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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
( সংেশািধত িকছু নতুন তথH সংেযািজত সংsরেণ) 

“ লখেকর কথা” 

মহান আlাh রাbুল আলামীেনর দরবাের লােখা (কািট mকিরয়া আদায় করিছ এবং দrদ ও 

সালাম তাঁর িpয় হািবব রাহমাতুিlল আলািমন,  হযরত (মাহাmদ (সাঃ) ও তাঁর পিবt 

ইতরাত, আহেল বাইত (আঃ)- এর উপর। “(কারআন ও হাদীেসর আেলােক আহেল বাইত 

(আঃ)- ই নাজােতর তরী বা tাণকত-া” gnখানার ‘সংেশািধত িকছু নতুন তথH সংেযািজত 

সংsরণ’ pকাশ করেত (পের । কতৃjতা জানািp সhদয় পাঠক ও পািঠকােদর যারা আমার 

(লখা ও গেবষণাধম-ী pথম gn “(কারআন ও হাদীেসর আেলােক আহেল বাইত (আঃ)- ই 

নাজােতর তরী বা tাণকত-া” যা pথম ২০০৪ ইং সােল pকাশ হবার সােথ সােথ পাঠক মহেল 

(বশ আেলািচত হেয়েছ এবং এই gnখানা আgেহর সােথ সংgহ কেরেছন এবং hদয় িদেয় পাঠ 

কের সতHেক অnধাবন করার (চAা কেরেছন। এ gn (লখার জn (দশ- িবেদশ (থেক 

“আিশকােন আহেল বাইত ও িবj পাঠক বৃn” আমােক বHিkগতভােব অিভনnন জািনেয় 

আসেছন এবং gnিটর ‘সংেশািধত িকছু নতুন তথH সংেযািজত সংsরণ’ pকাশ করার বার বার 

অnেরাধ করিছেলন,  তােদর (সই অnেরাধেক সmান (দিখেয় িবj পাঠক মহেলর হােত 

সংেশািধত িকছু নতুন তথH সংেযািজত সংsরণ উপsাপন করলাম। এবং যারা ২০০৪ ইং সােল 

pথম pকাশ (থেক এই নতুন তথH সংেযািজত সংsরেন আnিরকভােব সাহাযH সহেযািগতা 

কেরেছন ও করেছন,  তােদর সবার pিত আমার আnিরক অিভনnন ও কতৃjতা জানািp ও 

মহান আlাহ রাbুল আলামীেনর কাছ একাnভােব আেবদন করিছ,  এর pচার- pসােরর সােথ 

সংিDA সকলেক পরকালীন পুরsার pদান কেরন। 

িবj পাঠক মহেলর িনকট সিনব-n অnেরাধ রইল (য,  অt পুsক খািনেত (কাথাও (কান 

ভূলtrিট (দখা (গেল,  (সজn সকেলর kমাsnর দিৃA কামH। ভূল সংেশাধেন সকেলর সািব-ক 
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সহেযািগতা কামনা কির। তাহেল পরবত-ী সংsরেণ তা সংেশাধন করার pয়াস পাব-

ইনশাআlাh। 

ওয়াসসালাম 

(মাহাmাদ নািজর (হাসাইন 
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আহেল বাইত- এর নােমর পােশ “আলাইিহস সালাম” ( আঃ)  কন? 

আহেল বাইত- এর অnসািরগণ ছাড়াও আহেল snাত ওয়াল জামায়ােতর (লখকগণও mধ ুনবী 

রাসূলগেণর নােমর পােশই (আঃ) “আলাইিহস সালাম”বHবহার কেরনিন,  বরং মহানবী (সাঃ)-

এর আহেল বাইেতর সদsগেণর নােমর পােশও (আঃ) “আলাইিহস সালাম” বHবহার 

কেরেছন: ডাঃ তােহrল কাdরী,  তার মানােকেব ফােতমা যাহরায়,  ১৫ ও ১১১ প~ৃা;  

মারাজাল বাহরাইন িফ মানােকেব আল হাসনাইন,  ১৩ ও ১১৭;  প~ৃায়,  মাওলানা 

ওয়ািহdjামান খান আহেল হাদীস,  তার আনওয়াrল লুঘােত,  ১০,  ৩৬ ও ৭৬,  পৃ~ায়;  

এবং শায়খ আb ুল হক (মাহােdস (দহলভী তার রাহাতুল kলুেবর ২৮,  ১০৭,  ১৬১ ও ১৮৪,  

পৃ~ায়;  সহীh আল বুখারী (ডাঃ মুহাmদ মুহিসন খান সালাফী) খঃ- ৫,  হাঃ- ৫৫ ও ৯১ 

ইসলািমক ইউিনভারিসিট আল মাদীনা আল মুনাওয়ারা (আরবী,  ইংেরজী অnবাদ);  তাফসীের 

nrল (কারআন,  ( মাওলানা আিমnল ইসলাম), খঃ- ৩,  ২৩৪ ও ২৭০ পৃ~ায় (১৯৮৭, ইং);  

এরা সকেলই,  তােদর িনজ িনজ gেn আহেল বাইত- এর নােমর পােশ “আলাইিহস সালাম” 

বHবহার কেরেছন,  তাই এখােন এই রীিতেক অnসরণ করা হেলা। 
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 লখেকর িনেবদন 

“আর (তামােদর মেধH এমন এক দল থাকা আব)ক যারা মাnষেক কলHােণর িদেক আহবান 

করেব এবং সৎ কােজর আেদশ করেব আর অসৎ কােজর িনেষধ করেব,  এরাই হল 

সফলকাম।” ( সূরা- আেল- ইমরান,  আয়াত- ১০৪)  

“আর (তামরা সকেল িমেল আlাহর রjেুক আঁকিড়েয় ধর পরsর িবিpn ((ফরকাবnী) হইও 

না।” ( সূরা- আেল ইমরান,  আয়াত- ১০৩)  

ইসলাম;  অথ- শািn ও আtসমপ-ণ। ইসলাম gহণ করার পর ধেম-র বHাপাের িনেজর ইpা-

িচnা- (চতনার (কান pকার pেবশ ঘটােনার (কান অবকাশ নাই। pিতিট কম- হেত হেব আlাহর 

িনেদ-িশত ও তাঁর সntিA লােভর জn। (সটা নামাজ,  (রাজা,  হj,  যাকাত,  খুমs,  

(কারবানী িকংবা অn (য (কান আমল (হাক না (কন,  িনেজর ইpা pকােশর (কান অবকাশ 

(নই। মাnষ মােনই আlাহর দাস,  ( বাnা) দাস কখেনা আlাহর উপর hkম চালােত পাের না। 

দাস আবার d‘pকােরর- এক বাধHগত,  dই অবাধH। যারা বাধHগত দাস,  তারা আlাh ও 

রাসূল (সাঃ)- এর িনেদ-শ মাথানত কের পালন কের থাক। আর যারা অবাধH দাস,  তারা আlাh 

ও রাসূল (সাঃ)- এর িনেদ-শ অমাn কের িনেজর মনমত ইজমা - িকয়াস কের আlাহর িনেদ-েশর 

সীমাল3ন কের জাহাnােমর িচর বািসnা হয়।  

িকnt অিত dঃেখর সােথ বলেত হেp ! আজেক আমরা পিবt ইসলােম,  মুসিলম উmাহর মােঝ,  

(য (ফরকাবnী বা দল িবভিk (দখিছ,  তা আlাহ,  রাসূল (সাঃ) িকংবা পিবt (কারআনেক 

(কnd কের হয়িন,  হেয়েছ িখলাফত বা ইমামতেক হsেkপ করার কারেন। মহানবী (সাঃ)- এর 

পর উmেত মুহাmদীেক “িসরােত মুsািকেমর”পেথ পিরচািলত বা িদকিনেদ-শনা িদেব তা িনেয়,  

রাসূল (সাঃ) আজেকর িদেনর অবsা সmেক- ভােলা ভােব অবগত িছেলন। (কননা একিট pিসd 

হাদীেস মহানবী (সাঃ) বেলেছন,  “আমার উmেতরা আমার পর ৭৩ দেল িবভk হেয় পড়েব,  

এেদর মেধH ১িট দল পরকােল মুিk পােব,  আর বািক দলgেলা পথ9A বা তারা জাহাnামী 
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হেব।” সূtঃ- মুসতাদরােক হােকম,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ১০৯;  মুসনােদ হাmাল,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ১৪;  িতরমীিজ,  

খঃ- ৫,  হাঃ- ২৬৪২,  ( ই, ফাঃ); “মহানবী (সাঃ) এটাও বেলেগেছন- আমার উmেতর একিট দল 

(মাযহাব) সব-দাই হেকর উপর pিতি~ত থাকেব। সূtঃ-  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৫,  হাঃ- ৪৭৯৭,  

( ই, ফাঃ);  সহীহ িতরমীিজ- (সকল খN একেt) পৃঃ- ৬৯৩,  হাঃ- ২১৯০,  ( তাজ (কাং);  সহীh বুখারী 

(সকল খN একেt) পৃঃ- ১১১৩,  হাঃ- ৬৮০৪,  ( তাজ (কাং)। 

মহানবী (সাঃ)- এর উmত হওয়ার পরও আমরা (কন জাহাnােম িনিkp হেবা ? কারণ mধ ুএটাই 

(য,  মহানবী (সাঃ)- (ক মুেখ মানেবা,  ধম- পালন করেবা িনেজর মনমেতা,  আlাহ ও রাসূল 

(সাঃ) যােদরেক অnসরণ করেত বেলেছন,  আমরা তােদরেক আমেলই িনিp না। এবং রাসূল 

(সাঃ) অnt বেলেছন,  “আমার পের এমন সব ইমাম হেব ((নতা হেব) (য আমার (হদােয়ত 

অnসাের আমল করেব না এবং আমার snাতেক আমেলর উপযুk মেন করেব না এবং শী;ই 

তােদর মেধH হেত এমন (লাকরা উেঠ দাড়ােব,  যােদর (দহ হেব মাnেষর মত িকnt অnর হেব 

শয়তােনর”। সূtঃ-  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ২০,  ( আরিব);  সহীh মুসিলম- (সকল খN একেt),  

পৃঃ- ৭৫১,  হাঃ- ৪৬৩৩;  ( তাজ (কাং)। 

িকnt p< হল? এই অবsা (থেক মুিk বা “িসরােত মুsািকেমর” সতHপথ পাওয়ার (কান 

িদকিনেদ-শনা িক িতিন িদেয় যানিন? যিদ িতিন পথিনেদ-শনা িদেয় থােকন,  তাহেল তা 

আমােদর অব)ই অnসnান করা উিচত। আর যিদ (কান পথিনেদ-শনা না িদেয় থােকন,  তেব 

(বশ কেয়কিট (মৗিলক p< আমােদর সামেন এেস দাড়ােব। যথাkেম িতিন তাহেল িকভােব 

রাহমাতািll আলািমন হেলন? িযিন উmেতর সমsােক শনাk করেত সkম,  িকnt সমাধান 

িদেত পােরন না! িকয়ামেতর িদন আমরা মহান আlাহর দরবাের অজুহােতর sের বলেত পারেবা 

(য,  “ইয়া রাbুল আলািমন পৃিথবীেত আমরা িবিভn দেলর বা মােযহােবর (দখােনা পেথর 

অnসরণ কেরিছ। (কান পেথ চলেত হেব (সেkেt রাসূল (সাঃ)- এর (কান িদকিনেদ-শনা পাইিন। 

তাই আমরা জn সূt বাপ- দাদােদর কােছ (য মাযহাব (পেয়িছ,  তারই অnসরণ কেরিছ”। 

িকnt এরকম সকল pকােরর বাহানার িভিtেকই মহান আlাh পিবt (কারআেন বািতল কের 

িদেয়েছন- “sসংবাদদাতা ও সতক-কারী িহেসেব রাসূলেদর আিম এজn (pরণ কেরিছ,  যােত 
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রাসূলেদর আগমেনর পর আlাহর সামেন,  মাnেষর (কান ওজর আপিt না থােক” ( সূরা-

িনসা,  আয়াত- ১৬৫);  “আিমই আপনােক সতHসহ (pরণ কেরিছ sসংবাদদাতা ও 

সতক-কারীrেপ। আর এমন (কান উmত িছল না,  যােদর মেধH (কান সতক-কাির আেসিন” 

( সূরা- ফািতর,  আয়াত- ২৪);  “আপিন তা (কবল সতক-কারী মাt। আর pেতHক কওেমর 

জn আেছ পথ pদশ-ক” ( সূরা- রাদ,  আয়াত- ৭);  “আিম এ িকতােবর ((কারআেনর) 

অিধকারী (ওয়ািরশ) কেরিছ তােদরেক যােদরেক আিম আমার বাnােদর মধH (থেক পছn 

কেরিছ”( সূরা- ফািতর,  আয়াত- ৩২)।  

আlাh সব সময় তার বাnার মBল কামনা কের থােকন। আlাহর ইpা তার বাnারা যােত 

পথ9A না হয়,  (সই িদেক দৃিA (রেখ তাঁর রাসূল (সাঃ)- এর মারফত,  িবদায় হেj একলk 

িবশ হাজার সাহাবীেদর মােঝ এরশাদ কেরিছেলন।  

হযরত যােবর ইবেন আb ুlাহ আনসারী (রাঃ) (থেক বিণ-ত হেয়েছ,  হযরত রাসূল (সাঃ) 

বেলেছন,  “(হ মানব সmpদায়! আিম (তামােদর মেধH d‘িট ভাির বst (রেখ যািp,  যিদ এ 

d‘িটেক আঁকেড় ধের থাক (অnসরণ কর) তাহেল কখনই পথ9A হেব না।” আর যিদ একিটেক 

ছাড় তাহেল পথ9A হেয় যােব। তার pথমিট হেp “আlাহর িকতাব ((কারআন) িdতীয়িট হেp 

আমার ইতরাত,  আহেল বাইত” [ ( আলী,  ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন (আঃ)] এ d‘িট 

কখনই পরsর হেত িবিpn হেব না,  যতkণ না হাউেজ কাউসাের আমার সােথ িমিলত হেব। 

তােদর সােথ (তামরা িকrপ আচরণ কর,  এটা আিম (দখেবা । সূtঃ-  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৫,  

হাঃ- ৬০০৭,  ৬০১০,  ( ই,  ফাঃ);  সহীহ মুসিলম,  খঃ- ৫,  পৃঃ-  ৩৭৪- ৩৭৫,  হাঃ- ৬১১৯- ৬১২২,  

( আহেল হাদীস লাইেbরী);  সহীh িতরমীিজ,  খঃ- ৬,  হাঃ- ৩৭৮৬-  ৩৭৮৮,  ( ই, ফাঃ);  (মশকাত,  

খঃ- ১১,  হাঃ- ৫৮৯২- ৫৮৯৩,  ( এমদাদীয়া);  তাফসীের মাজহারী,  খঃ- ২,  পৃঃ- ১৮১,  ৩৯৩,  আlামা 

সানাউlাহ পািনপিথ (ইফাঃ);  তাফসীের হাkানী (মাওলানা শামsল হক ফরীদপূির) পৃঃ- ১২- ১৩ (হািমদীয়া);  

তাফসীের নূrল (কারআন,  খঃ- ৪,  পৃঃ- ৩৩,  খঃ- ২২,  পৃঃ- ১৭ (মাওলানা আিমnল ইসলাম);  

মাদােরজুন নাবুয়াত,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ১১৫,  ( শায়খ আb ুল হক মুহােdস (দহলভী);  ইযাযাতুল িখফা (শাহ 

ওয়ািলউlাহ),  খঃ- ১,  পৃঃ- ৫৬৬;  িসলিসলাত আল আহািদস আস সাহীহাh,  নািসরউিdন আলবানী,  
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kেয়ত আদdার আস সালাফীয়া,  খঃ-  ৪,  পৃঃ- ৩৫৫- ৩৫৮,  হাঃ- ১৭৬১,  ( আরবী);  ( নািসরউিdন 

আলবানীর মত এই হাদীসিট সহীh)। 

িবদায় হj মহানবী (সাঃ) তার উmতেক “(কারআন ও ইতরাত,  আহেল বাইত”( আলী,  

ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন (আঃ)- (কই অnসরণ করেত hkম কের িগেয়েছন। এত (কান 

সেnেহর অবকাশ নাই। িকnt পরবত-ীেত আেরা একিট হাদীেসর কথা (শানা যােp। “(কারআন ও 

হাদীস বা snাh”। মহানবী (সাঃ) নািক এটাও বেল িগেয়েছন,  িকnt (কারআন ও হাদীস 

dইিটই বিধর,  কথা বলেত পাের না। 

(কারআেন আবার d‘ধরেণর আয়াত আেছ। sA ও অsA। যােদর মেন বkতা আেছ তারা এর 

মনগড়া বHাখHা কের (ফতনা সৃিA করেব। আর হাদীস? (য কত রকম (কারআন ও পরsর 

িবেরাধী বHাখHা আেছ তার (কান ইয়tা (নই। কােজই এমন d‘িট িজিনস নবী কিরম (সাঃ) িদেয় 

(যেত পােরন না। তাই (কারআেনর সেB এমন একজনেক থাকেত হেব,  যােক (কারআন পিবt 

ও jানী বেল (ঘাষণা (দয় এবং তােক সব সময় উপsীত থাকেত হেব। 

এই িdতীয় হাদীসিট “(কারআন ও হাদীস বা snাh” উmতেক িকnt িব9ািnেত (ফেল িদেয়েছ। 

এই িব9ািn মুসলমানেদর (ফরকাবnী বা দল িবভিkর কারণ হেয়েছ। এই সংিkp (লখনীেত 

আিম মহানবী (সাঃ) তার উmতেক “(কারআন ও ইতরাত,  আহেল বাইত” ( আলী,  

ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন (আঃ)- (কই অnসরণ করেত hkম কের িগেয়েছন। তা 

(কারআন- হাদীস ও আহেল snােতর pিসd আেলমগেণর উিkও pমাণ srপ snরভাব তুেল 

ধরার (চAা করা হেয়েছ। 

যারা আহেল বাইতেক বাদ িদেয় অt ‘হাদীস’ খানা ((কারআন ও হাদীস বা snাh) উপsাপন 

কের থােকন,  তােদর pিত আমােদর অnেরাধ রইল। ....“যিদ (তামরা সতHবাদী হও তেব pমাণ 

িনেয় এেসা” ( সূরা- বাকারা,  আয়াত- ১১১);  আমরা তা সানেn gহণ করব। আর যিদ 

pমাণ (পশ করেত অkম হন,  তাহেল (মেন িনন (য,  নবীিজ তার উmতেক “(কারআন ও 

ইতরাত,  আহেল বাইতেক- ই অnসরণ করেত hkম কের িগেয়েছন”। ইসলােম ঈমান বা 
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িব<ােসর বHাপাের (কান (জার- জবরদিs (নই। (যমন এরশাদ হেয়েছ,  “dীেনর বHাপাের (কান 

(জার- জবরদিs (নই। িনJয় ssA হেয় (গেছ সৎপথ 9াn পথ (থেক” ( সূরা- বাকারা,  

আয়াত- ২৫৬)। “তােদর অিধকাংশই অnমােনর অnসরণ কের চেল। সতHর বHাপাের অnমান 

(কান কােজই আেস না...”( সূরা- ইউnস,  আয়াত- ৩৬)। ঈমান হেp,  িব<াস,  আgহ এবং 

আমেলর একিtত নাম sতরাং শিk pেয়ােগর dারা তা অজ-ন করা যায় না। এর সিঠক পnা 

হেp,  মাnেষর িবjতা ও jােনর িনকট. শািn ও আtসমপ-েণর snর পরামশ- ও সdপেদেশর 

আেবদন জানােনা। যুিkর মাধHম আlাh ও রাসূল (সাঃ)- এর jান ও hkমেক বাsবািয়ত ও 

pচােরর চািবকািঠ হেp,  ভdতা pদশ-ন এবং মাnেষর hদয়,  আtা ও িচnা শিkর িনকট 

(হকমত- এর সােথ ‘দাওয়াh’ ও ‘নিসহত’ (পশ করেত হেব। ‘দাওয়াh’ ও ‘নিসহত’ 

(পশ করার,  এটাই সিঠক পnা। আlাহর কাছ pাথ-না,  আlাh (যন সকলেক “িসরােত 

মুsািকেমর” সতH পথ বুঝার ও “িসরােত মুsািকেমর” সতH পেথ চলবার (তৗিফক (দন-

আিমন।  

“আরজ gজার” 

(মাহাmাদ নািজর (হাসাইন 
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আlাহ রাসেূল এবং উিলল আমেরর আnগতH 

“(হ ঈমানদারগণ! আlাহর আnগতH কর,  রাসূেলর আnগতH কর এবং উিলল আমেরর”. . . । 

(সূরা- িনসা,  আয়াত- ৫৯) ।  

উk আয়ােতর বHাখHায় মুফািLসরগণ িভn িভn মত pকাশ কেরেছন। (কউ “উিলল আমর”- (ক 

রাTনায়ক,  (কউ আবার িবচারক িহসােব মত pকাশ কেরেছন,  ( তাফসীের মােরফুল 

(কারআন);  মূলতঃ এেত আহেল বাইেতর মাsম ইমামেদর কথা বলা হেয়েছ। (কননা আlাh 

(যখােন িনেজর সেB রাসূল (সাঃ)- এর আnগেতHর hkম িদেpন;  (সখােন উিলল আমেরর 

আnগতHও সকল বাnােদর উপর ওয়ািজব (ঘাষণা কেরেছন। এখান উিলল আমরেক আlাh ও 

রাসূেলর pিতিনিধ (ঘাষণা কেরেছন। তাঁেক অব)ই মাsম (িনNাপ) হেত হেব। আlাহ কখেনা 

9ািnযুk মাnষেক তার pিতিনিধ িনযুk কেরন না,  এটা সাধারণ িবেবকবান বHিkও বুঝেত 

পাের। আহেল বাইত (আঃ)- এর বােরা ইমাম বHিতত,  অn কােরা সmেক- (কউ এই দাবী 

করেত পাের না;  (য,  তারাও 9ািn মুk িছেলন,  এছাড়া আlাহর এই িনেদ-শ (কান কাল,  

সময় বা (কান বHিkর মেধH সীমাবd নয়। এটা সব সমেয়র জn,  এমনিক (কয়ামত পয-n এই 

িনেদ-শ চলেত থাকেব। এখন (দখেত হেব,  যারা 9ািnযুk রাTনায়ক,  িকংবা িবচারকেক 

আnগতH করার মত pকাশ কেরেছন,  তারা মুসলমানেদরেক মহা িবপেদ (ফেল িদেয়েছন,  

কারণ dিনয়ােত অেনক (দশ আেছ,  (যখােন িOsান,  ইhদী,  কােফর বা মুশিরক রাTনায়ক 

িকংবা িবচারক রেয়েছন,  আর যিদ মুসলমানও (থেক থােকন,  তাও ৭৩ দেল িবভk হেয় বেস 

আেছন। মহানবী (সাঃ) বেলেছন,  আমার উmেতরা আমার পর ৭৩ দেল িবভk হেয় পড়েব,  

এেদর মেধH ১িট দল পরকােল মুিk পােব,  আর বািক দলgেলা পথ9A বা তারা জাহাnামী 

হেব। সূtঃ-  মুসতাদরােক হােকম,  খঃ- ৩ পৃঃ- ১০৯। মহানবী (সাঃ) এটাও বেল (গেছন 

“আমার উmেতর ১িট দল (মাযহাব) সব-দাই হেকর উপর pিতি~ত থাকেব।”সূtঃ- সহীh মুসিলম,  

খঃ- ৫,  হাঃ- ৪৭৯৭,  ( ই, ফাঃ)। 
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মহানবী (সাঃ) বেল (গেছন একদল ছাড়া সকেল জাহাnােম যােব। আবার (দখা যায় (কাথাও 

‘snী’ ( হানািফ,  মােলিক,  শাফাঈ,  হাmালী) রাTনায়ক িকংবা িবচারক,  আবার (কাথাও 

‘ইসনা আশারীয়া িশয়া’ ( মহানবী (সাঃ) ও তার আহেল বাইত (আঃ)- এর বােরা ইমাম- এর 

অnসািরগণ) রাTনায়ক বা িবচারক,  (কাথাও আবার (মুয়ািবয়া ও এিজদ- এর (কারআন 

পিরপিn রাজতntী আইন,  রাজা- বাদশােদর আইন),  ‘ওহাবী- সালাফী’ রাTনায়ক বা 

িবচারক রেয়েছন। িকnt p< হেলা? মুসলমানরা কােক ছড় কােক আnগতH করেব। আর যিদ 

বলা হয়,  সকলেকই আnগতH করেত হেব! তাও সmব নয়। তাহেল সহেজ বুঝা যায়,  িনJয়ই 

এই dিনয়ার রাTনায়ক বা িবচারক বােদ অn কাউেক আnগতH করেত বলা হেয়েছ এবং তােক 

অব)ই সব সময় উপsীত থাকেত হেব,  তা না হেল আlাহর এই িনেদ-শ অকায-কর (থেক 

যােব। (কারআেন আlাহ পাক বেলন,  “sরণ কর,  (সিদেনর (িকয়ামেতর) কথা যখন আিম 

সকল মাnষেক তােদর ইমামসহ ((নতাসহ) আহবান করব”. . . . । (সূরা- বনী ইসরাঈল,  

আয়াত- ৭১);  “আপিন (তা (কবল সতক-কারী মাt,  আর pেতHক কওেমর জn আেছ পথ 

pদশ-ক”। (সূরা রা’দ,  আয়াত- ৭)  

মহানবী (সাঃ) এরশাদ কেরেছন,  “(য বHিk সমেয়র ইমামেক না িচেন বা না (জেন মারা যায় 

(স জাহলীয়ােত মারা যায়”। সূtঃ-  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৩,  হাঃ-  ১৮৫১ ((লবানন);  মুসনােদ হাmাল,  

খঃ- ৪,  পৃঃ- ৯৬;  কানজুল উmাল,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১০৩;  তাফিসের ইবেন কািসর,  খঃ - ১,  পৃঃ- ৫১৭ 

(িমশর);  সহীh মুসিলম (সকল খN একেt) পৃঃ- ৭৫২,  হাঃ- ৪৬৪১;  ( তাজ (কাং) । 

sতরাং (কউই একমত হেবন না (য,  “dিনয়ার (কান রাTনায়ক বা িবচারকেক না িচেন বা না 

(জেন মারা (গেল (স জাহলীয়ােত মারা যায়”। সূtঃ-  (কারআন মাজীদ- হােফজ মাওলানা Tসয়দ 

ফারমান আলী,  পৃঃ- ১৩৮- ১৩৯,  ( উdু-);  (শইখ sলাইমান কাndযী- ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ১৮৯,  

( উdু-);  (বলায়াত সmিক-ত আয়াতসমূেহর তাফসীর,  পৃঃ- ৮৭- ১০৫,  ( বাংলা) আয়াতুlাহ মাকােরম 

িশরািজ;  (কফাইয়াতুল (মাওয়াহেহদীন,  খঃ- ২,  পৃঃ- ১৪১;  মাজমাউল বয়ান,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ৬৪;  

রাওয়ান জােভদ,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৭১;  বায়াnস সায়াদাh,  খঃ- ২,  পৃঃ ২৯;  তাফসীের kmী,  খঃ- ১,  

পৃঃ- ১৪১;  শাওয়ােহdত তানিযল,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১৪৮;  তাফসীের ফুরাত,  পৃঃ- ২৮;  তাফসীের জাফর,  
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খঃ- ১,  পৃঃ- ৩০৭- ৩০৮;  তাফসীের শাফী,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৩০৯- ৩১৩;  আল কাফী,  খঃ- ১,  পৃঃ-

২৭৬;  তাফসীের আইয়াশী,  খঃ- ১,  পৃঃ- ২৪৭;  The Holy Quran, Commentary- Tafsir By-

Ayalullah Agha Mehdi Pooya & S.V. Mir Ahmed Ali. Page- 378- 379 |  

হযরত ইমাম জাফর সােদক (আঃ)- (ক িজjাসা করা হেয়িছল (য,  “উিলল আমেরর” আেদশ 

মাn করা িক অব)ই কত-বH? িতিন বলেলন: hাঁ,  তাঁরা ঐসব বHিk যােদর আেদশ পালন 

করা এই আয়াত ( সূরা- িনসা,  আয়াত- ৫৯) ওয়ািজব করা হেয়েছ,  আর এই আয়াত আহেল 

বাইতগেণর শােন নািযল হেয়েছ। সূtঃ  - কওকােব dিরর িফ ফাযায় (◌েল আলী,  পৃঃ ১৬৫;  Tসয়দ (মাঃ 

সােল কাশাফী,  snী হানাফী,  আের ফ িবlাহ (ইয়ানািবউল মাওয়াdাh,  পৃঃ -২১;  তাফসীের কাবীর  - খঃ -

৩,  পৃঃ -৩৫৭;  (কফাইয়াতুল (মাওয়াহেহদীন,  খঃ -২,  পৃঃ -১৪১;  মাজমাউল বয়ান,  খঃ -৩,  পৃঃ -

৬৪;  রাওয়া ন জা(ভদ,  খঃ -২,  পৃঃ -৭১;  বায়াnস সায়াদাh,  খঃ -২,  পৃঃ ২৯;  তাফসীের kmী,  খঃ -

১,  পৃঃ -১৪১;  শাওয়ােহ dত তানিযল,  খঃ -১,  পৃঃ -১৪৮;  তাফসীের ফুরাত,  পৃঃ -২৮।  

(যেহতু dীন ইসলাম িকয়ামত অবিধ sায়ী থাকেব এবং রাসূল (সাঃ)- এর পর আর (কান নবীর 

আগমন হেব না। এই জn রাসূল (সাঃ) িনজ দািয়t হেত অবHাহিত (পেত আlাহর িনেদ-েশ,  

বােরাজন sলািভিসk (ইমামেদরক) মেনািনত কের,  তাঁেদর নাম উেlখ কের যান। নবী (সাঃ) 

এরশাদ কেরন,  “আমার পর dীন ইসলামেক রkা করেত kরাইশ- বিন হােশম হেত বােরাজন 

খিলফা বা ইমাম হেব”।  

মহানবী (সাঃ) এক হাদীেস বেলেছন (য,  আমার পর  “বােরাজন” ইমাম ((নতা) হেবন,  

তাঁরা সবাই বিন হােশমগেণর মেধH হেত হেবন। সtূঃ- (শইখ sলাইমান কাndযী- ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  

পৃঃ- ৪১৬ (উdু-)। 

(সহীh বুখারীেত) জািবর িবন সামরাহ (থেক বণ-না কেরেছন (য,  িতিন বেলেছন,  আিম রাসূল 

(সাঃ)- এর কাছ (থেক mনিছ (য,  িতিন বেলেছন “বােরাজন আিমর ((নতা) (আমার পের) 

আগমন করেব। অতঃপর একিট শb উ[ারণ করেলন আিম mনেত পাইিন। আমার িপতা বেলন 

িতিন [নবী (সাঃ)] বেলেছন তাঁরা সকেল kরাইশ বংশ (থেক হেবন”। সূtঃ-  সহীh আল বুখারী,  

খঃ- ৬,  হাঃ- ৬৭১৬ (আধুিনক) । 
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পাঠকেদর যাচাই করার জn িকছু সূt উেlখ করলাম,  যােত িনজরাই পরীkা করেত পােরন। 

পরবত-ীেত িবsািরত আেলাচনা করিছ। সূtঃ-  সহীh আল বুখারী,  খঃ- ৬,  হাঃ- ৬৭১৬ (আধুিনক);  

সহীh আল বুখারী,  খঃ- ১০,  হাঃ- ৬৭২৯,  ( ই, ফাঃ);  সিহhল বুখারী,  খঃ- ৬,  হাঃ-  ৭২২২ (আহেল 

হাদীস লাইেbরী (থেক pকািশত);  সহীh মুসলীম,  খঃ- ৫,  হাঃ- ৪৫৫৪,  ৪৫৫৫,  ৪৫৫৭,  ৪৫৫৮ ও 

৪৫৫৯ (ই, ফাঃ);  সহীh আবু দাউদ,  খঃ- ৫,  হাঃ- ৪২৩০- ৪২৩১ (ইফাঃ);  (শইখ sলাইমান কাndযী-

ইয়ানািবউল মুয়াdাত- পৃঃ- ৪১৬ (উdু-)। 

হযরত ইবেন মাসউদ (রাঃ) (নবী কিরম (সাঃ) - এর িবিশA সাহাবী) বণ-না কেরন (য,  আিম 

রাসূেল পাক (সাঃ)- (ক িজেjস কেরিছলাম আপনার পরবত-ীকােল কতজন ইমাম হেবন,  

মহানবী (সাঃ) বেলন,  “বনী ইসরাঈেলর নবীেদর nায় বােরাজন হেব ”। সূtঃ- আস- সাওয়ােয়kল 

মুহিরকা, পৃঃ- ১৩;  িমশের মুিdত,  কওকােব dিরর িফ ফাযােয়েল আলী,  পৃঃ- ১৪৪;  Tসয়দ (মাঃ সােল 

কাশাফী,  sিn হানাফী,  আেরফ িবlাহ)। 

আlামা কামাল উিdন (মাহাmদ ইবেন তালহা শােফয়ী বণ-না কেরন (য,  “মহানবী (সাঃ) 

বেলেছন (য,  সমs আেয়mাগণ kরাইশ হেত হেবন। কারণ kরাইশেদর বHিতত অn (কউ নবী 

(সাঃ)- এর উtরািধকারী বা ইমাম হেত পারেব না”। সূtঃ  - আlামা কামাল উিdন (মাহাmদ ইবেন 

তালহা শা(ফয়ী,  মাতােলবুস সাউল,  পৃঃ -১৭।  

আমােদর আহেল snােতর pখHাত sিফ আেরফ িবlাহ আেলম,  আlামা Tসয়দ আলী হামদানী 

শাফায়ী sিn বণ-না কেরন (য,  আb ুlাহ ইবেন আbাস বেলন,  আিম রাসূল (সাঃ)- (ক বলেত 

mেনিছ (য,  “আিম,  আলী,  ফােতমা,  হাসান,  ও (হাসাইন এবং (হাসাইন এর পরবত-ী 

নয়জন সnান। পাক পিবt ও মাsম একই gেn িতিন আেরা বণ-না কেরন (য,  নবী (সাঃ) 

বেলেছন,  আিম সকল নবীেদর সরদার (সাইেয়Hdল আিmয়া) এবং আলী সকল ওয়াসীর সরদার 

(সাইেয়Hdল আওিসয়া) আর আমার পর “বােরাজন” উtরসূরী হেব। তােদর মেধH pথম 

হেpন,  হযরত আলী ইবেন আবু তােলব ও (শষ হেpন,  ইমাম মা\দী,  

( আেখরউjামান)”।সূtঃ-  মুয়াdাতুল কারবা,  পৃঃ- ৯৮;  (শইখ sলাইমান কাndযী,  ইয়ানািবউল 

মুয়াdাত,  পৃঃ- ৪১৬,  ( উdু-)। 
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ইমাম জাফর সােদক (আঃ) (থেক বিণ-ত (য,  নবী কিরম (সাঃ) বেলেছন,  ইমাম আমার পর 

“বােরাজন” হেব তাঁেদর মেধH pথম আলী এবং (শষ কােয়ম ম\দী হেব,  এবং তাঁরা আমার 

খিলফা,  ( ওয়ািস) উtরািধকারী ও আমার আউিলয়া এবং আমার উmেতর উপর আlাহর পk 

হেত hjাত (pমাণ) যারা তােদরেক আnগতH ও িব<াস করেব,  তারা মিমন ও যারা তােদর 

আnগতH ও িব<াস করেব না,  তারা অিব<াসী। সূtঃ- কওকােব dিরর িফ ফাযােয়েল আলী,  পৃঃ-

১৪৩;  ( Tসয়দ (মাঃ সােল কাশাফী,  sিn হানাফী,  আেরফ িবlাহ) । 

ইমাম জয়nল আেবদীন (আঃ) (থেক বিণ-ত িতিন বেলন,  “নবী কিরম (সাঃ) ইমাম আলীেক 

বেলন,  আমার আহেল বাইত হেত “বােরাজন” লাক হেব যাঁেদর আমার jান গিরমা দান করা 

হেব,  তােদর মেধH তুিম আলী হ(pা pথম,  ও তাঁেদর ১২তম কােয়ম ইমাম মা\দী 

“আলাইিহস সালাম” যার dারা আlাh’তায়ালা এই জিমনেক মাসিরক (থেক মাগিরব পয-n 

ইনসাফ কােয়ম করেবন।” সূtঃ  - কাওকােব dিরর িফ ফাযায় (◌েল আলী,  পৃঃ -১৪৩,  Tসয়দ (মাঃ 

সােল কাশাফী,  sিn হানাফী,  আেরফ িবlাহ। 

আহেল snােতর pখHাত আেলম (শখ sলাইমান কাndজী বলখী,  sীয় pিসd gn ইয়ানািবউল 

মুয়াdােত িলেখেছন,  মহানবী (সাঃ) এক pে<র উtের বেলন,  “আমার sলািভিসk ইমাম 

বােরাজন হেব। তােদর pথম ইমাম আলী ও সব- (শষ হেবন ইমাম মাহদী”। আবার উিলল 

আমেরর সmেক- জােবর ইবেন আb ুlাহ আনসারী (রাঃ) হেত বিণ-ত (য,  জুনdব ইবেন জুনাদা 

{আবু যার (রাঃ)} - এর pে<র জবােব বেলন (য,  আপনার পর কাঁরা আপনার sলািভিসk 

হেব,  তােদর নাম িক? মহানবী (সাঃ) ইমাম আলী হেত ইমাম মাহদী (আঃ) পয-n সকেলর নাম 

বণ-না কেরন। তােদর মেধH ১. ইমাম আলী ২. (৯) ইমাম হাসান,  ৩. ইমাম (হাসাইন,  ৪. 

ইমাম জয়nল আেবদীন,  ৫. ইমাম মুহাmদ বােকর,  ৬. ইমাম জাফর সােদক,  ৭. ইমাম মুসা 

কািজম,  ৮. ইমাম আলী রজা,  ৯. ইমাম মুহাmদ তাকী,  ১০. ইমাম আলী নাকী,  ১১. ইমাম 

হাসান আসকারী এবং তােদর মেধH ১২. (বােরাতম) ইমাম মা\দী (আলাইিহমুস সালাম) িতিন 

আেরা বেলন,  ওেহ জােবর তুিম আমার ৫ম sলািভিসk ইমাম মুহাmাদ বােকর- এর সাkাত 
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পােব,  তােক আমার সালাম (পৗেছ িদও। সূtঃ-  ইয়ানািবউল মুয়াdাত- পৃঃ- ৪২৭;  ( Tবrত) ইবেন 

আরাবী-  ইবkাউল kাইিয়Hম- ২৬৬;  অধHায়,  মানােকেব ইবেন শাহের আmব,  খঃ- ১,  পৃঃ- ২৮২;  

রাওয়ান যােভদ,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৭২;  িকফায়া আল আসার,  খঃ- ৭,  পৃঃ- ৭;  ( পুেরানা িp`ট) িকফায়া আল 

আসার,  পৃঃ- ৫৩,  ৬৯;  ( (কাম িp`ট) গায়াতুল মারাম,  খঃ-  ১০,  পৃঃ- ২৬৭;  ইসবাতুল hদা,  খঃ- ৩,  

পৃঃ- ১২৩;  “হজরত খাজা মঈনউিdন িচশতী (রহঃ)- এর মাজােরর pধান ফটক পাক- পাaাতেনর নাম ও ১২ 

ইমােমর নাম (খাদাই কের (লখা রেয়েছ;  এবং মসিজেদ নববীর িপলােরর চতুরপােশ ১২ ইমােমর নাম (খাদাই 

কের (লখা রেয়েছ”। 
  



17 

পাক- পাIাতেনর উিসলায় হযরত আদম (আঃ)- এর  দায়া কবলু হেয়িছল! 

আlাh হযরত আদম (আঃ)- (ক সৃিAর পর তােক িকছু নাম িশkা িদেলন’। [সূরা- বাকারা,  

আয়াত- ৩৭]  

পের (স নােমর উিসলায় হযরত আদম (আঃ) আlাহর কােছ (দায়া pাথ-না কেরন এবং আlাh 

(সই নােমর উিসলায় হযরত আদম (আঃ)- এর (দায়া কবুল কেরন। আlাহ (য মহান বHিkগেণর 

উিসলায় হযরত আদমর (দায়া কবুল কেরিছেলন তাঁরা হেলন। “( পাক- পাaাতন) হযরত মুহাmদ 

(সাঃ) ইমাম আলী,  হযরত ফােতমা যাহরা,  ইমাম হাসান ও ইমাম (হাসাইন (আঃ)”।সূtঃ- hদয় 

তীথ- মদীনার পথ,  পৃঃ- ১৫৬,  শায়খ আb ুল হক মুহােdস (দহলভী (মদীনা পাবঃ);  তাফসীের dরের 

মানsর,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১৬১;  ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ৯৭;  (কফায়াতুল (মাওয়ােহদীন,  খঃ- ২,  পৃঃ-

৩২;  মানািকব ইবেন মাগােজিল,  পৃঃ- ৫৯;  সাইেয়Hদাআল িনসা আহলুল জাnাহ (আb ুল আিজজ আল 

সানাওেয়),  পৃঃ- ১৫৯;  সাওয়ােহdত তানিজল,  ( হাসকানী),  খঃ- ১,  পৃঃ- ১০১;  কাওকােব dিরর িফ 

ফাযােয়েল আলী,  পৃঃ- ২৮৩,  Tসয়দ (মাঃ সােলহ কাশাফী,  sিn হানাফী,  আেরফ িবlাহ);  ওবাইdlাহ 

ওমিরতসারী,  আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৫৪৬। 

“(হ ঈমানদারগণ! আlাহেক ভয় কর,  তার TনকটH লােভর উিসলা তালাশ কেরা।” ( সূরা-

মায়দা,  আয়াত- ৩৫)। উিসলার জn (দখুন:-  (কারআnল করীম,  পৃঃ- ৩২৭,  ( অnবাদ- মাওলানা 

মিহউিdন খান);  সিহhল বুখারী,  খঃ- ১,  হাঃ- ১০০৮,  ১০০৯,  ১০১০,  ( আহেল হাদীস লাইেbরী (থেক 

pকািশত);  সহীh আল বুখারী,  খঃ- ১,  হাঃ- ৯৪৯- ৯৫০;  ( আধুিনক);  সহীh আল বুখারী,  খঃ- ২,  

হাঃ- ৯৫৪- ৯৫৫;  ( ই, ফাঃ)। 

 

মানব জািতর আমেলর সাkH 

মানব জািতর আমেলর সাkH আlাহ,  তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং আহেল বাইত (আঃ)- এর 

ইমামগণও আমল (দখেছন এবং সাkH িদেবন।  

আlাh হেলন sAা আর আমরা আদম সnান বা মানবজািত হলাম সৃিA। এই sAা ও সৃিAর মােঝ 

আlাh আর এক (গা~ী বা সmpদায় এই আহেল বাইত (আঃ)- (ক সৃিA কেরেছন। পের তাঁর 
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(আlাহর) পk (থেক ধরার বুেক মানবজািতর ভাল- মn আমেলর সাkHদাতাrেপ তােদরেক 

মেনানীত কেরেছন। মানবজািতর যাtা (য িদন (থেক,  আহেল বাইত (আঃ)- এর সাkH ও 

(সিদন (থেক চেল আসেছ এবং (শষ িদন পয-n চলেত থাকেব।  

আল (কারআেনর (ঘাষণাঃ- “আর এভােব আিম আপনািদগেক মেনানীত কেরিছ মানবজািতর 

সাkHদাতাrেপ আর রাসূল (সাঃ) হেলন আপনােদর উপর সাkHদাতা”। [সূরা- বাকারা,  

আয়াত- ১৪৩];  “আর বলুন,  (তামরা আমল কর,  আlাহ এবং তাঁর রাসূল এবং মুিমনগণ 

(তামােদর আমল (দখেবন”। [সূরা- তওবা,  আয়াত- ১০৫]  

শাওয়ােহdত তানিজেল,  হািকম আবুল কাসম। সািলম ইবেন কােয়স (থেক বিণ-ত ইমাম আলী 

(আঃ) বেলেছন (য,  “ধরার বুেক আlাহর পk (থেক তাঁর বাnােদর উপর আমরা হলাম 

সাkHদাতা আর রাসূল (সাঃ) হেলন আমােদর উপর সাkH”।  

তাফসীের আইয়াসীত,  ইমাম মুহাmদ বােকর ও ইমাম জাফর আস সািদক (আঃ) বেলেছন (য,  

“dিনয়ােত আlাহর পk (থেক আমরা মানবজািতর উপর সাkHদাতা ও তাঁর (আlাহর ) 

pমাণsrপ আিছ”। সূtঃ  - (কফায়াতুল (মাওয়াহেহদীন,  খঃ -২,  পৃঃ -৬৬১;  শাওয়ােহ dত তানিযল,  

খঃ -১,  পৃঃ -৯২;  তাফসীের kmী,  খঃ -১,  পৃঃ -৬২;  বায়াnস সায়াদা,  খঃ  - ২,  পৃঃ -২৭৭;  

মাজমাউল বায়ান,  খঃ -১,  পৃঃ -২২৪;  রাওয়া ন যা(ভদ,  খঃ -২,  পৃঃ -২৮৩।  

নবী কিরম (সাঃ)- এর সময় নবী কিরম (সাঃ)- ই িছেলন (কারআেনর সিঠক বHাখHাকারী ও 

ওয়ািরশ। উনার পর যারা এই (কারআেনর সিঠক বHাখHা করেবন তােদরেক পিবt (কারআেন 

‘রােসখুনা িফল ইl’ নােম ডাকা হেয়েছ। নবীর পর উmেত মুহাmদীর পিরচালক হেবন,  

নবীিজর মহান আহেল বাইেতর সদsগণ। 

আlাh পিবt (কারআেন সমg আয়াতgেলােক dভােগ ভাগ কেরেছন,  এক ভােগ রেয়েছ 

‘মুহকামাত’ ও অnভােগ রেয়েছ ‘মুতাশািবহাত’। মুহকামাত হেp ঐ সকল আয়াত 

(যgেলার অথ- অেনেকই বুঝেত পাের। আর কিতপয় আয়াত হেp মুতাশািবহাত (যgেলার মম- 
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আlাh এবং রােসখুনা িফল ইlগণ ছাড়া অn (কউই অnধাবন করেত পারেব না। (সূরা- আেল 

ইমরােনর,  ৭নং আয়াত (দখুন) 

‘রােসখুনা িফল ইলম’ dারা নবী কিরম (সাঃ) ও তার আহেল বাইত- এর সদsেদর বুঝােনা 

হেয়েছ। আয়াসী বণ-না কেরেছন (য,  হযরত ইমাম জাফর সােদক (আঃ) বেলেছন,  “আমরাই 

হলাম রােসখুনা িফল ইl” ( jােনর ধারক- বাহক)। সূtঃ  - ইয়ানাবীউল মুয়াdাত,  পৃঃ -৪২১;  

মাযমাউল বায়ান,  খঃ -১,  পৃঃ -৪১০;  রাওয়া ন জােভদ,  খঃ -১,  পৃঃ -৩৭৯;  সামারাতুল হায়াত,  খঃ -

১,  পৃঃ -২২৭;  বায়াnস সায়াদাহ,  খঃ -১,  পৃঃ -২৪৮;  তাফসীের kিm,  খঃ -১,  পৃঃ -৯৬;  মানােকেব 

ইবেন শাহের আmব,  খঃ -১,  পৃঃ -২৮৫।  

পিবt (কারআেন মুহাmদ (সাঃ)- (ক “িযিকর” নাম ডাকা হেয়েছ এবং তার আ’ল; - (ক 

“আহেল িযিকর” বলা হেয়েছ। (সই িদক উd) কের (কারআেনর (ঘাষণা : 

“sতরাং (হ (লাকরা (তামরা যা জােনা না আহেল িযিকরেক িজেjস কর।”সূরা- নাহাল,  

আয়াত- ৪৩;  সূরা- আিmয়া,  আয়াত- ৭।  

মুফােLসরগেণর মত jানীেদর dারা হযরত নবী কিরম (সাঃ) - এর আহেল বাইতেক বুঝােনা 

হেয়েছ। আb ুlাh িবন আbাস (রাঃ) বণ-না কেরেছন (য,  “আহলুy িযিকর”( jানী বHিkরা 

হেলন,  হযরত মুহাmদ (সাঃ),  ইমাম আলী,  হযরত ফােতমা,  ইমাম হাসান ও ইমাম 

(হাসাইন (আঃ) ((কারআেনর বHাখHা সহ) jান বুিd আর বHাখHার ভাNার,  তারাই হেলন 

নবুয়Hেতর পিরবার,  িরসালােতর খিন (উmেতর পথ pদশ-ক) এবং (ফেরশতােদর অবতরণর 

sান। যােবর ইবেন আblুাহ বেলেছন (য,  যখন এই আয়াত নািযল হেলা তখন ইমাম আলী 

(আঃ) বলেলন: আমরাই হলাম “আহেল িযিকর” ( jােনর ভাNার)। ওয়াকী িবন যারাহ এবং 

sিফয়ান সওরী এই বণ-নািট িলিপবd কেরেছন। সূtঃ-  তাফসীের kরতুিব,  খঃ- ১১,  পৃঃ- ২৭২;  

শাওয়ােহdত তানযীল,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৩৩৪;  তাফসীের ইবেন কাসীর,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৫৭০;  rhল মায়ািন 

আলুসী বাগদাদী,  খঃ- ১৪,  পৃঃ- ১৩৪;  তাফসীের kিm,  খঃ- ৩,  প- ৬৮;  এহকাkল হক,  খঃ- ৩,  

পৃঃ- ৪৮২;  (কফাইয়াতুল (মাওয়াহেহদীন,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৬৫০;  রাওয়ান জােভদ,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ২২৮;  

মাজমাউল বয়ান,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ১৫৬;  মাজমাউল যাওয়ােয়দ,  খঃ- ৯,  পৃঃ- ১১৬;  তাফসীের তাবারী,  
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খঃ- ১৪,  পৃঃ- ১০৮;  ইয়ানাবীউল মাওয়াdাহ,  পৃঃ- ৪৬;  আর িরয়াজুন নাজরা,  খঃ- ২,  পৃঃ- ২০৯;  

তাফসীের ইবেন কাসীর,  খঃ- ১৩,  পৃঃ- ১৭৭,  ( hসাইন আল মাদানী pকাশনী,  আহেল হাদীস)। 

মহানবী (সাঃ)- (ক পাঠােনা হেয়েছ আমােদর আtােক পাক- পিবt করার জn। পিবtতা 

বHিতত (কারআনেক (কউই বুঝত পারেব না। ‘sতরাং মহানবী (সাঃ)- এর পর যারা তাঁর 

sলািভিসk হেবন তােদরেকও অব)ই পিবt বHিkt হেত হেব।’ (সিদেক লkH (রেখ 

(কারআেনর (ঘাষণা : 

“আহেল বাইত- এর সদsগণ আlাহ চান আপনােদর কাছ (থেক সকল pকার অপিবtতা দেূর 

রাখেত এবং পূণ-rেপ পূতপিবt রাখেত যতটkু রাখার তাঁর (আlাহর ) kমতা আেছ”। [সূরা-

আহযাব,  আয়াত- ৩৩] 

নবীর পtী হযরত উেm সালমা (রাঃ) বেলন,  “পিবtতার আয়াত আমার ঘের নািযল হয়। 

মহানবী (সাঃ) হাসান,  (হােসইন,  আলী ও ফােতমা (আঃ)- এর উপর একিট চাঁদর (টেন 

pাথ-না করেলন,  ইয়া আlাহ এরাই আমার আহেল বাইত,  এরাই আমার একাn আপনজন 

পরমাtীয়। এেদরেক সকল pকার অপিবtতা হেত দেূর রাখুন। তখন নবীর পtী হযরত উেm 

সালমা (রাঃ) বলেলন,  ইয়া আlাহর রাসূল! আিমও িক এই চাদেরর (ভতের আসেত পাির? 

মহানবী (সাঃ) বলেলন,  না,  তেব তুিম মBেলর উপর আেছা”। মহানবী (সাঃ)- এর এই উিk 

(থেক pমািণত হল (য,  “নবীর stীগণ আহেল বাইত- এর সদsেদর অnভু-k িছেলন না”।  

পাঠকেদর জn সূরা,  আহযােবর- ৩৩ নং আয়ােতর সূt উেlখ করিছ,  (যখােন,  এই আয়াত 

আহেল বাইত- এর শােন অবতীণ- হেয়েছ। (আলী,  ফােতমা,  হাসান,  (হাসাইন (আঃ)- এর 

শােন)। সূtঃ-  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৭,  হাঃ- ৬০৪৩ (ই, ফাঃ);  সহীহ িতরিমযী,  খঃ- ৬,  হাঃ- ৩৮৭১,  

৩৭৮৭ (ই, ফাঃ);  তাফসীের নূrল (কারআন,  খঃ- ২২,  পৃঃ- ১৫ (মাওলানা আিমnল ইসলাম);  তাফসীের 

মােরফুল (কারআন,  খঃ- ৭,  পৃঃ- ১৩২,  ( ইফাঃ,  মুফিত (মাঃ সিফ);  তাফসীের মাদানী,  খঃ- ৮, পৃঃ-

১৩- ১৫ (আহেল হাদীস লাইেbরী);  তাফসীের মাজহারী,  খঃ- ১০,  পৃঃ- ৩৩,  ৩৪,  ( ই, ফাঃ);  সহীহ 

িতরিমজী,  খঃ- ৫,  হাঃ- ৩১৪৩- ৩১৪৪;  খঃ- ৬,  হাঃ- ৩৭২৫,  ৩৮০৮ (ই, (স`টার);  (মশকাত,  খঃ-

১১,  হাঃ- ৫৮৭৬ (এমদাদীয়া);  (শখ আb ুর রিহম gnাবলী,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৩০৮ (বাংলা একাডমী);  
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মাদােরজুন নাবুয়াত,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ১১৬ (শায়খ আbলু হক মুহােdস (দহলভী);  তাফসীের দূরের মানsর,  

খঃ- ৫,  পৃঃ- ১৯০,  ( িমশর);  তাফসীের ইবেন কািসর,  খঃ- ৩,  পৃঃ-  ৪৮৪,  ( িমশর);  তাফসীের 

কাসসাফ,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১৯৭,  ( িমশর);  তাফসীের kরতুিব,  খঃ- ১৪,  পৃঃ- ১৮২ (িমশর);  তাফসীের 

এতেকান,  খঃ- ৪,  পৃঃ- ২৪০ (িমশর);  তাফসীের কাবীর. খঃ- ২,  পৃঃ- ৭০০ (িমশর);  তাফসীের সালিব,  

খঃ- ৩,  পৃঃ- ২২৮ (িমশর);  তাফসীের তাবারী,  খঃ- ২২,  পৃঃ- ৮ (িমশর);  ফাতhল কাদীর সাওকানী,  

খঃ- ৪,  পৃঃ- ২৭৯;  উsdল ঘাবা,  ইবেন আিসর (িমশর) খঃ- ২,  পৃঃ- ১২,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৫২১;  সহীh 

িতরিমজী,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৩ (িমশর);  ইয়া নািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ১৭৪ (উdু-),  পৃঃ- ১০৭,  ( ইsামবুল);  

মানােকেব খাওয়ােরজিম,  পৃঃ- ২৩;  সাওয়ােয়kল মুহিরকা,  পৃঃ- ১১৭;  sনােন বায়হাকী,  খঃ- ২,  পৃঃ-

১৪৯;  ইমাম নাসাঈ,  পৃঃ- ১৪৯;  মুয়াdাতুল kরবা,  পৃঃ- ১০৭;  আল ইসাবা,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৫০২;  

তাবরািন,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৬৫;  আস িসরাতুল হালিবয়া,  খঃ-  ১৩,  পৃঃ- ২১২;  তািরেখ ইবেন আসািকর,  

খঃ- ১,  পৃঃ- ১৬৫;  আহকামুল (কারআন,  খঃ- ২,  পৃঃ- ১৬৬ (ইবnল আরািব);  কানযুল উmাল (মtুাকী 

িহিn),  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৯৬;  তািরেখ তাবাির,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৩১। 

উmুল (মািমনীন হযরত উেm সালমা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)- (ক বলেত mেনেছন (য,  এটা আমার 

মসিজদ এেত (য (কান হায়য অবsার মিহলা (stীগণ) ও (য (কান বHিk (সাহাবারা) যার উপর 

(গাসল ফরজ তােদর জn পিবt না হওয়া পয-n pেবশ িনেষধ। িকnt “আমার জn ও আমার 

পিবt আহেল বাইত (আলী,  ফােতমা,  হাসান,  (হাসাইন)- (দর উপর (য (কান অবsায় তাঁরা 

আমার মসিজেদ pেবশ করেত পারেবন,  সত-ক হেয় যাও! আিম (তামােদরেক তাঁেদর নাম বেল 

িদেয়িছ,  যােত কের (তামরা gমরাh না হয় যাও। (কারণ তাঁরা সব সময় পাক- পিবt)” । 

সূt:- বায়হাকী- আস sনাnল kবরা,  খঃ- ৭,  পৃঃ- ৬৫,  হাঃ-  ১৩১৭৮;  িহিn,  কানযুল উmাল,  খঃ-

১২,  পৃঃ- ১০১,  হাঃ- ৩৪১৮৩;  ইবেন আসািকর,  তািরেখ দােমhক আল কািবর,  খঃ- ১৪,  পৃঃ- ১৬৬;  

ইবেন কাসীর,  ফsলুম িমনাস িসরাh,  খঃ- ১,  পৃঃ- ২৭৩;  আlামা সয়ুতী- খাসািয়sল kবরা,  খঃ- ২,  

পৃঃ- ৪২৪;  আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৫৬২ (উdু-);  মারাজাল বাহরাইন িফ মানােকেব আল হাসনাইন,  

পৃঃ- ৪৮ (ডাঃ তােহrল কাdরী) । 

কামািলয়াত অজ-েনর পেথ অgসর হওয়ার (kেt তােদর চিরt ও আদব কায়দা হেp িবে<র 

মুসিলম উmাহর জn আদশ-,  মেডল। তাঁেদর মহাnভব অবsান ও আধHািtক উ[পদময-াদার 

pিত (কারআন িবেশষ grt িনেদ-শ কেরেছ যােত িবে<র মুসিলম উmাহ তাঁেদর উjল 
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উদাহরণসমূহ অnসরণ কের এবং মহানবী (সাঃ)- এর পর শরীয়েতর আইন ও িসdাn সmিক-ত 

তথHািদ ও পথ িনেদ-েশর জn “(কারআন ও আহেল বাইতেক” (মেন চেল। তাঁরা হেpন (সই 

বHিkt িবে<র মুসিলম উmাহর জn যারা ইসলােমর বাsব নমুনা এবং মতামত ও িচnার 

মতৈdধতা িনরসেনর িবষয় ঐকHমেতHর pতীক। 

 

হযরত মুহাmদ (সাঃ)- এর আহেল বাইত (আঃ)- ই আlাহ পােকর মজবুত রj ুবা রিশ 

“আর (তামরা সকেল িমেল আlাহর রjেুক আঁকিড়েয় ধর পরsর িবিpn ((ফরকাবnী) হইও 

না।” ( সূরা- আেল ইমরান,  আয়াত- ১০৩)  

হযরত ইমাম বােকর (আঃ) বেলেছন (য,  “হযরত মুহাmদ (সাঃ)- এর আহেল বাইত (আঃ)- ই 

আlাh পােকর মজবুত রj ুযাঁেক আlাহ তায়ালা দঢ়ৃভােব আঁকেড় ধরার আেদশ িদেয়েছন” 

( অnসরণ করার জn)। সূtঃ-  ইয়া নািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ১৩৯;  rhল মায়ানী আলুসী বাগদাদী,  খঃ-

৪,  পৃঃ- ১৬;  nrল আবসার,  পৃঃ- ১০২;  সাওয়ােয়kল মুহিরকা,  পৃঃ- ৯০ (িমশর);  (কফাইয়াতুল 

(মাওয়াহেহদীন,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ১৭৮;  মাজমাউল বয়ান,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৪৮২;  রাহওয়ােন যােভদ,  খঃ-

১,  পৃঃ- ৪৬৭;  তাফসীের kmী,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১০৬;  শাওয়ােহdত তানিযল,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১৩০;  

তাফসীের ফুরাত,  পৃঃ- ১৪;  গায়াতুল মারাম,  পৃঃ- ২৪২। 

হযরত মুহাmদ (সাঃ) (যrপ আlাহর িনকট িpয়তম ও সmািনত িছেলন বা আেছন। িঠক তdrপ 

হযরত মুহাmদ (সাঃ)‘র আহেল বাইতগণও িpয়তম ও সmানীত।  

তাই এরশাদ হেp : “অব)ই আlাহ তাঁর (ফেরশতােদর িনেয় নবীর pিত দrদ পাঠ কেরেছন। 

(হ ঈমানদারগণ (তামরাও তাঁর pিত দrদ ও সালাম (পশ করেত থাক।” ( সূরা- আহযাব,  

আয়াত- ৫৬) 

উk আয়াত অবতীণ- হওয়ার পর সাহাবারা িজেjস করেলন,  ইয়া রাসূলুlাহ (সাঃ) আপনার 

উপর িকভােব দrদ পাঠ করেত হেব? উtের নবীিজ বেলন : 
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“আlাhmা সােl আলা মুহাmাদ,  ওয়া আেল মুহাmাদ” অতঃপর িতিন বেলন : (দখ,  

(তামরা (যন আমার উপর (লজ কাটা দrদ না পড়। সাহাবারা বলেলন (লজকাটা (কমন? 

নবীিজ উtের বেলন,  আমার আহেল বাইত (আলী,  ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন (আঃ)- (ক 

বাদ িদেয় mধ ুআমার উপর দrদ পড়া (যমন “আlাhmা সােl আলা মুহাmাদ” বেল চুপ 

থাকা। আমার ‘আলেক’ অব)ই সmৃk করেত হেব। সূtঃ-  সালাওয়াত,  ( মূল- আলী খামেসই 

kাযিভিন,  অnবাদ- মুহাmাদ ইরফাnল হক);  আল মরুাজয়াত,  পৃঃ- ৫৭- ৫৮;  মুসনােদ আহমদ,  খঃ- ৫,  

পৃঃ- ৩৫৩;  যাখাইrল উকবা,  পৃঃ- ১৯;  ইয়া নািবউল মাওয়াdাত,  পৃঃ- ৭;  কানযুল উmাল,  খঃ- ১,  

পৃঃ- ১২৪;  সাওয়ােয়kল মুহিরকা,  পৃঃ- ৮৭, ৭৭১;  জাজবােয় (বলােয়ত,  পৃঃ- ১৫৪;  মাজমাউল বয়ান,  

খঃ- ৮,  পৃঃ- ৩৬৯;  ফাজােয়লুল খামছা,  খঃ- ১,  পৃঃ- ২০৯;  তাফসীের নূrস সাকালাইন,  খঃ- ৪,  পৃঃ-

৩০৫;  তাফসীের নমূনা,  খঃ- ১৭,  পৃঃ- ৪২১। 

এ pসB ইমাম শােফয়ী (রহঃ) বেলন,  “ইয়া! আহেল বাইেত রাসূল! আপনােদর মুয়াdাত 

(আnগতHপণূ- ভােলাবাসা) পিবt (কারআেন ফরজ করা হেয়েছ,  (য বHিk নামাজ আপনােদর 

উপর দrদ না পড়েব তার নামাজই কবুল হেব না।” সূtঃ  - ইবেন হাজার মাkীর -সাওয়ােয়েক 

(মাহেরকা পৃঃ -৮৮।  

হযরত ওমর (রাঃ) (থেক বিণ-ত আেছ। িতিন বেলন,  মহানবী (সাঃ) বেলেছন,  d‘আ ও 

নামাযসমূহ ততkণ পয-n আসমান ও যমীেনর মধHবত-ী sােন ঝুলn অবsায় থােক,  উপেরর 

িদেক যায় না,  যতkণ না নবী করীম (সাঃ) এর pিত দrদ (pরণ করা না হয়। সূtঃ-  মাদােরজুন 

নবুয়াত,  খঃ- ২,  পৃঃ- ১০৬,  ( ই, ফা:);  জােম আত িতরিমিয,  খঃ - ২,  হাঃ- ৪৫৮,  ( ই,  সঃ);  

সহীহ িতরিমিয,  পৃঃ- ১৭২,  হাঃ- ৪৮৯,  ( সকল খN একেt,  তাজ (কাং)। 

পাঠকেদর িবেবেকর কােছ আমার p<? “মহানবী (সাঃ) ও তাঁর আহেল বাইত (আঃ)- (দর উপর 

নামােজ দrদ না পড়েল,  নামাজ কবুল হেব না”। তাই নামােজর মেধH একিট শত- হেp,  

তাঁেদর (মহানবী (সাঃ) ও তাঁর আহেল বাইেতর) উপর দrদ পড়েত হেব। যাঁেদর উপর দrদ না 

পড়েল নামাজই কবুল হয় না। তােদরেক যিদ আমরা না িচিন বা না জািন,  তাহেল নামােজ 

দrদ পড়েলও তা (কান উপকাের আসেব িক? একট ুিচnা কrন !!!......।  
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আlাh ধরার বেুক িকছ ুসংখHক গহৃেক সmািনত কের তারঁ বাnােক তারঁ পিবtতার 

gণ কীত4ন করার িনেদ4শ দান কেরেছন  

এরশাদ হেp :“(সই সকল গৃহ যােক সমুnত করেত এবং যােত তার নাম sরণ করেত আlাh 

িনেদ-শ িদেয়েছন,  সকাল ও সnHায় তাহার পিবtতা ও মিহমা (ঘাষণা কের।” ( সূরা- নূর,  

আয়াত- ৩৬)  

হযরত আনাস িবন মািলক এবং হযরত বুরাইদা বণ-না কেরেছন (য,  আlাহর রাসূল (সাঃ) এই 

আয়াত পাক পাঠ করেল,  হযরত আবু বকর দাঁিড়েয় িজেjস করেলন,  ইয়া রাসূলুlাহ (সাঃ)! 

এই গৃহgিল কাথায়! হযরত নবী (সাঃ) বলেলন,  এটা আlাহর নবীগেণর গহৃসমহূ । তারপর 

িতিন (আবু বকর) িজেjস করেলনঃ “হযরত আলী ও হযরত ফােতমা (আঃ)- এর গৃহgিল ও িক 

এেত অnভু-k ? আlাহর রাসূল বেলনঃ অব)ই এর মেধH তােদর গৃহgিলও অnভু-k এবং ইহা 

ঐসব গৃহgিলর (চেয়ও অিত উtম এবং সমুnত”। সূtঃ  - তাফসীের দূরের মানsর,  খঃ -৫,  পৃঃ -

৫০;  মাজমাউল বয়ান,  খঃ -৭,  পৃঃ -১৪৪;  (কফাইয়াতুল (মাওয়াহেহদীন,  খঃ -২,  পৃঃ -২৫৮;  

জাজবায় (◌ (বলায়(◌ত,  পৃঃ -১৪২;  মুরাজয়াত,  পৃঃ -৩০৮;  শাওয়ােহ dত তানিযল,  খঃ -১,  পৃঃ -৪০৯;  

গায়াতুল মারাম,  পৃঃ -৩০৮।  

আেরা এরশাদ হেp: “(হ ঈমানদারগণ আlাহেক ভয় কর এবং সতHবাদীেদর সাথী হেয় যাও”। 

(সূরা- তওবা,  আয়াত- ১১৯)  

আlাh আমােদরেক সতHবাদীেদর সােথ থাকেত বলেছন কারণ িক? ঈমান আনা যেথA নয়,  

কারণ সতHবাদীেদর সােথ থাকেল ঈমান সেতজ ও মজবুত থাকেব। তাই এখন আমরা 

সতHবাদীেদর (কাথায় পােবা? আsন (য পিবt (কারআেন সতHবাদীেদর সােথ থাকার তািগদ 

(দওয়া হেp,  (সই (কারআনই আমরা খুঁিজ সতHবাদী কারা। 
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একদা নাজরােনর িOsানেদর একিট দল পাdীসহ রাসূল (সাঃ)- এর িনকট উপিsত হন। তারা 

হযরত ঈসা (আঃ) সmেক- নবীিজর সােথ তক-- িবতেক- িলp হন নবীিজর (কান যুিkই তারা 

মানিছেলন না। তখন নবীিজর pিত (কারআেনর এই আয়াতিট অবতীণ- হয়: 

“আপনার িনকট যথাযথ jান আসার পরও (য (কউ এই িবষেয় তক- করেব,  সেnহ করেব 

তােদর বলুন : আমরা আhান কির আমােদর পুtেদর এবং (তামরা (তামােদর পুtেদর,  আমরা 

আমােদর নারীেদর এবং (তামরা (তামােদর নারীেদর এবং আমরা আমােদর নাফসেদর 

(সtােদর) ডািক (তামরা (তামােদর নাফসেদর (সtােদর) (ক ডাক। অতঃপর আমরা িবনীত 

আেবদন কির িমথHাবাদীেদর উপর আlাহর লা’নত (অিভসmাত) বিষ-ত (হাক।” ( সূরা-

আেল ইমরান,  আয়াত- ৬১)  

মহানবী (সাঃ) ইমাম হাসান,  ইমাম (হােসইন,  হযরত ফােতমা ও ইমাম আলী (আঃ) - (ক 

ডাকেলন এবং ইমাম (হােসইনেক (কােল িনেলন,  ইমাম হাসােনর হাত ধরেলন এবং হযরত 

ফােতমা,  নবীিজর িপছেন এবং ইমাম আলী,  হযরত ফােতমার িপছেন হাটিছেলন। মহানবী 

(সাঃ) তাঁেদর উেdে) বলেলন,  (হ আমার িমশেনর সদsগণ আিম যখন অিভসmােতর জn 

pাথ-না করব,  তখন (তামরা ‘আিমন’ বলেব। 

এখােন িবেশষভাব উেlখH (য,  আlাহর পছnসই ধম- ইসলােমর সতHতা িনrপেণর সাkH 

(দয়ার জn মহানবী (সাঃ) আর কাউেকও সেB িনেলন না,  mধ ুআহেল বাইত (হযরত আলী,  

ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন (আঃ)- গণেকই িনেলন। (যমন আlাহর পছnসই ধম- সতH ও 

পিবt,  িঠক (তমিন সাkHও সতH ও পিবt হেত হেব,  তাই িতিন আহেল বাইত (হযরত 

আলী,  ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন (আঃ)- গণেকই সােথ িনেলন। কারণ তাঁহারাই িছেলন 

pকৃত সতHবাদী (িসিdক আকবার) ।  

(মাবাহালার মােঠ নাজরােনর পাdী এই সতHবাদী “পাক- পাaাতনেক” (দেখ ভীত হেয় 

িOsানেদর বেলন,  আিম তাঁেদর (চহারােত এমন (জHািত (দখেত পািp,  যিদ তাঁরা এই 

পাহাড়েক সের (যেত বেল তাহেল তা সের যােব। sতরাং তাঁেদর সােথ (মাবাহালা 
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(অিভসmােতর) pাথ-না কেরা না। তাঁরা (য িজিজয়া কর ধায-H কেরন তা (মেন নাও। সূtঃ-

তাফসীের মাযহারী,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৩১২ (ইফা);  তাফসীের তাবারী,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ১৯- ২২ 

(ইফাঃ); তাফসীের ইবেন কাসীর,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৪৭৭ (ইফাঃ);  তাফসীের মাজদী,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৯৪ 

(ইফাঃ);  তাফসীের কানযুল ঈমান (আহmদ (রজাখা (বেরলভী),  পৃঃ- ১২২;  তাফসীের nrল (কারআন 

(মাওলানা আিমnল ইসলাম),  খঃ- ৩,  পৃঃ- ২৭০;  (কারাnল কািরম (মিহউিdন খান),  পৃঃ- ১৮১;  

(কারআন শিরফ (আশরাফ আলী থানভী),  পৃঃ- ৯০,  ( মীনা বুক হাউস);  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৬,  হাঃ-

৬০০২,  ( ইফাঃ); সহীh িতরিমজী,  খঃ- ৫,  হাঃ- ২৯৩৭ (ই, (স`টার);  (বাখারী (হািমিদয়া),  খঃ- ৫,  

পৃঃ- ২৮২;  (মশকাত(এমদাদীয়া),  খঃ- ১১,  হাঃ- ৫৮৭৫;  কােতবীেন ওিহ,  পৃঃ- ১৬৫ (ইফাঃ);  আশারা 

(মাবাশশারা,  পৃঃ- ১৬২ (এমদাদীয়া);  মািসক মদীনা,  ( (সেpmর- ২০০০),  পৃঃ- ৬;  মািসক sের<র 

(এিpল- ২০০০),  পৃঃ- ৭;  (শখ আb ুর রহীম gnাবলী,  পৃঃ- ৩০৮,  ( বাংলা একাডমী);  ইযাযাতুল িখফা 

(শাহ ওয়ািলউlাহ),  খঃ- ২,  পৃঃ- ৪৯৮;  তাফসীের dেরের মানsর,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ৩৯,  ( িমশর);  

তাফসীের তাবারী,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ২৯৯,  ( িমশর);  তাফসীের কাশশাফ,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৩৬৮,  ( Tবrত);  

তাফসীের kরতুিব,  খঃ- ৪,  পৃঃ- ১০৪,  ( িমশর);  তাফসীের কাবীর (ফাখের রাজী),  খঃ- ২,  পৃঃ- ৬৯৯,  

( িমশর) । 

অিত dঃেখর সােথ বলেত হেp,  আজ (থেক (চৗdশত বছর পূেব- িOAানরা আহেল বাইত 

(পাক- পাaতন)- (ক িচেন (গেলন িকnt আজ আমরা িনেজেক (m~ নবী (সাঃ)- এর উmত বেল 

দািব কির িকnt আহেল বাইতেক িঠক মত িচিন না,  জািন না। আবার অেনকেক এমনও পাওয়া 

যায়,  যারা এখন পয-n আহেল বাইত- এর নামও mেনন নাই। আর অnসরণ করার (তা p<ই 

আেস না। উk আয়াতিট dারা এটা pমািণত হেলা (য,  মহানবীর (সাঃ) পর যারা তাঁর উtরসূির 

হেবন তাঁরা পাক পিবt- মাsম ও pকৃত সতHবাদী হেবন। 

 

আহেল বাইত -এর ময়ুাdাত ও অnসরণ ফরজ 

পিবt (কারআেন,  মহানবী (সাঃ)- এর আহেল বাইত- এর মুয়াdাত ও অnসরণ ফরজ করা 

হেয়েছ। 
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মহানবী (সাঃ) (য (রসালােতর দািয়t পালন কের িগেয়েছন,  আlাহ তার বাnার কাছ (থেক 

তাঁর (রসালােতর পািরmিমক বাবদ মহানবী (সাঃ) - এর আহেল বাইত- এর মুয়াdাত 

(আnগতHপণূ- ভােলাবাসা) ফরয কের িদেয়েছন। যিদ আমরা আহেল বাইতেক pাণািধক ভােলা 

না বািস,  আnগতH না কির,  তাহেল আlাহর hkম অকায-কর (থেক যােব বা মানা হেব না,  

তাই hkম হেp। 

“বলুন,  আিম আমার িরসালােতর পািরmিমক (তামােদর কােছ িকছুই চাই না,  mধু আমার 

kরবা (আলী,  ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন)- এর মুয়াdাত (আnগতHপূণ- ভােলাবাসা) 

বHিতত।”( সূরা- mরা,  আয়াত- ২৩) । 

হযরত আবdlাহ িবন আbাস (রাঃ) বণ-না কেরেছন (য,  যখন এই আয়াত নািযল হেলা তখন 

সাহাবাগণ িজেjস করেলন,  “ইয়া রাসূলুlাহ (সাঃ) কাঁরা আপনার িনকট আtীয়? যােদর 

মুয়াdাত (আnগতHপূণ- ভােলাবাসা) পিবt (কারআেন উmেতর উপর ফরজ করা হেয়েছ। উtের 

নবী (সাঃ) বলেলন- আলী,  ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন এর মুয়াdাত (আnগতH)।”সূtঃ-  

(কারআন শরীফ (mরা, ২৩) (আশরাফ আলী থানভী),  পৃঃ- ৬৯২; তাফসীের মাজহারী,  খঃ- ১১,  পৃঃ- ৬৩ 

(ই, ফাঃ);  তাফসীের nrল (কারআন (মাওলানা আিমnল ইসলাম), খঃ- ২৫,  পৃঃ- ৬৭;  মাদােরজুন 

নাবুয়াত,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ১১৭,  শায়খ আb ুল হক মুহােdস (দহলভী তাফসীের দূরের মানsর,  খঃ- ৬,  পৃঃ-

৭ (িমশর);  তাফসীের যামাখশারী,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৩৯৯,  ( িমশর);  তাফসীের তাবারী,  খঃ- ২৫,  পৃঃ-

২৫ (িমশর);  তাফসীের কাশশাফ,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ৪০২;  খঃ- ৪,  পৃঃ- ২২০ (িমশর);  তাফসীের কাবীর,  

খঃ- ২৭,  পৃঃ- ১৬৬ (িমশর);  তাফসীের বায়যাভী,  খঃ- ৪,  পৃঃ- ১২৩ (িমশর);  তাফসীের ইবেন কািসর,  

খঃ- ৪,  পৃঃ- ১১২ (িমশর);  তাফসীের kরতুিব,  খঃ- ১৬,  পৃঃ- ২২ (িমশর);  তাফসীের নাসাফী,  খঃ- ৪,  

পৃঃ- ১০৫ (িমশর);  তাফসীের আবু সাউদ,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৬৬৫;  তাফসীের জােম উল বায়ান,  ( তাবারী),  

খঃ- ২৫,  পৃঃ- ৩৩;  তাফসীের আল আকাম,  খঃ- ২,  পৃঃ- ১২১;  তাফসীের বাহrল মুিহয়াত (ইবেন 

হাইয়Hান),  খঃ- ৯,  পৃঃ-  ৪৭৬;  তাফসীের িবহার আল মািদদ (ইবেন আিজ),  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৪৩১;  

তাফসীের আবু সাউদ,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ৮০;  তাফসীের কাবীর,  খঃ- ১৩,  পৃঃ- ৪৩২;  তাফসীের বাইদাবী,  

খঃ- ৫,  পৃঃ- ১৫৩;  তাফসীের আল নাসাফী,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ২৮০;  তাফসীের আল িনশাবুির,  খঃ- ৬, পৃঃ-

৪৬৭;  ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ১৭৩,  ( উdু-);  আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ১০২,  ৫৮৭,  ( উdু-) । 
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আেরা এরশাদ হেp: “বলুন,  (য পািরmিমেকই আিম (তামােদর কাছ (চেয় থািক না (কন,  তা 

(তা (তামােদরই জn।” ( সূরা- সাবা,  আয়াত- ৪৭)  

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও (স কথািট বেলেছন (য,  “মহানবী (সাঃ)- এর সntিA তাঁর আহেল 

বাইেতর ভালবাসার মেধH িনিহত। ” সূtঃ-  সহীh (বাখারী,  খঃ- ৬,  হাঃ- ৩৪৪৭,  ৩৪৭৯,  ( ই. 

ফাঃ);  তাফসীের ইবেন কািসর,  খঃ- ১৬,  পৃঃ- ৫২৬;  ( hসাইন আল মাদানী pকাশনী,  আহেল হাদীস)। 

“আlামা যামাখশারী ও আlামা ফাখের রাজী আহেল snাত ওয়াল জামায়ােতর pখHাত dজন 

তাফসীরকারক” ও িবj আেলম,  তারা তােদর sিবখHাত তাফসীর gndয় “আল কাশশাফ ও 

আল কাবীর” তাফিসরdেয় এভােব িলিপবd কেরেছন যখন উk আয়াত নািযল হেলা (সূরা-

mরা- আয়াত- ২৩) তখন রাসূল (সাঃ) বেলন:-   

( ১) (য বHিk আেল মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় ইহজগৎ তHাগ কের,  (স শিহদী ময-াদা পায়। 

(২) (য বHিk আেল মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় ইহজগৎ তHাগ কের,  (স নাজাত pাp হয় 

ইহজগৎ তHাগ কের । (৩) (য বHিk আেল মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় ইহজগৎ তHাগ কের,  (স 

তওবাকারী িহসােব ইহজগৎ তHাগ কের। (৪) (য বHিk আেল মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় 

ইহজগৎ তHাগ কের,  (স পণূ- ঈমােনর সেB ইহজগৎ তHাগ কের । (৫) (য বHিk আেল 

মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় ইহজগৎ তHাগ কের,  তােক মােলাkল মউত,  মুনকীর ও নকীর 

(ফেরশতারা sসংবাদ (দয়। (৬) (য বHিk আেল মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় ইহজগৎ তHাগ 

কের,  তােক এমন ভােব (বেহশেত িনেয় যাওয়া হেব (যমন িববােহর িদন কnা তার <mরালেয় 

যায়। (৭) (য বHিk আেল মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় ইহজগৎ তHাগ কের,  তার কবের জাnাত 

মুখী d‘িট দরজা খুেল (দয়া হেব। (৮) (য বHিk আেল মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় ইহজগৎ তHাগ 

কের,  আlাহ তার কবরেক রহমেতর (ফেরশতােদর িজয়ারেতর sােনর ময-াদা (দন। (৯) (য 

বHিk আেল মুহাmােদর ভালবাসা িনেয় ইহজগৎ তHাগ কের,  (স নবীর snত ও খাঁিট-

মুসলমানেদর দলভুk হেয় ইহজগৎ তHাগ করেলা।  
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( * )  সাবধান (য বHিk আেল মুহাmােদর শtrতা িনেয় মৃতুHবরণ কের,  িকয়ামেতর িদেন তার 

কপােল (লখা থাকেব (স আlাহ পােকর রহমত হেত বিnত। (*) (য বHিk আেল মুহাmােদর 

শtrতা িনেয় মৃতুHবরণ কের,  (স কােফর হেয় মারা যায়। (*) (য বHিk আেল মুহাmােদর শtrতা 

িনেয় মৃতুHবরণ কের,  (স (বেহশেতর sগnও পােব না।  

সাহাবারা িজেjস করেলন,  ইয়া রাসূলুlাহ (সাঃ) আপনার “আ’ল” আহেল বাইত,  কারা? 

“নবীিজ বলেলন,  আলী,  ফােতমা,  হাসান,  ও (হােসইন,  িতিন আেরা বেলন,  আlাহর 

কসম যার হেs আমার জীবন,  (য বHিk আমার আহেল বাইতেক শtr মেন করেব,  (স 

জাহাnামী।”সূtঃ-  তাফসীের কািবর,  খঃ- ২৭,  পৃঃ- ১৬৫,  ( িমশর);  তাফসীের আল কাশশাফ ওয়াল 

বায়ান,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ৬৭,  ( িমশর);  তাফসীের kরতুিব,  খঃ- ১৬,  পৃঃ- ২২,  ( িমশর);  এহইয়াউল 

মাইয়াত,  পৃঃ- ৬;  আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৪১৮;  সাওয়ােয়ক (মাহিররকা,  পৃঃ- ১০৪;  ইয়া নািবউল 

মুয়াdাত,  পৃঃ- ৫৫,  ৫৯৯।  

হযরত মুহাmদ (সাঃ) ও তাঁর আহেল বাইেতর িচর শtr বনী উমাইয়ােদর pাপাগাNায়,  আহেল 

বাইেতর ভkেদর বা (pিমকেদর “রােফযী” নােম ডাকা হেতা। 

এ pসেB ইমাম শােফয়ী বেলন,  যিদ (কবল মুহাmদ (সাঃ)- এর আহেল বাইেতর pিত 

ভালবাসা রাখেলই মাnষ রােফযী হেয় যায়,  তেব িব< জগেতর সমs jীন ও মানব সাkী 

থাkক,  আিমও রােফযী। সূtঃ-  (কারআnল কিরম- (মাওলানা মিহউিdন খান),  পৃঃ- ১২১৫;  (শইখ 

sলাইমান কাndযী- ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ৫৭৭;  ওবাইdlাহ ওমিরতসারী- আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ-

৮৮৬। 

আহেল snােতর pখHাত আেলম আlামা জালাল উিdন সূয়ুতী বণ-না কেরন (য,  পিবt 

(কারআন ও নবী (সাঃ)- এর হাদীস হেত এটা pমািণত হয় (য,  আহেল বাইত আলী,  

ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন (আঃ)- এর মুয়াdাত (আnগতHপূণ- ভােলাবাসা) dীেনর ফরােয়েজ 

গণH;  sতরাং ইমাম শােফয়ী (রহঃ) এটার সমথ-েন এrপ সনদ িদেয়েছন (য,  “ইয়া আহেল 

বাইত- এ রাসূল,  আlাহ তাঁর নািজল করা পিবt (কারআেন আপনােদর মুয়াdাতেক ফরজ 
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কেরেছন,  যারা নামােজ আপনােদর উপর দrদ পড়েব না,  তােদর নামাজই কবুল হেব না”। 

সূtঃ-  ইবেন হাজার মাkীর,  সাওয়ােয়kল মুহেরকা,  পৃঃ- ১০৩। 

হযরত আলী (আঃ) (থেক বিণ-ত,  িযিন বীজ হেত চারা গজান ও আtা সৃিA কেরন,  (সই 

আlাহর কসম,  িনJয়ই আlাহর রাসূল আমাক pিতrিত িদেয়েছন (য,  ‘pকৃত মুিমন ছাড়া 

আমাক (কউ ভালবাসেবনা এবং মুনািফকগণ ছাড়া (কউ আমার pিত ঘণৃা pদশ-ন করেব না’।  

হযরত মুহাmদ (সাঃ)‘র সাহাবাগণ,  ইমাম আলীর pিত ভালবাসা অথবা ঘৃণা dারা (কান 

(লােকর ঈমান ও িনফাক পরখ করেতন। আবু যার িগফারী,  আবু সাঈদ খুদরী,  আb ুlাহ 

ইবেন মাসউদ,  জােবর ইবেন আb ুlাহ (রাঃ) হেত বিণ-ত (য,  ‘আমরা সাহাবাগণ আলী ইবেন 

আিব তািলেবর pিত ঘৃণা dারা মুনািফকেদর খুঁেজ (বর করতাম’। সূt:- সহীh মুসলীম,  খঃ- ১,  

হাঃ- ১৪৪,  ( ই, ফাঃ);  জােম আত িতরিমযী,  খঃ - ৬,  হাঃ-  ৩৬৫৪- ৩৬৫৫ (ই,  (স`টার);  (মশকাত,  

খঃ- ১১,  হাঃ- ৫৮৪১ (এমদাদীয়া);  কাতবীেন ওিহ,  পৃঃ- ২১২,  ( ই, ফাঃ);  আশারা (মাবাশশারা,  পৃঃ-

১৯৭ (এমদাদীয়া);  হযরত আলী,  পৃঃ- ১৪ (এমদাদীয়া)। 

িকnt অিত dঃেখর সােথ বলেত হেp,  যাঁেদর উপর দrদ শিরফ না পড়েল নামাজ কবুল হয় 

না,  ( আহযাব- ৫৬) যাঁেদর আnগতHপূণ- ভােলাবাসা পিবt (কারআেন ফরজ করা হেয়েছ,  

( mরা- ২৩)। (সই পাক পিবt আহেল বাইত- এর pথম সদs হযরত আলী (আঃ)- এর সােথ 

মহানবী (সাঃ)- এর ইহজগৎ তHাগ করার পর,  কতইনা জািলেমর মত বHবহার করা হেয়েছ তা 

এখন পাঠকেদর সামেন তুেল ধরেবা: 

৪১ িহজিরেত আিমর মুয়ািবয়া যখন (কারআন পিরপিn আইন রাজতnt কােয়ম করেলা,  তখন 

“মুসিলম সাmােজHর ৭০ হাজােররও অিধক মসিজদ জুmার (খাৎবায় হযরত আলী ও রাসূল 

(সাঃ)- এর পিবt আহেল বাইত (আঃ)- এর উপর অিভসmাত pদােনর hkম কায-কর কের,  

তার আেদশিট িছল এrপ,  আlাহর কসম। কখনও আলীেক অিভসmাত (দয়া বn হেব না 

যতিদন িশmগণ যুবক এবং যুবকগণ বৃেd পিরণত না হয়। সারা dিনয়ায় আলীর ফিজলত 

বণ-নাকারী আর (কউ থাকেব না,  মুয়ািবয়া িনেজ এবং তার গভন-ররা মসিজেদ,  রাসূল (সাঃ)-

এর পিবt রওজা (মাবারেকর পাে<- িমmের রাসূেল দািড়েয়,  তাঁর িpয় আহেল বাইতেদর 
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অিভসmাত (দয়া হেতা,  হযরত আলীর সnানরা ও িনকট আtীয়রা তা mনেত বাধH হেতন,  

আর নীরেব অrপাত করেতন। কারণ তারা িনরীহ (মাজলুম) িছেলন।” মুয়ািবয়া তার সমs 

pেদেশর গভন-রেদর উপর এ িনেদ-শ জাির কের,  (যন সকল মসিজেদর খতীবগণ িমmের রাসূল 

(সাঃ)- এর উপের দাঁিড়েয়,  আলীর উপর অিভসmাত করােক (যন তােদর দািয়t মেন কেরন।  

পাঠকেদর sরণ কিরেয় িদেত চাই (য,  িতিন “(সই আলী,  িযিন মহানবী (সাঃ) - এর 

sলািভিষk ও সব-pথম নবুয়Hেতর সাkH pদানকারী ((শায়ারা- ২১৪)। আlাহ যােদরেক পিবt 

(কারআেন পিবt বেল (ঘাষণা কেরেছন (আহযাব - ৩৩) এবং যােদর আnগতHপূণ- ভােলাবাসা 

বHিতত ঈমান পিরপণূ- হয় না,  ( mরা- ২৩) নামােজ নবীিজর সােথ যাঁেদর উপর দrদ শিরফ ও 

সালাম না পাঠােল নামাজ কবুল হয় না,  ( আহযাব- ৫৬)।”  

(সই আহেল বাইত (আঃ)- (ক অিভসmাত- এর pথা pচলন কের িক মুয়ািবয়া জঘn অপরাধ 

(মুনােফিক) কের িন? “pায় ৮৩ বৎসেররও অিধক সময় ধের মুসিলম জাহােনর pিতিট 

মসিজেদ আহেল বাইত (আঃ) ও আহেল বাইত- এর pধান সদs হযরত আলী (আঃ)- (ক 

অিভসmাত- এর pথা এমনভােব pিতি~ত হেয় িগেয়িছল (য,  যখন ওমর িবন আbলু আিজজ-

এর শাসনামল mr হেলা,  তখন িতিন এই জঘn পাপ ও (বঈমানী কম-কাN রিহত কেরন।” 

তখন রাসূল (সাঃ)- এর আহেল বাইত (আঃ) িবেরাধী pিতিkয়াশীল (গাি~ (মুনািফকগণ) 

চারিদেক িনেmাk বাকH উ[ারণ কের Tহ Tচ এর রব তুলেলা। 

‘ওমর িবন আb ুল আিজজ,  snাত তরক কের িদেলন’,  ( রাসূল (সাঃ)- এর পিবt আহেল 

বাইত- এর pধান সদs আলী (আঃ)- (ক অিভসmাত (দওয়া) !  

অতঃপর ওমর িবন আbলু আিজজ,  জুমার (খাৎবা (থেক মুয়ািবয়ার pিতি~ত (রাসূল (সাঃ)-

এর পিবt আহেল বাইত (আঃ)- এর pধান সদs আলী (আঃ)- (ক) অিভসmােতর অংশিট 

পিরবত-ন কের,  পিবt (কারআেনর এ আয়াতিট পােঠর আেদশ (দন। 
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“িনJয় আlাh (তামােদরকেক sিবচার এবং (সৗজেnর িনেদ-শ (দন আর িনেদ-শ (দন,  িনকট 

আtীয়েদর দান করার আর বারণ কেরন অDীল জঘn কাজ ও সীমালংঘন করেত। িতিন 

(তামােদরেক সdপেদশ (দন যােত (তামরা উপদশ gহণ কর”। (সূরা- নাহল,  আয়াত- ৯০)।  

এখন পাঠকেদর জn (সই সূt উেlখ করিছ,  (যখান হযরত আলী (আঃ)- (ক অিভসmাত 

(দওয়া হেতা। সূtঃ-  িখলাফেতর ইিতহাস,  পৃঃ- ১৩৯,  ( ইফাঃ);  আরব জািতর ইিতহাস,  পৃঃ- ১২২,  

১৬৮,  ( বাংলা একাডমী);  (খলাফত ও রাজতnt,  পৃঃ- ১৪২,  ১৪৯;  মািসক িজjাসা,  পৃঃ- ১৩- ১৭ 

(আগs,  (সেpmরও, ৯৫);  জােম আত িতরিমজী,  খঃ- ৬,  হা:- ৩৬৬২ (ই, (স`টার);  কারবালা ও 

মুয়ািবয়া (Tসয়দ গালাম (মারেশদ),  পৃঃ- ৪৬- ৪৮;  কারবালা,  পৃঃ- ২১৪ (মুহাmাদ বরকত উlাহ);  

ইসলােমর ইিতহাস ((ক আলী),  পৃঃ,  ২৮১;  ইসলােমর ইিতহাস,  পৃঃ- ১৪৭,  ১৪৯ (Tসয়দ মাহমdুল 

হাসান);  শাহাদােত আহেল বাইয়ত,  পৃঃ- ১৪৩- ১৪৬ (খানকাহ আবুল উলাইয়াহ);  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৭,  

হা:- ৬০৪১,  ৬০৪৯ (ই, (স`টার); আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া,  খঃ- ৭,  পৃঃ- ৩৪১,  খঃ- ৮,  পৃঃ- ৫০,  

৫৫;  তািরেখ তাবাির,  খঃ- ৪,  পৃঃ- ১২২,  ১৯০,  ২০৭;  আল কািমল,  খঃ-  ৩,  পৃঃ- ২০৩,  ২৪২;  

জােমউস িসরাত,  পৃঃ- ৩৬৬ (ইমাম ইবেন হাযম);  তাতিহrল িজনান ওয়াল িলসান (ইবেন হাজার মািক-ক),  

পৃঃ- ৪,  পৃঃ- ৮;  আত তাকারীর িলত- িতরিমিজ,  পৃঃ- ১৯ (মাওলানা মাহমdুল হাসান);  ইযাযাতুল িখফা 

(শাহ ওয়ািলউlাহ),  খঃ-  ২,  পৃঃ- ৫০,  ৩০৬। 

হযরত উেm সালমা (রাঃ) বেলন,  রাসূল (সাঃ) বেলেছন,  “(য বHিk আলীক অিভসmাত 

িদল,  (স (যন আমােকই অিভসmাত িদেলা” ( আর (য বHিk মহানবী (সাঃ)- (ক অিভসmাত 

িদল,  (স এবং তার সBীরা িনিJত জাহাnামী,  যা আমরা পিবt (কারআেনর মাধHেম পেড়িছ,  

তাই নয় িক?) । সূtঃ-  (মশকাত,  খঃ- ১১,  হাঃ- ৫৮৪২;  ইযাযাতুল িখফা (শাহ ওয়ািলউlাহ),  খঃ- ২,  

পৃঃ- ৫০৪;  মুয়াdাতুল kরবা,  পৃঃ- ৪৪;  মুসনােদ হাmাল,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ৩২৩, ;  মুsাদরােক হােকম,  

খঃ- ৩,  পৃঃ- ১৩০;  sনােন নাসাঈ,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ১৩৩;  মাজমা আজ জাওয়াইদ,  খঃ-  ৯,  পৃঃ- ১৩০। 

রাসূল (সাঃ) বেলেছন,  সাবধান! “(য বHিk আেল মুহাmােদর শtrতা িনেয় মৃতুHবরণ কের,  

িকয়ামেতর িদন তার কপােল (লখা থাকেব,  (স আlাহপােকর রহমত হেত বিnত। (য বHিk 

আেল মুহাmােদর শtrতা িনেয় মৃতুHবরণ কের,  (স কােফর হেয় মারা যায়। (য বHিk আেল 

মুহাmােদর শtrতা িনেয় মৃতুHবরণ কের,  (স (বেহশেতর sগnও পােব না।”সূtঃ-  তাফসীের 
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আল কাশশাফ ওয়াল বায়ান,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ৬৭, ( িমশর); তাফসীের কািবর,  খঃ- ২৭,  পৃঃ- ১৬৫,  

( িমশর);  তাফসীের kরতুিব,  খঃ- ১৬,  পৃঃ- ২২,  ( িমশর);  এহইয়াউল মাইয়াত,  পৃঃ- ৬;  আরজাhল 

মাতােলব,  পৃঃ- ৪১৮;  সাওয়ােয়ক (মাহিরকা,  পৃঃ- ১০৪;  ইয়া- নািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ৫৫,  ৫৯৯।  

mধু তাই নয়! ওমর িবন আb ুল আিজজ,  হযরত ফােতমা (আঃ)- এর কাছ (থেক অৈবধ ভােব 

(কেড় (নওয়া (সই “বােগ িফদাক বাগান” ও (ফরত (দন আহেল বাইেতর সদsেদর কােছ। 

(যটা এতিদন বনী উমাইয়ার পা`ডারা (ভাগ করিছল। জীবেনর ঝঁুিক িনেয় এ কাজgেলা 

কেরিছেলন ওমর িবন আb ুল আিজজ। ((দখুন:-  খাতুেন জাnাত ফােতমা যাহরা,  পৃঃ- ১০৯,  ১১০,  

১১২,  ১১৯ (রাহমািনয়া লাইঃ) হযরত ফােতমা যাহরা,  পৃঃ- ১৭৭,  ১৮০,  ১৮৯,  ১৯০ (হািমিদয়া লাইঃ) 

হযরত ফােতমা জাহরা, পৃঃ- , ৫৯,  ৬১,  ৬২,  ৬৭,  ৬৮ (তাজ (কাং) তািরেখ (খালফা,  পৃঃ- ১১৯;  

হযরত আবু বকর (রাঃ) পৃঃ- ৮৬- ৯১,  ( মুহাmদ hসাইন হায়কাল) (আধুঃ);  নাহাজ আল বালাগা (অnবাদ,  

(জহাdল ইসলাম),  পৃঃ,  ৩৬৪- ৩৭৫,  ২০০১, ইং;  মােরফােত ইমামাত ও (বলােয়ত পৃঃ- ১২৭- ১৩৮;  

(মাহাmাদ নািজর (হােসইন। 

তাই এখন ভাবুন,  যারা আহেল বাইত (আঃ)- এর ফিজলত বণ-না কেরন না,  তারা মুয়ািবয়া ও 

এিজদ dারা (কারআন পিরপিn রাজতnt,  রাজা- বাদশােদর অnসারী বা ভk। যা বত-মান 

অেনক (দেশ অবHাহত রেয়েছ,  (য যার অnসারী (স তারই পdিতেক অnসরণ করেব,  এটাই 

বাsব। উmেত মুহাmাদী আর কতিদন িব9ািn ও অjতার (বড়াজােল িনেজেদরেক আবd কের 

রাখেবন? তাই,  (কারআন ও হাদীস- এর িভিtেত একট ু িবচার- িবেDষণ কের (দখুন,  

িবেবকেক জাgত কrন,  (দখেবন সতH (বিরেয় আসেব। মেন রাখেবন অn িব<ােসর নাম ধম- 

নয়,  সতHেক বাsব দৃিAভিB িদেয় উপলিb করার নামই হেp ধম-। 
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িসরােত মsুািকম বলেত কাঁেদর পথেক বঝুােনা হেয়েছ ? 

পিবt (কারআেন “সূরা ফািতহােত” আমােদর “সরল সিঠক পেথ ও যােদর pিতিত আপিন 

(নয়ামত দান কেরেছন তােদর পেথ পিরচািলত কrন।” বলেত কােদর পথেক বুঝােনা 

হেয়েছ?  

সালাবী তার তাফসীের কাবীর gেn (সূরা ফািতহার তাফসীের) ইবেন বুরাইদা হেত বণ-না 

কেরেছন (য,  “িসরােত মুsািকম” বলেত “মুহাmদ (সাঃ) ও তাঁর ইতরাত,  আহেল বাইেতর 

পথেক বুঝােনা হেয়েছ”। ওয়াকী ইবেন যাররাহ sিফয়ান সাওরী সাদী আসবাত ও মুজািহদ 

হেত এরা সকেলই ইবেন আbাস (রাঃ) হেত বণ-না কেরেছন,  আমােদর সরল সিঠক পেথ 

(হদােয়ত কর,  অথ-াৎ “মুহাmাদ (সাঃ) ও তাঁর আহেল বাইেতর পথ।”  

সূtঃ-  ইয়া নািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ১১১;  আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৫৪৪;  বায়াnস সায়াদাহ,  খঃ- ১,  

পৃঃ- ৩৩;  তাফসীর আলী িবন ইবরাহীম,  খঃ- ১,  পৃঃ- ২৮;  সাওয়ােহdত তানিযল,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৫৭;  

তাফসীrল বুরহান,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৫২;  মানােকেব ইবেন শাহের আmব,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১৫৬;  আল 

(মারাজয়াত,  পৃঃ- ৫৫;  মাজমাউল বায়ান,  খঃ- ১,  পৃঃ- ২৮;  সাওয়ােয়kল (মাহিরকা,  পৃঃ- ১৬;  

িকফায়াতুল (মাওয়াহেহদীন,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১৯২;  রওয়ােন জােভদ,  খঃ - ১,  পৃঃ- ১০;  তাফসীের নূrস 

সাকালাইন,  খঃ- ১,  পৃঃ- ২০- ২১;  তাফসীের নমূনা,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৭৫;  তাফসীের ফুরাত,  খঃ- ১,  

পৃঃ- ১০।  

 

হাদীেস সাকালাইন d‘িট ভারী বstর হাদীস 

 কারআন ও ইতরাত,  আহেল বাইত 

হযরত যােবর ইবেন আb ুlাহ আনসারী (রাঃ) (থেক বিণ-ত হেয়েছ,  মহানবী (সাঃ)- এর (শষ 

বাণী যা িতিন িবদায় হেj একলk িবশ হাজার সাহাবীেদর মােঝ এরশাদ কেরিছেলন: “(হ মানব 

সmpদায়! আিম (তামােদর মেধH d‘িট সমপিরমাণ ভাির বst (রেখ যািp যিদ এ d‘িটেক আঁকেড় 

ধের থাক (অnসরণ কর) তাহেল কখনই পথ9A হেব না। আর যিদ একিটেক ছাড় তাহেল পথ9A 
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হেয় যােব। তার pথমিট হেp আlাহর িকতাব ((কারআন) িdতীয়িট হেp আমার ইতরাত,  

আহেল বাইত [(আলী,  ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন (আঃ)];  এ d‘িট কখনই পরsর হেত 

িবিpn হেব না যতkণ না হাউেজ কাউসাের আমার সােথ িমিলত হেব। তােদর সােথ (তামরা 

িকrপ আচরণ কর এটা আিম (দখেবা”। সূt- সহীh িতরমীিজ,  খঃ- ৬,  হাঃ- ৩৭৮৬,  ৩৭৮৮ 

(ই, ফাঃ);  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৫, হাঃ- ৬০০৭,  ৬০১০,  ( ই; ফাঃ);  (মশকাত,  খঃ- ১১,  হাঃ-

৫৮৯২- ৫৮৯৩,  ( এমদাদীয়া);  তাফসীের মাজহারী, খঃ- ২,  পৃঃ- ১৮১,  ৩৯৩,  আlামা সানাউlাহ 

পািনপিথ (ইফাঃ);  তাফসীের হাkানী (মাওলানা শামsল হক ফরীদপূির),  পৃঃ- ১২- ১৩ (হািমদীয়া);  

তাফসীের নূrল (কারআন,  খঃ- ৪,  পৃঃ- ৩৩ (মাওলানা আিমnল ইসলাম);  মাদােরজুন নাবুয়াত,  খঃ- ৩,  

পৃঃ- ১১৫ শায়খ আb ুল হক মুহােdস (দহলভী,  তাফসীের মােরফুল (কারআন,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৩৭১,  মুফিত 

(মাঃ সফী (ই, ফাঃ);  kরআnল কিরম (মাওলানা মিহউিdন খান),  পৃঃ- ৬৫;  িসরাতুন নবী,  খঃ- ২,  পৃঃ-

৬০৫,  আlামা শবিল nমানী (তাজ (কাং);  আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৩৪৫ খঃ- ৭,  পৃঃ-

৬১৬ (ই, ফাঃ);  কােতবীন ওহী,  পৃঃ- ১৬৬ (ই, ফাঃ);  আশারা (মাবাশশারা (ফােযেল দওবn),  পৃঃ- ১৬৩ 

(এমদাদীয়া);  (বাখারী শরীফ,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ২৮০,  ২৮২,  ( হামীিদয়া);  িরয়াdস সােলহীন,  খঃ- ১,  

পৃঃ- ২৫৫ (ই,  (স`টার);  মািসক মিদনা (জুন, ২০০৫),  পৃঃ- ১৫; sিফ দশন-,  পৃঃ- ৩৩,  ৩৮,  

( ই, ফাঃ);  িদওয়ােন মইnিdন,  পৃঃ- ৪৯১ ((জহাdল ইসলাম);  িব< নবী িব< ধম- (ফজলুর রহমান),  পৃঃ-

১৮৮ (মিlক bাদাস- কলকাতা);  িব< নবী,  পৃঃ- ৫৩৩ (অধHাপক মাওলানা িসরাজ উিdন);  (য ফুেলর 

খুশবুেত সারা জাহান মােতায়ারা (মাওলানা আিমnল ইসলাম),  প:- ২৩০;  শািnর নবী, পৃঃ,  ১৫৯- ১৬২,  

( ফজলুর রহমান খান,  দােয়মী কমেpk);  মািসক sের<র, ( মাচ-, ২০০১),  পৃঃ- ১০; শাহাদােত আহেল 

বাইত,  পৃঃ- ৮৪,  ( খানকা আবুল উলাইয়াহ);  সাহাবা চিরত,  পৃঃ- ২৮,  ২৯ (মাওলানা, (মাঃ যাকািরয়া);  

মহানবীর ভাষণ,  পৃঃ- ২১১ (আb ুল কাইয়ুম নাদভী (ই, ফাঃ);  আল মুরাজায়াত,  পৃঃ- ২৮,  ২২৩ (আlামা 

শারাফুdীন মুসাভী);  ওহাবী পিরচয়,  পৃঃ- ১৩৫- ১৩৭,  ( (রদওয়ািনয়া লাইঃ ১৯৯০ ইং);  ইসলািময়াত,  

পৃঃ- ৩৩ (ইমাম pিশkণ একােডমী (ই,  ফাঃ);  রহমেত (দা আলম (মাহাmদ,  পৃঃ- ১১২,  ( ইsান-,  

লাইেbরী);  যুলিফকারই মতুু-জা,  পৃঃ- ১৫৪ (আটরিশ);  মদীনার আেলা,  পৃঃ- ৫৮ (ডাঃ sফী সাগর সাuস,  

আিজমপুর দায়রা শিরফ);  কাসাsল আিmয়া,  পৃঃ- ৫২১- ৫২২ (তাজ (কাং,  ১৪১০, বাংলা);  রাT ও 

িখলাফত,  পৃঃ- ২০৬ ((মাহাঃ আলাউিdন খান);  হযরত আলী,  পৃঃ- ৫৬ (এমদািদয়া);  আরজাhল 

মাতােলব, পৃঃ- ৫৬৮ (উdু);  ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ৬৭- ৭৬,  ( উdু-);  মাদােরজুন নাবুয়াত,  খঃ- ২,  
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পৃঃ- ৫৮৫ (উdু-);  সহীh মুসিলম,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৩৭৪- ৩৭৫,  হাঃ- ৬১১৯,  ৬১২২,  ( আহেল হাদীস 

লাইেbরী);  িরয়াdস সািলহীন,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৩০৯ (hসাইন আল মাদানী pকাশনী,  আহেল হাদীস);  

সংিkp তাফসীর আল মাদানী,  খঃ- ৮,  পৃঃ- ১৫ (hসাইন আল মাদানী pকাশনী,  বংশাল,  আহেল হাদীস);  

িসলিসলাত আল আহািদস আস সাহীহাh (নািসরউিdন আলবানী,  kেয়ত আদdার আস সালাফীয়া,  খঃ- ৪,  

পৃঃ- ৩৫৫- ৩৫৮,  হাঃ- ১৭৬১,  ( আরবী);  ( নািসরউিdন আলবানীর মত এই হাদীসিট সহীh)। 

মহানবী (সাঃ) সাহাবােদর pিত লkH কের বলেলন,  “এখােন উপিsত (লাকেদর উিচত 

অnপিsত’ (দর কােছ আমার এই বাণী (িকতাবুlাহর িবধান ও আহেল বাইত- এর সীরাত ও 

(রওয়ােয়ত) (পৗিছেয় (দয়া,  (কননা যােদর কােছ (পৗছােনা হেব,  তােদর মেধH অেনক বHিk 

এমন আেছ (য,  mবণকারীর চাইেত সংরkেণর িদক (থেক অিধকেযাগH। আর (তামরা (যন 

আমার পের কােফর হেয় (যও না। ” অথ-াৎ kফরী আচরেণ তৎপর হেয়া না। সূtঃ-  সহীhল 

বুখারী,  খঃ- ২,  হাঃ- ১৭৩৯- ১৭৪১,  ( তাওহীদ পাবিলেকশn);  সহীh আল বুখারী,  খঃ- ২,  হাঃ-

১৬১৯- ১৬২১,  ( আধুিনক,  ১৯৯৮ইং);  সহীh (বাখারী,  খঃ- ৩,  হাঃ- ১৬৩০- ১৬৩২,  ( ই, ফাঃ,  

২০০৩ইং);  সহীহ (বাখারী শরীফ,  পৃঃ- ২৭৭,  হাঃ- ১৬১৯- ১৬২১;  ( সকল খN একেt,  তাজ (কাং,  

২০০৯ ইং) 

মহানবী (সাঃ) িনেদ-শ িদেয়েছন (য,  “আহেল বাইত- এর আগ যাওয়ার (চAা করানা তাহেল 

wংস হয় যাব। তােদর (থেক সের (যয়া না তাহেল dঃখ কA (তামােদর িচর সাথী হয় যাব। 

তােদরেক িশkা দওয়ার (চAা করানা তাঁরা (তামােদর (থেক বিশ jানী।”সূt :-  তাফসীের dরের 

মানsর,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৬০;  উsdল গাবা, খঃ- ৩,  পৃঃ- ১৩৭;  সাওয়ােয়kল মুহেরকা,  পৃঃ- ১৪৮;  

ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ৩৫৫;  কানযুল উmাল,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১৬৮;  হায়সামী,  মাজমাউজ 

যাওয়ােয়দ,  খঃ- ৯,  পৃঃ- ২১৭;  আবাকাতুল আেনায়ার,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১৮৪;  আল- িসরাহ আল হালিবয়া,  

খঃ- ৩,  পৃঃ- ২৭৩;  আল তাবরািন,  পৃঃ- ৩৪২।  

আlামা সানাউlাহ পািনপিথ sীয় তাফসীের িলেখেছন (য,  [ ( মহানবী (সাঃ)] আহেল বাইত 

(আঃ)- এর কথা এজn তািগদ কেরেছন (য,  “(হদােয়ত এবং (বলােয়েতর বHাপাের আহেল 

বাইতই পথpদশ-ক। তাঁেদর উিসলা বHিতত (কউ আlাহর ওলীর মত-বায় (পৗছােত পারেব না। 

আহেল বাইত (আঃ)- এর মেধH সব-pথম রেয়েছন,  হযরত আলী (আঃ) অতঃপর তাঁর সnানেদর 
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মেধH হযরত হাসান আসকারী পয-n,  এই িসলিসলা অবHাহত থাক।”সূtঃ-  তাফসীের মাযহারী,  

খঃ- ২,  পৃঃ- ৩৯৩ (ই, ফাঃ);  তাফসীের nrল (কারআন,  খঃ- ৪,  পৃঃ- ৩৩,  ( মাওলানা আিমnল 

ইসলাম)।  

িবদায় হেjর ভাষেণ “মহানবী (সাঃ) আমােদরেক িকতাবুlাহর িবধান ও আহেল বাইত- এর 

সীরাত ও (রওয়ােয়ত অnসরণ করেত hkম িদেয়েছন,  grtপণূ- িবষয় হেp,  (সই সময় 

মহানবী (সাঃ)- এর সেB pায় এক লk িবশ হাজার সাহাবার জামাত িছল এবং মহানবী (সাঃ) 

সাহাবােদর উেdে) বেলিছেলন (য,  যিদ (কারআন ও আহেল বাইত- এর একিটেকও ছাড় 

তেব পথ9A হেয় যােব,  আর আমরা হলাম সাধারণ মাnষ আমরা যিদ (সই dিট বstেক অnসরণ 

না কির তেব পথ9Aতা (থেক রkা পােবা িক?”  

আল (কারআেনর (ঘাষণাঃ- “আিম (যসব sA িনদশ-ন এবং (হদােয়ত মাnেষর জn নািযল 

কেরিছ,  িকতােব তা িবsািরত (হক কথা) বণ-না করার পরও যারা তা (গাপন কের তােদরেক 

আlাh অিভসmাত (দন এবং অnাn অিভসmাতকারীরাও তােদরেক অিভসmাত (দয়।” 

( সূরা- বাকারা,  আয়াত- ১৫৯)  

আেরা এরশাদ হেp: “িনJয় যারা (গাপন কের (স সব িবষয় যা আlাহ িকতােব নািযল কেরেছন 

(হক কথা) এবং িবিনমেয় তুp মূলH gহণ কের,  তারা আgন ছাড়া িনেজেদর (পেট আর িকছুই 

পুরেতেছ না। িকয়ামেতর িদন আlাহ তােদর সােথ কথা বলেবন না এবং তােদর পিবt করেবন 

না। আর তােদর জn রেয়েছ (বদনাদায়ক শািs। এরাই হল (স সকল (লাক যারা (হদায়ােতর 

িবিনমেয় (গামরাহী এবং kমার পিরবত- আযাব খিরদ কেরেছ। হায়! কতই না Tধয-শীল তারা 

আgেনর উপর”!  ( সূরা- বাকারা,  আয়াত- ১৭৪- ১৭৫)  

হায় আফসাস! (সই সব দরবারী আেলমেদর জn যারা (জেন- বুেঝ (হক কথা) ইl (গাপন কের 

“(কারআন পিরপিn রাজতntী রাজা- বাদশােদর খুিশ করার জn অনnকােলর আgনেক বরণ কের 

িনেp”।  
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িকnt dঃেখর সােথ বলেত হেp,  আহেল বাইত (আঃ)- এর এই সহীh হাদীসিটেত আহেল বাইত 

(আঃ)- (ক বাদ িদেয়,  ‘snাহ’ ও ‘হাদীস’ শb (যাগ করা হেয়েছ,  (যমনঃ িবদায় হেj 

রাসূল (সাঃ) ‘(কারআন ও snাহ বা হাদীস’ (রেখ যাবার কথা বেলেছন বেল pচার করা হয়। 

অথচ এটা সিঠক নয়! িকছু দরবারী আেলমরা অেনকভােব িব9াn করার (চAা কেরন,  (যমনঃ 

তারা বেলন,  মহানবী (সাঃ) নািক িবিভn জায়গায় িবিভn ভােব ভাষণ িদেয়েছন (যমনঃ (কাথাও 

“(কারআন ও snাহ” বেলেছন,  আবার (কাথাও,  “(কারআন ও হাদীস” বেলেছন,  যখন 

আিম বললাম িঠক আেছ সহীh হাদীস dারা pমাণ (দখােত পারেবন। তখন আর সdউtর আেস 

না,  আিম পাঠকেদর অবগিতর জn pমাণ srপ বলিছ,  “(কারআন ও snাহ বা হাদীস” 

এই হাদীসিট মুয়াtা ইমাম মােলক তার gেn উেlখ কেরেছন মুরসাল হাদীস িহসােব (সখােন 

সাহািবর ধারাবািহকতা িবিpn “(মশকাত শরীফ” খঃ- ১,  হাঃ- ১৭৭,  nর মুহাmদ আজমী 

(এমদাদীয়া)ও “তাহkীক িমশকাতুল মাসািবহ”,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১০৪,  হাঃ- ১৮৬,  ( আহেল 

হাদীস লাইেbরী (থেক pকািশত),  (সখােন উেlখ আেছ (য,  “(কারআন ও snাহ বা হাদীস” 

হেp (মুরসাল ও যইফ হাদীস);  মাওলানা মুফিত (মাঃ সফী;  তার সীরােত “খাতামুল আিmয়া” 

gেnর- ৯৭- ৯৮’ পৃ~ায় বেলন,  মহানবী (সাঃ) িবদায় হেj সাহাবােদর সামেন বেলেছন “mধ ু

(কারআন” অnসরণ করেত; “আর রাহীkল মাখতূম” আlামা সিফউর রহমান 

(মাবারকপুরী,  সালাফী,  পৃঃ- ৫২৩,  ( pকাশনায়- তাওহীদ পাবিলকশn,  ২০১১- ইং, ) ;  

“আর রাহীkল মাখতূম” ( সীরাত gn,  অnবাদ ও pকাশনা- খািদজা আখতার রজায়ী;  

জুন- ২০০৩- ইং, )  আল (কারআন একােডমী ল`ডন। আlামা সিফউর রহমান (মাবারকপুরী,  

ওহাবী- সালাফী,  আহেল হাদীেসর আেলম,  তার সীরাত gেnর- ৪৭৬,  পৃ~ায় বেলন,  

মহানবী (সাঃ) িবদায় হেj একলk চিbশ হাজার সাহাবােদর সামেন বেলেছন “mধু (কারআন” 

অnসরণ করেত;  “এই িব9ািnর (শষ কাথায়”? “যারা বেলন. আlাহর িকতাব (কারআনই 

আমােদর জn যেথA। এটা আেরক পথ9Aতা।”সূtঃ- kরআnল কিরম;  ( মাওলানা মিহউিdন খান),  

পৃঃ- ৬৬। “আর তােদর অিধকাংশ সতHক অপছn কের ।”( সূরা- মুিমnন,  আয়াত- ৭০);  “আর তােদর মেধH 
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একদল সতHেক (জেনও (গাপন কের।”( সূরা- বাকারা,  আয়াত- ১৪৬);  “(তামরা সতHক িমথHার সােথ 

িমিশেয় িদও না এবং (জেন mেন সতHেক (গাপন কেরা না।” ( সূরা- বাকারা,  আয়াত- ৪২)   

 

মহানবী (সাঃ)- এর শাফায়াত যােদর জn হারাম 

রাসূল (সাঃ) বেলন,  “(য বHিk এজn আনিnত (য, (স চায় আমার মত জীবন যাপন করেত,  

আমার মত মৃতুHবরণ করেত ও আমার pিতপালেকর িচরsায়ী (বেহশেত বাস করেত (স (যন 

আমার পর,  আমার আহেল বাইতেক অnসরণ কের। কারণ তাঁরা আমার সব-ািধক আপন এবং 

তাঁরা আমার অিst হেত অিst লাভ কেরেছ। আমার jান ও pjা (থেকই তারা jান ও pjা 

লাভ কেরেছ। wংস আমার (সই উmেতর জn যারা আমার আহেল বাইেতর m~tেক িমথHা মেন 

কের এবং আমার ও তােদর (আহেল বাইত (আঃ)- এর) মেধHকার সmক- িছn কের। আlাহ 

আমার শাফায়াতেক তােদর জn হারাম কেরেছন”। সূtঃ  - মুsাদরােক হােকম,  খঃ   - ৩,  পৃঃ -

১২৮;  মুসনােদ আহmদ,  খঃ   - ৫,  পৃঃ -৯৪;  কানজুল উmাল,  খঃ -৬,  পৃঃ -২১৭,  হাঃ -৩৭১৯;  

hিলয়াতুল আউিলয়া, পৃঃ -৪৪৯।  

 

আহেল বাইত (আঃ)- এর সােথ িবেdষ  পাষণকারীর হাশর ইhিদেদর সােথ হেব 

মহানবী (সাঃ)- এর িpয় সাহাবী,  হযরত জােবর ইবেন আবdlাহ আনসারী (রাঃ) হেত বিণ-ত,  

িতিন বেলন,  হযরত রাসূ ল (সাঃ) আমােদর সামেন ভাষণ িদেলন,  এবং িতিন বলেত 

লাগেলন,  “(হ মানব সকল! যারা আহেল বাইেতর সােথ িবেdষ রােখ,  িকয়ামেতর িদন তােদর 

জমােয়ত (হাশর) ইhিদেদর সােথ হেব। আিম (জােবর) আরজ করলাম,  ইয়া রাসূল (সাঃ)! 

যিদও তারা (রাযা রােখ এবং নামাজ পেড় ? উtের রাsল (সাঃ) বলেলন,  hাঁ যিদও তারা 

(রাযা রােখ এবং নামাজ পেড়”। (অথ-াৎ তা সেttও আহেল বাইেতর শk হওয়ায়,  আlাহ 

তায়ালা তােদর ইবাদত িবনA কের িদেয় তােদর ইhিদেদর দলভূk কের উঠােবন) আরও বণ-না 

রেয়েছঃ 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হেত বিণ-ত,  হযরত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ কেরন,  “ঐ সttার 

কসম,  যার পিবt হােত আমার pাণ! আমার আহেল বাইেতর সােথ িবেdষ (পাষনকারীেদর 

মেধH হেত এমন (কউ (নই,  যােক আlাহ তা’য়ালা জাহাnােম িনেkপ করেবনা”। আরও 

বিণ-ত হেয়েছঃ  

হযরত আবdlাh ইেyন আbাস (রাঃ) হেত বিণ-ত,  হযরত রাস ল (সাঃ) ইরশাদ কেরন,  “যিদ 

(কান বHিk পিবt কা’বার পাশ rকন ইয়ামািন ও মাকাম ইbািহেমর মধHবত-ী sােন দ`ডায়মান 

হেয় নামাজ আদায় কের এবং (রাযাও রােখ,  অতঃপর এমতাবsায় আহেল বাইেতর সােথ 

িবেdষ (রেখ মৃতুHবরণ কের,  তাহেল (স জাহাnােম যােব”। সূtঃ- তাবরানী,  আল ম’ুজাম আল 

আওসাত, খঃ-  ৪,  পৃঃ- ২১২,  হাঃ- ৪০০২;  হায়সামী,  মাজমাউজ যাওয়ােয়দ,  খঃ- ৯,  পৃঃ- ১৭২;  

জুরজানী,  তািরখ জুরজান,  পৃঃ- ৩৬৯;  হােকম আল মুsাদরাক,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ১৬২,  হাঃ- ৪৭১৭;  

হায়সামী সাওয়াইক আল- মহুিরকা,  পৃঃ- ৯০;  আlামা সূয়ুতী,  এহইয়াউল মাইয়Hাত,  পৃঃ- ২০;  ইবেন 

িহbান,  আস সহীহ,  খঃ- ১৫,  পৃঃ- ৪৩৫,  হাঃ- ৬৯৭৮;  যাহাবী িস’আr আলািমন nবালা,  খঃ- ২,  

পৃঃ- ১২৩;  ( হােকেমর মত এই হাদীসিট ইমাম মুসিলেমর শত-াnযায়ী সহীh);  মুিহেবর তাবারী,  যাখােয়rল 

উকবা,  পৃঃ- ৫১;  ফাসবী,  আল ‘মা’িরফাতু ওয়াত তািরখ,  খঃ-  ১,  পৃঃ- ৫০৫;  আlামা আলী হামদািন 

শাফায়ী,  মুয়াdাতুল kরবা,  পৃঃ- ১০৯;  ওবাইdlাহ অমতৃসাির- আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৫৬৭;  

কাওকােব dিরর িফ ফাযােয়েল আলী,  পৃঃ- ২০৯,  Tসয়দ (মাঃ সােল কাশাফী sিn হানাফী আিরফ িবlাহ;  

আlামা শায়খ আবdল হক মহুািdস (দহলভী- মাদািরজুন নবুওয়াত,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৯০,  ( ইঃ,  ফাঃ)। 

 

আহেল বাইত (আঃ)- এর অnসরণ বHিতত ঈমানদার হওয়া যােব না 

আহেল snােতর pখHাত আেলম আlামা জালালুিdন sয়ূিত িলেখেছন (য,  রাsল (সাঃ) 

বেলেছন (য,  “(দখ আমার আহেল বাইত- এর অnসরণেক িনেজেদর জn অিত আব)কীয় 

কত-বH বেল মেন করেব,  কারণ (য বHিk অnের তাঁেদর মহbতসহ আlাহর িনকট িকয়ামেত 

উপিsত হেব,  (স আমার শাফায়ােত জাnােত pেবশ করেব এবং আlাহর কসম আমার আহেল 

বাইত- এর অnসরণ বHিতত (কান বHিkর (কান আমল উপকাের আসেব না”। সূtঃ-  আlামা 
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জালাল উিdন সূয়ূতীর এহইয়াউল মাইয়াত,  পৃঃ- ৩;  আlামা ইবেন হাজার মাkী,  সাওয়ােয়kল মুহেরকা,  

পৃঃ- ১১২। 

রাsল (সাঃ) আরও এরশাদ কেরেছন,  “আlাহর কসম (কান মুসলমােনর অnের ঈমান ততkণ 

পয-n pেবশ করেত পাের না,  যতkণ না আমার আহেল বাইতেক আlাহর িনদ-শাnযায়ী ও 

আমার আtীয়তার কারেণ অnসরণ (আnগতHপণূ- ভােলাবাসা) না করেব”। সূtঃ-  আlামা জালাল 

উিdন sয়ূতীর এহইয়াউল মাইয়াত,  পৃঃ- ৩;  আlামা ইবেন হাজার মাkী,  সাওয়ােয়kল মুহিরকা,  পৃঃ-

১১২। 

 

আহেল বাইত (আঃ)- এর অমাnকারীেদর হাউেজ কাউসাের তbৃাত4 অবsায় 

িবতািড়ত কের  দয়া হেব  

আlামা ইবেন হাজার মাkী বণ-না কেরন (য,  নবী (সাঃ) বেলেছন,  “আমার আহেল বাইেতর 

শtrতাকারীগণ হাউেজ কাউসােরর িনকট (পৗিছেল তােদরেক তৃzাত- অবsায় িবতািড়ত কের 

দয়া হেব”। সূtঃ-  ইবেন হাজার মাkীর,  সাওয়ােয়kল (মাহিরকা,  পৃঃ- ১০৪। 

 

আহেল বাইত (আঃ)- ই জাnাত ও জাহাnােমর বNনকারী 

আlামা আলী হামদানী শােফয়ী িলিখয়ােছন (য,  “রাসূল (সাঃ) বেলেছন,  আlাহ পাক 

িকয়ামেত জাnাত ও জাহাnােমর চািব আমােক পাঠাইেবন আিম (সই চািব আমার আহেল 

বাইতেক িদব তাঁরা যােক ইpা জাnােত পাঠােবন এবং যােক ইpা জাহাnােম পাঠােবন”। সূtঃ-  

আlামা আলী হামদানী শােফয়ীর- (মায়াdাতুল kরবা,  পৃঃ- ৩১;  ইবেন হাজার মাkীর সাওয়ােয়kল মুহিরকা,  

পৃঃ- ৭৫। 
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আহেল বাইত (আঃ)- এর ভােলাবাসা ও অnসরণ, সাতিট কিঠন sােন কােজ আসেব  

আবdlাহ িবন মাsদ (রাঃ) (থেক বিণ-ত,  িতিন বেলন হযরত রাসূল (সাঃ) বেলেছন (য,  

আমার আহেল বাইেতর ভােলাবাসা অnসরণ,  সাতিট কিঠন sােন কােজ আসেব ও সহায়ক 

হেব। (১) মৃতুHর সময় (যখন rহ কবজ করা হেব),  ( ২) কবের (কবেরর আযাব (থেক রkা 

পাওয়ার (kেt),  ( ৩) িকয়ামত বা হাশের ((কউ কাউেক িচনেব না,  ইয়া নাফিস),  ( ৪) 

আমেলর (কৃতকেম-র) িহসাব িনকােশর সময়,  ( ৫) আমেলর পরীkার সময়,  ( ৬) যখন আমল 

ওজন করা হেব,  ( ৭) প ুলিসরাত অিতkম করার সময় । সূtঃ  - কাওকােব dিরর িফ ফাযায় (◌েল 

আলী,  পৃঃ -২১৯,  Tসয়দ (মাঃ সােল কাশাফী sিn হানাফী আিরফ িবlাহ;  ওবাইdlাহ ওমিরতসারী -

আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ -৫৬৫। 

 

হযরত ফােতমা (আঃ) জাnােতর সকল মিহলােদর  নtী ও ইমাম হাসান-  হাসাইন 

(আঃ) সমs জাnািত যবুকেদর সরদার  

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) (থেক বিণ-ত,  হযরত রাsল (সাঃ) বেলেছন,  “হাসান- (হাসাইন 

জাnািত যুবকেদর নতা। (একই হাদীস,  হযরত আলী,  হযরত ওমর,  আবdlাh িবন ওমর,  

ও আবু hরাইরা (থেকও বিণত- হেয়েছ) হযরত hযাইফা (রাঃ) হেত বিণ-ত,  হযরত রাসূল (সাঃ) 

বেলন,  একিট (ফেরশতা িযিন ইিতপূেব- পিৃথবীেত কখেনা আেসনিন। িতিন আlাহর িনকট 

অnমিত চাইেলন (য িতিন (যন আমােক সালাম িদেত পােরন এবং আমােক sসংবাদ িদেত 

পােরন (য,  ফােতমা (আঃ) জাnােতর মিহলােদর (নtী এবং হাসান- (হাসাইন জাnােতর সকল 

যুবকেদর (নতা”। সূtঃ-  সহীহ িতরিমযী,  খঃ- ৬,  হাঃ- ৩৭৬৮ (ইঃ ফাঃ);  সহীh িতরিমযী (সকল খN 

একেt),  পৃঃ- ১০৮১,  হাঃ- ৩৭৩০,  ( তাজ (কাং);  (মশকাত শরীফ,  খঃ- ১১,  হাঃ- ৫৯০৩,  

( এমদাদীয়া);  িতরিমযী আল জামউস snাহ,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৬৫৬,  হাঃ- ৩৭৬৮;  নাসায়ী আস sনাnল 

kবরা,  খঃ- ৫,  পৃঃ- ৫০,  হাঃ- ৮১৬৯;  ইবেন িহববান- আস সহীh,  খঃ- ১৫,  পৃঃ- ৪১২,  হাঃ- ৬৯৫৯;  

আহmদ ইবেন হাnাল আল মুসনাদ,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ৩,  হাঃ- ১১০১২ । 
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আহেল বাইত (আঃ)- এর অতHাচারীেদর উপর জাnাত হারাম  

নবী কিরম (সাঃ) বেলেছন (য,  “আlাহ ঐ বHিkেদর উপর জাnাত হারাম কের িদেয়েছন,  

যারা আমার আহেল বাইেতর উপর অতHাচার কের বা তাঁেদর সােথ ঝগড়া- িববাদ করেব বা 

তাঁেদর সােথ যুd করেব। অথবা তােদরেক লুNন করেব বা তােদরেক মn বলেব”। সূtঃ-  

ওবায়dlাহ অমৃতসরীর আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৪১৮;  ইবেন হাজার মাkীর সাওয়ােয়kল (মাহিরকা,  

পৃঃ- ১০৫;  আlামা আলী হামদানী শােফয়ীর (মায়াdাতুল kরবা,  পৃঃ- ১১৮। 

 

আহেল বাইত (আঃ)- এর শk মনুািফক 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হেত বিণ-ত হযরত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ কেরন,  “যারা আহেল 

বাইেতর সােথ িবেdষ রােখ তারা (তা কপট (মুনািফক)।”  

হযরত ইবেন আbাস (রাঃ) (থেক বিণ-ত (য,  হযরত রাসূল (সাঃ) বেলেছন (য,  “আমার 

আহেল বাইত- (ক তারাই ভােলাবাসেব অnসরণ করেব যারা (মািমন আর তারাই শkতা ও ঘণৃা 

করেব,  যারা মুনািফক।” সূt : - আহমাদ ইবেন হাnাল,  ফাযািয়লুস সাহাবা,  খঃ -২,  পৃঃ -৬৬১,  

হাঃ -১১২৬;  মুিহেb,  তাবারী,  আর িরয়াজুন নাদরাহ,  খঃ -১,  পৃঃ -৩৬২;  মুিহেb তাবারী,  যাখােয়rল 

উকবা,  পৃঃ -৫১;  সূয়ুতী আদ dরrল মানsর,  খঃ -৭,  পৃঃ -৩৪৯;  ইবেন আিব শায়বাহ,  আল মুসাnাফ,  

খঃ -৬,  পৃঃ -৩৭২,  হাঃ -৩২১১৬;  এহইয়াউল মাইয়াত -আlামা জালাল উিdন সূয়ুতী,  পৃঃ -৭;  

আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ -৫৭৯ । 

 

আহেল বাইত (আঃ)- গণই নাজােতর তরী বা tাণকত4া 

রাsল (সাঃ)- এর pখHাত সাহাবী হযরত আবুজার আল িগফারী (রাঃ) (থেক বিণ-ত, িতিন বেলন, 

আিম রাসূল (সাঃ)- (ক বলেত mেনিছ, “আমার আহেল বাইত এর সদsগণ {আলী, ফােতমা, 

হাসান ও (হাসাইন (আঃ)}। আমার উmেতর জn (তমিন নাজােতর তরী, (যমিন আlাহর নবী nহ 
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(আঃ)- এর তরী মহাpলেয়র সময় তার জািতর জn আmয় ও নাজােতর তরী িছল। অথ-াৎ যারাই 

হযরত nহ (আঃ)- এর তরীেত উেঠিছল তারাই মহাpলয় (থেক নাজাত (পেয়িছল (হযরত নূেহর 

(ছেল তরীেত উেঠিন আlাh তােকও kমা কেরন িন) (তমিন এই উmেতর যারা আমার আহেল 

বাইতেক অnসরণ করেব তারাই নাজাত পােব এবং যারা অnসরণ করেব না তারা sNA পথ9A 

(জাহাnামী) হেব”। সtূঃ-  (মশকাত শিরফ, খঃ- ১১,  হাঃ- ৫৯২৩;  কাশফুল মাহজুব,  পৃঃ- ৭০,  

( দাতাগa বকস);  মািসক মদীনা (সpmর ২০০০) পৃঃ- ৬;  পীেরর ময-াদা ও ভুিমকা,  পৃঃ- ১১৪,  ( মুহাঃ 

মুখেলsর রহমান এডেভােকট);  jানধারা,  পৃঃ- ১০৬,  ( মুখেলsর রহমান);  আস সাওয়ােয়kল মুহিরকা 

(ইবেন হাজার হায়সামী),  পৃঃ- ২৩৪;  তাফসীের কািবর,  খঃ- ২৭,  পৃঃ- ১৬৭;  মুসনােদ হাmাল, খঃ- ২,  

পৃঃ- ৭৮৬;  কানযুল উmাল,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ২৫৬;  মানােকেব ইবেন মাগিজিল,  পৃঃ- ১৩২;  মুsাদরােক 

হােকম,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ১৫১,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৩৪৩,  (কফায়াতুত তােলব,  পৃঃ,  ২৩৩,  আরবাইন 

নাবহানী, পৃঃ,  ২১৬,  তািরেখ (খালাফা,  পৃঃ,  ৩০৭;  যাখােয়rল উকবা,  পৃঃ- ২০;  সাওয়ােয়kল 

মুহিরকা,  পৃঃ- ১৫০ (ইবেন হাজার মািকক);  ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ৩৭০,  ৩০৮;  মুয়াdাতুল kরবা,  

পৃঃ- ৩৮,  ১১১;  nrল আবসার,  পৃঃ- ১১৪;  আল তাবরািন,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ৩৭- ৩৮;  িহিলয়াতুল 

আউিলয়া,  খঃ- ৪,  পৃঃ- ৩০৬;  আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৫৫৯ (উdু-);  Al-Hakim recorded the 

tradition in his book 'al-Mustadrak' vol-2, p-343 and declared it as Sahih  according to 

the condition of Muslim;  

Imam Jalaluddin Suyuti in his book 'Al-Jame al-Saghir' vol-2, p-533,  declared it as  

Hasan; Imam Al-Sakhawi in his book 'Al-Baldanyat' p-186, declared it as Hasan; 

 

আহেল বাইত (আঃ)- এর (আnগতHপূণ-) ভােলাবাসা,  নবীিজর ভােলাবাসা,  নবীিজর 

ভােলাবাসা,  আlাহর ভােলাবাসা। 

হযরত ইবেন আbাস (রাঃ) (থেক বিণ-ত,  হযরত রাসূল (সাঃ) বেলেছন,  “(তামরা আlাহেক 

ভােলাবাস (কননা মহান আlাহ তাঁর (নয়ামত হেত (তামািদগেক িরিজক pদান কেরেছন। 

আlাহর ভােলাবাসা (পেত হেল আমােক ভােলাবাস (রাসূলেক)। আর আমার ভােলাবাসা (পেত 
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হেল আমার আহেল বাইতেক (আnগতHপূণ-) ভােলাবাস”। সূtঃ-  সহীh িতরিমিয,  ( সকল খN 

একেt),  পৃঃ- ১০৮৫,  হাঃ- ৩৭৫১,  ( তাজ (কাং);  সহীহ িতরিমিয,  খঃ- ৬,  হাঃ- ৩৭২৮,  ( ইঃ সঃ);  

(মশকাত শরীফ,  খঃ- ১১,  পৃঃ- ১৮৮,  হাঃ-  ৫৯২২,  ( এমদািদয়া লাইঃ);  (শইখ sলাইমান কাndযী-

ইয়ানািবউল মুয়াdাত,  পৃঃ- ৩১৭,  ( উdু-);  কাওকােব dিরর িফ ফাযােয়েল আলী,  পৃঃ- ২০০,  Tসয়দ (মাঃ 

সােল কাশাফী sিn হানাফী আিরফ িবlাহ;  ওবাইdlাহ ওমিরতসারী- আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৫৭৯। 

 

িকয়ামেতর িদন,  আহেল বাইত (আঃ) ও তােঁদর আেশকরা আlাহর আরেশর িনেচ 

একই sােন থাকেবন 

হযরত আলী (আঃ) হেত বিণ-ত,  হযরত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ কেরন,  “আিম,  আলী,  

ফােতমা,  হাসান ও (হাসাইন এবং আমােদর সকল আেশকরা একই sােন একিtত হেব। 

িকয়ামেতর িদন আমােদর পানাহারও একেt হেব,  মাnেষর িবচােরর ফয়সালা হওয়া পয-n।”

সূtঃ- তাবরানী, আল ম’ুজামুল কিবর,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ৪১,  হাঃ- ২৬২৩;  হায়সামী,  মাজমাউয 

যাওয়ােয়দ,  খঃ- ৯,  পৃঃ- ১৬৯;  আহমাদ ইবেন হাmাল, আল মুসনাদ,  খঃ- ১,  পৃঃ- ১০১;  বাযযার,  

আল মুসনাদ,  খঃ- ৩,  পৃঃ- ২৯,  হাঃ- ৭৭৯;  শায়বানী আস snাh,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৫৯৮,  হাঃ- ১৩২২;  

ইবেন আসীর উসdল গাবা,  খঃ- ৭,  পৃঃ- ২২০;  ইবেন আসািকর তািরেখ দােমhক,  খঃ- ১৩,  পৃঃ- ২২৭। 

অতএব যিদ নাজাত (পেত চাই,  তেব আহেল বাইত (আঃ)- (দর আnগতHপূণ- ভােলাবাসেত 

হেব। আlাh ও নবীর hkম,  আহেল বাইত (আঃ)- (ক অnসরণ করেত হেব,  যিদ অnসরণ না 

কির,  তেব িনেজেক নাজাত pাp বেল দািব করা যােব না এবং যিদ আlাহ ও নবীর hkম না 

মািন,  তেব (কাথায় (যেত হেব?  

কালােম পাক আল- (কারআেন এরশাদ হেp : “তারা িক একথা জােনিন (য,  (য বHিk আlাh 

ও তাঁর রাsেলর িবrdাচরণ কের তার জn রেয়েছ জাহাnােমর আgন (সথায় (স অনnকাল 

থাকেব? এটা িবষম লা}না।” ( সূরা- তওবা,  আয়াত- ৬৩)  
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“যারা আlাহেক ও তাঁর রাসূলেক কA (দয়,  আlাহ অব)ই তােদরেক dিনয়া ও আখরােত 

লানত (অিভসmাত) কেরন এবং িতিন তােদর জn psত কের (রেখেছন অবমাননাকর শািs”। 

(সূরা- আহযাব,  আয়াত- ৫৭)  

বেল িদন : “সমান নয় পিবt ও অপিবt,  যিদও অপিবেtর আিধকH (তামােক চমৎকৃত কের। 

sতরাং ভয় কর আlাহেক,  (হ jানবানরা! (যন (তামরা সফলকাম হও”। (সূরা- মায়দা-

আয়াত- ১০০)  

“তেব িযিন সেতHর পথ িনেদ-শ কেরন িতিন আnগেতHর অিধক হকদার না যােক পথ না (দখাইেল 

পথ পায় না স? তাই (তামােদর িক হেলা? (তামরা িকভােব িসdাn gহণ কর”। (সূরা-

ইউnস,  আয়াত- ৩৫)  

“আপনার ‘রব’- এর কসম! তারা কখেনা (মািমন হেত পারেব না। যতkণ না তারা িনেজেদর 

ঝগড়া- িববােদ আপনােক িবচারক না মানেব। mধ ুএই নয় বরং যা আপিন ফয়সালা কেরন তােত 

মেন (কান িdধা না থােক এবং সব-াnকরেণ তা (মেন (নয়”। (সূরা- িনসা,  আয়াত- ৬৫)  

“যারা মেনােযাগ িদেয় কথা (শােন অতঃপর যা উtম তার অnসরণ কের এরাই তারা যােদর 

আlাh (হদােয়ত কেরেছন তারাই বুিdমান”। (সূরা- যুমার,  আয়াত- ১৮) 

“আর যারা সতH pতHাখHান কের এবং আমার িনদশ-নgেলােক অsীকার কের তারাই হেব 

জাহাnামী,  (সখােন তারা অনnকাল থাকেব”। (সূরা- বাকারা,  আয়াত- ৩৯)  

“(কান (মািমন (মােমনার এই অিধকার নাই (য,  আlাহ ও তাঁর রাসূল যখন (কান কােজর hkম 

(দয়,  (য এ বHাপাের িভn িসdাn gহণ কের এবং (কহ আlাহ ও তাঁর রাসূেলর hkম অমাn 

করেল (স (তা sAই পথ9A হেব”। (সূরা- আহযাব,  আয়াত- ৩৬) 

“অিভশp (হাক িমথHাচারীরা,  যারা ভুেলর মেধH উদাসীন রেয়েছ ”। (সূরা- যািরয়াত,  আয়াত-

১০- ১১)  

“তারাই pকৃত মুিমন যারা আlাহ ও তাঁর রাসূেলর pিত ঈমান আনার পর সেnহ (পাষণ কের 

না...।” ( সূরা- hজরাত,  আয়াত- ১৫)  
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“(হ ঈমানদারগণ! আlাহেক (যমন ভয় করা উিচত িঠক তমিনভােব ভয় করেত থাক এবং 

অব)ই pকৃত মুসলমান না হেয় মৃতুHবরণ কেরা না।” ( সূরা- আেল ইমরান,  আয়াত- ১০২) 

“আিম (যসব sA িনদশ-ন এবং (হদােয়ত মাnেষর জn নািযল কেরিছ,  িকতাব তা িবsািরত 

বণ-না করার পরও যারা তা (গাপন কের তােদরেক আlাহ অিভসmাত (দন এবং অnাn 

অিভসmাতকারীরাও তােদরেক অিভসmাত (দয়।” ( সূরা- বাকারা,  আয়াত- ১৫৯) 

“(তামরা সতHেক িমথHার সােথ িমিশেয় িদও না এবং (জেন mেন সতHেক (গাপন কেরা না।” 

( সূরা- বাকারা,  আয়াত- ৪২)  

“(হ মুিমনগণ (তামরা আlাহর আnগতH কর এবং রাসূল- এর আnগতH কর এবং (তামরা 

(তামােদর কম-ফল িবনA কেরা না।” ( সূরা- মুহাmদ,  আয়াত- ৩৩)  

“(কহ আlাh ও তাঁর রাসূেলর অবাধH হেল এবং তাঁর িনধ-ািরত সীমাল3ন করেল িতিন তােক 

অিgেত িনেkপ করেবন,  আর (সথাই (স sায়ী হেব তার জn রেয়েছ লা}নাদায়ক শািs।” 

( সূরা- িনসা,  আয়াত- ১৪)  

একট ু(ভেব (দখার pয়াজন নয় িক? নবী কিরম (সাঃ)- (ক মানেবন,  অথচ নবী কিরম (সাঃ)-

এর hkম মানেবন না,  এটা িক রকম আnগতH করা হেলা? “মহানবী (সাঃ) িনেদ-শ কেরেছন,  

আহেল বাইতেক অnসরণ কর। িকnt আমরা আহেল বাইত (আঃ)- (ক অnসরণ করেত নারাজ,  

এর কারণ িক?”  

“যারা আlাh ও তাঁর রাসূলেক (িনেদ-শ) অমাn করেব তােদর জn রেয়েছ জাহাnােমর অিg 

(সথায় তারা িচরsায়ী হেব।” ( সূরা- jীন,  আয়াত- ২৩)  

রাসূল (সাঃ) আlাহর hkেম আমােদর আহেল বাইত (আঃ)- (ক অnসরণ করেত বেলেছন,  যিদ 

না কির তাহেল নবীর অnসারী বেল দাবী করা উিচৎ হেব না। কারণঃ-  এরশাদ হেp,  “রাসূল 

(তামােদরেক যা িকছু pদান কেরন তা gহণ কর আর যা (থেক (তামােদরেক িবরত থাকেত 

বেলন তা হেত িবরত থাক এবং (তামরা আlাহেক ভয় কর। আর আlাh (তা শািsদােন 

কেঠার।” ( সূরা- হাশর,  আয়াত- ৭)  
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আlাh আমােদরেক পথ9A ও সীমাল3নকারীেদর আnগতH করেত িনেষধ কেরেছন,  (যমন: 

“সীমাল3নকারীেদর আnগতH কেরা না।” ( সূরা- শূআরা,  আয়াত- ১৫১)  

“যারা আগ পথ9A িছল ও অেনকেক পথ9A কেরেছ তােদর (খয়াল খুিশর অnসরণ কেরা না।” 

( সূরা- মায়দা,  আয়াত- ৭৭)  

এত দিলল pমাণ (দখার পরও অেনকেক এমন পাওয়া যায়,  যারা আহেল বাইত (আঃ)- (ক 

মুেখ মােনন,  বেলন (য,  hাঁ আহেল বাইত (আঃ) - (ক মানেত হেব,  না মানেল চলেব না। 

িকnt “যখন মহানবী (সাঃ)- এর িনেদ-শ,  আহেল বাইতেক অnসরণ করার কথা বলা হয়,  তখন 

তারা বেলন,  অnসরণ (তা তােদরই করেবা,  যার উপর আমােদর বাপ- দাদাগণেক 

(পেয়িছ!!!”  

এরশাদ হেp,  “আর যখন তােদরেক বলা হয় (তামরা তাঁর অnসরণ কর যা আlাh নািযল 

কেরেছন। তখন তারা বেল বরং আমরা (তা তার অnসরণ করেবা যার উপর আমােদর বাপ-

দাদােদর (পেয়িছ। যিদও শয়তান তােদরেক জাহাnামর িদেক ডাকেত থােক তবুও িক? ( সূরা-

(লাকমান,  আয়াত- ২১)  

আেরা এরশাদ হেp,  “আর যখন (কউ তােদরেক বেল আlাহর (pিরত িনেদ-শ অnযায়ী চল,  

তখন তারা বেল,  বরং আমরা ঐ পেথই চলেবা যােত আমােদর বাপ- দাদাগণেক (পেয়িছ,  

যিদও তােদর বাপ- দাদারা (কান jানই রাখেতা না এবং (হদােয়ত pাpও িছল না। (তবওু )?” 

( সূরা- বাকারা,  আয়াত- ১৭০) 

“(লােকরা বেল (য,  আমরা ঈমান এেনিছ,  আপিন বেল িদন (য (তামরা ঈমান (তা আনিন বরং 

(তামরা বল আমরা আtসমপ-ণ কেরিছ কারণ ঈমান এখেনা (তামােদর অnের pেবশ কেরিন।” 

( সূরা- hজরাত,  আয়াত- ১৪)  

রাসূল (সাঃ) পূব-ই সাবধান বাণী উ[ারণ কেরেছন,  “যারা আহেল বাইত (আঃ)- গণেক অnসরণ 

করেব না,  তােদর অnের ঈমান pেবশ করেব না। তাই সিতHকােরর ঈমানদার ও মুিমন হেত 
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হেল,  আমােদর আlাহ ও রাসূল (সাঃ)- এর মেনানীত আহেল বাইত (আঃ)- (দর অnসরণ 

করেত হেব। তেবই সিতHকােরর ঈমানদার বেল দাবী করা যােব”।  

িকnt dঃেখর সােথ বলেত হেp বত-মােন আহেল বাইেতর চচ-া (নই বলেলই চেল অl সংখHক 

বHতীত। “আর যারা আহেল বাইেতর চচ-া কেরন না,  তারা মূলত রাজা- বাদশােদর রাজতেnt 

িব<াসী অথচ ইসলােম গণতnt ও রাজতেntর (কান sান নই।” এবং রাজা- বাদশােদর sভাব 

সmেক- এরশাদ হেp:  

“রাজা- বাদশারা যখন (কান জনপেদ pেবশ কের তখন তারা (স জনপদেক িবনাশ কের (দয় 

এবং (সখানকার সmািনত অিধবাসীেদর অপদs কের এবং এরাও এrপই করেব।” ( সূরা-

নামল,  আয়াত- ৩৪) 

আেরা এরশাদ হেp,  “আর আপিন যিদ dিনয়ার অিধকাংশ (লােকর কথা (মেন চেলন,  তেব 

তারা আপনােক আlাহর পথ (থেক িবপথগামী কের (দেব। তারা (তা (কবল ধারণার অnসরণ 

কের এবং মনগড়া কথা বেল”। (সূরা- আনআম আয়াত- ১১৬)  

এরশাদ হেp,  “তােদর যখন বলা হয় আlাহ যা অবতীণ- কেরেছন তার িদেক এবং রাসূেলর 

িদেক এেসা তখন মুনািফকেদরেক আপিন আপনার িনকট হেত মুখ এেকবােরই িফিরেয় িনেত 

(দখেবন”। (সূরা- িনসা,  আয়াত- ৬১)  

“বল,  (তামরা যিদ আlাহেক ভােলাবাস তেব আমােক (রাসূলেক) ভােলাবাস আlাh 

(তামােদরেক ভােলাবাসেবন এবং (তামােদর অপরাধসমূহ kমা কের িদেবন। আlাh অতHn 

kমাশীল পরম দয়ালু।” ( সূরা- আেল ইমরান,  আয়াত- ৩১) 

“(যিদন তােদর (চহারা (দাযেখর আgেনর মেধH উলট - পালট করা হেব। (সিদন তারা বলেব 

হায়! আমরা যিদ আlাহর আnগতH করতাম রাসূেলর আnগতH করতাম তারা আেরা বলেব,  (হ 

আমােদর রব আমরা (তা আnগতH কেরিছলাম আমােদর (িনব-ািচত) (নতােদর এবং আমােদর 

(িনব-ািচত) pধানেদর। অতএব তারাই আমােদর পথ9A কেরিছেলা।”( সূরা- আহযাব,  

আয়াত- ৬৬- ৬৭) 
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মহানবী (সাঃ) এরশাদ কেরন,  “(য বHিk dিনয়ােত যােক ভােলাবাসেব বা অnসরণ করেব তার 

সােথ তার হাশর হেব”। সূtঃ- সহীh মুসিলম,  খঃ- ৭,  হাঃ- ৬৪৭০,  ( ই, ফাঃ);  সহীh িতরমীিজ,  

( সকল খN একেt) পৃঃ- ৭২৮,  হাঃ- ২৩৪০ (তাজ (কাং) । 

হযরত রাসূল (সাঃ) বেলন,  “( (শষ িবচােরর িদবেস) আমার শাফায়াত হেব মুসিলম উnাহর 

মেধH তােদর জn যারা আমার আহেল বাইতেক (অnসরণ) মহbত করেব”। সূtঃ-  খতীব 

বাগদাদী,  তািরখ বাগদাদ,  খঃ - ২,  পৃঃ- ১৪৬;  িহnী,  কানযুল উnাল,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ২১৭;  সূয়ুিত 

ইয়াহইয়া আল মাইিয়Hত,  পৃঃ- ৩৭;  আরজাhল মাতােলব,  পৃঃ- ৫৬৬,  ৫৮১ (উdু-)। 

হযরত রাসূল (সাঃ) ইমাম হাসান- (হাসাইেনর হাত ধের বলেলন,  “(য বHিk আমােক এবং এই 

d‘জনেক (হাসান- (হাসাইন)- (ক ভােলাবাসেব সােথ সােথ তাঁেদর িপতা- মাতােক (আলী ও 

ফােতমা) (ক ভােলাবাসেব (স িকয়ামত িদবেস আমার সােথই থাকেব”। সূtঃ-  জােম আত 

িতরিমযী,  খঃ- ৬,  পৃঃ- ৩৩১,  হাঃ- ৩৬৭০,  ( ইঃ,  সঃ);  িতরিমযী,  আল- জােমউস সহীh,  খঃ- ৫,  

পৃঃ- ৬৪১,  হাঃ- ৩৭৩৩;  আহমদ ইবেন হাmাল,  আল মুসনাদ,  খঃ- ১,  পৃঃ- ৭৭,  হাঃ- ৫৭৬;  আহmদ 

ইবেন হাmাল- ফাযািয়লুস সাহাবা,  খঃ- ২,  পৃঃ- ৬৯৩,  হাঃ- ১১৮৫;  তাবরানী- আল ম’ুজামুল কিবর,  

খঃ- ৩,  পৃঃ- ৫০,  হাঃ- ২৬৫৪। 

পাঠকেদর িবেবেকর কােছ আমার p< ? তাহেল “আমরা রাসূল (সাঃ)- এর রেk- মাংেসর 

গড়া,  জাnােতর সরদারেদর আহেল বাইত (আঃ)- গণেক (ছেড় অnেদরেক (কন অnসরণ 

করেবা ?”  

আর যারা চk,ু  কণ- ও অnরেক কােজ লাগায় না তােদর উেdে) আlাহ পাক এরশাদ 

কেরেছন।  

“আিম সৃিA কেরিছ,  (দােযেখর জn বh jীন ও মাnষেক। তােদর অnর(িবেবক) রেয়েছ তা 

dারা তার (সতH) িবেবচনা কের না,  তােদর (চাখ রেয়েছ তার dারা তারা (সতH) (দেখ না,  

তােদর কান রেয়েছ তার dারা (সতH) mবণ কের না। তারা চতুNদ জntর মত,  বরং তােদর 

(চেয়ও িনকAৃতম”। (সূরা- আরাফ,  আয়াত- ১৭৯)  
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(কারআেন মাnষেক বাsবধম-ী হবার এবং সেতHর অnসরণ করার দাওয়াত (দয়া হেp। এই 

বHাপাের বার বার উপেদশ ও নসীহত pদান করেছ,  এবং িবিভn বণ-না ও উদাহরেণর মাধHেম 

মাnষেক উপেদশ pদান করেছ,  যােত তােদর মেধH সেতHর অেnষণ ও অnসরেণর kমতােক 

সেতজ রােখ,  িকnt অিত dঃেখর সােথ বলেত হেp,  মহান আlাহ পাক এরশাদ কেরন: 

‘তােদর অিধকাংশই অnমােনর অnসরণ কের চেল। সেতHর বHাপাের অnমান (কান কােজই 

আেস না’। সূরা- ইউnস,  আয়াত- ৩৬।  

মহান আlাh পাক এরশাদ কেরন,  “সতH তHাগ করার পর িব9ািn বHতীত আর িক থাকেত 

পাের”। সূরা- ইউnস,  আয়াত- ৩২  

আেরা এরশাদ হেp- “কসম যুেগর,  অব)ই (সকল) মাnষ রেয়েছ ভীষণ kিতর মেধH,  িকnt 

তারা নয়,  যারা ঈমানদার ও সৎকম-পরায়ণ এবং পরsরেক সেতHর (হেকর) উপেদশ (দয় ও 

Tধেয-Hর উপদশ (দয়”। (সূরা- আসর,  আয়াত- ১- ৩)  

আেরা এরশাদ হেp-  “আর আlাh ও তাঁর রাসূেলর আnগতH কর এবং পরsের ঝগড়া- িববাদ 

কেরা না। অnথায় (তামােদর মেধH dব-লতার সৃিA হেব এবং (তামােদর pিতপিt খতম হেয় 

যােব। Tধয-H সহকাের সব কাজ আaাম িদেব। িনJয় আlাh Tধয-Hশীলেদর সােথ রেয়েছন।” 

( সূরা আনফাল,  আয়াত- ৪৬)  

আেরা এরশাদ হেp-  “আর (তামরা তােদর মত হেয়া না যারা িবিpn হেয়েছ এবং িনেজেদর 

মেধH মতাৈনকH সৃিA কেরেছ তােদর কােছ sA pমান আসার পরও। তােদর জn রেয়েছ 

মহাশািs।” ( সূরা আেল ইমরান,  আয়াত- ১০৫) 
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উপসংহার 

“যারা মেনােযাগ িদেয় কথা (শােন অতঃপর যা উtম তার অnসরণ কের এরাই তারা যােদর 

আlাh (হদােয়ত কেরেছন তারাই বুিdমান”। (সূরা- যুমার,  আয়াত- ১৮)  

এ ধরেণর ঐশী উপেদশসমূহ এ জn (য,  মাnষ যিদ তার িবেবক শিkেক সেতজ না রােখ 

এবং সেতHর অnসরেণর (চAা না কের,  তাহেল কলHাণ লাভ করেত পাের না ও কতৃকায- হেত 

পাের না। বরং (স ছলচাতুরী ও (তাষােমাদপূণ- কথাবাত-া ও কাজকেম- িলp থােক এবং অথ-হীন ও 

kসংsারাpn িচnায় িলp হয়। মাnষ তখন সিঠক পথ (থেক বh দূের সের পেড়,  kpবৃিtর 

িশকার হয় এবং অjতার জােল আটকা পেড় যায়। কােজই মাnেষর সতHােnষী িববকশিk যিদ 

মাnেষর মােঝ জীিবত থােক এবং সতH অnসরেণর অভHাস তার মেধH sিkয় হয় উেঠ তখন তার 

সামেন সতHসমূহ একিটর পর একিট উdািসত হেত থােক এবং pিতিট সতHেক (স sাগত জানায় 

ও pিতিদনই কলHাণ ও (সৗভােগHর পেথ এক ধাপ কের এিগেয় যায়। sতরাং আজেকর 

মুkিচnার মাnষগণ যখন এ মহাসতH “আহেল বাইেতর ফিজলত” জানেবন,  তখন আশা করা 

যায়,  তারাও সকল সংকীণ-তা (ঝেড় মুেছ (ফেল,  “আহেল বাইেতর নাজােতর তরীেত” 

আmয় (নেবন। এবং আজেকর যুেগ jানাজ-ন এর pদীপ (jেল,  যারা আlাহর সntিA লােভর 

জn আহেল বাইেতর ফিজলতেক pচার করার কােজ গেবষণা কের যােpন। তােদর জn 

“যাজাক আlাh (খইর” তাত আশা করা যায়,  “মহানবী (সাঃ)- এর ইতরাত,  আহেল 

বাইেতর ফিজলত” (গাপনকারীেদর বHবসা আর বিশ িদন চলেব না।  

যারা সতHেক (জেনও pতHাখHান কেরন,  তােদর পিরনাম ফল wংস ছাড়া আর িক হেত পাের? 

যতই (চAা করা (হাক না (কন,  সতHেক িমথHার িসndেক আটিকেয় রাখা যায় না। সতH আপন 

মিহমায় pকািশত হেবই।  

তাই নবী কিরম (সাঃ)-  এর আnগেতHর পাশাপািশ তার সকল আেদশ িনেষধ উপেদশ মাn 

করেত হেব। নেচৎ pকতৃ ও পিরপূণ- মুিমন হওয়া যােব না। বরং পথ9A হেত হেব। অতএব,  

মুিমন হেত হেল,  পুলিসরাত অিতkম করেত হেল এবং জাnােত (যেত হেল জাnােতর 
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সদ-ারেদর আহেল বাইতেদর “আলী,  ফােতমা,  হাসান ও (হােসইন” ( আঃ)- (ক জানেত 

হেব এবং তােদরেক আnগতHপূণ- ভােলাবাসেত হেব তাহেলই িনিJত নাজাত। পিরশষ এটাই 

বলেত চাই,  আlাহ তায়ালা আমােদর (য অবকাশ িদেয়েছন তা ফুিরেয় যাবার আেগই,  

িবেবকেক জাgত কrন। (দখুন! িবচার কrন!! এবং িসdাn িনন!!!  

“(কারআন ও হাদীেসর আেলােক আহেল বাইত (আঃ)- ই নাজােতর তরী বা tাণকত-া ”।  

আlাহর কােছ pাথ-না,  আlাহ (যন সকলেক “িসরােত মুsািকেমর” সতH পথ বুঝার ও 

“িসরােত মুsািকেমর” সতH পেথ চলবার (তৗিফক (দন-  আিমন। 
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