
৮. 
যরত আমাই (অাআহ াাম) 

হিতার প্রহত শ্রদ্ধাব াবের দষৃ্টান্ত 

প্রথম হ শুদ্ধ অর ী ভাী 
য ীহুল্লা কও? 

অল্লা  বন, 

ًّاًالي ي َو ُك وًالي َّن ِفٌي ياَو ي َو َو اِف اْذ ي اْذ َو ياِف َو ي َو ياَو ي ِف َّن ُكي َو ٌيَو ياِف ي ِف ْذ َو ياِف ي اْذ ِف َو ي ًِف ي َو ِّ ِفي-ي َو اْذ ُك ْذ ياِف اَو ياَو يةِفي َو َو الَوةِفي َو ازَّن َو ي ِفيا َّن لَو ُك هْذ
يأَو ؤْذ ُك ُك ٌَو ي ياَو  َو َو

ًٌّاًالي ضِف  - َو ْذ

‘এআ হওতাব  অিহন আমাইবর ওথা  র্ণনা ওরুন। হতহন হিবন াদা রক্ষা তযাশ্রী এ ং 
হতহন হিবন রাূ  ন ী’। ‘হতহন তাাঁর িহর ার কণবও িাাত  যাওাত অদাবর হনবদণল 
হদবতন এ ং হতহন স্বী িানওতণ ার হনওট িন্দনী হিবন’ (মাহরাম ১৯/৫৪-৫৫)। 

যরত আমাই (অঃ) হিবন হিতা আ রাীম (অঃ)-এর কযযষ্ঠ িুত্র এ ং মা াবযরার 
কভণ যাত এওমাত্র ন্তান। ঐ মব আ রাীবমর   হি ৮৬  ির। হলশু  ব তাাঁবও  
তাাঁর মাবও হিতা আ রাীম (অঃ) অল্লার হনবদণ বল মক্কার হ যন ভূহমবত করবঔ অবন। কঔাবন 
আ রাীবমর কদা‘অর  রওবত অল্লার হ বল নুগ্রব যমযম কূবির ৃহষ্ট । তঃির 
আামবনর  য াী ওাবো  নু যরুহুম ককাত্র ওতৃণ ও মা াবযরার অব দনক্রবম কঔাবন অ াদী 
শুরু । ১৪  ির  ব অল্লার হুকুবম মক্কার নহতদবূর হমনা প্রান্তবর ংখটিত  হ শ্ব 
আহতাবর হ স্মওর তযাক  কুর ানীর খটনা। হিতা আ রাীম ওতৃণ ও িুত্র আমাইবও স্ববে 
কুর ানীর ঈক্ত খটনা লত ী হিতা আ রাীবমর ভূহমওা যাআ-আ থাকুও না কওন ক ৌদ্দ 
 িবরর তরুর্ আমাইবর ইমান  অত্মতযাবকর এওমাত্র নমুনা হিবন হতহন হনবযআ। হতহন 
কস্বচ্ছা হনবযবও মিণর্ না ওরব হিতার িবক্ষ িুত্র কুর ানীর খটনা ম্ভ   ’ত হও-না বন্দ। 
তাআ ঐ ম ন ী না ’ক ন ীিুত্র আমাইবর অল্লাভহক্ত  দঢ়ৃ ইমাবনর িহর  েুবট 
ঈবেহি তাাঁর ওথা  ওবমণ। এরির হিতার বযাকী হাব  হতহন ওা‘ া কৃ হনমণাবর্ লরীও 
ন এ ং ওা‘ া হনমণার্ কলব হিতা-িুত্র হমব কয প্রাথণনা ওবরন, অল্লা িাও তা হনয য ানীবত 
িহ ত্র কুরঅবন  র্ণনা ওবর হ শ্ব াীবও যাহনব হদববিন ( াক্বারা ২/১২৭-১২৯)। 

এভাব  আমাই স্বী হিতার নযা হ বশ্বর তা ৎ মুহমন হৃদব স্থাী অন াভ ওবরবিন। 
অল্লা তাাঁর প্রলংা ূরা মাহরাম ৫৪ অাবত  বন, হতহন হিবন াদা রক্ষা তযাশ্রী’ যা 
হতহন য বর িূব ণ হিতাবও অশ্বে ওবর  বহিবন, 



،ي ٌاَو ي ِف ِف ي ا َّن اَو آءيهللاُكي ِف يشَو جِفاُك ِفًي ِفاْذ ي َو َو يي ُكإْذ َو ُك ي َو يْذ عَو ي  ْذ ييأَو َوتِف ٌَو ‘ক হিতা! অিনাবও যা অবদল ওরা ববি, তা 
ওাযণওর ওরুন। অল্লা  াবন কতা অিহন অমাবও ি রওারীবদর ন্তভুণ ক্ত িাব ন ’ (িােোত 
৩৭/১০২)। 

তঃির ওা‘ া হনমণার্ওাব হিতা-িুবত্রর কদা‘অর ( াক্বারা ১২৭-২৯)  রওবত প্রথমতঃ ওা‘ া 
কৃব কযমন াযার াযার  ির েবর  বি তাাে  িাাত এ ং জ্জ  মরার আ াদত , 

কতমহন  বি ইমানদার মানুবর ঢ। হিতীতঃ কঔাবন ারা িৃহথ ী কথবও  ণদা অমদানী 
বচ্ছ ে-োদীর হ িু ম্ভার। তাাঁবদর কদা‘অর তৃতী ংল মক্কার যনিবদ ন ী কপ্ররবর্র 
হ টি  াে াহত  তাাঁবদর মৃতুযর প্রা অড়াআ াযার  ির িবর আমাইবর  ংবল কলন ী 
মুাম্মাদ (িাঃ)-এর অহ ভণ াব র মােযবম। আমাই (অঃ) মক্কা অ াদওারী আামবনর  নু 
যরুহুম ককাবত্র হ  া ওবরন। তাবদরআ এওটি লাঔা ককাত্র কুরাবল  ংল ওা ‘ া কৃ তত্ত্বা োবনর 
মযণাদািূর্ণ দাহবে হনবাহযত । এআ মান  ংবলআ কলন ীর অকমন খবট।  

ঈবল্লঔয কয, যরত আমাই (অঃ) ম্পবওণ  িহ ত্র কুরঅবনর ৯টি ূরা ২৫টি অাবত  হর্ণত 
ববি। 

হিতার প্রহত শ্রদ্ধাব াবের দষৃ্টান্ত : 
হতহন হিতার প্রহত কওমন শ্রদ্ধালী  নুকত হিবন, তা হনবনাক্ত খটনা িারা  ুঝা যা। 
াবযরার মৃতুযর ির আ রাীম (অঃ) যঔন আমাইবও কদঔবত যান, তঔন তার স্ত্রীবও কুলাহদ 
হযবে ওরব হতহন  বন, ‘অমরা ঔু  ভাব   ওবষ্টর মবেয অহি’। য াব  হতহন  বন, 

কতামার স্বামী এব তাবও অমার াাম হদব  বা কয, হতহন কযন দরযার ক ৌওাে িাবে 
কেবন’। িবর আমাই  াড়ী হেরব খটনা শুবন  বন, ঈহন অমার অ  া এ ং হতহন 
কতামাবও তাাও হদবত  ববিন। েব আমাই স্ত্রীবও তাাও কদন  নয স্ত্রী গ্রর্ ওবরন। 
িবর এওহদন হিতা এব এওআ প্রশ্ন ওরব স্ত্রী  বন, অমরা ভা  চ্ছতার মবেয অহি এ ং 
হতহন অল্লার প্রলংা ওবরন। আ রাীম তাবদর ংাবর  রওবতর যনয অল্লার হনওট প্রাথণনা 
ওরবন। তঃির তাবও  বন, কতামার স্বামী হেরব তাবও  বা কযন দরযার ক ৌওাে ঠিও 
রাবঔন  ময ূত ওবরন’। আমাই হেবর এব খটনা শুবন তার  যাঔযা কদন   বন, ঈহন 
অমার হিতা। কতামাবও স্ত্রীবে  া রাঔার হনবদণল হদব ককবিন। এআ খটনার হওিু হদন ির 
আ রাীম িুনরা অবন। তঃির হিতা-িুত্র হমব ওা‘ া কৃ হনমণার্ ওবরন। 

প্রথম হ শুদ্ধ অর ী ভাী : 
আমাই ম্পবওণ  রাূুল্লা (িাঃ)  বন, 

ةَوي َو َو ٍةي شَو َو ياَو ي َو ْذ َو َو اُك ي  ْذ هُك َو يُكي َو ٌْذ ياِف ٌِّ َو ِفي ِف ْذ َو ٌَّن ِفي اْذ َو ي ِفيْذاعَو َو ِف ي َو ُك ياِف َو ي َو َو َو اْذ يُكي َو  -أَو َّن

‘ ণপ্রথম ‘স্পষ্ট অর ী’ ভাা  যক্ত ওবরন আমাই। যঔন হতহন হিবন মাত্র ১৪  ির  বর 
তরুর্’।[4] এঔাবন ‘স্পষ্ট অর ী’ থণ ‘হ শুদ্ধ অর ী ভাা’ ( اع  ٌ ي اف ٌح ي ا لٌغ ) এটাআ হি 
কুরালী ভাা (اغ يق ٌش ), কয ভাা িবর কুরঅন নাহয । এর িারা প্রমাহর্ত  কয, 

ও ভাাআ অল্লা ওতৃণ ও আাবমর মােযবম ৃহষ্ট ববি। আমাই হিবন হ শুদ্ধ কুরালী 
অর ী ভাার প্রথম আাম প্রাপ্ত মনীী। এটি আমাইবর যনয এওটি ককৌর ম ব হলষ্টয। 
এযনয হতহন হিবন ‘অ ু অর ’ (أ   اع ا)  া অর বদর হিতা। 



নযানয ন ীকবর্র নযা যহদ আমাই ৪০  ির  ব ন ুত কিব থাবওন, তা’ক  া  ব 
কয, আমাইবর ন ুতী হমলন অমৃতুয মক্কা কওহিও হি। হতহন  নু যরুহুম ককাবত্র তাীবদর 
দাাত কদন। আস্রাইী  র্ণনানুাবর হতহন ১৩৭  ির  ব মৃতুয রর্ ওবরন  মা াবযরার 
িাবল ও রস্থ ন’। ওা‘ া  েবর রুওবন আামানীর মবেয তাাঁর ও র বহি  ব যনশ্রুহত 
অবি। তব  মক্কাবতআ কয তাাঁর মৃতুয বহি, এটা হনহিতভাব  োরর্া ওরা যা। 

আমাইবর  ড় মত্ত্ব এআ কয, হতহন হিবন ‘য ীহুল্লা’ থণাৎ অল্লার রাব কস্বচ্ছা যী ন 
ঈৎকণওারী এ ং হতহন ’কন কলন ী মুাম্মাদ (িাঃ)-এর মান িূ ণিুরু। অল্লা তাাঁর 
ঈিবর লাহন্ত  ণর্ ওরুন। তাাঁর ম্পবওণ  আ রাীবমর যী নীবত অবাহ ত ববি। 

য ীহুল্লা কও? 

ঈক্ত হ ব মূত: কওান মতবভদ কনআ। কওননা মুহম  অব হওতা  প্রা ও হ িান এ 
হ ব এওমত কয, হতহন হিবন যরত আমাই (অঃ)। কওননা হতহনআ আ রাীবমর প্রথম িুত্র 
এ ং াবযরার কবভণ  যন্ম। হতহন মক্কাবতআ  ড় ন। কঔাবনআ   া ওবরন এ ং কঔাবনআ 
মৃতুয রর্ ওবরন। কুর ানীর মান খটনা মক্কাবতআ খবট। হতহন ওঔবনাআ কওন‘অবন অবনহন। 
হিতা আ রাীম তাবও হনব মক্কা ওা‘ া কৃ হনমণার্ ওবরন। 

িক্ষান্তবর আাবওর যন্ম  কওন‘অবন হ হ  ারার কবভণ  আমাইবর প্রা ক ৌদ্দ  ির িবর। 
বললব  হতহন মক্কা এববিন  ব যানা যা না। িহ ত্র কুরঅবনর ূরা  াক্বারা ১৩৩,৩৬, 

৪০; ূরা অব আমরান ৮৪, হনা ১৬৩, আ রাীম ৩৯, িােোত ১০০-১১৩ অাতগুহবত  ণত্র 
আমাইবর িবরআ আাও  আাকূব র অবা না এববি। এ যািাবর ও আস্রাইী  র্ণনা 
এওমত কয, আমাইবর যবন্মর ম আ রাীবমর   হি ৮৬  ির। িক্ষান্তবর আাও 
যবন্মর ম আ রাীবমর   হি নূযন ১০০  ির এ ং ারার   হি নূযন ৯০ 
 ির। 

হনঃন্তান আ রাীম  ৃদ্ধ  ব অল্লার হনওট এওটি ‘কনওওার ন্তান’ প্রাথণনা ওবরহিবন। কযমন 
يٍةي لٌِف يحَو يٍة الَو ياُكي ِفغُك شَّن ْذ َو ،ي َو َو ياِفحِفٌاَو ي ا َّن اَو ي ِف ياًِف اْذ يهَو اِّ  ক অমার প্রহতিাও! অমাবও এওটি ৎওমণলী ন্তান‘  َو
দান ওর।’ ‘তঃির অমরা তাবও এওটি বেযণলী িুবত্রর ুং াদ হদাম। ’ (িােোত ৩৭/১০০-
০১)। অর হতহনআ হিবন প্রথম ন্তান আমাই। তঃির আমাইবর কুর ানীর খটনা কলব 
যঔন আ রাীম কওন‘অবন প্রতযা তণ ন ওবরন, তঔন কঔাবন কেবরলতাবদর অকমন খবট। যারা 
ূত-এর ওমবও ধ্বং ওরবত যাার িবথ তাাঁর  াড়ীবত যাত্রা হ রহত ওবরন এ ং ারার 
কবভণ  আাও যবন্মর  তার রব ির তীবত আাকূ  যবন্মর ুং াদ প্রদান ওবরন (ূদ 
১১/৭১)। ূরা িােোত ১০১ অাবত আ রাীমবও এওটি বেযণযলী ন্তাবনর ুং াদ শুনাবনার 
িবর কুর ানীর খটনা  র্ণনা কলব ১১২ অাবত  া ববি ياِفحِفٌاَوي ي ا َّن اَو يًالي ِّ ًٌّا ي َو ِف ي َو حَو ياُكي ِف ِف ْذ شَّن ْذ َو   َو َو

‘তঃির অমরা তাবও আাও যবন্মর ুং াদ হদাম হযহন ন ী ব ন  ৎওমণলীকবর্র 
ন্তভুণ ক্ত ব ন’ (িােোত ৩৭/১১২)। ঈক্ত অাতগুহর  র্ণনা িরম্পরা স্পষ্ট  ুঝা যা কয, 

প্রথম ুং াদ প্রাপ্ত ন্তানটি হিবন আমাই, যাবও কুর ানী ওরা । তঃির ুং াদ প্রাপ্ত 
ন্তান হিবন আাও। কযমন আ রাীম (অঃ) অল্লার প্রহত ওৃতেতা প্রওাল ওবর কদা ‘অ 
ওবরন يء اَو ي ااُّ ٌْذ ُك ياَو َو ِف ًْذ ي َو ِّ ي ِفاَّن ي َو حَو ي َو ِف ْذ يَو ٌْذ ياِف ي ِف ْذ َو لَوىي اْذ ِف َو ِف ياَو ًْذ ياِف اَو هَو ي َو يْذ ِفي اَّناِف ًّا يلِلِف اُك  মে প্রলংা অল্লার‘ - اْذحَو ْذ
যনয হযহন অমাবও  ৃদ্ধ  ব দান ওবরবিন আমাই  আাওবও। হনিআ অমার প্রহতিাও 



 লযআ কদা‘অ ও ুওারী’ (আ রাীম ১৪/৩৯)। এঔাবন হতহন আমাইবর িবর আাবওর নাম 
ঈবল্লঔ ওবরবিন। ঈিবরাক্ত অবা না এওথা স্পষ্ট  কয, য ীহুল্লা হিবন আ রাীবমর প্রথম 
ন্তান আমাই। 

এক্ষবর্ িূব ণর  িবরর কয ও হ িান আাওবও য ীহুল্লা  ববিন , তারা মূতঃ আরাইী 
 র্ণনামূবর ঈির হনভণ র ওবরবিন। যার প্রা  গুহআ ওা ‘  অ-অ াবরর  র্ণনা কথবও 
কনা ববি। এআ আহুদী িহিত যরত মর (রাঃ)-এর কঔােতওাব আাম গ্রর্ ওবরন 
এ ং তারাত হ বলে হাব  ঔযাত এআ  যহক্ত নানা হ ওৃত  র্ণনা িহরব লন ওবরন। এটা 
হি অর বদর প্রহত আহুদীবদর হ রন্তন হ বিবর  হঃপ্রওাল মাত্র। কওননা আমাই হিবন অর  
যাহতর হিতা। হযহন কযাবয   া ওরবতন। অর তার  ংবলআ এবহিবন কলন ী মুাম্মাদ 
(িাঃ)। িক্ষান্তবর আাও হিবন আাকূব র হিতা। হযহন কওন ‘অবন  া  ওরবতন। অর 
আাকূব র ির নাম হি আস্রাই। যার হদবওআ  নু আস্রাইবও ম্বন্ধ ওরা । েব হংুও 
আস্রাইীরা অর বদর ম্মান হিহনব কনার যনয অল্লার  ার্ীবও িহর তণ ন ওরবত ক ববি এ ং 
আমাইবর  দব আাবওর নাম য ীহুল্লা  ব প্র ার ওবরবি। যা কস্রে হমথযা  ি াদ 
মাত্র। 
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