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ভূিমকা
িবসিমlািহr রাহমিনর রাহীম
“আহেল বাইত” (কারআন মজীেদর একিট িবেশষ পিরভাষা,

তাই এর তাৎপয9 সmেক9

ss> jান থাকা আমােদর সকেলর জnই অপিরহায9। এ বDাপাের িdধাdnd বা িবতেক9র
(কােনাই অবকাশ (নই।
অবH pকৃত িবচাের এ পিরভাষার তাৎপেয9 (কােনাrপ অs>তা (নই এবং হযরত রাসূেল
আকরাম (Oাঃ)- এর যুগ (থেক Sr কের sদীঘ9 কাল যাবত এ িবষেয় মুসিলম উmাহর মেধD
উেlখ করার মেতা (কােনা মতপাথ9কD লkD করা যায় না এবং পরবত9ীকােল িভnমেতর উdব
হেলও তা িছেলা একাnই িবরল বDিতkম। িকnt িবগত িবংশ শতাbী (থেক এ িবষেয় (কােনা
(কােনা মহল কতৃ9ক পিরকিlতভােব িভnমত pচার করেত (দখা যায়।
আিভধািনক অেথ9 ( اﻫﻞ ﺑﻴﺖআহেল বাইত) মােন ‘গৃহবাসী’ অথ9াৎ (কােনা গৃেহ বসবাসকারীগণ
তথা (কােনা গৃহকত9ার পিরবােরর সদsবগ9। এেত মূলতঃ (কােনা বDিkর stী ও নাবােলগ
সnান- সnিতেক অnভু9k গণD করা হয়। (য সাবােলগ পুtকnা িবেয়শাদী কের িনজs ঘরসংসার
ও পিরবােরর অিধকারী হেয়েছ তারা তােদর িপতার আহেল বাইত- এর অnভু9k নয়। বরং
সাবােলগ পুt তার িনজ পিরবােরর তথা তার িনজs আহেল বাইত- এর কত9া, আর সাবােলগ
িববািহতা কnা sীয় sামীর পিরবােরর তথা sামীর আহেল বাইত- এর অnভু9k।
িকnt (কারআন মজীেদ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইত বলেত এর আিভধািনক
অথ9 বুঝােনা হয় িন, বরং (কারআন মজীেদ বDবhত আেরা অেনক পিরভাষার nায় এিট একিট
পিরভাষা িহেসেব বDবhত হেয়েছ।
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর যুগ (থেক মুসিলম উmাহর মেধD সব9সmতভােব pচিলত মত
অnযায়ী আহেল বাইত বলেত হযরত ফােতমাh (সালামুlািহ ‘আলাইহা) এবং হযরত আলী,
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হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- (ক বুঝােনা হেয়েছ। অবH এর সmpসািরত
তাৎপয9 অnযায়ী হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর বংেশ আগত আlাহর খাছ বাnাsগণ তথা
নয় জন ইমামও এর অnভু9k। িকnt িবেশষ অেথ9 উপেরাk চার জন বুযুগ9 বDিkt (য হযরত
রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইত এটা িবতক9াতীত িবষয়।
[ বাংলাভাষী মুসলমানেদর মেধD সাধারণতঃ এ চার পিবt বDিkেtর নােমােlেখর পর ছাহাবী
িবেবচনায় “রাযীয়াlাh তা’আলা ‘আনh/ ‘আনহা/ ‘আনhm” এবং তাঁেদর পরবত9ী pজেnর মহান
ইমামগেণর নােমর পের (রাহমাতুlািহ ‘আলাইh) বলা হয়। িকnt (কারআন মজীেদ আহেল বাইেতর (য
পিবtতার কথা বলা হেয়েছ এবং আমরা নামােয (যভােব আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর pিত দrদ (pরেণর
জn আlাh তা’আলার কােছ আেবদন কের থািক (স (pিkেত আlাহর dীেন তাঁেদর িবেশষ ময9াদা ও
অবsােনর কারেণ আমরা তাঁেদর নােমােlেখর পের তাঁেদর pিত সালাম (pরণেক স{ত, বরং যrরী
বেল মেন কির।]

িকnt িবগত িবংশ শতাbীেত (কােনা (কােনা মুফাসিসর ও আেলেমর পk (থেক িবষয়িটেক
িবতিক9ত করার pেচ>া লkD করা যায়। (কউ (কউ দাবী কেরেছন (য, হযরত রাসূেল আকরাম
(Oাঃ)- এর িবিবগণও আহেল বাইত- এর অnভু9k,
(য, (কবল তাঁরাই আহেল বাইত,

আবার (কউ (কউ এমনও দাবী কেরেছন

যিদও এ উভয় ধরেনর দাবীর (কােনািটর পেkই (কােনা

অকাটD দলীল (নই। এমনিক িবগত শতাbীর (শষ িদেক এেস নব- উdূত (কােনা (কােনা }চিnক
ধারা (থেক এমন দাবীও করেত (দখা (গেছ (য,

হযরত যায়d,

‘আmাr,

সালমাn,

আবূ

যাr (রাযীয়াlাh তা’আলা ‘আনhm) pমুখ কতক ছাহাবীও আহেল বাইত- এর অnভু9k।
িকnt pকৃত বDাপার হেলা এই (য,

উk মহান ছাহাবীগেণর আlাহর dীেনর জn তDাগ-

িতিতkার (kেt অgগণD হওয়ার িবষয়িট অনsীকায9 হওয়া সেttও তাঁরা আহেল বাইেতর
অnভু9k বেল (য দাবী করা হেয়েছ তার সপেk (কােনা ধরেনর অকাটD দলীল বত9মান (নই।
আহেল বাইত- এর এ সব নতুন সংjা অবH সাধারণভােব মুসিলম জনগেণর মেধD gহণীয় হয়
িন। িকnt ইসলােমর সিঠক jান িবহীন িকছু (লাক এgেলা dারা িব'াn হে( এবং তা অnেদর
মেধD ছড়াে(। পিরিsিত এমন এক পয9ােয় িগেয় উপনীত হেয়েছ (য, সmpিত (২০১২) একিট
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িব-িবদDালেয় একজন িড.িফl.- িশkাথ9ীেক অিভসnভ9 (লখার জn ‘আহেল বাইেতর নারী
সদsগেণর িশkাচচ9া,

সমাজেসবা ও আদশ9 পিরবার গঠন’ শীষ9ক িবষয়বst িনধ9ারণ কের

িদেয় (স জn (য িবষয়পিরকlনা (দয়া হয় তােত আহেল বাইত- এর সব9সmত চারজন
সদেsর পাশাপািশ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণেকও অnভুk
9 করা হয়।
এ পিরিsিতেত হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণ তাঁর আহেল বাইত- এর অnভু9k
িকনা এ িবষেয় িব'ািnর িনরসন অপিরহায9।
এ িবষেয় িব'ািn িনরসন এ কারেণও অপিরহায9 (য, সকল মুসলমানই নামােযর (শষ }বঠেক
দrদ পাঠ কের থােক যা বDিতেরেক নামায সmূণ9 ও ছহীh হয় না এবং এ দrেদর অপিরহায9
অংশ হে( “আlাhmা ছােl ‘আলা মুহাmাদ ওয়া ‘আলা আেল মুহাmাদ” বা (পাঠেভেদ)
“আlাhmা ছােl ‘আলা মুহাmাদ ওয়া আেল মুহাmাদ”। আর এ বDাপাের িdমত (নই (য,

(কারআন মজীেদর আয়ােত উিlিখত “আহেল বাইত” ও দrেদ উিlিখত “আেল মুহাmাদ”
( Oাঃ)- এর তাৎপয9 অিভn। এমতাবsায় “আহেল বাইত” বা “আেল মুহাmাদ” ( Oাঃ) কারা
(স সmেক9 ss> ধারণা থাকা অপিরহায9। কারণ, (যেহতু আমলেক িনয়Dত্ অnযায়ী িবেবচনা
করা হয় (সেহতু সিঠক বDিkেদর “আহেল বাইত” বা “আেল মুহাmাদ” ( Oাঃ) গণD না কের
দrদ (pরণ করেল তা gহণেযাগD হেব না, িবেশষ কের নামায ছহীh ও সmূণ9 হেব না। তাই
আমােদর এ আেলাচনার অবতারণা।
এ আেলাচনার ধারাবািহকতায় এ িবষয়িটও ss> হেয় িগেয়েছ (য,

‘আkাএদী,

িফ34হী ও

রাজৈনিতক (নতৃt িনিব9েশেষ dীনী িবষয়ািদেত মুসিলম উmাহর মেধD িবরাজমান মতপাথ9েকDরও
অnতম উৎস হে( ইসলােম হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইেতর pকৃত ময9াদা
সmেক9 অনবিহিত ও তার বাsবায়ন না হওয়া। এ pসে{ উিlিখত মতেভদ িনরসেনর পnার
ওপেরও আেলাকপাত করা হেয়েছ।
এখােন আেরা একিট িবষয় উেlখ করা pেয়াজন মেন করিছ। তা হে(, অতীেত যারাই আহেল
বাইেতর (‘আঃ),

িবেশষ কের এ ধারার ইমামগেণর িবেশষ ময9াদা sীকার কেরেছন এবং
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তাঁেদর pিত ভােলাবাসা pকাশ কেরেছন তাঁেদর িবrেdই উমাইয়াh ও ‘আbাসী }sরশাসকেদর
তােবদার িকছু (লাক “িশয়া”, “রােফযী” ইতDািদ বেল অপবাদ িদেয়েছ। এ অপবাদ (থেক
এমনিক snী মা:হা;gেলার কেয়ক জন ইমামও (রহাই পান িন। এ ধরেনর আtিবিkত
(লাকেদর এ কম9ধারা তখন (থেক আজ তk অবDাহত রেয়েছ। এখেনা (য (কউ আহেল বাইেতর
(‘আঃ),

িবেশষ কের এ ধারার ইমামগেণর িবেশষ ময9াদা sীকার করেল এবং তাঁেদর pিত

ভােলাবাসা pকাশ করেল তার ওপরই কতক (লাক ‘িশয়া’ লkb লািগেয় (দয়ার অপেচ>া
কের। এরা কােরা অকাটD দলীল িভিtক বkেবDর যথাথ9তা অকাটD দলীল dারা খNন করেত না
(পের বkার িবrেd ‘িশয়া’ হবার (Cাগান তুেল জনগেণর দৃি>েক সতD বkবD (থেক িফিরেয়
িনেত চায়। ইিতমেধD অt gnকােরর িবrেdও িকছু (লাক এ ধরেনর আkমণ চািলেয়েছ।
এ pসে{ আিম ইিতপূেব9 (যমন িবিভn সময় ss> ভাষায় বেলিছ (তমিন এখােনও উেlখ
করিছ, আিম (কােনা মা:হােবর অnসরণ করা অপিরহায9 মেন কির না। আিম ‘আkাএd ও তার
শাখা- pশাখা এবং ফরয ও হারােমর বDাপাের সমs মুসলমােনর জn সমভােব অnসরণীয় চার
অকাটD দলীল অnসরণেক সিঠক বেল মেন কির- (য সmেক9 অt gেnর মূল পােঠর Srেতই
আেলাচনা করা হেয়েছ। এ চার অকাটD দলীল িভিtক (কােনা (কােনা উপসংহার যিদ িবতিক9ত
িহেসেব পিরগিণত ‘আkাএেদর (কােনা শাখা বা (কােনা ফরয বা হারােমর (kেt (কােনা িবেশষ
মা:হােবর মেতর সােথ িমেল যায় (তা (কবল ঐ িমেলর কারেণই তা পিরতDাগ করেত হেব- এ
নীিতর pবkােদর এrপ মেতর সপেk (কােনা অকাটD দলীল (নই। অnিদেক এ ধরেনর িমেলর
মােন এ- ও নয় (য, ঐ মা:হােবর সব িকছুর সােথই একমত হেত হেব।
বstতঃ (কােনা মা:হাb মােন (কবল চার অকাটD দলীল dারা pমািণত ‘আkাএd ও তার কতক
শাখা- pশাখা এবং ফরয ও হারােমর আহকাম নয়,

বরং একিট মা:হাb হে( ঐ মা:হােবর

‘আkাএেদর সকল শাখা- pশাখা এবং চার দলীল িভিtক নয় ফরয ও হারাম বেল গণDকৃত এমন

আহকাম, উছূেল িফkাh ও উছূেল হাদীছ সহ িফkাh শােstর ও হাদীছ শােstর িবশাল ভাNার।
আিম আবােরা ss>ভােব উেlখ করিছ (য, এ সব (kেt আিম (কােনা মা:হােবর ‘আkাএেদর
7

একাn শাখা- pশাখা সমূহ, বা তার (গাটা িফkাh শাst বা (কােনা ধারার হাদীছgn সমূেহর অn
অnসরেণর পkপাতী নই। sতরাং এরপরও যিদ (কউ আমার ওপর (কােনা িবেশষ মা:হােবর
লkব লাগাবার অপেচ>া কের (তা তার (স কথােক আিম পাগেলর pলাপ বা ভN মতলববােযর
মতলববাযী আেবালতােবাল ছাড়া আর িকছু বেল মেন কির না।
gnিটর কাজ গত (ম মােস (২০১৫) সমাp করার পর ইউিনেকােড rপাnিরত কের (নাট আকাের
(ফসবুেক pকাশ কেরিছলাম। পের এেত আেরা িকছু িবষয় অিধকতর ss>ভােব তুেল ধরার
pেয়াজন অnভব কির। তা আHাম (দয়ার ফেল িবেশষভােব gnিটর িdতীয় চতুথ9াংেশ (বশ িকছু
grtপূণ9 সংেযাজন ঘেট। এ কারেণ এিট পুনরায় নতুন কের (ফসবুেক pদান করিছ।
আমােদর এ আেলাচনা আেলাচD িবষেয় িব'ািnর অবসান ঘটােত সkম হেলই এর সাথ9কতা।
আlাh তা’আলা এ পুsকেক এর (লখক এবং এর pচােরর সােথ জিড়ত সকেলর ও পাঠকপািঠকােদর পরকালীন মুিkর পােথয়rেপ গণD কrন। আমীন
িবনীত
নূর (হােসন মিজদী
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রাসূলl
ু াহর ((াঃ) আহেল বাইত ও িবিবগণ

আেলাচনার মানদN
অt আেলাচনার Srেত আমরা dীনী িবষয়ািদেত আেলাচনার (kেt সব9জনgহণেযাগD অকাটD
মানদN সmেক9 সংেkেপ উেlখ করেত চাই। কারণ,

আমরা যােত সেnহাতীত উপসংহাের

উপনীত হেত পাির (স লেkD আমােদরেক (কবল ঐ সব মানদেNর িভিtেত আেলাচনা করেত
হেব (যgেলা অকাটD এবং মাযহাব ও িফরkাh িনিব9েশেষ সকল মুসলমােনর কােছ সমভােব
gহণেযাগD হওয়া অপিরহায9।
মাযহাব ও িফরkাh িনিব9েশেষ সকল মুসলমােনর জn dীনী িবষয়ািদেত আেলাচনার (kেt (য
সব মানদN অকাটDভােব gহণেযাগD হওয়া অপিরহায9 (সgেলা হে( ‘আkl (িবচারবুিd),
(কারআন মজীদ, মুতাওয়ািতr হাদীছ ও ইজমা’এ উmাh।
সংেkেপ বলেত হয়, ‘আkl- (ক এ কারেণ মানদN িহেসেব gহণ করেত হেব (য, তা সমs
মাnেষর কােছ gহণেযাগD সব9জনীন মানদN ও jানসূt- যার িভিtেত পয9ােলাচনা কের একজন
অমুসিলম ইসলােমর সতDতায় উপনীত হয় ও তা gহণ কের এবং (কারআন মজীদ সহ অn
সমs jানসূt (থেক সিঠক তাৎপয9 gহেণর (kেt ‘আkl সহায়ক ভূিমকা পালন কের থােক।
তাই (কারআন মজীেদ ‘আ34l- এর pেয়ােগর ওপর বার বার grt আেরাপ করা হেয়েছ।
[ আিম আমার “jানতtt ও ইসলাম” এবং “জীবন িজjাসা” gn d’িটেত ‘আkেলর সব9জনীন মানদN ও
jানসূt হওয়া সmেক9 এবং (কারআন মজীেদ এর ওপের িবেশষ grt আেরাপ, িবেশষ কের ‘আ34লী
মানদেNর িভিtেত ইসলামী ‘আkাএেদর (মৗিলক িবষয়gেলার দাও’আত্ pদান সmেক9 িবsািরত
আেলাচনা কেরিছ। উভয় gnই alhassanain.org/Bengali ও(য়ব সাই(ট pকািশত হেয়েছ।]

অnিদেক আlাh তা’আলার পk (থেক নািযলকৃত সব9েশষ, পূণ9া{ ও সংরিkত িকতাব িহেসেব
(কারআন মজীদেক মুসলমানেদর জn মানদN িহেসেব gহেণর অপিরহায9তা সmেক9 আলাদা
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(কােনা দলীল উপsাপেনর pেয়াজন (নই। কারণ,

(কউ যিদ (কারআন মজীদেক অকাটD

মানদN িহেসেব gহণ না কের তাহেল তার ঈমানই থােক না।
আর (যেহতু মুতাওয়ািতr হাদীছ হে( তা- ই যা ছাহাবােয় (করাম (থেক Sr কের gnাবdকরণ
পয9n pিতিট sের এেতা (বশী সংখDক বDিk (থেক বিণ9ত হেয়েছ িমথDা রচনার জn যেতা
(লােকর পেk একমত হওয়া িবচারবুিdর দৃি>েত অসmব বেল মেন হয় (সেহতু এ ধরেনর হাদীছ
(য সিতD সিতDই হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) (থেক এেসেছ তােত সেnেহর অবকাশ (নই।
এছাড়া (য সব আমল বা (য সব মত হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর পর (থেক
ধারাবািহকভােব মাযহাব ও িফরkাh িনিব9েশেষ মুসলমানেদর কােছ gহণেযাগD িবেবিচত হেয়
এেসেছ (সgেলা উপেরাk িতন সূেtর (কােনািটর সােথ সাংঘিষ9ক না হওয়া সােপেk হযরত
রাসূেল আকরাম (Oাঃ) (থেক চেল আসার (kেt তার িনভু9লতা সmেক9ও সেnেহর অবকাশ
(নই। এ ধরেনর আমল বা মেতর সােথ পরবত9ীকােল- ধরা যাক,

পাঁচশ’ বা হাজার বছর

পের- (কউ িdমত করেল তার (কােনাই মূলD হেত পাের না।
এ ধরেনর আমল ও মতেক আমরা ইজমা’এ উmাh িহেসেব অিভিহত করিছ। বলা বাhলD (য,
এ পিরভাষািট আমরা িফkাh শােstর আেলাচনায় অnতম তথDসূt িহেসেব (য ইজমা’- র কথা
বলা হয় তা (থেক িভn অেথ9 বDবহার কেরিছ- (য অথ9 আমরা এখােন উেlখ কেরিছ। আর এ
ইজমা’এ উmাh হে( অকাটDভােব snােত রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর উMঘাটনকারী।
ইসলামী ‘আkাএেদর মূলনীিত ও এর শাখা- pশাখাসমূহ এবং ফরয ও হারােমর িবষয়gেলা
(কবল এ চার অকাটD তথDসূেtর (কােনািট dারা pমািণত হেত পাের। এর বাইের,

কমপেk

বণ9না ধারাkেমর pথম sের তথা ছাহাবী sের slসংখDক সূেt বিণ9ত হাদীছ (মনীষীেদর
পিরভাষায় যা খবের ওয়ােহd হাদীছ নােম পিরিচত) ও ইসলাম িবেশষj মনীষীেদর মতামত
(কবল উk চার সূেtর (কােনািটর সােথ সাংঘিষ9ক না হওয়া সােপেk (গৗণ (মুsাহাb ও মাকrh)
ও pােয়ািগক িবষয়ািদর (kেt gহণেযাগD।
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তেব অt আেলাচনায় আমরা pধানতঃ ‘আ34l ও (কারআন মজীেদর িভিtেতই ফয়ছালায়
উপনীত হবার জn (চ>া করেবা। কারণ, আমােদর উেdH হে( যথাসmব সংেkেপ অকাটD
ফয়ছালায় উপনীত হওয়া। এ (kেt অবিশ> দলীলgেলার আOয় িনেত (গেল আেলাচনা Sধু
দীঘ9ই হেব না,

বরং অিবতিক9ত ফয়ছালায় উপনীত হওয়াও (বশ কিঠন হেয় পড়েত পাের।

কারণ, এমনিক (কােনা মুতাওয়ািতr হাদীছ সmেক9ও (কউ তার মুতাওয়ািতr হওয়ার বDাপাের
সেnহ pকাশ করেত পাের। ফেল এrপ সmাবD সেnহ (মাকািবলার জn অেনক (বশী িবsািরত
আেলাচনা pেয়াজন হেয় পেড়; খবের ওয়ােহd হাদীেছর বDাপাের pP (তালা (তা খুবই সাধারণ
বDাপার, িবেশষ কের যখন পরsর িবেরাধী হাদীেছর অিst থােক। তাই অt gেn আেলাচD
pসে{ আমরা (কবল এমন খুবই সীিমত সংখDক হাদীেছর দলীল gহণ কেরিছ (যgেলার যথাথ9তা
সmেn ইজমা’এ উmাহরেয়েছ। এর বাইের কদািচৎ অn (কােনা দলীল উপsাপন করেল তা
(কবল সহায়ক িহেসেব, মূল দলীল িহেসেব নয়।
সেব9াপির,

যিদ ‘আkl ও (কারআন মজীদ (কােনা িবষেয় অকাটD ফয়ছালায় উপনীত হবার

জn যেথ> হয় তাহেল (স (kেt অnাn দলীেলর dারs হেয় আেলাচনার কেলবর বৃিd করার
(কােনা pেয়াজন আেছ বেল আমরা মেন কির না।

4কারআন মজীেদ রাসূলl
ু াহর ((াঃ) আহেল বাইত ও িবিবগণ
আlাh রাbুল ‘আলামীন (কারআন মজীেদর সূরাh আl- আহযােবর ২৮ নং আয়াত (থেক ৩৩
নং আয়ােতর pথমাংশ পয9n হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণ সmেক9 িনেদ9শািদ
িদেয়েছন এবং এরপর ৩৩ নং আয়ােতর িdতীয়াংেশ আহেল বাইেতর কথা উেlখ কেরেছন।
আয়াতgেলা হে( :

ِ
َِ اﳊﻴﺎ َة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ وِزﻳﻨَﺘَـﻬﺎ ﻓَـﺘَـﻌﺎﻟَﲔ أُﻣﺘـﱢﻌ ُﻜ ﱠﻦ وأُﺳﱢﺮﺣ ُﻜ ﱠﻦ ﺳﺮاﺣﺎ
 َوإِ ْن.ﲨﻴﻼ
ﻚ إِ ْن ُﻛْﻨ ُ ﱠ
ْ ﱠﱯ ﻗُ ْﻞ
َ ﻷزَواﺟ
)ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ
ً ََ
ََْ ﱳ ﺗُِﺮْد َن
ِ ْ ﻳﺎ ﻧِﺴﺎء اﻟﻨِﱠﱯ ﻣﻦ ﻳﺄ.ﺎت ِﻣْﻨ ُﻜ ﱠﻦ أَﺟﺮا ﻋ ِﻈﻴﻤﺎ
ِ َاﻵﺧﺮَة ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ أَﻋ ﱠﺪ ﻟِْﻠﻤﺤ ِﺴﻨ
ِ
ت ِﻣْﻨ ُﻜ ﱠﻦ
ُﻛْﻨ ُ ﱠ
ُْ َ َ
َ ْ َ ًْ َ ً َ َ َ ﱢ
َ ﱳ ﺗُِﺮْد َن اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ َواﻟﺪ
َ ﱠار
ِ  وﻣﻦ ﻳـ ْﻘﻨﺖ ِﻣْﻨ ُﻜ ﱠﻦ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ورﺳﻮﻟِِﻪ وﺗَـﻌﻤﻞ ﺻ.ﲔ وَﻛﺎ َن َذﻟِﻚ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳ ِﺴﲑا
ٍ ٍ ِ
ِ ِ ُ ﻒ َﳍَﺎ اﻟْ َﻌ َﺬ
ﺎﳊًﺎ
ْ ﺎﻋ
ْ ُ َ ْ ََ ً َ
َ ُﺑَِﻔﺎﺣ َﺸﺔ ُﻣﺒَـﻴﱢـﻨَﺔ ﻳ
َ َ
َﻀ
َ ْ َ ْ َ ُ ََ
َ ْ اب ﺿ ْﻌ َﻔ
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ِ
ِ
ِ ٍ ﱳ َﻛﺄ
ِ ْ َﺟﺮَﻫﺎ َﻣﱠﺮﺗَـ
ﻀ ْﻌ َﻦ ﺑِﺎﻟْ َﻘ ْﻮِل ﻓَـﻴَﻄْ َﻤ َﻊ
ﱢﺴ ِﺎء إِ ِن اﺗـﱠ َﻘْﻴ ُ ﱠ
َ ْﱳ ﻓَﻼ َﲣ
 ﻳَﺎ ﻧ َﺴﺎءَ اﻟﻨِ ﱢ.ﲔ َوأ َْﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ َﳍَﺎ ِرْزﻗًﺎ َﻛ ِﺮﳝًﺎ
َ ﱠﱯ ﻟَ ْﺴ ُ ﱠ
َ ْ َﺎ أqﻧـُ ْﺆ
َ َﺣﺪ ﻣ َﻦ اﻟﻨ
ِ اﳉ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﲔ اﻟﱠﺰَﻛﺎ َة
اﻷوﱃ َوأَﻗِ ْﻤ َﻦ اﻟ ﱠ
َ ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ
ٌ اﻟﱠﺬي ِﰲ ﻗَـ ْﻠﺒِﻪ َﻣَﺮ
َ ﺼﻼ َة وآﺗ
َْ  َوﻗَـ ْﺮ َن ِﰲ ﺑـُﻴُﻮﺗ ُﻜ ﱠﻦ َوﻻ ﺗَـﺒَـﱠﺮ ْﺟ َﻦ ﺗَـﺒَـﱡﺮ َج.ض َوﻗُـ ْﻠ َﻦ ﻗَـ ْﻮﻻ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓًﺎ
ِ
ِ ﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻟِﻴ ْﺬ ِﻫﺐ ﻋْﻨ ُﻜﻢ اﻟﱢﺮﺟﺲ أَﻫﻞ اﻟْﺒـﻴ
(ﺖ َوﻳُﻄَ ﱢﻬَﺮُﻛ ْﻢ ﺗَﻄْ ِﻬ ًﲑا
ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ َوأَﻃ ْﻌ َﻦ اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ إِﱠﳕَﺎ ﻳُِﺮ

“(হ নবী! আপনার stীেদরেক বলুন,

(তামরা যিদ পািথ9ব জীবন ও তার (সৗnয9 ((ভাগ-

িবলািসতা) কামনা কর তাহেল এেসা,

আিম (তামােদরেক (ভাগD উপকরণািদর বDবsা কের

(দই এবং (তামােদরেক উtমভােব িবদায় কের (দই। আর (তামরা যিদ আlাh ও তাঁর রাসূলেক
এবং পরকােলর গৃহেক কামনা কর তাহেল অবHই ((জেনা (য, ) আlাh (তামােদর মধDকার
উtম কম9 সmাদনকারীেদর জn মহাপুরTার pstত কের (রেখেছন। (হ নবী- পtীগণ!
(তামােদর মধD (থেক (য pকােH অCীল কাজ করেব তােক িdgণ শািs (দয়া হেব এবং এটা
আlাহর জn খুবই সহজ। আর (তামােদর মধD (থেক (য আlাh ও তাঁর রাসূেলর অnগত
থাকেব এবং (নক আমল সmাদন করেব (স জn তােক আিম dই বার পুরTার pদান করেবা
এবং আিম তার জn সmানজনক ির:k pstত কের (রেখিছ। (হ নবী- পtীগণ! (তামরা অn
(কােনা নারীর মেতা নও;

( অতএব, ) (তামরা যিদ তাk্ওয়া অবলmন কের থােকা তাহেল

(তামরা (পরপুrষেদর সােথ) (তামােদর কথায় (কামলতার (ও আকষ9ণীয় ভি{র) আOয় িনেয়া
না, কারণ, তাহেল যার অnের বDািধ আেছ (স pলুb হেব। বরং (তামরা sাভািবকভােব কথা
বেলা। আর (তামরা (তামােদর গৃেহ অবsান কেরা এবং পূব9তন জােহলীয়াত্- যুেগর সাজসjা
pদশ9নীর nায় সাজসjা pদশ9ন কের (বিড়েয়া না। আর (তামরা নামায কােয়ম রােখা, যাকাত
pদান কেরা এবং আlাh ও তাঁর রাসূেলর আnগতD কেরা। (হ আহেল বাইত! আlাh অবHই
(তামােদর (থেক অপকৃ>তা অপসািরত করেত এবং (তামােদরেক পিরপূণr
9 েপ পূতপিবt করেত
চান।”
এখােন সব9pথম লkণীয় িবষয় এই (য, ৩৩ নং আয়ােতর (শষাংেশ আহেল বাইতেক সেmাধন
কের কথা বলার পূব9 পয9n আেলাচনা ও িনেদ9শািদর লkD হে(ন হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)এর িবিবগণ। pথেম নবী করীম (Oাঃ)(ক সেmাধন কের তাঁর ‘stীগণেক’ সতক9 করার জn
তাঁেক িনেদ9শ দান করা হেয়েছ। এরপর সরাসির তাঁেদরেক ‘(হ নবী- পtীগণ!’ বেল সেmাধন
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করা হেয়েছ এবং তাঁেদরেক বুঝাবার জn  ِﻣﻨ ُﮑ ﱠﻦ, ﺗُ ِﺮد َن,ﻨﱳ
 ُﮐ ُ ﱠইতDািদেত বhবচেন stীবাচক সংযুk
সব9নাম বDবহার (থেক এ বDাপাের (কােনাই সেnেহর অবকাশ থাকেছ না (য,

এ সব কথার

লkD তাঁরাই। িকnt ৩৩ নং আয়ােতর (শষাংেশ আহেল বাইতেক সেmাধন কের কথা বলার (kেt

 َﻋﻨ ُﮑﻢও  ﻳُﻄَ ﱢﻬَﺮُﮐﻢবলা হেয়েছ- যােত বhবচেন পুrষবাচক সংযুk সব9নাম বDবহার করা হেয়েছ।
আর আরবী ভাষায় বhবচেন d’িট (kেt পুrষবাচক সব9নাম বDবহার করা হয় : Sধু পুrষ
বুঝােত এবং নারী ও পুrষ একেt বুঝােত।
অতএব,

এ (থেক ss> (য,

এখােন “আহেল বাইত” কথািট আিভধািনক অেথ9 বDবhত

হয় িন। কারণ, (যেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর পিরবাের (কবল তাঁর stীগণ িছেলন;
(কােনা নাবােলগ (এমনিক সাবােলগও) পুrষ সnান িছেলন না,

(সেহতু “আহেল বাইত”

কথািট আিভধািনক অেথ9 বDবহার করা হেল আেগর মেতাই বhবচেন stীবাচক সেmাধন বDবহার
করা হেতা। অতএব,

এেত সেnেহর অবকাশ (নই (য,

এখােন কথািট িবেশষ পািরভািষক

অেথ9 বDবhত হেয়েছ, আর (স অেথ9 নারী ও পুrষ উভয়ই হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর
আহেল বাইত- এর মেধD শািমল রেয়েছন।
িdতীয় pP হে( এই (য,

আহেল বাইত- এ শািমলকৃত পুrষ সদs (ক বা কারা এবং নারী

সদsই বা (ক অথবা কারা? এ নারী সদs িক হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণ,
নািক অn (কউ, নািক তাঁর িবিবগেণর সােথ অn (কউ?
এখােন আমােদরেক আয়ােতর বkেবDর ও তার বাচনভি{র pিত দৃি> িদেত হেব।
উিlিখত আয়াত সমূেহ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণ সmেক9 এবং তাঁেদরেক
সেmাধন কের (য সব কথা বলা হেয়েছ তােত তাঁেদরেক কেয়কিট িবষেয় সতক9 করা হেয়েছ,
বরং চরম পt (দয়া হেয়েছ, কেয়কিট িবষেয় িনেষধ করা হেয়েছ এবং কেয়কিট িবষেয় আেদশ
(দয়া হেয়েছ। চরম পেtর িবষয় হে( এই (য,

তাঁরা পািথ9ব জীবন ও তার (সৗnয9 ((ভাগ-

িবলািসতা) কামনা করেল তাঁেদরেক িবদায় কের (দয়া হেব। এেত এ ইি{ত রেয়েছ (য, তাঁরা
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পািথ9ব উপায়- উপকরণািদর জn হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ওপর চাপ সৃি>
কেরিছেলন।
এছাড়া তাঁেদরেক পরবত9ী বkেবD (য সব িবষেয় সতক9 করা হেয়েছ ও িনেষধ করা হেয়েছ (স
সব িবষেয় (কারআন মজীেদর অnt সাধারণভােব এবং pতDk বা পেরাkভােব সকল মু’িমনা
নারীেকই সতক9 ও িনেষধ করা হেয়েছ, িকnt এ সেttও নবী- পtীগণেক sতntভােব সতক9ীকরণ
ও িনেষধকরণ (থেক এ ইি{ত িমেল (য,

অn মু’িমনা নারীেদর মেতাই তাঁেদরও ঐ সব

িবষয় (থেক মুk থাকার িবষয়িট িনিYত নয়,

িকnt রাসূেলর (Oাঃ)- এর িবিব িহেসেব তাঁর

ময9াদার সােথ জিড়ত িবধায় তাঁেদর এ সব (থেক মুk থাকা অেনক (বশী pেয়াজন এবং এ
কারেণই তাঁেদরেক আলাদাভােব সতক9 করা ও িনেষধ করা pেয়াজনীয় হেয় পেড়। ss> (য,
একই অপরাধ করেল সাধারণ মু’িমনা নারীর তুলনায় তাঁেদর িdgণ শািs (দয়ার ফয়ছালার
কারণও এটাই (য, তাঁেদর আচরেণর সােথ রাসূেলর (Oাঃ) বDিkগত ময9াদা ও আlাহর dীেনর
ময9াদা জিড়ত।
এখােন আেরকিট লkণীয় িবষয় এই (য,

িবদায় কের (দয়ার hমিকর (kেt হযরত রাসূেল

আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগেণর সকলেক একেt শািমল করা হেয়েছ যা (থেক pমািণত হয় (য,
এ বDাপাের দাবী (তালা বা চাপ সৃি>র (kেt তাঁরা সকেলই শািমল িছেলন।
যিদও,

উেlখ না করেল নয় (য,

stী বা stীগণ sামীর কােছ sাভািবক ভরণ- (পাষণ ও

(ভােগাপকরণ ‘দাবী’ করেল, এবং এমনিক তার অিতিরk অলZারািদ ও আরাম- আেয়েশর
উপকরণািদর জn ‘আবদার’ করেল তা gনাহর কাজ নয়,

(তমিন sামীর জnও stীেক বা

stীেদরেক তালাk্ (দয়া নাজােয়য নয়। িকnt রাসূেলর (Oাঃ) িবিব হওয়ার ময9াদার এটাই দাবী
িছেলা (য, িতিন যা িকছু িদেত সkম তার (চেয় (বশী দাবী কের (এমনিক }বধ হেলও) তাঁর
ওপর চাপ সৃি> করা হেব না,

িকnt তা সেttও চাপ সৃি> করা হেল তা আlাh তা’আলার

পসnনীয় হয় িন।
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িকnt gনাহর জn শািsর ভয় (দখােনা ও (নক আমেলর পুরTােরর sসংবােদর িবষয়gেলােত
তাঁেদর সকলেক সিmিলতভােব শািমল না কের pেতDকেক বDিkগতভােব সতক9 করা হেয়েছ ও
sসংবাদ (দয়া হেয়েছ।
অতঃপর আহেল বাইত সmেক9 এরশাদ হেয়েছ :

ِ ﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻟِﻴ ْﺬ ِﻫﺐ ﻋْﻨ ُﻜﻢ اﻟﱢﺮﺟﺲ أَﻫﻞ اﻟْﺒـﻴ
(ﺖ َوﻳُﻄَ ﱢﻬَﺮُﻛ ْﻢ ﺗَﻄْ ِﻬ ًﲑا
ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ )إِﱠﳕَﺎ ﻳُِﺮ

“(হ আহেল বাইত! আlাh অবHই (তামােদর (থেক অপকৃ>তা অপসািরত করেত এবং
(তামােদরেক পিরপূণ9rেপ পূতপিবt করেত চান।”
আয়ােতর এ অংেশ বDবhত শbাবলীর pিত সতক9তার সােথ দৃি>পাত করেল আমরা (দখেত পাই
(য, এখােন আlাh তা’আলা আহেল বাইতেক সেmাধন করেলও হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)এর িবিবগেণর nায় তাঁেদরেক (কােনাrপ সতক9ীকরণ (তা দূেরর কথা, (কােনা আেদশ (দন িন
বা নছীহতও কেরন িন। বরং এখােন আlাh তা’আলা আহেল বাইত সmেক9 তাঁর d’িট ফয়ছালা
বা িসdােnর কথা জািনেয় িদেয়েছন। তা হে(,

িতিন তাঁেদর (থেক অপকৃ>তা অপসািরত

করেত এবং তাঁেদরেক পিরপূণ9rেপ পূতপিবt করেত চান। আর এ িসdাn (ঘাষণার বাকD Sr
করা হেয়েছ ( اﳕﺎঅবHই) শb dারা। এর মােন হে(,

এিট একিট অপিরবত9নীয় িসdাn;

(কােনাrপ dই সmাবনাযুk িবকl িসdাn নয়। এ (থেক আহেল বাইেতর (‘আঃ) পাপমুkতা
()ﻋﺼﻤﺔ- ও অকাটDভােব pমািণত হয়।
িকnt এর বাইের (কারআন মজীেদ (কাথাওই হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগেণর
(kেt pতDk বা পেরাk (কােনাভােবই পাপমুkতা ()ﻋﺼﻤﺔ- এর (ঘাষণা (দয়া হয় িন।
[ এখােন আমরা বেল রাখেত চাই (য, কােরা মা’ছূm (ﻣﻌﺼﻮم- পাপমুk) হওয়ার মােন এই (য, িতিন
িনিYতভােবই পাপমুk িছেলন, িকnt কােরা মা’ছূm না হওয়ার মােন এই নয় (য, িতিন িনিYতভােবই
পাপ কেরেছন। বরং মা’ছূm না হওয়ার মােন হে(,
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পাপ (থেক মুk থাকার িনYয়তা না থাকা।

এমতাবsায় কােরা পােপ িলp হওয়ার িবষয়িট অকাটDভােব pমািণত না হওয়া পয9n কাউেক পাপী বেল
গণD করা চেল না।]

(কারআন মজীেদর উপেরাdৃত আয়াত সমূেহ বDবhত বাচনভি{ (থেকই ss> (য,

হযরত

রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণ মা’ছূm িছেলন না। অবH (কারআন মজীেদ তাঁেদরেক
মু’িমনােদর মাতা বেল উেlখ করা হেয়েছ (সূরাh আl- আহযাb : ৬) এবং হযরত রাসূেল
আকরাম (Oাঃ)- এর ইেnকােলর পর তাঁেদর কাউেক িববাহ করা মু’িমনােদর জn হারাম কের
(দয়া হয় (সূরাh আl- আহযাb : ৫৩)। এ কারেণ তাঁেদর সােথ মু’িমনােদর (য সmানাহ9 সmক9
তার পিরেpিkেত অেনেক তাঁেদর ময9াদােক পাপমুkতার পয9ােয় উnীত করার (চ>া কেরন।
িকnt pকৃত বDাপার হেলা মু’িমনােদর জn মাতৃsrপ হওয়া আর মা’ছূm হওয়ার মেধD (কােনা
সmক9 (নই,

িঠক (যমন (কােনা মু’িমনা বDিkর জnদাtী মােয়র সােথ তার সmানাহ9 সmক9

থাকা সেttও তার মােক অিনবায9ভােবই মা’ছূm বেল গণD করা সিঠক হেত পাের না। এমনিক
(কােনা মু’িমনা বDিkর িপতা- মাতা যিদ কােফরও হয় তাহেলও তােদর সােথ সmানাহ9 ও
(সৗজnমূলক আচরণ অবDাহত রাখার জn (কারআন মজীেদ িনেদ9শ (দয়া হেয়েছ,

িকnt ঐ

মু’িমনা বDিkর এ আচরণ তার িপতা- মাতােক মু’িমেন পিরণত করেব না।
মু’িমনােদর জn হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণেক মােয়র nায় সmানাহ9 গণD করার
িবষয়িটও একই ধরেনর। pকৃত পেk sয়ং রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর stীর ময9াদাই তাঁেদর pিত
সmান pদশ9নেক মু’িমনােদর জn অপিরহায9 কেরেছ। কারণ,
মু’িমনােদর জn িপতৃতুলD,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)

বরং িতিন িপতার (চেয়ও অিধকতর সmান,

Odা,

ভিk ও

ভােলাবাসা পাবার হkদার। এমতাবsায় তাঁর পের তাঁর (কােনা stীেক িববাহ করেল sয়ং
রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর pিত পূব9াnrপ সmান,

Odা,

ভিk ও ভােলাবাসা বজায় থাকেব না

এটাই sাভািবক। এমতাবsায় তাঁর পের তাঁর িবিবগণেক িববাহ করা হারাম হওয়া ও তাঁেদরেক
মাতৃতুলD গণD করা অপিরহায9 িছেলা। িকnt এর dারা িকছুেতই তাঁেদরেক মা’ছূm বেল গণD করা
চেল না।
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যিদও অnrপ (kেt অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) িবিবগেণর বDাপাের আlাh তা’আলার
িবধান কী িছেলা তা (কারআন মজীেদ উেlখ করা হয় িন (এবং তা উেlেখর pেয়াজনও িছেলা
না)। তেব আমরা িনিdধ9ায় ধের িনেত পাির (য, অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) িবিবগেণর
(kেtও আlাh তা’আলার িবধান অিভn িছেলা। িকnt তাঁেদর (kেtও মা’ছূm হওয়ার িবষয়
pমািণত হয় না। অথ9াৎ তাঁেদর মেধD (কউ (কউ মা’ছূm (থেক থাকেল তা বDিk িহেসেব, নবীরাসূেলর (‘আঃ) stী িহেসেব নয়। তার pমাণ, (কারআন মজীেদ হযরত নূh (‘আঃ) ও হযরত লূt
(‘আঃ)- এর stীর kফরী ও জাহাnামী হওয়ার িবষয়িট ss> ভাষায় উিlিখত হেয়েছ। একিট
ঐশী মূলনীিত িহেসেব নবী- রাসূেলর (‘আঃ) stী তথা মু’িমনােদর মাতা হওয়া যিদ কােরা
পাপমুkতা িনিYত করেতা তাহেল ঐ d’জন নারী তার বDিতkম হেতা না।
নীিতগতভােব তথা একিট ঐশী মূলনীিত িহেসেব উmাহাতুল মু’িমনীন অথ9াৎ হযরত রাসূেল
আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণ- এর মা’ছূm না হওয়ার তথা আহেল বাইত- এর অnভু9k না হওয়ার
িবষয়িট উিlিখত আয়াত সমূহ ও উপেরাk আেলাচনা (থেক অকাটDভােব pমািণত হয়।
(কারআন মজীেদর আেরা কতক আয়াত (থেক এ িবষয়িট অিধকতর ss>ভােব pমািণত হয়।
অথ9াৎ এখােন যা এজমালীভােব pমািণত হয় অn কতক আয়াত (থেক তা দৃ>াn সহকাের
pমািণত হয়।
(কারআন মজীেদর সূরাh আত্- তাহরীm (থেক জানা যায় (য,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)

তাঁর (কােনা একজন stীর কােছ একিট (গাপন কথা বলেল িতিন (গাপনীয়তা ভ{ কের তা
রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর অপর এক stীর কােছ বেল (দন। এছাড়া তাঁর dই stী ]যথাসmব ঐ d’জনই
অথ9াৎ যারা একজন আেরক জেনর কােছ রাসূলুlাh) Oাঃ -(এর (গাপন কথা বেল িদেয়িছেলন[
“রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর িবrেd” পরsরেক সাহাযD করেত তথা তাঁর িবrেd (কােনা একিট

িবষেয় চkাn করেত যাি(েলন। এ জn আlাh তা’আলা তাঁেদরেক কেঠার ভাষায় িতরsার
কেরন ও সতক9 কের (দন এবং তাওবাh করার জn নছীহত্ কেরন।
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[ আহেল snােতর ওলামােয় (করােমর দৃি>েত িনভ9রেযাগD বেল পিরগিণত িবিভn হাদীছ- gn ও
তাফসীের হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর এ d’জন stীর নাম sিনিদ9>ভােব এবং সংিC> (গাপন কথা
সংkাn ঘটনা ও চkােnর বণ9না ss> ভাষায় উিlিখত আেছ। িকnt বDিk িহেসেব sিনিদ9>ভােব
তাঁেদরেক িচিhত করা আমােদর অt আেলাচনার জn অপিরহায9 নয়। তাই এখােন আমরা তাঁেদর
কােরা নােমােlখ (থেক িবরত থাকিছ। বরং আমােদর আেলাচনা হে( একিট নীিতগত আেলাচনা। এ
কারেণ,

তাঁেদর মধD (থেক একজেনর বDাপােরও যিদ মা’ছূm না হওয়ার িবষয়িট pমািণত হয় (তা

িযিনই (হান না (কন) তাহেল তা (থেক এটাই pমািণত হয় (য, (কবল হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)এর stীর ময9াদা কাউেক মা’ছূm বানােত পাের না।]

এরশাদ হেয়েছ :

ِ ِ ِ ِ )وإِ ْذ أَﺳﱠﺮ اﻟﻨِﱠﱯ إِ َﱃ ﺑـﻌ
ٍ ض َﻋ ْﻦ ﺑـَ ْﻌ
ﺾ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
َ َت ﺑِِﻪ َوأَﻇْ َﻬَﺮﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻋﱠﺮ
ْ ﺾ أ َْزَواﺟﻪ َﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻧـَﺒﱠﺄ
َ ف ﺑـَ ْﻌ
َْ ﱡ
َ ﻀﻪُ َوأ َْﻋَﺮ
َ َ
ِ
ِ
ِ ْ ﺎل ﻧـَﺒﱠﺄَِﱐ اﻟْ َﻌﻠﻴﻢ
.(ﲑ
ْ َﻧـَﺒﱠﺄ ََﻫﺎ ﺑِﻪ ﻗَﺎﻟ
ُ اﳋَﺒ
ُ َ َ َﺖ َﻣ ْﻦ أَﻧْـﺒَﺄ ََك َﻫ َﺬا ﻗ

“আর নবী যখন তাঁর stীেদর কােরা কােছ (কােনা একিট কথা (গাপেন বলেলন, অতঃপর (স
(অn কাউেক) তা জািনেয় িদেলা এবং আlাh তাঁর [রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর] কােছ তা pকাশ কের
িদেলন তখন িতিন (তাঁর ঐ stীেক) তার িকছুটা জানােলন এবং িকছুটা জানােলন না। আর িতিন
যখন তােক তা জানােলন তখন (স বলেলা : (ক আপনােক এিট জািনেয়েছ? িতিন বলেলন :
পরম jানী সব9j (আlাh)ই আমােক জািনেয়েছন।” ( সূরাh আত্- তাহরীম : ৩)
এেত (কােনাই সেnহ (নই (য, (য (কােনা ঈমানদার কতৃ9ক, িবেশষ কের নবীর (Oাঃ) একজন
ঘিন_ বDিk কতৃ9ক- যােক িতিন িব-াস কের (কােনা (গাপন কথা বেলিছেলন- তাঁর (গাপন কথা
অেnর কােছ বেল (দয়া একিট grতর িবষয় িছেলা।
িকnt িবষয়িট এখােনই (শষ নয়।
আlাh তা’আলা এরপর এরশাদ কেরেছন :

ِ )إِ ْن ﺗَـﺘﻮﺑﺎ إِ َﱃ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﺻﻐﺖ ﻗُـﻠُﻮﺑ ُﻜﻤﺎ وإِ ْن ﺗَﻈَﺎﻫﺮا ﻋﻠَﻴ ِﻪ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﻫﻮ ﻣﻮﻻﻩ وِﺟ ِﱪﻳﻞ و
ِِ
ُﲔ َواﻟْ َﻤﻼﺋِ َﻜﺔ
َ ﺻﺎﻟ ُﺢ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
ْ َ ََ
َ َ ُ ْ َ ُ َْ َُ َ
َُ
َ َ ُ ْ ََ
ِ َ ِﺑـَ ْﻌ َﺪ َذﻟ
(.ﲑ
ٌ ﻚ ﻇَﻬ
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“(তামােদর d’জেনর অnর অnােয়র pিত ঝুঁেক পড়ার কারেণ (তামরা যিদ তাওবাh কেরা ((তা
ভােলা কথা),

নেচৎ (তামরা d’জন যিদ তাঁর (রাসূেলর) িবrেd পরsরেক সহায়তা কেরা

(তথা তাঁর িবrেd চkাn কেরা) তাহেল ((জেন (রেখা, ) অবHই আlাhই তাঁর অিভভাবক,
আর এছাড়াও িজবরাঈল,

উপযুk মু’িমনাগণ ও (ফেরশতাগণ তাঁর সাহাযDকারী।” ( সূরাh

আত্- তাহরীম : ৪)
পরবত9ী আয়াত (থেক মেন হয় (য, তাঁেদর d’জেনর কাজিট এমনই grতর িছেলা (য কারেণ
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর পk (থেক তাঁেদরেক তালাk pদান করা হেলও অsাভািবক
হেতা না। আর তােত িdবচেনর পিরবেত9 stীবাচক বhবচন বDবহার (থেক মেন হয় (য,
রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর stীগেণর মেধD যারা এ চkােn অংশ (নন িন সmবতঃ তাঁরাও িবষয়িট
জানার পের তােত বাধা (দন িন বা রাসূলুlাh (Oাঃ)- (ক সােথ সােথ অবগত কেরন িন, তাই এ
}শিথেলDর কারেণ তাঁেদরেকও তালাk (দয়া হেল তা- ও অsাভািবক হেতা না।
এরশাদ হেয়েছ :

ِ
ٍ ﺎت ﺛـَﻴﱢﺒ
ٍ ات ﺳﺎﺋِﺤ
ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ﺎت
َ
َ َ اﺟﺎ َﺧْﻴـًﺮا ﻣْﻨ ُﻜ ﱠﻦ ُﻣ ْﺴﻠ َﻤﺎت ُﻣ ْﺆﻣﻨَﺎت ﻗَﺎﻧﺘَﺎت ﺗَﺎﺋﺒَﺎت َﻋﺎﺑ َﺪ
ً ) َﻋ َﺴﻰ َرﺑﱡﻪُ إ ْن ﻃَﻠﱠ َﻘ ُﻜ ﱠﻦ أَ ْن ﻳـُْﺒﺪﻟَﻪُ أ َْزَو
(ﺎرا
ً َوأَﺑْ َﻜ

“িতিন (রাসূল) যিদ (তামােদরেক তালাk pদান কেরন তাহেল হয়েতা তাঁর রব (তামােদর
পিরবেত9 তাঁেক (তামােদর (চেয় উtম এমন stীবগ9 pদান করেবন যারা হেব (আlাহর কােছ)

আtসমিপ9ত, মু’িমনাh, আjাবহ, তাওবাsকািরনী, ‘ইবাদত- কািরনী ও (আlাহর পেথ)
পির'মণকািরনী এবং পিবtা ও kমারী।” ( সূরাh আত্- তাহরীম : ৫)
এ আয়ােত এ ধরেনর ইি{তও রেয়েছ (য, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ঐ সময় জীিবত
িবিবগেণর কােরা মেধDই এেত উিlিখত সবgেলা gণ- }বিশ>D বািaত সেব9াb মাtায় িছেলা না।
এ (থেক অকাটDভােব pমািণত হয় (য,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবিবগণ মা’ছূm

িছেলন না এবং তাঁরা আহেল বাইত- এর অnভু9k িছেলন না। িকnt এরপরও অেনেক ভাবােবেগর
বেশ (কবল আlাহর রাসূেলর stী হবার কারেণ তাঁেদরেক পাপ ও ভুেলর উেধ9 গণD কেরন।
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তাঁেদর এ ভুল (ভে{ যাওয়ার জn (কারআন মজীেদর িনেmাk আয়াতই যেথ> হওয়া উিচত- যা
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর stীগেণর সমােলাচনা ও তাঁেদর উেdেশ উbািরত hমিকর
ধারাবািহকতায় তাঁেদরেক সতক9 করার লেkD নািযল হেয়েছ :

ِ
ِ ﻮط َﻛﺎﻧـَﺘﺎ َﲢﺖ ﻋﺒﺪﻳ ِﻦ ِﻣﻦ ِﻋﺒ ِﺎدﻧَﺎ ﺻ
ِ ِﱠ
ٍ ُﻮح واﻣﺮأََة ﻟ
ِ ْ َﺎﳊ
ﺿﺮ َ ﱠ
ﺎﳘَﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳـُ ْﻐﻨِﻴَﺎ
ُ َﲔ ﻓَ َﺨﺎﻧـَﺘ
َ
َ ْ ْ َ َْ َ ْ َ
َ ب اﻟﻠﻪُ َﻣﺜَﻼ ﻟﻠﺬ
َ ْ َ ٍ ُﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ا ْﻣَﺮأََة ﻧ
ََ )
ِِ
ِ
ِِ ﱠ
(ﲔ
َ ﱠﺎر َﻣ َﻊ اﻟﺪﱠاﺧﻠ
َ ﻴﻞ ْاد ُﺧﻼ اﻟﻨ
َ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﻣ َﻦ اﻟﻠﻪ َﺷْﻴﺌًﺎ َوﻗ

“যারা কােফর হেয়েছ তােদর জn আlাh নূেহর stী ও লূেtর stীর উপমা pদান কেরেছন;
তারা d’জন আমার d’জন (নক বাnাহর আওতায় (িববাহাধীেন) িছেলা,

িকnt তারা উভয়ই

তােদর সােথ িব-াসঘাতকতা করেলা। ফেল তারা d’জন (নূh ও লূt) তােদর d’জনেক আlাহর
(শািs) (থেক রkা করেত পারেলা না; আর তােদরেক বলা হেলা : (অnাn) pেবশকারীেদর
সােথ (দাযেখ pেবশ কেরা।” ( সূরাh আত্- তাহরীm : ১০)
এছাড়াও আlাh তা’আলা (কারআন মজীেদ িবেশষভােব উmাহাতুl মু’িমনীনেক সেmাধন কের
বেলেছন : () َوﻗَـ ْﺮ َن ِﰲ ﺑـُﻴُﻮﺗِ ُﻜ ﱠﻦ- “আর (তামরা (তামােদর গৃেহ অবsান কর।” ( সূরাh আlআহযাb : ৩৩) িকnt তা সেttও সব9সmত ও মশহূর ঐিতহািসক তথD অnযায়ী তাঁেদর একজন
আlাh তা’আলার এ িবেশষ আেদশ অমাn কের }বধ খলীফাহর িবrেd িবেdাহ কেরন এবং
রণা{েন িগেয় তাঁর িবrেd যুেd (নতৃt pদান কেরন যার পিরণিতেত হাজার হাজার মুসলমােনর
pাণহািন ঘেট। এ (থেকও pমািণত হয় (য,

উmাহাতুl মু’িমনীn মা’ছূm িছেলন না এবং

আহেল বাইেতর অnভু9k িছেলন না।
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রাসূলুlাহর ((াঃ) আহেল বাইত কারা?
আমরা ভূিমকায় (যমন উেlখ কেরিছ, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর যুগ (থেক Sr কের
এ বDাপাের একাn িবরল বDিতkম বাদ িদেল pায় সব9সmত (য মত (ইজমা) চেল এেসেছ তা
হে(,

(কারআন মজীেদ আহেল বাইত বলেত নূDনকেl হযরত ফােতমাh (সালামুlািহ

‘আলাইহা) এবং হযরত আলী,

হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- (ক

বুঝােনা হেয়েছ (তমিন আেল মুহাmাদ (Oাঃ) বলেতও নূDনকেl তাঁেদরেকই বুঝােনা হেয়েছ। এ
িবষেয়র সমথ9েন িবিভn সূেt বিণ9ত pচুর হাদীছ রেয়েছ।
বণ9নাসূেtর িবচাের এ িবষয়ক হাদীছgেলা মুতাওয়ািতr িকনা (স িবষেয় পয9ােলাচনায় না িগেয়ও
আমরা বলেত পাির (য, pথমতঃ এ সব হাদীেছর িবষয়বst ইসলােমর চারিট অকাটD jানসূেtর
(কােনািটর সােথই সাংঘিষ9ক নয় এবং িdতীয়তঃ সংিC> আয়াত নািযলকােল হযরত রাসূেল
আকরাম (Oাঃ)- এর পুtসnান না থাকা ও (কারআন মজীেদর দৃি>েত তাঁর িবিবগণ মা’ছূm না
হওয়া তথা আহেল বাইেতর অnভু9k না হওয়ার (pkাপেট এ িবষয়ক হাদীছgেলা gহণ করা
ছাড়া সংিC> আয়াতাংেশর pােয়ািগকতা থােক না। কারণ,

(স (kেt আেদৗ তাঁর (কােনা

আহেল বাইত থােক না এবং সংিC> আয়াতাংশ অথ9হীন হেয় যায়- (য ধরেনর উিk (থেক িচর
jানময় সব9jাতা আlাh তা’আলা পরম pমুk।
অিধকnt আয়ােত মুবাহালাh (সূরাh আেল ‘ইমরাn : ৬১) অnযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)
(য আমল কেরন তMসংkাn (য তেথDর ওপের উmাহর মেধD ইজমা’ রেয়েছ তা (থেকও উk
চারজন মহান বDিkেtর আহেল বাইত বা আেল মুহাmাদ (Oাঃ) হওয়ার বDাপাের অকাটD সমথ9ন
পাওয়া যায়।
নাজরােনর খৃsান ধম9েনতােদর কােছ ইসলােমর সতD dীন ও হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর
সিতDকােরর পয়গাmর হওয়ার িবষয়িট অকাটDভােব ss> হেয় যাওয়া সেttও তারা ইসলাম ও
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িবেরািধতার বDাপাের, িবেশষ কের হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর
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বDাপাের একgঁেয়িম করেত থাকেল আlাh তা’আলা তােদরেক লা’নেতর চDােলH (দয়ার জn
রাসূলুlাh (Oাঃ)(ক িনেদ9শ (দন; এরশাদ কেরন :

ﻚ ﻓِ ِﻴﻪ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎءَ َك ِﻣ َﻦ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ ﻓَـ ُﻘ ْﻞ ﺗَـ َﻌﺎﻟَ ْﻮا ﻧَ ْﺪعُ أَﺑْـﻨَﺎءَﻧَﺎ َوأَﺑْـﻨَﺎءَ ُﻛ ْﻢ َوﻧِ َﺴﺎءَﻧَﺎ َوﻧِ َﺴﺎءَ ُﻛ ْﻢ َوأَﻧْـ ُﻔ َﺴﻨَﺎ
َ )ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺣﺎ ﱠﺟ
ِ
ِ
(ﲔ
َ َِوأَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ ﰒُﱠ ﻧـَْﺒﺘَ ِﻬ ْﻞ ﻓَـﻨَ ْﺠ َﻌ ْﻞ ﻟَ ْﻌﻨَﺔَ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻜﺎذﺑ

“( (হ রাসূল!) আপনার কােছ pকৃত jান এেস যাওয়ার পেরও (য আপনার সােথ এ বDাপাের

(‘ঈসার বDাপাের) িবতক9 কের তােক বলুন : এেসা আমরা (ডেক (নই আমােদর পুtেদরেক ও
(তামােদর পুtেদরেক,

আমােদর নারীেদরেক ও (তামােদর নারীেদরেক এবং আমােদর

িনেজেদরেক ও (তামােদর িনেজেদরেক,

অতঃপর আমরা pাথ9না কির এবং িমথDাবাদীেদর

ওপর আlাহর লা’নত কির।” ( সূরাh আেল ‘ইমরাn : ৬১)
ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফরkাহর সূেt বিণ9ত হাদীছ সমূেহর িভিtেত সমg উmাহর কােছ
সব9সmতভােব গৃহীত তথD অnযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) হযরত ফােতমাh (সালামুlািহ
‘আলাইহা) এবং হযরত আলী,

হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- (ক sীয়

চাদর বা ‘আবা- র নীেচ িনেয় নাজরােনর খৃsানেদর সােথ মুবাহালাh করেত যান এবং এ সময়
আlাh তা’আলার কােছ (য (দা’আ কেরন তােত তাঁেদরেক “এরাই আমার আহেল বাইত”
বেল উেlখ কেরন। এ সংkাn হাদীছgেলারও িবষয়বst এমন যা ইসলােমর অকাটD jানসূt
সমূেহর (কােনািটর সােথই সাংঘিষ9ক নয় এবং এ বDাপাের এতdDতীত অn (কােনা বণ9না (নই।
এমতাবsায় এিটেক gহণ করা ছাড়া উপায় (নই। নেচৎ ধের িনেত হয় (য, রাসূলুlাh (Oাঃ) এ
আয়াত অnযায়ী আমল কেরন িন- (য ধারণা িনিd9ধায় pতDাখDানেযাগD।
লkণীয় (য,

সংিC> আয়াত অnযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর জn তাঁর সবেচেয়

কােছর মাnষgেলােক িনেয় মুবাহালাh করেত যাওয়া অপিরহায9 িছেলা। এ আয়ােত উভয় পেk
মুবাহালায় অংশgহণকারীেক িতন ধরেনর (লাকেদরেক িনেয় এেত অংশgহণ করেত বলা হয়,
তা হে( : ( اﻧﻔﺴﻨﺎআমরা িনেজরা),

 ( اﺑﻨﺌﻨﺎআমােদর পুtগণ/ বংশধর পুrষগণ) ও ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ

(আমােদর নারীগণ/ stী- কnাগণ)। এ আয়ােত pদt িনেদ9েশর িভিtেত রাসূলুlাh (Oাঃ)
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যােদরেক িনেয় মুবাহালাh করেত (গেলন ss> (য, তাঁেদর মধD (থেক হযরত ইমাম হাসান ও
হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)(ক ( اﺑﻨﺌﻨﺎআমােদর পুtগণ/ পুrষ বংশধরগণ) িহেসেব,

হযরত

ফােতমাh (‘আঃ)(ক ( ﻧﺴﺎﺋﻨﺎআমােদর নারীগণ অথ9াৎ িpয়তম নারীগণ) ও হযরত আলী (‘আঃ)(ক

( اﻧﻔﺴﻨﺎআমরা িনেজরা) িহেসেব সােথ িনেয় যান। অথ9াৎ িতিন তাঁর পুেরা আহেল বাইতেক সােথ
িনেয় যান।
এখােন আেরা গভীরভােব তিলেয় িচnা করার িবষয় হে( এই (য,

মুবাহালাহর আয়ােত

যােদরেক সােথ িনেয় মুবাহালাh করার িনেদ9শ (দয়া হয় তাঁেদর সmেক9 আিভধািনক অথ9 gহণ
করা হেল রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর জn কnােক নয়,

বরং তাঁর stীগণেক সােথ িনেত হেতা,

অথবা কnার সােথ সােথ stীগণেকও সােথ িনেত হেতা। অবH জীিবত পুtসnান না থাকা
অবsায় নািতdয়েক িনেয় যাওয়ার (যৗিkকতা থাকেলও আিভধািনক তাৎপেয9র দৃি>েত
জামাতােক সােথ (নয়ার িবষয়িট এর আওতায় আেস না। িকnt (যেহতু মুবাহালাহর (kেt রk বা
}ববািহক সmেক9র িনকটতম বDিkেদরেক সােথ (নয়ার (যৗিkকতা িছেলা না এবং pিতপkও তা
দাবী করেতা না, বরং d’িট আদিশ9ক পেkর মেধD পারsিরক চDােলেHর (kেt সংিC> (নতার
জn আদিশ9ক দৃি>েকাণ (থেক যারা তাঁর িনকটতম ও পরবত9ী উtরািধকারী তথা (নতার সােথ
যারা fংস হেয় (গেল সংিC> আদেশ9র িচরিবলুিp ঘটেব তাঁেদরেক সােথ িনেয়ই মুবাহালাh করা
অপিরহায9 িছেলা।
এ pসে{ উেlখD (য, ইসলােমর সকল মত- পেথর সূেt বিণ9ত হাদীছ- িভিtক সব9সmত মত
অnযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) হযরত আলী (‘আঃ)- এর সােথ তাঁর সmক9েক হযরত
মূসা ও হযরত হাrন (‘আঃ)- এর মধDকার সmেক9র অnrপ বেল উেlখ কেরেছন। এর মােন
হে(,

হযরত হাrন (‘আঃ) (যrপ হযরত মূসা (‘আঃ)- এর আদিশ9ক সtার অিবে(দD অংশ

িছেলন, িঠক (সভােবই হযরত আলী (‘আঃ) হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আদিশ9ক সtার
অিবে(দD অংশ িছেলন। এমতাবsায় তাঁেক সােথ িনেয় না (গেল মুবাহালাh অসmূণ9 থাকেতা।
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সmবতঃ pিতপkও এ িবষয়িট অবগত িছেলা এবং এ কারেণ তাঁেক সােথ িনেয় না (গেল তা
pিতপেkর কােছ gহণেযাগD হেতা না।
অnrপভােব বুঝা যায়,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) জানেতন (য,

িতিন তাঁর stীেদরেক

“আমােদর নারীগণ” িহেসেব তথা আহেল বাইেতর নারী সদs িহেসেব সােথ না (নয়ায়

pিতপেkর কাছ (থেক pিতবােদর আশZা িছেলা না অথ9াৎ pিতপkও জানেতা (য, তাঁর stীগণ
আদিশ9ক- পািরভািষক িদক (থেক তাঁর আহেল বাইেতর অnভু9k িছেলন না।
এ (থেক আেরা pমািণত হয় (য, পািরভািষক অেথ9 (কােনা নবী বা রাসূেলর আহেল বাইত বা
আেল রাসূেলর অnভু9k হওয়ার জn অিভধািনক অেথ9 পিরবােরর সদs বা বংশধর হওয়া
অপিরহায9 নয়,

বরং এর বাইের (থেকও অnভুk
9 করা হেত পাের। অথ9াৎ পািরভািষক অেথ9

একজন নবী বা রাসূেলর আহেল বাইত বা আেল রাসূেলর অnভু9k তাঁরাই যারা তাঁর আদিশ9ক
সtার অংশ এবং তাঁর আদিশ9ক উtরািধকারী। হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত হাrন (‘আঃ) এবং
হযরত মূসা ও হযরত ইউশা’ িবn নূn (‘আঃ)- এর মেধD (য সmক9 িছেলা তা এ ধরেনরই এবং
এ কারেণই হযরত ইউশা’ িবn নূn (‘আঃ) হযরত মূসা (‘আঃ)- এর পুt না হওয়া সেttও তাঁর
আদিশ9ক (নতৃেtর উtরািধকারী হেয়িছেলন। একই কারেণ হযরত আলী (‘আঃ) হযরত রাসূেল
আকরাম (Oাঃ)- এর পুt না হওয়া সেttও তাঁেক আহেল বাইত- এর অnভু9k করা হয়।
িবষয়িট অিধকতর ss> কের তুেল ধরার জn উেlখ করা pেয়াজন (য,

পািরভািষক অেথ9

একজন নবীর আহেল বাইেতর সদsগেণর জn পিবt রkধারা (থেক আগত হওয়া অপিরহায9
হেলও ((য সmেক9 পের আেলাচনা করা হেয়েছ) (কবল নবীর বংশধর হওয়ার কারেণই (য (কউ
তাঁর আহেল বাইেতর অnভু9k হেত পাের না। এ কারেণই আlাh তা’আলা (যমন হযরত
ইবরাহীম (‘আঃ)- এর পাপাচারী বংশধরেদরেক ইমামেতর pিতrিতর বাইের (রেখেছন (সূরাh
আl- বাkারাh : ১২৪),

অnrপভােব িতিন হযরত নূh (‘আঃ)(ক জািনেয় িদেয়িছেলন (য,

তাঁর পাপাচারী পুt তাঁর আহl- এর অnভু9k নয় (সূরাh হূd : ৪৬)। এর মােন হে(, একজন
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নবীর আহেল বাইেতর অnভু9িk পিবt রkধারা (থেক হেলও (কবল পিবt রkধারার কারেণ
নয়, বরং সংিC> বDিkেদর gণগত অবsার কারেণ হেয় থােক।
িব'ািn সৃি>কারীেদর জবাব
রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (Oাঃ)- এর আহেল বাইত ও আেল মুহাmাদ (Oাঃ) কারা এ
বDাপাের ইসলােমর pথম যুেগর মৈতেকDর বরেখলােফ (কােনা (কােনা মহল (থেক িব'ািn সৃি>র
অপেচ>া চালােনা হে(। অবH তােদর িব'ািn এক ধরেনর নয়, বরং িবিভn ধরেনর। এখােন
আমরা তােদর কেয়কিট বDাপক pচািরত িব'ািnর জবাব (দয়া pেয়াজন মেন করিছ।
তােদর একিট িব'ািnকর মত হে( এই (য, রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর আহেল বাইত হে(ন (কবল
তাঁর stীগণ- যা কথািটর আিভধািনক অেথ9র দাবী। তােদর আেরকিট িব'ািnকর মত হে( এই
(য, রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর আহেল বাইত হে(ন মূলতঃ তাঁর stীগণ, তেব নবী করীম (Oাঃ)এর আেবদেনর (pিkেত আlাh তা’আলা তাঁর কnা,

জামাতা ও নািতেদরেক এর অnভু9k

কের িনেয়েছন।
তােদর এ দাবী (য িভিtহীন তা আমরা ওপের ss>ভােব তুেল ধেরিছ- যা (থেক pমািণত
হেয়েছ (য, আহেল বাইেতর শা’(ন নািযলকৃত আয়াত্- যা “আয়ােত তাতহীr” নােম মশহূrহযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর stীেদর (বলায় pেযাজD নয়। sতরাং তাঁরা এককভােব বা
হযরত ফােতমাh (সালামুlািহ ‘আলাইহা) এবং হযরত ‘আলী,

হযরত ইমাম হাসান ও হযরত

ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর সােথ আহেল বাইেতর অnভু9k নন।
তােদর সৃ> আেরকিট িব'ািnকর বkবD হে( এই (য, ইসলােম রkধারার িবেশষ ময9াদা (নই।
এর িভিtেত তারা pP তুেলেছ (য,

রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর বংশধরেদর মধDকার পাপাচারী

(লাকেদরেকও আহেল বাইত ও আেল মুহাmাদ (Oাঃ) িহেসেব সmান িদেত হেব িকনা?
বলা বাhলD (য,

তােদর এ িব'ািn একিট অপযুিk (ফDালািস) মাt। কারণ,

নবুওয়াত্ ও

আlাহর পk (থেক মেনানীত ইমামেতর grদািয়t (কবল পিবt রkধারার মাnেষর পেkই
বহন করা সmব এবং এ কারেণ আlাh তা’আলা এ দািয়t (কবল পিবt রkধারার মেধDই
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সীমাবd (রেখেছন। এ বDাপাের আমরা পের আেলাচনা কেরিছ। আর রাসূলুlাহর (Oাঃ)
বংশধরেদর মধDকার পাপাচারীেদরেক সmান pদশ9েনর pPিট একিট অবাnর pP। কারণ,
আেলাচD (kেt আহেল বাইত ও আেল মুহাmাদ (Oাঃ) কথাgেলা পািরভািষক অেথ9 বDবহার করা
হয়,

আিভধািনক অেথ9 নয়। তাই (কউই রাসূলুlাহর (Oাঃ) বংশধরেদর মধDকার

পাপাচারীেদরেক আহেল বাইত ও আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর অnভু9k বেল গণD কেরন না, বরং
‘িবেশষভােব’ হযরত হযরত ফােতমাh (সালামুlািহ ‘আলাইহা) ও হযরত ‘আলী (‘আঃ) এবং

তাঁেদর বংেশ আগত এগােরা জন ইমামেক এর অnভু9k বেল গণD করা হয়, যিদও ‘সmpসািরত
অেথ9’ অেনেক রাসূলুlাহর (Oাঃ) বংশধরেদর মধDকার সমs (নককার ও বুযুগ9 বDিkেদরেক
আহেল বাইত ও আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর অnভু9k বেল গণD কের থােকন। আর হযরত
ইবরাহীm (‘আঃ)(ক pদt আlাh তা’আলার pিতrিত (কবল আহেল বাইত ও আেল মুহাmাদ
(Oাঃ)- এর (kেt িবেশষ ও পািরভািষক অেথ9ই pেযাজD।
তােদর আেরকিট িব'ািnকর বkবD হে( এই (য,

আেল মুহাmাদ (Oাঃ) বলেত রাসূলুlাh

(Oাঃ)- এর অnাn শীষ9sানীয় ছাহাবীও অnভু9k। এমনিক (কউ (কউ এমনিটও দাবী করেছ (য,
আেল মুহাmাদ (Oাঃ) বলেত (গাটা উmােত মুহাmাদী (Oাঃ)(কই বুঝােনা হেয়েছ। এ d’িট সংjার
মেধD (কােনািটই “আl” কথািটর pচিলত সংjার পয9ায়ভুk নয় এবং আেল মুহাmাদ (Oাঃ)এর (kেt (কােনািটর pেযাজDতার সপেk (কােনা অকাটD দলীল (নই,

তেব িdতীয়িট িনেয়

আেলাচনা অবাnর। কারণ, jানী- মূখ9 ও (নককার- বদকার িনিব9েশেষ pচিলত সংjার উmােত
মুহাmাদীর (Oাঃ) সকেল আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর অnভু9k এবং নামােয আমরা তাঁেদর pিত
দrদ পাঠাবার জn আlাh তা’আলার কােছ আেবদন জানাই এমন দাবী পাগল ছাড়া কােরা
কােছ gহণেযাগD হেব না।
তেব pথমিট যিদ আমরা যুিkর খািতের (মেন (নই (তা (স (kেt আমরা এর pবkােদর কােছ
(সই বDিkেদর নােমর তািলকা চাইেত পাির যােদরেক তারা আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর অnভু9k
বেল দাবী করেত চাে(। অতঃপর তাঁেদর আমল িবচার কের (দখেত হেব (য, আয়ােত তাতহীr
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তাঁেদর (বলা pেযাজD িকনা। তাঁেদর কােরা আমেল আlাh তা’আলার িবধােনর লhন পাওয়া
(গেল ]উদাহরণ srপ, ইসলাম gহেণর পূেব9 িশরেক িলp থাকা, ইসলাম gহেণর পের নবী করীম
)Oাঃ -(এর নবুওয়ােত সেnহ pকাশ করা বা তাঁর িসdােnর িবেরািধতা করা, শাসনkমতায় অিধি_ত
(থেক pমািণত (যনাকারেক শািsদান (থেক িবরত থাকা,

কােরা }বধ সmদ বােযয়াiত করা,

(কারআেনর ss> িবধােনর বরেখলােফ আইন জারী করা, (কারআেন (ঘািষত যাকােতর হk্ (থেক
কাউেক বিjত করা,

sজনpীিতর পিরচয় (দয়া ইতDািদ[ িনঃসেnেহ আয়ােত তাtহীr তাঁর (বলা

pেযাজD হেব না। আমরা তাঁেদর সমােলাচনার দফতর খুেল বসেত চাই না,

িকnt (য ময9াদা

তাঁেদর নয় (স ময9াদা তাঁেদরেক িদেত চাইেল অবHই তাঁেদরেক পরীkা- িনরীkা করার
অিধকার মানেত হেব। কারণ,
ইমাম ও মা’ছূm নন (য,

তাঁরা আlাh তা’আলার পk (থেক মেনানীত নবী- রাসূল বা

তাঁেদরেক সমােলাচনার উেধ9 গণD কের (চাখ বুঁেজ আেল মুহাmাদ

(Oাঃ)- এর অnভু9k বেল (মেন িনেত হেব।
pকৃত পেk যারা রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর িবিবগণেক ও ছাহাবীেদরেক তাঁর আহেল বাইত (‘আঃ)এর বা আl- এর অnভু9k বেল দাবী করেছ তােদর এ দাবীর সােথ সাধারণভােব আহেল
snােতর আহেল বাইত সংkাn ‘আkীদাহর সmক9 (নই। কারণ,

আহেল snােতর মেধD

নামােযর বাইের িবিভnভােব দrদ পাঠ করেত (দখা যায়। এর মেধD অnতম হে( :
– اﲨﻌﲔ

اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪﻧﺎ و ﻧﺒﻴﻨﺎ و ﺷﺎﻓﻌﻨﺎ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ و ﻋﻠﯽ آﻟﻪ و اﺻﺤﺎﺑﻪ و ازواﺟﻪ

“(হ আlাh! আমােদর (নতা,

আমােদর নবী,

আমােদর শাফা’আতকারী ও আমােদর

মাওলা মুহাmােদর pিত এবং তাঁর আl, তাঁর ছাহাবীগণ ও তাঁর stীেদর- সকেলর- pিত দrদ
(pরণ কেরা।”
আবার এভােবও পড়া হয় :
–اﲨﻌﲔ

 ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻋﻠﯽ آﻟﻪ و اﺻﺤﺎﺑﻪ و ازواﺟﻪ.اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪﻧﺎ و ﻧﺒﻴﻨﺎ و ﺷﺎﻓﻌﻨﺎ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ

“(হ আlাh! আমােদর (নতা,

আমােদর নবী,

আমােদর শাফা’আতকারী ও আমােদর

মাওলা মুহাmােদর pিত দrদ (pরণ কেরা; আlাh তাঁর pিত এবং তাঁর আl, তাঁর ছাহাবীগণ
ও তাঁর stীেদর- সকেলর- pিত দrদ (pরণ কেরন।”
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যারা এ দrদ পাঠ কেরন তাঁরা িনYয়ই রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর ছাহাবীগণেক ও তাঁর stীগণেক তাঁর
আl- এর অnভু9k মেন কেরন না বেলই তাঁেদর কথা আলাদাভােব উেlখ কেরন।
িব'ািn সৃি>কারীেদর আেরকিট িব'ািnকর অপযুিk হে( এই (য,
তা’আলা আহেল বাইতেক পিবt করার ই(া বDk কেরেছন,

আয়ােত তাtহীের আlাh

তাঁেদরেক পিবt বেল (ঘাষণা

কেরন িন অথ9াৎ তাঁেদরেক পিবt হেত বেলেছন। তারা এ বDাপাের ওযূ pস{ উtাপন কের এবং
বেল (য, আlাh তা’আলা (স (kেt মু’িমনােদরেক পিবt করার ই(া বDk কেরেছন যার মােন
িতিন মু’িমনােদরেক পিবt হেত বেলেছন, তােদরেক পিবt বেল (ঘাষণা কেরন িন।
এেদর এ অপযুিkর pথম জবাব হে( এই (য, ওযূর মাধDেম পিবt করেণর (য ই(া আlাh
তা’আলা বDk কেরেছন তােত আহেল বাইেতর সদsগণও শািমল রেয়েছন, তাহেল আয়ােত
তাtহীের তাঁেদরেক পুনরায় পিবt করেত চাওয়ার মােন কী? এ (থেক ss> (য, এতdভয়
(kেt dই ধরেনর পিবtতার কথা বলা হেয়েছ : সাধারণ ও িবেশষ। ওযূর (kেt পিবtতার মােন
হে( ‘ইবাদেতর পূব9pstিত ও পূব9শত9 িহেসেব এক ধরেনর শারীিরক- মানিসক পিবtতা। আর
আয়ােত তাtহীের ‘পিরপূণ9rেপ পিবtতা’র মােন হে( সব9াবsায় মানিসক,

আিtক ও

}চিnক পিবtতা- যা gনাh ও ভুল (থেক িফিরেয় রােখ।
এেদর অপযুিkর িdতীয় জবাব হে( এই (য, আlাh তা’আলা জােনন (য, আহেল বাইেতর
সদsগণ তাঁেদর পিবt রkধারার কারেণ সব9াবsায় মানিসক,

আিtক ও }চিnক (kেt

‘পিরপূণ9 পিবtতা’র অিধকারী থাকা এবং gনাh ও ভুল (থেক মুk থাকার ‘উপযুkতার

অিধকারী’, অতঃপর তাঁরা চাইেল এrপ থাকেত পারেবন। িকnt অnরা এ জn ‘উপযুkতার
অিধকারী’ নয়,

sতরাং তারা (চ>া করেল পিবtতার অিধকারী থাকেত ও বড় বড় gনাh

(থেক মুk থাকেত পারেব বেট,
রেয়েছ,

তেব (য (কােনা সময়ই তােদর ভুল ও িবচুDিতর সmাবনা

তাই তােদর পেk ‘পিরপূণ’
9
পিবtতার অিধকারী হওয়া সmব হেব না। ]আlাh

তা’আলা (য, তাঁর মেনানীত নবী -রাসূল ও ইমামগণ এবং অnাn খাছ বাnাহর কাছ (থেক gনােহ
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িলp হবার kমতা (কেড় (নন িন এবং (কন (নন িন (স সmেক9 পের আেলাচনা করা হেয়েছ এবং তাঁেদর
‘ইছমাত্ বা পাপমুkতা এ অেথ9ই।[
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ইসলােম আহেল বাইত- এর ময>াদা
(কারআন মজীেদ ও িবিভn হাদীেছ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইত (‘আঃ)এর dীনী ময9াদা সmেn pতDk ও পেরাkভােব বh উেlখ রেয়েছ। িবেশষ কের (কারআন
মজীেদর (য সব আয়ােত এ সmেn পেরাkভােব উেlখ করা হেয়েছ ইখলােছর সােথ ও
িনরেপkভােব অথ9gহণ ও বDাখDা করা হেল (স সব আয়াত (থেকও হযরত রাসূেল আকরাম
(Oাঃ)- এর আহেল বাইত- এর িবেশষ dীনী ময9াদা ss>ভােব ধরা পেড়। (তমিন িবিভn
মুতাওয়ািতr হাদীেছও এ সmেn উেlখ রেয়েছ। িকnt এখােন আমরা (কবল (সই সব দলীেলরই
আOয় (নেবা যার তাৎপেয9র বDাপাের িdমেতর অবকাশ (নই।
আহেল বাইেতর (আঃ) pিত ভােলাবাসা ফরয
এ পয9ােয় pথেমই আমরা যা উেlখ করেত চাই তা হে(,

আlাh রাbুল ‘আলামীন হযরত

রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইেতর pিত ভােলাবাসােক মু’িমনােদর জn ফরয
কেরেছন; এরশাদ হেয়েছ :
“( (হ রাসূল!) বলুন,

ِ
(َﺟ ًﺮا إِﻻ اﻟْ َﻤ َﻮ ﱠدةَ ِﰲ اﻟْ ُﻘ ْﺮَﰉ
ْ َﺳﺄَﻟُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴﻪ أ
ْ )ﻗُ ْﻞ ﻻ أ

আিম এ জn (আlাহর (হদায়াত (পৗঁেছ (দয়ার িবিনমেয়) (তামােদর

কােছ আমার ঘিন_তমেদর জn ভােলাবাসা বDতীত (কােনা িবিনময় চাই না।” ( সূরাh আlশূরা : ২৩)
এ আয়ােত মু’িমনােদর জn হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর sজনেদর ( )ﻗﺮﺑﯽpিত ভােলাবাসা
(পাষণ করােক অপিরহায9 করা হেয়েছ। কারণ, এ বDাপাের িdমেতর অবকাশ (নই (য, এেত
নবী করীম (Oাঃ)- এর sজন ( )ﻗﺮﺑﯽবলেত তাঁর আহেল বাইতেকই (‘আঃ) বুঝােনা হেয়েছ। আর
এেত যিদ বDাপকতর অেথ9 তাঁর আtীয়- sজন বা বানী হােশমেক বুঝােনা হেয় থােক তাহেলও
তাঁেদর মেধD তাঁর আহেল বাইত (‘আঃ) অgগণD।
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ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফরkাহর সূেt হযরত ফােতমাh যাহরা’ ( সালামুlািহ ‘আলাইহা)
এবং হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর ময9াদা সmেক9
বh হাদীছ বিণ9ত হেয়েছ যার িবষয়বstসমূহ মুতাওয়ািতr পয9ােয় উপনীত হেয়েছ। অবH তা
সেttও (কউ হয়েতা (স সেবর তাওয়াতুr সmেক9 pP তুলেত পােরন,

িকnt এ সেবর মেধD

এমন কেতাgেলা িবষয় রেয়েছ যা িবতেক9র উেধ9 এবং (য সব বDাপাের ইসলােমর pথম যুগ
(থেকই মৈতকD রেয়েছ এবং বত9মােন d’একিট নব উdূত চরমপnী িফরkাh বDতীত সকেলই
একমত। এ সব িবতক9াতীত িবষেয়র মেধD অnতম হে( এই (য,

হযরত রাসূেল আকরাম

(Oাঃ)- এর উmােতর মেধD হযরত আলী (‘আঃ) িছেলন সব9ািধক jানী।

হযরত আলীর (আঃ) ইলমী 4IJt
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) এরশাদ কেরন :
.ﺎFاﻧﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎ
“আিম jােনর নগরী, আর আলী তার দরযা।”
আমরা জািন (য,

(কারআন মজীদ হে( সমs jােনর আধার ()ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﮑﻞ ﺷﻲء। sতরাং

(কারআন মজীেদর পিরপূণ9 jান বDতীত কােরা পেk ইসলাম সmেক9 পিরপূণ9 jানী হওয়া
সmবপর নয়। আর এটা অনsীকায9 (য, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ছাহাবীগেণর মেধD
তাঁর জীবdশায় মাt হােতগণা কেয়ক জন বDিkগতভােব পুেরা (কারআন মজীদ িলিপবd বা
মুখs কেরিছেলন। আর (য slসংখDক ছাহাবী পুেরা (কারআন মজীদ িলিপবd কের sীয়
বDিkগত সংgেহ (রেখিছেলন তাঁেদর মেধD হযরত ‘আলী (‘আঃ) িছেলন অnতম।
িকnt কােরা কােছ পুেরা (কারআন মজীদ থাকেলই বা কােরা পুেরা (কারআন মজীদ মুখs
থাকেলই (য িতিন ইসলাম সmেক9 পিরপূণ9 jােনর অিধকারী হেবন তা নয়। এটা আমরা
আমােদর অিভjতা (থেক জানেত পাির। কারণ,

আরব- অনারব িনিব9েশেষ আমােদর

মুসলমানেদর ঘের ঘের পুেরা (কারআন মজীদ মওজূদ রেয়েছ এবং আমরা তা িনয়িমত
31

(তলাওয়াত কির ও অেনেক িনয়িমত অধDয়ন কির;

এছাড়া অেনেক আেছন যারা পুেরা

(কারআেন হােফয, িকnt তাঁেদর মেধD ইসলাম সmেক9 পিরপূণ9 jােনর অিধকারী এমন বDিk
ক’জন?
অnিদেক যার কােছ পুেরা (কারআন মজীদ gnাকাের মওজূদ িছেলা না বা (নই অথবা মুখs
িছেলা না বা (নই অতDn sাভািবকভােবই এমন কােরা পেk ইসলােমর পিরপূণ9 jােনর অিধকারী
হওয়ার pPই ওেঠ না।
তেব (কারআন মুখs থাকা বা তা িনয়িমত (তলাওয়াত ও অধDয়ন করাই ইসলাম সmেক9 পিরপূণ9
jােনর অিধকারী হবার জn জn যেথ> নয়। কারণ, একিদেক পুেরা (কারআন মজীেদর jান
যথাযথভােব বুঝেত পারার জn কতক পূব9শত9 রেয়েছ (য সব পূব9শত9 (কবল (কারআন িবষয়ক
িবেশষj িশkেকর কাছ (থেক বা এতিdষয়ক তথDসূtািদ (থেক অজ9ন করা (যেত পাের। বত9মান
যুেগ এ ধরেনর িবেশষj িশkক ও িবেশষjtমূলক তথDসূtািদ সহজলভD হেলও হযরত রাসূেল
আকরাম (Oাঃ)- এর যুেগ িতিন sয়ং বDতীত এ ধরেনর (কােনা িবেশষj িশkক বা এতিdষয়ক
িবেশষjtমূলক তথDসূেtর অিst িছেলা না।
িdতীয়তঃ (য সব শােstর pােয়ািগক িদক থােক (স ধরেনর (য (কােনা শােstরই pােয়ািগক িদেকর
বাsব pেয়াগ পয9েবkণ বDতীত (স শােstর পিরপূণ9 jােনর অিধকারী হওয়া সmব নয়। আর
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর যুেগ (কারআন মজীেদর বাsব pেয়াগ কেরেছন িতিন sয়ং।
তৃতীয়তঃ আlাh তা’আলা (কারআন মজীদ নািযল করা ছাড়াও sয়ং নবী করীম (Oাঃ)(ক কতক
িবিধিবধান pণয়ন ও pেয়ােগর এখিতয়ার pদান কেরন। উদাহরণsrপ,

িতিন িববািহত

বDিভচারীর জn psরাঘােত হতDার শািs কায9কর করেতন- এ বDাপাের মৈতকD রেয়েছ, যিদও
(কারআন মজীেদ এ শািsর উেlখ (নই।
[ যারা মেন কেরন (য,

(কারআন মজীেদ িববািহত বDিভচারীেক সে{ সাr (psরাঘােত হতDা) করার

শািsর িনেদ9শ সmিলত আয়াত িছেলা, িকnt পের (স আয়ােতর (তলাওয়াত্ মানসূn করা হয় ও hkm
বহাল (থেক যায়, তাঁেদর এ মত (মােটই িঠক নয়। pকৃত পেk (কারআন মজীেদর অভDnের নােসn ও
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মানসূেখর (কােনাই কায9কিরতা (নই। বরং (কারআন মজীদ হে( নােসn ও পূব9বত9ী আসমানী িকতাb
সমূহ হে( মানসূn। এ বDাপাের আিম আমার “(কারআেনর পিরচয়” gেn িবsািরত আেলাচনা কেরিছ।]

(তমিন নামায পাঁচ ওয়ােk সতর রাk’আত্ ফরয িতিনই িনধ9ারণ কের (দন। এছাড়া িতিন
(কারআন মজীেদ অnেlিখত এমন উtম িজিনসgেলােক হালাল কের (দন ও (নাংরা
িজিনসgেলােক হারাম কের (দন (সূরাh আl- আ’রাq : ১৫৭)।
sতরাং এটা ss> (য, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর পিরপূণ9 সাহচয9 ছাড়া কােরা পেk
ইসলােমর পিরপূণ9 jােনর অিধকারী হওয়া সmবপর িছেলা না। আর এটা সব9জনিবিদত সতD
(য, হযরত ‘আলী (‘আঃ) িছেলন একমাt বDিk িযিন হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর পুেরা
নবুওয়াতী িযেnগীর পিরপূণ9 সাহচয9 লাভ কেরিছেলন;

অn (কউই তাঁর মেতা এ সাহচেয9র

অিধকারী হন িন।
এর মােন হে(,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ছাহাবীগেণর মেধD (কারআন মজীদ ও

snােত রাসূেলর (Oাঃ) তথা ইসলােমর পূণ9া{ ও পুেরাপুির িনভু9ল jান (কবল হযরত আলী
(‘আঃ)- এর কােছই িছেলা এবং ইসলােমর সিঠক ও পূণ9া{ jান (পেত হেল তাঁর dারs হওয়া
অপিরহায9।

হযরত ফােতমাh ও হাসান- 4হােসন (আঃ)- এর ময>াদা
অnিদেক মুসলমানেদর মেধD এ বDাপাের ইজমা’ রেয়েছ এবং এ কারেণ জুম’
ু আh নামােযর
(খাtবাh সমূেহ উেlখ করা হয় (য,

হযরত ফােতমাh (সালামুlািহ ‘আলাইহা) (বেহশেত

নারীেদর (নtী ( )ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء اﻫﻞ اﳉﻨﺔএবং হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)
(বেহশেত যুবকেদর (নতা ()ﺳﻴﺪا ﺷﺒﺎب اﻫﻞ اﳉﻨﺔ।
এ হে( এমন ময9াদা যা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর (কােনা িবিব বা অn (কােনা
ছাহাবীর জn বিণ9ত হয় িন।
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নামােযর দrেদ আেল মুহাmােদর ((াঃ) ময>াদা
অnিদেক, অt gেnর ভূিমকায় (যমন উেlখ করা হেয়েছ, (য (কােনা নামােযর (শষ রাk’
আেত বসা অবsায় হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর সােথ সােথ তাঁর আহেল বাইত- এর pিত
দrদ (pরেণর জn আlাh তা’আলার কােছ আেবদন জানােনা অপিরহায9, নেচৎ নামায ছহীh
হেব না। িবেশষ কের হানাফী মা:হােবর অnসারীরা এ দrদিট এভােব পেড় থােকন :

 اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرک.ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﳏﻤﺪ و ﻋﻠﯽ آل ﳏﻤﺪ ﮐﻤﺎ ﺻﻠﱠﻴﺖ ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻋﻠﯽ آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ؛ اﻧﮏ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ
اﻟﻠﻬﻢ ﱢ

. ﻋﻠﯽ ﳏﻤﺪ و ﻋﻠﯽ آل ﳏﻤﺪ ﮐﻤﺎ ﺑﺎرﮐﺖ ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻋﻠﯽ آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ؛ اﻧﮏ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ

“(হ আlাh! মুহাmাদ ও আেল মুহাmােদর pিত ছালাত্ কেরা িঠক (যভােব ছালাত্ কেরেছা
ইবরাহীm ও আেল ইবরাহীেমর pিত;

অবHই তুিম পরম pশংিসত মহামিহম। (হ আlাh!

মুহাmাদ ও আেল মুহাmােদর pিত বরকত নািযল কেরা িঠক (যভােব বরকত নািযল কেরেছা
ইবরাহীm ও আেল ইবরাহীেমর pিত; অবHই তুিম পরম pশংিসত মহামিহম।”
এ দrদিট দrেদ ইবরাহীমী নােম মশহূr। এ দrেদর মেধD িবরাট িচnার (খারাক রেয়েছ। তা
হে(,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর pিত ছালাত্ করা ও বরকত নািযেলর জn

আেবদেনর সােথ সােথ তাঁর আহেল বাইত- এর pিত (কবল ছালাত্ করা ও বরকত নািযেলর
আেবদনই করা হয় িন, বরং হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর pিত িঠক (সভােব ছালাত্ করা
ও বরকত নািযেলর জn আlাh তা’আলার কােছ আেবদন করা হেয়েছ (যভােব হযরত ইবরাহীm
(‘আঃ)- এর pিত আlাh তা’আলার পk (থেক ছালাত্ করা ও বরকত নািযল করা হেয়িছেলা।
অnিদেক হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইত- এর pিত িঠক (সভােব ছালাত্ করা
ও বরকত নািযেলর জn আlাh তা’আলার কােছ আেবদন জানােনা হেয়েছ (যভােব আেল
ইবরাহীm (‘আঃ)- এর pিত আlাh তা’আলার পk (থেক ছালাত্ করা ও বরকত নািযল করা
হেয়িছেলা। এখােন ss> ভাষায় হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইতেক আেল
ইবরাহীেমর (‘আঃ)- এর সমপয9ােয়র গণD করা হেয়েছ।
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এখন pR হেS, আেল ইবরাহীm (‘আঃ) কারা িছেলন?
এখােন “আেল ইবরাহীm” কথািট (য আিভধািনক অেথ9 বDবhত হয় িন,
অেথ9 বDবhত হেয়েছ (স বDাপাের িবতেক9র (কােনাই অবকাশ (নই। কারণ,
ইবরাহীm” বলেত িনঃশত9ভােব হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর পিরবার,
বংশধরগণেক বুঝােনা হয় িন। কারণ,

বরং পািরভািষক
এখােন “আেল
বা সnানগণ বা

তাঁর বংশধরগেণর মধDকার নাফরমানেদরেক

মুসলমানেদর নামায- মধDs দrেদ শরীক করা হেব এ pPই ওেঠ না।
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4কারআন মজীেদ ইমামত
আlাh রাbুল ‘আলামীন িনেজর পk (থেক হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)(ক মানব জািতর জn ইমাম
বা (নতা মেনানীতকরণ সmেক9 এরশাদ কেরন :

ٍ )وإِ ِذ اﺑـﺘـﻠَﻰ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ رﺑﱡﻪ ﺑِ َﻜﻠِﻤ
ِ ﺎل إِ ﱢﱐ ﺟ
ِ ِ ﻚ ﻟِﻠﻨ
(ﺎﻣﺎ
َ َﺎت ﻓَﺄََﲤﱠُﻬ ﱠﻦ ﻗ
َ ُﺎﻋﻠ
ً ﱠﺎس إ َﻣ
َ
َ ُ َ َ َ ْ َْ َ

“আর ইবরাহীমেক যখন তার রব কেয়কিট কথা dারা পরীkা করেলন এবং (স তা (সাফেলDর
সােথ) সমাp করেলা (তােত উtীণ9 হেলা) তখন িতিন (তার রব/ আlাh) বলেলন : অবHই আিম
(তামােক মানব জািতর জn (নতা (ইমাম) মেনানীতকারী।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ১২৪)
তখন হযরত ইবরাহীm (‘আঃ) বলেলন :
() َوِﻣ ْﻦ ذُﱢرﻳﱠِﱵ

“আর আমার বংশধরেদর মধD (থেকও িক (ইমাম িনেয়াগ করা হেব)? ” ( সূরাh আl- বাkারাh
: ১২৪)
জবােব আlাh তা’আলা বলেলন :
“( hা,

অবHই িনেয়াগ করেবা,

ِ ُ )ﻻ ﻳـﻨ
ِِ
(ﲔ
ََ
َ ﺎل َﻋ ْﻬﺪي اﻟﻈﱠﺎﻟﻤ

তেব) আমার এ অ{ীকার যােলমেদর জn নয়।”

( সূরাh আl- বাkারাh : ১২৪)
এ (থেক ss> (য,

এখােন হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর বংশধরেদর মধD (থেক ‘পিরপূণ9

(নককার’(দর বDাপাের এ অ{ীকার করা হেয়েছ। আর আমরা জািন (য,

তাঁর বংশধরেদর

মধD (থেক বh নবী- রাসূেলর (‘আঃ) আিবভ9াব হেয়িছেলা এবং তাঁেদর অেনেক িনজ িনজ যুেগ
dীনী (নতৃেtর (ইমােতর) অিধকারী িছেলন। এছাড়াও তাঁেদর মেধD অেনেক নবুওয়াত্ ছাড়াই
ঐশী (হদায়াতpাp ইমাম িছেলন। অতএব, এ বDাপাের সেnেহর অবকাশ (নই (য,

আমরা

নামােয (য দrদ পাঠ কির তােত (য “আেল ইবরাহীm”- এর কথা উেlখ করা হেয়েছ তার dারা
মূলতঃ হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর বংেশ আগত নবী- রাসূলগণ ও আlাহর পk (থেক
মেনানীত িনuাপ ইমামগণেক (‘আঃ) বুঝােনা হেয়েছ। আর আেল মুহাmােদর (Oাঃ) pিত আেল
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ইবরাহীেমর (‘আঃ) pিত কৃত ছালােতর অnrপ ছালাত্ করার জn আlাh তা’আলার কােছ
আেবদন জানােনার মাধDেম কায9তঃ আমরা আেল মুহাmােদর (Oাঃ) জn আেল ইবরাহীেমর
‘সমতুলD’ ময9াদার িবষয়িটই sীকার কের থািক। অথ9াৎ আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর তথা হযরত

রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইত- এর সদsগণ নবী- রাসূল না হেলও তাঁেদর ময9াদা
আেল ইবরাহীেমর তথা হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর বংেশ আগত নবী- রাসূলগেণর ও আlাহর
পk (থেক মেনানীত ইমামগেণর (‘আঃ) সমতুলD।
এখােন sভাবতঃই pP জােগ (য,

আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর তথা হযরত রাসূেল আকরাম

(Oাঃ)- এর আহেল বাইত- এর সদsগণ যখন নবী- রাসূল নন তখন কীভােব ও কী কারেণ
তাঁেদর ময9াদা হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর বংেশ আগত নবী- রাসূলগণ (‘আঃ)- এর ময9াদার
সমতুলD হেত পাের?
এ pেPর জবাব আlাh তা’আলার পk (থেক হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)(ক (নতা বা ইমাম িনেয়াগ
এবং এরপর পরবত9ী (নতা বা ইমামগণ সmেn তাঁর pP ও আlাh তা’আলার পk (থেক pদt
জবােবর মেধD িনিহত রেয়েছ।
হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)(ক ইমাম িনেয়ােগর ঘটনা (থেক pমািণত হয় (য,

“আlাh তা’আলার

পk (থেক মেনানীত” (নতা বা ইমােমর ময9াদা অতDn সমুnত। ]এখােন আমােদরেক sরণ
রাখেত হেব (য, এ ময9াদা (কবল আlাহর পk (থেক মেনানীত ইমােমর; (কােনা পািথ9ব (নতৃেtর
জn নয়, এমনিক মুসিলম জনগেণর dারা িনব9ািচত (কােনা dীনী (নতার জnও এ ময9াদা নয়, তা (স
(নতা মুসিলম জনগেণর সব9সmিতkেমই (নতৃেt অিধি_ত (হান না (কন।[ কারণ,

হযরত ইবরাহীm

(‘আঃ) দীঘ9 বh বছর যাবত িরসালােতর দািয়t পালন কেরন এবং বh কিঠন পরীkায় উtীণ9
হন;

(কবল এর পেরই আlাh তা’আলা তাঁেক (নতা বা ইমাম মেনানীত কেরন। তাই হযরত

ইবরাহীm (‘আঃ) ও হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) সহ খুব সীিমত সংখDক রাসূলই (‘আঃ) আlাh
তা’আলার পk (থেক ইমাম মেনানীত হেয়িছেলন।
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pকৃত বDাপার হেলা,

আlাh তা’আলার পk (থেক মেনানীত খাw pিতিনিধেtর িবষয়িট

পিরিsিতর pেয়াজনেভেদ িবিভn ধরেনর হেয় থােক। এ দািয়t পালেনর জn িতিন কখেনা নবী
পাঠান, কখেনা রাসূল পাঠান ও কখেনা ইমাম িনেয়াগ কেরন; কখেনা রাসূলেক একই সােথ
ইমাম িহেসেব িনেয়াগ pদান কেরন এবং কখেনা নতুন (কােনা ওয়াহীর pেয়াজন না থাকায়
মওজূদ ওয়াহীর িভিtেত (লাকেদরেক (হদায়াত ও পিরচালনার জn Sধু ইমাম িনেয়াগ কেরন।
আlাh তা’আলা হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর (নককার বংশধরেদরেক ইমামত pদােনর (য
pিতrিত (দন তদnযায়ী হযরত ইসহাk ও হযরত ইয়া’kূb (‘আঃ) সহ- যারা িছেলন নবীঅেনকেক ইমামত pদান কেরন। এরশাদ হেয়েছ :

ِ ِ ِ
ِ اﳋﻴـﺮ
ِ َ وﺟﻌ ْﻠﻨ.ﺎق وﻳـﻌ ُﻘﻮب ﻧَﺎﻓِﻠَﺔً وُﻛﻼ ﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ﺻﺎﳊِِﲔ
ِ
ِ ِ
ات
ُ ََ َ َ َ ََ َ
َ ْ َ َ َ ) َوَوَﻫْﺒـﻨَﺎ ﻟَﻪُ إ ْﺳ َﺤ
َ َْْ ﺎﻫ ْﻢ أَﺋ ﱠﻤﺔً ﻳـَ ْﻬ ُﺪو َن ﺑﺄ َْﻣﺮﻧَﺎ َوأ َْو َﺣْﻴـﻨَﺎ إﻟَْﻴﻬ ْﻢ ﻓ ْﻌ َﻞ
ِِ
ِ
ِ ِ وإِﻗَ َﺎم اﻟ ﱠ
(ﻳﻦ
َ
َ ﺼﻼة َوإﻳﺘَﺎءَ اﻟﱠﺰَﻛﺎة َوَﻛﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ َﻋﺎﺑﺪ

“আর আিম তােক (ইবরাহীমেক) দান করলাম ইসহাkেক ও অিতিরk (দান করলাম)

ইয়াkবেক এবং (তােদর) pেতDকেকই আিম সৎকম9শীল বািনেয়িছ। আর তােদরেক ইমাম
বািনেয়িছ যারা আমার আেদেশ (লাকেদরেক পিরচািলত করেতা এবং তােদরেক উtম কম9
সmাদন,

নামায kােয়ম রাখা ও যাকাত pদােনর িবষেয় ওয়াহী কেরিছ,

আর তারা িছেলা

আমার ‘ইবাদতকারী (অnগত বাnাh)। (সূরাh আl- আিmয়া’ : ৭২- ৭৩)
উপেরাdৃত আয়াত d’িটর মেধD pথম আয়ােত d’জন নবীর কথা বলা হেলও িdতীয় আয়ােত
ইমাম বানােনা pসে{ বhবচন বDবহার করা হেয়েছ। এ (থেক বুঝা যায় (য, হযরত ইবরাহীm
(‘আঃ)- এর বংশধরেদর মধD (থেক (কবল উপেরাk d’জন নবী (‘আঃ)ই ইমাম মেনানীত হন
িন,

বরং d’জন নবীর নােমােlখ ও অn ইমামগেণর নােমােlখ না করার ফেল এ সmাবনা

pবল হেয় ওেঠ (য, অn ইমামগণ নবী িছেলন না, তেব নবী না হেলও তাঁরা মওজূদ ওয়াহীর
পাশাপািশ ঐশী ইলহাm- এর িভিtেত (লাকেদরেক পিরচালনা করেতন।
[ pচিলত ইলহাm পিরভাষার অেথ9 (কারআন মজীেদ “ওয়াহী” শb বDবহােরর একািধক দৃ>াn রেয়েছ।
অথ9াৎ ইলহাm হে( “ওয়াহীেয় গায়ের মাyলূ”- যা পঠনেযাগD আয়াত নয়। অnিদেক (হদায়ােতর এক
অথ9 নীিতগতভােব পথিনেদ9শ করা এবং আেরক অথ9 হে( কায9তঃ পিরচালনা করা। pথেমাk ধরেনর
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ওয়াহী- যােক (কারআন মজীেদর ভাষায় ও পািরভািষক অেথ9 উভয় (kেtই “ওয়াহী” বলা হয় তা হে(
আlাহর িকতােবর আয়াত এবং িdতীেয়াk ধরেনর ওয়াহী- যােক (কারআন মজীেদর ভাষায় “ওয়াহী” ও
পািরভািষক অেথ9 “ইলহাm” বলা হয় তা আlাহর িকতােবর আয়াত নয়। বরং এ হে( আয়াত (থেক
সিঠক তাৎপয9 gহণ ও তার সিঠক বাsব pেয়ােগর জn পেরাk ঐশী পথিনেদ9শ। আlাh তা’আলা তাঁর
পk (থেক মেনানীত ইমামগণ সmেক9 “আমিরনা” ( আমার আেদশ) বলেত এেকই বুিঝেয়েছন। এ
ছাড়া এ (থেক িভn (কােনা তাৎপয9 gহেণর sেযাগ (নই।]

অবH উপেরাk আয়াত d’িট (থেক এrপ অথ9ও gহণ করা (যেত পাের (য, এেত sয়ং হযরত
ইবরাহীm (‘আঃ)(ক শািমল কের বhবচন বDবহার করা হেয়েছ। তেব এ (থেক pমািণত হয় না
(য,

নবী নন আlাহর পk (থেক মেনানীত এমন (কােনা ইমােমর অিst িছেলা না। কারণ,

আlাh তা’আলা অnt হযরত মূসা (‘আঃ)(ক িকতাব pদান ও তাঁেক বানী ইসরাঈেলর জn
পথpদশ9ক বানােনার কথা উেlখ করার পর এরশাদ কেরেছন :

ِ
ِ
ِ
(.ﺻﺒَـ ُﺮوا َوَﻛﺎﻧُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮ َن
َ ) َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ أَﺋ ﱠﻤﺔً ﻳـَ ْﻬ ُﺪو َن ﺑﺄ َْﻣ ِﺮﻧَﺎ ﻟَ ﱠﻤﺎ

“আর যেতাkণ পয9n তারা (বানী ইসরাঈল) }ধয9 ধারণ কের এবং আমার আয়াত সমূেহর pিত
ইয়াkীন (পাষণ করেতা তেতাkণ পয9n আমার আেদশkেম পথpদশ9েনর জn আিম তােদর
মধD (থেক (বh বDিkেক) ইমাম বািনেয়িছলাম।” ( সূরাh আs- সাজদাh : ২৪)
এ আয়াত (থেক ss> (য,

হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)(ক pদt pিতrিত অnযায়ী তাঁর

বংশধরেদর মধDকার (নককার বDিkেদর মধD (থেক আlাh তা’আলার পk (থেক ইমাম
িনেয়ােগর িবষয়িট (কবল নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) মেধD সীমাবd নয়।
এখােন আেরকিট িবষয় উেlখ করা pেয়াজন (য, আlাh তা’আলার পk (থেক নবী- রাসূল ও
ইমাম মেনানয়েনর উেdH িবনা কারেণ (কবল তাঁর কতক বাnাহেক িবেশষ ময9াদা pদান করা
নয়, বরং এ সব পদ হে( কতক দািয়t পালেনর পদ; দািয়েtর pেয়াজেন বDতীত আlাh
তা’আলার পk (থেক এ সব পেদ কাউেক মেনানীতকরণ অকlনীয়। আর আlাh তা’আলার
পk (থেক মেনানীত নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) দািয়t িছেলা তাঁর বাণী মাnেষর কােছ (পৗঁেছ
(দয়া। অnিদেক আlাহর মেনানীত (নতা বা ইমােমর দািয়t ঐশী (হদায়াত অnযায়ী আlাহর
39

বাnাহেদরেক সিঠক পথ (দখােনা ও (স পেথ পিরচািলত করা, আর (য সব নবী- রাসূল (‘আঃ)
একই সােথ ইমাম বা (নতা িছেলন তাঁরা আlাহর বাণী (পৗঁেছ (দয়ার সােথ সােথ এ দািয়tও
পালন কেরেছন।
এখােন িবেশষভােব pিণধানেযাগD িবষয় হে( এই (য,

আlাh তা’আলার পূণ9া{ বাণী

((কারআন মজীদ) নািযল করা ও তা সংরিkত থাকার িবষয়িট িনিYত করার পর আর আlাh
তা’আলার পk (থেক নতুন (কােনা নবী বা রাসূল (pরেণর pেয়াজনীয়তা থােক িন। িকnt আlাh
তা’আলার বাণীর সিঠক তাৎপয9 gহণ ও বDাখDা- িবেCষণ এবং তদnযায়ী আlাহর বাnাহেদরেক
পিরচালনার pেয়াজনীয়তা একইভােব (থেক যায়। আর বলা বাhলD (য,

পাপমুkতা ও

িনভু9লতার িনYয়তা িবহীন (কােনা বDিkর পেk এ দািয়t পালন করা সmব নয়। অতএব,
নবীর অবত9মােন এ দািয়t পালন করার জn আlাh তা’আলার পk (থেক মেনানীত িনuাপ ও
ভুলমুk (নতা বা ইমাম মেনানীত হওয়া অপিরহায9। নেচৎ বাnাহেদর জn আlাh তা’আলার
hjাত্ পূণ9 হওয়া সmব নয়,

ফেল বাnাh ইখলাছ সহকাের সিঠক ফয়ছালায় উপনীত হবার

(চ>া করা সেttও 'ািnেত িনপিতত হেল (স জn পাকড়াও- এর উপেযাগী হেব না। আেরা
এিগেয় বলেত হয় (য,

আlাh তা’আলা নবীর অবত9মােন তাঁর বাnােsদরেক এrপ একিট

অিনিYত অবsার মেধD (ফেল রাখেবন িতিন এ ধরেনর dব9লতা (থেক pমুk।
এ pসে{ আেরা লkণীয় িবষয় এই (য, নবী- রাসূল নন এমন বDিkেদরেক আlাh তা’আলার
পk (থেক (নতা বা ইমাম িনেয়ােগর িবষয়িট (য (কবল হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর
ওফােতর পেরই pাসি{ক হেয়েছ, এর পূেব9 pাসি{ক িছেলা না তা নয়- যা ইিতমেধDই আমরা
(কারআন মজীেদর আয়াত উেlখ কের pমাণ কেরিছ। বstতঃ অতীেত িবিভn নবী- রাসূেলর
(‘আঃ) আিবভ9ােবর মধDবত9ী অnব9ত9ী কােল আlাh তা’আলার পk (থেক এ ধরেনর (নতা বা
ইমাম িনেয়াগ করা হেয়েছ তা পুেরাপুির sিনিYত। (তমিন একজন নবীর উপিsিতেত তাঁর
সহায়তার জn (যমন আেরা নবী মেনানীত করার দৃ>াn রেয়েছ ](যমন : হযরত মূসা) ‘আঃ -(এর

40

সােথ হযরত হাrn) ‘আঃ[( (তমিন একজন নবীর উপিsিতেত তাঁর সহায়তার জn ইমাম,

(নতা

বা pশাসক মেনানীত করেণর দৃ>াnও রেয়েছ- যা আমরা পের উেlখ কেরিছ।
আlাh রাbুল ‘আলামীন এরশাদ কেরন :

ِ
ِ
ِ ْ ُﻳﺪ أَ ْن َﳕُ ﱠﻦ ﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ اﺳﺘ
ِ اﻷر
.(ﲔ
ُ ) َوﻧُِﺮ
َ
َ ض َوَْﳒ َﻌﻠَ ُﻬ ْﻢ أَﺋ ﱠﻤﺔً َوَْﳒ َﻌﻠَ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َﻮا ِرﺛ
ْ َ
ْ ﻀﻌ ُﻔﻮا ِﰲ

“আর আিম ই(া কির (য,

ধরণীর বুেক যােদরেক dব9ল কের রাখা হেয়েছ তােদর ওপর

অngহ কির এবং তােদরেক (নতা (ইমাম) বানাই আর তােদরেক উtরািধকারী বানাই।”
( সূরাh আl- kাছাছ¡ : ৫)
এ আয়ােত (য (কবল এমন (নতার কথা বলা হেয়েছ যারা একই সােথ নবী- রাসূল িছেলন তা
নয়। বরং বুঝা যায় (য,

(কােনা নবীর কােছ আগত (হদায়াত িবকৃত হওয়া ও নতুন কের

(হদায়াত সহকাের নতুন নবীর আগমন ঘটার পূব9বত9ী অnব9ত9ীকােল পূব9বত9ী অিবকৃত (হদায়াত
অnযায়ী (লাকেদরেক পিরচালনা করার জn আlাh তা’আলার পk (থেক নবী- রাসূেলর
gণাবলী সmn িবিভn (নতা বা ইমাম মেনানীত করা হেয়িছেলা এবং উk আয়ােত তাঁেদর কথাই
বলা হেয়েছ।
অnিদেক আয়াত সমূেহর পূব9াপর ধারাবািহকতা অnযায়ী দৃHতঃ এ আয়ােত বানী ইসরাঈলেক
kমতায় অিধি_ত করার কথা বলা হেয়েছ বেল pতীয়মান হেলও এ (থেক আlাh তা’আলার
একিট sায়ী নীিতর িদকিনেদ9শনা পাওয়া যায় যা (কােনা sান ও কােলর গিNর মেধD সীমাবd
নয়।
Sধু তা- ই নয়, িবেশষভােব লkD করার িবষয় এই (য, আlাh তা’আলা এ আয়ােত বত9মান ও
ভিব|তকাল ( )ﻣﻀﺎرعবাচক িkয়াপদ ﻳﺪ
ُ ( ﻧُِﺮআিম ই(া কির) বDবহার কেরেছন,

অতীত কাল

বাচক িkয়াপদ ( ارادﻧﺎ/ادت
ُ  )ارবDবহার কেরন িন। এখােন (কবল বানী ইসরাঈেলর িবষয়িট
বুঝােনা উেdH হেল অতীত কােলর িkয়াপদ বDবহার করাই িবেধয় হেতা। তার পিরবেত9
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বত9মান ও ভিব|তকাল ( )ﻣﻀﺎرعবাচক িkয়াপদ বDবহার (থেক অকাটDভােব pমািণত হয় (য,
উk আয়াত নািযলকােলর পরবত9ীকােলর জnও আlাh তা’আলার এ ই(া pেযাজD।
অবH এখােন অতীত কােলর িkয়াপদ বDবহার করা হেলও তার pেয়াগ ভিব|েতর সব সমেয়র
জn pেযাজD হেতা, কারণ, আlাh তা’আলা এ আয়ােত sনিদ9>ভােব বানী ইসরাঈেলর কথা
বেলন িন,

বরং ‘ধরণীর বুেক dব9ল কের রাখা (লাকেদরেক’ বDবহার কেরেছন- যা (থেক

ss> (য, এিট একিট সাধারণ নীিত। তা সেttও কােরা পেk হয়েতা তাঁর এ ই(া (কবল বানী
ইসরাঈেলর জn িছেলা বেল মেন করা সmব হেতা,

িকnt বত9মান ও ভিব|ত কাল বাচক

িkয়াপদ বDবহােরর ফেল (কারআন নািযেলর সময় (থেক িkয়ামত পয9n এর pেযাজDতা
অsীকার করার আর (কােনা sেযাগই থাকেছ না।
অnিদেক যিদও অn অেনক ভাষার nায় আরবী ভাষায়ও (ktিবেশেষ অতীত কােলর জn
বত9মান কােলর িkয়াপদ বDবহােররও sেযাগ আেছ, তেব তােত যিদ এমন িনদশ9ন না থােক
(য,

তার কায9কিরতা (কবল অতীেতর মেধDই সীমাবd (স (kেt তার কায9কিরতা অতীত,

বত9মান ও ভিব|ত িতন কােলই পিরবDাp হেব। আেলাচD আয়ােতর (kেtও তা- ই।
আlাহর পk (থেক শাসক মেনানয়ন : tালূত-্ এর দৃ>াn
আlাh তা’আলার পk (থেক নবী ছাড়াও ইমাম বা শাসক ও (নতা মেনানীত করার একিট দৃ>াn
হে( আlাহর নবী হযরত শামূিয়l (‘আঃ)- এর সহকারী িহেসেব বানী ইসরাঈেলর ওপর
tালূত্- (ক শাসক িহেসেব মেনানয়ন।
আlাh তা’আলা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর উেdেশ এরশাদ কেরেছন :

ِ
ِ ِ ِ)أَ َﱂ ﺗَـﺮ إِ َﱃ اﻟْﻤﻺ ِﻣﻦ ﺑ ِﲏ إِﺳﺮاﺋ
ﺎل َﻫ ْﻞ
َ َﺚ ﻟَﻨَﺎ َﻣﻠِ ًﻜﺎ ﻧـُ َﻘﺎﺗِ ْﻞ ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗ
ْ ﱯ َﳍُ ُﻢ اﺑْـ َﻌ
ﻮﺳﻰ إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟﻨَِ ﱟ
َ ﻴﻞ ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ ُﻣ
َ ْ
َ َْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُﺧ ِﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ِدﻳَﺎ ِرﻧَﺎ َوأَﺑْـﻨَﺎﺋِﻨَﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
ُ َﺐ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟْ ِﻘﺘ
ْ ﺎل أَﻻ ﺗـُ َﻘﺎﺗﻠُﻮا ﻗَﺎﻟُﻮا َوَﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ أَﻻ ﻧـُ َﻘﺎﺗ َﻞ ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ َوﻗَ ْﺪ أ
َ َﻋ َﺴْﻴﺘُ ْﻢ إ ْن ُﻛﺘ
ِ
ِ ِ ِ ُﻛﺘِﺐ ﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ اﻟْ ِﻘﺘَ ُ ﱠ
ِِ
ﻮت َﻣﻠِ ًﻜﺎ
َ َ َوﻗ.ﲔ
َ ﺎل َﳍُ ْﻢ ﻧَﺒِﻴﱡـ ُﻬ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ﻗَ ْﺪ ﺑـَ َﻌ
َ ُﺚ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻃَﺎﻟ
َ ﻴﻢ ﺑِﺎﻟﻈﱠﺎﻟﻤ
ٌ ﺎل ﺗَـ َﻮﻟ ْﻮا إﻻ ﻗَﻠﻴﻼ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠ
ُ َْ َ
ِ ِ
ﻗَﺎﻟُﻮا أ ﱠ
َ َت َﺳ َﻌ ًﺔ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ِﺎل ﻗ
ُ َﱏ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﻟَﻪُ اﻟْ ُﻤ ْﻠ
َ َﺣ ﱡﻖ ﺑِﺎﻟْ ُﻤ ْﻠﻚ ﻣْﻨﻪُ َوَﱂْ ﻳـُ ْﺆ
ْ َﺎل إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ
ُاﺻﻄََﻔﺎﻩُ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوَز َادﻩ
َ ﻚ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َوَْﳓ ُﻦ أ
ِ ِ
ِْ ﺑﺴﻄَﺔً ِﰲ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ و
(.ﻴﻢ
ٌ اﳉ ْﺴ ِﻢ َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳـُ ْﺆِﰐ ُﻣ ْﻠ َﻜﻪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸﺎءُ َواﻟﻠﱠﻪُ َواﺳ ٌﻊ َﻋﻠ
َ
َْ
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“( (হ রাসূল!) আপিন িক মূসার পরবত9ী বানী ইসরাঈেলর ঐ (লাকেদরেক (দেখন িন ?- যখন
তারা তােদর নবীেক বলেলা : “আমােদর জn একজন রাজা িনযুk কrন যােত আমরা (তার
অিধনায়কেt) আlাহর পেথ যুd করেত পাির।” তখন (স (উk নবী) বলেলা : “(তামােদর
(বলায় িবষয়িট এমন হেব না (তা (য,

(তামােদর ওপর যিদ যুd ফরয কের (দয়া হয় তখন

(তামরা যুd করেব না? ” জবােব তারা বলেলা : “এটা কী কের সmব (য,

আমরা আমােদর

বাড়ী- ঘর (থেক ও আমােদর সnানেদর কাছ (থেক বিহTৃত হওয়া সেttও আমরা আlাহর পেথ
যুd করেবা না? ” িকnt এরপর যখন তােদর জn যুdেক ফরয কের (দয়া হেলা তখন তােদর
মধDকার slসংখDক বDতীত তারা পৃ_pদশ9ন করেলা;

আর আlাh পাপাচারীেদর বDাপাের

অবগত আেছন। আর তােদর নবী যখন তােদরেক বলেলা : “অবHই আlাh (তামােদর জn
tালূতেক রাজা মেনানীত কেরেছন।” তখন তারা বলেলা : “কী কারেণ আমােদর ওপর তার
রাজt হেব? বরং রাজা হওয়ার (kেt তার তুলনায় আমরাই অিধকতর হ34দার,

কারণ,

তােক অেনক (বশী ধনসmদ (দয়া হয় িন।” তখন (স (নবী) বলেলা : “আlাhই তােক
(তামােদর ওপর মেনানীত কেরেছন এবং তাঁেক অেনক (বশী jান ও শারীিরক শিk pদান
কেরেছন। আর আlাh তাঁর রাজt যােক ই(া pদান কেরন এবং আlাh pশsতা pদানকারী
সব9jাতা।” ( সূরাh আl- বাkারাh : ২২৬- ২২৭)
এখােন (দখা যাে( (য,

আlাh তা’আলার পk (থেক tালূতেক শাসক িহেসেব মেনানয়েনর

সপেk আlাহর নবী [শামূিয়l (‘আঃ)]- এর পk (থেক d’িট কারণ উেlখ করা হেয়েছ,

তা

হে( : অেনক (বশী jান ও শারীিরক শিk।
(কউ হয়েতা বলেত পােরন (য,

(কারআন মজীেদ আlাh তা’আলার পk (থেক tালূত-্ (ক

রাজা মেনানীত করার কথা বলা হেয়েছ, ইমাম মেনানীত করার কথা বলা হয় িন। িকnt pকৃত
বDাপার হেলা এ (kেt “মােলk” শbিট এ শেbর সাধারণ পািরভািষক অথ9 সাব9েভৗম ‘রাজা/
বাদশাh’ (থেক িভn এক অেথ9 বDবhত হেয়েছ। আর (য (কােনা ভাষায়ই একই পিরভাষা
িবিভn অেথ9 বDবহােরর pচলন আেছ।
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মূলতঃ tালূত্ িছেলন আlাহর নবী হযরত শামূিয়l (‘আঃ)- এর (নতৃtাধীেন বানী ইসরাঈেলর
জn মেনানীত (সনাপিত ও pশাসিনক pধান মাt;

বানী ইসরাঈেলর পk (থেক ‘রাজা’

দাবী করার জবােব আlাh তা’আলার পk (থেক তাঁেক ‘রাজা’ উপািধ সহ মেনানীত করা হয়।
তাছাড়া বানী ইসরাঈল ‘রাজা’ দাবী করেলও তােদর দাবীর উেdH (কােনা }sরাচারী
সাব9েভৗম রাজা মেনানীতকরণ িছেলা না,

বরং তারা চাি(েলা pিতপেkর রাজা- বাMশাহর

(মাকািবলায় একজন (শৗয9বীয9 ও জাঁকমেকর অিধকারী বীর শাসক ও (সনাপিত।
অnিদেক আlাh তা’আলা কাউেক }sরাচারী সাব9েভৗম রাজা তথা tাগূত্ িনেয়াগ করেবন এটা
এেকবােরই অকlনীয়। তাছাড়া tালূত্ যখন তাঁর }সnেদরেক বেলন :

إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ُﻣْﺒﺘَﻠِﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑِﻨَـ َﻬ ٍﺮ- “অবHই আlাh (তামােদরেক একিট নহেরর dারা পরীkা করেবন।”
( সূরাh আl- বাkারাh : ২৪৯) তখন এ (থেক ss> (য, এমনিক নবীর (‘আঃ) অধীনs হওয়া
সেttও tালূত্ (কােনা সাধারণ শাসক বা (সনাপিত িছেলন না,

বরং িতিন িছেলন ঐশী

ইলহােমর dারা পিরচািলত একজন (নতা ও শাসক। বরং িতিন িছেলন একজন িনuাপ (নতা,
কারণ, আlাh তা’আলা (কােনা িনuাপ বDিkেক বDতীত (কােনা দািয়েtর জn ‘pতDkভােব
’ মেনানীত করেবন- তাঁর সmেক9 এটা ভাবাই যায় না। ((ktিবেশেষ sয়ংিkয়ভােব pাকৃিতক
িনব9াচনেক (য আlাh তা’আলার সােথ সংিC> করা হয় এখােন তা আমােদর আেলাচD িবষয় নয়
এবং tালূেতর মেনানয়েনর িবষয়িট (স ধরেনর নয়, বরং pতDk মেনানয়ন।)
অnrপভােব আlাহর নবী হযরত দাউd (‘আঃ) ও হযরত sলাইমাn (‘আঃ)- এর জnও ‘রাজা’
শেbর বDবহার থাকেলও ss> (য,

‘রাজা’

বা ‘বাদশাh’ শেbর আিভধািনক ও

বhলpচিলত পািরভািষক অেথ9র দৃি>েত তাঁরা রাজা বা বাMশাh িছেলন না,

( যিদও বানী

ইসরাঈেলর চাওয়া পূরেণর লেkD তাঁেদরেক (শৗয9বীয9 ও জাঁকজমেকর অnমিত (দয়া
হেয়িছেলা)। কারণ, (কারআন মজীেদর দলীল (থেক রাজতnt }sরতেntর সমাথ9ক এবং যূলম ও
িনপীড়ন মূলক হওয়ার িবষয়িট অকাটDভােব pমািণত।
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[ বলা বাhলD (য, আlাহর dশমনরা যােত আlাহর অnগত বাnাহেদরেক তু(তাি(লD না করেত না
পাের এবং এর ফেল অগভীর িচnােচতনার অিধকারী (লােকরা dীন (থেক িবমুখ না হয় (স লেkD
আlাহর অnগত বাnাহেদর জn (সৗnেয9াপকরণ ধারণ ও জাঁকজমক Sধু }বধই নয়,

বরং

(ktিবেশেষ তা যrরীও বেট।]

(কারআন মজীেদ ইিতবাচকভােব সাবা’র রাণী িবলিkেসর উিk উdৃত করা হেয়েছ :

ِ
ِ ِ
)ﻚ ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن
َ وﻫﺎ َو َﺟ َﻌﻠُﻮا أ َِﻋﱠﺰَة أ َْﻫﻠ َﻬﺎ أَذﻟﱠ ًﺔ َوَﻛ َﺬﻟ
َ )إِ ﱠن اﻟْ ُﻤﻠُﻮ َك إِ َذا َد َﺧﻠُﻮا ﻗَـ ْﺮﻳَﺔً أَﻓْ َﺴ ُﺪ

“রাজা- বাMশাহরা যখন (কােনা জনপেদ pেবশ কের তখন অবHই তারা তােক (ঐ
জনপদেক) িবপয9s কের এবং তার (ঐ জনপেদর) সব9ািধক শিkশালী অিধবাসীেদরেক লািaত
কের। আর তারা (সব সময়) এrপই কের থােক।” ( সূরাh আn- নামl : ৩৪)

ِ
এ আয়ােত (য ﻚ ﻳـَ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن
َ  َوَﻛ َﺬﻟ- “আর তারা (সব সময়) এrপই কের থােক।” বলা হেয়েছ তা
(থেক pমািণত হয় (য,

যুলুম,

বলদিপ9তা ও }sরতািntকতা রাজতািntক শাসনবDবsার

িচরাচিরত }বিশ>D। sতরাং এ বDাপাের সেnেহর অবকাশ (নই (য, tালূত্ pচিলত পািরভািষক
ও আিভধািনক অেথ9র (কােনা রাজা িছেলন না, বরং িতিন িছেলন আlাh তা’আলার পk (থেক
মেনানীত একজন ইমাম তথা (নতা,

শাসক ও (সনাপিত। আর িতিন (য d’িট gেণ বানী

ইসরাঈেলর মেধD (O_েtর অিধকারী িছেলন অথ9াৎ ‘ইলমী (যাগDতা এবং শিkমtা ও
সাহিসকতা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ছাহাবীগেণর মেধD হযরত ‘আলী (‘আঃ) (স d’িট
gেণই (O_েtর অিধকারী িছেলন।

গাদীের খূেম হযরত রাসূেল আকরাম ((াঃ)- এর 4ঘাষণা
(কারআন মজীেদর উk দলীল সমূহ এবং নামােয পিঠত দrেদর (যা ‘আমেলর (kেt ইজমা’
pমাণ কের) বkেবDর আেলােক হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ওফােতর পের তাঁর আহেল
বাইত- এর আlাহর পk (থেক মেনানীত ইমামেতর বDাপাের (কােনাই সেnহ থােক না। আর এ
(থেক গাদীের খুm- এ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) (য, হযরত আলী (‘আঃ)(ক উmােতর জn
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‘মাওলা’ বেল পিরিচত কিরেয় (দন তােত ‘মাওলা’ শেbর তাৎপয9 (য ‘(নতা ও শাসক’

তথা তাঁর পের তাঁর ‘খলীফাh’ এেতও সেnেহর অবকাশ (নই।
এ pসে{ উেlখD (য, গাদীের খুm সংkাn হাদীছgেলা মূল িবষয়বstর িবচাের সেব9াb পয9ােয়র
তাওয়াতুেরর অিধকারী। এ সব হাদীছ pিতিট sের িবপুল সংখDক বণ9নাকারী কতৃ9ক বিণ9ত হেয়েছ
এবং সকল মা:হাb ও িফরkাহর ধারাবািহকতায় সংকিলত pায় সকল হাদীছ- gেnই sানলাভ
কেরেছ।
গাদীের খুm সংkাn িবিভn হাদীেছর বণ9নায় কতক িবষেয় সামাn িবিভnতা থাকেলও কেয়কিট
(মৗিলক িবষেয় (কােনাই মতপাথ9কD (নই। সংেkেপ তা হে(, িবদায় হেjর পর হযরত রাসূেল
আকরাম (Oাঃ) মkাh তDাগ কের মদীনাহর উেdেশ রওয়ানা হেয় ১৮ই িযl- হাj তািরেখ
মkাহর অদূের গাদীের খুm নামক sােন উপনীত হওয়ার পের pচN গরম সেttও তাঁর স{ীেদরেক
যাtািবরিত করার িনেদ9শ pদান কেরন এবং (য সব ছাহাবী এিগেয় িগেয়িছেলন তাঁেদরেক
িফিরেয় আনার জn (লাক পািঠেয় (দন, আর যারা তখেনা এেস (পৗঁেছন িন তাঁেদর আগমেনর
জn অেপkা কেরন। তাঁর িনেদ9েশ কতgেলা উেটর হাওদার গদী একt কের একিট মেjর
মেতা বানােনা হয় এবং সকেল এেস (পৗঁছেল িতিন হযরত আলী (‘আঃ)(ক সােথ িনেয় (স মেj
আেরাহণ কেরন। অতঃপর ভূিমকাsrপ একিট নািতদীঘ9 ভাষণ pদােনর পর িতিন হযরত আলী
(‘আঃ)- এর হাত উঁচু কের তুেল ধের বেলন :
.ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻬﺬا ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻﻩ
“আিম যার মাওলা,

অতঃপর এই ‘আলী তার মাওলা।”

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) (য গাদীের খুেমর সমােবেশ এ কথা বেলিছেলন এ বDাপাের
(কােনাই িdমত (নই,
“মাওলা” ( )ﻣﻮﻟﯽ

িকnt এ কথার তাৎপয9 সmেক9 িdমত করা হেয়েছ। অেনেক এখােন

শেbর অথ9 কেরেছন ‘বnু’ ও ‘পৃ_েপাষক’; এর অnতম অথ9 ‘শাসক’

হেলও তাঁরা তা gহণ কেরন িন। অবH বDাপক অথ9েবাধক এ শbিট (কারআন মজীেদ ‘বnু’
ও ‘পৃ_েপাষক’ অেথ9ও বDবhত হেয়েছ। িকnt িতনিট কারেণ এ (kেt তা pেযাজD নয়।
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pথমতঃ (কারআন মজীেদ মু’িমনােদরেক পরsেরর ‘বnু’ ও ‘পৃ_েপাষক’ বেল উেlখ করা
হেয়েছ (সূরাh আl- মাএদাh : ৫৫), ফেল sাভািবকভােবই হযরত আলী (‘আঃ)ও মু’িমনােদর
অnতম ‘বnু’ ও ‘পৃ_েপাষক’। এমতাবsায় হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) কতৃ9ক হযরত
আলী (‘আঃ)(ক মু’িমনােদর ‘বnু’ ও ‘পৃ_েপাষক’ িহেসেব আলাদাভােব পিরচয় কিরেয়
(দয়ার (কােনা মােন হয় না। আর বলা বাhলD (য, আlাহর নবী (কােনা অথ9হীন কাজ করেত
পােরন না।
িdতীয়তঃ,

(কউ (কউ (যমন দাবী কেরন (য,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) িবিভn সময়

িবিভn ছাহাবীর শা’(ন উৎসাহবDHক ও pশংসাসূচক কথা বলেতন এবং হযরত আলী (‘আঃ)
সmেক9 তাঁর এ উিkিটও তdrপ। যিদও যথাথ9তা ছাড়া (কবল উৎসাহ pদােনর জn (কােনা
িভিtহীন কথা বলা বা িভিtহীন pশংসা করার মেতা অভDাস (থেক নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) মুk
িছেলন,

তথািপ যুিkর খািতের তা সmব মেন করেলও এ জn pচN গরেমর মেধD

ছাহাবীেদরেক (সখােন অেপkা করেত বাধD করা সহ (য আn_ািনকতার আOয় (নয়া হেয়িছেলা
এrপ একিট মামূলী িবষেয়র জn তার আOয় (নয়া এক ধরেনর রিসকতার শািমল- আlাহর
মেনানীত (য (কােনা নবী- রাসূলই (‘আঃ) যা (থেক মুk।
তৃতীয়তঃ িবচারবুিd (‘আkl)- এর দাবী অnযায়ী নবুওয়ােতর ধারাবািহকতা ও ওয়াহী নািযল
সমাp হওয়ার পের মওজূদ ওয়াহীর সিঠক বDাখDা ও উmােতর পিরচালনার জn আlাh
তা’আলার পk (থেক িনuাপ ও িনভু9ল ইমাম মেনানীত হওয়া pেয়াজন অথচ অn কাউেক এ
দািয়েtর জn মেনানীত করা হয় িন, এমতাবsায় গাদীের খুেম হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)এর এ উিkেত উিlিখত “মাওলা” (  )ﻣﻮﻟﯽশb (থেক ‘শাসক’ অথ9 gহণ করা ছাড়া গতDnর
(নই।
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dীনী শাসক জনগণ কতৃ>ক িনব>ািচতবY হওয়ার 4kেt শত>
এবার আমরা িবষয়িটেক িভn এক দৃি>েকাণ (থেক অথ9াৎ বাsবতার আেলােক (দখেত চাই। তা
হে(,

কােরা জn আlাh ও রাসূেলর (‘আঃ) ফয়ছালাh িবনাবাকDবDেয় (মেন (নয়ার জn

পূব9শত9 হে( সংিC> িবষেয় তার জn hjাত্ পূণ9 (ইতমােম hjাত্) হওয়া অথ9াৎ (সিট আlাh
ও রাসূেলর (‘আঃ) ফয়ছালাh হওয়ার বDাপাের তার মেধD ইয়াkীn সৃি> হওয়া; ই!লাছ সেttও
ইয়াkীেনর অিধকারী হেত অkম হেল ঐ ফয়ছালাh না মানার সপেk তার ওযর আlাh
তা’আলার কােছ gহণেযাগD হেব।
এ অবsায় আমরা যিদ ধের (নই (য,

ই!লাw সেttও উmাহর সংখDাgr সদsেদর মেধD এ

বDাপাের ইয়াkীn সৃি> হয় িন (য,

নবুওয়াত্ ও িরসালােতর ধারাবািহকতা সমািpর পের

মুসলমানেদর (নতৃt ও শাসনকতৃ9েtর জn আlাh তা’আলা কাউেক মেনানীত কের িদেয়েছন,
বরং তাঁরা ই!লােছর সােথই মেন কেরেছন (য,

আlাh তা’আলা হযরত রাসূেল আকরাম

(Oাঃ)- এর sলািভিসkতার িবষয়িটেক মুসিলম উmাহর িনব9াচেনর ওপর (ছেড় িদেয়েছন;

(স

(kেt উmাহর জn কী ধরেনর িসdাn gহণ করা অপিরহায9?
(যেহতু িবষয়িট (কােনা আদশ9িনরেপk িনেরট পািথ9ব িবষেয়র ((যমন : রাsাঘাট িনম9াণ, বাজার
বা কারখানা পিরচালনা,

গৃেহর িডজাইন করা ইতDািদর) সােথ জিড়ত নয়,

শরী’আহর বাsবায়েনর সােথ জিড়ত (সেহতু ই!লােছর দাবী হে( এই (য,

বরং dীন ও
dীনী দৃি>েকাণ

(থেক সব9ািধক (যাগDতাসmn বDিkর ওপের এ দািয়t অপ9ণ করা হেব। িকnt এ (kেt তা হয়
িন।
dীনী (নতৃেtর জn সাধারণভােব (য gণাবলী অপিরহায9 এবং (য gণাবলীর (kেt অgগণD
বDিkেক অgািধকার (দয়া pেয়াজন তা হে( : ‘ইলm, ‘আমl ও দূরদৃি>। এ (kেt ‘ইলm- এর
অবsান সব9ােg, কারণ, যথাযথ ‘ইলm- এর অিধকারী নন এমন বDিk ইখলাছ ও “তাkওয়া’র অিধকারী হেলও তাঁর ই!লাছ তাঁেক dীনী ও শর’ঈ িবষয়ািদেত সিঠক ফয়ছালাh pদােনর
(যাগDতার অিধকারী করেব না। অnিদেক যথাযথ ‘ইলm বDিতেরেক কােরা পেk pকৃত অেথ9
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“তাkওয়া’- র অিধকারী হওয়া আেদৗ সmব নয়। কারণ,

বDিk ফরযেক মুsাহাব, মুsাহাবেক ফরয,

যথাযথ ‘ইলm- এর অিধকারী নন এমন

(মাবাহেক হারাম ও হারামেক (মাবাh গণD কের

বসেত পােরন এবং dীেনর (kেt বাড়াবািড় কের বসেত পােরন। (যেহতু “তাk্ওয়া’- র মােন
িবেশষ ধরেনর দািড়, িবেশষ কািটং- এর (পাশাক, নফল ‘ইবাদত ও তাসবীh- তাহলীল নয়,
বরং “তাkওয়া’- র মােন আlাh তা’আলার আেদশ- িনেষধেক অkের অkের (মেন চলা এবং
(কােনা (kেt কমিত- বাড়িত বা বাড়াবািড় না করা- (য জn যথাযথ ‘ইলm থাকা অপিরহায9।
আlাh তা’আলা এরশাদ কেরন :

ِ )إِﱠﳕَﺎ َﳜْﺸﻰ اﻟﻠﱠﻪ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
( ُﺎد ِﻩ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء
َ ْ َ َ

“িনঃসেnেহ আlাহর বাnাহেদর মেধD jানীরাই তাঁেক ভয় কের।” ( সূরাh আl- ফািtr :
২৮)
আর ‘ইলেমর অিধকারী বDিkর সােথ অnেদর তুলনা হেত পাের না। আlাh তা’আলা এরশাদ
কেরন :

ِﱠ
ِﱠ
( ﻳﻦ ﻻ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
َ ﻳﻦ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َواﻟﺬ
َ )ﻗُ ْﻞ َﻫ ْﻞ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻮي اﻟﺬ

“( (হ রাসূল!) আপিন বলুন : যারা জােন আর যারা জােন না তারা িক সমান হেত পাের? ”
( সূরাh আy- যুমাr : ৯)
আর িযিন ‘ইলেমর (kেt (শ_েtর অিধকারী তাঁর আnগতD ও অnসরেণর িবষয়িট (কােনা
মুsাহাব পয9ােয়র িবষয় নয়, বরং আnগতD লাভ ও অnসৃত হওয়া হে( তাঁর অিধকার। আlাh
তা’আলা এরশাদ কেরন :
(اﳊَ ﱢﻖ أَ َﺣ ﱡﻖ أَ ْن ﻳـُﺘﱠﺒَ َﻊ أ َْم َﻣ ْﻦ ﻻ ﻳَ ِﻬﺪﱢي إِﻻ أَ ْن ﻳـُ ْﻬ َﺪى
ْ )أَﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳـَ ْﻬ ِﺪي إِ َﱃ

“তাহেল অnসৃত হওয়ার জn (স- ই িক অিধকতর হ34দার (য সেতDর িদেক পথ pদশ9ন কের,
নািক (স (য পথpদিশ9ত না হেল পথলাভ কের না? ” ( সূরাh ইউns : ৩৫)
যিদও এ আয়াতিটেত আlাh তা’আলার (হদায়ােতর কথা বলা হেয়েছ, িকnt নবীর ও যার কােছ
নবীর ‘ইলm পুেরাপুির রেয়েছ তাঁর আnগতD ও অnসরণ বDতীত আlাহর (হদায়াত্ লাভ করা
সmব নয়।
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dীনী 4নতৃেtর িতনিট gণ- ]বিশ^Y
অবH (কবল pকৃত অেথ9 ও যথাযথ jােনর অিধকারী হেলই কােরা পেk আlাহেক ভয় করা
সmব এবং এ আয়ােত ‘jানী’ ( ‘আেলম) বলেত এ ধরেনর (লাকেদরেকই বুঝােনা হেয়েছ,
‘আেলম িহেসেব পিরিচত (য (কােনা (লাকেক নয়। অতএব,

সিতDকােরর ‘আেলম হেল িতিন

অবHই যথাযথ ‘আমেলর তথা তাk্ওয়ার অিধকারী হেবন এবং ওপের (যমন উেlখ করা
হেয়েছ,

তাk্ওয়ার অিধকারী বDিk dীন ও শারী’আহর (kেt আlাh তা’আলার িনধ9ারেণর

(চেয় কমিত- বাড়িত করেত পােরন না তথা এ বDাপাের বাড়াবািড় করেত পােরন না। sতরাং
িতিন হেবন চরম পnা (ইফরাt্) ও িশিথল পnা (তাফরীt্) (থেক মুk তথা ভারসােমDর
(‘আMl- এর) অিধকারী মধDম পnার অnসারী (উmােত ওয়াসাt)। (যেহতু আlাh তা’আলা
ঈমানদারেদরেক সেmাধন কের এরশাদ কেরেছন :

ِ ﲔ ﻳَ َﺪ
(ي اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِِﻪ
َ ْ َﱢﻣﻮا ﺑـ
ُ )ﻻ ﺗـُ َﻘﺪ

“(তামরা আlাh ও তাঁর রাসূেলর অেg পদেkপ কেরা না।” ( সূরাh আl- hজুরাত্ : ১)
(সেহতু িতিন িনজs িবেবচনায় ইসলােমর sাথ9িচnা (থেকও আlাh ও রাসূেলর (Oাঃ) িনধ9ািরত
সীমােরখা অিতkম করেবন না।
তৃতীয়তঃ dীনী (নতৃেtর জn এমন বDিkেক (বেছ (নয়া অপিরহায9 যার মেধD উপেরাk d’িট gণ
ছাড়াও দূরদৃি> ( )ﺑﺼﲑتরেয়েছ যােত িতিন পিরিsিত িবেবচনা কের উmাহেক (নতৃt িদেয়
এিগেয় িনেত পােরন। আমরা নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) জীবেনও- যােদর সকেলই িছেলন gনাh
ও ভুেলর উেধ9- এর দৃ>াn (দখেত পাই। তাঁরা পিরিsিত অnযায়ী কম9নীিত gহণ কেরন।
তার (চেয়ও বড় কথা,

এককভােব হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর জীবেন পিরিsিত

িবেবচনায় যেথাপযুk িবিভn কম9নীিত অnসরেণর অেনকgেলা দৃ>াn রেয়েছ। (যমন : িতিন
নবুওয়াত ও িরসালােতর দািয়t পালেনর িনেদ9শ লােভর পর pথম িতন বছর অতDn (গাপেন
(বেছ (বেছ sিনিদ9> ও slসংখDক (লােকর কােছ তাঁর দাও’আত (পশ কেরন। এরপর িতিন
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মkায় আেরা দশ বছর অিহংস ও pিতেরাধিবহীন কম9নীিত অnসরণ কের pচারতৎপরতা
চালান; এ সমেয়র মেধD িতিন মুসলমানেদর কতকেক িহজরেত পাঠান এবং িকছুিদন অবrd
জীবনও কাটান। এরপর িতিন িহজরত কেরন, উপযুk পিরেবশ (পেয় মদীনায় hkমত pিত_া
কেরন এবং (স hkমেত ইয়াহূদীেদর িনরাপtা ও শািnপূণ9 অবsােনর sেযাগ িদেয় (ঘাষণাপt
জারী কেরন। মদীনার জীবেন িতিন যুd কেরন,

সিn কেরন ও পtেযাগােযাগ কেরন তথা

kটৈনিতক তৎপরতা চালান। িতিন এমন সব শত9াবলী সহকাের hদায়বীয়Dাহর সিn সmাদন
কেরন যা দৃHতঃ তাঁর ও ইসলােমর জn অপমানজনক িছেলা (য কারেণ কতক ছাহাবী এেত
আপিt কেরিছেলন,

িকnt এ সিn ইসলােমর জn িবরাট কলDাণ বেয় এেনিছেলা- সিn

সmািদত হবার পর পরই আlাh তা’আলা আয়াত নািযল কের এ সিnেক ‘ss> িবজয়’ বেল
আখDািয়ত কের (য কলDাণ সmেn অিgম sসংবাদ pদান কেরন।
বstতঃ পাপ ও ভুল (থেক মুk থাকার িনYয়তা (নই এমন (কােনা বDিkর পেk এেতা িবিচt
(kেt ও পিরিsিতেত এবং pিতিট (kেt যথাযথ কম9নীিত gহণ করা সmব নয়।
(মাdা কথা,

আমরা যিদ ধের (নই (য,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর অবত9মােন

মুসলমানেদর পিরচালনা, (নতৃt ও শাসন- কতৃ9েtর জn আlাh তা’আলার পk (থেক কাউেক
মেনানীত কের (দয়া হয় িন,

তথািপ ইখলােছর দাবী অnযায়ী মু’িমনােদর কত9বD হে( এ

ধরেনর gণাবলীর অিধকারী বDিkেদর মধD (থেক সেব9াtম বDিkর ওপের এ দািয়t অপ9ণ করা।
অতএব,

এ (থেক ss> (য,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ওফােতর পের

মুসলমানেদর জn হযরত আলী (‘আঃ)- এর ওপর (নতৃt ও শাসন- কতৃ9েtর দািয়t অপ9ণ করা
অপিরহায9 িছেলা। িকnt তা হয় িন এবং না হওয়ার ফেল ইসলামী উmাহর মেধD (য িবেভদঅৈনকD, dnd- সংঘাত ও িব'ািnর ধারাবািহকতার সূচনা হয় তা কােরাই অজানা নয়।

ছাহাবীেদর ময>াদা pসে_
এ pসে{ আেরকিট িবষেয়র ওপর আেলাকপাত করা যrরী বেল মেন কির।
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আমােদর অেনেকর মেধD মুসলমানেদর ইিতহাস,

িবেশষ কের বhলpচিলত সংjার

ছাহাবীগেণর বDাপাের এমন একিট pবণতা আেছ যা িবচারবুিd (‘আkl) ও (কারআন মজীদ
সমথ9ন কের না। তা হে(, ঢালাওভােব তাঁেদর pিত অn ভিk (পাষণ করা- যার ফেল তাঁেদর
অেনেকর ভুলtrিট আমােদর মেধD সjািরত হেয়েছ ও অবDাহত (থেক যাে(।
মুসলমানেদর অকাটD ঐিতহািসক বণ9না ও ছহীh িহেসেব িচিhত বh হাদীছ (থেক (যখােন
বhলpচিলত সংjার ছাহাবীগেণর অেনেকর বh ভুল- trিটর কথা এবং তাঁেদর কতেকর dারা
(যনা, নরহতDা ও মদপােনর মেতা অপরাধমূলক কায9কলাপ সংঘিটত হবার কথা জানা যায়,
এমনিক জানা যায় (য,

sয়ং হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) ও pথম চার খলীফাh তাঁেদর

কতকেক িবিভn ধরেনর কিঠন অপরােধর জn শািs িদেয়েছন, এছাড়া হযরত রাসূেল আকরাম
(Oাঃ)- এর পের তাঁরা পরsর যুd কেরেছন ও রণা{েন পরsরেক হতDা কেরেছন, তা সেttও
ঢালাওভােব তাঁেদর সকলেক নktতুলD, অnসরণীয় ও সমােলাচনার উেধ9 গণD করা হে( এবং
সারা dিনয়া (য িবষয়gেলা জােন তা (থেক sয়ং মুসলমানেদর না- ওয়ািkq রাখার (চ>া করা
হে(।
যারা বhলpচিলত সংjার ছাহাবীগেণর এ সব অপরাধেক ইজিতহাদী ভুল িহেসেব উেপkা করার
(চ>া করেছন তাঁেদরেক চারিট িবষয় মেন রাখেত হেব। pথমতঃ যথাযথ (যাগDতা বDিতেরেক
কােরা জn ইজিতহােদর নােম িকছু করা জােয়য হেত পাের না। িdতীয়তঃ ইজিতহাদী ভুল যিদ
এমন ধরেনর হয় (য, এর ফেল অnায় ও অৈবধভােব মাnেষর জান- মাল িবন> হয় (তা আlাh
তা’আলার কােছ তা kমােযাগD হবার সmাবনা কম। এমনিক তা যিদ আlাh তা’আলার কােছ
kমােযাগD হয়ও তথািপ পািথ9ব জীবেন শর’ঈ িবচাের তা শািsেযাগD, িঠক (যভােব (য কােরা
(যনার মেতা অপরােধর পরকালীন শািs খােলw তাওবাহর কারেণ আlাহর কােছ kমােযাগD,
িকnt তা সেttও ইসলামী hkমাত্ পািথ9ব জীবেন তােক তার অপরােধর শািs (থেক (রহাই (দেব
না। তৃতীয়তঃ এ বDাপাের ছাহাবীগেণর (kেt যিদ আlাh তা’আলার িবধােন (কােনা বDিতkম
থাকেতা তাহেল হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) ও pথম চার খলীফাh (কােনা ছাহাবীেক (কােনা
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অপরােধর জnই শািs িদেতন না,

অথচ তাঁরা এ সব অপরােধর জn বhলpচিলত সংjার

ছাহাবীগণেক শািs িদেয়েছন। চতুথ9তঃ তাঁেদরেক নktতুলD ও সমােলাচনার উেধ9 গণD করা হেল
(য (কউ তাঁেদর (য কাউেক অnসরণ করেত পাের এবং এভােব dীন ও শরী’আেতর লhনমূলক
কােজ িলp হবার জn তাঁেদর এ ধরেনর মত ও আমলেক দলীল িহেসেব বDবহার করেত পাের;
আর কায9তঃও তাঁেদর অnসরেণ কতক 'াn ফত্ওয়া pদান ও অnসরণ করা হে(।
এখােন পিরহােসর বDাপার হেলা এই (য, যারা ঢালাওভােব বhলpচিলত সংjার ছাহাবীগেণর
সকলেক নktতুলD, অnসরণীয় ও সমােলাচনার উেধ9 গণD করেছন ‘আkাএেদর (kেt তাঁেদর
মধDকার অেনেকই sয়ং নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) জn িনuাপ ও ভুল (থেক মুk থাকার
িবষয়িটেক অপিরহায9 গণD কেরন না।
যারা ঢালাওভােব তাঁেদর সকলেক নktতুলD,
তাঁরা (ভেব (দখেত pstত নন (য,

অnসরণীয় ও সমােলাচনার উেধ9 গণD করেছন

ছাহাবীেদর সকেলর নktতুলD হওয়া সংkাn হাদীছিট

হাদীছ- বণ9নার sদীঘ9 পরmরার মেধD (কােনা এক পয9ােয় িমথDা রিচত হেয় থাকেত পাের অথবা
হয়েতা হাদীছ সিঠক িকnt ‘ছাহাবী’র (য সংjা (দয়া হেয়েছ তা িঠক নয়,

অথ9াৎ (কবল

ঈমােনর ‘(ঘাষণা’ সহকাের হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)(ক (দখাই ‘ছাহাবী’ হওয়া pমাণ
কের না,

বরং শারীিরক ও আিtক উভয় িদক (থেক তাঁর সাহচয9ই ()ﻣﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ

কােরা ‘ছাহাবী’ হওয়া pমাণ কের।
এ অn ভিkর কারেণই অেনকেক ছাহাবীগেণর (O_েtর পয9ায়kম িনধ9ারেণর (kেt চার
খলীফাহেক তাঁেদর পয9ায়kম অnযায়ী সকেলর উেধ9 sান িদেত (দখা যায়। এটা কেতাই না ভুল
নীিত (য,

(যেহতু তাঁরা চারজন পয9ায়kেম (খলাফেতর দািয়t পালন কেরিছেলন (সেহতু

তাঁেদরেক পয9ায়kেম (O_েtর ময9াদা (দয়া হেয়েছ! ঘটনাkেম যিদ তাঁেদর পিরবেত9 অn
ছাহাবীেদর মধD (থেক কেয়ক জন ছাহাবী খলীফাh হেতন তাহেল এরা তাঁেদরেকই পয9ায়kেম
(O_েtর ময9াদা িদেতন। উদাহরণsrপ, ছয় সদেsর িনব9াচনী কিমিটর মধD (থেক যিদ অn
(কউ তৃতীয় খলীফাh হেতন তাহেল তাঁরা তাঁেকই তৃতীয় (O_ ছাহাবীর ময9াদা িদেতন। (!!)
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[ pচিলত সংjার ছাহাবীেদর অবsা সmেn পিরিশে> সংেযািজত “(কারআন মজীেদর দৃি>েত Oাহাবী ও
রাসূলুlাহর (Oাঃ) যুেগর মুনািফk্” pবেn অিধকতর িবsািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ।]

আহেল বাইত (আঃ)ই িছেলন শাসনকতৃে> tর হ`aদার
বstতঃ gণাবলীর িবচাের অনsীকায9 সতD হেলা এই (য, ছাহাবীগেণর মেধD হযরত আলী (‘আঃ)
িছেলন সব9েO_। িবেশষ কের িতিন সাবােলগ হওয়ার তথা িশরক ও gনাh pেযাজD হওয়ার
বয়েস উপনীত হওয়ার আেগই ইসলােমর ছায়াতেল sানলাভ কেরন এবং মুহূেত9র তেরও িশরকী
িযেnগী যাপন কেরন িন।
সেnহ (নই (য, ইসলাম gহণ অতীেতর িশরক ও gনাহেক মুেছ (দয় এবং বDিk আর (স জn
শািsেযাগD থােক না। িকnt এ সেttও এrপ বDিk এবং (য বDিk জীবেন কখেনা িশরেক বা অn
(কােনা gনােহ িলp হন িন এ dই বDিk কখেনা এক হেত পােরন না, িঠক (যভােব একিট নতুন
কাগেজ ছিব আঁকা হেল এবং একই ছিব একিট ছিবযুk কাগেজর ছিব মুেছ তার ওপের আঁকা
হেল d’িট ছিব gেণর িদক (থেক অিভn হেত পাের না।
এমনিক এ pPিট বাদ িদেলও এবং তাk্ওয়া ও বাছীরােতর দৃি>েত (ক অgগণD (স pPও পােশ
সিরেয় রাখেল (যেহতু সব9সmত মত অnযায়ী ‘ইলেমর (kেt ছাহাবীগেণর মেধD হযরত আলী
(‘আঃ) িছেলন সব9েO_ এবং আlাh তা’আলা (কারআন মজীেদ ‘আেলেমর (য ময9াদা বণ9না
কেরেছন তার িভিtেত িতিন (য ছাহাবীগেণর মেধD সব9েO_ িছেলন তা অsীকার করা কােরা
পেkই সmব নয়। অতঃপর, (কবল এর িভিtেত অথ9াৎ ‘ইলমী (যাগDতার িভিtেত kমিবnাস
করা হেল ]এবং আহেল বাইেতর) ‘আঃ (অপর বDিktবেগ9র -যারা ছাহাবীগেণর অnভু9k িছেলন,
তাঁেদর িবষয়িট িবেবচনায় না িনেলও[ (O_েtর িবচাের হযরত আলী (‘আঃ)- এর ময9াদা সবার

ওপের, অতঃপর হযরত আবdlাh ইবেন আbাস (রাঃ)- এর ময9াদা; ( তেক9র খািতের (মেন
িনেল) অপর িতন খলীফাহর ময9াদা বড় (জার তৃতীয় (থেক পjম হেত পাের।
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অnrপভােব,

অথ9াৎ আমরা যিদ ধের (নই (য,

আlাh তা’আলা হযরত রাসূেল আকরাম

(Oাঃ)- এর পের কাউেক (নতৃt ও শাসনকতৃ9েtর জn মেনানীত কেরন িন,

তাহেলও সকল

িবচাের (য হযরত আলী (‘আঃ)(ক এবং তাঁর পের যথাkেম হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম
(হােসন (‘আঃ)(ক (খলাফেত অিধি_ত করা অপিরহায9 িছেলা (স বDাপাের িdমেতর (কােনাই
অবকাশ (নই। এমনিক যারা চার খলীফাহর (খলাফতেকই সেতDর ওপর pিতি_ত বেল গণD
কেরন তাঁরাও হযরত আলী (‘আঃ)- এর পের যথাkেম হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম
(হােসন (‘আঃ)- এর (খলাফেতর অিধকারেক sীকার কেরন।

একিট অতYn grtপূণ> pেRর উtর
pP করা হয় (য,

আহেল বাইেতর (‘আঃ) ধারাবািহকতার ইমামগেণর,

িবেশষতঃ হযরত

‘আলী (‘আঃ)- এর নােমােlখ কের আlাh তা’আলার পk (থেক ইমাম িনেয়ােগর কথা (কারআন

মজীেদ উেlখ (নই (কন? এটা উেlখ থাকেল (তা আর (কােনা িবতক9 ও িব'ািnর sেযাগ
থাকেতা না। বলা হয়,

(যেহতু তা উেlখ (নই (সেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর

sলািভিষk িহেসেব ইমামেতর ধারাবািহকতা ও আlাh তা’আলার পk (থেক ইমাম িনেয়ােগর
দাবী িভিtহীন।
যারা এ ধরেনর pেPর অবতারণা কেরন তাঁরা কেতাgেলা grtপূণ9 বাsবতার pিত দৃি> িদেত
বDথ9 হেয়েছন।
আমরা জািন (য,

তাওরাত্ ও ইনজীেল রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (Oাঃ)- এর আগমন

সmেn তাঁর নােমােlখ সহ ভিব|dাণী িছেলা। এমনিক sয়ং নবী করীম (Oাঃ)- এর যুেগও
তাওরাত্ ও ইনজীেল তা উেlখ িছেলা বেল মেন করার কারণ রেয়েছ। িকnt (য সব ইয়াহূদী ও
খৃsান আেলম ও ধম9েনতা তাঁেক নবী িহেসেব (মেন (নয়ােক িনেজেদর পািথ9ব sােথ9র পিরপnী
বেল গণD কের তারা তাওরাত্ ও ইনজীল (থেক (স সব আয়াত্ তুেল (দয়।
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(স যুেগ মানব সভDতার িবকাশ, িলখন- পঠন ও gnসমূেহর কিপকরেণর অবsা (য sের িছেলা
তােত এটা খুব সহেজই করা সmবপর হেয়িছেলা। তাই pাচীন ঐশী gnসমূেহর মেধD (কবল
বারনাবােসর ইনজীেলই নবী করীম (Oাঃ)- এর নাম ss> ভাষায় উেlখ পাওয়া যায়। এেত তাঁর
নাম (থেক যাওয়ার কারণ এই (য, (স'T পl খৃs জগেতর ধম9ীয় (নতৃt এক(tভােব করায়t
করার পর বারনাবাস ও তাঁর িলিখত ইনজীl খৃs জগত (থেক বিজ9ত হেয় যায়। ফেল ঐ gেnর
িবরল কিপ (কাথায় আেছ তা (লােকরা জানেতাই না;

(কবল সাmpিতক কােল তা আিবTৃত

হেয়েছ। িকnt খৃs ধম9ীয় (নতারা (সিটেক pকৃতই বারনাবােসর ইনজীল বেল sীকার কেরন না
িবধায় তা pকাশ হওয়ায় খৃs জগেতর ওপের তা pভাব িবsার করেত সkম হয় িন।
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) যখন ইেnকাল কেরন তখন (কারআন মজীেদর তাঁর িনেদ9েশ
িলিপবd কিপিট ছাড়া মাt sl সংখDক ছাহাবী বDিkগতভােব পূণ9 (কারআেনর কিপ কের
সংরkণ কেরিছেলন এবং slসংখDক ছাহাবী পুেরা (কারআন মুখs কেরিছেলন। ফেল ]হযরত
রাসূেল আকরাম) Oাঃ (কতৃ9ক িলিপবd করােনা কিপ থাকা সেttও[ পরবত9ীকােল,

pথম খলীফাহর

উেদDােগ (কারআন িলিপবd করােনা হেয়িছেলা মেম9 কlকািহনী এবং (কারআেন কম- (বশী
হওয়া সংkাn িবিভn িমথDা হাদীছ }তরী করা সmব হয়।
তেব এতদসেttও আlাh তা’আলার অngেহ সমg উmাহর মােঝ (কারআন মজীেদর একিটমাt
পাঠ (text-  )ﻣﱳরেয়েছ। িকnt (কারআন মজীেদ আহেল বাইেতর ইমামগেণর, বা নূDনকেl
হযরত ‘আলী (‘আঃ)- এর নােমােlখ কের তাঁেক ইমাম িনেয়ােগর কথা থাকেল এতদসংkাn
আয়াত িনেয় িবতক9 ও িব'ািn সৃি> হেতা। ফেল অসmব নয় (য, এ ধরেনর আয়াত সহ ও এ
ধরেনর আয়াত বাদ িদেয় (কারআন মজীেদর একািধক পাঠ (text-  )ﻣﱳঅিstলাভ করেতা।
িবেশষ কের, মুনািফkরা এ বDাপাের িব'ািn সৃি> করার sেযাগ িকছুেতই হাতছাড়া করেতা না।
(যেহতু পুেরা (কারআেনর কিপর অিধকারী বা পুেরা (কারআন মুখsকারী ছাহাবীর সংখDা িছেলা
অl (সেহতু মুনািফkেদর পেk এটা খুব সহেজই pচার করা সmব হেতা (য,

এ ধরেনর

আয়াত (কারআেন িছেলা না, বরং ঐ slসংখDক ছাহাবী িনেজরা তা (যাগ কেরেছন। (তমিন
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তােদর পেk এ- ও pচার করা সmবপর হেতা (য,
নািযল হয় িন,

এ ধরেনর আয়াত আlাহর পk (থেক

বরং হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) তাঁর জামাতা ও কnার বংশধরেদরেক

sায়ীভােব মুসিলম উmাহর শাসনকতৃ9েt অিধি_ত করার লেkD এgেলা িনেজর পk (থেক (যাগ
কেরেছন। আর (স (kেt সরলমনা ও নবুওয়াত্ সmেক9 মযবূত ধারণার অিধকারী িছেলন না
এমন ছাহাবীেদর পেk তা িব-াস কের িব'াn হওয়া অসmব িছেলা না।
যারা pচিলত সংjার ছাহাবীেদর সকলেক ঢালাওভােব ঈমান,

‘ইলm ও তাk্ওয়ার (kেt

আদশ9 বেল ও সমােলাচনার উেধ9 বেল মেন কেরন তাঁেদর jাতােথ9 উেlখ করেত হয় (য,
মানব সভDতার িবকাশ,

িবেশষ কের িশkা ও তথDিবsােরর (kেt িব-,

িবেশষতঃ আরব

ভূখN তৎকােল (য sের িবরাজ করিছেলা (স কারেণ pচিলত সংjার ছাহাবীেদর মধDকার খুব
কম সংখDেকর পেkই পুেরা (কারআেনর jােনর অিধকারী হওয়া ও নবুওয়ােতর পূণ9 পিরিচত
লাভ করা সmবপর িছেলা। (বstতঃ যােদর কােছ পুেরা (কারআেনর কিপ িছেলা না বা যােদর
পুেরা (কারআন মুখs িছেলা না তােদর পেk পুেরা (কারআেনর ‘ইলেমর অিধকারী হওয়ার (তা
pPই আেস না।)
আlাh তা’আলা (যখােন ss> ভাষায় এরশাদ কেরেছন (য,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)

তাঁর pবৃিt (থেক িকছু বেলন না অথ9াৎ dীন, আদশ9 ও পথিনেদ9শ িহেসেব িতিন যা িকছু বেলন
তা ওয়াহীেয় মাyলূ ((কারআন মজীদ) বা গায়ের মাyলূ তা সেttও hদায়বীয়ায় (কােনা (কােনা
ছাহাবী তাঁর সিnর িসdােnর িবেরািধতা কেরেছন। (তমিন িতিন মৃতুDশযDায় একিট ওয়াছীয়াত্
িলেখ (রেখ (যেত চাইেল কতক ছাহাবী তার িবেরািধতা কেরন, এমনিক (কউ (কউ বেলন (য,
িতিন অssতার (ঘাের pলাপ বকেছন। অথ9াৎ তাঁর ওয়াছীয়াত্ (লখার িবেরািধতাকারী
ছাহাবীগেণর যিদ (কােনা অসdেdH না (থেক থােক (তা (স (kেt অবHই িবষয়িট িছেলা এই
(য, তাঁেদর জানা িছেলা না (য, আlাh তা’আলা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর মুখ (থেক
(কােনা অবsায়ই, এমনিক অss অবsায়ও, (কােনা ভুল কথা (বর হেত (দেবন না।
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কতক ছাহাবী যখন মnবD করেলন (য, নবী করীম (Oাঃ) pলাপ বকেছন তখন িতিন ওয়াছীয়াত্
িলিপবd করােনা (থেক িবরত থােকন। কারণ,

এরপরও িতিন তা িলিপবd করােল

পরবত9ীকােল তার gহণেযাগDতা সmেn grতর রকেমর িবতক9 সৃি> হেতা এবং িবষয়িট ঈমান ও
kফr পয9n গড়ােতা।
অnrপভােব (কারআন মজীেদ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইেতর ইমামগেণর,
িনেদন পেk হযরত ‘আলী (‘আঃ)- এর নােমােlখ সহ ইমাম িনেয়ােগর কথা উেlখ থাকেল (স
আয়ােতর gহণেযাগDতা িনেয় িবতক9 সৃি> হেতা এবং (স আয়াত সহ ও তা বােদ (কারআন
মজীেদর কম পেk d’িট পাঠ }তরী হেয় (যেতা। িকnt আlাh তা’আলা তা চান িন। বরং িবষয়িট
(কারআন মজীেদর িবিভn আয়ােত পেরাkভােব থাকায় এবং এতদসংিC> িবিভn মুতাওয়ািতর
তথDািদ িবদDমান থাকায় পরবত9ীকােল িচnাশীল (লাকেদর পেk (সgেলা িনেয় গেবষণা
(তাদাbুr) কের সিঠক উপসংহাের উপনীত হওয়া সmবপর হে(।
আেরকিট িবষয় হে( এই (য, আlাh তা’আলা তাঁর বাnাহেদর dব9লতা, সেতD উপনীত হবার
পেথ তােদর সামেন িবরাজমান বাধা- িব* ও তােদর (মধা- pিতভার সীমাবdতা সmেn
ওয়ািkফহাল িবধায় িবষয়িট এ অবsায় রাখা তাঁর পk (থেক বাnাহেদর pিত অngহও বেট।
কারণ, এ িবষয়িট (কারআন মজীেদর আয়ােত ss>ভােব উেlখ থাকেল যারা তােত সেnহ
(পাষণ করেতা তােদর ঈমান িবন> হেয় (যেতা। তার পিরবেত9 িবষয়িট (কারআেন সরাসির
উেlখ না থাকায় যারা ই!লাw সেttও এেত উপনীত হেত পাের িন তথা এ বDাপাের যােদর জn
ইতমােম hjাত্ হয় িন তারা আহেল বাইেতর (‘আঃ) ইমামতেক gহণ না করার কারেণ আlাh
তা’আলার কােছ পাকড়াও হেব না;

(কবল তারাই পাকড়াও হেব যারা এ িবষেয় ইতমােম

hjাত্ হওয়া সেttও gহণ কের িন, অথবা এ িবষেয় িবতক9 আেছ জানা সেttও pকৃত সতDেক
জানার জn (চ>া কের িন।

আেরা d‘িট pেRর উtর
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আহেল বাইেতর, িবেশষ কের হযরত ‘আলী (‘আঃ)- এর িবেশষ ময9াদা এবং (কারআন মজীদ
ও িবচারবুিdর আেলােক হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর অবDবিহত sলািভিষkতা তাঁরই
pমািণত হওয়ার পিরেpিkেত pP জােগ (য, এমতাবsায় pথম িতন খলীফাহর (খলাফত }বধ
িছেলা িকনা এবং (য সব ছাহাবী হযরত ‘আলী (‘আঃ)(ক (খলাফেতর অিধকার pদােন িবরত
থােকন তাঁেদর অবsা কী?
এ pেPর জবােব উেlখ করেত হয় (য,

এ িবষেয় আমরা যিদ pচিলত সংjার ছাহাবীেদর

সmাবD অবsাসমূহ সmেক9 িচnা কির তাহেল তাঁেদর মেধD সmাবD পাঁচিট অবsা সmেক9 ধারণা
করেত পাির :
( ১) তাঁেদর মধDকার একদল জানেতন (য,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) আlাh তা’আলার

িনেদ9েশ হযরত ‘আলী (‘আঃ)(ক sীয় sলািভিষk িনেয়াগ কেরিছেলন এবং এ কারেণ তাঁরা
(খলাফতেক তাঁরই হk্ মেন করেতন ও সব সময় তাঁর পেk িছেলন। তাঁরা pথম খলীফাh
িনব9াচেনর pিkয়ার সােথ যুk িছেলন না অথ9াৎ তাঁরা এতদসংkাn }বঠেকর খবর জানেতন না
বেল তােত অnপিsত থােকন। তাঁরা মেন করেতন (য, হযরত ‘আলী (‘আঃ) ও বানী হােশমেক
না জািনেয় খলীফাh িনব9াচেনর }বঠক অn_ান ও খলীফাh িনব9াচন করা িঠক হয় িন। এ কারেণ
তাঁরা pথম খলীফাহর অnkেল বাইআত করা (থেক িবরত থাকার জn সাধDাnযায়ী (চ>া কেরন
এবং (কবল চােপর মুেখ অনেnাপায় হেয় বাইআত কেরন।
( ২) তাঁেদর মধDকার সmাবD আেরক দল মেন করেতন (য,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)

কাউেক তাঁর sলািভিষk িনেয়াগ কের যান িন, বরং িবষয়িট উmােতর ওপের (ছেড় িদেয়েছন।
এ কারেণ তাঁরা খলীফাh িনব9াচেনর }বঠেক ও িনব9াচন pিkয়ায় অংশgহণ কেরন।
এেদর মেধD যারা খলীফাh িনব9াচেনর pিkয়ায় উপিsত িছেলন না তাঁরা খলীফাh িনব9াচেনর
ফলাফল জানার পের এ দৃি>েকাণ (থেকই সnt> িচেt খলীফাh িনব9াচনেক (মেন (নন ও িনব9ািচত
খলীফাহর অnkেল বাইআত কেরন।
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( ৩) সmাবD আেরক দল- এেদর সংখDাই িছেলা সবেচেয় (বশী- িছেলন অগভীর িচnার (লাক;
তাঁেদর মধDকার কতক (লাক (খলাফত্ িনধ9ারণ pেP }বঠক অnি_ত হেব (জেন তােত ও
(খলাফত িনধ9ারণ pিkয়ায় অংশgহণ কেরন এবং (স (kেt হযরত ‘আলী (‘আঃ)- এর িবষয়িট
তাঁেদর িচnায়ই আেস িন। এ ধরেনর (লাকেদর (বশীর ভাগই- যারা খলীফাh িনব9াচেনর }বঠেক
উপিsত িছেলন না- খলীফাh িনব9াচেনর খবর জানার সােথ সােথ (কােনাrপ িচnা- ভাবনা না
কেরই (sােতর টােন গা ভািসেয় (দন এবং ঘেট যাওয়া পিরিsিতেক (মেন িনেয় িনব9ািচত
খলীফাহর অnkেল বাইআত হেয় কেরন।
( ৪) তাঁেদর মধDকার সmাবD আেরক দল- যারা খলীফাh িনব9াচেনর }বঠেক উপিsত িছেলন নামেন করেতন (য,

হযরত ‘আলী (‘আঃ)ই (খলাফেতর হ34দার,

িকnt তা সেttও- অসntি>

সেttও- একিট ঘেট যাওয়া িবষয় িহেসেব খলীফাh িনব9াচনেক (মেন (নন এবং খলীফাহর
অnkেল বাইআত কেরন। পের তাঁরা তাঁেদর বাইআত করার িবষয়িট একিট ভুল কাজ িছেলা
বেল মেন করেলও একবার বাইআত করার পের আর তা (থেক সের আসা উিচত হেব না বেল
মেন কেরন।
( ৫) সmাবD আেরক দল জানেতা (য, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) আlাh তা’আলার িনেদ9েশ
হযরত ‘আলী (‘আঃ)(ক sীয় sলািভিষk িহেসেব িনেয়াগ কেরিছেলন, িকnt তা সেttও িহংসািবেdষ ও ঈষ9াবশতঃ তারা হযরত ‘আলী (‘আঃ)- এর (খলাফত লােভর অিধকার sীকার করা
(থেক িবরত থােক; এরা িছেলা মুনািফk্।
এখােন এ িবষয়িট ss> (য, হযরত ‘আলী (‘আঃ)- এর (খলাফেতর হk্ সmেক9 উপেরািlিখত
সmাবD িdতীয় ও তৃতীয় দেলর জn hjাত্ পূণ9 হয় িন এবং চতুথ9 দল sীয় করণীয় সmেক9
(দাdলDমানতার িশকার হেয়িছেলন। এ িতনিট দল ইখলােছর অিধকারী হওয়ার কারেণ আlাh
তা’আলার কােছ তাঁেদর কােজর সপেk ওযর আেছ। িকnt পjম দলিট (খলাফেতর জn আlাh
ও রাসূেলর (Oাঃ) পk (থেক হযরত ‘আলী (‘আঃ)- এর মেনানয়ন সmেক9 জানা থাকা সেttও

60

তার বরেখলাফ ও িবেরািধতা কেরিছেলা- যা িছেলা ss> (নফাk। sতরাং তােদর কােছ আlাh
তা’আলার সামেন (পশ করার জn (কােনা ওযর থাকেব না।
তেব আমরা sিনিদ9> কের বলেত পাির না (য, pচিলত সংjার ছাহাবীেদর মেধD (ক মুি!লছ,
আর (ক মুনািফk্,

বরং িবষয়িট মাnেষর অnেরর সােথ সmিক9ত িবধায় আlাh তা’আলার

ওপের (সাপদ9 কের (দয়াই উtম। অবH বDিkেদর অnাn কম9কাN (থেক তাঁেদর ই!লাw বা
(নফাk্ সmেn ধারণায় উপনীত হওয়া সmব হেত পাের,

তেব তা pাp তথDািদর অকাটDতা

সmেক9 িনিYত হওয়ার ওপের িনভ9রশীল।
িdতীয় pP হে( এই (য, হযরত ‘আলী (‘আঃ) যিদ জানেতন (য, আlাh তা’আলার িনেদ9শ
অnযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) তাঁেক sীয় sলািভিষk িনেয়াগ কেরিছেলন এবং িতিনই
(খলাফেতর হ34দার,

তাহেল (কন িতিন িনব9ািচত খলীফাহর িবপরীেত িনেজেক খলীফাh

িহেসেব (ঘাষণা কেরন িন এবং sীয় হk্ উdােরর জn যুd কেরন িন,

বরং pথম িতন

খলীফাহেকই (মেন িনেয়িছেলন এবং তাঁেদর সােথ সহেযািগতা কেরিছেলন?
এ pেPর জবাব হে( এই (য, যিদও নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) ও আlাহর পk (থেক মেনানীত
মা’ছূm ইমামগণ (‘আঃ) তাঁেদর ঐশী মেনানয়েনর অপিরহায9 দাবী অnযায়ীই মাnেষর ওপর
(নতৃt ও শাসনকতৃ9েtর হ34দার, িকnt তাঁেদর (য কােরা (kেtই এ অিধকার কায9তঃ pিতি_ত
হয় (কবল তখনই যখন সংিC> জনগণ তাঁেক ঐশী মেনানয়েনর অিধকারী (নতা ও শাসক
িহেসেব িচনেত পাের। তার আেগ িতিন িনেজর জn (নতৃt ও শাসনকতৃ9t দাবী কেরন িন;
নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) জীবনাচরণ (থেক এ মূলনীিত িনun হয়।
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) (কবল তখিন একিট জনপেদর (মদীনাহর) জনেগা_ীর ওপর
আlাh pদt তাঁর শাসনািধকার কায9কর কেরন যখন (সখানকার িনরuশ সংখDাgr জনগণ তাঁর
িরসালাত্ এবং তাঁর (নতৃt ও শাসনকতৃ9t (মেন (নয়। িকnt মkায় থাকাকােল িতিন তাঁর এ
অিধকার কায9কর করার উেদDাগ (নন িন। (তমিন হযরত ‘আলী (আঃ) িনেজেক (খলাফেতর
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হ34দার জানা সেttও তা লােভর জn যুd কেরন িন, বরং জনগণ যখন sতঃsূত9ভােব তাঁেক
খলীফাh িনব9াচন কের (কবল তখনই িতিন (খলাফেতর দািয়t gহণ কেরন।
একই কারেণ অতীেতর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) মেধD খুব কম সংখDকই শাসনkমতার অিধকারী
হেয়িছেলন। Sধু তা- ই নয়,

বানী ইসরাঈেলর অেনক নবীর (‘আঃ) (kেt (দখা (গেছ (য,

sয়ং নবীর উপিsিতেত অn (কােনা বDিk রাজা িহেসেব শাসনকতৃ9t পিরচালনা কেরেছ এবং
নবী তা (মেন িনেয় তার সােথ সহেযািগতা কেরেছন। অবH (ktিবেশেষ নবী রাজার িবrেd
গণ- অভুDtােন (নতৃtও িদেয়েছন।
এ িবষয়িট কায9তঃ dীেনর সােথ রাজার সmেক9র ওপের িনভ9র করেতা। অথ9াৎ এ (kেt রাজার
বািhক dীনদারী এবং তার পk (থেক সমােজ dীনী িবিধিবধান কায9কর রাখার পিরেpিkেত নবী
রাজােক (মেন িনেয় তার সােথ সহেযািগতা করেতন। যিদও নবী জানেতন (য, শাসনkমতার
হkদার িতিন িনেজই, িকnt তা সেttও রkkয়ী যুেdর মাধDেম (স অিধকার কায9কর করার (চ>া
চালােনার পিরবেত9 শািn বজায় রাখােকই dীেনর sােথ9র জn অিধকতর সহায়ক বেল মেন
করেতন। তেব (য (kেt নবী লkD করেতন (য, dীন (থেক রাজার িবচুDিত এমন এক পয9ােয়র
(য,

তােক (কােনাভােবই (মেন (নয়া ও সহেযািগতা করা উিচত হেব না তখন নবী রাজার

িবrেd িবেdাহ ও অভুDtান সৃি> কেরেছন বা তােত সহায়তা িদেয়েছন।
আহেল বাইেতর মা’ছূm ইমামগেণর (‘আঃ) জীবনাচরেণও একই ধরেনর দৃ>াn িবদDমান। তাঁরা
(কবল d’িট কারণ বা d’িট কারেণর মধD (থেক (য (কােনা একিট কারণ িবদDমান থাকা অবsায়
kমতাসীন শাসকেদরেক (মেন িনেয়িছেলন। pথমতঃ শাসক কতৃ9ক বাhতঃ dীনী জীবন যাপন ও
সমােজ dীনী িবিধিবধান কায9কর রাখা- যার িবপরীেত রkkয়ী যুেdর আOয় (নয়া হেল উভয়
পেkর বDাপক রkkেয়র পিরণােম (শষ পয9n pকৃত dীনী শিk dব9ল হেয় পেড় ইসলােমর
dশমনেদর dারা dীন িনিYh হেয় যাবার আশZা িছেলা। িdতীয়তঃ শাসক কতৃ9ক বািhক আচরেণ
dীন (থেক িবচুDিত বা সমােজ dীনী িবিধ- িবধান কায9কর না রাখা সেttও তার (মাকািবলায় dীনী
শিk খুবই dব9ল থাকায় সংঘােতর ফেল dীেনর পুেরাপুির িবলুিpর আশZা িছেলা।
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অnিদেক শাসেকর মেধD dীন (থেক grতর ধরেনর িবচুDিতর অবsায় শাসকেক (মেন িনেল বা
তার সােথ সহেযািগতা করেল dীেনর মূল (চতনাই িবলুp হেয় যাবার আশZা থাকায় ইমাম (‘আঃ)
শাসকেক (মেন িনেত ও তার সােথ সহেযািগতা করেত অsীকৃিত জানান। হযরত ইমাম (হােসন
(‘আঃ) ইয়াযীেদর kমতােরাহেণর পের এ ধরেনর পিরিsিত িবেবচনায় তােক (মেন িনেত ও তার
সােথ সহেযািগতা করেত অsীকৃিত জানান।

63

আদিশ>ক ও বংশগত উtরািধকােরর অিভnতা pসে_
এমনও (কউ (কউ আেছন যারা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর sলািভিষk িহেসেব তাঁর
আহেল বাইেতর (‘আঃ) (নতৃt ও শাসন- কতৃ9েtর অিধকারেক অsীকার করার লেkD যুিk
উপsাপন কেরন (য, ইসলােম বংশগত (O_েtর তথা বংশগত (নতৃt ও শাসনকতৃ9েtর (কােনা
sান (নই। (কউ (কউ আেরা এক ধাপ এিগেয় এ বDাপাের কেঠার ভাষা pেয়াগ কের থােকন এবং
আহেল বাইেতর (‘আঃ) (নতৃt ও শাসনকতৃ9েtর অিধকার pতDাখDােনর লেkD এ মতেক কটাk
কের রাজতেntর সােথ তুলনা কের বেলন,

ইসলােম রাজতেntর sান (নই। আর এেত িকছু

(লােকর মেধD িব'ািn সৃি> হয়। তাই এ িবষয়িটর ওপর আেলাকপাত করা অপিরহায9।
ইসলােম (য বংশগত (O_েtর তথা বংশগত (নতৃt ও শাসনকতৃ9েtর এবং রাজতেntর sান (নই,
এ বDাপাের িবতেক9র অবকাশ (নই। িকnt আহেল বাইেতর (‘আঃ) সব9াtক (নতৃেtর (অথ9াৎ dীনী
ও পািথ9ব (নতৃেtর) সােথ এর (কােনাই সmক9 (নই। কারণ, যােদরেক আহেল বাইেতর (‘আঃ)
অnভু9k করা হেয়েছ তা করা হেয়েছ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর সােথ তাঁেদর বংশগত ও
আtীয়তার সmেক9র কারেণ নয়, বরং তাঁেদর gণাবলীর কারেণ। অতীেতর নবী- রাসূলগেণর
(‘আঃ) (kেtও আlাh তা’আলার একই নীিত কায9কর িছেলা।
অতীেতর নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) বংশধারায়ই আগমন কেরন,
লkণীয় িবষয় এই (য,

িকnt

(কবল নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) বংশধর হওয়ার কারেণই কাউেক

নবুওয়াত্ pদান করা হয় িন এবং নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) বংশধরেদর সকলেকই নবী- রাসূল
মেনানীত করা হয় িন।
আlাh তা’আলা নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) মেনানয়ন সmেn এরশাদ কেরন :

ِ َ آل إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ و
ِ
ٍ ﻀ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑـَ ْﻌ
(ﺾ
ُ ﲔ ذُﱢرﻳﱠﺔً ﺑـَ ْﻌ
َ اﺻﻄََﻔﻰ
َ آل ﻋ ْﻤَﺮا َن َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
ْ )إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ
ً ُآد َم َوﻧ
َ َ َ ْ َ ﻮﺣﺎ َو

“অবHই আlাh জগতবাসীেদর ওপের আদম, নূh, আেল ইবরাহীm ও আেল ‘ইমরাn- (ক
িনব9ািচত কেরেছন; তােদর কতক অপর কতেকর বংশধর।” ( সূরাh আেল ‘ইমরাn : ৩৩৩৪)
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ইমামত বা সব9াtক dীনী (নতৃt ও শাসন- কতৃ9েtর িবষয়িটও অnrপ। আlাh তা’আলার পk
(থেক হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)(ক ইমাম িনেয়ােগর কথা জানােনা হেল ইবরাহীm (‘আঃ) এ
অ{ীকার তাঁর বংশধরেদর (বলায়ও pেযাজD িকনা জানেত চান,

তখন আlাh তা’আলা (য

জবাব (দন- যা ইিতপূেব9ই উেlখ করা হেয়েছ- তা (থেক এিট pমািণত হয়।
আlাh তা’আলার ফয়ছালাহর যথাথ9তা সmেn কােরা মেন (কােনাrপ িdধাdেndর উেdক হেল তা
ss>ই ঈমােনর পিরপnী। তেব এর যথাথ9তার ওপর পিরপূণ9 আsা সহকাের বাsবতার
আেলােক এর কারণ জানার (চ>া করা দূষণীয় নয়,

বরং তা ঈমান মযবূত হবার কারণ হেত

পাের।
এ দৃি>েকাণ (থেক িচnা করেল আমরা বুঝেত পাির (য, নবুওয়াত- িরসালাত ও dীনী ইমামেতর
দািয়t পালেনর জn পাপ ও ভুেলর উেধ9 থাকার িনYয়তা থাকা অপিরহায9। আর এ িনYয়তার
জn রkধারার পিরপূণ9 পিবtতাও অপিরহায9।
অবH পিবt রkধারার অধsন বংশধরেদর মেধD পাপ ও অপিবtতা pেবশ করেত পাের, িকnt
পাপ ও অপিবtতার অিধকারী (কােনা বDিkর পরবত9ী বংশধরেদর মেধD এ (থেক মুk থাকা
অসmব না হেলও তার িনYয়তা থােক না এবং বাsেব এ ধরেনর (কােনা বDিkর মনsািtক গঠন
সব9sের পিবtতার অিধকারী রkধারায় আগত িনuাপ বDিkর সমতুলD হেত পাের না। তাই
িবচারবুিdর দাবী হে( এই (য,

আlাh তা’আলার সৃি>লেkDর চূড়াn বাsবায়েনর িনYয়তা

িবধােনর sােথ9 িতিন সৃি>পিরকlনা সংkাn িসdাn gহেণর সময়ই এর (মৗিলক কাঠােমা তথা
যােদরেক নবী- রাসূল ও িনuাপ dীনী ইমাম িহেসেব দািয়t pদান করেবন তাঁেদরেক sিনিদ9>
কের রাখেবন,

আর (স (kেt তাঁেদরেক িনuাপ ও পিবt রkধারার মেধDই িনধ9ারণ কের

রাখেবন এটাই sাভািবক; যােদর পাপমুkতা ও ভুেলর উেধ9 হওয়ার িবষয়িট অিনিYত তােদর
মধD (থেক নয়।
অিধকতর বাsব সতD এই (য, আlাh তা’আলা তাঁর নবী- রাসূল ও িনuাপ dীনী ইমাম সহ (য
সব খাছ বাnাহেক সৃি> করার িবষয়িট তাঁর সৃি>পিরকlনার অংশ িহেসেব সৃি>র Srেত িনধ9ারণ
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কের রােখন তাঁরা বDতীত অn সকেলর dিনয়ার বুেক আগমেনর িবষয়িট িছেলা এজমালী এবং
আlাh তা’আলার িনধ9ািরত ‘কারণ ও ফলrিত’ ( Cause and Effect-  )ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮلিবিধর
ওপর িনভ9রশীল, sিনিদ9> নয়।
এর মােন হে(,

আlাh তা’আলার সৃি>পিরকlনা অnযায়ী হযরত আদম (‘আঃ)- এর বংেশ

হাজার হাজার (কািট ‘মাnষ’ আগমেনর িবষয়িট অnভু9k থাকেলও আপনার- আমার মেতা
(লাকেদর আগমন িনধ9ািরত িছেলা না, বরং ‘কারণ ও ফলrিত’ িবিধর আওতায় আপনারআমার আগমন অপিরহায9 হেয় ওঠার কারেণই আপনার- আমার মেতা (লাকেদর আগমন ঘেট।
অথ9াৎ আlাh তা’আলার সৃি>পিরকlনায় নবী- রাসূলগণ,

িনuাপ dীনী ইমামগণ ও আেরা

কতক খাছ বাnাহর [(যমন : হযরত মারইয়াম (‘আঃ) ও হযরত ফােতমাh (সা.’আঃ)] অnভুি9 k
িছেলা sিনিদ9> বDিk (Proper Noun)

িহেসেব এবং অn সকেলর অnভু9িk িছেলা (কবল

‘মাnষ’ ( Common Noun) িহেসেব।

বstতঃ অেনক (লােকর 'াn ধারণার বরেখলােফ, নবী- রাসূলগণ, িনuাপ ইমামগণ ও আlাh
তা’আলার অপর কতক খাছ বাnাহেক (‘আঃ) সৃি>র িবষয়িট (য আlাh তা’আলার
সৃি>পিরকlনায় অnভুk
9 িছেলা Sধু তা- ই নয়, এমনিক তাঁেদর নাম- ও পূব9 (থেক িনধ9ািরত
িছেলা।
(কারআন মজীেদ হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাk, হযরত ইয়াkব, হযরত মূসা, হযরত
‘ঈসা ও হযরত ইয়াhইয়া (আঃ)- এর নবুওয়াত্ সmেক9 তাঁেদর জেnর আেগই নােমােlখ সহ

sসংবাদ (দয়ার কথা ss> ভাষায় উেlখ করা হেয়েছ। (তমিন হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)এর নামও পূব9 (থেকই িনধ9ািরত িছেলা। (কারআন মজীেদ উেlখ করা হেয়েছ (য, হযরত ‘ঈসা
(আঃ) নবী করীম (Oাঃ)- এর ‘আহমাd’ নাম উেlখ কের তাঁর আগমেনর ভিব|dাণী কেরন
(সূরাh আছ- ছাq : ৬)। বারনাবােসর ইনজীেল এখেনা তা উেlখ (দখেত পাওয়া যায়।
এছাড়া ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফরkাহর কােছ gহণেযাগD হাদীছ অnযায়ী, হযরত আদম
(আঃ) আlাh তা’আলার ‘আরেশ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) ও তাঁর আহেল বাইেতর চার
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পিবt বDিkেtর নূরানী rপ ও ‘নাম’ (দখেত পান এবং তাঁেদরেক ওয়াসীলাh কের আlাh
তা’আলার কােছ kমা pাথ9না কেরন। এ িবষয়িট ইয়াহূদীেদর অnতম ধম9gn ‘ইদরীস (‘আঃ)এর িকতাব’- এও উেlখ করা হেয়েছ।
[ এ pসে{ উেlখ করা pেয়াজন (য, বDাপক মুসলমানেদর মেধD এrপ ‘আkীদাহরেয়েছ (য, হযরত
আদম (আঃ)- এর বংেশ িkয়ামত পয9n যেতা মাnেষর আগমন ঘটেব তাঁেক dিনয়ায় পাঠােনার আেগই
তােদর সকেলর ‘নাis’ ( যিদও ভুল কের বলা হয় ‘rh’) সৃি> করা হয়। িকnt এিট 'াn অদৃ>বাদী
‘আkীদাh (থেক সৃ> একিট কlকািহনী }ব নয়- যার িপছেন (কােনা অকাটD দলীল (নই। আর এ

কlকািহনীেক যথাথ9তা pদােনর লেkD (কারআন মজীেদর (সই আয়ােতর (সূরাh আl- আ’রাq :
১৭২) 'াn বDাখDা করা হেয়েছ যােত বলা হেয়েছ (য,

আlাh তা’আলার pP

( اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢআিম িক

(তামােদর রব নই?) - এর জবাব (দয়া হেয়িছেলা : ( ﺑﻼঅবHই)।
িকnt pকৃত পেk এ অ{ীকার gহণ করা হেয়িছেলা হযরত আদম (আঃ)- এর ভিব|ত বংশধরেদর (থেক
নয়,

বরং তাঁর সnানেদর (آدم

 )ﺑﻨﯽবংশধরেদর ( )ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﻢ ذرﻳﺘﻬﻢতথা হযরত আদম (আঃ)- এর

সnানেদর সnান ও নািত- নাtীেদর কাছ (থেক। অথ9াৎ তা এ dিনয়ার বুেকই সংঘিটত হেয়িছেলা।
এ pসে{ আেরা উেlখ করা pেয়াজন বেল মেন কির (য, অদৃ>বাদীেদর ‘আkীদাh অnযায়ী আlাh
তা’আলা যিদ ‘সকল মাnেষর’ সৃি>,

তােদর জn- মৃতুD ও ভােলা- মn সহ ‘সব িকছু’ই আেগই

িনধ9ািরত কের (রেখ থাকেবন তাহেল (স সেবর ঘটা (তা ‘অিনবায9’ হেয় যায় এবং তাহেল (লাকেদর
আমেলর জn পুরTার ও শািsর বDবsা তথা dীন ও শারী’আত্ অেযৗিkক ও অথ9হীন হেয় যায়, Sধু
তা- ই নয়, বরং সব একবাের িনধ9ািরত হেয় যাওয়ার ফেল সব সৃি> অিনবায9 হেয় যাওয়ায় অতঃপর
আlাh তা’আলার ‘s>া’- gণ আর অনn কােলর জn অবDাহত থােক না। আিম আমার অpকািশত gn
“অদৃ>বাদ ও ইসলাম”- এ- এ িবষেয় িবsািরত আেলাচনা কেরিছ।]
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ইমামত 4কবল ইমাম 4হােসেনর (আঃ) বংশধারায় 4কন
অেনকেক pP তুলেত (দখা যায় (য, আহেল বাইেতর (‘আঃ) ধারাবািহকতায় ইমামেতর িবষয়িট
যিদ সতD হেব (তা (স (kেt (শষ নয় জন ইমােমর সকেলই হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর
বংশধরেদর মধD (থেক (কন? হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)- এর বংশধরেদর মধD (থেক (কােনা
ইমাম (নই (কন?
বstতঃ ইমামেতর ‘আkীদাহর িবষয়িটর িভিtর pিত দৃি> না (দয়ার কারেণই এ ধরেনর pPর
উেdক হয়। ইমামেতর ‘আkীদাহর িভিt এ নয় (য, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর pিত
ভিk ও ভােলাবাসার দাবী অnযায়ী (লােকরা তাঁর আহেল বাইেতর (‘আঃ) মধD (থেক ইমাম
(বেছ (নেব,

বরং ইমামত ‘আkীদাহর িভিt হে( এই (য,

sয়ং আlাh তা’আলা হযরত

রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর পয9ায়kিমক sলািভিষk িহেসেব তাঁর আহেল বাইত (‘আঃ) (থেক
বােরা জন ইমাম মেনানীত কেরেছন এবং তাঁর মাধDেম তা উmাহেক জািনেয় িদেয়েছন। আর
আlাh তা’আলা আহেল বাইেতর (‘আঃ) মধD (থেক কােক এবং কার বংশধরেদর মধD (থেক
কেতা জনেক ইমাম িনেয়াগ করেবন এটা একাnই তাঁর ই(া ও এখিতয়ারাধীন বDাপার। এ
বDাপাের কােরাই pP করার অিধকার (নই। (য সব হাদীেছ বােরা জন ইমােমর নাম উেlখ করা
হেয়েছ তােত হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর পয9ায়kিমক বংশধরেদর মধD (থেক নাম ও কার
পুt (ক তা ss> ভাষায় উেlখ করা হেয়েছ।
pেPর জবাব িহেসেব এটাই যেথ>। তেব আমরা যিদ বাsবতােক পয9ােলাচনা কির তাহেলও
একই উপসংহাের উপনীত হেত বাধD হই।
কারবালায় হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর শাহাদােতর সময় তাঁর পুt ‘আলী ইবেন (হােসন
(‘আঃ)- িযিন হযরত ইমাম যায়nl ‘আেবদীn (‘আঃ) নােম সমিধক পিরিচত- িছেলন যুবক এবং
(স িহেসেব তাঁর ইয়াযীদী বািহনীর হােত িনহত হওয়ার কথা। িকnt আlাh তা’আলার ই(ায় িতিন
ঐ সময় grতরভােব অss হেয় মরণাপn অবsায় িছেলন িবধায় ইয়াযীদী }সnরা তাঁেক হতDা
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করা (থেক িবরত থােক। আlাহর ই(ায় পের শী.ই িতিন ss হেয় ওেঠন এবং ইমামেতর
দািয়t gহণ কেরন।
এখােন আমরা আlাহর পk (থেক মেনানীত হওয়ার িবষয়িট তেক9র খািতের িবেবচনার বাইের
রাখেলও ‘ইলm ও তাk্ওয়ার দৃি>েকাণ (থেক আমরা িনিd9ধায় বলেত পাির (য,

তাঁর যুেগ

ইসলামী উmাহর মেধD dীনী (নতৃেtর জn তাঁর তুলনায় (যাগDতর বDিkেtর অিst িছেলা না।
অnrপভােব তাঁর পুt হযরত মুহাmাদ িবn ‘আলী (‘আঃ)- িযিন ইমাম বােkr (‘আঃ) নােম
সমিধক পিরিচত- ‘ইলমী িবচাের sীয় যুেগর (O_তম বDিkt িছেলন এবং তাঁেক “বােkrl
‘উলূm” ( jানসমূেহর বDবে(দকারী) িহেসেব অিভিহত করা হেতা। আর তাঁর পুt হযরত

ইমাম জা’ফাr ছােদk্ (‘আঃ) সmেক9 (বশী িকছু বলার অেপkা রােখ না। কারণ,

আহেল

snােতর চার জন ইমাম িছেলন তাঁর pতDk বা পেরাk ছাt এবং ইসলামী উmাহর ইিতহােস
হযরত ‘আলী (‘আঃ)- এর মাধDেম হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর (রেখ যাওয়া ‘ইলm তাঁর
মাধDেম সব9ািধক মাtায় ফুেল- ফেল িবকিশত হয়- যার সমতুলD িdতীয় বDিk পরবত9ী (কােনা
pজেnই জngহণ কেরন িন। পরবত9ী ইমামগণ (‘আঃ) এ ‘ইলm- (কই sীয় ভkঅnসারীেদরেক িশkা িদেয়েছন। হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)- এর বংেশ বh আেলম, বুযুগ9 ও
মুজািহদ বDিkেtর আিবভ9াব ঘটেলও এ ইমামগেণর (‘আঃ) সমতুলD (কােনা বDিkেtর আিবভ9াব
ঘেট িন এবং তাঁরা সাধারণতঃ এ ইমামগেণরই (‘আঃ) অnসরণ কেরেছন।
উপেরাk pেPর জবােব যrরী না হেলও pস{kেম উেlখ করা (যেত পাের (য, হযরত ইমাম
যায়nl ‘আেবদীন (‘আঃ)- এর পুt হযরত যায়d (রাhঃ)- এর নােম (য যায়দী মাযহাব }তরী
হেয়েছ তা িতিন িনেজ }তরী কেরন িন, বরং তাঁর নােম }তরী করা হেয়েছ। অnিদেক হযরত
ইমাম জা’ফাr ছােদk্ (‘আঃ)- এর পুt ইসমা’ঈল (রাhঃ)- যার নােম ইসমা’ঈলীয়াh মাযহাব
}তরী করা হয়- তাঁর িপতার জীবdশায় ইেnকাল কেরন,

sতরাং তাঁর পেk হযরত ইমাম

জা’ফাr ছােদk্ (‘আঃ)- এর পের ইমামেত অিধি_ত হবার pPই ওেঠ না।

69

তাছাড়া বােরা ইমােমর ধারা (থেক [িবেশষ কের হযরত ইমাম জা’ফাr ছােদk্ (‘আঃ) (থেক]
(যভােব সমg উmাহর জn ‘ইলমী িদকিনেদ9শনা পাওয়া িগেয়েছ অn (কােনা ধারা (থেক তা
পাওয়া যায় িন। এ বাsবতা হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর বংশধরেদর মধD (থেক পরবত9ী
ইমামগেণর (‘আঃ) মেনানীত হওয়া সংkাn হাদীেছর বাsব pিতফলনই pমািণত হয়।
রkধারার পিবtতা : একিট িব'ািnর িনরসন
ইিতপুেব9 (যমন উেlখ করা হেয়েছ, (কারআন মজীেদর দৃি>েত (সূরাh আেল ‘ইমরাn : ৩৩-

ٍ ﻀ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑـَ ْﻌ
৩৪) নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) হে(ন ﺾ
ُ ( ذُﱢرﻳﱠﺔً ﺑـَ ْﻌকতক অপর কতেকর বংশধর)। এ
আয়াতাংশ (থেক এটা ss> (য,

(কােনা নবী- রাসূেলর (‘আঃ) ((তমিন আlাহর পk (থেক

মেনানীত (য (কােনা িনuাপ ইমােমর) পূব9তন রkধারায় কখেনাই িশরক ও gনােহর সংিমOণ

ٍ ﻀ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ
ঘেট িন। যিদও ﺾ
ُ  ذُﱢرﻳﱠﺔً ﺑـَ ْﻌবলেত (কবল এেক অপেরর অবDবিহত বংশধরই বুঝায় না,
বরং মধDবত9ী sের এক বা একািধক অ- নবী সহ পরবত9ী বংশধরও বুঝায়,

িকnt এ মধDবত9ী

sরgেলােত যিদ িশরক ও gনােহর সংিমOণ ঘেট তাহেল পরবত9ী sেরর নবীেক (এবং (সই সােথ
আlাহর পk (থেক মেনানীত নবীর gণাবলী সmn িনuাপ ইমামেক) পূব9বত9ী নবীর বংশধর

ٍ ﻀ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑـَ ْﻌ
বুঝােত ﺾ
ُ ذُﱢرﻳﱠﺔً ﺑـَ ْﻌ- এর উেlখ অথ9হীন হেয় দাঁড়ায়। কারণ, (স (kেt কথািট দাঁড়ায়
আlাহর নবী হযরত আদম (‘আঃ)- এর বংশধর িহেসেব নমrদ ও িফর’আউn সহ সমs
মাnষেক নবীর বংশধর বেল উেlখ করার অnrপ- যার উেlখ অথ9হীন }ব নয়। আর আlাh
তা’আলা (য (কােনা ধরেনর অথ9হীন কথা ও কাজ (থেক pমুk। অতএব,

সেnহ (নই (য,

এিট আlাh তা’আলার একিট নীিত (য, িতিন (য (কােনা নবী- রাসূলেকই (এবং তাঁর পk (থেক
মেনানীত নবীর gণাবলী সmn িনuাপ ইমামেক) এমন রkধারায় পািঠেয়েছন যােত কখেনাই
িশরক বা gনােহর সংিমOণ ঘেট িন।
িকnt হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর িপতৃপিরচয় সmেক9 'াn ধারণার কারেণ অেনেকই এিটেক
আlাh তা’আলার একিট নীিত িহেসেব গণD করেত pstত নন।
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যিদও এ িবষয়িট নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) পাপমুkতা ( )ﻋﺼﻤﺔ اﻻﻧﺒﻴﺎءসmিক9ত আেলাচনায়
িবsািরতভােব আেলাচনা করা সেব9াtম এবং অt gnকােরর gn “নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ)
পাপমুkতা”- য় এ সmেক9 অেপkাকৃত িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ,

তেব আেলাচD

পুsেকর িবষয়বstর সােথ pাসি{ক িবধায় এখােনও আমরা সংেkেপ িবষয়িটর ওপর
আেলাকপাত করিছ।
(কারআন মজীেদর সূরাh আl- আn’আেমর ৭৪ নং আয়ােত হযরত ইবরাহীm (‘আঃ) কতৃ9ক
আযাr ও তার সmpদােয়র মূিত9পূজার সমােলাচনার কথা উেlখ করেত িগেয় ( اﺑﻴﻪ آزرতার “আb”
আযাr) উেlখ করা হেয়েছ এবং এ (থেকই আযাr- (ক হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর ‘জnদাতা
িপতা’ বেল গণD করা হেয়েছ। িকnt pকৃত পেk উk আয়ােতর িভিtেত এটা িনিYতrেপ ধের
(নয়া সmব নয় (য,

আযাr তাঁর জnদাতা িপতা িছেলা। কারণ,

আরবী ভাষায় “আb”

( বাকDমেধD ভূিমকােভেদ  اﺑﯽ/ اﺑﺎ/ )اﺑﻮশbিট বDাপক অথ9েবাধক যা dারা জnদাতা িপতা ছাড়াও
দাদা, চাচা, পালক িপতা ও িবিপতােক এবং দাদার পূব9বত9ী (য (কােনা পূব9পুrষেকও বুঝােনা
হয়। িকnt Sধু জnদাতা িপতা বুঝােনা উেdH হেল “ওয়ােলদ” (  )واﻟﺪবলা হয়।
এমতাবsায় কেয়কিট কারেণ উk আয়ােত আযারেক হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর জnদাতা
িপতা বুঝােনা হেয়েছ বেল মেন করা যায় না। তা হে( :
১) আlাh তা’আলা জানেতন (য,

এ িবষয়িট িনেয় িব'ািnর সৃি> হেত পাের,

এমতাবsায়

জnদাতা িপতা বুঝােনা উেdH হেল  اﺑﻴﻪনা বেল  واﻟﺪﻩবলেল িব'ািnর (কােনাই অবকাশ থাকেতা
না। অথবা Sধু  اﺑﻴﻪবলা হেতা, আযেরর নােমােlখ করার pেয়াজন িছেলা না। কারণ, (যেহতু
শbিটর pথম অথ9 ‘জnদাতা িপতা’ (সেহতু এর সােথ অn অথ9jাপক িনদশ9ন না থাকেল এ
(থেক ‘জnদাতা িপতা’ ছাড়া অn অথ9 gহেণর (কােনাই কারণ থাকেতা না। এমতাবsায়
িনদশ9ন জুেড় (দয়া অথ9াৎ আযােরর নােমােlখ (থেক ss> (য, এখােন শbিটেক এর pথম

71

অেথ9 বDবহার করা হয় িন,

বরং বুঝােনা হেয়েছ (য,

এখােন  اﺑﻴﻪবলেত তাঁর জnদাতােক

বুঝােনা হয় িন, বরং আযারেক ((য সmবতঃ তাঁর পালক িপতা িছেলা) বুঝােনা হেয়েছ।
২) িবদDমান তাওরােত হযরত ইবরাহীm (‘আঃ)- এর জnদাতা িপতার নাম ‘(তরh’ বা
‘তােরh’ বেল উেlখ করা হেয়েছ। এমতাবsায় (কারআন মজীেদ তাঁর জnদাতা িপতার নাম
“আযাr” বেল উেlখ করা হেল তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃsান পিNতরা এর িবrেd আপিt

জানােতা ও এর িভিtেত দাবী করেতা (য, (কারআন আlাহর কালাম নয় বেলই এেত ভুল তথD
(দয়া হেয়েছ এবং এ িনেয় তারা বDাপক pচার চালােতা। িকnt এ ধরেনর pিতবাদ ও দাবীর কথা
জানা যায় না। এ (থেক বুঝা যায় (য, তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃsান পিNতরা ( اﺑﻴﻪথেক ‘তার
জnদাতা িপতা’ অথ9 gহণ কের িন।
৩) হযরত ইবরাহীm (‘আঃ) তাঁর নmhদয় }বিশে>Dর কারেণ আযােরর জn আlাh তা’আলার
কােছ মাগেফরাত কামনা করেতন, িকnt তাঁর কােছ যখন অকাটDভােব ss> হেয় (গেলা (য,
(স আlাহর শtr তখন িতিন তার সােথ সmক9 িছn করেলন (এবং তার জn মাগেফরাত কামনা
বn কের িদেলন)। (সূরাh আত্- তাওবাh : ১১৪)।
এটা কখনকার ঘটনা (কারআন মজীেদ তা উেlখ করা হয় িন (উেlেখর pেয়াজনও িছেলা না),
তেব এটা িনঃসেnেহ ধের (নয়া যায় (য,

হযরত ইবরাহীm (‘আঃ) অিgkN (থেক িনরাপেদ

(বিরেয় এেস িফিলিsেন িহজরেতর আেগই তাঁর কােছ ss> হেয় যায় (য,

আযােরর ঈমান

আনার আর (কােনাই সmাবনা (নই। এ কারেণ িতিন তার সােথ সmক9 িছn কেরন এবং তার
জn মাগেফরাত কামনা বn কের (দন (সূরাh আত্- তাওবাh : ১১৪)। িকnt আমরা (দখেত পাই
(য,

িহজরেতর বh বছর পের তrণ হযরত ইসমা’ঈল (‘আঃ)(ক মkায় আlাহর ঘেরর পােশ

(রেখ আসার (সূরাh ইবরাহীm : ৩৭) সময়- যার আেগই হযরত ইসহাk (‘আঃ)- এর জn হেয়েছ
ও িতিন [ইবরাহীm (‘আঃ)] বৃd হেয় পেড়েছন (সূরাh ইবরাহীm : ৩৯) (যখন তাঁর বয়স একশ’
বছর (পিরেয় (গেছ),

তখন িতিন তাঁর িপতা- মাতার ( )واﻟﺪيমাগেফরােতর জn আlাh
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তা’আলার কােছ (দাআ কেরন (সূরাh ইবরাহীm : ৪১)। এ (থেক অকাটDভােব pমািণত হয় (য,
আযাr তাঁর জnদাতা িপতা িছেলা না।
এ উপসংহার (থেক আেরা একিট িবষয় pমািণত হয় (য,
আহেল বাইেতর অnভু9k হওয়ার,

(যেহতু হযরত আলী (‘আঃ)- এর

উmােত মুহাmাদীর মেধD (O_তম বDিk হওয়ার,

dীনী

(নতৃt ও শাসন- কতৃ9েtর জn উপযুkতম বDিk হওয়ার এবং নবী না হেয়ও পাপমুkতা সহ
নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) gণাবলী সmn হওয়ার িবষয়িট অকাটDভােব pমািণত (সেহতু তাঁর
িপতৃপুrষেদর রkধারায় কখেনা িশরক ও gনােহর সংিমOণ ঘেট িন। অতএব,

তাঁর িপতা

হযরত আবূ tািলেবর মুশিরক হওয়ার ও ইসলাম gহণ না করার দাবী চরম রাজৈনিতক
িমথDাচার ছাড়া আর িকছুই িছেলা না। বরং হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর িপতা আবdlাh
ও দাদা আবdল মুtািলেবর nায় তাঁর চাচা ও হযরত আলী (‘আঃ)- এর িপতা হযরত আবূ
tািলb- ও িশরক ও gনাh (থেক মুk তাওহীদবাদী িছেলন,

আর নবী করীম (Oাঃ) কতৃ9ক

ইসলাম pচােরর সূচনােতই িতিন ইসলাম gহণ কেরিছেলন। এ কারেণই িতিন তাঁর জীবেনর (শষ
িদন পয9n নবী করীম (Oাঃ)(ক সব9াtকভােব সাহাযD কেরিছেলন।
এ pসে{ উেlখ করেত হয় (য,

হযরত আবূ tািলb কতৃ9ক নবী করীম (Oাঃ)(ক আOয়,

পৃ_েপাষকতা ও সব9াtক সাহাযD- সহেযািগতা pদােনর িবষয়িট ইসলােমর ইিতহােসর একিট
িবতক9াতীত িবষয় (য বDাপাের ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফরkাহর মেধD মৈতকD রেয়েছ।
এখন pP হে(,

এটা িক সmব (য,

নবীkলিশেরামিণ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)

নবুওয়ােতর দািয়t পালেনর িনেদ9শ লােভর পেরও বছেরর পর বছর ধের একজন মুশিরেকর
আOেয় থাকেবন এবং তার কাছ (থেক সাহাযD- সহেযািগতা ও পৃ_েপাষকতা gহণ করেবন?
এrপ হেল তা িক ইসলােমর জn একিট লjাজনক ও অপমানজনক িবষয় হেতা না? এমনিক
sয়ং আlাh তা’আলার জnও িক তাঁর (O_ নবী ও রাসূলেক এrপ লjাজনক ও অপমানজনক
অবsায় (রেখ (দয়া সmব? অতএব, হযরত আবূ tািলb মুশিরক িছেলন বেল (য দাবী করা
হেয়েছ তা (য (sফ রাজৈনিতক িমথDাচার িছেলা এ বDাপাের (কােনাই সেnহ (নই।
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[ এ ধরেনর রাজৈনিতক িমথDাচােরর দৃ>াn ইসলােমর ইিতহােস আেরা অেনক আেছ। হযরত ইমাম
(হােসন (‘আঃ)(ক kমতােলাভী বেল pচার করা হেয়িছেলা। (তমিন এ মেম9 িমথDা হাদীছ রচনা করা
হেয়িছেলা (য, নবী করীম (Oাঃ) তাঁর সামেন বসা ছাহাবীেদর উেdেশ বেলন : ‘এখন একজন জাহাnামী
বDিk এখােন pেবশ করেব’, আর হযরত আলী (‘আঃ) (সখােন pেবশ করেলন। (!!!)]

পাপমুkতা ও এিlতয়ার- এর সমnয় কীভােব
অেনেকর ধারণা (য, নবী- রাসূলগণ এবং আlাh তা’আলার মেনানীত ইমামগণ ও অnাn খাছ
বাnাহর (‘আঃ) পাপমুkতা ()ﻋﺼﻤﺔ- এর মােন এই (য,

তাঁেদর মেধD gনাh করার kমতাই

(দয়া হয় িন। িকnt এটা ভুল ধারণা। কারণ, তাঁেদর মেধD gনাh করার kমতা না থাকেল তাঁরা
(ফেরশতার পয9ােয় গণD হেতন এবং (স (kেt তাঁরা মাnেষর জn অnসরণীয় আদশ9 হেতন না।
বstতঃ তাঁেদর মেধD gনাh করার kমতাই িছেলা না বেল ধের (নয়ার কারেণ অেনক (লাক
িনেজেদর gনাহর সপেk এিটেক বাহানা িহেসেব gহণ কের থােক। িকnt pকৃত বDাপার হেলা
তাঁেদর মধD (থেক gনাh করার kমতা িবলুp করা হয় িন,

sতরাং তাঁেদর অবsােক বাহানা

িহেসেব গণD কের কােরা পেk gনাh কের পার (পেয় যাবার (কােনাই sেযাগ (নই।
এ িবষয়িটও মূলতঃ ‘নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) পাপমুkতা’ সংkাn আেলাচনায় আেলাচনার
িবষয় এবং উপেরাk িশেরানােম অt gnকােরর gেn এ সmেক9 আেলাচনা করা হেয়েছ। তেব
অt পুsেকর আেলাচD িবষেয়র সােথ এর সmক9 থাকায় এখােনও িবষয়িটর ওপর সংেkেপ
আেলাকপাত করা হেলা।
বstতঃ িনuাপ বDিkগেণর মেধD gনাh করার kমতা থাকা সেttও তাঁরা (s(ায় gনাh (থেক
িবরত থােকন। এটা সmব হয় তাঁেদর রkধারার পিবtতা,

ঈমােনর গভীরতা ও দৃঢ়তা এবং

পূত- পিবt জীবন যাপেন অভDsতার কারেণ। এর ফেল তাঁেদর মেধD পাপ না করার িবষয়িট
তাঁেদর (গাটা সtার (শরীর ও নাis উভেয়র) অিবে(দD অংেশ পিরণত হেয় যায়। ফেল kমতা
থাকা সেttও িকছুেতই তাঁরা gনােহ িলp হন না এবং তাঁেদর সtা gনাহেক gহণ কের না।
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[ gnকােরর বালDকােল (শানা একিট ঘটনার দৃ>াn (দয়া হেল িবষয়িট বুঝেত পারা সহজতর হেব বেল
মেন কির। ঘটনািট (যভােব বিণ9ত হেয়েছ সংেkেপ তা হেলা : d’জন (বা িতনজন) মুসলমান (!) (চার
একজন িহndর ঘের িসঁেদল চুির কের িবিভn মালামাল বাইের এেন এরপর হাঁিড়পািতল (নয়ার জn
রাnাঘের pেবশ কের। (সখােন একিট পােt }তরী rিট ও একিট পািতেল রাnা করা মাংস (পেয় তােক
পাঠার মাংস মেন কের তারা rিট ও মাংস (খেত Sr কের। এক পয9ােয় মাংেসর িভতর কািছেমর পা
আিবTৃত হেল তােদর বিম Sr হেয় যায় এবং (পট পুেরাপুির খািল হেয় যাবার পেরও বিমর ভাব বn
হয় না, বরং নািড়ভুঁিড়ও (বিরেয় আসার উপkম হয়।
এমনটা (কন হেলা?
চুির কের অেnর সmদ (ভাগ করা এবং চুির কের অেnর খাবার খাওয়া হারাম জানা সেttও তােদর
jান ও ঈমান তােদরেক চুির (থেক িফিরেয় রাখেত পাের িন,

কারণ,

তােদর (স ঈমান িছেলা

অগভীর। িকnt কািছম হারাম হবার বDাপাের তােদর jান ও ঈমান তােদর সtার অিবে(দD অংেশ
পিরণত হেয় িগেয়িছেলা। এ কারেণ তােদর পাকsলী কািছমেক কািছম বেল জানার পের আর তার
মাংসেক gহণ করেত রাযী হয় িন, যিদও পাঠা বেল জানা অবsায় তা gহণ করেত আপিt কের িন।
অথচ ইসলামী শারী’আেত যা িকছু খাওয়া হারাম করা হেয়েছ জীবন বাঁচােনার জn pেয়াজনীয় নূDনতম
পিরমােণ তা খাওয়ার অnমিত আেছ এবং তােত gনাh হেব না; জীবন বাঁচােনার জnও চুির কের গrর
(গাশত খাওয়ার তুলনায় ইঁdর- িবড়ােলর মাংস খাওয়া অেপkাকৃত উtম, কারণ, pথম (kেt কম
হেলও gনাh হেব, িকnt িdতীয় (kেt gনাh হেব না।
উপেরাk ঘটনায় কািছম হারাম হওয়ার jান ও ঈমান (যভােব (চারেদর সtার অিবে(দD অংেশ পিরণত
হেয় িগেয়িছেলা,

একইভােব আlাh তা’আলার (য (কােনা নাফরমানী তথা (য (কােনা gনাহর কাজ

সংkাn jান ও ঈমান মা’ছূম বDিkেদর (‘আঃ) সtার অংেশ পিরণত হেয় যায়।]

িকnt (যেহতু তাঁেদর gনাh করার kমতা হরণ করা হয় িন (সেহতু এ সmাবনা শূেnর কাছাকািছ
হেলও এেকবাের শূn নয়। এ কারেণই আlাh তা’আলা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) সmেক9
বেলেছন (য, িতিন যিদ আlাহর নােম (কােনা কথা বািনেয় বলেতন তাহেল তাঁেক কিঠনভােব
পাকড়াও করা হেতা (সূরাh আল- হাkkাh : ৪৪- ৪৬)। এ (থেক pমািণত হয় (য, তাঁর (থেক
আlাহর নােম (কােনা কথা বািনেয় বলার তথা (য (কােনা ধরেনর gনােহ িলp হবার kমতা
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িছিনেয় (নয়া হয় িন। ]অবH ইেnকােলর পের রাসূলুlাh) Oাঃ (সহ (য (কােনা মা’ছূm বDিkরই) ‘আঃ (
মা’ছূm থাকার িবষয়িট সmেক9 আর (কােনাrপ অিনYয়তা থােক িন।[

sতরাং কােরা জn মা’ছূমগেণর (‘আঃ) িনuাপ অবsােক িনেজর জn gনাহর অnkেল বাহানা
িহেসেব বDবহার করার sেযাগ (নই। অnিদেক মা’ছূm না হওয়ার মােনও এ নয় (য,

কােরা

পেkই সারা জীবন পাপমুk থাকা সmব নয়, বরং সারা জীবন (ছাট- বড় (য (কােনা ধরেনর
gনাh (থেক মুk থাকা অnেদর জn খুবই drহ তথা ‘pায় অসmব’ হেলও ‘পুেরাপুির
অসmব’ নয়।

সতক>তার নীিত যা দাবী কের
(কউ যিদ মেন কের (য, হযরত আলী (‘আঃ)(ক হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর অবDবিহত
পরবত9ী dীনী (নতৃt ও শাসন- কতৃ9েtর জn মেনানীত করার িবষয়িট আlাh তা’আলার পk
(থেক িছেলা না,

বরং রাসূলুlাh (Oাঃ) তা িনেজর পk (থেক কেরিছেলন তাহেলও তা (মেন

(নয়া উmাহর জn অপিরহায9 িছেলা। কারণ, (স (kেt নবী (য তাঁর অnসারীেদর ওপর তােদর
িনেজেদর (চেয়ও অিধকতর অিধকার রােখন (সূরাh আl- আহযাb : ৬) (স কারেণ তাঁর
িসdােnর কােছ আtসমপ9ণ করা অপিরহায9 িছেলা। কারণ,

িতিন (‘ভাত খােবন,

নািক rিট

খােবন’- এ জাতীয় (নহােয়তই পািথ9ব (মাবাh িবষয়ািদ বDতীত) sীয় দািয়t পালেনর সােথ
সmৃk (য (কােনা িবষেয় আlাh তা’আলার pতDk ওয়াহী ( )وﺣﯽ ﻣﺘﻠﻮবা পেরাk ওয়াহী ( وﺣﯽ ﻏﲑ

)ﻣﺘﻠﻮ- এর িভিtেত ছাড়া কখেনা িকছু বলেতন না বা করেতন না। আর বলা বাhলD (য, (নতা বা
উtরািধকারী মেনানয়ন একিট অতDn grtবহ দািয়tপূণ9 কাজ।
আlাh তা’আলা এরশাদ কেরন :

ِ
ِ
ِ
ِ
(ﻳﺪ اﻟْ ُﻘ َﻮى
ُ ﻮﺣﻰ َﻋﻠﱠ َﻤﻪُ َﺷﺪ
َ ُ إ ْن ُﻫ َﻮ إﻻ َو ْﺣﻲ ﻳ.) َوَﻣﺎ ﻳـَْﻨﻄ ُﻖ َﻋ ِﻦ ا ْﳍََﻮى
ٌ
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“িতিন (রাসূল) sীয় pবৃিt (থেক (কােনা কথা বেলন না;

তা (িতিন যা বেলন) (তা ওয়াহী

ছাড়া আর িকছু নয়- যা তাঁেক পরম শিkধর সtা িশkা দান কেরন।” ( সূরাh আn- নাজm :
৩- ৫)
এ pসে{ আlাh তা’আলা মু’িমনােদরেক আেরা িনেদ9শ িদেয়েছন :
(ﺨ ُﺬوﻩُ َوَﻣﺎ ﻧـَ َﻬﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓَﺎﻧْـﺘَـ ُﻬﻮا
ُ ) َوَﻣﺎ آﺗَﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ
ُ َﻮل ﻓ

“আর রাসূল (তামােদরেক যা িদেয়েছন তা gহণ কেরা এবং িতিন যা (থেক (তামােদরেক
িনেষধ কেরেছন তা (থেক িবরত থােকা।” ( সূরাh আl- হাশr : ৭)
আর, (খাদা না কrন, (কউ যিদ মেন কের (য, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) আlাহর পk
(থেক িনধ9ারণ ছাড়াই, বা (এrপ িনধ9ারণ না থাকার (kেt) সেব9াb (যাগDতা না থাকা সেttও,
(কবল sীয় জামাতা হওয়ার কারেণই হযরত আলী (‘আঃ)(ক উmাহর জn পরবত9ী (নতা ও
শাসক মেনানীত কের (গেছন তাহেল িরসালাত সmেক9 এrপ 'াn ‘আkীদাh (পাষেণর কারেণ
তার ঈমানই িবন> হেয় (যেত বাধD। কারণ, পkপািতt অতDn খারাপ ধরেনর একিট }বিশ>D
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) সহ সকল নবী- রাসূল (‘আঃ)ই যা (থেক পুেরাপুির মুk িছেলন।
অnিদেক কােরা কােছ যিদ ই!লাছ সেttও এrপ মেন হয় (য, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)
গাদীের খুেমর ভাষেণ হযরত আলী (‘আঃ)(ক (য উmাহর জn  ﻣﻮﻟﯽবেল (ঘাষণা কেরেছন তােত
িতিন এ শb dারা ‘বnু’ বুঝােত (চেয়েছন,

(স (kেtও (যেহতু এ শেbর অnতম অথ9

‘শাসক’ এবং sয়ং হযরত আলী (‘আঃ) সহ কতক ছাহাবী এ (থেক এই (শেষাk অথ9ই gহণ

কেরিছেলন এবং এর িভিtেত (খলাফতেক তাঁর হk্ বেল গণD করেতন (সেহতু ইসলােমর সকল
মাযহাব ও িফরkাহর কােছ গৃহীত ‘সতক9তার নীিত’র দাবী অnযায়ী তাঁেকই (খলাফত pদান
করা কত9বD িছেলা। কারণ, (যেহতু, তাঁেদর কােছ এ বDাপাের (কােনা অকাটD দলীল িছেলা না
(য, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) এর dারা ‘বnু’ বুিঝেয়েছন (সেহতু এেত ‘বnু’ বুঝােনা
হেলও হযরত আলী (‘আঃ)(ক খলীফাh করা হেল (কােনা সমsা িছেলা না,

িকnt রাসূলুlাh

(Oাঃ) যিদ এর dারা ‘শাসক’ বুিঝেয় থােকন (স (kেt তাঁেক শাসেকর দািয়t pদান না করায়
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রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর িসdাn কায9কর করা (থেক িবরত থাকা হেয়েছ এবং এর মাধDেম আlাh
তা’আলার ss> িনেদ9শ অমাn করা হেয়েছ।
এছাড়া আহেল বাইেতর (‘আঃ) পাপমুkতার অকাটDতার কারেণ িবচারবুিdর অকাটD রায়
অnযায়ী ইসলােমর পরবত9ী (নতৃt- কতৃ9tও আহেল বাইেতর (‘আঃ) ধারাবািহকতায় থাকা
অপিরহায9 িছেলা। এমনিক (নতৃt- কতৃ9t তাঁেদরেক অপ9েণর িবষয়িট কােরা কােছ যিদ ফরয
বেল পিরগিণত না- ও হেয় থােক (স (kেtও সতক9তার নীিতর দাবী অnযায়ী তা তাঁেদরেক
অপ9েণর িবষয়িটেক অgািধকার pদান করা যrরী িছেলা।
ইিতপূেব9 আমরা ইসলােমর চারিট অকাটD dীনী jানসূেtর কথা উেlখ কেরিছ এবং খবের
ওয়ােহd হাদীছ সমূহ gহণেক এ চার jানসূেtর সােথ সাংঘিষ9ক না হওয়ার শত9সােপk বেল
উেlখ কেরিছ। এর মােন হে(, খবের ওয়ােহd হাদীছ (চাখ বুঁেজ gহণ করা যােব না, (তমিন
তা (চাখ বুঁেজ বজ9ন করাও যােব না; (কবল চারিট অকাটD সূেtর (কােনািটর সােথ সাংঘিষ9ক
হেলই তা বজ9ন করেত হেব।
আমরা (যমন (দেখিছ আহেল বাইেতর (চার বDিkেtর) পিবtতা ও পাপমুkতা এবং (নতৃtকতৃ9েtর অিধকার- অnতঃ অgািধকার- (কারআন মজীদ,

মুতাওয়ািতr হাদীছ ও (সতক9তার

নীিত সহ) ‘আkেলর অকাটD রােয়র dারা pমািণত। অnrপভােব (যেহতু হযরত আলী (‘আঃ)এর ‘মাওলা’ হবার িবষয়িটও মুতাওয়ািতr সূেt pমািণত এবং pাp ‘আ34লী (িবচারবুিdজাত)
ও না34লী (বিণ9ত) সকল িনদশ9ন (থেক এখােন এ পিরভাষািটর ‘(নতৃt ও শাসনকতৃ9t’
তাৎপয9 pমািণত হয়,

(সেহতু অnতঃ সতক9তার নীিতর দাবী অnযায়ী এ তাৎপেয9র িভিtেত

আমল করা অপিরহায9 িছেলা।
এর সােথ (যাগ করেত হয় (য,

আেরা িবিভn হাদীেছ,

িবেশষ কের আহেল snােতর

ধারাবািহকতার অেনক হাদীেছ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ওফােতর পের হযরত আলী
(‘আঃ), হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ) ও হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ) এবং হযরত ইমাম (হােসন
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(‘আঃ)- এর অধsন পুrষ নয়জন পিবt বDিkেtর নােমােlখ সহ পয9ায়kিমক ইমামেতর কথা
বিণ9ত হেয়েছ।
অেনক হাদীছ িবেশষেjর মেত এ সব হাদীেছর মূল বkবD মুতাওয়ািতr পয9ােয়র। অবH এর
তাওয়াতুেরর িবষয়িট গাদীের খুেম হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) কতৃ9ক হযরত আলী (‘আঃ)(ক
উmাহর জn ‘মাওলা’ (ঘাষণার তাওয়াতুেরর nায় সেব9াb পয9ােয়র নয়। এমতাবsায় অপর
এগােরা জন বDিkেtর ইমামত সংkাn হাদীছ মুতাওয়ািতr িকনা এ বDাপাের কােরা পk (থেক
pP (তালার অবকােশর কথা মাথায় (রেখ এ সব হাদীছেক যুিkর খািতের খবের ওয়ােহd বেল
গণD করেলও একই িবষয়বstেত এর সােথ সাংঘিষ9ক অnrপ পয9ােয়র হাদীছ না থাকায় এর
িভিtেত আমল করা অপিরহায9। অথ9াৎ (যেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) (থেক অn (কােনা
(লাকেদর সmেক9 তাঁর পের পয9ায়kিমক ইমামেতর কথা বিণ9ত হয় িন (সেহতু সতক9তার নীিত
অnযায়ী তাঁেদর ইমামেতর িবষয়িট (মেন (নয়া অপিরহায9।
আহেল snােতর ধারাবািহকতার শীষ9sানীয় অেনক dীনী বDিktই আহেল বাইেতর
ধারাবািহকতার উk বােরা জন পিবt বDিkেtর ইমামতেক আn_ািনকভােব sীকার কের না
িনেলও তাঁেদর অেনেকর উিk ও আচরেণ আমরা (দখেত পাই (য, তাঁরা উk বDিktবগ9েক
উmাহর মেধD িবিশ> dীনী ময9াদার অিধকারী বেল গণD করেতন। তাঁরা কখেনাই উk বােরা জন
বDিkেtর সমােলাচনা করেতন না এবং তাঁেদর িনuাপt (()ﻋﺼﻤﺔক আn_ািনকভােব sীকার না
করেলও কখেনাই বেলন িন (য, তাঁরা মা’ছূm িছেলন না বা আর দশজন dীনী বুযুগ9 বDিkেtর
অnrপ িছেলন। এর ফেল সামিgকভােব আহেল snােতর অnসারীেদর কােছ তাঁরা অnrপ
ময9াদা লাভ কেরেছন।
িবেশষ কের আমরা হযরত ইমাম আবূ হানীফাh (রাhঃ)(ক- যার নােম পরবত9ীকােল হানাফী
মাযহাb }তরী ও pবত9ন করা হয়- আহেল বাইেতর (‘আঃ) ধারাবািহকতার ষ_ ইমাম হযরত
জাফাr ছােদk (‘আঃ)- এর িনকট dীনী িশkা gহণ করেত ও তাঁর ভূয়সী pশংসা করেত (দিখ।
হযরত ইমাম জা’ফাr ছােদk (‘আঃ) সmেক9 হযরত ইমাম আবূ হানীফাহর একিট উিk খুবই
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িবখDাত, তা হে(, িতিন বেলন : “আিম জা’ফাr ইবেন মুহাmােদর (চেয় বড় (কােনা আেলেমর
সাkাৎ পাই িন।” এছাড়াও িতিন (য ইমাম ছােদk্ (‘আঃ)- এর কােছ dই বছর dীনী ‘ইলm
িশkা কেরন (স সmেক9 িতিন বেলন : “ঐ dই বছর না হেল nমাn fংস হেয় (যেতা।”
উেlখD, ইমাম আবূ হানীফাহর মূল নাম nমাn িবn ছােবত্।
এছাড়া হযরত ইমাম মােলkও হযরত ইমাম জা’ফাr ছােদk্ (‘আঃ)- এর কােছ dীনী ‘ইলm িশkা
কেরন এবং তাঁর ভূয়সী pশংসা কেরন।
ইমাম আবূ হানীফাh ও ইমাম মােলক (য আহেল বাইত (‘আঃ)- (ক (কাn দৃি>েত (দখেতন তা
তাঁেদর আেরা (কােনা (কােনা আচরণ (থেক pকাশ পায়। তা হে(, এমনিক আহেল বাইেতর
ধারাবািহকতার (য সব বুযুগ9 বDিkেtর জn উk বােরা জন বDিkেtর nায় আlাh তা’আলার
পk (থেক মেনানীত ইমাম হওয়া সংkাn হাদীেছর বণ9না িবদDমান (নই (কবল আহেল বাইেতর
ধারাবািহকতার অnভু9k হওয়ার কারেণ এ d’জন ইমাম অnেদর তুলনায় তাঁেদরেক িবেশষ
ময9াদা pদান করেতন।
উদাহরণsrপ, উমাইয়াh শাসনামেলর (শষ িদেক হযরত ইমাম যায়nল আেবদীন (‘আঃ)- এর
পুt ও হযরত ইমাম বােkর (‘আঃ)- এর 'াতা হযরত ইমাম যায়দ (রাhঃ) }sরাচারী সরকােরর
িবrেd িজহাদ (ঘাষণা করেল হযরত ইমাম আবূ হানীফাh তাঁেক ‘সিতDকােরর ইমাম’ ( ইমােম
হাk্) বেল (ঘাষণা কেরন এবং এ িজহােদ অংশgহেণর জেn (লাকেদরেক উৎসািহত কেরন।
এছাড়া িতিন এ িজহােদ হযরত ইমাম যায়দেক দশ হাজার (দরহাম আিথ9ক সাহাযD (দন এবং
বেলন (য, তাঁর িনকট (লাকেদর বh আমানত না থাকেল িতিন এ িজহােদ সশরীের অংশgহণ
করেতন। এছাড়া পরবত9ীকােল হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)- এর বংশধর হযরত ইমাম মুহাmাদ
নােiস যাকীয়Dাh (রাhঃ) ও হযরত ইমাম ইবরাহীm (রাhঃ)- dই ভাই- ‘আbাসী }sরশাসক
মানছূেরর িবrেd িজহাদ (ঘাষণা করেল হযরত ইমাম আবূ হানীফাh এ িজহােদর পেk ফত্ওয়া
(দন ও এেত অংশgহেণর জেn (লাকেদরেক উৎসািহত কেরন। িবেশষ কের মানছূেরর একজন
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(সনাপিত পয9n হযরত ইমাম আবূ হানীফাহর িনেদ9েশ উk 'াতৃdেয়র িবrেd যুd করেত
অsীকৃিত জানান।
অnrপভােব হযরত ইমাম মােলকও ‘আbাসী }sরশাসক মানছূেরর িবrেd হযরত ইমাম
মুহাmাদ নােiস যাকীয়Dাh (রাhঃ) (ঘািষত িজহাদেক সমথ9ন কের ফত্ওয়া (দন। Sধু তা- ই
নয়, }sরাচােরর িবrেd এ িজহােদর যথাথ9তা জানা সেttও মানছূেরর অnkেল ইিতপূেব9 কৃত
বাইআত ভ{ করা জােয়য হেব িকনা এ বDাপাের অেনেকর মেন সংশয় (দখা িদেল তাঁরা যখন
হযরত ইমাম মােলেকর মত জানেত চান তখন িতিন ইসলােমর একিট grtপূণ9 নীিতগত
ফয়ছালাহর িদেক সকেলর দৃি> আকষ9ণ কের বেলন : “যােক অিন(া সেttও বাধD করা হেয়েছ
তার জেn অ{ীকার (নই।” অথ9াৎ বলpেয়াগ বা চাপ সৃি>র মাধDেম (য বাইআত আদায় করা
হেয়েছ অথবা ভেয়র কারেণ (লােকরা (য বাইআত কেরেছ তা আেদৗ বাইআত নয়, অতএব,
তা রkা করা অপিরহায9 নয় এবং তা ভ{ করেল gনাh হেব না। তাঁর এ ফত্ওয়ার িভিtেত বh
(লাক মানছূেরর িবrেd িবেdাহ কের ইমাম নাফেস যাকীয়Dাh (রাhঃ)- এর সােথ িজহােদ
(যাগদান কেরন। এ ফত্ওয়া (দয়ার কারেণ ইমাম মােলকেক (gফতার করা হয় এবং তাঁর শরীর
(থেক (পাশাক খুেল িনেয় তাঁেক চাবূক মারা হয়। এর ফেল কাঁধ (থেক তাঁর হাত িবি(n হেয়
যায়। ]অবH পের িতিন) হয়েতাবা জীবন বাঁচােনার লেkD (মানছূেরর সােথ আেপাস কেরন ও তার
সােথ সহেযািগতা কেরন।[

এ (থেক ss> (য,

হযরত ইমাম জা’ফাr ছােদk (‘আঃ) kমতাসীন }sরশাসেকর িবrেd

িজহােদর (ঘাষণা িদেল ও hkমেতর ওপর sীয় দাবী উপsাপন করেল হযরত ইমাম আবূ
হানীফাh ও হযরেত ইমাম মােলক একইভােব তা সমথ9ন করেতন, যিদও হযরত ইমাম (হােসন
(‘আঃ)- এর পরবত9ী আহেল বাইেতর ইমামগণ (‘আঃ) hkমেতর ওপর sীয় অিধকােরর pবkা
হওয়া সেttও sীয় বাছীরাত্ dারা পয9ােলাচনা কের িনজ িনজ সমকালীন পিরিsিতেক িবpেবর
পতাকা উেtালেনর জn উপেযাগী মেন কেরন িন এবং সশst যুdেক তখনকার পিরেবেশ
ইসলােমর sােথ9র জn সহায়ক গণD কেরন িন বেল িজহাদ (ঘাষণা কেরন িন।
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হযরত ইমাম শােফঈ ও হযরত ইমাম আহমাd ইবেন হাmালও আহেল বাইত (‘আঃ)(ক
ভােলাবাসেতন এবং তাঁেদর সােথ (যাগােযাগ ও sসmক9 রাখেতন। আর এ জn তাঁেদর
উভয়েকই আহেল বাইেতর (‘আঃ) pিত শtrতা ও িবেdষ (পাষণকারীেদর পk (থেক সৃ> িবিভn
ধরেনর সমsার সmুখীন হেত হয়। আহেল বাইেতর (‘আঃ) pিত ভােলাবাসা (পাষেণর কারেণ
ইমাম শােফঈেক “রােফযী” ( ‘িশয়া’ বুঝােত গািল) বেল অিভিহত করা হয় এবং ইমাম
আহমাd ইবেন হাmােলর গৃেহ তlাশী চালােনা হয়।
এখন pP হে(,

হযরত ইমাম আবূ হানীফাh সহ আহেল snােতর চার ইমাম ও শীষ9sানীয়

dীনী মনীষীগেণর অেনেকই আহেল বাইত (‘আঃ) সmেক9,

িবেশষ কের আহেল বাইেতর

ইমামগণ (‘আঃ) সmেক9 sীয় কথা ও কােজ (য সmান, সmম ও Odার পিরচয় িদেয়েছন তা কী
pমাণ কের? তাঁরা িক সংিC> হাদীছgেলার িভিtেত এবং ইমামগেণর (‘আঃ) ‘ইলm ও আমেলর
পিরেpিkেত তাঁেদরেক ‘আlাহর পk (থেক মেনানীত ইমাম’ বেল গণD করেতন,

িকnt

সমকালীন পিরিsিতর (pkাপেট তা আn_ািনকভােব (ঘাষণা না করােকই িনেজেদর জn
কলDাণকর িবেবচনা কেরিছেলন? নািক এ বDাপাের অকাটD ‘আkীদায় উপনীত হেত না পারেলও
এমনিট হবার সmাবনায় ‘সতক9তার নীিত’ অnযায়ী তাঁেদর pিত সmান,

সmম ও Odার

পিরচয় িদেয়িছেলন?
এ pসে_ কেয়কিট কথা িবেশষভােব মেন রাখা pেয়াজন।
pথমতঃ িবেশষ কের হযরত ইমাম আবূ হানীফাh (রাhঃ) সহ আহেল snােতর ইমামগণ িফ34হী
িবষয়ািদেত sীয় মতামত বDk করেলও বত9মােন মাযহাb বলেত যা বুঝায় (সভােব তাঁরা িনেজরা
(কােনা মাযহােবর pচলন কের যান িন। বরং পরবত9ীকােল তাঁেদর নােম মাযহােবর pচলন করা
হেয়েছ এবং এর িভিtেত মুসলমানেদর িবভk করা হেয়েছ।
িdতীয়তঃ আহেল snােতর ইমামগণ তাঁেদর সমসামিয়ক রাজতািntক }sরাচারী সরকারgেলার
িবেরাধী িছেলন এবং তােদর সােথ সহেযািগতা করেত অsীকৃিত জানােনার ও আহেল বাইেতর
সােথ সmেক9র কারেণ তাঁেদরেক হতDা, িনয9াতন বা হয়রািনর িশকার হেত হয়। ]িবেশষ কের
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হযরত ইমাম আবূ হানীফােsক কারাগাের িনেkপ কের িবষ pেয়ােগ হতDা করা হয়। অnিদেক,
ইিতপূেব9 (যমন উেlখ করা হেয়েছ, হযরত ইমাম মােলকেক শারীিরকভােব িনয9াতন করা হয়। এছাড়া
ইমাম শােফঈ ও ইমাম আহমাd ইবেন হাmাl হয়রািনর িশকার হন।[ আর এ কারেণ তাঁেদর (কউ

(কউ, sীয় িবেবচনায়, ইসলােমর বৃহtর sােথ9, সরকােরর সােথ বাhতঃ সমেঝাতার নীিত
অnসরণ কেরন। িকnt তাঁেদর পরবত9ীকােল তাঁেদর িশ|- শাগিরদগণ তাঁেদর নােম িবিভn
মাযহােবর pচলন কের }sরাচারী সরকারgেলার সােথ সািব9ক সহেযািগতার নীিত gহণ কেরন।
এর ফেল, আহেল বাইেতর ইমামগেণর (‘আঃ) সােথ kমতাসীনেদর dশমনীর (pkাপেট দলীয়
অnভূিত ও িশয়া- snী পাথ9কD kেমই বৃিd (পেত থােক।
তৃতীয়তঃ চার snী মা:হাb (য ইমামগেণর নােম pবিত9ত হেয়েছ তাঁেদর pতDেকর ইেnকােলর
পের বhলাংেশ তৎকালীন সরকারgেলার সােথ ঐ সব মা:হােবর শীষ9sানীয় ‘আেলমগেণর
সব9াtক সহেযািগতার pভােবই পরবত9ীকােল িফ34হী (kেt আহেল বাইেতর (‘আঃ) সােথ এ সব
মা:হােবর পাথ9কD বDাপকতর হেয় ওেঠ।
[ এ সব পাথ9েকDর মেধD অnতম হে( এক }বঠেক pদt িতন তালাkেক চূড়াn তালাk্ বেল গণDকরণ
অnতম, অথচ মশহূর এই (য, হযরত ইমাম আবূ হানীফাh (রাhঃ) এেক এক বার তালাk্ বেল গণD
করেতন। sত9বD, ইমাম আবূ হানীফাহর নােম হানাফী মা:হাb pবত9ন করা হেলও এ মা:হােবর মূল
নায়ক িছেলন kাযী আবূ ইউsফ ও মুহাmাদ িবn হাসাn শায়বানী। sয়ং ইমাম আবূ হানীফাহর িফkাh
কী িছেলা তা (কােনা িনভ9রেযাগD সূেtই জানা যায় না। অেনেকর ধারণা, kাযীর চাকির gহণ না করার
কারেণ নয়, বরং হযরত ইমাম জা’ফাr ছােদk্ (‘আঃ)(ক ইমাম িহেসেব sীকার করার কারেণই তাঁেক
কারাrd ও হতDা করা হয়।]

চতুথ9তঃ একাnই রাজৈনিতক উেdেH আহেল বাইেতর (‘আঃ) ইমামগেণর অnসারীেদরেক
snােত রাসূল (Oাঃ)- এর অnসারী নয় বেল জনমেন 'াn ধারণা সৃি>র রাজৈনিতক উেdেH
“আহেল snাত্ ওয়াl জামা’আত্” নাম }তরী করা হয় এবং (স নােম চার মা:হাবেক অিভিহত

করা হয়।
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পjমতঃ “িছহাh িসtাh” নােম পিরিচত হাদীছ- gn সমূহ সহ আহেল snােতর অnাn
হাদীছ- gn হযরত ইমাম আবূ হানীফাh ও হযরত ইমাম মােলেকর শতাbীকাল পের বা তারও
(বশী পের সংকিলত হেলও (সgেলােক gহণ করার ফেল িশয়া- snী বDবধান আেরা (বশী
বDাপকতা লাভ কের। [বলা বাhলD (য,
বDবহার করা হয়। কারণ,

“িছহাh িসtাh” িবেশষণিটও রাজৈনিতক উেdেH

িবচারবুিdর অকাটD রায় অnযায়ী বkা ও (Oাতার মেধD

বণ9নাsরসংখDা যেতা (বশী হেব তথDিবকৃিতর আশZাও তেতা (বশী থােক এবং বণ9নাsরসংখDা
যেতা কম হেব িনভ9রেযাগDতার সmাবনাও তেতা (বশী হেব। এ কারেণই snী ধারার হাদীছgnাবলীর মেধD হযরত ইমাম মােলক কতৃ9ক সংকিলত “মুওয়াttা”র হাদীছ সমূেহ অnাn
gেnর হাদীছ সমূেহর তুলনায় জাল হাদীেছর অnpেবশ এবং িবকৃিত, ভুল- 'ািn ও dব9লতার
আশZা অেপkাকৃত কম িছেলা, ( তাই শাh ওয়ালীউlাh (দহলাভী “মুওয়াttা”(ক সব9ািধক
িনভ9রেযাগD হাদীছ- gn বেল গণD করেতন) যিদও “মুওয়াttা”ও ভুল'ািnর উেধ9 িছেলা না।
িকnt রাজৈনিতক উেdেH “মুওয়াttা”(ক “ছহীh নয়” বেল জনমেন ধারণা সৃি>র লেkD
পরবত9ী কােল ছয়িট হাদীছ- সংকলনেক “িছহাh িসtাh” ( ছয়িট ছহীh) বেল িচিhত করা হয়,
যিদও (সgেলা “মুওয়াttা” সংকলেনর শতাbী কােলরও (বশী পের সংকিলত হয়।] িবেশষ
কের হযরত ইমাম আবূ হানীফাh (যখােন িফ34হী বDাপাের খবের ওয়ােহd হাদীছেক িনভ9রেযাগD
বেল গণD করেতন না, (সখােন পরবত9ীকােল খবের ওয়ােহd হাদীছ বDাপকভােব gহেণর ফেল
িবেশষ কের হানাফী মাযহােবর (চহারা অেনক (বশী পিরবিত9ত হেয় যায় এবং িবিভn মাযহােবর
মেধD পাথ9কD তীbতর হেয় ওেঠ।
এেত (কােনাই সেnহ (নই (য, উমাইয়াh ও ‘আbাসী যুেগ অসংখD জাল হাদীছ রিচত হওয়া
এবং হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ওফােতর শতাbীকােলরও (বশী সময় পের অেনকgেলা
sেরর নােম বিণ9ত খবের ওয়ােহd জাল ও ছহীh হাদীেছর মেধD িনিYতভােব পাথ9কD করেত পারা
‘অসmব’ না হেলও ‘pায় অসmব’ িছেলা,

িবেশষ কের হযরত ইমাম আবূ হানীফাh (রাhঃ)

তা অসmব মেন করেতন বেলই তা gহণ কেরন িন। এ (থেক আেরা শতাbীকাল পের সংগৃহীত
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হাদীছ সমূেহর অবsা অnমান করা (যেত পাের। বstতঃ মুসলমানেদর মেধD মাযহাবী িবষয়ািদর
(kেt মতপাথ9েকDর িসংহ ভােগর জnই জাল হাদীছ দায়ী।
[ এ pসে{ পুনরায় উেlখ করেত হয় (য, খবের ওয়ােহd হাদীছেক (চাখ বুঁেজ pতDাখDান করা িঠক
নয়, বরং ইসলােমর চারিট অকাটD jানসূt gহেণর পের pেয়াজনীয় (kেt (স সেবর সােথ সাংঘিষ9ক
না হওয়ার শেত9 খবের ওয়ােহd হাদীছ gহণ করা (যেত পাের। তেব এটা অনsীকায9 (য, চার অকাটD
jানসূt gহণ করার পর ‘আkাএেদর শাখা- pশাখা এবং ফরয ও হারাম সহ (কােনা grtপূণ9 pPই
জবাবিবহীন থােক না;

(কবল কতক (গৗণ ও খুিটনািট (মুsাহাb ও মাকrh) এবং pােয়ািগক িবষয়

অবিশ> থােক। আেরকিট িবষয় মেন রাখেত হেব, আজেকর িদেন উk চার jানসূেtর বDবহার ও তার
িভিtেত খবের ওয়ােহd হাদীছ পরীkা করা যেতাখািন সহজ তৎকােল তা অেতা সহজ িছেলা না।
এ pসে{ই আেরা উেlখ করেত হয় (য, অেনক পরবত9ীকােল আহেল snােতর ধারাবািহকতায় উdূত
“আহেল হাদীছ” নামক িফরkাহর অnসারীেদর অেনেক হানাফীেদর িবrেd কেঠার সমােলাচনা করেত

িগেয় বেলন (য, তারা রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর কথা মােন না, আবূ হানীফাহর কথা মােন। অথচ pকৃত
বDাপার হেলা,

রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর কথা বেল দাবীকৃত কথা ও pকৃতই রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর কথা

কখেনাই এক নয় এবং ইমাম বুখারী সহ হাদীছ সংকলকগেণর িবচারkমতার ওপের অnভােব আsা
(পাষেণর পেk (কােনা দলীল (নই, িবেশষ কের তাঁরা যখন না মা’ছূm িছেলন, না অকাটDভােব ঐশী
ইলহােমর অিধকারী িছেলন,

না রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর িনকটবত9ী কােলর িছেলন,

বরং তাঁেদরেক

হাদীেছর বDাপাের অেনকgেলা sেরর বণ9নাকারীেদর ওপর িনভ9র করেত হেয়িছেলা (যgেলার
gহণেযাগDতার বDাপাের তাঁেদর পেk শতকরা একশ’ ভাগ িনিYত হওয়া সmব িছেলা না।]

ইিতহােসর পৃJা ওlােনা 4কন
অেনকেকই ইসলােমর pাথিমক যুেগর ইিতহােসর িবেরাধ- িবসmাদ সংkাn পৃ_াgেলা ওlােনার
িবেরািধতা করেত (দখা যায়। তাঁেদর মেত,

এর ফেল (কবল মুসলমানেদর মেধD িবরাজমান

িবেভদ- অৈনকDই বৃিd পােব এবং তা িফরkাh ও মা:হােবর উেধ9 উেঠ বৃহtর ইসলামী ঐকD
গেড় (তালার িবষয়িটেক sদূরপরাহত কের তুলেব।
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আসেলও ইসলােমর ইিতহােসর pাথিমক যুেগর িতk িবষয়gেলার sৃিতচারণ না করাই ভােলা।
pথমতঃ এর সােথ যারা জিড়ত তাঁেদর (কউই (বঁেচ (নই এবং এখন ইিতহাসেক বদেল (দয়া
যােব না। আর pেতDেকই িনজ িনজ আমল সহকাের আlাh তা’আলার কােছ হািযর হেবন।
আlাh রাbুল ‘আলামীন (যমন এরশাদ কেরেছন :
(ﺴﺄَﻟُﻮ َن َﻋ ﱠﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳـَ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن
َ )ﺗِْﻠ
ْ َﺖ َﳍَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒ
ْ َﻚ أُﱠﻣﺔٌ ﻗَ ْﺪ َﺧﻠ
ْ ُﺖ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ َﻛ َﺴْﺒﺘُ ْﻢ َوﻻ ﺗ

“তারা িছেলা একিট জনেগা_ী যারা অতীত হেয় িগেয়েছ; তারা (ভােলা) যা িকছু অজ9ন কেরেছ
তা তােদরই জn এবং তারা (মn) যা িকছু অজ9ন কেরেছ তা তােদরই ওপের আপিতত হেব।
আর তারা যা িকছু কেরেছ (স জn (তামরা িজjািসত হেব না।” ( সূরাh আl- বাkারাh :
১৩৪)
িdতীয়তঃ িশয়া মাযহােবর অnসারীরা (য বােরা জন বুযুগ9 বDিkেক আlাh তা’আলার পk (থেক
মেনানীত ইমাম বেল ‘আkীদাh (পাষণ কের তাঁেদর মধD (থেক এগােরা জন এ dিনয়া (থেক
িবদায় িনেয়েছন এবং তাঁেদর মধDকার dাদশ ইমাম- িশয়া মাযহােবর অnসারীরা যােক ইমাম
মাsদী (‘আঃ) বেল ‘আkীদাh (পাষণ কের, তােদর ‘আkীদাh অnযায়ীই আlাh তা’আলা তাঁেক
দীঘ9জীবী করেলও িতিন আlাহর ই(ায়ই আtপিরচয় (গাপন কের আেছন এবং উপযুk সমেয়
আtpকাশ করেবন।
(যেহতু িশয়া- snী িনিব9েশেষ সকল মুসলমানই হযরত ইমাম মাsদী (‘আঃ)- এর আিবভ9াব ও
তাঁর dারা িব-বDাপী ইসলামী hkমত pিতি_ত হওয়ার ‘আkীদাh (পাষণ কের,

(সেহতু িতিন

জngহণ কেরেছন িক কেরন িন এ pেP মতপাথ9কD থাকেলও তাঁর আtpকােশর পর তাঁেক
gহণ- বজ9েনর ওপরই (য কােরা (হদায়াত ও (গামরাহী িনভ9র করেব। িকnt এখন (যেহতু উk
বােরা জন বুযুগ9 বDিkর (কউই আমােদর সামেন ইমামেতর দাবী িনেয় উপিsত নন,
এমতাবsায় তাঁেদর ইমামত িনেয় িবতক9 pধানতঃ একিট তািttক িবতক9 }ব নয়,

যিদও

শারীআেতর (গৗণ িবষয়ািদেত খবের ওয়ােহদ হাদীছ ও (রওয়াইয়াত্ gহেণর বDাপাের এর
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ভূিমকা আেছ। এর মােন হে(,

ইমামেতর ‘আkীদাh (পাষণ করেল (য (কােনা হাদীছ ও

(রওয়াইয়ােতর রাভী (বণ9নাকারী) িবচার Sr হেব মা’ছূm (‘আঃ)- এর পর (থেক।
অবH এ বDাপাের (কােনাই সেnহ (নই (য,

আসেলই আমােদর উিচত অতীত হেয় যাওয়া

বDিkেদর আমেলর সােথ িনেজেদরেক না জড়ােনা। কারণ, আমােদর িবতক9 তাঁেদর আমেলর
ভােলা- মn (কােনা িকছুেতই িকছু hাস- বৃিd ঘটােত পারেব না। িকnt আমরা যখন িনেজেদরেক
তাঁেদর ‘আমেলর সােথ জিড়েয় (ফিল তখন অতDn sাভািবকভােবই তাঁেদর ‘আমেলর
পয9ােলাচনার pেয়াজনীয়তা (দখা (দয়।
িবেশষ কের অেনক সময় বলা হয় (য,

অnাn ছাহাবােয় (করাম ও অতীেতর মনীষীগণ

ইসলাম সmেক9 ও (কারআন মজীেদর তাৎপয9 আমােদর (চেয় কম বুঝেতন না। অথচ এটা
অনsীকায9 (য,
অতএব,

তাঁরা না মা’ছূm িছেলন,

না অকাটDভােব ঐশী ইলহােমর অিধকারী িছেলন।

তাঁেদর পেk ভুল করা সmব এবং পূেব9ািlিখত আয়াত অnযায়ী,

তাঁরা ভুল কের

থাকেল আমােদর জn তার অnসরণ করা উিচত হেব না। এছাড়া অেনক (kেt তাঁেদর কথা ও
কােজর বণ9না কেতাখািন সিঠকভােব আমােদর কােছ (পৗঁেছেছ তা- ও pেPর উেধ9 নয়।
আেরা বলা হয় (য,

আমরা (তা (কারআন মজীদ ও ইসলাম ছাহাবীেদর মাধDেমই (পেয়িছ,

sতরাং তাঁেদরেক pPিবd করা যােব না।
িকnt pকৃত বDাপার হেলা, আমরা (কারআন ও ইসলাম তাঁেদর বDিkিবেশেষর কাছ (থেক পাই
িন,

বরং মুতাওয়ািতr সূেt ‘তাঁেদর সকেলর কাছ (থেক’ (পেয়িছ- যার িনভু9লতা ও

gহণেযাগDতা সেnহাতীত। এর সােথ (য সব িবষেয় তাঁেদর িনেজেদর মেধDই পারsিরক
মতপাথ9কD িছেলা (স সব িবষেয় বDিkগতভােব তাঁেদরেক িনভু9ল গণD করা িঠক হেব না। আর
ইসলাম ও (কারআন মজীদেক পরবত9ী pজnসমূেহর কােছ (পৗঁেছ িদেয়েছন বেলই (য তাঁরা তা
পরবত9ী pজnসমূেহর তুলনায় অিধকতর সিঠকভােব বুেঝিছেলন এমনিট মেন করার (কােনা
কারণ (নই। (কননা,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) এরশাদ কেরেছন (য,
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jানপূণ9 কথা

অেনক সময় (কউ এমন বDিkর কােছ বহন কের িনেয় যায় (য বহনকারীর তুলনায় অিধকতর
সমঝদার।
[ হযরত আবdlাh ইবেন মাs’উদ (রাঃ) বণ9না কেরন,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)

এরশাদ কেরেছন :

ِ
ِ ب ﻣﺒـﻠّ ٍﻎ اَوﻋﯽ َﳍﺎ ِﻣﻦ
ِ
ِ
.ﺳﺎﻣ ٍﻊ
َُ ﻧَﻀَﱠﺮ اﷲ َﻋﺒﺪاً َﲰ َﻊ َﻣﻘﺎﻟَﺘﯽ ﻓَ َﺤﻔﻈَﻬﺎ و َوﻋﺎﻫﺎ َواَﱠدﻫﺎ َﮐﻤﺎ َﲰ َﻌﻬﺎ ﻓَـ ُﺮ ﱠ

“আlাh িচরসেতজ কের রাখুন (তাঁর) (সই বাnাহেক (য আমার কথা Sনেলা, অতঃপর তা
সংরkণ কের রাখেলা ও sরণ রাখেলা এবং তা (যভােব Sনেলা hবh (সভােবই (অেnর কােছ)
(পৗঁেছ িদেলা; আর অেনক সময় এমন হয় (য, ( পেরাkভােব) যার কােছ তা (পৗঁেছেছ (স তা
(আমার কাছ (থেক) Oবণকারীর তুলনায় উtমrেপ gহণ কেরেছ।” ( আবূ দাউদ; িতরিমযী)
বstতঃ আমরা যিদ িবচারবুিdর কােছ gহণেযাগD ইসলােমর সব9জনgহণেযাগD চারিট অকাটD
সূেtর ওপর িনভ9র কের তার দাবী অnযায়ী আমােদর জীবেন সকল (kেt চলার জn
pেয়াজনীয় কম9নীিত ও িবিধিবধান লােভর ও তদnযায়ী চলার (চ>া করতাম তাহেল
উপেরািlিখত ঐিতহািসক িবতক9 এমিনেতই grt হািরেয় (ফলেতা। িকnt আমরা তা না করার
কারেণই এ িবতেক9র উপেযািগতা (থেক যাে( এবং তা অবDাহত রেয়েছ। কারণ,

িবচারবুিd

(‘আkl), (কারআন মজীদ, মুতাওয়ািতr হাদীছ ও ইজমা’এ উmাহর মানদেN (যখােন হযরত
রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর আহেল বাইেতর পিবtতা ও পাপমুkতা অকাটDভােব pমািণত হয়
এবং jানগত (যাগDতার সােথ পিবtতা ও পাপমুkতা যুk হওয়ার কারেণ (কবল তাঁেদর কাছ
(থেকই িনভু9ল dীনী jান লাভ করা (যেত পাের,

এমতাবsায় আমরা যিদ অn কােরা কাছ

(থেক এ সব মানদেNর (কােনা না (কােনািটর সােথ সাংঘিষ9ক (কােনা ফয়ছালাh (মেন না
চলতাম এবং তার ওপের একgঁেয়িম না করতাম তাহেল আজ আর ইিতহাস পয9ােলাচনার
pেয়াজন হেতা না।
উদাহরণsrপ এক }বঠেক িতন তালাk্ সংkাn ফত্ওয়ার কথা িবেবচনা করা (যেত পাের।

88

আlাh তা’আলা (যখােন (ফরতেযাগD তালাk ( )ﻃﻼق رﺟﻌﯽসmেক9 এরশাদ কেরেছন (য,

اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﺎن- তালাk dই বার (সূরাh আl- বাkারাh : ২২৯) অতঃপর ভােলাভােব রাখেত হেব
অথবা (তৃতীয় দফা তালাk্ িদেয়) ভdভােব িবদায় কের িদেত হেব (সূরাh আl- বাkারাh :
২২৯) এমতাবsায় (কউ (য (কােনা কথা বেলই ((যমন : ‘িতন তালাk’ শb উbারণ কের বা
‘তালাk’ শbিট িতন বার পুনরাবৃিt কের) stীেক তালাk িদক না (কন,

অবHই তা ‘এক

বার’ ও (ফরতেযাগD তালাk হেব। অতঃপর (স তার ঐ তালাk (দয়া stীেক িফিরেয় না আনা
পয9n তার পেk ঐ stীেক িdতীয় বার তালাk (দয়া সmব নয়। কারণ, pথম বার তালাk (দয়ার
সােথ সােথই (স আর তার stী থাকেলা না এবং (য সব কােজর dারা ‘তালাk (দয়া stীেক িফিরেয়
আনা’ pমািণত হয় এমন (কােনা কােজর মাধDেম তােক িফিরেয় এেন stীর ময9াদায়
পুনঃpিতি_ত করার আেগ তােক ‘িdতীয় বার’ তালাk (দয়া সmব নয়। িকnt এ সেttও (কবল
িdতীয় খলীফাহর মতামেতর pিত সmান pদশ9েনর লেkD মুসলমানেদর মধDকার বৃহtর অংেশর
মেধD এক }বঠেক pদt ‘িতন তালাk’(ক (ফরত- অেযাগD চূড়াn তালাk বেল গণD করা হে(।
এ (kেt সবেচেয় িবsয়কর বDাপার হে( এই (য, মশহূr মত অnযায়ী, sয়ং হযরত ইমাম
আবূ হানীফাh (রাhঃ)- যার নােম হানাফী মা:হােবর pচলন করা হেয়েছ- (যখােন এক }বঠেক
pদt ‘িতন তালাk’(ক (ফরতেযাগD ‘এক বার’ তালাk বেল গণD করেতন (সখােন
পরবত9ীকােল ‘হানাফী মাযহােবর মত’ নােম pদt ফত্ওয়া হে( এই (য, এক }বঠেক pদt
‘িতন তালাk’ (ফরত- অেযাগD চূড়াn তালাk বেল গণD হেব। আর এর ফেল (য (কবল আlাh

তা’আলার িবধােন মাnেষর জীবেনর জn pদt pশsতা ও সহজতা (থেক মাnষেক বিjত করা
হে( Sধু তা- ই নয়, বরং উdূত কিঠন পিরিsিত (মাকািবলার লেkD অেনকেক কিঠন ধরেনর
gনােহ িলp হবার পেথ (ঠেল (দয়া হে(।
[ বাংলােদেশ (এবং হয়েতা আেরা (কাথাও (কাথাও) অেনক (লাক রােগর মাথায় stীেক এক }বঠেক ‘িতন
তালাk’ (দয়ার পর জীবেনর pেয়াজেন,

িবেশষতঃ সnানেদর কারেণ stীেক িফিরেয় আনার লেkD

‘হীলা’র (শbিট আরবী হেলও ফাস9ী ভাষায় ‘pতারণা’ অেথ9 বDবhত হয়) আOয় gহণ কের থােক।
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(যেহতু চূড়াn তালােkর পর তালাkpাpা stী অn (কােনা পুrেষর সােথ sায়ীভােব িববাহবnেন আবd
হবার ও (স sামীর মৃতুD ঘটা বা (স sামী কতৃ9ক তালাkpাpা হওয়ার পূেব9 pথম sামীর জn তােক
িববাহ করার sেযাগ (নই এবং (যেহতু নতুন sামীর মৃতুD ঘটা বা তার পk (থেক ঐ stীেক তালাk (দয়ার
(কােনাই িনYয়তা থােক না (সেহতু এ বDাপাের িনিYত হওয়ার লেkD আেপােস (কােনা বDিkেক এ
শেত9 ঐ নারীেক িববাহ করার জn রাযী করােনা হয় (য, িববােহর পর sামী- stী মাt এক রােতর জn
একtবাস করার পরই নতুন sামী তােক তালাk (দেব।
বলা বাhলD (য, এ ধরেনর িববাহ ইসলােমর (কােনা মাযহােবর দৃি>েতই ছহীh নয়। কারণ, pকাH
বা (গাপন (য (কােনাভােবই (হাক না (কন তালাk (দয়ার পূব9শত9 িবিশ> িববাহ ইসলামসmত (কােনা
িববােহর আওতায় পেড় না। এ ধরেনর িববাহ না sায়ী িববাহ,

না অsায়ী িববাহ। ইসলােমর সকল

িফরkাh ও মাযহােবর সব9সmত মত অnযায়ী চূড়াnভােব তালাkpাpা নারী (কবল sায়ী িববােহর পেরই
এ sামীর মৃতুD বা তালােkর পের পূব9বত9ী sামীর সােথ পুনিব9বািহত হেত পারেব। এমতাবsায় sায়ী
িববাহ িহেসেব পাতােনা এই তথাকিথত িববাহ ss>তঃই বDিভচার }ব নয়। কারণ,

(যেহতু অsায়ী

িববােহর (kেt অsায়ী িহেসেবই ও (ময়াদ িনিদ9> কের ‘আ34d পড়ােনা হয় এবং (ময়াদেশেষ
sয়ংিkয়ভােবই িববােহর সমািp ঘেট; তালাk (দয়ার pেয়াজন হয় না, (সেহতু এ ধরেনর পাতােনা
িববাহ ‘অsায়ী িববাহ’ও নয়।
অnিদেক যারা এ ধরেনর হীলা (pতারণা)র ঘৃণD নাজােয়য কাজ হওয়ার কারেণ এর আOয় gহণ কের
না pচিলত ফত্ওয়ার কারেণ তারা তালাk (দয়া stীেক িফিরেয় আনেত পাের না, ফেল অেনক সময়
তােদর সnানেদর ভিব|েতর ওপর অnকার (নেম আেস- যা আlাh তা’আলার পসnনীয় নয় বেলই
িতিন d’- dই বার তালােkর পর stীেক িফিরেয় আনার sেযাগ িদেয়েছন।]

এখােন মাt একিট দৃ>াn (দয়া হেলা। এ ধরেনর আেরা অেনক দৃ>াn (দয়া (যেত পাের। এভােব
অেনক ছাহাবীর- যােদর িনuাপ হওয়ার সপেk (কােনাই দলীল (নই- মতামেতর pিত সmান
pদশ9েনর লেkD এ ধরেনর আেরা অেনক 'াn ফত্ওয়া (দয়া হেয়েছ- যা মুসলমানেদর মেধD
দূরt বৃিdর কারণ হেয়েছ।
আজেকর করণীয়
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ইসলােমর দৃি>েত আজেকর িদেন মুসলমানেদর dীনী সমsাবলীেক িতনিট সমsার মেধD
সমিnত করা যায়;

তােদর অnাn পািথ9ব ও অপািথ9ব সমsাবলী এ িতনিটর (কােনািট না

(কােনািটর আওতাভুk এবং উk িতনিট সমsার সমাধান হেল অnাn সমsার সমাধানও খুব
সহেজই সmব হেব। এ িতনিট সমsা হে( ‘আkাএেদর সমsা, িফkহী সমsা এবং (নতৃt
ও শাসনকতৃ9েtর সমsা।
ইসলাম তার (মৗিলক ‘আkাএেদর (( )اﺻﻮل دﻳﻦkেt (কােনাrপ অn িব-াসেক pOয় (দয় িন- যা
বত9মােন মুসিলম উmাহেক gাস কের িনেয়েছ। বরং ইসলাম তার (মৗিলক ‘আkাএেদর িতনিট
িবষয়েক অথ9াৎ তাওহীদ,

আেখরাত ও িরসালাত্- (ক িবে-র সকল মাnেষর জn সমানভােব

gহণীয় সব9জনীন মানদN িবচারবুিd ()ﻋﻘﻞ- এর ওপর িভিtশীল কেরেছ- যােত কােরা জn িনজ
িনজ অn িব-ােসর ওপর অটল থাকার পেk (কােনা দলীল না থােক।
আlাh তা’আলা (কারআন মজীেদ বার বার ‘আkl- এর আOয় gহেণর জn সকল মাnেষর pিত
আহেবান জািনেয়েছন এবং যারা ‘আkl- এর আOয় gহণ কের না তােদরেক কেঠার ভাষায়
িনnা কেরেছন। আlাh তা’আলা sীয় অিst ও তাওহীদ, আেখরাত এবং নবুওয়ােত মুহাmাদী
(Oাঃ) ও (কারআন মজীেদর ঐশী gn হওয়ার সপেk যুিk উপsাপন কেরেছন। অতএব,
মুসলমানেদরেক ইসলােমর উছূেল ‘আkাএদেক ‘আ34লী দলীেলর িভিtেত নতুন কের জানেত ও
gহণ করেত হেব এবং অমুসিলমেদরেক এরই িভিtেত ইসলােমর িদেক আহবান করেত হেব।
অতঃপর ‘আkাএেদর িবsািরত িবষয়ািদর (kেt (কারআন মজীদেক ও তার সহায়ক বDাখDাকারী
শিk িহেসেব ‘আkl- (ক এবং মুতাওয়ািতr হাদীছ সমূহ ও ইজমা’এ উmাহেক (pথম যুেগর
মুসলমানেদর মধDকার মৈতকDেক, (কােনা িফরkাh বা মাযহাব িবেশেষর ইজমা’(ক নয়) gহণ
করেত হেব। হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর সব9েশষ নবী হওয়া,
সব9েশষ এবং একমাt পূণ9া{ ও সংরিkত ঐশী িকতাব হওয়া,

আর রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর

sলািভিষkতার িবষয়gেলা এ সব সূt (থেকই অকাটDভােব পাওয়া যায়।
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(কারআন মজীেদর

বলা বাhলD (য,

‘আkাএেদর মূল িবষয় সমূহ ও শাখা- pশাখা সমূহ এবং মূল ও grtপূণ9

িফ34হী িজjাসাবলীর জবাব অথ9াৎ ফরয ও হারাম সmিক9ত িবষয়gেলা উপেরাk চারিট (মৗিলক
dীনী সূt (থেকই পাওয়া যায়;

অতঃপর উপেরাk চার সূেtর (কােনািটর সােথ সাংঘিষ9ক না

হওয়া সােপেk (গৗণ (মুsাহাb ও মাকrh) এবং pােয়ািগক িবষয়ািদেত খবের ওয়ােহদ হাদীছ
gহণেযাগD। sতরাং এgেলার ও এ নীিতর িভিtেত ইজিতহাদেক অবDাহত রাখেত হেব এবং (য
সব িফরkাh ও মাযহাব ইজিতহােদর দরযাh বn হেয় িগেয়েছ বেল মেন কের তােদরেক (স
দরযাh পুনরায় খুেল িদেত হেব। কারণ, ইসলােম ইজিতহােদর }বধতা থাকেল- যার }বধতার
বDাপাের সকেলই একমত- তার দরযাh (কউ কখেনা বn করেত পাের না। িবেশষ কের
(কারআন মজীেদর িনেmাk আয়াত (থেক মুসিলম সমােজ ইজিতহােদর অিst থাকা ফরেয
(কফায়ী িহেসেব pমািণত হয়।
আlাh তা’আলা এরশাদ কেরন :

ِ ِ
ِ ِ
ٍِ ِ
ِ
(ﳛ َﺬ ُرو َن
َْ ﱠﻬﻮا ِﰲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ َوﻟﻴُـْﻨﺬ ُروا ﻗَـ ْﻮَﻣ ُﻬ ْﻢ إِ َذا َر َﺟﻌُﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ
ُ )ﻓَـﻠَ ْﻮﻻ ﻧـَ َﻔَﺮ ﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ﻓ ْﺮﻗَﺔ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻃَﺎﺋ َﻔﺔٌ ﻟﻴَﺘَـ َﻔﻘ

“(কন এমন হেলা না (য,

তােদর (মু’িমনােদর) pিতিট (গা_ীর মধD (থেক কতক (লাক

(বিরেয় পড়েব এবং dীেনর গভীর সমঝ অজ9েনর পর যখন sীয় kওেমর কােছ িফের যােব তখন
তােদরেক সতক9 করেব যােত তারা (আlাহর নাফরমানী (থেক) (বঁেচ থােক।” ( সূরাh আত্তাওবাh : ১২২)
অnিদেক যােদর মেধD ইজিতহাদ অবDাহত রেয়েছ তােদরেক পূব9 (থেক চেল আসা ইজিতহােদর
মূলনীিত ও jানসূtসমূহ সmেক9 সব সময়ই এ কথা মেন রাখেত হেব (য,

ছাহাবীগণ সহ

সকল sেরর হাদীছ বণ9নাকারীগণ ও অতীেতর মনীষীগেণর (কউই মা’ছূm িছেলন না,

sতরাং

তাঁেদর মেধDও ভুল ও dব9লতা থাকেত পাের। িবেশষ কের তাঁেদর কােরা (কােনা মত বা বণ9না
যিদ (কারআন মজীেদর (কােনা আয়ােতর সােথ বা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর মত বেল
ইয়াkীন সৃি> হয় এমন (কােনা মেতর সােথ অথবা ‘আkl- এর অকাটD রায় বা উmাহর pথম
যুেগর মৈতেকDর (কােনা িবষেয়র সােথ সাংঘিষ9ক হয় (স (kেt িকছুেতই তাঁর (স মত বা বণ9না
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gহণেযাগD হেত পাের না। বরং তা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর বা অn (কােনা মা’ছূেমর
(‘আঃ) মত বেল দাবী করা হেলও pকৃত পেk তা হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর বা অn
(কােনা মা’ছূেমর (‘আঃ) মত নয়, বরং তা িমথDা রচনা বেল গণD করেত হেব।
এখােন আেরা উেlখD (য, ইজিতহােদর (kেt িkয়াs িনেয় িবতক9 আেছ। এ pসে{ অনsীকায9
(য, (কারআন ও snােত রাসূল (Oাঃ)- এর (মাকািবলায় িkয়াs- এর (কােনা pPই উঠেত পাের
না। তেব এর বাইের িkয়াs- এর gহণেযাগDতা আেছ িকনা তা sতntভােব িবচায9 িবষয়।
pকৃত পেk ওপের (য,

চারিট সব9সmত অকাটD dীনী সূেtর কথা উেlখ করা হেয়েছ তােক

চূড়াn ও িবতক9াতীত সূt িহেসেব এবং (সই সােথ এ চার মানদেNর িবচাের উৎের যাওয়া খবের
ওয়ােহd হাদীছ সমূহেক পjম উৎস িহেসেব gহণ করা হেল এgেলার সাহােযD সমাধান করা
যােব না এমন (কােনা dীনী িজjাসা থাকেত পাের না।
এমতাবsায় মুজতািহেদর কাজ হেব উপেরাk সূtসমূহ িনেয় গেবষণা কের নবজাgত বা
িবতিক9ত সমsাবলী সmেক9 আlাh ও তাঁর রাসূেলর (Oাঃ) ফয়ছালাh উMঘাটন করা। অতঃপর
আর (কােনা pP অবিশ> থাকেত পাের না। এতMসেttও আমরা যিদ ধের (নই (য, আেরা িকছু
pP অবিশ> থাকেত পাের এবং তার সমাধােনর জn িkয়ােসর pেয়াজনীয়তা রেয়েছ (তা (স
সব pP হেব খুবই (গৗণ িবষয়ািদেত- মুsাহাব ও মাকrh সংkাn িবষয়ািদেত। এর ফেল
িkয়ােসর (kt খুবই সীিমত হেয় আসেব এবং মুসিলম উmাহর মেধD িফ34হী মতপাথ9কDও pায়
শূেnর কাছাকািছ চেল আসেব, অnতঃ (কােনা grtপূণ9 িবষেয়ই মতপাথ9কD থাকেব না।
বstতঃ মুসলমানেদর মেধD (য সব িফkহী মতপাথ9কD রেয়েছ তার (বশীর ভােগরই কারণ হে(
সরাসির (কারআন মজীদ (থেক িফkহী িজjাসাবলীর জবাব সnােন যথাযথ pেচ>া না চালােনা
এবং এ বDাপাের খবের ওয়ােহd হাদীছ ও অতীেতর মনীষীেদর ওপর অেনক (বশী মাtায় এবং
অেনক (kেt অnভােব িনভ9রতা,
মনীষীগণ না মা’ছূm িছেলন,

অথচ হাদীেছর রাভীগণ ও সংকলকগণ এবং অতীেতর

না সরাসির ঐশী jােনর অিধকারী িছেলন। আlাh তা’আলা

(যখােন (কারআন মজীদেক ‘সকল jােনর আধার’ (  )ﺗﺒﻴﺎﻧﺎً ﻟﮑﻞ ﺷﻲءবেল উেlখ কেরেছন
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(সখােন (কােনা grtপূণ9 িফkহী সমsা তথা ফরয ও হারাম সংkাn (কােনা সমsাই
সমাধানিবহীন থাকেত পাের না।
অিভjতায় (দখা (গেছ, ‘আkাএd- (ক ওপের (যভােব উেlখ করা হেয়েছ (সভােব gহণ করার
পর (কারআন িনেয় গভীরভােব চচ9া করা হেল (কােনা grtপূণ9 িফ34হী সমsাই সমাধানিবহীন
থােক না। ওযূ, তালাk, অsায়ী িববাহ, ওয়াছীয়Dাত্, ইiতােরর সময় ও (কােনা (কােনা
মীরাছী িবষয় সহ (য সব grtপূণ9 িফkহী িবষেয় মুসলমানেদর মেধD grতর মতেভদ রেয়েছ
তার সবgেলার সমাধানই (কারআন মজীেদ িনিহত রেয়েছ; ‘আkl, মুতাওয়ািতr হাদীছ ও
ইজমা’এ উmাহর সাহাযD িনেয় এর সবgেলাই উMঘাটন করা সmব।
অবH (কারআন মজীদ (থেক সিঠক তাৎপয9 gহেণর (kেt sানগত, কালগত, ভাষাগত ও
পিরেবশগত বDবধােনর কারেণ (য সব সমsার সৃি> হেয়েছ তা কািটেয় ওঠা অপিরহায9 এবং তা
কািটেয় ওঠার জn সংিC> jানগেবষক (মুজতািহদ)গণেক (কারআন নািযেলর যুেগর আরবী
ভাষার jােনর সােথ সােথ সিঠক jান ও ভুল jােনর মেধD পাথ9কDকরেণ সহায়ক শাstসমূেহরও
((যমন : jানতtt, তাৎপয9িবjান, যুিkিবjান ও দশ9ন) আOয় িনেত হেব।
উপেরাk চার (মৗিলক সূt (থেক িফkহী িজjাসাবলীর জবাব সnান করা হেল এরপর মাt
কতক (গৗণ িবষয়ই অবিশ> থাকেত পাের। কারণ,

আlাh তা’আলা (য সব উেdেH নবী-

রাসূলগণেক (‘আঃ) (pরণ কেরন তার মেধD সব9pথম উেdH হে( (লাকেদরেক আlাh
তা’আলার সােথ পিরিচত করােনা এবং িdতীয় উেdH হে( তােদরেক আlাh তা’আলা কতৃ9ক
িনধ9ািরত ফরয ও হারামgেলা সmেn জািনেয় (দয়া। এমতাবsায় এটা সmব নয় (য, একজন
রাসূল এ সmেক9 তাঁর slসংখDক ছাহাবীেক জানােবন,

বরং এ ধরেনর আsকাম িবপুল

সংখDক ছাহাবীর জানা থাকেব এটাই sাভািবক। আর (যেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর
ওফােতর সময় তাঁর ছাহাবীর সংখDা িছেলা লkািধক,

sতরাং খবের ওয়ােহd হাদীেছর dারা

ফরয বা হারাম pমািণত হেত পাের না। অবH িবsািরত তথা খুিটনািট, িবেশষতঃ pােয়ািগক
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িবধান ও বDাখDা- িবেCষেণর (kেt খবের ওয়ােহd হাদীছ gহণেযাগD, িকnt তার gহণেযাগDতা
িনভ9র কের উপেরাk চার সূেtর (কােনািটর সােথ সাংঘিষ9ক না হওয়ার ওপের।
বলা বাhলD (য,

(কারআন মজীেদর বDাখDা ও িবsািরত আsকােমর (kেt িনuাপ (মা’ছূm)

বDিktবেগ9র কথা ও কাজ িনিd9ধায় (মেন (নয়া মুসলমানেদর কত9বD, িকnt (কােনা হাদীছ gেn
(কােনা িকছু মা’ছূেমর কথা বা কাজ িহেসেব উেlখ থাকা মােনই (য সিতD সিতDই তা মা’ছূেমর
কথা ও কাজ এটা িনিYত কের বলা চেল না। বরং একজন মুজতািহদ (য (কােনা খবের ওয়ােহd
হাদীছেক উপেরাk চার দলীেলর মানদেN ও হাদীছ িবচােরর আেরা বh মানদেN পরীkািনরীkা কের যখন এ pতDেয় উপনীত হেবন (য,

তা সিতD সিতDই মা’ছূেমর কথা বা কাজ

(কবল তখিন িতিন তা gহণ করেবন।
এ (kেt একিট িবষয় হে( এই (য,

(কােনা হাদীেছর (kেt মা’ছূm ও হাদীছ- সংকলেকর

মােঝ বণ9নাsেরর (রাভী) সংখDা যেতা কম হেব হাদীেছ 'ািn বা িবকৃিত pেবশ বা পিরবত9ন ঘটার
সmাবনা তেতাটা কম এবং বণ9নাsেরর আিধেকDর (kেt 'ািn, িবকৃিত ও পিরবত9েনর সmাবনা
তেতা (বশী। (মাdা কথা, িশয়া ও snী িনিব9েশেষ (কােনা ধারার (কােনা হাদীছ- gেnরই সকল
হাদীছেক (চাখ বুঁেজ gহণ বা (চাখ বুঁেজ pতDাখDান করার উপায় (নই।
বstতঃ ‘আkাএদী ও িফkহী উভয় (kেtই িশয়া- snী dsর বDবধান গেড় ওঠার অnতম কারণ
হে( হয় ইজিতহাদেক অৈবধ গণD করা,

নয়েতা }বধ গণD করা সেttও অতীেতর ইজিতহাদ

সমূহেক যেথ> গণD কের ইজিতহােদর দরযাh বn গণD করা। বাছ- িবচার না কের অnভােব
খবের ওয়ােহd হাদীছ gহণ করার কারণও তা- ই। ইজিতহাদ অবDাহত থাকেল এর ধারাkেম
sয়ংিkয়ভােবই এক সময় হাদীেছর (kেt এ 'াn কম9নীিতর িবলুিp ঘটেত বাধD। তাই (দখা
যায়, যারা ইজিতহাদ করেছন তাঁরা বhলাংেশ এ অnt (থেক (বিরেয় আসেত সkম হেয়েছন।
snীেদর মেধD (যমন আহেল হাদীছ নােম পিরিচত একিট অেপkাকৃত kুd িফরkাh
ইজিতহাদেক অৈবধ গণD কের,

(তমিন িশয়ােদর মেধDও আখবারী নােম পিরিচত একিট

অেপkাকৃত kুd িফরkাh ইজিতহাদেক অৈবধ গণD কের। অnিদেক উছূলী নােম পিরিচত
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(বশীর ভাগ িশয়ােদর মেধDই ইজিতহাদ pচিলত আেছ এবং এ ধারার মুজতািহদগণ ইজিতহােদর
(kেt snী ধারার হাদীছ, তাফসীর ও িফkাh (থেকও সাহাযD িনেয় থােকন এবং (দখা (গেছ
(য, একজন িশয়া মুজতািহদ কতক (kেt পূব9 (থেক িশয়া মাযহােবর অnসারীেদর মেধD চেল
আসা পূব9বত9ী খDাতনামা মুজতািহদগেণর ফত্ওয়া পিরতDাগ কের snী ধারার মেধD pচিলত
ফত্ওয়ার অnrপ ফত্ওয়া িদেয়েছন,

িকnt এ কারেণ তাঁেক (কােনাrপ িবrপ পিরিsিতর

িশকার হেত হয় িন।
[ উদাহরণ srপ উেlখ করা (যেত পাের (য, (কারআন মজীেদর আয়াত
()اﳕﺎ اﳌﺸﺮﮐﻮن ﳒﺲ
“অবHই মুশিরকরা অপিবt।” ( সূরাh আত্- তাওবাh : ২৮)
এ আয়ােতর িভিtেত িশয়া মাযহােবর মুজতািহদগেণর (বশীর ভােগরই ফত্ওয়া হে( এই (য,
মূলগতভােব (য খাবার হালাল তা- ও মুশিরেকর dারা pstত হেল খাওয়া জােয়য নয়। যিদও
অতীেতর কতক িশয়া মুজতািহদ জােয়য বেলেছন,

তেব সাধারণভােব িশয়া মাযহােবর

অnসারীগণ নাজােয়য হওয়ার ফত্ওয়া অnযায়ীই আমল কের থােক। িকnt িবংশ শতাbীর আিশর
দশেক (kােমর dীনী িশkােকেndর অnতম িশkক আয়াতুlাh মুহাmাদ জাnাতী (রাজৈনিতক
(kেt sনামখDাত আয়াতুlাh আহমাদ জাnাতী নন) তাঁর এক গেবষণামূলক pবেn এ িবষেয়
িশয়া- snী উভয় ধারার হাদীছ ও মুজতািহদগেণর ফত্ওয়া পয9ােলাচনা কের snী ফত্ওয়ার
অnrপ উপসংহাের উপনীত হন (য,
কথা বলা হয় িন,

সংিC> আয়ােত শারীিরক অপিবtতার ()ﳒﺎﺳﺔ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

বরং আিtক অপিবtতার ( )ﳒﺎﺳﺔ روﺣﺎﻧﯽকথা বলা হেয়েছ,

অতএব,

বাhতঃ নাপাকীর pমাণ বা িনদশ9ন না থাকেল হালাল খাবার মুশিরেকর dারা pstত হেলও তা
হালাল। pবnিট (kােমর dীনী jানেকেndর মুখপt (ﮐﻴﻬﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪত pকািশত হয় এবং এর
িবrেd (কােনা মহল (থেকই (কােনা িবrপ pিতিkয়া pদিশ9ত হয় িন।]
এ পয9ােয় তৃতীয় grtপূণ9 িবষয়িট হে( মুসলমানেদর শাসন- কতৃ9েtর িবষয়।

96

বত9মান (pkাপেট এ িবষয়ক pPিটর জবাব সবেচেয় সহজ বেল মেন কির। কারণ, ছাহাবীেদর
যুগ অেনক আেগই গত হেয় িগেয়েছ এবং িশয়া মাযহােবর অnসারীগণ (য বােরা জন পিবt
বDিktেক আlাh তা’আলার পk (থেক মেনানীত ইমাম বেল ‘আkীদাh (পাষণ কের তাঁেদর
মেধD এগােরা জন অেনক আেগই এ পািথ9ব dিনয়া (থেক িবদায় িনেয়েছন এবং িশয়া ‘আkীদাh
অnযায়ীই dাদশ ইমাম [ইমাম মাsদী (‘আঃ)] sীয় পিরিচিত ও দাবী সহকাের সমােজ িবচরণ
করেছন না,

বরং sীয় পিরিচিত (গাপন কের অবsান করেছন। ফেল তাঁর (নতৃt ও শাসন-

কতৃ9েtর দাবী কায9তঃ (মেন (নয়া বা না মানার pPিট আপাততঃ িবদDমান (নই। এমতাবsায়
রাTীয় (নতৃেtর pেP িশয়া- snী উভয় ধারার মুসলমানরাই অিভn অবsােন এেস উপনীত
হেয়েছ।
এ সমsার একমাt সমাধান হে(,

হযরত ইমাম মাsদী (‘আঃ)- এর আিবভ9ােবর পূব9বত9ী

বত9মান অnব9ত9ীকােল মুসলমানেদর শাসনকতৃ9েtর ভার এমন বDিkেদর হােত অপ9ণ করেত হেব
যারা মা’ছূm না হেলও ইিতপূেব9 উিlিখত dীনী (নতৃেtর জn অপিরহায9 িতনিট gেণর অিধকারী।
বলা বাhলD (য, এ ধরেনর gণাবলীর অিধকারী বDিkt (কবল মুজতািহদগেণর মেধDই পাওয়া
(যেত পাের। আর (কারআন- snাহর দাবীও এটাই। কারণ,

ইসলােমর সকল মাযহাব ও

িফরkাহর কােছ gহণেযাগD হেয়েছ হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) (থেক বিণ9ত এমন একিট
হাদীছ হে( :
.اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻻﻧﺒﻴﺎء
“আেলমগণ নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) উtরািধকারী।”
আর বলা বাhলD (য,

এ হাদীেছ “আেলম” বলেত বত9মান যুেগ pচিলত পিরভাষায়

ঢালাওভােব যােদরেক “আেলম” বলা হয় তাঁেদরেক বুঝােনা হয় িন, বরং (কারআন মজীেদ
যােদর সmেক9  ﻳﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓﯽ اﻟﺪﻳﻦবলা হেয়েছ (কবল তাঁেদর (kেtই তথা মুজতািহদগেণর (kেtই
উিlিখত হাদীেছর এ শbিট pেযাজD। (তমিন এ ধরেনর বDিkর জn িচnা ও আচরেণর (kেt
ভারসামD (‘আMl বা তাk্ওয়া)- এর অিধকারী হওয়া তথা চরম পnা ও িশিথল পnা (থেক মুk
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হওয়া এবং দূরদৃি>র ( )ﺑﺼﲑةঅিধকারী হওয়াও অপিরহায9। আর িবচারবুিdর অকাটD রায়ও
এটােকই সমথ9ন কের।
এ িবষয়িট ইসলােম (কােনা নতুন িবষয় নয়, যিদও বh শতাbী যাবত িবষয়িটর pিত দৃি> (দয়া
হয় িন। অতঃপর খৃsীয় িবংশ শতাbীর িdতীয়ােধ9 হযরত ইমাম (খােমইনী (রhঃ) এ িবষয়িটেক
“(ভলায়ােত ফাkীh” (

وﻻﻳﺔ ﻓﻘﻴﻪ- মুজতািহেদর শাসন- কতৃ9t) িশেরানােম একিট তtt িহেসেব

উপsাপন কেরন। অতঃপর তাঁর আহবােন সাড়া িদেয় ইরােনর মুসিলম জনগণ kমতার পিরবত9ন
ঘটােনার পর (সখােন এ তtt িভিtক ইসলামী রাTবDবsা pবত9ন কের।
dভ9গDজনক (য, snী জগেতর কতক ইসলামী (নতা ও ‘আেলম “(ভলায়ােত ফাkীh” তttেক
িশয়া মাযহােবর একাn িনজs িবষয় বেল অিভিহত কের উেপkা করার (চ>া কেরেছন, অথচ
pকৃত বDাপার হেলা এই (য, তttিটর নােমর pিত দৃি> না িদেলও এর মূল বkেবDর pিত দৃি>
িদেয় গভীরভােব িচnা করেল (দখা যায় (য, িশয়া মাযহােবর অnসারীেদর অেনক আেগ (থেকই
(এমনিক হযরত ইমাম (খােমইনী কতৃ9ক তtt িহেসেব উপsাপেনরও বh আেগ- হাজার বছেররও
(বশীকাল পূব9 (থেকই) snী মাযহােবর অnসারীরা এ তেttর মূল বkেবDর মুখােপkী িছেলা।
বstতঃ িশয়া মাযহােবর অnসারীরা সমােজ মা’ছূm ইমামগেণর (‘আঃ) pকাH উপিsিত কােল
ইজিতহাদ ও “(ভলায়ােত ফাkীh” তtt- (কােনািটরই মুখােপkী িছেলা না। কারণ,

মা’ছূm

(নবীই (হান বা ইমামই (হান) যখন সমােজ উপিsত থােকন তখন dীনী িজjাসার চূড়াn জবাব
দােনর অিধকার এবং শাসন- কতৃ9েtর অিধকার একমাt তাঁরই;

(কবল মা’ছূেমর

অnপিsিতেতই ইজিতহাদ ও “(ভলায়ােত ফাkীh”র pেয়াজন (দখা (দয়। িকnt snী ‘আkীদাh
অnযায়ী (যেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ওফােতর সােথ সােথ ‘আlাh তা’আলার পk
(থেক মেনানীত’ dীন- বDাখাকারী এবং (নতা ও শাসনকত9ার পেদর সমািp ঘেটেছ (সেহতু

 ﻳﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓﯽ اﻟﺪﻳﻦসmিলত আয়াত ও  اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻻﻧﺒﻴﺎءহাদীছ অnযায়ী, রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর
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ওফােতর পর মুহূত9 (থেকই তােদর জn ওলামা তথা মুজতািহদগেণর dীনী (নতৃt ও শাসনকতৃ9t
অপিরহায9 হেয় ওেঠ।
এ (kেt dীেনর বDাখDা ও শাসন- কতৃ9েtর জn হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর sলািভিষk
িহেসেব ছাহাবী, তােবঈn বা তােব তােবঈn- এর কথা িচnা করা হেল তা একিট তtt িহেসেব
gহণেযাগD হেত পাের না। কারণ,

তাঁরা কেয়কিট sিনিদ9> pজn মাt। অnিদেক হযরত

রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর sলািভিষkতার pPিট (কােনা সামিয়ক pP নয়,

বরং তাঁর

ওফােতর পর মুহূত9 (থেক িkয়ামত পয9n একিট sায়ী pP। তাই আlাহর মেনানীত
sলািভিষkতা তথা ইমামেতর ‘আkীদাh gহণ না করেল তtt িহেসেব রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর
sলািভিkতার িবষয়িট বDিk বা (গা_ী pেPর উেধ9 িচnা করেত হেব এবং “(ভলায়ােত ফkীh”
তttিট এ ধরেনরই একিট তtt। আর এ তtt ছাহাবী, তােবঈn বা তােব তােবঈn সহ (য (কােনা
pজেnর জn pেযাজD।
বstতঃ বাsেব মুসলমানেদর একজন dীনী (নতা ও শাসক বা খলীফাh “(ভলায়ােত ফাkীh”র
জn অপিরহায9 gণাবলীর অিধকারী িছেলন িকনা তা একিট sতnt pP- যা িনেয় িবতক9 হেত
পাের,

িকnt একজন dীনী (নতা ও শাসেকর জn (য এর সবgেলা gেণর অিধকারী হওয়া

অপিরহায9 (স বDাপাের িবতক9 থাকেত পাের না।
এ pসে{ sত9বD (য, অতীেত snী জগেতর মনীষীগণও (য এ িবষয়িটর pিত (মােটই দৃি> (দন
িন তা নয়। কারণ, তাঁেদর অেনেক খলীফাh বা শাসক মেনানয়েনর এখিতয়ার اﻫﻞ اﳊﻞ واﻟﻌﻘﺪ
(চূড়াn মতামত pদােনর এখিতয়ােরর অিধকারীগণ)- এর বেল অিভমত pকাশ কেরেছন। এ
পিরভাষািটর িবিভn সংjা (দয়া হেলও এর অnতম সংjা হে( “dীনী িবষেয় মতামত pদােনর
(যাগDতার অিধকারী বDিkগণ”- যা (কবল মুজতািহদগেণর (বলায়ই pেযাজD হেত পাের।
(মাdা কথা,

আজেকর িদেন িশয়া- snী িনিব9েশেষ মুসিলম সমােজর dীনী (নতৃt ও শাসন-

কতৃ9েtর একমাt সমাধান হে( “(ভলায়ােত ফাkীh” বা ‘মুজতািহেদর শাসন- কতৃ9t’।
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হযরত ইমােম (খােমইনী (রhঃ) (কবল (য এ তtt উপsাপন কেরেছন তা নয়,

িতিন এর

pােয়ািগক পdিতও pদশ9ন কের (গেছন। (যেহতু (কারআন মজীেদর (য আয়াত ও হযরত
রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর (য হাদীছ এ তেttর িভিt তােত মাt একজন আেলম বা
মুজতািহদেক dীনী (নতৃt ও শাসনকতৃে9 tর অিধকারী িহেসেব উেlখ করা হয় িন, বরং উভয়
সূেtই বhবচন বাচক শb বDবhত হেয়েছ (সেহতু এ অিধকার ও দািয়t সমােজ িবদDমান সকল
মুজতািহেদর। তেব (যেহতু রাTkমতার চূড়াn কতৃ9t (কবল একজেনর ওপরই ns করা (যেত
পাের (সেহতু তাঁরা তাঁেদর শাসনকতৃ9েtর দািয়tিট িনেজেদর মধD (থেক একজেনর ওপর অপ9ণ
করেবন।
িকnt এ অপ9েণর মােন শাসনকতৃ9েtর (kেt তাঁেদর অিধকার ও কত9েবDর পিরসমািp ঘটা নয়।
sতরাং তাঁরা সব সময়ই শাসেকর কােজর pিত দৃি> রাখেবন ও তাঁেক পরামশ9 (দেবন এবং
শাসক যিদ কখেনা শারীিরক, মানিসক, }নিতক বা রাজৈনিতক িদক (থেক (যাগDতা হািরেয়
(ফেলন তাহেল তাঁরা (য (কােনা মুহূেত9 তাঁেক অপসািরত কের তাঁর sেল অn কােরা ওপর এ
দািয়t অপ9ণ করেত পারেবন।
অnিদেক dীনী িবষয়ািদর বDাখDা- িবেCষেণর অিধকার ও কত9বD সব9াবsায়ই বDিkগতভােব
pেতDক মুজতািহেদরই থাকেব এবং এ (kেt তাঁেদর pেতDেকর অnসারীগণ িনজ িনজ অnসৃত
মুজতািহদেকই অnসরণ করেত থাকেব;

রাTীয় দািয়েtর সােথ সংিC> িবষয়ািদ ছাড়া অn

(কােনা (kেtই শাসক- মুজতািহেদর মেতর অnসরণ সকেলর জn বাধDতামূলক হেব না। Sধু
তা- ই নয়, (য সব িবষেয় রােTর বাsবায়ন- কতৃ9t বা িবচািরক কতৃ9t থােক এমন িবষয়ািদেতও
যিদ িবিভn মাযহাব বা িবিভn মুজতািহেদর রােয়র মেধD িকছু (kেt মতপাথ9কD থােক ((যমন :
িববাহ- তালাk ও মীরাছ বNেনর (kেt কতক শাখাগত িবষয়) (স সব (kেtও সকেলর ওপের
শাসক- মুজতািহেদর মত বা সংখDাgr মাযহােবর রায় চািপেয় (দয়া যােব না। বরং িববদমান
পkdয় একই মাযহােবর বা একই মুজতািহেদর অnসারী হেল তােদর বDাপাের তােদর অnসৃত
মাযহাব বা মুজতািহেদর রায় অnযায়ী ফয়ছালাh করেত হেব, তেব িববদমান পkdয় যিদ dই
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িভn মাযহাব বা মুজতািহেদর অnসারী হয় তাহেল sাভািবকভােবই সংিC> জনপেদ যারা
সংখDাgr তােদর িফ34হী রায় অnযায়ী ফয়ছালাh করেত হেব।
অমুসিলম সংখDালঘুেদর (kেtও এ নীিতই pেযাজD হেব।
অবH (ফৗজদারী দNিবিধ, পররাTনীিত, সশst বািহনী, যুd, সিn, আমদানী- রফতানী
নীিত,

মুdানীিত ইতDািদ একাnভােবই মুজতািহদ শাসেকর এখিতয়ারাধীেন থাকেব- (য সব

(kেt িতিন তাঁেক িনব9াচনকারী মুজতািহদগেণর এবং তাঁেক সহায়তাকারী আইন িবভাগ,
pশাসন ইতDািদর সাহাযDkেম িসdাn gহণ এবং pশাসন ও sাধীন িবচার িবভােগর মাধDেম
কায9কর করেবন। বstতঃ এর (চেয় উtম ও ভারসামDপূণ9 ইসলামী রাTবDবsার কথা িচnা করা
সmব নয়।
এ pসে{ আেরা উেlখ করা pেয়াজন (য, হযরত ইমাম (খােমইনী (রhঃ) sয়ং িশয়া মাযহােবর
অnসারী একজন মুজতািহদ িছেলন বেট, িকnt িতিন (য “(ভলায়ােত ফাkীh” তtt উপsাপন
কেরেছন তা িশয়া- snী (য (কােনা (দেশ সমানভােব pেযাজD;

এ তtt pেয়ােগর জn িশয়া

মাযহােবর অnসারী (কােনা মুজতািহদেক শাসনকতৃ9t pদান করা জrরী নয়। বরং snী
মুসলমানেদর dারা অধুDিষত (কােনা (দেশ ইসলামী রাTবDবsা pিতি_ত হেল (সখােন
sাভািবকভােবই (সখানকার শাসনকতৃ9t (স (দেশরই (কােনা মুজতািহেদর ওপর অিপ9ত হেব।
[ যিদও বত9মান (pkাপেট snী সমােজ ইজিতহােদর দরযাh বn গণD করার কারেণ (কােনা মুজতািহদ
(নই,

িকnt এখােন যা আেলাচনা করা হেয়েছ (কােনা সমােজ তা gহণেযাগD িহেসেব পিরগিণত হেল

ফরেয (কফায়ী িহেসেব অবHই (সখােন ইজিতহাদ Sr হেব এবং এরই ধারাবািহকতায় এক সময়
হয়েতা (সখােন ইসলামী রাTবDবsা তথা “(ভলায়ােত ফাkীh” তtt বাsবায়ন করা সmব হেব। অতএব,
snী সমােজ (কােনা িশয়া মুজতািহদেক এেন শাসনকতৃ9t িদেত হেব বা ইরান (থেক (কােনা
মুজতািহদেক ধার কের এেন শাসনকতৃ9েt বসােত হেব এমনিট মেন করার (কােনা কারণ (নই। তার
(চেয়ও বড় কথা এই (য,

snী সমােজ ইজিতহােদর ধারা পুনঃpবিত9ত হেল বত9মােন মুসলমানেদর

মেধD (য িশয়া- snী িবভিk ও বDবধান রেয়েছ তার পুেরাপুির িবলুিp না ঘটেলও ‘pায় িবলুিp’ ঘটেব।
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কারণ, একজন pকৃত মুজতািহদ মাযহাবী সZীণ9তার উেধ9 (থেক সতDেক উMঘাটন কেরন এবং িতিন
সতD িহেসেব (য উপসংহাের উপনীত হন তা- ই সমােজর কােছ (পশ কেরন।
এ pসে{ আেরা উেlখD (য, snী জগেত নতুন ইজিতহােদর দরযা আn_ািনকভােব বn (ঘাষণা করার
পেরও িবিভn শতাbীেত (কউ (কউ িবি(nভােব কতক িবষেয় ইজিতহাদ কেরেছন,

এমনিক িবংশ

শতাbীেতও (কােনা (কােনা বDিkেtর পk (থেক এ ধরেনর উেদDাগ লkD করা যায়। িকnt এgেলা
িছেলা (নহােয়তই িবি(n উেদDাগ;

snী জগেত আn_ািনকভােব ইজিতহােদর দরযা বnই রেয়

িগেয়েছ। িdতীয়তঃ যারা এভােব ইজিতহাদ কেরেছন তাঁরাও ‘আkাএd,

ফরয ও হারাম এবং

ইজিতহাদী মূলনীিত সমূেহর মধDকার িবতিক9ত িবষয়gেলােক সাধারণতঃ sশ9 কেরন িন,

বরং

পূব9sিরেদর ধারাবািহকতা রkা করার (চ>া কের িকছু িবষেয় sীয় মত বDk কেরেছন। তাই তাঁেদর
ইজিতহাদেক ইজিতহােদ তাkলীদী িহেসেব গণD করা (যেত পাের। (যেহতু অt gেnর িবষয়বstর জn
এ িবষেয় আেলাকপাত করা যrরী নয় (সেহতু আমরা এখােন তাঁেদর নােমােlখ ও sিনিদ9>ভােব তাঁেদর
কৃত ইজিতহােদর dব9লতা সমূেহর উেlখ (থেক িবরত থাকিছ। ]
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পিরিশ^- ১

হযরত ইমাম 4হােসেনর (আঃ) আেnালেনর তাৎপয>
কারবালায় হযরত ইমাম (হােসেনর (‘আঃ) শাহাদাত অনn কাল ধের সতDসংgামীেদর
অnেpরণার উৎস হেয় থাকেব। তেব তাঁর আেnালেনর কারণ ও িশkা সmেn যুেগ যুেগ (য সব
মূলDায়ন হেয়েছ (স সেবর মেধD যেথ> পাথ9কD লkD করা যায়।
বলা বাhলD (য,

এ সব মূলDায়েন তাঁর এবং তাঁর স{ীসাথী ও পিরবােরর pিত ভিk,

ভােলাবাসা ও সমেবদনা অিভn উপাদান। িকnt তাঁর আেnালেনর srপ ও কারণ সmেn িবিভn
মত pকািশত হেয়েছ। বলা বাhলD (য, এ আেnালেনর srপ ও কারণ সmিক9ত মূলDায়ন যেতা
(বশী িনভু9ল হেব তাঁর এবং তাঁর স{ীসাথী ও পিরবােরর তDাগ ও আtতDাগ (থেক আমরা তেতা
(বশী সিঠক িশkা লাভ করেত ও উপকৃত হেত পারেবা।
এ pসে{ অিত সংেkেপ হেলও pথেম ইসলামী ‘আkাএেদ অথ9াৎ ইসলােমর তািttক িভিtেত
হযরত ইমাম (হােসেনর (‘আঃ) ময9াদা সmেক9 আভাস (দয়া pেয়াজন বেল মেন হয়।
একজন মাnেষর অেনকgেলা ময9াদা থাকেত পাের এবং তাঁর সবgেলা ময9াদা সmেn সকেলর
মেধD মৈতকD না- ও থাকেত পাের। তেব হযরত ইমাম (হােসেনর (‘আঃ) (য ময9াদা সmেক9
ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফরkাh অিভn মত (পাষণ কের তা হে(,

িতিন এবং তাঁর বড়

ভাই হযরত ইমাম হাসান (আঃ) রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (Oাঃ)- এর আহেল বাইেতর
সদs; অপর d’জন তাঁেদর িপতা- মাতা হযরত আলী (‘আঃ) ও হযরত ফােতমাh (সালামুlািহ
‘আলাইহা);

এ চারজেনর বDাপাের এমন (কােনা িভnমত (নই যা এ বDাপাের িবndমাtও সংশয়

সৃি> করেত পাের। আর আহেল বাইেতর (‘আঃ) সদsগণ Sধু gনাh (থেকই মুk নন বরং সকল
pকার চািরিtক ও আচরণগত অপকৃ>তা (থেকও মুk (সূরাh আl- আহযাব : ৩৩)।
পাপমুkতার এ দৃি>েকাণ (থেক তাঁেদর ময9াদা নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) ময9াদার সমsেরর।
যিদও রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (Oাঃ)- এর পের আর (কােনা নবী আসেবন না এবং
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কােরা pিত নতুন (কােনা আয়াত বা শরঈ িবধান নািযল হেব না, তেব তাঁর (ঘাষণা অnযায়ী
তাঁর উmােতর ওলামােয় (করােমর ময9াদা বানী ইসরাঈেলর নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) সমান এবং
তাঁরা নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) উtরািধকারী ও pিতিনিধ;

এ িতনিট ময9াদা আহেল বাইেতর

সদsেদর (kেt শতকরা একশ’ ভাগ pেযাজD। তাই তাঁেদর pিত দrদ বষ9ণ ছাড়া আমােদর
নামায ও খুtবাh ছহীh হয় না। এ কারেণ নামােযর দrেদ বলেত হয় : “(হ আlাh! মুহাmাদ ও
আেল মুহাmােদর (অথ9াৎ আহেল বাইেতর) pিত দrদ (pরণ কেরা (যভােব তুিম ইবরাহীm ও
আেল ইবরাহীেমর pিত দrদ (pরণ কেরেছা ...। (হ আlাh! মুহাmাদ ও আেল মুহাmােদর
(অথ9াৎ আহেল বাইেতর) pিত বরকত নািযল কেরা (যভােব তুিম ইবরাহীm ও আেল ইবরাহীেমর
pিত বরকত নািযল কেরেছা ...।” আর হাদীেছর (িতরিমযী,
হােকম,

কানযুl ‘উmাl,

ইবেন মাজাh,

মুsাদরােক

. . . ) িভিtেত খুtবায় আমরা হযরত ইমাম (হােসন ও হযরত

ইমাম হাসান (‘আঃ)(ক ‘(বেহশেত যুবকেদর (নতা’ বেল উেlখ কির।
Sধু তা- ই নয়, হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ) হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম (হােসেনর
(‘আঃ) সntি>- অসntি>েক তাঁর সntি>- অসntি> বেল (ইবেন মাজাh) এবং তাঁর সntি>- অসntি>েত
আlাh তা’আলার সntি>- অসntি> ও (বেহশত- (দাযেখর পিরণিত বেল (মুsাদরােক হােকm,
হাইছামী, িtবরানী ও কানযুl ‘উmাl) উেlখ কেরেছন। এছাড়া যারা হযরত ইমাম হাসান ও
হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)(ক ভােলাবােস তােদরেক ভােলাবাসার জn িতিন আlাh তা’আলার
কােছ (দাআ কেরন (িতরিমযী)।
আlাহর রাসূল হযরত ইবরাহীm (‘আঃ) সকল কিঠন পরীkায় উtীণ9 হবার পর আlাh তা’আলা
তাঁেক মানব জািতর জn ইমাম বা (নতা মেনানীত কেরন এবং তাঁর pেPর জবােব জানান (য,
তাঁর বংেশর (নককারেদরও [অথ9াৎ আেল ইবরাহীমেক তথা তাঁর বংেশর নবী- রাসূলগণ ও
িবেশষ (নককার (লাকেদরেক (‘আঃ)] ইমাম বা (নতা বানােনা হেলা (সূরাh আl- বাkারাh :
১২৪)। অতএব,

নামােযর িবেশষ দrেদ আেল ইবরাহীেমর সােথ আেল মুহাmােদর তুলনা
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(থেক উmােতর ওপর আেল মুহাmােদর dীনী (নতৃt এবং (সই সােথ রাজৈনিতক (নতৃেtর হk্
অকাটDভােব pমািণত হয়।
সংেkেপ এই হেলা আমােদর ‘আkাএেদ হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর িবতক9াতীত ময9াদা।
আর িবচারবুিdর আেলােক ও সাধারণ দৃি>েতও একিট ইসলামী সমােজর (নতৃt ও শাসন- কতৃ9t
অিপ9ত হেত হেব dীনী jান, আচরণ ও (যাগDতার িবচাের (O_তম বDিkর ওপের।
অnিদেক িবচারবুিdর রায় অnযায়ী, ইসলামী সমােজর (নতৃt ও শাসনকতৃ9েtর ভার সরাসির
আlাh তা’আলার পk (থেক কােরা ওপর অপ9ণ করা না হেল বা এrপ বDিk সমােজ উপিsত না
থাকেল এ দািয়t অপ9েণর জn জনগেণর dারা sতঃsূত9ভােব সmাবD সব9ািধক (যাগDতার
অিধকারী কাউেক (বেছ িনেত হেব;

রাজতnt,

জনগেণর ওপর শাসন- কতৃ9t চািপেয় (দয়া,

}sরতnt,

kমতা জবর দখল,

(ধাঁকা- pতারণা,

ষড়যnt,

(জার কের

উৎেকাচ pদান বা

অn (য (কােনা অৈনিতক পnার আOয় িনেয় রাTkমতা করায়tকরণ তথা ধম9সmক9হীন
((সkDলার) (নতৃt ও শাসন- কতৃ9t ইসলােমর দৃি>েত }বধ নয়। এ সব িবষয়েক িবেবচনায়
রাখেল এটা সেnহাতীত (য, ইসলামী উmাহর ওপর ইয়াযীেদর (নতৃt ও শাসনকতৃ9t িছেলা
পুেরাপুির অৈবধ।
অবH সিতDকােরর dীনী (নতৃt অৈবধ (নতৃt ও শাসন- কতৃ9েtর (মাকািবলায় কখন (কাn
কম9নীিত অnসরণ করেবন তা িনভ9র কের sান- কাল ও পিরিsিতর ওপর এবং এ সেবর মূলDায়ন
কের িতিন িনেজই তা িনধ9ারণ করেবন। sয়ং রাসূেল আকরাম হযরত মুহাmাদ (Oাঃ) আlাh
তা’আলার পk (থেক নবুওয়ােতর দািয়েt অিভিষk হবার পর মkায় pথম িতন বছর (গাপেন
dীনী দাও’আেতর কাজ কেরন, অতঃপর দশ বছর sানীয় kফরী (নতৃেtর যুলুম- অতDাচােরর
িবrেd (কােনাrপ pিতেরােধ না িগেয় pকােH dীেনর দাও’আত (দন এবং এরপর মদীনায়
িগেয় ইসলামী hkমাত্ pিত_া কেরন। আর তাঁর মদীনাহর জীবেনর দশ বছের তাঁেক
পিরিsিতেভেদ যুd,

সিn,

kটৈনিতক (যাগােযাগ ও দাও’আত ইতDািদ িবিভn ধরেনর
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কম9নীিত অnসরণ করেত (দখা যায়। পূব9বত9ী নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) অnসৃত কম9নীিতও িছেলা
অিভn।
এ িবষয়িটর pিত এ কারেণ িবেশষ দৃি> pদান করা pেয়াজন (য, আমােদর মেধD হযরত ইমাম
(হােসন (‘আঃ) ও হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)(ক dই িভn দৃি>েত (দখার pবণতা লkD করা
যায়; একজনেক অসম সাহসী বীর পুrষ ও একজনেক খুবই নরম মেনর মাnষ গণD করা হয়,
অথচ আমােদর ‘আkাএেদ (নামােযর দrদ ও খুtবাহর িভিtেত) উভেয়র ময9াদা অিভn।
িবষয়িটর pিত অগভীর দৃি>েত দৃি>পাত করার কারেণই আমরা এrপ মেন কের থািক, অথচ
হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ) তাঁর জীবেন অেনকgেলা যুেd সশরীের অংশgহণ কেরিছেলন।
অnিদেক মু’আভীয়াহর িবশ বছর বDাপী রাজtকােলর দশ বছর পর হযরত ইমাম হাসান
(‘আঃ)(ক িবষpেয়ােগ শহীদ করা হয়। তাঁর শাহাদােতর পর আহেল বাইেতর এবং তাঁেদর ভkঅnরk- অnসারীেদর (নতৃেt আেসন হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)। িকnt িতিন মু’আভীয়াহর
শাসেনর িবrেd pকাH pচাের অবতীণ9 হন িন- যা িতিন ইয়াযীেদর িবrেd কেরিছেলন। এর
কারণ তাঁেদর dই ভাইেয়র মধDকার চিরtৈবিশে>Dর পাথ9কD নয়, বরং পিরিsিতর পাথ9কD।
ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফরkাh হযরত আলীর (‘আঃ) (খলাফেতর }বধতার বDাপাের
একমত এবং িবেশষভােব pিণধানেযাগD (য,
দািয়t gহণ কেরন;

সাধারণ জনগেণর অnেরােধ িতিন (খলাফেতর

slসংখDক (লাক তাঁেক খলীফাh বানান িন। এতদসেttও মু’আভীয়াh

তাঁর িবrেd িবেdাহ কেরন।
হযরত আলীর (‘আঃ) শাহাদােতর পর শহীদ }বধ খলীফাহর অnসারী জনগণ sতঃsূত9ভােব
হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)(ক খলীফাh িহেসেব বরণ কের (নন। িকnt মু’আভীয়াh (য (কােনা
মূেলD kমতা দখল করেত বdপিরকর িছেলন। ঐ সময় হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)- এর অধীেন
চিlশ হাজার }সn িছেলা। এমতাবsায় িতিন যুd করেল (স যুেd হার- িজত যার যা- ই হেতা না
(কন, িবপুল সংখDক হতাহেতর কারেণ মুসলমানেদর সামিরক শিk িনঃেশষ হেয় (যেতা এবং
এই sেযােগ (রাম সাmাজD হামলা চািলেয় খুব সহেজই (গাটা ইসলামী ভূখNেক দখল কের
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িনেতা। এ কারেণ,

ইসলাম ও মুসলমানেদর বৃহtর কলDাণ তথা অিst রkার লেkD হযরত

ইমাম হাসান (‘আঃ) তাঁর }বধ (খলাফতেক মু’আভীয়াহর হােত (ছেড় (দন।
অবH মু’আভীয়াh িলিখতভােব এ মেম9 অ{ীকারাবd হেয়িছেলন (য, তাঁর পের হযরত ইমাম
(হােসন (‘আঃ) খলীফাh হেবন। িকnt িতিন (স অ{ীকার রkা কেরন িন এবং sীয় চিরtহীন
অেযাগD পুt ইয়াযীদেক পরবত9ী খলীফাh তথা যুবরাজ িহেসেব মেনানীত কের যান।
এেতা িকছু সেttও হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ) মু’আভীয়াহর িবrেd pকাH িবেরািধতা ও
pচাের অবতীণ9 হন িন। কারণ, সব9সmত }বধ খলীফাh হযরত আলীর (‘আঃ) িবrেd িবেdাহ
(থেক Sr কের ইয়াযীদেক যুবরাজ মেনানীত করার মধD িদেয় অৈনসলামী রাজতািntক
শাসনবDবsার (গাড়াপtন সহ মু’আভীয়াহর িবিভn রাজৈনিতক কম9কােNর িবচার- িবেCষণ করা
ও তা (বাঝা তৎকালীন পিরেবেশ সাধারণ মুসিলম জনগেণর পেk সmব িছেলা না এবং
তােদরেক তা বুঝােনাও সmব িছেলা না। কারণ,

সাধারণ মাnষ জানেতা (য,

মু’আভীয়াh

িছেলন হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ছাহাবী ও ওয়াহী- (লখকেদর অnতম। কারণ,
মু’আভীয়াহর সমথ9কেদর পk (থেক িবষয়িট বDাপকভােব pচার করা হেতা। অnিদেক দৃHতঃ
জনগেণর (চােখ পড়ার মেতা বািhক dীনী আমেলর (kেt তাঁর মেধD (কােনা }শিথলD িছেলা না।
এছাড়া (এবং অংশতঃ এ কারেণও) অেনক ছাহাবীও তাঁর সােথ িছেলন। তাই হযরত ইমাম
(হােসন (‘আঃ) মু’আভীয়াহর িবrেd pকােH রাজৈনিতক িবেরািধতায় ও pচাের অবতীণ9 হেল
জনগেণর মেধD িব'ািnর সৃি> হেতা এবং মু’আভীয়াহর পেk তাঁর িবরাট pশাসন ও pচারযnt
কােজ লািগেয় হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)(ক kমতােলাভী িহেসেব জনগণেক িব-াস করােনা
সmব হেতা। এটাই িছেলা ঐ সময় তাঁর নীরবতার কারণ।
িকnt ইয়াযীদ kমতায় বসার পর পিরিsিত পােl যায়। কারণ,

ইয়াযীেদর অৈনসলামী

চিরtৈবিশ>D িছেলা এমনই ss> (য, জনগণ কখেনাই তােক dীনদার মেন করেতা না, ফেল
হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর পk (থেক তার িবেরািধতায় িব'ািnর (কােনা কারণ িছেলা না।
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Sধু তা- ই নয়,

এ (kেt হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর নীরবতাও হেতা ইসলােমর জn

িবপয9য়কর। কারণ,

নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) সমতুলD ময9াদা িনেয়ও িতিন যিদ (কবল pাণ

বাঁচােনার লেkD নীরব থাকেতন তাহেল এটা সকল মুসলমােনর জn sিবধাবাদ ও কাপুrষতার
দৃ>াn হেতা। তাই িতিন slসংখDক অnসারী িনেয়ও pকােH সেতDর পতাকা উেtালন কেরন।
এখােন এ কথািটও sরণ কিরেয় (দয়ার pেয়াজন রেয়েছ (য,

হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)

ইয়াযীেদর িবrেd সশst যুd (ঘাষণা কেরন িন। িতিন (কবল ইয়াযীেদর মেতা চিরtহীন বDিkেক
খলীফাh িহেসেব (মেন িনেত অsীকার কেরন এবং জনগেণর কােছ সতDেক তুেল ধেরন। িতিন
তাঁর িবিভn ভাষেণ ss>ভােব বেলন (য,

তাঁর আেnালন kমতা দখেলর জn নয়,

বরং

তাঁর নানার [রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর] আদশ9 পুনrjীিবত করা এবং ‘ভােলা কােজর আেদশ দান ও
মn কােজ িনেষধ করা’র লেkD।
লkণীয়,

হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ) ইয়াযীেদর অnkেল বাইআত হন িন,

অতএব,

ইয়াযীেদর িবrেd তাঁর উtানেক িবেdাহ বলা চেল না। িতিন যা কেরন তা িছেলা জনগেণর মেধD
সেচতনতা ও জাগরণ সৃি>র (চ>া। অn কথায়, িতিন sীয় মত pচােরর মাধDেম জনমত গঠেনর
(চ>া চািলেয়িছেলন।
আজেকর িদেন িবে-র অিধকাংশ অমুসিলম (দেশও মত pকােশর sাধীনতা ও সরকােরর
িবেরািধতা, এমনিক জনমত গঠেনর মাধDেম সরকার পিরবত9েনর pেচ>ােক }বধ গণD করা হয়।
িকnt খলীফাতুল মুসিলমীন হবার দাবীদার ইয়াযীেদর }sরাচারী রাজতািntক শাসেন (স
অিধকারটুkও sীকার করা হি(েলা না।
এখােন উেlখD (য,

বত9মান যুেগর পািথ9ব [(সkDলার] রাজৈনিতক িবেবচনায় মু’আভীয়াh

অতDn দূরদশ9ী রাজনীিতক িছেলন, এ কারেণ িতিন বুঝেত পােরন (য, হযরত ইমাম (হােসন
(‘আঃ)- এর কাছ (থেক (জার কের বাইআত আদায় করেত (গেল তার পিরণিতেত সংঘাত
অিনবায9 হেয় উঠেব। তাই িতিন ইয়াযীদেক হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর কাছ (থেক
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বাইআত আদােয়র (চ>া করেত িনেষধ কের যান এবং তাঁেক sাধীনভােব (ছেড় (দয়ার জn
উপেদশ িদেয় যান।
িকnt উdত অহZারী ইয়াযীদ তাঁর িপতার উপেদশ উেপkা কের হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)এর ওপর চাপ সৃি> কের তাঁর কাছ (থেক বাইআত আদােয়র জn মদীনাহর উমাইয়াh
pশাসেকর pিত িনেদ9শ (দয়। এমতাবsায় হযরত ইমােমর (‘আঃ) অnসারীরা জীবন িদেয় যুd
করার জn pstত থাকেলও (যেহতু তাঁর উেdH রাTkমতা ‘দখল করা’ িছেলা না, (সেহতু
িতিন রkপাত এড়ােনার জn রােতর অnকাের মদীনাh তDাগ কের মkাহর পেথ রওয়ানা হন
এবং মkায় এেস আlাহর ঘেরর পােশ আOয় িনেয় তাঁর সতDpকােশর দািয়t পালন অবDাহত
রােখন। এ অবsায় ইয়াযীদ হেjর সমােবেশ ভীেড়র মেধD তাঁেক হতDা করার জn gpঘাতক
পাঠায়। হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ) তা জানেত পােরন। িকnt িতিন মসিজdল হারােম বা পিবt
‘আরাফাহর ময়দােন তাঁর রkপাত (হাক তা চান িন। অnিদেক kফাহবাসীরা (সখােন িগেয়

তােদরেক (নতৃt (দয়ার জn তাঁেক শত শত পt িলেখ ও (সgেলা সহ তাঁর কােছ বh pিতিনিধ
পাঠায়। এমতাবsায় িতিন হেjর আেগর িদন (িহজরী ৬০ সােলর ৮ই যীl- হাj্) মkাh তDাগ
কের kফাহর পেথ রওয়ানা হন।
হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ) kফাহর জনগেণর চিরtৈবিশ>D সmেক9 জানেতন (য,

তােদর

অ{ীকােরর ওপর আsা রাখা যায় না। িকnt (যেহতু (কউ কায9তঃ অপরাধ না করা পয9n তােক
অপরাধী গণD করা চেল না (সেহতু িতিন তােদর ডােক সাড়া না িদেল এটা ইসলামী আচরণিবিধ
অnযায়ী খারাপ দৃ>াn হেতা এবং (য কােরা জn (য কােরা সােথ (কবল সেnহবেশ আচরণ
করার }বধতা সৃি> হেয় (যেতা।
অবH কারবালায় উপনীত হবার পর তাঁর কােছ kফাহ- বাসীেদর (অl িকছু বDিতkম বােদ)
িব-াসভে{র িবষয়িট pমািণত হেয় যায়। অতঃপর আর তাঁর জn kফায় যাওয়ার }নিতক
বাধDবাধকতা থােক িন। এমতাবsায় িতিন অnt চেল যাবার জn pstত িছেলন। িকnt sীয়

109

তােবদারেদর pিত ইয়াযীেদর িনেদ9শ িছেলা এই (য,

হযরত ইমােমর (‘আঃ) কাছ (থেক

বাইআত আদায় করেত হেব, আর িতিন তােত সmত না হেল তাঁেক হতDা করেত হেব।
বলা বাhলD (য,

হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর পেk ইয়াযীেদর অnkেল বাইআত করা

সmব িছেলা না। এমতাবsায় িতিন নীরেব যােলেমর তেলায়ােরর নীেচ মাথা (পেত (দেবন এটাও
িছেলা অিচnDনীয়। অতএব,

এর মােন িছেলা সশst pিতেরাধ। িকnt িতিন যুd ও রkপােত

আgহী িছেলন না এবং এ জn িতিন আেসনও িন। তাই িতিন (যখান (থেক এেসেছন (সখােন
(মদীনায়) িফের যাবার বা (দেশর সীমােnর বাইের িহজরত করার িবকl psাব (দন।
িকnt ইয়াযীেদর বািহনী তা pতDাখDান কের, বরং ইয়াযীেদর পk (থেক (য d’িট িবকl (দয়া
হেয়িছেলা তার িভিtেত তার অnগত বািহনী হযরত ইমােমর (‘আঃ) ওপর ঝাঁিপেয় পেড়। ফেল
বাধD হেয় হযরত ইমামেক অst হােত িনেত হয় এবং ইসলামী আদশ9েক সমুnত রাখার লেkD (য
pেয়াজেন জীবন িদেত হেব তার দৃ>াn sাপন কের এ অসম যুেd বাহাtর জন স{ীসাথী সহ
িতিন শাহাদাত বরণ কেরন।
(কবল sাধীনভােব মত pকাশ ও সতD pচােরর কারেণ হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ) ও তাঁর
স{ীসাথীেদর (যভােব হতDা করা হয় তা সমg মুসিলম উmাহর (চতনােক এমনভােব নাড়া (দয়
(য,

তা তােদর মেধD ঈমানদীp নতুন pােণর সjার কের এবং ইসলােমর ইিতহােস সেতDর

জn আtতDােগর এক নতুন ধারা সৃি> কের,

Sধু তা- ই নয়,

িতিন সমg মানবতার জn

সংgামী (pরণার দৃ>ােn পিরণত হন। তাঁর শাহাদােতর মাধDেম িতিন dীেনর (য (খদমত আHাম
িদেলন িতিন (বঁেচ থাকেল এবং অnসারীগণ সহ সব9s িবিনেয়াগ কের pচারকায9 চািলেয়ও তা
পারেতন না।
এ (থেক ss> (য হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ) যুdবায িছেলন না,

িকnt িতিন িছেলন sীয়

নীিত- আদশ9 ও লkD- উেdেHর pেP আেপাসহীন। িতিন িছেলন }sরতnt ও sিবধাবাদ উভয়েক
pতDাখDােনর pতীক- অটল পাহােড়র nায়।
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যারা আlাহর যমীেন আlাহর dীন pিত_া করেত চান তাঁেদরেক হযরত ইমাম হাসান ও হযরত
ইমাম (হােসন (‘আঃ)- উভয় কতৃ9ক িবিভn পিরিsিতেত অnসৃত িবিভn কম9নীিত িবেCষণ কের তা
(থেক িশkা gহণ কের sীয় পিরিsিত অnযায়ী কম9নীিত িনধ9ারণ করেত হেব। (কবল তাহেলই
তাঁেদর pিত আমােদর আnিরক ভােলাবাসার সাথ9কতা।
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পিরিশ^- ২

কারবালার 4চতনা িক িবলুিpর পেথ?
pিত বছেরর মেতা এ বছর (িহজরী ১৪৩৪)- ও আশূরার আগমন ঘেট এবং সরকারী ছুিট,
রাTীয় ও দলীয় (নতােদর বাণী,
িমিডয়ায় িবেশষ আেলাচনা,

সংবাদপেt িবেশষ রচনা বা পাতা pকাশ,

ইেলকTিনক

িবিভn সংগঠেনর (সিমনার ও আেলাচনা সভা এবং িশয়া

মাযহােবর অnসারীেদর (শাকাn_ােনর মধD িদেয় এ িদনিট পািলত হয়। গতাnগিতকভােব
সংবাদ- িশেরানােম ‘যথাযথ ময9াদায় পিবt আশূরা পািলত’ বলার জn অেনেকর কােছই এটা
যেথ> বেল মেন হেত পাের। িকnt আসেলই িক বত9মােন আমােদর (দেশ ও সমােজ (যভােব
আশূরা পািলত হে( (স জn ‘যথাযথ ময9াদায়’ কথািট pেযাজD?
এটা অনsীকায9 (য, আশূরা িদবেসর মূল উপলkD হে( কারবালায় স{ীসাথী সহ হযরত ইমাম
(হােসন (‘আঃ)- এর মম9ািnক শাহাদাত। িকnt আমােদর সমােজ আশূরা পালেন ধীের ধীের
কারবালার ঘটনার grt ইিতমেধDই বDাপকভােব hাস (পেয়েছ এবং এখেনা hাস পাে(। এখন
(থেক অধ9 শতাbীকাল পূেব9ও অt ভূখেN,

Sধু আশূরার িদেন নয়,

সারা বছরই কারবালার

ঘটনার (য grt িছেলা তা ইিতমেধDই হািরেয় িগেয়েছ।
এতেdেশ অতীেত কারবালার ঘটনার (য grt ও pভাব িছেলা তা িনেয় আেলাচনার জn sতnt
অবকােশর pেয়াজন;
িদেন নয়,

এখােন (কবল এেতাটুk উেlখ করাই যেথ> (য,

তখন Sধু আশূরার

(গাটা মহররম মােস িবেয়শাদী হেতা না (িকnt এখন হে() এবং কারবালার

ঘটনাবলী সmিক9ত পুঁিথ পােঠর আসর, ‘িবষাদ িসnু’ পােঠর আসর, জারী গােনর আসর ও
যাtািভনয় (‘ইমাম যাtা’ ও ‘যয়নাল উdার’) বষ9া মওসূম ছাড়া বছেরর (য (কােনা সময় ও
শহর- gাম িনিব9েশেষ সব9t অnি_ত হেতা- যােত উপিsিত হেতা বDাপক। িকnt পাYাতD সহ
িবিভn িবজাতীয় সংsৃিতর এবং ধম9ীয় (kেt (কােনা (কােনা 'াn িচnাধারার বDাপক িবsােরর
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ফেল বাংলাভাষী মুসিলম জনগেণর মধD (থেক উপেরাk অn_ানািদ ও (স সব (য (চতনার বাহক
িছেলা তার pায় িবলুিp ঘেটেছ।
কারবালার (চতনার pায় িবলুিpর জn ওপের (য কারণ উেlখ করা হেয়েছ (কবল (স সেবর
sয়ংিkয় pভাবই এ (চতনােক pায় িবলুিpর িদেক (ঠেল (দয় িন,

বরং এ জn পিরকিlত

অপেচ>াও চালােনা হেয়েছ- যা এখেনা অবDাহত রেয়েছ। এ অপেচ>ারই অnতম বিহঃpকাশ
হে( এ মেম9 pচার চালােনা (য, আশূরার িদন (কবল কারবালার ঘটনার জnই grtপূণ9 নয়,
বরং এ িদেন আেরা বh ধম9ীয় grtপূণ9 ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ।
যিদও এটা অনsীকায9 (য,

মানব জািতর হাজার হাজার বছেরর ইিতহােস সংঘিটত grtপূণ9

ঘটনাবলীর িফিরিs }তরী করা হেল (দখা (যেতা (য, বছেরর িতনশ’ পয়ষিT িদেনর pিতিট
িদেনই sখ- dঃেখর বh ঘটনা সংঘিটত হেয়িছেলা,

িকnt (সই সােথ আেরা d’িট সতD

অনsীকায9, তা হে(, pথমতঃ অকাটDভােব pমািণত ঐিতহািসক ঘটনাবলীর মেধD কারবালার
ঘটনার তুলনায় অn সমs grtপূণ9 ঘটনাই grtহীন বেল pিতভাত হয়, িdতীয়তঃ এ িদেন
ধম9ীয় দৃি>েত grtপূণ9 িহেসেব আেরা (য সব ঘটনার উেlখ করা হয় (স সব ঘটনা (য এ িদেনই
সংঘিটত হেয়িছেলা তা (কােনা অকাটD দলীল dারা pমািণত নয়।
এখােন অিত সংেkেপ উেlখ করা (যেত পাের (য,

অকাটD ঐিতহািসক দলীল dারা pমািণত

ঘটনাবলীর বাইের ধম9ীয় grtপূণ9 অnাn ঘটনা সmেক9 (কবল d’িট সূt (থেক িনিYত তথD
পাওয়া (যেত পাের। তা হে( (কারআন মজীদ ও মুতাওয়ািতr হাদীছ (ছাহাবীগণ সহ বণ9নার
pিতিট sের এমন িবপুল সংখDক বDিk কতৃ9ক বিণ9ত যা িমথDা হওয়া মানিবক িবচারবুিdর দৃি>েত
অসmব)। এর বাইের sলপসংখDক সূেt বিণ9ত,

িবেশষ কের হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)

(থেক Sেনেছন বেল slসংখDক ছাহাবীর নােম বিণ9ত হাদীছ- যােক ইসলামী পিরভাষায় ‘খবের
ওয়ােহদ’ বলা হয়- (থেক অকাটD jান অিজ9ত হয় না।
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আমােদর এ কথার উেdH এ নয় (য,

slসংখDক ছাহাবীর কথা gহণেযাগD নয়,

পরবত9ী (কােনা sের এেস ছাহাবীেদর নােম তা রিচত হেয় থাকেত পাের। কারণ,

বরং

ইসলােমর

ইিতহােস (য হাজার হাজার িমথDা হাদীছ রিচত হেয়িছেলা এ কথা সকেলই sীকার কেরন।
এমতাবsায় হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ইেnকােলর অnতঃ d’শ বছর পের সংকিলত
হাদীছ- gn সমূেহ sানpাp খবের ওয়ােহd হাদীছ সমূহেক (চাখ বুঁেজ gহণ করা সmব নয়।
কারণ,

হাদীছ- সংকলকগণ আমােদরই মেতা সাধারণ মাnষ িছেলন,

আlাহর পk (থেক

মেনানীত পাপ ও ভুল (থেক মুk নবী- রাসূল বা ইমাম (‘আঃ) িছেলন না। sতরাং তাঁেদর কােজর
ওপর অnভােব আsা (পাষণ করা চেল না। অিধকnt তাঁেদর পেk অতDn সতক9তার সােথ
িবচার- িবেCষণ করা সেttও,

নবী করীম (Oাঃ)- এর ইেnকােলর পরবত9ী কমপেk দীঘ9 dই

শতাbী কােলর pিতিট sেরর pিতিট বণ9নাকারী সmেn ও তাঁেদর pিতিট বণ9না সmেn শতকরা
একশ’ ভাগ িনিYত হওয়া সmব নয়।
অবH এতদসেttও চারিট অকাটD মানদN অথ9াৎ িবচারবুিd (আkl),

(কারআন মজীদ,

মুতাওয়ািতr হাদীছ ও সমg মুসিলম উmাহর মৈতকD (ইজমা’এ উmাh)- এর সােথ সাংঘিষ9ক না
হওয়ার শেত9 িফkাহর (kেt (গৗণ ও pােয়ািগক িবষয়ািদেত খবের ওয়ােহd হাদীছ gহণেযাগD।
িকnt ঐিতহািসক ঘটনাবলী pসে{ খবের ওয়ােহd বণ9না gহেণর (কােনাই উপেযািগতা (নই।
(কারআন মজীেদ অতীেতর িবিভn িশkণীয় ঘটনা বণ9না করা হেয়েছ, িকnt মহাpjাময় আlাh
তা’আলা (স সেবর sিনিদ9> িদন- তািরখ উেlখ কেরন িন।
বstতঃ িশkা ও উপেদশ gহেণর (kেt মুসলমানেদর জn এ সেবর sিনিদ9> িদন- তািরখ জানা
একিদেক (যমন অপিরহায9 িছেলা না,

অnিদেক জানােত (গেল তােত জিটলতার সৃি> হেতা।

কারণ, চাndD মাসgেলা বত9মােন (যভােব গণনা করা হয় জােহিলয়Dােতর যুেগ মাসgেলার নাম
pায় অিভn থাকেলও তার গণনা পdিত অিভn িছেলা না; চাndD বষ9 (সৗর বেষ9র তুলনায় kেমই
িপিছেয় যায় বেল তৎকােল চাndDবষ9 গণনােক (সৗর বষ9 গণনার সােথ সমnয় সাধেনর লেkD পর
পর কেয়ক বছর বােরা চাndD মােস বছর গণনার পর একিট বছর (তেরা মােস গণনা করা হেতা।
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এমতাবsায় ইসলামী চাndD বেষ9র িদন- তািরেখর সােথ খাপ খাইেয় অতীেতর ঘটনাবলীর িদনতািরখ উেlখ করা হেল জিটল pেPর অবতারণা হেতা। এ ধরেনর অনপিরহায9 িবতিক9ত িবষয়
এিড়েয় যাওয়াই আlাh তা’আলার পসnনীয় যার pমাণ,

(কারআন মজীেদ আlাh তা’আলা

আছহােব কাsq- এর সদsসংখDার বDাপাের (কারআন নািযল কােল pচিলত িবিভn মত উেlখ
কেরেছন, িকnt তাঁেদর সিঠক সংখDা উেlখ কেরন িন। কারণ, তা করেল (স (kেt ইসলােমর
dশমনরা তার যথাথ9তােক pPিবd করার লেkD অযথা জিটলতা সৃি> করেতা। িকnt আছহােব
কাsq- এর সিঠক সদsসংখDা এমন (কােনা grtপূণ9 িবষয় নয় যা জানােনার জn অযথা
জিটলতা সৃি>র সmাবনােক (মেন (নয়া (যেতা।
কারবালার ঘটনার পূেব9 (য সব ঘটনা আশূরার িদেন সংঘিটত হেয়েছ বেল উেlখ করা হয় (স
সব ঘটনাও এ পয9ােয়র। অথ9াৎ (সgেলার সিঠক িদন- তািরখ জানা (লাকেদর জn (কােনা যrরী
িবষয় নয়। এ কারেণই আlাh তা’আলা (কারআন মজীেদ ঐ সব ঘটনার িদন- তািরখ জানান িন।
এর মােন হে( ঐ সব ঘটনা ঐ িদেনও হেয় থাকেত পাের, অn িবিভn তািরেখও সংঘিটত হেয়
থাকেত পাের।
িকnt সব9pথম (য ঘটনািট আশূরার িদেন ঘেটিছেলা বেল দাবী করা হয় তা (য িভিtহীন তা বলাই
বাhলD। বলা হেয়েছ (য, আlাh তা’আলা এ িদেন আসমান- যমীন সৃি> কেরেছন। pP হে(,
চাndD মাস গণনার িভিt (যখােন পৃিথবীর চারিদেক চেndর আবত9ন এবং sীয় অেkর চারিদেক
পৃিথবীর আবত9ন (থেক উdূত চndকলা (সখােন পৃিথবী সৃি>র আেগ চাndD মাস গণনা ও তার
িভিtেত পৃিথবীর সৃি> দশই মহররম বেল িনধ9ারেণর িভিt কী?
যা- ই (হাক,

এতদসেttও অতীত ইিতহােসর অn (য সব ঘটনােক আশূরার িদেনর সােথ

সmৃk করা হয় (সgেলা যিদ ইসলােমর দৃি>েত সিতDই grtপূণ9 হেতা তাহেল অবHই তা
অকাটD সূেt ((কারআন মজীদ ও মুতাওয়ািতr হাদীছ) বিণ9ত হেতা। তা যখন হয় িন তখন খবের
ওয়ােহd হাদীেছর িভিtেত এ সব ঘটনা ঐ িদেনই সংঘিটত হেয়িছেলা বেল ধের (নয়ার ও তার
ওপের grt আেরাপ করার (যৗিkকতা (নই, িবেশষ কের িমথDা হাদীছ রচনাকারীেদর sণ9যুগ
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উমাইয়াh শাসনামেল কারবালার িবেয়াগাnক ঘটনার grtেক হাlা করার লেkD এ সব হাদীছ
রিচত হেয় থাকার সmাবনােক যখন উিড়েয় (দয়া যায় না।
এর পেরও যারা মেন কেরন (য,
ধের িনন,

ঐ সব ঘটনা আশূরার িদেনই সংঘিটত হেয়িছেলা তাঁরা তা

িকnt এ ধের (নয়ার িভিtেত যিদ jাতসাের বা অjাতসাের কারবালার (চতনােক

হতDার (চ>া করা হয়, (তা (স সmেক9 মnবD করার ভাষা খুঁেজ পাওয়া মুশিকল।
সjােন বা অjতাবশতঃ ‘কারবালার (চতনােক হতDার (চ>া’ (য করা হে( তার এক grতর
দৃ>াn, িহজরী ১৪৩৪ সােলর আশূরা উপলেkD একিট }দিনক পিtকায় (২৫(শ নেভmর ২০১২
সংখDায়) pকািশত সmাদকীয় িনবেnর িশেরানাম (দয়া হয় :‘আজ পিবt আশূরা : Sধু (শােকর
নয় বরকতময় আনেnরও’ ( ??! ! ) ।
উিlিখত সmাদকীয় িনবnিটেত বলা হয় :
“pকৃত পেk পৃিথবী সৃি>র পর হজরত আদম (আ.)- (ক ও মা হাওয়া (আ.)- (ক সহ পৃিথবীেত
পাঠােনার মেতা আরও অেনক কলDাণকর ও িদকিনধ9ারণী ঘটনার পিরেpিkেত ১০ মহররমেক
বরং অতDn তাতপয9পূণ9 এবং বরকতময় িদন িহেসেব উদযাপন করা উিচত। মুসলমানেদর উিচত
আনn- উৎসব করা এবং আlাহতালার pিত কৃতjতা জানােনা।” ( ???! ! ! )
[ উdৃিতেত পিtকািটর বDবhত বানান অপিরবিত9ত রাখা হেয়েছ।]
(কারআন মজীেদ (য আহেল বাইেতর (‘আঃ) পিবtতার কথা বলা হেয়েছ অকাটD ও সব9সmত
মত (‘ইজমা’এ উmাh) অnযায়ী (স আহেল বাইেতর অnতম সদs হযরত ইমাম (হােসন
(‘আঃ)- যােক ‘(বেহশেত যুবকেদর (নতা’ বেল উেlখ বDতীত জুম‘
ু আh ও ঈেদর (খাtবাh
ছহীh হয় না (আর (খাtবাh ছহীh না হেল সংিC> নামাযও ছহীh হয় না) এবং (স আহেল
বাইেতর (আেল মুহাmােদর) pিত দrদ বষ9ণ বDতীত নামায ছহীh হয় না। অতএব,

হযরত

ইমাম (হােসন (‘আঃ) িশয়া- snী িবতেক9র উেধ9 (গাটা মুসিলম উmাহর িpয় এবং তাঁর
শাহাদােতর িদন িবে-র (পৗেন d’শ (কািট মুসলমােনর জn মম9িবদারী (শােকর িদন। তাই
অকাটD pমাণ বDতীত এ িদেনর সােথ সmৃkকৃত আনেnর ও বরকেতর ঘটনাবলী (তা দূেরর
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কথা, অকাটDভােব pমািণত আনেnর ঘটনাবলীও এ িদনিটেক আনেnর িদেন পিরণত করেত
পাের না। কারণ,

উদাহরণsrপ,

২১(শ (ফbrয়ারী অিবতিক9তভােবই আমােদর জাতীয়

জীবেনর (শাকাবহ িদন। িনঃসেnেহ ইিতহােস অnসnান করেল জাতীয়, আnজ9ািতক, ধম9ীয়
বা অn (কােনা দৃি>েত এ িদেন বh আনেnর ঘটনা পাওয়া যােব। (কউ যিদ এgেলা খুঁেজ (বর
কের এবং এমনিক (স সব তথD যিদ অকাটD ডkেম'ট িভিtকও হয়, (তা (স (kেt আমরা িক
এ িদনিটেক আনেnর িদন িহেসেব উদযাপন করেত pstত হেবা? িনঃসেnেহ হেবা না। তাহেল
কী কের হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)- এর শাহাদাত িদবসেক আনn- উৎসেবর িদবস িহেসেব
উদযাপন করার িচnা (কােনা মুসলমােনর মাথায় আসেত পাের?
উপেরাk সmাদকীয় িনবেn (য অিভমত বDk করা হেয়েছ তা যিদ সjােন করা হেয় থােক (তা
বলেবা (য,

এর dারা িবে-র (পৗেন d’শ (কািট মুসলমােনর অnভূিতেত আঘাত (হেন তােদর

hদেয় িনরামেয়র অতীত kত সৃি> করা হেয়েছ এবং যিদ অjতাবশতঃ করা হেয় থােক তাহেল
বলেবা,

ইসলাম সmেক9 (লখার জn যােদর নূDনতম অপিরহায9 jান (নই তাঁরা ইসলাম

সmেক9 না িলখেলই বরং ইসলােমর জn অিধকতর কলDাণকর হেব।
রচনা : ২৫- ১১- ২০১২
সব9েশষ পিরমাজ9ন : ১০- ১০- ২০১৫
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পিরিশ^- ৩

4কারআন মজীেদর দৃি^েত (াহাবী ও রাসূলl
ু াহর ((াঃ) যুেগর মুনািফk্
বhল pচিলত সংjা অnযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর Oাহাবী িছেলন তাঁরা যারা তাঁেক
খুব সামাn সমেয়র জn হেলও ঈমােনর (ঘাষণার পের তাঁেক চাkুষভােব (দেখেছন এবং মৃতুDর
আেগ এ (ঘাষণা পিরতDাগ কেরন িন। এছাড়া রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর উিk িহেসেব দাবী কের
একিট খb (র ওয়ােহd হাদীেছ বলা হেয়েছ (য, িতিন এরশাদ কেরেছন :

اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﺎﻟﻨﺠﻮم ﺑﺎﻳﻬﻢ اﻗﺘﺪﻳﺘﻢ اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ. - “আমার Oাহাবীরা হে( নktতুলD; তােদর মধD (থেক (য
কাউেক অnসরণ করেলই (তামরা (হদায়াত পােব।” আেরকিট খb (র ওয়ােহd হাদীেছ বলা
হেয়েছ (য, রাসূলুlাh (Oাঃ) দশজন Oাহাবীেক নােমােlখ কের তাঁেদর জীবdশায় (বেহশেতর
sসংবাদ িদেয়েছন। এ d’িট খb (র ওয়ােহd হাদীেছর িভিtেত, pচিলত সংjার Oাহাবীগণেক
সমােলাচনার উেধ9 গণD করা হয়; এমনিক তাঁেদর কােরা সমােলাচনা করেল সমােলাচনাকারীেক
কােফর বেলও (ঘাষণা করা হয়,
অকাটD jানসূt (আ34l,

যিদও উk সংjা ও kফরীর ফত্ওয়া ইসলােমর (কােনা

(কারআন,

মুতাওয়ািতr হাদীছ ও pথম যুগ (থেক চেল আসা

উmাহর মৈতকD িভিtক িবষয়ািদ) (থেক গৃহীত হয় িন।
অnিদেক মুনািফেkর সংjা (কারআন মজীেদর একািধক আয়াত্ (থেক ss>ভােব পাওয়া
যায়। মুনািফk্ হে( (সই বDিk (য মুেখ ঈমােনর দাবী করেলও অnের ঈমানদার নয়। sতরাং
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর যুেগর মুনািফk্ িছেলা (সই সব (লাক যারা মুেখ ঈমােনর
(ঘাষণা িদেলও এবং বািhকভােব মুসলমানেদর nায় আমল করেলও অnের ঈমান (পাষণ
করেতা না;

এরা রাসূলুlাh (Oাঃ),

ইসলাম ও মুসিলম উmাহর অকলDাণ কামনা করেতা,

(গাপেন কােফরেদর সােথ (যাগােযাগ রাখেতা এবং sেযাগ (পেলই রাসূলুlাh (Oাঃ), ইসলাম
ও মুসিলম উmাহর kিতসাধেনর (চ>া করেতা;
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িনঃসেnেহ তােদর ও রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর

ওফােতর পের ইসলাম gহণকারীেদর মধDকার মুনািফkেদর এ চিরt ও অপেচ>া রাসূলুlাh
(Oাঃ)- এর ওফাত- পরবত9ী যুগ সমূেহও অবDাহত থােক।
এবার আমরা (দখেবা (য,

(কারআন মজীেদর দৃি>েত Oাহাবী সংkাn বhলpচিলত সংjািট

সিঠক িকনা এবং বhলpচিলত সংjািট সিঠক হেল Oাহাবীেদর নktতুলD বেল অিভিহতকারী
হাদীছিট ও দশজন Oাহাবীেক জীবdশায় (বেহশেতর sসংবাদ pদানকারী হাদীছিট- (য d’িট
হাদীেছর িভিtেত বhলpচিলত সংjার Oাহাবীেদর কােরা সমােলাচনাকারীেক কােফর বেল
ফত্ওয়া (দয়া হয়- Oহীh িকনা।
যারা উপেরাk pচিলত সংjার Oাহাবীেদর ময9াদা ও জীবdশায় দশজন Oাহাবীর (বেহশেতর
sসংবাদ লােভর ধারণায় িব-াসী তাঁরা সাধারণতঃ তাঁেদর মেতর সপেk (কারআন মজীেদর d’িট
আয়াত্ উdৃত কের থােকন;

একিট হে( সূরাh আত্- তাওবাহর ১০০ নং আয়াত্ এবং

আেরকিট হে( সূরাh আl- ফাত্ h- এর ২৯ নং আয়াত্।
সূরাh আত্- তাওবাহর ১০০ নং আয়ােত এরশাদ হেয়েছ :

ِ
ِ
ِ ٍ ﺎﺟ ِﺮﻳﻦ واﻷﻧْﺼﺎ ِر واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ اﺗـﱠﺒـﻌﻮﻫﻢ ﺑِِﺈﺣﺴ
ِ
ﺿﻮا َﻋْﻨﻪُ َوأ ََﻋ ﱠﺪ َﳍُ ْﻢ
ُ ﺎن َرﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوَر
َ ْ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ) َواﻟ ﱠﺴﺎﺑ ُﻘﻮ َن اﻷ ﱠوﻟُﻮ َن ﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﻬ
ِ
ِ ﱠﺎت َﲡ ِﺮي َﲢﺘـﻬﺎ اﻷﻧْـﻬﺎر ﺧﺎﻟِ ِﺪ
ٍ
ِ
(ﻴﻢ
َ ﻳﻦ ﻓ َﻴﻬﺎ أَﺑَ ًﺪا َذﻟ
َ َ ُ َ َ َْ ْ َﺟﻨ
ُ ﻚ اﻟْ َﻔ ْﻮُز اﻟْ َﻌﻈ

“আর মুহািজরেদর মধDকার pথম অgবত9ীগণ ও তােদরেক সাহাযDকারীগণ (আn Oাr গণ)
এবং যারা (এ বDাপাের) তােদরেক উtমভােব অnসরণ কেরেছ,

আlাh তােদর ওপর সnt>

এবং তারাও তাঁর (আlাহর) ওপর সnt>। আর আlাh তােদরেক (সই জাnােতর pিতrিত
িদে(ন যার তলেদশ িদেয় ঝণ9াধারা pবািহত হে(; তারা (সখােন িচরিদন থাকেব; বstতঃ এ
এক িবরাট সাফলD।”
আর সূরাh আl- ফাত্ h- এর ২৯ নং আয়ােত এরশাদ হেয়েছ :

ِ  وﻋﺪ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ.... ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ أ َِﺷ ﱠﺪاء ﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜﻔﱠﺎ ِر ر َﲪﺎء ﺑـﻴـﻨـﻬﻢ
ِ ﺎﳊ
ﺎت ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ
َ َ َُ َ ُ َ َ َ
َُ
ُ َ َ َ َ ُ ) ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َر ُﺳ
َ ﺼ
ْ ُ َ َْ ُ َ ُ
ِ
ِ
(ﻴﻤﺎ
ْ َﻣ ْﻐﻔَﺮًة َوأ
ً َﺟًﺮا َﻋﻈ
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“আlাহর রাসূল মুহাmাদ ও যারা তাঁর সােথ আেছ তারা কােফরেদর ওপর অতDn কেঠার এবং
পরsেরর pিত দয়াশীল .... তােদর মধDকার যারা ঈমান এেনেছ ও যথাযথ আমল কেরেছ
আlাh তােদরেক kমা ও িবরাট পুরTােরর pিতrিত িদেয়েছন।”
এখােন আেলাচনার Srেতই sরণ কিরেয় িদেত চাই (য,

(কারআন মজীেদ িবেশষভােব বা

sিনিদ9>ভােব নােমােlখ কের (কােনা মাnষেকই জীবdশায় (বেহশেতর আগাম sসংবাদ (দয়া
হয় িন; sসংবাদ (দয়া হেয়েছ ঈমান ও আমেলর শেত9 সাধারণভােব। যিদও আমরা জািন (য,
নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) সহ আlাহর খাO বাnাh গণ- যারা আlাh তা’আলার পিরপূণ9 আnগেতDর
ওপর ইেnকাল কেরেছন- অবHই (বেহশেত যােবন,

িকnt জীবdশায় তাঁেদর কাউেকই,

এমনিক হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)(ক- যােক আlাh তা’আলা জগতসমেgর জn তথা সমg
সৃি>kেলর জn রহমত্ বেল উেlখ কেরেছন, তাঁেকও (বেহশেতর আগাম sসংবাদ (দয়া হয়
িন। আlাh তা’আলা নবী করীম (Oাঃ)- এর উেdেশ এরশাদ কেরন :

ِ
ِ ِ )ﻗُﻞ ﻣﺎ ُﻛْﻨ
ِ
ِ ِ
(ﲔ
ﻮﺣﻰ إِ َﱠ
ٌ ِﱄ َوَﻣﺎ أَﻧَﺎ إِﻻ ﻧَﺬ ٌﻳﺮ ُﻣﺒ
ُ
َ ُﺖ ﺑ ْﺪ ًﻋﺎ ﻣ َﻦ اﻟﱡﺮ ُﺳ ِﻞ َوَﻣﺎ أ َْد ِري َﻣﺎ ﻳـُ ْﻔ َﻌ ُﻞ ِﰊ َوﻻ ﺑ ُﻜ ْﻢ إ ْن أَﺗﱠﺒِ ُﻊ إﻻ َﻣﺎ ﻳ
َْ

“( (হ রাসূল!) বলুন, আিম রাসূলেদর মেধD (কােনা অিভনব রাসূল নই এবং আিম জািন না
আমার কােছ যা ওয়াহী করা হেয়েছ তা বDতীত আিম যিদ অn িকছুর অnসরণ কির তাহেল
আমার ও (তামােদর সােথ কী আচরণ করা হেব। আর আিম (তা ss> ভাষায় সতক9কারী }ব
নই।” ( সূরাh আl- আh kাq : ৯)
এমতাবsায় এটা কী কের সmব (য,

আlাh তা’আলা নােমােlখ কের দশজন Oাহাবীেক

(বেহশেতর আগাম sসংবাদ িদেয় থাকেবন? sতরাং সংিC> হাদীছিট রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর
নােম রিচত একিট িমথDা হাদীছ তােত সেnেহর অবকাশ (নই।
এখােন িবsািরত আেলাচনার মেতা অবকাশ (নই। তা সেttও সংেkেপ এেতাটুk উেlখ করাই
যেথ> বেল মেন হয় (য, (যেহতু মাnষেক আlাহর gণাবলী িদেয় সৃি> করা হেয়েছ এবং আlাh
তা’আলা িনরuশ sাধীন (সেহতু (য (কােনা মাnেষর পেkই িনরuশ sাধীনতা (ভাগ করেত
চাওয়া অথ9াৎ আlাহর আnগতD pতDাখDান কের বসা অসmব নয়,
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এমনিক নবী- রাসূলগেণর

(‘আঃ) পেkও নয়। উপেরাdৃত আয়ােত রাসূলুlাh (Oাঃ)(ক (য বলেত বলা হেয়েছ “আমার কােছ
যা ওয়াহী করা হেয়েছ তা বDতীত আিম যিদ অn িকছুর অnসরণ কির”- এেতই এ সতD িনিহত
রেয়েছ (য, তাঁর নাফরমানী করার kমতা িবলুp করা হয় িন।
এর সােথ অবH ইOমাত্ (িনuাপt)- এর (কােনা সাংঘিষ9কতা (নই। কারণ,

নবী- রাসূলগণ

(‘আঃ) ও আlাহর পk (থেক মেনানীত ইমামগেণর (‘আঃ) িনuাপেtর মােন এই নয় (য,
তাঁেদর মধD (থেক gনাh করার kমতা িবলুp কের (দয়া হেয়েছ। তাহেল (তা তাঁরা (ফেরশতা
সমতুলD হেয় (যেতন এবং (স (kেt তাঁেদর মাধDেম আমােদর জn আlাh তা’আলার hjাত্
পূণ9 হেতা না। কারণ, (স (kেt তাঁেদরেক আমােদর জn অnসরণেযাগD িহেসেব িনধ9ারণ করা
আlাh তা’আলার sিবচােরর িOফােতর বরেখলাফ হেতা। তাই তাঁেদর ইOমােতর srপ হে( এই
(য, তাঁেদর মধD (থেক নাফরমানীর kমতা িবলুp না করা সেttও রkধারার পিবtতা, জেnর
পর (থেকই পূতপিবt জীবেনর অভDsতা ও (খাদায়ী ওয়াহীর jােনর কারেণ, িবেশষতঃ ইl
(ম hযূরীর কারেণ, তাঁরা kমতা থাকা সেttও আlাহর নাফরমানী (থেক দূের থােকন।
এখােন িবষয়িট অতDn সূk দৃি>েত (দখার pেয়াজন রেয়েছ। তা হে(,

“মা’ছূm” একিট

পিরভাষা; ওপের (য অথ9 উেlখ করা হেয়েছ (স অেথ9ই নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) ও আlাহর পk
(থেক মেনানীত ইমামগণ (‘আঃ) মা’ছূm িছেলন,

নেচৎ শbিট যিদ অkিরকভােব ‘িনuাপ’

অেথ9 gহণ করা হয় তাহেল gনাh করার kমতা আেছ এমন (কােনা বDিkেকই জীবdশায় মা’ছূm
বেল িচিhত করা সmব নয়। যিদও নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) ও আlাহর পk (থেক মেনানীত
ইমামগণ (‘আঃ) gনাh করার kমতা ও এখিতয়ােরর অিধকারী থাকা সেttও তাঁেদর অবsার
আেলােক এটা ss> (য, বাsেব তাঁেদর পেk gনাh করার সmাবনা িছেলা এেতাই kীণ (য,
তা শতাংেশর ভgাংেশও pকাশ করা সmব নয়, তথািপ (যেহতু তাঁরা এ বDাপাের অkম িছেলন
না (সেহতু pচিলত পািরভািষক অেথ9 তাঁরা অবHই মা’ছূm িছেলন এবং তাঁরা (য (বেহশেত
যােবন এ বDাপাের মাnেষর পেk সেnহ করার িবndমাt কারণ িছেলা না, বরং িনিd9ধায় বলা
সmব িছেলা (য, তাঁরা অবHই (বেহশেত যােবন এবং (বেহশতবাসীেদর মেধD অgবত9ী হেবন।
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িকnt এতদসেttও sয়ং আlাh তা’আলার পk (থেক তাঁেদরেক (বেহশতী িহেসেব অিgম
আn_ািনক (ঘাষণা (দয়া সmবপর িছেলা না।
িবষয়িট মাnেষর আচরণ (থেক দৃ>ােnর মাধDেমও অnধাবন করা (যেত পাের। তাঁেদর ইOমােতর
(িনuাপেtর) দৃ>াn হে( অতDn উnত rিচেবাধসmn বDিkর nায় িযিন চরম kুধাত9 অবsায়ও
ফুটপােত (খালা অবsায় িবিk করা হয় এমন খাবার খান না। এেহন বDিk যিদ এমন অবsার
মুেখামুিখ হন (য,

kুধার কারেণ মৃতুDর মুেখামুিখ হেয়েছন এবং (সখােন খাবার মেতা িকছুই

(নই এমতাবsায় িতিন যিদ (কাথাও মাnেষর মল (পেয় যান এবং জােনন (য, তােত পুি> আেছ
বেলই kkর তা খায়, sতরাং তা (খেয় জীবন বাঁচােনা সmব, তথািপ িতিন তা (খেয় জীবন
বাঁচােবন এমন সmাবনা িবndমাtও আেছ বেল আমরা মেন কির না। িকnt তািttকভােব ও
আkিরকভােব তাঁর পেk তা খাওয়া অসmব বলা যােব না। sতরাং এ িবষয়িটর ওপের (কােনা
বুিdমান মাnষ বাযী (ধrন িবিলয়ন ডলােরর) ধরেবন না।
আর মাnেষর পk (থেক মা’ছূমগণেক (‘আঃ) জীবdশায় (বেহশতী বেল অিভিহত করা ও আlাh
তা’আলার পk (থেক আn_ািনকভােব তাঁেদরেক (বেহশেতর pিতrিত না (দয়ার উপমা হে(
একজন বDিতkমী pিতভাবান ছােtর nায় যার বDাপাের সংিC> sুেলর ছাt- িশkক ও
আেশপােশর (লাকেদর সকেলই িনYয়তার সােথ জােন (য, বরাবেরর মেতা আগামী পরীkায়ও
(স pথম হেব এবং নতুন kােস তার kিমক নmর হেব ‘এক’,
বেল (য,

তাই তারা িনYয়তার সােথ

আগামী বছেরর kােস (স- ই ‘pথম ছাt’, তথািপ sুেলর pধান িশkক পরীkা

gহণ সমাp হবার আেগ পরবত9ী বছেরর ছাtহািযরা খাতায় তার নাম pথম kিমেক তুেল
রাখেবন না। কারণ, তা করেল ঐ ছােtর পেk আলেসিম বা d>ািম কের হেলও পরীkা (দয়া
হেত িবরত থাকা অসmব নয়। (স (kেt pধান িশkেকর উk কাজ হেব তাঁর পদময9াদার
অnপেযাগী একিট 'াn পদেkপ।
একইভােব নবী- রাসূলগণ সহ মা’ছূমগণেক (‘আঃ) যিদ জীবdশায় (বেহশেতর sসংবাদ (দয়া
হেতা তাহেল তাঁেদর পেk মাnেষর মেধD িনিহত িনরuশ sাধীনতার ঐশী gেণর বDবহার কের
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আlাহর নাফরমানী কের বসা অসmব হেতা না। আর (যেহতু আlাh তা’আলা ওয়াদা বরেখলাফ
কেরন না (সেহতু নাফরমানী করেলও তাঁেদরেক (বেহশেত িনেত হেতা। িকnt (কােনা নবী gনাহর
কাজ করেল বাnাh (দর জn (খাদায়ী hjাত পূণ9 হেতা না,

কারণ,

মুn িলO (লাকেদর

পেkও এ ধরেনর নবীর নবুওয়ােতর বDাপাের ইয়াkীেনর অিধকারী হওয়া সmব হেতা না। তাই,
এ কােলর পিরভাষায় বলা (যেত পাের (য, আlাh তা’আলা (কােনা নবীেক bাZ (চk (দন িন।
তাহেল তা দশজন Oাহাবীেক কী কের (দয়া হেত পাের?
এ pসে{ pP করা হেয়েছ (য, ইসলােমর সকল ধারার হাদীছgেn বিণ9ত হাদীw অnযায়ী নবী
করীম (Oাঃ) (য হযরত ফােtমাh (সালামুlাh ‘আলাইহা)(ক ‘(বেহশেত নারীেদর (নtী’ এবং
হযরত ইমাম হাসাn ও হযরত ইমাম (হােসন (‘আঃ)(ক ‘(বেহশেত যুবকেদর (নতা’ বেল
উেlখ কেরেছন তার বDাখDা কী?
এর বDাখDাও ওপেরর আেলাচনা (থেক ss>। এটা sুেলর ছাt- িশkক ও আেশপােশর
(লাকেদর পk (থেক পরীkার আেগই (কােনা ছাtেক পরবত9ী kােসর ‘pথম ছাt’ িহেসেব
উেlখ করার nায় আkিরকভােব ও সেnহাতীতভােব সতD,

তেব তােত ‘িঠকভােব পরীkা

(দয়া সােপেk’ শত9িট উh থােক এবং এর মােন এ নয় (য, pধান িশkক তার নাম পরীkা
সমাp হবার আেগই পরবত9ী বছেরর ছাtহািযরা খাতায় তুেল (রেখেছন।
এখােন উেlখ করা pেয়াজন মেন করিছ (য, আিম হাদীেছর িবেরাধী নই; যারা িনঃশত9ভােব
সমs হাদীছই pতDাখDান কের তােদর িবrেd আিম িলেখিছ এবং তা পtপিtকায় ছাপাও
হেয়েছ। িকnt আমার বkবD হে( এই (য,

pচিলত হাদীছgn সমূহ হযরত রাসূেল আকরাম

(Oাঃ)- এর ওফােতর dই শতািধক বছর পের সংকলন করা হেয়েছ। এ দীঘ9 সমেয় মুেখ মুেখ বh
sের এেককিট হাদীছ বিণ9ত হেয় এরপর সংকলক পয9n (পৗঁেছেছ। সংকলকগণ িনেজরাও িমথDা
হাদীেছর অিst sীকার কেরেছন এবং তাঁরা (য সব হাদীছ সংgহ কেরেছন (সgেলার মধD (থেক
লk লk হাদীছেক িমথDা,

িবকৃত,

পিরবিত9ত ও dব9ল িহেসেব িচিhত কের তাঁেদর

হাদীছসংকলন সমূেহ sান (দয়া (থেক িবরত থােকন। এমতাবsায় তাঁরা বh পরীkা- িনরীkা
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কের (য সব হাদীছেক Oহীh মেন কের তাঁেদর সংকলেন sান িদেয়েছন (স সেবর মেধDও বh
জাল ও িবকৃত হাদীছ (থেক যাওয়া খুবই sাভািবক। কারণ,

তাঁরা নবী- রাসূল ও (খাদায়ী

ওয়াহীpাp িছেলন না এবং তাঁরা নবী- রাসূলগেণর (‘আঃ) nায় মা’ছূm িছেলন না। sতরাং তাঁরা
আমােদর মেতাই gনাh ও ভুেলর উেধ9 িছেলন না (য, তাঁেদর কাজ অবHই িনভু9ল হেব।
অnিদেক মুসলমান হওয়ার জn রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর ওপর ঈমান আনা শত9, এ বDিkেদর
ওপর ঈমান আনা শত9 নয়। (তমিন যিদও রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর dীন ও শরী’আত্ সংিC> এবং
আদিশ9ক,

িশkামূলক ও তথDমূলক (য (কােনা কথাই ওয়াহী (মাত্ লূ বা gায়ের মাত্ লূ)

িহেসেব (মেন (নয়া যrরী, িকnt তাঁর কথা িহেসেব দাবী কের বলা হেয়েছ অn (লাকেদর এ
ধরেনর (য (কােনা কথােকই তাঁর কথা বেল (মেন (নয়া একিট 'াn ও অসতক9 কম9নীিত এবং তা
dীন ও ঈমােনর জn খুবই ঝুঁিকর বDাপার। তাই খb (র ওয়ােহদ অথ9াৎ (কােনা না (কােনা sের,
িবেশষ কের pথম িদককার (কােনা sের কম সূেt বিণ9ত হাদীছ অবHই (কবল চার অকাটD
দলীল (আkl,

(কারআন,

মুতাওয়ািতr হাদীছ ও pথম যুগ (থেক সমg উmাহর

মৈতকDিভিtক িবষয়ািদ)- এর সােথ সাংঘিষ9ক না হওয়া সােপেk (কবল (গৗণ (মুsাহাb ও মাk
rh) ও pােয়ািগক িবষয়ািদেত gহণেযাগD।

এবার আমরা (াহাবীেদর সংjা ও ময>াদার pিত দৃি^ 4দেবা।
(কউ ঈমােনর (ঘাষণা সহকাের রাসূলুlাh (Oাঃ)(ক চাkুষভােব এক নযর (দেখ থাকেল িতিনই
Oাহাবী- বhলpচলনকৃত এ সংjােক সিঠক বেল gহণ করা হেল বলেত হেব “Oাহাবী” (sফ
একিট জনেগা_ীর কািলক পিরচয় মাt;

Oাহাবী হওয়ার মেধD (কােনা িবেশষ ফযীলত্ িনিহত

(নই। কারণ, রাসূলুlাh (Oাঃ)(ক চাkুষভােব এক নযর (দখা এমন (কােনা কাজ নয় যা কাউেক
আlাh তা’আলার আেদশ- িনেষেধর অnবিত9তার বাধDবাধকতা (থেক মুিk িদেত পাের। কারণ,
Oাহাবীর এ সংjা (কারআন মজীেদ বা মুতাওয়ািতর হাদীেছ আেস িন এবং এ বDাপাের সমg
উmাহর মেধD মৈতকD (ইজমা’) ও (নই। আর আkl ও এটা gহণ কের না। এ সংjা আপনারআমার মেতা মাnেষর (দয়া যারা ভুল ও sােথ9র উেধ9 িছেলন না।
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অnিদেক Oাহাবী হওয়ােক যিদ ফযীলেতর বDাপার বেল গণD করেত হয় তাহেল এ সংjা
pতDাখDাত এবং Oাহাবীর সংjা নতুন কের িনধ9ারণ করেত হেব। সংেkেপ তা হে(,

যারা

অnের ও মুেখ ঈমান এেনিছেলন এবং তদnযায়ী আমল করেতন ও ইখলােOর সােথ রাসূলুlাh
(Oাঃ)(ক ভােলাবাসেতন তাঁেক চাkুষভােব দশ9নকারী এমন বDিkগণই Oাহাবী। অথ9াৎ রাসূলুlাh
(Oাঃ)- এর সােথ কােরা বািhক সাহচয9 (মা’িয়য়ােত িজs মানী)ই কাউেক তাঁর Oাহাবীেত পিরণত
কের িন, বরং (কবল তাঁেক চাkুষভােব দশ9নকারী (কােনা বDিkর তাঁর সােথ আিtক সাহচয9
(মা’িয়য়ােত rহানী)ই তাঁেক রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর Oাহাবীেত পিরণত কের।
সূরাh আl- ফাত্ h- এর ২৯ নmর আয়ােত “ওয়াlাযীনা মা’আh” বলেত দৃHতঃ মা’িয়য়ােত
িজs মানী বুঝােনা হেয়েছ বেল তাৎপয9 gহেণর sেযাগ আেছ বেট, তেব আlাh তা’আলা ‘kমা
ও িবরাট পুরTােরর’ pিতrিত িদেয়েছন (কবল তাঁেদরেক যারা তাঁর সােথ মা’িয়য়ােত িজs
মানী ও মা’িয়য়ােত rহানী এ উভয় ধরেনর সাহচয9 রkা করেতন। কারণ, আয়ােতর (শষাংেশ
dDথ9হীন ভাষায় জািনেয় (দয়া হেয়েছ : “তােদর মধDকার যারা ঈমান এেনেছ ও যথাযথ আমল
কেরেছ তােদরেক kমা ও িবরাট পুরTােরর pিতrিত িদেয়েছন।”
এ (থেক এটাও ss> (য, নবী করীম (Oাঃ)- এর বািhক সহচরেদর মেধD এমন িকছু (লাকও
িছেলা দৃHতঃ যারা বিণ9ত সকল gেণর আধার হেলও তােদর অnের ঈমান িছেলা না, বরং তারা
(কােনা িবেশষ কারেণ বা িবেশষ উেdH হািOেলর লেkD ঈমােনর (ঘাষণা িদেয়িছেলা এবং
বািhকভােব pকৃত Oাহাবীেদর nায়- যারা আnিরকতার সােথ ঈমান এেনিছেলন- আমল
করেতা।
এছাড়াও আয়ােতর Srর িদেক রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর সহচরেদর অnতম }বিশ>D িহেসেব উেlখ
করা হেয়েছ (য,

“তারা কােফরেদর ওপর অতDn কেঠার এবং পরsেরর pিত দয়াশীল”।

িকnt পরবত9ীকােল যখন একািধক বার এrপ ঘেটেছ (য, তাঁরা পরsেরর িবrেd যুd কেরেছন
ও পরsরেক হতDা কেরেছন,

তখন িনঃসেnেহ তাঁেদর মধDকার একদল “pকৃত ঈমান
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(পাষণকারী ও যথাযথ আমল সmাদনকারী” িছেলা না অথ9াৎ মুনািফk্ িছেলা যা- (দরীেত
pকাশ পায়।
সূরাh আত্- তাওবাহর ১০০ নং আয়ােতর দলীল উপsাপন pসে{ িবনেয়র সােথ বলেত চাই
(য, (কারআন মজীদ এবং তাঁর সূরাh সমূহ ও আয়াত সমূহ (থেক সিঠক অথ9 gহেণর জn িকছু
পূব9pstিতর (মুkাdামাত্) শত9 আেছ; (কবল তরযমার ওপর িনভ9র করা যেথ> নয়, এমনিক
(কবল আরবী ভাষা জানা থাকাও (কারআন (থেক অথ9 gহেণর জn যেথ> নয়। (যেহতু
(কারআন মজীদ একিট একক পূণ9া{ সtা তাই এর অংশgেলা পরsর সmৃk এবং এর
এেককিট অংশ অপর এক বা একািধক অংশেক বDাখDা কের। এ বDাপাের pেয়াজনীয় সমs
পূব9pstিত িনেয় আেলাচনা করার অবকাশ এখােন (নই। এখােন Sধু একিট িবষয় উেlখ করেত
চাই,

তা হে(,

(কারআন মজীেদ অেনক আয়ােত “সাধারণ” ( ‘আm) বkবD (পশ করা

হেয়েছ এবং অn আয়ােত হয়েতা তার তাৎপয9েক সীিমত করা (তাn OীO) করা হেয়েছ। সূরাh
আত্- তাওবাহর ১০০ নmর আয়াত্ িট এ ধরেনর একিট সাধারণ তথD সmিলত আয়াত্। এেত
সাধারণভােব মুহােজিরন ও আn Oারেদর মধDকার অgবত9ীেদর কথা বলা হেয়েছ যােদর মেধD
বDিতkম থাকা অসmব নয়। কারণ,

(য (কােনা উtম জনেগা_ীর মেধDই অnpেবশকারী

থাকেত পাের। তাছাড়া ﺴﺎﺑُِﻘﻮ َن اﻷ ﱠوﻟُﻮ َن
 اﻟ ﱠকেতাজন ও কারা িছেলন (স সmেক9 অকাটD দলীেল,
িবেশষতঃ (কারআন মজীেদ ss>ভােব উিlিখত (নই। তাছাড়া িহজরত ও সাহাযDকরেণর

ٍ  ﺑِِﺈﺣﺴশত9 (যাগ করা হেয়েছ এবং (স (kেtও তাঁরা
বDাপাের তাঁেদর অnসরণকারীেদর (বলায় ﺎن
َْ
ক’জন ও (ক (ক তা (কােনা অকাটD দলীল (থেক জানা যায় না।
অnিদেক (কারআন মজীেদ রাসূলুlাh (Oাঃ)- এর যুেগর (য মুনািফk্ (দর কথা বলা হেয়েছ
তােদর সকেলই িছেলা ঈমােনর (ঘাষণা সহ তাঁেক দশ9নকারী তথা pচিলত সংjার Oাহাবী।
কারণ, আlাh তাআলা এরশাদ কেরেছন :

ِ
(ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ ﱠﻚ ﻟََﺮ ُﺳ
َ )إِذَا َﺟﺎءَ َك اﻟْ ُﻤﻨَﺎﻓ ُﻘﻮ َن ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧَ ْﺸ َﻬ ُﺪ إِﻧ
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“( (হ রাসূল!) মুনািফk্ রা যখন আপনার কােছ আসেব তখন বলেব, আমরা সাkD িদি( (য,
অবHই আপিন আlাহর রাসূল।” ( সূরাh আl- মুনািফkুn : ১) অতএব,

তােদর ঈমােনর

(ঘাষণা সহ রাসূলুlাh (Oাঃ)(ক চাkুষভােব (দখার বDাপাের সেnহ (নই।
pP হে(, মুনািফkরা সংখDায় ক’জন িছেলা?
pিণধানেযাগD (য, সূরাh আত্- তাওবাহর উk ১০০ নmর আয়ােতর পেরই অথ9াৎ ১০১ নmর
আয়ােতই এেদর িবরাট সংখDার বDাপাের আভাস (দয়া হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ :

ِ اب ﻣﻨَﺎﻓِ ُﻘﻮ َن وِﻣﻦ أَﻫ ِﻞ اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻣﺮدوا ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱢـ َﻔ
ِ ْ )وِﳑﱠﻦ ﺣﻮﻟَ ُﻜﻢ ِﻣﻦ
( ﳓ ُﻦ ﻧَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ُﻬ ْﻢ
َْ ﺎق ﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ُﻬ ْﻢ
َ ََُ َ ْ ْ َ
ُ اﻷﻋَﺮ
َ ْ َْ ْ َ

“আর (তামােদর আেশপােশ যারা আেছ তােদর মধDকার আরবেদর মেধD মুনািফkরা আেছ
এবং মদীনাh বাসীেদর মেধDও (মুনািফkরা আেছ)- যারা (নফােkর ওপের খুবই কেঠার। ((হ
রাসূল!) আপিন তােদরেক (মুনািফk িহেসেব) িচেনন না, িকnt আিম তােদরেক িচিন।”

ِ أﻋﺮ
ِ ْ হে( ﻋﺮب
অেনেক অবH اب
َ ْ - এর মােন কেরন ((বdঈন বা যাযাবর আরব) যিদও أﻋَﺮاب
ِ أﻋﺮ
শেbর বhবচন এবং ب
َ ْ মােন িবSd আরব বা (বdঈন যাযাবর আরব। এমনিক যিদ ‘(বdঈন
বা যাযাবর আরব’ অথ9েকই সিঠক বেল ধরা হয় তােতও পাথ9কD হে( না। কারণ,

তারা

ঈমােনর (ঘাষণা pদানকারী িছেলা এবং এ কারেণ Oাহাবী িহেসেব পিরিচত িছেলা। অথ9াৎ
মুহািজর ও আn Oার িনিব9েশেষ তৎকালীন মুসলমানেদর মেধD িবপুল সংখDক মুনািফk লুিকেয়
িছেলা। আর এই িবপুল সংখDক মুনািফেkর মেধD (কবল আb dlাh ইb (ন উবাই সহ d’চার জন
ছাড়া অকাটDভােব আর কাউেকই মুনািফk্ িহেসেব িচিhত করা হয় িন এবং এেদর সকেলই
Oাহাবী িহেসেব পিরিচত।
এছাড়া মkাh িবজেয়র িদেন যারা পিরিsিতর চােপ পেড় ঈমােনর (ঘাষণা িদেয়িছেলা তােদর
ঈমান আlাh তা’আলা কবূল কেরন িন (সূরাh আs- সাজদাh : ২৮- ২৯)। িকnt তারাও Oাহাবী
িহেসেব পিরিচত হেয়েছ।
sতরাং Oাহাবীর pচিলত সংjােক মানেল Oাহাবী হওয়ােক (কােনা ফযীলেতর বDাপার বেল গণD
করা চেল না। অতএব, তাঁেদর কাজকম9 িবচার কের তাঁেদর pেতDেকর অবsা সmেn আলাদা
127

আলাদা ভােব ধারণা িনেত হেব। আর Oাহাবী হওয়ােক ফযীলেতর বDাপার বেল গণD করেত হেল
Oাহাবীর সংjা পিরবত9ন করেত হেব এবং তৎকালীন (লাকেদর আমল িবচার কের (ক Oাহাবী ও
(ক নয় তা িনধ9ারণ করেত হেব।
মkাh িবজেয়র িদেন ঈমান
সূরাh আs- সাজদাহর ২৮ ও ২৯ নং আয়ােতর িভিtেত ‘মkাh িবজেয়র িদেন যারা পিরিsিতর
চােপ পেড় ঈমােনর (ঘাষণা িদেয়িছেলা তােদর ঈমান আlাh তা’আলা কবূল কেরন িন’- এ
অিভমেতর সােথ অেনেকর িdমত আেছ, িবেশষ কের এ কারেণ (য, (কােনা (কােনা তাফসীের
ও (রওয়াইয়ােত ২৯ নং আয়ােতর ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ َﻔْﺘ ِﺢকথািটর অথ9 করা হেয়েছ ‘ফয়Oালার িদন’ অথ9াৎ
(শষ িবচােরর িদন। তাই এ িবষেয় িকছুটা িবsািরত আেলাচনা করা pেয়াজন বেল মেন হয়।
উk আয়াতdেয় এরশাদ হেয়েছ :

ِﱠ
ِ ِ )وﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻣﱴ ﻫ َﺬا اﻟْ َﻔْﺘﺢ إِ ْن ُﻛْﻨﺘﻢ
(ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا إِﳝَﺎﻧـُ ُﻬ ْﻢ
َ ﺻﺎدﻗ
َ ََ
َ ُْ
ََ
ُ
َ  ﻗُ ْﻞ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ َﻔْﺘ ِﺢ ﻻ ﻳـَْﻨـ َﻔ ُﻊ اﻟﺬ.ﲔ

“আর তারা বেল: এ িবজয় কখন (আসেব) যিদ (তামরা সতDবাদী হেয় থােকা? ( (হ রাসূল!)
বলুন, িবজেয়র িদেন কােফরেদর ঈমান তােদরেক (কােনা কলDাণ (দেব না।”
(কারআন মজীদ pধানতঃ তার সেব9াb পয9ােয়র ফাOাহাত্- বালাgােতর কারেণ মু’িজযাh। আর
ফাOীh ও বালীg বkার }বিশ>D হে(,

(য কথা ও শb তাঁর উেdH বুঝাবার জn সব9ািধক

উপেযাগী তা- ই িতিন বDবহার করেবন। অnিদেক বh অথ9েবাধক শেbর (kেt (কােনা িবেশষ
অথ9 বুঝাবার িনদশ9ন না থাকেল বhল pচিলত অথ9িটই gহণ করেত হেব।
“ফয়Oালা” শbিটও আরবী এবং (কারআন মজীেদ (শষ িবচােরর িদন বুঝােত (বশ কেয়ক
জায়গায়  ﻳﻮم اﻟﻔﺼﻞবDবhত হেয়েছ। এমতাবsায় আেলাচD আয়াতdেয় (সূরাh আs- সাজদাh:
২৮- ২৯) আlাh তা’আলা “ফয়Oালার িদন” বুঝােত চাইেল ফাOাহাত্- বালাgােতর দাবী
অnযায়ী  ﻳﻮم اﻟﻔﺼﻞবDবহার করেতন।
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অnিদেক “ঈমান আনয়ন” কথািট (শষ িবচােরর িদেনর (kেt pেযাজD নয় (য, মেন করেত
হেব, তারা (সখােন ঈমান আনেব, িকnt তা কােজ লাগেব না। আর যিদ dিনয়ার বুেক ঈমান
আেন এবং আlাহর কােছ তােদর ঈমান আনয়ন কবূল হয় (তা (শষ িবচােরর িদেন “কােফরেদর
ঈমান কলDাণ (দেব না” উেlখ করার pP ওেঠ না। sতরাং এর মােন একটাই (য, (য সব
কােফর (মkাh- )িবজেয়র িদেন িনrপায় হেয় জীবন বাঁচােনার লেkD ঈমােনর (ঘাষণা
িদেয়িছেলা তােদর ঈমান pকৃত ঈমান নয় এবং এ কারেণ তা আlাh তা’আলার কােছ কবূল হয়
িন। আর ইসলােমর ইিতহাস সাkD (দয় (য, এ ধরেনর (লােকরা ইসলামী উmাহর জn িবরাট
িবপয9েয়র কারণ হেয়িছেলা এবং তা (য তােদর (নফােkর কারেণ হেয়িছেলা তােত সেnহ (নই।
মা’ছূমগেণর (‘আঃ) pেP ইত্ মােম হjাত্ বনাম (নফাk্
এখােন িব'ািn এড়ােনার লেkD একিট িবষেয় আেলাকপাত করা যrরী মেন করিছ। এটা
অনsীকায9 ঐিতহািসক সতD (য,

হযরত রাসূেলর আকরাম (Oাঃ)- এর জীবdশায় ঈমােনর

(ঘাষণা pদানকারী (কােনা (কােনা (লাক তাঁর (কােনা (কােনা কথা বা িসdাnেক ‘সিঠক নয়’
বেল মত pকাশ কেরেছন এবং (কােনা (কােনা (kেt তাঁর আেদশ বা িসdাn অমাn কেরেছন।
অnিদেক এ- ও অনsীকায9 ঐিতহািসক সতD (য,

নবী করীম (Oাঃ)- এর ইেnকােলর পর

তৎকালীন মুসলমানেদর (বশীর ভাগই pথেমই আh (ল বাইেতর (‘আঃ) অnতম মা’ছূম বDিkt
হযরত ‘আলী (আঃ)- এর (নতৃt (মেন (নন িন এবং (কউ (কউ তাঁেদর সােথ শtrতা- িবেdেষর
পিরচয় (দয়, এমনিক আেরা পের কতক (লাক তাঁেদর ওপর যুলুম- িনয9াতন চালায় ও তাঁেদর
অেনকেক হতDা কের। pP হে(, এরা িক মুসলমান িছেলা, নািক মুনািফk িছেলা?
এ বDাপাের সংেkেপ বলেত হয় (য,

িবষয়িট ইত্ মােম hjাত্ ও সতক9তার নীিতর দৃি>েত

(দখেত হেব। (ইত্ মােম hjাত্ ও সতক9তার নীিত সmেক9 আিম sতnt pবেn অেপkাকৃত
িবsািরতভােব আেলাচনা কেরিছ।) তা হে(,

(য বDিk ইn লােOর অিধকারী হওয়া সেttও

আlাহর পk (থেক মেনানীত নবী বা ইমােমর (‘আঃ) পিরচয় ইয়াkীn সৃি>কারী পয9ােয়
অকাটDভােব লাভ না করার কারেণ তাঁেক নবী বা ইমাম িহেসেব gহণ কের িন এ জn তােক
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পাকড়াও হেত হেব না, বরং তাওহীদ ও আেখরােত ঈমান এবং আমেল Oােলহর কারেণ এমন
বDিk নাজাত্ লাভ করেবন,

তেব এrপ বDিk ইn লােOর অিধকারী হেল অnতঃ পূতচিরt

বDিk িহেসেব নবী বা ইমােমর (‘আঃ) সরাসির িবেরািধতা করা হেত িবরত থাকেবন। অnথায়
অবHই তােক পাকড়াও হেত হেব।
হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর ওফােতর পর মুসলমানেদর আচরণেক এর আেলােকই
িবেবচনা করেত হেব। অথ9াৎ মা’ছূm ইমােমর (‘আঃ) মা’ছূm ও আlাহর পk (থেক মেনানীত
ইমাম হবার বDাপাের যােদর জn ইত্ মােম hjাত্ না হওয়ার কারেণ তাঁেক gহণ কেরন িন িকnt
তাঁর সহ আh (ল বাইত ও আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর সােথ pকাH িবেরািধতা ও শtrতািবেdেষর আOয় (নন িন তাঁেদরেক িকছুেতই মুনািফk্ বলা যােব না। আর যিদ িবষয়িট এমন হয়
(য, তাঁেদর মেধD (কােনা বDিk এ বDাপাের ইত্ মােম hjাত্ হওয়া সেttও (কােনা পািথ9ব sােথ9
sিবধাবাদী নীিতর কারেণ তাঁেদরেক sীকার করা হেত িবরত (থেক থােক,

িকnt pকাH

িবেরািধতা ও শtrতা- িবেdেষর আOয় না িনেয় থােক (তা এ ধরেনর (লাকেদর িবষয়িট আlাh
তা’আলার ওপের (সাপদ9; কারণ, অnেরর খবর (কবল িতিনই রােখন।
sতরাং (কবল আh (ল বাইত ও আেল মুহাmাদ (Oাঃ)(ক gহণ করা হেত িবরত থাকার জnই
কাউেক মুনািফk বেল গণD করা যােব না, যিদ না সরাসির তাঁেদর সােথ িবেরািধতা ও শtrতািবেdেষর আOয় না িনেয় থােকন।
এ pসে{ আেরা উেlখD (য,
কেরিছেলন,

হযরত রাসূেল আকরাম (Oাঃ)- এর যুেগ যারা ইসলাম gহণ

অেনক (লােকর অn িব-ােসর িবপরীেত,

তাঁেদর মেধD এমন একিট িবরাট

সংখDক (লাক িছেলন যােদর (কারআন- snাহর jান িছেলা খুবই সীিমত কারণ,

তখন

(লখাপড়ার pচলন িছেলা খুবই অl এবং নবী করীম (Oাঃ)- এর ইেnকােলর সময় যােদর হােত
পুেরা (কারআন মজীেদর কিপ িছেলা বা যারা পুেরা (কারআন মজীদ মুখs কেরিছেলন তাঁেদর
সংখDা তৎকালীন (মাট মুসলমান- সংখDার তুলনায় শতকরা হােরর দৃি>েত (দখেল এক
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শতাংেশরও ভgাংশ িছেলা। Sধু তা- ই নয়, অেনেকর ঈমান িছেলা খুবই dব9ল ও ভাসাভাসা।
আlাh তা’আলা এরশাদ কেরন :

ِ
ِ
ِ َ)ﻗَﺎﻟ
َﺳﻠَ ْﻤﻨَﺎ َوﻟَ ﱠﻤﺎ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ِﻞ اﻹﳝَﺎ ُن ِﰲ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ َوإِ ْن ﺗُ ِﻄﻴﻌُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ ﻻ
ْ ﺖ
ْ اب َآﻣﻨﱠﺎ ﻗُ ْﻞ َﱂْ ﺗُـ ْﺆﻣﻨُﻮا َوﻟَﻜ ْﻦ ﻗُﻮﻟُﻮا أ
ُ اﻷﻋَﺮ
ِ
(َﻋ َﻤﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ َﺷْﻴﺌًﺎ
ْ ﻳَﻠْﺘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ أ

“আরবগণ বেল : আমরা ঈমান এেনিছ। ((হ রাসূল! আপিন তােদরেক) বলুন, (তামরা এখেনা
ঈমান আনয়ন কেরা িন, বরং (তামরা বেলা (য. আমরা আtসমপ9ণ কেরিছ (মুসলমান হেয়িছ),
িকnt এখেনা (তামােদর অnের ঈমান pেবশ কের িন। তেব (তামরা যিদ আlাh ও তাঁর রাসূেলর
আnগতD কর তাহেল (তামােদর আমল সমূহ (থেক িকছুই িনDল হেব না।” ( সূরাh আlhজুরাত্ : ১৪)
অেনেক অবH উপেরাk আয়ােতর اب
ْ  اশেbর অথ9 কেরেছন ‘মrবাসীগণ’ বা ‘(বdঈন
ُ ﻷﻋَﺮ
আরবগণ’। যিদও এrপ অথ9 করা িঠক নয়, কারণ, ইিতপূেব9 (যমন উেlখ কেরিছ, اب
ُ ْاﻋَﺮ
হে(  ﻋﺮبশেbর বhবচন,

sতরাং এেত মদীনাহর বাইেরর শহর ও মr িনিব9েশেষ সকল

এলাকার আরবেদরেক বুঝােনা হেয়েছ যােদর সকেলই নবী করীম (Oাঃ)- এর জীবdশায় ইসলাম
gহণ কেরিছেলা এবং তারা সংখDায় িছেলা অেনক। এমতাবsায় এ ধরেনর (য সব (লােকর
বDাপাের আh (ল বাইত ও আেল মুহাmাদ (Oাঃ)- এর সােথ সরাসির িবেরািধতা বা শtrতািবেdেষর অকাটD pমাণ (নই তােদরেক মুনািফk্ িহেসেব গণD করা যােব না,
আত্- তাওবাহর ১০১ নং আয়াত্ অnযায়ী এেদর মেধDও বh মুনািফk্ িছেলা।
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