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ভূশমকা 
প্রথম পশররেে: চার ইমারমর সাংশিপ্ত পশরশচশে  
ইমাম আবু হানীফা (রাশহমাহুল্লাহ)  
শহজররের দেরির ইমাম মারেক ইবন আনাস রাশহমাহুল্লাহ  
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শিয়ারের েৃশিভশি 
চার মাযহারবর ইমামরের প্রশে বার-ইমারমর অনুসারী শিয়ারের 

সামশিক েৃশিভশি 
চার ইমারমর প্রশে োরের েৃশিভশির শবস্তাশরে আরোচনা 
ইমাশময়ারের অপবাে সুন্নী মাযহারবর ইমামরা মূখখ এবাং হােীস ও 
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এ অশভরযারের জবাব:  
চার ইমারমর প্রশে কুরআন-সুন্নাহ্  শবররাধী মাযহাব প্রবেখরনর 

অপবাে 
এ অপবারের জবাব 
োরের আররকশি অপবাে হে িাসকরোষ্ঠীর মনরখাে মে চার 

মাযহাব োর েশেশবশধ পশরবেখন করর 
এ অপবারের জবাব 
ইমাম আবু হানীফার রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়া শিয়ারের অপবাে 
ইমাম মারেরকর রাশহমাহুল্লাহ উপর ইমাশময়া শিয়ারের অপবাে 
ইমাম িারফয়ীর রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়া শিয়ারের অপবাে 
ইমাম আহমাে ইবন হাম্বরের রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়া 

শিয়ারের অপবাে 
দিষ কথা 
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অনুবােরকর কথা 
সমস্ত প্রিাংসা অনাশে অনন্ত অরিষ অসীম মহান আল্লাহ্  ো‘আোর 

জনয। শেশন যারক ইো োাঁর অফুরন্ত রহমরে দহোয়াে োন কররন। 

আর যারক ইো োাঁর জ্ঞান ও দহকমরের আরোরক পথভ্রি কররন। 

যেশেন আকারি োরা জ্বেরব, োরে দজায়ার আসরব, পাশখরা কেরব 

কররব দস সুেীর্খকাে বযাপী নবী মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ 

ওয়াসাল্লারমর উপর আল্লাহ্  ো‘আোর রহমে ও িাশন্ত বশষখে দহাক। 

দেমশনভারব রহমে ও িাশন্ত বশষখে দহাক োাঁর পশরবার-পশরজন, োাঁর 

বাংিধর ও োাঁর সাহাবীরের প্রশে এবাং শকয়ামে পযখন্ত যারা 

োাঁরেররক অনুসরণ করর চেরবন োরের সকরের প্রশে। 

খুোফারয় রারিোর দসই দসানােী যুরের দিষ েরে মুসশেম উম্মাহ্ র 

ঐকয শবনি করররি েুশি বাশেে দফরফা। োরের একশি শিে 

খাররজী, অনযশি শিয়া। প্রথমশি িাসরকর শবরুরে শবরিারহর 

ঢামারডাে বাশজরয় এবাং শিেীয়শি আহরে বাইরের বযাপারর 

অশেরঞ্জরনর মাধযরম উম্মাহরক শবভক্ত করর। মূেেঃ এ েুশির 

দকানশি সশিক পথ নয়। দযরহেু ইসোম মধযমপন্থার েীন। নয় 

অশেরঞ্জন, নয় শিশথোয়ন। কারের শপরি চরে উম্মাহ্  অরনক েূর 



 

পাশে শেরেও আরজা আমরা এ েুশি দফেনার যাাঁোকরে পরে শপষ্ঠ 

হশে। ইোশনাংকারে শবশ্ববযাপী শিয়া মেবারের নব উত্থান, নেুন 

উেযম দেরখ আসন্ন ভশবষযরের বযাপারর মন িাংশকে হরয় উরি। মরন 

পরে যায় ফারেমীরের েুষ্কমখ, আর োোররের শনষু্ঠরোর নানা শচত্র। 

শিয়ারের মরধয ররয়রি নানা উপেে। োরের দকারনা উপেরের 

আকীো-শবশ্বাসই দোমরাহী মুক্ত নয়। েেুপশর বেখমান সমরয় 

শবশ্ববযাপী প্রভাবশবস্তারকারী বাররা-ইমারমর মেবারে শবশ্বাসী হওয়ার 

োবীোর শিয়ারের এ উপেেশির আকীো-শবশ্বাস অেযন্ত জর্নয এবাং 

সমূ্পণখ কুরআন-সুন্নাহ্ শবররাধী। যার ফরে আহরে সুন্নাে ওয়াে 

জামায়ারের সারথ োরের িত্রুো সবসময় েুরি এবাং হানাফী, 

মারেকী, িারফয়ী ও হাম্বেী মাযহারবর ইমামরা োরের সবরচরয় বে 

িত্রু। শবেে করয়ক বির ধরর ইউররাপ, আশিকা এবাং মধযপ্রারচযর 

দেিগুরোরে বাররা-ইমারমর অনুসারী হওয়ার োবীোর (ইমাশময়া) 

শিয়ারের দোেরজাে বযাপকভারব দেখা যারে। মধযপ্রারচযর 

দেিগুরোরে অশভবাসী শহরসরব আসা সুন্নী মুসশেমরা এই শিয়ারের 

িারা নানাভারব শবভ্রান্ত হরে। ‘োশকয়া’ েিখনরক কারজ োশেরয়, 

শমথযার আশ্রয় শনরয় োরা শনরীহ, সরেপ্রাণ, সাধারণ মুসশেমরক 



 

হরহারমিা শবভ্রান্ত করর থারক। োই োরের শবশ্বাস ও ধযান-ধারণা 

সম্পরকখ সবখসাধারণরক অবশহে করা এখন সমরয়র োবী। িায়খ 

খারেে ইবন আহমাে আয-যাহরানী োর “মাওশকফুি শিয়া আে 

ইসনা আিাশরয়া শমনাে আশয়ম্মাশেে আরবা‘আ” িরন্থ আবু হানীফা, 

মারেক, িারফয়ী ও আহমাে ইবন হাম্বে রাশহমাহুমুল্লাহর বযাপারর 

বাররা-ইমারমর অনুসারী হওয়ার োবীোর শিয়ারের েৃশিভশি েেীে-

প্রমাণসহ অেযন্ত সুন্দরভারব েুরে ধরররিন। দস মূেযবান িন্থশি 

বিানুবাে করর পািরকর হারে দসাপেখ করোম। বনু্ধবর মাসউেুর 

রহমান নূর বইশির প্রুফ দেরখ শেরয় কৃেজ্ঞো পারি আবে 

করররিন। আল্লাহ্  োরক উত্তম প্রশেোন শেন। সুধী পািক বইশি 

পরে উপকৃে হরে আমারের শ্রম সাথখক হরব। আল্লাহ্  োআো এই 

আমেিুকুরক কবুে করর শনন এবাং আমারের সকেরক োাঁর 

দহোরয়রের উপর অিে রাখুন। আমীন।  

মুহাম্মে নূরুল্লাহ্  োরীফ 

মেীনা দমানাওয়ারা 

১৬ িাওয়াে, ১৪২৯ শহজরী 



 

ভূশমকা 
সমস্ত প্রিাংসা আল্লাহ্  ো‘আোর জনয। সাোে ও সাোম বশষখে 

দহাক রাসূেরের দশ্রষ্ঠ, নবীরের দসরা, সেযবােী, আমানেোর 

মুহাম্মে ইবন আবু্দল্লাহ্ র উপর। দেমশনভারব নবীর পশরবার-পশরজন, 

োাঁর বাংিধর ও সাহাবী এবাং শকয়ামে পযখন্ত আেে োরের সকে 

অনুসারীরও উপর  

এিা সুশবশেে দয, শবে‘আরের উদ্ভব র্রি অজ্ঞোর িায়ার নীরচ, 

নবীর সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম আেিখ দথরক েূরর সরর দেরে। 

আমারের এ যুরে দয শবে‘আেশির েুেখান্ত প্রোপ, প্রচণ্ড োপি ো 

হে েথাকশথে বাররা-ইমারমর মেবারে শবশ্বাসী শিয়ারের শবে‘আে। 

এ েরবষণাধমখী পুশস্তকারে আমরা আহরে সুন্নাহ ওয়াে জামা‘আরের 

অন্তখভুক্ত চার মাযহারবর ইমাম ‘আবু হানীফা, মারেক, িারফয়ী ও 

আহমাে ইবন হাম্বে’ রাশহমাহুমুল্লাহ্ র বযাপারর েথাকশথে বাররা-

ইমারমর মেবারে শবশ্বাসী শিয়ারের েৃশিভশি েুরে ধরার দচিা করব। 

দযরহেু মহান সাহাবীরের পরবেখী স্তরর দযসব বযশক্তবরেখর প্রশে 

েথাকশথে বাররা-ইমারমর মেবারে শবশ্বাসী শিয়ারের অপবাে অেযন্ত 

দবপররায়া পযখারয়র োরা হরেন এ চারজন ইমাম। দয চার ইমারমর 



 

প্রিাংসায় চার শেেন্ত মুখশরে, যারের ইেম দোিা পৃশথবীময় 

প্রসাশরে। যারা আল্লাহ্ র কুরআন ও রাসূে  সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ 

ওয়াসাল্লারমর সুন্নাহ্  দথরক উৎসাশরে শফকহী মেগুরো আমারেররক 

উপহার শেরয়রিন। যুরের পর যুে যারেররক অনুসরণ করররিন 

অসাংখয ইেমী মোেরিখর অনুসারীরা। যারা আমারের জনয দররখ 

দেরিন এক শবিাে জ্ঞানভাণ্ডার। দয জ্ঞারনর শভশত্ত পত্তন করররিন 

কুরআন-সুন্নাহ্  ও সাহাবারয় দকরারমর  শফকহ  দথরক োরা যেিুকু 

উপেশি কররে দপরররিন োর আরোরক। ইমাম আবু হানীফার 

রাশহমাহুল্লাহ কথাই ধরা যাক না, শেশন ইরারক ইবরন মাসউরের 

রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু শফকহী েিখন দররখ যান। ইমাম মারেক 

রাশহমাহুল্লাহ শেশন মেীনার আরেমরের ইেমী েিখন দররখ যান। 

যারেররক দখোব শেরে শেরয় বো হয় ‘ইসোরমর আকর’ এবাং ‘দশ্রষ্ঠ 

মানরবর সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম প্রশেরবিী’। 

এই শরসাচখ দপপারর আমরা এিা স্পি করর শেরে চাই দয, বাররা-

ইমাশময়ারের মেবােিা পঞ্চম দকারনা শফকহী মাযহাব নয়। দকউ 

দযন ো দভরব ভুে না করর। বরাং আমরা বেব সুন্নী চার ইমারমর 

সকরে ইসোরমর মূে েিখরন (আকীো-শবশ্বারস) সমূ্পণখ একমে এবাং 



 

রারফযীরা (বার-ইমারমর অনুসারীরা) দয শবেআেী- এ বযাপাররও 

োরা সকরে একমে। 

শপ্রয় পািক, আশম এ পুশস্তকারে সুন্নী মাযহারবর চারজন ইমাম আবু 

হানীফা, মারেক, িারফয়ী ও আহমাে ইবন হাম্বে রাশহমাহুমুল্লাহ্ র 

বযাপারর েথাকশথে বাররা-ইমারমর অনুসারী শিয়ারের েৃশিভশি 

উের্ািরন েরবষণা চাশেরয়শি। এ শবষরয় আশম এখনও েরবষণা করর 

যাশে। এ েরবষণা কররে শেরয় আশম শবশভন্ন পাবশেক োইরেরী 

এবাং বযশক্তেে পািাোরগুরোর িরনাপন্ন হরয়শি। এমনশক েথাকশথে 

বাররা-ইমারমর মেবারে শবশ্বাসী শকিু বনু্ধ-বান্ধরবর কাি দথরকও 

আশম এমন শকিু দরফাররন্স িরন্থর েথয দপরয়শি দয বইগুরোরে এই 

ইমামরের প্রশে এই দফরকার দোকরের চরম িত্রুোর বশহঃপ্রকাি 

র্রিরি। েথযসূরত্রর দকারনাপ্রকার বাি-শবচার না করর োরা হরেম 

এরক অপররর কাি দথরক দসসব শবরিষপূণখ বণখনাগুরোর উিৃশে শেরয় 

থারক। োরের অরনরকর সারথ আোপচাশরো ও সাংোরপর পর 

আমার কারি স্পি হরয়রি দয, এসব পুস্তরক দযসব অপবাে ও 

কিূশক্ত ররয়রি োরের অরনরক দসসব মরনাভাব দপাষণ করর। যশেও 

প্রথম শেরক োরের দকউ দকউ এই বরে পাি কাশিরয় দযরে চাইে 



 

দয, োরের ইমামরের পি দথরক দযসব শনন্দাবাে ও শেরস্কার 

ররয়রি ো শুধু “ওহাবী মেবাে” এর শবরুরে; োরা সুন্নীরের চার 

ইমামরক এবাং োরের িাত্ররেররক সম্মান করর!! 

এরপর আমার একীন বা েৃঢ় শবশ্বাস হরো, আসরে েথয-উপাত্ত িাো 

এরের অরনরকর সারথ আরোচনা করর োভ দনই। প্ররেযক নযায়বান 

বযশক্তই জারনন- সুন্নী এই চারশি মাযহারবর জন্ম শহজরী শিেীয় 

িেরক। আর িায়খুে ইসোম মুহাম্মে ইবন আবু্দে ওহ্হারবর1 

বশহঃপ্রকাি র্রি শহজরী ত্ররয়ােি িেরক!! 

োরপর আশম েৃঢ় শসোন্ত শনোম এবাং আল্লাহ্ র উপর োওয়াকু্কে 

করর এই পুশস্তকা দেখার জনয ইসশেখারা করোম। এই পুশস্তকা 

সমূ্পণখ েরবষণােি এবাং যুশক্তপ্রমাণ শনভখর। আল্লাহ্  োআোর কারি 

                                                            

“আে ইমাম মুহাম্মে ইবন আবু্দে ওহ্হাব ওয়া আশয়ম্মােুদ্  োওয়া আননাজশেয়া 
ওয়া মাওশকফুহুম শমন আ-শেে বাইে (আঃ)” এই শিররানারম আমার একশি 
শকোব প্রকাশিে হরয়রি। দস শকোরব আশম বণখনা কররশি দয, আহরে 
বাইরের সেসযরেররক সম্মান দেওয়া ও োরেররক অনুসরণ করার দিরত্র 
নাজেী আরেমরের েুেনা হয় না। 



 

এই দো‘আই কশর শেশন দযন প্রশেশি ভ্রান্ত পরথর যাত্রীরক সশিক পথ 

দেখান।  

আর আল্লাহ সাোে ও সাোম দপ্ররণ করুন আমারের নবী মুহাম্মে 

(সাঃ), োর পশরবার-পশরজন, োর সাহাবীরের উপর।  

 

দেখক 

খারেে ইবন আহমাে 

আযযাহরানী 

মুহাররাম ১৪২৭ শহঃ 

kzahrany@hotmail.com 



 

 

 

 

 

প্রথম পশররেে: 
চার ইমারমর সাংশিপ্ত পশরশচশে 



 

শবসশমল্লাশহর রাহমাশনর রাহীম 

ইমাম আবু হানীফা নু’মান (রাশহমাহুল্লাহ)2 
[৮০-১৫০শহঃ] 

বাংি পশরচয়: শেশন ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবন সাশবে। 

পাররসযর অশধবাসী শিরেন। শকন্তু োাঁর শপেৃপুরুষ শিে কাবুরের 

বাশসন্দা। কাবুে শবজরয়র সময় োাঁর শপোমহ মুসশেমরের হারে বন্দী 

হন। পরবেখীরে োরক দিরে দেওয়া হয়। আর আবু হানীফা 

রাশহমাহুল্লাহ যশেও শেশন দকারনা দোরত্রর মাওো বা োরের সারথ 

ইসোরমর ভ্রােৃত্ববন্ধরন যুক্ত শিরেন, শকন্তু শেশন বা োাঁর শপো 

কখরনা দোোম শিরেন না। বরাং শেশন শিরেন স্বাধীন। 

জন্ম ও শিিবকাে: অশধকাাংি বণখনা মরে শহজরী ৮০ সারে আবু 

হানীফা কূফারে জন্মিহণ কররন। দসখারন োাঁর শিিবকাে কারি 

এবাং দসখারনই শেশন বে হন। ইেম অজখন ও শবেররণর মহানেরে 

জীবরনর দবশিরভাে অাংি শেশন কূফারেই কািান।  

                                                            

ইমাম মুহাম্মে আবু যাহরার “ইমাম আবু হানীফা হায়ােুহু ওয়া আসরুহু আ-রাউহু 
ওয়া শফক হুহু” িীষখক িরন্থর সহরযাশেো শনরয় এই জীবনী দেখা হরয়রি। 



 

োাঁর শপো ‘সাশবে’ও মুসশেম পশরবারর জন্মিহণ কররন। বো হয় 

দিািরবোয় শেশন আেী রাশেয়াল্লাহু আনহুর সারথ সািাৎ করার 

দসৌভােয অজখন কররন। েখন আেী রাশেয়াল্লাহু আনহু োর জনয 

এবাং োর অনােে বাংিধররের জনয বরকে োরভর দো‘আ 

কররশিরেন। 

আবু হানীফা রাশহমাহুল্লাহ দবরে উরিরিন সমূ্পণখ ইসোমী পশররবরি। 

শেশন োাঁর জীবনযাত্রা শুরু কররন একজন বযবসায়ী শহরসরব। োাঁর 

প্রখর সৃ্মশেিশক্ত ও শচন্তার েীক্ষ্ণো দেরখ ‘শফকহুে হােীরসর’3 উপর 

পশণ্ডেবযশক্ত ইমাম িা‘বী োরক বযবসারয়র সারথ সারথ আরেমরের 

মজশেরস হাশজর হওয়ার পরামিখ দেন। এভারব শেশন ইেরমর পরথ 

অিসর হন। শকন্তু সারথ সারথ বযবসার কাজও চাশেরয় যান। 

ইেম অজখন: োাঁর সময়কারে ইসোমী জ্ঞারনর দযসব িাখা শবেযমান 

শিে দসগুরোর জ্ঞান অজখরনর মাধযরম শেশন োর ইেমী জীবন শুরু 

কররন। ‘কুরআরন কারীম’ মুখস্থ কররন (আরসরমর দরওয়ারয়ে 

                                                            

শফকহুে হােীস: দয িারে হােীরসর িন্থগুরোর শবনযারসর আরোরক শফকহী 
মাসয়াো-মাসারয়ে শনরয় আরোচনা করা হয়।- অনুবােক 



 

অনুযায়ী)। হােীস অধযয়ন কররন। আরবী বযাকরণ (নাহু), আরবী 

সাশহেয ও আরবী কারবযর উপর প্ররয়াজনীয় জ্ঞান অজখন কররন। 

এিাো ইসোমী-আকীো ও েৎসাংশিি মাসয়াো-মাসারয়ে শনরয় শেশন 

বাশেে দফরকাবাজরের সারথ শবেকখসভায় অাংি িহণ কররেন। 

এরপর শফকরহর (ইসোমী আইন িাে) জ্ঞান অজখরন শনমে হন এবাং 

শফকরহর সারথ দেরে থারকন। এমনশক োাঁর সকে দচিা-সাধনা এ 

জ্ঞান অজখরন বযয় করর যান। েভীরভারব পোশুনার জনয শেশন 

শফকহিােরক দকন দবরি শনরয়রিন দস সম্পরকখ োাঁর একশি উশক্ত 

ররয়রি। শেশন বরেন, “আশম এ ইেমরক শনরয় যেরবিী নাোচাো 

কশর, যেরবিী পোশুনা কশর এর মযখাো েেরবিী স্পিভারব ফুরি 

উরি… আর আশম দেখরে পাশে- এ জ্ঞান িাো ফরয ইবােে আোয় 

করা সম্ভব নয়, েীরন ইসোম কারয়ম করা সম্ভব নয়, ইবােে-

বরন্দেী করা সম্ভব নয়। এমনশক এই জ্ঞান িাো েুশনয়া-আরখরাে 

দকারনািাই পাওয়া সম্ভব নয়।” এরপর আবু হানীফা দস যামানার বে 

বে আরেমরের সাশন্নরধয দথরক ‘ফরোয়া’ শনরয় েরবষণাকমখ চাশেরয় 

যান। ২২ বির বয়স দথরক শেশন োাঁর ওস্তাে হাম্মাে ইবন আবু 

সুোইমারনর সাশন্নরধয থারকন। আবু হানীফার বয়স যখন ৪০ বির 



 

েখন িারয়খ হাম্মাে মারা যান। েেশেন পযখন্ত আবু হানীফা োাঁর 

সাশন্নরধয শিরেন।  

োিাো মক্কা ও মেীনায় বসবাসরে অনযানয ফকীহ্  ও মুহাশিসরের 

কাি দথরকও আবু হানীফা ইেম দনওয়ার সুরযাে দপরয়রিন। কারণ 

শেশন খুব দবিী হরে আসরেন। হরে আসরে হারামাইরনর 

আরেমরের কাি দথরক হােীস িহণ কররেন, শফকহ শনরয় 

আরোচনা কররেন এবাং োরা দযসব ‘সনে’ (হােীরসর বণখনাসূত্র) এ 

হােীস বণখনা কররেন দসগুরো শনরয় পযখারোচনা কররেন।  

শেশন োরবয়ীরেররক খুাঁরজ দবর কররেন, োরা দযখারনই থাকুন না 

দকন। শবরিষেঃ োরবয়ীরের মরধয যারা সাহাবীরের সাশন্নরধয দথরক 

‘শফকহ’ িারে ও ‘ইজশেহারে’ বুযৎপশত্ত অজখন কররশিরেন 

োরেররক। এ বযাপারর শেশন বরেন, ‘উমর, ইবরন মাসউে ও ইবন 

আব্বাস রাশেয়াল্লাহু আনহুরমর িাত্ররের কাি দথরক আশম োরের 

শফকহী জ্ঞান িহণ কররশি।”  

চশল্লি বৎসর বয়রস আবু হানীফা কূফার মসশজরে োাঁর ওস্তাে 

হাম্মারের স্থোশভশষক্ত হরয় ইসোমী জ্ঞান োন শুরু কররন। োাঁর 



 

কারি দযসব ‘ফরোয়া’ ও ‘শবচার’ আসে শেশন িাত্ররের কারি দসসব 

মাসয়াোর সমাধানগুরো শবরিষণ কররেন। েীক্ষ্ণ বুশে ও যুশক্তর 

আরোরক প্ররেযকশি মাসয়াোরক োর সােৃিযপূণখ অনয মাসয়াোর 

সারথ েুেনা কররেন। এভারবই শেশন ইসোমী আইন (শফকহ) 

িারের শবশধ-শবধান শনণখরয়র একশি পেশে োাঁে করারে সিম হন। 

যা দথরক দবশররয় আরস ‘হানাফী মাযহাব’। 

োাঁর আখোক: আবু হানীফা রাশহমাহুল্লাহ শিরেন অেযন্ত িীনোর-

পররহযোর, খুব দবিী ইবােেগুজার। শেশন শেরন দরাজা রাখরেন, 

রারে োহােুে পেরেন এবাং প্রচুর কুরআন দেোওয়াে কররেন। 

শেশন শিরেন আল্লাহ্ র ভরয় কশম্পে বযশক্ত। একাধারর শত্রি বির 

শেশন োহােুে নামাজ পরেরিন। কুরআন শিে োর সবসমরয়র 

সাথী, একান্ত বনু্ধ।  

োাঁর অনযেম গুণ শিে সশহষু্ণো ও বোনযো। বযবসার মাধযরম োাঁর 

হারে প্রচুর অথখ আসে। যশেও শেশন শিরেন অেযন্ত পররহজোর 

এবাং যৎসামানয োরভ বযবসাশয়ক দেনরেন কররেন। োাঁর সম্পরের 

দবিীরভাে অাংি শেশন আরেম-ওোমা ও মুহাশিসরের জনয বযয় 



 

কররেন। োাঁর প্রশে আল্লাহ্ পারকর অনুিরহর স্বীকৃশেস্বরূপ শেশন এ 

োন কররেন।  

ফুযাইে ইবন ইয়ায োাঁর বযাপারর বরেন, “আবু হানীফা শিরেন 

একজন শবজ্ঞ দোক, শফকহ িারে নামকরা আরেম, অরঢে সম্পরের 

মাশেক। োাঁর কারি েিরীফ দনয়া কাউরক শকিু না-শেরয় শবোয় 

কররেন না। অেযন্ত শধরযখযর সারথ রােশেন ইেম অজখরন মিগুে 

থাকরেন। শেশন শিরেন রােগুজার, অল্পভাষী, অশে নীরব। শকন্তু 

হাোে-হারারমর সারথ সমৃ্পক্ত দকারনা মাসয়াো উত্থাশপে হরে শেশন 

মুখ খুেরেন এবাং সশিক মরের পরি সুন্দরভারব েেীে দপি 

কররেন। রাজা-বােিাহ্ র সম্পে দথরক শেশন েূরত্ব বজায় দররখ 

চেরেন। 

োাঁর ইল মী মযখাো ও ইেরমর সূত্র: আবু হানীফা শিরেন একজন 

স্বয়াংসমূ্পণখ শফকহশবে। শফকরহর দিরত্র শেশন একশি স্বেন্ত্র পরথ 

চরেরিন এবাং এ অিরন েভীরো অজখন করররিন। এ কাররণ 

প্রজরন্মর পর প্রজরন্মর মুরখ োাঁর স্তুশের প্রশেধ্বশন দিানা যায়। 

জননক আরেম বরেন, ‘আশম আবু হানীফার সাশন্নরধয পাাঁচ বির 

কাশিরয়শি। োাঁর দচরয় দবিী সময় নীরব থারক এমন আর কাউরক 



 

আশম দেশখশন। শকন্তু যখন শফকরহর বযাপারর দকারনা প্রশ্ন করা হে 

েখন শেশন শিরেন উপরচপো পাশনরে দভরস যাওয়া উপেযকার 

মে। োাঁর গুনগুনাশন িব্দ এবাং উচ্চকণ্ঠ েুরিাই আশম শুরনশি।” োাঁর 

সমসামশয়ক পররহজোর, োকওয়াবান আরেম আবু্দল্লাহ্  ইবন 

মুবারক বরেন, “শেশন হরেন ইেরমর মশস্তষ্ক। শেশন ইেরমর শনযখাস 

দপরয়রিন এবাং োর সরবখাচ্চ শিখরর দপৌঁিরে দপরররিন।” 

োাঁর গুণাবেী: আবু হানীফার এমন শকিু গুণ শিে দয গুণগুরো োরক 

আরেমরের িীরষখ দপৌঁশিরয়রি। শিক একজন হাক্কানী, শনভখররযােয 

আরেরমর দযসব গুণ থাকা উশচে। শেশন শিরেন সুপ্রসন্ন শচন্তার 

অশধকারী। খুাঁশিনাশি শবষয়ও শেশন জানরেন। েশেৎ শচন্তা করর 

শসোন্ত শনরে পাররেন।  

শনরজরক সাংযে রাখরে এবাং আরবে শনয়ন্ত্ররণ শেশন শিরেন অেযন্ত 

িমোবান। োাঁরক েিযকৃে দকারনা শবরিষপূণখ কথায় শেশন কান 

শেরেন না। দকারনা কিু কথা োরক সেয দথরক শবচুযে কররে 

পারে না। শেশন বেরেন, “দহ আল্লাহ্ , যারের অন্তরর আমারের স্থান 

হয়শন, আমারের অন্তর োরের জনয ররয়রি প্রসাশরে।” শেশন শিরেন 

স্বাধীনরচো। এ কাররণ োাঁর শনজস্ব দকারনা মে কুরআন, হােীস বা 



 

দকারনা সাহাবীর ফরোয়ার শবপরীরে না দেরে শেশন ো পশরহার 

কররেন না।  

‘হক্ব’ সন্ধারন শিরেন একশনষ্ঠ, অকপি। যা োর হৃেয় ও শবরবকরক 

আরোশকে কররশিে। হারশজে যাই দহাক না দকন ‘হক্ব’িারকই শেশন 

িহণ কররেন। এ একশনষ্ঠোর কাররণ শেশন শনরজর মেিারক 

ভুরের উরধ্বখ মরন কররেন না। বরাং বেরেন, “আমারের বক্তবযিা 

একিা মোমে মাত্র। আমরা সরবখাচ্চ দচিার পর এ শসোরন্ত 

দপৌঁিুরে দপররশি। দকউ যশে আমারের মরের দচরয় উত্তম দকারনা 

মে শনরয় আরস োহরে দসিা হরব আররা দবিী যথাযথ।”  

এসব মহান গুণাবেীর কাররণ আবু হানীফা রাশহমাহুল্লাহ এমন 

একজন ফকীহ শিরেন শযশন নাোরে পাওয়া সব ধররনর আশিক 

খােয (ইেম) দথরক উপকৃে হরে দপরররিন। 

 

দযসব শিিাগুরু ও শিিা-উপরেিা িারা শেশন প্রভাশবে হন: দযসব 

সাহাবী েীর্খায়ু দপরয়শিরেন আবু হানীফা রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু োরের 

দবি করয়কজরনর সািাে দপরয়রিন। োরের মরধয ররয়রিন- 



 

আনাস ইবন মাশেক, আবু্দল্লাহ্  ইবন আবী আওফা, সাহে ইবন সা’ে 

(রাশেয়াল্লাহু আনহুম)। েরব শেশন োরের কাি দথরক হােীস বণখনা 

কররে পাররনশন। কারণ দসসময় োর বয়স শিে কম। েরব 

আরেমরের সবখসম্মশেক্ররম শেশন বে বে োরবয়ীরের সািাে 

দপরয়রিন, োরের সারথ উিাবসা করররিন, ইেরমর আোন-প্রোন 

করররিন এবাং োরের কাি দথরক হােীস ও শফকহ িারের জ্ঞান 

িহণ করররিন।  

শেশন বরেন, “আশম ইেম ও শফকরহর সুশেকাোরর শিোম। আরেম 

ও ফকীহরের মজশেরস আশম হাশজর হোম এবাং োরের একজরনর 

র্শনষ্ঠ িাত্র শিোম।”  

এরে প্রমাশণে হয় দয, শেশন ইেমী পশররবরি শিরেন, আরেমরের 

মজশেরস হাশজর হরয়রিন এবাং োরের েরবষণার পেশেগুরো আয়ত্ব 

কররে দপরররিন। অবরিরষ োরের মধয দথরক একজন ফকীহরক 

বািাই করর দনন। যার পেশের সারথ োাঁর ইেমী দ াাঁকপ্রবনো খাপ 

দখরয়শিে। শেশন হরেন ‘হাম্মাে ইবন আশব সুোইমান’। শযশন োর 

সময়কারে ইরারকর শফকরহর পশণ্ডেরের িীরষখ শিরেন। সুেরাাং শেশন 



 

সুেীর্খ আিাররা বির োর সাশন্নরধয কািান। সাবখিশনক সাথী শহরসরব 

থারকন।  

হাম্মাে শফকহিারের অশধকাাংি জ্ঞান িহণ কররন ‘ইোহীম নাখায়ী’ 

দথরক। োর শফকহ শিে যুশক্তশনভখর। আবার িা‘বীর কাি দথরকও 

শেশন শফকহ িহণ কররন। োর শফকহ শিে হােীস শনভখর। আর এ 

েুজন শফকরহর জ্ঞান িহণ করররিন েুজন সাহাবীর কাি দথরক। 

োরা হরেন, ‘আবু্দল্লাহ্  ইবন মাসউে’ ও ‘আেী ইবন আবী োরেব’ 

রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু। এ েু’জন সাহাবী কূফারে বসবাস কররন এবাং 

কূফাবাসীর কারি শফকরহর শবিাে জ্ঞানভাণ্ডার দররখ যান।  

এিাো আবু হানীফার শিিকরের মরধয ররয়রিন, ‘আো ইবন আবী 

রাবাহ্ ’। ‘আো’ রাশহমাহুল্লাহ আবু্দল্লাহ্ ইবন আব্বারসর রাশেয়াল্লাহু 
‘আনহু জ্ঞারনর সার-শনযখাস িহণ করররিন ইকশরমার কাি দথরক। 

ইকশরমা শিরেন ইবরন আব্বারসর রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু আযােকৃে োস 

ও োাঁর একান্ত িাত্র। যখশন আবু হানীফা বায়েুল্লাহর প্রশেরবিী 

হরেন েখশন ‘আো ইবন আবী রাবাহ এর সাশন্নরধয থাকরেন।  



 

আবু হানীফার শিিকরের মরধয আররা ররয়রিন- ইবরন উমররর 

আযােকৃে োস ‘নারফ’। োর সাশন্নরধয দথরক আবু হানীফা ‘ইবরন 

উমর’ ও ‘উমররর’ রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু শফকরহর জ্ঞান িহণ কররে 

দপরররিন। এভারব শেশন উমর, আেী, ইবরন আব্বাস, ইবরন মাসউে 

ও ইবরন উমররর রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু ইেম িহণ কররে দপরররিন 

োরের িাত্ররের কাি দথরক। আবু হানীফা শুধু এসব ফকীহরের 

কাি দথরক ইেম শনরয় িান্ত হনশন; বরাং রাসূরের সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম বাংিধররের কাি দথরকও ইেম িহণ 

করররিন, োরের কারি পরেরিন। োরের মরধয ররয়রিন ইমাম 

যারয়ে ইবন আেী, মুহাম্মে ইবন বারকর, জাফর সারেক, আবু্দল্লাহ্  

ইবন হাসান ইবন হাসান। 

অশে পরীিা ও োাঁর মৃেুয: আবু হানীফার সময়কােিা শিে নানান 

ধারার শচন্তারচেনা ও দফেনা-ফাসারে ভরপুর। বনী উমাইয়া ও বনী 

আব্বারসর সাম্রাজযিরয়র িাসনকাে শেশন দপরয়রিন। একবার 

উমাইয়ারের িাসনাধীন কূফার েভনখররর পুত্র আবু হানীফার কারি 

েেব পািাে োর সারথ সহরযাশেো কররে হরব। েখন শেশন োর 

সারথ সহরযাশেো কররে অসম্মশে জানান। যার ফরে োরক 



 

কারারূে করর শনযখােন করা হয়। পরবেখীরে শেশন পাশেরয় মক্কায় 

এরস আশ্রয় দনন এবাং ১৩০-১৩৬ শহঃ পযখন্ত সময়কারে শেশন 

মক্কারে অবস্থান কররন। পশবত্র মক্কা শিে ইবরন আব্বারসর ইেরমর 

প্রাণরকন্দ্র। দসখারন অবস্থান করর শেশন ইবরন আব্বারসর শিষযরের 

কাি দথরক হােীস ও শফকরহর জ্ঞান অজখন কররন। 

যখন ইসোমী সাম্রারজযর দনেৃরত্বর ভার আব্বাসীরের হারে আসে 

েখন শেশন কূফারে শফরর যান এবাং আব্বাসীরের আনুেেয দর্াষণা 

কররন। কূফায় শফরর দসখানকার মসশজরে ইেম শিিা দেওয়ার 

কাজ পুনরায় চােু কররন। আব্বাসীরের সারথ োর শমত্রো েীর্খশেন 

অিুি শিে। শকন্তু বাহযেঃ যা মরন হরে- আরে বাইরের দকারনা এক 

সেরসযর প্রশে অথখাৎ আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর উত্তর পুরুষরের 

কাররা একজরনর প্রশে খশেফা মনসুররর শবরূপ অবস্থানরক শেশন 

সমারোচনা কররন। এিাোও খশেফার আরিপারি এমন অরনক 

দোক শিে যারা আবু হানীফার সারথ শবরিষ দপাষণ করে এবাং োাঁর 

শবরুরে মনসুররক উরস্ক দেওয়ার দচিা করে। যার ফরে খশেফা 

মনসুর োাঁর ইখোস পরীিা করার জনয োাঁর কারি কাজীর 

(শবচাররকর) োশয়ত্ব দনওয়ার প্রস্তাব পািান। ভুে শবচার করর গুনারহ 



 

শেপ্ত হওয়ার ভরয় ইমাম এই পে িহরণ অস্বীকৃশে জানান। কারণ 

শেশন মরন কররেন ‘কাজী বা শবচাররকর পরের মে একশি 

স্পিখকাের পরের োশয়ত্ব পােরনর জনয শেশন দযােয নন। োাঁর এই 

অস্বীকৃশের কাররণ শেশন কশিন পরীিার সমু্মখীন হন। সুরযাে দপরয় 

মনসুর োাঁরক বন্দী করর োাঁর উপর শনযখােন চাোয়। োরপর এই 

িরেখ োরক দজে দথরক মুশক্ত দেওয়া হয় দয, োরক ফরোয়া শেরে 

হরব। শকন্তু শেশন দকারনা ফরোয়া না শেরয়ই মাসয়াোগুরো দফরে 

পাশিরয় শেরেন। এরপর পুনরায় োরক দজরে পািারনা হয়। োরপর 

আবার দজে দথরক মুশক্ত দেওয়া হয়। শকন্তু এবার ফরোয়া দেওয়ার 

উপর শনরষধাজ্ঞা জাশর করা হয়, মানুরষর সারথ দেখা সািাে বন্ধ 

করর দেওয়া হয়। এমনশক বােী দথরক দবর হওয়ার উপর শনরষধাজ্ঞা 

জাশর করা হয়। মৃেুয অবশধ শেশন এ অবস্থায় শিরেন। সশিক বণখনা 

মরে ১৫০ শহজরীরে শেশন মারা যান। দকারনা দকারনা বণখনা মরে, 

কারাোরর শবষ পান কশররয় োাঁরক হেযা করা হয়।  

োাঁর ওশসয়ে অনুযায়ী োরক ‘খায়যারান’ এোকায় োফন করা হয়। 

অনুমান করা হয় োাঁর জানাযারে পঞ্চাি হাজার দোক িরীক 

হরয়শিে। োাঁর উচ্চমারনর িীনোরী ও আল্লাহ্ ভীশের স্বীকৃশে শেরয় 



 

খশেফা মনসুর শনরজই োাঁর জানাযায় িরীক হন। মনসুর োাঁর 

বযাপারর বরেন, “জীশবে বা মৃে দকান দস বযশক্ত দয আমার জনয 

আপনার কারি িমা চাইরব?”  

আল্লাহ্  োয়াো ইমাম আবু হানীফার প্রশে রহম করুন,  

োাঁর প্রশে সন্তুি দহান এবাং োাঁরকও সন্তুি করুন। 



 

শহজররের দেরির ইমাম মারেক ইবন আনাস রাশহমাহুল্লাহ4 

[৯৩-১৭৯ শহঃ] 

বাংি পশরচয়: শেশন হরেন শহজররের দেি মেীনার ইমাম, আবু 

আবু্দল্লাহ্  মারেক ইবন আনাস ইবন মারেক ইবন আবু আরমর ইবন 

আমর ইবন হাররি ইবন োয়মান ইবন জুিাইে ইবন আমর ইবন 

আেহাররি আেআিবাহী। 

শিিবকাে: ইমাম মারেক আরেম-পশরবারর বে হরয়রিন। োর োো 

মারেক ইবন আবু আরমর বরয়ারজযাষ্ঠ োরবয়ী শিরেন এবাং 

োরবয়ীরের মার  বে আরেম শিরেন। উসমান রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু 

এর িাসনামরে ‘মুসহাফ’ (কুরআন) দেখার মে একশি গুরুত্বপূণখ 

িীশন ও রাষ্ট্রীয় কারজ শেশন অাংিিহণ কররন। এ কারজর জনয দস 

যুরের দয সব উরল্লখরযােয দোকরেররক ডাকা হয় ইমাম মারেরকর 

োো ‘মারেক’ও োরের একজন শিরেন।  
                                                            

ইমাম মুহাম্মে আবু যুহরার “মারেক হায়ােুহু ওয়া আসরুহু: আ-রাউহু ওয়া 
শফক হুহু” এবাং ড. আহমাে ত্বহা রাইয়যারনর “মাোশমহ শমন হায়াশে মারেক 
ইবন আনাস” িীষখক িন্থিরয়র সহরযাশেো শনরয় এই জীবনীশি সাজারনা 
হরয়রি। 



 

ইমাম মাশেরকর ভাই ‘নের’ েৎকােীন আরেমরের সাশন্নরধয দথরক 

ইেম শিখরেন। এমনশক ইমাম মারেক যখন ইেমী মজশেসগুরোরে 

হাশজর হওয়া শুরু কররন েখন দোরকরা মারেকরক ‘নেররর ভাই’ 

বরে শচনে। এরপর ইমাম মারেরকর ইেমী খযাশে যখন আরেমরের 

মার  িশেরয় পরে েখন নেররক ‘ইমাম মারেরকর ভাই’ বো হে। 

দয অঞ্চরে ইমাম মারেক রাশহমাহুল্লাহ বে হরয়রিন সাশবখকভারব দস 

অঞ্চে শিে ইেরমর জনয উপযুক্ত, দমধার শবকারির জনয উবখর। 

দযরহেু ো হরে মহানবী মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম 

এর পশবত্র মেীনা, িরীয়ে নাশযরের পূণযভূশম, আরো শবেুররণর 

উৎস, ইসোমী রারষ্ট্রর প্রথম দকন্দ্রস্থে। প্রথম উমাইয়া িাসনামরে 

এশি শিে আরেমরের শবচরণভূশম। এমনশক ইবরন মাসউে 

রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু কূফারে থাকাকারে যখন দকারনা মাসয়াোয় 

ফরোয়া শেরেন এবাং মেীনায় এরস এর শবপরীে দকারনা মে 

অবেে হরেন েখন শেশন বাহন দথরক নামার আরে ফরোয়া 

শজরজ্ঞসকারী বযশক্তরক সশিক মেশি জাশনরয় আসরেন। 

এমন একশি মরনারম ইেমী পশররবরি ইমাম মারেক বে 

হরয়শিরেন। শিিরবই শেশন কুরআন িরীফ মুখস্থ কররন। োরপর 



 

হােীস মুখস্থ করায় মিগুে হন। এরপর আরেমরের মজশেরস 

যাওয়া-আসা শুরু কররন। 

ইেম অজখন ও োাঁর ইেমী মযখাো: ইমাম মারেক রাশহমাহুল্লাহ শিরেন 

ইেম েেরব পশরশ্রমী। পশরপূণখ উেযম, শধযখয ও পশরশ্ররমর মাধযরম 

ইেম অজখরন শেশন শনরজরক শবশেরয় শেরয়রিন। আরেমরা োরের র্র 

দথরক মসশজরে দবর হওয়ার সমরয়র প্রেীিায় বরস থাকরেন শেশন। 

ইমাম মারেক শনরজর বযাপারর বেরে শেরয় বরেন, “শেশন ‘ইবরন 

হুরমুরযর’ কারি সাে বির কাশিরয়রিন। এ সময় শেশন অনয কাররা 

কারি যান শন।” সাে সকাে দথরক রাে পযখন্ত হুরমুরযর সাশন্নরধয 

থাকরেন। ইবরন হুরমুয োাঁর মার  শুভ েিণ দেখরে দপরয় োাঁর 

বযাপারর উত্তম ভশবষযরের আিাবােী শিরেন। একশেন হুরমুয োাঁর 

োসীরক বেরেন, ‘দেখ দো েরজায় দক? োসী মারেক িাো আর 

কাউরক দেখরে দপে না। এরস বেে, দসখারন ঐ দেৌরবরণখর ফসখা 

দোকশি। হুরমুয বেরেন, োরক দডরক আন; দস মানুষরের মরধয 

দশ্রষ্ঠ আরেম।’ 

শবশ্রারমর সময়ও যশে ইেম েেরবর দকারনা সুরযাে থাকে মারেক 

রাশহমাহুল্লাহ দস সুরযাে হােিাো কররেন না। মারেক রাশহমাহুল্লাহ 



 

বরেন, “একবার ঈরের শেরন আশম ভাবোম আজ ‘ইবরন শিহাব’ 

শনশরশবশে থাকরবন। এই দভরব আশম ঈেোহ দথরক দসাজা োর 

বাসার েরজায় শেরয় বরস থাকোম। আশম শুনরে পাশেোম শেশন 

োাঁর োসীরক বেরিন, দেখ দো েরজায় দক? োসী বেে, ঐ দো দস 

মারেক নারমর ফসখা দোকশি। শেশন বেরেন, োরক র্রর আসরে 

োও। আশম র্রর ঢুকোম। আমারক বেরেন, েুশম বাসায় যাওশন? 

আশম বেোম, না। শেশন বেরেন, শকিু দখরয়ি? আশম বেোম, না। 

শেশন বেরেন, শকিু খারব? আশম বেোম, না। শেশন বেরেন, োহরে 

শক চাও? আশম বেোম, আমারক শক হােীস শুনারবন? শেশন বেরেন, 

শিক আরি বস। আশম আমার হােীরসর দনাি বই দবর করোম। 

েখন শেশন আমারক চশল্লিশি হােীস শুনারেন। আশম বেোম, আররা 

শুনান। শেশন বেরেন, এিাই যরথি। শেশন বেরেন, যশে েুশম এই 

হােীসগুরো (মুখস্থ) শুনারে পার োহরে েুশম ‘হােীরসর হারফয’। 

আশম বেোম, আশম শুনারে পারব। শেশন েখন আমার হাে দথরক 

খাোগুরো শনরয় দফেরেন। োরপর বেরেন, শুনাও দেশখ। আশম 

োরক শুনাোম। এরপর আমারক খাোগুরো শেরয় বেরেন, “উরি 

যাও। েুশম ইেরমর ভাণ্ডার।” 



 

ইমাম মারেক রাশহমাহুল্লাহ আবেুল্লাহ ইবরন উমররর আযােকৃে োস 

নারফ’র কাি দথরকও প্রচুর ইেম শিখরে দপরররিন। এ বযাপারর 

ইমাম মারেক বরেন, “শিক শিপ্রহরর আশম োর কারি আসোম। 

সূরযখর উত্তাপ দথরক বাাঁচার জনয দকারনা োরির িায়া দপোম না। 

োাঁর দবর হওয়ার প্রেীিায় বরস থাকোম। যখন শেশন দবর হরেন 

েখন শকিু সময় আশম অরপিা করোম, দযন আশম োরক দেখরে 

পাইশন। একিু পর শেরয় সাোম শেরয় োরক শবশভন্ন শবষরয় শজরজ্ঞস 

করোম। এমনশক শেশন পুনরায় র্রর ঢুকার আে পযখন্ত আশম বেরে 

থাকোম ‘ইবরন উমর’ অমুক শবষরয় শক বেরেন, অমুক মাসয়াোয় 

শক বেরেন। আর শেশন আমারক উত্তর শেরেই থাকরেন।  

এভারব ইেম অজখরনর পরথ জানমারের সরবখাচ্চ কুরবানী শেরে শেশন 

সামানযেম কাপখণয কররন শন। োাঁর িাত্র ‘ইবরন কারসম’ োাঁর 

বযাপারর বরেন, ইেরমর পরথ েযাে কররে কররে ইমাম মারেক 

ফেুর হরয় পরেশিরেন। োর র্ররর িাে দভরি পরেশিে। েখন 

শেশন িারের কািগুরো খুরে শবশক্র করর দেন। শকন্তু পরবেখীরে শেশন 

শবষশয়ক সমৃশে দপরয়রিন।  



 

যখন ইমাম মারেরকর শচন্তা পশরপক্কো দপে এবাং োর বযশক্তত্ব 

পূণখো োভ করে েখন শেশন মসশজরে নববীরে পািোন ও ফরোয়া 

দেওয়ার েরে মিগুে হন। োর ওস্তােরের কাি দথরক োর ইেমী 

দযােযোর সেযায়ন ও স্বীকৃশে পাওয়ার পর শেশন উক্ত েরে মিগুে 

হন। শেশন বরেন, “হােীরসর পািোন ও ফরোয়া দেওয়ার জনয 

আশম দযােয - আমার সত্তরজন ওস্তাে এই সািয দেওয়ার পর আশম 

পািোন ও ফরোয়া দেওয়া শুরু কশর। যারা এই সািয শেরয়রিন 

োরের মরধয ইমাম যুহরী ও রাবীয়া’র মে বযশক্তবেখও শিরেন।” 

শেশন এই কথাশি সবসময় বেরেন, “দয বযশক্ত শনরজর জনয এমন 

দকারনা পে োবী করর, দয পরের জনয মানুষ োরক দযােয মরন করর 

না দস বযশক্তর মরধয দকারনা কেযাণ নাই ।”  

োাঁরক যশে দকারনা মাসয়াো সম্পরকখ শজরজ্ঞস করা হে, যা োর 

অজানা, শেশন সাফ বরে শেরেন, “আশম জাশন না।” শেশন োাঁর 

ওস্তাে হুরমুয দথরক এ শিিা িহণ করররিন। শেশন হুরমুয দথরক 

বণখনা করর বরেন, “আশম হুরমুযরক বেরে শুরনশি শেশন বরেন: 

আরেরমর উশচে োাঁর শিষযরেররক “আশম জাশন না” এ কথা বো 

শিিা শেরয় যাওয়া। দযন এই বাকযশি োরের হারে একশি হাশেয়ার 



 

শহরসরব থারক। যখন োরের দকউ দকারনা প্রশ্ন শুরন শক উত্তর শেরব 

দভরব না পায় েখন দস দযন বরে, “আশম জাশন না”  

ইমাম মারেক আরেম সমারজর ভূয়সী প্রিাংসা কুশেরয়রিন। োাঁর 

বযাপারর ইমাম আবু হানীফা বরেন, “দকান প্ররশ্নর েশেৎ জবাব 

দেওয়ার দিরত্র এবাং সমারোচনামূেক আরোচনায় আশম ইমাম 

মারেরকর েুেয কাউরক দেশখশন।”  

আবু ইউসুফ োাঁর ইেমী মযখাোর সেযায়ন কররে শেরয় বরেন: “শেন 

বযশক্তর দচরয় অশধক ইেমধারী আশম আর কাউরক দেশখশন। োরা 

হরেন- মারেক, ইবরন আশব োইো, আবু হানীফা।” দিষ েুজন 

শিরেন আবু ইউসুরফর ওস্তাে, োই মারেকরক শেশন োাঁরের পযখারয় 

স্থান দেন।  

ইমাম মারেক রাশহমাহুল্লাহ বযাপারর োাঁর িাত্র ইমাম িারফয়ী 

রাশহমাহুল্লাহ বরেন, “োরবয়ীরের পর ইমাম মারেক শিরেন 

মাখেুকারের উপর আল্লাহ্  ো‘আোর সািী। মারেক হরেন আমার 

ওস্তাে, আশম োাঁর কাি দথরক ইেম িহণ কররশি। শেশন আমার 

শিিক। আমার উপর অনয কাররা দচরয় মারেরকর অবোন অরনক 



 

দবিী। োাঁরক আশম আমার মার  ও আল্লাহ্ র মার  হুেে মরন 

কশর।”  

ইমাম আহমে ইবরন হাম্বে রাশহমাহুল্লাহ বরেন, “মারেক হরেন 

িীষখস্থানীয় আরেমরের একজন। শেশন হােীরসর দিরত্রও ইমাম, 

শফকরহর দিরত্রও ইমাম। মারেরকর েুেয আর দক আরি? শযশন 

পশরপূণখ দবাধ ও আেরবর সারথ পূবখবেখীরের আেরিখর অনুসারী 

শিরেন।”  

হােীরস এরসরি- “ইেরমর সন্ধারন মানুষ দেি-দেিান্তরর সফর 

কররব। শকন্তু োরা মেীনার আরেরমর দচরয় অশধক ইেমধারী আর 

কাউরক পারব না।”5 োরবয়ী ও োরব-োরবয়ীরের মরে এই 

হােীসশিরে ইমাম মারেকরক উরিিয করা হরয়রি। 

কশিন পরীিা: আব্বাসী যুরে খশেফা মনসুররর সময় ইমাম মারেক 

রাশহমাহুল্লাহ কশিন পরীিার সমু্মখীন হন। েৎকােীন সমরয় মেীনার 

েভখনর শিে খশেফা মনসুররর চাচারো ভাই। দস ইমাম মারেরকর 

                                                            

আবু হুরায়রা (রাঃ) দথরক শেরশমযী োর জারম’ িরন্থ (নাং ২৬৮০) হােীসশি 
সাংকেন করররিন। 



 

োরয় হাে দোরে। কারণ পরশ্রীকাের শকিু বযশক্ত ইমাম মারেক 

রাশহমাহুল্লাহর শবরুরে একিা অপপ্রচার রশিরয় দেয়। োরা বরে, 

“ইমাম মারেক ফরোয়া শেরেন দয, ‘চারপর মুরখ দয বযশক্ত দকারনা 

স্বীকৃশে দেয় োর কাি দথরক কসম েেব করা যারব না।’ এ কথার 

অথখ হরে- আপনারা দজারপূবখক যারের কাি দথরক বায়‘আে 

(িাসক শহরসরব স্বীকৃশে) িহণ করররিন ইমাম মারেক োাঁর এ 

ফরোয়ার মাধযরম দস বায়‘আেরক ভরির কথা বেরি।” েখন 

েভনখররর শনরেখরি োাঁরক ধরর আনা হয় এবাং সত্তরশি দবত্রার্াে করা 

হয়। যার ফরে শেশন কাের হরয় মাশিরয় েুশিরয় পরেন।  

ইমাম মারেক রাশহমাহুল্লাহর প্রশে মুসশেমরের অন্তরর শিে অোধ 

সম্মান। োই এ র্িনার পর পুররা মেীনার অশে-েশে থরথর করর 

দকাঁরপ উরি। মানুষ েীে প্রশেবারে ও শবরিারহ দফরি পরে। েখন 

খশেফা দহজাযবাসীরের অভুযত্থারনর ভরয় ইমাম মারেকরক ইরারক 

দডরক পািান। শকন্তু শেশন দস প্রস্তাব প্রেযাখান কররন। অবরিরষ 

খশেফা হরের সময় শমনারে োর সারথ দেখা করার কথা বরে 

পািান। যখন ইমাম মারেক রাশহমাহুল্লাহ খশেফার সািারে প্ররবি 

কররন েখন মনসুর োর আসন দথরক নীরচ দনরম বরসন এবাং 



 

মারেকরক উষ্ণ অভযথখনা জাশনরয় একবারর োর কারি শনরয় বসান। 

এরপর োাঁরক প্রহার করা ও কি দেওয়ার কাররণ েুঃখ প্রকাি 

কররে শেরয় বরেন, ‘আবু আবু্দল্লাহ্  (মারেরকর উপনাম), দসই 

আল্লাহ্ র িপথ শযশন িাো সেয দকারনা মাবুে নাই- এই শনরেখি আশম 

দেইশন। এমনশক র্িনািা র্িার আে পযখন্ত আশম জানোম না এবাং 

জানার পর আশম ো দমরন শনরে পাশরশন। আবু আবু্দল্লাহ্, আপশন 

যেশেন দহজারয আরিন েেশেন দহজাযবাসী কেযারণ থাকরব। আশম 

মরন কশর আল্লাহ্ র িাশস্ত দথরক শনরাপত্তা পাওয়ার জনয আপশনই 

োরের সহায়। আল্লাহ্  ো‘আো আপনার মাধযরম োরেররক বে এক 

শবপে দথরক বাাঁশচরয়রিন। আশম ফরমান জাশর কররশি েভনখর 

জাফররক দযন মেীনা দথরক খারি করর আনা হয় এবাং একশি 

সাংকীণখ স্থারন বন্দী করর দররখ চরম অপমান করা হয়। দস আপনার 

সারথ যেিুকু দবয়ােশব করররি আশম োরক এর দচরয়ও দবিী িাশস্ত 

শেব।  

ইমাম মারেক রাশহমাহুল্লাহ বেরেন, “দহ আমীরুে মুরমনীন! আল্লাহ্  

োরক মাফ করুন এবাং োর সম্মান বৃশে করুন। আল্লাহ্ র রাসূরের 



 

সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম কুিুম হওয়ার কাররণ এবাং আপনার 

সারথ োর আিীয়ো থাকার কাররণ আশম োরক মাফ করর শেোম।” 

োাঁর শেশখে িন্থাবেী: সাহাবীরের যুরের মুজোশহে আরেমেণ 

োরের ফরোয়া শেশপবে কররে বাধা শেরেন। দযন ইসোরমর 

মূেনীশের উপর শেশপবে বই একশিই থারক- ‘কুরআন’। এরপর 

আরেমরা সুন্নাহ্  সাংকেন করা এবাং ফরোয়া ও শফকহ শেশপবে 

করার প্ররয়াজনীয়ো অনুভব কররন। শকন্তু েখনও এই জ্ঞানগুরো 

িরন্থর রূপ োভ কররশন, বরাং অরনকিা বযশক্তেে দনািবুরকর 

আকারর শিে। ইমাম মারেরকর “মুয়াত্তা”- ই ইসোমী জ্ঞারনর 

প্রাচীনেম িন্থ শহরসরব শবরবশচে হয়।  

শেশন এ বইরয়র মরধয সহীহ হােীস, সাহাবী ও োরবয়ীরের বাণী, 

োরের ফরোয়া এবাং োাঁর শনজস্ব মোমে উরল্লখ করররিন। এই 

িরন্থর সাংকেন সমাপ্ত কররে োাঁর চশল্লি বির সময় দেরেরি। এ 

দথরকই বু া যায় দয, শেশন এ িন্থশি সাংকেন কররে কেিুকু 

পশরশ্রম করররিন। এই শকোরবর সুনাম কুোরনার জনয এইিুকু 

যরথি দয, ইমাম িারফয়ী এই িরন্থর বযাপারর বরেন, “পৃশথবীর বুরক 

‘মুয়াত্তার’ দচরয় শবশুে দকারনা ইেমী শকোব দনই।” ইমাম নাসায়ী 



 

বরেন, “আমার েৃশিরে োরবয়ীরের পর ইমাম মারেরকর দচরয় 

উত্তম, উৎকৃি, শনভখররযােয এবাং হােীরসর বযাপারর শবশ্বস্ত আর 

দকারনা বযশক্ত দনই। েুবখে রাবীরের কাি দথরক োর বণখনা 

েুেনামূেকভারব অরনক কম।” 

োাঁর অসুস্থো ও মৃেুয: ইমাম মারেক বহুমূত্র দরারে আক্রান্ত হন। 

যার ফরে োর েররসর মজশেস (শিিা মজশেস) মসশজরে নববী 

দথরক োাঁর র্রর স্থানান্তশরে কররন। জীবরনর দিষ শনঃশ্বাস পযখন্ত 

শেশন ইেম েেব, হােীস িহণ, পািোন ও ফরোয়া দেওয়ার 

মহানেরে রে থারকন। অশধকাাংি ঐশেহাশসকরের মরে শেশন েীর্খ 

২২শেন অসুস্থ হরয় শবিানায় পরে থাকার পর ১৪ই রশবউে আউয়াে 

১৭৯ শহজরীরে মারা যান। শেশন োাঁর দরারের বযাপারর এবাং 

মসশজরে নববী দথরক োর েরস সশররয় দনয়ার কারণ সম্পরকখ োর 

মৃেুযর আরের শেন পযখন্ত কাউরক শকিু জানানশন। মৃেুযর শেন োর 

েিখনাথখীরেররক বরেন, “হয়ে এিা আমার দিষ শেন। োই 

আপনারেররক আমার বহুমূত্র দরারের কথা জানাোম। আশম অজু 

িাো মসশজরে নববীরে আসািা অপিন্দ করোম এবাং আশম আমার 

দরারের কথা জানারনািাও অপিন্দ কররশিোম। বরাং আমার ররব্বর 



 

কারিই অশভরযাে করোম। আল্লাহ্  ো‘আো ইমাম মারেরকর প্রশে 

রহম করুন। োর মযখাো বৃশে করুন। োর বযাপারর ইবরন উয়ায়না 

যা বরেরিন বাস্তরব শেশন োই শিরেন। শেশন বরেরিন, “মারেক 

হরে এ উম্মরের প্রেীপ।” 



 

ইমাম মুহাম্মে ইবন ইশিস িারফয়ী রাশহমাহুল্লাহ6  

[১৫০শহঃ-২০৪শহঃ] 

বাংি পশরচয়: শেশন হরেন আবু আবু্দল্লাহ্  মুহাম্মে ইবন ইশিস ইবন 

আে-আব্বাস ইবন ওসমান ইবন িারফ’ ইবন আস-সারয়ব ইবন 

উবাইে ইবন আবে ইয়াযীে ইবন হারিম ইবন আে-মুত্তাশেব ইবন 

আবরে মানাফ। এই আবরে মানাফ হরেন রাসূে সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম এর পরোো। আর িারফ’ রাসূে সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী শিরেন। িারফ’র শপো আস-

সারয়ব বেররর শেন ইসোম িহণ কররন। োর মাো শিরেন 

ইরয়রমরনর আয ে কশবোর দমরয়। জন্মেেভারব এ মশহো অরনক 

বুশেমশে শিরেন। 

জন্ম ও শিিব: দয বির ইমাম আবু হানীফা মারা যান দস বির 

অথখাৎ শহজরী ১৫০ সারে শফশেশস্তরনর োজা অঞ্চরে ইমাম িারফয়ী 

জন্মিহণ কররন। োজা োর শপেৃভূশম শিে না। বরাং োর শপো 

                                                            

মুহাম্মে আবু যুহরার “আি িারফয়ী” এবাং “হাশিয়ােুে বুজাইরামী” িীষখক 
িন্থিরয়র সহরযাশেো শনরয় জীবনীশি দেখা হরয়রি। 



 

ইশিস একিা শবরিষ প্ররয়াজরন সপশরবারর োজায় যান। দসখারনই 

োর দিরে মুহাম্মরের জন্ম হয় এবাং শেশন মারা যান। ইমাম 

িারফয়ীর বাবা যখন মারা যান েখন শেশন েুই বিররর শিশু। োর 

বাবা মারা যাওয়ার পর োর মা োরক শনরয় মক্কায় চরে আরসন। 

শেশন ইরয়রমরন শনজ কশবো ‘আয রের’ কারি না শেরয় দিরেরক শনরয় 

মক্কায় যাওয়ািা দশ্রয় মরন কররন। দযন দিরের বাংি পশরচয় শবমৃ্মে 

না হয় এবাং ইসোমী রারষ্ট্রর দকাষাোরর রাসূরের সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ 

ওয়াসাল্লাম আিীয়রের জনয দয অাংি বরাি থারক ো দথরকও দযন 

োর দিরে বশঞ্চে না হয়। এিাই শিে এই শিশুর জীবরন প্রথম 

সফর যার পুররা জীবনিা ইেমী সফরর কারি। 

ইমাম িারফয়ী মক্কারে বে হরয়রিন। উচ্চ বাংিীয় মযখাো শনরয় শেশন 

দবরে উরিরিন। শকন্তু োরক জীবন যাপন কররে হরয়রি এেীম ও 

েরীবরের মে। সম্ভ্রান্ত বাংরির দয শিশু েরীশব হােরে জীবন যাপন 

করর বে হয় োর মার  উন্নে চশরত্র ও উত্তম আখোক দিাভা পায়। 

বাংি ভাে হওয়ার কাররণ োর মানশসকো থারক অরনক বে। আর 

েরীব হওয়ার কাররণ দস মানুরষর েুখ-েুেখিা, সমারজর দভেররর 



 

অবস্থা শনরজ অনুভব কররে পারর। দয বযশক্ত সামাশজক দকারনা 

কারজ ভূশমকা রাখরে চায় োর জনয এ গুণশি অেযন্ত জরুরী। 

ইেম অজখন ও ইেমী মযখাো: সাে বির বয়রস শেশন কুরআন িরীফ 

মুখস্থ কররন। মক্কার বে ক্বারী ঈসমাইে ইবন কুসোনশেরনর কারি 

শেশন োজবীে শিিা কররন। মক্কার আরেমরের কারি শেশন 

োফসীররর ইেম অজখন কররন। যারা ‘কুরআরনর ভাষযকার7 ও 

কুরআরনর মুফাশসসর’ আবু্দল্লাহ্ ইবন আব্বারসর রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু 

ইেরমর ওয়াশরস শিরেন। কুরআন মুখস্থ করার পর শেশন হােীস 

মুখস্থ করায় মরনারযােী হন।  

দিরেরবো দথরক শেশন আরবী ভাষার প্রশে প্রচণ্ড আিহী শিরেন। 

আরবী বযাকরণ, সাশহেয, কশবো ও ভাষানিেী আয়ত্ব করার জনয 

শেশন দবেুঈন পল্লীরে চরে যান। েীর্খ েি বির হুযাইে কশবোরে 

অবস্থান করর শেশন োরের ভাবপ্রকারির ভশি এবাং শিল্প-সাশহেয 

আয়ত্ব কররন। হুযাইে দোত্র শিে আরবরের মার  সবরচরয় 

                                                            

ইবরন আব্বাস (রাঃ) এর উপাশধ। 



 

শবশুেভাষী কশবো। যার ফরে ইমাম িারফয়ী অল্প বয়রস আরবী 

ভাষায় পারেশিখো অজখন কররন।  

শবখযাে আরবয সাশহশেযক আসমায়ী’ বরেন, “আশম হুযাইে দোরত্রর 

কশবোমাোর ভুেগুরো শুধরর শনরয়শি কুরাইিরের এক বােরকর 

কারি। োর নাম মুহাম্মে ইবন ইিীস।” ইমাম িারফয়ী মক্কার 

মসশজরে মসশজরে রু্রর দবোরেন, আর মরনারযাে শেরয় আরেমরের 

েরস (দেকচার) শুনরেন। খুব সাংকরির মার  শেশন জীবন ধারণ 

কররেন। দেখার জনয কােজ দকনার পয়সা শমেরো না। োই শেশন 

হাশি, চীনামাশির পাত্র, সমান্তরাে দয দকারনা শকিু সাংিহ করর 

দসগুরোর উপর শেখরেন। শেশন বেরেন, “অভারবর মার  দয ইল ম 

েেব করর নাই দস ইল ম অজখরন সফে হরব না। আশম দেখার জনয 

খাো দকনার পয়সা দপোম না।” 

দস যুরের আরেম-ওোমা, শফকহশবেরা মেীনার উরিরিয সফর করে 

মেীনার প্রশসে আরেম মারেক ইবন আনাসরক দেখার জনয। 

মসশজরে নববীরে ইমাম মারেরকর েররসর মজশেস শিে। 

খশেফারাও দস মজশেরসর কের কররেন। ইমাম িারফয়ীর কারনও 

ইমাম মারেরকর খবর দপৌঁরি। শেশন ইমাম মারেকরক দেখার জনয, 



 

োর ইেরমর বাণী শুনার জনয অেযন্ত আিহী হরয় পরেন। এ 

উরিরিয শেশন মারেরকর মুয়াত্তা িন্থ মুখস্থ করর দফরেন। এরপর 

ইয়াসশররবর উরিরিয সফর কররন। অরনক কি-দেরির পর শেশন 

ইমাম মারেরকর েরজায় দপৌঁিরে সিম হন। ইমাম মারেরকর 

ফারাসা (অন্তখেৃশি) শিে। শেশন িারফয়ীর শেরক একনজর োশকরয় 

বরেন, “মুহাম্মে! আল্লাহ্ রক ভয় কর এবাং পাপ দথরক দবাঁরচ থাক। 

অশচররই দোমার মহান মযখাো হরব।” অপর এক দরওয়ারয়রে 

এরসরি, “আল্লাহ্  দোমার অন্তরর একিা নূর দঢরে শেরয়রিন। গুনায় 

শেপ্ত হরয় এ নূররক শনশভরয় দফরো না।” এরপর বেরেন, 

“আোমীকাে আস। দয িাত্র শকোব পেরব এবাং েুশম শুনরব দসও 

আোমীকাে আসরব।” িারফয়ী বেরেন, “আশম শনরজই পেব। 

এরপর আশম পুরা মুয়াত্তা মারেকরক মুখস্থ শুশনরয়শি, শকোব আমার 

হারে শিে। আমার পোর ধরন এবাং বযাকরশণক শনভুখেো দেরখ 

মারেক দবি অশভভূে হন। মারেক শবরক্ত হন শকনা - এই ভরয় 

যখশন আশম পো বন্ধ কররে চাইোম শেশন বেরেন, এই দিরে 

আররা পে। োই অশে অল্প শেরন সমূ্পণখ মুয়াত্তা আশম োরক পরে 

শুশনরয়শি। শেশন বেরেন, যশে দকউ সফেকাম হওয়ার থারক, 



 

োহরে দস হে এই দিরেশি।” মুয়াত্তা পো দিষ করার পর শেশন 

মারেরকর কারি উক্ত শকোরবর আরোরক শফকহ শিখরে থারকন 

এবাং মারেক রাশহমাহুল্লাহ দযসব মাসয়াোয় ফরোয়া শেরেন দসগুরো 

বু রে থারকন। ওস্তাে ও িারত্রর মার  সম্পকখ শিে অেযন্ত েভীর। 

মারেক রাশহমাহুল্লাহ বেরেন, “আমার কারি এই দিরের দচরয় 

অশধক সম োর দকারনা কুরাইিী দিরে আরসশন।” আর িারফয়ী 

বেরেন, “যশে আরেমরের কথা বেরে হয় েরব মারেক হরেন 

নিত্রেুেয। মারেক আমার প্রশে সবরচরয় দবিী অনুিহ করররিন।” 

োর ইবােে বরন্দেী ও আখোক: শেশন শিরেন অেযশধক 

ইবােেগুজার। রাশত্ররক শেশন শেনভারে ভাে কররেন। একভাে 

ইল রমর জনয, একভাে রু্রমর জনয, আর একভাে ইবােরের জনয। 

শেশন োর ররবর সামরন নামারয োাঁশেরয় দেোওয়াে কররে 

থাকরেন; আর আমরে কসুররর ভরয় োর চিু অর ার ধারায় অশ্রু 

শবসজখন কররে থাকে।” অশে শবনরয়র কাররণ শেশন শনরজরক পাপী 

মরন কররেন। শেশন বেরেন,  

“আশম সারেহীনরের (পূনযবানরের) ভােবাশস; শকন্তু আশম পূনযবান 

নই। এ আিায় দয আশম োরের িাফায়াে পাব।  



 

আশম োরেররক অপিন্দ কশর যারের সম্বে হে পাপ; যশেও সম্বরের 

শেক দথরক আশম এবাং ওরা পরস্পর সমান।”  

শযশন শনরজর বযাপারর এই কথা বরেরিন দোরকরা োর বযাপারর 

বরেরি, “পূরণযর পথ দথরক শবচুযশের সামানযেম দমাহ োর বযাপারর 

জানা যায়শন।”  

আল্লাহ্  এই মহান আরেমরক োর খাস অনুিহ প্রোন করররিন। এ 

কাররণ োর কথার োরুন প্রভাব শিে। োর কথা দবর হে 

আরোশকে অন্তর দথরক। োিাো শনরশবেন্ন ইবােে ও আল্লাহ্ র 

প্রশে েীে ভারোবাসা োর কথার প্রভাব ও আকষখরণর মাত্রা আররা 

বৃশে কররশিে। কুরআরনর প্রশে ও এর সুহবরের প্রশে শেশন শিরেন 

অেযন্ত অনুরক্ত। প্রশেশেন শেশন এক খেম কুরআন িরীফ পেরেন। 

আর রমযারন শেরন এক খেম এবাং রারে এক খেম পেরেন। 

যখন শেশন কুরআন পেরেন েখন শনরজও কাাঁেরেন এবাং 

দশ্রাোরেররকও কাাঁোরেন। োাঁর সময়কার জননক বযশক্ত বরেন, 

“আমরা যখন কাাঁেরে চাইোম েখন এরক অপররক বেোম: চে 

আমরা মুত্তাশেরবর বাংিধর ঐ দিরেিার কারি শেরয় কুরআন পশে। 

যখন আমরা োর কারি আসোম দস কুরআন পো শুরু করে। 



 

পোর এক পযখারয় মানুষ োর সামরন কান্নায় দভরি পেে এবাং 

কান্নার দরাে পরে দযে। যখন দস এ অবস্থা দেখে েখন পো বন্ধ 

করর শেে।”  

িরীয়রের শবধারনর উপর শেশন এক পারয় খাো থাকরেন। শেশন 

শিরেন মহানুভব, বযশক্তত্বসম্পন্ন, উন্নে চশররত্রর অশধকারী, দযমনশি 

হরয় থারক রাসূরের সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম বাংিধররা। 

দেমশন শিরেন োনিীে। েরীব-শমসকীনরক এে অরঢে োন 

কররেন দযন শেশন অভাবরক দকারনা দোয়াক্কা কররেন না। োর 

োরনর বযাপারর অরনক শবস্ময়কর সব বণখনা ররয়রি।  

শেশন বেরেন, “মনুষযরত্বর শভশত্তস্তম্ভ চারশি। সৎচশরত্র, োনিীেো, 

শবনয় এবাং ইবােে-বরন্দেী।” োজুকো শিে োর শবরিষত্ব। 

এমনশক োর বযাপারর বো হয় দয, যশে োর কারি এমন শকিু 

চাওয়া হে যা োর কারি দনই েখন েোয় োর দচহারা োে হরয় 

দযে। 

অশে পরীিা: ইমাম িারফয়ীর শবরুরে শিয়ামেবারের প্রশে 

অনুরক্তোর অশভরযাে দোো হয়। খশেফা হারুন-অর-রিীরের 



 

েরবারর োরক চক্রান্তকারী শহরসরব অশভযুক্ত করা হয়। ফরে হারুন-

অর-রিীে োর শবরুরে দিফোশর ফররায়ানা জাশর কররন। আরেি 

মরে োরক এবাং আররা নয়জন আোওয়ীরক রিীরের কারি ধরর 

আনা হয়। েখন োর বয়স শিে ৩৪ বির। িারফয়ীর সামরন 

আোওয়ীরের নয়জনরক এরকর পর এক হেযা করা হয়। এরপর 

আরস োর পাো। শবচারক ‘মুহাম্মে ইবন হাসান’ হারুরনর সামরন 

উপশস্থে শিরেন। িারফয়ী োর বুশেমত্তা ও প্রেুযৎপন্নমশেো শেরয় 

খশেফার শবরবক ও মন দ াাঁকারে দপরররিন এবাং োর শনরেখাষত্ব 

েুরে ধররে দপরররিন। েখন খশেফা োরক শবচারক মুহাম্মে ইবন 

হাসারনর কারি দসাপেখ কররন। আরেমরা পরস্পর পরস্পররর প্রশে 

সহমমখী হওয়াই স্বাভাশবক। শবচারক োর পরি কথা বরেন এবাং 

খাোস দপরে সহরযাশেো কররন। শবচারক বরেন, “োর ইেমী 

মযখাো অরনক উরধ্বখ। োর বযাপারর দয অশভরযাে দেওয়া হরয়রি ো 

সশিক নয়।” এভারব শেশন অশভরযাে দথরক মুশক্ত পান। উপরন্তু 

খশেফা োর জনয পঞ্চাি হাজার মুিা উপরঢৌকন শহরসরব দেওয়ার 

শনরেখি দেন। িারফয়ী খশেফার কাি দথরক এ উপরঢৌকন িহণ করর 

আবার োর সের েরজারেই ো শবেরণ করর দেন। 



 

অসুস্থো ও মৃেুয: িারফয়ী রাশহমাহুল্লাহ অরনক দরাে-বযাশধরে 

ভুেরেন। শবরিষে অশ্বখররারে। োর দিষ জীবরন এ দরাে েীে 

আকার ধারণ করর। শেশন দকারনা বাহরন চেরে হয়রো পরিরণই 

রক্তপাে শুরু হে। োর বসার শবিানার উপর একিা দমািা নরম 

কাপরের পশি থাকে। রক্ত পেরে এ কাপেশি চুরষ শনে। শেশন 

দরাে শনরয় দয কি করররিন এমন কি আর দকউ করররি বরে মরন 

হয় না। শকন্তু দরােবযাশধ োরক পািোন, েরবষণাকমখ ও পোশুনা 

দথরক শবরে রাখরে পারর শন। োর মে মহান বযশক্তরত্বর দিরত্র 

এশি অবাস্তব শকিু নয়। কারণ রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ 

ওয়াসাল্লামরক যখন শজরজ্ঞস করা হরয়শিে- দকান দোরকরা সবরচরয় 

দবিী শবপোপরের মুরখামুশখ দহান? শেশন বরেন, “নবীরা, োরপর 

োরের শনকিবেখী মযখাোর অশধকারীরা, োরপর োরের শনকিবেখী 

মযখাোর অশধকারীরা”8 োর মৃেুযর আে মুহূরেখ োর িাত্র মুযাশন োর 

সারথ দেখা কররে যান। েখন োরক শজরজ্ঞস কররন আজ সকারে 

আপনার দকমন োেরি? েখন শেশন বরেন, “আজ আশম েুশনয়ারক 

                                                            

ইমাম শেরশমজী োর জারম’ িরন্থ সাে ইবন আশব ওক্কাস (রাঃ) এর সূরত্র হােীসশি 
উরল্লখ করররিন। হা. নাং (২৩৯৮) 



 

শবোয় জানাশে, বনু্ধবান্ধবরক দিরে যাশে, মৃেুযর সুধা পান করশি, 

আল্লাহ্ র পারন অিসর হশে। আল্লাহ্ র িপথ! আশম জাশন না আমার 

রূহ শক জান্নারের পথযাত্রী, যার ফরে আশম োরক অশভবােন 

জানাব; নাশক জাহান্নারমর পথযাত্রী যার ফরে আশম োর জনয দিাক 

করব। এরপর দকাঁরে শেরয় কশবো আবৃশত্ত কররে কররে বরেন-  

“আমার আিা কশিন হরয় পেে, সব রাস্তা সাংকীণখ হরয় এে। এখন 

আপনার িমা আমার জনয আিার দসাপান।  

আমার গুনাহ্  অরনক দবিী, অরনক বে; শকন্তু যখন আশম আমার 

গুনাহরক আপনার িমার সারথ েুেনা কশর েখন দেশখ আপনার 

িমাই বে।  

আপশন দো িমা করর যারেন, উোরো দেশখরয় যারেন; িমা 

করািা আপনার একান্ত অনুিহ, শনররি অনুকম্পা।”  

২০৪ শহজরীর রজব মারসর দিষ রারত্র চুয়ান্ন বির বয়রস োর রূহ 

োর ররবর উরিরিয পাশে জমায়।  



 

এর পররর শেন আসররর সময় েি েি মানুষ িারফয়ী 

রাশহমাহুল্লাহরক শমসররর “কারাফা” নামক স্থারন োর অশন্তম িযযার 

শেরক বহন করর শনরয় যায়। িারফয়ী রাশহমাহুল্লাহর মৃেুযরে মানুষ 

শেরিহারা হরয় পরে। আরেমরের দচহারায় দিারকর কাশেমা ফুরি 

উরি। োর িাত্ররের ডানা দভরি যায়। আমারের উজ্জ্বে ইশেহারসর 

একশি পাো  রর পরে। মানবাকারি দয উজ্জ্বে নিত্র উশেে হরয় 

পূবখপশিম শেেন্ত আরোশকে কররশিে ো অস্তশমে হরয় যায়।  

আল্লাহ্  ো‘আো িারফয়ীর প্রশে রহম করুন, োর প্রশে সন্তুি দহান, 

োর অশন্তম িযযা উত্তম করুন। োর বযাপারর ইমাম আহমে দয 

মন্তবয করররিন শেশন বাস্তরব দেমশন শিরেন। ইমাম আহমে বরেন, 

“িারফয়ী শিরেন েুশনয়ার জনয সূযখ দযমন, দেরহর জনয সুস্থো 

দযমন। দেখ এ েুশির দকারনা উত্তরসূরী আরি শক অথবা এ েুশির 

দকারনা শবকল্প আরি শক?” 



 

ইমাম আহমে ইবন হাম্বে রাশহমাহুল্লাহ9 

[১৬৪শহঃ- ২৪১শহঃ] 

বাংি পশরচয়: শেশন আবু আবু্দল্লাহ্  আহমাে ইবন মুহাম্মে ইবন 

হাম্বে ইবন শহোে আিিায়বানী আযযুহেী। শেশন বাবা-মা উভরয়র 

শেক দথরক িায়বানী কশবোর দিরে। োর মা হরেন- সাশফয়যা 

শবনরে মায়মুনা শবনরে আবু্দে মাশেক আিিায়বানী (িায়বানী হরে 

বনু আরমররর িাখা কশবো)। 

ইমাম আহমাে খাাঁশি আরব কশবোরে জন্মিহণ করররিন। োর 

বাংিধারায় দকারনা অনাররবর অনুপ্ররবি র্রিশন শকাংবা শমশ্রণও 

র্রিশন। নাযার ইবন মা‘আে ইবন আেনারনর সারথ শেরয় োর 

বাংিধারা রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম এর বাংরির সারথ 

শমশেে হরয়রি।  

ইমাম আহমাে োর ঐশেহযবাহী পশরবার দথরক আিসম্মানরবাধ, 

শসোরন্তর েৃঢ়ো, শধযখয, কিসশহষু্ণো, সুেৃঢ় ও মজবুে ঈমান ইেযাশে 
                                                            

মুহাম্মে আবু যুহরার “আহমাে ইবন হাম্বে” িীষখক িরন্থর সহরযাশেো শনরয় 
জীবনীশি দেখা হরয়রি। 



 

মহান গুণাবেীর েীিা পান। শেশন দবরে উিার সারথ সারথ োর 

মার  এসব গুণাবেীও বৃশে দপরে থারক। যখন শেশন নানা সাংকিময় 

পশরশস্থশের মুরখামুশখ হন েখন এসব গুণাবেী োর চশররত্র অশে 

উজ্জ্বেভারব ফুরি উরি। 

জন্ম ও শিিব: ১৬৪ শহজরী সারের রশবউে আউয়াে মারস ইমাম 

আহমাে জন্মিহণ কররন। োর মা োরক দপরি করর ‘মাভখ’10 দথরক 

বােোরে আরসন। োর জন্ম হয় বােোরে। অল্প বয়রস োর বাবা 

মারা যান। েখন োর মা োর বাবার পশরবারর দথরকই োরক 

োেনপােন কররন। বােোরে োর বাবার বসবারসর জনয একখণ্ড 

জশম শিে। আর অনয একখণ্ড জশম দথরক সামানয শকিু ফসে 

আসে। শকন্তু ো শেরয় সাংসাররর খরচ শিকমে চেে না। এ কাররণ 

শধযখয, সাংযম ও অরল্পেুশির মার  ইমাম আহমাে বে হন। 

ইেম অজখন ও োর ইেমী মযখাো: পশরবাররর পি দথরক সৃ্পহা 

দপরয় ইমাম আহমাে ইেরমর পরথ পা বাোন। পাশরবাশরক এ 

শনরেখিনার সারথ োর বযশক্তেে দ াাঁকপ্রবনো খাপ দখরয় যায়। দস 

                                                            

মাভখ হরে- পাররসযর একশি িহররর নাম। - অনুবােক। 



 

সময় বােোে শিে ইসোমী শবরশ্বর প্রাণরকন্দ্র। ইমাম আহমাে োর 

শিিা জীবরনর শুরু দথরক হােীস শবিারেরেররক এবাং োরের 

পথরক পিন্দ কররন। োই সূচনারেই শেশন োরের সাশন্নরধয 

আরসন। েরব সম্ভবে শেশন মুহাশিসরের সাশন্নরধয আসার আরে 

শফকহশবেরের পথ ধরর শকিু েূর এশেরয়শিরেন। যারের পথ শিে 

হােীস ও শকয়ারসর সমশিে পথ। বশণখে আরি োর ইেরমর পরথ 

হারেখশে হয় কাযী11 আবু ইউসুফ রাশহমাহুল্লাহর কারি। শযশন আবু 

হানীফার িাত্র শিরেন। শেশন বরেন, “আশম সবখপ্রথম যার কাি দথরক 

হােীস শেরখশি শেশন হরেন আবু ইউসুফ।” শকন্তু এরপর শেশন 

একান্তভারব মুহাশিসরের পরথ অিসর হন। যারা শুধুমাত্র হােীরসর 

জনয শবসশজখে শিরেন। শহজরী ১৭৯ দথরক ১৮৬ পযখন্ত শেশন 

বােোরে দথরক হােীরসর জ্ঞান েেব কররন। বােোরের বে 

মুহাশিস হুিাইম ইবন বাশির ইবন আবু হারযম আেওয়ারসশের (মৃঃ 

১৮৩শহঃ) সাশন্নরধয শেশন েীর্খ চার বির অশেবাশহে কররন। এ সময় 

োর বয়স শিে প্রায় ১৬ বির। ইমাম আহমাে োর কাি দথরক হে 

                                                            

আরবী ভাষায় শবচারকরক কাযী বো হয়। - অনুবােক। 



 

অধযায়, োফসীর অধযারয়র শকিু অাংি, শবচার অধযায় এবাং দিাি 

দিাি আররা শকিু অধযায় শেশপবে কররন। 

োর গুণাবেী: ইমাম আহমারের এমন শকিু গুণ শিে দয গুণগুরো 

োর এ প্রশসশের মূে কারণ এবাং োর এ শবিাে জ্ঞারনর মূে দহেু।  

প্রথম গুণ হে- েীক্ষ্ম ও মজবুে সৃ্মশেিশক্ত। সাধারণভারব সকে 

মুহাশিসরের মরধয এ গুণ শবেযমান থারক। শবরিষেঃ মুহাশিসরের 

মরধয যারা ইমাম োরা এ গুরণর অশধকারী। োর সমকােীন 

আরেমসমাজ োর েীক্ষ্ণ সৃ্মশেিশক্তর সািয শেরয়রিন। বরাং োরক দস 

যুরের দশ্রষ্ঠেম সৃ্মশেিশক্তর অশধকারী মরন করা হে। 

শিেীয় গুণ: এশি ইমাম আহমারের উরল্লখরযােয গুণাবেীর একশি। 

দয গুরণর কাররণ োর সুনাম সবশেরক িশেরয় পরে। োহরো- শধযখয, 

েৃঢ়ো এবাং কিসশহষু্ণো। এগুরো অশে মহান গুণাবেী। এ 

গুণাবেীর শভশত্ত হরে ইোর েৃঢ়ো, শসোরন্তর অিেো ও মজবুে 

মরনাবরের উপর। এসব গুণাবেীর কাররণ শেশন ইেরমর পরথ এে 

কি সহয কররে সিম হরয়রিন। অল্প ইেম শনরয় েুি হন শন। 



 

েৃেীয় গুণ: ইমাম আহমারের অনযেম আররকশি গুণ শিে 

আিসম্মানরবাধ। আিসম্মানরবারধর কাররণ শেশন শকিু শকিু হাোে 

শজশনস দথরকও শবরে থাকরেন। শেশন খশেফারের উপরঢৌকন িহণ 

কররেন না। শকন্তু শেশন োর দকারনা এক দিরেরক বরেরিন, ো 

িহণ করা হাোে এবাং দস অথখ িারা হে করাও জারয়য হরব। শকন্তু 

শেশন ো িহণ কররেন না আিমযখাোর কাররণ; হারাম মরন করর 

নয়। শনরজর উপর এই সীমাবেো আররাপ কররে শেরয় শেশন 

শনরজর হারের কামাই অথবা শপেৃক জশমরে উৎপাশেে ফসে িাো 

অনয শকিু দখরেন না। আর ো কররে শেরয় োরক অরনক কি 

সইরে হে, আরাম-আরয়রির জীবন দথরক বশঞ্চে হরে হে। োই 

শেশন শিরেন েুশনয়াশবরাে। আরাম-আরয়রির জীবরনর প্রশে োর 

অবজ্ঞা শিে বযাপারশি এমন নয়, বরাং হাোে োোি কররে শেরয় 

শেশন শবরােী হরয়রিন। দযরহেু শেশন সরন্দহপূণখ সম্পরের মরধয 

হাোে োোি কররে দযরেন না। বরাং শেশন হাোে োোি কররেন 

এমন সম্পে দথরক যা দপরে শেরয় োর আিসম্মান হাশন হে না 

অথবা দকারনা মানুরষর কারি দিাি হরে হরো না।  



 

কখরনা কখরনা অরথখর শবশনমরয় রাস্তায় বহরনর কাজ কররে বাধয 

হরেন; অথচ শেশন দসসময় মুসশেম উম্মাহ্ র ইমাম।  

মুোওয়াশক্করের িাসনামরে দোষারমাে, আিীয়োর প্রস্তাব, 

উপরঢৌকন ইেযাশে পরীিার সমু্মখীন হন। আবার মু‘োশসরমর 

িাসনামরে শনযখােন, সম্পকখরেদ্, েুবখযবহার ইেযাশে পরীিার 

সমু্মখীন হন। উভয় অবস্থারেই শেশন শিরেন সাংযমী, শনশেখপ্ত, 

আিসম্মানী। উভয় অবস্থার মরধয োর কারি পরররিার দচরয় 

আরেরিা শিে বে মুশসবে। বাস্তশবকই শেশন িাসরকর সম্পে িহণ 

না করর শনরজর শবরােীপনা ও আিসম্মারনর উপর অিে শিরেন। এ 

শবষরয় োর সম্পরকখ অরনক শবরে র্িনা বশণখে আরি।  

একবার মুোওয়াশক্করের উশজর োর কারি শচশি শেরখন- “আমীরুে 

মুরমনীন আপনারক এই উপরঢৌকন পািারেন এবাং আপনারক োর 

েরবারর েিরীফ আনরে অনুররাধ কররিন। আল্লাহ্ র দোহাই, 

আল্লাহ্ র দোহাই, আপশন অমে কররবন না এবাং দোহ্ ফািা দফরে 

শেরবন না। যশে ো কররন োহরে আপনার িত্রুরা আপনার শবরুরে 

কথা বোর সুরযাে দপরয় যারব।” এ পযখারয় এরস ইমাম আহ্ মাে 

অনযায়-অন্ধকাররক শনরসণকরল্প িাসরকর উপরঢৌকন িহণ কররে 



 

বাধয হন। শকন্তু োরপরও শেশন শনজ হারে ধররেন না। বরাং োর 

দিরে সারেহরক শনরেখি শেরেন অথখিা শনরে এবাং পরশেন আনসার-

মুহাশজররের অভাবী দিরে-দমরয় ও অনযানয েরীব-েুঃখীর মার  

শবেরণ করর শেরে। সম্ভবে ইমাম আহ্ মাে মরন করররিন োর 

শনরজর দচরয় মুসশেম উম্মাহ্ র সম্পরে এ সকে দোকরের অশধকার 

অরনক দবিী। কারণ োরেররক োরের অশধকার দথরক বশঞ্চে করা 

হরয়রি। 

চেুথখ গুণ: ইমাম আহমারের আররকশি গুণ শিে ‘ইখোস’। সেয 

সন্ধারন ইখোস বা আন্তশরকো থাকরে আিা শবষশয়ক দমাহ্  দথরক 

পশবত্র থারক। ফরে অন্তেৃখশি খুরে যায়, সশিক বু  োভ করা যায় 

এবাং জ্ঞান ও দহোয়ারের আরোরে হৃেয় উদ্ভাশসে হরয় উরি। োই 

ইমাম আহমাে শরয়া (দেৌশককো) দথরক দবাঁরচ থাকরেন এবাং এজনয 

যারপর নাই সেকখো অবেম্বন কররেন। যখন দকাথাও দযরেন িে 

দচিা কররেন দযন দোরকরা োর আেমরনর কথা শুনরে না পায়। 

শেশন বেরেন, “আশম মক্কায় যাশে। মক্কায় শেরয় দকারনা একিা 

পাহারের শেশরপরথ আস্তানা োাঁেব দযন দকউ আমারক শচনরে না 

পারর।” 



 

পঞ্চম গুণ: ইমাম আহমারের আররকশি গুণ শিে, দয গুরণর কাররণ 

োর োর স ও আরোচনা মানুরষর অন্তরর স্থায়ীভারব স্থান করর 

শনরয়শিে ো হে- োম্ভীযখো। শেশন শিরেন অেযন্ত েম্ভীর ও িান্ত। 

োর এ িান্তপ্রকৃশে ও োম্ভীযখোর কাররণ মানুষ োরক সম্মান করে, 

শ্রো করে। এ দযন হােীরসর বাণীর বাস্তব নমুনা “দয আল্লাহ্ র জনয 

শবনয়ী হয়, আল্লাহ্  োরক উপরর উিান”। োর সমকােীন জননক 

বযশক্ত বরেন, “আশম ইসহাক ইবন ইোহীরমর সারথ সািাে কররশি, 

অমুক অমুক বােিাহর সারথ সািাে কররশি শকন্তু আহমাে ইবন 

হাম্বরের মে েম্ভীযখো আর কাররা মার  দেশখশন। আশম একিা 

শবষরয় কথা বোর জনয োর কারি শেরয়শিোম। শকন্তু োর োম্ভীযখো 

দেরখ ভরয় আমার কাাঁপুশন এরস দেে।” 

অশে পরীিার মুরখামুশখ: োর এ পরীিা শুরু হয় খশেফা মামুরনর 

এক শচশির মাধযরম। ২১৮ শহজরীরে খশেফা মামুন বােোরের 

েভনখররর কারি এই মরমখ পত্র পািান দয, শবচারক ও খেীব পরে 

শনযুক্ত আরেমরেররক একশত্রে করর কুরআরনর বযাপারর শজজ্ঞাসা 



 

কর। োরের মরধয যারা ‘কুরআন সৃি’12 এ কথা বেরব না 

োরেররক পেচুযে কর। েভনখর খশেফার আরেি মে আরেমরেররক 

সশম্মশেে কররেন। মাত্র চারজন আরেম বযেীে বাকী সবাই উক্ত 

কথা দমরন দনয়। েখন েভনখর এ চারজন আরেরমর উপর 

শনযখােরনর পথ দবরি দনয়। োরেররক দজরে পুরর দোহার শিকে 

পরারনা হয়। শনযখােরনর ফরে চারজরনর েুইজন উক্ত কথা দমরন 

দনন। বাকী থারকন আহমাে ইবন হাম্বে এবাং মুহাম্মে ইবন নূহ। 

মামুন শনরেখি শেে এ েুজনরক োর কারি পািারনার জনয। েখন 

েভখনর োরের েুজনরক দোহার শিকে পশররয় মামুরনর কারি 

পাশিরয় দেয়। শকন্তু বন্দীরা খশেফার েরবারর দপৌঁিার আরে মামুন 

রাক্কা13 নামক স্থারন ইহোম েযাে করর। এশেরক পশথমরধয ইবরন 

নূহ মারা যান। বাকী থারকন শুধু ইমাম আহমাে রাশহমাহুল্লাহ। 

                                                            

আহরে সুন্নাহ্  ওয়াে জামায়ারের আকীো হে- “কুরআন সৃি নয়। কুরআন 
আল্লাহ্ র বাণী।– [অনুবােক] আর আল্লাহর বাণী আল্লাহর গুণ। আল্লাহর 
সত্তার সারথ সম্পশকখে দকারনা শকিু সৃি নয়। এশিই হরে আহরে সুন্নাে 
ওয়াে জামা‘আরের আকীো। [সম্পােক]  

ইরারকর একশি িহররর নাম। -অনুবােক 



 

এরপর মু‘োশসম িমোয় আরসন। শেশন সুিাম দেরহর মানুষ 

শিরেন। এমনশক শসাংরহর সারথ পযখন্ত কুশস্ত করার িমো রাখরেন 

শেশন। শকন্তু োর ইল ম-কাোম শকেু শিে না। কাররা সারথ শবেকখ 

করার সামানযেম দযােযোও োর শিে না। শকন্তু শেশন োর ভাই 

মামুনরক শ্রো কররেন, োরক আেিখ শহরসরব মানরেন, ফরে োর 

মোনুসাররই শেশন চেরেন।  

ইমাম আহমাে দজরেই পরে থাকরেন। োর স্বাস্থয প্রচণ্ড খারাপ হরয় 

দেে। শকন্তু েবুও শেশন সাবখিশণক ইবােরে মিগুে থাকরেন, 

আল্লাহ্ র স্মররণ রে থাকরেন। ইমাম আহমারের দিরে বণখনা কররন 

দয, োর বাবা দজরে থাকা অবস্থায় শেশন শকোবুে ইরজা ও অনযানয 

শকোব পোরেন এবাং দোহার দবেী পরা অবস্থায় বন্দীরের শনরয় 

নামারজ ইমামশে কররেন। শুধু পারয়র বন্ধনিা নামারজর সময় এবাং 

রু্রমর সময় খুরে দেওয়া হে। 

মু‘োশসম োর পরির আরেমরেররক এবাং োর দনেৃবৃন্দরক 

পািারেন ইমাম আহমারের সারথ শবেকখ করার জনয। ইমাম আহমাে 

শবেরকখর প্রস্তাব প্রেযাখযান কররেন। শেশন বেরেন, কুরআন অথবা 

সুন্নাহ্ র েেীে িাো দকারনা মনেকয হরব না। একবার োরক 



 

মু‘োশসরমর েরবারর উপশস্থে করা হয় এবাং োর সামরন আরোচনা 

চরে। েখন শেশন প্রশেপিরক বারবার শুধু এ কথাই বরেন, 

“আমারক আল্লাহ্ র শকোব অথবা রাসূরের সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ 

ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ্ দথরক একিা েেীে শেন।” অরনক উপরঢৌকন ও 

পরের দোভ দেশখরয় োরা োরক বি করার দচিা করররি। েদ্রুপ 

নানা প্রকার িাশস্তর ভয় দেশখরয়ও োরা োরক বারে আনার কসরে 

করররি। শকন্তু শকিুরেই োরা োরক োর মে দথরক সরারে 

পাররশন।  

োরা োর কারি আরেমরেররক পািাে। দসসব আরেমরা শমথযা ভান 

করর োর কারি আসে। শেশন োরেররক বেরেন, “আমারের 

পূবখবেখীরেররক করাে শেরয় শচরর দফো হে, েবুও োরা হার 

মানরেন না।” একবার শেশন বেরেন, “আশম দজেরক ভয় পাই না, 

শকন্তু মাররক ভয় পাই।” শেশন এ ভরয় উক্ত কথা বরেন- হয়ে সহয 

কররে না দপরর োর বুশের শবকৃশে র্িরব। েখন োর সারথ 

দজরেবন্দী এক দচার োরক বেে, “আমারক অন্তেঃ শবিবার প্রহার 

করা হরয়রি। দবত্রার্ারের সাংখযা হরব হাজার হাজার। আশম েুশনয়ার 

জনয ো সহয কররে দপররশি; আর আপশন আল্লাহ্ র সন্তুশির পরথ 



 

সামানয ক’শি দবত্রার্ােরক ভয় কররিন। আপশন েুইিা বা শেনিা 

দবত্রার্াে দির পারবন, এরপর আর শকিুই দির পারবন না।” এ 

দচাররর কথায় োর কারি শবষয়িারক হােকা মরন হে। 

এরপরও যখন মু‘োশসম োরক বরি আনরে পারে না েখন োরক 

িাশস্ত দেওয়ার জনয যরন্ত্রর বযবস্থা করে। যরন্ত্রর উপরর োরক সিান 

শুইরয় শেরয় োরা োরক শপিারে শুরু করে। প্রথম আর্ারেই োর 

কাাঁধ শবশেন্ন হরয় দেে এবাং শপি দথরক শপনশক শেরয় রক্ত দবর হরে 

োেে। েখন মু‘োশসম োর কারি শেরয় বেে, আহমাে! এই কথািা 

বে। আশম শনজ হারে দোমার বাাঁধন খুরে শেব এবাং দোমারক 

অরনক উপরঢৌকন শেব। শকন্তু ইমাম আহমাে বেরেন, আমারক 

একশি আয়াে অথবা একশি হােীস শেরয় এর পরি েেীে োও।  

েখন মু‘োশসম জল্লােরক বেে, “দোর হারের উপর োনে দহাক! 

আররা কশিনভারব িাশস্ত দে।”  

এরপর োরক শিেীয় আর্াে করা হে। েখন োর দোিে শিন্নশভন্ন 

হরয় পেে।  



 

মু‘োশসম োরক বেে, দকন শনরজরক ধ্বাংরসর শেরক দিরে শেে? 

দোমার সাথীরের দকউ দো এ পথ দবরি দনয়শন।  

মারওয়াশয জননক আরেম োরক বরেন, ‘আল্লাহ্  োআো শক 

বরেনশন, “দোমরা শনরজরেররক হেযা কররা না।” েখন ইমাম 

আহমাে রাশহমাহুল্লাহ োরক বরেন, মারওয়াশয দেখ েরজার বাইরর 

কারা? েখন মারওয়াশয প্রাসারের আশিনায় দবশররয় দেরখন দসখারন 

অেশনে মানুষ কােজ কেম শনরয় বরস আরি। শেশন োরেররক 

বেরেন, দোমরা এখারন শক করি? োরা বেে, ইমাম আহমাে শক 

জবাব দেন আমরা ো শেরখ রাশখ। এরপর মারওয়াশয শফরর এরেন। 

োরপর ইমাম আহমাে বেরেন, মারওয়াশয! আশম শক এরের 

সকেরক পথভ্রি কররে পাশর? আশম শনহে হরেও এরেররক শবভ্রান্ত 

কররে পারব না।”  

োরপরও যখন মু‘োশসম ইমাম আহমােরক বি কররে পারশিে না 

েখন জল্লােরক বেে, আররা করিারভারব মার। েখন একজন 

জল্লাে এরস মাত্র েুইশি দবত্রার্াে করর চরে দযে। োরপর অনযজন 

আসে। এভারব মাররে মাররে োর েুই কাাঁধ শবশেন্ন হরয় দেে। 

ররক্ত োর শপি দভরস যাশেে। দযন শেশন মরর দেরিন। েখন 



 

মু‘োশসম ভাবে যশে শেশন মারা যান োহরে দোরকরা শবরিাহ শুরু 

কররব। এই ভরয় োরক শনযখােন করা বন্ধ করর োর পশরবাররর 

কারি সমপখণ করর। 

োর অসুস্থো ও মৃেুয: মারওয়াশয বরেন, আবু আবু্দল্লাহ্  ২রা রশবউে 

আউয়াে বুধবার রারত্র অসুস্থ হন। েীর্খ নয়শেন অসুস্থ শিরেন। 

সমরয় সমরয় শেশন দোকরেররক সািাে করার অনুমশে শেরেন। 

দোরকরা েরে েরে প্ররবি করর োরক সাোম জানাে। শেশন হাে 

শেরয় ইিারা করর সাোরমর উত্তর শেরেন…। শেশন শনশরশবশে 

থাকরেন না। কখরনা বরস, কখরনা শুরয় নামাজ আোয় কররেন। 

ইিারা করর রুকু-শসজো কররেন। একবার আশম োর জনয বাসন 

ধররশিোম। দেখোম োর দপিাব দপিাব নয়, বরাং োজা রক্ত। 

বযাপারশি আশম ডাক্তাররক জানাোম। ডাক্তার বেরেন, উশিেো ও 

েুঃশিন্তা এই বযশক্তর দপিরক শিি করর দফরেরি। বৃহস্পশেবারর োর 

দরাে েীে আকার ধারণ করর। ঐশেন আশম োরক ওজু 

কশররয়শিোম। শেশন বেরেন, আিুেগুরো শখোে করর োও। 

শুক্রবার রারে শেশন আররা দবিী েূবখে হরয় পরেন। সকাে দবো 

শেশন মৃেুযবরণ কররন। োর মৃেুযর খবর শুরন মানুষ শচৎকার করর 



 

দকাঁরে উরি। কান্নার দরারে আকাি-বাোস ভারী হরয় উরি, পুরা 

েুশনয়া দকাঁরপ উরি। রাস্তার্াি, অশেেশে সব মানুরষ ভরর যায়।  

মারওয়াশয বরেন, “মানুষ জুমার নামাজ দিরষ দবর হওয়ার পর 

আশম োি দবর করোম।” আবু্দে ওহ্হাব আেওোক বরেন, 

“জারহেী যুরে বা ইসোমী যুরে দকাথাও এে মানুরষর সমােরমর 

দকারনা েথয পাওয়া যায় না। এে জনোর সমােম হরয়রি দয পাশনর 

অভারব মানুষরক োইয়যামু্মম কররে হরয়রি এবাং অশে শভরের 

কাররণ ো শবপেনক এোকায় পশরণে হরয়রি। দোরকরা োরের 

বােীর েরজার মুরখ োাঁশেরয় যারা ওজু কররে চায় োরেররক ওজু 

করার জনয ডাকাডাশক করররি।” 

আল্লাহ্  োআো ইমাম আহমােরক োর অরিষ রহমরের িায়ায় 

আশ্রয় শেন, োর জান্নারে স্থান শেন এবাং ইমাম আহমারের সারথ 

আমারেররকও োর রহমরের অন্তভুখক্ত করর শনন। 



 

 

 

 

 

 

 

শিেীয় পশররেে: 

চার মাযহারবর ইমামরের প্রশে ইমাশময়া শিয়ারের েৃশিভশি 

 



 

চার মাযহারবর ইমামরের প্রশে বার-ইমারমর অনুসারী শিয়ারের  

সামশিক েৃশিভশি 

বার ইমারমর অনুসারী (ইমাশময়া) শিয়ারের প্রবীন ও নবীন সকে 

আরেরমর েৃশিভশি সুন্নী মাযহারবর চার ইমারমর প্রশে িত্রুোপূণখ। 

অবিয যারা মাযহারবর ইমামরের দচরয় দশ্রষ্ঠ ও উত্তম বযশক্তবেখ অথখাৎ 

রাসূরের সাহাবী ও োাঁর েীরের সারথ িত্রুো দপাষণ কররে পারর 

োরের কাি দথরক এিা শবরে শকিু নয়। 

ইমাশময়ারের শকোবাশে সুন্নী মাযহারবর চার ইমারমর শবরষােোরর 

ভরপুর। দযমন শিয়া আরেম কুোইনী োর সনরে আবু জাফর আে-

বারকর14 দথরক বণখনা কররন দয, শেশন (বারকর) শকবোমুখী হরয় 

বরেন, মানুষরক আরেি দেওয়া হরয়রি এ পাথরগুরোর 

(বাইেুল্লাহর) সশন্নকরি এরস দসগুরোরক োওয়াফ কররে। োরপর 

আমারের কারি এরস আমারের শমত্রোর দর্াষণা শেরে। আরেিিা দয 

আয়ারে দেওয়া হরয়রি ো হে- ﴿  ِار   ِإَوّن  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  لَِّمن لََغفَّ
                                                            
14 শনিয় এ বণখনাশি ইমাম বারকর উপর শিয়ারের শমথযাররাপ, শেশন কখনও এ 
ধররণর কথা বরেন শন। [সম্পােক] 



 

[  ٢٨: طه] ﴾ ٨٢ ٱۡهَتَدىَٰ  ُثمَّ  َصَٰلِٗحا  “শনিয় আশম ঐ বযশক্তর প্রশে 

িমািীে দয োওবা করে, ঈমান আনে এবাং দনক আমে করে, 

অেঃপর শেিা দপে।” [সূরা ত্বহা ৮২] অেঃপর বারকর হাে শেরয় 
শনরজর বুরকর শেরক ইশিে করর বরেন অথখাৎ আমারের শমত্রোর 

শেিা দপে। এরপর বারকর বেরেন, দহ সুোইর15! যারা মানুষরক 

আল্লাহ্ র েীরন প্ররবরি বাধা দেয় আশম শক দোমারক দসসব 

দোকরের দেশখরয় শেব না? দসসময় আবু হানীফা ও সুশফয়ান সাওরী 

মসশজরে দোে মজশেরস বসা শিরেন। েখন শেশন (বারকর) োরের 

শেরক োশকরয় বরেন, এরা মানুষরক আল্লাহ্ র েীরন প্ররবরি বাধা 

দেয়, এরের কারি আল্লাহর পি দথরক দকারনা েেীে-প্রমাণ দনই। 

যশে এ খারাপ দোকগুরো োরের বােীর্রর বরস থাকে, োহরে 

আল্লাহ্  ও োর রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম সম্পরকখ 

জানার জনয দোরকরেররক আমারের কারি আসরে হে। েখন 

আমরা দোকরেররক আল্লাহ্  ও োর রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ 

ওয়াসাল্লাম সম্পরকখ জানারে পারোম।”16 

                                                            

এই দরওয়ারয়রের বণখনাকারী। 
উসুেুে কাফী (১/২৯২-২৯৩)। 



 

আওয়া-েী17 নারম শিয়ারের অনয এক আরেম বরেন, “পশররেে: 

োরের (সুন্নীরের) চার ইমাম ও সকে শবেআেী আরেম এবাং 

োরের উদ্ভাশবে শবেআরের সাংশিপ্ত শববরণ। শবরিষেঃ আবু 

হানীফা, যার মার  সামানযেম আল্লাহ্ র ভয়ও নাই, দস শনকৃিেম 

শবে‘আরের উদ্ভাবক।”18 

কাজী ইয়ায োরেীব িরন্থ উরল্লখ কররন দয, ইমাশময়ারের অনুসারী 

এক বযশক্ত ইমাম মারেকরক শজরজ্ঞস করর “আল্লাহ্ র রাসূে সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লারমর পর সবরচরয় উত্তম দোক দক?” মারেক 

রাশহমাহুল্লাহ বেরেন, আবু বকর রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু। দস বেে, 

োরপর দক? শেশন বেরেন, উমর রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু। দস বেে, 

                                                            

োর নাম ইউসুফ ইবন আহমাে ইবন ইোহীম আেোরানী আেআওয়া-েী 
আেবাহরাইনী। শেশন বাহরাইরনর ইমাশময়া শিয়ারের আরেম। سالسل احلديد يف
 নারম োর একখাশন িন্থ ররয়রি। শেশন ১১৮৬ শহজরীরে  تقييد ابن أيب احلديد

কারবাোয় মারা যান এবাং দসখারনই োরক সমাশধস্থ করা হয়। [মু‘জামুে 
মুয়াশল্লফীন ১৩/২৬৮-৯] 

দেখুন: আস সা-শরমুে হােীে শফ উনুশক সাশহশব সাোশসশেে হােীে, দেখক: আবুে 
ফাউয মুহাম্মে আসসুওয়াইশে। পাণু্ডশেশপ (ق৬৪৮/أ) এবাং আওয়াশের 
সাোশসেুে হােীে। 



 

োরপর দক? শেশন বেরেন, অনযায়ভারব শনহে খশেফা উসমান 

রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু। েখন এই রারফযী দোকশি মারেক 

রাশহমাহুল্লাহরক েিয করর বেে, “আল্লাহ্ র িপথ আশম কখরনা 

দোমার সারথ বসব না।”19 

 

েদ্রুপ ইমামরের প্রশে োরের িত্রুোর আররা নমুনা দেখা যায় 

োরের জননক কশবর কশবোরে। দস োর কশবোর শকিু পাংশক্ত 

শনম্নরূপ:  

“যশে েুশম শনরজর জনয সরন্তাষজনক দকারনা মাযহাব দপরে চাও যা 

দোমারক হািররর শেন জাহান্নারমর িাশস্ত দথরক মুশক্ত দেরব, 

োহরে িারফয়ী, মারেক, আহমাে, নুমান অথবা কাব আহবাররর20 

মাযহাব পশরেযাে কর,  

                                                            

োরশেবুে মাোশরক শফ আসমা-ই মান রাওয়া আশনে ইমাম মারেক শমন শুয়ুশখশহ 
(১/১৭৪-১৭৫)। 

শেশন হরেন- কা’ব আে-আহবার ইবন মারন’। োর উপনাম হরে- আবু ইসহাক। 
শেশন ইয়াহূেী শিরেন, পরর ইসোম িহণ করর মেীনায় আরসন। পরবেখীরে 



 

এবাং এমন দোকরের সারথ সখযো েরে দোে যারের হােীস  

আমারের নানা শজোইরের মাধযরম বারী োয়াোর কাি দথরক বণখনা 

করররিন।”21 

 

শিয়া ইমাম ‘শহশল্ল’র ‘মুখোশেফুস শিয়া’ নামক িরন্থর ভূশমকারে চার 

ইমারমর প্রশে োরের নযাক্কারজনক েৃশিভশির আররকশি নমুনা ফুরি 

উরিরি: 

“দোরকরা বেে, েুশম দকান কাররণ দোমার জুো সারথ শনরয় এরে? 

এিারো বুশেমান দো েূরর থাক দকারনা মানুরষর কাজ হরে পারর 

না। দস বেে, আশম আিাংকা কররশি দকারনা হানাফী আমার জুোিা 

                                                                                                               

িারম চরে যান এবাং শহম স এোকায় বসবাস কররন। শেশন উমর, আরয়িা ও 
সুহাইব রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুম দথরক হােীস বণখনা কররন। ৩২শহজরীরে শেশন 
মারা যান। [ইবনুে জাওশযর শসফােুস সাফওয়া (৪/২০৩-২০৫)] 

দেখুন: মাজশেশসর ‘শবহার’ িরন্থ (১০৮/১১৭), বায়াযীর ‘আসশসরােুে মুসোশকম’ 
িরন্থ (৩/২০৭), অনুরূপভারব দেখুন: িায়খুে ইসোরমর ‘শমনহাজুস সুন্নাহ্  
আননাবাওশয়যয়াহ্ ’ (৪/১০৩)। দসখারন আহরে সুন্নাে ওয়াে জামা‘আরের 
পি দথরক এ কশবোগুরোর জবাব দেওয়া হরয়রি।  



 

চুশর করর শনরয় যারব, দযভারব আবু হানীফা রাসূে সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম এর জুো চুশর কররশিে।  

হানাফীরা শচৎকার শেরয় উিে। এশক বেরি! কিরনা নয়! রাসূরের 

যুরে শক আবু হানীফা শিে? োর দো জন্ম হরয়রি রাসূরের সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম ওফারের একি বির পর।  

েখন দস বেে, ও- না। ভুে হরয়রি দস দোকিা শিে িারফয়ী। 

েখন িারফয়ী মাযহারবর দোরকরা শচৎকার শেরয় উিে। োরা বেে, 

িারফয়ীর জন্ম হরয়রি আবু হানীফার মৃেুযর শেন। শেশন চার বির 

মারয়র দপরি শিরেন; আবু হানীফার সম্মানারথখ দবর হনশন। যখন 

আবু হানীফা মারা দেে েখন শেশন দবর হরেন। োর জন্ম হয় 

রাসূরের সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম মৃেুযর েুইি বিররর মাথায়।  

দস বেে, ও আো। োইরে দবাধহয় দোকিা শিে মারেক।  

েখন মারেকী মাযহারবর দোরকরাও হানাফী মাযহারবর দোকরের 

মে উত্তর শেে।  

েখন দস বেে, োহরে দবাধহয় দোকিা শিে আহমাে ইবন হাম্বে।  



 

েখন হাম্বেী মাযহারবর দোরকরা িারফয়ী মাযহারবর দোকরের মে 

উত্তর শেে।  

দসই আল্লামা এবার বােিাহর শেরক শফরর বেে: আপশন দজরনরিন 

দয, চার মাযহারবর প্রধান বযশক্তত্বরের দকউ রাসূরের সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম যুরে শিে না, এমনশক সাহাবীরের যুরেও শিে 

না। এিা োরের (সুন্নীরের) একিা শবে‘আে দয োরা োরের 

মুজোশহে আরেমরের মধয দথরক শুধু এই চারজনরক দবরি 

শনরয়রি। এই চারজরনর একজন দয ফরোয়া শেরয় দেরি এর 

শবপরীে দকারনা ফরোয়া োরের দচরয় অরনকগুণ ভাে দকারনা 

মুজোশহরের জনয দেওয়াও শবরধয় নয়।  

েখন বােিাহ বেে, োরের একজনও রাসূরের যুরে বা সাহাবীরের 

যুরে শিরেন না?  

েখন োরা জবাব শেে সমস্বরর, না।  

েখন ঐ শিয়া আশেম বেরো, আমরা আমীরুে মুরমনীন আেী 

আোইশহস সাোরমর অনুসারী। শযশন শিরেন রাসূরের সাল্লাল্লাহু 



 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম প্রাণ, োর ভাই, োর চাচার দিরে এবাং োর 

প্রশেশনশধ।  

দস যাই দহাক, বােিাহ দয োোক শেরয়রিন ো বাশেে (পশেে হরব 

না)। দযরহেু এর মরধয োোক কাযখকর হওয়ার িেখ পাওয়া যায়শন। 

োোক সশিক হওয়ার িরেখর মরধয একশি িেখ হে েুজন 

নযায়পরায়ন দোরকর উপশস্থশেরে োোক দেওয়া। বােিাহ্  শক এমন 

েুইজন দোরকর উপশস্থশেরে োোক শেরয়রিন? বােিাহ্  বেে: না। 

এরপর অনযানয আরেমরের সারথ বাকশবেণ্ডা শুরু করর এবাং 

সবাইরক োর কথা মানরে বাধয করর।”22 

 

শিয়া আরেম দনয়ামেুল্লাহ্  জাযারয়রী দকারত্থরক আররকশি অদু্ভে 

কাশহনী বণখনা করর:  

দস বরে, আেী (আোইশহস সাোম) দথরক বশণখে, শেশন বরেন: 

“একবার মুসা ইবন ইমরান এক দোরকর পাি শেরয় যাশেরেন। 
                                                            

দেখুন: শহশল্লর ‘মুখোশেফুস শিয়া’, পৃষ্ঠা ১১০। কু্বরমর ‘মুআস সাসােুন নািশরে 
ইসোমী’ দথরক প্রকাশিে, েৃেীয় সাংস্করণ ১৪১৭ শহঃ। 



 

দোকশি েু’হাে আকারির শেরক েুরে দো‘আ করশিে। মুসা 

‘আোইশহস সাোম দো োর প্ররয়াজরন চরে দেরেন। োরপর 

সােশেন এ দোকশির সারথ মুসা ‘আোইশহস সাোরমর আর দেখা 

হয় নাই। সােশেন পরর যখন মুসা ‘আোইশহস সাোম ঐ স্থান শেরয় 

আবার যাশেরেন েখরনা দেখরেন দয দোকশি েুহাে েুরে দো‘আয় 

রে আরি, কান্নাকাশি কররি, োর যা প্ররয়াজন োর জনয দো‘আ 

কররি। েখন আল্লাহ্  োয়াো মুসার কারি অহী পািারেন, দহ মুসা! 

এই দোকশি যশে দো‘আ কররে কররে োর শজহ্বা শিাঁরে পরে যায় 

েবুও আশম দো‘আ কবুে করব না। যেিণ পযখন্ত না দস ঐ েরজা 

শেরয় না আরস দয েরজা শেরয় আশম োরক আসার শনরেখি শেরয়শি।” 

এই বণখনার উপর িীকা শেখরে শেরয় দনয়ামেুল্লাহ্  বরেন, “এই 

বণখনাশি আপনার কারি অরনকগুরো শবষয় পশরস্কার করর দেয়। 

দযমন: যারা আমারের শবররাধী (উরিিয, সুন্নীরা) োরের সব ইবােে 

বাশেে। কারণ োরা দস েরজা শেরয় প্ররবি কররশন দয েরজা শেরয় 

োরেররক প্ররবি করার শনরেখি দেওয়া হরয়শিে। যশেও োরা দরাযা 

রারখ, নামাজ পরে, হে করর, যাকাে দেয়, অনযানয ইবােে পােন 

করর এবাং পশরমারন অনযরের (শিয়ারের) দচরয় দবিী করর। দযরহেু 



 

আল্লাহ্  ো‘আো বরেন, “দোমরা র্ররর েরজা শেরয় র্রর প্ররবি 

কররা।”[সূরা বাকারা ১৮৯] এবাং মুসশেমরের শনকি সহীহভারব 

রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লারমর বাণী দপৌঁরিরি দয, ‘আশম 

জ্ঞারনর িহর, আর আেী হে দস িহররর ফিক’23 োরা (সুন্নীরা) 

চার মাযহাবরক োরের মার  ও োরের ররব্বর মার  মাধযম শহরসরব 

িহণ করররি এবাং যাবেীয় শবশধ-শবধান এসব মাযহারবর কাি দথরক 

িহণ করররি।”24 

 

                                                            

এ দরয়াওরয়েশি হারকম োর ‘মুসোেরাক’ িরন্থ: (৪৬৩৭, ৪৬৩৮, ৪৬৩৯), 
োবারানী োর ‘কাবীর’ িরন্থ: (১১০৬১), খেীব োর ‘োশরখু বােোরে’: 
(৪/৩৪৮) ইবরন আব্বাস (রাঃ) দথরক বণখনা করররিন। এিাো শেরশমশয 
োর ‘সুনান’ িরন্থ: ৫/৩৩৭, নাং ৩৭২৩ আেী (রাঃ) দথরক বণখনা করররিন। 
আেবানী োর ‘আে জারমউস সােীর’ িরন্থ এ বণখনাশিরক বারনায়াি বরে 
রায় শেরয়রিন (নাং ৩২৪৭)। 

দেখুন: ‘কাসাসুে আশম্বয়া’ দেখক: দনয়ামেুল্লাহ্  জাযারয়রী, োহকীক: আেহাে 
মুহশসন (পৃ ৩৪৪), োরুে বাোোহ্  প্রকািনী, শবরুে। েৃেীয় সাংস্করণ 
(১৪১৭ শহঃ)। 



 

শিয়া আরেম আেী আে-আরমেী আেবায়াযী োর ‘আসশসরােুে 

মুসোশকম ইো মুসোশহশক্কে োকেীম’ িরন্থ একিা অধযারয়র 

শিররানাম দেন এভারব: “অধযায়: চার ইমারমর প্ররেযরকর অসাংখয 

মাসয়াোর শসোন্ত ভুে। এই অধযারয় অরনকগুরো পশররেে ররয়রি।  

প্রথম পশররেে: দয সকে মাসয়াোয় োরা সকরে একমে হরয়রি।  

শিেীয় পশররেে: দয সকে মাসয়াোয় োরা মেপাথখকয করররি। 

েৃেীয় পশররেে: দয সকে মানহাশনকর মোমেরক োরের বরে 

উরল্লখ করা হয়।  

চেুথখ পশররেে: দবাখারী সম্পরকখ।  

পঞ্চম পশররেে: ইমাম দবাখারী ও মুসশেম দয সকে হােীসরক 

অস্বীকার করররিন।’  

(োরপর উক্ত দেখক বরেন), এ পযখারয় আমরা বেব: প্রথমে এই 

চার ইমাম সাহাবী নন, বরাং োরা োরবয়ী। আহেুস সুন্নাহরা োরের 

নবীরক বাে শেরয় এসব বযশক্তবরেখর প্রশে মাযহারবর শনসবে করর 

সন্তুি। এসব বযশক্তরা যারা এরক অপররক ভ্রান্ত বরে আখযাশয়ে 



 

করর, এমনশক এরক অপররক ো‘নে পযখন্ত করর থারক োরের প্রশে 

মাযহারবর শনসবে না করর নবীর প্রশে মাযহারবর শনসবে করা 

আবিযকীয় বযাপার শিে। আর এিা কররে নবীরক যথাযথ মযখাো 

দেওয়া হে, োর সম্মান রিা করা হে। কারণ সুন্নীরাই দো বরে 

দয, ‘আজ আশম দোমারের জনয ধমখরক পশরপূণখ করর 

শেোম’[মারয়ো:৩] এই আয়ারের মাধযরম োরের নবীর জীবিিায় 

োরের ধমখ পূণখো দপরয়রি। 

এই চার ইমারমর মেপাথখকয যশে েেীরের শবশভন্নোর কাররণ হরয় 

থারক েরব োরা যারেররক শনভখররযােয মরন করর দসসব আরেমরাই 

োরেররক ফারসক ও পথভ্রি বরে সািয শেরয়রি। আর যশে বো হয় 

দকারনা প্রকার উপেিয িাোই োরা এ ধররনর মে পাথখরকয শেপ্ত 

হরয়রি োহরে োরেররক শকভারব অনুসরণ করা হরব যারা োরের 

ররব্বর শবধানরক ত্রুশিপূণখ মরন করর? আর যশে বো হয় যুরের 

প্ররয়াজরনর োশেরে োরা এ ধররনর মে পাথখকয করররিন োহরে 

দো োরা োরের নবীরক দবইেে করে, দযরহেু োরের নবীর 

যামানায় যা শিে না ো োরা প্রবেখন করররি। আর যশে বো হয় 

দয, োরা মরন করর দয, িরীয়রের শবশধ-শবধান োরের নবীর দচরয় 



 

োরা ভাে জারন, োই োরের নবী যা কররে পাররশন োরা ো 

কররে পাররি, োহরে দো বেরে হরব োরের মশেভ্রম র্রিরি। শুধু 

োরা নয় োরের অিজরাও পথভ্রি শিে।….25 

 

শিয়া আরেম মুহাম্মে দরযা দরযায়ী বরেন, “যশে ইসোরমর োবীোর 

ও সুন্নাহর োবীোররা আহরে বাইে ‘আোইশহস সাোমরক 

ভারোবাসে োহরে োরা োরের অনুসরণ করে এবাং আবু হানীফা, 

িারফয়ী, মারেক ও আহমাে ইবন হাম্বরের নযায় পথভ্রি দোকরের 

কাি দথরক োরের ধমখীয় শবশধ-শবধান িহণ করে না। যারের 

একজনও আল্লাহ্ র রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লামরক দেরখশন 

এবাং োর কাি দথরক একিা হােীসও বণখনা কররশন। আর আহরে 

বাইে ‘আোইশহমুস সাোমরক ভারোবাসা মারন রাসূে সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লামরক প্রশেোন দেওয়া। আল্লাহ্  ো‘আো বরেন, 

‘(দহ রাসূে) আপশন বেুন, আশম দোমারের কারি দকারনা প্রশেোন 

                                                            

আেী আেবায়াযীর ‘আসশসরােুে মুস্তাশকম ইো মুসোশহশক্কে োকেীম’ (৩/১৮১), 
প্রকািক: নািরুে মাকোবা আেমুরোজাউশয়যয়যাহ শে এহইয়া ইে আসার 
আেজাফশরয়া, হায়েরী দপ্রস। 



 

চাই না। শুধু চাই আমার শনকিািীয়রের প্রশে দসৌহােখয।’ [সূরা 

শুরা:২৩] আর আহরে বাইেরক ভারোবাসার েিণ হে- কথা ও 

কারজ োরেররক অনুসরণ করা। কারণ আল্লাহ্  োআো বরেন, “যশে 

দোমরা আল্লাহরক ভারোবাস োহরে আমার অনুসরণ কর। োহরে 

আল্লাহ্  দোমারেররক ভারোবাসরবন এবাং দোমারের পাপরাশি িমা 

করর শেরবন।” [সূরা আরে ইমরান: ৩১] এবাং োরের নানার হােীস 

োরের কাি দথরক িহণ করা। দযরহেু র্ররর দোক র্র সম্পরকখ 

দবিী জারন। চার মাযহারবর ইমামরা োরের প্রশে িত্রুো দপাষণ 

করর। ো না হরে োরের এ দমশক ভারোবাসার আর শক আোমে 

আরি?”26 

 

 

 

 

                                                            

শকোব: কাযাবু আোি শিয়া, দেখক: মুহাম্মে দরযা দরযায়ী (পৃ ২৭৯)। 



 

চার ইমারমর প্রশে ইমাশময়া শিয়ারের েৃশিভশির শবস্তাশরে 

আরোচনা 

 চার ইমামরক মূখখ আখযাশয়ে করা এবাং এই োবী দোো 
দয, হােীস ও শফকরহর দিরত্র শিয়া বার-ইমারমর উপরই 
োরা শনভখরিীে শিরেন।  

 চার ইমামরক কুরআন-সুন্নাহ শবররাধী মাযহাব উদ্ভাবরনর 
অশভরযারে েুি করা 

 এ অশভরযাে দোো দয, চার মাযহাব িাসকরের মন মে 
েশে পশরবেখন করর 

 ইমাম আবু হানীফার রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়া শিয়ারের 
অপবাে 

 ইমাম মারেরকর রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়া শিয়ারের 
অপবাে 

 ইমাম িারফয়ীর রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়া শিয়ারের 
অপবাে 

 ইমাম আহমারের রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়া শিয়ারের 
অপবাে 



 

ইমাশময়ারের অপবাে: ‘সুন্নী মাযহারবর ইমামরা মূখখ এবাং হােীস 

ও শফকরহর দিরত্র োরা ইমাশময়া আরেমরের উপর শনভখরিীে 

শিরেন’ 

সুন্নী মাযহারবর ইমামরের প্রশে বাররা-ইমারমর অনুসারী হওয়ার 

োবীোর ইমাশময়া শিয়ারের বে অপবাে হে- োরা শিরেন মূখখ এবাং 

আল্লাহ্ র িীরনর বযাপারর এরকবারর অজ্ঞ। োরা ইেরমর দিরত্র 

আহরে বাইরের আরেমরের কারি ঋণী। এই মরমখ োরের প্রাচীন ও 

সমকােীন িন্থাবেীরে অরনক উোহরণ ররয়রি। 

শিয়া আরেম মুহাম্মে ইবন উমর আেশকশশ্ব27 ইমাম আহমারের 

বযাপারর বরেন, “মূখখ, আহরে বাইরের িত্রু, োাঁরের কাজ করে,  

(বা নকে কররে প্রাজ্ঞ) দস শফকহশবে নয়।”28  

                                                            

শেশন হরেন মুহাম্মে ইবন উমর ইবন আবু্দে আশযয আবু আমর আে শকশশ্ব। 
শিয়া আরেম েুসী োর বযাপারর বরেন, “শেশন শনভখররযােয, োর কারি 
দরওয়ারয়রের জ্ঞান আরি এবাং োর আকীো ভাে। [শরজােুন নাজ্বািী (পৃ: 
৩৭২) ও ফাহরাসােুে েুসী (পৃ: ১৪১)। 

বায়াযী োর কাি দথরক আসশসরােুে মুসোশকরম উরল্লখ করররিন (৩/২২৩)। 



 

অনুরূপভারব মুহাম্মে বারকর আেমাজরেশস ‘শবহার’29 নামক িরন্থ 

চার মাযহারবর ইমামরের মূখেখা প্রমাণ করার জনয অরনকগুরো 

দরওয়ারয়ে শনরয় এরসরি। শবরিষেঃ আবু হানীফা রাশহমাহুল্লাহ এর 

বযাপারর।  

দস োর শবহার িরন্থ30 একিা পশররেরের শিররানাম শেরয়রি 

এভারব, “মানুরষর কারি সশিক ইেম যা আরি ো দকবে আহরে 

বাইরের কাি দথরক যা োরের কারি দপৌঁরিরি।”31  

অনুরূপভারব বায়াযী32 োর ‘শসরাে’ িরন্থ33 একশি অধযারয়র 

শিররানাম দেয় এভারব, “অধযায়: চার ইমারমর প্ররেযরকর অসাংখয 

মাসয়াোর শসোন্ত ভুে।”  

                                                            

দেখুন: মুনাযারাে বায়না আশব হানীফা ওয়া জাফর আসসারেক (২/২৮৬-২৯৫), 
(১০/২১২-২১৫) এ িাো মুনাযারাে বায়না আশব হানীফা ওয়া িায়োনুে 
ত্বাক (১০/২৩০-২৩২)। 

দেখুন: (২/১৭৯)। 
31বাররা ইমারমর অনুসারী সমকােীন শিয়া হারসম, দয হুসাইনী নারম পশরশচে। দস 
োবী করর দয, চার ইমারমর প্ররেযরক দকান না দকান শিয়া আরেরমর িাত্র 
শিে। দেখুন োর দেখা বই ‘আে মাবাশে আে আরবাআ’ শেে শফকশহে 
জাফরী’ (পৃ: ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৬, ৩৮২)। 



 

েদ্রূপ বাররা ইমারমর অনুসারী শিয়া আমীর মুহাম্মে আে-কাযউইনী 

বরেন, “োরের মধয দথরক ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবন সাশবে 

শফকহ শিরখরি ইমাম জাফর ইবন মুহাম্মে আস-সারেরকর কাি 

দথরক। ইমাম আহমাে ইবন হাম্বরের হােীরসর ও শফকরহর ওস্তাে 

শিে মুহাম্মে ইবন ফুযাইে ইবন োযওয়ান আিব্বী34 এবাং োর 

সারথ আররা শিয়ারা শিরেন।”35 

                                                                                                               

শেশন হরেন- আেী ইবন ইউনুস আেআরমেী আননাবােী আেবায়াযী যাইনুে 
আরবেীন আবু মুহাম্মে বার ইমারমর অনুসারী েকখশবে। োর িন্থাবেীর মরধয 
ররয়রি- আসশসরােুে মুস্তাশকম ইো মুসোশহশক্কে োকেীম, আে েুমআহ্  
শফে মানরেক, োর মৃেুয ৮৭৭শহঃ। [আমােুে আ-মাে (১/১৩৫), মু’জামুে 
মুআশল্লফীন (৭/২৬৬)।   

দেখুন: বায়াযীর আসশসরােুে মুস্তাশকম (৩/১৮১) ও োর পরবেখী অাংি। এিাো 
আবু হানীফারক মূখখো ও অল্প ইেরমর অশভরযারে অশভযুক্ত করররিন 
(৩/২১১, ২১৩-২১৪) পৃষ্ঠারে। 

োর কাি দথরক সাওরী, ইমাম আহমাে, ইবরন রাহুইয়াহ ও অনযানযরা বণখনা 
করররিন। ইবরন হাজার বরেরিন, ‘দস কির শিয়া’।” [দেখুন: 
আেশেসান(৭/৩৭২)। 

আি শিয়া শফ আকাশয়শেশহম (পৃ:১৫)। 



 

এ অশভরযারের জবাব: 

এক: একশি বা েু’শি হােীস দকারনা বযশক্ত দথরক বণখনা করা িারা 

দকারনা মরেই একথা সাবযস্ত করা যায় না দয, বণখনাকারী ঐ বযশক্তর 

িাত্র শিরেন। দযমন ইমাম আহমাে ও অনয সুন্নীরা ‘মুহাম্মে ইবন 

ফুযাইে ইবন োযওয়ান আিব্বীর কাি দথরক শকিু হােীস বণখনা 

করররিন। বরঞ্চ হােীস িারে একশি পশরভাষা আরি ‘অনুরজর কাি 

দথরক অিরজর বণখনা’ আররকশি পশরভাষা আরি ‘িারত্রর কাি দথরক 

শিিরকর বণখনা’।36  

েদ্রূপ কাররা কাি দথরক দকারনা একিা হােীস বণখনা করার মারন এ 

নয় দয, দস বযশক্ত বণখনাকারীর দচরয় দবিী ইেম রারখন। কারণ 

রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম বরেরিন, ‘অরনক রাবীর 

                                                            

উোহরণ শহরসরব দেখরে পাররন ‘ইনশেকা’ (পৃ: ১২), ‘োরেীবুে মাোশরক শফ 
আসমাশয় মান রাওয়া আশনে ইমাম মারেক শমন শুয়ুশখশহ’ (১/২৫৪-২৫৬)। 



 

দবাধিশক্ত োর দশ্রাোর দচরয় কম। আবার অরনক রাবীর আরেৌ 

দবাধিশক্ত দনই।’37 

েরব এখারন একিু ইশিে শেরয় রাশখ দয, এ দিরত্র বাররা-ইমামী 

ইমাশময়া শিয়ারা একিা চেুরাশম করর। োহরো, দয দকারনা 

মুহাশিরসর বযাপারর শিয়া বো হরেই োরা প্রমাণ করার দচিা করর 

দয, দস দোক োরের েরে- রারফযী বা কিরপন্থী শিয়া।38 

প্রকৃেপরি সুন্নী মাযহারবর আরেমরা ‘বাররা -ইমারমর অনুসারী’ 

শিয়ারের কাি দথরক একিা হােীসও বণখনা করর শন। েরব 

মুফাশিো39 শিয়ারের কাি দথরক োরের শকিু দরওয়ারয়ে আরি। 

                                                            

হােীসশি ইমাম শেরশমশয োর জারম’ িরন্থ (নাং ২৬৫৬) উরল্লখ করর বরেরিন: 
হাসান হােীস। এিাো আবু োউে োর সুনান িরন্থ (নাং ৩৬৬০), ইবরন 
মাজাহ্  োর সুনান িরন্থ (নাং ২৩০) এবাং ইবরন শহব্বান োর সহীহ িরন্থ (নাং 
৬৭) যারয়ে ইবন সারবরের সূরত্র বণখনা করররিন। 

মুহাম্মে আেু কারিফ আে োত্তাহ্  োর ‘আসেুি শিয়া’ িরন্থ (৭৫-১০৬) এবাং 
আমীর কাযউনী োর ‘আি শিয়া শফ আকাশয়শেশহম’ িরন্থ (পৃ:১৭) অরনক 
সাহাবী ও োরবয়ীরক কিরপন্থী শিয়া শহরসরব সাবযস্ত করার দচিা করররি 
এবাং োরেররক বেখমান রারফজীরের পূবখপুরুষ বরে োবী করররি। 

39 মুফাশিো শিয়া োরেররক বো হয় যারা আবু বকর ও উমররর রাশেয়াল্লাহু 
‘আনহু উপর আেীরক রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু অিেনয মরন করে। শকন্তু োরা আবু 



 

েুই: এক বযশক্ত দথরক সামানয শকিু হােীস বণখনা করা আর োর 

শিষযত্ব িহণ করর োর ইেরমর উপর শনভখর করা- এ েুরয়র মার  

অরনক ফারাক। অথচ এ পন্থায় বার-ইমারমর অনুসারী এসব শিয়ারা 

শবভ্রাশন্ত িোরে চায়। এ জনয জাফর সারেক রাশহমাহুল্লাহর কাি 

দথরক সুন্নী চার ইমাম দয সামানয কশি হােীস বণখনা করররিন দস 

বযাপারর বেরে শেরয় িায়খুে ইসোম ইবরন োইশময়া বরেন, “এই 

চারজন ইমাম জাফর সারেরকর কাি দথরক শফকরহর দকারনা 

নীশেমাো িহণ কররন শন। েরব োরা োর কারি দথরক শকিু হােীস 

বণখনা করররিন দযমশনভারব অনযরের কাি দথরকও হােীস বণখনা 

                                                                                                               

বকর ও উমরর রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুমার দনেৃত্ব, োরের েীনোরীর প্রশে পূণখ 
আস্থািীে শিে এবাং এ েুজনরক োরা মহব্বেও করে। পিান্তরর ‘বার-
ইমারমর অনুসারী’ শিয়ারের শবশ্বাস হে আবু বকর ও উমর রাশেয়াল্লাহু 
‘আনহু কারফর। দযরহেু োরের শবশ্বাস হে- রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ 
ওয়াসাল্লাম এর পরবেখীরে আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু খশেফা হরবন এই মরমখ 
সুস্পি েেীে ররয়রি। সুেরাাং যারা আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর আরে 
শখোফরের োশয়ত্ব শনে োরা দজারপূবখক ো শনরয় দেে। 



 

করররিন। আর অনযরের কাি দথরক দয হােীস বণখনা করররিন োর 

সাংখযা জাফর সারেক দথরক বণখনাকৃে হােীরসর শিগুণ, চেুগুখণ”40 

আমরা একথাও বেরে পাশর দয, আহেুস সুন্নার ইমামরা আবু 

আবু্দল্লাহ্  জাফর সারেরকর রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু কাি দথরক হােীস 

বণখনা করািা আিরযখযর শকিু নয়। কারণ এরো সুন্নীর কাি দথরক 

সুন্নীরের হােীস বণখনা। শিয়ারা যশে োবী করর দয, জাফর সারেক 

োরের েরের,- বরঞ্চ চেুথখ খশেফা আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর 

বযাপাররও োরা এ রকম োবী করর- শুধু োবী কররেই দো োরা 

োরের েেভুক্ত হরয় যারবন না। বরাং এ েুই বযশক্ত শিয়ারের 

(মোেিখ) দথরক সমূ্পণখ মুক্ত। শিয়ারা ‘কাফী’ নামক শকোরব বা 

োরের অনযানয শকোরব এ েুজরনর নারম এবাং আহরে বাইরের 

অনযানযরের নারম দযসব বারনায়াি বণখনা উরল্লখ করররি দসগুরো 

িারা বাস্তবোরক পশরবেখন করা যারব না।  

শেন: অনুরূপভারব এ শেক দথরকও োরের এ োবীর অসারো 

প্রমাশণে হয় দয, এ চারজন ইমাম এবাং োরের িাত্ররা কখরনাই 

                                                            

শমনহাজুস সুন্নাহ্  (৭/৫৩৩)। 



 

োবী কররনশন দয, োরা বাররা-ইমামী শবশ্বাসী শিয়া এবাং োরা এ 

মেবােরক দমরনও দননশন। োহরে এ কথা কেিুকু যুশক্তযুক্ত দয, 

োরা হােীস ও শফকরহর যাবেীয় ইেম বাররা-ইমামী মেবারে 

শবশ্বাসী শিয়ারের কাি দথরক িহণ করররিন? পারত্রর দভেরর যশে 

দর্াে থারক োহরে দর্াে দবর হরব, আর েুধ থাকরে েুধ দবর 

হওয়াই স্বাভাশবক। 

িায়খুে ইসোম ইবরন োইশময়া রাশহমাহুল্লাহ বরেন, “এিা জানা 

কথা দয, মুসশেমরের নামকরা আরেমরের মরধয দকউ রারফযী 

শিরেন না। বরাং রারফযীরের মূখখো ও শবভ্রাশন্তর বযাপারর োরা 

সকরে একমে।…োরা সবসময় রারফযীরের অজ্ঞো ও ভ্রিোর 

এমন সব উোহরণ দপি করর থারকন যা দথরক জানা যায় দয, 

োরের শবশ্বাস হে ‘রারফযীরা অজ্ঞোয় দশ্রষ্ঠ, সবরচরয় দবিী পথভ্রি 

এবাং উম্মরে মুসশেমার নানা দফরকার মরধয দহোরয়ে দথরক 

সবরচরয় দবিী েূরর।”41  

                                                            

প্রাগুক্ত (৪/১৩০-১৩১)। 



 

ইবরন োইশময়া রাশহমাহুল্লাহ আররা বরেন, “আল্লাহ্  োআো জারনন 

দয, অসাংখয আরেম ও শবশভন্ন মাযহারবর েৃশিভশি সম্পরকখ আমার 

প্রচুর পোশুনা থাকা সরেও আশম এমন একজন আরেমও পাইশন 

যার সামানযেম খযাশে আরি অথচ শেশন ইমাশময়া মেবারের প্রশে 

অনুরক্ত। এ কথা বোরো েূরর থাক  দয, োরের দকউ দোপরন এই 

মেবাে শবশ্বাস কররেন।”42  

সুন্নী আরেম আবু্দে কারহর আে বােোেী বরেন, “আল্লাহ্ র প্রিাংসা, 

োাঁর অনুিরহ ‘শফকরহর দকারনা ইমাম’ অথবা ‘হােীরসর দকারনা 

ইমাম’ খাররজী, রারফযী… অথবা অনযরকান বাশেে দফরকার েেভুক্ত 

শিরেন না।”43  

এ কাররণ আজ পযখন্ত চার মাযহারবর অনুসারীরের মরধয শকিু 

মুোশযো, সুফী বা মুরশজয়া পাওয়া যায় বরি, শকন্তু মাযহারবর 

শফকরহর উপর বা উসুরের উপর িন্থ রচনা করররিন অথবা 

সাংকেন করররিন এমন বযশক্তবেখরের মরধয দকউ রারফযী হানাফী, 

                                                            

প্রাগুক্ত (৪/১৩১)। 
আে ফারকু বায়নাে শফরাক (পৃ: ৩০৮)। 



 

রারফযী মারেকী, রারফযী িারফয়ী বা রারফযী হাম্বেী শিরেন বরে 

আমরা শুশন শন। দযরহেু রারফযী মেবারের সারথ ইেরমর দকারনা 

সম্পকখ নাই এবাং ো ইসোরমর সারথ সাাংর্শষখক। আর েুই শবপরীে 

দমরু কখরনা এক হরে পারর না। 

চার: এিা শকভারব যুশক্তযুক্ত হরে পারর দয, চার মাযহারবর ইমামরা 

বাররা ইমামী শিয়ারের ইেরমর উপর শনভখর করররিন- অথচ 

িত্রুশমত্র, আপন-পর সকরে একবারকয এ সকে ইমামরের অোধ 

ইেম, শনভুখে দবাধিশক্ত, সেযবাশেো ও শনখুাঁে শবরিষণ িশক্তর পরি 

সািয শেরয়রি। শবপরীে শেরক উম্মাহ্ র দবিীরভাে অাংি 

ইমাশময়ারের অজ্ঞো ও শমথযাবাশেোর উপর সািয শেরয়রি, 

শবরিষেঃ বণখনার দিরত্র। ইবরন োইশময়া বরেন, “বুশেমান সকে 

মুসশেম একমে দয, কাবারক শকবো মানযকারীরের মরধয োরের 

দফরকার দচরয় মূখখ, পথভ্রি, শমথযাবােী, শবেআেী এবাং খারাপ কারজ 



 

অিবেখী আর দকারনা দফরকা নাই।”44 শেশন ইমাশময়ারের বযাপারর 

আরোচনা কররে শেরয় এ কথা বরেন।45 

                                                            

শমনহাজুস সুন্নাহ্  আননাবাওশয়য়যাহ্  (২/৬০৭) এবাং (৭/৪১৬)। 
যুশক্ত ও েেীে দেয়ার দিরত্র ইমাশময়ারের মূখখো জানরে হরে দেখুন: শমনহাজুস 

সুন্নাহ্  আননাবাওশয়য়যাহ্  (৪/৬৩, ৬৪, ৬৫)। 



 

চার ইমারমর প্রশে কুরআন-সুন্নাহ্  শবররাধী মাযহাব প্রবেখরনর 

অপবাে 

চার ইমাম ও োর অনুসারীরের বযাপারর বেরে শেরয় বাররা ইমামী 

শিয়া আরেম বায়াযী বরেন, “শবররাধীরা োরের ধমখীয় শবশধ-শবধান 

িহণ করররি শকয়াস ও ইসশেহসান দথরক। আর আমরা িহণ 

কররশি যামানার ঐ সব ইমামরের কাি দথরক, যারা হাোে-হারারমর 

শবশধ-শবধান িহণ করররিন োরের মহান নানার কাি দথরক। শেশন 

শজোইরের মাধযরম মহান ররবর কাি দথরক।”46  

এিাোও বায়াযী একশি পশররেরের শিররানাম দেন এভারব, “শকোব 

ও সুন্নাহরক বাে শেরয় োরা দয শকয়াসরক আাঁকরে ধরররি দস 

শকয়াস সম্পরকখ আরোচনা।” অনয এক স্থারন দস একিা কশবো 

দেরখ ো হে এই-  

েুশম আমার কারি দয হােীস বণখনা কররি ো যশে শমথযা হয় 

োহরে  

                                                            

আসশসরােুে মুসোশকম (৩/২০৭)। 



 

আবু হানীফা ও যুফাররর পাপও দোমার কাাঁরধ 

দয আবু হানীফা ও যুফার ‘িরীয়ে ও হােীস’দক বাে শেরয়  

শকয়ারসর শেরক ধাশবে হরয়রি।47 

আবার একস্থারন বরেন, “এিা হে োরের মোননরকযর সােররর 

একিা শিাঁরিরফািা। োরা োরের ররবর শকোরবর বররখোফ করররি, 

নবীর সুন্নেরক বজখন করররি। িরীয়রের শবশধ-শবধান সম্পরকখ 

োরের আররা অরনক জর্নয বক্তবয আরি।”48  

ইমাশময়া শিয়ারের আররক আল্লামা ‘ইবরন মুোশহ্হর আেশহশল্ল’ 

শমনহাজুে কারামা িরন্থ বরেন, “োরের সকরে শকয়াস ও যুশক্ত শেরয় 

েেীে দেওয়ার পিপােী। এর মাধযরম োরা আল্লাহ্ র িীরন শভন্ন 

শকিুর অনুপ্ররবি র্শিরয়রি।…এবাং সাহাবীরের49 বক্তবযরক প্রেযাখযান 

করররি।”50  

                                                            

প্রাগুক্ত (৩/২১০)। 
প্রাগুক্ত (৩/২০৫) এিাোও দেখুন (৩/১৯৫)। 
49 বস্তুে শিয়ারা সাহাবীরেররক ঈমানোরই মরন করর না, োরের কথার মূেয 
োরের কারি কী-ই বা আরি। োরা আসরে এর িারা োরের কারি বশণখে 



 

মুহাম্মে বারকর আে-মাজশেশস ইমাশময়ারের কশেপয় আরেরমর শকিু 

বাণী উেৃে কররন। দসসব বাণীরে োরা সুন্নী আরেমরেররক 

সাহাবীরের মোমরের শবপরীে শসোন্ত দেওয়ার কাররণ কিাি 

কররন। শবরিষেঃ আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর মরের শবপরীরে। 

দযমন একশি বাণীরে বো হরে- “এমন দকারনা শফকহশবে পাওয়া 

যারব না শযশন দকারনা না দকারনা মাসয়াোরে হরেও আমীরুে 

মুশমনীরনর মরের বররখোফ কররন শন এবাং োরের মে বাে শেরয় 

অরনযর মে িহণ কররন শন।”51  

বারকর আররা বরেন, “িারফয়ী িাো োরের আর দকারনা শফকহশবে 

দনই, োিাো এ িারফয়ীও আমীরুে মুরমনীরনর প্রশে দোষাররাপ 

করররি, োর অরনক মোমেরক দহয় করররি এবাং োর দেওয়া 

অরনক হুকুমরক প্রেযাখযান করররি।…যশে কাররা অন্তরর োর (আেী 

                                                                                                               

আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু দথরক দয সব মোমে শেরখ শনরয়রি দসগুরো উরিিয 
শনরয়রি। বাস্তরব আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু দথরক োরের দস বণখনাগুরো দমারিই 
শুে নয়। [সম্পােক]  

শহশল্লর ‘শমনহাজুে কারামাহ্ ’ (পৃঃ ৯৩) দথরক শমনহাজুস সুন্নাহ্ রে (৩/৪০০-৪০১) 
উেৃে করা হরয়রি। 

শবহারুে আনওয়ার (১০/৪৪৪-৪৪৫)। 



 

রাঃ) প্রশে সামানযেম ভারোবাসাও দথরক থারক োহরে দস এমন 

কররে পারর না।52 

                                                            

শবহারুে আনওয়ার (১০/৪৪৪-৪৪৫), এিাো মাযহারবর ইমামরা ও োরের 
অনুসারীরা শকয়াসরক িহণ করার কাররণ োরের প্রশে দোষাররাপ সাংক্রান্ত 
শবষরয় দেখুন: (২/২৮৬, ২৮৮-২৮৯),(২/২৯৮),(১০/২৩০)(বাবুে 
ইহশেজাজ আোে মুখাশেফীন) 



 

এ অপবারের জবাব 

এক: ইমামরা সকরে কুরআন-সুন্নাহর বররখোফ করার উপর 

ঐকযমে করররিন এধররনর োবীর পরি দকারনা প্রমাণ নাই। প্রথম 

পশররেরে আশম এ বযাপারর আরোকপাে কররশি এবাং একিু পর –

ইনিাআল্লাহ্ - ইমামরের আররা শকিু বাণী উরল্লখ করব যা প্রমাণ 

করর দয ফরোয়া দেওয়ার দিরত্র, দকারনা হুকুম বণখনার দিরত্র োরা 

কুরআন ও সুন্নাহ্ রক কে কশিনভারব আাঁকরে ধরর শিরেন। 

আর সাহাবীরের মরের বররখোফ করার দয অশভরযাে রারফযীরা 

চার ইমারমর শবরুরে উত্থাপন করররি দস বযাপারর বেরে হয়- 

রারফযীরা দো সাহাবীরেররক কারফর ও ভ্রান্ত মরন করর। োরা 

শকভারব অনযরেররক সাহাবীরের মরের দখোফ করার অশভরযারে 

অশভযুক্ত করর!!  

এিা বে োেব ও অদু্ভে বযাপার। শনঃসরন্দরহ এিা োরের 

দধাাঁকাবাশজ ও িেনা। “োরা িেনা করর, আল্লাহ্ ও িেনা কররন। 

আল্লাহ্ র িেনা হরে সবরচরয় উত্তম।” [আনফাে: ৩০]  



 

এ প্রসরি ইবরন োইশময়া বরেন, “সাহাবীরের মরের বররখোফ 

করা, োরের শসোন্তরক বজখন করা ইমাশময়ারের কারি করব খারাপ 

কাজ শিে?! আর যারা সাহাবীরেররক ভারোবারস, োরেররক 

আপনজন মরন করর, োরের যুেরক দশ্রষ্ঠ যুে মরন করর এবাং 

োরের ঐকমেযরক অকািয েেীে মরন করর এবাং ইেযাশে…শবষরয় 

োরা সকরে একমে; োরের প্রশে শকভারব ইমাশময়ারা সাহাবীরের 

মরের দখোফ করার অশভরযাে দোরে। দয ইমাশময়ারা সাহাবীরের 

ঐকমেযরক েেীে মরন করর না, বরাং সাহাবীরেররক কারফর ও 

যারেম মরন করর।”53 

েুই: বাররা ইমামী শিয়া ইমাশময়ারের এ অশভরযারের মরধযই দো 

স্বশবররাশধো। োরা একবার বরে সুন্নী ইমামরা সাহাবীরের দখোফ 

করররিন এবাং এিা োরের বে অপরাধ। আবার োরাই সাবযস্ত করর 

দয, সুন্নী ইমামরের ইেরমর শভশত্ত হে সাহাবীরের ইেম।  

আসুন আমরা শুশন এ বযাপারর ইমাশময়ারের আল্লামা এবাং োরের 

মার  োর যুরের দশ্রষ্ঠ আরেম ইবনুে মুোশহ্হর আেশহশল্ল শক 

                                                            

শমনহাজুস সুন্নাহ্  (৩/৪০৫-৪০৬)। 



 

বরেন। শেশন োর শমনহাজুে কারামাহ্  িরন্থ বরেন, “মারেক 

পরেরিন রবী‘আ’র54 কারি, আর রবী‘আ’ পরেরিন ইকশরমার55 

কারি, ইকশরমা পরেরিন ইবরন আব্বারসর কারি, আর ইবরন 

আব্বাস দো আেীর িাত্র56 শিরেন।”57 

                                                            

োরক বো হয় রাবীআ’েুর রায়। 
শেশন হরেন ইবরন আব্বারসর আযােকৃে োস ‘ইকশরমা’। শেশন শিরেন োরবয়ী 

এবাং মক্কার ফকীহরের অনযেম। োর মূে বাংি বারবারী। হােীয়া শহরসরব 
শেশন ইবরন আব্বারসর কারি আেে হরয়শিরেন। ইবরন আব্বাস অেযন্ত 
পশরশ্রম করর োরক আরেম বানান এবাং ফরোয়া দেয়ার অনুমশে দেন। োর 
মৃেুযর সাে ১০৪ শহঃ, মোন্তরর ১০৫ শহঃ, মোন্তরর ১০৬ শহজরী। [আি 
িাজারাে (১/১৩০] 

এিা ইমাশময়ারের শমথযাচাররর একশি। ইবরন োইশময়া ‘আে শমনহারজ’ বরেন, 
“ইবরন আব্বাস আেীর (রাঃ) িাত্র শিরেন এিা ডাহা শমথযা কথা। কারণ 
আেী (রাঃ) দথরক ইবরন আব্বারসর (রাঃ) দরওয়ারয়ে এরকবারর কম। োর 
অশধকাাংি দরওয়ারয়ে হরে- উমর, যারয়ে ইবন সারবে ও আবু হুরায়রা 
প্রমুখ সাহাবী (রাঃ) দথরক।” 

‘শমনহাজুে কারামাহ্ ’ (পৃষ্ঠা: ১৭৯), মাধযম দরফাররন্স: শমনহাজুস সুন্নাহ 
আননাবাওশয়যয়যাহর (পৃষ্ঠা: ৭/৫৩৫)। 



 

এর করয়ক পৃষ্ঠা আরে বরেন, “শফকহশবে সবার দরফাররন্স হরেন 

শেশন”58 উরিিয হরে –আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু। 

প্রকৃেপরি এ সকে শফকরহর ইমামরের ইেম ও শফকরহর উৎস 

হে সাহাবীরের রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু ইেম ও শফকহ। ইমাম আবু 

হানীফার রাশহমাহুল্লাহ ইেম ও শফকরহর খাস ওস্তাে শিরেন হাম্মাে 

ইবন আবী সুোইমান। হাম্মাে শিরেন নাখ‘য়ীর59 িাত্র। নাখ‘য়ী 

শিরেন আেকামার60 িাত্র। আেকামা শিরেন আবু্দল্লাহ্  ইবন 

মাসউরের রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু িাত্র।  

                                                            

শমনহাজুে কারামাহ্ ’ (পৃষ্ঠা: ১৭৮) মাধযম দরফাররন্স: শমনহাজুস সুন্নাহ 
আননাবাওশয়যয়যাহর (পৃষ্ঠা: ৭/৫২৯)। 

শেশন হরেন- ইোহীম ইবন ইয়াশযে আননাখায়ী’, োর উপনাম: আবু ইমরান 
(ইমরারনর বাবা)। মহান ইমাম, ইরারকর ফকীহ। শেশন মাসরুক, 
আেআসওয়াে ও আেকামার িাত্র শিরেন। মৃেুয: ৯৫ শহঃ। [আি িাজারাে 
(১/১১১)] 

শেশন হরেন- আেকামা ইবন কায়স আননাখায়ী আেকুফী; শফকাহশবে। শেশন 
ইবরন মাসউরের (রাঃ) িাত্র শিরেন এবাং োরক ইবরন মাসউরের (রাঃ) 
সারথ সােৃিয দেওয়া হে। একাশধক সাহাবী োর কাি দথরক ফরোয়া িহণ 
করররিন। মৃেুয: ৬২ শহঃ। [আি িাজারাে (১/৭০)] 



 

মারেরকর কথা সবাই জারন, শেশন ইেম িহণ করররিন মেীনার 

আরেমরের কাি দথরক, যারা প্রশসে সােজন ফকীহর61 কাি দথরক 

ইেম িহণ করররিন। দয ফকীহরা যারয়ে ইবন সারবে, আবু্দল্লাহ্  

ইবন উমর প্রমুখ সাহাবীরের কাি দথরক ইেম িহণ করররিন।  

ইমাম িারফয়ী রাশহমাহুল্লাহ মক্কার আরেমরের কাি দথরক শফকরহর 

ইেম িহণ করররিন। যারা ইবরন আব্বাস রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুমার 

িাত্ররের কাি দথরক ইেম িহণ করররিন এবাং শেশন পরবেখীরে 

মারেরকর কাি দথরকও ইেম িহণ করররিন।  

ইমাম আহমাে শিরেন হােীসশবিারেরের মোেরিখর উপরর। শেশন 

ইেম িহণ করররিন সুশফয়ান ইবন ‘উয়াইনা ও আমর ইবন 

শেনাররর62 কাি দথরক এবাং এ েুজন ইেম িহণ করররিন ইবরন 

                                                            

দস সােজন ফকীহ হরেন- সাঈে ইবন আেমুসাইরয়যব, উরউয়া ইবন আয-
যুবাইর, খাশরজা ইবন যারয়ে, আে-কারসম ইবন মুহাম্মে, আবু বকর ইবন 
আবু্দর রহমান, সুোইমান ইবন ইয়াসার, উবাইেুল্লাহ্  ইবন আবু্দল্লাহ্  ইবন 
উেবাহ্  ইবন মাসউে। [দেখুন: ইবনুে কাইরয়যরমর ই‘োমুে মুওয়াশক্কয়ীন’ 
(১/২৩)] 

শেশন হরেন- আমর ইবন শেনার, োর উপনাম হরে: আবু মুহাম্মে (মুহাম্মরের 
শপো)। শেশন আেজামহী দোরত্রর আযােকৃে োস শিরেন। ইয়ারমরনর 



 

আব্বাস, ইবরন উমর ও অনযানয সাহাবীরের রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু কাি 

দথরক।63  

অেএব এ ধররনর বযশক্তবেখরক সাহাবীরের সারথ দখোফ করার 

অশভরযাে অশভযুক্ত করারক কার শবরবরক সায় শেরব? 

শেন: োরের আররকশি অশভরযাে হে দয, সুন্নী মাযহারবর ইমামরা 

আেী ইবন আবী োরেব রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর দেওয়া শকিু শকিু 

ফরোয়া ও হুকুরমর সারথ শিমে করররিন। আমরা বেব, দকারনা 

একিা মাসয়াোয় একজন সাহাবীর সারথ শিমে করা এবাং এর 

শবপরীরে অশধকাাংি সাহাবীর সারথ একমে হওয়া অবান্তর শকিু 

নয়। শবরিষেঃ এ শিমে যশে কুরআন-সুন্নাহ শনভখর সশিক 

নীশেমাোর আরোরক হরয় থারক। কারণ সশিক মোনুযায়ী দকারনা 

সাহাবীর সারথ যশে অপরাপর সাহাবীরা শিমে দপাষণ কররন োহরে 

                                                                                                               

িানয়ার বাশসন্দা শিরেন। ইবরন আব্বাস ও জারবর (রাঃ) দথরক হােীস 
শুরনরিন। শু‘বা বরেন: “হােীস িারে আশম োর দচরয় মজবুে কাউরক 
দেশখশন”। ১২৬ শহজরীরে শেশন মক্কারে মারা যান। [আি িাজারাে 
(১/১৭১)] 

দেখুন: শমনহাজুস সুন্নাহ্  (৭/৫২৯-৫৩০), ই’োমুে মুওয়াশক্কয়ীন (১/২৩)। 



 

ঐ সাহাবীর কথা অকািয েেীে হরব না। এিাই উসুেুে শফকরহর 

শসোন্ত।64 

                                                            

এ দিরত্র দয দখোফ বণখনা করা হয় ো ঐ দিরত্র যশে দকান সাহাবীর মরের 
শবপরি অনয দকান সাহাবীর মে আরি বরে জানা না যায়। মুহাম্মে আমীন 
আি িানশকেী োর ‘মুযাশক্করা’ িরন্থ (পৃষ্ঠা: ১৬৪) এ কথারকই সাবযস্ত 
করররিন। দেখুন: ‘মারাশকস িু-উে ইো মারাশকস সু-উে’, দেখক: মুহাম্মে 
আেআমীন ইবন আহমাে আেশজনকী (পৃঃ ৪০১), োহকীক: মুহাম্মে মুখোর 
আিিানশকেী, এিাোও দেখুন: িায়খুে ইসোরমর ‘মাজমুউ ফাোওয়া’ 
(১/২৮৩-২৮৪)। 



 

োরের আররকশি অপবাে হরো,  

িাসকরোষ্ঠীর কুপ্রবৃশত্ত অনুযায়ী  

চার মাযহাব োর েশে পশরবেখন করর 

দয ইমাশময়ারা এই অপবােশি আররাপ করর োরের একজন হে 

হারিম মারুফ আে-হুসাইনী।65 শেশন বরেন, “চার মাযহারবর 

ইশেহাস সম্পরকখ সাংশিপ্ত এই আরোচনার দপ্রশিরে এিাই ফুরি উরি 

দয, দযসব কাররণ এ মাযহাবগুরো শবস্তার োভ করররি এবাং স্থাশয়ত্ব 

দপরয়রি োর মরধয প্রধান কারণ হে - এই মাযহাবগুরো জন্ম োভ 

করার পর হরে শনকি অেীে পযখন্ত সময় অবশধ সবসময় 

িাসকরোষ্ঠীর পৃষ্ঠরপাষকোয় শিে।”66  

                                                            

বার-ইমারমর মোবেম্বী সমকােীন শিয়া দেখক। োর শেশখে িরন্থর নাম হরে- 
‘আে মাবাশেউে আ-ম্মাহ্  শফে শফকশহে জা’ফারী’। 

‘আে মাবাশেউে আ-ম্মাহ্  শফে শফকশহে জা’ফারী’ দেখক: হারিম আেহুসাইনী, 
(পৃঃ ৩৮৫)। 



 

বার-ইমামী অনুসারী আররক শিয়া মুরোজা আে-আসকারী67 বরেন, 

“অেঃপর িাসকরা দয মাযহাবরক সমথখন শেরয় আইন শহরসরব িহণ 

করে দস অনুযায়ী আমে চেে এবাং দসিাই আনুষ্ঠাশনকভারব 

ইসোরমর মযখাো দপে। আর শভন্নমে দপাষনকারী ও োর মেরক 

িুরে দফো হে...এমনশক দিষ পযখন্ত িাসকরোষ্ঠী শফকরহর চার 

মাযহারবর মধয দথরক দকারনা একশি মাযহাবরক জনেরণর উপর 

চাশপরয় শেরয় অিহাশস হাসে।…স্বভাবেঃ জনেণ িাসকরের ধরমখর 

অনুেে হরয় থারক। এ কাররণ সাধারণ মানুষ োরের িাসরকর 

মাধযরম বাস্তরব দযিারক ইসোম শহসারব দেখে দসিারক িহণ করে 

এবাং িাসকরা দযসব হুকুম-আহকাম, আকীো-শবশ্বাস ও হােীসরক 

সমথখন শেে দসগুরোরকই দমরন শনে। এভারব িাসকরের অনুসারীরা 

আহেুস সুন্নাহ্  ওয়াে জামাআহ্  দখোব দপে।”68  

                                                            

সমকােীন ইমাশময়া শিয়ারের একজন। ১৩৯১ শহঃ সারেও শেশন জীশবে শিরেন। 
শেশন ‘খামসুনা ওয়া শমআেু সাহাবী মুখোোক’ নামক িরন্থর দেখক এবাং 
বােোরের ‘কুশল্লয়ােু উসুেুে িীন (আে ইমাশময়া) এর প্রশেষ্ঠাো। দেখুন: 
োর শকোরবর ভূশমকা ‘‘খামসুনা ওয়া শমআেু সাহাবী মুখোোক’ (পৃঃ 
১৯)এবাং ‘আসেুি শিয়া ওয়া উসুেুহা’ (পৃঃ ৬৩)। 

‘আসেুি শিয়া ওয়া উসুেুহা’ িরন্থর ভূশমকা (পৃঃ ৫৯-৬০)। 



 

দমািকথা: দোাঁোপন্থী এই েুই শিয়া যা বেে দকারনা শিয়ার মুরখ এ 

ধররনর কথা দবমানান নয়। কারণ োরা োরের ইমামরেররক 

শবরিাহী দনো মরন করর এবাং োরের ধমখরক শবরিাহী ধমখ মরন 

করর। োরা মরন করর, স্থান-কারের দভোরভে িাো দকবে 

িাসকরের শবরুরে আরন্দােন করার মাধযরমই োরের ধমখ প্রশেশষ্ঠে 

হরব।69 

হুসাইন আরে উসফুর বরেন, “যখন আল্লাহ্ র পি দথরক আমীরুে 

মুরমনীন ‘আোইশহস সাোম এর কারি িমো আসে েখন শেশন 

োরের প্রণীে অরনকগুরো শবে‘আেী নীশেমাোরক পশরবেখন করর 

শেরেন। শকন্তু োরপরও অরনকগুরো দথরক দেরি। দসগুরোরক শেশন 

পশরবেখন কররে পাররন শন। কারণ দসসময় শবররাধীর সাংখযা শিে 

দবিী। এরপর যখন উমাইয়া সাম্রাজয প্রশেশষ্ঠে হে েখন োরা 

জর্নয শবেআরের আগুন জ্বাোে। বাশেেরক প্রশেশষ্ঠে করর 

                                                            

পািক এ শবষরয় োরের েৃশিভশি জানরে চাইরে োরের শনরম্নাক্ত বইগুরো পেরে 
পাররন- মুহাম্মে মাহেী িামসুিীরনর ‘িাওরােুে হুসাইন’, মুহাম্মে জাওয়াে 
মুোশন্নয়ার ‘আি শিয়া ওয়াে হারকমুন’, ড. মুসা আেমুসাশবর ‘আি িাওরা 
আে বাশয়সা’। 



 

নযাক্কারজনক পশরশস্থশে শেরী করে। োরা ঐসব নীশেমাোর মরধয 

নেুন নেুন সাংরযাজন কররে থাকে এবাং পূবখবেখীরা দয পথ রচনা 

করর শেরয়শিে োরাও দস পরথ অিসর হে। এভারব োরা দোেক 

ধাাঁধাাঁর সৃশি করে। ফরে মানুষ আর সশিক পথ খুাঁরজ দপে না। 

এভারবই চেরে থাকে। এক পযখারয় িমোর চাশবকাশি বনী 

আব্বারসর হারে হস্তান্তশরে হয়। যারা শিে বাাঁেী-োসী, োন-বাজনা 

ও িরাবরপ্রমী।  

োরের িাসনামরে সাধারণ মানুরষর দচরয় শফকহশবেরের সাংখযা 

দবরে যায়। োরা শফকহশবেরের অশে কের করা শুরু করর এবাং 

মানুষরক শনরেখি দেয় দয, োরের কাি দথরক ফরোয়া িহণ কররে। 

োরের কারি দবিী মূেযায়ন দপে দসসব ফকীহরা, যারা রাসূরের 

বাংিধররের প্রশে দবিী শবরিষ দপাষণ করে এবাং আকীো-শবশ্বাস ও 

মাসয়াো-মাসারয়রের দিরত্র আহরে বাইরের সারথ দবিী দখোফ 

করে। দস যুরে অরনক বে বে ফকীহ শিে। েেুপশর আবু হানীফা, 

মারেক, িারফয়ী, আহমাে ইবন হাম্বে এবাং োরের মাযহারবর 

অনুসারীরা োরের কারি দবিী কের দপে। দযরহেু োরা শিে 

আহরে বাইরের প্রশে শবরিষরপাষণ ও জুেুম করার জনয প্রশসে। 



 

এিাো দযরহেু ইবশেরসর প্রররাচনায় োরা মানুষরক প্রোশরে করার 

পথ দবরি শনরয়শিে। বাহযেঃ োরা মানুষরক দেখাে দয, োরা 

েুশনয়াশবরােী, িাসকরের দথরক েূরর। শকন্তু প্রকৃেপরি োরা েুশনয়া 

পাওয়ার জনয এবাং োরের আেরিখর প্রশে মানুষরক  ুাঁকারনার জনয 

এসব করে। দযরহেু বাশহযকভারব েুশনয়ার প্রশে অনীহা না দেখারে 

আসরে েুশনয়া পাওয়া যায় না। এভারব োরা দসসব মানুরষর মন ও 

মেজ আকষখণ কররে সিম হে যারা শিে আসরে পশুর েুেয, 

শবরবকহীন। একেে মানুষ োরের পণযরক বাজারজাে করে এবাং 

োরা িীরনর মরধয দযসব নেুন শবষরয়র উদ্ভব কররশিে নানা বযাখযা 

ও সাংস্কাররর কথা বরে োরা দসগুরোরক ধামাচাপা শেরয় রাখে।”70 

োরের আররক আরেম মুহাম্মে আে-শেজানী োর ‘িুম্মাহোোইেু’ 

শকোরব বরেন, “চার মাযহারবর মরধয অরনক মেশবররাধ ররয়রি। 

                                                            

িায়খ হুসাইন আেু উসফুর আেোরাশয আে বাহরাইনীর ‘আেমাহাশসন 
আননাফশসয়যাহ্  শফ আজওশবয়াশেে মাসাশয়ে আে খুরাসাশনয়যাহ্ ’। (পৃঃ ১২), 
জমইয়যােু আহশেে বাইে কেৃখক ‘আে মািশরক আে আরাবী আেকাবীর’ 
প্রকািনী দথরক প্রকাশিে, প্রকািকাে: ১৩৯৯ শহঃ। 



 

সুেরাাং এই মাযহাবগুরো আল্লাহ্  ও োর রাসূরের সাল্লাল্লাহু 

‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম পি দথরক নয়।”71  

োর অনয একশি শকোব ‘আি শিয়া হুম আহেুস সুন্নাহ’ দে বরেন, 

“এর মাধযরম আমরা বু রে পাশর িাসকরোষ্ঠী দয মাযহাবগুরোর 

উদ্ভাবন করররি এবাং দসগুরোর নাম শেরয়রি ‘আহেুস সুন্নাহ ওয়াে 

জামা‘আহ্ ’, দস মাযহাবগুরো শকভারব প্রসার োভ করররি… এরপরর 

আররকস্থারন শেরয় বরেন, এই েরবষণারে আমারের উরিিয হে 

েেীে-প্রমারণর মাধযরম একথা সাবযস্ত করা দয, আহেুস সুন্নাহ ওয়াে 

জামাআরের মাযহাবগুরো রাজননশেক কাররণ সৃি।”72 

 

এ অপবারের সাংশিপ্ত জবাব 

এ কথা দজার োশকে শেরয় বো যায় দয, সুন্নী চার ইমাম কখরনা 

িাসকরোষ্ঠীর োরবোর শিরেন না। অেএব োরের ফরোয়া 

িাসকরোষ্ঠীর কুপ্রবৃশত্ত দমাোরবক হওয়ার প্রশ্নই আরস না। বরাং 
                                                            

িুম্মাহোোইেু, দেখক: ড. মুহাম্মে আেশেজানী (পৃঃ ১২৭)। 
‘আি শিয়া হুম আহেুস সুন্নাহ্ ’ দেখক: ড. শেজানী (পৃঃ ১০৪-১০৯)। 



 

িাসকরের বযাপারর োরের অবস্থান শিে অেযন্ত নযায়সিে। চাই 

দকারনা িাসক নযায়পরায়ন দহাক অথবা জারেম দহাক। িরীয়রের 

েেীে-প্রমাণ যা োবী করর োরা িাসকরের সারথ দস রকম আচরণ 

কররেন। যশে বাররা-ইমামী শিয়ারের োবীিা সশিক হে োহরে 

শবচাররকর পে না দনওয়ার কাররণ ইমাম আবু হানীফারক শক প্রহার 

করা হে এবাং মৃেুয পযখন্ত দজরে আিক করর রাখা হে?!73 শুধু 

একিা ফরোয়ার কাররণ ইমাম মারেকরক শক প্রহার করা হে এবাং 

মেীনার আনারচ-কানারচ োরক রু্রারনা হে?!74 অথবা ‘কুরআন সৃি 

নয়’ এ কথা বোর কাররণ শক ইমাম আহমােরক এই কশিন 

পরীিার মুরখামুশখ হরে হে?!75 যশে ইমাশময়ারের মরধয দকারনা 

শবরবকবান মানুষ থারক েরব োরা এসব প্ররশ্নর জবাব শেক।  

 

                                                            

এই র্িনাশি দেখুন: ‘োরীখু বােোে (১৩/৩২৪, ৩২৮) এবাং আে ইনশেকা (পৃঃ 
১৭১)। 

এই র্িনাশি দেখুন: ‘আে ইনশেকা (পৃঃ ৪৩-৪৪) এবাং িাজারােুয যাহাব 
(১/২৯০)। 

এই র্িনাশি দেখুন: আবু নুআইরমর ‘শহেয়ােুে আউশেয়া’ (৯/১৯৫-২০৪) এবাং 
ইবরন কািীররর ‘আেশবোয়া ওয়ান শনহায়া’ (১৪/৩৯৩-৪০৫)। 



 

োরা সুন্নী ইমামরের আররা দয সব দোষ বণখনা কররন োহরো-  

“সুন্নীরের উক্ত চার ইমাম িাসকরের দোষত্রুশি জনসমরি প্রকাি 

কররেন না, োরের শবরুরে শবরিাহ কররেন না বা মানুষরক 

দিশপরয় েুেরেন না, ইেযাশে’ 

(এর জবাব হরে) ইমামরা কুপ্রবৃশত্তর বিবেখী হরয় অথবা বযশক্তেে 

দকারনা সুশবধা আোরয় অথবা সামশিক দকারনা স্বাথখ রিারথখ এ 

ধররনর অবস্থান দনন শন। বরাং োরের এ ধররনর অবস্থান শিে 

এজনয দযন উম্মরের মার  দকারনা শবরভে সৃশি না হয় এবাং 

মুসশেমরের জামায়ারে দকারনা শবশিন্নো শেরী না হয়। আর এিাই 

রাসূরের সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ্ র োবী, দয সুন্নাহ্ র 

বযাপারর দোমরা ইমাশময়া শিয়ারা সবরচরয় দবিী অজ্ঞ!! 

এখারন আমরা শকিু দরওয়ারয়ে উরল্লখ করব দয দরওয়ারয়েগুরো 

প্রমাণ করর দয, ইমামরা দয অবস্থান শনরয়শিরেন দসিাই সশিক 

অবস্থান: 

বুখারী ও মুসশেরম উবাো ইবন সারমে দথরক বশণখে, শেশন বরেন, 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম আমারেররক বায়‘আরের 



 

আহ্বান জানারেন েখন আমরা োর হারে বায়‘আে করোম। শেশন 

আমারের কাি দথরক দয প্রশেশ্রুশে শনরেন োর মরধয এিাও শিে 

দয, ‘পিন্দ দহাক বা না দহাক, সুশবধা দহাক অথবা অসুশবধা দহাক, 

এমনশক অশধকার বশঞ্চে হরেও আমরা (িাসরকর) কথা শুনব, োর 

আনুেেয করব এবাং িাসরকর সারথ িমো শনরয় িানািাশন করব না 

যেিণ পযখন্ত না োর মার  সুস্পি দকারনা কুফরী পাওয়া না যায়। 

দয-কুফরী কুফরী হওয়ার বযাপারর আল্লাহ্ র পি দথরক স্পি দকারনা 

েেীে আরি।’76 

অনুরূপভারব ইবরন আব্বাস রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথরক বশণখে, শেশন 

বরেন, রাসূেুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম বরেরিন, “শেনশি 

গুণ থাকরে দকারনা মুসশেরমর অন্তর দসগুরোরক  শবরিষ, রৃ্ণা শকাংবা 

অপিন্দ কররে পারর না।77 আমরে আল্লাহ্ র জনয একশনষ্ঠো, 

িাসকবরেখর কেযাণ কামনা করা এবাং মুসশেমরের জামা‘আেরক 

                                                            

হােীসশি ইমাম দবাখারী (৬৬৪৭) ও মুসশেম (১৭০৯) বণখনা কররন। 
77 বরাং ো িহণ করর দনয়, োই শহাংসা, দিষ, রৃ্ণা বা অপিন্দ দসখারন স্থান পায় 
না। [সম্পােক] 



 

আাঁকরে থাকা। দকননা মুসশেমরের দো‘আ এর চারপািরক শর্রর 

আবেখমান।”78  

আউফ ইবন মারেক রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু দথরক বশণখে, শেশন বরেন, 

আশম রাসূেুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লামরক বেরে শুরনশি 

শেশন বরেন, সাবধান! দজরন রারখা, কাররা উপর যখন দকউ দনো 

হরয় আরস, অেঃপর দস দনোরক দকারনা গুনাহর কাজ কররে দেরখ 

োর উশচে ঐ গুনাহরক অপিন্দ করা। শকন্তু োরপরও োর 

আনুেেয করর যাওয়া। আনুেরেযর হস্ত েুরে না দনওয়া।”79  

রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম আররা বরেন, “দোমার জনয 

কশিন দহাক অথবা সহজ দহাক, দোমার কারি ভাে োগুক বা না 

                                                            

হােীসশি বণখনা কররন শেরশমযী োর জারম’ িরন্থ (২৬৫৮), ইবরন মাজাহ্  োর 
সুনান িরন্থ (২৩০), আহমাে োর মুসনাে িরন্থ (১৩৩৭৪, ২১৬৩০), ইবরন 
আবী আরসম োর সুন্নাে (১/৯৪) নামক িরন্থ; দিরষাক্ত িরন্থর মুহাশক্কক 
বরেন, হােীসশির সনে সহীহ। এিাোও ইবরন শহব্বান োর সহীহ িরন্থ 
(৬৭, ৬৮০)। 

হােীসশি বণখনা কররন ইমাম আহমাে োর িরন্থ (২৪০২৭), মুসশেম োর সহীহ 
িরন্থ (১৮৫৫) এবাং ইবরন আবী আরসম োর সুন্নাে নামক িরন্থ (২/৭২১-
৭২২)। 



 

োগুক, এমনশক দোমার প্রাপয অশধকার শিশনরয় শনরেও দনোর কথা 

শুনা এবাং োর আনুেেয করা দোমার উপর ফরয।”80  

অনয এক িরব্দ এরসরি- “যশে োরা দোমার মাে কুশিেে করর 

এবাং মাররে মাররে দোমার শপি বাাঁকা করর দফরে েবুও।”81  

এ বযাপারর সাহাবীরের রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুমেরণর বাণী 

আনাস ইবন মারেক রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু দথরক বশণখে শেশন বরেন, 

“আমারেররক রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম এর বে বে 

সাহাবীরা সাবধান কররে শেরয় বরেন, ‘দোমরা দোমারের 

িাসকরেররক োশে শেরব না, োরের সারথ প্রোরণা কররব না, 

                                                            

হােীসশি ইমাম মুসশেম োর সহীহ িরন্থ (১৮৩৬) আবু হুরাইরা (রাঃ) এর সনরে 
এবাং ইমাম আহমাে োর মুসনাে িরন্থ উবাো ইবন িারমে (রাঃ) এর সনরে 
উরল্লখ কররন। 

হােীসশি ইবরন শহব্বান োর সহীহ িরন্থ (৪৫৬২, ৪৫৬৬) উবাো ইবন সারমে 
(রাঃ) দথরক বণখনা কররন। 



 

োরের সারথ শবরিষ দপাষণ কররব না। আল্লাহ্ রক ভয় কর এবাং 

শধযখয ধারন কর। আল্লাহ্ র ফয়সাো দবিী েূরর নয়।”82 

সুন্নী চার ইমারমর প্রশে বাররা ইমামী শিয়ারের সামশিক েৃশিভশি 

েুরে ধরার পর এবার ইমামরের প্ররেযরকর বযাপারর আোো 

আোোভারব োরের দযসব অশভরযাে দস শবষরয় আরোকপাে করব। 

                                                            

ইবরন আবী আরসম োর সুন্নাে নামক িরন্থ (২/৬৯৩) এই আসারশি উরল্লখ 
কররন। মুহাশক্কক বরেন: এই বণখনাশির সনে হাসান। 



 

ইমাম আবু হানীফার রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়ারের অপবাে 

োরা ইমাম আবু হানীফা রাশহমাহুল্লাহ দথরক বণখনা করর দয, শেশন 

হােীস জাে করারক জারয়য বরেরিন।83  

এই মহান ইমারমর ইেম, োর িীনোরী, পররহজোরী এবাং 

আরেমরের কারি োর িহণরযােযো োরের এই অপবােরক শমথযা 

প্রমাশণে করার জনয যরথি। হােীস েুবখে হওয়ার বযাপারর কথা বো 

আর হােীস জাে করারক জারয়য বো েুরিা এক শজশনস নয়। পািক 

এ বযাপারর সেকখ থাকুন!! 

কুোইনী োর কাফী নামক িরন্থ সামা‘আহ ইবন দমহরান দথরক 

বণখনা কররন, শেশন োরের সপ্তম শনষ্পাপ ইমাম আবুে হাসান মূসা 

‘আোইশহস সাোম দথরক বণখনা কররন, শেশন বরেন: “দকউ যশে 

দোমারেররক এমন হােীস শুনায় যা দোমরা জান োহরে ো িহণ 

কর। আর দকউ যশে এমন দকারনা হােীস শুনায় যা দোমরা জান না, 

োহরে দস হােীস হে এই - শেশন হাে শেরয় মুরখর শেরক ইিারা 

কররেন- (অথখাৎ শেশন বু ারে চাইরেন দস হােীস শমথযা)। অেঃপর 

                                                            

দেখুন: ‘আসশসরােুে মুসোকীম’ (৩/২১৩)। 



 

বেরেন, আবু হানীফার উপর আল্লাহ্ র ো‘নে দহাক। দস বেে, 

আেী ‘আোইশহস সাোম এই মে দপাষণ কররন। আর আশম ও 

অনযানয সাহাবীরা এই মে দপাষণ কশর।”84  

মুহাম্মে ইবন আমর আে কাশ শি োর ‘ইখশেয়ারু মাশরফাশেে 

শরজাে’ িরন্থ বরেন, দয িন্থশি ‘শরজােুে কািশি’ নারম পশরশচে 

“হারুন ইবন খাশরজা দথরক বশণখে, শেশন বরেন, আশম আবু আবু্দল্লাহ 

‘আোইশহস সাোমরক আল্লাহ্  ো‘আোর বাণী ‘যারা ঈমান এরনরি 

এবাং োরের ঈমারনর সারথ যুেুম শমশশ্রে হয় শন’[সূরা আনআম: 

৮২] আয়ােশি সম্পরকখ শজরজ্ঞস করোম শেশন বেরেন, ো (অথখাৎ 

আয়ারে যুেুম িারা উরিিয) হে আবু হানীফা ও যুরারা যা শকিুরক 

ওয়াশজব বরেরিন দসসব শবষয়।”85  

অনয এক দরওয়ারয়রে আবু বুসাইর আবু আবু্দল্লাহ্  দথরক বণখনা 

কররন, শেশন (বুসাইর) বেরেন, আশম বেোম, “যারা ঈমান এরনরি 

এবাং োরের ঈমারনর সারথ যুেুম শমশশ্রে হয় শন’[সূরা আনআম: 

                                                            

দেখুন: কুোইনীর ‘আেকাফী’ (১/৫৮)। 
‘শরজােুে শকশশি’ (পৃঃ ১৪৯)। 



 

৮২]। শেশন বেরেন, আল্লাহ্  আমারেররক ও দোমারক দস যুেুম 

দথরক দহফাজে করুন। আশম বেোম, দস যুেুমিা শক? শেশন 

বেরেন, যুরারা ও আবু হানীফা যা শকিু উদ্ভাবন করররি ো।”86  

অনুরূপভারব েীজানী বরেন, “আমরা দেখরে পাই- আবু হানীফা 

একশি শবে‘আেী মাযহাব চােু করররি, দয মাযহাব িরীয়রের স্পি 

েেীরের শবপরীরে শকয়াস এবাং যুশক্তর উপর শনভখরিীে।”87 

 

বস্তুে এ সকে অশভরযাে অবান্তর, অিহণরযােয। কারণ আবু হানীফা 

দয সুন্নরের অনুসারী ইমাম, হক্কপন্থী, দহোয়ারের বাহক এর সপরি 

অসাংখয মানুষ সািয শেরয়রি এবাং শেশন এমন ইেম দররখ দেরিন 

বে বে বযশক্তরাও দয ইেম বহন করার দযােযো রারখন না। 

ইমাশময়া শিয়া আরেম ইউসুফ আে-বাহরাইনী এই মহান ইমারমর 

শবরুরে োর সুপ্ত শবরিষ প্রকাি কররে শেরয় বরেন, “প্রথম িাহ্  

আব্বাস যখন বােোে শবজয় কররন েখন শেশন আবু হানীফার 

                                                            

‘শরজােুে কািশি’ (পৃঃ ১৪৫)। 
‘আি শিয়া হুম আহেুস সুন্নাহ্ ’ (পৃঃ ৮৮) দেখক: ড. মুহাম্মে আে েীজানী। 



 

কবররক িয়রেি বানারনার শনরেখি দেন। দয দকউ মে েযাে করার 

জনয আবু হানীফার কবরর চরে দযে। এিাো আবু হানীফা দয েুশি 

অচে শেরহাম ওয়াক ফ করর শেরয়রিন দস েুশি শেরহামরক বাজাররর 

মুরখ েিশকরয় রাখার শনরেখি দেন। একশেন বােিাহ কবররর 

খারেমরক দডরক শজরজ্ঞস কররেন, েুশম এ কবররর মরধয কার 

দখেমে কর? আবু হানীফা দো এখন জাহান্নারমর সবখ শনম্নস্তরর 

আরি। দস বেে, আপনার োো িাহ্  ঈসমাইে যখন বােোে েখে 

কররন েখন এই কবর দথরক আবু হানীফার হাশিগুশি দবর করর 

দসস্থারন একিা কুকুররক োফন কররশিে। আশম ঐ কুকররর দখেমে 

কশর। োর কথা সেয শিে। কারণ মরহুম িাহ্  ঈসমাইে বাস্তশবকই 

এমনশি কররশিরেন।  

োর (আবু হানীফার) একিা কারামে হে: বােোরের বােিাহ্  

একবার সুন্নী আরেম ও আরবেরেররক দডরক বেরেন, শক বযাপার 

এই অন্ধ দোকশি মুসা ইবন জাফররর মাজাররর েমু্বরজর নীরচ এক 

রাশত্র যাপন করর োর েৃশিিশক্ত শফরর দপে। আবু হানীফারক ইমারম 

আযম বো হয়, শকন্তু আমরা োর বযাপারর এ রকম দকারনা 

কারামরের কথা শুশন না দকন?  



 

েখন উপশস্থে দোরকরা জবাব শেে দয, আবু হানীফার বরকরেও এ 

রকম র্িনা র্িরে পারর। বােিাহ্  বেে, োহরে আশম এ রকম 

একিা কারামে দেখরে চাই দযন আশম িীরনর বযাপারর স্পি জ্ঞান 

শনরে পাশর। েখন োরা একজন েরীব দোরকর কারি এরস বেে, 

আমরা দোমারক এে এে শেরহাম ও শেনার শেব। েুশম বেরব দয, 

আশম অন্ধ। োশি দিাঁক শেরয় েুই-শেন শেন েুশম হাাঁিরব। এরপর 

জুমা’র রাশত্ররে আবু হানীফার কবররর কারি শেরয় রাশত্রযাপন 

কররব। সকাে হরে বেরব, আেহামেুশেল্লাহ্ , এই কবরওয়াোর 

বরকরে আশম শনরাময় োভ কররশি। দস োরের কথামে ঐ রাশত্রশি 

আবু হানীফার মাজাররর েমু্বরজর নীরচ যাপন করে। যখন সকাে 

হে দস দোকশি সমূ্পণখ অন্ধ হরয় দেে। েখন দস শচৎকার করর 

বেে, ও দোরকরা দোমরা শুন, এরকম এরকম আমার কাশহনী। 

আশম দপিাজীশব মানুষ, আমার পশরবার-পশরজন আরি। এভারব োর 

খবর বােিাহর কারনও দেে। েখন বােিাহ োরক দডরক পািারেন 

এবাং োর কারি োরের েুরশভসশন্ধর কথা শুনরেন। এরপর বােিাহ 



 

োরেররক বাধয কররেন আজীবন দস দোকিার জীশবকার বযবস্থা 

কররে।”88 

                                                            

ইউসুফ আে বাহরাইনীর ‘আেকািকুে’ িরন্থর (১/৩৫১); শবরুরের আে দহোে 
োইরেরী; প্রথম সাংস্করণ। 

এ র্িনাশি সমূ্পণখরূরপ শমথযাচার। এমন দকারনা র্িনা র্রিশন। শিয়ারা আহরে 
সুন্নারের ইমামরের শনরয় খারাপ র্িনা বাশনরয় োরের শহাংসা চশরোথখ করর 
থারক। োই এসব র্িনার জবাব দেওয়ার দকারনা প্ররয়াজন দনই। 
[সম্পােক] 



 

ইমাম মারেরকর রাশহমাহুল্লাহ উপর ইমাশময়ারের অপবাে 

বায়াযীর আসশসরােুে মুসোকীম িরন্থ এরসরি, জাফর ইবন আশব 

সুোইমান ইমাম মারেকরক প্রহার কররন এবাং চুে কাশমরয় োরক 

উরির শপরি করর রু্রান। আররা বণখনা কররন দয, শেশন (ইমাম 

মারেক) খাররজীরের মে দপাষণ কররেন। োরক খাররজীরের 

বযাপারর শজরজ্ঞস করা হরে শেশন বরেন, এমন কওম সম্পরকখ আশম 

কী বেব যারা আমারের উপর িমোসীন হরয় নযায় প্রশেষ্ঠা 

করররি?89  

শেজানী বরেন, “এই মারেক ইসোম ধরমখর মরধয একশি শবে‘আেী 

মাযহাব চােু করররি।”90 

এগুরো সুস্পি অনযায় অপবাে। বরাং ইমাম মারেক রাশহমাহুল্লাহ 

সুন্নরের অনুসারী ইমাম এবাং শবে‘আে শবররাধী শহরসরব খযাশে োভ 

করররিন। ইমাম মারেরকর রাশহমাহুল্লাহ ইেম, সুন্নাহ্  সম্পরকখ োর 

জ্ঞান এসব অশভরযােরক শমথযা প্রশেপন্ন করর। 

                                                            

দেখুন: ‘আসশসরােুে মুসোকীম’ (৩/২২০)। 
ড. মুহাম্মে আে েীজানীর  ‘আি শিয়া হুম আহেুস সুন্নাহ্ ’ (পৃঃ ৮৮)। 



 

ইমাম িারফয়ীর রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়ারের অপবাে 

এই দফরকাবাজরের শনকি ইমাম িারফয়ী জারজ সন্তান!!  

শিয়া আরেম ইউসুফ বাহরাইনীর কািকুে িরন্থ বো হয়, “উরল্লশখে 

বযশক্ত োর উরল্লশখে িরন্থ োরের শকিু আরেম দথরক বণখনা কররন 

দয, িারফয়ীর বাবা চার বির িারফয়ীর মার কাি দথরক েূরর 

শিরেন। চার বির পরর এরস দেখরেন দয, োর েী অন্তঃসো। 

এরপর িারফয়ীর মা িারফয়ীরক প্রসব কররেন। পরবেখীরে িারফয়ী 

যখন ইেম ও পেমযখাোর শেক দথরক এই পযখারয় দপৌঁরিন এবাং 

শনরজর বযাপারর এই র্িনা অবেে হন েখন এই মে িহণ কররন।  

োরের দকারনা দকারনা প্রাজ্ঞ আরেম এই র্িনারক এভারব বযাখযা 

কররন দয, দযরহেু আবু হানীফা জীশবে শিরেন োই িারফয়ী চার 

বির মারয়র দপরি আিরোপন করর থারকন। যখন আবু হানীফার 

মৃেুযর কথা জানরে পাররন েখন এ জেরে দবর হন। দযন েুই 

ইমারমর সশম্মেন না র্রি। আল্লাহ্  আপনার প্রশে রহম করুন। 

একিু েিয করর দেখুন, কী মুবারকময় এই নবজােক! দকমন সেী 

এই মশহো! শকভারব এই শিশুিারক োর স্বামীর বরে চাশেরয় শেে! 



 

দয কারণিা উরল্লখ করা হে োও বা দকমন! োরের মাযহারবর 

একজন ইমারমর বযাপারর শকভারব োরা এমন একিা দখাাঁো কারণ 

দমরন শনরে পারে!”91 

ইমাশময়ারের স্বশবররাশধোর একিা েৃিান্ত হে োরা ইমাম িারফয়ীরক 

শিয়া ও রারফযী বরে অশভশহে কররন!! 

এ বযাপারর ফাহরাসাে শকোরবর দেখক ইবরন নাশেম92 বরেন, 

“িারফয়ী শিরেন কির শিয়া। একবার এক বযশক্ত োরক একিা 

মাসয়াো শজরজ্ঞস কররে শেশন োর জবাব দেন। েখন দোকশি 

বেে, আপশন আেী ইবন আবী োরেব রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুর মরের 

                                                            

ইউসুফ আে বাহরাইনীর ‘আেকািকুে’ িরন্থর পৃ: (৩/৪৬); আে দহোে 
োইরেরী, শবরুে; প্রথম সাংস্করণ। 

শেশন মুহাম্মে ইবন ইসহাক ইবন মুহাম্মে ইবন ইসহাক আননােীম আে-
ওয়াররাক। ‘ফাহরাসােু উোমা’ িরন্থর দেখক। ইবরন হাজার োর বযাপারর 
বরেন, “শেশন শনভখররযােয দকউ নন। োর উরল্লশখে িন্থশি প্রমাণ করর দয, 
োর মার  মুোশযোরের েৃশিভশি শিে।…আশম োর শকোবশি পেরে শেরয় 
আমার মরন হরয়রি- দস রারফজী, মুোশযশে। এিাো দস আহরে সুন্নাহরক 
‘হািাউশয়যয়যাহ্ ’ নাম শেরয় কিাি করররি। (মৃঃ ৪৩৮) [শেসানুে শমযান 
(৫/৭২), মুজামুে মুআশল্লফীন (৯/৪১)। 



 

দখোফ কররেন। শেশন বেরেন, পাররে েুশম আেী ইবন আবী 

োরেব রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু দথরক ো সাবযস্ত কর। োহরে আশম 

আমার োে মাশিরে দররখ বেব, আশম ভুে কররশি এবাং আশম 

আমার মে েযাে করর োর মে িহণ করব।”93 

ইমাশময়ারের জননক বযশক্ত শনরজর পি দথরক কেগুরো পাংশক্ত 

বাশনরয় ইমাম িারফয়ীর কশবোর পাংশক্তর সারথ জুরে দেওয়ার দচিা 

করর: ইমাম িারফয়ী োর কশবোরে বরেরিন,  

“ও আররাহী, মীনা দথরক যাওয়ার সময় েুশম মুহাসসারব একিু 

শবরশে কর দসখানকার খাইরফর অশধবাসী ও চেমান দোকরের 

কারন কারন বরো,  

এবাং ঊষাকারে যখন মীনার উরিরিয সমুরির উশমখমাোর নযায় 

মানুরষর ঢে নারম েখন েুশম খাইরফ অবস্থানরে ও েণ্ডায়মান 

বযশক্তরের মার  দর্াষণা করর োও,  

                                                            

ইবরন নােীরমর ‘আেফাহরাসে’ (পৃঃ ২৯৫), শহজরী ১৩৯৮ দমাোরবক ১৯৭৮ শরঃ 
এর সাংস্করণ। 



 

মুহাম্মরের বাংিধররের ভারোবাসা যশে রারফযীবাে হয়, োহরে 

শজ্বন-ইনসান সািী থাকুক আশম রারফযী।”94 

আর বাররা ইমামী এক শিয়া এই পাংশক্তগুরোর সারথ আররা দয 

পাংশক্তগুরো সাংরযাজন করররি দসগুরো হে-  

“োাঁোও এবাং দর্াষণা োও দয, আশম মুহাম্মে (সাঃ), োাঁর 

ওশসয়েকৃে প্রশেশনশধ ও োাঁর সন্তানরের প্রশে শবরিষী নই। 

োরেররক জাশনরয় োও দয, আশম ঐ েরের দোক যারা আহরে 

বাইরের শমত্রো ভিকারী নয়।  

বরে োও দয, দোমরা আেীর উপর অনযরেররক দয প্রাধানয শেরয়ি 

এর প্রশে ইবরন ইশিস সন্তুি নয়।”95 

                                                            

‘শেওয়ানুি িারফয়ী’ সাংকেক: ড. মুহাম্মে যাহেী ইয়াকুন (পৃঃ ৯০-৯১) এবাং 
‘শি’রুি িারফয়ী’ সাংকেক: ড. মুজাশহে মুস্তফা বাহজাে (পৃঃ ১৪৯)। 

দেখুন: দেহোবীর ‘আেেুহফা আেইসনা আিাশরয়া’ (ق৬১/ب) এবাং আেুশসর 

‘মুখোসারুে েুহফা’ (পৃঃ ৩৪-৩৫)।  
বস্তুে এগুরো দয ইমাম িারফয়ীর নারম শমথযাচার করা হরয়রি োরে দকারনা 

সরন্দহ দনই। [সম্পােক] 



 

এ িাোও োরা আররা শকিু কশবোর পাংশক্ত অসেুপারয় ইমাম 

িারফয়ীর নারম চাশেরয় শেরয়রি। দযমন,  

“আমার িাফায়ােকারী হরেন- আমার নবী, বুেুে,96 হায়োর,97 

নবীশজর েুই নাশে, সাোে, বারকর আেমাজেী,  

জাফর, বােোরে েীর্খকাে বসবাসকারী, দরজা, োর কশেজার 

িুকরারা, েুই আসকারী এবাং মাহেী।98  

আমার ধমখ হরে শিয়াবাে। আমার পশরবার-পশরজন মক্কারে এবাং 

বােী হরে আসকাোন99।  

                                                            

োরা ফারেমা (রাঃ) দক বুেুে বরে। দেখুন: ‘শবহারুে আনওয়ার’ (৪৩/১১০) ও 
(৮৭/২১২)। 

হায়োর িারা আেী (রাঃ) দক বু ারনা হরয়রি। 
দেখুন: ‘আেেুহফা আেইসনা আিাশরয়া’ (ق৬১/ب) এবাং আেুশসর ‘মুখোসারুে 

েুহফা’ (পৃঃ ৩৫)। এিাোও আশম অনয েুশি পাংশক্ত দপরয়শি। দয পাংশক্তিয় 
িব্দ ও মরমখর শেক দথরক এ েুশি পাংশক্তর সারথ সােৃিযপূণখ। ঐ পাংশক্ত েুশি 
একজন ইমাশময়া শিয়ার। মাশজনোরানীর ‘মানাশকবু আরে আবী োরেব’ 
নামক িরন্থ ো উরল্লখ করা হয়।  



 

কেই না উত্তম আমার জন্মস্থান! কেই না দেৌরবময়! আমার 

মাযহাব হরে জেরের দসরা মাযহাব!100  

নবীর বাংিধর হরে আমার মাধযম, োরাই আপনার কারি আমার 

ওশিো।  

আশম আিাবােী আোমীকেয আমার আমেনামা ডান হারে দেওয়া 

হরব।”101 

 

                                                                                                               

সম্ভবে এই পাংশক্তশি িারা এশেরক ইশিে করা উরিিয দয, োজারে ইমাম 
িারফয়ীর জরন্মর পর মক্কায় আসার পূরবখ োরক আসকাোরন শনরয় যাওয়া 
হরয়শিে। 

রাশযর ‘মানাশকবু িারফয়ী’ (পৃঃ ১৪০)। 
রাশযর ‘মানাশকবু িারফয়ী’ (পৃঃ ১৪১), োর কাি দথরক ড. মুহাম্মে ইয়াকুন 

‘শেওয়ানুি িারফয়ীরে উরল্লখ করররিন (পৃঃ ৫৪), শকন্তু ইমাশময়া শিয়া 
মুহাম্মে ইবন িাহর আ-শুব মা-শজনোরানী এ পাংশক্তিয়রক মুহাম্মে ইবন 
সমরকন্দীর বরে উরল্লখ করররিন। দেখুন: মানাশকবু আরে আবী োরেব 
(২/১৫২)। পিান্তরর সুন্নী আরেম ইবরন হাজার হাইোমী এই পাংশক্তিয়রক 
ইমাম িারফয়ীর কশবোর পাংশক্ত বরে েৃঢ় মে দপাষণ করররিন। আল্লাহ্  
োরক মাফ করুন।[আস সাওয়াইক ২/৫২৪] 



 

একবার ইমাম িারফয়ীর রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু সারথ খশেফা হারুনুর 

রিীরের শকিুিা ভুে বু াবুশ  হরয়শিে। খশেফার প্রশে অপবাে 

দেওয়া ও খশেফারক উৎখারের অশভরযারে ইমাম িারফয়ীরক আররা 

েিজন আোউয়ীর সারথ বােোরে খশেফার েরবারর ধরর আনা হয়। 

এ র্িনারক ইমাশময়া শিয়ারের অরনরক েেীে শহরসরব দপি করর 

বরেন দয, ইমাম িারফয়ী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু শিয়া শিরেন।102 

এ অশভরযারের জবাব হরে- 

‘ইমাম িারফয়ীর প্রশে রারফযীবারের দয অশভরযাে দোো হয়’ ো 

োর সম্পরকখ সহীহ সনরের শভশত্তরে দয অেশণে, অসাংখয 

মুোওয়াশের বণখনা এরসরি এবাং োর দযসব বাণী সাংরশিে আরি 

োর সারথ সমূ্পণখ সাাংর্শষখক।  

োিাো ইমাম িারফয়ী রাশহমাহুল্লাহ রারফযীরের প্রশে দয মরনাভাব 

দপাষণ কররেন োর সারথও এ অশভরযাে সাাংর্শষখক। ইমাম িারফয়ী 

                                                            

দেখুন: রাশযর ‘মানাশকবু িারফয়ী’ (পৃঃ ১৪১), ইবরন কািীররর ‘ত্বাবাকােুি 
িারফশয়য়যাহ্’ (ভূশমকা: ১৪), ‘মানহাজুে ইমাম িারফয়ী’ শকোরবর অবেম্বরন 
(২/৪৯২)। 



 

রাশহমাহুল্লাহ বরেন, “রারফযীরের দচরয় অশধক শমথযাবােী আশম আর 

কাউরক দেশখশন!?”103  

ইমাম িারফয়ীর এ মন্তরবযর প্রেুযত্তরর ইমাশময়া শিয়া ইউসুফ আে-

বাহরাইনী োর শবরিষপূণখ কশবোর পাংশক্তরে বরেন- 

“ওরহ িারফয়ী, দোমার এ োবী শমথযা; শমথযাবােীর প্রশে আল্লাহ্ র 

ো‘নে দহাক।  

বরাং দোমার কারি দোমার ওস্তােরের ভারোবাসা একশেরক, আর 

আহরে বাইরের প্রশে শবরিষ একশেরক।  

দোমরা দো এক মাবুেরক বাে শেরয় শজবরের, োগুরের ইবােে 

কররিা।  

দহ নারসবী104, িরীয়ে ও োওহীে দথরক দোরা নারসবীর েরেরা 

অরনক েূরর।  

                                                            

দেখুন: ইবরন আবী হারেরমর ‘আ-োবুি িারফয়ী’ (পৃঃ ১৮৯)। 
নারসবী বো হয় োরেররক যারা আহরে বাইরের প্রশে িত্রুো দপাষণ করর। 



 

দোরা সারমরীর সারথ দো বৎসরক ইমাম ‘আেী ইবন আবী 

োরেরবর’105 উপর অিেণযো শেরয়শিস।  

োর শবরুরে যুেবাজ ও েখেোর িত্রুরেররক দোরা একান্তভারব 

ভারোরবরসশিস।  

দোরা ভারোবাসার োবী করশিস; অথচ দকারনা বুশেমান, প্রেযয়ী, 

সেযসন্ধানীর কমখ এমন নয়।  

অথচ ভারোবাসার িেখ হরে, সাহাবীর প্রশে শবরিষরপাষণকারীর 

প্রশে শবরিষ দপাষণ করা।  

এর েেীে হরে কুরআরনর বাণী “েুশম পারব না”। ো করো 

আরোশকে ও উজ্জ্বে প্রমাণ।  

যশে োওহীরের বাণী সেয পথ দথরক শবচুযেকারী না হয় োহরে এর 

দচরয় সমুেে, সুস্পি দকারনা েেীে আরি শক?  

পূবখবেখীরের দোষ ঢাকার জনয দোরা একিা নীশে িহণ কররশিস; 

                                                            

ইবরন আবী োরেব িারা আেী (রাঃ)দক বু ারে দচরয়রি। 



 

ো হরো পূবখবেখীরের মার  যা র্রিরি ো দথরক আমরা চুপ থাকব।  

যা শকিু র্রিরি সবশকিুরক আমরা ভাে শহরসরব শনব দযন আমরা 

আল্লাহ্ র সন্তুশি দপরে পাশর।  

শধক, িে শধক এমন শবরবরকর জনয দয সেয পথ দথরক শবচুযে হরয় 

প্রবঞ্চনার মরুভূশমরে রু্রর দবোরে।  

“েুশম পারব না” িারা আমরা বু ারে দচরয়শি আল্লাহ্  ো‘আোর 

বাণী, ‘েুশম পারব না এমন দকারনা কওম - যারা আল্লাহ্  ও দিষ 

শেবরসর প্রশে ঈমান রারখ, আবার আল্লাহ্  ও োর রাসূরের প্রশে 

শবরিষ দপাষণকারীরের সারথ হৃেযোপূণখ ভারোবাসা রারখ।’ 

[মুজাোো:২২] অথখাৎ এমন বযশক্ত মুশমন নয়। োর ঈমারনর োবী 

শনজখো শমথযা। অনুরূপভারব দয বযশক্ত কাউরক ভারোবাসার োবী 

করর, আবার োর ভারোবাসার মানুরষর িত্রুরের সারথও ভারোবাসা 

রারখ দসও শমথযাবােী।”106 

                                                            

ইউসুফ আে বাহরাইনীর ‘আেকািকুে’ (২/১১৭); শবরুরের আে দহোে 
োইরেরী; প্রথম সাংস্করণ (১৯৮৬ শরঃ)। 



 

ইমাম আহমাে ইবন হাম্বরের রাশহমাহুল্লাহ প্রশে ইমাশময়া 

শিয়ারের অপবাে 

ইমাম আহমারের রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু প্রশে োরের একিা অপবাে 

হরো, শেশন আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর প্রশে শবরিষ দপাষণ 

করারক ওয়াশজব বরেরিন।  

এ বযাপারর বাররা ইমামী শিয়া বায়াযী বরেন, ইমাম আহমাে দথরক 

বশণখে শেশন বরেন, “দকান দোক েেিণ পযখন্ত সুু্ন্নী হরব না 

যেিণ পযখন্ত না দস আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর প্রশে সামানযিুকু 

হরেও শবরিষ দপাষণ না কররব”107 এবাং দস োবী করর দয, 

‘মুসনারে জাফর’ নারম একিা শকোব আরি দস শকোরব এ বণখনাশির 

উরল্লখ আরি।  

এ অশভরযারের জবাব: 

দকারনা বযশক্ত যশে আপনারক অজ্ঞােনামা দকারনা শকোরবর 

দরফাররন্স দেয় ো নযায়সিে নয়। আর দয বযশক্ত আপনারক 

                                                            

দেখুন: ‘আসশসরােুে মুসোকীম’ (৩/২২৪)। 



 

অশস্তত্বহীন দকারনা শকোরবর দরফাররন্স দেয় োহরে শক বো যায়?! 

বায়াযী ইমাম আহমারের নারম অশভরযাে শেরে শেরয় দয শকোরবর 

দরফাররন্স শেে এ নারম দকারনা শকোরবর অশস্তত্বই দনই।  

োিাো ইমাম আহমাে সাহাবীরের ফযীেে বণখনা িীষখক শকোরব 

১৯৯ পৃষ্ঠা বযাপী শুধু আমীরুে মুরমনীন আেী ইবন আবী োরেব 

রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর মযখাো বণখনা করররিন। 

ইমাশময়া শিয়া দনো দনয়ামেুল্লাহ্  জাযারয়রী ইমাম আহমারের 

বযাপারর আররা দবিী করিার মন্তবয করররি। দস বরে, “ইমাম 

আহমারের শনবুখশেো:  

ইমাম আহমাে ইবন হাম্বে বণখনা কররন, যশে দকারনা বযশক্ত িপথ 

করর ‘আশম যশে আজ দকারনা শনরবখারধর সারথ কথা বশে োহরে 

আমার েী োোক।’ এরপর দস যশে দকারনা রারফযীর সারথ কথা 

বরে োহরে োর িপথ ভি হরয় যারব। কারণ রারফযীরা ইমাম 

আেী ‘আোইশহস সাোম এর শবররাশধো করর। দযরহেু শেশন (অথখাৎ 

আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু) আবু বকর ও উমররর বযাপারর রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম দথরক বণখনা কররন দয শেশন 



 

সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লাম বরেরিন, ‘এ েুজন হরে জান্নারের 

দপ্রৌঢ় বযশক্তরের সেখার।’108 আর রারফযীরা এেুজনরক োশে দেয়। 

আশম (দনয়ামেুল্লাহ্ ) বেব: দয বযশক্ত এ হােীস বণখনা করর ও শবশ্বাস 

করর দস-ই শনরবখাধ। বরঞ্চ সশিক বণখনা মরে, জান্নারে দকারনা 

দপ্রৌঢ়ত্ব থাকরব না, শুধু ইোহীম খেীে ‘আোইশহস সাোম িাো। 

শকন্তু োরের (সুন্নীরের) উরিিয শিে হাসান-দহাসাইরনর সারথ িক্কর 

োোরনা। দযরহেু োরা েুজন জান্নারের যুবকরের দনো। এিা 

কররে শেরয় োরা অবরচেনভারব স্বশবররাশধোর মরধয পরেরি। 

আসরে শনরবখাধ হরে দস বযশক্ত দয শবশধ-শবধান প্রণয়রনর দিরত্র 

আল্লাহ্ র সারথ িক্কর শেরে শেরয়রি, োর কুমেেব অনুযায়ী আমে 

করররি এবাং েীহীন পুরুরষর জনয শ্মশ্রুশবহীন বােকরক শবরয় করা 

জারয়য বরেরি।”109 

                                                            

হােীসশি ইমাম শেরশমশয োর ‘জারম’ িরন্থ (৩৬৬৫), ইবরন মাজাহ্  োর সুনান 
িরন্থ (৯৫), আহমাে োর মুসনাে িরন্থ (৬০২) আেী ইবন আবী োরেব 
(রাঃ) দথরক বণখনা কররন। আর ইবরন শহব্বান (৬৯০৪) বণখনা কররন আবু 
জুহাইফা (রাঃ) দথরক। 

দনয়ামেুল্লাহ্  জাযারয়রীর ‘যাহরুর রাবী’ িরন্থর (পৃঃ ৫২৫), প্রথম সাংস্করণ। 



 

অনুরূপভারব শিয়া দনো ইোেুি িারঈ শকোরবর িন্থাকার বরেন, 

“আবু সাঈে মুহাম্মে ইবন ফাযে ইবন মুহাম্মে ইবন ইসহাক 

আেমুযাক্কার আন-শনসাপুরী আমারেররক শনসাপুরর হােীস বণখনা 

কররন। শেশন বরেন, আশম আবু্দর রহমান ইবন মুহাম্মে ইবন 

মাহমুেরক বেরে শুরনশি, শেশন বরেন: আশম ইোহীম ইবন মুহাম্মে 

ইবন সুশফয়ানরক বেরে শুরনশি, শেশন বরেন: ‘আেী ইবন আবী 

োরেব ‘আোইশহস সাোরমর সারথ আহমাে ইবন হাম্বরের িত্রুোর 

কারণ হরো, োর নানারক আেী ইবন আবী োরেব নাহরাওয়ারনর 

যুরের শেন হেযা কররশিরেন। দয দোকশির দেরহ মশহোর স্তরনর 

মে দোিরের িুকরা শিে এবাং দস শিে খাররজীরের দনো।  

আবু সাঈে আমারের কারি বণখনা কররন দয, শিক এই র্িনাশি দস 

শনজ কারন ইোহীম ইবন মুহাম্মে ইবন সুশফয়ারনর কাি দথরকও 

শুরনরি। 

আবু সাঈে মুহাম্মে ইবন ফাযে আমারের কারি বণখনা কররন, শেশন 

বরেন: আবু্দর রহমান ইবন মুহাম্মে ইবন মাহমুে বরেন আশম 

দহরারের শবচারক মুহাম্মে ইবন আহমাে ইবন ইয়াকুব 

আেজুযযানীরক বেরে শুরনশি, শেশন বরেন, আশম মুহাম্মে ইবন 



 

ফাওরাক আেহারাওয়ীরক বেরে শুরনশি, শেশন বরেন আশম আেী 

ইবন খািরামরক বেরে শুরনশি শেশন বরেন, একবার আশম আহমাে 

ইবন হাম্বরের মজশেরস উপশস্থে শিোম। েখন আেী ‘আোইশহস 

সাোম এর বযাপারর আরোচনা চেশিে। েখন শেশন (আহমাে ইবন 

হাম্বে) বেরেন, যেিণ পযখন্ত না দকারনা বযশক্ত আেীর প্রশে 

সামানযেম হরেও শবরিষ দপাষণ কররব না েেিণ পযখন্ত দস 

অপরাধী শহরসরব েণয হরব। আেী ইবন খািরাম বরেন েখন আশম 

বেোম, যেিণ পযখন্ত না দকারনা বযশক্ত আেী ‘আোইশহস সাোরমর 

প্রশে অশধক পশরমারন ভারোবাসা দপাষণ কররব না েেিণ পযখন্ত 

দস অপরাধী শহরসরব েণয হরব। অনয এক বণখনায় আরি- আেী ইবন 

খািরাম বরেন, েখন োরা আমারক শপশিরয় মজশেস দথরক দবর 

করর শেে। 

হুসাইন ইবন ইয়াহইয়া আেবাজােী আমারের কারি বণখনা কররন 

শেশন বরেন, আমারের কারি আমার শপো ইবরন ‘আউরনর মাধযরম 

আো ইবন সারয়ব দথরক বণখনা কররন, শেশন বরেন: উবাোহ ইবন 

সারমে আমারের কারি বণখনা করররিন, শেশন বরেন, আমার শপো 

আমার োোর কাি দথরক বণখনা কররন শেশন বরেন, যশে েুশম 



 

দেখরে পাও দয, দকারনা আনসারী সাহাবী আেী ইবন আবী 

োরেরবর প্রশে শবরিষ দপাষণ কররি েখন দজরন রাখ দয দস আরে 

ইয়াহূেী শিে।”110 

                                                            

সােুরকর ‘ইোেুি িা-রাঈ’ (পৃঃ ১৭৮), মুআসসােুে আোমীর প্রথম সাংস্করণ 
(১০৪৮ শহঃ)। 

এগুরো সমূ্পণখরূরপ বারজ বণখনা, এগুরোর দকারনা জবাব দেওয়ার প্ররয়াজন দনই। 
কারণ ইমাম আহমাে আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহুর শবররাশধো কররন শন। আর 
উবাো ইবন সারমেও এ ধররনর দকারনা কথা বরেন শন। [সম্পােক] 



 

দিষ কথা 

সবরিরষ এই শরসাসখ দপপাররর সার-সাংরিপ শহরসরব আমরা বেব 

দয, এিাই হরে আহরে সুন্নাহ্  ওয়াে জামাআরের চারজন ইমারমর 

প্রশে েথাকশথে বার ইমারমর অনুসারী ইমাশময়া শিয়ারের েৃশিভশি। 

যা োরের শকোবাশের েরভখ েুপ্ত আরি। োরের বে বে বযশক্তরা এ 

শনরয় সাধারণ মানুরষর সারথ কথা বরে না। দযন োরা শিয়া ও 

সুন্নীরের সাধারণ মানুষরক শবভ্রাশন্তরে দফরে রাখরে পারর।  

সার-সাংরিরপ আমরা এও বেব দয, আবু হানীফা, মারেক, িারয়ফী 

ও আহমাে ইবন হাম্বে (রাশহমাহুমুল্লাহ্ ) এই চারজন ইমারমর 

প্ররেযরক আহরে সুন্নাহর (সুন্নাহ্ র অনুসারীরা) ইমাম। োরের 

মাযহাবগুরো হরে কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবীরের মোমরের 

আরোরক ইজশেহাে শনভখর শফকহী মাযহাব। (অথখাৎ দকানিা হাোে, 

দকানিা হারাম এসব শবশধ-শবধান শনরয় দয মাযহাবগুরোরে আরোচনা 

করা হয়।) এই মাযহাবগুরোর মেরভে আকীো বা ধমখশবশ্বাস 

সাংক্রান্ত দকারনা শবষরয় নয়। দযরহেু ইসোরমর ধমখশবশ্বাস একিাই।  



 

শনঃসরন্দরহ ইমাশময়া শিয়ারের চাইরে আহরে সুন্নাহ্ , শবরিষেঃ এই 

চারজন ইমাম আহরে বাইরের ইমামরের আররা দবিী র্শনষ্ঠ 

অনুসারী এবাং োরের চাইরে আররা দবিী ভারোবাসা দপাষণকারী। 

যারা আহরে বাইরের ইমামরের শনরেখি অমানয করর োরের বযাপারর 

বাোবাশে করর। শবশভন্ন দরওয়ারয়ে বাশনরয় বাশনরয় অসুরোপারয় 

আহরে বাইরের নারম চাশেরয় দেয়। অথচ দসসব শমথযা দরওয়ারয়ে 

দথরক খশেফােুে মুসরেমীন আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এবাং আহরে 

বাইরের ইেমোর, িীনোর অনযানয ইমামরা সমূ্পণখ মুক্ত।  

বাররা-ইমারমর অনুসারী শিয়ারা সাহাবীরের প্রশে অপবারের  ে 

দোোর পর এই চার ইমাম ও োরের মাযহাবরক সবরচরয় দবিী 

অপবারের েীরর শবে করর। োরের এসকে অপবাে সমূ্পণখ 

প্রমাণহীন। োরের এসকে অপবারের পরি না দকারনা নকেী 

(কুরআন-সুন্নাহ, সাোফরের বাণী) েেীে আরি, আর না আকেী 

(যুশক্তশনভখর) েেীে আরি। বরাং োরা অনযায়ভারব শমথযার আশ্রয় 

শনরয় এসব অপবাে শেরে নেুবা বেরে হরব োরের মশেভ্রম 

র্রিরি।  



 

ইমাম িারফয়ীরক রাশহমাহুল্লাহ শিয়া মেবারের প্রশে অনুরক্তোর 

অপবাে দেওয়া সমূ্পণখ শভশত্তহীন। ইমাম আহমারের রাশহমাহুল্লাহ 

একিা শকোব আরি সাহাবীরের ফযীেে সম্পরকখ। দস শকোরবর 

শবিাে একিা অাংি জুরে আরি আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর 

ফযীেরের আরোচনা। এর িারা প্রমাশণে হয় দয, ‘ইমাম আহমাে 

রাশহমাহুল্লাহ আেী রাশেয়াল্লাহু ‘আনহু এর প্রশে শবরিষ দপাষণ 

করারক ওয়াশজব বরেরিন’ এ ধররনর অশভরযাে ডাহা শমথযা।  

 

সমস্ত প্রিাংসা শবশ্বজাহারনর রব্ব আল্লাহ্ র জনয। আর আল্লাহ 

সাোে, সাোম ও বরকে দপি করুন আমারের নবী মুহাম্মরের 

প্রশে এবাং নবীর পশরবার-পশরজন, োাঁর বাংিধর ও সাহাবীরের 

প্রশেও অনুরূপ দহাক।  

 


