
২১. 
হযরত যু-কিফ (আাইকহস সাাম) 

যু-কিফলর জীবলে পরীক্ষা 
কলক্ষণী কব 

ংল কেরে 

পকবত্র কুরঅলে কিব ূরা অকিা ৮৫-৮৬  ক াাদ ৪৮ অালত যু-কিফলর োম 
এলল । কতকে অ-আাা‘-এর পলর েবী ে এবং কফকস্তীে ঞ্চল বেু আস্রাইগলণর মলযে 
তাীলদর দাাত কদে। 

অল্লা বলে, 

ٌْس َوا ا الَّص اِإ ِإ ا ِّم َو ا ُك ٌّل ا َو َو ا اْس ِإ ْس ِإ ٌْس َو ا َو ِإ ْس ِإ ٌْس َو ٌْس َوا-ا َو ِإ ْس َو اِإ ا الَّص اِإ ِإ ا ِإ َو ا َو ْس َو ِإ َو ا ِإ َّص ُك ْس ًْس ا ِإ  -(৮৫-৮৬  أل اٌ ء)-ا َو َو ْس َو ْس َو اُك ْس

‘অর তুকম স্মরণ ির আমাই, আদরী  যু-কিফলর িথা। তারা প্রলতেলিআ ক   বরিারী’। 
‘অমরা তালদরলি অমালদর রমতপ্রাপ্তলদর ন্তভুুক্ত িলরক াম। তারা ক  ৎিমলুীগলণর 
ন্তভুুক্ত’ (অকিা ২১/৮৫-৮৬)। েেত্র অল্লা বলে, ا ا ِّم َو ا َو ُك ٌّل ا َو َو ا اْس ِإ ْس ِإ عَو ٌَو َو ا َو اْس ٌ َو ا ِإ ْس َو اِإ  ُك ْس

 َو  ْس

ٌَو  ِإا  ْس
َو ص)-ا ألْس  ৪৮)- ‘অর তুকম বণুো ির আমাই, অ-আাা‘  যু-কিফলর িথা। তারা 

িলআ ক  কেষ্ঠগলণর ন্তভুুক্ত’ (ক াাদ ৩৮/৪৮)। 

আবেু িা ীর বলে, কেষ্ঠ েবীগলণর ালথ এিলত্র বকণুত া প্রতীমাে  কয, যু-কিফ 
এিজে ঈঁচুদলরর েবী ক লে’। ুামাে পরবতী েবী কালব কতকে লাম ঞ্চল কপ্রকরত ে 
বল কেকিত যারণা । 
আবেু জারীর তালবই কবদ্বাে মুজাকদ ূলত্র বণুো িলরে কয, পূবুতে েবী অ-আাা‘ বাযুলিে 
ঈপেীত ’ক এিজেলি তাঁর স্থাকভকক্ত কেযুক্ত িরার আচ্ছা প্রিাল িলরে। এতদলুেললে কতকে 
তার ি াথীলি এিকত্রত িলর বলে, যার মলযে কতেটি গুণ কবদেমাে থািলব, তালিআ অকম 
অমার খীফা কেযুক্ত িরব। গুণ কতেটি এআ কয, কতকে লবে (১) বুদা ক াম পােিারী 
(২) অল্লার আবাদলত রাকত্র জাগরণিারী এবং (৩) কতকে কিাে বস্থা রাগাকিত ে ো।  

এ কঘাণা কলাোর পর মালবল স্থ কথলি ই  কবে আাক্ব বংললর জনেি বেকক্ত ঈলে 
দাঁড়ালে। ক েবীর প্রকতটি প্রলের জালব াঁ বলে। কিন্তু কতকে ম্ভবতঃ তালি কবশ্বা 
িরলত পারলে ো। তাআ কদ্বতী কদে অবার মালবল অবাে িরলে এবং িলর ম্মুলখ 
পূলবুাক্ত কঘাণার পুেরাবৃকি িরলে। কিন্তু বাআ চুপ রআ, কিব ঐ এিজে বেকক্তআ ঈলে 
দাঁড়ালে। তখে অ-আাা‘ (অঃ) ঈক্ত বেকক্তলিআ তাঁর খীফা কেযুক্ত িরলে, কযকে তাঁর 



জীবেলা তাঁর েবুতী কমলে চাকল কেলবে এবং মৃতুের পলর তা বোত রাখলবে। বা 
বাহুে, ঈক্ত বেকক্তআ ’কে ‘যু-কিফ’ (দাকত্ব বেিারী), পরবতীলত অল্লা যালি েবুত 
দালে যেে িলরে (কুরতুবী, আবেু িা ীর)। 

যু-কিফলর জীবলে পরীক্ষা : 
‘যু-কিফ’ ঈক্ত মযুাদাপূণু দাকলত্ব কযকষ্ঠত লল ে কদলখ আবী কংা জ্বল ঈে। ক 
তার বাকেীলি ব, কযলিাে মূলে তার পদস্খে ঘটালতআ লব। কিন্তু াঙ্গ-পাঙ্গরা ব, 

অমরা আকতপূলবু বহুবার তালি কযাঁিা কদলত কগল বেথু লক । তএব অমালদর পলক্ষ এিাজ 
ম্ভব ে। তখে আবী স্বং এ দাকত্ব কে। 

যু-কিফ ারা রাকত্র  াালতর মলযে কতবাকত িরার িারলণ কিবমাত্র দপুুলর কি ুক্ষণ কেদ্রা 
কযলতে। আবী তালি রাগালোর জেে ঐ মটালিআ কবল  কে। এিকদে ক ঠিি দপুুলর তার 
কেদ্রার ম এল দরজার িড়া োড়লা। িাঁচা ঘুম কথলি ঈলে কতকে কজলে িরলে, কি? 

ঈির এ, অকম এিজে বৃদ্ধ মযূম। কতকে দরজা খুল কদল ক কভতলর এল বলা এবং 
তার ঈপলর যুুলমর দীঘু কফকরকস্ত বণুো শুরু ির। এভালব দপুুলর কেদ্রার মটা পার িলর 
কদ। যু-কিফ তালি বলে, অকম যখে বাআলর যাব, তখে এলা। অকম কতামার ঈপলর 
যুুলমর কবচার িলর কদব’। 
যু-কিফ বাআলর এলে এবং অদাত িলক্ষ বল কািটির জেে লপক্ষা িরলত াগলে। 
কিন্তু ক এলা ো। পলরর কদে িাল কতকে তার জেে লপক্ষা িরলে, কিন্তু ক এলা ো। 
কিন্তু দপুুলর যখে কতকে কিব কেদ্রা কগল ে, ঠিি তখেআ এল িড়া োড়। কতকে ঈলে দরজা 
খুল কদল তালি বলে, অকম কি কতামালি বককে কয, অদাত িলক্ষ মজক বার পর 
এলা। কিন্তু তুকম িা অকে, অজ িাল অল ো। তখে কািটি আকেল-কবকেল 
কচালখর পাকে কফল কবরাট কিকফলতর এি দীঘু কফকরকস্ত কপল ির। ক ব, হুযুর! অমার 
কববাদী খুবআ যূতু প্রিৃকতর কাি। অপোলি অদালত বলত কদখলআ ক অমার প্রাপে পকরললায 
িরলব বল িথা কদ। কিন্তু অপকে চল কগলআ ক তা প্রতোার িলর কে’। এআব 
িথাবাতুার মলযে ঐকদে দপুুলরর ঘুম মাটি ’। 

তৃতী কদে দপুুলর কতকে ঢুলত ঢুলত পকরবালরর বাআলি বলে, অকম ঘুকমল কগল কিঈ কযে 
দরজার িড়া ো োলড়। বৃদ্ধ একদে এলা এবং িড়া োড়লত চাআ। কিন্তু বাড়ীর কালিরা 
তালি বাযা কদ। তখে ক বার লক্ষে জাোা কদল ঘলরর মলযে ঢুলি পড় এবং দরজা 
যাক্কা-যাকক্ক শুরু ির। এলত যু-কিফলর ঘুম কভলঙ্গ কগ। কদখলে কআ বৃদ্ধ ঘলরর মলযে 
থচ ঘলরর দরজা কভতর কথলি বন্ধ। কতকে বুলে কফলে কয, এটা লতাে  াড়া কিঈ ে। 
তখে কতকে বলে, তুকম তা’ক অল্লার দলুমে আবী? ক মাথা কেলড় ব, োঁ। অকম 
অজ অপোর িাল  বেথু ’াম। অপোলি রাগালোর জেেআ গত কতেকদে যাবত অপোলি 
ঘুমালোর ম এল জ্বাাতে িরক । কিন্তু অপকে রাগাকিত লে ো। ফল অপোলি অমার 
জাল অটিালত পারাম ো। আকতপূলবু অমার কলেরা বারবার কচষ্টা িলর বেথু লল । অজ 
অকম বেথু ’াম। অকম কচলক াম, যালত অ-আাা‘ েবীর ালথ অপোর িৃত াদা ভঙ্গ 
। অর ক ঈলেললেআ অকম এতব িান্ড ঘটিলক । কিন্তু বললল অপকেআ কবজী লে ’। 



ঈক্ত ঘটোর িারলণআ তাঁলি ‘যু-কিফ’ (   ا ا  )। ঈপাকয কদা । যার থু, দাকত্ব 
পূণুিারী বেকক্ত।[1] 

কলক্ষণী কব : 
(১) েবীলদর প্রকতকেকয ার জেে রক্ত, বণু  কগাত্রী মযুাদা লতু ে। বরং কমৌকি লতু 
’- তাক্বা  অেুগতেলীতা। 

(২) লতাে কবলল িলর পরলযগার মুকমলের প্রিালে দলুমে। কিন্তু ইমােী দঢ়ৃতার িাল  ক 
পরাকজত । 

(৩) কযযুগুণ ’ ফতার মাপিাঠি। তাক্বা   বর এিকত্রত ’ক মুকমে বুদা কবজী 
থালি। 

(৪) শুযু কেজস্ব আবাদতআ যলথষ্ট ে। বরং জেগলণর কখদমলত ম বে িরাআ  প্রিৃত 
মুকমলের িতুবে। 

(৫) লতালের লতােী যলর কফাটা মুকমলের ুক্ষ্মদকলুতার েেতম ক্ষণ। তএব কুরঅে-
ুন্না কবলরাযী কিাে কচন্তা  পরামলু ম্মুলখ ঈপকস্থত ’কআ বুলে কেলত লব কয, এটি লতােী 
কযাঁিা মাত্র। 

ংল কেরে : 
যু-কিফ এিজে েবী  এিজে ৎিমলুী বেকক্ত ক লে। পকবত্র কুরঅলে তাঁলি েবীলদর 
ালথআ দ’ুস্থালে ঈলল্লখ িরা লল । কযমে, 

(১) ূরা অকিা ৮৫-৮৬ অালত বা লল , 

ا الَّص اِإ ِإٌ َوا ا َو ْس َو ِإ َو ا ِإ َّص ُك ا ِّم َو ا ًِإ ٌ َو ا َو َو ْس َو ْس َو اُك ْس ا الَّص اِإ ِإ ا ِّم َو ا ُك ٌّل ا َو َو ا اْس ِإ ْس ِإ ٌ َو ا َو ِإ ْس ِإ ٌ َو  -(৮৫-৮৬  أل اٌ ء)-ا َو ِإ ْس َو اِإ

‘অর আমাই, আদরী  যু-কিফ, িলআ ক  কযযুলীগলণর ন্তভুুক্ত’। ‘অর অমরা 
তালদরলি অমালদর েুগ্রলর মলযে প্রলবল িকরলক াম। কেিআ তারা ক  ৎিমলুীলদর 
ন্তভুুক্ত’ (অকিা ২১/৮৫-৮৬)। (ি) ঈক্ত অাত দ্বলর বোখো ালফয আবেু িা ীর 
(রঃ) বলে, ًاظ ا ا  ا ا ٌ قا  ها  اق  ا عا أل اٌ ءا الا ا ا ا  - ‘পূবুাপর ম্পলিু এটা স্পষ্ট কয, 

েবীগলণর তাকিা েবী বেতীত েেলদর োম যুক্ত  ো। তলব লেেরা কিঈ বলল ে, কতকে 
এিজে ৎিমলুী বেকক্ত ক লে, কিঈ বলল ে, কতকে এিজে েোপরাে লাি ক লে। আবেু 
জারীর এ বোপালর চুপ কথলিল ে’। 
(খ) কুরতুবী এখালে যু-কিফ ম্পকিুত অবু ইা কতরকমযী (২০৯-২৭৯ ক:) এবং ািীম 
কতরকমযী (মৃ: ৩৬০ক:) বকণুত দু’টি যইফ াদী  ঈলল্লখ িলর ক্ষান্ত লল ে। জালম‘ কতরকমযী 
(া/২৪৯৬)-কত এলল  অ-কিফ (   ا ) এবং ািীম কতরকমযী-র কিতাব ‘োাকদরু 
ঈ ূ’-ক এলল  ‘যু-কিফ’ (   ا ا  )। দ’ুটিআ আবলে মর (রাঃ) কথলি যইফ ুলত্র বকণুত 
লল  (তািীি কুরতুবী া/৪৩৫২-৫৩)। আবেু িা ীর বলে, কতরকমযীর াদী টি ‘াাে’ 

বা ’ক কখালে ‘অ-কিফ’ বা লল , কযকে কুরঅলে বকণুত েবী ‘যু-কিফ’ েে। বরং 
েে বেকক্ত’ (আবেু িা ীর, তাফীর ূরা অকিা ৮৫; অবােী, ককা যইফা া/৪০৮৩)। 

(গ) ম্ভবতঃ আবেু মর (রাঃ) বকণুত ঈপলরাক্ত যইফ াদীল র ঈপলর কভকি িলরআ আমাম 
লািােী মন্তবে িলরল ে, ال ٌحا  ها ج ا  اا ًا    ئٌ  ا   االاٌ   عاا اشٌئا  ا ا ع لًا   با غ  اهللاا 

 ঠিি িথা এআ কয, কতকে বেু আস্রাইলর এিজে বেকক্ত ক লে।‘ -اه ااٌ ا اً ا ق  اج  اةاا ا اً



কযকে কিাে পালপর িালজ কদ্বযা িরলতে ো। পলর কতকে তবা িলরে। তঃপর অল্লা তালি 
মাফ িলরে। কতকে েবী েে। তলব এিদ বলল ে কয, কতকে েবী’ (ফাৎহু ক্বাদীর, তাফীর 
ূরা অকিা ৮৫)। 

(ঘ) কুরতুবী অবু মূা অল‘অরী (রাঃ) প্রমুখাৎ রাূুল্লা ( াঃ) কথলি অলরিটি াদী  
এলেল ে কয,   ًا ا  هااا  ال ا ًٌ  কেিআ যু-কিফ েবী ক লে ো। বরং কতকে‘   ا  ا ا   اا اٌ  ا ا
এিজে ৎিমলুী বান্দা ক লে’। থচ আবেু জারীর বকণুত ঈক্ত াদী টির বস্থা এআ কয,الا

 এর মরফূ‘ ার থুাৎ রাূ‘ - ل ااها ًا ا    عاا ا  ق فاضعٌفا   جها اطا يا ا ا  قطع
( াঃ) কথলি বকণুত ার কিাে কভকি কেআ। বরং এটি মকূফ , থুাৎ অবু মূার কেজস্ব 
ঈকক্ত। থচ যার ূত্র যইফ এবং যা আবেু জারীর স্বী তাফীলর মুেক্বাকত ‘ থুাৎ ক ন্ন ূলত্র 
বণুো িলরল ে (তািীি কুরতুবী, অকিা ৮৫)। 

(২) ূরা ক াাদ ৪৮ অালত বা লল , ٌَو  ِإا  ْس
َو ا ألْس ا ِّم َو ا َو ُك ٌّل ا َو َو ا اْس ِإ ْس ِإ عَو ٌَو َو ا َو اْس ٌ َو ا ِإ ْس َو اِإ  ُك ْس

 অর তুকম‘  َو  ْس
বণুো ির আমাই, অ-আাা‘  যু-কিফ ম্পলিু। অর তারা িলআ ক  কেষ্ঠলদর 
ন্তভুুক্ত’ (ক াাদ ৩৮/৪৮)। 

(ি) ঈক্ত অালতর বোখো কুরতুবী বলে, يا   ا  ةٌ اا  ا ة  থুাৎ তারা ক লে কআ ি 
বেকক্তলদর ন্তভুুক্ত, যালদরলি েবুলতর জেে মলোেীত িরা লক ’ (কুরতুবী, তাফীর ূরা 
ক াাদ ৪৮)। 

(খ) ঈক্ত অালতর বোখো লািােী স্বী তাফীলর বলে, ا  اج  ةا  الا ا  ا أل اٌ ءا    

 তারা ’কে কআ ি েবীগলণর ন্তভুুক্ত যারা অল্লার পলথ বহু িষ্ট‘ -       ا اش  ئ ا ًا ٌ اهللا
 কেযুাতে ে িলরল ে’ ত:পর ٌَو  ِإا َو ْس ا ألْس ا ِّم َو  ا ٌ ا     ا اهللاا ,এর বোখো কতকে বলে-  َو ُك ٌّل

 যালদরলি অল্লা স্বী েবুলতর জেে মলোেীত িলরল ে এবং ৃকষ্টকুলর‘ ا اّ  ها  لط  ا ا  ا  قه
মযে ’কত বা াআ িলর কেলল ে’। ত:পর এর িারণ কালব কতকে বলে, اهللاا   اهال ىاهللاا   

 অল্লা স্বী রাূলি কেলদুল কদলচ্ছে, কযে কতকে ঐ‘ -ا ٌها    ااأ اٌ   ا ؛ااٌ  كا      ا ًا الا 
ি েবীলদর িথা স্মরণ িলরে, যালত অল্লার পলথ কযযু যারলণর বোপালর কতকে তালদর 
েুৃত পলথ চলত পালরে।’ 

থচ আকতপূলবু ূরা অকিা ৮৫ অালতর তাফীলর কতকে যু-কিফলি েবী বলেকে। 

(গ) অিলযুর কব কয, অযুকেি মুফাকর অবুবির জালবর অ-জাযালরী স্বী ‘অারুত 
তাফাীলর’ ূরা অকিা ৮৫ অালতর তাফীলরর টীিা কলখল ে, جحا ألق   ا  ا   ها ا ا   ىا   

 ব িথার করা িথা ’ যা বণুো িলরল ে অবূ মূা (রাঃ)‘ : ضًاهللااا هاا ا ا اًالـا  هاق  
রাূুল্লা ( াঃ) লত ’- বলআ কতকে পূলবু বকণুত যইফ াদী টির ংলকবলল ঈদৃ্ধত িলরল ে, 

যা আকতপূলবু অলাকচত লল  (থুাৎ কতকে েবী ক লে ো)। থচ ূরা ক াাদ ৪৮-এর 
অলাচো ৩০ ’কত ৪৮ অাত পযুন্ত বকণুত দাউদ (অঃ) ’কত যু-কিফ পযুন্ত িলি 
কতকে েবীগলণর ন্তভুুক্ত বল মন্তবে িলরল ে। 

এক্ষলণ অমালদর বক্তবে ’, কুরঅে যখে আমাই, আদরী, অ-আাা‘ প্রমুখ েবীগলণর ালথ 
যু-কিফলর োম এিালথ বণুো িলরল , তখে কতকে কয ‘েবী’ ক লে, এ কবশ্বাআ রাখলত লব। 
এর কবপরীলত কিাে কবশুদ্ধ দী কেআ। অল্লা বুাকযি বগত। 



————— 

[1]. তাফীর কুরতুবী  আবেু িা ীর, ূরা অকিা ৮৫-৮৬ গৃীত: আবেু জারীর; াদী  
মুরা; অ-কবদাা াে কোা ১/২১০-১১ পৃঃ। 

 


