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pথম pকাশনাঃ ইসলামী :সিমনারী পাবিলেকশn, পািকsান, ১৯৭৯ সাল ।
পূণঃ pকাশনাঃ ফেরন িডপাটJেমKট অব :বািনয়াদ বা’দাতঃ ১৯৮৪ সাল । :সামােয় এিভিনউ,
:তহরান, ইসলামী pজাতnt ইরান ।
বাংলা অnবাদ pকাশকঃ ইসলামী িশkার আnজJািতক :কnd ।

2

িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম

উৎসগ<
ইসলােমর অgযাtার লেk িচরsরণীয় গেবষণা কেমJর জn তার pিত sগভীর ^dার িনেবদন
srপ এই অnবাদ gnিট উৎসিগJত হেলা gnিটর সmািনত :লখক রাসূলুlাহ (সাঃ) - এর উtর
পুrষ আlামা সাইেয়gদ মুরতাজা আল- আসকারীর pিত।
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উপkমিণকা
:কারআনী িবিধ- িবধােনর মূল িsিরট পূণJrেপ আয়t করার জn এবং ইসলােমর িশkােক
পিরপূণJ rেপ অnধাবন ও তা আমেল rপাnর করার উপলিdর জn অবlই :কারআন ও snাহর
সাহাযg gহণ আবlক। ইসলােমর :কান িবধান :কারআন ও মহানবীর হাদীেসর আেলােক
উপsািপত না হওয়া পযJn এর pকৃত উেdl এর সিতgকার িsিরট এবং এর বাsবায়ন সংkাn
খুিটনািট িবষয়ািদ সিতgকার অেথJ জানা সmব হেব না।
ইসলামী িবিধ- িবধােনর বgাখgার জn হাদীেসর িবধান অতgn শিkশালী একিট দিলল। এই
দিলল বgিতেরেক ইসলােমর িশkােক উপলিd বা অnধাবন করেত পারার :য :কান দাবী একিট
অnঃসারশূn :tাগান বা অসাথJক pয়াস uব আর িকছু নয়। এই দাবীর সিঠকতা সmেকJ
ইিতহাসই :কবল সাkg হেয় দাড়ােত পাের।
dভJাগgজনক হেলা,

মহানবী হযরত মুহাmদ (সাঃ) - এর ওফােতর পরপরই মুসলমানেদর

তথাকিথত শাসকবগJ এই শিkশালী দিলেলর (হাদীস) বgাপাের অতgn িনমJম আচরণ pদশJন
কেরেছন। শাসকবগJ অতgn সzত কারেণ হাদীেসর বণJনাকারীগণেক দমন ও িনয়ntেনর মেধg
:রেখেছন, এমন িক মহানবীর সাহাবীেদরেক {ধুমাt হাদীেসর উdৃিত pদান ও বণJনা করার
অিভেযােগ শািsর মুেখামুিখ কেরেছন। :কান িনিদJ| শাসক বা খিলফার নাম উেlখ এখােন
অpেয়াজনীয়। তেব :sাতধারা যখন এই িনমJম রীিতর িবrেd ঘুের দাড়ােলা মুয়ািবয়া তখন
িনকৃ|তম িব•াস ঘাতেকর ভূিমকায় অবিতণJ হেয়িছেলন। তার িনেয়ািজত ও বৃিtলাভকারী
অngহভাজন হাদীস বণJনাকারীরা তােদর কারখানায় uতরী করেত থাকেলা এক িবশাল সংখgক
জাল ও বােনায়াট হাদীস;

আর হাদীেসর ভা

pচলেনর পিবt :লবােসর আড়ােল ঐ সকল

জাল- বােনায়াট হাদীস অৈবধভােব pবতJন বা চালু কের দয়া হেলা। এভােব মুয়ািবয়ার পেরাk
সmিত ও pতgk সহায়তায় ভির ভির (জাল) হাদীস stপীকৃত হেত থাকেলা। আর িতিন
(মুয়ািবয়া) সেবJাতভােব সেচ| িছেলন এই সকল জাল হাদীেসর সাহােযg ইসলােমর pকৃত
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“অিফিসয়াল ইসলাম” pিত$ার জn । ভােগgর িনমJম পিরহাস, হাদীস সংকলনকারীগণ এমন
খােরজীেদর িনকট হেতও হাদীস সংgহ কেরেছন িকnt উেdl pণািদত হেয় sিচিnতভােব ইমাম
আলী (আঃ) বা মহানবীর পরবতJী বংশধর বা তােদর :কান shেদর িনকট হেত হাদীস সংgহ
এিড়েয় িগেয়েছন অনায়ােস। এই sাভািবক পিkয়ার মাধgেম মুয়ািবয়া ও তার উtরসূরী
খিলফােদর তttাবধােনর সাহােযg একিট সmূণJ :মকী ইসলাম pিতি$ত হেয় :গেল। িশয়ারা এই
ধরেণর সকল জাল হাদীস pতgাখgান করেলন,

ফেল িচিhত হেলন “রােফজী” িহেসেব।

সমেয়র পিরkমায় চেম তgাগ- :কারবানী ও অতুলণীয় িবশাল :)- pেচ|ার মাধgেম ,

অবl

অবlই রাসূলুlাহ (সাঃ) - এর উtরসূরী আহলুল বাইেতর pতgk তttাবধােন, তারা (িশয়া) ও
তােদর {ভাnধgায়ীরা সহীh হাদীস সংgহ ও সংকলন কেরেছন এবং সিতgকার ইসলাম pিত$ার
পথেক sিবns কেরেছন ।
এই িবষেয়র pখgাত পিNত সাইেয়gদ মুরতাজা আল- আসকারী হাদীস সংকলেনর এই
sশJকাতর িবষয়িটর একিট সফল তথgাnসnানী কাযJkম পিরচালনা কেরেছন এবং অতgn
সফলভােব হাদীস সংকলেনর এই pিত/িব এত চমৎকারভােব উেmচন কেরেছন :য,

এর

pিতিট বাকg ও বkেবgর িবষয়াবলী ss|ভােব পিরsুট হেয় উেঠেছ । এই িবষেয়র উপর তার
পািNতgপূণJ ও িনরেপk িবেtষণ এই িবষয়িটেক আেবগমুkভােব অবেলাকন করার জn এবং
সহীহ হাদীস হেত িমথgা ও জাল হাদীসেক পৃথকী করেণর জn িবে•র সকল মুসলমােনর দৃি|
আকষJণ কের। এই অnসাের সিঠক rপ ও অবয়েব ইসলােমর পিরিচিত িনভJরেযাগg ও সিঠক
হাদীেসর সাহােযg s|ায়েনর কারেণ তার এই উেdgাগ ইসলােমর জnএকিট অতgn মহৎ :সবা
িহেসেব পিরগিণত হেব।
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gnকার পিরিচিত
সাইেয়gদ মুরতাজা আল আসকারী ফাসJী ও আরবী ভাষার pখgাত একজন পিNত। িশয়ােদর
একজন pিথতযশা :লখক িহেসেব িতিন সািহতg অzেন sপিরিচত হেয় উেঠন।
হাদীেসর বাsবতা সmিকJত গেবষণা ও তথgাnসnান সাইেয়gদ মুরতাজা আল- আসকারীর একিট
িবেশষ পছেnর িবষয়। িতিন অতgn গভীরভােব এই িবষয়িটর উপর গেবষণা কেরেছন এবং
এেkেt মূলgবান অবদান :রেখেছন ।
ইসলােমর অnধাবন ও pসার আlামা আল আসকারীর grtপূণJ অবদােনর কথা sরণ কের “িদ
ইসলািমক :সিমনারী” তার মূলgবান gnকেমJর সােথ মুসিলম িব•েক পিরচয় কিরেয় :দয়ােক
দািয়t িহেসেব িবেবচনা কেরেছ ।
আেলাচg gnিট হাদীস সংkাn ইিতহােসর একিট শিkশালী অnসnানী pয়াস। gnকার তার
যtশীল পিরে) ও িচnাশীল এই কেমJর জn সেবJাতভােব pশংসার দাবী করেত পােরন।
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বাংলা অnবাদেকর কথা
আl হামdিলlাহ “gnিট” হাদীেসর ইিতহােসর িববতJন সংkাn একিট অকাটg দিলল। ইসলামী
অnশাসন pিতপালেনর :kেt মুসিলম সমাজ আজ বh :ফরকায় িবভk রাসূলুlাহ (সাঃ) - এর
হাদীস অnসাের, মুসিলম উmাh :তহাtর :ফরকায় িবভk থাকেব যার মেধg :কবলমাt একিট
জামাত হেব জাnাতী,

বাকী সব ক’িট জাহাnামী। যারা পরকােলর pিত িsর িব•াসী এবং

dিনয়ার জীবনেক পরকালীন জীবেনর আেলােক পিরচালনার বgাপাের দৃঢ় pিতj, তােদর জn
:তহাtর :ফরকার মধg হেত জাnাতী জামাত খুেজ :বর করা ছাড়া :কান িবকl :নই । :কারআন
মানবজািতর জn :হদােয়েতর পথিনেদJিশকা। :কারআন অটটু অবsায় মুসলমানেদর মােঝ
থাকার পরও তােদর আিকদা- িব•াস ও :কারআনী অnশাসন pিতপালেন তােদর মেধg িবরািজত
বh মত পেথর উপিsিতর বাsব কারণ হল জাল হাদীেসর উপিsিত । :য :কান ssg বgিk িব•াস
করেত বাধg :য, আিকদা- িব•াস বা অnশাসন pিতপালন যাই হাক না :কন রাসূলুlাহ (সাঃ)
{ধুমাt একিট িনেদJশই উপsাপন কেরেছন । মতৈdtতার উdব হেয়েছ তার পরবতJী সমেয়র
শাসকবেগJর কারেণ । তেব, একিন| অnসারী যারা তারা সিঠক snাহেকই্ অnসরণ কেরেছন ।
তাই সিঠক snাহ িচিhত করেণর জn সিঠক ও িনভJরেযাগg হাদীস িচিhত করণ অতgাবlক।
এর মাধgেমই :কবল মুসিলম উmাh বতJমান নাজুক পিরিsিত হেত িনsৃিত পাওয়ার pতgাশা
করেত পাের । বাংলা ভাষা- ভাষী :যসব পাঠক পরকালীন জীবেনর আেলােক দিনয়ার জীবন
গঠন করেত চায় :সসব পাঠেকর জেnই আlামা আসকারীর এই মূলgবাণ gnিট বাংলায় rপাnর
করার আমােদর এই kুd pয়াস। মহামিহম আlাহ তা’য়ালা আমােদর সকেলর pেচ|া কবুল
কের িনন। আমীন।
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pথম খN
“সমs মাnষ িছল একই উmত। অতঃপর আlাহ নবীগনেক sসংবাদদাতা ও সতকJকারীrেপ
:pরন কেরন। মাnেষরা :য িবষেয় মতিবেরাধ করেতা তােদর মেধg :স িবষেয় মীমাংসার জn
িতিন তােদর সিহত সতgসহ িকতাব অবতীণJ কেরন এবং যাহািদগেক তাহা :দয়া হেয়িছল,s|
িনদশJন তােদর িনকট আসবার পের,তারা {ধু পরsর িবেdষবশত :সই িবষেয় িভnমত :পাষণ
করেতা,আlাহ তােদরেক :স িবষেয় িনজ অngেহ সতg পেথ পিরচািলত কেরন। আlাহ যােক
ই/া সহজ-সরল পেথ পিরচািলত কেরন”। (২১৩বাকারাঃ sরা)
“:তামরা িক আশা এই কর :য, ইhদীরা :তামােদর কথায় ইমান আনেব? যখন তােদর একদল
আlাহর বানী ^বন কের, অতঃপর তারা উহা িবকৃত কের, অথচ তারা তা জােন”। ( sরা
বাকারাঃ৭৫)
“sতরাং dেভJাগ তােদর জn যারা িনজ হােত িকতাব রচনা কের এবং তু/ মূলgpািpর জn
বেল, ”ইহা আlাহর িনকট হেত”। তােদর হাত যা রচনা কেরেছ তার জn শািs তােদর এবং যা
তারা উপাজJন কের তার জn শািs তােদর”। (sরা বাকারাঃ৭৯)
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ঐশী ধম< Kকন সনাতন করা হয়?
মানব জািতর অতীত ইিতহাস পযJােলাচনা করেল :দখা যায় :য, মাnেষর সাধারন রীিত- pবণতা
হেলা, তারা pেতgক নবীর িশkােক নাটকীয়ভােব রদ- বদল কেরেছ, এমনিক তােদর ঐশীgেnও
নতুন িকছু সংেযাজন কেরেছ বা তােত পিরবতJন এেনেছ। আlাহ পরবতJী সমেয় তাঁর িনেভJজাল
িবধানাবলীসহ অn একজন নবী :pরণ কেরেছন, এবং এইভােব িতিন তাঁর :pিরত ঐশী ধমJেক
সনাতনrেপ উপsাপন কেরেছন।
এই ঐশীিবধান :pরেনর িবষয়িট অবেশেষ রাসূল (সাঃ) এর আিবভJােবর পর :শষ হয়, এবং
পুণJতা pািp ঘেট । এই পযJােয় আlাহ আেগর সকল ঐশী ধমJীয় িবিধ- িবধােনর িবপরীেত
ইসলােমর ধমJীয় িবিধ- িবধানেক চুড়াn িহসােব :ঘাষনা কেরেছন। আর এই কারেন :য :কান
ধরেনর পিরবতJন বা িবচুgিতর হাত হেত ইসলােমর এই ঐশীgn আল- :কারআনেক িনরাপtা
pদান ও সংরkেনর দায়- দািয়t িতিন িনেজর হােত :রেখেছনঃ “আিমই :কারআন অবতীণJ
কেরিছ এবং অবl আিমই উহার সংরkক”( sরা িহজরঃ৯)।
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ইসলামী উmােহর মেধL মতেভেদর কারন
নামায, যাকাত, হj এবং মাnেষর pায়শই pেয়াজনীয় অnাn এবাদাত বা পারsিরক :লন:দন সmিকJত ইসলােমর এইসব ধমJীয় ঐশী িবধানাবলীর :মৗিলক এবং বুিনয়াদী নীিত- িনেদJশ
আল- :কারআেনর িনভুJল ও sিনিদJ|ভােব বিণJত হেয়েছ। রাsেল ( সাঃ) :কারআেন বিণJত ঐসব
ঐশী িবধােনর বgাখgা এবং িবশদ বণJনা উপsাপন কেরেছন। িতিন নামায কত রাকাত এবং
নামােয িক িক পড়েত হেব, িকভােব পড়েত হেব তা িনিদJ| কেরেছন; সmেদর যাকাত িক
পিরমােন িদেত হেব এবং হj সmাদেনর জn িক িক আহকাম পালন করেত হেব তা িতিন
িনিদJ| কেরেছন। ধমJীয় অnাn আহকােমর িবষয় িনধJারণও রাসূেলর ( সাঃ) কােযJর আওতাভুk
িছল।
ফলাফল দাড়ােলা এই :য,
আেছ,
পিরিচত,

যিদও ঐশী িবধানাবলীর সকল নীিত- িনেদJশ :কারআেন বিণJত

তথািপ :সgেলার িবশদ বণJনা এবং বgাখgা িদেয়েছন রাসূল ( সাঃ) যা হািদস নােম
এবং উহা অnসরন করার জn আlাহ িনেজই িনেদJশ pদান কেরেছন- বেলেছনঃ

“রাসূল :তামািদগেক যা :দয় তা gহণ কর এবং যা হেত :তামািদগেক িনেষধ কের তা হেত
:তামরা িবরত থাক”( আল- :কারআন, sরা হাশরঃ৭)।
িকnt dভJাগgজনক িবষয় হেলা, িকছু িকছু মাnষ এমনিক রাসূেলর ( সাঃ) জীবdশােতই তাঁর pিত
িমথgােরাপ কেরেছ। নবীিজর ( সাঃ) নােম তারা জাল হাদীস pচার করেত থােক। নাহজুল
বালাগায় বিণJত ইমাম আলী (আ.)- এর একিট খুতবা :থেক িবষয়িট আেরা s| হেয় উেঠ িতিন
বেলনঃ “রাসূল ( সাঃ) এর জীবdশায় িকছু :লাক িমথgা হািদস uতরী কের তাঁর নােম pচার
করিছল। (এই অিন| সmেকJ জানেত :পের) একদা িতিন (রাসূল সাঃ) তাঁর আসন :থেক উেঠ
দাঁড়ান এবং সবাইেক উেdl কের বেলনঃ “:য বgিk আমার নােম :কান িমথgা িবষয় pচার কের
:স িনেজর জn জাহাnােম sায়ী আবাস uত্রী কের”১
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:গালেযাগ সৃি|কারী :লাকজন নবীজীর ওফােতর পরও জাল হািদস uতরী করার অপকমJিট
অবgাহত রােখ। এভােব ইসলােমর িবিধিবধান নানািবধ িবচুgিত dারা আkাn হয়, এবং
মুসলমানেদর মােঝ মতৈdধতা :দখা :দয়। :যেহতু পিবt :কারআেনর :যেকান ধরেনর পিরবতJন
বা িবচুgিত হেত এর :হফাজত ও সংরkেনর বgাপাের আlাহ িনেজই িনFয়তা িদেয়েছন,
কােজই এইসব অিন|কারক :লােকরা তােদর কলুিষত হs pসািরত কের পিবt :কারআেনর
উেdl ও তাৎপযJ বgাখgাকারক এবং িবশদ- অথJ pকাশক রাসূল ( সাঃ) এর হািদেসর িদেক।
এই :লােকরা িবিভn িবষেয়র উপর বােনায়াট হাদীস uতরী করেত থােক এবং রাসূেলর ( সাঃ)
নােম pচার করেত থােক। এই কারেন আমরা :দখেত পাই, কত বgাপক পিরমােন িবেরাধ ও
মতৈdধতা মুসিলম সমােজ সহজ অবsান কের িনেয়েছ। এর পিরমান এতই :বশী :য, এমনিক
আিকদা- িব•ােসর শাখা pশাখার মেতা :মৗিলক িবষেয়ও grতর মতিবেরাধ :দখা িদেয়েছ।
এই :লাকেদর অবsা এমন পযJােয় উপনীত হয় :য, তারা আlাহর gনাবলীর িবষেয়ও pG/তেকJর
অবতারনা কেরিছল। তােদর pG িছলঃ “আlাহর হাত- পা আেছ িক- না” অথবা “হাশেরর
ময়দােন তাঁেক :দখা যােব িক না? :দখা :গেল, িকভােব :দখা যােব”?।

২

তারা আল-

:কারআেনর বgাপােরও িবিভn অিভমত pকাশ করেত থােক এবং িবিভn pG উথাপন করেত
থােক, :যমন,

“আল- :কারআন িক আlাহর সৃি|, এবং ইহা িক অপিরবতJনশীল িকছু নয়?

নািক ইহা আিদ ও িচরnন ”?
এইসব :লােকরা নবীগেনর ( আঃ) অবsান এবং সtার বgাপােরও pেGর অবতারনা কেরিছল।
তারা িজেjস করেতাঃ “নবীগন ( আঃ) িক মাsম(িনHাপ)?” তােদর িব•াস হেলাঃ {ধুমাt
ওহী pচার সংkাn :kেt নবীগন মাsম, িকnt অnাn :kেt তােদর gনাহ করার অবকাশ
আেছ। অিধকnt,

তারা রাসূেলর ( সাঃ) উপর ১ম ওহী নািজেলর িবষেয়ও িভn িভn ধারনা

:পাষন করেতা। তারা বলেতাঃ”১ম ওহী নািজেলর সময় রাসূল (সাঃ) িক জীbাইল (আঃ) :ক
শয়তান মেন কেরিছেলন, িযিন তাঁর সােথ ঠাTা- :কৗতুক করেত :চেয়িছেলন”? অথবা, “নবীজী
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জানেতন :য, িতিন পিবt সttা এবং আল- :কারআন নািজল হে/ ও তাঁর অnের :চতনা সKার
করেছ?”৩
ইসলােমর সmুরক িবিধ- িবধােনর বgাপােরও তােদর অিভমত িছল Lাn; উদাহরন হেলাঃ “ওজুর
:kেt :কান :লাক িক তার পা মােসহ করেব,

নািক ধুেয় পিরsার করেব; অথবা নামাজ

আদােয়র {rেত :কান :লাক যখন sরা ফােতহা :তলাওয়াত করেব, তখন “িবসিমlািহর
রাহমািনর রািহম”

িদেয় {r করেব নািক “িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম”

করেব; অথবা হj সmাদনকােল তাওয়াফুেnসা

(২য় তাওয়াফ)

ছাড়া {r

বাধgতামুলক,

বা

বাধgতামুলক নয়?”৪
এই অবsার কারেন, ইসলােমর সকল আিকদা- িব•াস এবং আইন- িবধান িবLািnকর
পিরবতJেনর বা রদ- বদেলর অিভjতা অজJন কেরেছ। এই সকল মতৈdধতা ও uবসাদৃেlর
মূলকারণ অnসnMান করেল আমরা :দিখ :য,
খিলফা)

িবেরােধর sচনা হেয়েছ খিলফােদর ( ১ম- ৩য়

সমেয় তােদর ষড়যেntর ফলrিতেত। রাজৈনিতক sাথJই িছল তােদর শাসন এবং

িসdােnর চািলকা শিk। িবশাল একদল :লাক িনেয়াগ করা হেয়িছল :কারআেনর আয়াতসমুেহর
বgাখgা উপsাপেনর জn; তারা তােদর সেধgর সবটুk dারা :কারআেনর আয়াতসমুহ এমনভােব
বgাখgা করেতা যােত উহা শাসকবেগJর ই/া- আকাংখার অnkেল যায়৫ তারা এই উেdেl
রাসূেলর ( সাঃ) হািদেসরও উdৃিত উেlখ করেতা। ফলতঃ :য সকল িনেদJশ ঐ বgিkবেগJর dারা
সতgািয়ত হেতা :সgেলাই হেতা আইন। আর জবরদিsমুলকভােব হেলও :সই সকল আইন
জনগনেক মানেত বাধg করা হেতা; ইসলােমর সিতgকােরর িsিরেটর আেলােক এই আইনgেলা
pনীত বেল গn করােনা হেতা। অতঃপর sাভািবকভােবই এই ধরেনর আইেনর pিত :যেকান
িবrপ মতামত তােদর dারা সমথJনেযাগg হেতানা। আর তারা :কান আইন- িবধান জারী করার
ই/া করেল ঐ িনেদJশ মানেত :কউ যিদ অিsকার করেতা, তাহেল তােক অতgn িন$ুর আচরেনর
পিরনিত :ভাগ করেত হেতা। মােঝ মােঝ এই ধরেনর pিতবাদী বgািk মৃতুgর মুেখামুিখ হেতা।
খিলফােদর :কারআন পিরপিn িনেদJশ- এর িবেরাধীতাকারীেদরেকও এই ধরেনর িন$ুর পিরনিত
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:ভাগ করেত হেতা। এছাড়া শাসকবগJ তােদর সরকােরর অnkেল sােথJর কারেন শিরয়তী
মাসােয়লগত সমsা সমাধােনর বgাপাের মুসিলম pজা কতৃJক িববণJ snাহর৬ চার ইমােমর
:কান একজনেক :মেন চলার বাধgবাধকতার আওতায় আনার িসdাn gহণ কের। এই ইমামগন
হেলন, আবু হািনফা, শােফঈ, আহমাদ ইবেন হাmল এবং মােলক ইবেন আনাস৭ ঈমােনর
:মৗ্িলক নীিতমালার (আিকদা) সংkাn িবষয়াবলীর :kেt pজাগণ আশারীয় মতবাদেক৮
অnসরন করেত বাধg করা হেতা।
মুসলমানেদর এক বড় অংশ অnসরেনর :kেt িনেজেদরেক িসহাহ িসtাহ৯ িবেশষ কের “সহীহ
মুসিলম” এবং “সহীহ বুখারীর” মেধg সীমাবd কের :ফেল, এবং হািদেসর িবচার পযJােলাচনা
হেত িবরত হেয় িনেজেদর জn হািদস িবjােনর দরজা rd কের :দয়। উেlিখত চার ধমJীয়
ইমােমর একজনেক অnসরেনর বgাপাের তারা বাধg হওয়ায় গেবষনার রাsা তােদর জn বn
হেয় যায়।
যখন মুসলমােনরা খিলফার আেদশ পালেনর জn এমনভােব িনেয়ািজত িছল :য খিলফােদর পk
হেত :কান hkম জারী হেল তােদর িনকট তা ঐশী িনেদJশ (ওহী) িহসােব গণg হেতা, :সই সময়
মুসিলম উmাহর মেধg এমন িকছু বgািk িছেলন যারা সকল ধরেনর অsিবধা :মাকােবলা কেরও
অকৃিtমভােব ইসলােমর আিকদা- িব•াসেক যথাযথভােব সংরkেনর জn উৎসগJীকৃত িছেলন
এবং আল- :কারআেনর িনেদJশনার আেলােক সকল hkম- িবধানেক কেঠারভােব pিতপালেনর
:kেt :কান ক|েক তাঁরা ক| মেন করেতন না। ধমJীয় আহকাম- িবধানেক িবলুিpর হাত :থেক
সংরkেনর কােজ তাঁরা ওতেpাতভােব জিড়ত িছেলন। রাসূল ( সাঃ) এর হািদসেক :কান
ধরেনর িবচুgিত বা পিরবতJেনর কবল হেত অিবকল সংরkেনর বgাপােরও তাঁরা িছেলন অতgn
সতকJ। এইসব বgািkবগJ িছেলন নবী পিরবােরর সদsবেগJর (আহলুল বােয়ত আঃ) এবং
তাঁেদরেক যারা আnগতg ও অnসরন করেতন তাঁরা “িশয়া” নােম পিরিচত হন। িশয়া আেলমগন
নীিতগতভােব {ধুমাt :সইসব হািদস gহণ করেতন যা ইমামগন ( আঃ) বণJনা কেরেছন।
একজন কিব অতgn snরভােব িবষয়িট উপsাপন কেরেছনঃ
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“তােদর অnসরন কর যােদর কথা :কারআন ও হািদস িনেদJশ কের”।
“আমােদর িপতামহ বণJনা কেরন(:য শbাবলী :পেয়েছন) জীbাইল হেত এবং জীbাইল আlাহ
হেত”।
িশয়া আেলমগন এেকবাের সূচনালg হেত চলিত সময় পযJn অতgn িবচkনতার সােথ
িনঃsাথJভােব ইসলােমর িশkােক সংরkন ও pচার কেরেছন।
িকnt পিরতােপর িবষয় হেলা, জনেগা$ীর বড় অংশই অnসরন করেতিছল তােদর শাসকেগা$ী ও
রাজnবগJেক। তােদর pভু ও রাজnবগJ যা বলেতা তােকই সিতgকার ইসলাম বেল তারা িব•াস
করেতা। তােদর শাসকগন :য সকল িবষয় সিঠক বেল রায় িদত বা sীকার করেতা এইসব
:লােকরা :সgেলােকই আlাহর িবধান বেল িব•াস করেতা। তােদর কােছ :সই হািদসgেলাই
িছল একমাt সিঠক যা তােদর শাসকগন sীকার করেতা।
এই রকম পিরিsিতেত, pকৃত ইসলাম হেত kমাnেয় দূের অgসরমান ও pকৃত ইমামগেনর
অnসরন- িবমুখ শাসকবেগJর অnগত একদল :লাক ইসলামী dিনয়ায় আিবভুJত হেলা এবং
িনেজেদরেক “আহেল snাত ওয়াল জামায়াত” িহসােব দাবী করেলা। আর যারা তৎকালীন
শাসকবগJেক অnসরন করেত অsীকার কের আইন সmত ইমামগেনর অnসারী িছল তােদরেক
“রােফজী”১০ িহসােব িচিhত করা হেলা। এই কারেন তৎকালীন শাসকগন ইমামগনেক,
একজেনর পর একজন, সীমাহীন ক|- জুলুম এবং অতgাচাের জজJিরত করিছল, এবং তােদর
সমথJক ও অnসারীেদর উপর নানািবধ বানােনা অিভেযাগ dারা uদিহক ও মানিসক িনপীড়ন
চালাি/ল।
িশয়া মাযহােবর pখgাত আেলমগন এইসকল অnােয়র িবrেd pিতবাদী িছেলন, এবং pজেnর
পর pজn ধের িনেজেদর যুিk- pমােনর িভিtর উপর অবsান gহণ কের তার উপর দৃঢ়
থােকন। এভােব তাঁরা িনেজেদর এবং snীধারার মেধg পাথJকg সৃি|কারী িবষয়সমুহ sH| কের
:তােলন এবং তাঁেদর :pরনার উৎস pানবn িশয়াধারার িবকাশ সাধেন সাফলg আনয়ন কেরন।

14

িশয়া আেলমগেনর মেধg সাmpিতক কােল যারা এই কােজ িনেজেদরেক উৎসগJ কেরেছন তাঁরা
কেয়কজন হেলনঃ
ক) সাইেয়দ :মাহিসন আিমন (ইেnকালঃ১৩৭১ িহজরী), “আইয়ান আল- িশয়া” gেnর :লখক।
খ) :শখ মুহাmাদ hসাইন আল কািশফ আল- িগতা (ইেnকালঃ১৩৭৩ িহঃ), “আসল আল- িশয়া
ওয়া উsলুহা” gেnর :লখক।
গ) ^েdয় বুজুগJ :তহরানী(১৩৯০ িহঃ), “আল- জািরয়াহ ইলা তাসিনফ আল- িশয়া” এবং
“তাবাকাত আলম আল- িশয়া” gndেয়র :লখক। মুহাmদ :রজা :মাজাফফর, “আকােয়দ আলইমািময়া” gেnর :লখক।
ঘ) মুহাmদ hসাইন তাবাতাবাই, “িশয়া ইসলাম” gেnর :লখক।
এই আেলমগন অnাnেদর সােথ সিmিলতভােব িশয়া ও তােদর িব•ােসর িনরাপtা িবধােনর
জn িবেশষ ভুিমকা পালন কেরেছন। এই মহান বgািkবেগJর pেতgেকই তােদর শিkশালী
:লখনীর মাধgেম এই পিবt দািয়t পূণJ আnিরকতার সােথ সmাদন কেরেছন।
আমােদর মতাnসাের, রাসূেলর ( সাঃ) নােম বােনায়াট তথাকিথত হািদেসর pচলন dারা এবং
তাঁর িসরাত িলখেনর :kেt তেথgর সতg- িমথgার pিত rেkপ না করার কারেন :যেহতু িবেরাধ
ও মতৈdধতা :দখা িদেয়েছ কােজই :যৗিkক কারেনই আমােদর উিচৎ হেব এই সমs হািদস ও
তােদর :লখন- উৎেসর তথgাnসnান ও যাচাই- বাছাই করা, যােত pবীন পিNতগেনর বkেবgর
উপর িনভJরতা ও তােদরেক অnভােব :মেন চলার pবনতার কারেন সৃ| জড়তার :দয়াল আমরা
:ভেz :ফলেত সkম হই। এভােব pGিবd কতৃt
J শীলেদর িনকট িবনm বা অpিতবাদী
আtসমপJেনর কদJমাk অবsা হেত হািদস ও ইিতহাস :লখকেদরেক আমরা :বর কের আনেত
পারেবা, এবং আnপুিবJক পযJােলাচনা ও গভীর তথgাnসnােনর মাধgেম হািদস ও ইিতহােসর
সিঠক jােনর রাsা আমরা উnুk করেত সkম হেবা।
এখন, আমােদর কতJবg হেলা রাসূেলর ( সাঃ) হািদস এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবীগেনর, িবেশষ
কের যারা হািদস বণJনার কােজ জিড়ত িছেলন,
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তােদর জীবনী সংkাn তথgাবলী pjা

িবচkনতার সােথ পযJােলাচনা করা। তারপর আমরা পযJােলাচনা করেবা হািদস এবং িবিভn
মাযহােবর উপর sচনালg হেত আজ পযJn s s অnসারীেদর িলিখত gnসমূহ। এটাই হে/
একমাt রাsা যার মাধgেম আমরা সেতgর িনকটবতJী হেত পারেবা,

এবং মুসলমানেদর মেধg

বতJমােন িবরািজত মতৈdধতা সমুেল উৎপাটন করেত সkম হেবা।
মনীষীগেনর মেধg যারা এই পেথ অgবতJী ভুিমকা পালন কেরেছন তাঁেদর মেধg উেlখেযাগg
হেলনঃ
ক) আবদ আল hসাইন শরফুিdন(ইেnকালঃ১৩৭৭ িহজরী); “আবু :হারায়রা” gেnর gnকার।
খ)এই gেnর :লখক(আlামা মুরতাজা আসকারী রঃ);

“িদরাসাহ িফল হািদস ওয়াল

তারীখ”( |ািডজ ইন হািদস এKড িহে|ারী) িশেরানােম ইিতহাস ও হািদেসর উপর তাঁর গেবষনা
কেমJর িসিরজ pকাশনা রেয়েছ। এই িসিরেজর আওতায় :বশ িকছু gn pকািশত হেয়েছ।
এই িবষেয় যারা pতgkভােব জানেত চান, তােদর উিচৎ ইমাম আলী ( আঃ) এর সিহত sলাইম
ইবেন কা’ইেয়েসর বাকgালাপ অধgায়ন করা। sলাইম বেলনঃ “আিম আিমrল মু’িমিননেক
বললাম, “সালমান, িমকদাদ এবং আবুযর- এর িনকেট আল- :কারআেনর উপর িকছু বgাখgাটীকা- মnবg {নলাম। অnরা যা বেল তা এgেলা :থেক িভn।
অতঃপর আপনার িনকট হেত যা {নলাম, তােদর (সালমান, িমকদাদ এবং আবুযর) িনকট হেত
{েনিছ তার সােথ িমেল যায়। উপরnt, আল- :কারআন এবং রাসূেলর ( সাঃ) হািদেসর অথJ ও
বgাখgা িহসােব :লাকেদর িনকট যা pচিলত আেছ আপিন :সgেলার িবেরািধতা কেরন এবং
:সgেলােক Lাn/িমথgা বেল িবেবচনা কেরন। আপিন িক মেন কেরন :য, :লােকরা িবেশষ
অিভpােয় উেdlমুলকভােব িনেজেদর মেতা আল- :কারআেনর বgাখgা কের রাসূেলর ( সাঃ)
pিত িমথgােরাপ করেছ? “ইবেন কােয়স বেলন :য, ইমাম আলী ( আঃ) তার িদেক ঘুের :গেলন
এবং বলেলন, “জনগেনর মােঝ :সই হািদসgেলা pচিলত আেছ :যgেলা হক ও বািতল সংkাn
িবষয় বণJনা কের, সতg ও িমথgা সংkাn িবষয়, হারাম :ঘাষনা সংkাn আেদশ িবধান- এর খKডন
সংkাn িবষয়, একই সােথ সাবJজনীন ও sিনিদ|- িনভুJল িবষয়, sH| ও pিতকী বা rপক
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িবষয়, এবং pকৃত ও কাlিনক িবষয়। ইহা অনsীকাযJ সতg :য, রাসূল (সাঃ) এর জীবdশােতই
:লােকরা তাঁর pিত িমথgােরাপ কেরেছ। এর ফেল রাসূল ( সাঃ) যখন িবষয়িট জানেত পােরন
িতিন তৎkনাৎ দাঁিড়েয় যান এবং উপিsত :লাকেদর উেdl কের খুতবা :দন এবং :লাকেদর
মেধg এক িবরাট সংখgক িমথgাবাদীেক সতকJ কের :দন :য যিদ :কান বgিk ই/াকৃতভােব তাঁর
নাম িদেয় :কান িমথgা িবষয় pচার কের, :স জাহাnামী (“কািফ”, ইখিতলাফ আল হািদস ১/৬২
:থেক, হািদেসর পরবতJী অংশ নাহজুল বালাগা :থেক, খুতবা ২০১, ) । অতঃপর তাঁর
ইেnকােলর পেরও তাঁর নােম িমথgাচার চালায় (িতিন বেলন), {ধুমাt চার ধরেনর বgিk
:তামােদর িনকট হািদস বণJনা কের। তারা হেলাঃ
১) d’মুেখা চিরেtর :লাক (মুনািফক বgািk), :য ঈমান ও ইসলামী জীবনাচােরর pদশJন কের
িকnt :কানrপ ভয় বা িdধা ছাড়াই :স পাপকেমJ pবৃt হেয় যায়। এই ধরেনর বgািk রাসূেলর
( সাঃ) pিত িমথgােরাপ কের। :লােকরা যিদ তােক িমথgাবাদী বা মুনািফক বেল :ঘাষনা
:দয়, তাহেল তার বিণJত হািদস সিঠক বেল gহণ করার :কান sেযাগ থােকনা এবং :সাজাসাpা তােক pতgাখgান আবlক হয়। িকnt এমন :লাক আেছ যারা বেল, এই :লাক রাসূেলর
( সাঃ) সাহাবী; তাঁেক :স :দেখেছ এবং তাঁর িনকট হেত হািদস ^বণ কেরেছ ও :পেয়েছ।
অতএব :লােকরা তার pিত আsাশীল থােক। িকnt আlাহ d’মুেখা চিরtধারী, মুনািফকেদর
আচরন- sভাব উেlখ কেরেছন এবং :তামােদরেক সতকJ কেরেছন তােদর :থেক িনেজেদরেক
sরিkত রাখেত।
রাসূেলর (সাঃ) ইেnকােলর পর মুনািফকেদর মেধg যারা :বেচ িছল তারা পথL| :নতােদর ঘিন|
সহচর হেয় দাড়ােলা, এবং রাসূেলর ( সাঃ) pিত িমথgােরাপ করার মাধgেম তারা িনজ
অnসারীেদরসহ জাহাnােম তােদর sায়ী িনবাস uত্রী কের িনেলা। এইসব জাহাnামী :নতারাই
জনগেনর শাসনকতJা হেয় উঠেলা, তােদর জীবন ও সmেদর উপর কতৃt
J শীল হেয় উঠেলা।
:যসব :লাক এইসব :নতােদরেক জনগেনর শাসনকতJার অবsােন pিতি$ত করেত সহায়তা
করেলা তারা পুরsার :পেলা dিনয়াবী অজs sিবধািদ; আlাহ যােদর :হফাজত করেলন তারা
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ছাড়া অn :লােকরা dিনয়া ও রাজnবেগJর সােথ আঠার মত :লেগ থাকেলা। উপের বিণJত
মুনািফেকরা হেলা পুেবJািlিখত চার ধরেনর বgিkর একজন।
২) :কান বgিk রাসূেলর (সাঃ) িনকট হেত :কান িকছু {েনেছ িকnt এর ভাববst আts কের
িন, :সই বgিk হািদস বণJনা করেল তার বণJনা ভুল বেল পিরগিনত হেব। :স উেdl pেনািদত
হেয় িমথgা বেল না, িকnt হািদস সmেকJ যা :স sরন করেত পাের তাই বণJনা কের এবং িনেজ
তা আমল কের, এই ধারনায় :য :স হািদসিট {েনেছ রাসূেলর

( সাঃ) কাছ :থেক।

এখন, মুসলমানরা যিদ জানেত পারেতা :য, :স িনেজই হািদসিট যথাযথভােব বুঝেত পাের িন
তাহেল তারা gহণ করেতা না। যিদ (হািদস বণJনাকারী) জানেতা :য :স হািদসিট ভুল বুেঝেছ,
তাহেল :সও িনেজ :থেকই উহা বািতল বেল :ঘাষনা করেতা এবং উহা কখেনা বণJনা করেতা না।
৩) রাসূল (সাঃ) :কান একিট িবষেয় আমল করার জn আেদশ করেলন এবং :কান :লাক উহা
জানেত পারেলা। পরবতJী সমেয় রাসূল ( সাঃ) উk আেদশ বািতল করেলন ও :লাকেদরেক উহা
আমল করেত িনেষধ করেলন, িকnt :লাকিট (হািদস বণJনাকারী) এই পিরবতJন সmেকJ জানেত
পারেলা না। অথবা :স :কান িকছু করার :kেt রাসূল ( সাঃ) এর :কান িনেষধাjা জানেলা অথচ
পরবতJী সমেয় রাসূল ( সাঃ) উহা করার জn আেদশ দান করেলন। এই :লাক (হািদস
বণJনাকারী) পুনরায় কৃত এই পিরবতJন জানেত পারেলা না, sতরাং তার মেন থাকেলা বািতল
আেদশ এবং ঐ বািতlরন সmেকJ অবিহত থাকেলা না। যিদ :স জানেতা :য হািদসিট বািতল
করা হেয়েছ, :স উহা বণJনা করেতা না, এবং আমেলর আেদশ বািতল হওয়ার কারেন :স বািতল
আেদেশর উপর িনেজও আমল করেতা না।
৪) এমন একজন :লাক িযিন আlাহ ও রাসূেলর (সাঃ) উপর কখেনা িমথgাচার
কেরনিন; আlাহ- ভীিতর (তাকওয়া)কারেন এবং রাসূেলর (সাঃ) pিত গভীর ^dার কারেন িতিন
িমথgােক ঘৃ্না করেতন। িতিন ভুল :কান িকছু বণJনা কেরন িন এবং তাঁর বিণJত হািদেসর বgাপাের
:কান rপ সেnহও িছলনা; িকnt িতিন যা িকছুই ^বন করেতন উহার pকৃ্ত rেপই আts
করেতন এবং উহা বণJনা করেতন। িতিন উহার সােথ িকছু :যাগও করেতন না, :কান িকছু উহা
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হেত বাদও িদেতন না। িতিন আেদেশর রদকরেনর িবষয় যথাযথভােব sরন রাখেতন এবং িতিন
উহার উপর িনেজও আমল করেতন, িকnt :যেহতু রদকৃ্ত িবষয়িট িতিন মেন রাখেতন কােজই
িতিন ঐ কাজ িনেজ করেতন না। সাধারন বা সাবJজনীন এবং sিনিদJ| আেদশ সmেকJ তাঁর িছল
পূণJ jান এবং িতিন যথাsােন উহােদর pেয়াগ করেতন। sH|- sিনিদJ| ও rপক hkম সmেকJ
তার পু_াnপুংখ jান িছল।
:কান :কান সময় রাসূল (সাঃ) :কান িবষয় বলেতনঃযার িdিবধ অথJ হেতা, একিট বkবg :কান
িনিদJ| সমেয়র :pিkেত :কান sিনিদJ| িবেশষ িবষয়েক িনেদJশ কের এবং অnিট সকল িকছুেক
সকল সমেয়র জn িনেদJশ কের। sতরাং আlাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ঐ িনেদJশ dারা pকৃ্ত
অেথJ িক hkম কেরিছেলন :য বgিk তা জানেতা না, এবং সমেয়র অভােবর কারেন :স এেক
িনেজ :থেক বgাখgা করেলা উহার :ঘাষনাকারীর pকৃত hkেমর িবপরীেত (:কান :কান সময়
রাসূল (সাঃ) :কান িনিদJ| সমেয়র :pিkেত :কান িনেদJশ pদান কেরেছন। অথJাত :সই িনিদJ|
সমেয়ই :সই আেদশ pিতপালন করার িবষয়িট জিড়ত, িকnt :কান সমেয় নয়)।
িবষয়িট এমন িছল না :য সকল সাহাবীই রাসূল (সাঃ) :ক :কান একিট িনিদJ| িবষেয় িজেjস
কেরিছল এবং উহা অnধাবন করার জn তারা সকেলই তােদর pjা pেয়াগ কেরিছল, যােত
রাসূেলর (সাঃ) িনকট :কান pেGর উtর জানার জn তােদর :কান বndু বা অn :কউ(যােদর
অিধকাংশই মrবাসী)দীঘJ পথ Lমন কের এেল তারা(সাহাবীরা) উহােদর জবাব এমন
সেnাষজনকভােব িদি/ল :যন তারা মেনােযাগ ও আgহ সহকাের ^বন করিছল। এই ধরেনর
িকছুই আমার বgাপাের ঘেটিন। আমার :kেt আিম রাসূল (সাঃ) :ক :কান িবষেয় pG করতাম
এবং তার উtের িতিন যা বলেতন আিম উহা মুখs কের িনতাম।
এgেলাই হেলা িবচুgিতর কারন যা মাnেষর মেধg মতৈdধতা সৃি| কেরেছ। হািদেসর িবিভn
ধরেনর নননার কারেন সৃ| এই অসzিত এবং িবেরাধ মারাtক সমsা uত্রী কেরেছ (এই
বgাপাের আেরা জানার জn পড়ুনঃ ‘িমন তািরখ আলা হািদসঃ’মুরতাযা আশকারী রঃ; :শখ
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মাহমুদ আবু িরয়া- এর ‘আেজায়া আলা snাহ আল মুহাmািদয়াহ’; সাইেয়দ আb আল :হাসােয়ন
শরফুিdন- এর”আবু :হারায়রা।)
আমরা ইমাম আলী (আঃ) এর বkবg উdৃত কেরিছ :য, ইহা আমােদর দৃি|ভzীেক ss|ভােব
উপsাপন কের, এবং গেবষনা ও তথgাnসnােনর মাধgেম রাসূেলর (সাঃ) হািদেসর pকৃ্ত অথJ ও
তার মমাথJ উdােরর জn দৃঢ়তার সােথ আমােদর আ{ করনীয় সmেকJ উেlখ কের, যােত সকল
িবেরাধ- মতপাথJকg িনমুল
J হয় এবং সকল সেnেহর অপেনাদন ঘেট। :হ আlাহ! এই বgাপাের
আমােদর সাহাযg কrন,
“মুহাmাদ একজন রাসূল মাt; তার মত অেনক রাসূল গত হেয়েছ। sতরাং যিদ :স মারা যায় বা
িনহত হয়, তেব :তামরা িক পৃ| pদশJন করেব?এবং :কউ পৃ| pদশJন করেল :স কখেনা
আlাহর kিত করেত পারেব না; বরং আlাহ শীaই কৃ্তjিদগেক পুরsৃত করেবন”। (আল:কারআন, আেল- ইমরানঃ১৪৪)।
“রাসূল :তামািদগেক যা :দয় তা gহণ কর এবং যা হেত :তামািদগেক িনেষধ কের তা হেত
:তামরা িবরত থাক এবং :তামরা আlাহেক ভয় কর”( sরা হাশরঃ৫৯)”।
“এবং :স মনগড়া কথাও বেল না। এটা :তা ওহী, যা তার pিত pতgােদশ হয়”( sরা নাজমঃ৩৪)।
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িdতীয় খN
ইসলাম ধেমJর নবী মুহাmাদ (সাঃ) ধমJীয় উtরাধীকার িহসােব তাঁর অnসারীেদর জn d’:টা
মূলgবান সmদ :রেখ িগেয়েছন। তা হেলা, আল- :কারআন ও তাঁর আহেল বাইত। তাঁেদরেক
দৃঢ়ভােব অnসরন করার এবং তােদর :থেক কখেনা িবি/n না হওয়ার জn িতিন :লাকেদরেক
িনেদJশ িদেয়েছন১১
মহানবী (সাঃ) তাঁর জীবdশায় জনগেনর কােছ :কারাআনী িবধােনর সকল সতg বgাখgা
কেরেছন, এবং ইসলামী িশkার :মৗলিব•াস, তািtক jান ও মতবাদ সংkাn সকল িবষয়
হািদেসর আকাের তাঁর অnসারীেদর মােঝ উপsাপন কেরেছন। হািদস pচার সmেকJ িতিন
বেলেছনঃ “আlাহ ঐ বgািkর pিত রহমত নািজল কrন :য আমার িনকট :থেক মেনােযােগর
সােথ হািদস ^বন করেব, তা িবশdােব gহণ করেব এবং িযিন {েনন িন ঐ বgিkর িনকট :পৗেছ
:দেব। জনসমি|র এরকম ১িট বড় অংশ থাকেব যারা তােদর :চেয় jানী এবং অিধকতর িবj
:লােকর িনকট হািদেসর বানী :পৗেছ :দেব”১২
এখন আমরা :দখেবা, ইসলামী রােTর শাসকবগJ পিবt :কারআন ও নবীর আহেল বাইেতর pিত
িক আচরন কেরিছল এবং িকভােব হািদস সংkাn িনেদJশ তারা pিতপালন কেরিছল।
এইসব :লােকরা রাসূেলর (সাঃ) আহেল বাইেতর (আঃ) সদsবগJেক সাধারন সমাজ :থেক
িবতািড়ত কেরিছল এবং তাঁেদরেক িনজJেন বসবােস বাধg কেরিছল। তাঁেদরেক (আহেল বাইেতর
সদsবগJেক) তারা অবনJনী উৎপীড়েনর সmুখীন কেরিছল ঐ সময় িবরািজত পিরিsিত সmেকJ]
রাসূল ( সাঃ) এর মহান সাহাবী সালমান এবং আবুজরতাঁেদর বািgতা (রাঃ) পূণJ বানীেত অতgn
s|ভােব বণJনা কেরেছন। হযরত সালমান বেলন,

“:তামরা এখন :তামােদর খারাপ কােজর

ফলাফল :দেখ অবাক হ//পিরনাম (:খলাফত জবর দখল), এবং :তামরা :হদায়ােতর মুল উৎস হেত
বh dরবতJী দথা sােন িনপিতত হেয়েছাইবেন আিব আলা হািদদ) , শারেহ নাহজ আল
বালাগা, ২১৩১/, ১৩২ এবং ৬(১৭/। িতিন আেরা বেলন,
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“:তামােদর পেk এটা িছল অতgn খারাপ

কাজ(:খলাফত জবর দখল কের :নয়া)। :তামরা যিদ ইমাম আলী ( আঃ) এর বাইয়াত করেত, :তামরা
িনিFতভােবই িনেজেদরেক :বেহdী এবং dিনয়াবী রহমেতর সােথ অবগাহন করেত পারেত”। হযরত
আবু জরবেলন (রাঃ) ,

“:তামরা যিদ :সই িবষেয় pাধাn িদেত :য িবষেয় আlাহ তায়ালা pাধাn

িদেয়িছেলন এবং :তামরা যিদ :সসব িবষয় বজJন করেত :যসব িবষয় আlাহ বজJন করেত বেলিছেলন
এবং যিদ :তামরা রাসূেলর ( সাঃ) আহেল বাইেতর :নতৃ্t এবং উtরািধকার :মেন িনেত, :তামরা
িনিFতভােবই আlাহর রহমেতর ছায়াতেল িনেজেদরেক অবগাহন করেত পারেত। িকnt :তামরা এমন
খারাপ আচরন কেরিছেল :য তা (রিছেলবতJমান সমেয়র জn ক), এখন :তামােদর :সই অnায় কােজর
পিরনিত :ভাগ করেত হেব এবং “যারা অnায় কাজ কের তারা অিচেরই জানেব কত বড় খারাপ পিরনাম
তােদর জn অেপkা করেছ”] ।

যখন তারা :খলাফত যবর দখল কের িনেত সফল হেলা, তখন তারা তােদর উeািভলাষ অnসাের
:কারাআন বgাখgার একছt pভাব িনিFত করেনর জn :কারাআন ও হািদসেক (:য সিহ হািদস
:কারােনর বgাখgা) পরsর হেত িবি/n করার pেচ|া gহণ করেলা। এবং :কারাআনেক তারা
িনেজেদর মত কের বgাখgা করেলা; িবেরাধী পেkর উপর খিলফা ও তােদর পরাkমশালী
অnসারীেদর হামলার kটেকৗশেলর pধান বাধা িছল মহানবী (সাঃ) এর সিহ হািদস এবং তাঁর
জীবনাচরন যা সাধারনভােব snাহ নােম পিরিচত িছল। sতরাং এই শিkশািল অst হেত
pিতপkেক িনরst করা ছাড়া :খলাফেতর আর :কান িবকl িছল না। ১ম িদেকই আবুবকর(রাঃ)
এই :কৗশলেক একক কের িনেজর িনরuশ অিধকাের িনেয় :নওয়ার িসdাn িনেলন। এই উেdl
সাধেনর জn িতিন রাসূেলর (সাঃ) ৫০০ হািদস সংgহ কেরন। িকnt অনিতিবলেm :দখেত
:পেলন, এই হািদসgেলা তার উেdl সাধেনর জn সহায়ক নয়। তাই িতিন তার সংগৃিহত
সকল হািদস পুিড়েয় :ফলেলন ।১৩
িনঃসেnেহ ঐ সমেয় মাnষেক হািদস বণJনা বা িলিপবd করা হেত িবরত রাখা এবং :কবলমাt
আবুবকেরর সংগৃিহত হািদস হেত লাভ িনেত বাধg করা কাযJত অসmব িছল। এই :pিkেত
হািদেসর এই শিkশালী অেstর কােছ মাnেষর যাওয়ার sেযাগ যােত না থােক :সই উেdেl
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রাসূেলর (সাঃ) হািদেসর উপর িনেষধাjা আেরাপ করা ছাড়া ১ম খিলফা আর :কান উপায়
:দখেলন না। অতএব খিলফা রাসূেলর (সাঃ) হািদস উdৃিতর বgাপাের মুসলমানেদর উপর
িনেষধাjা আেরাপ করেলন। এই কাযJেpিkেত িতিন একিট :ঘাষনাপt জারী করেলন, যােত
বলা হেলাঃ জনগন রাসূেলর (সাঃ) হািদস হেত :কান উdৃিত িদেব না এবং তারা {ধুমাt আল:কারাআনেক অnসরন করেব।১৪ অিভসিn হেলা, আল- :কারাআনেক হািদস হেত িবি/n কের
:ফলা যােত খিলফাগন িনেজেদর ইে/মত আল- :কারাআনেক বgাখgা করেত পােরন।
মৃতুgর পূেবJ আবুবকর একিট অিসয়ত pstত কেরন, যার মাধgেম িতিন উমরেক :খলাফেতর
উtরািধকার িনেয়াগ কেরন। িকnt সাধারন মুসলমানেদর পk হেত এই :খলাফেতর বgাপাের
:কান pিতবাদ আেসিন। িনঃসেnেহ এর কারন হেলা – হািদস হেত বিKত :থেক অিধকাংশ
মুসলমান দৃি|ভিzগত সংকীনJতার মেধg িনমিjত হেয় পেড়িছল।
এমন িক উমর তার শাসন আমেল হািদেসর উপর িনেষধাjার এই নীিত কেঠারভােব অnসরন
কেরেছন। যােহাক, একদা িতিন জনগেনর মতামত জানার অিভpােয় তােদর সামেন রাসূেলর
(সাঃ) হািদস বণJনা এবং িলিপবd করার বgাপাের একিট psাবনা উপsাপন কেরন। হািদেসর
উdৃিত এবং িলিপবdকরন রীিতর পুনpচলন করা জrরী বেল এর অnkেল জনগন সাবJজনীন
মতামত pদান কের। সামােnর জn উমর :য ঝােমলায় পেড়িছেলন, সমsার বgাপাের ১মাস
ধের িবচার- িবেবচনা করার পর তা :থেক িনiৃিতর একিট রাsা অতgn চতুরতার সােথ :বর
করেত সkম হেলন। িতিন জনসmুেখ উপিsত হেয় িনেmর বkবg :ঘাষনা করেলনঃ
“আিম রাসূেলর (সাঃ) snাহ িলিপবd করার বgাপাের খুব আgহী, িকnt আিম sরন করিছ আমার
পূবJবিতJ :লাকেদরেক যারা িকছু gn িলিপবd কেরিছল এবং এর pিত অতgিধক মেনাযগ pদান
কের ঐশী gnেক অবেহলা কেরিছল; sতরাং আিম িসdাn িনেয়িছ :য, আল- :কারােনর সােথ
অn :কান িকছুেকই িমিশেয় :ফলেবা না”১৫
(িpয় পাঠক, হযরত উমর একিট িমেথgর আ^য় িনেয়েছন। কারন আমরা :কারাআন :থেক
:জেনিছ :য এিট লাওেহ মাহফুেজ সংরিkত এবং এিট :হফাজেতর দািয়t আlাহ িনেজ gহণ
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কেরেছন। আর একারেনই আল- :কারাআন আেজা পযJn অিবকৃ্ত আেছ এবং ভিব েতও
থাকেব- সmাদক)।
রাসূেলর (সাঃ) :কান সাহাবীেক িতিন (উমর) যখন :কাথাও অিফিসয়াল কােজ পাঠােতন িতিন
তােদরেক :কান ধরেনর হািদস বণJনা না করার জn িবেশষ িনেদJশ িদেতন। তার আশংকা িছল
উহা মাnষেক আল- :কারােনর pিত অবেহলা pদশJন করেত পাের। উপরnt, িতিন যিদ জানেত
পারেতন :য তােদর :কউ তার িনেদJশ অমাn কেরেছ, তাহেল িতিন তােক তার সামেন হািজর
হওয়ার আেদশ জারী করেতন এবং তােক যাবjীবন কারাদKড pদান করেতন। এছাড়া
জনগেনর কােরা কােছ :কান িলিখত হািদেসর :খাজ :পেল িতিন :সgেলা িনেয় :যেতন এবং
পুিড়েয় িদেতন।
এভােবই উমেরর :খলাফতকাল :শষ হেলা এবং এসময় একিট সzঘবd দেলর অভূgদয় ঘটেলা
যােদর সহায়তায় উসমান (রাঃ) :খলাফেত অিধি|ত হেলন।১৬
উসমােনর শাসন আমেল হািদস বণJনার িবrেd :খলাফেতর শাসকবগJ এক কিঠন যুেd অবতীণJ
হেলা। উমর(রাঃ) যখন মহানবীর সাহাবীেদরেক (হািদস বণJনার কারেন) িনপীড়ন করেতন ও
মদীনায় কারাদKড িদেতন এবং তােদর িলিপবd হািদস পুিড়েয় িদেতন, উসমান তখন রাসূেলর
(সাঃ) বkবg ও তাঁর জীবনাচরেনর বণJনা বn করার কিতপয় pিথতযশা সাহািবেক িনযJাতেন
জজJিরত কেরেছন বা িনবJাসেন পািঠেয়েছন। উসাহরনsrপ বলা যায়, হযরত আবুজর (রাঃ) :ক
মদীনা হেত িবতারন কের রাবজাহ মrভুিমেত িনবJাসন :দন; (‘িমন তািরখ আল হািদস’, :লখকঃ
আlামা মুরতাযা আশকারী রঃ)।রাসূেলর (সাঃ) এই sপিরিচত সাহাবী উtp বালুকাময় িনজJন
মrভুিম এলাকায় মৃতুg পযJn থাকেত বাধg হন। রাসূেলর (সাঃ) অn একজন সাহাবী আmার
ইবেন ইয়ািসরেক িতিন এমনভােব :বtাঘাত কেরন :য িতিন uচতn হািরেয় মািটেত পিতত
হন।১৭
pথম ৩ খিলফার ২৫ বছর সমেয়র শাসনকােল, গনঅভুgথgােনর ফেল উসমােনর kমতাচুgিত ও
হতgাকােKডর পুবJ পযJn, মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগন ও ইসলােমর অnাn pজn চরম
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অিনFয়তার মেধg জীবনপাত করিছল। অতঃপর জনগন ইমাম আলী (আঃ) এর pিত িফের আেস
এবং তাঁেক তােদর পরবিতJ খিলফা িনযুk কের।১৮
ইমাম আলী (আঃ) এমন সমেয় :খলাফেত অিধি|ত হেলন যখন মুসলমােনরা পূবJবতJী খিলফােদর
আমেলর ২৫ বছের তােদর িনেজেদর sাইেল জীবন- যাপেন অভgs হেয় পেড়িছল। ঐ সমেয়
িবরািজত পিরেবশ সmেকJ ইমাম আলী (আঃ) িনেজ :য বণJনা িদেয়েছন তা হেলা িনmrপ।১৯
“আমার পূবJবতJী খিলফাগন এমন কাজ কেরিছেলন যােত তারা সেচতনভােবই রাsলুlাহর (সাঃ)
িনেদJেশর িবপরীেত চেল িগেয়িছেলন। তাঁর pিত করা আnগেতgর শপথ তারা ভz কেরিছল এবং
তাঁর snেতর পিরবতJন কেরিছল। এখন আিম যিদ ঐ সকল িবষয়gেলােক পিরতgাগ করার জn
চাপ pেয়াগ কির এবং রাসূল (সাঃ) এর সময় যা িছল :সইভােব ঐ িবষয়gেলােক পুবJাবsায়
িফিরেয় আিন, তাহেল আমার বািহনীর :লােকরা আমােক িনঃসz অসহায় অবsায় :ফেল আমা
হেত িবি/n হেয় যােব। খুব :বশী হেল এক kুd সংখgক অnসারী আমার পেk থাকেব; যারা
আল- :কারআন ও snাহর িভিtেত আমার ইমামতেক sীকার কের”।
“আিম যিদ িনm বিণJত বgাবsাgেলা gহণ কির তার ফলাফল িক হেব তা িক :তামরা ভাবেত
পােরা? :
১/রাসূল (সাঃ) :যখােন মাকােম ইbািহমেক sাপন করেত িনেদJশ িদেয়িছেলন যিদ আিম তা
:সখােন পুনঃsাপন কির।
২/নবী কnা ফােতমা (আঃ) এর সnানেদরেক আিম আিম যিদ িফদােকর সmিt িফিরেয় :দই।
৩/মহানবী (সাঃ) এর সময় ওজন ও পিরমাপ :যমন pিতি$ত িছল, যিদ :সই অবsায় তা
pিতি$ত কির।
৪/:যসব ভুিম মহানবী (সাঃ) যােদরেক িদেয় িগেয়িছেলন যিদ :সgেলা তােদর কােছ িফিরেয়
:দই।
৫/যিদ খিলফােদর জারীকৃ্ত িন$ুর আইন বািতল কির।
৬/যিদ যাকাত বgাবsােক তার pকৃ্ত িভিtর উপর পুনিবJnাs কির।

25

৭/যিদ অজু :গাসল ও নামােযর িনয়ম- নীিত সংেশাধন কির।
৮/:য সকল মিহলােদর অnায়ভােব তােদর sামীেদর :থেক পৃ্থক কের অnেদর িনকট :দওয়া
হেয়েছ, যিদ তােদরেক তােদর আসল sামীেদর িনকট িফিরেয় :দই।
৯/বায়তুলমােলর অথJ :যভােব ধিনকেদর pদান করতঃ{ধুমাt তােদর হােত উহা পুিlভুত না
কের মহানবী (সাঃ) এর সময়কােল :যমন িছল :তমিনভােব উহা পাওয়ার উপযুk বgািkেদর
মােঝ সমভােব বKটন কির (হযরত উমর রািTয় :কাষাগার হেত অথJ বKটেনর :kেt সমােজ :^নী
িবভাজন চালু কেরিছল। :সই সমেয় একিট তািলকা করা হেয়িছল এবং এই অnযািয় একদল
পাি/ল pিত বছর ৫০০০ িদরহাম, অn একদল ৪০০০ িদরহাম এবং অnাnরা
৩০০০, ২০০০, ১০০০ এবং ৫০০ শত :থেক ২০০শত িদরহাম। এইভােব সমােজ ধনী ও
দিরd :^নী সৃি| করা হয়)।
১০/যিদ ভুিম কর বািতল কির (হযরত উমর ইরােকর ভুিম কর আেরাপ কেরিছল ইরােনর
সাসািনদ রাজnেদর ভুিম রাজs আইন অnসাের এবং িমশের :রামান রাজnেদর ভুিম রাজs
আইন অnসাের)।
১১/যিদ দাmতg সmকJ সংkাn বgাপাের সকল মুসলমানেক সমান :ঘাষনা কির (হযরত উমর
আরবীয় কnােদর সােথ অনারবেদর িববাহ িনিষd কেরিছেলন)।
১২/যিদ আlাহর আইন অnসাের খুমস (সmেদর এক পKমাংশ) আদায় কির (sরা আনফাল৪১) pথম ৩ খিলফা মহানবী (সাঃ) ওফােতর পর খুমস হেত আহেল বায়ােতর pাপg অংশ বাদ
িদেয় িদেয়িছল)।
১৩/যিদ মসিজেদ নববীেক এর sচনালেgর কাঠােমােত, :য কাঠােমােত রাসূল (সা.) এর
সময়কােল pিতি|ত িছল, পুনঃpিতি$ত কির। মহানবী (সাঃ) ওফােতর পর মসিজেদর :য pেবশ
পথ gেলা বn কের :দয়া হেয়িছল তা আবার খুেল :দই, এবং তাঁর ওফােতর পর :য pেবশ
পথgেলা :খালা হেয়িছল তা আবার বn কের :দই।
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১৪/যিদ ওজুেত চামড়ার :মাজার উপর মােসহ করা িনিষd কির(‘খুফ’ হে/ প{র চামড়ার uতরী
:মাজা। snী মুসলমানগন, তােদর পুবJবতJীেদর মত, ওজুর জn নg পা :ধায়া বাধgতামুলক মেন
কের, িকnt ‘খুফ’ dারা পা আবৃত থাকেল উহা মােসহ করা যেথ| মেন কের)।
১৫/ “নািবয” এবং :খজুেরর মদপােনর উপর দKড এবং িবেশষ শািsর িবধান চালু কির (নািবয
হে/ একধরেনর হাlা মদ, যা সাধারনত িবয়ার জাতীয় যব/বািলJ হেত uত্ির করা হয়)।
১৬/যিদ নারী এবং হেjর :kেt মহানবী (সাঃ) এর সময়কােল :যমন িছল, :সই :মাতােবক
মু’তার িবধান আইনিসd কির (খিলফা উমর ২ ধরেনর মুতােক অৈbধ :ঘাষনা কেরন। হেjর মুতা
(হেj তামাtু) ও নারীর মুতা। একইভােব িনিদJ| কnােদর িববাহ, :কারআেনর :ঘাষনা ও snী
পিKডতগেনর বণJনা অnযায়ী যা ss|ভােবই ইসলািম িবধােনর অnভুJk)।
১৭/যিদ মৃত বgািkর জানাযার নামােয ৫বার তাকিবর বিল (আবু :হারায়রার sেt snীগন মৃেতর
জানাজা নামােয ৪ বার তাকিবর পেড় থােক, stঃইবেন rশদ আnালুসীর “িবদায়া ওয়াল
মুজতািহদ”১//২৪০)।
১৮/যিদ নামােযর {rর সময় শb কের ‘িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম’ :তলাওয়াত করা
বাধgতামুলক কির (sিnেদর একিট grপ :তলাওয়ােতর সময় sরা ফািতহা ও অn sরা হেত
‘িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম’ বাদ :দয়। s|তই তারা এই বgাপাের মুয়ািবয়ােক অnসরন
কের থােক, stঃ আল- ফািতহার তাফসীর, ‘তাফদীের আল- কাশশাফ’১/২৪- ২৫)।
১৯/যিদ মহানবী (সাঃ) এর সময়কােল তালােকর :য রীিত pচিলত িছল, :সই রীিত কেঠারভােব
অnসরেনর িনেদJশ :দই (তালাক ২ বার……. . sরা বাকারাহঃ২২৯, sিnেদর মেত তালাক
:দওয়ার জn এক uবঠেক ৩ তালাক উeারন করেল তা ubধ, এবং এর যথাযথ সাkী না থাকেল
তা drত অnসমথJন করােত হেব, stঃ’িবদায়াহ ওয়াল মুজতািহদ ১/৮০- ৮৪)।
২০/যিদ িবিভn জািতর যুdবnীেদর pিত আচরেনর বgাপাের আlাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর
িনেদJশনা কেঠারভােব অnসরেনর িনেদJশ :দই।
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“এক কথায় আিম যিদ :লাকেদরেক আlাহ তায়ালা এবং রাসূল (সাঃ) এর িনেদJশ অnসরন
করােনার জn pেচ|া gহণ কির, তাহেল তারা আমায় তgাগ করেব এবং এিদক- :সিদক চেল
যােব”।
“আিম আlাহর নােম শপথ কের বলিছ, যখন রমযােনর মােস ওয়ািযব (ফরয) নামায ছাড়া অn
:কান নামায জামােতর সােথ না আদায় করার জn আিম :লাকেদরেক িনেদJশ িদলাম এবং
বুিঝেয় বললাম :য মুsাহাব নামায জামােতর সােথ আদায় করা িবদায়াত, আমার :সনাবািহনীর
একিট দল, যারা আমার পেk একদা যুd কেরিছল, uহৈচ {r কের িদল, বেলঃ’আহ!উমেরর
snাত’। ‘:হ মুসলমােনরা। আলী উমেরর snাত পালেট িদেত চায় ও রমযান মােস মুsাহাব
নামায বn কের :দওয়ার বাসনা কের। তারা এমন :গালমাল {r কের িদল :য আিম ভীত
হলাম- তারা িকনা িবেdাহ কের বেস”।
“হায়!”, ইমাম আলী (আঃ) বলেত থােকন, “আহ এমন যntনা আিম এই :লাকেদর হােত :ভাগ
করলাম, যারা অতgn pবল ভােব আমার িবেরািধতা কের; যারা তােদরেক :কবলমাt জাহাnােমর
িদেকই চািলত কেরিছল তারা তােদর :সই Lাn :নতােদর আnগতg কের”।
ইমাম আলী (আঃ) খিলফােদর রীিত- পdিতর িবপরীেত িবেশষ কের হািদস সংkাn িবষেয়
মহানবী (সাঃ) এর পথ অnসরন কের সmুেখ অgসর হওয়ার জn একিট কাযJkম gহণ
কেরিছেলন। িতিন ১ম ৩ খিলফা কtৃক চালুক্ত
ৃ িবদয়াত ( নতুন রীিত পdিত)qংশ করার জn
এক িবরামহীন যুd {r কেরিছেলন (িতিন সকল কািহনী কথকেদর উপর, যারা উমর ও
উসমােনর িনেদJশ :মাতােবক জুময়ার িদেন মসিজদসমুেহ :খাতবা িদত, িনেষধাjা আেরাপ
করেলন। িতিন নবীজীর হািদস মুkভােব :কান লুকােনা ছাড়াই বণJনার রীিত চালু করেলন। তাঁর
পেk যতটুk সmব িতিন খিলফােদর আিবsারসমুেহর মুেলাতপাটন করেলন। িবsািরত জানার
জn পড়ুনঃ “ িমন তািরখ আল- হািদস । )
যারা ইমাম আলীর (আঃ) ভুিমকা তােদর dিনয়াবী sােথJর pিতkল িবেবচনা করিছল kরাইশেদর
:সইসব :লাক তাঁর িবrেd দাঁিড়েয় :গল। তারা “জামাল” এবং “িসফিফন” যুেd pচুর রkপােতর
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পিরিsিত uত্রী করেলা। তাঁর িবrেd তােদর শtrতা এমন পযJােয় উপনীত হেলা :য pায় ৪
বছেরর মেধgই তারা তাঁেক নামাজরত অবsায় শহীদ কের িদল।
আlাহ এবং রাসূেলর (সাঃ) শtr মুয়ািবয়া তার ধুতJ পিরকিlত চkােnর ফলাফল িহসােব হযরত
ইমাম আলী (আঃ) এর ইেnকােলর িকছু সমেয়র মেধgই :খলাফেতর িসংহাসেন িনেজেক আসীন
করেত সkম হেলা। মুগীরা ইবেন :শাবা’র সােথ বাকgালাপকােল িতিন তার রাজৈnিতক
উeািভলােসর :গাপন তথg ফাঁস কের :দন। মুিগরা pG করেলাঃ “:হ আিমrল
মু’িমিনন, আপনার আকাkা বাsবায়েন আপিন সফল হেয়েছন। আজ :কান ধরেনর kিতর
আশংকা :নই যিদ আপিন আপনার এই বৃ্d বয়েস :লাকেদর জn sিবচােরর বgাবsা কেরন এবং
সৎ্কাজ কেরন যােত আপনার পFােত sনাম :রেখ :যেত পােরন। আlাহর শপথ হােশমীেদর
আজ এমন িকছুই :নই যােত ভীত হেত হেব; sতরাং আপনার পেk এটাই উtম হেব যিদ
আপিন তােদর সােথ সদয় বgবহার কেরন এবং সmেকJর বাধনেক মজবুত কেরন”।
মুয়ািবয়া pেGাtের বলেলনঃ “অসmব। আবুবকর শাসক হল এবং sিবচার pিত|া করেলা এবং
সকল ধরেনর dেভJাগ :পাহােলা, িকnt মৃতুgর অবgবিহত পর পরই তার আর িকছুই আবিশ|
রইেলা না, তার নাম আজ :কবল কদািচত উeািরত হয়। তারপর এেলা উমর। তার
শাসনকাযJেক সফল করার জn িতিন সেবJাtমভােব সেচ| িছেলন, এবং তার ১০ বছেরর
শাসনকােল িতিন অেনক সমsা :মাকােবলা করেলন, িকnt তার মৃতুgর সােথ সােথ তার নামও
মৃতুg বরন করেলা। তারপর উসমান, :য অতgn উe বংেশর সnান, শাসন kমতায় অিধি$ত
হেলা এবং উেlখেযাগg :বশিকছু কাজ সmাদন করেলা। অnরা করেলা তার pিত অnায়
আচরন এবং িতিনও মৃতgবরন করেলন। তার মৃতgু র সােথ সােথ নামিটও মািটর নীেচ চেল :গল।
:লােকরা তার মহৎ কাজgেলা সmুনJrেপ িবsৃত হেলা। িকnt ঐ হােশমীর (আlাহর নবীর) নাম
এখনও এই dিনয়ায় :রাজ ৫বার উesের উeািরত হে/। এই নােমর অিsMt থাকাকােল :ক
জীিবত থাকেত পাের ? :হ মাতৃহীন সাথী! না, আlাহর শপথ, যতkন না এই পৃি্ থবীর ভুিম
হেত তাঁর নাম মুেছ :ফলেত পারেবা ততkন পযJn আমার :কান শািn :নই”।২০
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এইভােব মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর আহেল বাইেতর নাম িনশানা িনিFh করার জn মুয়ািবয়া
তার সকল kমতা, উপায়- উপকরন বgবহার কেরিছল এবং হািদস জাল করার নানা
উপায়/কারখানা sাপন কেরিছল। মুয়ািবয়া তার এই কােজ এতটা সফল হেয়িছল :য, আবু
:হারায়রা িযিন ৫০৩০ িট হািদস জাল কের মহানবীর নােম বণJনা কেরেছ ।২১
আbুlাহ ইবেন উমর এই ধরেনর ২০০০ হাজােররও :বশী জাল হািদস বণJনা কেরেছন। উmুল
মু’িমিনন আেয়শা ও আনাস িবন মািলক d’জেনর pেতgেক ২০০০ হাজােরর :বশী জাল হািদস
বণJনা কেরেছন। এই বgিkবগJ এবং তােদর মত অnরা sাথJােnষী শাসকেগা|ীর আnkলg
পাওয়ার জn হািদস জাল করার জn পরsেরর সােথ pিতেযািগতায় :নেমিছল। আlাহই ভাল
জােনন। এই pচারািভযানকােল হািদেসর নােম কত অসংখg কািহনী উdাবন করা হেয়িছল। এর
ফেল ইসলামী নীিতমালা- িবধান এবং আমেলর িবকৃ্িত সািধত হেয়িছল এবং সব উলট- পালট
কের িদেয়িছল। এই ধারাবািহকতায় pকৃ্ত ইসলাম সmুনJভােব পিরবিতJত হেয় িগেয়িছল।
শাসকেগা|ী :কবলমাt এই rপাnিরত ইসলামেক অিফিসয়াল sীকৃিত pদান করেতা। এই
ইসলােমর বিহরাবরন ও মানদKড uত্রী হেয়েছ মুয়ািবয়ার আমেল এবং এই ধারাবািহকতার পথ
ধের ইহাই সতg ইসলাম বেল pিতপn হেয়েছ। ঐ িবষয়gেলা এখন এমন পযJােয় উপনীত হেয়েছ
:য, মহানবী (সাঃ) এর সতg ইসলামেক যিদ এই সকল দরবারী ইসলােম অভgs :লাকেদর কােছ
উপsাপন করা হয়, তেব pকৃ্ত সতg িহসােব তা িব•াস করা কিঠন হয়া দাড়ায়। কারন তারা
তােদর ইসলামেক :জেনেছ :সইসব gn :থেক :যgেলা িমথgা এবং জাল হািদস সমৃd। উদাহরন
srপ আবু :হারায়রার কারখানায় উdািবত একিট জাল হািদস আমরা এখােন উেlখ করেত
পািরঃ
" একদল :লাক রাসূল (সাঃ) :ক িজjাসা করেলা, :হ আlাহর নবী, হাশেরর িদন আমরা িক
আlাহেক :দখেত সkম হেবা? িতিন জবাব িদেলন, " পুিনJমার রােত চাঁেদর িদেক তািকেয়
:তামরা িক আনn পাওনা?" " আমরা পাই" তারা উtর িদল। আবার িতিন বলেলন, " :মঘমুk
আকােশ sযJ :দখার :kেt :তামরা :কান অsিবধা অnভব কর িক?" তারা উtের
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বলেলা, " না, :হ আlাহর নবী, কিরনা। "তারপর িতিন বলেলন, :তামরা আlাহেক :দখেত পােব
িঠক একই রকমভােব"। :শষ িবচােরর িদন আlাহ সকল মাnষেক একিtত করেবন এবং
dিনয়ােত তারা যার ইবাদাত করেতা তােক অnসরন করার জn তােদরেক িনেদJশ িদেবন। যারা
sযJ পুজা করেতা তারা sযJেক অnসরন করেব এবং যারা চndেক পুজা করেতা তারা চndেক
অnসরন করেব; এবং যারা :pত(অ{ভ আtার)পুজা করেতা তারা তােদর :দবতার পFােত
চলেত থাকেব। :কবলমাt মুসলমান ও মুনািফেকরা অবিশ| থাকেব। অতপর :লােকরা পুেবJ
:যrপ আlাহর িচনেতা িতিন তােদর সামেন িভnrেপ আিবভুJত হেবন, এবং বলেবন, " আিমই
:তামােদর আlাহ"। তারা বলেবঃ আমরা :তামা হেত আlাহর িনকট আ^য় চাই"। আমরা এখােন
অেপkা করেবা যতkন না আlাহ আমােদর সামেন উপিsত হন এবং আমরা তােক িচনেবা।
তারপর আlাহ আবার তােদর সামেন :সইrেপ উপিsত হেবন :যrেপ :লােকরা আেগ তাঁেক
িচনেতা। তখন :লােকরা িচৎকার কের বলেব, " িনFয়ই তুিম আমােদর pভু" এবং তারা তাঁেক
অnসরন করেব"।২২
এই হািদসিট s|তই আlাহ সmেকJ jােনর িভিt এবং পরকাল সmেকJ ইসলােমর মুল
িব•াসেক ন| কের :দয়।
অn ১িট হািদেস বিণJত হেয়েছ :য, :শষিবচােরর িদেন মহানবী (সাঃ) আlাহর িনকট এইভােব
মুনাজাত করেবনঃ “:হ আমার আlাহ আিম মুসলমানেদর pিত রাগবেশ :য বদেদায়া কেরিছ এর
পিরবেতJ তুিম তােদর pিত রহম কর এবং তােদর পির{d কের দাও”।২৩
একইভােব বিণJত হেয়েছ :য,

মহানবী (সা.) একদা :লাকেদরেক বলেলনঃ “:খজুর গােছর

পরািগত হওয়ার pেয়াজন :নই” অথবা, িতিন বেলিছেলন, “:খজুর গাছেক পরািগত কর না,
ইহাই তার জn ভাল হেব ।” :সই অnসাের :লাকজন :খজুেরর চােষ পরািগত করেলানা,
ফলrিতেত ঐ বছর :খজুেরর আশাnrপ ফলন হল না । এবং মহানবী (সা.) যখন এই পিরিsিত
সmেকJ জানেত পারেলন,

িতিন বলেলনঃ “আিম ঐ পযJnই জানতাম । আমােক আর কখনও
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িজেjস কেরা না” বা িতিন বেলিছেলন dিনয়াবী িবষেয় :তামরাই ভাল জান” । (তার মােন
দাড়াে/ dিনয়াবী িবষেয় রাসূেলর িনেদJশ অমাn করার অnেমাদন আেছ ।)
আেরা বিণJত হেয়েছ :য, একিদন মহানবী (সাঃ) মkায় নামাজ আদায়কােল sরা নাজম- এর এই
আয়াত “ :তামরা ভািবয়া :দিখয়াছ “লাত” ও “উjা” সmেn এবং ৩য় আেরকিট “মানাত”
সmরn?

পযJn

:তলাওয়াত

করেতিছেলন।

যখন

িতিন

এই

আয়াত

:তলাওয়াত

করেতিছেলন, শয়তান মহানবীর (সাঃ) মুেখ এই শbাবলী জুেড় িদলঃ “এরা হেলা িবিশ| :দবতা
যারা :•ত{L পািখর মত এবং তােদর অngহ আকাংিখত”। মুিতJপুজারীরা যখন এই শbgেলা
{নেলা, তারা খুশী হেয় :গল এই :ভেব :য, অবেশেষ মহানবী (সাঃ) তােদর :দবতােদর সmেকJ
ভাল বkবg :পশ করেলা, এবং একই সােথ সকল মুসলমান এবং কািফররা :সজদায় চেল :গল।
তারপর জীbাঈল আিমন (আঃ) অবতরন করেলন এবং রাসূলেক (সাঃ) তাঁর এই Lািn সmেকJ
দৃি| আকষJন করেলন। রাসূল (সাঃ) বলেলন :য, শয়তান তার মুেখ এই শbgেলা জুেড়
িদেয়িছল।
অn একিট বণJনা অnসাের, জীbাঈল (আঃ) মহানবী (সাঃ) :ক :সই আয়াত পুনরায় :তলাওয়াত
করেত বলেলন,

এই “এরা হেলা িবিশ| :দবতা” শbgেলা :যাগ কর, রাসূল (সাঃ) তা

করেলন। জীbাঈল তােক বলেলনঃ :য িতিন ঐ শbgেলা তাঁর কােছ িনেয় আেসনিন, এটা
শয়তান :য তাঁেক (মহানবী) িদেয় ঐ শbgেলা উeারন কিরেয়েছ ।(“আিম :তামার পুেবJ :য সমs
রাসূল (সাঃ) িকংবা নবী :pরন কেরিছ তােদর :কহ যখিন িকছু আকাkা কেরেছ, তখনই শয়তান
তার আকাkার িকছু pিkp কের আlাহ তা িবdিরত কেরন”( sরা হjঃ৫২) এই মিহমািnত
আয়ােতর তাফসীের সয়ুিত তার “dরের মনsর” নামক তাফসীর gেn(৪/৩৬৬- ৩৬৮) এই
িবষয়বstর সমথJেন িবখgাত সাহাবােদর sেt ১৪িট হািদস বণJনা কেরেছন)।
এই বণJনাgেলা pখgাত ও িনভJরেযাগg snী পিKডত :যমন, তাবারী, ইবেন কাসীর, sয়ুgিত এবং
আlামা সাইেয়দ kতুেবর ভাে

উেlিখত হেয়েছ।
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এই সকল বgিkবগJ মহানবী (সাঃ) এর নােম এত িবশাল সংখgক জাল হািদস বণJনা কেরেছন
:য, তারা মহানবীর (সাঃ) সিঠক rপ িমথgা ও অসতg বkেবgর পদJার আড়ােল :ঢেক িদেয়েছন।
kরাইশ শাসকবগJ ও তােদর কমJকতJােদর pিতকৃ্িত িচিtত হেলা :মিক রেঙ। অিতpাকৃত
gনাবিল তােদর জn আিবsৃত হল, এবং তােদর িবেরাধী পেkর বgিkবগJ িনnার লkgবstেত
পিরনত হল। উহা এমন পযJােয় উপনীত হেলা :য আবুযর িগফারী, মািলক আশতার, আmার
ইবেন ইয়ািসর এবং তােদর মত বgিkবগJ আtািভমানী এবং ধমJ সmেকJ অj িহসােব :ঘািষত
হেলা।২৪ এছাড়া, তারা আlাহর gনাবলী, পুrথথান ও :শষ িবচার, পুরsার ও শািs, জাnাত ও
জাহাnাম, পুবJবতী নবীগেনর কািহনী, সৃি|র sচনা, ইসলামী আিকদা- িব•াস এবং িবিধিবধান
সmিকJত বh হািদস তারা উেlখ কেরেছন, িকnt pকৃ্তপেk এসmিকJত তেথgর উৎস িছল
তােদর িনজs মিsেsর উdাবন।
pতীয়মান হয় :য, এই ধরেনর অসংখg জাল করা হািদস রেয়েছ। এই জাল হািদসgেলার বণJনা
:kt এত িবsৃত িছল :য, ধমJ সmকJীয় সকল সতg :যন ছায়ায় পিরনত হল, এবং এর পিরবেতJ
উমাইয়া ও আbাসীয় শাসকবেগJর উdািবত নতুন ইসলােমর আিবভJাব ঘটেলা; তুকJী উসমানী
:খলাফেতর :শষ পযJn এই ধারাবািহকতা কাযJকরভােব চালু িছল।
ইসলােমর ইিতহােসর সমg অধgায় জুেড় আর একদল :লােকর অিst পাওয়া যায় যারা জাল
হািদস pstতকারকেদর িবেরািধতা করেতা। এই দেলর সদsবগJ তােদর সাধgমত,

এমনিক

িনেজর জীবেনর িবিনমেয় হেলও, রাসূেলর (সাঃ) সিঠক snাহেক সংরkন করার জn সেচ|
িছেলন। রাসূেলর (সাঃ) একজন িব•s সাহাবী আবুযর এই বgিkবেগJর মেধg অnতম অgনী
বgিkt িছেলন। একিদন িতিন একদল :লাক পিরেবি|ত হেয় িমনায় “২য় শয়তান”- এর িনকট
বেস িছেলন। :লােকরা তার িনকট ধমJ সmেকJ pGাবলী িজেjস করিছল। হঠাৎ উমাইয়া
সরকােরর শয়তান- pকৃ্িতর একজন কমJকতJা তার িনকট এেলা এবং িজেjস করেলা,
“:লাকেদর pেGর জবাব দান না করার জn :তামােক িক সতকJ করা হয়িন?” আবুযর জবাব
িদেলন,

“আমার উপর নজরদারী করার জn তুিমই িক দািয়tpাp বgিk”? এই কথা বেল
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িতিন তার ঘােড়র িদেক অzুলী িনেদJশ কের বলেলন,

“যিদ তুিম এইখােন তরবাির ধর এবং

শরীর হেত মsক িবি/n হওয়ার পুেবJ মহানবী (সাঃ) এর িনকট হেত যা আিম জানেত :পেরিছ
তার সামাn কেয়কিট শbও উdৃিত :দওয়ার sেযাগ পােবা বেল আিম বুঝেত পাির, তেব
অবlই তা আিম করেবা”।২৫
রািশদ িহজরী নােম অn একজন মহান বgািk এই দেলর অnভুJk িছেলন। এটা :সই সমেয়র
কথা যখন kফার গভনJর িজয়াদ তার হাত এবং পা :কেট িবি/n কের তােক বািড় পািঠেয়
িদেয়িছল। িবপুল সংখgক :লাক :স সময় তােক :দখেত এেসিছল এবং :শাক pকাশ করিছল।
রািশদ তােদর উেdেl বলেলন, ”কাnা বn কর, িকছু একটা িনেয় আস যার dারা িলখেত পারা
যায়, কারন আিম :তামােদর :সই িনেদJশgেলা জানােত চাই যা আিম আমার মাওলার কাছ :থেক
:জেনিছ”। :লােকরা একমত হেলা। িকnt এই খবর িজয়ােদর কােছ :পৗছার পর িজয়াদ
তার(রািশেদর) িজহবা :কেট িদল ।২৬
িমসাম- এ- তাmার এই দেলর একজন সাহসী কমJী িছেলন। যখন ইবেন িজয়াদ তার হাত এবং
পা :কেট িবি/n কের িদল এবং তােহ যখন ফাঁিসকাে| ঝুলােত যাি/ল তখন িতিন মেK
অিতকে| একজন বkার মত দাড়ােলন এবং িচৎকার কের বলেলন, “:হ :লােকরা {ন, আিম
ইমাম আলীর (আঃ) িনকট :থেক :য হািদস িট {েনিছ তা {নেত যার ই/া কের :স আমার কােছ
আস”। :লাকজন ফাঁিসকাে|র িনকট জমােয়ত হেলা িমসাম- এ- তাmার তখন বলেত {r
করেলন। ইবেন িজয়াদ যখন এটা জানেত পারেলা, :স তার (িমসাম) িজহবা :কেট :দবার িনেদJশ
িদল। জহবা :কেট :দবার পর পরই িমসাম- এ- তাmার ১ ঘKটার :বশী তীb যntনা :ভাগ কেরন
িন; ফাঁিসকাে| রেkর ঝণJার মােঝ শাহাদাত বরন করেলন।২৭
আমরা :দখেত পাই :য, রােজg :খলাফেতর pভাব kমাnেয় িবশালাকাের :বেড় যাি/ল। পযJায়টা
এমন দািRেযিছল :য, তারা হালাল- হারাম সংkাn আlাহ এবং তাঁর রাসূেলর (সাঃ) িবধান
পিরবতJন কের িদেত সkম িছল। :শষ পযJn িবষয়িট এমন dভJাগgজনক অবsায় :পৗছাল
:য, খিলফােদর জারীকৃ্ত আেদশ আlাহর িবধান িহসােব কাযJকর হেত থাকেলা।
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যা :হাক উসমােনর :খলাফেতর পর :বশীিদন এই পিরিsিত িটকেত পােরিন। গনঅভূgথান এই
:s/াচারী শাসেনর অবসান ঘটায়। তেব জাল হািদস pstতকারক ও pচারনাকারী একদল
শিkশালী :লােকর সহায়তায় :sাতধারা মুয়ািবয়ার িদেক ঘুের িগেয়িছল। মুয়ািবয়া পুরেনা রীিতনীিত পুনঃpচলেনর জn একিট কাযJপিরকlনা িনধJারন করেলা।২৮ এবং অতীেতর :সই
তথাকিথত :গৗ্রেবাjjল রীিত পুনঃpিত|া করেলা। তেব ইমাম :হাসাইেনর (আঃ) শাহাদাত এই
সকল নীল- নকশা িচরতের বgাথJ কের িছল এবং তৎপরবতJী খিলফােদর পেk অতীত রীিতনীিতর পুনঃpচলন আর কখেনাই সmবপর হেয় উেঠিন। এই কারেন সিঠক ইসলােমর িবপরীেত
দরবারী ইসলােমর উdাবন ও সংেযাজন কাযJkেমর আর :কান উnিত :দখা যায়িন।২৯ পরবতী
খিলফারা নতুন :কান উdাবন চালু করেত পােরিন।
ইমাম :হাসাইন (আঃ) এর শাহাদাত আরও একিট sফল বেয় এেনিছল। ইসলােমর সিঠক rেপর
অnসারী এবং মহানবীর (সাঃ) হািদস পুrjীবেনর pেচ|াকারীেদর pিত pিতেশা}মুলক
কাযJাবলী, :যমন

:জল- জুলুম, িনদJয়

আচরন, অতgাচার- িনযJাতন

এবং

হতgাকাKড

hাস

:পেয়িছল, কারন পরবতJী রাজnবগJ এই ধরেনর যntনাদায়ক ও অমানিবক বgাবsা gহণ করেত
সমথJ হয়িন। অতঃপর তারা পুববতJী খিলফােদর িনেয়ািজত কমJীেদর সৃ| হাজার হাজার জাল
হািদস হেত সিঠক হািদস বাছাই করার জn তােদর সকল pেচ|া িনেয়ািজত করার িসdাn
িনল, এবং এইgেলা মুসলমানেদর িনকট সহজলভg কের িদল।
উমর ইবেন আbুল আিজেজর :খলাফেত আেরাহেনর মাধgেম শতবষJ ধের হািদেসর উপর
আেরািপত িনেষধাjার অবসান ঘটেলা। িহজরী ২য় শতেকর আগমেনর সােথ সােথ দরবারী
ইসলােমর অnসারীরা তােদর রাজnবেগJর িনকট হেত মহানবীর (সাঃ) হািদস িলিপবd করার
অnমিত :পেয় :গল। এই st ধের মহানবীর এবং তাঁর সাহাবীেদর জীবনী িভিtক িবশাল
সংখgক gn সংকিলত হেলা। িকnt তােদর হাজার হাজার সংখgেকর মেধg সিঠক ইসলােমর pকৃত
অnসারীেদর sেt পাওয়া :গল মাt অl কেয়কিট হািদস। তেব যারা রাজnবেগJর িনকট
তােদর িবেবক িবkয় কের িদেয়িছল :সইসব তথাকিথত বুিdজীবীেদর কােছ ঐ হািদসgেলা sl
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সংখgক হেয়ও মাথা বgথার কারন হেয় দািড়েয়িছল। এর :থেক উtরেনর জn তারা dেটা পnা
অবলmন কেরিছলঃ
pথমতঃ বুিdবৃিtকভােব হািদস বণJনাকারী (রা’বী)- :দর সmেকJ তথgাnসnান এবং হািদস
বাছাইকরন িবjােনর :kেt এই িসdাn গৃহীত হয় :য, যিদ :কান রা’বী ইমাম আলী (আঃ) এর
:কান shদ বা সহেযাগী হেতা, তেব তার বণJনােক dবJল বা মূলgহীন ভাবা হেতা ।৩০
িdতীয়তঃ ইমাম আলীর (আঃ) বণJনা বাদ িদেয় তারা হািদেসর বই সংকিলত কেরিছল।
এইভােব সংকিলত হািদস বইgেলােক “সহীহ” িহসােব তারা পিরিচত করােলা এবং :সhেলা
সংখgায় িনdJািরত হেলা ছয়িট। তnেধg :বাখারীেক সবেচেয় :বশী িনভJরেযাগg িবেবচনা করা
হল, কারন িতিন ঐ পnা d’:টার pিত িব•s িছেলন সবেচেয় :বশী। িতিন এমনিক খােরজী
:যমন- উমর ইবেন খাtােনর িনকট :থেকও হািদস gহণ কেরেছন, িকnt আবু আbুlাহ জাফর
সািদেকর (আঃ) িনকট হেত :কান হািদস তার সহীহেত অnভুJk কেরনিন। একইভােব িতিন
খিলফােদর বিণJত এই ধরেনর সকল হািদস, :সgেলা অসmুনJ এবং টুকরা টুকরা হওয়া
সেtও, তার সহীহেত অnভুJk কেরেছন। এই কারেনই দরবারী ইসলােমর অnসারীরা আল:কারােনর পর :বাখারীর হািদস gnেক সবেচেয় িনভJরেযাগg মেন কের।
একই িভিtেত আtজীবনী এবং ইিতহােসর gnসমুেহর মেধg তািরেখ তাবারী- :ক সবেচেয়
িনভJরেযাগg ইিতহাস gn িহসােব গn করা হয়। :কননা িতিনও এই :kেt :বাখারীর পদাংক
অnসরন কেরিছেলন। িতিন নব- ইসলােমর কমJকতJােদর িনকট সmািনত বgিkবেগJর sােথJর
সােথ ngনতমভােবও সাংঘিষJক হয় এমন :কান হািদস তার gেn অnভুJk না করার বgাপাের
অতgn যtশীল িছেলন। অnিদেক িতিন :সই সকল হািদসও তার gেn উdৃিত িহসােব এেনেছন
:যgেলা খিলফােদর িন|ুর কাযJসমুহেক nায়াnগ pিতপn কেরিছল। এজn :দখা যায়, তাবারী
তার gেn ইসলােমর শtrেদর বানােনা শত শত মনগড়া হািদস বণJনা কেরেছন, এবং এইভােব
মহানবী (সা) ও খিলফােদর সময়কােলর ঐিতহািসক সকল ঘটনােক িবকৃ্ত কেরেছন।৩১ এই
কারেন :সই :লখক (তাবারী) খিলফা ও তােদর সহেযািগেদর pিত তার একিন$ আnগেতgর

36

কারেন এত িবখgাত হেয়িছেলন :য, িতিন (তাবারী) ঐিতহািসকগেনর পুেরাধা (:নতা) িহসােব
অিভিহত হন। তার পরবতJী সমেয় ইবেন আিসর, ইবেন কাসীর এবং ইবেন খালdেনর মত
অnাn ঐিতহািসকগন মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীেদর ইিতহােসর :kেt তার :লখনীর উপর
িনভJর কেরেছন।৩২
৪থJ িহজরী শতেকর পেরর সমেয় দরবারী ইসলােমর অnসারীরা ঐ ৬িট হািদস gn ছাপার
অkের pকাশ কের এবং :সgেলার িভিtেত কাযJkম gহণ পিরচালনার :ঘাষনা জারী কের।
ইিতহাস :লখেকর :kেt :কবলমাt তাবারী ও তার অnসারীেদরেক pধান উৎস িহসােব গn
করার পিরনােম :লখকগেনর সংকিলত শত শত ইিতহাস, হািদস এবং তাফসীরgn িবLািnর
অতল তেল িনমিjত হেয়েছ ।৩৩ এই পথ ধের সিঠক ইসলােমর মহানবীর (সাঃ) যা মানবজািতর
জn অngহ িহসােব এেনিছেলন তার অnসnান এবং গেবষনা সকেলর জn িচরতের বn হেয়
যায়।
৪থJ িহজরী শতেকর পর হেত আজ পযJn মানবেগাি|র pজnসমুহ :সই gnকারগনেক অnভােব
অnসরন কেরিছল। এর পিরনােম এখন, মহানবীর (সাঃ) আহেল বাইেতর ধারার অnসারীগনেক
বgািতkম িহসােব বাদ িদেল, সকল মাnষ জােন :য,

“হািদস উdাবনকারীেদর” মাধgেম

বাsবrপ pাp দরবারী ইসলামই হে/ সবJজনsীকৃত ইসলাম। অতপর আমরা :দখেত পাই
:য, ইসলােমর সিঠকrপ, এর িবিধিবধান, আেদশ- িনেষধ, নীিতমালা ও আমল, ইিতহাস এবং
অতীেতর pিথতযশা বgিkবেগJর জীবনীর সিঠক িচt জানার পর সবJpধান বাধা হে/ জাল
হািদেসর অিsMt।
আমরা উপের যা উেlখ কেরিছ তার আেলােক ইহা সমেয়র অিতজrরী grtপূণJ হেয় :দখা
িদেয়েছ :য, ইসলামী িবে•র সকল pjাবান এবং jানবান পিKডত সিঠক ইসলাম সmেকJ
অবিহত হওয়ার জn িবsািরত তথgাnসnান করেত অgসর হেবন। ইহা খুেজ পাবার একমাt
উৎস হে/ রাসূেলর (সাঃ) আহেল বাইেতর (আঃ) ধারা। ।
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ইহা সমেয়র সবচাইেত বড় pেয়াজন এবং ইসলামী িবে•র তথাঃ ইরাক,
িসিরয়া, :লবানন,

িমশর,

ইরান এবং অn :দশসসমূেহর সকল pjাবান এবং jানবান পিNত

বgিkবেগJর সmুেখ আিম ইহা উপsাপন কেরিছ। আিম আশা কির :য, আমােদর ধমJীয় আেলম
সমাজ ও pjাবান বgিkবগJ, যারা মহানবীর ধমJীয় উtরািধকােরর অিভভাবক তারা,
অবদােনর pিত যথাযথ মনেযাগ িদেবন এবং একিট অnkল সাড়া pদান করেবন

38

আমার

পিরিশO
An Inquiry into the History of Hadith নামক gnিটেত যারা হাদীস উdাবন এবং জালকরেণ

pতgk সাহাযg িদেয়িছেলন ইসলােমর pাথিমক যুেগর :সই খিলফােদর ভূিমকা sিনিদJ| তথgসূt
সহকাের আেলািচত হেয়েছ । তারা তােদর :বতনভুk আsাভাজন বgিkবেগJর পৃ$েপাষকতায়
এই ধরেণর হাদীস সংেযাজন ও সংকলন করেত এবং :সgেলােক সহীহ িহেসেব পিরিচত বা
pিতি$ত করার লেk এর একিট pিত$ািনক িবকাশ সংঘিটত কেরিছেলন । এই :kেt
মহানবীর আহেল বাইেতর বা তােদর অnসারীেদর উৎস হেত pাp হাদীসgেলা অবlভােব
িনিষd এবং :কান :কান :kেt :গাপন রাখা হেয়িছল । বিন উমাইয়া এবং বিন আbাসীয়
শাসকরা এই সময় মহানবীর আহেল বাইেতর মযJাদা বা অসাধারণ অবsা

jাপক

হাদীসgেলােক pিতিনিধt মূলক সংgহ িহেসেব কদািচৎ তােদর “অিফিসয়াল ইসলাম”- এর
sীকৃিতর আওতায় এেনেছ । যােহাক,

এই ধরেণর sসংগিঠত পিরমNল এবং এই :কম

পিরিsিতেত মহানবীর আহেল বাইেতর সদs বেগJর িবেশষ সমথJন অথবা তােদর িবেশষ মযJাদা
jাপক :কান হাদীস যিদ snী হাদীস :বtাগণgরর উৎস হেত বিণJত হয়, তেব :সই হাদীসgেরার
সতgতা sাভািবকভােবই :কানrপ সেnহ বgিতেরেক pিতি$ত হেয় যায় । পূবJ পৃ$াgেলােত
বিণJত এই ধরেণর িনপীড়নমূলক পিরিsিতর মেধg ^েdয় snী হাদীস :বtাগণgরর “িসহাহ”
gেলােত এইrপ হাদীসgেলা িকভােব রিkত হেলা তা কাযJতঃ সবJশিkমান মহান আlাহর এক
ধরেণর িবেশষ রহমত, এবং তা :কান :মা’:জযার :চেয় :কান অংেশ কম নয় । এইrপ
হাদীসgেলার একিট হেলা “হাদীস আল- িকসা” (চাদেরর হাদীস)। আমােদর ^েdয় snী হাদীস
:বtাগণgরর সকল িনভJর :যাগg উৎেসর সূেt আlামা মুরতাজা আল- আসকারী এই হাদীসিট
(হাদীস আল- িকসা) এখােন উপsাপন কেরেছন। ইহা এই হাদীসিটর সিঠকতার সপেk একিট
:জারােলা বkবg উপsাপন কের, :যমনিট িশয়া হাদীস :বttাগণ িনেজরা এেক সিঠক িহেসেব গণg
কের।
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হাদীেসর আকাের ইহা একেতাড়া sবািসত ফুল, যা মহানবী (সাঃ) এবং আহেল বাইেতর শােন
নািজল হওয়া তাতঞির (পিবtতা)- এর আয়ােতর sবাস চারিদেক ছিড়েয় দয়। এই হাদীসgেলা
snী :লখকেদর িলিখত সহীh হাদীস, মুসনাদ এবং তাফসীর gn সমূহ হেত সংগৃহীত হেয়েছ।
এই হাদীসিটেক হাদীস আল- িকসা” ( চাদেরর হাদীস) বলা হয়, কারণ আয়ােত তাতহীর যখন
নািজল হি/ল তখন মহানবী (সাঃ) এবং তার আহেল বাইেতর সদsবগJ একিট চাদর –dারা
িনেজেদর আবৃত কের :রেখিছেলন; এর মাধgেম তারা অn :লাকেদর হেত িনেজেদরেক পৃথক
কের িচিhত কেরিছেলন। আরবী ভাষায় ঐ ধরেণর চাদরেক ‘আবা’ বা ‘িকসা’ বলা হয় এবং
অিধকাংশ হাদীেসই ‘িকসা’ শb –dারা ঐ অথJ বুঝােনা হেয়েছ। এই কারেণ তােদরেক আসহাব
আল- িকসা” এবং পাlাতন আেল আবা” িহেসেবও ভূিষত করা হয়”।
হািকম তার “মুসতাদরােক সািহহাই” শীষJক gেn ইবেন আবু জাফর ইবেন আবু তােলব৩৪ হেত
উdৃত কেরেছনঃ “যখন মহানবী (সাঃ) উপলিd করেলন :য আlাহর পk হেত আয়াত নািজল
হওয়ার সময় আসn, তখন িতিন বলেলন, ‘আমার কােছ ডাক! আমার কােছ ডাক!’ সািফয়া
বলেলন, :হ আlাহর নবী, আপনার কােছ কােক ডাকেবা ?”
িতিন বলেলনঃ আমার আহেল বাইেতর সদsেদর ডাক” তারা হলঃ আলী, ফােতমা, হাসান
এবং hসাইন’ ( আlাহ তােদর উপর শা বষJণ কrন)। অতঃপর তােদরেক রাসূল (সাঃ) - এর
িনকেট ডাকা হল এবং তারা সকেল :সখােন সমেবত হেল মহানবী (সাঃ) তােদরেক একিট চাদর
–dারা আবৃত করেলন। অতঃপর :দায়ার জn িতিন তার হাত উেd তুেল ধরেলন এবং বলেলন,
:হ আlাহ ! এরাই আমার আহেল বাইত (পিরবােরর :লাক)। আমার এবং আমার বংশধরেদর
উপর :তামার রহমত নািজল কর”। এই সমেয় সবJশিkমান আlাহ তার আয়াত নািজল করেলনঃ
:হ আহেল বাইত (নবী পিরবার)!আlাহ :তা :কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত
এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পিবt করেত” ( সূরাঃ আহযাব: আয়াত নং ৩৩)।
এই হাদীসিট উdৃত কের হািকম বেলন,

বণJনার উৎস/সূt অnসাের এই হাদীসিট সতg এবং

সিঠক”।
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িকসার ধরন ও pকৃিত
( ক) উmুল :মা’:মনীন আয়শা উdৃত হাদীস অnসােরঃ
মুসিলম তার সহীহেত , হািকম৩৫ তার ‘মুসতাদরাক’- এ, বায়হািক তার ‘সনাn আল- kবরােত
এবং তাবারী,

ইবেন কািসর এবং sয়ূতী তােদর তাফসীের এই আয়াত সmেকJ আয়শার

িনmrপ বkবg উdৃত কেরেছন।৩৬
একিদন মহানবী (সাঃ) তার একিট ছাপা চাদর িনেয় ঘর হেত :বর হেলন।৩৭ এমন সময় হাসান
(আঃ) তার িনকট আসেলন এবং মহানবী (সাঃ) তােক কােছ িনেলন এবং চাদেরর িনেচ আবৃত
কের িনেলন। তারপর hসাইন (আঃ) আসেলন এবং মহানবী (সাঃ) তােকও চাদেরর িনেচ আবৃত
কের িনেলন। অতঃপর ফােতমা (আঃ) কােছ আসেলন এবং তােকও চাদর িদেয় আবৃত করা
হেলা। সবেশেষ আসেলন আলী (আঃ) এবং তােকও চাদেরর িনেচ আবৃত কের :নয়া হল।
অতঃপর িতিন (মহানবী সাঃ) এই পিবt আয়াতিট :তলাওয়াত করেলনঃ :হ আহেল বাইত!
আlাহ :তা :কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ
পিবt করেত” ( সূরাঃ আহযাব ৩৩)।
( খ) উmুল :মা’:মনীন উেm সালামা’র হাদীস অnসােরঃ৩৮
তাবারী তার তাফসীর gেn এই পিবt আয়াত সmেকJ উেm সালামা’র িনmrপ বkবg উdৃত
কেরেছনঃ “যখন এই আয়াত, :হ আহেল বাইত (নবী পিরবার)!.. নািজল হল, মহানবী (সাঃ)
আলী, ফােতমা,

হাসান,

এবং hসাইন (তােদর সকেলর উপর শািn বিষJত :হাক)- :ক তার

িনেজর কােছ ডাকেলন এবং তার চাদেরর িনেচ তােদরেক আবৃত করেলন”। অn একিট হাদীেস
উেm সালামা বেলেছনঃ িতিন তার চাদর –dারা তােদরেক আবৃত করেলন। ” এই হাদীসিট
sয়ূিতও তার তাফসীর gেn উdৃত কেরেছন এবং ইবেন কািসর তার তাফসীর gেn একই
ধরেণর বণJনা িলিপবd কেরেছন।
িকসা –dারা আবৃত নবী পিরবােরর সদsগণgরর মযJাদা
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( ক( উমর িবন ইবেন সালমা’র বণJনা মেত : তাবারী এবং ইবেন কািসর তােদর তাফীসর
gেn, িতরিমিজ তার সহীহেত এবং যাহাবী তার ‘মুশিকল আl আসার’ gেn উমর৩৯ িবন আবু
সালমা’র সূেt িনmrপ বkবg উdৃত কেরেছনঃ এই আয়াত,
পিরবার)!,

“:হ আহেল বাইত (নবী

মহানবী (সাঃ) - এর উপর নািজল হেয়িছল উেm সালামা’র গৃেহ। এই আয়াত

নািজল হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) হাসান, hসাইন এবং ফােতমা (আঃ) - :ক ডাকেলন এবং
তােদরেক তার সmুেখ বসােলন। তারপর িতিন আলী (আঃ) - :ক ডাকেলন এবং তােক তার
পFােত বসােলন। অতঃপর িতিন িনেজেক সহ তােদর সকলেক তার চাদর –dারা আবৃত করেলন
এবং বলেলনঃ এরাই হেলা আমার আহেল বাইত (পিরবােরর :লাক)। :হ আlাহ ! অপিবtতা
তােদর :থেক দূের রােখা এবং তােদরেক পূতঃপিবt রােখা!
( খ( ওয়ািসলাত ইবেন আসকা এবং উেm সালামা’র উdৃত হাদীস অnসােরঃ৪০
হািকম তার “মুসতাদরাক” এবং হায়সামী তার “মাজমাউl জাওয়াদ” gেn ওয়ািসলাত হেত
উdৃিত িদেয়েছন :য, মহানবী (সাঃ) তার িনেজর সmুেখ আলী (আঃ) ও ফােতমা (আঃ) :ক এবং
হাসান (আঃ) ও hসাইন (আঃ) :ক তার হাটুর উপর বা তার জাnর উপর বিসেয়িছেলন। এই
হাদীসিট ইবেন কািসর ও sয়ূতী তােদর তাফসীর gেn এবং বায়হািক তার sনােন ও আহমদ
িবন হাmল তার মুসনােদ উdৃত কেরেছন।
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নবী পিরবােরর সদsগণ Kয sােন একিtত হেয়িছেলন
ক -আবু সাঈদ খুদরী’র উdৃত হাদীস অnসােরঃ৪১
sয়ূতী তার ‘দরrল মনsর’- এ আবু সাঈদ খুদরী হেত বণJনা কেরন, জীবরাঈল যখন অবতরণ
কেরন এবং এই আয়াত “:হ আহেল বাইত(নবী পিরবার)!.” :পৗেছ :দন তখন মহানবী (সাঃ)
উেm সালামা’র ঘের িছেলন। ” আবু সাঈদ বেলন, ঐ সময় মহানবী (সাঃ) হাসান, hসাইন,
ফােতমা এবং আলী (আঃ) - :ক ডাকেলন এবং তােদরেক তার কােছ িনেলন এবং তােদরেক তার
চাদর –dারা আবৃত করেলন। এই সময় উেm সালামাও পদJার িপছেন বেস িছেলন। মহানবী
(সাঃ) বলেলনঃ “এরাই হেলা আমার আহেল বাইত (পিরবােরর :লাক)। :হ আlাহ ! অপিবtতা
তােদর :থেক দূের রােখা এবং তােদরেক পূতঃপিবt রােখা!
খ -উmুল :মা’:মনীন উেm সালমা’র উdৃত হাদীস অnসাের :
ইবেন কািসর,

sয়ূতী,

বায়হািক,

সালমা’র বkবg উdৃত কেরেছন,

যাহাবী এবং খাতীব (তার “তারীেখ বাগদাদ”)

উেm

িতিন বেলেছনঃ এই আয়াত “:হ আহেল বাইত (নবী

পিরবার)!.” আমার ঘের নািজল হেয়েছ এবং ফােতমা,

আলী,

হাসান ও hসাইন (আঃ) ঐ

ঘের িছেলন। মহনবী (সাঃ) তােদরেক তার চাদর িদেয় :ঢেকিদেলন এবং বলেলনঃ এরাই হেলা
আমার আহেল বাইত (পিরবােরর :লাক)। :হ আlাহ ! অপিবtতা তােদর :থেক দূের রােখা এবং
তােদরেক পূতঃপিবt রােখা!” এবং হািকমও তার “মুসতাদরাক”- এ্ উেm সালামা’র উk বkবg
উdৃত কেরেছন,

িতিন বেলেছন,

এই আয়াত আমার ঘের নািজল হেয়েছ”। িনm বিণJত gn

সমূেহও উেm সালামা’র হাদীস উdৃত হেয়েছঃ
িতরিমিজ তার “সহীহেত” ফােতমা (আঃ) - এর অজJন সmিকJত অধgােয় এবং অnrপ ভােব
“িরয়াজ আল- nজরাh” এবং “তাহজীb আল- তাহজীব” gেn বণJনা কেরেছন :য,

মহানবী

(সাঃ) বেলেছন, :হ আlাহ ! এরাই হেলা আমার আহেল বাইত (পিরবােরর :লাক)। অপিবtতা
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তােদর :থেক দূের রােখা এবং তােদরেক পূতঃপিবt রােখা!” আহমদ তার “মুসনাদ”- এ আরও
বণJনা কেরেছন :য,

উেm সালামা বেলেছন, করলাম, “আিম ঘের আমার মাথা ঢুিকেয় িদলাম

এবং িজেjস করলাম আিমও িক আপনােদর অnভূJk আিছ?” মহানবী (সাঃ) উtের বলেলন,
:তামার একিট ভাল ভিব ৎ রেয়েছ। ”
হািকম আরও বণJনা কেরন :য,

উেm সালামা িজেjস কেরন,

“:হ আlাহর নবী! আিম িক

আপনার পিরবােরর একজন সদs নই?” মহানবী (সাঃ) উtের বলেলন, :তামার একিট ভাল
ভিব ৎ রেয়েছ, িকnt :কবলমাt এরাই আমার আহেল বাইত (পিরবােরর সদs)। হায় আlাহ
! আমার পিরবােরর সদsেদর মযJাদা আরও অেনক উe। ”
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যখন আয়াতিট নািজল হয় তখন ঘের কতজন বLিk উপিsত িছেলন
সয়ুতীর “তাফসীর” gেn এবং “মুশিকল আl আসার” gেn উেm সালামা’র হাদীস উdৃত
হেয়েছ, িতিন বেলনঃ এই আয়াত “:হ আহেল বাইত (নবী পিরবার)!.” আমার ঘের নািজল
হেয়েছ এবং ঐ সময় ঘের সাত বgিk উপিsত িছেলন, যথাজীbাঈল,

িমকাঈল,

আলী,

ফােতমা,

হাসান ও hসাইন (আঃ) এবং আিম ঘেরর দরজার

মােঝ দািড়েয়িছলাম এবং বেলিছলামঃ
“:হ আlাহর নবী! আিম িক আপনার পিরবােররএকজন সদs নই?” মহানবী (সাঃ) জবােব
বলেলনঃ :তামার একিট ভাল ভিব ৎ রেয়েছ এবং তুিম নবীর stীগণgর একজন। ”
আয়াতিট নািজলকােল য পিরেবেশর মেধg নবী পিরবােরর সদsগণ িছেলন তাবারী তার
তাফসীের আবু সাঈদ খুদরী হেত বণJনা কেরেছন :য,

উেm সালামা বেলেছনঃ “এই আয়াত

আমার ঘের নািজল হেয়েছ আিম ঘেরর দরজায় দািড়েয় িছলাম”। একই তাফসীর gেn ইহাও
বিণJত হেয়েছ :য,

উেm সালামা বেলেছনঃ নবী পিরবােরর সদsগণ তার চারিদক িঘের

দািড়েয়িছেলন এবং তার কােধ বহন করা চাদর –dারা িতিন তােদরেক আবৃত করেলন এবং
বলেলন, “এরাই হেলা আমার আহেল বাইত (পিরবােরর :লাক)। অপিবtতা তােদর :থেক দূের
রােখা এবং তােদরেক পূতঃপিবt রােখা!” এবং আয়াতিট যখন নািজল হয় তখন তারা মািটেত
বেস িছেলন। আিম বললাম,

“:হ আlাহর নবী! আিম িক আপনার পিরবােরর একজন সদs

নই?” সবJশিkমান আlাহর নােম শপথ কের বলিছ :য,

মহানবী (সাঃ) :কান িবেশষ মযJাদা

আমার জn অnেমাদন করেলন না এবং বলেলন, :তামার একিট ভাল ভিব ৎ রেয়েছ। ”

এ আয়ােতর শbাবলীর বLাখLা এবং sOীকরণ
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রাগীব তার “মুফরাদাত আল- :কারআন” শীষJক gেn মূল শb “রাওয়াদা” এর আওতায় ইহা
বণJনা কেরন। যখন বলা হয় সবJশিkমান আlাহ িনেদJশ িদেয়েছন :য,

অমুক অমুক

িবষয়/িজিনস ঘটেব বা অমুক অমুক িবষয়/িজিনস ঘটেব না। আবার “িরজস” মূল শেbর
আওতায় িতিন বেলনঃ “িরজস” হল সই িজিনস যা মানষু ঘণা কের । িতিন আরও বেলন :য,
“িরজস” হল চার pকার,
:কান একিট। :যমন,

যথাঃ pাকৃিতক,

বুিdবৃিtক,

আইনগত বা এই িতনিটর সমnেয়

লােশর জুয়া এবং বhtবােদর :পশা pকৃিত, বুিdবৃিt এবং আইেনর

দৃি|েকাণ হেত ঘৃণg । রাগীেবর বkবg এখােন :শষ হেয়েছ। সূরাঃ হেjর ৩০ নং আয়ােত আlাহ
তা’য়ালা বেলনঃ “sতরাং :তামরা বজJন কর মূিতJ পুজার অপিবtতা” এবং সূরাঃ আল- আনআমএর ১২৫ নং আয়ােত আlাহ বেলন, “যারা িব•াস কের না আlাহ তাহািদগেক এইrপ
লjাজনকভােব লাি!ত কেরন”। সূরাঃ আল- আনআm এর ১৪৫ নং আয়ােত আlাহ বেলন,
“যিদ না হয় মরা, বহমান রk অথবা {কেরর মাংশ, কননা এইgেলা অবlই অপিবt”। সূরাঃ
তওবায় িতিন মুনািফকেদর সmেকJ বেলন, “তােদর :থেক দূের থাক, কারণ তারা মুনািফক”।
নূহ (আঃ) - এর :লাকেদর সmেকJ সূরাঃ আ’রােফর ৭১ নং আয়ােত আlাহ বেলনঃ “নূহ বিললঃ
:তামেদর pিতপালেকর শািs ও :kাধ তা :তামেদর জn িনধJািরত হইয়াই আেছ; ”।
হযরত মািরয়াম সmেকJ সূরাঃ আেল ইমরােনর ৪২ নং আয়ােত :য মnবg উdৃত হেয়েছ যখন
:ফেরশতারা বেল, “:হ মািরয়াম, আlাহ :তামােক মেনানীত ও পিবt কিরয়ােছন এবং িবে•র
নারীগণgর মেধg :তামােক মেনানীত কিরয়েছন” এই আয়ােতর তাতহীর” শb –dারা :সই অথJই
বুঝােনা হেয়েছ। আর এই হাদীেস ‘িকসা’ হে/ “আবার” nায় একিট বিহরাবরণ।

47

হাদীসসমূেহ উপsািপত এই আয়ােতর বLাখLা
sয়ূতী তার তাফসীের ইবেন আbােসর সূেt উেlখ কের৪২ “মহানবী (সাঃ) বেলেছনঃ
সবJশিkমান আlাহ তার সৃি|েক d’ অংেশ িবভk কেরেছন এবং আমােদরেক কেরেছন তােদর
মেধg সেবJাtম! তারপর িতিন বলেলনঃ িতিন :গাt ও পিরবাের িবভk করেলন এবং আমােদর
অবsান িনধJারণ করেলন সেবJাtম পিরবারসমূেহ। এই আয়াত “:হ নবীপিরবার! আlাহ :তা
:কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পিবt
করেত” সবJশিkমান আlাহ তা’য়ালা এই িবষয়িটই ss| কের িদেলন। কােজই আিম এবং
আমার পিরবারবগJ সকল ধরেণর পাপ এবং অপিবtতা হেত মুk”।
sয়ুতী যা%হাক ইবেন মুজািহম হেত বণJনা কেরন৪৩ :য, মহানবী (সাঃ) বেলেছনঃ “আমরা :সই
পিরবােরর যােদরেক আlাহ তা’য়ালা পূতঃপিবt :ঘাষণা কেরেছন,

এবং নবুওয়ােতর উৎস

এবং :কndিবnd হেত িতিন আমােদরেক সৃি| কেরেছন। আমােদর ঘর হেলা :সই ঘর :যখােন
সদাসবJদা :ফেরশতােদর আগমন ঘটেতা; এই ঘর রহমেতর অবsানsল এবং jান ও pjার
ঝণJাধারা”।
তাবারী (তার তাফসীের) এবং মুিহব- ই- তাবারী (জাখােয়r আল- উকবা) আবু সাঈদ খুদরী হেত
উdৃিত িদেয়েছন :য,

মহানবী (সাঃ) বেলেছনঃ “এই আয়াতিট নািজল হেয়েছ পাচঁ বgিkেক

উেdl কের, যারা হেলা: আিম িনেজ,

আলী,

ফােতমা,

হাসান এবং hসাইন”। মুশিকল

আল- আসার” নামক gেn উেm সালামা হেত এই িবষেয় উdৃিত :দয়া হেয়েছ, িতিন বেলেছনঃ
“এই আয়াত নািজল হেয়িছল মহানবী,

আলী,

ফােতমা,

হাসান এবং hসাইন (তােদর

সকেলর উপর শািn এবং রহমত বিষJত :হাক) - :ক উেdl কের”।
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পূবJবতJী হাদীসসমূেহ মহানবী (সাঃ) িকভােব এই আয়ােতর বgাখgা এবং িবেtষণ উপsাপন
কেরেছন এবং িকভােব তার বkবg ও আচরণ –dারা এই িবষেয়র উপর আেলাকপাত তা
s|ায়ন করা হেয়েছ।
সহীh মুসিলেমর বণJনাnসাের,

মহানবী (সাঃ) - এর এক pখgাত সাহাবী জােয়দ ইবেন

আরকামেক িজjাসা করা হেয়িছল :য,

মহানবী (সাঃ) - এর পিরবােরর সদs বলেত

কােদরেক :বাঝােনা হেয়েছ এবং তার stীগণও তােদর মেধg অnভূJk িকনা। িতিন জবােব
বলেলন।৪৪ “stীগণ পিরবােরর অnভূJk নয়। আlাহর কসম! একজন মিহলা তার sামীর সােথ
িকছু সময় বসবাস কের, অতঃপর তালাক pাpা হেল তার িপতা ও অnাn আtীয়- sজেনর
কােছ িফের যায়। মহানবী (সাঃ) - এর পিরবােরর সদs হেলন তারা যােদর সােথ তার
পািরবািরক বnন (রk সmকJ) আেছ এবং যােদর জn সাদকা gহণ িনিষd। ”
“মাজমউল- জাওয়ােয়দ” gেn হােশমী বণJনা কেরেছন :য,

আবু সাঈদ খুদরী বেলেছনঃ

“মহানবী (সাঃ) - এর পিরবােরর সদs হেলন তারা যােদরেক সবJশিkমান আlাহ সকল ধরেণর
পংিকলতা এবং অপিবtতা হেত পিবt কেরেছন এবং তােদরেক পূতঃপিবt ঘাষণা কেরেছন”।
তারপর আবু সাঈদ খুদরী আzুল –dারা তােদরেক গণনা করেলন এবং বলেলনঃ তারা হেলন
পাচজন, মহানবী, আলী, ফােতমা, হাসান এবং hসাইন (তােদর সকেলর উপর শািn এবং
রহমত বিষJত :হাক)”।
তাবারী তার তাফসীের বণJনা কেরন, তাতহীর- এর পিবt আয়ােতর বgাখgায় কাতাদা বেলনঃ৪৫
মহানবী ( সাঃ) - এর পিরবােরর :লাক হেলা তারা যােদরেক মহান আlাহ তা’য়ালা সকল পাপ
হেত পিবt কেরেছন এবং যােদর উপর িবেশষ রহমত অবিতণJ কেরেছন। এই আয়ােতর বgাখgায়
িতিন আরও বেলন, “ইহাই ইহা এবং অn িকছু নয়, আlাহর আকাkা হেলা সকল ধরেণর
খারাবী এবং গিহJত িবষয় হেত মহানবী (সাঃ) - এর পিরবােরর সদsবগJ(আহেল বাইত)- :ক
মুk রাখা এবং তােদরেক সকল ধরেণর পাপ- পংিকলতা হেত পিবt রাখা”।
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এই আয়াত নািজল হওয়ার পর রাসূল (সাঃ) কী কেরিছেলন?
“মাজমাউল জাওয়াদ” gেn উেlখ আেছ আবু বাজরা বেলেছনঃ৪৬ “আিম মহানবী (সাঃ) - এর
সােথ সাতমাস ধের নামায আদায় করিছলাম। িতিন যখন তার ঘর হেত :বর হেতন,

িতিন

হযরত ফােতমা যাহরা(আলাইহা)- এর ঘের :যেতন এবং বলেতনঃ “:তামেদর উপর শািn বিষJত
:হাক! :হ নবী পিরবােরর :লােকরা! আlাহ :তা :কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর
করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পিবt করেত। ”
sয়ূতী তার তাফসীের ইবেন আbাস হেত উেlখ কেরেছনঃ আিম নয় মাস ধের লkg কেরিছ :য,
pিতিদন নামােযর সময় হেল মহানবী (সাঃ) আলী (আঃ) - এর দরজার কােছ :যেতন এবং
বলেতনঃ “:তামেদর উপর শািn বিষJত :হাক! :হ নবীপিরবােরর :লােকরা! আlাহ :তা :কবল
চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পিবt করেত। এবং
pিতিদন পাচবার িতিন ইহা পূনরাবৃিt করেতন। ”
সহীh িতরিমিজ, মুসনােদ আহমদ, মুসনােদ তায়লািস,

“মুসতাদরােক সহীহাইন” “আসাদ

আল গাবা” এবং তাফসীের তাবারী, তাফসীের ইবেন কািসর, sয়ূতীর তাফসীর- এর উdৃিত
মেত, আনাস ইবেন মািলক বেলেছন৪৭ :য, ছয় মাস সময় ধের মহানবী (সাঃ) হযরত ফােতমা
যাহরা (আঃ) - এর দরজার পাশ িদেয় :যেতন এবং বলেতনঃ “:হ নবী পিরবােরর :লােকরা,
এখন নামােযর সময়। ” িতিন আরও বলেতনঃ “:হ আহলুল বাইত! আlাহ :তা :কবল চােহন
:তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেতএবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পিবt করেত। ”
“ইসিতয়াব” “আসাদ আl গাবা” “মাজমউ জাওয়াদ” “মুশিকল আল- আসার” এবং তাফসীের
তাবারী,

তাফসীের ইবেন কািসর এবং sয়ূতীর তাফসীর- এর উdৃিত মেত,

আবু হামারা

বেলেছনঃ “আিম মদীনায় থাকাকােল আট মাস সময়কাল ধের :দেখিছ :য ফজেরর নামায
আদােয়র জn যখন মহানবী (সাঃ) :বর হেতন িতিন আলী (আঃ) - এর ঘেরর কােছ :যেতন এবং
দরজার d’ই পােশ তার হাতgেলা sাপন কের বলেতনঃ “সালাত! সালাত! :হ নবী পিরবােরর
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:লােকরা! আlাহ :তা :কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক
সmূণJ rেপ পিবt করেত। ”
উপেরাk হাদীসgেলােত এই সময়কাল উেlিখত হেয়েছ একিটেত ছয় মাস,

অnিটেত সাত

মাস, তৃতীয়িটেত আট মাস এবং চতুথJিটেত নয় মাস।
“মাজমাউল জাওয়াদ” ও sয়ূতী তাফসীর gেn আবু সাঈদ খুদরীর সূেt শbাবলীর িভnতা
সহেযােগ উdৃত হেয়েছ :য,

মহানবী (সাঃ) ফজেরর ওয়ােk ৪০ িদন হযরত ফােতমা (সাঃ

আঃ)- এর ঘেরর িনকেট িগেয়িছেলন এবং বলেতনঃ “:তামেদর উপর শািn বিষJত :হাক :হ নবী
পিরবােরর :লােকরা! নামােজর সময় সমাগত/আসn। ” তৎপর িতিন এই আয়াত :তলাওয়াত
করেতনঃ “:হ নবী পিরবােরর :লােকরা! আlাহ :তা :কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর
করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পিবt করেত”। তারপর িতিন বলেতনঃ আিম তার সােথ
যুd কির যারা :তামেদর সােথ যুd কের এবং তার জn শািn কামনা কির যারা :তামেদর জn
শািn কামনা কের। ”
এই পিবt আয়াত –dারা সদs ঘেণর :^$t পমাণ করেতন
( ক) ইমাম হাসান (আঃ) :
হািকম তার মুসতাদরােক ইমাম হাসান (আঃ) - এর সাফলg pসেz এবং হােশমী আহেল বাইত
(আঃ) - এর মযJাদা pসেz বণJনা কেরন :য, ইমাম হাসান (আঃ) তার িপতা ইমাম আলী (আঃ)
- এর শাহাদােতর পর জনগণgর উেdেl pদt এক ভাষেণ বেলন : :হ জনগণ! আপনারা যারা
আমােক িচেনন তারা িচেনন,

আর যারা না- িচেনন তােদর জানা উিচৎ :য আিম হি/ হাসান

ইবেন আলী। আিম মহানবী (সাঃ) এবং তার উtরািধকারীর (ওিসর) সnান। আিম তার সnান
িযিন মাnষেক আlাহর িদেক আহবান কেরিছেলন এবং তােদরেক :দাযেখর শািsর বgাপাের
সতকJ কেরিছেলন। আিম হি/ :pাjjল আেলাকবিতJকার সnান। আিম ঐ পিরবােরর অিধভুk
যােদর কােছ জীbাঈল আগমন করেতা এবং :সখান হেত :বেহশেত pতgাবতJন করেতা। আিম ঐ
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পিরবােরর অিধভূk যােদর হেত আlাহ তা’য়ালা সকল অপিবtতা dর কেরেছন এবং যােদরেক
সmূণJ rেপ পূতঃপিবt কেরেছন। ”
মাজমাউল জাওয়াদ এবং তাফসীের ইবেন কািসের বিণJত হেয়েছ :য, িপতার শাহাদােতর পর
ইমাম হাসান (আঃ) :খলাফেত আসীন হন। অতঃপর একিদন নামাযরত অবsায় একবgিk তােক
আkমণ কের এবং তার উrেত তরবাির –dারা আঘাত কের। ফেল িতিন ক’:য়ক মাস যাবৎ
শযgাশায়ী থােকন। তারপর িতিন ss হেয় একিট খুতবা pদান কেরন। িতিন বেলনঃ :হ ইরােকর
জনগণ! আlাহেক ভয় কর। আমরা :তামেদর আমীর এবং :তামােদর :মহমান এবং :সই
পিরবােরর অিধভূk,

সবJশিkমান আlাহ যােদর সmেকJ বেলেছনঃ “:হ নবী পিরবােরর

:লােকরা! আlাহ :তা :কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক
সmূণJ rেপ পিবt করেত। ” ইমাম হাসান (আঃ) এই িবষেয়র উপর এত :বশী :জার
িদেয়িছেলন :য, উপিsত সকেল knন করেত {r কেরিছল। ” িতবরানীও এই হাদীস উdৃত
কেরেছন এবং বণJনাকারীেদর সকেলই িব•s ।
( খ) উmুল Kমা’Kমনীন হযরত উেm সালামাঃ
“মুশিকল আল- আসার” gেn তাহাবী উমরা হামদািনয়া হেত উdৃত কেরেছনঃ “আিম উেm
সালামার িনকেট :যেয় তােক সালাম জানালাম। িতিন জানেত চাইেলনঃ আপিন :ক?” আিম
জবাব িদলামঃ আিম উমরা হামদািনয়া। ” উমরা বেলন, আিম বললাম, :হ উmুল :মা’:মনীন!
যােক আমােদর মেধg আজ হতgা করা হেয়েছ :স বgিk সmেকJ আপিন িকছু বলুন।
জনসাধারেণর একদল তােক পছn কের এবং অnদল তার pিত শtr ভাবাপn। (িতিন হযরত
আলী (আঃ) - এর কথা বলিছেলন)। উেm সালামা বলেলনঃ “তুিম িক তােক পছn কর, অথবা
তার pিত িবেdষপরায়ন। ” জবােব বললাম,

“আিম তােক পছnও কির না তার pিত

িবেdষপরায়নতাও রািখ না’। ” এখােন বণJনািট trিটপূণJ ,

এবং তারপর বণJনািট এই রকম

পাওয়া যায়ঃ “আlাহ আয়াত নািজল করেলনঃ “:হ নবী পিরবােরর :লােকরা! আlাহ :তা :কবল
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চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পূতঃপিবt
করেত।”
:স সময় :স কেk জীbাঈল,

মহানবী (সাঃ) আলী,

ফােতমা,

হাসান এবং hসাইন (আঃ)

বgতীত আর :কউ িছল না। আিম বললামঃ “:হ আlাহর নবী! আিমও িক আহেল বাইেতর
:লাকেদর একজন? িতিন জবাব িদেলনঃ আlাহ :তামােক পুরsৃত করেবন এবং :তামার
pিতফল pদান করেবন ’। আিম আকাkা করেত িছলাম িতিন বলুন ‘hাঁ’ এবং dিনয়ার অn :য
:কান িকছুর তুলনায় এর মূলg হেতা অতgn অিধক। ”
( গ) সা’দ িবন আিব ওয়াkাসঃ
িসনাই তার “খাসাইস”- এ আিমর িবন সা’দ িবন আিব ওয়াkাস হেত উdৃত কেরেছন।৪৮ িতিন
বেলেছনঃ মুয়ািবয়া সা’দ িবন আিব ওয়াkাসেক বলেলনঃ আবু :তারাবেক গািল- গালাজ করা
হেত তুিম িবরত থাক কন? সা’দ বলেলনঃ “আিম মহানবী (সাঃ) - এর িনকট হেত িতনিট িবষয়
{েনিছ, যার কারেণ আিম আলী (আঃ) - এর pিত গািল- গালাজ কির না। যিদ তার একিটও
আমার থাকেতা তেব আিম dিনয়ার :য :কান িকছুর :চেয় তার মূলg :বশী িদতাম। আিম মহানবী
(সাঃ) - এর িনকট হেত {েনিছ,
যখন আলী (আঃ) - :ক মদীনায় তার pিতিনিধ িহেসেব :রেখ িতিন যুেd যাওয়ার জn অগসর
হেলন, আলী (আঃ) বলেলনঃ “আপিন িক আমােক মদীনায় মিহলা এবং িশ{েদর মেধg :রেখ
যাে/ন ?” মহানবী (সাঃ) জবাব িদেলনঃ “তুিম িক তােত সnt| নও? :তামার সােথ আমার
সmকJ/অবsান মুসার সােথ :যমন হাrেনর সmকJ িছল (তােদর উপর শািn বিষJত :হাক)। তুিম
আমার িনকট :সই মযJাদার অিধকারী হাrন মুসার িনকট :য মযJাদার অিধকারী িছল। ” ( তােদর
উপর শািn বিষJত :হাক)।
খায়বােরর ভাগg িনধJারনী িদেনও আিম মহানবী (সাঃ) - :ক বলেত {েনিছ,

িতিন বেলেছনঃ

“আিম আগামীকাল িজহােদর ঝাNা তার হােত িদব িযিন আlাহ ও তার রাসূলেক ভালবােসন
এবং আlাহ ও তার রাসূলও তােক ভাল বােসন। ” এই :ঘাষণার :pিkেত আমরা সকেলই এই
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অngহ ও সকেলর মেধg িবেশষ মযJাদায় অিভিষk হওয়ার জn গভীর আgহ সহকাের অেপkা
করিছলাম, এবং ঝাNা আমােদর হােত পাওয়ার আকাkা করিছলাম। এই সমেয় রাসূল (সাঃ)
বলেলনঃ “আলীেক আমার কােছ আন। ” ইমাম আলী (আঃ) উপিsত হেলন, িকnt িতিন তখন
:চােখর পীড়ায় আkাn িছেলন। মহানবী (সাঃ) তার মুেখর থুথু আলী (আঃ) - এর :চােখ লািগেয়
িদেলন এবং ঝাNািট তার হােত িদেলন। অিধকn যখন আয়ােত তাতহীর (:হ নবী পিরবােরর
:লােকরা! আlাহ :তা :কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক
সmূণJ rেপ পিবt করেত) নািজল হেয়িছল তখন মহানবী (সাঃ) আলী, ফােতমা, হাসান এবং
hসাইন (তােদর উপর শািn বিষJত :হাক) :ডেক তার িনকেট বসােলন এবং বলেলনঃ “:হ আlাহ
! এরাই আমার আহেল বাইত। ” ইবেন জারীর, ইবেন কািসর, হািকম (তার মুসতাদরাক”এ) এবং যাহাবী (তার মুশিকল আল- আসার- এ) সা’দ িবন আিব ওয়াkাস হেত উdৃত কেরেছন
:য, এই আয়াতিট নািজলকােল মহানবী (সাঃ) আলী (আঃ) - :ক তার d’ই পুt এবং ফােতমা
(আঃ) সহ :ডেক িনেলন এবং তার িনেজর চাদর –dারা তােদর জিড়েয় িনেলন এবং বলেলন : “:হ
আlাহ ! এরাই আমার আহেল বাইত। ”
( ঘ) ইবেন আbাস
“তািরেখ তাবারী” এবং “তািরেখ ইবেন আিসর”- এ বিণJত হেয়েছ :য, ইবেন আbােসর সােথ
এক আেলাচনাকােল উমর বলেলনঃ “িঠক :তামেদর! :হ বিন হািশম ! ঈষJা, pবKনা- pতারনা
এবং ঘৃণা বgতীত :তামেদর অnের আর িকছুই :নই, যা :তামােদর hদয় হেত dর হে/ না এবং
তা িনঃেশষও করা হে/ না। ” ইবেন আbাস জবােব বলেলনঃ শাn :হান :হ আিমrল
:মা’:মনীন! ঈষJার :দাষ ঐ সকল অnেরর উপর আেরাপ করেবন না যােদর হেত আlাহ তা’য়ালা
সকল অপিবtতা dর কের িদেয়েছন এবং তােদরেক পূতঃপিবt কেরেছন, কারন মহানবী (সাঃ)
- এর অnরও বনী হােশমীেদর অnরgেলার অnতম। ”
( ২) হাmলী মাযহােবর ইমাম আহমাd (তার “মুসনােদ”) :নসাঈ (তার “খাসাইস”- এ) মুিহেb
িতবরী (তার “িরয়াজ আল- nজরা”)

ও হােশমী (তার “মাজমাউল জাওয়ােদ”)
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আমর িবন

মায়মুন হেত বণJনা কেরেছনঃ৪৯ িতিন বেলেছনঃ “আিম ইবেন আbােসর সােথ িছলাম যখন নয়
জন বgিk তার কােছ আসল এবং বললঃ :হ আbােসর পুt! হয় আমােদর সােথ আস অথবা
গাপনীয়তার sেযাগ দাও। ” িতিন বলেলনঃ “আিম :তামেদর সােথ যাব। ” বণJনাকারী বেলনঃ
“:সই সমেয় ইবেন আbােসর :চাখ ভাল িছল এবং িতিন :দখেত :পেতন। ” বণJনাকারী বেলনঃ
“তােদর পারsিরক আেলাচনা হেলা এবং তারা িক িবষেয় আেলাচনা করেলন :স সmেকJ আিম
অ- জানা থাকলাম। ” িকছু সময় পের ইবেন আbাস আমােদর কােছ িফের আসেলন। িতিন
তখন তার জামা ধের ঝাকাি/েলনএবং বলেত িছেলনঃ৫০ ‘তােদর িধkার জানাই! তারা িকনা
:সই বgিk সmেকJ বেল িযিন দশিট :^$t অজJন কেরিছেলন। তার পেরর বণJনায় ইবেন আbাস
ইমাম আলী (আঃ) - এর gণ- uবিশ|gসমূহ িবশদ উেlখ করেত থােকন :য পযJn না িতিন
বেলনঃ ‘মহানবী (সাঃ) তার িনেজর চাদর –dারা আলী, ফােতমা, হাসান এবং hসাইন (তােদর
উপর শািn বিষJত :হাক)- :ক জিড়েয় িনেলন এবং বলেলনঃ “:হ নবী পিরবােরর :লােকরা! আlাহ
:তা :কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ
পূতঃপিবt করেত। ”
( ঙ) ওয়ািসলাত ইবেন আসকা’আঃ
তাবারী এ আয়ােতর তাফসীের,

ইবেন হাmল তার “মুসনাদ”- এ, হাকাম তার “মুসতাদরাক”-

এ, বায়হাকী তার “sনান”- এ,

তাহাবী তার “মুশিকল আল- আসার”- এ এবং হােশমী তার

মাজমাউল জাওয়াদ”- এ আবু আmার- এর সূেt উdৃত কেরন িতিন বেলেছনঃ৫১ “যখন আলী
(আঃ) সmেকJ আেলাচনা চলিছল এবং :লােকরা তার kৎসা করিছল তখন আিম ওয়ািসলাত
ইবেন আসকা’আ- এর সােথ বেস িছলাম। যখন তারা যাওয়ার জn উেঠ দাড়াল িতিন আমােক
বলেলনঃ “বেস থাkন যােত আিম :সই বgিk সmেকJ িকছু বলেত পাির যার সmেকJ তারা kৎসা
করেতিছল। আিম রাসূল (সাঃ) - এর সােথ িছলাম যখন আলী (আঃ) , ফােতমা (আঃ) , হাসান
(আঃ) এবং hসাইন (আঃ) তার িনকট :পৗেছিছল এবং রাসূল (সাঃ) তােদর উপর চাদর িবিছেয়
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িদেয়িছেলন এবং বেলিছেলনঃ “:হ আlাহ ! এরাই আমার আহেল বাইত। তােদর :থেক
অপিবtতা dর কর এবং তােদরেক পূতঃপিবt কের দাও। ”
িশdাদ ইবেন অbুlাহ - এর সূেt “আসাদ আল- গাবায়” উdৃত করা হেয়েছ, িতিন বেলেছনঃ
আিম ওয়ািসলাত ইবেন আসকা’আ হেত {েনিছ :য,

ইমাম hসাইন (আঃ) - এর মsক যখন

আনা হল একজন ইমাম hসাইন (আঃ) এবং তার িপতার kৎসা করেতিছল। ওয়ািসলাত দািড়েয়
গল এবং বললঃ “আিম আlাহর নােম শপথ কের বলিছ :য, আিম যখন হেত মহানবী (সাঃ) :ক তােদর সmেকJ বলেত {েনিছঃ :হ নবী পিরবােরর :লােকরা! আlাহ :তা :কবল চােহন
:তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেতএবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পূতঃপিবt করেত। ” আিম
সবJদা আলী,

ফােতমা,

হাসান এবং hসাইন(তােদর উপর শািn বিষJত :হাক)- :ক

ভালেবেসিছ। ”
উেm সালামা বিণJত আেরকিট হাদীসঃ
আহমদ তার “মুসনাদ”- এ , তাবারী তার তাফসীের এবং তাহাবী তার মুশিকল আল- আসারএ, আসার”- এ শাহর ইবেন :হৗসব- এর সূেt উdৃত কেরেছন, িতিন বেলেছনঃ যখন ইমাম
hসাইন (আঃ) - এর শাহাদােতর খবর (মদীনায়) :পৗছােলা আিম রাসূল (সাঃ) - এর stী উেm
সালামােক বলেত {নলাম, িতিন বেলেছনঃ “তারা hসাইন (আঃ) :ক হতgা কেরেছ ! আিম িনেজ
:দেখিছ :য মহানবী (সাঃ) তার খায়বােরর চাদর তােদর উপর িবিছেয় িদেলনএবং বলেলনঃ :হ
আlাহ ! এরাই আমার আহেল বাইত! তােদর :থেক অপিবtতা dর কর এবং তােদরেক
পূতঃপিবt কের দাও!। ”
( চ) আলী ইবেন hসাইন (আঃ) :
তাবারী,

ইবেন কািসর এবং sয়ূতী তােদর তাফসীর gেn এই আয়ােতর তাফসীের উেlখ

কেরন :য,

আলী ইবেন hসাইন (আঃ) একজন িসিরয়াবাসীেক বলেলনঃ “তুিম িক সূরা

আহযােবর এই আয়াতিট পেড়ছ,

:হ নবী পিরবােরর :লােকরা! আlাহ :তা :কবল চােহন

:তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পূতঃপিবt করেত। ”
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িসিরয়াবাসী :লাকিট বললঃ “এই আয়াত আপনার সােথ িক সmকJযুk ?” ইমাম জবাব িদেলন :
‘hাঁ, ইহা আমােদর সােথ সmকJযুk’।
খাওরাজিম তার “মাকতাল” নামক gেn এই বণJনা িনmrেপ উdৃত কেরেছনঃ
“মহানবী (সাঃ) - এর pেপৗt ইমাম hসাইন (আঃ) - এর শাহাদােতর পর যখন ইমাম সাjাদ
(আঃ) ও মহানবী (সাঃ) - এর পিরবারভুk অn বnীেদরেক দােমেs িনেয় যাওয়া হয় এবং
দােমেsর জােম মসিজেদর পােশ :জলখানায় তােদরেক রাখা হয়, একজন বৃd বgিk তােদর
কােছ এিগেয় আেস এবং িজjাসা কেরঃ “সকল pশংসা আlাহর িযিন :তামােদরেক হতgা
কেরেছন এবং :তামােদরেক সmূণJ rেপ qংস কেরেছন,

:লাকেদরেক :তামেদর হাত হেত

রkা কেরেছন ও আিমrল মু’:মনীন ইয়ািজদেক :তামেদর উপর কতৃJt অপJণ কেরেছন’। আলী
ইবেন hসাইন (আঃ) িজjাস করেলনঃ “:হ বুd :লাক! আপিন কী :কারআন শরীফ :তলাওয়াত
কেরন?” :লাকিট জবাব িদেলনঃ hাঁ। অতঃপর ইমাম (আঃ) িজjাস করেলনঃ এই আয়াতিট কী
:তলাওয়াত কেরেছনঃ “আিম আমার নবুওয়াতী কােজর িবিনমেয় :তামেদর কােছ আর িকছুই
চাইনা, একমাt আমার িনকটাtীেয়র pিত ভালবাসা ছাড়া। ”
বৃd :লাকিট বললঃ “আিম ইহা তলাওয়াত কেরিছ। ” ইমাম (আঃ) বলেলনঃ এই আয়াতিট কী
পেড়েছনঃ “sতরাং িনকটাtীয়েক িদেব তােদর pাপg অিধকার,

এবং অভাবgs ও

মুসািফরেকও (সূরাঃ বনী ইসরাঈল : ২৬)। ইহাই তাহােদর জn উtম যারা আlাহর অngহ চায়
এবং তাহারাই সফলকাম” এবং কারআেনর এই আয়াত, “:লােক :তামােক যুdলb সmেn pG
কের; বল, যুd লb সmদ আlাহ এবং রাসূেলর; sতরাং আlাহেক ভয় কর এবং িনেজেদর
মেধg সdাব sাপন কর, এবং আlাহ ও তার রাসূেলর আnগতg কর, যিদ :তামরা :মা’:মন
হও। (সূরাঃ আনফাl : ১)। বৃd :লাকিট জবাব িদলঃ hাঁ,

আিম এই আয়াতসমূহ পেড়িছ। ”

ইমাম (আঃ) বলেলনঃ “আিম আlাহর নােম শপথ কের বলিছ :য,

িনকটাtীয় শb –dারা

আমােদরেক বুঝােনা হেয়েছ এবং এই আয়াতসমূহ আমােদরেক উেdl কের অবিতণJ (নািজল)
হেয়েছ। (ইমাম (আঃ) আরও বলেলন : ) :কারআন শরীেফর এই আয়াতিট কী :তলাওয়াত
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কেরেছন :যখােন আlাহ তা’য়ালা বেলেছনঃ “:হ নবী পিরবােরর :লােকরা! আlাহ :তা :কবল
চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেতএবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পূতঃপিবt করেত।”
বৃd :লাকিট বললঃ “hাঁ,

আিম ইহা :তলাওয়াত কেরিছ। ” ইমাম (আঃ) বলেলনঃ “নবী

পিরবােরর :লােকরা বলেত কী বুঝােনা হেয়েছ! আমরা হি/ তারা যােদরেক আlাহ তা’য়ালা
িবেশষভােব আয়ােত তাতহীর” এর সােথ সংযুk কেরেছন।
বৃd :লাকিট বললঃ “সবJশিkমান আlাহর শপথ! আপনারা কী একই পিরবারভূk?” ইমাম
(আঃ) জবাব িদেলনঃ আিম আমার নানা রাসূলুlাহর নােম শপথ কের বলিছ,

আমরা একই

:লাক। ”
বৃd :লাকিট হতবাক হেয় গল এবং তার বkেবg বgাপাের dঃখ pকাশ করল। তারপর তার মাথা
আকােশর িদেক উেtালন কের বললঃ “:হ আlাহ! আিম যা বেলিছ তার জn kমা চাই এবং এই
পিরবােরর িবrেd শtrতা আিম পিরতgাগ করলাম এবং মুহাmদ (সাঃ) - এর পিরবােরর শtrেদর
pিত ঘৃণা pকাশ করিছ। ”৫২
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পূববত<ী বণ<নাসমূেহর সারাংশ
পূববতJী বণJনাসমূেহর মাধgেম “হাদীস আল- িকসা” সmেকJ :য সারবst পাওয়া যায় তা িনmrপঃ
“যখন মহানবী (সাঃ) উপলিd করেলন :য,

আlাহর পk হেত আয়াত নািজল হওয়ার সময়

সমুপিsত, তখন িতিন বলেলন, “আমার কােছ ডাক! আমার কােছ ডাক!” সািফয়া বলেলনঃ
“:হ আlাহর নবী,

আপনার কােছ কােক ডাকেবা?” িতিন বলেলনঃ “আমার আহেল বাইেতর

সদsেদর ডাক, তারা হলঃ আলী, ফােতমা, হাসান এবং hসাইন” ( আlাহ তােদর উপর
শািnবষJণ কrন)। তােদরেক অতঃপর রাসূল (সাঃ) - এর িনকেট ডাকা হল এবং তারা সকেল
:সখােন তােক িঘের সমেবত হেল মহানবী (সাঃ) তােদরেক একিট ছাপযুk খায়বােরর চাদর –
dারা আবৃত করেলন এবং বলেলন, :হ আlাহ ! এরাই আমার আহেল বাইত (পিরবােরর :লাক)
এবং মুহাmদ ও তার বংশধরেদর উপর :তামার রহমত নািজল কর। ” ( এই সমেয়)
সবJশিkমান আlাহ আয়াত নািজল করেলনঃ :হ নবী পিরবার! আlাহ :তা :কবল চােহন
:তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পিবt করেত। ” এই
আয়াত যখন নািজল হেয়েছ তখন তারা (উmুল মু’:মনীন উেm সালামা’র ঘেরর) :মেঝর উপর
সমেবত িছেলন এবং মহানবী (সাঃ) বেলিছেলনঃ “:হ আlাহ ! এরাই আমার আহেল বাইত!
তােদর :থেক অপিবtতা dর কর এবং তােদরেক পূতঃপিবt কের দাও!। ”
উেm সালামা তখন একিট পদJার আড়ােল িছেলন এবং িতিন বেলনঃ “ঐ সময় ঘরিটেত সাত
বgিk উপিsত িছেলন,

যথা- জীbাঈল,

িমকাঈল,

আলী, ফােতমা,

হাসান ও hসাইন

(আlাহ তােদর উপর শািnবষJণ কrন)। আিম পদJার আড়াল হেত :বর হেয় এেস বললামঃ :হ
আlাহর নবী! আিম কীআপনার পিরবােরর একজন সদs নই?” আিম আlাহর নােম শপথ
কের বলিছ :য মহানবী (সাঃ) বেলনিনঃ “hাঁ, তুিম” বরং িতিন জবােব বলেলন, :তামার একিট
ভাল ভিব ৎ রেয়েছ এবং তুিম নবীর উmুল মু’:মনীনগেণর অnভূk
J । ” আর অn এক
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বণJনামেত উেm সালামা বেলেছনঃ “:হ আlাহর নবী! আিম কী আপনার পিরবােরর একজন
সদs নই?” মহানবী (সাঃ) জবােব বলেলনঃ :তামার একিট ভাল ভিব ৎ রেয়েছ,

িকnt

:কবলমাt এরাই আমার আহেল বাইত (পিরবােরর সদs) । “:হ আlাহ ! আমার আহলুল
বাইেতর মযJাদা আরও অেনক উe!। ”
এই হাদীেসর বণJনাnসাের,

মহানবী (সাঃ) তার আহেল বাইতেক অnেদর :থেক ss|ভােব

িচিhত কেরেছন এবং িনেদJশ কেরেছন তারা :ক :ক এবং আয়াতিট বgাখgা কের বেলেছনঃ “আিম
িনেজ এবং আমার আহেল বাইত (পিরবােরর সদsবগJ) সব ধরেণর পাপ এবং অপিবtতা হেত
মুk”। িতিন এই িবষয়িট pকােl মসিজেদ নববীেত মুসলমানেদর সকেলর সmুেখ পুনরাবৃিt
কেরেছন এবং নামােযর ওয়ােk হযরত আলী (আঃ) এবং হযরত ফােতমা যাহরা (আঃ) - এর
ঘেরর দরজায় :যেতন এবং তােদর জn আয়ােত তাতহীর :তলাওয়াত করেতনঃ “:হ আহেল
বাইত, :তামেদর উপর শািn এবং আlাহর রহমত বিষJত :হাক! :হ নবী পিরবার! আlাহ :তা
:কবল চােহন :তামািদগ হেত অপিবtতা dর করেত এবং :তামািদগেক সmূণJ rেপ পিবt
করেত”।
অn এক বণJনামেত,

িতিন ফজেরর ওয়ােk আলী (আঃ) - এর ঘেরর দরজার কােছ :যেতন

এবং তার হাত দরজার উভয় পােশ sাপন করেতন এবং আয়াতিট তলাওয়াত করেতন। কিতপয়
সাহাবী মহানবী (সাঃ) - এর এই কােয়Jর :রকডJ সংরkণ কেরেছন এবং বেলেছন :য,

তারা

মহানবী (সা.):ক এrপ করেত :দেখেছন ছয় মাস ধের অথবা সাত মাস ধের অথবা এক
ভা মেত আট মাস ধের অথবা অn এক ভা মেত কমেবশী ৯ মাস ধের। pেতgেক তাই উেlখ
কেরেছন যা িতিন :দেখেছন। মহানবী (সাঃ) - এর উেdl িছল এই আয়ােতর অথJ- উেdl
:মৗিখকভােব এবং সােথ সােথ বেবহািরকভােব উপsাপন করা, এবং তার অnসারীেদর মােঝ
এই পিবt আয়ােতর (“আমরা তােদর :pরণ কেরিছলাম s| pমাণািদ ও gnাবলীসহ এবং
:তামার pিত :কারআন অবিতণJ কেরিছ,

মাnষেক ss|ভােব বুিঝেয় িদবার জn যা তােদর

pিত অবিতণJ করা হেয়িছল, যােত তারা িচnা কের। ” সূরাঃ নাহlঃ৪৪) মমJাথJ অnযায়ী এর
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বgাখgা pকাশ করা, যােত তারা িবষয়িট িবেবচনা করার অবকাশ পায়। এই িবষয়িট :লাকেদর
মােঝ বgাপক পিরিচিত লাভ কের, এমন িক রাসূল (সাঃ) - এর সাহাবাগণও মহানবী (সাঃ) - এর
আহেল বাইত (আঃ) - এর পেk এর িভtেত যুিk pদশJন কেরিছল। ইমাম হাসান (আঃ) , িযিন
িনেজও িকসার” অnভূJk :লাকেদর একজন, তার িপতার শাহাদােতর পর এই আয়ােতর
উপরিভিt কের একিট খুতবা িদেয়িছেলন, িতিন বেলিছেলনঃ “আিম ঐ পিরবােরর সnান যােদর
বgাপাের সবJশিkমান আlাহ তা’য়ালা বেলেছনঃ আlাহ তা’য়ালা তােদর হেত সকল অপিবtতা
dর কেরেছন এবং তােদরেক সmূণJ rেপ পূতঃপিবt কেরেছন। ” তরবারী –dারা আঘাতpাp
হওয়ার পর অn এক খুতবায় িতিন বেলনঃ “আিম এমন একিট পিরবােরর সnান যােদর হেত
আlাহ তা’য়ালা pিতিট অপিবtতা dর কেরেছন এবং যােদরেক পূতঃপিবt :রেখেছন। ”
উmুল মু’:মনীন উেm সালামা এই িবষেয় উমরা হামদািনয়ার সােথ যুিk উপsাপেনর :kেt
ইমাম আলী (আঃ) সmেকJ এই আয়াত উেlখ কেরেছন। ইমাম আলী (আঃ) - :ক গালা- গািল
করা হেত িবরত থাকা pসেz সা’দ ইবেন আিব ওয়াkাস মুয়ািবয়ার pেGর উtর :দওয়ার জn
এই আয়ােতর pসz :টেনেছন। ইবেন আbাসও এই আয়াতিটেক ইমাম আলী ইবেন আিব
তািলব (আঃ) - এর দশিট িবেশষ uবিশে|gর মেধg একিট িহেসেব িচিhত কেরেছন এবং যারা
তার,

অথJাৎ ইমাম আলী (আঃ) ,

সmেকJ অশালীন ভাষা বgবহার করেতিছল তােদর উtর

:দওয়ার জn এই আয়াতিট বgবহার কেরেছন। :য সকল বgিkবগJ এই আয়ােতর উপর িনভJর
কেরেছন তােদর অnতম একজন বgিkt হে/ন ওয়ািসলাত ইবেন আসাকা’আ িযিন ইমাম
আলী (আঃ) - এর উপর গালা- গািল ^বণ কের তার উtর িদেয়িছেলন এবং ইমাম আলী (আঃ)
- এর :^$তার pসেz এই আয়াত উেlখ কেরিছেলন। ইমাম hসাইন (আঃ) - এর শাহাদােতর
খবর {েন উmুল মু’:মনীন উেm সালামা এই আয়ােতর pসz উেlখ কেরেছন ও
ইরাকবাসীেদরেক অিভসmাত িদেয়েছন, এবং ওয়ািসলাতও একই কাজ কেরিছেলন। ইমাম
আলী ইবেন hসাইন (আঃ) িসিরয়বাসী :লাকিটর,
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িযিন মুয়ািবয়ার pশংসা কেরিছেলন এবং

মহানবী (সাঃ) - এর আহেল বাইেতর সদsবগJেক গািল- গালাজ করিছেলন,

সােথ

আেলাচনাকােল এ আয়ােতর pসz উেlখ কেরেছন।
এভােব “আয়ােত তাতহীর” এবং “হাদীস আল িকসা” আসহােব িকসার :লাকেদর জn একিট
িবেশষ মযJাদা এবং সmান িনেদJশ কের, যারা :য :কান ধরেণর দাষ- trিট এবং অপিবtতা হেত
মুk। তারা িনHাপ (মাsম),

পির{d,

এবং :য :কান পাপ হেত িনiলুষ। সতরাং তারা

মুসিলম উmাহর িনরংk{ আnগেতgর কতৃJt সংরkণ কেরন। এই কতৃJt :কবলমাt :যৗিkকতার
িসdােnর িভিtেত নয়,

বরং মহানবীর (সাঃ) সংকl ও পরম ই/ার pিতপালেনর জn;

( এই অnযায়ী) মুসিলম উmাহর অnেদর তুলনায় িনভুJলভােব তােদর (আহেল বাইেতর) grতমযJাদা আলাদাভােব িচিhত করার ও তােদর pিত িবেশষ মনেযাগ pদান করার জn ।

সমাp
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তথLসূtঃ
১.

ইমাম আলী ( আ. ) এর নাহজুল বালাগা, খুতবা ২০১; বুখারী শিরফ- অধgায় ‘ইলম’, নবীজীর pিত

িমথgােরাপকারী

বgািkর

gনাহ; ইবেন

হাজার

আসকালানী(ফািতhল

বারী), সহী

বুখারীর

টীকা,

খKড১, পৃঃ২০৯।
২. ইবেন খুজায়মাহ(তাওহীদ) মাকতাবাহ আল kলtীয়াত আল- আজািরয়াহ, িমশর(িহজরী ১৩৮৭) । আরও
:দখুনঃ সাইেয়gদআবদ আল :হাসােয়ন শার ফুdীন আমূলী কািলমাহ আল- rইয়া,

নাজাফ আল

আশরাফ- এর নূমান :থেক মুিdত ।
৩. িশয়া- snী উভয় মাযহাব িলিখত “ওহীর sচনা” সmিকJত আেলাচনা।
৪.

সাইেয়দ আb আল :হাসাইন শরফুিdন আমলী(মাসাইল আল িফত িহয়াহ) নাজম আল দীন

আসকারী(আল- ওজু)।
৫. :হাসােয়ন মুজাফফর িলিখতঃতািরেখ আল িশয়া।
৬.

:দখুনঃআল- sলতান জিহর বায়লারাস বাn িকনারী িহঃ৬৬৫ সােল এই বgাপাের একিট :ঘাষনাপt ইsg

কেরঃ মাকািরিজ- র ‘খুতাত,
৭. আহেল snাত ওয়াল জামায়ােতর ৪ ইমাম।
৮.

আশারী হে/ন আবুল হাসান িবন ইসমাইল, িযিন ইেnকাল কেরন ২৪১িহঃ সােল, এই দেলর সmরেক

িবsািরত জানেত পড়ুন ‘ওনধৎ’ বইিট)
৯. sিnগেনর িব•াস ৬িট হািদস gেnর সব হািদস সতg।
১০.

এই শbিটর মুল হে/ ‘রাফজ’ যার মােন হেলা বািতল করা, :ফেল :দওয়া, অবাি!ত িকছু পিরতgাগ

করা, pতgাখgান করা।এই পিরভাষা িশয়ােদর জn বgবহার হেতা, কারন ঐিতহািসকভােব িশয়াগন সেতgর
িবপরীেত িন|ুর hkম- িনেদJশ pতgাখgান করেতা।
১১.

মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাmাল, ৩/৪, ১৭২৯২৬ এবং ৫/১৮২, এবং সহীহ (মুহাmাদ ইবেন ঈসা)

িতরিমজীর “মানািকব” অধgায়।
১২.

সিহ(মুঃ িবন ঈসা) িতরিমিজর ১/১২৫ এবং খKড ১/১৪, অধgায়ঃ “ফজল আল ইলম” “তাবিলগ আল-

হািদসা’ন রাsলুlাহ”মুঃ বািকর মাজিলিসর িবহাrল আেনায়ার, ১/১০৯/১১২ ।
১৩. শামস উিdন আয যাহাবী “তাজিকরাতুল- hফফাজ” ১/৫।
১৪. শামস উিdন আয যাহাবী “তাজিকরাতুল- hফফাজ”। নাহজ আল- বালাগা, খুতবা নং ৩, শাকশািকইয়াহ।
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১৫. মুঃিবন সাদ, আল- ওয়ািকিনর অnেলখক “আল তাবাকাতুল- kবরা” ৩/২৮৭, ইবেন আb আল- বার

“জািমউল বাইয়ান আল ইলম ওয়া ফাজিলিহ” ১/৬৪- ৬৫।
১৬. ইমাম আলী ইবেন আিবতািলব, নাহজ উল বালাগা, খুতবা ৩; িবsািরত জানার জn :দখুন “আbুlাহ িবন
সাবা”, পৃঃ১/১৪২- ১৫১, ২য় pকাশ।
১৭. আহমদ িবন বালাজুরী, ”আনসাব আল- আশরাফ”৫/৪৯।
১৮. “আল- হািদছ- ই- উmুল মু’:মিনন আয়শা” অধgায়- আলা আহদ আল সাহরাইন/১১৫।
১৯. মুহাmাদ ইবেন ইয়াkব kলাইনীর gn “রাওজাতুল কাফী”৮/৬১- ৬৩:ত িবsািরত :দখা :যেত পাের।
২০. মাsদী, ”মুrজ আল- জাহাব”৩/২৫২, দার আল- আnািলস :pস। ২১২ িহজির।
২১.

মুরতাজা আল- আসকারী, " আহািদস- ই- উmুল মু' :মিনন আয়শা"পৃঃ- ২৮৯ এবং, :তহরান ১৩৮০

িহজরী" ।
২২.

সহী বুখারী, ১ম খKড, িবষয়ঃ"ফজল আল- sজুদ", অধgায় ৯ "আল- িসরাতজসর জাহাnাম"। মুসিলম

ইবেন হাjাজ িনশাপুির, সহীহ খN ১, িবষয়ঃ"মািরফাহ তািরখ আল- rইয়াহ"।
২৩. সিহ মুসিলম, িবষয়ঃমানলা আনাh আল- নবী বা “জায়ালাlাহ লাh জাকাতান ওয়া তhরান&r dquo ।
২৪. “আbুlাহ ইবেন সাবা”, :লখক- সাইেয়দ মুরতাজা আশকারী রঃ, ১ম অধgায়।
২৫. sনােন দারািম ১/১৩২, মুঃ ইবেন সা’:দর “তাবাকার আল- kbা”২/৩৫৪।
২৬. মুঃ ইবেন আল- হাসান তুসীর “ইখিতয়ার মারফা আল- িরজাল” যা “িরজাল কাশী” নােম পিরিচত এবং
আlামা বািকর মাজািলশীর “িবহাrল আেনায়ার”৯/৬৩২।
২৭. মুঃ ইবেন আল- হাসান তুসীর “ইখিতয়ার মারফা আল- িরজাল” যা “িরজাল কাশী” নােম পিরিচত এবং
আlামা বািকর মাজািলশীর “িবহাrল আেনায়ার”, ৭৬- ৭৭।
২৮.

উmুল মু’:মিনন আেয়শা, আবু :হারায়রা, আনাস ইবেন মােলক, আbুlাহ ইবেন উমর, আbুlাহ িবন

আমর, মুিগরা িবন :শাবাহ এবং সামরাহ িবন জুndর- এর মত :লােকরা িছল এর বণJনাকারী। আেরা তেথgর জn
জাnন “আল হািদsন উmুল মু’িমিনন আেয়শা” এবং “িমন তািরখ আল- হািদস”। সাইেয়দ আবুল :হাসাইন
শারফুিdেনর “আবু :হারায়রা”, :শখ মাহমুদ আবু রাইয়াহ- র “আজওয়া আলা snাহ আল- মুহাmািদয়া” এবং
:শখ আল- মুিজরাহ।
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২৯.

আbুল মািলেকর অেনকgেলা কাযJkেমর একিট হেলা হj করার জn :লাকজন কাবা ঘেরর পিরবেতJ

:জrজােলম যােব এবং uত্রীকৃ্ত ঘর তাওয়াফ করেব, িকnt এই উdাবন :ধােপ :টেকিন। :দখুনঃ “তািরখ আল
ইয়াkবী”৩/৭- ৮, নাজােফ pকািশত।
৩০. :দখুনঃহািদেসর উপর সকল sিn বই।
৩১. “আbুlাহ ইবেন সাবাহ”, ২য় খKড, :লখক- সাইেয়দ মুরতাজা আশকারী (রঃ)।
৩২. :দখুনঃ “আbুlাহ ইবেন সাবাহ”, ২য় খKড, :লখক- সাইেয়দ মুরতাজা আশকারী (রঃ)।
৩৩.

বালাজুরীর িবশালাকার ইিতহাস gn “আnাব আল- আশরাফ” এবং মাsদীর মধgমাকার ইিতহাস gn

“আখবার আল- জামান” এবং “আওসাত” হেত সংিkp আকাের উdৃত।
৩৪. আbুlাহ ইবেন জাফর ইবেন আবু তািলব- এর মাতা আসমা িছেলন ‘আমীস খাসামায়ইয়া’- এর কnা।
িতিন ইিথওিপয়ায় জn gহণ কেরন এবং মহানবী (সাঃ) - এর সাkাৎ লাভ কেরন। িতিন তার ৮০ বছর বয়েস
মৃতুg বরণ কেরন। তার জীবনী আসাদ আল- গাবা”- র খN ৩- এর পৃ$া- ৩৩ এ িলিপবd আেছ।
৩৫. আবু আbুlাহ মুহাmদ ইবেন আbুlাহ িনশাপূরী, হািকম নােম বhল পিরিচত, একজন অnতম হাদীস
:বttা এবং snী সmpদােয়র িনকট অতgn সমাদৃত। িতিন ৪০৫ িহজরী সােল ইেnকাল কেরন।
৩৬. আ’য়শা িছেলন পথম খিলফা আবু বকেরর কnা । মদীনায় িহজরেতর ১৭ মাস পর মহানবী (সাঃ) তােক
িববাহ কেরন। িতিন ইেnকাল কেরন ৫৭, ৫৮ অথবা ৫৯ িহজরী সেন (সন সিঠকভােব িনিFত হওয়া যায় িন)
এবং আবু hরায়রা তার জানাজার নামােজ ইমামতী কেরন। তােক জাnাতুল বাকীেত দাফন করা হয়। তার
জীবনীর জn :দখুন, আহাদীস- ই আয়শা”।
৩৭. সmবতঃ হযরত আয়শা বুঝােত :চেয়েছন,

মহানবী (সাঃ) চাদরিটসহ তার ঘর হেত :বর হেয় উেm

সালামার ঘের যান।
৩৮. উেm সালামা িহn,

উিব উমাইয়া :কারায়শী মাখজুমীর কnা,

sামী

আবু সালমা ইবেন আবdল

আসাদ- এর মৃতুgর পর মহানবী (সাঃ) - এর সিহত িববােহর সmান :পেয়িছেলন। তার sামী আবু সালমা ওhদ
যুেd আহত হন এবং এর ফেল মতুg বরণ কেরন। িতিন মতুg বরণ কেরন ইমাম :হাসাইন (আঃ) - এর
শাহাদােতর পর। তার জীবনী আসাদ আল- গাবা”- এব তা%জীব আল- তাহজীব” নামক gেn িলিপবd আেছ।
৩৯. উমর উেm সালমা’র pথম sামী আবু সালমা’র ঘেরর সnান। িতিন ইিথওিপয়ায় জn gহণ কেরন। িতিন
িসফফীন যুেd ইমাম আলী (আঃ) - এর অnতম অnসারী িছেলন এবং ইমাম আলী (আঃ) তােক বাহরাইন এবং
ফারস (বতমান ইসলামী pজাতnt ইরােনর একিট অংশ :সই সময় ফরস নােম পিরিচত িছল) এর গভণJর িনেয়াগ
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কেরিছেলন। উমর ৮৩ িহজরী সােল মদীনায় ইেnকাল কেরন। তার জীবনী আসাদ আল- গাবা” খN, ৬ পৃ$া৭৯ :ত িলিপবd আেছ।
৪০. ওয়ািসলাত ইবেন আসকা ইবেন কা’ব লাইিস তাবুক যুেdর পূেবJ ইসলাম ধমJ gহণ কেরন। িতিন মহানবী
(সাঃ) - এর খােদম িহেসেব িতন বছর কাজ কেরন। িতিন ৮০ বছর বয়েস দােমেs অথবা বায়তুল :মাকািdেস
ইেnকাল কেরন। তার জীবনীর জn :দখুন, আসাদ আল- গাবা” খN, ৫ পৃ$া, ৭৭।
৪১. আবু সাঈদ খুদরী খাজরাজী। তার নাম িছল সা’দ ইবেন মািলক আনসারী। িতিন খnক এবং অnাn যুেd
অংশ gহণ কেরন। িতিন মদীনায় ইেnকাল কেরন। মৃতুg কােল তার বয়স িছল ৬০ ঊdJ বা ৭০ ঊdJ । আসাদ
আl গাবায়” তার জীবনী আেছ (খN ২, পৃ$া- ২৮৯)।
৪২. ১ আbুlাহ ইবেন আbাস, রাসূেলর (সাঃ) - এর চাচােতা ভাই, মদীনায় মহানবীর িহজরেতর িতন বছর
পূেবJ জn gহণ কেরন এবং ৬৮ বছর বয়েস তা’:য়েফ মতুg বরণ কেরন। তার জীবনীর জn :দখুন, “আসাদ
আল- গাবা”।
৪৩. আবুল কািসম বা আবু মুহাmদ জা%হাক ইবেন মুজািহম িহলালী। ইবেন হাজার বেলনঃ িতিন হাদীস বণJনায়
সতgবাদী িছেলন এবং সিঠক উৎস হেত সংgহ কের িতিন বh হাদীস বণJনা কেরেছন। জা%হাকেক পKম পুrষ
িহেসেব িবেবচনা করা হয়। িতিন ১০০ বছর বয়েস ইেnকাল কেরন। “তা%জীব আল- তা%জীব” gেn তার
জীবনীর বণJনা আেছ।
৪৪. যােয়দ িবন আরকাম আনসারী খাজরাজী, যােক তার sl বয়েসর কারেণ রাসূল (সাঃ) ওhদ যুেd অংশ
gহেণ অnমিত :দন নাই, িকnt অnাn যুেd তােক সােথ িনেয়েছন। িতিন িসফফীেনর যুেd ইমাম আলী (আঃ)
- এর পেk অংশgহণ কেরন এবং ইমাম :হাসাইন (আঃ) - এর শাহাদােতর পর kফায় ইেnকাল কেরন।

“আসাদ আল- গাবা”- :ত তার জীবনী উেlখ আেছ (খN ২, পৃ$া, ১৯৯)।
৪৫. চার জন বgিkর নাম “:কাতাদা” িহেসেব উেlখ আেছ,

যথাঃ সাdুসী,

িরওয়াভী,

কায়সী এবং

আনসারী। তারা pেতgেকই িব•s। তােদর মেধg :কানজেনর সূেt ইহা বিণJত হেয়েছ তা জানা যায় িন। তােদর
জীবন বৃtােnর জn :দখুন “তা%জীব আল- তা%জীব”।
৪৬. আবু বাজরা আসলামী মহানবী (সাঃ) - এর একজন সাহাবী িছেলন। িতিন ৬০ বা ৬৪ বছর বয়েস kফায়
:শষ িনঃশাস তgাগ কেরন। “আসাদ আল- গাবা”- য় তার জীবন বৃtাn িলিপবd আেছ।
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৪৭. আনাস ইবেন মািলক খাজরািজ। িতিন মহানবী (সাঃ) - এর :খদমেত ১০ বছর অিতkাn কেরেছন বেল
বণJনা পাওয়া যায়। িতিন ৯০ বছর বয়েস বসরায় ইেnকাল কেরন। তােদর জীবন বৃtােnর জn :দখুন “আসাদ
আল- গাবা”।
৪৮. আিমর িবন সা’দ িবন আিব ওয়াkাস। “সহীহ” সংকলকগন pেতgেকই তার হাদীস উdৃত কেরেছন। ইবেন
হাজার বেলন : িতিন তৃতীয় পুrেষর একজন িব•s /িনভJর :যাগg হাদীস বণJনাকারী”। িতিন ১০৪ বছর বয়েস
ইেnকাল কেরন। (তাকিরব আল- তাি%জন” খN - ১, পৃ$া - ৩৮৭)।
৪৯. আমর িবন মায়মুন একজন িনভJরেযাগg তােবয়ীন িহেসেব গণg । িসহাh িসtায় তার হাদীস অnভূJk আেছ।
৭৪ বছর বয়েস িতিন ইেnকাল কেরন। “তাকরীব আল- তাহজীব” খN ২, p dা- ৮০।
৫০. :সই সময় কাপড় ঝাকােনােক িবরিkর িচh িহেসেব গণg করা হেতা। :সই ৯ (নয়) বgিk ইমাম আলী (আঃ)
সmেকJ অেশাভন ভাষা বgবহার করার ঘটনায় ইবেন আbাস এrপ উিk কেরিছেলন।
৫১. আবু আmার িশdাদ ইবেন আbুlাহ আল- কারিশ দােমেsর অিধবাসী। িতিন চতুথJ যুেগর িনভJরেযাগg হাদীস
বণJনাকারী। িসহাহ িসtাহ- এর মেধg তার হাদীস সহজলভg । “তাকরীব আল- তা%জীব” খN ১, পৃ$া- ৩৪৭।
৫২. এই িবষেয় আরও হাদীস বিণJত হেয়েছ িকnt :সgেলা উdৃত করা হেত আমরা িবরত থাকলাম।
উদাহরণsrপ “আসাদ আল- গাবা” ( খN - ৩,

পৃ$া- ৪১৩) “আবাসা” ( খN - ২,

পৃ$া- ৪৭৯) এবং

“তািরেখ- বাগদাদ” ( খN - ১০, পৃ$া- ২৭৮) - এ “আিতয়া’- র জীবন বৃtাn সmেকJ বণJনা, এবং
তাফসীের তাবারী” ( খN - ২২,
আল- গাবা” ( খN - ২,

পৃ$া - ৫),

“মুসনাদ আহমাদ” ( খN - ৬, পৃ$া - ৩০৪), “আসাদ

পৃ$া - ১২ এবং (খN - ৪,

পৃ$া - ২৯),

“মাজমাউল জাওয়াদ” ( খN - ৯,

পৃ$া - ২০৬ - ২০৭) এবং জাখােয়rল উকবা” ( পৃ$া- ২১) - এ হািকম িবন সাঈদ এর বণJনা রেয়েছ।
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