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সংফেপ্ত বণেিা............. 
মুসফলম উম্মাহ খেয়ক ফবিুযি ফিো মিাবলম্বীো 
ইসলায়মে শুরুে যুয়গে কিক ঘটিায়ক িায়দে হীি 
স্বােে িফেিােে কোে িিয খবয়ে ফিয়েয়ে, িন্ময়েয 
ফিদায়কে ঘটিা একফট, ঘটিাফট িায়দে দ্বাো অয়িক 
ফবকৃফি ও পফেবিেয়িে ফিকাে হয়েয়ে, খল ক িাে 
সুন্দে উিে ফদয়ে যোযে বযা যা প্রদাি কয়েয়েি। 
পাঠক মাত্র প্রকৃি ফবষে বুেয়ি সেম হয়বি 
আমায়দে ফবশ্বাস। 
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ফিদায়কে পফেিে: 

ফিদাক ফহিাি বা আেব উপ-দ্বীয়পে একফট গ্রাম বা 
িিপদ। এ ায়ি ইোহূদীয়দে বসফি ফেল। িবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইফহ ওোসাল্লাম য ি  ােবাে প্রসঙ্গ ফিষ্পফি কয়েি, 
আল্লাহ িায়দে অন্তয়ে ভে ঢুফকয়ে খদি, িয়ল িাো 
‘ফিদায়ক’-এে িফমে ফবফিমে িবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওোসাল্লায়মে সায়ে সফিয়ি আবদ্ধ হে। ফবফে খমািায়বক 
িবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ‘ফিদায়ক’-এে ফিয়িে 
মাফলকািাে োয় ি, মুসফলময়দে মায়ে বণ্টি কয়েি ফি। 
কােণ, খসফট অিেি কোে িিয িায়দে খঘাড়া ও িিবল 
কষ্ট কয়ে ফি। 

ফিদাক ফিয়ে ফিোয়দে গয়বষণা: 

ফিদায়কে িফম ফিয়ে  ফলিা আবূ বকে ও সায়েযদাহ 
িাফিমা োফদোল্লাহু আিহুমাে মেযকাে মিপােেকয 
ফদ্বপেীে দলীয়লে ওপে ফিভেে ফেল, িায়দে খকউ পাফেেব 
খমাহাফবষ্ট ফেয়লি িা, িয়ব অয়িয়কে আয়বগ ও অিুোগ 
আবূ বকে োফদোল্লাহু আিহুে বযফি সিায়ক প্রশ্নফবদ্ধ 
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কয়ে, খয কােয়ণ ফহয়ি ফবপেীি হে, যা সাোেণি 
ফিোয়দে পে খেয়কই ঘয়ট। 

আমো যফদ আবূ বকে ও িাফিমাে িােগাে দু’িি ফিো 
িকীহ বা ফবয়িষ বযফিয়ক প্রফিস্থাপি কফে, িাহয়ল 
ফিোো প্রয়িযকয়ক সম্মাি ও শ্রদ্ধা কেয়বি দলীয়লে 
কােয়ণ, কাউয়ক খদাষায়োপ কেয়বি িা ফকংবা কােও 
ফিেিয়ক অশুদ্ধ বলয়বি িা, দু’িিয়ক যোযে সম্মাি ও 
শ্রদ্ধা কেয়বি, যফদও একপয়েে দলীল অপেপে অয়পো 
অফেক িফিিালী। 

ফকন্তু আবূ বকে ও িাফিমাে ফবষেফট িাো খসই দৃফষ্টয়ি 
খদ য়ি পােয়েি িা, কােণ আবূ বকে িায়দে (ফিোয়দে) 
িত্রু, িাই যি খদাষ ও ভুল সব আবূ বকয়েে! এভায়ব 
ফক ফবয়োেপূণে একফট ফবষয়েে ফিষ্পফি ও িেসালা হে?! 
আয়বগ ফক িযােদণ্ড হওোে খযাগযিা োয় ? ক য়িা িে। 
খয আয়বগ বাদী ও ফববাদী দু’িয়িে মায়ে িযােদণ্ড 
হওোে খযাগযিা োয়  িা, খস আয়বগ ফকভায়ব ঐফিহাফসক 
ঘটিা ও িে‘ঈ ফসদ্ধায়ন্তে মািদণ্ড হে?! অিএব, আবূ 
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বকে ও িাফিমাে ফবষেফট আয়বগ িে, িে‘ঈ মািদয়ণ্ড 
যািাই কো সমীিীি। 

ফিদাক ঘটিা ফিষ্পফিে উিম পন্থা: 

ফযফি ইিসায়িে োেক, আয়বয়গে অিুগামী িে, বেং সিয 
খয পয়ে হয়ব গ্রহণ কয়েি, ফবয়োয়েে ফবষে প্রকৃি 
গয়বষণাে দৃফষ্টয়ি খদয় ি, খযি অেয়েে যোস্থায়ি ফবনু্দে 
খিাটা পফিি হে। িায়দে উয়েয়িয বলফে, ফিদায়কে 
িফমে দু’ফট অবস্থা: হে িাফিমাে িিয িবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইফহ ওোসাল্লায়মে ফমোস অেবা দাি বা খহবা, যা 
ফিফি  ােবায়েে ফদি িাফিমায়ক ফদয়েয়েি। 

ফমোস ফকিা একটু যািাই কফে, বু ােী, মুসফলম ও 
অিযািয মুহাফেসগণ বণেিা কয়েি, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওোসাল্লায়মে মৃিুযে পে িাফিমা আবূ বকয়েে ফিকট 
এয়স ফিদায়কে ফমোস, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওোসাল্লায়মে  ােবায়েে অংি ও অিযািয হক িলব 
কয়েি। আবূ বকে বয়লি, আফম োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইফহ ওোসাল্লাময়ক বলয়ি শুয়িফে: 
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 معارش إنّا»: أمحد عند رواية ويف «.صدقة تركناه ما نورّث، ال إنّا»
 .«نورّث ال األنبياء

“আমায়দে ফমোস হে িা, আমো যা খেয়  যাই সব 
সদকা”। ইমাম আহময়দে বণেিাে এয়সয়ে: “আমো 
িবীয়দে িামা‘আি, আমায়দে ফমোস হে িা”। এ কো 
শুয়ি িাফিমা োফদোল্লাহু আিহা অন্তয়ে অসন্তুফষ্ট প্রকাি 
কেয়লি, ফিফি দলীল ফহয়সয়ব আল্লাহে বাণীে বযাপক 
অেেয়ক কয়েি: 

ن يُوِصيُكُم ٱ﴿ نثَيَۡيِ
ُ
ِ ٱۡۡل َكرِ ِمۡثُل َحظ  ۡوَلَِٰدُكۡمۖۡ لذِله

َ
ُ ِِفٓ أ لنساء: ا] ﴾١١َّلله

11]  

“আল্লাহ খিামায়দে সন্তািয়দে বযাপায়ে উপয়দি ফদয়েি: 
খেয়লয়দে িিয িােীয়দে ফদ্বগুণ”। সূো আি-ফিসা, আোি: 
১১] 

এ ায়ি আমো ফকেু সময়েে িিয ফিেয়পে হই এবং 
ভুয়ল যাই ফমোস িলবকােী িােীে পবফিষ্টযয়ক, ফযফি 
আমায়দে হৃদে ফিংড়ায়িা ভায়লাবাসা, মুহাব্বি ও 
সম্মায়িে পাত্র, আল্লাহে ফিকটও সম্মাফিি, খযরূপ ফিফি 
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উপযুি, কােণ ফিফি আমায়দে িবীে খময়ে। এসব পবফিষ্টয 
খেয়  েফণয়কে িিয আমো িায়ক ফদ্বিীে পে ফহয়সয়ব 
খদফ , প্রেম পে আবূ বকে। আে খময়ি খিই খয, সবাে 
উপে োকয়ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লায়মে 
কো। আবূ বকে খয হাদীস খপি কয়েয়েি যফদ খকায়িাও 
হাদীস িাে িযাে সহীহ হে, খসফটই আমো মাো খপয়ি 
ফিব, বাফক সব খদোয়লে পশ্চায়ি ফিয়েপ কেব। এয়ি 
যফদ একমি োফক, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওোসাল্লায়মে হাদীসয়ক আঁকয়ড় েয়ে িাে ওপে আমল 
কোে কােয়ণ আমো খকি আবূ বকেয়ক অপবাদ খদই, 
খকি িায়ক খদাষায়োপ কফে?! 

আবূ বকয়েে হাদীস আহলুস-সুন্নাহ ও ফিো দু’পয়েে 
ফিকট সহীহ: 

আহলুস-সুন্নাহ ও ফিো উভয়েে ফিকট আবূ বকয়েে 
হাদীস সহীহ। অিএব, একফট সহীহ হাদীসয়ক দলীল 
ফহয়সয়ব খপি কোে কােয়ণ আবূ বকে খকি ফিফন্দি 
হয়বি, উয়টা খকি িায়ক অপবাদ ফদয়ব খয, িাফিমাে 
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ফমোস আত্মসাৎ কোে িিয ফিফি হাদীসফট েিিা 
কয়েয়েি? বলাে অয়পো োয়  িা হাদীসফট আহলুস-
সুন্নাহ’ে ফিকট সহীহ, বযফিক্রম হয়লও সিয ফিোয়দে 
ফিকটও হাদীসফট সহীহ। িায়দে আয়লািিা খদ ুি, 
ফিোয়দে ইমাম কুলাইফি ‘আল-কাফি’ গ্রয়ন্থ আবূ আবু্দল্লাহ 
(অেোৎ ফিোয়দে ষষ্ট ইমাম িািে আস-সাফদক ৮০-১৪৮ 
ফহ.) আলাইফহস সালাম খেয়ক বণেিা কয়েি, োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বয়লয়েি: 

 وال دينارا   يوّرثوا لم األنبياء وإنّ  األنبياء، ورثة العلماء وإنّ  …»
 .«وافر حبظ أخذ منه أخذ فمن العلم، وّرثوا ولكن درهما ،

“...আয়লমগণ িবীয়দে ওোফেি, িবীগণ টাকা-পেসাে 
ওোফেি কয়েি িা, িাো কয়েি ইলয়মে ওোফেি, খয 
ইলম গ্রহণ কেল খস খসৌভায়গযে বড় অংি গ্রহণ কেল”।  

আল-মািফলসী ‘ফমেআিুল উকুল’: (১/১১১) গ্রয়ন্থ বয়লি: 
“প্রেম হাদীয়সে (অেোৎ আমায়দে আয়লাফিি হাদীয়সে) 
দু’ফট সিদ েয়েয়ে, প্রেম সিদ মািহুল, ফদ্বিীে সিদ 
হাসাি বা ফিভেেয়যাগয, যা সহীহ খেয়ক কম িে”। 
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অিএব, এক সিয়দে ফভফিয়ি হয়লও হাদীসফট হাসাি ও 
দলীয়লে উপযুি, িয়ব খকি অফেকাংি ফিো আফলম 
হাদীসফট ভুয়ল যাি অেি িায়দে ফিকটও প্রফসদ্ধ!! 

অত্র হাদীস ‘ফবলাোিুল িকীহ’ে পয়ে খ ায়মফিে দলীল: 

আশ্চয়যেে ফবষে হয়ে, ‘ফবলাোিুল িফকহ’ে পয়ে 
খ ায়মফি ‘আল-হুকুমািুল ইসলাফমোহ’ গ্রয়ন্থ (সাহীহািুল 
কাোহ) ফিয়োিায়মে অেীি এই হাদীসয়ক দলীল ফহয়সয়ব 
খপি কয়েয়েি। অিএব, হাদীসফট িাে ফিকট সহীহ, 
খযমি খ ায়মফি বয়লি, আলী ইবি ইবোহীম ফিয়িে ফপিা 
ইবোহীম খেয়ক বণেিা কয়েি, ফিফি হাম্মাদ ইবি ঈসা 
খেয়ক, ফিফি কাোহ (অেোৎ আবু্দল্লাহ ইবি মােমুি) 
খেয়ক, ফিফি আবু আবু্দল্লাহ আলাইফহস সালাম খেয়ক, 
ফিফি বয়লি, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 
বয়লয়েি: 

 اجلنة إىل طريقا   به هل اهلل سهل علما ، فيه يلتمس طريقا   سلك من»
 وال دينارا   يوّرثوا لم األنبياء وإنّ  األنبياء، ورثة العلماء وإنّ  …

 .«وافر حبظ أخذ منه أخذ فمن العلم، واوّرث ولكن درهما ،
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“ইলম অয়েষণ কোে িিয খয খকায়িা পে গ্রহণ কয়ে, 
আল্লাহ িাে ফবফিময়ে িান্নায়িে োস্তা িাে িিয সহি 
কয়ে খদি...আয়লমগণ িবীয়দে ওোফেি, িবীগণ টাকা-
পেসাে ওোফেি কয়েি িা, িাো ওোফেি কয়েি 
ইলয়মে, খয ইলম গ্রহণ কেল খস খসৌভায়গযে বড় অংি 
গ্রহণ কেল”। এই হাদীস খিয়ষ ফিফি মন্তবয কয়েি: 
“হাদীয়সে সকল বণেিাকােী ফিভেেয়যাগয, অফেকন্তু আলী 
ইবি ইবোহীয়মে ফপিা অেোৎ ইবোফহম ইবি হাফিম 
হাদীস িায়ে ফিভেেয়যাগয ফবয়িষ বযফিয়েে একিি, 
ফিভেেয়যাগয খিা অবিযই”। 

অিঃপে খ ায়মফি একই অেে প্রকািকােী অপে হাদীয়সে 
ফদয়ক ইফঙ্গি কয়েয়েি, যা ‘আল-কাফি’ গ্রয়ন্থ দুবেল সিয়দ 
বফণেি হয়েয়ে, ফিফি বয়লি, “এই মমোেে সামািয বযবোয়ি 
দুবেল সিয়দে আয়েকফট হাদীয়স বফণেি হয়েয়ে অেোৎ 
হাদীসফট আবুল বু িাফে পযেন্ত সহীহ, ফকন্তু আবুল 
বু িাফে দুবেল, হাদীসফট হয়ে: মুহাম্মাদ ইবি ইোহইো 
খেয়ক বফণেি, ফিফি আহমদ ইবি মুহাম্মাদ ইবি ঈসা 
খেয়ক, ফিফি মুহাম্মাদ ইবি  াফলদ খেয়ক, ফিফি আবুল 
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বু িাফে খেয়ক, ফিফি আবূ আবু্দল্লাহ আলাইফহস সালাম 
খেয়ক, ফিফি বয়লি: 

 وال درهما   يوّرثوا لم األنبياء أنّ  وذاك األنبياء، ورثة العلماء إنّ »
 .«… أحاديثهم من ثأحادي وّرثوا وإنما دينارا ،

“আয়লমগণ িবীয়দে ওোফেি, কােণ িবীগণ টাকা-
পেসাে ওোফেি কয়েি িা, বেং িাো ওোফেি কয়েি 
িায়দে হাদীয়সে...”। 

অিএব স্পষ্ট হয়লা খয,  إنّ  األنبياء لم يوّرثوا دينارا   وال«
 হাদীসফট সহীহ, খযমি খ ায়মফি درهما ، ولكن وّرثوا العلم«. 
বয়লয়েি, িােও পূয়বে সহীহ বয়লয়েি মািফলসী। ফিোয়দে 
ফিকট আমায়দে ফিজ্ঞাসা এই সহীহ হাদীস খকি গ্রহণ 
কো হে িা অেি ফিো-সুন্নী সবাই একমি খয, দলীল 
োকয়ল ইিফিহাদ কোে সুয়যাগ খিই?! একই হাদীস 
‘ফবলাোিুল িকীহ’ে খেয়ত্র গ্রহণ কো হে, ফিদায়কে 
খেয়ত্র গ্রহণ কো হে িা খকি?! আয়বগ ও পেপাি 
সমাোি ফদয়ি পায়ে ফক?! 
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িবীগয়ণে ফিয়িে সন্তািয়দে ওোফেি বািায়িাে দলীয়লে 
অসােিা: 

ফিোয়দে অয়িয়ক বয়লি, আল্লাহ িা‘আলা যাকাফেো 
আলাইফহস সালাম সম্পয়কে বয়লয়েি: 

ن﴿ ُ  ﴾٦َءاِل َيۡعُقوَبۖۡ يَرِثُِِن َوَيرُِث ِمۡن  ٥ا َك َوِل ي َفَهۡب ِِل ِمن َّله
 [6-5مريم: ]

“আপিাে পে খেয়ক আমায়ক সন্তাি ফদি, খয আমাে ও 
ইোকূয়বে পফেবায়েে ওোফেি হয়ব”। [সূো মােইোম, 
আোি: ৫-৬] অত্র আোি বয়ল িবীগয়ণে সন্তাি 
সম্পয়দে ওোফেি হে, খযমি যাকাফেো িাে সন্তািয়ক 
ওোফেি বাফিয়েয়েি। বস্তুিঃ আোিফট িায়দে দলীল 
ফহয়সয়ব খপি কো  ুবই অদু্ভি বযাপাে, খকায়িাভায়ব 
ফবয়বক িায়ি সাে খদে িা, কয়েকফট কােয়ণ: 

প্রেমি: সাোেণ ভায়লা খলায়কে পয়েও সমীিীি িে, 
সম্পয়দে মাফলক হওোে িিয আল্লাহে ফিকট সন্তাি 
প্রােেিা কো, অিএব খসই প্রােেিা একিি িবীে পয়ে 
কীভায়ব সম্ভব!? বেং যাকাফেো আলাইফহস সালাম 
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খিয়েয়েি, আল্লাহ িায়ক একফট সন্তাি দাি করুি খয িাে 
পেবিেী িবুওোয়িে োণ্ডা উফঁিয়ে েেয়ব এবং ইোকূয়বে 
বংয়িে প্রািীি িবুওোিী োো অবযাহি ো য়ব। 

ফদ্বিীেি: প্রফসফদ্ধ আয়ে খয, যাকাফেো আলাইফহস সালাম 
গেীব ফেয়লি, সুিাে বা কাঠ ফমফেে কাি কেয়িি। 

অিএব, িাে ফিকট কী সম্পদ োকয়ব, যাে সংেেয়ণে 
িিয ফিফি আল্লাহে ফিকট ওোফেি প্রােেিা কেয়বি? 
অফেকন্তু িবীয়দে আদিে সম্পদ িমা কে িে, বেং 
প্রয়োিি অফিফেি সম্পদ সদকা কোই িায়দে িীফি। 

িৃিীেি: ইেস (اإلرث) িব্দফট শুেু সম্পয়দে খেয়ত্র 

বযবহাে হে িা, ইলম, িবুওোি ও োিয়েে খেয়ত্রও 
বযবহাে হে। খযমি, আল্লাহ িা‘আলা বয়লয়েি: 

﴿ ۡۖ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ۡوَرۡثَنا ٱۡلِكَتََٰب ٱَّله
َ
 [32فاطر:] ﴾ُثمه أ

“অিঃপে আমায়দে বান্দায়দে খেয়ক যায়দেয়ক আমো 
ফিবোিি কয়েফে, িায়দেয়ক আমো ফকিায়বে ওোফেি 
বাফিয়েফে”। [সূো িাফিে, আোি: ৩২] 
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অপে আোয়ি ফিফি বয়লি:  

ْوَلَٰٓئَِك ﴿
ُ
َٰرِثُونَ  ُهمُ  أ ِينَ  ١٠ ٱۡلَو ونَ  فِيَها ُهمۡ  ٱۡلفِۡرَدۡوَس  يَرِثُونَ  ٱَّله  َخَِِٰلُ
 [  ١١  ،١٠:  املؤمنون] ﴾١١

“িাোই প্রকৃি ওোফেি, যাো িান্নািুল ফিেদাউয়সে 
ওোফেি হয়ব, খস ায়ি িাো সবেদা োকয়ব”। [সুো আল-
মুফমিূি, আোি: ১০-১১] 

িিুেেি: আমো পূয়বে উয়ল্ল  কয়েফে,  إنّ  األنبياء لم يوّرثوا«
 িবীগণ টাকা-পেসাে“ دينارا   وال درهما   ولكن وّرثوا العلم«. 
ওোফেি কয়েি িা, িাো ওোফেি কয়েি ইলয়মে”। এ 
হাদীস খেয়ক স্পষ্ট প্রমাণ হে িবীগয়ণে সম্পয়দে 
ওোফেি হওো পবে িে, িায়দে কো প্রিযা যাি কোে 
িিয এিটুকু-ই যয়েষ্ট। 

সুলাইমাি ফপিা দাঊদ ফকয়সে ওোফেি হয়েয়েি? 

পূয়বেে আয়লািিাে সমােেক আল্লাহ িা‘আলাে ফিয়েে 
বাণী, 

﴿ ۡۖ   [16نلمل:ا] ﴾١٦َوَورَِث ُسلَۡيَمَُٰن َداوُۥَد
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“দাঊয়দে ওোফেি হয়েয়েি সুলাইমাি”। [সূো আি-
িামাল, আোি: ১৬] উয়ল্ল য, সুলাইমাি আলাইফহস 
সালাম দাঊয়দে সম্পয়দে ওোফেি হি ফি, বেং ফিফি 
ওোফেি হয়েয়েি িবুওোি, ফহকমি ও ইলয়মে দু’ফট 
কােয়ণ: 

এক. প্রফসদ্ধ আয়ে খয, দাঊদ আলাইফহস সালায়মে 
একিি েী ও ফিিিি দাসী ফেল, িাে সন্তায়িে সং যা 
ফেল অয়িক, ফিফি কীভায়ব শুেু সুলাইমাি আলাইফহস 
সালাময়ক ওোফেি কেয়বি, অিয কাউয়ক কেয়বি িা?!! 
অিএব, ফিফদেষ্টভায়ব সুলাইমািয়ক উয়ল্ল  কোে খকায়িা 
কােণ খিই। 

দুই. যফদ সম্পয়দে ওোফেি হওো উয়েিয হে, আল্লাহে 
ফকিায়ব িাে উয়ল্ল  কোে খকায়িা অেে খিই। কােণ, 
স্বাভাফবকভায়ব সন্তাি ফপিাে ওোফেি হে। ফদ্বিীেি: 
সম্পফিে উিোফেকাে দাঊদ বা সুলাইমাি কায়ো িিযই 
প্রিংসিীে িে। কােণ, ইোহূদী বা িাসাো স্বস্ব সন্তািয়ক 
ওোফেি কয়েি। অিএব, সুলাইমাি িাে ফপিাে ওোফেি 
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হয়বি এয়ি িিুিে কী?! অেি আোিফট সুলাইমাি 
আলাইফহস সালায়মে প্রিংসা ও িাে পবফিষ্টয বণেিাে 
িিযই উদৃ্ধি হয়েয়ে। অফেকন্তু সম্পয়দে ওোফেি হওো 
একফট স্বাভাফবক প্রফক্রো, খযমি  াওো, পাি কো ও 
মৃিয়দে দািি কো। িবীয়দে প্রসয়ঙ্গ এ িািীে ফিফিস 
বণেিা কো হে িা। কােণ, এয়ি খকায়িা উপকাে খিই; 
বেং িবীয়দে িীবি খেয়ক িাই বণেিা কো হে, খয ায়ি 
িােদা, উপয়দি ও িফসহি েয়েয়ে, অিযোে খকউ যফদ 
বয়ল: “অমুয়ক মাো খগয়ে, িয়ল িাে খেয়ল িাে 
সম্পয়দে ওোফেি হয়েয়ে” এ কোফট অয়িকটা এমি খযি 
খকউ মৃি বযফি সম্পয়কে বলল: “িায়ক দািি কয়েয়ে” 
অেবা এমি খযি খকউ বলল: “িাো পািাহাে কয়েয়ে ও 
ঘুফময়েয়ে”। এ িািীে ফবষে কুেআিুল কােীয়মে ঘটিাে 
উয়ল্ল  কো খমায়টও খিাভিীে িে। 

িােীয়দে ফমোস সম্পয়কে ফিো ইমাফমোয়দে ফবপেীি মু ী 
অবস্থাি: 
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এসবয়ক োফপয়ে অফি আশ্চযে ফবষে হয়ে, যা অয়িয়কে 
ফিকট অিািা: ফিো ইমাফমোয়দে মাযহাব খমািায়বক 
িােীো বাফড় ও িফমে খকায়িাও অংি পাে িা। অিএব, 
ফিো ইমাফমোো কীভায়ব ফিদায়কে িফময়ি িাফিমা 
োফদোল্লাহু আিহাে ওোফেি হওোে স্বত্ত্বয়ক স্বীকাে 
কয়েি, যফদও িাো ফিয়িয়দে মাযহাব খমািায়বক 
িােীয়দেয়ক িফম ও বাফড়য়ি ওোফেি কয়েি িা?!! 

কুলাইফি ‘আল-কাফি’ গ্রয়ন্থ একফট স্বিন্ত্র অেযাে েিিা 
কয়েয়েি: “িােীো িফমে ওোফেি হয়ব িা” ফিয়োিাম 
ফদয়ে, খস ায়ি ফিফি আবূ িা‘িে (অেোৎ ফিোয়দে পঞ্চম 
ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাফকে ৫৭-১১৪ ফহ.) খেয়ক বণেিা 
কয়েয়েি: .»  النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئا« 
“িােীো িফম ও বাফড়ে ওোফেি হয়ব িা”। ফিো পফণ্ডি 
িুফস ‘িাহফযব’ গ্রয়ন্থ ও মািফলসী ‘ফবহারুল আিওোে’ 
গ্রয়ন্থ মােসাোহ খেয়ক বণেিা কয়েয়েি: 
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 املرياث؟ من هلن ما النساء عن السالم عليه اهلل عبد أبا سألت»
 األرض فأما والقصب واخلشب وابلناء الطوب قيمة هلن: فقال

 .«فيهما هلن مرياث فال عقاروال

“আফম িােীয়দে সম্পয়কে আবু আবু্দল্লাহ আলাইফহস 
সালাময়ক ফিয়জ্ঞস কয়েফে, ফমোয়স িায়দে অংি কী? 
ফিফি বলয়লি: িায়দে িিয েয়েয়ে ইট, লাকফড় ও ফিমোণ 
বাবদ  েি, িয়ব িাো িফম ও বাফড়ে খকায়িাও অংি 
ফমোস পায়ব িা”। মুহাম্মাদ ইবি মুসফলম খেয়ক বফণেি, 
ফিফি আবু িািে আলাইফহস সালাম খেয়ক বণেিা কয়েি, 
ফিফি বয়লয়েি:  النساء ال يرثن من األرض وال من العقار«
 িােীো িফম ও বাফড়ে ফমোস পায়ব িা”।“ شيئا  «.
বণেিাকােী আবু্দল মাফলক ইমাম আবূ আবু্দল্লাহ অেবা 
ইমাম আবূ িািে খেয়ক বণেিা কয়েি, ফিফি বয়লয়েি: 
 িফম ও বাফড়য়ি“ »ليس للنساء من ادلور والعقار شيئا  «.
িােীয়দে খকায়িাও অংি খিই”। 
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ফিদাক পপফত্রক সম্পফি বা খহবা খকািফটই িে: 

ফিদাক যফদ িবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লায়মে ফমোস 
হে, িাহয়ল িবীে িােীো অবিযই িাে অংিীদাে হয়বি। 
খযমি, আয়েিা ফবিয়ি আবূ বকে, এবং িবীে খময়ে 
যেিাব ও কুলসুম, ফকন্তু আবূ বকে ফিয়িে খময়েয়ক 
ফকংবা িবীে খকায়িা েীয়ক ফকংবা িবীে খকায়িা খময়েয়ক 
খকায়িা অংি খদি ফি হাদীয়সে ফিয়ষোজ্ঞাে কােয়ণ। 
অিএব, ফিোো ফমোয়সে হকদােয়দে খভিে িায়দে 
উয়ল্ল  কয়ে িা, শুেু িাফিমাে উয়ল্ল  কয়ে খকি?!! 

আমো যফদ খময়ি খিই, ফিদায়কে িফম িবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইফহ ওোসাল্লায়মে ফমোস, খসই সূয়ত্র িাফিমাে দাফব 
ফেল, িাহয়ল উপয়েে আয়লািিা িাে উিে। আে যফদ 
ফিদায়কে িফময়ক িাফিমাে িিয িবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওোসাল্লায়মে খহবা বা দাি মাফি, খযমি ফিো আয়লম 
কািাফি স্বীে িািসীে গ্রন্থ ‘আস-সাফি’-খি বয়লয়েি, 
িাহয়ল আমায়দে আয়েকফট ফবষে খদ া প্রয়োিি: 
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যফদ আমো খময়িও ফিই, খহবা বা দাি কোে বণেিা 
ফবশুদ্ধ, বাস্তয়ব ফকন্তু সুন্নীয়দে ফিকট খহবা বা দাি কোে 
ফবষেফট স্বীকৃি িে, িয়ব আমো বলয়ি িাই খহবাে 
ফবষেফট আয়েকফট ফবয়বিিায়ক আবিযক কয়ে, আে খসফট 
হয়ে সন্তািয়দে মায়ে ইিসাি কোে ইসলায়মে 
অবোফেি ফবোি। খযমি, বাফিে ইবি সাদ োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লায়মে ফিকট এয়স বয়লি, 

شهدك، أن وأريد حديقة ابين وهبت قد إين! اهلل رسول يا»
ُ
 فقال أ

. ال: قال أعطيت؟ أوالدك أُكّل : وسلم وآهل عليه اهلل صىل انليب
 ىلع أشهد ال فإين اذهب: عليه وسالمه اهلل صلوات انليب فقال
 .«جور

“খহ আল্লাহে োসূল, আফম আমাে খেয়লয়ক একফট বাগাি 
হাফদো কয়েফে, আফম আপিায়ক িাে সােী ো য়ি িাই, 
িবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বলয়লি: খিামাে 
প্রয়িযক সন্তািয়কই ফক ফদয়েয়ো? খস বলল: িা। িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বলয়লি: যাও, আফম 
যুলুয়মে ওপে সােী োফক িা”। 
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এ ায়ি খদ ফে বণ্টয়িে খেয়ত্র এক সন্তািয়ক অপে 
সন্তায়িে ওপে প্রাোিয খদওোয়ক িবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওোসাল্লাম িুলুম বয়লয়েি। অিএব খয ফিষ্পাপ িবী 
যুলুয়মে ওপে সােী োয়কি িা, ফিফি কীভায়ব একই 
যুলুম কয়েি, শুেু িাফিমায়ক খদি সবাইয়ক বফঞ্চি 
কয়েি?! 

ফযফি আসমায়িে আমািিদাে, িাে সম্পয়কে ফিন্তা কো 
যাে দুফিোে বযাপায়ে ফিফি আমািয়িে ফ োিি কেয়বি, 
শুেু িাফিমায়ক ফদয়বি, আে কাউয়ক ফদয়বি িা?!! আমো 
সবাই িাফি খয,  ােবাে সংঘফটি হয়েফেল ফহিেী সপ্তম 
বেে অেি িেিাব ফবিয়ি মুহাম্মাদ মাো খগয়েি ফহিেী 
অষ্টম বেে, আে উয়ম্ম কুলসুম মাো খগয়েি ফহিেী িবম 
বেে। অিএব, কীভায়ব খময়ি খিওো সম্ভব খয, িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম িাফিমায়ক ফদয়বি, উয়ম্ম 
কুলসুম ও িেিাবয়ক ফদয়বি িা?! সুিোং খহবাে ফবষেফট 
সমেেি খযাগয িে। বাস্তবিা হয়ে ফবফভন্ন বণেিা প্রমাণ 
কয়ে খয, ফিদায়কে িফম আবূ বকয়েে ফিকট িাফিমা 
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োফদোল্লাহু আিহা ফমোস ফহয়সয়ব িলব কয়েয়েি, খহবাে 
খপয়েয়েি ফহয়সয়ব িলব কয়েি ফি। 

ফিদায়কে িফমে বযাপায়ে আলী ও আবূূ বকয়েে 
ঐকমিয: 

ফিদায়কে িফম ফমোস বা খহবা ফকেুই ফেল িা, ফিোয়দে 
প্রেম ইমাম আলী োফদোল্লাহু আিহুে এ মি খপাষণ 
কেয়িি, যাে িয়ল িাফিমাে মৃিুযে পে ফিফি  ফলিা 
হয়ে ফিদায়কে িফম ফিয়িে মায়ে ও সন্তািয়দে মায়ে 
বণ্টি কয়েি ফি, খযমি স্বামী ফহয়সয়ব আলী এক-িিুেোংি 
খপয়িি, আে অিযািয সন্তাি খযমি হাসাি, হুসাইি, 
যেিাব ও কুলসুম খপি অবফিষ্টাংি। কােণ, আল্লাহ 
বয়লয়েি: 

ن ﴿ نثََيۡيِ
ُ
ِ ٱۡۡل َكرِ ِمۡثُل َحظ    [11لنساء: ا] ﴾١١لذِله

“পুরুষয়দে িিয িােীয়দে ফদ্বগুণ”। [সূো আি-ফিসা, 
আোি: ১১] ফিদায়কে িফম আলী ফিয়িও খিি ফি, 
কাউয়কও খদি ফি -ইফিহাস খেয়ক এ কোই প্রমাফণি। 
অিএব, খয কাি আলী কয়েয়েি খস কায়িে িিয আবূ 
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বকেয়ক খকি খদাষায়োপ কো হে?! বেং ফিো বড় 
আফলম সাইয়েযদ মুেিাদা “আল-িাফি ফিল ইমামাহ” 
গ্রয়ন্থ ইমাম আলী খেয়ক বণেিা কয়েি: 

 رد يف ُُكّم السالم عليه طالب أيب بن يلع إىل وصل لّما األمر إنّ »
 بكر أبو منه منع شيئا   أرد أن اهلل من ألستحيي إين: فقال فدك،

 .«عمر وأمضاه

“িাসি েমিা আলী োফদোল্লাহু আিহুে ফিকট এয়ল 
ফিদাক ফিফেয়ে আিাে আয়লািিা হে, ফকন্তু ফিফি বয়লি: 
আল্লাহে ফিকট আমাে লজ্জা হে, আবূ বকে যা খদি ফি 
এবং উমাে যাে ওপে প্রফিফিি ফেয়লি, খসফট আফম 
কীভায়ব গ্রহণ কেব”? 

সমাপ্ত 

 


