আহেল

ােতর দৃি েত

গাদীর

ভাষা র:

মুহাি স এম, এ, রহমান (কািমল)

মূল:

মুহা দ রজা জা ারান।
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আহেল

ােতর দৃি েত গাদীর

লখকঃ মুহা দ রজা জা ারান।
ভাষা রঃ মুহাি স এম, এ, রহমান (কািমল)
স াদনাঃ আবুল কােসম, আলী মুতাযা
কাশকঃ জােময়াতুল মা াফা আল- আলািময় াহ
কে াজঃ এস, এ, শা ী
থম কাশঃ ২০০৯ইং
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পরম ক ণাময় ও অসীম দয়ালু আ াহর নােম

3

অ বাদেকর কথা
মুসিলম িব

আজ পরাশি র চ াে র িশকার। তােদর ফােদ পের মুসলমানেদর অব া এখন

অিত নাজুক। মুসলমানরা আজ ব দেল িবভ ,
িনেজেদর মেধ ই

সংঘাত -,

মারামাির,

অপরেক কািফর ঘাষণা এখন একদল অ

িমথ া ও িব াি র বড়াজােল ব ী,

আর হানাহািনেত িল । ফেতায়া িদেয় এেক
ও পা ােত র হােতর পুতল
ু ব ি র িনত িদেনর

কেম পিরণত হেয়েছ। এ অব া থেক বিড়েয় আসার জ
দৃি ভি িনেয়

ীেদর িস

নােম একিট গেবষণামূলক

তারা

স ািনত িব

লখক িনরেপ

সমূেহর উপর িভি কের Ghadir az didgahe ahle sunnat
রচনা কেরেছন। এ

ফুিটেয় তালার পাশাপািশ হযরত আলী
কােছ অন ীকায একিট িবষয় তা

ে

লখক গাদীেরর ঐিতহািসক ঘটনােক

ী -িশয়া এর মযাদা য -(.আ)িনিবেশেষ সকেলর

ভােব মাণ করার য়াস চািলেয়েছন এবং কৃত ও সত

িবষয়েক পাঠেকর কােছ তুেল ধেরেছন।
ঐিতহািসকভােব হযরত আলী (আ.) এবং মহানবীর (সা.) আহেল বাইেতর মযাদায় বিণত
অসংখ হাদীস আজ আমােদর মােঝ অপিরিচত হেয় রেয়েছ। অথচ তার মেধ এমন অেনক
হাদীস রেয়েছ যা সনেদর (সূে র) িদক থেক িনভরেযাগ ই

ধু নয় এমনিক বণনাকারীেদর

সংখ ার দৃি েত মুতাওয়ািতেরর পযােয় পেড়। গাদীেরর হাদীস তার অ তম।
উপিরউ

হাদীস েলা মুতাওয়ািতর হওয়া এবং বারংবার মহান রাসূেলর (সা.) পিব

উ ািরত হওয়ার কারেণ এ েলার িবষয়ব র

ও খুবই বশী। কারণ পিব

মুেখ

কারআন রাসূল

(সা.) স েক বেলেছঃ

ِ
ِ
ِ
(ﻮﺣ ٰﻰ
َ ُ) َوَﻣﺎ ﻳَﻨﻄ ُﻖ َﻋ ِﻦ ا ْﳍََﻮ ٰى إ ْن ُﻫ َﻮ إﱠﻻ َو ْﺣﻲ ﻳ
ٌ

অথাৎ িতিন িনেজর বৃি র তাড়নায় িকছু বেলন না বরং যা বেলন তা আ াহর ওহী ব িকছু না
যা তার উপর অবতীণ হয়।
তরাং এই দৃি েকাণ থেক যমন হাদীস িল

পূণ তমিন মানব জািতর জ

এবং হদায়াতকারী িহেসেব তার থেক বিণত এ প হাদীস এর িবষয়ব র
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সবেশষ নবী
েক কেয়ক ণ

বািড়েয় দয়। অথাৎ উ েতর হদায়াত
হাদীস েলার

াি

ও সিঠক পেথ অিবচল থাকার

ে

এ

অসীম। গাদীেরর হাদীস এমন একিট হাদীস যা বণনা সূে র দৃি েত

মুতাওয়ািতর এবং এর িবষয়ব র সমথক হাদীসসমূহও অিধকাংশ

ে ই মুতাওয়ািতর অথবা

মাশ র বা মু ািফেজর পযােয় রেয়েছ।
িবেশষতঃ এ হাদীসিট মহানবী (সা.)- এর জীবেনর শষিদন েলােত বিণত হাদীেসর একিট যা
িবদায় হ

থেক

ত াবতেনর পেথ গাদীের খুম নামক

াপেট বিণত হেয়েছ।
জীবেনর শষ হে

ােন িবেশষ আয়াত অবতীেণর

ধু তাই নয় এ হাদীসিটর বণনার

াপট এবং রাসূেলর (সা.)

তা বিণত হওয়ার িবষয় েলা পযােলাচনা করেল

সকল হাদীেসর এমনিক পিব

কারআেনর বাণীসমূেহর উে

হয় এ হাদীসিট অ

েক বা বািয়ত করার

পেরখা

দান কেরেছ। িবেশষতঃ এ হাদীসিট বিণত হওয়া এবং রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.)- এর
বলায়াত বা অিভভাবক

ঘাষণা করার পর পিব

সূরা মােয়দা’র ৩নং আয়ােতর িনে া

কারআেনর সবেশষ অবতীণ আয়াত অথাৎ

অংশঃ

ِ
ِ )اﻟْﻴـﻮم ﻳﺌِﺲ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻛ َﻔﺮوا ِﻣﻦ ِدﻳﻨِ ُﻜﻢ ﻓَ َﻼ َﲣْ َﺸﻮﻫﻢ و
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤ ِﱵ
ْ َ ُْْ
ُ ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ دﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأَْﲤَ ْﻤ
ُ اﺧ َﺸ ْﻮن اﻟْﻴَـ ْﻮَم أَ ْﻛ َﻤ ْﻠ
ْ
ُ َ
َ َ َ َْ
ِ
ِ
ِْ ﻴﺖ ﻟَ ُﻜﻢ
(اﻹ ْﺳ َﻼ َم دﻳﻨًﺎ
ُ ُ َوَرﺿ

অথাৎ আজ কািফরগণ তামােদর ীেনর িব
কর না,

াচারেণ হত াশ হেয়েছ।

ধু আমােক ভয় কর। আজ তামােদর জ

তামােদর িত আমার অ

তামােদর

তরাং তােদরেক ভয়

ীন পূণা

করলাম ও

হস ণ
ূ করলাম এবং ইসলামেক তামােদর ীন িহেসেব মেনানীত

করলাম।
থেক বাঝা যায় বলায়ােতর িবষয়িটর সে
সােথ ীেনর পূণতা,

কােফরেদর িনরাশ হওয়ার স ক রেয়েছ। সই

নয়ামেতর স ণ
ূ হওয়া এবং ইসলাম আ াহর মেনানীত ীন বেল ীকৃিত

পাওয়া এ সকল িবষয়ই বলায়ােতর সােথ স িকত। অথাৎ সই ীনই পূণ এবং আ াহর স ি
ও য ীেনর জ

িনিদ তা হল বলায়াত যার অ ভূ ।
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ঐশী বলায়ােতর অিধকারী ব ি েক ীকৃিত না দয়া জােহিলয়ােতর শািমল। যমনিট হাদীেস
এেসেছ য,

ﻣﻦ ﻣﺎت و ﱂ ﻳﻌﺮف اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﻪ
অথাৎ য তার যুেগর ইমামেক না িচেন মৃতু বরণ করল তার মৃতু িঠক ঐ ব ি র মত য
জােহলী যুেগ মৃতু বরণ কেরেছ।
এ হাদীস থেক যমিন যুেগর ইমামেক চনার

িট বাঝা যায় তমিন বাঝা যায় মুসলমান

অব ায় মৃতু বরণ করার িবষয়িট িনভর করেছ বলায়ােতর অিধকারী ব ি েক মেন নওয়ার
িবষেয়র উপর।
িবষয়িটর

এতটা

হওয়া সে ও কউ কউ হাদীসিটেত বিণত-

ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻﻩ
‘মাওলা’ অংশিটর িভ

প ব াখ ার অপ য়াস চািলেয়েছ। তারা দাবী কেরেছ “মাওলা” শ িট

এ হাদীেস ব ু অেথ এেসেছ। অথচ এ অথ হাদীেসর বণনার
সাম

াপট ও িবষয়ব র সােথ

পূণ নয়।

কউ কউ হাদীসিট জািয়ফ (দূবল) অথবা জাল বেল বণনার ধৃ তা দিখেয়েছ। যিদও হাদীসিট
শতা ীর পর শতা ী ধের সাহাবী, তােবয়ীন এবং হাদীসেব ারা ব ল সূে বণনা কেরেছন। এ
ে আ ামা আিমনী ১১০ জন িবিশ সাহাবী ও ৮৪ জন তােবয়ী’র নাম উে খ কেরেছন যারা
গাদীেরর সবজন িবিদত হাদীসিট সরাসির রাসূল (সা.) হেত বণনা কেরেছন।
এ হাদীসিট িশয়া আেলমেদর িনকটই ধু নয়
বেল

মািণত।

িস

ী মুহাি সেদর িনকটও মুতাওয়ািতর ও অকাট

িশয়া মুহাি স আ ামা আ ল
ু
সাইন আিমনী তার ‘আল গাদীর’

ে

(১১ খে রিচত) এ িবষয়িট সনদ ও দিললসহ উভয় মাযহােবর দৃি েকাণ থেক মাণ কেরেছন।
অত

পিরতােপর িবষয় য,

হযরত আলী (আ.)- এর বলায়ােতর িবষেয় এতটা অকাট

মাণািদ থাকা সে ও িকছু িকছু াথাে ষী ও গাড়া আেলম এ িবষয়িটেক িভ ভােব িচ ািয়ত
করার পাগা া চািলেয় যাে । তাই আমরা যারা সত ও বা েবর অ সি ৎ আমােদর কতব
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হল

কৃত সত েক সমােজর িনকট

জ

আমার মত একজন নগ

লখক এই

ে

বি

ভােব তুেল ধরা। আর স কারেণই এ বইিট অ বােদর
সাহস কেরেছ।

বলায়ােতর িবষয়িট অিত

ল ভাষায় পাঠকেদর জ

র,

ও িবিভ

তুেল ধেরেছন। তাই আ ন আমরা এই

স ব বলায়ােতর অিধকারী ব ি েক িচেন জােহলী যুেগর

মাণািদর মাধ েম অত
পােঠর মাধ েম যতটু

ায় মৃতু বরণ করা থেক িন িৃ ত

লাভ কির।
অ বাদসহ অ া
ে

যারাই

কৃত তা

ে

বইিট

ীয় মধা ও

িটমু

করার জ

স াব

চ া-

েচ া করা হেয়েছ। এ

ম ব য় কের সাহায় - সহেযািগতা কেরেছন তােদর সবার

াপন করিছ এবং তােদর পাির িমক আ াহর িনকট কামনা করিছ।

মেহাদয় তারপেরও যিদ কাথাও কান

িট আপনােদর তী

িত

ি য় পাঠক

দৃি েত ধরা পের তা আমােদরেক

অবিহত করেল পরবতী সং রেণ সটা সংেশাধেনর চ া করা হেব।
আশাকির, এ সামা

েচ া আপনােদর উপকাের আসেব। এ বই থেক যিদ িব মা উপকৃত

হন তাহেলই আমরা আমােদরেক কৃতাথ বেল মেন করেবা।
আ াহ আমােদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত ক ন। আমীন
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মুখব
িনঃসে েহ রাসূল (সাঃ) এর পের আলী ইবেন আবী তািলব (আ.)- এর ব ি
মহামূল বান ব ি
তার

যা এই িব জগতেক ীয় অি ে র মাধ েম সৗ যমি ডত কেরেছ।

েণা ল ব ি

মানবজািতর

এমনই এক

ম

জগেতর

উ

ের এমনভােব িকরন িদে

যা যুগ যুগ ধের

ান- গিরমােক িবি ত ও িকংকতব িবমূঢ় কের িদেয়েছ।

ঐ পিব ও মহান ঐশী ব ি ে র সাি ধ পেত সকল িবেবকবান ব ি র চতনােকই উৎসািহত
কের িক এটা এমনই পথ যটা

েমর কদম ব তীত অিত ম করা স ব নয়।

তার স েক যা িকছু বলা ও লখা হেয়েছ,
সীিমত, তার য পযােয়র ব ি
যিদও এই ে র মূল উে
িকছু আচার- অ
(আলীর) ব ি

কৃতােথ ধুই আমােদর জানা িবষয় েলার মেধ ই

আেছ িঠক স পযােয়র নয়।
হে

ান বণনা করা,
েক ব াখ ার জ

গাদীর িদবসেক ঈদ িহেসেব মািণত করা ও এই িদবেসর
িক

উ

আেলাচনার বাইেরও িকছু অধ ায় ঐ ব ি র

আেলাচনা কেরিছ এবং রাসূেলর (সা.) পাক- পিব

আয়নােত আলী ইবেন আবী তািলেবর (আ.) সৗ যপূণ উ ল
আশাকির, আমরা ও পাঠকবৃ

সকেলরই উ

বাণীর

চহারােক দখার চ া কেরিছ।

থেক আ ার খারাক জাগান িদেয় িকছুটা

হেলও আমােদর আ ােক পিরতৃ করেত পারেবা।
পিরেশেষ িকছু িবষয় উে খ করা আব ক বেল মেন করিছ, তা হে - এই বইেয়র অিধকাংশ
আেলাচনাই আহেল
ঘটনার

ােতর

িস

ও িব

হেত সংগৃহীত। আর

েত কিট হাদীস বা

ে যা িকছু উে খ করা হেয়েছ স েলার েত কিটর মূল ে র, খে র,

বা অ বাদেকর,

লখেকর

কাশনীর এবং কাশ ল ও তািরখসহ িনিদ পৃ া ন র উে খ করার চ া

করা হেয়েছ (উে িখত িকছু িকছু িবষয় এ বই- এর শেষর িদেক

পিরিচিতেত আেলাচনা করা

হেয়েছ)।
এছাড়া অিত সামা

িকছু িবষয় বা ঘটনা উে খ করা হেয়েছ যটা আহেল

িব ািরতভােব আেলাচনা না করার কারেণ বাধ হেয়িছ িশয়া মাযহােবর িব
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ােতর
িকছু

ািদেত
ািদর

আ য় িনেত এবং স

্েলােকও আহেল

হেয়েছ। িকছু িকছু হাদীস বা ঘটনার

ােতর

ে অ সংখ ক মূল

ািদর মত

ভােব পিরচয় করা

ে র নাম উে খ কেরিছ কারণ,

আমােদর বইেয়র পিরিধ খুব কম। আর এর অথ এটা নয় য, এই হাদীস বা ঘটনা িল আর
অ

কান ে

নই।

আর সদা- সবদা চ া কেরিছ হাদীস বা ঘটনা েলােক ব তুেল ধরার জ , েয়াজেনর
উ

হাদীেসর বা ঘটনার িনে িকছু ব াখ া বা িকছু কথা সংেযাজন কেরিছ।

আশাকির, গাদীেরর মহাসমু হেত এই িব মা আেলাচনায় উপকৃত হেবন।
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ে

থম অধ ায়
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গাদীেরর ঘটনা
ঈদ
আিভধািনকগণ ঈদ” ক “আওদ” মূলধাতু হেত গৃহীত হেয়েছ বেল মেন কেরন। আর “আওদ”
এর অথ হে

ত াবতন।

তরাং

েত ক ঈদেক তার

ত াবতেনর কারেণই উৎযাপন করা

হেয় থােক ।
িতিট ঘূণায়মান গিতশীল ব ই
তখন তার ঊ যা া
দেহ নতুন
আগমেন

ত াবতেনর পেথ িন পির মা শষ কের ঊ মুখী হয় এবং

হয়। কৃিতেতও আমরা তা ত

াণ স ারেণর কারেণ

াগত জানাই।

ও শীেতর তী তায় এতটা িনি

মতাদেশর জ

কের। এই
চুড়া ল

কৃিতর সই শীতল দহ যা হমে র

হওয়ার ার

পা িরত হেয় িগেয়িছল তা বসে র মৃ ম
ঊ গমন

কির এবং নববষেক কৃিতর শীতল

াে

পৗেছ িছল যন অি ে

বাতােসর পদচারণায় নতুনভােব জেগ উেঠ ও

ত াবতনেক অব ই

াগত জানােত হেব। তেব তা

বেল পিরগিণত হয় যা

ধুমা

সই

কৃিত জগেতর ব গত িদকিটেকই সেবা

মূল িদেয় থােক ।
এখন যিদ এই আদশেক এমন একিট মতাদেশর উপর
মা েষর অি ে র ভূিমকা এবং তার সৃি র উে

েয়াগ করেত চাই যা সম

িব েক

েক আ াহর ইবাদত বেল মেন কের তাহেল

অব ই তার ঈদেক মা েষর ধমীয় ও আধ াি ত জীবেনর মহা

ত াবতন িহেসেব মূল ায়ন

করেত হেব। এ ধরেনর মতাদেশ মা েষর নববষ এমনই এক িদন যিদন স তার িনেজর িদেকই
ত াবতন কের ও তার হারােনা িজিনসেক স িফের পায়;
জগেতর নীচতা থেক মু
ঊ যা া

হেয় (ব

এটা এমনই িদন,

আসি র পদা ভদ কের) অব

কের। এ িদন মা ষ তার অভ রীণ পিব

য িদেন ব

ঐশী জগেতর িদেক

স ার উপর পড়া ধুলার আবরণেক

সিরেয় আ াহর িদেক ত াবতেনর েযাগ লাভ কের।
পিব

রমজান মাস এমনই এক সময়,

য সমেয় সাধক রাজাদার িরপুর তাড়নার িব ে

পিতেরাধ গেড় তালার তৗিফক অজন কের ও আ াহর
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িত ভালবাসার য আ ন পািথবতার

(ব গত কামনার) বরেফর মােঝ িনবািপত হেয়িছল পুনরায় তােক ল কের তােল। সতক হেয়
যায় যন এ ভালবাসায় তার সম অি

ইউ

হয় ও তার অি

দূর হেয় যায় তার দয় থেক িনখাদ িনেভজাল ইবাদেতর
উে

সািধত হয়। আর তখনই হয় তার জ

হ ও তমিন একিট

েযাগ,

থেক সকল কার লষতা

িত ছড়ায় এবং এর মাধ েম সৃি র

ঈ ল িফতর।

হাজীগণ িবিভ পযায় অিত ম করার পর সফল হয় জেবহ’র

ােন তার ব ু নয় এমন কােরা গলায় ছুির চালােত ও তার ব ী আ ােক মু

কের ম

ে র

পেথ ঊ ােলােকর িদেক অ সর হেয় ইবাদেতর উ তর ের পৗছার। আর তখনই তার জ
ঈ ল আযহা।
এখােনই ঈদ এবং অ া

উৎসেবর মেধ িবদ মান পাথক েক ল

উৎসব পালন আনে র জ
জানােনা। এটাও একটা

একিট অজুহাত মা । িক ঈদ হে
মাণ য,

আন

করা যায়।
মা েষর পূনঃজীবনেক াগত

উৎসেবর িবপরীত ঈদ হে

ধমীয় িবষয় এবং

ইসলামী ঈদসমূহ ীেনর একিট অংশ।
তরাং ইসলামী ঈেদর হািককাত বা বা বতা হে - ি তীয় বার জীবন লাভ করা ও তা
িনধারেণর দািয় পিব শরীয়াত বা ধেমর উপর।
আমরা িব াসী য,
সাম

গাদীর িদবসিট

পূণ তমিন ইসলামী আইন

কৃত ইসলামী ঈদসমূেহর বিশে র সােথ যমন

েণতা মহান রাসূলও (সা.) এটােক ঈদ িহেসেব মুসিলম

উ েতর িনকট তুেল ধেরেছন।
অ

িট উপিরউ

আচার- অ

’িদক থেক গাদীেরর ঈদেক

মােণর পাশাপািশ এই ঈেদর িবিভ

ানেক বণনা কেরেছ।

এই িববরণ িলর িবিভ

অধ ায় পাঠ কের এই িব ােস উপনীত হেয়িছ য,

িদবসিট ইসলােমর মহান ঈদসমূেহর একিট,

যটােক মুসলমানেদর সবেচেয় বড় ঈদ বলা

যেত পাের এবং যিদ পযেব েণর দৃি েত দিখ তাহেল উপলি
মা েষর জ

ঈেদ গাদীর

সবেচেয় বড় ঈদ।
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করেত পারেবা য,

এটা

গাদীর
আিভধািনক অেথ গাদীর বলেত:

ু জলাশয়, পু র বা ডাবােক বুঝােনা হয়। ঐ সকল গত

য িল ম ভূিমেত অেপ ায় থােক য, কখন বৃি হেব আর িনেজেক সই বৃি র পািনেত পূণ
করেব এবং তােক পির ার ও

কের িদেব যােত ম ভূিমর তৃ াত পিথকেদরেক এই সবদা

িব ৃত দ রখান হেত পিরমাণ মত মহা মূল বান নয়ামত বা অ
ও তােদর

হ ারা আপ ায়ণ করেত পাের

মশকেক পূণ কের িদেত পাের, এমন ধরেনর গতেক গাদীর বলা হয়।

গাদীের খুম
য সকল পিথক মদীনা হেত ম ার িদেক যা া কের,

তােদর পথিটর দূর

হল পাচশ’

িকেলািমটােরর চেয় একটু বশী। এই পিথকগণ ২৭০ িকেলািমটার পথ অিত া করার পর য
ােন উপি ত হয়,

স ানিটর নাম হে

“রােগব”। “রােগব”১ জাহফা’র িনকটবতী একিট ছাট

শহর
আর জাহফা হে - হে র পাচিট িমকাত বা ইহরাম বাধার ানসমূেহর মেধ একিট;
শােমর (িসিরয়ার) হাজীগণ ও যারা জ া থেক ম ায় যায়, তারা উ
ইহরাম বােধ। জাহফা হেত ম ার দূর

হে

যখােন

ােন মাহিরম হয় বা

ায় ২৫০ িকেলািমটার ও “রােগব পয ২৬

িকেলািমটার২। সখােন একিট জলাশয় িছল যার পািন

গ ,

িবষা

ও পিথকেদর জ

ব বহার অেনাপেযাগী এবং কােফলা বা পিথকরা সখােন দাড়ােতা না।৩ বলা হেয় থােক স
কারেণই “খুম” নামকরণ করা হেয়েছ। কারণ, “খুম” ঐ সম ন িজিনসেক বলা হেয় থােক যা
গ যু । তাই পািখর খাচােকও এ কারেণই খুম বলা হেয় থােক ।
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িবদায় হে র একিট িববরণ
িহজরী দশম বছর সম আরব উপ ীেপ ইসলাম িব ার লাভ কেরেছ। আরেবর সকল গা ই
মুসিলম আইেনর িত

াশীল, রাসূল (সা.)- এর রসালাতেক ীকার কের িনেয়েছন। মূিত ও

মূিত পূজার কান িচ ই তােদর কান গাে র মােঝ দখেত পাওয়া যায় না। রসালােতর
কণধােরর পির ম আজ ফলদায়ক হেয়েছ এবং তার

া

ফলেক উৎপাদনশীল কেরেছ।

উপাে র িসংহাসন থেক মূিত েলার পতন ঘেটেছ ও পিব বাণী “লা ইলাহা ই া াহ” িব ৃত
আরব উপ ীেপ িত িনত হে ।
মা েষর মেধ এখন পাথক েক

ধুমা

তােদর আ িরক ঈমােনর পযায় ও ইসলাম

ে অ বিততার িভি েত। মহান রাসূল (সা.) - িযিন
জুলম
ু - িনযাতন স

ায় ২৩িট ( তইশিট) বছর ধের

হেণর
চ

কেরেছন ও এই দীঘ সমেয় িতিন এক মূ েতর জে ও তার কতব ও

রসালােতর চার কােয অবেহলা কেরন িন- িতিন কখেনাই দূবলতা অ ভব কেরন িন, এখন
িতিন বুঝেত পেরেছন য,

অিতশী ই এই পৃিথবী থেক িবদায় িনেত হেব এবং মহান

ভূর

সােথ সা াত করেত হেব। তাই পূেবর মতই িনরলশ চ া করেত হেব যত ণ পয না উ ত
দীি মান হয় ও ইসলামী আইন- কা ন িশ া লাভ কের। অিত সামা ই ইসলামী িবিধ- িবধান
অবিশ আেছ যা এখনও চােরর ও িশ াদােনর উপযু
একিট। িতিন তখনও

েযাগ পান িন য,

সময় আেসিন। ফরজ হ

মুসলমানেদরেক নামােজর

হে

তার

ায় হে র িশ া

িদেবন। তাই এখনই একমা ও শষ সময়।
সাধারণ ঘাষণা করা হল য,

রাসূল (সা.) হ

করেত যােবন। িবিভ

গাে র মা েষরা

মদীনার অিভমুেখ যা া করেলন এবং িতিন (সা.) িজল দ মােসর ৬ িদন (ছয় িদন) অবিশ
থাকেত বৃহ
লািভিষ

িতবার৪ অথবা চার িদন অবিশ থাকেত শিনবাের, আবু জানােক মদীনায় তার
কের৫ তাঁর সম

একশ’িট উট৭ কারবানীর জ

ীগণ ও পিরবারবগসহ স ীেদর িনেয় যা া করেলন৬ িতিন
সােথ িনেয় মদীনা হেত যা া কেরিছেলন।
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ঐ সময় মদীনায় রােগর

ভাব দখা িদেয়িছল। যারফেল মুসলমানেদর মেধ অেনেকই এই

বরকতময় সফর থেক বি ত হেয়িছেলন।৮ তারপেরও হাজার হাজার লাক রাসূল (সা.)- এর
সহযা ী হেয়িছেলন। ঐিতহািসকগণ তার সহযা ীর সংখ া চি শ হাজার, স র হাজার, ন ই
হাজার,

একল

চৗ

হাজার,

একল

িবশ হাজার,

একল

চি শ হাজার পয উে খ

কেরেছন।৯ িক এ েলার পাশাপািশ আেরা বলা যেত পাের য, আসেল এত পিরমাণ জনগণ
তার সহযা ী হেয়িছেলন য, তার সিঠক সংখ া িনণয় করা একমা আ াহ ব তীত কােরা সাধ
িছল না।১০ তাও আবার তারা ধু ঐ সকল ব ি ই িছেলন যারা মদীনা হেত এেসিছেলন। তেব
হাজীেদর সংখ া এর মেধ ই সীিমত িছল না। কননা, ম ার ও তার আেশপােশর অিধবাসীগণ
এবং যারা ইেয়েমন থেক আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর সােথ এেসেছন তারাও উ

হে

অংশ হণ কেরিছেলন।
রাসূল (সা.) গাসল করেলন ও পিব

দহ মাবারেক তল মািলশ করেলন,

গি

লাগােলন

এবং চুলে েলােক িচ ণী িদেয় আচেড় পিরপািট করেলন।১১ অতঃপর মদীনা হেত বর হেলন।
মদীনা হেত বর হওয়ার সময় তার শরীের মা

’িট কাপড় িছল যার একিট িছল কােধর উপর

রাখা আর অপরিট িছল কামের বাধা। একটু একটু কের এিগেয় যাি েলন,
লাইফা” ত পৗছােলন তখন ইহরাম বাধেলন।১২ অতঃপর আবারও পূেবর
করেলন এবং িজলহ

মােসর চার তািরখ ম লবাের ম ায়

ফটক িদেয় মসিজ ল হারােম (কাবা ঘের)
নামাজ পড়েলন,

েবশ করেলন,

১৩

যখন “িজল

ায় পথ চলেত

েবশ করেলন। বনী শাইবা’র
তাওয়াফ করেলন, তাওয়ােফর

সাফা ও মারওয়ার মােঝ সাঈ করেলন এবং িনয়মা যায়ী ওমরার কমািদ

স াদন করেলন।১৪ যারা িনেজেদর সােথ কারবানীর প

িনেয় আেসনিন তােদর উে ে

বলেলন- তারা যন চুল কেট ইহরাম খুেল ফেল।১৫ িতিন (সা.) যেহতু কারবানীর প িনেয়
এেসিছেলন তাই ইহরাম অব ায় রেয় গেলন যত ন পয না মীনা’ ত কারবানী কেরন।১৬
আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) যেহতু রাসূল (সা.)- এর হে

যাওয়ার কথা ইিতপূেবই অবগত

হেয়িছেলন তাই িতিনও ইেয়েমন থেক ৩৭িট (সাইি শিট) কারবানীর প
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সােথ িনেয়

এেসিছেলন ও ইেয়েমেনর অিধবাসীেদর িমকােত ঐ একই িনয় েতই,
ইহরাম বেধিছেলন, ইহরাম বাধেলন এবং রাসূল (সা.)- এর

য িনয় েত রাসূল (সা.)

ায় সাফা ও মারওয়া সাঈ করার

পর ইহরাম অব ায় রেয় গেলন।১৭
রাসূল (সা.) িজলহ

মােসর ৮ম (অ ম) িদেন মীনা হেয় আরাফা’র ময়দােনর উে ে

হেলন যােত হে র অ

ানািদ

রওয়ানা

করেত পােরন। ৯ম (নবম) িদেনর সূয়যাদয় পয মীনা’ তই

িছেলন। অতঃপর আরাফায় পৗেছ ীয় তাবুেত অব ান িনেলন।
আরাফায় মুসলমানেদর আড় রপূণ জন সমােবেশ া ল ভাষায় খুতবা পাঠ করেলন। তার এই
খুতবােত মুসলমানেদরেক

াতৃে র

ইসলাম পূব অ কার যুেগর সম
রসালােতর সমাি র কথাও ব

িত ও পর

েরর

িত স ােনর কথা তুেল ধরেলন;

আইন- কা নেক বািতল

ঘাষণা করেলন এবং

ীয়

করেলন।১৮ ৯ম (নবম) িদেনর সূযা পয িতিন সখােনই

অব ান করেলন। যখন সূয অ িমত হল ও অ কার নেম আসল তখন মুজদালাফা”র উে ে
যা া করেলন।১৯ িতিন সখােনই রাি যাপন করার পর দশম িদেনর তু েশ মীনা’র িদেক যা া
করেলন। মীনা’র িনয়ম কা ন পালেনর মাধ েম হ

শষ করেলন এবং এভােবই হে র

িবিধ- িনেষধ িল মুসলমানেদরেক িশ া িদেলন।
এই হ েক হা াতুল িবদা,

হা াতুল ইসলাম,

হা াতুত তামাম বলা হেয় থােক ।২০ হে র অ

হা াতুল বালাগ,

হা াতুল কামাল ও

ান সমাপনীর পর িতিন মদীনার অিভমুেখ যা া

করেলন। যখন “রােগব” নামক ােন পৗছােলন, ( য ানিটেক গাদীের খুম বলা হত) হযরত
িজ াইল (আ.) অবতীণ হেলন এবং তার িনকট ঐশীবাণী এভােব পাঠ করেলন- ২১

ِ ﻮل ﺑـﻠِّ ْﻎ ﻣﺎ أُﻧْ ِﺰَل إِﻟَﻴ
ِ ﻚ وإِ ْن َﱂ ﺗَـ ْﻔﻌﻞ ﻓَﻤﺎ ﺑـﻠﱠ ْﻐﺖ ِرﺳﺎﻟَﺘَﻪ وا ﱠ ﻳـﻌ
ِ ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
ﱠﺎس إِ ﱠن ا ﱠَ َﻻ
َ ﺼ ُﻤ
َْ
ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِّﻚ ﻣ ْﻦ َرﺑ
َ َ ُ ) َ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﱠﺮ ُﺳ
ِ
ِِ
(ﻳﻦ
َ ﻳَـ ْﻬﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮَم اﻟْ َﻜﺎﻓﺮ

“ হ রাসূল! চার ক ন আপনার পালনকতার প
যিদ আপিন এ প না কেরন,

থেক আপনার িত যা অবতীণ হেয়েছ। আর

তাহেল আপিন তার রসালােতর িকছুই পৗছােলন না। আ াহ

16

আপনােক (একদল) মা েষর অিন

থেক র া করেবন। িন য়ই আ াহ কািফরেদরেক পথ

দশন কেরন না।২২
আ াহর এই বাণী এমন এক িনেদশ যা রাসূল (সা.)- এর উপর
হেয়েছ; এমনই এক ঘাষণা য,

দািয়

িহেসেব অপন করা

কউ যন এ স েক অনবগত না থােক, আর যিদ িতিন

এমনটা না কেরন তাহেল যন এমন য, িতিন ীেনর কান কাজই স াদন কেরনিন। তরাং
এই বাণী চােরর জ
ওঅ া

উ

ানই ও উ

সকল ােনর অিধবাসীেদর পর

সময়ই সেবা ম;

যখােন িমশর, ইরাক, মদীনা

েরর পথ আলাদা হওয়ার ান। আর সকল হাজীগণ

অনে াপায় হেয় এই পথই পািড় িদেয় থােকন। গাদীেরর খুম নামক ানিটই একমা
যখােন এই

ান িছল

পূণ বাণীিট সম হাজীেদর কণ হের পৗছােনা স বপর।

তাই সকলেক সখােন অব ােনর িনেদশ দওয়া হল। িতিন বলেলন অ গামীেদর িফের আসেত
বল আর প াৎপদেদর জ
সমােবশ। িদনিটেত িছল
িছল য,

তী া কর।২৩ হজােজর উ

চ গরম ও এলাকািটর তা মা াও িছল অত

সখানকার পু ষরা তােদর

এরকম

রাসূল (সা.) আমােদরেক

বশী;

এত গরম

ীয় বে র অধাংশ িদেয়িছেলন মাথায় আর অধাশ

িদেয়িছেলন ায়র নীেচ।২৪ সকেলর মেন একই
হেয় দািড়েয়েছ য,

ম েত জনগেণর ঘেটিছল এক মহা

িছল য, িক এমন

পূণ িবষয় কারণ

চ গরেমর মেধ বা বাি ক িদক থেক অ েপাযু
ােন অব ােনর িনেদশ িদেলন? তাপামা া এত উ

জায়গায়
মা ায়

পৗেছিছল য, হাজীেদরেক অি র কের ফলিছল।
িতিন িনেদশ িদেলন- যন বেয়াবৃ েদরেক বৃ তেল িনেয় যাওয়া হয় আর উেটর িজন ্েলােক
যন একটার উপর অপরটা রখ ম

বানােনা হয়। উ

যখন হাজীগণ ঐ ম ভূিমেত একি ত হেয়িছল,
একিট ব ব
“সকল

ম

িতিন মে

তরী করা হল। ায় পুেরর সময়
আেরাহন করেলন এবং এভােব

দান করেলনঃ

শংসা ধুমা আ াহ তায়ালার জ

িত ঈমান আনয়ন কির,

তার

। আমরা তার িনকট সাহায

াথনা কির, তার

িতই ভরসা কির এবং নাফেসর তাড়না ও অসৎ আচরেণর
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জ

চাই তাঁর িনকট আ য়; িতিন এমনই ভূ যােক িতিন পথ

নই আর যােক িতিন পথ দশন কেরন তার কান পথ
এক আ াহ ব তীত কান ভূ নই ও মুহা দ তারই

কেরন তার কান পথ দশক

কারী নই । আিম সা

িদি

য,

িরত বা া” অতঃপরঃ

“ হ উপি ত জনতা; সব ানী আ াহ তায়ালা আমােক অবগত কেরেছন য,

কান নবীই তার

পূববতী নবীর বয়েসর অেধেকর বশী বয়স ধের জীবন যাপন কের িন এবং অিচেরই আমােকও
িচর ায়ী আবােসর িদেক আহবান করা হেব, আর আিমও তার আহবােন সাড়া িদব। এটা বা ব
য, আমােক ও তামােদর সবাইেক িজ ািসত হেত হেব। তখন তামরা িক জবাব িদেব?”
সকেলই বলেলনঃ আমরা সা

িদি

য, আপিন আ াহর বাণী আমােদর িনকট পৗিছেয়েছন

ও উপেদশ দান কেরেছন এবং চ া-

েচ ার

ে

কান

িট কেরনিন। আ াহ আপনােক

উ ম পুর ার দান করেবন।
িতিন বলেলনঃ তামরা িক আেরা সা
নই এবং মুহা দ তাঁর
িনঃসে েহ পুন

িদ

িরত বা া,

য, এক আ াহ ব তীত কান মাবুদ বা উপা

তার

িত ত বেহশত,

দাযখ ও মৃতু সত এবং

ান সংঘিটত হেব ও আ াহ তায়ালা সকল মৃত বি েদরেক জীিবত করেবন?”

সকেলই বলেলনঃ

া, আমরা এ সকল িবষেয় সা

িদি ।

িতিন বলেলনঃ হ আ াহ তুিম সা ী থাক।”২৫
অতঃপর বলেলনঃ হ লাক সকল! তামরা আমার কথা নেত পা ?”
তারা বলেলনঃ

া।

িতিন বলেলনঃ আিম তামােদর পূেবই হাউেজ কাউসাের উপি ত হব আর তামরা হাউেজর
পাে

আমার িনকট উপি ত হেব;

ঐ হাউজিটর দঘ হে

সমান এবং সখােন রেয়েছ রৗপ পানপা

সানআ’ হেত বুসরা’র দেঘ র

ও এর সংখ া ন ে র সমান। এখন দখেত চাই

য, আমার পের তামরা আমার এই ’িট মহামূল বান ব র সােথ কমন আচরণ কর।”
উপি ত জনগেণর মধ হেত একজন বেল উঠেলনঃ হ আ াহর রাসূল! ঐ ’িট মহা মূল বান ব
িক?
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িতিন বলেলনঃ ঐ ’িট ব হে - একিট সবেচেয় বড় যা আ াহর িকতাব ( কারআন)। যার এক
া আ াহর হােত এবং অপর া িট তামােদর হােত; তাই এটােক দৃঢ়ভােব আকেড় ধরেব
যােত পথ

না হও। আর অপরিট হে - ইতরাত বা আমার িনকটা ীয়। মহান

আ াহ তায়ালা আমােক জািনেয়েছন য,

এ

’িট ব

আমার িনকট না পৗছা পয এেক অপর থেক িবি

িকয়ামেতর িদেন হাউেজ কাউসাের
হেব না। আর আিমও আ াহর িনকট

এটাই কামনা কেরিছলাম। তরাং তামরা তােদর অ বতী হেব না, হেল
প ােত পেড় থাকেব না, তাহেলও

াবান

ংস হেয় যােব এবং

ংস হেয় যােব।” অতঃপর আলীর হাত ধের উচু করেলন।

আর এমনভােব উচু করেলন য, তােদর ’জেনরই

বগল দখা যাি েলা এবং সখানকার

সকেলই আলীেক িচনেত পারেলা।
তখন িতিন বলেলনঃ “ হ লাক সকল! মু’িমনেদর মেধ কান ব ি
াধা

সেবা ম এবং তােদর উপর

রােখ?”

সকেলই বলেলাঃ আ াহ ও তার রাসূলই ভাল জােনন।
িতিন বলেলনঃ “আ াহ আমার “মাওলা” ও অিভভাবক,
অিভভাবক। আর আিম মু’িমনেদর উপর তােদর চেয় ধা

আিম মু’িমনেদর মাওলা ও

রািখ। তরাং আিম যােদর মাওলা

ও অিভভাবক এই আলীও তােদর মাওলা ও অিভভাবক।”২৬
এই বাক িট িতিন িতনবার পুনরাবৃি করেলন।
অতঃপর বলেলনঃ “ হ আ াহ! তােক তুিম ভালবাস য আলীেক ভালবােস ও তুিম তার
শ তা পাষণ কর য আলীর
আলীেক সহেযািগতা কের,

িত শ তা পাষণ কের;

তুিম তােক িনঃস

২৭

িত

তুিম সহেযািগতা কর তােক য

কর য আলীেক িনঃস

কের২৮ এবং সত েক

সবদা আলীর সােথ রাখ স (আলী) য িদেকই থাক না কন।”২৯
“ হ লাকসকল! তামরা যারা উপি ত আছ তারা এই বাণীিট অব ই অ পি তেদর িনকট
পৗিছেয় িদেব।৩০
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রাসূল (সা.)- এর ব ব শষ হওয়ার পর িজ াইল (আ.) ি তীয়বার অবতীণ হেলন এবং তােক
এই বাণীিট পৗেছ িদেলনঃ

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

অথাৎ আজ আিম তামােদর ীনেক পিরপূণ করলাম ও নয়ামত বা অ

হেক তামােদর উপর

স ূণ করলাম এবং ইসলামেক তামােদর ীন িহেসেব মেনানীত করলাম। (সূরা মািয়দা- ৩)৩১
রাসূল (সা.) এই আন দায়ক বাণী

া

হওয়ার পর আনি ত হেলন এবং বলেলন- আ াহ

মহান! কননা ীন পিরপূণ ও নয়ামত বা অ

হস ণ
ূ এবং মহান ভূ আমার রসালােতর বা

নবুয় িত দািয়ে র ও আলীর বলায়ােতর বা অিভভাবকে র উপর স

অিভন ন অ

হেয়েছন।৩২

ান

রাসূল (সা.) তার ব ব

শষ করার পর ম

থেক নেম আসেলন ও একিট তাবুেত বসেলন

এবং বলেলনঃ আলীও যন অপর এক তাবুেত বেস। অতঃপর িনেদশ িদেলন, সকল সাহাবীগণ
যন আিম ল মু’িমনীেনর সা ােত যায় এবং বলায়ােতর মযাদার জ

তােক অিভন ন

জানায়।
ইিতহাস

“রওজাতুস সাফা” এর লখক গাদীেরর ঘটনা উে খ করার পর িলেখেছনঃ রাসূল

(সা.) এর িনেদশ অ যায়ী একিট িনিদ

তাবুেত বসেলন। তারপর িনেদশ িদেলন যন

পযায় েম সকেলই আলীর তাবুেত যায় ও তােক অিভন ন জানায়। যখন সবাই এই কাজিট
স

করেলন, উ াহাত (এর উে

রাসূেলর (সা.) ীগণ অথাৎ উ াহাতুল মু’িমনীন অথাৎ

উ েতর জননী উপািধেত ভূিষত কেরিছেলন।) আলীর িনকট গেলন এবং তােক অিভন ন
জানােলন।৩৩
‘হািববুস সীয়ার’ নামক ইিতহাস

ে

গাদীেরর হাদীস বণনার পর এ েপ এেসেছ য,

অতঃপর আিম ল মু’িমনীন আলী (কাররামা া ওয়াজ অথাৎ মূিতর সমীেপ তার িশর কখেনা
নত হয়িন) রাসূল (সা.)- এর িনেদেশর িভি েত এক তাবুেত বসেলন যােত সংি
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ব ি বগ

তােক অিভবাদন জানােত পাের,

িবেশষ কের উমর ইবেন খা াব (রা.) বলায়ােতর বা

অিভভাবকে র কণধারেক বলেলন-

ﺑﺦ ﺑﺦ ﺑﻨﺎﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻی و ﻣﻮﻟﯽ ﮐﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺔ
অথাৎ অিভন ন,

অিভন ন হ আবু তািলব ন ন! আজ হেত আপিন আমার এবং সকল

মু’িমন পু ষ ও নারীর মাওলা হেলন।৩৪
তারপর উ াহাতুল মু’িমনীন রাসূল (সা.)- এর ইি েত আিম ল মু’িমনীেনর তাবুেত গেলন এবং
তােক অিভবাদন জানােলন। িবিশ িশয়া মুফাসসীর ও মুহাি স মর ম তাবারসী তার ইলামুল
ওয়ারা” নামক ে ও ঘটনািট বণনা কেরেছন।৩৫
সকল সাহাবীগণ আবার রাসূল (সা.)- এর হােত বাইয়াত বা শপথ হণ করেলন এবং সই সােথ
আলী (আ.)- এর সােথও বাইয়াত বা অ ীকারাব হেলন। সব থম য ব ি বগ রাসূল (সা.)এর ও আলী (আ.)- এর হােত হাত রেখিছেলন তারা িছেলন আবু বকর,
তালহা ও জাবােয়র।৩৬ ইিতপূেবও তুেল ধেরিছ য, অিভন েনর জ
উ ারণ কেরিছেলন,

তা ইিতহােস

উমর,

উসমান,

হযরত উমর য বাক িট

রণীয় হেয় আেছ। িতিন বেলিছেলনঃ অিভন ন,

অিভন ন হ আবু তািলব ন ন! আজ হেত আপিন আমার এবং সকল মু’িমন পু ষ ও নারীর
মাওলা হেলন।৩৭ আহেল

ােতর অিধকাংশ মুহাি স বা হাদীসেব াগণ এই ঘটনািট ঐ সকল

সাহাবীর িনকট থেক বণনা কেরেছন যারা সখােন উপি ত িছেলন এবং উমেরর কে ঠ এই
বাক িট েনিছেলন। যমন- যারা এই হাদীসিট বণনা কেরেছন তােদর মেধ - ইবেন আ াস,
আবু হারায়রা,

বুরাআ ইবেন আিযব,

যােয়দ ইবেন আরকাম,

সা’আদ ইবেন আবী

ওয়া াস, আবু সাঈদ খুদরী এবং আনাস ইবেন মািলেকর নাম উে খেযাগ ।
আ ামা আিমনী তার “আল- গাদীর” নামক
নাম উে খ কেরেছন যারা ীয় ে উ
আবু বকেরর সােথ স ৃ

ে ৬০ জন (ষাটজন) আহেল

ােতর পি েতর

ঘটনািট িলিপব কেরেছন।৩৮ আবার অেনেকই এটােক

কেরেছন।
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যখন অিভন ন অ
ীয় যুেগ

ােনর সমাপনী ঘটল তখন হাসসা িবন সািবত নামক একজন কিব, িযিন

িস িছেলন, িতিন বলেলনঃ “ হ আ াহর রাসূল! আিম অ মিত াথনা করিছ য,

আপনার উপি িতেত আলীর উে ে

কিবতার ক’িট লাইন পাঠ করেবা।”

িতিন (রাসূল)বলেলনঃ আ াহর নােম

কর।

অতঃপর হাসসা উচু ােন উেঠ পাঠ করেত লাগেলনঃ মুসলমানেদর রাসূল (সা.) গাদীর িদবেস
উ

ের তােদরেক ডাকেলন,

কতটা িব য়কর ব াপার য,

আ াহর

িরত রাসূল এভােব

আহবান করেছন।
িতিন বলেলনঃ তামােদর অিভভাবক ও পৃ েপাষক এবং রাসূল ক?
সখানকার সকেলই িনি ধায় বলেলনঃ আপনার আ াহ আমােদর অিভভাবক এবং আপিন
আমােদর রাসূল ও আমােদর মেধ এমন একজনেকও পােবন না,
িনেদেশর

য বলায়ােতর (কতৃে র)

ে আপনার অবাধ হেব ও িবেরািধতা করেব।

তখন আলীেক বলেলনঃ হ আলী উেঠ দাড়াও! কারণ, আিম তামােক আমার পের ইমামত ও
নতৃে র জ

িনবাচন কেরিছ।

অতএব আিম যােদর নতা ও পৃ েপাষক,

এই আলীও অ

প তােদর নতা ও পৃ েপাষক।

তরাং তামরা তার সিঠক অ সারী হও এবং তােক ভালবাস।
এবং সখােন দায়া করেলনঃ হ আ াহ! আলীর ব ু্েক তামার ব ু মেন কর এবং য আলীর
সােথ শ তা করেব তুিমও তার সােথ শ তা কর।৩৯

গাদীর িদবেস বলায়ােতর মু ট পরােনা
বাইয়াত বা অ ীকার অ
খলাফেতর দািয়

ান শষ হেত

ায় িতন িদন সময় লেগিছল।৪০ যেহতু সবাই মহান

স েক জেন গেছন ও রাসূল (সা.)- এর খিলফা বা

িতিনিধও িনবাচন

হেয় গেছ এবং জনগণও তার সােথ পিরিচিত লাভ কেরেছন ও তার হােত বাইয়াত বা শপথ
হণ কেরেছন, তাই এখনই উপযু

সময় হে
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রাজ মু ট পড়ােনার মত অ

ােনর আেয়াজন

করার। রাসূল (সা.) আিম ল মু’িমনীন আলীেক (আ.) ডাকেলন ও ীয় পাগড়ীিট,

যার নাম

িছল ‘সাহাব’ তার মাথায় পরােলন এবং া িট তার ীবা পয ঝুিলেয় িদেয় বলেলনঃ

ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻤﺎﺋﻢ ﺗﻴﺠﺎن اﻟﻌﺮب
অথাৎ হ আলী! পাগড়ী হে
অতঃপর িতিন তার

আরবেদর মু ট।৪১

াতা সাের পাগড়ী পড়ােনা হেয়েছ িক- না তা িনরী ণ করার জ

বলেলনঃ আমার িদেক মুখ িফের দাড়াও। িতিন দাড়ােলন। িতিন বলেলনঃ এবার ঘুের দাড়াও।
িতিন ঘুের দাড়ােলন।৪২
এমতাব ায় সাহাবীেদর িদেক মুখ িফের বলেলনঃ য সকল ফেরশতা বদর ও নায়েনর যুে র
িদন আমােক সাহায করেত এেসিছল তারা িঠক এইভােবই পাগড়ী পেরিছল।৪৩
িতিন আেরা বেলনঃ পাগড়ী হে

ইসলােমর িনদশন।৪৪ পাগড়ী এমনই িচ

যা মুসলমানেদরেক

মুশিরক হেত পৃথক কের।৪৫ িতিন বেলেছনঃ ফেরশতা িঠক এ েপ আমার িনকট আেস।৪৬
এভােবই গাদীেরর ঘটনার সমাি ঘটেলা এবং হাজীগণ েত েকই ীয় অ েলর বা দেশর পথ
ধের সখান থেক জািজরাতুল আরেবর িবিভ

াে র িদেক ছিড়েয় পড়েলন। তারা বলায়াত বা

শাসন কতৃে র হাদীসিট সম মুসলমােনর কােন পৗেছ িদেয়েছন।
এখন যেহতু সংি

াকাের গাদীেরর বীর গাথা ঘটনািট স েক আমরা জানলাম তারপেরও

’িট কথা উে খ করা দরকারঃ
ক. ইিতহােসর দৃি েত গাদীেরর ঘটনার সত তা;
খ. গাদীর িদবেস দ রাসূল (সা.)- এর ভাষেণর তাৎপয।
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ঐিতহািসক দৃি েকাণ থেক গাদীেরর ঘটনার সত তা

গাদীর একিট ঝণাধারা যা হেত িনমল
কৃত সত েক

ও িনেভজাল ইসলাম

িু টত হেয়েছ। য ব ি

ীকার কের িনল স যন তার জীবনেক এই িনমল

এই

কৃত সেত র ঝণায় ান

কিরেয় িনল ও মহান িনেভজাল ইসলােম িনেজর ান কের িনল। আর য ব ি

কান ওজর,

আপি ও বাহানা দিখেয় চাখ িফিরেয় িনল বা না নার ভান করল তার কপােল দূেরর ঘ টার
আওয়াজ ব তীত িকছুই জুটেব না।
ধুমা

গাদীরই

থম পদে প নয় য,

পিরচয় কিরেয়েছন। িতিন ব বার অেনক অ
মা ষেক

রাসূল (সা.) তার

িতিনিধেক জনগেণর সামেন

ােন তার ভাষেণ িবিভ ভােব এই সত তার কথা

রণ কিরেয় িদেয়েছন এবং তােক পরবতী নতা িহেসেব পিরচয় কিরেয়েছন। যারা

তার িনকট আসা- যাওয়া করত তারা এই ইসলামী রাে র উি িখত ঘটনা থেক বখবর িছল
না, তারা জানেতন য, আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর িঠক পরবতী খিলফা ও তার সবােপ া
ি য় এবং সবার চেয় িনকটবতী সাহাবী।
খলাফেতর িবষয়িট এমন িছল না য, দশম িহজরী পয িনরব িন
খিলফা বা িতিনিধ সিদনই িনধািরত হেয়েছ যিদন ম ােত ইসলাম আ

িছল। রাসূল (সা.)- এর
কাশ কেরেছ।৪৭

তার পর িবেশষ কের িহজরেতর পেরর বছর িলেত এই িবষয়িট এতপিরমাণ পুনরাবৃি হেয়েছ
য, মদীনায়

ায় সকেলই এর সােথ পিরিচত িছল। সকেলই “মানিযলােত”র হাদীস যা িতিন

তাবুেকর যুে র সময় বেলিছেলন, “রাইয়ােত”র হাদীস যা িতিন আলী (আ.) স েক খ েকর
যুে র সময় বেলিছেলন,

“তাইর”- এর হাদীস৪৮

েনিছেলন। সাকালাইন৪৯ - এর হাদীসিট

বারংবার তােদর িনকট পিঠত হেয়েছ, আয়াত সমূেহর নািজল বা অবতীণ যমন- মায়া াত৫০
- এর আয়াত,

মাবােহলা এর আয়াত৫১ ও বলায়াত - এর আয়াত৫২ কারণ হেয় দািড়েয়িছল

আিম ল মু’িমনীেনর ব ি ে র সূয ী ময় হেয় দখা দয়ার জে ।

24

এ সকল কারেণই গাদীেরর হাদীেসর িসি লাভ িছল
হেয়েছ স েলা সবই সহীহ,

িস

ায় স ত। যত হাদীস এ স ে বিণত

এবং িকছু িকছু মাতাওয়ািতর বা িব

হাদীস তাওয়াতুেরর (বণনার বা েল র

ে িব

। িক গাদীেরর

তার) সীমাও অিত ম কেরেছ।

মর ম আলামলু দা সাইেয় দ মরতাজা এ স েক বেলেছনঃ
যবি

এর (গাদীেরর হাদীেসর) সত তার দিলল- মাণ চায়,

রাসূল (সা.)- এর

সঐবি র

ায়,

যবি

িস যু সমুেহর অব া স িকত হাদীেসরও সত তার মাণ চায় এবং িঠক

ঐ প যমন- বলা যেত পাের স কৃতােথ িবদায় হে র

িত সে হ পাষণ কের। কারণ,

এ েলা সবই িস তার িদক থেক সম পযােযর।
কননা,

সকল িশয়া আেলমই এই হাদীসিট বণনা কেরেছন এবং হাদীস িবশারদরাও দিলল

সহকাের তা বণনা কেরেছন। ঐিতহািসকগণ ও জীবনী লখকগণও যভােব
িলিপব কের থােকন, িঠক ঐ েপ এটােক িলিপব কেরেছন,

িস

ঘটনাবলী

জে র পর জ

ধের তা

িনিদ সূ ছাড়াই বণনা কেরেছন এবং হাদীসেব াগণ ইহােক হাদীেসর সমি েত সহীহ িহেসেব
সি েবিশত কেরেছন। এ হাদীসিট এমন িকছু িবেশষ বিশে র অিধকারী যা অ

কান হাদীেসর

নই। কননা ‘আখবর’ বা হাদীস ’ধরেনরঃ
এক ধরেনর হাদীস আেছ য েলার

ে

অিবি

সূে র

েয়াজন হয় না। যমন- বদর,

খায়বার, জামাল ও িসফিফেনর যুে র সংবাদ ও সকল িস ঘটনাসমূহ য েলা িবেশষ সূ
ছাড়ায় জে র পর জ ধের মুেখ মুেখ বিণত হেয়েছ এবং মা ষ ঐ িবষেয় অবিহত।
ি তীয়

কার ‘আখবর’ বা হাদীেসর

অিবি

তার

েয়াজন হয়। যমন-

ে

সনেদর বা দিলেলর িদক থেক বণনা সূে র

য সকল হাদীস শরীয়েতর িবিধ- িবধান স ে

বিণত

হেয়েছ।
গাদীেরর হাদীস

’ভােবই বিণত হেয়েছ;

িবিদত হওয়া ছাড়াও বণনা সূে র অিবি

অথাৎ ব তঃপে

িসি র িদক থেক সবজন

তার িদক থেকও পূণতার অিধকারী।
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এছাড়াও য সকল হাদীস শরীয়েতর িবিধ- িবধােনর
ওয়ােহদ বা বণনাকারীর সংখ া অিত নগণ ,

িক

ে

বিণত হেয়েছ সব েলাই খবের

গাদীেরর হাদীেসর বণনাকারীর সংখ া

অত িধক।৫৩
আমরা এই পু েক ঐ সকল হাদীস বণনাকারী সবার নাম উে খ করেত চাই না। কারণ, এখােন
তার ান সং লানও হেব না আর তার
বণনাকারীর জীবন ধারার

েয়াজনও নই। মর ম আ ামা আিমনী উ

হাদীেসর

মা সাের তােদর নাম উে খ কেরেছন। িতিন শতা ী েম গাদীেরর

হাদীস বণনাকারীেদর নাম িলিপব কেরেছন। যারা এ িবষেয় জানেত আ হী তােদরেক মূল বান
আল- গাদীর” পাঠ করার পািরশ করিছ।৫৪
রাসূল (সা.)- এর সাহাবীগেণর মেধ ১১০ জন সাহাবী
তােবয়ীেদর মেধ ৮৪ জন
২য় িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ৫৬ জন
৩য় িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ৯২ জন
৪থ িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ৪৩ জন
৫ম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ২৪ জন
৬ িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ২০ জন
৭ম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ২১ জন
৮ম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ১৮ জন
৯ম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ১৬ জন
১০ম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ১৪ জন
১১তম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ১২ জন
১২তম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ১৩ জন
১৩তম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ১২ জন
১৪তম িহজরী শতা ীর আেলমেদর মেধ ১৯ জন
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এই হাদীসিট আহমাদ ইবেন হা াল ৪০িট সনদসহ, ইবেন জারীর তাবারী ৭০- এর িকছু বশী
সনদসহ,

জাজারী মাকাররী ৮০িট সনদসহ,

ইবেন উকদা ১১৫িট সনদসহ,

আবু সা’দ

মাসউদ সােজসতানী ১২০িট সনদসহ এবং আবু বকর জা’বী ১২৫িট সনদসহ বণনা কেরেছন।৫৫
ইবেন হাজার তার “সাওয়ােয়ক” নামক

ে িলেখেছন য,

এই হাদীসিট রাসূল (সা.) এর

৩০জন সাহাবী হেত বিণত হেয়েছ এবং তার অিধকাংশ সনদ সহীহ অথবা হাসান।৫৬
ইবেন মাগােজলী তার “মানােকব”

ে িলেখেছনঃ

গাদীেরর হাদীসিট এত িব

য,

রাসূল (সা.)- এর

ায় ১০০জন সাহাবী,

যােদর মেধ

আশারা মাবাশশারাগণও্ (

দশজন সাহাবী) রেয়েছন,

তারা সরাসির রাসূল (সা.)- এর

িনকট থেক তা বণনা কেরেছন। এই হাদীসিট দৃঢ় ও কান

কার আপি কর িকছু নই। আর

এটা এমনই এক মযাদা যার একমা অিধকারী হে ন আলী, অেন কউ এই মযাদার

ে

তার অংশীদার নয়।৫৭
সাইেয় দ ইবেন তাউস একজন ইমামীয়া িশয়া আেলম,

িতিন তার “ইকবালুল আমাল”

ে

িলেখেছনঃ
আবু সা’দ মাসউদ ইবেন নািসর সােজসতানী একজন

ী আেলম িতিন ১৭ খে র একিট বই

িলেখেছন যার নাম “আদ িদরায়া িফ হািদিসল িবলায়াহ”। উ

ে িতিন এই হাদীসিট ১২০ জন

সাহাবী হেত বণনা কেরেছন।
মুহা দ ইবেন জারীর তাবারী তার “আর- র ু আলাল হার িসয় াহ”

ে

বলায়ােতর হাদীসিট

৭৫িট সূে বণনা কেরেছন।
আবুল কােসম আ ু াহ হাসকানী এ িবষেয় একিট

ত

রচনা কেরেছন যার নাম হে -

“দায়াউল দা ইলা আদািয় হাি ল উলাত”।
আবুল আ াস আহমাদ ইবেন সাঈদ উকদাহ, িতিনও “হাদী ল িবলায়াহ” নামক একিট
রচনা কেরেছন এবং উ

হাদীসিট ১৫০িট সূ

নাম উে খ করার পর িলেখেছন য,

থেক বণনা কেরেছন। িতিন রাবীর (বণনাকারীর)

ধুমা তাবারীর বইিট ব তীত এ িবষেয় সম বই আমার
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লাইে রীেত িবদ মান আেছ;

িবেশষ কের ইবেন উকদাহ - এর

হেত তার জীব শায়ই

(৩৩০ িহজরীেত) আিম বণনা কেরিছলাম।৫৮
সবেচেয় িব য়কর িবষয় হে - ি তীয় শতা ীর পর- য সময় থেক মাযহাব সমূেহর সীমা
িনধািরত হেয় িগেয়েছ তৎপরবতী- এ হাদীেসর বণনাকারীেদর একজনও িশয়া িছেলন না।
িশয়ােদর মােঝও এমন আেলম খুব কমই পাওয়া যােব যারা গাদীেরর হাদীসিট িবিভ উৎস বা
সূ সহ বণনা কেরন িন।
গাদীেরর হাদীেসর
পৃথক

এমন পযােয় পৗেছ গেছ য, িবে র অেনক আেলমই, এ স েক

রচনা কেরেছন। আ ামা আিমনী তার রিচত

তার সময়কাল পয

‘আল- গাদীর’ এ উে খ কেরেছন,

িস অেনক আেলম গাদীেরর হাদীসিটর িবষয়ব র সত তা ও ব ল সূে

বিণত হওয়ার িবষয়িট মােণর জ

ত ভােব ২৬িট

উ

ও অন ীকায িছল য, আহেল বাইত বা নবী পিরবােরর

ঘটনািট সবার িনকট এতটা

সদ গণ ও তােদর

রচনা কেরিছেলন।৫৯

িত িব াস াপনকারী ব ি গণ িবিভ অ

ােন িবিভ ভােব হাদীসিটেক

মাণ িহেসেব উপ াপন কেরেছন। হাদীেসর মেধ পাওয়া যায় য,
ইে কােলর পর হযরত আলী (আ.) িবিভ অ
বলেতন য,

তামােদর িক

রাসূল (সা.)- এর

ােন রাসূল (সা.)- এর সাহাবীেদরেক শপথ িদেয়

রণ নই রাসূল (সা.) গাদীর িদবেস বেলিছেলনঃ আিম যােদর

মাওলা এই আলীও তােদর মাওলা, তারাও শপথ কের বলেতন য, তােদর সই ঘটনা

রণ

আেছ।৬০
উপেরা

আেলাচনা থেক এটাই

তীয়মান হয় য,

গাদীেরর হাদীস সত

যটা অ ীকার

করার মত কান েযাগ নই এবং হােত গাণা ক’জন আেলম নামধারী মূখ ব ি

যারা কখেনাই

পারেব না গাদীেরর হাদীেসর সত তােক ঢাকেত- কারণ িদবােলােকর

ায় সত েক আবৃত করা

কখনই স ব নয়- অপ য়াস চালায় ঢাকার জ । স সব কারেণই “ইমাম আলী (আ.)”
লখক আ ল
ু ফা াহ আ ুল মাক দ িমশরী, “আল- গাদীর”
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ে র মুখবে িলেখেছনঃ

ে র

গাদীেরর হাদীস িনঃসে েহ, এমনই এক বা ব ও িব
করা স ব নয়;

তা িদবােলােকর

িবদ মান ঐশী সেত র

হাদীস যা শতেচ া করেলও তাখ ান

ায় পা ল ও ীি ময়। রাসূল (সা.)- এর অ ঃকরেণ

ুরণ হেত যা উৎসািরত হেয়েছ; যার মাধ েম তার কােছ িশি ত তার

এই াতা ও মেনানীত ব ি র মযাদা উ েতর মােঝ কাশ পায়।৬১
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গাদীেরর হাদীেসর অ িনিহত অথ

গাদীেরর হাদীেস য বাক িট দিলল িহেসেব উপ ািপত হেয় থােক ও গাদীেরর ঘটনার বা ব
তাৎপয যার িভতর িনিহত সটা হে - রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻﻩ
‘অথাৎ আিম যােদর মাওলা, এই আলীও তােদর মাওলা’।
যারা এই হাদীসিটেক
অিধকােরর

ে

াধা

মাণ িহেসেব উপ াপন কেরন তারা “মাওলা” শ িট “আওলা” বা
লাভকারী অেথ ব বহার কেরেছন অথাৎ এমন এক ব ি

ভাষায় বলা যায় অিভভাবক ,

নতৃ

দান ও কতৃে র

ে

িযিন সহজ

উপযু । উ ধারায় এই

হাদীেসর অথ দাড়ায় “আিম যােদর অিভভাবক ও নতা বা ধান এই আলীও তােদর অিভভাবক
ও নতা বা ধান”। তরাং যারা রাসূল (সা.)- এর নতৃ ও অিভভাবকে র অ গত,

ধুমা

তারাই আলীর নতৃ ও অিভভাবক েক ীকার ও তার সােথ একা তা ঘাষণা কের।
এ পযােয় অব ই জানা দরকার য,

আরবী ভাষােত “মাওলা” শে র অথ িক িঠক এভােব

ব ব ত হেয়েছ না িক অ ভােব? আবার যিদ মেনও িনই য,
ভাষােতও “মাওলা” শে র ব বহার হেয়েছ, তাহেল

এই একই অেথই আরবী

হে - এই খুতবােতও (ব েব ও) িক

সই অেথই ব ব ত হেয়েছ? না- িক িভ অেথ।
মর ম আ ামা আিমনী ৪২ জন

িস

মুফাসসীর ও আিভধািনক আেলেমর নাম উে খ

কেরেছন, যােদর মেধ ২৭ জনই বেলেছন য, “মাওলা” এর অথ “আওলা” বা ধান। বাকী
১৫ জন বেলেছন- “ আওলা” হে - “মাওলা” শে র িবিভ অেথর মেধ একিট অথ।৬২
িক উ

হাদীেস িক “মাওলা” শ

দখেত হেব য,

কা

ঐ একই অেথ ব ব ত হেয়েছ তা বুঝেত আমােদরেক

াপেট ও কা

কাল ও পা েভেদ পযােলাচনা করেল

ােন এই হাদীসিট বিণত হেয়েছ। খুতবািটেক ান,
বাঝা যায় য,

ঐ বাক িটেত ব ব ত “মাওলা”

শে র অথিট িনঃসে েহ “আওলা” অথাৎ ধান িহেসেবই ব ব ত হেয়েছ।
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কননা রাসূল (সা.)- এর মত ব ি

িযিন পিরপূণ

এবং আসমানী দূত, ঐ রকম একিট িদেন,
সখানকার মািট েলা যন উ
এবং সূেযর উ
চরম

ােনর অিধকারী পূণা মানব ও সবে

নবী

য িদেনর তা মা া এত বশী িছল য,

গিলত লৗেহর মত উপি ত

াতােদর পদযুগলেক পাড়াি ল

িকরণ যন তােদর মাথার মগজেক টগবগ কের ফুটাি ল, উ

িত ল সই পিরেবেশ৬৩ এমন অব া িছল যন,

ম ভূিমর

মািটেত মাংস ফলেল তা কাবােব

পিরণত হেব।৬৪ ঐ ানিট িছল এমিন এক এলাকায় যখােন কান কােফলা বা পথযা ীই যা া
িবরিত দয় না,
অ গামীেদর

িক রাসূল (সা.) সখােন হাজার হাজার হাজীেক দাড়ঁ কিরেয় রেখেছন,

ত াবতন কিরেয়েছন ও অেপ ায় িছেলন যােত প াৎগামীরা উপি ত হয় এবং

িদেনর সবািধক তাপমা ার সময় চাে ন ভাষণ িদেত। তাছাড়াও িতিন কেয়কবার জনগেণর
িনকট

করেলন যােত পূণ িব াস াপন হয় য, তারা তার আওয়াজ নেত পাে

িক না

এবং সবেশেষ আলীেক (আ.) তােদর সামেন তুেল ধরেলন ও নাম এবং বংশ পিরচয়সহ তােক
পিরচয় করােলন এবং বলেলনঃ “আিম যােদর মাওলা এই আলীও তােদর মাওলা”। অতঃপর
সকলেক দািয় িদেয় বলেলন যন, তারা এই বাতািট অ পি তেদর কণেগাচর কের। তারপর
সবাইেক িনেদশ িদেলন য,
স াষণ জানায় এবং

তার িনকট যন বাইয়াত (শপথ

হণ) কের ও তােক

াদর-

ীয় পাগড়ী মাবারকিট তার মাথায় পরােলন ও বলেলনঃ “পাগড়ী হে

আরেবর তাজ বা ম ট” আর সাহাবীেদর বলেলনঃ বদর যুে র িদন য সকল ফেরশতা আমার
সাহায ােথ এেসিছল তারা িঠক এ প পাগড়ীই পের এেসিছল।
এখন যিদ আমরা ধেরও িনই য,

হাদীসিট কান

কার ইশারা- ইি ত ও ব াখ া- িবে ষণ

ছাড়াই কােরা িনকট পৗছােনা হয় এবং স িনরেপ ভােব হাদীসিটেক পযােলাচনা কের,
তাহেলও এই হাদীেসর অথ
িবপরীত অথই

হেয় যােব য, হাদীসিটর অথ এ স েক অনবগতেদর কথার

কাশ কের অথাৎ হাদীসিটর অথ এটা নয় য রাসূল (সা.) বলেত চেয়েছনঃ

“আিম যােদর ব ু এই আলীও তােদর ব ”ু অথবা “আিম যােদর সাথী এই আলীও তােদর
সাথী!” কননা, ব ু ও সাথীর

ে বাইয়াত বা শপেথর েয়াজন পেড় না, পাগড়ী বা মু ট
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পরােনার দরকার হয় না,

মাটকথা এত

দওয়ার কান কারণই নই য,

ঐ প

পিরি িতেত ও ঐ প ভূিমকাসহ ঘাষণা িদেত হেব।
এসব দিলেলর উপর িভি কেরই মর ম সবেত ইবেন জাওজী িযিন আহেল
আেলম,

ােতর একজন

এ স েক একিট িবশাল আেলাচনার পর এই িস াে উপনীত হেয়েছন য,

উ

হাদীেস “মাওলা” শে র অথ “আওলা” বা ধান।৬৫
ইবেন তালহা তার “মাতািলবুস উল”

ে িলেখেছনঃ

হযরত রাসূল (সা.) “মাওলা” শে র য অথই িনেজর জ

ব বহার কেরেছন, আলীর জে ও

িঠক একই অথই

মযাদা যা রাসূল (সা.) িবেশষ কের

আলীর জ

য়াগ কেরেছন। আর এটা একটা উ

ব বহার কেরেছন।৬৬

উি িখত ফলাফলিট ঐ একই ফলাফল যা রাসূল (সা.)- এর খুতবার
বহন কের ও ঐ একই িজিনস যা, একল

িবশ হাজার

িতিট বােক তার

কৃত আরবীভাষী ি ধা-

মাণ

হীনভােব

রাসূল (সা.)- এর বাণী থেক তা অ ধাবন কেরিছেলন। আর তাই হাসসা উেঠ দািড়েয় আলী
(আ.)- এর শােন কিবতা আবৃিত কেরিছেলন এবং রাসূলও (সা.) তােক উৎসাহ িদেয়িছেলন।
এরপর থেক যারাই এ ঘটনা
রাসূল (সা.)

ীয়

েনেছ তারা সবাই একই রকম িবষয় অ ধাবন কেরেছ য,

িতিনিধ িনধারণ কেরেছন। শতা ীর পর শতা ী ধের আিভধািনকগণ এবং

আেলমগণও িঠক ঐ একই রকম িবষয়ব অ ধাবন কেরেছন। আর শত শত আরবী কিব ও
অ া

কিবগণ এই ঘটনােক ক

য, রাসূল (সা.) ীয়
িদবসেক স ােনর সােথ

কের কিবতা রচনা কেরেছন এবং তােত উে খ কেরেছন

িতিনিধ িহেসেব আলীেক িনধারণ কেরেছন। আর স কারেণই গাদীর
রণ করা হয়।

হযরত আলী (আ.) তার কা

খলাফতকােল ফা শহের অেনকবার এই হাদীসিট উে খ কের

রাসূল (সা.)- এর সাহাবীেদরেক কসম িদেতন যােত যা িকছু এ স েক তােদর
তার সা

রেণ আেছ যন

দান কের তাও আবার ঐ ঘটনার চি শ বছর অিত া হেয় যাওয়ার পর যখন

রাসূল (সা.)- এর অেনক সাহাবী ইে কাল কেরিছল আর যারা জীিবত িছল তারাও িছল িবিভ
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অ েল ছিড়েয় িছিটেয় এবং

ফাও িছল স সমেয় সাহাবীেদর

াণেক

মদীনা হেত অেনক

দূের এবং িতিনও কান পূব পিরক না ব তীতই বা কান ভূিমকা ছাড়াই তােদর িনকট সা
চেয়িছেলন। তারাও কান ধরেনর অজুহাত দখােনা ছাড়াই আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর
কথার সত তা ীকার কেরিছেলন। বণনাকারীগণ সা ীেদর য সংখ ার কথা উে খ কেরেছন তা
এেকক জেনর বণনা এেকক রকম,

কান কান বণনা মেত ৫ অথবা ৬ জন৬৭ অ

এক বণনায়

৯ জন৬৮ আর এক বণনায় ১২ জন৬৯ অপর এক বণনায় ১২ জন বদরী সাহাবী৭০ অ

এক বণনায়

১৩ জন৭১ অপর এক বণনায় ১৬ জন৭২ এক বণনায় ১৮ জন৭৩ এক বণনায় ৩০ জন৭৪ এক বণনায়
একদল লাক৭৫ এক বণনায় ১০ জেনরও বশী৭৬ এক বণনায় িকছু সংখ ক৭৭ এক বণনায় কেয়ক
দল লাক৭৮ এবং এক বণনায় ১৭ জন৭৯ ব ি

সা

দান কেরেছন য, গাদীর িদবেস রাসূল

(সা.) বেলেছনঃ

ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻﻩ
অথাৎ “আিম যােদর মাওলা বা নতা এই আলীও তােদর মাওলা বা নতা”।
অ

পভােব আহেল বাইত (নবীর পিরবার) ও তােদর সাথীগণ এবং অ সারীগণও িবিভ

এই হাদীসেক মাণ

ে

প উপ াপন কেরেছন। মর ম আ ামা আিমনী এ ধরেনর ২২িট মাণ

উপ াপেনর ঘটনা তুেল ধেরেছন,

স িল থেক এখােন আমরা কেয়কিটর উে খ করিছ।

১. উ ল
ু আেয় া (ইমামগেণর মাতা),

ফািতমা জাহরা (সা.আ.) গাদীেরর হাদীসেক

মাণ

িহেসেব উপ াপন কেরেছন
“আপনারা িক ভুেল গেছন য, রাসূল (সা.) গাদীর িদবেস বেলেছনঃ আিম যােদর মাওলা বা
অিভভাবক এই আলীও তােদর মাওলা বা অিভভাবক”।৮০

২. ইমাম হাসান মুজতবা (আ.) গাদীেরর হাদীসেক মাণ
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প পশ কেরেছন

যখন হাসান মুজতবা (আ.) মায়ািবয়া’র সােথ সি করার িস া িনেলন, তখন একিট ব ব
রেখ িছেলন। উ

ব েব র িকছু অংশ ইিতহােস িলিপব করা হেয়ছঃ

“এই উ ত আমার িপতামহ রাসূল (সা.) হেত েনেছ য, িতিন বেলেছনঃ েত ক জািতই যন
তােদর িনেজেদর মধ হেত সই ব ি েকই ত াবধায়ক িনবাচন কের,
সবেচেয়
উপযু

ানী ও সেবা ম। তারা
ও যাগ ব ি ,

িপতােক উে

তােক

য হেব তােদর মােঝ

মাগত অধপিতত হেব যিদ না তারা তােদর মােঝ য
াধা

দয়। তারা আেরা

েনেছ য,

িতিন (সা.) আমার

কের বেলেছনঃ “ তামার সােথ আমার স ক িঠক ঐ প যমন মূসার (আ.)

সােথ হা েনর (আ.) স ক িছল;

পাথক

ধু এতটু

য,

( মুসা ও হা ন উভয় নবী িছল

িক ) আমার পের আর কান নবী নাই।” আেরা েনেছ য, গাদীের খুেম আমার িপতার হাত
ধের িতিন (সা.) বেলেছনঃ “আিম যােদর মাওলা বা অিভভাবক, এই আলীও তােদর মাওলা বা
অিভভাবক। হ আ াহ! তুিম তােক ভালবাস য আলীেক ভালবােস এবং তার

িত শ তা

পাষণ কর য আলীর িত শ তা পাষণ কের।” স সময় উপি ত সবাইেক বেলিছেলন যন
তারা অ পি তেদর কােছ এই খবরিট পৗেছ দয়।৮১

৩. হযরত আ ার িবন ইয়ািসর (রা.) গাদীেরর হাদীসেক মাণ িহেসেব উপ াপন কেরেছন
িসফিফেনর যুে

আ ার িবন ইয়ািসর (রা.) যখন আমর ইবেন আস- এর মুেখামুিখ হেলন,

তখন িতিন বেলিছেলনঃ
আ াহর রাসূল (সা.) আমােক িনেদশ িদেয়েছন য,
ভ কারীেদর) িব ে

যু

কির,

আর আিম তার িনেদশা যায়ী তা কেরিছ। িতিন আেরা

বেলেছনঃ তুিম ‘কািসতীন’ দর (িবে াহীেদর) িব ে
(সা.)- এর বিণত সই িবে াহী তাই তামােদর িব ে
( ীন ত াগীেদর) িব ে

আিম যন ‘নািকসীন’ দর (চুি

যু
যু

করেব,

আর তামরাই হেল রাসূল

করব এবং জািননা ‘মািরকীন’ দর

যুে ও সফল হব িক- না। এই িনবংশ! তুিম িক জাননা রাসূল (সা.)

আলীেক (আ.) বেলেছনঃ
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ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻﻩ اﻟﻠﻬﻢ وال ﻣﻦ واﻻﻩ و ﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداﻩ ؟
অথাৎ আিম যােদর মাওলা বা অিভভাবক এই আলীও তােদর মাওলা বা অিভভাবক। হ আ াহ!
আলীেক যারা ভালবােস তুিম তােদরেক ভালবাস আর আলীর সােথ যারা শ তা কের তুিমও
তােদর সােথ শ তা কর। আমার অিভভাবক আ াহ ও তার রাসূল (সা.) অতঃপর আলী। িক
তামার তা কান মাওলা বা অিভভাবকই নই।
আমর ইবেন আস উ ের বললঃ এই আবা ইয়াকজান! কন আমােক ভৎসনা করেছা আিম তা
তামােক ভৎসনা কিরিন।৮২

৪. আসবাগ ইবেন নাবাতা’ গাদীেরর হাদীসেক মাণ িহেসেব উপ াপন কেরেছন
িসফিফেনর যুে

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) একিট প িলেখিছেলন এবং আসবাগ ইবেন

নাবাতা’ ক দািয় ভার িদেয় বেলিছেলন যন প িট মায়ািবয়ার িনকট পৗেছ দয়। আসবাগ
যখন মায়ািবয়ার দরবাের উপি ত হল দখল সিনেকর এক িবশাল দল িবেশষ কের রাসূল
(সা.)- এর ইজন সাহাবী আবু হারায়রা ও আবু দারদা সখােন উপি ত আেছ। আসবাগ বণনা
কেরেছন য,

মায়ািবয়া প িট পাঠ করার পর বললঃ “আলী কন উসমােনর হত াকারীেদরেক

আমােদর হােত তুেল িদে

না”। আিম বললামঃ “এই মায়ািবয়া! উসমােনর রে র িমথ া

অজুহাত দিখেয়া না; তুিম আসেল

মতার ও শি র ত াশী। তুিম যিদ উসমানেক সাহায ই

করেত চাইেত তাহেল তার জীব শায়ই তােক সাহায করেত। িক তুিম যেহতু তার র েক
অজুহাত িহেসেব ব বহার করেত চেয়িছেল তাই এতটাই িবল কেরিছেল যােত স িনহত হয়”।
এই কথা নার পর মায়ািবয়ার যন টনক নেড় গল। আর আিমও যেহতু চাি লাম য একটু
বশী উে িজত হউক,

স কারেণই আবু হারায়রােকও আবার িজে স করলামঃ “এই রাসূল

(সা.)- এর সাহাবী! তামােক এক আ াহর, িযিন কা

ও অ কা

ােনর অিধকারী এবং

তার ি য় হাবীব মুহা েদর (সা.) কসম িদি - তুিম িক গাদীর িদবেস সখােন উপি ত িছেল
না?
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স বললঃ হা, আিম সখােন উপি ত িছলাম”।
বললামঃ “ঐ িদন আলী স েক রাসূল (সা.)- এর িনকট থেক িক

েনিছেল?” বললঃ আিম

েনিছলাম িতিন বেলিছেলন য আিম যােদর মাওলা বা অিভভাবক এই আলীও তােদর মাওলা
বা অিভভাবক। হ আ াহ! তুিম তােক ভালবাস য আলীেক ভালবােস, তুিম তার সােথ শ তা
কর য আলীর সােথ শ তা কের, তােক তুিম ত াগ কর য আলীেক ত াগ কের”।
বললামঃ এই আবু হারায়রা! তাহেল কন তুিম তার শ েদর সােথ ব ু

আর তার ব ু্েদর

সােথ শ তা করেছা?
আবু হারায়রা দীঘ াস ফেল বললঃ “উ া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন”।৮৩ অথাৎ আমরা
আ াহর িনকট থেক এেসিছ এবং তার িনকট ত াবতনন করেবা।
এ ছাড়াও িবিভ

ে , িবখ াত ব ি গণ, যারা এই হাদীেসর সােথ যথাথ আমল না কের

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর িবেরািধতা করেতা,

তােদর িনকট সাধারণ জনগন

গাদীেরর এই হাদীসিট মাণ িহেসেব উ াপন করেতন; তার মেধ একিট হে ঃ

৫. দারামী’র এক মিহলার মাণ

প উ ািপত গাদীেরর হাদীস

স িছল দারােমর অিধবাসী আলী (আ.)- এর অ সারীেদর মেধ একজন কৃ া

মিহলা য

মদীনার জুন এলাকায় বসবাস করেতা। আর স কারেণই তােক দারামীয়া জনীয়া বলা হত।
তার এই উপনােমর

িস তার কারেণ তার

কৃত নাম ইিতহােস উে খ হয়িন। হে র সময়

মায়ািবয়া তােক ডেক বললঃ তুিম িক জান কন তামােক ডেকিছ?
বললঃ “ বহানা াহ! (আ াহ মহা পিব ) আিম অদৃে র

ােনর অিধকারী নই” ( অদৃে র

িবষেয় িকছু জািননা)
বললঃ “আিম তামােক িজে স করেত চাি লাম য, তুিম কন আলীেক ভালবাস আর আমার
িত িবে ষেপাষণ কর? তার শাসন- কতৃ

মেন িনেয়ছ অথচ আমার সােথ শ তা কর?”

বললঃ “যিদ স ব হয় আমােক এ প ে র উ র দােনর
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ে

মা কর” ( বাধ কর না)

বললঃ না,

তামােক

মা করেবা না। ( তামােক বলেতই হেব)

বললঃ এ রকমই যখন তাহেল শান! আলীেক ভালবািস কারণ,
সােথ

িতিন দেশর নাগিরকেদর

ায় স ত আচরণ করেতন ও বাইতুল মাল (সরকারী স দ) সবার মেধ সমানভােব

িবতরণ করেতন। তামার
চেয় অেনক বশী উপযু

িত ঘৃণা পাষণ কির কারণ,

খলাফেতর

ে

িছল তুিম তার সােথ যু কেরছ ও যটা তামার অিধকার নয়,

দাবী কেরছ। আলীর শাসন- কতৃ
কতৃ

যবি

মেন িনেয়িছ কারণ,

তামার
সটা

আ াহর রাসূল (সা.) তােক শাসন

দান কেরেছন এবং িতিন িছেলন গরীব- ঃখীেদর ব ু ও ীনদার ব ি র স ানকারী।

আর তামার সােথ শ তা কির কারণ,

তুিম মা েষর র

িবচারকােয অ ায় কেরছ এবং নাফেসর চািহদা মাতােবক

৬. এক অ াত যুবক গাদীেরর হাদীসেক মাণ
আবু হারায়রা

ফার মসিজেদ

ঝিরেয়ছ ও িববাদ সৃি কেরছ,
ম দান কেরছ।৮৪

প উপ াপন কেরেছন

েবশ করল। আর

চািরপােশ িঘের বসেলা এবং সবাই তােক নানা ধরেনর

েবশ করার সােথ সােথ জনগণ তার
করেত লাগেলা। এমন সময় এক

যুবক দািড়েয় বললঃ তামােক আ াহর কসম িদি ! তুিম িক আ াহর রাসূল (সা.)- এর িনকট
থেক

েনছ য,

িতিন বেলেছনঃ “আিম যােদর মাওলা বা অিভভাবক এই আলীও তােদর

মাওলা বা অিভভাবক। হ আ াহ তােক তুিম ভালবাস য তােক ভালবােস ও তার সােথ শ তা
কর য তার সােথ শ তা কের?”
আবু হারায়রা বললঃ “আিম সা

িদি

য,

আিম

য়ং রাসূল (সা.)- এর কাছ থেক িঠক

এভােবই েনিছ।”৮৫
অ

পভােব ইসলােমর ইিতহােসও দখা যায় য, যারা আলী (আ.)- এর িবপরীেত রণা েণ

যু কেরিছল তারা আলী (আ.)- এর সােথ শ তা থাকা সে ও গাদীেরর হাদীসিট মাণ িহেসেব
তুেল ধরেতন। যমনঃ
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৭. আমর ইবেন আস গাদীেরর হাদীসেক মাণ িহেসেব উপ াপন কেরেছন
সকেলরই জােন য,

আমর ইবেন আস,

আলীর একজন ঘার শ

িছল,

স- ই

মায়ািবয়ােক িবশৃ লা সৃি র বুি িদেয়িছল এবং আলী (আ.)- এর িব ে িবে াহ করার জ
ই ন যুিগেয়িছল।

ীয় চ াে র মাধ েম তােক িনঘাত পতেনর হাত থেক র া কেরিছল ও

িবচােরর িবষয়িট উ াপন কের শােমর (িসিরয়ার) স েদরেক শি
স েদর মেধ িবশৃ লা সৃি

যুিগেয়িছল এবং

ফার

কেরিছল। আর সখােনই খািরজীেদর ( ীন ত াগীেদর) বীজ

বিপত হেয়িছল আর তার এসব সহেযািগতার কারেণই স মায়ািবয়ার িনকট থেক পুর ার
প িমশেরর শাসনভার পেয়িছল।
মায়ািবয়া তার হােত শাসন

মতা

করার পূেব তার িনকট সাহায কামনা কের একিট প

িলেখিছল। তােত িলেখিছলঃ “আলী িছল উসমান হত ার কারণ,

আর আিম হলাম উসমােনর

খিলফা”।
আমর তার তু ের িলেখিছলঃ
তামার প িট পাঠ করলাম ও বুঝলাম। তেব তুিম চা
পথ

য, আিম ীন ত াগ কের তামার সােথ

তার উপত কায় েবশ কির ও তামােক তামার ঐ া পেথ সাহায কির এবং আিম ল

মু’িমনীন আলীর িব ে
অিভভাবক,

তরবারী ধারণ কির। িক

িতিন হে ন রাসূল (সা.)- এর

াতা,

িতিনিধ ও ওয়ািরশ। িতিন রাসূল (সা.)- এর ীনেক িতি ত কেরেছন আর তার

অ ীকার েলা র া কেরেছন। িতিন তার জামাতা,

িবে র নারীেদর

বেহশেতরর যুবকেদর সরদার হাসান ও হাসাইেনর িপতা। এ

ন ীর

ামী,

াব আিম হণ করেত পারলাম

না।
িক তুিম য দািব কেরছ উসমােনর

িতিনিধ আর উসমােনর মৃতু র সােথ সােথ তুিম হেয়ছ

পদচু ত আর তামার খলাফত হেয়েছ িনি
উসমানেক হত ার জ

ও আেরা বেলছঃ আিম ল মু’িমনীন আলী,

সাহাবীেদরেক উ ািন িদেয়েছ, এটা িমথ া ও অপবাদ। তামার জ

ঃখ হয় এই মায়ািবয়া! তুিম িক জান না আবুল হাসান (আলী) আ াহর পেথ িনেজেক
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আে াৎসগ কের িদেয়িছল ও রাসূল (সা.)- এর িবছানায় ঘুিমেয়িছল এবং রাসূল (সা.) তার
স েক বেলেছনঃ আিম যােদর মাওলা এই আলীও তােদর মাওলা।৮৬

৮. উমর ইবেন আ ল আিজজ গাদীেরর হাদীসেক মাণ

প উপ াপন কেরেছন

ইয়ািজদ ইবেন উমর নামক একজন বেলেছনঃ আিম শােম (িসিরয়ােত) িছলাম,
আ ল
ু আিজজ িকছু স দ ব টন করিছল,

উমর ইবেন

আিমও আমার অংশ নওয়ার জ

সখােন

িগেয়িছলাম, যখন আমার পালা আসল, বললঃ তুিম কা বংেশর? আিম বললামঃ কারাঈশ
বংেশর। বললঃ কা

গা ীর? বললামঃ বনী- হািশম গা ীর। বললঃ কা

পিরবােরর?

বললামঃ আলীর আ ীয়েদর মধ হেত। বললঃ কা আলীর? আিম উ র িদই িন। তখন উমর
ইবেন আ ুল আিজজ তার বুেক হাত রেখ বললঃ আ াহর কসম! আিমও আলীর আ ীয়েদর
মধ হেত। একদল লাক আমােক বেলেছ য,

রাসূল (সা.) তার স েক বেলেছনঃ “আিম

যােদর মাওলা এই আলীও তােদর মাওলা।”
তখন স তার সহকারীর িদেক মুখ িফিরেয় বললঃ এ রকম লাকেক তুিম িক পিরমাণ িদেয়
থাক? বললঃ একশ’ থেক ইশ’ িদরহাম। বলেলনঃ তােক তুিম ৫০ িদনার দাও।৮৭ কারণ,
স হযরত আলী (আ.)- এর বলায়ােত িব াসী তথা তার অ সারী। আমােক বললঃ তুিম তামার
শহের িফের যাও,

তামার াপ তুিম সখােনই পােব।৮৮

৯. আ াসীয় খিলফা মামুনও গাদীেরর হাদীসেক মাণ িহেসেব উপ াপন কেরেছন
স

েম মামুন ও িবচারপিত ইসহাক ইবেন ই ািহেমর মােঝ রাসূল (সা.)- এর সাহাবীেদর

মযাদা িনেয় স যুেগ য িবতেকর সৃি হেয়িছল, তখন মামুন তােক িজ াসা কেরিছলঃ তুিম িক
শাসন কতৃে র ( বলায়ােতর) হাদীসিট বণনা কর? িতিন বলেলনঃ
হাদীসটা পাঠ কর। ইয়াহিহয়া হাদীসিট পাঠ করল।
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াঁ কির। মামুন বললঃ

মামুন িজে স করলঃ তামার দৃি েত এই হাদীসিট িক আবু বকর ও উমেরর উপর আলীর িত
কান দািয় অপন কের? না- িক কের না?
ইসহাক বললঃ বলা হয় য, রাসূল (সা.) এই হাদীসিট ঐ সময় বেলিছেলন যখন আলী ও যাইদ
ইবেন হািরেসর মেধ এক মতপাথক েক দখা িদেয়িছল। রাসূল (সা.)- এর সােথ আলীর
আ ীয়তার স েকর কথা যাইদ অ ীকার কেরিছল;

আর এই কারেণই রাসূল (সা.)

বেলিছেলনঃ “আিম যােদর মাওলা এই আলীও তােদর মাওলা...।” মামুন বললঃ এই হাদীসিট
িক রাসূল (সা.) িবদায় হ
ইসহাক বললঃ

থেক ত াবতেনর সময় বেলন িন?

াঁ।

মামুন বললঃ যাইদ ইবেন হািরসা গাদীেরর পূেবই শহীদ হেয়িছেলন। তুিম িকভােব এটা মেন
িনেল য, রাসূল (সা.) এই হাদীসিট তার কারেণই বেলেছন? আমােক বল যিদ তামার পেনর
বছেরর ছেল মা ষেক বেল য,

হ জনগণ! আপনারা জেন িনন য,

যােদর সােথ আমার

আ ীয়তার স ক আেছ, আমার চাচােতা ভাই- এর সােথও তােদর আ ীয়তার স ক আেছ।
তুিম িক তােক বলেব না য,

য িবষয়টা সবার জানা ও কােরা কােছ যটা অ

নয়,

কন

তুিম সই িবষয়টার পুনরাবৃি করেছা?
বললঃ কন, অব ই তােক বলেবা।
মামুন বললঃ এই ইসহাক! য িবষয়িট তুিম তামার পেনর বছেরর ছেলর
তাহেল িকভােব ঐ একই িবষয় রাসূল (সা.)- এর
উপর,

ে

ে

মেন িন

না,

মেন িনেল? আে প হয় তামােদর

কন তামরা তামােদর ফকীহেদর (িফকাহিবদেদর) পূজারী বা ইবাদত কর? ৮৯

যমনভােব পিরলি ত হল তােত সকল আেলাচনাই িছল হযরত আলী (আ.)- এর খলাফত
স েক কেথাপকেথােনর ক
এর খলাফতেক

িব । মাণ উপ াপনকারীগণ এই হাদীস ারা, আলী (আ.)-

মাণ কেরেছন। আর ব াগণও কখেনা বেলনিন য, এই হাদীেস “মাওলা”

শ িট নতা বা অিভভাবক ব তীত অ িকছু। যিদ উ
অ

কান অথ থাকেতা,

হাদীেস আলী (আ.)- এর নতৃ ব তীত

তাহেল আবু হারায়রা এভােব িবনীত হেয় জনাব আসবাগ ইবেন
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নাবাতার সামেন দীঘ াস ফলেতা না ও লি ত হত না এবং আমর ইবেন আস,
কােছ িন পায় হেয় আ

আ ােরর

সমপন করেতা না।

তরাং যিদ কউ য কান অিভসি র কারেণ গাদীেরর হাদীেসর

িত সে হ পাষণ কের

তাহেল স ধু সত েকই গাপন কেরিন বরং রাসূল (সা.)- এর হাদীসেকও িবকৃত কেরেছ এবং
আ াসীয় খিলফা মামুেনর ভাষায় অথ িবকৃতকারীরা রাসূল (সা.)- এর উপর এমন িকছু আেরাপ
কেরেছ যা এক পেনর বছেরর ছেলর উপরও আেরাপ করা যায় না।
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ি তীয় অধ ায়
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লািভিষ

ও উ রািধকারী

সেত র উপর িতি ত খিলফা বা িতিনিধ
িশয়া মাযহােবর িব াস অ যায়ী, রাসূল (সা.)- এর খিলফা বা িতিনিধর ’ধরেনর দািয় বা
কতব রেয়েছ; যথা- ক. বাি ক শাসন ও খ. আধ াি ক শাসন।
ক. বাি ক শাসন
অথাৎ শাসন পিরচালনা,

আইেনর বা বায়ন,

অিধকার সংর ণ,

ইসলামী রাে র সংর ণ

ইতািদ।
এে ে খিলফা বা

িতিনিধ অ া

শাসকেদর মতই,

ায় িবচার িত া করা ইসলামী শাসন ব ব ার একিট বিশ

ধু এতটু

পাথক য,

সামািজক

ও আব ক কাজ।

খ. আধ াি ক শাসন
আধ াি ক শাসন এই অেথ য, খিলফা বা িতিনিধর কতব হে

সমােজর

পূণ ও জিটল

িবষয় িল (যা কান কারেণ বলা হয়িন) মুসলমানেদর িনকট তুেল ধরা।
খিলফা বা িতিনিধ একজন শাসেকর দািয় পালেনর পাশাপািশ অব ই ইসলামী িবিধ- িবধান
ও কারআেনর তাফসীর বা ব াখ াও জনগেণর সামেন বণনা করেব যােত ইসলােমর িচ াধারােক
য কান ধরেনর িবচু িত থেক র া এবং িবিভ ধরেনর সে হ- সংশয় হেত মু

রাখেত পাের।

তরাং খিলফােক অব ই রাে র অিধবাসীেদর মেধ ইসলােমর িভি , মানদ ও শরীয়েতর
িবিধ- িবধােনর
ও

ে সবেচেয়

হেত হেব। অথাৎ সবার চেয় বিশ মহানবীর

া

ােনর ঝণা ধারা হেত পািন পান ও মহান রাসূল (সা.)- এর িবদ মান থাকাকালীন সমেয়

যেথ পিরমাণ তার থেক
হেব।

ানী ও িব

ান ও নিতকভােব লাভবান হওয়ার সৗভােগ র অিধকারী হেত

তরাং ইসলামেক িটিকেয় রাখার জ

রাসূল (সা.)- এর পিব

অি

থেক পযা

এ প বি

িবদ মান থাকা অপিরহায িযিন

িশি ত ও নিতক িশ া লাভ কেরেছন। সই

সােথ ইসলােমর অ বতী অবদােনর অিধকারী তমন ব ি র মেধ সংেবদনশীল পিরি িতেত,
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িনেজর

ােথর উপর মুসলমানেদর ও ইসলােমর

াথেক

াধা

িদেয় ীনেক র ার জ

আে াৎসগ করার দৃ া থাকেত হেব।
খিলফার শাসনকােযর

ে

মুসলমােনর সম স েদর উপর তার শাসন কতৃে র অিধকার

থাকেব িবেশষ কের খুমস, যাকাত, টা
অ া

বা রাজ , যু ল

স দ বা গিণমত, খিনজ ও

সাধারণ স দ ইতািদ যা খিলফার অধীেন থাকেব এবং খিলফার দািয়

এ ্েলােক কান

কার অিনয়ম ও অনাচার ছাড়াই জনগেণর মােঝ িবতরণ করা;

হে
অথবা

ইসলামী রাে র কল াণকর কান কােজ লাগােনা। তরাং তােক অব ই িনয়ার িত িনরাস
হেত হেব যােত সংেবদনশীল িবেশষ মুহূেত ও ভুল না কের। িঠক এই দিলেলর িভি েতই
খলাফত হে
সবেচেয়

আ াহর প

ানী ব ি কই

থেক িনধািরত যা তার প

হেত উ েতর মেধ সেবা ম ও

দান করা হয়। তাই ঐ পিব

পদ মা েষর িনবাচেনর নাগােলর

বাইের।
অ ভােব বলা যায়,

খলাফত আ াহর মেনানীত একিট পদ যােত মা েষর ভােটর কান

ভাব নই। এ িচ ার িভি েত আমরা রাসূল (সা.)- এর লািভিষ

িনধারেণর

ে অব ই

বিণত দিলল ও ঐশী িনেদেশর উপর িনভর করেবা এবং রাসূল (সা.)- এর বাণীসমূহ যা এই
স েক বিণত হেয়েছ স েলা িনরেপ ভােব পযােলাচনা কের তার ফলাফেলর উপর িস া
িনব।
ইিতপূেবই জেনিছ য, গাদীেরর ঘটনা একিট ামািণক ঘটনা যা ইসলােমর ইিতহােস িলিপব
হেয়েছ এবং বলায়ােতর (কতৃে র) হাদীসও একিট তকাতীত বাণী যা রাসূল (সা.) কতৃক বিণত
হেয়েছ। আর অথ ও ভাবধারার
আরিব ব করণ স েক
তারা যিদ

ে ও কান কার অ

াত ও বুি বৃি ক এবং

তার িচ

তােত নই; যারাই একটু

চিলত সব া

মাপকািঠ স েক পিরিচত

ায়স ত দৃি েত প পাতহীনভােব এই হাদীসিটর

িত দৃি পাত কের তাহেল

অব ই ীকার করেব য এই হাদীসিট আলী ইবেন আবী তািলেবর (আ.) ইমামত,
াধা তার কথাই মাণ কের।
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নতৃ ও

এমন িক এই হাদীসিটেক যিদ না দখার ভান কির তারপেরও আলীর (আ.) ইমামত ও নতৃ
স েক িশয়া এবং

ীেদর

সসমূেহ যেথ পিরমাণ হাদীস বিণত হেয়েছ যা আমােদর িনকট

িবদ মান।
রাসূল (সা.) হেত এই স েক য সম হাদীস বিণত হেয়েছ তার িকছু নমুনা এখােন ’িট িভ
অধ ােয় তুেল ধরেবাঃ
য সব হাদীস গাদীেরর হাদীেসর মত সরাসির আিম ল মু’িমনীন আলীর (আ.) খলাফেতর
িদেক ইি ত কের,

স সকল হাদীস থম অধ ােয় আেলাচনা করেবা।

আর ি তীয় অধ ােয় ঐ সম হাদীস তুেল ধরা হেব য েলােত আিম ল মু’িমনীন আলীর (আ.)
বি

স েক বলা হেয়েছ এবং যা গাদীেরর হাদীেসর সিঠকতার

খলাফেতর

ে তার অ ািধকারেক

মাণ বহন কের ও

ভােব মািণত কের।

অতঃপর িবদ মান হাদীসসমূহ এবং বণনাগত দিলল (শাি কভােব তার
বহনকারী মাণ) ব তীত হযরত আলী (আ.)- এর ব ি

তার ইি ত

থেক য সকল স াগত যাগ তা ও

মযাদার পিরচয় পাওয়া যায় তার পযােলাচনা করেবা। সবেশেষ গাদীেরর ঈদ ও এই ঈেদর
আচার- অ

ান স েক আেলাকপাত করেবা।
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হযরত আলীর (আ.) খলাফেতর অকাট

গাদীেরর হাদীস ছাড়াও অ
নতৃ েক

মাণসসমূহ

য সকল মাণািদ সরাসির

ভােব আলীর (আ.) খলাফত ও

মাণ কের তার সংখ া এত বশী য যিদ আমরা তা উে খ করেত চাই তাহেল ধু

স িলই একটা বড় ে র পলাভ করেব। তাই এখােন সামা

কেয়কিটর উে খ কেরই

া

থাকব।
থেমই বলা দরকার য,
িনধারেণর

ে

যিদও মুসিলম সমাজ রাসূল (সা.)- এর ইে কােলর পর নতা

া পেথ িগেয়িছল ও রাসূল (সা.)- এর

বছর) ধের শাসনকায হেত দূের রেখিছল,

িক

কৃত খিলফােক ২৫ বছর (পিচশঁ

এেত তার স াগত মযাদার মূল িব

পিরমাণও কেম িন; বরং তারা িনেজরাই একজন িন াপ বা মা ম নতা হেত বি ত হেয়েছ
এবং উ তেকও বি ত কেরেছ। কারণ,
িছল না,

বরং খলাফেতর পদিট

যখনই িতিন ব তীত অ

তার মান- মযাদা বাি ক খলাফেতর সােথ স ৃ

য়ং আলীর (আ.) দািয় ভােরর সােথ স ৃ

িছল। অথাৎ

কউ এই পেদ আসীন হেয়েছন তখনই এই পদ বা আসনিটর

অধঃপতন ঘেটেছ। আর ধুমা তখনই তা কৃত মযাদায় পৗেছেছ যখন আলী (আ.) তার উপর
সমাসীন হেয়েছন। বিণত হেয়েছঃ
যখন আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) ফা শহের েবশ করেলন, তখন এক ব ি

সামেন এেস

বললঃ আ াহর কসম হ আিম ল মু’িমনীন! খলাফতই আপনার মাধ েম

েশািভত ও

সৗ যমি ডত হেয়েছ,
পদিট মযাদার উ

এমন নয় য আপিন ঐ খলাফেতর মাধ েম। আপনার কারেণই এই

ের পৗেছেছ, এমন নয় য আপিন ঐ পেদর কারেণ উ

ের পৗেছেছন।

খলাফতই আপনার মুখােপ ী হেয়িছল না আপিন তার পিত।৯০
আহমাদ ইবেন হা ােলর পু

আ ু াহ বেলেছনঃ একিদন আমার িপতার িনকট বেসিছলাম।

ফার অিধবাসী একদল লাক

েবশ করেলা ও খিলফােদর খলাফত স েক আেলাচনা

করেলা; িক আলীর খলাফত স েক কথা- বাতা একটু দীঘািয়ত হল। আমার িপতা মাথা উচু
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কের বলেলনঃ তামরা আর কত আলী ও তার খলাফত (শাসনকতৃ ) স েক আেলাচনা করেত
চাও! খলাফত আলীেক েশািভত কেরিন বরং আলীই খলাফতেক সৗ য দান কেরেছন।৯১

১. ইয়াওম দার’র হাদীস ( থম দাওয়ােতর হাদীস)
রাসূল (সা.)- এর খলাফত ও ইসলামী রাে র নতৃে র িবষয়িট এমন কান িবষয় িছল না য,
রাসূল (সা.) তার জীবেনর শষ িদন পয এটােক ( খলাফত) অব
সমােজর দািয় - কতব েক ঐ
দািয় েক

কাে

ে

রাখেবন আর ইসলামী

করেবন না। রাসূল (সা.) যিদন তার রসালােতর

ঘাষণার িনেদশ পেয়েছন,

সিদনই িতিন দািয়

া

হেয়েছন

ীয়

লািভিষ েকও পিরচয় কিরেয় দওয়ার।
পিব

কারআেনর এই আয়াত-

অথাৎ “ তামার িনকটা ীয়গণেক সতক কের দাও” ( সূরা আশ য়ারা)
যখন িতিন নবূয় তী দািয়

হেণর তৃতীয় বেষ পদাপণ করেলন,

ِ ِ
(ﲔ
َ َ) َوأَﻧْﺬ ْر َﻋﺸ َﲑﺗ
َ ِﻚ ْاﻷَﻗْـَﺮﺑ
আলীেক ডাকেলন ও

বলেলনঃ “আ াহ আমােক িনেদশ িদেয়েছন যন আিম আমার িনকটা ীয়েদরেক ইসলােমর
দাওয়াত িদই। তুিম িকছু খাবার তরী কর ও িকছু

ধ সং হ কর এবং আ ল
ু মা ািলেবর

স া ানেদরেক দাওয়াত দাও যােত আিম আমার দািয় িট পালন করেত পাির।” হযরত আলী
(আ.) বেলেছনঃ আিম আ ুল মা ািলব বংেশর

ায় চি শজন গণ - মা

ব ি েক দাওয়াত

করলাম ও য খাবার তরী কেরিছলাম সটা সামেন রাখলাম। তারা স খাবার খল এবং ধ
পান করল;

িক খাবার ও ধ িঠক পূেবর পিরমােণই অবিশ রেয় গল। যখন রাসূল (সা.)

তােদর সােথ কথা বলেত চাইেলন,
একথা বেল অ
দওয়ার জে

ান ভে

আবু লাহাব বললঃ মুহা দ তামােদরেক যা কেরেছ,

িদল। পেরর িদন িতিন আবার িনেদশ িদেলন তােদরেক দাওয়াত

এবং খাবার ও ধ

ত করার জে । তােদর খাদ

হণ শষ হওয়ার সােথ

সােথই রাসূল (সা.) মুখ খুলেলন ও বলেলনঃ “ হ আ ুল মা ািলেবর স ানগন! আ াহর
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কসম; এই আরেব আিম এমন কান যুবকেক দিখ িন য,
তার চেয় উ ম িকছু িনেয় এেসেছ। আিম তামােদর জ

ীয় গাে র জ

আিম যা এেনিছ

ইহকাল ও পরকােলর কল াণ িনেয়

এেসিছ এবং আমার আ াহ বেলেছন যন আিম তামােদরেক সই পেথ আহবান কির।
তামােদর মােঝ ক আেছ য,

এই কােজর জ

আমােক সাহায করেব। আিম (আলী) স

সময় উপি তেদর মেধ সবার চেয় কম বয়সী (ত ন) িছলাম বললামঃ হ আ াহর রাসূল! আিম
আপনােক সাহায করব। িতিন আমার ঘােড় হাত িদেয় বলেলনঃ তামােদর মেধ এ আমার
ভাই, ওসী (দািয়
কর। তখন অ
িনেদশ িদে

া

িতিনিধ) ও খিলফা বা লািভিষ

তার কথা শান ও তার আ গত

ােনর সকেলরই উেঠ দাড়ােলা ও হাসেত হাসেত আবু তািলবেক বললঃ তামােক
য, তুিম তামার ছেল আলীর আ গত কর।”৯২

অপর এক বণনা মেত রাসূল (সা.) িতনবার এই
আলী (আ.) ব তীত অ

কউ তার

াব পুনরাবৃি কেরিছেলন। িক

েত কবার

ােব স িত জানায় িন।৯৩

২. মানিযলাত’র হাদীস (পদ মযাদার হাদীস)
অপর একিট হাদীস যটা আলীর (আ.) খলাফেতর পে

মাণ বহন কের তা হে

মানিযলােতর হাদীস (পদ মযাদার হাদীস)। রাসূল (সা.)- এর বিণত হাদীসসমূেহর মেধ
মানিযলােতর হাদীস হে

রাসূল (সা.)- এর থেক বিণত িস তম হাদীসসমূেহর অ তম এবং

অেনক সাহাবীই এই হাদীসিট বণনা কেরেছন।৯৪ ইবেন আসািকর তার “তািরেখ দােমশক”
শীষক

ে ৩২ জন সাহাবী থেক এ হাদীসিট সূ সহকাের বণনা কেরেছন। বণনাধারা এবং

পািরপাি ক
কেয়কবার ব

মাণসমূহ থেক বাঝা যায় এই পিব
কেরেছন, িক

বাণীিট রাসূল (সা.) িবিভ

াপেট

িস তম ান হল তাবুেকর যুে র সময়।

তাবুেকর যুে র সময় রাসূল (সা.) য়ং স েদর নতৃে র দািয় ভার কােধ িনেয় মদীনা হেত
বর হেলন ও আলীেক মদীনায় তার লািভিষ

িহেসেব রাখেলন। এিটই একমা যু িছল য

যুে আলী (আ.) রাসূেলর (সা.) সােথ িছেলন না, আর স কারেণই তার জ
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মদীনায় থাকাটা

একটু কিঠন হি ল। রাসূল (সা.) রণা েনর পেথ যা া

করেলন। স দল যখন যা া

কেরেছ িঠক তখনই িতিন (আলী) রাসূল (সা.)- এর িনকট িগেয় বলেলনঃ আমােক আপিন এই
িশ আর নারীেদর সােথ মদীনায় রেখ যাে ন?
তখন রাসূল (সা.) তার উ ের বলেলনঃ

اﻣﺎ ﺗﺮﺿﯽ أن ﺗﮑﻮن ﻣﻨﯽ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﯽ ﺑﻌﺪی
আমা তারজা আন তা না িমি

িব মানিযলািত হা না িমন মুসা ই া আ া

লা নাবীয় া

বা’দী।”৯৫
অথাৎ তুিম িক এেত স
সােথ হা েনর িছল?

নও য,
ধু এতটু

আমার সােথ তামার স ক িঠক তমন যমনিট মুসার
পাথক

য আমার পের আর নবী আসেব না। পিব

কারআেন এভােব বিণত হেয়েছ য হযরত মুসার (আ.) সােথ হযরত হা েনর (আ.) স ক িছল
পাচঁ িদক থেকঃ ১. ভাই, ২. নবুয় েতর অংশীদার, ৩. উজীর ও সাথী, ৪. সাহায কারী,

৯৬

৫. খিলফা ও লািভিষ ।৯৭
তরাং হযরত আলীও (আ.) রাসূল (সা.)- এর সােথ এই পাচিট স েকর অিধকারী: কারণ
তােক ভাই িহেসেব িনধারণ করার পর বেলেছনঃ “ইহকাল ও পরকােল তুিমই আমার ভাই,
আ াহর বাণী পৗছােনার
যন আমার বাণী

ে তার অংশীদার,

যমন বেলেছনঃ আিম এবং আলী ব তীত কউ

চার না কের”।৯৯ তার উজীর কারণ,

িতিন িনেজ বেলেছনঃ আলী আমার

উজীর।১০০ তার সাহায কারী যমনঃ আ াহ তােক আলীর (আ.) ারা সাহায কেরেছন,
খিলফাঃ কারণ, িতিন য়ং তােক লািভিষ

১০১

ও তার

িহেসেব িনবাচন কেরেছন।১০২

৩. উ রািধকােরর ও িতিনিধে র হাদীস
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

وﺻﯽ و وارث و إ ّن ﻋﻠﻴﺎ وﺻﻴﯽ و وارﺛﯽ
ّ ﻟﮑﻞ ﻧﺒﯽ
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৯৮

অথাৎ েত ক নবীরই ওসী বা িতিনিধ ও উ রািধকারী আেছ আমার িতিনিধ ও উ রািধকারী
হল আলী।১০৩
আেরা বেলনঃ

أ ّ ﻧﺒﯽ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺔ و ﻋﻠﯽ وﺻﻴﯽ ﻓﯽ ﻋﱰﺗﯽ و اﻫﻞ ﺑﻴﺘﯽ و أﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی

অথাৎ আিম এই উ েতর (জািতর) নবী আর আলী হে

আমার পের আমার পিরবােরর ও

উ েতর মেধ আমার ওসী বা িতিনিধ।১০৪
িতিন বেলনঃ

ﻋﻠﯽ أﺧﯽ و وزﻳﺮی و وارﺛﯽ و وﺻﻴﯽ و ﺧﻠﻴﻔﺘﯽ ﻓﯽ أﻣﺘﯽ
অথাৎ আমার উ েতর মেধ আলীই আমার ভাই,

আমার সহেযািগ উজীর,

উ রািধকারী,

িতিনিধ ও আমার খিলফা।১০৫
এই হাদীসসমূেহ ওসী ( িতিনিধ) ও উ রািধকারী এ

’িট িশেরানামেক বশী

দওয়া

হেয়েছ। আর ঐ ’িটর তেকিটই আিম ল মু’িমনীন আলীর (আ.) খলাফতেকই মাণ কের।

ওসী বা িতিনিধ
ওসী বা

িতিনিধ তােকই বলা হয় িযিন সম

দায়- দািয়ে র

অথাৎ যা িকছুর উপর অিসয়তকারীর অিধকার ও
সবিকছুর উপর অিধকার ও
ছাড়া য

ে

অিসয়তকারীর অ

মতা িছল ওসীর বা

মতা রেয়েছ এবং তা ব বহার করেত পারেবন;

ে িতিন িনিদ ভােব তােক অিসয়ত করেবন য, এই

ে

প

িতিনিধরও তার
ধুমা ঐ

ধুমা িনধািরত সীমা

পয তার ব বহােরর অিধকার আেছ।
এই হাদীেস রাসূল (সা.) আলীেক (আ.) অিসয়েতর

ে দািয় েক সীিমত কেরন িন বরং তােক

িনঃশতভােব ওসী বা িতিনিধ িনেয়াগ কেরেছন; অথাৎ িতিন রাসূল (সা.)- এর সকল কােজর
ে হ ে প করেত পারেবন। অ ভােব বলা যায়, রাসূল (সা.)- এর অধীেন যা িকছু আেছ
তার সবিকছুেত আলীর (আ.) অিধকার আেছ আর এটাই হে
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খলাফেতর কৃত অথ।

উ রািধকারী
উ রািধকারী শ িট

েন

থম য িচ িট মাথায় আেস তা হে - উ রািধকারী ব ি ,

উ রািধকারী মেনানীতকারীর সম স ি র মািলক হয়; িক আলী (আ.) শরীয়েতর দৃি েত
রাসূল (সা.)- এর স েদর উ রািধকারী িছেলন না। কননা,
অ যায়ী মৃেতর যখন কান স ান থােক, তখন অ া

ইমািময়া িফকা শাে র আইন

আ ীয়- জন স েদর উ রািধকারী

হয় না (স ানগণ স েদর থম পযােয়র উ রািধকারী, তারপর অ া
আমরা জািন য,

আ ীয়- জন) আর

রাসূল (সা.) তার জীব শায় স ান রেখ িগেয়িছেলন। ফািতমা জাহরা

(সালাঃ) তার (রাসূেলর) ইে কােলর পেরও কমপে

৭৫ িদন জীিবত িছেলন, তাছাড়াও রাসূল

(সা.)- এর সহধিমনীগণ, যারা স েদর এক অ াংেশর অিধকারীিন িছেলন, তারা সকেলরই
জীিবত িছেলন। যিদ এ িবষয় িলেক উেপ া কির তবুও আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর চাচােতা
ভাই আর চাচােতা ভাই তৃতীয় পযােয় িগেয় উ রািধকার পায় এবং আমরা জািন রাসূল (সা.)এর চাচা আ াস তার (সা.) মৃতু র পরও জীিবত িছেলন আর চাচা হে

ি তীয় পযােয়র

উ রািধকারী বা ওয়ািরশ।
িক

আহেল

স দেক

ােতর িফকাহশা

অ যায়ী,

ইভােগ ভাগ করা হেয় থােকঃ স অ যায়ী তার এক অংশ পােব হযরত ফািতমা

জাহরা (সা.) িযিন রাসূল (সা.)- এর একমা
বাইের,

ীগণেক তােদর অংশ (১/৮) দওয়ার পর

ক া িছেলন। অপর অংশিট যটা তার অংেশর

সটা তার (সা.) চাচা আ ােসর িদেক বতায়।

তরাং,

আিম ল মু’িমনীন হযরত

আলী (আ.) কানভােবই রাসূল (সা.)- এর স েদর উ রািধকারী হেত পােরন না। অপরিদেক
যেহতু রাসূল (সা.) সরাসির তােক উ রািধকারী মেনানীত কেরেছন, তাই অব ই এই হাদীেস
“এরস” বা উ রািধকােরর িবষয়িট স দ িভ অ িকছুেক বুঝায়। াভািবকভােবই এই হাদীেস
উ রািধকােরর িবষয়িট রাসূল (সা.)- এর আধ াি ক ও সামািজক মযাদার সােথ সংি
আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর

ান ও

এবং

ােতর উ রািধকারী আর সই দিলেলর িভি েতই িতিন

তার (সা.) খিলফা বা িতিনিধ।
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রাসূল (সা.) আলীেক (আ.) বেলেছনঃ “তুিম আমার ভাই ও উ রািধকারী”। আলী (আ.) বেলনঃ
হ আ াহর রাসূল! আিম আপনার কাছ থেক উ রািধকারী িহেসেব িক পাব? রাসূল (সা.)
বলেলনঃ “ঐ সকল িজিনস যা আমার পূববতী নবীগণ উ রািধকার িহেসেব রেখ গেছন।”
িজে স করেলনঃ “তারাঁ িক িজিনস উ রািধকার িহেসেব রেখ গেছন?” িতিন বলেলনঃ
আ াহর িকতাব ও নবীেদর
রাসূল (সা.)- এর

াত।”১০৬ আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) িনেজও বেলেছনঃ আিম

ােনর উ রািধকারী।১০৭

৪. মু’িমনেদর পৃ েপাষক হে

আলী

রাসূল (সা.) যখনই এমন কান ব ি র সােথ সা াত করেতন য,
কারেণই হাক

আলীর (আ.) সােথ য

সৃি কেরেছ বা যিদ কউ মূখতার বেশ আলী (আ.) স েক কউ রাসূল

(সা.)- এর িনকট অিভেযাগ করেতা, িতিন তােদরেক বলেতনঃ

وﻟﯽ ﮐﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪی
ّ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪون ﻣﻦ ﻋﻠﯽ إ ّن ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻨّﯽ و أ ﻣﻨﻪ و ﻫﻮ

অথাৎ আলীর স েক তামরা িক বলেত চাও স আমা হেত আর আিম তার থেক। আমার পের
আলীই েত ক মু’িমেনর ওয়ালী বা পৃ েপাষক (অিভভাবক)।১০৮
যিদও বােক ব ব ত “ওয়ালী” শ িটর অেনক েলা আিভধািনক অথ রেয়েছ, তারপেরও এই
হাদীেস নতা, পৃ েপাষক বা অিভভাবক ব তীত অ

কান অেথ ব বহার হয়িন; এই হাদীেস

“আমার পের” শ িটই উ

মতেক ীকৃিত দান কের। কারণ, যিদ “ওয়ালী” শে র উে

ব ু

িতেবশী,

,

ব ,ু

সাথী,

“রাসূল (সা.)- এর পের”

য সমেয়র

একই শপথ

হণকারী,

এ ধরেনর অথই হত তাহেল

িত িবেশষ ইি ত করা হেয়েছ তার দরকার িছল না,

কারণ তার (সা.) জীব শায়ই িতিন (আলী) ঐ প িছেলন।

৫. রাসূল (সা.)- এর বাণীেত আলীর (আ.) পৃ েপাষকতা বা অিভভাবক েক মেন নওয়ার
ফেলর কথা
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যখনই সাহাবীগণ রাসূল (সা.)- এর পের তার খিলফা বা িতিনিধ ও ইসলামী রা

নতা স েক

তার (সা.) সােথ কথা বলেতন, তখনই িতিন ( কান কান হাদীস অ যায়ী দীঘ াস ফলেতন)
আলীর (আ.) পৃ েপাষকতা বা অিভভাবক

মেন নওয়ার ফল স েক ব ব িদেতন।

িতিন বলেতনঃ

ان و ﻟﻴﺘﻤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﺎ وﺟﺪﲤﻮﻩ ﻫﺎد ﻣﻬﺪ ﻳﺴﻠﮏ ﺑﮑﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
অথাৎ যিদ খলাফতেক আলীর হােত তুেল দাও,

তাহেল দখেব য,

হদায়াত

া

ও

হদায়াতকারী িহসােব স তামােদরেক সিঠক পেথ পিরচালনা করেছ।১০৯

اﻣﺎ واﻟﺬی ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﺌﻦ اﻃﺎﻋﻮﻩ ﻟﻴﺪﺧﻠﻦ اﳉﻨﻪ اﲨﻌﲔ اﮐﺘﻌﲔ
অথাৎ তার শপথ যার হােত আমার

াণ আেছ! যারা আলীর আ গত করেব তারা সকেলই

বেহশেত েবশ করেব।১১০

ان ﺗﺴﺘﺨﻠﻔﻮا ﻋﻠﻴﺎ و ﻻ اراﮐﻢ ﻓﺎﻋﻠﲔ ﲡﺪوﻩ ﻫﺎد ﻣﻬﺪ ﳛﻤﻠﮑﻢ ﻋﻠﯽ اﶈﺠﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎ
অথাৎ যিদ তামরা আলীেক খিলফা বা িতিনিধ িহেসেব মেন নাও, তাহেল (আমার মেন হয়
না তামরা এমনিট করেব) দখেব য,

স সিঠক পথ া ও পথ দশক,

য তামােদরেক

সিঠক পেথ পিরচািলত করেব।১১১

৬. আলী (আ.)- এর িনধািরত খলাফত
ইিতপূেবও গাদীেরর হাদীেসর ব াখ ায় বেলিছ য, আলীেক পিরচয় করােনার িবষয়িট আ াহর
িনেদেশই হেয়িছল; এখন এমন একিট হাদীস তুেল ধরব যা ঐ িবষয়িটর সত তা মাণ করেব।
রাসূল (সা.) হেত বিণত আেছ য, শেব মরােজ (ঊ গমেনর রােত) যখন আিম নকেট র া
সীমােত পৗছালাম ও আ াহর স ুেখ দ ায়মান হলাম,

িতিন বলেলনঃ হ মুহা দ! আিম

জবাব িদলামঃ লা াইক (আিম হািজর)। িতিন বলেলনঃ আপিন িক আমার বা ােদরেক পরী া
কের দেখেছন য, তােদর মেধ ক সবেচেয় বশী আমার অ গত?
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আিম বললামঃ হ আ াহ তােদর মেধ আলীই সবেচেয় বশী অ গত।
িতিন বলেলনঃ আপিন সত ই বেলেছন হ মুহা দ! আপিন িক ীয় খিলফা বা িতিনিধ িনধারণ
কেরেছন য আপনার পের আপনার দািয়

িল পালন করেব ও আমার বা ােদরেক যারা

কারআন স েক জােন না তােদরেক িশ া িদেব?
আিম বললামঃ হ আ াহ! আপিন িনেজই আমার জ
বলেলনঃ আিম আলীেক আপনার

িতিনিধ িনধারণ কের িদন।

িতিনিধ িহেসেব িনধারণ করলাম;

তােক আপিন

ীয়

িতিনিধ িহেসেব িনবাচন ক ন।১১২
একইভােব িতিন বেলেছনঃ আ াহ েত ক জািতর জ
জ

িনধারণ কেরেছন তার

নবী িনবাচন কেরেছন ও েত ক নবীর

িতিনিধ। আিম হলাম এই জািতর নবী আর আলী হে

ভার া বা ওসী।১১৩
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আমার

তৃতীয় অধ ায়
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মানদ সমূহ

রাসূল (সা.) গাদীর িদবস ও িবিভ

ােন িবিভ ভােব

কের আলীেক (আ.) তার খিলফা ও

িতিনিধ িহেসেব পিরচয় করােনা ছাড়াও আেরা অেনক হাদীস বেলেছন যা আলী (আ.)- এর
খলাফতেকই মাণ কের। আমরা এ অধ ােয় য সম হাদীস “মানদ ” িশেরানােম তুেল ধরব
তােত রাসূল (সা.) এমন এক মানদ

ও পিরমাপক িনধারেণর

ইসলামী রাে ভুল- াি ও য সব

ে সত- অসত িমি ত হেয় যায় এবং সত েক অসত

হেত আলাদা করা সাধারণ মা েষর জ
পিরমাপেকর সহায়তায় সত েক

সম াপূণ হয়,

েচ ায় আেছন য,

তখন যন তারা ঐ মানদ

হণ কের অসত েক পিরহার কের। এ সম

হযরত আলীেক (আ.) হদায়ােতর

দীপ,

যখন

বা

হাদীেস িতিন

ঈমােনর মাপকািঠ এবং সেত র মানদ

িহেসেব

আখ ািয়ত কেরেছন। এ সকল হাদীসা সাের হযরত আলী (আ.) একজন সাধারণ রাহবার
(পথিনেদশক) নন,
হে

বরং এমন ঐশী পথিনেদশক য,

মানদ , সৎকম হে

সত - িমথ ার ে

তার সকল কথাবাতা ও কাজ- কমই

সটাই যা িতিন স াদন কেরন, সত বাণী তাই যা িতিন বেলন,

িতিন য পে

আেছন স প ই সত । য ব ি

তার সােথ নই স িন য়

বািতল ও া ।

১. ভালবাসা
য িবষয়িট রাসূল (সা.)- এর পর তার উ রািধকারী িনধারেণর
িবেবিচত হেত পাের তা হে
ইসলােমর

য,

(আ.) যতটা পছ

একিট মানদ িহেসেব

িতিন কােক বশী ভালবাসেতন। হাদীস

াথিমক যুেগর ইিতহাস সা

হাদীস বিণত হেয়েছ যা অ

ে

দয় য,

সমূহ ও

আলী (আ.)- এর স েক এত পিরমাণ

কান সাহাবী স েক ততখািন বিণত হয়িন। রাসূল (সা.) আলীেক

করেতন ও ভালবাসেতন অ

56

কান সাহাবীেক িতিন ততটা ভালবাসেতন

না।১১৪ যমনভােব ইবেন হাজার তার “সাওয়ােয়ক’’

ে িলেখেছনঃ রাসূল (সা.)- এর িনকট

আলীই িছেলন সবািধক ি য়পা ।১১৫
রাসূল (সা.)

য িনেজই

ধু আলীেক (আ.) ভালেবেস

মুসলমানেদরেকও বলেতন তােক (আলীেক) ভালবাসার জে
িত ভালবাসা পাষণ করার জ

া

িছেলন তা নয়,

বরং

এবং এটাও বলেতন য, আলীর

মহান আ াহর িনেদশ রেয়েছ।১১৬

কখেনা কখেনা বলেতনঃ আিম আলীেক যতটা ভালবািস মহান আ াহ তােক তার চেয়ও বশী
ভালবােসন।১১৭
অথবা- আ াহর িনকট সবািধক ি য়পা হে

আলী।১১৮

হযরত আেয়শা বণনা কেরেছনঃ আ াহ এমন কাউেকই সৃি কেরনিন য রাসূল (সা.)- এর িনকট
আলীর চেয় ি য় বা পছে র হেব।১১৯
িতিন তার সাহাবীেদর উে ে

বলেতনঃ আ াহ তায়ালা বেলেছন- সাহাবীেদর মেধ চারজনেক

যন আিম বশী বশী ভালবািস এবং আেরা বেলেছন- িতিন িনেজই তােদরেক বশী বশী
ভালবােসন।
সাহাবাগণ বলেলনঃ হ আ াহর রাসূল! তারা কারা? আমরাও কামনা কির যন তােদরই
একজন হেত পাির।
িতিন বলেলন জেন রাখ! আলী তােদর অ তম। অতঃপর নীরব রইেলন। আবারও মুখ খুলেলন
এবং বলেলন- তামরা জেন রাখ! আলী তােদর অ তম। এই কথা বেল পূেবর

ায় নীরব হেয়

গেলন।১২০
অতঃপর আবার বলেলনঃ

ﳛﺐ ا ّ و رﺳﻮﻟﻪ و ﳛﺒﻪ ا ّ و رﺳﻮﻟﻪ

অথাৎ আ াহ ও তার রাসূল তােক (আলীেক) ভালবােসন এবং সও (আলীও) আ াহ এবং তার
রাসূলেক ভালবােস।১২১
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আনাস িবন মািলক হেত বিণত। িতিন বেলন- রাসূল (সা.)- এর জ

িকছু ভাজা মুরগী আনা

হেল িতিন হাত তুেল দায়া করেলন- হ ভূ !তুিম এমন কাউেক পািঠেয় দাও যােক আ াহ ও
তার রাসূল ভালবােস। ঐ মুহূেত আলী দরজায় করাঘাত করেলন। যেহতু আিম চেয়িছলাম সই
বি

আনসারেদর মেধ কউ হাক, তাই তােক বললাম রা ল (সা.) এখন ব

আেছন।

আলী িফের গেলন। িকছু ণ পর আবারও করাঘাত করেলন। আিম একই কথা তােক বললাম।
িতিন িফের গেলন। যখন িতিন তৃতীয়বার করাঘাত করেলন, তখন রাসূল (সা.) বলেলনঃ হ
আনাস! তােক আসেত দাও, আিম তারই জ

অেপ া করিছ।১২২

এ ছাড়াও তার িত ভালবাসার কথা এত বশী বলা হেয়েছ যা অ

কােরা স েক বলা হয়িন।

যমন-

( ১- ক) আলীর সােথ ব ু মােনই আ াহ ও তার রাসূেলর সােথ ব ু ও আলীর সােথ িবে ষই
আ াহ ও রাসূেলর সােথ িবে েষর শািমল
ইবেন আ াস হেত বিণত। িতিন বেলন- একিদন রাসূল (সা.) ও আলী পর
থেক বর হেলন ও বলেলনঃ তামরা জেন রাখ! য ব ি
পাষণ কের স িন য়ই আ াহ ও তার রাসূেলর

র হাত ধের ঘর

ীয় অ ের আলীর

িত িবে ষ

িত িবে ষ পাষণ কের। আর য ব ি

আলীেক ভালবাসেলা স আ াহ ও তার রাসূলেকই ভালবাসেলা।১২৩
রা ল (সা:) আলীেক বেলেছনঃ

ﻋﻠﯽ ! اﻧﺖ ﺳﻴﺪ ﻓﯽ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺳﻴﺪ ﻓﯽ اﻻﺧﺮﻩ ﺣﺒﻴﺒﮏ ﺣﺒﻴﺒﯽ و ﺣﺒﻴﺒﯽ ﺣﺒﻴﺐ ا ّ و ﻋﺪوک ﻋﺪوی و ﻋﺪوی
ﻋﺪو ا ّ واﻟﻮﻳﻞ ﳌﻦ اﺑﻐﻀﮏ ﺑﻌﺪی

অথাৎ হ আলী! তুিম ইহকাল ও পরকােলর নতা। তামার ব ু আমার ব ু আমার ব ু আ াহর
ব ু। তামার শ

আমার শ

ও আমার শ

আ াহর শ । অিভশাপ তার উপর য আমার

পের তামার সােথ শ তা করেব।১২৪
আেরা বেলেছনঃ
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ﻋﻠﯽ ﳏﺒﮏ ﳏﺒﯽ و ﻣﺒﻐﻀﮏ ﻣﺒﻐﻀﯽ
অথাৎ হ আলী! য তামােক ভালবাসেলা স আমােক ভালেবেসেছ আর য তামার
াধাি ত স আমার িত

িত

াধ পুেষ রেখেছ তার অ ের ।১২৫

( ১- খ) আলীর িত ভালবাসা পাষণকারী সৗভাগ শালী
িতিন বেলেছনঃ যারা আমােক এবং এই ’জনেক (হাসান ও হাসাঈন) ও তােদর িপতা- মাতােক
ভালবাসেব িকয়ামেতর িদন তারা আমার ের ান লাভ করেব বা আমার সােথ থাকেব।১২৬
এবং আেরা বেলেছনঃ যারা চায় আমার মত কের বেচ থাকেত ও আমার মত মৃতু বরণ করেত
এবং ঐ বেহশেত বাস করেত যার িত িত আ াহ আমােক িদেয়েছন, তারা যন আলী ইবেন
আবী তািলবেক ভালবােস।১২৭
িতিন আেরা বেলেছনঃ এ হে
বি

স,

িজ াইল য আমােক সংবাদ দান কেরেছ: কৃত সৗভাগ শালী

য আলীেক যমন জীিবতাব ায় ভালবাসেব তমিন তার (আলীর) মৃতু র পর, আর

কৃত হতভাগ স ব ি ,

য আলীর িত যমন জীিবতাব ায় ঘৃণা পাষণ করেব তমিন তার

মৃতু র পরও।১২৮
ইবেন আ াস হেত বিণত। িতিন বেলেছন- আিম রাসূল (সা.)- এর কােছ িনেবদন করলাম- হ
আ াহর রাসূল! আ ন হেত মুি লােভর কান উপায় আেছ িক?
িতিন বলেলন-

াঁ,

আিম বললাম- সটা িক?
িতিন বলেলন- আলীর িত ভালবাসা পাষণ করা।১২৯

( ১- গ) আলীেক ভালবাসা সৎকম
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﺣﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﮐﻞ اﻟﺴﻴﺌﺎت ﮐﻤﺎ ﮐﻞ اﻟﻨﺎر اﳊﻄﺐ
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অথাৎ আলীেক ভালবাসেল লষতা ঐ েপ

ংস হেয় যায় য েপ কনা কাঠ আ ্েন পাড়ােল

ংস হয়।১৩০
িতিন আেরা বেলেছনঃ

ﻋﻨﻮان ﺻﺤﻴﻔﻪ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
অথাৎ আলীর িত ভালবাসা পাষণ করাই হেব মু’িমনেদর আমলনামার িশেরানাম।১৩১

( ১- ঘ) আলীর িত ভালবাসা ব তীত কান আমলই হণেযাগ হেব না
রাসূেল আকরাম (সা.) বেলন-

ﻟﻮ ان ﻋﺒﺪا ﻋﺒﺪ ا ّ اﻟﻒ ﻋﺎم و اﻟﻒ ﻋﺎم و اﻟﻒ ﻋﺎم ﺑﲔ اﻟﺮﮐﻦ و اﳌﻘﺎم ﰒ ﻟﻘﯽ ا ّ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﺒﻐﻀﺎ ﻟﻌﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ و ﻋﱰﺗﯽ اﮐﺒﻪ ا ّ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺨﺮﻳﻪ ﻓﯽ اﻟﻨﺎر

অথাৎ যিদ কান বা া ল

কািট বছর মাকােম ই াহীম এবং হাজের আসওয়ােদর ( রাকন ও

মাকােমর) মধ বতী ােন আ াহর ইবাদত কের,
িনকটা ীয়েদর

িক আলীর

িত ও আমার র

িত ঘৃণা পাষণকারী িহেসেব আ াহর দরবাের উপি ত হয়,

স কীয়
তারপেরও

আ াহ তােক জাহা ােমর আ েন িনে প করেব।১৩২
িতিন আেরা বেলেছনঃ

ﻋﻠﯽ ﻟﻮ ان اﻣﺘﯽ ﺻﺎﻣﻮا ﺣﺘﯽ ﻳﮑﻮﻧﻮا ﮐﺎﳊﻨﺎ و ﺻﻠﻮا ﺣﺘﯽ ﻳﮑﻮﻧﻮا ﮐﺎﻻو ر ﰒ اﺑﻐﻀﻮک ﻻﮐﺒﻬﻢ ا ّ ﻋﻠﯽ
وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻓﯽ اﻟﻨﺎر
অথাৎ হ আলী! যিদ আমার উ ত এমনভােব রাজা রােখ য, তার দহ (িপ েদশ) ধ েকর
পলাভ কের এবং যিদ এমনভােব নামাজও পেড় য,

তার দহ (ধ েকর) ত ীর

ায় শীণ

হেয় যায় অথচ তার অ ের যিদ তামার িত ঘৃণা থােক, তাহেলই আ াহ তােক িন মুখী কের
জাহা ােমর আ েন িনে প করেবন।১৩৩
( ১- ঙ) আলীর িত ঘৃণা এবং রাসূেলর িত ভালবাসা এ ’িট কখেনাই একিতেত হেত পাের না
িতিন বেলেছনঃ
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ﻋﻠﯽ ﻣﻦ زﻋﻢ اﻧﻪ ﳛﺒﻨﯽ و ﻫﻮ ﻳﺒﻐﻀﮏ ﻓﻬﻮ ﮐﺬاب
অথাৎ হ আমার

াণি য় আলী! সই ব ি

িমথ াবাদী য িচ া কের আমােক ভালবােস অথচ

তামার িত ঘৃণা পাষণ কের।১৩৪

( ১- চ) আলীর িত ঘৃণা করা ও ঈমানদার বেল দাবী করা এেকবােরই অস ব
রাসূল (সা.) বেলন-

ﻣﻦ زﻋﻢ اﻧﻪ آﻣﻦ ﺑﯽ و ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ و ﻫﻮ ﻳﺒﻐﺾ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﮐﺎذب ﻟﻴﺲ ﲟﺆﻣﻦ
অথাৎ য ব ি

ধারণােপাষণ কের য, আমার িত ও আমার ীেনর িত ঈমান এেনেছ অথচ

আলীর িত ঘৃণােপাষণ কের,

স িমথ াবাদী,

স মু’িমন নয়।১৩৫

( ১- ছ) আলীর িত িবে ষেপাষণ ফেরর শািমল
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ যিদ কউ তামার িত িবে ষেপাষণ কের মৃতু বরণ কের, তাহেল স
কােফর অব ায় মৃতু বরণ করল। িক তার আমেলর িহসাব মুসলমানেদর মতই হেব।১৩৬
উপেরা

হাদীেসর গভীরতা খুেজ বর করার জ

িকয়ামেতর িদন কােফরেদর িহসাব স ে

ব াখ ার েয়াজন রেয়েছ।

’িট দৃি ভি রেয়েছঃ

থম দৃি ভি : এমন কােফর যােদরেক তােদর
জ

ফরীর জ

জবাবিদিহ করেত হেব ও তােদর

কিঠন শাি র ব ব া আেছ। িক ঐ সম আমলািদ যা ইসলাম ওয়ািজব (ফরজ) কেরিছল

তার জ

তার িনকট জবাবিদিহ চাওয়া হেব না। যমনভােব ঐ পাপকম যা ইসলােম হারাম তা

তার কাছ থেক িহসাব চাওয়া হেব না। কননা এই িহসাব- িকতাব ঐ ব ি র জ
ফরীর সােথ সংযু
কােফরেদর

ে অ া

নয়। কারণ যেহতু

ফরীর তুলনায় সম

য বি

পাপকম অিত ু

তাই

হারামকৃত িবষেয় িহসাব চাওয়া হেব না।

ি তীয় দৃি ভি : কােফর যমনভােব তার
তমিন তার আমেলর কারেণও

ফরী ও

া িব ােসর কারেণ

ে র স ুখীন হেব। অথাৎ স

61

ে র স ুখীন হেব

া িব াস পাষেণর কারণ

ছাড়াও ীয় পাপকেমর এবং ওয়ািজব (ফরজ) কমসমূহ স াদন না করার কারেণও শাি েভাগ
করেব।
এই দৃি ভি র সমথকগণ একিট সূ

তরী কের বেলেছনঃ

اﻟﮑﻔﺎرﻣﻌﺎﻗﺒﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﻔﺮوع ﮐﻤﺎ ا ﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﻮن ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل
অথাৎ কােফর যমন তার িব াসগত িবচু িতর কারেণ শাি

পােব তমিন শাি

পােব তার

কৃতকেমর জ ।
উপেরা

হাদীেস য সকল কােফেরর কথা বলা হেয়েছ তারা সবাই ি তীয় দৃি ভি র দিলেল।

( ১- জ) আলীর িত ভালবাসা ঈমােনর িচ

ও তার িত িবে ষ মানািফক বা কপটতার িচ

রাসূল (সা.) তােক বেলেছনঃ

ﻻ ﳛﺒﮏ اﻻ ﻣﺆﻣﻦ و ﻻ ﻳﺒﻐﻀﮏ اﻻ ﻣﻨﺎﻓﻖ
অথাৎ মু’িমন ব তীত তামােক কউ ভালবাসেব না আর মানািফক ব তীত তামার

িত কউ

িবে ষী হেব না।১৩৭
িতিন িনেজই বণনা কেরেছনঃ আ াহর কসম! রাসূল (সা.) আমােক বেলেছন য, মু’িমন ব তীত
আমােক কউ ভালবাসেব না আর মানািফক ব তীত আমােক কউ ঘৃণা করেব না।১৩৮
উ

কারেণ সাহাবীগণ বলেতনঃ আমরা আলী ইবেন আবী তািলেবর

িত শ তা করা দেখ

মানািফকেক িচনতাম।১৩৯
২. আলীেক ক

দান অথাৎ রাসূলেকই ক

দান

রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﻣﻦ آذی ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻘﺪ آذاﻧﯽ
অথাৎ য ব ি

আলীেক ক িদল স যন কৃতােথ আমােকই ক িদল।১৪০

িতিন আেরা বেলনঃ হ আলী! য তামােক আঘাত িদল স যন আমােকই আঘাত িদল আর য
আমােক আঘাত িদল স আ াহেকই ক িদল।১৪১.
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৩. আলীেক গালম

করা রাসূলেক (সা.) গালম

রাসূল (সা.) বেলেছনঃ য ব ি
আমােক গালম

করার শািমল

আলীেক গালম

করল স আ াহেকই গালম

করল স আমােকই গালম

করল আর য

করল আর য আ াহেক গালম

করল আ াহ

তােক জাহা ােমর আ েন িনে প করেবন।১৪২
৪.আলীেক পিরত াগ করা রাসূলেক পিরত ােগর শািমল
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ
অথাৎ য ব ি

ﻣﻦ ﻓﺎرق ﻋﻠﻴﺎ ﻓﺎرﻗﻨﯽ و ﻣﻦ ﻓﺎرﻗﻨﯽ ﻓﺎرق ا ّ ﻋﺰوﺟﻞ

আলীেক পিরত াগ করল স আমােকই পিরত াগ করল আর য আমােক

পিরত াগ করল স আ াহেক পিরত াগ করল।১৪৩

৫. আলীর সােথ যু করার অথ রাসূেলর সােথ যু করা
আবু হারায়রা হেত বিণত। িতিন বেলন- আলী, ফািতমা, হাসান ও হাসাঈনেক (আ.) দেখ
রাসূল (সা.) বলেলন-

ا ﺣﺮب ﳌﻦ ﺣﺎرﺑﮑﻢ و ﺳﻠﻢ ﳌﻦ ﺳﺎﳌﮑﻢ
অথাৎ যারা তামােদর সােথ যু করেব আিম তােদর সােথ যু করব এবং যারা তামােদর সােথ
সি করেব আিমও তােদর সােথ সি করব।১৪৪

৬. িহদায়ােতর তীক
রাসূেল আকরাম (সা.) আবু বারযােক উে
তািলব স েক আমােক বেলেছন-

কের বলেলনঃ আ াহ তায়ালা আলী ইবেন আবী
স হে

িহদায়ােতর

খাদাে মীেদর ইমাম ও আ াহর সকল আ গত কারীেদর জ
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তীক,

ঈমােনর িচ ,

আেলাক বিতকা।

৭. আলী এবং হক বা সত
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﻋﻠﯽ ﻣﻊ اﳊﻖ و اﳊﻖ ﻣﻌﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ دار
অথাৎ আলী হক বা সেত র সােথ আর হক বা সত আলীর সােথ যা পর

রেক িঘের আেছ।১৪৫

৮. হক বা সত এবং আলী
িতিন আেরা বেলনঃ

اﳊﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﯽ ﺣﻴﺚ دار
অথাৎ আলী য িদেকই যােব হক বা সত ও স িদেকই তার সােথ গমন করেব।১৪৬

৯. আলী, সত এবং কারআন
রাসূেল আকরাম (সা.) বেলেছনঃ

ﻋﻠﯽ ﻣﻊ اﳊﻖ و اﻟﻘﺮآن و اﳊﻖ و اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ ﻋﻠﯽ ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﺘﯽ ﻳﺮدا ﻋﻠﯽ اﳊﻮض
অথাৎ আলী,

কারআন এবং সেত র সােথ আেছ; সত এবং কারআনও আলীর সােথ আেছ।

তারা আমার সােথ হাউেজ কাউসাের িমিলত না হওয়া পয পর

র িবি

হেব না।১৪৭

১০. আলী ও কারআন
নবী কািরম (সা.) বেলেছনঃ

ﻋﻠﯽ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮآن ﻣﻊ ﻋﻠﯽ ﻻ ﻳﻔﱰﻗﺎن ﺣﺘﯽ ﻳﺮدا ﻋﻠﯽ اﳊﻮض
অথাৎ আলী কারআেনর সােথ আর কারআন আলীর সােথ তারা ঐ পয িবি
পয না হাউেজ কাউসাের আমার সােথ িমিলত হেব।১৪৮

১১. আলীর মযাদা কাবা ঘেরর মযাদার সমান
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ
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হেব না য

اﻧﺖ ﲟﻨﺰﻟﻪ اﻟﮑﻌﺒﻪ ﺗﺆﺗﯽ و ﻻ ﺗﯽ
অথাৎ হ আলী! তামার মযাদা কাবা ঘেরর তুল যার পােন সবাই ছুেট আেস। িক

স কােরা

িদেক যায় না।১৪৯
িতিন আেরা বেলন-

ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﻓﻴﮑﻢ ﮐﻤﺜﻞ اﻟﮑﻌﺒﻪ اﳌﺘﺴﻮرﻩ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎدﻩ واﳊﺞ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﻪ
অথাৎ আলী তামােদর মােঝ িঠক কাবা ঘেরর মত, যার

িত তাকােনা ইবাদত ও হ

করা

ওয়ািজব (ফরজ)।১৫০

১২. আলী িশ ার তারণ
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﻋﻠﯽ ب ﺣﻄﻪ ﻓﻤﻦ دﺧﻞ ﻣﻨﻪ ﮐﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎ و ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﮐﺎن ﮐﺎﻓﺮا
অথাৎ আলীই হে

িশ ার ার,

য এই দরজা িদেয়

েবশ করেব সই মু’িমন আর য এ

দরজা িদেয় বর হেয় যােব স কািফর।১৫১

১৩. আলী ঈমােনর মানদ
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﻟﻮﻻک ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻋﺮف اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪی
অথাৎ হ আলী! যিদ তুিম না থাক তাহেল আমার পের মু’িমনেদরেক আর চনা যােব না।১৫২
১৪. হক (সত) ও বািতেলর (িমথ ার) পৃথককারী
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﻧﺖ اﻟﻔﺎروق ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ
অথাৎ হ আলী! তুিমই সত ও িমথ ার পৃথককারী।১৫৩

১৫. ঈমােনর তীক
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রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﺟﻌﻠﺘﮏ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﯽ و ﺑﲔ اﻣﺘﯽ ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺘﺒﻌﮏ ﻓﻘﺪ ﮐﻔﺮ
অথাৎ হ আলী! আিম তামােক আমার ও আমার উ েতর মােঝ ঈমােনর
রেখিছ,

তীক িহেসেব

য তামার অ সরণ করেব না স কােফর।১৫৪

১৬. গ ও নরেকর ব টনকারী
রাসূল (সা.) তােক বেলেছন-

اﻧﺖ ﻗﺴﻴﻢ اﻟﻨﺎر
অথাৎ তুিম হ

জাহা াম ব টনকারী।১৫৫

আর িতিন (আলী) িনেজই বেলেছনঃ

ا ﻗﺴﻴﻢ اﻟﻨﺎر
আিম হি

জাহা াম ব টনকারী।১৫৬

িতিন আেরা বেলন- আিম (আলী) হলাম জাহা ােমর ব টনকারী। িকয়ামেতর িদন আিম
জাহা ামেক বলেবা- এটা তামার জ

আর ঐটা আমার জ

অথবা এেক তুিম নাও আর তােক

ছেড় দাও।১৫৭
এখােন ব টনকারী বলেত িযিন ভাগাভািগ কের দন তােক বুঝােনা হেয়েছ। অথাৎ িযিন ইিট
িজিনসেক

’দেলর মােঝ ভাগ কের দন।

তরাং যখন বলা হেব য,

আলী জাহা ােমর

ব টনকারী অথাৎ িতিন িনেজর ও জাহা ােমর মােঝ জনগণেক ভাগ কের িদেবন। অতএব উ
হাদীেসর উে

হল য,

আলীর স া হে

জাহা ােমর িবপরীত অথাৎ িকছু লাক

জাহা ামবাসী হেব আর িকছু লাক আলী (আ.)- এর দল িহেসেব গণ হেব।
বলেত পাির য, আলীই হে

বেহশেতর িতকৃিত।
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তরাং আমরা

ি তীয় য িবষয়িট তৃতীয় হাদীস হেত
ই াধীন,

হয় তা হে

এই ভাগ- বােটায়ারা আলী (আ.)- এর

কননা িতিনই তা জাহা ামেক বলেবন য কােক

যমনভােব রাসূল (সা.) তােক বেলেছনঃ তুিমই হ
দৃ তঃ উ

হাদীস হে

িদেবন। িক

কৃত পে

য,

হণ করেব কােক বজন করেব।

জা াত ও জাহা ােমর ব টনকারী।১৫৮

আলী (আ.) মা েষর মােঝ জা াত ও জাহা াম ব টন কের

এইভােব ব টন করার েয়াজনই পেড় না বরং তার উপি িতই ব টেনর

মানদ । অথাৎ আলী (আ.) মা েষর বেহশতবাসী হওয়ার মাপকািঠ ও মানদ । কান ব ি
তত ণ পয জা াতবাসী বেল গণ হেব যত ণ পয আলী (আ.) হেত িব াস ও কেমর
িবচু ত হেব না। িক যখনই স পথচু ত হেব এবং ঐ পিব স ার সােথ অসাম
তখন এমনই কনা কাঠ হেব যা জাহা ােমর

ে

শীল হেব

ালানী িহেসেব ব বহার করা হেব। অতঃপর উ

হাদীেসর সারকথাও বাকী িতনিট হাদীেসর সারকথার মতই। সব িলর সারকথা হে - আলী
(আ.) িনেজই বেহশেতর িতকৃিত ও বেহশতবাসী হওয়ার মানদ ।

১৭. পুল িসরােতর অ মিতদাতা
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ যত ণ পয আলী অ মিতপ িলখেব না তত ণ পয

কউ পুল িসরাত

পার হেত পারেব না।১৫৯

১৮. আলীর আ গেত ই সৗভাগ িনিহত
রাসূেল আকরাম (সা.) আলীর িত ইশারা কের বেলেছন-

واﻟﺬی ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻴﺪﻩ ان ﻫﺬا و ﺷﻴﻌﺘﻪ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ
অথাৎ শপথ ঐ স ার,

যার হােত আমার

াণ- আলী ও তার িশয়াগণ ( কৃত অ সারীগণ)

িকয়ামেতর িদেন সৗভাগ বান িহেসেব পিরগিণত হেব।১৬০

১৯. আলীর কৃত অ সারীরাই বেহশতবাসী
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রাসূল (সা.) তােক (আলীেক) বেলেছনঃ

اﻧﺖ و ﺷﻴﻌﺘﮏ ﻓﯽ اﳉﻨﻪ
অথাৎ তুিম ও তামার িশয়াগণ (অ সারীগণ) সকেলরই জা াতবাসী।১৬১

২০. সফলকামী দল
রাসূেল কিরম (সা.) তােক (আলীেক) ইশারা কের বেলন-

ﻫﺬا و ﺣﺰﺑﻪ اﳌﻔﻠﺤﻮن
অথাৎ স এবং তার দল সফলকাম।১৬২

২১. আলীর অ সারীগণ আ াহর িনকট পছ নীয় এবং তার স
রাসূেল খাদা (সা.) আমােক (আলীেক) বেলেছন য,
এমন অব ায় িকয়ামেতর িদন উপি ত হব য,
আ াহও আমােদর উপর স

থাকেবন।১৬৩ অ

ভাজন

আিম ও আমার িশয়াগণ (অ সারীগণ)

আমরা আ াহর উপর স

থাকেবা এবং

প তুলনা কারআন শরীেফও এেসেছ,

সূরা

বাইেয় না’ ত বলা হেয়েছঃ
অথাৎ আ াহ তােদর উপর স
উ

ও তারাও আ াহর উপর স

আয়ােতর পের রাসূেলর হাদীসও বিণত হেয়েছ য, উ

।

ِ
(ُﺿﻮا َﻋْﻨﻪ
ُ ) َرﺿﻲ ا ﱠُ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوَر
َ

আয়ােতর উে

হে - আলী

এবং তার িশয়াগণ (অ সারীগণ)। এই মযাদািট অথাৎ মা ষ আ াহর উপর স

আর আ াহও

তার উপর স

হেব এটা মা েষর পূণতার উ তর পযায়। কারণ,

কারআন শরীফ এ প

মা েষর স ােক নাফেস মাতমাই া অথাৎ পিরতৃ আ া বেল অিভিহত কেরেছ অথাৎ য আ া
সবদা আ াহর

রেণ মশ ল এবং তার

কান শ া, অি রতা ও উি

রেণ এমন

শাি লাভ কেরেছ য,

ব জগেতর

তা তােক িবচিলত কের না, বলা হেয়েছ-

ِ
ِ اﺿﻴ ًﺔ ﻣﺮ
ِ ِِ ِ ِِ
(ًﺿﻴﱠﺔ
ْ َ َ ) َ أَﻳـﱠﺘُـ َﻬﺎ اﻟﻨﱠـ ْﻔﺲ اﻟْ ُﻤﻄْ َﻤﺌﻨﱠﺔُ )( ْارﺟﻌﻲ إ َﱃ َرﺑّﻚ َر
ُ
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অথাৎ হ পিরতৃ আ া! আ াহর িদেক এেসা, তুিম আ াহর িত স
িত স

এবং আ াহও তামার

।

২২. আলীেক

রণ করাও ইবাদত

রাসূেল আকরাম বেলেছনঃ

ذﮐﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎدﻩ
অথাৎ আলীেক

রণ করাও ইবাদত।১৬৪

২৩. আলীর িত তাকােনাও ইবাদত
হযরত আেয়শা হেত বিণত। িতিন বেলেছন- আমার িপতােক দেখিছ য,

িতিন বশী বশী

আলীর চহারার

হ আমার িপতা!

িত তািকেয় থাকেতন। তােক িজ াসা কেরিছলাম য,

আপিন আলীর িত এভােব তািকেয় থােকন কন?
িতিন উ র িদেয়িছেলন- হ আমার ক া! আিম রাসূলেক বলেত েনিছ য, িতিন বেলেছনআলীর িত তাকােনাও ইবাদত।১৬৫

২৪. আলী (আ.) জা ােতর দরজা
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﺎ

ﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﺬب ﻣﻦ زﻋﻢ اﻧﻪ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ

অথাৎ আিম হলাম বেহশেতর নগর আর আলী তার ার, ঐ ব ি
ব তীত েবশ করেত চাইেব।১৬৬

২৫. আলী (আ.) বেহশেতর দীি ময় দীপ
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ
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ا ﻣﺪﻳﻨﻪ اﳉﻨﻪ و ﻋﻠﯽ

ভুল করেব য ব ি

দরজা

ﻋﻠﯽ ﻳﺰﻫﺮ ﻻ ﻫﻞ اﳉﻨﻪ ﮐﻤﺎ ﻳﺰﻫﺮ ﮐﻮﮐﺐ اﻟﺼﺒﺢ ﻻ ﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ
অথাৎ

বতারা

যমনভােব

পৃিথবীেক আেলািকত কের,

আলী িঠক

তমিনভােব

বেহশতবাসীেদরেক আেলািকত করেব।১৬৭

২৬. মুসলমানেদর িপতা আলী
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﺣﻖ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻖ اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﯽ وﻟﺪﻩ
অথাৎ

েত ক মুসলমানেদর উপর আলীর অিধকার তমিন,

যমন

েত ক িপতার অিধকার

তার স ােনর উপর।১৬৮

২৭. আলীর অ সরণ
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

 و ﻣﻦ ﻋﺼﺎﻧﯽ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﯽ ا ّ و ﻣﻦ ﻋﺼﺎک ﻓﻘﺪﻋﺼﺎﻧﯽ, ﻣﻦ اﻃﺎﻋﻨﯽ ﻓﻘﺪ اﻃﺎع ا ّ و ﻣﻦ اﻃﺎﻋﮏ اﻃﺎﻋﻨﯽ

অথাৎ যারা আমার অ সরণ কের তারা আ াহর অ সরণকারী, আর যারা আলীর অ সরণ কের
তারা আমার অ সরণকারী যারা আমােক অ সরণ করা থেক িবরত থােক তারা

কৃতােথ

আ াহর অ সরণ করা থেক িবরত থােক যারা আলীেক অ সরণ করা থেক িবরত থােক তারা
কৃতােথ আমার অ সরণ করা থেক িবরত থােক।১৬৯

২৮. রাসূেলর গাপনীয়তা র াকারী
রাসূলু াহ (সা.) বেলেছনঃ

ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ
অথাৎ আলী হে

আমার গাপনীয়তা র াকারী।১৭০

হযরত আেয়শা তার িপতা হেত বণনা কেরন য, আলী িছল রাসূেলর গাপনীয়তা র াকারী।১৭১
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২৯. আলী, রাসূল (সা.)- এর মাথা

প

ﻋﻠﯽ ﻣﻨﯽ ﻣﺜﻞ راﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﯽ
অথাৎ আলীর অি

আমার িনকট ঐ প ( েয়াজনীয়) য প শরীেরর িনকট মাথার অি

।১৭২

৩০. আলীর উপািধসমূহ
রাসূল (সা.)- এর খিলফা ( িতিনিধ) িনধারেণর মাপকািঠ েলার মেধ একিট মাপকািঠ হে এমন িকছু উপািধ যা রাসূল (সা.) তার জীব শায় কান ব ি েক িদেয়েছন। যমন- হাদীেসর
ািদেত উে িখত হেয়েছ,

আলীর মত মযাদাকর উপািধধারী ব ি

রাসূল (সা.)- এর

সাহাবীেদর মেধ ি তীয় কউ নাই। হাদীসেব ারা সকেলই উে খ কেরেছন য, রাসূল (সা.)এর কান সাহাবাই হযরত আলী (আ.)- এর

ায় মহামূল বান উপািধেত ভূিষত হওয়ার সৗভাগ

অজন কেরিন।
আলীেক রাসূল (সা.) য সকল উপািধেত ভূিষত কেরেছন স েলা আমরা িনে তুেল ধরিছ:
(৩০- ক) িস ীক,

১৭৩

( ৩০- খ) িস ীেক আকবর,

১৭৪

( ৩০- গ) সাইেয় ল আরাব,
একিদন রাসূল (সা.) আেয়শােক বলেলনঃ “যিদ তুিম আরেবর সদার (সাইেয় দ) ও নতােক
দখেত চাও,

তাহেল আলী ইবেন আবী তািলেবর িদেক তাকাও।” আেয়শা বলেলন-

হ

আ াহর রাসূল! আপিন িক আরেবর সদার নন? িতিন বলেলনঃ “আিম গাটা মানবজািতর সদার
আর আলী হে

আরেবর সদার।১৭৫

( ৩০পরেহযগারেদর ) ও ইমামুল মু ািকন (মুসলমানেদর সদার) সাইেয় ল মুসিলমীন (ঘ ।(ইমাম১৭৬
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( ৩০- ঙ) সাইেয় ল মু’িমনীন (মু’িমনগেণর সদার) ও ইমামুল মু ািকন (পরেহযগারেদর
ইমাম) এবং

ােয় ল গারিরল মাহা ালীন (িকয়ামেতর িদন মুেখা ল চহারাধারীেদর নতা

ও অগৃদূত)।
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ য রাে

আিম মরােজ িগেয়িছলাম,

স রাে

আলীর িতনিট উপািধ

আমার উপর ওহী হেয়িছল। স িতনিট উপািধ হে - (১) স মু’িমনেদর সরদার,
পরেহযগারেদর নতা এবং (৩) িকয়ামেতর িদেন

েচহারাধারীেদর মেধ

( ৩০- চ) ইযা’ বুল মু’িমনীন (মু’িমনেদর আবতেনর
[(অ সরেণর

ক

িব ),

( ২)

ধান।১৭৭
রাঈ ল মু’িমনীন

ে ) মু’িমনেদর পুেরাধা]।১৭৮

( ৩০- ছ) আিম ল মু’িমনীন (মু’িমনেদর নতা)।১৭৯
( ৩০- জ) সাইেয়

শাবািব আহিলল জা াত।১৮০

বাখ াঃ যমনভােব হাদীসসমূেহ এেসেছ য,
বৃ গণও বেহশেত

েবেশর

যুবকেদর সদার হেবন িতিন সম

বেহশেতর অিধবাসী সকেলই যুবক হেব। অথাৎ

া ােল যুবক হেয়

েবশ করেব। অতএব িযিন বেহশেতর

বেহশতবাসীেদর সদার ও নতা হেবন।

( ৩০- ঝ) খাই ল বািরয় াহ অথাৎ সেবা ম সৃি ।১৮১
এই উপািধিট এত

িসি

লাভ কেরিছল য,

যখনই সাহাবীগণ তােক দখেতন তখনই

বলেতনঃ

ﻗﺪ ﺟﺎء ﺧﲑ اﻟﱪﻳﺔ
অথাৎ“সেবা ম সৃি র আগমন ঘেটেছ”।১৮২
( ৩০- ঞ) আ াহর

াত বা মাণ

রাসূল (সা.) বেলেছনঃ
অথাৎ আিম ও আলী আ াহর বা ােদর উপর

াত বা মাণ।১৮৩

( ৩০- ট) রাসূেলর সহেযািগ
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ا و ﻋﻠﯽ ﺣﺠﻪ ا ّ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎدﻩ

আনাস িবন মািলক বেলন- যখন সূরা নাসর অবতীণ হল তখন আমরা সকেলরই বুঝলাম য,
এই সূরা রাসূেলর ইে কােলর বাতা িনেয় এেসেছ। তখন সালমান ফারসীেক বললাম- রাসূলেক
যন িজ াসা কের য,

তার পের ক আমােদর নতা ও আ য় ল হেব এবং কােক আমরা

ােণর চেয় বশী ভালবাসেবা। সালমান রাসূেলর সমীেপ উপি ত হেলন এবং এ িবষেয় তােক
িজে স করেলন। িতিন উ র

দােন িবরত থাকেলন। সালমান আবার িজে স করেলন-

তারপেরও িতিন উ র িদেলন না। সালমােনর মেন ভীিত স ার হল য, হয়েতা রাসূলেক (সা.)
িতিন ঃখ বা ক িদেয়েছন। তাই আর িকছু িজে স করেলন না। িকছু ণ পের রাসূল (সা.)
বলেলন- তুিম িক তামার
আিম ভয় পেয়িছ য,
নয়,

হ আ াহর রাসূল!

হয়েতা আিম আপনােক রাগাি ত কেরিছ। িতিন বলেলনঃ না এমনিট

জেন রাখ য ব ি

আমার পিরবােরর সদ

ে র উ র আশা করেছা? সালমান বলল-

আমার ভাই,

আমার সহেযািগ,

আমার খিলফা ও

এবং আমার পের অবিশ ব ি েদর মেধ সেবা ম,

পিরেশাধ করেব এবং আমার ওয়াদাসমূহ পালন করেব স ব ি

হে

িতিনিধ,
আমার ঋণ

আলী ইবেন আবী

তািলব।১৮৪
আলী (আ.) িনেজও িবিভ উপলে

উ

ফিজলেতর িদেক ইি ত কের বেলেছনঃ “আিম রাসূল

(সা.)- এর ভাই ও উজীর (সহেযািগ)। কউ এটা আমার পূেব বেল নাই (দাবী কের নাই) এবং
কউ আমার পেরও তা বলেব না, যিদ না িমথ াবাদী হয়।”১৮৫
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চতুথ অধ ায়
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আসমানসম মযাদা

গাদীর এমন একিট বহমান খরে াতধারা যা আলী (আ.)- এর অগিণত মযাদা থেক উৎপি
লাভ কেরেছ। এটা িনি ত য,
উ ম কান ব ি

রাসূল (সা.)- এর সাহাবীেদর মেধ আলী (আ.)- এর চেয়

যিদ থাকেতা তাহেল সও এ ধরেনর মযাদায় উ ীত হওয়ার কারেণ গবেবাধ

করত। িক এটা সত য, রাসূেল আকরােমর (সা.) পের আলী (আ.)- এর চেয় উ ম ব ি
তা নাই- ই বরং নবীর উ েতর মেধ এমন কউ নই য অ

প মযাদায় আলী (আ.)- এর

িনকটবতী হেত পাের।১৮৬ আলী (আ.)- এর মযাদা স েক রাসূল (সা.) ও তার সাহাবীগণ হেত
য সম

হাদীস বিণত হেয়েছ তা অ া

অিধক। যিদও রাজনীিতর

সকল সাহাবীর মযাদায় বিণত হাদীেসর তুলনায়

ংসা ক হাত যতদূর স ব হেয়েছ তার মযাদােক ধামাচাপা দওয়ার

চ া কেরেছ এবং িনেজর অব ানেক র া করার জ

তার (আলীর) স েক ৎসা পয রটনা

কেরেছ, তারপেরও তার মযাদা এত অিধক।১৮৭
ইমাম আহমাদ ইবেন হা াল বেলন- রাসূল (সা.)- এর সাহাবীগেণর মেধ অ

কােরা স েক

আলী (আ.)- এর মত এত অিধক মযাদা বিণত হয়িন।১৮৮
এক ব ি

ইবেন আ ােসর উপি িতেত বললঃ

হাদীেসর সংখ া এত অিধক য,
বলেলন-

বহানা াহ! আলী (আ.)- এর মযাদায় বিণত

আমার ধারণা তা িতন হাজােরর মত হেব। ইবেন আ াস

কন তুিম বলেল না য,

আলীর মযাদায় বিণত হাদীেসর সংখ া ি শ হাজােরর

কাছাকািছ।১৮৯
আ াসীয় খিলফা মনস

দাওয়ািনকী,

লাইমান আেমশ’ ক িজ াসা কেরিছল য,

আলী

(আ.) স েক তুিম কত েলা হাদীস বণনা কেরছ?
জবােব

লাইমান আেমশ বেলিছলঃ সামা

সংখ ক হাদীসই আিম তার স েক বণনা করেত

পেরিছ, যার সংখ া ায় দশ হাজার অথবা িকছুটা বশী হেব।১৯০
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ইবেন হাজার তার সাওয়ােয়ক নামক
কারআেনর আয়াত নািজল হেয়েছ,

ে িলেখেছন ◌ঃ আলী (আ.)- এর শােন (স েক) যত
অ

কান ব ি র শােন এত পিরমাণ আয়াত নািজল

হয়িন।১৯১
িতিন আেরা িলেখেছনঃ আলী (আ.) স েক িতনশ’িট কারআেনর আয়াত নািজল হেয়েছ।১৯২
ইবেন আ াস হেত বণনা কেরেছনঃ কারআেনর যখােনই “ হ ঈমানদারগণ” কথািট এেসেছ
সখােনই আলী (আ.) তােদর স ািনত আিমর বা সরদার। আ াহ িবিভ

ে রাসূল (সা.)-

এর সাহাবীগণেক িধ ার িদেয়েছন। িক আলী (আ.) স েক কল াণ ব তীত অ

িকছুর উে খ

কেরন িন।১৯৩
আমরা এ অধ ােয় তার িকছু ফিজলত বণনা করব যা তােক মুসলমানেদর নতা এবং রাসূল
(সা.)- এর লািভিষ

হওয়ার যাগ তা দান কেরেছঃ

১. রাসূল (সা.) ও আলী (আ.)- এর যুগল ণাবলী
যিদও আমরা ণাবলীর

ে তােদর মেধ এই পার

িরক িমেলর

রহ

উদঘাটন করেত

পারব না। িক হাদীেসর মাধ েম স িলর িবদ মানতার িত আেলাকপাত করেত পাির। রাসূল
(সা.) হেত বিণত হাদীস ও বণনাসমূেহ

মািণত হয় য,

রাসূল (সা.) ও আলী (আ.) একই

েরর সৃি ।
এই হাদীস অ সাের

ক. হযরত আদমেক (আ.) সৃি র পূেবও রাসূল (সা.)- এর নূর ও আলী (আ.)- এর নূর িছল এবং
ঐ ই মহান ব ি েক একই উপাদান ারা তরী করা হেয়েছ।১৯৪
এখােন নূর বলেত ঐ ঐশী স ােক বুঝােনা হেয়েছ,

যব

ারা নবী ও ইমামগেণর মৗিলক

অবকাঠােমা তরী করা হেয়েছ।
খ. রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺷﺠﺮ ﺷﺘﯽ و ا و اﻧﺖ ﻣﻦ ﺷﺠﺮﻩ واﺣﺪﻩ
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অথাৎ হ আলী! (আ াহ তায়ালা) মা ষেক িবিভ বৃ
তামােক একই বৃ

হেত সৃি কেরেছন, িক আমােক ও

হেত সৃি কেরেছন।১৯৫

গ. িতিন (আ াহ) রাসূল (সা.) ও আলীেক (আ.) একই সে মেনানীত কেরেছন।১৯৬
ঘ. আলী য়ং রাসূল (সা.)- এর

ায়

মাবােহলা’র আয়াত ও স স েক য সকল হাদীস বিণত হেয়েছ এবং িকছু িকছু সরাসির বিণত
হাদীস যটা আমােদর কােছ িবদ মান স েলা তারই সা

বহন কের য,

আলী ও রাসূল

(সা.)- এর মেধ কান পাথক েক নই।
এই হাদীসা সাের যখনই

েয়াজন দখা িদত য,

রাসূল (সা.) কান দলেক বা কান

গা েকতােদর অপরােধর কারেণ শাি দােনর ভয় পদশন করেতন, তখনই আলী (আ.)- এর
িত ইশারা কের বলেতনঃ “হয় তামরা এ কাজ থেক িবরত হও নয়েতা এমন এক ব ি েক
তামােদর িনকট পাঠােবা য ব আমার মত।”১৯৭
ঙ. আলী (আ.)- এর র

মাংস রাসূেলরই র

মাংস [রাসূল (সা.) বেলেছন]◌ঃ

 ﮔﻮﺷﺖ او ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮن او ﺧﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ, ﳊﻤﻪ ﳊﻤﯽ و دﻣﻪ دﻣﯽ
অথাৎ তার মাংস আমার মাংস এবং তার র

আমার র ।১৯৮

চ. আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর সদৃশ।১৯৯
ছ. আলীই (আ.) রাসূল (সা.)- এর মূল।২০০
উ

বাণীর উে

হয়েতা এটা হেত পাের য,

সহেযািগতা কের িঠক অ
জ

মূল যমন গাছেক দৃঢ়ভােব দািড়েয় থাকেত

প আলীই (আ.) রাসূল (সা.)- এর ীন ও তার নামেক জীিবত রাখার

মৗিলক অবদান রেখেছন। অথবা এর অথ এটাও হেত পাের য,

(সা.)- এরই বংশ

থেক। আর িনকট আ ীয়েদর

ে

আলী (আ.) রাসূল

এ ধরেনর বােক র ব বহার

সাধারণভােবও চিলত।
জ. আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর দেহ ম েকর
স ক ঐ প যমন শরীেরর সােথ মাথার স ক।২০১
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ায় িতিন বেলেছনঃ “আলীর সােথ আমার

২. আলী (আ.)- এর িতপালন
ঐিতহািসকগণ সকেলই একমত য, আলী (আ.) িশ কাল থেকই রাসূল (সা.)- এর ছ ছায়ায়
ও তার অধীেনই লািলত- পািলত হেয়েছন।২০২
রাসূল (সা.)- এর নবুয় ত ঘাষণার পূেব ম ায় দূিভ

দখা দয় ও কারাঈশগণ আিথক সংকেট

পেড়। যেহতু জনাব আবু তািলেবর স ানািদ বশী িছল, তাই রাসূেল আকরাম (সা.) তার চাচা
আ াসেক (রা.) বলেলন য,
স ানেক লালন- পালেনর দািয়

িতিন যন আবু তািলবেক সাহায ােথ তার য কান একিট
হণ কেরন,

আ াস (রা.) হযরত জাফেরর (রা.) লালন-

পালেনর দািয় িনেলন এবং রাসূল (সা.) দািয় িনেলন আলী (আ.)- এর।
আলী (আ.)- এর উপর য আ াহ তায়ালা এ ধরেনর মূল বান নয়ামত দান করেলন এ স েক
“ইবেন আিছর” িলেখেছন য, তখন থেক িনেয় রাসূল (সা.)- এর নবুয় ত ঘাষণা পয আলী
(আ.) সদা- সবদা রাসূল (সা.)- এর সােথই িছেলন এবং সব সময়ই তার অ সরণ করেতন।২০৩
িতিন (আলী) িনেজই এ স েক বেলেছনঃ
যখন আিম িশ

িছলাম তখন িতিন (সা.) আমােক িনেজর কােছ টেন িনেতন ও বুেক চেপ

ধরেতন। িতিন আমােক তার িনেজর িবছানায় এমনভােব ইেয় িদেতন য, তার শরীেরর সােথ
আমার শরীর িমেশ থাকেতা এবং তার

গি

আমােক েরািভত করেতা। কখেনা এমনও হত

য, িতিন খাদ ব িনেজ িচিবেয় আমােক খাওয়ােতন।২০৪
নামধ

ঐিতহািসক মাসউদী তার “ইসবাতুল ওসীয়াহ” নামক ে িলেখেছনঃ

রাসূল (সা.)- এর বয়স যখন ি শ বছর তখন আলী (আ.)- এর জ

হয়। িতিন তােক অত

ভালবাসেতন। রাসূল (সা.)- এর িনেদেশ আিম ল মু’িমনীেনর মাতা ফািতমা িবনেত আসাদ
আলীর দালনােক তার িবছানার পােশ রাখেতন ও িতিন িনেজই আলীর দখা- নার দািয়
পালন করেতন। তার মুেখ দধু িদেতন এবং দালনােক দালা িদেতন যােত স ঘিমেয় পেড়।
যখন ঘুম থেক জেগ উঠেতা তার সােথ খলা করেতন। কখেনা তােক কােধ িনেতন কখেনা
িনেতন কােল,

আবার কখেনা িনেতন বুেক আর বলেতনঃ আলী হে
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আমার ভাই, আমার

সািথ, আমার মেনানীত, আমার িতিনিধ, আমার স য়, আমার জামাতা, আমার িব
।
তােক িনেজর সােথ িনেয় ম ার চারপােশ ঘুরেতন এবং ম ভূিম, পাহাড় ও উপত কাসমূেহ মণ
করেতন। এই কাজিট দূিভ

দখা দওয়ার পূব পয অব াহত রেখিছেলন আর আবু তািলব,

িযিন চুর দান- খয়রাত করেতন, িতিন এত পিরমাণ দান- খয়রাত করেতন য, দান করেত
করেত এক পযােয় িতিন ির হ হেয় পেড়িছেলন। আর তখন থেক রাসূল (সা.) আলী (আ.)এর িশ া- দী া ও ভরণ- পাষেণর দািয়

হণ কেরন।২০৫

৩. ইসলােমর অ পিথক ( থম মুসলমান)
িনঃসে েহ আলীই (আ.) থম ব ি
িত আকৃ হেয়িছেলন। িক উ

িযিন থম ইসলাম হণ কেরিছেলন ও রাসূল (সা.)- এর
আেলাচনা

করার পূেব ’িট িবষয় উে খ করা জ রী

বেল মেন করিছ।
( ক) ইসলাম

হেণর

ে

আলী (আ.) ও অ া

পাথক েক পিরলি ত হয়। অ া

মুসলমানেদর মেধ একটা মৗিলক

মুসলমানগণ এমন অব ায় ঈমান এেনেছ য,

ইিতপূেব

বছেরর পর বছর ধের মূিত পূজা কেরেছ। িক আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) এমন অব ায়
ইসলাম

হণ কেরেছন য,

কখেনাই কান অমুসিলমেদর উপাসনালেয় যানিন এবং কখেনাই

মূিত পূজাও কেরনিন। যিদ তােক থম মুসলমান বিল তাহেল সই অেথই িতিন থম মুসলমান
য অেথ হযরত ই ািহম (আ.) বেলিছেলনঃ “আিম
মু’িমন তাহেল সই অেথই

থম মুসলমান” ।২০৬ যিদ বিল িতিন

থম

থম মু’িমন য অেথ হযরত মুসা(আ.) বেলিছেলনঃ “আিমই

থম

মু’িমন” ।২০৭ যিদ বিল য আলী (আ.) থম ইসলাম হণ কেরেছন তাহেল সই অেথ য অেথ
কারআেন কারীম ই ািহম (আ.) স েক বেলেছঃ “ রণ কর স সমেয়র কথা যখন তামার ভূ
বেলিছল য, ইসলাম

হণ কর,

স বেলিছল- “আিম িব

িতপালেকর অ গত হলাম”।২০৮

আর যিদ বিল িতিন ঈমান এেনেছন তাহেল স অেথ য অেথ রাসূল (সা.) স েক কারআেন
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এেসেছ য,

“রাসূল (সা.) িব াস কেরন ঐ সকল িবষেয়র উপর য সকল িবষয় তার

িতপালেকর প

থেক অবতীণ হেয়েছ” ।২০৯

( খ) ঈমান কান িকছুর িত আসি

ও িব াস াপন, এ অেথ িবিভ মা েষর

ে িবিভ

রকম এবং ঈমােনর তী তার এ িভ তাই মা ষেক পিব স ার িনকটতম ও দূর হওয়ার

ে

মুখ ভূিমকা পালন কের থােক ।
আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) িব
িছেলন শীষ ােন । িতিন

িতপালেকর

িত ঈমান ও ধমীয় সত ও

য়ং বেলেছনঃ “আ াহর শপথ,

ােনর

যিদ িবে র সকল

ে
গাপন

আবরনসমূহ অপসািরত হয় তাহেলও আমার িব ােস িকছু বৃি পােব না ( কান পিরবতন ঘঠেব
না)।”২১০
রাসূল (সা.) তার ঈমান বা িব াস স েক বেলেছনঃ যিদ আলীর ঈমান বা িব াস এক পা ায়
রাখা হয় আর সম

আসমান ও জিমনেক অ

পা ায় রাখা হয় তাহেলও আলীর ঈমােনর

পা ািটই বশী ভারী হেব।২১১
এমন িক যিদ উ

’িট িবষয় ব িতেরেকও আলীেক (আ.) অ া

মেন কির তারপরও িতিনই থম ব ি

সাধারণ মুসলমােনর মতই

িযিন ইসলাম হণ কেরিছেলন অথাৎ যিদন রাসূল (সা.)

তার নবুয় ত ঘাষণা কেরেছন, িঠক সিদনই িতিন ইসলাম হণ কেরেছন।
আনাস ইবেন মািলক বণনা কেরেছনঃ রাসূল (সা.) সামবার িদেন নবুয় ত ঘাষণা কেরন। আর
আলী (আ.) ম লবার িদন তার সােথ নামাজ আদায় কেরন।২১২ অথবা তার িত ঈমান আেনন২১৩
এবং ঐ িদনই যখন নবুয় ত ঘাষণা করেলন সিদন থম য ব ি

তার িত ঈমান আনার ও

সহায়তা করার ঘাষণা দন িতিন হেলন হযরত আলী (আ.) যিদও িতিন িছেলন উপি ত জনতার
মােঝ বয়েসর িদক থেক সবেচেয় ছাট।২১৪ কারণ,

তাঁর বয়স তখনও দশ বছর অিত া

হয়িন।২১৫ িতিন য়ং িনেজই বেলেছনঃ আিমই সবার আেগ ইসলাম হণ কেরিছ, আর তা এমন
অব ায় যখন আিম অ া বয় ৃ ত ন িছলাম।২১৬
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ইসলােম তার থম ঈমান আনয়নকারীর মযাদা এত িসি লাভ কেরেছ য, আহেল
অেনক আেলম ও ঐিতহািসকগণ বেলেছনঃ তার

থম ইসলাম

ােতর

হণকারী হওয়ার বাপাের

সকেলই ঐকমত ।২১৭
রাসূল (সা.)- এর অেনক সাহাবী ও তােবঈনরাও তার এই মযাদার িবষেয় ীকােরাি
আ ামা আিমনী (র.) সাহাবী, তােবঈন ও আহেল

িদেয়েছন।

ােতর পি তেদর মেধ ৫১ জন (একা া

জন) ব ি র নাম উে খ কেরেছন যারা এই মযাদার কথা বণনা কেরেছন ও ১৫ জন (পেনর
জন) ইসলােমর

াথিমক যুেগর কিব’র নাম উে খ কেরেছন যারা

ীয় কিবতায় তার এই

মযাদার কথা তুেল ধেরেছন।২১৮
এছাড়াও রাসূল (সা.)- এর অেনক হাদীেস আলীেক (আ.)

থম ইসলাম

হণকারী িহেসেব

উে খ করা হেয়েছ।
িতিন (সা.) বেলেছনঃ থম য ব ি

হাউেজ কাউসাের এেস আমার পােশ দাড়ােব স ঐ ব ি

য সবার আেগ ইসলাম হণ কেরেছ। অথাৎ আলী ইবেন আবী তািলব।২১৯
িতিন আেরা বেলনঃ থম য ব ি

আমার সােথ নামাজ আদায় কেরেছ স হে

আলী।২২০

অপর এক বণনায় এেসেছঃ সাত বছর ধের আলী ব তীত কউ আমার সােথ নামাজ আদায়
কেরিন এবং তখন ফেরশতাগণ আমােদর ’জেনর উপরই দ দ পড়েতন।২২১
মাসউদী তার “ইসবাতুল ওসীয়াহ”

ে বণনা কেরেছনঃ িতিন (আলী) নবুয় ত ঘাষণার ’বছর

পূব হেত রাসূল (সা.)- এর সােথ নামাজ আদায় করেতন।২২২ িবে ষণ কের দখা গেছ য,
িবিভ ধরেনর বণনায় এই অথই অিধকাংশ ব ি

হণ কেরেছন। উদাহরণ

িস িববরণ তুেল ধরিছঃ
১. থম ব ি

িযিন ইসলাম হণ কেরেছন।২২৩

২. থম ব ি

িযিন ঈমান এেনেছন।২২৪

৩. থম ব ি

িযিন নামাজ আদায় কেরেছন।২২৫

৪. স- ই ইসলােম আমার উ েতর মেধ অ গামী।২২৬
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প এখােন িকছু

৫. স- ই থম ঈমান আনয়নকারী ও স- ই থম ইসলাম হণকারী।২২৭
িতিন িনেজই উ

িবষেয় ব বার বেলেছনঃ আিমই থম ব ি

য রাসূল (সা.)- এর উপর ঈমান

এেনিছ।২২৮
আেরা বেলেছনঃ আিমই সব থম রাসূল (সা.)- এর সােথ নামাজ আদায় কেরিছ।২২৯
নাহজুল বালাগা’র একিট খুতবােত বিণত হেয়েছঃ
আিম সবদা তার সােথই িছলাম, তা সফরকােল হউক বা ঘেরই হউক। এমনভােব তার সােথ
িছলাম যমনভােব উ ী শাবক তার মােয়র সােথ থােক িতিন
সময় আমােক স েলার অ সরণ করেত বলেতন।
ধ ান ম হেতন আর আিম তােক ত
না। স সময় একিট বািড়েত,

িতিদন তার কাযািদ স াদেনর

েত ক বছর িতিন হরা পাহােড়র

করতাম, আিম ব তীত অ

হায়

কউ তােক দখেত পত

যখােন রাসূল (সা.) ও খািদজা (রা.) ব তীত কউ িছল না,

কান পিরবারও তখন পয মুসলমান হয়িন, তখন আিম তােদর মােঝ িছলাম তৃতীয় জন। ওহী
ও নবুয় েতর ীি েক অবেলাকন করতাম আর নবুয় েতর
িতিন আেরা বেলনঃ যখন এই উ েতর কান ব ি

াণেক করতাম অ ভব।২৩০

আ াহর ইবাদত কেরিন,

তখনও আিম

সাত বছর যাবৎ রাসূল (সা.)- এর পােশ থেক আ াহর ইবাদত কেরিছ।২৩১

৪.

ান ও

া

নতা িনবাচেনর

ে

য সকল ণাবলীর িত িবেশষ দৃি রাখা হয়,

ান ও

া তার মেধ

অ তম। ইসলামী রা যা অব ই ইসলামী িবিধ- িবধােনর মূল উৎেসর িভি েত পিরচািলত
হেত হেব তার নতা বা ইমাম িনবাচেনর
ান ও

ান ও

ান ও

ার ভূিমকা অত িধক।

ােক যিদ আমরা ইসলামী রাে র নতৃে র জ

দখেত পাব য, িশয়ািযিন

ে

ার

একটা শত মেন কির,

তাহেল

ী উভয় মাযহােবর আেলমেদর দৃি েত আলীই (আ.) একমা ব ি

ে সবার শীেষ িছেলন।
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িতিন ২৩ বছর যাবৎ সব িণক রাসূল (সা.)- এর সােথ িছেলন।২৩২ তার সােথ এমনভােব স ৃ
িছেলন য, ইসলােমর কান মৗিলক িকংবা শাখাগত িদক তার অ াত িছল না। সম সাহাবী
তার

ােনর মুখােপ ী িছেলন িক িতিন রাসূল (সা.)- এর পের কােরা মুখােপ ী িছেলন না।

কননা, ২৩ বছর ধের িতিন রাসূল (সা.)- এর িনকট িবিভ

াপেট

েয়াজনীয়

কের

উ ূত সকল সম ারর সমাধান করার েযাগ পেয়েছন এবং এর স বহারও কেরেছন। যখন
িতিন

না কের নীরব থাকেতন তখন রাসূল (সা.)

য়ং

করা ব তীতই তােক সবিকছু

বলেতন।২৩৩ রাসূল (সা.) তােক বলেতনঃ আিম আিদ হেয়িছ তামােক আমার িনকটতম করার
জে

ও িশ া- দী া দওয়ার জ ।২৩৪

রাসূল (সা.) হেত বিণত আলী (আ.)- এর অসাধারণ

ান স িকত যসব হাদীস আমােদর হােত

এেসেছ তার সংখ া অত িধক।
সখান থেক িকছু সংখ ক তুেল ধরিছঃ

اﻋﻠﻢ اﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
এই উ েতর মেধ আমার পের আলীই সবােপ া

ানী ব ি ।২৩৫

ﻋﻠﯽ اﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ وﻋﺎ ﻋﻠﻤﯽ
আলী আমার

ােনর পা ।২৩৬

ﻋﻠﯽ ب ﻋﻠﻤﯽ
আলী হে

আমার

ােনর ার।২৩৭

ﻋﻠﯽ ﻋﻴﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
আলী আমার

ােনর িস ক।২৩৮

اﻧﺖ اذن واﻋﻴﻪ ﻟﻌﻠﻤﯽ
তুিম আমার
তুিমই িবচােরর
আলীর

ােনর বণকারী কণ।২৩৯

ে আমার সাহাবীেদর মেধ সবেচেয় বশী প াবান ও

ান সবার চেয় বশী।২৪১
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া।২৪০

ﺎ
আিম

ا دار اﳊﮑﻤﻪ و ﻋﻠﯽ
ার গৃহ আর আলী তার ার।২৪২

ﺎ ﻓﻤﻦ اراد اﳊﮑﻤﻪ ﻓﻠﻴﺎت اﻟﺒﺎب
আিম

ার নগর আর আলী তার তারণ। য

ا ﻣﺪﻳﻨﻪ اﳊﮑﻤﻪ و ﻋﻠﯽ

া অজন করেত চায় স যন তারণ িদেয়ই

েবশ কের।২৪৩

ﺎ ﻓﻤﻦ اراد اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻠﻴﺎت اﻟﺒﺎب
আিম

ােনর শহর আর আলী তার দরজা। য এই শহের

ا ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ و ﻋﻠﯽ

েবশ করেত চায় স যন দরজা

িদেয়ই েবশ কের।২৪৪
মর ম আ ামা আিমনী (র.) তার িলিখত “আল- গাদীর”
শাম ি ন মািলকীর এই িনে া

ে র ষ

(পৃ া- ৬১- ৭৭)

কিবতািটেত-

ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ و ﻫﻮ اﻟﺒﺎب ﻓﺎﻗﺼﺪ

. و ﻗﺎل رﺳﻮل ا ّ اﻧﯽ ﻣﺪﻳﻨﻪ

ালা রাসূলু াহিহ ইি মাদীনাহ িমনাল ইলিম ওয়া য়াল বা’বু ওয়া ফা
১৪৩ জন আহেল

খে

ােতর আেলেমর নাম উে খ কেরেছন,

িদ ।২৪৫

যারা “আিম

ােনর নগর আর

আলী তার দরজা” হাদীসিট বণনা কেরেছন। আলী (আ.) িনেজও বেলেছনঃ রাসূল (সা.) এক
হাজারিট

ােনর অধ ায় আমােক িশ া িদেয়েছন,

যার

িতিট অধ ায় হেত আেরা এক

হাজারিট কের অধ ায় সািরত হয়।২৪৬
িতিন আেরা বেলনঃ আমােক িজ াসা কর! আমােক িজ াসা কর! তামােদর মাঝ থেক হািরেয়
যাবার আেগই আমােক িজ াসা কর। আরেশর নীেচ যা িকছু আেছ স স েক িজে স কর
আিম তার জবাব িদব।২৪৭
আেরা বেলেছনঃ আ াহর শপথ! আিম জািন য,

কারআেনর কান আয়াত কী িবষেয় এবং

কাথায় অবতীণ হেয়েছ। কারণ, আ াহ আমােক এমন এক অ র িদেয়েছন যটা িচ াশীল আর
এমন িজ া িদেয়েছন যটা প কারী।২৪৮
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এছাড়াও িতিন বেলেছনঃ আ াহর িকতাব ( কারআন) স েক আমােক
আিম জািন য,

কান আয়াত কখন,

কর! আ াহর শপথ!

কাথায় অবতীণ হেয়েছ, এটাও জািন য,

সটা রােত

অবতীণ হেয়েছ না- িক িদেন, ম েত না- িক পাহােড়।২৪৯
ি তীয় খিলফা বলেতনঃ আলী (আ.) হল িবচার কােযর

ে

আমােদর সবার চেয়

ানী

ব ি ।২৫০
ইবেন মাসউদ বেলেছনঃ আলী (আ.) হে

িবচােরর

ে

সকল মদীনাবাসীর মেধ সেবা

ােনর অিধকারী।২৫১
িতিন আেরা বেলনঃ আলী হে
অত

সম উ েতর মেধ সেবা ম ও সবািধক

ানী এবং িবচারকােয

পারদশী।২৫২

উে খ
সবিবধ

য,

িবচােরর

ে

ানী হওয়ার অথ ইসলাম ও আ াহর রাসূেলর

ােতর

ে

ান থাকা।

হযরত আেয়শা বণনা কেরেছনঃ আলী (আ.)

াত স েক সবার চেয় বশী অবগত।২৫৩

ইমাম হাসান (আ.) তার মহান িপতার শাহাদােতর পরিদন জনগেণর উে ে
এমন এক ব ি

আপনােদর মাঝ থেক িচরিবদায় িনেয়েছন িযিন

অব ান করিছেলন য,

ােনর

বেলনঃ “গতকাল
ে এত উ

কউ তার অ গামী িছেলন না এবং ভিব েতও কউ

ােনর

িশখের
ে

তার পযােয় পৗছােত পারেবন না।”২৫৪
ইবেন আ াসও সংেযাজন কের বেলনঃ
ান হে

ছয় অংেশ িবভ , তার মেধ পাচঁ অংশ আেছ হযরত আলী (আ.)- এর িনকট আর

এক অংশ অ া

সকল মা েষর মেধ বি টত হেয়েছ িক আলী ঐ অংেশও তােদর অংশীদার

এবং সে ে ও তার অংশ সবার চেয় বশী ও িতিন সবেচেয়
িতিন আেরা বেলেছনঃ িহকমত বা

ােক দশভােব িবভ

ানী।২৫৫

করা হেয়েছ। তার নয়ভাগ আলীেক

(আ.) দওয়া হেয়েছ আর অবিশ একভাগ দওয়া হেয়েছ সম মা ষেক।২৫৬
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৫. আ ত াগ ও ইসলামেক র া
য কউ ইসলােমর াথিমক ইিতহাস িল পড়েব তারা সকেলই এটাই বুঝেব য, হযরত আলী
(আ.) তার সম

জীবনেক ইসলােমর

িতর ায় িনেয়ািজত কেরেছন। ইসলাম কখেনাই আলী

(আ.)- এর চেয় বড় কান র ক পায়িন। ইবেন আ াস বেলেছনঃ কান ব ি ই তার মত
িনেজেক িবপেদর স ুেখ ঠেল িদেতন না।২৫৭
আমরা এ পযােয় ইসলােমর ইিতহােসর ভাগ িনধারক ও
ধরেবা যা ইসলােমর

শকাতর মুহেূ তর িকছু ঘটনা তুেল

িতর া ও সেত র িবজেয় আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর

ঐিতহািসক ও চরম আ তাগী ভূিমকার পিরচয় বহন কের।
ম ায় তর বছর যাবত আিম ল মু’িমনীন য সকল িব বী ও আ ত াগী ভূিমকা পালন কেরন
তা

ত

ও িব ািরত আেলাচনার দাবী রােখ। আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর

রণীয়

একিট আ ত াগ হে - রাসূল (সা.)- এর িহযরেতর রােত তার িবছানায় ঘুমােনা। এই
আ ত ােগর মাধ েম সাহিসক য পদে প িতিন িনেয়িছেলন তার কারেণই রাসূল (সা.)- এর
অ পি ত থাকার িবষয়িট ম ার মুশিরকেদর িনকট গাপন িছল এবং রাসূেল আকরাম (সা.) এই
েযাগেক কােজ লািগেয় তােদর প া াবেনর ভয়- ভীিত ব িতেরেকই তার িহজরেতর
পিরক নােক বা বায়ন করেত পেরিছেলন।২৫৮
উ
িনে া

রােতর

ও আলী (আ.)- এর কেমর মূল ায়েনর জ

আয়াতিট উপেরা

এতটু

জানাই যেথ

য,

ঘটনার পিরে ি েতই নািজল হয়ঃ

ِ وف ِ ﻟْﻌِﺒ
ِ ِ ﱠﺎس ﻣﻦ ﻳ ْﺸ ِﺮي ﻧـَ ْﻔﺴﻪ اﺑﺘِﻐَﺎء ﻣﺮ
ِ
(ﺎد
َ َْ َ ْ ُ َ
َ ٌ ُﺿﺎت اﻟﻠﱠـﻪ ۗ َواﻟﻠﱠـﻪُ َرء
َ َ ِ ) َوﻣ َﻦ اﻟﻨ
অথাৎ “আর মা েষর মােঝ একে ণীর লাক আেছ, যারা আ াহর স ি র জ িনেজেদর
জীবন উৎসগ কের। আ াহ তাঁর (এ প) বা ােদর িত অত

দয়ালু ।”২৫৯

ইমাম সা াদ (আ.) বেলেছনঃ

ان اول ﻣﻦ ﺷﺮی ﻧﻔﺴﻪ اﺑﺘﻐﺎ رﺿﻮان ا ّ ﻫﻮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ
86

অথাৎ সব

থম িযিন আ াহর স ি র পেথ জীবন বািজ রেখেছন িতিন হে ন হযরত আলী

ইবেন আবী তািলব (আ.)।২৬০
িহজরেতর পের ইসলােমর

িতর ার

ে

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর য সকল

আ ত ােগর কথা বিণত হেয়েছ তার মেধ একিট হে - বদেরর যুে অংশ হণ করা।
উ

িবষেয় য সম হাদীস বিণত হেয়েছ,

যুে

এমন বীর

তা হেত

মািণত হয় য,

দশন এবং আ ত াগ কেরিছেলন য,

তার মযাদাকর ও বীেরািচত

উপি িতর িবষয়িট এমনিক তার শাহাদােতর পেরও মুসলমানেদর
হাদীেসর িবিভ

েলাও উ

আলী (আ.) বদেরর

ৃিতেত িবদ মান িছল আর

বণনােত পিরপূণ ।২৬১

ও েদর যুে র িদন িতিন রাসূল (সা.)- এর

াণ র ায় এতটা সেচ িছেলন য,

কান কান

বণনাকারী বেলেছন ও েদর িদেন রাসূল (সা.)- এর জীবন র া ও মুসলমানেদর মুি

আলীর

ধযেক ও ত ােগর ফল িতেতই স ব হেয়িছল।
িতিন িনেজই বেলেছনঃ আিম ও েদর যুে র িদন ষাল’িট আঘাত পেয়িছলাম।২৬২
ইবেন আিসর তার “উস ল গাবা”

ে

পেয়িছেলন যার চ তা এমন িছল য,

িলেখেছন- ও েদর যুে র িদন ষাল’িট আঘাত
েত কিট আঘাত তােক মািটেত ফেল িদি ল, িক

িজ াইল (আ.) তােক উঠাি েলন।২৬৩
হাদীেস এটাও বিণত হেয়েছ,

য বি

ও েদর যুে

মুশিরকেদর কেয়কজন পতাকাধারী

সনাপিতেক হত া কের, িতিন িছেলন হযরত আলী (আ.)। যখন িতিন তােদরেক হত া করেলন
তখন রাসূল (সা.) মুশিরকেদর একিট দলেক দখেত পেলন এবং বলেলনঃ হ আমার ি য়
আলী! তােদর পিত আ মণ কর । িতিন আ মণ করেলন ও তােদরেক ছ ভ কের িদেলন এবং
িকছু সংখ কেক হত াও করেলন। তারপর রাসূল (সা.) অ

আেরকিট দলেক দখেত পেলন

এবং আ মেণর িনেদশ িদেলন। আলী (আ.) আ মণ করেলন ও তােদরেকও ছ ভ

কের

িদেলন এবং িকছু সংখ কেক হত া করেলন। যখন এই ঘটনা তৃতীয়বােরর মত পুনরাবৃি ঘটল,
তখন হযরত িজ াইল (আ.) রাসূলেক (সা.) বলেলনঃ হ আ াহর রাসূল!এই হে
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আ ত াগ।

রাসূল (সা.) বলেলনঃ

াঁ, কারণ স আমা হেত আর আিম তার হেত।

তখন িজ াইল (আ.) বলেলনঃ আিমও আপনােদর হেত।
অতঃপর একটা আওয়াজ শানা গল বলিছলঃ

ﻻ ﺳﻴﻒ اﻻ ذواﻟﻔﻘﺎر و ﻻ ﻓﺘﯽ اﻻ ﻋﻠﯽ
অথাৎ যিদ কান তরবাির থােক তাহেল তা হে
যিদ থােক তাহেল স হে

আলীর তরবাির জুলিফকার আর সাহসী যুবক

আলী।২৬৪

খ েকর যুে র িদন আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এরই তেলায়ার যুে র পিরি িতেক মুহূেতর
মেধ পিরবিতত কের িদেয়িছল ও মুশিরক সাহসী যা া আমর ইবেন আবু দাউদ- যার
মুসিলম স েদর

দয়েক

কােফররা এমন ভীত- স

ার

কি ত কেরিছল- তােক পরািজত কেরিছল। আর ঐ ঘটনার পর
হেয়িছল য,

সকেলই বাধ হেয়িছল ছ ভ

হেয় মদীনা থেক

পলায়ন করেত আর সই থেক মদীনাতুন নবী (নবীর শহর) তােদর অিন হেত িচরিদেনর মত
র া পেয়িছল। তার ঐ সাহসী ভুিমকার ীকৃিত ও পুর ার
(সা.) তার

শংসায় উ ারণ কেরিছেলন তা হলঃ খ ক যুে র িদন আলীর তরবািরর এক

আঘাত আমার সম
চেয়ও

প িচর রণীয় য বাণী রাসূল

উ েতর িকয়ামত পয

এই বাণীিট বীরে র পদক

স াদন করা সকল উ ম আমেলর (কেমর)

প তার গলায় িকয়ামত পয

যখন আলী (আ.) রণে ে র িদেক যাি েলন,
ফরী শি র মাকািবলার জ

শাভা পােব।২৬৫

রাসূল (সা.) বলিছেলনঃ সম

ইসলাম সম

ময়দােন যাে ।২৬৬

স সময় িজ াইল (আ.) অবতীণ হেয় পাঠ করেলনঃ
অথাৎ “আ াহ কািফরেদেক
মুিমনেদর জ

ِﱠ
ِِ
ِ
(ﺎل
َ َﲔ اﻟْ ِﻘﺘ
َ ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑِﻐَْﻴﻈ ِﻬ ْﻢ َﱂْ ﻳـَﻨَﺎﻟُﻮا َﺧْﻴـًﺮا ۚ َوَﻛ َﻔﻰ اﻟﻠﱠـﻪُ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ ) َوَرﱠد اﻟﻠﱠـﻪُ اﻟﺬ

ু াব ায় িফিরেয় িদেলন। তারা কান কল াণই পায়িন। যুে

আ াহই যেথ ।”২৬৭
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আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর শােন অবতীণ এই আয়াতিট এতই িস িছল য,

র ল

মান ের য়ূিতর বণনা সাের ইবেন মাসউদ, িযিন রাসূল (সা.)- এর একজন িস সাহাবী ও
কারআেনর কারী িছেলন,

ِِ
(ﺎل
َ َﲔ اﻟْ ِﻘﺘ
َ ) َوَﻛ َﻔﻰ اﻟﻠﱠـﻪُ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ

আয়াতিটেক এভােব পাঠ করেতন-

و ﮐﻔﯽ ا ّ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻌﻠﯽ

অথাৎ আ াহ তায়ালা আলীর মাধ েম মুিমনেদরেক যু করা হেত রহাই িদেয়েছন।২৬৮
ইবেন মাসউেদর এই আয়ােতর সােথ এ অংশ জুেড় দওয়া থেক এটাই

তীয়মান হয় য,

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর স েক অবতীণ আয়াতিট তার িনকট কতটা
খায়বার হল অপর একিট ঘটনা,

িছল।

যােত আলী (আ.)- এর উপি িত ভাগ িনধারক ভূিমকা

রেখিছল। িতিন যিদ খায়বাের উপি ত না থাকেতন তেব ইসলাম খায়বােরর দরজােতই থমেক
যত এবং মুসিলম স দল ব থ হেয় মদীনায় িফের যত। এ পিরি িত সৃি হেল ই দীরা
ইসলাম ও মুসলমানেদর সােথ িক প আচরণ করেতা তা সহেজই বাধগম । পর পর ’িদন
মুসিলম সনারা িভ িভ

সনাপিতর নতৃে

ই দীেদর মাকােবলায় পরািজত হেয় রণা ন

ছেড় পািলেয় এেসিছল।
ি তীয় িদন রাসূল (সা.) সকল স েদর উে ে
এক ব ি র হােত িদব,
তােক ভালবােস;

বলেলনঃ আগামীকাল এই যু পতাকা এমন

য আ াহ ও তার রাসূলেক ভালবােস এবং আ াহ ও তার রাসূলও

স এমন আ মণকারী,

য কখেনা যু ে

হেত পলায়ন কের িন। ঐ রােত

সকেলর এই ত াশা িছল য, আগামীকাল রাসূল (সা.) যন তার হােতই যু পতাকািট অপন
কেরন। িক

সূেযাদেয়র সােথ সােথ রাসূল (সা.) আলীেক তলব করেলন। তারা সকেলই

বলেলনঃ হ আ াহর রাসূল (সা.)! আলী চােখ ব থা অ ভব করেছ। িতিন বলেলনঃ তােক
এখােন িনেয় এেসা। আলীেক আনা হেলা। িতিন ীয় মুেখর লালা আলীর চােখ লািগেয় িদেলন
এবং যু পতাকািট তার হােত িদেয় তােক রণে ে পািঠেয় িদেলন আর সই
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িবজয় যা

ইিতহাস খ াত সটা তার মাধ েমই অিজত হল এবং জািজরাতুল আরেব (আরব ভূখে )ই দীেদর
উপি িতর সম ািট িচরকােলর জে
উ

সমাধান হেয় গল।২৬৯

যুে র িদেন আলী (আ.)- এর হাত থেক যুে র ঢাল পেড় গেল িতিন খায়বােরর দূেগর

একিট দরজােক উপেড় ফেলন এবং যুে র শষ মুহূত পয

তা ঢাল িহেসেব ব বহার

কেরিছেলন। যু সমা হওয়ার পর স গণ ঐ দরজািট পরী ামূলকভােব উঠােনার চ া কের
বুঝেত পারেলন য, দরজািট বহন করার জ
করার জে

৪০ জন (চি শ জন)২৭০ এবং তা খালা ও ব

৮ জেনর (আট জেনর) েয়াজন।২৭১

নাইেনর যুে র িদন মুসিলম স গণ যখন পলায়ন কেরিছল এবং রাসূলেক (সা.) একাকী রেখ
িগেয়িছল তখন

ধুমা

৩ জন (িতনজন) বীর যা া ময়দােন অব ান করিছেলন। আর তারা

হেলন- ১. রাসূল (সা.)- এর চাচা হযরত আ াস ইবেন আ ল
ু মা ািলব,

২. চাচােতা ভাই

আবু িফয়ান ইবেন হািরস এবং ৩. আিম ল মু’িমনীন আলী ইবেন আবী তািলব (আ.)। সিদন
িতিন অত

সাহসীকতার সােথ রাসূল (সা.)- এর পােশ দািড়েয় যু করিছেলন এবং ীয় জীবন

বািজ রেখ মহানবীর জীবন র া করিছেলন যােত যুে র ফলাফল ইসলােমর অ

েল ত াবতন

কের।২৭২
ইিতপূেব ম া িবজেয়র িদনও আলী রাসূল (সা.)- এর কােধ উেঠ মূিত ভা ার মাধ েম কাবা
ঘরেক মূিত মু

কের পিব করার সৗভাগ লাভ কেরিছেলন।২৭৩

উে খ য, আলী (আ.) ধুমা তাব

যু ব তীত- য যুে

য়ং রাসূল (সা.)- এর িনেদেশ

িতিন মদীনায় িছেলন- সকল যুে অংশ হেণর কৃিত লাভ কেরিছেলন।২৭৪
হযরত ইবেন আ াস বণনা কেরেছনঃ েত কিট যুে রাসূল (সা.)- এর পতাকা বহেনর দািয়
আলী (আ.)- এর কােধই িছল।২৭৫
এ কারেণই আলী (আ.)- এর অি

িছল রাসূল (সা.)- এর অি ে র অ েমাদনকারী ও

সাহায কারী িহেসেব।
রাসূল (সা.) বেলেছনঃ
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অথাৎ যখন আমােক িম’রােজ (ঊ গমেণ) িনেয় যাওয়া হয় তখন আিম সখােন দেখিছলাম য
আরেশ লখা আেছঃ আ াহ ছাড়া কান মাব (উপা ) নই, মুহা দ (সা.) আ াহর রাসূল।
তােক আলীর মাধ েম অ েমাদন কেরিছ এবং তার মাধ েমই তােক (রাসূলেক) সাহায
কেরিছ।২৭৬

৬. ঘিন তা
রাসূল (সা.)- এর সােথ ঘিন তা ও নকেট র িবষয়িট অ তম একিট িবষয় ইসলামী ইিতহােস
খিলফা িনবাচেনর সময় যটােক একটা দিলল িহেসেব তুেল ধরা হেয়েছ। এটা এত বশী
পূণ িবষয় িছল য,
যুি
উ

স বতঃ এমন কাউেক খুেজ পাওয়া যােব না িযিন খিলফা হওয়ার

িহেসেব রাসূল (সা.)- এর সােথ ঘিন তার দাবী তুেল ধেরিন।
বিশ িট সািকফােয় বনী সােয়দা’ তও খিলফা িনবাচেনর মানদ

িহেসেব উপি ত ও

িবেবিচত হেয়িছল। মুহািজরগণ (িহজরতকারী) যারা ‘সািকফােয় বনী সােয়দা’ ত উপি ত িছেলন
তারা রাসূল (সা.)- এর সােথ িনেজেদর আ ীয়তার স েকর িবষয়িটেক দিলল- মাণ িহেসেব
উ াপন করিছল এবং উ

দিলেলর িভি েতই আনসারেদরেক (সাহায কারীেদরেক) সা’দ ইবেন

উবাদা’র সােথ বাইয়াত করা থেক িবরত রেখিছল।২৭৭
আমরাও এ প িব াস কির য, রাসূল (সা.)- এর সােথ ঘিন তা ও নকেট র িবষয়িট খিলফা
বা িতিনিধ হওয়ার একিট অ তম শত। িক

ধুমা বাি ক আ ীয়তাই এ জ

যেথ নয় যা

সািকফার আেয়াজকরা মেন কেরিছল। যিদও আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) বাি কভােবও
রাসূল (সা.)- এর সবেচেয় বশী ঘিন িছেলন। িতিন একাধাের রাসূল (সা.)- এর চাচােতা ভাই,
জামাতা ও ভাই িছেলন। মুসলমানেদর মেধ এমন কান ব ি

নই য একসােথ এই িতন’িট

স েকর অিধকারী িছল। আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর চাচােতা ভাই িছেলন এবং িতিন রাসূল
(সা.)- এর চাচা আবু তািলেবর স ান যার (আবু তািলেবর) সােথ রাসূল (সা.)- এর স ক

91

িপতা- পুে র মত িছল। হযরত আবু তািলব ইসলাম ও রাসূলেক (সা.) র ার জ
জীবনেক সেপ িদেয়িছেলন এবং তার সম

িনেজর

জীবনেক এ পেথ অিতবািহত কেরেছন, জীবেনর

কিঠনতম মুহূেত ও রাসূল (সা.)- এর সাহায করা থেক িবরত থােকন িন।২৭৮ িতিন (আলী)
রাসূল (সা.)- এর জামাতা িছেলন অথাৎ রাসূল (সা.)- এর ি য়তম ক া হযরত ফািতমা জাহরা
(সা.)- এর

ামী িছেলন।২৭৯ সাহাবীেদর মেধ যারাই তােক িববােহর

রাসূল (সা.) তােদর ত েকর

াব পশ কেরেছন,

াবেক নাকচ কের িদেয়েছন যােত তােক আলী (আ.)- এর সােথ

িববাহ িদেত পােরন।২৮০ িতিন বেলেছনঃ আ াহ তায়ালা আমােক িনেদশ িদেয়েছন য,

যন

আিম ফািতমােক আলীর সােথ িববাহ িদই।২৮১
আলী (আ.) হে

সই ব ি

রাসূল (সা.) যােক সকল আনসার (সাহায কারী) ও মুহািজেরর

(িহজরতকারীর) মধ থেক িনেজর াতার মযাদায় ভূিষত কেরন।২৮২ িতিন বেলেছনঃ

اﻧﺖ اﺧﯽ ﻓﯽ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮﻩ
অথাৎ হ আলী! িনয়ােত ও আেখরােত তুিমই আমার ভাই।২৮৩
িতিন আেরা বেলেছনঃ

اﻧﺖ اﺧﯽ و ﺻﺎﺣﺒﯽ
অথাৎ তুিম আমার ভাই ও সািথ।২৮৪
রাসূল (সা.) কখেনা কখেনা তােক িনেজর ভাই বেল সে াধন করেতন, কখেনা িনেজর আ ীয়
িহেসেব আবার কখেনা িনেজর আহেল বাইত অথাৎ পিরবােরর সদ
পিব

িহেসেব উে খ করেতন।

কারআেন যখন মুসলমানেদরেক রাসূল (সা.)- এর রসালােতর (নবুয় িত দািয়ে র)

পাির িমক িহসােব তার পিরবারবগেক সৗহাদ পূণ ভালবাসা দখােত বেল আয়াত অবতীণ হল
য,

ِ
(ﰉ
ٰ ََﺟًﺮا إِﱠﻻ اﻟْ َﻤ َﻮﱠدةَ ِﰲ اﻟْ ُﻘْﺮ
ْ َﺳﺄَﻟُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴﻪ أ
ْ )ﻗُﻞ ﱠﻻ أ
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অথাৎ ( হ আমার ি য় রাসূল! মুসলমানেদরেক) বলুন,

আমার নবুয় িত দািয়ে র পাির িমক

িহেসেব তামােদর কােছ িকছুই চাই না ধুমা আমার পিরবারবেগর িত সৗহাদ পূণ ভালবাসা
ব তীত।২৮৫
সাহাবীগণ তখন তােক িজ াসা করেলনঃ হ আ াহর রাসূল (সা.)! কারা আপনার পিরবারবগ?
িতিন বলেলনঃ আলী, ফািতমা ও তােদর ই স ান (হাসান ও হাসাইন)।২৮৬
াঁ, আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর িনকটতম আ ীয় হওয়ার কারেণ িতিন িনেজ যমন গিবত
িছেলন সাহাবীগণও তমিন রাসূল (সা.)- এর সে তার নকেট র িবষয়িটেক ীকার করেতন।
খিলফা িনবাচেনর িদন িতিন ি তীয় খিলফা মেনানীত পরামশ পিরষেদর সদ েদরেক উে
কের বেলিছেলনঃ তামােদরেক আ াহর শপথ িদেয় বলিছ! তামােদর মেধ িক এমন কউ
আেছ য রাসূল (সা.)- এর িনকটা ীয় হওয়ার

ে

আমার চেয়ও িনকট? তারা সবাই

সম ের বলেলনঃ আ াহর শপথ, না এমন কউ নই।২৮৭
িক রাসূল (সা.)- এর সােথ হযরত আলী (আ.)- এর ঘিন তার িবষয়িট এর থেকও গভীর ও
িনিবড় একিট িবষয়। কারণ িতিন ধুমা রাসূল (সা.)- এর িনকটা ীয়ই নন বরং তার আহেল
বাইতও বেট।২৮৮
যখন আয়ােত তাতহীর (পিব তার আয়াত)২৮৯ অবতীণ হল,

রাসূল (সা.) আলী,

ফািতমা,

হাসান ও হাসাঈনেক (আ.) িনেজর কােছ ডাকেলন এবং বলেলনঃ হ আ াহ! এরাই আমার
আহেল বাইত বা পিরবারবগ।২৯০
সকল মুসলমান যােত জানেত পাের য,

কারা রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইত,

তাই যখন

কারআেনর এই পিব আয়াতিট অবতীণ হেলা য,
অথাৎ “আপিন আপনার পিরবারবগেক নামােজর জ
িত অিবচল থা ন।”২৯১
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ِ )وأْﻣﺮ أَﻫﻠَﻚ ِ ﻟ ﱠ
(اﺻﻄَِ ْﱪ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ
َ ْ ُْ َ
ْ ﺼ َﻼة َو
আেদশ ক ন এবং আপিন িনেজও তার

এরপর িতিন কেয়ক মাস যাবৎ

িতিদন সকােল তােদর ঘেরর সামেন আসেতন আর দািড়েয়

বলেতনঃ নামােজর সময় হেয়েছ। আ াহ তামােদর উপর রহমত বষণ ক ন।
অথাৎ িন য়ই আ াহ চান,

ِ ِ
ِ ِ
ِ
(ﲑا
ُ )إِﱠﳕَﺎ ﻳُِﺮ
َ ﻳﺪ اﻟﻠﱠـﻪُ ﻟﻴُ ْﺬﻫ
ً ﺐ َﻋﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟِّﺮ ْﺟﺲ أ َْﻫ َﻞ اﻟْﺒَـْﻴﺖ َوﻳُﻄَ ّﻬﺮُﻛ ْﻢ ﺗَﻄْﻬ
َ

َ

হ আহেল বাইত তামােদর থেক অপিব তা দূর করেত এবং

তামােদরেক পূত- পিব করেত।
উ

আয়াত পাঠ করার মেধ

য়ং অ

একিট ব াখ া িছল। আর তা হে - সবাই যন জানেত

পাের য রাসূল (সা.)- এর আহেল বাইত কারা?
যখন আলীেক (আ.) আবু বকেরর কাছ থেক সূরা বারাআত (সূরা তওবা) িনেয় ম ায় হ
অ

ােন

চার করার িনেদশ িদেয় পািঠেয়িছেলন,

তখন িতিন এই কােজর ব াখ া িদেয়

বেলিছেলন য,

ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ اﻻرﺟﻞ ﻣﻦ اﻫﻠﯽ
অথাৎ (এই সূরািট)আমার পিরবারবেগর কান সদ
াঁ,

ব তীত অ

কউ যন চার না কের।২৯২

আলী (আ.) যমন রাসূল (সা.)- এর িনকটতম আ ীয় তমিন আবার আহেল বাইতও।

িক রাসূল (সা.)- এর সােথ ঘিন তার

ে তার এই অেথরও অেনক উে র একিট স ক

রেয়েছ যটােক আমরা খিলফা হওয়ার একটা শত িহেসেব মেনকির। ঐ ঘিন তা খলাফেতর
একটা শত যটা ’পে র স কেক এতটা এক কের দয় য তােত তােদর মেধ আর কান
তা থােক না এবং পর

র একক স ায় পিরণত হেয় যায় ফেল নকট ও ঘিন তার িবষয়িট

উপ াপেনর েয়াজনই পেড় না। পিব

কারআেন বিণত হেয়েছঃ

ِ
ِ
ﺖ اﻟﻠﱠ ِـﻪ َﻋﻠَﻰ
َ َ)ﻓَـ ُﻘ ْﻞ ﺗَـ َﻌﺎﻟَ ْﻮا ﻧَ ْﺪعُ أَﺑْـﻨَﺎءَ َ َوأَﺑْـﻨَﺎءَ ُﻛ ْﻢ َوﻧ َﺴﺎءَ َ َوﻧ َﺴﺎءَ ُﻛ ْﻢ َوأَﻧ ُﻔ َﺴﻨَﺎ َوأَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ ﰒُﱠ ﻧَـ ْﺒـﺘَ ِﻬ ْﻞ ﻓَـﻨَ ْﺠ َﻌﻞ ﻟﱠ ْﻌﻨ
ِ
(ﲔ
َ ِاﻟْ َﻜﺎذﺑ

অথাৎ বল! এেসা আমরা আহবান কির আমােদর স ানেদর এবং তামরা তামােদর স ানেদর
আর আমােদর নারীেদর ও তামােদর নারীেদর এবং আমােদর িনজিদগেক ও তামােদর
িনজিদগেক...।”২৯৩
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এ আয়ােতর

াপেট আ াহর িনেদেশ রাসূল (সা.) তার স ানেদরেক,

নারীেদরেক ও

িনজিদগেক ডাকেত এবং নাজরােনর খৃ ানেদরেক মাবােহলার (এেক অপেরর উপর অিভশাপ
কামনা কের দায়া করার) জ

আহবান করেত হেয়িছল। িতিন হাসান,

ফািতমােক সােথ িনেয় এেসিছেলন যােত সকেলই অবগত থােক য,
যােক আহবান করা হেয়েছ স হে

আলী (আ.)। আর আলীই হে

হাসাঈন, আলী ও
ঐ “িনজিদগ” িহেসেব

রাসূল (সা.)- এর ‘নাফস বা

আপনস া’।২৯৪
রার িদন (িনবাচেনর িদন) িতিন বেলিছেলনঃ তামােদরেক আ াহর শপথ িদেয় বলিছ, বল!
তামােদর মােঝ এমন কউ িক আেছ যােক রাসূল (সা.) আপন মযাদায় ভূিষত কেরেছন (িনেজর
স া বেল অিভিহত কেরেছন)? তারাঁ সকেলই জবােব বলেলনঃ আ াহর শপথ, না নই।২৯৫
িঠক এ কারেণই রাসূল (সা.) বলেতনঃ

ﻋﻠﯽ ﻣﻨﯽ و ا ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﺆدی ﻋﻨﯽ اﻻ ا او ﻋﻠﯽ
অথাৎ আলী আমা হেত আর আিম আলী হেত। আিম এবং আলী ব তীত কউ যন আমার বাণী
না পৗছায়।২৯৬
িতিন আেরা বলেতনঃ

ﳊﻤﻪ ﳊﻤﯽ و دﻣﻪ دﻣﯽ
অথাৎ তার (আলীর) র - মাংস, আমার র - মাংস।২৯৭
কােফরেদর মিকর জবােব িতিন বেলিছেলনঃ এমন ব ি েক তােদর কােছ পাঠােবা য হেব িঠক
আমার মতই।২৯৮
এক ব ি

কেরিছল য,

রাসূল (সা.)- এর অ ের আলীর মযাদা কতখািন। িতিন তার

উ ের সাহাবীেদর িদেক িফের বেলিছেলনঃ এই ব ি

আমার িনেজর অ ের আমার িনেজর

মযাদা স েক জানেত চাে ।২৯৯
রাসূল (সা.)- এর সােথ নকেট র দৃি েত আলী (আ.)- এর সে
বাঝা যায় আলী (আ.) ব তীত অ

অ েদর তুলনা করেত গেল

সকেলই রাসূল (সা.)- এর অপিরিচত বা পর। যিদ রাসূল
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(সা.)- এর সােথ আ ীয়তা বা ঘিন তা খিলফা হওয়ার শতসমূেহর মেধ একিট শত হেয় থােক
তাহেল আলী (আ.)- এর বতমােন খলাফেতর দািয়

অ

কারণ, আলী (আ.)- এর উপি িতেত তােদর পালা আসার

৭. আ

কােরা উপর অিপত হেত পাের না
ই আেস না।

সংযম

ইসলামী রাে রাসূল (সা.)- এর খিলফা বা লািভিষে র অব ান হে

মতার শীষ ােন ।

সকল জাতীয় ও সাধারণ স দ থাকেব তার অধীেন এবং িতিন য কান অব ায়,

য কান

সময় সই স দ ব বহার ও খরচ করেত পারেবন। তাই একজন ইসলামী রাে র নতার
ায়পরায়ণতা ও ইনসাফ হেত দূের সরােনার ও তার শি
স দ পূি ভূত করার জ
ধরেনর িত

িনয়ার

এবং

মতার অপব বহার মাধ েম

িত সামা তম আসি ই যেথ । ইসলামী রাে র এ

অিভ তা আেছ। অেনেকই রাসূল (সা.)- এর খিলফা বা িতিনিধর নাম ধারণ কের

রাে র নতৃে র আসেন বেসেছ িক জনগেণর সােথ রাম ও পারেস স াটেদর
কেরেছ।

তরাং ইসলামী রাে র একজন নতার য সকল

অপিরহায তার একিট হে - আ

ায় আচরণ

ণাবলী থাকা অত াব ক ও

সংযম ও িনয়ার িত িনরাস তা।

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর আ

সংযম স েক রাসূল (সা.) বেলেছনঃ

ﻋﻠﯽ ان ا ّ ﻗﺪ زﻳﻨﮏ ﺑﺰﻳﻨﻪ ﱂ ﻳﺰﻳﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﺑﺰﻳﻨﻪ اﺣﺐ ﻣﻨﻬﺎ و ﻫﯽ زﻳﻨﻪ اﻻ ﺑﺮار ﻋﻨﺪ ا ّ و ﻫﯽ اﻟﺰﻫﺪ ﻓﯽ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻓﺠﻌﻠﮏ ﻻ ﺗﺮز ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺷﻴﺌﺎ و ﻻ ﺗﺮز اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻨﮏ ﺷﻴﺌﺎ
অথাৎ হ আলী! আ াহ তামােক এমন একিট সৗ য দান কেরেছন,

যার থেক উ ম ও

পছ ণীয় কান সৗ য িতিন তাঁর বা ােদর দান কেরন িন আর তা হে - সৎকমশীলেদর
সৗ য অথাৎ
কেরেছন য,

িনয়ােত আ

সংযমী হেয় থাকা। মহান আ াহ তামােক এমন েপ সৃি

িনয়া হেত তামার কান মুনাফা অজেনর

(মযাদার) িকছুই কমােত পারেব না।৩০০
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েয়াজন নই এবং িনয়াও তামার

তার আ

সংযেমর িবষয়িট সািবকভােব তার িখলাফতকােলর পূেবর ও পেরর সকল পযােয়

এমনই এক বিহঃ কাশ িছল যা এক িকংবদ ী ও অেলৗিকক িবষয়। এবার তার জীবেনর
অতু

ল আ

সংযেমর কেয়কিট নমুনা তুেল ধরেবা যা

িনয়ার

িত তার িনরাসি র

ইি ত বহন কের।
আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর খলাফতকােল যখন ইসলামী রাে র সম ধন- স দ তার
অধীেন িছল তখনও িতিন ছড়া- তািল দওয়া পাশাক পিরধান করেতন।৩০১ কেনা ও শ
এবং অিত সাধারণ খাবার খেতন, পিরবার- পিরজেনর জীিবকা িনবােহর জে

িট

িনেজর হােত

ক কের িজ উপাজন করেতন, আর তা িদেয়ই সংসার পিরচালনা করেতন।
য়াইদ ইবেন গাফালাহ বণনা কেরেছনঃ দা ল ইমারােত (রাি য় কাযালেয়) আলী ইবেন আবী
তািলেবর কােছ উপি ত হলাম। সখােন দখলাম য,

িতিন বেস আেছন আর তার সামেন

একিট টক ধ- এর পা রাখা আেছ যার াণ দূর হেতই পাওয়া যাি ল আর তার হােত িছল
এক টুকেরা

িট যা দেখ যেবর খাসার

িট বেল মেন হল।

িটটা কখেনা হাত িদেয় আবার

কখেনা বা হাটুর সাহায িনেয় টুকেরা টুকেরা করিছেলন এবং তা েধ ডুবাি েলন। এমতাব ায়
আমােক যখন দখেলন,

বলেলনঃ কােছ এেসা ও আমােদর সােথ খাবােরর সািথ হও। আিম

বললামঃ রাজা রেখিছ। িতিন বলেলনঃ আিম রাসূল (সা.) হেত েনিছ য, িতিন বেলেছনঃ য
বি
থােক,

রাজা রাখার কারেণ িনেজর ই া থাকা সে ও ঐ সকল ি য় ব
আ াহ তায়ালা িনেজর উপর অপিরহায কেরন,

খাওয়া হেত িবরত

তােক বেহশেতর খাবার ও পানীয়

ারা পিরতৃ করােক।
য়াইদ বেলনঃ তার কািনজ বা দাসী সখােন উপি ত িছল,
বৃ েলাকিটর অিধকােরর

ে আ াহেক ভয় পাওনা? কন তার

তােক বললামঃ কন এই
িটর আটা িল চালুিন িদেয়

ছেক মসৃণ কর না ও এই মাটা দানা িল তা থেক আলাদা কর না?
আমােদরেক িনেদশ িদেয়েছন যন কখেনা আমরা তার

স বললঃ িতিন

িটর আটা িল চালুিন িদেয় না ছািক।

িতিন আমােদর কথা- বাতা বুঝেত পারেলন ও বলেলনঃ তােক তুিম িক বলিছেল? আিম আমার
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কথা িলর পুনরাবৃি করলাম। িতিন আমার
িত উৎসগ হউক িযিন কখেনা

ে র উ ের বলেলনঃ আমার িপতা- মাতা তােদর

িটর আটা চালুিন িদেয় চােলািন এবং জীবেনর শষ িদন পয

কখেনাই একাধাের িতনিদন গেমর আটার িট িদেয়

ুধা িনবারণ কেরনিন।৩০২

ইমাম এখােন রাসূল (সা.)- এর জীবনীর িত ইি ত কেরেছন।
অপর একজন বেলেছনঃ কারবানীর ঈেদর িদন অথাৎ ঈ ল আযহার িদন আিম হযরত আলী
(আ.)- এর কােছ উপি ত হলাম। িতিন গাে র তরকারী িদেয় আমােক খেত বলেলন। আিম
বললামঃ আ াহ আপনােক এত িনয়ামত দান কেরেছন সবেচেয় ভাল হত যিদ আমার জ
হােসর গাশেতর ব ব া করেতন। িতিন বলেলনঃ আিম রাসূল (সা.) হেত
বেলেছনঃ আ াহর স েদর মেধ

পিব

বাক বলী হেত এটাই

িতিন

ই পয়ালা ব তীত খিলফােদর কান অিধকার নাই। এক

পয়ালা িনেজর ও পিরবােরর খাওয়ার জ
উ

েনিছ,

এবং এক পয়ালা মহমানেক খাওয়ােনার জ ।৩০৩

মািণত হয় য,

তার শাসন পিরচালনা ও গণমুিখতা

সবিকছুই িতিন রাসূল (সা.)- এর িনকট থেক িশ ালাভ কেরেছন এবং সবিকছুর

ে িতিন

তারই অ সরণ কেরন। যা িকছুই তার িভতর আমরা দখেত পাই তা তার ব ি গত জীবেন হউক
বা সামািজক জীবেনই হউক েত কিট িশ ণীয় িছল যা িতিন ২৩ বছর ( তইশ বছর) ধের রাসূল
(সা.)- এর িনকট থেক িশ ালাভ কেরেছন।
অেনেক িলেখেছনঃ তার জ

উপেঢৗকন িহেসেব ফালুদা আনা হল। িতিন ফালুদার পা িট

সামেন রেখ তার িদেক তািকেয় বলেলনঃ যিদও

র,

া ও গ ময় খাবার। িক এটা

খাওয়ার অভ াস আমার নই। আর যা খাওয়ার অভ াস আমার নই, তা আিম অভ াসও করেত
চাই না।৩০৪
তার খলাফতকােল তােক দেখিছ য,

িতিন

ফার বাজাের একিট তেলায়ার িবি র জ

দশন করিছেলন এবং বলিছেলনঃ ক এই তেলায়ারিট িকনেত চায়? আ াহর শপথ! এই
তেলায়ার িদেয়ই আিম অেনক বার রাসূল (সা.)- এর চহারা থেক ঃখ- কে র ধূলা- বািল মুেছ
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িদেয়িছ ( ঃখ- ক দূর কেরিছ)। যিদ আমার িনকট এক টুকেরা কাপড়
তাহেল আিম এটা কখেনাই িবি
যখন িতিন

ুধার

েয়র টাকা থাকত

করতাম না।৩০৫

ালায় পেট পাথর বাধেতন,

তখনও তার ওয়াক

করা স দ থেক

বাৎসিরক য আয় হত তার পিরমাণ িছল ৪০ হাজার (চি শ হাজার) দীনার।৩০৬
তােক ফার বাজাের দেখিছ, পিরবার- পিরজেনর জ
কের িনেয় যেত। তােক সাহায করার জ

খজুর িকেন পাটলা বেধ িপেঠ বহন

অেনেকই ছুেট এেসেছন এবং তার কােছ আেবদনও

কেরেছন ঐ িল বািড়েত পৗেছ দওয়ার জ । িক িতিন বেলিছেলনঃ পিরবােরর িপতাই এসব
বহেনর জ

সবার চেয় উপযু

ব ি ।৩০৭

এসব কারেণই যখন উমাইয়া খিলফা আ ুল আিজেজর িনকট আ
আ

সংযমীেদর মেধ শীষ ানীয় ব ি েদর নাম নওয়া হি ল তখন িতিন বেলিছেলন য,

পৃিথবীর সবে

আ

সংযমী হেলন আলী ইবেন আবী তািলব (আ.)।

তার ওয়াকক করা স ি র আেয়র িবষয়িট ব াখ ার
নূ

সংযেমর কথা বলা হি ল ও

ে উে খ য,

িত দীনার গেড় ১৮

অথাৎ ৩.৭ াম সানা। অতএব, ৪০ হাজার (চি শ হাজার) দীনােরর মেধ ৩০ হাজার

(ি শ হাজার) িমসকাল অথাৎ ১৫০ কিজ সানা। যিদ সানােক কমপে

আজেকর বাজােরর

(বইিটর কাশকােল) সােথ তুলনা কির অথাৎ িত িমসকাল ১৬০, ০০০ ইরানী িরয়াল িহেসেব
ধির তাহেল তার বাৎসিরক উপাজন দাড়ায়- ৪, ৮০০, ০০০, ০০০, ০০০ িরয়াল (ইরানী)
অথাৎ ৩৫০ কািট টাকার সমান।
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মহানবীর (সা.) িবেশষ িকছু আচরণ

রাসূল (সা.)- এর িবেশষ িকছু আচরণ গাদীেরর হাদীসেক বুঝেত য সকল উপাদান আমােদরেক
সাহায কের থােক তার মেধ একিট উপাদান হে

আলী (আ.)- এর সােথ রাসূল (সা.)- এর

আচরণ। এই মাপকািঠর িভি েত যিদ রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর সােথ অ

কান সাহাবীর

মত এমন িক যিদ কান একজন িনকটাতা ীয়র মতও আচরণ করেতন এবং এ

ে তার সােথ

িবেশষ আচরণ না করেতন তেব গাদীেরর হাদীেসর অ িনিহত অথ বুঝার জ

রাসূল (সা.)- এর

আচরণ থেক িকছুই মাণ করা যত না। িক আমরা দিখ য, আলী (আ.)- এর সােথ রাসূল
(সা.)- এর আচরণ ও অ া
সামা

একটু যিদ ল

(সা.)- এর দৃি েত অ া

সাহাবীগেণর সােথ আচরেণর মেধ পাথক েক আেছ, যার িত

কির তাহেলই এ িস াে

পৗছােত পারব য,

সকল মুসলমানেদর থেক

আলী (আ.) রাসূল

ত মযাদার অিধকারী িছেলন। িতিন

(সা.) তার সারািট জীবন িবেশষ কের তার নবুয় িত জীবেন সবদা এই েচ ায় িনেয়ািজত িছেলন
য,

তােক (আলীেক) যন সববৃহৎ ও মহান কােজর জ

গেড় তুলেত পােরন এবং সকল

মুসলমানেক তার মযাদাসমূেহর সােথ পিরিচত করােত পােরন। এ

ে

রাসূল (সা.)- এর

েত কিট আচরণই গাদীেরর হাদীসেকই সমথন কের। সামি কভােব আলী (আ.)- এর িত তার
এ ধরেনর আচরণ এক ও অিভ এক উে

ও লে

র

িত ইি ত কের। রাসূল (সা.) তার

এই আচরণ ারা এই িবষয়িট বুঝােত চেয়েছন য, আলী (আ.) অ া
ও এমন এক ব ি

য রাসূল (সা.)- এর অ

মা েষর চেয় আলাদা

প ও আ াহর িবেশষ দৃি র অিধকারী িহেসেব

ইসলামী সমােজর নতৃ ও মুসলমানেদর পথ দশেনর জ

উপযু । আমরা এ অধ ােয় দৃ া

িহেসেব আলী (আ.)- এর সােথ রাসূল (সা.)- এর িকছু আচরণ তুেল ধরার চ া করেবা।

১. দরজাসমূহ ব করণ
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মসিজেদ নববী, মদীনায় এমন ােন িনমান করা হেয়িছল য,

সখােনর অিধবাসীেদর বািড়-

ঘর ারা পিরেবি ত িছল। এ কারেণ সকেলর যাতায়ােতর পথ িছল মসিজেদর িভতর িদেয়।
মসিজদ িনমােনর পর বশ িকছুিদন যাবৎ লাকজন মসিজেদর িভতর িদেয়ই চলাচল করত।
হযরত আলী (আ.)- এর বাসািটও সখােনই িছল।
অেনকিদন অিতবািহত হওয়ার পর রাসূল (সা.) সম দরজাসমূহ ব

করার িনেদশ িদেলন ধু

মা আলী (আ.)- এর দরজা ব তীত। একদল লাক এ ধরেনর বষম েক অ িহেসেব ব বহার
কের

কা

এবং গাপেন আপি

ও

িতবাদ করেত লাগেলা। রাসূল (সা.) তােদর উ ের

বলেলনঃ আিম িনেদশ িদেয়িছ য, আলীর দরজা ব তীত সকল দরজা ব কের দওয়া হাক,
িক

কউ কউ তামােদর মধ হেত আপি

কান দরজা ব

কেরিছ,

বা বায়ন কেরিছ।৩০৮ অ
আ াহই তা উ ু

তুেলেছ,

আ াহর শপথ;

না কান দরজা খুেলিছ বরং আিম িনেদশ

আিম (
া

হেয়িছ এবং তার

এক বণনায় িতিন বেলেছনঃ আিম সটােক উ ু

কেরেছন।৩০৯ এই হাদীসিট “ইবেন আসািকর”

ায়) না

কিরিন বরং

বশিকছু সংখ ক সাহাবী

হেতও এভােব বণনা কেরেছন।৩১০ জুয়াইনী, ফারােয়দ- এ িলেখেছন সা ুল আবওয়াব (দরজা
বে র) হাদীসিট ায় ৩০ জন (ি শ জন) সাহাবী বণনা কেরেছন।৩১১

২. িবেশষ মেনােযাগ
মহান সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হেত বিণত হেয়েছ, আলী (আ.)- এর সােথ রাসূল (সা.)এর এমনই এক স ক িছল, যা অ
বিণত আেছ য,

আিম যখনই

কােরা সােথই িছল না।৩১২ য়ং হযরত আলী (আ.) হেত
করতাম উ র পতাম যখন িন ুপ থাকতাম িতিন িনেজই

আমােক সবিকছু বলেতন।৩১৩

৩. চুিপসাের আ াহর সােথ কথা বলা
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তােয়েফর যুে র িদন রাসূল (সা.) আলীেক (আ.) িনেয় িনজেন িগেয় চুিপসাের আে কের কথা
বেলিছেলন,

সাহাবীগেণর মধ হেত কেয়কজন বলেলনঃ হ আ াহর রাসূল (সা.)! আপনারা

দীঘ ণ ধের চুিপ চুিপ কথা বলেলন... িতিন বলেলনঃ আিম তার সােথ চুিপসাের কথা বিলিন
বরং আ াহ য়ং তার সােথ চুিপসাের কথা বলিছেলন।৩১৪

৪. আিম ল মু’িমনীন উপািধ
রাসূল (সা.)- এর সাহাবী বুরাইদা আসলামী (রা.) বণনা কেরেছনঃ আমরা সাতজন িছলাম, যার
মেধ আিম িছলাম ত ন। রাসূল (সা.) আমােদরেক বলেলনঃ আলীেক সালাম দাও এবং বল,
শাি বিষত হাক আপনার উপর হ আিম ল মু’িমনীন।৩১৫

৫. সূরা বারায়ােতর (তওবার) চার
রাসূল (সা.) আবু বকরেক িনেদশ িদেলন যন স হে র মৗ েম হাজীেদর মােঝ সূরা বারায়াত
(তওবা) চার কের। অতঃপর আলীেক পাঠােলন যােত আবু বকেরর িনকট থেক সূরািট িনেয়
য়ং িনেজই পাঠ কের। িতিন বলেলনঃ এই সূরািট আমার পিরবােরর সদ
যন চার ও পাঠ না কের।৩১৬ অ
অথবা আলী ব তীত অ

ব তীত অ

কউ

বণনায় এেসেছ িতিন বেলেছনঃ আমার বাণীেক য়ং আিম

কউ যন না পৗছায়।৩১৭

৬. আ াহর রাসূল (সা.)- এর সনাপিত
যতিদন পয যু

াচীন িনয়েম চলিছল ও আধুিনক যু া তখনও রণে ে

েবশ কেরিন স

সময় স দেলর অব া িনেদশক একিট পতাকা বহন করা হত যার নাম িছল “লাওয়া”। এই
“লাওয়া” উ
থাকার অথ হে

ীয়মান থাকার অথই িছল
স

বহন করেতন িযিন উ

িতর া ব ব া জারদার আেছ আর উ

বািহনীর িবপযয় ঘেটেছ। এ কারেণই মৗল পতাকািট ঐ ব ি
মান- মযাদার অিধকারী,
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িযিন দূদা

ীয়মান না
রণে ে

সাহসী ও দৃঢ়। কােফরেদর

িব ে

রাসূল (সা.)- এর সকল যুে র মৗিলক পতাকা বা “লাওয়া” হযরত আলী ইবেন আবী

তািলেবর হােত িছল।৩১৮ হাদীস অ যায়ী বিণত আেছ য, যখনই রাসূলেক (সা.)

করা হত,

হাশেরর িদন ক আপনার “লাওয়া” বহন করেব? িতিন বলেতনঃ িতিনই বহন করেবন িযিন
িনয়ােত তা বহন কেরন, অথাৎ আলী ইবেন আবী তািলব।৩১৯

৭. হযরত ফািতমা যাহরার (সা. আ.) সােথ িববাহ
হযরত ফািতমার (সা. আ.) সােথ পিরণেয়র

ে হযরত আলী (আ.)- এর

ােব রাসূল (সা.)-

এর ইিতবাচক জবাবও রাসূল (সা.)- এর সােথ আলী (আ.)- এর িবেশষ স েকর পিরচয় বহন
কের। অথচ ইিতপূেব িবিশ সাহাবােদর অেনেকই ফািতমার (সা.আ.) িববােহর িবষেয় তার
মহান িপতার িনকট

াব পশ কেরিছেলন িক তােত িতিন কান সাড়া দনিন এর িবপরীেত

যখনই আলী (আ.) তার িনকট

াব উ াপন করেলন কালিবল না কের তৎ ণাৎ ইিতবাচক

জবাব িদেলন।৩২০ িকছু িকছু বণনার িভি েত৩২১ আলী (আ.)- এর প
যখন একদল সাহাবী তার িনকট আলী (আ.)- এর সে

থেক

াব আসার পূেবই

হযরত ফািতমা (সা.)- এর িববােহর

িবষয়িট উ াপন কেরন তখন িতিন কান প িবল ছাড়া তােদর সামেনই িববােহর খুতবা পড়া
কেরন ও বলেলনঃ আ াহ আমার িনকট ওহী পািঠেয়েছন য, ফািতমার িববাহ যন আলীর
সােথ দই।৩২২
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ষ অধ ায়
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গাদীেরর আচার- অ

ান

অতীেত মুসলমানেদর মেধ ঈেদ গাদীর
যিদ ঈেদর অথ মা েষর জীবেনর মহান

রণীয় ঘটনার

ত াবতন হেয় থােক তাহেল ইসলামী

সং ৃিতর মাপকািঠেত গাদীর িদবস এ মযাদার যাগ

য,

সাধারণভােব মানবজািত এবং

িবেশষ কের মুসলমানরা সববৃহৎ ঈদ িহেসেব িদনিট উৎযাপন করেব। কননা মা েষর জীবেন
সববৃহৎ ঘটনা এই িদেনই সংঘিটত হেয়েছ। যেহতু হাদীেসর ভা

যায়ী জািন য, এই িদেনই

ীন ইসলাম পিরপূণতা লাভ কেরেছ।
সকল ঐশী ীন িছল ইসলােমর ভূিমকা
আ াহ তায়ালাও এ ধমেক মা েষর জ

প, আর ইসলাম গাদীর িদবেস পিরপূণ হেয়েছ এবং
িনবাচন কেরেছন।

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

অথাৎ “আজ আিম তামােদর জ
আমার নয়ামত (অ
পছ

তামােদর ীনেক পূণা কের িদলাম। তামােদর িত আিম

হ) স ূণ কের িদলাম এবং ইসলামেক তামােদর জ

ীন িহেসেব

(মেনানীত) করলাম।”৩২৩

কান ঘটনাই ীন পূণ হওয়ার ঘটনার মত মা েষর জীবেনর উপর ভাব ফলেত পাের না। আর
স কারেণই কান িদবসই গাদীর িদবেসর মত আন - উৎসব করার

ে সমতুল নয়। আর

িঠক এই দিলেলর িভি েতই রাসূল (সা.) য়ং এই িদনেক ঈদ িহেসেব ঘাষণা কেরেছন এবং
মুসলমানেদরেক বেলেছন তােক (সা.) যন অিভবাদন জানােনা হয়।
িতিন বেলেছনঃ

 ﻫﻨﺌﻮﻧﯽ ان ا ّ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺼﻨﯽ ﻟﻨﺒﻮﻩ و ﺧﺺ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﯽ ﻻﻣﺎﻣﻪ, ﻫﻨﺌﻮﻧﯽ

অথাৎ আমােক অিভবাদন জানাও, আমােক অিভবাদন জানাও মহান আ াহ আমােক নবুয় েতর
আর আমার পিরবারবগেক ইমামেতর বিশে র অিধকারী কেরেছন।৩২৪ িতিন আেরা বেলনঃ
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ﻳﻮم اﻟﻐﺪﻳﺮ اﻓﻀﻞ اﻋﻴﺎد اﻣﺘﯽ و ﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﺬی اﻣﺮﻧﯽ ا ّ ﺗﻌﺎﻟﯽ ذﮐﺮﻩ ﺑﻨﺼﺐ اﺧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﻻ ﻣﺘﯽ
ﻳﻬﺘﺪون ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی و ﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﺬی اﮐﻤﻞ ا ّ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ و اﰎ ﻋﻠﯽ اﻣﺘﯽ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻌﻤﻪ و رﺿﯽ ﳍﻢ اﻻ ﺳﻼم دﻳﻨﺎ

অথাৎ“গাদীর িদবসিট আমার উ েতর জ

সববৃহৎ ঈদ িলর অ তম। তা এমন একিট িদন,

য িদেন আ াহ আমােক িনেদশ দান কেরেছন য, আমার ভাই আলীেক যন আমার উ েতর
িনশান বা িনদশন িহেসেব িনেয়াগ দান কির যােত আমার পের স যন এই পথেক অব াহত
রােখ এবং ঐ িদন এমনই িদন,
আমার উ েতর জ

য িদেন আ াহ তায়ালা ীনেক পূণতা ও তার নয়ামতেক

স ণ
ূ কেরেছন আর ইসলাম তােদর ীন হওয়ার

ে

িতিন স

হেয়েছন।”৩২৫
অতএব, ইসলামী ঈদ িহেসেব গাদীর িদবেসর িত মেনােযাগ রাসূল (সা.)- এর সময় হেতই
িছল। রাসূলই (সা.) এই িদনেক ঈদ িহেসেব আখ ািয়ত কেরেছন,

িতিনই

কৃত পে

এই

ঈেদর পিত াতা। রাসূল (সা.)- এর পের ইমামগণও এই িদনেক ঈেদর িদন িহেসেব িবেশষভােব
দৃি

িদেতন। আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) কান এক

বার িদেন,

য িদনিট গাদীর

িদবসও িছল সিদন িতিন একিট খুতবা পাঠ কেরন। য খুতবায় বেলনঃ
“আ াহ তামােদরেক রহমত দান ক ন। আজ তামােদর পিরবােরর জ
খরচ কর,

তামরা উদার হে

তামােদর াতােদর িত তামরা সদয় হও, এই নয়ামত যা আ াহ তামােদরেক

দান কেরেছন তার জ
তামােদরেক িবি

তার িনকট কৃত তা

াপন কর। ঐক ব

থাক যােত আ াহ

অব া হেত একি ত করেত পােরন। এেক অে র পিত সদাচারী ও সদয়

হও যােত আ াহ এই সদাচরণ ও দয়ার কারেণ তামােদর সমােজর উপর কল াণ দান কেরন।
তাই এই ঈেদর সওয়াব বা িতদান অ া

ঈেদর তুলনায় কেয়ক ণ বৃি কের িদেয়েছন। তার

িরত নয়ামত হেত এেক অপরেক উপহার দান কর। এই িদেনর কল াণকর কাজ তামােদর
ধন- স দেক বৃি

করেব ও তামােদর আয়ু বৃি

আ াহর দয়া- অ

হেক আকৃ করেব।”৩২৬
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করেব। এই িদেন তামােদর দয়া- অ

হ

আমরা জািন য,

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর শাসনামেল অেনক সাহাবী জীিবত

িছেলন যারা এই কথা িল বণ কেরিছেলন। যিদ এই ঈদ তােদর িনকট িনি ত না হত তাহেল
তারা অব ই িতবাদ করেতন।
অতএব,

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর সময়কাল হেত যতিদন হাদীস বণনাকারীগণ

হাদীস িলিপব

কেরেছন ততিদন পয

দওয়ার িবষয় থেক

এবং সকল ইমামই এই িদেনর

তীয়মান হয় য,

িত িবেশষ দৃি

তারাঁ সকেলই এই িদনেক ঈদ িহেসেবই

জানেতন এবং স ােনর সােথ তা উদযাপন করেতন। এই িদেন তারাও রাজা রাখেতন এবং
সাহাবী ও আ ীয়- জনেকও রাজা রাখেত বলেতন।
িসকাতুল ইসলাম

লাইনী,

তার

িস

কাফী’ ত সােলম হেত বণনা কেরেছন,

বেলনঃ আিম ইমাম সািদকেক (আ.) িজে স করলামঃ মুসলমানেদর জ
আযহা ব তীত অ
বলেলনঃ

িতিন

জুম’আ, িফতর ও

কান ঈদ আেছ িক?

াঁ, সবেচেয় বড় ঈদ।

বললামঃ সটা কা িদন?
বলেলনঃ য িদন আ াহর রাসূল (সা.) আিম ল মু’িমনীন আলীেক (আ.) অিভভাবক িহেসেব
িনেয়াগ িদেয়িছেলন ও বেলিছেলনঃ

ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻﻩ
অথাৎ আিম যােদর অিভভাবক এই আলীও তােদর অিভভাবক।৩২৭
হাসান ইবেন রােশদ থেকও বিণত হেয়েছ য, িতিন বেলন- ইমাম সািদক (আ.) ক িজ াসা
করলামঃ
আমার

াণ আপনার জ

উৎসিগত। মুসলমানেদর ঈ ল িফতর ও আযহা ছাড়াও িক ঈদ

আেছ? বলেলনঃ হা আেছ। যটা ঐ ’টার চেয়ও বড় ও স ােনর। বললামঃ সটা কা িদন?
বলেলনঃ যিদন আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) অিভভাবকে র পদলাভ কেরন। বললামঃ
আপনার জ

আিম উৎসিগত। উ

িদেন আমােদর করণীয় িক? বলেলনঃ রাজা রাখ, রাসূল
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(সা.)- এর উপর ও তার পিরবারবেগর উপর বিশ বিশ দূরদ পাঠ কর এবং যারা তােদর উপর
জুলম
ু - অত াচার কেরেছ তােদর

িত অস ি

কাশ ও ব

তােদর লািভিষ েদরক িনেদশ িদেতন য,

লািভিষ

কর। আ াহর

িরত রাসূলগণ

িনধারেণর িদনেক যন ঈদ িহসােব

উদযাপন করা হয়। বললামঃ য এই িদেন রাজা রাখেব তার পুর ার িক? বলেলনঃ তার
পুর ার ৬০ মাস রাজা রাখার পুর ােরর সমান।৩২৮
অ

পভােব ফুরাত ইবেন ই ািহম তার তাফসীর

(আ.)- এর িনকট
িদন ব তীত অ

ে

বণনা কেরেছন য,

ইমাম সািদক

করা হলঃ মুসলমানেদর িক িফতর, আযহা, জুমআ’র িদন ও আরাফার
কান উ ম ঈেদর িদন আেছ?

বলেলনঃ

াঁ, ঐ িলর চেয় উ ম, বড় ও আ াহর িনকট ঐ িলর চেয়ও স ািনত আর ঐ

িদনিট হে

সই িদন যিদন আ াহ তার ীনেক পিরপূণ কেরেছন এবং তার রাসূল (সা.)- এর

উপর এভােব আয়াত অবতীণ কেরেছন য,

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

অথাৎ “আজ আিম তামােদর জ
আমার অ

তামােদর ীনেক পূণা কের িদলাম। তামােদর িত আিম

হেক স ণ
ূ কের িদলাম এবং ইসলামেক তামােদর জ

ীন িহেসেব পছ

করলাম।”
বণনাকারী বলেলনঃ সটা কা িদন?
বলেলনঃ বনী ইসরাঈেলর নবীগণ সবদা লািভিষ
করেতন। আর মুসলমানেদর ঈদ হে
লািভিষ

িনবাচেনর িদনিটেক ঈদ িহেসেব উদযাপ

সিদন যিদন রাসূল (সা.) আলীেক (আ.) অিভভাবক বা

িনধারণ কেরেছন। আর এ উপলে

কারআেনর আয়াত অবতীণ হেয়েছ এবং

ীনেক পিরপূণতা দান কেরেছন ও তার নয়ামতেক মু’িমনেদর জ
অ

পভােব বেলনঃ এই িদবসিট হে

ইবাদত,

নামাজ,

স ণ
ূ কেরেছন।৩২৯
আন - উৎসব ও কৃত তা

কােশর িদন। কারণ, এই িদেন আ াহ আমােদর অিভভাবকে র নয়ামত তামােদরেক দান
কেরেছন। আিম চাই য,

তামরা এই িদেন রাজা রাখ।৩৩০
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ফাইয়াজ ইবেন মুহা দ ইবেন উমর তুসী হেত বিণত আেছ য,
রযার (আ.) িনকট উপি ত হলাম,
ইফতােরর জ

গাদীর িদবেস আিম ইমাম

দখলাম য িতিন তার িকছু সংখ ক স - সািথেক

বািড়েত বিসেয় রেখেছন এবং পাশাক- পির দ এমনিক জুতা ও আংিট

য েলা তােদরেক উপহার িদেয়েছন,

স েলা তােদর বািড়েত পািঠেয় িদে ন। তার বািড়েত

ও িতেবশীেদর বািড়েত যন িভ রকম পিরেবশ িবরাজ করেছ। তার কমচারীবৃ েক দখলাম
তারা নতুন নতুন িজিনস পিরধান কেরেছ এবং িবগত িদেনর ব ব ত িজিনস েলােকও পাে
নতুন করা হেয়েছ আর ইমাম রযা (আ.) উ

িদেনর মযাদা স েক তােদর সামেন ব ব

িদে ন।৩৩১
আেলাচ িবষয়িট ইিতহােসও বণনা করা হেয়েছ য, মুসলমানগণ যুগ যুগ ধের এই িদনিটেক
ঈদ িহেসেব পালন কের আসেছন।
আবু রাইহান িব নী তার রিচত
িজলহ

“আল আসা ল বািকয় াহ” ত িলেখেছনঃ

মােসর ১৮ তািরেখ, ঈেদ গাদীের খুম আর ঐ নামিট এমন এক ােনর নাম যখােন

রাসূল (সা.) িবদায় হে র পর অব ান কেরিছেলন এবং উেটর িজন েলােক এক কের তার
উপর উেঠ আলী ইবেন আবী তািলেবর (আ.) হাত ধের বেলিছেলনঃ আিম যােদর অিভভাবক এই
আলীও তােদর অিভভাবক।৩৩২
এবং মাসউদী তার

“আত্ তানিবহ ওয়াল আশরাফ”এ িলেখেছনঃ আলী (আ.)- এর স ানগণ

ও তার িশয়াগণ (অ সারীগণ) এই িদনিটেক মহান িদবস িহেসেব গণ কের।৩৩৩
এবং ইবেন তালহা শােফয়ী তার

“মাতােলবুস উল” এ িলেখেছনঃ এই িদনিটেক গাদীের

খুম িদবস নােম নামকরণ করা হেয়েছ এবং এই িদেন ঈদ উৎসব পালন করা হয়। যেহতু স
সময়িট এমনই সময়িছল য সমেয় রাসূল (সা.) তােক উ

স ােন ভূিষত কেরন এবং সকল

মা েষর মধ হেত তােকই কবল এই স ািনত ােন অিধি ত কেরন।৩৩৪
সালাবী তার “িসমা ল

লুব”

ে িলেখেছনঃ গাদীেরর রাতিট ঐ রাত য রােতর পেরর িদন

রাসূল (সা.) গাদীের খুেম উেটর িজেনর উপর উেঠ খুতবা িদেয়িছেলন এবং বেলিছেলনঃ
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ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻﻩ اﻟﻠﻬﻢ و ال ﻣﻦ واﻻﻩ و ﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداﻩ ﻣﻦ ﻧﺼﺮﻩ و اﺧﺬل ﻣﻦ ﺧﺬﻟﻪ
অথাৎ “আিম যােদর অিভভাবক এই আলীও তােদর অিভভাবক হ আ াহ! যারা তােক ভালবােস
তােক তুিম ভালবাস আর যারা তার সােথ শ তা কের তার সােথ শ তা কর ও যারা তােক
সাহায কের তােক সাহায কর এবং যারা তােক লাি ত কের তুিম তােক লাি ত কর।”
িশয়াগণ এই রাতেক অেনক মযাদাপূণ বেল মেন কের এবং ইবাদেতর মাধ েম তােক

রণীয়

কের রেখেছ।৩৩৫
অ

পভােব ইবেন খা াকান মুসতানসােরর ছেল মুসতাআলী ফােতমীর জীবনী অধ ােয়

িলেখেছনঃ
ঈেদ গাদীেরর িদেন অথাৎ ১৮ই িজলহে

৪৮৭ িহজরীেত জনগণ তার হােত বাইয়াত

হণ

(অ ীকারাব ) কেরেছন।৩৩৬
এবং মুসতানসার ফােতমীর জীবনী অধ ােয় িলেখেছনঃ স বুধবার িদবাগত রােত যখন ৪৮৭
িহজরীর িজলহ

মাস শষ হেত বার িদন বাকী িছল তখন ইে কাল কের। আর ঐ রাতিট িছল

ঈেদ গাদীেরর রাত অথাৎ ১৮ই িজলহ

বা ঈেদ গাদীের খুম।৩৩৭

যমনভােব আমরা হাদীসসমূহ ও ঐিতহািসকেদর িববরেণ ল

করলাম য,

গাদীর িদবসিট

রাসূল (সা.)- এর জীবেনর শষ বছের অথাৎ য বছের আলীেক (আ.) খলাফেত অিধি ত কেরন
সই বছেরই ঈদ িহেসেব পিরিচিত লাভ কের এবং সই বছর ও সই ম ভূিম থেক যুগ যুগ ধের
দীঘ পথ পািড় িদেয় মুসলমানেদর মােঝ এবং ইসলামী দশসমূেহ এই ঈদ জীব হেয় রেয়েছ।
ইিতহােসর দৃি েত,

এই িদনিট ইমাম সািদেকর (শাহাদাত ১৪৮ িহঃ) যুেগ,

(শাহাদাত- ২০৩ িহঃ) যুেগ, ইমাম মাহদী (আ.)- এর
যুগ অথাৎ য সময় ফুরাত ইবেন ই ািহম
মাসউদীর (মৃতু ঃ ৩৪৫িহঃ) যুেগ,
িব নীর (মৃতু ঃ ৪৩০িহঃ) যুেগ,

ফী ও

সালাবী িনশাবুরী

ইমাম রযার

কালীন অ ধােনর (গায়বােত ছাগরা)
লাইনী রাজী জ

িনেয়িছেলন স যুেগ,

(মৃতু ঃ ৪২৯িহঃ) যুেগ,

আবু রাইহান

ইবেন তালহা শােফয়ীর (মৃতু ৬৫৪ িহঃ) যুেগ এবং ইবেন

খা াকােনর (মৃতু ঃ ৬৮১ িহঃ) যুেগ ঈদ িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরিছল।
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ভৗগিলক িব ৃিতর দৃি েকাণ থেক তৎকালীন মুসিলম িবে র
অ েল আবু রাইহান জ লাভ কেরিছেলন,
এই সব ান হেত রই যখােন
যখােন মাসউদী জ

ােচ অথাৎ মধ এিশয়ার য

িনশাবুর যখােন সালাবী জ লাভ কেরিছেলন,

লাইনী জ লাভ কেরিছেলন এবং শািয়ত আেছন,

বাগদাদ

হণ কেরিছেলন ও বড় হেয়িছেলন, হালাব যখােন ইবেন তালহা জীবন

যাপন কেরেছন ও মৃতু বরণ কেরেছন এবং িমশর যখােন ইবেন খা াকান জীবন অিতবািহত
কেরন এবং ইহেলাক ত াগ কেরন এ সকল ােনর জনগণ এই ঈদ স েক ওয়ােকফহাল িছেলন
এবং তােক ঈদ িহেসেবই পালন করেতন। এটা এমিন এক অব ায় য, যিদ মেনও কির এই
মহান ব ি গণ েত েকই তােদর ীয় এলাকায় অব ান কের এ িবষেয় খবর দান কেরেছন,
তারপেরও আমরা জািন য,

তােদর মেধ অেনেকই যমন- মাসউদী ও িব নী বশীরভাগ

মুসিলম দশ সফর কেরেছন। ি তীয়তঃ তােদর িলিখত িবিভ রচনািদেত এই িদনিটেক তারা
মুসলমানেদর ঈদ িহেসেব উে খ কেরেছন।
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ঈেদ গাদীেরর আমলসমূহ ও তার িনয়মাবলী

কান জািতর মােঝ ঈেদর উৎপি লােভর মৗিলক উপাদান হে - এমন কান ঘটনা যা সই
জািতর জ

আন দায়ক ও সৗভাগ পূণ,

যা িনিদ

কান এক সমেয় সংঘিটত হেয় থােক

এবং সিট আেগ ও পেরর ঘটনাবলী হেত ত ও িবিশ হেয় থােক আর তখন থেকই মা ষ ঐ
িদনিটেক ঈেদর িদন িহেসেব নামকরণ কের থােক এবং যুগ যুগ ধের ঐ িদনেক িনেজেদর
সং ৃিত ও সভ তার অংশ িহেসেব স ান কের।
ইসলামী সং ৃিতেত এই ধরেনর মৗিলক উপাদানেক নয়ামত নামকরণ করা হেয় থােক ও
েত কিট

ানবান ব ি ই িনেজেক কতব পরায়ণ বেল মেন কের য,

এই নয়ামত দাতার

কৃত তা ীকার করেত হেব। আর এ সকল কারেণই ীন- ইসলােমর িনয়মাবলীর মেধ একিট
হে - এই ধরেনর অ

ানািদেত িবেশষ ইবাদত- বে গী করা যা মা ষেক অিধকতর আ াহর

( নয়ামত দাতার) িনকটবতী কের।
ঈেদ গাদীেরর িদেনও িঠক অ া
আ

ঈেদর িদেনর মতই িবিভ

ািনকতার কথা বণনা করা হেয়েছ। এই মহান ঈেদর

ে

ইবাদত বে গী ও িবেশষ
’িট িবেশষ িনয়মাবলীর কথা

উি িখত আেছঃ
১. এই িদেনর আদব বা িনয়মাবলী সংখ াগত ও ণগত িদক থেক ইসলােমর অ া
অ

ােনর চেয় অিধক

ধমীয়

ে র অিধকারী। এমন িক বলা যেত পাের: ঈেদ গাদীেরর আমল

স েক যা বিণত হেয়েছ তা হে ,

সকল কল াণকর কােজর সমি ,

একিট

হণেযাগ

ব ি গত ও সামািজক জীবন ব ব ার সামি ক প।
২. পিব

ও িন াপ ইমামগণ (আ.) থেক য সম

অ যায়ী গাদীেরর

হাদীস আমােদর িনকট পৗেছেছ স

েত কিট আমল বা কেমরই িবেশষ উ

জ ই এর পুর ারও হেব সেবা

ধরেনর।
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মযাদা ও মূল রেয়েছ। আর স

তরাং গাদীর িদবস, এমন এক মূল বান ধমীয় অ
আর এই িদেনর স ান বা মযাদা র ার একমা

ান যার মযাদা র া করা একা জ রী।

উপায় হে - এই িদেনর আদব ও িনয়ম-

কা ন িল িঠক সভােব মেন চলা যভােব আহেল বাইত (আ.) িনিদ কেরেছন এবং মেন
চলেতন।
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ঈেদ গাদীেরর কেয়কিট সাবজনীন িনয়মাবলী
কল াণকর কাজ
যিদও এই িদবেসর সম কমই কল াণময় িক তারপেরও একিট সাবজনীন িনেদশ ও ভূিমকা
প িকছু িনয়ম- কা ন হাদীেস বিণত হেয়েছঃ এই িদেনর একিট সৎকম ৮০ মােসর (আিশ
মােসর) সৎকেমর সমপিরমাণ।৩৩৮
অতএব গাদীর িদবসিটও ায় রমজান মাস ও শেব কদেরর মত মযাদাপূণ । এ
বলেত পাির য,

উ

িদন ও রােতর সৎকম িল সদা- সবদা

ে আমরা

ুিটত ও িবকিশত হেত

থাকেব। এ ধরেনর সময় িলেক মা েষর উিচত সিঠকভােব ব বহার করা এবং সৎ ও কল াণকর
কাজ স াদন কের উপকৃত হওয়া।

ইবাদত
ইমাম রযা (আ.) হেত বিণত হেয়েছ য,

িতিন বেলনঃ গাদীর িদবস এমনই একিট িদন য

িদেন যিদ কউ ইবাদত বে গী কের তাহেল আ াহ তায়ালা তােক স েদ সমৃ কের দন।৩৩৯
যিদও সাধারণ অেথ য কেম আ াহর নকট লােভর উে
আ াহর মেধ

থােক এবং য সব কম বা া ও

র েক দূর কের তার িনকটবতী কের তােকই বলা হেয় থােক ইবাদত। ইসলামী

দৃি েকাণ থেক এই অেথ (এই উে

স িকত) েত কিট অ েমািদত (মুবাহ) কমই ইবাদত

বেল গণ হেত পাের। অথাৎ যিদ মা ষ তার সাধারণ কম িলও আ াহর নকট লােভর িনয়েত
ও তার স ি র জ

স াদন কের তাহেল তার জীবেনর সম

সাধারণ কাজ িলও ইবাদত

িহেসেব পিরগিণত হেব।
গাদীর িদবেস য সকল ইবাদেতর কথা বিণত হেয়েছ স েলার সব ক’িটই ঐ সকল ইবাদেতর
অ ভু

যার পিরচয় ইসলােম তুেল ধরা হেয়েছ। যমন: নামাজ,

রাজা,

গাসল,

দায়া,

আ াহর শংসা ও কৃত তা, িজয়ারত, রাসূল (সা.) ও তার আহেল বাইেতর িত দ দ ও
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সালাম

রণ এবং তােদর শ েদর িত িবে ষেপাষণ ইতািদ কমসমূহ পিব এই িদেনর আমল

িহেসেব গণ ।

রাজা
রাজা, এমনই এক ইবাদত যা রমজান মােস ওয়ািজব বা আব ক হওয়া ছাড়াও ঈ ল িফতর
ও ঈ ল আযহা’র িদন েলা ( রাজা রাখা এ িদন েলােত িনিষ ) ব তীত বছেরর অ া
িদন িলেত মু াহাব। িক িকছু িকছু িদবেসর

ে

এর তািকদ বা

এবং িবিভ হাদীেস তার অসাধারণ মযাদার সংবাদও
বাপাের িবেশষ

ােরাপ করা হেয়েছ

দান করা হেয়েছ। য সকল িদেনর

ােরাপ করা হেয়েছ গাদীর িদবস স িলরই একিট। পিব

ইমামগণ

িনেজরাই য ধু এইিদেন রাজা রাখােক জ রী মেন করেতন তা নয় বরং তােদর স ী- সািথ ও
িনকটা ীয়েদরেকও এই িদেন রাজা রাখার জ
পিরলি ত হয় য, এই

াতিট রাসূল (সা.)- এর রেখ যাওয়া

ইবেন হারায়রা হেত বিণত আেছ,
তার জ

যবি

িদেনর একিট রাজা অ

রণীয় একিট

াত।

১৮ই িজলিহ ায় রাজা রাখেব আ াহ তায়ালা

াতােদর উে ে

এই রাজা স েক বেলেছনঃ এই

সমেয়র ৬০ মােসর (ষাট মােসর) রাজার সমতুল ।৩৪১

এক হাদীেস বেলেছনঃ ঈেদ গাদীের খুেমর একিদেনর রাজা, আ াহর িনকট একশ’িট

গহণেযাগ হ
অ

পভােব হাদীেসও

৬০ বছেরর রাজা িলেখ রাখেবন।৩৪০

ইমাম সািদক (আ.) এক হাদীেস তার

অ

ােরাপ করেতন। অ

ও ওমরার সমতুল ।৩৪২

পভােব বণনা কেরেছনঃ গাদীের খুেমর রাজা পৃিথবীর আয়ুর (জীবেনর) সম

রাজার

সমান, যিদ কউ এ ধরেনর বয়েসর অিধকারী হয় এবং স যিদ সারা জীবন রাজা রােখ।৩৪৩

নামাজ
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যমিনভােব বিশরভাগ িদেনর ও িবেশষ সমেয়র িনিদ নামাজ আেছ তমিনভােব ঈেদ গাদীেরর
ে ও িকছু নামাজ আেছ যা িবেশষ রীিতেত পড়ার িনেদশ এেসেছ।
সাইেয় দ ইবেন তাউস (র.) তার “ইকবালুল আমাল” নামক

ে ‘ঈেদ গাদীেরর আমলসমূহ’

িশেরানােম ইমাম সািদক (আ.) হেত িতনিট নামাজ বণনা কেরেছন। এই িতনিট হাদীেসর এক
হাদীস অ যায়ী িতিন বেলেছনঃ
“এই িদন এমন একিট িদন য িদেনর স ান ও মযাদা র া করা েত ক মু’িমেনর জ

আ াহ

তায়ালা অত াব ক কের িদেয়েছন। কারণ, এই িদেনই আ াহ তার ীনেক পূণ ও নয়ামতেক
স ূণ কেরেছন ও সৃি র

ারে

কেরেছন এবং তােদরেক

ীকার করার সৗভাগ দান কেরেছন ও অ ীকারকারীেদর মেধ

তােদরেক অ ভু
উ

তােদর িনকট হেত য ওয়াদা িনেয়িছেলন তার পুনরাবৃি

কেরনিন।”৩৪৪

হাদীস শরীেফ ওয়াদার উে

হে - ঐ ওয়াদা যা কারআেন সূরা আরােফর ১৭২ নং

আয়ােত ইি ত কের বলা হেয়েছঃ আর যখন তামার পালনকতা আদম স ানেদর পৃ েদশ হেত
বর করেলন তােদর স ানেদরেক এবং তােদর িনেজর উপর সা ী দাড় করােলন,
তামােদর পালনকতা নই? তারা বলল, অব ই আমরা সা

আিম িক

িদি । যােত িকয়ামেতর িদন

যন না বল য, আমরা আপনার এই (এক বাদ) স েক জানতাম না।
এটা সই িত িত যা আ াহ তার এক বােদর উপর ও এক আ াহর ইবাদেতর উপর মা েষর
কাছ থেক িনেয়িছেলন।
তরাং আেলােচ হাদীস হেত যা বাঝা যায় তা হে

আ াহ তায়ালা যমনভােব তার

এক বােদর ও কবলমা তারই ইবাদেতর িত া কিরেয়েছন িঠক বলায়ােতর (শাসনকতার)
ে ও তমনভােব িত া কিরেয়েছন। এক বােদর িত িত হণ য পিরি িতেত হেয়িছল
বলায়ােতর (শাসন কতৃে র)

ে ও িঠক একই পিরি িত পিরলি ত হয়।

যিদ কউ তােদর মত হেত চায় যারা সিদন রাসূল (সা.)- এর সােথ িছেলন ও স সকল
সত বাদী যারা আ াহ ও তার রাসূল (সা.)- এর সােথ আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর ব ু
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ক সত িহেসেব

হণ কেরেছন তােদর সম মযাদার অিধকারী হেত চায় এবং ঐ সকল ব ি র

মত হেত চায় যারা রাসূল (সা.), আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.), ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম
হাসাঈন (আ.)- এর পে

যুে

অংশ হণ কের শহীদ হেয়েছন এবং তােদর মত যারা হযরত

ইমাম মাহদীর (আ.) পতাকাতেল ও তার তাবুর ছায়াতেল আেছন এবং মহান ও মহৎ ব ি গেণর
অ ভু

হেত চায়, তাহেল স যন যাহেরর ারে

অথাৎ িঠক সই সমেয়- য সমেয় রাসূল

(সা.) ও তার সাহাবীগণ গাদীের খুেমর িনকটবতী হেয়িছেলন-

’রাকাত নামাজ আদায় কের

এবং নামােজর পের করানা িসজদায় (নামাজ শষ করার পর কিরয়া আদােয়র জ
িসজদা) িগেয় যন একশ’বার বেল-

একিট

করান িল াহ ।৩৪৫

ঐ সময় িতিন একিট দীঘ দায়া তার স ুেখ উপি ত জনতােদরেক িশ া িদেয়েছন যা নামােজর
পের পড়েত হয়।
উ

দায়ািট সাবজনীন কেয়কিট িবষয় কি কঃ

১. পির

আিকদা বা িব ােসর এবং সত ও সিঠক ইসলােমর

িত

ীকােরাি

দান করা।

যমন- তৗিহদ (এক বাদ) ও নবুয় ত।
২. বলায়াত বা শাসনকতৃে র নয়ামত ও ঐশী অ

েহর

িত কৃত তা। [আলী (আ.)- এর

ইমামেতর মহান নয়ামেতর িত কৃত তা কাশ]
৩. মহান আ াহর শ েদর সােথ শ তা পাষণ ও মহান আ াহর সিঠক ব ুেদর সােথ ব ু
দশন।
৪. সত - সিঠক পেথ দৃঢ় থাকার ত াশা।
এই দায়ার মেধ একিট অংেশ আমরা পাঠ কের থািকঃ
“ হ আ াহ! তামারই দয়া ও ক ণা িছল য আমরা রাসূল (সা.)- এর দাওয়াত হণ (আহবােন
সাড়া দয়া), তােক সত ায়ন করা মু’িমনেদর নতার িত ঈমান আনা এবং বািতল ও মূিত ক
অব া করার

ে সফলকাম হেয়িছ। অতঃপর যােক আমরা বলায়াত বা অিভভাবকে র জ

িনবাচন কেরিছ, তােক আমােদর অিভভাবক বািনেয় দাও এবং আমােদরেক আমােদর ইমাম বা
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নতােদর সােথ পুন ি ত কর, এমনভােব পন ি ত কর যন আমরা দৃঢ় িব ােসর সােথ তার
িনেদেশর

িত অ গত থাকেত পাির। হ আ াহ! আমরা তার দৃ

উপি ত ও অ পি ত বংশধরেদর

িত,

জীিবত ও মৃতেদর

ইমামেতর দািয়ে র ও নতৃে র িত আমরা স

লািভিষ

আমরা চাই না,

িবষেয়র পিত,

িত ঈমান এেনিছ এবং তার

।”

তারাই আপনার ও আমােদর মােঝ মধ তার জ
তােদর

ও অদৃ

যেথাপযু , অ েদর কান েয়াজন নই।

তারা ব তীত কাউেকই সহচর ও িব

িহেসেব

হণ

করেবা না।৩৪৬
এই দায়ার অপর একিট অংেশ বিণত হেয়েছঃ
“ হ আ াহ! তামােক সা ী করিছ য, আমােদর এই ীন, মুহা দ ও তার পিরবারবেগর ীন
এবং আমােদর কথা তােদরই কথা। আমােদর ীন তােদরই ীন। আমরা তাই বিল যা তারা
বেলেছন এবং তার

িতই আস

যার

িত তারা আস । যা িকছু তারা অ ীকার কেরেছন

আমরাও স িল অ ীকার কির। যা িকছু তারা পছ

করেতন আমরাও স সবই পছ

কির।

যােদর সােথ তাঁরা শ তা করেতন আমরাও তােদর সােথ শ তা কির। যােক তারা অিভশ াত
কেরেছন আমরাও তােক অিভশ াত কির। যােদর
িত অস

িত তারা অস

এবং আমরা তােদর িনকট (রহমত) অ দান

িছেলন আমরাও তােদর

রণ কির যােদর িত তারা অ দান

পাঠােতন।”৩৪৭
এই নামাজ ঐ েহর তাজা ী ও িব র
ু ণ
যা তার অ

প যা আ াহর অ

হসমূেহর কৃত কিরয়া আদায় কেরেছ। গাদীর িদবেস জাহেরর িনকটবতী সমেয়

নামাজ আদায় করা এ সা
আ াহর সবেচেয়

দান কের য,

শকাতর বাণী৩৪৮ ও

নামাজ আদায়কারী জােন এই সমেয় িজ াইল
ীেনর মৗিলকতম িভি

হেয়িছেলন এবং বলায়াত বা নতৃ েক মা েষর জ
মানব সমােজর মােঝ মৗিলক
শরীয়েতর

হসমূেহর িত মেনােযাগী এবং

চােরর জ

অবতীণ

উপহার িহেসেব এেনিছেলন। বলায়াত

ীেনর িচরিবদ মান থাকার জািমন বা িন য়তাদানকারী ও

হ এবং তৗিহদ ও রসালােতর পৃ েপাষক আর ফিজলত ও তাকওয়ার সংর ক,
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ায়

িত া করা - যা আ াহর রাসূলগণেক

রণ এবং আসমানী

অবতীেণর মূল উে

তারই দািয় ।৩৪৯ যিদ মূল বা আসলই চািরত না হয়, তাহেল কৃত অেথ আ াহর রসালাতই
স াদন হল না।৩৫০
নামাজ আদায়কারী এ সকল উে ে র

িত মেনােযাগী এবং এ সব অ দােনর কৃত তা

কােশর জ ই নামােজ দাড়ায় ও কৃত তার সােথ

িতপালেকর কােছ মাথা নত বা িসজদা

কের এবং িবনেয়র সােথ আ াহর িনকট হাত উে ালন কের,
মযাদায় সমাসীন রােখ ও সারাজীবন যন এই অ
ইসলােমর

যন সবদা তােক এই সেবা

েহর ঝনা ধারা হেত পিরতৃ

কের এবং

াথিমক যুেগ রাসূল (সা.)- এর সািথগণ ও ইসলামী সিনকগণ য মযাদা লাভ

কেরেছন তােদর সমমযাদা দান কেরন এবং তােক ঐসকল শহীদেদর সােথ গণ কেরন যারা
আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.),

ইমাম হাসান ও হাসাইন (আ.)- এর পে

যু

কের

ীয়

গ েব পৗেছ গেছন এবং তােদর মযাদায় পৗছায় যারা মুহা েদর (সা.) বংশধর ইমাম মাহদীর
(আ.) পতাকার তেল সমেবত হেয় তার পে

তেলায়ার চালায় ও তার তাবুেতই আ য় িনেয়

থােক ।

িজয়ারত
িজয়ারত বা সা াত সংেযাগ ও সংযুি র এমনই এক
বি ত ব ি র চ ার পর কাি তেক পাওয়ার

ায় অথাৎ এমন এক অব া যা চরম তৃ াত

ব ি র তৃ া িনবারেণর পর অ ভব কের এবং িবি
সংেযােগর

ঝনা ধারা যা কাি েতর সা াত হেত

তার বদনার পর তার

াণেক সই

ঝনা ধারার পািন ারা পিরতৃ কের ও িপপাসা িনবারণ কের এবং তার আ ােক

কের পুত- পিব । িজয়ারত হে - ধযশীলতার ফসল।
িজয়ারতকারীগণ মা’ মেদর মাজাের যা িকছু পাঠ কের থােক তা আসেল ব ুত ও আ িরকতার
এক কার বিহঃ কাশ, ভালবাসা ও ঐ সকল সিঠক িশ া যা িজয়ারাতকারী মা’ মেদর সােথ
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সা ােতর সময় তার িনকট িনেবদন কের থােক এবং এর মাধ েম তার সমথন অজন কের থােক
আর এ এমনই এক প া যা পূববতীেদর রেখ যাওয়া
গাদীর িদবসিট হে ,
এমনই একিট িদন,
নােমই উ
আচার- অ

কতৃ

ও লািভিষ

এবং

িৃ ত।
িতিনিধর দািয়

হেণর িদন। আর এটা

য িদনিট আিম ল মু’িমনীন হযরত আলী (আ.)- এর সােথ স ৃ

িদেন ঈদ পালন করা হেয় থােক আর স কারেণই এ িদেনর
ান হল কতৃে র অিধকারীর সােথ নতুনভােব অ ীকারাব

ও তার

পূণ একিট
এবং তার সােথ

আধ াি ক বা আভ রীণ স ক সৃি করা। তাই িশয়ােদর বলা হেয়েছ যন তারা এই িদেন,
রাসূল (সা.)- এর উ রািধকারী বা ওসীর সামেন দাড়ায় ও তার িনেদেশ তার

লািভিষে র

সােথ অ ীকারাব হয় বা বাইয়াত হণ কের এবং েত ক বছর যন এই অ ীকারেক নবায়ন
কের আর নবীর (সা.)

ােনর তারেণর িনকট

ীয় িব ােসর কথা উপ াপন কের ও

ীয়

িব ােসর নিথপ েকঐ ইমােমর সমথেনর সীলেমাহেরর মাধ েম েশািভত কের।
ইমাম রযা (আ.) এক হাদীেস বেলেছনঃ যখােনই থাক না কন,

চ া করেব গাদীর িদবেস

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর মাজােরর িনকটবতী হওয়ার। কারণ,
তায়ালা ঈমানদারেদর ষাট বছেরর পাপসমূহেক
কদেরর ও ঈ ল িফতেরর রােতর চেয়ও ি

এই িদেন আ াহ

মা কের দন এবং রমজান মােসর,

শেব

ণ সংখ ক ব ি েক জাহা ােমর আ ন থেক মুি

দান কেরন।৩৫১
তার পিব

মাজােরর িনকটবতী হওয়া যিদ কােরা পে

অস ব হয় তাহেল স দূর হেতও

িজয়ারত করেত পাের।
পিব ইমামগণ থেক গাদীর িদবসেক ক

কের িতন’িট িজয়ারেতর কথা বিণত হেয়েছ, যার

িতিটই দূর হেত ও িনকট থেক পাঠ করা যেত পাের। ঐ েলার মেধ সবেচেয় িস হে িজয়ারেত “আিমনা াহ” যা আকাের ছাট ও সনদ বা সূে র িদক থেক অকাট ও িনভরেযাগ ।
এই িজয়ারেত আিম ল মু’িমনীন আলীেক (আ.) উে
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কের পাঠ কের থািকঃ

“সালাম (শাি ) বিষত হাক আপনার উপর হ িব জগেত আ াহর িনদশন। আিম সা
হ আিম ল মু’িমনীন! আ াহর পেথ আপিন যেথািচতভােব চ া- েচ া কেরেছন,
িকতাব কারআেনর উপর আমল কেরেছন ও তার রাসূল (সা.)- এর
কেরেছন, যখন আপনার জে

আপনার শ েদর উপর

তার

ােতর অ সরণ

আ াহ সেবা ম পুর ােরর কথা ভাবেলন তখন িতিন আপনােক

িনেজর কােছ ডেক িনেলন ও আপনার উ ত আ ােক ীয় সাি েধ
সম সৃি র মােঝ উপযু

িদি

ান িদেলন। যিদও আপিন

মাণ িহেসেব িছেলন, তবুও আ াহ আপনার শাহাদােতর মাধ েম
াত বা মাণ সমা কেরেছন।” .

“ হ আ াহ! িবনয় ও ন তার অ রসমূহ তামারই

েম িদেশহারা;

তামার দরজা সদা- সবদা খালা, যারা তামার
মােণর অিধকারী। যারা তামার কােছ

িত

তামার

িমকেদর জ

ত াবতেনর আশা পাষণ কেরন তারা

ত াবতন করেত চায় তােদর অ ের কবল

তুিমই িবদ মান। যারা তামােক ডােক তােদর আওয়াজই কবল তামার িনকট পৗছায় ও
তােদর

াথনা ম ুেরর দরজাসমূহ সব সময় খালা। আর যারা গাপেন তামার ইবাদত কের

তােদর দায়া অিত তাড়াতািড় কবুল কর। তােদর তওবা কবুল হয় যারা তামার িদেক ত াবতন
কের,

য তামার ভেয়

য তামার িনকট সাহায

ন কের তার িতিট অ

ফাটােক তামার রহমেত পা র কর,

াথনা কের তুিম তার সাহােয এিগেয় আস,

সহেযািগতা কামনা কের তুিম তােক সহেযািগতা কর,

তুিম

য তামার িনকট

যসব অ ীকার

বা ােদরেক িদেয়েছা তার বা বায়ন কর এবং য তামার িনকট

তামার

মা চায় তুিম তার

িট েলােক উেপ া ও মাজনা কর।”৩৫২

দয়া ও অ

হ

ঈেদ গাদীেরর িনয়মাবলীর মেধ একিট হে - ঈমানদারেদর

িত দয়া ও অ

িবষেয় পিব ঈমামগণ িবেশষ পািরশ কেরেছন। এই িদেন দয়া ও অ
হে -
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েহর

হ করা। এ
ে র িনদশন

থমতঃ হাদীস ও বণনাসমূেহ িবিভ

িশেরানােম এ দািয়

হেয়েছ। িবেশষ কের হাদীসসমূেহ দয়া ও অ

পালেনর িবেশষ তািগদ দয়া

েহর িনদশন িহেসেব নমুনা দান,

পর

রেক

সহেযািগতা, উপহার দান, আিতেথয়তা, খাদ িবতরণ, ইফতার করােনা, দয়া পরবশ
হওয়া, ঈমানদার ভাইেয়র মনবাসনা পূণ করার কথা বলা হেয়েছ।
ি তীয়তঃ উপেদশ দওয়া হেয়েছ, এই িদেন যার দান করার মত যেথ পিরমাণ ধন- স দ
নাই স যন ঋণ
ঋণ নয় য,

হণ কের। ইমাম আলী (আ.) িনেজ বণনা কেরেছনঃ যিদ কউ এই কারেণ
স মু’িমন ভাইেদরেক সাহায করেব,

িন য়তা দান করেবা, যিদ তােক জীিবত রােখ,

তাহেল আিম আ াহর প

থেক

স যন তার ঋণ পিরেশাধ করেত পাের;

আর যিদ জীিবত না রােখ তাহেল ঐ ঋণ তার থেক নওয়া হেব না।৩৫৩ অথচ আমরা অবগত
য,

শরীয়েতর দৃি েত ঋণ

িবেশষ

হণ কাজিট শাভনীয় নয় এবং ইসলাম মা েষর অিধকারেক

ে র সােথ িবেবচনা কের থােক ।

আিম ল মু’িমনীন হযরত আলী (আ.) গাদীর িদবস উপলে
আ াহ আপনােদর রহমত দান ক ক! আপনারা যখন অ
যােবন,
অ

তখন

ীয় পিরবােরর জ

উ ু

হে

জুমআ’র এক খুতবায় বেলেছনঃ
ান শেষ এেক অপর হেত পৃথক হেয়

খরচ ক ন,

আপন ভাইেয়র

হ ক ন এবং আ াহ তায়ালা য নয়ামত দান কেরেছন তার কৃত তা

িদেন সৎকাজ স াদন করেল স দ বৃি
দশন বা ার

িত আ াহর রহমত বৃি

পায় ও আয়ু বােড়। পর

েরর

িত দয়া-

াপন ক ন... এই
িত দয়া ও অ

ও সহা ভূিতেক জা ত কের। অতএব,

হ

যা িকছু

আ াহ তায়ালা আপনােদরেক দান কেরেছন তা থেক উদারতার সােথ দান ক ন।
আন

ও

ফু তার সােথ পর

েরর সােথ সা াত ক ন এবং আ াহ আপনােদরেক য

নয়ামত দান কেরেছন তার কৃত তা কাশ ক ন! যারা আপনােদর িত আশাবাদী হেয় আেছ
তােদর

িত বশী বশী অ

হ ক ন! যতটা স ব হয় িনেজেদর ও

আপনােদর অধীেন আেছ তােদর মেধ সমতা বজায় রাখুন!।
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বলেদর এবং যারা

এই িদেন এক িদরহাম দান করা অ

িদেন ইশ’ িদরহাম দান করার সমান ও আ াহ যিদ চান

তাহেল এর চেয়ও বশী িদেত পােরন।
য বি

থেম তার ভাইেয়র

ব ি র পুর ার লাভ করেব,

িত অ
যবি

হ করেব ও আ হ সহকাের দয়া দখােব,

স ঐ

এই িদেন রাযা রেখেছ।৩৫৪

আনে াৎসব
এটা পছ ণীয় য, একজন মু’িমন ব ি
িবিধ- িনেষধ মেন চেল আন

এই িদেন চিলত রীিতর মেধ থেক এবং শরীয়েতর

ও উৎসব করেব এবং

ীয় জীবনেক অ া

িদেনর তুলনায়

একটু িভ ভােব সাজােব। িবেশষ কের য সকল আন - উৎসব িবিভ হাদীেস িবেশষ
সােথ বিণত হেয়েছ স সব করা উ ম। যমন-

গাসল করা,

ে র

আতর বা খাশবু লাগােনা,

সাজ- গাছ করা, িনেজেক পিরপািট কের রাখা, নতুন পাশাক পিরধান করা, পাক- পিব
থাকা,

দখা- সা াত করা,

াগত জানােনা এবং করমদন করা,

মু

হে

খরচ করা

ইতািদ।
ঈেদ গাদীর িদবেস আনে াৎসেবর িবষয়িট আহেল বাইেতর
দৃ া হওয়া ছাড়াও য়ং উৎসব পালেনর িদকিটও িবেশষ
ইমাম সািদক (আ.) এক বণনায় গাদীর িদবেসর অ

িত ভালবাসা ও সহমিমতার
লাভ কেরেছ।

ানািদ উৎযাপন করার পর এই ঈেদর িকছু

িনয়ম- কা ন পালেনর সময় বলেলনঃ এই িদেন খাও,
কাশ কের আ াহ তােদর ঃখেক আেরা কেয়ক ণ বৃি

পান কর আর যারা এই িদেন

ঃখ

কের দন তাই এই িদেন আন -

ফুিত কর।৩৫৫
উ ম হে

যিদ কােরা ঘিন

কান ব ি র মৃতু র জ

বা কান ঘটনার জ

ঃখ পেয় থােক

ত পির স যন এই িদেন কােলা পাশাক পিরহার কের চেল। ইমাম রযা (আ.) বেলেছনঃ এই
িদনিট হে

নতুন পাশাক পিরধােনর আর কােলা পাশাক পিরহােরর িদন।৩৫৬

এই িদেন জাক- জমকপূণ ও বর পাশাক পিরধান করা উ ম।
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ইমাম রযা (আ.) বেলেছনঃ
এই িদনিট সাজ- গাছ করার িদন। যিদ কউ এই িদেনর স ানােথ িনেজেক সাজায় তাহেল
আ াহ তার সম

ছাট ও বড় পাপসমূহ মাচন কের দন এবং একজন ফেরশতােক িনধারণ

কের দন যন স আগামী বছর পয তার জ
আেরা উে

উ ম িকছু িলখেত থােক ও তার অব ানেক যন

পৗেছ দয়। আর যিদ এ অব ায় মৃতু বরণ কের তাহেল স শহীেদর মযাদা

পােব, আর যিদ জীিবত থােক তাহেল স সৗভাগ শীল হেব।৩৫৭
অ

প উ ম কাজ হে ,

মু’িমন ভাইেদর সােথ আনে র সােথ সা াৎ করা এবং এমন

ধরেনর কাজ করা যােত সকেলই বুঝেত পাের স আনি ত।
ইমাম রযা (আ.) বেলেছনঃ
এই িদনিট হে - ঈমানদার ভাইেদর জে

হািস- খুিশর িদন। যিদ কউ এই িদেন কান

ঈমানদার ভাইেয়র সােথ হাে া ল মুেখ সা াৎ কের তাহেল আ াহ তায়ালা িকয়ামেতর িদন
তার

িত রহমেতর দৃি েত তাকােবন ও তার হাজার’িট আশা পূণ করেবন এবং তার জ

বেহশেত সাদা মু ার এক সাদ িনমান করেবন ও তার চহারােক উ ল কের িদেবন।৩৫৮

দায়া
ইসলােমর পিব

শরীয়েত বিণত

ইবাদতসমূেহর অ তম হল দায়া। দায়া হে

এমন

একিট ইবাদত য স েক কারআেন বলা হেয়েছঃ “ য কউ অহংকােরর বেশ আমার ইবাদতেক
তাখ ান করেব,

স অপমান ও লা নার সােথ দাযেখ েবশ করেব।”৩৫৯

দায়া হে - কথা বলা সই উপাে র সােথ িযিন এক ও অি তীয় এবং এই িব জগতসহ তার
মেধ যা িকছু আেছ তার
পিব

া এবং এর কারেণ বা ার

িত আ াহ তায়ালার দৃি আকৃ হয়।

কারআেন বিণত হেয়েছঃ
()ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ ﻳَـ ْﻌﺒَﺄُ ﺑِ ُﻜ ْﻢ َرِّﰊ ﻟَ ْﻮَﻻ ُد َﻋﺎ ُؤُﻛ ْﻢ
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অথাৎ বল যিদ দায়া না করেত (না ডাকেত) তাহেল আমার

ভূ তামােদর

িত িফেরও

তাকােতন না (আেদৗ মূল িদেতন না)।৩৬০
দায়া মা েষর জীবেনর একিট আব ক িজিনস। দায়া ব তীত জীবন যন এক এেলােমেলা ও
হত িব ল উ াল তর

যা পিরণিতেত এই

দায়া হল জীবেনর র ও ছ

িনয়ার ব বািদতার জলাভূিমেত আছেড় পড়েব।

এবং এমন এক কােফলার আওয়াজ যা িনিদ একটা গ েব র

িদেক যা ারত। দায়ার মাধ েমই জীবন নতুন কের প িবত হয়,

দায়ার মাধ েমই তা বেড়

উেঠ ও ফল দান কের।
তরাং মা েষর চাওয়া- পাওয়া এবং আশা- আকা া পূরণ হওয়ার িবষয়িট বাদ িদেলও দায়া
একজন মু’িমেনর আজীবেনর কমসূচী ও সবকােলর

েয়াজনীয় িজিনস; িক কখেনা কখেনা

িনিদ সময় ও িবেশষ েযাগ হােত আেস য

দায়া, ঐ সময় িবকিশত হেয় ফল দান

কের মা েষর অি

ে

েক িমি ও মধুর কের তােল।

গাদীর িদবসিট দায়া করার জ

একিট িবেশষ িদন বা সময়।

ইমাম রযা (আ.) বেলেছনঃ গাদীর িদবসিট এমনই এক িদন য িদেন দায়াসমূহ কবুল হয়।৩৬১
আর স কারেণই য সকল দায়া মু াহাব নামাযসমূেহর পের ও িবিভ সমেয় পড়ার িনেদশ
এেসেছ স িল ব তীত, পৃথক িকছু দায়া ত ভােব এই িদেনর জ

গাদীর িদবেসর দায়াসমূেহর ক

ল

গাদীর িদবেসর দায়াসমূেহর মূল ক িব
অ

বিণত হেয়েছ।

হ। দায়াকারী এই িদেন তােদর িবিভ

হে -

বলায়ােতর (শাসনকতৃে র) নয়ামত বা

দায়ােত বা

াথনােত এই মহা অ

হ স েক

ীয় ভূর সােথ কেথাপকথন কের থােক ।
কখেনা কখেনা এই

শংসাসূচক কথািট উে খ কের বেল থােক,

হ আ াহ! তার জ

তামােক জানাই কৃত তা। কখেনা আবার আ াহর িনকট অ েরাধ কের যন এই অ

হিট তার

কাছ থেক িছিনেয় না নয়া হয় অথবা আজীবন ধের যন তার উপর দৃঢ় ও অিবচল থাকেত
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পাের। কখেনা আ াহর িনকট াথনা কের,
বলায়াত (কতৃ )
আড়াল কের ও

যমন কের এই মযাদািট তােক িদেয়েছ ও তােক

হেণর যাগ তা দান কেরেছ,

িটসসমূহেক

িঠক তমনভােব যন তার পাপসমূহেক

মা কের দয়।

কখেনা চায় আ াহ তােক যন এ তৗিফক দান কের য বলায়ােতর আব কীয় িবষয়সমূহেক
অ সরণ ও পালন করেত পাের,

যমন ওলীর (অিভভাবেকর) শতহীন অ সরণ যা বলায়ােতর

মূল শত তা মেন চলা যন তার জ

সহজ হয় ও তােক যন তৗিফক দান কের যােত

ইমামগেণর শ র সােথ শ তা পাষণ করেত পাের এবং তােদর ব র
ু সােথ ব ু গেড় তুলেত
পাের।
“সি ত হওয়ার সময়” নামক একিট

িস

দায়া যা গাদীর িদবেস সকােল পাঠ করা হেয়

থােক, তােত এভােব বণনা করা হে আমরা আলী (আ.)- এর ব ু ও তার ব ুেদর ব ু;

যমনভােব তুিম িনেদশ িদেয়ছ তার সােথ

ব ু

করার ও তার শ েদর সােথ শ তা করার। যারা তার

অস

, যােদর অ ের তার

িহংসার আ ন

ািলেয় রাখব,

িত িহংসার আ ন
যারা তাঁর

িত অস

েল আমরাও তােদর

আমরাও তার

িত

িত আমােদর অ ের

িত ভালবাসােপাষণ কের আমরাও তােদর

িত

ভালবাসােপাষণ করব।৩৬২
কখেনা কখেনা আবার ইমামগেণর মান- মযাদার কথা
মাধ েম

ীয় অ রেক কলুষমু

কের থােক এবং

রণ করা হয় ও তােদরেক

রেণর

ীেনর অিভভাবকেদর মযাদার শীষেক

অবেলাকন কের আর এেকর পর এক দ েদর মাধ েম িনেজেদর আ ােক তােদর পাক- পিব
আ ার সােথ িমিলেয় দয় ও মা েষর মযাদার সীমাহীন সমূে

সাতার কাটেত থােক গাদীর

িদবেসর অপর একিট দায়া হে ঃ

اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﷴ و آل ﷴ اﻻﺋﻤﻪ اﻟﻘﺎدﻩ واﻟﺪﻋﺎﻩ اﻟﺴﺎدﻩ و اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮﻩ و اﻻﻋﻼم اﻟﺒﺎﻫﺮﻩ و ﺳﺎﺳﻪ اﻟﻌﺒﺎد و
ارﮐﺎن اﻟﺒﻼد و اﻟﻨﺎﻗﻪ اﳌﺮﺳﻠﻪ و اﻟﺴﻔﻴﻨﻪ اﻟﻨﺎﺟﻴﻪ اﳉﺎرﻳﻪ ﻓﯽ اﻟﻐﺎﻣﺮﻩ
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অথাৎ হ আ াহ! শাি বষণ ক ন রাসূল (সা.) ও তার পিরবারবেগর উপর,
নতার উপর, আহবানকারী সদােরর উপর, উ ল ন

ও

নতৃ দানকারী

িনদশেনর উপর এবং যারা

তামার বা ােদর িবিভ িবষয়ািদর ব ব াপনা কের থােক ও যারা বসবাসেযাগ ভূিমসমূেহর
তােদর উপর,

যারা এমনই এক মা’ জজা বা অেলৗিকক শি র অিধকারী যা ারা তুিম

মা েষর পরী া িনেয় থাক এবং তােদর উপর দ দ যারা এমনই নাজােতর তরী যা গভীর
ঘূণাবেতর মােঝও গিতশীল।৩৬৩
হ আ াহ! শাি
সংর ক,

বষণ ক ন মুহা াদ ও তার বংশধেরর

িত যারা তামার

এক বােদর ও এক আ াহর ইবাদতকারীেদর দৃঢ় িভি ,

ান ভা ােরর

ীন ও মহে র খিনর

সমূহ। শাি বষণ ক ন তােদর উপর যােদরেক তামার বা ােদর মধ থেক বেছ িনেয়ছ।
শাি বষণ ক ন তােদর উপর যারা পিব , পরেহজগার, মহৎ ও কল াণময়; তারা এমনই
দরজা যখােন মা ষ পরী ার স ুখীন হয়, যারা এই দরজা িদেয় েবশ কের তারা মুি লাভ
কের আর যারা েবশ করা থেক িবরত থােক তারা

ংস হয়।

হ আ াহ! শাি বষণ ক ন মুহা াদ ও তার পিরবারবেগর উপর যােদরেক “আহেল িজকর বা
অবগত” বেল অিভিহত কের বেলছ য,

তােদর িনকট িজ াসা কর,

( নবীর) িনকটা ীয়

বেল যােদর িত ভালবাসার িনেদশ িদেয়ছ, তােদর িত ভালবাসােক আব ক কের িদেয়ছ ও
বেহশত তােদরই অধীেন িদেয়ছ যারা তােদর আ গত করেব।
হ আ াহ! শাি বষণ ক ন মুহা াদ ও তাঁর পিরবারবেগর উপর;

কারণ,

তারা তামার

আ গত করার িনেদশ িদেতন ও পাপ থেক িবরত থাকেত বলেতন এবং তামার বা ােদরেক
তামারই এক বােদর িদেক আহবান করেতন।

ইসলামী াতৃ
ইসলামী কৃিত সমূেহর মেধ (নব রীিত ও থা সৃি র
র ,

ে ) একিট কিত হে

যােদর মেধ

আ ীয়তা বা ব ু্ে র কান স ক নাই তােদর মেধ দৃঢ়তম ব ন সৃি করা।
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াতৃ

হে

’জন ব ি র মেধ িবদ মান স কসমূেহর মেধ সবেচেয় িনকট স ক। েত ক জািতর

মেধ ই াতৃে র ব ন হল সবেচেয় দৃঢ় ও শি শালী ব ন; িক আরবেদর মেধ িবেশষ কের
াথিমক যুেগর আরবেদর মেধ এ িবষয়িটেক িবেশষ দৃি েত দখা হত। এমনিক তারা এই
িবষয়িটেক সত - িমথ ার ও ভুল- িনভুল িনণেয়র মাপকািঠ িহেসেব িবেবচনা করত।
এ

ে

চিলত িনয়ম িছল য,

ভাইেয়র অিধকার রেয়েছ এবং অব ই তােক সমথন ও

সহেযািগতা করেত হেব যিদও স

কৃতােথ জািলম বা অতাচারী ও সীমা ল নকারী হাক না

কন। তার িতপ েক পরাভূত করার জ
িতপ

সেত র উপর

িব াসেক ভে

িতি ত থাক

দওয়ার জ

অথাৎ ধু মা মু’িমনগণই পর

অব ই ীয় ভাইেক সাহায করেত হেব; যিদও

না কন। এ রকম পিরেবেশ ইসলাম তােদর এই

া

াতৃে র এক নতুন সং া ও নতুন ব াখ া তুেল ধেরেছ। যমনর পর

(ٌ)إِﱠﳕَﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن إِ ْﺧ َﻮة

েরর ভাই।৩৬৪

তরাং মু’িমন ব তীত সকেলই এই (মু’িমন) পিরবােরর অপিরিচত;

যিদও স ঐ একই

পিরবাের জ লাভ ও লািলত- পািলত হেয় থা ক না কন।
এটাই হে

ভাইেয়র

মু’িমনগণ পর

র পর

কৃত সং া যার িভি

াপনকারী কারআন। উ

সং ার িভি েতই

ের ভাই ভাই।

রাসূল (সা.)- এর জীবেনর ’িট িবেশষ মুহূেত (িহজরেতর আেগ ও পের) মুসলমানেদর মেধ
ঐক বজায় রাখার লে

ও িবেশষ িবেশষ সম ািদর মাকািবলা করার জ

শাসন ব ব া ও ইসলামী রাে র জ
নীিতিট সমােজ

মিক

- যা নব গিঠত

প দখা িদি ল- ধমীয় এই সাধারণ মৗিলক

িতি ত ও বা বািয়ত করার পদে প

হণ কেরন যা মুসলমানেদর মেধ

াতৃে র িবেশষ ব ন ও ভালবাসার সৃি কেরিছল ও সকল মুসলমান ’জন ’জেনর সােথ
াতৃ ব ন াপন কেরিছল।
ইিতহাস ও হাদীসেব ােদর মেধ অেনেকই আেছন যারা িলেখেছনঃ৩৬৫
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েত কিট মুসলমােনর ভাই িনধারেণর

ে রাসূল (সা.) য িবষয়িটেক মাপকািঠ িহেসেব বেছ

িনেয়িছেলন তা হে - বিশ সমূেহর িমল ও ঈমােনর র।
িতিন যােদর মেধ সাদৃ

ল

করেতন তােদর মেধ

াতৃ

াপন কের িদেতন;

যমন-

উমরেক আবু বকেরর সােথ, তালহার সােথ জাবােয়র, ওসমােনর সােথ আ র রহমান ইবেন
আওেফর, আবু জা’ ক িমকদােদর সােথ ও তার ক া ফািতমা জাহরােক (সা.) ীয় ী উে
সালমার সােথ ব ন াপন কের দন।
উ

দিলেলর উপর িভি কেরই আিম ল মু’িমনীন আলীেক (আ.) কারও সােথ াতৃ

আব না কের তােক িনেজর জ

রেখ িদেয়িছেলন।৩৬৬ িতিন িনেজর জে

ভাই িনধারণ কেরনিন যত ণ না আলী (আ.)

তত ণ পয

ব েন
কান

াব উ াপন কেরেছন যঃ “আিম দখলাম

আপিন আপনার সকল সাহাবীরই ভাই িনধারণ কের িদেলন িক আমার জ
িনধারণ কের িদেলন না। আমার াণ দহ ত ােগর উপ ম হেয়েছ,

তা কান ভাই

কামর ভে

গেছ। যিদ

আমার উপর রাগ কের থােকন তাহেল আমােক ভৎসনা করার অিধকার আপনার আেছ।” িতিন
তু ের বলেলনঃ ঐ আ াহর শপথ িযিন আমােক সেত র উপর িতি ত কেরেছন, আিম এ
বাপাের দরী কেরিছ যােত তামােক আমার ভাই িহেসেব িনবাচন করেত পাির।”৩৬৭

ইসলামী াতৃে র ভাব
ইসলােম াতৃ

িশেরানােম য মূলনীিতিট বিতত হেয়েছ তা ধুমা একটা চুি গত ব ন বা

বাি ক কমসূচীই নয়; বরং কৃত বা বা ব একিট িবষয় যার যথাথ ও অি

গত বা ব ভাব

রেয়েছ। এই মুহা দী উ ত ও ঈমানদারগেণর এক িবশাল পিরবার একিট িনিদ জীবনাদেশর
অ সারী। এই পিরবােরর

েত কিট সদ

অপর সদে র

িত দািয় শীল ও এেক অপেরর

উপর হকদার।
পিব ও িন াপ ইমামগণ (আ.) হেত বিণত অেনক হাদীস আমােদর িনকট িবদ মান য েলােত
ীিন ভাইেয়র িত দািয় ও অিধকার িনধারণ কের দওয়া হেয়েছ। এ
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ে রাসূল (সা.) থেক

বিণত একিট হাদীেস পিরপূণ িনেদশসমূহ বিণত হেয়েছ। আমরা হাদীসিট শখ আনসারীর
মাকােসব ে র “ মাহাররামাহ” শীষক অধ ায় থেক বণনা করব।
শখ আনসারী “ওসােয়লুশ িশয়া”
সূে

হেত এবং িতিন শখ কারাজািকর “কানজুল ফাওয়ােয়দ”

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) হেত বণনা কেরেছন য,

বেলেছনঃ

রাসূেল আকরাম (সা.)

েত ক মুসলমান ভাই তার অপর ভাইেয়র উপর ৩০িট (ি শ) অিধকার রােখ যার

িজ াদারী বা দায়- দািয়
অথবা অিধকারী ব ি
১. তার ভুল-

িট

থেক স কখেনাই মু

তােক

হেব না যত ণ পয না তা আদায় করেব

মা কের িদেবঃ

মা কের িদেব।

২. তার কে দয়া দখােব।
৩. তার

িটসমূহেক গাপন কের রাখেব।

৪. যখন স পতেনর পেথ যােব তখন তােক র া করেব।
৫. স

মা চাইেল তােক

মা কের িদেব।

৬. কউ তার িন া করেল তার িতবাদ করেব।
৭. সবদা তার কল াণ কামনা করেব।
৮. তার াতৃ ও ভালবাসা র া করেব।
৯. তার িনরাপ া পা েক র া করেব।
( িনরাপ া পা েক র া করা ীন ইসলােমর আব ক িবষয়সমূেহর মেধ একিট যার মেধ
রাজৈনিতক ও সামািজক িবষয়িটও উে খেযাগ এটা ঐ অেথ য, যিদ কান মুসলমান কান
কােফরেক িনরাপ া দান কের ও তােক
এমন অব ায় য,

তােত যন কান

সকল মুসলমােনর কতব হে

ীয় সাহােয র মাধ েম ইসলােমর
কার ষড়য বা

তারণা না থােক,

িত আকৃ করায়
তাহেল এ

মুসলমান ভাইেয়র স ানােথ ঐ কােফর ব ি িটর কান

িত করা থেক িবরত থাকা আর এরই নাম হে
িত স ান দশন।)
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ে
কার

িনরাপ া পা েক র া করা বা িনরাপ ার

১০. অ

হেল তােক দখেত যােব।

১১. মৃতু বরণ করেল তার জানাযােত শরীক হেব।
১২. তার দাওয়াত হণ করেব।
১৩. তার উপেঢৗকন হণ করেব।
১৪. তামার িত কৃত কল ােণর কৃত তা
১৫. তার অ

াপন করেব।

েহর কিরয়া আদায় করেব।

১৬. সৎকােজ তােক সহেযািগতা করেব।
১৭. তার স ম র া করেব।
১৮. তার চািহদা পূরণ করেব।
১৯. তার আেবদেনর ইিতবাচক সাড়া িদেব।
২০. যিদ স হািচ দয় তাহেল বলেব “ইয়ারহামুকা াহ” ( আ াহ তামার উপর রহমত বষণ
ক ন)।
২১. পথ হারােনা পিথকেক তার গ েব পৗেছ িদেব।
২২. তার সালােমর উ র িদেব।
২৩. তার সােথ সদালাপ করেব।
২৪. তার দানেক হণ করেব।
২৫. তার কসম বা শপথেক িব াস করেব।
২৬. তার ব ু্েদরেক িনেজর ব ু মেন করেব।
২৭. তার ব ু্েদর সােথ শ তা করেব না।
২৮. তােক সহেযািগতা করেব,

চাই স জুলম
ু কারী হাক অথবা িনযািততই হাক না কন।

অথাৎ যিদ জুলম
ু কারী বা িনযাতনকারী হয় তােক িনযাতন করা থেক িবরত রাখ আর যিদ
িনযািতত হয় তাহেল তার অিধকার আদােয়র

ে তােক সাহায কর।

২৯. তােক যন কখেনাই স ীহীন বা একা ছেড় না দয়।
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৩০. উ ম িকছু যা িনেজর জে
ম , যা িনেজ পছ

পছ

কের তা যন তার জে ও পছ

কের না সটা যন তার জে ও পছ

কের,

আর যটা

না কের।

তখন হযরত আলী (আ.) বলেলনঃ আিম েনিছ রাসূল (সা.) বেলেছনঃ
“কখেনা কখেনা তামােদর মেধ কউ কউ াতৃে র িকছু িকছু অিধকার আদায় কর না, যার
ফেল স িকয়ামেতর িদন তার
ু কেরেছ) আ াহর

ু হওয়া অিধকােরর দািবদার হেব এবং স ( য তার অিধকার

ায়িবচােরর কাঠগড়ােত দাড়ােব।”৩৬৮

133

গাদীর িদবেস াতৃ ব েন আব হওয়া

মর ম মুহাি স কা ী তার

িস

“মাফািত ল িজনান”এ

হওয়ার িবষয়িটেক ঈেদ গাদীেরর আচারসমূেহর মেধ অ ভু
উ

াতৃ

ব েন অ ীকারাব

িহেসেব উে খ কের িলেখেছনঃ

িদেন ীিন ভাইেদর সােথ াতৃ ব েন অ ীকারাব হওয়া অিত উ ম কাজ। আর সটার

িনয়ম িতিন তার হাদীেসর িশ ক মুহাি স নূরীর রিচত “ মা াদরা ল ওয়াসােয়ল”

ে র৩৬৯

“যাদলু ফরেদৗস” অধ ায় হেত বণনা কের বেলেছন য, অ ীকারাব হওয়ার িনয়মিট হে মু’িমন ভাই ীয় ডান হাতেক অপর মু’িমন ভাইেয়র ডান হােতর উপর রেখ বলেবঃ

و اﺧﻴﺘﮏ ﻓﯽ ا ّ و ﺻﺎﻓﻴﺘﮏ ﻓﯽ ا ّ و ﺻﺎﻓﺤﺘﮏ ﻓﯽ ا ّ و ﻋﺎﻫﺪت ا ّ و ﻣﻼﺋﮑﺘﻪ و ﮐﺘﺒﻪ و رﺳﻠﻪ و اﻧﺒﻴﺎﺋﻪ واﻻ
ﺋﻤﻪ اﳌﻌﺼﻮﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ اﻧﯽ ان ﮐﻨﺖ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﳉﻨﻪ واﻟﺸﻔﺎﻋﻪ واذن ﻟﯽ ن ادﺧﻞ اﳉﻨﻪ ﻻ ادﺧﻠﻬﺎ اﻻ
و اﻧﺖ ﻣﻌﯽ
বাংলা উ ারণঃ আখাইতুকা িফ ািহ ওয়া সা’ফাইতুকা িফ ািহ ওয়া সা’ফাহতুকা িফ ািহ ওয়া

আ’হাদতু াহা ওয়া মালা’ইকাতা

ওয়া কতুবা

ওয়া রাসূলা

ওয়া আি য়াআ

ওয়াল

আেয় াতাল মা’ িমনা আলাইিহমুস সালামু আলা আি ইন নতু িমন আসহািবল জা ািত ওয়াশ
শাফাআিত ওয়া উিজনা িল িবআন আদখুলাল জা াতা লা আদখুলহু া ই া ওয়া আনতা মাআ’।
অথাৎ আ াহর রােহ আিম তামার ভাই হলাম, আ াহর ওয়াে

তামার ঘিন ও আ িরক ব ু

হলাম, আ াহর রােহ তামার সােথ হাত িমলালাম, আ াহর ফেরশতােদর, আসমানী
সমূেহর, নবী ও রাসূল এবং পিব
বেহশতবাসী ও শাফায়াতকারীর অ ভু

ইমামগেণর নােম অ ীকার করলাম,
হই আর বেহশেত

েবেশর অ মিত পাই তাহেল

তামােক ছাড়া আিম একা েবশ করেবা না।
তখন অপর মু’িমন ভাই বলেবঃ «  ( »ﻗﺒﻠﺖকািবলতু)।
অথাৎ আিম তামার সােথ একমত পাষণ করলাম বা কবুল করলাম।
অতঃপর পাঠ করেবঃ
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যিদ আিম

اﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﮏ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻻ ﺧﻮﻩ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺸﻔﺎﻋﻪ واﻟﺪﻋﺎ واﻟﺰ رﻩ
বাংলা উ ারণঃ “আসকাততু আনকা জািমআ’

িকল উখওয়ািত মা খালা শাফাআতা ওয়া

’য়াআ ওয়া িযয়ারাহ।”
অথাৎ ভাইেয়র সকল অিধকার তামার উপর থেক তুেল িনলাম ধুমা শাফায়াত,

দায়া ও

সা াত ব তীত।
েত ক মু’িমন অপর মু’িমন ব ি র

িত দািয় - কতব হে -

য েলা শরীয়েতর িনেদশ িহেসেব গণ হয়;
হে

তা এই অেথ য,

’ধরেনর। িকছু িকছু আেছ
েত ক মু’িমেনরই দািয়

অপর মু’িমন ভাইেয়র িত াতৃে র অপিরহায দািয় সমূহহ পালন ও তার অিধকার র া

করা। আর িকছু িকছু আেছ যটা অে র সােথ স ৃ ।
যহতু শরীয়েতর িনেদশ কােরা উপর থেক তুেল নওয়া স ব নয় অথাৎ শরীয়েতর

মেক

কউ কখেনা অকাযকর করেত পাের না তাই যা িকছুই এই অ ীকােরর মাধ েম অকাযকর বা
তুেল নওয়া হেয় থােক তা হে

ি তীয়

ণীর িবধান যা েত ক ব ি ই তার ীয় অিধকারক

মা কের িদেত পাের বা তুেল িনেত পাের। িক
ও ত েকর দািয় তা পালন করা সটা

য সকল অিধকার শরীয়তগত

েমর অ ভু

মা করা বা তুেল নওয়ার মত নয়।

াতৃ ব েন আব হওয়ার অ ীকার করার ভাব
সে হাতীতভােব এই

াতৃ

ব েনর অ ীকার সামািজক িদক থেক পর

িনকেট আনেত এবং তােদর মেধ ভালবাসা সৃি ও আ ার সজীবতার

েরর অ রসমূহেক
ে

িবেশষ ভূিমকা

পালন কের থােক আি ক িদক থেকও এর অিত মূল বান ভূিমকা রেয়েছ এবং তা হে
শাফায়াত বা পািরেশর অ ীকার। আর শাফায়াত বা পািরেশর মৗিলক নীিত স েক আমরা
পিব

কারআন থেক িশ ালাভ কেরিছ এবং আমরা এটা িব াসও কির য, আ াহ তায়ালা

যােক ই া কেরন তােক শাফায়ােতর বা পািরেশর অ মিত দান কেরন।৩৭০ িকয়ামেতর িদেন
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শাফায়াতকারীেদর মেধ একদল থাকেব মু’িমন বা াগণ;

অব

তারা সকেলই আ াহর

অ মিতেত তা করেবন।
তরাং মা ষ এই অ ীকােরর মাধ েম

কৃতােথ আ াহর রহমত ও তার স ি র দরজা উ ু

কের থােক িক এটাও মেন রাখা দরকার য,
থেক য িবষয় েলা উ ূত হয়,

র

যমন- মাহরাম,

স িকত ও

ভাইেয়র মেধ স ক

উ রািধকার ইতািদ সটা এই

াতৃ

ব েনর মাধ েম অিজত হয় না।
তাই ’ব ি ,

যারা পর

র আকেদ উখুওয়াত বা

াতৃে র অ ীকার কের থােক তারা যন

অব ই অপেরর মাহরাম (যােক িবেয় করা হারাম) আ ীয়

জনেক িনেজর মাহরাম মেন না

কের বরং যন তােদর সে নামাহরােমর মত আচরণ কের। তােদর উভয়েক জানেত হেব এই
াতৃ

ব েন আব

হওয়ার কারেণ তােদর একজেনর ভ ী, ক া ও মাতা অপেরর মাহরাম

বেল গণ হেব না।
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নারীেদর মেধ আকেদ উখুওয়াত

উখুওয়াত শ িট আরিব অিভধােন ভাইেয়র সমাথক নয় বরং এর অথ আেরা িব ৃত ও ব াপক
যার মেধ বান বা ভ ীও অ ভু । আিভধািনকগণ বেলন য,
র

স

যু

বা একই গেভ পর

“আখ অথাৎ য ব ি

র জ লাভ কেরেছ”। তরাং উখুওয়ােতর

ে

একই
বােনরাও

অ ভু । আর স কারেণই বােনর সমাথক িহেসেব আরিবেত য শ িট ব বহার করা হয় তা
হে - উখত্ যা আখ- এর ীিল । এ িদক থেক ীিন ভাইেয়র
হেয়েছ তার সব িকছুই পু ষ ও নারীর
ব েন সবাইেক আব

ে

য সম িবষয় বিণত

ে সমান। হযরত রাসূলও (সা.) যখন মদীনায় াতৃ

কের িদি েলন তখন তার ক া ফািতমা জাহরােক (সালামু াহ

আলাইহা) ীয় ী হযরত উে সালমার সােথ বান িহেসেব স ক াপন কের দন।৩৭১
তরাং গাদীর িদবেসর আকেদ উখুওয়াত বা াতৃ ব েনর অ ীকার ধুমা পু ষেদর মেধ ই
সীমাব নয় বরং নারীেদর জে ও এই আকেদ উখুওয়াত পাঠ কের ভ ী ব েন আব হওয়ার
পিরিধটা শ

।
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তথ সূ ঃ
১. যমনভােব আিভধািনকেদর ও ইিতহাসিবদেদর ব ব ত শ সমূেহ ল
অি

করা যায় য,

এই ছাট শহরিটর

অতীেত িছল না এবং এটা নতুন তরী হেয়েছ। রােগব রাসূেলর (সাঃ) যুেগ ম ভূিমর বশী িকছু িছল না।

তুরাইহী তার মাজমাউল বাহরাইেন িলেখেছনঃ রােগব একিট ম ভূিম যা জাহফা’র িনকটবতী।”
বুলদােনর ৩য় খে ,

১১ নং পৃ ায় বিণত হেয়েছ,

মা’জামূল

“রােগব একিট ম ভূিম যটা বজওয়া ও জাহফা’র

মধ বতী ােন অবি ত যা হাজীগণ অিত ম কের থােক”
২। রহনামােয় হারামাইেন শারীফাইন, ৫ম খ , পৃ া ১৩।
৩। মুনতাহাল আমাল, ১ম খ , পৃ া- ১২০ ও তািরেখ হািববুস সাঈর, ১ম খ , পৃ া- ৪১১।
৪। সীরােত হালাবী, ৩য় খ , পৃ া- ৩০৯।
৫। া

, ৩য় খ , পৃ া- ৩১২।

৬। ইমতাউল আসমা, পৃ া- ৫১০।
৭। া

, পৃ া- ৫১।

৮। সীরােত হালাবী, ৩য় খ , পৃ া- ৩০৮।
৯। সীরােত িজঈনী দহলান, ২য় খ , পৃ া- ১৪৩ ও সীরােত হালাবী, ৩য় খ , পৃ া- ৩০৮ ও ইমতাউল
আসমা, পৃ া- ৫১২ এবং জাখীরাতুল খাওয়াস, পৃ া- ৩৭।
১০। সীরােত হালাবী, ৩য় খ , পৃ া- ৩০৮।
১১। ইমতাউল আসমা, পৃ া- ৫১০।
১২। সীরােত হালাবী, ৩য় খ , পৃ া- ৩০৯।
১৩। া

, পৃ া- ৫১৭।

১৪। ইমতাউল আসমা, পৃ া- ৫১৭।
১৫। সীরােত হালাবী, ৩য় খ , পৃ া- ৩১৭।
১৬। া

।

১৭। া

, পৃ া- ৩১৯।

১৮। া

, ৩য় খ , পৃ া- ৩২১।

১৯। া

, পৃ া- ৩২৫।
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২০। সীরােত হালাবী,

৩য় খ ,

পৃ া- ৩০৮ ও ইমতাউল আসমা,

পৃ া- ৫১০ এবং সীরােত িজঈনী

দহলাম, ২য় খ , পৃ া- ১৪৩।
২১। হাবীবুস সাঈর, ১ম খ , পৃ া- ৪১১।
২২। সূরা- মািয়দা, আয়াত- ৬৭।
২৩। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৭০, অধ ায়- ১১, হাদীস- ৩৭।
২৪। মানািকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ১৬।
২৫। সীরােত হালাবী, ৩য় খ , পৃ া- ৩৩৬ এবং তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৪৫, হাদীস- ৫৪৭।
২৬। কানজুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১০৪- ১০৫, হাদীস- ৩৬৩৪০- ৩৬৩৪৪ ও পৃ া- ১৩৩, হাদীস৩৬৪২০।
২৭। কানজুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১৩৮, হাদীস- ৩৬৪৩৭।
২৮। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৭৩, অধ ায়- ১২, হাদীস- ৩৯।
২৯। সীরােত হালাবী, ৩য় খ , পৃ া- ৩৩৬ ও মাজমাউল জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া- ১০৪- ১০৮।
৩০। সকল খুতবার উৎস হে - আল- গাদীর,
পৃ া- ১৬৩,

মা’জােম কািবর িতবরানী,

১ম খ ,

৫ম খ ,

পৃ া- ১০- ১১,

পৃ া- ১৬৬,

নাওয়া ল উসূল,

হাদীস- ৪৯৭১,

১ম খ ,

নজুলুল আবরার,

পৃ া- ৫১।
৩১। মানািকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ১৯, হাদীস- ২৪ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,
৩২। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৭৩, অধ ায়- ১২, হাদীস- ৩৯- ৪০।
৩৩। তািরেখ রওজা স সাফা,

১ম খ ,

পৃ া- ৫৪১,

আশারােয় মাবাশশারা,

পৃ া- ১৬৪,

হািমদীয়া

লাইে রী (বাংলায় অনূিদত)।
৩৪। তািরেখ হািববুস সাঈর, ১ম খ , পৃ া- ৪১১।
৩৫। ই’লামলু ওয়ারা িব ই’লািমল দা, পৃ া- ১৩৩।
৩৬। আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ২৭০;

মাহা দ ইবেন জারীর তাবারী রিচত “আল- বলায়াহ”

হেত

সংগৃিহত ও মানােকেব আলী ইবেন আবী তািলব রচনায় আহমাদ ইবেন হা াল তাবারী িযিন খািললী নােম
িস ।
৩৭। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৬৫,

অধ ায়- ৯,

হাদীস- ৩১- ৩২,

পৃ া- ৭১,

১১, হাদীস- ৩৮, আশারােয় মাবাশাশারা, পৃ া- ১৬৪, হািমদীয়া লাইে রী (বাংলায় অনূিদত)।
৩৮। আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ২৭২- ২৮৩।
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অধ ায়-

৩৯। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৭৩,

অধ ায়- ১২,

হাদীস- ৩৯- ৪০ ও মাকতােল

খাওয়ােরজমী, ১ম খ , পৃ া- ৪৭ এবং তাযিকরাতুল খাওয়াস, পৃ া- ৩৯।
মাহা দ ইবেন জারীর তাবারী রিচত আল- রবলায়াহ”

৪০। আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ২৭০;

হেত

গৃিহত এবং আহমাদ ইবেন হা াল তাবারী িযিন খািললী নােম খ াত িবরিচত মানািকব আলী ইবেন আবী তািলব
শীষক

হেত সংকিলত।

৪১। তা’জুল আ স,

মলধাতূ - তাওয়াজা,

৫ম খ ,

পৃ া- ৪০- ৪১ ও িলসা ল আরাব,

মূলধাতূ -

তাওয়াজা।
৪২। নাজেম

র স িসমতাঈন,

পৃ া- ১১২ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৭৬,

অধ ায়-

১২, হাদীস- ৪২।
৪৩। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৭৬, অধ ায়- ১২, হাদীস- ৪৩ ও মানািকবুল ইমাম আিম ল
মু’িমনীন, ২য় খ , পৃ া- ৪২, হাদীস- ৫২৯ এবং নাজেম দা স িসমতাঈন, পৃ া- ১১২।
৪৪। মানািকবুল ইমাম আিম ল মু’িমনীন (আঃ), ২য় খ , পৃ া- ৩৮৯, হাদীস- ৮৬৪।
৪৫। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৭৫, অধ ায়- ১২, হাদীস- ৪১ ও মানািকবুল ইমাম আিম ল
মু’িমনীন, ২য় খ , পৃ া- ৩৮৯, হাদীস- ৮৬৪।
৪৬। নাজেম দার স িসমতাঈন,

পৃ া- ১১২ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৭৬,

অধ ায়-

১২, হাদীস- ৪২।
৪৭। কানজুল উ াল,

১৩তম খ ,

পৃ া- ১১৪,

হাদীস- ৩৬৩৭১ ও পৃ া- ১২৯,

হাদীস- ৩৬৪০৭ এবং

পৃ া- ১৩১, হাদীস- ৩৬৪১৯ এবং ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৮৫, অধ ায়- ১৬, হাদীস- ৪৬.
৪৮। দখনঃ ি তীয় অধ ায়।
৪৯। ইয়ানািবউল মাওয়া াহ,
ভারী ব

পৃ া- ৩৯,

রাসূল (সাঃ) বেলেছনঃ আিম তামােদর মেধ

’িট মহামূল বান

রেখ যােবা। তাহেলা- আ াহর িকতাব ও আমার পিরবারবগ; এ ’িট তত ণ পয আলাদা হেব

না যত ণ না হাউেজ কাউসাের আমার িনকট পৗেছ। তামরা যিদ এই ’িটেক আকেড় ধর তাহেল কখেনাই
পথ

হেব না।

৫০। সূরা- শূরা, আয়াত- ২৩।
৫১। সূরা- আেল ইমরান, আয়াত- ৬১।
৫২। সূরা- মােয়দা, আয়াত- ৫৫।
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৫৩। তালিখ শ শা’ফী, ১ম খ , পৃ া- ১৬৮।
৫৪। আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ১৪- ১৫১।
৫৫। আল- গাদীর, ১ম খ , ১৪ নং পৃ ার টীকা।
৫৬। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৮, হাদীস- ৪।
৫৭। মানািকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ২৭, হাদীস- ৩৯।
৫৮। ইকবালুল আমাল, পৃ া- ৪৫৩।
৫৯। আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ১৫২- ১৫৮।
৬০। অিত শী ই হািদেসর গৃিহত উৎস উে খ করা হেব।
৬১। আল- গাদীর, ষ খে র ভূিমকায়, পৃ া- ওয়াও এবং

।

৬২। আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ৩৪৪- ৩৫০।
৬৩। ওফয়াতুল আইয়ান, ৫ম খ , পৃ া- ২৩১।
৬৪। মর ম সাইেয় দ ইবেন তাউস তার

ইশবালুল আমােলর ৪৫৬ নং পৃ ায় আন- নাশর ওয়াত তাঈ শীষক

হেত বণনা কেরেছন।
৬৫। তাযিকরাতুল খাওয়াস, পৃ া- ৩৮।
৬৬। মাতােলবুস উল, পৃ া- ১৬, লাইন নং- ২৫।
৬৭। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২১, হাদীস- ৫২১ এবং মাজমাউজ জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া১০৪।
৬৮। মুসনােদ আহমাদ ইবেন হা াল, ১ম খ , পৃ া- ১১৯।
৬৯। মুসনােদ আহমাদ ইবেন হা াল, ১ম খ , পৃ া- ১১৯ ও ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৬৮৬৯,

অধ ায়- ১০,

হাদীস- ৩৪- ৩৬,

কানজুল উ াল,

১৩তম খ ,

পৃ া- ১৫৪,

হাদীস- ৩৬৪৮০ ও

পৃ া- ১৫৭, হাদীস- ৩৬৪৮৫, মানািকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ২৮, হাদীস- ৩৮, পৃ া- ২০, হাদীস২৭, তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ১২, হাদীস- ৫১১৫০৯, পৃ া- ১৪, হাদীস- ৫১৪, পৃ া- ১৯,
হাদীস- ৫১৭।
৭০। তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ৯,

হাদীস- ৫০৬,

পৃ া- ১১,

হাদীস- ৫০৮,

পৃ া- ২৪,

হাদীস- ৫২৩ ও কানজুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১৭০, হাদীস- ৩৬৫১৫ এবং মাজমাউজ জাওয়ােয়দ,
৯ম খ , পৃ া- ১০৫।

141

৭১। তাযিকরাতুল খাওয়াস, পৃ া- ৩৫, কানজুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১৫৮, হাদীস- ৩৬৪৮৭ ও
পৃ া- ১৭০, হাদীস- ৩৬৫১৪, তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ১৮, হাদীস- ৫১৫- ৫১৬, পৃ া- ২৫,
হাদীস- ৫২৪ এবং মাজমাউজ জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া- ১০৫, ইয়ানািবউল মাওয়া াহ, পৃ া- ৩৬।
৭২। তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ৫,

হাদীস- ৫০৩ ও পৃ া- ২৮,

হাদীস- ৫৩০ এবং মাজমাউজ

জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া- ১০৭।
৭৩। তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ১৩,

হাদীস- ৫১৬,

মাজমাউজ জাওয়ােয়দ,

৯ম খ ,

পৃ া-

১০৮।
৭৪। মুসনােদ আহমাদ ইবেন হা াল,

খ - ৪,

পৃ া- ৩০৭ ও তািরখুল খালাফা,

পৃ া- ১৮৮,

তািরেখ

দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৭, হাদীস- ৫০৫ এবং মাজমাউজ জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া- ১০৪।
৭৫। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৬, হাদীস- ৫০৪, পৃ া- ২২, হাদীস- ৫২২।
৭৬। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ১২, হাদীস- ৫১০।
৭৭। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২০, হাদীস- ৫২০।
৭৮। তাযিকরাতুল খাওয়াস, পৃ া- ৩৫, ও মাজমাউজ জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া- ১০৪।
৭৯। ইয়ানািবউল মাওয় াহ, পৃ া- ৩৬।
৮০। আসািনয়াল মাতােলব, পৃ া- ৫০। উ
যা গাদীেরর হাদীেস বিণত হেয়েছ। কারণ,
েত েকই
যায়নাব এবং

ে র লখক িলেখেছন- এই হাদীেসর দিললিট সেবা ম দিলল
উ

ত েকর ফফু হেত বণনা কেরেছন,
ল ম হেত,

দিলেল পাচজন ফািতমার কথা উে খ করা হেয়েছ যারা
ইমাম মুসা ইবেন জাফেরর (আঃ) ক াগণ,

ফািতমা ও

তারা বণনা কেরেছন ইমাম সািদেকর (আঃ) ক া ফািতমা হেত,

িতিন বণনা

কেরেছন ইমাম বােকেরর (আঃ) ক া ফািতমা হেত,

িতিন বণনা কেরেছন ইমাম সা ােদর (আঃ) ক া

ফািতমা হেত, িতিন বণনা কেরেছন ইমাম হাসাইেনর (আঃ) ক া য় ফািতমা ও সািকনা হেত, তারা বণনা
কেরেছন হযরত ফািতমা জাহরার (সালামলু াহ আলাইহা) ক া উে কল ম হেত।
৮১। ইয়ানািবউল মাওয়া াহ, পৃ া- ৫৭৮।
৮২। ওয়ােকয়াতুস সাফঈন, পৃ া- ৩৩৮।
৮৩। তাযিকরাতুল খাওয়াস, পৃ া- ৮৩।
৮৪। রািবউল আবরার, ৩য় খ , পৃ া- ২৬৯, অধ ায়- ৪১।
৮৫। মাজমাউজ জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া- ১০৫।
৮৬। তাযিকরাতুল খাওয়াস, পৃ া- ৮৪।

142

৮৭। িদনার হে

সানার আর দরহাম হে

পার মু া আর সানার তুলনায় পার ওজন ায় ৭/১০ ণ।

৮৮। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৬৬, অধ ায়- ১০, হাদীস- ৩২ ও িহিলয়াতুল আউিলয়া, ৫ম
খ , পৃ া- ৩৬৩।
৮৯। আল আকদলু ফািরদ। ৫ম খ , পৃ া- ৮২।
৯০। তািরেখ দােমশক, ৩য় খ , পৃ া- ১৪৫ এবং ইয়ানািবউল মাওয়া াহ, পৃ া- ৩৪৪।
৯১। তািরেখ দােমশক,

৩য় খ ,

পৃ া- ১৪৬,

হাদীস- ১১৬৩ এবং তািরেখ বাগদাদ,

১ম খ ,

পৃ া- ১৩১,

হাদীস- ৩৬৪১৯ ও পৃ া- ১৪৯,

১ম খ ,

পৃ া-

১৩৫।
৯২। কানযুল উ াল,

হাদীস- ৩৬৪৬৫ এবং

তািরেখ তাবারী, ২য় খ , পৃ া- ৬২।
৯৩। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৮৫, অধ ায়- ১৬, হাদীস- ৬৫।
৯৪। া

, ১ম খ , পৃ া- ৩০৬- ৩৯৪, হাদীস- ৩৩৬- ৪৫৬।

৯৫। মুসনােদ ইমাম আহমাদ ইবেন হা াল, ১ম খ , পৃ া- ১৭৭, আ সাওয়ােয় ল মাহেরকাহ, পৃ া১৮৫,

হাদীস- ১,

ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ১২২,

অধ ায়- ২১,

হাদীস:৭৫- ৮৯,

কানযুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৫৮, হাদীস- ৯ ও ৩৬৪৮৮, তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ১৭৭,
হাদীস- ১৫০ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া:২৭- ৩৭, হাদীস:৪০- ৫৫, সীরাতুন নবী,

থম খ ,

পৃ া- ২৯৯ (বাংলায় অ িদত)।
৯৬। সূরা-

হা, আয়াত:২৯- ৩২; আর আমার পিরবারবেগর মধ থেক আমার একজন সাহায কারী কের

িদন আমার ভাই হা নেক;

তার মাধ েম আমার কামরেক শি শালী কের িদন এবং তােক আমার কােজ

অংশীদার ক ন।
৯৭। সূরা- আ’রাফ, আয়াত- ১৪২; - - - - আর মুসা তার ভাই হা নেক বলেলন, আমার স দােয় তুিম আমার
িতিনিধ িহেসেব থাক। তােদর সংেশাধন করেত থাক। আর হা ামা সৃি কারীেদর পেথ চেলা না।
৯৮। কানযুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১১৪,

হাদীস- ৩৬৩৭০ ও পৃ া- ১০৫,

হাদীস- ৩৬৩৪৫,

আশারােয় মাবাশশারা, পৃ া- ১৫৬, ( বাংলায় অ িদত)।
৯৯। আ

সাওয়ােয় ল মাহেরকাহ,

পৃ া- ১৮৮,

হাদীস- ৬,

মুসনােদ ইবেন মাজা,

১ম খ ,

পৃ া-

৪৪, অধ ায়- ১১, হাদীস- ১১৯, আশারােয় মাবাশশারা, পৃ া- ১৬২ (বাংলায় অ িদত)।
১০০। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩১১, অধ ায়- ৫৭, হাদীস- ২৪৯ ও পৃ া- ৩১৫, অধ ায়৫৮, হাদীস:১৮৩- ১৮৫ পয ।
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১০১। তািরেখ বাগদাদ,

১ম খ ,

পৃ া- ১৭৩ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ২৩৫,

অধ ায়- ৪৬, হাদীস:১৮৩- ১৮৫।
১০২। কানযুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৩১, হাদীস- ৩৬৪১৯, ও তািরেখ তাবারী, ২য় খ , পৃ া- ৫২।
১০৩। তািরেখ দােমশক,

৩য় খ ,

পৃ া- ৫,

হাদীস:১০৩০- ১০৩১ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া- ২০০, হাদীস- ২৩৮।
১০৪। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৭২, অধ ায়- ৫২, হাদীস- ২১১।
১০৫। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩১৫, অধ ায়- ৫৮, হাদীস- ২৫।
১০৬। কানযুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১০৬, হাদীস- ৩৬৩৪৫।
১০৭। আল মু াদরাক আলা সাহীহাইন, ৩য় খ , পৃ া- ১২৬।
১০৮। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৫৬, অধ ায়- ১৬, হাদীস- ২১, কানযুল উ াল, ১৩তম
খ ,

পৃ া- ১৩৫,

হাদীস- ৩৬৪২৫,

ও পৃ া- ১৪২,

হাদীস- ৩৬৪৪৪,

আশারােয় মাবা শারা,

পৃ া-

১৬৪ (বাংলায় অ িদত)।
১০৯। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ২৬৬,

অধ ায়- ৫২,

হাদীস- ২০৮,

এবং তািরেখ

দােমশক, ৩য় খ , পৃ া:৯০- ৯৪, হাদীস:১১১৯- ১১২৩।
১১০। তািরেখ দােমশক,

৩য় খ ,

পৃ া- ৯৫,

হাদীস- ১১২৪ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ২৭৪, অধ ায়- ৫২, হাদীস- ২১২।
১১১। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৬৫, অধ ায়- ৫২, হাদীস- ২০৭।
১১২। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৬৯, অধ ায়- ৫২, হাদীস- ২১০।
১১৩। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৭১, অধ ায়- ৫২, হাদীস- ২১১।
১১৪। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খ , পৃ া- ১৫৫।
১১৫। সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

পৃ া- ১৮৭,

হাদীস- ২ ও কানযুল উ াল,

১৩তম খ ,

পৃ া- ১৪৫,

হাদীস- ৩৬৪৫৭ ও জাখােয় ল উকবা, পৃ া- ৬২।
১১৬। কানযুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১৪৩, হাদীস- ৩৬৪৪৮।
১১৭। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৩২৪,

অধ ায়- ৫৮,

হাদীস- ২৫২,

তািরেখ দােমশক,

২য় খ , পৃ া- ১৫৯, হাদীস- ৬৪৬।
১১৮। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খ , পৃ া- ১৩০, ও উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ১১১।
১১৯। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ১৬২, হাদীস- ৬৪৮।
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১২০। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১৩০ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

পৃ া- ১৮৮,

৩য় খ ,

পৃ া- ১৩০ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

পৃ া- ১৮৭,

হাদীস- ৫।
১২১। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন,
হাদীস- ২ ও কানযুল উ াল,

১৩তম খ ,

পৃ া- ১২৩,

পৃ া- ১১ ও

নােন িতরিমযী,

হাদীস- ৩৬৩৯৩ ও পৃ া- ১৬২,

হাদীস-

৩৬৪৯৩।
১২২। উস ল গাবা,

৪থ খ ,

৫ম খ ,

পৃ া- ৫৯৫ ও কানযুল উ াল,

১৩তম খ , পৃ া- ১৬৬, হাদীস- ৩৬৫০৫ ও পৃ া- ১৬৭, হাদীস- ৩৬৫০৮ ও ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম
খ ,

পৃ া- ২০৯,

অধ ায়- ৪২,

হাদীস- ১৬৫,

১৬৬ ও ১৬৭ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া-

১৫৬ ও ১৭৫, হাদীস- ১৭৯- ২১২।
১২৩। কানযুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১০৯, হাদীস- ৩৬৩৫৮।
১২৪। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খ , পৃ া- ১২৮।
১২৫। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১৩০ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

পৃ া- ১৯৭,

হাদীস- ১৭ ও মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ৯৬, হাদীস- ৩৩৩।
১২৬। উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ১১০।
১২৭। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খ , পৃ া- ১২৮।
১২৮। কানযুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১৪৫, হাদীস- ৩৬৪৫৭।
১২৯। তািরেখ বাগদাদ, ৩য় খ , পৃ া- ১৬১।
১৩০। তািরেখ বাগদাদ,

৪থ খ ,

পৃ া- ১৯৫ ও তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ১০৩,

হাদীস-

৬১০।
১৩১। তািরেখ বাগদাদ,

৪থ খ ,

পৃ া- ৪১০ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

পৃ া- ১৯৩,

হাদীস- ৩২ এবং

মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ২৪৩, হাদীস- ২৯০।
১৩২। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩৩২, অধ ায়- ৬১, হাদীস- ২৫৯ ও তািরেখ দােমশক, ১ম
খ , পৃ া- ১৪৮, হাদীস- ১৮২।
১৩৩। তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ১৪৫, হাদীস- ১৭৯।
১৩৪। কানযুল উ াল,

১৩তম খ ,

পৃ া- ১২২,

হাদীস- ৩৬৩৯২ ও ফারােয় স িসমতাঈন,

পৃ া- ১৩৪, অধ ায়- ২২, হাদীস- ৯৬।
১৩৫। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২১০, হাদীস- ৭১২।
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১ম খ ,

১৩৬। কানযুল উ াল, খ - ১৩, পৃ া- ১৫৯, হাদীস- ৩৬৪৯১।
১৩৭। নােন িতরিমযী, ৫ম খ , পৃ া- ৬০১।
১৩৮। কানযুল উ াল,

১৩তম খ ,

ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ১২০,
পৃ া- ১৩০,

হাদীস- ৩৬৩৮৫ ও পৃ া- ১১৭,
অধ ায়- ২২,

হাদীস- ৩৬৫২৯,

হাদীস- ৯২, ৯৩, ৯৫ এবং সাওয়ােয়ক

মাহেরকা, পৃ া- ১১৮, হাদীস- ৮।
১৩৯। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন,
সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

পৃ া- ১৮৮,

৩য় খ ,

পৃ া- ১২৯ ও উস ল গাবা,

হাদীস- ৮ ও কানযুল উ াল,

৪থ খ ,

১৩তম খ ,

পৃ া- ১১০ ও

পৃ া- ১০৬,

হাদীস-

৩৬৩৪৭, আশারােয় মাবাশশারা, পৃ া- ১৯৭ (বাংলায় অ িদত)।
১৪০। কানযুল উ াল,

১৩তম খ ,

পৃ া- ১৪২,

হাদীস- ৩৬৪৪৫ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকাকা,

পৃ া-

১৯০, হাদীস- ১৬ ও ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৪২০, হাদীস- ৪৯৪- ৫০২।
১৪১। তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ৪৫২, হাদীস- ৫০১।
১৪২। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১২১ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

পৃ া- ১৯০,

হাদীস- ১৮ ও ফায়ােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩০২, অধ ায়- ৫৬, হাদীস- ২৪১।
১৪৩। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১২৩ ও ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া-

২৯৯, অধ ায়- ৫৫, হাদীস- ৮ ও ২৩৭, ও তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২৬৮, হাদীস- ৭৯৬ ও
মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া- ২৪০,

হাদীস- ২৮৭ ও ২৮৮ এবং মানােকেব খাওয়ােরজমী,

পৃ া-

১০৫, হাদীস- ১০৯।
১৪৪। মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া- ৬৫,

হাদীস- ৯০ ও পৃ া- ৫০,

হাদীস- ৭৩,

এবং জাখােয় ল

উকবা, পৃ া- ২৫।
১৪৫। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১১৯ ও ১২৪ এবং তািরেখ বাগদাদ,

১ম খ ৪,

পৃ া- ২১।
১৪৬। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ১৭৭, অধ ায়- ৩৬, হাদীস- ১৩৯।
১৪৭। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ১৭৭, অধ ায়- ৩৬, হাদীস- ১৪০ এবং তািরেখ দােমশক,
৩য় খ , পৃ া- ১৫৩, হাদীস- ১১৭২।
১৪৮। মা াদরাক আলাস সাহীহাইন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১২৪,

হাদীস- ২১ এবং ফাইজুল কািদর- ৩৫৬৪।
১৪৯। উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ৩১।
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ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

পৃ া- ১৯১,

১৫০। তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ৪০৬,

হাদীস- ৯১২ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া-

১০৭, হাদীস- ১৪৯।
১৫১। সাওয়ােয়ক মাহেরকা, পৃ া- ১৯৩, হাদীস- ৩৪।
১৫২। কানযুল উ াল,

১৩তম খ ,

পৃ া- ১৫২,

হাদীস- ৩৬৪৭৭ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া- ৭৯, হাদীস- ১০১।
১৫৩। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩৯, অধ ায়- ১, হাদীস- ৩ ও পৃ া- ১৪০, অধ ায়- ২৪,
হাদীস- ১০২ এবং তািরেখ দােমশক, ৩য় খ , পৃ া- ১৫৭, হাদীস- ১১৭৪।
১৫৪। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৪৮৯, হাদীস- ১০১৯।
১৫৫। ফারােয় স সামাতাইন,

১ম খ ,

পৃ া- ৩২৫,

অধ ায়- ৫৯,

হাদীস- ৫ ও ২৩৪ এবং তািরেখ

দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২২৪, হাদীস- ৭৬২ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা, পৃ া- ১৯৫, হাদীস- ৪০।
১৫৬। কানযুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১৫২, হাদীস- ৩৬৪৭৫।
১৫৭। তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ২৪২৩,

হাদীস- ৭৬১- ৭৬৩ এবং ফারােয় স সামাতাইন,

১ম

খ , পৃ া- ২৭৯, অধ ায়- ৫৪, হাদীস- ২২৮।
১৫৮। সাওয়ােয়ক মাহেরকা, পৃ া- ১৯৫, হাদীস- ৪০।
১৫৯। মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ২৪২, হাদীস- ২৮৯ এবং জাখােয় ল উকবা, পৃ া- ৭১।
১৬০। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ , পৃ া- ১৫৬,

অধ ায়- ৩১, হাদীস- ১১৮ এবং তািরেখ দােমশক,

২য় খ , পৃ া- ৩৪৪, হাদীস- ৮৫৩ ও ৮৫৬ এবং ৮৫৮।
১৬১। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৩৪৫, হাদীস- ৮৫৩।
১৬২। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৩৪৭, হাদীস- ৮৫৪।
১৬৩। কানযুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১৫৬, হাদীস- ৩৬৪৮৩।
১৬৪। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৪০৮, হাদীস- ৯১৪ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ২০৬
ও ২৪৩।
১৬৫। তািরেখ দােমশক,
১৯০,

২য় খ ,

পৃ া- ৩৯১,

হাদীস- ৮৯৪- ৯১১ এবং সাওয়ােয়ক মাহেরকা,

হাদীস- ১৫ ও মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া- ২০৬,

হাদীস- ২৪৪- ২৪৫,

পৃ া-

আশারােয়

মাবাশশারা, পৃ া- ১৯৭ (বাংলায় অ িদত)।
১৬৬। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৪৫৭, হাদীস- ৯৮৯ ও মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ৮৬,
হাদীস- ১২৭।
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১৬৭। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৯৫, অধ ায়- ৫৫, হাদীস- ২৩৩ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা,
পৃ া- ১৯৩, হাদীস- ৩৬ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ১৪০, হাদীস- ১৮৪।
১৬৮। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ২৯৫,

অধ ায়- ৫৫,

হাদীস- ২৩৪ ও তািরেখ দােমশক,

২য় খ , পৃ া- ২৭১, হাদীস- ৭৯৭- ৭৯৯ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ৪৭, হাদীস- ৭০।
১৬৯। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২৬৬, হাদীস- ৭৯৩- ৭৯৫।
১৭০। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৩১১, হাদীস- ৮২২।
১৭১। মানােকব ইবেন মাগােজলী, ৭এ খ ৩, হাদীস- ১০৮।
১৭২। মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া- ৯২,

হাদীস- ১৩৫- ১৩৬ ও ফাইজুল কািদর,

৪থ খ ,

পৃ া-

৩৫৭ এবং িরয়াজ নাজােরহ, ২য় খ , পৃ া- ১০৫।
১৭৩। কানযুল উ াল, ১৩তম খ , পৃ া- ১২৪।
১৭৪। নােন ইবেন মাজাহ, ১ম খ , পৃ া- ৪৪, অধ ায়- ১১, হাদীস- ১২০ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,
১ম খ , পৃ া- ২৪৮, অধ ায়- ৪৮, হাদীস- ১৯২।
১৭৫। তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ২৬১,

হাদীস- ৭৮৭- ৭৯২ ও সাওয়ােয়ক মাহেরকা, পৃ া-

১৮৮, ৪থ খ , আশারােয় মাবাশশারা, পৃ া- ১৯৬ (বাংলায় অ িদত)।
১৭৬। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ১৪১, অধ ায়- ২৫, হাদীস- ১০৪।
১৭৭। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ১৪৩,

অধ ায়- ২৫,

হাদীস- ১০৭,

আশারােয়

মাবাশশারা, পৃ া- ১৯৭ (বাংলায় অ িদত)।
১৭৮। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২৬০, হাদীস- ৭৮৫ ও কানযুল উ াল, ১ম খ ১৯, হাদীস- ২
ও ৩৬৩৮১ এবং সাওয়ােয়ক মাহেরকা, পৃ া- ১৯৩, হাদীস- ৩৭।
১৭৯। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২৬০, হাদীস- ৭৮৩।
১৮০। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ২৬০, হাদীস- ৭৮৬।
১৮১। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ১৫৪, অধ ায়- ৩১, হাদীস- ১১৬।
১৮২। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ১৫৬, অধ ায়- ৩১, হাদীস- ১১৮ ও তািরেখ দােমশক, ২য়
খ , পৃ া- ৪৪২, হাদীস- ৭৫৮।
১৮৩। তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ২৭৩,

হাদীস- ৮০০- ৮০৪ এবং মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া- ৪৫, হাদীস- ৬৭, আশারােয় মাবাশশারা, পৃ া- ১৯৭ (বাংলায় অ িদত)।
১৮৪। তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ১৩০, হাদীস- ১৫৫, অ
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প হাদীস- ১৬৭ ও ১৫৮।

১৮৫। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩১১, অধ ায়- ৫৭, হাদীস- ২৪৯, পৃ া- ৩১৫, অধ ায়৫৮, হাদীস- ২৫০।
১৮৬। তািরেখ দােমশক, ৩য় খ , পৃ া- ৩১১- ৩১৭, হাদীস- ১৩৫০- ১৩৫৭।
১৮৭। তািরেখ দােমশক, ৩য় খ , পৃ া- ১২৭, হাদীস- ১১৪৯ এবং আস সাওয়ােয়ক মাহেরকা, পৃ া১৮৬।
১৮৮। মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১০৭ ও ফােয়দ

িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া-

৩৭৯, অধ ায়- ৬৯, হাদীস- ২০৯ এবং তািরেখ দােমশক, ৩য় খ , পৃ া- ৮৩, হাদীস- ১১১৭।
১৮৯। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩৬৪, অধ ায়- ৬৬, হাদীস- ২৯২।
১৯০। মানােকেব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ১৪৫, হাদীস- ১৮৮।
১৯১। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ১৯৬ ও তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ৪৩০,

হাদীস-

পৃ া- ১৯৬ ও তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ৪৩১,

হাদীস-

পৃ া- ১৯৬ ও কানজুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১০৮,

হাদীস-

৯৪০।
১৯২। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,
৯৪১।
১৯৩। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

৩৬৩৫৩ এবং তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৪২৯, হাদীস- ৩৯৮।
১৯৪। িমজা ল এ’ তদাল, ১ম খ , পৃ া- ২৩৫ ও তািরেখ বাগদাদ, ৬ খ , পৃ া- ৫৮ এবং িহিলয়াতুল
আউিলয়া, ১ম খ , পৃ া- ৮৪ ও ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৪০, অধ ায়- ১, হাদীসঃ ৫৭, এবং তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ১৫২, হাদীস- ১৮৬।
১৯৫। আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন,
সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ১৯০,

২য় খ ,

১২তম খ ,

পৃ া- ২৪১ ও ৩য় খ ,

ও ফারােয় স িসমতাঈন,

পৃ া- ১৬০ ও আস১ম খ ,

পৃ া- ৫২,

অধ ায়- ৫, হাদীস- ১৭ ও তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ১৩৯, হাদীস- ১৭৩ ও ১৭৬।
১৯৬। আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খ , পৃ া- ১২৯ ও উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ৪২
এবং কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১০৮, হাদীস- ৩৬৩৫৫।
১৯৭। আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন,
পৃ া- ৩৬০ এবং আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

২য় খ ,

পৃ া- ১২০,

পৃ া- ১৯৪,

খ , পৃ া- ১১১।
১৯৮। মাজমাউজ জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া- ১১১।
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ও তাফসীের কাশশাফ,

৩য় খ ,

হাদীস- ৪০। মাজমাউজ জাওয়ােয়দ,

৯ম

১৯৯। আর িরয়াজ নাজারাহ, ২য় খ , পৃ া- ১০৮।
২০০। ফইজুল কাদীর, ৪থ খ , পৃ া- ৩৫৬।
২০১। মানােকব ইবেন মাগােজলী,

পৃ া- ৯২,

হাদীসঃ ১৩৫- ১৩৬ এবং ফইজুল কাদীর,

৪থ খ ,

পৃ া- ৩৫৭ ও আর িরয়াজ নাজারাহ, ২য় খ , পৃ া- ১০৫।
২০২। আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন,

৩য় খ ,

পৃ া- ৫৭৬ ও মানােকেব খাওয়ােরজমী,

পৃ া-

৫১, হাদীস- ১৩।
২০৩। তািরেখ কােমল, ২য় খ , পৃ া- ৫৮, তািরেখ তাবারী, ২য় খ , পৃ া- ৫৮।
২০৪। নাহজুল বালাগাহ, অ বাদক- ডঃ সােয় দ জা’ফর শািহদী, পৃ া- ২২৯, ১৯২ নং খুতবার িকছু অংশ
যা খুতবােয় কােসয়াহ নােম খ াত।
২০৫। এসবাতুল ওিসয় াহ, পৃ া- ১৪০।
২০৬। সূরা- আনআম, আয়াত- ১৬৩।
২০৭। সূরা- আ’রাফ, আয়াত- ১৪৩।
২০৮। সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৩১।
২০৯। সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৮৫।
২১০। িবহা ল আনওয়ার,
কারআন,

১ম খ ,

৪০তম খ ,

পৃ া- ১৫৩,

হাদীস- ৫৪,

অধ ায়- ৯৩,

তফসীের মােরফুল

পৃ া- ৬৯০ (বাংলায় অ িদত)। মর ম মাকাররাম তার িকতাব আস- সােয় দাতুন

সািকনা’ ত ৩৫ নং পৃ ায় উ

হাদীস শরীেফর পাদটীকােত িলেখেছনঃ এই বাক িল অলুসী

মা’আনী’র ৩ নং খে র ২৭ নং পৃ ায়

ﮐﻴﻒ ﲢﯽ اﳌﻮﺗﯽ

ল

এই আয়াত শরীেফ ও আ ুস সাউদ তার তাফসীের

হািশয়ােয় তাফসীের রাজী’র” ৪ নং খে র ৫৭ নং পৃ ায় সূরা- আনফাল’র এই আয়ােতর

آ ﺗﻪ زاد ﻢ اﳝﺎিনে

তাফসীর

و إذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ

হযরত আিম ল মু’িমনীন আলী (আঃ) হেত বণনা কেরেছন।

২১১। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৩৬৪, হাদীসঃ ৮৭১- ৮৭২ ও মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া২৮৯, হাদীস- ৩৩০।
২১২। উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ৯৩ ও আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৫,

থম অধ ায় ও

ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৪৩, অধ ায়- ৪৭, হাদীস- ১৮৮ ও তািরেখ দােমশক, ১ম খ ,
পৃ া- ৪৮, হাদীস- ৭০।
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২১৩। নােন িতরিমযী, ৫ম খ , পৃ া- ৫৯৮ ও ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৪৬, অধ ায়৪৭, হাদীস- ১৮৯, ও উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ৯৩ এবং কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১২৮,
হাদীস- ৩৪৪০৭।
২১৪। কানজুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১১৪, ১২৯ ও ১৩৩,

তািরেখ দােমশক,

১ম খ ,

পৃ া- ৯৭,

হাদীসঃ ১৩৩- ১৩৮ এবং তািরেখ কােমল, ২য় খ , পৃ া- ৬৩, সীরাতু বী, ১ম খ , পৃ া- ৮৬ (বাংলায়
অ িদত)।
২১৫। উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ৯২ ও তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ৪৩, হাদীস- ৬২।
২১৬। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১১১, হাদীস- ৩৬৩৬৩।
২১৭। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ১৮৫,

থম অধ ায়। অ

পভােব আ ামা আিমনী হােকম

িনশাবুরী ও ইবেন আ ুল রার হেত এই ঐক মতিট বণনা কেরেছন। আল- গাদীর- ৩/২৩৮।
২১৮। আল- গাদীর, ৩য় খ , পৃ াঃ ২১৯- ২৩৬।
২১৯। তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ৮২, হাদীসঃ ১১৫- ১১৮ এই হাদীসিট কানজুল উ ােলর ১৩ নং
খে ১৪৪ নং পৃ ায় ৩৬৪৫২ নং হািদেস সালমান ফারসী হেত বিণত হেয়েছ।
২২০। উস ল গাবা, খ - ৪, পৃ া- ৯৩ ও কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১২৪।
২২১। উস ল গাবা, খ - ৪, পৃ া- ৯৪ ও আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খ , পৃ া- ১১২,
ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ২৪২,

অধ ায়- ৪৭,

হাদীস- ১৮৭ এবং তািরেখ দােমশক,

১ম

খ , পৃ া- ৭১, হাদীসঃ ৯৪- ১০০ পয ।
২২২। এসবাতুল ওিসয় াহ, পৃ া- ১৪১।
২২৩। উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ৯২ ও আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খ , পৃ া- ১৩৬
ও মুসনােদ আহমােদ হা াল, ৪থ খ , পৃ া- ৩৩৮ ও ৩৭১ এবং কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৪৪ ও
মুসনােদ িতরিমযী, ৫ম খ , পৃ া- ৬০০ এবং আল- এসাবাহ, ৮ম খ , পৃ া- ১৮৩।
২২৪। উস ল গাবা, ৪থ খ , ও এহেববাহ, ৭ম খ , পৃ া- ১৬৭।
২২৫। মুসনােদ িতরিমযী, ৫ম খ , পৃ া- ৬০০, আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খ , পৃ া১১১,

মুসনােদ আহমাদ ইবেন হা াল,

১ম খ ,

পৃ া- ৯৯,

উস ল গাবা,

৪থ খ ,

পৃ া- ৯৩ এবং

ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৪৫, অধ ায়- ৪৭, হাদীস- ১৯০।
২২৬। মুসনােদ আহমাদ ইবেন হা াল, ৫ম খ , পৃ া- ২৬।
২২৭। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১২৩, হাদীস- ৩৬৩৯২ ও পৃ া- ১২৪, হাদীস- ৩৬৩৯৫।

151

২২৮। তািরেখ বাগদাদ, ৪থ খ , পৃ া- ২৩৩।
২২৯। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১২৪, হাদীস- ৩৬৩৯৬।
২৩০। নাহজুল বালাগা,
অংশ;

অ বাদক- ডঃ সাইেয় দ জা’ফর শািহদী,

পৃ া- ২২৯,

১৯২ নং খুতবার িকছু

য খতবািটু খুতবােয় কােসয়াহ নােম িস ।

২৩১। কানজুল উ াল,
উস ল গাবা,

১ম খ ,

৪থ খ ,

পৃ া- ১২২,

পৃ া- ৯৩,

হাদীস- ৩৬৩৯০ ও পৃ া- ১২৬,

ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

হাদীস- ৩৬৪০০ এবং

পৃ া- ২৪৭,

অধ ায়- ৪৮,

হাদীস- ১৯১।
২৩২। এই সময়িট সই সময় যা নবুয় াত ঘাষণার পের হযরত রাসূেলর (সাঃ) সােথ সদা- সবদা ওতে াতভােব
জিড়ত িছেলন। এ ছাড়াও রাসূেলর (সাঃ) নবুয় াত ঘাষণার পূেবও রাসূেলর (সাঃ) আচল তেল লািলত- পািলত
হেয়েছন।
২৩৩। কানজুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১২৮,

হাদীসঃ ৩৬৪০৫- ৩৬৪০৬,

পৃ া- ১২০,

হাদীস-

৩৬৩৮৭ এবং আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৯, হাদীস- ১১।
২৩৪। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ২০০,

অধ ায়- ৪০,

হাদীস- ১৫৬ কানজুল উ াল,

১ম

খ , পৃ া- ১৩৫, হাদীস- ৩৬৪২৬।
২৩৫। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৯৭, অধ ায়- ১৮, হাদীস- ৬৬।
২৩৬। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ১৫০, অধ ায়- ২৯, হাদীস- ৯।
২৩৭। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৯, হাদীস- ৯।
২৩৮। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৩৩২,

অধ ায়- ৬১,

হাদীস- ২৫৭ ও তািরেখ দােমশক,

২য় খ , পৃ া- ৪৮২, হাদীস- ১০১০।
২৩৯। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২৫০, অধ ায়- ৪০, হাদীস- ১৫৬ ও কানজুল উ াল, ১ম
খ , পৃ া- ১৭৭, হাদীস- ৩৬৫২৫।
২৪০। িহিলয়াতুল আউিলয়া, ১ম খ , পৃ া- ৬৫।
২৪১। মুসনােদ ইমাম আহমাদ ইবেন হা াল, ৫ম খ , পৃ া- ২৬ ও উস ল গাবা, ৫ম খ , পৃ া- ৫২০,
সহীহ বাখারী,

৪থ খ ,

পৃ া- ৩০১,

আধুিনক

কাশনী,

(বাংলায় অ িদত)।
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কাশকাল- ম- ১৯৯১ইং,

৪থ সং ৃরণ

২৪২।

নােন িতরিমযী- ৫ম খ ,

সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ৫৯৮ ও িহিলয়াতুল আউিলয়া,

পৃ া- ১৮৯,

১ম খ ,

হাদীস- ৯ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

পৃ া- ৬৪,

১ম খ ,

আস-

পৃ া- ৯৯,

অধ ায়- ১৯, হাদীস- ৬৮।
২৪৩। তািরেখ বাগদাদ, ১ম খ ১, পৃ া- ২০৪।
২৪৪। আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১২৬,

আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ১৮৯, হাদীস- ৯, তািরেখ বাগদাদ, ৪থ খ , পৃ া- ৩৪৮, উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ১০০
এবং ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৯৮, অধ ায়- ১৮, হাদীস- ৬৭।
২৪৫। এবং রাসূল (সাঃ) বেলেছনঃ আিম

ান নগরী আর স ঐ নগরীর তারণ। অতএব তামরা তারণ িদেয়

েবশ কর।
২৪৬। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ১০১,

অধ ায়- ১৯,

হাদীস- ৭০ এবং তািরেখ দােমশক,

২য় খ , পৃ া- ৪৮৩, হাদীস- ১০১২।
২৪৭। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৬৫।
২৪৮। িহিলয়াতুল আউিলয়া,
৩৫৪০৪,

১ম খ ,

ফারােয় স িসমতাঈন,

পৃ া- ৬৭,

১ম খ ,

কানজুল উ াল,

পৃ া- ২০১,

১ম খ ,

অধ ায়- ৪০,

পৃ া- ১২৮,

হাদীস-

হাদীস- ১৫৭ এবং আস-

সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৯৭, অধ ায়- ৪।
২৪৯। আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১৩৫ এবং আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ১৯৫, অধ ায়- ৩।
২৫০। িহিলয়াতুল আউিলয়া,

১ম খ ,

পৃ া- ৬৫ এবং আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ১৯৫,

অধ ায়- ৩।
২৫১। আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন,

৩য় খ ,

পৃ া- ১৩৫ ও আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ১৯৫, অধ ায়- ৩।
২৫২। তািরেখ দােমশক, ৩য় খ , পৃ া- ৪৪, হাদীসঃ ১০৪৭- ১০৪৮ পয ।
২৫৩। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৩৬৮,

অধ ায়- ৬৮,

হাদীস- ২৯৭,

তািরেখ দােমশক,

৩য় খ , পৃ া- ৬১, হাদীসঃ ১০৮৭- ১০৯০, আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৯৫, অধ ায়- ৩।
২৫৪। মুসনােদ ইমাম আহমাদ ইবেন হা াল, ১ম খ , পৃ া- ১৯৯ এবং ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ ,
পৃ া- ২৩৪, অধ ায়- ৪৬, হাদীস- ১৮২।
২৫৫। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩৬৯, অধ ায়- ৬৮, হাদীস- ২৮৯।
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২৫৬। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ ,

পৃ া- ৯৪,

অধ ায়- ১৮,

হাদীস- ৬৩,

আশারােয় মাবাশশারা,

হািমদীয়া লাইে রী (বাংলায় অ িদত)।
২৫৭। মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ৭১, হাদীস- ১০২।
২৫৮। মুসনােদ ইমাম আহমাদ ইবেন হা াল,

১ম খ ,

পৃ া- ৩৪৮,

আল- মাসতাদরাক আলাস

সাহীহাঈন, ৩য় খ , পৃ া- ৪।
২৫৯। সূরা- বাকারা, আয়াত- ২০৭।
২৬০। তাফসীের

রতুবী,

৩য় খ ,

পৃ া- ২১,

তাফসীের কািবর,

৩য় খ ,

পৃ া- ২২৩,

তাফসীের

ফুরাত, পৃ া- ৬৫, উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ৯৯।
২৬১। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৩৩০,

অধ ায়- ৬০,

হাদীস- ২৫৬ ও মানােকেব

খাওয়ােরজমী, পৃ া- ১২৭, হাদীস- ১৪১।
২৬২। িহিলয়াতুল আউিলয়া, ৯ম খ , পৃ া- ১৪৫।
২৬৩। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৬, অধ ায়- ১। ৭
২৬৪। উস ল গাবা, ৪থ খ , পৃ া- ৯৭।
২৬৫। তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ াঃ ১৬৭ ও ২১৩- ২১৪, তািরেখ তাবারী, ২য় খ , পৃ া- ১৯৭।
২৬৬। আল- মাসতাদরাক আলস সাহীহাঈন, ৩য় খ ,

পৃ া- ১২০ ও মাকতােল খাওয়ােরজমী,

১ম খ ,

পৃ া- ৪৫।
২৬৭। ইকবালুল আ’মাল, পৃ া- ৪৬৭, ১৫ নং লাইন।
২৬৮। সূরা- আহযাব, আয়াত- ২৫।
২৬৯। দর লু মানসর, ৫ম খ , পৃ া- ১৯২, ৩৫নং লাইন।
২৭০। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৬২, হাদীসঃ ৩৬৪৯৩- ৩৬৪৯৬ পয , ফারােয় স িসমতাঈন,
১ম খ ,
২০১,

পৃ া- ২৬১,

আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

তািরেখ দােমশক,

১ম খ ,

পৃ া- ১৭৮,

পৃ া- ১৭৪- ২৪৬ পয ,

হাদীস- ২,

অধ ায়- ৫০,

হাদীস- ২১৭- ২৯০ পয ,

হাদীসমানােকেব

ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ১৭৬- ১৮৯ পয , হাদীসঃ ২১৩- ২২৪ পয ।
২৭১। তািরেখ বাগদাদ,

১ম খ ,

পৃ া- ৩২৪,

কানজুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১৩৬,

হাদীস-

৩৬৪৩১, এবং আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৬।
২৭২। মুসনােদ আহমাদ ইবেন হা াল,

৬

খ ,

পৃ া- ৮,

১৮৬।
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এবং আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া-

২৭৩। আল- িবদায় ওয়ান িনহায়া, ৪থ খ , পৃ া- ৩২৫। ৮৯। মানােকেব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ২০২,
হাদীস- ২৪০।
২৭৪। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৫,

থম অধ ায়।

২৭৫। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৩৬৩, অধ ায়- ৬৬, হাদীস- ২৮৯।
২৭৬। তািরেখ বাগদাদ,

১ম খ ,

পৃ া- ১৭৩,

এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ২৩৫,

অধ ায়- ৪৬, হাদীসঃ ১৮৩- ১৮৫।
২৭৭। আল- ইমামাহ ওয়াস িসয়াসাহ, পৃ া- ৬ ও ১১।
২৭৮। তািরেখ তাবারী, ২য় খ , পৃ া- ৫৮ ও ৬৭- ৬৮।
২৭৯। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১১৮, হাদীস- ৩৬৩৭৯, পৃ া- ১৪৫, হাদীস- ৩৬৪৫৭ ও আসসাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৭, হাদীস- ২।
২৮০। কানজুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১১৪,

হাদীস- ৩৬৩৭০ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৮৮, অধ ায়- ১৭, হাদীস- ৬৮।
২৮১। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৯২, হাদীস- ৩৬।
২৮২। কানজুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১০৫,

হাদীস- ৩৬৩৪৫ ও পৃ া- ১২০,

হাদীস- ৩৬৩৪৮,

ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ াঃ ১১১- ১২০, হাদীসঃ ৭৯- ৮৩ পয ।
২৮৩। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,
১৫০,

অধ ায়- ২৯,

হাদীস- ১৩,

পৃ া- ১৮৮,

হাদীস- ৮,

মানােকব ইবেন মাগােজলী,

ফারােয় স িসমতাঈন,
পৃ া- ৩৭,

১ম খ ,

হাদীস- ৫৭,

পৃ া-

ও পৃ া- ৩৮,

হাদীস- ৩৯।
২৮৪। মুসনােদ ইমাম আহমাদ ইবেন হা াল,

১ম খ ,

পৃ া- ২৩০,

এবং কানজুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১৫০, হাদীস- ৩৬৪৬৪।
২৮৫। সূরা- রা, আয়াত- ২৩।
২৮৬। মানােকব ইবেন মাগােজলী, পৃ া- ৩০৭, হাদীস- ৩৫২, ও জাখােয় ল উকবা, পৃ া- ২৫।
২৮৭। তািরেখ দােমশক, ৩য় খ , পৃ া- ১১৬, হাদীস- ১১৪০।
২৮৮। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৯৪, হাদীস- ৪০, কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৬৩,
হাদীস- ৩৬৪৯৬ ও পৃ া- ১১৫, হাদীস- ৩৬৩৭৪।
২৮৯। সূরা- আহযাব, আয়াত- ৩৩।
২৯০। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা, পৃ া- ১৮৭, হাদীস- ৩।
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২৯১। সূরা- তাহা,

আয়াত- ১৩২।

২৯২। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৩৭৬, হাদীসঃ ৮৭৮- ৮৮০ পয ।
২৯৩। সূরা- আেল ইমরান, আয়াত- ৬১।
২৯৪। তাফসীের কাশশাফ, ১ম খ , পৃ া- ৩৬৮।
২৯৫। তািরেখ দােমশক, ৩য় খ , পৃ া- ১১৬, হাদীস- ১১৪০।
২৯৬। আস- সাওয়ােয় ল মাহেরকা,

পৃ া- ১৮৮,

হাদীস- ৬,

ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া-

৫৮, ও পৃ া- ২৫৮, অধ ায়- ৫০, হাদীস- ১৯৮ ও নােন ইবেন মাজা, ১ম খ , পৃ া- ৪৪, অধ ায়১১, হাদীস- ১১৯, তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৩৭৮, হাদীসঃ ৮৮৩- ৮৯৩ এবং মানােকেব ইবেন
মাগােজলী, পৃ া- ২২৬, হাদীসঃ ২৭২- ২৭৪ পয ।
২৯৭। মাজমাউজ জাওয়ােয়দ, ৯ম খ , পৃ া- ১১১।
২৯৮। আল- মাসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন,

২য় খ ,

পৃ া- ১২০ এবং তাফসীের কাশশাফ,

৩য় খ ,

পৃ া- ৩৬০।
২৯৯। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৪৩, হাদীস- ৩৬৪৪৬।
৩০০। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ১৩৬,

অধ ায়- ২২,

হাদীস- ১০০ এবং মানােকেব ইবেন

মাগােজলী, পৃ া- ১০৫, হাদীস- ১৪৮।
৩০১। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৮৫, হাদীস- ৩৬৫৫২।
৩০২। মানােকেব খাওয়ােরজমী,

পৃ া- ১১৮,

হাদীস- ১৩০,

এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৩৫২, অধ ায়- ৬৬, হাদীস- ২৭৭।
৩০৩। মুসনােদ ইমাম আহমাদ ইবেন হা াল, ১ম খ , পৃ া- ৭৮।
৩০৪। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৮৪, হাদীস- ৩৬৫৫২।
৩০৫। কানজুল উ াল,

১ম খ ,

পৃ া- ১৭৮,

হাদীস- ৩৬৫৩১ এবং মানােকেব খাওয়ােরজমী,

১২১, হাদীস- ১৩৫।
৩০৬। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৪৫০, হাদীস- ৯৭৫ ও ৯৭৬।
৩০৭। কানজুল উ াল, ১ম খ , পৃ া- ১৮০, হাদীস- ৩৬৫৭৩।
৩০৮। তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ২৮১, হাদীস- ৩২৫।
৩০৯। া

, হাদীস- ৩২৬।

৩১০। া

, ১ম খ , পৃ া- ২৭৫- ২৯৬, হাদীস- ৩২৩- ৩৩৫ পয ।
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পৃ া-

৩১১। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ২০৮।
৩১২। তািরেখ দােমশক, ২য় খ , পৃ া- ৪৫৩, হাদীস- ৯৮২।
৩১৩। া

, পৃ া- ৪৫৪, হাদীস- ৯৮৪- ৯৮৭ পয ।

৩১৪। া

, পৃ া- ৩০৮, হাদীস- ৮১৬- ৮২১ পয ।

৩১৫। া

, পৃ া- ২৬০, হাদীস- ৭৮৪।

৩১৬। া

, ২য় খ , পৃ া- ৩৭৬, ও ৮৭৮- ৮৮৫ পয ।

৩১৭। া

, পৃ া- ৩৭৯, হাদীস- ৮৮৫, ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৫৮ ও ৬১।

৩১৮। তািরেখ দােমশক, ১ম খ , পৃ া- ১৬৩, হাদীস- ২০৬- ২০৮ পয ।
৩১৯। তািরেখ দােমশক,

২য় খ ,

পৃ া- ৩৭৯,

হাদীস- ৮৮৫ এবং ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৫৮- ৬১।
৩২০। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ৮৮, হাদীস- ৬৮।
৩২১। া

, পৃ া- ৯০, হাদীস- ৫৯।

৩২২। া

।

৩২৩। সূরা মােয়দা,

আয়াত- ৩। তমিন ইবেন মাগােজলী তার মানােকেব,

িসমতাঈন,

পৃ া- ৭৩,

১ম খ ,

অধ ায়- ১২,

পৃ া- ১৯,

হাদীস- ৩৯ ও ৪০ ন ের বণনা কেরেছন,

ফারােয় স
এই আয়াতিট

গাদীর িদবেস আিম ল মু’িমনীন আলীেক (আঃ) িনবাচন করার পর নািজল হেয়েছ।
৩২৪ । আল- গাদীর,

১ম খ ,

পৃ া- ২৭৪,

আবু সাঈদ খার শী িনশাবুরীর লখা শারাফুর মা ফা হেত

বিণত।
৩২৫ । আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ২৮৩, ইকবালুল আমাল, পৃ া- ৪৬৬।
৩২৬ । আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ২৮৪, ইকবালুল আমাল, পৃ া- ৪৬৩।
৩২৭ । ফু েয কাফী, ২য় খ , পৃ া- ১৪৮, অধ ায়- িসয়ামুত তারগীব, হাদীস- ৩।
৩২৮ । ফু েয কাফী, ২য় খ , পৃ া- ১৪৮, অধ ায়- িসয়ামুত তারগীব, হাদীস- ১।
৩২৯ । তাফসীের ফুরাত, পৃ া- ১১৮।
৩৩০ । তাফসীের ফুরাত, পৃ া- ১১৮।
৩৩১। মসবা ল মাতাহাে দ, পৃ া- ৭৫২।
৩৩২। তরজমােয় আসা ল বাকীয়া, পৃ া- ৪৬০।
৩৩৩। আত তানবীহ ওয়াল আশরাফ, পৃ া- ২২১।
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৩৩৪ । মাতােলবুস উল, পৃ া- ১৬, লাইন নং- ১০।
৩৩৫। িসমা ল লুব, পৃ া- ৬৩৬।
৩৩৬। ওয়ািফয়াতুল আয়ান, ১ম খ , পৃ া- ১৮০।
৩৩৭। ওয়ািফয়াতুল আয়ান, ৫ম খ , পৃ া- ২৩০।
৩৩৮। ইকবালুল আ’মাল, পৃ া- ৪৬৫, লাইন নং- সবেশষ।
৩৩৯। ইকবালুল আ’মাল, পৃ া- ৪৬৪, লাইন নং- ১৮।
৩৪০। ফারােয় স িসমতাঈন,

১ম খ ,

পৃ া- ৭৭,

অধ ায়- ১৩,

মাগােজলী, পৃ া- ১৯, হাদীস- ২৪।
৩৪১। ইকবালুল আ’মাল, পৃ া- ৪৬৫, ২৯নং লাইন।
৩৪২। আল- গাদীর, ১ম খ , পৃ া- ২৮৫।
৩৪৩। ইকবালুল আ’মাল, পৃ া- ৪৬৩, ২৭নং লাইন।
৩৪৪। া

, পৃ া- ৪৭২, ৭নং লাইন।

৩৪৫। া

, পৃ া- ৪৭২, ১৪নং লাইন।

৩৪৬। া

, পৃ া- ৪৭৩, ৮নং লাইন।

৩৪৭। া

, পৃ া- ৪৭৩, ১৬নং লাইন।

৩৪৮। া

, পৃ া- ৪৭২, ১৩নং লাইন।

৩৩৯। সূরা- হাদীদ, আয়াত- ২৫।
৩৫০। সূরা- মােয়দা, আয়াত- ৩।
৩৫১। ইকবালুল আ’মাল, পৃ া- ৪৬৮, ১৪নং লাইন।
৩৫২। া

, পৃ া- ৪৭০।

৩৫৩। আল- রমারােকবাত, পৃ া- ৪৬৪, ২নং লাইন।
৩৫৪। ইকবালুল আ’মাল, পৃ া- ৪৬৩, ২০নং লাইন হেত
৩৫৫। া

, পৃ া- ৪৭৫, ২১নং লাইন।

৩৫৬। া

, পৃ া- ৪৬৪, ২১নং লাইন।

৩৫৭। া

, পৃ া- ৪৬৪, ৩০নং লাইন।

৩৫৮। া

, পৃ া- ৪৬৪, ২৮নং লাইন।
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।

হাদীস- ৪৪ ও মানােকেব ইবেন

৩৫৯। সূরা- গািফর, আয়াত- ৬০।
৩৬০। সূরা- ফেকান, আয়াত- ৭৭।
৩৬১। ইকবালুল আমাল, পৃ া- ৪৬৪, ২১নং লাইন।
৩৬২। া

, পৃ া- ৪৭৪, ৩নং লাইন।

৩৬৩। া

, পৃ া- ৪৯২, ১৯নং লাইন।

৩৬৪। সূরা- জরাত, আয়াত- ১০।
৩৬৫। ফারােয় স িসমতাঈন, ১ম খ , পৃ া- ১১২, হাদীস- ৮০, ও পৃ া- ১১৮, হাদীস- ৮৩।
৩৬৬। া

, পৃ া- ১১৬, ১ম খ , হাদীস- ৮০।

৩৬৭। া

, পৃ া- ১১২, ১ম খ , হাদীস- ৮০ ও পৃ া- ১১৮, হাদীস- ৮৩।

৩৬৮। মাকােসেব মাহােরমা, পৃ া- ৪৭ ও ওসােয়লুশ িশয়া, ১২তম খ , পৃ া- ২১২, হাদীস- ১৬১১৪।
৩৬৯। মা াদরা ল ওসােয়ল, ৬ খ , পৃ া- ২৭৮, হাদীস- ৬৮৪৩।
৩৭০। সূরা- তাহা,

আয়াত- ১০৯।

৩৭১। আল- গাদীর, ৩য় খ , পৃ া- ১১৩।
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পিরিচিত
১. আসা ল বািকয় াহঃ লখকঃ আবু রাইহান িব নী,
ইবেন িসনা কাশনী,

অ বাদকঃ আকবার দানা সেরশত,

কাশকালঃ ১৩৫২ সাল (ফারসী)।

২. ইসবাতুল অিসয় াহ িলল ইমাম আলী ইবেন আবী তািলব (আঃ)◌ঃ লখকঃ আবুল হাসান
আলী ইবেন সাঈন ইবেন আলী মাসউদী (মৃতু ঃ ৩৫৪ িহজরী), বাসীরাতী

কাশনী,

কাম

নগরী, প ম কাশ।
৩. আল- ইসিতয়াব িফ মা’ রফািতল আসহাবঃ লখকঃ আবু উমার ইফ ফ ইবেন আ ু াহ
ইবেন মুহা দ ইবেন আ ল
ু বার,

নাহজাতুল িমসর িলত তাবাআহ ওয়ান নাশর ওয়াত

তাওিজেয়ন কািহরাহ কতৃক কািশত।
৪. উস ল গাবাহ িফ মা’ রফািতস সাহাবাহঃ আজু ীন আবুল হাসান আলী ইবেন মুহা দ আলজাজারী িযিন ইবেন আিসর নােম িস (মৃতু ঃ ৬৩০ িহজরী),

কাশনীঃ দা শ শ’ব (

ী)।

৫. আসা ল মাতািলব িফ মানািকব সাইেয় েদনা আলী ইবেন আবী তািলবঃ লখকঃ শাম ি ন
মুহা দ ইবেন মুহা দ ইবেন মুহা দ জাজারী শােফয়ী (মৃতু ঃ ৮৩৩ িহজরী)
খানােয় আিম ল মু’িমনীন (আঃ), ই
৬. ই’লামুল ওয়ারা িব আ’লােমল
হাসান তাবারসী িযিন ষ

াহান (

কাশনীঃ িকতাব

ী)।

দাঃ লখকঃ আিম ল ইসলাম আবু আলী ফাজ

িহজরী শতা ীর পি ত,

ইবেন

কাশনীঃ দা ল কতুবুল ইসলািময়াহ,

তহরান (িশয়া)।
৭. ইকবালুল আ’মালঃ লখকঃ রাজী উ ীন আবুল কােসম আলী ইবেন মুসা ইবেন জাফর ইবেন
তাউস িযিন সাইেয় দ ইবেন তাউস নােম িস (মৃতু ঃ ৬৬৩ িহজরী) কাশনীঃ দা ল
ইসলািময়াহ (িলেথা ছাপা),

তহরান,

তুবুল

কাশকালঃ ১৩৪৯ িহজরী (িশয়া)।

৮. আল- ইমামাহ ওয়াস িসয়াসাহ যা তািরখুল খালাফা নােম িস

লখকঃ আবু মুহা দ ইবেন

আ ু াহ ইবেন মুসিলম ইবেন তায়বা দীনাওয়ারী (মৃতু ঃ ২৭৬ িহজরী),
ইনেতশারািতেয় মু াফা বাবী ওয়া পসারােন মসর (
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ী)।

কাশনীঃ শরকােত

৯. ইমতাউল আসমাঃ লখকঃ তাকী উ ীন আহমাদ ইবেন আলী মাকরীিজ,

কাশনীঃ

লাজনাতুত তা’লীফ ওয়াত তারজমা ওয়ান নাশর িবল কািহরাহ, ১৯৪১ ইং।
১০. িবহা ল আনওয়ারঃ আ ামা মুহা দ বােকর মাজিলসী,
ওয়াফা,

কাশনীঃ মুয়াসেসসাতুল

ব ত, ১৪০৩ িহজরী (িশয়া)।

১১. আল- িবয়াদাহ িনহায়াহঃ লখকঃ আবুল িফদা ইবেন কািসর দােমশকী (মৃতু ঃ ৭৭৪ িহজরী)
কাশনীঃ দা ল তুবল
ু আলামীয়া,

ব ত,

কাশকালঃ ১৪০৫ িহজরী। (

১২. তা’জুল আ সঃ লখকঃ সাইেয় দ মুহা দ মুরতাজা হাসাঈনী জাবীিদ,
ফা ীেয় বজারাত আরশাদ ওয়া আখবাের েয়ত,

ী)
কাশনীঃ

কাশকালঃ ১৩৮৫ িহজরী। (

েহ

ী)

১৩. তািরখুল উমাম ওয়াল মুলকঃ লখকঃ আবু জা’ফার মুহা দ ইবেন জারীর তাবারী,
কাশনীঃ ইনেতশারােত ইসেতকােম কায়েরা,

কাশকালঃ ১৯৩৯ িহজরী। (

ী)

১৪. তািরেখ বাগদাদঃ লখকঃ আবু বাকর আহমাদ ইবেন আলী খািতব বাগদাদী (মৃতু ঃ ৪৬৩
িহজরী) কাশনীঃ দা ল িফকর,

কাশ ল ব ত। (

ী)

১৫. তািরখু হাবীবুস িসরাহ িফ আখবাির আফরাদী বাশারঃ লখকঃ িগয়া ি ন ইবেন হামামুি ন
আল হাসাঈনী িযিন খানেদ আমীর নােম
ইনেতশারােত িকতাব ফ িশেয় খয় াম,
(

িস
তহরান,

(মৃতু ঃ ৯৪২ ফারসী সােল)
তৃতীয়

কাশনীঃ

কাশঃ ১৩৬২ ফারসী সাল।

ী)

১৬. তািরখু রওজাতুস সাফাঃ লখকঃ মীর মুহা দ ইবেন সাইেয় দ বাহা

ীন খান শাহ িযিন

মীর খানেদ নােম পিরিচত (মৃতু ঃ ৯০৩ িহজরী) কাশনীঃ ইনেতশারােত মারকাজীেয় খয় াম,
িপ জ। (

ী)

১৭. তািরখু মাদীনাতুদ দােমশক যা তািরেখ ইবেন আসােকর নােম

িস

ইমাম আলী ইবেন

আবী তািলেবর অ বাদ অধ ায়ঃ লখকঃ আবুল কােসম আলী ইবেন হাসান হাবাতু াহ শােফয়ী
িযিন ইবেন আসািকর নােম পিরিচত (মৃতু ঃ ৫৭১িহজরী)
ব ত,

কাশকালঃ ১৩৯৮ িহজরী। (

ী)
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কাশনীঃ মায়াসেসসােয় মাহমুদী,

১৮. তাযােকরাতুল খাওয়াসঃ লখকঃ আ ামা সবেত ইবেন জাউজী (মৃতু ঃ ৬৫৪ িহজরী),
কাশনীঃ মায়াসেসসােয় আহেল বাইত,

ব ত,

কাশকালঃ ১৪০১ িহজরী। (

ী)

১৯. আত- তাফসী ল কািবরঃ লখকঃ আবু আ ু াহ মুহা দ ইবেন উমার ইবেন হাসাঈন
তাবারী িযিন ইমাম ফাখের রাজী নােম িস (মৃতু ঃ ৬০৬ িহজরী) (

ী)

২০. তাফসীের ফুরাতঃ লখকঃ আবুল কােসম ফুরাত ইবেন ই ািহম ইবেন ফুরাত
অ ধােনর যুেগর আেলমেদর মেধ একজন,
বজারােত ফারহা ও আরশােদ ইসলামী,

তহরান,

ফী িযিন

কাশনীঃ মায়াসেসসােয় চাপ ও নাশের
থম কাশঃ ১৪১০ িহজরী।

২১. তালখী শ শা’ফীঃ লখকঃ শইখুত তােয়ফা আবু জাফর মুহা দ ইবেন তুসী (মৃতু ঃ ৪৬০
িহজরী),

কাশনীঃ দা ল

তুবল
ু ইসলামীয়াহ,

কাম,

তৃতীয়

কাশঃ ১২৯৪ িহজরী।

(িশয়া)
২২. আত- তাসনীয়াহ ওয়াল আশরাফঃ আবুল হাসান আলী ইবেন হাসাঈন ইবেন আলী মাসউদী
(মৃতু ঃ ৩৫৪ িহজরী),

কাশনীঃ ইনেতশারােত দা স সা’বী, কায়েরা। (

ী)

২৩. তাহযীবতু তাহযীবঃ লখকঃ শাহাবু ীন আবুল ফাজল আহমাদ ইবেন আলী ইবেন হাজার
আসকালানী (মৃতু ঃ ৮৫২ িহজরী)
কাশঃ ১৪১৫ িহজরী। (
২৪. িসমা ল

কাশনীঃ দা ল কতুব আল- ইলমীয়াহ,

লুব িফল মাজািফ ওয়াল মান বঃ লখকঃ আবু মানস

আ ল
ু মােলক ইবেন

কাশনীঃ দা ল মা’ রফ,

ী)

২৫. আজ- জােমউ িল আহকােমল কারআন যা তাফসীের
আ ু াহ মুহা দ ইবেন আহমাদ আনসারী
আরাবী,

থম

ী)

মুহা দ ইবেন ইসমাঈল সা’লবী িনশাবুরী (মৃতু ঃ ৪২৯ িহজরী)
কায়েরা। (

ব ত,

ব ত। (

রতুবী,

ী)
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রতুবী নােম

িস

লখকঃ আবু

কাশনীঃ দা ল আহয়াউত তুরা ল

২৬. িহিলয়াতুল আউিলয়া ওয়া তাবাকাতুল আসিফয়াঃ লখকঃ আবু নাঈম আহমাদ ইবেন
আ ু াহ ই

াহানী ( মৃতু ঃ ৪৩০ িহজরী),

কাশকালঃ ১৪০৭ িহজরী। (

কাশনীঃ দা ল িকতাবুল আরাবী,

ব ত,

ী)

২৭. আদ- র ল মান র িফত তাফসীর িবল মা’ রঃ লখকঃ আ ামা জালালু ীন আ র
ু
রাহমান য়ূিত (মৃতু ঃ ৯১১ িহজরী)
কাম,

কাশনীঃ িকতাব খানােয় আয়াতু াহ মারাআশী নাজাফী,

কাশকালঃ ১৪০৪ িহজরী। (

ী)

২৮. জাখােয় ল উকবাঃ লখকঃ আবুল আ াস আহমাদ ইবেন আ ু াহ ইবেন মুহা দ ইবেন
আবু বাকর ইবেন মুহা দ ইবেন আত্ তাবারী (মৃতু ঃ ৬৩৪ িহজরী),
দসী, কায়েরা,

কাশকালঃ ১৩৫৬ িহজরী। (

ী)

২৯. রাহনামায়ীেয় হারামাইন শারীফাঈনঃ ই ািহম গাফফারী,
ইনেতশারােত উসওয়া,

কাশনীঃ মাকতাবাতুল

মাআিসর,

কাশনীঃ

কাশকালঃ ১৩৭০ িহজরী। (িশয়া)

৩০. রািবউল আবরার ওয়া ন

ল আখবারঃ লখকঃ মাহম ইবেন উমার জামাখসারী (মৃতু ঃ

৫২৮ িহজরী) কাশনীঃ ইনেতশারােত দা য যাখােয়র,

কাম। কাশকালঃ ১৪১০ িহজরী।

৩১. আর িরয়াজুন নাজারাহ িফ মানােকবুল আশারািতল মাবাশশারা্ ◌ঃেলখকঃ আবুল আ াস
আহমাদ ইবেন আ ু াহ তাবারী িযিন মােহে
নাদওয়াতুজ জাদীদাহ,

ব ত,

তাবারী (মৃতু ঃ ৬৯৪ িহজরী)

থম কাশঃ ১৪০৮ িহজরী। (

কাশনীঃ দা ন

ী)

৩২. নােন ইবেন মাজাঃ লখকঃ আবু আ ু াহ মুহা দ ইবেন ইয়ািজদ কাজিবনী (মৃতু ঃ ২৭৫
িহজরী)
(

কাশনীঃ দা ল আহইয়া আত তরা ল আরাবীয়া,

ব ত,

কাশকালঃ ১৩৯৫।

ী)

৩৩. নােন িতরিমজীঃ লখকঃ আবু ঈসা মুহা দ ইবেন ঈসা ইবেন সূরা (মৃতু ঃ ২৭৯ িহজরী)
কাশনীঃ দা ল িফকর,

ব ত। (

ী)
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৩৪. আ সীরাতুন নাবাবীয়াহঃ লখকঃ আবু মুহা দ আ ুল মােলক ইবেন িহশাম ইবেন আইয়ুব
িহমইয়ারী (মৃতু ঃ ২১৩ িহজরী) কাশনীঃ ইনেতশারােত মা ফা বা’বী, িমশর,
১৩৫৫ িহজরী। (

কাশকালঃ

ী)

৩৫. আস সীরাতুল হালাবীয়াহঃ লখকঃ আলী ইবেন বুরহা
কাশনীঃ দা ল মা’ রফাহ,

ব ত। (

ীন হালাবী (মৃতু ঃ ১০৪৪ িহজরী)

ী)

৩৬. আস সীরাতুন নাবাবীয়াহ ওয়াল আসা ল মুহা াদীয়াহঃ সাইেয় দ আহমাদ িজইনী িযিন
দাহলান নােম িস ,

কাশনীঃ দা ল মােরফাহ,

ব ত, ি তীয় কাশ। (

ী)

৩৭. আস সাওয়ােয় ল মাহেরকা িফর রাে আলা আহেলল িবদােয় ওয়াজ জানদাকাঃ লখকঃ
আহমাদ ইবেন হাজার হাইতামী মা ী (মৃতু ঃ ৯৭৪ িহজরী) কাশনীঃ দা ল
ব ত,

কাশকালঃ ১৪০৫ িহজরী। (

তুবল
ু ইলমীয়া,

ী)

৩৮. আল আক ল ফারীদঃ আহমাদ ইবেন মুহা দ ইবেন আ র
ু রব আ ালুসী (মৃতু ঃ ৩২৮
িহজরী) কাশনীঃ দা এহইয়াউত তুরা ল আরাবী,

কাশকালঃ ১৪০৯ িহজরী। (

ী)

৩৯. আল- গাদীর িফল িকতািব ওয়াস সা ািত ওয়াল আদাবঃ লখকঃ শখ আ ুল হাসাঈন
আহমাদ আল- আিমনী,

কাশনীঃ ইনেতশারােত হাইদারী,

তহরান,

কাশকালঃ ১৩৯৬

িহজরী। (িশয়া)
৪০. ফারােয় স িসমতাঈনঃ লখকঃ ই ািহম ইবেন মুহা দ ইবেন মুয়াইদ জওয়াইনী খারাসানী
(মৃতু ঃ ৭৩০ িহজরী)
িহজরী। (

কাশনীঃ মায়াসেসসােয় মাহমুদী,

ব ত,

কাশকালঃ ১৪০০

ী)

৪১. ফাইজুল কাদীর িফ শারিহল জা’ মইস সাগীরঃ লখকঃ আ ামা মুহা দ আ র
ু রউফ আল
মানাবী,

কাশনীঃ দা ল মােরফাহ,

ব ত,

কাশকালঃ ১৯৭২ িহজরী। (

৪২. আল- কা’ফীঃ লখকঃ আবু জাফর মুহা দ ইবেন ইয়া ব
কাশনীঃ দা ল তুবল
ু ইসলামীয়া,

লাইনী (মৃতু ঃ ৩২৮ িহজরী)

কাশকালঃ ১৩৬৭ ফারসী সাল। (িশয়া)
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ী)

৪৩. আল কােমল িফত তািরখঃ লখকঃ আজু ীন আবুল হাসান আলী ইবেন আবীল কারাম
শায়ানী িযিন ইবেন আসীর নােম
কাশকালঃ ১৩৮৫ িহজরী। (
৪৪. আল কাশশা

িস

(৬৩০ িহজরী)

কাশনীঃ দা ন সািদর,

ব ত,

ী)

আন হাকােয়কা গাউওয়ােমজাত তানিজলঃ লখকঃ মাহমুদ ইবেন আমর

জামাখশারী (মৃতু ঃ ৫২৮ িহজরী) কাশনীঃ দা ল তুবল
ু আরাবীয়া,

ব ত। (

ী)

৪৫. কানযুল উ াল িফ নােনল আকওয়াল ওয়াল আফওয়ালঃ লখকঃ আলাউ ীন আলী আল
মা াকী ইবেন িহসামু ীন আল িহ ী আল বারহান ফউরী (মৃতু ঃ ৯৭৫ িহজরী)
মায়াসেসসােয় রসালাত,

ব ত,

কাশকালঃ ১৩৯৯ িহজরী। (

কাশনীঃ

ী)

৪৬. িলসা ল আরাবঃ লখকঃ আবুল ফাজল জামালু ীন মুহা দ ইবেন মাকাররাম ইবেন
মানজুর আফিরকায়ী িমসরী (মৃতু ঃ ৭১১ িহজরী)
হাওজা,

কাশকালঃ ১৪০৫ িহজরী। (

ীন তুরাইহী (মৃতু ঃ ১০৮৫ িহজরী)

কাশনীঃ

তহরান। (িশয়া)

৪৮. মাজমাউজ জাওয়ােয়দ ওয়া মানবাউল ফাওয়ােয়দঃ লখকঃ
বাকর হইসামী (মৃতু ঃ ৮০৭ িহজরী)
কাশকালঃ ১৪০৮ িহজরী। (

আদািবল

ী)

৪৭. মাজমাউল বাহরাইনঃ লখকঃ শখ ফাখ
ইনেতশারােত মুরতাজাবীয়া,

কাশনীঃ ইনেতশারােত নাশ

কাশনীঃ দা ল

ীন আলী ইবেন আবী

তুবুল ইসলামীয়াহ,

ব ত,

ী)

৪৯. আল মারােকবাতঃ লখকঃ হাজ মীজা জাওয়াদ আকা মােলকী তাবিরজী (মৃতু ঃ ১৩৪৩
িহজরী) কাশনীঃ চাপখানােয় হায়দারী,

তহরান। কাশকালঃ ১৩৮১ িহজরী। (িশয়া)

৫০. আল মা াদরাক আলাস সাহীহাইনঃ আবু আ ু াহ হািকম িনশাবুরী,
মােরফাহ,

কাশনীঃ দা ল

ব ত। (িশয়া)

৫১. আল মা াদরা ল ওয়াসােয়লঃ লখকঃ হাজ মীজা হাসাঈন নূরী তাবারসী িযিন মাহাে স
নূরী নােম পিরিচত (মৃতু ঃ ১৩২০ িহজরী)

কাশনীঃ মায়াসেসসােয় আলুল বাইত,

কাশকালঃ ১৪০৭ িহজরী। (িশয়া)
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কাম,

৫২. মুসনােদ ইমাম আহমাদ ইবেন হা ালঃ লখকঃ ইমাম আহমাদ ইবেন হা াল,
দা ন সােদর,

ব ত। (

কাশনীঃ

ী)

৫৩. িমসবা ল মাতাহাে দঃ লখকঃ শইখুত তােয়ফা আবু জাফর মুহা দ ইবেন হাসান ইবেন
আলী তসী (মৃতু ঃ ৪৬০ িহজরী)

কাশনীঃ মায়াসেসসােয় িফক শ িশয়া,

ব ত,

থম

কাশঃ ১৪১১ িহজরী। (িশয়া)
৫৪. মাতােলবুস উল িফ মানােকব আেলর রাসূলঃ লখকঃ কামালু ীন মুহা দ ইবেন তালহা
শােফয়ী (মৃতু ঃ ৬৫৪ িহজরী) হ িলিখত খ ,

কাশনীঃ মায়াসেসসােয় দা ল হািদস,

কাম। (িশয়া)
৫৫. মা’জামুল বুলদানঃ লখকঃ আবু আ ু াহ ইয়া ত ইবেন আ ু াহ িহমাবী বাগদাদী (মৃতু ঃ
৬২৬ িহজরী)
িহজরী। (

কাশনীঃ দা ন আহইয়াউত তুরািসল আরাবী,

কাশকালঃ ১৩৯৯

ী)

৫৬. আল মা’জামুল কািবরঃ লখকঃ আবুল কােসম

লাইমান ইবেন তাবারানী (মৃতু ঃ ৩৬০

িহজরী) কাশনীঃ দা ন আহইয়াউত তুরািসল আরাবী,
(

ব ত,

ব ত,

কাশকালঃ ১৪০৫ িহজরী।

ী)

৫৭. মাকতালুল হাসাঈন (আঃ)◌ঃ লখকঃ মায়াফফা
(মৃতু ঃ ৫৬৮ িহজরী) কাশনীঃ ইনেতশারােত মুিফদ,

ইবেন আহমাদ মা ী খাওয়ােরজমী

কাম। (

ী)

৫৮. আল মাকািসবঃ লখকঃ শখ মুরতাজা আনসারী (মৃতু ঃ ১২৮১ িহজরী)
ইনেতশারােত এে লা’ত (িলেথা ছাপা), তাবরীজ,
৫৯. আল মানািকবঃ লখকঃ মায়াফফা

কাশনীঃ

কাশকালঃ ১৩৭৫ িহজরী। (িশয়া)

ইবেন আহমাদ ইবেন মুহা াদ মা ী খাওয়ােরজমী

(৫৬৮ িহজরী) কাশনীঃ জােময়াল মাদারেরসীন,

কাম,

কাশকালঃ ১৪১১ িহজরী। (

৬০. মানািকব আলী ইবেন আবী তািলব যা মানােকেব ইবেন মাগােজলী নােম

িস

ী)

লখকঃ

আবুল হাসান আলী ইবেন মুহা দ ইবেন আল ওয়াসতা আল জু াবী আশ শােফয়ী িযিন ইবেন
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মাগােজলী নােম

িস

(মৃতু ঃ ৪৮৩ িহজরী)

কাশকালঃ ১৪০৩ িহজরী। (

কাশনীঃ মাকতাবাতুল ইসলামীয়া,

তহরান,

ী)

৬১. মানােকবুল ইমাম আিম ল মু’িমনীনঃ লখকঃ হােফজ মুহা দ ইবেন লাইমান
তৃতীয় িহজরী শতা ীর একজন পি ত,
ইসলামীয়া,

কাম,

ফী িযিন

কাশনীঃ মাজমােয় আহইয়ােয় আস সকাফাতুল

কাশকালঃ ১৪১২ িহজরী। (

ী)

৬২. মুনতাহাল আ’মাল দার আহওয়ালােত নাবী ওয়াল আেলঃ লখকঃ হাজ শখ আ াসী
কামী, মা’ সর,

কাশনীঃ সাজমােন ইনেতশারােত জাবীদান। (িশয়া)

৬৩. িমজা ল ই’িতদাল িফ নাকিদর রজালঃ আবু আ ু াহ মুহা দ ইবেন আহমাদ ইবেন
উসমান জাহাবী (মৃতু ঃ ৭৪৮ িহজরী) কাশনীঃ দা ল মােরফাহ,

ব ত। (

ী)

৬৪. নযুলল
ু আবরার িবমাসাহহা িমন মানােকেব আহেল বাইত আল আতহারঃ মুহা দ ইবেন
মা’তােমদ খান বাদাখশানী হােরসী (মৃতু ঃ ১১২৬ িহজরী)
ব ত, ি তীয় কাশঃ ১৪১৩ িহজরী। (

কাশনীঃ শারকাতুল কতুবী,

ী)

৬৫. নাযমু রা স িসমতাঈন িফ ফাজােয়লুল মা াফা ওয়াল মারতাজা ওয়াল বাতুল ওয়াস
িসবতাঈনঃ লখকঃ জামালু ীন মুহা দ ইবেন ইফ ফ ইবেন হাসান ইবেন মুহা দ যারা ী
হানাফী (মৃতু ঃ ৭৫০ িহজরী) কাশনীঃ ইনেতশারােত নইনাওয়া। (

ী)

৬৬. নাহজুল বালাগাঃ অ বাদঃ ডঃ সাইেয় দ জাফর শািহদী, মা’ সর,
ইনেতশারাত ওয়া আমুেজশীয় ইনেকলােব ইসলামী,

তহরান,

কাশনীঃ সাজমােন

কাশকালঃ ১৩৬৮ ফারসী

সন। (িশয়া)
৬৭. নাওয়ােদ ল উসূল িফ মােরফাতু আহািদ র রাসূলঃ লখকঃ আবু আ ু াহ মুহা দ হািকম
িতরিমজী (মৃতু ঃ ৩১৯ িহজরী)
১৪১৩ িহজরী। (

কাশনীঃ দা ল

তুবল
ু ইলমীয়া,

ব ত,

থম

কাশঃ

ী)

৬৮. ওসােয়লুশ িশয়া ইলা তাহিসলু মাসােয়লুশ শারীয়াহঃ লখকঃ শখ মুহা দ ইবেন হাসান
রের আেমলী (মৃতু ঃ ১১০৪ িহজরী) কাশনীঃ মায়াসেসসােয় আলুল বাইত,
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কাম। (িশয়া)

৬৯. ওয়াফইয়াতুল আ’ইয়ান ওয়া আনবাউ আনবাইয যামানঃ শাম

ীন আহমাদ ইবেন মুহা দ

ইবেন আবী বাকর ইবেন খা াকান িযিন ইবেন খা াকান নােম পিরিচত (মৃতু ঃ ৬৮১ িহজরী)
কাশনীঃ দা ন আহইয়াউত তারা ল আরাবী,

ব ত,

কাশকালঃ ১৩৮৭ িহজরী। (

ী)

৭০. ওয়ােকয়াতুস িসফফী ◌ঃ নােসর ইবেন মাযােহম িমনাকরী (মৃতু ঃ ২১২ িহজরী) কাশনীঃ
ইনেতশারােত মাদানী, কায়েরা।
৭১. ইয়ানািবউল মওয়া াহঃ লখকঃ লাইমান ইবেন ই ািহম কন জী হানাফী (মৃতু ঃ ১২৯৪
িহজরী)

কাশনীঃ মাকতাবাতুল হায়দারীয়াহ,

নাজাফ,

সমা
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কাশকালঃ ১৩৮৪ িহজরী। (

ী)
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