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১ম পাঠ 

নবয়ুGেতর pসংগ কথা 

ভূিমকা: 

আমরা ইিতপূেব- .জেনিছ .য, একজন িবচkণ মাnেষর মত জীবন- যাপন করার িনিমেt .য 

সকল .মৗিলকতম িবষয়সমূেহর সমাধান করা pেতBক বুিdমান ও িবেবকবান মাnেষর জেnই 

অপিরহায- .সgেলা িনmrপ: 

১। মাnষ ও িবMজগেতর অিst কার .থেক ? এবং এ gেলার িনয়ntণ ও তttাবধােনর দািয়t 

কার ?  

২। জীবেনর পিরেশষ এবং মাnেষর চূড়াn গnবB .কাথায় ? 

৩। pকৃত .সৗভাগB ও পূণ-তালােভর জেn সিঠক পেথর সnান pািpর উপর মাnেষর .য 

িনভ-রশীলতা, তা .কান িবMs মাধBেম অিজ-ত হেয় থােক? এবং তা কার িনয়ntণাধীন ?  

এ p`gেলার সিঠক উtর .স .মৗিলক িভিttেয় (তাওহীদ, নবুয়Bত, পুনrtান বা িkয়ামত) 

িবদBমান, .যgেলা pিতিট ঐশী ধেম-রই .মৗিলকতম িবMাসrেপ পিরগিণত ।  

এ পুsেকর pথম খেN আমরা .খাদা পিরিচিতর উপর আেলাচনা কেরিছ এবং এ উপসংহাের 

.পৗঁেছিছ .য, সকল সৃj িবষয়ই একক সৃিjকত-ার িনকট .থেক অিst লাভ কেরেছ এবং সকেলই 

তারই pjাপূণ- তttাবধােন পিরচািলত হেl; .কউই .কান অবsােত বা .কান কেম- বা .কান sােন 

অথবা কােলই তার অমুখােপkী নয়।  

এ িবষয়িটেক আমরা বুিdবৃিtক দিলেলর মাধBেম pমাণ কেরিছলাম১ এবং উেlখ কেরিছলাম 

.য, এ ধরেনর িবষয়বstেক pধুমাt বুিdবৃিtকভােবই pমাণ করা যায়। কারণ িবMাসগত পিরিচিতু 

.থেক এবং আlাহর কালাম .থেক যুিk pদশ-ন .কবলমাt তখনই যুিkযুk হেব, যখন .খাদার 

অিst, তার কালাম এবং ঐ কালােমর িবMাসেযাগBতা বুিdবৃিtক যুিkর মাধBেম pিতপািদত 
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হেব। .যমন: নবী (সা.) ও ইমামগেণর (আ.) বkেবBর gহণেযাগBতা, তােদর নবুয়Bত ও 

ইমামেতর pমাণ এবং তােদর বkেবBর সতBতার pমােণর উপর িনভ-রশীল।  

অতএব মূল নবুয়Bতেকও বুিdবৃিtক যুিkর মাধBেমই pমাণ করা উিচৎ- যিদও পিবt .কারােনর 

সতBতা pমাণ করার পর আমরা এ িবষেয়র sপেk উk ঐশী উৎস .থেক উdৃিত িদেত পাির। 

অnrপ পুনrtােনর (معاد) িবষয়িটেক ওহীর উdৃিতর মাধBেম pমাণ করেত হেব - যিদও মূল 

পুনrtান তtিট, বুিdবৃিtক ও উdৃিতগত (نقلی) উভয়ভােবই pিতপাদনেযাগB।  

অতএব এ d’িট িবষয়েক (নবুয়Bত ও পুনrtান) বBাখBািয়ত করার জn সব-ােg নবুয়Bত ও 

পুনrtােনর মূল িবষয়িটেক বুিdবৃিtক যুিkর মাধBেম pমাণ করেত হেব। অতঃপর যখন 

ইসলােমর pবত-েকর (অথ-াৎ হযরত মুহাmদ (সা.) ) নবুয়Bত এবং পিবt .কারােনর সতBতা 

pিতপn হেব, তখন এ d’িট িবষেয়র িবsািরত বBাখBার জেn .কারান এবং snাh .থেক উdৃিত 

.দয়া .যেত পাের। িকnt পরsর sতntভােব আেলাচনা করাই উেlিখত িবষয়dেয়র অnধাবেনর 

জেn অেপkাকৃত .বশী উপেযাগী ও hদয়gাহী। তাই pচিলত িনয়মাnসাের pথেম নবুয়Bাত 

সmেক- আেলাচনা করব। অতঃপর পুনrtােনর িবষয়িট তুেল ধরব। এখােন উেlখB .য, যিদ 

.কান .কান .kেt .কান pামাণB িবষেয়র শরণাপn হেত হয় তেব তােক মূল িবষয়’ িহেসেব 

যথাsােন pিতপাদন করব।  

 

িবষয়বstর আেলাচনার উেdQ : 

এ িবষেয়র আেলাচনার pধান উেd" এই .য, অিsেtর srপ সmেক- এবং সিঠক জীবনধারা 

সmেক- পিরিচিত লােভর জেn ইিndয় ও বুিdবৃিt িভn অপর একিট পnা িবদBমান, .যখােন 

ভুল- trিটর .কান অবকাশ .নই। আর এ পnািট হল ‘ওহী’ ( (وحی , যা pকারাnের ঐশী িশkার 

সােথ সmিক-ত এবং তা আlাহর .কান .কান িনব-ািচত বাnাগেণর জেn িনধ-ািরত। সাধারণ 

মাnষ এ ওহীর srপ সmেক- অবগত নন। কারণ তারা এrপ .কান দjৃাn sীয় অভBnের খুেজ 
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পান না। তেব িবিভn আলামত ও ইি'ত .থেক ওহীর অিst সmেক- অবগত হন এবং ওহী 

লাভ সmেক- আিmয়াগেণর (আ.) দািবর sীকৃিত pদান কের থােকন। sভাবতঃই যখন কারও 

উপর ওহীর অবতরণ সmেক- িনি(ত pমাণ পাওয়া যায় তখন অnাnেদর দািয়t হল তার 

মাধBেম .য িনেদশ- অবতীণ- হেয়েছ তােক gহণ করা ও তদাnসাের কম- সmাদন করা। .কউই এ 

ওহীর িবেরািধতা কের অবBাহিত পােব না, যিদ না তা .কান িনিদ-j sান, কাল ও পােtর জেn 

িনধ-ািরত হয়।  

অতএব এ খেNর মূল আেলািচত িবষয়gেলা হল: 

নবীগেণর (আ.) নবুয়Bত .ঘাষণার grt, ইlাকতৃ ও অিনlাকৃত সকল pকার trিট- িবচুBিত 

.থেক এ ওহীর পিবtতার grt, এমনিক মাnেষর িনকট .পৗঁছান অবsায়ও এর অিবকৃিতর 

grt। অnকথায়:ওহীর gহণ ও .পৗেছ .দয়ার .kেt নবীগেণর (আ.) পিবtতার (عصمت) 

অপিরহায-তা এবং তৎসম অপেরর জেn তােদর নবুয়Bেতর pমাণবহ পnার অিনবায-তা।  

বুিdবৃিtক যুিkর মাধBেম ওহী ও নবুয়Bেতর মূল িবষয়সমূেহর সমাধােনর পর অnাn 

িবষয়সমূেহর পালা আেস। .যমন:নবীগেণর (আ.) সংখBািধকB, ঐশী gnসমূহ, সব-েশষ নবী ও 

ঐশী gেnর িনধ-ারণ, তদnrপ তার উtরািধকারী িনব-াচন।  

িকnt এ িবষয়gেলার সবgেলােক বুিdবৃিtক যুিkর মাধBেম pমাণ করা সহজসাধB নয়। ফেল 

অিধকাংশ .kেtই উdৃিতগত (نقلی) ও িবMাসগত (تعبدی) যুিkর অবতারণা করা অিনবায-।  

 

কালামশােst গেবষণার পdিত : 

সাmpিতক আেলাচনার িভিtেত দশ-ন ও কালামশােstর মেধB পাথ-কBgেলা ssj হেয়েছ। কারণ 

দশ-ন pধুমাt ঐ সকল িবষয় সmেক-ই আেলাচনা কের থােক, .যgেলা বুিdবৃিtক যুিkর 

মাধBেম pিতপাদনেযাগB। অপরিদেক কালামশাst ঐ িবষয়gেলােকই সমিnত কের, .যgেলা 

উdৃিতগত ও িবMাসগত যুিkর সাহাযB বBতীত pিতপাদন .যাগB নয়।  
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অnকথায় : দশ-ন ও কালামশােstর আেলাচB িবষয়gেলার মেধB সmক- হল, .ছদক সmক-২ 

 । অথ-াৎ দশ-ন ও কালামশােstর আেলাচB িবষয়gেলার মেধB িকছু িকছু(العموم و اخلصوص املطلق)

অিভn হওয়া সেtও (.যgেলা বুিdবৃিtক pিkয়ায় pমাণ করা হয়) উভেয়রই িকছু িকছু sতnt 

আেলাচB িবষয় রেয়েছ। তেব দশ-েনর sতnt আেলাচB িবষয়gেলা বুিdবৃিtক পdিতেতই pমািণত 

হয়, যা কালামশােstর অnগ-ত আেলাচB িবষেয়র বBিতkম। কারণ কালামশােstর িবষয়gেলা 

উdৃিতগত ও িবMাসগত যুিkর মাধBেম pমািণত হয়। .মাdাকথা কালামশােstর গেবষণা পdিত 

হল যুg ও সমিmত পdিত। এ শােst বুিdবৃিtক পdিত .যমন pেয়াগ হয়, .তমিন িবMাসগত 

পdিতও বBবhত হয়।  

পিরেশেষ আমরা বলেত পাির .য, দশ-ন ও কালামশােstর মেধB d’িট .মৗিলক পাথ-কB িবদBমান। 

যথা :  

১। উভেয়ই অিভn আেলাচB িবষেয়র (.যমন : .খাদা পিরিচিত) অিধকারী হেলও িকছু িকছু sতnt 

আেলাচB িবষেয়র অিধকারী, .যgেলা সংি0j শাst িভn অপরিটর আেলাচB িবষেয়র অnভু-k হয় 

না।  

২। দশ-নশােst সকল িবষয়েক বুিdবৃিtক পdিতেত pমাণ করা হেয় থােক, যা কালামশােstর 

বBিতkম - .যখােন িকছু িকছু িবষয় (.যমন : দশ-ন ও কালামশােstর অিভn িবষয়সমূহ) বুিdবৃিtক 

পdিতেত, িকছু িকছু িবষয় (.যমন : ইমামত) উdৃিতগত পdিতেত, আবার িকছু িকছু িবষয় 

(.যমন : পুনrtােনর মূল িবষয়িট) উপেরািlিখত এ উভয় পdিতেতই pমাণ করা হেয় থােক।  

sরণ থাকা pেয়াজন .য, কালামশােstর sতnt িবষয়সমূহ, .যgেলা উdৃতগত ও িবMাসগত 

পdিতেত pমািণত হয়, .সgেলা এক .2ণীর নয়। বরং একে2ণীর িবষয়সমূহ, িবেশষকের রাসূল 

(সা.) এর উিk আচার- বBবহােরর (snত) সতBতা, pতBkভােব পিবt .কারােনর 

আয়াতসমূেহর মাধBেম pমাণ করেত হেব (অব" বুিdবৃিtক দিলেলর মাধBেম পিবt .কারােনর 

সতBতা pমািণত হওয়ার পর)। অতঃপর অপর িকছু িবষয়, .যমন : হযরত রাসূল (সা.) এর 

উtরািধকারী িনব-াচন ও পিবt ইমামগেণর (আ.) বkেবBর সিঠকt, মহানবী (সা.) এর বkবB 
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.থেক pমািণত হয়। এ ছাড়া অn আর এক .2ণীর িবষয়সমূহ, ইমামগেণর (আ.) বkবB .থেক 

উdৃিত pদােনর মাধBেম pমাণ করা হেয় থােক।  

এটা sতঃিসd .য, উdৃিতগত যুিkর মাধBেম .য ফলাফল অিজ-ত হয় তা একমাt তখনই 

gহণেযাগB হেব যখন এgেলার সনদ চূড়াn ও ssj হেব।  
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২য় পাঠ 

মাnেষর জেn ওহী ও নবয়ুGেতর pেয়াজনীয়তা  

 

নবীগণেক Ypরেণর আবQকতা :  

এ িবষয়িট নবুয়Bেতর আেলাচনার .মৗিলকতম িবষয় বেল পিরগিণত। এ িবষয়িটেক pমাণ করার 

জেn এমন একিট দিলেলর অবতারণা করেত হেব, যা িনmিলিখত ভিূমকাtেয়র উপর 

িনভ-রশীল :  

১। মানব সৃিjর উেd" হল এই .য, sাধীন িনব-াচনাধীন কম-কাN ও sীয় উৎকেষ-র পথ 

অিতkেমর মাধBেম এমন চূড়াn পূণ-তা অজ-ন করা, যা একমাt sাধীন িনব-াচনাধীন কম-কােNর 

মাধBেমই অিজ-ত হয়। অথ-াৎ মাnষেক এ জেnই সৃিj করা হেয়েছ .য, .স মহান আlাহর 

উপাসনা ও আnগেতBর মাধBেম তার রহমত ও অngহভাজন হেত পারেব, যা পিরপূণ- মাnেষর 

জেn িনধ-ারণ করা হেয়েছ। pভরু pjাপণূ- ইlা pকৃতপেk মাnেষর পণূ-তা ও .সৗভাগBেক 

সমিnত কেরেছ। িকnt মাnেষর এ সমুnত ও অমূলB .সৗভাগB .যখােন sাধীন িনব-াচনাধীন 

কম-কাN বBতীত অিজ-ত হয় না, .সখােন মাnেষর জীবনপথ d’ধারার সmুেখ অবsান লাভ 

কেরেছ, যােত তার জেn িনব-াচন ও মেনানয়েনর .kt pstত হয় এবং sভাবতঃই এেদর একিট 

হল dদ-শা ও শািsর পথ, যা স'ত কারেণই (.মৗিলকভােব নয়) pভুর ইরাদার িবষেয় পিরণত 

হয়।  

এ ভূিমকািট pভরু pjা ও আদেলর (pথম খেNর ১১ ও ২০ নং পাঠ) আেলাচনায় pস'তঃ 

ssjrেপ বিণ-ত হেয়েছ।  

২। সেচতনভােব sাধীন িনব-াচেনর জেn, কম- সmাদেনর kমতা ও বাsেব ঐ সকল কম-কােNর 

উপযুk .kেtর .যাগান এবং ঐ gেলার pিত আভBnরীণ .ঝাঁক বা আকষ-ণ ছাড়াও sকম- ও 

kকম-, উপযুk ও অnপযুk পেথর সিঠক পিরিচিতর pেয়াজন। মাnষ তখনই sীয় উৎকেষ-র 
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পথেক sাধীন ও সেচতনভােব িনব-াচন করেত পারেব, যখন এর উেd" ও এ উেdে" .পৗছার 

পথ সmেক- এবং এর উtান- পতন, ভা'া- গড়া ও trিট- িবচুBিত সmেক- অবগত থাকেব। 

অতএব pভুর pjার দািব হল, উেlিখত পিরিচিতসমূহ সmেক- অবিহতকরেণর জেn উপযুk 

মাধBমেক মাnেষর অিধকাের pদান করা। নতুবা এমন কারও মত হেব .য, .কান অিতিথেক 

অিতিথশালায় িনমntণ করল, অথচ ঐ অিতিথশালায় .পৗছার পথ সmেক- িদকিনেদ-শনা িদল না। 

আর এ ধরেনর আচরণ িনঃসেnেহ pjার পিরপnী ও অনাকাংিখত বেল পিরগিণত হেব।  

এ ভূিমকািটর ssj এবং অিধকতর বBখBা- িবে0ষেণর pেয়াজন .নই ।  

৩। ইিndয় ও jােনর সাহােযB অিজ-ত মাnেষর সাধারণ ও পািরপািশ-ক পিরিচিত, জীবেনর 

pেয়াজনসমূহ িমটােত grtপূণ- ভিূমকা পালন করেলও সকল pকােরর বBিkগত ও 

সামািজক, বstগত ও আধBািtক, ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক pকৃত কলBাণ ও পণূ-তার পেথর 

শনাkকরেণর জেn যেথj নয়। অতএব এ ঘাটিত পূরেণর জেn যিদ অপর .কান পথ না 

থাকত, তেব মানব সৃিjর প(ােত pভুর উেdে"র pিতফলন ঘটত না।  

উপেরাk িতনিট ভূিমকা .থেক আমরা এ িসdােn .পৗছেত পাির .য, সািব-ক উৎকেষ-র পথ 

পিরিচিতর জেn, ইিndয় ও jান ছাড়াও অপর একিট উপায় মাnেষর অিধকাের অপ-ণ করা pভুর 

pjা বা িহকমেতরই দািব; যােত মানব সmpদায় pতBkভােব অথবা .কান বBিkর মাধBেম 

িকংবা অn .কান বBিkবেগ-র মাধBেম, এ .থেক লাভবান হেত৩ পাের আর তা হল ওহীর 

মাধBম, যা নবীগেণর ( সা.) অিধকাের pদান করা হেয়েছ এবং তারা pতBkভােব ও অnাnরা 

তােদর মাধBেম তা .থেক লাভবান হেয় থােক। আর এভােব মাnষ চূড়াn পূণ-তা ও কলBােণর 

জেn যা িকছু pেয়াজন .স সmেক- jান লাভ কের।  

এ ভূিমকাtেয়র মেধB .শেষাk ভূিমকািট সmেক- িdধা- dেndর অবকাশ থাকেত পাের। ফেল ঐ 

িবষয়িট সmেক- আরও অিধক বBাখBা pদােনর pেয়াজন মেন করিছ, যােত সািব-ক পূণ-তার পেথ 

মাnেষর jােনর সীমাবdতা সmেক- ও ওহীর উপর তার িনভ-রশীলতা সmেক- ssj ধারণার 

সৃিj হয়।  
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মাnেষর jােনর সীমাবdতা :  

সািব-কভােব জীবেনর সিঠক কম-সূচীর শনাkকরেণর জেn মানব অিsেtর pারm ও তার 

অিsেtর জেn সmn িkয়ািদ, অnাn অিstশীেলর সােথ তার .য সmd, একই .2ণীর ও 

অnাn .2ণীর সৃj িবষয়ািদর সােথ তার .য সmক- িবদBমান এবং তার কলBাণ ও অকলBােণর 

.kেt এ বhিবধ সmেক-র .য pভাব ইতBািদ সকল িকছু সmেক- অবগত হওয়া অপিরহায-। 

অnrপ িবিভn pকার লাভ- kিত ও কলBাণ- অকলBাণ ইতBািদর jান লাভ ও মূলBায়েনর 

pেয়াজন, যােত শারীিরক ও মানিসক িদক .থেক :বিচtময় িবেশষেtর অিধকারী এবং িবিভn 

পিরেবশ ও সমােজ বসবাসকারী িমিলয়ন িমিলয়ন সংখBক মাnেষর দািয়t ও কত-বB সmেক- 

sিনিদ-j jান লাভ করা যায়। িকnt এ সমs িবষয়ািদ সmেক- পিরপণূ- jান লাভ একজন বা 

কেয়কজেনর জেn pধ ু dঃসাধBই নয় বরং শত- সহs সংখBক মানিবক িবভােগ িবেশষj 

সমিjও, এ ধরেণর .কান জিটল সূেtর আিব<ার এবং sিনিদ-j ও সংরিkত িনয়মrেপ 

উপsাপন করেত অkম যােত মাnেষর বBিkগত, সামািজক, বstগত, মানিসক, ইহেলৗিকক ও 

পারেলৗিকক কলBােণর িন(য়তা িবিধত হেত পাের এবং কলBাণ ও অকলBােণর সাংঘিষ-ক পয-ােয় 

(যা অিধকাংশ সময়ই পিরদৃj হয়) অেপkাকতৃ grtপূণ-িট অgািধকার .পেত পাের। মানব 

সভBতার দীঘ- ইিতহােস িনয়ম- নীিতর পিরবত-ন ধারা শত- সহs িবেশষj ও গেবষেকর 

সহsাbীর pেচjা ও গেবষণার ফেলও .য অদBাবিধ সিঠক, পিরপূণ- ও সািব-ক িনয়ম- বBবsার 

আিব<াের অপারগ তা তারই pমাণবহ। অnনrপ নীিত pণয়েনর িবMসভায় সব-দা িনেজেদর 

গড়া িবধােনর dব-লতা সmেক- অবগত হয় এবং .কান না .কান ধারার 

রিহতকরণ, পিরবত-ন, পিরবধ-ন বা বBাখBার মাধBেম সংsরণ ও পণূ-তা িবধােন pয়াসী হয়।  

আমােদরেক ভুেল .গেল চলেবনা .য, এ (pচিলত) িবধানসমূেহর pণয়েনও pভরু িনয়ম বBবsা 

ও ঐশী িবধােনর যেথj শরণাপn হেত হেয়েছ। অnrপ লkBণীয় .য, পৃিথবীর সকল আইনিবদ 

ও নীিতিনধ-ারেকর সকল pেচjা ও grt pধুমাt পািথ-ব ও সামািজক কলBাণেক িঘেরই িছল ও 

আেছ এবং কখেনাই পারেলৗিকক কলBাণ অথবা পািথ-ব ও বstগত লাভ- kিতর িবষয়সমূহ 
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িবেবিচত হয়িন ও হয় না। আবার এ grtপণূ- িবষয়িটেক িবেবচনা করেত চাইেলও কখেনাই 

চূড়াn িসdােn .পৗছেত পােরনিন। কারণ বাsব অিভjতার আেলােক পািথ-ব ও বstগত কলBাণ-

অকলBাণেক একিট িনিদ-j সীমা পয-n িচিhত করা .গেলও আধBািtক ও পারেলৗিকক কলBােণর 

িবষয়ািদ ঐিndক অিভjতার মাধBেম িনধ-ারণেযাগB নয়। তদnrপ ঐ gেলার যথাযথ মূলBায়ন 

এবং বstগত ও পািথ-ব কলBােণর সােথ িবেরাধপূণ- অবsায় অেপkাকৃত grtপণূ-িটেক 

শানাkকরণও সmব নয়।  

এানব pণীত pচিলত িনয়ম- নীিতর আেলােক শত- সহsাbী পূব- মাnেষর jান সmেক- কায-কর 

ধারণা পাওয়া .যেত পাের এবং এ চূড়াn িসdােn উপনীত হওয়া .যেত পাের .য, pাথিমক যুেগর 

মাnষ জীবেনর সিঠক কম-সূচী িবধােনর .kেt আধুিনক যুেগর মাnেষর .চেয় অেনক অkম িছল। 

আবার যিদ মেনও করা হয় .য, আধুিনক যুেগর মাnষ সহs সহsাbীর অিভjতােক কােজ 

লািগেয় সিঠক, পূণ- ও বBাপক িবধান বBবsার jান লােভ সkম হেয়েছ এবং এ িবধান বBবsাই 

পারেলৗিকক ও অনn .সৗভােগBর িন(য়তা িদেত সkম। তথািপ এ pে`র অবকাশ থােক 

.য, ইিতহােসর দীঘ- পিরkমায় িবলয়ন িবিলয়ন মাnষেক তােদর অjতার উপর .ছেড় .দয়া 

িকrেপ pভুর pjার সােথ ও মানব সৃিjর উেdে"র সােথ সাম@sপূণ- হেত পাের ?  

উপেরাk আেলাচনা .থেক আমরা এ িসdােn উপনীত হেত পাির .য, সূচনালg .থেক .শষাবিধ 

মানব সৃিjর প(ােত িবদBমান উেd" তখনই বাsবায়নেযাগB হেব যখন জীবেনর বাsবতা এবং 

বBিkগত ও সমিjগত দািয়t সmেক- jান লােভর জেn ইিndয় ও বুিdবৃিt িভn অপর একিট 

মাধBেমর অিst িবদBমান থাকেব। আর তা ওহী বBতীত অn িকছু নয়।  

pস'kেম ssj হেয়েছ .য, মানব সmpদােয়র pথম বBিkও আlাহর নবী হেবন। যােত 

জীবেনর সিঠক কম-সূচী সmেক- িতিন পিরিচিত লাভ করেত পােরন এবং সৃিjর উেd" sয়ং তার 

.kেtও বাsবািয়ত হয় ও তৎপর অnাn মাnষ তার মাধBেম িহদায়াত pাp হয়। আর এটা 

উেlিখত pমােণরই দািব।  
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নবীগণেক Ypরেণর উপকািরতা :  

আlাহর নবীগণ মাnেষর pকৃত পূণ-তার সিঠক পথিনেদ-শনা pদান এবং ওহী লাভ ও মাnেষর 

িনকট তার pচার ছাড়াও মাnেষর উৎকষ- সাধেন grtপূণ- ভিূমকা .রেখিছেলন। এgেলার মেধB 

grtপূণ- কেয়কিট িনেm উেlখ করা হল :  

১। এমন অেনক িবষয় রেয়েছ .য, মাnেষর বুিdবৃিt .সgেলােক অnধাবন করেত সkম। িকnt 

হয় যেথj সময় ও অিভjতার অভােব অথবা বstগত িবষয়ািদর pিত grtােরাপ ও পাশিবক 

pবৃিtর আিধেকBর কারেণ এgেলা সmেক- িবs ৃত ও অjতায় পিতত হয় িকংবা kিশkা ও 

অপpচােরর কারেণ .সgেলা .লাকচkুর আড়ােল িবলুp হেয় যায়। এ ধরেনর িবষয়ািদও 

নবীগণ কতৃ-ক িববৃত হয় এবং উtর উtর sরণ কিরেয় .দয়ার মাধBেম .স gেলার সািব-ক 

িবs ৃিতেত বাধা pদান করা হয়। একই সােথ সিঠক ও .যৗিkক pিশkেণর মাধBেম Dমাtক 

যুিkর অবতারণা ও kিশkােক pিতেরাধ করা হয়।  

এখােনই নবীগণেক মুযািকBর (مذکر= িযিন sরণ কিরেয় .দন), নািযর (نذير= ভয় pদশ-নকারী) 

এবং পিবt .কারানেক িযকর (ذکر=sরণ), িযকরা (ذکری) ও িযকরাহ (ذکرة) নামকরেণর 

সাথ-কতা pিতপn হেয় থােক।  

  ستأدوهم ميثاق فطرته و يذّکر و هم منسّی نعمة و حيتّجوا عليهم بالتبليغلي
 

আমীrল মু' িমনীন হযরত আলী (আ.) নবুয়Bেতর রহs উেnাচন করেত িগেয় বেলন : অথ-াৎ 

মহান আlাহ sীয় পয়গাmরগণেক উtর উtর .pরণ কেরেছন যােত িফতরােতর িবিনমেয় 

মাnষেক সৃিjকত-ার আnগেতBর জn আhান করেত পােরন, অজs িবs ৃত িনয়ামেতর কথা 

তােদরেক sরণ কিরেয় িদেত পােরন এবং pচার ও সতB বণ-না কের তােদর pিত দািয়t 

সmাদন করেত পােরন। 

২। মাnেষর পিরচয-া, িবকাশ ও উৎকেষ-র .kেt আচরণগত আদেশ-র অিst হল একিট 

grtপূণ- িনব-াহী, যার grt মেনািবjােন pমািণত হেয়েছ। আlাহর নবীগণ পিরপণূ- মাnষ ও  
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ঐশী pিশkণ pাp বBিkt িহেসেব সেব-াtমভােব এ দািয়t পালন কেরন এবং মাnষেক িবিভn 

মুিখ িশkা ও jানদান ছাড়াও তােদর pিশkণ ও পিরpিdেতও ভূিমকা রােখন। আমরা জািন 

.য, পিবt .কারােন ‘pিশkণ ও পিরpিd’ শbdয় যুgভােব sরণ করা হেয়েছ এবং .কান .কান 

.kেt পিরpিdেক ( (تذکيه , এমনিক pিশkেণর (تعليم) উপরও অgািধকার .দয়া হেয়েছ।  

৩। মানব সমােজ নবীগেণর উপিsিতর অপর একিট sফল হল, তারা উপযুk পিরিsিতেত 

মাnেষর সামািজক, রাজৈনিতক ও আইনগত .নতৃt pদান কের থােকন। িনঃসেnেহ পিবt 

বBিkেtর .নতৃt হল, .কান সমােজর জেn মহান pভরু এক পরম অngহ, যার মাধBেম নানা 

pকার সামািজক অস'িত ও অনাচােরর pিতেরাধ করা হয় এবং সমাজ িবেরাধ, িবDািn ও 

িবশৃংখলতা .থেক মুিk পায়। আর এ ভােবই সমাজ বািHত পূণ-তা ও উৎকেষ-র িদেক 

পিরচািলত হয়।  
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৩য় পাঠ 

কেয়কিট pে]র জবাব  

 

কেয়কিট pে]র জবাব :  

নবুয়Bেতর অপিরহায-তা সmেক- .য pমাণিট উপsাপন করা হেয়েছ তার উপর একািধক p` ও 

িdধা- dেndর অবকাশ থাকেত পাের। এখন আমরা .সgেলার অবতারণা ও উtর দােনর .চjা 

করব :  

১। যিদ মহান আlাহর pjার দািব এটাই হয় .য, নবীগেণর নবুয়Bেতর মাধBেম সকল মাnষ 

িহদায়াত pাp হেব, তেব .কন তােদর সকেলই এক িবেশষ .ভৗেগািলক অবsােন .pিরত হেয়েছ 

এবং পৃিথবীর অnাn sান এ অngহ .থেক বিIত হেয়েছ? িবেশষ কের pাচীনকােল .যখােন 

.যাগােযাগ বBবsা ও সংবাদ আদান- pদােনর মাtা িছল খুবই সীমাবd, ধীর গিতর এবং 

সmবতঃ এমন .কান জািত বা .গাJী থাকেত পাের যারা নবীগেণর আhান সmেক- .কানভােবই 

অবগত িছল না।  

জবাব : pথমতঃ নবীগেণর আিবভ-াব .কান িনিদ-j sােন সীমাবd িছল না এবং পিবt .কারােনর 

আয়াত .থেক আমরা এ pমাণ পাই .য, pিতিট .গাt ও জািতর জেnই .কান না .কান নবী 

িছেলন। .যমন :  

 )َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخَال ِفيَها َنِذيرٌ (
 

এবং এমন .কান সmpদায় .নই যার িনকট সত-ককারী .pিরত হয়িন। (সূরাঃ ফািতর - ২৪) 

অnrপ,  

 )َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ (
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এবং আlাহর ইবাদত করার ও তাgতেক বজ-ন করার িনেদ-শ .দয়ার জেn আিম .তা pেতBক 

জািতর মেধB রাসূল পািঠেয়িছ। (সূরাঃ নাহল- ৩৬)  

পিবt .কারােন যিদও মুিjেময় িকছু নবীগেণর (আ.) নাম উেlখ হেয়েছ, তেব তার অথ- এ নয় 

.য, নবীগেণর সংখBাও তা- ই িছল। বরং sয়ং পিবt .কারােনই ssjrেপ বিণ-ত হেয়েছ 

.য, এমন অেনক নবী িছেলন যােদর নাম এ পিবt িকতােব উেlখ হয়িন। .যমন :  

 )َوُرُسًال َملْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيكَ (
 

এবং অেনক রাসূল যােদর কথা .তামােক বিলিন। (সূরা : িনসা ১৬৪)  

িdতীয়ত : উেlিখিত pমাণিটর দািব িছল এই .য, ইিndয় ও বুিdবৃিt বিহভূ-ত অপর .কান 

মাধBমও থাকা উিচৎ, যার মাধBেম মাnষ িহদায়াত pাp হেব। িকnt িহদায়াত pািp d’িট শেত- 

.কান বBিkর .kেt বাsবrপ লাভ কের থােক। একিট হল : বBিk sয়ং pভ ুকতৃ-ক pদt এ 

িনয়ামত বা অngহ .থেক লাভবান হেত চাইেবন। অপরিট হল : অnরা এ িহদায়ােতর পেথ 

.কান pিতবnকতা সৃিj করেবন না। অিধকাংশ মাnষ .slাচািরতার কারেণ িহদায়াত pািp 

.থেক বিIত হেয়েছন, .তমিন অপর িসংহভাগ আবার pচােরর pসাের pিতবnকতার ফেল 

বিIত হেয়েছন। আমরা জািন আlাহর .pিরত পrূষগণ এ pিতবnকতা দূরীকরেণর জেn সদা 

সেচj িছেলন এবং আlাহর শkেদর সােথ, িবেশষ কের শিkধর ও দািmকেদর সােথ 

সংgামরত িছেলন। আর আlাহর বাণী pচার ও মাnষেক িহদায়ােতর পেথ নবীগেণর মেধB 

অেনেকই িনজ জীবন পয-n উৎসগ- কেরিছেলন। .কান .কান .kেt যিদ অnসারী ও সহেযাগী 

সংgহ করেত পারেতন তেব অতBাচারী ও :sরাচারীেদর িবrেd সামিরক পদেkপ িনেতও 

kNােবাধ করেতন না। আর এ অতBাচারী ও :sরাচারী .2ণীই হল dীেনর pসােরর .kেt pধান 

pিতবnক।  

এখােন sরণেযাগB .য, মানবীয় উৎকেষ-র পথ sাধীন িনব-াচনাধীন হওয়ার অপিরহায- অথ- হল : 

এ সকল ঘটনাgেলা এমনভােব rপ পিরgহ করেব .য, sপথ ও kপেথর িনব-াচেনর .kেt 
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সতBপnী ও িমথBাপnীেদর জেn উmুk থাকেব। তেব :sরাচারী ও িমথBাবাদীর pভাব যিদ 

এমন sােন .পৗেছ .য, অপেরর িহদায়ােতর পথ সmণূ-rেপ বn হেয় যায় এবং .কান সমােজ 

সেতBর আেলাকবিত-কা সmণূ-rেপ িনব-ািপত হেয় যায় তেব ঐ অবsায় মহান আlাহ .কান না 

.কান অদ"ৃ উপােয় ও অসাধারণ পেথ সেতBর অnসারীগণেক সাহাযB কের থােকন। 

িসdাn : যিদ এ ধরেনর .কান pিতবnকতা নবীগেণর (আ.) pচােরর পেথ না থাকত তেব 

তােদর আhান সকল িবMবাসীর কণ-েগাচর হত এবং ওহী ও নবুয়Bেতর মাধBেম এ িহদায়ােতর 

ঐশী অngহ .থেক উপকৃত হত। অতএব অিধকাংশ মাnেষর িহদায়াত pািp .থেক বিIত 

হওয়ার অপরাধ তােদর উপরই বত-ায়, যারা নবীগেণর আhােনর এবং pচার ও pসােরর পেথ 

বাধা সৃিj কেরিছল।  

২। যিদ নবীগণ মানব সmpদােয়র উৎকেষ-র পথেক sগম করার জেn নবুয়Bত লাভ কের 

থােকন তেব .কন তােদর আগমন সেtও এত অপরাধ ও অনাচােরর উdব হেয়েছ এবং 

অিধকাংশ মাnষ অিধকাংশ সময়ই kফর ও gণােহ িলp হেয়েছ; এমনিক ঐশী ধম-সমূেহর 

অnসারীেদর পরsেরর মেধBও শtrতা ও িবেরােধর সৃিj হেয়েছ এবং রkkয়ী ও Oংসাtক 

যুd- িবgহ সংঘিটত হেয়েছ? মহান pভরু pjার দািব িক এটা িছল না .য, মহান আlাহ অn 

.কানভােব এ সকল অনাচার ও িবশৃংখলার পথ .রাধ করেবন যােত নূBনতমপেk 

ঐশীধম-সমূেহর অnসারীগণ পরsর কলেহ িলp না হয়?  

জবাব : মাnেষর sাধীন িবেশষtযুk উৎকেষ-র উপর িচnা করেল উপেরাk pে`র জবাব 

sjrেপ pতীয়মান হয়। কারণ, .যমনিট বলা হেয়েছ .য, pভরু pjার দািব হল sাধীনভােব 

( বাধBতামূলক নয়) উৎকষ- লােভর সকল .kt ও শেতর- .যাগান িদেবন যােত সতBাnসিnৎsগণ 

সতBপথ শনাk করতঃ .স পথ পিরkমেণর মাধBেম উৎকষ- ও .সৗভাগB লাভ করেত পাের। িকnt 

এ ধরেনর উৎকেষ-র জেn শত- ও কারেণর উপিsিতর অথ- এ নয় .য, সকল মাnষ ঐgেলার 

সdBবহার কের বাধBতামূলক সিঠক পথ .বেছ িনেব। পিবt .কারােনর বBাখBাnসাের, মহান 

আlাহ মানব সmpদায়েক স'ত শেত-ই এ পিৃথবীেত .pরণ কেরেছন .য, তােদর মেধB কারা 
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উtম কম- সmাদন কের তা পরীkা করেবন।৪ অnrপ পিবt .কারােন grtােরাপ করা হেয়েছ 

.য, যিদ মহান আlাহ চাইেতন তেব সকলেকই সরল পেথ পিরচালনা করেত পারেতন এবং 

িবচুBিত ও বkতার পথেক সmণূ-rেপ .রাধ করেত পারেতন।৫ িকnt এ অবsায় িনব-াচেনর .কান 

sেযাগই অবিশj থাকত না এবং মাnেষর আচরণ মানিবক মূলBেবাধ বিজ-ত হত। আর .সই 

সােথ sাধীন ও িনব-াচন kমতার অিধকারী মানব সৃিjর পেথ pভুর উেd" বBাহত হত। 

িসdাn : অnায়, বBিভচার, kফর ও gণােহর pিত মাnেষর .ঝাঁক হল বBিkগত .slাচািরতারই 

pমাণবহ। আর এ ধরেনর অসদাচরেণর kমতা তার সৃিj রহেsর মেধBই িনিহত রেয়েছ এবং 

ঐgেলার আnসি'ক ফলাফল, তােদরই অnগামী। pভুর ইরাদা মূলতঃ মাnেষর উৎকষ-েকই 

সমিnত করেলও, .যেহতু এ সমnয় sাধীনতার শত-াধীন, .সেহতু .slাচািরতা .থেক উৎসািরত 

অধঃপতন ও িবচুBিতেক pিতহত কের না। সেব-াপির pভরু pjার দািব এ নয় .য, চাক বা না 

চাক sীয় চাওয়া পাওয়া ও ইরাদার িবrেd সিঠক পেথ পিরচািলত হেব ।  

৩। pভরু pjার দািব হল এই .য, মানব সmpদায় অিধকতর ও উtমrেপ উৎকষ- ও 

.সৗভােগBর িদেক এিগেয় যােব। তাহেল এটাই িক .2য়তর নয় .য, মহান আlাহ pকিৃতর 

রহsসমূহেক ওহীর মাধBেম মাnেষর িনকট pকাশ করেবন যােত িবিভn pকার .নয়ামত লাভ 

কের মাnষ sীয় উৎকেষ-র পেথ drত এিগেয় .যেত পাের? .যমনকের গত কেয়ক শতাbীেত 

অেনক pাকৃিতক শিk, কারণ ও :দনিnন সামgীর আিব<ার সভBতার িবকােশ িবsয়কর 

ভূিমকা পালন কেরেছ এবং শারীিরক ssতা ও িবিভn বBািধর িবrেd সংবাদ 

িবিনময়, .যাগেযাগ বBবsার উnয়ন ইতBািদ .kেtও অমূলB পিরবত-ন এেনেছ। এটা অনsীকায- 

.য, নবীগণ jান- িবjােনর িবsয়কর আিব<ােরর মাধBেম ও sখ- শািnর উপকরণ সরবরােহর 

মাধBেম যিদ মাnষেক সাহাযB করেতন তেব িনেজেদর সামািজক pভাব ও রাজৈনিতক kমতা 

বৃিdর মাধBেম উtমrেপ তােদর কািRত লেkB .পৗছেত পারেতন।  

জবাব : ওহী ও নবুয়Bেতর মূল pেয়াজন ঐ সকল .kেtই, .যখােন মাnষ পিরিচিতর সাধারণ 

মাধBম dারা ঐgেলােক শনাk করেত বBথ- হয় এবং ঐgেলা সmেক- অj থাকার ফেল pকৃত 
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উৎেষ-র পথ িনধ-ারণ কের .স পথ পিরkমেণ অপারগ হয়। অnকথায় : নবীগেণর (আ.) মূল 

দািয়t এই .য, মানব সmpদায়েক সিঠক িদকিনেদ-শনা পাবার ও উৎকষ- লােভর পেথ সহায়তা 

করা যােত সব-াবsায় sীয় কত-বB সmেক- সেচতন হেত পাের এবং কাংিখত লেkB .পৗঁছেত 

তােদর সকল শিk ও সামথ-B বBয় করেত সkম হয় - .হাক .স যাযাবর সmpদায় ও িখমাবাসী 

িকংবা .হাক মহাসাগর অিভযাtী ও মহাকাশচারী। িকnt তােদরেক মাnেষর pকৃত মূলBেবাধসমূহ 

সmেক- জানেত হেব। জানেত হেব মহান আlাহর ইবাদেতর .kেt তােদর কী কত-বB 

বেয়েছ, কী দািয়t রেয়েছ তােদর পরsেরর pিত িকংবা sেগােtর ও অn .গােtর সৃেjর 

pিত, যােত ঐ কত-বBgেলা যথাsােন সmাদেনর মাধBেম pকৃত উৎকষ- ও অনn .সৗভােগBর 

অিধকারী হেত পাের। অপরিদেক শিk ও সামথ-Bের িবিভnতা, pাকৃিতক ও pযুিkগত sেযাগ-

sিবধা .কান িবেশষ সমেয় বা িবিভn কােল, .কান িবেশষ কারণাnসাের pকাশ লাভ কের এবং 

pকৃত উৎকষ- ও িচরnন ভাগBিলিপর .kেt .কান উেlখেযাগB ভূিমকা রােখ না। .যমন : 

আজেকর যুেগর :বjািনক ও pযুিkগত অgগিত বstগত ও পািথ-ব উnয়েনর কারণ 

হেলও, মাnেষর আধBািtক ও মানিসক উৎকেষ-র .kেt .কান pভাব .ফেলিন। বরং .নিতবাচক 

pভাব .ফেলেছ, এ কথা বলেলও অতুBিk হেব না।  

িসdাn : pভরু pjার দািব হল এই .য, মানব সmpদায় বstগত :বভবসমূহেক বBবহার কের 

পািথ-ব জীবন িনব-াহ করেব এবং বুিdবৃিt ও ওহীর মাধBেম sীয় পিরkমেণর পথেক pকৃত 

উৎকষ- ও িচরnন .সৗভােগBর িদেক পিরচািলত করেব। িকnt শারীিরক ও আিtক সামেথ-র 

িবিভnতা; অnrপ pাকৃিতক ও সামািজক শত-সমূেহর :বিচtময়তা; তদnrপ jান ও িবjান 

.থেক লাভবান হওয়ার .kেt সাতিntকতা ইতBািদ একািধক কারণ ও sিনিদj শেত-র অধীন, যা 

কায-কারণ িবিধ .মাতােবক উৎপিt লাভ কের। আর এ িবিভnতা, মাnেষর িচরnন ভাগBিলিপ 

িনধ-ারেণর .kেt .কান ভূিমকা পালন কের না । বরং তা কতইনা উtম .য, .কান বBিk বা 

সমিj এক অনাড়mর জীবনািতবািহত কেরেছন এবং :বষিয়ক ও পািথ-ব :বভব .থেক নূBনতম 

sাদ gহণ কেরেছন। আর এমতাবsায় উৎকষ- ও .সৗভােগBর সমুnত িশখের sান লাভ 
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কেরেছন। অপরিদেক কতইনা হতভাগB .স বBিk ও .গাJীর, যারা অতBাধুিনক pযুিk ও জীবন 

উপকরেণর অিধকারী হওয়া সেtও অকৃতjতা, দািmকতা ও অপেরর pিত অতBাচার ও 

অnােয়র ফেল িনকৃjতম নরেক পিতত হেয়েছ।  

তেব আlাহ .pিরত পrূষগণ মূল দািয়t পালন (অথ-াৎ pকৃত উৎকষ- ও অনn .সৗভােগBর 

পেথ পিরচালনা) বBতীত sখ- sাlnBময় পািথ-ব জীবন- যাপেনর .kেtও যেথj সহেযািগতা 

কেরিছেলন এবং .যখােনই pভুর pjা pেয়াজন মেন কেরেছ .সখােনই িকছুটা হেলও অjাত 

বাsবতা ও রহেsর পদ-া উেmাচন কেরেছ, .যমনিট হযরত দাউদ (আ.), .সালায়মান (আ.) ও 

যুলkারনাইেনর (আ.) জীবdশায় পিরলিkত হয়।৬ এ ছাড়া আlাহর নবীগণ সমােজর তttাবধান 

ও সফলভােব পিরচালনার .kেtও সেচj িছেলন - .যমনিট হযরত ইউসূফ (আ.) িমশের 

সmাদন কেরিছেলন।৭ িকnt এ সমুদয় কেম-র সবgেলাই িছল তােদর মূল দািয়t িভn বাড়িত 

.খদমত ।  

অnrপ আlাহর নবীগণ তােদর উেd" সাধেনর জেn .কান :বjািনক, অথ-ৈনিতক ও 

সামািজক pভাব ও pিতপিt pেয়াগ কেরনিন .সেkেt বলেত হয় : নবীগেণর (আ.) মূল লkB 

( .যমনিট ইিতপূেব-ও একািধকবার বলা হেয়েছ) সেচতন ও sাধীনভােব িনব-াচেনর .kt pstত 

করা। আর যিদ বল pেয়ােগর মাধBেম িবpব করেত চাইেতন তেব মাnেষর sাভািবক আধBািtক 

িবকাশলাভ ও sাধীনভােব উৎকষ- লাভ ঘটত না। বরং জনগণ শিk ও চােপর িনকট 

আtসমপ-ণ কের তােদর অnসরণ করত - -  pভুর pিত অnরাগবশতঃ ও sাধীন িনব-াচেনর 

মাধBেম নয়। আমীrল মু' .মনীন আলী (আ.) এ pসে' বেলন :  

যিদ মহান আlাহ চাইেতন তেব নবীগেণর আিবভ-ােরর সময় তােদর জেn sণ-- .রৗপB ও 

মিণমুkার ভাNার উnুk কের িদেতন, ফল- মূেল পিরপূণ- বাগান তােদর অিধকাের pদান 

করেতন এবং আকােশ উDয়নরত পkীkল ও ভূিমেত িবচরণরত সকল িকছুেকই তােদর 

.সবায় িনেয়ািজত করেতন। আর যিদ তা- ই করেতন তেব পরীkা ও পুরsােরর .kt বBাহত 

হত এবং যিদ চাইেতন নবীগণেক এমন dল-ভ kমতা ও অটুট সmান, রাজB ও শাসনkমতার 
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অিধকারী করেতন .য, অnাnরা .লাভ ও ভীিতর বশবত-ী হেয় তােদর আnগতB pকাশ করেব 

এবং দািmকতা ও .slাচািরতা .থেক দূের থাকেব, তেব ঐ অবsায় pবৃিt ও মূলBেবাধসমূহ 

এক সমান হত। িকnt মহান আlাহ এমনিট .চেয়েছন .য, নবীগেণর (আ.) অnসরণ, তােদর 

িকতাবসমূহেক sীকার করা ও তােদর pিত আnগতB pকাশ িনখুতভােব ও একমাt .খাদাpীিতর 

ফেলই ঘটেব। আর পরীkা যত বৃহtর হেব, pভ ুকতৃ-ক pদt পুরsার ও pিতদােনর পিরমাণও 

ততেবশী বৃিd পােব।৮ তেব যিদ .কান জনসমিj sাধীন িনব-াচন ও অnরােগর বশবত-ী ও সতB 

ধেম-র অnভু-k হেয় আlাহর অnগত সমাজ pিতJা কের এবং ঐশী উেd"েক সফল করার 

জেn িবেশষ কের অnায়, অতBাচার িনমূ-ল করার জn ও মু' .মনগেণর অিধকার সংরkেণর 

জেn িবিভn শিk ও pিতপিtর আ2য় .নয়, তেব তা অনাকাংিখত হেব না; যার উদাহরণ 

হযরত .সালায়মােনর (আ.) শাসন বBবsায় পিরলিkত হয়।৯  
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৪থ ̀পাঠ 

নবীগেণর পিবtতা  

 

ওহী Yযেকান pকার িবচGুিত Yথেক সংরিkত থাকার অপিরহায`তা :  

pেয়াজনীয় পিরিচিত সmেক- অবগত হওয়ার .kেt jান ও ইিndেয়র সীমাবd তার ঘাটিত 

পূরেণর জেn ওহীর অপিরহায-তা pমািণত হওয়ার পর, অn একিট িবষেয়র অবতারণা হেয় 

থােক। আর তা িনmrপ :  

.যেহতু সাধারণ .কান মাnেষর পেk pতাkভােব পিরিচিতর এ মাধBম .থেক লাভবান হওয়া 

সmব নয় বা pভুর পk .থেক ওহী লাভ করার .কান .যাগBতা ও kমতা তােদর .নই, পিবt 

.কারাণ এ pসে' বেল :  

 )اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّه َجيَْتِيب ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاءُ َوَما َكاَن اللَُّه لُِيْطِلَعُكْم َعَلى (
 

অদ"ৃ সmেক- আlাh .তামােদরেক অবিহত করেবন না; তেব আlাh তার রাসূরগেণর মেধB 

যােক ইlা মেনানীত কেরন। (সূরা আেল ইমরান -  ১৭৯)  

.সেহতু আlাহর বাণী িবেশষ বBিkবেগ-র (নবীগণ) মাধBেম মাnেষর িনকট .পৗছােনা অিনবায-। 

িকnt এ ধরেণর বাণীর সতBতার কী িন(য়তা রেয়েছ .কাথা .থেক আমরা িনি(ত হেত পারব 

.য, sয়ং পয়গাmর (আ.) সিঠকভােব উk ওহী gহণ ও মাnেষর িনকট .পৗিছেয়েছন? অnrপ 

যিদ আlাহ এবং নবীর মেধB .কান মাধBেমর অিst থােক িতিন ও সিঠকrেপ এ ওহী বহন 

কেরেছন, তার কী িন(য়তা রেয়েছ? কারণ ওহীর মাধBম তখই কায-কর ভূিমকা রাখেত পারেব 

ও মাnেষর jােনর ঘাটিত পূরণ করেত পারেব যখন তা .pরেণর পয-ায় .থেক pr কের মাnেষর 

িনকট .পৗছা পয-n ইlাকৃত অিনlাকৃত .য .কান pকােরর trিট- িবচুBিত .থেক সংরিkত 

থাকেব। নতুবা মাধBেমর ভুল- Dািn ও অসারতার সmাবনার dার উnুk হয় এবং এর িবMsতা 
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হারােনার কারণ হয়। অতএব .কান পেথ এ িন(য়তা পাওয়া .যেত পাের .য, আlাহর বাণী 

সmণূ- িনভু-ল ও সিঠক rেপ মাnেষর িনকট .পৗেছেছ?  

ওহীর srপ যখন মাnেষর িনকট অjাত থােক এবং ওহী লােভর জেn যখন .কান .যাগBতা ও 

অিভjতা তার না থােক, িনঃসেnেহ তখন কাজকেম-র সিঠকতার জেn িনয়ntন ও তttাবধােনর 

.কান পnা থােক না। pধমুাt ঐ অবsায়ই বুঝেত পারেব .য িবষয়বstেত .কান বBিতkম রেয়েছ 

যখন তা িনি(ত বুিdবৃিtক িনয়েমর পিরপnী হেব। .যমন : .কউ দািব করল .য, আlাহর পk 

.থেক তার িনকট বাণী এেসেছ .য, িবpতী পdেয়র সমিj :বধ বা অিনবায- িকংবা (আlাহ 

আমােদরেক রkা কrন) আlাহর পিবt সtার এশিধকত, .যৗিগকত ও িবলুিp সmব ইতBািদ। 

তেব বুিdবৃিt িনি(ত rেপ এgেলার বাতুলতা pমাণ করতঃ তার দািবর অসারতা pিতপn 

করেত সkম। িকnt ওহীর pেয়াজনীয়তা ঐ সকল িবষেরর .kেtই বBk হয়, .যখােন বুিdবৃিt 

ঐ িবষয়gেলােক pমাণ করার .কান পথ খুঁেজ না পায় এবং িবষয়বstর মূলBায়েণর মাধBেম ঐ 

gেলার সতBতা বা অসতBতা িনণ-য় করেত বBথ- হয়। আর এ সকল .kেt .কান পেথ ওহীর 

িবষয়বstর সতB pমান এবং ইlাকৃত ও অিনlাকৃত সকল pকার trিট- িবচুBিত .থেক সংরিkত 

বেল pিতপাদন করা .যেত পাের ?  

 

জবাব : .যমিনকের pভরু pjােক িবেবচনা কের বুিdবৃিt (িdতীয় খেNর ২ নং পােঠ উপsািপত 

দিলল অnসাের) অnধাবন করেত পাের .য, বাsবতা সmেক- পিরিচত লাভ ও কত-বB িনধ-ারণ 

করার জেn অn .কান পnা থাকেত হেব - যিদও এর srপ সmেক- সাধারণ মাnেষর jাতবB 

না হয়। আর এ ভােবই বুিdবৃিt উপলিb কের .য, আlাহর বাণী িনভু-ল ও অিবচুBত অবsায় 

মাnেষর িনকট .পৗছেব - এটাই হল মহান pভুর pjা বা িহকমােতর দািব। নতুবা উেd" বBাহত 

হেব।  

অnভােব বলা যায় : আlাহর বানী এক বা একািধক মাধBেম মাnেষর িনকট .পৗছােনা উিচৎ 

যােত sাধীন ভােব উৎকষ- লােভর .kt psত হয় ও মান সৃিjর প(ােত িবদBমান pভরু উেd" 
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বাsব rপ লাভ করেত পাের - এ িবষয়িট পির<ার হওয়ার পর pভুর পূণ-তম gেণর আেলােক 

pমািণত হয় .য, তার ইlাকৃত ও অিনlাকৃত সকল pকার িবচুBিত .থেক সংরিkত থাকেব। 

কারণ যিদ মহান আlাহর কামনা এই না হয় .য, তার বাণীসমূহ িনভু-ল ও সিঠকভােব বাnােদর 

িনকট .পৗছেব, তেব তা তারই pjার পিরপnী হেব। আর pভুর pjাময় ইরাদা এটােক 

অsীকার কের। আবার যিদ মহান আlাহ অবগত না থােকন .য, sীয় বাণীেক .কান পেথ ও 

কার মাধBেম .pরণ করেবন যােত িনভু-ল ও অিবচুBত অবsায় মাnেষর িনকট .পৗছেব, তেব তা 

তার অেশষ jােনর পিরপnী হেব। অnrপ যিদ .কান উপযুk মাধBম িনব-াচন করেত ও তােক 

শয়তানী আkমণ .থেক রkা করেত বBথ- হন, তেব তা তার অসীম kমতার সােথ সাযুজBপূণ- 

হেব না।  

অতএব মহান আlাহ .যেহতু সব িকছুর উপর jান রােখন, .সেহতু এটা অসmব .য, এমন 

.কান মাধBম িনব-াচন কেরেছন .য, তার ভুল- trিট সmেক- িতিন অবগত িছেলন না। পিবt 

.কারােন এ সmেক- উেlখ হেয়েছ .য,  

 )اللَُّه أَْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رَِسالََتهُ (
 

আlাহ তার িরসালােতর ভার কার উপর অপ-ণ করেবন তা িতিনই ভাল জােনন।(সূরা      

আnআম - ১২৪)  

অnrপ pভুর অসীম পরাkেমর কথা িবেবচনা করেল এ সmাবণা ও থােক না .য, িতিন তার 

বাণীেক শয়তােনর pভাব .থেক সংরkণ করেত অপারগ িছেলন। পিবt .কারান এ সmেক- বেল 

: 

ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا لِيَـْعَلَم  َعاِملُ اْلَغْيِب َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَُّه َيْسُلكُ (
ْم َوَأَحاَط ِمبَا َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا  )َأْن َقْد أَبـَْلُغوا رَِساَالِت َر"ِِّ

িতিন অদৃে"র পিরjাতা, িতিন তার অদৃে"র jান কারও িনকট pকাশ কেরন না, তার 

মেনানীত রাসূল বBতীত। .সই .kেt আlাহ রাসূেলর অেg এবং প(ােত pহরী িনেয়ািজত 

কেরন রাসূলগণ তােদর pিতপালেকর বাণী .পৗেছ িদেয়েছন িকনা তা জানার জn; রাসূলগেণর 
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িনকট যা আেছ তা তার jানেগাচের এবং িতিন সমs িকছুর িবsািরত িহসাব রােখন। (সূরা িজn 

২৬ -  ২৮)  

তাদnrপ pভরু pjার দিৃjেকাণ .থেক বলা যায় .য, িতিন চানিন, তার বাণীেক trিট- িবচুBিত 

.থেক সংরkণ করেত, এ কথািট gহণেযাগB নয়। পিবt .কারােণর বাণী এ pসে' sরণেযাগB : 

 )لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيـَِّنٍة َوَحيَْىي َمْن َحيَّ َعْن بـَيـَِّنةٍ (
 

যােত .য .কউ Oংস হেব .স .যন সতBাসতB sj pকােশর পর Oংস হয় এবং .য জীিবত 

থাকেব .স .যন সতBসতB sj pকােশর পর জীিবত থােক। (সূরা আনফাল - ৪২)  

অতএব pভরু jান, kমতা ও pjার দািব এই .য, মহান আlাহ sীয় বাণীেক সিঠক ও 

অিবচুBত অবsায় মাnেষর িনকট .পৗেছ িদেবন। আর এভােব ওহীর অিবচুBত ও সংরিkত 

থাকা, বুিdবৃিtক pমােণর মাধBেম pিতপn হল।  

উেlিখত যুিkর মাধBেম .ফেরsাগণ অথবা ওহী বহনকারী .ফেরsাগণ পিবt ওহীর gাহক 

িহেসেব নবীগেণর পিবtতা pমািণত হয়। তদনূrপ ওহী pচােরর .kেt ইlাকৃত ও অিনlাকতৃ 

.য .কান pকার ভুল- trিট .থেক তােদর সংরিkত থাকার িবষয়িটও pমািণত হয়। অপরিদেক 

ওহী বহণকারী .ফেরsার িবMsতা, আlাহর আমানত রkায় তার পারংগমতা, শয়তানেদর 

pভাবেক pিতহত করা, নবীগেণর িবMsতা ইতBািদ সকল .kেt এবং সেব-াপির মাnেষর িনকট 

.পৗছােনা পয-n ওহীর পিবtতার সংরkেণর বBাপাের .কারােনর grtােরােপর িবষয়িট 

ssjrেপ pতীয়মান হয় ।১০  

 

অnাn Ykেt পিবtতা :  

উেlিখত যুিkর িভিtেত .ফেরsাগণ ও নবীগেণর (আ.) .য পিবtতা pিতপn হেয়েছ তা ওহীর 

pািp ও pচােরর মেধBই সীমাবd। িকnt পিবtতা pমােনর জেn আেরা িকছু িবষয় 

রেয়েছ, .যgেলা এ িবভk করা যায় :  
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১। .ফেরsাগেণর পিবtতা সংkাn িবষয়  

২। নবীগেণর পিবtতা সংkাn িবষয়  

৩। অnাn িকছু বBিkবেগ-র পিবtতা সংkাn িবষয়, .যমন : পিবt ইমামগণ(আ.) ফািতমা 

যাহরা সালামুlাহ আলাইহা pমুখ বBিkবেগ-র পিবtতা। 

ওহী gহণ ও বহেনর সােথ সংি0j নয় এমন িবষেয়র .kেt .ফেরsাগেণর পিবtতার বBাপাের 

d’িট িবষয় উেlখ করা .যেত পাের : একিট হল ঐ সকল .kেt ওহীর .ফেরsাগেণর 

পিবtতা, যা ওহীর gহণ ও .পৗছােনার সােথ সংি0j নয় এবং আপরিট হল অnাn 

.ফেরsাগণ, যােদর ওহী সংkাn িবষেয়র সােথ .কান pকােরর সংি0jতা .নই। .যমন : ির\ক 

সংি0j আ’যল িলিপবd করণ সংি0j, rহ পুণঃgহণ সংি0j ইতBািদ .ফেরsাগণ।  

িরসালাত সংি0j নয় এমন সকল িবষেয় নবীগেণর পিবtতার .kেt ও d’িট বBাপার 

উেlখেযাগB : একিট হল সকল pকার ইlাকৃত gনাহ .থেক নবীগেণর পিবtতা সংkাn বBাপার 

অপরিট হল .য .কান pকার ভুল- trিট .থেক তােদর পিবt সংkাn বBাপার। িঠক এ d’িট 

িবষয়েকই নবী নন এমন কারও .kেtও আেলাচনা করা .যেত পাের।  

যা .হাক ওহীর gহণ ও বহেণর সােথ সংি0j নয় এমন িবষেয়র .kেt .ফেরsাগেণর পিবtতার 

িবষয়িট তখই বুিdবৃিtক দিলেলর মাধBেম pিতপাদনেযাগB হেব যখন .ফেরsাগেণর srপ 

সmেক- জানা যােব। িকnt তােদর srপ সmেক- আেলাচনা করা .যমন সহজসাধB নয়; .তমিন তা 

এ আেলাচB িবষেয়র সংি0j ও নয়। এ দৃিjেকান .থেক pধুমাt .ফেরsাগেণর পিবtতার sপেk 

যুিk pদশ-নকারী পিবt .কারােনর d’িট আয়ােতর উdৃিত িদেয়ই তুj থাকব। যথা :  

 )َال َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمرِِه يـَْعَمُلونَ  َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ (
 

তারা .তা তার সmািনত বাnা। তারা আেগ ভােগ কথা বেল না; তারা .তা তার আেদশ 

অnসােরই কাজ কের থােক। (সূরা আিmয়া- ২৬, ২৭)  
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 )َال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ (
( .ফেরsাগণ) যারা অমাn কের না, আlাহ যা তােদরেক আেদশ কেরন তা এবং তারা যা 

করেত আিদj হয় তাই কের। (সূরা তাহরীম - ৬)  

উk আয়াতdয় এ বBাপাের ssj pমাণ উপsাপন কের .য, .ফেরsাগণ আlাহর সmািনত 

বাnা যারা pধুমাt আlাহর আেদেশই তােদর কম- সmাদন কেরন এবং কখেনাই তার আেদশ 

লংঘন কেরন না। যিদও সকল .ফেরsার .kেt উk আয়াতdেয়র সাব-জনীন তার বBাপারিট 

আেলাচনা ও পয-ােলাচনার দািব রােখ, তবু ঐgেলা .ফরাsাগেণর পিবtতােক pিতপাদন কের।  

নবীগণ বBতীত অn মুিjেময় িকছু বBিkবেগ-র পিবtতার বBাপারিট ইমামেতর আেলাচনার সােথ 

অিধকতর সাযুজBপূণ-। এ দৃিjেকান .থেক এখােন আমরা নবীগেনর পিবtতার সােথ সংি0j 

িবষয়সমূেহর আেলাচনায় মেনািনেবশ করব। যিদ ও এ িবষয়gেলার .কান .কান িটেক pধুমাt 

উdৃিতগত ও িবMাসগত দিলেলর মাধBেমই সমাধান করা সmব এবং িনয়মতািntকভােব িকতাব ও 

snাহর pমািণত হওয়ার পরই এর অবতারণা করা উিচৎ িকnt আেলাচB িবষয়সমূেহর মেধB স'িত 

বজায় রাখার জেn ঐgেলােক এখােনই আেলাচনা করব। তেব িকতাব ও snাহর :বধতােক মূল 

িবষয় িহেসেব gহণ কের যথাsােন তা pিতপান করব।  

 

নবীগেণর পিবtতা :  

gনােহ িলp হওয়া .থেক নবীগণ কতটা পিবt .স সmেক- মুসলমানেদর িবিভn .গাJীর িবMাস 

.য, নবীগন। dাদশ ইমািময়া িশয়ােদর িবMাস .য, নবীগণ জn .থেক মৃতুB পয-n .ছাট বড় সকল 

gনাহ .থেক পিবt এবং এমনিক ভুলkেমও তােদর dারা .কান pকার gনাহ সংঘিটত হয় না। 

িকnt .কান .কান .গাJীর মেত নবীগণ pধুমাt বড় gণাহসমূহ .থেক পিবt, আবার .কউ .কউ 

বয়ঃpািp ( (بلوغ  .থেক পিবt মেন কেরন, .কউবা আবার নবুয়Bত লাভ .থেক। snী 

সmpদােয়র ( হাশিভয়Bাহ ও .কান .কান আহেল হাদীস) .কান .কান .গাJী মূলত : নবীগেণর 
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পিবtতােকই অsীকার কেরেছন এবং .য .কান pকােরর gনােহ িলp হওয়ােক এমনিক 

নবুয়Bেতর সময় ও ইlাকৃতভােবও সmব বেল মেন কেরেছন।  

নবীগেণর পিবtতােক pমান করার পূেব- কেয়কিট িবষেয়র pিত ইংিগত করা pেয়াজন মেন 

কির:  

pথমত : নবীগেণর এবং .কান .কান বBিkবেগ-র পিবt থাকার অথ- pধমুাt gনাহ .থেক মুk 

থাকা নয়। কারণ হেত পাের .কান সাধারণ মাnষও gনাহ িলp হয় না, িবেশষ কের যিদ 

আয়ু<াল kdু হয়। বরং এর অথ- হল : বBিk দঢ়ৃ আিtক শিkেত বলীয়ান .য, কিঠন সংকটময় 

মুহূেত-ও তা তােক gনােহ িলp হওয়া .থেক িবরত রােখ আর এ আিtক দঢ়ৃতা gনােহর 

kৎিসত rপ সmেক- সাব-kিণক পূণ- সেচতনতা ও kমntণাযুk pবণতােক িনয়ntণ করার দঢ়ৃ 

সংকl .থেক অিজত- হয়। .যেহতু এ ধরেণর আিtক দঢ়ৃতা একমাt মহান আlাহর িবেশষ 

অngেহ বাsব rপ লাভ কের, .সেহতু এর কতৃ-t মহান আlাহরই। নতুবা এমনিট নয় 

.য, মহান আlাহ পিবt বBিkগণেক বাধBতামূলকভােব gনাহ .থেক িবরত রােখন এবং তার 

sাধীনতােক হরণ কেরন।  

যারা আlাহর মেনানীত বাnা অথ-াৎ nবয়Bত বা ইমামেতর অিধকারী তােদর পিবtতােক অn 

এক অেথ- মহান সৃিjকত-ার সােথ সmিক-ত করা হয়। আর তা এই .য, মহান আlাহ তােদর 

পিবtতার িন(য়তা িবধান কেরেছন।  

িdতীয়ত : .কান বBিkর পিবtতার অপিরহায- অথ- হল, .য সকল কম- তার জেn িনিষd 

.সgেলােক বজ-ন করা। .যমনঃ .য সকল gনাহ সকল শরীয়েত িনিষd ও .য সকল কম- 

সmাদেনর সময় sীয় সংি0j শরীয়েত িনিষd .সgেলােক তBাগ করা। অতএব .য সকল কম- 

sীয় শরীয়েত এবং তার িনেজর জেn :বধ এবং তার পূব-বত-ী শরীয়েত িনিষd িছল এবং 

পরবত-ীেত িনিষd হেব, .স সকল কম- সmাদেন .কান নবীর পিবtতা kুn হয় না।  

তৃতীয়ত : gনাহ যা .থেক sয়ং মা’চুম পিবt, তা এমন কম- .য, তােক হারাম (حرام) বেল pকাশ 

করা হয়। তদনূrপ এমন কম- যােক ওয়ােজব (واجب) বেল pকাশ করা হয় তােক তBাগ করার 
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অথ-ও gনাহ। িকnt gনাহ শbিট ও তার সমাথ-ক শbসমূেহর .যমন : জাm ( (ذنب  ই’িসয়ান 

( (عصيان  ইতBািদ .kেt িবsৃততর অেথ- বBবhত হয়, যা তারেক আউলােকও (ترک االولی) 

অnভু-k কের । আর এ ধরেনর gণােহ িলp হওয়া ই’সমাত (عصمة) বা পিবtতা বিহভূ-ত নয়।  
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৫ম পাঠ 

নবীগেণর পিবtতার sপেk দিললসমহূ  

 

ভিূমকা :  

ইlাকৃত ও অিনlাকৃত .য .কান pকার gনাহ .থেক নবীগেণর পিবtতার িবMাস হল, িশয়া 

সmpদােয়র দঢ়ৃ ও pিসdতম িবMাসসমূেহর অnভু-k। যা পিবt ইমামগণ (আ.) তােদর 

অnসারীেদরেক িশkা িদেয়েছন এবং িবিভnভােব এর িবেরাধীেদর সােথ তক-- িবতেক- িলp 

হেয়েছন। এ িবষেয়র উপর তােদর িবতেক-র মেধB pিসdতম একিট হল, ইমাম .রজার (আ.) 

িবতক- যা হাদীস gnসমূহ ও ইিতহাস gnসমূেহ সংরিkত আেছ।  

তেব .মাবােহর (مباح) (অথ-াৎ ইসলােমর দৃিjেত .য সকল কাজ করেল ছওয়াব বা gনাহ 

.কানিটই .নই) .kেt ইমামগেণর ভুল- trিট সংঘিটত হেয়েছ িকনা .স বBাপাের কম- .বশী 

মতপাথ-কB িবদBমান এবং এ pসে' আহেল বাইেতর (আ.) িনকট .থেক িববৃত .রওয়ােয়ত ও 

মতিবেরাধ িববিজ-ত নয়। আর এgেলার উপর গেবষণার জেn িবsৃত সমেয়র pেয়াজন। তাই 

.য .কান ভােবই .হাক না .কন এেক (.মাবােহর .kেt trিটহীন) অপিরহায- িবMাসসমূেহর 

অnভূ-k করা যায় না। 

নবীগেণর (আ.) পিবtতার (عصمت) sপেk .য সকল দিলেলর অবতারণা করা হয়, .সgেলােক 

d’.2ণীেত িবভk করা যায় : একিট হল বুিdবৃিtক দিললসমূহ এবং অপরিট হল উdৃিতগত 

,দিললসমূহ। যিদও উdৃিতগত দিললসমূেহর আsাশীলতা অিধকতর (نقلی) তবু আমরা এখােন 

d’িট বুিdবৃিtক দিলল উপsাপেন pয়াসী হব। অতঃপর .কারান .থেক িকছু দিলল উপsাপন 

করব।  
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নবীগেণর পিবtতার sপেk বিুdবিৃtক দিললসমহূ :  

gনাহ .থেক নবীগেণর (আ.) অিনবায- পিবtতার sপেk pথম বুিdবৃিtক দিললিট হল : 

নবীগেণর নবুয়Bত লােভর মূল উেd"ই হল, মাnেষর জেn pভ ুকতৃ-ক িনধ-ািরত দািয়t পালন 

ও সেতBর পেথ মাnষেক পিরচািলত করা। pকৃতপেk তারাই হেলন মাnষেক সিঠক পেথ 

িহদায়ােতর জেn pভরু pিতিনিধ। এখন এ ধরেনর pিতিনিধ ও দূতগণই যিদ আlাহর অnগত 

ও আjাবh না হন এবং sয়ং তারাই যিদ sীয় িরসালােতর বBিতkম কাজ কেরন, তেব জনগণ 

তােদর এেহন আচরণেক কথা ও কােজর অসাম@sতা বেল িবেবচনা করেব। ফেল তােদর 

কথার উপর জনগেণর আর .কান pেয়াজনীয় আsা থাকেব না। আর তখন তােদর নবূয়Bত 

লােভর উেd" সmণূ-rেপ বাsবািয়ত হেব না।  

অতএব আlাহর pjা ও অngেহর দািব হল এই .য, নবীগণ হেবন পিবt ও িন`াপ বBিkt 

এবং এমনিক ভূলবশতঃও .কান অযথা কম- তােদর dারা সংঘিটত হেব না, যােত জনগণ ভাবেত 

না পাের .য, ভুল- Dািnর অজুহাত তুেল তারা gনােহ িলp হেত পােরন।  

 

নবীগেণর )আ(.  পিবtতার sপেk িdতীয় দিললিট হল :  

নবীগণ ওহীর িবষয়বst ও sীয় িরসালাতেক মাnেষর িনকট বণ-না এবং মাnষেক সিঠক পেথ 

পিরচালনা করার দািয়t ছাড়াও মাnষেক আধBািtক pিশkণ, পিরpdকরণ ও .যাগB 

বBিkেদরেক চূড়াn উৎকেষ- .পৗছােনার দািয়েt িনেয়ািজত। অnকথায়ঃ তারা pিশkণ ও 

পথিনেদ-শনার দািয়t ছাড়া ও (আধBািtক) pিশkেণর দািয়েtও িনেয়ািজত, যা সাব-জনীন এবং 

যা সমােজর .যাগBতম ও pিতভাবান বBিkবগ-েকও সমিnত কের। আর এ ধরেনর দািয়েtর 

অিধকারী .কবলমাt তারাই হেত পােরন, যারা মানবীয় উৎকেষ-র চূড়াn sের .পৗেছেছন এবং 

যারা পূণ-তম আিtক দঢ়ৃতার ( পিবtতার দঢ়ৃতা) অিধকারী।  
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তাছাড়া pিশkেকর আচার- বBবহার, pিশkেণর .kেt তার বkবB অেপkা অিধকতর grtপণূ- 

এবং যিদ কারও আচরণগত িদক .থেক dব-লতা থােক তেব তার বkবBও আশাnrপ pভাব 

.ফেল না ।  

অতএব .কবলমাt তখনই সমােজর pিশkক িহেসেব নবীগণেক নবুয়Bত pদােনর .kেt 

আlাহর উেd" পূণ-rেপ বাsবািয়ত হেব, যখন তারা তােদর কথায় ও কেম- .য .কান pকােরর 

ভূল-  trিটর উেO- থাকেবন।  

 

নবীগেণর পিবtতার sপেk উdিৃতগত দিললসমহূ :  

১। পিবt .কারান মুিjেময় বBিkবগ-েক .মাখলাস (خملص) অথ-াৎ আlাহর জেn পিরpd 

হেয়েছন১১ বেল নামকরণ কেরেছ যােদরেক িবপথগামী করার দূরাশা sয়ং ইবিলেসরও িছলনা বা 

.নই। ইবিলস যখন সকল আদমসnানেক িবপথগামী করার সংকl কেরিছল তখনও 

.মাখলািসনেক ( (خملصني  তার এ সংকl বিহভূ-ত ধের িনেয়িছল। .যমনিট পিবt .কারােন 

এেসেছ :  

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ (  )قَاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
 

.স (ইবিলস) বলল আপনার kমতার শপথ, আিম তােদর সকলেকই পথDj করব, তেব তােদর 

মেধB আপনার একিনJ বাnাগণেক নেহ। (সূরা সাদ-  ৮২, ৮৩)  

িনঃসেnেহ িবপথগািমতা .থেক সংরিkত থাকার কারেণই ইবিলস তােদরেক িবপথগামী করার 

dরাশা কেরিন; নতুবা তারাও তার শtrতার আওতায় রেয়েছন। sতরাং যিদ সmব হত তেব 

কখেনাই তােদরেক িবপথগামী করা .থেক িবরত হত না।  

অতএব .মাখলাস (خملص) অিভধািট মা’sেমর (معصوم) সমান হেব। যিদও এ gণিটেক নবীগেণর 

(আ.) জেn িনধ-ারণ করার .কান দিলল আমােদর কােছ .নই, তবু িনঃসেnেহ তারাও এ gেণর 
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অnভু-k। .যমন : পিবt .কারান িকছু সংখBক নবীেক .মাখলািসন বেল পিরগণনা কেরেছ। 

উদাহরণতঃ উেlখেযাগB .য,  

 )ذِْكَرى الدَّارِ  َواذُْكْر ِعَباَدنَا ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب أُوِيل اْألَْيِدي َواْألَْبَصاِر ِإنَّا َأْخَلْصَناُهْم ِخبَاِلَصةٍ (
 

sরণ কর আমার বাnা ইbাহীম, ইসহাক ও ইয়াkেবর কথা, তারা িছল শিkশালী ও সূkদশ-ী। 

আিম তােদরেক এক িবেশষ gেণর অিধকারী কেরিছলাম এবং তা িছল পরেলােকর sরণ । 

( সূরা সাd - ৪৫, ৪৬ )  

অnrপ,  

 )َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُخمَْلًصا وََكاَن َرُسوًال نَِبي7ا(
 

sরণ কর এই িকতােব উিlিখত মুসার কথা, .স িবpdিচt রাসূল ও নবী িছল। (সূরা মািরয়াম 

- ৫১)  

তদnrপ কিঠন সংকটময় মুহূেত-ও হযরত ইউসূেফর (আ.) িন(ত িবচুBিত .থেক সংরিkত 

থাকার কারণ িহেসেব তার .মাখলাস হওয়ােক দিলল rেপ উেlখ কের পিবt .কারােন বলা হয় :  

 )اَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحشَ (
 

তােক মn কম- ও অ0ীলতা হেত িবরত রাখার জেn এভােব িনদশ-ন .দিখেয়িছলাম। .স .তা 

িছল আমার িবpdিচt বাnাগেণর অnভূ-k। (ইউsফ- ২৪) 

২। পিবt .কারান নবীগেণর (আ.) আনগূতBেক িনঃশেত- অপিরহায- বেল উেlখ কেরেছ। 

উদাহরণতঃ উেlখেযাগB .য,  

 )َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَّهِ (
 

pধুমাt এই উেdে"ই আমরা রাসূল .pরণ কেরিছ .য, আlাহর িনেদ-শ অnসাের তার আnগতB 

করা হেব। (সূরা িনসা- ৬৪)  
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আর িনঃশত-ভােব তােদর আnগতB একমাt তখনই সিঠক হেব, যখন তারা সmণূ-rেপ pভরু 

অnগত হেবন এবং তােদর অnসরণ আlাহর আjাবহতার িবেরাধী হেব না। নতুবা িনঃশত-ভােব 

মহান আlাহর অnগত হওয়া, িনঃশত-ভােব তােদর অnগত হওয়ার সােথ িবেরাধ সৃিj 

করেব, যারা ভুল- Dািnর উেd- নন।  

৩। পিবt .কারান, আlাহ কতৃ-ক pদt ময-াদা তােদর জেnই িনধ-ারণ কেরেছ যারা জুলমু dারা 

কলুিষত নন। .যমনঃ sীয় সnানেদর জেn ইমামেতর ময-াদা pাথ-না করেল ইbাহীমেক (আ.) 

জবােব বলা হয় :  

 ) قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  (
 

আlাহ বলেলন আমার pিতrিত সীমালংঘনকারীেদর জn pেযাজB নয়। (সূরা বাকারা - ১২৪ )  

 

এ ছাড়া আমরা জািন .য, pিতিট gনােহর অথ-ই হল কমপেk িনেজর উপর জুলম করা এবং 

.কারােনর মেত সকল gনাহগারই ‘জািলম’ ( (ظامل  বেল পিরিচত।  

অতএব নবীগণ অথ-াৎ মহান আlাহ কতৃ-ক যারা িরসালাত ও নবুয়Bেতর দািয়t pাp 

হেয়েছন, তারা .য .কান pকার gনাহ ও জুলম .থেক পিবt হেবন। 

উেlখB অnাn আয়াত এবং অসংখB .রওয়ােয়ত .থেকও নবীগেণর (আ.) িন`াপt ( (عصمت  

pমাণ করা সmব। তেব এখােন আমরা .সgেলার আেলাচনা .থেক িবরত থাকব।  
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নবীগেণর পিবtতার গঢ়ূ রহs :  

এ পােঠর .শষ অংেশ নবীগেণর (আ.) পিবtতার রহs সmেক- িকছুটা আেলাকপাত করা 

যেথাপযুk মেন করিছ ।  

ওহী লােভর .kেt তােদর পিবtতার রহs হল, মূলতঃ ওহীর অnধাবন যা ভুল- trিট সমিnত 

নয় এবং িযিন তা লাভ করেলন িতিন এমন এক িবেশষ বাsব jােনর অিধকারী, যা িতিন 

pতBkভােব লাভ কেরেছন। একইভােব ওহী .pরণকারীর সােথ ওহীর সmক-েকও (.ফেরsা 

মধBsতায় থাkক বা না থাkক) িতিন উপলিb কের থােকন। পিবt .কারান এ সmেক- বেল :  

 )َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى(
 

যা .স .দেখেছ তার অnকরণ তা অsীকার কেরিন। (সূরা নাজম - ১১)  

এটা কখেনাই সmব নয় .য, ওহীর gাহক িdধাgs থাকেবন .য, ওহী .পেলন িক- না? অথবা .ক 

তােক ওহী কেরেছন ? িকংবা তার িবষয়বst কী ? যিদও .কান .কান কাlিনক গেl এেসও 

থােক .য, .কান নবী তার নবুয়Bেতর বBাপাের সিng হেয়েছ িকংবা ওহীর িবষয়বstেক অnধাবন 

কেরনিন অথবা ওহী .pরণকারীেক িচনেত পােরনিন, তেব তা চরম িমথBাবািদতা ছাড়া আর 

িকছুই নয়। আর এ ধরেনর িমথBাচার .তা .স কথার মত .য, .কউ sীয় অিst সmেক- অথবা 

িবেবক সmn িবষয়ািদ সmেক- সেnহ কের !  

যা .হাক pভুর দািয়t পালেনর .kেt (মাnেষর িনকট pভুর বাণী .পৗেছ .দয়া) নবীগেণর 

( আ.) পিবtতার গঢ়ূ রহs সmেক- আেলাচনা করার জেn িকছূটা ভূিমকা .দয়া pেয়াজন। আর 

তা হল :  

মাnেষর sাধীন িনব-াচনাধীন কম-কাNgেলা এভােব বাsবািয়ত হয় .য, .কান কাংিখত িবষেয়র 

pিত মাnেষর অভBnের এক অnরাগ সৃিj হয় এবং িবিভn কারেণর উপিsিতেত এর pিত 

আেnািলত হয়। অতঃপর িবিভn jান ও উপলিbর আেলােক কাংিখত উেdে" .পৗছার পথ 

িনব-াচন কের এবং এর সােথ সংি0j কম-gেলা সmাদন কের থােক। অপরিদেক একািধক pবৃিt 
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ও pবণতার সমােবশ হেল এেদর মেধB সেব-াtম ও grtপণূ- িটেক শনাkকরণ ও িনব-াচন 

করার .চjা কের । িকnt কখেনা কখেনা jােনর সীমাবdতার ফেল অেপkাকৃত উৎকৃjতর 

িবষেয়র মূলBায়ন ও শনাkকরেণ বBথ- হয়। অথবা উৎকৃj িবষয়সমূহ সmেক- অjতা ও 

উদাসীনতা বা বদাভBাস ও kpবণতার কারেণ kpবৃিtেক িনব-াচন কের থােক িকংবা সিঠক িচnা 

করার ও উৎকৃjতরিট িনব-াচন করার .কান অবকাশ তার থােক না।  

অতএব মাnষ বাsবতােক যত ভালভােব িচনেব, ঐgেলা সmেক- যতেবশী jাত হেব িকংবা 

যতেবশী grt pদান করেব এবং sীয় pবৃিt ও pবণতাসমূহেক িনয়ntণ করার জেn যতটা দঢ়ৃ 

pতBেয়র অিধকারী হেব, সিঠক িনব-াচেনর .kেtও ততটা সফল হেব ও trিট- িবচুBিতসমূহ .থেক 

তেতািধক িনরাপেদ থাকেব ।  

আর এ কারেণই pিতভাবান বBিkবগ- pেয়াজনীয় jান, দৃিjভি' ও সিঠক পিরচয-ার মাধBেম 

উৎকষ- ও কলBােণর এমন sের .পৗছেত সkম হন যা িন`াপেtর সীমানার অিত িনকটবত-ী এবং 

এমনিক kকম- ও gনাহেক িনেজেদর কlনায়ও sান .দন না। .যমন : .কান jানী বBিkই 

িবষাk ও জীবন নাশক ঔষধসমূহ িকংবা .নাংরা ও পচা বst খাওয়ার িচnা করেত পােরন না ।  

এখন মেন কির .য, বাsবতােক িচনার জেn .কান বBিkর pিতভা চূড়াn পয-ােয় .পৗেছেছ এবং 

িতিন আিtক পিরpিdর সেব-াh sের আেরাহণ কেরেছন। .যমনিট পিবt .কারােনর ভাষায় 

 অথ-াৎ িনেভ-জাল যয়তুেনর :তেলর মত এমন িনম-ল ও (َيَكاُد َزيـْتـَُها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ َمتَْسْسُه نَارٌ )

দাh, .যন আgেনর সংsশ- বBতীতই sয়ংিkয়ভােব pjলন pায় অবsা। আর এ ধরেনর তীk 

pিতভা ও আিtক পিরpিdর কারেণ মহান আlাহর আধBািtক পিরচয-ার ছায়াতেল আ2য় .পেয় 

থােকন এবং rhল kদস বা পিবt আtা কতৃ-ক সহায়তা .পেয় থােকন। আর এrপ বBিkই 

অবণ-নীয় গিতেত উৎকষ- বা কামােলর পথ অিতkম করেবন; অথ-াৎ শতাbীর পথ এক রােত 

অিতkম করেবন এবং :শশেব, এমনিক মাতৃ-গেভ-ও অn সকেলর উপর .2Jেtর অিধকারী 

হেবন। সকল gনাহ ও পাপাচােরর কদয-তা এ ধরেনর বBিkবেগ-র িনকট এতই ssj, যা 

অেnর জেn িবষপান ও িনকৃj dগ-nযুk খাবার gহেণর kিতর মত sjrেপ pতীয়মান হেয় 
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থােক। আর .যমন কের একজন সাধারণ মাnষ উেlিখত কম- সmাদন .থেক িবরত থাকেত 

বাধB নন, .তমিন পিবt বাnাগেণর gনাহ .থেক িবরত থাকাও .কানভােবই তােদর 

এখিতয়ােরর সােথ .কান িবেরাধ সৃিj কের না।  
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৬j পাঠ 

কেয়কিট kাn ধারণার জবাব  

 

কেয়কিট kাn ধারণার জবাব :  

নবীগেণর পিবtতা সmেক- িবিভn Dাn ধারণার সৃিj হেয়েছ। এখন আমরা .সgেলার উেlখ 

করতঃ জবাব pদান করব :  

১। pথম Dাn ধারণািট হল এই .য, মহান আlাহ যিদ নবীগণেক (আ.) পাপাচাের িলp হওয়া 

.থেক িবরত রােখন, যার অপিরহায- অথ- হল দািয়t পালেনর িন(য়তা িবধান। তেব এ অবsায় 

তােদর .কান sাধীন িবেশষেtর pমাণ পাওয়া যায় না এবং দািয়t পালেনর জেn ও পাপাচার 

.থেক িবরত থাকার জেn .কান পুরsােরর উপযুk হেত পােরন না। কারণ যিদ মহান আlাহ 

অn .কান বBিkেকও মা’sমrেপ িনব-াচন করেতন তেব িতিনও তােদর মতই হেতন।  

এ িবষয়িটর জবাব পূব-বত-ী আেলাচনা .থেক পাওয়া যায় এবং তা হল এই .য, মা’sম হওয়ার 

অথ- dািয়t পালেন ও gনাহ .থেক িবরত থাকায় বাধB থাকা নয় (.যমনিট পূব-বত-ী পােঠ ssj 

হেয়েছ)। অnrপ মা’sমগেণর (আ.) জেn মহান আlাহেক রkাকারী বেল জানার অথ-, তােদর 

sাধীন িনব-াচনাধীন কেম-র দিললেক অsীকার করা নয়। কারণ যিদও সব িকছুই পিরেশেষ pভুর 

sিনধ-ািরত ইরাদার সােথ সmিক-ত হয় (.যমনিট একtবােদর আেলাচনায় ইিতপূেব- বিণ-ত 

হেয়েছ) এবং .যখােন .কান কম- সmাদেন pভরু পk .থেক িবেশষ অngহ ও কrণা থাকেব 

.সখােন উk কেম-র সােথ তার সmক- হেব িকnt pভুর ইরাদা মাnেষর ইরাদার উlেm অবsান 

কের অnভূেম নয় িকংবা পরsেরর pিতsাপক rেপও নয়।  

িকnt মা’sমগেণর (আ.) pিত pভরু িবেশষ অনgূহ অnাn কারণ, শত- ও উপকরণ, .যgেলা 

িবেশষ বBিkবেগ-র জেn সরবরাহ করা হয় .সgেলার মতই তােদর দািয়tেক grতর কের এবং 

তদnrপ তােদর কেম-র পুরsার .যrপ বৃিd পায় .তমিন িবেরািধতা .হতু শািsও। আর এভােবই 
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তােদর পুরsার ও শািsর মেধB ভারসামB pিতিJত হয়, যিদও sীয় এিlতয়ােরর সdBবহােরর 

কারেণ কখেনাই তারা শািspাp হেবন না। এ ধরেনর ভারসােমBর দৃjাn সকল বBিkবগ- যারা 

িবেশষ অngহ pাp, তােদর .kেt পিরলিkত হয়। .যমন : মহানবীর (সা.) পিরবারবগ- ও 

আেলমগেণর দািয়t sশ-কাতর ও grতর।১২ আর তাই তােদর sকেম-র পুরsার .যমন 

অিধকতর, .তমিন পাপাচােরর ( িলp হেল) শািsও।১৩ এ কারেণই .য .কউ আধBািtকভােব যত 

উেh আেরাহণ করেব তার জেn অধঃপতেনর আশংকা এবং ভুল- Dািnর ভয়- ভীিতও 

তেতািধক।  

২। অপর Dাn ধারণািট হল : নবীগণ (আ.) ও অnাn মা’sিমেনর (আ.) .দায়া ও .মানাজাত 

.থেক যতটkু জানা যায় তােত পিরদৃj হয় .য, তারা িনেজেদরেক gনাহগার মেন কেরেছন এবং 

এ জেn kমা pাথ-না কেরেছন। আর এ ধরেনর sীকােরািk থাকা সেttও িকrেপ তােদরেক 

মাsম বলা যােব ?  

এর জবাব এই .য, হযরত মা’sিমন (আ.) যারা ময-াদার িদক .থেক উৎকষ- ও pভরু সািnেধBর 

অিধকারী এবং িনেজেদর অn সকেলর .চেয় অিধক দািয়েtর অিধকারী মেন করেতন। এমনিক 

তােদর িpয় আlাহ বBতীত অn কারও pিত মেনািনেবশ করাই .বশ বড় রকেমর gনাহ বেল 

গণনা করেতন এবং এ জেnই িবনীত ও kমাpাথ-ী হেতন। ইিতপূেব-ই বলা হেয়েছ 

.য, নবীগেণর পিবtতার অথ- এ নয় .য, সকল কম- .যgেলােক .কানভােব gনাহ নামকরণ করা 

যায়, .সgেলা .থেক িবরত থাকা। বরং তােদর পিবtতার অথ- হল, অিনবায- কত-েবBর িবেরাধীতা 

করা .থেক ও শরীয়ত িনিষd কেম- িলp হওয়া .থেক িবরত থাকা।  

৩। তৃতীয় Dাn ধারণািট হল : .কারােনর একিট আয়ােত নবীগেণর (আ.) পিবtতা সmেক- বলা 

হেয়েছ .য, তারা .মাখলািসেনর (خملصني) অnভু-k এবং শয়তান তােদর কােছ .কান িকছু আশা 

কের না। অথচ sয়ং পিবt .কারােনই নবীগেণর উপর শয়তােনর pভাব সmেক- উেlখ করা 

হেয়েছ। .যমন :  

 )ْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنَّةِ يَا َبِين آَدَم َال يَـ (
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.হ বনী আদম ! শয়তান .যন .তামােদরেক িকছুেতই িবDাn না কের –.যভােব .তামােদর 

িপতা- মাতােক জাnাত হেত বিহ< ৃত কেরিছল। (সূরা আ’রাফ - ২৭)  

উেlিখত আয়াতিটেত শয়তান কতৃ-ক হযরত আদম (আ.) ও হাওয়ােক pতািরত করার মাধBেম 

.বেহs .থেক বিহ<ােরর কথা বলা হেয়েছ । অn একিট আয়ােত হযরত আয়ূBেবর (আ.) বkবB 

তুেল ধরা হয়। যথা :  

 )َأينِّ َمسَِّينَ الشَّْيطَاُن بُِنْصٍب َوَعَذابٍ (
 

শয়তানেতা আমােক যntণা ও কেj .ফেলেছ। (সূরা সাদ - ৪১)  

অnrপ অপর একিট আয়ােত সকল নবীগেণর (আ.) জেn এক ধরেনর শয়তানী আেবেশর 

pমাণ পাওয়া যায়। যথা :  

 )َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتهِ (
 

আিম .তামার পূেব- .য সমs রাসূল ও নবী .pরণ কেরিছ, তােদর .য .কউ যখনই িকছু আকাংখা 

কেরেছ তখনই শয়তান তার আকাংখায় িকছু pিkp কেরেছ। (সূরা হাj - ৫২)  

এর জবাব এই .য, উk আয়াতgেলার .কানিটেতই নবীেণর (আ.) .য, সকল কম- শয়তােনর 

pেরাচনায় অপিরহায- দািয়েtর লংঘন বেল পিরগিণত হেত পাের তার উেlখ .নই। তেব সূরা 

আ’রােফর ২৭ নmর আয়ােত িনিষd বৃk .থেক ভkেণর বBাপাের শয়তােনর pেরাচনা সmেক- 

বলা হেয়েছ, যা হারামভুk .কান িনেষধ িছল না। বরং pধুমাt আদম (আ.) ও হাওয়ােক sরণ 

কিরেয় .দয়া হেয়িছল .য, ঐ বৃk .থেক আহার gহণ করা জাnাত .থেক বিহsতৃ হওয়া ও 

পৃিথবীেত অবেরাহেণর কারণ হেব। িকnt শয়তােনর pেরাচনা তােদর এ িদকিনেদ-শনামূলক 

,িনেষেধর সীমালংঘেনর কারণ হেয়িছল। pকৃতপেk ঐ জগৎ (ارشادی) কত-েবBর জগৎ িছল না 

এবং তখনও .কান শরীয়ত নািযল হয় িন। অপরিদেক সূরা সােদর ৪১ নmর আয়ােত, শয়তােনর 
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মাধBেম হযরত আয়ূBেবর ( আ.) উপর .য কj ও যntনা আপিতত হেয়িছল .স সmেক- ইি'ত 

রেয়েছ এবং আlাহর আেদশ- িনেষধ অমাn করার বBাপাের .কান pমাণ উk আয়ােত .নই। 

আবার সূরা হােjর ৫২ নmর আয়াতিট এমন সকল pিতবnকতা সংি0j, যা শয়তান নবীগেণর 

(আ.) কম-তৎপরতার .kেt এবং মাnেষর িহদায়ােতর .kেt তােদর আকাংখার পেথ সৃিj কের। 

িকnt অবেশেষ মহান আlাহ তার সকল চkাn ও pবIনােক নsাত কের সতB ধম-েক pিতJা 

কেরন ।  

৪। চতুথ- ভূল ধারণািট হল : সূরা .তাহার ১২১ তম আয়ােত হযরত আদম (আ.) এর পাপ 

সmেক- এবং একই সূরার ১১৫ তম আয়ােত তার Dািn সmেক- বলা হেয়েছ। তাহেল এ ধরেনর 

পাপ ও Dািn িকrেপ হযরত আদেমর (আ.) ইসমাত বা পিবtতার সােথ সmক-যুk হেত পাের ? 

এ Dাn ধারণািটর জবাব পূব-বত-ী আেলাচনা .থেক ssj হেয়েছ .য, পাপ ও Dািn অপিরহায- 

কত-েবBর লংঘন িছল না।  

৫। পIম Dাn ধারণািট হল এই .য, পিবt .কারােন .কান .কান নবীগেণর (আ.) িমথBা বলা 

সmেক- উেlখ হেয়েছ। .যমন : সূরা সাmফােতর ৮৯ তম আয়ােত হযরত ইbাহীেমর (আ.) 

বkবB .থেক বলা হয় :  

 )فـََقاَل ِإينِّ َسِقيمٌ (
অতঃপর .স বলল, “আিম অss”।’  

অথচ িতিন অss িছেলন না। অnrপ সূরা আিmয়ার ৬৩ তম আয়ােত উেlখ করা হেয়েছ : 

 )قَاَل َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا(
িতিন বলেলন : বরং এেদর pধানই .তা এ কাজিট কেরেছ।  

অথচ sয়ং ইbাহীমই (আ.) মূিত-gেলােক .ভংেগিছেলন, আবার সূরা ইউsেফর ৭০ তম আয়ােত 

বলা হেয়েছ :  

 )ِإنَُّكْم َلَسارُِقونَ  ُمثَّ أَذََّن ُمَؤذٌِّن أَيـَّتـَُها اْلِعريُ (
অতঃপর এক আহবায়ক চীৎকার কের বলল : ‘.হ যাtীদল! .তামরা িন(য়ই .চার।  
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অথচ হযরত ইউsেফর (আ.) ভাইগণ .চৗয-বৃিtেত িলp হনিন। এর জবাব এই .য, এ ধরেনর 

বkবB .যgেলা .কান .কান .রওয়ােয়েতর মেত .তৗিরয়াহ (যার অn অথ- হল, ইরাদা করা) 

নামকরণ করা হেয় থােক, .সgেলা অেপkাকৃত বৃহওর কলBােণর sােথ- বBk হেয়িছল এবং .কান 

.কান আয়াত অnসাের বলা .যেত পাের ঐgেলা ঐশী ইলহােমর মাধBেমই সংঘিটত 

হেয়িছল, .যমন : হযরত ইউsেফর (আ.)- এর কািহনীেত বলা হয় :  

 )َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسفَ (
এভােব আিম ইউsফেক .কৗশল িশkা িদেয়িছলাম। (সূরা ইউsফ - ৭৬)  

যা .হাক এ ধরেনর িমথBা (.তৗিরয়াহ), gনাহ বা ইসমাত িবেরাধী নয়।  

৬। ষJ Dাn ধারণািট হল : হযরত মুসার (আ.) ঘটনায় এেসেছ .য, বিন ইসরাঈেলর এক 

বBিkর সােথ কলেহ িলp িকবতীর এক বBিkেক হযরত মুসা (আ.) হতBা কেরিছেলন। আর এ 

কারেণই িমশর .থেক পলায়ন কেরিছেলন এবং যখন মহান আlাহর পk .থেক .ফরাউন ও তার 

স'ীেদরেক আহবান করার জেn আিদj হেয়িছেলন, তখন বেলিছেলন :  

 )َوَهلُْم َعَليَّ َذْنٌب َفَأَخاُف َأْن يـَْقتـُُلونِ (
আমার িবrেd .তা তােদর অিভেযাগ আেছ; আিম আশংকা কির তারা আমােক হতBা করেব। 

( সূরা pয়ারা - ১৪ )  

অতঃপর উেlিখত হতBাকাN সmেক- .ফরাউেনর কণ-েগাচর করা হেল, তার জবােব হযরত মুসা 

(আ.) বেলন :  

 )فـََعْلتـَُها ِإًذا َوأَنَا ِمَن الضَّالِّنيَ (
আিম .তা এটা কেরিছলাম তখন, যখন আিম িছলাম অj। (সূরা pয়ারা - ২০)  

অতএব এ ঘটনািট িকrেপ ‘নবুয়Bেতর .ঘাষণার পূেব-ও নবীগেণর ইসমােতর’ ধারণার সােথ 

সাম@sপূণ- হেত পাের ?  

এর উtর হল এই .য, pথমতঃ িকবতীর ঐ বBিkর হতBাকাN ইlাকৃত িছল না। বরং মুjাঘােতর 

ফেল দঘূ-টনাবশতঃ ঘেটিছল। িdতীয়তঃ ذنب وهلم علی  অথ-াৎ “আমার িবrেd .তা তােদর 
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অিভেযাগ আেছ” এ কথািটেত .ফরাউন সmpদােয়র দৃিjভি' তুেল ধরা হেয়েছ যার অথ- হল 

‘তারা আমােক [মুসা (আ.)] হতBাকারী ও অপরাধী মেন কের এবং ভয় কির .য, তারা আমােক 

pিতেশাধ srপ হতBা করেব। তৃতীয়তঃ و انا من الضالني অথ-াৎ ‘যখন আিম িছলাম অj’ এ 

কথািট হয় .ফরাউন সmpদােয়র সােথ আেপাসরফা করার জেn বলা হেয়েছ .য, ‘ধরা যাক 

তখন আিম িবপথগামী িছলাম িকnt এখন মহান আlাহ আমােক িহদায়াত কেরেছন এবং চূড়াn 

যুিk- pমাণ সহকাের .তামার িনকট পািঠেয়েছন’ অথবা (ضالل) অথ-াৎ িবপথগামী শbিট এ 

উেdে" বBবহার করা হেয়েছ .য, উk কেম-র পিরণিত সmেক- অjাত িছেলন। মুসা (আ.) 

কতৃ-ক আlাহর অপিরহায- আেদেশর লংঘেনর .কান pমাণ .নই।  

৭। সpম Dাn ধারণািট হল : সূরা ইউনূেসর ৯৪ তম আয়ােত মহানবীেক (সা.) উেd" কের 

বলা হেl :  

يـَْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلَك َلَقْد َجاَءَك احلَْقُّ ِمْن َربَِّك َفَال َتُكونَنَّ فَِإْن ُكْنَت ِيف َشكٍّ ِممَّا أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن (
 )ِمَن اْلُمْمَرتِينَ 

 

আিম .তামার pিত যা অবতীণ- কেরিছ তােত যিদ তুিম সিngিচt হও তেব .তামার পূেব-র িকতাব যারা 

পাঠ কের তােদরেক িজjাসা কর; .তামার pিতপালেকর িনকট হেত .তামার িনকট সতB িবষয় 

এেসেছ। তুিম কখেনা সিngিচtেদর অnভূ-k হেয়া না।  

অnrপ সূরা বাকারার- ১৪৭ তম, সূরা আেল ইমরােনর- ৬০ তম, সূরা আনআেমর- ১১৪ 

তম, সূরা hেদর- ১৭ তম এবং সূরা সাজদার- ২৩ তম আয়ােতও তােক সেnহ ও িdধাgs হেত 

িনেষধ করা হেয়েছ। অতএব িকrেপ বলা .যেত পাের .য, ওহীর উপলিb সেnহাতীত ও 

িdধাহীন ?  

এর জবাব হলঃ উেlিখত আয়াতসমূেহ হযরেতর (সা.) িdধাgsতার .কান pমাণ .নই। বরং এ 

pমাণ বহন কের .য, মহানবীর িরসালাত এবং .কারানর ও এর িবষয়বstর সতBতায় .কান 
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িdধাdেndর অবকাশ .নই। pকৃতপেk এ ধরেনর উিkর উেd" হল এrপ .য, dার নাড়েল 

.দয়াল pেন।  

  اياک اعنی و امسعی يا جارة
 

৮। অjম Dাn ধারণািট হল : পিবt .কারােন নবী (সা.)- এর এমন িকছু gনাহ সmেক- উেlখ 

করা হেয়েছ যা মহান আlাহ kমা কেরিছেলন। .যমন : বলা হেয়েছ .য,  

َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخَّرَ  لِيَـْغِفَر َلَك اللَّهُ (  )َما تـََقدَّ
 

.যন আlাহ .তামার অতীত ও ভিবqৎ trিটসমূহ মাজ-না কেরন। (সূরা ফাতহ- ২)  

জবাব এই .য, এ আয়ােত উেlিখত ( َِذْنب) অপরােধর অথ- হল এমন সকল gনাহ যা 

.মাশেরকরা মহানবীর (সা.) উপর িহজরেতর পেূব- ও পের আেরাপ কেরিছল। .যমনঃ তােদর 

.দবতােদরেক অবjা করা ইতBািদ। আর kমা করার অথ- হল ঐ সকল কেম-র সmাবB kpভাব 

.থেক রkাকরণ এবং এর pমাণ হল এই .য, মkা িবজয়েক ঐgেলার (.মাশেরক কতৃ-ক 

আেরািপত অপরাধ) kমা িহেসেব গণB কের বলা হেয়েছ :  

 )ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا ُمِبيًنا(
 

িন(য় আিম .তামােক িদেয়িছ ssj িবজয়। (সূরা ফাsহ - ১)  

আর িনঃসেnেহ যিদ ঐ সকল gনােহর অথ- pকৃতই gনাহ হত তেব .স সকল gনােহর kমার 

জেn .কানভােবই মkা িবজয়েক কারণ িহেসেব উেlখ করা হত না ।  

৯। নবম Dাn ধারণািট হল : পিবt .কারান হযরত মুহাmদ (সা.) কতৃ-ক তার পালকপুt যাইেদর 

তালাক pাpা stীর সােথ িববাহ বnেন আবd হওয়ার বBাপাের বেল :  

 )َوَختَْشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأْن َختَْشاهُ (
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তুিম .লাকিনnার ভয় করিছেল অথচ আlাহেকই ভয় করা .তামার পেk অিধকতর সংগত 

িছল। (সূরা আহযাব- ৩৭)  

অতএব িকrেপ এ ধরেনর বBাখBা ইসমােতর সােথ সাম@sপূণ- হেত পাের ?  

জবাব হল : নবী (সা.) এ ভেয় ভীত িছেলন .য, মহান আlাহ কতৃ-ক আিদj হেয় অnকার যুেগর 

একিট kpথার (পালক পুtেক, সিতBকার পুেtর সমান মেন করা) অপসারেণর .চjা 

করেল, জনগণ ইমােনর dব-লতার কারেণ এেক নবীর (সা.) বBিkগত চািহদা বেল মেন করেব যা 

dীেনর বBাপাের তােদর িdধাdেndর কারণ হেত পাের। মহান আlাহ তার িpয় নবীেক অবিহত 

কেরন .য, এ kpথার উেlদ grtপূণ- এবং এ Dাn ধারণার িবrেd নবী (সা.) এর কায-কর 

সংgােমর .kেt তার ( আlাহর) ইরাদার িবেরািধতা করার ভয় অেপkাকৃত .বশী উপেযাগী। 

অতএব এ আয়াত .কান ভােবই নবী (সা.) এর িতরsার হওয়ার pমাণ বহন কের না।  

১০। দশম Dাn ধারণািট হল : পিবt .কারান .কান .কান .kেt মহানবীেক (সা.) িতরsার 

কেরেছ। .যমন : যুেd অংশ gহণ না করার বBাপাের নবী (সা.) কতৃ-ক .কান .কান বBিkেক 

অnমিত দান pসে' বলা হয় :  

 )َعَفا اللَُّه َعْنَك ِملَ أَِذْنَت َهلُمْ (
 

আlাহ .তামােক kমা কেরেছন। .কন সতBবাদী ও িমথBাবাদীেদরেক িচনার আেগই তােদরেক 

অnমিত িদেল? ( সূরা তওবাহ –৪৩)  

অnrপ .কান .কান stীেক তুj করার জেn িকছু হালাল িবষয়েক (িনেজর জn) িনিষd করা 

pসে' বেল :  

 )يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك تـَْبَتِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجكَ (
 

.হ নবী ! আlাহ .তামার জেn যা িকছু :বধ কেরেছন, .তামার stীগেণর সntিj অজ-েনর লেkB 

.কন তা িনেজর জn অৈবধ করেছা? ( সূরা তাহরীম - ১)  
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তাহেল এ ধরেনর িতরsার িকrেপ তার ইসমােতর সােথ সাম@sপূণ- হেত পাের ?  

এর জবাব এই .য, এ ধরেনর উিkর অথ- হল িতরsােরর আড়ােল pশংসা করা। আর এর 

মাধBেম নবী (সা.) এর অপিরসীম উদারতা ও অngেহর pমাণ িমেল .য, .মানােফক ও কলুিষত 

hদেয়র মাnষেকও িতিন িনরাশ করেতন না এবং তােদর .গাপন অপরােধর পদ-া উেnাচন 

করেতন না। অnrপ stীগেণর তুিj এ জেn িছল .য, িতিন sীয় চাওয়া- পাওয়ার .চেয় stীগেণর 

চাওয়া- পাওয়ার অgািধকার িদেতন এবং .মাবাহ িবষয়েক শপেথর মাধBেম িনেজর জেn িনিষd 

কের িছেলন - এ rপ নয় .য, ( (العيذ باهللا  মহান আlাহর আেদশেক পিরবত-ন কেরিছেলন এবং 

.কান হালালেক মাnেষর জেn হারাম কেরিছেলন।  

pকৃতপেk এ আয়াতgেলা এক দৃিjেকাণ .থেক ঐ সকল আয়ােতর মত, .যgেলা কােফরেদর 

িহদায়ােতর বBাপাের নবী (সা.) এর অবণ-নীয় আnিরক ইlার ইংিগত বহন কের। .যমন :  

 )َلَعلََّك بَاِخٌع نـَْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ (
 

তারা ঈমান আনেছ না এ কারেনই মেন হেl অিতমেনাকেj িনেজর জীবনেক িবপn করেব! 

( সূরা pয়ারা- ৩)  

অথবা ঐ আয়তিট যােত মহান আlাহর ইবাদেতর .kেt নবী (সা.) এর অপিরসীম যntণা সh 

করা সmেক- উেlখ রেয়েছ।  

 )طه َما أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى(
 

তা’হা, .তামােক .kশ .দয়ার জেn আিম .তামার িনকট .কারান অবতীণ- কিরিন। (সূরা .তাহা-

১- ২)  

অতএব তা মহানবী (সা.) এর ইসমােতর সােথ সাংঘিষ-ক নয়।  
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৭ম পাঠ 

ম’ুিজযাহ  

 

নবয়ুGতেক pমােণর উপায়সমহূ :  

নবুয়Bত অধBােয়র তৃতীয় মূল আেলাচB িবষয়িট হল এই .য, সতB নবীগেণর দািবর সতBতােক 

এবং িমথBা নবীেদর দািবর অসারতােক িকrপ অnেদর জেn pমাণ করা .যেত পাের ? 

িনঃসেnেহ যিদ এমন .কান d<িৃতকারী ও gনােহ কলুিষত বBিk নবূয়Bেতর দািব কের, যার 

kpবনতার kৎিসত িদকgেলােক বুিdবৃিt অnধাবন করেত পাের, তেব এমন .কান বBিkর 

দািবর .কান িবMাসেযাগBতা ও সতBতা থাকেব না এবং নবীগেণর জেn বিণ-ত ইসমােতর শেত-র 

আেলােক তার এ দািবর অসারতা pমাণ করা সmব - িবেশষ কের যিদ এমন .কান িবষেয়র 

িদেক আহবান কের, যা বুিdবৃিt ও িফতরাত িবেরাধী হয় অথবা যিদ তার বkবB sিবেরাধী হয়।  

অপরিদেক .কান বBিkর এমন sখBািতপূণ- অতীত িবদBমান .য, িনরেপk বBিkরা তার দািবর 

সতBতা সmেক- িনি(ত হেত পাের - িবেশষ কের বুিdবৃিt যিদ তার আহবানকৃত িবষেয়র 

সতBতার সাkB pদান কের। অnrপ, অn .কান নবীর ভিবqdানী ও পিরচয় কিরেয় .দয়ার 

মাধBেমও .কান বBিkর নবুয়Bতেক এrেপ pমাণ করা সmব, যার ফেল সতBাnসিnৎs 

বBিkেদর জেn সেnেহর .কান অবকাশ থােক না।  

িকnt যিদ .কান সmpদােয়র িনকট কারও নবুয়Bেতর সতBতা pমােণর জn িবMাসেযাগB .কান 

সূt না থােক অথবা অপর .কান নবী কতৃ-ক ঐ বBিkর নবুয়Bেতর sসংবাদ ও অnেমাদন pািpর 

সংবাদ ঐ জনেগাJীর িনকট যিদ না .পৗেছ থােক তেব তার নবুয়Bেতর pমােনর জn অn .কান 

উপােয়র pেয়াজনীয়তা থাকাটা sাভািবক । আর তাই মহান আlাহ তার পিরপণূ- pjার 

আেলােক এ পথিট উnুk কেরেছন এবং নবীগণেক এমন িকছু মু’িজযাহ দান কেরেছন, .যgেলা 
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তােদর দািবর সতBতােক িনেদ-শ কের। আর এ দৃিjেকাণ .থেকই ঐgেলােক আয়াত (ايات)১৪ বা 

িনদশ-নসমূহ নামকরণ করা হেয়েছ।  

অতএব সতB নবীগেণর (আ.) দািবর সতBতােক িতনভােব pমাণ করা .যেত পাের। যথা :  

১। িবMাসেযাগB সূtসমূহ .থেক, .যমন : আজীবন সতBবাদীতা ও সিঠক পেথ থাকা সতBপথ 

.থেক অিবচুBত থাকা ও nায়পরায়ণ থাকা। তেব এ উপায়িট ঐ সকল নবীর .kেtই pেযাজB 

যারা বষ- পরmরায় জনগেণর মােঝ জীবন- যাপন কেরেছন এবং যারা সংি0j সমােজ চািরিtক 

িদক .থেক sপিরিচত। িকnt যিদ .কান নবী :শশেব বা .যৗবেন এবং জনগণ কতৃ-ক তার বBিkt 

ও sিনিদ-j চািরিtক :বিশjBসমূহ শনাk হওয়ার পূেব-ই িরসালােতর অিধকারী হন তেব 

উেlিখত পdিতেত তার দািবর সতBতা pমাণ করা সmব নয়।  

২। পূব-বত-ী বা সমসামিয়ক .কান নবী কতৃ-ক পিরচয় উপsাপনার মাধBেম : এ পdিতও ঐ 

জনসমিjর জেnই pেযাজB যারা অn .কান নবীেক শনাk করেত .পেরেছন এবং তার pদt 

sসংবাদ ও অnেমাদন সmেক- অবগত হেত .পেরেছন। sভাবতঃই এ পথিট পূব-বত-ী নবীর 

জেnও pেযাজB নয়।  

৩। মু’িজযাহ pদশ-েনর মাধBেম যা িবsৃত ও সাব-জনীনভােব কায-করী। ফেল আমরা এ 

পdিতিটর আেলাচনায় মেনািনেবশ করব।  

 

ম’ুিজযাহর সংjা :  

মু’িজযাহ বলেত বুঝায় - অেলৗিকক .কান িবষয়েক, যা মহান আlাহর ইlায় নবুয়Bেতর 

দািবদার .কান বBিkর মাধBেম pদিশ-ত হয় এবং যা তার দািবর সতBতার িনদশ-ন srপ।  

লkBণীয় .য, এ সংjািটেত িতনিট িবষয় সিnিহত আেছ। যথা :  

ক) এমন িকছু অেলৗিকক িবষেয়র অিst রেয়েছ .যgেলা সাধারণ ও jাত .কান কারেণর 

মাধBেম অিst লাভ কের না।  
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খ) এ অেলৗিকক িবষয়সমূেহর মেধB কিতপয় আlাহর িবেশষ ইlা ও অnমিতkেম নবীগণ 

কতৃ-ক সmািদত হয়।  

গ) এ ধরেনর অেলৗিকক িবষয়সমূহই .কবল নবীগেণর দািবর সতBাতার িনদশ-ন হেত পাের। 

আর তখন এgেলােক পিরভাষাগত অেথ- মু’িজযাহ (معجزه) নামকরণ করা হেয় থােক।  

এখন আমরা উপেরাk সংjার অnভু-k িবষয়tয় সmেক- আেলাচনায় মেনািনেবশ করব।  

 

অেলৗিকক িবষয়সমহূ :  

এ িবেM .য সকল িবষয় সংঘিটত হয়, .সgেলার মেধB অিধকাংশই এমন সকল কারেণর 

মাধBেম অিsেt আেস .যgেলােক িবিভn পরীkাগাের শনাkকরণ সmব। .যমন : 

পদাথ-িবদBা, রসায়নিবদBা ও জীবিবদBার অnভূ-k অিধকাংশ িবষয়। িকnt িবরল .ktসমূেহ এ 

অেলৗিকক িবষয়সমূেহর িকছু িকছু অn .কানভােব সংঘিটত হয় এবং ঐgেলার সিঠক 

কারণসমূহেক ঐিndয় পরীkার মাধBেম শনাkকরণ ও পয-েবkণ করা যায় না। কারণ এ ধরেনর 

িবষয়সমূেহর .kেt অn এক .2ণীর িনব-াহক কায-কর। .যমন : .যাগীেদর িবিভn িবsয়কর 

কম-কাN ইাতBািদ। িবিভn িবদBায় পারদশ-ী বBিkবগ- সাkB pদান কেরন .য, এ সকল কম-কাN 

বstগত ও অিভjতালb িনয়েমর িভিtেত সংঘিটত হয় না। আর এ ধরেনর িবষয়সমূহই 

অেলৗিকক িবষয় (خارق العادة) নােম পিরিচত।  

 

pভ ুকতৃক̀ সংঘিটত অেলৗিকক ঘটনা :  

অেলৗিকক ঘটনাসমূহেক সািব-কভােব d’ভােগ িবভk করা যায়। একিট হল ঐ সকল ঘটনা 

যােদর কারণসমূহ সাধারণ না হেলও ঐ সকল অসাধারণ কারণসমূহ .মাটামুিট মাnেষর 

আওতাধীন এবং িবেশষ pিশkণ ও অnশীলেনর মাধBেম ঐ gেলােক অজ-ন করা সmব। .যমন : 

.যাগীেদর কম-কাN। আর অপরিট হল ঐ সকল অেলৗিকক ঘটনা .যgেলার বাsবায়ন pভরু 
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িবেশষ অngহ ও অnমিতর সােথ সংি0j এবং ঐ gেলার অিধকার মহান আlাহর সােথ 

সmক-হীন বBিkেদরেক pদান করা হয় না। অতএব উপেরাk িdতীয় .2ণীর অেলৗিকক 

ঘটনাসমূেহর d’িট .মৗিলক িবেশষt িবদBমান। যথা :  

pথমতঃ িশkণ ও pিশkণেযাগB নয় এবং িdতীয়তঃ অেপkাকৃত বৃহtর শিkর dারা pভািবত 

হয় না ও অn .কান িনব-াহেকর িনকট পরাভূত হয় না ।  

আর এ ধরেনর অেলৗিকক িবষয়সমূহ একমাt আlাহর িনব-ািচত বBিkবেগ-রই অধীন এবং 

কখেনাই িবপথগামী ও কলুিষতেদর নাগােল আেস না। িকnt pধুমাt নবীগেণর জেnই িনিদ-j 

নয়। বরং কখেনা কখেনা আlাহর অnাn ওলীগণও এgেলার অিধকারী হেত পােরন। এ 

দৃিjেকাণ .থেক কালামশােstর পিরভাষায় বিণ-ত (িdতীয় .2ণীর) সকল অেলৗিকক ঘটনােক 

মু’িজযাহ বলা হয় না এবং এ ধরেনর .য সকল কম-কাN নবীগণ বBতীত অn কারও মাধBেম 

সংঘিটত হয় .সgেলােক সাধারণত .করামত নামকরণ করা হেয় থােক। .যমন : pভু pদt 

অসাধারণ jান pধুমাt নবুয়Bেতর ওহী সংি0j নয় এবং যখন এ ধরেনর jান (নবী িভn) অn 

কাউেক pদt হয়, তখন এলহাম (اهلام), তািuদস (حتديث) ইতBািদ নামকরণ করা হয়।  

যা .হাক এ d’ধরেনর (ঐMিরক ও অৈনMিরক) অেলৗিকক ঘটনাসমূহেক শনাkকরেণর উপায় 

jাত হল অথ-াৎ .য সকল অেলৗিকক ঘটনা িশkণ ও pিশkণেযাগB অথবা যিদ অn .কান িকছুর 

মাধBেম ঐgেলার সংঘটন ও অgগিতেক .রাধ করা যায় এবং ঐgেলার pভাব নsাৎ করা যায় 

তেব ঐgেলা pভ ুকতৃ-ক সংঘিটত অেলৗিকক িবষয়সমূেহর অnভু-k নয়। .যমন : .কান বBিkর 

ds ৃিত ও অnায় িবMাস ও চিরtেক মহান আlাহর সােথ তার সmক-হীনতার এবং তার 

কম-gেলা শয়তানী ও .slাচারী হওয়ার িনদশ-নrেপ গণনা করা .যেত পাের।  

এখােন অn একিট িবষেয়র pিত ইি'ত করাটা যুিkযুk মেন করিছ। আর তা হল এই 

.য, ঐMিরক অেলৗিকক ঘটনাসমূেহর কত-া িহেসেব মহান আlাহেক মেন করা .যেত পাের (সকল 

সৃj িবষয় .যমন : সাধারণ ঘটনাসমূেহর কতৃ-t বBতীতও) - এ দৃিjেকাণ .থেক .য, ঐ gেলার 

সংঘটন তার িবেশষ অnমিতর সােথ সmিক-ত।১৫ অnrপ ঐgেলার মাধBম িহেসেব উদাহরণতঃ 
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.ফরাsাগণ অথবা নবীগেণর সােথ সmিক-ত বেল মেন করা .যেত পাের। আর তা এ দৃিjেকাণ 

.থেক .য, তারা মাধBম িহসােব বা িনকটবত-ী কত-া িহেসেব ভূিমকা রােখন। .যমন কের পিবt 

.কারান মৃতেদরেক জীিবতকরণ, অssেক আেরাগBদান এবং পাখী সৃিjেক ঈসার (আ.) কতৃ-t 

বেল উেlখ কেরেছ।১৬ sতরাং এ d’ধরেনর কতৃ-েtর উdৃিত .দয়ার মেধB িবেরাধ ও :বপরীতB 

.নই। কারণ pভরু কতৃ-t বাnােদর কতৃ-েtর উlেm অবsান কের।  

 

নবীগেণর ম’ুিজযাহর pবিশqG :  

মু’িজযাহর সংjায় তৃতীয় .য িবষয়িট সmেক- ইংিগত করা হেয়েছ তা এই .য, মু’িজযাহ 

নবীগেণর দািবর সতBতার িনদশ-নsrপ। এ দৃিjেকাণ .থেক, যখন অেলৗিকক িবষয়সমূহেক 

কালামশােstর পিরভষায় মু’িজয়াহ নামকরণ করা হয় যখন pভরু িবেশষ অnমিতর pমাণ ছাড়াও 

নবীগেণর নবুয়Bেতর দিললsrপ সংঘিটত হয়। আর এর ভাবােথ-র িকছুটা সmpসারণ করেল, ঐ 

সকল অেলৗিকক িবষয়েকও সমিnত কের, যা ইমামেতর দািবর সতBতার pমাণ িহেসেব 

সংঘিটত হেয় থােক। আর এভােব .করামত (کرامت) পিরভাষািট অnাn ঐMিরক অেলৗিকক 

িবষয়সমূহ, .যgেলা আlাহর ওলীগেণর মাধBেম, যাdকর ভাগBগণক ও .যাগীেদর িবিভn কেম-র 

মত শয়তানী ও kমntণাpসূত অেলৗিকক িবষয়সমূেহর pিতkেল সংঘিটত হয়। এ ধরেনর 

(শয়তানী) কম-gেলা একিদেক .যমন িশkণ ও pিশkণেযাগB, অপরিদেক .তমিন বৃহtর শিkর 

িনকট পরাভূত হয় এবং সাধারণতঃ ঐgেলার অৈনMিরকতার pমাণ, সংি0j বBিkর 

kসংsারাln িবMাস ও আচরেণ pিতফিলত হয়।  

এখােন sরণেযাগB .য, নবীগেণর (আ.) মু’িজযাহসমূহ যা pতBkভােব pমাণ কের তা হল 

তােদর নবুয়Bেতর দািবর সতBতা। িকnt িরসালােতর িবষয়বstর সিঠকতা এবং আিদj 

িবষয়সমূেহর আnগেতBর অপিরহায-তা অpতBkভােব pিতিJত হয়। অnভােব বলা যায় : 

নবীগেণর নবুয়Bতেক বুিdবৃিtক দিলেলর মাধBেম এবং তােদর সংবােদর িবষয়বstর িবMsতা 

িবMাসগত ( (تعبدی  দিলেলর মাধBেম pমািণত হয়।১৭  
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৮ম পাঠ 

কেয়কিট kাn ধারণার জবাব  

 

কেয়কিট kাn ধারণার জবাব :  

মু' িজযাহ সmেক- একািধক Dাn ধারণা pচিলত। এখন আমরা ঐgেলার বBাখBা- িবে0ষেণ 

মেনািনেবশ করব।  

১। pথম Dাn ধারণািট হল : সকল বstগত িবষেয়র জেnই িবেশষ কারণ িবদBমান, যােক 

:বjািনক পরীkা- িনরীkার মাধBেম শনাk করা সmব। পরীkাগােরর pচিলত সর@ােমর 

মাধBেম পরীkার অnপেযাগী িবষয়সমূেহর কারণ সmেক- অjাত থাকা, .কান িবষেয়র জেn 

সাধারণ কারেণর অnপিsিতর দিলল নয়। অতএব অেলৗিকক িবষয়সমূহ pধুমাt এ িহেসেবই 

gহণেযাগB হেব .য, এ gেলা অjাত .কান কারণ ও িনব-াহেকর pভােব অিst লাভ কের 

থােক। সেব-াপির যতkণ পয-n এ অেলৗিকক িবষয়সমূেহর কারণ অjাত থাকেব ততkণ পয-n 

এ gেলােক মু’িজযাহrেপ গণনা করা .যেত পাের। িকnt :বjািনক পরীkা- িনরীkার মাধBেম 

শনাkকরণেযাগB কারণেক অsীকার করার অথ- হল কায-কারণ িবিধর বBিতkম, যা gহণেযাগB 

হেত পাের না।  

জবাব : কায-কারণ িবিধর আেবদন এর .চেয় অিধক নয় .য, সকল িনভ-রশীল অিsেtর জnই 

.কান না .কান কারণ িবদBমান। িকnt সকল কারণই .য, jাত হেব তা কখেনাই কায-কারণ িবিধর 

জেn অপিরহায- নয় এবং এর sপেk .কান যুিk পাওয়া যােব না। কারণ :বjািনক পরীkা-

িনরীkার পিরিধ pাকৃিতক িবষয়সমূেহর মেধBই সীমাবd এবং অিতpাকৃিতক িবষয়সমূেহর 

অিst বা অনিst অথবা তােদর pভাবেক কখেনাই পরীkাগাের বBবhত সর@ােমর মাধBেম 

pমাণ করা যােব না।  
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িকnt অjাত কারেণর jানrেপ মু’িজযাহর .য বBাখBা pদান করা হেয়েছ তা সিঠক নয়। কারণ 

যিদ এ jান সাধারণ কারেণর মতই লb হয় তেব অnাn সাধারণ ঘটনার সােথ এর .কান 

পাথ-কB থাকেব না এবং কখেনাই এেক অেলৗিকক ঘটনা িহেসেব গণনা করা যােব না। আবার 

যিদ উেlিখত jান অসাধারণ পেথ অিজ-ত হয় তেব তা অেলৗিকক িবষয়সমূেহর অnভু-k হেব 

এবং যখন মহান আlাহর অnমিতkেম নবুয়Bেতর সাkীrেপ সংঘিটত হেব তখন তা এক pকার 

মু’িজযাহrেপ পিরগিণত হেব। .যমন : মাnেষর সIয় ও খাদB সmেক- হযরত ঈসার (আ.) 

jান, তার একিট মুিজযাহrেপ পিরগিণত হেয়েছ। পিবt .কারােনর আয়াত এ pসে' 

sরণেযাগB :  

ِخُروَن ِيف بـُُيوِتُكمْ (  )َوأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا تَْأُكُلوَن َوَما َتدَّ
 

আর যা িকছু আহার কর এবং িনেজেদর গৃেহ মওজুদ কর তা .তামােদরেক বেল িদব। (সূরা 

আেল ইমরান - ৪৯ )  

িকnt মু’িজযাহর অnাn pকরণেক অsীকার কের এেক pধূমাt উেlিখত .2ণীর মেধBই 

সীমাবd করা যােব না। কারণ তখনও এ pে`র অবকাশ .থেক যায় .য, এ কায-কারণ িবিধর 

দৃিjেকাণ .থেক এ িবষয়িটর সােথ অnাn অেলৗিকক ঘটনার কী পাথ-কB িবদBমান?  

২। িdতীয় Dাn ধারণা : আlাহর িনয়ম এrপ .য, সকল িকছুেকই sতnt কারেণর মাধBেম 

অিsেt আনয়ন কেরন। আর .কারােনর পিবt আয়াত অnসাের আlাহর িনয়েম .কান পিরবত-ন 

হয় না।১৮ অতএব অেলৗিকক ঘটনাসমূহ .য, আlাহর িনয়েম পিরবত-ন কের তা এ ধরেনর 

আয়ােতর মাধBেম অsীকৃত হয়।  

এ Dাn ধারণািট পূেব-াk Dাn ধারণািটর মতই। তেব এতটkু পাথ-কB িবদBমান .য, পূেব-াkিটেত 

.কবলমাt বুিdবৃিtকভােব যুিk pদশ-ন করা হেয়িছল িকnt এখােন .কারােনর আয়ােতর মাধBেম 

যুিk pদশ-ন করা হেয়েছ । যা .হাক এর উtর হল : কারণ ও উপকরণসমূহেক .কবলমাt 

সাধারণ উপকরণ ও কারণসমূেহর মেধB সীমাবdকরণ আlাহর অপিরবত-নশীল িনয়েমর অnভু-k 
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বেল গণনা করা অেযৗিkক। নতুবা তা ঐ বBিkর দািবর মত হেব .য মেন কের ‘তােপর 

একমাt কারণ হল আgন ’ আর এিট হল আlাহর অপিরবত-নশীল িনয়েমর অnভূ-k আর এ 

ধরেনর দািবর pিতkেল বলা .যেত পাের .য, িবিভn pকােরর কােয-র জেn একািধক pকােরর 

কারেণর উপিsিত এবং সাধারণ কারণেক, অসাধারণ কারেণর মাধBেম pিতsাপন, সব-দা এ 

িবেM িবদBমান। আর এ দৃিjেকাণ .থেক এেক আlাহর িনয়েমরই অnভু-k মেন করা উিচৎ 

এবং কারণসমূহেক pধ ু সাধারণ কারেণর মেধBই সীমাবdকরণই হল আlাহর িনয়েমর 

পিরবত-ন, যা পিবt .কারােনর উেlিখত আয়াতসমূেহ অsীকার করা হেয়েছ।  

যােহাক, আlাহর িনয়েমর অপিরবত-নশীলতার pমাণ বহনকারী আয়ােতর এrপ বBাখBা 

করা, .যখােন সাধারণ কারেণর pিতsাপনহীনতা আlাহর অপিরবত-নশীল িনয়মসমূেহর অnভু-k 

বেল পিরগিণত হয়, তা অেযৗিkক িচnা :ব িকছু নয়। তdপির মুিজযাহ ও অেলৗিকক ঘটনার 

pমাণবহ অসংখB আয়াত উপেরাk বBাখBার অসারতার ssj দিলল। উেlিখত আয়াতসমূেহর 

সিঠক বBাখBার জেn তাফিসরgnসমূেহ অnসসnান করেত হেব।  

এখােন আমরা সংেkেপ বলব .য, এ .2ণীর আয়াতসমূহ কারেণর একািধেকBর ও সাধারণ 

কারেণর আসাধারণ কারণ কতৃ-ক pিতsাপেনর িবেরাধী নয়। বরং কােয-র কারণহীনতার িবেরাধী। 

সেব-াপির সmবত এটkু বলেলও অতুBিk হেব না .য, উেlিখত আয়াতসমূেহর িবষয়বstর িনি(ত 

পিরমাণ (القدر املتيقني)১৯ অসাধারণ কারণসমূেহর pভাবেক sীকার কের।  

৩। তৃতীয় Dাn ধারণা : পিবt .কারােন এেসেছ .য, মাnষ উtর উtর ইসলােমর নবীর (সা.) 

িনকট মু’িজযাহ ও অেলৗিকক ঘটনা pদশ-েণর জেn আেবদন করত। িকnt হয়রত (সা.) এ 

ধরেনর আেবদেনর জবাব pদােন িবরত থাকেতন।২০ যিদ মু’িজযাহ pদশ-ন নবুয়Bেতর pমােণর 

জেn একিট উপায় হেয় থােক তেব .কন নবী (সা.) এ উপায়িট বBবহার কেরন িন ?  

জবাব : এ ধরেনর আয়াতসমূহ ঐ সকল আেবদন সংি0j, যা সতB pকাশ করার ও pাgk 

িতনিট পেথর pিতিট পেথই নবুয়Bাত pিতপািদত হওয়ার পর আেkাশ ও শtrতাবশতঃ অথবা 
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উেd"pেণািদত হেয় কেরিছল, সতBাnসিnৎসা বশতঃ নয়।২১ আর এ ধরেনর আেবদেন সাড়া 

.দয়া pভরু pjা স'ত নয়। 

আর এর বBাখBা এrপ : মু’িজযাহ এ িবেM িবদBমান িবnাস বBবsার একিট বBিতkমী িবষয় যা 

কখেনা কখেনা মাnেষর আেবদেনর জবাবsrপ [.যমন : হযরত সােলহর (আ.) উটনী] আবার 

কখেনা বা pারিmকভােবই [.যমন : ঈসার (আ.) মু’িজযাহ] সংঘিটত হত। আর এ মু’িজযাহ 

pদশ-েনর উেd" িছল আlাহর নবীগণেক (আ.) পিরিচতকরণ এবং তােদর নবুয়Bেতর দািবর 

sপেk চূড়াn যুিk- pমাণ .পশ করণ - নবীগেণর (আ.) আহবােন সাড়া .দয়ার জেn বাধB 

করেত ও .জারপূব-ক sীকােরািk আদায় করেত নয় অথবা িচtিবেনাদেনর উপকরণ সরবরাহ ও 

সাধারণ কারণ ও কারণেtর িবnাস বBবsােক িবনj করার জেn নয়। আর এ ধরেনর উেd" 

সকল আেবদেনরই ইিতবাচক জবাব .দয়ার অবকাশ .দয় না। বরং এেদর .কান .কানিটর পেk 

সাড়া .দয়া pjািবেরাধী ও অনথ-ক :ব িকছু নয়। .যমন : .য সকল আেবদন sাধীনভােব 

িনব-াচেনর পেথ pিতবnকতা সৃিjর ও জনগণেক নবীগেণর (আ.) অহবােন সাড়া .দয়ার জn 

বল pেয়ােগর সােথ সংি0j িছল অথবা সতBাnসিnৎসা িভn অn .কান উেdে" ও 

শtrতাবশতঃ করা হত। কারণ যিদ ঐ সকল আেবদেন সাড়া .দয়া হত তেব একিদেক মু’িজযাহ 

pদশ-ন .বেলlাপনায় পয-বিসত হত এবং মাnষ pধুমাt িচtিবেনাদেনর িবষয় িহসােবই এটােক 

gহণ করত অথবা বBিkগত বাসনা চিরতাথ- করার জেn নবীগেণর পােশ .জাটবd হত। অপর 

িদেক পরীkা ও sাধীন িনব-াচেনর dার বn হত এবং মাnষ অসntjিচেt বাধB হেয় নবীগেণর 

(আ.) আnগতB sীকার করত। আর উেlিখত উভয় pিkয়াই pjা ও মু’িজযাহ pদশ-েনর 

পিরপnী িছল।  

বিণ-ত .ktসমূহ বBতীত pভরু pjাপnী অn .য .কান .kেtই মাnেষর আেবদন gহণ করা 

হত। .যমন : ইসলােমর নবী (সা.) এর মাধBেমও অসংখB মু’িজযাহ pদিশ-ত হেয়িছল, .যgেলার 

অিধকাংশ বhবিণ-ত উdৃিতর (হাদীেস মুতাওয়ািতর) মাধBেম pিতিJত হেয়েছ। আর এ gেলার 

শীেষ- রেয়েছ িচরnন মু’িজযাহ পিবt .কারান, যার আেলাচনা পরবত-ীেত আসেব।  
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৪। চতুথ- Dাn ধারণা : মু’িজযাহ .য দৃিjেকাণ .থেক pভুর িবেশষ অnমিতর সােথ সmিক-ত .স 

দৃিjেকাণ .থেক তা মহান আlাহর সােথ মু’িজযাহ pদশ-নকারীর িবেশষ সmেক-র িনদশ-নrেপ 

গণনা করা .যেত পাের। আর তা এ যুিkেত .য, তােক িবেশষ অnমিত .দয়া হেয়েছ। অnকথায় 

: মহান আlাহ sীয় কীিত-েক তারই (মু’িজযাহ pদশ-নকারী) ইরাদার pবাহ ধারায়, তার মাধBেম 

বাsবায়ন কেরেছন। িকnt এ ধরেনর শেত-র বুিdবৃিtক দিলল এটা নয় .য, ওহীর .pরণ ও 

gহেণর মত অপর একিট সmক- মহান আlাহ ও মু’িজযাহ pদশ-নকারীর মেধB িবদBমান। 

অতএব মু’িজযাহেক নবুয়Bেতর দািবর সতBতার জেn বুিdবৃিtক দিললrেপ গণB করা যায় না 

এবং সেব-াh হেলও এেক সmাবB ও ইkনায়ী (اقناعی) (পিরতৃpকারী) দিলল িহেসেব গণনা করা 

.যেত পাের।  

জবাব : অেলৗিকক কম-কাNgেলা (ঐMিরক অেলৗিকক িবষয় হেলও) sয়ংিkয় পnায় ওহীর 

সmেক-র জেn .কান দিলল নয়। আর এ দৃিjেকাণ .থেকই আlাহর ওলীগেণর .করামতেকও 

তােদর নবুয়Bেতর দিললrেপ গণB করা যায় না। িকnt িবেবচনার িবষয় হল তার .kেtই িযিন 

নবূয়Bেতর দািব কেরেছন এবং এর pমাণ srপ মু’িজযাহ pদশ-ন কেরেছন। মেন কrন, যিদ এ 

ধরেনর .কউ িমথBার বশবত-ী হেয় নবূয়Bত দাবী করত (অথ-াৎ .স িবভৎস ও কদয-পূণ- gনােহ 

িলp হল, যা ইহ ও পরকােল kৎিসততম অনাচার বেল পিরিচত)২২ তেব কখেনাই .স মহান 

আlাহর সােথ এ ধরেনর সmেক-র। .যাগBতাসmn হত না এবং pভরু pjা কখেনাই মু’িজযাহ 

pদশ-েনর kমতা তােক pদান স'ত মেন করত না, যার মাধBেম .স মাnষেক িবপথগামী করত।  

 

িসdাn : বুিdবৃিt sjতঃই অnধাবন করেত পাের .য, যিদ .কউ মহান আlাহর সােথ িবেশষ 

সmেক-র ও মু’িজযাহ pদশ-েনর kমতা pািpর .যাগBতা রােখ তেব কখেনাই sীয় pভুর সােথ 

িবMাসঘাতকতা করেত পাের না অথবা তার বাnােদর িবপথগািমতা ও অনn dদ-শার কারণ হেত 

পাের না।  

অতএব মু’িজযাহ pদশ-ন হল নবূয়Bেতর দািবর সতBতার জেn চূড়াn বুিdবৃিtক দিলল।  
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৯ম পাঠ 

নবীগেণর িবেশষtসমহূ  

 

নবীগেণর সংখGািধকG :  

এ পয-n পথপিরিচিত ও নবুয়Bেতর িতনিট মূলবst আমােদর আেলাচনার িবষয় িছল। ইিতমেধB 

আমরা এ িসdােn .পৗেছিছ .য, ইহ ও পরকালীন .সৗভােগBর জেn .য সকল jাতবB মাnেষর 

জেn অপিরহায- .স gেলার সবgেলা সmেক- অবগত হওয়া তার jােনর সীমাবdতার কারেণ 

অসmব .সেহতু pভরু pjার দািব হল - নবী অথবা নবীগণেক িনব-াচন করতঃ pেযাজনীয় সকল 

বাstবতা সmেক- তােদরেক pিশkণ িদেবন যােত অিবচুBত ও সিঠক অবsায় ঐ িবষয়gেলােক 

অn সকল মাnেষর িনকট .পৗছােত পােরন। অপরিদেক এ মেনানীত বBিkগণেক এrেপ 

মাnেষর িনকট পিরচয় করােবন, যােত তােদর sপেk চূড়াn দিলল উপsািপত হয় এবং এর 

সাব-জনীন পnা হল, মু’িজযাহ pদশ-ন।  

উপেরাk িবষয়েক বুিdবৃিtক দিলেলর মাধBেম pমাণ কেরিছ। িকnt উেlিখত দিললিটেত 

নবীগেণর সংখBািধকB, িকতাবসমূহ ও ঐশী িবধানসমূেহর .কান pমাণ উপsািপত হয়িন। ধরা 

যাক, যিদ মাnেষর জীবন এrপ হত .য, একজন নবী িবেMর .শষাবিধ এমনভােব সকল মানব 

সmpদােয়র িজjাসার জবাব িদেত পারেতন .য, সকল বBিk ও .গাJী ইিতহােসর দীঘ- 

পিরkমায় একই নবীর বাণীর মাধBেম িনজ দািয়t সmেক- অবগত হেত পারত, তেব তা 

অেযৗিkক হত না।  

িকnt আমরা জািন .য, pথমতঃ pিতিট মানূেষরই (নবীগেণরও) আয়ু<াল সীমাবd। আর pভুর 

pjার দািবও এটা িছলনা .য, সব-pথম নবীই পৃিথবীর .শষ লg পয-n জীবন- যাপন করেবন 

এবং সকল মাnষেকই বBিkগতভােব পথিনেদ-শ িদেবন।  
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িdতীয়তঃ জীবেনর শত- িবিভn sান- কাল- পাt .ভেদ একরকম নয় এবং জীবেনর এ 

:বিচtময়তা ও শেত-র পিরবত-ন এবং িবেশষ কের সামািজক সmেক-র kমবধ-মান 

জিটলতা, িবিধ- িবধান ও সামািজক নীিতর .kেt pভাব .ফলেত পাের এবং .কান .কান .kেt 

নতুন িনয়ম pণয়েনর pেয়াজন .দখা িদেত পাের। যিদ এ িবিধgেলা এমন .কান নবীর মাধBেম 

বিণ-ত হত িযিন সহs শতাbী পূেব- নবুয়Bত লাভ কেরিছেলন তেব তা অনথ-ক কম- হত। এ ছাড়া 

িনিদ-j .kেt ঐgেলার রkণ ও pচার খুবই কিঠন ও কjসাধB কাজ।  

তৃতীয়তঃ পূব-বত-ী অিধকাংশ সময়ই নবীগেণর pচার সামgী এ রকম িছলনা .য, একজন নবী 

sীয় বাণীgেলা সকল িবMবাসীর িনকট .পৗছােত সkম হেতন।  

চতুথ-তঃ .কান জনসমিjেত .pিরত এক নবীর বাণীসমূহ সমেয়র আবেত- িবিভn কারেণর 

pভােব, Dাn বBাখBা ও িবকৃিতর সmুখীন হত এবং কালkেম একিট িবকৃত ধেম- rপ পিরgহ 

করত। .যমন : ঈসা ইবেন মািরয়াম (আ.) এর তাওহীিদ ধম- বা একtবাদী ধম- সমেয়র 

পিরkমায় তৃতবাদী ধেম- rপাnিরত হেয়িছল।  

এ িবষয়িটর আেলােক নবীগেণর (আ.) এবং মাnষ ও সমােজর .কান .কান িবিধ- িনয়েমর 

সংখBািধেকBর রহs উেnািচত হয়২৩ - যিদও ঐ gেলার সবgেলাই .মৗিলক িবMাস, চািরিtক 

মূলBেবাধ এবং বBিkগত ও সামািজক সামিgক নীিতমালার .kেt পরsর সmক-যুk।২৪ .যমন 

: সকল ঐশী ধেম-ই নামাজ িছল - যিদও তা সmাদেনর pিkয়া ও িকবলাহ িবিভn িছল। 

অnrপ পিরমাণ ও .kেtর িবিভnতা সেttও যাকাত সmpদান বBবsাও সব-দাই িছল।  

যা .হাক সকল নবীগেণর (আ.) উপর িবMাস sাপন, নবুয়Bেতর sীকৃিতর িদক .থেক তােদর 

মেধB পাথ-কB না করা তােদর সকল বাণী ও সকল jাতবB, যা িকছু তােদর িনকট .pিরত হেয়েছ 

.সgেলােক gহণ করা এবং তােদর মেধB :বষমB না করা pেতBক মাnেষর জn অপিরহায-।২৫ 

অnrপ .কান নবী এবং তার .কান শরীয়ত ও আহকামেকই অsীকার করা :বধ নয়। এমনিক 

তােদর .য .কান একজনেক অsীকার করা সকলেক অsীকার করার সমতুলB; .যমন : pভুর 

.কান একিট আেদশেক অsীকার করা সকল আেদেশর অsীকৃিতর সমান।২৬ তেব pেতBক 
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উmেতর দািয়t ও কত-বB সংি0j নবী ও তার সমেয়র আেদশ- িনেষধ অnসাের কায-কর হয়। 

এখােন একিট িবষয় sরণেযাগB .য, উপেরাk pিkয়ায় মাnেষর বুিdবৃিt, নবীগণ ঐশীgn ও 

শরীয়েতর িবিভnতার রহs উপলিb করেত সkম হেলও এ সmেক- .কান যথাযথ সূt হsগত 

করেত পাের না। .যমিন কের .স িবেবচনা করেত পােরনা .য, .কাথায় এবং কখন অn .কান 

নবীর আিবভ-াব অথবা নতুন .কান শরীয়েতর pবত-ন হওয়া উিচৎ। তেব এতটkুই pধ ুঅnধাবন 

করা .যেত পাের .য, যিদ মাnেষর জীবন বBবsা এমনিট হয় .য, .কান নবীর আhান সারা 

িবMবাসীর িনকট .পৗছেব ও ভিবqৎ িবMবাসীেদর জেn তার বাণী আিবকৃত ও সংরিkত 

থাকেব এবং সামািজক অবsার পিরবত-েন নতুন .কান শরীয়ত pবত-েনর ও এর পিরবত-েনর 

pেয়াজন হেব না তেব অn .কান নবীরও pেয়াজনীয়তা থাকেব না।  

 

নবীগেণর সংখGা :  

.যমনিট ইিতপূেব- উেlখ করা হেয়েছ .য, আমােদর বুিdবৃিt নবীগণ ও ঐশী gnসমূেহর সংখBা 

িনধ-ারণ করেত অপারগ এবং এ ধরেনর িবষয়বstর pমাণ, উdৃিতগত দিলল বBতীত অসmব। 

পিবt .কারােন যিদও এ সmেক- grtােরাপ করা হয় .য, মহান আlাহ সকল উmেতর জেnই 

নবী .pরণ কেরেছন।২৭ িকnt নবীগেণর সংখBা ও উmত সmেক- sিনিদ-j কের িকছু িববৃত হয়িন। 

pধুমাt িবেশাধ- সংখBক নবীর (আ.) নাম এবং অপর িকছু সংখBক নবীর কািহনী সmেক- (নাম 

না উেlখ কের) ইি'ত করা হেয়েছ।২৮ িকnt পিবt আহেল বাইত (আলাইিহমুসসালাম 

আজমাইন) .থেক বিণ-ত .রওয়ােয়েত এেসেছ .য, মহান আlাহ একলk চিbশ হাজার নবী 

.pরণ কেরেছন২৯ এবং তােদর ধারা আবুল বাশার বা মানব জািতর আিদ িপতা হযরত আদম 

(আ.) .থেক pr হেয় হযরত মুহাmদ ইবেন আblুাহ সাlাlাh আলাইেহ ওয়া আ’িলিহ ওয়া 

সাlােমর মাধBেম যবিনকা .রখা .টেনেছ।  

আlাহর .pিরত পুrষগণ, নবী (نبی) নামকরণ, যা মহান আlাহ pদt িবেশষ উপািধ, তা 

বBতীতও নািজর (نذير) মুনিজর (منذير) বািশর (بشري) ও মুবাি"র (مبّشري)৩০ ইতBািদ নােম 



62   

আখBািয়ত হেতন এবং সািলহীন (صاحلني) ও .মাখলািসন (خملصني) rেপও পিরগিণত হেতন। 

তােদর মেধB .কউ .কউ আবার িরসালােতরও অিধকারী িছেলন এবং .কান .কান .রওয়ােয়েতর 

ভাষায় এ ধরেণর রাসূলগেণর সংখBা িতনশত .তর জন বেল উেlখ করা হেয়েছ।৩১  

আর এ জেn অমরা এখােন নবুয়Bত ও িরসালােতর তাৎপয- এবং নবী (نبی) ও রাসূেলর 

( (رسول মেধB পাথ-কB সmেক- িকছুটা আেলাকপাত করব।  

 

নবয়ুGাত ও িরসালাত :  

রাসূল (رسول) শbিটর অথ- হল সংবাদ বাহক। আর নবী (نبی) শbিট যিদ نبأ উপাদান .থেক 

গিঠত হেয় থােক, তেব তার অথ- হল ‘grtপূণ- সংবােদর অিধকারী এবং যিদ نبو উপাদান 

.থেক সংগিঠত হেয় থােক, তেব তার অথ- হল ‘সmািনত ও সমুnত ময-াদার অিধকারী’।  

অেনেকর মেত নবী শbিটর অথ- রাসূল শbিটর অথ- অেপkা িবsৃততর। আর তা হল এrপ : 

নবী অথ-, িযিন মহান আlাহর পk .থেক ওহী pাp হেয়েছন - চাই তা অেnর িনকট .পৗছােত 

দািয়t pাp হন বা না হন। িকnt রাসূল হেলন িতিনই িযিন pাp ওহী অপেরর িনকট .পৗছােতও 

আিদj হেয়েছন।  

িকnt এ দািবিট সিঠক নয়। কারণ .কারােনর .কান .কান আয়ােত ‘নবী িবেশষণিট রাসূল 

িবেশষেণর অবBবিহত পরই উেlখ হেয়েছ।৩২ অথচ উপেরাk বkবB অnসাের .য িবেশষণিট 

অেপkাকৃত িবsৃততর অথ-বহ (নবী) .স িবেশষণিট িবেশষ অথ- pকাশক িবেশষেনর (রাসূল) 

পূেব-ই উেlিখত হওয়া উিচৎ। তাছাড়া ওহী pচােরর .kেt রাসূলগণেকই (নবীেদরেক বBতীত) 

.য িবেশষভােব দািয়t .দয়া হেয়েছ, .স সmেক- .কান দিলল .নই। .কান .কান .রওয়ােয়েত 

এেসেছ .য, নবূয়Bেতর ময-াদার অিধকারী বBিk ওহীর .ফেরsােক িনdাবsায় spেযােগ .দখেত 

পান এবং জাgত অবsায় pধুমাt তার শb pনেত পান। িকnt িরসালােতর অিধকারী বBিk 

ওহীর .ফেরsােক জাgত অবsায়ও .দখেত পান।৩৩  
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উপেরাk পাথ-কBিটও শািbক অেথ-র দিৃjেকাণ .থেক gহণেযাগB হেত পাের না । তেব যা 

gহণেযাগB হেত পাের তা হল এই .য, নবী (نبی) শbিট দjৃােnর (مصداق) িদক .থেক (ভাবােথ-র 

দৃিjেকাণ .থেক) রাসূল (رسول) শbিট অেপkা িবsৃততর অথ- বহন কের থােক। অথ-াৎ সকল 

.pিরত পুrষই নবুয়Bেতর ময-াদার অিধকারী। িকnt িরসালােতর অিধকার তােদর মেধB িবেশষ 

একে2ণীর জেn িনিদ-j এবং পূেব-ািlিখত .রওয়ােয়ত অnসাের বাসূলগেণর সংখBা িছল িতনশত 

.তর জন। sভাবতঃই তােদর ময-াদা, অnাn .pিরত পুrষগেণর .চেয় উেO- .যমিন কের 

রাসূলগেণর সকেলই ময-াদা ও .2Jেtর িদক .থেক একরকম িছেলন না।৩৪ তােদর মেধB .কউ 

.কউ ইমামেতর সmােনও ভূিষত হেয়িছেলন।৩৫  

পিবt .কারােন একদল নবীেক উলুল আজম (اولو العزم) নােম পিরচয় .দয়া হেয়েছ, ৩৬ িকnt 

তােদর িবেশষtসমূহ sিনিদ-jrেপ িনেদ-শ করা হয়িন। তেব আহেল বাইত আলাইিহমুসসালাতু 

ওয়yসালােমর বণ-না .থেক যতটkু জানা যায় তােত .দখা যায় উলুল আজম পাঁচজন িছেলন। 

তারা যথাkেম : হযরত নূহ (আ.), হযরত ইbাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা 

(আ.), হযরত মুহাmদ ইবেন আb ুlাহ (সা.)৩৭ । আর তােদর :বিশjBসমূহ (চূড়াn :ধয- ও :sয- 

ছাড়াও) িছল এই .য, তােদর pেতBেকই sতnt িকতাব ও শরীয়েতর অিধকারী িছেলন এবং 

সমসামিয়ক কােলর নবীগণ অথবা পরবত-ী নবীগণ, যতkণ পয-n না অn .কান উলুল আজম 

িরসালােতর িনিমেt .pিরত হেতন বা নতুন .কান িকতাব ও শরীয়ত িনেয় আসেতন তােদর 

শরীয়েতর অnসরণ করেতন।  

একই সােথ ssjrেপ pতীয়মান হেয়েছ .য, একই সমেয় d’নবীর আিবভ-াব সmব। .যমন : 

হযরত লুত (আ.), হযরত ইbাহীেমর (আ.) সমসামিয়ক িছেলন এবং হযরত হাrন (আ.), হযরত 

মুসার (আ.) সােথ যুগপৎ নবুয়Bত লাভ কেরিছেলন। অnrপ হযরত ইয়াhইয়া (আ.) িছেলন 

হযরত ঈসার (আ.) সমসামিয়ক।  
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কেয়কিট grtপণূ ̀িবষয় : 

এ আেলাচনার .শষাংেশ আমরা নবুয়Bেতর উপর কেয়কিট িবষেয়র pিত ইংিগত করব :  

ক) নবীগণ পরsর পরsরেক সতBািয়ত করেতন এবং পরবত-ী নবীর আিবভ-ােবর sসংবাদ 

pদান করেতন।৩৮ অতএব যিদ .কউ নবুয়Bেতর দািব কের অথচ পূব-বত-ী অথবা সমসামিয়ক 

নবীেদরেক অsীকার কের তেব .স িমথBাবাদী :ব িকছু নয়।  

খ) আlাহর নবীগণ sীয় দািয়t পালেনর জেn মাnেষর িনকট .কান pিতদান আশা করেতন 

না।৩৯ তেব একমাt ইসলােমর নবীই (সা.) িরসালােতর িবিনমেয় sীয় আহেল বাইেতর (আ.) 

জেn মাnেষর িনকট তােদর আnগতB ও ভালবাসা (موّدة) কামনা কেরিছেলন, যার অথ- হল 

তােদরেক অnসরেণর জেn grtােরাপ করা। pকৃতপেk এর sফল উmেতর িদেকই 

pতBাবত-ন কের।  

 )ُقْل َال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرَىب (
 

বল, “আিম এর িবিনমেয় .তামােদর িনকট হেত আমার িনকট আtীেয়র .সৗহাদ-B বBতীত অn 

.কান pিতদান চাই না”। (সূরা pরা - ২৩)  

 )ُقْل َما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكْم ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اللَّهِ (
 

বল, “আিম .তামােদর িনকট .কান পাির2িমক .চেয় থাকেল তা .তামােদরই; আমার পুরsার 

.তা আেছ আlাহর িনকট”। (সূরা সাবা - ৪৭)  

গ) .কান .কান নবী আlাহর পk .থেক িবচার ও শাসনকােয-র মত দািয়tও লাভ কেরিছেলন। 

উদাহরণতঃ পূব-বত-ী নবীগেণর মেধB হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত .সালায়মােনর (আ. ) নাম 

sরণ করা .যেত পাের। এ ছাড়া সূরা িনসার ৬৪ তম আয়াত, যােত সকল রাসূেলরই অnসরণ 

িনরuশভােব মাnেষর জেn অপিরহায- বেল .ঘাষণা করা হেয়েছ তা .থেক আমরা বলেত পাির 

.য, সকল রাসূলই এ ধরেনর ময-াদার অিধকারী িছেলন।  
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ঘ) িজন সmpদায় যারা pকারাnের sাধীন ও দািয়tশীল সৃিjর অnভু-k এবং সাধারণতঃ 

মাnেষর দৃিjর আড়ােল অবsান কের, তারা .কান .কান নবীর (আ.) আহবান সmেক- অবগত 

হেতন। এ সmpদােয়র ভাল ও পুণBবান নবীগেণর pিত িবMাস sাপন করেতন। তােদর মেধB 

হযরত মুসা (আ.) ও হযরত মুহাmদ (সা.) এর অnসারী িবদBমান।৪০ আবার এেদর মেধB .কউ 

.কউ ইবিলেসর অnসরণ কের আlাহর নবীগণেক অsীকার কেরেছ।৪১  
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১০ম পাঠ 

জনগণ ও নবীগণ  

 

ভিূমকা :  

পিবt .কারান যখন পূব-বত-ী নবীগণেক sরণ কের, তােদর দীিpময় ও কলBাণময় জীবেনর pাn 

.থেক িকিIৎ বণ-না কের এবং ইlাকৃত ও অিনlাকৃত সকল pকােরর িবচুBিতর মিরচা .থেক 

তােদর জীবন ইিতহােসর উjjল অধBায়gেলােক মুkভােব উপsাপন কের তখন নবীগেণর (আ.) 

pিত িবিভn উmেতর pিতিkয়া বা ভূিমকা সmেক-ও আেলাক পাত করার জেn উদার হs 

থােক। পিবt .কারান একিদেক .যমন নবীগেণর (আ.) িবপরীেত মাnেষর ভূিমকা এবং তােদর 

িবেরািধতার কারণ সmেক- আেলাচনা কের, অপরিদেক .তমিন িহদায়াত ও আধBািtক 

পিরচয-ার .kেt নবীগণ (আ.) কতৃ-ক অবলিmত পdিত এবং kফর, িশরক ও িবচুBিতর িবrেd 

তােদর সংgাম সmেক-ও আেলাকপাত কের। তদnrপ িবেশষ কের নবীগেণর সােথ জনগেণর 

পারsিরক সmেক-র দৃিjেকাণ .থেক সামািজক পিরকlনা সmেক- আেলাচনা কের যা অসংখB 

িশkণীয় িবষয়েক ধারণ কেরেছ। এ আেলাচB িবষয়িট যিদও মূল িবMাসগত ও কালামশাstগত 

িবষেয়র সােথ pতBkভােব সmিক-ত নয়, তবু একিদেক .যমন নবুয়Bত সmেক- িবিভn িজjাসার 

জবাব দােনর পাশাপািশ এ সmেক- অেনক িdধা- dেndর অবসান ঘটায় অপরিদেক .তমিন িশkা 

ও আধBািtক পিরচয-ার জেn িবিভn grtপূণ- ঐিতহািসক ঘটনা .থেক মাnষ .য িশkা লাভ 

কের তােত অভূতপূব- grt বহন কের। আর এ দৃিjেকাণ .থেক আেলাচB পােঠ আমরা 

এgেলার মেধB grtপূণ- িকছু িবষেয়র pিত আেলাকপাত করব।  
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নবীগেণর )আ(.  pিত জনগেণর pিতিkয়া :  

যখন আlাহর নবীগণ (আ.) জনগণেক এক আlাহর উপাসনা করেত৪২ ও তার আেদেশর 

আjাবহ হেত, মূিত- ও িমথBা উপাsgেলােক বজ-ন করেত, শয়তান ও .slাচারীেদর িনকট 

.থেক দূের থাকেত, অnায়, অতBাচার, পাপাচার ও কদয-পূণ- কম- .থেক িবরত হেত মাnষেক 

আহবােন উেদBাগী হেতন, তখন সাধারণতঃ জনগেণর িবেরাধীতা ও িতরsােরর সmুখীন 

হেতন।৪৩ িবেশষ কের সমােজর ধিনক .2নী ও সমাজপািত, যারা আরাম- আেয়েশ িনমg 

থাকত৪৪ এবং sীয় ধন- সmদ, ময-াদা ও িবদBা- বুিd িনেয় অহংকার করত, ৪৫ তারা নবীগেণর 

(আ.) িবrেd সংgােম িলp হত। তারা অnাn .2ণীর অিধকাংশ মাnষেকও িনেজেদর িদেক 

আকষ-ণ করত এবং সতB পেথর অnসরণ .থেক তােদরেক িবরত রাখত।৪৬ তেব kdু িকছু 

জনসমিj যারা সাধারণতঃ সমােজর বিIত .2ণীর অnভূ-k, তারাই kমাগত নবীগেণর pিত 

িবMাস sাপন করেতন।৪৭ খুব কম .kেtই এ ঘটনা ঘটত .য, সিঠক িবMাস nায়- নীিত ও মহান 

আlাহর আnগেতBর িভিtেত একিট সমাজ rপ লাভ কেরেছ। উদাহরণতঃ .যমনিট হযরত 

.সালায়মােনর (আ.) সময় ঘেটিছল।  

যা .হাক নবীগেণর (আ.) িশkার .কান .কান অংশ kমাnেয় সমােজর সংs ৃিতেত অnpেবশ 

করত এবং এক সমাজ .থেক অn সমােজ িবsৃিতলাভ করত ও অnসৃত হত। আবার কখেনা 

কখেনা কােফর সমাজপিতেদর কৃিতেtর িবষয় rেপ উপsািপত হত। .যমন : িবেMর অিধকাংশ 

রাT বBবsায় পিরলিkত হয় .য, ঐশী gn .থেক উdৃিত pদান কেরন অথচ এর উৎেসর নাম 

উhারেণ িবরত থােকন ও িনেজেদর িচnা ও .চতনা rেপ সমােজ উপsাপন কেরন।  

 

নবীগেণর (আ.) িবেরািধতা করার কারণ ও pবণতা :  

নবীগেণর (আ.) িবেরািধতা করার সামিgক কারণ, kpবৃিt ও উlৃংখল pবণতা বBতীত অnাn 

কারণও িছল৪৮ .যমন : .slাচািরতা, দািmকতা ও আtmিরতা যা ধিনক, বিণক ও উh .2ণীর 

মেধB পিরলিkত হত।৪৯ এ ছাড়া পূব- পrুষেদর kসংsারাln রীিত- নীিতর ও Dাn মূলBেবােধর 
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.গাড়ামী নবীগেণর (আ.) pিতkল সমােজ pচিলত িছল ।৫০ অnrপ অথ-ৈনিতক sাথ- ও 

সামািজক অবsান অটুট রাখা িছল ধিনক, শাসক ও বুিdজীবী কতৃ-ক, নবীগেণের (আ.) pিতkেল 

অবsান .নয়ার অপর একিট শিkশালী কারণ।৫১ অপরিদেক সাধারণ জনসমিjর অjতা ও মূখ-তা 

িছল কােফর .নতৃবগ- কতৃ-ক pতািরত হওয়ার এবং পূব-পুrষ ও সংখBাগিরেJর পথ অnসরেণর 

এক বৃহৎ কারণ। আর এ জেn তারা িনেজেদর অnমান ও কlনার উপরই আtতুিj লাভ 

করত এবং .স ধেম-র pিত িবMাস sাপন .থেক িবরত থাকত, .য ধম- সমােজর মুিjেময় িকছু 

.লাক, যারা সামািজক ময-াদায় িছেলন বিIত ও উh .2ণী ও সংখBাgr কতৃ-ক 

pতBািখত, তারা বBতীত .কউ gহণ কেরনিন। .তমিন সমােজর এ সংখBালঘ ুবিIত .2ণীর উপর 

শাসকে2ণী ও .slাচািরেদর িনেsষেণর কথাও অgাh করার মত নয়।৫২  

 

নবীগেণর )আ(.  সােথ িবেরািধতা করার পdিতসমহূ :  

নবীগেণর (আ.) pিতপkরা তােদর pচার কােয-র সmpসারেণ বাঁধা pদােনর জেn িবিভn পdিত 

ও .কৗশেলর আ2য় িনেয়িছল :  

ক) অবjা ও িবdrপঃ pথেম একদল, আlাহর বাত-াবাহকগণেক অবjা ও িবdrপ করার 

মাধBেম তােদর বBিktহানী করেত .চেয়িছল, ৫৩ যােত সাধারণ জনগণ তােদরেক .কান grt 

pদান না কের।  

খ) অপবাদ ও kৎসা রটনা : অতঃপর তােদর িবrেd িমথBাচার, অপবাদ দান ও kৎসা রটনা 

করত। .যমন : তােদরেক িনেব-াধ মিs<িবকৃত বলত৫৪ এবং যখন মু’িজযাহ pদশ-ন করেতন 

তখন তােদরেক জাdমেntর অপবাদ িদত।৫৫ তদnrপ আlাহর বাণীসমূহেক rপকথা বা 

.পৗরািণক কািহনীসমূহ বেল নামকরণ করত।৫৬  

গ) Dমাtক যুিk pদশ-ন ও অেহতুক তক- : যখন আlাহর .pিরত পrুষগণ pjাপণূ- যুিk 

সহকাের বkবB রাখেতন অথবা সূnর বািgতা সহকাের িবতক- ও কেথাপকথন করেতন িকংবা 

জনগণেক উপেদশ িদেতন এবং অবাধBতা, অংশীবাদ ও অতBাচােরর kফল সmেক- মাnষেক 
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সতক- কের িদেতন, তদnrপ আlাহর আnগতB করার লাভজনক ও pভপিরণিত সmেক- 

মাnষেক সেচতন করেতন এবং িবMাসী ও সৎকম-কািরেদরেক ইহ ও পরেলৗিকক কলBােণর 

sসংবাদ pদান করেতন তখন কােফর .গাtপিতরা জনগণেক তােদর বkবB 2বণ করেত িনেষধ 

করত। অতঃপর তারা dব-ল ও .বাকািমপূণ- যুিkর মাধBেম তােদরেক জবাব িদত এবং .চjা 

করত সাজােনা বkেবBর মাধBেম সাধারণ জনগণেক pতারণা করেত৫৭ ও নবীগেণর (আ.) 

অnসরণ .থেক তােদরেক িবরত রাখেত। আর এ কেম- তারা সাধারণতঃ পূব-পুrষেদর রীিত-

নীিত অnসরণ করত৫৮ এবং িনেজেদর ধন- সmদ ও সmিৃdেক সাধারণ মাnেষর সmুেখ 

উপsাপন করত। অপরিদেক নবীগেণর (আ.) অnসারীগেণর :বষিয়ক অslলতা ও 

প(াৎপদতােক তােদর িবMাস ও আচার- অnJােনর অসারতাrেপ pিতপাদন করার .চjা 

করত।৫৯ তারা িবিভn অজুহাত, িনেজেদর বkেবBর sপেk pমাণ িহেসেব উপsাপন করত। 

এgেলার মেধB উেlখেযাগB হল : .কন মহান আlাহ রাসূল ও .pিরত পুrষগণেক 

.ফেরsাগেণর মধB .থেক িনব-াচন কেরনিন ? অথবা .কন .কান .ফেরsােক তােদর সােথ .pরণ 

কেরিন? িকংবা .কন তােদরেক উেlখেযাগB অথ-ৈনিতক ও :বষিয়ক সmিৃd pদান কেরনিন ?৬০ 

আবার কদািপ এ বাড়াবািড়র মাtাটা এমন sােন .পৗছত .য, বলত : আমরা একমাt তখনই 

ঈমান আনব যখন sয়ং আমােদর িনকট ওহী আসেব অথবা আlাহেক .দখেত পাব ও তার কথা 

pতBkভােব pনেত পাব।৬১  

ঘ) ভীিত pদশ-ন ও pলুbকরণ : অপর .য পdিতিট পিবt .কারােন িবিভn উmেতর .kেt বিণ-ত 

হেয়েছ তা হল, আlাহর নবীগণ ও তােদর অnসারীগণেক িবিভn pকােরর অতBাচার, .দশ ও 

শহর .থেক বিহ<ার, পাথর িনেkপ ও হতBার ভয়- ভীিত pদশ-ন।৬২ অপরিদেক pেলাভেনর 

সকল মাধBমও তারা (পথDjরা) বBবহার করত এবং িবেশষ কের অজs সmদ বBয় কের 

জনগণেক নবীগেণর (আ.) অnসরণ .থেক িবরত রাখত।৬৩  

ঙ) সিহংসতা ও হতBা : অবেশেষ নবী (আ.) গেণর :ধয-, :sয-, দঢ়ৃতা ও অিবচলতা৬৪ এবং 

অপpচার ও ভীিত pদশ-েনর সকল হািতয়ােরর কায-কর বBবহার সেttও সতBবাদী নবীগেণর সৎ 
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অnসারীগেণর অদমB pেচjা ও সহেযািগতার পয-েবkেণ িনরাশ হেয় (িমথBাবাদীরা )সিহংসতার 

পথ .বেছ িনত। .যমন : তারা অেনক নবীেকই হতBা কেরিছল।৬৫ আর মানব সমাজেক pভ ু

কতৃ-ক pদt উৎকৃjতম :বভব ও অngহ এবং সমােজর .যাগBতম সংsারক ও পথpদশ-কগেণর 

সািnধB .থেক বিIত কেরিছল ।  

 

সামািজক পিরকlনার Ykেt আlাহর কিতপয় রীিত- পdিত:  

নবীগেণর (আ.) নবুয়Bত লােভর প(ােত pকতৃ উেd" হল এই .য, মানবসmpদায় ইহ ও 

পরেলৗিকক কলBােণর জেn pেয়াজনীয় jাতবB সmেক- অবগত হেব এবং বুিdবৃিt ও jােনর 

সীমাবdতােক ওহীর মাধBেম কাঁিটেয় উঠেব অথ-াৎ তােদর pিত দিলল ও যুিk pদশ-ন চূড়াn 

করা।৬৬ তেব মহান আlাহ sীয় রহমেতর pিতফলন ও pjাপূণ- তtাবধােনর মাধBেম নবীগেণর 

আহবােন সারা .দয়ার জেn জনগণেক মানিসকভােব pstত করেতন, যা মাnেষর উৎকষ- pািpর 

পেথ সহায়ক হেয়িছল। .যেহতু সৃিjর সকল অপিরহায- jাতেবBর pিত উদাসীনতা ও অভাবমুk 

হওয়ার উপলিb৬৭ িছল .খাদােক অsীকার ও pতBাখBান করার মূল কারণ, .সেহতু pjাবান pভ ু

এ পিরিsিত সৃিj করেতন, যােত িনেজর অভােবর pিত মেনােযাগ .দয়ার .kt, মানব 

সmpদােয়র জেn pstত হয় এবং উদাসীনতা, দািmকতা ও আtmিরতার অবসান ঘেট। আর এ 

জেnই মহান আlাহ মাnেষর সmুেখ িবিভn সংকট ও সমsার সৃিj করেতন যােত ইlাকৃত-

অিনlাকৃত, .য .কান ভােবই .হাক িনেজেদর অkমতা সmেক- তারা সেচতন হয় ও আlাহর 

িদেক মুখ িফরায়।৬৮  

িকnt মহান আlাহর পk .থেক গহৃীত এ পদেkপও সািব-ক ও সাব-জনীনভােব pভাব .ফলেত 

পােরিন। অিধকাংশ মাnষ িবেশষ কের যারা অজs ধন- সmেদর অিধকারী িছল sদীঘ- সমেয়র 

অতBাচার- অিবচার ও অnােয়র মাধBেম আরাম- আেয়েশর সকল উপকরণ িনেজেদর আয়েt 

এেনিছল, .কারােনর ভাষায় যােদর অnর psরসম কিঠন হেয় িগেয়িছল, তারা তােদর :চতn 

িফের পায়িন।৬৯ তখনও তারা উদসীনতায় িনdামg ও sীয় Dাn পেথই যাtা অবBাহত .রেখিছল। 
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.যমন : নবীগেণর ( আ.) আেদশ, িনেষধ ও সতক-বাণীও তােদর জn ফলpসূ হয়িন। আর 

যখনই মহান আlাহ সংকট ও সমsাসমূহ দূরীভূত কের মাnেষর জেn তার িনয়ামতসমূহেক 

পুনরায় .pরণ করেতন, তখন তারা বলত :  sখ- dঃখ, dদ-শা- sাlnB ইতBািদর পালা 

পিরবত-ন ও .দাdলBমানতা মানব জীবেনর অপিরহায- অংশ, যা পূব-পুrষেদর জেnও আপিতত 

হেয়িছল।৭০ আর এ ভােব তারা পুনরায় অnায় অতBাচােরর হাত pসািরত কের ধন- সmদ ও 

kমতার পাহাড় গেড় তুলেত pয়াসী হত। অথচ তারা ভুেল .যত .য, ধণ- সmেদর এ সংgহই 

তােদর ইহ ও পারেলৗিকক dভ-ােগBও ফাঁদ, যা pভরু পk .থেক পাতা হেয়েছ।৭১  

যা .হাক নবী (আ.) গেণর অnসারীগণ যখন সংখBা ও সামথ-Bের িদক .থেক এমন পিরমােণ 

.পৗছত .য, একিট sতnt সমাজ pিতJা ও িনেজেদরেক রkা করেত এবং আlাহর শkেদর সােথ 

সংgাম করেত সkম, তখন িজহােদর জn আিদj হেতন।৭২ আর তখন নবীগেণর (আ.) মাধBেম 

কািফর ও অতBাচারীেদর উপর আlাহর আযাব .নেম আসত।৭৩ অnথায় মু’িমিনন, নবীগেণর 

( আ.) আেদেশ কােফরেদর .থেক পৃথক হেয় .যেতন। অতঃপর আlাহর আযাব অn .কানভােব 

ঐ সমােজর উপর পিতত হত, .য সমােজর সংেশাধন ও pতBাবত-েনর .কান pতBাশা থাকত 

না।৭৪ আর এটাই হল মানব সমােজর তtাধােনর .kেt pভুর অপিরবত-নীয় ও অলংঘনীয় 

িনয়ম।৭৫ 
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১১তম পাঠ 

ইসলােমর নবী )সা(.   

 

ভিূমকা :  

শত- সহাsািধক আlাহর নবী ইিতহােসর িবিভn সমেয় ও sােন আিবভূ-ত হেয়িছেলন এবং 

মানব সmpদােয়র িহদায়াত ও আধBািtক পিরচয-ার .kেt িনজ িনজ ভূিমকা যথাযথ rেপ পালন 

করতঃ মানব সমােজ জাjলBমান কীিত-সমূহ pিতJা কেরিছেলন। তােদর pেতBেকই .কান না 

.কান জনসমিjেক সিঠক িবMাস ও সমুnত মূলBেবােধর িভিtেত পিরচয-া ও pিশkণ 

িদেয়িছেলন এবং অnেদর জেn পেরাk ভিূমকা .রেখ িগেয়িছেলন। তােদর মেধB .কউ .কউ 

আবার তাওহীিদ ও nায়িভিtক সমাজ বBবsা pিতJা কের ঐ সমােজর .নতৃt gহণ করেত 

সkম হেয়িছেলন।  

নবীগেণর (আ.) মেধB হযরত নূহ (আ.), হযরত ইbাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত 

ঈসা (আ.) মহান আlাহর পk .থেক sান ও কাল উপেযাগী বBিkগত ও সামািজক িনয়ম- নীিত 

ও চািরিtক দািয়t সমিnত ঐশী িকতাবসমূহ লাভ কেরিছেলন এবং মাnেষর িনকট উপsাপন 

কেরিছেলন। িকnt এ িকতাবgেলা হয় কােলর আবেত- সmণূ-rেপ িবs ৃত ও িবলুp হেয় িগেয়িছল 

অথবা যেথlা শbগত ও ভাবাথ-গত িবচুBিতেত পিতত হেয়িছল। ফেল সকল ঐশী ধম- ও 

শরীয়তসমূহ িবকৃতrপ ধারণ কেরিছল । .যমন : মুসা (আ.) এর .তৗরােত অসংখB িবকৃিত 

পিরলিkত হেয়িছল এবং ঈসার (আ.) ইি@ল নামক .কান িকছুই অবিশj িছলনা। বরং তার 

অnসারী বেল পিরগিণত হত এমন িকছু বBিkবেগ-র হsিলিপসমূহেক সংgহ কের পিবt 

বাইেবল rেপ নামকরণ করা হেয়েছ।  

.য .কান িনরেপk বBিkই যিদ pথম ও িdতীয় সংsরণ নামক পুsকdেয়র (.তৗরাত ও ইি@ল) 

িবষয়বstেক িবেবচনা কের তেব .দখেত পােব .য, এ gেলা .কানিটই হযরত ঈসা ও মুসার 
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( আ.) উপর অবতীণ- িকতাব নয়। .যমন : .তৗরাত মহান আlাহেক (العياذ باهللا) এমনভােব 

মাnেষর মত কের উপsাপন কের .য, িতিন অেনক িবষেয় jান রােখন না৭৬ বা অেনকবার sীয় 

কেম-র জেn অnতp হেয়েছন৭৭ অথবা তার এক বাnার [হযরত ইয়াkব (আ.)] সােথ kিs 

লড়েত িগেয় পারাspায় হেয়, অবেশেষ pিতপেkর িনকট অnেরাধ কেরন তােক .ছেড় িদেত 

যােত তার বাnাগণ তােক এ dরবsায় .দখেত না পায়।৭৮ এ ছাড়া আlাহর নবীগণ (আ.) 

সmেক-ও একািধক kৎসার অবতারণা কেরেছ। (العياذ باهللا) .যমন : অেnর িববািহতা stীর সােথ 

অপকেম- িলp হওয়ার অপবাদ .দয়া হেয়েছ হযরত দাউেদর (আ.) উপর৭৯ অnrপ মদ পান ও 

মাহারােমর সােথ অপকেম- িলp হওয়ার অপবাদ .দয়া হেয়েছ হযরত লুতেক (আ.)৮০ । এ সকল 

িমথBাচার ছাড়াও হযরত মুসার (আ.) ( .তৗরােতর বাহক) মৃতুB .কাথায় এবং িকভােব হেয়েছ .স 

সmেক- আেলাচনা কেরেছ।৮১  

এ িকতাব হযরত মূসার (আ.) িনকট অবতীণ- হওয়া িকতাব নয়, তা pমােণর জেn .শেষাk 

িবষয়ািটই িক যেথj নয় ?  

অপরিদেক ইি@েলর অবsা আর ও লjা<র। কারণ pথমতঃ হযরত ঈসার (আ.) উপর অবতীণ- 

এমন .কান িকতাব খুঁেজ পাওয়া যায় না। এমনিক sয়ং �ীj ধেম-র অnসারীরাও এrপ দািব 

কেরন না .য, বত-মােন pচিলত ইি@ল, .স িকতাবই যা মহান আlাহ হযরত ঈসার (আ.) উপর 

অবতীণ- কেরেছন। বরং এর িবষয়বstেক ঈসার (আ.) কেয়কজন সহচর কতৃ-ক pদt pিতেবদন 

বেল গণনা করা হেয় থােক। তdপির উk িকতােব মদ পােণর :বধতা pদানসহ এর 

আিব<ারেক ঈসার ( আ.) মু’িজযাহrেপ বণ-না করা হেয়েছ।৮২ এককথায় বলা যায়, এ d’জন 

মহান নবীর (আ.) িনকট .pিরত ওহীসমূহ িবকৃত হেয় িগেয়েছ। ফেল .সgেলা মানব 

সmpদায়েক িহদায়াত করেত sকীয় ভূিমকা রাখেত অপারগ। তেব .কন এবং িকrেপ এ সকল 

িবচুBিত ও িবকিৃত সংঘিটত হেয়িছল, .স ঘটনা অেনক িবsৃত, যার বণ-না .দয়ার sেযাগ এখােন 

.নই ।৮৩  
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�ীেjাtর ষj শতাdীেত যখন সমg িবM অতBাচার ও অjতার অnকাের িনমিjত িছল, িহদায়াত 

ও মুিkর সকল আেলাক বিত-কাgেলা যখন িনভnpায়, িঠক এমনই সময় মহান আlাহ তার 

সব-েশষ ও সব-ে2J নবীেক (সা.) তদািনnন সমেয়র অnকারতম ও kসংsারাln সমােজ .pরণ 

কেরেছন যােত ওহীর .জBািতম-য় িশখা সব-কােলর জেn এবং সকল মাnেষর জেn pjিলত 

হয়। আর .সই সােথ িচরnন ও অিবিkত অপিরবিত-ত ঐশী িকতাবেক মাnেষর িনকট .পৗেছ 

.দয়া যায় এবং pকৃত jাতবB, ঐশী pjাসমূহ ও িবিধ- িবধান সmেক- মানব সmpদায়েক 

অবিহত করা যায়। আর .সই সােথ সকল মাnষ ইহ ও পারেলৗিকক কলBােণর পেথ পিরচািলত 

হয়।৮৪  

আিমrল মু’িমিনন হযরত আলী (আ.) তার বkেবBর একাংেশ হযরত মুহাmদ (সা.) এর 

নবীrেপ আtpকােশর সমসামিয়ক িবMপিরিsর বণ-না িদেত িগেয় বেলন :  

মহান আlাহ মহানবীেক (সা.) এমন এক সময় িরসালােতর অিধকারী কেরিছেলন যখন পূব-বত-ী 

নবীগণ (আ.) .থেক sদীঘ- সময় অিতবাহীত হেয় িগেয়িছল, মানবkল sদীঘ- ও গভীর িনdায় 

আিবj হেয় পেড়িছল, িবশৃংখলার সিলতাgেলা সারা িবেM jেল উেঠিছল, কীিত-র বাঁধনgেলা 

পরsর িবিln হেয় িগেয়িছল, যুdিবgেহর .লিলহান িশখা দাউদাউ কের jলিছল, পাপ ও 

অjতার িতিমের িনমg িছল সারা িবM, কপটতা ও pতারণা িছল িববst, মানবজীবন বৃেkর 

"ামল পtরািজ p<pায়, ফলধারেণর .কান আশাই তােত িছল না, জলরািশ অতেল িগেয়িছল 

হািরেয়, িহদায়ােতর দীপgেলা িহমশীতল ও িনypভ হেয় িগেয়িছল, অjতা ও পথDjতার 

Oজাgেলা s- শেb িছল উDীয়মান, কদয- ও হতভাগB মানব সmpদােয়র উপর sীয় kৎিসত 

rপ িনেয় ঝািপেয় পেড়িছল। এ অnায় ও অnকারাln অহন, যখন অিনয়ম ও িবশৃংখলা 

বBতীত িকছু বেয় আনত না এবং জনগেণর উপর যখন ভয়- ভীিত ও িনরপtাহীনতা আিধপতB 

িবsার কেরিছল তখন রkললুপ অিস বBতীত মাnেষর .কান আ2য়sল িছলনা।৮৫  

ইসলােমর নবীর (সা.) আিবভ-ােবর সময় .থেক pেতBক সতBােnষী মাnেষর জেn সব-ািধক 

grtপূণ- িবষয়িট (.খাদা পিরিচিতর পর) হল, হযরত (সা.) এর নবুয়Bত ও িরসালাত সmেক-  



75   

এবং পিবt ধম- ইসলােমর উপর গেবষণা করা। এ িবষয়িট pিতিJত হওয়ার সােথ সােথ 

অnাn সিঠক িবMাসসমূহেক pিতপাদেনর এবং মূলBেবাধসমূহ ও এ িবেMর .শষাবিধ সকল 

মাnেষর দািয়t সmেক- বণ-না pদােনর িনি(ত পেথর সnান পাওয়া যায় এবং িবMদৃিj ও 

মতাদেশ-র অnাn িবষয়সমূেহর সমাধােনর চািবকািঠ হsগত হয়। আর .সই সােথ যুগপৎ 

পিবt .কারােনর সতBতা এবং মানবসmpদােয়র িনকট িবদBমান িবচুBিত ও িবকিৃত .থেক 

সংরিkত একমাt ঐশী পুsক িহেসেব এর িবMsতাও pিতপn হেয় থােক ।  

 

ইসলােমর নবীর )সা(.  িরসালােতর pমাণ :  

সাতাশতম পােঠ বলা হেয়েছ .য, নবীগেণর নবুয়Bত িতনিট উপােয় pিতপাদনেযাগB : একিট হল 

তােদর মন- মানিসকতা সmেক- জানা ও িনি(ত সূেtর বBবহার । িdতীয়িট হল পূব-বত-ী 

নবীগেণর ভিবqdাণী। আর তৃতীয় উপায়িট হল মু’িজযাহ pদশ-ন।  

ইসলােমর নবী (সা.) এর .kেt িতনিট পdিতই pেযাজB িছল। মkার মাnষ হযরত (সা.) এর 

sখBািতপূণ- চিlশ বছেরর জীবন- যাপন পdিত খুব িনকট .থেক পয-েবkেণর sেযাগ 

.পেয়িছেলন। তার এ দীঘ- চিlশ বছের এমন .কান kdুতম িবষয় খুেঁজ পাওয়া যায়িন যা 

অnকারাln িছল। উপরnt তার সতBবািদতা ও সদাচােরর এমন পিরচয় তারা .পেয়িছেলন 

.য, তােক “আল- আিমন ” বা িবMাসী উপািধেত ভূিষত কেরিছেলন। sভাবতঃই এ ধরেনর 

বBিkর পেk িমথBা বলা ও িমথBা দািব করার .কান সmাবনা থােক না।  

অপরিদেক : পূব-বতী নবীগণ (আ.) ও হযরেতর (সা.) নবুয়Bেতর sসংবাদ pদান কেরিছেলন।৮৬ 

এ জেn একদল আহেল িকতাব তার আিবভ-েবর আশায় অেপkমাণ িছেলন এবং তার ssj ও 

উেlখেযাগB িনদশ-ন সmেক-ও তারা অবগত িছেলন।৮৭ এমনিক আরব .মাশেরকরা বলত 

.য, হযরত ইসমাঈেলর (আ.) সnানেদর মেধB (যারা আরব সmpদায় ও .গাtসমূেহর pিতJাতা) 

এমন .কউ নবুয়Bত pাp হেবন .য, পূব-বত-ী সকল নবী ও সকল তাওহীিদ ধম-েক সতBািয়ত 

করেবন।৮৮ ইhদী ও নাসারােদর মধB .থেক একদল পিNত এ ভিবqৎ বাণীর িভিtেতই রাসূল 
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(সা.) এর উপর িবMাস sাপন কেরিছেলন ৮৯- যিদও অn একদল আবার kমntণা ও শয়তানী 

pবণতার কারেণ dীন ইসলামেক gহণ .থেক িবরত .থেকিছল।  

পিবt .কারান এ পdিত সmেক- ইংিগত করেত িগেয় বেল :  

 )أَوََملْ َيُكْن َهلُْم آيًَة َأْن يـَْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِين ِإْسرَائِيلَ (
 

এই িনদশ-নই িক তােদর জn যেথj নয় যা সmেক- বনী ইসরাঈেলর আেলমগণ িবেশষভােব 

অবগত আেছ!? ( সূরা pয়ারা- ১৯৭)  

বনী ইসরাঈেলর আেলমেদর মাধBেম এবং পূব-বত-ী নবীগেণর ভিবqdাণী ও পিরচয় কিরেয় 

.দয়ার িভিtেত ইসলােমর নবীর (সা.) পিরচয় লাভ একিদেক .যমিন সকল আহেল িকতােবর 

জেn হযরেতর (সা.) িরসালােতর সতBতার ssj দিলল িছল। অপরিদেক .তমিন sসংবাদ 

pদানকারী নবীগেণর সতBবািদতার এবং তদnrপ অnাnেদর জেn হযরত মুহmদ (সা.) এর 

সতBতার, চূড়াn ও তুj pমাণ rেপ পিরগিণত হত। কারণ এ ভিবqdাণীসমূেহর সতBতা এবং 

এর সাkী ও হযরত (সা.) সmেক- বিণ-ত িনদশ-নসমূহেক তারা sচেk পয-েবkণ ও িনেজেদর 

jান dারা উপলিb করেতন।  

িবsেয়র বBাপার হল এই .য, এ িবকৃত .তৗরাত ও ইি@েলই এ ধরেনর sসংবাদgেলােক িনমূ-ল 

করার সকল pেচjা সেttও এমন সকল িবষয় খুঁেজ পাওয়া যায় যা সতBােnষীেদর জেn ssj 

pমাণ বহন কের। .যমন : ইhদী ও নাসারা আেলমগেণর মেধB অেনেকই যারা সতBাnসিnৎs 

িছেলন, তারা এ সকল িবষয় ও sসংবােদর মাধBেমই িহদায়াত pাp হেয়েছন এবং পিবt dীন 

ইসালােম িবMাস sাপন কেরেছন।৯০  

অnrপ মহানবী (সা.) কতৃ-ক অসংখB মু’িজযাহ pদিশ-ত হেয়িছল, যা ইিতহাস ও 

হাদীসgnসমূেহ সিnেবিশত হেয়েছ এবং এ gেলার অিধকাংশই বhল আেলািচত হাদীেসর 

অnগ-ত’ হেয়েছ।৯১ তেব সব-েশষ নবী ও তার িচরnন dীেনর পিরচয় দােনর .kেt pভরু 

অngেহর দািব হল : সমসামিয়ক মাnেষর জেn চূড়াn rেপ দিলল - মু’িজযাহসমূহ pদশ-ন ও 
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অnরা সংগতভােব উdৃিতগত পেথ ঐ gেলা সmেক- অবগত হেব; তdপির এমন এক অমর ও 

িচরnন মু’িজযাহ তােক সmpদান করেবন, যা সব-দা সব-যুেগর িবMবাসীর জেn চূড়াn দিলল 

িহেসেব থাকেব। আর তা হল পিবt .কারান।  

অতএব পরবত-ী পােঠ আমরা এ সmািনত gেnর অেলৗিককt সmেক- আেলাচনা করব।  
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১২তম পাঠ 

পিবt Yকারােনর অেলৗিককt  

 

পিবt Yকারান হল একিট ম’ুিজযাহ :  

পিবt .কারানই একমাt gn যা দঢ়ৃ কে ঠ ও ssj rেপ .ঘাষণা কেরেছ .য, .কউই এর 

সমকk .কান gn আনেত সkম হেব না। এমনিক যিদ সমs মাnষ ও িজn সmpদায় পারsিরক 

সহেযািগতার মাধBেমও .চjা কের তথািপ এ ধরেনর কম- সmাদেন সমথ-B হেব না।৯২ তdপির 

সামিgক .কারােনর মত .কান gn .য আনেত পারেব না, .কবলমাt তা- ই নয়; বরং দশিট 

সূরা৯৩ এমনিক এক লাইন িবিশj একিট সূরাও আনেত অkম।৯৪  

অতঃপর অিধক grtসহকাের সকেলর সmুেখ চBােল@ ছঁুেড় িদেয় pিতdিndতার আhান 

জািনেয়েছ এবং এ ধরেনর কম- সmাদেন তােদর অkমতােক এ gn ও ইসলােমর িpয় রাসূল 

(সা.) এর িরসালােতর ঐMিরক হওয়ার দিলল বেল উেlখ কেরেছ।৯৫  

অতএব এেত সেnেহর .কান অবকাশ .নই .য, এ পিবt gn িনেজর মু’িজযাহ হওয়ার দািব 

কের এবং এর বাহক এেক িচরnন মু’িজযাহ ও sীয় নবুয়Bেতর sপেk সকল িবMবাসীর জেn 

সব-কালীন চূড়াn দিলল িহেসেব বণ-না কেরেছন। অদBাবিধ চতুদ-শ শতাbী অিতkম হওয়ার 

পরও pভরু এ আhান অহিন-শ শtr ও িমেtর pচার মাধBম .থেক িবMবাসীর কণ-েগাচর হেl 

এবং pিতিনয়ত িনেজর sপেk চূড়াn দিলল উপsাপন কের চলেছ ।  

অপরিদেক আমরা জািন .য, ইসলােমর নবী (সা.), তার pকা" আhােনর pারেmই অবাধB ও 

pিতিহংসাপরায়ণ শtrেদর িবেরািধতার সmুখীন হেয়িছেলন, যারা এ ঐশী ধেম-র িবrেd 

সংgােমর .কান pকােরর pেচjা ও পnা অবলmেনই িপছপা হয়িন। অবেশেষ সব-pকােরর ভয়-

ভীিত ও pেলাভেনর .কান কায-কািরতা না .দেখ িনরাশ হেয় হযরতেক (সা.) হতBার জেn 

pstিত gহণ করল। িকnt মহান আlাহর তtাবধােন রােতর অnকাের .গাপেন মদীনায় 
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িহজরেতর মাধBেম এ চkাnিটও বBথ-তায় পয-ববিসত হয়। িহজরেতর পেরও .মাশেরক ও 

তােদর .দাসর ইhদীেদর সােথ একািধক যুd- িবgেহর মাধBেম জীবেনর পিবtতম অবিশj 

বছরgেলা অিতবািহত কেরন। রাসূেলর (সা.) িতেরাধােনর পর .থেক অদBাবিধ আভBnরীণ 

.মানািফক ও বিহঃশtrরা এ ঐশী .জBািতিশখােক িনব-ািপত করার জেn সদা সেচj িছল এবং 

আেছ। আর এ কেম- তারা এমন .কান pকার পnা অবলmেনই k ঠােবাধ কেরিন বা কের না। 

আর পিবt .কারােনর সমকk এমন .কান gn pণয়ন যিদ তােদর পেk সmব হত, তেব 

কখেনাই এ কম- .থেক তারা িপছপা হত না।  

বত-মান সমেয়ও িবেMর সকল বৃহtর রাTgেলা ইসলামেকই তােদর :sরাচারী জািলম সরকােরর 

িবrেd pধান শtrrেপ িচিhত কেরেছ এবং এর িবrেd সংgােমর জেn সংকlবd হেয়েছ। 

আর এ জেn :বষিয়ক, রাজৈনিতক, :বjািনক ও সmpচারগত ইতBািদ সকল pকােরর 

উপকরণই হােত তুেল িনেয়েছ। যিদ সmব হত তেব পিবt .কারােনর .কান kdুতম সূরা সদৃশ 

একিট লাইন pণয়েন pয়াসী হত এবং সকল সমিjগত pচার মাধBম ও িবMpচার মাধBেম তা 

তুেল ধরত। কারণ এ কাজিট অেপkাকৃত সহজ, slতম বBয়সােপk এবং ইসলাম ও এর 

সmpসারেণর িবrেd সংgােমর .kেt সব-ািধক ফলpসূ।  

অতএব সকল সতBােnষী িবেবকবান মাnষই উপেরাk িবষয়িটর আেলােক দঢ়ৃ িবMাস sাপন 

করেত পাের .য, পিবt .কারান হল একিট বBিতkমধম-ী ও অনাnকরণেযাগB gn এবং .কান 

বBিk বা .গাJীর পেkই, .কান pকার িশkা ও অnশীলেনর মাধBেমই এর সদৃশ .কান gn 

রচনা করা সmব নয়। অথ-াৎ এিট এমন একিট gn যা, মু’িজযার সকল :বিশেjBর (অেলৗিকক 

হওয়া, ঐMিরক ও অনাnকরণেযাগB হওয়া, নবুয়Bেতর সতBতার pমাণsrপ উপsািপত হওয়া) 

অিধকারী। আর এ দৃিjেকাণ .থেক এিট মহানবী (সা.) এর আhােনর :বধতার এবং ইসলােমর 

সতBতার sপেk সেব-াৎকৃj ও চূড়াn দিলল িহেসেব পিরগিণত হয়। মানব সmpদােয়র উপর 

pভরু পk .থেক সেব-াৎকৃj .নয়ামত হল এটাই .য, এ সmািনতgnেক এrেপ অবতীণ- 

কেরেছন, যােত িচরnন মু’িজযাহrেপ সব-দা িবদBমান থাকেত পাের এবং sীয় সিঠকতা ও 
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সতBতার sপেk এমনভােব দিলল উপsাপন করেত পাের, যােক অnধাবেনর জেn .কান pকার 

িশkা- দীkার pেয়াজন .নই; আর সকল মাnেষর জেnই তা .বাধগমB ও gহণেযাগB হেব।  

 

পিবt Yকারােনর অেলৗিকক িবষয়সমহূ :  

আমরা সংেkেপ ও িনি(তrেপ জানেত .পেরিছ .য, ময-াদাবান .কারান হল আlাহর বাণী, যা 

অেলৗিককতাপূণ-। এখন আমরা এর অেলৗিকক িকছু িদক তুেল ধরব :   

ক) ভাষার pা{লতা ও বাকGালংকােরর গভীরতা :  

.কারােনর pধান অেলৗিককt হল তার ভাষার pাHলতা (فصاحت) ও বাকBালংকােরর গভীরতায় 

 । অথ-াৎ মহান আlাহ তার অিভবBািkসমূহ pকােশর জn সব-াবsায় পরম(بالغت)

বাgীতা, ভাষা :শলীতা, snরতম গাঁথুনী, sিনপুণতম sরলহরী বBবহার কেরেছন, যা উtমrেপ 

ও ssjrেপ, বািHত অথ- .2াতা সাধারেণর িনকট .পৗছায়। আর সমুnত ও যথাযথ অেথ-র 

সােথ সাযুজB রkা কের এ ধরেনর শb ও বােকBর সমােবশ .কবলমাt তার জেnই সmব, িযিন 

ভাষা :শলীতা, সূk অথ-সমূহ ও এতdেয়র মেধB িবদBমান পারsিরক সmেক-র উপর যেথj 

দkতা ও পারদিশ-তার অিধকারী এবং িযিন পািরপািশ-কতা ও কাংিখত অেথ-র gণাgণ িবেবচনা 

কের, অবsা ও মােনর দািব বজায় .রেখ সেব-াtম শb ও বাকBসমূহেক িনব-াচন করেত সkম। 

আর pভুর পk .থেক ওহী ও ইলহাম বBতীত এ ধরেনর jানগত দkতা অজ-ন .কান মাnেষর 

পেkই সmব নয়।  

.কারােনর আকষ-ণীয় sেরর .সৗnয- সমাহার ও আধBািtকতা সকেলর জেn এবং এর ভাষা 

:শিলতা ও বিgতা, আরবী ভাষা, তার pা@লতা ও বাকBালংকােরর .কৗশল সmেক- পারদশ-ী 

বBিkর জেn .বাধগমB। িকnt .কারােনর ভাষা :শিলতা ও বািgতার অেলৗিককt, তার পেkই 

অnধাবন করা সmব, িযিন বািgতা ও বাকপটতুার িবিভn .কৗশল সmেক- পরম দkতা ও 

পারদিশ-তায় অিধকারী।  
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আর এ রকম .কান ভাষা িবেশষj, অnাn বািgতাপূণ- ও pাHলতাপূণ- বkেবBর সােথ তুলনা 

কের sীয় .যাগBতা পরীkা কের থােকন। আরব কিব, সািহিতBক ও গায়করা এ কম-িট দkতার 

সােথ সমাp করেতন। কারণ আরবেদর বৃহtম িশl িছল বাকপটুতা, যা .কারান অবতীণ- 

হওয়ার সময় চরম িবকাশ লাভ কেরিছল এবং সেব-াৎকৃj কিবতাসমূহেক সমােলাচনা ও িবচার-

িবে0ষণ কের সেব-াৎকৃj কিবতােক .2J িশlকম- িহেসেব িনব-াচন ও উপsাপন করেতন।  

মূলতঃ pভরু pjা ও অngেহর দািব এটাই .য, pেতBক নবীেক (আ.) সমসামিয়ক কােলর 

pচিলত jান ও িশেlর সােথ সাম@sপূণ- মু’িজযাহ pদান করেবন, যােত মানবকীিত-র উপর 

তার অেলৗিকক .2Jt ssjrেপ pমািণত হয়। .যমন : ইমাম হাদী (আ.) এর িনকট ইবেন 

িসিkত জানেত .চেয়িছল : “মহান আlাহ .কন মু’িজযাহ িহেসেব হযরত মুসােক (আ.) 

িদেয়িছেলন pেDাjল হাত ও Dাগণ বা িবশালাকার সেপ- rপাnিরত হেত সkম যিj এবং 

হযরত ঈসােক (আ.) িদেয়িছেলন অssতা .থেক আেরাগBদােনর kমতা; আর ইসলােমর নবীেক 

(সা.) িদেয়িছেলন পিবt .কারান ?” জবােব ইমাম হাদী (আ.) বলেলন : হযরত মুসার (আ.) 

সময় pচিলত :নপুণB িছল যাdিবদBার। আর এ জেn মহান আlাহ তােক জনগেণর 

িkয়াকলােপর সদৃশ মু’িজযাহ pদান কেরেছন, যােত ঐ রকম ( মু’িজযাহ) কম- সmাদেনর 

.kেt িনেজেদর অkমতােক উপলিb করেত পাের। আবার হযরত ঈসার ( আ.) সময় pচিলত 

িছল িনপণূ িচিকৎসািবদBা। তাই মহান আlাহ তােক িনরামেয়র অেযাগB .রাগ .থেক মুিkদােনর 

জেn মু’িজযাহ িদেয়েছন, যােত এর অেলৗিককt সmেক- উtমrেপ উপলিb করেত পাের। 

িকnt হযরত মুহাmদ (সা.) এর সময় pচিলত িছল বািgতা, .শাকগাঁথা ও কািবBক :নপূণB। এ 

দৃিjেকাণ .থেক মহান আlাহ পিবt .কারানেক snরতম rেপ অবতীণ- কেরেছন, যােত এর 

আেলৗিককতাপূণ- .2Jt সmেক- পিরjাত হেত পাের।৯৬  

তদািনnন সমেয়র ওয়ালীদ ইবেন মু’গাইরােয় মাখযুিম, ওৎবাহ ইবেন রািবয়া, .তাফাইল ইবেন 

আমেরর মত উhতর পয-ােয়র ভাষািবশারদগণও, .কারােনর পরম বািgতা ও বাকপটুতার এবং 

মাnেষর উৎকৃjতম বাকBালংকার সমিnত বkেবBর উপর এর .2Jেtর কথা িনিদ-ধায় sীকার 



82   

কেরেছন।৯৭ pায় এক শতাbী পর আিবল আওজা, ইবেন মুkmফা, আবু শািকর দীসানী এবং 

আb ুল মািলক বাসিরর মত বBিkবগ- িসdাn িনেলন .কারােনর সােথ sীয় .যাগBতার তুলনা 

করেবন। অতঃপর পূণ- এক বছর এ কেম- সব-শিk িনেয়াগ কেরিছেলন, িকnt নূnতম কম-ও 

pদশ-ন করেত পােরন িন। অবেশেষ এ ঐশীgেnর িবরাটেtর সmুেখ অkম ও হতিবhল হেয় 

পরজয় sীকার কের িনেয়িছেলন। যখন মসিজdল হারােম তােদর এক বছেরর কেম-র িবচার-

িবে0ষণ চলিছল, তখন ইমাম সািদক (আ.) তােদরেক অিতkম কের যািlেলন এবং .কেরােনর 

এ আয়তিট আবৃিত করিছেলন :  

ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن َال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو كَ (  )َظِهريًااَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ
 

বল, যিদ এই .কারােনর অnrপ .কারান আনয়েনর জেn মাnষ ও িজn সমেবত হয় এবং তারা 

পরsরেক সাহাযB কের, তবুও তারা এর অnrপ আনয়ন করেত পারেব না। (সূরা ইসরা - ৮৮)  

 

খ) নবীর (সা.) উmী হওয়া :  

পিবt .কারান এমন এক gn যা তার kdু কেলবের িবিভn jান- িবjান, বBিkগত ও 

সামািজক নীিতেক সমিnত কেরেছ। আর এ gেলার pেতBকিটর পিরপূণ- পয-ােলাচনার জেn 

একািধক । 

িবেশষj পিরষেদর pেয়াজন যারা বষ- পরmরায় এ gেলার উপর গেবষণা ও :বjািনক pেচjায় 

রত হেবন এবং পয-ায়kেম এেত সিnেবিশত রহsসমূহ উদঘাটন করেবন। আর অিধকতর 

অিভjতা অজ-ন করেবন। িকnt সকল বাsবতা ও রহs উদঘাটন, ঐশীjােনর অিধকারী এবং 

মহান আlাহর অnেমািদত বBিk বBতীত সmব নয়।  

এ :বিচেtর সমাহার যা sগভীর ও সমুnত পিরিচিত, উhতর ও অমূলB চািরিtক িনেদ-শনা, nায় 

ও দঢ়ৃতম আইন- কাnন, বাnােদর জেn pjাময় আচার নীিত, বBিkগত ও সামািজক 

িনয়ম, সব-ািধক লাভজনক উপেদশ, িশkণীয় ঐিতহািসক িবষয়, গঠনমূলক pিশkণ ও পিরচয-ার 
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সেব-াtম নীিতসমূহ, এককথায় মাnেষর ইহ ও পরেলৗিকক কলBােণর জেn pেয়াজনীয় সকল 

নীিতেক অভূতপূব- ও অিভনব পnায় এrেপ সমিnত কেরেছ .য, সমােজর সকল .2ণীর মাnষ 

sীয় .যাগBতাnযায়ী তা .থেক উপকৃত হেত পাের।  

jান- িবjান ও বাsবতার এ অপূব- সমnয় সাধন িনঃসেnেহ সাধারণ মাnেষর kমতা বিহভূত- 

কম-। িকnt িবsেয়র বBাপার হল এই .য, এ অপূব- সমnেয়র অিধকারী gnিট, এমন এক বBিkর 

মাধBেম pকাশ লাভ কেরেছ িযিন জীবেন কখেনাই পাঠশালায় যানিন, কারও কােছ িশkা gহণ 

কেরনিন, পtপৃেJ কলম চালানিন এবং িযিন সভBতা ও সংs ৃিতর দরূpােn অবিsত এক 

পিরেবেশ pিতপািলত হেয়িছেলন। আরও অিধক আ(েয-র বBাপার হল এই .য, তার চিlশ 

বছেরর জীবেন নবুয়Bত .ঘািষত হওয়ার পূেব- এ ধরেনর বkেবBর িকছুই rত হয়িন। এমন িক 

নবুয়Bেতর সমেয়ও, যা িকছু ওহীrপ িববৃত হত, তা সব-দা এমন এক িবেশষ পdিত ও সূt এবং 

সাজুযB বজায় রাখত যা ssjrেপ তার অnসকল বkবB .থেক sতnt িছল। আর এ gn ও 

তার অnাn বkেবBর মেধB পাথ-কB ssjrেপ .বাধগমB িছল।  

পিবt .কারান এ িবষয়িটর pিত ইি'ত করেত িগেয় বেল :  

ُلو ِمْن قـَْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوَال َختُطُُّه بَِيِميِنَك ِإًذا َالْرتَاَب اْلُمْبِطُلونَ (  )َوَما ُكْنَت تـَتـْ
 

তুিম .তা এর পূেব- .কান িকতাব পাঠ করিন এবং সহেs .কান িকতাব .লখিন .য িমথBাচারীরা 

সেnহ .পাষণ করেব। (সূরা আনকাবুত- ৪৮)  

অপর এক sােন বলা হেয়েছ : 

 ) تـَْعِقُلونَ ُقْل َلْو َشاَء اللَُّه َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َوَال أَْدَراُكْم بِِه فـََقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمرًا ِمْن قـَْبِلِه أََفَال (
 

বল, আlাহর .সrপ অিভpায় হেল আিমও .তামােদর িনকট তা পাঠ করতাম না এবং িতিনও 

.তামােদরেক এ িবষেয় অবিহত করেতন না। আিম .তা এর পূেব- .তামােদর মেধB জীবেনর 

দীঘ-কাল অবsান কেরিছ, তবুও িক .তামরা বুঝেত পার না ? ( সূরা ইউনূস - ১৬)  

খুব সmবত : সূরা বাকারার িনmবিণ-ত আয়তিটও এ অেলৗিকক িবষয়িটর pিতই ইি'ত করেছ।  
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 )َوِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلهِ (
 

আিম আমার বাnার pিত যা অবতীণ- কেরিছ তােত .তামােদর .কান সেnহ থাকেল .তামরা 

তার অnrপ .কান সূরা আনয়ন কর। (সূরা বাকারা- ২৩)  

উপেরাk আয়তিটেত “مثله”এর সােথ যুk সব-নামিট (ه), ) ”عبدنا“ অথ-াৎ আমােদর মেনািনত 

বাnা) শbিটর িদেক pতBাবত-ন কের।  

িসdাn : (অসmব সেttও যিদ) আমরা ধের িনই .য, শত শত গেবষক ও িবশষj দেলর 

পারsিরক সহেযািগতা ও সমmেয় এ ধরেনর একিট পুsক pণয়ন সmব, তেব কখেনাই একজন 

িনরkর বBিkর পেk, এ কম- সাধন সmব বেল ধারণা করা যায় না।  

অতএব এ িবিচt :বিশjB সমিnত gেnর pকাশ, িবেশষ কের এমন এক বBিkর মাধBেম িযিন 

কারও িনকট িশkা gহণ কেরনিন িনঃসেnেহ এর অেলৗিকেtর অপর একিট িদক।  

( গ) s'িত ও িবেরাধহীনতা :  

পিবt .কারান এমন এক gn, যা মহানবীর (সা.) .তইশ বছেরর িরসালােতর জীবেন অবতীণ- 

হেয়েছ। িpয় নবীর (সা.) জীবেনর এ অধBায়িট িছল সংকটময় উtান- পতন, িতk- মধুর ঘটনা 

বhল। অথচ এ িবsয়কর অিsিতশীল অবsা, পিবt .কারােনর িবষয়বstর সাম@s ও 

অেলৗিকক রীিত- পdিতর উপর .কান pভাব .ফেলিন। আর িবষয়বst ও গাঠিনক িদক .থেক এ 

সমnয় ও সাম@s এর অেলৗিককেtর অপর d’িট িদেকর মতই একিট িদক বেল পিরগিণত। 

sয়ং পিবt .কারান এ সmেক- বেল :  

 )يِه اْخِتَالفًا َكِثريًاأََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا فِ (
 

তেব িক তারা .কারান সmেক- অnধাবন কের না ? এটা যিদ অlাহ বBতীত অn কারও পk 

.থেক হত তেব তারা তােত অেনক অস'িত .পত। (সূরা িনসা- ৮২)  
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বBাখBা : pেতBক মাnেষরই কমপেk d’ধরেনর পিরবত-ন ঘেট থােক। একিট হল, পয-ায়kেম 

jান ও দkতা বৃিdর ফেল তার বkেবB এর pিতফলন ঘেট। sভাবতঃই িবশ বছেরর বBবধােন 

তার বkবBসমূেহর উেlখেযাগB পাথ-কB লkB করা যােব। অপরিট হল, জীবেনর িবিচt 

ঘটনাpবাহ িবিভn মানিসকতা, আেবগ ও অnভূিত .যমন : আশা- িনরাশা, আনn-

.বদনা, উেdগ- উৎকNা ও :sেয-র সৃিj কের। আর এ ঘটনাpবােহর পিরবত-ন বBিkর িচnা, কম- 

ও বBবহাের যথাযথ pভাব .ফেল এবং sভাবতঃই এ পিরবত-েনর তীbতা তার বkেবBর মােনও 

তীb pভাব .ফেল । pকৃত পেk বkেবBর পিরবত-ন, িবিভn মানিসক অবsার পিরবত-েনর 

অnগামী, যা sয়ং pাকৃিতক ও সামািজক অবsা পিরবত-েনর অnগামী।  

এখন যিদ ধারণা কির .য, পিবt .কারান মহানীব (সা.) এরই বBিkগত অিভjতাpসূত 

কীিত-, িযিন উিlিখত পিরবত-নশীল অবsার সীমানায় অবsান কেরেছন, তেব তার জীবেনর এ 

অিsিতশীল পিরিsিতেত সংগত কারেণই িবnাস ও িবষয়বstেত যেথj পাথ-কB পিরলিkত 

হওয়ার কথা। অথচ এ ধরেনর .কান :dততার .লশমাt পিবt .কারােন .নই।  

অতএব আমরা এ িসdােn .পৗছেত পাির .য, .কারােনর িবষয়বst ও অেলৗিকক সািহতBমােনর 

মেধB sসংগিত ও িবেরাধহীনতা এ পিবt gn .য, এক অটুট ও অসীম jােনর আধার .থেক rপ 

লাভ কেরেছ, তারই অপর একিট িনদশ-ন, যা pকৃিতর উেO-, পিরবিত-ত পিরিsিতর অnগত নয়।  
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১৩তম পাঠ 

Yকারান িবকিৃত Yথেক মkু  

 

ভিূমকা :  

.যমনিট ইিতপূেব- ইংিগত করা হেয়েছ .য, নবুয়Bেতর অপিরহায-তার দিলেলর আেবদন হল 

আlাহর বাণীেক সmণূ- অিবকৃত ও সংরিkত অবsায় মাnেষর িনকট .পৗছােনা যােত এর 

মাধBেম তারা ইহ ও পরকালীন .সৗভােগBর অিধকারী হেত পাের।  

অতএব মাnেষর িনকট .পৗছােনা পয-n, অnাn ঐশীgেnর মতই অিবকৃত ও সংরিkত িছল এ 

বBাপাের .কান িdধা- dেndর অবকাশ .নই। তেব আমরা জািন .য, অnাn ঐশীgnসমূহ মাnেষর 

হsগত হওয়ার পর কমেবশী িবচুBিত ও িবকৃিতর সmুখীন হেয়িছল অথবা কােলর আবেত- হািরেয় 

িগেয়িছল। .যমন : হযরত ইbাহীম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.) এর িকতােবর .কান িচhমাt আজ 

আর আমােদর হােত .নই এবং হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসার (আ.) িকতাব pকৃতrেপ 

পাওয়া যায় না।  

অতএব pে`র অবকাশ থােক, আমােদর িনকট এখন ঐশীgn িহেসেব যা িবদBমান, .কাথা 

.থেক আমরা জানব .য, এটা িঠক .সই gnই যা sয়ং হযরত নবী (সা.) এর উপর অবতীণ- 

হেয়েছ এবং এেত .কান pকার পিরবত-ন ও পিরবধ-ন ঘেটিন অথবা .কান িকছুই এেত সংেযাজন 

হয়িন িকংবা .কান িকছুই এ .থেক hাস পায়িন ?  

তেব যিদ .কউ ইসলাম ও মুসলমানেদর ইিতহাস সmেক- িবndমাt jান রােখন অথবা 

.কারােনর সংকলন ও সংরkেণর বBাপাের মহানবী (সা.) ও তার পিবt উtরািধকারীগেণর (আ.) 

pেচjা সmেক- অবগত থােকন তদnrপ যিদ .কারােনর আয়াত মুখs করেণর .kেt 

মুসলমানেদর pেচjা সmেক- জানেত পােরন, ( .যমন : pধুমাt এক যুেdই সtর হাজার 

.কারােনর হােফজ শহীদ হেয়িছেলন)। অnrপ দীঘ- .চৗdশত বছের যিদ .কারােনর বhল 
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pচািরত হওয়ার কথা এবং আয়াত সংখBা, শb ও অkর সংখBা ইতBািদর গণনায় মুসলমানেদর 

অkাn 2ম সmেক- ধারণা .রেখ থােকন তেব িতিন কখেনাই এ পিবt gেnর নূBনতম িবকৃিত 

ঘেটেছ বেল মেন করেত পােরন না। তেব ইিতহােসর এ িবMs সূেtর সাহাযB ছাড়াও .কারােনর 

পিবtতােক বুিdবৃিtক ও উdৃিতগত দিলেলর সমিjগত আেলাচনার মাধBেমও বBাখBা করা যায়। 

অথ-াৎ সব-pথেম .কারােন .কান িকছু সংেযািজত হওয়ার িবষয়িটেক বুিdবৃিtক দিলেলর মাধBেম 

pমাণ করা .যেত পাের। অতঃপর আমােদর হােত িবদBমান এ .কারান .য, মহান আlাহর পk 

.থেকই এেসেছ তা pমািণত হওয়ার পর পিবt .কারােনর আয়ােতর মাধBেম এ .থেক .কান 

িকছু hাস বা ঘাটিত না হওয়ার িবষয়িট pমাণ করা .যেত পাের।  

অতএব .কান pকার িবকৃিত .থেক সmািনত gn .কারােনর সংরিkত থাকা সmেক- আমরা d’িট 

sতnt িশেরানােম আেলাচনা করব।  

 

পিবt Yকারােন অিতিরk Yকান িকছ ুসংযkু হয়িন :  

পিবt .কারােন অিতিরk .কান িকছু সংযুk হয়িন, এ বBাপাের সকল মুসলমানই একমত। 

এমনিক িবেMর সকল িবjজনই এ বBাপাের ঐকBমত .পাষন কেরন। এমন .কান ঘটনাই 

ঘেটিন, যা .কারােন .কান িকছু সংযুk হওয়ার সmাবB উৎস হেব এবং এ ধরেনর সmাবনার 

.কান pমাণ .নই। উপরnt পিবt .কারােন .কান িকছু সংেযািজত হওয়ার িবষয়িটেক বুিdবৃিtক 

দিলেলর মাধBেম িনmrেপ অgাh করা যায় :  

যিদ মেন করা হয় .য, .কান একিট পণূ-া' িবষয় পিবt .কারােন সংেযািজত হেয়েছ তেব তার 

অথ- হল, .কারােনর সদৃশ িকছু আনা সmব হেয়েছ। আর এ ধরেনর ধারণা, .কারােনর 

অেলৗিককতা ও এর সমকk িকছু করেত মাnেষর অপরাগতার সােথ সামHsপূণ- হেত পােরনা। 

যিদ মেন করা হয় .য, pধুমাt এক শb অথবা একিট kুd আয়াত (.যমন :  ৯৮ ( مدهاّمتان

সংেযািজত হেয়েছ - যার অপিরহায- অথ- হল বkেবBর শৃংখলা িবনj হওয়া ও আেলৗিককতাপূণ- 

pকৃতrপ .থেক িবচুBত হওয়া। আর এ রকমিট হেল, তা হেব অnকরণেযাগB ও সাদ"ৃ 
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আনয়নেযাগB। কারণ .কারােনর sিবns িবষয়বstর অেলৗিককt, শb ও অkেরর িনব-াচেনর 

সােথ সংি0j। আর এর বBিতkম ঘটেল .কারােনর অেলৗিককt হারায়।  

অতএব .য দিলেলর উপর িভিt কের পিবt .কারােনর অেলৗিককt pমািণত হয়, িঠক .স 

দিলেলর মাধBেমই .কান pকােরর অিতিরk সংেযাজন .থেক সংরিkত থাকার বBাপারিট 

pিতিJত হয়। .যমনকের একই দিলেলই শb ও বােকBর অnপিsিত ঘটার ফেল .কারােনর 

অেলৗিককt িবনj হওয়ার বBাপারিটও িনিষd হেয় থােক। তেব একিট পূণ- সূরা বা একিট পূণ- 

িবষেয়র ঘাটিত না ঘটার বBাপারিট pমােণর জেn অn এক pকার দিলেলর pেয়াজন। কারণ 

এrপ ঘাটিত, অn .কান আয়ােতর অেলৗিককেtর বBাপাের হsেkপ কের না।  

 

পিবt Yকারান Yথেক Yকান িকছ ুhাস পায়িন :  

pখBাত িশয়া ও snী আেলমগণ ssj ভাষায় grtােরাপ কেরন .য, .যমিনকের পিবt 

.কারােন অিতিরk .কান িকছু সংেযািজত হয়িন, িঠক .তমিন এ .থেক িকছুই hাস পায়িন। আর 

এ িবষয়েক pমােণর জেn তারা অসংখB যুিkর অবতারণা কেরেছন। িকnt dঃেখর িবষয় হল 

এই .য, িবিভn .গাJীর হাদীসgnসমূেহ িকছু িকছু pতারণাপূণ- .রওয়ােয়েতর উdৃিতর ফেল এবং 

.কান .কান িবMs .রওয়ােয়েতর trিটপণূ- বBাখBার কারেণ৯৯ .কউ .কউ ধারণা কেরেছন, এমনিক 

অnেমাদন িদেয়েছন .য, .কারােনর .কান আয়াত বাদ পেড়েছ।  

তেব .য .কান pকােরর িবচুBিত ( hাস বা বৃিd) .থেক .কারােনর মুk থাকার sপেk ssj 

ঐিতহািসক সূt বBতীত এবং শb বা আয়ােতর ঘাটিত .কারােনর অেলৗককতাপূণ- িবnাস 

বBবsােক বBাহত কের, মু’িজযাহর দিলেলর মাধBেম তা অgাh হওয়া ছাড়াও .কান আয়াত বা 

পূণ-া' সূরার ঘটিত .থেক .কারান সংরিkত থাকার িবষয়িট sয়ং পিবt .কারােনর মাধBেমই 

pমাণ করা .যেত পাের।  

অথ-াৎ িবদBমান সমs .কারান আlাহর কালাম এবং .কান িকছুই এেত সংেযািজত হয়িন এ 

িবষয়িট pমািণত হওয়ার পর, এর আয়াতসমূহেক দঢ়ৃতম উdৃিতগত িবMাসগত ও চূড়াn দিলল 
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rেপ উপsাপন করা যায়। .কারােনর এrপ একিট আয়াত .থেক আমার জানেত পাির .য, মহান 

আlাহ .যেকান pকার িবচুBিত .থেক এ .কারানেক সংরkণ করার িন(য়তা িদেয়েছন, যা 

অnাn ঐশীgnসমূেহর বBিতkম। কারণ ঐ gেলার সংরkেণর দািয়t মানব সmpদােয়র উপর 

অপ-ণ কেরিছেলন। .যমন : ইhদী ও নাসারােদর আেলমেদর বBাপাের পিবt .কারােন এেসেছ – 

 )ِمبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداءَ (
 

কারণ তােদরেক আlাহর িকতােবর রkক করা হেয়িছল এবং তারা িছল তার সাkী। ( সূরা 

মািয়দাহ - ৪৪)  

উেlিখত িবষয়িট .কারােনর িনmিলিখত আয়াত .থেক অnধাবন করা যায় :  

 )ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُونَ (
 

আমরাই .কারান অবতীণ- কিরয়ািছ এবং আমরাই উহার রkক। ( সূরা িহজর- ৯)  

এ আয়াতিট d’িট বােকBর সমmেয় গিঠত হেয়েছ। pথম বাকBিটেত “ ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر ” অথ-াৎ 

িন(য় আমরাই এ .কারান নািযল কেরিছ - এর মাধBেম grtােরাপ করা হেয়েছ .য, পিবt 

.কারান মহান আlাহর পk .থেকই নািযল হেয়েছ এবং অবতীণ- হওয়ার সময় এেত .কান 

pকার িবকৃিত ঘেটিন। অপর বােকB যথা :  ََوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُون ‘‘এবং িন(য় আমরাই এেক সংরkণ 

করব’’ - এর মাধBেম এবং grt pদানকারী pতBয়সমূহ ও বােকBর গঠেন এর অিবরত 

অবsার উপর grtােরােপর মাধBেম, .য .কান pকার িবকৃিতর হাত .থেক .কারােনর সাব-kিণক 

সংরিkত থাকার িন(য়তা pদান করা হেয়েছ।  

বিণ-ত আয়াতিট .কারােন অিতিরk .কান িকছু সংেযািজত না হওয়ার sপেk যুিk pদশ-ন 

করেলও এ ধরেনর িবকৃিতেক িনিষdকরেণর জেn এ যুিkর অবতারণা এক ধরেনর আবত-ন 

pিkয়ার সৃিj কের। কারণ .কারােন .কান িকছু সংেযািজত হওয়ার ধারণা এ আয়াতিটেকও 

সমিnত কের। ফেল এ ধরেনর ধারণােক sয়ং ঐ আয়ােতর মাধBেম অgাh করা সিঠক হেত 
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পাের না। এ দৃিjেকাণ .থেক আমরা ঐ ধারণােক .কারােনর অেলৗিককেtর দিলেলর মাধBেম 

বজ-ন কেরিছলাম । অতঃপর এ আয়াতিটর মাধBেম আয়াত বা পূণ- সূরার ঘাটিত লাভ 

(এমনrেপ .য, এর অেলৗিককtপূণ- িবnাস বBবsার .কান kিত হয়না) .থেক সংরিkত থাকার 

বBাপারিটও pিতপাদন কেরিছলাম। আর এভােবই hাস বা বৃিdর মত .য .কান pকার িবকৃিত 

.থেক পিবt .কারােনর সংরিkত থাকার বBাপারিট বুিdবৃিtক ও উdৃিতগত দিলেলর সমmেয় 

pমািণত হয়।  

পিরেশেষ এ িবষয়িট sরণ করা pেয়াজন বেল মেন করিছ .য, সকল pকােরর িবকৃিত .থেক 

.কারান সংরিkত থাকার অথ- এ নয় .য, .যখােনই .কারান নােম .কান gn পাওয়া যােব, তা- ই 

পূণ- .কারান হেব এবং মুdণজিনত ও সূtগত সকল pকার trিটর উেO- থাকেব অথবা এর .কান 

pকােরর Dাn বBাখBা ও তাৎপয-গত trিট অসmব িকংবা এর আয়াত ও সূরাসমূহ অবতীণ- 

হওয়ার kমাnসাের সিjত হেয়েছ। বরং এর অথ- হল এই .য, .কারান মাnেষর িনকট এrেপ 

িবদBমান থাকেব .য, সতBাnসিnৎsগণ সকল আয়াতসমূহেকই এমনrেপ পােব, িঠক .য rেপ 

অবতীণ- হেয়েছ।  

অতএব এ .কারােনর .কান .কান খেNর অসmণূ-তা ও অpিd অথবা পঠন pিkয়ার িবিভnতা 

িকংবা অবতীণ- হওয়ার kিমকতার বBিতkেম আয়াত ও সূরাসমূেহর পুনিব-nাস অথবা 

তাৎপয-গত িবকৃিত ও িবিচt pকােরর তাফিসর বা বBাখBার উপিsিত, পূব-বিণ-ত িবকৃিত .থেক 

.কারােনর সংরিkত থাকার সােথ .কান িবেরাধ সৃিj কের না।  
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১৪তম পাঠ 

ইসলােমর সাব`জনীনতা ও িচরnনতা  

ভিূমকা :  

আমরা .জেনিছ .য, সকল নবীর (আ.) উপর িবMাস sাপন এবং তােদর বkবBসমূহেক gহণ 

করা অপিরহায- (িdতীয় খN পাঠ- ৯)। অnrপ .কান এক নবীেক অsীকার করা অথবা তার .কান 

একিট hkমেক অsীকার করা pকারাnের আlাহর িবিধগত pিতপালনেক অsীকার করা ও 

ইবিলেসর মতই অবাধB হওয়ার শািমল।  

অতএব ইসলােমর নবী (সা.) এর িরসালাতেক pিতপাদন করার পর তার pিত িবMাস sাপন 

এবং তার pিত অবতীণ- সকল আয়ােতর pিত ও মহান আlাহর পk .থেক আিনত সকল িবিধ-

িনেষেধর pিত িবMাস sাপন করা অপিরহায- ।  

িকnt সকল নবী (আ.) ও ঐশী gnসমূেহর উপর িবMাস করার ফেল সকল শরীয়তাnসাের কম- 

সmাদন করা অপিরহায- হেয় পেড় না। .যমন : মুসলমানরা সকল উলুল আজম (আ.) ও সকল 

ঐশীিকতােবর উপর িবMাস sাপন কের। িকnt পূব-বত-ী শরীয়তাnসাের কায- সmাদন করেত পাের 

না বা করা িনিষd। ইিতপূেব-ও আমরা উেlখ কেরিছ .য, সকলেকই তােদর সংি0j নবীর 

আেদশাnসাের কম- সmাদন করেত হেব (িdতীয় খN পাঠ- ৯) ।  

অতএব সকল মাnেষর জেn ইসলােমর শরীয়েতর অnসরণ তখনই অপিরহায- হেব, যখন 

ইসলােমর নবীর (সা.) িরসালাত .কান িনিদ-j .গােtর বা জািতর (.যমন : আরব) জেn িনধ-ািরত 

না হেব এবং তদnrপ যখন তার পের অn .কান নবীর আিবভ-াব না ঘেট, যার ফেল তার 

শরীয়ত রিহত হেব িকংবা অn কথায় : যখন ইসলাম সাব-জনীন ও িচরnন ধম- হেব।  

এ দৃিjেকাণ .থেক এ িবষয়িটেক আেলাচনার িবষয়rেপ িবেবচনা করা অপিরহায- .য, ইসলােমর 

নবী (সা.) এর িরসালাত িক সাব-জনীন ও িচরnন, নািক .কান িনিদ-j .গাt ও কােলর জেn 

সীমাবd ?  
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এটা ssj .য, এ ধরেনর .কান িবষয়েক িনেভ-জাল বুিdবৃিtক পdিতেত আেলাচনা ও 

পয-ােলাচনা করা যায় না। বরং উdৃিতগত ও ঐিতহািসক িবষেয়র উপর গেবষণা পdিতর সাহাযB 

.নয়া উিচৎ । অথ-াৎ িবMs .কান সূt ও সনেদর শরণাপn হেত হেব। যিদ .কউ পিবt 

.কারােনর সতBতা িকংবা ইসলােমর নবীর (সা.) নবুয়Bত ও ইসমাত সmেক- িনি(ত হেত 

পাের, তেব তার জেn িকতাব ও snেতর .চেয় িবMs .কান সনদ থাকেত পােরনা।  

 

ইসলাম িবDজনীন ধম ̀:  

ইসলাম সাব-জনীন ধম- এবং .কান িনিদ-j .গাt ও sােনর জেn িনধ-ািরত না থাকা, এ ঐশী 

ধেম-র অপিরহায- শত-। এমনিক যারা এ ধেম- িবMাস sাপন কেরিন তারাও জােন .য, ইসলােমর 

আhান হল সাব-জনীন এবং .কান িনিদ-j .ভৗেগািলক সীমােরখায় সীমাবd নয়।  

এছাড়া এটা ঐিতহািসক ভােব sীকৃত .য, মহানবী (সা.) িবিভn রাTpধান .যমন : .রােমর 

কাইসার, ইরােনর বাদশাহ, িমশর, ইিথওিপয়া, িসিরয়ার অিধপিতগণ এবং তদnrপ আরেবর 

িবিভn .গাtপিত ও অnাnেদর িনকট পt িলেখিছেলন। তােদর িনকট িবেশষ দূত .pরণ 

কেরেছন এবং সব-সাধারণেক এ পিবt dীেনর ছায়ায় আhান জািনেয়েছন। .সই সােথ এ dীনেক 

অsীকার ও pতBাখBান করার .শাচনীয় পিরণিত সmেক- সতক- কের ইসলােমর pিত আhান 

জািনেয়েছন।১০০ আর যিদ ইসলাম িবMজনীন না হত তেব এ ধরেনর উদাt আহবান জানােতন 

না এবং তখন অnাn জািত ও .গােtর জেn এ dীনেক gহণ না করার যেথj অজুহােতর 

অবকাশ থাকত।  

অতএব ইসলােমর সতBতার pিত িবMাস sাপন ও এ শরীয়তাnসাের কায- সmাদেনর মেধB 

.কান pকার পাথ-কB করা যায় না। ফেল কাউেকই এ dীেনর অnসরেণর দািয়t .থেক বBিতkম 

মেন করা সmব নয়।  
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ইসলােমর সাবজ̀নীনতার sপেk Yকারােনর দিলল :  

.যমনিট ইিতপূেব- উেlখ করা হেয়েছ .য, এ ধরেনর িবষয়সমূহেক pমােণর জেn সেব-াৎকৃj ও 

িবMs সনদ হল .কারান, যার িবMsতা ও সতBতা পূব-বত-ী পাঠসমূেহ ssjrেপ আেলাচনা করা 

হেয়েছ। যিদ .কউ এ ঐশী gnিট .মাটামুিট একবার পাঠ কের থােকন তেব .দখেত পােবন 

.য, এর আhান সব-সাধারণ ও সাব-জনীন এবং িবেশষ .কান .গাt, জািত ও ভাষার জেn 

িনধ-ািরত নয়।  

িবেশষ কের অিধকাংশ আয়ােতই সকল মাnষেক يا ايها الناس অথ-াৎ .হ মাnষ ও১০১ يا بنی ادم .হ 

আদম সnান১০২; rেপ সেমাধন করা হেয়েছ এবং সকল মাnষেক (الناس ১০৩এবং العلمني ১০৪ )এ 

িহদায়ােতর পেথ আhান জািনেয়েছ। অnrপ অেনক আয়ােত মহানবী (সা.) এর িরসালাতেক 

সকল মাnেষর জেn িনধ-ারণ করা হেয়েছ (الناس ১০৫এবং العلمني ১০৬ ) এবং এ রকমই একিট 

আয়ােত তার আhান, .য .কউ এ সmেক- jাত হেব তার জেn pেযাজB হেব বেল grtােরাপ 

করা হেয়েছ।১০৭ অপরিদেক অnাn dীেনর অnসারীেদরেক আহলুলিকতাব (اهل الکتاب) বেল 

সেmাধন ও ভৎ-সনা কেরেছন১০৮ এবং মহানবীর (সা.) িরসালাতেক তােদর উপর sিsত 

কেরেছন। আর .সই সােথ অnাn dীেনর উপর ইসলােমর িবজয়েক পিবt .কারান অবতীণ- 

করার মূল উেd"rেপ িবেবচনা কেরেছন।১০৯  

অতএব এ আয়াতসমিjর আেলােক, .কারােনর আhােনর সাব-জনীনতা ও পিবt dীন ইসলােমর 

িবMজনীনতা সmেক- .কান িdধা- dেndর অবকাশ থাকেত পাের না।  

 

ইসলােমর িচরnনতা :  

উেlিখত আয়াতসমূহ সাধারণ শbসমিj (.যমন : বিন আদম, নাস ও আলািমন) এবং অনারব 

ও অnাn ধেম-র অnসারীেদরেক (.যমন : ইয়া আহলাল িকতাব) আhােনর মাধBেম, ইসলােমর 

সাব-জনীনতা ও িবMজনীনতার pমাণ বহন কের। তদnrপ কােলর সীমাবdতােক দূরীকরেণর  
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৫০ 

মাধBেম .কান িনিদj সমেয়র শেত-র আওতাবিহভূ-ত করা হেয়েছ। িবেশষ কের ‘  ليظهر علی الدين

- অথ-াৎ সমs dীেনর উপর জয়যুk করার জেn১১০ ’کله এ বkবBিটর পর আর .কান pকার 

িdধার অবকাশ থােক না। এ ছাড়া িনmিলিখত আয়াতিটর মাধBেম যুিk pদান করা .যেত পাের :  

  )َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز َال يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ يََدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِيدٍ (
 

িন(য় এটা এক সmািনত gn, অg ও প(াৎ .কান িমথBাই এেত অnpেবশ করেবনা। এটা’ 

pjাময় আlাহর িনকট হেত অবতীণ-। (ফুসিসলাত- ৪২)  

এ আয়াতিট এ যুিkর অবতারণা কের .য, পিবt .কারান কখেনাই তার িনভু-লতা ও িবMsতা 

হারােব না। অপরিদেক মহানবী (সা.) এর মাধBেম নবুয়Bেতর ধারার সমািpর (যা অn একিট 

পােঠ আেলাচনা করা হেব) দিলেলর উপিsিতেত অn .কান নবী ও শরীয়েতর মাধBেম এ ঐশী 

dীেনর রিহতকরেণর সকল সmাবনা পিরতBাk হয়। অnrপ এ িবষেয়র উপর অসংখB 

.রওয়ােয়ত বিণ-ত হেয়েছ। .যমন :  

  حالل حممد حالل الی يوم القيامة و حرامه حرام الی يوم القيامة
অথ-াৎ মুহাmদ (সা.) কতৃ-ক যার :বধতা pদt হেয়েছ তা িkয়ামত পয-n :বধ, আর যা িনিষd 

করা হেয়েছ তা িkয়ামত পয-n িনিষd থাকেব।১১১  

তdপির িবMজনীনতার মতই ইসলােমর িচরnনতাও এ ঐশী dীেনর অপিরহায- :বিশjB, যা 

ইসলােমর সতBতার pমােণর অিধক .কান দিলেলর আেবদন কের না।  

 

কেয়কিট kাn ধারণার অপেনাদন :  

ইসলােমর শtrরা, যারা এ ঐশী dীেনর িবsার .রাধ করেত বdপিরকর, তারা .কান pকার িনকৃj 

পnা অবলmেনই িপছ পা হয়িন বা হেব না। যা .হাক এখন তারা এ Dাn ধারণা pচাের pয়াসী 
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হেয়েছ .য, ইসলাম pধমুাt আরবেদর জেnই অবতীণ- হেয়েছ এবং অnাn জনসমিjর জেn 

.কান pকার িরসালাত িনেয় আেসিন !  

িবেশষ কের এ আয়াতসমূহেক তারা বBবহার কেরেছন .য, মহানবীেক (সা.) িনজ আtীয়-  

sজন অথবা মkাবাসী ও মkার আেশপােশর .লাকজনেক িহদায়াত করেণর জেn আেদশ .দয়া 

হেয়িছল।১১২ অnrপ সূরা মািয়দাহর ৬৯ নং আয়াতিটেত ইhদী, সােবঈন ও �ীjানেদর pিত 

ইি'ত করেণর পর .সৗভােগBর pিতrিতsrপ ঈমান ও সৎকেম-র কথা উেlখ করা হেয়েছ। 

িকnt .সৗভােগBর শত-rেপ ইসলােমর pিত িবMাস sাপেনর মত .কান নামই sরণ করা হয়িন। এ 

ছাড়া ইসলােমর িফকাহশােst আহেল িকতাব ও মুশিরকরা একই sের নয়। বরং িজিযয়াহ কর 

(খুমস ও যাকাত, যা মুলসলমানরা pদান কের তা বBতীত) pদােনর মাধBেম ইসলামী সরকােরর 

শাসন বBবsায় তারা (আহেল িকতাব) িনরাপtা লাভ করতঃ sীয় শরীয়তাnসাের কায- সmাদন 

করেত পাের, যা এ সকল ধেম-র sীকৃিতরই বিহঃpকাশ।  

জবাব : ঐ সকল আয়াত, .যgেলােত মহানবী (সা.) এর আtীয়-  sজনেক ও মkাবাসীেদরেক 

আhােনর কথা sরণ করা হেয়েছ pকৃতপেk তােত দাওয়ােতর পয-ায়সমূহেক বণ-না করা 

হেয়েছ, যা তার sজন ও পিরজন .থেক pr কের মkা ও এর আেশ- পােশর অnাn জনগণ 

পয-n িবsৃত হেব এবং সব-েশেষ সমs িবMবাসীর dারpােn .পৗছেব। আর এ ধরেনর আয়াতেক 

ঐ সকল আয়ােতর সীমাবdকারী িহেসেব মেন করা যায় না, .যgেলােত হযরত মুহাmদ (সা.)-

এর িরসালােতর িবMজনীনতা ফুেট উেঠেছ। কারণ এ সকল আয়ােতর বাচনভি' সীমাবd 

করেণর পিরপnী হওয়া ছাড়াও উেlিখত শেত-র অপিরহায- ফলrিত হল অিধকাংেশর 

সীমাবdকরণ (ختصيص االکثر) যা িবjসমােজ অিশj ও অgহণেযাগB হেত বাধB।  

অপরিদেক সূরা মািয়দাহর উেlিখত আয়তিট এ িবষেয়র বণ-না কের .য, pকৃত কলBাণ লােভর 

জেn .কবলমাt এ ধম- বা ঐ ধেম-র অnসারী হওয়াই যেথj নয়। বরং কলBােণর চািবকািঠ হল 

pকৃত িবMাস এবং ঐ সকল কম- সmাদন, .যgেলা মহান আlাহ তার বাnাগেণর জেn িনধ-ারণ 

কেরেছন। তdপির ইসলােমর িবMজনীনতা ও িচরnনতার pমাণবহ দিললাnসাের ইসলােমর 
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নবীর ( সা.) আিবভ-ােবাtের pেতBক মাnেষর :নিতক দািয়t হল এ dীেনর hkম- আহকােমর 

pিত দৃিj আকষ-ণ করা।  

যা .হাক ইসলােম অnাn কােফরেদর উপর আহেল িকতাবেদর .য .2Jt .দয়া হেয়েছ, তার 

অথ- ইসলােমর আnগতB pকাশ ও এর আহকাম অnসাের কায- সmােনর বাধBবাধকতা .থেক 

তােদরেক অবBাহিত .দয়া নয়। বরং ভবBতােহতু তােদর অিধকার রkা করা হেয়েছ :ব িক। তেব 

িশয়া সmpদােয়র িবMাস মেত এ sেযাগটুকও সামিয়ক এবং ইমাম মাহদীর (আ.) (মহান আlাহ 

তার আিবভ-াবেক তরািnত কrন) আিবভ-ােবর পর িতিন তােদর জেn চূড়াn .ঘাষণা pদান 

করেবন। আর তখন আহেল িকতাবেদর সােথ ও অnাn কােফরেদর মতই আচরণ করা 

হেব, যা আমরা িনmিলিখত আয়াতিট .থেক অnধাবন করেত পাির ।  

يِن ُكلِّهِ (  )لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّ
 

( ইসলামেক) সমs dীেনর উপর জয়যুk করার জেn। (তওবাহ- ৩৩)  
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১৫তম পাঠ 

নবয়ুGেতর পিরসমািp  

 

ভিূমকা :  

ইসলােমর সাব-জনীনতার িভিtেত এর রিহতকারী .কান নবীর আিবভ-ােবর সmাবনা দূরীভূত 

হয়। িকnt এ Dাn ধারণার অবকাশ থােক .য, অn এক নবী ইসলােমর pচারক rেপ আিবভূ-ত 

হেবন। .যমন : পূব-বত-ী অেনক নবীই এ ধরেনর দািয়t pাp হেয়িছেলন। তােদর মেধB এক 

.2ণীর নবী শরীয়েতর অিধকারী পয়গাmরগেণর সমসািয়ক িছেলন। .যমন : হযরত লুত 

(আ.), হযরত ইbাহীম (আ.)- এর সমসামিয়ক এবং তার শরীয়েতর অnসারী িছেলন। আবার 

অn এক .2ণীর নবী িছেলন, যারা শরীয়েতর অিধকারী নবীগেণর পের আিবভূ-ত হেয় পূব-বত-ী 

নবীর শয়ীয়েতর অnসরণ কেরিছেলন। .যমন : বনী ইসরাঈেলর অিধকাংশ নবী- ই এ .2ণীর 

অnভূ-k িছেলন। আর এ দৃিjেকাণ .থেক ইসলােমর নবী (সা.)- এর মাধBেম নবুয়Bেতর 

পিরসমািpর িবষয়িটেক sতntrেপ আেলাচনা করব, যােত এ ধরেনর Dাn ধারণার .কান 

অবকাশ না থােক ।  

নবয়ুGেতর ধারার পিরসমািpর sপেk Yকারােনর দিলল :  

ইসলােমর পরম িবMাসসমূেহর মেধB একিট হল এই .য, নবুয়Bেতর ধারা ইসলােমর নবী (সা.)-  

এর সােথ যবিনকােরখা .টেনেছ এবং তার পের আর .কান নবী অেসনিন বা আসেবও না। এমন 

িক িবধম-ীরাও জােন .য, এ িবষয়িট ইসলােমর িবMাসসমূেহর অnগ-ত এবং সংগত কারেণই 

pেতBক মুসলমানেক এrপ িবMাস রাখেত হেব। dীেনর অnাn অপিরহায- িবMাসসমূেহর মতই 

এর .কান pমােণর pেয়াজন হয় না। তdপির এ িবষয়িটেক একিদেক .যমন পিবt .কারােনর 

মাধBেম pমাণ করা যায়, অপরিদেক .তমিন বhল pচািরত বা মুতাওয়ািতর হাদীেসর মাধBেমও 
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pমাণ করা যায়। পিবt .কারােন সূsj ভাষায় হযরত (সা.) .ক সব-েশষ নবীrেপ উেlখ করা 

হেয়েছ।  

 )َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَمتَ النَِّبيِّنيَ َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا (
 

মুহাmদ .তামােদর মেধB .কান পrুেষর িপতা নন বরং িতিন আlাহর রাসূল এবং .শষ নবী। 

( আহযাব - ৪০)  

ইসলােমর শtrেদর মেধB .কউ .কউ মহানবী (সা.) এর মাধBেম নবুয়Bেতর পিরসমািpর .kেt 

এ আয়ােতর দিললt সmেক- d’িট সমsার উেlখ কের থােক : একিট হল ‘خامت’ ( খাতাম) 

শbিট আংিট অেথ-ও বBবhত হেয়েছ এবং সmবতঃ এ আয়াতিটেতও এ অেথ-ই (আংিট) sান 

.পেয়েছ। অপরিট হল  خامت (খাতাম) .স সব-জনsীকৃত অেথ-ই বBবhত হেয়েছ মেন করেল 

আয়ােতর ভাবাথ- এই .য, ( .কবলমাt) নবীগেণর ধারাই হযরত (সা.) এর মাধBেম পিরসমাp 

হেয়েছ - রাসূলগেণর ধারা নয়।  

যা .হাক pথম সমsািটর জবাব এই .য, )خامت খাতাম ) অথ- সমাp করার মাধBম ماخيتم به الشيئ 

অথ-াৎ যার মাধBেম .কান িকছু সমাp করা হয় এবং আংিটও এ অেথ-ই আংিট নামকরণ হেয়েছ। 

কারণ (পূেব-) পt এবং পtজাতীয় িবষয়সমূেহর যবিনকা টানা হত আংিটর মাধBেম .মাহরাংিকত 

কের।  

িdতীয় সমsািটর জবাব এrপ : সকল িরসালােতর অিধকারী পয়গাmরই নবুয়Bেতর ময-াদায়ও 

অিভিষk এবং নবীগেণর ধারার পিরসমািpর মাধBেম রাসূলগেণর ধারারও পিরসমািp ঘেট। 

.যমনিট ইিতপূেব-ও বলা হেয়েছ১১৩ .য, নবী (نبی) অিভধািট রাসূল (رسول) অিভধািটর .চেয় 

বBাপক না হেল ও িবষয় িবেশেষ নবী (نبی) পিরভাষার িবsৃিত রাসূল (رسول) পিরভাষািটর .চেয় 

িবsৃততর। 
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নবয়ুGােতর ধারার পিরসমািpর sপেk হাদীেসর দিললািদ :  

ইসলােমর নবী (সা.) এর মাধBেম নবুয়Bেতর পিরসমািpর sপেk শতশত হাদীস ssj ও 

grt সহকাের বিণ-ত হেয়েছ। এgেলার মেধB িবেশষভােব উেlখেযাগB হল ‘হাদীেস 

মানিযলাত’ এ হাদীসিট িশয়া এবং snী উভয় উৎস .থেকই বhলভােব বিণ-ত হেয়েছ। sতরাং 

এ হাদীসিটর িবষয়বst .ত .কান pকার সেnেহর অবকাশ .নই। িনেm ‘হাদীেস মানিযলাতিট’ 

বিণ-ত হল :  

যখন ইসলােমর নবী (সা.) মদীনা .থেক তাবুেকর যুেd যাtা করেলন তখন আমীrল মু’িমিনন 

আলীেক (আ.) মুসলমানেদর দািয়t pদান কের sীয় sােন িনেয়াগ িদেয়িছেলন। হযরত আলী 

(আ.) এ িজহােদ অংশ gহেণর অngহ .থেক বিIত হেবন বেল িকছুটা dঃিখত হেলন এবং তার 

আঁিখযুগল .থেক পিবt অrরািশ গিড়েয় পড়ল । ফেল মহানবী (সা.) তােক বলেলন :  

  اما ترضی ان تکون مبنزلة هارون من موسی اال انّه ال نبی بعدی
তুিম িক এেত তুj নও .য, .তামার সােথ আমার .স সmক- .হাক, .য সmক- িছল হাrেনর সােথ 

মুসার ? .কান pকার িবরিত না িদেয়ই বলেলন : তেব পাথ-কB pধ ুএতটkুই .য, আমার পের 

আর .কান নবী আসেব না।  

ফেল িdধা- dেndর .কান অবকাশ থােক না। অপর একিট হাদীসিটেত মহানবী (সা.) .থেক বিণ-ত 

হেয়েছ – 

  بعدی و ال اّمة بعدکمايها الناس انّه ال نبی 
.হ .লাক সকল! িন(য়ই আমার পের .কান নবী আসেব না এবং .তামােদর পের .কান উmতও 

আসেব না।১১৪  

অnrপ অপর একিট হাদীেস হযরত (সা.) .থেক বিণ-ত হেয়েছ :  

  ايّها الناس انّه ال نبّی بعدی و ال سّنة بعد سّنتی
.হ .লাক সকল! িন(য়ই আমার পর আর .কান নবীর আিবভ-াব ঘটেব না এবং আমার snেতর 

পর আর .কান snত .নই ।১১৫  
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এছাড়া, ‘নাহজুল বালাগাহর ’ .বশ কেয়কিট খুতবায়১১৬ এবং পিবt ইমামগণ (আ.) .থেক 

বিণ-ত .রওয়ােয়ত, .দায়াসমূহ ও িযয়ারেতও এ িবষয়িটর pিত grt .দয়া হেয়েছ, .যgেলার 

উdৃিত িদেল আেলাচনার কেলবর বৃিd পােব।  

 

নবয়ুGেতর ধারার পিরসমািpর pকতৃ রহs : 

ইিতপূেব- আমরা উেlখ কেরিছলাম১১৭ .য, নবীগেণর একািধকB ও পূব-বত-ী সমেয় পরmরায় 

আিবভ-ােবর যথাযথ কারণ হল : একিদেক পিৃথবীর সব-t ও সকল জনসমিjর িনকট ঐশী 

িরসালােতর pচার, এক বBিkর পেk সmব িছল না। অপরিদেক নবীন সমােজর 

উdব, সmেক-র জিটলতা ও িবsৃিত, নতুন িনয়েমর উdব অথবা পূব-বত-ী িনয়েমর পিরবত-েনর 

pেয়াজনীয়তা িবদBমান। অপরপকেk কােলর আবেত- অথবা অjতা ও বBিk বা বBিkসমিjর 

sাথ- রkােথ- .য িবকৃিত ও িবচুBিত সািধত হেয়েছ, তােত অn এক নবী .pরেণর মাধBেম ঐশী 

িশkার মাধBেম পিরpd করেণর pেয়াজনীয়তা।  

অতএব যিদ পৃিথবীর সব-t ঐশী িরসালােতর pচার একজন নবী এবং তার সহচর ও 

উtরািধকারীেদর মাধBেম সmব হয় অথবা এক শরীয়েতর আহকাম ও কাnন বত-মান ও ভিবqৎ 

মানব সমােজর pেয়াজন িমটােত সkম হয় িকংবা উk শরীয়েত নতুন .কান সমsা সmেক- 

ভিবqdাণী িবদBমান থােক, তদnrপ .কান pকার িবকৃিত .থেক উk শরীয়েতর সংরিkত থাকা 

ও অিবs ৃত থাকার িন(য়তা পাওয়া যায় তেব অn .কান নবীর আিবভ-ােবর .কান কারণ থাকেব 

না।  

তেব মাnেষর সাধারণ jান এ ধরেনর শত-সমূহেক িচিhত করেত অপারগ এবং একমাt মহান 

আlাহই sীয় অসীম jােনর মাধBেম এ শত-সমূেহর বাsবায়ন কাল সmেক- অবিহত আেছন। 

িতিনই পােরন নবুয়Bেতর পিরসমািpর .ঘাষণা িদেত। আর এ কম-িটই িতিন সব-েশষ ঐশী gেn 

সmাদন কেরেছন।  
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িকnt নবুয়Bেতর ধারার পিরসমািp মােন আlাহর সােথ তার বাnাগেণর িহদায়ােতর সmক- িছn 

হওয়া নয়। বরং যখনই মহান আlাহ pেয়াজন মেন করেবন তার .যাগB বাnাগণেক অদৃে"র 

jান pদান করেত পারেবন - যিদও তা নবুয়Bেতর ওহী না হয় । .যমন : িশয়া সmpদােয়র িবMাস 

.য, এ ধরেনর jান মহান আlাহ পিবt ইমামগণেক (আ.) দান কেরেছন। মহান আlাহর কৃপায় 

পরবত-ী পাঠসমূেহ ইমামত সংি0j িবষয়ািদর আেলাচনায় মেনািনেবশ করব।  

 

একিট kাn ধারণার জবাব :  

উপেরাk আেলাচনা .থেক আমারা অবগত হেয়িছ .য, নবুয়Bেতর পিরসমািpর gঢ় রহs হল : 

pথমতঃ ইসলােমর মহানবী (সা.) তার সহচর ও উtরািধকারীেদর মাধBেম sীয় িরসালােতর 

আhান সমg িবMবাসীর কেণ- .পৗঁছােত .পেরিছেলন। িdতীয়তঃ সকল pকার িবকৃিত .থেক 

তােক pদt ঐশী gেnর সংরিkত থাকার িন(য়তা িবধান করা হেয়েছ এবং তৃতীয়তঃ 

ইসলােমর শরীয়ত এ জগেতর .শষাবিধ মাnেষর সকল pেয়াজন িমটােত সkম।  

িকnt .কউ হয়ত .শেষাk িবষয়িট সmেক- এrেপ সমsা উtাপন করেত পােরন .য, .যমিনকের 

পূব-বত-ী সময়gেলােত সামািজক সmেক-র জিটলতার কারেণ নতুন আহকাম pণয়েনর ও 

পূব-বত-ী আহকােমর পিরবত-েনর pেয়াজন .দখা িদেয়িছল, যার ফলrিতেত অn এক নবীর 

আিবভ-াব ঘেটিছল, িঠক .তমিন ইসলােমর নবী (সা.) এর পরও সামািজক অবsার উেlখেযাগB 

পিরবত-ন ঘেটেছ ও সামািজক সmক- আরও জিটলতর হেয়েছ। sতরাং আমরা .কাথা .থেক 

িনি(ত হব .য, এ ধরেনর পিরবত-ন নতুন .কান শরীয়েতর দািব কেরিন ?  

জবাব : .যমনিট উেlখ করা হেয়েছ .য, িকrপ পিরবত-ন মূল িনয়েমর পিরবত-েনর আেবদন 

কের, তা িচিhত করা সাধারণ মাnেষর kমতা বিহভূ-ত কম-। কারণ আহকাম ও িনয়েমর দশ-েনর 

উপর আমােদর পূণ- jান .নই। বরং ইসলােমর িচরnনতা ও মহানবী (সা.) এর খাতািময়Bােতর 

দিলল .থেক উদঘাটন করেত পাির .য, ইসলােমর মূল িনয়েমর পিরবত-েনর .কান pেয়াজন 

.নই।  
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তেব আমরা সামািজক .কান .কান নতুন িবষেয়র .pkাপেট নতুন .কান শেত-র আেবদন থাকেত 

পাের তা অsীকার কির না। িকnt ইসলােমর শরীয়েত এ ধরেনর আংিশক িনয়ম pণয়েনর জেn 

মূলনীিত ও পdিতর উেlখ রেয়েছ যােত উপযুk বBিkগণ ঐ মূলনীিতসমূেহর িভিtেত 

pেয়াজনীয় িনয়ম pণয়ন করতঃ তা সমােজ pচলন করেত পােরন। এ িবষয়িটর িবsািরত 

বBাখBার জেn ইসলামী িফকাহশােst বিণ-ত ‘ইসলামী শাসন বBবsার অিধকার’ ( পিবt ইমাম 

ও ওয়ালীেয় ফকীh ) নামক আেলাচB িবষেয় অnসnান করেত হেব।  
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১৬তম পাঠ 

ইমামত  

 

ভিূমকা :  

মহানবী (সা.) এর মদীনায় pতBাবত-েনর পর এ শহেরর জনগেণর sতsতূ- সমথ-ন ( যার ফেল 

সmানােথ- আনসার নােম ভূিষত হেয়িছলন) এবং মkা .থেক িহজরতকারী মুসলমানেদর 

(মুহািজর) িনেয় একিট ইসলামী সমাজ pিতJা কের এর পিরচালনার দািয়t gহণ কেরিছেলন। 

আর মাসিজdnাবী একিদেক .যমন উপসনালয় ও ঐশী িরসালােতর pচার, pিশkণ ও 

আধBািtক পিরচয-ার .কnd িছল। অপরিদেক .তমিন মুহািজর ও সমােজর বিIত, িনগৃহীত 

মাnেষর আ2য়sলও িছল। এ মসিজেদই তােদর অথ-ৈনিতক অবsার উnয়ন ও জীিবকা িনব-ােহর 

কম-সূচী .নয়া হত। এখােনই িবচার- িববােদর মীমাংসা এবং সামিরক িসdাn, যুেdর জেn :সn 

.pরণ, যুেdর পJৃেপাষকতা ও অnাn রাTীয় িসdাn গৃহীত হত। .মাটকথা মাnেষর ধম-ীয় ও 

পািথ-ব সকল িবষয় মহানবী (সা.)- এর মাধBেমই পিরচািলত হত। মুসলমনরাও হযরত (সা.)-

এর আেদেশর আjাবহ হওয়াটা িনেজেদর :নিতক দািয়t মেন করেতন। কারণ মহান আlাহ 

রাজৈনিতক িবচার ও রাTীয় িবষেয় হযরত (সা.)- এর িনঃশত- আnগতB করার আেদশ pদান১১৮ 

ছাড়াও grtপূণ- িবষয়সমূেহও তার আjাবহ হওয়ার িনেদ-শ িদেয়েছন।১১৯  

অn কথায় : মহানবী (সা.) নবুয়Bত, িরসালাত এবং ইসলােমর আহকাম pচার ও pিশkেণর 

দািয়t ছাড়াও ইসলামী সমােজর .নতৃেtর দিয়েt ও িনেয়ািজত িছেলন। িবচারকায- ও সামিরক 

.নতৃt ইতBািদ এ .থেকই উৎকিলত হত। .যমিনকের ইসলােম ইবাদত ও আচরণগত দািয়t 

ছাড়াও রাজৈনিতক, অথ-ৈনিতক ও অিধকারগত ইতBািদ কত-বBও িবদBমান, .তমিনকের 

ইসলােমর নবী (সা.) pচার, pিশkণ ও (আধBিtক) পিরচয-ার দািয়t ছাড়াও মহান আlাহর 
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িনকট .থেক ঐশী িবধান pেয়ােগর .kেtও দািয়t pাp হেয়িছেলন এবং সকল pকার 

pশাসিনক ময-াদার অিধকারী িছেলন।  

এটা অনsীকায- .য, যিদ .কান dীন িবেMর .শষাবিধ সকল pকার সামািজক কত-বB পালেনর 

দািব কের তেব এ ধরেনর িবষয়ািদ সmেক- উদাসীন থাকেত পাের না। অnrপ .য সমাজ এ 

dীেনর িভিtেত pিতিJত হয়, .স সমাজ এ ধরেনর .কান রাজৈনিতক ও pশাসিনক কত-বB .থেক 

িনrিdj থাকেব, যা ইমামত নােম অিভিষk, তাও হেত পাের না।  

িকnt কথা হল মহানবী (সা.) এর িতেরাধােনর পর, .ক এ দািয়t লাভ করেবন ? এবং তা কার 

কাছ .থেক দািয়t pাp হেবন ? মহান আlাহ এ ময-াদা .যrেপ মহানবীেক (সা.) িদেয়িছেলন 

.সrেপ অn কাউেকও িক িদেয়েছন? এ দািয়tভার অn কারও gহেণর .কান :বধতা রেয়েছ 

িক ? নািক মহান আlাহ কতৃ-ক pদt এ ময-াদা মহানবী (সা.)- এর জেnই িনধ-ািরত িছল এবং 

অতঃপর মুসিলম জনতাই তােদর ইমাম িনব-াচন করেব ও তােক িনেজেদর পJৃেপাষক িহেসেব 

sান িদেব, তা- ও িবিধসmত ? মাnেষর িক এ ধরেনর .কান অিধকার আেছ ? না .নই ?  

 

আর এিটই হল িশয়া ও snী সmpদােয়র মেধB মূল িবেরােধর িবষয়। অথ-াৎ একিদেক িশয়ােদর 

িবMাস .য ইমামত হল একিট ঐশী ময-াদা, যা মহান আlাহ কতৃ-কই যেথাপযুk ও .যাগBতম 

বBিkেদরেক pদান করা আব"ক। আর মহান আlাহ, মহানবী (সা.) এর মাধBেম এ কম-িট 

সmাদন কেরেছন এবং আমীrল মু’িমিনন আলীেক (আ.) তার উtরািধকারী .ঘাষনা কেরেছন। 

অতঃপর তারই সnানেদর মধB .থেক পরmরায় বারজনেক ইমামেতর ময-াদায় অিভিসk 

করেছন। অপরিদেক sিn সmpদােয়র িবMাস .য, ইমামত নবী (সা.)- এর িতেরাধােনর সােথ 

সােথ নবুয়Bত ও িরসালােতর মতই যবিনকায় .পৗেছেছ এবং এর পর .থেক ইমাম িনব-াচেনর 

দািয়t মাnেষর উপর অপ-ণ করা হেয়েছ। এমনিক আহেল snােতর .কান .কান িবjজন ssj 

ভাষায় বেলেছন .য, যিদ .কউ অেstর ভয় .দিখেয়ও kমতায় অিধিJত হয়, তেব তার আnগতB 

করাও অnাnেদর জেn অপিরহায-!১২০ sjতঃই pতীয়মান হয় .য, এ ধরেনর দিৃjভি' 
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:sরাচারী, অতBাচারী ও pতারকেদর অপরােধর জেn কতটা পথ উnুk কের িদেয়েছ এবং 

মুসলমানেদর অবkয় ও িবেভেদর পেথ কতটা সহায়ক হেয়েছ!  

pকৃতপেk আহেল snাত ঐশী সmক-হীন ইমামেতর :বধতা িদেয় রাজনীিত .থেক ধেম-র 

পৃথকীকরেণর pথম পদেkপ িনেয়েছন। আর িশয়া সmpদােয়র িবMাস, এিটই হেl ইসলােমর 

সিঠক ও সতB snর পথ .থেক এবং সব-াবsায় মহান আlাহর আnগেতBর পথ .থেক িবচুBিতর 

মূল কারণ। অnrপ শতসহs ধরেনর িবচুBিত ও িবপথগািমতার সূিতকাগারও এখােনই, .যgেলা 

মহানবী (সা.) এর পরেলাক গমেনর পর .থেক মুসলমানেদর মােঝ rপ পিরgহ কেরেছ এবং 

করেব।  

অতএব pিতিট মুসলমােনর জেnই .কান pকার অn অnকরণ ও সাmpদািয়ক মেনাভাব 

বBিতেরেক এ িবষয়িটর উপর পিরপূণ- গেবষণা ও অnসnান চালােনা অপিরহায-।১২১ আর .সই 

সােথ সতB ও সিঠক মাযহােবর শনাkকরেণর মাধBেম এর pচার ও pসাের সব-শিk িনেয়াগ 

করা উিচৎ।  

উেlখB এ বBােপাের ইসলামী িবেMর সামিgক কলBােণর িদেক লkB রাখেত হেব এবং িবিভn 

মাযহােবর মেধB মতিবেরাধ সৃিj কের ইসলােমর শtrেদর জেn sেযাগ কের .দয়া .থেক িবরত 

থাকেত হেব। এমন .কান কাজ করা যােব না যা ইসলামী সমােজ ফাটল সৃিj করেব এবং 

কােফরেদর িবrেd িনেজেদর পারsিরক সহেযািগতার .kt িবনj হেব। আর এ kিতর 

অংশীদার মুসলমানরাই হেব, যার ফলrিত মুসিলম সমাজবBবsার dব-লতা বৃিd বBতীত িকছই 

নয়। িকnt মুসলমানেদর পারsিরক সহেযািগতা ও ঐকB সংরkণ .যন, সিঠক ও সতB 

মাযহােবর অnসnান ও শনাkকরেণর জেn, অnসnান ও গেবষনার sJ পথেক rd না কের 

.ফেল। আর ইমামেতর িবষয়সমূেহর বBাখBা- িবে0ষেণর sJ পিরেবশ .যন বBাহত না হয় 

.সিদেকও লkB রাখেত হেব। মেন রাখেত হেব, এ িবষয়gেলার সিঠক সমাধােনর উপর 

মুসলমানেদর ভাগB এবং ইহ ও পারেলৗিকক কলBাণ িনভ-র কের।  
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ইমামেতর তাৎপয ̀:  

ইমামেতর আিভধািনক অথ- হল .নতা, পথpদশ-ক এবং .য .কউ .কান জনসমিjর .নতৃেtর 

দািয়t gহন করেব তােকই ইমাম (امام) বলা হেয় থােক - .হাক .স সতB পেথর অnসারী িকংবা 

িমথBা পেথর অnসারী। .যমন : পিবt .কারােন কােফরেদর পJৃেপাষকেদর সmেক- ( الکفر ائمة ) 

অথ-াৎ কােফরেদর .নতারা (সূরা তওবাহ- ১২) কথািট বBবহার করা হেয়েছ। তদnrপ মুসlীরা 

নামােজর জেn যার িপছেন সমেবত হেয় থােকন, তােক ‘ইমামুল জামা’ত’ নামকরণ করা হয়।  

িকnt কালামশােstর পিরভাষায় ইমামত হল ইহ ও পরেলৗিকক সকল িবষেয় ইসলামী সমােজর 

সব-ময় ও িবsৃত .নতৃt pদান। ইহেলৗিকক শbিট ইমামেতর পিরসীমার বBাপকতা বুঝােত 

বBবhত হেয়েছ। নতুবা ইসলামী সমােজ ইহেলৗিকক িবষয়ািদও dীন ইসলােমরই অnভু-k।  

িশয়া সmpদােয়র মেত এ ধরেনর .নতৃt .কবলমাt তখনই :বধ হেব, যখন তা মহান আlাহর 

পk .থেক অnেমািদত হেব। আর pকৃতপেk (সহকারী িহেসেব নয়) িযিন এ ময-াদার অিধকারী 

হেবন, িতিন আহকাম ও ইসলাম পিরিচিতর বণ-নার .kেt সকল pকার ভুল- Dািn .থেক 

সংরিkত থাকেবন। অnrপ িতিন সকল pকার gনাহেত িলp হওয়া .থেক পিবt থাকেবন। 

বstতঃ পিবt ইমাম, একমাt নবুয়Bত ও িরসালাত বBতীত মহানবীেক (সা.), মহান আlাহ pদt 

সকল ময-াদার অিধকারী হেবন। ইসলােমর িবিভn িনয়ম- কাnন বণ-নার .kেt তার বkবB 

.যমন িনঃশত-ভােব gহণেযাগB, .তমিন pশাসেনর িবিভn িবষেয়ও তার আেদশ পালন করাও 

অপিরহায-।  

 

এভােব িশয়া ও snী মাযহােবর মেধG ইমামেতর Ykেt িতনিট পাথক̀G পিরলিkত হয় :  

pথমতঃ ইমামেক আlাহর পk .থেক িনব-ািচত হেত হেব।  

িdতীয়তঃ ইমামেক আlাহ pদt jােনর অিধকারী হেত হেব এবং সকল pকার Dািn .থেক মুk 

থাকেত হেব।  
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তৃতীয়ত : ইমামেক gনাহ .থেক পিবt থাকেত হেব ।  

তেব মা’sম হওয়াটা ইমামেতর সমকk নয়। কারণ িশয়া মাযহােবর মেত হযরত ফািতমা 

যাহরাও (সালামুlাহ আলাইহা) মা’sম িছেলন, যিদও িতিন ইমামেতর আিধকািরণী িছেলন না। 

অnrপ হযরত মািরয়াম (আ.) ও ইসমােতর অিধকািরণী িছেলন এবং সmবতঃ আlাহর 

ওলীগেণর মেধBও অn .কউ এ ময-াদার অিধকারী িছেলন, যিদও আমরা তােদর সmেক- 

অবগত নই। বstতঃ মা’sম বBিkগেণর পিরচয় মহান আlাহ কতৃ-ক উপsািপত না হেল 

তােদরেক িচনা সmব নয়।  
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১৭তম পাঠ 

ইমাম থাকার pেয়াজনীয়তা  

 

ভিূমকা :  

িবMাসগত িবষেয় গভীর jান রােখন না এমন অিধকাংশ মাnষই মেন কেরন .য, িশয়া ও snী 

সmpদােয়র মেধB ইমামত pসে' িবেরাধ এ ছাড়া আর িকছই ুনয় .য িশয়ােদর িবMাস : মহানবী 

(সা.) ‘আলী ইবেন আিব তািলবেক’ ( আ.) ইসলামী সমােজর পিরচালনার জেn উtরািধকারী 

িনব-াচন কেরিছেলন। িকnt আহেল snােতর িবMাস .য, এ ধরেনর .কান ঘটনা ঘেটিন এবং 

জনগণ িনেজেদর পছn মত .নতা িনব-াচন কেরিছল। িতিন (জনগণ কতৃ-ক িনব-ািচত .নতা) তার 

উtরািধকারীেক বBিkগতভােব িনব-াচন কেরিছেলন। তৃতীয় পয-ােয় .নতা িনব-াচেনর dািয়t ছয় 

সদs িবিশj .গাJীর িনকট অপ-ণ করা হেয়িছল। অপরিদেক চতুথ- খিলফাও আবার pথমবােরর 

মত সাধারণ মাnষ কতৃ-ক িনব-ািচত হেয়ািছেলন। অতএব মুসলমানেদর মেধB .নতা িনব-াচেনর 

জেn sিনিদ-j .কান পnা িছল না। ফেল চতুথ- খিলফার পর যার সামিরক শিk অিধক 

িছল, .স- ই এ sান দখল কেরিছল, .যমন : অৈনসলািমক .দশসমূেহও .মাটামুিট এ pিkয়া 

িবদBমান।  

অnকথায় : তারা এ রকম মেন কেরন .য, pথম ইমাম িনব-াচেনর .kেt শীয়ােদর িবMাস 

.সrপ , .যrপ আহেল snাত pথম খিলফা কতৃ-ক িdতীয় খিলফার িনব-াচেনর .kেt িবMাস 

কেরন, পাথ-কB pধ ুএটkুই .য, মহানবী (সা.) এর বkবB মাnেষর িনকট gহণেযাগB হয়িন, িকnt 

pথম খিলফার বkবB মাnষ gহণ কেরিছল !  

িকnt p` হল, pথম খিলফা এ অিধকার .কাথা .থেক .পেয়িছেলন ? আlাহর রাসূল (সা.) 

( আহেল snােতর িবMাস মেত) ইসলােমর জেn .কন তার (pথম খিলফা) মত আnিরকতা 

pদশ-ন কেরনিন এবং নব গিঠত ইসলামী সমাজেক অিভভাবকহীন অবsায় .রেখ .গেলন অথচ 
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যুেdর জেn মদীনা .থেক অnt যাওয়ার সময়ও একজনেক িনেজর sলািভিষk কের .যেতন 

এবং .যখােন sয়ং িতিনই (এ িবষেয়র উপর) তার উmতেদর মেধB মতিবেরাধ ও িবDািnর 

সংবাদ িদেয়িছেলন ? এছাড়া ও লkBণীয় িবষয় হল, িশয়া ও snী সmpদােয়র মেধB মূলতঃ 

মতিবেরাধ সব-ােg এখােনই .য, ইমামত িক এক ধম-ীয় ময-াদা, যা ঐশী িবধােনর অnগামী ও 

আlাহ কতৃ-ক িনধ-ািরত িবষয়? নািক পািথ-ব রাজকীয় ময-াদা, যা সামািজক িনব-াহেকর অnগামী 

? িশয়ােদর িবMাস .য, sয়ং মহানবীও (সা.) িনজ .থেক তার উtরািধকারী িনব-াচন কেরনিন। 

বরং মহান আlাহ কতৃ-ক আিদj হেয়ই এ কম- সmাদন- কেরেছন। pকৃতপেk নবুয়Bেতর 

পিরসমািpর দশ-ন পিবt ইমামগেণর িনেয়াগদােনর সােথ সmক-যুk। আর এ ধরেনর ইমােমর 

উপিsিতেতই রাসূল (সা.)- এর ইিnকােলর পর ইসলামী সমােজর অপিরহায- িবষয়ািদর িন(য়তা 

pদান করা .যেত পাের।  

এখােনই পির<ার হেয় যায় .য, .কন িশয়া সmpদােয়র মেত ইমামত ‘মূল িবMাসগত’ িবষেয়র 

অnভু-k বেল িবেবিচত হয় - pধুমাt একিট িফকাহগত .গৗণ িবষয় নয়। আর .সই সােথ sj 

হেয় যায় .য, .কন তারা িতনিট শত- (ঐশী jান, ইসমাত ও আlাহ কতৃ-ক িনেয়াগpাp)  

িবেবচB বেল মেন কেরন এবং .কন িশয়া সাধারেণর মেধB এ ভাবাথ-gেলা ঐশী 

আহকাম, pশাসন ও ইসলামী সমােজর .নতৃেtর .kেt ধম-ীয় .নতৃেtর ধারনার সােথ 

এমনভােব িমেশ আেছ, .যন ইমামত শbিট এ ভাবাথ-gেলার সবgেলােকই সমিnত কের।  

এখন িশয়ােদর সামিgক িবMােসর .kেt, ইমামেতর তাৎপয- ও ময-াদার আেলােক এর :বধতা 

সmেক- আেলাচনা করব।  

 

ইমাম থাকার pেয়াজনীয়তা :  

িdতীয় খেNর ২য় পােঠ ssjrেপ pতীয়মান হেয়েছ .য, মাnষ সৃিjর উেdে"র সফলতা, ওহীর 

মাধBেম মহান আlাহ কতৃ-ক পথpদশ-েনর সােথ সmিকত-। আর pভরু pjার দািব হল এই 

.য, .কান নবী .pরণ করেবন যােত ইহ ও পরেলৗিকক কলBােণর পথ সmেক- মাnষেক jান দান 
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করেত পােরন এবং মাnেষর pে`র জবাব িদেত পােরন, আর .সই সােথ .যাগBতম বBিkেদরেক 

(আধBািtক) পিরচয-া করেত পােরন এবং তােদর .যাগBতা অnসাের পূণ-তার সেব-াh িশখের 

তােদরেক .পৗছােত সেচj হেত পােরন। অnrপ তারা উপযুk সামািজক পিরেবেশ ইসলােমর 

সামািজক িবধােনর pেয়ােগর দািয়tও িনেবন।  

িdতীয় খেNর ১৪ মত ও ১৫ তম পােঠ আমরা আেলাচনা কেরিছ .য, ইসলাম হল 

পিবt, িচরnন, সাব-জনীন ও অিবs ৃত ধম- এবং ইসলােমর নবী (সা.)- এর পর আর .কান নবীর 

আিবভ-াব ঘটেব না। নবুয়Bেতর পিরসমািpর দশ-ন, তখনই .কবলমাt নবীগেণর আিবভ-ােরর 

সােথ সাম@s রkা করেব, যখন সব-েশষ ঐশী শরীয়ত মানব সmpদােয়র সকল pে`র জবাব 

pদােন সkম হেব এবং িবেMর অিnমলg পয-n এ শরীয়েতর অটুট থাকার িন(য়তা থাকেব।  

উেlিখত িন(য়তা পিবt .কারােনর রেয়েছ এবং মহান আlাহ sয়ং সকল pকার িবকৃিত ও 

িবচুBিত .থেক িpয় gেnর সংরিkত থাকার িন(য়তা িবধােনর pিতrিত িদেয়েছন। িকnt 

ইসলােমর সকল িবিধ- িবধান .কারােনর আয়ােতর বািhক যুিk .থেক pকাশ পায় না। .যমন : 

নামােযর রাকাত সংখBা ও পdিত এবং আব"কীয় ও অনাব"কীয় এমন অসংখB িবধান 

রেয়েছ, .যgেলােক পিবt .কারান .থেক উদঘাটন করা অসmব। সাধারণত : পিবt .কারােন 

আহকাম ও কাnন িবশদভােব বিণ-ত হয়িন। ফেল এgেলার pিশkণ ও ssj বণ-নার দািয়t 

মহানবী (সা.)- এর উপর অপ-ণ করা হেয়েছ, যােত িতিন মহান আlাহ pদt jােনর (.কারােনর 

ওহী বBতীত) মাধBেম ঐgেলােক মাnেষর জেn বণ-না কেরন।১২২ আর এভােব ইসলাম 

পিরিচিতর pকৃত উৎস িহেসেব তার snাহ িবMs ও pামাণB rেপ pিতিJত হয়।  

িকnt হযরত (সা.)- এর িশেবহ আিব তািলেবর কেয়ক বছেরর বnীদশা, শtrেদর সােথ 

একদশকাbী যুd ইতBািদর মত জীবেনর সংকটময় মুহূত-gেলা সাধারান মাnেষর জেn 

ইসলােমর িবিভn আহকাম, বণ-নার পেথ িছল pধান অnরায়। অপর িদেক সাহাবাগণ যা 

িশখেতন তা সংিরkত থাকারও .কান িন(য়তা িছল না। এমন িক অজ ু করার pিkয়া যা 

বষ-পরmরায় মাnেষর দৃিj সীমায় সmািদত হত তাও িবেরাধপূণ- িবষেয় পিরণত হেয়েছ। 
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অতএব .যখােন এ ssj িবষয়িট (যা মুসলমানেদর িনতBিদেনর কম-কােNর সােথ 

ওতেpাতভােব জিড়ত িছল বা আেছ এবং এর পিরবত-ন ও িবকৃিতর মেধB .কান বBিkগত 

উেd" জিড়ত িছল না) িবেরাধপূণ- িবষেয় পিরণত হেয়েছ, .সখােন মাnেষর বBিkগত ও 

.গাtীয় sাথ- সংি0j জিটল ও সূk িনয়মসমূেহর বণ-নার .kেt িবকিৃত ও Dািnর সmাবনা 

অব"ই অিধকতর ।১২৩  

এ িবষয়িটর আেলােক ssj হেয়েছ .য, ইসলাম ধম- .কবলমাt তখনই এক পূণ-া' ও পিরপণূ- 

ধম- িহেসেব পৃিথবীর অিnমলg পয-n মাnেষর সকল pেয়াজন ও pে`র জবাবদােন সkম হেব 

যখন dীেনর মূলভােq, সমােজর এ সকল কলBােণর িন(য়তা িবিধত হেব, .যgেলা মহানবী 

(সা.)- এর পরেলাক গমেণর পর সংকট ও hমিকর সmুখীন হেয়িছল। আর এ িন(য়তা িবধােনর 

পথ মহানবী ( সা.)- এর .যাগB উtরsির িনব-াচন বBতীত িকছুই নয়। এ উtরsিরেক একিদেক 

.যমন ঐশী jােনর অিধকারী হেত হেব, যােত dীনেক এর সকল দৃিjেকাণ .থেক উtমrেপ 

বণ-না করেত পােরন। অপরিদেক .তমিন দঢ়ৃrেপ পিবtতার অিধকারী হেত হেব, যােত kpবৃিt 

ও শয়তানী pেরাচনায় pভািবত না হন এবং ইlাকৃতভােব dীেনর িবকিৃতেত িলp না হন। 

অnrপ মানব সmpদােয়র আধBািtক পিরচয-ার .kেt মহানবী (সা.)- এর দািয়t sীয় sেn 

তুেল িনেয়, উৎকেষ-র সেব-াh িশখের .যাগBতম বBিkেদরেক .পৗেছ িদেতও তারা বdপিরকর। 

আর অnkল পিরিsিতেত সমােজর শাসন, পিরচালনা এবং ইসলামী িবধানেক সমােজ pিতJা 

করা, িবেM nায়িবচার ও সতB pিতJা ইতBািদর দািয়tও তারা gহণ কের থােকন ।  

উপেরাk আেলাচনা .থেক আমরা এ িসdােn .পৗছেত পাির .য, নবুয়Bেতর পিরসমািp 

.কবলমাt তখনই pভরু pjার সােথ সাযুজBপূণ- হেত পাের, যখন এমন পিবt ইমামগণেক 

িনেয়াগ করা হেব, যারা একমাt নবুয়Bত বBতীত মহানবী (সা.)- এর সকল gণ ও :বিশেjBর 

অিধকারী হেবন।  

আর এভােবই একিদেক .যমন সমােজ ইমাম থাকার pেয়াজনীয়তা pিতভাত হয়, অপরিদেক 

.তমিন তােদর ঐশী jান ও পিবt ময-াদাও। অnrপ মহান আlাহর পk .থেক তােদর িনব-ািচত 
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হওয়ার বBাপারিটও sjrেপ pতীয়মান হয়। কারণ একমাt িতিনই জােনন এ ধরেনর jান ও 

ময-াদা কােক িদেয়েছন এবং িতিনই বstতঃ তার বাnাগেণর উপর িবলায়াত ও কতৃ-েtর অিধকার 

রােখন। আর িতিনই এর অিধকার অেপkাকতৃ hাসকৃত মাtায় উপযুk বBিkগণেক pদান 

করেত সkম।  

এখােন sরণেযাগB .য, আহেল snাত .কান খিলফার .kেtই উেlিখত :বিশjBgেলার 

.কানিটেকই sীকার কেরন না। মহান আlাহ ও রাসূেলর (সা.) পk .থেক িনব-ািচত হওয়ার দািব 

.যমন তারা তুেলন না, .তমিন খিলফাগেণর ঐশী jান ও পিবtতার pস'ও তুেলন না। বরং 

মাnেষর িবিভn ধম-ীয় pে`র জবাব দােনর .kেt তােদর অসংখB ভলু- Dািn ও অেযাগBতার 

দৃjাn তারা তােদর িবMs gnসমূেহ তুেল ধেরেছন। উদাহরণsrপ pথম খিলফা pসে' উdৃত 

হেয়েছ .য, িতিন বেলিছেলন :  

  اّن لی سيطانا يعرتنی
আমার প(ােত এমন এক শয়তান িবদBমান .য আমােক িবDাn কের ।১২৪  

অnrপ িdতীয় খিলফা pসে' বলা হেয়েছ .য, িতিন pথম খিলফার আnগতB sীকারেক ‘فلته’ 

( অথ-াৎ অিবলmকম- ও অিবেবচনাপূণ- কম-) নামকরণ কেরেছন।১২৫ অnrপ িdতীয় খিলফা 

অসংখBবার এ বাকBিট sীয় কে ঠ উhারণ কেরিছেলন :  

 عمر هللک علیّ  لوال
যিদ আলী না থাকেতন, তেব আিম ওমর Oংস হেয় .যতাম।  

অথ-াৎ যিদ আলী (আ.) না থাকেতন তেব ওমর Oংস হেয় .যতন।১২৬ এছাড়া তৃতীয় খিলফা১২৭ 

এবং বিন উমাইয়Bা ও বিন আbােসর ভুল- Dািnর কথােতা বলারই অেপkা রােখনা। ইসলােমর 

ইিতহাস সmেক- .কউ নূBনতম ধারণা িনেলই এ সmেক- উtমrেপ পিরjাত হেত পারেবন।  

একমাt িশয়া সmpদায়ই dাদশ ইমােমর .kেt এ শত-tেয় িবMাসী। উপেরাk আেলাচনার 

আেলােক ইমামত pসে' তােদর িবMােসর :বধতা pমািণত হয় এবং এ বBাপাের িবsািরত .কান 
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বBাখBার pেয়াজন .নই। তথািপও পরবত-ী পােঠ িকতাব ও snাহ .থেক িকছু িকছু দিলেলর উdৃিত 

.দয়ার আশা রািখ।  
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১৮তম পাঠ 

ইমােমর িনেয়াগ  

 

পূব-বত-ী পােঠ আমরা আেলাচনা কেরিছ .য, পিবt ইমােমর িনব-াচন বBতীত, নবুয়Bেতর 

পিরসমািp pভরু pjার পিরপnী। pকৃতপেk িবMজনীন ও িচরnন ধম- ইসলােমর পিরপূণ-তা 

এর সােথ সmিক-ত .য, মহানবী (সা.)- এর পর তার এমন সকল .যাগB উtরsিরগণ িনব-ািচত 

হেবন, যারা নবুয়Bত ও িরসালাত বBতীত মহানবী (সা.)- এর সকল ঐশী ময-াদার অিধকারী 

হেবন।  

এ িবষয়িটেক পিবt .কারােনর আয়াতসমূহ এবং িশয়া snী উৎসর তাফিসের বিণ-ত অসংখB 

.রওয়ােয়েতর মাধBেম pমাণ করা যায় ।  

উদাহরণsrপ সূরা মািয়দাহর তৃতীয় আয়াতিটর কথা উেlখ করা যায় .যখােন বলা হেয়েছ :  

ْسَالَم ِديًنا(  )اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
 

“আজ .তামােদর জেn .তামােদর dীন পূণ-া' করলাম ও .তামােদর pিত আমার অngহ সmণূ- 

করলাম এবং ইসলামেক .তামােদর dীন মেনানীত করলাম।”  

এ আয়তিট মহানবী (সা.)- এর পরেলাক গমেনর কেয়ক মাস পূেব- িবদায় হেjর সময় অবতীণ- 

হেয়েছ বেল .মাফাসিসরগেণর মেধB মৈতকB িবদBমান। ইসলােমর .কান kিত করেত িগেয় 

কােফররা হতাশ হেয় পেড়েছ এ কথািটর ইি'ত .দয়া হেয়েছ উেlিখত আয়াতিটর পূেব-ই। যথা  

 …)اْليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكمْ (
 

আজ কািফররা .তামােদর dীেনর িবrdাচরেণ হতাশ হেয়েছ ... 

অতঃপর grt সহকাের বলা হেয়েছ .য, আজ .তামােদর dীনেক পিরপূণ- এবং আমার অngহ 

সmণূ- করলাম। উপেরাk আয়াতিট অবতীণ- হওয়ার sান, কাল ও পােtর উপর বিণ-ত অসংখB 
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.রওয়ােয়েতর আেলােক ssjrেপ pতীয়মান হয় .য, এ পিরপূণ-তা (اکمال) ও সmণূ-তা 

,(امتام) যা ইসলােমর kিত করেত কােফরেদর হতাশার সােথ সংি0j তা মহানবী (সা.)- এর 

উtরsির িনব-াচেনর মাধBেম বাsব rপ লাভ কেরেছ। কারণ ইসলােমর শtrেদর pতBাশা িছল 

মহানবী (সা.)- এর পরেলাকগমেণর পর (.যেহতু তার .কান পুt সnান িছল না) ইসলােমর .কান 

পJৃেপাষক থাকেব না এবং kমাnেয় dব-ল হেয় িবলুিpেত পিতত হেব। িকnt তার উtরািধকারী 

িনব-ািচত হওয়ায় ইসলাম ধম- এর পিরপূণ-তা ও ঐশী অngেহর সmণূ-তায় .পৗেছেছ। ফেল 

কােফরেদর সকল আশা ভsীভূত হেয়েছ।১২৮  

আর এর ঘটনাpবাহ িছল এrপ : মহানবী (সা.) িবদায় হj .থেক .ফরার পেথ ‘গাদীের খুম’ 

নামক sােন সকল হাজীেদরেক একিtত করেলন এবং িবsািরত বkবB .দয়ার পর উপিsত 

.লাকেদরেক িবjাসা করেলন :  

  انفسکم من بکم اولی الست
ওেহ আিম িক মহান আlাহর পk .থেক .তামােদর উপর িবলায়াত pাp নই?১২৯  

সকেলই একবােকB ইিতবাচক জবাব pদান করল। অতঃপর আলী (আ.)- এর বাh ধের তােক 

সকল মাnেষর সmুেখ উঁচু কের pদশ-ন করেলন এবং বলেলন :  

  مواله فعلی مواله کنت من
আিম যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।  

এভােব ঐশী িবলায়তেক হযরত আলী (আ.)- এর জেn মহানবী (সা.) .ঘাষণা করেলন। 

অতঃপর উপিsত সকেলই তার [আলী (আ.)] আnগতB sীকার করেলন। তােদর মেধB িdতীয় 

খিলফাও আমীrল মু’িমিনন আলী (আ.)- এর আnগতB sীকােরাtর অিভনnন জানােত িগেয় 

বেলিছেলন :  

  مومنة و مومن کلّ  مولی و موالی اصبحت علیّ  يا لک بخّ  بخّ 
.হ আলী, .তামােক অিভনnন ! অিভনnন ! (আজ .থেক) তুিম আমার মাওলা হেয় .গেল এবং 

মাওলা হেল সকল মু’িমন নর- নারীরও।১৩০  
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আর এ িদেনই এ আয়তিট অবতীণ- হেয়িছল :  

ْسَالَم ِديًنااْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت (  )َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
 

“আজ .তামােদর জেn .তামােদর dীন পণূ-া' করলাম আর .তামােদর pিত আমার অngহ 

সmণূ- করলাম এবং ইসলামেক .তামােদর dীন মেনানীত করলাম।”  

মহানবী (সা.) তাকবীর িদেলন এবং বলেলন :  

  بعدی علی الية و اهللا دين متام و نبوتی متام
আমার পের আলীর .বলায়াতই হেl আlাহর dীেনর পূণ-তা এবং আমার নবুয়Bতীর পূণ-তা 

srপ।  

এছাড়া আহেল snােতর .কান .কান মনীষীও (محوينی) বণ-না কেরেছন .য, আবু বকর ও ওমর 

‘জািবেরর’ িনকট .চেয়িছল রাসূলেক (সা.) িজjাসা করেত .য, এ িবলায়াত িক একমাt আলীর 

জেnই িনধ-ািরত? হযরত (সা.) বলেলন : িবেশষকের আলী এবং িকয়ামত পয-n আমার 

ওয়ািসগেণর জেnই িনধ-ািরত। অতঃপর ওয়ািস কারা এ pে`র উtের বলেলন :  

ی اخی و وزيری و وارثی و وصّيی و خليفتی فی اّمتی و ولّی کّل مومن من بعدی ّمث ابنی احلسن ّمث ابن علیّ 
يفارقونه و ال يفارقهم حّتی يردوا علّی احلسني ّمث تسعة من ولد ابنی احلسني واحد القران معهم و هم مع القران ال 

  احلوض
আলী (আ.) আমার ভাই, উিজর, উtরািধকারী, ওয়ািস এবং আমার উmেতর জেn খিলফা ও আমার 

পর মু’িমনগেণর অিভভাবক। অতঃপর হাসান (আ.) অতঃপর hসাইন (আ.) অতঃপর hসাইেনর (আ.) 

সnানগেণর মধB .থেক নয়জন, উtর উtর ওয়ালী হেবন। .কারান তােদর সােথ এবং তারাও 

.কারােনর সােথ। আর এ .কারান তােদর িনকট .থেক িবিln হেব না এবং তারাও এ .কারান .থেক 

িবিln হেব না, যতkণ পয-n না হাউেজ কাওছাের আমােদর সােথ িমিলত হেব।১৩১  

 

িবিভn .রওয়ােয়ত .থেক যতটkু জানা যায়, তােত .দখা যায় মহানবী (সা.) পূেব-ই আলী 

( আ.)- এর ইমামেতর আnJািনক .ঘাষণা িদেত আিদj হেয়িছেলন। িকnt িতিন এেত সnts 
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িছেলন .য, হয়ত মাnষ এ িবষয়িটেক হযরত (সা.)- এর বBিkগত মতামত বেল মেন করেব এবং 

এেক gহণ করেত অsীকিৃত জানােব। এ দৃিjেকাণ .থেক িতিন যথাযথ sেযােগর অেপkায় 

িছেলন, যােত এ .ঘাষণার জেn উপযুk .kt pstত হয়। ফেল িনmিলিখত আয়াতিট অবতীণ- 

হয় : 

 )رَِسالََتُه َواللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنزَِل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َملْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت (
 

.হ রাসূল ! .তামার pিতপালেকর িনকট হেত .তামার pিত যা অবতীণ- হেয়েছ তা pচার কর; যিদ 

না কর তেব .তা তুিম তার বাত-া pচার করেল না। আlাহ .তামােক মাnষ হেত রkা করেবন। 

(sরা মািয়দাহ - ৬৭ )১৩২  

এ িবষয়িটর pচােরর আব"কতার উপর grtােরাপ করতঃ (.য এ িবষয়িট অnাn সকল 

বাণীর মতই এবং এর pচার না করা সমs িরসালােতর pচার .থেক িবরত থাকার শািমল) 

হযরতেক ( সা.) এ sসংবাদ .দয়া হেয়িছল .য, মহান আlাহ তােক সকল অনাকাংিখত 

pিতিkয়া .থেক রkা করেবন। আর এ আয়াতিট অবতীণ- হওয়ার সােথ সােথ মহানবী (সা.) 

অnধাবন করেলন .য, .স pভলg উপিsত হেয়েছ এবং এর অিধক িবলm করা সিঠক নয়। 

অতএব ‘গাদীের খুম’ নামক sােন এ দািয়t সmn করেত উেদBাগী হেলন।১৩৩  

তেব এ িদনিটর িবেশষt হল এই .য, এ িদেন আলীর )আ (.জn ইমামেতর আnJািনক .ঘাষণা 

ও বাইআত বা আnগেতBর sীকৃিত pদান করা হেয়িছল।  নতুবা রাসূল (সা. ) তার িরসালােতর 

সময়কােল এশািধকবার ও একািধকrেপ আলী (আ. )- এর উঊরািধকািরেtর কথা বণ-না 

কেরিছেলন। নবুয়Bেতর pারিmক বছর , gেলােত যখন  ََوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبني অথ-াৎ এবং .তামার 

িনকটাtীয়েদরেক ভয় pদশ-ন কর। (সূরা pয়ারা- ২১৪) এ আয়াতিট নািযল হেয়িছল এবং 

মহানবী ( সা. ) তার সকল িনকটাtীয়েদরেক উেd" কের বেলিছেলন :  সব-pথেম .য আমার 

আহবােন সাড়া িদেব, .সই আমার উtরািধকারী হেব। দলমত িনিব-েশেষ সকেলই এ বBাপাের 
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একমত .য, সব-pথেমই িযিন ইিতবাচক সাড়া িদেয়িছেলন িতিন আলী ইবেন আিব তািলব 

(আ. ) বBতীত আর .কউ নন। ১৩৪ অnrপ,   

 )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ (
 

.হ ঈমানদারগণ! আnগতB কর আlাহেক এবং আnগতB কর আlাহর রাসূল তার ঊলুল 

আমরেদরেক (উtরsিরগণ)। (িনসা- ৫৯)  

উেlিখত আয়াতিট যখন নািযল হেয়ািছল এবং “ঊলূল আমর িহসােব যার পরম আnগতB 

বাধBতামূলক করা হেয়েছ আর তার আnগতB করােক নবী (সা.)- এর আnগতB করার সমকk 

বেল বণ-না করা হেয়েছ’’ তখন ‘জািবর ইবেন আblুাহ আনসারী’ হযরত (সা.)- এর কােছ 

জানেত .চেয়িছেলন এই ঊলূল আমর কারা, যােদর আnগতB করা আপনার আnগেতBর সমকk 

বলা হেয়েছ ? িতিন বলেলন :  

هم خلفائی يا جابر و ائمة املسلمني من بعدی اّوهلم علّی بن ابی طالب ّمث احلسن ّمث السحني ّمث علی بن 
ّمث الصادق  - سالماله يا جابر فاذا لقيته فاقرأه منی ستدرک - لباقراحلسني ّمث حمّمد بن علی املعروف فی التوراة با

مث مسّيی  جعفر بن حممد ّمث موسی بن جعفر مث علی بن موسی مث حممد بن علی  مث علی بن حممد مث احلسن بن علی
  ........و کنّيی حجة اهللا فی ارضه وبقّيته فی عباده ابن احلسن بن علی

 

.হ জািবর !তারা হেলন আমার পর, আমার খিলফা ও মুসলমানেদর ইমাম। তােদর pথম বBিk হেলন 

আলী ইবেন আিব তািলব, অতঃপর হাসান, অতঃপর hসাইন, অতঃপর আলী ইবেন hসাইন, অতঃপর 

মুহাmাদ ইবেন আলী, িযিন .তৗরােত বািkর বেল পিরিচত, .হ জািবর  !যখন তার সাkাৎ লাভ 

করেব, আমার পk .থেক তােক সালাম জানােব অতঃপর সািদক জাফর ইবেন মুহাmাদ, অতঃপর মূসা 

ইবেন জাফর, অতঃপর আলী ইবেন মূসা, অতঃপর মুহাmাদ ইবেন আলী, অতঃপর আলী ইবেন 

মুহাmাদ, অতঃপর হাসান ইবেন আলী, অতঃপর আমার নাম ও kনীয়াতধারী পৃিথবীেত আlাহর hjাত 

তার  )মেনািনত (বাnাগেণর  মেধB সব-েশষ হাসান ইবেন আলী       ।১৩৫ 
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এবং রাসূল (সা.) এর ভিবষdাণী অnসাের জািবর (রা. ) হযরত ইমাম বািkর (আ.) পয-n 

জীিবত িছেলন এবং হযরেতর (সা.) সালাম তার িনকট .পৗেছ িদেয়িছেলন।  

অপর একিট হাদীেস আবু বািসর .থেক বিণ-ত হেয়েছ .য, ঊলূল আমর pাসংিগক আয়াতিট 

সmেক- ইমাম সািদক (আ.)- এর িনকট p` কেরিছলাম। িতিন বলেলন : (আয়াতিট) আলী ইবেন 

আিব তািলব (আ.) হাসান (আ.) ও .হাসাইন (আ.)- এর সmােন অবতীণ- হেয়েছ। সিবনেয় 

িনেবদন করলাম, মাnষ জানেত চায় পিবt .কারােন আলী (আ.) ও আহেল বাইতগণেক (আ.) 

তােদর নাম উেlখ পূব-ক পিরচয় .দয়িন .কন ? িতিন বলেলন : তােদরেক বল, নামােযর .য 

আয়াত নািযল হেয়েছ তােত িতন রাকাত বা চার রাকােতর .কান উেlখ করা হয়িন এবং 

মহানবীই (সা.) ঐgেলা মাnেষর িনকট বBাখBা কেরিছেলন। অnrপ যাকাত, হj ইতBািদ 

সmিক-ত আয়াতসমূহ ও মহানবীেক (সা.) বBাখBা করেত হেয়েছ এবং িতিনই এrপ 

বেলিছেলন,  

  مواله فعلی مواله کنت من
আিম যার মাওলা আলীও তার মাওলা।  

এছাড়াও িতিন বেলিছেলন,  

اوصيکم بکتاب اهللا و اهل بيتی فانی سألت اهللا عّزوجّل ان ال يفرق بينهما حّتی يورد مها علّی احلوض فأعطانی 
  ذالک

অথ-াৎ .তামােদর িনকট আlাহর িকতাব এবং আমার আহেল বাইেতর (সািnেধB) থাকার জেn 

sপািরশ করিছ বাsিবকই মহীয়ান, গরীয়ান আlাহর কােছ এ আেবদন জািনেয়িছলাম .য, িতিন 

.যন .কারানেক আহেল বাইত .থেক পৃথক না কেরন, যতkণ পয-n না আমােদর সােথ হাউেজ 

কাওছাের িমিলত হয়, এবং মহান আlাহ আমার আেবদন gহণ কেরেছন। অnrপ বলেলন :  

  كم يف باب ضاللدخلو ي لنكم من باب هدى، و خيرجو  أiّم لنتعلموهم فإiم أعلم منكم، ال 
অথ-াৎ তােদর jান সmেক- অবিহত হেত .তামরা সkম নও, তারা pকৃতই .তামােদর .থেক 

অিধকতর jাত। বstতঃ তারা .তামােদরেক কখেনাই িহদায়াত .থেক বিIত করেবন না এবং 

পথDjতার িদেক ধািবত করেবন না।  
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এছাড়া মহনবী (সা.) একািধকবার (িবেশষকের তার জীবেনর অিnম িদন gেলােত) বেলিছেলন :  

 

  انی تارک فيکم الثقلني کتاب اهللا و عرتتی اهل بيتی فاiّما لن يفرتقا حّتی يردا علی احلوض
বstতঃ আিম .তামােদর মােঝ d’িট grভার .রেখ .গলাম : আlাহর িকতাব এবং আমার আহেল 

বাইত। pকৃতপেk এতdয় পরsর .থেক কখেনাই িবিln হেব না, যতkণ পয-n না      

হাউেজ কাওছাের আমােদর সােথ িমিলত হয়।১৩৬  

আরও বেলিছেলন :  

  غرق عنها ختّلف من و جنا رکبها من نوح سفينة مثل فيکم بيتی اهل مثل انّ  اال
অথ-াৎ .জেন রাখ, বstতঃ আমার আহেল বাইেতর উদাহরণ হল নূেহর তরীর মত - .য .কউ 

এেত আেরাহণ করেব িনsার পােব, আর .য .কউ এেক তBাগ করেব িনমিjত হেব।১৩৭  

অnrপ আলী ইবেন আিব তািলবেক (আ.) উেd" কের মহানবী (সা.) একািধকবার 

বেলিছেলন:  

  بعدی مومن کل ولیّ  انت
‘তুিম হেল আমার পর সকল মু’িমেনর ওয়ালী’ ।১৩৮  

এছাড়াও এমন অেনক হাদীস িবদBমান .যgেলা সmেক- আেলাকপাত করা kdুপিরসের সmব 

নয়।১৩৯  
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১৯তম পাঠ 

ইমােমর ইসমাত ও jান  

ভিূমকা :  

িdতীয় খেNর ১৬ নং পােঠ আমরা উেlখ কেরিছলাম .য, িশয়া ও snী সmpদােয়র মেধB 

িবেরােধর .কnিবnd হল িতনিট। যথা : ইমামেক মহান আlাহর পk .থেক িনব-ািচত হেত 

হেব, sদঢ়ৃ ইসমাত বা পিবtতার অিধকারী হেত হেব এবং ঐশী jােনর অিধকারী হেত হেব। 

িdতীয় খেNর ১৭ নং পােঠ উেlিখত িবষয়gেলােক একিট বুিdবৃিtক যুিkর মাধBেম pমাণ 

কেরিছলাম। ৩৮নং পােঠ পিবt ইমামগেণর (আ.) মহান আlাহ কতৃ-ক িনব-ািচত হওয়ার sপেk 

িকছু িকছু উdৃিতগত দিলেলর উেlখ করা হেয়িছল। আেলাচB পােঠ এখন আমরা তােদর 

ইসমাত ও আlাহ pদt jান সmেক- আেলাকপাত করব।  

 

ইমােমর ইসমাত :  

‘ইমামত হল আlাহ pদt ময-াদা যা মহান আlাহ আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) ও তার 

সnানেদর pিত অngহ কেরেছন’, তা pমােণর পর, তােদর ইসমাতেক িনmিলিখত আয়াত .থেক 

উdাবন করা যায় :  

 )َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ (
আমার pিতrিত সীমালংঘনকারীেদর জেn pেযাজB নয়। (সূরা বাকারা- ১২৪)  

উপেরাk আয়ােতর মাধBেম pিতিJত হয় .য, আlাহ pদt এ ময-াদা তােদর জেnই যারা gনাহ 

dারা কলুিষত নন।  

অnrপ সূরা িনসার ৫৯ নং আয়ােত উেlিখত ‘ঊলূল আমর’ pাসি'ক আয়াতিট যােত তােদর 

িনঃশত- আnগতB অপিরহায- বলা হেয়েছ এবং এ আnগতBেক রাসূল (সা.)- এর আnগেতBর 

শািমল করা হেয়েছ .স আয়াতিট .থেক আমরা .দখেত পাই .য, তােদর আnগতB মহান আlাহর 
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আnগেতBর সােথ .কান িবেরাধ সৃিj কের না। অতএব তােদর িনঃশত- আnগেতBর িনেদ-শ 

তােদর ইসমােতর িন(য়তারই অথ- বহন কের।  

একইভােব আহেল বাইত (আ.)- এর ইসমাতেক আয়ােত তাতিহেরর মাধBেমও pমাণ করা যায়। 

পিবt .কারােন উেlখ করা হেয়েছ :  

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيذْ ( رَُكْم َتْطِهريًاِإمنَّ  )ِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّ
 

.হ নবীর আহেল বাইত! আlাহ .তা .কবল চান .তামােদর হেত সকল অপিবtতা দূর করেত 

এবং .তামােদরেক সmণূ-rেপ পিবt করেত। (সূরা আহযাব- ৩৩)  

বাnাগেণর পিবtতার বBাপাের আlাহর িবিধগত ইরাদা কােরা জেn িনধ-ািরত নয়। sতরাং 

আlাহর .য ইরাদা আহেল বাইতগেণর (আ.) জেn িনধ-ািরত হেয়েছ, pকৃতপেk তা হল pভুর 

sিনধ-ািরত ইরাদা, যা অপিরবত-নীয়; .যমনিট বলা হয় :  

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ (  )ِإمنَّ
 

তার বBাপার pধু এই, িতিন যখন .কান িকছুর ইlা কেরন, িতিন তােক বেলন হও, ফেল তা 

হেয় যায়। (সূরা ইয়াসীন- ৮২)  

আর চূড়াnrেপ পিবtকরণ ও সকল pকার কদয- কলুষতা .থেক মুk করেণর অথ-ই হল 

পিবtতা। অপরিদেক আমরা জািন .য, িশয়া সmpদায় বBতীত মুসলমানেদর .কান সmpদায়ই 

রাসূল ( সা.)- এর .কান িনকটাtীেয়র পিবtতার দািব তুেল না। িশয়া সmpদায় নবী কnা 

হযরত ফািতমা যাহরা (সা. ) এবং dাদশ ইমােমর পিবtতায় বা ইসমােত িবMাস কের।১৪০  

উেlখB .য, সtরািধক .রওয়ােয়ত (.য gেলার অিধকাংশই আহেল snােতর আেলমগণ বণ-না 

কেরেছন) pমাণ কের .য, এ আয়াতিট ‘পাক পা@াতেনর’ ময-াদায় নািযল হেয়েছ।১৪১ .শখ 

সাdক, আমীrল মু’িমিনন (আ.) .থেক বণ-না কেরেছন .য, আlাহর রাসূল (সা.) বেলেছন : .হ 

আলী! এ আয়াতিট .তামার, হাসান, hসাইন এবং তার বংেশর ইমামেদর pসে' অবতীণ- 
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হেয়েছ। িজjাসা করলাম : আপনার পর কয়জন ইমাম রেয়েছন ? জবােব িতিন বলেলন : .হ 

আলী! তুিম অতঃপর হাসান, অতঃপর hসাইন, অতঃপর তার সnান আলী, অতঃপর তার সnান 

মুহাmদ, অতঃপর তার সnান জা’ফর, অতঃপর তার সnান মুসা, অতঃপর তার সnান 

আলী, অতঃপর তার সnান মুহাmদ, অতঃপর তার সnান আলী, অতপর তার সnান হাসান এবং 

তৎপর তার সnান আlাহর hjাত (আলাইিহমুস সালাম আজমাইন)।  

অতঃপর মহানবী (সা.) বলেলন : এ rেপই তােদর নাম আlাহর আরেশর পাতায় িলখা আেছ 

এবং আিম মহান আlাহর কােছ িজjাসা করলাম .য, এgেলা কােদর নাম ? িতিন বলেলন : .হ 

মুহাmদ .তামার পর তারা হেলন ইমাম, তারা মাsম ও পিবt হেয়েছন এবং তােদর শtrরা আমা 

কতৃ-ক অিভশmাত pাp হেব।১৪২  

অnrপ ‘হাদীেস সাকালাইন’ যােত মহানবী (সা.) তার আহেল বাইত ও ইতরাতেক .কারােনর 

সমকkrেপ sান িদেয়েছন এবং এ িন(য়তা িদেয়েছন .য, কখেনাই তারা (অথ-াৎ .কারান ও 

ইতরাত) পরsর .থেক িবিln হেব না, .সিটও তােদর ইসমােতর sপেk একিট ssj 

দিলল। কারণ kdুতম .কান পােপ িলp হওয়ার মােন (এমনিক ভুলkেমও যিদ হেয় থােক) 

কায-েkেt .কারান .থেক তােদর পৃথক হওয়া।  

 

ইমােমর jান :  

িনঃসেnেহ নবী (সা.)- এর আহেল বাইত (আ.) তার jান .থেক অn সকেলর .চেয় অিধকতর 

লাভবান হেয়িছেলন। তাই তােদর সmেক- িতিন বেলিছেলন,  

  ال تعلموهم فاiّم اعلم منکم
তােদরেক অnধাবন করা যায় না sতরাং িন(য়ই তারা .তামােদর .চেয় অিধক jানী ।১৪৩  

িবেশষকের sয়ং আলী (আ.) িযিন :শশব .থেকই রাসূল (সা.)- এর আ2েয় পিরচিয-ত হেয়েছন 

এবং হযরত (সা.) এর জীবেনর অিnমলg পয-n তার সংsেশ- .থেক সব-দা jান অজ-েন 

িনেয়ািজত িছেলন। মহানী (সা.) হযরত আলী (আ.) সmেক- বেলন :  
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  انا مدينة العلم و علّی با"ا
 

আিম jােনর শহর আর আলী হল তার dার ।১৪৪  

অপরিদেক sয়ং আমীrল মু’িমিনন (আ.) .থেকই বিণ-ত হেয়েছ :  

علمنی الف باب و کّل باب يفتح الف باب فذالک الف الف باب حتی -ان رسول اهللا صلی اهللا عليه و اله
  علمت ما کان و ما يکون الی يوم القيامة و علمت علم املنايا و الباليا وفصل اخلطب

 

অথ-াৎ আlাহর রাসূল (সা.) jােনর সহsিট dার আমােক িশkা িদেয়েছন যােদর pিতিট আবার 

সহs dাের উnুk হয়, ঐgেলার pিতিট এভােব সহs সহs dাের উnুk হয়, এমনিক আিম 

জািন, যা িছল এবং িkয়ামত িদবস পয-n যা হেব তাও এবং আিম িশেখিছ মৃতুBসমূহ (منايا) এবং 

িবপদ- আপদসমূহ (باليا) এবং pকৃত িবচােরর (فصل اخلطب) jান।১৪৫  

িকnt ইমামগেণর (আ.) jান, নবী (সা.)- এর িনকট .থেক (pতBk ও পেরাk ভােব) rত 

jােনর মেধBই সীমাবd িছলনা। বরং তারা এক pকার অসাধারণ jােনর অিধকারী িছেলন 

যা, ইলহাম ও তাহদীসrেপ তােদরেক pদান করা হেয়িছল।১৪৬ এ ধরেনর ইলহামা হযরত 

িখজর ও যুলকারনাইন১৪৭ এবং হযরত মািরয়াম ও মূসা (আ.) এর মােয়র pিত১৪৮ করা হেয়িছল। 

এgেলার িকছু িকছু পিবt .কারােন ওহী নােম উেlিখত হেয়েছ। তেব এর অথ- নবুয়Bেতর ওহী 

নয়। আর এ ধরেনর jােনর ফেলই পিবt ইমামগেণর .কউ .কউ :শশেবই ইমামেতর ময-াদায় 

অিধিJত হেয়িছেলন ও সকল িকছু jাত িছেলন এবং অn কারও িনকট jানাজ-ন ও pিশkেণর 

pেয়াজনীয়তা তােদর িছল না।  

এ িবষয়িট sয়ং পিবt ইমামগণ (আ.) .থেক বিণ-ত অসংখB .রওয়ােয়ত .থেক (এবং তােদর 

pমািণত ইসমাত ও hিjয়ােতর কথা িবেবচনা কের) pমািণত হয়। এgেলার .কান .কানিটর 

উপর আেলাকপাত করার পূেব- পিবt .কারােনর এমন একিট আয়ােতর উেlখ করব যােত 
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মহানবী (সা.) এর সতBবািদতার সাkBsrপ বBিk বা বBিkবগ-েক من عنده علم الکتاب ( যার 

িনকট রেয়েছ িকতােবর jান) বেল পিরচয় .দয়া হেয়েছ । আয়াতিট হল :  

 

َنُكْم َوَمنْ (   )ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ  ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيًدا بـَْيِين َوبـَيـْ
 

বলুন, আlাহ এবং যােদর িনকট িকতােবর jান আেছ, তারা আমার এবং .তামােদর মেধB 

সািk িহসােব যেথj। (সূরা রা’দ- ৪৩)  

িনঃসেnেহ এমন .কউ যার সাkী মহান আlাহর সাkীর িনকটবত-ী বেল পিরগিণত হেয়েছ এবং 

িকতােবর jােনর অিধকারী হওয়া, যােক এrপ সাkী হওয়ার .যাগBতা িদেয়েছ িতিন মহা 

ময-াদাপূণ- sােনর অিধকারী।  

অপর একিট আয়ােতও এ সাkীর কথা উেlখ করা হেয়েছ এবং তােক রাসূল (সা.) এর 

পদাংকাnসারীrেপ গণনা করা হেয়েছ :  

ُلوُه َشاِهٌد ِمْنهُ (  )أََفَمْن َكاَن َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن َربِِّه َويـَتـْ
 

তারা িক তােদর সমতুলB যারা pিতিJত তােদর pিতপালক .pিরত sj pমােণর উপর, যার 

অnসরণ কের তার .pিরত সািk । (সূরা hদ- ১৭)  

আর منه (িমনh) শbিট pমাণ কের .য, এ সাkী হেলন নবী (সা.) এর পিরবােরর অnভু-k এবং 

তারই আহেল বাইত। িশয়া ও snী উৎেসর একািধক .রওয়ােয়ত .থেক pমািণত হয় .য, এ 

সাkী হেলন আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)।  

উদাহরণsrপ উেlখেযাগB, ইবেন মু’িযল শািফয়ী আblুাহ ইবেন আতা .থেক বণ-না কেরেছন : 

একদা ইমাম বািkর (আ.)- এর িনকট উপিsত িছলাম, যখন আblুাহ ইবেন সালােমর ( আহেল 

িকতােবর আেলমেদর মেধB এক বBিk, িযিন রাসূল (সা.)- এর জীবdশায় ইসলাম gহণ 

কেরিছেলন) পুt অিতkম করিছল। হযরত বািkর (আ.)- এর কােছ িজjাসা করলাম : 
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  من عنده علم الکتاب
( অথ-াৎ যার িনকট িকতােবর jান রেয়েছ) িক ঐ বBিkর িপতােক বুঝােনা হেয়েছ ? জবােব 

িতিন বলেলনঃ না, বরং আলী ইবেন আিব তািলবেক (আ.) বুঝােনা হেয়েছ। .তমিন  ٌُلوُه َشاِهد  َويـَتـْ

) ِمْنهُ  অথ-াৎ যার অnসরণ কের তার .pিরত সাkী) এবং امنا وليکم (অথ-াৎ িন(য় .তামােদর 

ওয়ালী) (সূরা মািয়দাহ - ৫৫) আয়াতdয়ও তার সmােন নািযল হেয়েছ। এছাড়াও িবিভn 

সmpদােয়র উৎস .থেক বিণ-ত একািধক .রওয়ােয়ত .থেক পাওয়া যায় .য, সূরা hেদ উেlিখত 

)شاهد শািহদ) হেলন আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)।১৪৯ তdপির منه(িমনh) এর উেlিখত 

িবেশষেtর আেলােক ssjrেপ pতীয়মান হয় .য, এর দৃjাn আলী (আ.) বBতীত আর .কউ 

নন।  

িকতােবর jােনর অিধকারী হওয়ার grt তখনই ssj হয়, যখন হযরত .সালাইমান ( আ.)-

এর সময় িবলিkেসর িসংহাসন আনয়েনর ঘটনা পিবt .কারােন .যভােব বণ-না করা হেয়েছ, তার 

pিত মেনােযাগ .দয়া হয় :  

 )دَّ إِلَْيَك َطْرُفكَ قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن يـَْرتَ (
 

িকতােবর jান যার িছল, .স বলল, ‘আপিন চkুর পলক .ফলার পূেব-ই আিম তা আপনােক 

এেন িদব। (সূরা নামল- ৪০)  

এ আয়াত .থেক pমািণত হয় .য, িকতােবর িকছু অংেশর jান থাকার ফেলই এ ধরেনর 

িবsয়কর ঘটনা ঘটােত সkম হেয়িছেলন। এেথেক আমরা অnমান করেত পাির .য, সমg 

িকতােবর jান িক ধরেনর grতর pভাব সৃিj করেত পাের ! আর এিট হল তা- ই যা ইমাম 

সািদেক (আ.) .থেক sদাইর বণ-না কেরিছেলন।  

sদাইর বেলন : আিম আবু বািসর, ইয়াhইয়া বাযBায এবং দাউদ ইবেন কািছর, ইমাম সািদক 

( আ.)- এর সভায় উপিsত িছলাম; হযরত .kাধপূণ- অবsায় সভাsেল pেবশ করেলন এবং 
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আসন gহণােn বলেলন : আ(য- হই ঐ সকল .লাকেদর জেn, যারা মেন কের .য, আমরা 

অদ"ৃ- jােনর অিধকারী অথচ মহান আlাহ বBতীত অn .কউ অদ"ৃ jােনর অিধকারী নন। 

আিম .চেয়িছলাম আমরা দাসীেক ভৎ-সনা করব িকnt .স পলায়ন কেরেছ এবং আিম জািননা 

.কান কেk িগেয়েছ।১৫০  

sদাইর বেলন : যখন হযরত গৃহাভBnের pেবেশ উদBত হেলন, আিম আবু বাসীর এবং 

মাইসার, তার সােথ .গলাম এবং সিবনেয় িনেবদন করলাম : আমরা আপনার জেn উৎসগ- 

হব, দাসী সmেক- আপনার অিভবBিk আমরা অnধাবন কেরিছ; আমরা িবMাস কির .য, আপিন 

অপিরসীম jােনর অিধকারী । িকnt কখেনাই আপনার অদ"ৃ jােনর বBাপাের দািব কির না।  

 

হযরত বলেলন : ওেহ sদাইর তুিম িক .কারান পড়িন ? বললাম : পেড়িছ। িতিন বলেলন : এ 

আয়তিট পড়িন ?  

  )قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ إِلَْيَك َطْرُفكَ أَنَا آتِيَك بِِه  ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتابِ قَاَل الَِّذي (
 

িকতােবর jান যার িছল, .স বলল, ‘আপিন চkুর পলক .ফলার পূেব-ই আিম তা আপনােক 

এেন িদব। । 

জবােব বললাম : অপনার জেn আমার জীবন উৎসগ- .হাক, পেড়িছ।  

িতিন বলেলন : তুিম জান, ঐ বBিk িকতােবর jােনর কতটkু অবিহত িছল ? জবােব িনেবদন 

করলামঃ অngহপূব-ক আপিনই বলুন। িতিন বলেলন : pশs সমুেdর এক িবnd পিরমাণ! 

অতঃপর বলেলন : এ আয়াতিট িক পেড়ছ ?  

َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ  َكَفى بِاللَِّه َشِهيًدا(  )بـَْيِين َوبـَيـْ
 

বলুন, আlাহ এবং যােদর িনকট িকতােবর jান আেছ, তারা আমার এবং .তামােদর মেধB 

সািk িহসােব যেথj। বললাম : জী hাঁ। পুনরায় িতিন বলেলন : িযিন সমs িকতােবর jান 
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রােখন িতিন অিধক jানী, না িযিন িকতােবর sl িকছু jােনর অিধকারী। বললাম, িযিন সমs 

িকতােবর jােনর অিধকারী!  

অতঃপর sীয় বেkর িদেক ইি'ত কের ইমাম (আ.) বলেলন : আlাহর শপথ সমs িকতােবর 

jান আমােদর কােছ িবদBমান আlাহর শপথ সমs িকতােবর jান আমােদর িনকট িবদBমান।১৫১  

এখন আহেল বাইেতর (আ.) jান pসে' বিণ-ত .রওয়ােয়ত .থেক আর একিট দৃjাn উপsাপন 

করব।  

হযরত ইমাম .রজা (আ.) ইমামেতর িবsািরত বBাখBায় বেলিছেলন : যখন মহান আlাহ কাউেক 

(ইমামrেপ) মাnেষর জেn িনব-াচন কেরন, তখন তােক hদেয়র pশsতা pদান কেরন pjার 

ঝণ-াধারা তার hদেয় sাপন কেরন এবং তার pিত jান ইলহাম কেরন যােত .কান pে`র উtর 

pদােনই অkমতা pকাশ না কেরন এবং সতBেক শনাkকরেণ িবbত না হন। অতএব িতিন 

পিবt এবং আlাহর অngহ, অnেমাদন ও রkণােবkেণ সকল pকার ভুল- trিট .থেক িনরাপেদ 

থাকেবন। মহান আlাহ তােক এ :বিশjBgেলা দান কেরন, যােত তার বাnােদর জেn চূড়াn 

pমাণ ও সািk হেত পােরন। আর এিট হল মহান আlাহরই অngহ, যা িতিন যােক ইlা pদান 

কেরন।  

অতঃপর িতিন বলেলন : মাnষ িক এমন কাউেক শনাk ও িনব-াচন করেত সkম ? তােদর 

মাধBেম িনব-ািচত বBিk িক এ ধরেনর :বিশেjBর অিধকারী ?১৫২  

এছাড়া হাসান ইবেন ইয়াhইয়া মাদােয়নী .থেক বিণ-ত হেয়েছ .য, ইমাম সািদক (আ.)- এর 

িনকট সিবনেয় িনেবদন কেরিছলাম : যখন ইমােমর (আ.) িনকট .কান p` করা হয়, তখন িতিন 

িকrেপ (.কান jােনর মাধBেম) এর জবাব pদান কেরন ? জবােব বলেলন : কখেনা কখেনা 

তার pিত ইলহাম হয়, কখেনা কখেনা িতিন .ফেরsা হেত pেন থােকন আবার কখেনাবা উভয় 

pিkয়ায়।১৫৩  
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অপর এক .রওয়ােয়েত ইমাম সািদক (আ.) বেলন : যিদ .কান ইমাম না জােনন .য, তার উপর 

কী সংকট আপিতত হেব, তার কম- .কাথায় সmn হেব, তেব .স ইমাম মাnেষর জেn আlাহর 

hjাত হেত পাের না।১৫৪  

অnrপ ইমাম সািদক (আ.) কতৃ-ক আরও বিণ-ত হেয়েছ : যখন ইমাম .কান িকছুেক অnধাবন 

করেত চান , তখন মহান আlাহ তােক তা অবিহত কেরন।১৫৫  

এছাড়া একািধক .রওয়ােয়েত ইমাম সািদক (আ.) .থেক বিণ-ত হেয়েছ .য, িতিন বেলন : rহ 

এমন এক সৃিj, যা িজbাঈল ও িমকাঈল (আ.) অেপkা সমুnত। আর তা মহানবী (সা.)- এর 

িনকট িছল এবং তার পের ইমামগেণর (আ.) িনকট িবদBমান .থেক তােদরেক সংরkণ কের।১৫৬  
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২০তম পাঠ 

হযরত মাহদী )আ(.   

 

ভিূমকা :  

পূব-বত-ী পাঠসমূেহ pস'kেম আমরা dাদশ ইমােমর (আ.) নাম সmিলত কেয়কিট হাদীেসর 

উdৃিত িদেয়িছলাম। এছাড়াও িশয়া ও snী উৎস .থেক এমন অসংখB .রওয়ােয়ত রেয়েছ 

.যgেলার .কান .কানিটেত মহানবী (সা.) .থেক pধুমাt তােদর সংখBা বিণ-ত হেয়েছ। আবার 

.কান .কানিটেত এ কথািটও সংযুk আেছ .য, তােদর সকেলই .কারাইশ বংেশর। অপর 

িকছুেত আবার তােদর সংখBােক বিন ইসরাঈেলর .গাtপিতেদর সমসংখBক বেল উেlখ করা 

হেয়েছ। আবার .কান .কানিটেত বিণ-ত হেয়েছ .য, তােদর মেধB নয়জন, ইমাম .হাসাইন 

(আ.)- এর সnান। অতঃপর আহেল snেতর .কান .কান .রওয়ােয়ত এবং িশয়া উৎস .থেক 

বিণ-ত .কান .কান মুতাওয়ািতর হাদীেস তােদর pেতBেকর নাম বিণ-ত হেয়েছ।১৫৭ অnrপ িশয়া 

উৎস .থেক আরও অেনক হাদীেস আেছ যােত pেতBক ইমােমর (আ.) ইমামত সmেক- বণ-না 

করা হেয়েছ। তেব এ kdুপিরসের এgেলার দৃjাn তুেল ধরা সmব নয়।১৫৮  

ফেল এ অধBােয়র সব-েশষ পােঠ আমরা dাdশতম ইমাম হযরত মাহদীর (আ.) (আlাহ তার 

আtpকাশ tরািnত কrন) সmেক- আেলাচনায় মেনািনেবশ করব এবং সংিkp কেলবর রkার 

sােথ- pধুমাt grtপূণ- িবষয়gেলার pিত ইি'ত করব।  

 

িবDবGাপী ঐশী শাসনবGবsা :  

ইিতমেধBই আমরা .জেনিছ .য, নবীগেণর (আ.) আিবভ-ােবর মূল ও pধাণ উেd" হল সেচতন 

ও sাধীনভােব িবকাশ ও পূণ-তা লােভর জেn উপযুk .kt সৃিj করা যা ওহীর মাধBেম মহান 

আlাহ মাnেষর জেn বাsবায়ন কেরেছন। এছাড়া অপর িকছু উেd"ও িছল .যgেলার মেধB 
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.যাগB বBিkর বুিdবৃিtক িবকাশ, আিtক ও মানিসক পিরচয-ার কথা উেlখ করা .যেত পাের। 

সেব-াপির মহান নবীগণ (আ.) .খাদাভীrতা ও ঐশী মূলBেবােধর িভিtেত আদশ- সমাজ pিতJা 

এবং সারা িবMময় nায়- নীিতর িবsাের সেচj িছেলন। আর এ পেথ তােদর pেতBেকই 

যথাসmব পদেkপ িনেয়িছেলন। তােদর মেধB .কউ .কউ িনিদ-j .ভৗেগািলক অবsান ও কােল 

আlাহর ঐশী শাসনবBবsার pবত-েন সkম হেয়িছেলন। িকnt তােদর কারও জেnই সমg 

িবMবBাপী ঐশী শাসনবBবsা pচলেনর .kt pstত িছল না।  

তেব উপযুk .kt সৃিj না হওয়ার অথ-, নবীগেণর (আ.) jান ও কায-kেমর সীমাবdতা অথবা 

পিরচালনা ও .নতৃেtর .kেt অkমতা নয়। অnrপ নবীগেণর (আ.) আিবভ-ােবর প(ােত pভরু 

উেd" বাsবািয়ত হয়িন তা- ও নয়। কারণ, ইিতপূেব-ও উেlখ করা হেয়েছ .য, মানব 

সmpদােয়র মুk িবকাশ ও পণূ-তার .kt pstত করাই হল pভুর উেd" । .যমনিট পিবt 

.কারােনও বিণ-ত হেয়েছ :  

ٌة بـَْعَد الرُُّسلِ (  )لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ
 

যােত রাসূলগণ আসার পর আlাহর িবrেd মাnেষর .কান অিভেযাগ না থােক। (সূরা িনসা-

১৬৫)  

sতরাং সতB ধম- gহেণ ও ঐশী .নতৃবগ-েক অnসরেণ বাধB করা মহান আlাহর উেd" নয়। 

ফেল উপেরাk আেলাচনার িভিtেত বলা যায়, pভরু মূল উেd" সফল হেয়েছ।  

অপরিদেক মহান আlাহ ঐশী gnসমূেহ িবেMর সব-t ঐশী hkমেতর বাsবায়েনর pিতrিত’ 

িদেয়েছন যােক মানব সmpদােয়র বৃহtর পিরসের সতB dীন gহেণর .kt সmেক- একpকার 

ভিবqdাণী বলা .যেত পাের। যখন মানব সmpদায় সকল pিতJান ও সকল শাসন বBবsা .থেক 

িনরাশ হেয় পড়েব তখন sিনব-ািচত বBিk ও বBিkসমিjর মাধBেম pভরু অদ"ৃ সাহােযB, িবMময় 

ঐশী শাসনবBবsা pিতJা করার পথ .থেক সকল pকার অnরায় ও pিতবnকতা দূর করতঃ 

অতBাচািরত, িনপীিড়ত ও বিIত মানবতার dাের nায় ও sিবচার .পৗঁেছ .দয়া হেব। বলা .যেত 
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পাের তখন সব-েশষ নবীেক (সা.) .pরণ এবং তার িবMজনীন ও িচরnন ধেম-র pবত-েনর 

প(ােত pভরু চূড়াn উেdpB সফল হেব। কারণ তার সmেক-ই বলা হেয়েছ :  

يِن ُكلِّهِ (  .…)لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّ
 

অপর সমs dীেনর উপর জয়যুk করার জেn …১৫৯ 

‘ইমামত হল নবুয়Bেতর পিরসমাপক এবং খাতািময়Bােতর প(ােত িহকমাতsrপ’- এর িভিtেত 

এ উপসংহাের উপনীত হওয়া যায় .য, pভুর উেd" সব-েশষ ইমােমর মাধBেমই বাsবrপ লাভ 

করেব। আর এিট হল, .স িবষয় যা মুতাওয়ািতর হাদীসসমূেহ ইমাম মাহদী (আ.) (আমােদর 

আtা তার জেn উৎসগ- .হাক) সmেক- grtসহকাের উেlখ করা হেয়েছ।  

এখােন সব-pথেম এ ধরেনর hkমেতর sসংবাদবাহী আয়াতসমূহেক পিবt .কারান .থেক 

উেlখ করব। অতঃপর এ সmিক-ত িকছু .রওয়ােয়েতর pিত ইংিগত করব।  

 

আlাহর pিতrিত :  

মহান আlাহ পিবt .কারােন উেlখ কেরেছন :  

َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُونَ وَ (  )َلَقْد َكَتبـْ
 

আিম উপেদেশর পর যবুের িলেখ িদেয়িছ .য, আমরা .যাগBতা সmn বাnাগণ পিৃথবীর 

অিধকারী হেব। (সূরা আিmয়া- ১০৫)  

সূরা আ’রােফর অপর একিট আয়ােত (১২৮- নং) হযরত মুসা (আ.) .থেক বিণ-ত হেয়েছ 

.য, িন(য়ই একদা মহান আlাহর pিতrিত বাsবািয়ত হেব।  

অপর এক sােন িফরাউন, .য মাnষেক হীনবল কেরিছল, তার কািহনী উেlখপূব-ক বলা হেয়েছ :  

ًة َوَجنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنيَ َونُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَجنَْعَلُهْم (  )أَِئمَّ
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আিম ইlা করলাম, .স .দেশ যােদরেক হীনবল করা হেয়িছল, তােদরেক অngহ 

করেত; তােদরেক .নতৃt দান করেত ও .দেশর অিধকারী করেত। (সূরা কাসাস- ৫)  

এ আয়াতিট বিন ইসরাঈল সmেক- এবং িফরাউেনর থাবা .থেক মুিk লােভর পর kমতার 

অিধকারী হওয়া সmেক- নািযল হেলও( অথ-াৎ আিম ইlা করলাম) কথািট pভরু অবBাহত ইlা 

বা ইরাদার ইি'ত বহন কের। আর এ দৃিjেকাণ .থেক অিধকাংশ হাদীস অnযায়ী উেlিখত 

আয়াতিট ইমাম মাuদীর (আ.) (আlাহ তার আিবভ-াব tরািনত কrণ) অগমেনর pিত ইি'ত 

বহন কের বেল বিণ-ত হেয়েছ।  

অnrপ অপর এক sােন মুসলমানেদরেক উেd" কের বলা হেয়েছ :  

َننَّ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ ( ِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكِّ
لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيًئا َوَمْن َكَفرَ َهلُْم ِدينَـُهُم الَّذِ   بـَْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدِّ
 )ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

 

.তামােদর মেধB যারা ঈমান আেন ও সৎকম- কের আlাহ তােদরেক pিতrিত িদেlন .য, িতিন 

তােদরেক পৃিথবীেত pিতিনিধt দান করেবন, .যমন িতিন pিতিনিধt দান কেরিছেলন তােদর 

পূব-বত-ী গণেক এবং িতিন অব"ই তােদর জেn sদঢ়ৃ করেবন তােদর dীনেক যা িতিন তােদর 

জেn মেনানীত কেরেছন এবং তােদর ভয়- ভীিতর পিরবেত- তােদরেক অব"ই িনবাপtা দান 

করেবন। তারা আমার ইবাদত করেব, আমার .কান শরীক করেব না, অতঃপর যারা অকৃতj 

হেব তারা .তা সতBতBাগী। (sরা নূর-  ৫৫)  

আর হাদীেস এেসেছ .য, এ pিতrিত পিরপণূ- দৃjাn সহকাের হযরত মাuদীর (আ.) (আlাহ 

তার আিবভ-াব tরািnত কrন) সময় বাsবrপ লাভ করেব।১৬০  

অnrপ অপর এক .2ণীর হাদীস, িকছু আয়াতাnসাের১৬১ হযরত মাহদী (আ.) এর pসে' বিণ-ত 

হেয়েছ। সংিkpতা বজায় রাখার sােথ- ঐgেলার উেlখকরণ .থেক িবরত থাকব।১৬২  

 

Yরওয়ােয়ত সমহূ :  
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হযরত মাuদী (আ.) (আlাহ তার আিবভ-াব tরািনত কrন) সmেক- িশয়া এবং snী উৎস .থেক 

হযরত মহানবী (সা.) .থেক .য সকল হাদীস বিণ-ত হেয়েছ, .সgেলা মুতাওয়ািতেরর সীমানা 

ছািড়েয় িগেয়েছ। আর pধুমাt .য সকল হাদীস আহেল snােতর মাধBেম বিণ-ত হেয়েছ .সgেলার 

সতBতা sীকার করার .kেt তােদর িনেজেদর আেলমেদর সংখBাও তাওয়াতুেরর পয-ােয় 

.পৗেছেছ তােদর একদল আেলেমর িবMাস .য, হযরত মাuদী (আ.)- এর বBাপাের ইসলােমর 

সকল মাযহাব ও িফরকার মেধB মৈতকB িবদBমান।১৬৩ আহেল snােতর .কান .কান আেলম 

হযরত মাuদী (আ.) ও তার আিবভ-ােবর আলামত সmেক- gnও িলেখেছন।১৬৪ এখন আহেল 

snাত কতৃ-ক বিণ-ত িকছু হাদীস তুেল’ ধরব। উদাহরণsrপ : মহানবী (সা.) .থেক িকছু হাদীস 

বিণ-ত হেয়েছ : যিদও পিৃথবীর আয়ুsাল একিদেনর .বশী অবিশj না থােক তবু মহান আlাহ ঐ 

িদনিটেক এমন sদীঘ- করেবন, যােত আমার আহেল বাইেতর মধB .থেক আমার নােমর অnrপ 

নামধারী .কান বBিk hkমত করেত পাের (এবং পৃিথবীেক তদnrপ nায়নীিতেত পূণ- করেব 

যদnrপ অnায় ও অতBাচাের পিরপূণ- িছল)১৬৫ ।  

উেm সালমাহ .থেক বিণ-ত হেয়েছ .য, আlাহর রাসূল (সা.) বেলেছন : মাuদী আমার বংশধর 

.থেক এবং ফািতমার (সা. ) সnানেদর অnভূ-k ।১৬৬  

আর ইবেন আbাস .থেক বিণ-ত হেয়েছ .য, মহানবী (সা.) বেলেছন : িন(য়ই আলী আমার পর 

উmেতর ইমাম এবং তার সnানেদর মেধB কািয়মুল মুনতাযার [ ইমাম মাহদী (আ.) ] থাকেব। 

যখন তার আিবভ-াব হেব তখন িতিন পৃিথবীেক ঐrপ nায়নীিতেত পিরপূণ- করেবন .যrপ 

অnােয় পিরপূণ- িছল।১৬৭  

 

Yলাকাnর ও এর গঢ়ূ রহs :  

dাদশতম ইমােমর িবেশষtসমূেহর মেধB তার .লাকাnিরত হওয়ার ঘটনািট অnতম, যা িশয়া 

মাযহাব কতৃ-ক আহেল বাইত (আ.) .থেক বিণ-ত .রওয়ােয়েত grt সহাকাের উেlখ করা 

হেয়েছ। উদাহরণতঃ হযরত আb ুল আিযম হাসািন, ইমাম মুহmদ তািk ( আ.) .থেক, িযিন 
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তার পূব-sিরগণ ( আ.) .থেক এবং তার পূব-sিরগণ (আ.) আিমrল মু’িমিনন হযরত আলী (আ.) 

.থেক বণ-ন-া কেরেছন : আমােদর উtরািধকারী sদীঘ- সময় .লাকাnিরত থাকেব, তখন 

আমােদর অnসারীগণেক .দখেত পােব kুধাথ- pাণী .যrপ চারণভিূমর সnােন বBs হেয় 

পেড়, .সrপ তার সnােন রত থাকেব িকnt তার সnান পােব না। .জেন রাখ, তােদর মেধB .য 

.কউ তার dীেনর উপর pিতিJত থাকেব এবং তার ইমােমর .লাকাnেরর সময় আপন hদয়েক 

কলুষতামুk রাখেব িকয়ামেতর িদবেস আমার সােথ আমার ময-াদায় অবsান করেব। অতঃপর 

িতিন বেলন : যখন আমােদর উtরািধকারী আtpকাশ করেব তখন তার উপর অn কারও 

অিধকার বহাল থাকেব না (অথ-াৎ অতBাচারী শাসেকর .কান আিধপতB তার উপর থাকেব না)। 

আর এ কারেণ .গাপেন তার জn হেব এবং .লাকচkুর অnরােল থাকেব।১৬৮  

অnrপ ইমাম সাjাদ (আ.) তার িপতা .থেক এবং তার িপতা [ইমাম hসাইন (আ.)] আমীrল 

মু’িমিনন (আ.) .থেক বণ-না কেরেছন :  

আমােদর উtরািধকারীর d’িট গাইবাত রেয়েছ যার একিট অপরিট অেপkা দীঘ- এবং pধুমাt 

যারা দঢ়ৃ িবMাস ও সিঠক jােনর অিধকারী হেব তারাই তার ইমামেতর উপর িবদBমান 

থাকেব।১৬৯  

এখন আমরা, গাইবােতর রহs ssjrেপ pতীয়মান হওয়ার জেn পিবt ইমামগেণর (আ.) 

অতীত ঘটনার pিত দৃিj িনবd করব।  

আমরা জািন .য, রাসূল (সা.)- এর পর অিধকাংশ মাnষ, pথেম আবু বকেরর কােছ অতঃপর 

ওমেরর কােছ এবং তৎপর ওছমােনর কােছ বাইয়াত কেরিছেলন। তেব ওছমােনর শাসনকােলর 

.শষ িদেক অnায় :বষেমBর ফেল সৃj বBাপক dন-ীিতর কারেণ জনগণ িবেdাহী হেয় তােক হতBা 

করতঃ আমীrল মু’িমিনন আলী (আ.)- এর িনকট আnগতB pকাশ কেরিছল।  

হযরত আলী (আ.) িযিন মহান আlাহ ও তার রাসূল (সা.) কতৃ-ক মেনানীত খিলফা িছেলন, িতিন 

পূব-বত-ী খিলফাtেয়র শাসনামেল নবীন ইসলামী সমােজর কলBাণােথ- িনরব ভূিমকা পালন 

কেরিছেলন এবং pধুমাt কত-বB ও দািয়tেবাধ বBিতত .কান অিভবBিk বBk কেরনিন। 
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এমতাবsায় ইসলাম ও মুসলমানেদর কলBােণ .কান পদেkপ িনেতও k ঠােবাধ কেরনিন। 

অপরিদেক তার কেয়ক বছেরর শাসনামল উTােরাহী (জংেগ জামাল), .মায়ািবয়ার (িসিmফন) ও 

খাওয়ােরজেদর ( নাহরাওয়ান) সােথ যুেd অিতবািহত হেয়েছ। অবেশেষ খাওয়ােরজীেদরই 

একজেনর মাধBেম শাহাদাত বরণ কেরন।  

অnrপ ইমাম হাসান (আ.) ও .মায়ািবয়ার িনেদ-েশ িবষাkাn হন এবং .মায়ািবয়ার মৃতুBর পর 

তার পুt ইয়ািযদ, .য ইসলােমর ssj িনয়েমর pিতও rেkপ করত না, .স- ও উমাইয়Bােদর 

িসংহাসেন আেরাহণ কের। আর এভােব kমাnেয় ইসলােমর .কান নাম িঠকানাও অবিশj িছল 

না। আর এ কারেণ ইমাম hসাইেনর (আ.) পেk, এর িবrেd rেখ দাঁড়ােনা ছাড়া .কান উপায় 

িছল না। িতিন িনেজর িনম-ম শাহাদােতর মাধBেম মুসলমানেদর মেধB িকছুটা হেলও সাবধানতা 

ও সেচতনতা সৃিj কেরিছেলন এবং ইসলামেক িবলুিpর হাত .থেক রkা কেরিছেলন। তথািপ 

ইসলােমর nায়নীিতপূণ- শাসন বBবsা pিতJার জেn সামািজক পিরেবশ rপ পিরgহ কেরিন। 

ফেল অnাn ইমামগণ (আ.) ইসলােমর .মৗিলক িবMােসর সংহতকরণ, ইসলােমর িবিধ-

িবধান, jান ও আিtক পিরচয-াগত িদেকর pচার ও pসার এবং .যাগB বBিkেদর আিtক 

পিরpdকরেণ মেনািনেবশ কেরিছেলন। আবার অnকল পিরিsিতেত .গাপেন জনগণেক 

অতBাচারী ও .slাচারীেদর িবrেd সংgােমর জn আhান করেতন। আর একই সােথ 

তােদরেক িবMবBািপ ঐশী শাসনবBবsার িবষেয় আশাবাদী কের তুলেতন। অবেশেষ তারা 

পরsরায় শাহাদাত বরণ কেরিছেলন।  

যা .হাক পিবt ইমামগণ (আ.) আড়াই শতাdী ধের অবণ-নীয় সমsা ও সংকেটর মেধBও 

ইসলােমর pকৃত িশkােক মাnেষর িনকট তুেল ধরেত .পেরিছেলন - িকছুটা 

সাধারণভােব, আবার িকছুটা িবেশষভােব িবMs অnসারী ও একাn বBিkবেগ-র জেn। আর 

এভােবই ইসলামী িশkা, সমােজর সব-sের pচার ও pসার লাভ কেরিছল এবং মুহাmদী 

শরীয়েতর িন(য়তা িবিধত হেয়িছল। একই সােথ ইসলামী .দশসমূেহর .কান .কান অংেশ 
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অতBাচারী শাসকবেগ-র িবrেd সংgােম িলp হওয়ার জেn সংগঠনও rপ লাভ কেরিছল এবং 

অnঃতপেk িকছুটা হেলও অতBাচার ও .slাচািরতার িবrেd rেখ দাঁড়ােত .পেরিছল।  

তেব .slাচারী শাসকেদর ভয় ও উেdগ বৃিdর কারণ হল, হযরত মাuদীর (আ.) আিবভ-ােবর 

pিতrিত, যা তােদর অিstেক hমিকর সmুখীন কেরেছ। ফেল ইমাম হাসান আসকারী (আ.)-

এর সমসামিয়ক শাসকবগ- তােক কেঠার pহরার মেধB .রেখিছল, যােত তার .কান সnান 

জngহণ করেল, তৎkণাৎ শহীদ করেত পাের। এ জেnই sয়ং হযরত হাসান আসকারীেকও 

(আ.) তার .যৗবেনই তারা শহীদ কেরিছল।  

িকnt pভরু pতBয় িছল এটাই .য, হযরত মাuদী (আ.) জngহণ করেবন এবং মানবতার মুিkর 

জেn সিIত থাকেবন। আর এ কারেণই তার িপতার জীবdশায় (পাঁচ বছর বয়স পয-n) 

িশয়ােদর মেধB িবিশj কেয়কজন বBতীত ১৭০, অn .কউ তােক .দেখনিন এবং িতিন তার মহান 

িপতার শাহাদােতর পর চারজন বBিkর মাধBেম জনসাধারেণর সােথ .যাগােযাগ রkা 

করেতন, যােদর pেতBেকই পরmরায় pিতিনিধেtর ময-াদা লাভ কেরিছেলন। অতঃপর 

অিনিদ-jকােলর জেn ‘গাইবােত .কাবরা’ pr হেয়েছ এবং .য িদন মানব সমাজ িবMজনীন 

ঐশী শাসন বBবsােক gহেণর জেn pstত হেব, .সিদন মহান আlাহর িনেদ-েশ িতিন আt 

pকাশ করেবন।  

অতএব হযরত মাuদীর (আ.) গাইবােতর pকৃত রহs হল এই .য, .slাচারী ও অতBাচারীেদর 

dsিৃত .থেক িনরাপদ থাকা। এছাড়া .কান .কান .রওয়ােয়েত অnাn িহকমেতর pিতও ইি'ত 

করা হেয়েছ। এgেলার মেধB মাnষেক পরীkা করার িবষয়িট উেlখেযাগB। অথ-াৎ চূড়াn দিলল 

ssjrেপ বিণ-ত হওয়ার পর মাnষ কতটা অিবচলতা ও দঢ়ৃতা pদশ-ন কের তা পরীkা করা।  

তেব .লাকাnেরর সময় মাnষ হযরত মাuদীর (আ.) কrণা .থেক সmণূ-rেপ বিIত হয়িন এবং 

.কান এক .রওয়ােয়েতর ভায়ায় - .মেঘর আড়ােল িবদBমান সূেয-র১৭১ nায় িকছুটা হেলও তার 

dBিত মাnেষর িনকট .পৗেছ। .যমনকের অসংখB মাnষ (যতই অপিরিচত অবsায়ই .হাক না 

.কন) তার সাkাৎ লাভ কের ধn হেয়িছেলন এবং বstগত ও অবstগত সমsাসমূেহর সমাধােন 
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সkম হেয়িছেলন। pকতৃপেk হযরত মাuদী (আ.)- এর িবদBমানতা হল মাnেষর আsাশীলতা 

ও অnেpরণার grtপূণ- কারণ যােত আtসংেশাধেণর মাধBেম হযরত মাuদী (আ.)- এর 

আtpকােশর জেn িনেজেদরেক pstত করেত পাের।  
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তথGসচূী:  

১. উেlখB :  pসংগkেম পিবt .কারােনর িকছূ িকছূ আয়াত উdৃত হেয়িছল, তেব তা সংি0j 

িবষেয়র sপেk যুিk িহেসেব নয় বরং ঐ িবষেয় .কারােনর বkেবBও pিত দৃিj আকষ-েণর 

িনিমেt। 

২.যিদ দশ-ন ও কালামশােstর আেলাচB িবষয়gেলা যথাkেম A .সট ও B .সেটর সদs হয়,তেব 

তােদর সmক-েক AXB rেপ .দখােনা যায়। অথ-ৎ A .সেটর িকছু িকছু সদs B .সেটর 

সদsেদর অnrপ, আবার িকছু িকছু িভn রকেমর। 

৩. এ দিললিট তttীয় িবষয় (িবদBমান) .থেক কায-করী িবষেয়র (করণীয়) ও কােয-র জেn 

কারেণর অপিরহায-তার .যৗিkক pমােণর দৃjাnসমূহ .থেক অিজ-ত ফলাফল ও অনূrপ pভুর 

কারণেtর pমােণর .kেt িবদBমান।  

৪. সূরা hদ- ৭, সূরা কাহাফ- ৭, সূরা মূলক- ২, সূরা মািয়দাহ- ৪৮, সূরা আনা’ম- ১৬৫। 

৫. সূরা আনা’ম- ৩৫, ১০৭, ১১২, ১৩৭, ১২৮, সূরা ইউnছ- ৯৯, সূরা hদ- ১১৮, সূরা নাহল-

৯, ৯৩ সূরা শূরা- ৮, সূরা pয়ারা- ৪, সূরা বাকারা- ২৫৩। 

৬. সূরা আিmয়া- (৭৮- ৮২), সূরা কাহাফ (৮৩- ৯৭), সূরা ছাবা (১০- ১৩) উেlখB কেয়কিট 

.রওয়ােয়ত অnসাের, যুলkারনাইন নবী িছেলন না বরং আlাহর ওলী িছেলন বেল জানা যায়। 

৭. সূরা ইফsফ- ৫৫। 

৮. নাuজুল বালাগাh .খাতবােয় kােসয়াহ, সূরা .যাখেরাফ- ( ৩১- ৩৫)। 

৯. sরা আিmয়া- (৮১- ৮২), সূরা নামল- (১৫- ৪৪)। 

১০. সূরা pয়ারা- ১৯৩; সূরা তািkর- ২১; সূরা আ’রাফ- ৬৮; সূরা pয়ারা-

১০৭, ১২৫, ১৪৩, ১৬২, ১৭৮; সূরা .দাখান- ১৮; সূরা তাকিবর- ২০; সূরা নাজম- ৫; সূরা 

আলহাকাহ (৪৪- ৪৭); সূরা িজn (২৬- ২৮)। 
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১১. লkBণীয় (خملص) ( ل এর উপর ফাতহ) (ل এর নীেচ জার) .থেক আলাদা। pমিটর অথ- হল : 

আlাহ .কান বBিkেক পিরpd (خالص) কেরেছন। আর িdতীয়িটর অথ- হল : .কান বBিk তার 

কম-gেলােক িনJার সােথ সmn কেরন । 

১২. .কারান এ সmেক- বেল : (সরা আহযাব- ৩২)  ِيَا ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساء 

- .হ নবী পtীগণ! .তামরা অn নারীেদর মত নও. 

১৩.  .যমনিট .রওয়ােয়েত এেসেছ :يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعامل ذنب واحد 

- আেলেমর একিট gনাহ kমা করার পূেব- জােহেলর সাtরিট gনাহ kমা করা হয়। 

১৪. আয়াত শbিট অnাn .kেtও বBবhত হয়। উদাহরণতঃ উেlখেযাগB িবদBমান িবষেয়র 

.kেt pভুর jান, kমতা ও pjার িনদশ-ন- .হাক .স সাধারণ বা অসাধারণ। 

১৫. সূরা রা’দ- ৩৭, সূরা গািফর- ৭৮। 

১৬. সূরা আল ইমরান- ৪৯, সূরা মািয়দাh- ১১০ 

১৭. এ বইেয়র pথম খেNর পাঠ- ৪ ও িdতীয় খেNর পাঠ- ১ djবB। 

১৮. সূরা ইসরা- ৭৭, সূরা আহযাব- ৬২, সূরা ফািতর- ৪৩, সূরা ফাsহ- ২৩ 

১৯.  িনি(ত পিরমাণ বা কাদrলেমাতায়াকান হল উসূেল িফকাহর একিট পিরভাষা। 

২০. সূরা আনআম- ৩৭, ১০৯; সূরা ইউnস- ২০; সূরা রা’দ- ৭; সূরা আিmয়া- ৫ 

২১. সূরা আনআম- ৩৫, ১২৪; সূরা .তাহা- ১৩৩; সূরা সাmফাত- ১৪; সূরা কামার ২; সূরা 

pয়ারা- ৩, ৪, ১৯৭; সূরা ইসরা- ৫৯; সূরা rম- ৫৮। 

২২. সূরা আনআম- ২১, ৯৩, ১৪৪; সূরা আ’রাফ- ৩৭; সূরা ইয়ুnস- ১৭; সূরা hদ- ১৮; সূরা 

কাহাফ- ১৫; সূরা আনকাবুত- ৬৮; সূরা শূরা- ২৪। 

২৩. সূরা মািয়দাহ- ৪৮; সূরা হাj- ৬৭। 

২৪. সূরা বাকারা- ১৩১, ১৩৭, ২৮৫; সূরা আেল ইমরান- ১৯, ২০। 

২৫. সূরা pরা- ১৩; সূরা িনসা- ১৩৬, ১৫২; সূরা আেল ইমরান (৮৪- ৮৫)। 
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২৬. সূরা িনসা- ১৫০; সূরা বাকারা- ৮৫। 

২৭. সূরা ফািতর- ২৪; সূরা নাহল- ৩৬। 

২৮. সূরা বাকারা- ২৪৬, ২৫৬। 

২৯. .রসােলেয় এ' .তkাদােত সাdক এবং িবহাrল আনওয়ার (নতুন সং<রণ) খN- ১১, পৃঃ 

২৮, ৩০, ৩২, ৪১। 

৩০. সূরা বাকারা- ২১৩, সূরা িনসা- ১৬৫ 

৩১. িবহাrল আেনায়ার , খN- ১১ পJৃা : ৩২ 

৩২. সূরা মািরয়াম- ৫১, ৫৪। 

৩৩. উসূেল কািফ, খN- ১, পৃঃ- ১৭৬। 

৩৪. সূরা বাকারা- ২৫৩, সূরা ইসরা- ৫৫। 

৩৫. সূরা বাকারা- ১২৪, সূরা আিmয়া- ৭৩, সূরা সাজদাh- ২৪। 

৩৬. সূরা আহকাফ- ৩৫। 

৩৭. িবহাrল আনায়ার, খN- ১১, পৃঃ- (৩৩- ৩৪) ও মুয়ািলমুnাবাবুয়াহ : ১১৩। 

৩৮. সূরা আেল ইমরান- ৮১। 

৩৯. সূরা আনআম- ৯০; ইয়াসীন- ২১; তুর- ৪০; কালাম- ৪৬; ইউনসূ- ৭২; hদ ২৯, ৫১ 

; .ফারকান- ৫৭; শূয়ারা- ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০; ইউসূফ- ১০৪; সাদ- ৮৬। 

৪০. সূরা আহকাফ (২৯- ৩২)। 

৪১. সূরা িজn (১- ১৪)। 

৪২. সূরা নাহল- ৩৬, সূরা আিmয়া- ২৫, সূরা ফুিyসলাত- ১৪, সূরা আহkাফ- ২১। 

৪৩. সূরা ইbাহীম- ৯, সূরা মু’িমnন- ৪৪। 

৪৪. সূরা সাবা- ৩৪। 

৪৫. গািফর- ৮৩, কাসাস- ৭৮, যুমার- ৪৯। 

৪৬. আহযাব- ৬৭, সাবা (৩১- ৩৩)। 
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৪৭. সূরা hদ- ৪০, ( ২৭- ৩১)। 

৪৮. সূরা মািয়দা- ৭০। 

৪৯. সূরা গািফর- ৫৬, আ’রাফ- ৭৬। 

৫০. সূরা বাকারা- ১৭০, সূরা মািয়দা- ১০৪, সূরা আ’রাফ- ২৮, সূরা ইউnস- ৭৮, সূরা 

আিmয়া- ৫৩, সূরা pয়ারা- ৭৪ সূরা লুকমান- ২১, সূরা যুখrফ- ( ২২- ২৩) 

৫১. সূরা hদ- ( ৮৪- ৮৬), কাসাস- (৭৬- ৭৯), তওবাহ- ৩৪। 

৫২. সূরা ইbাহীম- ২১, সূরা ফািতর- ৪৭, hদ- ২৭, pয়ারা- ১১১। 

৫৩. সূরা িহজর- ১১, সূরা ইয়াসীন- ৩০, সূরা যুখrফ- ৭, সূরা মুতাফীফিফন (২৯- ৩২)। 

৫৪. সূরা আ’রাফ- ৬৬, সূরা বাকারা- ১৩, সূরা মু’িমnন- ২৫। 

৫৫. সূরা আযযািরয়াত- ৩৯, ৫২, ৫৩, আিmয়া- ৩, কামার- ২। 

৫৬. আনা’ম- ২৫, আনফাল- ৩৪, নাহল- ২৪, মু’িমnন- ৮৩, ফুরকান- ৫, নামল-

৬৮, আহকফ- ১৭, কালাম- ১৫, মুতািmফফীন- ১৩। 

৫৭. সূরা নূহ- ৭; ফুিyসলাত- ২৬; সূরা আনআম- ১১২, ১২১; গািফর- ৫, ৩৫; আ’রাফ-

৭০, ৭১; কাহাফ- ৫৬। 

৫৮. বাকারা- ১৭০, মািয়দা- ১০৪, আ’রাফ- ২৮, আিmয়া- ৫৩, ইউnস- ৭৮, .লাকমান- ২১। 

৫৯. ইউnস- ৮৮, সাবা- ৩৫, কালাম- ১৪, মািরয়াম- ৭৭, .মাdািyসর- ১২, .মাজািmল-

১১, আহকাফ- ১১। 

৬০. সূরা আনা’ম- (৭- ৯), সূরা ইসরা- (৯০- ৯৫), ফুরকান- (৪- ৮)। 

৬১. সূরা বাকারা- ১১৮, সূরা আনআম- ১২৪, সূরা িনসা- ১৫৩। 

৬২. সূরা ইbাহীম- ১৩, সূরা hদ- ৯১, সূরা মািরয়াম- ৪৬, sরা ইয়াসীন- ১৮, sরা গািফর- ২৬। 

৬৩. আনফাল- ৩৬। 

৬৪. সূরা ইbাহীম- ১২। 
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৬৫. সূরা বাকারা- ৬১, ৮৭, ৯১, আল ইমরান- ২১, ১১২, ১৮১, সূরা মািয়দাহ- ৭০, সূরা 

িনসা- ১৫৫। 

৬৬. সূরা িনসা- ৬৫, সূরা .তাহা- ১৩৪। 

৬৭. সূরা আলাক- ৬। 

৬৮. সূরা আনআম- ৪২, সূরা আ’রাফ- ৯৪। 

৬৯. সূরা আনআম- ৪৩, সূরা মু’িমnন- ৭৬। 

৭০. সূরা আ’রাফ- ৯৫। 

৭১. সূরা আ’রাফ- ১৮২, ১৮৩, আেল ইমরান- ১৭৮, তওবাহ- ৫৫, ৮৫, মু’িমnন (৫৪- ৫৬)। 

৭২. সূরা আেল ইমরান- ১৪৬। 

৭৩. সূরা তওবাহ- ১৪। 

৭৪. সূরা আনকাবুত- ৪০ এবং এমন অেনক .kt। 

৭৫. সূরা ফািতর- ৪৩, সূরা গািফর- ৮৫, সূরা ইসরা- ৭৭।  

৭৬. .তৗরাত : সৃিjর যাtা, তৃতীয় অধBায় (১২- ৮০) সংখBা। 

৭৭. .তৗরাত : সৃিjর যাtা ৬J অধBায়, ৬J সংখBা। 

৭৮. .তৗরাত : সৃিjর যাtা ৩২তম অধBায় (২৪- ৩২) সংখBা। 

৭৯. পুরাতন সংsরণ, িdতীয় পুsক sামুেয়ল, ১১শ অধBায়। 

৮০. .তৗরাত : সৃিjর যাtা ১৯- তম অধBায়, ( ৩০- ৩৮) সংখBা। 

৮১. .তৗরাত : িdতীয় যাtা, ৩৪- তম অধBায়। 

৮২. ইি@ল ইউহাnা, িdতীয় অধBায়। 

৮৩. আজহাrল হাক, িলখক রহমাতুlাহ িহnী; আল hদা ইলা dীিনল মুsাফা, .লখক- আlামা 

বালািগ, রােহ সা’দাত, .লখক- আlামা শা’রানী। 

৮৪. sরা জুময়াহ- ২, ৩। 

৮৫. নাহাজুল বালাগাহ .খাৎবা নং- ১৮৭। 
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৮৬. সূরা সাফ- ৬,  

৮৭. সূরা আ’রাফ- ১৫৭, বাকারা- ১৪৬, আনা’ম- ২০ 

৮৮. বাকারা- ৮৯। 

৮৯. সূরা মািয়দা- ৮৩, আহকাফ- ১০। 

৯০. উদাহরণতঃ িমজ-া মুহাmদ .রজা ( ইhদী পিNত, .তহরান) িযিন ইkামাতুশphদ ফী রািdল 

ইয়াhদ বইেয়র .লখক, হাজী বাবা কাযিভিন ইয়াযদী ( ইhদী আেলম) িযিন ‘মাহজাr শphদ ফী 

রািdল ইয়াhদ’বইেয়র .লখক অধBাপক অbলু আহাদ দাউদ (pাkন �ীjান িবশপ) িযিন 

‘মুহmদ দার .তৗরাত ও ইিHল’বইেয়র .লখক, pমুেখর নাম িবেশষ ভােব উেlখেযাগB। 

৯১. িবহাrল আেনায়ার ১৭- তম খN, পৃঃ- ২২৫ .থেক ১৮- তম খেNর .শষ পয-n এবং অnাn 

হাদীস gnসমূহ ও িবশs ঐিতহািসক gnসমূহ। 

৯২. সূরা ইসরা- ৮৮। 

৯৩. সূরা hদ- ১৩। 

৯৪. সূরা ইউnস- ৩৮। 

৯৫. সূরা বাকারা- ২৩, ২৪। 

৯৬. উsেল কািফ, খN- ১, পৃঃ- ২৪। 

৯৭. আ’লামুল ওয়াির : পৃঃ ২৭, ২৮ পৃঃ ৪৯, সীরােত ইবেন িহশাম : খN- ১, পJৃা-

২৯৩, ৪১। 

৯৮. সূরা আর রাহমান- ৬৪। 

৯৯. .যমন : .য সকল .রওয়ােয়ত আয়াতসমূেহর বBাখBাgেলার িকছু িকছু দৃjাn বণ-নায় বBবhত 

হেয়েছ অথবা Dাn বBাখBাসমূেহ ও তাৎপয-গত িবচুBিতর পিরবজ-েন বBবhত হেয়েছ, .সgেলা 

.থেক এrপ িসdােn .পৗেঁছেছ .য, .কান শb বা িবষেয়র বাদ পড়ার sপেk দিলল িবদBামান। 

১০০. মহানবী (সা.) এর পtসমূহ ইিতহােসর একািধক িবশs gেn সংরিkত আেছ ‘মাকািতবুর 

রাসূল’নামক gেn এ gেলােক একt করা হেয়েছ। 
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১০১. বাকারা- ২১, িনসা- ১, ১৭৪, ফািতর- ১৫। 

১০২. আ’রাফ- ২৬, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৫, ইয়াসীন- ৬০। 

১০৩. বাকারা- ১৮৫, ১৮৭, আল ইমরান- ১৩৮, ইbাহীম- ১, ৫২, জািছয়া- ২০, যুমার-

৪১, নহল- ৪৪, কাহাফ- ৫৪, হাশর- ২১। 

১০৪. আনআম- ৯০, ইউsফ- ১০৪, সাদ- ৭৮, তাkিভর- ২৭, কালাম- ৫২। 

১০৫. িনসা- ৭৯, হাj- ৪৯, সাবা- ২৮। 

১০৬. আিmয়া- ১০৭, .ফারকান- ১। 

১০৭. আনআম- ১৯। 

১০৮. আল ইমরান- ৬৫, ৭০, ৭১, ৯৮, ৯৯, ১১০, মািয়দাহ- ১৫, ১৯। 

১০৯. তওবাহ- ৩৩, ফাতহ- ২৮, সাফ- ৯। 

১১০. তাওবাহ- ৩৩, ফাতহ- ৩৮, সাফ- ৯। 

১১১. কািফ খN- ১, পৃঃ- ৫৭, খN- ২, পৃঃ- ১৭, িবহার খN- ২, পৃঃ- ২৬০ খN- ২৪, পৃঃ- ২৮৮ 

ওয়াসােয়লুিশয়া খN- ১৮, পৃঃ- ১২৪। 

১১২. pয়ারা- ২১৪, আনআম- ৯২, pরা- ৭, িসজদাহ- ৩, কাসাস- ৪৬, ইয়াসীন- ৫, ৬। 

১১৩. িবহাrল আেনায়ার খN : ৩৭, পJৃাঃ- ২৫৪- ২৮৯, সহীহ .বাখারী খNঃ ৩, পJৃাঃ-

৫৮, সহী মুসিলম খNঃ ২, পJৃা :- ৩২৩, sনােন ইবেন মাজাh খN : ১, পৃঃ- ২৮, মূsাদরাkল 

হািকম খNঃ ৩, পJৃা :- ১০৯, মুসনািদ ইবেন হামল খN ১, পৃঃ- ৩৩১, খN ২, পৃঃ- ৩৬৯, ৪৩৭। 

১১৪. ওয়াসােয়লুিশয়া : খN- ১, পৃঃ- ১৫, িখসাল খN- ১পৃঃ- ৩২২, খN- ২পৃঃ- ৪৮৭। 

১১৫. ওয়াসােয়লুিশয়া : খN- ১৮, পৃঃ- ৫৫৫, মান লা ইয়াহযুrhল ফিকহ : খN- ৪, পৃঃ-

১৬৩, িবহাrল আেনায়ার : খN- ২২, পJৃ- ৫৩১, কশফুলগাmাহ : খN- ১, পৃঃ- ২১। 

১১৬.  ‘নাহজুল বালাগাহ’খুতবাহ- ১, ৬৯, ৮৩, ৮৭, ১২৯, ১৬৮, ১৯৩, ২৩০। 

১১৭. এ বইেয়র িdতীয় খেN ৯ নং পাঠ djবB। 
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১১৮. আল ইমরান- ৩২, ১৩২, িনসা- ১২, ১৪, ৬৯, ৮০, মািয়দাহ- ৯২, আনফাল-

১, ২০, ৪৬, তওবাহ- ৭১, নূর- ৫১, ৫৪, ৫৬, আহযাব- ৬৬, ৭১, hজরাত- ১৪, ফাতহ-

১৬, ১৭, মুহাmাদ- ৩২, মুজািদলাহ- ১২, মুমতািহনাহ- ১২, তাগাবুন- ১২, িজন- ২৩। 

১১৯. আল ইমরান- ১৫২, িনসা- ৪২, ৫৯, ৬৫, ১০৫, মািয়দাহ- ৪৮, হাj- ৬৭, আহযাব-

৬, ৩৬, মুজািদলাহ- ( ৮- ৯), হাশর- ৭। 

১২০. আল আহকামুল সালতািনয়াহ, িলেখেছন আবু ইয়ালা এবং ‘আস সাওয়াdল আ’যাম’ 

িলেখেছন আবুল কািশম সামারকািn, পৃঃ ৪০- ৪২। 

১২১. .সৗভাগBবশতঃ িবj বBিkবগ- এ িবষেয়র উপর একািধক ভাষায় ও একািধক পdিতেত 

শতসহs gn রচনা কের সতBাnসিnৎsগেণর জেn গেবষণার পথেক িবsৃত কেরেছন। 

উদাহরণতঃ আবাকাতুল আনওয়ার, আল গািদর, দালািয়লুস িসদক, গায়াতুল মারাম এবং 

ইসবাতুল hদাহ ইতBািদ gেnর নাম উেlখ .যাগB । যারা পড়াpনার যেথj sেযাগ পান না তারা 

‘আল মুরািজয়াত’নামক একিট বই, যা িশয়া ও snী d’জন মনীষীর মেধB িবিনময়কৃত 

পtসমূেহর সমাহার, তা পড়েত পােরন। .সৗভাগBবশতঃ বইিট বাংলায় অnিদত করা হেয়েছ। 

১২২. বাকারা : ১৫১, আল- ইমরান- ১৬৪, জুমুআ’- ২, নাহল- ৬৪, ৬৪, আহযাব-

২১, হাশর- ৭। 

১২৩.  আlামা আিমিন (রঃ) সাতশতজন িমথBা হাদীস বণ-নাকারীর নাম তার “আল গাদীর gেn 

উেlখ কেরেছন। তােদর মেধB .কউ .কউ এক লেkরও অিধক হাদীেসর বণ-নাকারী রেয়েছ 

(আল গাদীর, খN- ৫ পৃঃ- ২০৮)। 

১২৪. শারেহ নাহজুল বালাগাহ : ইবেন আিবল হািদদ, খN- ১, পJৃা- ৮৫ খN- ৪, পৃঃ- ২৩১-

২৬২, এবং আল গাদীর : খN- ৭, পৃঃ- ১০২- ১৮০। 

১২৫. শারেহ নাহজুল বালাগাহ : খN- ১, পৃঃ- ১৪২- ১৫৮ , খN- ৩, পৃঃ- ৫৭। 

১২৬. আল গাদীর : খN- ৬, পৃঃ- ৯৩ ও পরবত-ী পJৃাgেলা। 

১২৭. আল গাদীর : খN- ৮, পJৃা- ৯৭ ও পরবত-ী পJৃাgেলা। 
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১২৮. এ আয়ােতর িবsািরত বBাখBার জেn ‘তাফসীর আল িমজান’djবB। 

১২৯. ইি'ত করা হেয়েছ সূরা আহযােবর ৬নং আয়ােতর pিত  بِاْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهمْ النَِّيبُّ أَْوَىل  

১৩০. এ হাদীেসর সনেদর :বধতার চূড়াn দিলেলর জেn “আবাকাতুল আনওয়ার এবং আল 

গাদীর”gn djবB। 

১৩১. গায়াতুল মারাম, অধBায়- ৫৮, হাদীস নং- ৪ (ফারািয়দ হামভীিন )। 

১৩২. িবsািরত জানার জেn ‘ তাফিসর আল িমজােনর’- এ আয়তিট djবB। 

১৩৩. এ িবষয়িট আহেল snােতর মনীষীগণ মহানবী (সা.) এর সাতজন সাহাবী .থেক বণ-না 

কেরেছন। তারা হেলন : যাইদ ইবেন আরকাম, আবু সাঈদ খুদরী ইবেন আbাস, জািবর ইবেন 

আblুাহ আনসারী, বারা’ইবেন আিযব, আবু (হারায়রা ও ইবেন মাসউদ (আল গাদীর : খN-

১)। 

১৩৪. আবাকাতুল আনওয়ার’আল গাদীর, আল মুরািজয়াত। 

১৩৫. গায়াতুল মারাম, খN- ১০, পৃঃ- ২৬৭ , ইসবাতুল hদা, খN- ৩, পৃঃ- ১২৩, ইউনািবউল 

মুয়াdাহ, পৃঃ- ৪৯৪। 

১৩৬. এ হাদীসিটও বhল pচািরত হাদীসসমূেহর একিট যা িতরিমিয, নাসাঈ ও .মাsাদরােকর 

.লখক কতৃ-ক মহানবী (সা.) .থেক বিণ-ত হেয়েছ। 

১৩৭. .মাsাদরােক হািকম, খN- : ৩, পৃঃ- ১৫১। 

১৩৮. .মাsাদরােক হািকম, খN- ৩, পৃঃ- ১৩৪, পৃঃ- ১১১, সাওয়ািয়েক ইবেন হাজার, পৃঃ-

১০৩, মুসনােদ ইবেন হাmল, খN- ১, পৃঃ- ৩৩১, খN- ৪, পৃঃ- ৪৩৮। 

১৩৯. মরhম সাdেকর কামালুিdন ও তামামুিnয়ামাহ, িবহাrল আনওয়ার : মাজিলিস।  

১৪০. এ আয়াতিট সmেক- িবsািরত জানার জেn ‘তাফসীর আলা িমজােন’এবং ‘আল 

ইমামাতু ওয়াল িবলায়াতু িফল kরািনল কািরেম’djবB। 

১৪১. গায়াতুল মারাম, পৃঃ- (২৮৭- ২৯৩)। 

১৪২. গায়াতুল মারাম, পৃঃ- ২৯৩, খN- ৬। 
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১৪৩. গায়াতুল মারাম, পৃঃ- ২৬৫, উসূেল কািফ, খN- ১, পৃঃ- ২৯৪। 

১৪৪. মুsাদরােক হািকম, খN- ৩, পৃঃ- ২২৬, িবsেয়র বBাপার হল আহেল snােতর একজন 

আেলম ‘ফাতhল মুলkল আলী িবিসহহািত হাদীেস’মাদীনািতন এলিমল আলী’যা ১৩৫৪ 

িহঃ কায়েরা .থেক pকািশত হেয়েছ। 

১৪৫. ইউনািবউল মুয়াdাহ, পৃঃ- ৮৮, উসূেল কািফ, খN- ১, পৃঃ- ২৯৬। 

১৪৬. উসূেল কািফ : িকতাবুল hjাh, পৃঃ- ২৬৪, পৃঃ- ২৭০। 

১৪৭. উসূেল কািফ, খN- ১, পৃঃ- ২৬৮। 

১৪৮. কাহাফ (৬৫- ৯৮), আল ইমারান ৪২, মািরয়াম (১৭- ২১), তাহা- ৩৮, কাসাস- ৭। 

১৪৯. গায়াতুল মারাম, পৃঃ- (৩৫৯- ৩৬১)। 

১৫০. এ হাদীসিটর িবে0ষেণ ssj হয় .য, এ বkবBgেলা অিবশs .লােকর উপিsিতর ফেল 

বBk হেয়েছ। sরণ রাখা উিচৎ .য, অদৃে"র jান যা একমাt মহান আlাহরই অওতাধীন তার 

মােন হল .স jান .য jান pিশkেণর উপর িনভ-র কের না। .যমন : আমীrল মু’িমিনন (আ. ) 

এক বBিkর এ pে`র জবােব .য, ‘আপিন িক অদ"ৃ jােনর অিধকারী ?’বেলিছেলন :  

 অথ-াৎ বstত : তা jােনর মািলেকর িনকট .থেক লাভ করা হয়। নতুবা اّمنا هو تعلم من ذی علم   

সকল নবী এবং আlাহর অিধকাংশ ওলী, ওহী অথবা ইলহােমর মাধBেম .য অদ"ৃ jান 

তাঁেদরেক pদান করা হত তা অবগত িছেলন। এgেলার sিন(ত উদাহরণ হল .স অদ"ৃ 

সংবাদ যা হযরত মূসার (আ. ) মােয়র pিত ইলহাম করা হেয়িছল : (কাসাস- ৭)  

  إِلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ِإنَّا رَادُّوُه 
“িন(য়ই আমরা তাহােক .তামার িনকট pতBাবত-ন করেবা এবং .pিরত পrুষগেণর মেধB তােক 

অnভু-k করেবা।” 

১৫১. উসূেল কািফ,খN- ১,পৃঃ- ২৫৭ (দাrল kতুবুল ইসলামীয়া অnসাের)। 

১৫২. উসূেল কািফ,খN- ১,পৃঃ- (১৯৮- ২০৩)। 

১৫৩. িবহাrল আনওয়ার,খN- ২৬,পৃঃ- ৫৮। 
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১৫৪. উসূেল কািফ,খN- ১,পৃঃ- ২৫৮। 

১৫৫. উসূেল কািফ,খN- ১,পৃঃ- ২৫৮। 

১৫৬. উসূেল কািফ,খN- ১,পৃঃ- ২৭৩। 

১৫৭. মুনতাখাবুল আছার িফল ইমািমছ ছািনয়া আশার, খN- ৩, পৃঃ- (১০- ১৪০)। 

১৫৮. িবহাrল আনওয়ার, গায়াতুল মারাম, ইসবাতুল hদাহ ও অnাn হাদীসgn। 

১৫৯. তওবাহ- ৩৩, ফাতহ- ২৮, সাফ- ৯, িবহাrল আনওয়ার, খN- ৫১, পৃঃ- ৫০, খN-

২২, পৃঃ- ৬০, খN- ৫৮ও ৫৯। 

১৬০. িবহাrল আনওয়ার, খN- ৫১, পৃঃ- ৫৮, খN- ৫০, পৃঃ- ৫৪, খN- ৩৪ ও ৩৫। 

১৬১.  .যমন এ আয়তসমহূ )ليظهر علی الدين کله) (و يکون الدين کله هللا(  এবং 

 ইতBিদ।  )بقية اهللا خري لکم ان کنتم مومنني( 

১৬২. িবহাrল আনওয়ার, খN- ৫১, পৃঃ- ৪৪- ৬৪। 

১৬৩. শারেহ নাহজুল বালাগাহ- ইবেন আিবল হাদীদ, খN- ২, পৃঃ- ৫৩৫, সাবািয়kয যাহাব 

sবাইিদ, পৃঃ- ৮৭, গায়াতুল মা’মূল, খN- ৫, পঃৃ- ৩৬২। 

১৬৪. .যমন : ‘আল বায়ান িফ আখবাির সািহিবয যামান’ সpম শতাbীর হািফয মুহাmদ িবন 

ইউsফ গাি@ শািফয়ী আল বুরহান িফ আলামাতুল মাহদী আিখিরয যামান ১০ম শতাbীর মুtাকী 

িহnী কতৃ-ক সংকিলত। 

১৬৫. সাহীহ িতরিময়ী, খN- ২, পৃঃ- ৪৬, সাহীহ আবুদাউদ, খN- ২, পৃঃ- ২০৭, মুসনােদ ইবেন 

হাmল, খN- ১, পৃঃ- ৩৭৮, ইউনািবউল মুয়াdাহ, পৃঃ- ১৮৬, ২৫৮, ৪৪০, ৪৮৮, ৪৯০। 

১৬৬. আsআফুর রািগিবন, পৃঃ- ১৩৪, সহীহ মুসিলম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবেন মাজাহ ও 

বায়হাকী .থেক বিণ-ত। 

১৬৭. ইউনািবউল মুয়াdাহ, পৃঃ- ৪৯৪। 

১৬৮. মুনতাখাবুল আছার, পৃঃ- ২৫৫। 
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১৬৯. মুনতাখাবুল আছার, পৃঃ- ২৫১। 

১৭০. উছমান ইবেন সাঈদ, মুহাmদ ইবেন উছমান ইবেন সাঈদ, hসাইন ইবেন rহ এবং আলী 

ইবেন মুহাmদ সামারী। 

১৭১. িবহাrল আনওয়ার, খN- ৫২, পৃঃ ৯২। 
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