িক ঘেটিছল কারবালায়? কারা সাইন (রা:) ক হতা কেরেছ?
িক ঘেটিছল কারবালায়? কারা সাইন (রা:) ক হতা কেরেছ?

রচনায়: শাইখ আুাহ শােহদ মাদানী
িলসা: মদীনা ইসলামী িবিবদালয়, এম,এম, ফা াশ
জবু াইল দাওয়াহ এ গাইেড সার, সৗদী আরব।

এই বে য সকল িবষয় আেলািচত হেয়েছ সেলা হল:
১) ভূিমকা
২) কারবালার াের রাসূেলর দৗিহ সাইন (রা:) িনহত হওয়ার কৃত ঘটনা।
৩) ফরু াত নদীর পািন পান করা থেক িবরত রাখার িকা।
৪) কারবালার াের সাইেনর সােথ আরও যারা িনহত হেয়েছন।
৫) কারবালার ঘটনােক ক কের য সম ধারণা িঠক নয়।
৬) সাইন (রা.) বর হওয়া নায় সংগত িছল িক?
৭) কারবালার ঘটনােক আমরা িকভােব মূলায়ন করব?
৮) মতৃ বির উপর িবলাপ করার ে িশয়া মাজহােবর মতামত।
৯) আরার িদেন আমােদর করণীয় কী?
১০) িশয়ােদর বণনায় আরার রাজা।

১১) আরার িদেন মাতম করার িভি কাথায়?
১২) সাইন (রা.) হতায় ইয়ািজদ কতটুকু দায়ী?
১৩) তাহেল ক সাইন (রা:)ক হতা করল?
১৪) সাইন (রা.) হতাকারী িনধারেণ ইবেন উমর (রা:)এর অিভমত।
১৫) সাইন (রা.) এর ভাষণই মাণ কের য ইয়ািজদ তাঁর হতার জন সরাসির দায়ী নয়।
১৬) আলী িবন সাইন (রা.) তাঁর িপতা সাইনেক হতার জন কুফা বাসীেদরেক দায়ী কেরেছন?
১৭) সাইন রা. এর মাথা কাথায় িগেয়িছল?
১৮) যমন কম তমন ফল।
১৯) ইয়ািজদ সেক একজন মস
ু িলেমর ধারণা কমন হওয়া উিচত।
২০) উপসংহার।

১) ভূিমকা:
শংসা মাই আাহর জন, িযিন িব জাহােনর িতপালক। দদ ও সালাম বিষত হাক মহু াাদ
(সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম), তাঁর পিরবার এবং সকল সাহাবীর উপর।
সৗভাগবান শহীদ রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর দৗিহ সােয়দ হসাইন িবন আলী
(রা:)এর কারবালার াের শহীদ হওয়ােক ক কের অেনক ঘটনাই িস রেয়েছ। আমােদর
বাংলােদেশর অেনক মস
ু িলেমর মেধ এ িবষেয় িবরাট িবাি রেয়েছ। দেশর রা িত, ধান মী,
িবেরাধী দলীয় নতাগণ, ইসলামী িবিভ সংগঠন ও বিবগ এ িদন উপলে জািতর সামেন িতবছর
িবেশষ বাণী তুেল ধেরন। রিডও, টিলিভশন, সংবাদপ এ উপলে িবেশষ অনু ানমালা চার কের
থােক। এ িদন আমােদর দেশ সরকারী ছিটু থােক। তােদর সকেলর কথা ঘেু র িফের একটাই। রাচারী,
জােলম, িনুর ও নরপ ইয়ািজেদর হােত এ িদেন রাসূেলর দৗিহ ইমাম সাইন িনমমভােব িনহত
হেয়েছন। এ জন এিট একিট পিব িদন। িবেশষ একিট সদায় এ িদন উপলে তািজয়া িমিছলসহ নানা
অনু ােনর আেয়াজন কের থােক। িবষাদিসু নামক একিট উপনাস পেড় বা এর িকছ ু বােনায়াট ও কািনক

কািহনী েন সিু  মস
ু িলমগণও এ িবষেয় ধ
ু জােল আটকা পেড়েছন।
জািতর ভুল-াি সংেশাধেনর জন আজ আিম এ িবষেয় সিঠক ও পূণ একিট তথ কাশ করার কােজ
অসর হেত বাধ হলাম। মূল িবষেয় যাওয়ার আেগ সংি আকাের একিট ভূিমকা পশ করেত চাই। মন
িদেয় ভূিমকািট পড়েল মূল িবষয় বঝ
ু েত সহজ হেব বেল আমার িবাস। আিম আরও িবাস কির য, আমার
লখািট পেড় এ িবষেয় অেনেকর আকীদাহ সংেশাধন হেব। আর যারা িবষয়িট িনেয় সংশেয় আেছন,
তােদরও সংশয় কেট যােব ইনশাআাহ।
ইমাম ইবেন কাছীর (র:) বেলন: িতিট মস
ু িলেমর উিচত রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর
দৗিহ সােয়দ হসাইন িবন আলী (রা:)এর কারবালার াের শহীদ হওয়ার ঘটনায় বিথত হওয়া ও
সমেবদনা কাশ করা। িতিন িছেলন মস
ু িলম জািতর নতা ও ইমামেদর অনতম। রাসূল সাাা আলাইিহ
ওয়া সাােমর সবে কনা ফােতমার পু ইমাম সাইন (রা:) একজন িব সাহাবী িছেলন। িতিন িছেলন
একধাের এবাদত জার, দানবীর এবং অত সাহসী বীর। হাসান ও সাইেনর ফিজলেত রাসূল (সাাা
আলাইিহ ওয়া সাাম) আলাইিহ ওয়া সাাম থেক একািধক সহীহ হাদীছ বিণত হেয়েছ। অর িদেয়
তােদরেক ভালবাসা ঈমােনর অনতম আলামত এবং নবী পিরবােরর কান সদসেক ঘণা
ৃ করা ও গািল দয়া
মনু ােফিকর স
ু  লণ। যােদর অর বািধ কবল তারাই ইমাম সাইন বা নবী পিরবােরর পিব
সদসেদরেক ঘণা
ৃ করেত পাের।

আহেল সু ত ওয়াল জামআেতর আকীদাহ অনযু ায়ী ইমাম সাইন বা অন কারও মতুৃ েত মাতম করা জােয়জ
নই। িক পিরতােপর িবষয় হল মস
ু িলম জািতর িবরাট একিট গাী ইমাম সাইেনর মতুৃ েত মাািতির
বাড়াবািড় কের থােক। যারা সাইেনর মতুৃ  ও কারবালার ঘটনা িনেয় বাড়াবািড় কেরন, তােদর কােছ
কেয়কিট  করা খবু ই যিু সংগত মেন করিছ। য সম সিু  মস
ু িলম সিঠক তথ না জানার কারেণ এ
বাপাের সিহান ও িবািেত আেছন তােদর কােছও আমার একই । েলা ভালভােব উপলি
করেত পারেলই কৃত ঘটনা বঝ
ু া খবু সহজ হেব ইনশা-আাহ।
থম : সাইেনর িপতা এবং ইসলােমর চতুথ খলীফা আলী িবন আবু তােলব (রা:) সাইেনর চেয়
অিধক উম িছেলন। িতিন ৪০ িহজরী সােল রমযান মােসর ১৭ তািরখ জমু ার িদন ফজেরর নামােযর
উেেশ বর হওয়ার সময় আুর রাহমান মল
ু িজম খােরজীর হােত িনমমভােব িনহত হেয়েছন। তারা
সাইেনর মতুৃ  উদযাপেনর নায় তাঁর িপতার মতুৃ  উপলে মাতম কের না কন?
িতীয় : আহেল সু ত ওয়াল জামআেতর আকীদাহ অনযু ায়ী উসমান িবন আফান িছেলন আলী ও
সাইন (রা:)এর চেয় অিধক উম। িতিন ৩৬ িহজরী সােল যল
ু হ মােসর আইয়ােম তাশরীেক ীয় বাস
ভবেন অব অবায় মাজলমু ভােব িনহত হন। নায় পরায়ণ এই খলীফােক পর নায় জবাই করা
হেয়েছ। তারা তাঁর হতা িদবসেক ক কের অনু ান কের না কন?

ত ৃতীয় : এমনভােব খলীফাতুল মস
ু িলমীন উমর ইবনল
ু খাাব (রা:) উসমান এবং আলী (রা:) থেকও
উম িছেলন। িতিন ফজেরর নামােয দাঁিড়েয় কুরআন তলাওয়াত করিছেলন এবং মস
ু লমানেদরেক িনেয়
জামআেতর ইমামিত করিছেলন। এমন অবায় আবু লল
ু ু নামক একজন অি পূজক তাঁেক ই িদেক
ধারােলা একিট ছির
ু িদেয় আঘাত কের। সােথ সােথ িতিন ধরাশায়ী হেয় যান এবং শহীদ হন। লােকরা সই
িদেন মাতম কের না কন?
চতুথ : ইসলােমর থম খলীফা এবং রাসূেলর িবপেদর িদেনর সাথী আবু বকেরর মতুৃ  িক মস
ু িলমেদর
জন বদনাদায়ক নয়? িতিন িক রাসূেলর পের এই উেতর সবে বি িছেলন না? তার মতুৃ  িদবেস
তারা তািজয়া কের না কন?
পম : সেবাপির নবী মহু াার রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম িনয়া ও আেখরােত সম
বনী আদেমর সরদার। আা তায়ালা তাঁেক অনান নবীেদর নায় ীয় সািেধ উিঠেয় িনেয়েছন।
সাহাবীেদর জন রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর মতুৃ র চেয় অিধক বড় আর কান মস
ু ীবত িছল
না। িতিন িছেলন তােদর কােছ ীয় জীবন, সদ ও পিরবার-পিরজেনর চেয়ও অিধক িয়। তারপরও
তােদর কউ রাসূেলর মতুৃ েত মাতম কেরন িন। সাইেনর েম মাতালগণেক রাসূেলর মতুৃ  িদবসেক
উৎসব ও শাক কােশর িদন িহেসেব িনধারণ করেত দখা যায় না কন?
ষ : সবেশষ  হে সাইেনর চেয় বণ বশী  বিেদর মতুৃ  িদবসেক বাদ িদেয় ইমাম
সাইেনর মতুৃ েক বেছ িনেয় এত বাড়াবািড়  করা হল কন? এর উর আমার এই লখার শষ পযােয়
উেল¬খ কেরিছ।  থেক শষ পয লখািট পাঠ করেল উরিট সহেজই বাধগম হওয়া যােব
ইনশাআাহ সেবাপির ইসলােম কারও জ িদবস বা মতুৃ  িদবস পালন করার এবং কারও মতুৃ েত মাতম
করা, উ ের িবলাপ করা এবং অন কান কার অনু ান করার কান িভি নই। ধু তাই নয় এিট একিট
জঘন িবদআত, যা পিরতাগ করা জরী। নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বা তাঁর কান সাহাবী কারও
জ িদবস বা মতুৃ  িদবস পালন কেরন িন।
২) কারবালার াের রাসূেলর দৗিহ সাইন (রা:) িনহত হওয়ার কৃত ঘটনা:
৬০ িহজিরেত ইরাক বাসীেদর িনকট সংবাদ পৗঁছল য, সাইন (রা:) ইয়ািজদ িবন ময়ু ািবয়া হােত বয়াত
কেরন িন। তারা তাঁর িনকট িচিঠ-প পািঠেয় জািনেয় িদল য ইরাক বাসীরা তাঁর হােত খলাফেতর বয়াত
করেত আহী। ইয়ািজদেক তারা সমথন কেরন না বেলও সাফ জািনেয় িদল। তারা আরও বলল য, ইরাক
বাসীরা ইয়ািজেদর িপতা ময়ু ািবয়া (রা:)এর িতও মােটই স িছেলন না। িচিঠর পর িচিঠ আসেত লাগল।
এভােব পাঁচ শতািধক িচিঠ সাইন (রা:)এর কােছ এেস জমা হল।
কৃত অবা যাচাই করার জন সাইন (রা:) তাঁর চাচােতা ভাই মস
ু িলম িবন আকীলেক পাঠােলন। মস
ু িলম
কুফায় িগেয় পৗঁছেলন। িগেয় দখেলন, আসেলই লােকরা সাইনেক চাে। লােকরা মস
ু িলেমর হােতই
সাইেনর পে বয়াত নওয়া  করল। হানী িবন উরওয়ার ঘের বয়াত স হল।
িসিরয়ােত ইয়ািজেদর িনকট এই খবর পৗঁছা মা বসরার গভনর উবাইাহ িবন িযয়াদেক পিরিিত
মাকােবলা করার জন পাঠােলন। ইয়ািজদ উবাইাহ িবন িযয়াদেক আেদশ িদেলন য, িতিন যন কুফা

বাসীেক তার িবে সাইেনর সােথ যাগ িদেয় িবোহ করেত িনেষধ কেরন। স সাইনেক হতা করার
আেদশ দন িন।
উবাইাহ কুফায় িগেয় পৗঁছেলন। িতিন িবষয়িট তদ করেত লাগেলন এবং মানষু েক িজেস করেত 
করেলন। পিরেশেষ িতিন িনিত হেলন য, হানী িবন উরওয়ার ঘের সাইেনর পে বয়াত নওয়া হে।
অতঃপর মস
ু িলম িবন আকীল চার হাজার সমথক িনেয় অসর হেয় িহেরর সময় উবাইাহ িবন
িজয়ােদর াসাদ ঘরাও করেলন। এ সময় উবাইাহ িবন িযয়াদ দাঁিড়েয় এক ভাষণ িদেলন। তােত িতিন
ইয়ািজেদর সনা বািহনীর ভয় দখােলন। িতিন এমন ভীিত দশন করেলন য, লােকরা ইয়ািজেদর
ধরপাকড় এবং শাির ভেয় আে আে পলায়ন করেত  করল। ইয়ািজেদর ভেয় কুফা বাসীেদর পলায়ন
ও িবাস ঘাতকতার লামহষক ঘটনা জানেত চাইেল পাঠকেদর িত ইমাম ইবেন তাইমীয়া (র:) কতকৃ
রিচত িমনহাজস
ু সু াহ বইিট পড়ার অনেু রাধ রইল। যাই হাক কুফা বাসীেদর চার হাজার লাক পালােত
পালােত এক পযােয় মস
ু িলম িবন আকীেলর সােথ মা িতন জন লাক অবিশ রইল। সূয অ যাওয়ার পর
মস
ু িলম িবন আকীল দখেলন, সাইন িমক আাহর একজন বাাও তার সােথ অবিশ নই। এবার
তােক ার করা হল। উবাইাহ িবন িযয়াদ তােক হতার আেদশ িদেলন। মস
ু িলম িবন আকীল
উবাইাহএর িনকট আেবদন করেলন, তােক যন সাইেনর িনকট একিট িচিঠ পাঠােনার অনমু িত দয়া
হয়। এেত উবাইাহ রাজী হেলন। িচিঠর সংি বব িছল এ রকম:
“সাইন! পিরবার-পিরজন িনেয় ফরত যাও। কুফা বাসীেদর ধাঁকায় পেড়া না। কননা তারা তামার সােথ
িমথা বেলেছ। আমার সােথও তারা সত বেলিন। আমার দয়া এই তথ িমথা নয়।” অতঃপর যল
ু হ
মােসর ৯ তািরখ আরাফা িদবেস উবাইাহ মস
ু িলমেক হতার আেদশ দান কেরন। এখােন িবেশষভােব
রণ রাখা দরকার য, মস
ু িলম ইিতপূেব কুফা বাসীেদর ওয়াদার উপর িভি কের সাইনেক আগমেনর
জন িচিঠ পািঠেয়িছেলন। সই িচিঠর উপর িভি কের যল
ু হা মােসর ৮ তািরেখ সাইন (রা:) মা থেক
কুফার উেেশ রওয়ানা িদেয়িছেলন। অেনক সাহাবী তাঁেক বর হেত িনেষধ কেরিছেলন। তােদর মেধ
আুাহ ইবেন আাস, আুাহ ইবেন উমর, আুাহ ইবেন যবু াইর, আুাহ িবন আমর এবং তাঁর ভাই
মহু াাদ ইবনল
ু হানাফীয়ার নাম িবেশষভােব উেখেযাগ।
ইবেন উমর সাইনেক ল কের বেলন: সাইন! আিম তামােক একিট হাদীছ নােবা। িজবরীল (আঃ)
আগমন কের নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাামেক িনয়া এবং আিখরাত- এ িট থেক য কান একিট
হণ করার াধীনতা িদেয়িছেলন। িতিন িনয়া বাদ িদেয় আিখরাতেক বেছ িনেয়েছন। আর তুিম তাঁর
অংশ। আাহর শপথ! তামােদর কউ কখনই িনয়ার সদ লােভ সম হেবন না। তামােদর ভালর
জনই আাহ তামােদরেক িনয়ার ভাগ-িবলাস থেক িফিরেয় রেখেছন। সাইন তাঁর াব তাখান
করেলন এবং যাা িবরিত করেত অীকার করেলন। অতঃপর ইবেন উমর সাইেনর সােথ আিলন কের
িবদায় িদেলন এবং ন করেলন।
সফ
ু ীয়ান ছাওরী ইবেন আাস (রা:) থেক সহীহ সূে বণনা কেরন য, ইবেন আাস (রা:) সাইনেক
বেলেছন: মানেু ষর দাষােরােপর ভয় না থাকেল আিম তামার ঘােড় ধের িবরত রাখতাম।
বর হওয়ার সময় আুাহ ইবেন যবু াইর (রা:) সাইনেক বেলেছন: হাসাইন! কাথায় যাও? এমন

লাকেদর কােছ, যারা তামার িপতােক হতা কেরেছ এবং তামার ভাইেক আঘাত কেরেছ?
আুাহ ইবেন আমর (রা:) বেলেছন: সাইন তাঁর জন িনধািরত ফয়সালার িদেক ত অসর হেন।
আাহর শপথ! তাঁর বর হওয়ার সময় আিম যিদ উপিত থাকতাম, তাহেল কখনই তােক যেত িদতাম না।
তেব বল েয়াগ কের আমােক পরািজত করেল স কথা িভ। (ইয়া-ইয়া ইবেন মাঈন সহীস সূে বণনা
কেরেছন)
যাা পেথ সাইেনর কােছ মস
ু িলেমর সই িচিঠ এেস পৗঁছল। িচিঠর িবষয় অবগত হেয় িতিন কুফার পথ
পিরহার কের ইয়ািজেদর কােছ যাওয়ার জন িসিরয়ার পেথ অসর হেত থাকেলন। পিথমেধ ইয়ািজেদর
সনরা আমর িবন সাদ, সীমার িবন যল
ু জাওশান এবং সাইন িবন তামীেমর নত ৃে কারবালার াের
সাইেনর গিতেরাধ করল। সাইন সখােন অবতরণ কের আাহর দাহাই িদেয় এবং ইসলােমর কথা রণ
কিরেয় িদেয় িতনিট ােবর য কান একিট াব মেন নওয়ার আহবান জানােলন।
সাইন িবন আলী (রা:) এবং রাসূেলর দৗিহেক ইয়ািজেদর দরবাের যেত দয়া হাক। িতিন সখােন িগেয়
ইয়ািজেদর হােত বয়াত হণ করেবন। কননা িতিন জানেতন য, ইয়ািজদ তাঁেক হতা করেত চান না।
অথবা তাঁেক মিদনায় ফরত যেত দয়া হাক।
অথবা তাঁেক কান ইসলামী অেলর সীমাের িদেক চেল যেত দয়া হাক। সখােন িতিন মতুৃ  পয
বসবাস করেবন এবং রােজর সীমানা পাহারা দয়ার কােজ আ িনেয়াগ করেবন। (ইবেন জারীর হাসান
সনেদ বণনা কেরেছন)
ইয়ািজেদর সনরা কান াবই মানেত রাজী হল না। তারা বলল: উবাইাহ িবন িযয়াদ যই ফয়সালা
িদেবন আমরা তা বতীত অন কান াব মানেত রাজী নই। এই কথা েন উবাইাহএর এক সনাপিত
(র িবন ইয়ািজদ) বলেলন: এরা তামােদর কােছ যই াব পশ করেছ তা িক তামরা মানেব না?
আাহর কসম! তুকী এবং দায়লােমর লােকরাও যিদ তামােদর কােছ এই াথনািট করত, তাহেল তা
ফরত দয়া তামােদর জন বধ হত না। এরপরও তারা উবাইাহএর িসা বাবায়ন করেতই দঢ়তা
ৃ
দশন করল। সই সনাপিত ঘাড়া িনেয় সখান থেক চেল আসেলন এবং সাইন ও তাঁর সাথীেদর িদেক
গমন করেলন। সাইেনর সাথীগণ ভাবেলন: িতিন তােদর সােথ য
ু করেত আসেছন। িতিন কােছ িগেয়
সালাম িদেলন। অতঃপর সখান থেক িফের এেস উবাইাহএর সিনকেদর সােথ যেু  িল হেয় তােদর
ইজনেক হতা করেলন। অতঃপর িতিনও িনহত হেলন। (ইবেন জারীর হাসান সনেদ বণনা কেরেছন)
সন সংখার িদক থেক সাইেনর সাথী ও ইয়ািজেদর সিনকেদর মেধ িবরাট ববধান িছল। সাইেনর
সামেনই তাঁর সকল সাথী বীরের সােথ য
ু কের িনহত হেলন। অবেশেষ িতিন ছাড়া আর কউ জীিবত
রইেলন না। িতিন িছেলন িসংেহর মত সাহসী বীর। িক সংখািধেকর মক
ু ািবলায় তার পে ময়দােন িটেক
থাকা সব হল না। কুফা বাসী িতিট সিনেকর কামনা িছল স ছাড়া অন কউ সাইনেক হতা কের
ফলক
ু । যােত তার হাত রাসূেলর দৗিহের রে রিন না হয়। পিরেশেষ িনকৃ এক বি সাইনেক
হতার জন উদত হয়। তার নাম িছল সীমার িবন যল
ু জাওশান। স বশা িদেয় সাইেনর শরীের আঘাত
কের ধরাশায়ী কের ফলল। অতঃপর ইয়ািজদ বািহনীর সিিলত আমেণ িতিন শাহাদাত অজেনর সৗভাগ
লাভ কেরন।

বলা হয় এই সীমারই সাইেনর মাথা দহ থেক িবি কেরেছ। কউ কই বেলন: িসনান িবন আনাস আ
নাখঈ নামক এক বি তাঁর মাথা দহ থেক আলাদা কের। আাহই ভাল জােনন।
৩) ফরু াত নদীর পািন পান করা থেক িবরত রাখার িকা:
বশ িকছ ু  তােক ফরু াত নদীর পািন পান করা থেক িবরত রাখার ঘটনা বণনা কের থােক। আর বলা হয়
য, িতিন পািনর িপপাসায় মারা যান। এ ছাড়াও আরও অেনক কথা বেল মানষু েক আেবগময় কের যেু গ যেু গ
িবা করা হে এবং মূল সতিট উপলি করেত তােদরেক িবরত রাখার হীন ষড়য করা হে। এ সব
কািনক গের কান ঐিতহািসক িভি নই। ঘটনার যতটুকু সহীহ সূে বিণত হেয়েছ আমােদর জন
ততটুকুই যেথ। কান সেহ নই য, কারবালার াের সাইন িনহত হওয়ার ঘটনা অত বদনা
দায়ক। ংস হাক সাইেনর হতাকারীগণ! ংস হাক সাইেনর হতায় সহেযাগীরা! আাহর াধ
তােদরেক ঘরাও কক। আা তায়ালা রাসূেলর দৗিহ শহীদ সাইন এবং তাঁর সাথীেদরেক আাহ
তায়ালা ীয় রহমত ও সি ারা আািদত কক।
৪) কারবালার াের সাইেনর সােথ আরও যারা িনহত হেয়েছন:
• আলী (রা:)এর সানেদর মেধ থেক আবু বকর, মহু াাদ, উসমান, জাফর এবং আাস।
• হাসাইেনর সানেদর মেধ হেত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী আকবার এবং আুাহ।
• হাসােনর সানেদর মেধ হেত আবু বকর, উমর, আুাহ এবং কােসম।
• আকীেলর সানেদর মেধ হেত জাফর, আুর রাহমান এবং আুাহ িবন মস
ু িলম িবন আকীল।
• আুাহ িবন জাফেরর সানেদর মেধ হেত আউন এবং আুাহ। ইিত পূেব উবাইাহ িবন িজয়ােদর
িনেদেশ মস
ু িলম িবন আকীলেক হতা করা হয়। আাহ তােদর উপর স হান। আমীন
৫) কারবালার ঘটনােক ক কের য সম ধারণা িঠক নয়:
সাইন ও তাঁর পিরবােরর সদসেদর মতুৃ েত আকাশ থেক রের বিৃ হওয়া, সখােনর কান পাথর
উঠােলই তার নীচ থেক র বািহত হওয়া এবং কান উট জবাই করেলই তা রে পিরণত হেয় যাওয়ার
ধারণা িমথা ও বােনায়াট। মস
ু লমানেদর আেবক ও অনভ
ু িূ তেক জািগেয় তুেল তােদরেক িবা করার জনই
এ সম বােনায়াট ঘটনা বলা হেয় থােক। এেলার কান সহীহ সনদ নই।
ইমাম ইবেন কাছীর (র:) বেলন: সাইেনর মতুৃ র ঘটনায় লােকরা উেখ কের থােক য, স িদন কান
পাথর উােলই র বর হত, স িদন সূযহণ হেয়িছল, আকােশর িদগ লাল হেয় িগেয়িছল এবং আকাশ
থেক পাথর বিষত হেয়িছল। এসব কথা সেহ মূলক। কৃত কথা হে, এেলা িবেশষ একিট গাীর
বােনায়াট ও িমথা কািহনী ছাড়া আর িকছইু নয়। তারা িবষয়িটেক বড় করার জন এেলা রচনা কেরেছ।
কান সেহ নই য, কারবালার ময়দােন সপিরবাের সাইেনর শাহাদাত বরণ একিট িবরাট ঘটনা। িক
তারা এিটেক ক কের য িমথা রচনা কেরেছ, তার কানিটই সংঘিটত হয় িন।
ইসলােমর ইিতহােস সাইেনর মতুৃ র চেয় অিধক ভয়াবহ ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ। স সম ঘটনায়

উপেরা িবষয়েলার কানিটই সংঘিটত হয় িন। সাইেনর িপতা আলী (রা:) আুর রাহমান মল
ু িজম
খােরজীর হােত িনমম ভােব িনহত হন। সকল আেলেমর ঐকমেত সাইেনর চেয় আলী (রা:) অিধক  ও
সািনত িছেলন। তার শাহাদােতর িদন কান পাথর উােলই র বর হয় িন, স িদন সূযহণ হয় িন,
আকােশর িদগ লাল হেয় যায় িন এবং আকাশ থেক পাথরও বিষত হওয়ারও কান মাণ নই।
উসমান িবন আফফান (রা:)এর বািড় ঘরাও কের িবোহীরা তাঁেক হতা কের। িতিন মজলমু অবায়
শাহাদাত বরণ কেরন। তাঁর মতুৃ েত এসেবর কানিটই সংঘিটত হয় িন। উসমান (রা:)এর পূেব খলীফাতুল
মস
ু িলমীন উমর ইবনল
ু খাাব ফজেরর নামােয দাঁড়ােনার সময় িনমমভােব িনহত হন। এই ঘটনায়
মস
ু িলমগণ এমন মস
ু ীবেত পেড়িছেলন, যা ইিতপূেব কখনও পেড়ন িন। তােত উপেরা লণেলা দখা
যায় িন।
আাহর সবেশ বাা সম নবী-রাসূেলর সরদার রাহমাতুল িলল আলামীন মতুৃ  বরণ কেরেছন। তাঁর
মতুৃ েত এমন িকছ ু সংঘিটত হয় িন। যিদন রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর িশ পু ইবরাহীম মতুৃ 
বরণ কেরন, সিদন সূযহণ লেগিছল। লােকরা বলেত লাগল: ইবরাহীেমর মতুৃ েত আজ সূযহণ হেয়েছ।
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম সূযহেণর নামায আদায় করেলন এবং খত
ু বা দান করেলন।
খত
ু বায় িতিন বণনা করেলন য, সূয এবং চ কারও মতুৃ  বা জ হেণর কারেণ আেলাহীন হয় না।
এেলা আাহর িনদশন। িতিন এেলার মাধেম তাঁর বাােদরেক ভয় দিখেয় থােকন।
৬) সাইেনর বর হওয়া নায় সংগত িছল িক?
িব সাহাবীেদর মেত কুফার উেেশ সাইেনর বর হওয়ােত কলােণর কান লণ পিরলিত হয় িন। এ
জনই অেনক সাহাবী তাঁেক বর হেত িনেষধ কেরেছন এবং তাঁেক িবরত রাখার চা কেরেছন। িক িতিন
িবরত হন িন। কুফায় যাওয়ার কারেণই ঐ সম জােলম ও রাচােররা রাসূেলর দৗিহেক শহীদ করেত
সম হেয়িছল। তার বর হওয়া এবং িনহত হওয়ােত য পিরমাণ িফতনা ও ফসাদ সি
ৃ হেয়িছল, মিদনায়
অবান করেল তা হওয়ার িছল না। িক মানেু ষর অিনা সেও আাহর িনধািরত ফয়সালা ও তকদীেরর
িলখন বােব পিরণত হওয়া ছাড়া িভ কান উপায় িছল না। সাইেনর হতায় িবরাট বড় অনায় সংঘিটত
হেয়েছ, িক তা নবীেদর হতার চেয় অিধক ভয়াবহ িছল না। আাহর নবী ইয়াহ-ইয়া (আঃ)ক পািপরা
হতা কেরেছ। জাকািরয়া (আঃ)কও তাঁর জািতর লােকরা িনমমভােব শহীদ কেরেছ। এমিন আরও অেনক
নবীেক বনী ইসরাইলরা কতল কেরেছ। আাহ তায়ালা বেলন:
 ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎت وﺑﺎﻟﺬي ﻗﻠﺘﻢ ﻓﻠﻢ ﻗﺘﻠﺘﻤﻮﻫﻢ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦﻗﻞ ﻗﺪ ﺟﺎءﻛﻢ رﺳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠ
“তুিম তােদর বেল দাও, তামােদর মােঝ আমার পূেব ব রসূল িনদশনসমূহ এবং তামরা যা আবদার
কেরছ তা িনেয় এেসিছেলন, তখন তামরা কন তােদরেক হতা করেল যিদ তামরা সত হেয় থাক।” (সূরা
আল-ইমরান: ১৮৩)
এমনভােব উমর, উসমান ও আলী (রা:)কও হতা করা হেয়েছ। সত
ু রাং তাঁর হতা কা িনেয় অিতির

বাড়াবািড় করার কান যিু  নই।
৭) কারবালার ঘটনােক আমরা িকভােব মূলায়ন করব?
য মস
ু িলম আাহেক ভয় কের তার জন সাইেনর িনহত হওয়ার ঘটনা রণ কের িবলাপ করা, শরীর
জখম করা, গাল, মাথা ও বক
ু থাবড়ােনা বা এ রকম অন িকছ ু করা জােয়জ নই। নবী সাাা আলাইিহ
ওয়া সাাম বেলন:
ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻄﻢ اﻟﺨﺪود و ﺷﻖ اﻟﺠﻴﻮب
“য বি মস
ু ীবেত পেড় িনজ গােল চেপটাঘাত করল এবং শরীেরর কাপড় িছঁড়ল, স আমােদর দেলর
নয়।” (বখু ারী)
িতিন আরও বেলন:
“মস
ু ীবেত পেড় িবলাপকারী, মাথা ম
ু নকারী এবং কাপড় ও শরীর কতনকারীর সােথ আমার কান সক
নই।”
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম আরও বেলন:
 ﻣﻦ ﻗﻄﺮانإن اﻟﻨﺎﺋﺤﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺐ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺒﺲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ درﻋﺎً ﻣﻦ ﺟﺮب و ﺳﺮﺑﺎﻻ
“মতৃ বির উপর িবলাপকারী যিদ তওবা না কের মারা যায়, তােক িকয়ামেতর িদন খাঁজলীয
ু (লাহার
কাঁটায
ু ) কাতা পড়ােনা হেব এবং আলকাতরার েলপ লাগােনা পায়জামা পড়ােনা হেব।” (মস
ু িলম)
িতিন আরও বেলন:
 اﻷﻧﺴﺎب و اﻷﺣﺴﺎب و اﻟﻄﻌﻦ ﻓ اﻟﻔﺨﺮ ﻓ: ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮﻧﻬﻦ أﻣﺘأرﺑﻊ ﻓ
اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم و اﻟﻨﻴﺎﺣﺔ
“আমার উেতর মেধ জােহলী যেু গর চারিট ভাব িবদমান রেয়েছ। তারা তা ছাড়েত পারেব না।
(১) বংশ মযাদা িনেয় গব করা,
(২) মানেু ষর বংেশর নাম তুেল নাম করা,
(৩) তারকারািজর মাধেম বিৃ াথনা করা এবং
(৪) মতৃ বির উপর িবলাপ করা। িতিন আরও বেলন: মানেু ষর মােঝ িট িজিনষ রেয়েছ, যা কুফরীর
অভু। মানেু ষর বংেশর বদনাম করা এবং মতৃ বির উপর িবলাপ করা।” (মস
ু িলম)
িতিন আরও বেলন:
ﻪ ﻟﻬﺎ ﺛﻴﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺮان واﻟﻨﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ و إن اﻟﻨﺎﺋﺤﺔ إذا ﻣﺎﺗﺖ و ﻟﻢ ﺗﺘﺐ ﻗﻄﻊ اﻟ

درﻋﺎً ﻣﻦ ﻟﻬﺐ اﻟﻨﺎر
“মতৃ বির উপর িবলাপ করা জােহিলয়ােতর অভু। িবলাপকারী যিদ তওবা না কের মারা যায়, তােক
িকয়ামেতর িদন আাহ আলকাতরার েলপ লাগােনা জামা পড়ােবন এবং অি িশখা ারা িনিমত কাতা
পরােবন।” (ইবেন মাজাহ)
একজন িবেবকবান মস
ু িলেমর উপর আবশক হে স এ ধরেণর মস
ু ীবেতর সময় আাহর িনেদিশত কথা
বলেব। আা তায়ালা বেলন:
ﻪ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮناﻟﺬﻳﻦ إذا أﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﺎ ﻟ
“যখন তাঁরা িবপেদ পিতত হয়, তখন বেল, িনয়ই আমরা সবাই আাহর জন এবং আমরা সবাই তারই
সািেধ িফের যােবা।” (সূরা বাকারাঃ ১৫৬)
সাইেনর মতুৃ র পর তাঁর পু আলী িবন সাইন, মহু াাদ এবং জাফর জীিবত িছেলন। তােদর কউ
সাইেনর মতুৃ েত মাতম কেরেছন বেল মাণ পাওয়া যায় না। তারা িছেলন আমােদর হদােয়েতর ইমাম ও
আদশ।
িবলাপ করা, গাল ও বেু ক চেপটাঘাত করা বা এ জাতীয় অন কান কাজ কখনই এবাদত হেত পাের না।
আরার িদেন েনর ফিজলেত য সম বণনা উেখ করা হয় তার কানিটই িব নয়। িবলাপ করা
জােহলী জামানার আচরণ বেল রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম আমােদরেক তা থেক িবরত থাকার
আেদশ িদেয়েছন।
৮) মতৃ বির উপর িবলাপ করার ে িশয়া মাজহােবর মতামত:
িবলাপ থেক িবরত থাকার আেদশ ধু সিু  মস
ু িলম বা বনী উমাইয়ােদর জন নয় িকংবা এিট কবল
তােদরই আচরণ নয় য, িশয়ারা তা হণ করেত পােরন না; বরং আহেল বাইেতর কথাও তাই। আহেল সু ত
এবং িশয়া উভয় ণীর িনকটই মতৃ বির উপর িবলাপ করা িনিষ।
িশয়া আেলম ইবেন বাবও
ু য়াই আল-কুী বেলন: রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলেছন:
িবলাপ করা জােহলী জামানার কাজ। (দখনু িশয়ােদর িকতাব: )ﻣﻦ ﻻﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ
মাজেলসী থেক অপর বণনায় এেসেছ,
اﻟﻨﻴﺎﺣﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
অথাৎ মতৃ বির উপর উ ের রাদন করা জােহিলয়ােতর কাজ। (দখনু : িবহাল আনওয়ার ১০/৮২)
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম থেক এ ধরেণর িনেষধাার কারেণই আহেল সু ত ওয়াল
জামআেতর লােকরা য কান মস
ু ীবেতর সময় মাতম ও িবলাপ করা থেক িবরত থােকন।

৯) আরার িদেন আমােদর করণীয় কীঃ
সিু  মস
ু িলমগণ এই িদেন রাজা রােখন। কারণ এিট এমন একিট িদন যােত আাহ তায়ালা মস
ু া ও তাঁর
জািতর লাকেদরেক ফরাউেনর কবল থেক মিু  িদেয়েছন এবং ফরাউন সদায়েক পািনেত ডুিবেয়
ংস কেরেছন। আহেল সু ত ওয়াল জামআেতর লােকরা মেন কেরন, খােলস িদেল রাজা অবায়
সাইেনর জন য়া করা জােহলী জামানার আচরেণর মত মাতম ও িবলাপ করার চেয় অেনক উম। এ
িদেন রাজাদােরর জন িট কলাণ রেয়েছ। একিট হে সািনত িদেন রাজা রাখার ফিযলত আর অনিট
হে, রাজা অবায় য়া করার ফিজলত। এই আর একিট অংশ বা সূণটাই িতিন ইা করেল সাইেনর
জন করেত পােরন।
আরার িদেন রাজা রাখার ফিজলেত যা বিণত হেয়েছ:
ﻢ ﺪَﻫﺟﺪِﻳﻨَﺔَ و اﻟْﻤﺎ ﻗَﺪِم ﻟَﻤﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠ ﺻِنﱠ اﻟﻨﱠﺒﺎ اﻨْﻬﻤﻪ ﻋ اﻟﺿﺎسٍ رﺒ ﻋﻦ اﺑﻦﻋ
  آقﻏْﺮا وﻮﺳ ﻣﻴﻪ ﻓﻪ اﻟ ﻧَﺠمﻮ ﻳﻮﻫ وﻴﻢﻈ ﻋمﻮﺬَا ﻳ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا ﻫاءﺎﺷُﻮر ﻋﻨﻌﺎ ﻳﻣﻮﻮنَ ﻳﻮﻣﺼﻳ
ل
ﻪﺎﻣﻴ ﺑِﺼﺮﻣا وﻪﺎﻣ ﻓَﺼﻢﻨْﻬ ﻣﻮﺳ ﺑِﻤَﻟوﻧَﺎ ا ا ﻓَﻘَﺎلﻪا ﻟﺮُ ﺷﻮﺳ ﻣﺎمنَ ﻓَﺼﻮﻋﺮﻓ
“আুাহ ইবেন আাস (রা:) বেলন: নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম মিদনায় আগমন কের দখেলন
ইদীরা আরার িদন রাজা রাখেছ। িতিন িজেস করেলন: এিট কান রাজা। তারা উর িদল য, এিট
একিট িবরাট পিব িদন। এিদেন আাহ তাআলা বনী ইসরাইলেক তােদর শ“দর কবল থেক পিরাণ
িদেয়েছন। তাই মস
ু া (আঃ) এ িদন রাজা রেখেছন। নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম তখন বলেলন:
তােদর চেয় মস
ু া (আঃ)এর সােথ আমার সক অিধক। সত
ু রাং িতিন রাজা রাখেলন এবং সাহাবীেদরেক
রাজা রাখার আেদশ িদেয়েছন।” (বখু ারী)
 ِﺎنَ اﻟﻨﱠﺒﻛ وﺔﻴﻠﺎﻫ اﻟْﺠ ﻓﺶﻳ ﻗُﺮﻪﻮﻣ ﺗَﺼاءﺎﺷُﻮر ﻋمﻮﺎنَ ﻳ ﻛﺎ ﻗَﺎﻟَﺖﻨْﻬﻪ ﻋ اﻟﺿﺸَﺔَ رﺎﺋ ﻋﻦﻋ

َﺎنﺎنُ ﻛﻀﻣ رلﺎ ﻧَﺰ ﻓَﻠَﻤﻪﺎﻣﻴ ﺑِﺼﺮﻣا وﻪﺎﻣﺪِﻳﻨَﺔَ ﺻ اﻟْﻤﺎ ﻗَﺪِم ﻓَﻠَﻤﻪﻮﻣﺼ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠﺻ
 )ﺑﺨﺎرىﻪﻤﺼ ﻳ ﻟَﻢ ﺷَﺎءﻦﻣ وﻪﺎﻣ ﺻ ﺷَﺎءﻦﺎنَ ﻣَ ﻓاءﺎﺷُﻮرﺗُﺮِكَ ﻋﺔَ وﺎنُ اﻟْﻔَﺮِﻳﻀﻀﻣ(ر
“আেয়শা (রা:) বেলন: আইয়ােম জােহিলয়ােতও কুরাইশরা আরার রাজা রাখত। রাসূল সাা আলাইিহ
ওয়া সালামও এ িদেন রাজা রাখেতন। মিদনায় িহজরত কের এেসও িতিন এ িদন রাজা রেখেছন এবং
লাকেদরেক রাজা রাখার আেদশ িদেয়েছন। যখন রমাযােনর রাজা রাখা ফরজ করা হল তখন আরার
রাজা ছেড় িদেলন। সত
ু রাং তখন থেক যার ইা রাজা রাখত আর যার ইা রাজা রাখা ছেড় িদত।”
(বখু ারী)
আুাহ ইবেন আাস (রা:) হেত আরও বিণত হেয়েছ য,
ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﻪﺎﻣﻴ ﺑِﺼﺮﻣا واءﺎﺷُﻮر ﻋمﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺎم ﺻﻴﻦﺣ
ﺎمﺎنَ اﻟْﻌذَا ﻛ ﻓَﺎﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رى ﻓَﻘَﺎلﺎراﻟﻨﱠﺼ وﻮدﻬ اﻟْﻴﻪﻤّﻈ ﺗُﻌمﻮ ﻳﻧﱠﻪا

ﻪ اﻟﻮلﺳ رّ ﺗُﯘﻓﺘﱠ ﺣﻘْﺒِﻞ اﻟْﻤﺎمتِ اﻟْﻌﺎ ﻳ ﻓَﻠَﻢ ﻗَﺎلﻊ اﻟﺘﱠﺎﺳمﻮﻨَﺎ اﻟْﻴﻤ ﺻﻪ اﻟنْ ﺷَﺎء اﻘْﺒِﻞاﻟْﻤ
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴﻪ ﻋ اﻟﻠﱠﺻ
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম যখন আরার রাজা রাখেলন এবং রাজা রাখার আেদশ িদেলন,
তখন সাহাবীগণ বলেলন: হ আাহর রাসূল! এিট তা এমন একিট িদন, যােত ইয়াদ-নাসারারাও সান
কের। তখন রাসূল (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বলেলন: আগামী বছর ইনশা-আা নয় তািরেখও
রাজা রাখেবা। িক আগামী বছর আসার আেগই িতিন ইেকাল কেরেছন। (বখু ারী)
১০) িশয়ােদর বণনায় আরার রাজা:
আলী িবন আবু তােলব (রা:) বেলন:
ﻔّﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺳﻨﺔ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳ،  اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷﺮ، ﺻﻮﻣﻮا اﻟﻌﺎﺷﻮراء
তামরা আরার অথাৎ নয় এবং দশ তািরেখ রাজা রােখা। কননা ইহা পূেবর এক বছেরর নাহেক মাচন
কের দয়। (দখনু :  اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر২/১৩৪ ( وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓاﻟﺤﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠ৭/৩৩৭)
জাফর (রা:) থেক বিণত হেয়েছ য,
আরার রাজা এক বছেরর নাহর কাফফারা প।
১১) আরার িদেন মাতম করার িভি কাথায়?
বতমােন আরার িদেন সাইনীয়াত নােম য অনু ান, মাতম, বক
ু ও গাল থাবড়ােনা, উ ের ন এবং
িবলাপ কের থােক তার কান িভি নই। আহেল বাইেতর মাজহােবও তার কান দলীল নই এবং সেবাপিু র
ইসলামী আকীদার সােথ এর কান সক নই। িশয়ারা যেহতু বেল থােক মহু াাদ (সাাা আলাইিহ
ওয়া সাাম) যা হালাল কেরেছন িকয়ামত পয তা ছাড়া অন িকছ ু হালাল নয় এবং িতিন যা হারাম
কেরেছন িকয়ামত পয তা ছাড়া অন িকছ ু হারাম নই সেহতু তােদর কােছ  হল: আপনারা যিদ
উপেরা কথািট িবাস কেরন তাহেল বাকিটর বাবায়ন কাথায়? রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম
কতকৃ িনিষ জােহলী জামানার একিট অভাসেক আপনারা ইসলাম ও আহেল বাইেতর িনদশন িনধারণ
কেরেছন কন?
আেযর কথা হে তােদর মাশােয়খগণ আরার িদেন মাতম ও হায় সাইন হায় সাইন বেল িচৎকার
করােক আাহর িনদশন বেল উেখ কের িনের আয়াতিটেক দলীল িহেসেব পশ কের থােকন। আা
তায়ালা বেলন:
ِى اﻟْﻘُﻠُﻮب ﺗَﻘْﻮﻦﺎ ﻣﻧﱠﻬ ﻓَﺎﻪ اﻟﺮﺎﺋ ﺷَﻌﻢّﻈﻌ ﻳﻦﻣﻚَ وذَﻟ
এটা বণেযাগ। কউ আাহর িনদশনসমূেহর িত সান দশন করেল তা তা তার দেয়র অাভীিত

সূত। (সূরা হ: ৩২)
অতএব তারা িবলাপ করা, গাল ও বক
ু থাবড়ােনা, আাহর বাা ও রাসূেলর সাহাবীেদরেক গালাগািল
করােক আাহর সািনত িনদশন মেন কেরই কের থােকন। এর চেয় অিধক মূখতা আর িক হেত পাের?
আরও আেযর কথা হে আরার রাজার বাপাের স
ু  হাদীছ থাকা সেও এেলােক তারা জেনও না
জানার ভান কের থােকন। অপর পে তােদর আেলমগণ এই বণনােলােক বারবার আহেল সু ত ও বনী
উমাইয়ােদর বানােনা বেল অপবাদ িদেয় থােকন। তারা আরও বেলন য, বনী উমাইয়াগণ সাইেনর মতুৃ 
উপলে অনু ান করার জন এই রাজার চলন কেরেছন। (নাউযিু বা) অথচ সিু  ও িশয়া উভয়
মাজহােবর হাদীেছর িকতােবই এই রাজার ফিজলত বিণত হেয়েছ। রাসূল (সাাা আলাইিহ ওয়া
সাাম), তাঁর পিব পিরবার এবং সাহাবীগণ আরার রাজা রেখেছন। িতিন মস
ু িলমেদরেক রাজা রাখার
আেদশ িদেয়েছন।
এখন তােদর কােছ  হল: য বি আরার িদেন রাজা রেখ, িজিকর-আজকার কের, কুরআন
তলাওয়াত কের এবং অনান এবাদেতর মাধেম এই িদন অিতবািহত কের স সাইেনর মতুৃ েত আনের
অনু ান করল? না য বি মানেু ষর মােঝ গাশত, খাদ-পানীয় এবং অনান ব িবতরণ করল এবং
িবিভ িশকী কিবতা আবিত
ৃ কের রাত পার কের িদল স সাইেনর মতুৃ  উদযাপন করল? মূলত: তােদর
কথার মেধ স
ু  িবেরাধীতা রেয়েছ।
১২) সাইেনর হতায় ইয়ািজদ কতটুকু দায়ী?
থেমই বেল িনেত চাই য আমার এই কথা ইয়ািজেদর পে উকালিত করার জন নয়; বরং মূল সতেক
িবের সকল বাংলাভাষী মস
ু িলেমর সামেন তুেল ধরার জেন।
শাইখল
ু ইসলাম ইমাম ইবেন তাইমীয়া (র:) বেলন: সকল মহু ািস ও ঐিতহািসেকর ঐকমেত ইয়ািজদ
িবনম ময়ু ািবয়া সাইনেক হতার আেদন দন িন। বরং িতিন উবাইাহ িবন িযয়াদেক িচিঠর মাধেম
আেদশ িদেয়িছেলন য, িতিন যন ইরােকর জিমেন সাইনেক কতৃ িতা করেত বাঁধা দন। এতটুকুই
িছল তার ভূিমকা। িব মেত তার কােছ যখন সাইন িনহত হওয়ার খবর পৗঁছল তখন িতিন আফেসাস
কেরেছন। ইয়ািজেদর বািড়েত কাার ছাপ কািশত হেয়িছল। িতিন সাইন পিরবােরর কান মিহলােক বী
বা দাসীেত পিরণত কেরন িন; বরং পিরবােরর সকল সদসেক সান কেরেছন। সসােন সাইন পিরবােরর
জীিবত সদসেদরেক মিদনায় পাঠােনার ববা কেরেছন।
য সম রওয়ােত বলা হেয়েছ য, ইয়ািজদ আহেল বাইেতর মিহলােদরেক অপদ কেরেছন এবং
তােদরেক বী কের দােমে িনেয় বইিত কেরেছন, তার কান িভি নই। বনী উমাইয়াগণ বনী
হােশমেক খবু সান করেতন। হাাজ িবন ইউসফ
ু যখন ফােতমা িবনেত আুাহ িবন জাফরেক িবেয়
করেলন তখন আুল মািলক িবন মারওয়ান এই িবেয় মেন নন িন। িতিন হাাজেক িবেয় িবি করার
আেদশ িদেয়েছন।
ধু তাই নয় সাইন হতার জন দায়ী উবাইাহ িবন িজয়ােদর কােছ যখন সাইেনর পিরবােরর
মিহলােদরেক উপিত করা হল তখন িতিন আলাদাভােব তােদর জন একিট ঘেরর ববা করেলন এবং

তােদর ভরণ-পাষণ ও পিরেধয় বের ববা করেলন। (ইবেন জারীর হাসান সনেদ বণনা কেরেছন)
ঐিতহািসক ইত দারযা বেলন: সাইন হতার জন ইয়ািজদেক সরাসির দায়ী করার কান দলীল নই।
িতিন তাঁেক হতার আেদশ দন িন। িতিন যই আেদশ িদেয়েছন, তার সার সংেপ হে, তাঁেক ঘরা করা
হাক এবং িতিন যতণ য
ু না করেবন ততণ যন তাঁর িবে অ ধারণ না করা হয়।
ইমাম ইবেন কাছীর (র:) বেলন: এিট ায় িনিত য ইয়ািজদ যিদ সাইনেক জীিবত পেতন, তাহেল
তাঁেক হতা করেতন না। তাঁর িপতা মআ
ু ভীয়া (রা:) তােক এ মেম অসীয়তও কেরিছেলন। ইয়ািজদ এই
কথািট স
ু ভােবই ঘাষণা কেরিছেলন।
১৩) তাহেল ক সাইনেক হতা করল:
এিট একিট পূণ । ক সাইনেক হতা করল। সিু  মস
ু িলমগণ? আমীর মআ
ু ভীয়া? ইয়ািজদ িবন
মআ
ু ভীয়া? না অন কউ?
উরিট মেন নওয়া অেনক মস
ু িলেমর পে অত কিঠন হেলও তা কাশ না কের পারিছ না। কৃত ও
সিঠক তথ হল িশয়ােদর একািধক িকতাব বলেছ য, িশয়ারাই (ইরাক বাসীরাই) সাইনেক হতা কেরেছ।
সােয়দ মহু িসন আল-আমীন বেলন: িবশ হাজার ইরাক বাসী সাইেনর পে বয়াত নয়। পরবতীেত তারা
তাঁর সােথ খয়ানত কেরেছ, তাঁর িবেই িবোহ কেরেছ এবং তাঁেক হতা কেরেছ। (দখনু : আয়ানশু িশয়া
১/৩৪)
১৪) সাইেনর হতাকারী িনধারেণ ইবেন উমর (রা:)এর অিভমত:
ইবেন আবী ন’ু ম হেত বিণত আেছ য, িতিন বেলন:
. ِاقﺮ اﻟْﻌﻞﻫ اﻦ ﻣ ﻓَﻘَﺎلﻧْﺖ اﻦﻤ ﻣﻮضِ ﻓَﻘَﺎلﻌ اﻟْﺒم دﻦ ﻋﻞﺟ رﻟَﻪﺎﺳ وﺮﻤ ﻋﻦﺑﺪًا ﻻ ﺷَﺎﻫﻨْﺖﻛ
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟ ﺻﻠِ اﻟﻨﱠﺒﻦﻗَﺪْ ﻗَﺘَﻠُﻮا اﺑﻮضِ وﻌ اﻟْﺒم دﻦ ﻋﻟُﻨﺎﺴﺬَا ﻳ ﻫَﻟوا ا اﻧْﻈُﺮﻗَﺎل
ﺎ اﻟﺪﱡﻧْﻴﻦ ﻣﺎﻧَﺘَﺎىﺤﻳﺎ رﻤ ﻫﻘُﻮلﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳ اﻟ ﺻﻠِ اﻟﻨﱠﺒﺖﻌﻤﺳو
আিম একদা আুাহ ইবেন উমেরর িনকট উপিত িছলাম। তখন একজন লাক তাঁেক মশা হতা করার
কুম জানেত চাইল। িতিন তখন লাকিটেক িজেস করেলন: তুিম কান দেশর লাক? স বলল:
ইরােকর। ইবেন উমর (রা:) তখন উপিত লাকেদরেক ল কের বলেলন: তামরা এই লাকিটর িত
ল কর। স আমােক মশা হতা করার কুম িজেস করেছ। অথচ তারা নবী সাাা আলাইিহ ওয়া
সাােমর নািতেক হতা কেরেছ। আর আিম নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাামেক বলেত েনিছ, এরা
জন (হাসান ও সাইন) আমার িনয়ার িট ফলু । (বখু ারী, হাদীছ নং- ৫৯৯৪) অন বণনায় মশার েল
মািছর কথা এেসেছ।
১৫) সাইেনর ভাষণই মাণ কের য ইয়ািজদ তাঁর হতার জন সরাসির দায়ী নয়:

সাইন (রা:) িনহত হওয়ার পূেব ইরাক বাসীেদরেক ডেক বেলেছন: তামরা িক পের মাধেম আমােক
এখােন আসেত আহবান কেরা িন? আমােক সাহায করার ওয়াদা কেরা িন? অকলাণ হাক তামােদর! যই
অ িদেয় আমরা ও তামরা িমেল ইসলােমর শ“দর িবে য
ু কেরিছ এখন সই অ তামরা আমােদর
িবে চালােত যাে। মািছ যমন উেড় যায় তমিন তামরা আমার পে কৃত বয়াত থেক সেড় যা,
পাঁকা-মাকেড়র নায় তামরা উেড় যা এবং সকল ওয়াদা-অীকার ভ কেরছ। ংস হাক এই উেতর
তােতর দেলরা! (দখনু আল-ইহেতজাজ িল তাবসী)
ইমাম সাইেনর এই ভাষেণর কান ােনই িতিন ইয়ািজদেক দায়ী কেরন িন। ঘেু রিফের ভাষণিট এই কথার
মাণ কের য, তাঁর কন পিরিিতর জন ইরাক বাসীগণই।
অতঃপর র িবন ইয়ািজদ নামক সাইেনর একজন সমথক কারবালার াের দািড়েয় ইরাক বাসী
সিনকেদরেক ডাক িদেয় বলেলন: তামরা িক এই নককার বাােক এখােন আসেত আহবান কেরা িন?
িতিন যখন তামােদর কােছ এেসেছন তখন তামরা তাঁেক পিরতাগ কেরছ এবং তাঁেক হতা করার জন তাঁর
শেত পিরণত হেয়ছ। আর িতিন এখন তামােদর হােত বী হেয়েছন। আল¬◌াহ যন িকয়ামেতর িদন
তামােদর িপপাসা না মটান এবং তার উপয
ু শাি দান কেরন! (দখনু :  اﻹرﺷﺎد ﻟﻠﻤﻔﻴﺪ২৩৪
، )إﻋﻼم اﻟﻮرى ﺑﺄﻋﻼم اﻟﻬﺪى
এই পযােয় সাইন তাঁর পূেবর সমথকেদর িবে একিট বদআ করেলন। িতিন বেলন:
 ﺣﻴﻦ ﻓﻔﺮﻗﻬﻢ ﻓﺮﻗﺎً أي ﺷﻴﻌﺎً وأﺣﺰاﺑﺎً واﺟﻌﻠﻬﻢ ﻃﺮاﺋﻖ ﻗﺪدا و ﻻ ﺗﺮضاﻟﻠﻬﻢ إن ﻣﺘﻌﺘﻬﻢ إﻟ
 ﺛﻢ ﻋﺪوا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻘﺘﻠﻮﻧﺎ )اﻧﻈﺮ اﻹرﺷﺎد،  ﻓﺈﻧﻬﻢ دﻋﻮﻧﺎ ﻟﻴﻨﺼﺮوﻧﺎ، اﻟﻮﻻة ﻋﻨﻬﻢ أﺑﺪا
ﻟﻠﻤﻔﻴﺪ২৪১،  إﻋﻼم اﻟﻮرى ﻟﻠﻄﺒﺮﺳ৯৪৯،  ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻤﺔ১৮:২و৩৮
“হ আাহ! আপিন যিদ তােদর হায়াত দীঘ কেরন, তাহেল তােদর দেলর মােঝ িবভি সি
ৃ কের িদন।
তােদরেক দেল দেল িবি কের িদন। তােদর শাসকেদরেক তােদর উপর কখনই স করেবন না। তারা
আমােদরেক সাহায করেব বেল ডেক এেনেছ। অতঃপর আমােদরেক হতা করার জন উদত হেয়েছ।
সাইেনর এই য়া মাণ কের য, ইয়ািজদ তভােব সাইেনর হতায় জিড়ত িছল না। কননা িতিন
য়ায় বেলেছন: হ আাহ! আপিন তােদর শাসকেদরেক তােদর উপর কখনই স করেবন না। এ থেক
বঝ
ু া যাে য, ইরাক বাসীগণ (িশয়াগণ) উমাইয়া শাসকেদর সি অজেনর আশায় সাইেনর সােথ িবাস
ঘাতকতা কেরেছ এবং তাঁর সােথ খয়ানত কেরেছ। বােব তাই হেয়েছ। পরবতীেত উবাইাহ িবন
িযয়াদেকও িনমম ও িনিকৃভােব হতা করা হেয়েছ।
১৬) আলী িবন সাইন তাঁর িপতা সাইনেক হতার জন কুফা বাসীেদরেক দায়ী কেরেছন?
িশয়া ঐিতহািসক ইয়াকুবী বেলন: আলী িবন সাইন যখন কুফায় েবশ করেলন তখন দখেলন কুফার
মিহলারা সাইন হতার বদনায় ন এবং িবলাপ করেছ। িতিন িজেস করেলনঃ এরা িক আমােদর
হতায় িবলাপ করেছ? তাহেল আমােদরেক হতা করল ক? অথাৎ তারা বতীত আমােদর পিরবােরর লাক

ও আীয়েদরেক অন কউ হতা কের িন (দখনু : তািরেখ ইয়াকুেব ১/২৩৫)
উপের বিণত পা
ৃ নাারসহ তােদর িকতাবেলার তথ মাণ কের য, যারা িনেজদেরােক সাইেনর সমথক
ও িমক বেল দাবী কেরন, তারাই তাঁেক হতা কেরেছন। অতঃপর এই মারাক অপরােধর ালা অর
থেক দূর করার জন তারাই পরবতীেত কঁেদ বক
ু ভািসেয়েছন এবং যােদর কাা আেস িন, তারাও অযথা
কাার ভান কেরেছন। এই খলা-তামাশা যগু যগু ধের চেল আসেছ এবং এখনও চলেছ। তােদর অনসু ারীরা
এখনও সাইেনর জানাজা বহন করেছন।
সাইেনর মতুৃ েত রাদন করা যিদ আহেল বাইেতর িত তােদর কৃত ভালবাসার মাণ হয়, তাহেল
সাইেনর িত তােদর ভালবাসা সত হেল তারা হামজাহ (রা:)এর মতুৃ েত রাদন কের না কন?
সাইেনর উপর তােদর এই কাা যিদ আহেল বাইেতর িত অগাধ ভালবাসার কারেণই হত, তাহেল
শহীদেদর সরদার রাসূেলর চাচা হামজা (রা:)এর মতুৃ েত তারা ন কের না কন? তাঁেক য িনমমভােব
ও পাশিবকতার হতা করা হেয়েছ, সাইন হতার পাশিবকতার চেয় তা কান অংেশ কম নয়। সােয়দ
হামজােক হতা কের তাঁর পট ফের কিলজা বর করা হেয়েছ। তারা কন এই হতাকাের জন বাৎসিরক
মাতম কের না? তােদর বক
ু ও চহারায় আঘাত কের না কন? কাপড় টেন িছঁেড় না কন? িত বছর যখন
উদ যেু র িদন ও তািরখ আেস তখন তেলায়ার খলায় মেত উেঠ না কন? সােয়দ হামজাহ িক আহেল
বাইেতর একজন সািনত সদস নন? এখােনই শষ নয়; রাসূেলর মতুৃ র চেয় অিধক বড় কান মস
ু ীবত
আেছ িক? তাঁর মতুৃ েত তােদর ন ও মাতম কাথায়? সেচতন পাঠকেদরেকই এসব ের উর খঁেু জ
বর কের িনেত হেব এবং কারও আকীদায় িট থাকেল লখািট পেড়ই তা সংেশাধন কের িনেত হেব। অবা
দে
ৃ মেন হে, তােদর কােছ সাইনই সকেলর চেয় । িক কারেণ তােদর কােছ এত িয়? উর পূেব
উেখ কেরিছ। সিটই আসল কারণ? না ইমাম সাইন কতকৃ একজন পারস মিহলােক িবেয় কেরিছেলন,
তাই এত ভালবাসা? উভয়িটই এর কারণ হেত মানা কাথায়? সাইন ও তাঁর িপতা আলী িবন আবু তািলব
সেক তােদর অনান আকীদাহ-িবােসর িদেক না িগেয় এখােনই ছেড় িদলাম।
১৭) সাইন রা. এর মাথা কাথায় িগেয়িছল?
দােমে ইয়ািজেদর দরবাের সাইেনর মাথা রেণর বণনা সহীহ সূে মািণত হয় িন। িব কথা হে,
িতিন কারবালার াের শহীদ হেয়েছন। তাঁর সািনত মাথা কুফার গভনর উবাইাহ িবন িজয়ােদর কােছ
িনেয় যাওয়া হয়। আনাস িবন মািলক (রা:) বেলন: সাইেনর মাথা উবাইাহ এর কােছ িনেয় যাওয়া হেল
িতিন তাঁর মাথােক একিট থালার মেধ রেখ একিট কািঠ হােত িনেয় তা নােকর িছ িদেয় েবশ কিরেয়
নাড়াচাড়া করিছেলন এবং তাঁর সৗয দেখ সবত বেখয়ােল িকছটাু বণনাও কের ফেলিছেলন। হাদীেছর
শেষর িদেক আনাস (রা:) বেলন: সাইন (রা:) িছেলন রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর সােথ
সবেচেয় বশী সাদশপূ
ৃ ণ। (বখু ারী)
অন বণনায় আেছ, আনাস (রা:) বেলন: আিম উবাইাহেক বললাম, তামার হােতর কািঠ সাইেনর মাথা
থেক উিঠেয় ফল। কারণ আিম তামার কািঠ রাখার ােন রাসূেলর পিব মখু িদেয় চমু ু খেত দেখিছ।
এেত কািঠ সংেকািচত হেয় গল। (দখনু : ফতল বারী ৭/৯৬)

সত
ু রাং দখা যাে, এরপর কাথায় সাইেনর কবর হেয়েছ এবং তাঁর মাথা কাথায় িগেয়েছ, তা সিঠক
সূের মাধেম জানা যায় িন। কৃত ও সিঠক ান আাহর িনকেটই।
১৮) যমন কম তমন ফল:
পরবতীেত আল-আশতার নাখয়ীর হােত উবাইাহ িবন িযয়াদ িনমমভােব িনহত হন। যখন িনহত হেলন
তখন তার মাথা দহ থেক িবি কের মসিজেদ রাখা হল। তখন দখা গল একিট সাপ এেস মাথার
চারপােশ ঘরু েছ। পিরেশেষ উবাইাহ িবন িজয়ােদর নােকর িছ িদেয় েবশ কের মখু িদেয় বর হল।
ফর মখু িদেয় েবশ কের নােকর িছ িদেয় িতনবার বর হেত দখা গল। (দখনু : িতরিমযী, ইয়াকুব িবন
সফ
ু ীয়ান)
১৯) ইয়ািজদ সেক একজন মস
ু িলেমর ধারণা কমন হওয়া উিচত:
তাফসীর, হাদীছ, আকীদা, এবং ইিতহাস ও জীবনীর িকতাবেলা অধয়ন কের যতদূর জানেত পেরিছ,
তােত দখা যায় সালেফ সােলহীেনর িনকট হণেযাগ এবং অনক
ু রণীয় কান ইমােমর িকতােব ইয়ািজেদর
উপর লানত করা বধ হওয়ার কথা আজ পয খঁেু জ পাই িন। কউ তার নােমর শেষ রািহমাাহ বা
লাআনা াহ- এ ’িট বােকর কানিটই উেখ কেরন িন। সত
ু রাং িতিন যেহতু তার আমল িনেয় চেল
গেছন, তাই তার বাপাের আমােদর জবান দরাজ করা িঠক নয়। তােক গালাগািল করােত আমােদর িত
ছাড়া আর িকছ ু অিজত হেব না। তার আমল িনেয় িতিন চেল গেছন। আমােদর আমেলর িহসাব
আমােদরেকই িদেত হেব। তার ভাল ম আমেলর িহসাব িতিনই িদেবন।
ইমাম যাহাবী ইয়ািজেদর বাপাের বেলন:
ﻻﻧﺴﺒﻪ وﻻﻧﺤﺒﻪ
অথাৎ “আমরা তােক গািল িদেবা না এবং ভালও বাসেবা না।” মদ পান করা, বানর িনেয় খলা করা,
ফােহশা কাজ করা এবং আরও য সম পাপ কােজর অপবাদ ইয়ািজেদর িত দয়া হয়, তা সহীহ সূে
মািণত নয়। তেব তাঁর চেয় সাইন য ব েণ  িছেলন, তােত কান সেহ নই।
সত
ু রাং িতিন মস
ু িলম িছেলন। তার জীবেনর শষ মহু েত
ূ আমরা যেহতু উপিত িছলাম না, তাই তার
বাপারিট আাহর উপর ছেড় দয়াই অিধক িনরাপদ। তা ছাড়া বখু ারী শরীেফর একিট হাদীেছ তার মা
পাওয়ার িত ইিত পাওয়া যায়। সখােন আেছ য, রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলন: আমার
উেতর একিট দল কুনতীিনয়ায় য
ু করেব। তােদরেক মা করা দয়া হেব। জানা যাে, ইয়ািজদ িবন
মআ
ু ভীয়া িছেলন সই যেু র সনাপিত। আর সাইন তােত সাধারণ সিনক িহেসেব শরীক িছেলন। সত
ু রাং
ইয়ািজদও মায় শািমল হেত পাের। আাহই ভাল জােনন।
২০) উপসংহার:

সাইনের মতুৃ  িনেয় লােকরা িতনভােগ িবভ। একদেলর মেত িতিন অনায়ভােব মস
ু লমানেদর ঐক
িবন করার জন ইয়ািজেদর শাসেনর িবে িবোহ কেরিছেলন। তাই তাঁেক হতা করা সিঠক িছল। তারা
বখু ারী শরীেফর এই হাদীছ িদেয় দলীল দয়ার চা কের থােকন। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম
বেলন:
ﻢ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮه رﺟﻞ واﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﺮق ﺟﻤﺎﻋﺘﻣﻦ ﺟﺎءﻛﻢ وأﻣﺮﻛﻢ ﻋﻠ
“একজন শাসেকর সােথ তামরা ঐকব থাকা অবায় যিদ তামােদর জামআেত িবভি সির
ৃ জন কউ
আগমন করেল তােক হতা কেরা।” (বখু ারী)
তারা বেলন: মস
ু িলমরা ইয়ািজেদর শাসেনর উপর ঐকব িছেলন। সাইন এেস সই ঐেক ফাটল
ধরােনার চা কেরেছন। সত
ু রাং তাঁেক হতা করা যিু সংগত হেয়েছ।
অনদল মেন কেরন সাইনই িছেলন খলাফেতর একমা হকদার। তাঁর আনগু ত করা বতীত অন কারও
অনসু রণ করা বধ িছল না। জামআত, জমু আসহ ইসলােমর কান কাজই তাঁর িপছেন বা তাঁর িনেয়াগ কৃত
িতিনিধ ছাড়া অন কারও অনসু রণ কের সাদন করেল তা বািতল হেব। এমন িক তাঁর অনমু িত বতীত
শেদর িবে িজহাদ করাও বধ িছল না। এমিন আরও অেনক কথা। এই দেলর কথার সমথেন কান
স
ু  দলীল খঁেু জ পাওয়া যায় িন।
আর উপেরা উভয় দেলর মাঝখােন হে আহেল সু ত ওয়াল জামআেতর মাজহাব। তাঁরা উপেরর িট
মেতর কানিটেকই সমথন কেরন না। বরং তাঁরা বেলন: সাইন মজলমু ও শহীদ অবায় িনহত হেয়েছন।
িতিন মস
ু িলম জািতর িনবািচত আমীর বা খলীফা িছেলন না। সত
ু রাং িতীয় মেতর পাষণকারীেদর কথা িঠক
নয়।
আর যারা বখু ারী শরীেফর হািদছেক দলীল িহেসেব পশ কের সাইনেক হতা করা বধ হওয়ার কথা বেল
থােকন তােদর দলীল হণ সিঠক নয়। হাদীছ কানভােবই তােদর কথােক সমথন কের না। কারণ িতিন
যখন তাঁর চাচােতা ভাই মস
ু িলম িবন আকীেলর িচিঠ পেলন তখন খলাফেতর দাবী ছেড় িদেয় ইয়ািজেদর
সিনকেদর কােছ িতনিট াব পশ কেরেছন।
• িসিরয়ায় িগেয় তাঁেক ইয়ািজেদর সােথ সাাত করেত দয়া হাক।
• অথবা তােক মস
ু িলম রােজর কান সীমাের িদেক যেত দয়া হাক।
• অথবা তাঁেক মিদনায় ফরত যেত দয়া হাক।
িক তারা কান াবই মেন নয় িন। বরং তারা তাঁেক আ সমপণ কের তােদর হােত বী হওয়ার
াব করল। অ ফেল িদেয় তােদর পাা াব মেন নওয়া হাসাইেনর উপর মােটই ওয়ািজব িছল
না। সত
ু রাং িতিন বীরের সােথ য
ু করােকই বেছ িনেলন এবং ইয়ািজেদর িবরাট বািহনীর িবে য
ু
কের সাহিসকতা ও বীর দশন কের শাহাদাত বরণ করেলন।
পিরেশেষ বলেত চাই য, সাইেনর মতুৃ  ও কারবালার ঘটনা িনেয় মাািতির বাড়াবািড় করা কান
মস
ু িলেমর কাজ হেত পাের না। এই হতা কাের ঘটনা ইসলােমর ইিতহােস অনান মমািক হতাকা

থেক আলাদা কান ঘটনা নয়। এ জািতয় সকল ঘটনােক সমানভােব মূলায়ন করা উিচত। িবষাদিসু
মস
ু িলমেদর কান মূলনীিতর  নয়। এিট একিট কািনক উপনাস মা। তা ারা ভািবত হেয় মস
ু িলম
জািত ঐিতহািসকভােব একিট মািণত সতেক বাদ িদেয় কািনক কািহনীেক কখনই সত িহসােব হণ
করেতপাের না।
 آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻪ ﻋﻠ اﻟﻫﺬا وﺻﻠ
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