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উৎসগA
মহান আlাহ পােকর অসীম কrণায় Aলখা এ বইিট ইমামেতর ধারার সব^েশষ ইমাম,
মহাকােলর tাণকত^া,

আlাহর মেনানীত জীবn pিতিনিধ,

বাকীয়াতুlাহ,

আল- কােয়ম,

আল- মুনতাজার, আল- মুনতাkীম, যাঁর আগমেণ সমg িবq Aশাষণ, িনয^াতন, অত?াচার,
নীিপড়ন, dন^ীিত Aধাঁকা ও [বষম? মুk হেব। িযিন গেড় তুলেবন অnকার ও kসংsারমুk িবq।
Aসই মহান ইমাম মাuদী (আ.)- এর নােম উৎসগ^ করা হেলা - আিমন।
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কৃতjতা sীকার
আিম সব^pথেম কৃতjতার সােথ (কিরয়া আদায় করিছ পরম কrণাময় আlাহ রbুল
আলািমেনর যাঁর অপার মিহমায় আমার মেতা নগণ? kুd ব?িk মহান আlাহর মেনানীত নবী
Aমাহাmদ (সা.) িযিন সব^jােনর নগরী, তাঁর আপন চাচা ও jান নগরীর দরজা হযরত আলীর
িপতা হযরত আবু তািলেবর ওপর একিট বই Aলখার Aতৗিফক দান কেরেছন। আমার Aসই সকল
ভাই, বnু ও (ভাকাি| যােদর উৎসাহ উdীপনা ও সহেযািগতায় আিম এ কাজ সmn করেত
Aপেরিছ। সব^জনাব ভাই ইরশাদ আেumদ, মাওলানা sাইেয়দ নাকী ইমাম িরজভী, মাওলানা
হােশম আbাস,
ইরফাnল হক,
Aহােসন,

মাওলানা Aমাবারক সালমান,
ড. জিহর উিdন মাহমুদ,

রিফkল ইসলাম,

আবু জাফর ম ডল,
Aহােসন,
আলী,

আেনায়ার Aহােসন,
রােসdল ইসলাম,

শামীম হায়দার,

Aমা: শাজাহান,

রাজু আেumদ,

মাওলানা আমাnlাহ কািতব,
রােশদ হায়দার,

শাহ কিফল উিdন,

তািরফ Aহােসন রানা,

সাফদার ইমাম,
মাrফ Aহােসন,

Aমা: শােহদ,

মুহাmদ
ওয়াকার

রিফক উল?াহ Aচৗধুরী,

ওবায়dর রহমান,
শািকল আেumদ,

আকবর
জািকর

হাrন অর- রিশদ ও শাহবাজ আহেmদ সহ

দাওয়াতী িমশেনর সকল ভাইেদর জn রইল সালাম ও (েভ!া, - Aলখক।
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ভূিমকা
মহান সৃি"কত^ার নােমই (r করিছ, পিবt Aকারআেনর মাধ?েমই জানেত Aপেরিছ আlাহ পােকর
মেনানীত dীন হেলা ‘ইসলাম’১। এই ইসলামেক িযিন সমg িবেqর মাnেষর কােছ Aপৗঁেছ
িদেয়েছন িতিন হেলন সব^কােলর সব^ে$% মহামানব নবী- রাসূলগেণর সদ^ার হযরত Aমাহাmদ
(সা.)। Aয নবী (সা.)- এর আগমণ না হেল আমরা মহান আlাহ সmেক^ িকছুই জানেত পারতাম
না, জানেত পারতাম না Aকারআন সmেক^, জানেত পারতাম না dীন সmেক^, এমনিক জানেত
পারতাম না আমােদর অিst সmেক^ও। তাহেল িবষয়িট পির'ার Aয, নবী (সা.) সমg dিনয়ার
মাnষেক জােহলী যুেগর অnকার Aথেক মুk কের Aগেছন। আর Aসই জােহলী ভাব যিদ এখেনা
মুসলমানেদর মােঝ পিরলিkত হয়, তেব িক আমরা Aভেব Aনব Aয, Aকারআেনর আেলা যােদর
অnের pেবশ কেরিন তারা িক আজও অnকাের িনমিjত?
এমনই অসংখ? অিমল অসংগিতপূণ^ িবষয় বরাবরই আমােদর অnরেক p*িবd কের চলেছ।
এসকল pে*র উtর খুঁেজ Aবর করার জnই আিম িবিভn সমেয় sনামধn আেলম- ওলামা ও
বুজগ^গেণর sরণাপn হেয়িছলাম। িকnt যথাযথ উtর না পাওয়ার কারেণই পিবt Aকারআন,
হাদীস ও ইসলােমর ইিতহােসর গেবষণামূলক অধ?য়েন রত হই। অতঃপর সত? উেnাচেন িকছু
Aলখার িসdাn gহণ কির। Aয p*gেলা আমােক সদা িবbত করত, তার িকছু অংশ পাঠেকর
উেdেশ বণ^না করিছ। Aযমন: পিবt হাদীস- আল- িকসায় নবীকnা ফােতমা যাহরা (সা.আ.)
Aথেক জােবর ইবেন আbুlাহ আনসারী বণ^না কেরন। মহান আlাহ পাক বেলেছন: “যিদ আিম
Aমাহাmদেক সৃি" না করতাম তেব এই িবq bhাN তথা Aকােনা িকছুই সৃি" করতাম না।”২
তাহেল p* Aথেক যায়, নবী (সা.) না হেল Aতা আমরা আlাহর পিরিচিত, ইসলাম িকংবা
মুসলমান- এর Aকানটাই Aপতাম না। তাহেল িযিন বা যাঁরা নবী (সা.)- Aক লালন- পালন
কেরেছন, তারা Aতা ইসলামেকই লালন- পালন কেরেছন। যাঁরা নবী (সা.)- Aক আ$য় িদেয়েছন,
তাঁরা Aতা ইসলামেকই আ$য় িদেয়েছন। যারা নবী (সা.)- এর জn যুd কেরেছন, তাঁরা Aতা
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ইসলােমর জnই যুd কেরেছন। আর Aয মিহয়সী নারী িনেজর সমs ধন- সmদ নবী (সা.)- এর
dীন রkায় িবিলেয় িদেয়েছন, িতিন Aতা ইসলামেকই সাহায? কেরেছন এবং dীন ইসলামেকই
pিতি%ত কেরেছন। তাই মহান pভু তাঁেদর Aসই অবদােনর pিতদান িদেত ও কাপ^ণ? কেরনিন।
পিবt Aকারআেনর সূরা আদ- Adাহার ৬ ও ৮ নং আয়ােত ঐসকল মুিমন- মুিমনােতর কেম^র pিত
সnt" হেয় তাঁেদর কাজেক pভু িনেজর কম^ িহেসেব pকাশ কেরেছন। রbুল আলামীন বলেছন:

ِ ِ
(ى
ٰ ﺿ @ﺎﻻ ﻓَـ َﻬ َﺪ
َ ﺂو ٰى َوَو َﺟ َﺪ َك
َ َﻴﻤﺎ ﻓ
ً )أَ َﱂْ َﳚ ْﺪ َك ﻳَﺘ
“িতিন িক আপনােক এিতম rেপ পানিন? অতঃপর আ$য় িদেয়েছন। িতিন আপনােক
Aপেয়েছন িনঃs rেপ, অতঃপর অভাবমুk কেরেছন।”৩ যিদ আমরা উিlিখত আয়াতসমূেহর
গভীের pেবশ কির এবং ঐিতহািসক Apkাপট িমিলেয় Aদিখ তেব ss"ভােব pমািণত হেব নবী
(সা.)- Aক এিতম অবsায় আ$য় িদেয়েছন dই মহান ব?িk। একজন তাঁর দাদা আবdল
Aমাতািলব, অপরজন চাচা আবু তািলব। আর িনঃs অবsায় অভাবমুk কেরেছন িবিব খাদীজাতুল
Aকাবরা। এই িতন মুিমন- মুিমনার কম^কাN এেতাটাই pশংসনীয় Aয, তাঁেদর কৃতকম^েক আlাহ
পাক িনজ কম^ বেল sীকৃিত pদান করেছন। তাহেল মূল pসে; আিস, আমােদর সমােজর Aসই
সব আেলম যারা তােদর ওয়াজ- মাহিফল িকংবা Aলখনীর মাধ?েম pকাশ কের থােকন, “নবী
(সা.)- এর চাচা হযরত আবু তািলব নািক ঈমান আেননিন। নবী (সা.) বh Aচ"া কেরও ব?থ^
হেয়েছন। এমনিক িতিন চাচােক ঈমান আনার জn কােন কােনও আhান কেরিছেলন। িকnt চাচা
নািক ঐ অবsায় ইেnকাল কেরেছন।” তাহেল p* Aথেকই যায় ইসলােমর জn িযিন অসংখ?
ত?াগ- িততীkা ও অবদান Aরেখ Aগেছন। তার পেরও Aকন তাঁর িবrেd এই pচার pচারণা। আর
যারা তা করেছন তারাই বা Aকান ইসলাম pচার করেছন?
তাই Aসই মুহিসেন ইসলাম হযরত আবু তািলব, ইসলােমর জn Aয এহসান কেরেছন তার িকছু
অংশ আিম পাঠেকর সামেন তুেল ধরিছ। মহান Aখাদার একtবােদর pথম Aঘাষণার সকল ব?বsা
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হােশিম বংেশর উjjল নkt এই আবু তািলবই সব^pথম ‘দাওয়াত- এ- জুলআিসরা’-র
মাধ?েম sসmn কেরিছেলন। সমg আরেবর কােফর সদ^ারেদর উtম আপ?ায়েনর মাধ?েম িতিন
Aমাহাmদ (সা.)- এর Aখাদায়ী িমশন ও একtবােদর Aঘাষণার সকল বেnাবs কেরিছেলন।
পরপর dই িদন কােফর সদ^ােররা Aভাজন Aশেষ চেল যায়। তৃতীয় িদন হয়রত আবু তািলব
তরবাির উnুk কের বেলিছেলন, “Aহ সদ^ারগণ Aতামরা pেত?েকই যার যার অবsােন অেপkা
কেরা যতkণ পয^n আমার ভািতজা Aমাহাmদ তাঁর বkব? Aশষ না কের”। কােফেররা Aসিদন
আবু তািলেবর িনেদ^শ অমাn করার সাহস পায়িন।৪ ইসলােমর ইিতহােস উেlখ রেয়েছ ঐ িদনই
আlাহর রাসূল (সা.) pকােB জনসmুেখ একtবােদর Aঘাষণা িদেয়িছেলন এবং বেলিছেলন,
“Aশােনা Aহ সদ^ারগণ! আlাহ এক এবং অিdতীয় তাঁর Aকােনা শিরক Aনই। িতিন আমােদর ও
Aতামােদর একমাt সৃি"কত^া, িতিন ব?তীত আর Aকােনা ইলাহ Aনই। তাঁেক বাদ িদেয় Aতামরা
Aযসকল Aদব- Aদবীর পূজা করছ তা Aতামােদর Aকােনা কল?ােণ আসেব না। Aকােনা Aদব- Aদবী
আlাহর পk Aথেক Apিরত নয়। এgেলা Aতামােদর বাপ- দাদা ও পূব^পুrষেদর সৃি"। আlাহর
সমকk Aকােনা শিkই Aনই। িতিন সব^শিkমান। আিম তার দাসেদর অnতম। আর আজেকর
িদেন আlাহর কােজ Aয আমােক সাহায? করেব Aস হেব আমার ওয়াসী, আমার বnু, আমার
সাহায?কারী ও আমার ভাই।” তখন উপিsত Aলাকজেনর মধ? Aথেক হযরত আবু তািলেবর
িকেশার পুt হযরত আলীই নবী (সা.)- এর সাহায?কারী হওয়ার sীকৃিত pদান কের
দাঁিড়েয়িছেলন। নবী (সা.) তাঁেক বসার জn ইি;ত করেলন। নবী (সা.) একই কথা িতনবার
উCারণ কের Aদখেত Aচেয়িছেলন Aকারাইশ সদ^ারেদর মধ? Aথেক Aকউ তাঁর সাহায?কারী হওয়ার
ই!া Aপাষণ কেরন িক না? িকnt না ঐ িতনবারই উেঠ দাঁিড়েয়িছেলন হযরত আবু তািলেবরই
সnান আট বছেরর িকেশার আলী। আর ঐ সভােতই নবী (সা.) তাঁর ওয়াসীর Aঘাষণা pদান
কেরন, (ধু dিনয়ােত নয় আেখরােতর জেnও।
পাঠেকর অবগিতর জn আেরা িকছু িবষয় আিম তুেল ধরিছ। (ধু Aয হযরত আবু তািলব এবং
তাঁর পুt আলী, নবী (সা.)- Aক ভােলাবাসেতন তা িকnt নয়। হযরত আবু তািলেবর stী, পুt,
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কnা ও িনকট আtীয়েদর মেধ? এমন Aকােনা সদs িছেলন না Aয, এক মুহূেত^র জnও
Aমাহাmদ (সা.)- Aক শtrেদর সmুেখ একা Aছেড় Aগেছন। এমিনভােব হযরত আবু তািলব ও তাঁর
পিরবার পিরজন ইসলােমর নবী (সা.)- এর সাহায?কারী িছেলন মৃতু?র পূব^ মূhত^ পয^n। মkার
কােফররা যখন Aমাহাmদ (সা.)- Aক Aলাভ- লালসা Aদখােনার পেরও ইসলাম pচার Aথেক িবরত
রাখেত সkম হেলানা এবং হােশিমেদর সােথ যুেdও Aমাকািবলার সাহস পাি!ল না। তখন তারা
নতুন Aকৗশল অবলmন করল। Aমাহাmদ (সা.)- Aক আ$য়দানকারী হযরত আবু তািলব ও তাঁর
পিরবার পিরজনেদরেক একঘের কের Aদয়ার নীিত অবলmন ও সমাজ Aথেক তাঁেদরেক বয়কট
করার Aঘাষণা এবং কাবার Aদয়ােল কােফর সদ^াররা তােদর sাkিরত শপথপt ঝুিলেয় িদল।
এমনসব pিতkল পিরেবশ ও অবেরাধ সেttও হযরত আবু তািলব, Aমাহাmদ (সা.)- এর ওপর
িবndমাt আঁচড় Aযন না আেস Aস ব?বsাই কেরিছেলন। িতিন ভািতজােক িনেয় সপিরবাের মkার
অদূের পাহােড়র পাদেদেশ একিট উপত?কায় অবsান িনেলন। আর এই অবsার অবসান ঘটেত
সময় Aলেগিছল িতন বছেররও অিধক সময়কাল। আবু তািলেবর পাহােড়র উপত?কায় অবsােনর
ঐ sানিট আজও ইসলােমর ইিতহােস ‘Aশেব আবু তািলব’ নােম পিরিচত। হযরত আবু তািলব
নবী (সা.) ও ইসলােমর কল?ােণ িনেবিদত pােণ সকল কােজর আ জাম িদেয় Aগেছন। তdপির
Aযসব আেলম এই মহান ব?িkর সৎ কােজর sীকৃিতর পিরবেত^ তাঁর ঈমান না আনার িতর
ছুঁড়েছন। তারা িক হযরত আবু তািলেবর এহসােনর পিরবেত^ তাঁর pিত জুলুম করেছন না? অথচ
মহান আlাহ পাক পিবt Aকারআেনর সূরা আর- রহমােনর ৬০নং আয়ােত উেlখ কেরেছন:

ِ ِ ِ ِﱠ
(ﺴﺎ ُن
َ ) َﻫ ْﻞ َﺟَﺰاءُ ْاﻹ ْﺣ َﺴﺎن إﻻ ْاﻹ ْﺣ

অথ^াৎ এহসােনর pিতদােন এহসান ছাড়া আর িক হেত পাের? উk বইিটেত Aয সকল
ঐিতহািসক িবষেয়র বণ^না Aদওয়া হেয়েছ তার তথ? সূt সমূহ সংখ?া িনধ^ারণ পূব^ক িবিভn
পাতার িনmাংেশ উেlখ করা হেয়েছ
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হযরত আবু তািলেবর পিরচয়
নবী ইbািহম (আ.)- এর পুt নবী ইসমাইল (আ.)- এর বংশ ধারায় জনাব আবেদ মানাফ, হােশম
তদীয় পুt আবdল Aমাতািলব ও তাঁর পুt হযরত আবু তািলব। মহান আlাহ পাক মানবজািতেক
অnকারমুk কের আেলা দান করার িনিমেt তাঁর পk Aথেক Aরসালােতর Aয ধারার pবত^ন
কেরন Aসই ধারাবিহকতায় নবী আদম (আ.) Aথেক হযরত Aমাহাmদ (সা.) পয^n অসংখ? নবীরসূল Apরণ কেরেছন। এখােন জানা থাকা দরকার Aয, উিlিখত ধারার অেনেকই িছেলন নবীরাসূলগেণর উtরািধকারী বা ‘ওয়াসী’ পেদ মেনানীত। আবার কােরা কােরা মেনানয়ন িছল
কাবা ঘেরর Aমাতাওয়াlী বা তttাবধায়ক পেদ। Aযেহতু মহানবী (সা.)- এর পরবিত^েত আর
Aকােনা নবী Aনই, তাই মহান সৃি"কত^া তাঁর pচিলত ধারােকই ‘ইমামত’-এর ধারায় pবািহত
কের Aকয়ামত পয^n pবহমান Aরেখেছন। আর সৃি"কত^ার পk Aথেক এধারায় যাঁরা Aনতৃt িদেবন
তাঁরাই হে!ন ‘ইমাম’। এই ইমামেদর (r হযরত আলী Aথেক এবং Aশষ ইমাম মাuদী (আ.)
পয^n। আবু তািলব এমনই এক ভাগ?বান ব?িk যাঁর বংেশ আlাহর মেনানীত ‘নবী’ এবং
‘ইমাম’ dিটই রেয়েছ। আর মহান সৃি"কত^া এই বংেশর gিণজনেদর হােতই Aরেখেছন কাবার
কতৃ^t।
বরাবরই কাবার কতৃ^t হােশিমেদর হােত িছল, আবু তািলেবর পূেব^ তাঁর িপতা আবdল
Aমাতািলব, তাঁর পূেব^ তাঁর দাদা হােশম এমিনভােব তাঁেদর পূব^ পুrষগণ। কিথত আেছ একবার
দাদা হােশেমর সময় যখন আরেব দূঃিভ^k Aদখা িদল তখন িতিন দূঃিভ^k Aমাকািবলায় খাদ?
সরবরাহ কের আরব- অনারব সকেলর খাওয়ার ব?বsা কেরিছেলন। আর এই অবsা চেলিছল
pায় িতন মাসব?াপী।৫
দাদা হােশেমর মেতাই হযরত আবু তািলব িছেলন জনদরদী, Aকামলমিত ও দানশীল। তৎকালীন
আরেব Aগাtdnd আর বাhশিkর pদশ^ন িছল যtতt। িকnt হােশিমেদর সmুেখ তরবাির উnুk
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করার সাহস সকেলর িছল না। আর যখনই Aকােনা Aগাtীয় সমsা সমাধান হি!ল না, তখন
সমাধােনর একিটমাt উপায় িছেলন হযরত আবু তািলব। জীবেন বhবার িতিন আরব অনারবেদর
নানামুিখ সমsার সমাধান কেরেছন। একারেণই সমg আরেব তাঁর pভাব িবsার লাভ কের।
Aপশীশিkর Aচেয় Aকৗশল অবলmেন সমাধােনর পথ Aবর করায় িতিন িছেলন এক অনবদ?
িকংবদিn। হযরত আবু তািলব জীবেন একমুহূেত^র জেnও Aকােনা মূিত^ িকংবা Aদব- Aদবীর
sরণাপn হেয়েছন এমন pমাণ পৃিথবীেত Aকান Aলখক ঐিতহািসক িকংবা উপnািসক উপsাপন
করেত সkম হনিন। অথচ যারা অনায়ােস বেল Aফেলন, “আবু তািলব ঈমান আেননিন”। তারা
িক িনেজেদর ঈমান পিরমােপর Aকােনা মানN sাপন কেরেছন? Aয মহান ব?িkর সৎকম^েক
আlাহ পাক িনেজর কম^ বেল sীকৃিত pদান কেরেছন অথচ অিধকাংশ মুসলমান তা ভুেল
Aগেলন। আল Aকারআেনর সূরা আদ- Adাহা, ৬ নং আয়াতিটর pিত গভীর দৃি"পাত কrন :

ِ ِ
(ى
ٰ ﺂو
َ َﻴﻤﺎ ﻓ
ً )أَ َﱂْ َﳚ ْﺪ َك ﻳَﺘ

“িতিন িক আপনােক এিতম অবsায় পানিন, অতঃপর িতিন আ$য় িদেয়েছন”
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আbুল 1মাতািলেবর দৃিIেত হযরত আবু তািলব
ইিতহােসর নানা পয^ােয়র দািলিলক pমােণর িদেক দৃি" িদেল এ িবষয়িট s" হয় Aয, Aকােনা
Aকােনা s! অnেরর অিধকারী ও ভিবNৎ pবkা ব?িkবগ^ আbুল Aমাতািলবেক মহানবী (সা.)এর উjjল ভিবNত এবং তাঁর নবুওয়?ত সmেক^ অবিহত কেরন। Aযমন,

সাইফ ইবেন

িজইয়াজান যখন আিবিসিনয়ার শাসনভার gহণ কেরন তখন আbুল Aমাতািলব এক pিতিনিধ
দেলর pধান হেয় তার দরবাের উপিsত হন। বাদশাহ িকছু মেনাj ও বাgীতাপূণ^ ভাষেণর পর
তাঁেক (আbুল Aমাতািলবেক) sসংবাদ Aদন Aয, আপনার বংেশ এক সmািনত নবী (সা.)- এর
আগমণ ঘটেব। অতঃপর িতিন মহানবী (সা.)- এর [বিশ"? সmেক^ বেলন: “তাঁর নাম হেব
মুহাmাদ। ([শশেবই) তাঁর বাবা- মা মৃতু?বরণ করেবন এবং তাঁর দাদা ও চাচা তাঁর Aদখা(নার
দািয়t gহণ করেবন।” িতিন িবqনবী (সা.)’র আেরা িকছু [বিশ"? বণ^নার পর আbুল
Aমাতািলবেক বেলন: “িনঃসেnেহ আপিন তাঁর িপতামহ” ( িসরােয় হালািব) আbুল Aমাতািলব এ
sসংবাদ Aশানার পর আlাহর (কিরয়া আদায় কের উk পিবt িশ( সmেক^ বলেলন: “আমার
অিত িpয় এক সnান িছল, তাঁর নাম িছল আbুlাহ। এক মিহমািnত রমণীর সে; তাঁর িববাহ
িদলাম যার নাম,

আেমনা িবনেত ওয়াহাব ইবেন আেb মানাফ ইবেন Aযাহরাহ। Aসই রমণী

একিট Aজ?াতীম^য় পুt সnােনর জn Aদয় যার নাম Aরেখিছ মুহাmাদ। িকছু কাল পর তাঁর িপতামাতা ইেnকাল করেল আিম ও তাঁর চাচা (আবু তািলব) তাঁর Aদখা(নার দািয়t Aনই।” ( িসরােয়
হালািব) এটা s" Aয, আbুল Aমাতািলব ও এিতম িশ( Aমাহাmেদর উjjল ভিবNত সmেক^
অবিহত িছেলন বেলই িতিন িনেজর পর এই িশ(র pিতপালেনর দািয়t িনেজর সবেচেয় িpয়
সnান আবু তািলেবর হােত অপ^েণর উেদ?াগ Aনন এবং অnেদরেক Aসই sেযাগ Aথেক বিQত
কেরন। এেত িবষয়িট ss" Aয,

আবু তািলব িনেজর একtবাদী মু’িমন িপতার দৃি"েত

ঈমােনর ঐ উC আসেন অিধি%ত িছেলন। তাই আbুল Aমাতািলেবর দৃি"েত তাঁর সnানেদর মধ?
Aথেক Aকবল িতিনই রাসূল (সা.)- এর লালন- পালেনর জn Aযাগ? ও িবেবিচত হেলন।
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পিবt কাবার দািয়t gহণ ও আরেব হযরত আবু তািলেবর pভাব
হযরত আবdল Aমাতািলব ইেnকােলর পূেব^ই তাঁর পুtগেণর মেধ? Aথেক হযরত আবু তািলবেক
কাবার তttাবধায়ক িহেসেব মেনানীত কেরন। িতিন জানেতন Aখাদার ঘেরর রkণােবkেণর gr
দািয়t বহন করার kমতা একমাt আবু তািলেবরই রেয়েছ। মহানবী (সা.)- এর দাদা হযরত
আবdল Aমাতািলব িছেলন মহান Aখাদার একtবাদ pিত%ার একিন% [সিনক। যার pমাণ
এইেয,

িতিন তাঁর িpয় সnােনর নাম Aরেখিছেলন ‘আবdlাহ’ অথ^াৎ আlাহর দাস। িযিন

িছেলন নবী (সা.)- এর িপতা। (ধু তাই নয় আবdল Aমাতািলব এটাও জানেতন Aয, এই িশ(
Aমাহাmদই একিদন সমg িবেq সৃি"কত^ার pকৃত dীেনর pসার ঘটােবন। তাই িতিন ইেnকােলর
পূেব^ আবু তািলবেক সতক^ কের বেলিছেলন, “Aহ পুt! মেন Aরেখা, Aমাহাmদ হে! আমােদর
বংেশর গেব^র pতীক। তাঁর চালচলন অn সকেলর Aথেক আলাদা। তাঁেক সব^সমেয় Aচােখ Aচােখ
Aরেখা। একিদন তাঁর sনাম সমg িবেq ছিড়েয় পড়েব অথচ তাঁর শtrর সংখ?াও কম হেব না।”
িপতার এই সতক^বাণী হযরত আবু তািলব অkের অkের পালন কেরেছন। হযরত আবু তািলব
িনজ দািয়t সmেক^ সদা সেচতন িছেলন। পিবt কাবার Aমাতাওয়াlী বা তttাবধায়ক মেনানীত
হওয়ায় িতিন মkাবাসী তথা আরব অনাবর সকেলর িনকট সবেচেয় সmািনত ও A$% ব?িkt
িছেলন। কিথত আেছ ৫৮৪ িRsােb অনাবৃি"র কারেণ মkায় dঃিভ^k Aদখা Aদয়। মkাবাসীরা
হযরত আবু তািলেবর কােছ এেস বলেলন, “Aহ আবু তািলব, আপিন আমােদর বুজুগ^ ও পিবt
ঘেরর Aমাতাওয়াlী। কাবায় িগেয় Aদায়া কrন Aযন বৃি" হয়। আlাহর কৃপায় আমরা এই অবsার
অবসান চাই।” হযরত আবু তািলব িশ(- িকেশার ও Aকারাইশ Aলাকজনেদর িনেয় কাবায়
Aগেলন। সােথ ভািতজা িকেশার Aমাহাmদেকও িনেলন। উপিsত Aলাকজেনর সmুেখ Aমাহাmদ
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(সা.)- এর হাত িনেজর মুেঠায় িনেয় বলেলন, “Aহ Aমাহাmদ! pাথ^না কর রেবর কােছ Aযন এই
অবsার অবসান ঘেট”।
নবী (সা.)- এর হাত আlাহর কােছ সকল অবsায় gহণেযাগ?,
জানেতন। মুহূেত^র মেধ? কােলা Aমেঘ আকাশ Aছঁেয় Aগল,

হযরত আবু তািলব তা

বৃি" Aনেম এেলা। আর এমন বৃি"

হেলা Aয, চািরিদেক Aকবল পািন আর পািন। হযরত আবু তািলব জানেতন ভািতজা Aমাহাmেদর
হােতর ময^াদা মহান আlাহ পাক অবBই রkা করেবন।৬
পিবt Aকারআেন সূরা বাকারার ১২৪ নং আয়ােত আlাহ পাক বেলেছন :

ٍ اﺑـﺘـﻠَﻰ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ رﺑﱡﻪ ﺑِ َﻜﻠِﻤ
ِ ﺎل إِ ﱢﱐ ﺟ
ِ ﻚ ﻟِﻠﻨ
ﺎل َﻋ ْﻬ ِﺪي
ُ َﺎل َﻻ ﻳـَﻨ
َ َﺎل َوِﻣﻦ ذُﱢرﻳﱠِﱵ ﻗ
َ َﱠﺎس إَِﻣ ًﺎﻣﺎ ﻗ
َ َﺎت ﻓَﺄََﲤﱠُﻬ ﱠﻦ ﻗ
َ ُﺎﻋﻠ
َ
َ ُ َ َ َ ْ ٰ َْ

) َوإِ ِذ
ِِ
(ﲔ
َ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤ

“যখন ইbাহীমেক তাঁর পালনকত^া কেয়কিট িবষেয় পরীkা করেলন,

অতঃপর িতিন তা পূণ^

করেলন। তখন আlাহ বলেলন “িনSয় আিম Aতামােক মানব জািতর জn ইমাম মেনানীত
করলাম। িতিন তখন বেলিছেলন তেব িক আমার বংশধরেদর জnও এ pিতrিত রেয়েছ?
আlাহ বলেলন, আমার অ;ীকার জােলমেদর জn pেযাজ? নয়”।
উk আয়ােত এটা ss" Aয,

আlাহর Aরসােলেতর ধারা িকংবা আlাহর ঘেরর কতৃ^t িতিন

Aকােনা জােলম িকংবা কােফেরর হােত ns কেরনিন।
মহান pভু তাঁর pিতrিত অnযায়ী নবী ইbাহীম (আ.)- এর বংেশর d’ধারােত এ মেনানয়ন
অব?াহত Aরেখেছন। একিট নবী ইসহাক, ইয়াkব, ইউsফ, জাকারীয়া, মুসা (আ.) Aথেক
এrেপ নবী ঈসা (আ.) পয^n। বনী ইসরাইলীেদর যত নবী এেসেছন তাঁরা সকেলই পরsেরর
িপতা- পুt বা বংশধর। এ ধারার পিরসমািp ঘেট নবী ঈসা (আ.) পয^n। Aকননা িতিন Aকােনা
সnান Aরেখ যানিন। আর অপর ধারািট নবী ইbাহীেমর পুt ইসমাইল (আ.) Aথেক pবািহত হয়।
এ বংেশর ধারাই Aকয়ামত পয^n অব?াহত থাকেব। হযরত Aমাহাmদ (সা.)- এর পূেব^ ও
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তৎপরবত^ী সমেয় Aকয়ামত পয^n এ বংেশর িবনয়ী সnানগণ কাবার তttাবধায়ক িহেসেব আlাহ
কতৃ^ক মেনানীত।
হযরত আবু তািলেবর pভাব- pিতপিt সmেক^ মkার কােফর সদ^ােররাও ভােলাভােব অবগত
িছল। একবার রাসূল (সা.)- Aক খুঁেজ পাওয়া যাি!ল না। হযরত আবু তািলব (েনিছেলন
Aকারাইশ কােফেররা তােক Aধাঁকা িদেয় হত?া করার পাঁয়তারা করেছ। তাৎkিণকভােব িতিন
অসংখ? হােশিম সাহসী যুবকেদর িনেদ^শ িদেলন,

“িনেজেদর Aপাশাক অভ?nের তরবাির

Aগাপন Aরেখ সকল কােফর সদ^ােরর ওপর নজর রাখার জn। যিদ Aমাহাmদেক না পাওয়া যায়
তেব কােরা িনsার Aনই”। সকল কােফরেদর Aথেক pিতেশাধ Aনয়া হেব। Aকননা Aমাহাmদ
(সা.)- এর রk সমg Aকারাইশেদর রেkর Aচেয় অিধক মূল?বান।
Aমাহাmদ (সা.)- Aক খুঁেজ পাওয়া যাি!ল না (েন কােফররাও িবচলত হেয় পেড়। অবেশেষ
িবেকল Aবলায় হযরত আবু তািলব নবী (সা.)- Aক পাহােড়র ঢাল Aথেক খুঁেজ Aবর কেরন। িতিন
Aলাকালয় Aছেড় নীরেব িনভৃেত ঐশী ধ?ােনর লেk? Aসই sােন িগেয় িছেলন। Aমাহাmদ (সা.)- Aক
সােথ িনেয় হযরত আবু তািলব Aকারাইশেদর উেdেশ বেলন,

“Aতামরা িক জােনা আমােদর

ই!া কী িছল? যিদ Aতামরা Aমাহাmদেক হত?া করেত তাহেল Aতামােদর মেধ?কার একজনও
আজ জীিবত থাকত না।”
তারপর িনজদলীয় যুবকেদর ধারােলা তরবািরgেলা pদশ^েনর hkম িদেলন, যােত Aকারাইশরা
হযরত আবু তািলেবর pstিত সmেক^ বুঝেত পাের। অসংখ? তরবািরর ঝলকািন Aদেখ সদ^ারেদর
Aচহারা মিলন হেয় Aগল। ভাটা পেড় যায় তােদর উদ?েম,
ত?াগ কের।৭
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আবু জােহল হতভm হেয় ঐ sান

বNবসায়ী হযরত আবু তািলব ও িকেশার নবী 1মাহাmদ (সা.)
হযরত আবু তািলব তাঁর িপতা আbুল Aমাতািলেবর িনকট Aথেক ভািতজা Aমাহাmেদর
পৃ%েপাষকতার দািয়tpািpর পর Aথেক কখনও তাঁেক একা Aছেড় Aদনিন। সাব^kিণক িনেজ
অথবা তাঁর পিরবােরর Aলাক সেমত ভািতজােক আগেল Aরেখেছন। িতিন িছেলন তৎকালীন
আরেবর িবিশ" ব?বসায়ী। হযরত আবু তািলব িনেজর ব?বসািয়ক কােজও Aমাহাmদ (সা.)- Aক
সােথ িনেয় Aযেতন। ভািতজােক িনেয় িতিন যতবার ব?বসিয়ক সফের িগেয়েছন ততবারই
অকlনীয় সাফল? তাঁর দৃি"েগাচর হয়। িতিন বুঝেত Aপেরিছেলন Aমাহাmদ Aকােনা সাধারণ
মাnষ নেহন।
একবার দােমশেকর সিnকেট হযরত আবু তািলেবর কােফলা Aপৗঁছােল,

বুহায়রা নামক এক

Rী"ান পাdী ঐ কােফলার সকলেক তার Aমহমান হওয়ার জn আমntণ জানান। তখন ১২ বছেরর
নবী Aমাহাmদ (সা.)- Aক মালামাল রkার pহরায় Aরেখ সকেলই বুহায়রার দরবাের উপিsত
হেলন। বুহায়রা বলেলন,

“যাঁর উেdেB আিম আপনােদর আমntণ জানালাম িতিনই Aতা

আসেলন না”। বুহায়রা িনেজ িগেয় িকেশার নবীেক sসmােন িনজ দরবাের িনেয় আসেলন।
আপ?ায়ন Aশেষ বুহায়রা সকেলর অেগাচের নবী Aমাহাmদ (সা.) ও হযরত আবু তািলবেক
উেdB কের বলেলন, “Aহ আবু তািলব আপিন অত?n ভাগ?বান Aয, আপনার বংেশ আlাহর
মেনানীত Aশষ নবী ‘Aমাহাmদ’ রেয়েছন। িযিন আদম সnানেদর মেধ? সব^ে$%। আপনােদর
আগমেণর বাত^া আিম আেগ Aথেকেই অবগত আিছ। কারণ আমােদর ইিYল িকতােব Aমাহাmেদর
িবষেয় উেlখ রেয়েছ। আর আপনারা যখন আমার এলাকায় pেবশ কেরন তার পূব^ Aথেকই
একখN Aমঘ আপনােদর ছায়া িদেয় আসিছল। যখন আপনারা সকেল আমার দরবাের এেলন
তখনও Aমঘিট কােফলার sােন িsর িছল। এেত আিম িনিSত হলাম Aয, িকতােব উিlিখত নবী
Aমাহাmদ এখনও আমার দরবাের উপিsত হনিন। তাই আিম িনেজ িগেয় নবী আপনােক িনেয়
আসলাম। আর Aমঘ খ ডিটও আমােদর সােথ চলেত (r করল”।
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বুহায়রা আরও বলেলন,

“Aহ আবু তািলব! আপিন অিত শীZই দােম' ত?াগ কrন। কারণ

Aমাহাmেদর pচুর শtr রেয়েছ। আর Aহ Aমাহাmদ! আপিন যখন আlাহর একtবােদর পিরপূণ^
িমশন (r করেবন, তখন যিদ আিম Aবঁেচ থািক তাহেল আিমও আপনার সাহায?কারী হেবা।”
বুহায়রার মুেখ ভািতজার Aখাদায়ী িমশেনর কথা (েন হযরত আবু তািলব আlাহর দরবাের
(কিরয়া আদায় করেলন আর ভাবেলন,

মহান আlাহ তাঁরই বংশেক Aশষ নবী (সা.)- এর

আগমেণর জn িনব^ািচত কেরেছন। এক অনািবল sগ^ীয় pশািn তাঁর hদয় pােণ Aদালা িদেত
লাগল। এই ব?বসািয়ক সফর Aশেষ হযরত আবু তািলব আেরা সতক^ হেলন। Aমাহাmদ (সা.)এর আtরkায় িনেজ এবং তাঁর সnানেদর সাব^kিণক িনেয়ািজত রাখেলন।৮
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হযরত আবু তািলেবর িনকট কােফরেদর অিভেযাগ
Aয Aমাহাmদ (সা.)- এর িশ(- িকেশার ও Aযৗবনকাল আরেবর কােফর- মুশিরক ও আরব
অনারবেদর মােঝ অিতবািহত হেয়েছ, যারা তাঁর চিরtমাধুরীেত মুg হেয় তাঁর নাম Aরেখিছল
‘আল- আিমন’ অথ^াৎ সত?বাদী,

যারা Aমাহাmদ (সা.)- এর Aদয়া সমাধান Aমেন িনত

অনায়ােস। মাt আট বছর বয়েস িযিন ‘হজের আসওয়াদ’ নামক কােলা পাথর sানাnর িনেয়
উdূত Aগাtীয় dেndর শািnময় সমাধান কেরিছেলন। পাথরিট চাদেরর মাঝখােন Aরেখ চার
Aগাtপিতেক চার Aকান ধরার মাধ?েম তা sানাnর ও িনিদ^" sােন sাপেনর পরামশ^ pদান পূব^ক
িন^িt কেরন। এেত সকেল তাঁর pিত সnt" িছল।
আবার Aসই কােফরাই তাঁর িবrেd অপবাদ,

kৎসা রটনা ও অstধারণ এমনিক তাঁেক হত?া

করার পিরকlনাও gহণ কের, কারণ িছল Aমাহাmদ (সা.) তােদর বাপ- দাদার ধেম^র িবrেd
কথা বেলন। িতিন একািধক Aদব- Aদবীর িবপেk ও এক আlাহর পেk কথা বেলন। এটাই
Aমাহাmদ (সা.)- এর জn কাল হেয় দাঁিড়েয়েছ।
pথম অিভেযাগ
একবার আবু জােহল, আবু লাহাব, আবু sিফয়ান, ওৎবা, শাইবা, pমুখ কােফর মুশিরক
Aনতৃবগ^ জনাব আবু তািলেবর িনকট উপিsত হেয় অিভেযাগ করল Aয,

“আপনার _াতু^ুt

Aমাহাmদ আমােদর বাপ- দাদার ধেম^র িবেরািধতা করেছ। এমনিক আমােদর পূজনীয় Aদব- Aদবী
লাত,

মানাত ও ওjা মূিত^ সmেক^ অপমানজনক কথা বলেছ”। হযরত আবু তািলব তােদর

অিভেযাগ (েন (ধু এতটুk তােদর িজেjস করেলন, “Aতামরা িক Aমাহmদেক কখনও িমেথ?
বলেত (েনছ?” সকেল মsক অবনত কে ঠ sীকার কেরিছল,

“না আমরা (িনিন”। অতঃপর

িতিন বলেলন, “তাহেল Aমাহাmদ Aয আlাহর কথা বলেছ িতিন অবBই এক ও অিdতীয় এবং
সব^শিkমান আর আমােদর ও Aতামােদর পালনকত^া।” হযরত আবু তািলেবর এrপ বkব? (েন
কােফররা িবরk হেয় তাৎkিণক িবদায় িনল।
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িdতীয় অিভেযাগ
যতই িদন যাি!ল একttবাদ ততই pসার লাভ করিছল। Aমাহাmদ (সা.)- Aক তাঁর কাজ Aথেক
িবরত রাখার সকল pেচ"া ও অব?াহত রেয়েছ। তবুও ইসলামেক জীবনাদশ^ িহেসেব gহণকারী
Aলাকজেনর সংখ?া kেমই Aবেড় চেলেছ। Aমাহাmদ (সা.)- এর pাণনােশর জn িবষ pেয়ােগর
Aচ"াও বার বার ব?থ^ হেয়েছ। অবেশেষ কােফর সদ^াররা পুনরায় হযরত আবু তািলেবর sরনাপn
হেলা। তারা বলেলা,

“Aহ আবু তািলব! আপনার ময^াদা ও ঐিতেhর সmােন আমরা এতিদন

আপনার ভািতজা Aমাহাmেদর কায^কলাপ অেনক সh কেরিছ। িকnt আমােদর [ধেয^রও একটা
সীমা আেছ। এখন আমােদর [ধেয^র বাঁধ Aভে; যাওয়ার উপkম। Aকননা, Aমাহাmদ pকােB
আমােদর বাপ- দাদার ধেম^র ও Aদব- Aদবীর িবেরািধতা করেছ। আপিন হয় তােক একাজ Aথেক
িবরত রাখুন। না হয় তার পেk অstধারণ কrন। তরবািরর dারাই িবষয়িটর ফয়সালা Aহাক।”
একথা (েন হযরত আবু তািলব বলেলন, “Aমাহাmদ িক মাnষেদর মn কােজর িদেক আহবান
করেছ?” হযরত আবু তািলেবর এমন কথায় কােফেররা হতভm হেয় িফের Aগল। আবার
হােশিমেদর িবrেd অstধারেনর পিরণিত অত?n ভয়াবহ Aভেব তারা অgসর হেত সাহসী হেলা
না।
তৃতীয় pেচIা
বh বাধা িবপিt ও Aগাপণ ষড়যnt কেরও যখন ইসলােমর kমাগত অgযাtা Aঠকােনা Aগল না,
তখন কােফর সদ^ােররা Aলাভ- লালসা ও pেলাভেনর পথ Aবেছ িনল। আবার তারা হযরত আবু
তািলেবর sরণাপn হেলা এবং বলল,
পয^n অেনক ভাল ব?বহার কেরিছ,

“Aহ আবু তািলব! আমরা আপনার ভািতজার সােথ এ
আমরা তােক সমg আরেবর Aনতৃt
^ কতৃ^t ও সবেচেয়

snরী নারী এবং অজs ধন- সmদ Aদয়ারও psাব কেরিছ। িবিনমেয় Aস আমােদর বাপ- দাদার
ধম^েক Aমেন িনেব। িকnt Aস আমােদর উপহার ও psাব pত?াখ?ান কেরেছ। (ধু তাই নয় এখন
Aস আরও Aজােরেশাের pকােB Aদব- Aদবীর িবrেd অপমানজনক কথা বলেছ এবং আমােদর
বাপ- দাদার ধম^েক _াn বেল আখ?ািয়ত করেছ। এ অবsা আমরা আর চলেত িদেত পাির না।
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এর পূেব^ও আমরা আপনােক এ িবষেয় নািলশ কেরিছলাম িকnt আপিন আমােদর কথা gাh
কেরনিন। sতরাং আজই এর sরাহা করেত হেব। হয় আপনার ভািতজা Aমাহmেদর ধম^ pচার
বn কrন, না হয় তােক আমােদর হােত Aসাপদ^ কrন।”
কােফর সদ^ারেদর এrপ বkেব? হযরত আবু তািলব গেজ^ উেঠ বলেলন, “Aহ সদ^ারগণ ss"
ভােব Aজেন রােখা,

Aমাহাmদেক Aসাপদ^ করা Aতা দূেরর কথা Aকউ তার চুল পিরমাণ kিতর

িচnাও কেরা না। অnত আিম যতিদন Aবঁেচ আিছ। আর যিদ তা Aতামােদর কােরা হেত pকাশ
পায়, তেব তার Aদহ Aথেক মাথা িবি!n করা হেব।”
Aমাহাmদ (সা.)- এর জn হযরত আবু তািলেবর এrপ দৃঢ় কিঠন অবsান কােফরেদর িনরাশ
কের িদল। আর ভািতজােক উেdB কের িতিন বলেলন,

“Aহ Aমাহাmদ! আজ Aথেক তুিম

একাgিচেt আlাহর িবধান ও িবষয়াবিলর কম^কাN pকােB চািলেয় যাও। আিম কখনও
Aতামােক িবচিলত হেত Aদব না এবং Aতামােক কােফরেদর হাওলাও করব না। আlাহর কসম
আিম জািন Aতামার দাওয়াত সত?, তুিম ঐ রেবর পk Aথেক পিরপূণ^ নিসহতকারী ও িবqs।
আিম Aবঁেচ থাকেত Aকউ Aতামােক ক" িদেত পারেব না।”৯
এখন p* হে! উিlিখত উিkর পেরও িক হযরত আবু তািলেবর ঈমান আনার pেয়াজন
রেয়েছ? আর যােদর তা pেয়াজন, তারা িক Aভেব Aদেখেছন? Aয ঈমানী দািয়t হযরত আবু
তািলব নবী ও তাঁর ইসলােমর জn সmn কের Aগেছন এর Aকািট ভােগর এক ভাগও তােদর
পেk করা সmব িক?
আিম এখন আমার িpয় নবী (সা.)- এর sশ^করা ‘হযের আসওয়াদ’ পাথেরর অn:িনহীত তথ?
মুেমনীনেদর jাতােথ^ pকাশ করিছ। উk পাথর িনেয় Aচৗd’শ বছর পূেব^ Aয dেnর উdব
হেয়িছল, নবী (সা.) তা িমিটেয়িছেলন িকেশার বয়েস। আর মহান আlাহ পাক তাঁর নবী (সা.)এর sেশ^র কারেণ এই পাথরেক Aয ময^াদা দান করেলন তা হে!,

Aস Aকয়ামত পয^n

হাজীেদর পাপ Aমাচন কের যােব। আফেসাস! ঐসকল মুসলমােনর pিত যারা ভুেল Aগেলন
আমার নবী (সা.)- এর আট বছর বয়স Aথেক (r কের পঁিচশ বছর বয়স পয^n হযরত আবু
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তািলেবর Aদহ, মন, pাণ ও সমাজ সংসাের নবী (সা.)- এর sশ^ িকংবা Aছাঁয়া রেয়েছ কত
শত Aকািট? তাহেল Aসই মহান আবু তািলেবর ময^াদা কত উেd^ তািক িনণ^য়েযাগ??
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1মাহাmদ (সা.) আবু তািলেবর ইয়ািতম
মহানবী (সা.) জেnর পূেব^ই িপতােক হািরেয়েছন। মােয়র কােছ িতিন িপতা আbুlার ইেnকােলর
কথা জানেত Aপেরেছন। ছয় বছর বয়েস িতিন মাতা আেমনার Asহ Aথেকও বিQত হন। ফেল
তাঁর লালন- পালেনর ভার িপতামহ জনাব আbুল Aমাতািলব gহণ কেরন। মাt dবছর পর
িতিনও এ পৃথীিব Aছেড় চেল Aগেলন। িশ( Aমাহাmদ অসহায় হেয় পড়েলন। মিহমািnত আlাহ
তাঁর হািবেবর জn িনজ পিরকlনা বাsবায়ন করেত যাে!ন। আট বছর বয়েস (r হেলা নবী
(সা.)- এর জীবেনর এক নতুন অধ?ায়, তাঁর দািয়t gহণ করেলন িপতৃব? হযরত আবু তািলব।
Aমাহাmদ (সা.)- Aক চাচা আবু তািলব ও চািচ ফােতমা িবনেত আসাদ pাণািধক ভালবাসেতন।
Aমাহাmদ (সা.)- Aক িতিন কখেনা মােয়র শূnতা বুঝেত Aদনিন। িনেজেদর সীমাবdতা থাকেলও
Aমাহাmদ (সা.)- Aক তা অnধাবন করেত Aদনিন। এই মিহমািnত পিরবােরর অকৃিtম ভালবাসা,
আদর- যn আর লালন- পালন ও ছtছায়ায় িpয় নবী (সা.)- এর িশ(, িকেশার ও Aযৗবনকাল
অিতবািহত হেয়িছল। জীবেনর Aসই সময়gেলা কত sখময় িছল নবী (সা.) তা বুঝেত
Aপেরিছেলন,

যখন মাতৃsলভ চািচ ইেnকাল করেলন। নবী (সা.) Aসই মিহয়সী চািচেক ‘মা’

বেলই ডাকেতন। তাঁর ইেnকােল নবী (সা.) দীঘ^িদন অrসজল িছেলন। হযরত আবু তািলব
Aযমিন িপতার nায় Asহ ভালবাসা িদেয় নবীেক আগেল Aরেখেছন, Aতমিন তাঁর ভরণ- Aপাষণ,
Aপাশাক- পিরে!দ ও অnn pেয়াজন িমিটেয়েছন অকৃপণ ভােব। এমনিক িনেজর সnােনর
Aচেয়ও নবীেক িদেয়েছন অgািধকার। িনেজরা কে" থাকেলও নবী (সা.)- এর কে" থাকা িতিন
সh করেত পারেতন না।
এখােন আিম পাঠেকর উেdেB একিট হাদীস উপsাপন করিছ: রাসূল (সা.) বেলেছন,
ব?িk তার জান- মাল,

“Aয

ইjত- সmান ও সnানসnিত এবং সকল মাnেষর চাইেত আমােক

অিধক ভালবােস না তার ঈমান পিরপূণ^ নয়”। উিlিখত হাদীেসর আেলােক pমাণ হয় হযরত
আবু তািলব িছেলন একজন পিরপূণ^ ঈমানদার। একজন Asহবৎসল িপতা,
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দয়ালু চাচা ও

একজন দরিদ অিভভাবক। তাঁরা উভয়ই চাচা এবং _াতু^ুt এেক অেnর pিত এতটাই
অnেরাk িছেলন Aযন মেন হেতা তাঁেদর জীবন পরsেরর ওপর িনভ^রশীল। Aদেশ িবেদেশ
হযরত আবু তািলব Aযখােনই সফর করেতন নবীেক সােথ রাখেতন। Aয কারেণ আরেবর
Aলােকরা Aমাহাmদ (সা.)- Aক ‘আবু তািলেবর ইয়ািতম’ নােমও ডাকত। ভািতজােক কখনও
িতিন একা ছাড়েতন না,

এমনিক শয়ন কােলও পােশ Aশায়ােতন। এrেপ নবী (সা.)- এর ৮

বছর বয়স Aথেক ২৫ বছর বয়স পয^n sদীঘ^ ১৭িট বছর িতিন হযরত আবু তািলেবর গৃেহ
অবsান কেরন।১০
আর Aযখােন এত বছর নবী (সা.) অবsান করেলন,

Aসখােন Aয খাওয়া দাওয়া কেরেছন তা

িনSই হালাল িছল। কারণ নবী- রাসূলগণ হারাম খাদ? gহণ কেরন না। তাহেল যারা বেলন,
“আবু তািলব ঈমান আেননিন”। তারা নবী (সা.)- Aক Aকাথায় Aপৗঁছােলন? কারণ পিবt
Aকারআেন সূরা তওবার ২৮ নং আয়ােত আlাহ পাক উেlখ করেছন :

ِﱠ
ِﱠ
ِ
(ﺲ
َ )ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ
ٌ َﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا إﳕَﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺸﺮ ُﻛﻮ َن َﳒ
“Aহ ইমানদারগন! িনSই মুশিরকরা হে! অপিবt”।
তাই ঐ সকল ওলামােদর sরণ কিরেয় িদেত চাই আপনােদর উিk সত? হেল, নবী (সা.) িক
১৭ বছর হালাল খাদ? gহণ Aথেক বিQত িছেলন? যা আেদৗ িবqাস Aযাগ? নয়। পিবt
Aকারআেন আমরা জানেত Aপেরিছ নবী মূসা (আ.)- Aক Aফরাউেনর stী আিছয়া (আ.) যখন
লালন- পালেনর িসdাn িনেলন এবং এই িশ(েক dধ পান করােনার জn ধাtীর আহবান
করেলন অতঃপর অসংখ? ধাtীর আগমণ ঘটল িকnt Aকউ িশ( মূসােক dg পান করােত সkম
হল না। তখন Aসখােন উপিsত নবী মূসা (আ.)- এর আপন ভgী বলেলন,
এমন এক ধাtীর সnান িদেত পাির,

“আিম আপনােদর

হয়েতা এই িশ( তাঁর dg পান করেব”। আর বাsেবও

তাই ঘটল, অথ^াৎ আlাহ তাঁেক মােয়র কােছ িফিরেয় িনেলন এবং মােয়র dgই পান করােলন।
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উk ঘটনায় ইহাই pমািনত হয় Aয,

আlাহর মেনানীত নবী- রাসূলগণ আlাহর ই!া ব?তীত

যখন যা ই!া খাদ? িকংবা পানীয় gহণ কেরন না।
dঃখজনক হেলও সত? Aয, আমােদর িpয় নবী (সা.) সmেক^ িকছু সংখ?ক মুসলমান নামধারী
উmত এমন সব pচার pচারণা চালাে!ন, যা (েন অn ধেম^র অnসারীরাও লjােবাধ কেরন।
Aযমন রাসূল (সা.)- Aক সদা সব^দা

অভাবী,

kুধাত^ ও অসহায় িহেসেব উপsাপন,

তািলওয়ালা জামা পিরধারণ, রাসূল (সা.)- এর িসনাছাক কের ময়লা দূিরকরণ, রাসূল (সা.)Aক িনরkর িনধ^ারণ ও চিlশ বছর পর নবী িনধ^ারণ সহ Aবশ িকছু অস;িতপূণ^ িক!া- কািহনী
আমােদর সমেজ pচিলত আেছ। অথচ পিবt Aকারআেন Aবশিকছু সংখ?ক নবীর নাম ও বণ^না
রেয়েছ, যাঁেদর কােরা কখেনা িসনাছাক করেত হয়িন এবং Aকহ িনরkর িছেলন এমন pমাণও
Aনই। তাই িpয় নবী (সা.)- এর উmত িহসােব pেত?ক মুসলমােনর অnত নূnতম আিকদা এই
হওয়া উিচৎ িছল Aয, আমােদর সমােজ Aয সকল বkব? রাসূল (সা.)- এর মান- ময^াদােক Aহয়
pিতপn কের এবং িভn ধেম^র Aলােকেদর কােছ রাসূল (সা.)- এর শাণ ও মানেক pে*র সnূিখন
কের Aতােল, অnত Aস সকল pচার- pচারণা Aথেক িবরত থাকা।
উদহরণ srপ বলা Aযেত পাের Aয,
িপতাগণ,

ইসলােমর ইিতহােসর pথম িতন খিলফার সnািনত

Aক Aকান অবsােন িছেলন বা তাঁরা pকােB কেলমা পেড় ইসলােমর ছায়াতেল

এেসিছেলন িক না এিবষেয় ইিতহােস Aতমন Aকান আেলাচনা পিরলিkত হয় না। অথচ চতুথ^
খিলফার সmািনত িপতা সmেক^ যারা ময^াদাহানীকর বkব? িদেয় যাে!ন তারা িক িনিSত
বলেত পােরন Aয, dীন ইসলাম এেত কত টুk উপকৃত হেয়েছ?
আমােদর িpয়নবী হযরত Aমাহাmাদ (সা.)- এর ৮ বছর বয়স Aথেক (r কের তাঁর ৫০ বছর
বয়স পয^n sদীঘ^ ৪২ বছেরর এক অকৃিtম অিভভাবক িছেলন হযরত আবু তািলব। িতিন Aয
Aকবলমাt নবী (সা.)- এর অিভভাবক িছেলন এমন নয়,
pিত%াতা,

কল?ােনর অgদূত,

িতিন িছেলন সত? ও nােয়র

মজলুেমর বnু ও জােলেমর শtr। নবী (সা.)- এর িবিভn

বkেব?র মাধ?েমও তা pকাশ Aপেয়েছ।
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হযরত আবু তািলব সmেক^ িকছু িলখেত িগেয় kুd একজন Aলখক িহেসেব Aয িবষয়িট বারবার
আমার অnভূিতেত নাড়া িদেয়েছ তা পাঠক সমীেপ pকাশ করিছ।
পত; যখন আেলার সnান পায়
তখন Aস আর বািত Aথেক সরেত না চায়
বাতীর অিgতােপ কত পত; পুেড় ছাই হেয় যায়
তবুও তারা আেলা Aথেক সরেত না চায়।
তদrপ হযরত আবু তািলবও সারা জীবন “নূের Aমাহাmদ”- Aক আগেল িছেলন এবং আমােদর
জn Aসই িশkাই Aরেখ Aগেছন। Aযমন,

Aকারাইশ কােফেররা যখন নবী (সা.)- Aক তােদর

হােত তুেল Aদয়ার জn হযরত আবু তািলেবর ওপর চাপ বৃিd করেলা,

জীবেনর Aসই কিঠন

পিরিsিতেতও িতিন িবndমাt িবচিলত না হেয় অনড় পাহােড়র ভূিমকা gহণ কেরন এবং আপন
িসdােn অটল িছেলন Aয,

Aমাহাmদেক Aদয়ােতা দূেরর কথা যারা তাঁর kিতর িচnা করেব

তােদরই অিst িতিন মুেছ Aদয়ার সংকl কেরিছেলন। হযরত আবু তািলব Aয একজন pিসd
কিব- সািহত?ক িছেলন তা সমg আরেব জনrত িছল। আবু তািলব Aকারাইশ কােফরেদর িবিভn
অপকেম^র িবrেd নানা সমেয় Aয সকল কিবতা, কাসীদা িকংবা বkব? িদেয় Aগেছন তােতও
তাঁর nায়পরায়নাতা ও একtবােদর ছাপ রেয়েছ ss"। এর িকছু অংশ shদ পাঠেকর jাতােথ^
উপsাপন করিছ।
আlাহর কসম! যতkণ আিম জীিবত আিছ, Aকউ Aতামায় ক" িদেত পারেব না,
শাnিচেt দাও তুিম, আপন রেবর Aঘাষণা।
pকাশ কের দাও তুিম, দাওয়াত Aতামার সত?
পূণ^া; নসীয়তকারী তুিম, রেবর তুিম িবqs।
dিনয়ায় আর নাই Aকান dীন, Aতামার dীেনর মত
Aমাহmদ তুিম গব^ Aমােদর, তুিম সব^উnত।১১
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হযরত আবু তািলব আমােদর নবী (সা.)- এর নূরানী Aচহারার উসীলা কের Aয কিবতািট পাঠ
কেরিছেলন তা িনmrপ :
Aসই পিবt মহান সtার, িpয় মুখম ডেলর উসীলায়
তীb উg মr অনাবৃি" িদবেসও, পািন dারা sাত িসk হেয় যায়।
Aমাহাmদ Aয, Aখাদার কৃপা বিন হােশেমর গব^
অসহায় অনাথ িবধবার সহায় এ Aগাt, জােন আরব সব^
আেমনা তনয় নবী Aমাহাmদ, Aখাদার Aসরা দান
মান- ময^াদায় সব^gনী Aস, আমােদরই সnান।
নবী (সা.)- এর pিত হযরত আবু তািলেবর অk ঠ ভালবাসার pিতফলন তাঁর জীবেনর pিতিট
Akেt pিতফিলত হেয়েছ,

িভn িভn Apkাপেট। অnrপ ভালবাসা Aকবলমাt ঈমানী শিkর

মত আsা- িবqােসর মাধ?েমই সব ধরেনর d:খ- ক"- যntণােক িবিলন কের িদেয় মাnষেক দৃঢ়sীর- অিবচল Aথেক তাঁর পিবt কাি|ত লেk Aপৗঁছােনর জn মৃতু?রও মুেখামুিখ কের Aদয়। আর
ঈমানী শিkর বেল বিলয়ান [সিনেকরা শতকরা একশত ভাগ িবজয়ী হেবনই। Aয [সিনক মেন
কেরন, আকীদা- িবqাস ও আদেশ^র পেথ িনহত হওয়া ও হত?া করা হে! পরম Aসৗভােগ?র,
তখন তার কাি|ত সাফল? অিজ^ত হেবই। তার অn:করণ সেত?র pিত ভালবাসার অেলাকবিত^কা
dারা অবBই আেলািকত হেব। তার যাবতীয় কম^কা ড যুd- সিn িকংবা নীরবতা অবBই
ঈমােনর িভিtেতই িনিSত হেব। pকৃতপেk মাnেষর িচnা- ভাবনার উৎপিt হয় তার িবেবকবুিd ও আtা Aথেকই। মাnষ Aযমন তার ঔরসজাত সnানেক ভালবােস িঠক Aতমিন Aস তার
িচnা- ভাবনা ও Aচতনার pিত ভালবাসা pদশ^ন কের। িনজ আকীদা- িবqােসর pিত মাnেষর এই
ভালবাসা আপন সnােনর pিত ভালবাসার চাইেতও অিধক। Aয কারেণ মাnষ আপন িবqাস
সংরkেণ ধীের ধীের মৃত?ু র িদেকও এিগেয় যায়। আপন আিকদা- িবqােসর Aবদীমূেল মাnষ তার
সকল িকছু উৎসগ^ কের িদেতও k ঠােবাধ কেরনা। অথচ Aস তার সnান- সnিত িকংবা
আপনজনেদর রkায় ততটা ত?াগ sীকাের আgিহ হয় না।
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ধন সmদ অথ^ িবt ও পদ ময^দার pিত মাnেষর টান িকংবা আgহ ঐ পয^n Aয পয^n না মৃতু?
তার জn িনিSত হেয় দাঁড়ায়। িকnt ঐ মাnষই আবার যখন আকীদা- িবqােসর মুেখামুিখ হয়
তখন Aস Aবঁেচ থাকার Aচেয় সmানজনক মৃতু?েকই অgািধকার pদান কের। এমন শত শত
pমাণও আমােদর সmূেখ িবদ?মান রেয়েছ। যারা আপন আকীদা- িবqােসর মােঝ মহান
সৃি"কত^ার সত? dীেনর আেলািকত পরশ উপলিb করেত সkম হেয়েছন তারা বুেঝ Aগেছন,
“জীবন মােন Aজহাদ আর Aজহাদ মােন মুজািহদ”।
হযরত আবু তািলব এমনই এক মুজািহদ িছেলন,

িযিন িনেজর সব^s িবিলেয় িদেয় Aখাদায়ী

নূেরর আেলা pjjিলত রাখার িনিমেt নূের Aমাহাmদেক Aহফাজত ও সব^সহেযািগতা pদান কের
Aগেছন। Aয কারেণ মkার Aগাtপিতগণ তাঁর িবrেd িবেdাহ, অstধারণ ও তাঁেক বয়কট কেরও
নবী (সা.) Aথেক পৃথক করেত সkম হয়িন। যার মূেল িছল নবী (সা.) ও তাঁর dীেনর pিত আবু
তািলেবর অগাধ িবqাস,

ভালবাসা ও $dােবাধ। আর নবী (সা.) চাচাজােনর এ অবদােনর

sীকৃিত pদান কের Aগেছন অk ঠ ভােব। Aযrপ আদর- যেt িতিন চাচার ঘের লািলত- পিলত
হেয়িছেলন,

অnrপ আদের িতিনও হযরত আলীেক লালন- পালন কেরিছেলন আপন গৃেহ।

তেব হযরত আলীর লালন- পালেন নবী (সা.)- এর Aসই উেdB pিতফিলত হয়িন Aয,
(ধু চাচার ঋণ Aশাধ কেরেছন। pকৃত বাsবতা হে! এই Aয,

িতিন

নবী (সা.) হযরত আলীেক

নবুয়?েতর িনঃয^ােস pstত কেরেছন এবং পরবিত^েত তাঁর sলািভিষk হওয়ার মত উপযুk
িশkায় িশিkত কের তুেলিছেলন।
নবী (সা.)- এর জn হযরত আবু তািলেবর সব^s ত?ােগর যথেপাযুk কারণও রেয়েছ। বার বছর
বয়সী আমােদর িpয় নবী (সা.)- Aক িনেয় িতিন Aয ব?বসািয়ক সফের িসিরয়া িগেয়িছেলন,
তখন িতিন sচেk pত?k কেরিছেলন অসংখ? Aমােজযা। Aশেব আবু তািলেব আ$য় থাকাকালীন
সময়gেলােতও আবু তািলব pত?k কেরেছন আমােদর িpয় নবী (সা.)- এর অেলৗিকক
kমতাসমূহ। এমন সব Aখাদায়ী মদদ sচেk pত?k করার পেরও িক আবু তািলব নবী (সা.)এর dীন gহেন অনীহা pকাশ করেবন? তাহেল যারা িবেবচনা ও যাচাই- বাছাই না কের এ
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মহান ব?িkর ঈমান না আনা সmেক^ বkব? িদে!ন,

তারা িক িনিSত িমথ?া pচার করেছন

না?
হযরত আবু তািলব রিচত কিবতা ও কাসীদাসমূেহ Aয িবষয়gেলা ss", তা হে! নবী (সা.)এর pিত ভালবাসা, নবী (সা.)- এর Aহফাজেতর দৃঢ়তা ও নবী (সা.)- এর দাওয়াতী িমশেনর
pিত আsা ও িবqাস। হযরত আবু তািলব রিচত কাব? সমেgর সংgাহক আবু হাlফান আবুদী
তার কািসদােয় ইলিময়ায় ১২১িট পংিkেত আবু তািলেবর কিবতা সংgহ কেরেছন। দীওয়ানই
আবু তািলব নামক বইেতও হযরত আবু তািলব রিচত কিবতা ও কাসীদা রেয়েছ।১২

আবু তািলব 1কারাইশেদর উেdেT 1য বkবN ও কিবতা পাঠ কেরিছেলন তা িনেm pকাশ করা
হেলা :
“Aতামােদর িক জানা Aনই Aয, আমরা Aমাহাmদেক মূসা ইবেন ইমরান ও ঈসা ইবেন মিরয়েমর
মত রাসূল িহেসেব Aপেয়িছ। তাঁর নবুয়?ত সংkাn িববরণ পূব^বত^ী আসমানী gn সমূেহ িলিপবd
রেয়েছ।”
পাঠেকর sিবধােথ^ Aয িবষয়িট একাnই উেlখ? তা হে! হযরত আবু তািলব রিচত মূল কাসীদা ও
কিবতাসমূহ আরিব ভাষায় সংগৃহীত। পরবত^ী সমেয় যিদও তা বাংলায় অnবাদ হেয়েছ তdপির
তােত কািব?ক ছেnর অিমল রেয়েছ তাই আমরা মূল িবষয়িট অিবকল Aরেখ িবিভn Akেt
কিবতার ছn িমল কেরিছ মাt।
Aশান যত Aকারাইশ A$%, Aশান আরবগণ
Aখাদার A$% নবী Aমাহাmদ, আরেতা Aকহ নন।
Aযমন িছেলন মূসা ও ঈসা, Aখাদার কৃপায় নবী
Aমােদর পের আসেছন িতিন, বেlন তাঁরা সবই।
তাওরাত আর ইিYেল আেছ, Aমাহাmেদর কথা
িকতাব খুলেল Aদখেত পােব তাঁর সত?বাদীতা।
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যখন কােফেররা হযরত আবু তািলেবর িনকট এেস,

আমর িবন ওয়ািলদ নােমর এক s$ী

যুবকেক পুt িহেসেব gহণ পূব^ক Aমাহাmদ (সা.)- Aক তােদর হােত Aসাপদ^ করার psাব Aদয়
এবং নবী (সা.)- Aক হত?ার অিভpায় ব?k কের। তখন আবু তািলব মুহূেত^র মেধ?ই ইsাত
কিঠন ভূিমকা gহণ কেরন এবং কােফরেদর psােবর জবােব বেলন “আlাহর কসম Aতামােদর
psাবিট অত?n খারাপ ও অমাজ^নীয়। আিম Aতামােদর সnানেক লালন পালন করেবা,

আর

Aতামরা আমার সnানেক হত?া করেব? কত জঘn Aতামােদর মন বাসনা! Aমাহাmদেক Aসাপদ^
করা Aতা দূেরর কথা তার সামাn kিতর িচnাও Aতামরা কেরানা। আlাহর কসম আিম Aবঁেচ
থাকেত কখেনা তা হেত Aদেবা না।
আবু তািলেবর এমন ভূিমকা Aদেখ মুতাম িবন আদী নােমর এক কােফর সরদার তাঁেক বলল “Aহ
আবু তািলব! জািত Aতামােক Aমাহাmদ Aথেক মুk হওয়ার জn উtম পnা বেল িদেয়েছ। আমার
ধারণা psাবিট Aতামার Aমেন Aনয়া উিচত।” pিতউtের হযরত আবু তািলব বেলন, “আlাহর
কসম! এই জািত হেলা অnায়কারী এবং তুিম হে!া তােদর সাহায?কারী শয়তান, আর মেন
Aরখ, আবু তািলব কখেনাই শয়তােনর সাহায?কারী িছল না এবং হেবও না।”
অতঃপর িতিন Aয কিবতা পাঠ কেরন, তা িনmrপ :
Aশান Aহ আরব বাসী
Aকারাইেশর মেধ? যিদ Aকান Aগৗরব থােক,
তা হেচছ আেb মানাফ
আেb মানােফ যিদ Aকান Aগৗরব থােক,
তা হে! বনী হােশম
আর বনী হােশেমর A$% Aগৗরব হে!
Aমাহাmেদ Aমাsফা, আহমােদ মুজতবা
Aকারাইশ কােফেররা আমােদর pিত
আkমণ চািলেয়েছ সকল pকার
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িকnt তারা সফল হেত পােরিন, Aকান pকার।
তােদর িচnা ভাবনায় আেছ ভুল, আেজা তারা বুঝেত পােরিন
আর আমরা কখেনা তােদর জুলুম অত?াচার সh কিরিন।
যখনই Aকহ অnায় ভােব কেরেছ অহংকার
তখনই তােদর শােয়sা কেরিছ, গব^ কেরিছ চুরমার।
ময^াদা Aদই আমরা Aখাদার, সকল িনদশ^েন
খােদম Aমারা Aখাদার কাবার, ভালবািস নবীগেণ। ১৩
সূধী পাঠেকর দৃি" আকষ^েণ (ধু এটাই বলেবা হযরত আবু তািলেবর কিবতা িকংবা কাসীদায়
মহান Aখাদার একtবাদ তথা ঈমােনর Aছাঁয়া আেছ িক না তা সকেলর িবেবচনায় আনা pেয়াজন
নয় িক?
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ইসলাম pচােরর পূেবA 1মাহাmদ (সা.)
মহান সৃি"কত^া তাঁর Aরসালােতর িমশনেক লেk? Aপৗঁছােত িবিভn সমেয় িবিভn Aকৗশল অবলmন
কেরেছন। Aযমন জেnর তৃতীয় িদেন নবী ঈসা (আ.)- এর মুেখ Aঘাষণা করােলন :

ِ
ِ
ِ َ َ)ﻗ
(ﺎب َو َﺟ َﻌﻠَ ِﲏ ﻧَﺒِﻴ@ﺎ
َ َﺎل إ ﱢﱐ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ آﺗَ ِﺎﱐَ اﻟْﻜﺘ
“আিম আlাহর দাস, আমােক িকতাব pদান করা হেয়েছ। আমােক নবী বানােনা হেয়েছ।”১৪
আবার িযিন নবী- রাসূলগেণর সদ^ার তাঁেক Aরসালােতর Aঘাষণা pদান করেত অেপkা করেত
হেয়েছ ৪০ বছর। যিদ আমরা এ িবষেয়র গভীের pেবশ কির তেব বুঝেত পারব যাঁর যাঁর
আগমণকালীন সময় পিরেবশ পিরিsিত ও Apkাপটই এর মূল কারণ। নবী ঈসা (আ.)- এর
সমেয় তাঁর িশ( অবsায় তাওহীেদর Aঘাষণার Apkাপট িছল,

আlাহ কতৃ^ক মেনানীত পিবt

আtা মিরয়েমর চিরt মাধুিরর ওপর তৎকালীন বকধািম^ক ও ধম^ব?বসায়ীেদর কািলমা Aলপেনর
িবrেd আlাহর নবী ঈসা (আ.) কতৃ^ক সাবধানবাণীর pকাB Aঘাষণা pদান িছল তার
অত?াবBকীয় কারণ।
আর আমােদর িpয় নবী আগমেনর পূেব^ সমg আরব িছল বব^র মূখ^ ও অjানতার অnকাের
িনমিjত সমাজ। Aসই সমােজর মােঝ সৃি"কত^া তাঁর নবী (সা.)- এর চিরt মাধুরীর আেলািকত
পরশ ছড়ােত ছড়ােত Aয সমেয়র pেয়াজন হয় তা িছল ৪০ বছর। আর এ সমেয়র মেধ?ই
অসংখ? Aলাক যখন Aখাদায়ী িবধােনর আেলার পরেশ িসk হেত (r করেলন এবং নবী (সা.)এর চািরিtক gণাবলীর Aসৗরভ psুিটত Aগালােপর nায় সমg আরেব ছড়ােত লাগল। তখন
আরববাসীগণ তাঁর নাম Aরেখিছেলন ‘আল- আিমন’। সৃি"কত^া pথেম তাঁর নবীেক িদেয়
Apkাপট [তির করেলন। আর দেল দেল মাnষ যখন Aখাদায়ী আেলার pেয়াজনীয়তা উপলিb
করেত লাগল তখনই সৃি"কত^া তাঁর নবীেক pকােB নবুয়?েতর Aঘাষণা pদােনর তািগদ কেরন
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এবং নবী (সা.) তাই করেলন। িকnt এর মােন এই নয় Aয, িতিন ৪০ বছর পর নবী হেয়েছন।
কারণ এটাও পিবt Aকারআেন pকািশত আেছ, নবী ঈসা (আ.) বলেছন :

ِ
ِ ُ ﺎل ِﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮَﱘ ﻳﺎﺑ ِﲏ إِﺳﺮاﺋِﻴﻞ إِ ﱢﱐ رﺳ
ٍ ي ِﻣﻦ اﻟﺘـﱠﻮر ِاة وﻣﺒﺸﱢﺮا ﺑِﺮﺳ
ﻮل ﻳَﺄِْﰐ ِﻣ ْﻦ
َ ْ َﺼ ﱢﺪﻗًﺎ ﻟ َﻤﺎ ﺑـ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ إِﻟَْﻴ ُﻜ ْﻢ ُﻣ
ُ َ ً َُ َ َ ْ َ ﲔ ﻳَ َﺪ ﱠ
ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ)ﻗ
ِ
ِ
(ﲔ
ْ ﺑـَ ْﻌ ِﺪي
ْ اﲰُﻪُ أ
ٌ َِﲪَ ُﺪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﺑِﺎﻟْﺒَـﻴﱢـﻨَﺎت ﻗَﺎﻟُﻮا َﻫ َﺬا ﺳ ْﺤٌﺮ ُﻣﺒ
“আর যখন মারইয়াম পুt ঈসা বেলিছল,

‘Aহ বনী ইসরাঈল, িনSয় আিম Aতামােদর িনকট

আlাহর রাসূল। আমার পূব^বত^ী তাওরােতর সত?ায়নকারী এবং একজন রাসূেলর sসংবাদদাতা
িযিন আমার পের আসেবন, যার নাম আহেমদ’। অতঃপর িতিন যখন ss" িনদশ^নসমূহ িনেয়
আগমণ করেলন, তখন তারা বলল, ‘এটােতা s" যাd’।১৫
“আমার পর Aয রাসূল আগমণ করেবন িতিন হে!ন আহমদ” অথ^াৎ নবী ঈসা (আ.) যখন
আমােদর নবী (সা.)- এর আগমেনর কথা বলেছন তখনও িতিন dিনয়ােত আেসনিন। এখােনই
ss" pমাণ হয় Aয, নবুয়?ত pািp ৪০ বছর পের নয়। পৃিথবীেত আগমেনর পূেব^ই Aমাহmদ
(সা.) নবী- রাসূল। আবার পিবt Aকারআেন মহান আlাহ পাক একথাও বলেছন :
(ﻮل
ٌ ) َوَﻣﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ إِﱠﻻ َر ُﺳ
“Aমাহাmদ আর িকছুই নয় িতিন (ধুই আlাহর রাসূল”১৬ অথ^াৎ যখনই ‘Aমাহাmদ’ ( সা.)- এর
সৃি" তখন Aথেকই ‘রাসূল’। dঃখজনক হেলও সত? Aয,

মুসিলম উmার এক িবরাট অংশ

তােদর নবী সmেক^ এমন ভুল আিকদা Aপাষণ কেরন Aয,

“িতিন ৪০ বছর পর নবুয়?ত লাভ

কেরেছন”। যিদ িবষয়িটেক Aসভােব না িনেয় আlাহ পােকর পিরকlনা অnযায়ী মানা Aহােতা
Aয, “নবী (সা.) তাঁর নবুয়তী িমশেনর পিরপূণ^ কায^kম ৪০ বছর বয়েস িদগn জুেড় pসািরত
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কেরেছন”। আর তাহেল হয়েতা মুসলমানেদর মােঝ রাসূল (সা.)- এর pিত মায^াদাহানীকর ঐ
ভুল আিকদািট সmpসািরত Aহােতা না।
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নবী 1মাহাmদ (সা.)- এর িববাহ পড়ান হযরত আবু তািলব
চাচা হযরত আবু তািলেবর সােথ নবী (সা.)- এর ব?বসািয়ক কম^কােN সাফেল?র কথা ছিড়েয়
পেড় সমg আরেব। তাছাড়া Aমাহাmদ (সা.)- এর সততা সদাচরণ ও সত?বািদতার sনাম পূব^
Aথেকই আরববাসীেদর আকৃ" কের Aরেখেছ। আর এমন সব sসংবাদ তৎকািলন আরেবর িবিশ"
ধনী ব?বসায়ী আসাদ Aগােtর Aখায়াইিলেদর কnা িবিব খািদজার কােনও Aপৗঁছায়। িতিন তাঁর
কম^চারী মাইসারার মাধ?েম নবী Aমাহাmেদর কেছ psাব পাঠান তাঁর ব?বসার দািয়tভার gহণ
করার জেn। নবী (সা.) তৎkনাৎ খবরিট চাচা হযরত আবু তািলবেক অবিহত কেরন এবং তাঁর
অnমিতর অেপkায় িছেলন।
হযরত আবু তািলব পূব^ Aথেকই িবিব খািদজার উদারতা সmেক^ অবিহত িছেলন। তাই িতিন নবী
(সা.)- Aক িবিব খািদজার ব?বসার ভার Aনয়ার অnমিত pদান কেরন। নবী (সা.) িবিব খািদজার
ব?বসার দািয়t Aনয়ার পর Aদশ- িবেদেশর সফর Aশেষ মkায় িফের আসেল িবিব খািদজা
মাইসারার কাছ Aথেক জানেত পােরন,

Aমাহাmদ (সা.)- এর অkাn পির$ম,

সততা,

ব?বসািয়ক উnিত ও নানা অেলৗিকক ঘটনা সmেক^। যতই িদন যাি!ল িবিব খািদজা নবী (সা.)এর pিত ততই আকৃ" হেত লাগেলন।
এ pসংেগ উেlখ? Aয,

িবিব খািদজা িছেলন তৎকালীন আরেবর Aকারাইশ বংশীয় পূব^পr
ু ষ

‘kশাই’- এর পুt আbুল উjা তদীয় পুt, আসাদ, তাঁর পুt Aখায়াইিলেদর কnা। তাঁর জn
Aযrপ অিভজাত বংেশ আবার তাঁর চালচলন, sভাব, আচরণ ও কম^েkেt বুিdমtা, তীk
Aমধা এবং উদার মেনাভােবও িছল আিভজােত?র ছাপ।
সমg আরবজুেড় িপতার ব?বসার Aদখােশানা ও কম^পিরকlনাকািরণী িতিন িনেজই িছেলন।
মূলত িবিব খািদজা Aসই পুrেষর অেপkায় িছেলন যার মেধ? থাকেত হেব বংশীয় ময^াদা,
আদশ^বাদীতা,

[নিতকতা,

উদারতা ও Aখাদাভীrতা। আর এই জn তাঁেক অেনক বছর

অেপkাও করেত হেয়েছ। অবেশেষ িতিন তা Aপেয়েছন।
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যখন সমg আরেব Aমাহাmদ (সা.)- এর sনাম ও যশ ছিড়েয় পেড়েছ,

আর িবিব খািদজা’ও

Aদখেলন গত ২০/২৫ বছের অnrপ ব?িktসmn Aকােনা Aলােকর নাম আরব জনগেণর জানা
িছল না। তখন িতিন িবেবচনায় আনেলন তাঁর sামী হওয়ার উপযুkতা এই Aমাহাmদ ইবেন
আbুlার মেধ?ই রেয়েছ।
িতিন sউদ?েগ তাঁর ঘিন% বাnবী ও িনকট আtীয় নািফসা িবেn মুিনয়াহেক psাবসহ নবী
(সা.)- এর িনকট Apরণ কেরন। নবী (সা.) কাবার সিnকেট িছেলন। নািফসা নবী (সা.)- Aক
িনেজর পিরচয় িদেয় আেলাচনা করার কথা বলেল নবী (সা.) আলাপচািরতায় বসেলন। নািফসা
বলেলন, “Aহ Aমাহাmদ আপিন একজন যুবক এবং একা। সামাn কেয়কজন িকেশার ব?তীত
আপনার Aচেয় কম বয়েসর পুrেষরা িববাহ সmn কেরেছ। আপিন এখেনা িবেয় করেছন না
Aকন?” নবী (সা.) বলেলন, “িবেয় করার জn আিম যেথ" সমৃdিশল নই।” নািফসা বলেলন,
“যিদ আপনার সমৃdহীনতা সেttও Aকান সমৃdিশল snরী সmািনতা ও অিভজাত পিরবােরর নারী
আপনােক িবেয় করেত রািজ থােকন,
বলেলন,

তেব িক আপিন তােত সmিত িদেবন?” নবী (সা.)

“Aক হেত পােরন Aসই নারী?” নািফসা বলেলন,

Aখায়াইিলদ”। এখন আপিন সmত হেল,

“িতিন হে!ন খািদজা িবনেত

িববােহর সকল ব?বsা আিম করব”। নবী (সা.)

বলেলন, “আলহামdিলlাহ! আপনার psাব অিত উtম। তেব আমােক একটু সময় িদন। আিম
আমার িপতৃব? চাচার পরামশ^ িনেয় আপনােক জানাি!”।
Aযেহতু হযরত আবু তািলব কাবার Aমাতাওয়াlী িছেলন, Aস কারেণ িতিন িবিব খািদজার সােথ
পূব^ Aথেকই পিরিচত িছেলন। িতিন যখন নবী (সা.)- এর কাছ Aথেক এ কথা (নেলন তখন
নািফসার psাবেক sাগত জানােলন। আর মহান আlাহর দরবাের (কিরয়া আদায় কের
বলেলন, “Aহ Aখাদা এেদর Aসই ময^াদা িদেয়া Aযন তাঁরা হেত পাের পৃিথবীর আদশ^ দmিতেদর
অnতম”।
হযরত আবু তািলব তাঁর Aবান সািফয়ােক আরেবর রীিত- Aরওয়াজ অnযায়ী হযরত খািদজার
বািড়েত পাঠােলন। Aমাহাmদ (সা.) ও তাঁর পিরবােরর sীকৃিত pকােশর জেn। ইিতমেধ?
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নািফসাও পটভূিমর কাজ sসmn করেলন। হবু q(রবািড় Aথেক আগত অিতিথেদরেক িবিব
খািদজা সmােনর সােথ আপ?ায়ন ও উপহার pদান কেরন এবং হযরত আবু তািলব ও বর পেkর
অিতিথেদর আগমেণর আমntণ জানােলন। যথারীিত হযরত আবু তািলব তাঁর ভাই হামজা ও
আbাস সহ আেরা িকছু গণ?মাn ব?িkেদর িনেয় উপহার সেমত িবিব খািদজার বািড়েত আেসন
এবং িববােহর িদন- তািরখ ধায^?পূব^ক পানাহার Aশেষ িবদায় Aনন।
আবু তািলব িনেজই ভািতজার পk হেয় িববােহর সকল pstিতর দািয়t Aনন। যথারীিত িনধ^ািরত
তািরেখ বরেক আরবীয় pথাnসাের বনী হােশেমর Aরেখ যাওয়া মূল?বান ptতািttক রnসমূহ
িদেয় সাজােনা আলেখlা,

ছিড়,

কােলা পাগিড় ও আংিট সেমত রাজকীয় সােজ সাজােনা

অেনকgেলা বিল% Aঘাড়ার বহের হােশিম যুবকেদর kচকাওয়াজ দল ও Aকারাইশ বংেশর
উd^তন Aনতৃবৃn ও Aগাt pধানগেণর সমnেয় বরযাtীগণ কnার বািড়েত উপিsত হন। আগত
অিথিতেদর ssাগতম জািনেয় বরণ করার জn িবিব খািদজা তাঁর এেsেটর pধানেক িদেয় পূব^
Aথেকই একিট অভ?থ^নাকারী দল pstত Aরেখিছেলন। তারা বরযাtীেদর িনেয় একিট িবশাল
আকৃিতর হলrেম বসােলন। Aয ঘেরর Aদয়াল ও Aমেঝ িছল Aqতপাথের বাঁধােনা এবং ছাদ িছল
নানা কাrকায^ খিচত,

Aসৗিখন সািময়ানা dারা আ!ািদত। আর এই িবেশষ আেয়াজেন িবিব

খািদজার গৃেহর নারী পুrষেদর িছল িবেশষ Aপাশােকর ব?বsা। পুrষেদর জn নktখিচত
আলেখlা, রিঙন পাগিড় এবং কােলা Aরশিম কাপেড়র Aকামর বnন ও মাথার পাগিড়েত (_
পালক। আর নারীরা িছেলন জমকােলা Aপাশােক,

যািছল sণ^ তারকা খিচত। তােদর Aচহারা

ব?িতত মাথা ও চুল িবেশষ কাপেড় আবৃত িছল আর Aকামর ও পা পয^n িছল মূল?বান ওড়না ও
কাপেড় আ!ািদত এবং তা িছল মুkা িদেয় সাজােনা। নববধুর কেkর সাজসjায় িছল চমৎকার
[শিlক িনপুণতা ও দkতায় পিরপূণ^। Aরশমী কাপড় ও জির িদেয় সাজােনা আিঙনা। আর
Aমেঝেত িছল Aqত রেঙর মখমেলর গািলচা ও rপালী পাt Aথেক sগিnযুk Aসৗরেভর Aধাঁয়া
িব!ুরন হি!ল চারিদেক। পানপাt আর Aগালাপ দািনেত সাজােনা িছল বাহারী রেঙর ফুল। িবিব
খািদজা এক অিভজাত সািময়ানার িনেচ উঁচু Aবদীেত আসন gহণ করেলন। এ Aযন পূিণ^মার চাঁদ
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ধরায় Aনেম এেলা। এখােন একিট িবষয় পাঠেকর অবগিত pেয়াজন। িবিব খািদজার চাচা আমর
িবন আসাদ এই িববােহ কnার অিভভাবক িহেসেব উপিsত িছেলন।
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িববাহ পড়ােনার পূেবA হযরত আবু তািলব 1য 1খাতবা pদান কেরন তার িনmrপ:

আলহামdিলlাহ (কিরয়া আদায় কির Aসই মহান সৃি"কত^ার,
কেরেছন তাঁর অগিণত দয়া,

িযিন আমােদর pিত বষ^ণ

রহমত ও বরকত। িতিন আমােদরেক ইbাহীেমর বংশধর ও

ইসমাইেলর সnানেদর অn^ভূk কের পিবt কাবা ঘেরর খােদম মেনানীত কেরেছন এবং এ মহান
ঘেরর িনরাপtা ও হj অn%ােনর সাহায?কারী হওয়ার sেযাগ আমােদর দান কেরেছন। আমার
ভািতজা Aমাহাmদ িবn আbুlাহ সmদশালী না হেলও বংশীয় ময^াদা, jান- বুিd, আখলাকচিরt, আচার- আচরণ ও Aখাদাভীrতায় সমg আরেব A$%েtর দািব রােখ। আর খািদজা িবেn
Aখায়াইিলদ িযিন বংশীয় ধারায় আরেবর অিভজাত বংেশ জn িনেয়েছন। তাঁর িবচkণ বুিdমtা
ও উদার মহাnভবতায় আরব জনগণ পূব^ Aথেকই উপকৃত হেয় আসেছন। “Aহ Aখাদা! তুিম sাkী
Aথেকা আিম Aমাহাmেদর সে; এই মিহয়সী নারীর িববােহর Aদায়া পাঠ করিছ এবং পাঁচশত sণ^
মুdা খািদজার Aদনেমাহর ধায^?পূব^ক এই িববাহ সmn করিছ। Aহ Aখাদা! তুিম তােদর সংসার
জীবেন Aতামার pশািn দান কেরা। আপনারা উপিsত সকেল উভেয়র ম;ল কামনায় মহান
আlাহর দরবাের pাথ^না কrন।”
অতঃপর িবিব খািদজার চাচা আমর িবn আসাদ হযরত আবু তািলেবর Aখাতবা Aশেষ কnার পk
Aথেক িনেজেদর মত pকাশ কের িতিন বেলন,

“সকল pশংসা আlাহর। িকছুkণ পূেব^ বনী

হােশম সদ^ার Aয Aখাতবা pদান কেরেছন আমরা তা সত? jান কির এবং তার sাk? pদান কির।
তাঁেদর A$%t আরেব অsীকার করার মেতা Aকউ Aনই। আর এ কারেণই আমরা খািদজা ও
Aমাহাmেদর িববােহর ব?াপাের আgহী হই। Aহ Aখাদা! তুিম তাঁেদর এই বnন িচর অটুট Aরেখা।”
অিভভাবক িহেসেব িতিন িবিব খািদজার হাতেক Aমাহাmদ (সা.) হােত তুেল িদেলন। হযরত আবু
তািলব বেরর পk Aথেক Aমাহরানা pদান কেরন। উপিsত সকেল নবী (সা.)- Aক িববােহর
অিভনnন ও তাঁেদর ভিবNত জীবেনর শািn কামনায় Aদায়া কেরন। এই মেহাৎসেব সকেলই
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হযরত আবু তািলবেক অিভনnন jাপন কেরন। যখন বর- কেন এক ঘের এেলন তখন নবী
(সা.)- এর Aচহারা সূেয^র nয় মেন হেলা, Aযন চnd সূেয^র অবsান একই সমাnরােল।
যথারীিত Aমহমানেদর রাজকীয় খাওয়া পিরেবশন করা হয়। রাnা সmক^ীয় Aয Aকােনা িশl
থাকেত পাের তা অেনেকই Aসিদন জানেত Aপেরেছন। Aভাজন Aশেষ পd ফুেলর িনয^াস dারা
Aমহমানেদর তৃgা িনবারণ করা হয়। অতঃপর Aঘাষণা হল নববধূ psােনর জn pstত। দািম
Aরশিম বেst সিjত একিট মািদ Aঘাড়া, তার িপেঠ সাদা তাবু সাজােনা। কেন ও তার সিখ Aসই
Aঘাড়ায় আেরাহন করার জn অেপkমাণ। সােথ এক কােফলা উেটর সাির। যােত রেয়েছ দাস
দাসীসহ কnার যাবতীয় ব?বহািরক সরYামািদ। আবার অn িদেক আেছ আগত বরযাtীেদর
সাজােনা উেটর সাির। একিট মশাল িমিছেলর মেতা কােফলা যখন হযরত আবু তািলেবর বািড়
এেস Aপৗছােলা,

তখন হযরত আবু তািলেবর stী কnা ও আtীয়গণ আরবীয় রীিত অnযায়ী

নববধূেক বরণ কের Aনন।
Aমাহাmদ (সা.) ও িবিব খািদজার িববাহ হােশিম ও Aখায়াইিলদ Aগােtর মােঝ খুিশর Aজায়ার
এেন িদল। িববােহর িতন িদন পর হযরত আবু তািলব Aভাজ অn%ােনর আেয়াজন কেরন। সমg
মkা নগরবাসী উk অn%ােন আমিntত িছেলন। আর sয়ং নবী (সা.) Aমহমানেদর sাগত জানান
ও Aখাঁজ- খবর Aনন। এ অn%ান িতন িদন যাবৎ sায়ী হয়।
হযরত আবু তািলেবর এই আিতেথয়তা আজও ইসলােম “ওয়ািলমা” িহেসেব pচিলত আেছ।
Aসই আেয়াজনিট িছল অিবsরণীয়। মkার সেব^াC মহল Aথেক (r কের সব^িনm পয^ােয়র
যাযাবর িভখারী পয^n Aকউই এ িবেয়েত বাদ পেড়িন। নবী (সা.)- এর ওয়ািলমার Aভাজ অn%ােন
উচু-ঁ িনচুর ব?বধান িছল না। িছল pাণবn আপ?ায়েনর ব?বsা। আবার Aভাজ Aশেষ উপহার। িনঃs
অসহায়েদর Aপাশাক পিরে!েদর ব?বsা। নবী (সা.)- এর িববাহ Aযন সমg মkায় এক অনািবল
শািnর পরশ িছল।
পঁিচশ বছর বয়েস নবী (সা.) চিlশ বছেরর িবিব খািদজােক জীবনসি;ণী কেরন। দাmত?
জীবেন নবী (সা.) অত?n sখী িছেলন। ইেnকােলর পূব^ পয^n নবী (সা.) এক মুহূেত^র জnও িবিব
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খািদজােক Aযমন ভুেল থাকেত পােরনিন, অnrপ িবিব খািদজাও বেলেছন, “অনn (কিরয়া
আদায় করিছ Aসই মহান pভুর িযিন আমার pিত দান কেরেছন Aমাহাmদেক sামী িহেসেব। আর
Aমাহাmদেক না Aপেল আিম Aতা দয়ামেয়র সকল রহমত Aথেকই বিQত হতাম।”১৭
এখােন সmািনত পাঠক- পািঠকার দৃি" আকষ^েণ আিম (ধু এটুk sরণ করােত চাই, পৃিথবীর
(r Aথেক আজ পয^n Aকােনা নবী- রাসূেলর িববাহ Aকােনা সাধারণ িকংবা ঈমানহীন ব?িkর
পেk পড়ােনা সmব হেয়িছল িক? অথবা এমন Aকান সংবাদ িকংবা pমাণ Aকউ উপsাপন
করেত সkম হেয়েছ িক? উtর একটাই ‘না’। তাহেল যারা হযরত আবু তািলেবর ঈমান
সmেক^ কথা বেলন, তারা দয়া কের Aকারআন, হাদীস ও ইিতহােসর আেলােক িবষয়িট যাচাই
করেলই pকৃত সত? উপলিb করেত সkম হেবন Aয, তারা কতটুk সত? pকাশ করেছন।

41

আধNািtক সাধনায় 1মাহাmদ (সা.)
িবিব খািদজােক িববােহর পর নবী (সা.)- এর আিথ^ক সyট Aমাচন হেয়িছল। তাই সাংসািরক
pিতkলতা সামাল িদেত িবিব খািদজা- ই যেথ" িছেলন। Aয কারেণ নবী (সা.) ঐশী িচnায় িনমg
হওয়ার অিধক সময় ও sেযাগ Aপেলন। আর [শশব Aথেকই িতিন িছেলন িচnাশীল।
মুসলমানেদর একটা িবরাট অংশ মেন কেরন Aয, নবী (সা.) pাpবয়' হওয়ার পর Aথেকই এক
অজানা রহsেলােকর সােথ তাঁর আtার সংেযাগ িছল। আধ?ািtক জগেতর অেনক দৃB তাঁর
মনসপেট Aভেস উঠেত লাগল। মেন হেতা Aক Aযন তাঁর কণ^kহের িক Aযন বেল Aগল। Aক Aযন
তাঁেক হাতছািন িদেয় ডাকেছ,

Aক Aযন Aচােখর সামেন এেস আবার মূহূেত^ই হািরেয় Aগল।

কখনও কখনও িতিন s" (নেত Aপেতন, Aক Aযন Aডেক বলেছ, “Aমাহাmদ আপিন আlাহর
রাসূল”। আর sেp Aদখেত Aপেতন, sগ^ীয় Aশাভািমি$ত অেলৗিকক িবষয়াবিল। এভােব অnেরর
pদীp Aচতনায় িতিন অধীর হেত লাগেলন এবং এভােবই তাঁর ১৫ বছর অিতবািহত হেলা। এক
অজানা শyা- ভীিত,

অsিs ও উেdগ এবং একই সােথ অজানােক জানার দূজ^য় Aকৗতূহল ও

জীবন- িজjাসা তাঁেক অিভভূত কের তুলেলা। সংসােরর কম^েকালাহল Aযন তাঁর আধ?ািtক
Aচতনােক ব?থ^ না কের। সমাজ জীবেনর পিyলতা Aযন ঐ পিবt Aজ?ািতর গিতেsাত rd না
কের।
আর বাsবতা হে! সহধিম^ণী খািদজা িpয় sামীর সকল কম^কােN সািব^ক সহেযািগতা করেত
লাগেলন। িতিন নবী (সা.)- Aক ২/৩ িদেনর খাদ? পানীয় pstত কের িদেতন। নবী (সা.) তা িনেয়
Aহরা gহায় গভীর ধ?ােন মg থাকেতন। খাদ? পানীয় Aশষ হেয় Aগেল নবী (সা.) গৃেহ িফের
আসেতন, আবার Aযেতন। কখনও িফের আসেত Aদির হেল িবিব খািদজা িনেজই খাদ? পানীয়
িনেয় হািজর হেতন অথবা হযরত আলীেক িদেয় Aহরা gহায় পািঠেয় িদেতন। িবিব খািদজা s"
বুঝেত Aপেরিছেলন তাঁর sামীর মেধ? এক অnঃিবpব চলেছ এবং তা kমশ একিট পিরণিতর
িদেক অgসর হে!। িনSই িতিন আlাহর Apিরত পুrষ, যা িতিন মেন- pােণ িবqাস করেতন।
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নবী (সা.)- এর ধ?ানমg িদনgেলােত িতিন িনিবড় আtতৃিp উপলিb করিছেলন। আর তা সmব
হেয়িছল িবিব খািদজা এবং িকেশার আলীর sিkয় সহেযািগতার দrন। তখন রমজান মাস,
এক গভীর রােত নবী (সা.) ধ?ানমg িছেলন। হঠাৎ িতিন (নেত Aপেলন Aকউ Aযন তাঁর নাম
ধের ডাকেছন, “Aহ Aমাহাmদ”, িতিন Aচাখ খুলেলন, Aদখেলন এক Aজ?ািত^ময় Aফেরsা তাঁর
সmুেখ দNায়মান। তাঁর Aজ?ািতেত gহা আেলািকত হেলা। িতিন বলেলন, “আিম আlাহর বাণী
বাহক Aফেরsা, িজbাইল . . . Aহ Aমাহাmদ,
(ﻚ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َﻖ
َ ﺎﺳ ِﻢ َرﺑﱢ
ْ ِ)اﻗْـَﺮأْ ﺑ
পাঠ কrন আপনার pভুর নােম, িযিন সকল িকছু সৃি" কেরেছন।”১৮
মহা সেত?র pথম উপলিbেত িতিন অিভভূত হেয় পেড়ন। নবী (সা.) tরা কের িবিব খািদজার
কােছ ছুেট Aগেলন। িবিব খািদজা তাঁর অিsরতা Aদেখ বুঝেত Aপের বলেলন,

“আপনার ভয়

পাওয়ার Aকােনা কারণ Aনই। আlাহ কখনও আপনােক িনরাশ করেবন না,

কারণ আপিন

আtীয়তার সmক^ িছn কেরন না। আপিন অেnর জn িনেজ কে"র Aবাঝা বহন কেরন।
মাnেষর dেয^াগ দূিব^পােক সাহায? সহায়তাকারীর ভূিমকা পালন কেরন। dঃs িনঃsেদর জn
উপাজ^েনর ব?বsা কেরন এবং Aঘার িবপেদও সত? Aথেক িবচু?ত হন না।” এভােব sামীেক
সাnনা িদেলন।
অতঃপর তাঁর দূর সmেক^র চাচােতা ভাই ওরাকা িবন নওেফেলর sরণাপn হেলন। িযিন িছেলন
ইিYল িকতােবর অnসারী একজন jানতাপস। িবিব খািদজা নবী (সা.)- এর িবষেয় তােক
অবিহত করেলন। ওরাকা িকতাব িমিলেয় খুিশেত উCারণ করেলন “kdুsন kdুsন ‘এটা Aসই
িনদশ^ন যা মূসা ও ঈসার pিত Apিরত হেয়িছল। তেব মেন Aরেখা সামেন অেনক িবপদ,
সাবধান Aথেকা”। আবার বলেলন, “হায় Aমাহাmদ, Aতামার Aদশবাসী Aতামার ওপর কতই না
অত?াচার করেব। Aতামােক Aদশ Aথেক তািড়েয় িদেব। তুিম আদম সnানেদর মেধ? সব^ে$%।
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আিম Aবঁেচ থাকেল Aতামােক সাহায? করব।” ওরাকার মুেখ এমন সব সংবাদ (েন িবিব
খািদজার অnর তৃp হেলা। তাঁর sামী Aমাহাmদ (সা.) আlাহর সব^ে$% বাnােদর অnতম।
িতিন ঘের িফের এেস নবী (সা.)- এর হােত হাত Aরেখ আlাহর (কিরয়া আদায় কেরন এবং
আlাহর dীন gহেণর pথম sাk?দাতার Aগৗরব অজ^ন কেরন। আর িdতীয় sাk?দাতা হেলন
িকেশার হযরত আলী। মহান সৃি"কত^ার পিবt dীন ইসলাম তাঁর িpয় নবী (সা.)- এর পর,
যােদর সিkয় সহেযািগতা ও pাণপন ত?ােগর িবিনমেয় আমােদর িনকট পয^n এেস Aপৗঁিছেয়েছ।
তাঁেদর Aস অবদানেক যিদ Aকউ ভুেল যায় িকংবা খােটা কের Aদেখ তেব তা হেব অকৃjতার
বিহঃpকাশ নতুবা িনেরট Aমানােফিক।
এখােন আেরা একিট ঐিতহািসক ঘটনা উেlখ করিছ,

নবী (সা.) pকােB নবুয়?ত Aঘাষণা

Aদয়ার পূেব^ িতিন তাঁর চাঁচা হযরত আbােসর িনকট িগেয় বেলিছেলন Aয,

“আlাহ আমােক

তাঁর hkম pকােশর িনেদ^শ িদেয়েছন, sতরাং এ মেম^ আপিন আমােক সাহায? কrন, আমার
বাhেক শিkশালী কrন।” ঐসময় হযরত আbাস তাঁর দূব^লতা pকাশ কের বেলিছেলন, “Aহ
বৎস! তুিম আমার ভাই আবু তািলেবর িনকট এই বkব? উপsাপন কেরা,

িতিন আমােদর

সকেলর বেয়ােজ?% িতিন Aতামােক সাহায? িকংবা স; Aকােনাটােতই িপছপা হেবন না।”
অতঃপর উভয়ই হযরত আবু তািলেবর সmুেখ উপিsত হেলন এবং হযরত আbাস নবী (সা.)এর বkব? পূনরাবৃিt কের িনেজর অkমতার কথা pকাশ করেলন। হযরত আবু তািলব সমূদয়
বkব? Aশানার পর নবী (সা.)- Aক বুেক Aটেন িনেলন। অতঃপর বলেলন, “Aহ, মুহাmদ! যাও
িনভ^েয় Aঘাষণা দাও, Aতামার রেবর পk হেত যা Aতামােক বলা হেয়েছ। Aকউ Aতামার Aকান
kিত করেত পারেব না, অnত আিম যতিদন Aবঁেচ আিছ।”১৯
shদ পাঠক/পািঠকার jাতােথ^ Aয িবষয়িট উেlখ? তা হে!, মহান আlাহর পk Aথেক তাঁর
নবী রাসূল ও বাnােদর pিত Aয সংবাদ বা Aমেসজ Apিরত হয়, তা িতনিট মাধ?েম হেয় থােক।
Aযমন ওহী, ইলহাম ও sp। আর এ িতনিটর dিটই নবী (সা.)- এর িশ( অবsা Aথেক িবদ?মান
িছল। (ধু ওহী এেসেছ পিরণত বয়েস। যার pমাণsrপ বলা চেল, মাt আট বছর বয়েস নবী
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(সা.) ‘হজের আসওয়াদ’ নামক পাথর sানাnর িনেয় Aয িবেরােধর সৃি" হেয়িছল, িতিন তার
s%ু সমাধান Aদন। এর মূেল িছল আlাহর পk Aথেক িশ( নবী (সা.)- এর অnের অেলৗিকক
Aমেসজ Apরণ। যােক ‘ইলহাম’ বলা হয়। যিদ তা না হেতা তেব ঐ পাথরেক Aকnd কের pচুর
pাণহানী ও Aগাtীয় dnd িবদ?মান থাকত দীঘ^কাল।
আমরা মুসলমােনরা (ধু নই dিনয়ার সকল ধেম^র মাnষ এ িবষেয় একমত Aয,

নবী (সা.)

িশ(,

অশালীন,

িকেশার,

ইয়ারকী,

যুবক িকংবা বৃd অবsায় জীবেন Aকােনা কােলই Aকান িমথ?া,

Aধাঁকা,

pলাপ িকংবা উেtিজত হেয় Aকান অৈনিতক িসdাn gহণ কেরনিন।

উদাহরণsrপ একিট হািদস উেlখ করিছ হযরত আবু hরায়রা Aথেক বিণ^ত, রাসূল (সা.)- Aক
িজjাসা করা হেয়িছল আপিন কখন নবুয়ত লাভ কেরেছন? িতিন বলেলন, “যখন আদম পািন
ও মািটর মােঝ িছেলন”২০। অথ^াৎ আদেমর অিsেtর পূেব^ও িতিন নবী িছেলন। উিlিখত হাদীেস
এটাই pমাণ কের নবী- রাসূলগণ আlাহ কতৃ^ক মেনানীত ও িনভু^ল। অথ^াৎ নবী (সা.)- এর বয়স
যাই Aহাক না Aকন,

িতিন আlাহ কতৃ^ক পিরচািলত সব^াবsায়। একজন Aলখক িহেসেব আিম

তাই মেন কির। ইলহাম,

sp িকংবা ওহী এর Aযেকােনািট নবী (সা.)- এর কােছ আসা খুবই

sাভািবক। Aযমনিট বলা চেল আlাহ পাক িবিব মিরয়মেক কথা না বলার ও Aরাজা পালেনর
িবষয় জানােলন এবং কােরা Aকােনা p* থাকেল তার উtর লােভর উপায় িহেসেব িনজ িশ(র
pিত ঈি;ত pদােনর Aকৗশল িশিখেয় িদেলন এবং বাsেবও তাই ঘেটিছল। িতন িদেনর িশ( ঈসা
তৎকালীন বকধািম^কেদর krিচপূণ^ হীন মnেব?র িবrেd কিঠন জবাব িদেয় জািনেয় িদেলন তাঁর
মাতা িবিব মিরয়ম পৃিথবীর পিবtতম মিহলােদর অnতম।

ِ
ِ
ِ َ َ)ﻗ
(ﺎب َو َﺟ َﻌﻠَ ِﲏ ﻧَﺒِﻴ@ﺎ
َ َﺎل إ ﱢﱐ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ آﺗَ ِﺎﱐَ اﻟْﻜﺘ
“িতিন আlাহর দাস তাঁেক িকতাব pদান করা হেয়েছ এবং তাঁেক নবী মেনানীত করা হেয়েছ।”২১
নবী ঈসা (আ.)- এর এই বkব? pদােনর িবষয়িট িছল ইলহাম।
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আবার কিথত আেছ নবী ইbািহম (আ.)- Aক আlাহ পাক sেpর মাধ?েম জািনেয় িদেলন,
“Aতামার সবেচেয় িpয় বstেক Aকারবািন কেরা”। বh ত?াগ িততীkার পর িতিন যখন আপন সnান
ইসমাইলেক Aকারবািন Aদয়ার pstিত সmn করেলন, তখন তাঁর Aকারবািন গৃহীত হেলা। আর
আlাহর পk Aথেক Aকারবািন হেলা এক dmা। এভােব নবী ইbাহীেমর sp পিরণত হেলা
বাsেব।
আমােদর িpয় নবী Aমাহাmদ (সা.)- এর িনকট হযরত িজbাইেলর আগমণই িছল ওহী। কারণ
িতিন আlাহর পk Aথেক Aকান না Aকােনা সংবাদ িনেয়ই আগমণ করেতন। উিlিখত
ঘটনাসমূেহর আেলােক এটাই pমািণত Aয, আlাহর মেনানীত Aকান নবী- রাসূলই পূেব^ সাধারণ
Aলাক িছেলন না এবং ৪০ বছর পর নবী মেনানীত হেয়েছন এমন ও নয়। কারণ আlাহ sয়ং
পিবt ও িনভু^ল এবং তাঁর মেনানীত নবী রাসূল ও ইমামগণ িনভু^ল ও মাsম সব^াবsায়।
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‘1শেব

আবু তািলব’- এ আ]য়

মkার কােফর মুশিরকরা শত Aচ"া কেরও যখন Aমাহাmদ (সা.)- Aক তাঁর dীেনর pচার Aরাধ
করেত ব?থ^ হেলা,

আবার হােশিমেদর সােথ যুেdর পিরণিত হেব ভয়াবহ এবং হযরত আবু

তািলেবর িনকট বার বার অিভেযাগ কেরও যখন Aকােনা ফল হেলা না। তখন তারা এক পরামশ^
সভার মাধ?েম িসdাn িনল Aয,

সামািজকভােব বনী হােশেমর সােথ সকল সmক^ িছn করা

হেব। তাঁেদর সােথ Aকউ উঠা- বসা, কথা- বাত^া kয়- িবkয় ও Aকােনা pকার আদান- pদান
িকংবা Aলনেদন করেব না। এ মেম^ কােফরেদর sাkিরত একিট শপথ পt তাঁরা কাবার Aদয়ােল
ঝুিলেয় িদল। তদাnযায়ী সকেল pিতফলনও ঘটােত লাগল।
পkাnের,

বনী হােশম Aলাকেদর জn সমাজচু?ত হেয় জীবনযাপন করাটা িছল কিঠন ও

যntণাদায়ক িবষয়। উdুত পিরিsিতর কারেণ হােশিম সদ^ার হযরত আবু তািলব িবচিলত না হেয়
Aহন কিঠন পিরিsিতেক As!ায় বরণ কের িনেলন। আপন ভািতজা ও তাঁর pচািরত dীন
ইসলামেক রkার িনিমেt িতিন অিবচল থাকেলন। অবেশেষ হযরত আবু তািলব Aমাহাmদ
(সা.)- এর জীবেনর িনরাপtার কথা িচnা কের sেগাtীয় Aলাকজন ও পিরবার- পিরজন সেমত
মkা’র অদূের পাহােড়র পাদেদেশ একিট উপত?কায় অবsান িনেলন। ইসলােমর ইিতহােস যা
“Aশেব আবু তািলব” নােম আজও পিরিচত। ঐ sােন িpয় ভািতজা ও পিরবার- পিরজন সেমত
দীঘ^ িতন বছর অিতবািহত করা Aয কত কিঠন কাজ িছল তার িকছু উদাহরণ িনেm তুেল ধরা
হেলা।
pথমত আরেবর মkা নগরীর সদ^ার ও কাবার Aমাতাওয়াlী হেয় একিট পাহােড়র পাদেদেশ
যাযাবির জীবন ব?বsােক Aমেন Aনয়া Aকােনা সাধারণ মাnেষর পেk সmব িক না? তdপির ঐ
পাহাড়ী অবsােন জীব- জnt,

Aপাকা- মাকড় ও সাপ- িব!ুযুk পিরেবেশ আরেবর সmাn

পিরবােরর সদsেদর িনেয় দীঘ^কাল অবsান করা কােরা পেk সmব িক না? তdপির রেয়েছ
অনাহাের- অধ^াহাের িদনািতপাত করার পিরিsিত, আবার রেয়েছ কােফর মুশিরকেদর নজরদাির
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ও gp আkমেণর আশyা। আিম অnর িদেয় সালাম জানাই Aসই অkেতাভয় মহান ঈমানদার
Aমােমন, হােশিম বীর সদ^ার হযরত আবু তািলবেক। যিদ Aসিদন িতিন তdrপ িসdাn gহণ না
করেতন তেব আমরা আমােদর িpয় নবী িকংবা ইসলাম- এর Aকােনাটাই অkত Aপতাম না।
এমন অসংখ? িদবস- রজনী িকংবা হযরত আবু তািলব ও তাঁর পিরবােরর Aলােকরা অিতবািহত
কেরিছেলন সামাn rিট ও িকছু ফলমূল Aখেয়। আর অিধকাংশ সময় Aকেটেছ পাহাড়ী গােছর
লতাপাতা আহােরর মধ? িদেয়। হযরত আবু তািলব এ দীঘ^ বিn জীবেনর বh রাত কািটেয়েছন
নবী (সা.)- Aক রkার অতnd pহরী হেয়।
অবেশেষ িতন বছর অিতkাn হওয়ার পর,

নবী (সা.) চাচা হযরত আবু তািলবেক বলেলন

চাচাজী আপিন কােফর সদ^ার আবু sিফয়ান, আবু লাহাব, আবু জােহল, ওতবা ও শাইবােক
িগেয় বলুন, “Aতামরা আমােদরেক বয়কট করার উেdেB Aয শপথপt কাবায় ঝুিলেয় িছেল,
িগেয় Aদখ তা উইেপাকায় Aকেট ন" কের Aফেলেছ। Aযেহতু Aতামােদর শপথ পেtরই অিst
িবন" হেয় Aগেছ। sতরাং Aতামরা আমােদর ওপর Aয বয়কট আেরাপ কেরিছেল তার িক আর
Aকােনা অিst আেছ?” কােফর সরদােররা হযরত আবু তািলেবর কথা অnযায়ী িবষয়িট যাচাই
কের Aদখল Aমাহাmেদর কথা সmূণ^ সিঠক। আর তােত সকেল লjায় মাথা নত কের িবদায়
িনল।২২
পাহােড়র পাদেদেশ দীঘ^ িতন বছর নানা pিতkল পিরেবেশ অবsান। তdপির খাদ? ও পািনর
সাব^kিণক অভাব। নানামুখী যntণা ও িবrপ পিরেবশ পিরিsিতর িশকার হওয়ার পেরও নবী
(সা.)- এর pিত আবু তািলেবর ঈমান আনার আর Aকােনা পরীkার pেয়াজন আেছ িক? আিম
এখােন একিট উদাহরণ তুেল ধরিছ Aযমন, Aকান ব?িk যিদ ফুল ভাল না বােস। তেব ঐ ব?িk
িক ফুেলর বাগান সাজােনার জn নানা জােতর ফুেলর চারা Aরাপন িকংবা তার পিরচয^া করেব?
িনSয়ই না। তাহেল যিদ আবু তািলেবর ইসলাম gহেণর Aকােনা ই!াই না থােক, তেব Aকন
িতিন ইসলাম ও তাঁর নবীেক লালন পালেনর মেতা gr দািয়t gহণ কেরিছেলন। আর জীবেন
তাঁেক এর জn িদেত হেয়েছ চরমমূল?। হযরত আবু তািলব তাঁর জীবেনর সব^শিk িদেয় রাসূেল

48

আকরাম (সা.)- এর Aহফাজত কেরেছন এবং আlাহর dীন pচাের তাঁেক সব^াtক সাহায?
সহেযািগতা কেরেছন। Aকারাইশ কােফরেদর কথা অgাh কের Aশেব আবু তািলেব নবী (সা.)
সহ sপিরবাের অবsান িছল হােশিম বংেশর জn এক মহা কিঠন পরীkা। এতদসেttও িতিন
dীন ইসলাম ও তাঁর নবীেক কােফরেদর কােছ মাথনত করেত Aদনিন।
এক A$িনর মুসলমান যিদও বেল থােকন,

Aযেহতু নবীিজ আবু তািলেবর ভািতজা িছেলন,

তাই িতিন তাঁর কত^ব? পালন কেরেছন এেত তাঁর ঈমান আনার িবষয়িট পিরsার হয় না sতরাং
আিম এখােন িকছু সাধারণ যুিk উপsাপন করিছ। Aযমন: িপতা- মাতাগণ িনেজর pােণর Aচেয়ও
তােদর সnানেদর অিধক ভােলাবােসন এবং িনেজর জীবেনর িবিনমেয়ও যিদ সnান Aবঁেচ যায়
তেব িপতা- মাতা তােত রািজ হেয় যান। অnrপ ঘটনা যিদ আমােদর সমােজ ঘেট তেব তা হেব
sাভািবক িকnt িপতা- মাতা িনেজর সnােনর পিরবেত^ ভািতজার জn জীবন বািজ রাখা এটা হেলা
অsাভািবক। আর এটা (ধুমাt তারই পেk সmব যার অnের রেয়েছ দৃঢ় ঈমান ও িনরuশ
ভােলাবাসা। Aশেব আবুতােলেব একঘের থাকা অবsায় Aকারাইশ gpচেররা উপত?কায় যাওয়ার
পেথ সাব^kিণক দৃি" রাখেতা। যােত Aকউ খাদ? সামgী িনেয় আবু তািলেবর পিরবােরর কােছ
Aযেত না পাের। এধরেণর িনয়ntণ এবং দৃি" রাখা সেtও কখেনা কখেনা িবিব খািদজার
ভাতুষপুt হাকীম িবন িহজাম, আবুল আস ইবেন রািব ও িহশাম ইবেন আমর রােতর গিভের
িকছু গম ও Aখজুর সেমত বsা একিট উেটর ওপর চািপেয় উপত?কার কাছাকািছ আসেতন এবং
রিশ উেটর গলায় Aপঁিচেয় উটিটেক Aছেড় িদেতন আর উk খাদ? সামgী িনেয় উটিট অবrd বিন
হািশম িশিবের Aপৗঁেছ Aযত অতঃপর তাঁরা তা নািমেয় িনেতন। এধরেণর সহেযািগতা করেত িগেয়
অেনক সময় তারা pিতেরােধরও সmুিখন হেতন।
একবার আবু Aজেহল Aদখেত Aপল Aয, হাকীম িবন িহজাম িকছু খাদ? সামgী উেটর িপেঠ িনেয়
উপত?কার পেথ রওনা হেয়েছন,

তখন Aস তীbভােব তাঁর ওপর চড়াও হেয় বলেলা,

“আিম

Aতামােক Aকারাইশেদর কােছ িনেয় িগেয় অপমািনত করেবা।” এ িনেয় উভেয়র মেধ? ধsাধিs ও
বাকিবত ডা চলেত থােক ঐ সময় আবু বুখতুরী, Aয িছেলা ইসলােমর শtr। Aস আবু Aজেহেলর
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এধরেণর আচরেণর তীb িনnা কের বলেলা,

“হাকীম তার ফুফু খািদজার জn খাদ? িনেয়

যাি!ল এেত Aতামার এত মাথা ব?থা Aকন? তােক বাধা Aদয়ার অিধকার Aতামার Aনই।”
বুখতুরী (ধু এ কথা বেলই kাn হেলা না, Aস আবু Aজেহলেক রাগািnত হেয় লািথও মারেলা।
অথ^াৎ আবু Aজেহেলর অিতরিYত অমানিবক কম^কা ড তার দলীয় Aলােকরাও পছn করেতা না।
কাবার Aদয়ােল চুিkপt ঝুলােনা এবং তা বাsবায়েনর Akেt Aকারাইশেদর কেঠার আচরণ
মুসলমানেদর [ধয^?শিk ও মেনাবল িবnd মাt hাস করেত সkম হয়িন। মহানবী (সা.) তাঁর চাচা
সm^েক Aয বkব? িদেয়েছন তার িকছু অংশ পাঠেকর jাতােথ^ উপsাপন করিছ। নবী (সা.)
বেলন,

“আমার চাচাজান তাঁর পুেরা পািথ^ব জীবন ও অিst িদেয় আমােক আগেল Aরেখেছন

এবং Aকারাইশেদর িনকট আমার জn মারাtক ভাষায় িচিঠ িদেয় তােদর বুিঝেয় িদেয়েছন,
িতিন কখেনাই আমােক তাঁর সাহায?দান এবং পৃ%েপাষকতা Aথেক িবরত হেবন না। তাঁর িচিঠর
একিট অংশ অnrপ,
করেবা,

“Aহ Aমাহাmেদর শtrরা! Aভেবানা Aয,

আমরা Aমাহাmদেক ত?াগ

কেখােনাই না। Aস সব^দা আমােদর িনকট ও দূর সmেক^র সকল আtীয়- sজেনর

কােছ অত?n িpয় ও সmািনত বিন হািশেমর শিkশালী বাhgেলা তাঁেক সবধরেণর আঘাত ও
kিত Aথেক রkা করেব।২৩
ইিতহােসর পাতায় িবিভn সমেয় আমরা Aয সকল ব?িkর ভােলাবাসা ও আেবগ অnভূিতর
িনদশ^ন Aদখেত িকংবা বণ^না (নেত পাই Aসgেলার অিধকাংশই বstবািদ মাপকািঠ এবং িবt[বভবেক Aকnd কেরই। আর খুব অl সমেয়র মেধ?ই Aসই Apািথত ভালবাস ও আেবগ
অnভূিতর বিhিশখা িনব^ািপত হেয় যায়।
আর Aযসকল আেবগ ও অnভূিতর িভিt হে! আিtয়তা ও রেkর বnন অথবা ভােলাবাসার িpয়
ব?িkিট আধ?ািtক পূণত
^ া ও উৎকৃ" gণাবিলর ওপর pিতি%ত,

Aসই িবqাস ও nায় িন%ার

বিhিশখা কখেনা তাড়াতািড় িনেভ যায় না। অnrপ বলা চেল আমােদর িpয় নবী (সা.)- এর
pিত আবু তািলেবর ভালবসার dিট উৎস িছল। pথমিট হে! িতিন মেন pােণ িবqাস করেতন
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Aমাহাmদ হে!ন আlাহর Apিরত একজন ইনসােন কােমল অথ^াৎ সব^িদক Aথেক পিরপূণ^ মানব।
আর িdতীয়িট হে! Aমাহাmদ (সা.) তাঁর আপন ভািতজা।
হযরত আবু তািলব তাঁর িনজ ভাই ও সnােনর sেল নবী (সা.)- Aক sান িদেয়েছন। Aমাহাmদ
(সা.)- এর আধ?ািtকতা ও আিtক পিবtতায় আবু তািলব এমনই আsাশীল িছেলন Aয,
যখনই িতিন Aকান pাকৃিতক দূেয^াগ িকংবা িবপদ- আপেদর আশংকা করেতন তখনই িতিন নবী
(সা.)- এর sরণাপn হেতন এবং তাঁেক আlাহর দরবাের pাথ^নার জn অnেরাধ করেতন। আবু
তািলব জীবেন কখেনাই পািথ^ব Aকান সmদ অজ^ন িকংবা dিনয়াবী Aকান sাথ^ উdােরর িনিমেt
নবী (সা.)- Aক ব?বহার কেরনিন।
হযরত আবু তািলেবর জীবনী পয^ােলাচনায় Aয িবষয়gিল s" হেয় উেঠেছ তা হেলা শিkশালী
আsা,

িনরuশ ভােলাবাস ও মেনর দৃঢ়তা। আর এgেলার সবgেলার pকাশ Aপেয়েছ নবী

(সা.)- এর লালন- পালন ও অিভভাবকেtর gহেণর (r Aথেক তাঁর ইেnকাল পয^n িতিন তাঁর
জীবন উৎসগ^ কের Aগেছন ইসলােমর নবী (সা.)- এর Aহফাজেত।
sতরাং এটাই pমািণত আবু তািলব ও ইসলাম পরsর অিবে!দ?। অতএব হযরত আবু তািলব
সmেক^ িবrপ যািকছু pচার করা হয় তা ঢাহা িমথ?া,
pকার pমাণ ছাড়াই।
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অবাsব,

কlনাpসূত এবং Aকােনা

অss চাচার পােশ 1মাহাmদ (সা.)
‘Aশেব আবু তািলব’ Aথেক Aফরার pায় এক বছেরর মেধ?ই হযরত আবু তািলব অss হেয়
পেড়ন তখন ৬১৯ িR"াb। নানা pিতkল পিরেবশ আর dঃিSnায় িদন িদন তাঁর শরীেরর
অবনিত হেত থােক। নবী (সা.)- এর আট বছর বয়স Aথেক (r কের পQাশ বছর পয^n অথ^াৎ
৪২ বছেরর অকৃিtম অিভভাবক ও Asহময়ী িপতৃব? চাচার অssতা নবী (সা.)- Aকও অss কের
Aতােল। কারণ এ চাচা নবী (সা.)- Aক (ধু লালন পালনই কেরনিন, িছেলন ছাঁয়ার মেতা নবী
(সা.)- এর পােশ আজীবন এবং ভািতজার জn িনেজর pাণ উৎসগ^ কের িদেতও সদা pstত
িছেলন।
Aসই চাচা আজ অss! মারাtক Aরাগাkাn। নবী (সা.)- এর অnর ব?থায় িবদীণ^। ইসলাম ও
িনেজর ভিবNৎ িচnা ভাবনায় নবী (সা.)- Aক িবচিলত কের তুেলেছ। িবগত িদনgেলােত চাচার
সাহায? সহাnভূিতর িচtgেলা এেক এেক নবী (সা.)- এর মানসপেট Aভেস উঠেত লাগল। আর
তখনই চাচার pিত $dা ভালবাসা ও hদেয়র উgতা বৃিdেত নবী (সা.) অr সজল কাnা কেN
বলেলন,

“চাচাজান আমার ও ইসলােমর ওপর আপনার সকল এহসান ও অবদান অনn

অপিরসীম। আর মুসলমানেদর জn এই এহসান িচর অmান হেয় রইল। যারা আজ আপনার
উপিsিতর কারেণ আমােক িকছু বলার সাহস পায় না। না জািন আপনার অnপিsিতেত কাল তারা
আমার সােথ িকrপ আচরণ Aদখায়?”
নবী (সা.) তাঁর চাচার অবদানসমূেহর জেn মহান সৃি"কত^ার িনকট তাঁর পরকালীন মুিk ও
pশািn কামনা কের pাথ^না কেরন। আর যতিদন িতিন অss অবsায় িছেলন এক মুহূেত^র জnও
নবী (সা.) তাঁর sরণমুk িছেলন না।২৪
আিম অবাক হেয় যাই, আমরা মুসলমানগণ Aয নবী (সা.)- এর sপািরশ ও Aনক দৃি"র pাথ^নায়
িদবারািt ইবাদত বিnগী কের যাি! পরকালীন মুিkর লেk?। sংয় নবী (সা.) যখন আপন
চাচার কল?াণ কামনায় সৃি"কত^ার িনকট হাত তুেলেছন তা কীrপ হেত পাের? তাছাড়া নবী
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(সা.)- এর হাত Aতা িবফেল যাওয়ার নয়। তাহেল এরা কারা যারা আেলম নাম ধারণ কের
হযরত আবু তািলেবর ঈমান না আনার িনSয়তা pদান কেরন এবং তাঁেক কােফর বািনেয়
জাহাnােম পাঠােতও িdধা কেরনিন!
তাই বলিছ ঐসকল আেলমগণ Aকান ইসলােমর অnসরণ করেছ তা (ধু তারাই ভােলা জােনন।
আিম আমার নবী (সা.) ও ইসলাম সmেক^ Aয আকীদা Aপাষণ করিছ, তা পাঠেকর অবগিতর
িনিমেt পির'ার বেল িদি!। আমার নবী (সা.) সব^িদক Aথেক পিরপূণ^ আlাহর রাসূল। িতিন
মাsম িন^াপ। তাঁর হাত সব^াবsায় আlাহর িনকট gহণেযাগ?। িতিন িনভু^ল। Aকারআন ও নবী
(সা.)- এর মেধ? পাথ^ক? (ধু এইটুk,

Aকারআন gn আর নবী জীবn। অথ^াৎ উভয়ই

Aকারআন, এেক অেnর পিরপূরক। নবী (সা.) মৃতু?বরণ কেরনিন, িতিন ইেnকাল কেরেছন।
নবী আমােদর মত মাnষ িছেলন না, িতিন িছেলন মানবrপী অিতমানব। িতিন সব^াবsায় আlাহ
কতৃ^ক পিরচািলত। আর ইসলাম হে! সত?,

nায় ও শািnর ধম^। Aযেহতু নবী (সা.) কােরা

অবদানেক অsীকার কেরন না এবং িতিন তাঁর চাচার জn আlাহর দরবাের হাত তুেলেছন।
sতরাং আমার দৃঢ় িবqাস হযরত আবু তািলব ইেnকােলর পর হেত আজও জাnােতর সmািনত
sােন pশািnেত অবsান করেছন ইনশাআlাহ।
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রাসূল (সা.) এর ভালবাসা, আবু তােলেবর ঈমােনরই sাkN srপ
আlাহর রাসূল (সা.) িবিভn সমেয় িনজ চাচার pশংসা কের তাঁর pিত Aয সmান Aদখােতন এবং
ভালবাসা pকাশ কেরিছেলন, Aসই দৃ"াngেলার মধ? Aথেক (ধুমাt d’িটর pিত ইশারা করিছ:
ক. Aকােনা Aকােনা ঐিতহািসক িনেmাk Aরওয়ােয়তিট বণ^না কেরেছন Aয, মহানবী (সা.) তাঁর
চাচােতা ভাই আkীল ইবেন আিব তািলবেক বেলন: “আিম Aতামােক d’িট কারেণ ভােলাবািস;
( pথমত) আমার সে; Aতামার আtীয়তার সmেক^র কারেণ এবং (িdতীয়ত) আিম জািন Aয
আমার চাচাজান Aতামােক খুব ভােলাবাসেতন।”২৫
খ. হালাবী তার িনজ gn সীরােত রাসূল (সা.)- এ বণ^না কেরন Aয, িতিন রাসূল (সা.) তাঁর িpয়
চাচােক সmান pদশ^ন পূব^ক বেলন- “যতিদন আমার চাচা আবু তািলব জীিবত িছেলন kরাইশ
কােফররা ততিদন আমার Aকান kিত সাধন করেত পােরিন।”২৬
এটা s" Aয,

হযরত আবু তািলেবর pিত মহানবী (সা.)- এর ভােলাবাসা এবং তাঁর sউC

ব?িkেtর pিত মহানবী (সা.)- এর গভীর $dা pদশ^ন হযরত আবু তািলেবর ঈমােনরই pমাণ
srপ। Aকননা আlাহর রাসূল (সা.) Aকারআন ও হাদীেসর sাk? অnযায়ী Aকবল মু’িমনেদরেকই
ভােলাবােসন এবং কােফর ও মুশিরকেদর ব?াপাের কেঠার হেবন। এ সmেক^ পিবt Aকারআেন
বলা হে!:

ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ أ
(َﺷﺪﱠاءُ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜﻔﱠﺎ ِر ُر َﲪَﺎءُ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ
ُ َ َ َ َ ُ ) ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َر ُﺳ
“মুহাmাদ আlাহর রাসূল এবং তাঁর সহচররা কােফরেদর pিত কেঠার, িনেজেদর মেধ? পরsর
সহাnভূিতশীল...।”২৭
অn এক sােন বলা হে!:
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)َﻻ َِﲡ ُﺪ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ﻳـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ ﻳـُ َﻮا ﱡدو َن َﻣ ْﻦ َﺣﺎ ﱠد اﻟﻠﱠ َﻪ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا آﺑَﺎءَ ُﻫ ْﻢ أ َْو أَﺑْـﻨَﺎءَ ُﻫ ْﻢ أ َْو إِ ْﺧ َﻮاﻧـَ ُﻬ ْﻢ أ َْو
ِْ ﺐ ِﰲ ﻗُـﻠُﻮ(ِِﻢ
(ُوح ِﻣْﻨﻪ
ٍ اﻹﳝَﺎ َن َوأَﻳﱠ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑُِﺮ
َ َِﻋ ِﺸ َﲑﺗَـ ُﻬ ْﻢ أُوﻟَﺌ
َ َﻚ َﻛﺘ
ُ
“যারা আlাহ ও পরকােল িবqাসী, তােদরেক আপিন আlাহ ও তাঁর রাসূেলর িবrdবাদীেদর
সে; বnুt করেত Aদখেবন না, যিদও তারা তােদর িপতা, পুt, _াতা অথবা জািত- Aগা%ী
হয়। তােদর অnের আlাহ ঈমান িলেখ িদেয়েছন এবং তােদরেক শিkশালী কেরেছন তাঁর
অদৃB শিk dারা।”২৮
উk আয়াতgেলার আেলােক এবং হযরত আবু তািলেবর pিত রাসূল (সা.)- এর গভীর
ভালবাসাসহ িবিভn সমেয় চাচার pিত তাঁর ব?িতkমধম^ী pশংসা ও সmান pদশ^েনর আেলােক
বলা যায়, মহান আlাহর রাসূেলর অকৃিtম $dা ও ভােলাবাসাই pমান কের Aয, হযরত আবু
তািলব সেnহাতীত ভােব খািট ঈমানদার িছেলন।
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হযরত আবু তািলেবর মNাইয়ােতর 1গাসল ও জানাজার নামাজ পড়ান
1মাহাmদ (সা.)
ইসলােমর ইিতহােস পিরলিkত হয় নবী (সা.)- এর িহজরেতর ৩ বছর পূেব^ ৮০ বছর বয়েস
হযরত আবু তািলব ইেnকাল কেরন। এই মহান চাচার মৃতু?েত নবী (সা.) অত?n মম^াহত ও
dঃিSnাgs হেয় পেড়ন। নবী (সা.) িনেজ এবং হযরত আলী হযরত আবু তািলেবর Aগাসল সmn
কেরন ও কাফন পরােনাসহ ম?াইয়ােতর সকল আn%ািনকতা Aশেষ নবী (সা.) হযরত আবু
তািলেবর নামােজ জানাজা পড়ান। অতঃপর দাফন সmn কের অrসজল Aচােখ Aলাকজেনর
সmুেখ d’হাত তুেল আlাহর দরবাের pাথ^না কের বেলন,

“Aহ Aখাদা আমার pাণ িpয় চাচা

আবু তািলেবর pিত Aতামার দয়া ও কrণা বষ^ণ কেরা। িতিন আমােক Aযভােব লালন- পালন ও
শtrর হাত Aথেক রkা কেরেছন এবং ছায়া দান কেরেছন,

Aসrপ তুিমও তাঁর pিত Aতামার

কrণা বষ^ণ ও ছায়া দান কেরা। কবেরর সকল অিন" Aথেক তাঁেক রkা কের। তাঁর pিত
জাnােতর শীতল ছায়া নিসব কেরা। িতিন Aযমন আমার সাহায?কারী ও অিভভাবক িছেলন, Aহ
Aখাদা তুিমও তাঁর সাহায?কারী ও অিভভাবক হেয় যাও।”
অবেশেষ উপিsত জনতার উেdেশ বলেলন,

“যতিদন আমার চাচাজান জীিবত িছেলন,

ততিদন Aকউ আমােক উত?k করেত পােরিন। এখন তারা আমার সােথ Aয যার মেতা আচরণ
করেব। চাচাজােনর মৃতু? আমার জn িবপেদর কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। Aহ Aখাদা Aতামার পk
হেত আমার pিত [ধয^ সাহস ও শিk pদান কেরা।”২৯
এখােন Aয িবষয়িট উেlখ?,

হযরত আবু তািলব Aয পিরপূণ^ ঈমানদার ও মুিমন িছেলন তার

িকছু িনদশ^ন উিlিখত ঘটনায় িবদ?মান। Aযমন Aকােনা নবী- রাসূল কােফর মুশিরকেদর
মাগেফরাত কামনায় আlাহর দরবাের হাত তুেলনিন। সাইেয়?dল মুরসািলন তাঁর জn হাত
তুেলেছন। Aকােনা নবী- রাসূল কােফর মুশিরকেদর জানাজা পড়ানিন। নবী (সা.) তাঁর জানাজা
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পেড়েছন। Aকােনা নবী- রাসূল কােফরেদর অিভভাবকt gহণ কেরনিন। সমg dিনয়ায় sীকৃত
Aয,

হযরত আবু তািলব িছেলন নবী (সা.)- এর একাn অিভভাবক। sতরাং আকল বুিd

িবেবচনা ও Aকারান,

হাদীেসর পয^ােলাচনায় pতীয়মান হয় Aয,

হযরত আবু তািলব িছেলন

নবী (সা.)- এর িpয়ভাজন ঈমানদার ও মুিমন ব?িkt।
তাহেল যারা এই মহান ব?িkর ঈমান না আনার pচারণা চালাে!ন। তারা হযরত আবু তািলেবর
ঈমানী কম^কােNর সে; িনেজেদর ঈমানী কেম^র িকছু অংশ পরখ কের Aদখুন না,

তােত নবী

(সা.) িকংবা ইসলাম কতটুk উপকৃত হেয়েছ। িনSই আপনারা তা বুঝেত পারেবন। নবী (সা.) ও
ইসলােমর জn হযরত আবু তািলেবর কম^কােNর সামাn িকছু অংশ উপsাপন করিছ :
হযরত আবু তােলব ইসলােমর নবী Aমাহাmেদর সকল দায়- দািয়t মৃতু?র পূব^ মূhত^ পয^n পালন
কেরিছেলন। িতিন নবী ও ইসলােমর জn খাদ?,

বst,

বাসsান,

অথ^,

অst ও যুেd

অংশgহণ করার মেতা sসিjত বািহনী, নবী (সা.)- এর Aসবায় দান কেরেছন। আবার মহানবী
(সা.)- এর ওপর কােফর বািহনীর রণমহড়ার জবােব আবু তািলব হােশিম বংেশর বীর Aজায়ান ও
িনজ পিরবােরর সদs সেমত িবশাল বািহনী িনেয় কােফরেদর সমুিচত জবাব pদােন Aদির
কেরনিন। এভােব হযরত আবু তািলব নবী (সা.) ও ইসলােমর Aসবায় সদা pstত িছেলন।৩০
তাই ঐসকল আেলমেদর বলিছ, আপনােদর পেk আবু তািলেবর অnrপ িকছু করা সmব িক?
অথচ সত? িচরভাsর আর িমথ?া িচর mান।
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শাজারায় আবু তািলবই শাজারােয় 1মাহাmদ (সা.)
‘শাজারা’ একিট আরিব শb এর অথ^ হে! গাছ। এই গােছর সিহত মাnেষর বংশ িবsার িকংবা
বংশীয় ধারার িমল রেয়েছ। Aযমন একিট মাt বীজ Aথেক যিদও বট বৃেkর মেতা একিট িবশাল
গােছর সূচনা হেয় থােক,

তেব যখন তা পূণ^া; আকার ধারণ কের তখন তা পিরেবশ সমাজ

তথা মাnেষর কল?ােণ িবেশষ ভূিমকা রােখ। আর এই গােছর মূল Aথেক (r কের ডাল- পালা
শাখা- pশাখা কাN ও পাতার িবsৃিত তার িবশালতার বাত^াই pকাশ কের। আবার এই গাছ
Aথেকই সৃি" হয় অসংখ? গােছর বীজ।
অnrপ মানব জািত এক আদম Aথেকই সৃি" Aযমন সত?। Aতমনই এর রেয়েছ নানা rপ- বণ^Aগাt,

জািতসttা ও ভাষার [বিচtতা। এেত িভnতা রেয়েছ কৃি"- কালচার ও সামািজকতায়,

িভnতা রেয়েছ শাজারা িকংবা বংশীয় ধারােতও। মহান আlাহপাক তাঁর Aরসালােতর ধারােক
Aকয়ামত পয^n অkুণড়ব রাখার িনিমেt নবী রাসূল ও ইমামেদর শাজারা অথ^াৎ বংশীয় ধারােক
সব^েতাভােব পূতপিবt Aরেখেছন এবং এিট আlাহর িবেশষ নূেরর ধারা যা নবী আদম (আ.)
Aথেক ইমাম মাহদী (আ.) পয^n pবািহত।
Aকান Aকান নবী রাসূল ও ইমাম রাTpধান িহেসেব রাT পিরচালনা কেরেছন। আবার Aকউ রােTর
grtপূণ^ পেদ অিধি%ত িছেলন। আবার অেনেক pশাসিনক পেদ না থাকেলও জািতর কােছ
িছেলন সmােনর সেব^াC আসেন। Aযমন আমােদর িpয় নবী হযরত Aমাহাmদ (সা.), নবী দাউদ
(আ.),

নবী Aসালায়মান (আ.) তাঁরা pেত?েকই যাঁর যাঁর সমেয় রাTpধােনর দািয়t পালন

কেরেছন। নবী ইউsফ (আ.) তাঁর সমেয় রােTর খাদ? ভা ডােরর দািয়েt অথ^াৎ খাদ? মntী
িছেলন। আবার ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হাসান (আ.) উভেয়ই রাTpধােনর দািয়t পালন
কেরেছন।
যিদ আমরা একটু ইিতহােস িফের যাই তেব Aদখেত পাব Aয, মহান আlাহ পাক কাবার দািয়t
বরাবরই Aকারাইশ বংশীয় হােশিমেদর হােত ns Aরেখেছন। যারা সমােজর সেব^াC সmােনর
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আসেন অলংকৃত িছেলন। অথ^াৎ নবী ইbাহীম (আ.)- এর পরবিত^েত তাঁরই বংশীয় ধারায়
কাবার কতৃ^t হােশিমেদর হােতই িবদ?মান িছল। আর এ ধারােতই রেয়েছ অসংখ? নবী- রাসূলইমাম ও কাবার Aমাতাওয়ািl। তাঁেদরই বংশীয় পিরচয় িকংবা শাজরা িনেm তুেল ধরিছ।
আlাহর নূর pথেম নবী আদম (আ.)- এর ছুলেব/Aপশানীেত অnঃরীত হয়। পের তাঁর Aথেক
িনেm বিণ^ত ধারায় pবািহত হেয় হযরত ইমাম মাuদী (আ.) পয^n িবsৃিত লাভ কের।৩১
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উিlিখত শাজারায় Aয িবষয়িট লkনীয় তা হে! আবু তািলেবর পূব^ পুrষগেণর মেধ? অসংখ?
নবী- রাসূল রেয়েছন। আবার রেয়েছন কাবার Aমাতাওয়াlী, যা িতিন িনেজও িছেলন। সmািনত
পাঠকগণ যিদ গভীর ভােব লk? কেরন তাহেল অnধাবন করা সহজতর হেব Aয, হযরত আবু
তািলেবর ভািতজা Aমাহাmদ (সা.) সকল নবী- রাসূেলর সদ^ার ও জাnােতর মািলক। যাঁর লালনপালনকারী িছেলন আবু তািলব sয়ং। আবু তািলেবর সnান হযরত আলী, িযিন িpয় নবী (সা.)এর ‘ওয়াসী’ িছেলন। িযিন ‘kেl ঈমান’ িছেলন, িযিন ‘jান নগরীর দরজা’ িছেলন। িযিন
িছেলন নবী (সা.)- এর উপযুk ‘জানাশীন’। তাঁর সmেক^ নবী (সা.)- এর অসংখ? হাদীস
রেয়েছ। নবী (সা.) বেলেছন,

“আলী হে! সৃি" kল Aসরা”।৩২ রাসূল (সা.) আেরা বেলেছন,

“আলী Aকারআেনর সােথ আর Aকারআন আলীর সােথ”।৩৩
হযরত আলী ইমামেতর pথম ইমাম ও তাঁর বংেশ ১১ জন ইমােমর আিব^ভাব হেব। Aশষ ইমােমর
নাম হেব Aমাহাmদ আল মাuদী। তাঁর Aচহারা নবী (সা.)- এর Aচহারার সাদৃB,

dীন ইসলাম

তাঁরই মাধ?েম অn সকল dীেনর র ওপর জয়লাভ করেব। পাঠেকর jাতােথ^ আিম এখােন
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কেয়কিট িবষয় sরণ কিরেয় িদি!, হযরত আবু তািলেবর পুt হযরত আলী রাসূল (সা.)- এর
dীনকারী পুrষেদর মেধ? সব^pথম এবং িতিনই নবীজীর pথম সাহাবী। হযরত আবু তািলেবর
পুtবধূ নবী (সা.)- এর কিলজার টুকরা মা ফােতমা জাহরা সালামুlাহ আলাইহা, িতিন জাnােত
নারীেদর সদ^ার ও জগেতর A$% মিহয়সী নারী। আবু তািলেবর dই নািত ইমাম হাসান ও ইমাম
Aহােসন মািলেক Aদাজাহান রাসূেল পাক (সা.)- এরও নািত,

যাঁরা হে!ন জাnােত যুবকেদর

সদ^ার। এবার পাঠক িবেবচনা কের Aদখুন হযরত আবু তািলেবর ময^াদা িকrপ হেত পাের?
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হযরত আবু তািলেবর নােম িবcািn pচােরর কারণসমূহ
আইয়?ােম জােহিলয়ােতর সময় মহান আlাহ পাক তাঁর সৃি"র সব^ে$% মাখলুক নবী Aমাহাmদ
(সা.)- Aক এই ধরণীর মােঝ Apরণ কেরন। সমg dিনয়া sীকৃত Aয, নবী- রাসূলগেণর শাজারা
বা বংশধারা িনিSত ভােব পূত- পিবt। যিদও বh মাnেষর মােঝ এ ধারণািট িবদ?মান Aয,
নবীজী আমােদর মেতাই মাnষ িছেলন(!) আসেল ধারণািট সmূণ^ ভুল। কারণ আমােদর মােঝ
রেয়েছ ভুল- _ািn সহ নানািবধ অসংগিত ও kমার অেযাগ? অপরাধ pবণতা। আর পিবt
Aকারআেনর সূরা নাজেমর ১ Aথেক ৪ নং আয়ােত আlাহ পাক তাঁর নবী সmেক^ বণ^না িদে!ন:

ِ
ِ )واﻟﻨﱠﺠ ِﻢ إِ َذا ﻫﻮى ﻣﺎ ﺿ ﱠﻞ
ِ
ِ
(ﻮﺣﻰ
ْ َ
َ َ َ ََ
َ ُﺻﺎﺣﺒُ ُﻜ ْﻢ َوَﻣﺎ َﻏ َﻮى َوَﻣﺎ ﻳـَْﻨﻄ ُﻖ َﻋ ِﻦ ا ْﳍََﻮى إ ْن ُﻫ َﻮ إﱠﻻ َو ْﺣﻲ ﻳ
ٌ

“নkেtর কছম যখন তা অs যায়, Aতামােদর সািথ ভুল কের না পথ _" হয় না এবং িনেজর
নেlসর তাড়নায় কথা বেল না। তাঁর কােছ ওহী pত?ােদশ হয়”।
অথ^াৎ যা িকছু বেলন ওিহ Aথেক বেলন। উিlিখত আয়াতিটেত সাহািবেদর উেd?শ কের বলা
হেয়েছ, Aতামােদর সািথ ভুল কের না। অথ^াৎ সাহািবেদর িকছু অংশ মেন করেতন নবী (সা.)
তােদর মেতাই সাধারণ মাnষ। তাই মহান রbুল আলািমন তাঁর নবী সmেক^ s" জািনেয়
িদেয়েছন ঐ সকল সাহািবর ধারণা সিঠক নয়। তাহেল নবী (সা.) আমােদর মেতা মাnষ হেলন
কী কের?
তেব hাঁ নবী (সা.) অবয়েব মাnষ সাদৃB, িকnt তাঁর সৃি"র মােঝ রেয়েছ আlাহর িবেশষ নূর।
আর আমরা অnrপ নই। sতরাং সকল নবী,

রসূল ও ইমামেদর সৃি"েত রেয়েছ আlাহর

িবেশষ [বিশ"?। আর মাnেষর সৃি"েত রেয়েছ সাধারণ ও অসাধারণ [বিশ"?। Aযমন পিবt
Aকারােনর সূরা ওয়ােকয়ার ৭ Aথেক ১০ নং আয়ােত উেlখ রেয়েছ :
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ِ
ِ
ِ
ﺎب اﻟْ َﻤ ْﺸﺄ ََﻣ ِﺔ َواﻟ ﱠﺴﺎﺑُِﻘﻮ َن
ْ ﺎب اﻟْ َﻤ ْﺸﺄ ََﻣﺔ َﻣﺎ أ
ْ ﺎب اﻟْ َﻤْﻴ َﻤﻨَﺔ َوأ
ْ ﺎب اﻟْ َﻤْﻴ َﻤﻨَﺔ َﻣﺎ أ
ْ اﺟﺎ ﺛََﻼﺛًَﺔ ﻓَﺄ
ُ َﺻ َﺤ
ُ َﺻ َﺤ
ُ َﺻ َﺤ
ُ َﺻ َﺤ
ً ) َوُﻛْﻨﺘُ ْﻢ أ َْزَو
(ﺴﺎﺑُِﻘﻮ َن
اﻟ ﱠ
“Aতামরা িতন ভােগ িবভk হেয় পড়েব। যারা ডান িদেকর তাঁরা কত ভাগ?বান। আর যারা বাম
িদেকর তারা কতই না হতভাগা। আর অgবত^ীগণ Aতা অgবত^ীই, তাঁরাই [নকট?শীল”।
উিlিখত আয়ােত িকয়ামত পরবিত^ ঘটনা pবােহর বণ^না রেয়েছ। আর এেতই pতীয়মান হয় Aয,
সাধারণ সৃ"? পয^ােয়র মাnষ কখনও অgবত^ীগেণর দলভূk হেত পারেব না। তেব সাধারণ
পয^ােয়র তারাই অসাধারণেদর দলভূk হেত পারেবন। যাঁেদর রেয়েছ [ধয^,

nায়- িন%া,

সৎকাজ ও kমা pবণতা। তাঁরাই হে!ন ডানিদকs। আর নবী- রাসূল- ইমামগণ হে!ন
অgবত^ীগণ।
তেব আিম Aয ইমামগেণর কথা বলিছ তাঁরা িকnt মসিজেদর ইমাম নন। তাঁরা হে!ন আlাহ
কতৃ^ক মেনানীত মানব জািতর Aনতৃt দানকারী dীন ইসলােমর ইমাম। Aযমন নবী ইbাহীম (আ.)
যখন আlাহর Aদয়া কিঠন পরীkায় ঊtীণ^ হেলন তখন আlাহ পাক বলেলন:

ِ )إِ ﱢﱐ ﺟ
ِ ِ ﻚ ﻟِﻠﻨ
(ﺎﻣﺎ
َ ُﺎﻋﻠ
ً ﱠﺎس إ َﻣ
َ
“আিম Aতামােক মানব জািতর জn ইমাম মেনানীত করলাম”৩৪
উিlিখত আয়ােত এ িবষয়িট ss" Aয, যখন িতিন ইমাম মেনানীত হেলন, তার পূেব^ িতিন
নবী িছেলন। অথ^াৎ মহান আlাহর কােছ ইমােমর grt অপিরসীম। তাই নবী ইbাহীম (আ.)
িছেলন ইমামেতর ইমামগেণর মেডল। আর দািয়tpাp ইমামগণ হে!ন,

ইমাম আলী Aথেক

ইমাম মাuদী (আ.) পয^n Aমাট বার জন ইমাম। আমােদর সকল মাজহাব তথা ধেম^র Aলােকরা
জােনন Aয,

Aশষ জামানায় একজন ইমােমর আিবভ^াব ঘটেব,
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িতিন হে!ন ইমাম মাuদী

(আ.)। িতিন অnকারাছn পৃিথবীেত আেলার উেnষ ঘটােবন এবং পােপ িনমিjত পৃিথবীেক
পূণ^তার আেলােয় উdািসত করেবন। আর িতিন nায় ও শািnর মানN sাপন করেবন।
Aয িবষয়িট বলার জেn আমােক উিlিখত ঘটনাসমূেহর অবতারণা করেত হেলা। তা হে!,
pথমত জােহলী যুগ ও তৎপরবত^ী সমেয় মহানবী (সা.)- Aক Aসই সময়কালীন কােফর- মুশিরক
ও নব? মুসলমানগণ Aকান pকার Aমেন িনেলও পরবত^ী সমেয় যখন িতিন িবদায় হj Aশেষ
‘গাদীর- এ- Aখাম’ নামক sােন Aসায়া লk হাজীেদর মহাসমােবেশ তাঁর পরবত^ী কােল
ইসলােমর িদক িনেদ^শনা ও ওয়াসীর Aঘাষণা িদেলন এবং িতিন বলেলন,

“আিম Aতামােদর

মােঝ dিট ভাির বst Aরেখ যাি! একিট হে! আlাহর িকতাব অপরিট আমার ইতরােত আহেল
বাইত”।৩৫
এই বেল হযরত আলীর হাত উঁিচেয় ধরেলন এবং তাৎkিনক উCারণ করেলন, “আlাহ আমার
মাওলা, আিম Aমািমনেদর মাওলা, আিম যার যার মাওলা এই আলীও তােদর মাওলা।”৩৬
Aসিদন অেনেকই এ িবষয়িটেক Aমেন িনেত পােরনিন। কারণ শাসন kমতা ও নবুয়?ত dেটাই
এতিদন হােশিমেদর িনয়ntেণ িছল। এখন আবার নবী পরবত^ী সমেয় তা চেল যাে! ইমাম আলী
ও তাঁর সnানেদর িনয়ntেণ। তাহেল Aতা পুেরা িবষয়িট Aমাহাmদ ও তাঁর বংশীয় Aলাকেদর
িনয়ntেণ চেল যাে!। Aসিদন যােদর অnের এ িবেdেষর দানা Aবঁেধিছল,

তারাই িবেsারণ

ঘিটেয় িছল নবী (সা.)- এর ইেnকােলর পর। এর সাk? িমেল Aসই সমকালীন ঐিতহািসক ঘটনা
pবাহ Aথেক।
আিম এখােন (ধু ইি;ত িদেয় যাি!। িpয় নবী (সা.)- এর দাফন সmn হেত Aদির হেয়িছল ৩
িদন। সামাn িকছু সাহাবী ব?তীত অিধকাংশ সাহাবী িছেলন অnপিsত। নবী (সা.)- এর মkা
িবজেয়র পর যারা মুসলমান ও সাহাবী হেয়েছন, তােদর এক িবরাট অংশ নবী পরবত^ী সমেয়
নবী বংেশর সােথ যুেd িলp হন। Aযমন আবু sিফয়ান মkা িবজেয়র পূেব^ কােফর থাকা অবsায়
নবী (সা.)- এর িবrেd ২৬িট যুেd অংশgহণ কেরন। মkা িবজেয়র পর িতিন ও তার পুt
মুয়ািবয়া ইসলাম gহণ কেরন। উভেয় রাসূল (সা.)- এর সাহাবী হেয় পরবত^ী সমেয় হযরত আলী
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ও ইমাম হাসােনর িবrেd ষড়যnt ও যুেd িলp হন। ইসলােমর ইিতহােস মুয়ািবয়া d’িট বৃহৎ
যুেd হযরত আলীর িবrেd ভূিমকা রােখন। একিট জে; জামাল ও অপরিট জে; িসlফীন।
pথমিটেত মুয়ািবয়া সরাসির জিড়ত না থাকেলও পেরাkভােব জিড়ত িছেলন। আর িdতীয়িটেত
হাজার হাজার Aলােকর pাণহািন,

বশ^ার মাথায় Aকারআেনর পাতা িবধ? ও শািলশী pতারণার

মাধ?েম, িনিSত পরাজয় Aঠকােনার িনিমেt হযরত আলীেক যুd বেn বাধ? কেরন।
আিম Aভেব পাই না হযরত আলী ও মুয়ািবয়া উভয়ই যিদ হেকর ওপর থােকন তাহেল যুd িকংবা
হাজার হাজার Aলােকর pাণহািন Aকন? পিবt Aকারােনর Aকাথাও হেকর সােথ হেকর যুেdর
কথা উেlখ নাই। অথচ আমােদর আেলম- ওলামা বেলন, “উভয়ই হেকর ওপর িছেলন”।
যিদ হযরত আলী এবং মুয়ািবয়া উভয়ই হেকর ওপর িছেলন, তাহেল p* Aথেকই যায়? ঐ dই
যুেdর pথমিটেত মৃতু?বরণ কেরন ২০ হাজার Aলাক ও পেররিটেত মৃতু?বরণ কেরন ৭০ হাজার
Aলাক। তাহেল এ সকল Aলােকর মৃতু?র জn Aক বা কারা দায়ী? আর যিদ Aকউ দায়ী না হন,
তেব িক তােদর মৃতু? অযথা? এমন অৈনিতক অস;গিতপূণ^ ঐিতহািসক ঘটনা িনSই Aকান
আকল jানসmn মাnষ Aমেন িনেত অপারগ। আর তখনই যারা অnত িবেবকসmn তােদর
অnের সাড়া িদেব, “ডালেম kচ কালা hায়।” বাsেবও তাই, অথ^াৎ এখােন pকৃত ইসলাম ও
নামধারী ইসলাম এই dেটােক Aকৗশেল এক কের Aদয়া হেয়েছ।
নবী (সা.) থাকাকালীন ইসলােমর শtr িছল, নবী (সা.)- এর ইেnকােলর পেরও িছল, আজও
আেছ। তেব িকছুটা পাথ^ক? Aচােখ পড়েব Aযমন,

নবী থাকাকালীন ইসলাম িবেরাধী কােফর

মুশিরকরা সরাসির ইসলােমর িবrেd যুd কের পরািজত হেয়েছ। আর অেনেক ইসলামও gহণ
কেরেছ। িকnt নামধারী ইসলাম gহণকারী মুনােফকরা নবী থাকা অবsায় সরাসির যুেd না
জড়ােলও তােদর নানািবধ অপকেম^র দrন মহান সৃি"কত^া তাঁর নবীেক িবিভn সমেয় সতক^
কেরেছন। যার সাk? Aমেল পিবt Aকারােনর সূরা মুনািফkেন। dঃখজনক হেলও সত? ইসলাম
সব^ােপkা kিতgs হেয়েছ এই মুনািফকেদর dারাই। যােদর Aদখেল মেন হয় মুসিলম িকnt
কম^কাN কােফেরর Aচেয়ও িনকৃ"।
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পাঠক পািঠকােদর jাতােথ^ আিম ঐিতহািসক িকছু ঘটনা তুেল ধরিছ। যারা ইসলােমর নােম
অৈনসলািমক কায^kম কােয়ম কের অত?াচার- িনয^াতন চািলেয়েছ Aখাদ নবী বংেশর Aলাকেদর
ওপর। Aযমন চতুথ^ খিলফা হযরত আলীর সময় ও পরবত^ী সমেয় হযরত ইমাম হাসান Aথেক
চুিkর মাধ?েম kমতা gহেণর পর আমীের মুয়ািবয়া চুিkর সকল শত^ ভ; কেরন। pসাশেন
িনজ বংশীয় অেযাগ? Aলাকেদর grtপূণ^ পেদ বহাল কেরন। পিবt জুmার িদেন নামােজর
Aখাতবায় মসিজেদ মসিজেদ হযরত আলী ও তাঁর সnানেদর ওপর গালমn করার pথা চালু
কেরন। যাহা দীঘ^ ৮৩ বছর পর ওমর িবন আbুল আিজেজর শাসনামেল রাTীয়ভােব িনিষd করা
হয়। আlাহর রাসূল কতৃ^ক িনধ^ািরত Aফতরা এক’সার পিরবেত^ মুয়ািবয়ার শাসন আমেল তা
আধা’সা িনধ^ারন করা হয়। ঘুষেখার,

dন^ীিতবাজ অপরাধীেদর িবrেd অিভেযাগ pমািণত

হেলও মুয়ািবয়া তােদর িবrেd Aকান ব?বsা িনেতন না। মুয়ািবয়া তার পরবত^ী সমেয় িনজ পুt
ইয়ািজদেক kমতায় বসােনার িনিমেt নামী দািম Aলাকজন ও Aগাt pধানেদর sীকৃিত আদােয়
অথ^ বল ও kমতার অপব?বহার কেরন। মুয়ািবয়া িনেজর ব?িkগত কােজ রাTীয় অথ^ সmদ ব?য়
করেতন। মুয়ািবয়া জাল হাদীেসর pচলন, pসার ও িবsার ঘটান। মুয়ািবয়া নব? মুসলমানেদর
ওপর িজিজয়া কর আেরাপ কেরন।
এমন অস;িতপূণ^ Aবশ িকছু কায^kম মুয়ািবয়া ও তদীয় পুt ইয়ািজদ কতৃ^ক ইসলােমর নােম
pচার ও pসার লাভ কের। ঐসমেয় রাTীয়ভােব ইয়ািজদ িনেজর নােমর সে; ‘আমীrল
মুিমনীন’ টাইেটল ব?বহার কের। যিদ আমরা একটু Aপছেন িফের যাই তেব সহেজই অnেময়
Aয, নবী (সা.)- এর িবrেd সরাসির যুেd িলp হন আবু sিফয়ান। তার পুt মুয়ািবয়া সরাসির
যুেd িলp হন ইমাম আলী ও ইমাম হাসােনর িবrেd। মুয়ািবয়ার পুt ইয়ািজদ সরাসির যুেd িলp
হয় ইমাম Aহাসাইেনর িবrেd।
এই dেndর সূtপাত হেয়িছল, হােশিম ও উমাইয়া Aগােtর মেধ?। উমাইয়ােদর বরাবরই িবেdষ
িছল Aকন তােদর মেধ? নবী আেসনিন? তােদর মেত হােশিমেদর মেধ? ‘নবুয়াত’ ও ‘Aখলাফত’
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dিটই থাকা সমীচীন নয়। sতরাং একটা অnত তােদর চাই। আর এই কারেণই যত শkতা,
হানাহািন, Aজার- জুলুম, খুন- খারাবী ও িমথ?ার pচার pচারণার ধারাবািহকতা দৃBমান।
আরব জনগণ হােশিমেদর ওপর সnt" থাকার মূল কারণ িছল,

তাঁরা িছেলন উদার,

nায়পরায়ণ ও Aখাদাভীr। তাঁরা কখেনা মাnেষর ওপর জুলুম কেরনিন। আবার জােলমেদর
শািs pদােনও তাঁরা িপছপা হনিন। Aয কারেণ সাধারণ মাnষ হােশিমেদর পkাবলmী িছেলন
সব^যুেগ। আর এটাও িছল উমাইয়ােদর িবেdেষর আেরকিট কারণ। Aকন সকেল হােশিমেদর
পkাবলmী হেব?
sয়ং আlাহ িকংবা রাসূলও যিদ হযরত আলী ও তাঁর সnানেদর pশংসা কের তেব তা মািটর
সােথ িমিশেয় িদেত হেব,

( নাউজুিবlাহ) হযরত আলীর ময^াদা যিদ আকাশচুmী হেয় যায়,

তেব তা ধূিলsাৎ করেত হেল তাঁর মুিমন িপতােক কােফর বানােত হেব। আর এর জn যা িকছু
করা pেয়াজন তার িবndমাt কমিত হয়িন। জাল হাদীস [তির, িমথ?া ইিতহাস রচনা, উমাইয়া
আেলেম dীন [তিরর কারখানা সৃি"সহ নানািবধ কায^kেমর Aকানটােতই মুয়ািবয়া িপিছেয় িছেলন
না।৩৭
মুয়ািবয়ার pশংসা করেত িগেয়,

মওলানা িশবলী Aনামানী তার িসরাতুন নবী gেn রাsেলর

পরবত^ীেত বার জন খিলফার নাম উেlখ করেত িগেয় ৫ ও ৬ নmের মুয়ািবয়া ও ইয়ািজদেক
অnভূ^k কের ‘রািজআlাh আনh’ বলেতও িdধােবাধ কেরনিন। এসব হে! তথ? ও ইিতহাস
িবকৃিতর ss" নমুনা।
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হাদীেস dাহdাহ’র পযAােলাচনা
এটা ss" হযরত আবু তািলব ঈমানদার িছেলন। Aযসব অnায় ও অৈবধ অপবাদ তাঁর ওপর
আেরাপ করা হেয়েছ,

Aসgেলার Aকােনা িভিt Aনই। (ধু রাজৈনিতক উেdB হািসেলর জn

বনী উমাইয়া ও বনী আbািসেদর িকছু শাসেকর উsািনেত এসব অপবাদ pচার করা হেয়েছ।
বনী উমাইয়া ও বনী আbািস শাসকরা সব^দা মহান আহেল বাইত ও হযরত আবু তািলেবর
সnানেদর সে; শtrতা কের এেসেছন।
তাই এ িবষয়িট s" করা জrির। আর তা হেলা- রাসূল (সা.)- এর একিন% সাথী হযরত আবু
তািলেব’র ব?িkt খব^ করার Aয অপেচ"া শtrরা কেরিছল Aসটা হািদেস “dাহdাহ” নােম
পিরিচত। এই হািদসিট পিবt Aকারআন ও রাসূল (সা.)- এর snাত এবং বুিdবৃিtক নানা
দিলেলর আেলােক িভিtহীন।৩৮
িকছু িকছু Aলখক Aযমন: সহীহ বুখারী ও মুসিলম শরীেফ,
‘আbুল মােলক ইবেন উমাইর’,

‘sিফয়ান ইবেন সাঈদ sরী’,

‘আbুল আিযয ইবেন মুহাmাদ dরাওয়ারদী এবং ‘লাইস

ইবেন সাঈদ’ Aথেক িনেmাk d’িট কথা রাসূল (সা.)- এর সে; সmৃk কেরেছন;
ক. তাঁেক (আবু তািলবেক) আgেনর মেধ? Aপলাম অতঃপর তােক dাহdাহ’Aত sানাnিরত
করলাম। (আমার খািতেরই তােক আgেনর অগভীর অংেশ আনা হেয়েছ,

তা না হেল তােক

আgেনর সবেচেয় গভীর অংেশ রাখা হত!)
খ. হয়েতা বা Aকয়ামেতর িদন আমার শাফায়াত তাঁর (আবু তািলেবর) কােজ আসেব। তাই তােক
জাহাnােমর আgেনর একিট অগভীর গেত^ রাখা হেব Aয আgেনর উCতা তাঁর পােয়র Aগাড়ািল
পয^n Aপৗঁছােব িকnt এেতই তার মগজ (টগবগ কের) ফুটেত থাকেব।” উেlিখত বণ^না dিট
কlনা pসূত ও আকল িববিজ^ত। কারন আgন গভীর িকংবা অগভীর যাই Aহাক না Aকন, এেত
িনিSত Aকােনা pশািn Aনই,

উপেরাnt মগজ টগবেগর বণ^না রেয়েছ। আবার বলা হেয়েছ,

হয়েতাবা অথ^াৎ নবী (সা.) তাঁর শাফায়াত সmেক^ও িনিSত নন। এত বণ^নাকারীর jােনর
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অসরতাই ss"। তাহেল নবীজীর নাম কের এমন উdট িক!া pচােরর Aযৗিkকতা কতটুk
পাঠক িচnা কrন।
যিদও হযরত আবু তািলব Aয ঈমানদার িছেলন তার সপেk অসংখ? Aরওয়ােয়ত ও s"
দিললgেলা হাদীেস dাহdায় আেরািপত অnায় অপবােদর িভিtহীনতাই pকাশ কেরেছ,
তারপরও আেরা Aবিশ s" করার উেdেB এখােন d’িট দৃি"েকাণ Aথেক হািদস- এ ‘dাহdাহ’র
পয^ােলাচনা তুেল ধরা হল:
১। সনদগত িভিtহীনতা।
২। আlাহর িকতাব ও রাসূল (সা.)- এর snােতর সে; এই (িমথ?া) হািদসিটর [বপরীত?।

হাদীেস dাহdাহ’র সনদগত িভিtহীনতা :
Aযভােব বিণ^ত হেয়েছ,

হািদেস dাহdাহ- এর বণ^নাকারীরা হেলন যথাkেম: ‘sিফয়ান ইবেন

সাঈদ sরী’, ‘আbুল মােলক ইবেন উমাইর’, ‘আbুল আিযয ইবেন মুহাmাদ Aদরাওয়ারিদ’
এবং ‘লাইস ইবেন সাঈদ’।
আহেল snােতর Aরজাল শােstর পিNত ব?িktেদর (যারা হািদস বণ^নাকারী রাবী ও মুহািdসেদর
সmেক^ আেলাচনা কের থােকন) দৃি"েত হাদীেস dাহdাহ’র রাবীেদর অবsান :
ক. sিফয়ান ইবেন সাঈদ sরী
আবু আbুlাহ মুহাmাদ ইবেন আহমাদ ইবেন উসমান যাহাবী আহেল snােতর Aরজাল শােstর
একজন pিসd মিনষী। িতিন sরী সmেক^ বেলেছন: “sিফয়ান ইবেন sরী জাল হািদসgেলােক
দূব^ল রাবী Aথেক বণ^না করত।”
উk বাক? Aথেক s" Aয,

sিফয়ান sরীর বণ^নাgেলা pতারণামূলক। আর দূব^ল রাবী এবং

অপিরিচত ব?িk Aথেক হািদস বণ^না করার কারেণই তার বণ^না করা সব Aরওয়ােয়তই মূল?হীন।
খআbুল মােলক ইবেন উমাইর .

যাহাবী তার সmেক^ বেলন, “অিত বৃd হওয়ােত তার sৃিতশিk কেম িগেয়িছল।”
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আবু হােতম বেলন,

“sৃিত- িব_ােটর কারেণ হািদস সংরkেণর শিk হািরেয় Aফেলিছল এবং

তার মুখs শিkও Aলাপ Aপেয়িছল”।
আহমাদ ইবেন হাmাল বেলন,

“আbুল মােলক ইবেন উমাইর হেলা দূব^ল দূব^ল (রাবীেদর

অnতম) এবং বh ভুল করত (অথ^াৎ িভিtহীন ও জাল Aরওয়ােয়ত বণ^না করত)”।
ইবেন মুঈন বেলন, “Aস সিঠক এবং ভুল হাদীেসর িম$ণ ঘটাত।”
ইবেন খারাশ বেলন, “Aশা’বাহও তার ওপর সnt" িছল না”।
kসাজ,

আহমাদ ইবেন হাmাল Aথেক বণ^না কেরন,

আbুল মােলক ইবেন উমাইরেক

(Aরওয়ােয়ত বণ^নাকারী) অত?n দূব^ল ও যয়ীফ িহেসেব আখ?ািয়ত কেরেছন।”
উপেরাk আেলাচনা Aথেক s" Aয, আbুল মােলক ইবেন উমাইর িনmিলিখত [বিশ"?gেলার
অিধকারী:
১. দূব^ল sৃিতশিk ও Aভালা মেনর অিধকারী।
২. দূব^ল (Aরজালশােstর দৃি"েত) অথ^াৎ Aয ব?িkর Aরওয়ােয়েত িবqাস sাপন করা যায় না।
৩. (তার Aরওয়ােয়ত) ভুেল পিরপূণ^।
৪. িম$ণকারী (Aয ব?িk সিঠক Aরওয়ােয়েতর সে; িমথ?া Aরওয়ােয়েতর িম$ণ ঘটায়)।
এটা s",

Aয সব [বিশ"? আbুল মােলক ইবেন উমাইর সmেক^ উিlিখত হেয়েছ Aসgেলার

pেত?কিট তার হািদসgেলার িভিtহীনতা pমােণ যেথ"। আর ওই সব trিট সিmিলতভােব তারই
মােঝ িবদ?মান িছল।
গ. আbুল আিযয ইবেন মুহাmাদ dরাওয়ারিদ:

Aরজাল শােst আহেল snােতর পিNতরা তােক দূব^ল sৃিতশিk ও Aভালা মেনর অিধকারী িহেসেব
আখ?ািয়ত কেরেছন এবং বেলেছন, “dরাওয়ারিদ’র sৃিতশিk এত দূব^ল Aয তার Aরওয়ােয়েতর
ওপর িনভ^র করা যায় না বা Aসসেবর সহায়তায় Aকান যুিk pদশ^ন করা সmব নয়”।
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আহমাদ ইবেন হাmাল ‘dরাওয়ারিদ’ সmেক^ বেলন,
Aকান Aরওয়ােয়ত বণ^না করত তখন তা অসংলg,

“যখনই Aস তার sৃিতশিkর সহায়তায়
অpাসি;ক ও বািতল বা িভিtহীন মেন

হেতা।”
আবু হােতম তার সmেক^ বেলন, “তার কথার ওপর িনভ^র করা যায় না বা তার কথার sপেk
Aকানrপ যুিk pদশ^ন করা সmব নয়।”
ঘ. লাইস ইবেন সাঈদ :

আহেল snােতর Aরজাল শােstর gnাবলী অধ?য়েন এই িবষয়িট s" অnধাবনীয় Aয, লাইস Aয
সব রাবীর িনকট হইেত হাদীস সংgহ করেতন তারা সবাই অপিরিচত ও দূব^ল তথা যয়ীফ এবং
তােদর বিণ^ত হাদীেসর উপর িবqাস sাপন করা যায় না।
আর লাইস ইবেন সাঈদও তােদর অnতম যয়ীফ ও Aবপেরায়া এবং অমেনােযাগী রাবী
(বণ^নাকারী) হািদস Aশানার Akেt িতিন িছেলন অসাবধান (অথ^াৎ িক (নেত হেব ও িক বণ^না
করেত হেব Aস িবষেয় িতিন sিsর িছেলন না)। আর যারা তার Aথেক Aরওয়ােয়ত বণ^না কেরেছ
তারাও দািয়tjানহীনতার পিরচয় িদেয়েছন।
ইয়াহইয়া ইবেন মুঈন তার সmেক^ বেলন, “লাইস ইবেন সাঈদ যােদর কাছ Aথেক Aরওয়ােয়ত
বণ^না কেরেছ (তােদর Aচনার Akেt) এবং হািদস Aশানার Akেt অসাবধান িছল, অথ^াৎ কার
কাছ Aথেক এবং Aকান িবষেয়র বা Aকান ধরেনর হািদস বণ^না করেত হেব Aস ব?াপাের িতিন
সাবধান িছেলন না।”
‘নাবাতী’ তােক দূব^লেদর অnতম বেল উেlখ কেরেছন। িতিন িনজ gn ‘আত্ তাযলীল আলাল
কােমল’- এ তার (লাইস ইবেন সাঈদ) নাম উেlখ কেরেছন। িতিন এ বইিট (ধু দূব^ল রাবীেদর
পিরচয় তুেল ধরার জnই িলেখেছন ।
এ পয^n যা িকছু বলা হেয়েছ তা Aথেক s" হয় Aয,

‘হাদীেস dাহdাহ’- এর pধান বা মূল

রাবীরাই িছেলন যয়ীফ তথা দূব^ল। আর এ কারেণই তােদর হািদেস িবqাস করা যায় না।
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হাদীেস dাhdাh 1কারআন ও snােতর সেl সামmsপূণA নয় :
উিlিখত হািদসিটেক রাসূল (সা.)- এর সে; এভােব সmৃk করা হেয়েছ Aয, িতিন হযরত আবু
তািলবেক Aদাযেখর বৃহৎ অিgkN বা ব?াপক আgেনর sর Aথেক Aবর কের কম আgেনর একিট
গেত^ sানাnিরত করেলন। আর এভােব তার আযােব হরাস ঘটােনা হেলা। অথবা Aকয়ামেতর িদন
তােক শাফায়াত করার ই!া Aপাষণ করেলন। অথচ পিবt Aকারআন ও রাসূল (সা.)- এর snাত
একমাt মু’িমন ও Aমাtাকী মুসলমানেদর জnই শািs হরাস ও শাফায়ােতর িবষয়িটেক সমথ^ন
কের। অতএব, যিদ আবু তািলব ‘কােফর’ হেয় থােক তেব আlাহর রাসূল (সা.) কখনই তার
আযাব কমােত অথবা তােক ‘শাফায়াত’ করেত সkম নন। কারণ পিবt Aকারআেন আlাহ
পাক তাঁর নবীেক কােফরেদর িবষেয় কেঠার হওয়ার িনেদ^শ িদেয়েছন, শাফায়াত নয়।
এভােবই ‘হািদেস dাহdাহ’- এর বkব? বা িবষয়বstর িভিtহীনতা ও যারা হযরত আবু তািলবেক
কােফর jান কেরন তােদর দািবর অসারতা pমািণত হয়। তাছাড়া উk হাদীেসর সহীত পিবt
Aকারআেনর Aকান সmৃkতা Aনই, উপরn সাংঘিষ^ক। Aযমন মহান আlাহপাক এমন নন Aয,
কােরা সৎ কােজর িবিনমেয় তাঁেক জাহাnােম Apরন করেবন। হযরত আবু তািলব নবী (সা.)- এর
লালন- পালন ও Aহফাজত কের ইসলােমর মূল ভীত রচনায়,

সৎকােজর Aয অপিরেশািধত

দৃ"াn sাপন কেরেছন। তার িবিনমেয় এ পুরsার dাহdাহ? ( নাউজুিবlাহ) পাঠক িবেবচনা
কrন।
বনী উমাইয়া শাসকেদর দরবাের রিচত হাদীেসর আেলােক মুসলমান আজ নানা মত ও পেথ
িdধা িবভk। Aয কারেন dীন ইসলােমর পৃ%েপাষক হযরত আবু তােলবেক কােফর আখ?া িদেত
ঐ সকল মুসলমােনর আকল jান ও বুিd িবেবচনার Aকােনা উেnষ ঘেটিন। িনেm আিম মহানবী
(সা.)- এর dজন িবখ?াত সহাবীর উdৃিত তুেল ধরিছ।
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হযরত আবু বকর (রা.) Aথেক বিণ^ত িতিন বেলন হযরত আবু তািলব ইেnকােলর সময় পাঠ
কেরেছন,

“লা ইলাহা ইlাlাh মুহাmাdর রাসূlাহ” অথ^াৎ আlাহ ছাড়া আর Aকােনা ইলাহ

নাই, Aমাহাmাদ আlাহর রাসূল।৩৯
হযরত ইবেন আbাস (রা.) Aথেক বিণ^ত িতিন বেলন,
বেলেছন,

হযরত আবু তািলব ইেnকােলর পূেব^

“লা ইলাহা ইlাlাh মহাmাdর রাসূlাহ” অথ^াৎ আlাহ ছাড়া আর Aকােনা ইলাহ

নাই, Aমাহাmাদ আlাহর রাসূল।”৪০
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pকৃত সতN উদঘাটেন আমােদর kুd pেচIা
হাদীেস k%সীর মাধ?েম আমরা জানেত Aপেরিছ মহান আlাহ পাক তাঁর িনজ পিরচয় pকােশর
িনিমেt সব^ pথম ‘নূর- এ- Aমাহাmদ’- Aক সৃি" কেরেছন। অপর আেরকিট হাদীেস নবী (সা.)
বেলেছন, “আlাহ সব^pথম আমার নূর সৃি" কেরেছন।”৪১
উিlিখত হাদীস dিটেত Aয িবষয়িট ss" তা হে! মহান সৃি"কত^ার অনn িবশালতা সmেক^
অবগত হওয়া,

সব^jােনর নগরী নবী Aমাহmদ (সা.) ব?তীত Aযমন আর কােরা পেk সmব

নয়। তdrপ মহানবী (সা.)- এর শান ও মান Aবাঝার Aযাগ?তা এক আlাহ ব?তীত মাnষ Aতা
দূেরর কথা অেনক নবী (সা.)- এর পেkও সmব নয়। তেব hাঁ, আেরকিট হাদীেস নবী (সা.)
বেলেছন, “Aহ আলী আমােক Aকউ িচনেত/বুঝেত পােরিন তুিম এবং আlাহ ব?তীত। Aতামােক
Aকউ বুঝেত পােরিন আিম এবং আlাহ ব?তীত। আর আlাহেক Aকউ বুঝেত পােরিন আিম এবং
তুিম ব?তীত”।৪২
উিlিখত হাদীসিট জানার পর আিম একটু িচিnত হেয় পিড়। হযরত আলীর নবী (সা.)- এর
সমjান আেছ িক? অতঃপর যখন িনেnাk হাদীস d’িট জানেত পারলাম তখন আমার ঐ ভুল
ধারণািট দূর হেলা।
নবী (সা.) বেলেছন,

“আিম এবং আলী একই নূেরর dিট টুকেরা”। “আিম হি! jােনর শহর

আর আলী হে! তার দরজা।”৪৩
আিম পূেব^ই ইি;ত িদেয়িছ pকৃত সত? উদঘাটেন আমােদরেক Aকারআন হাদীস ও Aসই
সমসামিয়ক ঐিতহািসক ঘটনার আেলােক যাচাই বাছাই করেত হেব। এখন আিম একিট বhল
pচািরত হাদীেসর বণ^না করিছ। হযরত আবু hরায়রা Aথেক বিণ^ত : “রাসূল (সা.) বেলেছন বনী
ইsাইলীরা ৭২ Aফরকায় (দেল) িবভk হেয়িছল। আর আমার উmত িবভk হেব ৭৩ Aফরকায়
তnেধ? মাt একিট Aফরকা হেব নাজাতpাp ও জাnাতী। তাছাড়া সবgেলা Aফরকা হেব
জাহাnামী।”৪৪
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উিlিখত হাদীেসর আেলােক পাঠেকর দৃি"- আকষ^ণ করিছ :
• আমরা িক কখনও িনেজেদর যাচাই কের Aদেখিছ, আমার অবsান বাহাtের না এেক?
• যাচাইেয়র পথেতা সব^দা উnুk এখন (ধু আমােদর ই!া pকােশর pেয়াজন। Aযমন
• আমরা িক Aকারােনর আেদশ- িনেষধ Aমেন চিল?
• আমরা িক Aস সকল হাদীস অnসরণ কির যার সােথ Aকারআেনর সmৃkতা রেয়েছ?
• আমরা িক হারাম হালাল িবেবচনা কির?
• আমরা িক sদ- ঘুষ Aথেক িনেজেক রkা কির?
• আমরা িক অপরাধ dন^ীিত Aথেক দূের থািক?
• আমরা িক kমতার সd?বহার কির?
• আমারা িক আইেনর শাসন ও অপরাধী দমেন সিkয়?
• আমরা িক সত? pকােশর ভূিমকা ও িমথ?া pচাের বাধা Aদয়ার Aচ"া কির?
• আমরা িক সত? ও িমথ?া এক কের িদই?
• আমরা িক সত?েক Aগাপন কির?
• আমরা িক অ;ীকার িকংবা pিতrিত রkা কির?
• আমরা িক nায় িবচার ও শািn pিত%ায় সিkয়?
• আমরা িক sজনpীিত আর sেযাগসnানী Aথেক মুk?
• আমরা িক িনজ trিট সংেশাধন না কের অেnর trিট pচার Aথেক সের আসেত Aপেরিছ?
• আমােদর কথা এবং কােজ িমল আেছ িক?
• আমরা িক িনঃsাথ^ভােব মানবতার কল?ােণ িকছু করেত Aপেরিছ?
• আমরা িক িনেজেক ছাড়া Aদশ ও দেশর কথা ভািব কখেনা?
এই সকল pে*র উtর মহান আlাহ পাক তাঁর নবী (সা.)- এর মাধ?েম Aসই ১৪শ বছর পূেব^ই
পিবt Aকারআেন pকাশ কেরেছন। অথচ এর মম^বাণী অিধকাংশ মাnষ উপলিb কেরনিন। আর
ভুেল Aগেছন আlাহর মেনানীত মহান ইমামেদর। Aয কারেণ আমােদর সমাজ Aদশ তথা সারা
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িবেq অশািn, [নরাজ?, dন^ীিত, চাঁদাবািজ, sদ- ঘুেষর অবাধ pচলন, িনয়ntণহীন dেব?র
মূল? বৃিd, শাসেনর নােম Aশাষেণর উপিsিত, ব?বসার নােম pতারণা, আমানেতর Aখয়ানত
ও জািলয়ািতর নব নব Aকৗশল আিব'ার, মানবতার মূল?েবােধর অবkয়, িশ"াচার হীনতা,
Aবলাlাপনার pচার ও pসার সহ নানািবধ অৈনিতক অবkেয় আমরা জজ^িরত।
যিদ ধম^ িকংবা নীিত বলেত আমােদর মেধ? িকছু Aথেক থােক তেব Aকন এত িবপয^য়? সিত?
কথা বলেত িক আমােদর মেধ? ধেম^র (ধু নামটাই িবদ?মান আেছ। এর অn:িন^হীত কায^kম
অথ^াৎ সততা, nায়- িন%া, পাপ কেম^র ভয় ও Aখাদাভীrতা বh পূেব^ই আমােদর কাছ Aথেক
িবদায় িনেয়েছ। এর pমাণ Aমেল আমােদর pিতিট পদেkেপ। Aযমন, িদেনর (r Aথেক রােতর
আঁধােরর আগমণ পয^n যিদ (ধু এইটুk সময় আমারা িনেজরা িনেজেদর কম^কাN খাতায়
িলিপবd কির, তেব Aদখেত পাব আিম pিতিদন কত িমথ?া কেম^ অভ?s হেয় Aগিছ। আর এিদক
Aথেক আমরা বরাবরই dভ^াগা। রমজােনর আগমেণর পূেব^ই আমােদর ব?বসায়ীগণ dেব?র মূল?
বৃিd কের Aদন তােদর ই!া অnযায়ী। যিদও পৃিথবীর অnাn Aদশ আমােদর অnrপ নয়।
dখঃজনক হেলও সত? Aয,

আমােদর Aদেশ খােদ? Aভজাল িম$ণ Aযন মামুিল ব?পার। অথচ

পৃিথবীর অnাn Aদেশ তা িবরল। গােন িকংবা কিবতায় আমরা িনেজেদর Aযভােব তুেল ধির
বাsেব যিদ তাই Aহােতা, তেব কতই না snর Aহােতা। বাsবতা এটাই। আমােদর এমন Aকান
Aসkর Aনই Aযখােন অপরাধ- dন^ীিতর মেতা Aকােনা না Aকান জিটল সমsা Aনই। আর সমsা
Aতা মাnেষরই সৃ"। কেব আমরা এমন সব সমsা হেত মুk হেবা তা Aকবল আlাহ পাকই
জােনন।
পিবt Aকারআেন নামােজর িবষেয় Aবশ কেয়কবার তািগদ Aদয়া হেয়েছ। তাই আমােদর
সকেলরই নামােজ মেনােযাগী হওয়া একাn pেয়াজন। তেব Aয িবষয়িট লk?ণীয় তা হে!, যিদ
আমরা নামাজী হেয় যাই তাহেল আমােদর উিচৎ এিতম, িমসকীনেদর সাহায? করা এবং Aলাক
Aদখােনা নামাজ না পড়া। আর অবBই মn কথা িকংবা মn কাজ Aথেক িবরত থাকা। িকnt
বাsবতা হেলা আমরা অেনেকই d’টাই সমাnরােল কের যাি!। যার pমাণ পাওয়া যায় ঐসকল
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নামাজী যখন নামাজ Aশেষ হাট- বাজাের িকংবা তােদর কম^sেল এেস িনত? কেম^ Aযাগ Aদন,
তােদর তখনকার আচার- আচরণ Aথেকই তা pকািশত হয়। আর অনূrপ নামাজীেদর সmেক^
মহান আlাহ পাক পূব^ Aথেকই অবগত।
তাই িতিন সূরা মাউেনর ৪- ৬ নং আয়ােত তােদর pিত িধkার জািনেয়েছন এভােব :

ِﱠ
ِِ )ﻓَـﻮﻳﻞ ﻟِْﻠﻤﺼﻠﱢﲔ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ
(ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﻳـَُﺮاءُو َن
ُ  ْﻢ َﺳ6ﺻ َﻼ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ٌ َْ
َ ﺎﻫﻮ َن اﻟﺬ
“িধক Aসই সব নামাজীর pিত,

যারা তােদর নামাজ সmেক^ Aব- খবর। যা তারা Aলাক

Aদখােনার জn কের”।
তাই আমােদর সকেলর নামাজ ও কম^ Aসrপ হওয়া বা'ণীয় Aযন আমরা হেত পাির আlাহর
কrণা pত?াশী, িধkােরর অিধকারী নয়।

মুসলমানেদর দািয়t- কতAবN ও আেদশ- িনেষধ সmেকA পিবt 1কারােন আlাহ পাক 1য সকল
আয়াত নািজল কেরেছন তার িকছু অংশ পাঠকেদর 1খদমেত উপsাপন করিছ :
১) এিট Aসই িকতাব যােত Aকােনা সেnহ Aনই। পরেহজগারেদর জn রেয়েছ পথ pদশ^ন;
যারা অদৃেB িবqাস কের, নামাজ কােয়ম কের এবং তােদরেক Aয rযী দান করা হেয়েছ তা
Aথেক ব?য় কের এবং আপনার pিত যা অবতীণ^ হেয়েছ ও আপনার পূেব^ যা অবতীণ^ হেয়েছ
তােত যারা িবqাস কের ও পরকােল যারা িনিSত িবqাসী। তারাই িনেজরেদর পালনকত^ার পk
Aথেক sপথ pাp, তাঁরাই সফলকাম। (সূরা- ২: আয়াত- ৫)
২) Aতামরা সত?েক িমথ?ার সােথ িমিশেয় িদেয়া না এবং Aজেন (েন সত?েক Aগাপন কেরা না।
আর নামাজ কােয়ম কেরা, যাকাত pদান কেরা এবং অবনত হও তােদর সােথ, যারা অবনত
হয়। (২ : ৪২- ৪৩)
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৩) সাহায? pাথ^না কেরা [ধেয^র সােথ নামােজর মাধ?েম। অবB তা যেথ" কিঠন িকnt Aসই সমs
িবনয়ী Aলাকগণ ব?তীত,

যারা এ কথা িবqাস কের Aয,

তােদরেক উপিsত হেত হেব sীয়

পালনকত^ার সামেন এবং তাঁরই িদেক িফের Aযেত হেব। (২ : ৪৫- ৪৬)
৪) Aতামােদর কােছ আlাহর পk হেত এেসেছ এক নূর এবং ss" িকতাব। (৫ : ১৫)
৫) Aতামােদর অিভভাবক হে!ন, আlাহ ও তাঁর রাসূল এবং Aসই সব ঈমানদার ব?িk যারা
নামাজ কােয়ম কের ও যাকাত pদান কের rk অবsায়। (৫ : ৫৫)
৬) Aহ রাসূল Aপৗঁিছেয় িদন, আপনার রেবর পk Aথেক যা আপনােক বলা হেয়েছ। যিদ আপিন
তা না Aপৗঁছান, তেব আপনার Aরসালােতর কাজ পিরপূণ^ হেলা না। আlাহ আপনােক মাnেষর
kিত Aথেক রkা করেবন। িনSই আlাহ কােফরেদরেক Aহদােয়ত pদান কেরন না। (৫ : ৬৭)
৭) আজ আিম Aতামােদর জn dীনেক পিরপূণ^ করলাম, আমার িনয়ামত dারা এবং ইসলামেক
দীন িহেসেব মেনানীত করলাম। (৫ : ৩)
৮) নামােজর ধাের কােছও Aযেয়া না Aনশাgs অবsায়। (৪ : ৪৩)
৯) Aহ ঈমানদারগণ Aতামরা আlাহ ও রাসূেলর সামেন অgণী হেয়া না এবং আlাহেক ভয়
কেরা। িনSয়ই আlাহ সব িকছু (েনন ও জােনন। Aহ ঈমানদারগণ Aতামরা নবী (সা.)- এর
কNsেরর ওপর Aতামােদর কNsর উঁচু কেরা না এবং Aতামরা এেক অপেরর সােথ Aযrপ আচরণ
কেরা। তাঁর সােথ Aসrপ আচরণ কেরা না। এেত Aতামােদর আমল িন(ল হেয় যােব Aতামরা
Aটর পােব না। (৪৯ : ১- ২)
১০) সৎ কােজ pিতেযািগতামূলক ভােব এিগেয় যাও। Aতামরা Aযখােনই থাকেব,

অবBই

আlাহ Aতামােদরেক সমেবত করেবন। িনSয়ই আlাহ kমতাশীল। (২ : ১৪৮)
১১) sতরাং Aতামরা আমােক sরণ কর, আিমও Aতামােদর sরণ করব এবং আমার কৃতjতা
pকাশ কর, অকৃতj হেয়া না। Aহ মুিমনগণ, Aতামরা [ধেয^র সােথ নামােজর মাধ?েম সাহায?
pাথ^না কর। িনSই আlাহ [ধয^শীলেদর সােথ রেয়েছন। আর যারা আlাহর রাsায় িনহত হয়,
তােদরেক Aতামরা মৃত বেলা না বরং তারা জীিবত,
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িকnt Aতামরা তা বুঝ না। অবBই আিম

Aতামােদরেক পরীkা করেবা িকছুটা ভয়,

kুধা,

জান ও মােলর kয়kিত ও ফল- ফসেলর

িবনে"র মাধ?েম। তেব sসংবাদ দাও সবরকারীেদর। (২ : ১৫২- ১৫৫)
১২) Aহ ঈমানদারগণ Aতামরা পিবt বst সামgী আহার কেরা। Aযgিল আিম Aতামােদর rজী
িহেসেব দান কেরিছ এবং শূকিরয়া আদায় কেরা আlাহর, যিদ Aতামরা তারই বেnিগ কেরা।
িতিন Aতামােদর ওপর হারাম কেরেছন মৃত জীব,

রk,

(কেরর মাংস এবং Aযসব জীবজnt

আlাহ ব?তীত অn কােরা নােম উৎসগ^ করা হয়। অবB Aয Aলাক িনrপায় হেয় পেড় এবং
নাফরমান ও সীমাল)নকারী নয়,

তার জn Aকান পাপ Aনই। িনঃসেnেহ আlাহ মহান

kমাশীল, অত?n দয়ালু। (২ : ১৭২- ১৭৩)
১৩) সৎকম^ (ধু এই নয় Aয,
Aয,

পূব^ িকংবা পিSম িদেক মুখ করেব,

ঈমান আনেব আlাহর ওপর,

Aকয়ামত িদবেসর ওপর,

বরং সৎকাজ হেলা এই

Aফেরsােদর ওপর,

সকল

িকতােবর ওপর এবং সমs নবী রাসূলগেণর ওপর। আর সmদ ব?য় করেব আlাহর মহbেত।
সাহায? করেব আtীয়- sজন,

এিতম,

িমসকীন,

কৃতদাসেদর। আর যারা নামাজ pিত%া কের,

মুসািফর,

িভkুক ও মুিkকামী

যাকাত pদান কের ও sীয় pিতjা সmাদন

কের এবং অভােব Aরােগ Aশােক ও যুেdর সময় [ধয^ধারণকারী তারাই হেলা সত? আ$য়ী এবং
তারাই পরেহজগার। (২ : ১৭৭)।
১৪) Aহ ঈমানদারগণ! Aতামােদর ওপর Aরাজা ফরজ করা হেয়েছ Aযrপ ফরজ করা হেয়িছল
Aতামােদর পূব^বত^ী Aলাকেদর ওপর। Aযন Aতামরা পরেহজগারী অজ^ন করেত পার। (২ : ১৮৩)
১৫) আর পানাহার কেরা যতkণ না রােতর কােলা Aরখা Aথেক Aভােরর (_ পির'ার Aদখা যায়।
অতঃপর Aরাজা পূণ^ কেরা রাত পয^n। (২ : ১৮৭)
১৬) আর লড়াই কেরা আlাহর ওয়ােs তােদর সােথ,

যারা লড়াই কের Aতামােদর সােথ।

অবB কােরা pিত বাড়াবািড় কেরা না। িনSই আlাহ সীমাল)নকারীেদর পছn কেরন না। (২ :
১৯০)
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১৭) আর Aতামরা তােদর সােথ লড়াই কেরা, Aয পয^n না Aফতনার অবসান হয় এবং আlাহর
dীন pিতি%ত হয়। অতঃপর যিদ তারা িনবৃত হেয় যায়, তাহেল কােরা pিত Aকােনা জবরদিs
Aনই। িকnt যারা জােলম তােদর িবষয় আলাদা। (২ : ১৯৩)
১৮) আর ব?য় কেরা আlাহর পেথ,

তেব িনেজর জীবনেক *ংেসর সmুখীন কের নয়। আর

মাnেষর pিত অngহ কেরা। আlাহ অngহকারীেদর ভালবােসন। (২ : ১৯৫)
১৯) পািথ^ব জীবন কােফরেদর জn sেশািভত কের Aদয়া হেয়েছ। তারা ঈমানদারেদর লk?
কের উপহাস কের। পkাnের,

যারা পরেহযগার তারা Aসই কােফরেদর তুলনায় Aকয়ামেতর

িদন অত?n উC ময^াদায় অবsান করেব। আর আlাহ যােক ই!া সীমাহীন rিজ দান কেরন। (২
: ২১২)
২০) তারা আপনার কােছ িজেjস কের িক তারা ব?য় করেব? বেল িদন যা Aতামরা ব?য় করেব
তা হেব িপতা- মাতার জn িনকট আtীেয়র জn, এিতম, অসহােয়র জn ও মুসািফরেদর
জn। আর Aতামরা Aযেকােনা সৎ কাজ করেব,

িনঃসেnেহ আlাহ তা ভালভােব অবগত

আেছন। (২ : ২১৫)
২১) যিদ Aতামরা pকােB দান খয়রাত কেরা, তেব তা উtম। আর যিদ Aগাপেন অভাবgsেদর
িদেয় দাও তেব তা Aতামােদর জn আেরা উtম। এেত আlাহ Aতামােদর িকছু gনাh মাফ কের
িদেবন। আlাহ Aতামােদর কাজকেম^র িবষেয় সম?ক অবগত। (২ : ২৭১)
২২) Aয ব?িk ইসলাম ছাড়া অn Aকােনা ধম^ তালাশ কের, কিsনকােলও তা gহণ করা হেব
না এবং আেখরােত Aস হেব kিতgs। (৩ : ৮৫)
২৩) Aতামরা কিsনকােলও কল?াণ লাভ করেত পারেব না,

যিদ Aতামেদর িpয় বst Aথেক

Aতামরা ব?য় না কেরা। আর Aতামরা যা িকছু ব?য় করেব আlাহ তা জােনন। (৩ : ৯২)।
২৪) Aহ ঈমানদারগণ! আlাহেক Aযভােব ভয় করা উিচত, িঠক Aতমিন ভােব ভয় কেরা অবBই
Aতামরা মুসলমান না হেয় মৃতু?বরণ কেরা না। (৩ : ১০২)
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২৫) আর Aতামরা সকেল আlাহর রjুেক দৃঢ় হেs ধারণ কেরা, পরsর িবি!n হেয়া না। আর
Aতামরা Aসই Aনয়ামেতর কথা sরণ কেরা,

যা আlাহ Aতামােদর দান কেরেছন। Aতামরা

পরsেরর শtr িছেল অতঃপর আlাহ Aতামােদর অnের সmpীিত দান কেরেছন। ফেল এখন
Aতামরা তাঁর অngেহ পরsের ভাই ভাই হেয়ছ। Aতামরা এক অিgk- A◌র পােড় অবsান
করিছেল। অতঃপর িতিন Aতামােদরেক তা Aথেক মুিk িদেয়েছন। এভােবই আlাহ তাঁর
িনদশ^নসমূহ pকাশ কেরন, যােত Aতামরা Aহদােয়ত pাp হেত পার। (৩ : ১০৩)
২৬) যিদ আlাহ Aতামােদর সাহায? কেরন, তাহেল Aকউ Aতামােদর পরাs করেত পারেব না।
আর যিদ িতিন Aতামােদর সাহায? না কেরন, তেব এমন Aক আেছ Aয Aতামােদর সাহায? করেত
পাের? আর আlাহর ওপরই মুসলমানেদর ভরসা করা উিচত। (৩ : ১৬০)
২৭) pেত?ক pাণীেক মৃতু?র sাদ আsাদন করেত হেব। িকয়ামেতর িদন Aতামরা Aতামােদর
কেম^র পিরপূণ^ ফলpাp হেব। অতঃপর যােক Aদাযেখর আgন Aথেক দূের রাখা হেব এবং
জাnােত pেবশ করােনা হেব,

Aস- ই হেব সফলকাম। আর পািথ^ব জীবন Aধাঁকা ব?তীত অn

িকছু নয়। (৩ : ১৮৫)
২৮) িনঃসেnেহ আlাহ kমা কেরন না,
এছাড়া অnাn অপরাধ,

তাঁর সােথ শরীক করার অপরাধ িতিন kমা কেরন

যার জn ই!া। আর Aয Aলাক অংশীদার সাব?s কের আlাহর

সােথ, Aস Aতা এক মহাপােপ িলp হেলা। (৪ : ৪৮)
২৯) Aহ ঈমানদারগণ! Aতামরা আnগত? কেরা আlাহর ও তাঁর রাসূেলর এবং উিলল
আমরগেণর। অতঃপর যিদ Aতামরা Aকােনা িবষেয় িববােদ িলp হও,

তাহেল আlাহ ও তাঁর

রাসূেলর িদেক pত?াবত^ণ কেরা। যিদ Aতামরা আlাহ ও Aকয়ামত িদবেসর ওপর িবqাসী হেয়
থাক। আর এটাই কল?াণকর এবং পিরণিতর িদক Aথেক উtম। (৪ : ৫৯)
৩০) Aয আlাহর িনেদ^েশ মsক অবনত কের সৎ কােজ িনেয়ািজত থােক এবং ইbাহীেমর ধম^
অnসরণ কের,

িযিন িছেলন একিন%। তাঁর Aচেয় উtম ধম^ কার হেত পাের? আlাহ

ইbািহমেক বnু rেপ gহণ কেরেছন। (৪ : ১২৫)
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৩১) Aহ ঈমানদারগণ! Aতামরা কােফরেদরেক বnু বািনেয়া না,

মুসলমানেদর বাদ িদেয়।

Aতামরা িক এমনিট কের িনেজেদর ওপর আlাহর pকাB দিলল কােয়ম করেব? ( ৪ : ১৪৪)
৩২) Aহ মুিমনগণ! আlাহেক ভয় কেরা তাঁর [নকট? অেnষণ কেরা এবং তাঁর পেথ িজহাদ কেরা,
যােত Aতামরা সফলকাম হও। (৫ : ৩৫)
৩৩) Aহ ঈমানদারগণ! Aতামােদর জn িনেষধ করা হেলা মদ, জুয়া, pিতমা ও ভাগ? িনধ^ারক
তীরসমূহ এই সবিকছু শয়তােনর অপিবt কাজ ব?িতত অn িকছু নয়। অতএব এgিল Aথেক
Aবঁেচ থােকা যােত Aতামরা কল?াণ pাp হও। (৫ : ৯০)
৩৪) পািথ^ব জীবন kীড়া ও Aকৗতুক ব?তীত আর িকছুই নয়। পরকােলর আভাস পরেহযগারেদর
জn A$%তর। Aতামরা িক Aবােঝা না? ( ৬ : ৩২)
৩৫) Aতামরা তােদর মn বেলা না, যােদর তারা আরাধনা কের আlাহ ব?তীত। তাহেল তারা
ধৃ"তা কের অjতাবশত আlাহেক মn বলেব। এমিনভােব আিম pেত?ক সmpদােয়র দৃি"েত
তােদর কৃতকম^েক sেশািভত কের িদেয়িছ। অতঃপর তােদরেক sীয় পালনকত^ার িনকট
pত?াবত^ন করেত হেব। তখন িতিন তােদর বেল Aদেবন যা িকছু তারা করত। (৬ : ১০৮)
৩৬) িতিন Aতামােদরেক পৃিথবীেত pিতিনিধ কেরেছন এবং এেক অেnর ওপর ময^াদায় সমুnত
কেরেছন,

যােত Aতামােদ এ িবষেয় পরীkা কেরন যা িকছু Aতামােদর িদেয়েছন। আপনার

pিতপালক drত শািsদাতাও বেট এবং িতিন অত?n kমাশীল, দয়ালু। (৬ : ১৬৫)
৩৭) Aতামরা sীয় pিতপালকেক ডাক,

কাkিত- িমনিত কের এবং সে;াপেন। িতিন

সীমাল)নকারীেদর পছn কেরন না। (৭ : ৫৫)
৩৮) আর kমা করার অভ?াস গেড় Aতােলা,

সৎ কােজর িনেদ^শ দাও এবং মূখ^? জািহলেদর

Aথেক দূের থােকা। (৭ : ১৯৯)
৩৯) আর যখন Aকারআন পাঠ করা হয়,

Aতামরা তা মনেযাগ িদেয় Aশান এবং নীরব থাক,

যােত Aতামােদর ওপর রহমত হয়। (৭ : ২০৪)
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৪০) Aহ ঈমাদারগণ! Aতামরা sীয় িপতা ও ভাইেদর অিভভাবক rেপ gহণ কেরা না, যিদ তারা
ঈমােনর Aচেয় kফরীেক অিধক ভালবােস। আর Aতামরা যারা তােদর অিভভাবকrেপ gহণ
করেব, তারাই সীমাল)নকারী। (৯ : ২৩)
৪১) Aয Aকউ (ধু পািথ^ব জীবন ও তার চাকিচক? কামনা কের,

আিম dিনয়ােতই তােদর

কম^ফল পূণr
^ েপ দান কির। যােত তােদর িকছু মাt কমিত না হয়। এরাই হল Aসই সব Aলাক
যােদর আেখরােতর জn আgন ছাড়া আর িকছু Aনই। তারা যা িকছু উপাজ^ন কেরেছ সবই
বরবাদ ও িবন" হেয় Aগেছ। (১১ : ১৫- ১৬)
৪২) আlাহ kয় কের িনেয়েছন Aমােমনেদর Aথেক তােদর জান ও মাল এই মূেল? Aয, তােদর
জn রেয়েছ জাnাত। তারা যুd কের আlাহর রােহ, অতঃপর মের ও মাের। তাওরাত ইিYল ও
Aকারআেন এ সত? pিতrিত রেয়েছ। আর আlাহর Aচেয় অিধক pিতrিত রkাকারী Aক হেত
পাের? sতরাং আনিnত হও Aস Aলনেদেনর ওপর,
হে! মহাসাফল?। তারাই তওবাকারী,
সmক^ A!দকারী,

ইবাদতকারী,

rk ও Aসজদা আদায়কারী,

যা Aতামরা কেরছ তাঁর সােথ। আর এ
Aশাকরgজারকারী,

dিনয়ার সােথ

সৎ কােজ আেদশদানকারী ও মn কােজ

িনবৃতকারী এবং আlাহর Aদয়া সীমাসমূেহর Aহফাজতকারী। বstত sসংবাদ দাও Aসই সব
মুিমনেদর। (৯ : ১১১- ১১২)
৪৩) যারা িবqাস sাপন কের এবং যােদর অnর আlাহর িযিকের শািn লাভ কের,

Aজেন

রােখা, আlাহর িযিকর dারাই অnরসমূহ pশািn লাভ কের। (১৩ : ২৮)
৪৪) িনঃসেnেহ আlাহ তােদর Aগাপন ও pকাB যাবতীয় িবষেয় অবগত। িনSয়ই িতিন
অহংকারীেদর পছn কেরন না। (১৬ : ২৩)
৪৫) আর ব?িভচােরর কােছও Aযেয়া না। িনSই এটা অ/ীল কাজ এবং মn পথ। (১৭ : ৩২)
৪৬) আপিন সব মাnেষর চাইেত মুসলমানেদর অিধক শtr ইhদী ও মুশিরকেদর পােবন এবং
মুসলমানেদর সােথ বnুেtর অিধক িনকবত^ী তােদর পােবন, যারা িনেজেদর Rী"ান বেল। এর
কারণ এই Aয, Rী"ানেদর মেধ? আেলম ও দরেবশ রেয়েছ যারা অহংকার কের না। (৫ : ৮২)

86

৪৭) িনSয়ই আlাহ ও তাঁর Aফেরsাগণ নবী (সা.)- এর ওপর দrদ পাঠ কেরন। Aহ
ঈমানদারগণ! Aতামরাও নবী (সা.)- এর ওপর দrদ পাঠ কর িবনেয়র সােথ। (৫ : ৫৬)
৪৮) নামাজ কােয়ম কrন সূয^ Aহেল যাওয়ার পর Aথেক রািtর অnকার পয^n,

আর ফজের

Aকারআন পাঠ কrন। িনSই ফজের Aকারাআন পাঠ মুেখামুিখ হয়। (১৭ : ৭৮)
৪৯) তdপির যিদ Aতামরা মুখ িফিরেয় নাও,

তেব আlাহ Aতামােদর পিরবেত^ অn এক

জািতেক pিতি%ত করেবন। তারা Aতামােদর মেতা হেব না। (৪৭ : ৩৮)
৫০) আপিন Aকবল তােদর সতক^ কrন, যারা তােদর পালন কত^ােক না Aদেখ ভয় কের এবং
নামাজ কােয়ম কের। (৩৫ : ১৮)
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হাদীেস রাসূল (সা.)
১) হযরত আবু hরায়রা Aথেক বিণ^ত, িতিন বেলন: রাসূল (সা.)- Aক িজjাসা করা হেলা আপিন
কখন নবুয়?ত লাভ কেরেছন? িতিন (সা.) বেলন, যখন আদম মািট ও পািনর মােঝ িছেলন।
অথ^াৎ যখন আদেমর অিst িছল না। [তাফসীের nrল Aকারআন, খN- ৩, পৃ- ৩০৫; nের
নবী,

- মাওলানা আিমnল ইসলাম,

খN- ১,

পৃ- ৫;

সহীহ িতরিমিয,

( ই,

Aস টার),

খN- ৬, হাদীস- ৩৫৪৮]
২) মহানবী (সা.) বেলেছন,

“Aয ব?িk dিনয়ােত যােক ভােলাবাসেব এবং অnসরণ করেব,

আেখরােত তার ঐ ব?িkর সােথ হাশর হেব।” [ সহীহ মুসিলম,

( ই,

ফা.),

খN- ৭,

হাদীস- ৬৪৭০]
৩) রাসূল (সা.) বেলেছন,
তােদর জn,

“Aশষ িবচার িদবেস আমার শাফায়াত হেব মুসিলম উmাহর মেধ?

যারা আমার আহেল বাইতেক অnসরণ কের ও ভােলাবােস।” [ তািরেখ

বাগদাদ, খN- ২, পৃ- ১৪৬; কানযুল উnাল, খN- ৬, পৃ- ২১৭]
৪) মহানবী (সা.) বেলেছন,

“িনSয়ই pেত?ক মুিমেনর hদেয়র ইমাম Aহাসাইন- এর

শাহাদােতর িবষেয় এমন ভােলাবাসার উtাপ রেয়েছ যা কখেনা শীতল হওয়ার নয়।”
[ মুsাদারক আল ওয়াসাইল, খN- ১০, পৃ- ৩১৮]
৫) মহানবী (সা.) বেলেছন, “সমs Aচাখ িকয়ামেতর িদন কাঁদেত থাকেব, িনSয়ই Aকবল Aসই
Aচাখ ছাড়া, যা ইমাম hসাইেনর িবেয়াগাn ঘটনায় Aকঁেদেছ, ঐ Aচাখ Aসই িদন হাসেত থাকেব
এবং তােক জাnােতর িনয়ামতসমূেহর sসংবাদ pদান করা হেব।” [ িবহাrল আনওয়ার, খN৪৪, পৃ- ১৯৩]
৬) মহানবী (সা.) হযরত ফােতমােক বেলন Aয, “িকয়ামেতর িদন তুিম নারীেদর জn শাফায়াত
করেব এবং আিম পুrষেদর জn শাফায়াত করেবা; যারা ইমাম hসাইেনর dঃেখ knনকারী
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pেত?ক ব?িkেক আমরা হাত ধের জাnােত pেবশ করােবা।” [ িবহাrল আনওয়ার, খN- ৯৪,
পৃ- ১৯২]
৭) মহানবী (সা.) বেলেছন, “িকয়ামেতর িদন এক দল Aলাকেক অত?n চমৎকার ও সmািনত
অবsায় Aদখা যােব। তােদরেক িজjাসা করা হেব, তারা Aফেরsা বা নবী িকনা? উtের তারা
বলেবন, আমরা Aফেরsাও নই নবীও নই, বরং Aমাহাmদ (সা.)- এর উmেতর মেধ? অভাবী
Aলাক। তখন তােদর িজjাসা করা হেব,

তাহেল িকভােব Aতামরা এত উC ময^াদা লাভ

করেল? উtের তাঁরা বলেব, আমরা খুব Aবিশ আমল কিরিন এমনিক পুেরা বছর Aরাজা রািখিন
এবং পুেরা রািt ইবাদেতও কাটাইিন। তেব আমরা পাঁচ ওয়াk নামাজ কােয়ম করতাম এবং
Aমাহাmদ (সা.) ও তাঁর আহেল বাইেতর সদsগেণর নাম (নেল তাঁেদর উপর দূrদ পাঠ
করতাম। আর তাঁেদর dঃেখর কথা (নেল আমােদর গালগিড়েয় অr pবািহত হত।”
[ মুসতাদারক আল ওয়াসাইন, খN- ১০, পৃ- ৩১৮]
৮) মহানবী (সা.) হযরত আলীর pিত ইি;ত কের বেলেছন, “Aজেন Aরখ, Aস Aতামােদর মােঝ
আমার ভাই,

আমার উtরসূির এবং আমার sলািভিষk। sতরাং তার কথা মেনােযাগ িদেয়

(নেব এবং আnগত? করেব।” [ তারীেখ তাবারী, খN- ২, পৃ- ২২১৭]
৯) মহানবী (সা.) বেলেছন,

“িনSয়ই আলী আমার পের Aতামােদর অিভভাবক।” [ কানযুল

উmল, খN- ১১, পৃ- ৬১২; আল Aফরেদৗস, খN- ৫, পৃ- ২৯২, হাদীস- ৮৫২৮]
১০) মহানবী (সা.) হযরত আলীর pিত ইি;ত কের বেলেছন,

“Aহ আলী আিম হলাম

সাবধানকারী আর Aতামার মাধ?েম অেnষণকারীরা পথ খুেজ পােব।” [ তাফসীেরর তাবারী,
খN- ১৩, পৃ- ৭২; ইমাম আলী (আ.); অnবাদ- ইবেন আসািকব, খN- ২, পৃ- ৪১৭]
১১) রাসূল (সা.) হযরত আলীর pিত ইি;ত কের বেলেছন, “Aহ আলী আমার পের তুিম pেত?ক
মুিমন নর- নারীর ওপর কতৃ^েtর অিধকারী।” [ আল মুsাদারক হােকম,

খN- ৩,

পৃ- ১৩৪]

১২) মহানবী (সা.) বেলেছন, “িনSয়ই আলী আমা Aথেক আর আিম আলী Aথেক। Aস আমার
পের সকল মুিমনেদর Aনতা।” [ মুসনােদ আহামাদ, খN- ৪, পৃ- ৪৩৮]
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১৩) রাসূল (সা.) হযরত আলীেক ইি;ত কের বেলন, “তুিম আমার পnায় জীবন- যাপন করেব,
আর আমার আদেশ^র পেথই শাহাদাত বরন করেব।” [ আল মুsাদারক হােকম, খN- ৩, পৃ১৪২]
১৪) রাসূল (সা.) বেলেছন, “Aহ আলী তুিম আমার িনকট মুসার ভাই হাrেনর nায়। (ধু আমার
পের আর Aকােনা নবী Aনই।” [ sনােন িতরিমিয,

খN- ৫,

পৃ- ৬৪১,

হাদীস- ৩৭৩০;

সহীহ মুসিলম, খN- ৪, পৃ- ৪৪]
১৫) মহানবী (সা.) বেলেছন, “আলী Aকারআেনর সােথ আর Aকারআন আলীর সােথ।” [ আল
মুsাদারক হািকম, খN- ৩, পৃ- ১২৪]
১৬) মহানবী (সা.) বেলেছন,

“আলী এবং তার অnসারীরা িনঃসেnেহ Aকয়ামেতর িদন

িবজয়ী।” [ আল Aফরেদৗস, খN- ৩, পৃ- ৬১, হাদীস- ৪১৭২]
১৭) মহানবী (সা.) বেলেছন,

“মুনািফকরা কখেনা আলীেক ভােলাবাসেব না,

আর মুিমনরা

কখেনা তাঁেক ঘৃণা করেব না।” [ sনানী িতরিমিয, খN- ৫, পৃ- ৬৩৫, হাদীস- ৩৭১৭]
১৮) মহানবী (সা.) বেলেছন,

“আলী আমার Aথেক আিম আলী Aথেক,

আিম এবং আলী

ব?তীত Aকহই Aরসালােতর অিধকার পূরন কেরিন।” [ sনানী িতরিমিয, খN- ৫,

পৃ- ৬৩৬,

হা- ৩৭১৯; মুসনােদ আহমাদ, খN- ৪, পৃ- ১৬৪]
১৯) মহানবী (সা.) বেলেছন,

“আলী ঈমােন সব^ােপkা দৃঢ়পদ,

উmেতর মেধ? হক ও

বািতেলর পাথ^ক?কারী এবং মুিমনেদর অিভভাবক।” [ কানযুল উmাল, খN- ১১, পৃ- ৬১৬]
২০) মহানবী (সা.) বেলেছন,

“Aয ব?িk আলীেক গালমn কের,

Aস Aযন আমােক গািল

িদল।” [ আল মুsাদারক হােকম, খN- ৩, পৃ- ১২১]
২১) মহানবী (সা.) বেলেছন, “এমন Aকােনা নবী Aনই যার উmেতর মেধ? তাঁর দৃ"াn Aকউ িছল
না। আর আমার দৃ"াn হেলা আলী ইবেন আবু তািলব।” [ আর িরয়াdন নাdাহ, খN- ৩, পৃ১২০]
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২২) মহানবী (সা.) বেলেছন, “আলী সেত?র সােথ আর সত? আলীর সােথ, এ dেটা কখেনা
এেক অপর Aথেক িবিছn হেব না,
[ তারীেখ বাগদাদ,

খN- ১৪,

যতkণ না আমার সােথ হাউেজ কাওসাের িমিলত হেব।”

পৃ- ৩২১;

ইমাম আলী,

ইবেন আসািকর,

খN- ৩,

পৃ-

১৫৩]
২৩) মহানবী (সা.) হযরত ফােতমা যাহরােক বেলেছন, “Aতামােক আমার পিরবােরর সবেচেয়
উtম ব?িkর সােথ িববাহ বnেন আবুd কেরিছ। Aস jান- িবদ?ায়, [ধয^- সিহgুতা ও ইসলাম
gহেণ সবাইেক িপেছ Aফেল এিগেয় আেছ।” [ কানযুল উmাল, খN- ১১, পৃ- ৬০৫]
২৪) মহানবী (সা.) বেলেছন, “Aহ আmার, যিদ Aদখেত পাও Aয আলী এক পেথ চলেছ আর
Aলােকরা অnপেথ, তাহেল তুিম আলীর পেথ চলেব এবং Aলাকেদর ত?াগ করেব। কারণ আলী
কখেনা Aতামােক বkপেথ পিরচািলত করেব না এবং Aহদােয়েতর পথ Aথেক বািহের িনেয় যােব
না।” [ তারীেখ বাগদাদ, খN- ১৩, পৃ- ১৮৭; কানযুল উmাল, খN- ১১, পৃ- ৬১৩]

রাসূল (সা.)- এর ‘jান নগরীর দরজা’ হযরত আলীর িবখNাত উিk সমূহ যা ‘নাhজ আল
বালাঘা’ নামক gেn 1শখ ফখrিdন রািজ সংকিলত কেরেছন (অnবাদক: 1জহাdল ইসলাম)।
যা িবw মানবতার মুিk ও কলNােণ িতিন 1য সকল উিk উপেদশ ও pবাদ বেল 1গেছন তার িকছু
অংশ shদ পাঠক- পািঠকার উেdেT উপsাপন করিছ :
১) Aয Aলােভ অভ?s হেয় পেড় Aস িনেজেক অবমূল?ায়ন কের; Aয িনেজর অভাব অনটেনর কথা
pকাশ কের, Aস িনেজেক অবনিমত কের; আর যার িজhা আtােক পরাভূত কের তার আtা
দূিষত হেয় পেড়।
২) কৃপণতা লjা,

কাপুrষতা trিট,

দািরdতা একজন বুিdমান Aলাকেকও িনেজর যুিk

pদশ^েন ব?থ^ কের Aদয় এবং ds ব?িk তার িনজ শহেরও আগntেকর মত।
৩) অেযাগ?তা হে! বjাঘাত,

[ধয^ মােন সাহিসকতা, িমথ?াচার হে! ধন- সmেদর nায়,

আt pত?য় হে! বম^ Aযমন। আর সেব^াtম সািথ হে! আlাহর কrণাpািp।
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৪) মাnেষর সােথ Aদখা হেল এমন আচরণ করেব Aযন Aতামার মৃতু?েত তারা কাঁেদ এবং তুিম
Aবঁেচ থাকেল তারা Aতামার দীঘ^ায়ু কামনা কের।
৫) pিতপেkর ওপর জয়ী হেল তােক kমা কের িদও।
৬) সবচাইেত অসহায় Aসই ব?িk যার Aকােনা _াতৃpিতম বnু Aনই। আেরা অসহায় Aসই ব?িk
Aয এrপ বnু হারায়।
৭) আপনজন যােক পিরত?াগ কের দূরবত^ীগেণর Aস িpয় হয়।
৮) Aফতনাবাজেদর পুনpমাণ করেত হয় না- একবােরই ধরা পেড়। nায় এর সােথ থাকেত না
পারেলও অnােয়র সমথ^ন কেরা না।
৯) Aয ব?িk লাগাম কেষ না ধের Aঘাড়া Aদৗড়ায়, Aস মৃতু?র মুেখামুিখ হয়।
১০) যার কম^তৎপরতা িনmমােনর তার বংশ ময^াদার জn তােক উC ময^দা Aদয়া যায় না।
১১) যখন Aকােনা Aলাক তার hদেয় Aকােনা িকছু Aগাপন কের তখন তার অিন!াকৃত কথা ও
Aচহারার ভাষায় তা pকাশ পায়।
১২) অssতার সময় যেতাটুk পার হাঁটাচলা কেরা।
১৩) কল?াণকর কাজ Aয কের Aস কল?াণ Aথেক অিধকতর ভােলা এবং পাপী পাপ Aথেক িনকৃ"।
১৪) উদার হেয়া িকnt অপচয়কারী হেয়া না, িমতব?য়ী হেয়া িকnt কৃপণ হেয়া না।
১৫) Aয আকা|ােক pসািরত কের Aস তার আমলেক *ংস কের।
১৬) আমীrল মুিমিনন তাঁর পুt ইমাম হাসানেক বলেলন, “Aহ পুt আমার িনকট Aথেক চার চার
আটিট িবষয় িলেখ নাও। বুিdমtা সেব^াtম সmদ,

মূখ^তা সবেচেয় বড় dরবsা,

আt গব^

সবেচেয় বড় বব^রতা এবং [নিতক চিরt গঠন সেব^াtম অবদান। Aহ আমার পুt! মূখ^ Aলােকর
সােথ বnুt কেরা না। কারণ Aস Aতামার উপকার করেত িগেয় kিত কের Aফলেব। কৃপেণর সােথ
বnুt কেরা না,

কারণ যখন তুিম তার pেয়াজন অnভব করেব,

পাপী Aলােকর সােথ বnুt কেরা না,

তখন Aস Aদৗেড় পালােব।

কারণ Aস Aতামােক sl মূেল? িবkয় কের িদেব।
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িমথ?াবাদীর সােথ বnুt কেরা না, কারণ Aস Aতামােক দূেরর িজিনস কােছ ও কােছর িজিনস
দূের Aদখােব।
১৭) আমার এ তরবাির dারা যিদ আিম Aকােনা ঈমানদােরর নােক আঘাত কির,

তবুও Aস

আমােক ঘৃণা করেব না। আবার আমােক ভালবাসার জn যিদ আিম Aমানািফেকর সামেন dিনয়ার
সকল সmদ stপীকৃত কের Aদই তবুও Aস আমােক ভালবাসেব না। কারণ রাসূল পাক (সা.)
বেলেছন, “Aহ আলী! ঈমানদারগণ কখনও Aতামােক ঘৃণা করেব না। আর Aমানািফেকরা কখেনা
Aতামােক ভালবাসেব না”।
১৮) [ধয^ dই pকার, যা Aতামােক পীড়া Aদয় তােত [ধয^ এবং যা Aতামার লালসার সৃি" কের
তার িবrেd [ধয^।
১৯) সmদ থাকেল িবেদেশও sেদশ মেন হয়। আর dদ^শা থাকেল sেদেশও িবেদশ মেন হয়।
২০) তৃিp এমন এক সmদ যা কখেনা কেম না।
২১) Aয Aতামােক সতক^ কের Aস ঐ ব?িkর মেতা Aয Aতামােক sসংবাদ Aদয়।
২২) িজহবা প(র মেতা এেক িঢলা িদেলই Aগাgােস িগেল।
২৩) নারী কাঁকড়ার মেতা যার আঁকেড় ধরা মধুর।
২৪) পৃিথবীর বািসnারা Aস সব _মণকারীেদর মেতা, যােদর ঘুমn অবsায় বহন করা হয়।
২৫) যার বnুর অভাব তােক আগntক মেন হয়।
২৬) অপােt িকছু চাওয়া অেপkা pেয়াজনীয় িজিনেস হারােনা সহজতর।
২৭) সামাn হেলও দান করেত লjােবাধ কেরা না, কারণ িফিরেয় Aদয়া তদেপkা kুdতর।
২৮) দান dsতার অলংকার আর কৃতjতা (আlাহর কােছ) সmেদর অলংকার।
২৯) যা সংঘিটত হওয়ার কথা Aভেবছ, তা না ঘটেল উিdg হেয়া না।
৩০) চরম ভােব অবjা অথবা অিতরিYত করা ছাড়া Aকােনা অj মূখ^ Aলাক Aদখেব না।
৩১) jান ও বুিdমtা যত বাড়েব বkব? তত কেম যােব।
৩২) মাnেষর pিতিট িনঃqাস মৃতু?র িদেক পদেkপ মাt।
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৩৩) যখন তুিম Aকান হাদীস Aশান তখন তা বুিdমtার সােথ পরীkা কেরা। কারণ হাদীস
বণ^নাকারী jানী Aলােকর সংখ?া অেনক িকnt হাদীেসর সিঠকতা রkাকারীর সংখ?া খুবই কম।
৩৪) কখেনা কখেনা িশিkত Aলােকর অjতা তােক *ংস কের Aদয়, তখন তার Aয jান আেছ
তা Aলাপ পায়।
৩৫) আহলুল বাইতেক যারা ভালবােস তােদরেক অেনক dঃখ- dদ^শা,

লা'ণা- ব'ণা,

উৎপীড়ন যntণা Aপাহাবার জn pstত থাকেত হেব।
৩৬) d’A$িণর Aলাক আমােক িনেয় *ংেসর সmুখীন হেব। এক A$িণ হেলা যারা আমার
Aযেকােনা িবষয় অিতরিYত কের Aফেল। অপর A$িণ হেলা যারা আমার সােথ শtrতা রােখ ও
ঘৃণা কের।
৩৭) Aয ব?িk বnুেদর িতন সময় রkা করার Aচ"া কের না Aস pকৃত বnু নয়। সময়gেলা হেলাতার অভােবর সময়, তার অnপিsিতেত ও তার মৃতু?কােল।
৩৮) পাপ কের তওবা করার Aচেয় পাপ Aথেক িবরত থাকা অিত উtম।
৩৯) অবেহলার ফল হে! লjা আর দূরদশ^ীতার ফল হে! িনরাপtা।
৪০) এমনভােব কথা বেলা Aযন মাnষ Aতামােক জানেত পাের,

কারণ মাnেষর srপ িজhার

িনেচ লুkািয়ত।
পিরেশেষ এটাই বলেবা আমােদর িpয় নবীজী জীবেন এক মুhেত^র জেn ও আlাহর িনেদ^শ
অমাn কেরিছেলন িক? উtর একটাই না। তাহেল পিবt Aকারআেনর সূরা আত্ তাহরীেমর
৯নং আয়ােত আlাহপাক তাঁর নবীেক িনেদ^শ িদেয়েছন,

“Aহ নবী কােফর ও মুনািফকেদর

িবrেd Aজহাদ কrন এবং তােদর pিত কেঠার Aহান। তােদর িঠকানা হেলা জাহাnাম,

Aসটা

কতই না িনকৃ" sান।” অথচ সমg dিনয়া sীকৃত নবীজী কখেনা তাঁর চাচা আবু তািলেবর pিত
কেঠার িছেলন না এবং চাচার িবrেd Aজহাদও কেরনিন। উপরnt এই চাচারই পৃ%েপাষকতায়
নবীজী কােফরেদর িবrেd অসংখ? যুd কেরেছন। sতরাং উk আয়াত dারাই pমািণত হযরত
আবু তািলব ঈমানদার ও Aমােমন িছেলন। অতএব আমরা যারা মুসলমান যিদ পিবt Aকারআেন
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উিlিখত আয়াত সমূহ যথাযথ ভােব Aমেন চলার Aচ"া কির ও মহান মাsম ইমামগেণর িদক
িনেদ^শনার অnসরণ কির,

তেব িনিSত এইটুk বলেত পাির Aয,

আেখরােত আমােদর

িবপদগামী হওয়ার Aকান সmাবনা Aনই ই শাlাহ।

ইসলােমর pকৃত ইিতহাস ও তথN সূt উদঘাটেনর িনিমেt িনেmাk বইgিল অধNয়ন করা 1যেত
পাের :
১) িচরভাsর মহানবী (সা.),

মূল: আয়াতুlাহ জাফর sবহানী,

অnবাদ: Aমাহাmদ মুনীর

Aহােসন খান
২) নাuজ আল- বালাঘা, মূল: হযরত আলী ইবেন আিবতািলব, অnবাদ: Aজহাdল ইসলাম।
৩) দ?া িsিরট অb ইসলাম, sার [সয়দ আমীর আলী।
৪) সংিkp ইসলািম িবqেকাষ, ইসলািমক ফাউে ডশন বাংলােদশ।
৫) Aখলাফত ও রাজতnt, সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী।
৬) কারবালা ও মুয়ািবয়া, [সয়দ Aগালাম Aমারেশদ।
৭) মহানবী (সা.) ও তাঁর আহেল বাইত, Aমাহাmদ মামুnর রিশদ।
৮) বােরা ইমাম এর সংিkp জীবনী, সংকলেন : আলী নওয়াজ খান।
৯) ঐিতহািসক আল- গাদীর, মীর Aরজা hসাইন শহীদ।
১০) নবী বংশ পিরিচিত ও মহান Aকারবািন, [সয়দ Aমাহাmদ ইসহাক।
১১) নবী (সা.)- এর আহেল বাইত এর অnসরণ িক অপিরহায^? - এম. রহমান।
১২) ইিতহাসগত িব_ািnর রহs, Aমাফা3খাrল ইসলাম।
১৩) রাছুলুlাহ (দ:)- এর ওফাত ও িকছু pসি;ক আেলাচনা। জালালুdীন উয়ায়ছী।
১৪) আিমও সত?বাদীেদর স;ী হেয় Aগলাম, মূল: ড: মুহাmদ িতজানী আল সামাভী। অnবাদ:
ইরশাদ আহেমদ।
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১৫) আহেল িযিকরেক িজjাসা কrন,

মূল: ড. মুহাmদ িতজানী আল সামাভী। অnবাদ:

ইরশাদ আহেmদ।
১৬) সত? বল sপেথ চল, - এ. Aক. মনজুrল হক।
১৭) আমরা িক pকৃত snাহ অnসরণ করিছ? - এম. রহমান।
১৮) িবহাrল আনওয়ার, মূল: আlামা মাজিলসী, অnবাদ: Aমাহাmদ আলী Aমাত^জা।
১৯) হাদীেস িকরতাস এবং হযরত উমর (রা:)- এর ভূিমকা,

মূল: আবdল কিরম মু4াক,

অnবাদ: ইরশাদ আহেমদ।
২০) উmুল মু’Aমিনন খািদজা আত- তািহরা, মূল: সাইেয়?দ আখতার আলী িরজভী, অnবাদ:
Aমাsফা কামাল।
২১) নবী নিnনী হযরত ফােতমা যাহরা (সা.আ.),

মূল: হযরত আয়াতুlাহ আল- উযমা

সাইেয়দ Aমাহাmদ hসাইন ফাযলুlাহ (রহ), অnবাদ: Aমাহাmদ িমজাnর রহমান।
২২) ইমাম মাহদী (আ.)- এর আtpকাশ (আেs যুhর);

মূল: আlামা আলী আল kরানী,

অnবাদ: Aমাহাmদ মুনীর Aহােসন খান।
২৩) আল মুরাজায়াত (পtালাপ),

আlামাh সাইেয়?দ আবdল hসাইন শারাফুিdন আল

মুসাভী, অnবাদ: আবুল কােসম।
২৪) আল মুরতাজা, মূল সাইেয়?দ আলী জাফরী, অnবাদ কাজী মাsম।
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১৯২৫ সােল আল- Aসৗদ রাজ পিরবার মkা- মিদনা দখেলর পর সালািফ- ওহাবীেদর ফেতায়ায়
Aয *ংসযj চািলেয়িছল তারই ধারাবািহকতায় হযরত আবু তািলেবর এই মাজার শিরফও রkা
পায়িন। তা আজ (ধুই sৃিতর এ?ালবােম ঠাঁই Aপেয়েছ।

১৯২৫ সােল আল- Aসৗদ রাজ পিরবার মkা- মিদনা দখেলর পর সালািফ- ওহাবীেদর ফেতায়ায়
Aয *ংসযj চািলেয়িছল তারই ধারাবািহকতায় রাসূল (সা.)- এর পিবt আহেল বাইত ও
সnািনত সাহাবাগেণর রওজা শিরফও রkা পায়িন। তা আজ (ধুই sৃিতর এ?ালবােম ঠাঁই
Aপেয়েছ।
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আমােদর pকািশত gnসমূহ .
রাসূলুlাহ (সা.)- এর িবদায় হেjর Aশষ ভাষণ - আlামা আবু মনsর আহমাদ ইবেন আলী
আত- তাবারসী (রহ.)
উmুল মু’Aমিনন খািদজা আত- তািহরা (রা.) [অপিরেশাধেযাগ? এক ঋণ] - সাইেয়?দ আখতার
আলী িরজভী
কারবালা ও ইসলাম [ইসলােম িবভাজেনর Aনপথ?] - [সয়দ Aগালাম আসকারী
আশার আেলা ইমাম মাuদী আলাইিহস সালাম - ওয়াজhল kামার খান বাsাবী আbুlাহ ইবেন
সাবা ও অnাn কlকািহিন - আlামা সাইেয়?দ মুরতাযা আসকারী
ইমাম হাসান ও Aখলাফত [ ইিতহােসর অব?k অধ?ায় ] - Aমাsফা কামাল
যয়নাব িবনেত আলী [ইসলােমর পুনজ^ীবন দানকািরণী] - আবু তােলব আত- তাবিরযী
আবুল ফজল আbাস [ কারবালায় ইসলােমর পতাকাবাহী ] - আবু তােলব আত- তাবিরযী
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তথNসূt:
১. সূরা আেল ইমরান, আয়াত- ১৯
২. সহীহ মুসিলম, ৭ম খN, পৃ- ১৩; সহীহ িতরিমযী, খN- ১২, পৃ- ৮৫।
৩. মাআেরফুল Aকারআন, মুফিত Aমাঃ শিফ, অnবাদ: মাওলানা মুিহউdীন খান
৪. কািমল ইবেন আিসর, খN- ২, পৃ- ৪১; আবু তািলব মুিমেন kরাইশ, পৃ- ১৫০
৫. িসরাতুন নবী, আlামা িশবলী Aনামানী, খN- ১, পৃ- ১২০।
৬. তারীেখ ইসলাম,

১ম খN,

পৃ৫২ -৫১ -;

আলগাদীর -,

খN৭ -,

পৃ৩৪৬ -;

িবহাrল আনওয়ার,

খN৬ -, পৃ২৮৮ -।
৭. আল- গাদীর, খN- ৭, পৃ:- ৩৪৯- ৩৫২; শায়খুল আবুতাহ, পৃ- ২৬- ২৮।
৮. িকসাsল আরব, পৃ- ৯৯- ১০০; তাবাির, খN- ২, পৃ- ২২- ২৪; আs িসরাতুল হািশমীয়া, পৃ- ১৯১১৯৪।
৯. তািরেখ ইসলাম, ১ম- খN, পৃ- ৯৩; শারেহ নাহজুল বালাঘা, ৩য়- খN, পৃ- ৩০৬; আল কাশশাফ,
১ম খN, পৃ- ৪৪৮; আল গািদর, ৭ম খN, পৃ- ৩৩৪।
১০. আল গাদীর, খN- ৭, পৃ- ২৫৮; আল মানািকব, খN- ১, পৃ- ৩৭।
১১. শারেহ নাহজুল বালাঘা, খN- ৩, পৃ- ৩০৬; আল- কাশশাফ, খN- ১, পৃ- ৪৪৮, খN- ২, পৃ- ১০;
তাজিকরাতুল খাওয়াস,

পৃ- ৯;

আল- হালিবয়?াh,

খN- ১,

পৃ- ৩২২;

এসাবাh,

খN- ৪,

পৃ- ১১৬,

আল- গাদীর, খN- ৭, পৃ- ৩৩৪।
১২. িচরভাsর মহানবী (সা.), খN- ১, পৃ- ৩৩২; মাজমাউল বায়ান, খN- ৭, পৃ- ৩৬।
১৩. তাবারী, খN- ২, পৃ- ৬৭; সীরােত হালিবয়?াহ, খN- ১, পৃ- ৩২৩; আল- গাদীর, খN- ৭, পৃ৩৬০।
১৪. সূরা মিরয়ম, আয়াত- ৩০।
১৫. সূরা আস- সাফ, আয়াত- ৬।
১৬. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১৪৪।
১৭. আl Aমাsফা, ৪থ^ খN, পৃ:৯১, ৯২; সীরাতুন নবীয়?াহ, ১ম খN, পৃ:১০৬; আল গাদীর, খN৭,

পৃ:২৭৪;

উmুল মুেমিনন খািদজা আত তািহরা (রা:),

পৃ:১০৬; আল hjাত, পৃ: ৩৬।
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পৃ: ৩০- ৩৫;

আs িসরাতুন নবী,

খN- ১,

১৮. সূরা আলাক, আয়াত- ১।
১৯. আল- গাদীর, খN- ৭, পৃ- ৩৪৮; শায়খুল আবুতাহ, পৃ- ২২; আল- আbাস, পৃ- ১২- ২৩।
২০. সহীহ িতরিমযী, ২য় খN, পৃ- ২৮২; তািরেখ বাগদাদ, ৩য় খN, পৃ- ৭০।
২১. সূরা মিরয়ম, আয়াত- ৩০।
২২. আl গাদীর,

খN- ৭,

পৃ- ৩৩৩;

আল hjাত,

পৃ- ৩৭;

আল নাজ ওরীয়া,

খN- ১,

পৃ- ২৭৩;

মুজামুল বুলদান, খN- ৫, পৃ- ২৭০
২৩. িচর ভাsর মহানবী (সা.), Aলখক- আlামা জাফর sবহানী, অnবাদ- মুনীর Aহােসন খান, ১ম খN,
পৃ- ৩২৭]
২৪. আল মানািকব, খN- ১, পৃ- ৩৫; ঈমােন আবু তািলব, পৃ- ১৭; আল গাদীর, খN- ৭, পৃ- ৩৬৭;
মাজমায়ুল বায়ান, খN- ৭, পৃ- ৩৭।
২৫. তািরখুল খািমস।
২৬. িসরােয় হালািব।
২৭. সূরা ফাতহ, আয়াত- ২৯
২৮. সূরা মুজাদালাহ, আয়াত- ২২।
২৯. সংিkp ইসলািম িবqেকাষ, ই:ফা:, ১ম খN, পৃ- ২৩; তািরেখ কােমল, সাইেয়dল আওিছয়া, পৃ১০।
৩০. শায়খুল আবুতাহ, পৃ- ৪৩; তাজেকরাতুল খাওয়ােয়স, পৃ- ১০; আল গাদীর, খN- ৭, পৃ- ৩৭৪।
৩১ আদ- দামায়াতু সােবকা, খN- ১, পৃ- ১৯৫।
৩২. আল ইমাম আলী (আ:), ইবেন আসািকর, খN- ২, পৃ- ৪৪৩।
৩৩. আল মুsাদার হােকম, খN- ৩, পৃ- ১২৪; কানযুল উmাল, খN- ১১, পৃ- ৬০৩।
৩৪. সূরা- বাকারা, আয়াত- ১২৪।
৩৫. নবী পিরবােরর pিত ভালবাসা, মাওলানা মাহমুdল হাসান, পৃ- ৬০; সহীহ আল Aবাখারী, ৫ম খN,
পৃ- ৪১৩
৩৬. আশারা- Aমাবা9শরা, পৃ- ১৬০; তাফসীের ইবেন kািছর, ৩য় খN, অnবাদ, মাও: আখতার ফাrক,
pকাশক ইসলািমক ফাউে ডশন, বাংলােদশ।
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৩৭. কারবালা ও মুয়ািবয়া,

পৃ- ৪২- ৬৪;

নবী বংশ পিরিচিত ও মহান Aকারবািন,

পৃ- ১২১- ১২৪;

নবী

(সা.)- এর আহেল বাইত- এর অnসরণ িক অপিরহায^? এম. রহমান, পৃ- ১৫০- ১৫৭; Aখলাফত ও রাজতnt,
পৃ- ১৩০- ১৩৪, ১৩৭- ১৪৪, ১৪৬- ১৫৭; িসরাতুন নবী, আlামা িশবলী Aনামানী, পৃ- ৭২- ৭৩।
৩৮. সহীহ আল- মুসিলম,
ইমান,

অnে!দ- ৭৯,

বাংলােদশ ইসলািমক Aস টার,
পৃ- ৩৫২,

১ম pকাশ: জুন- ১৯৯৯,

হাদীস নং- ৪১৮ Aথেক ৪২৪;

১ম খN,

একই gেn অnে!দ- ১০,

িকতাবুল
পৃ- ১১৪,

হাদীস নং- ৪০ Aথেক ৪৩।
৩৯. শারােহ নাহজ আল বালাঘা, ইবেন আিবল হািদদ, খN- ৩, পৃ- ৩১২; আল- গািদর, খN- ৭, পৃ৩৭০।
৪০. আল- গািদও, খN- ৭, পৃ- ৩৯৯; িসরাতুন নবী, মাও: িশবিল Aনামানী, খN- ১, পৃ২১৯- ২২০।
৪১. িবহাrল আনওয়ার, পৃ- ১৯
৪২. মানােকব মুত^াজাওরী, পৃ- ৫।
৪৩ মানােকব মুত^াজাওরী, পৃ- ৬০; মুসনেদ আহমাদ ইবেন হাmল, িকতােব আরবায়ীন।
৪৪ মানােকব মুত^াজাওরী, পৃ- ৬০; মুসনেদ আহমাদ ইবেন হাmল, িকতােব আরবায়ীন।
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