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ভূরমর্া 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

نعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن و نهعينستإن احلمد هلل حنمده و
و من يضلل فال هادي ، من يهد اهلل فهو املهتدي ،سيئات أعمانلا

 هل

(সমস্ত প্রিাংসা আল্লাহর জনে, আমরা তাাঁরই প্রিাংসা র্রর, 
তাাঁরই রনর্ট সাহাযে চাই, তাাঁরই রনর্ট ক্ষমা প্রার্কনা র্রর 
এবাং আমাদের সমস্ত রবপযকয় ও রু্-র্মক মর্দর্ রক্ষার 
জনে তাাঁরই সাহাযে প্রার্কনা র্রর। আল্লাহ যাদর্ রহোয়াত 
োন র্দরন, মস রহোয়াতপ্রাপ্ত, আর যাদর্ পর্ভ্রষ্ট র্দরন, 
তার মর্াদনা পর্প্রেিকনর্ারী মনই।) 

অতোঃপর... 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আেম সন্তাদনর 
মনতা, এই নীরতর ওপর ইসলামপন্থীগণ সরম্মরলতভাদব 
ঐর্েমত মপাষণ র্দরন। আর এ যরদণর ঐর্েমত এ 
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জারতর জনে বড় রন‘আমত। সমস্ত প্রিাংসা ও র্রুণার 
মারলর্ আল্লাহ। 

উম্মত মর্দর্ রবরেন্ন ময বেরি জ্ঞানগত বা অনোনে রবষদয় 
মর্াদনা মর্াদনা ইমামদর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর ওপর মযকাো রেদয় র্াদর্1, তার পদক্ষ 
রনভকরদযাগে মর্াদনা তর্ে-প্রমাণ মনই। র্ারণ, বই-পুস্তদর্ 
সাংর্রলত এই বণকনাণাদলার মর্উ রভন্ন বোখো র্দরন, 
আবার মর্উ এণাদলাদর্ েুবকল বণকনা বদল মন্তবে র্দরন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর মান-মযকাোর 
বোপাদর স্পষ্ট র্র্া হদে, রতরন মহান িাফা‘আত ও 
হাউদজ র্াউসাদরর অরযপরত এবাং েুরনয়া ও আরখরাদত 
সদবকাচ্চ মযকাোর অরযর্ারী। আর এই বাস্তবতাদর্ মর্উ 
অস্বীর্ার র্দর না। 

                                                            
1 মাজদলসী তার রবহারুল আনওয়ার গ্রদন্থ “বাবু আন্নাল আরয়ম্মাহ আ‘লামু 

রমনাল আনরবয়া” বা “ইমামগণ নবীদের মচদয়ও অরযর্ জ্ঞানী” িীষকর্ 
এর্রট রিদরানাম রচনা র্দরদেন। খ. ২, পৃ. ৮২। আরও মেখুন, উসূলুল 
র্াফী, খ. ১. পৃ. ২২৭।  
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর বরর্তসমূহ 
স্থানান্তররত হদয়দে তাাঁর রনর্টাত্মীয় পররবার-পররজন ও 
সাহাবীদের রনর্ট। তদব আহদল বাইত (নবী পররবার)-
এর মযকাো মবরি। এ প্রসদে বহু আ আয়াত ও হােীদস 
মুতাওয়ারতর রদয়দে, মযণাদলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহচযক যারা লাভ র্দরদেন, 
তাদেরদর্ অন্তভুকি র্দর। তদব সাহাবীদের মদযে আহদল 
বাইদতর সেসেবৃন্দ প্রর্ম সাররর সাহাবী রহদসদব গণে। 

প্রর্ম পুরস্তর্ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর সহবত বা সাহচযক প্রসদে আদলাচনা 
হদয়দে। এ পুরস্তর্ায় ঐসব সাহাবীর পারস্পররর্ 
সম্প্রীরতর রবষদয় আদলাচনা র্রব। আমাদের উরচৎ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সহবত, তাাঁর 
মযকাো ও সাদহদব বরর্দতর সাদর্ তাদের সাহচযক প্রসদে 
আদলাচনায় রবররি প্রর্াি না র্রা; যার প্ররত ঈমান ও 
সাহচদযকর র্ারদণ সাহাবীগণ ‘সাহাবী’ উপারযদত যনে 
হদয়দেন। তাদের আমল ও সাইরয়েেুল মুরসালীদনর সাদর্ 
রজহােী তৎপরতার ওপর রভরি র্দর জান্নাদত তাদের 
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মান-মযকাো রবরভন্ন রর্ম হদব। অনুরূপভাদব েুরনয়াদতও 
মুহারজর, আনসার ও অপরাপর সাহাবীদের মদযে মান-
মযকাোর তারতমে রদয়দে। তদব প্রদতেদর্র জনেই আল্লাহর 
পক্ষ মর্দর্ র্লোদণর প্ররতশ্রুরত রদয়দে। আল্লাহ তা‘আলা 
বদলন, 

وِياَلا﴿ َۡسَت نۡاانُكممِااي قَاامَّ نَف
َ

لِااِمناأ ۡلَفۡتحِااَقۡب َل ااٱ ََٰت َق َٰٓئَِكااَو لَ ْو
ُ

مُااأ َظ ۡع
َ

اأ
نَااَدرََجة ا ِ ينَاام  ِ ْااٱَّلَّ وا نَفُق

َ
ْ ااَبۡعدُااِمن ااأ وا ََٰتلُ ااَوَق

ُااوََعدَااَوُُك   ّللَّ ىااٱ ۡسَنَٰ ُااٱۡۡلُ اَوٱّللَّ
ونَاابَِما رااَتۡعَملُ  [٠١: احلديد] ﴾َخبِي

“মতামাদের মদযে যারা মক্কা রবজদয়র পূদবক বেয় র্দরদে ও 
যুদ্ধ র্দরদে, তারা এবাং পরবতকীরা সমান নয়। তারা 
মযকাোয় মেষ্ঠ ওদের অদপক্ষা, যারা পরবতকীর্াদল বেয় 
র্দরদে ও যুদ্ধ র্দরদে। তদব আল্লাহ সর্দলর জনেই 
র্লোদণর প্ররতশ্রুরত রেদয়দেন। মতামরা যা র্র আল্লাহ 
সরবদিষ অবরহত।” [সূরা আল-হােীে, আয়াত: ১০] 

তদব সাহাবীদের সর্দলর জনে রদয়দে রবদিষ মান-
মযকাো। আমাদের উরচৎ তাদের মেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব উপলরি 
র্রা। এই মযকাো সিাগতভাদব প্ররতরষ্ঠত। তাদের মযকাো 
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তাদের র্মকতৎপরতার আদলাদর্ রবনেস্ত। সুতরাাং তাদের 
স্তরসমূহ হদে: 

প্রর্মত: সবকপ্রর্ম ইসলাম গ্রহণর্ারী সাহাবীগণ। তারা 
সদবকাচ্চ মযকাোর অরযর্ারী। আল্লাহ যার মদযে তাাঁর 
রাসূদলর সহবত ও আত্মীয়তার সরম্মলন ঘরটদয়দেন, 
রতরনই নবী পররবার বা পরবত্র ‘আহদল বাইত’-এর 
অন্তভুকি। সুতরাাং তাদের ওপর িারন্ত বরষকত হউর্, 
আল্লাহ তাদের সর্দলর ওপর সন্তুষ্ট। তাদের জনে রদয়দে 
এর্রেদর্ সাহচদযকর মযকাো, অপররেদর্ আত্মীয়তার 
অরযর্ার। আর তাদের র্মকতৎপরতার আদলাদর্ তাদের 
মযকাো রনযকাররত। 

সম্মারনত পাঠর্: 

রনশ্চয় জারতর অননদর্ের র্ারণ ও তার প্ররতর্ার সম্পদর্ক 
আদলাচনা এর্রট ির‘ঈ োরব। আমার আদলাচনা এর্রট 
বড় যরদণর সমসো রনদয়, যার প্রভাদব উম্মদতর ওপর 
রেদয় প্রবল ঝড় বদয় মগদে। অরচদরই আরম নবী সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবী তর্া আহদল বাইত ও 
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অপরাপর মানুদষর মদযে রবেেমান পারস্পররর্ 
সহানুভূরতিীল সম্পর্ক রনদয় সাংরক্ষপ্ত আদলাচনা মপি 
র্রব। এর্ পযকাদয় তাদের মাদঝ যুদ্ধ-রবগ্রহ সাংঘরটত 
হদয়ে সতে, তদব তারা রেদলন রনদজদের মদযে পরস্পর 
সহানুভূরতিীল। এটাই বাস্তব র্র্া, যরেও গল্পর্ারগণ এ 
বাস্তব সতেদর্ উদপক্ষা র্দরদে, আর ঐরতহারসর্গণ রেল 
সতে প্রর্াদি রনশু্চপ। অর্চ এ সতেরট রেবাদলাদর্র নোয় 
স্পষ্ট রবেেমান রদয়দে, যা অরযর্াাংি ঐরতহারসদর্র 
মনগড়া ইরতহাদসর জবাব মেদব, ময ইরতহাসদর্ 
স্বার্কাদেষী মহল ও িত্রুপক্ষ তাদের রাজননরতর্ অসৎ 
উদেিে বাস্তবায়ন এবাং উম্মদতর মদযে অননর্ে ও রবদভে 
সৃরষ্টর লদক্ষে বেবহার র্রদে। 

আহ্বান: 

জারতর ইরতহাস মলখর্ ও গদবষর্বৃন্দ, এমন রর্ েীদনর 
ো‘ঈদেরদর্ এর্ র্র্ায় ও এর্ই সাররদত ঐর্েবদ্ধ 
হওয়ার আহ্বান জানারে। 
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আর যারা রবশ্বায়দনর ক্ষরত ও প্রভাব সম্পদর্ক এবাং যারা 
এর প্রভাবদর্ প্ররতহত র্রার জনে এর্ র্াতাদর োাঁড়াদনা 
অবিে র্তকবে মদন র্দর র্াদর্ন তাদের প্ররতও এ 
আহ্বান।   

তাোড়া এ জারতর প্রদতের্ আত্মমযকাোদবাযসম্পন্ন বেরিদর্ 
বলরে, ঐরতহারসর্ মাসআলা ও সমসো সাংক্রান্ত 
রবষয়সমূহ যার মনরতবাচর্ প্রভাব রদয়দে এবাং যা 
িত্রুতার রেদর্ রনদয় যায়, এমন রবষয় মর্াদনা রচন্তা-
ভাবনা োড়াই মর্ন আমরা প্রচার র্দর মবড়ারে? 
সবকসাযারণদর্ আরৃ্ষ্ট র্রার জনে, না রর্ অন্ধ অনুসরদণর 
র্ারদণ, না রর্ বস্তুগত সুরবযা হারসদলর জনে!! 

অদনর্ মলখর্ ও গদবষর্দর্ মেদখ আপরন আশ্চযক হদবন, 
যারা অতেন্ত েুবকল ও মনগড়া বণকনার ওপর রভরি র্দর 
গদড় উঠা ঐরতহারসর্ মাসআলা-মাসাদয়ল ও রচন্তা-েিকদনর 
মপেদন বহু আ সময় বেয় র্দরন এবাং যার পর নাই মচষ্টা-
সাযনা র্দরন। এমন রর্ তাদের মদযে এমন মলখর্ বা 
গদবষর্ রদয়দেন, রযরন রবশ্বাস র্দরন ময, রতরন এর্রট 
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মহৎ র্াজ র্রদেন এবাং প্ররৃ্ত তর্ে উদ্ঘাটদন সক্ষম 
হদবন!!! অর্চ তাদের অরজকত রচন্তা-েিকদন উম্মদতর মদযে 
রবদভে-রবভরি সৃরষ্ট র্রার উপর্রণ োড়া রর্েুই মনই। 
যখন আপরন তাদেরদর্ তাদের মচষ্টা-সাযনার ফলাফল 
সম্পদর্ক রজজ্ঞাসা র্রদবন, তখন মর্াদনা জবাব পাদবন 
না!! আরও মজার বোপার হদলা তাদের মর্উ আপনাদর্ 
বলদব, জ্ঞাদনর জনে এই মচষ্টা-সাযনা!!! এখাদন মর্ার্ায় 
জ্ঞানগত রভরি যার ওপর রনভকর র্রা যায়? 

 নামর্ পুরস্তর্ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ (সাহচযক) الصحبة

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর রপ্রয় সাহাবীদের মদযে 
রবেেমান পারস্পররর্ সাহচদযকর বণকনা মেওয়া হদয়দে। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর অনেতম ণারুত্বপূণক 
র্াজ রেল তাাঁর ররসালাদত রবশ্বাসী রনরক্ষর বেরিদের 
পররশুদ্ধ র্রা, যাদেরদর্ আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর প্ররত ঈমান ও তাাঁর সহবত দ্বারা 
সম্মারনত র্দরদেন। আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 
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وَا﴿ ياُه ِ ااِفااَبَعَثااٱَّلَّ ِ ي  ِ م 
ُ
اانَاٱۡۡل ول  ۡنُهمۡاارَُس ِ ْاام  ُوا َٰتِهِۦاَعلَۡيِهمۡااَيۡتل َي اَءا

ِيِهمۡا َزك  ُِمُهمُااَوُي ََٰبااَوُيَعل  َت ۡلِك َمةَااٱ ْااِإَوناَوٱۡۡلِۡك ُوا ُلااِمناََكن َٰل االَِفااَقۡب اَضَل
بِي ا  [٢: اجلمعة] ﴾٢امُّ

“রতরনই উম্মীদের মদযে এর্জন রাসূল পারঠদয়দেন 
তাদের মযে মর্দর্, ময তাদের রনর্ট আবৃরি র্দর তাাঁর 
আয়াতসমূহ, তাদেরদর্ পরবত্র র্দর এবাং রিক্ষা মেয় 
রর্তাব ও রহর্মত, ইতোঃপূদবক মতা তারা রেল মঘার 
রবভ্রারন্তদত। [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২] 

সুতরাাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ঐসব 
বেরিবগকদর্ রহোয়াত ও সম্প্রীরতর প্ররিক্ষদণর বেবস্থা 
র্দরন। 

পূদবক আদলারচত2 রবষয়ণাদলা হদলা: মসনাপরত রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর বসরনর্দের মদযে 
সাহচযক, আেিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও 

                                                            
2 প্রর্ম পুরস্তর্ার রিদরানাম, “সুহবাতু রাসূরল্লল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ ‘আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাম”।  
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তাাঁর আেদিকর অনুসারীগণ, প্ররতদবিী রাসূল সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর প্ররতদবরিদত্ব বসবাসর্ারীগণ 
এবাং রাষ্ট্রপরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও 
তাাঁর সাম্রাদজের অযীনস্থ প্রজাগণ। তারা সর্দলই তাাঁর 
রপ্রয় সহচর। 

সম্মারনত পাঠর্: 

আপরন রনোঃসদন্দদহ জাদনন ময, আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া 
তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লামদর্ 
ররসালাত মপৌঁোদনা, তাাঁর সাহাবীদের পররশুদ্ধর্রণ, 
তাদেরদর্ প্ররিক্ষণ-োন ইতোরে সাংক্রান্ত ময রনদেকি প্রোন 
র্দরদেন, তা রতরন যর্াযর্ভাদব বাস্তবায়ন র্দরদেন। এই 
তা‘লীম-তরবীয়দতর ফদলই এতসব প্রিাংসনীয় ববরিষ্টে 
সাহাবীদের স্বভাবণাদণ পররণত হদয়দে। হদয়দেন তারা 
মানবজারতর র্লোদণ সৃষ্ট মেষ্ঠ জারত। আল্লাহ তা‘আলা 
বদলন, 

ة ااَخۡيَااُكنُتمۡا﴿ مَّ
ُ

ۡتااأ رَِج ۡخ
ُ

ِسااأ ا  [  ٠٠١: عمران ال] ﴾لِلنَّ
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“মতামরাই মেষ্ঠ উম্মত, মানবজারতর জনে মতামাদের 
আরবভকাব হদয়দে।” [সূরা আদল ইমরান, আয়াত: ১১০] 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ( ْخرَِجْت
ُ
 রনদয় রচন্তা-গদবষণা (أ

র্রদল প্রশ্ন জাদগ, মর্ তাদের আরবভকাব ঘটাদলন এবাং 
মর্ তাদেরদর্ এই মযকাোয় অরযরষ্ঠত র্রদলন? আর ইহা 
আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলার এই বাণীর মদতা: 

َٰلَِكا﴿ َُٰكمۡااَوَكَذ ة ااَجَعۡلَن مَّ
ُ

ااأ ْااوََسط  ُوا ون ُك َ ِ ااُشَهَدآءَااّل  َّاِسااََعَ اٱنل
ونَا ُلااَوَيُك و ُس رَّ ااَعلَۡيُكمۡااٱل  [٠٤١: ابلقرة] ﴾َشِهيد 

“এভাদব আমরা মতামাদেরদর্ এর্ মযেপন্থী জারতরূদপ 
প্ররতরষ্ঠত র্দররে, যাদত মতামরা মানবজারতর জনে 
সাক্ষীস্বরূপ এবাং রাসূল মতামাদের জনে সাক্ষীস্বরূপ 
হদব।” [সূরা আল-বার্ারাহ, আয়াত: ১৪৩] 

আল্লাহ তা‘আলা তাদের ণাণগান ও প্রিাংসায় অদনর্ 
আয়াত অবতীণক র্দরদেন। আর তাদের অবস্থান ও মান-
মযকাোর রর্েু রের্ এবাং মস প্রসদে নারযলরৃ্ত আয়াদতর 
আদলাচনা পূদবক হদয়দে। সুতরাাং পুনরায় আদলাচনার 
প্রদয়াজন মনই।2 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের 

ণাণাবলী 

সম্মারনত পাঠর্: 

মদন রাখদবন, এই অননে প্রজন্ম ময ববরিষ্টে অজকন 
র্দরদে, তা অনেদের পদক্ষ অজকন র্রা সম্ভব নয়। র্ারণ, 
তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
আরভজাতেপূণক সাহচদযক যনে হদয়দেন। 

রতরন তাদেরদর্ তা‘লীম-তররবয়দতর পািাপারি রিষ্টাচার 
রিক্ষা রেদয়দেন এবাং তাদেরদর্ রনদয় র্াদফরদের সাদর্ 
যুদ্ধ র্দরদেন। আর তারাও তাাঁদর্ সাহাযে র্দরদেন। 

তাদের ণাণাবলী মর্দর্ এর্রট ণাদণর আদলাচনাদতই 
সীমাবদ্ধ র্ার্ব। আপনার উরচৎ তা পাঠ র্রা এবাং 
বোখো-রবদেষণ র্রা। তার আদলাচনায় সম্মান অরজকত 
হদব এবাং মুসরলমগণ উপলরি র্রদত পারদব তাদের 
রবরভন্ন েল-উপেদল রবভরির র্ারণ। আপরন রর্ জাদনন 
ঐ ণাণরট র্ী? মস ণাণরট হদলা েয়া বা সহানুভূরত। 
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প্রশ্ন হদে: ঐ ণাণরট রনদয় মর্ন আদলাচনা র্ররে? 

মহ রপ্রয় পাঠর্! আপরন রর্ আমার সাদর্ মভদব মেখদবন 
এই রপ্রয় ণাণরটর তাৎপযক সম্পদর্ক? তাহদল 
সদন্দহাতীতভাদব আপরন এই আদলাচনার বহু আ র্ারণ মপদয় 
যাদবন। রর্ন্তু এই পুরস্তর্ার র্দলবর সাংরক্ষপ্ত রাখার 
উদেদিে আপনার রনর্ট র্দয়র্রট র্ারণ উদল্লখ র্ররে। 

প্রর্ম র্ারণ: 

েয়া এর্রট মমৌরলর্ ণাণ, যার মদযে অদনর্ অদর্কর 
সমাদবি রদয়দে। এ প্রসদে আল-রু্রআদনর বহু আ আয়াত, 
সাইরয়েেুল আবরার রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
ও তাাঁর সাহাবীদের পক্ষ মর্দর্ অদনর্ হােীস ও আোর 
বরণকত রদয়দে। আর আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া 
তা‘আলা রনদজই েয়াময়, পরম েয়ালু। রতরন তাাঁর হাবীব 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর রসফাত বণকনায় বদলন, 

ُكمۡاالََقدۡا﴿ لرااَجآَء و نۡاارَُس ِ ِسُكمۡاام  نُف
َ

ز ااأ زِي ِااَع مۡااَمااَعلَۡيه ااَعنِتُّ رِيص  اَح
نِيَااَعلَۡيُكم ُۡمۡؤِم ِٱل ااب  [ ٠٢١: اتلوبة] ﴾٨٢١ارَِّحيمراارَُءوفر
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“অবিেই মতামাদের মযে মর্দর্ মতামাদের রনর্ট এর্ 
রাসূল এদসদে। মতামাদেরদর্ যা রবপন্ন র্দর তা তার 
জনে র্ষ্টোয়র্। মস মতামাদের মেলর্ামী, মুরমনদের প্ররত 
মস েয়ার্দ্ক ও পরম েয়ালু।” [সূরা আল-রু্রআন, আয়াত: 
১২৮] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

 » من ال يَرحم ال يُرحم «

“ময েয়া র্রদব না, তার প্ররতও েয়া র্রা হদব না”।3 

এই মমৌরলর্ ণাণ রনদয় আদলাচনা অদনর্ েীঘক। আর এ 
প্রসদে বরণকত নদসর4 সাংখো অদনর্, যা আপনাদের রনর্ট 
অস্পষ্ট নয়। 

রদ্বতীয় র্ারণ: 

                                                            

3 সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসরলম 
4 নস হদে আল-রু্রআদনর আয়াত ও হারেস।- অনুবাের্। 
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আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের প্রিাংসায় এই ণাণরট 
পেন্দ র্দরদেন। আর অনে ণাণ বাোই না র্দর এই 
ণাণরট বাোই র্রার মপেদন অদনর্ রহর্মত ও 
উপর্াররতা রদয়দে। তাদেরদর্ এই ণাদণ ণাণারেত র্রাটা 
জ্ঞানগত মু‘রজযারবদিষ। 

এ রবষদয় ময বেরি রচন্তা-ভাবনা র্রদব, তার জনে 
পররষ্কারভাদব ফুদট উঠদব ময, এটা এর্ রবদিষ মু‘রজযা। 
র্ারণ, েয়ার ণাণরট ময সাহাবীদের মদযে রবেেমান রদয়দে, 
তা বুঝাদনার জনে নদসর মাযেদম এই ণাণরট রবদিষভাদব 
উদল্লখ র্রা হদয়দে। তা না হদল মর্ন আল্লাহ তা‘আলা 
অনে ণাদণর র্র্া না বদল এই ণাণরটর উদল্লখ র্রদলন? 
মর্ননা, এর মদযে সমাদলাচর্দের জবাব রদয়দে, যা 
অনোনে গ্রদন্থ স্পষ্টভাদব রলরখত হয় রন। গল্পর্ারগণ ও 
তাদের পরবতকীদের র্র্ার উিরও এর মদযে রনরহত 
আদে। আল্লাহই সবদচদয় ভাদলা জাদনন। 

আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 
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درا﴿ مَّ َ ُلااُّمُّ ِ اارَُّسو ّللَّ ينَااٱ ِ ۥٓااَوٱَّلَّ َعُه آءُااَم ِشدَّ
َ

ااأ ِااََعَ ار ُكفَّ ۡل آءُااٱ ۡم اارََُحَ ابَۡيَنُه
َُٰهمۡا ََرى اات ع  ااُركَّ د  ونَااُسجَّ اايَبَۡتُغ نَاافَۡضل  ِ ِاام  َٰااٱّللَّ َو رِۡض ا اَو اِفااِسيَماُهمۡاان 

وهِِهم نۡااوُُج ِ َرِاام  ث
َ

ودِااأ ُج سُّ  [٢٢: الفتح] ﴾ٱل

“মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ র্ারফরদের 
প্ররত র্দঠার এবাং রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত 
সহানুভূরতিীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনায় তুরম 
তাদেরদর্ রুরু্‘ ও সাজোয় অবনত মেখদব। তাদের 
লক্ষণ তাদের মুখম্ডলদল সাজোর প্রভাব পররসু্ফট 
র্ার্দব।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] 

তৃতীয় র্ারণ: 

এই বাস্তব রববরণ অর্কাৎ তাাঁর সাহাবীগণ রনদজদের মদযে 
পরস্পদরর প্ররত সহানুভূরতিীল। েয়ার ণাণরট তাদের 
অন্তদর সুেৃঢ়। এই বাস্তবতা ঐসব বণকনা, উপর্র্া ও 
সদন্দহ-সাংিয়দর্ প্রতোখোন র্রদব, যা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদেরদর্ রচত্রারয়ত 
র্দরদে ময, তারা রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত রহাংস্র 
এবাং তাদের মদযে পারস্পররর্ িত্রুতাই প্রবল। 
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হোাঁ, আপনার রনর্ট যখন সুপ্ররতরষ্ঠত হদব ময, সাহাবীগণ 
রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত সহানুভূরতিীল এবাং তা 
আপনার অন্তদর বদ্ধমূল হদব, তদব অন্তর প্রিারন্ত লাভ 
র্রদব এবাং তাদের অন্তর মর্দর্ রহাংসা-রবদদ্বষ েূর হদয় 
যাদব, যাদেরদর্ আল্লাহ তা‘আলা তাদের জনে মো‘য়া 
র্রদত রনদেকিনা রেদয়দেন। আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

ينَا﴿ ِ ولُونَااَبۡعِدهِمۡااِمن ااَجآُءواَوٱَّلَّ رۡااَناَربَّااَيُق َٰنَِناانَلَااٱۡغفِ َو ۡخ ينَااَوِِلِ ِ اٱَّلَّ
ونَا َٰنِااَسَبُق َم ي ۡلااَوَلاابِٱِۡلِ َع ااقُلُوبَِنااِفااََتۡ

ينَااِغل   ِ َِّلَّ ْاال  وا ٓااَءاَمُن َنا ََّكااَربَّ اإِن
ا  [  ٠١: احلرش] ﴾ا٨١ارَِّحيم اارَُءوفر

“যারা তাদের পদর এদসদে,তারা বদল, ‘মহ আমাদের রব! 
আমাদেরদর্ এবাং ঈমাদন অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণদর্ 
ক্ষমা র্র এবাং মুরমনদের রবরুদদ্ধ আমাদের অন্তদর রবদদ্বষ 
মরদখা না। মহ আমাদের রব! তুরম মতা েয়ার্দ্ক, পরম 
েয়ালু’।” [সূরা আল-হাির, আয়াত: ১০] 

চতুর্ক র্ারণ: 

গদবষর্দের রনর্ট রনভকরদযাগে নীরতমালার মদযে অনেতম 
হদলা, সনদের পািাপারি মতনদর্ও ণারুত্ব মেওয়া; 
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বণকনাসমূদহর সনদের রবশুদ্ধতা প্রমারণত হওয়ার পর তার 
মতনসমূহ পযকাদলাচনা র্রা এবাং বণকনাসমূহ আল-
রু্রআদন বরণকত নস ও ইসলাদমর মমৌরলর্ নীরতমালার 
সামদন মপি র্রা। অনুরূপভাদব বণকনাসমূহদর্ এর্রত্রত 
র্রা। এটাই রবদিষজ্ঞদের গদবষণা-পদ্ধরত। এ পদ্ধরতর 
ওপর রভরি র্দর ঐরতহারসর্ বণকনাসমূহদর্ পযকাদলাচনা 
খুবই জরুরর। রর্ন্তু খুবই েুোঃখজনর্ গদবষর্গণ সনে 
পযকাদলাচনাদর্ উদপক্ষা র্দরন এবাং ইরতহাস ও সারহদতের 
গ্রন্থসমূদহ রবেেমান মরওয়াদয়ত বা বণকনাসমূহদর্ই যদর্ষ্ট 
মদন র্দরন!! আর যারা সনেদর্ ণারুত্ব প্রোন র্দরন, 
তাদের মদযে মর্উ মর্উ মতনসমূহ ও তার সাদর্ 
রু্রআদনর রবদরায রবষদয় পযকাদলাচনার বোপাদর বরাবর 
উোসীন। 

সম্মারনত পাঠর্:  

ময মর্াদনা রসদ্ধান্ত ও অপবাে মেওয়ার মক্ষদত্র তাড়াহু আড়া 
র্রার পূদবক আদবগ তারড়ত রবদদ্বষ পররহার র্রুন এবাং 
আরম এখাদন ময েলীল-প্রমাণণাদলা মপি র্দররে, মসণাদলা 
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অযেয়ন র্রুন। এণাদলা সুস্পষ্টভাদব িরিিালী অর্কসহ 
প্রচরলত নয়। সুতরাাং এণাদলা বাস্তব অনুভূরতর ওপর 
রনভকরিীল। অনুরূপভাদব আল-রু্রআদন বরণকত নস বা 
েলীদলর িরি হদলা সূরা ‘আল-ফাত হ’-এর মিষ 
আয়াদতর মদতা। আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

درا﴿ مَّ َ ُلااُّمُّ ِ اارَُّسو ّللَّ ينَااٱ ِ ۥٓااَوٱَّلَّ َعُه آءُااَم ِشدَّ
َ

ااأ ِااََعَ ار ُكفَّ ۡل ٓااٱ ا ۡم ااءُارََُحَ ابَۡيَنُه
َُٰهمۡا ََرى اات ع  ااُركَّ د  ونَااُسجَّ اايَبَۡتُغ نَاافَۡضل  ِ ِاام  ا ااٱّللَّ َٰن  َو رِۡض اِفااِسيَماُهمۡااَو

وهِِهم نۡااوُُج ِ َرِاام  ث
َ

ىااأ ودِ ُج سُّ َِكااٱل َٰل ىااِفااَمَثلُُهمۡااَذ َٰةِ ى َر ۡو ُهمۡااٱّلَّ اِفااَوَمَثلُ
لِا جِني ااٱِۡلِ ۡرع  َز جَااَك َر ۡخ

َ
َرۥُۥَفااُهۥَشۡطااأ ۡسَتۡغلََظافَاااَر َوىَٰااٱ ۡسَت َٰاافَٱ اََعَ

وقِهِۦ اعَااُيۡعِجُبااُس رَّ زُّ َظااٱل اَر اابِِهمُااِِلَغِي ُكفَّ ۡل ُااوََعدَااٱ ّللَّ ينَااٱ ِ ْااٱَّلَّ وا اَءاَمُن
ْا وا ِملُ َِٰتااوََع َِح ل َٰ َرة ااِمۡنُهماٱلصَّ ۡغفِ ًراامَّ ۡج

َ
َم ااَوأ  [٢٢: الفتح] ﴾ا٢٢اَعِظي

“মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ র্ারফরদের 
প্ররত র্দঠার এবাং রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত 
সহানুভূরতিীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনায় তুরম 
তাদেরদর্ রুরূ্‘ ও সাজোয় অবনত মেখদব। তাদের 
লক্ষণ তাদের মুখম্ডলদল সাজোর প্রভাব পররসু্ফট র্ার্দব, 
তাওরাদত তাদের বণকনা এইরূপ এবাং ইরিদলও তাদের 
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বণকনা এইরূপই। তাদের েৃষ্টান্ত এর্রট চারাগাে, যা মর্দর্ 
মবর হয় রর্িলয়, অতোঃপর তা িি ও পুষ্ট হয় এবাং পদর 
র্াদ্ডলর ওপর োাঁড়ায় েৃঢ়ভাদব যা চারষর জনে 
আনন্দোয়র্। এইভাদব আল্লাহ মুরমনদের সমৃরদ্ধ দ্বারা 
র্ারফরদের অন্তরজ্বালা সৃরষ্ট র্দরন। যারা ঈমান আদন ও 
সৎর্মক র্দর আল্লাহ তাদেরদর্ প্ররতশ্রুরত রেদয়দেন ক্ষমা 
ও মহাপুরস্কাদরর।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বদলন, 
ينَا﴿ ِ ولُونَااَبۡعِدهِمۡااِمن ااَجآُءواَوٱَّلَّ َنااَيُق رۡااَربَّ َٰنَِناانَلَااٱۡغفِ َو ۡخ ينَااَوِِلِ ِ اٱَّلَّ

ونَا َٰنِااَسَبُق َم ي ۡلااَوَلاابِٱِۡلِ َع ااقُلُوبَِنااِفااََتۡ
ينَااِغل   ِ َِّلَّ ْاال  وا ٓااَءاَمُن َنا ََّكااَربَّ اإِن

ا  [ ٠١: احلرش] ﴾ا٨١ارَِّحيم اارَُءوفر

“যারা তাদের পদর এদসদে, তারা বদল, ‘মহ আমাদের 
রব! আমাদেরদর্ এবাং ঈমাদন অগ্রণী আমাদের 
ভ্রাতাগণদর্ ক্ষমা র্র এবাং মুরমনদের রবরুদদ্ধ আমাদের 
অন্তদর রবদদ্বষ মরদখা না। মহ আমাদের রব! তুরম মতা 
েয়ার্দ্ক, পরম েয়ালু’।” [সূরা আল-হাির, আয়াত: ১০] 
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সুতরাাং আয়াত রতলাওয়াত র্রুন এবাং তার অর্ক রনদয় 
রচন্তা-ভাবনা র্রুন। 
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প্রর্ম পাঠ 

নামর্রদণর তাৎপযক 

নাম হদে নামর্রণরৃ্ত বস্তুর প্ররত ইরেত। এটা এমন 
এর্ রিদরানাম, যা এর্জনদর্ অনেজন মর্দর্ পৃর্র্ 
র্দর। মানুদষর স্বভাব নামর্রদণর র্াযকক্রম চালু র্দরদে। 
নাদমর ণারুত্ব প্রদতের্ রবদবর্বান মাত্রই সদন্দহাতীতভাদব 
স্বীর্ার র্দরন। র্ারণ, নাদমর মাযেদম রিশু পরররচত হয়; 
তার ভাই ও অনোনেদের মর্দর্ পৃর্র্ হয় এবাং তার জনে 
ও পরবতকী বাংিযদরর জনে হয় রনিানা। মানুষ মিষ হদয় 
যায় রর্ন্তু নাম অবরিষ্ট র্াদর্। اسم িব্দরট   ُسُمو িব্দ মর্দর্ 

রনগকত, অর্ক- علو (উচ্চতা, মযকাো) অর্বা وَسم িব্দ মর্দর্ 

রনগকত, অর্ক- عالمة (রচহ্ন; রনেিকন; লক্ষণ)। প্রদতের্রট 

অর্কই নবজাতদর্র নামর্রদণর ণারুত্ব বহন র্দর।  

রপতার রনর্ট নাদমর ণারুত্ব সুস্পষ্ট। এর মর্দর্ তার 
েীন-যমক ও জ্ঞাদনর পররচয় পাওয়া যায়। র্ারণ, আপরন 
শুদনদেন রর্, রিস্টান অর্বা ইহু আেীরা তাদের সন্তানদের 
নাম মুহাম্মে (সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) রাদখ?? 
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অর্বা মর্াদনা পর্ভ্রষ্ট োড়া মুসলমানরা তাদের সন্তানদের 
নাম লাত-ওজ্জা রাদখ? 

নাদমর মযে মর্দর্ই রপতার সাদর্ মেদলর বন্ধন বতরর 
হয়। রপতা ও পররবার-পররজন তাদের সন্তানদের এমন 
নাদম ডাদর্, ময নামরট তারা রনবকাচন র্দরদে। পররবাদরর 
সেসেদের মদযে নাদমর বেবহার মবরি। প্রাচীনযুদগ বলা 
হত: 

  من اسمك أعرُف أباك

“মতামার নাম মর্দর্ই আরম মতামার রপতাদর্ রচরন।”5 

ইসলাদম নাদমর ণারুত্ব 

নাদমর বোপাদর িরী”আত ময ণারুত্ব রেদয়দে, নাদমর 
ণারুত্ব অনুযাবন র্রার জনে তাই যদর্ষ্ট। র্ারণ, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম পুরুষ ও মরহলা 
সাহাবীদের এর্রট রবদিষ অাংদির নাম পররবতকন 

                                                            
5 বর্র আবেুল্লাহ আবু যায়ে, তাসরময়াতুল মাওলূে।  
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র্দরদেন। এমনরর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
মারলরু্ল আমলার্ (রাজাদের রাজা) ও অনুরূপ নাম 
রাখদত রনদষয র্দরদেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বদলন, 

ْماَلكِ «
َ
ِ رَُجٌل تََسَّمَّ َمِلَك اْْل ْخنََع اْسٍم ِعنَْد اَّللَّ

َ
 »إِنَّ أ

“আল্লাহর রনর্ট সবদচদয় রনরৃ্ষ্ট ঐ বেরির নাম, যার নাম 
রাখা হদয়দে মারলরু্ল আমলার্।”6 

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ‘আবেুল্লাহ’ 
ও ‘আবেুর রাহমান’-এর মত র্দর নাম রাখার জনে 
বদলদেন; যার মদযে নামর্রণরৃ্ত বেরির পক্ষ মর্দর্ 
আল্লাহর োসদত্বর মঘাষণা রদয়দে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

 ».عبُد اهلل، وعبُد الرمحن أحبُّ اْلسماِء إىل اهلل تعاىل«

                                                            
6 মুসনাে আস-সাহাবা রফল রু্তুরবস-রতস‘আ 
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“আল্লাহর রনর্ট সবদচদয় রপ্রয় নাম আবেুল্লাহ ও আবেুর 
রাহমান।”7 

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ভাদলা 
নাদম আনরন্দত হদতন এবাং তাদর্ সু-লক্ষণ মদন 
র্রদতন। 

উসুল ও ভাষা রবদিষজ্ঞদের রনর্ট স্বীরৃ্ত ময, প্ররতরট 
নামই তাৎপযকপূণক ও অর্কবহ। এ রবষদয় ভাষা ও উসুদল 
রফর্হ সাংক্রান্ত রর্তাবসমূদহ আরলমগণ রবস্তাররত 
আদলাচনা র্দরদেন। এতেসাংক্রান্ত মাসআলা-মাসাদয়দলর 
সাংখো অদনর্।  

                                                            

7 সহীহ মুসরলম, রতররমযী ও আবু োউে। 
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উপলরি র্রদব র্ী? 

সম্মারনত পাঠর্:  

বেস্ত হদবন না, অবার্ হদবন না, বরাং আমার সাদর্ পাদঠ 
ও প্রশ্ন-উিদর অাংিগ্রহণ র্রুন:  

- মর্ন আপরন আপনার সন্তাদনর নাম রাখদবন? 

- আপরন রর্ আপনার সন্তাদনর জনে এমন এর্রট নাম 
বাোই র্রদবন, যা আপনার রনর্ট অর্বা তার মা ও 
পররবার-পররজদনর রনর্ট রপ্রয় অর্কদবাযর্ হদব? 

- আপরন রর্ আপনার িত্রুদের নাদম সন্তাদনর নাম 
রাখদবন? 

সুবহানাল্লাহ! 

আমরা আমাদের রনদজদের জনে এমন নাম রনবকাচন 
র্রব, যা আমাদের রনর্ট তাৎপযকপূণক ও অর্কবহ। আর 
যারা ভাদলা মানুদষর অন্তভুকি, নাদমর ভাদলা-মন্দ রবচার 
র্দর আমারা রর্ তাদেরদর্ বজকন র্রব? আমরা বলব: 
না। র্ারণ, তারা তাদের সন্তানদের নাম রনবকাচন র্দরদে 
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সামারজর্ ও রাজননরতর্ র্ারণ বা মপ্রক্ষাপটদর্ সামদন 
মরদখ!! নাম রনবকাচনটা তাদের রনর্ট মর্াদনা তাৎপযকপূণক 
রবষয় রেল না!! 

জারতর পর্ডলত ও মনতৃস্থানীয় বেরিবগক এবাং বাংি ও 
বেরিদত্ব সম্মারনত বেরিগণ এমন বেরিদর্ সম্মান র্দরন, 
যার মানরবর্ মূলেদবায মবরি। সুতরাাং এটা তাদের প্ররত 
উোরতা নয় ময, তারা তাদের রপ্রয় বেরিদের প্ররত 
ভাদলাবাসা ও মযকাোর স্বীরৃ্রত স্বরূপ তাদের নাদম তাদের 
সন্তানদের নামর্রণ র্দর র্াদর্; বরাং তারা তাদের 
িত্রুদের নাদমও তাদের মর্াদনা মর্াদনা সন্তাদনর 
নামর্রণ র্দর!! আপরন এটা সমর্কন র্দরন রর্? 

রনরেকষ্ট নাদমর জনে নামর্রদণর রবষয়রট মর্াদনা এর্র্ 
বেরির জনে ক্ষণস্থায়ী বোপার নয়, বরাং সর্ল সন্তান-
সন্তরতর জনেই এই নামর্রণ। আর বহু আ যুগ পদর 
পারস্পররর্ িত্রুতা ভুদল যাওয়ার পর নামর্রণ-পদ্ধরত 
চালু হদয়দে, এ র্র্াও রঠর্ নয়। বরাং নামর্রণ-পদ্ধরত 
চালু হদয়দে পারস্পররর্ িত্রুতার চরম সমদয়। তারা 
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(পর্ডলতবগক) এরূপ যারণাই মপাষণ র্দরন। আমরা বরল, 
বরাং ভাদলাবাসার স্বণকযুদগ নামর্রণ-পদ্ধরত চালু হদয়দে। 
এটা এর্রট ণারুত্বপূণক মাস‘আলা, যাদর্ ণারুত্ব মেওয়ার 
পািাপারি আদলাচনা-পযকাদলাচনা খুবই জরুরর। র্ারণ, 
এর মদযে অদনর্ ণারুত্বপূণক রনদেকিনা রদয়দে; আদে 
রবরভন্ন উপর্র্া, র্ল্পর্ারহনী ও মনগড়া রর্ো-র্ারহনীর 
জবাব; আরও আদে বেরিদর্ সদবাযন ও আদবদগর রবষয় 
এবাং পর্ডলতগণ র্তৃকর্ পর্ডলতগণদর্ পররতুষ্টর্রণ। সুতরাাং 
নামর্রদণর এ রবষয়দর্ প্রতোখোন র্রা বা রভন্ন বোখো 
র্রা অসম্ভব বোপার। 

এবার আপনার লক্ষে রঠর্ র্রুন 

১-৩. সাইদয়েদেনা আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ রেদলন এমন 
বেরি, রযরন মখালাফাদয় রাদিেীদনর বারর্ রতন 
খরলফাদর্ খুব ভাদলাবাসদতন। রতরন তাদের নাদম 
তাাঁর র্দয়র্জন সন্তাদনর নাম মরদখদেন। তারা 
হদলন: 
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- আবু বর্র ইবন আলী ইবন আরব তাদলব: তার ভাই 
মহাসাইদনর সাদর্ র্ারবালায় িহীে হন (তাদের 
ওপর ও তাদের নানার ওপর সদবকািম সালাত ও 
সালাম)। 

- উমার ইবন আলী ইবন আরব তাদলব: তার ভাই 
মহাসাইদনর সাদর্ র্ারবালায় িহীে হন (তাদের 
ওপর ও তাদের নানার ওপর সদবকািম সালাত ও 
সালাম)। 

- ওসমান ইবন আলী ইবন আরব তাদলব: তার ভাই 
মহাসাইদনর সাদর্ র্ারবালায় িহীে হন (তাদের 
ওপর ও তাদের নানার ওপর সদবকািম সালাত ও 
সালাম)। 

৪-৬. হাসান রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ তার সন্তানদের নাম 
মরদখদেন আবু বর্র ইবন হাসান, উমার ইবন হাসান 
এবাং তালহা ইবন হাসান। আর তারা সর্দলই 
তাদের চাচা মহাসাইন রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ-এর সাদর্ 
র্ারবালায় িাহাোত বরণ র্দরন। 
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৭. মহাসাইন রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ তার সন্তাদনর নাম 
মরদখদেন উমার ইবন মহাসাইন। 

৮. ৯. তাদবঈদের সরোর চতুর্ক ইমাম আলী ইবন 
মহাসাইন যাইনুল আদবেীন তার র্নোর নাম রাদখন 
‘আদয়িা, আর মেদলর নাম রাদখন উমার। তার 
পদরও তার বাংিযর রদয়দে8। 

অনুরূপভাদব আববাস ইবন আবরেল মুিারলব, জা‘ফর 
ইবন আরব তাদলব, মুসরলম ইবন ‘উর্াইদলর বাংিযরসহ 
আহদল বাইদতর অপরাপর সেসেগণও তাদের সন্তানদের 
নামর্রণ র্দরদেন। এখাদন ঐসব নাম অনুসন্ধাদনর 
অবর্াি মনই; বরাং যা উদল্লখ র্রদল র্ারিত রবষদয়র 
ওপর ইরেত র্দর, তা উদল্লখ র্রাই উদেিে। আর আলী, 
                                                            
8 মেখুন, র্ািফুল ণাম্মাহ, খ.২, পৃ. ৩৩৪। আল-ফুসূলুল মুরহম্মাহ, পৃ. ২৮৩; 

অনুরূপভাদব বার ইমাদমর সর্দলর সন্তাদনর মদযেই এ যরদনর নাম 
পাওয়া যাদব। রিয়া আদলমরা রনদজরাও এ বোপাদর র্র্া বদলদেন এবাং এ 
নামণাদলা উদল্লখ র্দরদেন। ইয়াওমুত-তফ পৃ. ১৭-১৮৫। আরও মেখুন, 
আ‘লামুল ওরা, রলত তাবরাসী, পৃ. ২০৩; ইরিাল রলল মুফীে, ১৮৬; 
তারীদখ ইয়া‘রূ্বী, খ.২, পৃ. ২১৩।  
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হাসান ও মহাসাইন রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আমার সন্তানদের র্র্া 
পূদবক আদলাচনা র্রা হদয়দে।  
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পযকাদলাচনা 

আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ ও তার পররবার-পররজন তাদের 
সন্তানদের এসব নাদম নামর্রণ র্দরদেন, রিয়াদের মদযে 
মর্উ মর্উ তা অস্বীর্ার র্দর। এটা ঐ বেরির র্াজ, নাম 
ও বাংি সম্পদর্ক যার মর্াদনা জ্ঞান মনই এবাং বই-পদত্রর 
সাদর্ যার সম্পর্ক সীরমত। আর তারা সাংখোয় নগণে। 
আল্লাহর জনে সর্ল প্রিাংসা। 

প্রখোত ইমাম ও রিয়া মতাবলবী আদলমদের পক্ষ মর্দর্ 
তাদের মতামত প্রতোখোন র্রা হদয়দে। র্ারণ, ঐসব 
নাদমর বোপাদর অর্াটে েলীল রদয়দে; রদয়দে তাদের 
বাংিযরদের অস্তীত্ব এবাং রিয়া সম্প্রোদয়র রনভকরদযাগে 
রর্তাবসমূদহর মদযে এসব নাম পাওয়া যায়। এমনরর্ 
র্ারবালার েুোঃখজনর্ ঘটনার বোপাদর বরণকত 
বণকনাসমূদহও এসব নাম পাওয়া যায়। তাোড়া ইমাম 
মহাসাইদনর সাদর্ িাহাোত বরণ র্দরন আবু বর্র ইবন 
আলী ইবন আরব তাদলব, আবু বর্র ইবন হাসানসহ 
যাদের নাম ইতোঃপূদবক উদল্লখ র্রা হদয়দে। 
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তদব ইমাম মহাসাইদনর সাদর্ ঐসব নাম রিয়া সম্প্রোদয়র 
রর্তাবসমূদহ উদল্লখ রদয়দে সতে, রর্ন্তু আপরন 
মহাসাইরনয়াত احلسينيات) ) ও আশুরার রেদন মিার্ 

প্রর্াদির সময় এসব নাম শুনদত পাদবন না। তাদের নাম 
উদল্লখ না র্রার অর্ক এই নয় ময, তাদের আরস্তত্ব মনই। 
অপররেদর্ উমার ইবন আলী ইবন আরব তাদলব ও উমার 
ইবন হাসান রেদলন অশ্বাদরাহী বসনে, তারা উভদয় 
আশুরার রেদনর ঘটনায় িহীে হন। 

ণারুত্বপূণক রবষয় হদলা, ইমামগণ র্তৃকর্ আবু বর্র, উমার, 
ওসমান, আদয়িা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহা প্রমূখ প্রখোত 
সাহাবীদের নাদম তাদের সন্তানদের নামর্রদণর 
মাসআলারট। আমরা এই মাসআলার মর্াদনা পররতুষ্টর্ারী 
সদন্তাষজনর্ জবাব রিয়া সম্প্রোদয়র র্াদে পাব না। 
আমাদের দ্বারা এ র্র্া বলা সম্ভব নয় ময, এসব নাদমর 
মর্াদনা অর্ক ও তাৎপযক মনই। আবার মাসআলারটর 
বোপাদর এ র্র্াও বলা অসম্ভব ময, এরট এর্রট ষড়যন্ত্র 
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যা আহদল সন্নাত ওয়াল জামা‘আত রিয়াদের 
রর্তাবসমূদহ সৃরষ্ট র্দরদে! র্ারণ, এ র্র্ার অর্ক হদলা, 
তাদের রর্তাবসমূদহ বরণকত সর্ল মরওয়াদয়তদর্ প্রশ্নরবদ্ধ 
র্রা। সুতরাাং প্রদতের্ বণকনার মক্ষদত্রই রিয়াদের পদক্ষ এ 
র্র্া বলা অসম্ভব নয় ময, এরট এর্রট চক্রান্ত!! রবদিষ 
র্দর তাদের প্রদতের্ আরলদমর বণকনা গ্রহণ র্রা বা 
প্রতোখোন র্রার অরযর্ার রদয়দে। র্ারণ, এ রবষদয় 
তাদের রনর্ট মর্াদনা রনয়ম-নীরত মনই। হাসের্র ও 
মবেনাোয়র্ রের্ হদলা যখন বলা হয়: ইতোঃপূদবক যাদের 
আদলাচনা হদয়দে, প্রখোত সাহাবীদের নাদম তাদের 
নামর্রণ র্রা হদয়দে তাদেরদর্ গারল-গালাজ ও রতরস্কার 
র্রার জনে। 

হায়! সুবহানাল্লাহ, আমাদের জনে ববয হদব রর্ এ র্র্া 
বলা ময, ইমাম এমন অদনর্ র্াজ র্দরন যার দ্বারা তাাঁর 
সেী-সার্ীগণ ও সাযারণ জনগণ প্রতাররত হয়?? 

এই জনে র্ীভাদব ইমাম তাাঁর বাংিযরদর্ ক্ষরতর মুদখ 
মঠদল মেদবন?? 
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তারাই বা র্ারা, যাদেরদর্ ইমাম এসব নাম দ্বারা মযাাঁর্া 
মেদবন? 

তাাঁর বীরত্ব ও মান-সম্মানই অস্বীর্ার র্রদব রনদজদর্ ও 
তাাঁর সন্তানদেরদর্ অপমারনত র্রদত বনী তাঈম বা বনী 
‘আেী অর্বা বনী উমাইয়ার জনে। ইমাদমর জীবনী পাঠর্ 
সতে সতেই উপলরি র্রদত পারদব ময, রনশ্চয় ইমাম 
হদলন মহাবীর। রবপরীদত রমর্ো মরওয়াদয়ত মর্দর্ বতরর 
হয় ভীরু র্াপুরুষ, ময েীন-যমক ও মান-সম্মান রক্ষায় 
প্ররতদিায পরায়ণ হয় না। ঐ জারতর রর্তাবসমূদহর 
অরযর্াাংি বণকনা খুবই েুোঃখজনর্!! 

ফলাফল: 

ইমামগণ যা প্রমাণ র্রদলন: আহদল বাইত র্তৃকর্ 
মখালাফাদয় রাদিেীন ও নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর সর্ল সাহাবীর প্ররত সরতের্ার ভাদলাবাসার 
িরিিালী েলীল ও বাস্তব উোহরণ হদলন আলী 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ ও তার সন্তানগণ। আর আপরন 
রনদজও এ বাস্তবতাদর্ স্বীর্ার র্রদবন। সুতরাাং এদর্ 
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প্রতোখোন র্রার মর্াদনা সুদযাগ মনই। এই বাস্তবতাদর্ 
সমর্কন র্দর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  

درا﴿ مَّ َ ُلااُّمُّ ِ اارَُّسو ّللَّ ينَااٱ ِ ۥٓااَوٱَّلَّ َعُه آءُااَم ِشدَّ
َ

ااأ ِااََعَ ار ُكفَّ ۡل آءُااٱ ۡم اارََُحَ ابَۡيَنُه
َُٰهمۡا ََرى اات ع  ااُركَّ د  ونَااُسجَّ اايَبَۡتُغ نَاافَۡضل  ِ ِاام  ا ااٱّللَّ َٰن  َو رِۡض اِفااِسيَماُهمۡااَو

وهِِهم نۡااوُُج ِ َرِاام  ث
َ

ىااأ ودِ ُج سُّ  [  ٢٢: الفتح] ﴾ٱل

“মুহাম্মে আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ র্ারফরদের 
প্ররত র্দঠার এবাং রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত 
সহানুভূরতিীল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনায় তুরম 
তাদেরদর্ রুরূ্‘ ও সাজোয় অবনত মেখদব। তাদের 
লক্ষণ তাদের মুখম্ডলদল সাজোর প্রভাব পররসু্ফট 
র্ার্দব।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] 

রপ্রয় পাঠর্! অনুদরায র্ররে, আয়াতরট বারবার আবৃরি 
র্রুন, অর্ক ও তাৎপযক অনুযাবন র্রুন এবাং েয়া বা 
সম্প্রীরতর ণাণরট রনদয় রচন্তা-ভাবনা র্রুন। 
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রদ্বতীয় পাঠ 

বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তা 

সম্মারনত পাঠর্:  

আপনার র্রলজার টুর্রা, হৃেদয়র স্পন্দন র্নোরটদর্ র্ার 
হাদত তুদল মেদবন? তাদর্ মর্াদনা লম্পট অপরাযীর হাদত 
তুদল রেদত রারজ হদবন রর্? صهري বা نسييب (আমার 

আত্মীয়) বলদত আপরন রর্ বুদঝন? 

 :িদব্দর আরভযারনর্ অর্ক مصاهرة

صاهر  িব্দরট مصاهرة িদব্দর রক্রয়মূল, বলা হয়:  صاهرت
 িব্দরট الصهر ,আযহারী বদলন ;القوم إذا تزوجت منهم

নারীপদক্ষর রনর্টাত্মীয় মুহারকাম নারী-পুরুষদর্ অন্তভুকি 
র্দর। মযমন: রপতা-মাতা, ভাই-মবান ইতোরে। রবদয়র 
পূদবকর রনর্টাত্মীয় মুহারকামগণও নারীর আত্মীয় বদল গণে 
হদব। 

সুতরাাং মর্াদনা বেরির আত্মীয় মাদন তার স্ত্রীরও আত্মীয়, 
মর্াদনা স্ত্রীর আত্মীয় মাদন তার স্বামীরও আত্মীয়। এর্ 
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র্র্ায় مصاهرة িদব্দর আরভযারনর্ অর্ক: নারীর 

রনর্টাত্মীয়, র্খনও র্খনও পুরুদষর আত্মীয় অদর্কও 
বেবহৃত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলা এ সম্পর্করট 
সৃরষ্ট র্দরদেন। আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

وَا﴿ ياوَُه ِ قَااٱَّلَّ َۡمآءِااِمنَااَخلَ ااٱل اافََجَعلَُهۥابَََش  ََسب  ا اان ر  َكااَوََكنَااَوِصۡه اَربُّ
ا ر   [  ٣١: الفرقان] ﴾ا٤٥اقَِدي

“এবাং রতরনই মানুষদর্ সৃরষ্ট র্দরদেন পারন মর্দর্, 
অতোঃপর রতরন তার বাংিগত ও বববারহর্ সবন্ধ স্থাপন 
র্দরদেন। মতামার প্ররতপালর্ সবকিরিমান।” [সূরা আল-
ফুরর্ান, আয়াত: ৫৩] 

এ আয়াতরট রনদয় রচন্তা-ভাবনা র্রুন, র্ীভাদব আল্লাহ 
তা‘আলা মানবজারতর এর্জনদর্ অনেজদনর সাদর্ 
বাংিগত ও বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার বন্ধদন আবদ্ধ 
র্দরন। সুতরাাং বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তা এর্রট ির‘ঈ 
বন্ধন, যাদর্ আল্লাহ বাংদির সাদর্ রমরলদয় রেদয়দেন। আর 
বাংি হদলা রপতার রনর্টাত্মীয়। মর্াদনা মর্াদনা আরলদমর 
মদত, বাংি বলদত সর্ল রনর্টাত্মীয়দর্ বুঝায়। স্মরণ 
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রাখদবন, আল্লাহ  النسب (বাংি) এবাং الصهر (নববারহর্ 

সূদত্র আত্মীয়তা) এর্সদে উদল্লখ র্দরদেন। এরট এর্রট 
বড় তাৎপযকপূণক রবষয়। সুতরাাং এ রবষয়রটদর্ উদপক্ষা 
র্রদবন না। 

বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার ঐরতহারসর্ রের্: 

আরবদের রনর্ট বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার এর্রট 
রবদিষ মযকাো রদয়দে। র্ারণ, তারা পরস্পর বাংি ও 
আত্মীয়তা রনদয় গবক-অহাংর্ার র্রার েিকদন রবশ্বাসী। 
তন্মদযে উদল্লখদযাগে হদলা তাদের জামাতাদের মান-মযকাো 
রনদয় গবক-অহাংর্ার র্রা। আরবদের আরও এর্রট প্ররিদ্ধ 
রীরত হদলা, তাদের মচদয় র্ম মযকাোর অরযর্ারী বেরির 
সাদর্ তাদের সন্তানদের রবদয়-সােী রেত না। তদব 
অনারদবর বহু আ মগাষ্ঠীর মাদঝ উাঁচু-নীচু বেবযাদন রবদয়-সােী 
চদল। আর পাশ্চাদতের অরযবাসীদের রনর্ট আজ-র্াল 
বণকনবষমেদর্ মারাত্মর্ সামারজর্ সমসো রহদসদব রবদবচনা 
র্রা হয়। 
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আর আরবরা তাদের রমণীদেরদর্ উিেি র্রত। মযমন 
তাদের মর্উ মর্উ লজ্জার ভদয় তাদের র্নো রিশুদর্ 
জীবন্ত র্বর রেত। এ র্ারদণ তাদের মদযে রিপাত হত 
এবাং রিক্ষয়ী যুদ্ধ মলদগ মযত। পরররস্থরত অনুযাবদনর 
জনে েীঘক বিদবের মচদয় এতটুরু্ ইরেতই যদর্ষ্ট। তার 
প্রভাব আজ পযকন্ত অবোহত রদয়দে, যা আপনার রনর্ট 
অস্পষ্ট নয় মহ পাঠর্। 

ইসলাদম বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তা: 

ইসলাম এদস উন্নত র্াজ-র্মক ও প্রিাংসনীয় ণাণাবলীর 
স্বীরৃ্রত রেদয়দে এবাং অপর্মক রনরষদ্ধ র্দরদে। আল্লাহ 
সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলা বণকনা র্দরদেন ময, তার্ওয়া বা 
মখাোভীরতই রবদবচে রবষয়। আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

َرَمُكمۡااإِنَّا﴿ ۡك
َ

ِااِعندَااأ ّللَّ َُٰكۡم ااٱ ۡتَقى
َ

 [٠١: احلجرات] ﴾أ

“মতামাদের মদযে আল্লাহর রনর্ট মস বেরিই অরযর্ 
মযকাোসম্পন্ন, ময মতামাদের মদযে অরযর্ মুিার্ী।” [সূরা 
আল-হু আজুরাত, আয়াত: ১৩] 
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এটাই ির‘ঈ মানে্ডল। 

আপরন মেখদত পাদবন, ফর্ীহগণ েীন-যমক, বাংি, মপিা ও 
তার সাদর্ সাংরেষ্ট রবষদয় রু্ফু (সমতা) রনদয় রবস্তাররত 
আদলাচনা র্দরদেন। সুতরাাং রববাহ বন্ধন শুদ্ধ হওয়ার 
জনে রু্ফুর িতক রবদবচে রবষয় রর্ না? এটা রর্ স্ত্রীর 
অরযর্ার? অর্বা তাদত অরভভাবদর্র অাংিগ্রহণ র্ার্দব 
রর্ না? ইতোরেসহ রববাহ প্রসদে আরও অদনর্ আদলাচনা 
রদয়দে। 

নারীদের মান-সম্মান ও আত্মমযকাো রক্ষা সাংক্রান্ত 
মাসআলায় নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর েিকন 
হদলা, রতরন স্বীয় মান-সম্মান রক্ষায় রনহত বেরিদর্ িহীে 
বদল মঘাষণা রেদয়দেন। রতরন (সাল্লাল্লাহু আ ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম) স্বয়াং যুদ্ধ পররচালনা র্দরদেন এমন এর্ 
নারীর অরযর্ার সাংরক্ষদণর জনে, যার পেকা রনদয় জননর্ 
ইয়াহূেী তামািা র্ররেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম ও বনু র্ায়নুর্ার মযের্ার রবেেমান চুরি 
ভদের প্ররসদ্ধ র্ারহনী রদয়দে, যার সারসাংদক্ষপ হদলা: 
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জননর্ ইয়াহূেী তার রনর্ট মর্দর্ স্বণক ক্রয় র্রদত আসা 
এর্ বারলর্াদর্ মচহারা উদম্মাচন র্রার প্রস্তাব রেদল মস 
উি প্রস্তাব প্রতোখোন র্দর। অতোঃপর ঐ ইয়াহূেী 
বারলর্ার র্াপদড়র এর্ প্রাদন্ত রগট রেদয় োাঁরড়দয় র্াদর্, 
মস বসা অবস্থায় তা উপলরি র্রদত পাদর রন। অতোঃপর 
মস োাঁড়াদল তার র্াপড় উদম্মাচন হদয় যায় এবাং 
তাৎক্ষরণর্ মস সাহাযে মচদয় রচৎর্ার র্রদত র্াদর্। তার 
র্াদেই রেল এর্ মুসরলম যুবর্। অতোঃপর মস ঐ 
ইয়াহূেীর উদেদিে োাঁরড়দয় মগল এবাং তাদর্ হতো র্রল। 
অপররেদর্ ইয়াহূেীরা ঐ যুবদর্র ওপর সরম্মলতভাদব 
হামলা র্দর তাদর্ হতো র্দর মফলল। 

এর সাদর্ আরও অদনর্ র্ারণ তাদের পক্ষ মর্দর্ 
প্রর্ারিত হদয়দে, যা তাদের পক্ষ মর্দর্ িারন্তচুরির 
লঙ্ঘন বদল প্ররতয়মান হয়। 

সম্মারনত পাঠর্:  

িরী‘আদতর রর্েু রবযাদনর বোপাদর রচন্তা-গদবষণা র্রুন। 
মযমন, রবদয়র বোপাদর অরভভাবর্ ও সাক্ষীর িতক, 
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অপবাদের িারস্তর রবযান, রযনা-বেরভচাদরর িারস্তর রবযান 
ইতোরের র্ী রহর্মত ও প্রভাব রদয়দে। আরও রচন্তা 
র্রুন এসব রবযাদনর মদযে র্ী অপূবক িরী‘আত রদয়দে। 
ফদল আপনার রনর্ট এ রবষয়রটর ণারুত্ব পররষ্কারভাদব 
ফুদট উঠদব। 

বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার ওপর অদনর্ণাদলা রবযান 
রবন্নস্ত। রবদয় সম্পােদনর রবযানরট রনদয় রচন্তা র্রুন ময, 
মর্াদনা পুরুষ রবদয়র প্রস্তাব মপি র্রদল তার জনে 
র্তণাদলা রনয়ম-র্ানূন র্াদর্। অতএব, তার প্রস্তাব গ্রহণ 
বা প্রতোখোন উভয় হদত পাদর, প্রস্তারবত রবষয়রট র্াযকর্র 
র্রার জনে প্রস্তাবর্ তার পররবার-পররজন ও সেী-
সার্ীদের সহদযারগতা র্ামনা র্রদব, মমদয়র 
অরভভাবর্বৃন্দ ও পররবার-পররজন প্রস্তাবর্ সম্পদর্ক 
রজজ্ঞাসাবাে র্রদব এবাং তাদের জনে মসই প্রস্তাব গ্রহণ 
বা প্রতোখোন র্রার অরযর্ার র্ার্দব। এমন রর্ যরে 
প্রস্তাবর্ মর্াদনা উপহার সামগ্রী অর্বা অগ্রীম মমাহর বা 
অনুরূপ রর্েু পররদিায র্দর, রববাহ চুরি সম্পন্ন না হদল 
তবুও তারা প্রস্তাবর্দর্ প্রতোখোন র্রদত পারদব। 
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তাোড়া রবদয়দত সাক্ষী রাখা জরুরর, আর রবদয়র সাংবাে 
প্রচার র্রা িরী‘আদতর োরব। যখন রবদয়র রবযানসমূহ 
র্াযকর্র হয়, তখন তা েূরবতকীদেরদর্ রনর্টবতকী র্দর 
মেয় এবাং তাদের মদযে আত্মীয়তার বন্ধন বতরর র্দর। 
রবদয়র র্ারদণ স্বামী তার স্ত্রীদর্ সম্মান র্দর স্থায়ীভাদব 
অর্বা যতক্ষণ স্ত্রী তার রজম্মাোরীদত র্াদর্। এই 
পুরস্তর্ার র্ারররু্লাদম আদলাচনা েীঘকারয়ত র্রার সুদযাগ 
মনই। আসল উদেিে হদলা পরবতকী আদলাচনার সুরবযাদর্ক 
রবষয়বস্ত্ির ণারুত্ব তুদল যরা। সুতরাাং রনদনাি রবষয় 
রনদয় রচন্তা-ভাবনা র্রুন: 

হাসান ও মহাসাইদনর মবানদর্ তার রপতা আলী 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ উমার ইবনুল খািাব রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আর রনর্ট রবদয় মেন। সুতরাাং আমরা রর্ বলব ময, 
আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ তার র্নোদর্ উমাদরর ভদয় তার 
রনর্ট রবদয় মেন? তাহদল তার বীরত্ব মর্ার্ায়? মমদয়র 
প্ররত তার ভাদলাবাসা মর্ার্ায়? রতরন রর্ তার র্নোদর্ 
যারলদমর হাদত তুদল রেদলন? আল্লাহর েীদনর বোপাদর 
তার আত্মমযকাোদবায মর্ার্ায়? এভাদব অদনর্ প্রশ্ন, যার 
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মিষ মনই। না রর্ আপরন বলদবন, আলী রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আ তার র্নোদর্ উমাদরর সাদর্ আগ্রহসহর্াদর সন্তুষ্ট 
রচদি রবদয় মেন। হোাঁ, উমার রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ এর্ 
র্নোদর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাদর্ 
িরী‘আতসম্মত রবশুদ্ধ পন্থায় রববাহ মেন, যাদত মর্াদনা 
সদন্দহ সাংিদয়র অবর্াি মনই9। আর এ রবদয়রট প্রমাণ 
র্দর উভয় পররবাদরর মদযে মর্মন ভাদলাবাসার সম্পর্ক 
রবেেমান রেল। অপর রেদর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম রেদলন উমার রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর র্নো 
হাফসা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহার স্বামী। সুতরাাং উমার 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর সাদর্ আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর র্নো 
উদম্ম রু্লসুদমর রবদয়র পূদবকই উভয় পররবাদরর মদযে 
বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক রবেেমান। 

রদ্বতীয়ত: উোহরণ রহদসদব ইমাম জাফর সারেদর্র র্র্া 
মপি র্রা যায়, রতরন বদলন, “আবু বর্র আমাদর্ েুইবার 

                                                            
9 অরচদরই আমরা রিয়া আদলমদের বণকনা উদল্লখ র্রব, যা এ রবদয়দর্ 

প্ররতরষ্ঠত র্রদব এবাং প্রদতের্ মোষ অদেষণর্ারীর মোষ খ্ডলন র্রদব।  



 

 

তাদের মদযে মযুময় সম্পর্ক  49  

জন্ম রেদয়দেন।” জাফদরর মা মর্ আপরন জাদনন রর্? 
রতরন হদলন ফারওয়া রবনদত র্াদসম ইবন মুহাম্মে ইবন 
আরব বর্র।10 

মহ বুরদ্ধমান! মর্ন জাফর রহ. মুহাম্মে ইবন আরব বর্র 
না বদল শুযু আবু বর্র বলদলন??? হোাঁ, রতরন আবু বর্র 
নামরট স্পষ্ট র্দর এ জনেই বদলদেন ময, রিয়াদের মর্উ 
মর্উ তাাঁর মযকাোদর্ অস্বীর্ার র্দর। অর্চ তার মেদল 
মুহাম্মদের মযকাোর বোপাদর রিয়া সম্প্রোয় এর্মত। 
অতএব, আল্লাহর র্সম! আপরন মভদব মেখুন, মানুষ 
র্াদর্ রনদয় গবক-অহাংর্ার র্দর? 

সম্মারনত পাঠর্:  

আনসার ও মুহারজর সাহাবীদের মদযে পরস্পর বাংিগত 
আোন-প্রোন তর্া রবদয়-সােীর রবষয়রট এমন প্রদতেদর্ই 
জাদন, তাদের বাংিরবেোয় যার জানা-শুনা আদে, এমন রর্ 

                                                            
10 তার মা হদলন আসমা রবন্ত আবরের রহমান ইব্ন আরব বর্র।-র্দ্. 

উমোতুত তাদলবীন, মতহরান, পৃ.১৯৫; আল-র্াফী, খ.১, পৃ. ৪৭২।   
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তাদের মগালামরাও তা জাদন। হোাঁ, মগালামরা পযকন্ত 
রু্রাইিদের মনতৃস্থানীয় ও িরীফ বাংদি রবদয় র্দরদেন। 
উোহরণস্বরূপ যাদয়ে রবন হাদরো রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ, 
রতরনই এর্মাত্র সাহাবী যার নাম আল-রু্রআদনর সূরা 
আল-আহযাদব আদলাচনা হদয়দে। মর্ তার স্ত্রী? রতরন 
হদলন উমু্মল মুরমনীন যয়নব রবনদত জাহাস রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহা। 

আরও এর্জন হদলন উসামা রবন যাদয়ে, তাদর্ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রু্রাইি বাংদির 
ফাদতমা রবনদত র্াদয়দসর সাদর্ রবদয় মেন।11  

আবু হু আযায়ফা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ অপর এর্ মগালাম 
সাদলমদর্ তার ভারতজী রহন্দা রবনদত ওয়ারলে ইবন 
উতবা ইবন ররব‘আর সাদর্ রবদয় মেন। তার রপতা রেদলন 
রু্রাইি বাংদির অনেতম মনতা।12 

                                                            
11 সহীহ মুসরলম, ফাদতমা রবনত র্াদয়স রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহা মর্দর্ বরণকত। 
12 সহীহ বুখারী, ‘আদয়িা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহা মর্দর্ বরণকত। 
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সাহাবীদের মদযে বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার আদলাচনা 
অদনর্ েীঘক। মখালাফাদয় রাদিেীন ও আহদল বাইদতর 
মদযে সাংঘরটত রবদয়-সােী রনদয় মোট-খাট র্দয়র্রট েৃষ্টান্ত 
উদল্লখ র্রাদর্ যদর্ষ্ট মদন র্ররে। 

আপরন জাদনন ময, সাইদয়েদেনা উমার রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 
ফাদতমা রবনদত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর র্নোদর্ রবদয় র্দরদেন। 

জাফর সারের্ রহ.-এর মা, যার আদলাচনা পূদবক হদয়দে, 
তার বড় োেী মর্? তারা উভয় হদলন আবু বর্র রসেীর্ 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর নাতনী। 

সম্মারনত পাঠর্:  

িয়তানদের রু্মন্ত্রণা মর্দর্ রনদজদর্ রহফাযত র্রুন, 
গভীরভাদব রচন্তা-গদবষণা র্রুন। র্ারণ, আপরন মুসরলম 
আর জ্ঞান-বুরদ্ধর মযকাো আপনার র্াদে অস্পষ্ট নয়। ময 
আয়াতসমূদহ রচন্তা-গদবষণা র্রার জনে আদেি ও উৎসাহ 
প্রোন র্রা হদয়দে, তার সাংখো অদনর্। এণাদলা 
আদলাচনার স্থান এখাদন নয়।  
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এ জনে আমাদের উরচৎ আমাদের রবদবর্ রেদয় রচন্তা-
ভাবনা র্রা এবাং যারা আমাদের রবদবর্ রনদয় মখল-
তামািা র্দর, তাদের অনুসরণ পররতোগ র্রা। মানুষ ও 
রজন িয়তান মর্দর্ রক্ষার জনে আল্লাহর রনর্ট সাহাযে 
প্রার্কনা র্রর, রযরন েবণর্ারী, মহাজ্ঞানী। 

সম্মারনত পাঠর্:  

আপনার মগাষ্ঠীর সর্দলর নার্ যূলামরলন মহার্। আপনার 
রপতা ও রপতৃপুরুষদেরদর্ গারল মেওয়া হদল আপরন রর্ 
খুরি হদবন? আপরন মমদন মনদবন রর্ যরে বলা হয় ময, 
নারীদের সরোরদর্ বল প্রদয়াগ র্দর রবদয় মেওয়া 
হদয়দে? এভাদব অসাংখে প্রশ্ন যার মিষ মনই।  

মর্াদনা রবদবর্ মমদন মনদব এসব অনর্কর্ মপাঁচাদনা র্র্া? 
মর্াদনা হৃেয় গ্রহণ র্রদব এসব বণকনা? আমরা আল্লাহর 
র্াদে প্রার্কনা র্রর, রতরন মযন মুরমনদের রবরুদদ্ধ 
আমাদের অন্তদর মর্াদনা রবদদ্বষ না রাদখন। মহ আল্লাহ! 
মতামার সর্ল মনর্ বান্দার প্ররত আমাদের ভাদলাবাসা 
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োন র্র, মহ সারা জাহাদনর রব! তুরম আমাদের প্রার্কনা 
র্বুল র্র। 

তৃতীয় পাদঠর পূদবক: 

যরুন, রিয়া সম্প্রোদয়র গ্রহণদযাগে আদলমদের রনর্ট 
রনভকরদযাগে রর্তাবসমূহ মর্দর্ রর্েু নস, যাদত সর্দলর 
মদত আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর র্নো উদম্ম র্লসুদমর 
সাদর্ উমার রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর রবদয়র রবষয়রট 
প্রমারণত। 

ইমাম সফী উেীন মুহাম্মে ইবন তাজ উেীন রযরন ইবন 
আল-তর্তর্ী আল-হাসানী (মৃ. ৭০৯ রহ.) বদল পরররচত; 
বাংি তারলর্া রবিারে, ঐরতহারসর্ ও ইমাম, রতরন তার 
রর্তাদব বদলন, যা হালারু্র সেী আসীল উেীন হাসান 
ইবন নারসর উেীন আল-তুসীদর্ হারেয়া মেন। তার 
নাদমই রর্তাবরটর নামর্রণ র্রা হয়। রতরন আমীরুল 
মু’রমনীন আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর র্নোদের বণকনা 
প্রসদে বদলন, “আর উদম্ম র্লসুম, তার মাতা হদলন 
ফাদতমা রবনদত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম; 
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তাাঁদর্ উমার রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ রবদয় র্দরন। অতোঃপর 
যাদয়ে নাদম তাাঁর এর্ পুত্র সন্তাদনর জন্ম হয়। অতোঃপর 
আবেুল্লাহ ইবন জাফর তাদর্ রবদয় র্রদলন” (পৃ. ৫৮)। 
মুহারক্কর্ সাইদয়েে মাহারে আল-রাজায়ীর বিদবের প্ররত 
লক্ষে র্রুন, রতরন র্তণাদলা বণকনা মপি র্দরন। তন্মদযে 
উমার ইবন আলী ইবন মহাসাইদনর প্ররত মনসবত র্দর 
আল্লামা আবুল হাসান আল-ওমরীর এর্রট 
সমাদলাচনামূলর্ বিবে রদয়দে, যা তার ‘আল-মাজেী’ 
নামর্ রর্তাদব উদৃ্ধত। রতরন বদলন, “রর্েুক্ষণ পূদবক এই 
বণকসমূদহর ওপর রভরি র্দর যা অনুযাবন র্রলাম, তা 
হদলা আববাস ইবন আবরেল মুিারলব তাদর্ তার রপতার 
সম্মরত ও অনুমরতক্রদম ওমদরর সাদর্ রবদয় মেন এবাং 
উমার তার ওরদি যাদয়ে নাদম এর্ সন্তাদনর জন্ম মেন।” 

সমাদলাচর্ আরও অদনর্ র্র্ার অবতারণা র্দরন, 
তন্মদযে উদল্লখদযাগে হদলা- িয়তান উমার তাদর্ রবদয় 
র্দরদে অর্বা মস তার সাদর্ সাংসার র্দর রন অর্বা মস 
তাদর্ মজারপূবকর্ অপহরণ র্দর রবদয় র্দরদে ইতোরে 
ইতোরে। 
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আল্লামা মাজরলসী বদলন, “..এভাদব আসল ঘটনাদর্ 
অস্বীর্ার র্রা হয় অসমর্কীত বণকনার ওপর রভরি র্দর। 
তদব এসব সাংবাে (িীঘ্রই সনেসহ যার বণকনা আসদে), 
উমার যখন ইদন্তর্াল র্দরন, তখন আলী রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আ উদম্ম রু্লসুমদর্ তার বারড়দত রনদয় আদসন 
ইতোরে যরদণর বণকনা যখন ‘বাহরুল আদনায়ার’ গ্রদন্থ 
বরণকত হয়, তখন বাস্তবদর্ অস্বীর্ার র্রা রীরতমত 
আশ্চযকজনর্। সুতরাাং এর জবাব হদলা, এ ঘটনাণাদলা 
ঘটদে তারর্য়া (সতে মগাপন) ও বাযের্রণ...পদ্ধরতদত।”13 

আরম বরল: ‘র্াফী’ গ্রন্থর্ার তার রর্তাদব অদনর্ণাদলা 
হােীদসর আদলাচনা র্দরদেন, তন্মদযে অনেতম হদলা: 
(সাংসার র্রা স্ত্রীর স্বামী মারা মগদল মর্ার্ায় মস ইেত 
পালন র্রদব এবাং মস বোপাদর রর্ জওয়াব অযোয়: 
হু আমাইে ইবন রযয়াে বণকনা র্দরন ইবন সামা‘আ মর্দর্, 
রতরন বণকনা র্দরন মুহাম্মে ইবন রযয়াে মর্দর্, রতরন 

                                                            

13 রমরাআতুল ‘উরু্ল, ২য় খ্ডল, পৃ. ৪৫। 
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বণকনা র্দরন আবেুল্লাহ ইবন রসনান ও মুয়ারবয়া ইবন 
আম্মার মর্দর্, তারা বণকনা র্দরন আবু আবরেল্লাহ 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ মর্দর্, রতরন বদলন, আরম তাদর্ 
রজজ্ঞাসা র্রলাম ঐ মরহলা সম্পদর্ক যার স্বামী মারা 
রগদয়দে, মস রর্ তার ঘদর ইেত পালন র্রদব, না রর্ 
মযখাদন খুরি মসখাদন ইেত পালন র্রদব? রতরন বলদলন: 
বরাং মযখাদন খুরি মসখাদন ইেত পালন র্রদব। র্ারণ, 
উমার যখন ইরন্তর্াল র্দর, তখন আলী রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আ উদম্ম রু্লসুমদর্ তাাঁর বারড়দত রনদয় আদসন।14 

সম্মারনত পাঠর্:  

রবদয়র বোপাদর আরম রিয়া সম্প্রোদয়র রর্েুসাংখের্ 
আযুরনর্ আদলমদর্ উদেিে র্দর বলদত চাই, এ প্রসদে 
র্তণাদলা সুন্দর জবাব রদয়দে যা উিরাযীর্ার ও 
ওয়ার্ফ সাংক্রান্ত মর্াদটকর রবচারপরত িাইখ আবেুল 
হু আমাইে আল-খুতাঈ রলরপবদ্ধ র্দরদেন। রতরন বদলন, 

                                                            

14 র্দ্. আল-র্াফী, ৬ষ্ঠ খ্ডল, পৃ. ১৫৫। 
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“ইসলাদমর মহাবীর ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ র্তৃকর্ 
স্বীয় র্নো উদম্ম রু্লসুমদর্ রবদয় রেদয় মর্াদনা অপরায 
র্দরন রন। র্ারণ, তাাঁর জনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর মদযেই উিম েৃষ্টান্ত রদয়দে। আর 
রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সর্ল 
মুসলমাদনর জনেই উিম আেিক। অর্চ রাসূলুললাহ 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আবু সুরফয়াদনর র্নো 
উদম্ম হারববা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহাদর্ রবদয় র্দরদেন। আর 
আবু সুরফয়ান উমার ইবনুল খািাব রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর 
মত মযকাোর অরযর্ারী রেদলন না। আর রবদয়রটদর্ মর্ন্দ্র 
র্দর ময র্াো মোড়ােুরড় র্রা হয়, সাযারণত তার মর্াদনা 
মযৌরির্তা মনই। 

আর উদম্ম রু্লসুদমর মযকাো প্ররতষ্ঠার লদক্ষে মতামাদের 
র্র্া ‘িয়তান খরলফা উমার ইবনুল খািাব রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আর মবি যারণ র্দরদে’, এটা এর্টা হাসের্র ও 
মবেনাোয়র্ র্র্া। তার িাদন এমন র্র্া বলা বা অর্ক 
র্রা ও যুরি োাঁড় র্রাদনা মর্াদনাটাই উরচৎ নয়।  
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মনগড়া বানাদনা এসব খারাপ র্র্াণাদলা যরে আমরা 
পযকদবক্ষণ ও পযকাদলাচনা র্রর, তদব তা মর্দর্ এমন 
অদনর্ রর্েু মেখদত পাব, যা হদব হাসের্র ও 
মবেনাোয়র্।” 

আর িাইখ এটাদর্ আদলাচনার রবষয় রহদসদব রনযকারণ 
র্দরন রন, বরাং এটা হদে পাররবাররর্ বন্ধদনর মক্ষদত্র 
বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার তাৎপযক ও ণারুদত্ব ওপর 
ইরেত। আর এ যরদণর বন্ধন উভয় পদক্ষর সম্মরত 
বেতীত হদত পাদর না। এদত আদে আত্মীয়-স্বজদনর মদযে 
পারস্পররর্ ভাদলাবাসা, ভ্রাতৃত্বদবায ও ঐদর্ের রনেিকন।  

রপ্রয় পাঠর্! আপনার রনর্ট অস্পষ্ট নয় ময, রবদয়র 
রবযাদন পররষ্কার পার্কর্ে হদলা, মুসরলম পুরুদষর জনে 
রর্তাবী (আহদল রর্তাব) মরহলাদর্ রবদয় র্রা ববয, আর 
রর্তাবী পুরুষ আর মুসরলম রমণীর মদযে রবদয় ববয নয়। 
সুতরাাং এ রবষয়রট রনদয় ভাদলাভাদব রচন্তা র্রুন। 
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সারসাংদক্ষপ 

রনশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
সাহাবীদের মদযে বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক 
সুস্পষ্টভাদব রবেেমান। রবদিষ র্দর ইমাম আলী 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর বাংিযর ও মখালাফাদয় রাদিেীদনর 
বাংিযদরর মদযে। অনুরূপভাদব ইসলামপূবক ও পরবতকী 
যুদগ বনী উমাইয়া ও বনী হাদিদমর মদযেও বববারহর্ 
সূদত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক সবকজনরসদ্ধ ও প্ররসদ্ধ। তন্মদযে 
প্ররসদ্ধ উোহরণ হদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর সাদর্ আবু সুরফয়াদনর র্নোর রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আ রবদয়। (দেখুন রর্তাদবর মিদষ সাংযুরি।) 

এখাদন মূল উদেিে হদলা বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার 
সম্পর্ক মর্দর্ বেরিগত ও মনস্তারত্ত্বর্ প্রভাব এবাং সফল 
সমাদজর রর্েু রের্ ও রবভাদগর প্ররত ইরেত র্রা। 
তন্মদযে সবদচদয় বড় রের্ হদলা েুই আত্মীদয়র মাদঝ 
ভাদলাবাসার বন্ধন। তাোড়া আরও অদনর্ প্রভাব রদয়দে, 
আিা র্রর পূদবক যা আদলাচনা হদয়দে, তাই যদর্ষ্ট হদব 
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এবাং যা আদলাচনা হয় রন, তার প্রদয়াজন হদব না। 
আল্লাহর র্াদে তাওফীর্ র্ামনা র্ররে।  
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তৃতীয় পাঠ 

প্রিাংসা ও ণাণগাদনর তাৎপযক 

মহ সম্মারনত পাঠর্:  

ভাদলাবাসা ও আন্তররর্তা সদত্ত্বও আপনার পররবার-
পররজন, আত্মীয়-স্বজন ও গ্রাম মেদড় র্খনও প্রবাস 
জীবনযাপন র্দরদেন রর্? 

প্রবাস জীবদনর বেরণাদলা র্ীভাদব র্ারটদয়দেন? 

তাদের সাদর্ অর্বা আপনার রপ্রয়জনদের সাদর্ র্খনও 
মসনারনবাদস জীবনযাপন র্দরদেন রর্? 

সম্মারনত পাঠর্:  

রবদবর্ ও আদবদগর সমেদয় এর্ই রবশ্বাদসর বন্ধদন 
আবদ্ধ হদয় আপরন যাদের সাদর্ ঐর্েবদ্ধ হদয়দেন, 
আপনার ঐসব সেীদের সাদর্ যুলুম-রনযকতন ও অভাব-
অনটদনর মদযে জীবন-যাপন র্দরদেন রর্? উপররউি 
সর্ল অবস্থাদন ময বেরি জীবনযাপন র্দর, তার বোপদর 
আপনার অরভমত র্ী? আর সাহাবীগণ সর্দলই রেদলন 
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সুদখ-েুোঃদখ পরস্পর মহব্বদতর সার্ী, বরাং তাদের সাদর্ 
আরও রেদলন মেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম? নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
সাহাবীগণ, রবদিষ র্দর ইসলাম গ্রহদণ অগ্রজ সাহাবীগণ 
উপররউি ঐ অবস্থাদন জীবনযাপন র্দরদেন। তদব হোাঁ, 
তাদের সামারজর্ জীবন রেল রবরভন্ন রর্ম, তাদের রবদিষ 
ববরিদষ্টের র্ারদণ প্রদতের্ সীরাত পাঠর্ই তাদেরদর্ 
রচনদত পারদবন অর্বা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর জীবনাচাদরর প্ররত তাদের রেল প্রচ্ডল 
আগ্রহ-উেীপনা। 

সম্মারনত পাঠর্:  

সম্ভবত আপরন এসব র্ারহনী পাঠ র্দরন। আসুন, আমার 
সাদর্ ইরতহাদসর গভীরতার রেদর্। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মক্কায় আরর্াদমর বারড়দত রেদলন, 
আর োওয়াত রেল মগাপনীয় অবস্থায়। অতোঃপর যখন 
মসখাদন ইসলাম প্রর্াি হদলা; অতোঃপর যখন তাাঁর রপ্রয় 
সাহাবীরা েূর মেি হাবিায় রহজরত র্রল এবাং তার পদর 
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মরেনায় রহজরত র্রল। তারা মেদড় মগদলন পররবার-
পররজন, যন-সম্পে ও মাতৃভূরমদর্। উদট আদরাহণ র্দর, 
র্খনও পাদয় মহাঁদট র্ষ্টর্র এই েূর সফদর তাদের 
অবস্থার র্র্া এর্বার মভদব মেখুন। মভদব মেখুন, যখন 
তারা সর্দলই খন্দদর্র যুদদ্ধর সময় মরেনাদত আতাংরর্ত 
ও অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন র্দররেদলন, তাবুদর্র 
যুদদ্ধর সময় অরতক্রম র্দররেদলন রনজকন মরুপ্রান্তর এবাং 
জীবনযাপন র্দরদেন বের, খন্দর্, খায়বর, হু আনাদয়ন ও 
তার পূদবক মক্কারবজয়সহ অনোনে রবজদয়র ময়োদন। 

মনস্তারত্ত্বর্ প্রভাব রনদয় রচন্তা-ভাবনা: 

হোাঁ, মভদব মেখুন, তাদের মদযে পাস্পররর্ ভাদলাবাসা ও 
সম্প্রীরতর বন্ধন মর্মন রেল? আপনার সৃ্মরতর েৃিেপট 
মর্দর্ অেৃিে হদব না এই রবষয় ময, রনশ্চয় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাদের সাদর্ তাদের 
মসনাপরত, মুরব্বী ও রিক্ষর্ রহদসদব জীবনযাপন 
র্দরদেন। আপনার সৃ্মরতপদট মযন মভদস উদঠ, আসমান 
ও জরমদনর প্ররতপালদর্র পক্ষ মর্দর্ আল-রু্রআন 
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অবতীণক হদে এই েদলর মনতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর প্ররত। তাদের বোপাদর রচন্তা 
র্রুন, যাদের হৃেয় ঐর্েবদ্ধ হদয়দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর বোপাদর। আরও মভদব মেখুন, 
সাংঘবদ্ধ এই েদলর মনস্তারত্ত্বর্ প্রভাব রনদয়, রাসূদলর 
রিক্ষায় রিরক্ষত হদয় যাদের হৃেয় এর্রত্রত হদয়দে এবাং 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাদের সাদর্ 
বসবাস র্রদেন, আর তাদের ওপর আল-রু্রআন নারযল 
হদে। আমার সাদর্ আপরনও ঐ অবস্থান ও রেনণাদলা 
রনদয় র্ল্পনা র্রুন। 

এ প্রসদে রবস্তাররত আদলাচনা হদয়দে ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সহবত’ ( صحبة رسول اهلل
 নামর্ প্রর্ম পুরস্তর্ায়। (صىل هلل عليه و سلم

মর্াদনা সদন্দহ মনই ময, িারন্ত, ঐর্ে ও মহববত রেল 
তাদের মদযে প্রভাব রবস্তারর্ারী িরি। আল্লাহ তা‘আলা 
বদলন, 
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ْا﴿ وا ُر َمَتااَوٱۡذُك ِاانِۡع ّللَّ ۡعَدآء ااُكنتُمۡااإِذۡاامۡاَعلَۡيكُااٱ
َ

لََّفااأ
َ

اقُلُوبُِكمۡاابَۡيَاافَأ
ۡصَبۡحُتم

َ
َمتِهِۦٓاافَأ اابِنِۡع َٰن  َو  [٠١١: عمران ال] ﴾...إِۡخ

“মতামাদের প্ররত আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ র্র, মতামরা 
রেদল পরস্পর িত্রু, অতোঃপর রতরন মতামাদের হৃেদয় 
প্রীরতর সঞ্চার র্দরন, ফদল তাাঁর অনুগ্রদহ মতমরা পরস্পর 
ভাই হদয় মগদল...।” [সূরা আদল ইমরান, আয়াত: ১০৩] 

উোর মদনর হদত হদল এ আয়াদতর তাৎপযক সম্পদর্ক 
রচন্তা-গদবষণ র্রুন: আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলার 
পক্ষ মর্দর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
সাহাবীদের উদেদিে এই সাক্ষে প্রোন র্রা হদয়দে ময, 
“রতরন তাদের হৃেদয় প্রীরতর সঞ্চার র্দরদেন।” আর 
এটা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ মর্দর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের ওপর এর্ বড় 
অনুগ্রহ। আর আল্লাহর অনুগ্রদহর মর্াদনা প্ররতদরাযর্ারী 
মনই।  

হোাঁ, আউস ও খাযরাজ মগাদত্রর মদযে িত্রুতার আণান 
প্রজ্বরলত রেল। রর্ন্তু আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলা এই 
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িত্রুতাদর্ েূর র্দর রেদলন এবাং তার পররবদতক তাদেরদর্ 
ভাদলাবাসা ও ঐদর্ের বন্ধদন আবদ্ধ র্রদলন। 

সম্মারনত পাঠর্:  

এদত রবশ্বাস র্রদল এবাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের প্ররত আপনার যারণা সুন্দর 
র্রদল র্ী ক্ষরত হদব? 

তাদের জনে তাদের প্ররতপালর্ আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া 
তা‘আলা সাক্ষে রেদেন এবাং তাদের প্ররত তাাঁর অনুগ্রদহর 
র্র্া স্মরণ র্ররদয় রেদেন। আর তারা পরস্পর ভাই হদয় 
মগল তাদের রবশুদ্ধ হৃেয় রেদয়, যার দ্বারা প্ররতরষ্ঠত হদলা 
সম্প্রীরত, ভাদলাবাসা ও ঐর্ে। এই উপদেি মর্াদনা রনরেকষ্ট 
মপ্রক্ষাপট দ্বারা সীরমত ও রনয়ন্ত্রীত নয়, বরাং বোপর্ 
অর্কদবাযর্ িব্দ দ্বারা সাবেস্ত। আর রনদনাি আয়াত 
উপদেদির বোপর্তাই প্রমাণ র্দর। আল্লাহ তা‘আলা 
বদলন, 

ْااِإَون﴿ ُرِيُدٓوا ناي
َ

وكَااأ َدُع َكاافَإِنَّااََيۡ ۡسَب ُ ااَح ّللَّ يٓااُهوَااٱ ِ ََّدكَااٱَّلَّ ي
َ

ۡۡصِۥِۦاأ ابَِن
ؤۡا َفاا٢٢اِمنِيَاَوبِٱلُۡم لَّ

َ
وبِِهۡم اابَۡيَااَوأ َوۡااقُلُ نَفۡقَتاال

َ
ۡرِضااِفااَمااأ

َ
ااٱۡۡل ٓااََجِيع  ا امَّ
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َتا ۡف لَّ
َ

ِِهمۡاابَۡيَااأ وب َِٰكنَّااقُلُ َل َااَو ّللَّ َفااٱ لَّ
َ

َُّهۥابَۡيَنُهۡم ااأ ِن ز ااإ زِي ِكيمرااَع  ﴾٢٦اَح
 [٢١  ،٢٢: االنفال]

“যরে তারা মতামাদর্ প্রতাররত র্রদত চায়, তদব মতামার 
জনে আল্লাহই যদর্ষ্ট; রতরন মতামাদর্ স্বীয় সাহাযে ও 
মু’রমনদের দ্বারা িরিিালী র্দরদেন এবাং রতরন তাদের 
পরস্পদরর হৃেদয়র মদযে প্রীরত স্থাপন র্দরদেন। পৃরর্বীর 
যাবতীয় সম্পে বেয় র্রদলও তুরম তাদের হৃেদয় প্রীরত 
স্থাপন র্রদত পারদত না; রর্ন্তু আল্লাহ তাদের মদযে প্রীরত 
স্থাপন র্দরদেন। রনশ্চয় রতরন পরাক্রমিালী, প্রজ্ঞাময়।” 
[সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬২-৬৩] 

মহ সম্মারনত পাঠর্! আয়াতরট রনদয় রচন্তা-ভাবনা র্রুন 
এবাং তা বারবার মতলাওয়াত র্রুন। র্ারণ, এর মদযে 
আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলার পক্ষ মর্দর্ সাহাযে ও 
ঈমানোরদের দ্বারা তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামদর্ প্রেি অনুগ্রদহর র্র্া আদলাচনা র্রা 
হদয়দে। রতরন ণারুত্বসহর্াদর আমাদেরদর্ বলদেন ময, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যরে েুরনয়ার সর্ল 
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সম্পে বেয় র্রদতন, তাহদলও এই অজকন সম্ভব হত না। 
রর্ন্তু আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলাই হদলন এই 
অনুগ্রদহর এর্মাত্র মারলর্। এতেসদত্বও এমন মলার্ 
পাওয়া যাদব, ময এই অনুগ্রহদর্ অস্বীর্ার র্দর এবাং 
নসসমূদহর রবদরারযর জনেই তার প্রবৃরি তা অস্বীর্ার 
র্দর।  

যারণা র্রা হয়, পারস্পররর্ িত্রুতাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের মদযে প্রভাব 
রবস্তারর্ারী িরি। অর্চ আল্লাহ তা‘আলা সাংবাে 
পররদবিন র্রদেন ময, রতরন তাদের মদযে ও তাদের 
হৃেদয়র মদযে ভাদলাবাসা ও সম্প্রতীর বন্ধন বতরর 
র্দরদেন, তাদেরদর্ পরস্পদরর ভাই বারনদয়দেন এবাং 
তাদেরদর্ রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত সহানুভূরতিীল 
র্দরদেন। এতেসদত্ত্বও ইরতহাদসর পাতায় বারবার 
আদলারচত হদে ময, তাদের রনদজদের মদযে পরস্পদরর 
প্ররত িত্রুতা-রবদদ্বষ রবেেমান রেল। 
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সাহাবীদের রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ প্রিাংসায় বহু আ আয়াদতর 
অবতারণা হদয়দে, তন্মদযে রর্েু পূদবক আদলারচত হদয়দে। 
আর তাদের ণাণাবলী ও র্মকর্াদের বণকনায় আরও আয়াত 
রদয়দে। রনদনাি আয়াতরট তাদের রনোঃস্বার্ক ভাদলাবাসার 
প্ররত ইরেত র্দর। আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

َرآءِا﴿ رِينَاالِۡلُفَق َِٰج ُۡمَه ينَااٱل ِ ْااٱَّلَّ وا رُِج ۡخ
ُ

َٰرِهِمۡااِمناأ َي َٰلِِهمۡاادِ َو ۡم
َ

ونَااَوأ ايَبَۡتُغ
ا نَاافَۡضل  ِ ِاام  ّللَّ ااٱ َٰن  َو رِۡض ونَااَو ُۡصُ ن َااَوَي ّللَّ ااٱ ۥٓ  ََلُ و رَُس َٰٓئَِكااَو لَ ْو

ُ
اُهمُااأ

ونَا ِدقُ َٰ ِاا١اٱلصَّ وَُّءواينَاَوٱَّلَّ ارَااَتَب َٰنَااٱدلَّ َم ي ِِهمۡااِمناَوٱِۡلِ ونَااَقۡبل نۡااُُيِبُّ اَم
رَا ِهمۡااَهاَج ُدونَااَوَلااإَِِلۡ رِهِمۡااِفااََيِ َجة ااُصُدو ٓااَحا ا مَّ ِ ْاام  وتُوا

ُ
َٰٓااَويُۡؤثُِرونَااأ اََعَ

ِسِهمۡا نُف
َ

َوۡااأ ر اابِِهمۡااََكنَااَول َصة َقااَوَمناَخَصا ُو َٰٓئَِكااَنۡفِسهِۦاُشحَّااي لَ ْو
ُ

امُاهُاافَأ
ونَا  [  ٢  ،١: احلرش] ﴾ا٢اٱلُۡمۡفلُِح

“এই সম্পে অভাবগ্রস্ত মুহারজরগদণর জনে যারা 
রনদজদের ঘরবারড় ও সম্পরি হদত উৎখাত হদয়দে। তারা 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনা র্দর এবাং আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূলদর্ সাহাযে র্দর। তারাই মতা সতোেয়ী। আর 
তাদের জনেও, মুহারজরদের আগমদনর পূদবক যারা এই 
নগরীদত বসবাস র্দরদে ও ঈমান এদনদে, তারা 
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মুহারজরদের ভাদলাবাদস এবাং মুহারজরদেরদর্ যা মেওয়া 
হদয়দে, তার জনে তারা অন্তদর আর্ািা মপাষণ র্দর না, 
আর তারা তাদেরদর্ রনদজদের ওপর অগ্রারযর্ার মেয় 
রনদজরা অভাবগ্রস্ত হদলও। যাদেরদর্ অন্তদরর র্াপকণে 
মর্দর্ মুি রাখা হদয়দে, তারাই সফলর্াম।” [সূরা আল-
হাির, আয়াত: ৮-৯] 

পূদবক যা আদলাচনা হদয়দে, তাদত আল-রু্রআদনর রর্েু 
নদসর রেদর্ ইরেত র্রা হদয়দে। আর সাংখোয় তা 
অদনর্। মযসব নস তাদের পরস্পর মহববদতর ওপর 
আদলার্পাত র্দর এবাং ভাদলাবাসার অরস্তদত্বর ওপর 
মজার মেয়, আমরা মসণাদলার ওপর আদলাচনা সীমাবদ্ধ 
মরদখরে। আর এই ভাদলাবাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের অন্তদর সুেৃঢ়ভাদব 
গ্ররন্থত। মযমরনভাদব আপনার রনর্ট অস্পষ্ট নয় ময, 
অনেদর্ অগ্রারযর্ার মেওয়া, ভ্রাতৃত্বদবায, বনু্ধত্ব ও 
আন্তররর্ ভাদলাবাসাসহ এ যরদণর অর্কদবাযর্ প্ররতরট 
রবষদয় রু্রআদনর নস বরণকত আদে। আর তা ভাদলাবাসার 
ণাণরটর ওপর মজার মেয়। এ রবষদয় রু্রআদন বরণকত 
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অরযর্াাংি নসই সুস্পষ্ট। পূদবকর আয়াতরট রনদয় রচন্তা-
ভাবনা র্রুন, তাহদল মেখদত পাদবন ময, তাদত রদয়দে 
মুহারজরদের প্ররত আনসারদের ভাদলাবাসার প্রমাণ। সূরা 
আল-ফাতাহ’র মিষ আয়াতরট রনদয়ও রচন্তা-গদবষণা 
র্রুন। 

তারপর এই র্ারহনীরট রনদয় রচন্তা র্রুন, যা আলী আল-
আরবালী তার "كشف الغمة" নামর্ (২য় খ্ডল, মতহরান, পৃ. 

৭৮) গ্রদন্থ ইমাম আলী ইবন হাসান রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আমা 
মর্দর্ বণকনা র্দরদেন। রতরন বদলন, ইরার্ মর্দর্ 
ইমাদমর রনর্ট এর্ েল মলার্ আসল, অতোঃপর তারা 
আবু বর্র, উমার ও ওসমান রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আমার 
বোপাদর নানা র্র্া বলল; তারপর তাদের র্র্া মিষ হদল 
ইমাম তাদেরদর্ লক্ষে র্দর বলদলন: মতমরা রর্ আমাদর্ 
সাংবাে মেদব? মতামরাই রর্ প্রর্ম সাররর মুহারজর, (যারা 
রনদজদের ঘরবারড় ও সম্পরি হদত উৎখাত হদয়দে। তারা 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনা র্দর এবাং আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূলদর্ সাহাযে র্দর। তারাই মতা সতোেয়ী)? তারা 
বলল: না, অতোঃপর মতামরা রর্ তারাই, (মুহারজরদের 
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আগমদনর পূদবক যারা এই নগরীদত বসবাস র্দরদে ও 
ঈমান এদনদে, তারা মুহারজরদের ভাদলাবাদস এবাং 
মুহারজরদেরদর্ যা মেওয়া হদয়দে, তার জনে তারা অন্তদর 
আর্ািা মপাষণ র্দর না, আর তারা তাদেরদর্ রনদজদের 
ওপর অগ্রারযর্ার মেয় রনদজরা অভাবগ্রস্ত হদলও)? তারা 
বলল: না, রতরন বলদলন: মজদন রাখ, মতামরা যরে এই 
েুই েদলর মর্উ না হদয় র্ার্, তদব আরম সাক্ষে রেরে 
ময, মতামরা তাদেরও মর্উ নও, যাদের সম্পদর্ক আল্লাহ 
বদলন, (তারা বদল, ‘মহ আমাদের প্ররতপালর্! 
আমাদেরদর্ এবাং ঈমাদন অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণদর্ 
ক্ষমা র্র এবাং মু‘রমনদের রবরুদদ্ধ আমাদের অন্তদর 
রবদদ্বষ মরদখা না।) মতমরা আমার র্াে মর্দর্ মবর হও, 
আল্লাহই মতামাদের বোপাদর ফয়সালা র্রদবন। 

এটা যাইনুল আদবেীন ইবন আলী ইবন মহাসাইন 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আমার উপলরি। আর রতরন রেদলন 
তাদব‘য়ী। আহদল সুন্নাদতর রর্তাবসমূহ, অনুরূপভাদব 
রিয়াদের রর্তাবসমূহ পররপূণক হদয় আদে তাদের 
পরস্পদরর প্রিাংসায়। "نهج ابلالغة" নামর্ রর্তাদবর 
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পাঠর্ অদনর্ বিবে ও সুস্পষ্ট ইরেত পাদব, যার 
প্রদতের্রট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
সাহাবীদের প্রিাংসায় উদৃ্ধত। মসখান মর্দর্ রু্রআদনর 
আয়াত সাংবরলত এর্রট বিবে রনবকাচন র্দররে। 

ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ বদলন, আরম মুহাম্মে 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের মেদখরে; 
রর্ন্তু মতামাদের র্াউদর্ তাদের মত মদন হয় না। তাদের 
সর্াল হত আলুর্ালু অবস্থায়, তাদের রাত অরতবারহত 
হত সাজোবনত ও োাঁড়াদনা অবস্থায় এবাং পালাক্রদম 
ইবােত ও রবোদম। আল্লাহর র্র্া স্মরণ হদল তাদের 
অশ্রুরসি হত, এমন রর্ তাদের গলদেি পযকন্ত রভদজ 
মযত। আর তারা িারস্তর ভদয় ও সাওয়াদবর আিায় 
মর্াঁদপ উঠত, প্রবল ঝদড়র রেদন মযমরনভাদব গাে মর্াঁদপ 
উদঠ। 

সাহাবীদের প্রিাংসায় ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর 
র্র্া অদনর্ েীঘক। তার নাতী ইমাম যাইনুল আদবেীদনর 
এর্রট পুরস্তর্া আদে, তাদত রতরন তাদের (সাহাবীদের) 
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জনে মো‘আ ও প্রিাংসাসূচর্ বিবে অন্তভুকি র্দরদেন। 
আর আপরন তাদত সাহাবীদের রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 
প্রিাংসায় ইমামদের পক্ষ মর্দর্ মেওয়া অদনর্ বিবে 
পাদবন। আর তাদের মর্দর্ অদনর্ মরওয়াদয়ত এদসদে, 
যাদত স্পষ্ট ভাষায় মখালাফাদয় রাদিেীন, উমু্মহাতুল 
মুরমনীন (মুরমন জননী) ও অনোনে সাহাবীদের প্রিাংসা 
রদয়দে। এণাদলা এর্রত্রত র্রা হদল র্দয়র্ খদ্ডলর 
প্রদয়াজন হদব। 

সম্মারনত পাঠর্:  

সাংরক্ষপ্ত র্রার এর্ান্ত আিা-আর্িা র্ার্দলও আপনার 
রনর্ট অদনর্ র্র্া বলা হদয় মগল। আিা র্রর এটাদর্ 
আমার অপারগতা বদল মদন র্রদবন, আল্লাহ তা‘আলার 
র্াদে প্রার্কনা র্রর, রতরন মযন এর দ্বারা আমাদর্ ও 
আপনাদর্ উপরৃ্ত র্দরন। রর্ন্তু বাস্তব রবষয়রট পররপূণকতা 
সহর্াদর বণকনা র্রা খুবই জরুরর। আিা র্রর আপরন 
বযযকসহর্াদর আমার সাদর্ রর্েুক্ষণ র্ার্দবন। র্ারণ, এ 
পুরস্তর্ারট অরচদরই মিষ পযকাদয় উপনীত হদব।  
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আহদল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর মদত আহদল বাইদতর 
মযকাো বণকনা র্রার জনে এর্রট সাংরক্ষপ্ত অনুদেদের 
অবতারণা হদলা, যাদত আল্লাহ তাওফীর্ রেদল আপরন 
জানদত পাদরন ময, আহদল সুন্নাত ওয়াল জামাত চরম 
আগ্রহসহর্াদর আল-রু্রআনদর্ গ্রহণ ও অনুসরণ র্দর। 
অনুরূপভাদব তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর পররবার-পররজনদর্ও আেিক রহদসদব 
আর্দড় যদরন। এ মাসআলারট স্বতন্ত্রভাদব পযকাদলাচনার 
োরব রাদখ। পূদবক যা আদলাচনা হদয়দে, তাদত নবী 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের মদযে 
পারস্পররর্ সম্প্রীরতর রবষদয় মজার মেওয়া হদয়দে। আর 
তাদের মদযে তাাঁর রনর্টতম আত্মীয়-স্বজনও রদয়দে; 
রবদিষ র্দর যারা তাাঁর সাদর্ এর্ই মপাষাদর্ প্রদবি 
র্দরদে। আগামী অনুদেদে তাদের রর্েু হদর্র বোপাদর 
বণকনা রদয়দে, যা আহদল সুন্নাত ওয়াল জামাদতর 
আদলমগণ (র.) স্বীরৃ্রত রেদয়দেন। 
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আদল বাইত-এর বোপাদর আহদল সুন্নাদতর অবস্থান 

আরভযারনর্ ও পাররভারষর্ রবদেষণ:  آل ابليت মাদন  أهل
 রবদয়) الزتويج :মাদন اتلأهل আর ;(বেরির পররবার) الرجل
মেওয়া); এ র্র্াণাদলা খরলল বদলন15। আর أهل ابليت 
মাদন: ঘদরর অরযবাসী, আর أهل االسالم মাদন ইসলাম 

যদমকর অনুসারী16।معجم مقاييس اللغة নামর্ অরভযাদন آل 
িদব্দর বোখোয় বলা হয়: "17"آل الرجل: أهل بيته 

ইবনু মানজুর বদলন, آل الرجل أهله , آل اهلل و رسوهل: أويلاؤه  
অর্কাৎ آل الرجل বলদত বেরির পররবার এবাং  آل اهلل و
 বলদত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর বনু্ধদের বুঝাদনা رسوهل

হয়। آل িব্দরট মূদল রেল أهل, অতোঃপর "ه"  -মর্ "ء" দ্বারা 
পররবতকন র্দর أأل" " হদয়দে। অতোঃপর েুই হামযা )ء(  

এর্রত্রত হওয়ায় রদ্বতীয় হামযাদর্ ألف দ্বারা পররবতকন 
                                                            

15 মেখুন, রর্তাবুল আইন, খ. ৪, পৃ. ৮৯।  
16 আস-রসহাহ, খ. ৪, পৃ. ১২২৮; রলসানুল আরব, খ. ১১, পৃ. ২৮।  
17 মু‘জামু মার্ারয়সুল লুগাহ, খ.১, পৃ. ১৬১।  
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র্রা হদয়দে18। آل িব্দরট মযকাোপূণক বেরিদত্বর সাদর্ 

সরম্পরর্কত। সুতরাাং " ئكآل احلا  " (তাাঁতীর বাংি) বলা যাদব 

না। এটা أهل িদব্দর রবপরীত। সুতরাাং বলা হদব " أهل
 মাদন বেরির বারড়-ঘর ও মযকাো।19 احلائك" ; بيت الرجل

যখন বলা হয় "ابليت", তখন আল্লাহর ঘর র্া‘বাদর্ 

বুঝায়। র্ারণ, অন্তরসমূহ, রবদিষ র্দর মু’রমনদের 
অন্তরসমূহ তার রেদর্ই যারবত। আত্মাসমূহ তার মদযেই 
িারন্ত পায়। আর এটা হদলা মর্বলা। জাদহলী যুদগ " أهل
 বলদত রবদিষ র্দর র্া‘বার অরযবাসীদেরদর্ "ابليت

বুঝাদনা হত। ইসলাম পরবতকী যুদগ "أهل ابليت" বলদত 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবার-
পররজনদর্ বুঝায়20। 

                                                            
18 রলসানুল আরব, খ. ১১, পৃ. ৩১। অনুরূপ ইস্পাহানী, মুফারাোতু ফী গরররবল 

রু্রআন, পৃ. ৩০।  
19 রলসানুল আরব, খ. ২, পৃ. ১৫। 

20 মুফারাোতু ফী গরররবল রু্রআন, পৃ. ২৯; িাইখুল ইসলাম ইবনুল 
র্াইদয়েম রহ. এ বোপাদর “জালাউল আফহাম রফস সালাদত আলা 
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আদল রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলদত র্ী 
বুঝায়? 

আরলমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
পররবার-পররজদনর সীমানা রনযকারদণ রবরভন্ন মত বেি 
র্দরদেন। তন্মদযে প্ররসদ্ধ হদে: 

1. অরযর্াাংদির মদত, তারা হদলন যাদের জনে যার্াত 
গ্রহণ র্রা রনরষদ্ধ। 

2. তারা হদলন নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
সন্তান-সন্তরত ও পরবত্র স্ত্রীগণ। ইবনুল আরাবী 
‘আহর্ামুল রু্রআন’-এ এই মতরট পেন্দ র্দরদেন। 
এই মদতর প্রবিাদের মর্উ মর্উ তাাঁর পরবত্র 
স্ত্রীদেরদর্ বাে রেদয়দেন। 

                                                                                              

খাইররল আনাম” িীষকর্, এর্রট রবদিষ গ্রন্থ রচনা র্দরদেন। এ গ্রদন্থর 
রেদর্ মদনারনদবি র্রুন এবাং রযরন এ গ্রন্থরট সম্পােনা র্দরদেন  রতরন 
এ রবষদয় ররচত বহু আ গ্রদন্থর উদল্লখ র্দরদেন, যা মর্দর্ বুঝা যায় ময, 
আহদল সুন্নাদতর আরলমগণ এ বোপাদর যদর্ষ্ট ণারুত্ব রেদয়দেন।  
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3. রর্য়ামত পযকন্ত যারা নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর অনুসরণ র্রদব, তারাই হদলন নবী 
পররবার। সহীহ মুসরলদমর বোখো গ্রদন্থ ইমাম নববী 
এই মত বেি র্দরদেন। অনুরূপভাদব ‘আল-
ইনসাফ’ গ্রন্থর্ারও এই মদতর প্রবিা। ওলামাদের 
মদযে মর্উ মর্উ বদলন, নবী  সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর অনুসরণর্ারীদের মযে মর্দর্ সবদচদয় 
মখাোভীরু বেরিবগকই নবী পররবার বদল খোত।  

তদব প্রর্ম মতরটই অগ্রারযর্ার প্রাপ্ত। 

প্রশ্ন: র্াদের জনে যার্াত গ্রহণ রনরষদ্ধ? 

তাাঁরা হদলন বনু হাদিম ও বনু মুিারলব। এ র্র্ারটই 
সবদচদয় যুরিযুি। অরযর্াাংি আরলম এই মদতর প্রবিা। 
মর্াদনা মর্াদনা আরলম বনু মুিারলবদর্ বাে রেদয় শুযু বনু 
হাদিদমর র্র্া বদলন। রিয়া মতাবলবী ‘আল-ইমারময়া 
আল-ইেনা আিারীয়া’-মের মদত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর বাংিযর বলদত শুযু বার ইমামদর্ 
বুঝায়, অনে মর্উ নন। আর তাদেরদর্ রনদয় িাখা-
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প্রিাখায় রবস্তাররত আদলাচনা রদয়দে, এত রবস্তাররত 
আদলাচনার জায়াগা এখাদন নয়। এই মাসআলা রনদয় 
তাদের রবরভন্ন েদলর মদযে বড় যরদণর মতরবদরায 
পররলরক্ষত হয়, যার র্ারদণ তারা বহু আ েদল রবভি 
হদয়দে। (নওবখতী’র اب فرق الشيعةتك -য় র্দ্ষ্টবে) 
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আদল রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম প্রসদে 
আহদল সুন্নাদতর আরর্ো-রবশ্বাস 

আপরন এমন মর্াদনা আরর্োর বই পাদবন না যাদত 
আরর্ো বা রবশ্বাস সম্পরর্কত মাসআলার অন্তভূকরি মনই। 
বরাং আপরন তাদত এই মাসআলার বোপাদর নস পাদবন। 
এটা এ জনে ময, তার অদনর্ ণারুত্ব রদয়দে। আদলমগণ 
এ মাসআলারটদর্ আরর্ো সম্পরর্কত মাসআলার অন্তভুকি 
র্দরদেন এবাং ণারুদত্বর র্র্া রবদবচনা র্দর এ রবষদয় 
অদনর্ স্বতন্ত্র পুরস্তর্াও রচনা র্দরদেন।  

আহদল সুন্নাদতর আর্ীোর বোপাদর সারসাংদক্ষপ হদলা- 
িাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়ো রহ. العقيدة الواسطية 
নামর্ গ্রদন্থ খুব সাংদক্ষদপ বদলন, আহদল সুন্নাত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবার-
পররজনদর্ ভাদলাবাদসন, তাদেরদর্ বনু্ধরূদপ গ্রহণ র্দরন 
এবাং তাদের বোপাদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর অরসয়ত যর্াযর্ভাদব সাংরক্ষণ র্দরন। 
মযমন রূ্প পররষ্কার র্রার রেন রতরন বদলন,  
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ُرُكُم « َذكِّ
ُ
ْهِل َبيِِْت أ

َ
َ ِِف أ ُرُكُم اَّللَّ َذكِّ

ُ
ْهِل َبيِِْت أ

َ
َ ِِف أ ُرُكُم اَّللَّ َذكِّ

ُ
أ

ْهِل َبيِِْت 
َ
َ ِِف أ  »اَّللَّ

“মতামাদেরদর্ আমার পররবার-পররজদনর বোপাদর 
আল্লাহদর্ ভয় র্রার র্র্া স্মরণ র্ররদয় রেরে! 
মতামাদেরদর্ আমার পররবার-পররজদনর বোপাদর 
আল্লাহদর্ ভয় র্রার র্র্া স্মরণ র্ররদয় রেরে!! 
মতামাদেরদর্ আমার পররবার-পররজদনর বোপাদর 
আল্লাহদর্ ভয় র্রার র্র্া স্মরণ র্ররদয় রেরে!!!21 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর র্াদে 
অরভদযাগ এদসদে ময, রু্রাইিদের মর্উ মর্উ বনু 
হারিমদর্ উৎপীড়ন র্দর, তখন রতরন তাাঁর চাচা আববাস 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আমাদর্ উদেিে র্দর বদলন, 

 »واذلي نفيس بيده ال يؤمنون حِت حيبوكم هلل و لقرابيت«

“যার হাদত আমার জীবন, তাাঁর িপর্ র্দর বলরে তারা 
ততক্ষণ পযকন্ত মুরমন হদত পারদব না, যতক্ষণ না তারা 
                                                            
21 মুসরলম ও অনোনেগণ। 
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মতামাদেরদর্ ভাদলাবাসদব আল্লাহর উদেদিে ও আমার 
আত্মীয়তার র্ারদণ।”22 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আরও বদলন, 

َ اْصَطََف ِكنَانََة ِمْن َوََلِ إِْسَماِعيَل َواْصَطََف قَُريًْشا ِمْن ِكنَانََة « إِنَّ اَّللَّ
 ».اِشٍم َواْصَطََف ِمْن قَُريٍْش بَِِن َهاِشٍم َواْصَطَفاِِن ِمْن بَِِن هَ 

“রনশ্চয় ইসমাঈল সন্তান মর্দর্ মর্নানা মগাত্রদর্ মদনানীত 
র্দরদেন; মর্নানা মগাত্র মর্দর্ রু্রাইি মগাত্রদর্ মদনানীত 
র্দরদেন, রু্রাইি মগাত্র মর্দর্ বনু হারিমদর্ মদনানীত 
র্দরদেন এবাং বনু হারিম মর্দর্ আমাদর্ মদনানীত 
র্দরদেন।”23 

ইমাম ইবনু তাইরময়োর পদক্ষ জবাব রহদসদব এই নসরটই 
যদর্ষ্ট। র্ারণ, তার منهاج السنة নামর্ গ্রন্থরটর র্ারদণ 

অরযর্াাংি রিয়া মতাবলবী তাাঁদর্ আহদল সুন্নাদতর পদক্ষ 

                                                            
22 আহমে, রফ ফাোদয়রলস সাহাবা। 
23 সহীহ মুসরলম। 
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তাদের চরম িত্রু মদন র্রত। রতরন ইবনুল মুৎহার আল-
হাল্লী’র জবাদব এই বইরট মলদখন। 

আর তাদের অরযর্াদরর রববরণ রননরূপ: 

প্রর্মত: ভাদলাবাসা ও বনু্ধদত্বর অরযর্ার 

মহ সম্মারনত পাঠর্! আপনার রনর্ট অস্পষ্ট নয় ময, 
প্রদতের্ মুরমন নর-নারীর জনে তাদের প্ররত ভাদলাবাসা 
এর্রট ির‘ঈ র্তকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর পররবার-পররজদনর প্ররত ভাদলাবাসা ও 
বনু্ধদত্বর ময আদলাচনা পূদবক হদয়দে, তা রবদিষ ভাদলাবাসা 
ও বনু্ধত্ব যাদত নবী পররবার বেতীত অনে মর্উ অন্তভুকি 
নয়। র্ারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদেন, আমার আত্মীয়তার র্ারদণ (لقرابيت)। প্রর্মত 

আল্লাহর উদেদিে ময, ভাদলাবাসা ও বনু্ধত্ব, তা হদে 
ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও বনু্ধত্ব। আর তা সর্ল মুসলমাদনর 
অরযর্ার। র্ারণ, মুসরলম মুসরলদমর ভাই। সুতরাাং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবার-
পররজন ও সর্ল মুসরলম এর অন্তভুকি হদব। নবী 
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সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আত্মীয়তার র্ারদণ তাদের 
সাদর্ রবদিষ ভাদলাবাসার সম্পর্ক রনযকারণ র্দরদেন। 
আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

ل﴿ ٓااقُ ۡساالَّ
َ

ُكمۡاأ ِاَعلَاالُ ًرااۡيه ۡج
َ

ااأ ةَااإِلَّ َودَّ َۡم ۡلُقۡرَبَٰااِفااٱل  [٢١: الشورا] ﴾ٱ

“বল, আরম এর রবরনমদয় মতামাদের রনর্ট মর্দর্ 
আত্মীদয়র মসৌহােকে বেতীত অনে মর্াদনা প্ররতোন চাই 
না।” [সূরা আল-িূরা, আয়াত: ২৩] 

আয়াদতর যর্াযর্ অদর্কর ওপর রভরি র্দরই পূদবকাি 
হােীদসর এই অর্ক। র্ারণ, তাফসীরর্ারর্দের মদযে মর্উ 
মর্উ বদলন, মতামাদের মদযে আমার আত্মীয়-স্বজন 
রদয়দে রবযায় মতামরা আমাদর্ ভাদলাবাস। র্ারণ, মগাটা 
রু্রাইি মগাদত্রর সাদর্ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর আত্মীয়তার সম্পর্ক। মমাটর্র্া, তাদের প্ররত 
ভাদলাবাসা, বনু্ধত্ব ও সম্মান প্রেিকন সবরর্েুই তাদের 
সাদর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
আত্মীয়তার সম্পদর্কর র্ারদণ। আর এটা ইসলাদমর 
অনুসারীদের সাযারণ বনু্ধত্ব নয়। 
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রদ্বতীয়: তাদের প্ররত সালাত ও সালাদমর অরযর্ার 

অনুরূপভাদব তাদের প্ররত সালাত ও সালাম পাঠ র্রা। 
আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

َااإِنَّا﴿ ّللَّ َٰٓئَِكَتُهۥَومَااٱ ونَاالَ اايَُصلُّ ِ ااََعَ َِّب  َهااٱنل يُّ
َ

َٰٓأ َ ينَااي ِ ْااٱَّلَّ وا ْااَءاَمُن وا اَصلُّ
ِا ْااَعلَۡيه وا ُِم ًمااوََسل  َۡسلِي  [  ٣٢: االحزاب] ﴾ا٤٢ات

“আল্লাহ নবীর প্ররত অনুগ্রহ র্দরন এবাং তাাঁর 
রফররিতাগণও নবীর জনে অনুগ্রহ প্রার্কনা র্দর। মহ 
মুরমনগণ! মতামরাও নবীর জনে অনুগ্রহ প্রার্কনা র্র এবাং 
তাদর্ যর্াযর্ভাদব সালাম জানাও।” [সূরা আল-আহযাব, 
আয়াত: ৫৬] 

ইমাম মুসরলম রহ. তার সহীহ গ্রদন্থ আবু মাসউে 
আনসারী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ মর্দর্ বণকনা র্দরন। রতরন 
বদলন, আমরা সা‘ে ইবন উবাো’র মজরলদস অবস্থান 
র্রা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমাদের সামদন হারযর হদলন, অতোঃপর বরির ইবন 
সা‘ে তাাঁদর্ বলদলন, মহ আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা‘আলা 
আমাদেরদর্ আপনার প্ররত েুরূে পাদঠর রনদেকি 
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রেদয়দেন, সুতরাাং আমরা র্ীভাদব আপনার প্ররত েুরূে 
পাঠ র্রব? বণকনার্ারী বদলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম চুপ র্ার্দলন, এমন রর্ আমরা 
আশ্বস্ত হলাম ময, রতরন র্াউদর্ রর্েু রজজ্ঞাসা র্রদবন 
না। অতোঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলদলন, মতামরা বলদব: 

ٍد َكَما َصلَّيَْت لََعَ آِل إِبَْراِهيَم « ٍد ولَََعَ آِل ُُمَمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ ُُمَمَّ
ٍد َكَما بَاَرْكَت لََعَ آِل إِبَْراِهيَم ِِف  َوَبارِْك لََعَ  ٍد ولَََعَ آِل ُُمَمَّ ُُمَمَّ

اَلُم َكَما قَْد َعِلْمتُمْ  يٌد. َوالسَّ يٌد ََمِ  »الَْعالَِمنَي إِنََّك مَحِ

(দহ আল্লাহ! আপরন মুহাম্মাে ও মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আ 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবার-পররজদনর প্ররত অনুগ্রহ 
বষকণ র্রুন, মযভাদব আপরন ইবরাহীম ‘আলাইরহস 
সালাদমর পররবার-পররজদনর প্ররত অনুগ্রহ র্দরদেন এবাং 
আপরন মুহাম্মাে ও মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আ ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর পররবার-পররজদনর প্ররত র্লোণ বষকণ 
র্রুন, মযভাদব আপরন ইবরাহীম ‘আলাইরহস সালাদমর 
পররবার-পররজদনর প্ররত র্লোণ বষকণ র্দরদেন সারা 
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জাহানবোপী। রনশ্চয় আপরন প্রিাংরসত, সম্মারনত। আর 
সালাম তা মসভাদব মপি র্রদব, মযভাদব মতামরা তা 
রিদখে।)24  

অনুরূপ হােীস আবু হু আমাঈে আস-সা‘রয়েী রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আ মর্দর্ ইমাম বুখারী ও মুসরলম রহ. বণকনা র্দরন। 
এ রবষদয় আরও অদনর্ েলীল রদয়দে। 

ইবনু র্াইদয়েম রহ. বদলন, ইমামদের ঐর্েমদত এটা শুযু 
তাদেরই অরযর্ার, অপরাপর উম্মতগণ এর অন্তভুকি 
নয়25। 

আর এই মো‘আরট েুরূদে ইবরাহীদমর মদযেও আদে। 

তৃতীয়ত: খুমুদসর অরযর্ার 

                                                            
24 সহীহ মুসরলম, রর্তাবুস সালাত,  ل  انلَِّبى  صىل اهلل عليه وسلم اللةِ  َعل باب الصَّ

دِ  بلْعدل  هُّ التَّشل  খ. ১, পৃ. ৩০৫, নাং ৪০৫। 
25 জালাউল আফহাম গ্রদন্থ আরও রবস্তাররত মেখুন।  
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অনুরূপভাদব তাদের জনে গনীমদতর মাদলর এর্-
পঞ্চমাাংদির (مخس) অরযর্ার রদয়দে। আল্লাহ তা‘আলা 

বদলন, 

ْا﴿ ٓوا نَّااَوٱۡعلَُم
َ

ِۡمُتماَماأ ناَغن ِ ء اام  نَّااََشۡ
َ

ِاافَأ َسُهۥاّلِلَّ ولِااُُخُ ُس رَّ لِل ياَو اَوَِّلِ
َبَٰا ۡر ۡلُق ََٰمَٰااٱ َت ِكيِااَوٱِۡلَ َۡمَسَٰ لِااَوٱبۡنِااَوٱل بِي سَّ ل  [٤٠: االنفال] ﴾ٱ

“আরও মজদন রাখ ময, যুদদ্ধ মতামরা যা লাভ র্র, তার 
এর্-পঞ্চমাাংি আল্লাহর, রাসূদলর, রাসূদলর স্বজনদের, 
ইয়াতীমদের, রমসর্ীনদের এবাং পর্চারীদের।” [সূরা 
আল-আনফাল, আয়াত: ৪১] 

এ রবষদয় আরও অদনর্ হােীস রদয়দে। আর এটা 
রাসূদলর স্বজনদের জনে এর্রট রনরেকষ্ট অাংি। তাদের 
জনে এ রনরেকষ্ট অাংি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
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ওয়াসাল্লাদমর ইরন্তর্াদলর পদরও বলবৎ রদয়দে। এটা 
অরযর্াাংি আদলদমর মত এবাং এটাই রবশুদ্ধ।26 

প্রসে-র্র্া: অরযর্ার অদনর্। আমরা ণারুত্বপূণক 
অরযর্ারসমূদহর রেদর্ ইরেত র্দররে। যার ইসলাম গ্রহণ 
ও বাংি রনশ্চত হদব, রতরনই শুযু এই অরযর্ারসমূদহর 
অরযর্ারী হদবন। সুতরাাং তাদের জনে এই রবষয়রট 
জরুরর এবাং উিম আমলও জরুরর। 

আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বাংদির ওপর রনভকরিীল বেরিদর্ সতর্ক র্রদতন। মযমন 
মক্কার এর্ প্ররসদ্ধ ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বদলন, 

يا معرش قريش اشرتوا أنفسكم ال أغين عنكم من اهلل شيئا يا «
بين مناف ال أغين عنكم من اهلل شيئا يا عباس بن عبد املطلب 

                                                            
26 র্দ্ষ্টবে আল-মুগনী, ৯/২৮৮। আহদল বাইদতর হর্ বণকনায় িাইখুল 

ইসলাম ইবন তাইরময়োহ-এর এর্রট মোট গ্রন্থ রদয়দে, যা আবু তুরাব 
আয-যাদহরী তত্ত্বাবযান র্দর প্রর্াি র্দরদেন।  
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من اهلل شيئا ويا صفية عمة رسول اهلل ال أغين ال أغين عنك 
عنك من اهلل شيئا ويا فاطمة بنت ُممد سليين ما شئت من مايل 

 .»ال أغين عنك من اهلل شيئا

“মহ রু্রাইি সম্প্রোয়! মতামরা মতামাদের নফসদর্ ক্রয় 
র্দর নাও (জাহান্নাম মর্দর্ মুি র্দর নাও)। আল্লাহর 
বোপাদর আরম মতামাদের মর্াদনা উপর্ার র্রদত পারব 
না। মহ বরন মান্নাফ! আল্লাহর বোপাদর আরম মতামাদের 
মর্াদনা উপর্ার র্রদত পারব না। মহ আববাস ইবন 
আবেুল মুিারলব! আল্লাহর বোপাদর আরম মতামার মর্াদনা 
উপর্ার র্রদত পারব না। মহ আল্লাহর রাসূদলর ফুফু 
সুরফয়া! আল্লাহর বোপাদর আরম মতামার মর্াদনা উপর্ার 
র্রদত পারব না। মহ ফাদতমা রবনদত মুহাম্মে! আমার 
সম্পে মর্দর্ তুরম যা খুরি আমার রনর্ট চাও; রর্ন্তু 
আল্লাহর বোপাদর আরম মতামার মর্াদনা উপর্ার র্রদত 
পারব না।”27 

                                                            

27 সহীহ বুখারী। 
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আর আবু লাহাদবর বোপাদর যা অবতীণক হদয়দে, তা মতা 
সর্দলই জাদন। আমরা আল্লাহর র্াদে জাহান্নাদমর আণান 
মর্দর্ পররত্রাণ চাই। 
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নাওয়ারসব (نواصب) প্রসদে আহদল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আদতর অবস্থান 

ফায়ো: আমাদের আহদল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর 
রনর্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর 
পররবার-পররজদনর মযকাো ও অবস্থান সম্পদর্ক আদলাচনা 
সমারপ্তর পর আমরা নাওয়ারসব (نواصب) প্রসদে আহদল 

সুন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর অবস্থান বণকনার রেদর্ ইরেত 
র্ররে। আর তা রননরূপ: 

  :িদব্দর আরভযারনর্ অর্ক نصب

মর্ান রজরনস প্ররতষ্ঠা র্রা ও উপদর তুদল যরা। এর 
মর্দর্ বলা হয়: "ناصبة الرش واحلرب" (মন্দ ও যুদদ্ধর 

প্ররতষ্ঠাতা)। 

 :অরভযাদন القاموس

 ريض اهلل انلواصب وانلاصبة وأهل انلصب: املتدينون ببغض يلع
 أهل انلصب বা انلواصب অর্কাৎعنه, ْلنهم نصبوا هل , أي اعدوه
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হদে: আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আদর্ ঘৃণা র্রার নীরত 
অবলবনর্ারী। র্ারণ, তারা তাাঁর সাদর্ িত্রুতা র্দর। 

এই হদে নামর্রদণর রভরি। সুতরাাং ময মর্উ নবী 
পররবাদরর সাদর্ িত্রুতা র্দর, মস নাওয়ারসব (انلواصب)-
এর অন্তভুকি। 

সম্মারনত পাঠর্:  

ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ তার সন্তানদের প্রিাংসায় 
ইসলামী রচন্তারবেদের বিবে পররষ্কার ও সুস্পষ্ট। 
আমাদের আর্ীো হদে, আমরা সাক্ষে রেরে ময, আলী, 
হাসান ও মহাসাইন রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আম রন‘আমদত ভরপুর 
জান্নাদতর অরযবাসী। এটা পররষ্কার র্র্া। সর্ল প্রিাংসা 
আল্লাহর জনে। 

এখাদন নাওয়ারসব (نواصب) প্রসদে আহদল সুন্নাত ওয়াল 

জামা‘আদতর অবস্থান এবাং আহদল সুন্নাত ময নাওয়ারসব 
 এর রচন্তাযারা মর্দর্ মুি, মস রেদর্ ইরেত র্রা-(نواصب)

হদয়দে। এ মাসআলারট এর্রট ণারুত্বপূণক মাসআলা। 
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র্ারণ, এটা উম্মদতর মদযে বহু আ েদল রবভরি ও 
মতাননদর্ের র্ারণ। এমন েল বা উপেল পাওয়া যায়, 
যারা এইসব মফরর্াবাজীর মাযেদম সুদযাগ-সুরবযা হারসল 
র্দর, তারা র্ারদণ অর্ারদণ আদলাচনা র্দর র্ী র্ারদণ 
এসব মফরর্া বা রবদরাদযর আণান জ্বদল উদঠ এবাং তা 
বৃরদ্ধ মপদত র্াদর্। এ মক্ষদত্র তাদের প্রদতের্রট র্র্া 
রবদরাদযর আণানদর্ আরও িারনত ও মবগবান র্দর। আর 
এসব র্র্া হদে রনদভকজাল অপবাে ও ডাহা রমর্ো। 

সুতরাাং আপরন এমন আদলাচর্ পাদবন, ময অপবাে মেয় 
ময, আহদল সুন্নাত ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ ও তার 
সন্তানদেরদর্ অপেন্দ র্দর এবাং ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আদর্ আহদল সুন্নাত ঘৃণা র্দর এমন মনগড়া র্ারহনী 
ও বণকনা উপস্থাপদনর দ্বারা তার অবস্থানদর্ সুন্দর র্দর। 
আর আহদল সুন্নাত তার (আলী) মযকাো ও ফযীলত 
সম্পদর্ক বহু আ হােীস বণকনা র্দরন। সুতরাাং আপরন এমন 
মর্াদনা হােীদসর রর্তাব পাদবন না, যাদত ইমাম আলী 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর ফযীলত ও মযকাোর আদলাচনা মনই। 
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সম্মারনত পাঠর্:  

নাওয়ারসব (نواصب) প্রসদে আহদল সুন্নাদতর বিবে 

অতেন্ত পররষ্কার এবাং িাইখুল ইসলাম ইবনু তাইরময়ো 
(র.)-এর বিবে উপস্থাপন র্রাই যদর্ষ্ট। আহদল 
সুন্নাদতর এই আদলমদর্ রিয়া সম্প্রোয় তাদের সবদচদয় 
বড় িত্রু মদন র্দর। আর রতরন রিয়াদের জবাদব বড় 
এর্ সুন্নী রবশ্বদর্াষ রচনা র্দরদেন। 

ইবন তাইরময়ো রহ. বদলন, আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ-মর্ 
গারল ও অরভিাপ মেওয়া রবদর্দ্াহ বা সীমা লাংঘদনর 
িারমল। ময মগাষ্ঠী এই র্াজরট র্রদব, তাদেরদর্ বলা 
হদব রবদর্দ্াহী েল বা মগাষ্ঠী (الطائفة ابلاغية) মযমন ইমাম 
বুখারী রহ. তার সহীহ গ্রদন্থ ইর্রামা মর্দর্ (পূণক সনদে) 
বণকনা র্দরন। রতরন বদলন, ইবন আব্বাস রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আমা আমাদর্ ও তার পুত্র আলীদর্ বলদলন, মতামরা 
আবু সা‘ঈদের রনর্ট যাও এবাং তাাঁর মর্দর্ হােীস মিান! 
আমরা রগদয় মেখলাম রতরন প্রাচীর সাংস্কার র্রদেন। 
রতরন তাাঁর চাের রেদয় িরীর মপাঁরচদয় রনদলন। অতোঃপর 
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রতরন আমাদের রনর্ট হােীস বণকনা শুরু র্রদলন, যখন 
মসরজে রনমকাণ প্রসে আসল, তখন রতরন বলদলন: আমরা 
এর্ ইট এর্ ইট র্দর বহন র্রতাম, আর ‘আম্মার েুই 
ইট েুই ইট র্দর বহন র্রত। অতোঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁদর্ মেখদলন এবাং তাাঁর মর্দর্ 
যূরলবারল মঝদড় মফদলন আর বদলন, 

م إىل اجلنة ويدعونه إىل ويح عمار تقتله الفئة ابلاغية يدعوه«
 »انلار

“আফদসাস আম্মাদরর জনে, তাাঁদর্ এর্ রবদর্দ্াহী েল হতো 
র্রদব, মস তাদেরদর্ জান্নাদতর রেদর্ ডার্দব, আর তারা 
তাাঁদর্ জাহান্নাদমর রেদর্ ডার্দব।” বণকনার্ারী বদলন, এ 
র্র্া শুদন আম্মার বলল: আরম সর্ল প্রর্ার রফতনা 
মর্দর্ আল্লাহর র্াদে আেয় চাই। 

ইমাম মুসরলম রহ.ও আবু সা‘ঈে রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 
মর্দর্ বণকনা র্দরন। রতরন বদলন, আবু র্াতাো (আমার 
মচদয় রযরন উিম) আমাদর্ সাংবাে মেন ময, আম্মার 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ যখন পররখা খনন র্রা শুরু র্দরন, 
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তখন তাাঁদর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
তাাঁর মার্া মুেদত মুেদত বলদলন: 

 ».بُؤَْس ابِْن ُسَميََّة َتْقتُلَُك فِئٌَة بَاِغيةٌ «

“সুমাইয়ার মেদলর জনে র্ষ্ট, মতামাদর্ এর্ রবদর্দ্াহী েল 
হতো র্রদব।” 

ইমাম মুসরলম রহ. আরও বণকনা র্দরন উদম্ম সালমা 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ মর্দর্। রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম মর্দর্ বণকনা র্দরন। রতরন বদলন, 

اًرا الِْفئَُة ابْلَاِغيَةُ َتْقتُُل عَ «  ».مَّ

“আম্মারদর্ এর্ রবদর্দ্াহী েল হতো র্রদব।” 

এসব েলীলও আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর মনতৃদত্বর 
রবশুদ্ধতা ও তার আনুগতে র্রার অপররহাযকতার ওপর 
প্রমাণ র্দর। আর ময বেরি তাাঁর আনুগদতের রেদর্ 
আহ্বানর্ারী, মস জান্নাদতর রেদর্ আহ্বানর্ারী; আর ময 
বেরি তাাঁর সাদর্ যুদ্ধ র্রার রেদর্ আহ্বানর্ারী, মস 
জাহান্নাদমর রেদর্ আহ্বানর্ারী। যরেও মস রভন্ন 
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বোখোোনর্ারী বা র্লোণর্ামী হউর্ না মর্ন। এটাই তার 
প্রমাণ ময, আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর সাদর্ যুদ্ধ র্রা ববয 
রেল না। (আর এর ওপর রভরি র্দর েুই মেরণর মযাদ্ধা- 
মর্উ রভন্ন বোখো র্দর ভুলক্রদম তাাঁর সাদর্ যুদ্ধ র্দরদে; 
আবার মর্উ রবনা বোখোয় রবদর্দ্াহী রহদসদব যুদ্ধ র্দরদে।) 
আমাদের রনর্ট েুই র্র্ার মদযে এটাই রবশুদ্ধ। আর তা 
হদলা, ময আলীর সাদর্ যুদ্ধ র্দরদে, মস ভুদল র্দরদে। 
আর এটাই ফর্ীহ ইমামদের মত, যারা এর ওপর রভরি 
র্দর রভন্ন বোখোর্ারী রবদর্দ্াহীদের যুদ্ধদর্ রবরভন্ন িাখায় 
রবভি র্দরদেন।28 

ইবন তাইরময়োর রনদনাি র্র্ারট রনদয় রচন্তা র্রুন: 

ইয়ারযে প্রসদে আহদল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর বিবে 
রনদয় রবস্তাররত আদলাচনা, মাসআলা সম্পােনা এবাং এ 
রবষদয় সবকসাযারদণর ইখরতলাফ বণকনার পর রতরন বদলন, 
“ময বেরি মহাসাইনদর্ হতো র্রল অর্বা হতোয় 

                                                            
28 মাজমু‘ ফতওয়াদয় িাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়ো রহ. খ. ৪, পৃ. ৪৩৭। 
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সহদযারগতা র্রল অর্বা হতোয় সম্মরত জ্ঞাপন র্রল, 
তার ওপর আল্লাহর লা‘নত, সমস্ত রফররিতার লা‘নত 
এবাং সমস্ত মানুদষর লা‘নত।”29  

সুতরাাং এর পরও মর্াদনা খতীব বা আরলদমর পদক্ষ 
আহদল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর সমাদলাচনা র্রা সম্ভব 
হদত পাদর রর্ ময, মস বলদব, তারা (আহদল সুন্নাত) 
 বা আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর সাদর্ িত্রুতা نواصب

মপাষণর্ারী।  

                                                            
29 প্রাণাি, খ.৪, পৃ. ৪৮৭।  
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অনুদেে 

রপ্রয় ভাই: এই পুরস্তর্ায় যা পাঠ র্রদলন, তা রনদয় 
র্খনও র্খনও আপনার মদন প্রশ্ন জাগদত পাদর; আরও 
প্রশ্ন জাগদত পাদর সাহাবাদয় মর্রাম রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আম-
এর মদযে সাংঘরটত রসফ্ফীন ও উদষ্ট্রর যুদ্ধ রনদয় 
ঐরতহারসর্ভাদব যা প্রমারণত, তা রনদয়। র্ারণ, প্রদতের্ 
েদলই তাদের মর্াদনা উপেল বা তাদের সবাই রর্াংবা 
তাদের অরযর্াাংি আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ ও তাাঁর 
সহদযাদ্ধাদের সাদর্ রেল; মযখাদন রেদলন নবী পররবাদরর 
মলার্জনও। আর এ রবষয়রট রনদয় এর্রট রবদিষ 
অরভসন্দভক রচনার োরব রাদখ। আল্লাহর র্াদে প্রার্কনা 
র্রর, রতরন মযন এই সমসোরটর বাস্তব সমাযান তুদল যদর 
এর্রট পুস্তর্ রচনায় আমাদর্ সাহাযে র্দরন। 

তদব আমাদর্ ও আপনাদর্ স্মরণ র্ররদয় রেদত চাই 
আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলার বাণী: 

ُۡمۡؤِمنِيَااِمنَااَطآئَِفَتانِااِإَون﴿ ْاٱاٱل وا ْااۡقَتَتلُ وا ۡصلُِح
َ

اَبَغۡتاافَإِن اابَۡيَنُهَما اافَأ
َُٰهَما ااإِۡحَدى َرىَٰااََعَ ۡخ

ُ
ْااٱۡۡل وا َٰتِلُ لَِّتاافََق َٰااَتۡبِغااٱ ءَااَحتَّ َِلَٰٓااتَِفٓ رِااإ ۡم

َ
ِ ااأ ّللَّ افَإِناٱ
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ْاافَآَءۡتا وا ۡصلُِح
َ

َماافَأ لِاابَۡيَنُه ۡلَعۡد ْ اابِٱ ٓوا ِسُط ۡق
َ

َااإِنَّااَوأ ّللَّ ااٱ ِسطِااُُيِبُّ ا٢ايَاٱلُۡمۡق
َما ِنَّ ونَااإ رااٱلُۡمۡؤِمُن َوة  [٠١  ،٢: احلجرات] ﴾ا...إِۡخ

“মুরমনদের েুই েল দ্বদে রলপ্ত হদল মতমারা তাদের মদযে 
মীমাাংসা র্দর মেদব, আর তাদের এর্েল অপর েদলর 
রবরুদদ্ধ বাড়াবারড় র্রদল যারা বাড়াবারড় র্দর তাদের 
রবরুদদ্ধ মতামরা যুদ্ধ র্রদব যতক্ষণ না তারা আল্লাহর 
রনদেকদির রেদর্ রফদর আদস; যরে তারা রফদর আদস, তদব 
তাদের মদযে নোদয়র সাদর্ ফয়সালা র্রদব এবাং সুরবচার 
র্রদব। রনশ্চয় আল্লাহ সুরবচারর্ারীদেরদর্ ভাদলাবাদসন। 
মুরমনগণ পরস্পর ভাই ভাই...।” [সূরা আল-হু আজুরাত, 
আয়াত: ৯-১০] 

সুতরাাং যুদ্ধ-রবগ্রহ সদত্বও তাদের ঈমান প্রমারণত। আর 
আয়াতরট সুস্পষ্ট, মর্াদনা টীর্াটীপ্পরন ও বোখো-রবদেষদণর 
প্রদয়াজন মনই। অতএব, তারা সর্দলই মুরমন, যরেও 
তাদের মদযে যুদ্ধ-রবগ্রহ সাংঘরটত হদয়দে। 

অনুরূপভাদব আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলার বাণী: 
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ِفَااَفَمنۡا...﴿ ۥاُع ِااِمنۡااََلُ ِخيه
َ

رااأ ء َِباُع ااََشۡ ت  وِفاافَٱ ُر : ابلقرة] ﴾...بِٱلَۡمۡع
٠٧١] 

“...রর্ন্তু তার ভাইদয়র পক্ষ মর্দর্ রর্েুটা ক্ষমা প্রেিকন 
র্রা হদল যর্াযর্ রবরযর অনুসরণ র্রা রবদযয়...।” [সূরা 
আল-বার্ারাহ, আয়াত: ১৭৮] 

এই রবযানরট ইেরৃ্ত হতোর রবষদয়। আর আল্লাহ 
সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলা হতোর্ারী ও রনহত বেরির মদযে 
ঈমানী ভ্রতৃত্বদবায অটুট মরদখদেন। সুতরাাং জঘনে 
হতোর্ারীর অপরাদযর ময র্রঠন িারস্তর র্র্া আল্লাহ 
তা‘আলা উদল্লখ র্দরদেন, তা তাদেরদর্ ঈমাদনর গরে 
মর্দর্ মবর র্রদব না। তারা রনহত বেরির অরভভাবদর্র 
সাদর্ পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ বদলন, 

َما﴿ ِنَّ ونَااإ ُۡمۡؤِمُن رااٱل َوة  [ ٠١: احلجرات] ﴾...إِۡخ

“মুরমনগণ পরস্পর ভাই ভাই...।” [সূরা আল-হু আজুরাত, 
আয়াত: ১০] 
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রবষয়রট এর্রট স্বতন্ত্র পুস্তদর্র োরব রাদখ যা পূদবকও 
উদল্লখ র্রা হদয়দে। আিা র্রর আল্লাহ খুব র্াোর্ারে 
সমদয় এর সমাযান র্দর মেদবন ইনিা’আল্লাহ। 
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উপসাংহার 

সমস্ত প্রিাংসা আল্লাহর জনে রনদবরেত, রযরন আমাদেরদর্ 
নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর রপ্রয় 
সাহাবীদের প্ররত ভাদলাবাসা দ্বারা রৃ্তার্ক র্দরদেন। 

মহ রপ্রয়তম! 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবার-
পররজন ও তাাঁর মেষ্ঠ সাহাবাদয় মর্রাদমর রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আ রনদয় গদবষণায় জীবনযাপন র্রার পর আমরা 
তাদের মদযে পারস্পররর্ সম্প্রীরত, আত্মীয়তার বন্ধন, 
বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তা, ভাদলাবাসা, ভ্রাতৃত্বদবায, 
আন্তররর্তার বন্ধন ইতোরে উপলরব্দ র্দররে, যা আল্লাহ 
তা‘আলা পরবত্র রু্রআদন উদল্লখ র্দরদেন। 

সুতরাাং আমাদের উরচৎ জগতসমূদহর রদবর রনর্ট 
প্রার্কনায় সদচষ্ট হওয়া, যাদত রতরন আমাদেরদর্ তাাঁর 
পেন্দসই ও সদন্তাষজনর্ র্াজ র্রার তাওফীর্ মেন 
এবাং আমাদেরদর্ মসসব মলাদর্র অন্তভুকি র্দরন, যাদের 
বোপাদর রতরন তাাঁর রর্তাদব মুহারজর ও আনসারদের 
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প্রিাংসা র্রার পর আদলাচনা র্দরদেন। আল্লাহ সুবহানাহু আ 
ওয়া তা‘আলা বদলন, 

ينَا﴿ ِ ولُونَااَبۡعِدهِمۡااِمن ااَجآُءواَوٱَّلَّ نَااَيُق رۡاااَربَّ َٰنَِناانَلَااٱۡغفِ َو ۡخ ينَااَوِِلِ ِ اٱَّلَّ
ونَا َٰنِااَسَبُق َم ي ۡلااَوَلاابِٱِۡلِ َع ااقُلُوبَِنااِفااََتۡ

ينَااِغل   ِ َِّلَّ ْاال  وا ٓااَءاَمُن َنا ََّكااَربَّ اإِن
ا  [  ٠١: احلرش] ﴾ا٨١ارَِّحيم اارَُءوفر

“যারা তাদের পদর এদসদে, তারা বদল, ‘মহ আমাদের 
প্ররতপালর্! আমাদেরদর্ এবাং ঈমাদন অগ্রণী আমাদের 
ভ্রাতাগণদর্ ক্ষমা র্র এবাং মুরমনদের রবরুদদ্ধ আমাদের 
অন্তদর রবদদ্বষ মরদখা না। মহ আমাদের রব! তুরম মতা 
েয়ার্দ্ক, পরম েয়ালু’।” [সূরা আল-হাির, আয়াত: ১০] 

মযমরনভাদব যাইনুল আদবেীন রহ. বদলন, “ইরার্ মর্দর্ 
ইমাদমর রনর্ট এর্ েল মলার্ আসল, অতোঃপর তারা 
আবু বর্র, উমার ও ওসমান রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আম-এর 
বোপাদর নানা র্র্া বলল, তারপর তাদের র্র্া মিষ হদল 
ইমাম তাদেরদর্ লক্ষে র্দর বলদলন: মতমরা রর্ আমাদর্ 
সাংবাে মেদব? মতামরাই রর্ প্রর্ম সাররর মুহারজর, (যারা 
রনদজদের ঘরবারড় ও সম্পরি হদত উৎখাত হদয়দে। তারা 
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আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনা র্দর এবাং আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূলদর্ সাহাযে র্দর। তারাই মতা সতোেয়ী)30? 
তারা বলল: না, অতোঃপর মতামরা রর্ তারাই, 
(মুহারজরদের আগমদনর পূদবক যারা এই নগরীদত বসবাস 
র্দরদে ও ঈমান এদনদে, তারা মুহারজরদের ভাদলাবাদস 
এবাং মুহারজরদেরদর্ যা মেওয়া হদয়দে, তার জনে তারা 
অন্তদর আর্ািা মপাষণ র্দর না, আর তারা তাদেরদর্ 
রনদজদের ওপর অগ্রারযর্ার মেয় রনদজরা অভাবগ্রস্ত 
হদলও)31? তারা বলল: না, রতরন বলদলন: মজদন রাখ, 
মতামরা যরে এই েুই েদলর মর্উ না হদয় র্ার্, তদব 
আরম সাক্ষে রেরে ময, মতামরা তাদেরও মর্উ নও, যাদের 
সম্পদর্ক আল্লাহ বদলন, (তারা বদল, ‘মহ আমাদের রব! 
আমাদেরদর্ এবাং ঈমাদন অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণদর্ 
ক্ষমা র্র এবাং মুরমনদের রবরুদদ্ধ আমাদের অন্তদর রবদদ্বষ 

                                                            
30 সূরা আল-হাির: ৮।  
31 সূরা আল-হাির: ৯। 
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মরদখা না।)32 মতমরা আমার র্াে মর্দর্ মবর হও, 
আল্লাহই মতামাদের বোপাদর ফয়সালা র্রদবন।” 
(র্ািফুল ণাম্মা, ২য় খ্ডল, মতহরান, পৃ. ৭৮) 

যতই েলীল-প্রমাণসমূহ সুস্পষ্টভাদব বরণকত হউর্, মানুষ 
রর্ন্তু তাাঁর অরভভাবর্ আল্লাহ তা‘আলাদর্ বাে রেদয় 
স্বয়াংসমূ্পণক হদত পারদব না। সবকজন রবরেত ময, আল্লাহ 
তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লামদর্ 
সাহাযে র্দরদেন উজ্জ্বল মু‘রজযাসমূহ ও আলরু্রআনুল 
র্ারীম দ্বারা যাদর্ আল্লাহ সুস্পষ্ট আদলা বদল আখোরয়ত 
র্দরদেন; সাদর্ সাদর্ রদয়দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর উিম চররত্র, রবশুদ্ধ ভাষায় র্র্া বলার 
েক্ষতা, তার ওপর রভরি র্দর উিম প্রর্াির্ ও 
বাতকাবাহর্, মক্কাবাসী র্তৃকর্ তাাঁর রিশুর্াল মর্দর্ 
নবীরূদপ মপ্ররীত হওয়া পযকন্ত আদেোপান্ত জানাসহ 
এতরর্েু সদত্ত্বও বহু আ মক্কাবাসী মক্কারবজয়পূবক পযকন্ত 
রু্ফদরর ওপরই রদয় মগল। সুতরাাং আমাদের উরচত 
                                                            

32 সূরা আল-হাির, আয়াত: ১০। 
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আল্লাহর রনর্ট প্রার্কনায়, তাওফীর্ র্ামনায়, সদতের 
ওপর অটল র্ার্া ও মযখাদন র্ার্া হউর্ সতেদর্ 
অনুসরণ র্রার জনে সদচষ্ট হওয়া। র্ারণ, মহোয়াদতর 
মারলর্ হদলন আল্লাহ তা‘আলা। 

রপ্রয় ভাই আমার: 

স্মরণ র্রুন! আল্লাহ আপনাদর্ ময রনদেকি রেদয়দেন, তার 
জনে রতরন আপনাদর্ তলব র্রদবন এবাং মস জনে 
আপনাদর্ আল্লাহর রনর্ট রহসাদবর মুদখামুখী হদত হদব। 
সুতরাাং আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলার র্ালাদমর ওপর 
মর্াদনা মানুদষর র্র্াদর্ প্রাযানে মেওয়ার বোপাদর 
সাবযান হউন। আল্লাহই আপনার জনে সুস্পষ্ট আররব 
ভাষায় আল-রু্রআন অবতীণক র্দরদেন এবাং তাদর্ 
মুরমনদের জনে পর্প্রেিকর্ ও রনরাময় বদল মঘাষণা 
র্দরদেন। অপররেদর্ অনেদের জনে তাদর্ বারনদয়দেন 
অন্ধত্ব। মযমন, আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলা বদলন, 

ۡلا﴿ وَااقُ ينَااُه ِ َِّلَّ ْاال وا َمُن ىاَءا ر ااُهد  آء ينَااوَِشَف ِ ونَايُؤۡااَلااَوٱَّلَّ ُن اَءاَذانِِهمۡااِفٓااِم
ررا وَااَوۡق ًمىااَعلَۡيِهمۡااوَُه  [٤٤: فصلت] ﴾َع
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“বল, মুরমনদের জনে এটা পর্রনদেকি ও বোরযর 
প্ররতর্ার। রর্ন্তু যারা অরবশ্বাসী তাদের র্দণক রদয়দে 
বরযরতা এবাং রু্রআন হদব তাদের জনে অন্ধত্ব।” [সূরা 
ফুরস্ত্সালাত, আয়াত: ৪৪] 

সুতরাাং এই রু্রআদনর মাযেদম রহোয়াত লাভ র্রুন এবাং 
তাদর্ আপনার েুই মচাদখর রনিানা বানান। আল্লাহ 
আপনাদর্ তাাঁর সন্তুরষ্ট অজকন র্রার তাওরফর্ োন র্রুন। 

মহ র্লোণময়! 

সর্ল সৃরষ্টর রহসাদবর োরয়ত্ব আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া 
তা‘আলার ওপর। এদত মানুদষর মর্াদনা অরযর্ার মনই। 
তদব সৎর্মকিীলদের জনে িতক সাদপদক্ষ িাফা‘আদতর 
(সুপাররদির) অরযর্ার র্ার্দব। আমাদের র্তকবে হদলা 
মাওলা সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলার ওপর বাড়াবারড় র্রা ও 
তাাঁর বান্দাদের ওপর হু আরু্ম জারর র্রা মর্দর্ েূদর র্ার্া। 

আমাদের মর্াদনা ক্ষরত মনই, যরে আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবার-পররজন ও 
অপরাপর সাহাবী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ-মের ভাদলাবারস; 
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বরাং তার দ্বারা পরবত্র রু্রআন ও সহীহ হােীস অনুযায়ী 
আমল হদব। সুতরাাং মভদব মেখুন। 

পররদিদষ আমাদের র্তকবে হদলা, আমাদের অরভভাবর্ 
আল্লাহ সুবহানাহু আ ওয়া তা‘আলার রনর্ট প্রার্কনায় সদচষ্ট 
র্ার্া, যাদত রতরন আমাদের অন্তর মর্দর্ সাহাবীদের প্ররত 
ঘৃণা র্ার্দল েূর র্দর মেন; আমদেরদর্ সদতের সন্ধান 
মেন এবাং আমাদের নফস ও িয়তাদনর প্রভাবমুি 
র্ার্দত আমাদেরদর্ সারবকর্ সহদযারগতা র্দরন। রতরন 
এণাদলার অরভভাবর্ এবাং তার ওপর ক্ষমতাবান। 
আল্লাহই সর্ল রবষদয় ভাদলা জাদনন। 

لموصىل اهلل و سلم لَع نبينا ُممد و لَع آهل وصحبه وس  
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হারিমী বাংি ও বারর্ ‘আিারা মুবাশ িারা রবল জান্নাত’-
এর মদযে বববারহর্ সূদত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক 

হারিমী বাংি অনোনে বাংি তর্েসূত্র 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম 

আদয়িা রবনদত 
রসেীর্, হাফসা 
রবনদত উমার, 
রামলা রবনদত 
আরব সুরফয়ান 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 

সর্ল তর্েসূত্র 
দ্বারা প্রমারণত 

উদম্ম রু্লসুম 
রবনদত আলী 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 

ওমর ইবনুল 
খািাব রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আ 

অদনর্ তর্েসূত্র 
দ্বারা প্রমারণত 
এবাং এ রবষদয় 
পূদবক আদলাচনা 
হদয়দে। 

ফাদতমা রবনদত 
মহাসাইন 

আবেুল্লাহ ইবন 
আমর ইবন 
ওসমান ইবন 
আফ্ফান 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 

ইবনু তর্তর্ী, 
আল-আসল ফী 
আনসাব আল-
তাদলবীন, পৃ. ৬৫, 
ইবন উতবা, 
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হারিমী বাংি অনোনে বাংি তর্েসূত্র 
উমোতু আল-
তারলব ফী 
আনসাদব আদল 
আরব তারলব, পৃ. 
১১৮ এবাং অনোনে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ 
আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর ফুফু 
সুরফয়া রবনদত 
আবরেল মুিারলব 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 

আল-আওয়াম 
ইবন খুয়াইলে। 
ইসলাম পূবক যুদগ 
তার মেদল 
যুবাদয়র ইবনুল 
আওয়াদমর জন্ম 
হয়। 

 
রিয়া ও সুন্নীর 
সর্ল তর্েসূত্র 
দ্বারা প্রমারণত 

উদম্ম হাসান রবনদত 
হাসান ইবন আলী 
ইবন আরব তারলব 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 

আবেুল্লাহ ইবন 
যুবাদয়র তাদর্ 
রবদয় র্দরন এবাং 
তার সাদর্ রতরন 
মৃতুে পযকন্ত 
র্াদর্ন। আর 
যুবাদয়দরর 

িাইখ আববাস 
আল-রু্ম্মী, 
মুনতাহা আল-
আ’মাল, পৃ. ৩৪১, 
িাইখ মুহাম্মে 
আল-আ‘লামী 
আল-হাদয়রী, 
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হারিমী বাংি অনোনে বাংি তর্েসূত্র 
িাহাোদতর পর 
তার ভাই যাদয়ে 
তাদর্ সদে রনদয় 
যান। 

তারাজীমুন রনসা, 
পৃ. ৩৪৬ ও 
অনোনে। 

রুর্াইয়া রবনদত 
হাসান ইবন আলী 
ইবন আরব তারলব 
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ 

আমর ইবন 
যুবাদয়র ইবন 
আওয়াম তাদর্ 
রবদয় র্দরন 

িাইখ আববাস 
আল-রু্ম্মী, 
মুনতাহা আল-
আ’মাল, পৃ. ৩৪২; 
িাইখ মুহাম্মে 
আল-আ‘লামী 
আল-হাদয়রী, 
তারাজীমুন রনসা, 
পৃ. ৩৪৬ ও 
অনোনে। 

মহাসাইন আসগর 
ইবন যাইনুল 
‘আদবেীন 

রতরন খাদলো 
রবনদত ইবন 
মুস‘আব ইবন 
যুবাদয়র 
রারেয়াল্লাহু আ 

িাইখ মুহাম্মে 
আল-আ‘লামী 
আল-হাদয়রী, 
তারাজীমুন্ রনসা, 
পৃ. ৩৬১ 
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হারিমী বাংি অনোনে বাংি তর্েসূত্র 
‘আনহু আ-মর্ রবদয় 
র্দরন 

তারা োড়াও আরও অদনদর্ আদেন। সরর্না রবনদত 
মহাসাইদনর সাদর্ মুস‘আব ইবন যুবাদয়র রারেয়াল্লাহু আ 
‘আনহু আ-এর রবদয়র র্ারহনীই এই তারলর্ার বোপর্তা ও 
প্ররসরদ্ধর জনে যদর্ষ্ট। আর তাদের বববারহর্ সূদত্র 
আত্মীয়তার রবষয় অনুসন্ধাদন মর্উ মলদগ র্ার্দল এবাং 
তার বোখো-রবদেষণ র্রদল, মস এত মবরি তর্ে উপাি 
পাদব যা বহু আ খদ্ডলর রর্তাদব পররণত হদব।
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উম্মাদতর মদযে ময মতপার্কদর্ের উৎপরি হদয়দে তা 
জানা ও প্ররতর্ার র্রা িরী‘আদতর অনেতম মহান 
উদেিে। এরট এর্রট বৃহৎ রবষয়, যা উম্মতদর্ ক্ষত-
রবক্ষত র্দর রেদয়দে। এই গদবষণায়, সাহাবাদয় 
মর্রাম ও আদল বাইত-এর মাদঝ ময মযুময় সম্পর্ক 
রেল, তার প্রমাণারে তুদল যরা হদয়দে উি 
রর্তাবরটদত। 
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