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ভূরমর্া
بسم اهلل الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن
 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 র্ু-র্মক মর্দর্ রক্ষার
জনে তাাঁরই সাহাযে প্রার্কনা র্রর। আল্লাহ যাদর্ রহোয়াত
োন র্দরন, মস রহোয়াতপ্রাপ্ত, আর যাদর্ পর্ভ্রষ্ট র্দরন,
তার মর্াদনা পর্প্রেিকনর্ারী মনই।)
অতোঃপর...
রাসূ লুল্লাহ 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 রাসূ লুল্লাহ 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।
রাসূ লুল্লাহ 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, উসূ লুল
র্াফী, খ. ১. পৃ . ২২৭।
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর বরর্তসমূ হ
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 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহচযক যারা লাভ র্দরদেন,
তাদেরদর্ অন্তভুকি র্দর। তদব সাহাবীদের মদযে আহদল
বাইদতর সেসেবৃ ন্দ প্রর্ম সাররর সাহাবী রহদসদব গণে।
প্রর্ম

পুরস্তর্ায়

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আ

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাদমর সহবত বা সাহচযক প্রসদে আদলাচনা
হদয়দে। এ পুরস্তর্ায় ঐসব সাহাবীর পারস্পররর্
সম্প্রীরতর রবষদয় আদলাচনা র্রব। আমাদের উরচৎ
রাসূ লুল্লাহ 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 সাইরয়েেু ল মুরসালীদনর সাদর্
রজহােী তৎপরতার ওপর রভরি র্দর জান্নাদত তাদের
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মান-মযকাো রবরভন্ন রর্ম হদব। অনু রূপভাদব েু রনয়াদতও
মুহারজর, আনসার ও অপরাপর সাহাবীদের মদযে মানমযকাোর তারতমে রদয়দে। তদব প্রদতেদর্র জনেই আল্লাহর
পক্ষ মর্দর্ র্লোদণর প্ররতশ্রুরত রদয়দে। আল্লাহ তা‘আলা
বদলন,
َ
َ َ ۡ َّ ُ
َ ۡ َ َ َٰٓ َ ْ ُ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
كاأعظ ُاما
لاأولئ ِ ا
لاٱلفتحِااوقت ا
قامِناقب ِا
ناأنف َا
لاي َ ۡس َتوِيا ِامنكمام ا
﴿ا
َّ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ٱّللا
ن ىا َو ُا
ٱّللاٱۡلس ا
ُكاوع ادا ا
وااو ا
واامِناابع اداوقتل ا
ِيناأنفق ا
ِناٱَّل ا
درجةاام ا
ُ َ
َ
َ
]٠١ :ير﴾ [احلديد
وناخب ِ ا
ب ِ َماات ۡع َمل ا
“মতামাদের মদযে যারা মক্কা রবজদয়র পূ দবক বেয় র্দরদে ও
যু দ্ধ র্দরদে, তারা এবাং পরবতকীরা সমান নয়। তারা
মযকাোয় মেষ্ঠ ওদের অদপক্ষা, যারা পরবতকীর্াদল বেয়
র্দরদে ও যু দ্ধ র্দরদে। তদব আল্লাহ সর্দলর জনেই
র্লোদণর প্ররতশ্রুরত রেদয়দেন। মতামরা যা র্র আল্লাহ
সরবদিষ অবরহত।” [সূ রা আল-হােীে, আয়াত: ১০]
তদব সাহাবীদের সর্দলর জনে রদয়দে রবদিষ মানমযকাো। আমাদের উরচৎ তাদের মেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব উপলরি
র্রা। এই মযকাো সিাগতভাদব প্ররতরষ্ঠত। তাদের মযকাো
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তাদের র্মকতৎপরতার আদলাদর্ রবনেস্ত। সু তরাাং তাদের
স্তরসমূ হ হদে:
প্রর্মত: সবকপ্রর্ম ইসলাম গ্রহণর্ারী সাহাবীগণ। তারা
সদবকাচ্চ মযকাোর অরযর্ারী। আল্লাহ যার মদযে তাাঁর
রাসূ দলর সহবত ও আত্মীয়তার সরম্মলন ঘরটদয়দেন,
রতরনই নবী পররবার বা পরবত্র ‘আহদল বাইত’-এর
অন্তভুকি। সু তরাাং 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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মদযে

রবেেমান

পারস্পররর্

সহানু ভূরতিীল সম্পর্ক রনদয় সাংরক্ষপ্ত আদলাচনা মপি
র্রব। এর্ পযকাদয় তাদের মাদঝ যু দ্ধ-রবগ্রহ সাংঘরটত
হদয়ে সতে, তদব তারা রেদলন রনদজদের মদযে পরস্পর
সহানু ভূরতিীল। এটাই বাস্তব র্র্া, যরেও গল্পর্ারগণ এ
বাস্তব সতেদর্ উদপক্ষা র্দরদে, আর ঐরতহারসর্গণ রেল
সতে প্রর্াদি রনশ্চুপ। 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
সৃ রষ্টর লদক্ষে বেবহার র্রদে।
আহ্বান:
জারতর ইরতহাস মলখর্ ও গদবষর্বৃ ন্দ, 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
রবষয়সমূ হ যার মনরতবাচর্ প্রভাব রদয়দে এবাং যা
িত্রুতার রেদর্ রনদয় যায়, এমন রবষয় মর্াদনা রচন্তাভাবনা োড়াই মর্ন আমরা প্রচার র্দর মবড়ারে?
সবকসাযারণদর্ আর্ৃষ্ট র্রার জনে, না রর্ অন্ধ অনু সরদণর
র্ারদণ, না রর্ বস্তুগত সু রবযা 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 মচষ্টাসাযনা র্দরন। এমন রর্ তাদের মদযে এমন মলখর্ বা
গদবষর্ রদয়দেন, রযরন রবশ্বাস র্দরন ময, রতরন এর্রট
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মহৎ র্াজ র্রদেন এবাং প্রর্ৃত তর্ে উদ্ঘাটদন সক্ষম
হদবন!!! অর্চ তাদের অরজকত রচন্তা-েিকদন উম্মদতর মদযে
রবদভে-রবভরি সৃ রষ্ট র্রার উপর্রণ োড়া রর্েু ই 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?
( الصحبةসাহচযক) নামর্ পুরস্তর্ায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর রপ্রয় সাহাবীদের মদযে
রবেেমান পারস্পররর্ সাহচদযকর বণকনা মেওয়া হদয়দে।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর অনেতম ণারুত্বপূ ণক
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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ُۡ
َّ ُ
َ ْ َُۡ ۡ ُۡ
َ
َ
وا ا َعل ۡي ِه ۡام ا َءايَٰتِهِۦا
ن ا َر ُسولا امِنه ام ايتل ا
ِي َا
ف اٱۡلم ِ ا
ثا ِا
﴿ه َاو اٱَّلِي ا َب َع ا
ْ ُ َ
َ َ َ َُۡ
َ ۡ ۡ
َ ۡ
فاضلَٰلاا
لال ِ ا
واامِناقب ا
با َوٱۡل ِك َم اةاِإَوناَكن ا
َو ُي َزك ِي ِه ۡاما َو ُي َعل ُِم ُه ُاماٱلكِتَٰ َ ا
]٢ :﴾ [اجلمعة٢ُّمبِياا
“রতরনই উম্মীদের মদযে এর্জন রাসূ ল পারঠদয়দেন
তাদের মযে মর্দর্, ময তাদের রনর্ট আবৃ রি র্দর তাাঁর
আয়াতসমূ হ, তাদেরদর্ পরবত্র র্দর এবাং রিক্ষা মেয়
রর্তাব ও রহর্মত, ইতোঃপূ দবক মতা তারা রেল মঘার
রবভ্রারন্তদত। [সূ রা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২]
সু তরাাং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ঐসব
বেরিবগকদর্ রহোয়াত ও সম্প্রীরতর প্ররিক্ষদণর বেবস্থা
র্দরন।
পূ দবক আদলারচত2 রবষয়ণাদলা হদলা: মসনাপরত রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর বসরনর্দের মদযে
সাহচযক, আেিক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও
2

প্রর্ম পুরস্তর্ার রিদরানাম, “সু হবাতু রাসূ রল্লল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম”।
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তাাঁর আেদিকর অনু সারীগণ, প্ররতদবিী রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর প্ররতদবরিদত্ব বসবাসর্ারীগণ
এবাং রাষ্ট্রপরত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও
তাাঁর সাম্রাদজের অযীনস্থ প্রজাগণ। তারা সর্দলই তাাঁর
রপ্রয় সহচর।
সম্মারনত পাঠর্:
আপরন রনোঃসদন্দদহ জাদনন ময, আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া
তা‘আলা রাসূ ল 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 সৃ ষ্ট মেষ্ঠ জারত। আল্লাহ তা‘আলা
বদলন,

ۡ ُ ُ َۡ َ ُۡ ُ
َّ تال
]٠٠١ :اس﴾ [ال عمران
ِلن ِ ا
ياأ َّمةااأخ ِر َج ۡ ا
﴿كنت اماخ ا
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“মতামরাই মেষ্ঠ উম্মত, মানবজারতর জনে মতামাদের
আরবভকাব হদয়দে।” [সূ রা আদল ইমরান, আয়াত: ১১০]
ْ  )أُ ْخر َجরনদয় রচন্তা-গদবষণা
আল্লাহ তা‘আলার বাণী: (ت
ِ
র্রদল প্রশ্ন জাদগ, মর্ তাদের আরবভকাব ঘটাদলন এবাং

মর্ তাদেরদর্ এই মযকাোয় অরযরষ্ঠত র্রদলন? আর ইহা
আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলার এই বাণীর মদতা:
ُ ُ ۡ
ََ ٓ ُ ْ ُ ُ َ
َ َ َ
اسا
َع اٱنلَّ ِ ا
وا اش َه َدا َاء ا ا
ِك ا َج َعل َنَٰك ۡام اأ َّمةا ا َو َسطا ا ِّلكون ا
﴿ َوكذَٰل ا
َ ُ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ
]٠٤١ :ولا َعل ۡيك ۡاماش ِهيدا﴾ [ابلقرة
وناٱلرس ا
ويك ا
“এভাদব আমরা মতামাদেরদর্ এর্ মযেপন্থী জারতরূদপ
প্ররতরষ্ঠত র্দররে, যাদত মতামরা মানবজারতর জনে
সাক্ষীস্বরূপ এবাং রাসূ ল মতামাদের জনে সাক্ষীস্বরূপ
হদব।” [সূ রা আল-বার্ারাহ, আয়াত: ১৪৩]
আল্লাহ তা‘আলা তাদের ণাণগান ও প্রিাংসায় অদনর্
আয়াত অবতীণক র্দরদেন। আর তাদের অবস্থান ও মানমযকাোর রর্েু রের্ এবাং মস প্রসদে নারযলর্ৃত আয়াদতর
আদলাচনা পূ দবক হদয়দে। সু তরাাং পুনরায় আদলাচনার
প্রদয়াজন মনই।2
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রাসূ ল 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

রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু আ

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাদমর

আরভজাতেপূ ণক সাহচদযক যনে হদয়দেন।
রতরন তাদেরদর্ তা‘লীম-তররবয়দতর পািাপারি রিষ্টাচার
রিক্ষা রেদয়দেন এবাং তাদেরদর্ রনদয় র্াদফরদের সাদর্
যু দ্ধ 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 সহানু ভূরত।
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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-র্ুরআদনর বহু আ আয়াত,
সাইরয়েেু ল আবরার রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
ও তাাঁর সাহাবীদের পক্ষ মর্দর্ অদনর্ হােীস ও আোর
বরণকত রদয়দে। আর আমাদের রব আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া
তা‘আলা রনদজই েয়াময়, পরম েয়ালু । রতরন তাাঁর হাবীব
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর রসফাত বণকনায় বদলন,
َ
ُ َ ۡ ََ ۡ َ َٓ ُ ۡ َ ُ ر
ُ
ِناأنفسِك ۡاما َع ِزيزاا َعل ۡي اهِا َماا َعن ُِّت ۡاما َح ِريصاا
ولام ا
﴿لق اداجاءك امارس ا
ر
ۡ ۡ ُ َ
]٠٢١ :﴾ [اتلوبة٨٢١ِيما
وفا َّرح را
ِيا َر ُء ا
َعل ۡيكمابِٱل ُمؤ ِمن َا

তাদের মদযে মযু ময় সম্পর্ক

 17 

“অবিেই মতামাদের মযে মর্দর্ মতামাদের রনর্ট এর্
রাসূ ল এদসদে। মতামাদেরদর্ যা রবপন্ন র্দর তা তার
জনে র্ষ্টোয়র্। মস মতামাদের মেলর্ামী, মুরমনদের প্ররত
মস েয়ার্দ্ক ও পরম েয়ালু ।” [সূ রা আল-র্ুরআন, আয়াত:
১২৮]
রাসূ লুল্লাহ 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
4

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসরলম
নস হদে আল-র্ুরআদনর আয়াত ও হারেস।- অনু বাের্।
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আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলা রাসূ লুল্লাহ 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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ٓ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ ُّ َ َّ ر
َحا ُاء ابَ ۡي َن ُه ۡاما
ارِ ار
َع اٱلكف ا
ِين امعه اۥ اأشِدا اء ا ا
ٱّللِ اوٱَّل ا
ول ا ا
﴿ُّمم اد ارس ا
ۡ
ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ُ َّ ُ ۡ ُ َٰ َ َ
ُ َ
َّ َ
فا
ِيماه ۡام ا ِ ا
ٱّلل ِ ا َورِض َاو َٰنا اس
ِن ا ا
ون افضلا ام ا
ترىه ام اركعا اسجدا ايبتغ ا
ُ ٱلس
ُ ُ
ُّ ِنا َأثَراا
ۡ
]٢٢ :جودِا﴾ [الفتح
ِ وجوهِ ِهمام ا
“মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূ ল, তার সহচরগণ র্ারফরদের
প্ররত র্দঠার এবাং রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত
সহানু ভূরতিীল। আল্লাহর অনু গ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনায় তুরম
তাদেরদর্ রুর্ু‘ ও সাজোয় অবনত মেখদব। তাদের
লক্ষণ তাদের মুখম্ডলদল সাজোর প্রভাব পররস্ফুট
র্ার্দব।” [সূ রা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]
তৃতীয় র্ারণ:
এই বাস্তব রববরণ অর্কাৎ তাাঁর সাহাবীগণ রনদজদের মদযে
পরস্পদরর প্ররত সহানু ভূরতিীল। েয়ার ণাণরট তাদের
অন্তদর সু েৃঢ়। এই বাস্তবতা ঐসব বণকনা, উপর্র্া ও
সদন্দহ-সাংিয়দর্ প্রতোখোন র্রদব, যা রাসূ লুল্লাহ
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 সু প্ররতরষ্ঠত হদব ময, সাহাবীগণ
রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত সহানু ভূরতিীল এবাং তা
আপনার অন্তদর বদ্ধমূ ল 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,
َّ
َ ۡ
ٓ َ َّ َ
َ ُ ُ
ۡ
ِينا
ونا َر َّاب َنااٱغف ۡاِرانلَاا َو ِ ِِلخ َوَٰن َِنااٱَّل َا
ِينا َجا ُءوامِناا َب ۡع ِده ۡاِما َيقول ا
﴿وٱَّل ا
ُُ
ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ
َ َّ ٓ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
كا
وا اربنا اإِن ا
ِين اءامن ا
ف اقلوبِنا اغِلا ال َِّل ا
لا ِ ا
ل اَتع ا
ن او ا
ٱِليم ِا
ِ ِ سبقونا اب
ر
]٠١ :ا﴾ [احلرش٨١وفا َّرحِيماا
َر ُء ا
“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 ’।” [সূ রা আল-হাির, আয়াত: ১০]
চতুর্ক র্ারণ:
গদবষর্দের রনর্ট রনভকরদযাগে নীরতমালার মদযে অনেতম
হদলা, সনদের পািাপারি মতনদর্ও ণারুত্ব মেওয়া;
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বণকনাসমূ দহর সনদের রবশুদ্ধতা প্রমারণত হওয়ার পর তার
মতনসমূ হ পযকাদলাচনা র্রা এবাং বণকনাসমূ হ আলর্ুরআদন বরণকত নস ও ইসলাদমর মমৌরলর্ নীরতমালার
সামদন মপি র্রা। অনু রূপভাদব বণকনাসমূ হদর্ এর্রত্রত
র্রা। এটাই রবদিষজ্ঞদের গদবষণা-পদ্ধরত। এ পদ্ধরতর
ওপর রভরি র্দর ঐরতহারসর্ বণকনাসমূ হদর্ পযকাদলাচনা
খুবই জরুরর। রর্ন্তু খুবই েু োঃখজনর্ গদবষর্গণ সনে
পযকাদলাচনাদর্ উদপক্ষা র্দরন এবাং ইরতহাস ও সারহদতের
গ্রন্থসমূ দহ রবেেমান মরওয়াদয়ত বা বণকনাসমূ হদর্ই যদর্ষ্ট
মদন র্দরন!! আর যারা সনেদর্ ণারুত্ব প্রোন র্দরন,
তাদের মদযে মর্উ মর্উ মতনসমূ হ ও তার সাদর্
র্ুরআদনর রবদরায রবষদয় পযকাদলাচনার বোপাদর বরাবর
উোসীন।
সম্মারনত পাঠর্:
ময মর্াদনা রসদ্ধান্ত ও অপবাে মেওয়ার মক্ষদত্র তাড়াহু আড়া
র্রার পূ দবক আদবগ তারড়ত রবদদ্বষ পররহার র্রুন এবাং
আরম এখাদন ময েলীল-প্রমাণণাদলা মপি র্দররে, মসণাদলা
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অযেয়ন র্রুন। এণাদলা সু স্পষ্টভাদব িরিিালী অর্কসহ
প্রচরলত নয়। সু তরাাং এণাদলা বাস্তব অনু ভূরতর ওপর
রনভকরিীল। অনু রূপভাদব আল-র্ুরআদন বরণকত নস বা
েলীদলর িরি হদলা সূ রা ‘আল-ফাতহ’-এর মিষ
আয়াদতর মদতা। আল্লাহ তা‘আলা বদলন,
ٓ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ ُّ َ َّ ر
َحا ُاء ابَ ۡي َن ُه ۡاما
ارِ ار
َع اٱلكف ا
ِين امعه اۥ اأشِدا اء ا ا
ٱّللِ اوٱَّل ا
ول ا ا
﴿ُّمم اد ارس ا
َّ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ُۡ َ
َّ
ۡ
َ
َّ
َ
َ
فا
ٱّلل ِ ا َورِضوَٰنا اسِيماه ام ا ِ ا
ِن ا ا
ون افضلا ام َا
ت َرى َٰ ُه ۡام ا ُركعا ا ُسجدا ايبتغ ا
َُ
ُ َ َ َٰ َ
ُ ٱلس
ُ ُ
ُّ ِن ا َأثَ ار ا
ۡ
َّ ف ا
فا
ٱّل ۡو َرى َٰ اةِى ا َو َمثل ُه ۡام ا ِ ا
ِك ا َمثل ُه ۡام ا ِ ا
جو ادِ ى اذل ا
ِ وجوهِ ِهم ام ا
ۡ
َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
َعا
ى ا َٰا
ظ افٱستو ا
فاررۥۥ ا افٱستغل ا
طهۥ ا ا
ج اش ا
يل اكزرعا اأخر ا
جن ِا
ِ ٱِل
ِ
ْ ُ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ
َ ُّ ُ ۡ ُ
َ
ُ
واا
ِين اءامن ا
ٱّلل اٱَّل ا
ار اوع اد ا ا
ِيظ اب ِ ِه ام اٱلكف ا
اع ا ِِلَغ ا
ٱلز َّر ا
با
ج ا
ِ سوقِهِۦ ايع
ُ
َٰ َّ وا ْا
َ ِٱلصل َِحَٰتِاام ِۡن ُهما َّم ۡغف َِرةاا َوأَ ۡج ًراا َعظ
]٢٢ :ا﴾ [الفتح٢٢يماا
َو َع ِمل ا
“মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূ ল, তার সহচরগণ র্ারফরদের
প্ররত র্দঠার এবাং রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত
সহানু ভূরতিীল; আল্লাহর অনু গ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনায় তুরম
তাদেরদর্ রুর্ূ‘ ও সাজোয় অবনত মেখদব। তাদের
লক্ষণ তাদের মুখম্ডলদল সাজোর প্রভাব পররস্ফুট 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 সৃ রষ্ট র্দরন। যারা ঈমান আদন ও
সৎর্মক র্দর আল্লাহ তাদেরদর্ প্ররতশ্রুরত রেদয়দেন ক্ষমা
ও মহাপুরস্কাদরর।” [সূ রা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বদলন,
َّ
َ ۡ
ٓ َ َّ َ
َ ُ ُ
ۡ
ِينا
ونا َر َّب َنااٱغف ۡاِرانلَاا َو ِ ِِلخ َوَٰن َِنااٱَّل َا
ِينا َجا ُءوامِناا َب ۡع ِده ۡاِما َيقول ا
﴿وٱَّل ا
ۡ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ٓ
ۡ
ُ
َ َّ
ۡ
َ َس َب ُقونَا ابٱِل
كا
وا ا َر َّب َنا اإِن ا
ِين ا َء َام ُن ا
ف اقلوب ِ َنا اغِلا ال َِّل َا
لا ِ ا
ل اَت َع ا
ن ا َو ا
يم َٰ ِا
ِ ِ
ر
]٠١ :ا﴾ [احلرش٨١وفا َّرحِيماا
َر ُء ا
“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 ’।” [সূ রা আল-হাির, আয়াত: ১০]
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সু তরাাং আয়াত রতলাওয়াত র্রুন এবাং তার অর্ক রনদয়
রচন্তা-ভাবনা র্রুন।
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প্রর্ম পাঠ
নামর্রদণর তাৎপযক
নাম হদে নামর্রণর্ৃত বস্তুর প্ররত ইরেত। এটা এমন
এর্ রিদরানাম, যা এর্জনদর্ অনেজন মর্দর্ পৃর্র্
র্দর। মানু দষর 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। মানু ষ মিষ হদয়
যায় রর্ন্তু নাম অবরিষ্ট র্াদর্।  اسمিব্দরট  ُس ُموিব্দ মর্দর্

রনগকত, অর্ক- ( علوউচ্চতা, মযকাো) অর্বা  َوسمিব্দ মর্দর্
রনগকত, অর্ক- ( عالمةরচহ্ন; রনেিকন; লক্ষণ)। প্রদতের্রট
অর্কই নবজাতদর্র নামর্রদণর ণারুত্ব বহন র্দর।
রপতার রনর্ট নাদমর ণারুত্ব সু স্পষ্ট। 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। প্রাচীনযু দগ বলা
হত:

ُ
من اسمك أعرف أباك

“মতামার নাম মর্দর্ই আরম মতামার রপতাদর্ রচরন।”5
ইসলাদম নাদমর ণারুত্ব
নাদমর বোপাদর িরী”আত ময ণারুত্ব রেদয়দে, নাদমর
ণারুত্ব অনু যাবন র্রার জনে তাই যদর্ষ্ট। র্ারণ, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আ

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাম

পুরুষ

ও

মরহলা

সাহাবীদের এর্রট রবদিষ অাংদির নাম পররবতকন

5

বর্র আবেু ল্লাহ আবু যায়ে, তাসরময়াতুল মাওলূ ে।
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র্দরদেন। এমনরর্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
মারলর্ুল আমলার্ (রাজাদের রাজা) ও অনু রূপ নাম
রাখদত রনদষয র্দরদেন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বদলন,
ََْْ َ
َ ٌ
َّ َ ْ
ْ َ َ ْ َ َّ
«اَّلل َر ُجل ت َس ََّّم َم ِلك اْلمال ِك
ِ » ِإن أخنع اس ٍم ِعند
“আল্লাহর রনর্ট সবদচদয় রনর্ৃষ্ট ঐ বেরির নাম, যার নাম
রাখা হদয়দে মারলর্ুল আমলার্।”6
আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ‘আবেু ল্লাহ’
ও ‘আবেু র রাহমান’-এর মত র্দর নাম রাখার জনে
বদলদেন; যার মদযে নামর্রণর্ৃত বেরির পক্ষ মর্দর্
আল্লাহর োসদত্বর মঘাষণা রদয়দে। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলন,
ُ
ُ أحب اْلسماء إىل اهلل تعاىل
ُّ »
.«وعبد الرمحن
،عبد اهلل
ِ

6

মুসনাে আস-সাহাবা রফল র্ুতুরবস-রতস‘আ
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“আল্লাহর রনর্ট সবদচদয় রপ্রয় নাম আবেু ল্লাহ ও আবেু র
রাহমান।”7
আমাদের রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ভাদলা
নাদম আনরন্দত হদতন এবাং তাদর্ সু -লক্ষণ মদন
র্রদতন।
উসু ল ও ভাষা রবদিষজ্ঞদের রনর্ট স্বীর্ৃত ময, প্ররতরট
নামই তাৎপযকপূণক ও অর্কবহ। এ রবষদয় ভাষা ও উসু দল
রফর্হ সাংক্রান্ত রর্তাবসমূ দহ 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?
সু বহানাল্লাহ!
আমরা আমাদের রনদজদের জনে এমন নাম রনবকাচন
র্রব, যা আমাদের রনর্ট তাৎপযকপূণক ও অর্কবহ। আর
যারা ভাদলা মানু দষর 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 মূ লেদবায মবরি। সু তরাাং এটা তাদের প্ররত
উোরতা নয় ময, তারা তাদের রপ্রয় বেরিদের প্ররত
ভাদলাবাসা ও মযকাোর স্বীর্ৃরত 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 সন্তানসন্তরতর জনেই এই নামর্রণ। আর বহু আ যু গ 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 ণারুত্বপূ ণক মাস‘আলা, যাদর্ ণারুত্ব মেওয়ার
পািাপারি আদলাচনা-পযকাদলাচনা খুবই জরুরর। র্ারণ,
এর মদযে অদনর্ ণারুত্বপূ ণক রনদেকিনা রদয়দে; আদে
রবরভন্ন উপর্র্া, র্ল্পর্ারহনী ও মনগড়া রর্ো-র্ারহনীর
জবাব; আরও আদে বেরিদর্ সদবাযন ও আদবদগর রবষয়
এবাং পর্ডলতগণ র্তৃর্
ক পর্ডলতগণদর্ পররতুষ্টর্রণ। সু তরাাং
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 যাইনু ল আদবেীন তার র্নোর নাম রাদখন
‘আদয়িা, আর মেদলর নাম রাদখন উমার। তার
পদরও তার বাংিযর রদয়দে8।
অনু রূপভাদব আববাস ইবন আবরেল মুিারলব, জা‘ফর
ইবন আরব তাদলব, মুসরলম ইবন ‘উর্াইদলর বাংিযরসহ
আহদল বাইদতর অপরাপর সেসেগণও তাদের সন্তানদের
নামর্রণ র্দরদেন। এখাদন ঐসব নাম অনু সন্ধাদনর
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-ফুসূ লুল মুরহম্মাহ, পৃ . ২৮৩;
অনু রূপভাদব 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‘র্ূবী, খ.২, পৃ . ২১৩।
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হাসান ও মহাসাইন রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আমার সন্তানদের র্র্া
পূ দবক 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
রর্তাবসমূ দহর মদযে এসব নাম পাওয়া যায়। এমনরর্
র্ারবালার

েু োঃখজনর্

ঘটনার

বোপাদর

বরণকত

বণকনাসমূ দহও এসব নাম পাওয়া যায়। তাোড়া ইমাম
মহাসাইদনর সাদর্ িাহাোত বরণ র্দরন আবু বর্র ইবন
আলী ইবন আরব তাদলব, আবু বর্র ইবন হাসানসহ
যাদের নাম ইতোঃপূ দবক উদল্লখ র্রা হদয়দে।
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তদব ইমাম মহাসাইদনর সাদর্ ঐসব নাম রিয়া সম্প্রোদয়র
রর্তাবসমূ দহ

উদল্লখ রদয়দে সতে,

রর্ন্তু

আপরন

মহাসাইরনয়াত ) )احلسينياتও 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।
ণারুত্বপূ ণক রবষয় হদলা, ইমামগণ র্তৃকর্ আবু বর্র, উমার,
ওসমান, আদয়িা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহা প্রমূ খ 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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ওয়াল

জামা‘আত

রিয়াদের

রর্তাবসমূ দহ সৃ রষ্ট র্দরদে! র্ারণ, এ র্র্ার অর্ক হদলা,
তাদের রর্তাবসমূ দহ বরণকত সর্ল মরওয়াদয়তদর্ প্রশ্নরবদ্ধ
র্রা। সু তরাাং 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: ইতোঃপূ দবক যাদের
আদলাচনা হদয়দে, প্রখোত সাহাবীদের নাদম তাদের
নামর্রণ র্রা হদয়দে তাদেরদর্ গারল-গালাজ ও রতরস্কার
র্রার জনে।
হায়! সু বহানাল্লাহ, 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 রর্তাবসমূ দহর
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। সু তরাাং এদর্
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প্রতোখোন র্রার মর্াদনা সু দযাগ মনই। এই বাস্তবতাদর্
সমর্কন র্দর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:
ٓ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ ُّ َ َّ ر
َحا ُاء ابَ ۡي َن ُه ۡاما
ارِ ار
َع اٱلكف ا
ِين امعه اۥ اأشِدا اء ا ا
ٱّللِ اوٱَّل ا
ول ا ا
﴿ُّمم اد ارس ا
َّ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ُۡ َ
َّ
ۡ
َ
َّ
فا
ٱّلل ِ ا َورِض َوَٰنا اسِيماه ام ا ِ ا
ِن ا ا
ون افضلا ام َا
ت َرى َٰ ُه ۡام ا ُركعا ا ُسجدا ايَبتغ ا
ُ ٱلس
ُ ُ
ُّ ِنا َأثَ ارا
ۡ
]٢٢ :جو ادِ ى﴾ [الفتح
ِ وجوهِ ِهمام ا
“মুহাম্মে আল্লাহর রাসূ ল, তার সহচরগণ র্ারফরদের
প্ররত র্দঠার এবাং রনদজদের মদযে পরস্পদরর প্ররত
সহানু ভূরতিীল, আল্লাহর অনু গ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনায় তুরম
তাদেরদর্ রুর্ূ‘ ও সাজোয় অবনত মেখদব। তাদের
লক্ষণ তাদের মুখম্ডলদল সাজোর প্রভাব পররস্ফুট
র্ার্দব।” [সূ রা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]
রপ্রয় পাঠর্! অনু দরায র্ররে, আয়াতরট বারবার আবৃ রি
র্রুন, অর্ক ও তাৎপযক অনু যাবন র্রুন এবাং েয়া বা
সম্প্রীরতর ণাণরট রনদয় রচন্তা-ভাবনা র্রুন।
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রদ্বতীয় পাঠ
বববারহর্ সূ দত্র আত্মীয়তা
সম্মারনত পাঠর্:
আপনার র্রলজার টুর্রা, হৃেদয়র স্পন্দন র্নোরটদর্ র্ার
হাদত তুদল মেদবন? তাদর্ মর্াদনা লম্পট অপরাযীর হাদত
তুদল রেদত রারজ হদবন রর্?  صهريবা ( نسييبআমার
আত্মীয়) বলদত আপরন রর্ বুদঝন?
 مصاهرةিদব্দর আরভযারনর্ অর্ক:
 مصاهرةিব্দরট  صاهرিদব্দর রক্রয়মূ ল, বলা হয়: صاهرت
 ;القوم إذا تزوجت منهمআযহারী বদলন,  الصهرিব্দরট
নারীপদক্ষর রনর্টাত্মীয় মুহারকাম নারী-পুরুষদর্ অন্তভুকি
র্দর। মযমন: রপতা-মাতা, ভাই-মবান ইতোরে। রবদয়র
পূ দবকর রনর্টাত্মীয় মুহারকামগণও নারীর আত্মীয় বদল গণে
হদব।
সু তরাাং মর্াদনা বেরির আত্মীয় মাদন তার স্ত্রীরও আত্মীয়,
মর্াদনা স্ত্রীর আত্মীয় মাদন তার স্বামীরও আত্মীয়। এর্
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িদব্দর

আরভযারনর্

অর্ক:

নারীর

রনর্টাত্মীয়, র্খনও র্খনও পুরুদষর আত্মীয় অদর্কও
বেবহৃত হয়। আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলা এ সম্পর্করট
সৃ রষ্ট র্দরদেন। আল্লাহ তা‘আলা বদলন,
َّ ُ
َ َ َ َ ََ َٓۡ َ ََ َ
َ َ
َ
كا
نا َر ُّب ا
ج َعل ُهۥان َسباا َوصِ ۡهراا َوَك ا
ِناٱلماءِاابَشااف
ق ام ا
﴿ َوه َاواٱَّلِياخل ا
َ
]٣١ :ا﴾ [الفرقان٤٥قدِيراا
“এবাং রতরনই মানু ষদর্ সৃ রষ্ট র্দরদেন পারন মর্দর্,
অতোঃপর রতরন তার বাংিগত ও বববারহর্ সবন্ধ স্থাপন
র্দরদেন। মতামার প্ররতপালর্ সবকিরিমান।” [সূ রা আলফুরর্ান, আয়াত: ৫৩]
এ আয়াতরট রনদয় রচন্তা-ভাবনা র্রুন, র্ীভাদব আল্লাহ
তা‘আলা মানবজারতর এর্জনদর্ অনেজদনর সাদর্
বাংিগত ও বববারহর্ সূ দত্র আত্মীয়তার বন্ধদন আবদ্ধ
র্দরন। সু তরাাং বববারহর্ সূ দত্র 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 ( النسبবাংি) এবাং ( الصهرনববারহর্
সূ দত্র আত্মীয়তা) এর্সদে উদল্লখ র্দরদেন। এরট এর্রট
বড় তাৎপযকপূণক রবষয়। সু তরাাং এ রবষয়রটদর্ উদপক্ষা
র্রদবন না।
বববারহর্ সূ দত্র আত্মীয়তার ঐরতহারসর্ রের্:
আরবদের রনর্ট বববারহর্ সূ দত্র 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 যু দ্ধ মলদগ মযত। পরররস্থরত অনু যাবদনর
জনে েীঘক বিদবের মচদয় এতটুর্ু ইরেতই যদর্ষ্ট। তার
প্রভাব আজ পযকন্ত অবোহত রদয়দে, যা আপনার রনর্ট
অস্পষ্ট নয় মহ পাঠর্।
ইসলাদম বববারহর্ সূ দত্র আত্মীয়তা:
ইসলাম এদস উন্নত র্াজ-র্মক ও প্রিাংসনীয় ণাণাবলীর
স্বীর্ৃরত রেদয়দে এবাং অপর্মক রনরষদ্ধ র্দরদে। আল্লাহ
সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলা বণকনা র্দরদেন ময, তার্ওয়া বা
মখাোভীরতই রবদবচে রবষয়। আল্লাহ তা‘আলা বদলন,
ُ َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َّ
]٠١ :ٱّللِاأتقىَٰك ۡام﴾ [احلجرات
ِندا ا
ناأكرمك اماع ا
﴿إ ِ ا
“মতামাদের মদযে আল্লাহর রনর্ট মস বেরিই অরযর্
মযকাোসম্পন্ন, ময মতামাদের মদযে অরযর্ মুিার্ী।” [সূ রা
আল-হু আজুরাত, আয়াত: ১৩]

তাদের মদযে মযু ময় সম্পর্ক

 44 

এটাই ির‘ঈ মানে্ডল।
আপরন মেখদত পাদবন, ফর্ীহগণ েীন-যমক, বাংি, মপিা ও
তার সাদর্ সাংরেষ্ট রবষদয় র্ুফু (সমতা) রনদয় রবস্তাররত
আদলাচনা র্দরদেন। সু তরাাং রববাহ বন্ধন শুদ্ধ হওয়ার
জনে র্ুফুর ি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 যু দ্ধ পররচালনা র্দরদেন এমন এর্
নারীর অরযর্ার সাংরক্ষদণর জনে, যার পেকা রনদয় জননর্
ইয়াহূ েী তামািা র্ররেল। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ও বনু র্ায়নু র্ার মযের্ার রবেেমান চুরি
ভদের প্ররসদ্ধ র্ারহনী রদয়দে, যার সারসাংদক্ষপ হদলা:

তাদের মদযে মযু ময় সম্পর্ক

 45 

জননর্ ইয়াহূ েী তার রনর্ট মর্দর্ স্বণক ক্রয় র্রদত আসা
এর্ বারলর্াদর্ মচহারা উদম্মাচন র্রার প্রস্তাব রেদল মস
উি প্রস্তাব প্রতোখোন র্দর। অতোঃপর ঐ ইয়াহূ েী
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 যু বর্। অতোঃপর মস ঐ
ইয়াহূ েীর উদেদিে োাঁরড়দয় মগল এবাং তাদর্ হতো র্রল।
অপররেদর্ ইয়াহূ েীরা ঐ যু বদর্র 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 অপূ বক িরী‘আত রদয়দে।
ফদল আপনার রনর্ট এ রবষয়রটর ণারুত্ব পররষ্কারভাদব
ফুদট উঠদব।
বববারহর্ সূ দত্র আত্মীয়তার ওপর অদনর্ণাদলা রবযান
রবন্নস্ত। রবদয় সম্পােদনর রবযানরট রনদয় রচন্তা র্রুন ময,
মর্াদনা পুরুষ রবদয়র প্রস্তাব মপি র্রদল তার জনে
র্তণাদলা রনয়ম-র্ানূ ন র্াদর্। অতএব, তার প্রস্তাব গ্রহণ
বা প্রতোখোন উভয় হদত পাদর, প্রস্তারবত রবষয়রট র্াযকর্র
র্রার জনে প্রস্তাবর্ তার পররবার-পররজন ও সেীসার্ীদের

সহদযারগতা

র্ামনা

র্রদব,

মমদয়র

অরভভাবর্বৃ ন্দ 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
অনু রূপ 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 রবযানসমূ হ
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 র্াররর্ুলাদম আদলাচনা েীঘকারয়ত র্রার সু দযাগ
মনই। আসল উদেিে হদলা পরবতকী আদলাচনার সু রবযাদর্ক
রবষয়বস্ত্ির ণারুত্ব তুদল যরা। সু তরাাং রনদনাি রবষয়
রনদয় রচন্তা-ভাবনা র্রুন:
হাসান ও মহাসাইদনর মবানদর্ তার রপতা আলী
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ উমার ইবনু ল খািাব রারেয়াল্লাহু আ
‘আনহু আর রনর্ট রবদয় মেন। সু তরাাং 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 রাসূ লুল্লাহ 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 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম রেদলন উমার রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর র্নো
হাফসা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহার স্বামী। সু তরাাং উমার
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর সাদর্ আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর র্নো
উদম্ম র্ুলসু দমর রবদয়র পূ দবকই উভয় পররবাদরর মদযে
বববারহর্ সূ দত্র 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।
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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, মানু ষ
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
র্ুরাইিদের মনতৃস্থানীয় ও িরীফ বাংদি রবদয় র্দরদেন।
উোহরণস্বরূপ যাদয়ে রবন হাদরো রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ,
রতরনই এর্মাত্র সাহাবী যার নাম আল-র্ুরআদনর সূ রা
আল-আহযাদব আদলাচনা হদয়দে। মর্ তার স্ত্রী? রতরন
হদলন উম্মু ল মুরমনীন যয়নব রবনদত জাহাস রারেয়াল্লাহু আ
‘আনহা।
আরও এর্জন হদলন উসামা রবন যাদয়ে, তাদর্
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম র্ুরাইি 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
র্ুরাইি বাংদির অনেতম মনতা।12

11

সহীহ মুসরলম, ফাদতমা রবনত র্াদয়স রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহা মর্দর্ বরণকত।

12

সহীহ বু খারী, ‘আদয়িা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহা মর্দর্ বরণকত।
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সাহাবীদের মদযে বববারহর্ সূ দত্র 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

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আ

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাদমর র্নোদর্ রবদয় র্দরদেন।
জাফর সারের্ রহ.-এর মা, যার আদলাচনা পূ দবক হদয়দে,
তার বড় োেী মর্? তারা উভয় হদলন আবু বর্র রসেীর্
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর নাতনী।
সম্মারনত পাঠর্:
িয়তানদের র্ুমন্ত্রণা মর্দর্ রনদজদর্ রহফাযত র্রুন,
গভীরভাদব রচন্তা-গদবষণা র্রুন। র্ারণ, আপরন মুসরলম
আর জ্ঞান-বুরদ্ধর মযকাো আপনার র্াদে অস্পষ্ট নয়। ময
আয়াতসমূ দহ 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 রচন্তাভাবনা র্রা এবাং যারা আমাদের রবদবর্ রনদয় মখলতামািা র্দর, তাদের অনু সরণ পররতোগ র্রা। মানু ষ ও
রজন িয়তান মর্দর্ রক্ষার জনে আল্লাহর রনর্ট সাহাযে
প্রার্কনা র্রর, রযরন েবণর্ারী, মহাজ্ঞানী।
সম্মারনত পাঠর্:
আপনার মগাষ্ঠীর সর্দলর নার্ যূ লামরলন 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 পূ দবক:
যরুন, রিয়া সম্প্রোদয়র গ্রহণদযাগে আদলমদের রনর্ট
রনভকরদযাগে রর্তাবসমূ হ মর্দর্ রর্েু নস, যাদত সর্দলর
মদত আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর র্নো উদম্ম র্লসু দমর
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 হালার্ুর 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 র্লসু ম, তার মাতা হদলন
ফাদতমা রবনদত রাসূ লুল্লাহ 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
আবেু ল্লাহ 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

সমাদলাচনামূ লর্ বিবে রদয়দে, যা তার ‘আল-মাজেী’
নামর্ রর্তাদব উদ্ধৃত। রতরন বদলন, “রর্েু ক্ষণ পূ দবক এই
বণকসমূ দহর ওপর রভরি র্দর যা অনু যাবন র্রলাম, তা
হদলা আববাস ইবন আবরেল মুিারলব তাদর্ তার রপতার
সম্মরত ও অনু মরতক্রদম 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 মজারপূ বকর্ 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 র্ুলসু মদর্ তার বারড়দত রনদয় আদসন
ইতোরে যরদণর বণকনা যখন ‘বাহরুল আদনায়ার’ গ্রদন্থ
বরণকত হয়, তখন বাস্তবদর্ অস্বীর্ার র্রা রীরতমত
আশ্চযকজনর্। সু তরাাং 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 ‘উর্ুল, ২য় খ্ডল, পৃ. ৪৫।
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বণকনা র্দরন আবেু ল্লাহ 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 র্ুলসু মদর্ তাাঁর বারড়দত রনদয় আদসন।14
সম্মারনত পাঠর্:
রবদয়র বোপাদর আরম রিয়া সম্প্রোদয়র রর্েু সাংখের্
আযু রনর্ আদলমদর্ উদেিে র্দর বলদত চাই, এ প্রসদে
র্তণাদলা সু ন্দর জবাব রদয়দে যা উিরাযীর্ার ও
ওয়ার্ফ সাংক্রান্ত মর্াদটকর রবচারপরত িাইখ আবেু ল
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 র্তৃর্
ক
স্বীয় র্নো উদম্ম র্ুলসু মদর্ রবদয় রেদয় মর্াদনা অপরায
র্দরন রন। র্ারণ, তাাঁর জনে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর মদযেই উিম েৃ ষ্টান্ত রদয়দে। আর
রাসূ লুললাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সর্ল
মুসলমাদনর জনেই উিম আেিক। অর্চ রাসূ লুললাহ
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আবু সু রফয়াদনর র্নো
উদম্ম হারববা রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহাদর্ রবদয় র্দরদেন। আর
আবু সু রফয়ান উমার ইবনু ল খািাব রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর
মত মযকাোর অরযর্ারী রেদলন না। আর রবদয়রটদর্ মর্ন্দ্র
র্দর ময র্াো মোড়ােু রড় র্রা হয়, সাযারণত তার মর্াদনা
মযৌরির্তা মনই।
আর উদম্ম র্ুলসু দমর মযকাো প্ররতষ্ঠার লদক্ষে মতামাদের
র্র্া ‘িয়তান খরলফা উমার ইবনু ল খািাব রারেয়াল্লাহু আ
‘আনহু আর মবি যারণ র্দরদে’, এটা এর্টা হাসের্র ও
মবেনাোয়র্ র্র্া। তার িাদন এমন র্র্া বলা বা অর্ক
র্রা ও যু রি োাঁ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 সূ দত্র 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।
সু তরাাং এ রবষয়রট রনদয় ভাদলাভাদব রচন্তা র্রুন।
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সারসাংদক্ষপ
রনশ্চয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর
সাহাবীদের মদযে বববারহর্ সূ দত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক
সু স্পষ্টভাদব রবেেমান। রবদিষ র্দর ইমাম আলী
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর বাংিযর ও মখালাফাদয় রাদিেীদনর
বাংিযদরর মদযে। অনু রূপভাদব ইসলামপূ বক ও পরবতকী
যু দগ বনী উমাইয়া ও বনী হাদিদমর মদযেও বববারহর্
সূ দত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক সবকজনরসদ্ধ ও প্ররসদ্ধ। তন্মদযে
প্ররসদ্ধ উোহরণ হদে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাদমর সাদর্ আবু সু রফয়াদনর র্নোর রারেয়াল্লাহু আ
‘আনহু আ রবদয়। (দেখুন রর্তাদবর মিদষ সাংযু রি।)
এখাদন মূ ল উদেিে হদলা বববারহর্ সূ দত্র 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 পূ দবক 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 পররবারপররজন, 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 যু লুম-রনযকতন ও অভাবঅনটদনর 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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সু দখ-েু োঃদখ পরস্পর মহব্বদতর সার্ী, বরাং তাদের সাদর্
আরও রেদলন মেষ্ঠ মানু ষ 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। আসু ন, 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 পররবারপররজন, যন-সম্পে ও মাতৃভূ রমদর্। উদট আদরাহণ র্দর,
র্খনও পাদয় মহাঁদট র্ষ্টর্র এই েূ র সফদর তাদের
অবস্থার র্র্া এর্বার মভদব মেখুন। মভদব মেখুন, যখন
তারা সর্দলই খন্দদর্র যু দদ্ধর সময় মরেনাদত আতাংরর্ত
ও অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন র্দররেদলন, তাবুদর্র
যু দদ্ধর সময় অরতক্রম র্দররেদলন রনজকন মরুপ্রান্তর এবাং
জীবনযাপন র্দরদেন বের, খন্দর্, খায়বর, হু আনাদয়ন ও
তার পূ দবক মক্কারবজয়সহ অনোনে রবজদয়র ময়োদন।
মনস্তারত্ত্বর্ প্রভাব রনদয় রচন্তা-ভাবনা:
হোাঁ, মভদব মেখুন, তাদের মদযে পাস্পররর্ ভাদলাবাসা ও
সম্প্রীরতর বন্ধন মর্মন রেল? আপনার স্মৃরতর েৃ িেপট
মর্দর্ অেৃ িে হদব না এই রবষয় ময, রনশ্চয় রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাদের সাদর্ তাদের
মসনাপরত, মুরব্বী ও রিক্ষর্ রহদসদব জীবনযাপন
র্দরদেন। আপনার স্মৃরতপদট মযন মভদস উদঠ, আসমান
ও জরমদনর প্ররতপালদর্র পক্ষ মর্দর্ আল-র্ুরআন
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অবতীণক হদে এই েদলর মনতা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর প্ররত। তাদের বোপাদর রচন্তা
র্রুন, যাদের হৃেয় ঐর্েবদ্ধ হদয়দে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর বোপাদর। আরও মভদব মেখুন,
সাংঘবদ্ধ এই েদলর মনস্তারত্ত্বর্ প্রভাব রনদয়, রাসূ দলর
রিক্ষায় রিরক্ষত হদয় যাদের হৃেয় এর্রত্রত হদয়দে এবাং
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাদের সাদর্
বসবাস র্রদেন, আর তাদের ওপর আল-র্ুরআন নারযল
হদে। আমার সাদর্ আপরনও ঐ অবস্থান ও রেনণাদলা
রনদয় র্ল্পনা র্রুন।
এ প্রসদে রবস্তাররত আদলাচনা হদয়দে ‘রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সহবত’ (صحبة رسول اهلل
 )صىل هلل عليه و سلمনামর্ প্রর্ম পুরস্তর্ায়।
মর্াদনা সদন্দহ মনই ময, িারন্ত, ঐর্ে ও মহববত রেল
তাদের মদযে প্রভাব রবস্তারর্ারী িরি। আল্লাহ তা‘আলা
বদলন,
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ُ ُ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ
ياقلوبِك ۡاما
فاب ا
ك اماإ ِ اذاكنت اماأعداءاافأل ا
ٱّللِاعلي ا
تا ا
واان ِعم ا
﴿وٱذكر ا
ََ
ۡ
]٠١١ :﴾ [ال عمران...فأ ۡص َب ۡح ُتمابِن ِۡع َمتِه ِٓۦااإِخ َوَٰنا
“মতামাদের প্ররত আল্লাহর অনু গ্রহ স্মরণ র্র, মতামরা
রেদল পরস্পর িত্রু, অতোঃপর রতরন মতামাদের হৃেদয়
প্রীরতর সঞ্চার র্দরন, ফদল তাাঁর অনু গ্রদহ মতমরা পরস্পর
ভাই হদয় মগদল...।” [সূ রা আদল ইমরান, আয়াত: ১০৩]
উোর মদনর হদত হদল এ আয়াদতর তাৎপযক সম্পদর্ক
রচন্তা-গদবষণ র্রুন: আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলার
পক্ষ মর্দর্ রাসূ লুল্লাহ 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 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের ওপর এর্ বড়
অনু গ্রহ। আর আল্লাহর অনু গ্রদহর মর্াদনা প্ররতদরাযর্ারী
মনই।
হোাঁ, আউস ও খাযরাজ মগাদত্রর মদযে িত্রুতার আণান
প্রজ্বরলত রেল। রর্ন্তু আল্লাহ সু বহানাহু 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 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের প্ররত আপনার যারণা সু ন্দর
র্রদল র্ী ক্ষরত হদব?
তাদের জনে তাদের প্ররতপালর্ আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া
তা‘আলা সাক্ষে রেদেন এবাং তাদের প্ররত তাাঁর অনু গ্রদহর
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,

َ َ ۡ َ َّ َ َ ُ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ ُ
ۡ كاب َن
َ ِيا َأيَّ َد
ُ َّ كا
ٓ ٱّللا ُه َاوا َّٱَّل
ۡصۥ ِۦا
ا
ا
ا
ا
ناحسب
وكافإ ِ ا
﴿ِإَوناي ِريدوااأناَيدع ا
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ٓ َّ
ُ
ۡ
َ
َ
ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ۡرضاَجِيعااماا
فاٱۡل ِ ا
تا َماا ِ ا
ياقلوب ِ ِه ۡامال ۡاواأنفق َ ا
فابَ َا
اوأل ا٢٢ِيا
وبِٱلم اؤ ِمن ا
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َ َّ َ َ َّ َّ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ َّ َ
َّ
﴾٢٦ِيما
فابَ ۡي َن ُه ۡاماإِن ُهۥا َع ِزيزاا َحك را
ٱّللاأل ا
ِنا ا
ياقلوب ِ ِه اماولك ا
تاب ا
ألف ا
]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।”
[সূ রা আল-আনফাল, আয়াত: ৬২-৬৩]
মহ সম্মারনত পাঠর্! আয়াতরট রনদয় রচন্তা-ভাবনা র্রুন
এবাং তা বারবার মতলাওয়াত র্রুন। র্ারণ, এর মদযে
আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলার পক্ষ মর্দর্ সাহাযে ও
ঈমানোরদের দ্বারা তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লামদর্ প্রেি অনু গ্রদহর 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 সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলাই হদলন এই
অনু গ্রদহর এর্মাত্র মারলর্। এতেসদত্বও এমন মলার্
পাওয়া যাদব, ময এই অনু গ্রহদর্ অস্বীর্ার র্দর এবাং
নসসমূ দহর রবদরারযর জনেই তার প্রবৃ রি তা অস্বীর্ার
র্দর।
যারণা র্রা হয়, পারস্পররর্ িত্রুতাই রাসূ লুল্লাহ 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 সহানু ভূরতিীল
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 পূ দবক আদলারচত হদয়দে।
আর তাদের ণাণাবলী ও র্মকর্াদের বণকনায় আরও আয়াত
রদয়দে। রনদনাি আয়াতরট তাদের রনোঃস্বার্ক ভাদলাবাসার
প্ররত ইরেত র্দর। আল্লাহ তা‘আলা বদলন,
َ
ْ ُ ۡ ُ َ َّ َ
َ ُ
َ
َُۡ َٓ َ ُۡ
ونا
وا امِن ادِيَٰرِه ۡاِم ا َوأ ۡم َوَٰل ِ ِه ۡام ايَبۡ َتغ ا
ِين اأخرِج ا
ين اٱَّل ا
جرِ ا
ِ َٰ ﴿ل ِلفقرا اءِ اٱلمه
ۡ َ
ُ َ َٰٓ َ ْ ُ ٓ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ۡ َ َّ َ
ك اه ُاما
ٱّلل اورسوَل اۥ اأولئ ِ ا
ون ا ا
ٱّللِ اورِضونا اوينۡص ا
ِن ا ا
فضلا ام ا
َّ
َ
َ ُ
َ ُ َٰ َّ
َ ار ا َو ۡٱِل
َ َّ ُ َّ َ َ ٱَّل َا
نا
ون ا َم ۡا
ن امِن اق ۡبل ِ ِه ۡام اُي ُِّب ا
يم َٰ َا
 ا َو ِا١ون ا
ٱلصدِق ا
ِ ين اتبوءو اٱدل ا
َ َ َ ُ ۡ ُ َ ْ ُ ُ ٓ َّ َ َ ۡ
َ ََ ۡ َۡ َ َ َ
َ
َعا
ونا َٰٓا
وااويؤث ِر ا
فا ُص ُدورِه اِماحاجةاامِمااأوت ا
ونا ِ ا
َي ُد ا
هاج اراإِِل ِه اماو ا
ِ لا
ُ
َٰٓ
ۡ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ر
ُ َ َْ َ
كا اه ُاما
سهِۦافأولئ ِ ا
وقاش ا
ناب ِ ِه اماخصاص اةاومناي ا
س ِه اماول اواَك ا
ِ حانف
ِ أنف
َ ُ ُۡۡ
]٢ ،١ :ا﴾ [احلرش٢ونا
ٱلمفل ِح ا
“এই সম্পে অভাবগ্রস্ত মুহারজরগদণর জনে যারা
রনদজদের ঘরবারড় ও সম্পরি হদত উৎখাত হদয়দে। তারা
আল্লাহর অনু গ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনা র্দর এবাং আল্লাহ ও
তাাঁর রাসূ লদর্ সাহাযে র্দর। তারাই মতা সতোেয়ী। আর
তাদের জনেও, মুহারজরদের আগমদনর পূ দবক 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।” [সূ রা আলহাির, আয়াত: ৮-৯]
পূ দবক যা আদলাচনা হদয়দে, তাদত আল-র্ুরআদনর 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 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের অন্তদর সু েৃঢ়ভাদব
গ্ররন্থত। মযমরনভাদব আপনার রনর্ট অস্পষ্ট নয় ময,
অনেদর্ অগ্রারযর্ার মেওয়া, ভ্রাতৃত্বদবায, বন্ধুত্ব ও
আন্তররর্ ভাদলাবাসাসহ এ যরদণর অর্কদবাযর্ প্ররতরট
রবষদয় র্ুরআদনর নস বরণকত আদে। আর তা ভাদলাবাসার
ণাণরটর ওপর মজার মেয়। এ রবষদয় র্ুরআদন বরণকত
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অরযর্াাংি নসই সু স্পষ্ট। পূ দবকর আয়াতরট রনদয় রচন্তাভাবনা র্রুন, তাহদল মেখদত পাদবন ময, তাদত রদয়দে
মুহারজরদের প্ররত আনসারদের ভাদলাবাসার প্রমাণ। সূ রা
আল-ফাতাহ’র মিষ আয়াতরট রনদয়ও রচন্তা-গদবষণা
র্রুন।
তারপর এই র্ারহনীরট রনদয় রচন্তা র্রুন, যা আলী আলআরবালী তার " "كشف الغمةনামর্ (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 অনু গ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনা র্দর এবাং আল্লাহ ও
তাাঁর রাসূ লদর্ সাহাযে র্দর। তারাই মতা সতোেয়ী)? তারা
বলল: না, অতোঃপর মতামরা রর্ তারাই, (মুহারজরদের
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আগমদনর পূ দবক 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 যাইনু ল আদবেীন ইবন আলী ইবন মহাসাইন
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আমার উপলরি। আর রতরন রেদলন
তাদব‘য়ী। আহদল সু ন্নাদতর রর্তাবসমূ হ, অনু রূপভাদব
রিয়াদের রর্তাবসমূ হ পররপূ ণক হদয় আদে তাদের
পরস্পদরর প্রিাংসায়। " "نهج ابلالغةনামর্ রর্তাদবর
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পাঠর্ অদনর্ বিবে ও সু স্পষ্ট ইরেত পাদব, যার
প্রদতের্রট রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর
সাহাবীদের প্রিাংসায় উদ্ধৃত। মসখান মর্দর্ র্ুরআদনর
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 আলু র্ালু 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 যাইনু ল আদবেীদনর
এর্রট পুরস্তর্া আদে, তাদত রতরন তাদের (সাহাবীদের)
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জনে মো‘আ ও প্রিাংসাসূ চর্ 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, উম্মু হাতুল
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 উপর্ৃত র্দরন। রর্ন্তু বাস্তব রবষয়রট পররপূ ণত
ক া
সহর্াদর বণকনা র্রা খুবই জরুরর। আিা র্রর আপরন
বযযকসহর্াদর আমার সাদর্ রর্েু ক্ষণ র্ার্দবন। র্ারণ, এ
পুরস্তর্ারট অরচদরই মিষ পযকাদয় উপনীত হদব।
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আহদল সু ন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর মদত আহদল বাইদতর
মযকাো বণকনা র্রার জনে এর্রট সাংরক্ষপ্ত অনু দেদের
অবতারণা হদলা, যাদত আল্লাহ তাওফীর্ রেদল আপরন
জানদত পাদরন ময, আহদল সু ন্নাত ওয়াল জামাত চরম
আগ্রহসহর্াদর আল-র্ুরআনদর্ গ্রহণ ও অনু সরণ র্দর।
রাসূ লুল্লাহ

অনু রূপভাদব

তারা

সাল্লাল্লাহু আ

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাদমর

পররবার-পররজনদর্ও আেিক রহদসদব

আর্দড় যদরন। এ মাসআলারট স্বতন্ত্রভাদব পযকাদলাচনার
োরব রাদখ। পূ দবক 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 অনু দেদে তাদের রর্েু হদর্র বোপাদর
বণকনা রদয়দে, যা আহদল সু ন্নাত ওয়াল জামাদতর
আদলমগণ (র.) স্বীর্ৃরত রেদয়দেন।
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আদল বাইত-এর বোপাদর আহদল সু ন্নাদতর অবস্থান
আরভযারনর্ ও পাররভারষর্ রবদেষণ:  آل ابليتমাদন أهل
( الرجلবেরির পররবার); আর  اتلأهلমাদন: ( الزتويجরবদয়
মেওয়া); এ র্র্াণাদলা খরলল বদলন15। আর أهل ابليت
মাদন: ঘদরর অরযবাসী, আর  أهل االسالمমাদন ইসলাম
যদমকর অনু সারী16। معجم مقاييس اللغةনামর্ অরভযাদন آل
িদব্দর বোখোয় বলা হয়: " أهل بيته:"آل الرجل17
ইবনু মানজুর বদলন,  أويلاؤه: آل اهلل و رسوهل, آل الرجل أهله
অর্কাৎ  آل الرجلবলদত বেরির পররবার এবাং آل اهلل و
 رسوهلবলদত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ দলর বন্ধুদের বুঝাদনা
হয়।  آلিব্দরট মূ দল রেল أهل, অতোঃপর " "ه-মর্ " "ءদ্বারা
পররবতকন র্দর " "أألহদয়দে। অতোঃপর েু ই হামযা ()ء
এর্রত্রত হওয়ায় রদ্বতীয় হামযাদর্  ألفদ্বারা পররবতকন
15

মেখুন, রর্তাবু ল আইন, খ. ৪, পৃ . ৮৯।

16

আস-রসহাহ, খ. ৪, পৃ . ১২২৮; রলসানু ল আরব, খ. ১১, পৃ . ২৮।

17

মু‘জামু মার্ারয়সু ল লু গাহ, খ.১, পৃ . ১৬১।
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র্রা হদয়দে18।  آلিব্দরট মযকাোপূ ণক বেরিদত্বর সাদর্
সরম্পরর্কত। সু তরাাং " ( " آل احلائكতাাঁতীর বাংি) বলা যাদব
না। এটা  أهلিদব্দর রবপরীত। সু তরাাং বলা হদব " أهل
 احلائك" ; بيت الرجلমাদন বেরির বারড়-ঘর ও মযকাো।19
যখন বলা হয় ""ابليت, তখন আল্লাহর ঘর র্া‘বাদর্
বুঝায়। র্ারণ, অন্তরসমূ হ, রবদিষ র্দর মু’রমনদের
অন্তরসমূ হ তার রেদর্ই যারবত। আত্মাসমূ হ তার মদযেই
িারন্ত পায়। আর এটা হদলা মর্বলা। জাদহলী যু দগ " أهل
 "ابليتবলদত রবদিষ র্দর র্া‘বার অরযবাসীদেরদর্
বুঝাদনা হত। ইসলাম পরবতকী যু দগ " "أهل ابليتবলদত
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবারপররজনদর্ বুঝায়20।
18

রলসানু ল আরব, খ. ১১, পৃ . ৩১। অনু রূপ ইস্পাহানী, মুফারাোতু ফী গরররবল
র্ুরআন, পৃ . ৩০।

19

রলসানু ল আরব, খ. ২, পৃ . ১৫।
20

মুফারাোতু ফী গরররবল র্ুরআন, পৃ . ২৯; িাইখুল ইসলাম ইবনু ল
র্াইদয়েম রহ. এ বোপাদর “জালাউল আফহাম রফস সালাদত আলা
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আদল রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলদত র্ী
বুঝায়?
আরলমগণ রাসূ লুল্লাহ 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। ইবনু ল আরাবী
‘আহর্ামুল র্ুরআন’-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 বু ঝা যায় ময,
আহদল সু ন্নাদতর আরলমগণ এ বোপাদর যদর্ষ্ট ণারুত্ব রেদয়দেন।
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রর্য়ামত পযকন্ত যারা নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাদমর অনু সরণ র্রদব, তারাই হদলন নবী
পররবার। সহীহ মুসরলদমর বোখো গ্রদন্থ ইমাম নববী
এই মত বেি র্দরদেন। অনু রূপভাদব ‘আলইনসাফ’ গ্রন্থর্ারও এই মদতর প্রবিা। ওলামাদের
মদযে মর্উ মর্উ বদলন, নবী সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাদমর অনু সরণর্ারীদের 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 যু রিযু ি। 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, রাসূ লুল্লাহ 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 كتاب فرق الشيعة-য় র্দ্ষ্টবে)
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আদল রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম প্রসদে
আহদল সু ন্নাদতর আরর্ো-রবশ্বাস
আপরন এমন মর্াদনা আরর্োর বই পাদবন না যাদত
আরর্ো বা রবশ্বাস সম্পরর্কত মাসআলার অন্তভূ করি 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 সু ন্নাদতর আর্ীোর বোপাদর সারসাংদক্ষপ হদলািাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়ো রহ. العقيدة الواسطية
নামর্ গ্রদন্থ খুব সাংদক্ষদপ বদলন, আহদল সু ন্নাত
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবারপররজনদর্ ভাদলাবাদসন, তাদেরদর্ বন্ধুরূদপ গ্রহণ র্দরন
এবাং তাদের বোপাদর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাদমর অরসয়ত যর্াযর্ভাদব সাংরক্ষণ র্দরন।
মযমন র্ূপ পররষ্কার র্রার রেন রতরন বদলন,
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ْ َ َ َّ ُ ُ ُ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ ِّ َ ُ
ُ ِّ َ ُ
اَّلل ِِف أه ِل َبيْ ِِت أذك ُرك ُم
»أذكركم اَّلل ِِف أه ِل بي ِِت أذكركم
ْ َ َ َّ
«اَّلل ِِف أه ِل َبيْ ِِت
“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
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর র্াদে
অরভদযাগ এদসদে ময, র্ুরাইিদের 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
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আরও বদলন,
ََ
ً ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َّ
اص َطَف ق َريشا ِم ْن ِكنَانة
َل ِإسما ِعيل و
ِ » ِإن اَّلل اصطَف ِكنانة ِمن و
َ َ ْ َ
َ َ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
.« اش ٍم
ِ اش ٍم واصطف ِاِن ِمن ب ِِن ه
ِ َواصطَف ِمن ق َري ٍش ب ِِن ه
“রনশ্চয় ইসমাঈল সন্তান মর্দর্ মর্নানা মগাত্রদর্ মদনানীত
র্দরদেন; মর্নানা মগাত্র মর্দর্ র্ুরাইি মগাত্রদর্ মদনানীত
র্দরদেন, র্ুরাইি 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 السنةনামর্ গ্রন্থরটর র্ারদণ
অরযর্াাংি রিয়া মতাবলবী তাাঁদর্ আহদল সু ন্নাদতর পদক্ষ

22

আহমে, রফ ফাোদয়রলস সাহাবা।

23

সহীহ মুসরলম।
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তাদের চরম িত্রু মদন র্রত। রতরন ইবনু ল মুৎহার আলহাল্লী’র জবাদব এই বইরট মলদখন।
আর তাদের অরযর্াদরর রববরণ রননরূপ:
প্রর্মত: ভাদলাবাসা ও বন্ধুদত্বর অরযর্ার
মহ সম্মারনত পাঠর্! আপনার রনর্ট অস্পষ্ট নয় ময,
প্রদতের্ মুরমন নর-নারীর জনে তাদের প্ররত ভাদলাবাসা
এর্রট ির‘ঈ র্তকবে। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাদমর পররবার-পররজদনর প্ররত ভাদলাবাসা ও
বন্ধুদত্বর ময আদলাচনা পূ দবক হদয়দে, তা রবদিষ ভাদলাবাসা
ও বন্ধুত্ব যাদত নবী পররবার বেতীত অনে মর্উ অন্তভুকি
নয়। র্ারণ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বদলদেন, আমার আত্মীয়তার র্ারদণ ()لقرابيت। প্রর্মত
আল্লাহর উদেদিে ময, ভাদলাবাসা ও বন্ধুত্ব, তা হদে
ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। আর তা সর্ল মুসলমাদনর
অরযর্ার। র্ারণ, মুসরলম মুসরলদমর ভাই। সু তরাাং
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবারপররজন 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,
َ ُۡ
َّ ۡ َّ ً ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٓ َّ ُ
]٢١ :ب﴾ [الشورا
فاٱلق ۡر َٰا
لاٱل َم َود اةَا ِ ا
سلك اماع الي اهِاأجرااإ ِ ا
لاأ ا
﴿ ق لا ا
“বল, আরম এর রবরনমদয় মতামাদের রনর্ট মর্দর্
আত্মীদয়র মসৌহােকে বেতীত অনে মর্াদনা প্ররতোন চাই
না।” [সূ রা আল-িূ রা, আয়াত: ২৩]
আয়াদতর যর্াযর্ অদর্কর ওপর রভরি র্দরই পূ দবকাি
হােীদসর এই অর্ক। র্ারণ, তাফসীরর্ারর্দের মদযে মর্উ
মর্উ বদলন, মতামাদের মদযে আমার আত্মীয়-স্বজন
রদয়দে রবযায় মতামরা আমাদর্ ভাদলাবাস। র্ারণ, মগাটা
র্ুরাইি মগাদত্রর সাদর্ই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাদমর আত্মীয়তার সম্পর্ক। মমাটর্র্া, তাদের প্ররত
ভাদলাবাসা, বন্ধুত্ব ও সম্মান প্রেিকন সবরর্েু ই তাদের
সাদর্ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর
আত্মীয়তার সম্পদর্কর র্ারদণ। আর এটা ইসলাদমর
অনু সারীদের সাযারণ বন্ধুত্ব নয়।
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রদ্বতীয়: তাদের প্ররত সালাত ও সালাদমর অরযর্ার
অনু রূপভাদব তাদের প্ররত সালাত ও সালাম পাঠ র্রা।
আল্লাহ তা‘আলা বদলন,
ْ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ َّ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َٰٓ َ َ َ َ َّ َّ
واا
وا اصل ا
ِين اءامن ا
ب ايأيها اٱَّل ا
َع اٱنل ِ ِا
ون ا ا
ٱّلل او املئِكتهۥ ايصل ا
نا ا
﴿إ ِ ا
ْ
َ
َ
ً واات ۡسل
]٣٢ :ا﴾ [االحزاب٤٢ِيماا
َعل ۡي اهِا َو َسل ُِم ا
“আল্লাহ নবীর প্ররত অনু গ্রহ র্দরন এবাং তাাঁর
রফররিতাগণও নবীর জনে অনু গ্রহ প্রার্কনা র্দর। মহ
মুরমনগণ! মতামরাও নবীর জনে অনু গ্রহ প্রার্কনা র্র এবাং
তাদর্ যর্াযর্ভাদব সালাম জানাও।” [সূ রা 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 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
আমাদের সামদন হারযর হদলন, অতোঃপর বরির ইবন
সা‘ে তাাঁদর্ বলদলন, মহ আল্লাহর রাসূ ল! আল্লাহ তা‘আলা
আমাদেরদর্ আপনার প্ররত েু রূে পাদঠর রনদেকি
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রেদয়দেন, সু তরাাং আমরা র্ীভাদব আপনার প্ররত েু রূে
পাঠ র্রব? বণকনার্ারী বদলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম চুপ র্ার্দলন, এমন রর্ আমরা
আশ্বস্ত হলাম ময, রতরন র্াউদর্ রর্েু রজজ্ঞাসা র্রদবন
না। অতোঃপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বলদলন, মতামরা বলদব:
َ َ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ ُ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َّ
َ لَع آل إبْ َرا ِه
يم
آل ُمم ٍد كما صليت
ِ ِ
ِ »اللهم صل لَع ُمم ٍد ولَع
َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ لَع آل إبْ َرا ِه
يم ِِف
آل ُمم ٍد كما باركت
ِ ِ
ِ ارك لَع ُمم ٍد ولَع
ِ وب
َ
َ
َ
َْ
ٌ َ ٌ َ َ َّ َ َ ْ
َّ  َو.يد
«السال ُم ك َما قد َع ِل ْمتُ ْم
َم
ِ العال ِمني ِإنك
ِ محيد
(দহ আল্লাহ! আপরন মুহাম্মাে ও মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আ
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবার-পররজদনর প্ররত অনু গ্রহ
বষকণ র্রুন, মযভাদব আপরন ইবরাহীম ‘আলাইরহস
সালাদমর পররবার-পররজদনর প্ররত অনু গ্রহ 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
অনু রূপ 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

25

َّ ل ل ل
َع انلَّ ى
সহীহ মুসরলম, রর্তাবু স সালাত, ب صىل اهلل عليه وسلم
ِ باب الصالة
ِ
ُّ ل ْ ل َّ ل
 بعد التشه ِدখ. ১, পৃ . ৩০৫, নাং ৪০৫।
জালাউল আফহাম গ্রদন্থ আরও রবস্তাররত মেখুন।
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অনু রূপভাদব তাদের জনে গনীমদতর মাদলর এর্পঞ্চমাাংদির ( )مخسঅরযর্ার রদয়দে। আল্লাহ তা‘আলা
বদলন,

َ َّ َ ْ َ ۡ
َّ َّ َ َ ۡ َ
ُ ُ ّللِا
َّ ُخ َس ُهۥ ا َول
ول ا َو َِّلِيا
ِلر ُس ِا
نا ِ ا
﴿ َوٱعل ُم ٓوا اأ ان َما اغن ِۡم ُتم امِن اَشءا افأ ا
ۡ َ ََۡ َ َ ۡ ُۡ
َّ نا
َٰ َ ما َوٱل َم
]٤٠ :يل﴾ [االنفال
ٱلسب ِ ِا
ِيا َوٱبۡ ِا
سك ِا
باوٱِلتَٰ َٰا
ٱلقر َٰا
“আরও মজদন রাখ ময, যু দদ্ধ মতামরা যা লাভ র্র, তার
এর্-পঞ্চমাাংি আল্লাহর, রাসূ দলর, রাসূ দলর স্বজনদের,
ইয়াতীমদের, রমসর্ীনদের এবাং পর্চারীদের।” [সূ রা
আল-আনফাল, আয়াত: ৪১]
এ রবষদয় আরও অদনর্ হােীস রদয়দে। আর এটা
রাসূ দলর স্বজনদের জনে এর্রট রনরেকষ্ট অাংি। তাদের
জনে এ রনরেকষ্ট অাংি রাসূ লুল্লাহ 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

ণারুত্বপূ ণক

অরযর্ারসমূ দহর রেদর্ ইরেত র্দররে। যার ইসলাম গ্রহণ
ও বাংি রনশ্চত হদব, রতরনই শুযু এই অরযর্ারসমূ দহর
অরযর্ারী হদবন। সু তরাাং তাদের জনে এই রবষয়রট
জরুরর এবাং উিম আমলও জরুরর।
আর আমাদের রাসূ ল 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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ال أغين عنك من اهلل شيئا ويا صفية عمة رسول اهلل ال أغين
عنك من اهلل شيئا ويا فاطمة بنت ُممد سليين ما شئت من مايل
.«ال أغين عنك من اهلل شيئا
“মহ র্ুরাইি 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
আবেু ল মুিারলব! আল্লাহর বোপাদর আরম মতামার মর্াদনা
উপর্ার র্রদত পারব না। মহ আল্লাহর রাসূ দলর ফুফু
সু রফয়া! 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 ( )نواصبপ্রসদে আহদল সু ন্নাত ওয়াল
জামা‘আদতর অবস্থান
ফায়ো: আমাদের আহদল সু ন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর
রনর্ট রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর
পররবার-পররজদনর মযকাো ও অবস্থান সম্পদর্ক আদলাচনা
সমারপ্তর পর আমরা নাওয়ারসব ( )نواصبপ্রসদে আহদল
সু ন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর অবস্থান বণকনার রেদর্ ইরেত
র্ররে। আর তা রননরূপ:
 نصبিদব্দর আরভযারনর্ অর্ক:
মর্ান রজরনস প্ররতষ্ঠা র্রা ও উপদর তুদল যরা। এর
মর্দর্ বলা হয়: "( "ناصبة الرش واحلربমন্দ ও যু দদ্ধর
প্ররতষ্ঠাতা)।
 القاموسঅরভযাদন:
 املتدينون ببغض يلع ريض اهلل:انلواصب وانلاصبة وأهل انلصب
 أي اعدوه,  ْلنهم نصبوا هل,عنهঅর্কাৎ  انلواصبবা أهل انلصب
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হদে: আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আদর্ ঘৃ ণা র্রার নীরত
অবলবনর্ারী। র্ারণ, তারা তাাঁর সাদর্ িত্রুতা র্দর।
এই হদে নামর্রদণর রভরি। সু তরাাং ময মর্উ নবী
পররবাদরর সাদর্ িত্রুতা র্দর, মস নাওয়ারসব ()انلواصبএর অন্তভুি
ক ।
সম্মারনত পাঠর্:
ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ তার সন্তানদের প্রিাংসায়
ইসলামী রচন্তারবেদের বিবে পররষ্কার ও সু স্পষ্ট।
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 ( )نواصبপ্রসদে আহদল সু ন্নাত ওয়াল
জামা‘আদতর অবস্থান এবাং আহদল সু ন্নাত ময নাওয়ারসব
()نواصب-এর রচন্তাযারা মর্দর্ মুি, মস রেদর্ ইরেত র্রা
হদয়দে। এ মাসআলারট এর্রট ণারুত্বপূ ণক মাসআলা।

তাদের মদযে মযু ময় সম্পর্ক

 95 

র্ারণ, এটা উম্মদতর মদযে বহু আ েদল রবভরি ও
মতাননদর্ের র্ারণ। এমন েল বা উপেল পাওয়া যায়,
যারা এইসব মফরর্াবাজীর মাযেদম সু দযাগ-সু রবযা হারসল
র্দর, তারা র্ারদণ অর্ারদণ আদলাচনা র্দর র্ী র্ারদণ
এসব মফরর্া বা রবদরাদযর আণান জ্বদল উদঠ এবাং তা
বৃ রদ্ধ মপদত র্াদর্। এ মক্ষদত্র তাদের প্রদতের্রট র্র্া
রবদরাদযর আণানদর্ আরও িারনত ও মবগবান র্দর। আর
এসব র্র্া হদে রনদভকজাল অপবাে ও ডাহা রমর্ো।
সু তরাাং আপরন এমন আদলাচর্ পাদবন, ময অপবাে মেয়
ময, আহদল সু ন্নাত ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ ও তার
সন্তানদেরদর্ অপেন্দ র্দর এবাং ইমাম আলী রারেয়াল্লাহু আ
‘আনহু আদর্ আহদল সু ন্নাত ঘৃ ণা র্দর এমন মনগড়া র্ারহনী
ও বণকনা উপস্থাপদনর দ্বারা তার অবস্থানদর্ সু ন্দর র্দর।
আর আহদল সু ন্নাত তার (আলী) মযকাো ও ফযীলত
সম্পদর্ক বহু আ হােীস বণকনা র্দরন। সু তরাাং আপরন এমন
মর্াদনা হােীদসর রর্তাব পাদবন না, যাদত ইমাম আলী
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর ফযীলত ও মযকাোর আদলাচনা মনই।

তাদের মদযে মযু ময় সম্পর্ক

 96 

সম্মারনত পাঠর্:
নাওয়ারসব ( )نواصبপ্রসদে আহদল সু ন্নাদতর বিবে
অতেন্ত পররষ্কার এবাং িাইখুল ইসলাম ইবনু তাইরময়ো
(র.)-এর বিবে উপস্থাপন র্রাই যদর্ষ্ট। আহদল
সু ন্নাদতর এই আদলমদর্ রিয়া সম্প্রোয় তাদের সবদচদয়
বড় িত্রু মদন র্দর। আর রতরন রিয়াদের জবাদব বড়
এর্ সু ন্নী 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 ابلاغيةমযমন ইমাম
বুখারী রহ. তার সহীহ গ্রদন্থ ইর্রামা মর্দর্ (পূ ণক 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
যূ রলবারল মঝদড় মফদলন আর বদলন,
»ويح عمار تقتله الفئة ابلاغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل

«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 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
তাাঁর মার্া মুেদত মুেদত বলদলন:
ٌ َ ٌ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ
.«اغية
ِ »بؤس اب ِن سمية تقتلك ِفئة ب
“সু মাইয়ার 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,
ُ َ ْ ُ َ ْ ً َّ َ ُ ُ ْ َ
.«اغيَة
ِ »تقتل عمارا ال ِفئة ابل
“আম্মারদর্ এর্ রবদর্দ্াহী েল হতো র্রদব।”
এসব েলীলও আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর মনতৃদত্বর
রবশুদ্ধতা ও তার আনু গতে র্রার অপররহাযকতার ওপর
প্রমাণ র্দর। আর ময বেরি তাাঁর আনু গদতের রেদর্
আহ্বানর্ারী, মস জান্নাদতর রেদর্ আহ্বানর্ারী; আর ময
বেরি তাাঁর সাদর্ যু দ্ধ 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 যু দ্ধ র্রা ববয
রেল না। (আর এর ওপর রভরি র্দর েু ই মেরণর মযাদ্ধামর্উ রভন্ন বোখো র্দর ভুলক্রদম তাাঁর সাদর্ যু দ্ধ র্দরদে;
আবার মর্উ রবনা বোখোয় রবদর্দ্াহী রহদসদব যু দ্ধ র্দরদে।)
আমাদের রনর্ট েু ই র্র্ার মদযে এটাই রবশুদ্ধ। আর তা
হদলা, ময আলীর সাদর্ যু দ্ধ র্দরদে, মস ভুদল র্দরদে।
আর এটাই ফর্ীহ ইমামদের মত, যারা এর ওপর রভরি
র্দর রভন্ন বোখোর্ারী রবদর্দ্াহীদের যু দ্ধদর্ রবরভন্ন িাখায়
রবভি র্দরদেন।28
ইবন তাইরময়োর রনদনাি র্র্ারট রনদয় রচন্তা র্রুন:
ইয়ারযে প্রসদে আহদল সু ন্নাত 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 মানু দষর লা‘নত।”29
সু তরাাং এর পরও মর্াদনা খতীব বা আরলদমর পদক্ষ
আহদল সু ন্নাত ওয়াল জামা‘আদতর সমাদলাচনা র্রা সম্ভব
হদত পাদর রর্ ময, মস বলদব, তারা (আহদল সু ন্নাত)
 نواصبবা আলী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আর সাদর্ িত্রুতা
মপাষণর্ারী।

29

প্রাণাি, খ.৪, পৃ . ৪৮৭।
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অনু দেে
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 আমএর মদযে সাংঘরটত রসফ্ফীন ও উদষ্ট্রর যু দ্ধ 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 সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলার বাণী:
ْ ُ ۡ ََ ْ ََُۡ َ ۡ ُۡ َ
َ
َ ٓ
َ
تا
وا ابَ ۡي َن ُه َما افإِنا ا َبغ ۡ ا
وا افأصل ِح ا
ِي اٱقتتل ا
ِن اٱلمؤ ِمن ا
ان ام ا
﴿ِإَون ا َطائِف َت ِا
َ َّ ۡ َ َٰٓ َ َ ٓ َ َٰ َّ َ ۡ َ َّ ْ ُ َٰ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َٰ َ ۡ
ٱّللِافإِنا
لاأمرِاا ا
تات ِف اءاإ ِ ا
غاح ا
تاتب ِ ا
وااٱل ِ ا
ىافقت ِل ا
َعاٱۡلخر ا
إِحدىهماا ا
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ۡ ۡ ُّ ُ َ َّ َّ ْ ٓ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ
ا٢يا
ط َا
ِباٱل ُمقسِ ِا
ٱّللاُي ا
نا ا
واابينهماابِٱلعد ِالاوأقسِطوااإ ِ ا
تافأصل ِح ا
فاء ا
ۡ
َّ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ر
]٠١ ،٢ :ا﴾ [احلجرات...وناإِخ َواة
إِنمااٱلمؤمِن ا
“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 যু দ্ধ র্রদব যতক্ষণ না তারা আল্লাহর
রনদেকদির রেদর্ রফদর আদস; যরে তারা রফদর আদস, তদব
তাদের মদযে নোদয়র সাদর্ ফয়সালা র্রদব এবাং সু রবচার
র্রদব। রনশ্চয় আল্লাহ সু রবচারর্ারীদেরদর্ ভাদলাবাদসন।
মুরমনগণ পরস্পর ভাই ভাই...।” [সূ রা আল-হু আজুরাত,
আয়াত: ৯-১০]
সু তরাাং যু দ্ধ-রবগ্রহ সদত্বও তাদের ঈমান প্রমারণত। আর
আয়াতরট সু স্পষ্ট, মর্াদনা টীর্াটীপ্পরন ও বোখো-রবদেষদণর
প্রদয়াজন মনই। অতএব, তারা সর্দলই মুরমন, যরেও
তাদের মদযে যু দ্ধ-রবগ্রহ সাংঘরটত হদয়দে।
অনু রূপভাদব আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলার বাণী:
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َ ۡ َُ ُ ۡ َ َ
ۡ ُ َ َ َ ۡ ر
:﴾ [ابلقرة...وف
اعابِٱل َم ۡع ُر ِ ا
ِناأخِي اهِاَش اءافٱتِب ا
فاَلۥام ا
ناع ِ َا
فم ا...﴿

]٠٧١

“...রর্ন্তু তার ভাইদয়র পক্ষ মর্দর্ রর্েু টা ক্ষমা প্রেিকন
র্রা হদল যর্াযর্ রবরযর অনু সরণ র্রা রবদযয়...।” [সূ রা
আল-বার্ারাহ, আয়াত: ১৭৮]
এই রবযানরট ইের্ৃত হতোর রবষদয়। আর আল্লাহ
সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলা হতোর্ারী ও রনহত বেরির মদযে
ঈমানী ভ্রতৃত্বদবায অটুট মরদখদেন। সু তরাাং 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,

َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ر
]٠١ :﴾ [احلجرات...وناإِخ َواة
﴿إِنمااٱلمؤمِن ا

“মুরমনগণ পরস্পর ভাই ভাই...।” [সূ রা আল-হু আজুরাত,
আয়াত: ১০]

তাদের মদযে মযু ময় সম্পর্ক

 104 

রবষয়রট এর্রট স্বতন্ত্র পুস্তদর্র োরব রাদখ যা পূ দবকও
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 র্ৃতার্ক র্দরদেন।
মহ রপ্রয়তম!
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবারপররজন ও তাাঁর মেষ্ঠ সাহাবাদয় মর্রাদমর রারেয়াল্লাহু আ
‘আনহু আ রনদয় গদবষণায় জীবনযাপন র্রার পর আমরা
তাদের মদযে পারস্পররর্ সম্প্রীরত, আত্মীয়তার বন্ধন,
বববারহর্ সূ দত্র আত্মীয়তা, ভাদলাবাসা, ভ্রাতৃত্বদবায,
আন্তররর্তার বন্ধন ইতোরে উপলরব্দ র্দররে, যা আল্লাহ
তা‘আলা পরবত্র র্ুরআদন উদল্লখ র্দরদেন।
সু তরাাং আমাদের উরচৎ জগতসমূ দহর 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 সু বহানাহু আ
ওয়া তা‘আলা বদলন,
َّ
َ ۡ
ٓ َ َّ َ
َ ُ ُ
ۡ
ِينا
ونا َر َّب َانااٱغف ۡاِرانلَاا َو ِ ِِلخ َوَٰن َِنااٱَّل َا
ِينا َجا ُءوامِناا َب ۡع ِده ۡاِما َيقول ا
﴿وٱَّل ا
ُُ
ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ
َ َّ ٓ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
كا
وا اربنا اإِن ا
ِين اءامن ا
ف اقلوبِنا اغِلا ال َِّل ا
لا ِ ا
ل اَتع ا
ن او ا
ٱِليم ِا
ِ ِ سبقونا اب
ر
]٠١ :ا﴾ [احلرش٨١وفا َّرحِيماا
َر ُء ا
“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 ’।” [সূ রা আল-হাির, আয়াত: ১০]
মযমরনভাদব যাইনু ল 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 অনু গ্রহ ও সন্তুরষ্ট র্ামনা র্দর এবাং আল্লাহ ও
তাাঁর রাসূ লদর্ সাহাযে র্দর। তারাই মতা সতোেয়ী)30?
তারা বলল: না, অতোঃপর মতামরা রর্ তারাই,
(মুহারজরদের আগমদনর পূ দবক 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

সূ রা আল-হাির: ৮।

31

সূ রা আল-হাির: ৯।

তাদের মদযে মযু ময় সম্পর্ক

 108 

মরদখা না।)32 মতমরা আমার র্াে মর্দর্ মবর হও,
আল্লাহই

মতামাদের

বোপাদর

ফয়সালা

র্রদবন।”

(র্ািফুল ণাম্মা, ২য় খ্ডল, মতহরান, পৃ. ৭৮)
যতই েলীল-প্রমাণসমূ হ সু স্পষ্টভাদব বরণকত হউর্, মানু ষ
রর্ন্তু তাাঁর অরভভাবর্ আল্লাহ তা‘আলাদর্ বাে রেদয়
স্বয়াংসম্পূ ণক হদত পারদব না। সবকজন রবরেত ময, আল্লাহ
তা‘আলা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লামদর্
সাহাযে র্দরদেন উজ্জ্বল মু‘রজযাসমূ হ ও আলর্ুরআনু ল
র্ারীম দ্বারা যাদর্ আল্লাহ সু স্পষ্ট আদলা বদল আখোরয়ত
র্দরদেন; সাদর্ সাদর্ রদয়দে রাসূ ল 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 মক্কারবজয়পূ বক পযকন্ত
র্ুফদরর ওপরই রদয় মগল। সু তরাাং আমাদের উরচত
32

সূ রা আল-হাির, আয়াত: ১০।
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আল্লাহর রনর্ট প্রার্কনায়, তাওফীর্ র্ামনায়, সদতের
ওপর অটল র্ার্া ও মযখাদন র্ার্া হউর্ সতেদর্
অনু সরণ 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।
সু তরাাং আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলার র্ালাদমর ওপর
মর্াদনা মানু দষর র্র্াদর্ প্রাযানে মেওয়ার বোপাদর
সাবযান হউন। আল্লাহই আপনার জনে সু স্পষ্ট আররব
ভাষায় আল-র্ুরআন অবতীণক র্দরদেন এবাং তাদর্
মুরমনদের জনে পর্প্রেিকর্ ও রনরাময় বদল মঘাষণা
র্দরদেন। অপররেদর্ অনেদের জনে তাদর্ বারনদয়দেন
অন্ধত্ব। মযমন, আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলা বদলন,
َ ٓ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ َ َ َ ٓ ر
ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ۡ ُ
فا َءاذان ِ ِه ۡاما
ونا ِ ا
لاي اؤمِن ا
ِينا ا
وااهدىاوشِفا اءاوٱَّل ا
ِيناءامن ا
لاه اوال َِّل ا
﴿ق ا
َ ُ ۡ
َ
]٤٤ :م﴾ [فصلت
َوق رارا َوه َاوا َعل ۡي ِه ۡاماع ً ىا
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“বল, মুরমনদের জনে এটা পর্রনদেকি ও বোরযর
প্ররতর্ার। রর্ন্তু যারা অরবশ্বাসী তাদের র্দণক রদয়দে
বরযরতা এবাং র্ুরআন হদব তাদের জনে অন্ধত্ব।” [সূ রা
ফুরস্ত্সালাত, আয়াত: ৪৪]
সু তরাাং এই র্ুরআদনর মাযেদম রহোয়াত লাভ র্রুন এবাং
তাদর্ আপনার েু ই মচাদখর রনিানা বানান। আল্লাহ
আপনাদর্ তাাঁর সন্তুরষ্ট অজকন র্রার তাওরফর্ োন র্রুন।
মহ র্লোণময়!
সর্ল সৃ রষ্টর রহসাদবর োরয়ত্ব আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া
তা‘আলার ওপর। এদত মানু দষর মর্াদনা অরযর্ার মনই।
তদব সৎর্মকিীলদের জনে িতক সাদপদক্ষ িাফা‘আদতর
(সু পাররদির) অরযর্ার র্ার্দব। আমাদের র্তকবে হদলা
মাওলা সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলার ওপর বাড়াবারড় র্রা ও
তাাঁর বান্দাদের ওপর হু আর্ুম জারর র্রা মর্দর্ েূ দর র্ার্া।
আমাদের মর্াদনা ক্ষরত মনই, যরে আমরা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আ আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর পররবার-পররজন ও
অপরাপর সাহাবী রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ-মের ভাদলাবারস;
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বরাং তার দ্বারা পরবত্র র্ুরআন ও সহীহ হােীস অনু যায়ী
আমল হদব। সু তরাাং মভদব মেখুন।
পররদিদষ আমাদের র্তকবে হদলা, আমাদের অরভভাবর্
আল্লাহ সু বহানাহু আ ওয়া তা‘আলার রনর্ট প্রার্কনায় সদচষ্ট
র্ার্া, যাদত রতরন আমাদের অন্তর মর্দর্ সাহাবীদের প্ররত
ঘৃ ণা 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।
وصىل اهلل و سلم لَع نبينا ُممد و لَع آهل وصحبه وسلم
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হারিমী বাংি ও বারর্ ‘আিারা মুবাশিারা রবল জান্নাত’এর মদযে বববারহর্ সূ দত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক
হারিমী বাংি

অনোনে বাংি

তর্েসূ ত্র

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আদয়িা

রবনদত সর্ল

আলাইরহ

রসেীর্,

হাফসা দ্বারা প্রমারণত

ওয়াসাল্লাম

রবনদত

উমার,

রামলা

রবনদত

আরব

সু রফয়ান

তর্েসূ ত্র

রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ
উদম্ম
রবনদত

র্ুলসু ম ওমর

ইবনু ল অদনর্

আলী খািাব রারেয়াল্লাহু আ দ্বারা

রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ

‘আনহু আ

তর্েসূ ত্র
প্রমারণত

এবাং এ রবষদয়
পূ দবক

আদলাচনা

হদয়দে।
ফাদতমা
মহাসাইন

রবনদত আবেু ল্লাহ

ইবন ইবনু

তর্তর্ী,

আমর

ইবন আল-আসল

ওসমান

ইবন আনসাব

ফী
আল-

আফ্ফান

তাদলবীন, পৃ . ৬৫,

রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ

ইবন

উতবা,
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অনোনে বাংি

তর্েসূ ত্র
উমোতু

আল-

তারলব

ফী

আনসাদব

আদল

আরব তারলব, পৃ .
১১৮ এবাং অনোনে
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ আল-আওয়াম
আলাইরহ

ইবন

খুয়াইলে। রিয়া ও সু ন্নীর

ওয়াসাল্লাদমর ফুফু ইসলাম পূ বক যু দগ সর্ল
সু রফয়া
আবরেল

রবনদত তার
মুিারলব যু বাদয়র

রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ

আওয়াদমর

তর্েসূ ত্র

মেদল দ্বারা প্রমারণত
ইবনু ল
জন্ম

হয়।
উদম্ম হাসান রবনদত আবেু ল্লাহ

ইবন িাইখ

হাসান ইবন আলী যু বাদয়র

তাদর্ আল-র্ুম্মী,

ইবন আরব তারলব রবদয় র্দরন এবাং মুনতাহা
রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ

আববাস
আল-

তার সাদর্ রতরন আ’মাল, পৃ . ৩৪১,
মৃ তুে
র্াদর্ন।
যু বাদয়দরর

পযকন্ত িাইখ

মুহাম্মে

আর আল-আ‘লামী
আল-হাদয়রী,
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অনোনে বাংি
িাহাোদতর

তর্েসূ ত্র

পর তারাজীমুন রনসা,

তার ভাই যাদয়ে পৃ .

৩৪৬

ও

তাদর্ সদে রনদয় অনোনে।
যান।
রুর্াইয়া

রবনদত আমর

ইবন িাইখ

আববাস

হাসান ইবন আলী যু বাদয়র

ইবন আল-র্ুম্মী,

ইবন আরব তারলব আওয়াম

তাদর্ মুনতাহা

রারেয়াল্লাহু আ ‘আনহু আ

রবদয় র্দরন

আল-

আ’মাল, পৃ . ৩৪২;
মুহাম্মে

িাইখ

আল-আ‘লামী
আল-হাদয়রী,
তারাজীমুন রনসা,
পৃ .

৩৪৬

ও

অনোনে।
মহাসাইন

আসগর রতরন

ইবন

যাইনু ল রবনদত

‘আদবেীন

মুস‘আব

খাদলো িাইখ

মুহাম্মে

ইবন আল-আ‘লামী
ইবন আল-হাদয়রী,

যু বাদয়র

তারাজীমুন্ রনসা,

রারেয়াল্লাহু আ

পৃ . ৩৬১
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অনোনে বাংি
‘আনহু আ-মর্

তর্েসূ ত্র

রবদয়

র্দরন

তারা োড়াও আরও অদনদর্ আদেন। সরর্না রবনদত
মহাসাইদনর সাদর্ মুস‘আব ইবন যু বাদয়র রারেয়াল্লাহু আ
‘আনহু আ-এর রবদয়র র্ারহনীই এই তারলর্ার বোপর্তা ও
প্ররসরদ্ধর জনে যদর্ষ্ট। আর তাদের বববারহর্ সূ দত্র
আত্মীয়তার রবষয় অনু সন্ধাদন 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 বৃ হৎ রবষয়, যা উম্মতদর্ ক্ষতরবক্ষত 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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