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এই বইিট আল হাসানাইন (আ.) ওেয়ব সাইট কতৃক
আপেলাড করা হেয়েছ ।
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ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ
ْ
মা দী (আ.)- এর

তা কামনার দাওয়া

ِ ٍ ِ ٍ
.ﺠﻞ ﻓَـَﺮ َﺟ ُﻬﻢ
ّ ﺻ ِّﻞ َﻋﻠﯽ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﱠوآل ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﱠو َﻋ
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ

ِ ِ
ﻚ َﻋﻠَ ِﻴﻪ
َ ُﺻﻠََﻮاﺗ
َ ِّاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ُﻛﻦ ﻟ َﻮ ﻟﻴ
َ ﻚ اﳊُ ﱠﺠﺔ ﺑ ِﻦ اﳊَ َﺴﻦ
ِ و ﻋﻠﯽ آ ﺋِِﻪ ِﰲ ﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱠﺴ
ﺎﻋﺔ َوﻟِﻴﺎ ﱠو
َ ﺎﻋﺔ َوِﰲ ُﻛ ّﻞ َﺳ
َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُﺎﺣﺘﱠﯽ ﺗُ ْﺴﻜﻨَﻪ
َ ًَﺣﺎﻓﻈﺎًﱠو ﻗَﺎﺋﺪاً ﱠو َ ﺻﺮاً ﱠو َدﻟﻴﻼً ﱠو َﻋﻴﻨ
ِ ِ
.ًﻴﻬﺎ ﻃَ ِﻮﻳﻼ
َﺿ
َ اَْر
َ ﻚ ﻃَﻮﻋﺎً َو ﲤَُﺘّ َﻌﻪُ ﻓ

“ হ খাদা! তুিম ীয় িতিনিধ “
অগিণত

রহমত

বষণ

কেরা

ত ইব ল হাসান”এবং তার পিব পূব প ষগেণর িত
এবং

এই

মুহূত

সংর ক, পৃ েপাষক, সহায়ক, র ক, তথা পথ- দশক
দীঘকাল পয অবিশ

রেখা যােত তামার

হেত

সবদা

থেকা এবং

তুিম

তাঁর

তামার জগৎেক

িতিনিধ তামার নয়ামত সমূহ হেত পূণ েপ

লাভবান হেত পােরন।”

:ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻪ وﺳﻠﻢ

ﻋﻠﻲ! ﺳﺘﻘﺎﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ و أﻧﺖ ﻋﻠﻲ اﳊﻖ
ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﻨﺼﺮك ﻳﻮﻣﻴﺌﺬ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﲏ
আ াহর শষ নবী হজরত মুহা দ ( স. ) এরশাদ কেরেছনঃ
হ আলী! শী
করেব।

অবাধ দল তামার সােথ যুে

তরাং সিদন য িদন য ব ি

িল

হেব। অথচ তুিম সেত র ওপের অব ান

তামােক সাহায করেত এিগেয় আসেব না স

মুসলমান নয়।১
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িবসিম ািহর রহমািনর রহীম

ওিহ -গৃেহ আ মণ
স িত সিঠক ইিতহাস স েক অ াত িস ান ও বলুিচ ান এলাকার অিধবাসী একব ি

রাসূল

(সা.) এর ক া স েক একিট ব রচনা কেরেছ যার নাম হল “ফািতমা জাহরার শাহাদােতর
ক কািহনী”এই বে হযরত ফািতমার মযাদা ও ণাবলীর িববরণ দয়ার পর তাঁর শাহাদত
ও রাসূল (সা.) এর মৃতু র পর তাঁর ক ার মযাদা হািন কের য ঘটনা ঘটােনা হেয়েছ তা
অ ীকার করা হেয়েছ।
এটা বলার অেপ া রােখনা য এই

বে র একাংশ পির ার ও

ইিতহাসেক অপব াখ া কেরেছ। তাই সই অংশ িল

ভােব ইসলােমর

কের সত েক ফাঁস করেত চাই। যােত

মাণ হেয় যায় য িবিব ফািতমা (সা.) এর শাহাদােতর ইিতহাস এতটা

মািণত য অ ীকার

করা স ব নয়। যিদ লখক এমন ব ব েক উপ াপন না করত তাহেল আিম এমিন ভােব ওর
িপছেন ছুটতাম না।
এই বে মুখ আেলাচ িবষয়ব িনে

দওয়া হল:

১. হজরত রাসূল (সা.) এর ভাষায় হজরত ফািতমা (আ.) এর িন াপ (ইসমত)।২
২. হজরত ফািতমা (আ.) এর গৃহ, রআন ও

েতর আেলােক স ানীয়।

৩. হজরত রাসূল (সা.) এর পের তাঁর গৃেহর উপর আ মণ কের তাঁর মযাদােক

ু

করা

হেয়েছ।
এই আশা িনেয় িতনিট িবষয়েক ব াখ া করব, যােত
কের, আর িনেজর লখার জ
এই আেলাচনািট খুব

ব কার সেত র সামেন নিত

িনেজর উপর আে প কের, আর পির ােণর জ

পূণ কন না স ূণ েপ আহেল

থেক উে খ করা হেয়েছ।
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ীকার

পথ খাঁেজ।

াত ওয়াল জামায়ােতর পু ক সমূহ

১) রাসূল (সা.) এর বাণীেত হজরত ফািতমা জাহরা (আ.) এর ইসমত (পাপশূ তা)
নবী নি নী) আ (.এর মযাদা ও স ান মহান ও সেবা ম। রাসূল) সা (.এর বাণী যা িতিন িনেজর
ক ার িত ল

কের বণনা কেরেছন তােত হজরত ফািতমার ‘ইসমত’ ও নাহ থেক মু

থাকােক মাণ কের। যমন িতিন বণনা কেরেছন:

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﲏ ﻓﻤﻦ اﻏﻀﺒﻬﺎ اﻏﻀﺒﲏ
অথাৎ: “ফািতমা আমারই একিট অ , য তাঁেক অস

করল স আমােক অস

করল”৩

অথাৎ: ফািতমা (আ.) এর অস ি েত রাসূল (সা.) এর অস ি । আর রাসূল (সা.) ক অস

কারী

ব ি র শাি স েক রআন মিজদ বণনা করেছ:
অথাৎ: “যারা রাসূল (সা.) ক য ণা দয় তােদর জ
তাঁর ইসমেতর উপর এর থেক দৃঢ় অ
অস ি

ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِـﻪ َﳍﻢ ﻋ َﺬ
ِﱠ
(ﻴﻢ
َ ﻳﻦ ﻳـُ ْﺆذُو َن َر ُﺳ
ٌ َ ُْ
ٌ اب أَﻟ
َ ) َواﻟﺬ

কিঠন শাি িনধারণ করা হেয়েছ।”৪

এক হাদীেছ “তাঁর খুশী খাদার খুশীর কারণ ও তাঁর

খাদার অস ি র কারণ”বেল রাসূল (সা.) হেত বিণত হেয়েছ:

অথাৎ: “ হ ফািতমা খাদা তামার অস ি েত অস

ﻓﺎﻃﻤﺔ إ ّن ﷲ ﻳﻐﻀﺐ ﻟﻐﻀﺒﻚ و ﻳﺮﺿﻲ ﻟﺮﺿﺎك
এবং তামার স ে স

হয়”।৫

এ ছাড়া িনয়ার নারী েলর ন ী ঘাষণা কেরও নবী (সা.) হাদীছ বণনা কেরেছন:

 وﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء اﳌﻮﻣﻨﲔ، وﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺔ،ﻓﺎﻃﻤﺔ! أﻻ ﺗﺮﺿﲔ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﳌﲔ
অথাৎ: হ ফািতমা! তুিম িক এই মহান মযাদায় যা খাদা তামােক দান কেরেছন স

নও য

তামােক পৃিথবীর নারী েলর ন ী, এই উ েতর নারী েলর ন ী ও ঈমানদার নারী েলর
ন ীর মযাদায় ভুিষত কেরেছন।৬

২) রআন ও

েতর আেলােক ফািতমা (আ.)এর গৃহ স ািনত

হািদছশা িবদরা উে খ কেরেছন: যখন এই পিব আয়াত নবী (সাঃ) এর উপর অবতীণ হয়

ٍ )ِﰲ ﺑـﻴ
(ُاﲰُﻪ
ْ ﻮت أ َِذ َن اﻟﻠﱠـﻪُ أَن ﺗُـ ْﺮﻓَ َﻊ َوﻳُ ْﺬ َﻛَﺮ ﻓِ َﻴﻬﺎ
ُُ
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উ ারণ: “িফ বুয়িু তন আেজনা ােহা আন তুরফায়া ওয়া য়ুজকারা িফহাসমু ।”৭
নবী করীম এই আয়াতিট মসিজেদ তলাওয়াত করেলন সই সময় এক ব ি
হ মহানবী (সা.) এই ঘর িল বলেত ও তার
তার িক

উেঠ

করেলন:

বলেত িক বাঝায়? ( অথাৎ: কান ঘর ও

)।

রাসূল (সা.) বলেলন: নবীগেণর গৃহ িলেক বাঝােনা হেয়েছ।
তখিন হজরত আবুবকর উেঠ হজরত আলী (আ.) ও ফািতমা (আ.) এর গৃেহর িদেক ইশারা কের
বলেলন: আ া এই গৃহ িক সই গৃেহর মেধ আেছ?
উ ের নবী করীম (সা.) বলেলন:

াঁ, তােদর থেকও উ ম।৮

নবী করীম (সা.) দীঘ নয় মাস পয িনেজর ক ার বািড় এেস তাঁর ও তাঁর ামীর উপর সালাম
করেতন এবং এই আয়াতেক তলাওয়াত করেতন:
( রা আহযাব: ৩৩)৯
য ঘর আ াহর নূেরর ক

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

এবং আ াহ যােক স ান করার আেদশ িদেয়েছন তার সােথ অত

স ান ও ভ তার সে আচরণ করা আব ক।
াঁ! িন য়ই য ঘের “আসহােব কসা”১০ একি ত হেয় িছেলন, আ াহ তােক মহা স ান ও
মযাদা সােথ রণ কেরেছন, তাই সই ঘেরর স ান ও মযাদা র া করা িত মুসলমােনর ধমীয়
কতব ।
এবার দখা অব ক য রাসূল (সা.) এর পর এই ঘেরর সােথ কমন ব বহার করা হেয়েছ?
কমন ভােব এই ঘেরর মযাদাহািন কেরেছ য তারা (অস ান কারীরা) িনেজেদর কমেক
ভাষায় ীকার কেরেছ? এরা কারা িছল ও তােদর উে
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িক িছল?

৩) ফািতমা (আ.) এর ঘেরর স ান হািন

াঁ, এতটা তািগদ ও পািরশ করার পেরও আফেসাস য এমন িকছু অস ানজনক ব বহার নবী
নি নীর সােথ করা হেয়েছ য তা স

করার মত নয়। আর এ এমন একটা সম া য কােরা

দাষ আড়াল করা িঠক নয়।
আিম এই ব াপাের সম

উি

আহেল

ত ওয়াল জমােয়েতর

সমূহ হেত উে খ

করব, যােত এই িবষয়িট পির ার হেয় যায় য হজরত ফািতমা জাহরা (সা.) এর গৃেহর
স ানহািন ও পরবতী ঘটনা িল ঐিতহািসকভােব অকাট সত এবং এিট কান অসত ঘটনা
নয়! যিদও খিলফােদর যুেগ ব াপকভােব আহেল বাইেতর
হেয়েছ, িক ইিতহােসর পাতায় ও হাদীেসর

ণ ও মযাদােক গাপন করা

সমূেহ এখনও পয তা জীব ও রি ত আেছ।

আর আিম থম শতা ী থেক বতমান যুগ পয এ স েক লখা

ে র নাম ও লখেকর নাম

উে খ করব।
১। ইবেন আিব শায়বা ও তার “আল মুসাি ফ”পু ক
আবুবকর ইবেন আিব শায়বা (১৫৯- ২৩৫) আল মুসাি ফ

ে র লখক সিহহ সনেদর সােথ

এইভােব িলিপব কেরেছন:

،(إﻧﻪ ﺣﲔ ﺑﻮﻳﻊ ﻻﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﷲ )ص( ﻛﺎن ﻋﻠﻲ واﻟﺰﺑﲑ ﻳﺪﺧﻼن ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ رﺳﻮل ﷲ )ص
، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ذﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﺮج ﺣﱵ دﺧﻞ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻃﻤﺔ،ﻓﻴﺸﺎورو ﺎ و ﻳﺮﲡﻌﻮن ﰲ أﻣﺮﻫﻢ
 وأﱘ، ﺑﻨﺖ رﺳﻮل ﷲ )ص( وﷲ ﻣﺎ أﺣ ٌﺪ أﺣﺐ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﺑﻴﻚ وﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ أﺣﺐ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻚ ﻣﻨﻚ:ﻓﻘﺎل

.ﷲ ﻣﺎ ذاك ﲟﺎﻧﻌﻲ إن اﺟﺘﻤﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻔﺮ ﻋﻨﺪك إن أﻣﺮ ﻢ أن ﳛﺮق ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﻴﺖ

ﻟﻴﺤﺮﻗﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻟﺌﻦ ﻋﺪﰎ
ّ

 وﻗﺪ ﺣﻠﻒ، ﺗﻌﻠﻤﻮن أ ّن ﻋﻤﺮ ﻗﺪ ﺟﺎءﱐ:( ﻓﻘﺎﻟﺖ )ع، ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج ﻋﻤﺮ ﺟﺎؤوﻫﺎ:ﻗﺎل

. واﱘ ﷲ ﻟﻴﻤﻀﲔ ﳌﺎ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ،اﻟﺒﻴﺖ

ّ

অথাৎ: যখন জনগণ আবুবকেরর হােত বাইয়াত করেলন, হজরত আলী (আ.) ও যাবােয়র
হজরত ফািতমা (আ.) এর গৃেহ পরামশ ও আেলাচনা করিছেলন, এই খবর উমর ইবেন খা ােবর
কণেগাচর হল অতঃপর স ফািতমা (আ.) এর গৃেহ এেস বলল: হ নবী নি নী! আমার ি য়তম
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বি

তামার িপতা, তামার িপতার পর তুিম িনেজ;

ভােলাবাসা আমার জ

িক

আ াহর কসম তামােদর এই

বাধা সৃি করেব না তামার এই ঘের একি ত হওয়া ব ি েদর উপর

আ ন লাগােনার আেদশ দওয়া থেক যােত তারা দ
যায়, অতঃপর হজরত আলী ও যাবােয়র গৃেহ

হেয় যায়। এই কথা বেল উমর চেল

ত াবতন কেরন, হজরত ফািতমা (আ.) আলী

(আ.) ও যাবােয়রেক বলেলন: উমর আমার িনকেট এেসিছল আ ার কসম খেয় বলিছল য যিদ
তামােদর এই “ইজেতমা”সমােবশ ব

না হয়, ি তীয় বার অব াহত থােক তাহেল তামােদর

গৃহেক ািলেয় দব। আ ার কসম! যার জ

আিম কসম খেয়িছ অব ই আিম সটা করব।১১

উে খ এই ঘটনােক “আল মুসাি ফ” ে সিহহ সনেদর সােথ উে খ কেরেছ।
২। বালাজুরী ও তার “আনসাবুল আশরাফ”
আহমাদ িবন ইয়ািহয়া জািবর বাগদাদী বালাজুরী (মৃতু :২৭০) িবখ াত লখক ও মহান
ঐিতহািসক এই ঐিতহািসক ঘটনােক িনেজর

“আনসাবুল আশরাফ”এ এই ভােব উে খ

কেরেছন:
. ﻓﺘﻠ ّﻘﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺎب: ﻓﺠﺎء ﻋﻤﺮ و ﻣﻌﻪ ﻓﺘﻴﻠﺔ،إ ّن أ ﺑﻜﺮ أرﺳﻞ إﱃ ﻋﻠﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺎﻳﻊ

...  ﻧﻌﻢ و ذﻟﻚ أﻗﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ أﺑﻮك: أﺗﺮاك ﳏﺮﻗﺎً ﻋﻠﻲ ﰊ؟ ﻗﺎل: ﺑﻦ اﳋﻄّﺎب:ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ّ
অথাৎ: আবুবকর হজরত আলী (আ.) এর বাইয়াত নওয়ার জ ( লাক) পাঠায় িক হজরত
আলী (আ.) অ ীকার করার ফেল উমর আ েনর ফলেত িনেয় আসল, ােরই হজরত ফািতমা
(আ.) এর সে সা াৎ হয়। হজরত ফািতমা (আ.) বলেলন: হ খা ােবর পু ! আিমেতা দখিছ
তুিম আমার ঘর ালােনার পিরক না িনেয়ছ? উ ের উমর বলল:

াঁ, তামার িপতা যার জ

িরত হেয়েছ ( সই কােজর সহেযািগতা ছাড়া অ িকছু নয়) আর এটা তার
পূণ।১২

৩। ইবেন তাইবা ও তার “আল ইমামাত ওয়াস িসয়াসাত”
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থেকও

িবখ াত ঐিতহািসক আ ু াহ িবন মুসিলম িবন
সািহিত কেদর অ তম

তাইবা িদনাওয়ারী (২১২- ২৭৬) িতিন

ধান ও ইসলামী ইিতহাস লখকেদর মেধ একজন, তাঁর সংকিলত

পু ক “তািভেল মুখতালাফুল হাদীছ”ও “আদাবুল কািতব”ইত ািদ। িতিন তাঁর “আল ইমামাত
ওয়া সয়াসাত” ে এমিন িলিপব কেরেছন:

ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﻓﺠﺎء ﻓﻨﺎداﻫﻢ وﻫﻢ
ّ إ ّن أ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻮﻣﺎً ﲣﻠّﻔﻮا ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻲ
 ﻓﻘﻴﻞ،ﻟﺘﺨﺮﺟﻦ أو ﻷﺣﺮﻗﻨّﻬﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ
 واﻟّﺬي ﻧﻔﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺪﻩ: ﻓﺄﺑﻮا أن ﳜﺮﺟﻮا ﻓﺪﻋﺎ ﳊﻄﺐ و ﻗﺎل،ﰲ دار ﻋﻠﻲ
ّ
!  وإن: ﻓﻘﺎل،أ ﺣﻔﺺ إ ّن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ

:ﻟﻪ

অথাৎ: যাঁরা আবুবকেরর হােত বাইয়াত কেরন িন তাঁরা হজরত আলী (আ.) এর গৃেহ একি ত
হেয় িছেলন, আবুবকর খবর পাওয়ায় ওমরেক অ স ােনর জ
হজরত আলী (আ.) এর গৃেহ এেস সকলেক উ

তাঁেদর িনকেট পাঠাল, স

ের বলল ঘর থেক বর হেয় এস, তাঁরা

ত াখ ান কেরন, ফেল উমর কাঠ তলব করল এবং বলল: তাঁর কসম যার হােত উমেরর জীবন
আেছ সকেল বাইের এস নইেল য ঘের তামরা আছ আ ন লািগেয় দব। এক ব ি

উমরেক

বলল: হ হাফসার িপতা এই ঘের রা েলর ক া ফািতমা (আ.) আেছন, উমর বলল: থােক
থা ক!১৩
ইবেন

তাইবা এই ঘটনােক সবেথেক

বদনা দায়ক এবং ক

দায়ক বেল উে খ

কেরেছন, িতিন বেলন:

أﺑﺘﺎﻩ

ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻌﺖ أﺻﻮا ﻢ دت ﻋﻠﻰ ﺻﻮ ﺎ
ّ ،ﰒّ ﻗﺎم ﻋﻤﺮ ﻓﻤﺸﻰ ﻣﻌﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﺣﱴ أﺗﻮا ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺪﻗﻮا اﻟﺒﺎب
 وﺑﻘﻰ ﻋﻤﺮ.ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ اﻟﻘﻮم ﺻﻮ ﺎ و ﺑﻜﺎﺋﻬﺎ إﻧﺼﺮﻓﻮا
ّ رﺳﻮل ﷲ ﻣﺎذا ﻟﻘﻴﻨﺎك ﺑﻌﺪك ﻣﻦ إﺑﻦ اﳋﻄّﺎب وإﺑﻦ أﰊ ﻗﺤﺎﻓﺔ
 إذاً وﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ: إ ّن أ أﻓﻌﻞ ﻓﻤﻪ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻓﻘﺎل،وﻣﻌﻪ ﻗﻮم ﻓﺄﺧﺮﺟﻮا ﻋﻠﻴﺎً ﻓﻤﻀﻮا ﺑﻪ إﱄ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﻳﻊ
...ﻫﻮ ﻧﻀﺮب ﻋﻨﻘﻚ

অথাৎ: উমর একদল লােকর সােথ হজরত ফািতমা (আ.) এর গৃেহ এেস ঘেরর দরজা করাঘাত
করল, যখন ফািতমা (আ.) এেদর শ

নেলন উ

আমােদর উপর খা ােবর ছেল এবং আিব

ের বলেলন: হ রা লু াহ আপনার পর

হাফার পু

িক য মুিসবত িনেয় এেসেছ! যখন

উমেরর সািথরা হজরত জাহরা (আ.) এর িচৎকার ও কা া
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নেলন, িফের গেলন, িক িকছু

সংখ ক লাক উমেরর সােথ িছল, তারা হজরত আলী (আ.) ক ঘর থেক বর কের আনল।
আবুবকেরর িনকেট িনেয় এেস তাঁেক বলল: বাইয়াত ক ন, আলী (আ.) বলেলন: যিদ বাইয়াত
না কির িক হেব? তারা বলল: সই খাদার শপথ িযিন ছাড়া কান

িতপালক নই, তামার

িশর গদান থেক আলাদা কের দব।১৪
িনি তভােব

ই খলীফার

িমকেদর জ

অ িচকর, তাই িকছু সংখ ক ব ি

ইিতহােসর এই অংশটু

খুবই অসহনীয় ও

পিরক না িনেয় বলেলন য ইবেন

অ হণীয় কউ কউ বলেত চেয়েছন এ
আিবল হাদীদ িযিন ইিতহােসর অিভ

ইবেন

তাইবার পু ক

তাইবার নয়। িক এ সে ও য ইবেন

এক িশ ক এই পু কেক ইবেন

তাইবার রিচত বেল

ীকার কেরন এবং সবদা এই পু ক থেক েয়াজেন চুর বণনা কেরেছন। আফেসােসর িবষয়
য এই পু ক িবকৃত করা হেয়েছ এবং িকছু অংশেক বাদ িদেয় মু ণ করা হেয়েছ িক

সই মূল

ও অিবকৃত অংশিট ইবেন আিবল হাদীদ তাঁর শর নাহজুল বালাগা ে বণনা কেরেছন।
“জরকিল”এই পু কেক ইবেন

তাইবার রিচত বেল মেন কেরন, অতপর িতিন বেলন: িকছু

সংখক আেলম এই ব পাের িভ মত রােখন। অথাৎ এ ে র িবষেয় অ েদর সংশয় ও সে হ
আেছ বেল উে খ কেরেছন িক িনেজরা বেলনিন য তা ইবেন

তাইবার রিচত নয়। যমন

ইিলয়াছ সারিকস১৫ এই পু কেক ইবেন তাইবার রচনা বেল গণ কেরন।

৪। তাবারী ও তাঁর ইিতহাস
মুহা াদ িবন তাবারী (মৃত: ৩১০ িহ:) িনেজর ইিতহােস ওিহ- গৃেহর স ানহািনর ঘটনােক এ প
বণনা কেরেছন:

ﻟﺘﺨﺮﺟﻦ
ﻷﺣﺮﻗﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ أو
 ﻓﻘﺎل وﷲ.رﺟﺎل ﻣﻦ اﶈﺎﺟﺮﻳﻦ
ٌ أﰐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻣﻨﺰل ﻋﻠﻲ و ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺤﺔ و اﻟﺰﺑﲑ و
ّ
ّ
. ﻓﻮﺛﺒﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﺧﺬوﻩ. ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﺑﲑ ﻣﺼﻠﺘﺎً ﻟﺴﻴﻒ ﻓﻌﺜﺮ ﻓﺴﻘﻂ اﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ.إﻟﯽ اﻟﺒﻴﻌﺔ

অথাৎ: উমর ইবেন খা াব হজরত আলী (আ.) এর গৃেহ আেস স সময় সই গৃেহ তালহা
জুবােয়র ও মুহািজরেদর মেধ িকছু সংখ ক লাকও িছল, স তােদর সে াধন কের বলল: যিদ
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বাইয়ােতর জ

ঘর থেক বর না হও তাহেল আ াহর কসম ঘের আ ন লািগেয় দব, জুবােয়র

হােত তেলায়ার িনেয় ঘর থেক বাইের আেস, হঠাৎ তার পা িপছেল যায় এবং তার হাত থেক
তেলায়ার পেড় যায়, সই সময় সকেল তার উপর আ মণ কের এবং তেলায়ার তার হাত থেক
িছিনেয় নয়।১৬
ইিতহাস এই অংশটু

ারা মাণ কের িদেয়েছ য থম খিলফার বাইয়াত মিক ও ধমিক িদেয়

হণ করা হেয়েছ, এই রকম বাইয়ােতর িক মূল আেছ? পাঠকগণ িনেজরা ফয়সালা ক ন।

৫। ইে ন আবেদ রা াহ ও তাঁর

“আল আ

ল ফিরদ”

শাহাবু ীন আহমদ ওরেফ “ইবেন আবেদ রা াহ আ ালুসী”“আল আ

ল ফিরদ” ে র

লখক (মৃত: ৪৬৩ িহ:) িনেজর ে একিট অংেশ সাি ফার ইিতহাস বণনা কেরেছন তার মেধ
সই ব ি েদর নাম উে খ কেরেছন যারা আবুবকেরর বাইয়াত অ ীকার কেরেছন:

ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻲ واﻟﻌﺒﺎس واﻟﺰﺑﲑ ﻓﻌﻘﺪوا ﰲ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﱵ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻬﻢ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄّﺎب ﻟﻴﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
ّ
 ﺑﻦ اﳋﻄﺎب أﺟﺌﺖ: ﻓﻠﻘﻴﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻘﺎل، ﻓﺄﻗﺒﻞ ﺑﻘﺒﺲ ﻣﻦ ر أن ﻳﻀﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪار، إن أﺑﻮا ﻓﻘﺎﺗﻠﻬﻢ:ﻓﺎﻃﻤﺔ وﻗﺎل ﻟﻪ
. أو ﺗﺪﺧﻠﻮا ﻓﻴﻤﺎ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺔ، ﻧﻌﻢ:ﻟﺘﺤﺮق دار ؟ ﻗﺎل
অথাৎ: হজরত আলী (আ.), আ াস (রা.) ও জাবােয়র ফািতমা (আ.) এর গৃেহ বেসিছেলন।
আবুবকর উমরেক পাঠায় যােত ওেদরেক গৃহ থেক বর কের আেন আর বেল পাঠায় য: যিদ
তারা গৃহ থেক বর না হয় তােল তােদর সােথ যু করেব! সই সময় উমর িবন খা াব সামা
আ ন িনেয় ফািতমা (আ.) এর গৃহ

ালােনার জ

অ সর হল, সই সময় ফািতমা (আ.) এর

সােথ সা াৎ হয়, রা েলর ক া বেলন: হ খা ােবর পু আমার ঘর
স উ ের বলল:

ালােনার িস া িনেয়ছ?

াঁ, িক ! যিদ তামরা িনেজরা তার মেধ ( থম খিলফার আ গেত র ছায়ায়)

েবশ কেরা যােত উ ত (অ রা) েবশ কেরেছ তাহেল িভ কথা।১৭
এই পয ফািতমা (আ.) এর গৃেহর স ানহািনর িবষেয় আেলাচনা করলাম এ ব াপাের এইখােন
শষ করিছ এবার ি তীয় িবষেয়র উপর আেলাকপাত করেত চাই যােত এই অমানিবক ও অসৎ
কমেক কােয পিরণত করা হেয়েছ।
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যাইেহাক এত েণ এই বাঝা গল য তােদর ই া িছল হজরত আলী (আ.) ও তাঁর স ী
সািথেদর ভয় ও মিক িদেয় বাইয়াত করেত বাধ করা, িক এই মিকেক কােয পিরণত করার
কথাও ইিতহােস

মািনত। এবার সই কায িল বণনা করেত চাই য, তারা এই মহা অপরােধ

িল ও হেয়েছ।
এ পয

ধুমা খিলফা ও তার সহচরেদর ’িনয়তেক (অসৎ উে ে র িত) ইি ত কের শষ

করা হেয়েছ। এক

ণীর লাক এই ঘটনার উপর পির ার ভােব আেলাকপাত করেত পাের না

িকংবা করেত চায়না। এ সেত ও িকছু লাক আসল ঘটনা অথাৎ গৃেহ আ মণ এর উপর ইি ত
কেরেছন এবং িকছু পিরমান সেত র উপর থেক মুখাবরণ তুেলেছন এবং সত েক ফাঁস
কেরেছন। এখােন স ানহািন ও আ মেণর িবষেয় ইশারা করব।
এখােনও িবষয় বণনার

ে

সমেয়র িভি েত ঐিতহািসক বণনা েমর িদেক িবেশষ খয়াল

রাখা হেব৷

৬। আবু ওবােয়দ এবং তার “আল আমওয়াল”পু ক
আবু ওবােয়দ

ািসম িবন সালাম (মৃত: ২২৪ িহ:) তাঁর “আল আমওয়াল”( যার িব

তার

ব পাের ইসলামী িবেশষ রা একমত) পু েক বণনা কেরেছন:
আ র
ু রহমান িবন আউফ বেলন: আিম আবুবকেরর মৃতু শয ায় তার সােথ সা াত করেত তার
বািড় যাই অেনক ণ কথাবাতার পর আমােক বলল: কামনা কির হায়! িতনিট কাজ যা আিম
কেরিছ যিদ না করতাম, অ
করতাম, অ

প আশাকির হায়! িতনিট কাজ যা আিম কিরিন যিদ

প ই াহয় য হায়! িতনিট িজিনস যিদ রাসূল (সাঃ) ক িজ াসা করতাম।

সই িতনিট িজিনস যা আিম কেরিছ আর আফেসাস করিছ য যিদ না করতাম স িতনিট হল এই
য:

إﱐ ﱂ أﻛﺸﻒ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﺮﻛﺘﻪ وإن أﻏﻠﻖ ﻋﻠﯽ اﳊﺮب
ّ وددت
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অথাৎ: হায় আফেসাস! ফািতমা (আ.) এর গৃেহর স ানেক র া করতাম আর অস ািনত না
কের তাঁর িনেজর অব ায় ছেড় িদতাম যিদও তা যুে র জ

ব করা হেয় িছল।১৮

আবু ওবােয়দ যখন বণনায় এই ােন পৗছান ”“ﱂ أﻛﺸﻒ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ وﺗﺮﻛﺘﻪএই বাক েক বণনা না
কের ” “ﻛﺬا و ﻛﺬاইত ািদ ইত ািদ বেল বণনা কেরেছন অথাৎ স ূণ ঘটনােক বণনা কেরন িন
এবং বেলন য আিম এই ঘটনােক উে খ করেত চাইনা!
িক

যাইেহাক “আবু ওবােয়দ”মাযহাবী প পািতে র জ

সত েক বণনা কেরন িন;

িকংবা অ

কান কারেণ এই

িক “আল আমওয়াল”পু েকর গেবষেকরা পাদটীকােত িলেখেছন

য বাক েক স বাদ িদেয়েছ তা “িমযা ল এ’ তদাল” ে এই রকম ( যমনিট আমরা বণনা
কেরিছ তমনিট) জাহাবী বণনা কেরেছন, তাছাড়া “িতবরানী”িনেজর “ মা’জােম”এবং “ইবেন
আ ু রা াহ”“আক ল ফিরেদ”এবং অ রা

ে উপেরা

বাক িট বণনা কেরেছন।

(িচ া ক ন!)

৭। তাবরানী ও মা’জােম কবীর
আবুল

ািসম সােলমান িবন আহমদ তাবরানী (২৬০- ৩৬০) (জাহাবী তার স েক “িমজা ল

এ’ তদােল”বেলন য িতিন িব

ও িনভরেযাগ ব ি । ) “আল মা’জামুল কবীর”পু েক

(যার মু ণ ব বার হেয়েছ) যখােন আবুবকেরর মৃতু ও তার বাণী স েক িলেখেছন উে খ য,
আবুবকর মৃতু র সময় িকছু িজিনেসর আশা কেরিছল!
হায় আফেসাস! িতনিট কাজেক যিদ না করতাম!
হায় আফেসাস! িতনিট কাজ যিদ করতাম!
হায় আফেসাস! িতনিট িজিনস যিদ রাসূল (সা.) ক িজ াসা করতাম! য িতনিট কােজর ব াপাের
বেলিছল;

য যিদ না করতাম, স িতনিট হল:
. ﻓﻮددت إﱐ ﱂ أﻛﻦ أﻛﺸﻒ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ و ﺗﺮﻛﺘﻪ،أﻓﻌﻠﻬﻦ
أﱐ ﱂ
ّ ّأﻣﺎ اﻟﺜﻼث اﻟﻼﺋﻲ وددت
ّ
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য িতনিট কােজর জ

আফেসাস করিছ তা হল য হায় আফেসাস যিদ ফািতমা (আ.) এর ঘেরর

অস ান না করতাম এবং তােক তার অব ায় ছেড় িদতাম!১৯
এই আকা া ব

করােত বাঝা যায় য উমেরর মিকেক বা েব প দয়া হেয়িছল।

৮। ইে ন আ ু রা াহ ও “আল আ

ল ফিরদ”

ইবেন আ ু রা াহ আ ালুসী- “আল আক ল ফরীদ”এর লখক (মৃত: ৪৬৩ িহঃ) িনেজর
পু েক আ র
ু রহমান িবন আওফ থেক বণনা কেরেছন:
আিম আবুবকেরর অ

তার সময় তােক দখেত যাই, িতিন বেলন: হায় আফেসাস! যিদ িতনিট

কাজ না করতাম আর তার মেধ একিট কাজ হল য:
.وددت إﱐ ﱂ أﻛﻦ أﻛﺸﻒ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻦ ﺷﻴﺊ و إن ﻛﺎﻧﻮا ﻏﻠﻘﻮﻩ ﻋﻠﯽ اﳊﺮب
অথাৎ হায় আফেসাস! যিদ ফািতমা (আ.) এর গৃহেক উে াচন না করতাম যিদও তারা লড়াই
করার জ

ঘেরর দরজা ব কের থা ক না কন ৷২০

এছাড়াও তাঁেদর নাম উে খ করব যাঁরা খলীফার এই বাক েক বণনা কেরেছন।

৯। “আল ওয়াফী িবল ওয়াফাইয়াত “পু েক না ােমর কথা
ই াহীম িবন সাইয়ার না াম মা’িতজালী (১৬০- ২৩১) িযিন আরবী পদ ও গেদ বােক র
সৗ েযর জ

িবখ াত তার রিচত িবিভ পু েক, ফািতমা (আ.) এর ঘের অ েদর উপি িতর

পেরর ঘটনােক বণনা কের বেলন:
.إ ّن ﻋﻤﺮ ﺿﺮب ﺑﻄﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻳﻮم اﻟﺒﻴﻌﺔ ﺣﱵ أﻟﻘﺖ اﶈﺴﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﻨﻬﺎ

অথাৎ আবুবকেরর বাইয়ােতর িদেন ওমর ফােতমা (আ.) এর উদের আঘাত কের, তাঁর গেভর
িশ (মহিসন) গভপাত হেয় যায়। (িচ া ক ন!)

১০। মাবরির “আল কািমল” ে
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মুহ দ িবন এজীদ িবন আ ল
ু আকবর বাগদাদী (২১০- ২৮৫) িবখ াত সািহিত ক ও লখক তাঁর
মুল বান পু ক “আল কািমল”এ

থম খিলফার আকা ার কথা আ র
ু রহমান থেক বণনা

কেরেছন, িতিন লেখন:
.وددت إﱐ ﱂ أﻛﻦ أﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ و ﺗﺮﻛﺘﻪ و ﻟﻮأﻏﻠﻖ ﻋﻠﻲ اﳊﺮب
অথাৎ: হায় ফািতমা (আ.) এর ঘেরর উপর আ মন না করতাম বরং তাঁেক তার িনেজর অব ায়
ছেড় িদতাম যিদও তা যুে র জ

করা হেয়িছল।২১

১১। মাসউদী ও “ম জুয াহাব”
মাসউদী (মৃত:৩২৫) তার ম জুয াহাব ে
আবুবকর মৃতু র পূেব যা িকছু বেলেছ তা িনে

লেখন:
দওয়া হল:

িতনিট কাজ কেরিছ যিদ না করতাম, তার মেধ একিট এই য:
.ًﻓﻮددت إﱐ ﱂ أﻛﻦ ﻓﺘﺸﺖ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ و ذﻛﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻼﻣﺎً ﻛﺜﲑا

অথাৎ: হায় আফেসাস! ফািতমার ঘেরর উপর আ মণ না করতাম। আর এ ব াপাের স অেনক
িকছু বেলেছ।২২
মাসউদীর যিদও মহানবী (সা.) এর আহেলবােয়ত (আ.) এর িত িবেশষ আকষণ রেয়েছ; িক
এখােন খিলফার বাতােক স ূণভােব
কের ছেড় িদেয়েছন। িক

কাশ করেত ি ধা বাধ কেরেছন এবং

ধুমা

ইশারা

আ াহ এ িবষেয় স ূণ েপ জােনন ও আ াহর বা ারাও

মাটামুিটভােব জােনন।
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১২। ইবেন আবী দাের ও “মীজা ল এ’ তদাল”পু ক
“আহমদ িবন মুহ দ”ওরেফ “ইবেন আবী দাের ”মুহা ীেস

ফী (মৃত: ৩৬৫ িহঃ) মুহ দ

িবন আহমদ িবন হা দ ফী তার স েক বেলেছন য: ” ﻋﺎﻣﺔ دﻫﺮﻩ، “ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻷﻣﺮঅথাৎ: উিন
সারা জীবন সিঠক পেথর পিথক িছেলন।
তার সামেন এই ঘটনােক এভােব বণনা করা হল য:
.إ ّن ﻋﻤﺮ رﻓﺲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﱵ أﺳﻘﻄﺖ ﲟﺤﺴﻦ

অথাৎ: উমর হজরত ফািতমা (আ.) এর গেভ লািথমাের তাঁর গেভ মহিসন (নােম বা া) িছল স
গভপাত হেয় যায়।২৩ (িচ া ক ন!)

১৩। আ ল
ু ফা াহ আ ল
ু মকছুদ ও “আল ইমাম আলী”পু ক
িতিন তাঁর

ে

হজরত ফািতমা (আ.) এর গৃেহ আ মেণর ঘটনােক

’ বার বণনা

কেরেছন, িক আিম তার মেধ একিট বণনা করিছ:...!ﻟﻴﺨﺮﺟﻦ أو ﻷﺣﺮﻗﻨّﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ
،واﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺪﻩ
ّ

 ورﻋﺖ اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﻋﻘﺒﻪ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺧﺎﻧﺖ ﷲ
...  إ ّن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ،أ ﺣﻔﺺ

... و إن:ﻓﺼﺎح ﻻﻳﺒﺎﱄ

...! ﰒّ ﺿﺮﺑﻪ واﻗﺘﺤﻤﻪ،واﻗﱰب وﻗﺮع اﻟﺒﺎب

অথাৎ: যার হােত উমেরর জান আেছ তার কসম খেয় বলিছ তামরা ঘর থেক বাইের বর হেয়
এস, নইেল ঘের যারা আেছ তােদর সহ ঘরেক ািলেয় দব।
খাদাভী

িকছু লাক আ াহর ভেয় এবং র েলর ঘেরর স ান র ার জ

বলল:
“ হ হাফসার িপতা! এই ঘের ফািতমা (আ.) আেছন”
স িচৎকার কের বলল: “থােক থা ক!!”

17

উমেরর উে ে

দরজার িনকট িগেয় দরজায় কড়া নাড়ল, অতঃপর ঘুঁিস ও লািথ মের দরজা ভেঙ ঘেরর মেধ
েবশ করল।
হজরত আলী (আ.) ক

ফতার কের ...।

হজরত ফািতমা (আ.) এর আতনাদও িচৎকার
কের সাহায

েবশ ার থেক শানােগল আর িতিন আতনাদ

াথনা করিছেলন।২৪

এই আেলাচনােক আর একিট হাদীস “মাকািতল ইে ন আতীয়া”এর আল ইমামাত ওয়াস
িসয়াসাত

থেক বণনা কের সমা করব, ( এছাড়াও এখন অেনক িকছু আেছ যা বলা এখন

স ব নয় বেল রেয় গল)
িতিন তাঁর পু েক এমিন িলিপব কেরেছন:

 وﻗﻨﻔﺬاً وﲨﺎﻋﺔ إﱄ دار ﻋﻠﻲ،اﻟﻘﻮﻩ أرﺳﻞ ﻋﻤﺮ
ّ إ ّن أ ﺑﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أﺧﺬ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻹرﻫﺎب واﻟﺴﻴﻒ و
.وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم وﲨﻊ ﻋﻤﺮ اﳊﻄﺎب ﻋﻠﻲ دار ﻓﺎﻃﻤﺔ وأﺣﺮق ب اﻟﺪار
অথাৎ: যখন আবুবকর জনগণেক

মিক িদেয় তেলায়ার িদেয় বলপূবক বাইয়াত িনল;

উমর, নফুজ ও একদল লাকেক হজরত আলী ও হজরত ফািতমার গৃেহ পাঠাল, উমর কাঠ
এক কের ঘেরর ারেক আ ন ারা ািলেয় িদল ...।২৫
এ রওয়ােয়েতর শেষ এমন িকছু কথা এেসেছ যা এ কলম িলখেত অ ম।
*****
ফল: এত েলা উ ল
“শাহাদােতর ক

মাণ ও দিলল তােদরই

সমূেহ বিণত “‘হওয়ার পেরও বলেছ

কািহনী...!”

এনসাফ কাথায়?!
এই সামা

সনদযু

ব িট য পড়েব অব ই স বুঝেত পারেব য রাসূল (সা.) এর

ইে কােলর পর তাঁর শ রা
খলাফতেক অজন করার জ

কমন িবশৃ ল পিরেবশ সৃি
িক না কেরেছ, সম
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কেরিছল, শাসন

াধীন িচ ািবদ ও িনরেপ

মতা ও

ব ি েদর জ

চুড়া যুি - মান পশ কের িদলাম। কন না আিম িনেজর থেক কান িকছু িলিখিন আিম
যািকছু িলেখিছ তা তােদর িনকট হণীয় পু ক সমূহ থেক বণনা ছাড়া অ

িকছু কিরিন।

*****

হ আ াহ তুিম তামার সবেশষ খিলফা হজরত ফািতমার স ান ইউ ফেক (ইমাম মা দী (আ.)
ক) শী আিবভূব ক ন এবং জগৎ ক অ ায় থেক মুি

িদন, আমােদর সকলেক তাঁর কৃত

অ সারীেত পিরণত ক ন আিমন- ।
____________________

ওয়া সালাম
হাওজা ইমলীয়া, পিব িশ া নগরী ম,
ইসলামী জাত ইরান

নূ ল ইসলাম একােডমী কতৃক য সম পু ক কাশ করেছ:
১. িখলাফত বনাম ইমামত, লখক: গেবষক মর ম মুহ দ নূ ল ইসলাম ইে ন মুহ দ
নিজেবাল ইসলাম খান (রহ.)
২. চৗ

মা ম (আলাইিহমু সালাম)- এর সংি

জীবনী ( হজরত রসূল (স.) হেত হজরত

মা দী (আ.) পয , ১৪ টী পুি কা)
৩. ওিহ- গৃেহ আ মণ
৪. সফলতার একটাই পথ
৫. দাওয়া- এ- তাওয়া

ল (সােথ উ ারণ ও অ বাদ)

৬. িশয়ােদর িত অেশাভন অিভেযাগ
৭. পিব রজব মাস মহান আ াহর মাস
৮. পিব শাবান মােসর খাৎবার ব া বাদ
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৯. পিব রমজান মােসর ফিজলত ও আমল
১০. পিব শাবান মােসর ফিজলত ও আমল
াি

ান:

১. মাজমা- এ- যাখােয়র- এ- ইসলামী, ম, ইরান।
২. মা াসা- এ- ইমাম খােমনী(রঃ), ম, ইরান।
৩. মা ারাসা- এ- আহলুল বােয়ত (আ.), গলী ইমাম বাড়া, মাওলানা হাবীবু াহ খান সােহব।
৪. আল- মা দী আহলুল বােয়ত িরসাচ স টার, চ ডীপুর ঢালাহাট, দ ীণ ২৪পরগনা, সল:
০৯৭৩৪ ৫১৪ ১০৩
৫. শহীদান- এ- কারবালা গণপাঠাগার, মািসয়, ২৪ পরগনা (উঃ), মাওলানা হায়দার আলী
সােহব সল:০৯৭৩২৭১৬০৪৬
৬. আল- ােয়ম ইসলামী িরসাচ স টার, মারপুর, পূব মিদনী পুর, মাহবুব আলম শাহ, সল:
০৯৮৫১৪৭৩৬০৩
৭. মা াসা আলী ইবেন আবী তািলব (আ.), মিটয়াবু জ কালকাতা ৭০০০২৪, ফান নং
২৪৬৯ ৭৪০৭
৮. আেল ইয়াসীন (আ.) গেবষণাগার, কায়ােবিড়য়া, ই ীস আলী খান (এম, এস, িস) সল:
০৯৭৩৩৮৬০১৩২
৯.

সাগর

াব, ইমাম

সাদিক(আ.)

ইসলামীক

িরসাচ

সে টার:

৯০৫১৩৭৫৫১৫।

বারােগায়াল, উলুবেড়িয়া : : ৮৪৭৮৯১৩৪৩৭। খাজু , বাগনান, হাওড়া : ৭৫৮৪৯৫২০৭৫।
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তথ সূ :
১। কা ল
ু ঊ াল ১১: ৬১৩/ ৩২৯৭১
২। িন াপ, মা ম।
৩। ফাত ল বাির শরেহ সহীহ বুখারী- খ :৭, পৃ:৮৪, বুখারী- খ : ৬, পৃ: ৪৯১।
৪। সূরা তাওবা- আয়াত ৬১।
৫।মুসতাদরাক- এ- হািকম- খ :৩, পৃ:১৫৪, মাজমাউজ জাওয়ােয়দ- খ :৯, পৃ:২০৩, বুখারী
ও মুসিলেম বিণত ও সহীহ বেল গ

হেয়েছ।

৬। মু াদরাক আলাস সািহহাইন- খ :৩, পৃ:১৫৪।
৭। রা নূর- আয়াত ৩৬।
৮। দূরের মনছুর- খ :৬, পৃ:২০৩; তাফিসের রা নূর।

ল মায়ানী- খ :১৮, পৃ:১৭৪।

৮। দূরের মনছুর- খ : ৬, পৃ: ৬০৬।
৯। পাঁচ পা াতন অথাৎ হজরত রাসূল, আলী, ফািতমা, হাসান ও হাসােয়ন (আলাইিহমুস
সালাম) এক চাদেরর িভতের একি ত হেয় িছেলন তাই “আসহােব কসা”বলা হয়।
১০। মুসাি ফ, ইবেন আিব শাইবা, খ :৮, পৃ:৫৭২, িকতাবুল মাগাজী।
১১। আনসাবুল আশরাফ- খ :১, পৃ:৫৮৬, মু ণ: দাের- এ- মায়া’িরফ, কােহরা।
১২। আল ইমামােতা অল সয়াসােতা- পৃ:১২ মু ণ: িমশর।
১৩। আল ইমামাত অয়া

সয়াসাত- পৃ:১৩।

১৪। মু’জামুল মাতবুয়াতুল আরািবয়া- খ :১, পৃ:২১২।
১৫। তািরেখ তাবারী- খ :২, পৃ:৪৪৩, মু ণ, ব ত।
১৬। আল আ

ল ফিরদ- খ :৪, পৃ:৯৪, মু ণ: মাকতাবােত হলাল।

১৭। আল আমওয়াল- ৪থ পাদটীকা¡ , মু ণ: আজহারীয়া। আল আমওয়াল - ১৪৪, ব ত।
আক ল ফিরদ- খ :৪, পৃ: ৯৩।
১৮। িমজা ল এ' তদাল- খ :২, পৃ:১৯৫।
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১৯। মা’জামুল কবীর তাবরানী- খ : ১, পৃ:৬২, হাদীস নং:৩৪।
২০। আক ল ফরীদ- খ :৪, পৃ:৯৩, মু ণ: মাকতাবােত আল হলাল।
২১। শরেহ নাহজুল বালাগা- খ :২, পৃ:৪৭- ৪৮, মু ণ:িমশর।
২২। ম জুয াহাব- খ :২, পৃ:৩০১, মু ণ: ব ত।
২৩। িমজা ল এ’ তদাল- খ :৩, পৃ:৪৫৯।
২৪। আ ুল ফা াহ আ ল
ু ম

দ- আলী ইবেন আবীতািলব- খ :৪, পৃ:২৭৬- ২৭৭।

২৫। আল ইমামাত অয়াল খলাফাত-

পৃ:১৬০- ১৬১, লখক: ম ািতল িবন আতীয়া, মু ণ:

ব ত, আল বালাগ ফাউে ডশন।
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