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 )الصَّاِحلُونَ َوَلَقْد َكَتْبنا ِىف الزِّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر اَنَّ اْألْرَض يَرِثُها ِعباِدَى (
 

 তৗরােতর পের যাবুেরর মেধ,ও আমরা উেlখ কেরিছ  য আমার সৎকম7শীলবাnারাই হেব 

জিমেনর উtরািধকারী(আিmয়া : ১০৫)। 
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ভূিমকা 

শতাbীর পর শতাbী অেপkার পর,  পাহাড়সম Kধেয7,র pিতমূিত7,  দৃঢ় সংকl ও িসdােnর 

অিধকারী এক অVােরাহী আসেব ... তাঁর ঐশী হােতর তরবারীিট হীন,  নীচ ও জঘn 

 লাকেদরেক ]ংস করার জn ঝংিকত হেব। ভাল মাnেষর  হদােয়েতর জn তার নূেরর ছটা 

pjিলত হেব। িতিন আসেবন মানবতার সবেচেয় অnকারাdn রজনীেত উjjল এক উlার 

nায়,  অসেত,র ভয়ংকর পদভূিমেত মহা সেত,র pতীক িহসােব ... মুহাmদ (সা.)- এর পাগিড় 

মাথায়,  তাঁর আলেখlা পিরধান কের,  তাঁর জুতা পােয় িদেয়,  তাঁর   কারআন বুেক িনেয় 

এবং আলী (আ.)- এর যুলিফকার (তরবারী) তার হােত,  যাহরা (সা. আ.)-  এর ভালবাসা 

অnের ধারণ কের,  ইমাম হাসান (আ.)- এর  মেতা Kধয7 রেয়েছ তাঁর ব,িkেt,  ইমাম hসাইন 

(আ.)- এর মেতা সাহিসকতা তার পদেkেপ,  ইমাম সাjাদ (আ.)- এর মত ইবাদতকারীর 

খ,ািত িনেয়,  ইমাম বািকর (আ.)- এর মত jােনর ভাNার,  ইমাম মূসা কােযম (আ.)- এর মত 

মহাnভবতা,  ইমাম  রযা (আ.)- এর সntিs,  ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর দানশীলতা,  ইমাম 

হাদী (আ.)- এর  হদােয়ত,  ইমাম আসকারী (আ.)- এর ভাবমূিত7 িনেয় িতিন আসেবন ...। 

মাথা  থেক পা পয7n নবুয়ত ও ইমামেতর pিতdিব,  সমs নবীর Kবিশেs, তাঁর অিsেt 

pিতফিলত,   যমন হযরত আদম (আ.)- এর মেতা মnutেক আেলািকত করা,  হযরত নূহ 

(আ.)- এর মেতা শতবছর ধের কs ও িনপীড়েনর  বাঝা বহন,  হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর 

মেতা তাওহীেদর ]িন িদেয় মূিত7সমূহ  ভেv চুরমার করেবন,   যমন হযরত মূসা (আ.)- এর 

nায় িফরাউনেদর অত,াচােরর িবrেd িবেdাহ করেবন,  হযরত ঈসা (আ.)- এর nায় মৃত 

মাnষেক জীিবত করেবন এবং হযরত মুহাmদ (সা.)- এর nায় িবVবাসীর কল,াণ ও সফলতা 

বেয় আনেবন ...। 

যখন িতিন নামায পড়েবন িচরnন সtার pকতৃ ইবাদতকারীর pতীক srপ,  যখন িতিন 

উপেদশ দান করেবন তাঁর কথায় নবীেদর উপর নািযলকৃত ওহীর আওয়াজ  ভেস উঠেব,  তাঁর 
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গজ7ন শতাbীেক pকিmত করেব,  অত,াচারীেদর তেলায়ােরর ঝন ঝনািন িচর িদেনর জn 

থািমেয় িদেবন,  তাঁর িকয়াম িকয়ামেতর nায় পৃিথবীেক জাগিরত করেব,   যেহতু তাঁর 

আিবভ7ােবর অথ7ই হেd ধািম7কতার উtান  সেহতু দীন ইসলামেকই পৃিথবীর উপর pিতি�ত 

করেবন,   যেহতু তাঁর হাতdিট উব7র ফলদায়ক গােছর ডাল পালার nায় (অথ7াৎ ইমামেতরই 

অংশ িবেশষ) জিমন এবং আসমােনর মেধ,  যাগ সূt sাপন করেব (অথ7াৎ পৃিথবীেক এমন 

আধ,ািtকতায় ভের িদেব  য আlাহর সােথ সmক7 সৃিs হেব),   যেহতু তার বাণীসমূহ আlাh 

তা’য়ালার ওহীর সহগামী তাই  ফেরশতােদরেকও মাnেষর পাশা পািশ ডাকেবন ...। 

যখন তাঁর উtান ঘটেব িব(ািnসমূেহর িবলুিp ঘটেব,  িতিন যখন িশর উঁচু করেবন  হদােয়েতর 

পতাকা উেtািলত হেব,  তাঁর উtানsল িবশৃংখলা সৃিsকারীেদর বধ,ভিূম,  তাঁর নাম মানবতার 

শtrেদর কােছ মৃতু,দূেতর sরণ,  তাঁর আিবভ7াব অত,াচারীেদর যবিনকা টানেব,  তাঁর অবsান 

সৎকম7শীলেদর জn কল,াণকর,  তাঁর অnধ7ান িনপীিড়তেদর জn দীঘ7তম রজনী srপ এবং 

তাঁর আিবভ7াব pতীkমান সিত,কার  pিমকেদর জn ,ভ সকাল। 

িতিন পৃিথবীর বুেক আlাহর শাসন pিত�া কেরেবন,  মাnষ  য আlাহর খিলফা তার pকৃত 

অথ7েক তােদর সামেন তুেল ধরেবন,  তাঁর অিst আlাহর উপর ঈমােনর বৃহৎ অেলৗিকক 

িনদশ7নসমূেহর একিট,  তার অnধ7ান হেd অদৃে-র ব,াখ,াকারী,  তাঁর আিবভ7াব আেখরােতর 

s- সংবাদদাতা,  তাঁর িকয়াম িজহাদ ও ঐশী pিতrিতর ব,াখ,াকারী,  তাঁর ভাuই 

 কারআেনর ব,াখ,া,  পথহারােদর জn তাঁর দৃিs নবীেদর ভালবাসায় ভরা সমুেdর তরv srপ 

অবেশেষ িতিনই একমাt ভরসা িযিন দীেনর pকৃত Kসিনকেদরেক তােদর িনিদ7s গnেব,  পৗঁেছ 

 দেবন এবং নবীেদর িমশন ও তােদর কsেক ফলাফেল  পৗঁছােবন ...।  
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সংিkp জীবন বৃtাn  

 

নাম : মাsম (পাক ও পিবt) ইমামগণ তােদর অnসারীেদরেক ইমাম মা0দী (আ.) - এর নাম 

উ1ারণ করেত বারণ কেরেছন। আর এ িবষেয় এতটkুই বেলেছন  য,  আমােদর নবী (সা.)-

এর নাম ও ডাক নামই তার নাম ও ডাক নাম১ এবং তাঁর আিবভ7াব না হওয়া পয7n তাঁর আসল 

নাম উ1ারণ করা িঠক হেব না।২  

উপািধ : এই মহান ব,িkর সব  থেক পিরিচত উপািধgেলা হেd যথাkেম মা0দী,  কােয়ম,  

hjাত ও বািকয়াতুlাh ।  

িপতা : ইমামেতর আকােশর একাদশতম নkt হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আ.)।  

মাতা : সmানীতা ও সmাn রমণী নারজীস। িতিন িছেলন  রাম সmােটর  দৗিহtা।  

জn তািরখ : ২৫৫ িহজরীর ১৫ই শা’বান  রাজ ,kবার। 

জnsান : ইরােকর সামাররা শহের।  

বয়স : এখন আরবী ১৪৩৬ সন,  আর িতিন আরবী ২৫৫ সেন জn gহণ কেরেছন;   স 

অnযায়ী তাঁর বয়স আnমািনক একহাজার একশ একািশ বছর চলেছ। আর এভােবই চলেত 

থাকেব যতিদন পয7n আlাh রাbুল আ’লািমন চান। আর িতিন একিদন আlাh রাbুল 

আ’লািমেনর অnমিতেতই পৃিথবীেত আিবভূ7ত হেবন এবং পৃিথবীেক অত,াচার ও জুলুেমর মেধ, 

িনমিjত অবsা  থেক মুিk িদেয় সমs sােন nােয়র pিত�া করেবন। 
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ইসলাম ছাড়াও িবিভn ধেমO হযরত মাQদীর উপর িবRাস  

 

ইমাম মা0দী (আ.) িযিন আlাহর তরফ হেত পিৃথবীর বুেক শািn pিত�া করার জn আসেবন। 

িবিভn মাযহাব ও দীেনর  লাকেদরেক তাঁর উপর িবVাস রাখেত  দখা যায়। ,ধুমাt িশয়ারাই 

নয় বরং আহেল snাত ওয়াল জামা’য়াত ও অnাn দীন  যমন ইhদী,  খৃsান,  অিgপূজক,  

িহnd সবাই আlাহর পk হেত একজন ঐশী সংsারেকর আিবভ7ােবর িবষয়িট sীকার কের এবং 

তােদর ধম7 gn এrপ ব,িkর আগমেনর  ঘাষণা িদেয়েছ। তারা ও তাঁর অেপkায় িদন gনেছ। 

িহnd ধেম7র “িদদ” নামক ধম7ীয় gেn এভােব  লখা হেয়েছ  য : এই পিৃথবী মেn (অত,াচার,  

জুলুম,  িনপীড়ন,  অnায়,  অিবচার) পূণ7 হওয়ার পর  শষ জামানায় একজন বাদশাh 

আসেবন িযিন সৃিs kেলর জn পথ pদশ7ক হেবন। তার নাম মানsর বা সাহায,pাp।৩ সমs 

পৃিথবীেক িতিন তার হােতর মুেঠায় িনেয় আসেবন।  ক মু’িমন আর  ক কােফর িচনেত পারেবন। 

আর িতিন আlাহর কােছ যা িকছুই চাইেবন আlাh রাbুল আ’লািমন তাই তােক িদেবন।৪  

যারথুT ধেম7র pবkা যারথুেTর এক িশেuর  লখা “জামাসব” নামক বইেত এভােব উেlখ আেছ 

 য : আরেবর হােশমী বংশ  থেক এমন এক  লােকর আিবভ7াব হেব যার মাথা,   দহ ও পা যুগল 

হেব িবশালাকােরর। তাঁর পূব7পূrেষর দীেনর উপর pিতি�ত ঐ ব,িk িবশাল Kসn বািহনী িনেয় 

ইরােন আসেব এবং এই  দশেক sখ- শািn,  সত, ও nােয় পূণ7 করেবন। আর তাঁর nায় 

পরায়ণ শাসেন বাঘ ও ছাগল একই ঘােট পািন পান করেব।৫  

যারথTুেদর ধম7ীয় gn “যানদ”- এ বিণ7ত হেয়েছ  য,  ঐ সময় ইয়াEদানেদর (অিgপূজকেদর 

 খাদােদর) পk হেত বড় ধরেনর িবজয় আসেব এবং আহিরমানেক (অ,ভ আtােক বা 

শয়তানেক) িনিFh করেব। আর পৃিথবীেত  আহিরমােনর (শয়তােনর) সমs অnচরেদরেক 

িনরাHয় করা হেব। ইয়াযদানেদর িবজয় ও আহিরমােনর পরাজেয়র পর এই পৃিথবী তার pকৃত 

পূণ7তায়  পৗঁছােব এবং আদম সnানরা  সৗভােগ,র িসংহাসেন অিধি�ত হেব।৬  
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তওরােত “ সফের তাকভীন” হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর বংশ  থেক  য বারজন ইমাম 

আসেবন,  তােদর ব,াপাের বলা হেয়েছ : ‘ইসমাইেলর জn  তামার  দায়া ,েনিছ এ কারেণ 

তােক বরকতময় কেরিছ এবং বংশধেরর মেধ, বারজন  নতার আিবভ7াব ঘটাব এবং তােক 

িবশাল উmত দান করব।’৭  

হযরত দাউদ (আ.)- এর মাযািমের উিlিখত হেয়েছ : ‘অব- সৎকম7শীলেদরেক মহান আlাh 

সাহায, করেবন ... সৎকম7শীলরা এমন এক ভূিমর উtরািধকারী হেব যার মেধ, তারা sায়ী 

হেব।’৮ 

আর পিবt  কারআেনও উেlখ করা হেয়েছ : 

 .) َو َلَقْد َكَتْبنا ِىف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعَد الذِّْكِر َأنَّ اْالَْرَض يَرِثُها ِعيباِدَى الصَّاِحلُونَ (
িনFয়ই আমরা িজকেরর (অথ7াৎ তওরােতর)৯ পর যাবুেরর (দাউদ)১০ মেধ, িলেখিছ  য আমার 

সৎকম7শীল বাnারাই জিমেনর উtরািধকারী হেব।১১  

পিবt  কারআেন আরও বলা হেয়েছ :  

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف اّلذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم و َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِىف اْال (
لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً يـَْعُبُدوَنِىن ال َننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذى اْرَتَضى َهلُْم َو لَُيَبدِّ   ) ُيْشرُِكوَن ِىب َشْيئاً لَُيَمكِّ

আlাh রাbুল আ’লািমন  তামােদর মেধ,  থেক যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকম7 কেরেছ তােদর 

pিত ওয়াদা িদেয়েছন  য,  তােদরেক জিমেনর বুেক িনেজর খিলফা ও pিতিনিধ িনযুk 

করেবন।   যভােব তােদর পূব7বত7ীেদর  খলাফত ও pিতিনিধt দান কেরিছেলন।  য দীনেক 

আlাh তােদর জn পছn কেরেছন তােক দৃঢ়ভােব pিতি�ত করেবন এবং তােদর ভয়- ভীিতেক 

শািn ও িনরাপtায় পিরবত7ন করেবন,  ( এই শেত7)  য,  ,ধুমাt আমার ইবাদত করেব এবং 

 কান িকছুেক আমার সােথ শিরক করেব না।১২  

আরও উেlখ আেছ  য  

ًة َو َجنَْعَلُهمُ (  )اْلوارِِثنيَ  َو نُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِىف اْالْرِض َو َجنَْعَلُهْم أَئِمَّ
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পৃিথবীেত যােদরেক dব7ল কের রাখা হেয়িছল আিম চাইলাম তােদরেক (আlাহর  সইসব বাnা 

যারা অত,াচারীর অত,াচােরর সামেন শিkহীন অবsায় িছল) অngহ করেত এবং তােদরেক 

 নতৃt দান ও জিমেনর উtরািধকারী করেত।১৩  

এই আয়াতgেলা যা নমুনা srপ উেlখ করা হেয়েছ। তা  থেক এ ধারণা পাওয়া যায়  য,  

অবেশেষ এই পৃিথবীর দািয়t আlাহর  যাগ, অথ7াৎ মু’িমন বাnােদর হােত আসেব এবং তারাই 

এর উtরািধকারী হেব। আর এই িবেVর  নতৃেtর আসেন তারা সমাসীন হেব। মানবজািত যিদ 

সিঠক পথ এবং আlাহর িনেদ7িশত িবধান হেত দেূর সের যায় তেব যতই  স দূের সরেত থােক 

িবচু,িতর অতল গহবের তিলেয়  যেত থােক। যখন  স পতেনর pাnসীমায়  পৗঁছায় হঠাৎ তার 

িবেবক জাgত হয় তখন বুঝেত পাের িনেজর শিk,  িচnা,  jান,   কৗশল ও বstগত 

pযুিkসমূহ িদেয়  স িবেV শৃংখলা,  nায় ও শািn pিত�ায় সkম নয়। আর এ অবsায়  স এ 

সত,ও উপলিb কের  য,  ওহী ও ঈমান িনভ7র ঐশী  নতৃt অথ7াৎ ,ধুমাt একজন িবVজনীন 

ঐশী সংsারকই পাের িবV ও মানব জািতেক পতন হেত রkা করেত ও মুিk িদেত। ,ধুমাt 

তার সাহােয,ই পাের তারা পূণ7তার পথ অিতkম কের nায়,  শািn,  িনরাপtা ও  সৗহাদ7,পূণ7 

িবVজনীন শাসন pিত�া করেত।  
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ইসলামী উৎসসমূেহ pিতrত ইমাম মাQদীর উপর িবRাস  

 

ইসলােমর িpয় নবী মুহাmদ (সা.) এবং িনNাপ ইমামগণ,  িবিভn সমেয় বা িবিভn উপলেk, 

হযরত মা0দী (আ.)- এর আিবভ7াব,  উtান,  দীঘ7িদন মাnেষর দিৃsর অnরােল থাকা এবং তার 

আরও িবিভn Kবিশs, সmেn খবরা খবর িদেয়িছেলন। তােদর অেনক অnসারী বা ছাtরাই এই 

খবর বা হাদীসসমূহেক উেlখ কেরেছন। “ইমাম মা0দী” gেnর  লখক তার এই gেn নবী 

(সা.)- এর ৫০ জন সাহাবী ও ৫০ জন তােবইন (যারা সরাসির নবীেক (সা.)  দেখন িন িকnt তার 

সাহাবােদরেক  দেখেছন) যারা হযরত মা0দী সংkাn হাদীসসমূহেক িলিপবd কেরেছ তােদর 

নাম উেlখ কেরেছন।১৪  

িকছু সংখ,ক িবিশs ও নামকরা কিব অেনক বছর ধের এমনিক ইমাম মা0দীর জngহেণর 

একশত বছর আেগ  থেকই এই হাদীসসমূেহর ভাবােথ7র উপর িভিt কের তারা তােদর কিবতা 

রচনা কেরেছন :  

kমাইত একজন িবpবী িশয়া কিব (মৃতু, ১২৬ িহজরী) ইমাম মা0দী ( আ.)- এর উপর রিচত 

একিট কিবতা ইমাম বািকর (আ.)- এর সামেন পাঠ কের তাঁর আিবভ7ােবর সময় সmেক7 pP 

কেরিছল।১৫  

ইসমাইল হািমরী (মৃতু, ১৭৩ িহজরী ) ইমাম সািদক (আ.)- এর সংsেশ7 এেস তাঁর মাধ,েম 

 হদােয়ত পাওয়ার পর,  একই ছেn গাঁথা pশংসা মূলক একিট দীঘ7 কিবতা রচনা কের যা িনেm 

উিlিখত হেলা : 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ    َو ُاْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهُد َرىبِّ َأنَّ قـَْولَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك ُحجَّ
  

  َعلَــــــــــــــى اْخلَْلـــــــــــــــِق طُـــــــــــــــرّاً ِمـــــــــــــــْن ُمِطيـــــــــــــــٍع َو ُمـــــــــــــــْذِنبٍ   
  

  بِـــــــــــــــــــــــــــــَانَّ َوِىلَّ اْالْمـــــــــــــــــــــــــــــِر َو اْلقـــــــــــــــــــــــــــــاَئَِم الَّـــــــــــــــــــــــــــــِذى
  

  َتطَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــَع نـَْفِســــــــــــــــــــــــــــــــى َحنْــــــــــــــــــــــــــــــــَوُه بَِتطَــــــــــــــــــــــــــــــــرُّبٍ   
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  لَــــــــــــــــــــــــُه َغْيبَــــــــــــــــــــــــٌة ال بُــــــــــــــــــــــــدَّ ِمــــــــــــــــــــــــْن َأْن يَِغيَبهــــــــــــــــــــــــا
  

  اللَّــــــــــــــــــــــــُه ِمــــــــــــــــــــــــْن َمتَـَغيِّــــــــــــــــــــــــبٍ  َفَصــــــــــــــــــــــــلَِّى َعَلْيــــــــــــــــــــــــهِ   
  

  فـََيْمُكـــــــــــــــــــــــــــــُث ِحينـــــــــــــــــــــــــــــاً ُمثَّ َيْظَهـــــــــــــــــــــــــــــُر ِحينَـــــــــــــــــــــــــــــهُ 
  

ـــــــــــــــــــــَيْمَألُ َعـــــــــــــــــــــْدًال ُكـــــــــــــــــــــلَّ َشـــــــــــــــــــــْرٍق َو َمْغـــــــــــــــــــــِربٍ      فـَ
  

 

( আর আমার আlাহেক সাkী রাখিছ  য আপনার (ইমাম সািদক) মুেখর কথা সমs সৃিsর উপর 

যারা অnগত ও যারা পাপী,  তােদর সবার উপর দিলল srপ। 

( বেলিছেলন  য) ওয়ালীেয় আমর (িনেদ7েশর অিধকত7া) ও কােয়ম (উtানকারী) যার জn আমার 

pাণ ব,াkল,  তাঁর অnধ7ান থাকেব যােত  কান সেnহ  নই,  ঐ অnধ7ােনর উপর আlাহর 

রহমত বিষ7ত  হাক। 

একিট িনিদ7s সময় অদৃে- থাকার পর আিবভূ7ত হেবন। আর পিৃথবীর পবূ7  থেক পিFম পয7n 

অত,াচার ও জুলুমেক অপসারণ কের আদশ7 ও nােয়র pিত�া করেবন। 

 দ’ বল খুযা’ই িহজরী তৃতীয় শতাbীর pথম িদেকর একজন উ1মােনর সািহিত,ক িছেলন (মৃতু, 

২৪৬ িহজরী)। িতিনও এসmেক7 একিট pশংসামূলক দীঘ7 কিবতা রচনা কের ইমাম  রজা (আ.)-

এর সামেন পাঠ কেরন,  যা এrপ :  

ـــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــْوِم اَْو َغ ـــــــــــــــــــْوَال الَّـــــــــــــــــــِذى اَْرُجـــــــــــــــــــوُه ِىف اْليَـ   فـََل
  

ــــــــــــــــــــــــــــَرُهْم َحَســـــــــــــــــــــــــــــراتٍ      تـََقطـَّـــــــــــــــــــــــــــَع نـَْفِســــــــــــــــــــــــــــى اَثـْ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــَة خــــــــــــــــــــــــــــــــاَرِجٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم َال ُحماَل   ُخــــــــــــــــــــــــــــــــُروَج اِم
  

ـــــــــــــــــــــِم اللَّـــــــــــــــــــــِه َو اْلبَـرَكـــــــــــــــــــــَاتِ    ـــــــــــــــــــــوُم َعلَـــــــــــــــــــــى اْس   يـَُق
  

ــــــــــــــــــــــــــلٍ  ــــــــــــــــــــــــــلَّ َحــــــــــــــــــــــــــقٍّ َو باِط ــــــــــــــــــــــــــاَ ُك ــــــــــــــــــــــــــُز فِين   ُميَيـِّ
  

  َعَلــــــــــــــــــــــــى النـَّْعمــــــــــــــــــــــــاِء َو النـََّقمــــــــــــــــــــــــاتِ َو َجيْــــــــــــــــــــــــزِى   
  

আজ অথবা কাল যা িকছু ঘটেব  স িবষেয় যিদ আিম আশািnত না থাকতাম তাহেল আমার অnর 

আহেল বাইেতর dঃেখ ও অnতােপ টুকেরা টুকেরা হেয়  যত। 
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এবং  সই আশা,  এমন এক ইমােমর অিবভ7ােবর জn িযিন িনঃসেnেহ আিবভূ7ত হেবন। িযিন 

আlাহর নাম ও বরকত সােথ িনেয় িকয়াম করেবন। আর িতিন আমােদর মধ,কার সত, ও 

বািতলেকও পৃথক করেবন এবং ভাল কােজর পুরsার ও খারাপ কােজর শািs িদেবন।১৬  

যখন  দ’ বল এই কিবতািট পাঠ করেলা ইমাম  রজা (আ.) মাথা তুেল বলেলন : ওেহ খুযা’ই! 

এই কিবতািটেক rhল kdস  তামার মুখ িদেয় উ1ারণ কিরেয়েছন। আরও বলেলন : তুিম িক 

জান  সই ইমাম  ক?  

 দ’ বল : না জািননা। ,ধ ুএতটkুই ,েনিছ  য,  একজন ইমাম আপনার বংশ  থেক আিবভূ7ত 

হেবন এবং পৃিথবীেত nােয়র pিত�া করেবন।  

ইমাম : ওেহ  দ’ বল! আমার পের আমার  ছেল মুহাmদ (ইমাম জাওয়াদ) ইমাম ও তারপর তার 

 ছেল আলী (ইমাম হাদী),  তারপর তার  ছেল হাসান (ইমাম আসকারী) এবং তারপর তার 

 ছেল ‘hjােত কােয়ম’  য থাকেব  লাক চkরু অnরােল আর মাnষ থাকেব তার অেপkায়। 

যখন তাঁর আিবভ7াব ঘটেব সবাই তােক অnসরণ কের চলেব। যিদ dিনয়া ]ংস হওয়ার মাt 

আর একিদনও বািক থােক আlাh  সই িদনেক এতটা দীঘ7 কের িদেবন যােত কের  সই 

কােয়েমর আিবভ7াব ঘটেত পাের এবং dিনয়ােত অত,াচার ও জুলুেমর পিরসমািp ঘিটেয়  সখােন 

আদশ7 ও nােয়র pিত�া করেত পােরন। অত,াচার ও জুলুেমর পিরমান যতই  বশী  হাক না 

 কন।১৭  

অnাn আরও িকছু সংখ,ক কিব ও  লখক যারা ইমামগেণর সমসামিয়ক অথবা ইমামগেণর 

সমসামিয়ক কিবেদর ছাt িছল,  তারা তােদর কিবতায় পিরUারভােব হযরত মা0দী (আ.)- এর 

িবষেয় ইশারা কেরেছ।১৮ কখনও কখনও এমন হেয়েছ  য ইমামেদর কােছ অেনেকই pP করত,  

আপিন িক রাসূেলর বংেশর  সই উtানকারী (কােয়ম আেল মুহাmদ) অথবা pতীিkত মা0দী 

(মা0দী মুনতাযার)? ইমামগণ তােদর pেPর উtের sান,  কাল,  পাt  ভেদ ইমাম মাহদী 

আল কােয়ম (আ.)- এর পিরচয় তুেল ধরেতন।  
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আর এ সmিক7ত (ইমাম মা0দীর আিবভ7ােবর) হাদীসসমূেহর pিসিdর কারেণই তাঁর জেnর পূব7 

 থেকই অেনেকই িনেজেদরেক মা0দী হওয়ার িমথ,া দাবী কেরেছ অথবা তােদরেক মা0দী বেল 

অিভিহত ও pচার চািলেয় অnরা এই পেথ sিবধা আদায় কেরেছ। উদাহরণ srপ : িকসািনয়াh 

 ফরকার অnসারীরা ইমাম মা0দী (আ.)- এর জেnর pায় dইশত বছর আেগ মুহাmদ 

হানািফয়ােক ইমাম ও pতীিkত মা0দী বেল মেন করত। আর তােদর ধারণা িছল  য,   স 

 লাকচkুর অnরােল চেল  গেছ। একিদন আবার আিবভূ7ত হেব। তারা তােদর দািব অnযায়ী 

ইমাম মা0দী (আ.)- এর ব,াপাের নবী (সা.) ও অতীত ইমামগেণর িনকট  থেক  য সকল হাদীস 

,েনিছল তা মুহাmদ হানািফয়ার ব,াপাের বলেত ,r করেলা।১৯ আbাসীয় খিলফা মা0দীও 

িনেজেক “pিতrত মা0দী” বেল মাnেষর মােঝ পিরিচত করােত  চেয়িছল যােত কের ইমাম 

মা0দীর অেপkায় থাকা মাnষেদর িনেজর sােথ7 ব,বহার করেত পাের।  

আহেল snাত ওয়াল জামায়াত ও িশয়া মাযহােবর অেনক আেলমই ইমাম মা0দী (আ.)- এর 

ব,াপাের িবিভn  রওয়ােয়ত ও হাদীস তােদর িলিখত বইেত িলিপবd কেরেছন।২০ মুসনােদ 

আহমাদ িবন হাmাল (মৃতু, ২৪১ িহজরী) ও সহীহ বুখারী (মৃতু, ২৫৬ িহজরী) যা আহেল snেতর 

আেলমেদর কােছ িনভ7রেযাগ, বেল গণ, তােত ইমাম মা0দী (আ.)- এর জেnর অেনক আেগই 

তাঁর ব,াপাের হাদীস িলিপবd করা হেয়েছ।২১  

হাসান িবন মাহবুব কতৃ7ক িলিখত “মািশখাh” বইিট যা মরhম তাবরাসীর ভাu অnযায়ী ইমাম 

মা0দী (আ.)- এর দীঘ7 কালীন অnধ7ােনর একশত বছর পূেব7 িলিখত হেয়েছ। তােত ইমােমর 

অnধ7ান সmেক7 হাদীস বিণ7ত হেয়েছ।২২ মরhম তাবারসী আরও বেলন  য,  ইমাম বািকর ও 

সািদক (আ.)- এর সময়কার িশয়া মুহািdসরা ইমাম মা0দীর অnধ7ােন থাকার িবষয়িটেক তােদর 

gnসমূেহ বণ7না কেরেছন।২৩  

আরও িকছু িশয়া ও sিn মনীষী pতীিkত ইমাম মা0দী (আ.)- এর ব,াপাের sতnt gn রচনা 

কেরেছন২৪ যার িকছু িকছু তার জেnর পূেব7ই রিচত হেয়েছ। রাওয়াজনী (মৃতু, ২৫০ িহজরী) 

একজন sিn আেলম,  িতিন ইমাম মা0দী (আ.)- এর জেnর আেগই তাঁর সmেক7 “আখবাrল 
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মা0দী” নােম একিট বই িলেখন।২৫ ইমামেদর িকছু সাহাবাও  যমন : আনমাতী,  মুহাmদ িবন 

হাসান িবন জুমhর ইমােমর জn ও তাঁর অnধ7ােনর পূেব7ই তাঁর সmেn বই িলেখন।২৬  

তাঁর িবষেয় এত পিরমােন হাদীস ও  রওয়ােয়ত বিণ7ত হেয়েছ  য,  ইসলােমর অn  কান িবষেয় 

এত অিধক হাদীস বিণ7ত হয় িন। িশয়া ও sিn উভয় মাযহােবর আেলমেদর দৃিsেত এই সকল 

হাদীসgেলা সহীহ এবং িনভ7রেযাগ, সূেt বিণ7ত। ,ধুমাt িশয়া আেলমরাই নন বরং অেনক sিn 

আেলমও এgেলােক মুতাওয়ািতর বেল sীকার কেরেছন।২৭  যমন সাজযী (মৃতু, ৩৬৩ িহজরী) 

তার “মানািকবুস শািফয়ী” নামক gেn িলেখেছন : হযরত মা0দী সংkাn হাদীসসমূহ যা নবী 

(সা.)- এর উdৃিত িদেয় উেlখ করা  হেয়েছ তা মুতাওয়ািতেরর পয7ােয় পেড়।২৮ 

িশয়া ও sিn উভয় মাযহােবর সূtসমূেহ ইমাম মা0দীর ব,াপাের যত হাদীস পাওয়া  গেছ তা যিদ 

গণনা করা হয় িনঃসেnেহ তা এত অিধক পিরমােন হেব  য,  ইসলােমর িনিFত িবVােসর 

িবষেয়ও অথ7াৎ  য সকল িবষেয় মুসলমানরা  কান pকার সংশয় রােখনা বা  য িবষয়gেলােক 

 মেন চলা বাXনীয় বেল মেন কের তার ব,াপােরও এত পিরমান হাদীস বিণ7ত হয় িন।২৯  

এ কারেণই মুসলমানরা ইসলামী ইিতহােসর  সই pথম  থেকই মা0দী মওউেদর (pিতrত 

মাহদী) আিবভ7াব ও উtােনর িবষেয় অবগত িছল। িবেশষ কের িশয়া মাযহােবর অnসারী যারা 

নবী (সা.)- এর পিবt আহেল বাইেতর হােত দীন ও dিনয়ার িবষেয় pিশkণ pাp হেয়িছল। এ 

জেnই তারা এই িবষেয়র উপর শk ও মজবুত িবVাস রাখেতা এবং অnাn ইমামেদর 

জীবdশােতও ইমাম মা0দীর জেnর জn অধীর অেপkায় থাকেতা।  

িবিভn হাদীেস হযরত মা0দীর ব,াপাের বলা হেয়েছ  য িতিন হােশমী বংেশর হযরত ফািতমা 

(সা.)- এর সnান,  শহীদেদর সদ7ার ইমাম hসাইেনর বংশধারা হেত হেবন। তাঁর িপতার নাম 

হেd হাসান এবং তাঁর িনেজর নাম ও ডাক নাম নবী (সাঃ)- এর নাম ও ডাক নােমর অnrপ। 

 গাপেন জngহণ করেবন ও  লাকচkুর অnরােল জীবন- যাপন করেবন। dইিট অnধ7ান হেব। 

যার একিট sl  ময়াদী অপরিট দীঘ7  ময়াদী। যতিদন আlাh চাইেবন অnধ7ােন থাকেবন। 

অবেশেষ আlাহর িনেদ7েশ আিবভূ7ত ও িকয়াম (মহািবpব) করেবন। আর সারা িবেV দীন 
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ইসলামেক pিতি�ত করেবন। পৃিথবীেক অত,াচার,  জুলুম  থেক মুk কের  সখােন আদশ7 ও 

nােয়র pিত�া করেবন।  

এই হাদীসgেলােত dাদশ ইমােমর শারীিরক ও ব,িkগত Kবিশেs,র িববরণ তুেল ধরা হেয়েছ। 

আমরা এখােন নমুনা srপ কেয়কিট হাদীস তুেল ধরব। sিn ও িশয়া মাযহােবর হাদীসgেলােক 

আমরা এখােন পৃথক পথৃকভােব তুেল ধরেবা যােত কের পাঠেকর  বাঝার  kেt সহায়ক হয়।  
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sিn মাযহােবর হাদীস /থেক  

 

১- রাসূেল আকরাম (সা.) হযরত মা0দী (আ.)- এর অব-mাবী আিবভ7ােবর ব,াপাের বেলেছন : 

যিদ dিনয়ার বয়স  শষ হেত আর মাt একিদন বাকী থােক,  আlাh আমার বংেশর  থেক 

একজনেক পাঠােবন এই dিনয়ােত sিবচার ও nােয়র pিত�া করার জেn,  যতই অnায় ও 

অত,াচার dিনয়ােক gাস কের   ফলুক।৩০  

২- নবী (সা.) বেলেছন : ততিদন পয7n িকয়ামত আসেব না যতিদন পয7n না আমার আহেল 

বাইেতর মধ,  থেক একজন এই dিনয়ার  নতৃt gহণ করেব,  যার নাম আমার নােমর অnrপ 

হেব।৩১  

৩- মহানবী (সা.) বেলেছন :  যমন আলী আমার পের উmেতর ইমাম এবং pতীিkত মাহদী 

(তাঁর সnানেদর মেধ,  থেক) যখন আিবভূ7ত হেব জিমনেক nায় ও sিবচাের পূণ7 করেব পৃিথবী 

তখন যতই জুলুম ও অত,াচাের ভের থাkক না   কন। তাঁর কসম িযিন আমােক sসংবাদদাতা ও 

সতক7কারী িহেসেব পািঠেয়েছন। সেnহাতীতভােব যারা তাঁর অnধ7ােন থাকা অবsায়ও তাঁর উপর 

দৃঢ় ঈমান রাখেব তােদর সংখ,া িবরল পরশমিনর  থেকও কম হেব।  

জািবর ইবেন আবdlাহ উঁেঠ দাঁিড়েয় বলেলন : ইয়া রাসূলাlাh,  আপনার সnান মা0দী িক 

অnধ7ােন থাকেবন? 

বলেলন : hাঁ। আমার আlাহর কসম। মুিমনরা পরীিkত ও পির,d হেব আর কােফররা ]ংস 

হেয় যােব।  হ জািবর! এই িনেদ7শ আlাহরই একিট িনেদ7শ। এই রহsপূণ7 িবষয়িট তাঁর gp 

িবষয়াবলীর মেধ, একিট যা তাঁর বাnােদর কােছ িতিন  গাপন  রেখেছন,  এটার ব,াপাের 

সেnহ করা  থেক দূের থাক  কননা আlাহর িনেদ7েশর ব,াপাের সেnহ করা kফরী কাজ।৩২  

৪- উmুল মু’িমনীন উেm সালামা বেলন : রাসূলুlাh pিতrত মা0দীর কথা sরণ কের 

বেলিছেলন : hাঁ।  স সত, এবং  স ফািতমার বংশধর  থেক আসেব।৩৩  
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৫- হযরত সালমান ফারসী বেলন : একিদন নবী (সা.)- এর িনকট িগেয়  দখলাম,  hসাইন িবন 

আলীেক িনেজর উrর উপর বিসেয় তার  চাখgেলােত ও  ঠাঁেট চুmন করেছন আর বলেছন : তুিম 

 নতা,   নতার সnান ও  নতার ভাই,  তুিম ইমাম,  ইমােমর সnান ও ইমােমর ভাই,  তুিম 

আlাহর hjাত (ss ও pামাণ, দিলল),  আlাহর hjােতর সnান ও তাঁর hjােতর ভাই,  

তুিম আlাহর নয়জন pামাণ, দিলেলর িপতা তােদর মেধ, নবম ব,িk হেd pতীিkত মা0দী।৩৪  

৬- ইমাম  রযা (আ.) বেলেছন : হাসান িবন আলী আসকারীর sলািভিষk উপযুk সnানই 

সােহবুjামান (সমেয়র অিধপিত) আর  সই হেd মা0দী মওউদ (pতীিkত মা0দী)।৩৫  

৭- মুহাmদ মুsাফা (সা.) বেলেছন :  তামােদরেক মা0দীর sসংবাদ িদিd,   স আমার উmেতর 

মধ,  থেকই অিভিষk হেব। যখন আমার উmত মতপাথ7েক,র ও পদsলেনর মেধ, থাকেব।  স 

জিমনেক পিরপণূ7ভােব nায় ও আদেশ7 ভের  দেব। তা যতই জুলুম ও অত,াচাের ভের থাkক না 

 কন। আসমান ও জিমেনর সকেলই তাঁর উপর সnts হেব...।৩৬  

৮- ইমাম  রযা (আ.) বেলেছন :  য  লােকর তাকওয়া ( খাদভীিত) থােক না তাঁর  কান দীন 

 নই।  তামােদর মেধ,  সই আlাহর কােছ অিধক িpয় যার পরেহজগািরতা সকেলর  চেয় 

অিধক। অতঃপর বেলন : আমার বংশধেরর চতুথ7 সnান এক সmাn দাসীর সnান,  আlাh তাঁর 

মাধ,েম জিমনেক সব ধরেনর জুলুম ও অnায়  থেক মুিk িদেবন এবং  স ঐ ব,িk যার জেnর 

িবষেয় মাnেষর সেnহ থাকেব।  স অnধ7ােন থাকেব। যখন আিবভূ7ত হেবন তখন জিমন আlাহর 

নূের আেলািকত হেব। আর মাnেষর মােঝ nােয়র মানদN sাপন করেব। যার কারেণ  কউ 

অেnর উপর অত,াচার করেত পারেব না...।৩৭  

৯- আিমrল মু’িমিনন আলী (আ.) বেলেছন : আlাh রাbুল আ’লািমন এমন এক দল  লাকেক 

আনেবন যারা তাঁেক ভালবােস এবং িতিনও তােদরেক ভালবােসন। এমন এক ব,িk তােদর 

মেধ, ঐশী  নতৃt লাভ করেব  য  লাকচkুর অnরােল থাকেব। আর  স হেd মা0দী মওউদ 

(pিতrত মা0দী) ...।  স  জিমনেক sিবচার ও nােয় পণূ7 করেব এবং এ কাজ করেত তাঁর 

 কান pকার সমsা বা অsিবধা হেব না। িশ, বয়েসই  স তাঁর বাবা- মার কাছ  থেক দূের 
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থাকেব ... মুসিলম  দশgেলােক িনিব7ে^ জয় করেব। যুেগর সব িকছু তাঁর অnkেল ও তাঁর 

জেn pstত থাকেব। তাঁর বkব, যুিkপূণ7 হেব এবং নবীন pবীণ সকেলই তােক অnসরণ কের 

চলেব। িতিন পৃিথবীেক nায় ও sিবচাের পূণ7 করেবন যতটাই তা অnায় ও অত,াচাের পূণ7  হাক 

না  কন আর িঠক ঐ সময় তাঁর ইমামত পিরপূণ7তায়  পৗঁছােব ও তাঁর  খলাফত িবVব,াপী 

pিতি�ত হেব। এই পিৃথবী ইমাম মা0দীর পরশ  পেয় তাঁর হািরেয় যাওয়া rপ বা  সৗnয7েক 

পুনরায় িফের পােব। পিৃথবী তরতাজা ও িনম7ল এবং িনয়ামেত পূণ7 হেব,  নদ- নদীেত িনম7ল 

পািনর pবাহ বেয় যােব। পাপাচার,  শtrতা,  িফতনা,  সকল অnায় পৃিথবী  থেক িনিF h 

হেব,  িবেdষ দূরীভূত হেয় মাnেষর অnরgিল এেক অপেরর pিত ভালবাসায় পূণ7 হেব,  সকল 

মাnষ ভালকােজ িলp হেব। আর তােদর সবিকছুই তখন বরকতময় হেয় উঠেব। এর  বশী িকছু 

বলার pেয়াজন  দখিছ না ,ধুমাt ঐ িদেনর pিত আমার ,েভdা রইেলা।৩৮  
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িশয়া মাযহােবর হাদীস /থেক  

 

১- ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : মাnষ তােদর ইমামেক হািরেয়  ফেলেছ। িকnt  স হজ  মৗsেম 

 সখােন উপিsত হেয় তােদরেক  দখেব। িকnt মাnষ তােক  দখেত পােব না।৩৯  

২- আসবাগ িবন নাবাতাh বেলন : আিমrল মু’িমনীন আলী (আ.)- এর সমীেপ উপিsত হেয় 

তাঁেক িচnায় মg থাকেত  দখলাম। িতিন আvলু  মাবারক িদেয় মািটেত  টাকা িদিdেলন। 

বললাম : আপনােক  কন িচিnত লাগেছ,  আপিন কী মািটর pিত ভালবাসা রােখন ? 

বলেলন : না,  আlাh সাkী কখনই মািট ও এই dিনয়ার pিত ভালবাসা আমার িছল না বা 

এখনও  নই। এক জাতেকর িবষেয় িচnা করিছ  য আমার বংশ  থেক আসেব এবং আমার 

সnানেদর মেধ, একাদশতম ব,িk  স। তার নাম “মা0দী”।  স dিনয়ােক nায় ও আদেশ7 ভের 

 দেব। তা যতই জুলুম ও অত,াচাের ডুেব থাkক না  কন।  স অnধ7ােন থাকেব এ িবষেয় একদল 

]ংস pাp হেব এবং অn একদল হেব  হদায়ত pাp...।৪০ 

৩- ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : যিদ  তামােদর কােছ খবর  পৗঁছায়  য জামানার (যুেগর) 

ইমাম অদৃে- আেছন তেব তাঁর এই অদ-ৃ হওয়ার খবরিটেক অsীকার করেব না।৪১  

৪- িতিন আরও বেলেছন : আল কােয়েমর (ইমাম মা0দী) dইিট অnধ7ান থাকেব যার একিট sl 

 ময়াদী এবং অnিট দীঘ7  ময়াদী। sl  ময়াদী অnধ7ােন তাঁর িবেশষ িকছু অnসারী ছাড়া তােক 

 কউ  দখেত পােব না এবং দীঘ7  ময়াদী অnধ7ােন তাঁর অিত িনকেটর  লােকরা ছাড়া অn  কউ 

তাঁর ব,াপাের জানেত পারেব না।৪২  

৫- িতিন আরও বেলেছন : আল কােয়ম (ইমাম মা0দী) এমন অবsায় িকয়াম করেবন  য িতিন 

কােরা সেv চুিkেত আবd নন বা  কউ তাঁর হেত বাইয়াত gহণ কের িন।৪৩  

৬- নবী কিরম (সঃ) বেলেছন : আল কােয়ম (ইমাম মা0দী) আমার সnান,  তার নাম ও ডাক 

নাম আমার নাম ও ডাক নােমর অnrপ।  দখেতও অিবকল আমার মেতা। শরীেরর আকৃিত ও 

গঠন আমার মেতাই। তার snত (অnসৃত নীিত) হেd আমারই snত। মাnষেদরেক আমার দীন 
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ও শরীয়েতর এবং আlাহর িকতােবর pিত দাওয়াত  দেব। যারা তাঁেক অnসরণ করেব তারা 

আমােক অnসরণ করেলা এবং যারা তাঁর সােথ িবেরািধতা করেব তারা আমার সােথ িবেরািধতা 

করেলা। আর যারা তাঁর অnধ7ানেক অsীকার করেব তারা আমােক অsীকার করেলা।৪৪  

৭- ইমাম যয়nল আেবদীন (আ.) বেলেছন : আমােদর কােয়েমর (ইমাম মা0দী) সােথ িবিভn 

নবীর  যমন নূহ,  ইবরাহীম,  মূসা,  ঈসা,  আইয়ুব ও হযরত মুহাmদ মুsাফা (সা.)- এর িমল 

রেয়েছ। নূহ নবীর সােথ বয়েসর িদক িদেয়। হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর সােথ  গাপেন ভিুমs 

হওয়া ও মাnেষর  থেক দূের থাকা। মূসা (আ.)- এর সােথ অদ-ৃ থাকা ও জীবন নােশর ভেয়র 

ব,াপাের। ঈসা (আ.)- এর সােথ মাnষ  যভােব তাঁর ব,াপাের মতিবেরাধ কেরিছল  স িদক িদেয়। 

আইয়ুব (আ.)- এর সােথ তার dঃখ-  বদনা ও উেdগ লাঘব হেয় মুিkর পথ sগম হওয়ার িদক 

 থেক। নবী করীম (সা.)- এর সােথ তার মেতা তেলায়ার হােত সংgাম করা।৪৫  

৮- ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : এrপ  য  শষ জামানার ইমাম অদৃে- থাকেব। ঐ সময় 

আlাহর বাnারা অব-ই  যন তাকওয়ার (পরেহযগারী) পথ অবলmন কের ও আlাহর dীনেক 

আঁকেড় থােক।৪৬  

৯- িতিন আরও বেলেছন : মাnেষর সামেন এমন এক সময় আসেব যখন তােদর ইমাম তােদর 

 চােখর অnরােল (অদৃে-) থাকেব। 

যুরারাহ বেলন : তাঁেক িজjাসা করলাম  য,  ঐ সময় মাnেষর দািয়t বা করণীয় কী? 

বলেলন : যা িকছু তােদরেক আেগই বলা হেয়েছ বা তােদর কােছ আেগই  পৗঁেছেছ (অথ7াৎ 

দীেনর pিত িবVাস ও তাঁর  দয়া আেদশ- িনেদ7শসমূহ) তা জামানার ইমাম আিবভূ7ত হওয়া পয7n 

 মেন চলা।৪৭  

১০- িতিন আরও বেলেছন : এই ঘটনািট (ইমােমর আিবভ7াব ও তার উtান) তখন সংঘিটত হেব 

যখন এমন  কান দল ও  গা�ী অবিশs থাকেব না মাnেষর উপর শাসনকায7 পিরচালনা কের িন। 

যােত কের  কউ বলেত না পাের  য,  আমােদর হােত kমতা থাকেল আমরাও nায় ও আদশ7েক 
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pিত�া করতাম বা তার িভিtেত শাসনকায7 পিরচালনা করতাম। অবেশেষ কােয়ম (ইমাম মা0দী) 

nায় ও আদেশ7র পেk িকয়াম করেবন।৪৮  
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ইমােমর জnলাভ  

 

ইসলােমর dাদশ পথ িনেদ7শক হযরত hjাত ইবnল হাসান আল মা0দী (আ.) ২৫৫ িহজরীর 

১৫ই শাবান (৮৬৮ খৃsােb) ,kবার  ভাের ইরােকর সামাররা শহের একাদশ ইমােমর গৃেহ 

জn gহণ কেরন।৪৯  

তাঁর িপতামাতা হেdন যথাkেম ইসলােমর একাদশ পথ িনেদ7শক হযরত ইমাম হাসান আসকারী 

(আ.) ও সmাn ও সmািনতা রমণী নারজীস। িযিন sসান ও সাইকাল নােমও পিরিচত। িতিন 

 রােমর বাদশার  ছেল ইউসায়া’র কnা এবং সামউ’ন ( স হযরত ঈসা (আ.) এর একিন� 

অnসারী িছল)- এর বংশধর িছেলন। িতিন এমনই সmািনতা িছেলন  য,  ইমাম হাদী (আ.)- এর 

 বান হািকমা খাতুন তােক িনেজর ও তার বংেশর  নtী এবং িনেজেক তার  সিবকা িহসােব 

পিরচয় িদেয়েছন।৫০  

যখন নারজীস খাতুন  রােম থাকেতন রােত অসাধারণ sp  দখেতন। একবার িতিন sেp নবী 

আকরাম (সা.) ও ঈসােক (আ.)  দখেলন  য,  তােক ইমাম হাসান আসকারীর সােথ িববাহ 

বnেন আবd করােলন। অn আরও একিট sেp  দখেলন  য হযরত ফািতমা (আ.)- এর 

দাওয়ােত িতিন ইসলাম ধম7 gহণ কের মুসলমান হেয়েছন। িকnt এ িবষয়িটেক িতিন তার 

পিরবােরর কােছ ও আtীয়- sজেনর কােছ  গাপন  রেখিছেলন।  

তারপর মুসলমান ও  রামানেদর সােথ যুd ,r হওয়ায়  রােমর বাদশাh যুেdর ময়দােনর িদেক 

রওনা হেলা। এিদেক নারজীস খাতুন sেpর মেধ, িনেদ7শ pাp হেলন  য,  Kসnেদর  সবা 

করার জn  য সকল দাসী বা  সিবকা যুেdর ময়দােন পাঠােনা হয় তােদর সােথ  যন 

অপিরিচেতর মত এেকবাের সীমােnর কাছাকািছ Kসnেদর  য তাঁবু আেছ  সখােন চেল আেসন। 

িতিন তাই করেলন। তােদর সােথ যাওয়ার সময় এপােশর মুসলমান সীমাn রkীরা তােদরেক 

বnী করেলা। তােক রাজ পিরবােরর সদs বুঝেত না  পের বা  সিবকা  ভেবই বnীেদর সােথ 

বাগদােদ িনেয়  গল। 
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এই ঘটনািট ইসলােমর দশম পথ pদশ7ক ইমাম হাদী (আ.)- এর ইমামেতর  শেষর িদেক 

ঘেটিছল।৫১ ইমাম হাদী (আ.)  রামান ভাষায়  লখা একিট িচিঠ যা িতিন িনেজই িলেখিছেলন তা 

তাঁর এক ভৃত,েক িদেয় বাগদােদ নারজীস খাতুেনর কােছ পািঠেয় িদেলন। ইমােমর  সই ভৃত, 

তােক দাসী িবkেয়র sান  থেক িকেন িনেয় সামাররায় ইমােমর কােছ িনেয় এল। িতিন sেpর 

মেধ, যা িকছু  দেখিছেলন ইমাম  সgেলা তােক sরণ কিরেয় িদেয় বলেলন,  িতিন একাদশ 

ইমােমর stী ও এমন এক সnােনর জননী  য এই পিৃথবীর অিধকত7া হেব। আর পিৃথবীর বুেক 

nায়- নীিতর pিত�াকারী। তারপর ইমাম হাদী (আ.) তােক তাঁর  বান হািকমা খাতুেনর (িযিন 

নবী পিরবােরর সmািনতা নারী িছেলন) হােত তুেল  দন।৫২  

হািকমা খাতুন যখনই ইমাম আসকারী (আ.)- এর কােছ আসেতন তার ব,াপাের  দায়া করেতন 

 য,  আlাh  যন তােক সnান দান কেরন। িতিন বেলন : একিদন ইমাম আসকারীেক  দখেত 

 গলাম ও আেগর  দায়ারই পুনরাবৃিt করেল িতিন বলেলন :  য সnােনর জn  দায়া করেছন 

আlাh তা আমােক িদেয়েছন।  স আজ রােতই dিনয়ায় আগমন করেব।৫৩  

নারজীস খাতুন এিগেয় এেস আমার পা  থেক জতুা খুেল  নওয়ার জn বলল :  আমার সmািনতা 

 নtী আপনার জুেতােজাড়া আমােক িদন।  

বললাম : তুিমই  তা আমার নয়ন মিণ ও আমার কt7ী। আlাহর কসম আপনােক আমার জুতা 

খুেল িনেত বা আমার  সবা করেত  দব না।  কননা pকৃতপেk আিমই আপনার  সিবকা। 

ইমাম আসকারী (আ.) আমার কথািট ,নেত  পেয় বলেলন : ফুফ ু আmা আlাh আপনােক 

উপযুk পুরsাের পুরs ৃত করেবন। 

সn,া পয7n তার কােছ থাকলাম। তারপর চেল যাওয়ার উেdে- এক দাসীেক আমার  পাশাক 

আনেত বললাম। ইমাম বলেলন : ফুফ ুআmা,  আজ রাত আমােদর কােছ  থেক যান।  কননা 

আজ রােত এমন এক িশ, ভিূম� হেব  য আlাহর কােছ অেনক সmািনত ও িpয়। যার মাধ,েম 

আlাh মৃত dিনয়ােক আবার জীিবত করেবন।  
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বললাম :  হ আমার পথিনেদ7শক! আপিন কার ভুিম� হওয়ার কথা বলেছন? আিম  তা নারজীস 

খাতুেনর মেধ, গভ7বতী থাকার  কান লkণই  দখলাম না! 

বলেলন : নারজীেসর মাধ,েমই হেব,  অn কােরা মাধ,েম নয়।  

আিম উেঠ  গলাম এবং নারজীসেক িdতীয় বােরর মত িনখুঁতভােব পয7েবkণ করলাম। িকnt তার 

মেধ, গভ7বতী থাকার  কান লkণই  পলাম না। ইমােমর কােছ িফের এলাম এবং আমার 

পয7েবkেণর কথা তােক জানালাম। িতিন মুচিক  হেস বলেলন :  ভাের আপনার কােছ পিরsার 

হেয় যােব  য,  তার গেভ7 সnান িছল।  কননা  স মূসা কািলমুlাহর মােয়র nায়।  স কারেণই 

তার গভ7াবsা pকািশত নয়। আর  কউ তার ভূিম� হওয়ার সময়েক জানেতা না।  কননা  ফরাউন 

মূসার  খাঁেজ (এজn  য  স dিনয়ায় আসেত না পাের) গভ7বতী মিহলােদর  পট  ফঁেড় বা1া  বর 

কের  মের  ফেলিছল। আর  য িশ, আজ রােত জn িনেব  সও মূসার মতই ( ফরাউনেদর 

kমতােক ]ংস কের  ফলেব) এবং তারাও তার  খাঁেজ আেছ। 

হািকমা খাতুন বেলন : আিম  ভার পয7n নারজীস খাতুেনর পিরচয7ায় িছলাম।  স শাn হেয় 

আমার পােশ ঘিুমেয় িছল।  কান pকার নড়া- চড়াও কেরিন। রােতর  শেষর িদেক অথ7াৎ ছুবh 

সােদেকর সময় আচমকা নেড় উঠেল আিম তােক আমার  কােলর মেধ, িনেয় আlাহর নাম পেড় 

তার শরীের ফুঁক িদলাম। 

ইমাম পােশর ঘর  থেক সূরা কদর পেড় তার মাথায় ফু ঁ িদেত বলেলন। আিম তাই করলাম। 

নারজীেসর কােছ তার শরীেরর অবsা জানেত চাইলাম।  স বলল : যা িকছু আমার মাওলা 

আপনােক বেলিছল তা পিরsার হেয়  গেছ।  

আিম ইমােমর িনেদ7শ অnযায়ী সূরা কদর পেড় তার মাথায় ফু ঁ িদেত থাকলাম। এই সময় তার 

 পেটর িশ,িটও আমার সােথ একই sের সূরা পড়েত ,r করল। আিম যাই পিড়  সও আমার 

সােথ তাই পেড়।  স আমােক সালাম িদল। আিম দাrণভােব চমেক উঠলাম। ইমাম পােশর ঘর 

 থেক আবারও বলেলন : আlাh রাbুল আ’লািমেনর কেম7 আFয7ািnত হেবন না। আlাh 
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তা’য়ালা আমােদরেক (ইমামেদর) িশ, অবsােতই তাঁর pjা dারা সিjত কেরন আর পিরপূণ7 

বয়েস dিনয়ােত তাঁর pিতিনিধ িহেসেব pিত�া  দন।  

ইমােমর কথা  শষ না হেতই নারজীস আমার পাশ  থেক উধাও হেয়  গল। বলা যায়  যন আমার 

ও তার মােঝ একিট পদ7া টাঙােনা হেয়েছ।  কননা তােক  দখেত পািdলাম না। িচৎকার িদেয় 

ইমােমর কােছ ছুেট  গলাম। িতিন বলেলন : ফুফ ু আmা িফের যান। তােক অিচেরই আেগর 

জায়গােত  দখেত পােবন।  

িফের এলাম। িকছু সময়  যেত না  যেতই ঐ পদ7ার pেলপিট আমােদর মধ,  থেক সের  গল। 

আিম নারজীসেক  দখলাম  স  যন নূেরর আেলার মেধ, ডুেব আেছ। তােক   দখেত  গেল ঐ 

নূেরর আেলাক ছটায় আমার  চাখ বn হেয় আসেলা।  য পtু সnানিট ভূিম� হেয়েছ তােকও 

 দখলাম,   স  সজদারত অবsায় আেছ এবং তজ7নী উিঠেয় বলল :  

  اْلُمْؤِمِننيَ  اللَُّه َعَلْيِه َو َأنَّ َأِىب اَِمريُ  َاْشَهُد َأْن الَ اَِلَه ِاالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه َو َأنَّ َجدِّى ُحمَمَّداً َرُسوُل اللَِّه َصلَّى
সাk, িদিd  য আlাh ছাড়া  কান মাবুদ  নই,  িতিন অিdতীয় ও তাঁর  কান শিরক  নই এবং 

বাsিবকই আমার িপতামহ মুহাmদ (সা.) আlাহর রাসূল এবং মু’িমনেদর  নতা আলী (আ.) 

আমার িপতা।  

তারপর এেকর পর এক িনেজ সহ অnাn ইমামগেণর ইমামেতর সাk, িদেয় বলেলন :  হ 

আlাh! আমার pিতrিত pদােনর sান ও কালেক tরািnত কর,  আমার কাজেক কািkত 

লেk,  পৗঁছাও,  আমার pিতিট পদেkপ দৃঢ় করেত দাও এবং আমার মাধ,েমই এই dিনয়ােত 

nায় ও নীিতর pিত�া কর ...।৫৪  
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ইমােমর জn gহেণর খবর /গাপন থাকার কারণ  

 

ইসলােমর ইিতহাস সাk, দান কের বিন উমাইয়া ও বিন আbােসর শাসনামেল িবেশষ কের ষ� 

ইমাম হযরত সািদেকর পর  থেক আbাসীয় খিলফারা অnাn ইমামগেণর ব,াপাের sশ7কাতর 

হেয় উেঠিছল। তার কারণ হেলা সমােজর মাnেষর মােঝ তােদর িবেশষ gহণেযাগ,তা িছল। আর 

যতই িদন যািdল সমােজর িভতর তােদর gহণেযাগ,তা ও তােদর pিত মাnেষর ভালবাসা 

 বেড়ই চলিছল। তাই আbাসীয় খিলফারা,  িনেজেদর  খলাফত হাত ছাড়া হেয় যাওয়ার 

আশংকা করত। িবেশষ কের ইমাম মা0দীর িবষেয় সকেল জানত  য,  িতিন নবীর উtরসূরী ও 

মাsম ইমামগেণর বংেশাd ূত এবং হযরত আসকারীর ঔরেস জngহণ কের dিনয়ােক সমs 

pকার অnায় অত,াচার  থেক মুk কের nায় ও আদশ7 pিত�া করেবন। এই কারেণই ইমাম 

হাসান আসকারীেক তারা কড়া নজের রােখ।  যমনভােব তাঁর দাদা ও িপতােক তােদর 

(আbাসীয়)  খলাফেতর রাজধানী সামাররােত িনেয় এেস কড়া নজের  রেখিছল। আbাসীয়রা 

 চsা কেরিছল  য,  ইমাম মা0দীর অিst লাভ ও  বেড় ওঠার পেথ pিতবnকতার সৃিs করেব,  

িকnt মহান ssার অব-mাবী ইdা ও অখNনীয় িবিধ এটাই িছল  য,  এই িশ, জn gহণ করেব 

এবং তােদর সমs pকার অপেচsাই অনথ7ক হেব। আlাh তা’য়ালা তাঁর জnেক হযরত মূসার 

(আ.) মতই  গাপন কের রাখেলন। ,ধুমাt ইমাম হাসান আসকারীর (আ.) অিত িনকেটর িকছু 

সাহাবা কেয়কবার ইমাম মা0দীেক (আ.) তাঁর িপতা জীিবত থাকা অবsায়  দেখেছন। ইমাম 

হাসান আসকারীর (আ.) ইেnকােলর সময় িতিন pকাে- আেসন এবং তাঁর িপতার জানাযার 

নামায পড়ান।  স সময় সাধারণ মাnষও তােক  দেখিছল। নামায  শেষ িতিন আবার অদ-ৃ হেয় 

যান। 

জেnর সময়  থেক ,r কের তাঁর িপতার শাহাদেতর সময় পয7n তাঁর িনকটতম আtীয়- sজন 

ও িপতার িনকটতম সাহাবাগণ তােক  দখেত সমথ7 হেয়িছল বা তারা ইমাম হাসান আসকারী 

(আ.)- এর বাড়ীেত তাঁর অবsান সmেক7 জানেতা। আসেল ইমােমর পdিত এমন িছল  য,  তাঁর 
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সব7সmািনত সnানেক  লাকচkুর অnরােল রাখেলও সময় ও sেযাগ মেতা pকৃত সাহাবােদরেক 

চাkুসভােব তাঁেক  দিখেয় ইমাম মা0দীর অিst লাভ সmেক7 jাত করেবন এবং তারা অnাn 

অnসারীেদর মেধ, এ িবষয়িটেক  পৗঁেছ  দেব। ফেল তাঁর ইেnকােলর পের তারা পথ(s হেব 

না। উদাহরণ srপ কেয়কিট ঘটনা এখােন উিlিখত হেলা : 

১- আহমাদ িবন ইসহাক িযিন িশয়ােদর শীষ7sানীয় ব,িkt ও ইমাম হাসান আসকারী (আ.)- এর 

একজন pকৃত অnসারী িছেলন বেলন : ইমােমর পের  ক তাঁর pিতিনিধ তা জানার জn তাঁর 

সেv সাkাত করেত িগেয়িছলাম। তাঁর কােছ  কান pP করার আেগই িতিন বলেলন :  হ 

আহমাদ! আlাh রাbুল আ’লািমন যখন আদমেক সৃিs কেরিছেলন তখন  থেক পৃিথবীেক তাঁর 

pিতিনিধ িবহীন রােখন িন এবং িকয়ামত পয7n pিতিনিধ িবহীন রাখেবন না। পৃিথবীেত তাঁর 

pিতিনিধ থাকার কারেণই পৃিথবী  থেক বালা- মুিছবত দূর হয়,  বৃিs আেস,  বরকত বৃিd পায়।  

বললাম :  হ আlাহর রাসূেলর সnান! আপনার পের ইমাম বা pিতিনিধ  ক? িতিন drত বাড়ীর 

িভতের  গেলন এবং িতন বছর বয়েসর একিট িশ, যােক  দখেত চাঁেদর মত  দখািdল ঘােড় 

কের িফের এেস বলেলন :  হ আহমাদ িবন ইসহাক! যিদ তুিম আlাh ও তাঁর  pিরত পুrেষর 

কােছ অিত িpয় না হেত তাহেল কখনই আিম  তামােক আমার  ছেলেক  দখাতাম না। তাঁর নাম 

ও ডাক নাম নবী (সা.)- এর নাম ও ডাক নােমর অnrপ।  স এমনই এক ব,িk  য,  এ 

পৃিথবীেত nায় ও আদেশ7র pিত�া করেব,  তা যতই জুলুম ও অত,াচাের ডুেব থাkক না  কন। 

 হ আহমাদ িবন ইসহাক!  স এই উmেতর জn িখিজর (আ.) ও যুলকারনাইেনর মতই। আlাহর 

কসম  স অnধ7ােন থাকেব। তাঁর অnধ7ােন থাকা অবsায় ]ংস হওয়া  থেক  কউই  রহাই পােব 

না। তারা ব,তীত যােদরেক আlাh তােক  মেন  নয়া ও এ পেথ দৃঢ় থাকার তওফীক িদেবন এবং 

তাঁর আিবভ7াব tরািnত হওয়ার ব,াপাের  দায়া করেব। 

বললাম :  হ আমার  নতা! এমন  কান আলামত আেছ যা  দখেল আমার অnের তাঁর ব,াপাের 

অিধকতর িবVাস sািপত হেব? 
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এ সময় ঐ িশ, পির,d আরবী ভাষায় আমােক বলল :   হ আহমাদ িবন ইসহাক! জিমেনর বুেক 

আিমই হিd “বািকয়াতুlাh (আlাহর সিgত সmদ)”  য আlাহর শtrেদর কাছ  থেক pিতেশাধ 

gহণ করেব। sতরাং এর  চেয়   বশী আলামত  খাঁজা  থেক িবরত থাক ...। 

মরhম সাdক বেলন এই  রওয়ােয়তিট আলী িবন আবdlাহর হােত  লখা অবsায়  পেয়িছ।  স 

এই  রওয়ােয়তিট  কাথা  থেক  পেয়েছ জানেত চাইেল সাঈদ িবন আবdlাহর কাছ  থেক 

আহমাদ িবন ইসহােকর উdৃিত িদেয় আমার কােছ বণ7না করল।৫৫  

২- আহমাদ িবন হাসান িবন ইসহাক বেলন : যখন পুত পিবt িশ, হযরত মা0দী জn gহণ 

কেরিছেলন তখন আমার মাওলা আবু মুহাmদ হাসান আসকারীর (আ.) পk  থেক আমার দাদা 

আহমাদ িবন ইসহােকর িনকট একিট িচিঠ এেসিছল। যার মেধ, ইমাম িনেজর হােত িলেখিছেলন 

: আমােদর একিট সnান  জngহণ কেরেছ। তাঁর জেnর িবষয়িট  গাপন থাকার pেয়াজন আেছ। 

কাউেক এ িবষেয় অবিহত করেব না। আমরা এই িশ,র জnেক কােরা কােছ বলব না। ,ধুমাt 

অিত িনকট ব,িkবগ7,  আtীয়- sজন,  বnু- বাnব ছাড়া।  তামােক ভালবািস বেলই খবরিট 

 তামােক িদেয়িছ।  যন আlাh তা’য়ালা এর মাধ,েম   তামােক আনিnত কেরন  যমনভােব 

আমােদরেক আনিnত কেরেছন। ওয়াস- সালাম।৫৬  

৩- ইমােমর ফুফ ু হািকমা খাতুন,  ইমােমর খােদম নািসম, িশu আবু জা’ফার মুহাmদ িবন 

উসমান আমরী,  hসাইন িবন হাসান আলাবী,  আমর আল আhওয়াযী,  খােদম আবু নাসর,  

কােমল িবন ইবরাহীম,  আলী িবন আ’ সম kফী,  আবdlাh িবন আbাস আলাবী,  ইসমাইল 

িবন আলী,  ইয়াkব িবন ইউsফ যাররাব, ৫৭ ইসমাইল িবন মুসা িবন জা’ফার,  আলী িবন 

মুতা0হার,  ইবরাহীম িবন ইদিরস,  তািরফ খােদম, ৫৮ আবু সাহল  নৗবাখিত, ৫৯ এ সকল 

ব,িktরা ইমাম মা0দীর জn gহণ সmেক7 জানেতন এবং এ সmেক7 খবর িদেয়েছন। 

৪- জা’ফার িবন মুহাmদ িবন মােলক একদল িশয়ার পk  থেক বণ7না কের  য,  ইমাম 

আসকারী তােদরেক উেd- কের বেলন : আমার পরবত7ী hjােতর কােছ pP করার জn 

 তামরা এেসেছা। 
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তারা বলল : hাঁ,  আমরা তাঁর কােছ pP করার জn এেসিছ। 

হঠাৎ চাঁেদর মত  দখেত একিট িশ,  সখােন উপিsত হেলা। তাঁেক  দখেত অেনকটা ইমােমর 

মতই লাগিছল অথ7াৎ তাঁর  চহারা ও ইমােমর  চহারােত  বশ িমল িছল। ইমাম বলেলন : এই 

হেd আমার পের আমার sলািভিষk বা  তামােদর ইমাম। তাঁর িনেদ7শেক  মেন চলেব এবং তাঁর 

 থেক দূের সের যােব না তাহেল ]ংস হেয় যােব।  জেন রাখ!  তামরা আজ তােক  দখার পের 

আর  দখেব না,  যতkণ না তাঁর বয়স পিরপূণ7 হেব। উসমান িবন সাঈদ যা িকছু বলেব তাই 

 মেন িনেব  কননা  স  তামােদর ইমােমর pিতিনিধ এবং কাজ- কম7 যা িকছু আেছ তা সবই তার 

দািয়েt।৬০  

৫- ঈসা িবন মুহাmদ  জৗহারী বেলন : আমরা কেয়কজন িমেল দল  বঁেধ ইমাম মা0দীর জেnর 

,েভdা জানােত ইমাম আসকারীর কােছ িগেয়িছলাম। আমােদর অnাn ভােয়রা আেগই 

আমেদরেক খবর িদেয়িছল  য,  হযরত মা0দী শা’বান মােসর ১৫ তািরেখ ,kবার  ভাের 

জngহণ কেরেছন। আমরা  সখােন  পৗঁেছ তােক সালাম  দওয়ার আেগই তােক ,েভdা 

জানালাম... আর  কান pP করার আেগই িতিন বলেলন :  তামােদর মেধ, এমন  কউ িক আেছ 

 য তার অnের আমার সnান মা0দী  কাথায় এই pPিট মেন  পাষণ কের  রেখেছ। আিম তােক 

আlাহর কােছ আমানত  রেখিছ  যমনভােব মূসার মা মূসােক যখন বােk ভের নদীেত ভািসেয় 

িদেয়িছল তখন তােক আlাহর কােছ আমানত  রেখিছল এই বেল  য,  িতিন  যন তােক তার 

মােয়র  কােল িফিরেয়  দন।৬১  
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অnধOান সmিকOত আেলাচনা  

 

ইসলােমর  মৗিলক উপাদানসমূহ,  রাজৈনিতক,  সামািজক,  সাংs ৃিতক ও অথ7ৈনিতক 

িবষয়াবলী এবং িশkণীয় অnাn িবষয়সমূহ নবী কিরম (সা.)- এর নবুওয়ােতর সময়  থেক ,r 

কের যতিদন পয7n ইমামগণ (আ.) সমােজ উপিsত িছেলন (সন ২৬০ িহজরী পয7n) ব,াখ,াসহ 

বিণ7ত রেয়েছ এবং gnসমূেহ িলিপবd হেয়েছ। যিদও এই সময়কােল অত,াচারী ও 

িবrdাচারণকারীরা শkভােব  কামর  বঁেধিছল। িকnt পুত পিবt ইমামগণ সময় ও sেযােগর 

সd,বহার কের ইসলােমর িবিভn িবষয়েক ব,াখ,া িদেয় মাnেষর সামেন পিরsার কের িদেয়েছন। 

তাঁরা ইসলােমর িবিভn িবষয়েক এমন snর ও সাবলীল ভাষায় বণ7না কেরেছন  য সমg 

পৃিথবীেক একিট শাসনতেntর অধীেন এেন তােক শাসন করার মত kমতা ও  যাগ,তা রােখ। এ 

ব,াপাের  কান pকার সেnেহর অবকাশ  নই।৬২  

এক িদক িদেয় এই ধরেনর রাTব,বsার উtম নমুনা আমােদর িpয় নবী হযরত মুহাmদ (সা.) ও 

আিমrল মু’িমনীন আলী (আ.) এর শাসনামল আমােদর (মানবজািতর) সামেন বাsব rপ 

 পেয়েছ। যােত কের মাnষ তা  থেক িশkা অজ7ন কের এবং এই ধরেনর শাসন ব,বsার িবেরাধী 

শাসন ব,বsা  থেক মুখ িফিরেয়  নয়। sতরাং হযরত মা0দী (আ.)- এর সময় পয7n আlাh 

রাbুল আ’লািমেনর পk  থেক পৃিথবীর একক শাসন ব,বsা বাsবায়েনর  pkাপট সmূণ7ভােব 

Kতরী িছল। ইসলােমর সকল আইন- কাnন সংকিলত ও ইসলােমর nায় িভিtক শাসেনর বাsব 

নমুনাও sািপত হেয়িছল। িকnt এর িবপরীেত পিৃথবীর মাnেষর আlাh pদt শাসন ব,বsােক 

বাsেব rপদান করার pstিত বা  যাগ,তা িছল না। যিদ পৃিথবীর মাnষ এই ধরেনর শাসন 

kমতােক  মেন িনেত pstত থাকেতা ইমাম  লাক চkুর অnরােল না িগেয় আlাহর আইন- কাnন 

বাsবায়েনর জn কাজ করেতন এবং ইসলােমর nায়- নীিতেক সমg পৃিথবীেত pিতি�ত 

করেতন। sতরাং সmাবনা আেছ  য,  এই কারেণই িতিন  লাক চkুর অnরােল চেল  গেছন 

এবং িঠক একই কারেণ sl ও দীঘ7  ময়াদী অnধ7ােনর  pkাপট রিচত হেয়েছ যা এখনও 
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অব,াহত রেয়েছ। আর িতিন  স সময়ই আিবভূ7ত হেবন যখন পৃিথবীর অিধবাসীরা তােদর 

পূব7বত7ীেদর nায় তাঁর শাসন  থেক মুখ িফিরেয়  নেব না এবং সব িদক  থেক তাঁর শাসনেক 

 মেন িনেত pstত থাকেব। 

মরhম খাজা নািসর উিdন তুিস িলেখেছন : ইমাম মা0দী (আ.)- এর অnধ7ােন যাওয়াটা আlাহর 

পk  থেক নয়এবং তাঁর িনেজর পk  থেকও নয়। অতএব,  এটা মাnেষর কারেণ হেয়েছ। 

ভয়েক পরাভতূ ও ইমােমর আnগেত,র িদেক ধািবত না হওয়াই হেd pধান কারণ। যখন এই 

কারণসমূেহর অবসান ঘটেব তখনই িতিন আিবভূ7ত হেবন।৬৩  

অব- অnধ7ােনর িবষয়িট আlাহর pjা ও ইdায় হেয়েছ এবং আমরা ঐ রহsময় িবষেয় 

অবগত নই। িকnt সmাবনা আেছ অnধ7ােন যাওয়ার িপছেন  য  মৗিলক িবষয়িট সিkয় তা হয়েতা 

এটাই হেব। একাদশ ইমােমর সময়কাল পয7n িবিভn ইমােমর ইমামেতর sীকৃিত না  দয়া,  

তােদর িনেদ7শ পালন না কের বরং িবrdাচারেণ bত হওয়া এবং তাঁেদর pিত মুসিলম সমােজর 

পৃ�pদশ7েনর িতk অিভjতা অিজ7ত হেয়িছল। তাই ইমাম উপিsত থাকার অকায7কািরতার 

িবষয়িটও আমােদর সামেন পিরUার হেয়  গেছ। আর এ িবষেয়র pিত  কান সেnেহর অবকাশ 

রােখ না  য মাnষ ইসলােমর nায় ও আদশ7 িভিtক শাসেনর অধীেন  যেত চায় না। এrপ 

পিরিsিতেত ইমােমর অnধ7ােন থাকা একিট sাভািবক ব,াপার। আর এই সমােজ তাঁর আিবভ7াব 

ও উপিsিতটা pেPর সৃিs কের। বরং pP করেত হয় ইমাম  কন এ সমােজ উপিsত থাকেবন? 

িতিন অদৃে-  থেক তার দািয়tেক  গাপেনই পালন কের যােবন। যতkণ পয7n না তার 

আিবভ7ােবর  pkাপট Kতরী হয়।  pkাপট Kতরী হেলই িতিন আিবভূ7ত হেবন এবং 

অেপkাকারীেদরেক তাঁর দশ7ন ও অেলৗিকক সাহায, িদেয় সফল করেবন। 

 ْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا ما بِاَنـُْفِسِهمْ ِانَّ اللََّه الَ يـَُغيـُِّر ما ِبقَ 
অব-ই আlাh  কান জািতর িকছুই (ভােগ,র) পিরবত7ন কেরন না যতkণ পয7n তারা িনেজরা 

তার পিরবত7ন ঘটায়। 
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এই রহsিট আিবভ7ােবর সময় পয7n  গাপন থাকেব এবং ঐ সময় পৃিথবীর মাnষ বুঝেত পারেব 

 য তােদর িনেজেদর মেধ,ই তার অnধ7ােন থাকার আসল কারণিট লুিকেয় িছল। যা  থেক তারা 

িছল উদাসীন। আর যিদ তারা িনেজেদরেক Kতরী করত তাহেল ইমাম তােদর মােঝ আিবভূ7ত 

হেতন। িকnt pাথিমক পয7ােয় তারা তােদর পির,d ও Kতরীর কােজ এিগেয় না এেস িবিভn 

অত,াচারী ও িবচু,ত শাসকেদর িনকট আtসমপ7ণ কেরিছল এই  ভেব  য,  এই অত,াচারী ও 

িবচু,ত শাসকরা হয়েতা তােদর dঃখ কsেক লাঘব করেত পারেব অথবা বািhক তথাকিথত নামী 

দামী সংsা ও pিত�ানgেলা তােদর িবিভn সমsার সমাধান করেত পারেব। 

অব- মাnষই ইমােমর অnধ7ােন যাওয়ার জn দায়ী। এটা বলার অথ7 এই নয়  য,  তারা সবাই 

এত বড় পােপ িলp হেয়েছ। বরং উেd- এটাই  য,  একিট িনিদ7s পিরমান ভাল মাnেষর 

pেয়াজন আেছ তাঁর আিবভ7ােবর জn। বলার অবকাশ রােখ না  য,  িকছু সংখ,ক উপযুk ব,িk 

সব সময়ই তাঁর আিবভ7ােবর জn Kতরী িছেলন বা আজও আেছন। িকnt সমােজর অিধকাংশ 

 লাক এই ধরেনর pstিত রােখ না। আর  য সমাজ এই ধরেনর  যাগ,তা রােখ না অব-ই ঐ 

সমােজর সােথ তাঁর pশাসেনর সমsা  দখা  দেব। sতরাং এ কারেণই তাঁর অnধ7ােন থাকাটা 

অব,াহত থাকেব। অn িদেক আlাh রাbুল আ’লািমন অnধ7ােনর মাধ,েম ইমাম মাহদী (আ.)-

 ক িনহত হওয়ার হাত  থেক রkা কেরেছন।  কননা যিদ িতিন উপযুk সমেয়র আেগই আিবভূ7ত 

হন তেব অব-ই তাঁেক শtrরা হত,া করেব এবং আlাহর  দয়া দািয়t পালন  থেক িতিন 

অপারগ হেবন। আর পৃিথবীেত তাঁর আিবভ7ােবর উেd- পিরপণূ7 হেব না। 

মরhম kলাইিন তার “কিফ” নামক gেn ও  শখ তুিস তার “ গইবাত” নামক gেn যুরারাহর 

উdৃিত িদেয় উেlখ কেরেছন  য,  িতিন বেলেছন : ইমাম সািদক (আ.)- এর সমীেপ উপিsত 

হেয়িছলাম ও তাঁর কাছ  থেক ,েনিছ  য,  িতিন বেলেছন : কােয়ম (ইমাম মা0দী) িকয়াম করার 

আেগ অnধ7ােন থাকেবন।  

বললাম :  কন?  
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ইমাম সািদক (আ.) তাঁর  পেটর িদেক ইশারা করেলন । এটা  বাঝােলন  য,  িনহত হওয়ার 

ভেয়।৬৪  

ইমাম মা0দী (আ.)  কান অত,াচারী শাসক বা সরকারেক এমনিক বািhকভােবও )তািকয়ার 

}বাধ, হেয় কল,াণকর  কান উেdে- sীয় িবVাস  গাপন করা{ কারেণ অnাn ইমামেদর 

 যমনিট করেত হেয়েছ ) Kবধ বেল sীকৃিত  দন িন এবং  দেবন না এবং িতিন  কান সরকার বা 

বাদশাহর  থেক তাঁর িবVাসেক  গাপন কের চলেছন না। আর  কান অত,াচারী সরকার বা 

বাদশাহর অধীেনও থােকন িন এবং থাকেবন না। যখন আিবভূ7ত হেবন তখন কােরা হােত 

বাইয়াত করেবন না (অথ7াৎ িতিন কােরা আেদশ বা িনেদ7েশ চলেবন না)।  

َعةٌ  يـَُقوُم اْلقاَِئُم َو لَْيَس ِالََحٍد ِىف ُعُنِقه َعْهٌد َو َال َعْقدٌ   ৬৫ َو َال بـَيـْ
 কননা অব-ই সেত,র অnবত7ী হেয় কাজ করেবন এবং আlাহর দীনেক পিরপূণ7ভােব ( কান 

pকার  গাপনীয়তা,  ভয়- ভীিত বা অn িকছুর dারা pভািবত না হেয়) বাsবায়ন ও সমােজ 

pিত�া করেবন। অতএব কােরা সােথ  কান pকার চুিk বা সিnর pেয়াজন  নই বা কােরা সােথ 

আেলাচনা বা কাউেক সমীh কের চলারও pেয়াজন হেব না।  

িতিন এমন অবsায় আিবভূ7ত হেবন  য,  অতীেতর ঘেট যাওয়া pিতিট িবষেয়র pিত sd ও 

ss ধারণা রাখেবন এবং কােরা সােথ  কান pকার pিতrিতেত বা অিvকাের আবd হেবন না। 

আর আিবভূ7ত হেয় সমs তাgতী শাসন ব,বsাgেলােক িনিFh করেবন এবং সমg পৃিথবীেত 

ইসলােমর আইন- কাnন pিত�া ও তার িভিtেত শাসন পিরচালনা করেবন। 
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sl ও দীঘOেময়াদী অnধOান 

 

একাদশ ইমােমর শাহাদেতর পর ২৬০ িহজরী  থেক ৩২৯ িহজরী অথ7াৎ pায় ৬৯ বছর হেd 

slেময়াদী অnধ7ান।৬৬ আর এর পর  থেকই এখনও পয7n এবং ইমাম মা0দী (আ.) আিবভ7াব 

করা পয7n সময়কালিটই হেd দীঘ7  ময়াদী অnধ7ান। 

slেময়াদী অnধ7ানকােল ইমাম মা0দী (আ.)- এর সােথ মাnেষর  যাগােযাগ এেকবাের িবিdn 

িছল না িকnt তা সীিমত পয7ােয় িছল। িশয়া মাযহােবর pেত,েকই তাঁর িবেশষ pিতিনিধর (যারা 

িশয়ােদর মধ,  থেক িবেশষভােব মেনানীত িছল) মাধ,েম িনেজেদর সমsা বা িবিভn pP 

ইমােমর সমীেপ  পৗঁছােতা এবং তােদর মাধ,েমই ঐ pPসমূেহর উtর gহণ করত। কখনও তারা 

sয়ং ইমােমর সামেন উপিsত হেতা। এই সময়িটেক দীঘ7েময়াদী অnধ7ােন পদাপ7েনর জn pstিত 

পব7 িহসােব ধরা  যেত পাের। এভােব িকছু িদন চলার পর তাঁর সােথ মাnেষর ঐ ধরেনর 

সmেক7র পিরসমািp ঘেট। তারপর  থেক মাnষ তােদর িবিভn িবষেয়র ব,াপাের িনেদ7িশত হেলা 

ইমােমর সাধারণ pিতিনিধ অথ7াৎ ফকীh বা যারা দীন ও dিনয়ার িবষেয় jাত,  তােদরেক 

অnসরণ কের চলেত।  

যিদ হঠাৎ কেরই বা pথম  থেকই দীঘ7কালীন অnধ7ােনর অবতারণা হেতা তাহেল িচnা-  চতনায় 

িব(ািn  দখা িদত,  তাছাড়া তােদর এrপ pstিত ও িছল না। িকnt slকালীন অnধ7ােনর 

মাধ,েম মানিসকভােব জনসাধারণেক pstত কের তেবই পূণ7 অnধ7ান ,r হেয়েছ অথ7াৎ মাnেষর 

সােথ এেকবাের সmক7 িবিdn না কের তােদরেক দীঘ7কালীন অnধ7ােনর জn pstত কের িতিন 

সmূণ7ভােব  লাক চkুর অnরােল চেল যান। আর ইমােমর slেময়াদী অnধ7ােন  থেক তাঁর 

িবেশষ pিতিনিধেদর মাধ,েম মাnেষর সােথ সmক7 রাখা এবং অnসারীেদর মেধ,  কউ  কউ তাঁর 

সািnেধ,  পৗঁছানটা তাঁর জn gহণ ও জীিবত থাকােকই pমাণ কের। যিদ দীঘ7েময়াদী অnধ7ান এ 

ধরেনর  কান pকার ভূিমকা ছাড়াই ,r হেতা তাহেল হয়েতাবা এই িবষয়িট আমােদর কােছ 

এমনভােব পিরsার হেতা না এবং হয়েতা কােরা কােরা জেn এ িবষয়িট িব(ািnর সৃিs করত বা 
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িবরাট pP হেয় দাঁড়ােতা। আlাh রাbুল আ’লািমন তাঁর kমতা িদেয় ইমাম মা0দী (আ.)- এর 

অnধ7ােনর িবষয়িটেক dইিট পয7ােয় িবভk কেরেছন  যমনিট পূব7  থেক নবী (সা.) ও ইমামগণ 

(আ.) খবর িদেয়িছেলন। অl সমেয়র জn অnধ7ােন থাকাটা হেd দীঘ7কালীন অnধ7ােনর জn 

pstিত পব7 (যােক আমরা sl বেল আখ,ািয়ত কেরিছ)। তারপর দীঘ7 বা পণূ7 অnধ7ান ,r হেয়েছ 

(যােক আমরা দীঘ7কালীন অnধ7ান বেল আখ,ািয়ত কেরিছ) যােত কের আহেল বাইেতর 

অnসারীরা তােদর ঈমােনর pিত দৃঢ় ও অটল থােক এবং তারা  যন তােদর ইমােমর pিত 

িনেজেদর অnেরর িবVাসেক হািরেয় না  ফেল। তাঁর অেপkায়  থেক আlাহর  দয়া sিs অnভব 

কের এবং আlাহর দীনেক দৃঢ়ভােব ধারণ কের িনেজেদর আt,িdর পথেক sদৃঢ় কের। আর 

এর সােথ সােথ দীেনর pিত তােদর  য দািয়t- কত7ব, আেছ তাও  যন pকৃতভােব সmn কের,  

ততkণ পয7n যতkণ পয7n না ইমােমর আিবভ7ােবর ব,াপাের আlাh রাbুল আ’লািমন িনেদ7শ 

 দন।  
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ইমােমর চারজন pিতিনিধ  

 

slকালীন অnধ7ােনর সমেয় িশয়া মাযহােবর িবিশs চারজন ব,িk ইমাম মা0দীর (আ.) িবেশষ 

pিতিনিধ বা খিলফা িছেলন। যারা pিতিনয়ত তাঁর সািnধ,  পেতন এবং তারা  য ইমােমর িবেশষ 

pিতিনিধ তা ইমােমর পk  থেক িনিদ7s িছল। ইমােমর কােছ িলিখত িবিভn pেPর উtর 

 লাকজন এই চারজন pিতিনিধর মাধ,েমই  পত।  

অব- এই চারজন ব,তীত ইমােমর পk  থেক িবিভn অgেল আরও pিতিনিধ িনযুk িছল,  

িকnt তারাও এই চারজন িবেশষ pিতিনিধর মাধ,েমই ইমােমর সােথ  যাগােযাগ রkা করত। 

তdrপ ঐ pিতিনিধেদর ব,াপাের ইমােমর  য আেদশ িনেদ7শ থাকেতা তা তাঁর এই চারজন িবেশষ 

pিতিনিধর মাধ,েমই পাঠােতন।৬৭ মরhম আয়াতুlাh সাইেয়,দ  মাে0সন আিমেনর বkব, 

অnযায়ী ইমােমর পk  থেক ,ধুমাt এই চারজনই িবেশষ pিতিনিধ িহসােব সািব7ক িবষেয় 

দািয়tpাp িছেলন িকnt অnাn pিতিনিধরা এrপ িছেলন না বরং অnাn pিতিনিধরা  যমন 

আবুল hসাইন মুহাmদ িবন জা’ফার আসাদী,  আহমাদ িবন ইসহাক আশআ’রী,  ইবরাহীম 

িবন মুহাmদ হামাদানী,  আহমাদ িবন হামযাh িবন ইয়াসা pমুখ িবেশষ  কান িবষেয় pিতিনিধ 

িছেলন।৬৮  

ইমােমর চারজন িবেশষ pিতিনিধ হেলন যথাkেম :  

১- আবু আ’মর উসমান িবন সাঈদ আ’মরী।  

২- আবু জা’ফর মুহাmদ িবন উসমান িবন সাঈদ আ’মরী। 

৩- আবুল কােসম hসাইন িবন rহ নওবাখতী।  

৪- আবুল হাসান আলী িবন মুহাmদ সামারী। 

আবু আ’মর উসমান িবন সাঈদ আমরী মাnেষর আsাভাজন ও উ1 ময7াদা সmn ব,িk িহেসেব 

পিরিচত এবং হযরত হাদী ও হযরত আসকারী (আ.) উভেয়র pিতিনিধ িছেলন।৬৯ ইমাম মা0দী 



37 
 

(আ.)- এর িনেদ7েশ িতিন ইমাম আসকারী (আ.)- এর কাফন ও দাফন সmn কেরন।৭০ িতিন 

ইরােকর সামাররা শহেরর আসকার অgেল বসবাস করেতন িবধায় তােকও আসকারী নােম 

অিভিহত করা হেতা। আbাসীয় খিলফার  লাকজন  যন বুঝেত না পাের  য িতিন ইমােমর 

pিতিনিধ এবং তাঁর কােজর ব,াপােরও  যন িকছু জানেত না পাের  স জn িতিন  তল 

 কনােবচার কাজ করেতন।৭১ যখনই ইমাম আসকারীর সােথ অnসারীেদর  যাগােযাগ অসmব 

হেয় পড়েতা তখন তাঁর কােছই িশয়ারা খুমস,  যাকাত ইত,ািদর অথ7 সmদ ইমােমর কােছ 

 পৗঁছােনার জn িদত। িতিন এই অথ7 সmদ তার  তেলর িটেনর মেধ, ভের  তল িবkেয়র 

ছলনায় ইমােমর কােছ  পৗঁেছ িদেতন।৭২  

আহমাদ িবন ইসহাক  কামী বেলন : ইমাম হাদী (আ.)- এর কােছ এ িবষয়িট উপsাপন 

কেরিছলাম  য,  আিম কখনও এখােন আবার কখনও অn জায়গায় যাই। আর যখন এখােন 

থািক সবসময় আপনার কােছও আসেত পািরনা,  এমতাবsায় আিম কােক অnসরণ করব বা 

কার কথা  মেন চলব?  

বলেলন : এই আবু আ’মর উসমান িবন সাঈদ আ’মরী আমার আsা ভাজন ও িনভ7রেযাগ,।  স 

যা িকছু  তামােদরেক বলেব মেন করেব  য আিমই  তামােদরেক বলিছ। আর যা িকছু 

 তামােদরেক  দেব মেন করেব  য আিমই  তামােদরেক িদেয়িছ।  

আহমাদ িবন ইসহাক বেলন : ইমাম হাদীর শাহাদােতর পর ইমাম আসকারীর কােছ িগেয়িছলাম 

এবং ঐ একই রকম pেPর পুনরাবৃিt করলাম। এই pেPর জবােব িতিন তাঁর বাবার মতই একই 

কথা বলেলন : আবু আ’মর পূব7বত7ী ইমােমর আsা ভাজন িছল,  তdrপ  স আমার জীবdশােত 

এবং মৃতু,র পেরও আমােদর আsা ভাজন থাকেব। যা িকছু  স  তামােদরেক বলেব তা আমার 

পk  থেক মেন করেব এবং যা িকছু  তামােদর কােছ  পৗঁেছ িদেব তাও আমার পk  থেক মেন 

করেব।৭৩  
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উসমান িবন সাঈদ ইমাম আসকারী (আ.)- এর শাহাদেতর পর ইমাম মা0দী (আ.)- এর িনেদ7েশ 

pিতিনিধেtর কাজেক অব,াহত রােখন। িনয়ম অnযায়ী িশয়ারা তােদর িবিভn pP তার কােছ 

 পৗঁেছ িদত এবং ইমােমর  দওয়া জবাবেক আবার তার কাছ  থেকই িনেয় আসেতা।৭৪  

মরhম মুহােkক দমাদ তার “িসরাতুল মুসতািকম” নামক gেn উেlখ কেরেছন : আবু আ’মর 

উসমান িবন সাঈদ আ’মরী বণ7না কেরেছন  য,  ইবেন আিব গািনম কাযভীনী বেলন,  ইমাম 

হাসান আসকারী (আ.)  কান সnান- সnিত না  রেখই মৃতু,বরণ কেরন! িশয়ারা কাযভীনীর সােথ 

ঝগড়া- িববাদ কের এবং ইমােমর উেdে- িচিঠ পাঠায়,  িচিঠিট কাগেজর উপর কািল িবহীন 

কলম dারা  লখা হেয়িছল। এভােব  লখার উেd- এই িছল  য,  তাঁর পk  থেক আসা উtরিট 

পরবত7ীেত ইিতহােসর পাতায় একিট অেলৗিকক িবষয় িহসােব িলিপবd থাকেব। ঐ িচিঠর 

জবাবিট ইমােমর পk  থেক িনmিলিখত ভােব আেস : 

 

“িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম” 

 

আlাh তা’য়ালা আমােদর ও  তামােদরেক  যন পথ(s হওয়া এবং িফতনা সৃিs করা  থেক দূের 

রােখন।  তামােদর মেধ,  য একিট অংশ তােদর দীন ও ওয়ালী আমেরর  বলায়েতর )িনেদ7শদাতা 

কতৃ7পেkর অিভভাবকেtর (িবষ  য় িdধা  -dেnd উপনীত হেয়েছ   স খবর আমােদর কােছ  পৗঁেছেছ। এই 

খবরিট আমােদরেক pভািবত ও dঃিখত কেরেছ। অব- আমােদর pভািবত ও dঃিখত হওয়াটা 

আমােদর জn নয় বরং তা  তামােদর জnই।  কননা আlাh ও সত, আমােদর সােথ। যারা আমােদর 

 থেক দূের সের যায় তারা আমােদর জn  কান আতেpর িবষয় নয়। আমরা আlাh রাbুল আ’লািমেনর 

মাধ,েম িশিkত  -pিশিkত ও পূণ7তা লাভ কেরিছ।  আর অnাn সকল সৃিs জীব আমােদর মাধ,েম 

pিশkণ ও পূণ7তা লাভ কের। আমরা আlাh রাbুল আ’লািমেনর নূর  থেক আেলািকত হই আর অnাn 

সকল িকছুই আমােদর নূর  থেক আেলািকত হয়।  কন  তামরা িdধা  -dেndর মেধ, পেড়েছা ,   তামরা 

িক জান না  য পূব7বত7ী ইমামগেণর কাছ  থেক  তামােদর কােছ যা িকছু  পৗঁেছেছ অব-ই তা বাsবািয়ত 

হেব )পূব7বত7ী ইমামগণ খবর িদেয়িছেলন  য ইমাম মা0দী )আ (.অnধ7ােন থাকেবন( ,   তামরা িক  দখ 
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িন  য িকভােব আlাh তা’য়ালা হযরত আদম )আ (. থেক ,r কের পূব7বত7ী ইমােমর সময় পয7n সব7দা 

তাঁেদরেক আHয়sল িহসােব িনযুk কেরেছন। যােত কের মাnষ তােদর আHয় gহণ করেত পাের এবং 

তাঁেদর সংsেশ7   থেক তারা সিঠক পেথর সnান  পেত পাের। যখনই একিট িনদশ7ন অnরােল চেল 

িগেয়েছ সােথ সােথ আেরকিট িনদশ7ন তার sােন sলািভিষk হেয়েছ। আর যখনই একিট নkেtর 

অবসান ঘেটেছ তখনই আেরকিট নkেtর উদয় হেয়েছ।  তামরা িক এটাই  ভেব িনেয়ছ  য,  আlাh 

তা’য়ালা তাঁর পাঠােনা এগারতম pিতিনিধর rহেক কবজ কের তাঁর কােছ িনেয় যাওয়ার পর িনেজর 

 দয়া দীনেক রিহত কের িদেয়েছন এবং তাঁর িনেজর ও তাঁর সৃিsর মধ,কার  যাগােযােগর মাধ,মেক 

িবিdn কেরেছন। অব-ই এরকম নয় এবং িকয়ামত না হওয়া পয7n এরকম কখনও হেব না। আর 

এমনিট মেন করেছা  য আlাহর িনেদ7শ pিতি�ত হেব যখন িকনা তাঁর পছnনীয় ও মেনানীত 

pিতিনিধরা থাকেব না। না তা অব-ই না। sতরাং আlাহেক ভয় কের চল এবং আমােদর কােছ 

আtসমপ7ণ কর এবং পিরচালনার দািয়tেক আমােদর কােছ িফিরেয় দাও। আিম  তামােদরেক এ 

ব,াপাের উপেদশ দান করিছ,  আর এ ব,াপাের আlাh আমােদর মেধ, সাkী িহসােব রইেলন।৭৫  

উসমান িবন সাঈদ মৃতু,র পূেব7 ইমাম মা0দী (আ.)- এর িনেদ7েশ িনেজর সnান আবু জা’ফর 

মুহাmাদ িবন উসমানেক তার sলািভিষk কের মাnেষর মােঝ পিরচয় কিরেয়  দন।  

মুহাmদ িবন উসমান িনেজও তার িপতার মতই  খাদাভীrতা,  nায়পরায়নতা ও মহাnভবতার 

িদক িদেয় মাnেষর মােঝ িবVাসী ও সmােনর অিধকরী িছেলন। হযরত ইমাম আসকারী (আ.) 

ইিতপূেব7ই এই িপতা ও পুেtর িবVsতার ও আsাভাজন হওয়ার ব,াপাের sীকৃিত িদেয়িছেলন। 

মরhম  শখ তুিস এ ব,াপাের িলেখন : িশয়া জনেগা�ী তােদর nায়পরায়নতা,   খাদাভীrতা ও 

আমানতদারীতার ব,াপাের অবগত িছল।৭৬  

ইমাম মা0দী (আ.)- এর pথম pিতিনিধ জনাব উসমান িবন সাঈদ এর মৃতু,র পের  য  তৗিকয়া৭৭ 

পাওয়া যায় তােত তার মৃতু,র ও তার সnান মুহাmদেক ইমােমর িdতীয় pিতিনিধর পেদ অিধি�ত 

করার ব,াপাের খবর ও িনেদশ7 িছল,  যা িনেm উেlখ করা হেলা : 
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-মহান আlাহর সকল আেদশ  اِناَّ لِلَِّه َو اِناَّ اِلَْيِه راِجُعون িনেদ7েশর িনকট আtসমপ7ন করিছ এবং তাঁর 

িনধ7ািরত িসdােnর pিত সnts আিছ।  তামার িপতা সmানজনকভােব জীবন- যাপন কেরেছ এবং 

 সৗভাগ,বান হেয় মৃতু,বরণ কেরেছ। আlাh তােক রহমত কrন এবং তােক তার ইমামেদর 

(আ.) সােথ sান দান কrন। সব7দা  স তার ইমামগেণর কােজ শিরক হেতা এবং যা িকছুেত 

আlাh তা’য়ালা খুিশ হেবন ও ইমামগেণর পছn িছল তাই করার  চsা করেতা। আlাh তা’য়ালা 

তার উপর রাজী ও খুিশ  হান এবং তার ভুল- trিটgেলােক kমা কrন। 

এই  তৗিকয়া অn আেরক জায়গায় বেলেছন : 

আlাh রাbুল আ’লািমন  তামােক উtম পুরsাের পুরsতৃ কrন এবং  তামােক মুিসবেতর 

মেধ,ও sিs ও শািn দান কrন। তুিম মুিসবেতর মেধ, আেছা এবং আমরাও একই পিরিsিতর 

মেধ, িছলাম।  তামার বাবার িবেdদ  তামােক ও আমােদরেক ভীষণভােব মম7াহত কেরেছ এবং 

তার অnপিsিত  তামােক ও আমােদরেক মুিসবেতর মেধ, পিতত কেরেছ। আlাh তা’য়ালা তাঁর 

রহমেতর ছায়ায় তােক তার িচরsায়ী আবােস pশািn দান কrন।  তামার িপতা এতই 

 সৗভাগ,বান িছল  য আlাh তা’য়ালা তােক  তামার মত সnান িদেয়েছন,   য িপতার পের তার 

sলািভিষk হেব ও তার pিতিট িবষেয়র দািয়tশীল হেব। তার জn আlাহর কােছ রহমত ও 

মাগিফরাত কামনা করেব। আিম আlাহর দরবাের ,কিরয়া আদায় করিছ এ কারেণ  য,  সমs 

ইমামগেণর দৃিs  তামার উপর এবং যা িকছু আlাh  তামার মেধ, ও  তামােক িদেয়েছন তা 

সকেলর জn খুিশ ও আনেnর িবষয়। আlাh তা’য়ালা  তামােক সাহায, কrন এবং শিkশালী 

ও দৃঢ় কrন। আর িতিন  যন  তামােক সাফল, দান কেরন এবং  তামার অিভভাবক ও রkক 

 হান।৭৮ 

আবdlাh িবন জাফর  হমইয়ারী বেলন : উসমান িবন সাঈদ এর মৃতু,র পর ইমােমর হােত  লখা 

একাট িচিঠ আমােদর কােছ আেস। যােত  লখা িছল আবু জাফর ( মুহাmদ িবন উসমান িবন 

সাঈদ আ’মরী) তার িপতার sােন অিধি�ত হেয়েছ৭৯ ।  
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অn আেরকিট  তৗিকয়ােত ইসহাক িবন ইয়াkব kলাইনীর pেPর উtের ইমাম এমনই 

িলেখেছন:  

মুহাmদ িবন উসমান আ’মরী ও তার িপতা  য আেগই গত হেয়েছ আlাh তােদর উপর রাজী ও 

খুিশ আেছন। sতরাং  সও ঐrপ আমার িবVs এবং তার িলিখত িবষয়gিল হেd আমারই 

 লখা।৮০  

আবdlাh িবন জাফর  হমইয়ারী বেলন : মুহাmদ িবন উসমানেক িজjাসা কেরিছলাম ইমাম 

মা0দী (আ.)-  ক  দেখেছা?  

বলল : hাঁ,  তাঁর সােথ আমার  শষ  দখা হেয়িছল বাইতুlািহল হারােমর (কা’বা ঘর) পােশ,  

আর িতিন বলিছেলন :  

ْزىل ما َوَعْدَتىن   ৮১اللَُّهمَّ اَجنِْ
 হ আlাh! আমােক যা pিতrিত িদেয়েছন তা পূরণ কrন। 

এবং তােক মুসতাযাের৮২  দেখিছলাম,  আর িতিন বলিছেলন :  

 ৮৩ اَللَُّهمَّ اَنـَْتِقْم ىب اَْعدائى
 হ আlাh! আমার শtrরেদর হেত আপিন pিতেশাধ gহণ কrন।  

মুহাmদ িবন উসমান আরও বেলন : ইমাম মা0দী (আ.) pিত বছর হেজর সময়  সখােন উপিsত 

হেয় সবাইেক  দেখন এবং সবাইেক িচনেত পােরন। আর অnরাও তdrপ তােক  দখেত পায় 

িকnt িচনেত পাের না।৮৪  

মুহাmদ িবন উসমান িনেজর জn একিট কবর Kতরী কের তা সাজ (এক ধরেনর কাপড় বা 

 পাশাক) িদেয়  ঢেক  রেখিছল। আর  সই কাপেড়র উপর পিবt  কারআন মিজেদর কেয়কিট 

আয়াত ও ইমামেদর (আ.) নাম িলেখ  সই কবেরর মেধ, িগেয় pিতিদন এক পারা  কারআন 

 তলাওয়াত করত।৮৫  

িতিন তার মৃতু,র পূেব7ই তার মৃতু,র িদন সmেক7 জািনেয়িছেলন ।  য িদেনর ব,াপাের িতিন পূেব7 

খবর িদেয়িছেলন িঠক  স িদেনই িতিন মৃতু,বরণ কেরন।৮৬ তার মৃতু,র িকছু সময় আেগ িশয়া 
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মাযহােবর িকছু িবিশs ব,িk তার কােছ আসেল তােদর সামেন ইমাম মা0দী (আ.)- এর িনেদ7েশ 

আবুল কােসম hসাইন িবন rহ নওবাখিতেক ইমােমর পরবত7ী pিতিনিধ িহসােব পিরচয় কিরেয় 

িদেয় বেলন : িতিন আমার sলািভিষk,   তামরা এখন  থেক তার সােথ  যাগােযাগ রাখেব।৮৭  

জনাব আবু জাফর মুহাmদ িবন উসমান আ’মরী ৩০৫ িহজরী সেন মৃতু,বরণ কেরন।৮৮  
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hসাইন িবন rহ নওবাখিত  

 

জনাব আবুল কােসম hসাইন িবন rহ নওবাখিত তার পেkর ও িবপেkর  লাকজনেদর কােছ 

িবেশষ সmােনর পাt িছেলন। িতিন আকল,  উnত িচnা,   খাদাভীrতা ও ময7াদার িদক িদেয় 

িবেশষ পিরিচত িছেলন। িবিভn িফরকা ও মাযহােবর  লােকরা তার কােছ আসা- যাওয়া করত। 

ইমােমর িdতীয় pিতিনিধ মুহাmদ িবন উসমান আ’মরীর আমেল িতিন তার কােজর কেয়কিট 

িবভােগর দািয়tশীল িছেলন। বnু- বাnবেদর মেধ, িবেশষ কের মুহাmদ িবন উসমান,  জাফর 

িবন আহমাদ িবন মুতাইল  কামীর সােথ অnেদর তুলনায় তার িবেশষ সmক7 িছল। সmক7 

এতই গভীর িছল  য মুহাmদ িবন উসমােনর জীবেনর  শষ িদেক জাফর িবন আহমােদর বাড়ীেত 

তার খাবার রাnা হেতা। িdতীয় pিতিনিধর বnুেদর মেধ, জাফর িবন আহমাদ িবন মুতাইেলরই 

অnেদর তুলনায় তার sলািভিষk হওয়ার সmাবনা  বশী িছল। জীবেনর  শষ সমেয় এবং যখন 

মুহাmদ িবন উসমান  শষ িনঃVাস ত,ােগর অেপkায় তখন জাফর িবন আহমাদ তার মাথার 

কােছ ও hসাইন িবন rহ নওবাখিত তার পােয়র কােছ বেস িছেলন।৮৯ এমতবsায় মুহাmদ িবন 

উসমান জাফর িবন আহমােদর িদেক তািকেয় বলেলন : ইমােমর pিতিনিধtেক আবুল কােসম 

িবন rহ নওবাখিতর উপর অপ7ণ করার জn আমােক িনেদ7শ  দওয়া হেয়েছ। 

জাফর িবন মুহাmদ তার িনেজর জায়গা  থেক উেঠ িগেয় hসাইন িবন rহ নওবাখিতর হাত ধের 

তােক মুহাmদ িবন উসমােনর মাথার কােছ বিসেয় িদল ও িনেজ তার পােয়র কােছ বসেলা।৯০  

ইমাম মা0দী (আ.)- এর পk  থেক hসাইন িবন rহ নওবাখিতর ব,াপাের এই  তৗিকয়া আেস :  

“আমরা তােক জািন। আlাh রাbুল আ’লািমন  যন তার pিতিট ভাল ও পছnনীয় িবষয়gেলােক তােক 

িচিনেয়  দন এবং তার kমতা িদেয়  যন তােক সাহায, কেরন। তার িলিখত িবষেয়র pিত খবর রািখ ও 

তার ব,াপাের িবVাস রািখ। আমােদর কােছ তার ময7াদা ও সmান আেছ যা তােক আনিnত করেব। 

আlাh রাbুল আলািমন  যন তার মেধ, উnত িদকgেলােক বৃিd কের  দন।  কননা িতিন সকেলর 
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অিভভাবক ও সকেলর উপর কতৃ7tশালী। pশংসা একমাt আlাh তা’য়ালার যার  কান শিরক  নই এবং 

দrদ ও সালাম  সই আlাh  pিরত নবী মুহাmদ (সা.) ও তাঁর পিরবােরর উপর।” 

এই িচিঠিট  রাজ শিনবার ৩০৫ িহজরীর শাওয়াল মােসর ৬ তািরেখ ইs, হয়।৯১  

আবু সাহল নওবাখিত িযিন একজন িবিশs jানী ব,িk ও নওবাখিত বংেশর িবিশs ব,িk িছেলন 

এবং অেনক gnও রচনা কেরিছেলন তার কােছ জানেত চাওয়া হেলা  য  কন িতিন ইমােমর 

pিতিনিধেt অিধি�ত না হেয় আবুল কােসম hসাইন rহ নওবাখিত এই পেদ উপনীত হেলা? 

বলেলন : তারা (ইমামগণ) সকেলর  থেক িবj এবং যা িকছু িনব7াচন কেরন তা অিধকতর 

উপযুk ও gহণেযাগ,। িকnt আিম এমন এক  লাক  য শtrেদর সােথ ইমামেতর িবষেয় 

কেথাপকথন ও আেলাচনা কির। যিদ ইমােমর pিতিনিধ হতাম এবং তার অবsান সmেক7 

জানতাম,   যমন এখন আবুল কােসম hসাইন িবন rহ নওবাখিত pিতিনিধেtর সূেt জােন,  

ইমামেতর িবষেয় িবrdাবাদীেদর সােথ তক7- িবতেক7 িলp হেয় হয়েতা তােদর কােছ ইমােমর 

অবsােনর ব,াপাের বেল িদতাম। িকnt  স এ ব,াপাের এমন শk  য,  যিদ ইমাম তার  জাbার 

িনেচ লুিকেয় থােক এবং তােক িবশাল ধারােলা অst িদেয় টুকেরা টুকেরা কের  ফলা হয় তবুও  স 

তার  জাbা উিঠেয় িনেব না এবং ইমামেক শtrেদর  দিখেয় িদেব না।৯২  

আবুল কােসম hসাইন িবন rহ নওবাখিত আnমািনক ২১ বছর ইমােমর pিতিনিধt কেরন। তার 

মৃতু,র আেগ তার pিতিনিধtেক ইমােমর িনেদ7েশ আবুল হাসান আলী িবন মুহাmদ সামারীর 

িনকট হsাnর কের যায়। ৩২৬ িহজরীর শাবান মােস তার ইেnকাল হয়। তার সমািধsানিট 

বাগদােদ অবিsত।৯৩  
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আবুল হাসান সামারী  
 

“মুনতাহাল মাকাল” নামক gেnর  লখক ইমােমর চতুথ7 pিতিনিধ আবুল হাসান আলী িবন 

মুহাmদ সামারীর ব,াপাের এভােব িলেখেছন : তার সmান ও কদর এতই  বশী িছল  য তার 

পিরচয়  দয়ার pেয়াজন পেড় না।৯৪  

এই মহান ব,িk ইমাম মা0দী (আ.)- এর িনেদ7েশ hসাইন িবন rহ নওবাখিতর পের pিতিনিধর 

sােন sলািভিষk হেয় িশয়ােদর িবিভn িবষেয়  দখা,নার দািয়t pাp হন। 

মরhম মুহােdস  কামী এভােব িলেখেছন : আবুল হাসান সামারী একিদন একদল সmািনত jানী 

ব,িk বৃnেদর মেধ,  ঘাষণা কেরন,  আlাh তা’য়ালা  তামােদর pিত আলী িবন ববােভই 

 কামীেক হারােনার dঃেখ Kধয7 ধারেণর  তৗিফক দান কrন,   স এখনই dিনয়া  থেক িবদায় 

িনেলা।  

উপিsত সকেল ঐ সময়,  িদন ও মাস িলেখ রাখেলা। ১৭/১৮ িদন পের খবর  পৗঁছােলা  য িঠক 

ঐ সমেয়ই আলী িবন ববােভই  কামী dিনয়া  থেক িবদায় িনেয়িছেলন।৯৫  

আলী িবন মুহাmদ সামারী ৩২৯ িহজরীেত ইেnকাল কেরন।৯৬ তার মৃতু,র পূেব7 িশয়া মাযহােবর 

একদল  লাক তার পােশ উপিsত হেয় িজেjস করল,   তামার পের  তামার sলািভিষk  ক 

হেব? 

জবােব বলল : আমােক দািয়t  দয়া হয় িন  য এ ব,াপাের কাউেক পিরচয় কিরেয় িদেয় যাব।৯৭ 

ইমােমর কাছ  থেক  য  তৗিকয়ািট তার হsগত হেয়িছল তা তােদরেক  দখােলা। তারা তা  থেক 

hবh নকল কের রাখেলা।  সিটর িবষয় বst িছল এrপ :  

 

“িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম” 

 হ আলী িবন মুহাmদ সামারী! আlাh তা’য়ালা  তামার িবেয়ােগ  তামার ভাইেদর  শাক- তাপ করােত 

পুরsৃত করেবন। তুিম আর ৬ িদন পের dিনয়া  থেক িবদায় িনেব। 
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sতরাং  তামার দািয়tেক gিছেয় িনেয় এেসা এবং কাউেক  তামার sলািভিষk িহসােব পিরচয় করােব 

না। দীঘ7েময়াদী অnধ7ােনর সূচনা হেয়েছ এবং আlাহর িনেদ7শ না আসা পয7n আিবভ7ােবর  কান ঘটনাই 

ঘটেব না। িকছু সময় অিতবািহত হওয়ার পর যখন অnরসমূহ কিঠন হেয় যােব,  পৃিথবী জুলমু ও 

অত,াচাের পিরপূণ7 হেয় যােব,  তখন অেনেকই আমার অnসারীেদর কােছ আমার pিতিনিধ বা আমার 

সােথ  যাগােযাগ আেছ এমনিট বেল দাবী করেব।  জেন রাখ যারা sিফয়ানী ও িসইহার৯৮ উtােনর আেগ 

এ ধরেণর দাবী করেব অথ7াৎ ইমােমর পk হেত দািয়t pািpর দাবী করেব তারা হেd িমথ,াবাদী।  

 ৯৯ َو َال َحْوَل َو الَ قـُوََّة ِاالَّ بِالّلِه اْلَعلى اْلَعِظيم
৬� িদেন জনাব আবুল হাসান সামারী dিনয়া  থেক িবদায়  নন। খােলনজী রাsার কােছ আবী 

ইতাব নদীর পােশ তােক দাফন করা হয়।১০০  

ইমােমর (আ.) িবেশষ pিতিনিধগণ pেত,েকই তােদর জামানায় সবেচেয় পরেহজগার ও 

সmািনত িছেলন। তারা িশয়ােদর আsা ও িবVাসভাজন িছেলন। slকালীন অnধ7ােনর পুেরা 

সমs সময়টােত িশয়ারা তােদর িবিভn pP ও সমsােক তােদর কােছ বণ7না কেরেছ। আর ইমাম 

 স সকল pেPর ও সমsার সমাধানও তােদর মাধ,েমই িশয়ােদর উেdে- পাঠােতন।  স সময় 

এ ধরেনর  যাগােযাগ সবার জেnই সmব িছল। এমনিক িকছু সংখ,ক  যাগ,তা সmn ব,িk এই 

িবেশষ pিতিনিধেদর মাধ,েম ইমােমর সািnেধ, উপনীত হেয় তােক  দখার  সৗভাগ,ও অজ7ন 

কেরিছেলন।  

এই slকালীন অnধ7ােনর সমেয় ইমােমর পk  থেক তাঁর pিতিনিধেদর মাধ,েম  য সকল 

অেলৗিকক ঘটনা ঘটেতা তা তােদর pিত মাnেষর িবVsতা আরও বািড়েয় িদত। মরhম  শখ 

তুিসর উdৃিত িদেয় “ইহিতজাজ” নামক gেn  লখা হেয়েছ :  

ইমােমর িবেশষ pিতিনিধেদর  কউই তাঁর িনেদ7শ বা আেগর pিতিনিধর মাধ,েম পিরিচত না 

হওয়া পয7n pিতিনিধt দািব কেরন িন। আর িশয়ারাও কাউেক gহণ কেরিন যতkণ পয7n না 

ইমােমর পk হেত তােদর মাধ,েম  কান অেলৗিকক ঘটনার অবতারণা হেতা বা ইমােমর  দয়া 

িনদশ7ন তােদর মেধ,  দখেত পাওয়া  যত...।১০১  
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যা  হাক,  slকালীন অnধ7ােনর  শেষ  দীঘ7কালীন অnধ7ান পব7 ,r হয় যা এখনও পয7n 

অব,াহত আেছ। slকালীন অnধ7ােনর সময়  লাকজন তােদর pেPর জবাব ইমােমর কাছ  থেক 

তাঁর pিতিনিধেদর মাধ,েম িনেত পারেতা। িকnt এখন এটা আর সmব নয়। এখন  লাকজন 

অব-ই তােদর pPেক ইমােমর সাধারণ pিতিনিধেদর কােছ বণ7না কের তােদর কাছ  থেকই 

জবাব সংgহ করেব।  কননা তারা ফেতায়া  দয়ার িবষেয় পািNt লাভ কেরেছন এবং তারা 

এেkেt িবেশষেjর ভূিমকায় রেয়েছন তdপির হাদীসসমূেহও িবেশষj ফকীহর শরণাপn হেত 

িনেদ7শ  দয়া হেয়েছ যা সকেলর জn দিলল। মরhম কাশিশ িলেখেছন  য ইমােমর কাছ  থেক 

 তৗিকয়া হsগত হেয়েছ তােত িতিন বেলেছন : আমােদর িবVs pিতিনিধরা আমােদর  থেক যা 

বণ7না কের  স ব,াপাের আমােদর অnসারীেদর  যন  কান pকার অজুহাত,  আপিt বা িdধা-

dnd না থােক,   কননা  তামরা  জেন রাখ  য আমােদর  গাপন রহsgেলােক তােদর কােছ 

অপ7ণ কেরিছ বা তােদরেক িদেয়িছ।১০২  

 শখ তুিস,   শখ সাdক ও  শখ তাবারসী,  ইসহাক িবন আmােরর উdৃিত িদেয় বণ7না কের 

বেলেছন : আমােদর মাওলা হযরত মা0দী (আ.) তার অnধ7ান থাকার সময় িশয়ােদর দািয়t ও 

কত7ব, সmেn বেলেছন :  

ُة اللَِّه َعَلْيِهمْ ِدُث اْلواِقَعُة فَْارِجُعوا ِفيها ِاىل ُرواِة َو اَماَّ احلَْوا  َحديِِثنا فَِانـَُّهْم ُحجَّىت َعَلْيُكْم َو اَناَ ُحجَّ
 য  কান পিরিsিতর অবতারণা হেল বা  য  কান ঘটনা ঘটেল অব-ই তােত আমােদর হাদীস 

বণ7নাকারীেদর (িবেশষjেদর) শরণাপn হেব,   কননা তারা হেd  তামােদর জn আমার 

pিতিনিধ এবং আিম হিd তােদর জn আlাহর pিতিনিধ।১০৩  

মরhম তাবারসীর উdৃিত িদেয় “ইহিতজাজ” নামক gেn ইমাম সািদক (আ.)  থেক বিণ7ত হেয়েছ 

 য,  িতিন বেলেছন : 

  فَِلْلَعواِم َأْن يـَُقلِّدُوهُ  ُخماَِلفاً ِهلَواُه ُمطِيعاً ِالَْمِر َمْوَالهُ َو اَماَّ َمْن كاَن ِمَن اْلُفَقهاِء صائِناً لِنَـْفِسِه حاَِفظاً ِلديِِنِه 
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 য সকল ফকীh তােদর নফসেক িনয়ntণ কের, sীয় দীেনর রkক ও pবৃিtর kpেরাচনার 

িবrdাচারনকারী হয় এবং তার মাওলার (ইমামগণ) িনেদ7েশর pিত অnগত থােক,  

জনসাধারেণর উিচত তােদরেক অnসরণ কের চলা।১০৪  

এমতাবsায় দীঘ7কালীন অnধ7ােনর সমেয় মুসলমানেদর দীন ও dিনয়ার িবষয়ািদ  দখা,নার 

দািয়t এমন ফকীহর হােত অিপ7ত হেয়েছ যার মেধ, মুসলমানেদর dিনয়া ও আেখরােতর সকল 

িবষেয় িদক- িনেদ7শনা দােনর পূণ7 kমতা রেয়েছ এবং Kনিতকভােবও িযিন সmূণ7 সৎ অথ7াৎ  য 

ফকীহর  নতৃt দােনর সকল  যাগ,তা রেয়েছ ও তাকওয়ার অিধকারী িতিনই এ দািয়tpাp। তাই 

অব-ই এসব িবষয়াবলী  যন তার িদক- িনেদ7শনা অnযায়ী হয়। যিদও ফেতায়া,  িবচার ও রায় 

pদােনর অিধকার অেনক আেগ  থেকই ইমামগেণর পk  থেক তােদর উপর ns িছল,  িকnt 

তােদরেক অnসরণ কের চলার pিkয়া এই িদন  থেক আn�ািনকভােব sীকৃিত  পেয়েছ এবং 

ইমাম মা0দী (আ.)- এর আিবভ7াব না হওয়া পয7n তা অব,াহত থাকেব।  
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অnধOােন থাকার ভাল  -মn িদকসমহূ  

 

ইমাম মা0দী (আ.)- এর উপর িবVাস sাপন,  িবVাসীেদর িচnার িবকাশ দান কের ও মেন 

মুিkর আশােক জাgত রােখ। তাঁর উপর এমন িবVাস রাখা  য,  সmাবনা আেছ িতিন  য  কান 

সময় আিবভূ7ত হেত পােরন। পিবt hদয় ও  যাগ, ব,িkেদর উপর গঠনমূলক ও গভীর 

ইিতবাচক pভাব  ফেল। তারা জুলুম ও অত,াচােরর িবrেd সংgাম করেব,  nায় িবচার 

করেব,  এেক অপেরর মেধ, ভালবাসার সৃিs করেব  যন ইমামেক সাহায, করার  তৗিফক অজ7ন 

কের এবং ইমােমর সাkাত লাভ করেত পাের বা তার িজয়ারত করা  থেক  যন বিgত না হয় বা 

ইমােমর অসntিsর কারণ না হয়। যারাই তার উপর ঈমান  রেখেছ তারা কখনই  কান অত,াচারী 

ও dঃsিৃতকারী শাসেকর পেk যায় িন। আর যারা তার উপর ঈমান  রেখ চেল তােদর িভতর 

এক দৃঢ় শিkর সgার কের যার কারেণ তারা জুলুম ও শয়তানী শিkর িবrেd rেখ দাঁড়ােত 

সkম হয় এবং কখনই তারা শয়তানী শিkর অধীন হয় না বরং তােদর িবrেd  সা1ার থােক।  

তার আিবভ7ােবর pিত ঈমান রাখার অথ7 এটা নয়  য,  মুসলমানরা তার আসার অেপkায় সব 

িকছু  থেক িনেজেদরেক দূের সিরেয় রাখেব এবং ইমাম মা0দীর আগমেনর আশায় িনিল7p  থেক 

সমাধােনর দািয়t তাঁর উপর  ছেড় িদেয় ঘেরর  কাণায় অবsান gহণ করেব। অথবা কািফর ও 

ds  লােকর শাসনেক তারা  মেন  নেব বা jান- িবjােন ও িশেlর   kেt  কানrপ উnিত 

করেব না বা সমাজেক পির,d করার  কান িচnা করেব না,  এমনিট নয়।  

যিদ এমনিট মেন করা হয়  য,  তাঁর pিত ঈমান অলসতা,  উদাসীনতা বা দায়- দািয়tহীনতা ও 

অবসnতা িনেয় আসেব,  তেব এটা সmূণ7 বািতল িবষয়।  কননা পিবt ইমামগণ ও তােদর 

সাহাবাগণ িনেজেদর উnিতর ব,াপাের িচnা- ভাবনা করেতন এবং এ লেk, কাজ করেতন  সই 

সােথ তারা ইমােমর আিবভ7ােবর pিতও ঈমান রাখেতন। ইসলােমর বড় বড় যত আেলম িছেলন,  

যারা দীন ও dিনয়া উভয় jােন পারদিশ7 িছেলন তারা িক তাঁর আিবভ7ােবর pিত িবVাসী িছেলন 

না? িবVাসী িছেলন এবং তারা িবVাসী  থেকই দীেনর ও সমােজর উnিতর জn সাধ,মত কাজ 
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কের  গেছন,  এজn আেtাৎসগ7ও কেরেছন। তারা কখনও িনেজেদর দািয়t ও কত7ব,  থেক 

সের আেসন িন। কিঠনতম কাজ করা  থেকও িবরত থােকন িন বরং তারা িনেজেদর Kতরী করার 

 kেt আlাহর উপর পণূ7 ভরসা  রেখ অkেতাভেয় এিগেয় িগেয়েছন।  

ইসলােমর pথম িদেকর মুসলমানরা িpয় নবী হযরত মুহাmদ (সা.)- এর কাছ  থেক ,েনিছেলন 

 য,  ইসলাম এিগেয় যােব এবং তাঁর সামেন িবজেয়র পর িবজয় রেয়েছ। িকnt তারপরও এই 

িবজেয়র খবর তােদরেক অলেস পিরণত কের িন বা তােদর কাজ করা হেত িবরত করেত পাের 

িন;  বরং তােদর  চsার পিরমান আরও িdgণ হেয়িছল এবং কs ও ত,ােগর মাধ,েম সফলতায় 

 পৗঁেছিছল।  

বত7মান সময়ও মুসলমানরা িবিভn বড় বড় দািয়েt রেয়েছন। তােদরেক অব-ই দৃঢ়তার সােথ 

 স সকল দািয়t পালন করেত হেব। পিরিsিতেক িনয়ntেণ  রেখ সময় ও sেযােগর সd,বহার 

করেবন। সকল সময় সকল  kেt উপিsত থাকেবন এবং সকলেক সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ 

কাজ  থেক িবরত রাখার  চsা করেবন। শtrর অৈবধ অnpেবশেক pিতহত করেবন। ইসলাম ও 

মুসলমানেদর উপর শtrর িচnাগত,  অথ7ৈনিতক,  রাজৈনিতক ও সামিরক হামলােক pিতহত 

করেব। যতটkু বা  য পিরমানই সmব িনেজেদরেক Kনিতকতার ব,াপাের সেচতন করেব যােত 

কের ইমাম মা0দীর সাহায, ও সহেযািগতা,  দয়া ও কrণা  বশী কের তােদর ভােগ,  জােট। 

যতটkু সmব  ktেক এমনভােব pstত করা যােত কের আlাহর সব7েশষ pিতিনিধ ও এই  শষ 

জামানার ইমাম drত আিবভূ7ত হন। 

আিমrল মু’িমনীন আলী (আ.) নবী কিরম (সা.)- এর উdৃিত িদেয় উেlখ কের বেলেছন :  

 اِنِْتظاُر اْلَفرَجِ اَْفَضُل اْلِعباَدِة 
হযরত বািকয়াতুlাহর অথ7াৎ ইমাম মা0দী (আ.)- এর আিবভ7ােবর অেপkায় থাকা হেd সব7 

উৎকৃs ইবাদত।১০৫  

ইমাম যয়nল আেবদীন (আ.) বেলেছন : dাদশ ইমােমর অnধ7ান  বশ দীঘ7 হেব। যারা তাঁর 

অnধ7ােনর সময় তাঁর ইমামেতর উপর িবVাসী এবং তাঁর আিবভ7ােবর অেপkায় থাকেব তারা 
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অnাn সকল জামানার জনগেণর  থেক উtম হেব।  কননা আlাh রাbুল আ’লািমন তােদরেক 

এতটা িবেবক- বুিd,   বাঝার kমতা ও jান দান কেরেছন  য ইমাম অnধ7ােন থাকা সেttও 

তােদর কােছ উপিsত মেন হেব। আর এ কারেণই আlাh রাbুল আ’লািমন তােদর ময7াদােক 

রাসূলুlাh (সা.)- এর সvী িহেসেব তাঁর সােথ যুdকারী মুজািহেদর sান িদেয়েছন। তারা সত, 

সত,ই িনেবিদত pাণ এবং pকৃতই আমােদর অnসারী। আর তারাই জনসাধারণেক লুিকেয় বা 

 গাপেন আlাহর িদেক আhান কের।  

আরও বেলেছন : 

 ِمْن اَْعَظِم اْلَفرَجِ اِنِْتظاُر اْلَفرَِج 
মহামুিkর pতীkা থাকা হেd সবেচেয় বড় মুিk।১০৬  

মরhম আয়াতুlাh সাইেয়,দ সাদrিdন সাদর এভােব িলেখেছন : মহা মুিkর জn অেপkা হেd 

 য িবষেয়র pিত অেপkমান তা বাsেব rপািয়ত করার জn সেচs থাকা। এটা  গাপন নয়  য 

হযরত ইমাম মা0দী (আ.)- এর আিবভ7ােবর অেপkায় থাকার অথ7ই হেd িনেজর ও সমােজর 

িবেশষ কের িশয়া সমাজেক পির,d করা যা িনmrপ :  

১- অেপkা sয়ং মাnেষর আtার জn একিট িবেশষ অnশীলন বা pিশkণ।  যমন বলা হেয় 

থােক : 

نِْتظاُر َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ   اَْالِ
অেপkা হেd িনহত হওয়া  থেকও কsকর।  

আর অেপkা করার জn যা pেয়াজন তা হেd,   য িবষেয় বা িজিনেসর জn অেপkা করা হয় 

তার pিত িচnা- ভাবনােক ব,s রাখা ও দিৃs রাখা এবং িচnা শিkেক একিট িবষেয়  কndীভূত 

করা। আর এই কিঠন কােজর d’িট sফল আেছ যা িনmrপ :  

ক) মাnেষর িচnাশিk তার কায7শিkর পিরমান বৃিd কের। 
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খ) মাnষ একিট িনিদ7s িবষেয়র pিত গভীর িচnা- ভাবনা করার জn তার িচnাশিk ও kমতােক 

এক িবndেত  কndীভূত করার শিk অজ7ন কের। আর এই d’িট sফল িবেশষ grtপূণ7 িবষয় যা 

মাnষ তার জীবন পিরচালনা করার  kেt pেয়াজন অnভব কের থােক।  

২- অেপkার কারেণ মাnেষর মুিসবত ও সমsা হালকা হয়।  কননা  স জােন  য পরবত7ীেত এই 

সমsা সমাধান হেয় যােব বা এর kিতপূরণ করা সmব। আর এ d’িটর মেধ, কত পাথ7ক,  য  স 

জােন পরবত7ীেত এই সমsার সমাধান সmব বা আেদৗও জােন না  য পরবত7ীেত এই সমsা 

সমাধান হেব িক হেব না। িবেশষ কের যিদ সmাবনা থােক  য অিত drত এই সমsা সমাধান 

হেয় যােব;  হযরত মা0দী (আ.) আিবভূ7ত হেয় পৃিথবী  থেক সব অnায় ও অত,াচারেক িনমূ7ল 

কের nায় ও সেত,র pিত�া করেবন এবং সমs সমsা সমাধান করেবন। 

৩- মহামুিkর pতীkায় থাকার অপিরহায7 Kবিশs, হেd মাnষ ইমাম মা0দী (আ.)- এর সvী ও 

অnসারী হওয়ার আকাkা  পাষণ করেব এমন িক তীb আকাkা থাকেব তার িবেশষ সহেযাগী ও 

Kসিনেক পিরণত হওয়ার। আর তার জn pেয়াজন হেd িনেজর নফসেক পির,d করার িবেশষ 

 চsা করা ও Kনিতক gণাবলীেক উnত পয7ােয় িনেয় যাওয়া। যােত কের তাঁর সহেযাগী হওয়ার 

 যাগ,তা অিজ7ত হয় ও তাঁর িনেদ7েশ তাঁর সােথ  থেক িজহাদ করার  তৗিফক অজ7ন করেত 

পাের। hাঁ,  এসেবর জn pেয়াজন হেd pকৃত চিরt,  যা আজ আমােদর সমােজ dvpাপ,।  

৪- মহামুিkর pতীkা ,ধুমাt ব,িk চিরt সংেশাধন নয়,  বরং অেnর আিtক সংেশাধেনরও 

কারণ হয়। এর ফেল মাnষ ইমাম মা0দী (আ.)- এর শtrেদর উপর আিধপত, অজ7েনর পিরেবশ 

ও  ktও pstত করেত সkম হয়। আর এই উেd- অজ7েনর লেk, pেয়াজন হেলা jান-

িবjােনর সকল শাখায় িনেজেদরেক পারদশ7ী করা। কারণ শtrেদর উপর ইমােমর িবজয় লােভর 

িবষয়িট সাধারণ pিkয়ােতই সংঘিটত হেব।  

বিণ7ত চারিট িবষয় pকৃত মহামুিkর pতীkায় থাকার অসংখ, ইিতবাচক pভােবর kdুতম একিট 

অংশ মাt।১০৭  
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মরhম মুজাফফার এভােব িলেখেছন : হযরত মা0দী (আ.)- এর অেপkায় থাকার অথ7 এই নয় 

 য,   যেহতু িতিন এেস dিনয়ােক সংsার করেবন এবং যারা সেত,র পেথ আেছ তােদরেক 

নাজাত িদেবন তাই এটা  ভেব হাত gিটেয় বেস থাকা,  দীেনর কাজ না করা,  িবেশষ কের 

দীেনর ওয়ািজব িবষয়gেলা  যমন দীেনর আইন- কাnনেক pিত�া করার জn িজহাদ করা,  সৎ 

কােজর আেদশ দান ও মn কােজ িনেষধ করা ইত,ািদ বজ7ন করা কখনই বাXনীয় নয়।  কননা 

মুসলমানরা  য  কান পিরিsিতেতই আlাহর hkম  মেন চলেত বাধ, এবং আlাহর িনেদ7শাবলী 

সmেক7 সিঠক jান লােভর মাধ,েমই সmব সৎ কােজ আেদশ ও মn কােজ বাধা দান করা। 

এটা সমীচীন নয়  য,  dিনয়া সংsার হওয়ার অেপkায় ওয়ািজব কাজ করা  থেকও িবরত 

থাকেবা। অেপkা কখনই মুসলমানেদর ওয়ািজব দািয়tেক লাঘব কের না এবং  কান কাজ 

সmাদেনর সময়েক িপিছেয় িনেয় যায় না।১০৮  

এ কারেণ িনিFত  য ইমােমর অnধ7ােনর সমেয় তার অnসারীরাও (িশয়ারা) বড় ধরেনর পরীkার 

সmুখীন হেব। অব-ই পরীিkত হওয়ার সময় একিদেক  যমন দীেনর ছায়াতেল  থেক িনেজেক 

বাঁচােব আর অnিদেক  তমনই  kt pstত করেব যােত কের ইমােমর Kসিনক িহেসেব 

ইসলােমর সাহােয, এিগেয় আসেত পাের।  বশীর ভাগ জনগণই এই কিঠন পরীkায় উtীণ7 হেত 

পাের িন।  

জািবর  জা’ফী বেলন : ইমাম বািকর (আ.)- এর কােছ িজjাসা কেরিছলাম  য,  আপনােদর 

মহামুিkর সময় কখন? 

বলেলন : দূের! দূের! আমােদর মহামুিk ততkণ আসেব না যতkণ না  তামােদরেক চালিন 

িদেয় চালা হেd। চালিন িদেয় চালা হেব (তারপর ইমাম চালিন িদেয় চালার কথািটেক িতনবার 

উ1ারণ করেলন) যােত কের খারাপ  লাকজন ধলুা- বািলর nায় চালিনর িনেচ পেড় যায় আর 

ভালরা পৃথক হেয় যায়।১০৯  
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hাঁ অেপkার এই Kবিশs, আেছ  য সিঠকভােব দািয়t পালন করেল  কান pকার িনরাশার 

অবকাশ  নই এবং অেপkাকারীরা আশািnত  য ইমাম মা0দী (আ.)- এর আিবভ7াব ঘটেব ও 

আlাহর পk  থেক অিত drত মহা মুিk আসেব। 

অপরিদেক অnধ7ােনর একিট grtপণূ7 িদক হেলা মাnষ এই সমেয় তােদর িনেজর  যাগ,তােক 

কােজ লাগােব এবং অিভjতা অজ7ন করেব  য,   কান pকার ওহী,  এলহাম অেলৗিকক সাহায, 

ব,িতেরেক তারা মানবতার কােফলােক তার pকৃত ও মহান লk, অথ7াৎ আlাহর Kনকেট, 

 পৗঁছােত সkম নয়। তখন তারা (মানব সমােজর মােঝ অবsােনর) অব-ই ওহী ও আসমানী 

jান,  িশkা ও ঐশী pিশkেণর সামেন মাথা  নায়ােব। 
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ইমাম অnধOােন থাকার sফল  

 

অেনেকই ইমামগেণর (আ.) উপিsিতর (মানব সমােজর মােঝ অবsােনর) pকৃত রহs বা দশ7ন 

ভালভােব না জানার কারেণ pP কের  য ইমােমর অnধ7ােন থাকার sফলতা কী? তারা জােন না 

 য,  পৃিথবী সৃিsর উেd- তখনই পিরপূণ7 হেব যখন আlাh তা’য়ালার পিবt pিতিনিধগণ 

উপিsত থাকেবন যােত তারা তােদর পিরপূণ7  খাদা পিরিচিতর মাধ,েম আlাহর ইবাদেতর 

পূণ7তম rেপর pিতফলন ঘটােত পােরন ।  

 ফেরশতারা মাnষ সৃিsর ব,াপাের আপিt তুেলিছল। তারা বেলিছল পরবত7ীেত মানব জািত 

খারাপ কােজ িলp হেব। তারা মাnষ জািতর সােথ িনেজেদরেক আlাহর ইবাদেতর িবষয়িট 

তুলনা কেরিছল এবং তারা মাnষ সৃিsর  কান িবেশষt  দখেত না  পেয় বেলিছল :  

ُس َلكَ  ماَء َو َحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َو نـَُقدِّ  َأَجتَْعُل ِفيها َمْن يـُْفِسُد َو َيْسِفُك الدِّ
আপিন এমন কাউেক সৃিs করেবন যারা জিমেনর বুেক ফ,াসাদ করেব ও এেক অপেরর রk 

ঝরােব? আর অপরিদেক আমরা সব7t আপনার pশংসা,  ইবাদত ও পিবtতা  ঘাষণা 

করিছ।১১০  

আlাh রাbুল আ’লািমন িবেVর পিরচালনা ও তার pকৃত বাsবতা ও রহs সmেক7 হযরত 

আদম (আ.)- এর jান ও এ িবষেয় তার  যাগ,তা ও  H�tেক  ফেরশতােদর সামেন তুেল ধের 

(যা pকৃতপেk পিরপণূ7  খাদা পিরিচিত িনেয় তাঁর বেnগী করা ও তার ইবাদত করার িদেক 

িফের আেস) তােদরেক পিরতুs ও শাn করেলন। 

আlাহর িনেদ7েশ যখন আদম (আ.) িনেজর jানেক  ফেরশতােদর সামেন pকাশ করেলন এবং 

তারা আlাহর hjাতেদর (িবিশs ও মেনানীত বাnােদর) অিst ও তাঁর কােছ তােদর িবেশষ 

ময7াদা সmেn অবিহত হেলা তখন বুঝেত পারেলা  য,  আlাহেক তারা  যভােব উপাসনা কের 

আর তাঁর অিলগণ ও hjাতেদর  ) মানব জািতর জn যারা আlাহর দিলল ও ss pমাণ srপ।( 

উপাসনার মেধ, ব,াপক পাথ7ক, রেয়েছ এবং এ dিটর মেধ, তুলনার অবকাশ রােখ না।  যেহতু 
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এই grtপূণ7 ব,িkগণ হেdন মানব জািতর অnভূ7k,  তাই মাnষ সৃিs যুিkযুk ও যথাথ7 এবং 

তারা অnাn সৃিsর উপর pাধাn রােখ। 

sতরাং এই উপযুk ও grtপূণ7 ব,িkবগ7রাই সৃিsর দশ7নেক পিরপূণ7 কেরন। যার কারেণ সমs 

 ফেরশতাগণ তােদর সামেন মাথা nইেয়  সজদা কের।  কননা এই ব,িkবেগ7র ইবাদত 

তুলনাহীন এবং  কান ইবাদতই তােদর ইবাদেতর sানেক পূরণ করেত পারেব না। আর  যভােব 

আlাহর hjাতেদর অিst মানব জািতর সৃিs ও ,rর জn িবেশষ কারণ িহসােব িচিhত িছল 

তdrপ মানব জািতর অিst অব,াহত ও pবাহমান থাকার জnও তােদর অথ7াৎ ঐ িবেশষ 

কারেণর অবিশs থাকার pেয়াজন রেয়েছ। এ কারেণই আlাহর hjাতেদর অব-ই মানব 

সমােজ উপিsত থাকেত হেব। যিদ বিল  য আlাহর  নয়ামত আমােদর pিত রেয়েছ তা ,ধুমাt 

এই উপযুk ব,িkেদর অিsেtর কারেণই। যিদ তারা না থাকেতা তাহেল আমরাও থাকতাম না। 

আমরা এখনও  য dিনয়ার অিsেtর  পাশাক পের আিছ যিদ তােদর একজনও অবিশs না 

থােকন তাহেল আমরা আবার অিstহীন হেয় পড়েবা। sতরাং আlাহর hjাত ,ধুমাt দীন ও 

dিনয়ার jােনর  kেt আমােদর জn  নয়ামত srপ নয় বরং এই পিৃথবীেক অিstদােনর 

 kেtও  নয়ামত srপ এবং আমােদর উপর দাবী রােখন।  

িযয়ারেত জােম কবীরােত আমরা পিড় :  

َهُكْم َو ِمَن اْلَوْصِف َقْدرَُكْم َو أَنـُْتْم نُوُر اْال  ْخياِر َو ُهداُة اْالَْبراِر َو َمواِىلَّ َال أُْحصى ثَناَئُكْم َو َال أَبـُْلُغ ِمَن اْلَمْدِح ُكنـْ
ِبُكْم يـُْنزُِل اْلَغْيَث َو ِبُكْم ُميِْسُك السَّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اْالَْرِض ِاالَّ بِِاْذنِه َو ِبُكْم يـُنَـفُِّس باَِّر ِبُكْم فـََتَح اللَُّه َو ُحَجُج اجلْ 

 اْهلَمَّ َو َيْكِشُف الُضرَّ 
 “ হ আমার  নয়ামতসমূেহর অিভভাবকগণ,   তামােদর pশংসােক gেন  শষ করেত পাির না,  

 তামােদর অিsেtর ময7াদা অnযায়ী pশংসা করেত পাির না,   তামােদর ময7াদা ও kমতার 

বণ7না িদেত আিম অপারগ,   তামরা ভােলােদর নূর srপ আর উtমেদর পথpদশ7ক এবং মহান 

আlাহর হjাত,  আlাh তা’য়ালা  তামােদর কারেণই সৃিsর সূচনা কেরেছন এবং  তামােদর 

কারেণই এই পিৃথবীর ইিত হেব,   তামােদর কারেণই বৃিsর বািরধারা িনেচ  নেম আেস,  
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 তামােদর কারেণই আসমানেক পৃিথবীর উপর  ভেv পড়া  থেক  ঠিকেয়  রেখেছন,   

 তামােদর কারেণই সমsার সমাধান হয় ও dঃখ কেsর অবসান ঘেট।” 

ইমাম কােযম (আ.) তাঁর িপতা হযরত ইমাম সািদক (আ.)- এর উdৃিত িদেয়  বেলেছন : 

 للَُّه َعزَّ َو َجلَّ َو َلْوالَنا ما ُعِبَد اللَّهُ َو بِِعباَدتِنا ُعِبَد ا
আমােদর jান ও ইবাদেতর কারেণই মহান আlাহর ইবাদত হয় আর যিদ আমরা না থাকতাম 

তাঁর ইবাদতই হেতা না।১১১  

অn আেরকিট হাদীেস বেলেছন : 

  مامٌ ِانَّ اْالَْرَض َال َختُْلوا ِاالَّ َو ِفيها اِ 
জিমন কখনই পিবt ইমাম ব,তীত থােক না।১১২  

ইমাম বািকর (আ.) বেলেছন : আlাহর কসম,  আlাh তা’য়ালা যখন হযরত আদম (আ.)- এর 

rহ  মাবারকেক কবজ কের িনেলন,  তখন  থেক পৃিথবীেক এমন অবsায় ত,াগ কেরন িন  য,  

তােত  কান ইমাম থাকেব না। যার মাধ,েম মাnষ  হদােয়ত pাp হেয় আlাহর িদেক pত,াবত7ন 

করেত পাের। আর  সই হেd মাnেষর জn আlাহর hjাত। আর জিমন কখনই ইমাম ছাড়া 

অথ7াৎ মাnেষর জn আlাহর hjাত ব,তীত অবিশs থাকেব না।১১৩  

আর একিট িবষয় হেd ইমামগণ আধ,ািtক িবষেয়রও  হদােয়তকারী। আর তা হেd এমন  য,  

পিবt ইমামগণ  যভােব মাnেষর বািhক আমেলর ব,াপাের পথিনেদ7শনা  দন বা পিরচালনা 

কেরন  তমিন বােতনী বা অভ,nরীণ (আধ,ািtক িবষেয়র) ব,াপােরও িনেদ7শনা  দন বা 

পিরচালনা কেরন অথ7াৎ তার  হদােয়েতর মাধ,েমই আধ,ািtক জীবন পিরচািলত হয় এবং 

সৎকম7সমূহ তার ঐশী িনেদ7শনায় ঊে]7 যাtা কের। মহান আlাh পিবt  কারআেন বেলেছন :  

ًة يـَْهُدوَن بِاَْمرِنا َو اَْوَحْينا اِلَْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياتِ (  )َو َجَعْلناُهْم اَئِمَّ
এবং তােদরেক ইমাম িহসােব িনিদ7s কেরিছ  যন আমােদর িনেদ7শ অnযায়ী মাnষেদরেক 

 হদােয়ত কের এবং তােদর pিত ভােলা কাজ সমূহ ওহী িহেসেব  pরণ কেরিছ।১১৪  

এবং অn আেরক জায়গায় বেলেছন  
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ًة يـَْهُدوَن بِاَْمرِنا َلماَّ َصبَـُروا( ُهْم أَِئمَّ  )َو َجَعْلنا ِمنـْ
আমরা তােদর িকছু সংখ,কেক ইমাম িহসােব িনিদ7s কেরিছ  যন আমােদর িনেদ7শ অnযায়ী  

 হদােয়ত কের,   কননা তাঁরা Kধয7ধারণ কেরেছ।১১৫  

আlামা তাবাতাবাই এভােব িলেখেছন : এ সকল আয়াত  থেক এটাই  বাঝা যায়  য,  ইমাম 

বািhকভােব িদক িনেদ7শনা ও  হদােয়ত করা ব,িতেরেকও এক ধরেনর অভ,nরীণ  হদােয়েতর 

বা আধ,ািtক পির,dতার ব,াপােরও কাজ কের থােকন যা অবstগত ও ঐশী িনেদ7শ srপ। 

ইমামগণ তাঁেদর অভ,nরীণ সtা,  আধ,ািtক আেলা ও অিsেtর মাধ,েম উপযুk ব,িkেদর 

অnের pভাব  ফেলন। আর এভােবই তােদরেক পিরপণূ7তা ও ভােলা পিরণিতর িদেক  টেন 

আনেত পােরন।১১৬ যারা আপিt কেরন  য,   যেহতু িশয়ারা ইমােমর উপিsিতেক দীিন আইন-

কাnন বণ7না এবং তা মাnেষর সামেন পিরUার কের  দয়া ও মাnষেক পিরচালনার জn pেয়াজন 

মেন কের  সেহতু ইমাম অnধ7ােন থাকােত এই উেd- পিরপূণ7 হেd না,   কননা  য ইমাম 

অnধ7ােন থােক মাnষ তাঁর সােথ  কান pকার  যাগােযাগ রাখেত পাের না তাই তার অিsেtর 

 কান pকার sফল  নই ... তারা ইমামেতর pকৃত অথ7 সmেn  কান ধারণাই রােখ না।  কননা 

ইমামেতর আেলাচনায় পিরUার হেয়  গেছ  য,  ইমােমর দািয়t ,ধুমাt ইসলােমর বািhক rপ 

আেলাচনা ও মাnষেক বািhকভােব পথিনেদ7শনা দান করা নয়। ইমােমর  যমন মাnষেক 

বািhকভােব পথিনেদ7শনা  দয়ার দািয়t আেছ  তমনই তােদর অভ,nরীণভােব িদক িনেদ7শনা 

 দয়ার দািয়tও রেয়েছ। িতিনই হেdন মাnেষর আধ,ািtক জীবেনর শxৃলা িবধানকারী এবং 

িতিনই মাnেষর pকৃত আমল আlাh তা’য়ালার িদেক পিরচালনা কেরন। এটা িঠক নয়  য,  

ইমােমর শারীিরক উপিsিত ও অnপিsিত এ ব,াপাের  কান pভাব রােখ না। আর ইমাম 

অভ,nরীণভােব মাnেষর নফস ও rেহর সােথ সmক7যুk যিদও িতিন আমােদর দৃিsর অnরােল। 

আর এ কারেণই তার অিst িবরাজমান থাকার pেয়াজন রেয়েছ যিদও তাঁর আিবভ7ােবর ও 

পৃিথবীেক সংsােরর সময় আেস িন।১১৭  

মরhম খাজা নািসর উিdন তুিস (রহঃ) বেলেছন : 
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 ُوُجوُدُه ُلْطٌف َو َتَصرُّفُُه ُلْطٌف آَخٌر َو َعَدُمُه ِمناَّ 
ইমােমর উপিsিত হেd আlাহর একিট অngহ এবং (পদ7ার অnরােল থাকা সেttও 

অভ,nরীণভােব) িদক- িনেদ7শনা দােনর িবষয়িট হেd আেরকিট অngহ,  আর তাঁর দািয়t gহণ 

না করার কারণ হিd আমরা।  

সূয7 মাnেষর জn উপকারী তােত  কান সেnহ  নই। িকnt যিদ মাnষ তাঁর  থেক দূের সের যায় 

এেত তার  কান kিত হেব না। মাnষই এর জn দায়ী।  কন  স সূেয7র  থেক দূের সের থাকেছ 

এবং  কনইবা িনেজেক তার আেলা  থেক  গাপন করেছ। আর অব-ই এমনটা িচnা করা িঠক 

নয়  য সূয7  কান উপকােরই আেস না।  কননা যিদ এই সূয7ই না থাকেতা মাnষ তার  গাপন 

আsানােতও জীবন- যাপন করেত পারেতা না এবং এই সূয7ই যার  থেক তারা দূের সের থাকেছ 

বা তার আেলা  থেক িনেজেদরেক  গাপন কের রাখেছ,  তােদর কােজর  kt,  পিরসর এবং 

জীবন ধারেনর জn খাদ, উৎপাদন করেছ। 

হাদীসসমূেহ বিণ7ত হেয়েছ ইমাম মা0দী (আ.)  মেঘর আড়ােল সূেয7র nায় লুকািয়ত আেছন। 

 সালাইমান আ’মাশ ইমাম সািদক (আ.)- এর কােছ িজjাসা কেরিছল : িকভােব মাnষ আlাহর 

hjাত অদ-ৃ থাকা অবsায় তার কাছ  থেক উপকৃত হেব?  

বলেলন :  যমিনভােব  মেঘরা সূয7েক আবৃত কের  ফলেলও মাnষ তার  থেক উপকৃত হেয় 

থােক।১১৮  

জািবর িবন আবdlাh আনসারী হযরত মুহাmদ (সা.)- এর কােছ এভােব pP কেরন : িশয়ারা 

িকভােব ইমাম মা0দী (আ.) অদ-ৃ থাকার সময় তার কাছ  থেক উপকৃত হেব?  

বলেলন : hাঁ,  তাঁর কসম  খেয় বলিছ িযিন আমােক নবুওয়ােতর পেদ অিধি�ত কেরেছন। 

তারা তাঁর নূেরর আেলাক ছটা  থেক আেলািকত হেব এবং তাঁর  বলায়েতর  থেক লাভবান হেব 

 যমন সূেয7র আেলা  থেক সবাই উপকৃত হয় যিদও  মেঘরা সূয7েক আবৃত কের রােখ।১১৯  

এ ছাড়াও,  ইমাম মা0দী (আ.) pিত বছর হেজ অংশgহণ কেরন এবং িবিভn মজিলস ও 

মাি0ফেল আসা যাওয়া কেরন।  কান  কান  kেt মু’িমনেদরেক  কান মাধ,ম অথবা  কান 
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মাধ,ম ছাড়াই তােদর সমsার সমাধান কের থােকন। জনগণ তােক  দেখ িকnt তােক িচনেত 

পাের না। আর িতিন সবাইেক  দেখন ও  চেনন। িকছু িকছু  নককার (পণূ,বান) ও পরেহজগার 

 লাকেক তাঁর িবেশষ দয়ার kিটের আHয়  দন। িতিন sl ও দীঘ7কালীন অnধ7ােন থাকার সময় 

অেনেকই তাঁর সাkাত pাp হেয় তাঁর অেনক অেলৗিকক ঘটনাও  দেখেছ এবং তােদর অেনেকর 

সমsার সমাধানও কিরেয়েছ।  

মরhম আয়াতুlাh সাইেয়,দ সাদrিdন সাদর এভােব িলেখেছন : িবিভn gেn বিণ7ত হেয়েছ  য,  

অেনেকই ইমাম অnধ7ােন থাকা অবsায় তাঁেক  দেখেছ এবং তাঁর সাkাত  পেয়েছ। এ 

বণ7নাgেলার সােথ এই বইেত পূেব7  য সকল হাদীেস তাঁেক  দখার ব,াপাের িবষয়িট pত,াখ,ান 

করা হেয়েছ,   কান pকার িবেভদ  নই।  কননা  সসব হাদীস বা  রওয়ােয়েত ,ধুমাt ইমাম 

দীঘ7কালীন অnধ7ােন থাকা অবsায় যিদ  কউ তাঁর িবেশষ pিতিনিধ িহেসেব দািব কের তেব 

তােক িমথ,াবাদী বা তার এই খবরেক িমথ,া বেল ধের  নয়া হেব বলা হেয়েছ। িকnt হয়েতা  কউ 

তাঁর সাkাত পােব বা কােরা সােথ তাঁর  দখা হেব এমন ঘটনা অsীকার করা হয় িন। 

ইমাম দীঘ7কালীন অnধ7ােন থাকা অবsায় অসংখ, pেPর জবাব িদেয়েছন এবং অেনক মাnষেক 

দীন ও dিনয়ার কত pকার সমsা  থেক মুিk িদেয়েছন,  কত অssেক ss কেরেছন,  সহায় 

সmলহীন ও শিk সামথ7হীন  লাকেদর পােশ এেস দাঁিড়েয়েছন,  কত  লাকেক pকৃত বা সত, 

পেথর সnান  দিখেয়েছন,  কত িপপাসী ব,িkর তৃyা িনবারণ কেরেছন।  

এrপ বণ7না সmিলত gnসমূহ িবিভn যুেগ িবিভn ব,িk কতৃ7ক িবিভn sােন সংকিলত হেয়েছ 

যারা এেক অপরেক িচনেতন না অথচ এসব বইেয়র  লখকরা মুওয়াzছাক (সত,বাদী ও িবVs) 

িছেলন বেল িরজাল শােstর (হাদীস বণ7নাকারীেদর পিরিচিত সmিক7ত jান) gেn উিlিখত 

হেয়েছ। ঐ সকল বইেত এ ধরেণর িবষয় িলিপবd আেছ যা আমােদর উিlিখত িবষয়gেলার 

পেk সাk, দান কের। আমরা এ বইেত  সই সকল িবষয় হেত িকছু আেলাচনা কেরিছ। এ 

ধরেণর বণ7না এত অিধক  য,  সকল pকার সেnহেক অপেনাদন কের। িবেশষতঃ এ সকল 
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বণ7না অধ,য়ন,  িবিভn িদক পয7ােলাচনা ও  য সকল pমাণািদ এ বণ7নাgেলার সেvই িবদ,মান 

তা দশ7েন  য  কউ অnত িকছু বণ7নােক অব-ই সত,ায়ন করেবন।১২০  

  



62 
 

slকালীন অnধOােনর সমেয় ইমােমর অেলৗিককt  

 

slকালীন অnধ7ােনর সমেয় ইমাম  য সকল অেলৗিককt  দিখেয়েছন তা তাঁর দূেরর ও কােছর 

অnসারীেদর ঈমােনর দৃঢ়তা ও পিরপkতা দােন িবেশষ ভূিমকা রােখ। অেলৗিকক ঘটনাgেলা 

 সই সব অnসারীেদর জেnই  বশী ঘটেতা যারা সামাররা ও বাগদাদ শহের দূরদূরাn  থেক 

আসেতা এবং ইমােমর িবেশষ pিতিনিধেদর মাধ,েম তাঁর সােথ  যাগােযাগ sাপন করেতা এবং 

তাঁর অেলৗিকক kমতােক sচেk অবেলাকন করেতা। 

এই সময়কােল ইমােমর অেলৗিকক ঘটনার পিরমান এতই  বশী,  যা বণ7না করেত আলাদাভােব 

বই  লখার pেয়াজন পড়েব। মরhম  শখ তুিস (রহঃ) বেলন : ইমাম মা0দী (আ.)- এর 

slকালীন অnধ7ােনর সময় তাঁর মাধ,েম এত অিধক পিরমান অেলৗিকক ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ 

যা গণনাতীত।১২১  

আমরা এখােন নমুনা srপ কেয়কিট ঘটনার উেlখ করলাম মাt :  

১ -ঈসা িবন নাসর বেলন : আলী িবন িছমারী ইমােমর উেdে- একিট িচিঠ  লেখ। তােত  স 

তাঁর কােছ একিট কাফেনর কাপেড়র আেবদন জানায়। িচিঠর উtর এভােব আেস  য,   তামার 

৮০ বছর বয়েস (২৮০ িহজরীেত) এই কাপেড়র pেয়াজন পড়েব। ইমােমর বাণী অnযায়ী  স ৮০ 

বছর বয়েস ইেnকাল কের এবং তার ইেnকােলর পূেব7ই ইমাম তার আেবদন অnযায়ী তার জn 

কাফেনর কাপড় পািঠেয় িদেয়িছেলন।১২২  

২ -আলী িবন মহুাmদ বেলন  :  ইমােমর অnসারীেদর pিত তার িনকট  থেক িনেদ7শ এেসিছল 

 য,  তারা  যন ইমামগেণর মাজার (কারবালা ও কােযমাইন) িযয়ারত করেত না যায়। কেয়ক 

মাস  যেত না  যেতই খিলফা তার উিজর বাকতানীেক  ডেক বলল : বিন ফুরাত (একিট  গাt,  

এই উিজরও  সই  গােtর িছল) ও বুেরস (kফা ও িহিlর মধ,বত7ী sান) এলাকার  লাকেদর 

সােথ  দখা কের তােদরেক কােযমাইেন ইমামগেণর মাজার িজয়ারত করেত  যেত িনেষধ কর। 
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আর ইেতামেধ, খিলফা িনেদ7শ িদল যারা ইমামগেণর মাজার িযয়ারত করেত যােব তােদরেক 

বnী করার জn।১২৩  

৩ -ইমােমর িdতীয় pিতিনিধ আব ুজা’ফর মহুাmদ িবন উসমােনর নাতী বেলন,  “নওবাখতী 

বংেশর িকছু  লাক যােদর মেধ, আবুল হাসান িবন কািসর নওবাখতী (রহঃ) এবং আবু জা’ফর 

মুহাmদ িবন উসমােনর কnা উেm kলছুমও রেয়েছন আমােক বেলেছন :  কাম ও তার আেশ 

পােশর এলাকা  থেক খুমস,  জাকােতর অথ7সামgী আবু জা’ফেরর কােছ পাঠােনা হেয়িছল 

ইমােমর কােছ  পৗঁছােনার জn। অথ7সামgী িনেয় এক ব,িk বাগদােদ আমার িপতার বাড়ীেত তা 

 পৗঁেছ িদল।  স চেল যাওয়ার সময় আবু জা’ফর তােক বলেলা : যা িকছু  তামােক আমার কােছ  

 পৗঁছােনার জn  দয়া হেয়িছল তার িকছু অংশ বাকী রেয়েছ,   সgেলা  কাথায়? 

 স বলল :  হ আমার অিভভাবক,   কান িকছুই আমার কােছ বাকী নাই,  সব িকছুই আপনার 

কােছ  পৗঁেছ িদেয়িছ।  

িতিন বলেলন : িকছু পিরমান বাকী আেছ,  িনেজর ঘের িফের যাও  দখ  কান িকছু  ফেল 

এেসেছা িক না,  আর যা িকছু  তামােক িদেয়িছল তা sরেণ আনার  চsা কর।  

 স চেল  গল এবং কেয়ক িদন ধের িচnা- ভাবনা ও  খাঁজাখুিজর পর িকছুই  পল না। আর তার 

সােথ যারা  খাঁজাখুিজর কােজ সাহায, করিছল তারাও িকছু  পল না।  স পনুরায় আবু জা’ফেরর 

কােছ িফের এেস বলল : িকছুই আমার কােছ অবিশs  নই যা িকছু িদেয়িছল তা আপনার কােছ 

 পৗঁেছ িদেয়িছ।  

আবু জা’ফর বলল (ইমােমর পk  থেক)  তামােক বলা হেd অমুক  য d’িট আলেখlা (মরেkার 

িনকটবত7ী বড় dীেপর অিধবাসীেদর Kতরী িবেশষ  পাশাক)  তামােক িদেয়িছল তা  কাথায়? 

 স বলল : hাঁ,  আপিন সত, বলেছন। আিম  সgেলােক ভুেলই িগেয়িছলাম। ঐ আলেখlা 

d’িটর কথা আমার এেকবােরই মেন িছল না। িকnt এখন এও জািন না  য  সgেলা  কাথায় 

 রেখিছ।  
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 স আবার িফের  গল এবং তার িজিনসপেtর মেধ,  খাঁজাখুিজ ,r কের িদল। যারা তার কােছ 

মাল বহন কের এেনিছল তােদরেকও খুঁেজ  দখার জn অnেরাধ জানােলা। িকnt  পাশাক d’িট 

খুঁেজ পাওয়া  গল না।  

আবার আবু জা’ফেরর কােছ িফের এেলা এবং  পাশাক d’িট হািরেয় যাওয়ার ঘটনািট বণ7না 

করেলা। আবু জা’ফর বলল :  তামােক এটা বলেত বলা হেয়েছ  য তুিম অমুক তুলা িবেkতার 

কােছ যাও। যার জn তুিম dই গাঁট তুলা িনেয় িগেয়িছেল এবং ঐ dই গাঁেটর মেধ,  যিটর উপের 

এই এই িবষয়gেলা  লখা আেছ  সই গাঁটটা খুেল তার মেধ, খুঁজেব। তার মেধ, ঐ  পাশাক 

dিটেক পােব।  

 লাকিট আবু জাফেরর এই কথা ,েন আFয7 ও হতভm হেয়  গল। তারপর  স তার কথা মত 

 সখােন  গল এবং িনেদ7শ মত তুলার গাঁটিটেত খুঁজেলা ও তার মেধ,  পাশাক d’িটেক  পল। 

 পাশাক d’িটেক িনেয় এেস আবু জা’ফেরর কােছ  পৗঁেছ িদেয় বলল : আিম ঐ  পাশাক d’িটর 

ব,াপাের ভুেল িগেয়িছলাম। যখন মালামাল আপনার কােছ আনার জn বsায়  বঁেধ  ফেলিছলাম 

এই d’িট  পাশাক অিতিরk  থেক িগেয়িছল। আিম ঐ d’িট  পাশাক একিট তুলার গাঁেটর মেধ, 

 রেখ িদেয়িছলাম যােত কের সংরিkত বা িনরাপেদ থােক।  

 লাকিট িবেশষ কের এই িবষয়টার ব,াপাের অবাক হেয়িছল। যা  স আবু জা’ফেরর কাছ  থেক 

,েনিছল যা  দেখিছল।  

 কননা নিবগণ ও ইমামগণই  কবল আlাh রাbুল আ’লািমেনর িনকট  থেক এ ধরেনর িবষেয় 

অবগত হন অn  কউ নয়। এ িবষয়িট  স সবাইেক বলেত লাগেলা।  স আবু জা’ফেরর ব,াপাের 

 কান pকার ধারণাই রাখেতা না। তার মাধ,েম ,ধুমাt অথ7 ও িবিভn সামgী পাঠােনা হেতা। 

 যমিনভােব ব,বসায়ীরা তােদর মালামালেক  দাকানেদর উেdে-  কান ভাল  লােকর মাধ,েম 

পািঠেয় িদত। তার কােছ ঐ মালামােলর  কান ভাউচার বা তার সােথ আবু জা’ফেরর নােম  কান 

িচিঠও িছল না।  কননা আbাসীয় খিলফা  মা’তােজেদর শাসনামেল পিরিsিত খুব িবপদজনক 

িছল। তার তেলায়ার  থেক সবসময় রk ঝরেতা। ইমােমর সংি{s িবষয় ,ধুমাt তাঁর িবেশষ 
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pিতিনিধেদর অবগিতেত থাকেতা। আর যারা অথ7 ও মালামাল িনেয় আসেতা তারা এসেবর 

 কান িকছুর ব,াপােরই খবর রাখেতা না। ,ধুমাt তােদরেক বলা হেতা এই অথ7 ও মালামাল 

এমন জায়গায় এমন  লােকর কােছ  পৗঁেছ  দেব। মালামাল gহণকারীর ব,াপাের  কান pকার 

আnষিvক খবরা খবর ব,িতেরেকই ও তার নােম  কান pকার িচিঠ ছাড়াই পাঠােনা হেতা। এ 

কারেণ  য যিদ  কউ  কান িদন বা কখনও এই মালামাল ও অথ7 এবং  pরণকারী ও gহণকারীর 

ব,াপাের  জেন  ফেল এই ভেয়ই এই িবষয়gেলা  গাপন থাকেতা।১২৪  

৪  -মহুাmদ িবন  ইবরাহীম িবন /মহিযয়ার আহওয়াযী বেলন : ইমাম আবু মুহাmদ আসকারী 

(আ.)- এর শাহাদেতর পর ইমাম মা0দী (আ.)- এর অিsেtর ব,াপারিটেত আিম সিnহান হেয় 

পড়লাম। িঠক এমনই পিরিsিতেত pচুর পিরমােন অথ7 ও মালামাল যা ইমােমর সmদ আমার 

বাবার কােছ এেস  পৗঁেছিছল এবং আমার বাবা  সgেলােক সযেt  দখা,না করিছল ইমােমর 

কােছ  পৗঁেছ  দয়ার জn।  সgেলােক একিট বড়  নৗকায় তুেল রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ বাবার 

বুেক ব,থা ,r হল।  যেহতু আিম তােক িবদায় জানােত এেসিছলাম তাই িতিন আমােক বলেলন 

: আমােক বাড়ী িফিরেয় িনেয় চেলা। আমােক িফিরেয় িনেয় চেলা  কননা আমার মৃতু, ঘিনেয় 

এেসেছ। এই মালামােলর ব,াপাের আlাহেক ভয় কর এবং  সgেলােক আমার হােত িদেয় 

ইমােমর কােছ  পৗঁেছ  দয়ার জn বেল ইেnকাল করেলন। 

আিম মেন মেন বললাম : আমার িপতা এমন  লাক িছেলন না িযিন  কান ভুল িবষেয় আমােক 

দািয়t িদেয় যােবন। অতএব,  এই মালামালgিলেক ইরােক িনেয় যাব এবং নদীর ঘােট একিট 

ঘর ভাড়া িনেয় এgিলেক তার মেধ,  রেখ িদব বা কাউেক এ ব,াপাের িকছু বলেবা না। যিদ এমন 

িকছু যা ইমাম আসকারী (আ.)- এর জামানায় ঘেটিছল তা আমার সামেন ঘেট তেবই এই 

িজিনসgিলেক  pরণ করেবা অnথায় পুেরাটাই ছদকা িদেয়  দব। 

ইরােক িগলাম এবং নদীর ঘােট একিট ঘর ভাড়া িনলাম। কেয়ক িদন  সখােন থাকার পর 

একজন পt বাহক আমার কােছ আসেলা এবং আমােক একিট িচিঠ িদল যার মেধ, এমন  লখা 

িছল :  হ মুহাmদ!  তামার সােথ  য থেলgেলা আেছ  সgেলার মেধ, এই এই িজিনসgেলা 
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আেছ। আমার সােথ  য মালামালgেলা িছল  সgেলার সmেn আিম এত িকছু জানতাম না যা  সই 

িচিঠেত সবgেলার পxুাnপxু িববরণ  দয়া িছল। 

সমs সmদgেলা পt বাহেকর কােছ হsাnর করলাম। আর আিম আরও কেয়কিদন  সখােন 

থাকলাম। িকnt  কউ আমার  খাঁজ খবর িনেত আসেলা না। আিম খুব dঃিখত হলাম। এমতাবsায় 

আমার কােছ অn আেরকিট িচিঠ  পৗঁছােলা যােত এমন  লখা িছল :  তামােক  তামার বাবার 

sলািভিষk কেরিছ। আlাহর ,কিরয়া আদায় কর।১২৫  

৫  -হাসান িবন ফাযল ইয়ামানী বেলন :  আিম সামাররােত আসার পর ইমাম (আ.) এর পk  থেক 

একিট ব,াগ যার মেধ, কেয়কিট িদনার িছল এবং d’টুকেরা কাপড় আমার কােছ  পৗঁছােলা। আিম 

 সgেলােক  ফরত পাঠালাম এবং মেন মেন বললাম : আমার শান ও ময7াদা তােদর কােছ 

এতটkুই! অহংকার আমােক িঘের ধরেলা। পের অnতp হেয় িছলাম। অবেশেষ িচিঠ িলেখ kমা  

 চেয়িছলাম এবং ইসেতগফার করলাম এবং িনজ7েন আlাহেক বললাম,   হ আlাh!  তামার 

পিবt নােমর pিত কসম  খেয় বলিছ  য,  যিদ িদনার ভিত7 কেয়কিট ব,াগও আমার কােছ 

পাঠায়,  আিম  সgেলােক খুেলও  দখেবা না এবং তার  থেক  কান িকছু খরচও করেবা না,  

যতkণ না আমার বাবার কােছ যােবা।  কননা  স আমার  থেকও অিধক jানী।  

ইমােমর পk  থেক  সই বাহেকর pিত ( য আমার কােছ িদনােরর ব,াগিট ও d’টুকেরা কাপড় 

িনেয় এেসিছল) পt এল যার িবষয়বst এমন : তুিম কাজিট ভাল করিন। তােক বল িন  য আমরা 

কখনও কখনও আমােদর বnু ও অnসারীেদর সােথ এমনই কের থািক আবার কখনও কখনও 

তােদরেক আমরা এমন িকছু িদেয় থািক। এজn  য  সgেলা  থেক  যন তারা বরকত িনেত 

পাের। আর আমার pিত বলা হেলা : তুিম ভুল কেরেছা আমােদর উপহার ও ভালবাসােক gহণ না 

কের।  যেহতু আlাহর কােছ kমা pাথ7না কেরেছা আlাh  তামােক  যন kমা কের  দন এবং 

 যেহতু িসdাn িনেয়েছা  য িদনারgেলার উপর হsেkপ করেব না বা  সgেলােক খরচ করেব 

না,  sতরাং  সgেলােক  তামােক আর িদলাম না। িকnt d’টুকরা কাপেড়র pেয়াজন  তামার 
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আেছ। ঐ d’টুকেরা কাপড় িদেয় তুিম  মাহেরম হেব (ঐ কাপড়েক তুিম  তামার এহরােমর 

কাপড় িহসােব ব,বহার করেব) ...।১২৬  

৬  -মহুাmদ িবন sরী /কামী )রহঃ (বেলন :  আলী িবন hসাইন ববােভই তার চাচােতা  বানেক 

(মুহাmদ িবন মুসা ববােভইর কnা) িববাহ কেরন। িকnt তােদর  কান সnান হেতা না। ইমােমর 

তৃতীয় pিতিনিধ জনাব hসাইন িবন rহ নওবাখতীর উেdে- এই মেম7 িচিঠ িলেখ  য,  িতিন 

 যন তাঁর পk হেয় ইমােমর কােছ আেবদন জানায় তারা  যন উtম jানী সnান লােভ সমথ7 হয়। 

ইমােমর পk  থেক ঐ িচিঠর উtর আেস এভােব : তুিম  তামার বত7মান stীর dারা সnানলােভ 

সমথ7 হেব না। তেব অিতসttর তুিম উnত চিরtবতী একিট দাসীর মািলক হেব। আর তার 

মাধ,েম dই jানী পtু সnােনর অিধকারী হেব। 

ইবেন ববােভই িতনিট  ছেল সnােনর জনক হন মুহাmদ১২৭ , hসাইন ও হাসান। মুহাmদ ও 

hসাইন d’জন pখর s ৃিতশিk সmn ফকীh িছেলন এবং এমন সব িবষেয় তারা পারদশ7ী িছেলন 

যা  কাম শহেরর  কউ জানেতন না। তােদর ভাই হাসান সবসময় ইবাদেত িলp থাকেতা ও 

একrপ dিনয়া িনরাসk িছল তাই জনগেণর সােথও  কান pকার  যাগােযাগ িছল না এবং 

িফকাh শাst  থেক উপকতৃ হওয়া  থেকও বিgত িছল।  

জনগণ আবু জা’ফর (মুহাmদ) ও আবু আবdlাh (hসাইন) আলী িবন hসাইন ববােভইর dই 

সnান এর pখর s ৃিত শিk  দেখ ও তােদর হাদীস ও  রওয়ােয়েতর উপর jান  দেখ আFয7 

হেয় বলেত লাগেলা  য এই pখরতা ও তীkতা ইমাম মা0দী (আ.)- এর  দায়ার কারেণ হেয়েছ। 

এ িবষয়িট  কােমর জনগেণর মেধ, িবেশষভােব pিসd আেছ।১২৮  
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ইমােমর সাkাৎ 

 

মরhম  শখ তাবারসী তার “এলামুল ওয়ারা” নামক gেn যারা ইমাম মা0দীেক (আ.) ও তাঁর 

dারা সংঘিটত অেলৗিকক  কান ঘটনা  দখেত সমথ7 হেয়েছন তােদর নাম উেlখ কেরেছন। িতিন 

বেলন  তরজন ইমােমর সাধারণ pিতিনিধ ও  খদমতকারী যারা,  বাগদাদ,  kফা,  

আহওয়ায,   কাম,  হামাদান,   রই,  আযারবাইজান ও িনশাবুের িছেলন এবং পgাশজন 

যারা বাগদাদ,  হামাদান,  িদনাওয়ার,  ইসফাহান,  সীমারী,  কাযভীেনর আেশ পােশর 

এলাকায় ও অnাn জায়গায় িছেলন।১২৯  

মরhম হাজী নূরী িযিন ১৪ শতাbীর pথম িদেকর একজন িবিশs আেলম িছেলন। িতিন তার 

িবখ,াত বই “মুসতাদরাkল ওয়াসােয়ল”- এ ও অn একিট sপিরিচত বই “নাজমুস সািকব”- এ 

১২০ জেনরও  বশী  লােকর নাম উেlখ কেরেছন। মরhম তাবারসী বিণ7তেদর নামও িতিন 

উেlখ কের বেলন,  যােদর নাম উেlখ করা হেয়েছ তারা হয় হযরত মা0দী (আ.)-  ক 

 দেখেছন অথবা তাঁর হেত  কান অেলৗিকক ঘটনা pত,k কেরেছন অথবা d’িট  সৗভাগ,ই তারা 

লাভ কেরেছন। িতিন বেলন : হয়েতা উিlিখতেদর  বশীরভাগই উভয়  সৗভাগ, লােভ ধn 

হেয়েছন। আlাহর রহমেত িবিভn িশয়া  লখেকর রিচত gnসমূেহ িবিভn সূেt বিণ7ত হেয়েছ। 

pিসd  য,  িনরেপk  য  কান ব,িk যিদ এই বইgেলার  লখকেদর ব,িkt,   খাদাভীrতা,  

ময7াদা,  সত,বািদতা ও কেম7র  kেt সতক7তা সmেক7 অবিহত হন তেব ঐ িবষয়gেলার 

সত,তােক sীকার করেবন বা ইমাম মা0দী (আ.)- এর পk  থেক সংঘিটত অেলৗিকক 

িবষয়gেলার ব,াপাের  কানrপ িdধা- dেnd পিতত হেবন না।  যেহতু িবVs বণ7নাকারীেদর হেত 

একইrপ অেথ7র অসংখ, বণ7না (িবিভn সূেt ইমাম মা0দীর  করামত pমাণ কের বণ7না) এেসেছ 

তােদর সবgেলােকই িমথ,া বেল pত,াখ,ান করা যায় না। যিদও ঐ িবষয়gেলার pিতিটেতই এ 

ধরেনর সmাবনা  দয়ার অবকাশও থােক তথািপও না।  কননা এইrপ অেলৗিকক ঘটনা তাঁর 

পিবt িপতৃপুrষেদর মাধ,েমও ঘেটেছ তার যেথs pমাণও রেয়েছ।১৩০  
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 কান  কান বড় আেলম,  যারা দীঘ7কালীন অnধ7ােন যাওয়ার পেরও ইমােমর  খদমেত  পৗঁেছেছ 

অথবা sচেk বা ঘুেমর মেধ, তাঁর িবিভn কারামত pত,k কেরেছ তােদর নাম ও ঘটনােক 

িনেজেদর  লখা gnসমূেহ িলিপবd কেরেছন।  যমন : কাশফুল আসতার,  িবহাrল আনওয়ার 

ও দাrল ইসলাম এবং নাজমুস সািকেব মরhম হাজী নূরী এrপ pায় একশত ঘটনার বণ7না 

িদেয়েছন। যার ভূিমকায় িতিন এমন িলেখেছন :  

যা িকছু এই অধ,ােয় উেlখ করিছ তা হেলা ইমাম মা0দী (আ.)- এর মাধ,েম সংঘিটত অেলৗিকক 

ঘটনাসমূহ। যার সনদসমূহ িবVাসেযাগ,,  সিঠক ও উnত পয7ােয়র। িবচার িবে{ষণ করেল 

অতীত অেলৗিকক ঘটনা বা পুরাতন gnসমূেহ ঘািটেয়  দখার pেয়াজন হেব না ...।  

আরও বেলন : যা িকছু বণ7নাকারীেদর  kেt লk,  রেখিছ তা হেলা তােদর সত,বািদতা ও 

ধািম7কতা এবং যা িকছুই ,েনিছ তাই বণ7না কির িন বরং আlাh সাkী  য,  উdৃিত উেlেখর 

 kেt সত,তা ও িবVsতােক রkা কেরিছ। আর যােদর উdৃিত িদেয় ঘটনার উেlখ কেরিছ তারা 

 বশীরভাগই িবেশষ শান ও ময7াদা সmn ব,িkt বা তারাও  করামেতর অিধকারী িছেলন।১৩১  

হাজী নূরীর পের আরও অেনেকর  kেtই িবিভn ঘটনার অবতারণা হয়।  যমন িবিশs আেলম 

আগা লুতফুlাh সািফ তার “ইসালােত মা0দািভয়াত” gেn (ইমাম মা0দীর যথাথ7তা ও সত,তা 

pমােণর উপর িলিখত বই) কেয়কিট ঘটনার উেlখ কের িলেখেছন : সংিkpতার কারেণ ,ধুমাt 

আমােদর সমেয়  য ঘটনাgেলা ঘেটেছ তার বণ7না িদেয়ই  শষ করিছ।১৩২  

আমরাও এই  লখনীেত সংিkpতার িদেক  খয়াল  রেখ মহামুল,বান বই “নাজমুস সািকব” 

 থেক ,ধুমাt একিট মাt ঘটনার উেlখ করেবা :  

িবিশs আেলম আলী িবন ঈসা আরিবলী তার “কাশফুল gmাহ” নামক gেn িলেখেছন  য,  

আমােক একদল সত,বাদী  লাক খবর িদল  য (আমার বংশীয় এক ভাই  য িহlা শহের বসবাস 

করেতা।  স একজন ব,িkt সmn  লাক িছল। সবাই তােক ইসমাঈল িবন ঈসা িবন হাসান 

হারেকলী বেল সেmাধন করেতা। হারেকল এলাকায় বসবাস করেতা বেল তােক হারেকলী বেল 

ডাকেতা)  স ইেnকাল কেরেছ। তােক আিম কখনও  দিখিন। তার  ছেল (শামsিdন) আমােক 
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তার বাবার কাছ  থেক  শানা একিট ঘটনার বণ7না কেরেছ : তার বাবা বেলেছ,  যুবক বয়েস 

তার বাম পােয়র ঊrেত হােতর মুিs পিরমান  ফাড়া িবেশষ হেয়িছল এবং pিত বছর বসnকােল 

 সিট  পেক  ফেট  যত এবং তা  থেক পুঁজ- রk  বর হেতা। pচN ব,থা-  বদনায়  স কাতর হেয় 

পড়েতা। যার কারেণ  স  কাথাও কাজ করেত পারেতা না বা তােক  কাথাও  কউ কাজ িদত না। 

 স িহlা শহের রাজী উিdন আলী িবন তাউেসর কােছ আেস এবং তার কােছ এই উপদংশ 

 রােগর ব,াপাের সব খুেল বেল। সাইেয়,দ শহেরর অিভj সােজ7নেদরেক এক জায়গায় জমা 

করেলন। তারা সবাই  দেখ বলেলন এটা িবেশষ ধরেনর  ফাড়া যা তার ঊrর মূল িশরার উপর 

হেয়েছ এবং ভাল করার  কান উপায়  নই একমাt  কেট  ফলা ছাড়া। যিদ  কেট  ফিল হয়েতা 

তার মূল িশরািট কাটা পড়েত পাের। যখনই ঐ িশরািট কাটা পড়েব ইসমাঈলও আর  বঁেচ 

থাকেব না। এই অপােরশনিট খুবই ঝঁুিকপণূ7,  আমরা  কউ তা করেত চাই না।  

সাইেয়,দ ইসমাঈলেক বলল আিম বাগদােদ যােবা। অেপkা কর  তামােকও আমার  সােথ িনেয় 

যােবা এবং  সখানকার ডাkারেদরেক  তামােক  দখােবা। হয়েতা তারা আরও অিভj,  হয়ত 

 তামােক ভাল করেত পারেব। বাগদােদ এেস  সখানকার ডাkারেদর সােথ কথা বলেল তােদর 

সবাই আেগর ডাkারেদর মতই বলল ও অপরাগতা pকাশ করল। এ িদেক ইসমাঈল আরও 

dঃিFnাgs হেয় পড়েলা। সাইেয়,দ তােক এটাই বলল : আlাh রাbুল আ’লািমন  তামার 

নামাজেক এই অপিবtতা সহই কবুল করেবন। আর এই কs সh করা িন~ল নয়,  িনFয় এর 

পুরUার রেয়েছ। ইসমাঈল বলল তাহেল যিদ তাই হেয় থােক িযয়ারেতর উেdে- সামাররােত 

যােবা এবং ইমামগেণর (আ.) কােছ সাহায, pাথ7না করেবা। এই বেল  স সামাররার িদেক রওনা 

হেলা। 

“কাশফুল gmাh”- এর  লখক বেলন তার  ছেলর কাছ  থেক ,েনিছলাম  য,   স তার বাবার 

কাছ  থেক ,েনেছ িতিন বেলেছন:  যখােন ইমাম আলী নাকী ও ইমাম হাসান আসকারী (আ.) 

শািয়ত আেছন আিম  সখােন  গলাম এবং তােদর িযয়ারত করলাম । সারদােবহর১৩৩ িনকেট 

রাtটা কাটালাম। আর সারা রাত ধের pচুর কাnা- কািট করলাম। ইমাম মা0দী (আ.)- এর 
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সাহায, কামনা করলাম। সকােল তাইgীস নদীেত িগেয় জামা- কাপড় ধেুয় িযয়ারত করার জn 

 গাসল করলাম এবং  য কিট এবরীিক (চামড়ার Kতরী থেল িবেশষ যার মেধ, পািন বহন করা 

হেতা) িছল তা পািন ভিত7 কের িনলাম। আর একবােরর মত িযয়ারেতর উেdে- ইমামগেণর 

মাজার শরীেফর িদেক রওনা হলাম। ওখােন  পৗঁছােনার আেগই চারজন  ঘাড় সওয়ারীেক এ 

িদেকই আসেত  দখলাম।  যেহতু ইমামেদর মাজােরর আেশ পােশ িকছু সংখ,ক ভd ও অিভজাত 

পিরবােরর  লাকজন বসবাস করেতন ভাবলাম হয়েতা তারা হেব। আমার কােছ  পৗঁছােল  

 দখেত  পলাম  য d’যুবেকর  কামের তেলায়ার বাঁধা আেছ। তােদর একজেনর সেব দািড়  দখা 

িদেয়েছ। তােদর সােথ একজন বৃd িযিন অত,n পিরপািট িছেলন এবং তার হােত একিট বlম 

িছল। আর অnজেনর সােথ িছল তেলায়ার,  গােয় িছল আলেখlা ,  মাথায় বড় পাগড়ী,  যা 

মাথা হেয় গলায়  পিচেয় িপেঠ িগেয় পেড়িছল। তার হােত িছল বlম। বৃd  লাকিট হােতর ডান 

পােশ বlমিটেক মািটেত  গঁেথ িদেয় দাঁড়ােলা। ঐ যুবক d’িট হােতর বাম পােশ এেস দাঁড়ােলা 

এবং আলেখlা পিরিহত ব,িkিট মধ,খােন থাকেলন। আমােক সালাম িদেলন। আিম সালােমর 

জবাব িদলাম। িতিন আমােক বলেলন : আগামীকাল বাড়ীর িদেক রওনা হেব? 

বললাম : জী hাঁ।  

বলেলন : এিগেয় এেসা  দিখ কী  তামােক কs িদেd।  

আমার িচnায় আসেলা  য মrভূিমেত বসবাসকারীরা অপিবtতার িবষয়েক এিড়েয় চেল না। মেন 

মেন (িনেজেক )বললাম তুিম  গাসল কেরেছা এবং  তামার জামা- কাপড় সেব ধুেয়েছা এখনও 

িভজা আেছ। তার হাত  তামার শরীের না লাগাই ভাল। এই িচnায় মg িছলাম হঠাৎ িতিন িনচু 

হেয় আমােক তার কােছ  টেন িনেলন এবং তার হাত িদেয় আমার উrর ঐ জায়গাটায় চাপ 

িদেলন। এমনভােব চাপ িদেলন  য আিম pচN ব,থা  পলাম। তারপর আমার পা  সাজা হেয় 

মািট sশ7 করেলা।  স সময় ঐ বৃd  লাকিট বলল :   

( (أَفْـَلْحَت يا ِاْمساِعيلُ  তুিম সফল হেয়েছা,   হ ইসমাঈল। আিম বললাম :  ( ْأَفْـَلْحُتم) (আপিন সফল 

হেয়েছন)। আিম আFয7 হলাম  য িতিন আমার নাম জানেলন িকভােব। ঐ বৃd  লাকিট আমােক 
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আলেখlা পিরিহত  লাকিটেক  দিখেয় বলেলন  য িতিন হেdন ইমাম। আিম আঁিখ জল ভরা দৃিs 

িনেয় তাঁর কােছ িগেয় তাঁর পােয় চুমু িদেত লাগলাম। ইমাম চলেত ,r করেলন আর আিমও 

তার িপছু িপছু jানহীেনর মত ছুটেত লাগলাম। িতিন আমােক িফের  যেত বলেলন।  

বললাম : আপনােক  ছেড় আিম  কাথাও যােবা না।  

বলেলন : িফের যাও এেত  তামার মvল হেব।  

আিম আমার আেগর কথািটই পুনরায় বললাম। ঐ বৃd  লাকিট আমােক বলেলন,   হ ইসমাঈল! 

 তামার লjা  নই,  ইমাম dই বার  তামােক িফের  যেত বলেলন আর তুিম তার কথার 

অবমাননা করেছা!  

তার এই কথািট আমার উপর দাrণভােব pভাব  ফলেলা। আিম দাঁিড়েয়  গলাম। তারা আমার 

 থেক িকছুটা দূের চেল িগেয়িছেলন  সখান  থেকই আমােক বলেলন : বাগদােদ  পৗছার 

কেয়কিদন পর মুসতানেসর১৩৪  তামােক  ডেক পাঠােব এবং  স  তামােক িকছু উপহার সামgী 

দান করেব। তুিম  যন তা িনও না। আমার সnান রাজীেক বলেব  য আিম  তামার ব,াপাের আলী 

িবন আরাযেক িকছু িলখেত বেলিছ  য,  তুিম যা িকছু চাও তা  যন  স  তামােক  দয়। 

আিম ওখােনই দাঁিড়েয় িছলাম। িকছু সময় পের তারা আমার দিৃsর আড়ােল চেল  গেলন। ভীষণ 

dঃেখ কেয়ক ঘ�টা ওখােনই বেস িছলাম। তারপর ইমাম নাকী ও ইমাম আসকারী (আ.)- এর 

হারাম শরীেফ িফের এলাম।  যেহতু হারাম শরীেফর  লােকরা আমােক আেগ  দেখিছল  সেহতু 

বলল,   তামােক  দেখ মেন হেd  তামার অবsার উnিত হেয়েছ,  এখন  কান কs অnভব 

করেছা কী?  

বললাম : না। 

তারা বলল : কােরা সােথ মারা- মাির বা হাতা- হািত কেরেছা নািক?  

বললাম : না,  বল  দিখ এই  য এখান  থেক  ঘাড় সওয়ারীরা িগেয়েছ তােদরেক  দেখছ িক 

না?  

তারা বলল : তারা হয়েতা  কান সmাn  লাক হেবন।  
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বললাম : তারা সmাn  লাক িছেলন িঠকই িকnt তােদর মেধ, একজন ইমাম িছেলন।  

তারা বলল : ঐ বৃd  লাকিট না ঐ আলেখlা পিরিহত  লাকিট?  

বললাম : আলেখlা পিরিহত  লাকিট।  

তারা বলল :  তামার অssতােক িক িতিন ভাল কেরেছন? 

বললাম : hাঁ। িতিন ওখােন চাপ িদেলন। আমার ভীষণ ব,থা লাগেলা। তারপর আমার উrর 

কাপড়িট খুলেলন। িকnt  সখােন  কান িকছুই িছল না। আিম িনেজও িdধা- dেndর মেধ, পেড় 

িগেয়িছলাম। অn পােয়র উrেতও ভালভােব লk, করলাম িকnt  সখােনও িকছু  দখেত  পলাম 

না। এই কথা বলার সােথ সােথ উপিsত সবাই আমার উপর hমড়ী  খেয় পড়েলা,  আমার শরীর 

 ছায়ার জn। আমার জামা- কাপড় িছেড়  ফলেলা। যিদ হারাম শরীেফর খােদমরা আমােক 

সিরেয় িনেয় না আসেতা তাহেল আিম তােদর পােয়র িনেচ িপs হেয়  যতাম। এমন সময় 

“বাইnnাহারাইন” এর গভ7ণেরর িচৎকার  শানা  গল। কােছ এেস ঘটনািট ,েন চেল  গল এ 

কারেণ  য িবষয়িট খিলফার কােছ িলেখ জানােত হেব। আিম রােত  সখােন থাকলাম। সকােল 

একদল  লাক এেস তােদর মেধ, dইজনেক আমার সােথ িদেয় আমােক িবদায় জািনেয় িফের 

 গল। আমরা তারপর িদন সকােল বাগদােদ  পৗঁেছ  দখলাম pচুর পিরমােন মাnষ শহেরর পুেলর 

মাথায় জমা হেয় আেছ। শহের  কউ এেল সবাই তার নাম জানেত চায় তdrপ আমরাও এেসিছ 

আমােদর নামও জানেত চাইেলা। আমরা আমােদর নাম বলেতই সবাই িমেল আমােদর উপর 

ঝািপেয় পড়ল। িকছু সময় আেগ   য  পাশাকিট পেরিছলাম তাও িছঁেড় টুকেরা টুকেরা হেয়  গল। 

এমন একিট পিরিsিতেত পেড়িছলাম  যন আর একট ু হেলই আমার িনঃVাস  বর হেয়  যত। 

সাইেয়,দ রাজী আমােক মাnেষর মধ,  থেক  বর কের এেন তােদরেক আমার কাছ  থেক দূের 

সিরেয় িদেলন। “বাইnnাহারাইন” এর গভণ7েরর  লখা pিতেবদনিট বাগদাদ শহের ছিড়েয় 

পেড়িছল যা সাইেয়,েদর কােনও িগেয়িছল। সাইেয়,দ আমােক িজেjস করেলন : এখানকার 

সবাই বলেছ  য  ক  যন শাফা (অssতা  থেক আেরাগ,লাভ করা)  পেয়েছ  স ব,িk িক তুিম?  

বললাম : জী hাঁ।  
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িতিন  ঘাড়া  থেক  নেম এেস আমার উrর কাপড় সিরেয়  দখেলন।  যেহতু িতিন আেগও 

আমার উrর অবsািট  দেখিছেলন আর এখন তার  কান িচ h  দখেত না  পেয় অjান হেয় 

 গেলন। jান িফের এেল বলেলন : খিলফার উিজর আমােক  ডেক বেলিছেলা সামাররা  থেক 

একিট িচিঠ এেসেছ,  আর তােত বিণ7ত  লাকিটর সােথ  তামার সmক7 আেছ,  যত drত সmব 

আমােক তার খবর জানাও।  

সাইেয়,দ আমােক তার সােথ িনেয় ঐ উিজেরর কােছ িনেয় িগেয় বলেলন : এই  লাকিট আমার 

ভাই এবং  স আমার সব  থেক িpয় সvী।  

উিজর বলেলা : আমােক  তামার ঘেট যাওয়া ঘটনার িববরণ দাও।  

pথম  থেক  শষ পয7n যা িকছু ঘেটেছ তার বণ7না িদলাম। ঐ সময় উিজর কাউেক ডাkারেদর 

ডাকেত পাঠােলা। তারা হািজর হওয়ার পর তােদরেক বলেলা :   তামরা এই  লােকর উrর 

kতিট  দেখিছেল িক? 

তারা বলেলা : hাঁ  দেখিছলাম।  

িজেjস করেলা : এই  রােগর িচিকৎসা িক? 

তারা বলেলা : একমাt িচিকৎসা হেd  কেট  ফলা। যিদ  কেট  ফলা হয় তেব ভয় হেd 

 য, আেদৗ  স  বঁেচ থাকেব িক না।  

িজেjস করেলা : যিদ ধের  নই  য  স  বঁেচ থাকেব তাহেল কত িদেন তার ভাল হওয়ার 

সmাবনা রেয়েছ? 

বলেলা : pায় d’মাস লাগেব তার ভাল হেয় উঠেত। ভাল হেয় উঠার পের তার ঐ জায়গায় সাদা 

হেয় থাকেব বা  কান িদন ওখােন  লাম উঠেব না।  

আবারও িজেjস করেলা : কত িদন হেয়েছ  তামরা তােক  দেখছ? 

বলেলা : আজেক িনেয় দশিদন আেগ  দেখিছ।  

sতরাং উিজর আমার কােছ এেস আমার উrর কাপড় সিরেয়  দখেলন  য অn একিট উrর 

সােথ  কান পাথ7ক,  নই বা  কান pকার kত এর িচh পয7n  নই। ঐ সময় একজন ডাkার  য 
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িছল খৃsান িচৎকার িদেয় বলেলা :  ( ْلَمسِيحِ َو اللَِّه َهذا ِمْن َعِمِل ا  )- -  আlাহর কসম! এটা সাধারণ 

 রাগ মুিk নয়,  বরং এটা মাসীহ এর (ঈসা ইবেন মািরয়াম) অেলৗিকক শিkেত অিজ7ত 

 রাগমুিk।  

উিজর বলল :  যেহতু এটা  তামােদর কােরা কাজ নয়,   সেহতু আিম জািন এটা কার কাজ। 

এই খবর খিলফার কােছ  পৗঁছােল  স উিজরেক  ডেক পাঠােলা। উিজর আমােক সােথ িনেয় 

খিলফার দরবাের উপিsত হেলা। খিলফা মুসতানিসর আমােক ঐ ঘটনািট পুনরায় বণ7না করার 

জn বলল। আিম ঘটনািটর pথম  থেক  শষ পয7n বণ7না করায় আমােক একিট ব,াগ যার মেধ, 

একহজার িদনার িছল উপহার srপ িদেয় খিলফা বলল : এই অথ7 তুিম  তামার িনেজর খরেচর 

জn রাখ। 

বললাম : এটা আিম িনেত পারেবা না।  

বলল : তুিম কার ভয় পাd ? 

বললাম :  য আমােক ss কের িদেয়েছ।  কননা িতিন িনেদ7শ িদেয়েছন  য,   তামার কাছ  থেক 

 যন  কান িকছু gহণ না কির। এ কথা ,েন খিলফা মম7াহত হেয় কাঁদেত লাগেলা।  

“কাশফুল gmাহ” এর  লখক বেলন : এই ঘটনায় আিম দাrণভােব আFয7 হেয় ইসমাঈেলর 

 ছেল শামsিdন মুহাmদেক বললাম : তুিম  তামার বাবার ঐ sানিট kত থাকা অবsায় 

 দেখিছেল কী? 

বলল : আিম তখন খুব  ছাট িছলাম। িকnt পরবত7ীেত িতিন যখন ss হেয়িছেলন তখন 

 দেখিছলাম  য তার ওখােন  লাম উেঠেছ এবং kত হওয়ার  কান িচhই  সখােন িছল না। 

আমার িপতা pিত বছর একবার বাগদােদ  যেতন এবং  সখান  থেক সামাররােত। অেনক সময় 

ধের  সখােন থাকেতন এবং pচুর কাnা- কািট করেতন। তার িবেশষ ইdা িছল আর একবার 

ইমামেক  দখেব।  স কারেণই  সখােন তাঁেক খঁুেজ  বড়ােতন িকnt আর তােক  দখেত পান িন। 

আিম যতুটkু জািন  য িতিন ৪০ বার সামাররা িযয়ারত করেত িগেয়িছেলন এবং পুনরায় তােক 

 দখেত না পাওয়ার ব,থায় মৃতু,বরণ করেবন।  
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এই ঘটনা বণ7না  শেষ “নাজমুস সািকব” এর  লখক  শখ hরের আ’িমিলর ‘আমালুল আ’মাল’ 

নামক gেnর উdৃিত িদেয় উেlখ কেরেছন  য মুহাmদ িবন ইসমাঈল একজন িবিশs আেলম ও 

আlামা িহিlর ছাt িছল।১৩৫  

সাইেয়,দ িবন তাউস বেলন : আিম আমার জামানায় িকছু সংখ,কেক  দেখিছ  য,  বলেতন 

হযরত মা0দীেক (আ.)  দিখিছ এবং অnেদরেক  দেখিছ তােদর কােছ ইমােমর িচিঠ ও pেPর 

উtর আসেতা।১৩৬  

মরhম  শখ hরের আ’িমিল িযিন একজন িবিশs আেলম ও িশয়া িবিশs মারজা িছেলন। িহজরী 

একাদশ শতেকর pথক িদেক িতিন হারেকলীর অnrপ একিট ঘটনার বণ7না িদেয় বেলন : এই 

ঘটনার মত আরও অেনক ঘটনা আমােদর জামানায় অথবা অতীেত ইমাম মা0দী (আ.)- এর পk 

 থেক সত, সত,ই সংঘিটত হেয়েছ যার pকৃত pমান আেছ১৩৭ ।  

িতিন আরও বেলন : সত,বাদী িহসােব পিরিচত একদল  লাক আমােক বেলেছন  য,  ইমাম 

মা0দী (আ.)-  ক তারা sচেk  দেখেছন এবং তাঁর িবিভn অেলৗিকক কম7কাN pত,k কেরেছন। 

িতিন তােদরেক অদৃে-র ব,াপাের িকছু কথা বেলন এবং তােদর জn  দায়া কেরন যা আlাহর 

দরবাের গৃহীত হেয়েছ। তােদরেক িবিভn িবপদ  থেক বাঁিচেয় িদেয়েছন যা বণ7না করা তােদর 

পেk সmব নয় এবং  সgেলা সবই তাঁর dারা সংঘিটত অেলৗিকক ঘটনার মেধ, শািমল হেব।১৩৮  

আরও বেলন : আিম িনেজও ঘুমn অবsায় ইমাম মা0দী (আ.) এর কারামতেক pত,k কেরিছ১৩৯ 

,  যা পরবত7ীেত বণ7নাও কেরিছ। 
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আিবভOােবর সময় িনধOারণ  

 

 যমনিট আমরা পূেব7 উেlখ কেরিছ : ইমােমর চতুথ7 pিতিনিধ জনাব আবুল হাসান সামারীর 

ইেnকােলর পর দীঘ7কালীন অnধ7ান ,r হয় এবং এখনও পয7n তা অব,াহত আেছ। ইমােমর 

আিবভ7াব ও িকয়াম আlাহর িনেদ7েশ এই সময়কােলর  শেষ হেব। আমােদর পিবt ইমামগণও 

তােদর িবিভn হাদীেস বেলেছন  য ইমাম মা0দী (আ.)- এর আিবভ7ােবর জn  কান সময় িনিদ7s 

কের বলা যােব না। ,ধুমাt আlাহই জােনন তাঁর আিবভ7ােবর কথা বা তার িনেদ7েশই হঠাৎ তাঁর 

আিবভ7াব ঘটেব। যিদ  কউ তাঁর আিবভ7ােবর ব,াপাের  কান সময় িনধ7ারণ কের তাহেল ধের 

িনেত হেব  য  স িমথ,া কথা বলেছ। 

ফুযাইল ইমাম বােকর (আ.)- এর কােছ pP কেরিছল : এই িবেশষ িনেদ7েশর ব,াপাের  কান 

সময় িনধ7ািরত আেছ কী?  

ইমাম িতনবার বেলন :  (  ََكِذَب اْلَوقاَّتُون )সময় িনধ7ারণকারীগণ িমথ,াবাদী।১৪০  

ইসহাক িবন ইয়াkব জনাব মুহাmদ িবন উসমান আ’মরীর মাধ,েম ইমাম মা0দীর উেdে- িচিঠ 

পাঠায়।  সই িচিঠেত কেয়কিট pP িছল। ইমাম তাঁর আিবভূ7ত হওয়ার সমেয়র ব,াপাের এভােব 

জবাব  দন : 

 َو اَماَّ ظُُهوُر اْلَفرَِج فَِانَُّه ِاَىل اللَِّه تَعاىل ذِْكرُُه َو َكِذَب اْلَوقاَّتُونَ 
অতঃপর,  আমার আিবভ7ােবর সময় আlাh রাbুল আ’লািমেনর হােত,  আর যারা সময় 

িনধ7ারণ কের তারা িমথ,াবাদী।১৪১  

অব- সময় িনিদ7s করা বলেত আিবভ7ােবর pকৃত সময়েক বুঝােনা হেয়েছ। এ ধরেণর pকৃত 

সময় িনিদs করােক পিবt ইমামগণও সিঠক কাজ বেল িবেবচনা কেরন িন। এ কাজিটেক তারা 

আlাh রাbুল আ’লািমেনর একাn  গাপন িবষয় বেল িচিhত কেরেছন। িকnt িকছু িকছু িবষেয়র 
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pিত ইশারা কেরেছন যা তার আিবভ7ােবর িনকটবত7ী সমেয় ঘটেব এবং তা  দেখ অnভব করা 

যােব  য তার আিবভ7ােবর সময় tরািnত হেয় এেসেছ। 
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আিবভOােবর আলামতসমহূ  

 

 য সকল  রওয়ােয়েত আিবভ7াবপূব7 ঘটনাবলীর িবষয়ািদ উেlখ আেছ তার পিরমান অেনক ও 

িবিভn ধরেণর। িকছু সংখ,ক  রওয়ােয়ত সামািজক অবsার উপর িবেশষ কের আিবভ7ােবর পূেব7 

মুসিলম সমােজর অবsা বণ7না কেরেছ এবং অn িকছু সংখ,ক  রওয়ােয়েত  য সকল ঘটনা 

আিবভ7াবেক tরািnত করেব তার বণ7না িদেয়েছ। অnাn  রওয়ােয়তgেলা িবিভn আFয7 

িবষেয়র pিত ইিvত িদেয়েছ। 

এই সমs  রওয়ােয়তgেলােত  য সকল জিটল ও সাংেকিতক িবষয়সমূহ বিণ7ত হেয়েছ যিদ 

িবে{ষণ করেত চাই তাহেল তার pিতিটর জn আলাদা আলাদা বই  লখার pেয়াজন হেব। যারা 

এ িবষেয় আgহী তারা  য বই বা  টkট সমূেহ এ  রওয়ােয়তgেলা সmেক7 আেলাচনা করা 

হেয়েছ তা অধ,য়ন করেত পােরন। আমরা এই বইেত কেয়কিট আলামত যা সহেজই  বাধগম, 

তা উেlখ করব :  

ক)  য সকল  রওয়ােয়ত আিবভ7ােবর আেগকার অবsার বণ7না কেরেছ  যমন : ইসলামী িবেV ও 

পৃিথবী ব,াপী জুলুম,  অত,াচার,  িফতনা- ফ,াসাদ,  পাপ ও ধম7হীনতার ব,াপক িবsার ঘটেব : 

অেনক  রওয়ােয়েত ইমামগণ (আ.) ইমাম মা0দী (আ.)- এর পিবt িকয়ােমর ব,াপাের এভােব 

ইশারা কেরেছ  য “ইমাম মা0দী (আ.) তখনই িকয়াম করেবন যখন পৃিথবী পিরপূণ7ভােব জুলুম,  

অত,াচার,  পাপ ও পিpলতায় ভের যােব।” এছাড়া আরও ব,াপক ব,াখ,া িবে{ষণ কেরেছন। 

অn  রওয়ােয়েত উেlখ কেরেছন  য ইমাম মা0দী (আ.)- এর আিবভ7ােবর আেগ এমনিক 

এেকবাের িনকটতম সমেয় িবেশষ কের মুসিলম সমাজ িবিভn ধরেনর পাপ- পিpলতায় ভের 

যােব  যমন : 

মদ বা  নশাকর পানীয় অবােধ  বচা-  কনা হেব। sদ খাওয়ার pবণতা ব,াপক আকাের বৃিd 

পােব। ব,িভচার অnাn অপছnনীয় কাজসমূেহর ( যমন সমকািমতা) ব,াপক িবsার ঘটেব এবং 

তা pকাে- করা হেব। িনম7ম- িন�ুরতা,  অৈবধ কম7,  মুনােফকী,  ঘুস খাওয়া,   লাক 
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 দখােনা কাজ,  িবদআত,  গীবত,  অপেরর kিত করার পিরমাণ বhgেণ বৃিd পােব। 

অস1িরtতা,   বহায়াপনা,  জুলুম- অত,াচার,   যখােন  সখােন  দখা যােব। মিহলারা  বপদ7া 

ও উেtজক  পাশাক পের সমােজ  বর হেব। পrুেষরা মিহলােদর মত,  মিহলারা পুrেষর মত 

 পাশাক পরেব এবং একই রকম সাজ- সjা করেব। সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ বাধা 

দান করার pিkয়া উেঠ যােব। মুিমন ব,িkরা অপমান- অপদs হেব এবং পাপ ও খারাপ 

কাজgেলা  ঠকােনার মত শিk তােদর থাকেব না। কােফর বা ধম7হীনেদর সংখ,া বৃিd পােব এবং 

ইসলাম ও  কারআেনর pিত  কান rেkপই থাকেব না। সnানরা তােদর িপতা- মাতােক অসmব 

কs িদেব এবং তােদর অসmান করেব। বড়েদর সামাn পিরমাণ সmান  দয়া  থেকও তারা 

িবরত থাকেব। কােরা অnের িকিgত পিরমাণ ভালবাসাও থাকেব না।  কউ খুমস ও জাকাত 

িদেব না আর িদেলও তা pকৃত পেথ খরচ হেব না।  বদীন ও কােফর এবং অসৎ  লােকরা 

মুসলমানেদর উপর আিধপত,শীল হেব এবং তােদরেক িনেজেদর িদেক িনেয় যােব,  

মুসলমানরা তােদর  পাশাক- আষাক,  চাল- চলন,  ধ,ান- ধরনেক অnসরণ কের চলেব এবং 

আlাহর আইন- কাnনেক অকায7কর কের িদেব ...। 

এবং আরও অেনক িবষয় যা আমােদর পিবt ইমামগণ (আ.) তাঁেদর  রওয়ােয়েত উেlখ 

কেরেছন।১৪২ ইরােনর জনগণ এই ধরেনর ঘটনাgেলােক অতীত শতাbীেত ইরােনর ভ-ূ খেN 

 দেখেছন। এ  দেশর (ইরােনর) মুসলমানেদর ইসলামী িবpব pকৃতপেk এ ধরেনর পাপ-

পিpলতার িবrেdই হেয়িছল (এ িবpব সmেক7 তােদর আশা এটাই  য হয়েতা ইমাম মা0দী 

(আ.)- এর িকয়ােমর সূচনা srপ হেত পাের) । পাপ- পিpলতা,  িফতনা- ফ,াসাদ,  

ধম7হীনতা,  অসৎ  লাকেদর kমতায় অিধি�ত থাকা ও অ,ভ িবেদশী শিkর িবrেd সকেলই 

একেযােগ rেখ দাঁিড়েয়িছল। ঐ সকল ধম7িবেরাধী কেম7র মn pভাব মুসলমানেদর জীবেনর 

pিতিট িদেক পড়িছল। আlাহর অেশষ pশংসা  য,  এই  দেশর pচুর মn িবষয়েক মািটর 

সােথ িমিশেয় িদেয়েছন। িকnt সকেলই জােনন  য পৃিথবীেত িবেশষ কের ইসলামী  দশgেলােত 

এ ধরেনর খারাপ কাজgেলা এখনও অব,াহত আেছ ...। 
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খ)  য সকল  রওয়ােয়তgেলােত আিবভ7ােবর আেগকার ঘটনার বণ7না  দওয়া হেয়েছ   যমন :  

১ -sিফয়ানীর উtান।  

২- sিফয়ানীর বািহনীর মািটর তলায় /pািথত হওয়া। 

এই আলামতgেলার pিত আমােদর পিবt ইমামগণ (আ.) িবেশষ grtােরাপ কেরেছন এবং 

পিরUারভােব  সgেলা বণ7না িদেয়েছন। যার একিট হেd sিফয়ানীর উtান।  রওয়ােয়ত 

অnযায়ী বুঝা যায় sিফয়ানী হেd উমাইয়া বংেশাd ূত ইয়ািযদ িবন মুয়ািবয়া িবন আবু sিফয়ান 

এর উtর পুrষ এবং জঘn pকৃিতর  লাক হেব। তার নাম উসমান িবন আ’নবােসহ।  স নবী ও 

পিবt ইমামেদর পিরবার (বংশ) ও তােদর অnসারীেদর সােথ  ঘার শtrতা  পাষণ কের। লাল 

বংেয়র  চহারা,  গাঢ় নীল বংেয়র  চাখ,  মুেখ বসেnর দাগ,   দখেত kৎিসত,  অত,াচারী ও 

িবVাসঘাতক। িসিরয়ায় আিবভূ7ত হেব এবং drত পাঁচিট শহরেক (দােমs,  জড7ান,  িহমস,  

কানিসিরন ও িফিলিsন) তার দখেল িনেয় আসেব। তারপর একিট বড় Kসn বািহনী িনেয় 

ইরােকর kফা শহেরর িদেক আসেব। ইরােকর িবিভn শহর িবেশষ কের নাজাফ ও kফােত 

ব,াপক ]ংসযj চালােব। তার আেরকিট Kসn দলেক মদীনার িদেক পাঠােব। তারা মদীনায় 

 পৗঁেছ মাnষেদরেক ব,াপকভােব হত,া করেব,  তােদর অথ7 সmিt লুট করেব। তারপর  সই 

Kসn বািহনীিট মদীনা হেয় মkায় যাওয়ার পেথ মkা ও মদীনার মধ,বত7ী sােন আlাh রাbুল 

আ’লািমেনর িনেদ7েশ মrভূিমর মেধ, মািটর িনেচ তিলেয় যােব।  স সময় ইমাম মা0দী (আ.) 

আিবভূ7ত হেবন। এই ঘটনার পের িতিন মkা  থেক মদীনায় এবং মদীনা  থেক ইরাক ও kফােত 

আসেবন। এিদেক sিফয়ানী ইরাক  থেক িসিরয়ায় (দােমেs) পািলেয় যােব। ইমাম একিট 

িবশাল Kসn বািহনীেক তার িপছু ধাওয়া করার জn পাঠােবন। অবেশেষ তােক বাইতুল 

মুকাdােসর মেধ, তার িশেরােdদ করা হেব।১৪৩  

৩ -সাইেয়oদ হাসানীর উtান  :  ইমামগেণর  রওয়ােয়ত অnযায়ী সাইেয়,দ হাসানী িশয়া 

মাযহােবর একজন িবিশs ব,িk। িযিন ইরােনর  দইলামী ও কাযভীন শহর  থেক উিtত হেবন। 

িতিন একজন  খাদাভীr ও মহাnভব ব,িk। ইমাম ও মা0দী হওয়ার দািব করেবন না। ,ধুমাt 



82 
 

জনগণেক ইমামগেণর পdিতেত ইসলােমর pিত দাওয়াত িদেবন। তার এই দাওয়াতী কাজিট 

pসারলাভ করেব এবং pচুর সvী সািথও পােবন। িনেজর এলাকা  থেক িনেয় kফা পয7n জুলুম-

অত,াচার ও সকল ধরেনর পাপ- পিpলতােক উৎখাত করেবন। nায় পরায়ন শাসেকর nায় 

pশাসিনক কায7 পিরচালনা করেবন। িতিন যখন তার Kসn সামn িনেয় kফােত  পৗঁছােবন  স 

সময় তােক খবর  দয়া হেব  য ইমাম তার Kসn বািহনী ও সvী সািথেদর িনেয় kফার িনকেট 

চেল এেসেছন। তখন িতিন তার বািহনী িনেয় ইমােমর সােখ  দখা করেবন;  ইমাম সািদক (আ.) 

বেলন  য,  সাইেয়,দ ইমামেক  চেনন ও জােনন িকnt যােত কের তার সvী- সািথরা ইমােমর 

ইমামত ও ফিযলতেক জানেত পাের  স কারেণ িতিন তার পিরচয়েক  গাপন করেবন। ইমােমর 

কােছ তাঁর ইমামেতর পেk pমাণ চাইেবন এবং নিবগেণর পk  থেক  য িজিনসgেলা তাঁর কােছ 

আেছ তা  দখােত বলেবন। ইমাম  স িজিনসgেলােক  দখােবন এবং অেলৗিকক ঘটনাও 

ঘটােবন। সাইেয়,দ হাসানী ইমােমর হােত বাইয়াত করেবন এবং তার সvী- সািথরাও ইমােমর 

হােত বাইয়াত করেব। ,ধুমাt চার হাজার  লাক ব,তীত আর সবাই ইমামেক  মেন িনেব। ঐ 

চার হাজার  লাক ইমামেক যাdকর বেল সেmাধন করেব। ইমাম িতন িদন ধের তােদর সােথ 

িবিভn আলাপ- আেলাচনায় রত থাকেবন। তারপরও যখন তারা তােক  মেন িনেত রাজী হেব 

না,  িতিন তােদরেক হত,া করার জn িনেদ7শ িদেবন। ইমােমর িনেদ7েশ তােদরেক হত,া করা 

হেব।১৪৪  

৪ -আসমানী pিন  :  অn আেরকিট আলামত হেd আসমানী ]িন। এটা এrপ  য ইমাম মা0দী 

(আ.)- এর আিবভ7ােবর পূেব7 মkায় িবরাট ভয়ংকর ও ss আসমানী িচৎকার ]িন  শানা যােব। 

তােত ইমােমর নাম ও বংশ পিরিচিত তুেল ধের মাnেষর সামেন তাঁর পিরচয়  পশ করা হেব। 

এই ]িন হেd আlাহর িনদশ7নসমূেহর একিট। এই ]িনেত জনগণেক আেদশ দান করা হেব 

তারা  যন ইমােমর হােত বাইয়াত gহণ কের যােত কের তারা  হদােয়ত pাp হয়। তার িবrেd 

 যন  কউ কথা না বেল বা তার িনেদ7েশর িবপরীেত  যন  কউ না চেল,  যােত কের তারা িব(াn 

না হেয় যায়।১৪৫  
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আর ইমােমর আিবভ7ােবর আেগ অn আেরকিট ]িন উ1ািরত হেব তােত ইমাম আলী (আ.) ও 

তাঁর অnসারীরাই  য সত, পেথর pতীক িছল তার pমাণ িদেব।১৪৬  

৫- ঈসা (আ.)- এর pতoাবতOন এবং ইমাম মাQদী (আ.)- /ক অnসরণ করা :  

আসমান  থেক ঈসা (আ.)- এর অবতরণ এবং নামােযর সময় ইমাম মা0দী (আ.)-  ক অnসরণ 

করা (ইমাম মা0দীর িপছেন নামায পড়েবন) এ সকল িবষয় তাঁর আিবভ7ােবর সােথ সােথ ঘটেব। 

এভােবই িবিভn  রওয়ােয়েত উেlখ আেছ। নবী আকরাম (সা.) তাঁর িpয় কnা হযরত ফািতমা 

(আ.)-  ক বেলেছন :  

 َه ِاالَّ ُهَو َمْهِدىُّ َهِذِه اْالُمَِّة الَِّذى ُيَصلِّى َخْلَفُه ِعيسى ْبُن َمرميَ َو ِمناَّ َو اللَِّه الَِّذى َال اِلَ 
 সই আlাh িযিন এক ও অিdতীয় তাঁর কসম  য,  মা0দী আমার উmেতর  থেকই। আর এমনই 

 য,  ঈসা ইবেন মািরয়াম তাঁর িপছেন নামায পড়েব।১৪৭  

অnাn আলামতসমূহ িবিভn বইেত উেlখ করা হেয়েছ। িকnt pP হেd  য,  এ সমs আলামত 

বা সংেকেতর সবgেলাই কী  যভােব বলা হেয়েছ  সভােবই rপ  নেব না pেয়াজন  বােধ তার 

পিরবত7নও হেত পাের? এটা এমন একটা িবষয় যা তার িনেজর জায়গায় আেলাচনা হওয়া 

pেয়াজন। আলামতসমূেহর ব,াপাের  যভােব বলা হেয়েছ তা হেd,  আলামত dই ধরেনর : 

িনিFত ও অিনিFত। যা িকছু িনিFত তা অব-ই ঘটেব।  

অn িকছু  রওয়ােয়েত আবার বলা হেয়েছ  য,  এমনিক িনিFত িবষয়gেলাও pেয়াজন  বােধ 

পিরবিত7ত হেত পাের। ,ধুমাt ঐ িবষয়gেলার পিরবত7ন সmব নয়,   য িবষয়gেলার ব,াপাের 

আlাh রাbুল আ’লািমন ওয়াদা দান কেরেছন। আর আlাh রাbুল আ’লািমন কখনও ওয়াদার 

বরেখলাপ কেরন না : 

 ১৪৮  )ِانَّ اللََّه َال ُخيِْلُف اْلميعادَ (
sss  য,   যখােন  রওয়ােয়তসমূেহ উdৃত িবষয়সমূেহরও পিরবত7ন হেত পাের বেল উেlখ 

করা হেয়েছ  সেkেt ইমাম মা0দীর জn অেপkার অnভূিতেক িশয়া সমােজ আরও শিkশালী 

ও মজবুত করেব। এজn  য,  সবসময় তাঁর আগমেনর অেপkায় থাকেত হেব এবং িনেজেক 
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 সভােব Kতরী করেব।  কননা সmাবনা আেছ  য হয়েতা আলামত বা সংেকেতর  কান খবর  নই 

অথচ ইমাম আিবভূ7ত হেয়েছন।  
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ইমাম মাQদী )আ(. -এর িকয়াম  

 

 য সকল  রওয়ােয়েত আমােদর পিবt ইমামগণ (আ.) ইমাম মা0দী (আ.)- এর িকয়ােমর 

ব,াপাের কথা বেলেছন তা  থেক বুঝা যায় :  

িতিন দীঘ7কালীন অnধ7ােন থাকার পর আlাh তা’য়ালার িনেদ7েশ মkায় কাবা ঘেরর পােশ 

( রাকন ও মাকাম এর মধ,বত7ীsােন) আিবভূ7ত হেবন। নবী (সা.)- এর পতাকা,  তেলায়ার,  

পাগড়ী ও আলেখlা তাঁর কােছ থাকেব এবং  ফেরশতােদর মাধ,েম সাহায, pাp হেবন। অত,n 

 kাধািnত অবsায় িকয়াম করেবন। আlাh ও ইসলােমর শtrেদরেক  কান pকার িনরাপtা 

 দয়া ছাড়াই হত,া এবং অত,াচারীেদর িবrেd pিতেশাধ gহণ করেবন। 

তার িবেশষ সvী- সািথগেণর সংখ,া হেd িতনশত  তর জন যারা মkায় তার হােত বাইয়াত 

করেবন। ইমাম িকছু সময় মkায় থাকেবন এবং তারপর মদীনায় আসেবন। তার সvী- সািথগণ 

হেd িবিশs  যাdা,  সাহসী,  ঈমানদার,  রােত আlাহর ভেয় কাতর,  িদেন িসংেহর মত 

গজ7ন কের,  তােদর অnরসমূহ  লাহার মত মজবুত,  ইমামেক  মেন চলার ব,াপাের যােদর 

 কান trিট  নই এবং  য িদেকই পাঠােনা হয় িবজয়ী হেয় িফের আেস। 

ইমাম মদীনায় িকছু সংgাম করার পর িনেজর Kসn বািহনী িনেয় ইরাক ও kফার িদেক অgসর 

হেবন। kফােত সাইেয়,দ হাসানীর সােথ  দখা হেব। সাইেয়,দ হাসানী তার িবশাল Kসn বািহনী 

িনেয় ইমােমর হােত বাইয়াত করেবন। ঈসা (আ.) আসমান  থেক   নেম আসেবন এবং ইমামেক 

সাহায, করেবন ও তাঁর িপছেন নামায পড়েবন।  

ইমােমর শাসনকােয7র মূল  কnd হেব kফােত। িতিন পৃিথবীর পবূ7  থেক পিFম পয7n এই িবsীণ7 

ভূিমেক িনেজর আওতায় িনেয় আসেবন। ইসলােমর আইন- কাnনেকই সমs জায়গায় pিতি�ত 

করেবন। দীনেক নতুন rপ দান করেবন এবং ইসলােমর  চহারােত  য সব ধূলা মািট পেড়িছল 

তা পিরUার কের নতুন দীিp আনেবন। আlাহর িকতাব ( কারআন) ও নবী (সা.)- এর snতেক 
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অnসরণ কের চলেবন। আিমrল মু’িমিনন আলী (আ.)- এর মতই তার খাবার হেব সাদািসধা 

এবং  পাশাক- আষাক হেব অমসৃন ও সাধারণ। 

ইমােমর sশাসেনর বরকেত জিমেত ফসল হেব pচুর পিরমােন,  মাnষ হেব অথ7- িবtশালী,  

 নয়ামত আসেব সবিদক  থেক , সব কােজ বরকত পাওয়া যােব,  ফল- ফলািদ হেব 

pেয়াজেনর অিতিরk। দািরেdর হেব অবসান,  সবাই অথ7ৈনিতকভােব এমন sখ- শািnেত 

থাকেব  য যাকাত  দয়ার জn  কান অভাবীেক খুঁেজ পাওয়া যােব না। যার কােছই িদেত যােব 

 সই িফিরেয় িদেব। ইমামেক ভালেবেস অসংখ, মুিমন ব,িk,  ভk ও অnসারী তাঁর pিতেবশী 

িহসােব kফায় আবাস গেড় তুলেব। ইমােমর িপছেন নামাজ পড়ার জn সবাই এত িভড় করেব 

 য পরবত7ীেত নামাজীেদর জায়গা হওয়ার জn এশিট িবশাল মসিজদ Kতরী করা হেব। 

মসিজদিট এতই বড় হেব যার একহাজারিট দরজা থাকেব।  

ইমােমর শাসনামেল nায়- নীিত ও িনরাপtা এত পিরমােণ থাকেব  য,  সমs জায়গায় শািnর 

ছায়া ছিড়েয় পড়েব। এমন হেব  য,  যিদ  কান বৃd মিহলা তার সব7 শরীের sণ7 অলংকার পের 

একাকী এ শহর  থেক ও শহের ঘুের  বড়ায় তারপরও  কউ তােক অত,াচার করেব না বা তার 

সmেদ  কউ হাত িদেব না। 

জিমন তার িনেজর মেধ, যা িকছু অথ7 সmদ লুকািয়ত বা  pািথত আেছ তা ইমােমর জn  বর 

কের িদেব। িতিন সকল অত,াচািরত িব]sেদরেক পুনরায় sাভািবক অবsায় িফিরেয় আনেবন। 

যখন িতিন িকয়াম করেবন তখন আlাh রাbুল আ’লািমন তার অnসারীেদর দৃিsশিk ও 

Hবণশিkেক আরও pখর কের িদেবন যােত কের ইমােমর ও তােদর মেধ,  কান pকার অnরায় 

না থােক। িতিন তােদর সােথ কথা বলেবন এবং তারা তার কথােক ,নেত পােব। ইমাম তার 

অবsােনর sােন থাকেলও তারা তাঁেক  দখেত পারেব। আিবভূ7ত হওয়ার সময় আlাh রাbুল 

আ’লািমন তার বাnােদর উপর দয়া ও রহমেতর পরশ বুিলেয় িদেবন এবং তােদর 

আকলসমূহেক পিরপণূ7 কের িদেবন। ইমাম মা0দী হযরত দাউদ (আ.)- এর পdিতেত হযরত 

মুহাmদ মুsাফা (সা.)- এর উmেতর মেধ, িবচার করেবন। যা িকছু নবী আকরাম (সা.) কের 
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 গেছন িতিন তাই করেবন।  যভােব নবী মুহাmদ (সা.) জােহিল যুেগর িবদআত ও kpথােক 

সমাজ  থেক  ঝেড় মুেছ সাফ কের িদেতন,  িতিনও  তমিনভােব ইসলামী সমাজেক  সgেলা 

 থেক বাঁিচেয় নতুন জীবন দান করেবন।১৪৯  
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ইমাম অnধOােন থাকার সময় তার অnসারীেদর িকছ ুদািয়t ও কতOবo  

 

১- িনmিলিখত  দায়ািট পড়া যা আlাh রাbুল আ’লািমেনর কােছ ইমাম মা0দী (আ.)- এর 

ব,াপাের  বশী কের জানেত  চেয় pাথ7না করা :   

رِْفىن َرُسَلَك فَِانََّك ِاْن ملَْ تـَُعرِّْفىن َرُسَلَك ملَْ اَللَُّهمَّ َعرِّْفىن نـَْفَسَك فَِانََّك ِاْن ملَْ تـَُعرِّْفىن نـَْفَسَك ملَْ اَْعِرْف نَِبيَِّك، اَللَُّهمَّ عَ 
 ىن ُحجََّتَك َضَلْلُت َعْن ِديىناَْعِرْف ُحجََّتَك، اَللَُّهمَّ َعرِّْفىن ُحجََّتَك فَِانََّك ِاْن ملَْ تـَُعرِّفْ 

 হ আlাh! আমােক  তামার সttার সােথ পিরচয় কিরেয় দাও। যিদ তুিম  তামােক আমার িনকট 

পিরচয় না করাও তাহেল আিম  তামার নবীর সােথও পিরিচত হেত পারেবা না।  হ আlাh! 

আমােক  তামার রাসূেলর সােথ পিরচয় কিরেয় দাও। যিদ তুিম আমােক  তামার রাসূেলর সােথ 

পিরচয় না কিরেয় দাও তাহেল আিম  তামার hjােতর (মেনানীত ইমােমর) সােথও পিরিচত 

হেত পারেবা না।  হ আlাh! আমােক  তামার hjােতর সােথ পিরচয় কিরেয় দাও। যিদ তুিম 

 তামার hjােতর সােথ আমােক পিরচয় না কিরেয় দাও তাহেল আিম আমার dীেনর  থেক পথ 

(s হেয় যাব।১৫০  

২- এই  দায়ািট পড়া : 

 يا اَللَّه يا َرْمحَُن يا َرِحيُم يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثـَبِّْت قـَْلىب َعلى ِديِنك
 হ আlাh!  হ পরম দয়ালু!  হ দয়াবান!  হ hদেয়র উপর কতৃ7tশীল! আমার অnরেক  তামার 

দীেনর উপর িsিতশীল কের দাও।১৫১  

৩- ইমােমর জn  দায়া করা,   যমন এই  দায়ািট পড়া : 

ِة ْبِن احلََْسِن َصَلَوُتَك َعَلْيِه َو َعلَى آبائِه ىف َهِذِه السَّاَعِة َو ِىف ُكلِّ  ساَعِة َولِيًا َو حاِفظًا َو اَللَُّهمَّ ُكْن ِلَولِيَِّك احلُْجَّ
 ِفيها َطويالقائِداً َو ناِصراً َو َدلِيًال َو َعْيناً َحىتَّ ُتْسِكَنُه اَْرَضَك َطْوعاً َو ُمتَتـَِّعُه 

 হ আlাহ! hjাত ইবnল হাসান (আ.) ও তাঁর পূব7পুrষেদর উপর  তামার অগিণত রহমত বষ7ণ 

কর িঠক এই সময় এবং pিতিট সময় তুিম তার অিভভাবক,  রkাকারী,  পথিনেদশ7ক,  

সাহায,কারী,  িনয়ntণকারী,  পিরচালনাকারী হও এবং তােক  তামার জিমেনর উপর ফিজলাত 
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ও ময7াদা িদেয় pিতিনিধ কের তােক তার অnগত কর,  আর তাঁেক দীঘ7 সমেয়র জn জিমেনর 

বুেক  সৗভাগ,বান কর।১৫২  

৪- তাঁর জেn দrদ শিরফ পাঠ করা এবং তাঁর আিবভ7াব তরািnত হওয়ার জn  দায়া করা : 

ل فـََرَجُهم  اَللُِّهمَّ ِصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َعجِّ
 হ আlাh! নবী (সা.) ও তাঁর পিরবারবেগ7র উপর  তামার রহমত বষ7ণ কর আর ইমাম মা0দী 

(আ.)- এর আিবভ7াবেক tরািnত কর। 

ইমাম মা0দী (আ.) কাছ  থেক  রওয়ােয়ত এেসেছ  য,  িতিন বেলেছন : আমার drত 

আিবভ7ােবর জn pচুর  দায়া করেব,   কননা তােত  তামােদর sফল রেয়েছ।১৫৩  

৫- জুমার িদেন ইমাম মা0দী (আ.)- এর িযয়ারত পড়া যা মাফািতhল িজনােন উিlিখত আেছ।  

৬-  দায়ােয় nদবাh পড়া। pিত জুমার িদেন,  ঈেদ িফতর ও ঈেদ  কারবান এবং ঈেদ গাদীেরর 

িদেন। 

৭- তাঁর নাম  শানার সােথ সােথ উেঠ দাঁড়ােনা।  

৮- িবিভn িযয়ারত পড়ার সময় তাঁর pিত দৃিs রাখা।  

৯- িবিভn সমsার  থেক  থেক উdােরর জn তাঁর উিছলা িদেয় আlাহর কােছ  দায়া চাওয়া। 

িনেজর ভাল আমলেক তাঁর pিত উৎসগ7 করা।  যমন :  কারআন  তলওয়াত,  হজ,  ওমরাh,  

তাওয়াফ,  তাঁর পk  থেক ইমামগেণর মাজার িযয়ারত করা,  তার ss থাকার জn ছদকা 

 দয়া।  

১০- gনাহ  থেক pকতৃভােব তওবা করা। যিদও  গানা0গারেদর জn সকল সময় তওবা করা 

ফরজ কাজ।  কননা আমােদর পােপর কারেণই তাঁর অnধ7ান ঘেটেছ।  

১১- জনগণেক তার pিত িনবn করা। অথ7াৎ pিতিট িশয়া  যন তাঁর কথােক (আমেলর মাধ,েম ও 

বলার মাধ,েম) অেnর কােছ  পৗঁেছ  দয়। যতদূর সmব দীন pচােরর লেk, শিkশালী ভূিমকা 

পালন করা এবং এিট হেd সবেচেয় grtপূণ7 দািয়t ও কত7ব,।  কননা আমরা সব সময় তাঁর 

আসার অেপkায় থাকেবা। আর তাঁর আসার অেপkায় থাকার অথ7ই হেd,  আমােদর জীবনেক 
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এমনভােব Kতরী করেবা  যন িতিন তােত রাজী থােকন। আমরা আমােদর আচার- আচরেণ pমাণ 

করেবা  য আমরা nােয়র সাথী এবং তাঁর nায়- নীিতপূণ7 শাসনামেলর অেপkায় আিছ। যিদ 

আমােদর দৃিs আlাh,  নবী ও ইমামগেণর pিত িনবd না থােক এবং আচার- আচরণ ও কম7 

তাঁেদর িনেদ7িশত পেথ না হয় তাহেল আমরা যতই বিল না  কন  য আমরা তাঁর আসার অেপkায় 

আিছ,  আমােদর এই বলা আlাহর দরবাের কবুল হেব না।  
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সংিkpাকাের জামকারান মসিজেদর পিরিচিত  

 

 কাম শহেরর ইিতহােসর বইেত মরhম নািসrস শািরয়ােতর উdৃিত িদেয় হাজী িময7া hসাইন নূরী 

তার “মুসতাদরাkল ওয়াসােয়ল” নামক gেn িলেখেছন :  শখ হাসান িবন  মাসাlা জামকারানী 

(রহঃ) বেলন : ১৭ই রমযান ৩৯৩ িহজরী মvলবার রােত িনেজর ঘের ঘুিমেয় িছলাম। হঠাৎ 

একদল  লাক আমার ঘেরর সামেন এেস আমােক জাgত কের বলল,  ‘ওেঠা,  ইমাম মা0দী 

(আ.)  তামােক  যেত বেলেছন।’ সদর দরজায় এেস  দিখ বড় বড় ব,িktরা  সখােন উপিsত। 

তারা আমােক িনেয়  গেলন  যখােন বত7মােন মসিজদিট অবিsত আেছ।  সখােন এেস  দখলাম 

ইমাম একিট িসংহাসেনর উপর বেস আেছন। আমােক আমার নাম ধের  ডেক বলেলন : হাসন 

মুসিলমেক ( য ঐ জিমর মািলক) বল  য,  আlাh অn সব জিমর মেধ, এই জিমেক পছn 

কেরেছন। সাইেয়,দ আবুল হাসােনর কােছ িগেয় বল  য,  এই জিমিটেক হাসান মুসিলেমর কাছ 

 থেক িকেন অnেদরেক িদেয় িদেত তারা এখােন মসিজদ Kতরী করেব। জনগেণর উেdে- বল 

 য,  এই জিমর িদেক  যন  খয়াল রােখ আর এটার pিত ভালবাসা  দখায় এবং এই মসিজেদ 

চার রাকাত নামায পেড়,  যার dই রাকাত হেd মসিজেদর সmােন যা হেd এrপ : pিত 

রাকােত একবার সূরা হামদ ও সাতবার সূরা এখলাস,  rk ও  সজদােত সাতবার তসবীh 

পড়েত হেব। অn dই রাকাত হেd ইমাম মা0দী (আ.)- এর উেdে- যা হেd এrপ : pিত 

রাকােত সূরা হামদ পড়ার সময় )اياك نعبد و اياك نستعني( এই বাক,িটেক একশতবার পেড় সূরা 

 শষ করেত হেব। rk ও  সজদায় তসবীh পড়েত হেব সাতবার। তারপর নামায  শেষ লা 

ইলাহা ইlালাh বেল হযরত ফািতমা (সা.)- এর তসবীh পড়েত হেব এrেপ (আlাh আকবার 

৩৪ বার,  আলহামdিলlাh ৩৩ বার,  sবহানা আlাh ৩৩ বার)। তারপর  সজদায় িগেয় 

একশতবার দrদ শিরফ পাঠ করেত হেব। এই dই রাকাত নামােযর মূল, কাবা ঘের নামায 
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পড়ার সমতুল,। এভােবই এই মসিজদ Kতরী হয় যা আজও ইমাম মাহদীর ভk- অnরাগীেদর 

িযয়ারেতর sান হেয় আেছ।  

আরও অিধক জানেত হেল িময7া hেসইন নূরী রিচত “নাজমুস সািকব” নামক gn  দখা  যেত 

পাের।  
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/তৗিক’য়াত১৫৪  

 শখ সাdক রিচত “কামাল উিdন” ও  শখ তুিস রিচত “গাইবাত” এ dিট gেn pায় আিশিট 

 তৗিক’য়াত উেlিখত হেয়েছ। যার িকছু িতিন িবিশs আেলম ও ফকীহেদর উেdে-  pরণ 

কেরেছন। এ  থেকই বুঝা যায়  য,  ইমাম মা0দী (আ.) অnধ7ােন  থেকও িতিন তাঁর অnসারী ও 

িpয়  লাকেদর pিত দৃিs রাখেছন এবং যারা  হদায়াত  পেত ও পির,d হেত চায় তােদর pিত 

িতিন িবেশষ দিৃs রাখেছন। যারা সমsায় জজ7িরত হেয়  যমন : grtপূণ7 কােজর 

ব,াপাের, িবিভn সমsা সমাধােনর ব,াপাের,  jান অজ7েনর ব,াপাের,  দীিন কােজর ব,াপাের 

তাঁর কােছ কাতর হেয় সাহায, কামনা কেরেছ,  তারা তাঁর মাধ,েম িদক িনেদ7শনা  পেয়েছ ও 

উপকৃত হেয়েছ। িবেশষ কের যােদর হােত দীেনর grtপণূ7 দািয়t ns রেয়েছ তােদরেক িতিন 

িবেশষভােব সাহায, কেরেছন। এgেলা ইমােমর কাছ  থেক pP উtেরর মাধ,েম তাঁর 

 তৗওিক’য়ােতর মেধ,  দখেত পাওয়া যায়  যমন :  

উেlখ আেছ  য,  এই সংবাদিট ইমাম মা0দী (আ.)- এর িনকট  থেক মরhম আয়াতুlাh আল 

উযমা আগা সাইেয়,দ আবুল হাসান ইসফাহানী (মৃতু, ১৩৬৫ িহজরী) িযিন িশয়া মাযহােবর 

িবিশs ফকীh িছেলন pায় ৫০ বছর আেগ তার কােছ এেসেছ : 

ْهليز َو اَْقِض حَ    واِئَج النَّاس ، َحنُْن نـَْنُصُركَ اَْرِخص نـَْفَسَك َو اْجَعْل َجمِْلَسَك ِىف الدِّ
 তামােক মাnেষর মােঝ িবলীন কের দাও এবং  তামার বসার জায়গািটেক সদর দরজার কােছ 

কর (যােত কের মাnষ সহেজই  তামার সােথ সাkাত করেত পাের) এবং মাnেষর চাওয়া 

পাওয়ােক পূরণ কর,  আমরা  তামােক সাহায, করেবা। 

ْل فـََرَجُه الشَّريَف َو َسهْل َخمَْرَجُه َو اَْقِض َمجيَع َحواِئِجِه ِبَرْمحَِتَك يا اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلْيِه َو  َعَلى آبائِِه الطاَِّهريَن َو َعجِّ
  اَْرَحَم الرَّاِمحَِني ، َو آِخُر َدَعوانا َأِن احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلمنيَ 
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তথoসtূ :   

১।  সাdক,  কামাল উিdন,  ১ম খN,  পৃ. ৪০৩- ৪০৪, ও ২য় খN,  পৃ. ৪৯, ১৫৯, ১৬০।  

২। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩১- ৩৪,  কািফ,  ১ম খN,  পৃ. ৩৩২- ৩৩৩,  কামাল উিdন,  

২য় খN,  পৃ. ২,  ৮,  ৪৯,  ৩৬১,  ৩৬২। ইমাম মা0দী (আ.)- এর আসল নাম (م ح م د) উ1ারেণর 

ব,াপাের আেলমেদর মেধ, মতপাথ7ক, আেছ,   কউ  কউ  যমন  শখ আনসারী মাকrh মেন কেরন এবং তােদর 

আেগ আরও  কউ  কউ  যমন   শখ তুিস সmূণ7ভােব হারাম মেন কেরন আর অnরা  যমন হাজী নূরী বেলন ,ধু 

সভা ও মাি0ফেল উ1ারণ করা হারাম,   দখুন নাজমুস সািকব,  পৃ. ৪৮।  

৩। মরhম মুহােdছ (হাদীস িবশারদ) নরূী তার “নাজমুস সািকব” gেn এভােব িলেখেছন : যাখীরাh ও 

তাযখীরাh নামক gেn িলিখত আেছ  য,  ঐ মহান ব,িkর “মানsর” নামিট “িদদ” gেn হেd  বরাhাh। আর 

তার িবVাস অnযায়ী এিট অnতম আসমািন িকতাব।  শখ ফুরাত িবন ইবরাহীম kিফর  লখা  কারআেনর 

তাফসীের আেছ হযরত ইমাম বািকর (আ.) এই আয়ােতর তাফসীের বেলেছন : 

 ( َو َمْن قُِتَل َمْظُلوماً فـََقْد َجَعْلنا ِلَولِيِِّه ُسْلطاَناً (
এটা ইমাম hসাইন (আ.)- এর ব,াপাের বলা হেয়েছ যােক মজলুম অবsায় হত,া করা হেয়েছ,  এবং এই 

আয়ােতর তাফসীের আlাh তা’য়ালা )  َمْنُصوراً َفالَ ُيْسِرْف ِىف اْلَقْتِل اِنَُّه كاَن  ( মাহিদ (আ.)-  ক মানছুর নামকরণ 

কেরেছন,   যমিনভােব নবী (সা.)-   ক আহমাদ,  মুহাmদ,  মাহমুদ নামকরণ করা হেয়েছ,  এবং  যমিনভােব 

ঈসােক (আ.) মসীh নামকরণ করা হেয়েছ,  ( িবহার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩০),  আর হয়েতাবা  শষ ইমামেক 

মানছুর িহসােব অিভিহত করার কারণিট িজয়ারেত আ,রায় এেসেছ :  

 )ص(ْيِت ُحمَمٍَّد فَاْسَئُل اللََّه الَِّذى اْكَرَم َمَقاَمَك َو َأْكَرَمىن َأْن يـَْرزُقَِّىن طََلَب ثَارَِك َمَع ِاماٍم َمْنُصوٍر ِمْن أَهِل بَـ 
( নাজমুস সািকব,  পৃ. ৪৭),   

এবং dয়ােয় nদবােত এেসেছ : 

  ْيهِ اَْيَن اْلَمْنُصوُر َعَلى َمِن اْعَتدَى َعلَ  
৪। িবশারােত আহদাইন (তওরাত ও বাইেবেলর sসংবাদসমূহ),  পৃ.২৪৫। 

৫। ঐ পৃ. ২৫৮। ঐ বইেয়র ২৪৩ পৃ�ার িটকায় উেlখ করা হেয়েছ  য : ইিতহাস  বtারা এভােব িলেখেছ : 

“জামাসব” “gসতাসব িবন লাহরাসেবর” ভাই  স িকছু িদন যারথুT ধেম7র pবkা যারথুেTর কােছ িশkা লাভ 

কেরিছল।  
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এ িবষয়িট এখােন উেlখ করা pেয়াজন  য,  “জামাসব” gn  থেক  য অংশিট আমরা উdৃত কেরিছ একই 

অেথ7র বণ7না আমােদর হািদস gেnও এেসেছ  যমন,  আিমrল ম’ুিমনীন আলী (আ.)- এর উdৃিত িদেয়  শখ 

সাdেকর “ খসাল ”gেn উেlখ করা হেয়েছ:  

قـُُلوِب اْلِعباِد ، َو َو َلْو َقْد قاَم قائُِمنا َالَنـْزََلْت السََّماُء َقْطَرهَا َو َأْخَرَجِت اْالَْرُض نَباTَا َو َلَذَهَبِت الشَّْحناُء ِمْن 
 اْلَبهائِمُ  َاْصطََلَحِت السِّباُع وَ 

 ( মুনতাখাবুল আসার,  পৃ. ৪৭২- ৪৭৪)।  

৬। িবশারােত আহদাইন (তওরাত ও বাইেবেলর sসংবাদসমূহ),  পৃ. ২৩৮।   

৭। “ সফের তাকভীন (Genesis সৃিs সmিক7ত অধ,ায়(” (২০ : ১৭)। 

৮। মাযমুর ৩৭,  অnেdদ ১০- ৩৭ পিবt িকতাব,  িp�ট-  ১৯০১। “মাযািমর” হযরত দাউদ (আ.)- এর উপর 

অবতীণ7 পিবt িকতাব যা যাবুর নােম পিরিচত। তওরােতর আরবী অnবােদর মেধ, তা উেlখ করা হেয়েছ বা 

আল মুনেজদ আরবী অিভধােনও যাবুেরর ব,াপাের বলা হেয়েছ  য যাবুর একিট িকতােবর নাম যা দাউদ (আ.)-

এর মাযািমেরর আরবী নামকরণ।  

৯। sরা আিmয়ার ৪৮নং আয়ােত তওরাতেক িযকর নােম সেmাধন করা হেয়েছ। 

১০। sরা ইসরা’র ৫৭নং আয়ােত বলা হেয়েছ  য,  যাবুরেক দাউেদর উপর নািযল কেরিছ। 

১১। sরা আিmয়া,  আয়াত নং-  ১০৫।  

১২। sরা nর,  আয়াত নং-  ৫৫।  

১৩। sরা কাসাস,  আয়াত নং-  ৫।  

১৪। আল ইমামুল মাহিদ,  আলী মুহাmদ আলী দািখল,  পৃ. ৪০- ৪৭ এবং নািভেদ আমন ও আমান,  পৃ. 

৯১,  এই gেn ৩৩ জন সাহাবার নাম উেlিখত হেয়েছ।  

১৫। আল গািদর,  ২য় খN,  পৃ. ২০১- ২০৩,  Kবrেত ছাপা। 

১৬। আল গািদর,  ২য় খN,  পৃ. ৩৬০,  ও আল ফুsলুল মুিহmাh,  পৃ. ২৪৯,  নাজােফ ছাপা। 

১৭। আল ফুsলুল মিুহmাh,  পৃ. ২৫১। 

১৮। িকতাবুল মাহিদ,  পৃ. ১১৩ ।  

১৯। এলামুল ওয়ারা,  পৃ. ৪৪৩। 
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২০। তােদর ১০৬ জেনর নাম ‘নািভেদ আমন ও আমান’ নামক gেn উেlখ আেছ,  পৃ. ৯২- ৯৫,  এবং 

আরও ৩৭ জেনর নাম আল মাহিদ মুনতাযার নামক বইেত উেlখ আেছ,  পৃ. ৮০- ৮২,   লখক : মুহাmদ 

হাসান আেল ইয়ািসন।  

২১। ইসবাতুল hদাত,  ৭তম খN,  পৃ. ১৯৮- ২০৬,  মুসনােদ হাmাল,  ১ম খN,  পৃ. ৮৪, ৯৯, ৪৪৮ ও ২য় 

খN, পৃ. ২৭, ৩৮ দৃsাn srপ।  য হািদসgিল এই gngিলেত এেসেছ তার মেধ, একিট হেd :  

أَبشركم باملهدى، يبعث ىف اّمىت على اختالف من الناس و زالزل ، ميأل االرض قسطاً و عدًال كماملئت جوراً و 
  ظلماً 

২২। এলামুল ওয়ারা,  পৃ. ৪৪৪,  ও ইসবাতুল hদাত,  ৭ম খN,  পৃ. ৩৭।  

২৩। এলামুল ওয়ারা,  পৃ. ৪৪৩। 

২৪। নািভেদ আমন ওয়া আমান,  পৃ. ৯৫,  gেn ৩২িট বইেয়র নাম উেlিখত হেয়েছ,  এবং “মাহদীেয় আহেল 

বাইত” gেn ৪১জন sিn  লখক ও ১১০জন িশয়া  লখেকর নাম উেlিখত হেয়েছ,  আর “আল মাহদী 

মুনতাযার” gেnর ২১- ২৪ পৃ�ায় ১৪িট gেnর নাম উেlখ আেছ।  

২৫। আল মা0দী মুনতাযার, পৃ. ২১,  আল  ফহেরs,   শখ তুিস,  পৃ. ১৭৬।  

২৬। আল  ফহেরs,   শখ তুিস,  পৃ. ২৮৪ ও ৩০১। 

২৭। নািভেদ আমন ওয়া আমান,  পৃ. ৯০,  এখােন ১৭ জন িবিশs sিn আেলেমর নাম উেlিখত হেয়েছ। 

২৮। আল মা0দী আল মুনতাযার,  পৃ. ৮৫।  

২৯। ইমাম মা0দী,  পৃ. ৬৬।  

৩০। মুসনােদ আহমাদ িবন হাmাল,  ১ম খN,  পৃ. ৯৯।  

৩১। মুসনােদ আহমাদ িবন হাmাল,  ১ম খN,  পৃ. ৩৭৬ ও ৪৩০।  

৩২। মুসনােদ আহমাদ িবন হাmাল,  ১ম খN,  পৃ. ৩৭৬, ৪৩০। 

৩৩। মুসতাদরাক আলাস- সাহীহাইন,  ৪থ7 খN,  পৃ. ৫৫৪। 

৩৪। ইয়ানািবউল মাওয়াdাh,  পৃ. ৪৯২। 

৩৫। pাgk,  পৃ. ৪৯১। 

৩৬। মুসনােদ আহমাদ িবন হাmাল,  ২য় খN,  পৃ. ৩৭। 

৩৭। ইয়ানািবউল মাওয়াdাh,  পৃ. ৪৪৮। 

৩৮। pাgk,  পৃ. ৪৬৭। 

৩৯। উsেল কািফ,  ১ম খN,  পৃ. ৩৩৭। 
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৪০। pাgk,  পৃ. ৩৩৮। 

৪১। pাgk,  পৃ. ৩৩৮। 

৪২। pাgk,  পৃ. ৩৪০। 

৪৩। pাgk,  পৃ. ৩৪২। 

৪৪। এলামুল ওয়ারা,  পৃ. ৪২৫। 

৪৫। কামালুিdন,  পৃ. ৩২২,  ৩১তম অধ,ায়,  হািদস-  ৩। 

৪৬। pাgk,  ৩৩তম অধ,ায়,  হািদস-  ২৫।  

৪৭। কামালুিdন,  পৃ. ৩৫০,  ৩৩তম অধ,ায়,  হাদীস-  ৪৪। 

৪৮। ইসবাতুল hদাত,  ৭ম খN,  পৃ. ৪২৭- ৪২৮। 

৪৯। উsেল কািফ,  ১ম খN,  পৃ. ৫১৪।  

৫০। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ১২।  

৫১। মা0দীেয় মওউদ gেnর ভূিমকােত ১৫২ নং পৃ�ায় উdৃত হেয়েছ : ‘মুrজুয যাহাব’ gেn ‘মাসউদী’- এর 

উিlিখত  রওয়ােয়ত অnযায়ী-  ২৩৫ িহজরীেত আbাসীয় খিলফা মুতাওয়ােkেলর পk  থেক ইমাম হাদীেক 

(আ.) মদীনা  থেক সামররােত আনা হয়। ২৩২ সােল মদীনায় হযরত ইমাম আসকারী (আ.)- এর জn হয়।  সই 

সময়  থেক   যভােব ইসলামী ও অnাn ইিতহাস (িবেশষতঃ ইউেরাপীয়েদর) gnসমূেহ উdৃত হেয়েছ  য,  

মুসিলম  সনাদল ও পূব7  রাম অথ7াৎ বাইজা�টাইন বা বত7মােনর তুরs এবং পিFম  রােমর (ইটািল) মেধ, যুd 

হেয়িছল। িবেশষ কের  যভােব কােমল ইবেন আিসর এবং অnাn সtূসমূেহ উিlিখত হেয়েছ  য,  ২৪০,  

২৪৪,  ২৪৫,  ২৪৭,  ২৪৮,  ২৪৯,  ২৫৩ িহজরী বছরgেলােত মুসিলম  সনাদল ও পূব7  রােমর মেধ, যুd 

হয় এবং ঐ সমেয় উভয়পেkর মেধ, বnী িবিনময় হেয়েছ।  যমনিট ‘আল আরাবু ওয়ার rম’ gেnর  লখক 

নািযিলফ ফাস7ী অnবাদ ড. মুহাmদ আবdল হাদী সাই’রী বণ7না কেরেছন  য,  ২৪৭ িহজরীেত মুসলমান 

 সনাদল ও  রােমর মেধ, যুd হয় এবং মুসলমানেদর হােত অেনক গিনমত আেস। আর ২৪৮ সােল ‘বালখাজুর’ 

মুসলমান  সনাপিত  রামীয়েদর সােথ Edু কের তােদর রাজ পিরবােরর অেনকেকই বnী কেরন (তািরখুল আরাব 

ওয়ার rম,  পৃ. ২২৫)। ইবেন আিসর ২৪৯ িহজরীেত ঘেট যাওয়া ঘটনা সmেক7 িলেখন : ওমার ইবেন 

আবdlাh আকতা ও জা’ফর ইবেন আলী সােয়ফাহর অিধনায়কেt মুসলমান ও  রামীয়েদর মেধ, যুd হয়,  

আর  সই যুেd  রাম সmাট অংশ gহণ কেরন। যিদ ইমাম মা0দীর সmািনতা মা ২৪৮ িহজরীেত রাজ পিরবােরর 
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অnভূ7k িহেসেব বnী হেয় থােকন তাহেল এই িহেসব মেত তখন ইমাম হাদীর সামাররায় অবsােনর  তরতম 

বছর ও ইমাম হাসান আসকারীর  ষাল বছর বয়স িছল।  

৫২। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৬- ১১।  

৫৩। pাgk,  পৃ. ২৫।  

৫৪। ইকমালুিdন,  ২য় খN,  পৃ. ১০০- ১০২,  িবহার,  ৫১ তম খN,  পৃ.১২- ১৫।  

৫৫। pাgk,  পৃ. ৫৫- ৫৭।   

৫৬। pাgk,  পৃ. ১০৭।  

৫৭। pাgk,  পৃ. ১০৪- ১১৪। 

৫৮। এরশাদ ,  শখ মুিফদ,  পৃ. ৩৩০। 

৫৯। আল kনী ওয়াল আলকাব,  ১ম খN,  পৃ. ৯১।  

৬০। িতিন ইমাম মাহদী (আ.) এর pথম pিতিনিধ। 

৬১। ইসবাতুল hদাত,  ৭ম খN,  পৃ. ২৫।  

৬২। pাgk,  পৃ. ১৪৩।  

৬৩।  রসােলেয় ইমামত, ৩য় অধ,ায়,  পৃ. ২৫।  

৬৪। কািফ,  ১ম খN,  পৃ. ৩৩৭। 

৬৫। কািফ,  ১ম খN,  পৃ. ৩৪২। 

৬৬। আ’য়াnশ িশয়া,  ৪থ7 খN,  পৃ. ১৫। 

৬৭। আল মা0দী,  পৃ. ১৮২।  

৬৮। আ’য়াnশ িশয়া,  ৪থ7 খN,  পৃ. ২১। 

৬৯। মুনতাহাল মাকাল,  আল মা0দী,  পৃ. ১৮১। 

৭০। আ’য়াnশ িশয়া,  ৪থ7 খN,  পৃ. ১৬। 

৭১। pাgk,  পৃ. ১৬। 

৭২। িবহাrল আেনায়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৪৪।  

৭৩। pাgk।  

৭৪। আল মা0দী,  পৃ. ১৮১,  িবহার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৪৬।  

৭৫। আনওয়াrল বাহীয়াh,  পৃ. ৩২৪। 

৭৬। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৪৫- ৩৪৬,  গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ২১৬, ২১৯। 
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৭৭।  তৗিকয়া হেd ইমােম জামান (আ.) এর কাছ  থেক তার অnসারীেদর কােছ আসা িচিঠ।  

৭৮। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৪৯,  কামালুিdন,  ২য় খN,  পৃ. ১৮৮,  হািদস-  ৩৮। 

৭৯। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৪৯। 

৮০। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৪৯- ৩৫০,  কাশফুল gmাহ,  ৩য় খN,  পৃ. ৪৫৭। 

৮১। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৫১। 

৮২। pাgk। 

৮৩। মুসতাজার  রাকন ইয়ামানী ও কা’বার সামেন অবিsত  সখােন  গানা0গাররা আHয়  নয়।  

৮৪। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৫১। 

৮৫। আল kনী ওয়াল আলকাব,  ৩য় খN,  পৃ. ২৬৭- ২৬৮। 

৮৬। pাgk,  পৃ. ২৬৮। 

৮৭। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৫৪- ৩৫৫,  গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ৩২৬- ৩২৭। 

৮৮। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৫২। 

৮৯। pাgk,  পৃ. ৩৫৩- ৩ ৫৪। 

৯০। pাgk,  পৃ. ৩৫৪।  

৯১। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৫৬,  গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ২২৭।  

৯২। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৫৯,  আল kনী ওয়াল আলকাব,  ১ম খN,  পৃ. ৯১। 

৯৩। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN পৃ. ৩৫৮, ৩৬০। 

৯৪। মনুতাহাল মাকাল।  

৯৫। আল kনী ওয়াল আলকাব,  ৩য় খN,  পৃ. ২৩১,  িবহার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৬১।  

৯৬। গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ২৪২- ২৪৩। 

৯৭। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১ তম খN,  পৃ. ৩৬০।  

৯৮। এ dিট আলামত ইমাম মা0দী (আ.)- এর আিবভূ7ত হওয়ার আেগ pকািশত হেব। 

৯৯। িবহাrল আনওয়ার,  ৫২তম খN,  পৃ. ৩৬১,  গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ২৪২- ২৪৩ । 

১০০। আ’য়াnশ িশয়া,  পৃ. ১৯৩।  

১০১। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩৬২।  

১০২। আল মা0দী,  পৃ. ১৮২- ১৮৩। 

১০৩। ইহিতজাজ,  পৃ. ২৮৩।  
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১০৪। আল মা0দী,  পৃ. ১৮২- ১৮৩।  

১০৫। ইয়ানািবউল মাওয়াdাh,  পৃ. ৪৯৩।  

১০৬। িবহাrল আনওয়ার,  ৫২তম খN,  পৃ. ১২২। 

১০৭। আল মা0দী,  পৃ. ২০১- ২০২। 

১০৮। ইমােমর অেপkায়,  পৃ. ৫৪।  

১০৯। আল মা0দী,  পৃ. ১৭২।  

১১০। সরূা বাকারা,  আয়াত নং-  ৩০। 

১১১। উsেল কািফ,  ১ম খN,  পৃ. ১৯৩। 

১১২। pাgk,  পৃ. ১৭৮,  হািদস-  ২। 

১১৩। pাgk,  ১ম খN,  পৃ. ১৭৮,  হািদস-  ৮।  

১১৪। sরা আিmয়া,  আয়াত নং-  ৭২।   

১১৫। sরা  সজদাh,  আয়াত নং-  ২৪। 

১১৬। ইসলােম িশয়া মাযহাব,  পৃ. ২৬০।   

১১৭। ইসলােম িশয়া মাযহাব,  পৃ. ৩১২- ৩১৩। 

১১৮। মুনতাখাবুল আছার,  পৃ. ২৭১।  

১১৯। কামালুিdন,  ১ম খN,  পৃ. ২৬৫।   

১২০। আল মা0দী,  পৃ. ১৭৮- ১৭৯। 

১২১। গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ১৭০। 

১২২। গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ১৭২,  িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩১২।  

১২৩। pাgk। 

১২৪। গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ১৭৮- ১৮০,  িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩১৬- ৩১৭। 

১২৫। গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ১৭০- ১৭১,  িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩১০- ৩১১।  

১২৬। িবহাrল আনওয়ার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩২৮। 

১২৭। মুহাmদ আলী ইবেন hসাইন ববােভইেয়র সnান। িতিন ইমােম জামান (আ.)- এর  দায়ায় জngহণ 

কেরন। আর পরবত7ীেত িতিন  শখ সাdক (রহঃ) নােম pিসিd লাভ কেরন।  

১২৮। গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ১৮৮,  িবহার,  ৫১তম খN,  পৃ. ৩২৪- ৩২৫। 

১২৯। এলামুল ওয়ারা,  পৃ. ৪২৫। 
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১৩০। নাজমুস সািকব,  পৃ. ২০৯- ২১১। 

১৩১। pাgk।  

১৩২। ইসালাতুল মাহদাভীয়াত,  পৃ. ৭০।  

১৩৩। ইমাম আসকারী (আ.)- এর হারাম শরীফ সংলg একিট জায়গা  যিট ইমাম হাদী ও ইমাম আসকারী (আ.) 

ঘেরর িনেচ অথ7াৎ ভ-ূ গভ7s ঘর িবেশষ সমেয়  যখােন ইমাম মা0দী (আ.)-  ক  দখা িগেয়িছল।  

১৩৪। আbাসীয় খিলফা,   স ৬২৩  থেক ৬৪০ িহজরী পয7n kমতায় অিধি�ত িছল। 

১৩৫। নাজমুস সািকব,  পৃ. ২৩১- ২২৮।  

১৩৬। ইসবাতুল hদাত,  ৭ম খN,  পৃ. ৩৬৩। 

১৩৭। pাgk,  পৃ. ৩৫৫। 

১৩৮। ইসবাতুল hদাত,  ৭ম খN,  পৃ. ৩৮৩। 

১৩৯। pাgk।  

১৪০। গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ২৬১- ২৬২। 

১৪১। কামালুিdন,  ২য় খN,  পৃ. ১৬০,  হািদস- ৪।  

১৪২। মুনতাহাল আমাল, dাদশ ইমােমর জীবনী,  পৃ. ১০৬, ১০৭,  ইসবাতুল hদাত,  ৭ম খN, পৃ. ৩৯০-

৩৯১,  িকফায়াতুল মুয়াহিহদীন,  ২য় খN,  পৃ. ৮৪২- ৮৪৪,  রওজােয় কািফ,  পৃ. ৩৬- ৪২,  িবহাrল 

আনওয়ার,  ৫২তম খN,  পৃ. ২৫৪। 

১৪৩। মনুতাহাল আমাল,  dাদশ ইমােমর জীবনী,  পৃ. ১০২, ১০৩,  গাইবাত,   শখ তুিস,  পৃ. ২৬৫-

২৮০,  ইসবাতুল hদাত,  ৭ম খN,  পৃ. ৩৯৮, ৪১৮,  গাইবােত  নামানী,  পৃ. ২৪৭- ২৮৩,  এবং এ 

সmিক7ত অn  রওয়ােয়তgিল এই বইেয়র ১৪তম অধ,ােয় বিণ7ত হেয়েছ,  িকফায়াতুল মুয়াহেহদীন,  ২য় 

খN,  পৃ. ৮৪১- ৮৪২,  রওজােয় কািফ,  পৃ. ৩১০,  হািদস ৪৮৩,  পৃ. ৩১০,  হািদস ৪৮৩,  িবহাrল 

আনওয়ার,  ৫২তম খN,  পৃ. ১৮৬, ২৩৬- ২৩৯।  

১৪৪। মুনতাহাল আমাল,  dাদশ ইমােমর জীবনী,  পৃ. ১০৩,  ১০৪,  িবহাrল আনওয়ার,  ৫৩তম খN,  

পৃ. ১৫, ১৬,  িকফায়াতুল মুয়াহেহদীন,  ২য় খN,  পৃ. ৮৪২, ৮৪৩।  

১৪৫। মুনতাহাল আমাল,  dাদশ ইমােমর জীবনী,  পৃ. ১০২,  গাইবাত,   শখ তুিস, পৃ. ২৭৪,  ইসবাতুল 

hদাত,  ৭ম খN,  পৃ. ৪২৪,  গাইবােত  নামানী,  পৃ. ২৫৭,  হািদস ১৪, ১৫ এবং এ সmিক7ত অn 

 রওয়ােয়তgিল  এই বইেয়র ১৪তম অধ,ােয়,  িকফায়াতুল মুয়াহেহদীন,  ২য় খN,  পৃ. ৭৪০,  রওজােয় 
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