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আয়ােত তাতহীর ও হািদেস িকসার অথর 
 

��: জৈনক িশয়া যুবক আমােক বলল: (িশয়ােদর) ইমামগণ 

িন�াপ, “আয়ােত তাতহীর”  �ারা আ�াহ তােদরেক িন�াপ 

েঘাষণা কেরেছন । কারণ আয়ােত তাতহীের )(اَنيْت ََ ْْ
َ
م  �ারা 

উে�শয “আহেল বােয়ত” তথা আলী, হাসান, হসাইন ও  ােতমা, 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ীগণ তার অ�ভুর্ নয়য় 

েস বলল: আয়ােত পুংিলে�র “মীম” �ারা সে�াধন বযবহার করা 

হেয়েছ, যিদ নবীর  ীগণ উে�শয হত তাহেল  ী িলে�র “নূন” 

বযবহার করা হতয়   স�েকর েস “হািদসুল িকসা” নােম  কিট 

হািদস েশানালয় তার ব্বয: উ্ আয়াত ও হািদস িশয়ােদর 

বােরা ইমামেক মাসুম ও িন�াপ �মাণ কেরয় 

আমার িজজাসা: 

(ক). কুরআেন িক “আয়ােত তাতহীর” নােম েকান আয়াত  আেছ? 

(খ). “আহ লুল বাইত” �ারা উে�শয িক? (গ). আহেল বােয়ত 

�ারা যিদ নবীগেণর  ী উে�শয হয়, পুংিলে�র মীম �ারা েকন 

সে�াধন করা হল? (ঘ). আয়ােতর শােন নুযূল কী? (ঙ). 
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“হািদসুল িকসা” িক, অথরসহ জানেত  াই? িব�ািরত জািনেয় 

বািধত করেবনয় আ�াহ আপনােক উ�ম িবিনময় দান করনয় 

 

উ�র: 
ا مد   وال ىا والسىل   سوو  ا  ويل ومصحينه و عن تب�هم 

 نسحسيإ ل  يول الين. و��د:

িশয়ােদর �ারা কুরআেনর েয কয়িট আয়াত িবকৃিত, অপবযাখযা ও 

িমথযা ােরর িশকার হেয়েছ তার মেধয সূরা আহযােবর (৩৩)নং 

আয়ােতর েশষাংশ অনযতম, পূণর আয়াতিট হেে: 

َّ  ِ�  َوقَۡرنَ ﴿ ُن ِ ُنتِ ََ  َوَ�  ُن ّۡج ََ جَ  ََ ّ ََ ُّةِٱ ََ ِِِِ ه ََ
� ٱ ۡۡ وَ�ه

ن
�ۡ  ََ قِۡم

َ
ةَ ٱ َوأ َِته َّ  َوَءاَِ�َ  ص

ةَ ٱ َكته َّ ََ  ص ِطۡع
َ
َ ٱ َوأ تَ�ن  َّ َما ۥٓۚ َورَسن َّ ِ ن ٱ ينرِ�دن  ِ من  ِ�نۡذهَِب  َّ ُن ۡهَل  صّرِۡجَس ٱ َعن

َ
 أ

ُِۡت ٱ مۡ  ۡ�َ َِر�ن ِّ ِِٗ�� َو�نَط  ]33﴾ [ووسا األحزاب: ٣ ََۡط

“আর েতামরা িনজ গৃেহ অব�ান করেব  বং �াক-জােহলী যুেগর 

মত েসৗ�যর �দশরন কেরা নায় আর েতামরা সালাত  কােয়ম কর , 

যাকাত �দান কর  বং আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগতয করয় 

েহ নবী পিরবার , আ�াহ েতা েকবল  ান   েতামােদর েথেক 

অপিব�তােক দূরীভূত করেত  বং েতামােদরেক স�ূণর্েপ 

পিব� করেত”। সূরা আহযাব: (৩৩) 
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�াদশ ইমােমর ওপর ঈমান আনয়ন করা ও তােদরেক িন�াপ 

মানা িশয়ােদর ধমরীয়  রুপূণর আিকদায় তারা িশয়া ইমািময়যাহ, 

�াদশ ইমািময়যাহ ও ইসনা আশািরয়যাহ ইতযািদ নােম �িস�য় 

বতরমান ইরােন তােদরই শাসন  লেছয়   আিকদার  পেে তারা 

কুরআেনর িবিভ� আয়াত দিলল িহেসেব েপশ কেরয় তােদর 

সবে েয় শি্শালী ও �িস� দিলল উ্ আয়ােতর েশষাংশ  বং 

�ে� উে�িখত হািদসুল িকসায় 

হািদসুল িকসার অ�ভুর্ আিল,  ােতমা ও হাসান-হসাইেনর মেধয 

তারা িন�াপ হওয়া সীমাব� রােখ না, তােদর স�ান পযর� িব�ৃত 

কের   পর�রায় তেব হাসােনর েকােনা স�ান, হসাইেনর 

সবস�ান, তােদর সবপু�, েপৗ� ও �েপৗ�গণ  র মেধয দািখল 

কের না!   ধারা শধু �াদশ পুরষ পযর�ই সীমাব� রােখ, পরবতরী 

�জে�র েকউ ঈমান, আমল, ইলম ও তাকওয়ায় অিধক হেলও 

তােক িন�াপ দেল শািমল কের না!  ক-�প  ক স�ানেক 

ইমাম িনবরা ন কের েতা অপর �প অপর স�ানেক ।  ভােব 
িশয়ােদর মােঝ নানা দল ও ে রকার সৃি� হয়, তােদর েথেক 

আবার িবিভ� �প ও উপদেলর জ� হয়য় �ান, কাল ও িবেশষ 

বযি্েদর �ভােব িবিভ� সময় তারা িবিভ� নােম পিরি িত লাভ 

কেরেছ। তােদর �ধান �ধান দেলর মেধয রেয়েছ যায়িদয়যাহ, 
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িশয়া ইমািময়যাহ ও ইসমা‘ঈিলয়যাহ ইতযািদ ে রকায় িনেন তােদর 

সামানয পির য় েপশ করলাময় 

যায়িদয়যাহ: হসাইন রািদয়া�াহ আনহর নািত, আিল যাইনুল 

আেবিদেনর েছেল যােয়েদর অনুসারীেদর যাইিদয়যাহ বলা হয়য় 

বংশধারা: যােয়দ (মৃ.১২২িহ.) ইব ন আিল যাইনুল আেবিদন 

(মৃ.৮৪িহ.) ইব ন হসাইন (মৃ.৬১িহ.) ইব ন আিল (মৃ.৪০িহ.) ইব ন 

আিব তািলবয় 

ইসমা‘ঈিলয়যাহ: আিল যাইনুল আেবিদেনর �েপৗ�, মুহা�দ আল-

বােকর  র নািত, জা ‘ র সােদক  র েছেল ইসমাইেলর [�া�] 

অনুসারীেদর ইসমা‘ঈিলয়যাহ বলা হয়য়  

বংশধারা: ইসমা‘ঈল (মৃ.৩৮/৪৩/৪৫িহ.), [িপতার জীব�শায় মৃত] 

ইব ন জা ‘ র আস-সােদক (মৃ.১৪৮িহ.), ইব ন মুহা�দ আল-

বােকর (মৃ.১১৪িহ.) ইব ন আিল যাইনুল আেবিদন (মৃ.৯৫িহ.), ইব ন 

হসাইন ইব ন আিল ইব ন আিব তািলবয় 

িশয়া ইমািময়যাহ:  আিল যাইনুল আেবিদেনর �েপৗ�, মুহা�দ 

আল-বােকর  র নািত, জা ‘ র সােদক  র েছেল মুসা কােযম 

 র অনুসারীেদর িশয়া ইমািময়যাহ বা �াদশ ইমািময়যাহ বলা হয়য় 

বংশধারা: মুসা কােযম [মৃ১৮৩িহ.], ইব ন জা‘ র আস-সােদক ...য় 

[পূবরানু্প] 
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যাইিদয়যাহ, ইসমা‘ঈিলয়যাহ ও ইমািময়যাহ িতন �েপর  তুথর ইমাম 

আিল যাইনুল আেবিদন ইব ন হসাইন ইব ন আিল ইব ন আিব 

তািলবয় তার  গােরা েছেল ও  ার েমেয় েথেক প�ম ইমাম 

িহেসেব যােয়দ ইব ন আিল যাইনুল আেবদীনেক যাইিদয়যারা ইমাম 

িহেসেব �হণ কের থােক, আর ইসমা ‘ঈিলয়যাহ ও ইমািময়যারা 

�হণ কের মুহা�দ আল-বােকর ইব ন আিল যাইনুল আেবিদনেক। 
[আিল যাইনুল আেবিদন:  নাম: আিল, উপািধ: যাইনুল আেবিদন, 

িতিন খুব ইবাদত  জার িছেলন তাই   নােম তােক ডাকা হত, 

তার অপর উপািধ সা�াদ, অিধক িসজদাকারী]। 
িশয়া ইমািময়যাহ ও ইসমা ‘ঈিলয়যাহ উভয়  ে রকার ষ� ইমাম 

মুহা�দ আল-বােকেরর েছেল জা‘ র আস-সােদক ।   পযর� 
তারা উভেয় ইমািময়যাহ নােম পিরি ত িছলয় জা ‘ র সােদক 

(১৪৮িহ.) মারা েগেল তােদর মেধয িবেভদ েদখা েদয়য়  ক �প 

ইসমাইল ইব ন জা ‘ র সােদকেক ইমাম িহেসেব �হণ কের 

ইসমা‘ঈিলয়যাহ নােম পিরি িত লাভ কেরয় অপর �প মুসা 

কােযম ইব ন জা ‘ র সােদকেক ইমাম িনবরা ন কেরয় তারা 

ইমািময়যাহ নােম পিরি িত লাভ কেরয় অথরা্ স ম ইমাম িনবরা েন 

িবেভদ সৃি� হেল তারা ইসমা ‘ঈিলয়যাহ ও ইমািময়যাহ দু’ভােগ 

িবভ্ হয়য় 
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িশয়া ইসমা ‘ঈিলয়যাহ �েপর িবিভ� উপদল: “বােতিনয়যাহ”, 

“তা‘িলিময়যাহ” ও “সাব‘ইয়যাহ” । িশয়া ইসমা ‘ঈিলয়যাহ �পিট 
িবিভ� েদেশ িবিভ� নােম িবিভ� উপদেল িবভ্ হেয় যায়য় 

ইরােক “কারামািতয়যাহ” ও মুজদািকয়যাহ; িমসের “উবাইিদয়যাহ”; 

েখারাসােন “মাইমুিনয়যাহ”; িসিরয়ায় “নুসাইিরয়যাহ”, “দারজ”, 

“তায়ামুনাহ”, “নাযািরয়যাহ” ও “সানািনয়যাহ” ও ইি�য়ায় 

“বুহরাহ” নােম পিরি তয় আর বাংলােদেশ তােহিরয়যাহ নােম 

খযাতয় তারা “আগাখািনয়যাহ” নােমও পিরি তয় ইয়ামােন তােদর 

নাম “আল-ইয়ামািময়যাহ”, যিদও �েতযক ইয়ামািময়যাহ 

ইসমা‘ঈিলয়যাহ নয়য় তারা বেল, �েতযক ববর যািহর ও বািতন 

রেয়েছ,  মনিক কুরআেনও, যােহরী বা �কাশয অথর সবাই 

জানেলও বােতিন বা েগাপন অথর তারা বযতীত েকউ বুেঝ নায় 

মূলত   ি �াধারা েগামরাহ ে রকা েলার ইসলাম  ংস করার 

�ধান হািতয়ারয় তােদর নযায় রাে যী ও সূ ীেদরেক বােতিনয়যাহ 

বলা হয়য় 

িশয়া যাইিদয়যাহ �েপর িবিভ� উপদল: “আল-জাওেয়রিদয়যাহ”, 

“সুলাইমািনয়যাহ”, “আস-সােলিহয়যাহ”, বতরমােন তারা “�জাত� 

ইয়ামান” বা উ�র ইয়ামােন বৃহ্ সংখযায় রেয়েছ, িবেশষ কের 
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সান‘আ, হািদদা ও জাদাহ শহেরয় েসৗিদ আরেবর দিেণা�ল 

নাজরান শহেরও তারা রেয়েছ অ� সংখযায়। 
িশয়া ইমািময়যাহ �েপর িবিভ� উপদল: বতরমান যুেগ িশয়া বলেত 

ইমািময়যােদরই বুঝায়, অনযানয িশয়ারা তােদর িনজ  নােমই 

পিরি তয় ইমািময়যাহ নােম তােদর �িসি�র কারণ, তারা বেল েয 

রাসুলু�াহর পের আিল রািদয়া�াহ আনহ-ই  কমা� ইমাময় 

তারপর তার স�ানরায় েকউ বেলেছন: তােদর িব�াস েকােনা যুগ 

ইমাম িবহীন নয়, �কাশয বা অ�কাশয সবরদা ইমাম থাকা জররী, 

তাই তােদরেক ইমািময়যাহ বলা হয়য় েকউ বেলেছন: তারা দীেনর 

�েতযক িবষয় ইমােমর ওপর নয� কের, তােদর িনকট ইমাম 

নবীর মত, তােদর ইমাম সবযুেগ িবদযমান থােকন, দীিন ও 

দুিনয়ািব �েয়াজেন তারা তার শরণাপ� হয়য়   জনয তােদরেক 

ইমািময়যাহ বলা হয়য় তারা রাে যী, জা‘ িরয়যাহ ও 

মুতাওয়ািলয়যাহ নােমও �িস� ।   ছাড়া িশয়ােদর আেরা �প 
রেয়েছ। বতরমান ইরােনর েবিশরভাগ িশয়া হেে ইমািময়যাহ 
ে করার েলাকয় তাছাড়া পািক�ান ও ভারেত তােদর বযাপক 

অনুসারী রেয়েছয় বাংলােদেশর অিধকাংশ িশয়ারাও ইমািময়যাহ 

ে করার অ�রভু্য়  
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�াদশ ইমািময়যাহ:  ইমািময়যােদর �াদশ ইমাম হাসান আসকাির 

(মৃ.২৬০)  র মৃতুযর পূেবর তারা �াদশ ইমািময়যাহ নােম পিরি ত 

িছল নায় আিল রািদয়া�াহ আনহ ও উমাইয়যােদর িখলা তকােল 

েকউ �াদশ ইমােমর তথয েপশ কেরেছন জানা যায় িনয় 

“মুখতাসারত তুহ া ইসনা আশািরয়যাহ” �ে�র েলখক বেলন: 

�াদশ ইমািময়যাহ মতবাদ সৃি� হয় ২৫৫িহ. সেনয় েদখুন: 

“মুখতাসারত তুহ াহ”: (পৃ.২১),   িস�া�ই যথাযথ মেন হয়, 

কারণ িশয়া পি�ত কুলাইিন “আল-কাি ”: (১/৫১৪) �ে�, মুি দ 

“আল-ইরশাদ”: (৩৯০) �ে�  বং তাবরািস “আ‘লামুল ওরা”: 

(৩৯৩) �ে� বেলন: �াদশ ইমােমর জ� (২৫৬িহ.), মৃতুয বা 

আ�েগাপন (২৬০িহ.)।  
তােদর িনকট �াদশ ইমাম  খেনা জীিবত, তার েবর হওয়ার 

অেপোয় আেছ তারা। েযেহতু �াদশ ইমািময়যাহ মতবাদ �কাশ 
পায় হাসান আল-আসকািরর মৃতুযর পর, তাই িনিদর�ভােব বলা 

যায় (২৬০িহ.) পরবতরী সমেয় ই  ই “�াদশ ইমািময়যাহ” মতবাদ 

সৃি� হয়।  
ববত: সিঠক ইিতহাস অনুযায়ী িশয়ােদর �াদশ ইমােমর জ�ই 

হয়িন, হাসান আসকািরর েকান স�ান িছল নায় িতিন িনঃস�ান 

অব�ায় মারা যানয় সুতরাং তােদর ইমােমর সংখযা ১১ জন হয়; 
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১২ হয় নায় তারপরও তারা িমথযা বািনেয় বেল েয হাসান 

আসকারীর েকােনা  ক দাসীর ঘের  ক স�ান িছল, যার নাম 

মুহা�াদ ইবন হাসান আসকারীয়  টা তােদর বানােনা ঘটনা, 

েখাদ তােদর কতক েলখক েথেকও   সতয েবর হেয়   েসেছয় 

  হল িশয়ােদর িবিভ� দল ও উপদেল িবভ্ হওয়ার ি �য় 

আ�াহ যথাথর বেলেছন: 

نّ  ﴿
َ
ۡسَتقُِٗما ِصَ�هِ�  َ�هَذا َوأ ۖ ٱَف  من تهن ْ  َوَ�  ِّبِعن تا َّبِعن ّرَق  صّسبنَل ٱ َِ ََ َت مۡ  ََ ُن ِ  َعَ ب
مۡ  ۦۚ َسبُِِِهِ  ُن ِ ۡه م َ� ُن ه مۡ  ۦبِهِ  َوّصٮ ُن ِّ تنَ  ََۡع  ]  ١٥٣: االذ�يل [﴾ ١ ََّتقن

“আর  িট েতা আমার েসাজা পথয় সুতরাং েতামরা তার অনুসরণ 

কর  বং অনযানয পথ অনুসরণ কেরা না, তাহেল তা 

েতামােদরেক তার পথ েথেক িবিে� কের েদেব”য় সূরা আল-

আন‘আম: (১৫৩) 

িশয়া ইমািময়যারা সূরা আল-আহযােবর (৩৩)নং আয়ােতর েশষাংশ 

�ারা দলীল েপশ কের েয, “আহেল বােয়ত” িন�াপ, েযমন 

আিল,  ােতমা ও হাসান-হসাইনয় ইমামেদর িন�াপ বলার কারণ 

িহেসেব তারা বেল: ইমামত তথা েনতৃু েদয়া ও আ�াহর িবধান 

বা�বায়ন করা মহান দািয়ু,   দািয়ু আদায়কারীেদর িন�াপ 

হওয়া জররীয়  ােতমা রািদয়া�াহ আনহা ইমাম না হেলও 

িন�াপ, েযেহতু িতিন আ�াহর ি�য়য় িন�াপ শধু    ার জনই 
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নয়; তােদর স�ানগণও, তেব সব স�ান নয়, যিদও তারা আিল 

ও  ােতমার বংশধর। িবেশষ কের হাসােনর েকান স�ানেক তারা 
িন�াপ বেল নায় হসাইেনর স�ােনর মেধয শধু আিল যাইনুল 

আেবিদনেক িন�াপ মােন।  র কারণ স�বত হসাইেনর েস  ীর 
গেভর তার জ� েনয়া, েয পারেসযর বাদশাহর েমেয় িছল। 
কত েলা ��:  িবনা িবতেকর যিদ েমেনও েনই উ্ সূরা আল-

আহযােবর ৩৩ নং আয়াত �ারা আহেল বােয়তেক িন�াপ েঘাষণা 

করা হেয়েছ, িক� তােদর স�ানরা িন�াপ েকন? িন�াপ হেল 

সবার স�ানই িন�াপ, কােরা স�ান িন�াপ কােরা স�ান 

িন�াপ নয়, েকউ িন�াপ েকউ িন�াপ নয়,  ই িবভাজন েকন, 

অথ  সবার বংশ  ক?!  ই ধারা �াদেশই সীমাব� েকন? ইরানী 

েমেয়র গেভর জ� েনয়া যাইনুল আেবিদনই েকন ইমাম িনবরাি ত? 

�াদশ ইমাম িনধরারেণ িশয়ারা  কমত নয়, তাহেল েকান �েপর 

মেনানীত ইমাম সিঠক? ইমাম িনধরারেণর মাপকািঠ িক? আ�াহর 

ি�য়  ােতমা িন�াপ হেল তার ি�য় অনযানয বা�া িন�াপ নয় 

েকন?!  সব �ে�র েকান সদু�র িশয়ােদর িনকট েনই!   

েথেকই তােদর ��তা ও িব ুযিতর  ্প �কাশ পায়য় তােদর 

েগাঁড়ািম, অেযৗি্কতা ও ��তা �� করার জনয   ভূিমকা 

জররী েভেব উে�খ করলাময় 
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(ক). কুরআেন িক ‘আয়ােত তাতহীর’ নােম েকান আয়াত রেয়েছ? 

না, আমােদর জানা মেত, কুরআনুল কারীেম ‘তাতহীর’ নােম 

েকান আয়ােত েনই, েযমন রেয়েছ আয়াতুল কুরিস ইতযািদ । হযা,ঁ 
সূরা আহযােবর (৩৩)নং আয়ােতর েশষাংশেক িশয়া �াদশ 

ইমািময়যাগণ আয়ােত তাতহীর বেলন, তােত তাতহীর শ� রেয়েছ 

তাইয় েদখুন: 

 ... ََ ِطۡع
َ
َ ٱ َوأ تَ�ن  َّ َما ۥٓۚ َورَسن َّ ِ ن ٱ ينرِ�دن  ِ من  ِ�نۡذهَِب  َّ ُن ۡهَل  صّرِۡجَس ٱ َعن

َ
ُِۡت ٱ أ َ�ۡ 

مۡ  َِر�ن ِّ ِِٗ�� َو�نَط  ٣ ََۡط
“...  বং আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগতয করয় েহ নবী 

পিরবার, আ�াহ েতা েকবল  ান   েতামােদর েথেক অপিব�তােক 

দূরীভূত করেত  বং েতামােদরেক স�ূণর্েপ ‘তাতহীর’ বা 

পিব� করেত”। সূরা আহযাব: (৩৩) 
  ছাড়া অনযানয আয়ােতও তাতহীর শ� রেয়েছ, িক� েস েলােক 

িশয়ারা আয়ােত তাতহীর বেল না  বং যােদর স�েকর নািযল 

হেয়েছ তােদরেক িন�াপ ও মাসুম বেল নায় েযমন: 

১. বদর যুে� অংশ �হণকারী িতন েশা েতেরাজন সাহািব স�েকর 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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من  ِِذۡ ﴿ ُن ُ َغّشِ َمَنةٗ  َُّعاَس ٱ �ن
َ
ِلن  ّمِۡنهن  أ م َو�نَ�ّ ُن ُۡ ََ  َعَِ م َمآءٗ  صّسَمآءِ ٱ ّمِ َِر�ن ِّ نَط ِ�ّ 

مۡ  َو�نۡذهَِب  ۦبِهِ  ُن ََ  َعن َِ ٱ رِۡج َُۡ�ه �َِط  صّش ه  َوَِۡ�ۡ مۡ  َ�َ ُن ِ ت�
ۡقَدامَ ٱ بِهِ  َو�نثَّبَِت  قنِن

َ
�ۡ 

 ]  ١١: االذفي  [﴾ ١

“�রণ কর, যখন িতিন েতামােদরেক ত�ায় আে� কেরন তার 

পে েথেক িনরাপ�া ্প  বং আকাশ েথেক েতামােদর ওপর 

বৃি� বষরণ কেরন, আর যােত  র মাধযেম িতিন েতামােদরেক 

“তাতহীর” তথা পিব� কেরন, আর েতামােদর েথেক শয়তােনর 

কুম�ণা দূর কেরন, েতামােদর অ�রসমূহ দৃঢ় রােখন  বং  র 

মাধযেম েতামােদর পা-সমূহ ি�র রােখন”য় সূরা আন াল: (১১) 

  আয়ােত আহেল বদরেক পিব� করা  বং তােদর েথেক 

শয়তােনর নাপািক দূর করার কথা থাকেলও সবাই  কমত েয, 

তারা মাসুম বা িন�াপ নয়য় অথ   েত তােদর অিতির্ িস াত 

অ�রসমূহ দৃঢ় রাখা ও পাসমূহ ি�র রাখার সংবাদ রেয়েছ, যা 

কিথত আয়ােত তাতহীের েনইয় উে�খয, সূরা আল-আহযােবর 

 শ��েয়র অথর  কয় سجز ও সূরা আল-আন ােলর سجس

২. বরং সকল মুসিলম স�েকর আ�াহ তাতহীর শ� বযবহার 

কেরেছন: 

ن ٱ ينرِ�دن  َما﴿ م ِ�َۡجَعَل  َّ ُن ُۡ َۡ  َعَِ َ َحَرٖج  ّمِ ُِ مۡ  ينرِ�دن  َوَ�ه َِر�ن ِّ  َوِ�نتِمّ  ِ�نَط
مۡ  ۥنِۡعَمَتهن  ُن ُۡ مۡ  َعَِ ُن ِّ ونَ  ََۡع رن  ]  ٦: اليئ دا [﴾ ٦ �َۡشكن
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“আ�াহ েতামােদর ওপর েকান সমসযা সৃি� করেত  ান না, বরং 

িতিন  ান েতামােদর “তাতহীর” বা পিব� করেত  বং তার 

িনয়ামত েতামােদর ওপর পূণর করেত, যােত েতামরা কৃতজতা 

জাপন কর”য় সূরা মােয়দা: (৬) 

  আয়ােত সূরা আল-আহযােবর নযায় ইরাদা ও ‘তাতহীর’ উভয় 

শ� রেয়েছ, অিতির্ রেয়েছ িনয়ামত পূণর করার কথা, যা পাপ 

েথেক মুি্ ও জা�ােত �েবশ করাসহ যাবতীয় কলযাণ শািমল 

কের, সুতরাং যিদ ‘তাতহীর’ অথর িন�াপ হয়, তাহেল �েতযক 

মুসিলম   আয়াত �ারা িন�াপ হেয় যায়য়  টা েতা েকউ দাবী 

কের নায় যিদ  টা না হয়, তেব সূরা আল-আহযােবর ৩৩ নং 

আয়ােতও িন�াপ অথর �দান করেব নায়  

৩. কতক অপরাধী সাহািবর েেে� আ�াহ তা‘আলা ‘তাতহীর’ 

শ� বযবহার কেরেছন: 

ِٗحا ﴿ تاْ َ�َمٗ� َ�ِه ِِۡم َخَِطن ِ ننت� وَن ٱۡ�َ�َفنتاْ بِذن ن َوَءاَخرن َّ ََ ٱ ًاا َع ِ ّّ َوَءاَخَر َس
ترٞ  َن �َ َ َّ ِِۡمۚ ِِّن ٱ ُۡ ن َ�تنتَ  َعَِ

َ
ِِۡم َصَدقَةٗ ١ رِّحٌُم أ ِ هص ۡمَ�

َ
َۡ أ ۡذ ِم ۡم  خن ِرنهن ِّ َنَط  

ا وَ  َِ ِ ِِم ب ُِ�ّ ََ َٞ َوِن َُ ََِك َس ِِۡمۖ ِِّن َصَِته ُۡ ۡمۗ َوٱَصّلِ َعَِ ِن ّ ن َسِمٌُع َعٌُِِم  ص َّ١﴾ 
 ]103-102: انق ا[

“আর অনয িকছু েলাক তােদর অপরাধ  ীকার কেরেছ , স্কেমরর 

সে� তারা অস্কেমরর িমমণ ঘিটেয়েছয় আশা করা যায় , আ�াহ  
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 তােদর তওবা কবুল করেবনয় িন�য় আ�াহ অিত েমাশীল, পরম 

দয়ালুয়  তােদর স�দ েথেক সদকা নাওয়  র মাধযেম তােদরেক 

তুিম ‘তাতহীর’ তথা পিব� ও পিরশ� করেবয় আর তােদর জনয 

েদা‘আ কর, িন�য়   েতামার েদা‘আ তােদর জনয �শাি�করয় আর 

আ�াহ  সবরেমাতা, সবরজ”। সূরা তাওবা: (১০২-১০৩)  
‘তাতহীর’ অথর যিদ িন�াপ হত, তাহেল অপরাধীেদর জনয 

‘তাতহীর’ শ� বযবহার করা হত না! অথ   খােন তােদর জনয 

‘তাতহীর’ শে�র সােথ তার ে েয় উ�তর �শংসার শ� 

‘তাযিকয়াহ’ ( تز�ي) যুগপ্ বযবহার করা হেয়েছ  । কারণ মূলত: 

‘তাতহীর’ অথর অপিব� বব দূর করা, আর ‘তাযিকয়াহ’ অথর 

বরকত দান করা  বং উ�িত ও �বৃি� �দান করায় েকান বব 

েথেক নাপাক দূর করাই ‘তাতহীর’ বা পিব� করা,  র �ারা 

েসৗ�যরমি�ত করা জররী নয় । পো�ের ‘তাযিকয়া’র জনয বব 
েথেক নাপাক দূর কের সি�ত ও েসৗ�যরমি�ত করা জররীয় 

পিব� না কের সি�ত করার েকান মােনই েনইয়   আয়াত �ারা 

�মাণ হয় তারা শধু পিব�ই নয়, বরং পিরশি� ও ঈমােনর 

েসৗ�েযর েসৗ�যরমি�ত হওয়ার উপযু্, অথ  তারা িছল 

অপরাধীয় তাহেল তারা িক আহেল বােয়েতর ে েয় উ�ম, যিদও 
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িশয়ােদর অথর তাই �মাণ কের! অত ব �মািণত হেলা েয, 

‘তাতহীর’ শ� �ারা িন�াপ হওয়া বুঝায় নায় 

৪. আ�াহ তা‘আলা মসিজেদ কুবার অিধবাসীেদর স�েকর 

বেলেছন: 

ن َُِهِ رَِجالٞ ﴿
َ
ِّبتَن أ ُن   ََ ِرِ� ِّ ّط ِّب ٱصۡمن ُن ن  َّ ۚ َوٱ

ْ وا رن ِّ  ]  108: انق ا [﴾١َ�َتَط

“েসখােন  মন েলাক আেছ, যারা উ�ম্েপ ‘তাতহীর’ তথা 

পিব�তা অজরন করেত ভালবােসয় আর আ�াহ পিব�তা 

অজরনকারীেদর ভালবােসন”। সূরা তাওবা : (১০৮)  অথ  তারা 
িন�াপ ও মাসুম িছল না, িক� আয়াত তােদর স�েকর সােী 

িদেে েয, তারা পিব�তা পছ� কের, আর আ�াহ পিব�তা 

অজরনকারীেদর পছ� কেরনয় 

৫. আ�াহ তা‘আলা ঋতুমতী নারীেদর স�েকর বেলেছন: 

﴿ ْ نتا َّ  َوَ�  ٱصَۡمِحُِض  ِ�  ٱّۡنَِسآءَ  فَٱۡ�َ�ِص ه  ََۡقَر�نتهن َّ ۡرَنۖ  َح ِن ۡرنَ  فَإَِذا َ�ۡط ِّ  َََط
 َّ ِنتهن

ۡ
َۡ  فَۡ ُۡثن  ِم من  َح َمَر�ن

َ
ۚ  أ ن َّ  ]  ٢٢٢: انق ا [﴾ ٢ ٱ

“সুতরাং েতামরা হােয়যকােল  ীেদর েথেক দূের থাক  বং তারা 

পিব� না হওয়া পযর� তােদর িনকটবতরী হেয়া নায় অতঃপর যখন 

তারা ‘তাতহীর’ তথা ভােলাভােব পিব� হেব তখন তােদর িনকট 

আস, েযভােব আ�াহ েতামােদরেক িনেদরশ িদেয়েছন”। সূরা 
বাকারা: (২২২) 
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  আয়ােতর অথর কখেনা  ্প নয় েয, তােদর সােথ সহবাস 

কর না যাবত না তারা মাসুম ও িন�াপ হয়, যখন িন�াপ হয় 

তােদর সােথ সহবাস কর! ‘তাতহীর’ শে�র অথর যিদ িন�াপ 

হওয়া বুঝােতা তাহেল  টাই আয়ােতর বযাখযা হওয়া উি ত িছল, 

তখন ইসলামী শরীয়েত িন�াপ নারী বযতীত সহবাস  বধ হত 

না। িক�   কথা েতা েকউই বেল না!! 
৬. ঋতুমতী নারীেদর িনকটবতরী হওয়ার িনেষধাজা আেরাপ কের 

উ্ আয়ােতর েশেষ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َ ٱ ِِنّ ﴿ ِّب  َّ ِ�َ ٱ ُن ُه ََ ٱ َو�نِحّب  ّّّ� ِرِ� ِّ َتَط  ]  ٢٢٢: انق ا [﴾ ٢ صۡمن

“িন�য় আ�াহ তাওবাকারীেদরেক ভালবােসন  বং ভালবােসন 

‘তাতহীর’ তথা অিধক পিব�তা অজরনকারীেদরেক”য় [সূরা আল-

বাকারা: (২২২)] অথ  সবার িনকটই পিব�তা অজরনকারী  সব 

 ামী ও িন�াপ হওয়ার মেধয েকান স�কর েনইয় 

৭. ইয়াহূদী ও মুনাি কেদর স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ٰ�َِك ﴿ ََ ْو
ن
ََ ٱ أ ِي ن ٱ ينرِدِ  صَمۡ  َّ ن َّ

َ
ِرَ  أ ِّ َط مۚۡ  �ن ِن مۡ  قنِنتَ� ِن َ َُاٱ ِ�  ص َۡ ٞيۖ  ُّ َۡ مۡ  ِخ ِن َ  ِ�  َوص

 ]  ٤١: اليئ دا [﴾ ٤ َعِظُمٞ  َعَذاٌ   �ِخَرةِ ٱ

“ রাই হেে তারা, যােদর অ�রসমূহেক আ�াহ ‘তাতহীর’ তথা 

পিব� করেত  ান নায় তােদর জনয রেয়েছ দুিনয়ােত লাানা  বং 

আেখরােত তােদর জনয রেয়েছ মহাআযাব”। সূরা মােয়দা: (৪১) 
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  আয়ােতর অথর কখেনা  ্প নয় েয, আ�াহ তােদর িন�াপ 

করেত  ান না, অথরা্ আ�াহ তােদর অ�রেক পােপর ইো ও 

 নােহর �িত ধািবত হওয়া েথেক মু্ করেত  ান  ্প অথর 

নয়য় আবার   সূরার অপর আয়াত  َُِ مۡ  ينرِ�دن  َوَ�ه َِر�ن ِّ  (৫/৬)  ِ�نَط

 র অথর “িক� িতিন (আ�াহ)  ান েতামােদর (ঈমানদারেদর)েক 

‘তাতহীর’ তথা পিব� করেতয়”   আয়ােতর অথর ‘িক� আ�াহ 

েতামােদরেক পাপ েথেক িন�াপ করেত  ান”  ্প নয়য় 

অত ব সূরা আল-আহযােবর ৩৩ নং আয়ােতও ‘তাতহীর’ অথর 

িন�াপ নয়য় 

৮. লূত আলাইিহস সালাম তার েমেয়েদর স�েকর বেলেছন: 

هَقۡتمِ  قَاَل  ﴿ َ�ٓءِ  َ� ؤن ٰ َّ  ََُناِ�  ََ رن  هن َِ ۡط
َ
ۡمۖ  أ ُن  ]  ٧٨: ْود [﴾ ٧ َۡ

“েস বলল, েহ আমার কওম,  রা আমার েমেয়, তারা েতামােদর 

জনয পিব�”। সূরা হদ : (৭৮),  খােন ‘আতহার’ বা সবে েয় 

পিব� শ�িট বযববত হেয়েছয় িক�  র �ারা তার েমেয়েদর 

িন�াপ ও মাসুম েঘাষণা করা হয় িনয় 

 

আমরা েদখলাম উে�িখত আয়াতসমূেহ ‘তাতহীর’ শ� েকবল 

‘পিব�’ অেথর বযববত হেয়েছ, যােদর স�েকর নািযল হেয়েছ তারা 

েকউ িন�াপ নয়য় িশয়ারা  সব আয়াতেক আয়ােত ‘তাতহীর’ 
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বেল নায় ববত উ�ুল মুেমিননগেণর �সে� নািযল হওয়া 

আয়ােতর েশষাংশেক ‘আয়ােত তাতহীর’ বলা কুরআেনর 

অপবযাখযা, েগাঁড়ািম ও মূখরতা িভ� িকছু নয়য় 

 

আ�াহর لسادا বা ইোর অথর: 

কুরআনুল কারীেমর সূরা আল-আহযােবর ৩৩ নং আয়ােত 

‘তাতহীর’  র ইো,  াওয়া বা ইরাদা অথর আ�াহর িনেদরশ, 

মহ�ত ও স�ি�য় অথরা্ আ�াহ েতামােদর েথেক নাপািক দূর 

করেত পছ� কেরনয়  মন নয় েয,   আয়ােতর কারেণ তােদর 

েথেক নাপািক দূর হেয় েগেছ  বং তারা পিব� হেয় েগেছনয়  র 

�� উদাহরণ হেে আ�াহ সবার জনয  ান বা ইরাদা কেরন 

জা�ােত �েবশ করক,  খােন তার  াওয়া অথর পছ� বা মহ�ত 

করায় যারা আ�াহর পছ�েক �াধানয িদেব তােদর জনয রেয়েছ 

পুর�ার, আর যারা তার অপছ�েক �হণ করেব তােদর জনয 

রেয়েছ িতর�ারয় পরকােল   মানদে�ই আ�াহ তােদর জনয 

জা�াত বা জাহা�ােমর  য়সালা করেবনয় তাই  সব আয়ােত 

ইো বা  াওয়া অথর আ�াহর পছ� ও মহ�ত, যা ঘটা জররী 

নয়, কারণ আ�াহ তা ওয়ািজব কেরন িনয়  টােক বলা হয়, 

আ�াহর শরীয়তগত ইো, যা হওয়া আ�াহ পছ� কেরন, িক� 
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তা হওয়া বাধযতামূলক নয়য় সুতরাং আয়ােত বিণরত “েতামােদরেক 

ভােলাভােব পিব� করেত ইো কেরন”  র �ারা পিব� হেয় 

যাওয়া বাধযতামূলক নয়য় বরং  েত তার স�ি� রেয়েছ, েকউ  র 

বাইের  লেত  াইেল েসটা আ�াহর পছ�নীয় পথ হেব না, িক� 

েসটা হওয়া স�বয় েযমন আ�াহ তা‘আলা বা�ার জনয কু রী 

পছ� কেরন না, আ�াহ বেলন,  

ْ  ِِن ﴿ وا رن َن ُۡ َ  فَإِنّ  َِ َّ ّ  ٱ ِِ
ۡمۖ  ََ ُن ِ  يَۡرَ�ه  َوَ�  َعن ۖ  ِۡعَِبادِه َر َۡ ُن ۡۡ ْ  �ن ٱ وا رن  �َۡشكن

ۡمۗ  يَۡرَضهن  ُن    ] ٧: الزم  [﴾ َۡ

“যিদ েতামরা কু রী কর তেব (েজেন রাখ) আ�াহ েতামােদর 

মুখােপেী ননয় আর িতিন তাঁর বা�ােদর জনয কু রী পছ� 

কেরন নায়  বং যিদ েতামরা কৃতজ হও তেব িতিন েতামােদর 

জনয তা-ই পছ� কেরনয় ” [সূরা আয-যুমার: ৭]  িক� তারপরও 

বা�া কু রী করেছ, আবার িতিন পছ� কেরন েয তার বা�ারা 

শকর জার হেব, িক� তারা তা করেছ নায় সুতরাং েবাঝা েগল 

েয আ�াহর ইো দু’ �কারয়  ক. শরী‘আতগত ইো, তােত 

আ�াহর স�ি� রেয়েছ, িক� তা সংঘিটত হওয়া অবশয�াবী নয়য় 

দুই. �কৃিতগত ইো, যােত আ�াহর স�ি� থাকেত হেব  মন 

নয়, িক� তা সংঘিটত হওয়া অবশয�াবীয় েস িহেসেব 

েমৗিলকভােব ‘আ�াহর ইো’র কেয়কিট অব�া হেত পােরয়  
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  যার ইো আ�াহ কেরন (�কৃিতগতভােব), িক� তােত 
আ�াহর স�ি� েনই, েযমন, েকােনা েকােনা বা�ার পে 

েথেক কু রী সংঘিটত হওয়া ।  িট �কৃিতগত ইো , 

শরীয়তগত ইো নয়।  
  যার ইো আ�াহ কেরন, আর তােত আ�াহর স�ি�ও 

রেয়েছ, েযমন, ঈমানদােরর ঈমান আনায়  খােন 

আ�াহর �কৃিতগত ইো ও শরীয়তগত ইো উভয়িটই 

সংঘিটত হেয়েছয়  

  যার ইো আ�াহ কেরন (শরীয়তগতভােব), আর তােত 
আ�াহর স�ি�ও রেয়েছ, েযমন কাে র  র ঈমান 

আনায় খারাপ মানুষেক ভােলা করা, অপিব�েক পিব� 

করা, ইতযািদয় িক� আ�াহর   জাতীয় ইো ঘটা 

অবশয�াবী নয়য় হেতও পাের আবার নাও হেত পােরয়  

সুতরাং সূরা আল-আহযােবর ৩৩ নং আয়ােত বিণরত 

‘আ�াহ কতৃরক পিব� করার ইো’িট মূলত ‘আ�াহর 

ইো’র �কারসমূেহর মেধয  ই েশেষা্ �কােররয় যা 

হেতও পাের আবার নাও হেত পােরয় আর েস জনযই 

বলা যায় েয, আ�াহ তা‘আলা নবী-পিরবার, পিরজনেক 

পিব� করেত ইো কেরেছন বেলই তারা পিব� হেয় 
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েগেছ বযাপারিট  মন নয়, বরং তা হেতও পাের আবার 

নাও হেত পােরয় আর েস জনযই েদখা যায়, 

পরবতরীকােলর নবী পিরবােরর েকােনা েকােনা বংশধেরর 

মেধয কু রী, িন াক ও িশকরী কমরকা� পযর� সংঘিটত 

হেয়িছলয়  

 

 :বা নাপািকর অথর سجس

কিথত আয়ােত তাতহীের আ�াহ তা‘আলা আহেল বােয়ত েথেক 

িরজস দূর করেত  ানয় পিব� কুরআেন িরজ স িবিভ� অেথর 

বযববত হেয়েছয় েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ا ﴿ َِ �ّ
َ
ۡ ٰ َٓ  ََ ِي َّ ْ  ٱ ََّما َءاَمننٓتا ِ ِّۡ�ن  ٱۡ�َۡمرن  ِ ا ن  َوٱصَۡم ََ ن

َ
ۡزَ�همن  َوٱۡ�

َ
َۡ  رِۡجٞس  َوٱۡ�  ّمِ

َِ  َ�َملِ  َُۡ�ه مۡ  فَٱۡجَتنِبنتهن  ٱصّش ُن ِّ تنَ  ََۡع ِِحن َۡ  ]  ٩٠: اليئ دا [﴾ ٩ َن

“েহ মুিমনগণ, িন�য় মদ, জুয়া, �িতমা-েবদী ও ভাগযিনধরারক 

তীরসমূহ েতা নাপাক [িরজ স] শয়তােনর কমর”য় সূরা আনআম: 

(৯০),  খােন িরজ স অথর নাপাক ও হারাম খাদয-পানীয়  বং 

শয়তািন কমরয় অনয� ইরশাদ কেরন: 

ِجدن  ّ�ٓ  قنل﴿
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ن
ّ  أ ََ ِ ا ِ َّرما ه  ُن ۥٓ  َطاِع�ٖ  َ�َ هن ن ِِّ�ٓ  َ�ۡطَعمن

َ
تنَ  أ ُن َُۡتةا  يَ وۡ  َم

َ
 أ

ا َدٗما تحا َن وۡ  ّمۡس
َ
ۥ ِخ�ِ�رٖ  َ�ۡمَ  أ وۡ  رِۡجٌس  فَإِنّهن

َ
ا أ هِّل  فِۡسقا

ن
ِ  َِۡغۡ�ِ  أ َّ  ﴾١ بِهۦِۚ  ٱ

 ]  ١٤٥: االذ�يل[
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“বল, আমার িনকট েয ওহী পাঠােনা হয়, তােত আিম 

আহারকারীর ওপর েকান হারাম পাই না, যা েস আহার কেরয় 

তেব যিদ মৃত িকংবা �বািহত র্ অথবা শূকেরর েগাশত হয়, 

কারণ িন�য় তা অপিব� িকংবা অৈবধ যা আ�াহ ছাড়া অনয 

কােরা জনয যেবহ করা হেয়েছ”য় সূরা আন‘আম: (১৪৫) 

আবার কখেনা কখেনা “িরজস” শ� �ারা িশকর বুঝােনা হয়য় 

আ�াহ তা'আলা বেলন: 

﴿  ْ ََ  ٱصّرِۡجَس  فَٱۡجَتنِبنتا َِ  ِم ۡوَ�ه
َ
 ]  ٣٠ : ا ج [﴾ ٣ ٱۡ�

“সুতরাং মূিতরপূজার অপিব�তা েথেক িবরত থাক”য় সূরা হজ: 

(৩০) 

কখেনা “িরজস” শ� �ারা অকলযাণ, েগামরাহী ও অিন� বুঝােনা 

হয়, আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ن ينرِدۡ  َوَمَ ﴿
َ
ۥ أ ِّهن ِِ ا َصۡدَرهۥن َ�َۡعۡل  ين ُِّقا ََّما َحرَٗجا َض

َ
ّعدن  َكۡ َّ �  ِ�  يَ  ٱصّسَمآءِ

ن  َ�َۡعلن  َكَ�هصَِك  َّ ََ  َ�َ  ٱصّرِۡجَس  ٱ ِي َّ  ]  ١٢٥: االذ�يل [﴾ ١ ينۡؤِمننتنَ  َ�  ٱ

“আর যােক �� করেত  ান , তার বুক স�ীণরÑস�ুি ত কের েদন, 

েযন েস  আসমােন আেরাহণ করেছয়  মিনভােব আ�াহ অকলযাণ 

েদন তােদর উপর,  যারা ঈমান আেন না”। সূরা আন‘আম: (১২৫)  
অনয� িতিন ইরশাদ কেরন: 

ََ  َ�َ  ٱصّرِۡجَس  َوَ�ۡجَعلن  ﴿ ِي َّ  ]  ١٠٠ : يو�س [﴾ ١ َ�ۡعقِِنتنَ  َ�  ٱ
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“ বং  যারা বুেঝ না িতিন আযাব  ািপেয় েদেবন তােদর উপর ”। 
সূরা ইউনুস: (১০০) অথরা্ যারা আ�াহর আেদশ-িনেষধ বুেঝ না, 

তার উপেদশ ও নিসহেতর �িত �েেপ কের না, তােদর ওপর 

আ�াহ অিন� ও েগামরাহী অবধািরত কের েদন। 
কখেনা “িরজস” শ� �ারা শাি� বুঝােনা হয়, আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: 

م َوَ�عَ  قَدۡ  قَاَل  ﴿ ُن ُۡ مۡ  ّمَِ َعَِ ُن ِ ٌبۖ  رِۡجٞس  ّرّ� َِ ََ  ]  ٧٠: االع اف [﴾ ٧ َو

“েস বলল , ‘িন�য় েতামােদর উপর েতামােদর রেবর পে েথেক 

আযাব ও ে�াধ  পিতত হেয়েছ”। সূরা আরা : (৭০)  

উপেরা্ আয়াতসমূেহ িরজ স শ� শয়তািন কমর েযমন মদ, জুয়া, 

�িতমা-েবদী ও ভাগযিনধরারক তীরসমূহ; হারাম, অপিব� ও অৈবধ 

বব েযমন মৃত িকংবা �বািহত র্ অথবা শূকেরর েগাশত; 

মূিতরপূজার অপিব�তা, অকলযাণ, অ�ীলতা ও আযাব ইতযািদ অথর 

�দান কেরেছ, েকাথাও িন�াপ অথর �দান কেরিনয়  

অত ব আমরা িনি�ত েয, কিথত আয়ােত তাতহীর �ারা নবী 

পিরবার বা আিল পিরবার কাউেক িন�াপ বা মাসুম �মাণ করা 

উে�শয নয়, বরং আ�াহর ইো, পছ� ও মহ�ত কেরন েয, 

তারা কু র-িশরক, শয়তানী কমর,  ািরি�ক অ�ীলতা, হারাম 

খাদয-পানীয়  বং �কাশয-অ�কাশয নাপাক বব েথেক পাক-পিব� 
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েহাকয় তােদর স�েকর খারাপ জননিত, কল� ও েকান দুনরাম না 

থাকয় তারা আ�াহর আেদশ ও িনেষধ েলা যথাযথ পালন করক 

 বং তােদর ঘের আ�াহর েয আয়াত ও িহকমত পাঠ করা হয়, 

তা িতলাওয়াত করক ও তার উপেদশ েথেক উপকৃত েহাকয় 

 

সাহািবেদর স�েকর আয়ােত তাতহীর েথেক আেরা উ�তর 

�শংসা রেয়েছ কুরআেন: 

িশয়ােদর কিথত আয়ােত তাতহীের আহেল বােয়েতর েয �শংসা 

রেয়েছ, তার ে েয় অিধক �শংসা রেয়েছ সাহািবেদর স�েকর 

অনযানয আয়ােতয় অথ  তােদরেক মাসুম বা িন�াপ বলা হয় নায় 

তার  কিট উদাহরণ েযমন: 

ا﴿ َِ �ّ
َ
ۡ ٰ ََ ٱ َٓ ِي َّ  ْ مۡ  ِِن َءاَمننٓتا ْ  بِنََبإٖ  فَاِسقنۢ  َجآَء�ن ُّننٓتا َتبَ ن ََ

َ
ْ  أ ُبنتا َِ َةٖ  قَۡتَمۢ� ِن  ِ�ََ�ِه

 ْ تا بِحن َۡ تن ه  ََ ِۡتنمۡ  َما َ�َ َع ْ ٱوَ  ٦ َ�هِدِم�َ  ََ ٓتا نّ  ۡعَِمن
َ
مۡ  أ ُن تَل  َُِ ِۚ ٱ رَسن  صَتۡ  َّ

مۡ  ُن ََ  َكثِ�ٖ  ِ�  ينِطُعن ۡمرِ ٱ ّمِ
َ
َّ  ََۡعنِّتمۡ  ۡ� ُِ َ ٱ َوَ�ه من  َحّبَب  َّ ُن ََ ٱ َِِ�ۡ يَ�ه ِ�ۡ 

مۡ  ِ�  ۥَوَزّ�َنهن  ُن ِ ت�
من  َوَ�ّرهَ  قنِن ُن رَ ٱ َِِ�ۡ َۡ ُن تَق ٱوَ  ۡۡ سن َن َُانَۚ ٱوَ  ۡۡ َۡ ٰ�َِك  ۡۡعِ ََ ْو

ن
من  أ  هن

ونَ ٱ ٗ�  ٧ ّۡ�هِشدن ِۡ ََ  فَ ِ ٱ ّمِ َّ  ۚ ن ٱوَ  َونِۡعَمٗة   ،٦: ا ج ات [﴾٨ َحِكُمٞ  َعُِِمٌ  َّ
٨[ 

“েহ ঈমানদারগণ , যিদ েকান  ািসক েতামােদর কােছ েকান 

সংবাদ িনেয় আেস , তাহেল েতামরা তা যা াই কের  নাওয়   
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আশ�ায় েয , আমরা অজতাবশত েকান কওমেক আ�মণ কের 

বসেব,  েল েতামরা েতামােদর  কৃতকেমরর জনয লি�ত হেবয় 

আর েতামরা েজেন রাখ েয , েতামােদর মেধয আ�াহর রাসূল 

রেয়েছনয় েস যিদ  অিধকাংশ িবষেয় েতামােদর কথা েমেন িনত , 

তাহেল েতামরা অবশযই কে� পিতত হেতয় িক� আ�াহ 

েতামােদর  কােছ ঈমানেক ি�য় কের িদেয়েছন  বং তা েতামােদর 

অ�ের সুেশািভত কেরেছনয় আর েতামােদর কােছ কু ির , 

 পাপা ার ও অবাধযতােক অপছ�নীয় কের িদেয়েছনয় তারাই েতা 
সতয পথ�া য় আ�াহর পে েথেক করণা ও  িনয়ামত  ্পয় 

আর আ�াহ সবরজ, �জাময়”। সূরা হজুরাত: (৬-৮)  

িশয়ােদর নযায় যিদ আমরা দিলল িহেসেব অ�� ও মুতাশােবহ 

আয়াত �হণ করতাম, তাহেল উে�িখত সাহািবেদর িন�াপ 

বলতাময় আমােদর   দিলল তােদর দিলেলর ে েয় শি্শালী ও 

�� িছল। কারণ  খােন �� রেয়েছ েয, তােদর িনকট কু র, 

পাপা ার ও  ােসিকসহ সকল পাপ ও  নাহ অপছ�নীয় কের 

েদয়া হেয়েছয় অিধক� তােদর িনকট ঈমান পছ�নীয় ও তােদর 

অ�ের তা েসৗ�যরমি�ত কের েদয়া হেয়েছয়   আয়ােত বিণরত 
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 ণা ণ সাহাবীেদরেক িন�াপ ও মাসুম পযরােয় িনেয় যায় 0F

1। 
তােদরেক আেরা বলা হেয়েছ ‘রােশদুন’ তথা সতয পথ�া য় 

 রসােথ যিদ তােদর আনুগতয করার িনেদরশ স�িলত আয়াত 

 ক� কির, েযমন: 

﴿ َٖ م ُِإِۡحَ�ه تهن ََّبعن ََ ٱ ِي َّ ارِ َوٱ ََ ن
َ
ََ َوٱۡ� َ�هِجرِ� ََ ٱصۡمن نتَن ِم ّوص

َ
تَن ٱۡ�  َوٱّۡ�هبِقن

هٖت ّرِ�َ ٱ َّ ۡم َج ِن َ َعّد ص
َ
تاْ َ�ۡنهن َوأ ۡم َورَضن ِن ن َ�ۡن نَۡ�هرن َّ

َ
ا ٱۡ� َِ ََ  َ�ۡرِي َ�َۡت َ�هِ�ِي

بَدٗ 
َ
آ � َِ َۡۡعِظُمن �ۚ َُِ ۡتزن ٱ ََ ۡۡ هصَِك ٱ  ]  100الو� :  [﴾١َ�

“আর মুহািজর ও আনসারেদর মেধয যারা �থম অ�গামী  বং 

যারা তােদরেক অনুসরণ কেরেছ সু�রভােব , আ�াহ  তােদর �িত 

 স�� হেয়েছন আর তারাও আ�াহর �িত স�� হেয়েছয় আর 

িতিন তােদর জনয �বত কেরেছন জা�াতসমূহ , যার তলেদেশ 

নদী  �বািহত, তারা েসখােন ি র�ায়ী হেব ”।  টাই মহাসা লয”। 
[সূরা তাওবা: (১০০)]  খােন মুহািজর ও আনসারেদর 

অনুসারীেদর আ�াহর স�ি� ও জা�ােতর সুসংবাদ �দান করা 

হেয়েছ, যা �কৃতপেে তােদর অনুসরণ করার িনেদরশয় অত ব 

                                                           
1 িক� আহেল সু�াত ওয়াল জামা ‘আত নবী-রাসূলগণ বযতীত অপর কাউেক 

মা‘সুম জান কেরন নায় কারণ, তারা কারও  ণা ণ বািড়েয় নবীেদর পযরােয় 

উিঠেয় েদন না; েযমনিট িশয়ারা কের থােকয় [স�াদক] 
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তােদর িন�াপ বল েত বাধা েকাথায়, সব আলামত েতা  খােনই 

রেয়েছ1F

1! 

(খ). “আহলুল বাইত” �ারা উে�শয িক? 

আরিবেত  ْهلن
َ
 ারা সবর�থম  ী, অতঃপর� [আহলুল বাইত]  اْ�َُِْت  أ

পযরায়�েম  কই ঘর ও  ক বযি্র ত াবধােন বসবাসকারী 

েযমন েছেল-েমেয়, িপতা-মাতা ইতযািদ বুঝােনা হয়য় অতঃপর 

আ�ীয়  জন  বং  কই বংেশর েলাকেদর বুঝােনা হয়য় 

কুরআেন আহল �ারা েমৗিলক অথর  ীই বুঝােনা হেয়েছ, েযমন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

تَ�  قََ�ه  فََِّما﴿ َجَل ٱ من
َ
ۡهِِهِ  َوَسارَ  ۡ�

َ
 ]  ٢٩: الق ص [﴾ۦٓ بِأ

“অতঃপর মূসা যখন েময়াদ পূণর করল  বং সপিরবাের যা�া 

করল”য় [সূরা কাসাস: (২৯)] িনি�তভােব  খােন আহাল �ারা 

মূসা আলাইিহস সালােমর  ী উে�শয, কারণ তার সােথ আর 

েকউ িছল নায় িমসেরর বাদশাহর  ী তার  ামীেক বেলিছল: 

                                                           
1 তারপরও িক� আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত নবী-রাসূল ছাড়া কাউেকই 

িন�াপ বেল িব�াস কেরন নায় সাহাবােয় িকরাম রা. েকও তারা িন�াপ 

বেলন নায় তেব তারা নযায়পরায়ণ ও েকােনা �কার সমােলা নার  ে রয় 

সুতরাং নবী-রাসূল বযতীত কাউেকই িন�াপ বা মা‘সুম বলার েকান সুেযাগ 

েনইয় [স�াদক] 
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آءن  َما﴿ ََ َۡ  َج َرادَ  َم
َ
ۡهَِِك  أ

َ
تٓءاا بِأ ن ِِّ�ٓ  سن

َ
ََ  أ نۡسَج وۡ  �

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌ   أ

َ
 ﴾٢ أ

 ]  ٢٥:يووف[

“েয েলাক েতামার পিরবােরর সােথ ম�কমর করেত ে েয়েছ, 

তােক কারাব�ী করা বা য�ণাদায়ক শাি� েদয়া ছাড়া তার আর 

কী দ� হেত পাের? [সূরা ইউসু : (২৫)]  খােন আহল �ারা 

িনি�তভােব  ী উে�শযয় 

 অথর ঘরয় সূরা انيت �আহলুল বােয়েতর ি�তীয় শ (مَْ انيت)

আল-আহযােবর   অংেশ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

 ীেদর সে�াধন কের انيت  কব ন ও نيوت বহব ন শ�িট 

িতনবার উে�খ করা হেয়েছয় েযমন: 

(ক).  �ِ ُنتتِ َوقَْرَن َّ ُن �ن  

(খ). ْهَل 
َ
ْم اصّرِْجَس أ ُن ن ِ�نْذهَِب َ�نْ َّ ََّما ينرِ�دن ا ِ    اْ�َُِت ِ

(গ).  �ِ �َْت ْرَن َما �ن ُنتتِ َواذْكن َّ ُن �ن  

কেয়ক আয়াত পর আবারও انيت শে�র উে�খ করা হেয়েছ, 

িক� েসখােন انيت শ�িটর স�কর জুেড় েদয়া হেয়েছ নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ,  র নযায় তার  ীেদর 

সােথ স�ৃ্ করা হয় িন, েযমন আ�াহর বাণী: 
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ا ﴿ َِ �ّ
َ
ۡ ٰ َٓ  ََ ِي َّ ْ  ٱ ْ  َ�  َءاَمننتا ِنتا ُنتَت  َِۡدخن ن ِِّ�ٓ  ٱُِّ�ِّ  ُن

َ
مۡ  ينۡؤَذنَ  أ ُن َۡ ٥ ﴾ 

 ]  ٥٣ : االحزاب[

“েহ মুিমনগণ , েতামরা নবীর ঘরসমূেহ �েবশ কেরা না ; অবশয 

যিদ েতামােদরেক অনুমিত েদয়া হয় ”। সূরা আহযাব : (৫৩),    

আয়ােতর েশেষ আ�াহ বেলন: 

َّ  �َذا﴿ تهن نمن ّۡ
َ
َّ  َمَ�هٗعا َسۡ ِنتهن ََ ۡۡ مۡ  ِحَجاٖ �  َوَرآءِ  ِمَ فَ ُن ِ ۡه رن  َ� َِ ۡط

َ
مۡ  أ ُن ِ ت�

ِن  ِۡقن
 ۚ َّ ِِ ِ ت�

 ]  ٥٣ : االحزاب [﴾ ٥ َوقنِن

“আর যখন নবীপ�ীেদর কােছ েতামরা েকান সাম�ী  াইেব তখন 

পদরার আড়াল েথেক  াইেব;  িট েতামােদর ও তােদর অ�েরর 

 জনয অিধকতর পিব�”। সূরা আহযাব: (৫৩), আয়ােতর   অংশ 
েথেক �মািণত েয, নবীর ঘেরর �থম সদসয তার  ীগণয়  
 

অত ব   আয়ােত ‘বুয়ূেত নবী’ বা নবীর ঘর ও পূেবরর আয়ােত 

‘আহলাল বাইত’ বা ঘেরর পিরবার মূলত  কই ঘর । ঘেরর 
স�কর কখেনা  ী তথা আহেলর সােথ, কখেনা নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ করা হেয়েছয় নবীর ঘর তার  ীেদর 

ঘর, তার  ীেদর ঘর তার ঘরয় কারণ নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আলাদা েকান ঘর িছল না । িবেবকও সমথরন কের 
না েয, তার ঘর তার  ীেদর ঘর হেব নায় অত ব ঘর  কিটই 
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অথরা্ নবীর ঘর,  র পিরবার সবাই আহলুল বাইতয় রহমত, 

বরকত ও স�ান   ঘেরই নািযল হয় । নবীর স�ােন তার 
 ীেদর িবষয় েয  রু রােখ, আিলর ঘর কখেনাই েস  রু 

রােখ নায় আিলর ঘের েযেহতু নবীর স�ান রেয়েছ, তাই িতিন 

ে েয়েছন তার পিরবােরর নযায় আিলর পিরবার বরকত, রহমত ও 

পিব�তা লাভ করক ।   জনযই িতিন আ�াহর িনকট েদা‘আ 
কেরেছনয় সুতরাং আহলুল বাইত �ারা  ীেদর বযতীত অনয অথর 

েনয়া  রম েগাঁড়ািম  বং িবেবক, ভাষা ও পিরভাষার িবপরীেত 

অব�ান েনয়ায় 

যুি্ স�ত  েকান কারণ বযতীত  আহলূল বােয়েতর েমৗিলক ও 

�কৃত অথর তযাগ করা বযাকরেণর ভাষায়  বধ নয়য় িশয়ারা 

“আহেল বােয়ত”  র েয অথর েনয় তা �কৃত অথর নয় । েকান 
শে�র �কৃত অথর না িনেয় দূরবতরী অথর েনয়ার জনয দু’িট শতর 

অবশযই জররী: 

১. েমৗিলক অথর �হণ করা স�ব নয়  মন বাধা থাকা। 
২. দূরবতরী অেথরর েকান আলামত অথবা দিলল থাকা। 
 খােন   দু’িট িবষেয়র েকানিট েনই , না বাধা , না আলামত , 

 কমা� �বৃি� , েগাঁড়ািম ও মূখরতা বযতীত! বরং যুি্ ও 
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বযাকযরীিত েমৗিলক অথরই �মাণ কের, যা আমরা আয়ােতর শােন 

নুযূেল উে�খ করব ইনশাআ�াহয় 

আহল  র দূরবতরী অথর: 

দূরবতরী অেথর ‘আহাল’ আ�ীয়- জন বুঝায়, বরং  কই বংেশর 

সবাইেক অ�ভুর্ কেরয় েযমন ইউসু  আলাইিহস সালাম তার 

ভাইেদর বেলিছেলন: 

ِنتِ�  ﴿
ۡ
ۡهلِ ِ   َو�

َ
مۡ أ ۡ�َعِ�َ  �ن

َ
 ]  ٩٢: يووف [﴾ ٩ أ

“আর েতামরা েতামােদর পিরবােরর সকলেক িনেয় আমার কােছ 

 েল আস ”। সূরা ইউসু : (৯৩) পরবতরী আয়ােত আ�াহ 

পিরবােরর অেথরর বণরনা িদেয়েছন, েযমন: 

ْ  فََِّما﴿ ه  َدَخِنتا َف  َ�َ ٰٓ  ينتسن بََتۡ�هِ  َِِ�ۡهِ  َءاَو
َ
ْ  َوقَاَل  � ِنتا ن  َشآءَ  ِِن ِمۡ�َ  ٱۡدخن َّ  ٱ

ََعَ  ٩ َءاِمنِ�َ  بََتۡ�هِ  َوَر
َ
َۡۡعۡرِش  َ�َ  � ْ  ٱ ّجٗد�ۖ  َ�نۥ وََخّروا  ]  ٩٩  ،٩٨: يووف [﴾١ سن

“অতঃপর যখন তারা ইউসুে র িনকট �েবশ  করল, তখন েস 

তার িপতামাতােক িনেজর কােছ   �ান কের িদল  বং বলল , 

‘আ�াহর ইোয়  আপনারা িনরাপেদ িমসের �েবশ করন ’। আর 
েস তার িপতামাতােক রাজাসেন উঠাল  বং  তারা সকেল তার 

সামেন েসজদায় লুিটেয় পড়ল” । সূরা ইউসু : (৯৯-১০০), অথরা্ 

ইউসূ  আলাইিহস সালােমর  গােরা ভাই ও িপতা-মাতা। 
মূসা আলাইিহস সালােমর েবান বেলেছনয় আ�াহর বাণী: 
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َقاَۡۡت  ﴿ مۡ  َهۡل  ََ ُن ّۡ دن
َ
ٰ  أ ۡهلِ  َ�َ

َ
ُٖۡت  أ ِنتنَهن  َُ َن ُۡ مۡ  ۥيَ ُن مۡ  َۡ تنَ  ۥَ�ن  َوهن حن َِ  َ�ه

 ]  ١٢: الق ص [﴾١

“তারপর মুসার েবান  েস  বলল, ‘আিম িক েতামােদরেক  মন 

 কিট  পিরবােরর স�ান েদব, যারা   িশশিটেক   েতামােদর পেে 

লালন পালন করেব  বং তারা  তার শভাকাাী হেব ”। সূরা 
কাসাস: (১২) 

 খােন “আহেল বােয়ত” �ারা গৃহক�রী মূসা আলাইিহস সালােমর 

মা অবশযই উে�শয, কারণ দু� দান  কমা� তারই কাজ, িক� 

পিরবােরর সবাই েযেহতু তার �িত আ�িরক ও তার কলযাণ 

কামী, তাই নারী-পুরষ সবাইেক শািমল কের পরবতরীেত ি�য়ার 

পুংিল� ও বহব ন বযবহার করা হেয়েছয় 

 

দূরবতরী অেথর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কেয়কিট হািদেস 

আহেল বােয়ত �ারা বংেশর েলাকেদর বুিঝেয়েছন: 

যােয়দ ইব ন আরকাম রািদয়া�াহ আনহেক �� করা হেয়িছল: 

“তার  ীগণ িক আহেল বাইেতর অ�ভুর্? িতিন বেলন: তার 

 ীগণ আহেল বায়েতর অ�ভুর্, িক� েয আহেল বায়েতর ওপর 

সদকা হারাম, তারা হেলন: আিল, জা র, আিকল ও আ�ােসর 

পিরবার”। মুসিলম: (৪৪৩২) অত ব আ�াস, আ�ুল মু�ািলব, 
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আিকল ইব ন আিব তােলব ও জা ‘ র ইব ন আিব তােলেবর 

পিরবার।  
আ�ুল মু�ািলেবর স�ানও আহেল বাইেতর অ�ভুর্য় মুসিলেম 

 েসেছ: রিবআ ইব ন হােরস ইব ন আ�ুল মু�ািলব ও আ�াস 

ইব ন আ�ুল মু�ািলব, তােদর স�ান আ�ুল মু�ািলব ইব ন রািবআ 

ও  জল ইব ন আ�াসেক সদকার িবষেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট ে�রণ কেরন, িতিন তােদরেক 

বেলন:  “সদকা মুহা�ােদর পিরবােরর জনয উি ত নয়, তা শধু 

মানুেষর ময়লা”য় মুসিলম: (১৭৯১),  খােন তােদরেক িতিন 

মুহা�েদর পিরবার আখযা িদেয়েছনয় 

  দু’িট হািদস েথেক �মাণ হল েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর দাদা আ�ুল মু�ািলব ও  া া আবু তােলেবর 

স�ানগণ মুহা�ােদর আহেলর অ�ভুর্, শধু আিল,  ােতমা, 

হাসান-হসাইন নয়য় তােদর জনয সদকা হারাম। 
েমা�াকথা: আহেল বােয়েতর েমৗিলক ও �কৃত অথর  ী, অতঃপর 

স�ান, িপতা-মাতা ও বংশেক অ�ভুর্ কেরয় েযমন আমরা যখন 

কাউেক সপিরবাের আম�ণ কির, তার  ীই �থম উে�শয হয়য় 

স�ান থাকেল  ীসহ স�ানও উে�শয হয়য় তার পিরবাের যিদ 

িপতা-মাতা ও েকান আ�ীয় থােক, েহাক দূেরর, েসও অ�ভুর্ 
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হয়য় েস যােদর অিভভাবক, যােদর ভরণেপাষণ তার দািয়েু  বং 

যারা তার অধীন ও ত াবধােন রেয়েছ সবাই পিরবােরর অ�ভুর্। 
কখেনা আেরা বযাপক  অেথর বংেশর জনয পিরবার বযবহার হয়, 

অনু্প আহেল বাইত শ�িটয় 

 

(গ). আহেল বােয়ত �ারা য িদ নবীগেণর  ী উে�শয হয়, 

পুংিলে�র “মীম” �ারা েকন সে�াধন করা হল? 

 কই আয়ােতর �থমাংেশ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর  ীেদর সে�াধন কের  ী িলে�র “নুন” বযবহার করা 

হেয়েছ, েযমন: ﴿  ََوقَۡرن  �ِ  َّ ُن ِ ُنتِ ََ  َوَ�  ُن ّۡج ََ جَ  ََ ّ ََ ُّةِ ََ ِِِِ ه ََ
ۡۡ �  ٱ وَ�ه

ن
 ٱۡ�

 ََ قِۡم
َ
ةَ  َوأ َِته َّ ةَ  َوَءاَِ�َ  ٱص َكته َّ ََ  ٱص ِطۡع

َ
َ  َوأ َّ تَ�  ٱ  ইতযািদ, অতঃপর   َورَسن

আয়ােতর ি�তীয়াংেশ পুংিলে�র মীম ও সবরনাম বযবহার করা 

হেয়েছ, েযমন: ََّما ِ ن  ينرِ�دن  ِ َّ من  ِ�نۡذهَِب  ٱ ُن ۡهَل  ٱصّرِۡجَس  َعن
َ
ُِۡت  أ  ٱۡ�َ

مۡ  َِر�ن ِّ ِِٗ�� َو�نَط ﴾ ٣ ََۡط   র কারণ, আয়ােতর �থমাংেশর আেদশ ও 

িনেষেধ শধু রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ীগণ 

উে�েশয িছল, িক�  সব আেদশ ও িনেষেধর মূল উে�শয 

তােদরেক পিব� করা, তার পিরবার েথেক দুনরাম ও কু-নিত দূর 

করা, েযখােন পিরবােরর �ধান িহেসেব রাসূল িনেজও শািমল, 
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তাই তােক �াধানয িদেয় সকলেক অ�ভুর্ কের পুংিলে�র (মীম) 

বযবহার করা হেয়েছয় 

 কই কারেণ সূরা হেদ ইবরািহম আলাইিহস সালােমর  ীেক 

সে�াধন কের  ী িলে�র নুন �ারা আয়ােতর শর হেলও েশেষ 

পুংিলে�র মীম বযবহার করা হেয়েছয় েদখুন: আ�াহর বাণী: 

﴿  ْ نٓتا ََۡعَجبِ�َ  قَاص
َ
�  َۡ ۡمرِ  ِم

َ
ِۖ ٱ أ ِ ٱ رَۡ�َتن  َّ مۡ  ۥَوَ�رََ�هتنهن  َّ ُن ُۡ ۡهَل  َعَِ

َ
ُِۡت� ٱ أ َ�ۡ ٧ 

 ]  ٧٣: ْود [﴾

“তারা বলল, ‘আ�াহর িস�াে� তুিম আ�যর হে, েহ নবী 

পিরবার েতামােদর ওপর আ�াহর রহমত ও তার বরকত” । সূরা 
হদ: (৭৩)  আয়ােত যিদও মূল উে�শয ইবরািহম আলাইিহস 

সালােমর  ী, িক� বরকত ও রহমত েযেহতু উভয়েক শািমল 

কের, তাই ইবরািহম আলাইিহস সালামেক �াধানয িদেয় 

পুংিলে�র মীম বযবহার করা হেয়েছয় 

 

(ঘ). আয়ােতর শােন নুযূল কী? 

আহযাব (খ�ক) যু� েশেষ সােথ সােথই নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বনু কুরাইজার িবষয়িট মীমাংসা কেরনয় বনু কুরাইজার 

ইয়াহূদীরা খ�েকর যুে�র জনয মমার কাে রেদর উউািন িদেয় 

িছল ও তােদর সােথ  ুি্ কেরিছল, অথ  তারা রাসূলু�াহ 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ মদীনার িনরাপ�া িবষেয় 

 ুি্ব� িছলয় মমার কাে ররা যখন বযথর অিভযান েশেষ িব ল 

ি ের েগল, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  ুি্ ভ�কারী 

ইহদীেদর িদেক মেনােযাগ েদনয় তােদরেক িবতািড়ত কেরন, 

তােদর জিম, ঘর ও সহায়-স�দ গিণমত িহেসেব �হণ কেরনয় 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َل  ﴿ ََ ن
َ
ََ  َوأ ِي َّ م ٱ وهن رن َِ َۡ  َ�ه ۡهلِ  ّمِ

َ
ِۡۡكَ�هبِ  أ ِِمۡ  ِمَ ٱ َُاِصُ ِِمن  ِ�  َوقََذَف  َص ِ ت�

 قنِن
ونَ  ََۡقتنِنتنَ  فَرِ�ٗقا ٱصّرۡعَب  ِ�ن

ۡ
مۡ  ٢ فَرِ�ٗقا َوَِأ ُن ۡوَرثَ

َ
مۡ  َوأ ِن �َض

َ
مۡ  أ مۡ  َودَِ�هَرهن ِن َ هص ۡمَ�

َ
 َوأ

�ٗضا
َ
ۚ  ّۡمۡ  َوأ ن  َوَ�نَ  ََِ� َنتَها َّ ه  ٱ َ�َ  ِّ ءٖ  �ن  ]  ٢٧  ،٢٦ : االحزاب [﴾ ٢ قَِديٗر� َ�ۡ

“আর আহেল িকতাবেদর মেধয যারা তােদর সহেযািগতা কেরিছল, 

আ�াহ তােদরেক অবতরণ করােলন তােদর দুগরসমূহ েথেক   বং 

তােদর অ�রসমূেহ ভীিতর স�ার করেলনয়  েল েতামরা হতযা 

করছ  কদলেক , আর ব�ী করছ অনয দলেকয় আর িতিন 

  েতামােদরেক উ�রািধকারী করেলন তােদর ভূিম , তােদর 

ঘরÑবাড়ী ও তােদর ধন Ñস�েদর  বং  মন ভূিমর যােত 

েতামরা  পদাপরণও করিনয় আ�াহ সব িকছুর উপর সবরশি্মান ”। 
[সূরা আহযাব: (২৬-২৭)]  সব গিনমত গিরব মুসিলমগণ লাভ 

কের অভাবমু্ হেলন, িবেশষ কের মুহািজরগণ । তারা িনেজেদর 
ঘর ও পিরবাের সাধযানুসাের সেলতা িদেলনয় তােদর নারীেদর 
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ও পিরবার েদেখ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ীগণ 

অনু্প ভরণেপাষণ তলব করল, অতঃপর আ�াহ তা‘আলা 

পরবতরী আয়াত নািযল কেরন: 

ا ﴿ َِ �ّ
َ
ۡ ٰ ۡزَ�هِجَك  قنل ُِّ�ّ ٱ َٓ

َ
ّ  ِِن ّ�ِ ُن ن ةَ ٱ ِنرِۡدنَ  كن َُته َُاٱ ۡ�َ َۡ ا ُّ َِ َتَعاَۡۡ�َ  َوزِ�نََت ََ 

 َّ ُن َمّتِۡع
ن
َّ  أ ُن َ�ِّۡح

ن
اٗحا َوأ َ�َ  �ُِٗ�َ ٢﴾ 

 “েহ নবী, তুিম েতামার  ীেদরেক বল, ‘যিদ েতামরা   দুিনয়ার 

জীবন ও তার  াকি কয কামনা কর তেব  আস, আিম েতামােদর 

েভাগ-িবলােসর বযব�া  কের েদই  বং উ�ম প�ায় েতামােদর  

িবদায়  কের েদই”। [সূরা আহযাব: (২৮)] পূেবরর আয়ােত েযসব 
স�েদর উে�খ রেয়েছ, তার ইো েপাষণ কেরই নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ীগণ তার িনকট সেলতা তলব 

কেরিছলয়   আয়ােত তার সমাধান েদয়া হেয়েছয়   হেে 

পূবরাপর আয়ােতর েযাগসূ� ।   আয়ােত দুিনয়ািব েয জীবন ও 

 াকি কয েদয়ার কথা বলা হেয়েছ, তা মূলত পূেবরর আয়ােত 

উে�িখত বনু কুরাইজা েথেক �া  গিণমেতর স�দ ।  রপর 
পরবতরী আয়াত েলােত আ�াহ তা‘আলা বেল: 

ّ  �ن ﴿ ُن ن َ ٱ ِنرِۡدنَ  كن تَ�ن  َّ ارَ ٱوَ  ۥَورَسن َ ٱ فَإِنّ  �ِخَرةَ ٱ ُّ َعدّ  َّ
َ
هِت  أ ََ ۡحِس ِۡمن ِ  ص

 َّ ُن ا ِمن ۡجرا
َ
تِ  َمَ ُِّ�ِّ ٱ َ�هنَِسآءَ  ٢ َعِظُٗما أ

ۡ
َّ  يَأ ُن َِّّنةٖ  بَِ�هِحَشةٖ  ِمن  ّمَب

ا ينَ�هَعۡف  َِ َ �  َۡۡعَذا ن ٱ ص ِ�ۡ ََ هصَِك  َوَ�نَ  ِضۡع ِ ٱ َ�َ  َ�  َ�ۡقننۡت  َوَمَ۞ ٣ �َِسٗ�� َّ
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 َّ ُن ِ  ِمن ّ تِ�ِ  َِ ََۡعَمۡل  ۦَورَسن ِٗحا َو ٓ  َ�ِه ا َِ ِ ۡجَرَها نّۡؤِ
َ
ََۡ�ِ  أ ۡ�َتۡدنَا َمّر

َ
ا َوأ َِ َ  رِۡزٗقا ص

ّ  ُِّ�ِّ ٱ َ�هنَِسآءَ  ٣ َكرِ�ٗما ُن َحدٖ  صَۡس
َ
ََ  َكأ ۚ ٱ ِِنِ  ّۡنَِسآءِ ٱ ّمِ ّ ُن ُۡ َق ََ  فََ�  َّ ۡع َِ ۡ�َ 

َُۡطَمعَ  َۡۡقۡتلِ ٱِ   ِيٱ ََ ِۡبِهِ  ِ�  َّ ََ  َمَرٞض  ۦقَ ِۡ وٗفا قَۡتٗ�  َوقن  ِ�  َوقَۡرنَ  ٣ ّمۡعرن
 َّ ُن ِ ُنتِ ََ  َوَ�  ُن ّۡج ََ جَ  ََ ّ ََ ُّةِٱ ََ ِِِِ ه ََ

� ٱ ۡۡ وَ�ه
ن
�ۡ  ََ قِۡم

َ
ةَ ٱ َوأ َِته َّ ةَ ٱ َوَءاَِ�َ  ص َكته َّ  ص

 ََ ِطۡع
َ
َ ٱ َوأ تَ�ن  َّ َما ۥٓۚ َورَسن َّ ِ ن ٱ ينرِ�دن  ِ من  ِ�نۡذهَِب  َّ ُن ۡهَل  صّرِۡجَس ٱ َعن

َ
ُِۡت ٱ أ َ�ۡ 

مۡ  َِر�ن ِّ ِِٗ�� َو�نَط ۡرنَ ٱوَ  ٣ ََۡط ۡتَ�ه  َما ۡذكن َّ  ِ�  �ن ُن ِ ُنتِ َۡ  ُن ِ ٱ َءاَ�هِت  ِم  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  َّ
َ ٱ ِِنّ  ا َ�نَ  َّ َا ا َِۡطُ  ]  ٣٤  ،٢٨ : االحزاب [﴾ ٣ َخبِ�ا

“আর যিদ  েতামরা আ�াহ, তাঁর রাসূল ও  পরকালীন িনবাস 

কামনা কর, তেব েতামােদর মধয   েথেক স্কমরশীলেদর জনয 

আ�াহ অবশযই মহান  �িতদান �বত কের েরেখেছনয়  েহ নবী-

প�ীগণ, েতামােদর  মেধয েয েকউ  �কাশয অ�ীল কাজ করেব, 

তার জনয আযাব ি� ণ  করা হেবয় আর  টা আ�াহর পেে 

সহজয় আর  েতামােদর মেধয েয েকউ আ�াহ ও তাঁর  রাসূেলর 

আনুগতয করেব  বং েনক আমল করেব  আিম তােক দু’বার তার 

�িতদান েদব  বং আিম  তার জনয �বত েরেখিছ স�ানজনক 

িরযক। েহ নবী-প�ীগণ, েতামরা অনয েকান নারীর মত  নওয় যিদ 

েতামরা তাকওয়া অবল�ন কর, তেব   (পরপুরেষর সােথ) েকামল 

কে� কথা বেলা না,  তাহেল যার অ�ের বযািধ রেয়েছ েস �লু� 

হয়য়  আর েতামরা নযায়স�ত কথা বলেবয় আর েতামরা িনজ গৃেহ 



41 

 

অব�ান করেব  বং �াক- জােহলী যুেগর মত েসৗ�যর �দশরন 

কেরা নায় আর   েতামরা সালাত কােয়ম কর, যাকাত �দান কর 

  বং আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগতয করয় েহ  নবী পিরবার, 

আ�াহ েতা েকবল  ান েতামােদর   েথেক অপিব�তােক দূরীভূত 

করেত  বং   েতামােদরেক স�ূণর্েপ পিব� করেতয় আর  

েতামােদর ঘের আ�াহর েয, আয়াতসমূহ ও  িহকমত পিঠত হয়-

তা েতামরা �রণ েরেখায়  িন�য়ই আ�াহ অিত সূ�দশরী , সমযক 

অবিহতয় সূরা আহযাব: (২৮-৩৪)  

 ভােবই আ�াহ তা'আলা আহেল বােয়ত তথা নবী পিরবাের সৃ� 

জিটলতা সমাধান কেরেছনয় শােন নুযূল ও পূবরাপর েযাগসূ�সহ 

 সব আয়ােত ি �া করেল েয কােরা িনকট িশয়ােদর অপবযাখযা 

ও ইসলােমর নােম হীন াথর িসি�র মুেখাশ খেস পড়েবয় তারা 

েযেহতু দুিনয়া তলব কেরিছল, তাই আ�াহ তােদরেক ইখিতয়ার 

িদেয়েছন দুিনয়া �হণ কর, অথবা আ�াহ, রাসূল ও আেখরাতেক 

�হণ করয় নবীর পিরবাের কাউেক েবঁেধ রাখা হয়িনয় তারা যখন 

আ�াহ, রাসূল ও আেখরাতেক �হণ করল আ�াহ তােদরেক 

দুিনয়া-আেখরাত উভয় দান করেলন । অতঃপর আ�াহ তােদরেক 
সংেশাধন, পিরশি� ও পিব�তা অজরেনর িবিভ� আেদশ, িনেষধ 

ও উপেদশ �দান কেরন: “েহ নবী পিরবার েতামরা  ্প কর, 
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 ্প কর না,  ্প করেল ি� ণ সাওয়াব,  ্প না করেল 

ি� ণ শাি�”য়  

কারণ আ�াহ  ান নবীর ঘর ও তােত বসবাসকারী সবাই 

অপিব�তা ও েদাষ মু্ েহাক, যা নবীর আদশর ও স�ানেক 

ভূলুি�ত করেত পােরয় অত ব েয নবী পিরবার ও তার সােথ 

স�ৃ্ হেব, তার  ভাব ও  ির� নবীর আদশর েমাতােবক হওয়া 

 াইয় যার ইো েনই েস েযন তার েথেক িবিে� হয় অতঃপর যা 

ইো করকয়   জনয নবীেক িজজাসা করা হেব না, তখন তার 

সাওয়াব ও শাি� অনযানয মুসিলমেদর মত হেব । যিদ নবীর সােথ 
স�কর রাখ ও অপরােধ জিড়ত হও, তাহেল শাি� ি� ণ হেব 

েযমন পুর�ার ি� ণ।  টা শধু নবীর ঘেরর স�ান ও মযরাদার 
কারেণইয় েযমন মসিজেদ সালাত আদায় করেল সাওয়াব ি� ণ, 

েসখােন অপরােধর শাি�ও ি� ণ । আ�াহর ঘের  ুির করা আর 
রা�ায়  ুির করা সমান নয়য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

 ীগণ তার পিরবার ও তার সােথ স�ৃ্, তােদর সাওয়ােবর 

পুর�ার েয্প ি� ণ, পােপর শাি�ও ি� ণ। 
অতঃপর আ�াহ তা'আলা বেলন: 
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...﴿  ََ ِطۡع
َ
َ  َوأ َّ ۥٓۚ  ٱ تَ�ن ََّما َورَسن ِ ن  ينرِ�دن  ِ َّ من  ِ�نۡذهَِب  ٱ ُن ۡهَل  ٱصّرِۡجَس  َعن

َ
ُِۡت  أ  ٱۡ�َ

مۡ  َِر�ن ِّ ِِٗ�� َو�نَط ۡرنَ  ٣ ََۡط ۡتَ�ه  َما َوٱۡذكن َّ  ِ�  �ن ُن ِ ُنتِ َۡ  ُن ِ  َءاَ�هِت  ِم َّ  َوٱۡ�ِۡكَمةِ�  ٱ
َ  ِِنّ  َّ ا َ�نَ  ٱ َا ا َِۡطُ  ]  ٣٤  ،٣٣ : االحزاب [﴾ ٣ َخبِ�ا

“...  বং আ�াহ  ও তাঁর রাসূেলর আনুগতয করয় েহ  নবী 

পিরবার, আ�াহ েতা েকবল  ান েতামােদর   েথেক অপিব�তােক 

দূরীভূত করেত  বং   েতামােদরেক স�ূণর্েপ পিব� করেতয় 

আর েতামােদর ঘের আ�াহর েয, আয়াতসমূহ ও  িহকমত পিঠত 

হয়-তা েতামরা �রণ েরেখায়  িন�য়ই আ�াহ অিত সূ�দশরী , 

সমযক অবিহতয় সূরা আহযাব: (২৮-৩৪)  

অত ব যােদর উে�শয কের  বং েয ঘটনােক েক� কের   

আয়াত নািযল হেয়েছ, িশয়ারা িকভােব তােদরেক  র েথেক 

খািরজ কের!? অথ  শাি�ক অেথর তারাই আহেল বােয়েতর �থম 

সদসয, ে�োপট িবেব নায় তােদর বযতীত কাউেক  র অ�ভুর্ 

করা স�ব নয়য় িক� েয আরিব ভাষা বুেঝ না, অথবা যার অ�ের 

রেয়েছ �বৃি� ও আ�াহর রা�া েথেক িবরত রাখার ইো, তার 

ে াখ অ�, িবেবক র� ও ি �া বযািধ��য় েদখুন িশয়ারা িকভােব 

আ�াহর কুরআনেক িতলাওয়াত কের: 
েহ নবী েতামার  ীেদরেক বল ... ا َِ �ّ

َ
ۡ ٰ ۡزَ�هِجَك  قنل ُِّ�ّ ٱ َٓ

َ
ِ�ّ ... 

আর যিদ েতামরা কামনা কর আ�াহ 

ও তাঁর রাসূল ... 

ّ  �ن ُن ن َ ٱ ِنرِۡدنَ  كن تَ�ن  َّ  ... َورَسن
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 েহ নবী-প�ীগণ, েতামােদর মেধয েয 

করেব ... 

تِ  َمَ ُِّ�ِّ ٱ َ�هنَِسآءَ 
ۡ
َّ  يَأ ُن  ... ِمن

আর েতামােদর মেধয েয েকউ আ�াহ 

ও তাঁর  রাসূেলর আনুগতয করেব ... 

َّ  َ�ۡقننۡت  َوَمَ ُن ِ  ِمن ّ تِ�ِ  َِ  ... َورَسن

েহ নবী-প�ীগণ, েতামরা অনয েকান 

নারীর মত  নও ... 

ّ  ُِّ�ِّ ٱ َ�هنَِسآءَ  ُن  ... صَۡس

আর েতামরা িনজ গৃেহ অব�ান 

করেব ... 

َّ  ِ�  َوقَۡرنَ  ُن ِ ُنتِ  ... ُن

  বং আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর 

আনুগতয কর ... 

 ََ ِطۡع
َ
َ ٱ َوأ تَ�ن  َّ  ... َورَسن

েহ  নবী পিরবার / আহেল বােয়ত 

[আিল,  ােতমা, হাসান ও হসাইন !] 

আ�াহ েতা েকবল  ান েতামােদর 

  েথেক অপিব�তােক দূরীভূত করেত 

 বং   েতামােদরেক স�ূণর্েপ পিব� 

করেতয় 

ََّما ن  ينرِ�دن  ِِ َّ من  ِ�نۡذهَِب  ٱ ُن ۡهَل  ٱصرِّۡجَس  َعن
َ
 أ

ُۡتِ  يا � و�ا فاطمة و�ا ا�سَ و�ا [  ٱۡ�َ
مۡ  ]ا�س� َِر�ن ِّ ِِٗ�� َو�نَط  ََۡط

 

[েহ নবী প�ীগণ] আর �রণ কর 

েতামােদর ঘের েয পিঠত হয় ... 

ۡرنَ  ۡتَ�ه  َما َوٱۡذكن َّ  ِ�  �ن ُن ِ ُنتِ  ... ُن

িশয়ােদর  টা িক পাগলািম নয় !? আয়ােতর পূবরাপর নবীর  ীেদর কথা, 

বারবার তােদরেকই সে�াধন, মাঝখােন তারা আিল,  ােতমা ও হাসান-

হসাইনেক িকভােব দািখল করল?! 
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(ঙ). “হািদসুল িকসা” িক, অথরসহ জানেত  াই? 

কিথত হািদসুল িকসা উ�ুল মুেমিনন আেয়শা, উে� সালামা ও 

ওয়ােসলাহ ইব ন আসকা রািদয়া�াহ আনহম �মুখ েথেক 

িবিভ�ভােব বিণরত রেয়েছয় তুলনামূলক িবশ� ও �িস� কেয়কিট 

বণরনা েপশ করিছ: আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন: 
ّ  َخَ جَ "  ُِ

ّب ا   َعةَيُْه وََوةبمَ  ايب ٌَ  ُمْ ٌط  وََعةَيْهُ  َغَداًا، َص ْووََد، َشْ� ٍ  ُعنْ  م  َحب
َ
 م

ََسن   فََجيءَ 
ْ
، ْ�ن   ا  ّ ُ

ََ ، ْدَخةَه 
َ
 َسْ�   َجيءَ  ُ مب  فَأ

ْ
ََ  ا  ، فََدَخ  فَيُطَم    َجيَءْت  ُ مب  َعَ�ه 

ْدَخةََهي،
َ
ّ  َجيءَ  ُ مب  فَأ ُ

ََ ، ْدَخةَه 
َ
ََّما :قَيَ   ُ مب  فَأ ِ ن  ينرِ�دن  ِ َّ من  ِ�نْذهَِب  ا ُن  َ�نْ

ْهَل  اصّرِْجَس 
َ
مْ  اْ�َُِْت  أ َِر�ن ِّ ا َو�نَط ِِ�ا  " ََْط

“ কদা সকা েল রাসূলু�াহ সা �া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  েবর 

হেলন, তার গােয় িছল কােলা পশেমর  াদর, হাসান ইব ন আিল 

আসল তােক তা েত দািখল করেলন, অতঃপর হসাইন আস ল 

তােক তার সােথ দািখল করেলন, অতঃপর  ােতমা আসল তােক 

দািখল করেলন, অতঃপর আিল আস ল তােকও দািখল করেলন। 
অতঃপর িতলাওয়াত করেলন: 

ََّما﴿ ِ ن ٱ ينرِ�دن  ِ من  ِ�نۡذهَِب  َّ ُن ۡهَل  صّرِۡجَس ٱ َعن
َ
ُِۡت ٱ أ مۡ  ۡ�َ َِر�ن ِّ ِِٗ�� َو�نَط  ﴾ََۡط

   ]  33 : االحزاب[
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“েহ নবী পিরবার , আ�াহ েতা েকবল  ান   েতামােদর েথেক 

অপিব�তােক দূরীভূত করেত  বং েতামােদরেক স�ূণর্েপ 

পিব� করেত”। [মুসিলম: ৪৪৫৭] 
হািদসিট আমােদর  কথার িবপরীত নয়, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েদায়া েথেক �� হয় েয, তােদর  ার 

জনয বা তার েকান আ�ীয় স�েকর   আয়াত নািযল হয় িন, যিদ 

নািযল হত তেব েদায়ার �েয়াজন িছল না, কারণ আ�াহর পে 

েথেক িনধরািরত িবষয় �াথরনা করা মােন েদয়ার মত েকােনা বব 

�াথরনা করায় েযমন েকান নবী নবুওয়েতর জনয েদায়া কেরন িন 

কারণ তা বৃথায় 
 
ইমাম িতরিমিয রহ. বণরনা কেরন: 

لّ  َ�نْ 
 
إّ  َوةََمَ ، م

َ
ب  م ُِ

ّب ا   َعةَيُْه وََوةبمَ  ايب ََ  َص ََسُن، َ َ  َجةب
ْ
، ا   َسْ�ُ

ْ
 َوا 

، ّ ُ
ََ مب : " قَيَ   ُ مب  ُكَسيًء، َوفَيُطَم َ  َو ءُ  الةبه 

َ
ال ؤ  َْ   َ ْْ

َ
ُت  نَُْْت  م ْب  وََخيصب ُْ ْذ

َ
م   م  َ�غْه 

مْ  ال ّْجَس،  ْ لّ  َ�َقيلَْت  ، "َ�ْطُهً�ا َوَطّهْ 
 
ذَي: َوةََم َ  م

َ
مْ  َوم وَ   يَي َعَ�ه  ؟ سَو  ُ َب : " قَيَ   ا

  لُذبُك 
َ
  ".َخْ�ٍ  لُ 

উে� সালামা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম হাসান, হসাইন, আিল ও  ােতমােক কাপড় 

�ারা েঢেক েনন, অতঃপর বেলন: “েহ আ�াহ  রা আমার আহেল 

বােয়ত ও িবেশষ বযি্, তােদর েথেক নাপািক দূর করন, 
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তােদরেক পূণর্েপ পিব� করন” । উে� সালামা বলেলন: েহ 
আ�াহর রাসূল, আিম িক তােদর অ�ভুর্? িতিন বলেলন: “তুিম 

কলযােণর ওপর রেয়েছ” । ইমাম িতরিমিয বেলন:   হািদসিট 
হাসান ও সিহহয়   অধযােয়   হািদসিট ই সবে েয় উ�ময় 

িতরিমিয: (৩৮৩৫)   হািদেসর  কজনয বণরনাকারী শাহর ইব ন 

হাওশাব খুব দুবরল, শবা ও ইয়াহইয়া ইব ন মািয়ন তার হািদস 

�হণ করেতন নায় 

ইমাম আহমদ রহ. উে� সালামা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বণরনা 

কেরন: 
مب "  ُ�، الةبه  ْْ

َ
ْب  م ُْ ْذ

َ
مْ  م مْ  ال ّْجَس، َ�غْه   ْ مب  َ�ْطُهً�ا، َوَطّهْ  َ   الةبه  ْْ

َ
ْب  نَُْْت، م ُْ ْذ

َ
 م

مْ  مْ  ال ّْجَس، َ�غْه   ْ مب  َ�ْطُهً�ا، َوَطّهْ  َ   الةبه  ْْ
َ
ْب  نَُْْت  م ُْ ْذ

َ
مْ  م  ال ّْجَس  َ�غْه 

مْ   ْ ت   ، "َ�ْطُهً�ا َوَطّهْ 
ْ
وَ   يَي: ق ة ، سَو  ُ َب لَْست   ا

َ
ُةَك؟ ُعنْ  م ْْ

َ
،: " قَيَ   م َّ ُ�  نَ  فَيْدخ 

ُكَسيءُ  ُف 
ْ
ت  : قَيلَْت  ، "ال

ْ
ُكَسيءُ  ُف  فََدَخة

ْ
ّ  َ�ّمهُ  ُالنُْن  د َعَءه   قََض  َ�ْ�َدَعي ال ُ

ََ 
َب   سَُضَ  فَيُطَم َ  َوانْنَُتهُ  َوانْنَيْهُ  مْ  ا  َ�غْه 

“েহ আ�াহ আমার আহাল, তুিম তােদর েথেক নাপািক দূর কর, 

তােদরেক পূণর্েপ পিব� করয় েহ আ�াহ আমার আহেল বােয়ত, 

তােদর েথেক নাপািক দূর কর, তােদরেক পূণর্েপ পিব� করয় 

েহ আ�াহ আমার আহেল বােয়ত, তােদর েথেক নাপািক দূর কর, 

তােদরেক পূণর্েপ পিব� করয় আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূল, 
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আিম িক আপনার আহেল বােয়ত না? িতিন বলেলন: অবশযই, 

 াদের �েবশ কর”য় িতিন বেলন: আিম  াদের �েবশ কির তখন 

িতিন  া াত ভাই আিল, দুই েছেল ও েমেয়  ােতমার জনয েদায়া 

েশষ কেরেছনয় আহমদ: (২৫৯৫১)   হািদেসও দুবরল বণরনাকারী  

শাহর ইব ন হাওশাব রেয়েছয় 

ইমাম তাবাির রহ. বণরনা কেরন: 
ْوَقعُ  نُْن  َوانُةَ َ 

َ
ِّ ...  األ و ُ  ُعغْدَ  لُ ُ  سَو  َب ّب ا   َعةَيُْه وََوةبمَ  ا  َجيءَ  لُذْ  يَْولٍ  َذاَت  َص

، ّ ُ
ََ ، ، َوفَيُطَم   ََسن 

ْ
، َوا   َسْ� 

ْ
َق  َوا 

ْ
ل
َ
 ، ُكَسيءً  َعةَيُْهمْ  فَأ

َ
مب : قَيَ   ُ مب  ل ؤ الءُ  الةبه  َْ 

  َ ْْ
َ
مب  نَُْْت، م ْب  الةبه  ُْ ْذ

َ
م   م مْ  ال ّْجَس  َ�غْه   ْ ت   ، "َ�ْطُهً�ا َوَطّهْ 

ْ
ة وَ   يَي: َ�ق   سَو 

، ُ َب ذَي، ا
َ
ذَْت : " قَيَ   َوم

َ
ُ : قَيَ   ، "َوم َب َهي فََوا َب َُق   لُ ْو

َ
 "ََْفُس  ُف  َ�َمُ�  أل

ওয়ােসলাহ ইব ন আসকা রািদয়া�াহ আনহ বেলন: “.. কদা আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দরবাের উপি�ত 

িছলাম, আিল,  ােতমা, হাসান ও হসাইন আসল, িতিন তােদর 

ওপর িনজ কাপড় ছিড়েয় িদেলনয় অতঃপর বলেলন: “েহ আ�াহ 

 রা আমার আহেল বােয়ত, তােদর েথেক নাপািক দূর কর  বং 

তােদরেক পূণর্েপ পাক কর”য় আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূল 

আিমও? িতিন বলেলন: “তুিমও”য় িতিন বলেলন: আ�াহর শপথ 

েসটা আমার িনকট আমার খুব  রুপূণর অজরন । মুজামুল কািবর 
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িল তাবরািন: (১৭৬৫৫), হািদসিট হাসান, কুলসুম ইব ন িজয়ােদর 

কারেণ  েত দুবরলতা  েসেছয় 

ইমাম বায়হািক রহ. বণরনা কেরন: 
لّ  َ�نْ 
 
ذُْزلَْت  نَُْْت  ُف : قَيلَْت  َوةََمَ ، م

 
َمي م َب َب   ي ُ �د   لُ َب  ا ُْ م   ُل ْي  ال ّْجَس  َ�غْ� 

 ََ ْْ
َ
َيُْت  م

ْ
مْ  ان ََ : قَيلَْت  َ�ْطُهً�ا، َو� َطّهَ �  سَْو

َ
و    فَأ ُ  سَو  َب ّب ا   َعةَيُْه وََوةبمَ  ا  َص

 
َ
، فَيُطَمَ ، لُ  ّ ُ

ََ ََسُن، َو
ْ
، َوا   َسْ�ُ

ْ
ؤ الءُ : " َ�َقيَ   َوا  َْ   َ ْْ

َ
 َحُديُث  َوُ�  " نَُْْت  م

َقيُض،
ْ
ّ  ال ُِ

ؤ الءُ : َوالّسةَ َْ  �ُ ْْ
َ
ت  : قَيلَْت  م

ْ
ة وَ   يَي َ�ق  ، سَو  ُ َب َعي ا

َ
ذَي م

َ
َُ  ُعنْ  م

ْْ  مَ
َيُْت؟

ْ
َّ : قَيَ   ان َب   َشيءَ  لُإْ  نَ   ا

َ
ن و قَيَ   ، "َ�َ�ي 

َ
ُ  َ�بْدُ  م َب َيا: ا  َصُحيحٌ  َحُديٌث  َْ

ه   ، نَُقيٌت  َوغَد  َوات ه  يْخ   قَيَ   س  َب ُدهُ، ُف  س وَُي  َوقَدْ : ال ُْ َ�يسََضُتُه، ُف  ُ مب  َشَوا  ع 
َحيُديث  

َ
ُ  ُكتَيُب  َوُ�  ُعثْة َهي، يَثْب ت   ال م َب ، ا َيَيإ 

ْ
  قََ ْدذَيه   لَُمي ان

َ
ّ  لُْطىقُ  لُ  ُِ

 ايب
ّب ا   َعةَيُْه وََوةبمَ  ه   اآلَ ، َص َ اد  ، َذلَُك  ُعنْ  َوم  ه  ْزَواج 

َ
وْ  م

َ
نب  م  ُ�يهُ  َداُخىٌت  ْ 

উে� সালামা েথেক বিণরত, িতিন বেলন: আমার ঘের নািযল 

হেয়েছ: 

ََّما﴿ ِ ن ٱ ينرِ�دن  ِ من  ِ�نۡذهَِب  َّ ُن ۡهَل  صّرِۡجَس ٱ َعن
َ
ُِۡت ٱ أ مۡ  ۡ�َ َِر�ن ِّ ِِٗ�� َو�نَط  ﴾ََۡط

   ]  33 : االحزاب[

িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  ােতমা, 

আিল ও হাসান-হসাইনেক েডেক পাঠানয় অতঃপর বেলন: “ রা 

আমার আহেল বােয়ত”য় কািদ ও সুলািমর বণরনাকৃত হািদেস 

রেয়েছ:  রা আমার আহাল [পিরবার], িতিন বেলন: আিম বললাম 
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েহ আ�াহর রাসূল, আিম িক আহেল বােয়েতর অ�ভুর্ নয়? 

িতিন বলেলন: অবশযই, ইনশাআ�াহ । আবু আ�ু�াহ বেলন:   
হািদেসর সনদ িবশ� ,  র বণরনাকারী সবাই িনভররেযাগয ।  র 
 পেে শােহদ ও িবপরী েত িবপরীত বণরনা রেয়েছ, িক� েস েলা 

 র মত িবশ� নয়য় আমােদর উে�শয নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর “আল” বা পিরবার বযাপক, যার অথর তার  ীগণ 

অথবা তার  ীগণ তার অ�ভুর্”। সুনানুল কুবরা িলল বায়হািক: 

(২৬২৮) 

ইমাম তাহািভ রহ. বেলন: 
لّ  َ�نْ 
 
  لََهي نَُطَ�يلٍ  فَيُطَم    َجيَءْت : قَيلْت  َوةََمَ ، م

َ
�ُيَهي، ل 
َ
وَ  م  ْ  َعغَيُزُلُ، َ َ  َو

يْ : " َ�َقيَ  
َ
، م ْوالُدي ائْتُيُ�  ن نَيب  

َ
ْم، ُ مب : قَيلَْت  ، "َ�ّمُك  َوانُْن  َواْ�َ�ب  نُأ وْ  َجةبةَه 

َ
 م

ُكَسيَء، َعةَيُْهم   َحَوى: قَيلَْت 
ْ
ؤ الءُ : " َ�َقيَ   ال َْ   َ ْْ

َ
ُت، نَُْْت  م ْب  وََحيعب ُْ ْذ

َ
م   فَأ  َ�غْه 

مْ  ال ّْجَس،  ْ لّ  قَيلَْت  " َ�ْطُهً�ا َوَطّهْ 
 
وَ   يَي: َوةََم َ  م ، سَو  ُ َب ذَي ا

َ
ْم، َوم : " قَيَ   َعَ�ه 

ذُْت 
َ
ْزَواُج  ُعنْ  م

َ
ّ  م ُِ

ىل   َعةَيْهُ  ايب ذُْت  السب
َ
وْ  ، "َخْ�ٍ  َ َ  َوم

َ
  " م

َ
   ".َخْ�ٍ  ل 

উে� সালামা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 

 ােতমা িকছু খানা িনেয় তার িপতার িনকট আসল। িতিন তখন 
িনজ ঘেরই িছেলনয় িতিন বলেলন: “েহ েমেয়, আমার িনকট 

আমার স�ান ও আমার দু’েছেল  বং েতামার  া াত ভাইেক 

িনেয় আস”য় িতিন বেলন: অতঃপর তােদরেক েঢেক েনন, অথবা 
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বেলেছন: তােদর ওপর কাপড় ে েল েদন  বং বেলন: “ রা 

আমার আহেল বােয়ত ও িবেশষ বযি্,  েদর েথেক নাপািক দূর 

করন  বং তােদরেক পূণর্েপ পিব� করনয় উে� সালামা 

বেলন: েহ আ�াহর রাসূল, আিম িক তােদর সােথ? িতিন বলেলন: 

তুিম নবীর  ী, তুিম কলযােণর ওপর রেয়েছ” । মুশিকলুল আসার 
িলত তাহািভ: (৬৫৩) 

আহেল বায়েতর অথর উে� সালামার িনকট অ�� িছল না, িতিন 

আহেল বায়েতর শািমল ভাল কেরই জানেতনয় কারণ তার ভাষা 

আরিব, আয়ােতও েকান জিটলতা বা অ��তা েনই । িতিন 
জানেতন আয়ােত িন�াপ হওয়ার েঘাষণা েনই, বরং তােত 

রেয়েছ আ�াহর পছ� ও স�ি�র কথা, অথরা্ “েহ নবী 

প�ীগণ/আহেল বােয়ত আ�াহ  েতা েকবল পছ� কেরন 

েতামােদর   েথেক অপিব�তােক দূরীভূত করেত  বং   েতামােদরেক 

স�ূণর্েপ পিব� করেত”।  টা শধু সংবাদ, যার আমল েয 
পিরমাণ তার েথেক েস পিরমাণ নাপািক দূর হেব, েস পিরমাণ েস 

পিব�তা হািসল করেবয় উে� সালাম যখন েদখেলন নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  ােতমা, হাসান-হসাইন ও আিলর 

জনয েদায়া করেছন, েস েদায়ায় িতিনও অংশ �হণ করার আ�হ 

�কাশ কেরনয় কারণ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 
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েদায়া লােভর  টা সুবণর সুেযাগ িছলয় েকান সাহািবই   সুেযাগ 

ছাড়েতন নায় কায়স ইব ন সাদ ইব ন উবাদাহ রািদয়া�াহ আনহ 

বেলন:  
«زاسذي سوو  ا  صّ ا  عةيه ووةم ف عنيي فقي : السىل عةي�م 

سداً خفيفيً ي��: منيه قةت: مال تأذإ ل وو  ا   وسح  ا ، قي : ف د و�د
ذسه ي�ث عةيغي السىل، فقي : السىل عةي�م  :صّ ا  عةيه ووةم قي 
سداً خفيفيً، نم قي : السىل عةي�م وسح  ا ، نم سجع  وسح  ا ، ف د و�د

فقي : يي سوو  ا ! لِ كغت  سوو  ا  صّ ا  عةيه ووةم ومتب�ه و�د
مومع يسةيمك ومسد سداً خفيفيً لكث عةيغي عن السىل، فيذصف ع�ه صّ 

 ا  عةيه ووةم» سواه منو داود

“ কদা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর 

বািড়েত আসেলন, িতিন বলেলন:  সাদ السىل عةي�م وسح  ا  

আে� উ�র িদেলন, অথরা্ তার িপতায় আিম বললাম: আপিন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক অনুমিত িদেেন না? 

িতিন বলেলন:  ুপ থাক, আমােদর ওপর সালােমর সংখযা বাড়ুকয় 

অতঃপর িতিন বলেলন:  السىل عةي�م وسح  ا  সাদ আে� উ�র 

িদেলনয় অতঃপর বলেলন:  অতঃপর السىل عةي�م وسح  ا  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রওয়ানা করেলন, সাদ 

তার িপছু িনেলন  বং বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল, আিম 
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আপনার সালাম শনেত িছলাম ও আে� উ�র িদেত িছলাম েযন, 

আমােদর ওপর সালােমর সংখযা বােড়য় অতঃপর রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সােথ রওয়ানা করেলন”য় 

আবু দাউদ: (৪৫১৩) 

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ সূে� বুখাির ও মুসিলম বণরনা 

কেরন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
  َ ُت  ُعنْ  «يَْدخ  عب

 
َغب َ  م

ْ
ًفي َوبْ� وإَ  اْ

ْ
ل
َ
ٌَ  َ�َقيَ   ُحَسيٍب، نَُاْ�ُ  م وَ   يَي: سَج  ، سَو  ُ َب  ا

َ  اْدع   َب إْ  ا
َ
ْم، َ�َْ�ةَُ�  م مب : قَيَ   ُعغْه  ه   الةبه 

ْ
ْم، اْجَ�ة ، قَيلَ  ُ مب  ُعغْه   يَي: َ�َقيَ   يَخ  

وَ   ، سَو  ُ َب َ  اْدع   ا َب إْ  ا
َ
ْم، َ�َْ�ةَُ�  م َش   » نَُهي َوبََقَك : قَيَ   ُعغْه  َب   ع 

আমার উ�ত েথেক স�ুর হাজার িবনা িহেসেব জা�ােত �েবশ 

করেব,  ক বযি্ বলল: েহ আ�াহর রাসূল, আমার জনয েদায়া 

করন েযন, আ�াহ আমােক তােদর অ�ভুর্ কেরন, িতিন 

বলেলন: েহ আ�াহ তােক তােদর অ�ভুর্ করনয় অতঃপর  ক 

বযি্ দাঁিড়েয় বেল: েহ আ�াহর রাসূল, আমার জনয েদায়া করন 

েযন, আ�াহ আমােক তােদর অ�ভুর্ কেরন, িতিন বলেলন: 

উমাশা েতামােক অিত�ম কের েগেছ”য় বুখাির: (৬০৮৬), 

মুসিলম: (৩২২) 

 ভােব সাহািবগণ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েদায়ার 

জনয �িতেযািগতা করেতন, উে� সালামার িবষয়িটও অনু্প 
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িছলয়  েত যিদ বযিত�ম িকছু থাকত, তাহেল অবশযই অনযানয 

 ীগণ �িতেযািগতায় িল  হেতনয় 

 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েদায়ার বরকেত আিল, 

 ােতমা ও হাসান-হসাইন আহেল বােয়েতর অ�ভুর্, আয়ােতর 

কারেণ নয়য় কারণ আয়াত নািযেলর পর  কিট িবরিতসহ   

ঘটনা ঘেটয় হািদেস িকসার মূল িবষয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তােদর জনয েদায়া কেরেছন েযন আ�াহ তােদর েথেক 

নাপািক দূর কেরন ও তােদরেক পিরপূণর্েপ পিব� কেরনয়  র 

 ূড়া� দািব হেে তারা মু�াকীেদর অ�ভুর্, তারা নাপািক মু্ ও 

পিব�। নাপািক তযাগ কের পিব�তা অজরন করা �েতযক মুিমেনর 
ওপরই ওয়ািজব, কারণ আ�াহ সকল মুিমেনর েেে�  ান তারা 

পিব�তা অজরন করক, শধু আহেল বােয়েতর েেে� নয়, যিদও 

তারা  র েবশী হকদারয় নবীর  ী িহেসেব আ�াহ আহেল 

বােয়েতর �িত িবেশষ  রুােরাপ কেরেছন, তােদর জনয ি� ণ 

সাওয়ােবর সুসংবাদ ও শাি�র হিশয়াির উ�ারণ কেরেছনয় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ে েয়েছন  ােতমা, আিল 

ও হাসান-হসাইন আ�াহর িবেশষ েখতােবর অ�ভুর্ েহাক, তারা 

আহেলর বােয়েতর নযায়  িজলত অজরন করকয়  টা তার মনুষয 
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দুবরলতা, রে্র টান । েযমন িছল  া া আবু তােলেবর �িত তার 
বদেয়র টান  বং িপতা আজেরর �িত ইবরািহেমর অিধক 

আ�হয় েযমন নূহ আলাইিহস সালাম হাজােরা কাে র েথেক িনজ 

স�ানেকই আ�ান কেরেছনয় আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ٓه ﴿ ۥ ننتحٌ  َونَاَد َُۡنهن ّ  َمۡعَِلٖ  ِ�  َوَ�نَ  ٱ َِ هبن َ َوَ�  ّمَعَنا ٱۡرَكب َ� ُن ََ  ّمعَ  َِ ِرِ� َه �َۡۡ  ٱ
 ]  ٤٢: ْود [﴾ ٤

 বং নূহ তার পু�েক ডাক িদল, আর েস িছল আলাদা �ােন- ‘েহ 

আমার পু�, আমােদর সােথ আেরাহণ কর  বং কাে রেদর সােথ 

েথেকা না”য় সূরা হদ: (৪২) 

ইমাম মুসিলম রহ. বণরনা কেরন: 
ُب  َ�نْ 
َ
َ �َْ َا، م ي: قَيَ   ْ  ذُْزلَْت  «لَمب

 
ُيهُ  م ذُْيسْ  اآليَ    َْ

َ
َ�تََك  َوم َُ قَْ �َُ�، َع

َ
 َدَع  األ

و    ُ  سَو  َب ي، ملسو هيلع هللا ىلص ا ًَ ْ وا، ق َ � ، فَيْجتََم�  ، َ�َ�مب  ل َؤّي، نُْن  َكْ�ُب  نَُ�  يَي: َ�َقيَ   وََخصب
وا ذُْقي 

َ
مْ  م َس�  َْف 

َ
اَ  نَُ�  يَي ايبيُس، ُعنَ  م وا َكْ�ٍب، نُْن  م  ب ذُْقي 

َ
مْ  م َس�  َْف 

َ
 ايبيُس، ُعنَ  م

وا َشْمٍس، َ�بْدُ  نَُ�  يَي ذُْقي 
َ
مْ  م َس�  َْف 

َ
وا َعغَيٍف، َ�بْدُ  نَُ�  يَي ايبيُس، ُعنَ  م ذُْقي 

َ
 م

مْ  َس�  َْف 
َ
يُشٍم، نَُ�  يَي ايبيُس، ُعنَ  م وا َْ ذُْقي 

َ
مْ  م َس�  َْف 

َ
 َ�بْدُ  نَُ�  يَي ايبيُس، ُعنَ  م

ُةُب، طب م 
ْ
وا ال ذُْقي 

َ
مْ  م َس�  َْف 

َ
، يَي ايبيُس، ُعنَ  م ذُْقُيي فَيُطَم  

َ
ِّ  ايبيُس، ُعنَ  ََْفَسُك  م  فَسُ

 
َ
ْمُةك   ال
َ
مْ  م ُ  ُعنَ  لَ�  َب إب  َ�ْ�َ  َشْْئًي، ا

َ
مْ  م ن ةَّهي سَُحًي لَ� 

َ
 نُبََىلَُهي» َوأ

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, যখন   আয়াত 

নািযল হল: 
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نِذرۡ  ﴿
َ
ۡقَر�ِ�َ  َعِشَ�ََِك  َوأ

َ
 ]  ٢١٤ : الَ� اء [﴾ ٢ ٱۡ�

“আর তুিম েতামার িনকট আ�ীয়েদর সতকর কর”য় সূরা আশ-

শআরা: (২১৪) রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

কুরাইশেদর আ�ান করেলন,  েল তারা জমা হল: িতিন 

সাধারণভােব ও খাসভােব আ�ান কের বলেলন: েহ বনু কাব 

ইব ন লুআই, েতামরা েতামােদরেক জাহা�াম েথেক মু্ করয় েহ 

বনু মুররাহ ইব ন কাব, েতামরা েতামােদরেক জাহা�াম েথেক মু্ 

করয় েহ বনু আবেদ শামস, েতামরা েতামােদরেক জাহা�াম েথেক 

মু্ করয় েহ বনু আবেদ মানা , েতামরা েতামােদরেক জাহা�াম 

েথেক মু্ করয় েহ বনু হােশম, েতামরা েতামােদরেক জাহা�াম 

েথেক মু্ করয় েহ বনু আ�ুল মু�ািলব, েতামরা েতামােদরেক 

জাহা�াম েথেক মু্ করয় েহ  ােতমা, তুিম িনেজেক জাহা�াম 

েথেক মু্ করয় কারণ আিম েতামােদর জনয আ�াহর েকান 

িবষেয় অিধকার রািখ না, তেব েতামােদর সােথ রে্র স�কর 

রেয়েছ, আিম তা [দুিনয়ায়] পূণর্েপ আদায় করব”য় মুসিলম: 

(৩০৮) 

ইমাম বুখাির রহ. আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বণরনা 

কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
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مْ  اْشَت وا َعغَيٍف  َ�بْدُ  نَُ�  «يَي َس�  َْف 
َ
، ُعنَ  م ُ َب ُةُب  َ�بْدُ  نَُ�  يَي ا طب م 

ْ
وا ال  اْشَت 

مْ  َس�  َْف 
َ
، ُعنَ  م ُ َب لب  يَي ا

 
الُ  نُْن  الّزَ�ْ�ُ  م َ�وب

ْ
و ُ  َ�مب َ  ال ُ  سَو  َب دٍ  نُغَْت  فَيُطَم    يَي ا َمب  � 

َ�ي َمي اْشَتُ َسك  َْف 
َ
ُ  ُعنَ  م َب   ا

َ
ْمُةك   ال
َ
َمي م ُ  ُعنَ  لَك  َب ُِ  َشْْئًي ا  َعي َعيُل  ُعنْ  َوَى

 ُشئْت َمي»

েহ বনু আবেদ মানা , েতামরা েতামােদরেক আ�াহর েথেক 

খিরদ করয় েহ বনু আ�ুল মু�ািলব, েতামরা েতামােদরেক 

আ�াহর কাছ েথেক খিরদ করয় েহ আ�াহর রাসূেলর  ুি , েহ 

 ােতমা িবন েত মুহা�দ, েতামরা িনেজেদরেক আ�াহর কাছ 

েথেক খিরদ কর, আিম েতামােদর জনয আ�াহর েকান িবষেয় 

অিধকার রািখ না, েতামরা আমার স�দ েথেক যা ইো আমার 

কােছ  াও”য় বুখাির: (৩২৮৬)   

আ�াহ তা‘আলা মুিমনেদরেক িনেদরশ �দান কের বেলন: 

ا ﴿ َِ �ّ
َ
ۡ ٰ َٓ  ََ ِي َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمننتا مۡ  قنٓتا ُن َس َن ن

َ
مۡ  أ ُن ۡهُِِ

َ
 ]  ٦: الح �م [﴾ ٦ نَاٗر� َوأ

“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা িনেজেদরেক ও েতামােদর পিরবার-

পিজনেক আ ন হেত বাঁ াও”য় সূরা আত-তাহরীম: (৬) 

  জনয নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােত যাওয়ার সময় 

তােদরেক বলেতন:  ,েহ আহেল বােয়ত“ ال ىا يي مَْ انيت 

সালাত”। িতরিমিয: (৩১৪৯) তােদরেক আ�াহর িনেদরশ, ইবাদত 
ও আনুগেতযর কথা �রণ কিরেয় িদেতন, েযেহতু  ভােবই 
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নাপািক দূর হয়  বং তাতহীর বা পিব�তা হািসল হয়য়  র অথর 

কখেনা িন�াপ েঘাষণা করা নয়য় 

  েদায়ার অথর েনতৃু বা ইমামেতর হকদার েঘাষণা করা উে�শয 

নয়, ইমামেতর িবষয় আলাদা, তার জনয �েয়াজন েযাগযতা, 

আমানতদারী ও ওহীর জানয় যার মেধয েনতৃেুর েযাগযতা েনই, 

তােক তার দািয়ু েদয়া উ�েতর সােথ িখয়ানত করা,   েখয়ানত 

েকান নবী কখেনা করেত পােরন নায়   জনযই আমরা েদিখ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপি�িতেত সালােতর 

ইমামিত কেরন আবু বকর । ইমামত করার িনেদরশ িতিন আবু 
বকরেকই �দান কেরনয় অত ব েনতৃেুর ওিসয়ত িতিন িকভােব 

করেবন, িতিন জােনন না তার পরবতরী বংশধর েকমন হেব । 
আ�াহর বাধয-না অবাধয, েযাগয না অেযাগয!!!   

 

িশয়া পি�তরা িবিভ� িবকৃিত, অপবযাখযা ও িমথযা ার �ারা   

আয়াত �থেম আসহােব িকসার জনয সােবত কের, অতঃপর 

তােদর িন�াপ �মাণ কেরয় তারা অনযানয আয়াত েবমালুম ভুেল 

যায় েযখােন সাহািবেদর  িযলত, তাতহীর, তাযিকয়ার েঘাষণা 

রেয়েছ  বং তােদর ওপর আ�াহর স�ি�র েঘাষণা ও তােদর 

আনুগতয করার িনেদরশ �দান করা হেয়েছয় যার প�ােত তােদর 
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মূল উে�শয ইসলােমর নােম ইসলাম েথেক দূের রাখা, আহেল 

বােয়েতর মহ�েতর নােম নবীর দীনেক  ংস করা ও সিঠক পথ 

েথেক মুসিলম উ�াহেক িব�া� করায় আ�াহ তােদর ষড়য� 

েথেক ইসলাম ও মুসিলম জািতেক িহ াজত করনয় 

সমা  


