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ওহী ও রসালেতর নবজাতক 

নাম: ফােতমা,িস ীকা,মুবািরকা ,তািহরা ,যািকয় া ,রািযয় া ,মারিযয় া ,মুহাি সা ,এবং যাহরা।১  

ডাক নাম: উ ুল হাসান,উ ুল সাইন,উ ুল মুি সন,উ ুল আেয় া এবং উে  আিবহা।২  

িকছু সুপিরিচত উপািধ: যাহরা,বাতুল,িস ীকা, বরা,মুবািরকা ,আযরা,তািহরা এবং সাইেয় দাতুন  িনসা।৩ 

িপতা : ইসলােমর মহা স ািনত রাসূল (সা.)  হযরত মুহা াদ ইবেন আব া  (সা.)। 

মাতা : ইসলাম হণকারী সব থম নারী,আ াহর রাসূল (সা.)-এর সব থম ী খাদীজাতুল বরা। 

জ  : পিব  নগরী ম ায়,নবুওয়াত লােভর প ম বছর।৪  

শাহাদাত : পিব  মদীনা নগরী,িহজরী একাদশ বছর,রাসূেল খাদার  ইে কােলর আড়াই মাস পর।৫  

মাজার : রাজৈনিতক এবং তাঁর অিসয়েতর কারেণ অ কার রাে  গাপেন আিম ল মু’িমনীন তাঁর দাফনকায স  

কেরন।  আজ অবিধ তাঁর পিব  কবেরর িচ  উদঘা ত হয় িন।৬ 

স ান : ইমাম হাসান মুজতাবা,ইমাম সাইন সাইেয় শ হাদা,জয়নাব আল বরা,উে  লসুম,মুি সন (তাঁর 

গেভই মারা যায়)।৭  

আরিব জমািদউসসানী মােসর িবশ তািরেখ রাজ বার, মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত লােভর প ম বৎসের, ম ার 

রময় পবেতর পাদেদেশ, কা’বার সি কেট, ওহী নািযেলর গৃেহ- য গৃেহর অ ন মহানবী (সা.)-এর খাদাে িমক মুেখর 

পিব  ছটায় আেলািকত হেতা, য গৃহেক ফেরশতারা ভাল কের িচনেতা এবং সখােন িতিনয়ত গমনাগমন করেতা, 

যখােন সকাল স ায় রাসূেল খাদার নামােজর রন িত িনত হেতা এবং গভীর রাি েত তাঁর িতলাওয়ােতর 

আধ াি ক িনেত জিমেনর সােথ আসমােনর সংেযাগ ািপত হেতা, ইয়ািতমেদর আশার ক , িনঃ  মানুেষর 

সাহায কারী, িনেদাষ ব ী ও িনপীিড়তেদর আ য় ল, সই গৃেহ হযরত রাসূল (সা.) ও মা খািদজার গৃেহ এক  কন া 

জ হণ কের।  
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আ াহর রাসূেলর িহতা, িরসালেতর থম ফল, িন াপে র িতমূিত, সম  মানবতা য নারীর মেধ  সমেবত হেয়েছ, 

িযিন ভূপৃে  আ াহর মেনানীত খলীফার ী এবং তাঁর সমক  বেল গণ , পৃিথবীর বুেক নারী েলর  স-ই ফােতমা 

ভূপৃে  আগমন কেরেছন।  

হযরত ফােতমার জে র ফেল রাসূলু া  (সা.)-এর গৃহ পূেবর চেয় আেরা অিধক দয়া ও হ-মমতার আধাের পিরণত 

হয়। যখন মহানবী (সা.) ম ায় সীমাহীন কে র মেধ  জজিরত িছেলন তখন হযরত ফােতমার অব ান সকাল ও স ায় 

া - া  িপতা-মাতার উপর শাি র সুবাতাস বেয় িদত আর িরসালেতর ক পূণ িদন েলার শেক আরামদায়ক কের 

তুলেতা। এটা কতই না উ ীপনাময় িবষয় য,এক  মেয় িপতার িনকট এতটা মযাদা লােভ স ম হয় য,তাঁর িনকট সৃি  

জগেতর  মানুষ মহানবী (সা.)-এর শাি  মেল। আর তাঁর স েক নবী (সা.) বেলন : 

“ফােতমা আমার ােণর সমতুল ,তাঁর কাছ থেক বেহশেতর সু ান পাই।”৮  

এ উি  হযরত ফােতমার জন  আ যজনক নয়। কননা িতিন ঐ সম  ব ি বেগর মেধ  গণ  যােদর ব াপাের 

িব িতপালক তাঁর আসমানী  আল কারআেন বেলন : 

َتْطِھْیًرا ُیَطھَِّرُكْم َو ْاْلَبْیِت َأْھَل ْاْلرِّْجَس َعْنُكُم ِلُیْذِھَب اُهللا ُیِرْیُد ِإنََّما  

অথাৎ “িন য়ই আ া  চান হ আহেল বাইত, তামােদর থেক সকল ধরেনর অপিব তা র করেত  এবং 

তামােদরেক পুত -পিব  করেত ।”৯  

হযরত ফােতমা (আ.) ইসলােমর মহান নবী হযরত মুহা দ মু ফা (সা.)-এর সার-স া। হযরত ফােতমা (আ.)-এর 

আেলাক ল জীবন সকল কার ঐশী শংসার যাগ । িতিন িব  নারী েলর মেধ  আ াহর িনকট মেনানীত হেয়েছন িযিন 

আপন পিব তার মাধ েম নারী জািতেক স ােনর আসেন সমাসীন কেরেছন। হযরত ফািতমা (আ.)-এর অিত মযাদাকর 

অব ান এ সা  দান কের য একজন নারীও আধ াি কতার চরম শীেষ আেরাহন করেত পােরন যখােন ঐশী 

মহাপু েষরা পৗঁেছেছন। 

িপতার সােথ  
হযরত ফািতমা (আ.)-এর িপতার ব াপাের কান িকছু বণনা করার েয়াজন নই। িতিন এমন িপতা িছেলন যােক 

িব া সেবা ম চিরে র অিধকারী বেল আখ ািয়ত কেরেছন। আর পিব  কারআেন তাঁর ব াপাের বলা হেয়েছ :  

ُیْوَحى َوْحٌى ِإالَّ ُھَو ِإْن!  ْاْلَھَوى َعِن  َیْنِطُق َما َو  



4 
 

অথাৎ “িতিন বৃি র বশবত  হেয় কান কথা বেলন না। বরং )তার কথা (ওহী ব িকছু নয় যা তার উপর অবতীণ 

হয়।”১০  

ফােতমা তাঁর জ ািতময় জীবেনর সবটু ই ওহীর সং েশ এবং মানবতার মূত তীক এমনই একজন িপতার 

ছায়াতেল অিতবািহত কেরন। ায় ই বৎসর বয়েসই িতিন িপতার সােথ কােফরেদর বয়কট ও অবেরােধর িশকার হন এবং 

িতন বৎসর ‘ শ’ ব আিব তািলব’১১ -এ ভীষণ ু ধা য ণা ও কে র মেধ  কাটান এবং িপতা-মাতা ও অন ান  মুসলমানেদর 

সােথ ধেযর চরম পরাকা া দশন কেরন। নবুওয়ােতর  দশম বৎসের ‘ শ’ ব আিব তািলব’ থেক মুি র িকছুিদন পেরই 

িতিন তাঁর স ািনত মাতােক হারান,িযিন দশ বৎসর ঃখ বদনা িবেশষভােব অথৈনিতক অবেরােধর কে র ভীষণ চােপর 

মুেখ ধযধারন কের পীিড়ত হেয় পেড়িছেলন।১২  

হযরত ফােতমা মাতৃ হারা হেয় গেলন। যিদও এ ব াপারটা তাঁর জেন  সাংঘািতক বদনাদায়ক ও অত  ঃখজনক 

িছল তেব এ কারেণ িতিন আেরা বশী কের িপতার পােশ থাকার এবং তাঁর িশ েণর অধীেন থাকার সুেযাগ পেলন। আট 

বৎসর বয়েস রাসূল (সা.)-এর িহজরেতর িকছু পের িতিন নবী বংেশর অন ান  নারীেদর সােথ হযরত আলীর সে  ম া 

থেক মদীনায় পৗঁছান।১৩ আর এভােব আবােরা িতিন িপতার পােশ অব ান হণ কেরন। মদীনায় রাসূল (সা.)-এর জীবেনর 

িবিভ  সম সার মুহূেত হযরত ফােতমা িপতার সােথ িছেলন। ও দ যুে  মুসলমানরা যখন প াদপসরণ কের পাহােড় 

আ য় িনেত বাধ  হয় তখন হযরত ফােতমা িবচলতার সােথ মদীনা থেক রাসূল (সা.)-এর যু   িশিবের  দৗেড়  আেসন 

এবং আিম ল মু’িমনীন হযরত আলীর সােথ তাঁর িপতার ত ান িচিকৎসায় আ িনেয়াগ কেরন।১৪  

হযরত ফােতমা (আ.) ইসলােমর কােল বড় হন। িতিন িছেলন ইসলাম ও কারআেনর সাথী। িতিন ওহী ও নবুওয়ােতর 

পিব  বাতােস িনঃ াস হণ কেরেছন এবং এজন  গবেবাধ করেতন। তাঁর জীবন রাসূল (সা.)-এর জীবন থেক পৃথক িছল 

না। এমনিক িববাহ পরবত  সাংসািরক জীবেনও তাঁর গৃহ রাসূল (সা.)-এর গৃেহর সােথ সংযু  িছল। আ াহর নবী অন ান  

সব গৃহ থেক ফািতমার গৃেহ বশী যাতায়াত করেতন। িতিদন ভােত মসিজেদ গমেনর পূেব িতিন হযরত ফােতমার 

সােথ সা াৎ করেতন।১৫  হযরত রাসূল (সা.)-এর গৃহভৃত  বেলন : 

“হযরত যখন কান সফেরর উে েশ  রওয়ানা হেতন তখন সবেশষ যার কাছ থেক িবদায় িনেতন িতিন হেলন হযরত 

ফােতমা এবং যখন িতিন সফর শেষ িফের আসেতন সবাে  তাঁর সােথ দখা করেতন।”১৬  
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অবেশেষ রাসূল (সা.)-এর জীবেনর শষ মু ত েলােতও হযরত ফােতমা তাঁর িশয়েরর পােশ নরত অব ায় 

কা েয়েছন। আর তখন রাসূল (সা.) তােক েবাধ িদেয় বেলিছেলন য িতিন অন  সবার আেগ তাঁর িপতার সােথ িমিলত 

হেবন।১৭  
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হযরত ফািতমার মা  

হযরত ফািতমা শশেবর পাঁচ বছর তাঁর স ািনতা ও আে াৎসগ  মা হযরত খাদীজার কােল লািলত পািলত হন। িতিন 

নারীেদর মেধ  সব থম মুসলমান হেয়িছেলন। তাঁর স ে   নবী (সা.) বেলেছন : 

“খাদীজা আমার উ েতর সেবা ম নারীেদর অন তম।”১৮  

হযরত খাদীজা রাসূল (সা.)-এর িনকট এতই স ােনর পা ী িছেলন য তাঁর জীব শায় িতিন অন  কান িবেয় কেরন িন। 

হযরত খাদীজার ওফােতর পরও িতিন তাঁেক চুর রণ করেতন। এমনিক িতিন হযরত খাদীজার ব ু -বা বেদরেকও 

স ােনর চােখ দখেতন। এ স ান এমন পযােয় িগেয় পৗঁেছ য যখন কউ তােক কান িকছু উপহার িদেতন তখন 

তােক বলেতন “এই উপহার অমুক মিহলার ঘের িনেয় যাও, কননা স খাদীজার বা বী িছল।১৯  

হযরত আেয়শা বেলন : “রাসূল (সা.) এত বশী খাদীজার কথা রণ করেতন য একিদন আিম িতবাদ কের 

বললাম, হ আ াহর রাসূল,খাদীজা তা একজন বৃ া ব তীত অন  িকছু িছেলন না। আ া  তার চেয় উ ম ী আপনােক 

দান কেরেছন। তখন রাসূেল আকরাম (সা.) রাগাি ত হেয় বলেলন,আ াহর কসম,আ াহ তায়ালা তাঁর চেয় উ ম কান 

ী আমােক দান কেরন িন। খাদীজা এমন সময় ইসলােমর িত ঈমান এেনিছল যখন সবাই ফেরর মেধ  িনমি ত 

িছল, স এমন সময় আমার কথা সত  বেল ীকৃিত িদেয়িছল যখন অেন রা আমােক িমথ াবাদী বেল আখ ািয়ত কেরিছল। 

খাদীজা এমন সময় তাঁর সব  আমার কােছ অপণ কের যখন অন  সবাই আমােক বি ত কেরিছল। আ াহ তায়ালা আমার 

বংশ তাঁর মাধ েমই অব াহত রেখেছন।”২০  

এটা ইসলােমর ইিতহােসর এক  মহা বা ব। কননা সিত কার অেথ হযরত খাদীজার ত াগ নবী (সা.)-এর রসালেতর 

অ গিতর পছেন এক পূণ ভূিমকা পালন কেরেছ। কান কান মনীষীর মেত :  

“ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর িমশন হযরত আলীর িজহাদ আর হযরত খাদীজার দােনর মাধ েম সার লাভ কেরেছ। 

অথাৎ আ াহ তায়ালা এ ই মহান ব ি েক তাঁর রাসূেলর ধান সহেযাগী িহেসেব মেনানীত কেরেছন। হযরত আলীর 

িজহাদ এবং হযরত খাদীজার দান ইসলােমর িবজয় ও সােরর ে  ’  ধান কারণ িছল। সবকােল িবে র সকল 

মুসলমান ঈমােনর ন ায় মহােনয়ামেতর জেন  আ া  ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পের এ ই ব ি র িনকট ঋণী। 
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হ াঁ,হযরত ফািতমা এমনই এক মাতার ৃ িতিচ  আর এমনই এক িপতার স ান। নবুওয়ােতর দশম বৎসের হযরত 

খাদীজার ওফােতর পর িচরকােলর জেন  ি য় ও ত াগী মাতার হভরা কাল হযরত ফােতমার হাতছাড়া হেয় যায়।”২১ 

আর তখন থেকই িশ  ফািতমা নবী পিরবাের তাঁর মােয়র ন  ান পূরণ কেরেছন।  

মদীনায় িহজরত  

য বৎসর হযরত খাদীজার ইে কাল হয় স বৎসেরই নবী (সা.) তাঁর িনেবিদত াণ চাচা ও অন  আেরকজন 

বড়পৃ েপাষক আবু তািলবেকও হারান।২২ জনাব আবু তািলব রাসূল (সা.)-এর সবেচেয় অ র  সািথ িছেলন। কারাইশেদর 

নতা ও ম ার অন তম ধান ব ি  িহেসেব  ম াবাসী ও কারাইশেদর উপর ভাব থাকায় িতিন নবী (সা.) ও 

মুসলমানেদর জেন  এক পূণ পৃ েপাষক বেল গণ  হেতন। আর স জেন  িতিন যতিদন বঁেচ িছেলন ততিদন 

কারাইশ কােফররা কখনই মহানবী (সা.)-এর িদেক হ  সািরত করেত পাের িন।২৩  

হযরত আবু তািলব তাঁর সম  জীবেন কখেনা রাসূল (সা.)-এর সবা ও তাঁেক সমথন দােনর ে   কেরন িন 

এমনিক কারাইশেদর চ াে র মাকােবলায় এক শ  াচীর িহেসেব িনেজেক উপ াপন করার লে  িনেজর ঈমান ও 

ইসলাম হনেক গাপন কের রেখিছেলন।২৪  

িতিন মুশিরকেদর িনকট বািহ ক ভােব দখােতন আ ীয়তার কারেণ মুহা দেক সহায়তা দান কেরন। হযরত আবু 

তািলেবর এ ধরেণর কম- কৗশেলর কারেণ কারাইশরা তােক িনেজেদর লাক বেল মেন করেতা এবং তাঁর ভেয় ও 

স ােনর কারেণ তারা নবী (সা.)- ক হত া করার কান পিরক না হােত িনেত পাের িন। আর এভােব আ ত াগ ও ঈমান 

গাপন করার কারেণ মুসলমানেদর িবিভ  ফকার আনাড়ী আেলমরা আবু তািলেবর ঈমােনর ব াপাের সে হ পাষণ কের 

থােকন এবং িযিন আপাদম ক ঈমান ও ত ােগর মহীমায় বলীয়ান িছেলন তােক িশরক ও ফেরর মত জঘন  ও 

ন া ারজনক অপবাদ িদেত ােবাধ কেরন িন।২৫  

হ াঁ,হযরত আবু তািলেবর মৃতু র সােথ সােথ রাসূল (সা.)-এর জন  দািয়  পালন আেরা বশী ক ন  হেয় যায়  এবং 

কারাইশেদর অত াচার ও িনযাতেনর তী তা আেরা বৃি  পায়। আর তা এমন পযােয় িগেয় পৗঁেছ য তারা রাসূেল খাদার 

াণনােশর পিরক না কের এবং িস া  নয় য িবিভ  গা  থেক লাকজন িনেয় হযরত মুহা েদর (সা.) গৃহ ঘরাও 

কের অতিকেত আ মণ চািলেয় হযরতেক হত া করা হেব। আর এভােব হযরত মুহা দ (সা.)-এর হত ার দায়ভার সকল 
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গাে র উপর বতােব এবং নবীর আ ীয়- জন ও বিন হােশম গাে র লােকরা রে র বদলা িনেত সমথ হেব না। 

পিরেশেষ তারা (বিন হােশম) রে র মূল  হেণ বাধ  হেব।২৬  

এ ধরেনর ষড়যে র মাকােবলায় নবী (সা.) আ াহর প  থেক  িহজরেতর আেদশ া  হন।২৭  

এর আেগ ইয়াসেরেবর গণ মান  ও সুপিরিচত ব ি বগ নবী (সা.) -এর সােথ সা াৎ কেরিছেলন। তারা ইসলাম হণ 

কের চুি ব হেয়িছেলন য যিদ হযরত মুহা াদ (সা.)  ইয়াসেরেব )মদীনা (আেসন তাহেল তারা তােদর জান-মাল ও 

লাকবল িদেয় নবী (সা.)  ও ইসলােমর সমথন করেবন। আর নবী (সা.)  এ ই চুি েক সামেন রেখই ম ার কারাইশ 

কােফররা য রােত তাঁর াণনােশর চ া  কের স রাে ই ম া ত াগ কেরন এবং হযরত আলী নবী (সা.) -এর িবছানায় 

েয় থােকন। এভােব কারাইশ কােফররা নবীর গৃেহ আ মন কের হযরত আলীর স ুখীন হয়।২৮  

 হযরত মুহা দ (সা.) বােরা িদন পর মদীনার িনকটবত  কাবা নামক ােন পৗঁছান। হযরত আলী যন তাঁর সােথ যাগ 

িদেত পােরন স জেন  িতিন সখােন যা ািবরিত কেরন।২৯     

হযরত আলী ম ায় কেয়কিদন অব ান কের নবী (সা.) কতৃক অিপত দািয়  পালন শেষ হযরত ফােতমা ও নবী 

পিরবােরর কেয়কজন নারীেক সােথ িনেয় মদীনার পেথ যা া  কেরন।৩০   

পিথমেধ  মুশিরকেদর মাধ েম বাধা  হেল হযরত আলী তেলায়ার হােত তুেল নন। িতিন আ মণকারীেদর মেধ  

একজনেক হত া কেরন আর অন রা পািলেয় াণ র া কের। হযরত আলী কেয়কিদন পের নবী করীেমর সােথ যাগ দন। 

তারপর িতিন রাসূল (সা.)-এর সােথ মদীনা নগরীেত েবশ কেরন।৩১  

হযরত ফােতমার গ য় ব ি   

নারী েলর  রমণী হযরত ফােতমার গ য় ব ি  আমােদর উপলি  মতার ঊে  এবং আমােদর সকেলর 

শংসার চেয় বশী স ািনত। িতিন এমনই একজন মহীয়সী রমণী যােক িবেশষ িন াপ ব ি েদর মেধ  গণ  করা হেয় 

থােক।৩২ যার াধ ও অসে াষেক আ াহর াধ ও অসে াষ বেল িবেবচনা করা হয়।৩৩ িতিন এবং তাঁর পিরবার ও 

স ানেদর িত ভালবাসা ীিন ফরয বেল পিরগিণত।৩৪ তাঁর আধ াি ক ব ি ে র িব য়কর ও িবিভ মুখী পিরচয় আমােদর 

ন ায় সীিমত ােনর মানুেষর পে  তুেল ধরা িকভােব স ব? 

সুতরাং হযরত ফােতমা (আ.) স েক য়ং মা’সুম ইমামেদর থেক শানা দরকার। এখােন ইসলােমর স ািনত নারীর 

মিহমার িকছু কথা মা’সুম ইমামেদর পিব  মুখ থেক বণ করেবা : 
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 হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) বেলেছন য,আ াহর িনেদেশ  একজন ফেরশতা অবতীণ হেয় আমােক 

বলেলন,“হাসান ও সাইন বেহশেতর যুবকেদর সদার আর ফািতমা সকল নারীেদর ন ী।”৩৫  

 রাসূল (সা.) বেলেছন : “চারজন রমণী পৃিথবীর বুেক সেবা ম। ইমরােনর কন া মািরয়াম,খুওয়াইিলেদর কন া 

খাদীজা,মুহা ােদর কন া ফােতমা এবং মুযািহেমর কন া আিছয়া ( ফরাউেনর ী)।”৩৬    

 নবী করীম (সা.) বেলেছন : “জা াত চারজন নারীর জেন  তী মাণ। ইমরােনর কন া মািরয়াম, ফরাউেনর ী 

আিছয়া,খুওয়াইিলেদর কন া খাদীজা এবং মুহা েদর কন া ফােতমা।”৩৭    

 িতিন আেরা বেলেছন : “ফােতমা কান ব াপাের রাগাি ত হেল আ া ও তােত রাগাি ত হন এবং ফােতমার 

আনে  আ া ও আনি ত হন।”৩৮  

 ইমাম মুসা ইবেন জা’ফর (আ.) বেলন : রাসুল (সা.) বেলেছন,“আ া  পৃিথবীর বুেক চারজন নারীেক মেনানীত 

কেরেছন। তারা হেলন মািরয়াম,আিছয়া,খাদীজা ও ফােতমা (তােদর সকেলর উপর সালাম)।”৩৯  

 ইমাম আলী ইবেন মুসা আর িরযা (আ.) রাসূেল খাদার িনকট থেক বণনা কেরেছন য িতিন বেলেছন : “হাসান 

ও সাইন,আিম এবং তােদর িপতার পরবত েত জিমেনর বুেক সেবা ম ব ি য় আর তােদর মা ফােতমা নারীেদর মেধ  

পৃিথবীর বুেক সেবা ম রমণী।”৪০  

 ‘সহীহ আল বুখারী’ ও ‘সহীহ মুসিলম’ য় যা আহেল সু াত ওয়াল জামায়ােতর িনভরেযাগ  পু ক সমূেহর 

অন তম এবং উ  েয়র লখক য়ও আহেল সু ােতর সুিবখ াত ও মহান আেলমেদর মেধ  গণ । উ  েয় বিণত 

আেছ য নবী করীম (সা.) বেলেছন : “ফািতমা  বেহশতবাসী নারীেদর ন ী।”৪১  

 ইমাম জা’ফর আস সােদেকর িনকট জৈনক ব ি  আরজ করেলা : রাসুল (সা.) য বেলেছন,ফােতমা 

বেহশতবাসী নারীেদর ন ী। এর অথ িক এটা য িতিন তাঁর সমসামিয়ক নারীেদর ন ী? ইমাম তু ের বেলন : 

“উপেরা  কথা  হযরত মািরয়ােমর ব াপাের বলা হেয়েছ আর ফািতমা পৃিথবীর  থেক শষ পয  সকল নারীেদর 

ন ী।”৪২  

 হযরত রাসূেল আকরামেক (সা.) জৈনক ব ি  িজে স করেলা,“ইয়া রাসূলু া ,ফােতমা িক ধুমা  তাঁর যুেগর 

নারীেদর ন ী? রাসূল (সা.) িত উ ের বেলন : “এ কথা  ইমরােনর কন া মািরয়ােমর ব াপাের বলা হেয়েছ আর 

মুহা েদর কন া ফােতমা পৃিথবীর  থেক শষ পয  সকল নারীেদর ন ী।”৪৩  
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 হযরত মুফা াল (রহ.) বেলন,আিম ইমাম জা’ফর আস সােদক (আ.)- ক িজে স করলাম,হযরত ফােতমার 

ব াপাের রাসূেল খাদার এই য উি  “ফােতমা বেহশতবাসী নারীেদর ন ী”-এর অথ িক আমােক বলেবন? এর অথ িক 

এই য,ফােতমা ধুমা  তাঁর যুেগর নারীেদর ন ী িছেলন? ইমাম জবােব বেলন : “উ  কথা  হযরত মািরয়ােমর 

ব াপাের বলা হেয়েছ য িতিন তাঁর সমসামিয়ক নারীেদর ন ী িছেলন। ফােতমা পৃিথবীর  থেক শষ পয  সকল 

নারীেদর ন ী।৪৪ ইমাম আলী ইবেন মুসা আর িরযা (আ.) তাঁর িপতামহেদর কাছ থেক,আর তাঁরা আিম ল মু’িমনীন আলী 

(আ.)-এর িনকট থেক বণনা কেরেছন য আ াহর রাসূল (সা.) বেলেছন : “িকয়ামেতর িদবেস আ াহর প  থেক তাঁর 

আরেশর িনচ থেক ডাক আসেব, হ মানব সকল! তামরা তামােদর চ ু যুগল ব  কর,ফােতমা (মুহা েদর কন া) 

অিত ম করেব।”৪৫  

 হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) হযরত মুহা দ (সা.)-এর কাছ থেক বণনা করেছন : “িকয়ামেতর িদেন 

আ াহর আরশ থেক িন আসেব, হ হাশেরর ময়দােনর লােকরা! তামরা তামােদর মাথা িনচু কর। চ ু  ব  কর। 

ফােতমা এখান থেক অিত ম করেছ। আর স র হাজার বেহশতী র তাঁর সে  আেছ।”৪৬     

 রাসূেল আকরাম (সা.) হযরত ফােতমােক বেলেছন : “ হ ফােতমা! আ াহ তায়ালা জিমেনর বুেক ি  িনে প 

করেলন এবং সখান থেক তামার ামীেক মেনানীত কেরন। িতিন আমােক ওহীর মাধ েম জানােলন য আিম যন 

তামােক আলীর সােথ িবেয় দই। তুিম িক জান য আ া  তামার মযাদা ও স ােনর িদেক তািকেয় তামােক এমন 

ব ি র সােথ িবেয় িদেলন িযিন সবার আেগ ইসলাম ধেমর ঘাষণা িদেয়েছন এবং যার ধয ও সিহ ু তা সবেচেয় বশী 

আর ান সকেলর চেয় অিধক।”৪৭     

 ইমাম জা’ফর সােদক (আ.) বেলন : “যিদ আ া  আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- ক ফােতমার জেন  সৃি  না 

করেতন তাহেল তাঁর জেন  ভূপৃে  কান ামী-ই পাওয়া যত না।”৪৮  

 হযরত সুিফয়ান িবন উয়াইনা  বেলন : ইমাম সােদক (আ.) 

َیْلَتِقَیاِن ْاْلَبْحَرْیِن َمَرَج   

অথাৎ ই সমু েক বািহত কেরন যন তারা পর র িমিলত হয়।৪৯  

আয়াত র তাফসীের বেলন : ‘উ  আয়ােতর উে শ  হযরত  আলী এবং হযরত  ফািতমা’। আর 

ْاْلَمْرَجاُن َو ْاْلُلْؤُلُؤ ِمْنُھَما َیْخُرُج   
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অথাৎ তােদর 'জন থেক মু া ও বাল িনগত হেব।৫০  

আয়াত র তাফসীের িতিন বেলন : ‘উ  আয়াত র উে শ  ইমাম হাসান এবং ইমাম সাইন।’৫১  

 ইমাম সােদক (আ.)-এর কােছ জৈনক ব ি   করেলা,“ কন হযরত ফােতমােক যাহরা বা আেলােকা ল 

বলা হেয়েছ?” উ ের িতিন বেলন : “তার কারণ হে ,হযরত ফােতমা যখন ইবাদেতর উে েশ  মহরােব দ ায়মান 

হেতন তখন তাঁর নূর আসমােনর অিধবাসীেদর জেন  িলত হেয় উঠেতা যমিনভােব জিমেনর অিধবাসীেদর জেন  

আকােশর তারকা আেলােকা ল  হয়।”৫২     

 বিণত আেছ : “যখন হযরত ফােতমা (আ.) নামােজ বা  ইবাদত-বে িগেত ম  হেতন এবং তাঁর িশ  স ানরা 

ন করেতা,তখন িতিন দখেত পেতন য কান একজন ফেরশতা স-ই িশ র দালনা দালাে ।”৫৩  

 ইমাম বােকর (আ.) থেক বিণত আেছ য িতিন বেলেছন : রাসূল (সা.) কান কােজর জেন  হযরত সালমানেক 

হযরত ফােতমার গৃেহ রণ কেরন। হযরত সালমান বণনা করেছন : “হযরত ফােতমার গৃেহর াের দাঁিড়েয় সালাম 

জানালাম। সখান থেকই গৃহাভ ের ফােতমার কারআন িতলাওয়ােতর িন শানা যাি ল আর হ চািলত যাঁতাকল  

যা আটা তরীর জেন  ঘের ব বহার করা হেতা তার থেক িকছু ের িনেজ িনেজ ঘুরিছল।”৫৪ 
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হযরত ফােতমার িত নবী (সা.)-এর মহ ত ও ভালবাসা  

য সম  িব য়কর ব  হযরত ফােতমার আেলাক ল জীবনেক আেরা অিধক মযদার কের তােল তা হে  তাঁর 

িত মহানবীর অত িধক হ ও ভালবাসা। এই ভালবাসা ও হ এতই অিধক ও চ  আকাের িছল য এটােক রাসূেল 

আকরােমর জীবেনর অন তম িবষয় বেল গণ । যিদ আমরা এ িবষেয় যেথ  মেনােযােগর সােথ ি  িনব  কির তেব 

দখেবা য, যেহতু ইসলােমর সুমহান নবী (সা.) মহান আ াহর িনকট তাঁর বা ােদর মােঝ সেবা  মযাদা ও নকট  

লােভর অিধকারী এবং সকল িবষেয় ন ায় ও সেত র মাপকা  িছেলন সেহতু নবীর সু াত অথাৎ তাঁর কথা ও কাজ 

এমনিক তাঁর নীরবতাও দীন ও শরীয়েতর সনদ িহেসেব পিরগিণত যা সমানভােব আ াহর িকতােবর পাশাপািশ িকয়ামেতর 

িদন পয  উ েতর িত  ব ি র কােজ-কেম আদশ িহেসেব গণ । কারআনুল কািরেমর  ঘাষণা হে  : 

 ُیْوَحى َوْحٌى ِإالَّ  ُھَو ِإْن  ْاْلَھَوى َعِن  َیْنِطُق َما َو
অথাৎ কান িকছুই িতিন আপন বৃি র তাড়নায় বেলন না,তার িত  কথাই ওহী বেল গণ  যা তার িত অবতীণ 

হয়।”৫৫   

এ সম  িবষয় িবে ষণ করেল হযরত ফােতমার আধ াি ক মাকাম ও সুমহান মযাদার িবষয়  উপলি  করেত পাির 

এবং এই ব াপাের িনঃসে েহ িস াে  উপনীত হেত পাির, য িন াপ ইমামগণ সত ই বেলেছন : “ফােতমা পিব  এবং 

গ য় ব ি েদর মেধ  গণ ।”  

হযরত ফােতমা ছাড়া মহানবী (সা.)-এর আেরা কন া স ান িছল। যিদও িতিন তাঁর পিরবার,আ ীয়- জন,স ানগণ 

এমনিক িতেবশী ও অন েদর িতও দয়াপরবশ িছেলন তবুও হযরত ফােতমার িত তাঁর িবেশষ ভালবাসা ত ভােব 

িচি ত িছল। মজার ব াপার হে  য,িতিন িবিভ  সমেয় সুেযাগমত এ ভালবাসার কথাটা সরাসির ঘাষণা কেরেছন এবং 

সাহাবােদর সামেন এ ব াপাের  ােরাপ কেরেছন।  

আর উপেরা  িবষয়  এ ব াপাের দলীল য,হযরত ফােতমা ও তাঁর পিরবােরর সদস েদর জীবন ইসলােমর ভােগ র 

সােথ সংযু । নবী (সা.)-এর সােথ হযরত ফােতমার স ক ধুমা  একজন িপতার সােথ কন ার স েকর ন ায় িছল না 

বরং তা এক  সমােজর সবেচেয় পূণ িবষয় অথাৎ মুসিলম উ াহর ভিবষ ত এবং মুসলমানেদর ইমামত ও নতৃ  

স ে  খাদায়ী িনেদশাবলীর সােথ পিরপূণ স িকত ।  
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এখন আমরা হযরত ফােতমার িত মহানবী হযরত মুহা দ (সা.)-এর অসীম মহ ত ও ভালবাসার িকছু নমুনার সােথ 

পিরচয় হেবা এবং স েলা থেক িশ া হণ  করেবা :  

 হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)-এর রীিত এ প িছল য,যখনই কান সফেরর জেন  ত হেতন তখন সবেশষ 

যার কাছ থেক িবদায় িনেতন িতিন হেলন হযরত ফােতমা (আ.)। আবার যখন সফর থেক িফের আসেতন তখন 

সব থম যার সােথ সা াত  করার  জেন   গমন  করেতন  িতিন হেলন হযরত ফােতমা (আ.)।৫৬   

 ইমাম বােকর ও ইমাম সােদক (আ.) বণনা কেরেছন : “রাসূেল খাদা (সা.) সবদা িন ার পূেব ফােতমার গােল 

চু ন িদেতন এবং তাঁর মুখম ল ফােতমার বে র উপর াপন কের দায়া করেতন।”৫৭  

 ইমাম সােদক (আ.)-এর িনকট থেক বিণত য,হযরত ফােতমা (আ.) বেলেছন : “যখন  

َبْعًضا َبْعِضُكْم َكُدَعاِء َبْیَنُكْم ْاْلرَُّسْوِل ُدَعاَء َتْجَعُلْوْا آل  

অথাৎ রাসূলেক (আহবান করার সময়) তামরা তামােদর মেধ  পর রেক যভােব আহবান কর সভােব আহবান 

কেরা না (তােক ‘ইয়া রাসূলু া ’বেল আহবান করেব)।৫৮   

এ আয়াত  নািযল হয় তখন আিম ভীত স  হলাম য কখেনা যন আিম ‘ইয়া রাসূলু া ’ এর ােন ‘ হ িপতা’ বেল 

আহবান না কের বিস। অতএব,তখন থেক আিম আমার িপতােক ‘ইয়া রাসূলু া ’ বেল সে াধন করা  করলাম। থম 

ই অথবা িতনবার এ প আহবান বণ করার পর নবী (সা.) আমােক িকছু না বলেলও এরপর আমার িদেক িফের বলেলন : 

“ হ ফােতমা! উ  আয়াত  তামার উে েশ  অবতীণ হয় িন। আর তামার পিরবার ও বংেশর জেন ও অবতীণ হয় িন। 

তুিম আমা থেক আর আিমও তামা থেক। এ আয়াত  কারাইশ গাে র ম  ও অনিধকার চচাকারী লাকেদর জেন  

অবতীণ হেয়েছ যারা িবে াহী ও অহংকারী। তুিম পূেবর ন ায় আমােক ‘ হ িপতা’ বেল আহবান কেরা। তামার এ প 

আহবান আমার দয়েক পূেবর  চেয় অিধক জীব  এবং মহান আ াহেক অিধক স  কের।”৫৯ 

 রাসূল (সা.) বেলেছন : “ফােতমা আমার দেহর অংশ। য তােক আন  দেব স আমােক আনি ত করেব আর 

য তােক ঃখ দেব স আমােক ঃিখত করেব। ফােতমা আমার কােছ সবার চেয় বশী ি য় ও স ািনত।”৬০ 

  িতিন আেরা বেলেছন : “ফােতমা আমার দেহর অংশ,আমার অ রা া। য তােক অস  কের স আমােকই 

অস  করেলা। আর য আমােক অস  করেলা স আ াহেকই অস  করেলা।”৬১ 
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 হযরত আিমর শা’িব,হযরত হাসান বাসরী,হযরত সুিফয়ান ছাওরী,মুজািহদ,ইবেন জািবর,হযরত জািবর ইবেন 

আব া  আনসারী এবং  ইমাম বািকর (আ.) ও ইমাম সােদক (আ.) সকেল রাসূেল আকরাম (সা.) থেক এভােব বণনা 

কেরেছন য িতিন বেলেছন : “িন য়ই ফােতমা আমার দেহর অংশ। য তােক রাগাি ত কের স আমােক রাগাি ত 

কের।” 

ইমাম বুখারীও এ প এক  হাদীস হযরত মাসুর ইবেন  মুখিরমা  থেক বণনা কেরেছন। আর হযরত জািবর ইবেন 

আবদু া  আনসারী  থেক এরূপ বিণত আেছ য রাসূল (সা.) বেলেছন : “ য ফােতমােক ক  দয় স যন আমােক 

ক  দয় আর য আমােক ক  িদল স আ াহেক অস  করেলা। 

‘সহীহ মুসিলম’ ও হােফজ আবু নাঈম রিচত িহলইয়াতুল আউিলয়া’ য় ছাড়াও আহেল সু াত ওয়াল জামায়ােতর 

মনীষীেদর রিচত অেনক ে  অনু প বণনার হাদীস বিণত আেছ।৬২  

 একদা রাসূল (সা.) হযরত ফােতমােক সে  িনেয় বাইের আসেলন এবং (উপি ত জনসাধারণেক উে শ  কের) 

বলেলন : “ য ফািতমােক চেন স তা িচেনেছই। আর য তােক চেন না তার জেন রাখা উিচত য ফােতমা 

মুহা েদর কন া। স আমার শরীেরর অংশ,আমার দয়,আমার অ রা া। সুতরাং য তােক ক  দেব স আমােকই ক  

িদল। আর য আমােক ক  িদল স আ াহেক ক  িদল।”৬৩  

 রাসুেল আকরাম (সা.) বেলেছন : “...আমার কন া ফািতমা পৃিথবীর থম িদন থেক শষ িদন পয  সকল 

নারীেদর ন ী। স আমার দেহর অংশ এবং আমার নয়েনর মিণ। ফােতমা আমার দেয়র ফসল এবং দেহর মেধ  আমার 

অ র সমতুল । ফােতমা মানুষ পী এক  র। যখন স ইবাদেত দ ায়মান হয় তখন পৃিথবীর বুেক ন সমূেহর মত তাঁর 

জ ািত আসমােনর ফেরশতােদর জেন  িলত হেয় ওেঠ। আর তখন মহান া তাঁর ফেরশতােদর বেলন : “ হ 

আমার ফেরশতা ল! আমার দাসী ফােতমা,আমার অন ান  দাসীেদর ন ী। তাঁর িত ি  িনে প কর, দখ স আমার 

ইবাদেত দ ায়মান এবং আমার ভেয় তাঁর দহ কি ত। স মন িদেয় আমার ইবাদেত মশ ল। তামরা সা ী থাক,আিম 

তাঁর অনুসারীেদরেক জাহা ােমর অি  থেক র া করেবা।”৬৪  

ঐশী িববাহ  



15 
 

িহজরী ি তীয় বৎসের রাসূলু া  (সা.) হযরত ফােতমােক আিম ল মু’িমনীন হযরত আলীর সােথ িববাহ ব েন আব  

কেরন।৬৫  

আর সিত কার অেথ এই ব ন তােদর জেন ই উপযু  িছল। কননা িন াপ ইমামেদর ব েব  সু ভােব বিণত 

হেয়েছ য,আলী ব তীত ফােতমার সমক  ও উপযু  ামী অন  কউ হেত পারেতা না।৬৬  

এ িবষয়  স ািনত এ ব ি েয়র উ  মযাদারই সা  বহন করেছ। আর এ িবেয়র অন তম এক  বিশ  হে  এই 

য,মহানবী (সা.) আরব ও কারাইেশর অেনক শীষ ানীয় ও ধনবান ব ি বেগর প  থেক আসা িবেয়র াবেক নাকচ 

কের িদেয়িছেলন এবং িতিন বেলিছেলন : “ফােতমার িবেয় আ াহর িনেদশ েম সংঘ ত হেব।”৬৭  

অবেশেষ যখন হযরত আলী (আ.) িবেয়র াব িনেয় আসেলন তখন নবী করীম (সা.) তাঁর াব হণ কেরন এবং 

বলেলন : হ আলী, তামার আগমেনর পূেব ঐশী েতর মাধ েম আিম সংবাদ া  হই য আ াহ তায়ালা িনেদশ 

িদেয়েছন “ফােতমােক আলীর সােথ িবেয় দাও।”৬৮ 

অতঃপর িতিন হযরত আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.)- ক িজে স করেলন : িবেয়র খরেচর জেন  তামার কােছ িক 

আেছ? তখন হযরত আলী (আ.) জানােলন :  এক  বম,এক  তেলায়ার ও এক  উট (যা িদেয় িতিন পািন আনেতন) 

ছাড়া আর িকছু নই। নবী (সা.) বম  িবি র জেন  হযরত আলী (আ.) ক িনেদশ িদেলন। হযরত আলী তা িবি  কের ায় 

পাঁচশত দরহাম পেয়িছেলন আর তা িদেয় িকছু আসবাবপ  এবং হযরত ফােতমার জেন  উপহার িহেসেব সাদামাটা িকছু 

িজিনস য় করেলন। আর িব য়ল  িকছু অথ িদেয় মুসিলম মহমানেদর জেন  আপ ায়েনর ব ব া করেলন। এভােব 

আন  ও উৎসেবর মধ  িদেয় নবী (সা.)-এর দায়ার মাধ েম হযরত ফােতমার সােথ হযরত আলীর িববাহ স  হয়।৬৯ 

এ জ ািতময় ও ঐশী িববােহর িত  অংশই রাসূেল খাদ ও তাঁর আহেল বাইেতর পদা  অনুসরণকারীেদর জেন  

ইমামত ও নবী বংেশর উপর িবেশষ ঐশী সমথেনর সপে  দিলল। এর মাধ েম িবেয়র ে  অনাড় র অনু ােনর মেধ ই 

য ইসলােমর আেলািকত িশ ার কাশ ঘেট তা মািণত হয়। 

 

এখন আমরা এ ঐিতহািসক ঘটনার িকছু আকষণীয় অংেশর িত ি  িনে প করেবা : 

 যখন হযরত আলী (আ.) িবেয়র াব িনেয় আগমন কেরন তখন রাসূল (সা.) বেলিছেলন : “ তামার আগমেনর 

পূেব অেনক পু ষ ফােতমার জেন  িবেয়র াব িনেয় এেসিছল। িত  ােবর িবষেয় ফােতমার সােথ আেলাচনা 
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কেরিছ। তখন ফােতমার চহারায়  অনীহা ও িবরি ভাব ল  কেরিছ। এখন তুিম আমার িফের আসা পয  এখােনই 

অেপ া কর। তখন রাসূল (সা.) হযরত ফােতমার িনকট গমন কেরন। িতিন হযরত আলীর ােবর কথা হযরত 

ফােতমােক বেলন। াব েন হযরত ফােতমা িন ু প রইেলন িক  মুখ ঘুিরেয় িনেলন না। অতঃপর রাসূল (সা.) উেঠ 

দাঁড়ােলন এবং বলেলন : আ া  আকবার,তাঁর নীরবতা স িতর ল ণ।”৭০ 

 হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফােতমা (আ.)-এর িবেয়র মাহরানা িছল ধুমা  এক  বম,যা িবি  করা হেয়িছল। 

আর তার িকছু অথ িদেয় উপহার িহেসেব িন িলিখত িকছু িজিনস হযরত ফােতমার জেন  য় কেরিছেলন : 

এক  পাশাক।  

এক  বড় াট।  

এক  খায়বরী কােলা তায়ােল। 

এক  িবছানা। 

’  তাষক,যার এক  ার পশম আর অপর  খজুর গােছর আঁশ ারা ভিত িছল।  

চার  বািলশ।  

এক  পশেমর তরী পদা। 

এক  পা  এবং চাটাই। 

এক  হ চািলত যাঁতাকল। 

এক  তামার গামলা। 

এক  চেমর পা । 

পািন বহেনর জেন  এক  মশক। 

েধর জেন  এক  পয়ালা। 

এক  বদনা।  

সবুজ রংেয়র এক  পা ।  

কেয়ক  মা র জগ।৭১ 

 হযরত আলী (আ.)ও িবেয়র জেন  িন  বিণত িকছু িজিনেসর ব ব া কেরিছেলন : 

 গৃেহর মেঝেক সামান  িকছু বািল িদেয় নরম কেরন। 
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 ঘেরর ’ দয়ােলর মাঝখােন কাপড় ঝুলােনার জেন  এক  লা   াপন কেরিছেলন। 

 এক  ার চামড়া এবং হলান িদেয় বসার জেন  এক  বািলেশর যা খজুর গােছর আঁশ িদেয় ভরা িছল-ব ব া 

কেরিছেলন।৭২  

হযরত ফােতমার চির  ও কম-প িত  

১. যু দ বা িনয়ার িত িনরাস তা  

ইমাম জা’ফর আস সােদক (আ.) এবং হযরত জােবর আনসারী থেক বিণত হেয়েছ য,একিদন হযরত মুহা দ (সা.) 

হযরত ফােতমােক দখেলন য,িতিন এক  মাটা ও শ  কাপড় পিরধান কের িনজ হে  যাঁতাকল চািলেয় আটা তরী 

করেছন। আর স অব ায় িনেজর কােলর স ানেক ধ খাওয়াে ন। এেহন অব া পিরদশেন হযরেতর চােখ পািন ছল 

ছল কের উঠেলা। তখন িতিন বেলন : “আমার হ ি য় কন া! এ িনয়ার িত তা আেখরােতর িমি  ােদরই পূব িত 

মেন কের সহ  কের যাও।” তু ের হযরত ফােতমা বেলন : 

হ আ াহর রাসূল (সা.)! আ া  দ  এতসব নয়ামত ও অনু েহর জেন  তােক অেশষ ধন বাদ জানাই এবং এ 

জেন  তাঁর অেশষ শংসাও করিছ। তখন আ া  িনে া  আয়াত  অবতীণ কেরন :  

َفَتْرَضى َربَُّك ُیْعِطْیَك َلَسْوَف َو  

অথাৎ তামার ভু অিত শী ই তামােক এতসব িকছু দেবন যার ফেল তুিম স  হেব।”৭৩  

২. গৃহাভ ের কাজ  

 ইমাম জা’ফর সািদক (আ.) বেলন : “ইমাম আলী (আ.) পািন ও কাঠ জাগাড় কের আনেতন আর হযরত 

ফােতমা (আ.) আটা তরী কের খািমর বানােতন আর তা িদেয়  তরী করেতন। িতিন কাপেড় তািল লাগােনার কাজও 

করেতন। এ মিহয়সী রমণী সকেলর চেয় বশী পসী িছেলন এবং তাঁর পিব  গাল ’  সৗ েয পুে র ন ায় ফুেট িছল। 

আ াহর দ দ িতিন সহ তাঁর িপতা, ামী ও স ানেদর উপর বিষত হাক।”৭৪  

 হযরত আলী (আ.) বেলেছন : “ফােতমা মশক িদেয় এতই পািন উে ালন কেরেছন যার ফেল তাঁর বে  েতর 

ছাপ পেড় যায়,িতিন হ চািলত যাতাকেলর মাধ েম এত পিরমান আটা তরী কেরেছন যার কারেণ তাঁর হাত ত-িব ত 

হেয় যায়,িতিন এত পিরমান ঘর রা া-বা ার কাজ কেরেছন য তাঁর পাশাক ধুিল  ধাঁয়া মাখা হেয় যত। এ ব াপাের িতিন 
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চুর ক  ীকার কেরেছন।”৭৫ (উে খ  য িতিন মদীনার দির  ও অভাব  মানুষেদর মেধ  িবতরেণর জন  িতিদনই 

 ত করেতন।) 

৩. রাসূেল খাদা (সা.) হযরত ফােতমােক সাহায  করেতন  

একদা রাসূেল খাদা (সা.) হযরত আলীর গৃেহ েবশ কেরন। িতিন দখেত পেলন য হযরত আলী হযরত ফােতমার 

সােথ যাঁতা িপেষ আটা বানােনার কােজ ব । তখন নবী (সা.) বেলন : “ তামােদর মেধ  ক সবেচেয় বশী া ?” হযরত 

আলী বেলন : “ফােতমা, হ আ াহর রাসূল।” নবী (সা.) হযরত ফােতমােক সে াধন কের বেলন : “ মেয় আমার ওঠ!” 

হযরত ফােতমা উেঠ দাঁড়ােলন আর মহানবী (সা.) তাঁর ােন িগেয় বসেলন এবং হযরত আলীর সােথ আটা তরীর কােজ 

সাহায  করেলন।৭৬    

৪. য রমণী তাঁর ামীর কােছ িকছু চায় না  

ইমাম বােকর (আ.) বেলেছন : “হযরত ফােতমা হযরত আলীর িনকট ঘেরর কাজ যমন খািমর করা,  তরী 

করা,গৃহ পির  ইত ািদ কােজর ব াপাের িত িতব  িছেলন আর হযরত আলী গৃেহর বািহেরর কাজ যমন কা  ও খাদ  

সং েহর ব াপাের হযরত ফােতমার িনকট ওয়াদাব  িছেলন। একিদন ইমাম আলী হযরত ফােতমােক িজে স কেরন : 

“ঘের িক খাবার আেছ?” উ ের হযরত ফােতমা বেলন : “িযিন তামােক মযাদা িদেয়েছন তাঁর শপথ,িতন িদন যাবৎ ঘের 

িকছু নই।” 

ইমাম বেলন : “ কন আমােক একথা বল িন?” তখন হযরত ফােতমা বেলন : আ াহর রাসূল (সা.) তামার কােছ িকছু 

চাওয়ার ব াপাের আমােক িনেষধ কেরেছন এবং বেলেছন : “তুিম আলীর কােছ িকছু চেয়া না। স ায় িকছু আনেল 

িনও,নতুবা তাঁর কােছ িকছু চেয়া না।”৭৭    

৫. দা ত  জীবেন পার িরক সমেঝাতা  

আিম ল মু’িমনীন আলী (আ.) বেলন : “আ াহর শপথ,আমার দা ত  জীবেন ফােতমােক তাঁর মৃতু র পূব মুহূত পয  

কখেনা রাগাইিন আর কান কােজ তােক বাধ  কির িন। সও আমােক কখেনা রাগাি ত কের িন এবং কখেনা আমার 

অবাধ  হয় িন। যখিন তাঁর িদেক ি  িনে প করতাম তখিন আমার ঃখ ক  র হেয় যত।”৭৮  

৬. সবােপ া সত বাদী রমণী  
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হযরত আেয়শা বেলেছন : “ফােতমার িপতা ব তীত ফােতমার চেয় সত বাদী কাউেক আিম দিখিন।”৭৯   

৭. ইবাদত  

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বেলন : “নবী (সা.)-এর উ েতর মেধ  হযরত ফােতমার ন ায় ইবাদতকারী পৃিথবীেত আর 

আেসিন। িতিন নামাজ ও ইবাদেত এতেবশী দ ায়মান থাকেতন য,ফেল তাঁর পদযুগল ফুেল িগেয়িছল।”৮০ 

৮. ইবাদত ও অপেরর জেন  দায়া  

ইমাম হাসান (আ.) বেলন : “এক বৃহ িতবার িদবাগত রাে  আমার মােক ইবাদেত দ ায়মান দখেত পলাম। িতিন 

সুবেহ সােদক পয  নামাজ ও মুনাজাতরত িছেলন। আিম নেত পলাম য,িতিন মু’িমন ভাই- বানেদর জেন  তােদর 

নাম ধের দায়া করেলন িক  িনেজর জেন  কান দায়াই করেলন না। আিম তাঁেক িজে স করলাম,মা! আপিন যভােব 

অেন র জেন  দায়া করেলন সভােব কন িনেজর জেন  দায়া করেলন না? উ ের িতিন বেলন : হ বৎস! থেম 

িতেবশীেদর জেন  তারপর িনেজেদর জেন ।”৮১  

৯. পদা  

ইমাম মুসা কােযম (আ.) তাঁর িপতা ও িপতামহেদর কাছ থেক বণনা কেরেছন য হযরত আিম ল মু’িমনীন আলী 

(আ.) বেলেছন : “একিদন এক অ  ব ি  ফােতমার গৃেহ েবেশর জেন  অনুমিত চাইেল িতিন ঐ অ  ব ি  থেক 

িনেজেক আড়াল কের রাখেলন । রাসূল (সা.) বলেলন : হ ফােতমা! কন তুিম এই ব ি  থেক িনেজেক আড়াল কের 

রাখেছা, স তা অ , তামােক দখেছ না।? িত উ ের ফােতমা বেলন : যিদও ঐ অ  লাক  আমােক দখেছন না 

িক  আিম তা তােক দখিছ। এ অ  ব ি র নািসকা ি  তা কাজ করেছ। িতিন তা ান িনেত পােরন। এ কথা েন 

রাসূল (সা.) বেলন : আিম সা  িদি  য,তুিম আমার দেহর অংশ।”৮২   

১০. সতী  এবং বগানা পু ষ থেক র  বজায় রাখা  

হযরত ফােতমা (আ.)- ক  করা হয়,“একজন নারীর জন  সেবা ম িজিনস কান ?” িতিন এর উ ের বেলন : 

“নারীেদর জেন  সেবা ম িজিনস হেলা তারা যন কান পু ষেক না দেখ আর পু ষরাও যন তােদরেক দখেত না 

পায়।”৮৩   
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ত প মহানবী (সা.) যখন তাঁর সাহাবীেদর সামেন  রােখন য,“একজন নারী কখন মহান আ াহর সবেচেয় নকট  

লােভ স ম হন?” তখন হযরত ফােতমা বেলন : নারী যখন বাড়ীর সবােপ া গাপন অংেশ অব ান হণ কের তখন তার 

ভুর সবেচেয় িনকটবত  হয়। হযরত মুহা দ (সা.) হযরত ফােতমার উ র বন কের বেলন : “ফােতমা আমার শরীেরর 

অংশ।”৮৪  

হ াঁ,এটা সু  য যত ণ পয  একজন নারীর গৃেহর বাইের আসার কারেণ কান হারাম বা িনিষ  কাজ সংঘ ত না 

হয় তত ণ তার বিহরাগমেন কান আপি  নই। কখেনা কান কােজর জেন  নারীর বিহরাগমেনর িদকটা কল াণকর হেয় 

থােক আবার কখেনা অত াবশ কীয় হেয় পেড়। উপেরাি িখত রওয়ােয়ত েলার অথ হে  কান েয়াজনীয় কাজ 

ব তীত একজন নারীর গৃেহর বাইের পর-পু েষর ি র সামেন িনেজেক উপ াপন করা অনুিচত।   

১১. গৃহভৃেত র সােথ কােজর ভাগাভািগ  

হযরত সালমান ফারসী বেলন : একবার হযরত ফােতমা হ চািলত যাঁতাকল িদেয় আটা তরী করিছেলন। আর 

যাঁতাকেলর হাতল ফােতমার হােতর ত ান ারা র রি ত হেয় িগেয়িছল। তখন িশ  সাইন তাঁর পাে  ু ধার 

ালায় ন করিছল। আিম তােক বললাম : “ হ রাসূেলর িহতা! আপনার হাত ত হেয় গেছ,‘িফ া’ (হযরত 

ফােতমার গৃহপিরচািরকার নাম)৮৫ তা আপনার ঘেরই আেছ।” তখন িতিন বেলন : “রাসূল (সা.) আমােক আেদশ কেরেছন 

য পালা েম একিদন িফ া ঘেরর কাজ করেব আর আিম অন  একিদন। তার পালা গতকাল শষ হেয় গেছ আর আজেক 

আমার পালা।”৮৬  

১২. অলংকার বজন  

 ইমাম যাইনুল আেবদীন (আ.) বেলন : আসমা িবনেত উমাইস আমার িনকট এভােব বণনা কেরেছন : “একদা 

আিম হযরত ফােতমার পাে  উপিব  িছলাম। যখন হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) ফােতমার গৃেহ েবশ কের দখেত 

পেলন য,ফােতমা েণর এক  গলার হার পেড় আেছ যা আিম ল মু’িমনীন আলীর (আ.) গণীমেতর অথ থেক য় 

কেরিছেলন। তৎ ণাৎ মহানবী (সা.) বেলন : হ ফােতমা! মানুষ যন বলেত না পাের মুহা েদর কন া ফােতমা 

তাপশালী বাদশাে দর পাশাক পিরধান কেরেছ। তখন হযরত ফােতমা গলার হার খুেল িবি  কের িদেলন। আর 
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িব য়ল  অথ িদেয় একজন দাস য় কের তােক মু  কের িদেলন। রাসূল (সা.) তাঁর একােজ অত  আনি ত 

হেয়িছেলন।৮৭   

 ইমাম বােকর (আ.) বেলেছন : “রাসূল (সা.) সফের বর হওয়ার পূেব তাঁর আ ীয়- জনেদর কাছ থেক িবদায় 

হণ করেতন। সবেশষ যার কাছ থেক িতিন িবদায় িনেতন িতিন হেলন হযরত ফােতমা এবং তাঁর গৃহ থেক সফেরর যা া 

 করেতন। আর যখন সফর থেক ত াবতন করেতন সব থম হযরত ফােতমার সােথ সা াৎ করেতন অতঃপর 

অন ান  লাকজনেদর সােথ দখা সা াৎ করেতন। একবার হযরত মুহা দ (সা.) সফের িগেয়িছেলন। সখােন যুে র 

গিণমেতর িকছু অংশ হযরত আলীর ভােগ পেড়িছল। িতিন সই অংশটু  হযরত ফােতমােক িদেয় চেল গেলন। নবীকন া 

তা িদেয় ’  পার চুিড় এবং এক  পদার কাপেড়র ব ব া করেলন। িতিন সই পদা গৃেহর াের ঝুিলেয় রেখিছেলন। 

রাসূল (সা.) সফর থেক িফের এেস মসিজেদ েবশ কেরন এবং অন ান  বােরর ন ায় এবােরা সব থম হযরত ফােতমার 

গৃেহ েবশ কেরন। হযরত ফােতমা আন ভের আেবগ-আ ত হেয় িপতােক সাদর স াষণ জানােনার জেন  এিগেয় 

আেসন। তখন মহানবী (সা.) হযরত ফােতমার হােত চুিড় আর গৃেহর াের ঝুলােনা পদা অবেলাকন কেরন।  

রাসূল (সা.) গৃহাভ ের েবশ না কের দরজার পাে  বেস গেলন। সখান থেক হযরত ফােতমােক দখা যাি ল। এ 

অব া দেখ হযরত ফােতমা ন  কের দন। িতিন অত  িচি ত হেয় পড়েলন। িতিন মেন মেন বেলন এর পূেব 

তা আমার িপতােক কখেনা আমার সােথ এমন আচরণ করেত দিখ িন।  

অতঃপর িতিন তাঁর ’পু েক (ইমাম হাসান ও ইমাম সাইন) ডাকেলন এবং একজেনর হােত দরজার পদা খুেল আর 

অপরজেনর হােতর চুিড় খুেল অন জনেক িদেয় বলেলন : এ েলা আমার বাবার কােছ িনেয় যাও। তােক আমার প  

থেক সালাম িদেয় বলেব : “আপিন সফের যাওয়ার পর এ েলা ছাড়া অন  িকছুর ব ব া কির িন। এখন এ েলা িদেয় 

আপনার যা খুশী তা ক ন,আপিন য পেথ খরচ করেত চান ক ন।”  

হযরত ফােতমার ’স ান মােয়র প  থেক মহানবী (সা.)-এর কােছ সব কথা খুেল বলেলন। রাসূল (সা.) হযরত 

ফােতমার ’স ানেক চু ন িদেয় তােদরেক কােল তুেল িনেলন। তােদর ’জনেক িনেজর ’হাটুর উপর বিসেয় িনেদশ 

িদেলন,ঐ '  চুিড় ভে  যন টুকেরা করা হয়। িতিন সুফফার (ُصفَّة) বািস ােদর মােঝ টুকেরা চুিড় েলা িবতরণ কের 

িদেলন। তারা এমন একদল লাক িছেলন যােদর না কান বাড়ী-ঘর িছল,না কান স দ িছল। অতঃপর দরজার পদার 

কাপড় -যা দেঘ িছল ল া িক  ে  কম িছল-তােদর মধ কার ব হীন লাকেদর মেধ  ভাগ কের দন। 
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অতঃপর রাসূল (সা.) বেলন : “আ া  যন ফােতমার উপর রহম কের। িন য়ই আ া  এ পদার পিরবেত বেহশতী 

ব  তােক দান করেবন এবং এ চুিড় েলার পিরবেত তােক বেহশেতর অলংকার দান করেবন।”৮৮  

১৩. িবেয়র পাশাক   

হযরত মুহা দ (সা.) হযরত ফােতমার িবেয়র রাি র জেন  এক  পাশােকর ব ব া কেরন। কননা হযরত ফােতমার 

পরেনর পাশােক তািল দয়া িছল। এমন সময় একজন িভ ু ক াের কড়া নােড়। িভ ু ক  পিরধােনর জেন  একখানা ব  

াথনা কের। হযরত ফােতমা তাঁর পরেনর তািল দয়া কাপড়  দান করেত মন  করেল মেন পেড় যায় য আ া  

বেলেছন : 

ُتِحبُّْوَن ِممَّا ُتْنِفُقْوا َحتَّى ْاْلِبرَّ َتَناُلْوا  َلْن  

অথাৎ তামরা যা ভালবাস তা থেক দান না করা পয  কখেনা কল াণ লাভ করেত পারেব না।৮৯  

আর এ জেন ই হযরত ফােতমা তাঁর িবেয়র নতুন পাশাক িভ ু কেক দান কের দন।৯০   

১৪. িনয়া ত াগ ও আ াহর ভয়  

যখন, 

 )َمْقُسْوٌم ُجْزٌء ِمْنُھْم َباٍب ِلُكلِّ َأْبَواٍب َسْبَعُة َلَھا  َأْجَمِعْیَن َلَمْوِعُدُھْم َجَھنََّم ِإنَّ َو(
অথাৎ এবং িন য়ই জাহা াম তােদর সকেলর জেন  িত ত ান। তার সাত  ার আেছ। যার েত ক ােরর জেন  

তােদর অ ভু  ত  দল থাকেব।৯১  

এ আয়াত  অবতীণ হয় তখন আ াহর রাসূল (সা.) উ ের ন কেরিছেলন। আর তাঁর সাহাবীরাও তাঁর কা া দেখ 

কা ায় ভে  পেড়িছেলন। িক  তারা জানেতন না য হযরত িজবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.) উপর িক অবতীণ কেরেছন। 

মহানবী (সা.) ভাবগ ীর অব া দেখ তােক কউ িকছু  করার সাহস পায় িন। হযরত মুহা দ (সা.) যখিন হযরত 

ফািতমােক দখেতন তখিন আনি ত হেয় উঠেতন। তাই হযরত সালমান ফারসী মহানবী (সা.)-এর এেহন অব ার সংবাদ 

হযরত ফােতমােক দান করার জেন  তাঁর গৃহািভমুেখ যা া কেরন। হযরত সালমান ফারসী তাঁর গৃেহ পৗঁেছ দেখন য 

হযরত ফােতমা যাঁতায় আটা তরী করেছন,আর  

 )َأْبَقى َو َخْیٌر اِهللا ِعْنَد َما َو(

অথাৎ আ াহর িনকট যা আেছ তা কল াণকর এবং তাই অবিশ  থাকেব।৯২  
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এ আয়াত  পাঠ করেছন। তাঁর পরেন এক  পশমী আবা,যার বার জায়গায় খজুেরর আঁশ ারা তািল লাগােনা িছল। 

হযরত সালমান ফারসী হযরত ফােতমার কােছ নবী (সা.)-এর অব া এবং হযরত িজবরাঈল (আ.) য িকছু িনেয় 

অবতীণ হেয়েছন-তা খুেল বলেলন। হযরত ফােতমা উেঠ দাঁড়ােলন এবং সই তািল দয়া আবা পেড়ই বাবার কােছ 

রওয়ানা হেলন। হযরত সালমান ফারসী হযরত ফােতমার পরেন এ ধরেনর কাপড় দেখ ভীষণ ক  পেলন। িতিন বেলন : 

হায়! রামান ও পারস  স াটেদর কন ারা রশমী কাপড় পিরধান কের আর মুহা দ (সা.) কন ার পরেন পশমী আবা,যার 

বােরা ােন তািল লাগােনা আেছ! হযরত ফােতমা (আ.) বাবার কােছ পৗঁেছ সালাম িদেয় বলেলন : “ হ িপতা! সালমান 

আমার পাশাক দেখ িব য় কাশ কেরেছ। সই আ াহর শপথ! িযিন আপনােক নবুওয়াত দান কেরেছন,পাঁচ বৎসর 

যাবৎ এই এক  ার চম ছাড়া আমােদর অন  িকছু নই-যার উপর িদেনর বলা উেটর খাবার রািখ আর রাি েত এটাই 

আমােদর িবছানা। আমােদর বািলশ এক  চামড়া ারা তরী যার িভতের খজুেরর আঁশ িদেয় ভিত করা হেয়েছ। মহানবী 

(সা.) বেলন : হ সালমান! আমার মেয় আ াহর পেথ অ গামীেদর অ ভূ । হযরত ফােতমা িপতােক  কেরন : 

“বাবা আপনার জেন  আমার জীবন উৎসগ হাক! বলুন,িক কারেণ আপিন ন কেরিছেলন?” তখন রাসূল (সা.) হযরত 

িজবরাঈল কতৃক অবতীণ আয়াত  পাঠ কেরন। হযরত ফােতমা আয়াত  বণ কের এমনভােব ন কেরন য মা েত 

পেড় যান। তখন থেক অনবরত িতিন বলেতন : হায়! হায়! যার জেন  জাহা ােমর আ ন  িন ািরত হেব তার অব া 

কমন হেব...।৯৩  

১৫. ু ধা এবং আসমানী খাদ   

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বেলন : “একদা আলী ইবেন আিব তািলব ভীষণ ু ধাত িছেলন। িতিন হযরত ফােতমােক 

বেলন : তামার কােছ িক আমােক দবার মত কান খাবার আেছ? হযরত ফােতমা বেলন : না। সই আ াহর কসম! িযিন 

আমার িপতােক নবুওয়াত এবং তামােক তাঁর উ রািধকারী  দােন স ািনত কেরেছন, কান খাবার আমার কােছ নই। 

কান খাবার ছাড়াই ’িদন গত হেয় গেছ। যৎসামান  খাবার িছল তা তামােক িদেয়িছলাম। তামােক আিম এবং আমার 

আ ের ই স ােনর উপর ান িদেয়িছ।  

উ র েন হযরত আলী বেলন : কন তুিম আমােক আেগ অবিহত কেরািন,তাহেল তা আিম তামােদর জেন  

খাবােরর ব ব া করতাম। হযরত ফােতমা বেলন : হ আবুল হাসান! আিম য িজিনস তামার কােছ নই তা চািপেয় িদেত 

আ াহর কােছ ল া পাই।  
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হযরত আলী হযরত ফােতমার কাছ থেক িব াস ও আ াহর উপর িনভর কের ঘেরর বাইের চেল গেলন এবং পের 

িতিন কােরা কাছ থেক এক িদনার ঋণ িনেয়িছেলন।  

িতিন তা িদেয় তাঁর পিরবােরর জেন  িকছু য় করার মন  কেরন িক  তখন হযরত মকদাদ িবন আ  আসওয়ােদর 

সােথ তাঁর দখা হয়। িতিন মকদাদেক ি া  অব ায় দখেত পান। সিদেনর আবহাওয়া চ  গরম িছল। সূেযর 

উ ােপ তাঁর ছািত ফেট যাি ল আর পােয়র িনেচর মা ও িছল ভীষণ উ । এেহন অব া তােক বশ ক  িদি ল। িতিন 

মকদাদেক িজে স কেরন : হ মকদাদ, তামার এমন িক ঘেটেছ যার কারেণ এ সমেয় তুিম বাড়ী ও পিরবার ছেড় 

বাইের আসেত বাধ  হেয়েছা? হযরত মকদাদ বেলন : হ আবুল হাসান! আমােক আমার িনেজর অব ায় ছেড় 

িদন,আমার অব ার কথা িজে স করেবন না। তখন হযরত আলী (আ.) বলেলন : ভাই,তুিম না বেল আমার কাছ থেক 

চেল যেত পারেব না। মকদাদ বেলন : ভাই,আ াহর ওয়াে  আমােক ছেড় িদন। আমার অব া স েক জানেত 

চাইেবন না।  

হযরত আলী বলেলন : ভাই,এটা অস ব। তুিম কান েম আমার কাছ থেক লুকােত পারেব না। 

তখন হযরত মকদাদ বেলন : হ আবুল হাসান! যেহতু আপিন জার কের ধেরেছন তাই বলিছ। আিম সই আ াহর 

কসম খেয় বলিছ িযিন হযরত মুহা দেক (সা.) নবুওয়াত এবং আপনােক ইমামত দােন স ািনত কেরেছন,আিম আমার 

পিরবােরর জেন  রাজগােরর উে েশ  কােজর স ােন বর হেয়িছ। কননা আিম যখন আমার পিরবার থেক িবদায় িনেয় 

ঘেরর বাইের চেল আসিছলাম তখন তারা ু ধার ালায় ছটফট করিছল। আর আমার পিরবােরর কা া েন সহ  করেত না 

পের িচি ত মন িনেয় ঘেরর বাইের চেল এেসিছ। আমার এই হেলা অব া।  

হযরত আলীর চােখ এমনভােব অ  ভের গল য তাঁর দািড় মাবারক পয  অ  গিড়েয় পরেত লাগেলা। িতিন 

মকদাদেক বলেলন : তুিম যার কসম িদেয়ছ আিমও তার কসম িদেয় বলিছ য আিমও  ক তামার মত একই কারেণ 

বাড়ী থেক বিরেয় এেসিছ। আিম এক  িদনার ঋণ কেরিছলাম। এ েন আিম তামােক আমার উপর অ ািধকার িদি । এ 

বেল িতিন িদনার  তােক িদেয় মসিজেদ নববীেত েবশ করেলন। সখােন িতিন যাহর,আসর এবং মাগিরব নামাজ আদায় 

করেলন। মহানবী (সা.) মাগিরব নামাজ সমা  কের আলীর কাছ িদেয় যাওয়ার সময় তােক ইশারা করেলন। আলী থম 

কাতাের দাঁিড়েয়িছেলন। আলী উেঠ দাঁড়ােলন এবং রাসূল (সা.)-এর িপছেন িপছেন হাঁটা  করেলন। 
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অবেশেষ মসিজেদর দরজার িনকট মহানবীর সােথ িমিলত হেয় তাঁেক সালাম কেরন এবং রাসূল (সা.) তাঁর সালােমর 

উ র িদেলন। মহানবী (সা.) বেলন : হ আবুল হাসান ! আিম িক রাে র খাবােরর জেন  তামার সােথ আসেত পাির?  

হযরত আলী মাথা িনচু কের চুিপসাের দাঁিড়েয় রইেলন। িতিন ল ায় হতবাক। মহানবী (সা.)-এর সামেন িক উ র 

িদেবন বুেঝ উঠেত পারেছন না। মহানবী (সা.) িদনােরর ঘটনা এবং এটা কাথা থেক ব ব া কেরেছ আর তা কােক দান 

কেরেছ- এসব িকছু স েক অবগত িছেলন। আ া  রা ুল আ’লািমন তাঁর রাসূলেক ওহীর মাধ েম জািনেয় িদেয়িছেলন 

য সই রাি েত যন িতিন আলীর কােছ যান। রাসূল (সা.) আলীর িন তা ল  কের বলেলন : হ আবুল হাসান! কন 

তুিম না বেল আমােক িফিরেয় িদ  না অথবা হ াঁ বেল তামার সােথ যাওয়ার জেন  বলেছা না?  

আলী ল ায় নবী (সা.)-এর স ােন বলেলন : চলুন! আিম আপনার খদমেত আিছ। নবী করীম (সা.) আলীর হাত ধের 

ফােতমার গৃেহ েবশ করেলন। তখন ফােতমা নামাজ শেষ তাঁর মহরােব অব ান িনেয়িছেলন। তাঁর িপছেন এক  বড় 

হািড় রাখা িছল। সখান থেক অনবরত বা  বর হি ল। ফােতমা িপতার গলার ক  েন নামােজন ান ত াগ কের 

তােক সালাম িদেলন। ফােতমা (আ.) নবী (সা.)-এর িনকট সবেচেয় ি য় ব ি  িছেলন। নবী (সা.) তাঁর সালােমর উ র 

িদেলন। িতিন তাঁর পিব  হাত ারা ফােতমার মাথায় হাত বুিলেয় িদেলন। নবী (সা.) ফােতমােক িজে স কেরন : “ তামার 

িদনকাল কমন কাটেছ? আ াহ তায়ালা তামার উপর কৃপা ক ক। আমােদর রােতর খাবার দাও। আ া  তামােক মা 

ক ন। িন য়ই িতিন তামােক মা কেরেছন। ফােতমা খাবােরর পািতল নবী (সা.) এবং হযরত আলীর সামেন রাখেলন। 

আলী খাবােরর িত ি  িদেলন এবং তার সু ান পেয় অবাক কে  ফােতমােক িজে স কেরন : হ ফােতমা! এ খাবার 

তামার কােছ কাথা থেক পৗঁেছেছ- যা কানিদন দিখিন? এরকম সু া  খাবার তা আেগ কানিদন খাইিন?  

মহানবী (সা.) হযরত আলীর ে  হ  মাবারক রেখ ইশারা কের বলেলন : হ আলী! এ খাবার তামার সই 

িদনােরর পুর ার ও িতদান। মহান আ া  রআনুল কারীেম এরশাদ কেরন :   

ِبَغْیِرِحَساٍب َیَشآُء َمْن َیْرُزُق اَهللا ِإنَّ  

অথাৎ “িন য়ই আ া  যােক ইে  কেরন তােক অফুর  িরিজক দান কেরন।”৯৪  

অতঃপর আনে  আ াহর শাকর জািরেত উে িলত অব ায় ি য় নবী হযরত মুহা দ (সা.)-এর চ ু যুগল থেক 

অ  গিড়েয় পেড়। িতিন বেলন : সই আ াহেক ধন বাদ িযিন এ পৃিথবী থেক িবদায় নয়ার পূেবই তামােদরেক পুর ৃ ত 

কেরেছন। হ আলী,আ া  তামােক হযরত যাকািরয়া (আ.) এবং ফােতমা )আ(. -ক হযরত মািরয়ােমর অব ার ন ায় 

কেরেছন।৯৫  
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আ া  বেলন : 

  ِرْزًقا ِعْنَدَھا َوَجَد ْاْلِمْحَراَب َزَكِریَّا َعَلْیَھا َدَخَل ُكلََّما
অথাৎ “যখিন যাকািরয়া )মািরয়ােমর (মহরােবর ােন েবশ করেতা তখিন তাঁর িনকট িরিযক )খাবার (দখেত 

পেতা।। ৯৬ 

১৫. অভাব েদর দান এবং অত  বরকতময় গলার হার  

হযরত জািবর িবন আব া  আনসারী বেলন : “একিদন রাসূেল আকরাম (সা.) আসেরর নামাজ আমােদর সােথ আদায় 

কেরন। নামাজ শেষ িতিন কবলামুখী হেয় বেসিছেলন এবং লাকজন তাঁর চারপােশ জড় হেয়িছল। তখন একজন আরব 

বৃ  মুহািজর (যার পরেন অত  পুরেনা কাপড় িছল) মহানবীর িনকট আেসন। স লাক  বাধেক র কারেণ সাজা হেয় 

দাঁড়ােত পারিছেলন না। রাসূেল খাদা (সা.) লাক র সােথ শলািদ িবিনময় কেরন। ঐ বৃ  লাক  বেলন : “ইয়া 

রাসুলু া ,আিম ু ধাত,আমােক অ  দান ক ন। আমার পরেনর কাপড় নই,আমােক পিরেধয় ব  দান ক ন। আিম 

িনঃ ,দির ,আমােক দয়া কের িকছু িদন।” 

রাসূলু া  (সা.) বলেলন : “আমার দয়ার মত িকছু নই। তেব কান ভাল কােজর িদক-িনেদশনা দান তা স াদন 

করার অনু প। তুিম ফােতমার বািড়েত যাও। স আ া  ও তাঁর রাসূলেক ভালবােস এবং আ া  ও তাঁর রাসূলও তােক 

ভালবােস। স আ াহর পেথ দান কের থােক।”  

হযরত ফােতমার গৃহ রাসূল (সা.)-এর গৃহ সংল  িছল এবং ঐ বাড়ী  নবী (সা.)-এর ীেদর থেক পৃথক িছল।  

রাসূল (সা.) হযরত বলালেক ডেক বলেলন : হ বলাল,তুিম এই বৃ  লাক েক ফােতমার বাড়ীেত পৗঁিছেয় িদেয় 

আস। বৃ  লাক  হযরত বলােলর সােথ হযরত ফােতমার গৃেহর াের পৗঁেছন। সখান থেকই বৃ  উৈ ঃ ের 

বলেলন : আসসালামু আলাই ম, হ নবুওয়ােতর পিরবার, ফেরশতােদর গমনাগমেনর ল,আ াহর প  থেক ওহী 

নািযেলর জেন  হযরত িজবরাঈল আিমেনর অবতীণ হওয়ার ান। হযরত ফােতমা উ ের বলেলন : “ওয়া আলাই মুস 

সালাম,আপিন ক?” 

বৃ  লাক  বলেলন : “আিম একজন বৃ  আরব, য ক  ও রাব া থেক (মুি  পাবার লে ) িহজরত কেরেছ এবং 

মানব েলর মুি দাতা আপনার িপতার পােন ছুেট এেসেছ। এখন হ মুহা দ (সা.)-এর িহতা! আিম ু ধাত ও ব হীন। 

আমােক দয়া ও অনু হ দােন ধন  ক ন। আ া  আপনার উপর রহমত বষণ ক ন।” 
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এ সমেয় হযরত ফােতমা,হযরত আলী ও রাসূল (সা.) িতন িদন যাবৎ িকছু খান িন। নবী করীম (সা.) তােদর অব া ভাল 

কেরই জানেতন। হযরত ফােতমা ার চামড়া িবিশ  হাসান ও সাইেনর িবছানা  হােত তুেল িনেয় বলেলন : হ দরজার 

বাইের দ ায়মান ব ি ! এটা িনেয় যাও। আশা কির আ া  তামােক এর চেয় উ ম িকছু দান করেবন।  

আরব বৃ  বলেলন : “ হ মুহা দ (সা.)-এর কন া! আপনার কােছ আিম ু ধা িনবৃি র কথা বেলিছ আর আপিন 

আমােক প র চামড়া  িদে ন। আিম এ চামড়া িদেয় িক করেবা?  

হযরত ফােতমা বৃ  লাক র কথা েন হযরত হামযার কন া ফােতমার উপহার তার গলার হার  খুেল বৃ  

লাক েক দান কের িদেলন আর বলেলন,এটােক িনেয় িবি  কর। আশা কির আ া  তামােক এর চেয় আেরা উ ম 

িকছু দান করেবন।  

আরব মুহািজর গলার হার  িনেয় মসিজেদ নববীেত পৗঁছেলন। তখন নবী (সা.) তাঁর সাহাবীেদরেক িনেয় বেস িছেলন। 

বৃ  আরব বলেলন : ইয়া রাসূলু া ! এই গলার হার  হযরত ফােতমা আমােক দান কেরেছন। আর িতিন বেলেছন : “এ 

গলার হার  িবি  কেরা। আশা কির আ া  তামার েয়াজন িম েয় িদেবন।” 

রাসূলু া  আর চােখর অ  ধের রাখেত পারেলন না। িতিন বলেলন : য িজিনস সম  নারী েলর ন ী ফােতমা 

তামােক িদেয়েছ িক কের স ব তার ারা আ া  তামার েয়াজন িমটােবন না? 

হযরত আ ার ইবেন ইয়ািসর উেঠ দাঁড়ােলন। িতিন বলেলন : ইয়া রাসূলু া ! আমােক িক এই গলার হার  কনার 

অনুমিত দেবন? রাসূল (সা.) জবােব বলেলন : “ হ আ ার! এটা য় কর। যিদ সম  িজন ও ইনসান এটা েয়র মেধ  

অংশ হণ কের আ া  তােদর সকেলর উপর থেক দাজেখর আ ন উ েয় িনেবন।” হযরত আ ার িজে স কেরন : 

হ আরব বৃ ! এ গলার হার  কত িবি  করেব? বৃ  লাক  জবােব বলেলন : 

“এ গলার হােরর পিরবেত আমার জেন  এতটু ই যেথ  য,আিম যন তা িদেয় িকছু  ও মাংস িকেন ু ধা িনবারণ 

করেত পাির এবং একটা কাপড় িকেন আমার দহ আবৃত করেত পাির যন স কাপড় িদেয় আ াহর দরবাের নামােজ 

দাঁড়ােত পাির। আর কেয়ক  িদনারই যেথ  যা আিম আমার পিরবারেক িদেত পাির।” হযরত আ ােরর কােছ নবী (সা.) 

কতৃক া  খায়বেরর যুে র গিণমেতর িকছু মাল অবিশ  িছল। িতিন বেলন : “এ গলার হােরর িবিনমেয় আিম তামােক 

িবশ িদনার ও ’শ দরহাম,এক  ইেয়মানী পাশাক এবং এক  উট িদেবা যার মাধ েম তুিম তামার পিরবােরর িনকট 

পৗঁছেত পার। আর তােত তামার ু ধা িনবারেণর ব ব াও হেব।” 



28 
 

বৃ  লাক  বলেলন : হ পু ষ! তুিম অত  দানশীল। অতঃপর স লাক  হযরত আ ােরর সােথ তাঁর গৃেহ গল। 

হযরত আ ার িত িত মাতােবক সব িকছু স লাক েক িদেলন। বৃ  লাক  মালামাল িনেয় রাসূল (সা.)-এর কােছ 

এেলন। িতিন িজে স কেরন : “এখন তামার ু ধা িমেটেছ? তামার পিরেধয় ব  পেয়েছা?” 

উ ের লাক  বলেলন। “িজ,হ াঁ! আমার েয়াজন িমেটেছ।  আমার িপতা-মাতা আপনার জেন  উৎসগ হাক।”  

রাসূল (সা.) বলেলন : “তাহেল ফােতমার জেন  তাঁর অনু েহর কারেণ দায়া কর।” 

তখন আরব মুহািজর লাক  এভােব দায়া করেলন : “ হ আ া ! তুিম সবদাই আমার ভু। তুিম ব তীত অন  কান 

উপােস র আিম ইবাদত কির না। তুিম সকল ে  থেক আমার িরিযকদাতা। হ পেরায়ারিদগার! ফােতমােক এমন সব 

িকছু দাও যা চ ু  কখেনা অবেলাকন কের িন আর কান কণ কখেনা বণ কের িন।” 

ি য় নবী (সা.) তার দায়ার শেষ আিমন বলেলন এবং তাঁর সাহাবীেদর িত তািকেয় বেলন : “িন য়ই আ া  এ 

পৃিথবীেত ফােতমােক এই দায়ার ফল দান  কেরেছন।  কননা  আিম  তাঁর  িপতা,আমার সমক  পৃিথবীেত অন  কউ 

নই। আর আলী তাঁর ামী। যিদ আলী না থাকেতা তাহেল কখেনা তাঁর সমক  ামী খঁুেজ পাওয়া যত না। আ া  

ফােতমােক হাসান ও সাইনেক দান কেরেছন। িবে র বুেক মানব েলর মােঝ তােদর ন ায় আর কউ নই। কননা তাঁরা 

বেহশেতর যুবকেদর সদার।” রাসূল (সা.)-এর সামেন হযরত মকদাদ,হযরত আ ার ও হযরত সালমান ফারসী দাঁিড়েয় 

িছেলন। 

হযরত মুহা দ (সা.) তােদরেক উে শ  কের বলেলন : ফােতমার মতবা ও মযাদার ব াপাের আেরা িকছু বলেবা? 

“বলুন,ইয়া রাসূলু া ! ” -তারা উ র িদেলন।  

তখন রাসূল (সা.) বলেলন : “িজবরাঈল আমােক সংবাদ িদেয়েছ য ফােতমার দাফন স  হবার পর কবের কারী 

’জন ফেরশতা তােক িজে স করেব : তামার ভু ক?  

জবাব িদেব : আ া । অতঃপর িজে স করেব : তামার নবী ক? 

জবােব বলেব : আমার িপতা। আেরা িজে স করেব,“ তামার যুেগর ইমাম ও নতা ক িছল?  

জবাব িদেব : এই য আমার কবেরর পাে  দাঁিড়েয় আেছ,আলী ইবেন আিব তািলব।  

নবী করীম (সা.) আেরা বেলন, তামরা জেন রােখা,আিম তামােদর িনকট ফােতমার আেরা যাগ তা ও মযাদার কথা 

বণনা করেত চাই। “ফােতমােক র া করার জেন  আ া  ফেরশতােদর একটা বড় দলেক দািয়  িদেয়েছন যন তারা 
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ফােতমােক সামেন-িপছেন,ডােন-বােয় থেক হফাজত করেত পাের এবং তারা তাঁর সারা জীবন তাঁর সােথই রেয়েছন। 

আর কবের এবং কবের মৃতু র পেরও তাঁর সােথ আেছন। তারা তাঁর এবং তাঁর িপতা, ামী ও স ানেদর উপর অসংখ  দ দ 

পাঠ করেছন। অতঃপর যারা আমার ওফােতর পর আমার কবর িযয়ারত করেব তারা যন আমার জীব শােতই আমােক 

িযয়ারত করেলা। আর যারা ফােতমার সা াত লাভ কের তারা আমার জীব শায়ই আমােক দখার  সৗভাগ  অজন 

করেলা। যারা আলী িবন আিব তািলেবর সােথ সা াৎ করেলা মেন করেত হেব ফােতমারই সা ােতর সৗভাগ  হেয়েছ। 
যারা হাসান ও সাইনেক দখার সৗভাগ  অজন করেলা তারা আলী িবন আিব তািলেবরই সা াৎ লাভ করেলা। আর যারা 

হাসান ও সাইেনর বংেশর স ানেদর সােথ সা াৎ লাভ করেলা তারা ঐ ই মহান ব ি র সা ােতই সৗভাগ বান 

হেলা।” 

পর েণ হযরত আ ার গলার হার  িনেয় মশক ারা সুগ যু  করেলন এবং ওটােক ইেয়েমনী কাপেড় মাড়ােলন। 

তার একটা দাস িছল। তার নাম িছল সাহম। খায়বেরর যুে র গিণমেতর মােলর য অংশ তাঁর ভােগ পেড়িছল তা িদেয় 

িতিন এই গালামেক য় কেরিছেলন। িতিন গলার হার েক তাঁর এ গালােমর হােত িদেয় বলেলন : এটা রাসূল (সা.)- ক 

িদও আর তুিমও এখন থেক তাঁর হেয় গেল।  

গালাম গলার হার  িনেয় রাসূল (সা.) খদমেত পৗঁেছ আ ােরর ব ব  তাঁর কােছ বলল। হযরত রাসূেল আকরাম 

(সা.) বলেলন : তুিম ফােতমার কােছ চেল যাও। তােক গলার হার  িদেয় দাও আর তুিমও এখন থেক তাঁর হেয় কাজ 

করেব। লাক  হযরত ফােতমার কােছ গলার হার  িনেয় গল এবং নবী (সা.)-এর কথা তাঁর কােছ পৗঁছােলা। হযরত 

ফােতমা গলার হার  হণ করেলন আর দাস েক মু  কের িদেলন। দাস  হািস ধের রাখেত পারেলা না। হযরত ফােতমা 

 করেলন : “ তামার হািসর কারণ িক?”  

সদ  মু  দাস  বলল : “এই গলার হােরর অভাবনীয় বরকত  আমার মুেখ হািস ফাটােত বাধ  কেরেছ। যা ু ধাতেক 

অ  িদেয় পট ভিত কেরেছ,ব হীন ব ি েক ব  পিরধান কিরেয়েছ এবং অভাবীর অভাব পূরণ কেরেছ আর একজন 

দাসেক শৃ লমু  কেরেছ। অবেশেষ গলার হার আবার তার মািলেকর কােছ িফের এেসেছ।”৯৭ 

১৬. জ ািতময় চাদর  
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একবার আলী (আ.) জৈনক ই দীর কাছ থেক সামান  পিরমান যব ঋণ িনেয়িছেলন। ই দী লাক  ঋেণর পিরবেত 

িকছু ব ক চাইেলা। হযরত আলী (আ.) হযরত  ফােতমার পশমী চাদর  ব ক রাখেলন।  

ই দী লাক  চাদর  িনেয় তার কান এক  কে  রেখ িদল। রাি েত কান এক কােজর জেন  ই দীর ী ঐ কে  

েবশ করেল দখেত পল য ঘেরর কান জায়গা থেক আেলাকছটা সারা ঘরেক আেলািকত কেরেছ। মিহলা তার 

ামীেক জানােলা য,ঐ ঘেরর িভতরটা আেলায় উ ািসত হেয়েছ। ই দী লাক  তার ীর কথায় িব য় কাশ কের। স 

এেকবাের ভুেলই গেছ য স কে  হযরত ফােতমার চাদরখানা রাখা আেছ। লাক  ত স কে  েবশ কের দখেত 

পল য,হযরত ফােতমার চাদর  থেক নূর ভেস আসেছ। আর স নূর িদেয়ই সম  ঘর আেলািকত হে । মেন হে  

যন উ ল চ  অত  িনকট থেক আেলা িবতরণ করেছ। ই দী লাক  অবাক নয়েন তািকেয় রইল। লাক  বুঝেত 

পারেলা য,এ আেলা হযরত ফােতমার চাদেরর কাছ থেকই আসেছ। স তার আ ীয়- জনেদর খবর িদল। মিহলা ও 

তার আ ীয়েদর সংবাদ পাঠােলা। দখেত দখেত ায় আিশজন ই দী জেড়া হেয় গল। তারা সবাই ঘটনা  চে  

অবেলাকন করেলা। পিরেশেষ তারা সবাই কেলমা পাঠ কের ইসলােম দীি ত হেলা।৯৮ 

ব হীন পিব  রমণীর জেন  বেহশতী পাশাক  

একদা কেয়কজন ই দী একটা িবেয়র অনু ােনর আেয়াজন কেরিছল। এ কারেণ তারা মহানবীর িনকট এেস বলেলা : 

“ িতেবশী িহেসেব আমােদর উপর আপনার অিধকার আেছ। আমরা আপনােক অনুেরাধ করিছ দয়া কের আপনার মেয় 

ফােতমােক আমােদর মেয়র িবেয়র অনু ােন পাঠােবন। আশা কির তার বেদৗলেত এই িবেয়র অনু ান আেরা বশী 

সৗ যমি ত হেয় উঠেব। এ িনম েন হযরত ফােতমার অংশ হেণর ব াপাের তারা নবী (সা.)- ক বশ পীড়াপীিড় 

করিছল।”  

মহানবী (সা.) বলেলন : “ স (ফােতমা) আলী িবন আিব তািলেবর ী। আর তার িনেদেশই স (ফােতমা) পিরচািলত 

হয়।”  

তারা িবনীত কে  এ ব াপাের নবী (সা.)- ক মধ তা করার জেন  আরিজ পশ কের। 

ই দীরা এ িবেয়র অনু ােন আকষণীয় সব ধরেনর জাকজমকপূণ পাশাক,অলংকার ও সৗ েযর সমােবশ ঘ েয়িছল। 

তারা মেন কেরিছল য,হযরত ফােতমা পুরাতন ও ছঁড়া কাপড় পিরধান কের অনু ােন অংশ হণ করেব। আর তারা 

এভােব তাঁেক অপমান ও খােটা করেত চেয়িছল। 
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এ সমেয় হযরত িজবরাঈল (আ.) অত  জাকজমকপূণ অলংকারািদসহ এমন জা ািত পাশাক িনেয় আসেলন যার 

ি তীয়  মানুষ কখেনা দেখিন। হযরত ফােতমা (আ.) সই কাপড় পেড় অনু ােন অংশ হণ করেল দশকরা তার 

কাপেড়র রং দেখ ও সু ান পেয় িব য়ািভভূত হেয় যায়। হযরত ফােতমা (আ.) ই দীেদর গৃেহ েবশ করেল ই দী 

মিহলারা তাঁর সামেন সজদাবনত হেয় মা েত চুমু খেত  কের। সিদন উপি ত অেনক ই দী এ অেলৗিকক ঘটনা 

দেখ ইসলাম হণ কেরিছল।৯৯ 

১৭. ফেরশতারা হযরত ফােতমােক সাহায  কেরন  

হযরত আবু যার িগফারী (রা.) বেলন : একবার রাসূল (সা.) আলীেক ডাকার জেন  আমােক পাঠান। আলীর গৃেহ এেস 

তাঁেক ডাকেল কউ আমার ডােক সাড়া িদল না। তখন হ চািলত যাতাকল  িনেজ িনেজই ঘুরিছল িক  এর পাে  কউ 

িছল না। আবােরা আলীেক আহবান করলাম। আলী ঘেরর বাইের আসেলন। আিম তাঁেক নবী (সা.)-এর কথা বলেল িতিন 

রাসূল (সা.)-এর সােথ দখা করার জেন  যা া করেলন। িতিন নবী (সা.)-এর কােছ পৗঁছেল নবী (সা.) তাঁর সােথ িব ািরত 

কেথাপকথন করেলন এবং এমন িকছু বলেলন যা আিম বুঝেত পারলাম না। তাই মহানবী (সা.)-এর কােছ  করলাম : 

“ হ আ াহর রাসূল (সা.)! আলীর গৃেহর হ চািলত যাঁতাকল  দেখ আিম িব েয় হতবাক হেয় িগেয়িছ। যাঁতাকল  

িকভােব িনেজ িনেজই ঘুরিছল অথচ এর পাে   কউ িছল না?  

মহানবী (সা.) বেলন : আমার কন া ফােতমা এমন একজন রমণী যার অ র ও সবা েক অ - ত সমূহেক আ া  

ঈমান ও ইয়ািকেন পূণ কেরেছন। আ া  ফােতমার অ মতা ও দিহক বলতার ব াপাের অবিহত। তাই িতিন তাঁর জীবন 

পিরচালনার ে  গােয়বীভােব সাহায  কের থােকন। তুিম িক জান না আ াহর এমন অেনক ফেরশতা আেছন যারা 

মুহা দ (সা.)- এর বংশেক সাহায  করার জেন  দািয় া ।১০০  

১৮. আহেল বাইেতর আ ত াগ ও সূরা আল ইনসােনর (দাহর) অবতীণ 

হওয়ার ঘটনা  

িশয়া ও সু ী উভয় মাযহােবর ায় সকল বণনাকারী বণনা কেরেছন  য,আিম ল মুিমনীন আলী (আ.),হযরত ফােতমা 

(আ.) এবং ইমাম হাসান ও ইমাম সাইন আর তােদর দাসী ‘িফ া’ তােদর মানত মাতােবক িতন িদন রাজা 

রেখিছেলন। 
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থম রাে  যখন তারা সকেল ইফতারী করেত মন  কেরন স সমেয় একজন িভ ু ক দরজায় কড়া নাড়েলা। হযরত 

আলী তার িনেজর ইফতারীর অংশটু  িভ ু কেক িদেয় িদেলন। হযরত আলীেক অনুসরণ কের অেন রাও তােদর িনজ িনজ 

অংশ িভ ু কেক দান করেলন। অবেশেষ তারা সকেল পািন পান কের রাজা ভ  করেলন। আবার ি তীয় রাে  একজন 

ইয়ািতম এেস দরজায় হাঁক িদল। আবােরা তারা সকেল তােদর ইফতারী সই ইয়ািতমেক দান কের িদেলন। এরকম তৃতীয় 

রজনীেত একজন কেয়দী িকছু সাহায  াথনা করেল এবােরও তারা তােদর ইফতারীর সবটু ই তােক িদেয় িদেলন।  

এ ঘটনার পিরে ি েত “সূরা আল ইনসান” অবতীণ হয়।১০১  

িনে র এ আয়াত েত ঐ সকল মহান ব ি েদর আ ত াগ ও দােনর িত ইি ত দান করা হেয়েছ। 

َأِسْیًرا َو َیِتْیًما َو ِمْسِكْیًنا ُحبِِّھ َعَلى ْاْلطََّعاَم ُیْطِعُمْوَن َو  

অথাৎ “তারা আ াহর ভালবাসায় িমসিকন,ইয়ািতম ও কেয়দীেক খাদ  দান কেরন।”১০২ 

অেনক িব  ধম য় আেলমরা বেলেছন য,এই পিব  সূরােত সকল ধরেনর জা াতী নয়ামেতর বণনা ও িত িত 

দান করা হেয়েছ তেব জা ািত েরর কান বণনা আেসিন। এর কারণ হে  হযরত ফােতমা যখন এ আয়ােত উি িখত 

হেয়েছন তখন জা াতী েরর কান বণনার অেপ া রােখ না। ধুমা  হযরত ফােতমার স ােনর িদেক ি  রেখই 

এমন  করা হেয়েছ।১০৩ 

উপেরা  ঘটনার িব ািরত িববরণ িশয়া ও সু ী িবিভ  তাফসীেরর াবলীেত উে খ করা হেয়েছ। তােদর মেধ  

“তাফসীের কাশশাফ” ে র লখক আ ামা জা া  যামাখশারী একজন উ  পযােয়র সু ী আেলম ও মুফাসিসর । িতিন 

তার ীয় তাফসীের  উ  ঘটনার িব ািরত িববরণ িদেয়েছন।  

 

১৯. হযরত ফােতমা ও তাতহীেরর আয়াত 

ব  সংখ ক সু ী আেলম ও মুফাসিসর এবং ায় সকল িশয়া মুফাসিসর ও হাদীস বণনাকারী িনি ধায় ীকার কেরেছন 

য তাতহীেরর আয়াত তথাঃ 

َتْطِھْیًرا ُیَطھَِّرُكْم َو ْاْلِبْیِت َأْھَل ْاْلرِّْجَس َعْنُكُم ِلُیْذِھَب اُهللا ُیِرْیُد ِإنََّما  
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হযরত মুহা দ (সা.) সহ হযরত আলী,ফােতমা,হাসান ও সাইনেক উে শ  কের অবতীণ হেয়েছ।১০৪ এই আয়ােত  

আহেল বাইেতর  উে শ  হযরত মুহা দ (সা.)-এর বংশধর এই িন াপ ব ি বগ। আর িবিশ  মুফাসিসরেদর মেত তােদর 

িন াপে র িবষয় ও মাণ কের। তা ছাড়া আেরা চুর হাদীস ও দিলল মাণািদ এ ে  িবদ মান। 

আ হী ব ি রা এ ব াপাের আেরা অিধক জানার জেন  িব ািরত িববরণ সমৃ  সমূহ খুেল দখেত পােরন।  আমরা 

এখােন এক মা   হাদীস বণনা করাই যেথ  মেন করিছ।  

“নােফ িবন আল িহমরী বেলন : আিম আট মাস মদীনােত বসবাস কেরিছলাম। তখন িতিদন রাসূল (সা.)- ক দখতাম 

যখন িতিন ফজর নামাজ আদােয়র জেন  ঘেরর বাইের আসেতন তখন সব থম ফােতমার ঘেরর দরজার সি কেট িগেয় 

বলেতন :  

 ْاْلرِّْجَس َعْنُكُم ِلُیْذِھَب اُهللا ُیِرْیُد ِإنََّما, َأْلصََّالُة, َبَرَكاُتُھ َو اِهللا َرْحَمُة َو ْاْلَبْیِت َأْھَل َیا َعَلْیُكْم َأْلسََّالُم

 َتْطِھْیًرا ُیَطھَِّرُكْم َو ْاْلَبْیِت َأْھَل
অথাৎ “আসসালামু আলাই ম ওয়া রা াতু ািহ ওয়া বারাকাতু , হ আহেল বাইত। নামােজর সময় হেয়েছ। িন য়ই আ া  

ই া কেরেছন তামােদর থেক সকল ধরেনর পাপ  -পি লতা রীভূত করেত হ আহেল বাইত এবং তামােদরেক পুত-পিব  

করেত।”১০৫  

২০. মুবািহলােত রাসূল আকরাম (সা.)-এর স ী  

চুর সংখ ক হাদীস বণনাকারী তােদর হাদীস ে  এবং ঐিতহািসক ও মুফাসিসরগন তােদর ইিতহাস ও তাফসীেরর 

িকতাবসমূেহ সু  ভােব বণনা কেরেছন য,হযরত ফােতমা আয যাহরা (আ.),নাজরােনর খৃ ান পা ীেদর সােথ নবী 

(সা.)-এর চ ােলে র আহবােন অংশ হণকারী আহেল বাইেতর পাঁচ সদেস র মেধ  অন তম। এ িবষয়  তােদর উ  

মযাদা ছাড়াও এমন এক  শি শালী মাণ যার মাধ েম পির ার হেয় যায় য,“নবী (সা.)-এর িন াপ আহেল বাইত 

হযরত আলী,হযরত ফােতমা,ইমাম হাসান ও ইমাম সাইন ব কউ নন। তাঁর অন ান  আ ীয়- জন ও ীবগ এ িবেশষ 

মযাদার মেধ  গণ  নন। িনে  সংি াকাের মুবািহলার ঘটনা বণনা করা হেলা :  

একদা নাজরােনর কিতপয় খৃ ান পা ী হযরত মুহা দ (সা.) খদমেত এেস হযরত ঈসা (আ.)-এর স েক আলাপ 

আেলাচনা করেলন। হযরত মুহা দ (সা.) তােদর উে েশ  িনে র এ আয়াত  পাঠ কেরন :  

ُتَراٍب ِمْن َخَلَقُھ آَدَم َكَمَثِل اِهللا ِعْنَد ِعْیَسى َمَثَل ِإنَّ  
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অথাৎ “িন য়ই আ াহর িনকট ঈসার উদাহরণ আদেমর ন ায় যমিন কের িতিন তােক )আদমেক (মা  থেক সৃি  

কেরেছন। ”১০৬ 

তারপরও উপি ত খৃ ান পা ীরা স  হেলা না। বরং তারা উ  আয়ােতর িতবাদ কের বেস। তখন মুবািহলার আয়াত 

অবতীণ হয়। স আয়ােত আ া  বেলন : 

 َو ِنَسآَءُكْم َو ِنَسآَءَنا َو َأْبَنآَءُكْم َو َأْبَنآَءَنا َنْدُع َتَعاَلْوا َفُقْل ْاْلِعْلِم ِمَن َجآَءَك َما َبْعِد ِمْن ِفْیِھ َحآجََّك َفَمْن

ْاْلَكاِذِبْیَن َعَلى اِهللا لَّْعَنَت َفَنْجَعْل َنْبَتِھْل  ُثمَّ َأْنُفَسُكْم َو َأْنُفَسَنا   

অথাৎ “যারা তামার কােছ )মািস  স েক (অকাট  ান ও দলীল আসার পরও তামার সােথ তেক িল  হয় তুিম 

তােদরেক বেল দাও ,আস  !আমরা আমােদর স ানেদর আহবান কির আর তামরাও তামােদর স ানেদর আহবান 

জানাও,আমরা আমােদর নারীেদর ডেক আিন আর তামরাও তাই কর এবং আমরা আমােদরেক ডেক আিন আর 

তামরাও তামােদরেক ডেক আন। অতঃপর এেসা  আমরা মুবািহলা )চ ােল (কির এবং িমথ াবাদীেদর উপর আ াহর 

অিভশাপ বষণ কির। ”১০৭  

মুবািহলার অথ হে  : “ কান িবষেয় িববাদমান ও শ ভাবাপ   ’প  পর েরর উপর অিভশাপ বষন করেব আর 

তারা আ াহর কােছ বািতল পে র উপর আযাব ও অিভশাপ কামনা করেব। এ কাজ ধুমা  আ াহর মেনানীত 

পয়গ রেদর ারাই স ব। কননা তারাই আ াহর সােথ সিত কার স ক াপন করেত স ম হেয়েছন।”  

নাজরােনর খৃ ানরা থেম স ত হেয়িছল য তারা পেরর িদন মুবািহলােত অংশ হণ করেব িক  রাসূল (সা.)-এর 

কাছ থেক িফের িগেয় তারা িনেজেদর মেধ  এ িনেয় আেলাচনায় িল  হয়। ইেতামেধ  খৃ ান পা ী তােদরেক উে শ  

কের বলেলন : “যিদ মুহা দ আগামীকাল তাঁর স ান ও আহেল বাইেতর সদস েদর িনেয় আেস তাহেল তাঁর সে  

মুবািহলা হেত িবরত থাকেব আর যিদ তার স ী-সািথ ও সাহাবীেদর িনেয় আেসন তাহেল তাঁর সােথ মুবািহলায় কান 

আপি  নই।” 

তার পেরর িদন যথারীিত হযরত মুহা দ (সা.),আিম ল মুিমনীন আলী (আ.),হযরত ফােতমা আয যাহরা,ইমাম হাসান 

ও ইমাম সাইনেক সােথ িনেয় মুবািহলার উে েশ  যথা ােন উপি ত হেলন। িতিন খৃ ানেদর মুেখামুিখ মা র উপর বেস 

পেড়ন। অতঃপর িতিন তাঁর আহেল বাইতেক বেলন : “আিম যখন দায়া করেবা তখন তামরা তার শেষ আিমন বলেব।” 

খৃ ানরা তাঁর িতিনিধ দলেক দেখই ভীতস  হেয় গল। খৃ ানরা তাঁর প িত অপরাপর সত প ী নবী ও রাসূলেদর 
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প িতর অনু প বেল ীকােরাি  পশ করেলা। তারা নবী (সা.)-এর অনুেরাধ জানােলা য,িতিন যন মুবািহলা পিরত াগ 

কের তােদর সােথ শাি  চুি েত স িত হন। তারা শাি  ও সি র পে  স িত রূপ িকছু অথ পিরেশাধ কের িফের 

গল।১০৮ 

২১. ু ধাত িপতার জেন  কা া   

আব া  িবন আল হাসান বেলন : “একদা রাসূল (সা.) হযরত ফােতমার গৃেহ আগমন কেরন। তখন হযরত ফােতমা 

এক টুকেরা যেবর কেনা  নবী (সা.)-এর সামেন হািজর করেলন। হযরত মুহা দ (সা.) তা িদেয় ইফতার করেলন। 

অতঃপর বেলন :  

“কন া আমার! তামার ি য় িপতা িতন িদন পূব থেক এ পয  এই থম এক টুকেরা  খল। একথা েন হযরত 

ফােতমা ন  কের িদেলন। আর আ াহর রাসূল (সা.) তাঁর হ  মাবারেকর ারা হযরত ফােতমার চহারা থেক 

অ  মুেছ িদেলন।”১০৯  

মহানবী (সা.)-এর কােছ হযরত ফােতমার স ান  

নবী প ী হযরত আেয়শা থেক বিণত য, “যখিন হযরত ফােতমা রাসূল (সা.) কােছ আসেতন তখিন িতিন হযরত 

ফােতমার স ােন জায়গা ছেড় উেঠ দাড়ােতন এবং ফােতমার মাথায় চুমু খেতন। আর তােক িনেজর ােন বিসেয় 

িদেতন। আবার যখন হযরত মুহা দ (সা.) হযরত ফােতমার সা ােত গমন করেতন তখন তাঁরা পর েরর মুেখ চু ন 

করেতন এবং পাশাপািশ বসেতন।”১১০ 

শাহাদাত  

মহানবী (সা.) ইে কােলর পর িবিভ  রকম ঃখ-ক  হযরত ফােতমার অ ের চ  চাপ সৃি  কেরিছল এবং িবিভ  

ঘটনা বাহ তাঁর জীবনটােক িত  ও অসহ  কের তুেলিছল। িতিন তাঁর স ািনত িপতােক অত  ভালবাসেতন এবং 

কখেনা তাঁর িবে দেক সহ  করেত পারেতন না। একিদেক তাঁর জেন  িপতার িবেয়াগ ব থা অত  বদনাদায়ক িছল। 

অপরিদেক আিম ল মুিমনীেনর খলাফেতর িব ে  চ া কারীেদর আচরণ হযরত ফািতমা আয যাহরার  ও দেহ 

সাংঘািতক েতর সৃি  কের।  
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আর এ মুিছবত ও ঃখ ক  ছাড়াও অন ান  ব থা বদনা তাঁেক জজিরত কেরিছল -যার অবতারণা থেক এখােন িবরত 

থাকিছ- এসকল কারেণই।  

হযরত ফােতমা (আ.) িপতার ইে কােলর পর সবদা নরত ও শাকাত িছেলন। িতিন কখেনা তাঁর িপতার কবর 

িযয়ারেত িগেয় অেনক কাঁদেতন।১১১  আবার কখেনা শহীদেদর কবেরর পাে  িগেয় আহাযারী করেতন।১১২  আর িনজ গৃেহ 

কা া ও শাক পালন ব তীত অন  িকছুই করেতন না। তাঁর ন ও রানাজারীর ব াপাের মদীনাবাসীরা িতবাদ করেল 

আিম ল মুিমনীন আলী (আ.) তাঁর জেন  ‘জা াতুল বাকী’ কবর ােনর এক াে  এক  ছা  ঘর তরী কের দন যা 

পরবত েত ‘বাইতুল আহযান’ বা ‘ শােকর ঘর’ নােম আখ ািয়ত হেয়েছ। হযরত যাহরা (আ.) িতিদন সকােল হাসানাইন 

তথা ইমাম হাসান ও ইমাম সাইনেক সােথ িনেয় সখােন চেল যেতন আর রাত পয  কবর েলার পােশ কা াকা  

করেতন। রাি  হেলই আিম ল মুিমনীন আলী (আ.) তাঁেক কবর ান থেক বািড়েত িনেয় আসেতন। আর এ কাজ তাঁর 

অসু  হেয় শয াশায়ী হওয়া পয  অব াহত থােক।১১৩  রাসূল (সা.)-এর সােথ িবে েদ হযরত যাহরার ব থা বদনা ও ঃখ 

ক  এত মা ায় বৃি  পায় য নবী (সা.)-এর য কান ৃ িতই তাঁেক কা ায় জজিরত ও অি র কের তুলেতা। হযরত রাসূল 

(সা.)-এর মুয়াযিযন হযরত বলাল িস া  িনেয়িছেলন য,নবী (সা.)-এর িতেরােনর পর আর কানিদন কােরা জেন  আযান 

বলেবন না। একিদন হযরত যাহরা (আ.) বলেলন : “আমার িপতার মুয়াযিযেনর কে  আযান নেত মন চায়”। এ সংবাদ 

হযরত  বলােলর কণেগাচর হেল িতিন তিড়ৎগিতেত এেস হযরত ফােতমার সামেন আযান িদেত দাঁিড়েয় যান। যখন 

হযরত বলােলর কে  আ া  আকবােরর িন উ ািরত হেলা তখন হযরত ফােতমা চােখ আর কা া ধের রাখেত 

পারেলন না। আর যখন হযরত বলােলর আযান ‘আশহা  আ া মুহা াদার রাসূলু া ’- ত পৗঁছায় তখন হযরত ফােতমা 

যাহরা (আ.) উৈ ঃ ের িচৎকার কের অ ান হেয় পেড়ন। উপি ত লাকজন হযরত বলালেক বলেলন : “থামুন!  

রাসূেলর কন া মারা যাে ন।” তারা মেন কেরিছেলন য,হযরত ফােতমা ইহেলাক ত াগ কেরেছন। হযরত  বলাল আযান 

অস ূণ রেখ া  হেলন। যখন হযরত ফােতমার চতন  িফের আসেলা তখন হযরত বলালেক আযান স ূণ করার 

জেন  বলেলন। িক  হযরত বলাল তাঁর খদমেত আরজ করেলন : “ হ নারীেদর ন ী! আমার আযােনর িন বেনর 

ফেল আপনার াণনােশর আশংকা করিছ।”১১৪ 

অবেশেষ  হযরত  ফােতমা (আ.)-এর অসহনীয় মমপীড়া এবং তাঁর উপর আেরািপত ঃখ-ক  তাঁেক অ  িকছুিদেনর 

মেধ ই শয াশায়ী  কের ফলেলা। পিরেশেষ এ আঘাত ও ঃখ-কে র কারেণ একাদশ িহজরীর জামািদউল উলার তর 
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তািরেখ,কােরা মেত জামািদউসসানী মােসর তৃতীয় িদেন অথাৎ হযরত নবী করীেমর িতেরাধােনর মা  পঁচা র অথবা 

পঁচান ই িদেনর ব বধােন িতিন িচরিদেনর জেন  এ ন র পৃিথবী থেক িবদায় হণ কেরন। িতিন তাঁর শাহাদােতর মাধ েম 

তাঁর অনুসারীেদর অ রসমূহেক িচরিদেনর জেন  শােকর সাগের ভািসেয় গেছন।১১৫ 

তথ সূ  

১। আমালী,সা ক,পৃ. ৬৮৮,মজিলস ৮৬,হাদীস নং-১৮। ইলালুশ শারায়ী,পৃ. ১৭৮। িবহা ল  আনওয়ার,৪৩তম 

খ ,পৃ. ১০,২য় অধ ায়,হাদীস নং- ১। 

 ২। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ১৮।  মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১৩২। িবহা ল আনওয়ার (নুতন 

মু ণ),৪৩তম খ ,পৃ. ১৬। বাইতুল আহযান,মুহা ীেস কামী,(সাইেয় শ হাদা কাশনা, কাম থেক মুি ত),পৃ. ১২। 

 ৩। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১৩৩। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১৬। বাইতুল আহযান,পৃ. ১০-

১৮। 

 ৪। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১৩২। উসুেল কািফ,১ম খ ,পৃ. ৪৫৮ (ইসলািময়া স, তহরান)। 

 ৫। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১৩২। উসুেল কািফ,১ম খ ,পৃ. ৪৫৮ (ইসলািময়া স, তহরান)। 

 ৬। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১৩৭। উসুেল কািফ,১ম খ ,পৃ. ৪৫৮। 

 ৭। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১০। 

 ৮। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ২৪। িবহা ল আনওয়ার,৩৪তম খ ,পৃ. ৪,৫,৬,৫৪। উয়ুনু আখবা র িরযা 

( তহরান,জাহান কাশনা),১ম খ ,পৃ. ১১৬। 

  ৯। আল আহযাব : ৩৩। আমালী,তুসী (নাজাফ থেক কািশত),২য় খ ,পৃ. ১৬২,১৭২,২১২ এবং আেরা অেনক 

ে  এ ব াপাের িব ািরত িলিপব  আেছ। 
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 ১০। আন  নাজম : ৪। 

 ১১। “ শ’ ব আিব তািলব” ম ার িনকটবত  এক  উপত কার নাম। ম ার মুশিরকেদর বয়কট ও অবেরােধর 

বছর েলােত নবী (সা.),তাঁর পিরবার ও বংেশর লাকজন এবং মুসলমানরা সখােন অব ান হণ কেরিছেলন। 

 ১২। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ৮৪,৮৫। 

 ১৩। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ. ৮৪,৮৫। 

 ১৪। মানািকেব শাহের আ ব,২য় খ ,পৃ. ৬৫। মুনতাহাল আমাল;মুহা ীেস কামী,(মাতবুয়ােত সাইনী 

কাশনা, তহরান  কতৃক মুি ত),পৃ. ৭৮। 

 ১৫। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ১৩। 

 ১৬। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ৬। 

 ১৭। আমালী,তুসী,২য খ ,পৃ. ১৪,১৫। 

 ১৮। তাযিকরাতুল খাওয়াস,িসবেত ইবেন জাওযী (নাজাফ থেক কািশত,১৩৮৩ িহঃ),পৃ. ৩০২।  কাশফুল  

া ,২য় খ ,পৃ.৭১। 

 ১৯। সািফনাতুল িবহার,১ম খ ,পৃ. ৩৮০। 

 ২০। তাযিকরাতুল খাওয়াস,পৃ. ৩০৩। সামান  তারতেম  কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ৭৮,৭৯ এবং 

কািমল,বাহায়ী,২য় খ ,পৃ.৭৩ ত একই ঘটনা উে খ করা হেয়েছ। 

 ২১। িবহা ল আনওয়ার,১৬তম খ ,পৃ. ৮,১৩। 

 ২২। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ৭৭। মুনতাহাল আমাল,পৃ. ৬৫। তািরেখ ইয়া বী,( ব ত ি ),২য় খ ,পৃ. ৩৫। 
কান কান রওয়ায়াত মেত আবু তািলব হযরত খাদীজার এক মাস পূেব মৃতু বরণ কেরন। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ. 

৭৯। 
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 ২৩। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ. ৭৯। মুনতাহাল আমাল,পৃ. ৬৩,৬৪,৬৫,১৩৬,১৯৭। 

 ২৪। আমালী, শখ সা ক,( ব ত ি ),পৃ. ৪১৯-৪৯২। মুনতাহাল আমাল,পৃ. ১৩৬। ফুসুলুল মুখতারা ,মুিফদ,পৃ. 

২২৮-২৩২। 

 ২৫। ল ণীয় য,অিধকাংশ ে  মুয়ািবয়া ও অন ান  উমাইয়া শাসকেদর আমেল এ ধরেনর অপবােদর চলন 

ঘেট। তারা আিম ল মু'িমনীন আলীর সােথ শ তার কারেণ এ ধরেনর িমথ া অপ চার চািলেয়িছল। 

 ২৬। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ.৭৯,৮০। মানািকেব শাহের আ ব,২য় খ ,পৃ. ১৫৮।  ফুসুলুল মুিহ া,ইবেন 

সা ােগ মািলকী (নাজাফ থেক কািশত),পৃ. ৪৬। 

 ২৭। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ. ৮০। 

 ২৮। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ. ৮২,৮৩।  মানািকেব শাহের আ ব,১ম খ ,পৃ. ১৫৬,১৫৭,১৫৮। ফুসুলুল 

মুিহ া,পৃ. ৪৫,৪৬,৪৭। 

 ২৯। রাওযা  আল কািফ,ইসলািময়া কাশনা, তহরান,পৃ. ৩৩৯। 

 ৩০। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ. ৮৪।  ফুসুলুল মুিহ া,পৃ. ৫২। 

 ৩১। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ. ৮৪,৮৫। মানািকেব শাহের আ ব,১ম খ ,পৃ.১৫৯। 

 ৩২। আমালী, শখ সা ক,পৃ. ৩৯৩। 

 ৩৩। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ১৪,২৪। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১৯,২৬। আমালী মুিফদ,পৃ. ৫৬।  

আমালী, শখ সা ক,পৃ. ৩১৪। আমালী, শখ তুসী,২য় খ ,পৃ. ৪১। উয়ূনু আখবািরর িরযা (আ.),২য় খ ,পৃ. ২৫,২৬। 

মুসনাদ আল ইমাম আর িরযা (আ.),১ম খ ,পৃ. ১৪৩। 
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 ৩৪। আমালী, শখ মুিফদ (‘বািসরািত’ কাশনা কতৃক কািশত),পৃ. ২৭,৩৮।  কােমল, শখ বাহায়ী,ইমা ীন 

রিচত,মুসতাফাভী কাশনা কতৃক মুি ত),১ম খ ,পৃ. ৫১,৫৩। 

 ৩৫। আমালী, শখ মুিফদ,পৃ. ১৩। আমালী, শখ তুসী,১ম খ ,পৃ. ৮৩। 

 ৩৬। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৩৬। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১০৪। 

 ৩৭। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ২৩। 

 ৩৮। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ২৪। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১৯,২৬।  আমালী,মুিফদ,পৃ. ৫৬। 

আমালী,তুসী (নাজাফ থেক কািশত),২য় খ ,পৃ. ৪১। আমালী,সা ,পৃ. ৩১৪। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. 

১০৬,১০৭। উয়ূনু আখবািরর িরযা (আ.),২য় খ ,পৃ. ২৬,৪৬,৪৭। 

 ৩৯। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১৯,২০। 

 ৪০। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১৯,২০। উয়ূনু আখবািরর িরযা,২য় খ ,পৃ.৬২। 

 ৪১। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৩৬। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১০৫। 

 ৪২। িবহা ল  আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৩৬।  মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ.১০৫। 

 ৪৩। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ২৪। আমালী, শখ সা ক,পৃ. ৩৯৪। 

 ৪৪। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ২৪। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১০৫। 

 ৪৫। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ১৩। মুসনাদ আল ইমাম আর িরযা (আ.),মা াব-ই-সা ক, তহরান কতৃক 

কািশত,১৩৯২িহঃ),১ম খ ,পৃ. ১৪২। 

 ৪৬। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ১৩। আমালী,মুিফদ,পৃ. ৭৬। আমালী,সা ক,পৃ. ২৫। মানািকেব শাহের 

আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১০৭। 
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 ৪৭। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৯৭,৯৮। িখসাল,সা ক,পৃ. ৪১২। 

 ৪৮। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৯৭। আমালী,তুসী,১ম খ ,পৃ. ৪২। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ১৯,৩১। 

উসুেল কািফ,১ম খ ,পৃ. ৪৬১।  মুনতাহাল আমাল,পৃ. ১৫৯। 

 ৪৯। আর রাহমান,১৯। 

 ৫০। আর রাহমান,২২। 

 ৫১। িবহা ল আনওয়ার,৪২ ও ৪৩তম খ । মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১০১। 

 ৫২। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১২। মায়ািন আল আখবার,পৃ. ৬৪,ইলাল আশ  শারািয়,মা াব-ই-

তাবাতাবাঈ, কাম কতৃক মুি ত,পৃ. ১৭৩। 

 ৫৩। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৪৫। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১১৬। 

 ৫৪। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৪৬। মানািকেব শাহের আ ব,১৩তম খ ,পৃ. ১১৬। 

 ৫৫।  আন নাজম : ৩,৪। 

 ৫৬। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৩৯,৪০। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ৬। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় 

খ ,পৃ. ১১৩। 

 ৫৭। িবহা ল  আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৪২। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১১৪। 

 ৫৮। আন নূর : ৬৩। 

 ৫৯। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৩২,৩৩। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১০২। বাইতুল আহযান,পৃ. 

১৯।    
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 ৬০। িবহা ল আনওয়ার,৪৩ম খ ,পৃ. ৩৯। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১১২।  বাইতুল আহযান,পৃ. 

১৬০। 

 ৬১। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ২৪। 

 ৬২। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৩৯। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১১২।  কানযুল 

ফাওয়াইদ,কারােজিক,মাকতাবা  মুসতাফাভী, কাম,পৃ. ৩৬০,প ম অধ ায়; রসালা  আ  তায়া' ু ব। ফুসুল আল 

মুখতারা , শখ মুিফদ,পৃ. ৫৭। 

 ৬৩। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ২৪। 

 ৬৪। আমালী,সা ক,পৃ. ৯৯,১০০। 

 ৬৫। কাশফুল া ,১ম খ ,পৃ. ৪৯৩।  মুনতাহাল আমাল,পৃ. ৬৮,ি তীয় িহজরীর ঘটনাবলী বণনা সে ।  

 ৬৬। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৯২,৯৩,৯৭,১০৭। মানািকেব শাহের আ ব,২য় খ ,পৃ. ২৯। 

আমালী,তুসী,১ম খ ,পৃ. ৪২। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ৩১। উসুল আল কািফ,১ম খ ,পৃ. ৪৬১। উয়ুনু আখবার 

আর িরযা,১ম খ ,পৃ. ২২৫।   

 ৬৭। কাশফুল া ,১ম খ ,পৃ. ৪৭৭,৪৯৫। মানািকেব শাহের আ ব,২য় খ ,পৃ. ৩০,৩১। 

 ৬৮।  িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১২৪,১২৭। কাশফুল া ,১ম খ ,পৃ. ৪৮০,৪৮১,৪৮৩। মানািকেব 

শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১২৬,১২৭। আমালী,সা ,পৃ. ২২৩,২২৭,৩৫৬,৪৪৯,৪৫০। মুসতানাদ আল ইমাম আর 

িরযা,১ম খ ,পৃ. ১৪০,১৪৩। 

 ৬৯। কাশফুল া ,১ম খ ,পৃ. ৪৮০,৪৮৯। 
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 ৭০। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৯৩,১১১,১১২। আমালী,তুসী,১ম খ ,পৃ. ৩৮। এই রওয়ােতর 

শষাংশটু  শাহের আ ব মানািকব রিচত ে র ৩য় খ ,পৃ. ১২৭ এ উে খ করা হেয়েছ। 

 ৭১। আমালী,তুসী,১ম খ ,পৃ. ৩৯। বাইতুল আহযান,পৃ. ৩৩,৩৪। 

 ৭২। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১১৪। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১২৯। 

 ৭৩। আদ দাহা : ৫। 

 ৭৪। রাও া  আল কািফ,পৃ. ১৬৫,ইসলািময়া স, তহরান থেক কািশত। 

 ৭৫। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৪২,৮২; বাইতুল আহযান,পৃ. ২৩। 

 ৭৬। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৫০,৫১; বাইতুল আহযান,পৃ. ২১। 

 ৭৭। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৩১; তাফসীের আইয়াশী,১ম খ ,পৃ. ১৭১। 

 ৭৮। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১৩৪। কাশফুল া ,১ম খ ,পৃ. ৪৯২। বাইতুল আহযান,পৃ. ৩৭। 

 ৭৯। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৫৩। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ৩০। মানািকেব শাহের আ ব। 

 ৮০। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৮৪। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১১৯। মুনতাহাল আমাল,পৃ. 

১৬১। বাইতুল আহযান,পৃ. ২২। 

 ৮১। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ২৫,২৬। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৮১,৮২। মুনতাহাল আমাল,পৃ. 

১৬১। বাইতুল আহযান,পৃ. ২২। 

 ৮২।  িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৯১। িরয়ািহনুশ শািরয়া ,১ম খ ,পৃ. ২১৬।  মুনতাহাল আমাল,পৃ. 

১৬১,১৬২। 
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 ৮৩। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ২৩,২৪। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১১৯। মুনতাহাল আমাল,পৃ. 

১৬১। 

 ৮৪। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৯২। মুনতাহাল আমাল,পৃ. ১৬২। 

 ৮৫। ‘িফ া’-একজন িবিশ  পরেহজগার রমণী। িতিন হযরত ফােতমার গৃেহ পিরচািরকার কাজ িনেয়িছেলন। এটা 

রণ রাখা দরকার য,হযরত ফােতমা য়ং বণনা কেরেছন য হযরত আলীর সােথ তাঁর দা ত  জীবেনর থম কেয়ক 

বৎসর বশ ক  ও অভােব অিতবািহত হয় (িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৮৮)। িক  মহানবী (সা.) যখন ফাদাক 

বাগােনর মািলকানা হযরত ফােতমােক দান কের দন তখন অব া পূেবর চেয় িকছুটা ভাল হয়। আেরা বিণত আেছ য 

রাসূল (সা.) িফ ােক হযরত ফােতমার িনকট দান কের দন  (মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১২০)। ইিতহােস 

দখা যায় য,আহেল বাইত (আ.) ক  ও অভােবর মেধ  জীবন-যাপন করেতন। আবার অন  রওয়ােয়ত গৃেহ পিরচািরকার 

কথা বলা হেয়েছ। এটা মেন রাখেত হেব য,এ সম  ঘটনা হযরত ফােতমার জীবেনর িবিভ  সমেয় সংঘ ত হেয়েছ। 

 ৮৬। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ২৮।  বাইতুল আহযান,পৃ. ২০। 

 ৮৭। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৮১।  উয়ুনু  আখবার আর িরযা (আ.),২য় খ ,পৃ. ৪৫। অ  িকছু 

তারতম সহ সংি াকাের ‘মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১২১-এ উি িখত হেয়েছ। 

 ৮৮।  িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৮৩,৮৪। মাকািরমুল আখলাক,পৃ. ৯৪,৯৫ ( ব ত ি )। উ  

রওয়ােয়ত সংি সার িনে র েয়ও উে খ আেছ : মুনতাহাল আমাল,পৃ.  ১৫১,১৬০ এবং মানািকেব শাহের 

আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১২১। 

 ৮৯।  আল ইমরান : ৯২। 

 ৯০।  রায়ািহনুশ শািরয়া ,১ম খ ,পৃ. ১০৬,‘তাবা ল মুযাব’  থেক উ ৃ ত। 

 ৯১। িহজর : ৪৩,৪৪। 
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 ৯২। িকসাস : ৬০ এবং আশ রা : ৩৬। 

 ৯৩। রায়ািহনুশ শািরয়া ,১ম খ ,পৃ. ১৪৮। বাইতুল আহযান,পৃ. ২৮,২৯। 

 ৯৪। আেল ইমরান : ৩৭।   

 ৯৫। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ২৬,২৯। আমালী,তুসী,২য় খ ,পৃ. ২২৮-২৩০। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম 

খ ,পৃ. ৫৯-৬১। এর সংি সার িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ২৯- তও রেয়েছ। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় 

খ ,পৃ. ১১৭। 

 ৯৬। আেল ইমরান : ৩৭। 

 ৯৭। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৫৬-৫৮। 

 ৯৮। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৪০ এবং উ  রওয়ায়ােতর সার-সংে প ‘মানািকেব শাহের আ ব’ ে  

বিণত হেয়েছ। 

 ৯৯। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৩০। 

 ১০০। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ২৯। এ রওয়ােয়েতর অনু প তেব সামান  পাথক সহ ‘মানািকেব শাহের 

আ ব’-এর ৩ম খ ,পৃ. ১১৬-এ উে খ আেছ। 

 ১০১। আমালী,সা ক,পৃ. ২১২-২১৬। কাশফুল া ,১ম খ ,পৃ. ৪১৩-৪১৭। 

 ১০২। আল ইনসান : ৮। 

 ১০৩। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১০৬,১৪৭,১৪৮। মুনতাহাল আমাল,পৃ. ৬৮ ( যখােন িহজরী ি তীয় 

বৎসেরর ঘটনা বণনা দয়া হেয়েছ)। 
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 ১০৪। আমালী,তুসী,১ম খ ,পৃ. ১৫৪,১৬৯,১৭০। আমালী,সা ক,পৃ. ৩৮১,৩৮২। উসুেল কািফ,১ম খ ,পৃ. ২৮৭। 

ফুসুল আল মুখতারা, শখ মুিফদ ( কাম ি  ),পৃ. ২৯,৩০। 

 ১০৫। কাশফুল া ,২য় খ ,পৃ. ১৩। উ  রওয়ােয়েতর কাছাকািছ বণনায় আমালী,সা ক,১ম খ ,পৃ. ৮৮-এ 

বিণত আেছ। আমালী,তুসী,১ম খ ,পৃ. ২৫৭ এবং ২য় খ ,পৃ. ১৭৭,১৭৮। আমালী,মুিফদ,পৃ. ১৮। 

 ১০৬। আেল ইমরান :  ৫৯। 

 ১০৭। আেল ইমরান : ৬১। 

 ১০৮। মানািকেব শাহের আ ব,২য় খ ,পৃ. ১৪২-১৪৪। কাশফুল া ,১ম খ ,পৃ. ৪২৫,৪২৬। মুনতাহাল 

আমাল,পৃ. ১১৪,১১৭,১৭৬,১৭৭। ফুসুলুল মুখতারা, শখ মুিফদ,পৃ. ১৭। আর সহীহ মুসিলম,মুসনােদ আ াদ িবন হা াল 

এবং আবু নাঈম ই াহানী রিচত “িফ-মা নাযালা িমনাল রআন িফ আিম ল মুিমনীন” ে ,তাফসীের কাশশাফ এবং 

আগানী আবুল ফারাজ ই াহনী ও িশয়া-সু ী আেলমেদর িলিখত অেনক ে  এবং অিধকাংশ তাফসীেরর িকতাব েলােত 

মুবািহলার এ মযাদাপূণ িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েছ। 

 ১০৯। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৪০। মানািকেব শাহের আ ব,৩ম খ ,পৃ. ১১৩। 

 ১১০। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ৪০। মানািকেব শাহের আ ব,৩য় খ ,পৃ. ১১৩। একই ধরেনর 

রওয়ােয়ত সামান  তারতম সহ আমালী,সা ক,২য় খ ,পৃ. ১৪ এবং মুহা ীেস কামী রিচত বাইতুল আহযান,পৃ. ১৫- ত 

িলিপব  আেছ। 

 ১১১। বাইতুল আহযান,মুহা ীেস কা ী,পৃ. ১৩৭। মুনতাহাল আমাল,পৃ. ১৬৩। কানযুল ফাওয়ােয়দ,কারােচকী,পৃ. 

৩৬০। 

 ১১২। বাইতুল আহযান,পৃ. ১৪১। মুনতাহাল আমাল,পৃ. ১৬৪। আমালী,সা ক,পৃ. ১২১। কাশফুল  া ,২য় 

খ ,পৃ. ৬০। 
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 ১১৩। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১৭৭,১৭৮।  বাইতুল আহযান,পৃ. ১৩৮। 

 ১১৪। িবহা ল আনওয়ার,৪৩তম খ ,পৃ. ১৫৭। বাইতুল আহযান,পৃ. ১৪০,১৪১। 

 ১১৫। এ  সংি  হওযার কারেণ ঐ সব ঘটনাবলী বণনা থেক িবরত থেকিছ যা রাসূল (সা.) ওফােতর পর 

সংঘ ত হেয়িছল। া প : হযরত ফােতমার গৃেহ অি  সংেযাগ, এ মিহয়সী রমণীর মসিজেদ নববীেত গমন এবং 

সখােন জনগেণর িচ া- চতনা পির তার লে  ব ৃ তা করা আর বলােয়েতর সীমানা র ায় িতেরাধ গেড় তালা। 

ত প ফাদাক বাগােনর ঘটনা এবং তা িনেয় থম খিলফার সােথ বাক-িবত া,অিসয়ত ও শাহাদােতর িববরণী এবং তাঁর 

শাহাদােতর পর অনু ান ইত ািদ। পাঠক মেহাদয়গণ ঐ সম  দয় িবদারক অথচ গঠনমুলক ও তথ  উে াচক ঘটনাবলীর 

িব ািরত িববরণ স ে  অন ান   যমন মুহা ীেস কা ী রিচত ‘বাইতুল আহযান’  পােঠ অবিহত হেত পােরন। 
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