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আহলে বাইে বেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর মসই পতরবার-পতরজন বুঝালনা উলেশ্য, যালের 
ওপর সেকা হারাম। োরা হলেন আেী, জাফর এবং আব্বাস রাতেিাল্লাহু ‘আনহুম-এর পতরবার ও সন্তান-সন্ততে 
এবং বনু হালরস ইবন আবু্দে মুত্তাতেব এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর সকে পতবত্রা স্ত্রীগণ ও 
কনযাবগত। আল্লাহ ো‘আো বলেন, 

ُ  يُرِيدُ  إِنََّما﴿ ۡهَل  ٱلر ِۡجَس  َعنُكمُ  ِِلُۡذهَِب  ٱّللَّ
َ
َِرُكمۡ  ٱۡۡلَۡيِت  أ  [ ٣٣: االحزاب] ﴾٣٣ َتۡطِهرٗيا َوُيَطه 

“মহ নবী পতরবার! আল্লাহ মো মকবে মোমালের মেলক অপতবত্রো েূর করলে চান এবং চান মোমালেরলক 
সমূ্পণতরূলপ পতবত্র করলে।” [সূরা আে-আহযাব, আিাে: ৩৩]   

ইমাম ইবন কাসীর রহ. বলেন, কুরআন মাজীে তনলি ময তচন্তা-গলবষণা কলর, মস কখলনাই এ বযাপালর সলেহ 
মপাষণ কলর না ময, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর স্ত্রীগণ উপলরাক্ত আিালে শ্াতমে রলিলেন। মকননা 
বালকযর পূবতাপর ধারা নবীর স্ত্রীলের সালে সমৃ্পক্ত। এজনযই উপলরাক্ত আিালের পরই আল্লাহ ো‘আো বলেন, 

ِ  َءاَيىِت  ِمنۡ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  ُيۡتَلى  َما َوٱۡذُكۡرنَ ﴿  [  ٣٣: االحزاب] ﴾َوٱۡۡلِۡكَمةِ   ٱّللَّ

“আর আল্লাহর আিাে ও জ্ঞালনর কো যা মোমালের গৃলহ পতিে হি, ো মোমরা স্মরণ রাখলব।” [সূরা আে-
আহযাব, আিাে: ৩৪]  

অেতাৎ আল্লাহ ো‘আো মোমালের গৃলহ তকোব ও সুন্নালহর যা তকেু নাতযে কলরন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ 
ওিাসাল্লালমর ওপর, মস অনুযািী মোমরা আমে কর।  

কাোোহ ও আলরা অলনলক বলেন, আিালের অেত হে মোমরা মস তন‘আমলের কো স্মরণ কর, যা সকে মানুলষর 
মধয মেলক শুধু মোমালের জনযই তনধতাতরে করা হলিলে। ো হলো মোমালের ঘলরই অহী নাতযে হলি োলক। 
আলিশ্া তবনলে তসেীক রাতেিাল্লাহু ‘আনহা োলের মলধয প্রেম, তযতন এ তন‘আমে োভ কলরলেন এবং এ বযাপক 
রহমে োলভ তেতন োলের মলধয এক তবলশ্ষ মযতাোর অতধকাতরণী তেলেন। মকননা তেতন বযেীে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর আর মকালনা স্ত্রীর তবোনাি অহী নাতযে হি তন, মযমন স্বিং রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ 
ওিাসাল্লাম বলেলেন।  

মকালনা মকালনা তবজ্ঞ বযতক্ত বলেন, আলিশ্া রাতেিাল্লাহু ‘আনহার এ তবলশ্ষ মযতাোর কারণ হলো, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আোইতহ ওিাসাল্লাম োলক োড়া আর মকালনা কুমারী নারী তববাহ কলরন তন এবং োর তবোনাি রাসূে সাল্লাল্লাহু 
‘আোইতহ ওিাসাল্লাম োড়া আর মকালনা পুরুষ শ্িন কলরন তন। অেএব, োর এ তবলশ্ষ গুলণ অতভতষক্তা হওিা 
এবং সুউচ্চ মযতাোর অতধকাতরণী হওিা যলোতচে হলিলে। আর মযলহেু রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর 
স্ত্রীগণ আহলে বাইলের অন্তভুতক্ত, োই োাঁর আত্মীি-স্বজনও আহলে বাইে নালম অতভতহে হওিার অতধক হকোর ও 
উপযুক্ত। 
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এজনয আহলে সুন্নাে ওিাে জামা‘আে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর আহলে বাইেলক মহব্বে কলর 
ও ভালোলবলস োলক। আর োলের বযাপালর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর অসীিেলক স্মরণ রালখ, যা 
তেতন ‘গােীলর মখাম’ নামক স্থালন বযক্ত কলরতেলেন: 

ْهل  »
َ
م   بَيِْت  َوأ ك  ر  َذكِّ

 
ْهِل  ِف  اللَ  أ

َ
م   بَيِْت، أ ك  ر  َذكِّ

 
ْهِل  ِف  اللَ  أ

َ
م   بَيِْت، أ ك  ر  َذكِّ

 
ْهِل  ِف  اللَ  أ

َ
 «بَيِْت  أ

“আমার আহে, আমার আহলের বযাপালর মোমালেরলক আল্লাহর কো স্মরণ কতরলি তেতি। আমার আহলের 

বযাপালর মোমালেরলক আল্লাহর কো স্মরণ কতরলি তেতি। আমার আহলের বযাপালর মোমালেরলক আল্লাহর কো 
স্মরণ কতরলি তেতি।” (সহীহ মুসতেম, হােীস নং ২৪০৮) 

োই আহলে সুন্নাে োলেরলক ভালোবালস ও সম্মান কলর। মকননা ো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লামলক 
ভালোবাসা ও সম্মান করারই অন্তভুতক্ত। এ শ্েতসালপলে ময, োরা সুন্নালের অনুসারী হলব এবং তমল্লালের আেলশ্তর 
ওপর তস্থতেশ্ীে োকলব, মযমতন ভালব োলের পূবতবেতী সােলফ সালেহীন আব্বাস রাতেিাল্লাহু ‘আনহু ও োর 
সন্তানগণ এবং আেী রাতেিাল্লাহু আনহু ও োর সন্তানগণ প্রমুখ মস আেলশ্তর ওপর তেলেন। পোন্তলর যারা 
সুন্নালের তবলরাতধো করলব এবং েীলনর ওপর তস্থতেশ্ীে োকলব না, োলের সালে বনু্ধত্ব- যতে োরা আহলে বাইলের 
অন্তভুতক্ত হলিও োলক -জালিয হলব না। 

অেএব, আহলে বাইে সম্পলকত আহলে সুন্নাে ওিাে জামা‘আলের ভূতমকা নযািপরািণো ও ইনসালফর ওপর 
প্রতেতিে। োরা আহলে বাইলের েীনোর ও সতিক পলের উপর অতবচে বযতক্তলেরলক খুবই মহব্বে কলর োলক 
এবং আহলে বাইলের অন্তভুতক্ত হলিও যারা সুন্নালের তবলরাতধো কলর এবং দ্বীলনর আেশ্ত হলে চুযে হলি যাি, 
োলের মেলক েূলর সলর যাি। মকননা অতবচেভালব আল্লাহর েীলনর পূণত অনুসারী না হওিা পযতন্ত আহলে বাইলের 
অন্তভুতক্ত হওিা এবং রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর সালে আত্মীিোর সম্পকত োকা োর মকালনা 
কালজই আসলব না। আবু হুরািরা রাতেিাল্লাহু আনহু বণতনা কলরন ময, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওিাসাল্লালমর 
ওপর যখন এ আিাে নাতযে হি: 

نِذرۡ ﴿
َ
ۡقَربِيَ  َعِشرَيتََك  َوأ

َ
 [٤١٣: الشعراء] ﴾٢١٤ ٱۡۡل

“আর মোমার তনকটাত্মীিলেরলক ভি প্রেশ্তন কর।” [সূরা আশ্-শু‘আরা, আিাে: ২১৪] 

েখন তেতন োাঁতড়লি মঘাষণা করলেন: 

وْ  ق َريْش   َمْعَشَ  يَا »
َ
ْم، اْشََت وا ََنْوََها ََكَِمة   أ َسك  ْنف 

َ
ْغِن  الَ  أ

 
مْ  أ ْغِن  الَ  َمنَاف   َعبْدِ  بَِن  يَا َشيْئ ا، اّلَلِ  ِمنَ  َعنْك 

 
مْ  أ  يَا َشيْئ ا، اّلَلِ  ِمنَ  َعنْك 

َطِلِب  َعبْدِ  ْبنَ  َعَباس   ْغِن  الَ  الم 
 
ولِ  َعَمةَ  َصِفَية   َوَيا َشيْئ ا، اّلَلِ  ِمنَ  َعنَْك  أ ْغِن  الَ  اّلَلِ  رَس 

 
ََمد   بِنَْت  فَاِطَمة   َوَيا َشيْئ ا، اّلَلِ  ِمنَ  َعنِْك  أ  حم 

ْغِن  الَ  َمايِل  ِمنْ  ِشئِْت  َما َسِليِن 
 
 .« َشيْئ ا اّلَلِ  ِمنَ  َعنِْك  أ

“মহ কুরাইশ্গণ! (অেবা অনুরূপ মকালনা শ্লব্দ তেতন সলবাধন কলরতেলেন) তনলজলেরলক ক্রি কলর নাও। আল্লাহ 
ো‘আোর সামলন আতম মোমালের মকালনা কালজই আসব না। মহ আব্বাস ইবন আবু্দে মুত্তাতেব! আতম আল্লাহর 
কালে মোমার মকালনা উপকালর আসব না। মহ রাসূেুল্লাহর ফুফু সাতফিযাহ! আতম আল্লাহর সামলন আপনার জনয 
তকেুই করলে পারব না। মহ মুহাম্মালের কনযা ফালেমা! আমার সম্পতত্ত হলে যা চাও মচলি নাও। েলব আল্লাহর 
কালে আতম মোমার মকালনা কালজই আসব না।” (সহীহ বুখারী, হােীস নং ২৭৫৩, ৪৭৭১; সহীহ মুসতেম, হােীস 
ননং ২০৩) 
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অনয এক হােীলস এলসলে:  

  َوَمنْ »
َ
، بِهِ  َبَطأ  .«نََسب ه   بِهِ  ي ْْسِعْ  لَمْ  َعَمل ه 

“আমে যালক মপেলন মফলে মেি, বংশ্ োলক এতগলি তনলে পালর না।” (সহীহ মুসতেম, হােীস নং ২৬৯৯) 

আহলে সুন্নাে ওিাে জামা‘আে মসই সব রালফযী -তশ্িালের পে ও মে মেলক পাক-পতবত্র, যারা মকালনা মকালনা 
আহলে বাইলের বযাপালর খুব বাড়াবাতড় কলর োলক এবং োরা মাসূম (েো সকে প্রকার গুনাহ ও ভুে-ভ্রাতন্ত মেলক 
মুক্ত) বলে োতব কলর োলক।  

অনুরূপভালব আহলে সুন্নাে মস সব নালসবী মোকলের ভ্রান্ত পে মেলকও মুক্ত, যারা েীলনর প্রকৃে অনুসারী আহলে 
বাইলের প্রতে শ্ত্রুো মপাষণ কলর োলক এবং োলের প্রতে কটূতক্ত আলরাপ কলর োলক।  

একই ভালব োরা মস সব মবেআেী এবং কুসংস্কারািন্ন মোকলের ভ্রষ্টো মেলকও পতবত্র, যারা আহলে বাইেলক 
অসীো তহসালব গ্রহণ কলর এবং আল্লাহর পতরবলেত োলেরলক রব তহলসলব তস্থর কলর।  

এ  মেলত্র এবং এ োড়া  আর সব বযাপালরও আহলে সুন্নাে ওিাে জামা‘আে নযাি সংগে নীতে ও সরে পলের 
ওপর প্রতেতিে রলিলে, যালে মকালনা বাড়াবাতড় ও ত্রুতট মকালনাটাই মনই এবং আহলে বাইেও বযাপালরও অতধকার 
েুন্ন ও অতেরঞ্জন মকালনাটাই করা হি তন। েীলনর ওপর প্রতেতিে আহলে বাইলের মোকজন োলের তনলজলের 
সম্পলকত বাড়াবাতড় করার প্রতে অস্বীকৃতে জ্ঞাপন কলরলেন এবং বাড়াবাতড় ও অতেরঞ্জনকারীলের মেলক তনলজরা মুক্ত 
মেলকলেন। আতমরুে মুতমনীন আেী রাতেিাল্লাহু আনহু োর তনলজর বযাপালর বাড়াবাতড়কারীলেরলক অতিেগ্ধ কলরলেন 
এবং ইবন আব্বাস রাতেিাল্লাহু আনহু োলেরলক হেযা করা সমেতন কলরলেন। অবশ্য অতিেগ্ধ করার বেলে েরবারী 
দ্বারা হেযা করার প্রবক্তা তেলেন তেতন। আেী রাতেিাল্লাহু আনহু অতেরঞ্জনকারীলের মনো আবু্দল্লাহ ইবন সাবালক 
হেযা করার জনয খুাঁলজ তেলেন; তকন্তু মস পাতেলি তগলি তনলজলক েুক্কাতিে রালখ। 

সমাপ্ত 
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