদীস gেn মৃতু^ শয^ায় শািয়তাবsায়
মহানবীর ;য আচরেণর ব^াপাের ঐকমত^ ;পাষণ করা হেয়েছ তা হল যখন মহানবী (সা.)- এর
ওফাত িনকটবত`ী হল এবং ঘের অেনক ;লাক িছল আর তােদর মেধ^ হযরত উমর ইবnল
খাtাবও িছেলন তখন িতিন (সা.) বলেলন, “কাগজ ও কলম িনেয় এেসা । আিম ;তামােদর জn
এমন িকছু িলেখ যাব যার পের ;তামরা কখেনা পথ_W হেব না ।”১৩
মহান ;নতার পk ;থেক আnিরক এ pেচWা যার বণ`না ও সত^তা সmেক` সকেলরই ঐকমত^
(ইজমা) রেয়েছ তা ;থেক sW pতীয়মান হয় ;য, মহানবী (সা.) pচার কােয`র ভিবLৎ িবপেদর
কথা িচnা করেতন । আর িবকৃিত, িবচু^িত ও িবলুিpর হাত ;থেক মুসিলম উmাh এবং ইসলাম
pচার কায`kম সংরkণ করার পিরকlনা ও rপেরখা pণয়ন করা ;য একাn pেয়াজন তা িতিন
গভীরভােব উপলিb করেত ;পেরিছেলন । তাই ;য ;কান অবsায় মহানবী (সা.)- এর পেk
;নিতবাচক পদেkপ gহেণর ধারণা সmূণr
` েপ অসmব এবং ;মােটও যুিkসংগত নয় ।
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শূরা বা পরামেশNর িভিtেত খলীফা িনধNারেণর ইিতবাচক পদেkপ
িdতীয় পথ : সmাব^ িdতীয় পদেkপিট হেD ;য, হযরত মুহাmদ (সা.) তাঁর ওফােতর পের
দাওয়াত বা ইসলাম pচার কায`kেমর ভিবLৎ rপেরখা pণয়ন এবং এতদসংkাn ইিতবাচক
পদেkপ gহণ কেরেছন । শূরা বা পরামশ` ব^বsার িভিtেত িতিন ইসলাম pচার কায`kেমর
সািব`ক তttাবধান ও মুসিলম উmাহর ;নতৃt এ উmাহরই pথম আদিশ`ক pজn অথ`াৎ
সিmিলতভােব আনসার ও মুহািজরেদর মােঝই pিতিMত কেরেছন । অতএব, উmাহর
pিতিনিধtকারী এ pজnিটই হেব সরকার বা pশাসন ব^বsার মূল িভিt এবং উnয়ন ও pগিতর
পেথ ধাবমান ইসলাম- pচার কায`kেমর ;নতৃtধারার ;কndিবnd ।
তেব বাsবতা, মহানবী (সা.)- এর ইসলাম pচার কায`kম এবং pচারকেদর sায়ী ও
অপিরবত`নশীল সব`সাধারণ অবsার কারেণ সmাব^ িdতীয় পদেkপ সংkাn অnমান ও ধারণা
সরাসির pত^াখ^াত হেয় যায় । আর এর পাশাপািশ মহানবী (সা.) ;য শূরা বা পরামশ` ব^বsার
িভিtেত মুসিলম উmাহর সবেচেয় অgগামী pজn অথ`াৎ মুহািজর ও আনসারেদর সােথই তাঁর
ওফােতর পের ইসলাম pচার কায`kেমর ;নতৃt- ধারােক জুেড় িদেয়েছন- এতদসংkাn সকল
অnমান এবং জlনা- কlনারও অবসান হেয় যায় । িনেmােlিখত িকছু িকছু িবষয় ;থেকও
উপেরাk বkেব^র একিট পির`ার ব^াখ^া ও ;জারােলা সমথ`ন পাওয়া যায় ।
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১- শূরা পdিতর জn উmেতর pstিত িছলনা : মহানবী (সা.) ইসলাম pচার কােয`র
ভিবLৎ িচnা- ভাবনা কেরই তাঁর ওফােতর পের শূরা বা পরামশ` ব^বsা ;থেক সরাসির
উৎসািরত ;নতৃt- ধারার সােথ ইসলাম pচার কায`kেমর ;নতৃt- ধারােক জিড়ত করার লেk^
বাsেব যিদ ;কান ইিতবাচক পদেkপ িনেয়ই থাকেতন তাহেল এ ইিতবাচক পদেkেপর জn ;য
সব িবষয় অপিরহায` ও অত^n pেয়াজনীয় তnেধ^ সবেচেয় ssW িবষয়িট িনঃসেnেহ এই হত
;য, িতিন (সা.) পরামশ` ব^বsা এবং এর সািব`ক আইনগত পিরসীমা ও িদক সmেক` সমg উmাh
এবং pচারকেদরেক অবuই অবিহত করেতন এবং এ ব^বsািট ;মেন ;নয়ার জn মুসিলম
উmাহেক মানিসক ও িচnাগতভােব pstতও করেতন । এখােন উেlখ^ ;য, তৎকালীন মুসিলম
সমাজিট িছল কিতপয় ;গােtর সমিW । আর এ সব ;গাt ইসলােমর আিবভ`ােবর পূেব`
পারsিরক পরামশ` বা শূরািভিtক ;কান রাজৈনিতক পিরেবশ ও pিkয়ায় বসবাস করেত
একদম অভ^s িছল না, eধু তাই নয় বরং তারা ;গাtপিতেদর কেঠার িনয়িntত অবsার মেধ^ই
জীবন যাপন করত;

;সখােন ;পশীবল, ধনবল এবং বংশেগৗরবই বhলাংেশ pাধাn লাভ

করত। (dঃ- ডঃ আbুল আযীয আd- দাওরী pণীত আn nযমু আল ইসলািময়াh পৃঃ ৭, নাজীব
;pস, বাগদাদ ১৯৫০ সােল মুিdত, ডঃ sবহী আs- সােলh pণীত আn nযম আল ইসলািময়াh
পৃঃ ৫০, দাrল ইl িলl মালাঈন কতৃ`ক ১৯৫০ সােল মুিdত)
অতএব, আমরা ;বশ সহেজই বুঝেত পারিছ ;য, মহানবী (সা.) শূরা বা পরামশ` ব^বsার
সমুদয় আইনগত ব^াখ^া এবং বুিdবৃিtক ধারণার সােথ মুসিলম উmাহেক পিরিচত করার ;কান
উেদ^াগই gহণ কেরনিন । অথচ এ ধরেণর পদেkপ যিদ বাsেব ;নয়া হত তাহেল তা sভাবতঃই
মহানবী (সা.)- এর মুখিনঃসৃত বাণী বা হাদীসসমূেহ বিণ`ত হত এবং মুসিলম উmাহর িচnার;চতনায় অথবা অnতঃপেk শূরা বা পরামশ` ব^বsা pবত`ন ও বাsবায়েনর দািয়tpাp িহেসেব
মুসিলম উmাহর pথম pজn অথ`াৎ মুহািজর ও আনসারেদর িচnা- ;চতনা ও মানিসকতায়
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অবuই pিতফিলত হত । আর এটাই িছল sাভািবক । িকnt আমরা মহানবী (সা.)- এর
হাদীসসমূেহ শূরা বা পরামশ` ব^বsার ;কান আইনগত ssW িচtই খুেজ পাই না ।
এরপর আমরা উmাহর মানিসকতায় অথবা উmাহর pথম pজেnর ধ^ান- ধারণায়ও এ ধরেনর
পিরিচিতকরণ pিkয়ার ;কান ইি.ত অথবা ssW pিতফলন pত^k কির না । অথচ এ
pজnিটর মােঝ d’ধরেনর দৃিWভি. ও ভাবধারা িবদ^মান িছল । যার একিটর ;নতৃেt িছেলন
মহানবী (সা.)- এর আহেল বাইত (আ.) আর অnিটর পুেরাধায় িছল সকীফার ঘটনা এবং
;খলাফেতর সমথ`ক । আর ;খলাফত ও সকীফার ঘটনার উৎপিt হেয়িছল কায`তঃ মহানবী
(সা.)- এর ওফােতর পেরই ।
তেব এ িবষয়িট ssW ;য, pথম ভাবধারািট অিসয়ত ও ইমামেত িবIাস এবং মহানবী
(সা.)- এর kরাবাহ বা আtীয়তার উপর সিবেশষ grtােরাপ করত । আর শূরা বা পরামশ`
ব^বsা সংkাn ;কান িবIাসই এর মােঝ পিরলিkত হত না ।
িdতীয় ভাবধারািটর উৎপিt, িবকাশ এবং বাsবায়েনর ;kেt িবদ^মান িনদশ`ন ও দলীলpমাণািদ ;থেক সেnহাতীতভােব pতীয়মান হয় ;য, এ ভাবধারািটও শূরা বা পরামশ` ব^বsায়
িবIাসী িছল না এবং উk পরামশ` ব^বsার িভিtেত বাsেব এর ;কান কম`তৎপরতাই িছল না ।
আর িঠক এই একই িজিনস আমরা মহানবী (সা.) এর ওফাতকালীন সমেয়র মুহািজর ও আনসার
pজেnর সবার মেধ^ই pত^k কির ।
আর তখনই িবষয়িটর grt উtেরাtর বৃিd পায় যখন আমরা pত^k কির ;য, হযরত আবু
বকেরর অssতা তীb আকার ধারণ করেল িতিন হযরত উমরেক তাঁর মৃতু^র পের খলীফা
মেনানীত করেলন এবং হযরত উসমানেক তা িলখারও িনেদ`শ িদেলন। আর হযরত উসমান
অিসয়েত িলেখিছেলন, “পরম কrণাময় আlাহর নােম । আর এটা হেD মুিমন ও মুসলমানেদর
pিত রাসূলুlাহ এর খলীফা আবু বকেরর pিতjা পt । ;তামােদর উপর সালাম । আিম -(.সা)
;তামােদর সমীেপ মহান আlাহর pশংসা করিছ । আিম ;তামােদর জn উমর ইবnল খাtাবেক
খলীফা মেনানীত করলাম। ;তামরা তাঁর কথা eনেব এবং তাঁর আnগত^ করেব ।”( dঃ- ইবেন
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মানযূর pণীত মুখতাসার তারীেখ িদমাlক ১৮তম খN, পৃঃ ৩১০, তারীখুত তাবারী ২য় খN পৃঃ
২৫২)
আbুর রহমান ইবেন আওফ হযরত আবু বকেরর কােছ এেস বলেলন, “;হ মহান রsেলর
খলীফা! আপিন ;কমন আেছন?” হযরত আবু বকর বলেলন, “আিম আমার মৃতু^র পর খলীফা
িনযুk কেরিছ । যখন ;তামরা ;দখেত ;পেল ;য, ;তামােদর মধ^ ;থেক একজনেক আিম খলীফা
মেনানীত কেরিছ আর তখনই ;তামরা আমার যা হেয়েছ তা আেরা বািড়েয় িদেল । ;তামােদর
সবারই নািসকা ফুেল ;মাটা হেয় ;গেছ । ;কননা ;তামরা সবাই ;তামােদর িনেজেদর জn
;খলাফত pত^াশা করছ ।”
( dঃ- তারীখুল ইয়া’kবী ২য় খN পৃঃ ১২৬, তারীখ ইবেন আসািকর ১৮তম খN পৃঃ ৩১০,
তারীখুত তাবারী ৪থ` খN, পৃঃ ৫২)
এ ধরেনর উtরািধকারী মেনানয়ন এবং এতদসংkাs িবেরািধতার pকাu িনnাবাদ ;থেক
pতীয়মান হয় ;য, খলীফা শূরা ব^বsার ;যৗিkকতা সmেক` ;মােটও িচnা- ভাবনা করেতন না ।
আর িতিন মেন করেতন ;য, খলীফা মেনানীত করাটা তাঁর অিধকার । আর এ ধরেনর িনযুিk ও
মেনানয়েনর কারেণ নতুন খলীফার pিত আnগত^ pকাশ করা মুসলমানেদর উপর ফরয হেয়
যায় । তাই খলীফা আবু বকর তােদরেক নতুন খলীফার কথা eনেত ও তাঁর আnগত^ করেত
আেদশ িদেয়িছেলন । sতরাং খলীফার এ উিk ;কবলমাt সাদামাটা psাব বা িনছক sরণ
কিরেয় ;দয়ার ঘটনাই িছল না; বরং তা িছল িনযুিk, বাধ^বাধকতা এবং আেদশ । আমরা আেরা
লk^ কির ;য, খলীফা উমর মেন করেতন মুসলমানেদর জn নতুন খলীফা মেনানীত করা তাঁর
দািয়t ও অিধকার । তাই িতিন খলীফা িনব`ািচত করার ব^াপাের অn সকল মুসলমােনর pকৃত
ভূিমকা অsীকার কের ;কবলমাt ছয় জেনর মােঝই খলীফা িনব`াচেনর িবষয়িট িsর কেরিছেলন ।
আর এর অথ` দাঁড়ায় ;য, িঠক ;যমনভােব খলীফা মেনানীত করার ব^াপাের pথম খলীফার
অnসৃত pিkয়ায় শূরা বা পরামশ` ব^বsার ;কান pিতফলন পিরলিkত হয়িন িঠক ;তমিন এ
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ব^বsার ;কান ;যৗিkকতাও উtরািধকারী বা খলীফা িনব`াচন করার ;kেt িdতীয় খলীফার
অnসৃত পdিতেত আেদৗ pিতফিলত হয়িন ।
জনগণ হযরত উমেরর কােছ তাঁর পরবত`ী উtরািধকারী বা খলীফা মেনানীত করার ব^াপাের
অnেরাধ করেল িতিন বেলিছেলন, “যিদ আিম d’জেনর একজনেক জীিবত ;পতাম তাহেল এ
িবষয়িট (ফতঅথ`াৎ ;খলা) তার জn িsর কের িদতাম এবং এেkেt তার উপর আsা sাপন
d । করতাম’জেনর একজন আবু hযাইফার দাস সােলম এবং অnজন আবু উবায়দা িবন
জাররাh । আর যিদ সােলম জীিবত থাকত তাহেল ;খলাফেতর ব^াপাের শূরা বা পরামশ` পিরষদ
িনযুk করতাম না ।”১৪
হযরত আবু বকর মৃতূ^ শয^ায় শািয়তাবsায় আbুর রহমান ইবেন আওফেক বেলিছেলন,
“আিম মহানবী (সা.)- ;ক িজেjস করেত ;চেয়িছলাম ;য, ( মহানবীর পের) ;ক খলীফা হেব
অথ`াৎ ;খলাফত কার হেব? যার ফেল এ িবষেয় আর ;কান dnd- সংঘাত থাকেব না ।১৫
…. . তেব আনসারগণ যখন সকীফায় সা’দ িবন উবাদােক খলীফা বা আমীর িনযুk করার জn
িমিলত হেয়িছল তখন তােদর মধ^ ;থেক একজন বেলিছল : ;কারাইশ বংশীয় মুহািজরগণ যিদ
তা ;মেন না িনেয় বেল ;য : আমরাই মুহািজর এবং আমরাই মহানবীর jািত- ;গাt এবং তাঁর
উtরািধকারী আর এরপরও যিদ তােদর মধ^ ;থেক ;কান দল এ কথা বেল ;য : আমােদর মধ^
;থেক একজন ;নতা ও ;তামােদর মধ^ ;থেক একজন ;নতা হেব তবুও আমরা এ ব^াপাের
তােদর (;কারাইশেদর) psাবিট কখেনাই ;মেন িনব না ।”১৬
হযরত আবু বকর তখন বkৃতায় বেলিছেলন, “আমরা (মুহািজর) সব`pথম ইসলাম gহণ
কেরিছ আর এেkেt সকল জনগণ আমােদর িপছেন (অথ`াৎ তারা আমােদর পের ইসলাম gহণ
কেরেছ) । আমরা মহানবীর jািত- ;গাt এবং আরবেদর মেধ^ আমরাই সবেচেয় সmাn ।”১৭
আর যখন আনসারগণ তােদর ও মুহািজরেদর মেধ^ ;খলাফত পয`ায়kিমক হওয়ার psাব
িদেয়িছল তখন হযরত আবু বকর তা pত^াখ^ান কের বেলিছেলন, “মহানবী (সা.) যখন নবুওয়াত
pাp হেলন তখন িপতৃধম` ত^াগ করা আরবেদর জn খুবই কWকর হেয়িছল । তাই তারা তাঁর
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(সা.) িবrdাচারণ কেরিছল এবং তাঁেক কW িদেয়িছল । মহান আlাহ তাঁর ;গােtর মধ^ ;থেক
pথম িদককার মুহািজরগণেক মহানবী (সা.)- এর pিত িবIাস sাপন এরং তাঁেক ;মেন ;নয়ার
িবেশষ ;তৗিফক িদেয়িছেলন । আর তারাই pথম যারা পৃিথবীেত আlাহর ইবাদত কেরিছল ।
তারাই িছল তাঁর বnু এবং রkজ jািত- ;গাt । sতরাং তাঁর (সা.) পের ;খলাফেতর ব^াপাের
তােদরই অিধকার অn সকেলর ;চেয় ;বশী । একমাt জােলম ব^তীত আর ;কউ ;খলাফেতর
ব^াপাের তােদর সােথ dnd করেত পাের না।১৮ যখন হাbাব িবন মুনিযর আনসারেদরেক
;খলাফত দৃঢ় কের আঁকেড় ধের রাখার জn উdুd করিছল এবং বলিছল, “;তামরা িনেজেদর
হােতর kমতা ধের রাখ। জনগণ িনঃসেnেহ ;তামােদর দেল এবং ছায়ায় রেয়েছ। যিদ এরা
(মুহািজরগণ) অsীকার কের তাহেল আমােদর মধ^ ;থেক একজন আমীর হেব আর তােদর মধ^
;থেক আেরকজন আমীর হেব।”তখন হযরত উমর তার কথা pত^াখ^ান কের বেলিছেলন, “দূর
;হাক, দূর ;হাক, একই খােপ কখনও d’িট তেলায়ার থাকেত পাের না । হযরত মুহাmদ (সা.)এর রাজt ও pশাসেন একমাt িমথ^াবলmী, পাপা0য়ী এবং pংসpাp অভাগা ছাড়া আর ;কাn
ব^িk আমােদর সােথ dেnd িলp হেত চায় ? অথচ আমরাই তাঁর বnু, jািত ও িনকট
আtীয়।”১৯
খলীফা িনযুk করার ব^াপাের pথম ও িdতীয় খলীফার অnসৃত পdিত, ঐ পdিতর ব^াপাের
সাধারণ মুসলমানেদর আপিt ও অিভেযাগ না থাকা এবং সকীফা িদবেস pথম pজেnর dই
pিতdndী দেলর (মুহািজর ও আনসার) যুিkর উপর pভাব িবsারকারী দলীয় মানিসকতা,
;কবলমাt িনেজেদর মেধ^ রাTীয় ও শাসন kমতা সীমাবd রাখা এবং pশাসেন আনসারেদর
অংশgহণ করেত না ;দয়ার মানিসকতা সmিলত মুহািজরেদর দৃিWভি., মহানবীর jািত- ;গাtেক
তাঁর উtরাধীকারী হওয়ার ;kেt অnাn আরবেদর তুলনায় অত^িধক pাধাn িদেয় থােকএমন সব বংশীয় কারেণর উপর gরtােরাপ, আনসারেদর অেনেকরই d’জন আমীেরর অিst
(একজন আনসারেদর মধ^ ;থেক অnজন মুহািজরেদর মধ^ ;থেক) ;মেন ;নয়ার মানিসকতা
এবং মহানবীর পের খলীফা ;ক হেব- এতদসংkাn িবষেয় তাঁেক pK না করার কারেণ (সকীফার
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িদবেস ;খলাফেতর দািয়t gহণকারী) হযরত আবু বকেরর আফেসাস ও পিরতাপ- এসব িকছু
;থেক সেnহাতীতভােব pমািণত ও sW হেয় যায় ;য, মুসিলম উmাহর এই অgগণ^ pজnিট
(যােদর মেধ^ ;সই অংশিটও রেয়েছ যাঁরা মহানবী (সা.)- এর ওফােতর পের শাসনভার gহণ
কেরিছেলন) কখেনা শূরা ব^বsার কথা িচnাও করত না এবং এ ব^বsা সংkাn ssW ও sিনিদ`W
ধারণাও তােদর িছল না । অতএব, আমরা িকভােব ভাবেত পাির ;য, মহানবী (সা.) িবিধসmত ও
িচnাগতভােব শূরা বা পরামশ` ব^বsা সmেক` মুসিলম উmাহেক সেচতন করার ব^বsা
িনেয়িছেলন এবং আনসার- মুহািজর pজnেক এ ব^বsার িভিtেত তাঁর ওফােতর পের ইসলাম
pচার কায`kেমর ;নতৃt ;দয়ার জn pstত কেরিছেলন? অতঃপর উk আনসার- মুহািজর
pজেnর কােছ শূরা ব^বsার বাsবায়ন অথবা sিনিদ`W ;কান অথ` আমরা খুঁেজ পাই না ।
অnিদেক আমােদর পেk ভাবা ;মােটও সmব নয় ;য, মহানবী (সা.) িনেজই এ ব^বsা কােয়ম
কেরেছন এবং আইনগত ও ভাবগতভােব তা sিনিদ`W কের ব^াখ^াও কেরেছন । পিরেশেষ, িতিন
(সা.) এ ব^বsা সmেক` মুসলমানেদরেক ;মােটও সেচতন ও পিরিচত কের যানিন ।
অতএব, এখােন যা বণ`না করা হল তা ;থেক pমািণত হয় ;য, মহানবী (সা.) উmাহর কােছ
একিট িবকl ব^বsা িহেসেব “শূরা”ব^বsািট উtাপন কেরনিন । কারণ শূরার grেtর pিত
দৃিWপাত কেরই শূরা বা পরামশ` ব^বsার কথা উtাপন, অতঃপর সকল মুসলমােনর কােছ
সবিদক ;থেক তা ;গাপন ও অখ^াত ;থেক যাওয়া sভাবতঃই সmব নয় ।
আর ;য িবষয়িট ;থেক এ সত^িটর সব`ািধক ব^াখ^া আমরা ;পেত পাির তা ;থেক আমরা
;দখেত পাই ;য:
pথমতঃ ;য পিরেবেশ মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াত pািpর আেগ ;কান রাTীয় ও pশাসিনক
ব^বsা বাsেব pবিত`ত হয়িন ;স পিরেবেশ শূরা ব^বsা sভাবতঃই একিট নতুন ব^বsা বেল
পিরগিণত হেয় থাকেব । অতএব, ;যমনভােব আমরা বণ`না কেরিছ িঠক ;তমিনভােব এ ব^বsা
সংkাn একিট pগাঢ় ও sগভীর সেচতনতােবাধ সৃিW করা অত^াবuক ।
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িdতীয়তঃ িচnামূলক ;kেt শূরা হেD একিট dেব`াধ^ িবষয় যা অিত সাধারণভােব আেলািচত
হওয়া যেথW নয় । কারণ শূরার বাsবায়েনর সmাবনা রেয়েছ । আর ;য পয`n শূরার সমুদয়
খঁিটনািট িবষয়, িবিধ- িবধান ও িনয়ম- কাnন এবং শূরা বা পরামশ` সভায় মতপাথ`ক^ ;দখা িদেল
;0Mt ও pাধাn pদােনর মাপকািঠ ও িনয়মাবলীর িবশদ িববরণ না ;দয়া হেব, ;স পয`n
;কবলমাt এভােব অিত সাদামাটাভােব তা (শূরা) আেলািচত হওয়া যেথW নয় । আর এেkেt
সংখ^া ও পিরমােপর িভিtেত, নািক gণ ও অিভjতালb jােনর িভিtেত এ মাপকািঠসমূেহর
মান িনধ`ািরত হেব ?
এ ধরেনর যা িকছু শূরার সীমােরখা সংkাn ধারণােক ssW কের বণ`না কের এবং মহানবীর
ওফােতর সােথ সােথ তা বাsবায়নেযাগ^ কের তা সবিকছুই বিণ`ত হওয়া আবuক িছল ।
তৃতীয়তঃ িনঃসেnেহ আমরা পরামশ` ব^বsা ;থেক pকৃতপেk মুসিলম উmাh কতৃ`ক
পারsিরক পরামশ` এবং pশাসেনর ভাগ^ িনধ`ারেণর dারা ;য ;কান ভােব শাসন kমতার
বাsবায়েনর একিট ব^াখ^া ;পেত পাির । তাই এটা হেD এক ধরেনর দািয়t যা িবরাট সংখ^ক
;লােকর সােথ জিড়ত যারা শূরা বা পরামশ` পিরষেদর আওতাধীন । আর এর অথ` দাঁড়ায় ;য,
শূরা ব^বsা যিদ শরয়ী hkম বা িবধানই হত যা মহানবীর ওফােতর পরপরই কায`কর করা
ওয়ািজব তাহেল তা অবuই ঐ সকল ;লােকর (যারা শূরার আওতাধীন) অিধকাংেশর কােছ
উtািপত হওয়া আবuক হেয় ;যত । কারণ শূরার ব^াপাের তােদর মেনাভাব ইিতবাচক আর
তােদর pেত^েকরই এ ব^াপাের িকছু না িকছু দািয়t ও কত`ব^ রেয়েছ । আর এসব িবষয় ;থেক
pমািণত হয় ;য, উmাহর কােছ মহানবী কতৃ`ক তাঁর ওফােতর পের তাঁরই িবকlsrপ শূরা
ব^বsা উtাপন করা িছল অত^n জrরী িবষয়।
আর ;সজn তাঁর করণীয় িছল (এ ব^বsার সিঠক বাsবায়েনর লেk^) িবপুল হাের,
গভীরভােব এবং ব^াপক পিরসের সাধারণ মানিসক pstিত ;নয়া, সব ধরেনর ফাঁক- ;ফাঁকড়,
রn ও িছd বn করা এবং শূরা বা পরামশ` ব^বsা সংkাn ধারণার বাsব rপ ;দয়ার জn
pেয়াজনীয় ব^াখ^া- িবেFষণ pদান করা । আর এ পয`ােয়, মহানবী (সা.) কতৃ`ক জনসমেk
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ব^াপক ও গভীরভােব পরামশ` ব^বsা সংkাn ধারণার উtাপন এবং এরপর মহানবীর ওফােতর
সময় পয`n তাঁর সমসামিয়ক সকল মুসলমােনর কােছ এ ধারণার যাবতীয় আলামত ও িনদশ`ন
িবsৃত হওয়া সmূণr
` েপ অসmব ।
আবার ;কউ ;কউ ধারণা করেত পাের ;য, মহানবী (সা.) শূরা ব^বsা সংkাn ধারণািট অবuই
ইিতবাচক পদেkেপর ;kেt পিরমাণ ও gণগত িদক ;থেক কাি{ত মাtায় এবং মুসলমানেদর
কােছ gহণীয় পিরসেরই উtাপন কেরিছেলন । তেব হঠাৎ কের উdূত িবিভn রাজৈনিতক
পিরেবশ- পিরিsিত এবং অnাn কারেণ pকৃত সত^ ও বাsবতা ঢাকা পেড় ;গেছ । আর এর
ফেল জনগণ শূরা বা পরামশ` ব^বsা এবং তৎসংkাn যাবতীয় খুিট- নািট িবিধ- িবধান ও িববরণ
সmেক` যা িকছু eেনিছল তা ;গাপন করেত বাধ^ হেয়েছ ।
িকn এ ধারণািট আেদৗ বাsবসmত নয় । ;কননা ঐ সকল রাজৈনিতক চাপ ও কারণ সmেক`
যত িকছুই বলা ;হাক না ;কন তা সাধারণ সাহাবােদর অnভু`k কের না যারা মহানবীর ওফােতর
পরপরই রাজৈনিতক ঘটনাবলী এবং সকীফার িপরািমড (;খলাফত) িনম`ােণর ;kেt ;কান
আবদানই রােখিন । তােদর ভূিমকাও িছল িনতাn ;গৗণ । যতই রাজৈনিতক িনেtষণ ও
আgাসেনর িশকার ;হাক না ;কন এ ধরেনর ;লােকরাই সমােজর সংখ^াগিরM অংশ হেয় থােক ।
অতএব, শূরা ব^বsা সংkাn ধারণা যিদ কাি{ত মাtায় মহানবী (সা.) কতৃ`ক উtািপত হত
তাহেল শূরা সংkাn মহানবীর sW উিk ;শানার পর িবষয়িট ;কবলমাt কতgেলা রাজৈনিতক
pভাব বলেয়র সমথ`কেদর মােঝই সীিমত থাকত না । বরং িবিভn sেরর জনতা তা eেন থাকত
এবং ;যভােব ইমাম আলী (আ.)- এর ময`াদা ও gণাবলী এবং pিতিনিধt ও িনব`াহী kমতা
সংkাn মহানবী (সা.)- এর হাদীসসমূহ কায`তঃ িবিভn সাহাবী সূেt বিণ`ত হেয়েছ িঠক ;সভােব
শূরা সংkাn মহানবীর হাদীসসমূহও সব`সাধারণ সাহাবা কতৃ`ক sাভািবকভােব অবuই বিণ`ত
হত । হযরত আলী (আ.)- এর ময`াদা, gণাবলী, pিতিনিধt ও িনব`াহী kমতা( )وﺻﺎﻳﺔএবং
pামািণক কতৃ`t( )ﻣﺮﺟﻌﻴﺖসmেক` মহানবী (সা.) ;থেক সাহাবীেদর সূেt বিণ`ত শত শত হাদীস
রাজৈনিতক pভাব বলেয়র pবল বাঁধা ও চাপ এবং তৎকালীন বhল pচিলত দৃিWভি.র পিরপnী
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হওয়া সেttও আমােদর কােছ িকভােব ;পৗঁছাল? অথচ শূরা ব^বsা সংkাn হাদীসসমূেহর
উেlখেযাগ^ ;কান অংশই ;কন আমােদর কােছ ;পৗঁছাল না?! ! আর এমনিক যারা pচিলত pধান
দৃিWভি.র সমথ`ন করত, তারাও বhলাংেশ গৃহীত রাজৈনিতক পদেkপসমূেহর ;kেt িনেজেদর
মেধ^ মতপাথ`ক^ করত । এমনিক এক দেলর িবrেd আেরক দেলর শূরা বা পরামশ` ব^বsার
;Fাগান ;তালার ফায়দা থাকা সেttও আমরা কখেনা pত^k কিরিন ;য, ;কান দল মহানবী (সা.)
;থেক ;শানা একিট িবধান িহেসেব শূরা ব^বsার ধুঁেয়া তুেলেছ । উদাহরণsrপঃ হযরত আবু
বকর যখন হযরত উমরেক খলীফা মেনানীত করেলন তখন এ মেনানয়েনর িবপেk হযরত
তালহা নীিত- অবsান gহণ এবং এ ব^াপাের িতিন pিতবাদ ও তাঁর অসntিWও ব^k
কেরিছেলন।২০ এতদসেttও হযরত তালহা খলীফা আবু বকেরর এ মেনানয়েনর িবrেd “শূরা
কাড`”(  )ورﻗﺔ اﻟﺸﻮریব^বহার করার কথা ;মােটও ভােবনিন । িতিন খলীফা আবু বকেরর এ
পদেkেপর তীb িনnা ও সমােলাচনা করেত িগেয় ;মােটও িচnা কেরনিন ;য, খলীফা আবু বকর
মহানবী (সা.) বিণ`ত শূরা ব^বsা এবং িনব`াচন পিরপnী কাজ কেরেছন ।
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২- উmােক িচnাগতভােব িমশনারী দািয়েtর জn সংগিঠত না (আগামী pজnেক)

করা:
মহানবী (সা.) যিদ মুসিলম উmাহর সবেচেয় অgগামী pজn মুহািজর ও আনসার
সাহাবােদরেক তাঁর ওফােতর পের দাওয়াত বা ইসলাম pচার কায`kেমর সািব`ক তttাবধান এবং
আমূল সংsার pিkয়া পিরচালনা করার দািয়t অপ`ণই করেতন তাহেল তাঁর করণীয় িছল এ
pজnিটেক িচnামূলকভােব ও িমশনারী দািয়tেবাধ সহকাের সব`িদক ;থেক গেড় ;তালা যােত
তারা ইসলামী মতাদশ` পূণ` িনMা ও আnিরকতার সােথ gহণ কের এবং এ মতাদেশ`র আেলােক
পূণ` আnিরকতা ও সেচতনতার সােথ ইসলাম pচার কায`kম বাsবায়েনর কাজও সmn করেত
পাের । আর এর ফেল এ কায`kম িবরামহীন ;য সব সমsার সmুখীন হেব তার সমাধানও
;রসালতী আদেশ`র আেলােক তারা িদেত সkম হেব । িবেশষতঃ তখনই যখন আমরা pত^k
কির ;য, মহানবী িযিন পারs সmাট খসr এবং ;রামান সmাট কায়সােরর পতেনর eভ সংবাদ
িদেয়েছন;

২১

িতিন জানেতন ;য, অিচেরই ইসলাম pচার কায`kম ব^াপক সাফল^ অজ`ন করেব

এবং অিত শীUই পৃিথবীর নতুন নতুন জািত, ;দশ ও রাজ^ মুসিলম উmাহর করায়েt আসেব ।
আর তখনই ইসলােমর সােথ িবিজত জািতসমূহেক পিরিচত করার দািয়t মুসলমানেদর উপর
বত`ােব । মুসলমানেদর সােথ িবিজত জািত ও জনপদসমূেহর সংিম0েণর সমূহ িবপদাপদ এবং
অিনW ;থেক মুসিলম উmাহেক রkা করা এবং িবিজত জনপদ ও ;দশসমূেহ ইসলামী শরীয়ত ও
আইন কাnন বাsবায়ন করার দািয়tও উk pজেnর উপরই বত`ােব । মুসিলম উmাহর pথম
pজn িনঃসেnেহ ইসলাম pচার কায`kেমর দািয়t উtরািধকার সূেt ;য সব pজn লাভ
কেরিছল তnেধ^ সবেচেয় sD ও কলুষতামুk এবং ত^াগ ও ;কারবানীর ;kেt সবেচেয়
;যাগ^তাসmn । তা সেttও ইসলাম pচার কায`kেমর সািব`ক তttাবধান ও পিরচালনার দািয়t
পালেনর লেk^ িবেশষ pিশkণ কায`kম এবং এ সংkাn সমূদয় pেয়াজনীয় ধ^ান- ধারণা
সmিক`ত গভীর ও ব^াপক িশkাদােনর ;কান িনদশ`নই আমরা খুেজ পাই না । আর বাsেব
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িবেশষ pিশkণ ও িশkাদান কায`kেমর ;কান িনদশ`ন না থাকার িবষয়িট সমথ`ন কের এমন সব
দলীল- pমােণর সংখ^া pচুর যা এ kুd পিরসের ব^k করা সmব নয় । আর এ ;kেt আমরা
;দখেত পাই ;য, শরয়ী িবিধ- িবধান pণয়েনর ;kেt সাহাবাসূেt মহানবী (সা.) ;থেক বিণ`ত
হাদীস বা ঐিতহািসক দলীল- pমােণর সংখ^া কেয়কেশার ;বশী হেব না । অথচ ঐিতহািসক
gnসমূেহর মেত মহানবীর সাহাবা সংখ^া ১২০০০ (বার হাজার)- এর অিধক িছল ।২২ আর
;যখােন মহানবী (সা.) তাঁর হাজার হাজার সাহাবার সােথ একই শহের একই মসিজেদ কত
সকাল- সn^া অিতবািহত কেরেছন ;সখােন এ সংখ^াgেলার মােঝও িক িবেশষ pিশkণ ও
িশkাদান কায`kেমর সামাn িনদশ`ন খুেজ পাওয়া সmব নয়?! !
মহানবী (সা.)- এর সাহাবােদর মেধ^ pিসd রীিত এটাই িছল ;য, তাঁরা মহানবী (সা.)- ;ক
pথেমই pK er করেতন না বা এ ;থেক িবরত থাকেতন এমনিক তােদর মেধ^ ;কান ব^িk
মদীনার বাইের ;থেক ;কান আরব ;বdঈেনর আগমেনর sেযােগর অেপkায় থাকেতন, ;য নািক
এেস মহানবীেক pK করেবন আর এ sেযােগ িতিন ঐ pKটার উtর মহানবীর কাছ ;থেক eেন
িনেবন ।২৩ তাঁরা (সাহাবাগণ) মেন করেতন ;য, ;য সব িবষয় সংঘিটত হয়িন ;স সmেক` pK
করা বাhল^ বই আর িকছুই নয় যা অবuই পিরত^াগ করা উিচত । আর এ কারেণই হযরত
উমর িমmের দাঁিড়েয় বেলিছেলন, “মহান আlাহর শপথ, ;য িবষয় বা ব^াপার সংঘিটত হয়িন ;স
সmেক` যিদ ;কান ব^িk pK কের, তাহেল আিম তার উপর কেঠারতা আেরাপ করব । কারণ
মহান আlাহ যা ঘেট বা ঘটেছ অবuই তা বণ`না কেরেছন।”২৪ িতিন আেরা বেলেছন, “যা
ঘেটিন ;স সmেক` pK করা কােরা জn Nবধ হেব না । কারণ মহান আlাহ যা ঘেট বা ঘটেব ;স
িবষেয় অবuই ফয়সালা িদেয়েছন।”২৫ একিদন এক ব^িk ইবেন উমেরর কােছ ;কান িবষেয়
িজেjস করেল ইবেন উমর তােক বেলিছেলন, “;য িজিনস ঘেটিন তা িজেjস কেরা না । কারণ
আিম উমর ইবnল খাtাবেক ;য িজিনস ঘেটিন ;স িবষেয় pKকত`ােক অিভসmাত িদেত
eেনিছ।”২৬ এক ব^িk উবাই ইবেন কা’বেক ;কান সমsা সmেক` িজেjস করেল িতিন
বেলিছেলন, “;হ বৎস, ;য িবষয়টা সmেক` তুিম আমােক িজেjস কেরছ তা ঘেটেছ িক?”
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তখন ঐ ;লাকিট বেলিছল- “না ।” তখন িতিন বলেলন, “অতএব, তা ঘটা পয`n তুিম আমােক
সময় দাও ।”২৭
একিদন হযরত উমর পিবt ;কারআন ;তলাওয়াত করেত করেত এ আয়াতিটেত
;পৗঁছেলন, “অতঃপর আমরা তথায় শsবীজ, আ.ুর, ইkু, জলপাই, ;খজুর, উদ^ানরািজ, ফল
এবং dব`াঘাস( )ابসৃিW কেরিছ ।”২৮ তখন িতিন বলেত লাগেলন “এ সব িকছুই ;তা বুঝলাম ।
িকnt “”ابিক?” এরপর িতিন বলেলন, “;খাদার কসম আসেলই এটা একটা কWদায়ক
ব^াপার। তাই ;তামােদর জানা ওয়ািজব হেব না ;য, “ ”ابশেbর অথ` িক । পিবt ;কারােনর
;য অংেশর অথ` ;তামােদর কােছ বিণ`ত হেয়েছ ;কবল ;সটুকর অnসরণ কর এবং তদnযায়ী
আমল (কাজ) কর । আর ;কারােনর যা িকছু ;তামরা জান না তা তার pভুর কােছ সঁেপ দাও ।”২৯
আর এভােব আমরা ;কবলমাt িনিদ`W িকছু সমsা ব^তীত অn সকল ;kেt pK করা ;থেক
িবরত থাকার এক সািব`ক pবণতা সাহাবােদর মেধ^ ;দখেত পাই । আর এ pবণতাই হেD
মহানবী (সা.) ;থেক সাহাবােদর বিণ`ত হাদীসসমূেহর সংখ^া খুব কম হওয়ার মূল কারণ । আর এ
slতার কারেণই পরবত`ী কােল (খুিট- নািট িবষেয় ইসলামী িবিধ- িবধান pণয়ন করার জn)
ইেsহসান ও িকয়ােসর মত পিবt ;কারান ও snাহ বিহভূ`ত অnাn উৎেসর pেয়াজনীয়তা ;দখা
;দয় । আর এই ইেsহসান ও িকয়াস হেD ঐ ধরেনর ইজিতহাদ যােত মুজতািহেদর ব^িkগত
অিভrিচর উপিsিত ও pভাব রেয়েছ । আর এ কারেণই শরয়ী িবিধ- িবধান pণয়েনর ;kেt
মাnেষর ব^িkগত অিভrিচ ও িচnাধারা সেমত তার ব^িkেtর অnpেবশ ঘেট যায় । আর এ
pবণতািট িরসালতী দািয়t ও সেচতনতােবাধ সmn কের pিশিkত করার িবেশষ কায`kেমর
ধ^ান- ধারণা ;থেক ;য বh দূের তা বলার অেপkা রােখ না । আর এ িবেশষ pিশkণ কায`kেমর
উেdu হত অgগণ^ ঐ pজnিটেক (মুহািজর- আনসারগণ) ভিবLৎ ;নতৃt সংkাn উdূত
সমsার সমাধােনর সােথ ব^াপকভােব পিরিচত ও pিশিkত করা ।
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িঠক ;যমনভােব সাহাবাগণ মহানবী (সা.)- ;ক pK করা ;থেক িবরত ;থেকেছন িঠক
;তমনভােব ইসলামী িবিধ- িবধােনর িdতীয় pধান উৎস হওয়া সেttও মহনবীর হাদীস ও snাh
িলিপবd করা ;থেক িবরত ;থেকেছন । বলা বাhল^ ;য, িলখন pিkয়াই হেD িবলুিp ও িবকৃিতর
হাত ;থেক হাদীস ও snাh সংরkণ করার একমাt পnা । উদাহরণsrপ িহরাভী ‘যাmুল
কালাম’ gেn ইয়াhইয়া িবন সা’;দর সূেt আbুlাh িবন িদনার ;থেক বণ`না কেরেছন,
“সাহাবাগণও হাদীস িলিপবd কেরনিন আর তােবয়ীগণও তা কেরনিন । তাঁরা ;কবল
হাদীসgেলার শািbক বণ`না করেতন এবং িহফয বা মুখsকরণ pিkয়ায় হাদীস gহণ করেতন।৩০
তেব িdতীয় খলীফা উমর ইবnল খাtাব- তাবাকােত ইবেন সা’;দর বণ`নাnসাের- মহানবী
(সা.)- এর snাh সংরkেণর ব^াপাের সেব`াtম ;কাn পnা ;নয়া যায় ;স সmেক` িচnা- ভাবনা
er কেরন। দীঘ` একমাস িচnা- ভাবনা করার পর িতিন মহানবীর হাদীস ও snাh িলিপবd
করেত িনেষধ কেরন।৩১ আর এ িনেষধাjার কারেণ মহানবী (সা.)- এর snাহ- যা হেD পিবt
kরআেনর পর ইসলামী শরীয়েতর িবিধ- িবধােনর সবেচেয় grtপূণ` উৎস তা অদৃেWর হােত
১৫০ বছেরর জn ;ছেড় ;দয়া হল, যার ফেল মহানবীর অগিণত হাদীস ও snাহ িবsৃিত ও
িবকৃিতর িশকার হল এবং হাদীেসর অসংখ^ হােফেজর মৃতু^েত আমােদর কাছ ;থেক িচরতের
হািরেয় ;গল ।
এর ব^িতkম হেD আহেল বাইেতর দৃিWভি. ও গৃহীত পদেkপ । তাঁরা pথম শতক ;থেকই
হাদীস সংরkণ ও িলিপবd করার ;চWা কেরেছন । আহেল বাইেতর ইমামেদর ;থেক
মুsািফজ*সূেt বিণ`ত ;রওয়ােয়তসমূেহ বিণ`ত আেছ ;য, আহেল বাইেতর ইমামগেণর কােছ
হযরত আলীর হেs িলিখত মহানবী (সা.)- এর মুখিনঃসৃত বাণীর (হাদীেসর) একিট িবশাল gn
আেছ যােত সংরিkত রেয়েছ মহানবীর সমূদয় snাহ ।৩২
( * মুsািফজ ;রওয়ােয়ত : মশhর ও মুতাওয়ািতর ;রওয়ােয়েতর মাঝামািঝ অথ`াৎ মশhর
অেপkা উuপয`ােয়র এবং মুতাওয়ািতেরর ;চেয় িনm পয`ােয়র- অnবাদক) ;খাদার শপথ,
বাsিবকই যিদ ব^াপারিট অিত সাদামাটাই হেয় থােক তাহেল, ঐ সরল দৃিWভি. যা ;কান ঘটনা
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ঘটার আেগ উk ঘটনা সmেক` pK করা ;থেক িবরত থাকার িনেদ`শ ;দয় এবং মহানবীর পিবt
snাh সংরkণ ও িলিপবd করেত িনেষধ কের, তা sদীঘ` পথ- পিরkমেণর সবেচেয় কিঠন ও
grtপূণ` পয`ােয় নতুন িরসালেতর ;নতৃtদােনর জn িক উপযুk ও যেথW ?
মহানবী (সা.) তাঁর snাh সংরkণ ও িলিপবd না কেরই ইহেলাক ত^াগ কের পরপাের চেল
যােবন অথচ িতিনই আবার িকভােব তাঁর snাh আঁকেড় ধের রাখার জn সবাইেক আেদশ
করেবন ?৩৩
মহানবী (সা.) যিদ শূরা ব^বsা সংkাn ;কান অিধকােরর সূচনা ও pিতMা কেরই ;যেতন
তাহেল মহানবী কতৃ`ক শূরা বা পরামশ` ব^বsার যাবতীয় িবিধ- িবধান sিনিদ`W কের বণ`না করার
িক pেয়াজন িছল না ? যােত শূরা ব^বsা একিট sায়ী িনিদ`W পেথ চলেত পাের এবং কােরা
pবৃিtর kীড়নেক পিরণত না হয় ;সজn মহানবী (সা.) অবuই তাঁর snাh সংরkণ করার
পদেkপ gহণ করেবন ।
আর মহানবী (সা.)- এর গৃহীত এ পদেkেপর একমাt ;যৗিkক ব^াখ^া িক এটাই নয় ;য,
িতিন ইমাম আলীেক তাঁর ওফােতর পের সমূদয় ধম`ীয় িবষয় ও jান- িবjােনর pামািণক উৎস
ও Nবধ কতৃপk ( )اﳌﺮﺟﻌﻴﺔএবং ইসলাম pচার কায`kেমর ;নতৃtদােনর জn pstত কেরেছন ।
আর তাঁর (সা.) সমূদয় snাh তাঁর (আলী) কােছ আমানত ;রেখেছন এবং jােনর এক হাজার
dয়ার তাঁর কােছ উেnািচত কেরেছন ।৩৪
মহানবী (সা.)- এর ওফাত- পরবত`ী ঘটনাবলী ;থেক pমািণত হয় ;য, অেনক বড় বড়
সমsার sিনিদ`W সমাধান সংkাn ;কান jান ও িশkা আনসার ও মুহািজর pজেnর িছল না ।
মহানবীর ওফােতর পের ইসলাম pচার কায`kম এসব সমsার সmুখীন হেব, ;স সmেক` পূব`
;থেকই ধারণা করা হেয়িছল । এমনিক মুসলমানেদর িবজেয়র মাধ^েম অিজ`ত িবরাট িবsীণ` ভূভাগ সংkাn শরয়ী িবিধ- িবধান, মুহািজরেদর মেধ^ই িক তা বEটন করেত হেব নািক সমg
মুসিলম জনসাধারেণর জn তা ওয়াvফ করা হেব, এতদসংkাn ;কান ssW ধারণা খলীফা ও
তাঁর সংিFW ব^িkেদর িছল না।৩৫ অতএব, আমরা িক ধারণা করেত পাির ;য, মহানবী (সা.)
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;যখােন িবেশষ grেtর সােথ বলেতন, তারা শীUই পারs সmাট খসr এবং ;রামান সmাট
কায়সােরর সাmাজ^ জয় করেব এবং ইসলাম pচার কায`kেমর সািব`ক তttাবধান এবং পারs ও
;রামান সাmাজ^ িবজয়ািভযােনর দািয়t আনসার- মুহািজর pজেnর হােত িতিন অপ`ণ করেবন,
;সখােন িতিন অদূর ভিবLেত ইসলােমর অgযাtা ও িবজয়ািভযােনর মাধ^েম অিজ`ত পৃিথবীর
িবsীণ` ভূ- ভাগ সংkাn অিত pেয়াজনীয় িবিধ- িবধান সmেক` তােদরেক (মুহািজর- আনসার
pজn ও সব`সাধারণ মুসলমানেদরেক) িবndমাt অবিহত কেরনিন?! !
বরং এর ;চেয় আেরা মারাtক ;য িবষয়িট আমরা pত^k কির তা হল, মহানবী (সা.)- এর
সমসামিয়ক (মুহািজর- আনসার) pজেnর এমনিক িনছক ধম`ীয় িবষয়ািদর ;kেtও sD jান ও
ধারণা িছল না । উেlখ^ ;য, মহানবী (সা.) এসব িবষয় সাহাবােদরেক শত শত বার বাsেব কের
;দিখেয়েছন । উদাহরণsrপঃ এ pসে. আমরা জানাযার নামােযর কথা উেlখ করেত পাির ।
জানাযার

নামায িছল একিট ইবাদত যা মহানবী (সা.) মুসlী ও ;শষকৃত^ অnMােন

;যাগদানকারীেদর উপিsিতেত শত শত বার আদায় কেরেছন । িকnt এতদসেttও অবsাদৃেW
মেন হয় ;যন সাহাবারা ;য পয`n মহানবী (সা.) জানাযার নামায আদায় কেরেছন ;স পয`n তারা
;কবলমাt মহানবী (সা.)- এর অnসরণ কেরেছন এবং এ ইবাদতিট ;শখার pেয়াজনীয়তা
;মােটও অnভব কেরনিন। আর এ জnই মহানবীর ওফােতর পর জানাযার নামােয কয়টা
তাকবীর আেছ ;স ব^াপােরও সাহাবােদর মেধ^ মতপাথ`েক^র সৃিW হেয়েছ। ইbাহীেমর সূেt
তাহাবী বণ`না কেরেছন : মহানবী যখন ইেnকাল করেলন তখন জানাযার নামােযর তাকবীর
সংখ^া সmেক` জনগেণর মেধ^ মতিবেরাধ হেয়িছল । তােদর মেধ^ ;কান ;কান ব^িk বেলিছল,
‘‘আিম রাসূলুlাh (সা.)- ;ক পাঁচবার তাকবীর বলেত eেনিছ।” আবার ;কান ;কান ব^িkর
বkব^ িছল, ‘‘মহানবী (সা.)- ;ক চারবার তাকবীর বলেত eেনিছ ।” আর এ ব^াপাের তােদর
মতিবেরাধ হযরত আবু বকেরর মৃতু^ পয`n চলেত থােক । অতঃপর উমর ইবnল খাtাব যখন
খলীফা হেলন তখন জানাযার নামােযর ব^াপাের জনগেণর মেধ^ িবদ^মান মতপাথ`ক^ তাঁর জn
পীড়াদায়ক হেয় দাঁড়াল । তাই িতিন মহানবীর কিতপয় সাহাবীেক পt িলেখ বেলিছেলন, “;হ
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মহানবী (সা.)- এর সmািনত সাহাবীবৃn, আপনারা যতkণ সাধারণ মুসিলম জনতার সামেন
মতপাথ`ক^ কের যােবন ততkণ তারাও আপনােদর পর মতপাথ`ক^ িজইেয় রাখেব । আর যখন
আপনারা তােদর সামেন ঐকমত^ ;পাষণ করেবন তখন তারাও ঐক^বd থাকেব । sতরাং
আপনারা ;য সব িবষেয় ঐকমত^ ;পাষণ কেরন ;কবলমাt ;স সব িবষেয়ই আপনােদর দৃিW
;দয়া উিচত।” উমর ইবnল খাtাব ;যন তােদরেক জাgত করেলন । অতঃপর তাঁরা
(সাহাবাগণ) বলেলন, “;হ আমীrল মুেমনীন, আপিন যা মেন কেরন তাই উtম।”৩৬
আর এভােব আমরা ;দখেত পাই ;য, সাহাবাগণ মহানবী (সা.)- এর জীবdশায় pধানতঃ তাঁর
উপরই িনভ`র করেতন । আর যতিদন মহানবী (সা.) জীিবত িছেলন ততিদন পয`n তাঁরা
(সাহাবাগণ) শরয়ী িবিধ- িবধান ও ধম`ীয় িবষয়ািদর ব^াপাের pত^k jানাজ`ন ও বুৎপিt লাভ
করার pেয়াজনীয়তা ;মােটও অnভব কেরনিন ।
;কউ ;কউ হয়েতা বলেত পাের ;য, সাহাবােদর ;য িচtিট এখােন তুেল ধরা হেয়েছ এবং
;নতৃtদােনর ;kেt তােদর অেযাগ^তার ;য সব তথ^ উপsাপন করা হেয়েছ তা মহানবীর িশkা
ও pিশkণ কায`kেমর ব^াপক সাফল^ এবং িতিন (সা.) ;য এক অিত উnত িমশনারী pজেnর
জn িদেয়িছেলন ;স সংkাn আমােদর ধারণা ও িকয়ােসর পিরপnী ।
এ পয`n যা আেলাচনা করা হেয়েছ তা ;থেক আমরা মহানবী (সা.)- এর ওফাতকালীন সমেয়র
;সই িবশাল pজnিটর (মুহািজর- আনসার pজn) pকৃত িচt তুেল ধেরিছ । আর এেkেt
মহানবী (সা.) তাঁর জীবdশায় সেব`াu পয`ােয়র ;য িশkা ও pিশkণ কায`kম বাsবািয়ত
কেরেছন ;সটার ইিতবাচক মূল^ায়ন- পিরপnী ;কান িকছু আমােদর দৃিWেগাচর হয়িন । কারণ
আমরা ;য মুহেূ ত` িবIাস কির ;য, মহানবী (সা.)- এর িশkা- pিশkণ কায`kম িছল এক উnত
ঐIিরক আদশ` এবং যুেগ যুেগ নবুওয়াতী কম`ধারার ইিতহােস sকীয় NবিশW^মিNত এক
িরসালতী িমশন, িঠক ;স মুহূেত` আমরা ;দখেত পাই ;য, এ ব^াপাের িবIাস এবং এ িশkাpিশkণ কায`kেমর ফলাফেলর একটা যথাথ` মূল^ায়েন উপনীত হওয়া আসেল উk িশkাpিশkণ কায`kেমর সািব`ক অবsা ও পিরেবশ ;থেক ফলাফলেক আলাদা কের ;কবলমাt তা
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পয`েবkণ করার উপরই ;যমনভােব িনভ`রশীল নয়, িঠক ;তমিনভােব পিরমােণর উপরও
িনভ`রশীল নয়, যা gণ ও মান িববিজ`ত । এ িবষয়িট আেরা ssW কের ব^াখ^া করার জn
এখােন একিট উপমা উেlখ করব । মেন কির ;য, একজন িশkক ইংেরজী ভাষা ও সািহেত^র
কিতপয় ছাt- ছাtীেক পিড়েয় থােকন । আমরা যিদ তাঁর িশkকতার দkতার একিট মূল^ায়ন
করেত চাই তাহেল ইংেরজী ভাষা ও সািহেত^র িক পিরমাণ jান ও তথ^ এ সব ছাt- ছাtীর
অিজ`ত হেয়েছ ;কবলমাt তা যাচাই কের ;দখেল চলেব না; বরং ইংেরজী ভাষা ;কােস`র
সময়কাল, ;কােস` অংশgহণকারী ছাt- ছাtীেদর পূব`বত`ী অবsা, ইংেরজী ভাষা ও পিরেবেশর
সােথ তােদর পিরিচিতর, Nনকট^ ও দূরেtর মাtা, ইংেরজী ভাষা িশkা ;কােস`র ;kেt িবদ^মান
সমsা ও pিতবnকতা এবং এ িশkা ;কােস`র লk^ ও উেdu িবেবচনা কের ;দখেত হেব এবং
sW কের তা বণ`না করেত হেব । আর এর পাশাপািশ পাঠদােনর িবিভn অবsার সােথ উk
ভাষা- িশkেকর পাঠদােনর সব`েশষ অবsার ফলাফেলর সmক`টাও িনণ`য় করেত হেব ।
sতরাং মহানবী (সা.)- এর িশkা- pিশkণ কাযNkেমর সািবNক মূল@ায়ন করেত হেল িনেmাk
িবষয়সমূহ িবেবচনা করা উিচত:

( ক) মহানবী (সা.)- এর িশkা- pিশkণ কায`kেমর সময়কাল িছল অত^n সীিমত ও সংিkp।
;কননা মহানবী (সা.)- এর slসংখ^ক pবীণ সাহাবীগণ যারা ইসলাম pচার কােলর er ;থেক
তাঁর সােথ িছল তােদর ;kেtও ঐ সময়কাল d’যুেগর ;বশী হেব না । আর এ একই সময়কাল
িবরাট সংখ^ক আনসার সাহাবােদর ;kেt একযুেগর ;বশী হেব না । আর িবপুল সংখ^ক
জনেগাMী যারা hদাইিবয়ার সিn ;থেক মkা িবজয় পয`n িবিভn সমেয় ইসলাম gহণ কেরিছল
তােদর ;kেt িতন- চার বছেরর ;বশী হেব না ।
িdতীয়তঃ মহানবী (সা.)- এর সমাজ- সংsার কায`kম ও কম`তৎপরতা er করার আেগ
িচnামূলক, মানিসক, ধম`ীয় এবং আচার আচরণগত িদক ;থেক মুহািজর, আনসার ও তৎকালীন
আরবেদর ইসলাম পূব`াবsা, সাদামাটা ও সহজ- সরল জীবন যাপন, িচnা, আকীদা- িবIাস ও
ধ^ান- ধারণার ;kেt িবরাজমান শূnতা এবং sতঃsুত` মেনাবৃিt ।
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আিম এ িবষয়িটর আর বাড়িত ব^াখ^া ;দয়ার pেয়াজনীয়তা আেছ বেল মেন কির না । কারণ
এgেলা হেD পির`ার ও ssW । ;কননা পিবt ইসলাম ধম` eধুমাt সমােজর বািhক অবsার
সংsারই কেরিন বরং তা হেD সমােজর আমূল সংsার pিkয়া এবং একিট নতুন উmাহর
Nবpিবক িভিt । আর এর অথ`ই হেD ইসলাম- পূব` অবsা ও পরবত`ী অবsার মেধ^ িবরাট
তাৎপয`পূণ` ব^বধান রেয়েছ, যা লk^ কেরই মহানবী (সা.) উmাহর িশkা- pিশkণ কায`kম
আরm কেরিছেলন ।
তৃতীয়তঃ মহানবী (সা.)- এর সময়কার িবিভn ঘটনা এবং বhমুখী রাজৈনিতক ও সামিরক
সংঘােতর িবিভn rপ যা মহানবী ও তাঁর সাহাবােদর মধ^কার সmেক`র pকৃিত ও ধরনেক হযরত
ঈসা (আ.) ও তদীয় িশLেদর মধ^কার সmেক`র pকৃিত ও ধরন ;থেক সmূণr
` েপ পৃথক ও
sকীয় NবিশW^মিNত কেরেছ । তাই মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবােদর মধ^কার সmক` pিশিkত
কের গেড় ;তালার উেdেu িশkক- ছাt সmেক`র মত নয় । তেব তা হেD এমনই এক সmক`
যা একজন pিশkক, ;সনাপিত এবং রাTনায়ক িহেসেব মহানবীর অবsা ও ময`াদার সােথ
sসামXsপূণ` ।
চতুথ`ত: আদিশ`ক- সামািজক dnd- সংঘােতর মধ^ িদেয় িবিভn pকার ধম`ীয় সংsৃিত,
সভ^তা এবং আহেল িকতাব সmpদােয়র সংsেশ` আসার কারেণ উdূত পিরিsিত যা মুসিলম
উmহেক ;মাকােবলা করেত হেয়েছ কারণ এভােব িবিভn pকার ধম`ীয় সংsৃিত- সভ^তা এবং
আহেল িকতাব সmpদােয়র সংsেশ` আসার কারেণ এবং নতুন ধম`ীয় pচার কায`kেমর পূব`বত`ী
ধম`ীয় সংsৃিত ও িশkায় দীিkত শtrগণ কতৃ`ক ময়দােন পিরচািলত অপতৎপরতা লাগাতার
উেdগ- উৎকEঠা এবং উেtজনার কারণ হেয়িছল । আর আমরা সবাই জািন ;য, এ ধরেনর
অপতৎপরতা পরবত`ীকােল এমন এক ইsাঈলী (ইhদীেদর kসংsার ও _াn িবIাস সmিলত)
িচnাধারার জn িদেয়িছল যা আপনা- আপিন অথবা অসৎ উেdu চিরতাথ` করার জn
মুসলমানেদর আকীদা- িবIাস ও িচnা- ;চতনায় ঢুিকেয় ;দয়া হেয়িছল।৩৭ এই pিত- িবpবী
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ইsাঈলী িচnাধারার ব^াপকতা এবং তা খNন করার ব^াপাের ঐশী মেনােযাগ ও দৃিWর মাtা িনণ`য়
করার জn পিবt ;কারােন সামাn অnসিnৎs দৃিW রাখাই যেথW ।৩৮
পkমত : ;য sমহান লk^ ও উেdu বাsবায়ন করার জn মানবতার মহান পথ pদশ`ক ও
িশkক মহানবী হযরত মুহাmদ (সা.) ব^াপক ও সব`সাধারণ পিরসের অkাn ;চWা চািলেয়েছন
এবং সাধনা কেরেছন তা িছল ঐ পয`ােয় একিট সৎ ও জনিpয় গণেফারােমর pিতMা । আর এ
pাটফম` বা গণেফারােমর সােথ মহানবী (সা.)- এর জীবdশায় বা তাঁর ওফােতাtর িরসালতী
িমশেনর নতুন ;নতৃtধারা হেব পূণ` সংগিতশীল এবং এর মধ^ িদেয়ই তা (নতুন ;নতৃtধারা)
সমুদয় pেয়াজনীয় অিভjতাও অজ`ন করেব । এখােন উেlখ^ ;য, এ ;নতৃtধারার শীেষ` উmাহর
উtরেণরও িছল না পয`ায়িভিtক ;কান লk^ ও উেdu । কারণ এ উtরেণর জn pেয়াজন
িরসালত ও নবুওয়াতী িমশন সংkাn পূণ` jান, dীন ও শরীয়েতর িবিধ িবধান সংkাn ব^াপকগভীর বুৎপিt এবং ধম`ীয় ধ^ান- ধারণা ও িচnাধারার সােথ sগভীর িনরuশ সংবdতা ও
সংযুিk। আর তৎকালীন মুসিলম উmাh এ সব িকছুর অিধকারী িছল না । আর ঐ পয`ােয়
পূেব`ােlিখত মােন িরসালেতর লk^ ও উেdu িনধ`ারণ করা িছল এক সৈব`ব যুিkসংগত ব^াপার
যা (মহানবী কতৃ`ক পিরচািলত) সংsার pিkয়ার গিত- pকৃিত ;থেকও sিনিদ`W ও অবধািরত হেয়
যায় । কারণ, িনছক কতgেলা বাsব ইিতবাচক সmাব^তার আেলােক লk^ ও উেdu িনধ`ারণ
করা ;মােটও যুিkসংগত হেব না । ইসলাম তৎকালীন জােহলী অনgসর বব`র আরব সমােজ ;য
পিরিsিতর ;মাকােবলা কেরেছ, িঠক ;স রকম পিরিsিতর nায় ;য ;কান পিরিsিতেত যিদ ;কান
বাsব সmাব^তা ;থেকও থােক তাহেল তা ;কবলমাt আমােদর উেlিখত সীমােরখার মেধ^ই
রেয়েছ । ;কননা নতুন িরসালত ও ধম` (ইসলাম) এবং আরেবর তৎকালীন pিতিMত জােহলী
দূন`ীিত পরায়ণ বাsব সামািজক অবsার মধ^কার আদিশ`ক, িচnাগত এবং আধ^ািtক gণ ও
মানগত পাথ`ক^টাই এ িরসালত বা ইসলাম ধেম`র ;নতৃেtর পয`ােয় উmাহর উtরেণর পেথ
সািব`কভােব এক িবরাট অnরায় িছল ।
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ষMতঃ

মহানবী

(সা.)- এর

;রেখ

যাওয়া

উmেতর

এক

িবরাট

অংশই

িছল

িবিজতআtসমপ`ণকারী অথ`াৎ তারা মহানবীর মkা িবজয় এবং আরব উপdীেপ রাজৈনিতক ও
সামিরকভােব ইসলােমর চূড়াn িবজয়, সাফল^ ও ;নতৃt লাভ করার পর এ ধেম` দীিkত
হেয়িছল।৩৯ িবজেয়র পর ;কবলমাt অিত সীিমত ও সংিkp পিরসের এবং অl সমেয়র জn
মহানবী (সা.) এসব নব দীিkত মুসলমানেদরেক পিবt ইসলােমর সােথ পিরিচত এবং তােদর
সােথ ইসলামী pিশkেণর কাজ করার sেযাগ ;পেয়িছেলন । এেদর সােথ মহানবীর অিধকাংশ
আচার- আচরণ ও সmক` িছল অেনকটা pজার সােথ শাসেকর আচার- আচরণ ও সmেক`র মত।
আর মুআlাফাতুল kলব সংkাn ধারণার উেnষও এ পয`ােয়ই হেয়িছল । (মুআlাফাতুল kলব
ঐ সকল ব^িkেদরেক বলা হয় যােদর অnঃকরণ ধন- সmদ ও পািথ`ব sেযাগ- sিবধা pদান
কের ইসলােমর pিত আকৃW করা হেয়েছ) । আর তা ইসলােমর যাকাত- িবধান৪০ এবং অnাn
িনব`াহী ;kেt িবেশষ sান ও grt লাভ কেরিছল । এখােন উেlখ^ ;য, উmাহর এ অংশিট (মkা
িবজেয়র পর ইসলাম ধম` gহণকারীরা) অপরাপর অংশ ;থেক কখেনাই পৃথক ও িবিDn িছল
না; বরং তােদর সােথ এরা িমেল িমেশ একাকার হেয় িগেয়িছল এবং তারা এেক অেnর dারা
pভািবতও হত (অথ`াৎ মkা িবজেয়র পর যারা মুসলমান হেয়িছল তারা এবং উmাহর অnাn
অংশ এেক অেnর dারা pভাবািnত হেয়েছ) ।
অতএব, এ ছ’িট িবষেয়র আেলােক আমরা ;দখেত পাই ;য, মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতী
িশkা ও pিশkণ কায`kম এক িবরাট ফলাফেলর জn িদেয়িছল, এক অনn সাধারণ পিরবত`ন
সাধন কেরিছল এবং িরসালতী pচার কায`kেমর নতুন অিভjতার ;নতৃtধারােক ;কnd কের
ঐক^বd ও সমেবত হওয়ার লেk^ সৎ জনিpয় গণ- pাটফম` গঠেনর সিত^কার ;যাগ^তাসmn
একিট সৎ pজেnরও উdব ঘিটেয়িছল । এ কারেণই আমরা pত^k কির ;য, যতিদন মহানবী
(সা.)- এর কতৃ`েt sপথpাp ;নতৃt ও পিরচালনা ব^বsা িবদ^মান িছল ততিদন পয`n এই
pজnিট সৎ জনিpয় গণpাটফম` িহেসেব িনজ দািয়t ও ভূিমকা পালন কেরেছ । আর এই
sপথpাp ;নতৃt ও পিরচালনা ব^বsার যিদ মহানবী (সা.)- এর ওফােতর পর ঐশী পথ
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পিরkমণ করা সmব হত তাহেল উk জনিpয় গণ- pাটফম`িট তার সিঠক ভূিমকা পালন কের
;যত । তেব এ কথার অথ` কিsনকােলও এটা হেত পাের না ;য, উk গণ- pাটফম`িট কায`তঃ এ
;নতৃেtর দািয়tভার gহণ এবং sয়ং িনেজই এ নতুন নবুওয়াতী pচার কায`kম পিরচালনা করার
জn িছল উপযুk ও pstত । কারণ এ ধরেণর pstিতর জn pেয়াজন িরসালত বা নবুওয়াতী
িমশেনর সােথ আিtক ও ঈমানীভােব একীভূত হওয়া এবং চূড়াn পয`ােয়র সংবdতা ও সংযুিk ।
আর ;সই সােথ pেয়াজন িরসালেতর সমুদয় িবিধ- িবধান, ধ^ান- ধারণা এবং মানবজীবন সংkাn
িরসালেতর িবিভn দৃিWভি. সংkাn ব^াপক- পূণ`া. jান এবং মুনািফক, অnপেবশকারী শtr
এবং মুআlাফাতুল kলবেদর ;থেক িরসালতী pচার কায`kেমর সকল sেরর চূড়াn পয`ােয়র
পিরeিd । আর এসব ;গাMী (মুনািফক, অnপেবশকারী শtr এবং মুআlাফাতুল kলব) উk
pজেnর একটা অংশ িহেসেব তখনও িবদ^মান িছল যােদর িছল সংখ^াগত grt এবং
ঐিতহািসক অবsান ও ভূিমকা ।
তারা pচুর ;নিতবাচক pভাব- pিতিkয়ারও অিধকারী িছল । কারণ, পিবt ;কারােন মুনািফক
;গাMী এবং তােদর চkাn ও সামািজক অবsান সmিক`ত pচুর আয়াত রেয়েছ ।৪১ উk pজেnর
মােঝ হযরত সালমান, হযরত আবুযার, এবং হযরত আmার (রা.)- এর মত এমন ;লাকজনও
িবদ^মান িছেলন যাঁেদরেক মহানবী (সা.) নবুওয়াতী কায`kেমর অিভjতার আেলােক অিত উnত
নবুওয়াতী দািয়tjানসmn কের গঠন কেরিছেলন এবং তাঁেদরেক িরসালতী বা নবুওয়াতী
িমশেনর আদেশ`র সােথ পিরপূণr
` েপ একাকার কের িদেয়িছেলন ।
আিম বলেত চাই ;য, ঐ মহান pজেnর মােঝ (আmার, সালমান, আবুযার pমুখ ব^িkেদর
মত) এসব ব^িkেদর অিst ;থেক pমািণত হয় না ;য, সmূণ` pজnিট এমন এক পয`ােয় উnীত
হেয়িছল বেলই শূরা িভিtক ব^বsার আেলােক িরসালতী কায`kেমর grদািয়tভার তােদর (উk
pজেnর) উপরই ns করা হেয়িছল । এমনিক এসব ব^িk যাঁরা উk pজেnর মােঝ িরসালতী
িমশেনর অিত উu পয`ােয় উnীত হেয়িছেলন তাঁেদর তীb িনMা এবং ইসলােমর pিত গভীর
আেবগ- অnরাগ এবং ভালবাসা থাকা সেttও িচnামূলক এবং সাংsৃিতক ;kেt নবুওয়াতী pচার
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কায`kেমর ;নতৃtদােনর ;যাগ^তা তাঁেদর িছল না । এর কারণ ইসলাম ;কান মানবরিচত তtt নয়
যা অnশীলন ও pেয়ােগর মাধ^েম আয়tt করা সmব এবং এর যাবতীয় ধ^ান- ধারণা িনখাদ
অিভjতার আেলােক ssW হেয় যােব । ইসলাম হেD মহান আlাহর িরসালত যার সমূদয়
িবিধ- িবধান এবং ধ^ান- ধারণা ssW ভাষায় বিণ`ত ও িনধ`ািরত হেয়েছ । িরসালতী কম`কাEড ও
কায`kেমর জn pেয়াজনীয় সমূদয় সাধারণ অnশাসন ও নীিতমালা সহকাের আধ^ািtকভােব এ
ধম`িটেক সিjত ও উপsািপত করা হেয়েছ । অতএব, ইসলােমর যাবতীয় সীমা- পিরসীমা খুঁিটনািট িবষয় এ ধেম`র িরসালতী ও নবুওয়াতী কায`kেমর ;নতৃtেক আবিuকভােব নখদপ`েণ
রাখেত হেব । আর এমনিট যিদ না হয় তাহেল উk ;নতৃtেক আবিuকভােব ও বাধ^ হেয়ই
তখন জােহলী িচnাধারা এবং ;গাtীয় ধ^ান- ধারণা, pীিত এবং সমথ`েনর উপর একাnভােব
িনভ`রশীল হেত হেব এবং এ ;থেক অnেpরণা িনেত হেব । আর এভােব িরসালতী ও নবুওয়াতী
কায`kেমর অিভjতার ধারায় ফাটল ধরেব এবং িবশৃ{লার সৃিW হেব । িবেশষ কের ;যখােন
ইসলাম হেD সব`েশষ আসমানী িরসালত যা সব`যুেগ িটেক থাকেব এবং সকল pকার
সময়িভিtক, আkিলক এবং জািতগত সীমাবdতােক অিতkম করেব । আর ;যেহতু সব`কােল এ
ধেম`র িটেক থাকার মূলিভিtেক একমাt এর ;নতৃt ধারাই সৃিW কের থােক তাই তা (ইসলােমর
;নতৃtধারা) কখেনা কখেনা ভুল করেব আবার কখেনা কখেনা িনভু`ল ও সিঠক হেব- এধরেনর
_ািn ও িনভু`লতার অিভjতার kীড়নেক পিরণত হেত ;দয়া যােব না। কারণ এ ধরেনর
অিভjতা যা কখেনা ভুলও হেত পাের আবার িঠকও হেত পাের তােত ভুেলর পর ভুল sূিপকৃত
হেত থাকেব এবং িকছুকাল এভােব চলেত থাকেল এমন এক ভয়াবহ ফাটল বা রেnর সৃিW হেব
যা িরসালতী কায`kেমর অিভjতােক pংস ও ব^থ`তায় পয`বিসত করেব ।
যা আেলাচনা করা হল তা ;থেক pতীয়মান হেয় যায় ;য, মহানবী (সা.) আনসার ও
মুহািজরেদর মােঝ সব`সাধারণ পয`ােয় ;য সেচতনতােবােধর অnশীলন ও চচ`া কেরিছেলন তা
িরসালতী ও নবুওয়াতী pচার কায`kম এবং সংsার- pিkয়ার ভিবLেতর আদিশ`ক, িচnামূলক
এবং রাজৈনিতক সেচতন ;নতৃtধারা Nতির করার জn ;য মাtায় থাকা pেয়াজন িঠক ;স মাtায়
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িবদ^মান িছল না । বরং তা িছল ;য মাtায় নবুওয়াতী pচার কায`kেমর বত`মান ও ভিবLৎ
;নতৃেtর ছায়াতেল ঐক^বd ও সমেবত সেচতন গণ- pাটফম` সৃিW করা যায় িঠক ;সই মাtার
সেচতনতােবাধ ।
অতএব, মহানবী (সা.) তাঁর ওফােতর পর ইসলামী িরসালতী pচার কায`kেমর ;নতৃt ও
অিভভাবকেtর দায়- দািয়t সরাসির আনসার ও মুহািজর pজেnর হােত অপ`ণ করার rপেরখা
pণয়ন কেরিছেলন বেল ;য ধারণা ;পাষণ করা হয় তা ;থেক সবিকছুর অেগাচের সংsার
কায`kেমর ইিতহােস সবেচেয় িবচkণ ও দূরদৃিWসmn িমশনারী ;নতা অিভযুk হেয় যান ;য,
িতিন pচার কায`kেমর জননিnত pাটফম` পয`ােয়র কাি{ত সেচতনতােবাধ এবং pচার
কায`kেমর আদিশ`ক ও রাজৈনিতক ;নতৃt- পয`ােয়র কাি{ত সেচতনতােবােধর মেধ^ পাথ`ক^
করেত অkম ।
৩- উmাh তখনও জােহলী রীিতনীিত হেত মুk হয়িন - : pচার কায`kমই হেD
সংsার pিkয়া এবং মানব জীবেনর নয়া পdিত । আর এটা হেD একিট উmাহেক নতুন কের
গেড় ;তালা এবং এর জীবন ;থেক জােহলীয়ােতর সকল িশকড় এবং খাদ ও তলানী পূণr
` েপ
উেDদ করার দৃঢ় সংকlsrপ । সমg মুসিলম উmাh বড় ;জার এক যুগ মহানবীর এ সংsার
pিkয়া pত^k কেরেছ । sাভািবকভােব আদিশ`ক িরসালতী ;যৗিkকতার আেলােক এ সংিkp
সময়কাল যেথW নয় । অথ`াৎ এ সময়কাল ;য pজnিট pচার কায`kেমর তttাবধােন মাt দশ
বছর অিতবািহত কেরেছ ;সই pজnিটর সেচতনতা, বstিনMতা অতীেতর সকল জােহলী pভাবpিতিkয়া ;থেক মুিk এবং নতুন pচার কায`kেমর অবদানসমূহ পূণr
` েপ আয়t করার পয`ােয়
উপনীত হওয়ার জn যেথW নয় যা ঐ pজnিটেক িরসালেতর সািব`ক তttাবধান ও অিভভাবকt
এবং pচার কায`kেমর সমূদয় দায়- দািয়t gহণ এবং ;নতা ছাড়াই সংsার pিkয়ােক চািলেয়
;নয়ার জn ;যাগ^ কের গেড় তুলেব । বরং আদিশ`ক িরসালতী ;যৗিkকতা ও দশ`ন ;থেক
অবধািরত হেয় যায় ;য, উk কাি{ত অিভভাবকt ও তttাবধায়েকর পয`ােয় উtরেণর জn
উmাহেক ;বশ sদীঘ` সময়কাল আদিশ`ক তttাবধায়েকর তttাবধােন চলেত হেব ।
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আর এটা এমন ;কান ব^াপার নয় যা ;কবলমাt আমরাই গেবষণা কের ;বর কেরিছ । বরং
এটা এমন এক বাsবতােক িনেদ`শ কের যা মহানবী (সা.)- এর ওফােতাtর ঘটনা- pবাহ ;থেকও
ssWভােব pমািণত হেয় যায় । আর এ িনgঢ় বাsবতা অধ`শতাbী বা তার ;চেয়ও অl সমেয়র
মেধ^ আনসার- মুহািজর pজn কতৃ`ক ইসলাম pচার কায`kেমর ;নতৃt ও তttাবধােনর দািয়t
gহণ ও পিরচালনা করার মাধ^েম জাjল^মান হেয় উেঠ । কারণ এ তttাবধান কায`kেমর
বয়সকাল ২৫ বছর গত হেত না হেতই ;খলাফেত রােশদাh (sপথ pাp িখলাফত) এবং ইসলামী
দাওয়াত বা pচার কায`kম যার ;নতৃt এবং পিরচালনার ভার আনসার- মুহািজর pজn gহণ
কেরিছল তা ইসলােমর আিদ শtrেদর তীb আkমণ ও আঘােতর মুেখ ;ভে. পেড় । তেব এটা
ইসলাম pচার কায`kেমর অবকাঠােমার িভতর ;থেকই হেয়িছল, বাইের ;থেক নয়। কারণ
ইসলােমর আিদ শtrরা ধীের ধীের ইসলাম pচার কায`kেমর অিভjতাসmn pভাব- ;কndসমূেহ
অnpেবশ কেরিছল এবং অসেচতন ;নতৃt ;থেক ফায়দা হািসল ও sােথ`াdার করেত সkম
হেয়িছল । তারপর তারা ঐ ;নতৃtেকই চরম িনল`jতার সােথ এবং কেঠারভােব জবরদখল কের
অgগামী বেরণ^ pজnসহ মুসিলম উmাহেক িনজ ব^িkt ও ;নতৃেtর আসন ;থেক িপছু হটেত
বাধ^ কেরিছল। আর এরই ফলrিতেত, ইসলামী দাওয়াত বা pচার কায`kেমর ;নতৃtধারা
বংশাnkিমক রাজতেnt পিরণত হেয়িছল । আর এ রাজতnt মুিমন- মুসলমানেদর মান- ময`াদা
হািন করেত ;মােটও িdধােবাধ করত না, পূণ^াtােদরেক ঠাEডামাথায় হত^া করত, জনসাধারেণর
ধনসmদ লুEঠন করত, শরীয়েতর দEডিবিধ pেয়াগ করত না এবং ধম`ীয় িবিধ- িবধান বn কের
িদেয়িছল এবং জনগেণর ভাগ^ িনেয় িছিনিমিন ;খলত । তখন ফাই (;যসব ভূিম যুd ছাড়াই
চুিkর িভিtেত রsেলর হsগত হয়) এবং সওয়াদ (gাম- gামাkল) ;কারাইশেদর উদ^ােন
পিরণত হেয়িছল । ;খলাফত ও উমাইয়া বংশীয় অব`াচীন তrণ ও যুবকেদর হােতর kীড়নেক
পিরণত হেয়িছল।৪২
অতএব, মহানবীর ওফােতাtর অিভjতা এবং ২৫ বছর পের লb ফলাফলসমূহ ;থেক
পূব`বত`ী িসdােnরই সমথ`ন পাওয়া যায় । যা ;থেক সিবেশষ grেtর সােথ sW হেয় যায়
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;য, মহানবী (সা.)- এর ওফােতর পরই আনসার- মুহািজর pজেnর হােত সরাসির আদিশ`ক ও
রাজৈনিতক ;নতৃতাপ`ণ আসেলই হেব এক অপিরপk ও অদূরদশ`ী এবং সিঠক সমেয়র আেগই
;নয়া পদেkপ । আর এ কারেণই মহানবী (সা.) ;য এ ধরেনর অপিরপk ও কাঁচা কাজ করেত
পােরন তা পুেরাপুির অেযৗিkক এবং অমূলক ।
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pত@k মেনানয়েনর মাধ@েম মহানবীর খলীফা িনযুkকরেণর ইিতবাচক পদেkপ
তৃতীয় পথ: এ পdিতই pকৃত ইিতবাচক পদেkপ । এ পdিতেত ;য ব^িk মুসিলম উmাহেক

পথ- pদশ`ন ও পিরচালনা করেবন তােক pstত ও িনযুk করা হয় । একমাt এ পdিতিটই pকৃত
বাsবতার সােথ সmূণ` সংগিতশীল ও সামXsপূণ` এবং ইসলামী দাওয়াত বা pচার কায`kেমর
pচারকেদর অবsা এবং মহানবী (সা.)- এর অnসৃত রীিত- নীিত ও পnার আেলােকও অত^n
যুিkপূণ` । আর এ পদেkপিট হেD এই ;য, মহানবী (সা.) তাঁর ওফােতর পর ইসলাম pচার
কায`kেমর ভিবLৎ সmেক` অবuই ;কান ইিতবাচক পদেkপ gহণ কের থাকেবন । তাই িতিন
মহান আlাহর আেদেশ এমন এক ব^িkেক মেনানীত করেবন যাঁর অিst ইসলামী দাওয়াত বা
pচার কায`kেমর মােঝ আকEঠ িনমিjত । আর তাঁর অিsেtর এ sগভীরতা তাঁেক িবেশষভােব
উপযুk ও pিশিkত কের তুলেব । sতরাং মহানবী (সা.) এই ব^িkেকই িমশনারী (িরসালতী)
ভাবধারায় এবং িবেশষভােব ;নতৃtদােনর উপযুk কের গেড় তুলেবন । এর উেdu হেD ;য,
তাঁর (অথ`াৎ মহানবীর মেনানীত ব^িkিটর) মেধ^ ইসলাম pচার কােজর আদিশ`ক pামাণ^ উৎস
ও তttাবধায়ক হওয়ার ;যাগ^তা এবং এ pচার কায`kেমর রাজৈনিতক ;নতৃেtর gণ পূণ`মাtায়
িবকিশত হেব । আর এটা হেতই হেব এ কারেণ ;য, উk ব^িkিটই মহানবী (সা.)- এর ওফােতর
পর আনসার- মুহািজর pজেnর সেচতন জনিpয় pাটফেম`র সাহায^ িনেয় মুসিলম উmাহর
;নতৃtধারা এবং তােদরেক আদিশ`কভােব sগিঠত করার pিkয়ােক এমন এক পয`ােয় ;পৗঁেছ
;দেব যা উmাহেক ;নতৃেtর gr- দািয়t বহন করার জn উপযুk করেব ।
আর এভােব আমােদর সামেন পির`ার হেয় যায় ;য, এটাই (সরাসির মেনানীতকরণ) হেD
একমাt (সিঠক) পdিত যা ইসলামী দাওয়াত বা pচার কায`kেমর pকৃত িনরাপtার িন|য়তা
িবধান এবং pগিতর পেথ এ কায`kেমর নব অিভjতােক sMভােব সংরkণ করেত সkম ।
মহানবী হযরত মুহাmদ (সা.) ;থেক মুতাওয়ািতর বণ`নাসূেt pমািণত ;য, িতিন (সা.) একজন
pচারকেক িমশনারী এবং আদিশ`কভােব pিশিkত কের গেড় ;তালার জn ;চWা কেরেছন এবং
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তাঁর ওফােতর পর ইসলাম ধম` pচার কায`kেমর ভিবLৎ তttাবধান এবং মুসিলম উmাহেক
;নতৃtদােনর দািয়t ঐ ব^িkর হােত অপ`ণ কেরেছন । আর এটাই হেD তৃতীয় পdিত সংkাn
মহানবী (সা.)- এর অnসৃত রীিত- নীিতরই pমাণsrপ যা বাsবতার আেলােক অথ`াৎ বstিনM
কায`কারেণর গিত- pকৃিতর িনিরেখও সমিথ`ত হেয় যায় । ইেতামেধ^ আমরা এ ব^াপাের অবগত
হেয়িছ ।
আর এ sমহান নবুওয়াতী িমশেনর ;নতৃtদােনর ;যাগ^ ও nায^ দািবদার এবং ভিবLৎ
ইসলাম pচার কায`kেমর দািয়tভারpাp ব^িkিট sয়ং আলী ইবেন আবু তােলব ছাড়া আর ;কউ
নন । ইসলাম pচার কায`kেমর সােথ তাঁর অিsেtর s- গভীর একাtতা তাঁেক এ কায`kেমর
;নতৃেtর জn মেনানীত কের। eধু তাই নয়, িতিন িছেলন pথম মুসিলম- ইসলাম pচার
কায`kেমর শtrেদর িবrেd সংgােমর pথম মুজািহদ । আর একইভােব তাঁর অিst মহানবীর
জীবেনর সােথ গভীরভােব িমেশ িগেয়িছল । এই আলী িছেলন মহানবীর হােত লািলতপািলত, তাঁর িশয়েরই িতিন ভূিমM হওয়ার পর pথম ;চাখ ;খােলন এবং পৃিথবীর আেলা pত^k
কেরন । িতিন মহানবীর হােতই বড় হেয়েছন । আর এ কারেণই হযরত আলী (আ.) মহানবী
(সা.)- এর সােথ ঘিনWভােব ;মলােমশা কেরেছন । তাঁর জীবেন পেড়েছ মহানবীর পূণ` pভাব ।
িতিন মহানবীর নীিত, আদশ` এবং পেথ িনেজেক সmূণr
` েপ িবলীন কের ;দয়ার পূণ` sেযাগ
;পেয়িছেলন । এসব িকছু অn ;কান ব^িkর পেk কখেনা সmব হয়িন ।
হযরত মুহmদ (সা.) ;য হযরত আলীেক িরসালতী িমশেনর দািয়t পালেনর জn িবেশষভােব
pstত ও ;যাগ^ কের গেড় তুেলিছেলন তার অগিণত দলীল ও সাk^- pমাণ sয়ং তাঁর (সা.) ও
ইমাম আলীর জীবেন িবদ^মান রেয়েছ । তাই ইমাম আলী (আ.) যখন মহানবীেক pK er
করেতন তখনই মহানবী (সা.) ইসলামী দাওয়াত বা pচার কায`kম এবং এর িনgঢ় তাৎপয`
বণ`না করেতন এবং ইমাম আলীর pK করার কারেণই মহানবী (সা.) আদিশ`ক- িচnামূলক
িবষয়ািদ এবং সভ^তা ও কৃিW সmিক`ত সিঠক ইসলামী ধারণা ও দৃিWভি. জনসমেk ;পশ
করেতন।৪৩ িতিন (সা.) ইমাম আলী (আ.)- এর সােথ িদবা- রািt ঘEটার পর ঘEটা একাn িনভৃেত
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কাটােতন এবং িরসালত সংkাn সিঠক ও গভীর jান, এ পেথ িবদ^মান সমsাসমূহ এবং তাঁর
জীবেনর ;শষ িদন পয`n সমুদয় কম`পdিত সmেক` ইমাম আলী (আ.)- এর অnঃদৃিWর উেnষ
ঘিটেয়েছন ।
আবু ইসহাক ;থেক সনদ সহকাের “আল- মুsাদরাক”

gেn আল- হােকম বণ`না

কেরেছন, আবু ইসহাক বেলন, “আিম কােসম িবন আbাসেক িজjাসা করলাম : হযরত আলী
িকভােব মহানবী ( সা.)- এর উtরািধকারী হেয়িছেলন?” িতিন বলেলন, “কারণ িতিন (আলী)
আমােদর সবার আেগ মহানবীর ;খদমেত উপিsত হেতন এবং আমােদর মেধ^ সবেচেয় ;বশী
মহানবীর সােথ থাকেতন অথ`াৎ তাঁেক স. িদেতন।”৪৪
hলইয়াতুল আউিলয়া gেn ইবেন আbাস ;থেক বিণ`ত : িতিন বলেতন, “মহানবী (সা.) হযরত
আলীর কােছ ৭০িট pিতjা (আ|দ) কেরিছেলন যা িতিন আলী ব^তীত অn কােরা কােছ
কেরনিন।” ( d: hলইয়াতুল আউিলয়া আবু নাঈম pণীত ১ম খN,

পৃ: ৬৮;

দাrল িকতাব

আল আরাবী কতৃক` মুিdত ১৪০৫ িহ:) ।
ইমাম নাসাঈ আল- খাসােয়স gেn ইমাম আলী ;থেক বণ`না কেরেছন, ইমাম আলী (আ.)
বলেতন, “মহানবীর কােছ আমার এমন এক ময`াদা িছল যা সৃিWkেলর আর কােরা িছল না ।
আিম pিত রােতই মহানবীর কােছ ;যতাম । যিদ িতিন নামাযরত থাকেতন, তাহেল নামাযােn
তসবীহ পােঠর সময় আিম তাঁর কােছ ;যতাম । আর যখন িতিন নামায পড়েতন না তখন িতিন
অnমিত িদেল আিম তাঁর কােছ উপিsত হতাম ।” ইমাম নাসাঈ ইমাম আলী (আ.) ;থেক বণ`না
কেরেছন : ইমাম আলী ( আ.)বেলেছন, “মহানবী (সা.)- এর ;খদমেত আমার উপিsত হওয়ার
d’িট সময় িছল । একিট রােত অnিট িদেন । (d: আস- sনান আল- kবরা আল- খাসােয়স ৫ম
খN, পৃ: ১৪০, হাদীস নং ১/৮৪৯৯ এবং পৃ: ১৪১)
ইমাম আলী (আ.) ;থেক ইমাম নাসাঈ বণ`না কেরেছন : ইমাম আলী (আ.) বলেতন, ‘‘আিম
যখনই মহানবীেক pK করতাম তখনই আিম ;স pেKর জবাব ;পতাম । আিম যিদ চুপচাপ
থাকতাম িতিনই কথা বলা er করেতন ।” ( pাgk ৫ম খN পৃ: ১৪২) আল- হােকম তাঁর
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আল- মুsাদরাক gেn এই একই হাদীস বণ`না কের বেলেছন, “হাদীসিট শায়খাইেনর শত`
;মাতােবক সহীহ ।” [ শায়খাইনঃ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসিলম- এ dই হাদীসেবtা] (d:
আল- মুsাদরাক ৩য় খN, পৃ: ১৫৩, হাদীস

৪৬৩০, মুsাফা আbুল কােদর আতা কতৃ`ক

গেবষণাকৃত, দাrল kতব আল- ইলিময়াহ, Nবrত ;থেক ১৪১১ িহজরীেত মুিdত)
হযরত উেm সালামাh (রা.) ;থেক ইমাম নাসাঈ বণ`না কেরেছন : িতিন (উেm সালামাh)
বেলেছন, “িন|য় মহানবীর কােছ pিতrিত ও বnুেtর িদক ;থেক সবেচেয় িনকটতম ব^িkই
িছেলন আলী ইবেন আবু তািলব (আ.) ।” উেm সালামাh বেলেছন, “মহানবী (সা.) ;য িদন
ইেnকাল করেলন ;সিদন pভােত হযরত আলী (আ.)- ;ক ;ডেক পাঠােলন । আমার মেন হয়
;য, িতিন আলীেক ;কান pেয়াজেন বাইের পািঠেয়িছেলন । এরপর িতিন (সা.) বলেত থােকন :
আলী এেসেছ িক? এ কথা িতিন িতনবার বলেলন । আলী (আ.) সূেয`াদেয়র আেগই িফের
আসেলন । িতিন িফের আসেল আমরা বুঝেত পারলাম ;য, আলীর সােথ মহানবী (সা.)- এর
িবেশষ pেয়াজন আেছ । তাই আমরা সবাই ঘর ;থেক ;বিরেয় ;গলাম । ;সিদন আমরা হযরত
আেয়শার hজরায় মহানবীর সািnেধ^ িছলাম । আিম সবার ;শেষ hজরা ;থেক ;বর হলাম এবং
দরজার িপছেন বেস পড়লাম । আিম অn সকেলর ;চেয় দরজার খুব িনকেটই বেস িছলাম ।
আলী (আ.) মহানবীর পিবt বুেক ঝুঁেক রেয়িছেলন । িতিন িছেলন মহানবীর কােছ pিতrিতর
িদক ;থেক সব`েশষ ব^িk । এ সময় মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- এর সােথ ;গাপেন কথা
বলেত থােকন।”( d: ইমাম নাসাঈর আস- sনান আল- kবরা ৫ম খN, পৃ:- ১৫৪, অধ^ায়:৫৪
। এই একই হাদীস ইবেন আসািকর pণীত মুখতাসারাত তারীেখ বিণ`ত হেয়েছ ১৮তম খN,
পৃ: ২১) ।
ইমাম আলী (আ.) তাঁর pিসd ভাষণ আল- খুতবাh আল- কােসআh’য় মহানবী (সা.)- এর
সােথ তাঁর অসাধারণ সmক` এবং তাঁর pিতপালন ও pিশkেণর ব^াপাের মহানবীর িবেশষ
মেনােযাগ ও দৃিWর কথা বণ`না করেত িগেয় বেলেছন, “ঘিনM আিtয়তার িদক ;থেক ও িবেশষ
অবsােনর কারেণ মহানবীর কােছ আমার ;য ময`াদা রেয়েছ ;স সmেক` ;তামরা সবাই অবগত
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আছ। িতিন আমােক আমার Nশশব- কােল তাঁর ;কােল বসােতন, বুেক জিড়েয় ধরেতন, িতিন
আমােক তাঁর িনজ িবছানায় ;শায়ােতন । তাঁর পিবt ;দহ আমার ;দহেক sশ` করত । িতিন
আমার Uাণ িনেতন । িতিন খাদ^ িচিবেয় তা আমােক খাওয়ােতন । িতিন আমােক কখেনা ;কান
কথায় িমথ^া বলেত ;দেখনিন । উTশাবক ;যমনভােব তার মােক অnসরণ কের িঠক ;তমিনভােব
আিম তাঁেক (সা.) অnসরণ করতাম । িতিন আমােক pিতিদন তাঁর উtম চািরিtক gণাবলী ;থেক
িকছু িকছু িশkা িদেতন এবং আমােক তা পালন করার িনেদ`শ িদেতন । িতিন pিত বছর ;হরা
পব`েতর gহায় মহান আlাহর ধ^ােন মg থাকেতন । একমাt আিম তাঁেক ;সখােন ;দখেত
;যতাম । আিম ছাড়া আর ;কউ তাঁেক ;সখােন ;দখেত ;যত না । মহানবী (সা.) ও হযরত খাদীজা
(রা.)- এর গৃহ ব^তীত ইসলাম ধেম` িবIাসী আর ;কান গৃহ বা পিরবার ;সিদন পৃিথবীর বুেক িছল
না । আর আিম িছলাম উk পিরবােরর তৃতীয় ব^িk । আিম ওয়াহী ও িরসালেতর ;জ^ািত (নূর)
pত^k করতাম এবং নবুওয়ােতর sUান ;পতাম । (d: ডঃ sবহী সােলহ কতৃ`ক সmািদত
নাহজুল বালাগাh, ভাষণ নং- ১৯২)
এসব সাk^- pমাণ এবং আেরা অগিণত সাk^- pমাণ ;থেক ইসলাম pচার কায`kেমর
;নতৃেtর পয`ায় সmেক` ইমাম আলী (আ.)- ;ক সেচতন কের গেড় ;তালার জn মহানবী (সা.)এর ;য িবেশষ িমশনারী (িরসালতী) pstিতও pিশkণ কায`kম চািলেয়িছেলন তার একিট িচt
আমােদর সামেন ফুেট উেঠ । মহানবীর ওফােতর পর ইমাম আলী (আ.)- এর জীবেন এত pচুর
ও অগিণত তথ^ pমাণ রেয়েছ যা ;থেক pমািণত হয় ;য, মহানবী (সা.) তাঁর জীবdশায় ইমাম
আলীর জn িবেশষ আদিশ`ক pিশkণ কম`সূচী gহণ কেরিছেলন যার ফলাফল ও pভাবসমূহ
পরবত`ীকােল মহানবীর ওফােতর পর pত^k করা ;গেছ । মহানবীর ওফােতর পর kমতাসীন
;নতৃবেগ`র কােছ ;যসব সমsার সমাধান অত^n দূrহ বা অসাধ^ িছল তা সমাধান করার
একমাt ;যাগ^ উৎস িছেলন ইমাম আলী (আ.) । (আস- sয়তী pণীত তারীখুল খুলাফা পৃ:
১৭০- ১৭২, হযরত উমর ইবnল খাtাব বলেতন, “এমন ;কান সমsায় আlা|পাক ;যন
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আমােক জীিবত না রােখন ;যখােন আবুল হাসান আলী ;নই ।”ইবেন হাজর pণীত আসসাওয়ােয়kল মুহিরকা, পৃ: ১২৭)
ইসলাম pচার কায`kেমর অিভjতার sদীঘ` ইিতহােস খুলাফা- ই রােশদার যুেগ এমন ;কান
ঘটনা আমােদর জানা ;নই ;যেkেt সিঠক ইসলামী দৃিWভি. এবং সমsার সমাধান পdিত
জানার জn ইমাম আলী (আ.) অn ;কান ব^িkর শরণাপn হেয়িছেলন । অথচ আমােদর
জানামেত এমন অেনক অেনক ঐিতহািসক ঘটনা রেয়েছ যার সমাধােনর জn তদানীnন
kমতাসীন শাসকবগ` এ িবষেয় রkণশীল হওয়া সেttও ইমাম আলী (আ.)- এর শরণাপn হওয়ার
pেয়াজনীয়তা উপলিb কেরিছেলন ।
মহানবী (সা.) ইমাম আলী (আ.)- ;ক তাঁর িতেরাধােনর পর ইসলাম pচার কায`kেমর
;নতৃtদান ও পিরচালনা করার জn ;য িবেশষভােব pিশিkত কের গেড় তুেলিছেলন ;স সংkাn্
দলীল- pমাণািদ যখন pচুর পিরমােণ িবদ^মান রেয়েছ তখন মহানবী (সা.) কতৃ`ক এ মহাপিরকlনা ;ঘাষণা করা এবং ইমাম আলীর কােছ আnMািনকভােব ইসলাম pচার কায`kেমর
আদিশ`ক ও রাজৈনিতক ;নতৃt অপ`ণ করা সংkাn দলীল- pমাণািদও িনঃসেnেহ ওgেলা ;থেক
কম হেব না । উদাহরণsrপঃ হাদীs- ইয়াওমুdার৪৫ (d: তাফসীrল খােযন ৩য় খN, পৃ:
৩৭১, দাrল মােরফাহ, Nবrত কতৃ`ক মুিdত) হাদীেস সাকালাইন,

৪৬

হাদীেস মানিযলাহ,

৪৭

হাদীেস গাদীর৪৮ এবং মহানবীর (সা.) অগিণত হাদীেস এ িবষয়িট আমরা pত^k কির ।৪৯
আর এভােবই ইসলামী দাওয়াত বা pচার কায`kেমর অবকাঠােমার মেধ^ই তাশাইয়ু বা
হযরত আলীর অnসারী হওয়ার pবণতার উেnষ ঘেট যা মহানবীর নবুওয়াতী পিরকlনার
সীমার মেধ^ই িবকিশত হেত থােক। আর sয়ং মহানবী (সা.) িনেজই এ পিরকlনার িভত মহান
আlাহর িনেদ`েশ ইসলাম pচার কায`kেমর ভিবLৎ সংরkেণর জn pণয়ন কেরিছেলন ।
আর এভােবই, ঐিতহািসক ঘটনাpবােহর আেলােক pমািণত হয় ;য, তাশাইয়ু dীন- বিহভু`ত
;কান অবsা বা ঘটনা িছল না; বরং তা িছল pচার কায`kেমর গঠন pকৃিত, এর ;মৗিলক
pেয়াজনািদ এবং অবumাবী পিরণিত। অথ`াৎ ইসলাম pচার কায`kেমর গঠন- pকৃিত, ;মৗিলক
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pেয়াজনািদ এবং অবsাসমূহ ইসলােমর সীমােরখার মেধ^ হযরত আলীর অnসারী হওয়ার
pবণতার উdেবর িবষয়িটেক অবধািরত ও অবumাবী কেরেছ । অn অেথ` বলা যায়, ইসলাম
pচার কায`kেমর গঠন- pকৃিত, ;মৗিলক চািহদা এবং পিরেবশ পিরিsিতই ইসলাম pচার
কায`kেমর pথম ;নতার উপর এ কায`kেমর ভিবLৎ ;নতৃt ও পিরচালনার জn িdতীয়
;নতােক pstত করার িবষয়িটেক অবধািরত ও অবumাবী কের ;দয় । আর এ িdতীয় ;নতা ও
তাঁর উtরsরীেদর হােতই ইসলাম pচার কায`kেমর Nবpিবক িবকাশ অব^াহত গিতেত চলেত
থাকেব । এর ফেল ইসলাম pচার কায`kেমর অিভjতা অতীত জােহলীয়ােতর সকল pকার
িবদ^মান pভাব, িচh ও িনদশ`েনর পূণ` মূেলাৎপাটন করেব এবং দাওয়াত বা pচার কায`kেমর
যাবতীয় চািহদা, pেয়াজন এবং দািয়tশীল পয`ােয় একিট নতুন উmাh গঠেনর ;kেt তার িনজs
সংsারমূলক লk^ ও উেdu বাsবায়েনর পেথ অgসর হেত থাকেব ।
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িকrেপ িশয়া মাযহােবর উৎপিt ঘটল ?
v মহানবীর (সাlাlাh আলাইেহ ওয়া আেলহী) জীবdশায় d’িট pধান দৃিWভি.র
উেnষ।
v নবীর আহেল বাইতই (আ.) আদিশ`ক এবং ;নতৃtদানকারী কতৃপ
` k।
v িশয়া মাযহােব আধ^ািtক এবং রাজৈনিতক িবষয়সমূহ ।
আমরা ইেতামেধ^ জানেত ;পেরিছ ;য, িকভােব তাশাইয়ু বা হযরত আলীর অnসারী হওয়ার
pবণতার উৎপিt হেয়েছ । িকnt এখন আমরা িকভােব িশয়া মাযহােবর উৎপিt হেয়েছ এর ফেল
িকভােব মুসিলম উmাh িশয়া ও snী- এ d’দেল িবভk হেয়েছ ;স সmেক` আেলাচনা করব ◌ঃ

মহানবীর জীবdশায় d (.সা)’িট pধান দৃিgভিhর উেnষ
মহানবীর জীবdশায় মুসিলম উmাহর জীবেনর pাথিমক পয`ায় গেবষণা ও গভীরভােব অধ^য়ন
করেল আমরা ;দখেত পাব ;য, pথম বছরgেলা ;থেকই উmাহর িবকাশ ও pবৃিd এবং ইসলামী
দাওয়াত বা pচার কায`kেমর অিভjতার eভ সূচনার সােথ সােথ d’িট pধান িভn দৃিWভি.
একই সােথ িবকাশ লাভ কেরেছ এবং মহানবী (সা.)- এর হােত সদ^pিতিMত ও sসংগিঠত
মুসিলম উmাহর অবকাঠােমার মেধ^ই অবsান কেরেছ । আর এ দৃিWভি.dেয়র মধ^কার পাথ`ক^ই
মহানবীর ওফােতর পর (মুসিলম উmাহর মােঝ) সরাসির আদিশ`ক ও িফকাহিভিtক িবভিkর
জn ;দয় এবং মুসিলম উmাহেক pধান d’দেল িবভk কের ;ফেল । সব`সাধারণ ইসলামী
অবকাঠােমার আওতায় এ d’দেলর একিট শাসন kমতার অিধকারী হওয়ায় মুসিলম উmাহর
সংখ^াগিরM অংশেক িনজ pভাবাধীেন িনেয় আসেত সkম হয় এবং অপর দলিটেক শাসনkমতা
;থেক দূের সিরেয় রাখা হয় এবং িবেরাধীরা সংখ^ালিঘM সmpদায় িহেসেব sীয় অিst বজায়
রাখেত বাধ^ হয় । আর উmাহর এ সংখ^ালিঘM অংশিটই হেD িশয়া সmpদায় ।
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( আর এখােন িতনিট আেলাচনা রেয়েছ(
একদম er ;থেকই ;য dই pধান দৃিWভি. মহানবীর জীবdশায় ইসলামী উmাহর িবকাশ
লােভর পাশাপািশ িবকাশ লাভ কেরিছল তা হলঃ
pথমতঃ ধম`ীয় কৃDসাধনায় িনিবWতা, ধম`ীয় দৃঢ়তা এবং জীবেনর সকল ;kেt ধম`ীয়
িবধােনর pিত িনঃশত` আnগত^ ও আtসমপ`েণ িবIাসী দৃিWভি. ।
িdতীয়তঃ ঐ দৃিWভি., যা িবIাস কের ;য, ধেম` িবIাস ;কবলমাt ইবাদত ও অদৃu জগেতর
িবেশষ ;কান ;kেt ভিk, আnগত^ ও িনিবWতার মােঝই সীমাবd এবং pাgk ;kt ব^তীত
জীবেনর অnাn ;kেt কল^াণ, sাথ` ও sিবধাnসাের ধম`ীয় িবিধ- িবধােনর পিরবত`ন ও
ভারসাম^পূণ` করেণর িভিtেত ইজিতহাদ এবং যেথDা হsেkপ করা Nবধ ও সmব ।
সাহাবাগণ মুসিলম উmাহর িবIাসী ও ;গৗরেবাjjল অgগামী pজn িহেসেব মুসিলম উmাহর
িবকােশর সেব`াtম উৎস হওয়া সেttও এমনিক মানব ইিতহােস মহানবীর িনজ হােত গড়া
pজেnর ;চেয় অিধকতর উtম, সmাn এবং পিবt ;কান আদিশ`ক pজn না ;দখা ;গেলও
আমরা মহানবী (সা.)- এর জীবdশায়ই এমন এক ব^াপক দৃিWভি. ও pবণতার অিst ;মেন
;নয়ার আবিuকতা pত^k কির যা কল^াণকািমতা ও sিবধার আেলােক পু{াnপ{rেপ ধম`ীয়
িবিধ- িবধান পালন করার চাইেত ইজিতহাদ এবং পিরেবশ পিরিsিত ;থেক ফায়দা বা sিবধা
;ভাগ করার িবষয়িটেক অত^িধক pাধাn িদেত ইDুক । আর এ ধরেনর দৃিWভি. ও pবণতার
কারেণই মহানবী (সা.)- ;ক অেনক ;kেt এমনিক তাঁর জীবেনর ;শষ মুহেূ ত` মৃতু^শয^ায় শািয়ত
হেয়ও িতkতা সh করেত হেয়েছ । সামেন এতদসংkাn আেরা বণ`না ও িববরণ আসেব । তেব
আেরকিট দৃিWভি. বা pবণতা িছল যা ধম`ীয় দৃঢ়তা, ধেম`র pিত চূড়াn আtসমপ`ণেবাধ এবং
জীবেনর pিতিট ;kেt ধম`ীয় িবিধ- িবধােনর িনরuশ ও িনঃশত` আnগেত^ িবIাসী ।
মুসলমানেদর মােঝ ইজিতহাদী দৃিWভি. বা pবণতার pসার লােভর অnতম একিট কারণ
হয়েতা এটাও হেত পাের ;য, এ ধরেনর দৃিWভি., ;য sাথ`- sিবধা বা কল^াণ মাnষ উপলিb ও
পিরমাপ করেত সkম তদnসাের যেথDা ;ভাগ করার pবণতার সােথ পূণ` সংগিতসmn।
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পkাnের ;য িবধােনর মম`াথ` বা সারবtা ;স উপলিb করেত অkম তা পালন করা তার sভাব ও
pবৃিtর পিরপnী । আর বড় বড় সাহাবার মােঝ হযরত উমর ইবnল খাtােবর মত কিঠন
hদেয়র অিধকারী ব^িkt িছেলন যাঁরা এ দৃিWভি.র pবkা ও pিতিনিধtকারী । হযরত উমর
ইবnল খাtাব মহানবীর সােথ তক`- িবতেক` িলp হেয়েছন এবং অেনক ;kেt ssW শরয়ী
দলীল- pমােণর িবপেk ইজিতহাদও কেরেছন । ;য পয`n িতিন (হযরত উমর) pত^k করেতন
;য, ফায়দা বা কল^াণকািমতার ;kেt িতিন তাঁর ইজিতহােদ ভুল কেরনিন (অথ`াৎ তাঁর
ইজিতহাদ ফায়দা বা কল^াণ পিরপnী নয়) ;স পয`n িতিন এমনিক নাস বা sW শরয়ী দলীলpমােণর িবপেkও ইজিতহাদ করার Nবধতায় িবIাস করেতন । আর এতদpসে. hদাইিবয়ার
সিnর ব^াপাের তাঁর আচরণ ও নীিত অবsান৫০ এবং এ সিnর িবপেk তাঁর যুিk pদােনর
িবষয়িট আমরা িবেবচনা কের ;দখেত পাির । একইভােব আযােনর ;kেt তাঁর গৃহীত পদেkপ
ও আযান ;থেক  ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﲑ اﻟﻌﻤﻞবাদ ;দয়া এবং যখন মহানবী (সা.) মুত’আতুল হj৫১ বা
হেj তামাtুর িবধান ;দন তখন মহানবীর এ িবধােনর ব^াপাের নীিত অবsান ইত^ািদ সব িকছুই
িছল নাস বা sW শরয়ী দলীল- pমােণর ;মাকােবলায় তাঁর গৃহীত ইজিতহাদী পদেkপ ।৫২
আর এ দৃিWভি.dয় মহানবী (সা.)- এর জীবেনর ;শষভােগ ;কান এক িদেন তাঁরই সামেন
pকািশত হেয় িগেয়িছল । হযরত আবdlাহ িবন আbাস ;থেক সহীহ আল বুখারীেত বিণ`ত
আেছ ;য, িতিন বেলেছন, “মহানবীর ওফাত তথা মৃতু^ িনকটবত`ী হেল একিদন ঘের অেনক
;লাক উপিsত িছল।আর তােদর মেধ^ উমর ইবnল খাtাবও িছেলন, তখন মহানবী (সা.)
বলেলন, “এেসা আিম ;তামােদর জn এমন িকছু িলেখ িদব যার পর ;তামরা কখেনা পথ_W
হেব না ।” তখন হযরত উমর বেল উঠেলন, “মহানবীর উপর ;রাগযntণা তীb আকার ধারণ
কেরেছ । আর ;তামােদর কােছ ;তা ;কারানই রেয়েছ । আমােদর জn আlাহর িকতাব তথা
;কারানই যেথW । হযরত উমেরর এ কথায় ঘের উপিsত ;লাকেদর মেধ^ মত- পাথ`েক^র সৃিW
হল । তারা ঝগড়া করেত লাগল । তােদর মেধ^ ;কান ;কান ব^িk বলল, “;তামরা তাঁর
িনকটবত`ী হও । নবী (সা.) ;তামােদর জn এমন িকছু িলেখ িদেয় যােবন যার পর ;তামরা
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কখেনা পথ_W হেব না ।” আবার ;কউ ;কউ হযরত উমর যা বেলিছেলন তাই বলল । এর ফেল
মহানবীর সািnেধ^ বাক- িবতEডা, অযথা কথা- বাত`া, হTেগাল, ঝগড়া- িববাদ এবং মতপাথ`ক^
চরম আকার ধারণ করেল মহানবী (সা.) তীb অসntW হেয় তােদরেক বলেলন, “আমার কাছ
;থেক ;তামরা সবাই ;বর হেয় যাও।”৫৩ pাgk ঘটনািট ঐ দৃিWভি.dেয়র ব^াপকতা এবং
এতdভেয়র অnিন`িহত অnd`nd ও পাথ`েক^র মাtা িনrপণ ও pমাণ করার জn একাই যেথW ।
এ ইজিতহাদী দৃিWভি. ;য কতটা গভীরতা ও ব^াপকতা লাভ কেরিছল তার একিট িচt তুেল
ধরার জn উসামা িবন যােয়দেক ;সনাপিত িনযুk করার ব^াপাের সাহাবােদর মেধ^ ;য তক`িবতক`, ;kাভ ও মতপাথ`েক^র সৃিW হেয়িছল তা উপেরাk ঘটনার সােথ ;যাগ করেত পাির ।
এেkেt মহানবী (সা.)- এর sW িনেদ`শ থাকা সেttও এ ঘটনািট সংঘিটত হেয়িছল । যার ফেল
মহানবী (সা.) অssাবsায় ঘর ;থেক ;বর হেয় জনসমেk ভাষণ দান কেরিছেলন এবং
বেলিছেলন, “;হ ;লাক সকল উসামােক সমরািধনায়ক িনযুk করার ব^াপাের ;তামােদর কােরা
কােরা কথা (আপিt, ;kাভ, অসেnাষ) আমার কােছ ;পৗঁেছেছ । আর উসামােক আিম ;সনাপিত
িনযুk কেরিছ ;স ব^াপাের ;তামরা যিদ কটাk ও িতর`ার করেত থাক তাহেল ;তা ;তামরা এর
আেগও তার িপতােক সমরািধনায়ক িনযুk করার ব^াপােরও আমােক কটাk ও িনnা
কেরিছেল। আlাহর শপথ, িন|য়ই যােয়দ ;সনাপিত হওয়ার ;যাগ^ এবং তার পুt উসামাও
তারপর আমীর বা ;সনাপিত হওয়ার ;যাগ^ ।”৫৪
মহানবী (সা.)- এর জীবdশায় এ দৃিWভি.dেয়র মধ^কার অnd`nd ও পাথ`ক^ তাঁর (সা.)
িতেরাধােনর পরও ইসলাম pচার কায`kেমর ;নতৃt সংkাn মুসলমানেদর গৃহীত
পদেkপসমূেহও ব^াপকাকাের pিতফিলত হেয়েছ । তাই যারা ধম`ীয় িবিধ- িবধােনর ;kেt
িনঃশত` অnসরণ ( )ﺗﻌﺒﺪসংkাn দৃিWভি.র pবkা ও pিতিনিধtকারী তারা ;কান ধরেনর
িসdাnহীনতা এবং ভারসাম^করণ pিkয়া ছাড়াই মহানবীর হাদীেস এ দৃিWভি. gহণ করার
যথাযথ কারণও খুেজ ;পেয়েছন ।
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তেব ইজিতহাদী দৃিWভি.র দৃিWেত তখনই মহানবী (সা.) কতৃক
` pদt পdিত ;থেক পিরtাণ
পাওয়া এর পেk সmব যখন এ দৃিWভি.র ধারণা মেত ইজিতহাদী pিkয়া এমন এক পdিত
;পশ করেব যা উdূত পিরিsিতর সােথ মহানবীর pদt পdিত অেপkাও অিধকতর সংগিতসmn
হেব ।
আর এভােব আমরা ;দখেত পাই ;য, মহানবীর ওফাত বা িতেরাধােনর সময় ;থেকই িশয়া
মাযহােবর pত^k উৎপিt হেয়েছ । তখন ঐ সকল মুসলমানই “িশয়া”বেল পিরিচত হেয়েছ
যারা কায`তঃ ইসলােমর ;নতৃt ও কতৃ`েtর তtt ;মেন িনেয়িছল । আর এ তttিটেক মহানবী (সা.)
sয়ং তাঁর ওফােতর পরপরই সরাসির বাsবািয়ত করার pিkয়া er করার উেদ^াগ িনেয়িছেলন ।
আর িশয়া দৃিWভি., ইমাম আলীর ;নতৃt ও ইমামত সংkাn তttিট িনিkয় ও বানচাল কের
শাসন- কতৃ`t অn ব^িkর হােত অপ`ণ করার ব^াপাের সকীফা বনী সােয়দার চtের ;য উেদ^াগ
গৃহীত হেয়িছল তা pত^াখ^ান করার মাধ^েম বাsবrপ পিরgহ কের । আbান িবন তাগলীব
;থেক আlামা তাবারসী ইহিতজাজ gেn উেlখ কেরেছন, আbান বেলেছন, “আিম ইমাম জাফর
িবন মুহাmদ আস- সােদক (আ.)- ;ক বললাম, “আপনার জn আমার pাণ ;কারবান (উৎসগ`)
;হাক । মহানবীর সাহাবােদর মেধ^ িক এমন ;কান ব^িk িছেলন িযিন হযরত আবু বকেরর শাসন
কতৃ`tেক pত^াখ^ান কেরিছেলন?” িতিন (আ.) বলেলন, “যারা হযরত আবু বকরেক pত^াখ^ান
কেরিছেলন তারা িছেলন সংখ^ায় ১২ জন । মুহািজরেদর মধ^ ;থেক খািলদ িবন সাঈদ িবন
আিবল আস, সালমান আল- ফােরসী, আবুযার িগফারী, িমকদাদ িবন আসওয়াদ, আmার িবন
ইয়ািসর, বুরাইদাহ আল- আসলামী এবং আনসারেদর মেধ^ আবুল হাইসান ইবেন আত্িতহান, উসমান ইবেন hনাইফ, খুযাইমাহ িবন সািবত যুশ- শাহাদাতাইন, উবাই িবন কাব এবং
আবু আইয়ুব আল- আনসারী । (d: আlামা আত্- তাবারসী pণীত আল- ইহিতজাজ ১ম খN, পৃ:
৭৫ ও ১৮৬, মুআ$সাসাহ আল- আ’লামী, Nবrত কতৃ`ক মুিdত/১৯৮৩; তারীখুল ইয়াkবী, ২য়
খN পৃ: ১০৩)
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;কউ ;কউ হয়েতা বলেত পাের ;য, িশয়া দৃিWভি. হেD িনছক একিনMা সহকাের শরয়ী
দলীল- pমাণ অnসরণ করার বাsব নমুনা । আর এ িশয়া দৃিWভি.র িবপরীেত রেয়েছ অn
দৃিWভি. যা ইজিতহােদর মধ^ িদেয় িবকিশত হেয়েছ । আর এর অথ` এটাই দাঁড়ায় ;য, িশয়া
মাযহাব ইজিতহাদ pত^াখ^ানকারী এবং িশয়া মতাবলmীগণ ইজিতহাদ করার অnমিত ;দয় না ।
অথচ আমরা ;দখেত পাই ;য, এরাই (িশয়া মতাবলmীগণ) আবার শরীয়েতর খুঁিট- নািট িবষেয়
সব`দা ইজিতহােদর চচ`া অব^াহত ;রেখেছ !!!
উtর : ;য ইজিতহােদর চচ`া িশয়ারা কের এবং যা িশয়ােদর দৃিWেত eধু জােয়যই নয় বরং
ওয়ািজেব ;কফায়াহ তা হল শরয়ী দলীল ;থেক শরয়ী িবিধ- িবধান (hkম- আহকাম) pণয়ন
করা। আর তা মুজতািহেদর ব^িkগত অিভমত ও অিভrিচ অnসাের শরয়ী দলীল অথবা
মুজতািহেদর কিlত (অnিমত) ;কান ফায়দা বা কল^াণকািমতার পিরেpিkেত ইজিতহাদ নয় ।
কারণ এ ধরেনর ইজিতহাদ অৈবধ । আর িশয়া দৃিWভি. এতদ অেথ` ইজিতহােদর ;য ;কান
ধরেনর চচ`ােক pত^াখ^ান কের ।
ইসলােমর একদম pাথিমক যুগ ;থেকই দৃিWভি.dেয়র উdব িনেয় আেলাচনা করেল আমরা
;দখেত পাব ;য, উk দৃিWভি.dেয়র একিট হেD শরয়ী দলীল অnসরেণর ;kেt িনMা ও
িনিবWতা সmিলত দৃিWভি. এবং অপরিট হেD ইজিতহােদর দৃিWভি. । আর এ ;kেt
ইজিতহােদর অথ` হেD শরয়ী দলীল gহণ বা pত^াখ^ান করার ইজিতহাদ ।
;য ;কান ব^াপক সংsারপnী িরসালত বা িমশন যা একদম ;গাঁড়া ;থেকই সকল
দূনীিত, িবশৃ{লা এবং অnােয়র আমূল সংsার সাধেনর pেচWা চালায় তার ছtছায়ায় উk
দৃিWভি.dেয়র উdব একাn sাভািবক ঘটনা । ;কননা এ ধরেনর িমশন পূব` হেত ;থেক যাওয়া
জােহলী ধ^ান- ধারণাসমূহ, নতুন িরসালত বা িমশেনর pিত pিতিট ব^িkর একাtতার মাtা
এবং তার ভিk ও ভালবাসার পয`ায়াnসাের িবিভn হাের বা মাtায় pভািবত হেয় থােক । আর
এভােব আমরা জানেত পাির ;য, শরয়ী দলীল অnসরণ করার ;kেt একিনMতা ও িনিবWতা
pদশ`নকারী দৃিWভি.ই আসেল িরসালত বা িমশেনর সােথ চূড়াn পয`ােয়র একাtতা, পূণ`
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আtসমপ`ণ ও উৎসেগ`র চরম পরাকাMা pদশ`ন কের । এ দৃিWভি. শরয়ী দলীেলর সীমােরখার
মেধ^ ইজিতহাদ এবং তা ;থেক শরয়ী িবিধ- িবধান pণয়ণ করার ;চWা- pেচWােক কখেনাই
অsীকার বা pত^াখ^ান কের না । এ pসে. আেরা একিট িবষেয়র pিত ইি.ত ;দয়া জrরী ।
আর তা হেD ;য, শরয়ী দলীল অnসরণ করার ;kেt িনিবWতার অথ` কখেনাই িনিkয়তা,
sিবরতা (বুিdবৃিtক তৎপরতার অবসান) এবং বুিdহীনতা নয় যা মানব জীবেনর িববত`ন,
িবকাশ, উnিত এবং সংsার pিkয়ার িবিভn কায`কারণ ও সমুদয় pেয়াজনীয় উপাদােনর
পিরপnী । ;কননা শরয়ী দলীল অnসরণ করার ;kেt িনিবWতা বা তা’আbুেদর অথ`ই হেD ধম`
অnসরণ করার ;kেt একিনMতা ও িনিবWতা এবং আংিশকভােব নয় বরং পূণr
` েপ dীন বা
ধম`েক আঁকেড় ধরা । আর এ dীন বা ধেম`র িভতেরই আেছ নমনীয়তার যাবতীয় pেয়াজনীয়
;মৗল ও উপাদান, যুেগর সােথ চলার শিk এবং সবধরেনর সংsার ও িববত`েনর যাবতীয়
pেয়াজনীয় ;মৗল ও উপাদান ধারণ করার kমতা (সামথ`) । তাই ধম` ও শরয়ী দলীল অnসরণ
করার ;kেt একিনMতা ও িনিবWতার অথ`ই হেD ঐ সকল ;মৗল বা উপাদােনর মেধ^ যা িকছুরই
সৃজনশীলতা, উdাবনী শিk এবং সংsারকািমতা রেয়েছ ;সgেলার ;kেt একিনMতা ও িনিবWতা
। (d: আল- মাআিলমুল জাদীদাহ িলল উসূল পৃ: ৪৮০) । এ সব িকছুই হেD ইসলাম pচার
কায`kেমর অবকাঠােমার মেধ^ একাn sাভািবক ঘটনা িহেসেব “তাশাইয়ু”শেbর ব^াখ^া
সmিলত িকছু সব`সাধারণ ;লখ বা িচt ।
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নবীর আহেল বাইতই আদিশNক ও (.সা);নতৃtদানকারী কতNপk :
আহেল বাইত এবং ইমাম আলীর ইমামত যা উk sাভািবক পিরেবশ- পিরিsিত বা ঘটনার
মধ^ িদেয় িবকিশত হেয়েছ তা আসেল d’ধরেনর ;নতৃেtর কথা sরণ কিরেয় ;দয়:
একিট হেD িচnামূলক (আদিশ`ক) ;নতৃt এবং অnিট হেD সামািজক ও রাজৈনিতক
;নতৃt। আর এ উভয় pকার ;নতৃtই মহানবী (সা.)- এর ব^িkেtর মেধ^ পূণr
` েপ পিরsুিটত
হেয়িছল । আমরা ইেতামেধ^ ;য সব পিরিsিত ও অবsা সmেক` অধ^য়ন কেরিছ তদnসাের
মহানবী (সা.) তাঁর ওফােতর পের তাঁর এমন এক ;যাগ^ ও উপযুk ;নতৃtধারার অিsেtর
ব^াপাের অবuই িসdাn িনেয় থাকেবন যা উভয় pকার ;নতৃেtর অিধকারী হেব । এর ফেল
আদিশ`ক ;নতৃt ঐ সকল আদিশ`ক শূnতা পূরণ করেত সkম হেব যা কখেনা কখেনা
মুসলমানেদর মন- মানিসকতা ও ধ^ান- ধারণার উপর ;নিতবাচক pভাব ;ফেল । এছাড়াও তা
(িচnামূলক ;নতৃt) জীবন ও মন- মানিসকতার ;kেt নেবাdূত সমsা ও িবষয়ািদ সংkাn
সিঠক ব^াখ^া িদেতও সkম হেব । আর রাজৈনিতক, সামািজক ;নতৃt ও ইসলাম pচার কায`kম
এবং ইসলমী উmাহর পথ- পিরkমােক সিঠক সামািজক খােত পিরচািলত করেব ।
আমরা ;য সব পিরেবশ- পিরিsিত আেলাচনা কেরিছ ;সgেলার কারেণই মহানবী (সা.)- এর
আহেল বাইেতর মােঝ উপেরাk ;নতৃtdেয়র sসমােবশ ঘেটিছল । আর এ িবষয়িটর উপর
সিবেশষ grtােরাপকারী অগিণত হাদীস মহানবী (সা.) ;থেক সবসময়ই বিণ`ত হেয়েছ ।
মহানবী (সা.) ;থেক বিণ`ত িচnামূলক (আদিশ`ক) ;নতৃেtর হাদীস- িভিtক দিলল- pমােণর
সবেচেয় বড় উদাহরণ হেD হাদীss সাকালাইন ( )ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﻠﲔ। মহানবী (সা.) উk হাদীেস
বেলেছন:
‘‘মহান pভূ আlাহর পk ;থেক আমােক অিচেরই আহবান (তলব) করা হেব । আর আমােক
;সই আহবােন অবuই সাড়া িদেত হেব । আর আিম ;তামােদর মেধ^ ;রেখ যািD d’িট ভারী
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বst: একিট আlাহর gn আল- ;কারান যা আকাশ ;থেক পৃিথবী পয`n িবsৃত রjু (রিশ) এবং
অnিট আমার রkজ বংশধর (ইতরাত) আমার আহেল বাইত । সব`jানী সব`snর মহান
আlাh আমােক জািনেয়েছন ;য, এ dই ভারী বst আমার কােছ হাউেয কাওসাের উপনীত না
হওয়া পয`n কখেনা পরsর িবিDn হেব না । অতএব, সাবধান! সাবধান! আমার পর এ dই
ভারী বst বা সাকালাইেনর ;kেt ;তামরা ;কমন আচরণ কর! ”৫৫
সামািজক- রাজৈনিতক ;নতৃt সংkাn হাদীসিভিtক দলীল- pমােণর সবেচেয় বড় আেরকিট
উদাহরণ হেD গাদীের খুেমর হাদীস । আlামা তাbানী হযরত যােয়দ িবন আরকাম ;থেক এমন
এক সনদসহ এ হাদীসিট বণ`না কেরেছন যার সত^তা সmেক` ইজমা বা সবার ঐকমত^ রেয়েছ ।
িতিন (যায়দ ইবেন আরকাম) বেলেছন, মহানবী (সা.) খুেমর জলাশেয়র কােছ গােছর নীেচ ভাষণ
দানকােল বেলিছেলন, ‘‘;হ ;লাক সকল! িন|য়ই আমােক মহাpভূ আlাহর তরফ ;থেক ডাকা
হেব এবং আমােক ;স আহবােন সাড়া িদেত হেব । িন|য় আমােক ;যমিনভােব আমার দািয়t
সmেক` জবাবিদিহ করেত হেব িঠক ;তমিন ;তামােদরেকও ;তামােদর িনজ দািয়t ও কত`েব^র
ব^াপাের জবাবিদিহ করেত হেব । অতএব, তখন ;তামরা িক বলেব?” তখন উপিsত জনতা
বলল, ‘‘আমরা সাk^ িদব ;য, আপিন ইসলাম pচার কেরেছন, িজহাদ কেরেছন এবং সdপেদশ
িদেয়েছন । অতএব, মহান আlাহ আপনােক উtম pিতদান িদন ।”এরপর মহানবী (সা.)
বলেলন, ‘‘;তামরা িক সাk^ ;দেব না ;য, আlাহ ব^তীত ;কান উপাs ;নই, মুহাmদ (সা.) তাঁর
বাnা এবং তাঁর ;pিরত পুrষ (রsল) । ;বেহশত সত^ । নরক (জাহাnাম) সত^ । মৃতু^ সত^ ।
মৃতু^র পর পুনrtান সত^ । িকয়ামত ;য অবuই সংঘিটত হেব তােত ;কান সেnহ ;নই । মহান
আlাহ ;সিদন কবের শািয়তেদরেক পুনrjীিবত করেবন?”৫৬

তখন তারা সবাই

বলল, ‘‘hাঁ, আমরা সবাই এ ব^াপাের সাk^ ;দব ।”মহানবী (সা.) তখন বলেলন, ‘‘;হ আlাহ
তুিম সাkী ;থেকা ।”এরপর িতিন বলেলন, ‘‘;হ জনতা, িন|য় মহান আlাহ আমার pভূ
(মওলা) । আর আিম pিতিট মুিমনেদর মওলা (অথ`াৎ তttাবধায়ক কতৃপk) । আিম তােদর
(মুিমনেদর) ;চেয়ও তােদর জীবেনর উপর অিধকতর কতৃ`tশীল । অতএব আিম যার
60

তttাবধায়ক, কতৃ`tশীল কতৃ`পk ( )ﻣﻮﻟﯽএই আলীও তার তttাবধায়ক, কতৃ`tশীল কতৃ`পk । ;হ
আlাহ! ;য তােক (আলীেক) ভােলাবাসেব তােক তুিমও ভালবােসা, আর ;য তার সােথ শtrতা
করেব তুিমও তার সােথ শtrতাকেরা ।”৫৭
আর এভােব মহানবী (সা.) এ d’িট হাদীস (হাদীেস সাকালাইন এবং গাদীের খুেমর হাদীস)
এবং উk হাদীসdেয়র মত অগিণত হাদীেস তাঁর আহেল বাইেতর ;kেt উভয় pকার ;নতৃেtর
বাsবতােক ফুিটেয় তুেলেছন । পূণ` িনMার সােথ মহানবীর বিণ`ত হাদীস ও িরওয়ােয়তসমূহ
অnসরণ করার ব^াপাের িবদ^মান ইসলামী দৃিWভি.িট হাদীেস সাকালাইন এবং গাদীের খুেমর
হাদীসেক gহণ কেরেছ এবং আহেল বাইেতর উভয় pকার ;নতৃt ও কতৃ`েtও িবIাস sাপন
কেরেছ । আর এটাই হেD আহেল বাইেতর অnসারী মুসলমানেদর অিভমত ও দৃিWভি. ।
আর pেত^ক ইমােমর সামািজক ;নতৃt ও কতৃ`েtর অথ` যিদ ঐ ইমােমর জীবdশায় তাঁর
শাসন- কায` পিরচালনা করাই হেয় থােক, তাহেল আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`t ( )اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻔﮑﺮﻳﺔহেব
এমনই এক sায়ী, অপিরবিত`ত বাsবতা যা ;কান শত`াধীন হেব না এবং ইমােমর আয়ু`ােলর
গিEডর মেধ^ও সীমাবd করা যােব না । sতরাং যতিদন পয`n মুসলমানগণ ইসলাম এবং
ইসলােমর যাবতীয় িবিধ- িবধান, হারাম- হালাল িবধান এবং মূল^েবাধ সmেক` জানার
pেয়াজনীয়তা অnভব করেব ততিদন পয`n তারা সব`দা মহান আlাহ কতৃ`ক িনযুk আদিশ`ক
;নতৃেtর মুখােপkী থাকেব । আর এই আদিশ`ক ;নতৃt pথমতঃ মহান আlাহর gn পিবt
;কারােন িবধৃত এবং িdতীয়ঃ মহানবীর পিবt snাh এবং তাঁর িনtাপ রkজ বংশধর তাঁরই
আহেল বাইেতর মােঝ pিতফিলত এবং বাsবািয়ত হেয়েছ । মহানবী (সা.) d^থ`হীন ভাষায়
বেলেছন ;য, তাঁর আহেল বাইত (আ.) কখেনাই পিবt ;কারান ;থেক িবিDn হেব না । িকnt
পিবt ;কারান ও হাদীস একিনMতার সােথ অnসরণ করার পিরবেত` ইজিতহােদর উপর
িনভ`রশীল ;য দৃিWভি. মুসলমানেদর মেধ^ িবদ^মান িছল তা মহানবী (সা.)- এর ওফােতর সময়
;থেকই শাসনকায` পিরচালনাকারী ;নতৃt ও কতৃ`t কতকgেলা পিরবত`নশীল ও গিতশীল
নীিতমালার আেলােক মুহািজরেদর িকছু গণ^- মাn ব^িkর কােছ অপ`ণ করার িসdাn িনেয়
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;ফেলিছল । আর এ দৃিWভি.র িভিtেতই মহানবীর ওফােতর পর সকীফা বনী সােয়দার চtের
সীিমত পিরসের ;য পরামশ` করা হেয়িছল তদnযায়ী হযরত আবু বকর সরাসির শাসন- কতৃ`t
gহণ কেরন ।৫৮ অতঃপর হযরত আবু বকেরর পk ;থেক এক pত^k অিসয়েতর িভিtেত হযরত
ওমর (হযরত আবু বকেরর মৃতু^র পর) ;খলাফেতর দািয়tভার gহণ কেরন।৫৯ এরপর হযরত
ওমেরর পk ;থেক পেরাk অিসয়েতর িভিtেত হযরত ওসমান তাঁেদর উtরািধকারী হন ।৬০ আর
খলীফা িনযুk করার এ ধরেনর অnশীলন ও পরীkামূলক পdিতর ফলrিতেত মহানবী (সা.)এর ওফােতর ৩০ বছেরর মেধ^ই তািলক বা মহানবী (সা.) কতৃ`ক মkা িবজয় িদবেস সাধারণ
kমাpাp kরাইশেদর সnানরা pশাসন ও রাTীয় kমতার ;কndসমূেহ অিধিMত হেয় যায় । অথচ
এরাই মkা িবজেয়র পূব` পয`n ইসলাম, মহানবী (সা.) এবং মুসলমানেদর িবrেd pত^kভােব
যুd কেরেছ । যা িকছু এতkণ বণ`না করা হল আসেল তা শাসনকায` পিরচালনাকারী
(রাজৈনিতক) ;নতৃেtর সােথই সংিশW । তেব আদিশ`ক (আধ^ািtক ও িচnামূলক) ;নতৃেtর
;kেt বলেত হয় ;য, আহেল বাইেতর কাছ ;থেক রাজৈনিতক- সামািজক ;নতৃt ও কতৃ`t
িছিনেয় ;নয়ার পর ইজিতহাদ ;কিndক দৃিWভি.র পেk মহান আহেল বাইেতর আদিশ`ক
(আধ^ািtক ও িচnামূলক) ;নতৃt ও কতৃ`t sীকার করা এবং ;মেন ;নয়া sকিঠন ব^াপার । কারণ
মহান আহেল বাইেতর (আ.) আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`t sীকার করার অথ`ই হেD এমন বstিনM
পিরেবশ- পিরিsিতর উdব করা যার ফেল তাঁরা (আহেল বাইত) শাসন- কতৃ`t gহণ করেত
সkম হেবন এবং pাgk d’ধরেনর ;নতৃtেক িনেজর মুেঠায় িফিরেয় আনেত পারেবন । িঠক
;তমিনভােব শাসনকায` পিরচালনাকারী খিলফার আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`t sীকার করা এবং
;মেন ;নয়াও ;বশ কিঠন । ;কননা আদিশ`ক ;নতৃেtর জn ;য সব শত` থাকা অপিরহায` তা
রাজৈনিতক ;নতৃt ও কতৃ`েtর জn যা pেয়াজনীয় তা ;থেক িভn । অতএব, শাসনকায`
পিরচালনা করার জn ;কান ব^িkেক ;যাগ^ বেল মেন করার অথ` কখেনাই এটা নয় ;য, ঐ
ব^িkেক আদিশ`ক ইমাম বা ;নতা িহেসেব এবং পিবt ;কারান ও snাহর পর তttjােনর সেব`াu
pামািণক উৎস িহেসেব িনযুk করা সmব । কারণ এ ধরেণর আদিশ`ক ;নতৃেtর জn অিত উu
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পয`ােয়র সংsৃিত, কৃিW এবং তttjান সংkাn চূড়াn পারদিশ`তা এবং পার.মতা অপিরহায` ।
আর এটাও িদব^ পির`ার এবং pমািণত সত^ ;য, এ ধরেণর ;যাগ^তা একমাt আহেল বাইত
(আ.) ব^তীত এককভােব আর ;কান সাহাবার মােঝ িবদ^মান িছল না ।
এ কারেণই আদিশ`ক ;নতৃেtর মাপকািঠ ;বশ িকছুকাল ;দাdল^মান ;থেক যায় । তাই
বhেkেt খিলফাগণ ইমাম আলী (আ.)- এর সােথ তাঁরই আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`েtর িভিtেত
অথবা তাঁর আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`েtর অিত িনকটবত`ী অn ;কান নীিত- মালার িভিtেত
আচরণ কেরেছ । এমনিক িdতীয় খিলফা হযরত উমরও বhবার বেলেছন, ‘‘আলী যিদ না থাকত
তাহেল উমর pংসই হেয় ;যত । আমােক আlাহ এমন ;কান সমsায় জীিবত না রােখন ;যখােন
(অথ`াৎ যা সমাধান করার জn) আবুল হাসান (আলী) উপিsত ;নই।”৬১

তেব

কালkেম, মহানবীর ওফােতর পর মুসলমানগণ ধীের ধীের আহেল বাইত (আ.) এবং ইমাম
আলী (আ.)- ;ক ;দাষgণ সmn সাধারণ মাnষ িহেসেব ভাবেত অভ^s হেয় পেড় । আর এর
ফেল আহেল বাইেতর আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`েtর ;কান pেয়াজনীয়তা এেকবাের অnভব না
করা এবং এই আদিশ`ক pামািণক ;নতৃt ও কতৃ`tেক আহেল বাইত (আ.) ছাড়াও অn ;কান
যথাথ` ও উপযুk িবকেlর উপর আেরাপ করাও িনতাn সহজ ও িনত^ Nনিমিtক ব^াপার হেয়
দাঁড়ায় । আর এই িবকl sয়ং খিলফা িনেজও নন বরং সাহাবা- ই ;করাম । এভােবই আহেল
বাইেতর ধম`ীয় pামািণক ;নতৃt ও কতৃ`েtর বদেল সামিgকভােব সাহাবা- ই ;করােমর ;নতৃt ও
কতৃ`েtর তttেক ধীের ধীের দাঁড় করােনা হয় । আর সাহাবা- ই ;করােমর ;নতৃt ও কতৃ`t এবং
pামািণকতা এমনই এক ;মাkম িবকl যা পিবt ;কারান ও snাহ িবধৃত pামািণক ;নতৃt ও
কতৃ`t উেপিkত হওয়ার পর সাধারণ মুসিলম উmাহর দৃিWেত অত^n উপেযাগী ও যথাথ` বেল
িবেবিচত হয় । ;কননা এরাই (সাহাবাগণ) হেD ঐ pজn যারা মহানবী (সা.)- এর সাহচয` লাভ
কেরেছ, মহানবীর জীবনাদশ` ও অিভjতার আেলােক জীবন যাপন কেরেছ এবং তাঁর snাহ ও
হাদীসেক অnধাবন কেরেছ ।
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আর এভােবই, আহলুল বাইত (আ.) কায`তঃ মহান আlাহ pদt তাঁেদর িবেশষtিট হািরেয়
সাহাবা িহেসেব আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`tধারার একিট মাt অংশ িহেসেব পিরগিণত হন ।
সাহাবা- ই ;করােমর মধ^কার তীb মতিবেরাধ ও পারsিরক Nবপিরত^সমূহ অেনক সময় বh
রkkয়ী সংঘষ` ও যুেdর সূtপাত কেরেছ এবং এর ফেল একদল মুসলমান অnদেলর রk
ঝরােনা এবং মানসmমহািন করােক Nবধ বেল মেন কেরেছ । একদল অnদলেক িবচু^ত ও
িবIাসঘাতক বেল অপবাদও িদেয়েছ ।৬২ আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`tধারার িবিভn grপ ও ;0ণীর
মধ^কার এসব মতপাথ`ক^ এবং পারsিরক ;দাষােরােপর কারেণ মুসিলম উmাহর মােঝ িবিভn
pকার আদিশ`ক এবং আকীদাগত মতপাথ`ক^ ও পারsিরক Nবপরীেত^র উdব হয় । আসেল
এসব মতপাথ`ক^ এবং পারsিরক ;দাষােরাপ pকৃতপেk ইজিতহাদ ;কিndক দৃিWভি. কতৃ`ক
উdািবত আদিশ`ক ;নতৃt ও কতৃ`tধারার অnিন`িহত Nবপরীেত^র বাsব pিতফলন ।
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িশয়া মাযহােব আধ@ািtক এবং রাজৈনিতক িদকসমূহ:
আিম এখােন এমন একিট িবষয় উেlখ করেত চাই আমার িবেবচনায় যার িবরাট grt
রেয়েছ । আর তা হল ;য কিতপয় গেবষক d’ধরেনর তাশাইয়ু অথ`াৎ আধ^ািtক তাশাইয়ু এবং
রাজৈনিতক তাশাইয়ু- এর মেধ^ পাথ`ক^ করার ;চWা কের থােকন এবং তাঁরা িবIাস কেরন ;য,
আধ^ািtক তাশাইয়ু রাজৈনিতক তাশাইয়ু অেপkা pাচীনতর । ইমামীয়া িশয়া মাজহােবর
ইমামগণ যাঁরা ইমাম hসাইেনর বংশধর িছেলন তাঁরা কারবালায় ;লামহষ`ক হত^াযেjর পর
িনেজেদরেক রাজনীিত ও পািথ`ব কম`কাEড ;থেক দূের সিরেয় িনেয়িছেলন এবং ইবাদত ও ধম`ীয়
উপেদশ দােন িনেজেদরেক িনেয়ািজত রাখেতন ।
আর এটাও সত^ ;য, জnলg ;থেকই তাশাইয়ু কখেনা িনছক আধ^ািtক দৃিWভি. ও
pবণতারই অিধকারী িছল না বরং মহানবীর ওফােতর পর আদিশ`ক, সামািজক এবং রাজৈনিতক
অ.েন সমানভােব উmাহেক ইমাম আলী (আ.) কতৃ`ক ;নতৃt দােনর পিরকlনাsrপ ইসলােমর
;kােড়ই তাশাইয়ুর উৎপিt হেয়েছ । আর আমরা ইেতামেধ^ তাশাইয়ুর উৎপিt ও িবকােশর
পিরিsিত বণ`না করার সময় এ িবষয়িটও ssWভােব বণ`না কেরিছ । িঠক ;যমনভােব ইসলােমর
রাজৈনিতক িদক ;থেক এর আধ^ািtক িদকেক পৃথক করা সmব নয় িঠক ;তমনভােব তাশাইয়ুর
উৎপিtর কারণ িহেসেব ;য সব পিরেবশ- পিরিsিত এবং অবsা উেlখ কেরিছ ;সgেলার
আেলােক রাজৈনিতক তাশাইয়ূ ;থেক আধ^ািtক তাশাইয়ুেকও পৃথক করা সmব নয়।
sতরাং তাশাইয়ুেক ;কানkেমই িবভািজত করা যােব না । তেব যিদ মহানবীর ওফােতর পর
ইসলাম pচার কায`kেমর ভিবLৎ sরkার পিরকlনাsrপ তাশাইয়ু তার িনজs অথ` ও তাৎপয`
হািরেয় ;ফেল তাহেল তখন তা হেব অn কথা (অথ`াৎ ;সেkেtই ;কবল তাশাইয়ুেক আধ^ািtক
তাশাইয়ু ও রাজৈনিতক তাশাইয়ু এবং আেরা নানা ;0ণীেত িবভk করা যােব) আর মহানবীর
িতেরাধােনর পর দাওয়াত বা ইসলাম pচার কায`kেমর ভিবLৎ ইসলাম pচার কায`kেমর
আদিশ`ক ও রাজৈনিতক ;নতৃেtর pিত ;য িঠক সমভােবই মুখােপkী হেব এেত ;কান সেnহ
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;নই । শাসনকায` বা ;খলাফত পিরচালনা করার ;kেt পূব`বত`ী িতন খলীফার ভূিমকা
অব^াহতভােব চািলেয় ;নয়ার সবেচেয় উপযুk ব^িk িহেসেব সব`সাধারণ মুসলমানেদর মােঝ
ইমাম আলী (আ.)- এর pিত ব^াপক গণসমথ`ন ও জনিpয়তা িবদ^মান িছল । আর এই ব^াপক
গণসমথ`নই তাঁেক (আলীেক) খলীফা উসমােনর িনহত হওয়ার িঠক পরপরই শাসন kমতায়
অিধিMত কেরিছল ।৬৩ তেব এই জনসমথ`ন না িছল আধ^ািtক, না িছল রাজৈনিতক । কারণ
তাশাইয়ু ইমাম আলীেক িতন খলীফার িবকl এবং মহানবীর pত^k খলীফা িহেসেবই িবIাস
কের । তাই ইমাম আলীর pিত মুসলমানেদর িবিভn grেপর ব^াপক সমথ`নটা িছল pকৃত পূণ`া.
তাশাইয়ু অেপkাও ব^াপকতর । আর আধ^ািtক ও রাজৈনিতক তাশাইয়ুও এই ব^াপক
জনসমথ`েনর অবকাঠােমার মােঝই যিদ িবকাশ লাভ কের থােক তাহেলও এটােক িবভািজত
তাশাইয়ুর উদাহরণ বেল িবেবচনা করা সmব হেব না । ;যেহতু ইমাম আলী (আ.) খলীফা আবু
বকর ও খলীফা উমর ইবnল খাtােবর শাসনামেল হযরত সালমান, হযরত আবু যার এবং হযরত
আmােরর মত বড় বড় pবীণ সাহাবীর আিtক ও Nনিতক (মনsািtক) সমথ`ন ;পেয়িছেলন
;সেহতু এ ;থেকও ;বাঝা যায় না ;য, আধ^ািtক তাশাইয়ু রাজৈনিতক িদক িববিজ`ত। বরং এটা
িছল মহানবীর ওফােতর পর ইসলাম pচার কায`kেম ইমাম আলীর আদিশ`ক ও রাজৈনিতক
;নতৃেtর pিত ঐ সব সাহাবার আsা ও ঈমােনরই পিরচায়ক । ইমাম আলীর ;নতৃেtর আদিশ`ক
িদেকর pিত তােদর আsা ও িবIাস ;যমনভােব তােদর pাgk আিtক ভিk ও ভালবাসার
মাধ^েম pিতফিলত হেয়েছ িঠক তdrপ খলীফা আবু বকেরর ;খলাফত এবং ;য দৃিWভি.িট ইমাম
আলীর হাত ;থেক শাসনকতৃ`t অেnর হােত অপ`ণ করার জn দায়ী ;সটার িবেরািধতা করার
মাধ^েম ইমাম আলীর ;নতৃেtর রাজৈনিতক িদেকর pিতও তােদর আsা ও িবIােসর pিতফলন
ঘেটেছ ।৬৪
আসেল রাজৈনিতক তাশাইয়ু ;থেক িবিDn কের আধ^ািtক তাশাইয়ুেক উপsাপন সংkাn
িবেFষণাtক দৃিWভি.িট একদল িশয়া মুসলমােনর মন- মানিসকতায় এমিনেতই অথ`াৎ িবনা
কারেণ উৎপn হয়িন । বরং rঢ় বাsবতার কােছ তার আtসমপ`ণ ও নিতsীকার, মুসিলম
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উmাহেক sMভােব গেড় ;তালার জn ইসলামী ;নতৃtেক pstতকরণ এবং মহানবীর হােত গেড়
উঠা ব^াপক সংsারমূলক কায`kেমর বাsবায়েনর sিনিদ`W ফমু`লা িহেসেব তাশাইয়ুর jলn
sুিল. তার অnের িনেভ যাওয়া এবং িকছু িনছক pাণহীন আকীদা- িবIােস তাশাইয়ুর
rপাnিরত হওয়ার পরপরই এ ধরেনর দৃিWভি.র উdব হেয়েছ । উেlখ^ ;য, এ িনছক আকীদািবIাস এমনই ;য, মাnষ তার িনজ hদয়েক এর সােথ আেW- পৃেW ;বঁেধ ;ফেল এবং এ ;থেক ;স
তার িনজ জীবেনর sখ- sDn এবং আশা- আকা{া ;পেত চায় ।
এখন ঐ কথা pসে. আসা যাক যা ব^k কের ;য, আহলুল বাইেতর ইমামগণ যাঁরা ইমাম
hসাইন (আ.)- এর বংশধর িছেলন তাঁরা রাজনীিত ;থেক দূের িছেলন এবং পািথ`ব কম`কাEড
;থেক িনেজেদরেক িবিDn কের ;রেখিছেলন । িকnt ইসলােমর ;নতৃtধারােক অব^াহতভােব
গিতশীল ও সচল রাখার ফমু`লা srপ তাশাইয়ুেক অnধাবন করার পর ইসলামী ;নতৃt বলেত
ইসলাম ধেম`র িভিtেত মুসিলম উmাহর গঠন পিরপূণ` করার জn মহানবী (সা.) ;য সংsার
কম`কাEড চািলেয়িছেলন িঠক ;সটাই যিদ আমরা বুেঝ থািক তাহেল তাশাইয়ু মতাদশ` বজ`ন না
করা ব^তীত রাজৈনিতক ;নতৃt ;থেক ইমামেদর সের আসা কিsনকােলও সmব নয় । তেব ;য
িবষয়িট রাজৈনিতক ;নতৃtদান করা ;থেক ইমামেদর িনিল`p ও দূের থাকার ধারণািটেক
শিkশালী কেরেছ তা হল pিতিMত অবsার িবrেd ইমামগেণর সশst সংgােমর উেদ^াগ না
;নয়া। অথচ রাজৈনিতক ;নতৃেtর সংকীণ` সীমাবd অথ` ;কবলমাt এ ধরেনর সশst সংgাম ও
পদেkপ gহেণর সােথই স.িতপূণ` ।
ইমামেদর ;থেক ;বশ িকছু দলীল রেয়েছ যা ;থেক sW pতীয়মান হয় ;য, যুেগর ইমাম সশst
সংgাম পিরচালনা করেত সব`দাই pstত থােকন যিদ িতিন সাহায^কারীেদর অিst এবং ঐ
সংgােমর ইসলামী লk^ ও উেdu বাsবায়েনর পয`াp kমতা ও সামথ` সmn হওয়ার ব^াপাের
িনি|ত হন ।৬৫
আমরা যিদ িশয়া আেnালেনর গিত- pকৃিত গভীরভােব পয`েবkণ কির তাহেল আমরা ;দখেত
পাব ;য, আহলুল বাইেতর ইমামগণ ;কবলমাt শাসনkমতা gহণ করােকই যেথW বেল িবIাস
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করেতন না । ইসলােমর িনেদ`িশত পেথ সংsার- কায`kেমর বাsবায়ন কখেনাই সmব হেব না ;য
পয`n না এই pশাসন (অথ`াৎ ইমাম- pশাসন ও সরকার) জনিpয় সেচতন গণিভিt dারা সমিথ`ত
হেব । আর এ ধরেনর সেচতন জনিpয় গণিভিtসমূহই ইমামেদর pশাসেনর সািব`ক লk^ ও
উেdu যথাথ`ভােব অnধাবন করেত সkম হেব এবং শাসনকায` সংkাn ইমাম- pশাসেনর
দৃিWভি.েত পূণ` আsাবান ও িবIাসী হেব । এসব গণিভিt ইমাম- pশাসনেক সব`দা সমথ`ন কের
যােব। ইমাম জনগেণর কােছ pশাসেনর যাবতীয় পদেkপ ও নীিত অবsান সিঠকভােব ব^াখ^া
করেবন এবং সব ধরেনর সংকটময় পিরিsিতেত িsর, অিবচল ও অটল থাকেবন ।
মহানবীর ওফােতর পর অধ`শতাbী ধের িশয়া ;নতৃtধারা শাসন kমতা ;থেক িবতািড়ত
হওয়ার পরও ;যসব পdিত ও pিkয়া িবIাস করত ;সসব pিkয়া ও পdিতেত সরকার ও
pশাসনেক িনেজর আয়েt িফিরেয় আনার জn অিবরাম ;চWা চািলেয়েছ। কারণ িশয়া
;নতৃtধারা ঐ সময় সেচতন জনিpয় গণিভিtসমূেহর অিsেt অথবা মুহািজর- আনসার এবং
তােবয়ীেদরেক বদাnতার সােথ সেচতন করার মাধ^েম শাসন- কতৃ`t িনেজর আয়েt িফিরেয়
আনার ব^াপােরও িবIাস করত । তেব অধ`শতাbী পের এবং উk জনিpয় গণিভিtর আর িকছুই
অবিশW না থাকার পর এবং িবচু^িত ও িব_ািnর ;বড়াজােল তরলমনা pজnসমূেহর িবকােশর
কারেণ িশয়া- আেnালন কতৃ`ক িনছক pশাসিনক kমতা gহণ করাটাই sমহান লk^ ও উেdu
বাsবায়ন করার একমাt উপায় িহেসেব িবেবিচত হয়িন । কারণ সেচতনতােবাধ ও আtত^ােগর
sৃহাসmn ;সই জনিpয় গণিভিtসমূহ তখন আর িবদ^মান িছল না। আর এ ধরেনর পিরিsিতেত
;কবলমাt d' িট কাজ করারই sেযাগ রেয়েছ । আর তা হল ◌ঃ
pথমতঃ ভিবLেত শাসন- কতৃ`t gহণ করার উপযুk পিরেবশ- পিরিsিত সৃিW করার জn ঐ

সেচতন জনিpয় গণিভিtেক পুনরায় গেড় ;তালার কাজ আরm করা ।
িdতীয়তঃ মুসিলম উmাহর িবেবক ও ইDাশিkেক জাgত করা এবং উmাহর জাgত ইসলামী

িবেবক ও ইDােক এমনভােব pাণবn ও উdীp রাখা যার ফেল উmাh িবচু^ত ও পথ_W
শাসকেদর সামেন িনজ ব^িkt ও আtসmমেবাধ সmূণ`rেপ হািরেয় ;ফলা ;থেক রkা পােব ।
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আর pথম কাজিটই sয়ং ইমামগণ (আ.) িনেজরাই আXাম িদেয়েছন । আর িdতীয় কাজিট
হযরত আলীর িবpবী বংশধরেদর হােত সmn হেয়েছ । তাঁরা (আলী বংশীয় িবpবীগণ) তাঁেদর
বীরtব^াXক আtত^াগ ও ;কারবানীর মাধ^েম ইসলামী িবেবকেবাধ ও সংকl িচরXীব রাখার
জn ;চWা কেরেছন । আর তাঁেদর মেধ^ যারা িনMাবান (মুখেলস) িছেলন তাঁেদরেক আহেল
বাইেতর ইমামগণ সমথ`ন কেরেছন ।
ইমাম আলী ইবেন মুসা আর ;রযা (আ.) শহীদ যােয়দ ইবেন আলী সmেক` আbাসীয় খলীফা
মামুনেক একবার বেলিছেলন, “িতিন (হযরত যােয়দ) িছেলন হযরত মুহাmদ (সা.)- এর বংশধর
আেলমেদর মেধ^ অnতম । িতিন মহান আlাহর উেdেu (pচিলত পিরিsিত ও অবsার
ব^াপাের) kুb ও ;kাধািnত হেয় শtrেদর িবrেd মহান আlাহর পেথ শাহাদাত বরণ করা পয`n
িজহাদ কের িগেয়েছন । আমার িপতা মুসা ইবেন জাফর আমােক বেলেছন, আিম আমার িপতা
জাফর িবন মুহাmদেক বলেত eেনিছ, মহান আlাহ আমার চাচা যােয়েদর pিত কrণা কrন ।
কারণ িতিন হযরত মুহাmদ (সা.)- এর আহেল বাইেতর িpয় (ইমােমর) pিত (জনগণেক)
আহবান কেরিছেলন । যিদ িতিন িবজয়ী ও সফল হেতন তাহেল িতিন ;য িবষেয় দাওয়াত
িদেয়িছেলন ;স ব^াপাের অবuই পূণ` িনMার পিরচয় িদেতন ।
যােয়দ িবন আলী িনঃসেnেহ যা সত^ নয় ;স িদেক দাওয়াত ;দনিন । িতিন এ ব^াপাের মহান
আlাহেক অn সকেলর ;চেয় ;বশী ভয় করেতন । িতিন বলেতন, আিম ;তামােদরেক হযরত
মুহাmদ (সা.)- এর আহেল বাইেতর সntিWর pিত আহবান জানািD ।”৬৬
অপর এক বণ`নায় বিণ`ত আেছ ;য, ইমাম জাফর আs- সােদক (আ.)- এর সমীেপ হযরত
মুহাmদ (সা.)- এর বংশধরেদর মধ^ ;থেক যাঁরা (তদানীnন Nsরাচারী জািলম pশাসেনর িবrেd
সশst) সংgাম কেরিছেলন তাঁেদর কথা sরণ করা হেল িতিন (আ.) বেলিছেলন, “আিম এবং
আমার িশয়ারা এখনও উtম অবsায় রেয়িছ । মুহাmদ (সা.)- এর বংশধরেদর মধ^ ;থেক ;কউ
িবেdাহ কেরিন । আর তাহেল আিম পছn করতাম ;য, মুহাmদ (সা.)- এর বংশধরেদর মধ^
;থেক ;কউ িবেdাহ কrক এবং তার পিরবােরর ভরণ- ;পাষেণর দািয়t আমার ;হাক ।”৬৭sতরাং
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িবচু^ত শাসকেদর িবrেd ইমামেদর pত^k সশst সংgাম পিরচালনা না করার অথ` এটা নয়
;য, ইমামগণ তাঁেদর ;নতৃেtর রাজৈনিতক িদকিট পিরহার কের ;কবলমাt ইবাদত- বেnগীেত
মশgল থাকেতন । অথচ ইমামেদর সশst সংgােম অবতীণ` না হওয়াটাই সমাজ সংsার pিkয়ার
অবয়বগত ;য পাথ`ক^ ও িভnতা আেছ তারই পিরচায়ক । আর িবিভn ধরেনর বstিনM অবsায়
সমাজ- সংsার pিkয়ার অবয়ব ও ধরনেক sিনিদ`W ও িনধ`ািরত কের থােক । এ ছাড়াও
ইমামেদর এ ধরেনর আচরণ (pত^k শসst সংgােম িলp না হওয়া) সমাজ সংsারমূলক
pিkয়ার গিত- pকৃিত এবং তা বাsবায়েনর srপ সংkাn তাঁেদর sগভীর jান ও অnভূিতরই
পিরচায়ক ।
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তথ@সূtঃ
১. তnেধ^ মুহাmদ রিশদ ;রজা তার (আসsnাহ ওয়াশ িশয়া) gেnর pথম খেNর ৪৭ পৃMায়
আbুlাহ ইবেন সাবার আেলাচনায় এিট উেlখ কেরেছন।
২. তািরখুল ইমািময়া ওয়া আসলািফহীম িমনাশ িশয়া gেnর ৩৫ পৃMা পরবত`ী
আেলাচনা dWব^।
৩. pাgk।
৪.সহীহ মুসিলম, ৪থ` খN, পৃMা:- ১৮৭৪ এবং মুখতাসাের তািরেখ ইবেন আসািকর,

১৮

তম খN, পৃMা:- ৩২।
৫. তািরেখ তাবারী, ৩য় খN, পৃMা:- ২০১- ২০২।
৬.সূরা

িনসা, আয়াত

নং- ১৩৮- ১৪৬; সূরা

তওবা, আয়াত

নং- ৬৪- ৬৮; সূরা

আহযাব, আয়াত নং- ১২- ১৫; সূরা মুনােফkন, আয়াত নং- ১- ৪ ও আেরা অেনক আয়াত।
৭.তািরেখ তাবারী, ৩য় খN, পৃMা- ৪২৮, মুখতাসাের ইবেন আসািকর, ১৮তম খN, পৃMা৩০৮- ৩০৯।
৮. তািরেখ তাবারী, ৪থ` খN, পৃMা- ২২৮।
৯. pাgk।
১০. তািরেখ তাবারী, ৩য় খN, পৃMা- ২০৫।
১১. শারেহ না|জুল বালাgা, ইবেন আিবল হাদীদ, ২য় খN, পৃMা- ৪২।
১২. আল কািমল িফততািরখ ইবnল আিসর, ২য় খN, পৃMা- ৩১৮; তাবাকােত ইবেন
সা’দ, ২য় খN, পৃMা- ২৪৯ ।
১৩. মুসনােদ আহমাদ, ১ম খN, পৃMা- ৩৫৫; সহী মুসিলম, ৫ম খN, পৃMা- ৭৬;

আত-

তাবাকাতুল kবরা, ২য় খN, পৃMা- ২৪২; সহী বুখারী, ১ম খN, িকতাবুল ওয়ািসয়া অধ^ায়, পৃMা৩৭ ও ৮ম খN, পৃMা- ১৬১ ।
১৪. তাবাকােত ইবেন সা’দ, ৩য় খN, পৃMা- ৩৪৩ ।
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১৫. তািরেখ তাবারী, ৩য় খN, পৃMা- ৪৩১ ।
১৬. তািরেখ তাবারী, ৩য় খN, পৃMা- ২১৮- ২১৯ ।
১৭. শারেহ নাহজুল বালাgা, ইবেন আিবদ হাদীদ, ৬M খN, পৃMা- ৭ ।
১৮. pাgk।
১৯. pাgk, পৃMা- ৯ ।
২০.তািরেখ তাবারী, ৩য় খN, পৃMা- ৪৩৩ ।
২১.তািরেখ তাবারী, ২য় খN, পৃMা- ৫৬৯ । (খnক খনেনর সময় রাসূেলর হাদীস)।
২২.ইবেন হাজার তার “আল ইছাবাh িফ তামিয়িযস সাহাবাহ gেn নবীর (সা.) সাহাবা সংখ^া
১২২৬৭ জন বেলেছন।
২৩.ডঃ sবিহ সািলh নাহাজুল বালাgার উপর গেবষণা gেnর ৩২৭ পৃMাMায় হযরত আলীর
(আ.) ২১০ নং খূৎবার আেলাচনায় এিট উেlখ কেরেছন ।
২৪.সূনােন দােরমী, ১ম খN, পৃMা- ৬৩, হাদীস নং- ১২৪ ।
২৫. আল গাদীর, ৬M খN, পৃMা- ২৯৩ ।
২৬. pাgk।
২৭. সূনােন দােরমী, ১ম খN, পৃMা- ৬৭- ৬৮, হাদীস নং- ১৪৯ ।
২৮. সূরা আবাসা, আয়াত নং- ২৭- ৩১ ।
২৯. আল ইতkান িফ উলুিমল kরআন, আlামা সূয়ূিত, ২য় খN, পৃMা- ৪ ।
৩০. sনােন দােরমী, ১ম খN, পৃMা- ১৩০ ।
৩১. আত তাবাকাতুল kবরা, ৩য় খN, পৃMা- ২৮৭ ।
৩২. উসূলুল কাফী, ১ম খN, পৃMা- ২৪১- ২৪২ ।
৩৩. কানযুল উmাল, ১ম খN, পৃMা- ১৭২ । (kরআন ও snাহেক আকেড় ধরার িনেদ`শ)।
৩৪. কানযুল

উmাল, ১৩তম

খN, পৃMা- ১১৪, হাদীস

নং- ৩৬৩৭২।আত্

কিবর, ৮ম খN, পৃMা- ২১  ان اﷲ اﺻﻄﻔﯽ آدمএই আয়ােতর তাফসীের dWব^ ।
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তাফসীrল

৩৫. আহকামুল kরআন, ৪থ` খN, পৃMা- ১৭৭৮, sরা হাশর dWব^ ।
৩৬. শারেহ মায়ািনেয়ল আসার, ১ম খN, পৃMা- ৪৯৫- ৪৯৬, জানাযার তাকিবেরর সংখ^া
অধ^ায় dWব^ ।
৩৭. ডঃ মুহাmদ hসাইন যাহাবীর আল ইসরাঈিলয়াত িফত্ তাফসীর ওয়াল হাদীস gn
dWব^।
৩৮. ;দখুন সূরা মােয়দা, আয়াত নং- ১৫- ১৯ এবং সূরা আেল ইমরান, আয়াত নং- ৬০ ও
পরবত`ী আয়াত সমূহ ।
৩৯. sরা নাসেরর তাফসীর ;দখুন।
৪০. sরা তওবা, আযাত নং- ৬০ dWব^।
৪১. sরা মুনােফkেনর তাফসীর ;দখুন।
৪২. আn- ;নযা ওয়াtাখাছুম বাইনা বািন হািশম ওয়া বািন উমাইয়া gn dWব^।
৪৩. sনাnল kবরা, আনসারী, ৩য় খN, পৃMা- ১৪২, হাদীস নং- ৮৫০৪, ৮৫০৫,

৮৫০৬।

আস- সাওয়ােয়kল মুহরাকাহ, পৃMা- ১২৮, হাদীস নং- ১১।
৪৪. আল- মুsাদরাক আল সহীহাইন ৩য় খN, পৃMা- ১২৫।
৪৫. মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাmল, ১ম খN, পৃMা. ১৭৮, হাদীস নং- ৮৮৫।
৪৬. হাদীেস সাকালাইন: িসহাহ, sনান এবং মাসানীদ রচিয়াতগণ কতৃ`ক এ হাদীসিট বিণ`ত
হেয়েছ ।(d:- সহীহ মুসিলম ৪থ` খN, পৃMা:১৮৭৩, সহীহ আত িতরিমযী, ৫ম খN, পৃMা:৫৯৬
কামাল আল hত কতৃ`ক গেবষণাকৃত, দাrল িফকর ;থেক মুিdত)
৪৭. হাদীsল মানিযলাহ: মুসার কােছ হাrেনর ;যrপ ময`াদা ;সrপ তুিম আমার
কােছ……( d: সহীহ আল–বুখারী, তাবুেকর যুd, ৫ম খN, পৃMা:৮১, অধ^ায় ৩৯, sনােন
িতরিমযী, ৫ম খN, পৃMা:৫৯৯, হাদীস নং- ৩৭৩১)।
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৪৮. হাদীেস

গাদীর

:

(d:sনােন

ইবেন

মাজাহ

ভূিমকা:অধ^ায়

১১, ১ম

খN, পৃMা:৪৩, হাদীস নং- ১১৬)মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাmল, ৪থ` খN, পৃMা: ২৮১, দাrস
সািদর Nবrত ;থেক মুিdত।
৪৯. আত্ তাজুল জাম’িলল উsল, ৩য় খN, পৃMা:৩৩০- ৩৩৭।
৫০. িসরাতুননাবাবী, ইবেন িহশাম, ৩য় খN, পৃMা:৩১৬- ৩১৭।
৫১. মুসনােদ আহমাদ, ৫ম খN, পৃMা:৫৯০, হাদীস নং- ১৯৩৪০; আত্ তাজুল জােম িলল
উsল, ২য় খN, পৃMা:১২৪।
৫২. মুsাদরাক

আলাস -সাহীহাইন, ২য়

খN, পৃMা:১৬৯; সহীহ

বুখারী, ২য়

খN, পৃMা:২৫২; আননাছ ওয়াল ইজিতহাদ -আlামা শরাফুিdন, ২০৮ পৃMার পর ;দখুন।
৫৩. সহীহ বুখারী, ১ম খN, পৃMা:৩৭, িকতাবুল ইলম অধ^ায় এবং ৫ম খN পৃMা:১৩৭- ১৩৮।
৫৪. আত- তাবাকাতুল kবরা, ২য় খN, পৃMা- ২৪৯- ২৫০।
৫৫. কানযুল

উmাল, ১ম

খN, পৃMা:১৮৬, হাদীস

নং- ৯৪৪, sনাnত্

িতরিমিয, ৫ম

খN, পৃMা:৬২২, হাদীস নং- ৩৭৮৮।
৫৬. আল- মুsাদরাkস সহীহাইন (আল- হােকম আন িনসাবুরী pণীত) ৩য় খN,
পৃMা:১১৯; আল- হােকম বেলেছন: শায়খাইন অথ`াৎ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসিলেমর শেত`
হাদীেস সাকালাইন সহীহ হাদীস। সহীহ মুসিলম ৪থ` খN,

পৃMা:১৮৭৪; সহীহ িতরিমযী, ১ম

খN, পৃMা:১৩০; আস- sনান আল- kবরা(ইমাম নাসাঈ pণীত)৫ম খN, পৃMা:৬২২; মুসনােদ
আহমাদ ইবেন হাmল ৪থ` খN,
খN, পৃMা: ৪৩২,

পৃMা:২১৭, ৩য় খN, পৃMা:১৪- ১৭; sনােন আদ- দােরমী ২য়

পিবt ;কারােনর ফযীলত বা ময`াদা অধ^ায়, দার ইহয়া ইসsnাহ আন-

নাবাবীয়াহ কতৃ`ক মুিdত।
৫৭. আlামা আিমনী pণীত আল- গাদীর gn, ১ম খN, পৃMা: ৩১- ৩৬; sনােন ইবেন
মাজাহ, ১ম খN, ভূিমকা, ১১তম অধ^ায়; মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাmল ৪থ` খN, পৃMা:২৮১
এবং ৩৬৮ দাrস সাদর কতৃ`ক মুিdত।হাদীেস গাদীর িশয়া ও sিn উভয় সূেt মুsািফজ হাদীস
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িহেসেব পিরগিণত। ;কান ;কান হাদীস িবেশষj গাদীেরর হাদীেসর বণ`নাকারী সাহাবার সংখ^া
শতািধক, তােবয়ীেনর সংখ^া আিশর অিধক এবং িdতীয় শতািbর হাদীস বণ`নাকারী ও
;রজালশাstিবদগেণর মেধ^ ষােটর মত বেল উেlখ কেরেছন । আlামা আিমনীর আল –গাদীর
gn dWব^ ।
৫৮. তািরখুত তাবারী, ৩য় খN, পৃMা: ২০৩ হেত পরবত`ী অংশ।
৫৯. তািরখুত তাবারী, ৩য় খN, পৃMা: ৪২৮ হেত পরবত`ী অংশ।
৬০. তািরখুত তাবারী, ৪থ` খN, পৃMা: ২২৭- ২২৮।
৬১. যাখােয়rল উকবাহ, পৃMা.৮২, মানািকবুল খাওয়ােরজমী, পৃMা:৮১, আত্ তাবাকাতুল
kবরা, ২য় খN, পৃMা:৩৩৯।
৬২. তািরেখ তাবারী, ৩য় খN, পৃMা- ২৮০।
৬৩. নাহজুল

বালাgা, পৃMা- ৪৯, খুতবা

নং- ৩, ( খুতবােয়

িশক

িশিকয়া), তািরেখ

তাবারী, ২য় খN, পৃMা- ৬৯৬।
৬৪. আল ইহিতজায, ১ম খN, পৃMা- ১৮৬।
৬৫. উsেল কিফ, ১ম খN, পৃMা- ২৪২, মুিমনেদর সংখ^া slতার অধ^ায়।
৬৬. ওয়াসােয়লুশ িশয়া, ১৫তম খN, পৃMা- ৫৩, বাব- ১৩, হাদীস নং- ১১।
৬৭. ইবেন ইিdস pণীত আস- সারােয়র, ৩য় খN, পৃMা ৫৬৯ এবং ওয়াসােয়লুশ
িশয়া, ১৫তম খN, পৃMা- ৫৪, হাদীস নং- ১২।
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gnসূচী
১- আl ইতকান িফ উলুিমল ;কারআন, জালাল উdীন সূয়তী, আররাজী pকাশনা, ;কাম ।
২- আl ইহিতজাজ, আহমাদ ইবেন আিব তািলব আততাবরাসী, উসেভ pকাশনা, ;তহরান ।
৩- আ|কামুল ;কারআন, মুিহউdীন ইবnল আরাবী, ঈসা আল বাবী আল হালাবী
pকাশনী, ;লবানন ।
৪- আল ইসরাঈলীয়াত িফত তাফসীর ওয়াল হাদীস, ডkর মুহাmদ hেসইন আযযাহাবী,
দাrল ঈমান pকাশনী, দােমs ।
৫- আল ইয়বাh িফ তাময়ীিয়ছ ছাহাবা, আহমাদ ইবেন আলী ইবেন হাজার আল আসকালানী।
৬- আত- তাজুল কােম িলল উছুল, ;শইখ মানsর আলী নািসফ, দাr ইহ ইয়াউত তুরািমল
আরাবী ।
৭- তািরখুল ইমামীয়া ওয়া আসলািফিহম িমনাশ িশয়া, ডkর আbুlাh ফাইয়ায, আসআদ
pকাশনী, বাগদাদ ।
৮- তািরখুত তাবারী, মুহাmদ ইবেন জািরর আততাবারী, গেবষনা মুহাmদ আিবল ফাজল
ইbাহীম, রাওয়াঈত তুরাsল আরাবী pকাশনা, িমশর ।
৯- তািরখুল ইয়াkবী, আহমাদ ইবেন আিব ইয়াkব আলইয়াkবী, আল- আল আ’লামী
pকাশনী, Nবrত ।
১০- আততাফসীrল কািবর, ফাখrর রাবী, দাrল kতব আল ইলিময়াh, ;তহরান ।
১১- hলইয়াতুল আউিলয়া, আল হািফজ আবু নাঈম আল ইসফাহানী, দাrল িকতািবল
আরাবী।
১২- খাসািয়s আিমিরল মুিমনীন, নাসায়ী আশশািফয়ী, নাইনাওয়া pকাশনা, ;তহরান ।
১৩- যাখািয়rল উকবা, আহমাদ ইবেন আbুlাh মুিহবুdীন আততাবারী, দাrল মা’িরফা
pকাশনী, ;তহরান ।
১৪- আর িরযাdুন নাdরাh, আহমাদ ইবেন আbুlাh মুিহবুdীন তাবারী, কায়েরা ।
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১৫- sনােন ইবেন মাজা, ইবেন মাজা কাযভীিন, দাrল িফকর ।
১৬- sনাnত িতরিমযী, মুহাmদ ইবেন ঈসা ইবেন sরা, দাr ইহইয়ায়ুত তুরাsল আরাবী ।
১৭- আs

sনাnল

;কাবরা, আহমাদ

ইবেন

eয়াইব

আননাসায়ী, দাrল

kতুবুল

ইলিময়া, Nবrত।
১৮- sনাnদ দােরমী, আbুlা h ইবেন আbুর রহমান ইবেন আদদােরমী, দাrল
িকতািবল আরাবী ।
১৯- আs িসরাতুন নাবাভীয়া, আbুল মািলক ইবেন িহশাম, দাrল ভীফাক, Nবrত ।
২০- শারh মায়ানীিয়ল আসার, আবু জা’ফার আহমাদ ইবেন মুহাmদ আততাহাভী,
দাrল kতুিবল ইলিময়া ।
২১- শারেহ না|জল বালাগা, আbুল হািমদ ইবেন মুহাmাদ ইবেন আিবল হাদীদ
আল মু’তািয়লী, দাrল kতুিবল আরািবয়ািতল kবরা, িমশর ।
২২- সাহীhল বুখারী, মুহাmাদ ইবেন ইসমাঈল আল ;জা’ফী আল বুখারী, দাrল
িফকর, Nবrত।
২৩- সহীহ

মুসিলম, মুসিলম

ইবেনল

হাjাজ

আলkশাইরী, মুহাmাদ

আলী

ছািবh

pকাশনী, কায়েরা ।
২৪- আস- সাওয়ােয়kল মুহিরকাহ, আহমাদ ইবেন হাজার, দাrল kতুবুল ইলিময়া, Nবrত ।
২৫- আত- তাবাকাতুল kবরা, মুহাmদ ইবেন সা’দ আয- যুহাইরী, দাrল kতবলু
ইলিময়া, Nবrত ।
২৬- আbুlাh ইবেন সাবা, আlামা সাইেয়দ মুরতাজা আল- আসকারী, আত- তাওহীদ
pকাশনী ।
২৭- আল- গাদীর, আlামা আbুল hেসইন আহমাদ আল আিমনী, দাrল kতুবুল
ইসলামীয়া, ;তহরান ।
২৮- আল কাযী, মুহাmাদ ইবেন ইয়াkব আল kলাইনী, দাrল kতুবল ইসলামীয়, ;তহরান ।
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২৯- আল কািমল িফত তািরখ, ইবnল আিমর, দাr সােদর pকাশনী, Nবrত ।
৩০- কানযুল উmাল, আলাউdীন আল মুtাকী আল িহnী, আর- িরসালাh pকশানী ।
৩১- মুখতাছাের

তািলেখ

ইবেন

আসািকর

ইবেন

আলাছ

ছাহীহাইন, আল

মানযুর

আল

আিফিক, দাrল

আন

িনশাবুরী, দাrল

িফিকর, দােমs।
৩২- আল

মুসতাদরাক

হািকম

মা’;রফা, Nবrত।
৩৩- মুসানাdল ইমাম আহমাদ ইবেন হাmাল, দাrসােদর, Nবrত ।
৩৪- আল মানািকব, আহমাদ ইবেন মুহাmাদ আল মাkী আল খাওয়ািরযমী, ;কাম হেত
pকািশত ।
৩৫- আল মুয়াভা, মািলক ইবেন আবাস, দাrল িফকর, Nবrত ।
৩৬- আনেনযা ওয়াততাখাছুম বাইনা বািন হািশম ওয়া বািন উমাইয়া, তাকীউdীন
মাকিরযী, মানeরাতুশ শািরফ আররাdী ।
৩৭- নাহজুল বালাগা, শারেহ ডkর sবহী সািলh ।
৩৮- ওয়াসািয়লুশ িশয়া, আল hরrল আিমলী, আলুল বাইত pকাশনী, ;কাম ।
৩৯- ইয়ানািবউল মুয়াdাh, আল কাজযী আল হানাফী, মাneবাতু মুয়াস সাসািতল আ’লামী,
Nবrত ।
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