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خلرحيم خلرحن خهللا �سم  

ভূিমকা 

ل و صحبه آمد هللا را خلعيل� و خلوالا و خلسالم أ أف  خلرسل� وخل
 .أجع�

(সম� �শংসা সৃি�কুেল্ ্ব আ�াহ ্  জনয; আ্ সালাত (দরদ) 

ও সালাম ে�� ্াসূল (মুহা�দ) সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ 

�িত এবং শাি� বিষরত হহক তাা্  ূি্বা্-ূি্জন ও সব 

সাহাবীগেণ্ �িত) । অতঃূ্: 

সা�িতক বছ্সমূেহ �াদশ ইমামী শী‘আ স�দােয়্ মতবাদ ও 

তােদ্ িবে্াধী আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত, যােয়দীয়া ও 

ইবাদীয়া মতাদেশর্ মেধয সমসয় সাধেন্ জনয দাওয়ািত কাযরাম 

ূি্চািলত হেয়িছল। তাই এ িবষেয় তথযিভিিক গেবষণা্ িদেক 

দৃি� িনেকূ ক্া হেয়েছ। 

স�ািনত িবজ ইসলামী েলরক সাইেয়যদ মুিহ�ু�ীন আল-রিতব 

শী‘আ স�দােয়্ মূল��সমূহ েথেক এই গেবষণাকমরিি স�াদন 
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কে্েছন; যােত তা েথেক ঐেকয্ সুু�েলা্ িদেক মেনােযাগ 

েদয়া যায়। অবেশেষ তা্ িনকি তা অস�ব বেল �মািণত 

হেয়েছ। কা্ণ, শী‘আ মতাবল�ী নীিতমালা ��তকা্ীগণ তােদ্ 

নীিতমালায় এ ধ্েন্ ঐকয �িত�া্ েকান একিি হূায়ও 

অবিশ� ্ােরন িন। েকননা, তা্া তােদ্ এই মতবাদিিেক 

�িতি�ত কে্েছ এমন কত�েলা নীিতমালা বা �ে�্ হূ্, 

েয�েলা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যা িনেয় এেসেছন, 

তা্ স�ূণর িবূ্ীত; েযিদেক তাা্ সাহাবীেদ্েক িতিন দাওয়াত 

িদেয়েছন এবং তাা্ ূ্বতরীেদ্ জনয তাােদ্েক সু�� 

আেলােকা�ল দলীল-�মাণ�রূ ে্ের েগেছন, যা েকান 

ূি্বতরনকা্ী ূি্বতরন ক্েল তা্ রংস অিনবাযর! 

আ্ এ গেবষণা্ মেধয বিণরত হ ৃিতসমূহ �াদশ ইমােম্ 

অনুসা্ী শী‘আ দল কতৃরক িনভর্েযাগয ��সমূহ েথেক �হণ ক্া 

হেয়েছ; ূৃ�াসমূেহ্ ন�্ �া্া িচি�ত ক্া হেয়েছ এবং 

��সমূেহ্ �কাশকাল ও সং�্ণ সংরযা্ িবব্ণ েদয়া হেয়েছ, 

সুত্াং এ বযাূাে্ েকহ সেেহ বা অযথা িবতকর ক্েত ূা্েব 

না। এ জনয আম্া িস া� িনেয়িছ েয, এ�েলা আম্া জনসমেক 

েূশ ক্ব, যােত কে্ েয েবােচ থাকেব, েস েযন দলীল-�মাণসহ 
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েবােচ থােক; আ্ েয রংস হওয়া্, েস েযন দলীল-�মাণসহ 

রংস হেয় যায়। আ্ আ�াহ সুূথ�া�েদ্ ব�ু ও অিভভাবক। 

েজ�া: ১৪ ্জব ১৩৮০ িহ.  মুহা�দ নািসফ 
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[�াদশ-ইমামী শী‘আ ধেমর্ মূলনীিতসমূেহ্ 

সু�� িচু এবং তােদ্ ও ইসলােম্ সকল 

মাযহাব ও িফ্কা্ নীিতমালা্ মেধয সমসয় 

সাধেন্ অসাধযতা] 

িবিভ� মাযহাব ও ইসলামী হূদলসমূেহ্ মেধয 

ঐেকয্ িবষয় 

িচ�া-েচতনা, মনন, গিতিবিধ ও লকয-হে�েশয্ বযাূাে্ 

মুসিলমেদ্ মেধয ঐকয সাধন ক্া ইসলােম্ অনযতম মহহ 

হে�েশয্ অ�ভুরর এবং শির-সামথর, জাগ্ণ ও সংেশাধন বা 

সং�াে্্ �ুরূূণর হূায়। আ্ তা হেব সবরযুেগ ও সকল সােন 

তােদ্ জনেগা�ী ও েজাি�েলা্ জনয কলযাণজনক। 

এ ঐকয সাধেন্ িদেক আআান ক্া যরন সহ হে�েশয হয় এবং 

তা্ বযাূক আেয়াজেন্ েকেু �তযািশত হূকাে্্ আআােল 

কিত্ হে�শয না থােক, তরন সকল মুসিলেম্ দািয়র ও কতরবয 
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হেব েস আআােন সাআা েদয়া এবং তা সফল ক্া্ হে�েশয 

মুসিলম বযিরবগরেক ূ্�্ সহেযািগতা ক্া। 

িবগত বছ্�েলােত এ ঐেকয্ দাওয়াত িনেয় অেনক আেলাচনা 

হেয়েছ; অতঃূ্ তা্ �ভাব আ্ও বৃি  েূেয়েছ, এমন িক তা 

আল-আযহা্ ূযর� েূপেছেছ। অথচ আল-আযহা্ হে� আহেল 

সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ িফকহী মাযহাব চতু�েয়্ অনুসা্ীেদ্ 

একিি িবরযাত দীনী �িত�ান। অতঃূ্ আল-আযহাে্ ‘তাক্ীব’ 

বা ‘ঐেকয্’ ধা্ণািিেক �ুের্ সােথ �হণ কে্। ফেল 

িব্িতহীনভােব সালাহ হি�ন আল-আইয়ূবী’্ আমল েথেক এরন 

ূযর� চেল আসা আল-আযহা্ কতৃরক �হণ ক্া ধা্া ও গিি্ 

বাইে্ এ ঐেকয্ ধা্ণািি �হণ কে্। এভােবই আল-আযহা্ 

কতৃরূক এই গিি েথেক েব্ হেয় অনযানয মতবাদসমূেহ্ 

বযাূাে্ জানা্ আ�হ �কাশ কে্। তাই তা্া �থেমই জানেত 

চায় �াদশ-ইমামী শী‘আেদ্ মাযহাব ( ذهب خلشيعة خإلميمية خالث� م

 স�েকর। তেব এরন ূযর� আল-আযহা্ কতৃরূক এই (عش�ة

কমরসূিচ্ �থেমই ্েয় েগেছ। এ জনযই এ �ুত্ িবষয়িি িনেয় 

এমন �েতযক মুসিলেম্ আেলাচনা, গেবষণা ও হূসাূনা 

�ুের্ দাবী ্াের, যা্ এ বযাূাে্ সামানযতম জানও ্েয়েছ 
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এবং েয এ্ সােথ স�কর ্ারা্ ূি্ণিত ও এ্ সমসযা ও 

ফলাফল স�েকর অবিহত ্েয়েছ। 

ধমরীয় মাসআলা�েলা্ �ভাব-�কৃিত যরন ক�কময়, তরন তা্ 

সমাধান হওয়া হিচত অতয� িহকমত, দূ্দৃি� ও ৈনূুনযতা্ 

সােথ; আ্ এ িবষেয় গেবষণা্ হেদযাগ�হণকা্ীেক হেত হেব 

গভী্ যুিরিনভর্; আ�াহ্ নূে্্ আ�য়ী এবং িচ�া-ভাবনা ও 

্ায় �দােন ইনসাফিনভর্, যােত এই সমাধানিি হি�� লেকয 

েূপছােত ূাে্ এবং আ�াহ্ ই�ায় ফল�সু ও হূকা্ী হয়। 

আ্ এই িবষেয় এবং অনুরূ এমন �েতযকিি টিনা বা িবষয় 

যা্ মূেল একািধক ূেক্ স�ৃরতা ্েয়েছ, এসব িবষেয় 

আমােদ্ সবর�থম দৃি� আকষরণী হল েয, এিা ফল�সু হওয়া্ 

শিরশালী হূায় হে�, সংি�� হভয়ূক বা ূকসমূেহ্ মেধয 

ূা্�ি্ক আলাূ-আেলাচনা ও �ে�ািে্্ বযবসা ক্া।  

এ জনয আম্া আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আেদ্ 

তাক্ীেব্ (সমসয় সাধন ও ঐেকয্) িবষয়িিেক দৃ�া� িহেসেব 

েূশ কি্। কা্ণ, লকয ক্া যায় েয, হভয় ূকেক কাছাকািছ 

িনেয় আসা বা হভেয়্ মােঝ ঐকয �িত�া্ হে�েশয দাওয়ােত্ 
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জনয িমসে্ একিি কমেে� ৈতি্ হয়, যা্ জনয এক শী‘আ 

্াে�্ স্কা্ী বােজি েথেক অথর বযয় ক্া হয়। আ্ এই 

মহনুভব শী‘আ ্া�িি তােদ্ এই মহানুভবতা ও স�ান �া্া 

আমােদ্েক �ভািবত কে্েছ এবং তা্া এই স্কা্ী অনুদান 

�া্া আমােদ্েকই িবেশিষত কে্েছ। অথচ তা্া তােদ্ 

িনেজেদ্ এবং মাযহােব্ অনুসা্ীেদ্ বযাূাে্ অনুরূ বযয় 

ক্েত কুি�ত হয়। এমন িক তা্া শী‘আ মাযহাব স�সা্ণ ও 

�চা্ েক��েলা মধয েথেক েতহ্ান, কুম, নাজাফ, জাবােল 

আেমল �ভৃিত সােন এই ‘দাে্ তাক্ীব’ (دخر رقر�ب) ৈতি্েতও 

অনুরূভােব বযয় ক্া্ মত হদা্তা �কাশ কে্ িন।০F

1 

                                                            
1 আ্ এই �াধানয �দান তােদ্ ূক েথেক িবিভ� সমেয় ও িবিভ� যুেগ 

বা্বা্ ক্া হেয়েছ; আ্ এই ধ্েন্ হে�শয হািসেল্ জনয তা্া 

যােদ্েক দা‘ঈ িহেসেব ে�্ণ কে্েছ, তােদ্ �া্া তা্া দিকণ ই্ােক্ 

শী‘আ সংরযালটু সুি� অঅলেক সুি� সংরযালটু শী‘আ অঅেল রূা�ি্ত 

কে্েছ। আল-জালাল আস-সাইয়ুতী্ আমেল ই্ান েথেক তােদ্ দাওয়াতী 

িমশেন্ ূক েথেক এক দা‘ঈ (আআানকা্ী) িমসে্ িগেয় হূিসত হয়। 

আস-সাইয়ুতী তাা্  ‘আল-হাবী িলল ফাতাওয়ী’ ( للفتيوي خليوي ) নামক 

িকতােব্ মিন্ীয়া সং�্েণ্ �থম রেি্ ৩৩০ ূৃ�ায় এ িদেকই ইি�ত 

কে্েছন; আ্ এই ই্ানী দা‘ঈ’্ কা্েণই আল-সাইয়ুতী তাা্  “িমফতাহ 
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শী‘আ মতবাদ �চা্ ও �সাে্্ েক��েলা েথেক িবগত 

বছ্�েলােত এমন কত�েলা �� �কািশত হেয়েছ, েয�েলা 

ূা্�ি্ক সমসয় ও আেূাষ-মীমাংসা্ সকল িচ�া-ভাবনােক 

রংস কে্ েদয়; যা্ কা্েণ শ্ী্ িশহি্ত হয়। েসসব 

��সমূেহ্ মধয েথেক অনযতম একিি �ে�্ নাম হল ‘আয-

যাহ্া’ (خلزهرخء), যা িতন রেি সমা�। এ ��িি নাজােফ্ 

শী‘আূি� আেলম্া �কাশ কে্েছ। তােত তা্া আমীুল 

মুিমনীন ওম্ ইবনুল রািাব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ বযাূাে্ (অতয� 

আূিিক্ কথা) বেলেছ: িতিন এমন এক জিিল ে্ােগ আাা� 

িছেলন, ূুুষ েলােক্ বীযর বযতীত তা্ িচিকহসা হেতা না 

(না‘হযুিব�াহ)!!? এ িবষয়িি আলেজি্য়া্ আেলমকুল িশে্ামিণ 

অধযাূক আল-বিশ্ আল-ইব্ািহমী �থমবা্ ই্াক সফে্ 

েগেলই তা্ দৃি�েগাচ্ হয়। 

সুত্াং েয সব অূিবু আ�া েথেক এ ধ্েন্ মাযহাবী অূকমর 

�কাশ ূায়; আমােদ্ আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ েচেয় 

                                                                                                               
আল-জা�াত িফল ই‘িতসাম িবস-সু�াহ” ( نيلسغة خالعتويم ف خلغة مفتيح ) 

নামক ূুি�কািিও ্চনা কে্িছেলন। 
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‘ঐকয সাধেন্’ িদেক তােদ্েক আআান ক্া্ �েয়াজনীয়তাই 

েবিশ।  

যরন আমােদ্ ও তােদ্ মেধয েমমিলক মতূাথরকয িবদযমান 

তােদ্ এই দািব্ হূ্ িভিি কে্ েয, তা্া আমােদ্ েচেয় 

অেনক েবিশ আহেল বাইেত্ (নবী ূি্বাে্্) ব�ু ও িমু; আ্ 

যরন যােদ্ কাােধ্ হূ্ ভ্ কে্ ইসলাম �িতি�ত হেয়েছ, 

্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ ঐসব সাহাবীেদ্ 

হে�েশয তা্া িহংসা-িবে�ষ ও শ�তা েগাূন কে্ (ব�ত 

�কাশই কে্ থােক), এমনিক আমীুল মুিমনীন ওম্ ইবনুল 

রািাব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ এ্ বযাূাে্ তা্া এমন কুুিচূূণর 

ম�বয ক্া্ অবসায় েূপেছেছ; তরন ইনসােফ্ দািব অনুযায়ী 

তা্াই ইসলােম্ �থম সাি্্ েনতৃবৃেে্ �িত তােদ্ িহংসা-

িবে�ষ ও শ�তা্ অবসানকে� কাযরাম সূচনা ক্েব এবং 

আহেল বাইেত্ বযাূাে্ আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ 

মহিত অবসান ও তােদ্ ূক েথেক তােদ্েক স�ান ও মযরাদা 

েদয়া্ েকেু েকান �কা্ কমিত না ক্া্ কা্েণ তা্া আহেল 

সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ কৃতজতা �কাশ ক্েব। তেব আহেল 

বাইেত্ �িত আমােদ্ কমিত হে� আম্া তাােদ্েক ইলাহ 
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িহেসেব �হণ কি্ িন েয, আম্া আ�াহ্ সােথ তাােদ্ ইবাদত 

ক্ব; েযমন দৃশয তােদ্ কব্সান�েলােত দৃি�েগাচ্ হেয় 

থােক। েয অংেশ আমােদ্ ও তােদ্ মেধয সমসয় সাধেন্ জনয 

ই�া ক্া হেয় থােক।  

িন�য় হভয় ূেক্ মেধয আেূাষ-মীমাংসা ও সমসয় সাধেন্ 

হে�েশয ূা্�ি্ক আলাূ-আেলাচনা ও মতিবিনমেয়্ বযবসা 

ক্া রুবই জুি্; আ্ বাদী ও িববাদী একিুত হওয়া বযতীত এ 

ধ্েন্ আলাূ-আেলাচনা হেত ূাে্ না। আ্ এ ধ্েন্ হেদযাগ 

বা�বায়েন্ বযাূাে্ আআান জানােনা্ েকেু েকান এক ূক 

েথেক ৈশিথলয �দশরন ক্েলও হেব না, এরন েযমন হে�। 

ঐকয �িত�া্ িনিমেি শী‘আ মতবােদ্ �ধান নগ্ীসমূহ, শী‘আ 

মতবােদ্ িবজাূন �দান ও অনযানয মেত্ হূ্ বাআাবািআ 

ক্েত তহূ্ �চা্ ও �কাশনা েক�সমূেহ্ কথা না বেল 

েকবল আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ �ধান নগ্ী িমসে্ 

‘ঐকয সংসা’ �িত�া্ েযমিরকতা্ বযাূাে্ ূূেবর বলা হেয়েছ। 

অনুরূভােব হভয়ূেক্ ঐেকয্ িবষয়িি শী‘আ �িত�ানসমূেহ্ 

অ�ভুরর ক্া্ ূূেবর আল-আযহাে্্ ূাঠয তািলকা্ অ�ভুরর 

ক্া্ কথা বলা কতিুকু েযমিরক—েসিা বলাই বাহলয।  
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তেব এরনকা্ বা�বতা্ মত যরন িবষয়িিেক সংি�� হভয়ূক 

বা ূকসমূেহ্ মধয েথেক েকান এক ূেক্ হূ্ সীমাব  ক্া 

হয়, তরন তা্ সফলতা আশা ক্া যায় না। 

ূা্�ি্ক ূি্িচিত্ সবেচেয় বােজ মাধযম হে� েমমিলক 

িবষেয়্ ূূেবর শারা-�শারাজিনত িবষয় িদেয় শু ক্া! েযমন 

িফকহ শা�। আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আ হভেয়্ 

িনকিই িফকহ এমন িবষয় যা হভেয়্-িনকি-�ীকৃত েকান 

নীিতমালা্ িদেক ধািবত ক্া যায় না। শী‘আেদ্ িনকি িফকহী 

শ্ীয়ত েয বুিনয়ােদ্ হূ্ �িতি�ত, আহেল সু�াত ওয়াল 

জামা‘আেত্ ইমাম চতু�েয়্ িনকি িফকহী শ্ীয়ত েস 

বুিনয়ােদ্ হূ্ �িতি�ত নয়। যতকণ-না শারা-�শারায় 

মেনােযাগ েদয়া্ ূূেবর এই মূলনীিতসমূহ ও বুিনয়ােদ্ হূ্ 

আেূাষ-মীমাংসা হেব এবং যতকণ না এই বযাূাে্ হভেয়্ ূক 

েথেক ফল�সু আলাূ-আেলাচনা ও মতিবিনময় স�� হেব, 

ততকণ মূলনীিতসমূেহ্ ূূেবর শারা-�শারায় অযথা সময় ন� 

কে্ েকান ফায়দা হেব না। আ্ এই নীিতমালা বলেত আমা্া 

‘হসুল আল-িফকহ’ তথা িফকহ শাে�্ নীিতমালােক বুঝাি� না, 
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ব্ং হভয়ূেক্ ‘হসুল আল-দীন’ তথা দীেন্ নীিতমালা্ 

এেকবাে্ �থম িশকআসমূহেক বুঝাি�। 

তািকয়যা (تلقية)-এ্ মাসআলা 

আমােদ্ ও তােদ্ মােঝ একিন�তা্ সােথ যথাযথ আলাূ-

আেলাচনা ও মতিবিনমেয়্ েকেু সবর�থম ও �ধান 

�িতব�কতা হল তােদ্ তথাকিথত “তািকয়যা” (خلقية)।१F

2 কা্ণ, 

                                                            
2 ‘তািকয়যা’ হে� মানুেষ্ মেন্ িবূ্ীত অিভমত �কাশ ক্া (অথরাহ িভত্ 

এক ্কম, আ্ বািহ্ অনয ্কম)। আ্ এই বযাূাে্ তা্া অেনক�েলা 

হািদসেক দলীল িহেসেব েূশ কে্। ত�েধয একিি হািদস তা্া আলী ইবন 

আিব তািলব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ েথেক নকল কে্ন। তােত িতিন তােদ্ 

ধা্ণামেত বেলন: “তািকয়া হে� মুিমেন্ সেবরািম আমল, তা্ �া্া েস 

িনেজেক ও তা্ ভাইেদ্েক অূ্াধীেদ্ হাত েথেক ্কা কে্।”—�. 

তাফসী্ আল-‘আসকা্ী ) خلعسكري رفس� ), ূৃ.১৬২, জাফ্ী �কাশনা, 

ভা্ত। 

অূ্ একিি হািদস তােদ্ ধা্ণামেত ূঅম ইমাম মুহা�দ আল-বােক্ 

বণরনা কে্েছন। তােত িতিন বেলন: “তািকয়া আমা্ এবং আমা্ বাূ-

দাদা্ ধমর, সুত্াং যা্ তািকয়া েনই, তা্ ঈমান েনই।”—�. আল-হসুল 

িমন আল-কাফী ( خليف من خألصول ), তািকয়া অধযায়, ২য় রি, ূৃ.২১৯ 
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তা এক ধ্েন্ ধমরীয় িববাস যা তােদ্ জনয তােদ্ মেন যা 

আেছ, তা্ িবূ্ীত িকছু আমােদ্ জনয �কাশ ক্া্ ৈবধতা 

েদয়। ফেল আেূাষ-মীমাংসা ও ঐেকয্ বযাূাে্ আমােদ্ 

মধযকা্ স্ল মেন্ বযির্ জনয তা্া আ�হভে্ যা �কাশ 

কে্, তােত েস ্ীিতমত �তাি্ত হয়। আ্ তা্া এধ্েন্ 

সমেঝাতা চায় না; তােত তা্া স�� নয় এবং েস জনয তা্া 

েকান কাজও কে্ না। তেব তা্া চায় এ ধ্েন্ হেদযাগ এক 

ূেক্২F

3 মােঝই িবদযমান থাকুক, অূ্ ূক৩F

4 তা্ অবসান েথেক 

এক চুল ূি্মাণও না সে্ একািকের্ মেধযই অিল থাকুক। 
                                                                                                               
আ্ তােদ্ মুহাি�সকুল িশে্ামিণ মুহা�দ ইবন আলী ইবন েহাসাইন ইবন 

বাবুইয়া আল-কুমী তা্ ‘আল-ই‘িতকাদাত’ (خالعتقيدخت) নামক ূুি�কায় 

হে�র কে্ন: “তািকয়া ওয়ািজব; েয বযির তা েছেআ িদল, েস ঐ বযির্ 

মত, েয বযির নামায েছেআ িদল।” এবং িতিন আ্ও বেলন: “তািকয়া 

ওয়ািজব; দাাআােনা বযির্ জনয তা ে্ের িদেয় েব্ হওয়া ৈবধ নয়; সুত্াং 

েয বযির েব্ হওয়া্ ূূেবর তািকয়া েছেআ িদল, েস েযন আ�াহ তা‘আলা ও 

ইমািময়া্ দীন েথেক রাি্জ হেয় েগল এবং আ�াহ, তাা্ ্াসূল ও 

ইমামগেণ্ িবু াচ্ণ ক্ল।”—�. ‘আল-ই‘িতকাদাত’ (خالعتقيدخت), 

তািকয়া ূি্ে�দ, �কাশকাল: ই্ান ১৩৭৪িহ. 
3 আহেল সু�াত ওয়াল জামাত। 
4 অূ্ ূক মােন-শী‘আ ূক। 
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যিদ তােদ্ মধয েথেক েকান েকান অিভেনতা আমােদ্েক 

ূি্তু�ক্েণ্ জনয তািকয়যা্ ভূিমকায় অিভনেয় হূিনত হয় 

এইভােব েয, তা্া আমােদ্েক হূলকয কে্ িকছু ূি্ক�না 

ক্ল, তেব শী‘আেদ্ িবেশষ ও সাধা্ণ ে�ণী বেল কথা েনই, 

ব্ং তােদ্ সবাই—�েতযেকই ঐ অিভনতা্ কাজ-কমর েথেক 

ূৃথক থাকেব এবং যা্া তােদ্ নােম কথা বলেছ, তােদ্ নােম 

কথা বলা্ অিধকা্ তা্া িদেব না। 

আল-কু্আনুল ক্ীেম্ হূ্ অূবাদ 

এমন িক তা্া আল-কু্আনুল ক্ীেম্ হূ্ অূবাদ েদয়, যা 

ঐকযব  হওয়া্ েকেু আমােদ্ ও তােদ্ মূল �তযাবতরনসল 

হওয়া হিচত িছল। কা্ণ, তােদ্ ধমরীয় নীিতমালা্ িশকআসমূহ 

�িতি�ত হেয়েছ কু্আেন্ আয়ােত্ অূবযারযা্ ও িবকৃত 

অেথর্ হূ্; যা্ �কৃত বযারযা ও অথর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােম্ িনকি েথেক তাা্ সাহাবীগণ ্ািদয়া�াহ আনহম 

অনুধাবন কে্েছন এবং েয �জে�্ হূ্ কু্আন নািযল 

হেয়েছ, তাােদ্ িনকি েথেক ইসলাম ধেমর্ �িস  ইমামগণ 

হূলি� কে্েছন। 



17 

 

ব্ং নাজােফ্ িবজ আেলমেদ্ অনযতম, আলহাজ িমজরা 

েহাসাইন ইবন মুহা�দ তকী আন-নু্ী আত-তাবা্সী; যােক 

১৩২০ িহজি্েত মৃতুয্ সময় তা্া (শী‘আগণ) িবেশষ মযরাদা 

িদেয়েছ এবং তা্া তােক নাজােফ্ আল-মু্তাজা মাশ হােদ্ 

সুলতান নােস্ িল�ীিন�াহ এ্ কনযা মহামিত বানু এ্ কেক 

অভয�ে্ দাফন কে্েছ; আ্ তা ূিবু নাজােফ্ বাবুল িকবলা্ 

আল-মু্তাজা চরে্্ অভয�্ভােগ্ ডান ূােবর্ িকবলামুরী 

কেক্ দফত্রানা্ ূােশ; যা তােদ্ িনকি সবরািধক ূিবু ভূিম 

বেল ূি্িচত।  

এই নাজাফী আেলম ১২৯২ িহজি্েত নাজােফ আলী ্ািদয়া�াহ 

‘আনহ্ কিথত কবে্্ িনকেি বেস একিি �� ্চনা কে্েছন, 

যা্ নাম িদেয়েছন ‘ফাসলুল িরতাব িফ ইসবােত তাহ্ীেফ 

িকতােব ্াি�ল আ্বাব’ ( وخ خلطيا ف ثثبيت تر�ف كتيا را 

 িশে্ানােম্ অথর: ‘�ভুেদ্ �ভু্ িকতােব্ িবকৃিত] (خألر�يا

�মােণ সু�� ভাষয’]। িতিন তােত িবিভ� যুেগ্ শী‘আ আেলম ও 
গেবষকেদ্ িনকি েথেক শত-শত নস ও বণরনা একিুত 

কে্েছন, যা্ মূলকথা হল, আল-কু্আনুল ক্ীেম্ মেধয কম-

েবিশ ক্া হেয়েছ। 
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তাবা্সী’্ এই িকতাবিি ১২৮৯ িহজি্েত ই্ােন �কাশ ক্া 

হয়। আ্ তা মু�েণ্ সময় তা্ চতুিদরেক তুমুল ৈহহচ ও 

গিেগাল শু হয়। কা্ণ, তা্া চাি�ল েয, আল-কু্আেন্ 

িবশ তা্ বযাূাে্ সেেেহ্ িবষয়িি তােদ্ িবেশষ বযিরেদ্ 

মােঝই সীমাব  থাকুক এবং তােদ্ িনকি �হণেযাগয শত শত 

িকতােব্ মেধয িবিক�-িবি��ভােব তা িবদযমান থাকুক। তা্া 

েমােিও চায় িন েয, এই সব�েলা িবষয়ই একই �ে� একিুত 

কে্ হাজা্ হাজা্ কিূ �কাশ েহাক এবং তােদ্ িবে্াধী্া তা 

েদরুক; যা্ ফেল তা সকেল্ দৃি�স�ুের তােদ্ িবুে  একিা 

হ�ল �মাণ হেয় থাকেব।  

যরন এ বযাূাে্ তােদ্ ূিিত বযিরবগর েলরেক্ দৃি� আকষরণ 

ক্ল, তরন েলরক তােদ্ সােথ ি�মত েূাষণ কে্ন এবং 

আ্ও একিি �� ্চনা কে্ন; যা্ নাম িদেয়েছন ‘্া�ু 

বা‘আিদশ শবহাত ‘আন ফাসিলল িরতাব িফ ইসবােত তাহ্ীেফ 

িকতােব ্াি�ল আ্বাব’ (  وخ خلطيا ف رد نعض خلشبهيت عن 

 যা্ অথর হে�, ‘�ভুেদ্ �ভু্] ;( ثثبيت تر�ف را خألر�يا

িকতাব িবকৃিত �মােণ সু�� ভাষয’ �� সংাা� িকছু সেেেহ্ 

অূেনাদন’] িতিন তা্ এই �িতে্াধমূলক ��িি িলিূব� কে্ন 
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তা্ েশষ জীবেন, মৃতুয্ আনুমািনক দুই বছ্ ূূেবর। ‘আল-

কু্আন িবকৃত’—এই কথা �মােণ্ েচ�া-�েচ�া্ �িতদান �রূ 

তা্া তােক নাজােফ্ ে�� মযরাদাূূণর (তােদ্ ধা্ণা মেত) 

সমািধসেল দাফন কে্। 

এই নাজাফী আেলম আল-কু্আেন্ মেধয েয কািছাাি ক্া 

হেয়েছ, তা্ �মাণ িহেসেব তা্ িকতােব্ ১৮০ ূৃ�ায় একিি 

সূ্া্ হে�র কে্েছন; শী‘আগণ তা্ নাম ে্েরেছন ‘সূ্াতুল 

েবলায়াত’ (سورا خلوالية); এ্ মেধয আলী ্া. এ্ েবলায়াত �সে� 

আেলাচনা ্েয়েছ: 

غوخ ني و وخلوا خلين نعنغيهمي يهديي��م ثل : يي أيهي خلين آمغوخ"  آم 
 ثلخ..." خلاخط خلستقيم

“েহ ঈমানদা্গণ! েতাম্া নবী এবং ওলী্ �িত িববাস সাূন 

ক্, যােদ্েক আিম ে�্ণ কে্িছ; তা্া েতামােদ্েক সিঠক 

ূেথ ূি্চািলত ক্েব...” েশষ ূযর�।৪F

5 

                                                            
5 এই সূ্া্ ূি্ূূণর রূ আূিন সামেন্ ূৃ�ায় েদরেত ূােবন। তা্ বািক 

অংেশ্ বাংলা অনুবাদ হল: “নবী এবং ওলী; তা্া এেক অূে্্ অংশ, আ্ 
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আিম মহাজানী, সকল িবষেয় অবিহত। িন�য় যা্া আ�াহ্ �িত�িত ূূণর 

কে্, তােদ্ জনয ্েয়েছ িনয়ামতূূণর জা�াত। আ্ যােদ্ িনকি যরন 

আমােদ্ আয়াতসমূহ িতলাওয়াত ক্া হয়, তরন তা্া আমােদ্ 

আয়াতসমূহেক িমথযা �িতূ� কে্; িন�য় তােদ্ জনয ্েয়েছ জাহা�ােম্ 

মেধয মহান জায়গা। যরন িকয়ামেত্ িদন তােদ্েক ডাকা হেব, েকাথায় 

েসই যািলমগণ, ্াসূলেদ্ িমথযা �িতূ�কা্ীগণ। িকেস তােদ্েক 

্াসূলেদ্ িবে্ািধতায় িল� কে্েছ??? তেব যিদ হয় েসিা যথাযথ েসিা 

িভ� কথা। আ্ আ�াহ এমন নন েয, িতিন িনকিতম সমেয়্ মেধয 

তােদ্েক িবজয় দান ক্েবন। সুত্াং তুিম েতামা্ ্েব্ �ণকীতরন ক্, 

আ্ আলী সাকযদাতােদ্ একজন।” 

এিি শী‘আেদ্ বানােনা সূ্া, যা্ গঠন্ীিত েবাকামী্ ূি্চয় েদয়, আ্ যা 

রুবই কুিিল এবং দুবরল িবেবক হহসাি্ত হওয়া্ �মাণ বহন কে্। আ্ যা 

বযাক্ণগত বীভহস ভুল-�িিেত ভ্ূু্। এ সবই �মাণ কে্ েয, তা 

িনেবরাধ ূা্সযবাসী অনা্বেদ্ �া্া ্িচত এক অনা্ব বােনায়াি ‘সূ্া’; 

যা্া িনেজেদ্েক এই সূ্া্ সােথ স�ৃর কে্ িনেজ্াই কলি�ত হেয়েছ! 

এই হেলা শী‘আেদ্ যা �িিূূণর, বােনায়াি ও দুবরল ‘কু্আন’! আ্ আমােদ্ 

আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ কু্আন হল সু�� আ্িব ভাষা্ 

কু্আন, স�ূণর জিিলতামুর; তা্ মােঝ ্েয়েছ মধু্তা ও ধী্িস্তা; তা্ 

হূ্ ও নীচ লাভজনক ও �চু্ গভী্তা স��; তা ঈমানদা্েদ্ জনয 

ূথ�দশরক ও িচিকহসা �রূ। আ্ যা্া ঈমান আেন না, তােদ্ কেণর 

বিধ্তা ও তােদ্ হূে্ অ�র!! 
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িবব� ও িনভর্েযাগয হ�াদ মুহা�দ আলী সাসদী, িযিন িমসে্্ 

িবচা্ ম�ণালেয়্ বআ মােূ্ একজন িবেশষজ িছেলন এবং 

শাইর মুহা�দ ‘আবদুহ’্ িবেশষ ছাু িছেলন, িতিন �াচযিবদ 

�াইেন্ িনকি িলিরত একিি ই্ানী মুসহাফ েদরেত সমথর হন; 

অতঃূ্ েসরান েথেক একিি �কািশত সূ্া ফেিা�ােফ্ মাধযেম 

নকল কে্ন। তা্ লাইেন্ হূে্্ অংশ আ্িব ভাষায়, আ্ 

তা্ নীেচ ই্ানী ভাষায় অনুবাদ। যা আল-তাবা্সী তা্ 

‘ফাসলুল িরতাব িফ ইসবােত তাহ্ীেফ িকতােব ্াি�ল আ্বাব’ 

 নামক িকতােব হে�র (  وخ خلطيا ف ثثبيت تر�ف را خألر�يا)

কে্েছন। তাছাআা এই সূ্ািি মুহিসন ফানী আল-কাি�্ী কতৃরক 

ই্ানী ভাষায় িলিরত তােদ্ ‘দািব�ােন মাযািহব’ (َد� ستين مذخهب) 

নামক িকতােবও িবদযমান ্েয়েছ; যা্ অেনক সং�্ণ ই্ােন্ 

িবিভ� �কাশনা েথেক মুি�ত ও �কািশত। েসরান েথেক 

�াচযিবদ ূিিত নুওয়ালিদক তা্ ‘তা্ীরুল মাসােহফ’ ( رير�خ

 নামক িকতােব্ ২য় রেি্ ১০২ ূৃ�ায় আ�াহ্ নােম (خلويحف

িমথযাে্ািূত এই বােনায়াি সূ্ািি সংকলন কে্েছন এবং তা 

১৮৪২ ি��াে� ( سيو�ة خلفر�سيةآلخلر�دا خ ) নামক এশীয়-�া�ীয় 

মযাগািজেন্ ৪৩১-৪৩৯ ূৃ�ায় �কািশত হয়। 
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েযমিনভােব নাজাফী আেলম ‘সূ্াতুল েবলায়াত’ �া্া �মাণ েূশ 

কে্েছন েয, ‘আল-কু্আন িবকৃত’; অনুরূভােব িতিন ১২৭৮ 

িহজি্েত ই্ােন মুি�ত ‘আল-কাফী’ 5F

6 নামক �ে�্ ২৮৯ ূৃ�ায় 

যা বিণরত আেছ, তা �া্াও এ বযাূাে্ �মাণ েূশ কে্েছন। 

আ্ এই িকতাবিি্ মযরাদা তােদ্ িনকি েতমন ূযরােয়্, 

মুসিলম স�দােয়্ িনকি সহীহ বুরা্ী্ মযরাদা েযমন। ‘আল-

কাফী’ নামক �ে�্ ঐ ূৃ�ায় বিণরত নসিি হল:  

“আমেদ্ অেনক স�ী সাহল ইবন িযয়াদ েথেক বণরনা কে্ন। 

িতিন মুহা�দ ইবন সুলায়মান েথেক বণরনা কে্ন। িতিন তা্ 

িকছুসংরযক স�ী-সাথী্ িনকি েথেক বণরনা কে্ন। তা্া আবুল 

হাসান আ. েথেক বণরনা কে্ন। অথরাহ আবুল হাসান আস-সানী 

আলী ইবন মূসা আ্-ে্দা (মৃতুয: ২০৬ িহ.)। িতিন বেলন: “আিম 

তােক বললাম, আূনা্ জনয আিম হহসগর, আম্া কু্আেন্ 

আয়াত �বণ কি্, িক� আম্া েযমন শিন তা েতমন নয়; 

আূনােদ্ িনকি েথেক আমােদ্ িনকি েযভােব এেসেছ, 

েসভােব ূাঠ ক্েত ূাি্ না। সুত্াং তােত আম্া �নাহগা্ 

                                                            
6 তা্ ূু্া নাম “আল-জােম‘ আল-কাফী”—আবু জাফ্ ইয়াকুব আল-কুলাইনী 

আল-্াযী। 
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হব িকনা?” জওয়ােব েস বলল: “না, েতাম্া েযমিনভােব িশেরছ 

েতমিনভােব ূাঠ ক্; অিচে্ই েসই বযির্ আগমন টিেব, িযিন 

েতামােদ্েক িশকা েদেবন।” 

সেেহ েনই েয, এই বরবযিি শী‘আগণ তােদ্ ইমাম আলী ইবন 

মূসা আ্-ে্দা্ নােম িমথযা হউাবন কে্েছ; িক� তােদ্ িনকি 

এ্ মােন হল: এই ফেতায়া েদয়া েয, েয বযির কু্আন ূাঠ কে্ 

এমনভােব েযমিনভােব মানুষ তা ‘মুসহােফ ওসমানী’-এ্ মেধয 

েযমনভােব িশের, তােত ঐ বযির �নাহগা্ হেব না। অতঃূ্ 

শী‘আেদ্ িবেশষ ে�িণ্ বযিরবগর এেক-অূ্েক েস�েলা্ 

িবূ্ীত অংশ িশকা িদেব। আ্ তা তােদ্ িববাস অনুযায়ী েয, 

এই িভ� িবষয়�েলা আহেল বাইেত্ অ�ভুরর তােদ্ ইমামেদ্ 

িনকি মওজুদ আেছ বা িছল।  

এরােন শী‘আেদ্ বানােনা সূ্া ‘সূ্াতুল েবলায়াত’-এ্ হে�র 

ক্া হল, যা ই্ােন্ মুসহাফসমূেহ্ েকান একিি েথেক 

ফেিা�াফ কে্ এই বইেয় সংকিলত হেয়েছন এবং তােত 

�েতযকিি বােকয্ ফা্িস অনুবাদও ্েয়েছ। সূ্ািি্ ূূণরা� 

বরবয িননরূ: 
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 سورة تلوالية سبع أيات

 تلمحيم تلمحن تهللا �سم

غوخ ني و وخلوا خلين نعنغيهمي يهديي��م ثل خلاخط : يي أيهي خلين آمغوخ آم 
ثن خلين يو ون . ن نعض و أ�ي خلعليم خلب� �و و وا نعضهمي م. خلستقيم 

ييرغي ك�وخ نأييرغي آوخلين ثذخ رُليت عليهم . نعهد خهللا مم جغيت خ عيم 
ثن مم ف جهغم مقيمي عييمي  ثذخ �ودي مم يوم خلقييمة أين . ؟؟ !مكذن� 

؟؟ ثال نيل  و مي كن !مي ايلفهم خلرسل� . خلييلون خلكذنون للمرسل� 
 .و سبب دمد ر�و و ع من خلشيهدين . خهللا ليهرهم ثل أجخ قر�ب 

বাংলা অনুবাদ 

সূ্াতুল েবলায়াহ – সাতিি আয়াত 

(েহ ঈমানদা্গণ! েতাম্া নবী এবং ওলী্ �িত িববাস সাূন 

ক্, যােদ্েক আিম ে�্ণ কে্িছ; তা্া দু’জেন েতামােদ্েক 

সিঠক ূেথ ূি্চািলত ক্েব। নবী এবং ওলী; তা্া এেক 

অূে্্ অংশ, আ্ আিম মহাজানী, সকল িবষেয় অবিহত। 

িন�য় যা্া আ�াহ্ �িত�িত ূূণর কে্, তােদ্ জনয ্েয়েছ 

িনয়ামতূূণর জা�াত। আ্ যােদ্ িনকি যরন আমােদ্ 



26 

 

আয়াতসমূহ িতলাওয়াত ক্া হয়, তরন তা্া আমােদ্ 

আয়াতসমূহেক িমথযা �িতূ� কে্; িন�য় তােদ্ জনয ্েয়েছ 

জাহা�ােম্ মেধয মহান জায়গা!। যরন িকয়ামেত্ িদন তােদ্েক 

ডাকা হেব, েকাথায় েসই যািলমগণ, ্াসূলেদ্ িমথযা 

�িতূ�কা্ীগণ। িকেস তােদ্েক ্াসূলগেণ্ িবে্ািধতায় িল� 

কে্েছ??? তেব যিদ নযায়স�তভােব কে্ থােক েসিা িভ�। আ্ 

আ�াহ এমন নন েয, িতিন তােদ্েক িনকিতম সমেয়্ মেধয 

িবজয়ী ক্েবন। আ্ তুিম েতামা্ ্েব্ �ণকীতরন ক্, আ্ 

আলী সাকযদাতােদ্ একজন।) 

কি�ত ও বােনায়াি কু্আন; তা তা্া এেক-অূে্্ িনকি 

েগাূেন বণরনা কে্ এবং ‘তািকয়যা’্ আিকদায় িববাসী হেয় তা্া 

তা অনযেদ্ কােছ �কাশ কে্ না। আ্ শী‘আেদ্ বআ মােূ্ 

সকল আেলম যিদ কু্আন িবকৃিত্ আিকদায় িববাসী না হত, 

তেব েয েলরক একিি �� িলের, যােত কু্আন িবকৃিত্ 

�মাণ�রূ দুই হাজা্ হািদস বণরনা ক্া হেয়েছ, তা্া েসই 

েলরেক্ ভূয়সী �শংসা ক্ত না। েযমন তা্া বেল: ‘আ�াহ 

তা্ িভত্িােক ূিবু কুন’, অথবা ‘িতিন মুহাি�সগেণ্ ইমাম’ 

ইতযািদ। সুত্াং তা্া যিদ এ্ িবূ্ীত আিকদায় িববাসী হেতন, 
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তেব ‘আল-কু্আন িবকৃত’-এ কথা বলা্ ূ্ তা্া তা �তযারযান 

ক্েতন, অথবা তা্া তােক আামন ক্েতন, অথবা তােক 

িবদআতূ�ী বেল আরযািয়ত ক্েতন, অথবা তােক কািফ্ বেল 

ম�বয ক্েতন... েকননা, ‘কু্আন িবকৃত’— এ কথা্ ূ্ আ্ 

িক থাকেত ূাে্!? 

তােদ্ এই কি�ত কু্আন এবং সবরজনিবিদত কু্আন ‘মুসহােফ 

ওসমানী’েত িলিরত কু্আেন্ মেধয তুলনা �িতি�ত ক্া্ জনযই 

েহাসাইন ইবন মুহা�দ তকী৬F

7 আল-নু্ী আল-তাবা্সী তা্ 

‘ফাসলুল িরতাব িফ ইসবােত তাহ্ীেফ িকতােব ্াি�ল আ্বাব’ 

                                                            
7 শী‘আেদ্ িনকি “তকী” নামিি রুব �িস । েযমন ‘ফাসলুল িরতাব’ 

িকতােব্ েলরেক্ িূতা। তা্ নাম িছল ‘তকী’ তা্া এ নামিি “তািকয়যা” 

েথেক �হণ কে্, তাকওয়া েথেক নয়। সুত্াং েকান িূতা যিদ তা্ স�ান 

ভূিম� হওয়া্ সময় ‘তকী’ নাম ্াের তা্া এ্ �া্া সুলকণ �হণ কে্। 

কা্ণ এ্ �া্া তােদ্ হে�শয এই থােক েয, এ বযির ‘তািকয়যা’ বা আসল 

তথয েগাূন কে্, মুসিলমেদ্েক তা্ িববােস্ িবূ্ীত অনয কথা বেল 

িব�া� ক্েত সবেচেয় েবশী ূা্দশরী িবেবিচত হেব।  
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( ر�يا وخ خلطيا ف ثثبيت تر�ف را خأل  ) নামক ��িি ্চনা 

কে্ন।৭F

8 

                                                            
8 শী‘আেদ্ অনযতম িবজ বযির, শী‘আেদ্ �িস  িববেকাষ ‘আল-যাি্‘আত 

ইলা তাসানীফ আল-শী‘আ’ ( خلشيعة روي�يف ثل خلر�عة )-এ্ েলরক শায়র 

আগা বুযুগর েতেহ্ানী তা্ ‘তাবাকাত আ‘লাম আল-শী‘আ’ (  أعالم طبقيت

 নামক �ে�্ �থম রেি্ ি�তীয় অংশ যা ‘নুকাবা আল-বাশা্ িফ (خلشيعة

আল-কা্ন আল-্ােব‘ ‘আশা্’ ( عش خلرخنع خلقرن ف خلرش �قبيء ) নােম 

�িস  এবং নাজােফ্ ‘আল-মাতবা‘আ আল-ইলিময়া’ েথেক ১৩৭৫ 

িহ./১৯৫৬ ি�. �কািশত হয়; িতিন এই �ে�্ ৫৪৪ ূৃ�ায় আল-নু্ী আল-

তাবা্সী �সে� বেলন: “িতিন মুতাআখ ির্ীন যুেগ্ হািদস ও ি্জাল 

শাে�্ ইমামেদ্ ইমাম, শী‘আ আেলমেদ্ মহান �ু এবং এই যুেগ্ 

ইসলামী বযিররেত্ মেধয অনযতম মহান বযিরর।” 

যাই েহাক, ‘হািদস ও ি্জাল শাে�্ ইমামেদ্ ইমাম’ আননু্ী আত-

তাবা্সীই একমাু বযিরর নন, িযিন আল-কু্আন িবকৃিত্ ূেক কথা 

বেলেছন। এই মেত্ ূেক তা্ মত আ্ও অেনক বআ বআ ইমামও ্েয়েছ; 

েযমন: কাফী ও ্ওযা ��কা্ আল-কুলাইনী; তাফসী্ ��কা্ আল-কুমী, 

যা্ বযাূাে্ নাাাশী তা্ ি্জাল �ে�্ ১৮৩ ূৃ�ায় বেলেছন: “িতিন 

হািদেস্ িবষেয় িবব�, �হণেযাগয, িনভর্েযাগয ও সহীহ মাযহােব্ 

অ�ভুরর।”; অনুরূভােব শী‘আেদ্ অনযতম আেলম ‘শাইর আল-মুিফদ’, 

যা্ বযাূাে্ নাাাসী ২৮৪ ূৃ�ায় বেলেছন: “িফকহ, ি্ওয়ােয়ত, িসকাহ ও 
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করনও করনও শী‘আ্া ‘তািকয়যা’্ আিকদায় িববাসী হেয় আল-

নু্ী আল-তাবা্সী্ �ে�্ বযাূাে্ িনেজেদ্ দায়মুির্ েটাষণা 

�দশরন কে্ থােক। িক�, ��িিেত তােদ্ িবেশষজ আেলমেদ্ 

িনভর্েযাগয িকতাবসমূহ েথেক শত-শত দলীল-�মাণািদ সংকিলত 

আেছ; যা্ �া্া �মাণ হয় েয, তা্া ‘আল-কু্আন িবকৃত’-এ 
                                                                                                               
ইলেম্ বযাূাে্ তা্ �ণ বণরনা্ েচেয়ও িতিন মযরাদা্ েকেু আ্ও েবিশ 

�িস ।”, আ্ তা্ �শংসা কে্েছন সাইেয়যদ মুহসীন আল-আিমন তা্ 

‘আ‘ইয়ান আশ-শী‘আ’ ( خلشيعة أعيين ) নামক �ে�; হা.১/২৩৭; িতিনও 

কু্আন িবকৃত হেয়েছ বেল দাবী কে্ থােকন। ত�ূ তােদ্ আেলম 

‘আল-কাশী; আল-আ্দািবলী এবং আল-মাজিলসী �মূর্াও কু্আেন্ 

িবকৃত হওয়া্ দাবী কে্েছ। 

আ্ শী‘আেদ্ বআ মােূ্ সকল আেলম যিদ কু্আন িবকৃিত্ আিকদায় 

িববাসী না হত, তেব েয েলরক একিি �� িলেরেছ, - যােত কু্আন 

িবকৃিত্ �মাণ�রূ দুই হাজা্ হািদস বণরনা ক্া হেয়েছ- েসই েলরেক্ 

ভূয়সী �শংসা ক্ত না। েযমন তা্া বেল: ‘আ�াহ তা্ িভত্িােক ূিবু 

কুন’, অথবা ‘িতিন মুহাি�সগেণ্ ইমাম’ ইতযািদ। সুত্াং তা্া যিদ এ্ 

িবূ্ীত আিকদায় িববাসী হেতন, তেব ‘আল-কু্আন িবকৃত’-এ কথা বলা্ 

ূ্ তা্া তা �তযারযান ক্েতন, অথবা তা্া তােক আামন ক্েতন, 

অথবা তােক িবদআতূ�ী বেল আরযািয়ত ক্েতন, অথবা তােক কািফ্ 

বেল ম�বয ক্েতন... েকননা, ‘কু্আন িবকৃত’— এ কথা্ ূ্ আ্ িক 

থাকেত ূাে্!? 
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কথায় দৃঢ়-িববাসী। িক� আল-কু্আেন্ বযাূাে্ তােদ্ 

আিকদােক েক� কে্ ৈহহচ ও গিেগাল শু হহক, তা্া তা 

ূছে কে্ না।  

এ্ ফেল �তীয়মান েয, (তােদ্ মােঝ) দু’িি কু্আন িবদযমান 

্েয়েছ: একিি হে� সাধা্ণ, সবরজন-ূি্িচত এবং অূ্িি হল 

িবেশষ, েগাূনীয়। আ্ তা্ই অংশিবেশষ হল ‘সূ্াতুল 

েবলায়াত’ (سورا خلوالية)। আ্ এ বযাূাে্ তা্া আমল কে্ 

তােদ্ ইমাম আলী ইবন মূসা আ্-ে্দা্ হূ্ আে্ািূত 

বােনায়াি কথা্ �া্া। আ্ তা হল:  

 "! سيجيئ�م من يعلم�م  خقرءوخ كمي رعلمتم"

“েতাম্া েযমিনভােব িশেরছ েতমিনভােব ূাঠ ক্; অিচে্ই েসই 

বযির্ আগমন টিেব, িযিন েতামােদ্েক েশরােবন”! 

আ্ শী‘আেদ্ আ্ও একিি অনযতম ধা্ণা হেলা, আল-

কু্আেন্ একিি আয়াতেক বাদ িদেয় েদওয়া হেয়েছ। তা হল: " 

 আ্ আম্া আলীেক েতামা্ জামাতা) " و جعلنا عليا صهرك

বািনেয়িছ); তােদ্ ধা্ণা এই আয়াতিি সূ্া ‘আলাম নাশ্াহ’ 



31 

 

لَمْ ﴿
َ
حْ  أ ﴾�َْشَ  েথেক বাদ েদয়া হেয়েছ। তা্া জােন, ‘আলাম 

নাশ্াহ’ ﴿ ْلَم
َ
حْ  أ ﴾�َْشَ  সূ্ািি মা�ী সূ্া— তা সে�ও এ 

অেযমিরক ধা্ণা্ কা্েণ তা্া লিাতও হয় না! অথচ ম�ােত 

তাা্ একমাু জামাতা িছল আল-‘আস ইবন আ্-্বী‘ আল-

হমাওয়ী ( لر�يع خألمويخلعيص نن خ )। যরন আলী ্ািদয়া�াহ আনহ 

ফািতমা ্ািদয়া�াহ আনহা’্ বতরমােন আবূ জােহেল্ কনযােক 

িবেয় ক্া্ ই�া বযর কে্ন এবং ফািতমা ্ািদয়া�াহ আনহা 

তাা্ িূতা সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ িনকি এ অিভেযাগ 

কে্ন তরন মসিজেদ নববী্ িম�ে্ বেস নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আল-আস ইবন আ্-্বী এ্ ভূয়সী �শংসা 

কে্েছন। [সুত্াং েকানভােবই ম�ী সূ্ােত আলীেক জামাতা 

বানােনা্ েটাষণা আসেত ূাে্ না, কা্ণ ফােতমা আলী 

্ািদয়া�াহ আনহা্ সােথ আলী ্ািদয়া�াহ আনহ্ িবেয় 

মদীনােত সংটিিত হেয়িছল।]  

আ্ যিদ আলী ্ািদয়া�াহ আনহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােম্ এক কনযা্ জামাতা হন, তেব হসমান ইবন 

আফ ফান ্ািদয়া�াহ আনহেক আ�াহ তা‘আলা তাা্ দুই কনযা্ 

জামাতা বািনেয় িদেয়েছন এবং যরন ি�তীয় কনযা ইি�কাল কে্, 
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তরন তাােক হে�শয কে্ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলিছেলন: " لو ك�ت  ي ثيلة لزوجغيكهي " অথরাহ “আমােদ্ তৃতীয় 

আে্কিি কনযা থাকেল তােক েতামা্ িনকি িববাহ িদতাম।” 

[সুত্াং জামাতা হওয়া্ বযাূা্িি এমন েকান �ুরূূণর িবষয় 

নয় েয কু্আেন থাকেত হেব। অথচ এিা �মাণ ক্া্ জনয 

তা্া আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ ইমাম হসমান ্ািদয়া�াহ 

আনহ স�েকর িমথযা অূবাদ িদে� েয, িতিন ‘আলীেক েতামা্ 

জামাতা বানালাম’ এ্কম একিি আয়াত েফেল িদেয়েছন। 

নাহযুিব�াহ]  

আ্ তােদ্ আেলম আবূ মানসু্ আহমদ ইবন আলী ইবন আিব 

তািলব আত-তাবা্সী; মৃতুয: ৫৮৮ িহ. (িযিন ইবন শাহ্আশূব 

এ্ অনযতম আেলম) তা্ ‘আল-ইহিতজাজ ‘আলা আহিলল-

লাজাজ’ ( تجيج أ أهخ خللجيجحخال ) নামক �ে� বেলন েয, আলী 

্া. েকান এক নাি�কেক হে�শয কে্ (িতিন তা্ নাম হে�র 

কে্ন িন) বেলন: আ্ তুিম েয আ�াহ তা‘আলা্ বাণী  

﴿ ُ�  َّ �
َ  ۡ ُُ  ۡ ِف   ۡ ل�ُ�ۡ ّمف ن اب�  ا ط� م�  ْ وا ُح ن�ف ف�ٱ  ٰ ��ٰ ��� ٱ�  �ف   ْ وا ُط سف آءف ق  فس� لنّ ﴾ ن� ٱ

 ]٣: خلنسيء[
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“েতাম্া যিদ আশ�া ক্ েয, ইয়াতীম েমেয়েদ্ �িত সুিবচা্ 

ক্েত ূা্েব না, তেব িববাহ ক্েব না্ীেদ্ মেধয যােক 

েতামােদ্ ভাল লােগ।”—(সূ্া আন-িনসা: ৩) এ বাণীেক 

অ�ীকা্ কে্ আমা্ হূ্ েতামা্ বরবয �িত�া ক্েত চা�, 

একথা বেল েয,  ‘না্ীেদ্েক িববাহ ক্া ইয়াতীেম্ �িত 

নযায়ূ্ায়ণতা্ লকণ নয়; আ্ সকল না্ী ইয়াতীমও নয়।’ তা্ 

হি্ আিম ূূেবরই বণরনা কে্িছলাম েয, ইয়াতীমেদ্ বযাূাে্ 

সে�াধন এবং না্ীেদ্ িববােহ্ মােঝ যা বলা হেয়েছ কািহনী 

িকংবা সে�াধনরেূ, মুনািফকগণ৮F

9 আল-কু্আন েথেক তা িবলু� 

                                                            
9 আবূ মানসু্ আল-তাবা্সী মুনািফক �া্া ্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােম্ ঐসব সাহবীেদ্েক বুিঝেয়েছ, যা্া আল-কু্আন সংকলন 

কে্েছন। আ্ আলী ইবন আিব তািলব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ তাা্  

িরলাফতকােল অথর িদেয় তা বা�বায়ন কে্েছন। সুত্াং যিদ এই িমথযা ও 

বােনায়াি বরবযিি আলী ্ািদয়া�াহ আনহ’্ ভাষায় ‘আল-ইহিতজাজ ‘আলা 

আহেল আল-লাজাজ’ ( خللجيج أهخ أ خالاتجيج ) নামক �ে� সতয সতযই 

আলী ্ািদয়া�াহ আনহ’্ িনকি েথেক �কাশ ূায়, তেব তাা্ ূক েথেক 

ইসলােম্ িরয়ানত ক্া হেয়েছ এইভােব েয, তাা্ িনকি আল-কু্আেন্ 

ন� হেয় যাওয়া এক তৃতীয়াংশ িবদযমান থাকা্ ূে্ও িতিন তা �কাশ 

কে্ন িন; তা্ হূ্ আমল কে্ন িন এবং কমূেক তাা্  িরলাফতকােল এ 

বযাূাে্ আলাূ-আেলাচনা ও মতিবিনময় ক্া্ জনয জনগণেক েকান 
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কে্ িদেয়েছ; আ্ তা্ ূি্মাণ হল আল-কু্আেন্ এক 

তৃতীয়াংেশ্ েবিশ!?” [নাহযু িব�াহ] 

[আলী ্ািদয়া�াহ আনহ্ হূ্ িমথযাে্াূ] মূলত এিা হে� 

আলী ্ািদয়া�াহ আনহ’্ হূ্ তােদ্ িমথযাে্ােূ্ অনযতম 

হদাহ্ণ। কা্ণ; আলী ্ািদয়া�াহ আনহ তাা্ িরলাফতকােল 

মুসিলম স�দােয়্ িনকি আল-কু্আেন্ [তােদ্ ধা্ণামেত] 

িবলু� এক তৃতীয়াংশ এই সান েথেক বাদ েদয়া হেয়েছ এমন 

কথা �কাশ কে্ন িন। আ্ িতিন মুসিলম স�দায়েক তা 

�িতসাূন, তা্ িনেদরশনা্ �া্া িহদায়াত �হণ ও তা্ 

                                                                                                               
আেদশও �দান কে্ন িন। আ্ এই কাজিি ক্েত েসরােন তাা্  েকান 

�িতব�কতাও িছল না। যিদ িবশ ভােব �মািণত হয় েয, িতিন এই অনথরক 

কথািি বেলেছন, তেব তাা্ ূক েথেক �জােন ও �ই�ায় আল-কু্আেন্ 

এই ূি্মাণ অংশ েগাূন ক্ািা �� কুফ্ী বেল গণয হেব (যা একবাে্ই 

অস�ব)। সুত্াং এ্ েথেক �� বুঝা যায় েয, ‘আল-ইহিতজাজ ‘আলা 

আহেল আল-লাজাজ’ ( خللجيج أهخ أ خالاتجيج ) নামক �ে�্ েলরক আবূ 

মানসু্ আল-তাবা্সী তা্ এই �ে�্ মাধযেম ্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােম্ সাহবীেদ্েক গািল েদয়া ও তাােদ্েক মুনািফক বেল সে�াধন 

ক্া্ ূূেবর �য়ং আলী ্ািদয়া�াহ আনহেক গািল িদেয়েছ এবং তাােক 

েরয়ানত ও কুফ্ী ক্া্ অূ্ােধ অূ্াধী কে্েছ (না‘হযুিব�াহ)। 
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িবধানসমূেহ্ হূ্ আমল ক্া্ িনেদরশও �দান কে্ন িন। 

[সুত্াং এভােব তা্া আলী ্ািদয়া�াহেকও েদাষী সাবয� 

কে্েছ] 

যরন ‘ফাসলুল িরতাব িফ ইসবােত তাহ্ীেফ িকতােব ্াি�ল 

আ্বাব’ (وخ خلطيا ف ثثبيت تر�ف كتيا را خألر�يا  ) নামক 

��িি আিশ বছে্্ও অিধককাল ূূেবর ই্ান, নাজাফ ও অনযানয 

েদেশ্ শী‘আ ও অনযানেদ্ মেধয �কািশত ও �চাি্ত হয়— 

আ্ তােত আ�াহ তা‘আলা ও তাা্ বাছাইকৃত সৃি�্ (বাোেদ্) 

হূ্ এই ধ্েন্ িমথযাে্ােূ্ শত শত দৃ�াে� ভ্া িছল— 

তরন ইসলােম্ শ� িমশনাি্্া এেক সুসংবাদ মেন কে্ এবং 

তা্া তােদ্ ভাষায় তা অনুবাদ কে্। এই িবষয়িি মুহা�দ 

মাহাদী আল-আসফাহানী আল-কািযমী তা্ ‘আহসানুল ওয়িদ‘আহ’ 

 নামক �ে�্ ২য় রেি্ ৯০ ূৃ�ায় আেলাচনা (أحسن خلوديعة)

কে্েছন। আ্ এই ��িি তােদ্ ‘্ওজাত আল-জা�াত’ 

 নামক িকতােব্ ূি্িশ�। (روايت خلغيت)

তাছাআাও এ আল-কু্আনেক িবকৃত দাবী কে্ তােদ্ ‘বুরা্ী’ 

বেল রযাত আল-কুলাইনী্ ‘আল-কাফী’ �ে� �� দু’িি বরবয 
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এেসেছ, ত�েধয ১২৭৮ িহজি্েত ই্ান েথেক �কািশত ঐ �ে�্ 

৫৪ ূৃ�ায় �থম৯F

10 বরবযিি িবদযমান; তা হল:  

“জািব্ আল-জু‘ফী েথেক বিণরত। িতিন বেলন, আবূ জাফ্ আ.-

েক বলেত শেনিছ: েকান িমথযাবাদী ছাআা মানুেষ্ মধয েথেক 

েকহ দািব কে্ বলেত ূা্েব না েয, কু্আন েযভােব নািযল 

হেয়েছ, িঠক েসভােব েস তা স�ূণরভােব সংকলন ক্েত সকম 

হেয়েছ। েকবলমাু আলী ইবন আিব তািলব ্ািদয়া�াহ আনহ ও 

তাা্ ূ্বতরী ইমামগণই শধু কু্আন েযভােব নািযল হেয়েছ, িঠক 

েসভােব তা সংকলন ও সং্কণ (িহফ য) কে্েছন।” 

�েতযক শী‘আই ‘আল-কাফী’ নামক এই ��িি ূাঠ কে্, যা 

তােদ্ িনকি েতমন মযরাদাস��, আমােদ্ িনকি সহীহ বুরা্ী্ 

মযরাদা েযমন। আ্ তা্া �েতযেকই এই বরবযিিেত িববাস 

কে্। 

আ্ আম্া আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ অনুসা্ীগণ বিল: 

িন�য় শী‘আগণ আল-বােক্ আবূ জাফ্ ্ােহমাহ�াহ-এ্ হূ্ 

িমথযাে্াূ কে্েছ; তা্ দলীল হল, সাইেয়যদুনা আলী ্ািদয়া�াহ 
                                                            
10 ১৩৮১ িহ. এ্ সং�্েণ এ্ ূৃ�া নং ২২৮।  
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‘আনহ তাা্ িরলাফতকালীন সমেয় কুফােত আল-কু্আেন্ ঐ 

মুসহাফ অনুযায়ীই আমল ক্েতন, যা্ সংকলন ও িবিভ� শহ্-

নগে্ �চা্ আ�াহ্ অনু�েহ তাা্ ভাই সাইেয়যদুনা ওসমান 

্ািদয়া�াহ আনহ স�� কে্েছন; আ্ েয কু্আেন্ হূ্ 

আমল ক্া  সবরযুেগ, এরন ূযর�; এমন িক িকয়ামত ূযর� িতিন 

সাবরজনীন কে্েছন। যিদ আলী ্ািদয়া�াহ আনহ’্ িনকি 

মুসহােফ ওসমানী ছাআা আ্ও েকান মুসহাফ থাকত— আ্ িতিন 

িছেলন রিলফা, শাসক; তা্ �শাসিনক সীমানায় েকহ তা্ 

িবে্ািধতাকা্ী েনই— তেব িতিন তা্ হূ্ আমল ক্েতন 

এবং মুসিলম স�দায়েকও তা সাবরজনীন ক্া ও তা্ হূ্ 

আমল ক্া্ িনেদরশ িদেতন। তাছাআা যিদ তাা্ িনকি মুসহােফ 

ওসমানী ছাআা আ্ও েকান মুসহাফ থাকত এবং িতিন তা মুসিলম 

স�দায় েথেক েগাূন ক্েতন, তেব িতিন আ�াহ, তাা্ ্াসূল 

ও ইসলামী দীেন্ িরয়ানতকা্ী বেল সাবয� হেতন 

(না‘হযুিব�াহ)!! 

আ্ জািব্ আল-জু‘ফী; িযিন বেলন েয, িতিন এই েনাং্া কথািি 

ইমাম আবূ জাফ্ মুহা�দ আল-বােকে্্ িনকি েথেক শেনেছন; 

যিদও এ জােব্ আল-জু‘ফী েলাকিি তােদ্ িনকি িবব� বযির, 
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তেব মুসিলম ইমামেদ্ িনকি েস একজন িমথযাবাদী বেল 

ূি্িচত। আবূ ইয়াহইয়া আল-িহ�ানী বেলন: আিম ইমাম আবূ 

হািনফা ্ােহমাহ�াহ -েক বলেত শেনিছ: “আিম যােদ্েক েদেরিছ, 

তােদ্ মেধয ‘আতা’্ েচেয় হিম এবং জািব্ আল-জু‘ফী’্ েচেয় 

িমথযাবাদী আ্ কাহেক েদির িন।”—(�. আল-আযহা্ মযাগািজেন 

আমােদ্ �ব�, ১৩৭২ িহ., ূৃ.৩০৭)। 

‘আল-কাফী’ নামক �ে� আবূ জাফ্ েথেক বিণরত এই �থম 

বরবযিি্ েচেয় ি�তীয় বরবযিি আ্ও েবিশ িমথযা ও বােনায়াি, 

যা তা্ েছেল জাফ্ আস-সািদেক্ নােম িমথযাে্াূ কে্ বিণরত 

হেয়েছ। আ্ এই বরবযিিও ১২৭৮ িহজি্েত ই্ান েথেক 

�কািশত তােদ্ বুরা্ী ‘আল-কাফী’ �ে�্ ৫৭ ূৃ�ায়১০F

11 িবদযমান 

আেছ; আ্ তা হল: 

“আবূ বািস্ েথেক বিণরত। িতিন বেলন: আিম আবূ আবদু�াহ্ 

িনকি হািয্ হলাম... আবূ আবদু�াহ আথরাহ জাফ্ আল-সািদক 

বেলন: আমােদ্ িনকি মুসহােফ ফািতমা আ. ্েয়েছ ... িতিন 

বেলন: আিম বললাম, মুসহােফ ফািতমা কী? িতিন বেলন: এিা 

                                                            
11 ১৩৮১ িহ. সেন্ সং�্েণ যা্ ূৃ�া নং ২৩৮।  
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এমন এক মুসহাফ, যা্ মেধয েতামােদ্ এই কু্আেন্ মত 

িতনিি কু্আন ্েয়েছ; আ�াহ্ কসম! এ্ মেধয েতামােদ্ 

কু্আন েথেক এক হ্ফও েনই।” 

এই হল শী‘আেদ্ িমথযা ও বােনায়াি বরেবয্ নমুনা, যা 

�াচীনকাল েথেক আহেল বাইেত্ ইমামেদ্ নােম চািলেয় েদয়া 

হেয়েছ; আ্ এ�েলা এক হাজাে্্ও েবিশ বছ্ ূূেবর মুহা�দ 

ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী আ্-্াযী “আল-কাফী” নামক 

িকতােব িলিূব  কে্েছন। আ্ এই বরবয�েলা আ্ও 

ূু্ােনা। কা্ণ, কুলাইনী এ�েলা তা্ ূূবরবতরী শী‘আ মতবােদ্ 

কুশলী িমথযাবাদী ূিিতেদ্ কাছ েথেক বণরনা কে্েছ! 

আ্ েযিদন ে�ন আ্ব ও ইসলামী শির্ অধীেন িছল, 

তরনকা্ সমেয় আবূ মুহা�দ ইবন হায ম েসরানকা্ ূা�ীেদ্ 

সােথ তােদ্ িকতােব হে�িরত নস বা বরবয�েলা িনেয় িবতেকর 

িল� হন এবং িতিন তােদ্ হে�শয যুির েূশ কে্ন েয, তােদ্ 

নসসমূহ িবকৃত, ব্ং েস�েলা্ আসল সং�্ণ ূযর� হাি্েয়-

যাওয়া; তরন ঐসব ূা�ীগণও যুির েূশ কে্ বেলন েয, 

শী‘আগণ বেল আল-কু্আনও িবকৃত। ইবন হােযম তােদ্েক 

জওয়াব িদেয় বেলন েয, শী‘আেদ্ দািব আল-কু্আন ও মুসিলম 
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স�দােয়্ িবুে  দলীল হেত ূাে্ না। কা্ণ, শী‘আগণ 

মুসিলম স�দােয়্ই অ�ভুরর নয়।—�. ইবন হায ম, ‘আল-ফাসলু 

িফল-িমলাল ওয়ান-িনহাল’ (خلفوخ ف خللخ و خ حخ), ২য় রি, 

ূৃ.৭৮ এবং ৪থর রি, ূৃ.১৮২, �থম �কাশ, কায়ে্া। 

শাসকেদ্ স�েকর শী‘আেদ্ মত 

আ্ ভয়ানক বা�বতা, যা্ িদেক আমােদ্ ইসলামী 

স্কা্�েলা্ দৃি� আকষরণ ক্িছ, তা হে�, �াদশ-ইমামী শী‘আ 

মতবাদ, যা্ আে্ক নাম ‘জা‘ফ্ীয়যা’; তােদ্ মূলিভত এই 

নীিতমালা্ হূ্ �িতি�ত েয, আলী ইবন আিব তািলব 

্ািদয়া�াহ আনহ’্ শাসনকােল্ কেয়কবছ্ বযতীত নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ মৃতুয্ িদন েথেক এই সময় 

ূযর� সকল ইসলামী স্কা্ হল অহবধ (েব-শ্ী‘আতী) 

স্কা্। সুত্াং েকান শী‘আ’্ জনয ৈবধ হেব না েয, েস রাািি 

মেন এ সম� স্কা্েদ্ িদেক ইরলাস ও ব�ুের্ হাত বাআােব; 

ব্ং েস তােদ্ সােথ েগাূন শ�তা ক্েব এবং তােদ্েক 

এিআেয় চলেব! কা্ণ, তােদ্ ূূবরবতরী েয স্কা্�েলা 

অিতবািহত হেয় েগেছ, এরনও েয�েলা �িতি�ত আেছ এবং 
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ভিবষযেত েয�েলা �িতি�ত হেব, সকল স্কা্ই েজা্ কে্ 

কমতা দরলকা্ী। শী‘আ ধেমর ও তােদ্ িনেভরজাল আিকদা 

অনুসাে্ শ্ীয়াহ িভিিক �শাসক হেলা একমাু বা্ ইমাম, 

শাসন ূি্চালনায় তা্া সকম হহক আ্ না-ই হহক। তা্া 

বযতীত আবূ বক্, ওম্ ্ািদয়া�াহ আনহমা েথেক শু কে্ 

যা্া মুসিলম হ�ােত্ দািয়র�হণ কে্েছ তাােদ্ ূ্বতরীকােল 

এরনকা্ সময় ূযর�— তা্া যতই ইসলােম্ েরদমত কুক; 

যতই ইসলােম্ দাওয়াত স�সা্ণ, আ�াহ্ কােলমােক যমীেন 

িবজয়ী ক্া এবং ইসলামী িবেব্ ূি্িধ বৃি  ক্া্ জনয ক� 

সহয কুক— িকয়ামেত্ িদন ূযর� তা্া জব্দরলকা্ী!  

আবূ বক্ ও ওম্েক িহংসা ক্া 

আ্ এই জনয শী‘আগণ আলী ্া. বযতীত আবূ বক্, ওম্ ও 

ওসমান ্ািদয়া�াহ আনহম এবং ইসলামী হকুমােত্ �েতযক 

শাসকেক অিভশাূ িদেয় থােক। তা্া ইমাম আবূল হাসান আলী 

ইবন মুহা�দ ইবন আলী ইবন মূসা’্ হূ্ িমথযাে্াূ কে্েছ 

েয, িতিন নািক তা্ স�দায়েক আবূ বক্ ও ওম্ ্ািদয়া�াহ 

আনহমােক ‘িজবত’ (خلبت) ও ‘তা�ত’  خلطيغوتনােম ডাকা্ 
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অনুেমাদন িদেয়েছন। বণরনা এেসেছ জ্েহ-তা‘দীেল্ হূ্ 

তােদ্ সবেচেয় বআ ও ূি্ূূণর িকতাব, জা‘ফ্ীয়া স�দােয়্ 

শাইর আ�ামা আল-সানী আয়াতু�াহ আল-মােমকানী কতৃক ্িচত 

ও নাজােফ্ ম্তুজা �কাশনা েথেক ১৩৫২ িহজি্েত �কািশত 

‘তানকীহল-মাকাল িফ আহওয়ািল্-ি্জাল’ ( رغقيب خلقيل ف أحوخل

 ,নামক িকতােব্ ি�তীয় রেি্ ২০৭ ূৃ�ায়, যা অিভজ (خلرجيل

স�ািনত শাইর মুহা�দ ইদ্ীস আল-িহ�ী’্ িনকি েথেক 

“মাসােয়লু্-ি্জাল ওয়া মাকােতবািতিহম” ( مسيئخ خلرجيل و

 নামক (خلسخئر) ’নামক িকতাব েথেক ‘আস-সা্ােয়্ (ميربيرهم

িকতােব্ েশেষ নকল ক্া হেয়েছ। আ্ তা মাওলানা আবূল 

হাসান আলী ইবন মুহা�দ ইবন আলী ইবন মূসা আ.-এ্ নােম 

মুহা�দ ইবন আলী ইবন ঈসা’্ মাসােয়ল সংকলেন নকল ক্া 

হেয়েছ; িতিন বেলন: ‘আিম তা্ িনকি ‘নািসব’ তথা আেল 

বাইেত্ সােথ শ�তা েূাষণকা্ী্ বযাূাে্ জানেত েচেয় 

িলরলাম; তােদ্ শ� বাছাইেয়্ েকেু ‘িজবত’ (خلبت) ও 

‘তা�ত’  خلطيغوت-েক �াধানয েদয়া্ েচেয় আ্ও েবিশ িকছু্ 

�েয়াজন আেছ িক? (অথরাহ আেল বাইেত্ �িত বআ শ�তা হল 

্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ সাহাবী�য় ও হিয্�য় 
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আবূ বক্ ও ওম্ ্ািদয়া�াহ আনহমােক �াধানয েদয়া এবং 

তােদ্ েনতৃর িববাস ক্া।) অতঃূ্ জওয়াব আসল: েয বযির 

এই িববাস েূাষণ ক্েব, েস-ই ‘নািসব’। অথরাহ এমন �েতযক 
মানুষই আেল বাইেত্ শ� বেল ূি্গিণত হেব, েস যরন আবূ 

বক্ িসি�ক ও ওম্ ফাুক ্ািদয়া�াহ আনহমােক �াধানয 

েদেব এবং তােদ্ েনতৃরেক িববাস ক্েব। 

‘িজবত’ (خلبت) ও ‘তা�ত’ )خلطيغوت )-এ্ বযারযায় বলা হয়, 

শী‘আগণ এই শ��েলা তােদ্ েদা‘আ্ মেধয বযবহা্ কে্; তা্া 

েসই েদা‘আ্ নামক্ণ কে্েছ “কু্াইশেদ্ দুই মূিতর্ েদা‘আ” 

 ও (خلبت) ’আ্ তা্া দুই মূিতর এবং ‘িজবত ! (دعء صغ� قر�ش)

‘তা�ত’ ( )خلطيغوت  বলেত আবূ বক্ িসি�ক ও ওম্ ফাুক 

্ািদয়া�াহ আনহমােক বুঝায় (না‘হযুিব�াহ)। আ্ এই েদা‘আিি 

তােদ্ ‘মাফাতীহ আল-িজনান’ (مفيريب خلغين) নামক িকতােব্ 

১১৪ ূৃ�ায় আেছ; আ্ এই িকতাবিি ইসলামী িবেব্ ‘দালােয়ল 
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আল-রায়্াত’ (دالئخ خل�خت)১১F

12 নামক িকতােব্ মােন্। আ্ 

তােদ্ েস েদা‘আ্ মূলশ� হে�,  

خ  صخ أ  مد وأ آل  مد  وخلعن صغ� قر�ش وجبتهمي وطيغوريهمي 
 ثلخ.. وخننتيهمي

অথর, “েহ আ�াহ! মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাা্ 

ূি্বা্-ূি্জেন্ হূ্ ্হমত বষরণ ক্; আ্ কু্াইশেদ্ দুই 

মূিতর, দুই িজবত, দুই তা�ত এবং তােদ্ দুই কনযা্ হূ্ 

লানত বষরণ ক্....েশষ ূযর�” !!12F

13  

আ্ তা্া এরােন ‘দুই কনযা’ বলেত হ�ুল মুিমনীন আেয়শা ও 

হাফসা ্ািদয়া�াহ আনহমােক বুিঝেয়েছন। 
                                                            
12 এ িকতাবিি্ হদাহ্ণ িহেসেব েূশ ক্া হেয়েছ। নতুবা আহেল সু�াত 

ওয়াল জামা‘আেত্ িনকি এিি েকান �ামানয �� নয়। [স�াদক] 
13 এই েদায়ািি “েতাহফা আল-‘আওয়াম মাকবুল” ( مقبول خلعوخم تفة ) নামক 

িকতােব বিণরত আেছ এবং তা্ হূ্ �াক্ আেছ আয়াতু�াহ আল-রুমাইনী, 

আয়াতু�াহ শা্ই‘য়াতমদা্ী, আয়াতু�াহ আবূল কােসম আল-রুওয়ী ... 

সাইেয়যদ মুহসীন আল-হািকম আত-তাবতাবায়ী ... �মুের্। তােদ্ মেধয 

েকহ েকহ মধযূ�ী বেল ূি্িচত; েযমন আল-রুওয়ী ও সাইেয়যদ মুহসীন 

আল-হািকম... 
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ওমে্্ হতযাকা্ীেক স�ান ক্া 

[রিলফা ফাুক হতযা্ িদন মহা হহসেব্ িদন] 

তােদ্ োােধ্ ূযরায় এতদূ্ েূপেছেছ েয, তা্া ই্ােন্ 

অি�ূূজকেদ্ আ�ন িনবরাূক এবং তােদ্ ূূবরূুুষগেণ্ 

ইসলােম দািরল হওয়া্ অনযতম ূিথকৃত সাইেয়যদুনা ওম্ 

ইবনুল রািাব ্ািদয়া�াহ আনহ্ হতযাকা্ী আবূ লুলু আল-

মাজুসীেক (তা্ হূ্ আ�াহ্ লানত) বাবা সুজা হ�ীন ( نيني

 নােম সে�াধন কে্। [যা্ অথর, ধেমর্ বী্ িূতা] (ججي  خيين

আলী ইবন মুযািহ্ িযিন শী‘আেদ্ ি্জাল শাে�্ িবরযাত েলাক, 

িতিন আহমদ ইবন ইসহাক আল-কু�ী আল-আহওয়াস েথেক 

বণরনা কে্ন: ওম্ ইবনুল রািাব ্ািদয়া�াহ আনহ িনহত 

হওয়া্ িদন হল মহা হহসেব্ িদন! গবর-অহ�াে্্ িদন; মযরাদা্ 

িদন; মহা ূিবুতা্ িদন; ব্কেত্ িদন এবং �শাি�্ িদন! 
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শাসেন্ অিধকা্ 

আবূ বক্, ওম্ ্ািদয়া�াহ আনহমা, সালাহহ�ীন আল-আইয়ুবী 

্.সহ যাা্া ইসলােম্ জনয ূৃিথবী্ িবিভ� ্া� জয় কে্েছন 

এবং েস�েলােক আ�াহ্ �ীেন্ অধীেন িনেয় এেসেছন; আ্ 

যাা্া আমােদ্ এই িদন ূযর� ইসলােম্ নােম ঐসব েদশ শাসন 

কে্ আ�াহ্ দ্বাে্ হািয্ হেয়েছন, শী‘আেদ্ আিকদা 

অনুযায়ী তাা্া সকেলই যািলম শাসক এবং জাহা�ােম্ অিধবাসী। 

কা্ণ, তা্া অহবধ এবং তা্া শী‘আেদ্ কাছ েথেক ব�ুর, 

সিতযকা্ আনুগতয ও কলযাণক্ কােজ সহেযািগতা ূাওয়া্ 

হূযুর নয়; তেব শী‘আেদ্ তািকয়যা আিকদা তােদ্েক যতিুকু্ 

অনুমিত েদয় েকবল ততিুকু সাহাযয-সহেযািগতা তা্া ক্েত 

ূা্েব, অনুরূভােব েস সম� শাসকেদ্ কাছ েথেক েকান িকছু 

�হণ ক্া্ সুেযাগ থাকেল, অথবা তােদ্ সােথ মুনােফকী ক্া্ 

ই�া থাকেল েসিা িভ� কথা। [না‘হযুিব�াহ] 
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[শী‘আ্া এমন এক মাহদী্ আগমেন্ 

অেূকায় ্েয়েছ, েয মাহদী তােদ্ �ীন ও 

েনতৃর জব্দরলকা্ীেদেক শাি� �দান ক্েব 

ও মৃতুযদি কাযরক্ ক্েব] 

তােদ্ েমমিলক আিকদা্ মেধয অনযতম একিি আিকদা হল, 

যরনই মাহদী’্ আগমন টিেব িতিন হেবন তােদ্ �াদশ ইমাম, 

িযিন এরনও জীিবত এবং তা্া তা্ আগমেন্ অেূকায় 

্েয়েছ। অথরাহ তা্া হেব তা্ িবেেব্ সহেযাগী ৈসিনক। আ্ 

তা্া যরন তােদ্ িকতােব তা্ আেলাচনা েদরেত ূায়, তরন 

তা্া তা্ নাম অথবা লকব অথবা হূনােম্ ূােশ িলের ্াের: 

দু’িি হ্ফ “عج ” অথরাহ “عّجخ خهللا  َرَجه” (আ�াহ তা্ মুির বা 

আগমনেক ত্ািসত কুন)। যরনই এই মাহদী েজেগ হঠেব তা্ 

দীটর টুম েথেক যা্ ূি্মাণ হেব এক হাজা্ একশত বছে্্ও 

েবিশ এবং আ�াহ শী�ই তা্ ও তা্ বাূ-দাদােদ্ জনয 

সমকালীন শাসকেদ্ সােথ ূূবরবতরী সকল মুসিলম শাসকেক 

িবচা্-ফয়সালা্ জনয জীিবত ক্েবন; আ্ সকেল্ শীেষর 

থাকেব ‘িজবত’ (خلبت) ও ‘তা�ত’ )خلطيغوت ( আবূ বক্ ও 
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ওম্। অতঃূ্ তােদ্ ূ্বতরীগণও!!, তরনই িতিন তা্ িনকি 

েথেক এবং তা্ বাূ-দাদােদ্ এগাে্া ইমােম্ িনকি েথেক 

শাসন কমতা জব্দরেল্ অূ্ােধ তােদ্েক িবচাে্্ স�ুরীন 

ক্েবন। কা্ণ, ্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ 

ইি�কােল্ ূ্ েথেক িকয়ামত সংটিিত হওয়া্ ূূবর ূযর� 

ইসলােম শাসন কমতা্ একমাু হকদা্ তা্াই; এ্ মেধয অনয 

কা্ও েকান অিধকা্ েনই। 

আ্ ঐসব জব্দরলকা্ী িবচাে্্ ূ্ িতিন তােদ্ িনকি 

েথেক �িতেশাধ িনেবন, হতযা্ িনেদরশ িদেবন এবং �িত 

ূাাচশতজনেক এক সােথ মৃতুযদি িদেবন; এমনিক ইসলােম্ 

সকল যুেগ্ শাসকেদ্ মধয েথেক িতন হাজাে্্ হতযা স�� 

ক্েবন। আ্ এিা হেব িকয়ামেত্ িদন েশষ ূুনুুােন্ ূূেবর। 

অতঃূ্ েয মৃতুযব্ণ ক্েব তা্ মৃতুয্ ূ্ এবং যা্ মৃতুযদি 

হেব তা্ মৃতুযদেি্ ূ্, হাশে্্ জনয মহা ূুনুুান স�� 

হেব; অতঃূ্ জা�াত অথবা জাহা�ােম্ িদেক ূাঠােনা হেব। 

জা�াত হেব আহেল বাইেত্ জনয এবং যা্া তােদ্ বযাূাে্ এই 

আিকদায় িববাস কে্ তােদ্ জনয। আ্ জাহা�াম হেব এমন 

�েতযেক্ জনয, যা্া শী‘আ স�দােয়্ অ�ভুরর নয়। 
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[‘্াজ‘আ’ (تلمجعة) আিকদা এবং কু্াইশ 

েগােু্ িতন হাজা্ বযিরেক হতযা] 

এই জীিবতক্ণ, িবচা্-ফয়সালা ও িকসাস বা শাি�িবধানেক 

শী‘আগণ ‘্াজ‘আ’ (خلرجعة) নােম অিভিহত কে্ থােক। আ্ 

এিা তােদ্ মূল আিকদাসমূেহ্ মেধয অনযতম একিি যা্ 

বযাূাে্ েকান শী‘আ সেেহ েূাষণ কে্ না। 

আিম লকয কে্িছ, অেনক ভােলা মেন্ মানুষ ধা্ণা কে্ থােক 

েয, শী‘আগণ ূ্বতরী যুেগ এই ধ্েণ্ আিকদা ূি্বতরন 

কে্েছ, ব�ত এিি একিি বআ ভুল ধা্ণা ও বা�বতা্ িবূ্ীত। 

কা্ণ, শী‘আগণ সাফাভী শাসকেদ্ সময় েথেক শু কে্ আজ 

ূযর� এই আিকদা-িববাসেকই আাকেআ ধে্ ে্েরেছ। আ্ তা্া 

এরন হয় এসেব্ �িত িববাসী, অথবা তা্া আধুিনক িশকায় 

িশিকত হেয় এসব েনাং্া িচ�াধা্া বাদ িদেয় সমাজত�ী 

িচ�াধা্া �হণ কে্েছ। ব�ত সমাজত� বা কিমহিনজম ই্ােক 

আেছ; ই্ােনও তা ূছেনীয় দল, যা শী‘আূ�ী যুবকেদ্ �া্া 

টিিত হেয়েছ, যা্া তােদ্ ধমরীয় কুসং�াে্ বীত�  হেয় শী‘আ 

েথেক সমাজতে�্ িদেক ঝুােক ূেআেছ। ফেল তা্া শী‘আ 
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মতবােদ িববাসী হওয়া্ ূ্ সামযবাদী হেয় েগেছ! আ্ তােদ্ 

মেধয মধযমূ�ী েকান দল েনই। তেব েকহ েকহ মাযহাবী, 

কূিহনিতক, দলীয়, অথবা বযিরগত �েয়াজেন তািকয়যা্ িমথযা 

দািব কে্ এবং েস যা দািব কে্, তা্ িবূ্ীত িবষয়িি লুিকেয় 

্াের। 

আ্ আূনােক তােদ্ িনভর্েযাগয িকতাবসমূহ েথেক ‘্াজ‘আ’ 

( جعةخلر ) আিকদা স�েকর জানেত শী‘আেদ্ শাইর আবূ 

আবিদ�াহ মুহা�দ ইবন মুহা�দ ইবন নুমান; িযিন তােদ্ িনকি 

‘আশ-শাইর আল-মুিফদ’ (خلشيخ خلفيد) নােম ূি্িচত; িতিন তা্ 

“আল-ই্শাদ িফ তাি্ের হজািজ�াহ ‘আলাল-‘ইবাদ” ( خإلرجيد ف

 নামক িকতােব্ ৩৯৮-৪০২ ূৃ�ায় যা (رير�خ حجج خهللا أ خلعبيد

বেলেছন, আিম তা আূনােক �্ণ কি্েয় িদি�; এই ��িি 

ই্ােন মুি�ত এক �াচীন �কাশনা যােত েকান তাি্র হে�র 

েনই; িক� তা মুহা�দ আলী মুহা�দ হাসান১৩F

14 আল-

কালবােবকাতী িলিূেত মুি�ত; তােত এেসেছ, ফযল ইবন শাযান 

                                                            
14 মূল িকতােব এমনই আেছ; স�বত তা হেব: মুহা�দ আলী ইবন মুহা�দ 

হাসান। 
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বণরনা কে্ন মুহা�দ ইবন আলী আল-কুফী েথেক। িতিন বণরনা 

কে্ন ওহাব ইবন হাফস েথেক। িতিন বণরনা কে্ন আবূ বসী্ 

েথেক। িতিন বেলন,  

রংসযজ ও �িতেশাধ�ৃহা 

আবূ আবিদ�াহ (অথরাহ জাফ্ সািদক) বেলন: কােয়ম বা ধা্ক-

বাহেক্ নাম ধে্ ডাকা হেব (এরােন ‘কােয়ম’ �া্া তােদ্ 

১২তম ইমাম হে�শয; যা্ বযাূাে্ তা্া ধা্ণা েূাষণ কে্ েয, 

িতিন এগাে্া শতা�ী্ও েবিশ সময় ূূবর েথেক জ� �হণ 

কে্েছন এবং এ্ ূ্ও িতিন মৃতুযব্ণ কে্ন িন; কা্ণ, িতিন 

অিচে্ই েজেগ হঠেবন এবং িবচা্-ফয়সালা ক্েবন); েতইশ 

্জনীেত তা্ নাম ধে্ ডাকা হেব এবং িতিন আশ্া্ িদন 

দাাআােবন; মেন হে� েযন আিম তা্ সােথ মহ্্েম্ দশম িদেন 

ুকেন ইয়ামানী ও মাকােম ইব্াহীেম্ মাঝরােন দাাআােনা, আ্ 

িজব্াইল তা্ ডান ূােশ েডেক বলেছন: “আ�াহ্ জনয 

বায়‘আত ক্”, তরন শী‘আেদ্ জনয যমীন সংকুিচত হেয় যােব, 

তা্া চতুিদরক েথেক তা্ িনকি েদমেআ আসেব এবং তা্ িনকি 

বায়‘আত �হণ ক্েব। েকননা বণরনায় এেসেছ েয, িতিন ম�া 
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েথেক �মণ শু কে্ েশষ ূযর� কুফায় এেস হািয্ হেবন; 

অতঃূ্ নাজােফ অবত্ণ ক্েবন এবং েসরান েথেক 

ৈসনযেদ্েক িবিভ� দেল িবিভর কে্ িবিভ� শহ্-নগে্ 

ূাঠােবন। 

আ্ হাাাল বণরনা কে্ন সা‘আলাবা েথেক। িতিন বণরনা কে্ন 

আবূ বক্ আল-হাদ্ামী েথেক। িতিন বণরনা কে্ন আবূ জাফ্ 

আ. (অথরাহ মুহা�দ আল-বােক্) েথেক। িতিন বেলন: আিম েযন 

�াদশ ইমাম আ.-েক িনেয় কুফা্ নাজােফ দিায়মান; আ্ 

নাজােফ ম�া েথেক ূাাচ হাজা্ েফে্শতা আগমন কে্েছ; তা্ 

ডান ূােশ িজব্াইল; বাম ূােশ িমকাইল; আ্ তা্ সামেন 

মুিমনগণ এবং িতিন ৈসনযেদ্েক িবিভ� দেল িবভর কে্ িবিভ� 

েদেশ ূাঠাে�ন। 

আ্ আবদুল ক্ীম আল-জু‘ফী েথেক বিণরত। িতিন বেলন: আিম 

আবূ আবিদ�াহ (অথরাহ জাফ্ সািদক)-েক বললাম, �াদশ ইমাম 

আ. কত সময় ্াজর ূি্চালনায় সকম হেবন? িতিন বলেলন: 

সাত বছ্; িদন�েলা এত ল�া হেব েয, এক একিি বছে্্ 

ূি্মাণ হেব েতামােদ্ দশ বছে্্ সমান। সুত্াং ্াজের্ 

েময়াদকাল হেব েতামােদ্ বছে্্ িহসােব সিু্ বছ্। আবূ 
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বসী্ তােক বলেলন: আিম আূনা্ জনয হহসগর; বলুনেতা 

িকভােব বছ্�েলােক দীটরািয়ত ক্েবন? িতিন বলেলন: আ�াহ 

আকাশ বা ককূথেক �ীয় অবসােন অবসান ক্েত এবং কম 

নআাচআা ক্েত আেদশ ক্েবন। এ্ ফেল িদন ও বছ্সমূহ 

দীটরািয়ত হেব। আ্ যরন তা্ আগমেন্ সময় হেব, তরন 

জমািদহল আের্ ও ্জব মােস্ দশ িদন এত েবিশ বৃি� হেব, 

যা মানুষ েকান িদন �তযক কে্ িন। অতঃূ্ আ�াহ মুিমনেদ্ 

েদেহ মাংস হহূাদেন্ মাধযেম তােদ্ কবে্্ মেধয তােদ্ 

শ্ী্ ূূনগরঠন ক্েবন; সুত্াং আিম েযন তােদ্ আগমন লকয 

ক্িছ এবং এও লকয ক্িছ েয, তা্া তােদ্ ূশম�েলা েথেক 

বািল েঝেআ েফলেছ। 

আ্ আবদু�াহ ইবন মুগী্া েথেক বিণরত। িতিন আবূ আবিদ�াহ 

(জাফ্ সািদক) আ. েথেক বণরনা কে্ন। িতিন বেলন: যরন 

আেল মুহা�েদ্ �িতিনিধ (�াদশ ইমাম)-্ আগমন টিেব, তরন 

িতিন কু্াইশেদ্ ূাাচশ জনেক দাাআ ক্ােবন; অতঃূ্ 

তােদ্েক গদরান েকেি হতযা ক্েবন। অতঃূ্ আ্ও ূাাচশ 

জনেক দাাআ ক্ােবন এবং তােদ্েকও গদরান েকেি হতযা 

ক্েবন। অতঃূ্ আ্ও ূাাচশ জনেক হতযা ক্েবন; এমনিক 
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এই কাজিি িতিন ছয়বা্ ক্েবন। আিম বললাম: তােদ্ সংরযা 

এই ূি্মােণ েূপছােব?! (এিা বআই অউুত মেন হেয়িছল, কা্ণ, 

েরালাফােয় ্ােশদীন, বনী হমাইয়া, বনী আ�াস এবং জাফ্ 

সািদক ূযর� সকল মুসিলম শাসক িমেলও তােদ্ সংরযা 

হে�িরত এই সংরযা্ দশ ভােগ্ একভাগ ূি্মাণও হেব না।) 

জাফ্ সািদক বলেলন: হযাা, তা্া এবং তােদ্ দাস্া িমেল এমন 

সংরযা হেব। অূ্ এক বণরনায় আেছ: আমােদ্ ্া�িি হেব 

অূ্াূ্ ্াে�্ েচেয় �ত�। আমােদ্ ূূেবর �েতযক িবরযাত 

বংেশ্ই ্া� হেব, যােত তা্া যরন আমােদ্ শাসনকাযর েদরেত 

ূােব, তরন বলেত না ূাে্ েয, আম্া যরন শাসন কমতায় 

অিধি�ত হব, তরন আম্াও তােদ্ মত শাসনকাযর ূি্চালনা 

ক্ব।  

[মাহদী’্ আগমেন্ সােথ সােথ মূল মুসহাফ 

নািযলকৃত অবসায় িফে্ আসেব] 

জােব্ আল-জু‘ফী আবূ আবিদ�াহ েথেক বণরনা কে্ন। িতিন 

বেলন: যরন আেল মুহা�েদ্ �িতিনিধ (�াদশ ইমাম)-্ আগমন 

টিেব, তরন িতিন এমন বহ তাাবু সাূন ক্েবন; েসরােন আল-
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কু্আন েযভােব নািযল হেয়েছ েসভােব িশরােনা হেব।১৪F

15 ফেল তা 

ূূেবরকা্ হােফযেদ্ জনয কিঠন হেয় যােব (অথরাহ ঐ বযির্ 

জনয কিঠন হেয় যােব, েয মুসহােফ ওসমানী েথেক িহফয (মুরস) 

কে্েছ, েযমনিি জা‘ফ্ সািদেক্ যামানায় িবদযমান আেছ)। 

কা্ণ, সংকলেন্ েকেু তা্ মেধয ৈবূ্ীতয ্েয়েছ। 

আ্ আবদু�াহ ইবন ‘আজলান বণরনা কে্ন আবূ আবিদ�াহ 

(আ.) েথেক। িতিন বেলন: যরন আেল মুহা�েদ্ �িতিনিধ 

(�াদশ ইমাম)-্ আগমন টিেব, তরন িতিন মানুেষ্ মেধয 

িবচা্-ফয়সালা ক্েবন দাসদ নবী্ িবধান �া্া?! 

আ্ মুফা�াল ইবন ওম্ বণরনা কে্ন আবূ আবিদ�াহ (আ.) 

েথেক। িতিন বেলন: কুফা েথেক �াদশ ইমােম্ সােথ মূসা্ 

স�দায় (!?!?) েথেক সাতাশ বযির, আহেল কাহাফ েথেক সাত 

বযির, ইহশা‘ ইবন নূন, সুলাইমান, আবূ দুজানা আল-আনসা্ী, 

                                                            
15 েকন তা্ দাদা আলী ইবন আিব তািলব ্া. তাা্  িরলাফতকালীন সমেয় 

এই কাজিি কে্ন িন? তাা্ �াদশ নািত িক কু্আন ও ইসলােম্ জনয তাা্  

েচেয় েবিশ কািমল?! 
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িমকদাদ এবং মািলক আল-আশতা্ েব্ হেয় আসেব এবং তা্া 

তা্ সামেন আনসা্ ও িবচা্েক্ ভূিমকা ূালন ক্েব! 

আ্ এই ভাষয�েলা অকে্ অকে্ ও ূি্ূূণর আমানত সহকাে্ 

তােদ্ �রযাত আেলমেদ্ অনযতম িবিশ� আেলেম্ িকতাব 

েথেক হ ৃত; আ্ িতিন হেলন আল-শাইর আল-মুিফদ ( خلشيخ

 । এই ভাষয�েলা সেেহাতীতভােব আেল বাইেত্ হূ্(خلفيد

তােদ্ িমথযা ও বােনায়াি সনেদ্ �া্া বিণরত। যা্া িছল তােদ্ 

িবূদ-মুিসবেত্ অনযতম কা্ণ। েকননা, ঐসব িমথযাবাদী্াই 

তােদ্ দেল্ িবেশষ বযিরবগর। আ্ আল-শাইর আল-মুিফদ 

 এ্ িকতাবিি ই্ােন �কািশত হয়; আ্ তা্-(خلشيخ خلفيد)

ঐিতহািসক কিূিি আমােদ্ িনকি সং্িকত ও মওজুদ আেছ। 
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্াজ‘আ্ আকীদা 

[আবূ বক্ এবং ওম্েক মাহদী’্ যামানায় 

গােছ্ হূে্ ফাািস েদয়া হেব!] 

শী‘আেদ্ েমমিলক আিকদা্ মেধয অনযতম আিকদা হে� 

‘্াজ‘আ’ (خلرجعة) আিকদা এবং তা্ আেলােক মুসিলম 

শাসকেদ্ িবচা্-ফয়সালা ক্া। এই আিকদায় িববাসী িছেলন 

তােদ্ আেলম ‘আমালী আল-মু্তাজা’ (أميل خلررض) নামক 

�ে�্ েলরক সাইেয়যদ আল-মু্তাজা; আ্ িতিন হেলন কিব 

শি্ফ আ্-ে্দী্ ভাই এবং ‘নাহজুল-বালাগাহ’ (هج خنالغة�) 

নামক িকতােব্ মেধয বৃি  ক্া্ মত জািলয়ািত্ কােজ িতিন 

তা্ সহকা্ী। স�বত এই ধ্েন্ জািলয়ািত্ ূি্মাণ িছল 

িকতােব্ এক তৃতীয়াংেশ্ েবিশ। আ্ তা হে� েস অংশ যােত 

্েয়েছ সাহাবীগেণ্ েদাষ-�িি্ বণরনা এবং তােদ্ হূ্ 

বােনায়াি েদাষ-�িি চািূেয় েদয়া। আেলািচত এই সাইেয়যদ 

আল-মু্তাজা তা্ ‘আল-মাসােয়লুন-নােস্ীয়া’ (خلسيئخ خ يص�ة) 

নামক িকতােব বেলন: িন�য় মাহদী (অথরাহ তােদ্ �াদশ ইমাম, 
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যােক তা্া আেল মুহা�েদ্ �িতিনিধ নােম ডােক) তা্  সমেয় 

আবূ বক্ ও ওম্েক গােছ্ হূে্ ফাািস েদয়া হেব; আ্ ঐ 

গাছিি ফাািস্ ূূেবর সেতজ থােকেব িক� ফাািস্ ূে্ তা শিকেয় 

যােব!!? 

তােদ্ িচ�াধা্া অূি্বতরনীয় 

শী‘আ স�দােয়্ সকল যুেগ্ জানী ও ূিিত বযিরবগর 

্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ সাহাবী ও হিয্�য় 

আবূ বক্ ও ওম্ ্া.-এ্ বযাূাে্ এই ধ্েন্ নয�া্জনক 

অবসান �হণ কে্েছ। আ�াহ তাােদ্ �িত স�� থাকুন, তােদ্ 

কব্েক আেলািকত কুন, তােদ্ শযযাসানেক শীতল কুন। 

তাছাআা ইসলােম্ সকল জানী বযির, রিলফা, শাসক, েনতা, 

মুজািহদ ও হােফেয্ �িতও তােদ্ একই অবসান। তােদ্ �িত 

আ�াহ স�� হহন এবং ইসলােম্ ূক েথেক তােদ্েক ও 

তােদ্ ূি্বা্-ূি্জনেক হিম �িতদান দান কুন। 

আ্ আম্া তােদ্ �চা্েক্ িনকি শেনিছ, িযিন ঐকয সংসা্ 

অিফেস দািয়র ূালন ক্িছেলন এবং তা্ জনয অথর-স�দ বযয় 

ক্িছেলন, িতিন েয বযির্ এসব িবষেয় অধযয়ন ক্া্ সময়-
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সুেযাগ েনই তােক বলিছেলন: এসব আিকদা ূূবরবতরী যামানায় 

িছল; এরন তা্ ধ্ন ূিবতরন হেয় েগেছ। 

ব�ত তােদ্ এই ধ্েন্ বরবয স�ূণর িমথযা, বােনায়াি ও 

�তা্ণামূলক। কা্ণ, তােদ্ িশকা �িত�ানসমূেহ েযসব িকতাব 

ূআােনা হয়, তােত এই ধ্েন্ সকল আিকদাই ূআােনা হয় এবং 

মাযহােব্ �েয়াজনীয়তা ও তা্ �থম হূাদান িহেসেবই এসব 

ূাঠেক িবেবচনা ক্া হয়। আ্ েযসব �� আমােদ্ এই যুেগ 

নাজাফ, ই্ান ও জাবােল আেমেল্ আেলমগণ �কাশ কে্, 

েসসব �� তােদ্ ূূবরবতরী ��সমূেহ্ েচেয়ও িনকৃ� এবং তা্ 

অিধকাংশই ঐকয বা সমসয় �েচ�া্ সকল আশা-আকা�ােকই 

রংস কে্ েদয়। 

[ঐেকয্ আআায়ক ‘আল-রােলসী’ আবূ বক্ ও 

ওম্েক আহেল বায়‘আেত ি্দওয়ােন্ অ�ভুরর 

মেন কে্ না] 

এই জনয আম্া দৃ�া� িহেসেব েূশ ক্ব তােদ্ মধয েথেক 

এমন এক বযিরেক, েয �েতযক িদন সকাল ও স�যায় েটাষণা 
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িদেয় েবআায় েয, েস ঐকয ও সমসেয়্ আআায়ক। আ্ েস 

েলাকিি হে�, শাইর মুহা�দ ইবন মুহা�দ মাহদী আল-রােলসী; 

িমস্ ও অনযানয েদেশ যা্ অেনক ব�ু-বা�ব ্েয়েছ, যা্া 

ঐেকয্ িদেক আআান কে্ এবং েস লেকয আহেল সু�াত ওয়াল 

জামা‘আেত্ মেধয কাজ কে্। এই ঐকয ও আেূাষ-মীমাংসা্ 

িদেক আআানকা্ী—তা্ হূ্ আ�াহ্ ূক েথেক েয শাি� 

অিধক সংগত তা নািযল েহাক— েস শায়রাইন তথা আবূ বক্ ও 

ওম্ ্ািদয়া�াহ আনহমা েথেক ঈমােন্ মত িনয়ামতেক ূযর� 

অ�ীকা্ কে্েছ!! েস তা্ “এহইয়াহশ-শ্ীয়াহ িফ মাযহািবশ-

শী‘আ” ( شيعةثحييء خلش�عة ف مذهب خل ) নামক িকতােব্ �থম 

রেি্ ৬৩-৬৪ ূৃ�ায় বেলন: 

“যিদও তা্া বেল: িন�য় আবূ বক্ ও ওম্ আহেল বায়‘আেত 

ি্দওয়ােন্ অ�ভুরর; যােদ্ �িত স�ি�্ বযাূাে্ আল-

কু্আেন �ামািনক ভাষয ্েয়েছ: 

�ك�  ﴿ ن فُعو ي ا ُ�ب� فذ   ف�� إ ن مف ٱل ُمؤ  نف  ُ ع� َّ � ٱ ِف �َ   ۡ  ]١٨: سورا خلفتب[﴾ ّلق�

“আ�াহ েতা মুিমনেদ্ হূ্ স�� হেয়েছন, যরন তা্া বৃকতেল 

েতামা্ িনকি বায়‘আত �হণ কে্েছ।—(সূ্া আল-ফাতহ: ১৮) 
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আম্া বলব: যিদ িতিন বলেতন (আ�াহ তােদ্ হূ্ স�� 

হেয়েছন, যা্া বৃকতেল েতামা্ িনকি বায়‘আত �হণ কে্েছ) 

অথবা (তােদ্ হূ্ স�� হেয়েছন, যা্া েতামা্ িনকি 

বায়‘আত �হণ কে্েছ), তরনই আয়াত �া্া এমন সবা্ জনয 

স�ি� সাবয� হত যা্াই বায়‘আত �হণ কে্েছ; িক� যরন 

আ�াহ বেলেছন,  

�ك�  ﴿ ن فُعو ي ا ُ�ب� فذ   ف�� إ ن مف ٱل ُمؤ  نف  ُ ع� َّ � ٱ ِف �َ   ۡ   ]١٨: سورا خلفتب[﴾ ّلق�

“আ�াহ েতা মুিমনেদ্ হূ্ স�� হেয়েছন, যরন তা্া েতামা্ 

িনকি বায়‘আত �হণ কে্েছ। —(সূ্া আল-ফাতহ: ১৮) তরন 

আয়ােত স�ি� বলেত শধু ঐ বযির্ হূ্ই স�ি� বুঝােব, েয 

বযির িনেভরজাল ঈমােন্ অিধকা্ী”!? 

�িতি�ত ইিতহাস িবকৃিত 

এ কথা্ অথর হল, শােয়রাইন তথা আবূ বক্ ও ওম্ 

(্ািদয়া�াহ আনহমা) িনেভরজাল ঈমােন্ অিধকা্ী নন?! সুত্াং 

তা্া আ�াহ্ স�ি�্ আওতাধীন নন?! েহ আ�াহ, তুিম ূিবু, 

এিা ডাহা িমথযা-অূবাদ; আ�াহ তুিম আবু বক্ ও হম্ এ্ 
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হূ্ স�� হহন এবং তাােদ্ হূ্ ূযরা� ্হমত ও স�ি�্ 

বযবসা কুন, আমীন। 

আ্ ইতঃূূেবর ‘আল-যাহ্া’ (خلزهرخء) নামক িকতােব্ েলরক 

আল-নাজাফী সাইেয়যেদনা ওম্ ইবনুল রািাব ্ািদয়া�াহ 

আনহমা’্ বযাূাে্ েয (আূিিক্) কথা বেলেছ, তা্ আেলাচনা 

ূূেবর অিতবািহত হেয়েছ। তা্ দুই হাত রংস হহক। েস বেলেছ: 

িতিন এমন এক জিিল ে্ােগ আাা� িছেলন, ূুুষ েলােক্ 

বীযর বযতীত তা্ িচিকহসা হেতা না১৫F

16?! 

অতএব, এই দুই শী‘আ আেলম যা্া আমােদ্ সমসামিয়ক, আ্ 

যা্া ইসলাম ও মুসিলম জনেগা�ী্ কলযাণ ও সং�াে্্ আ�হ 

ও হ�ীূনা্ দাবী দীটরকাল ধে্ দাবী কে্ আসেছ, যিদ 

স�ািনত শােয়রাইন আবূ বক্ ও ওম্ ্ািদয়া�াহ আনহমা’্ 

বযাূাে্ আধুিনক যুেগ �কািশত ও �চাি্ত তােদ্ ��সমূেহ 

আিকদা্ অবসা এই আকীদা েূাষণ কে্, যাা্া িছেলন ্াসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ ূে্ সাধা্ণভােব সবরে�� 

                                                            
16 আম্া এমন েলাকেক শধু এিাই বলব, িনেজ্ েদাষেক আমা্ হূ্ 

চািূেয় িদেয় েস সিেক ূেআেছ।  
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মুসিলম অথবা কমূেক ইসলােম্ ইিতহােস ে�� মুসিলেম্ 

অ�ভুরর; তরন আমােদ্ মত েলাকজন মাযহাবসমূেহ্ মেধয 

সমেঝাতা ও সমসেয়্ জনয আেূাষ-মীমাংসা এবং আলাূ-

আেলাচনা ও মতিবিনমেয়্ কী আশা েূাষণ ক্েত ূাে্? নািক 

তা্া মুসিলম দুেগর্ ূঅম বািহনী১৬F

17?  

আ্ শী‘আ্া যরন ্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ 

সাহাবা এবং তােবঈন ও তােদ্ ূ্বতরী সকল মুসিলম শাসকেক 

এই অূমানজনক �ে্ নািমেয় িদেয়েছ, অথচ তাা্া হেলন ঐসব 

বযিরবগর যা্া ইসলােম্ দুগর �িত�া কে্েছন এবং এই ইসলামী 

িবেব্ হউাবন কে্েছন; তরন তা্া তােদ্ ইমামেদ্েক এমন 

অবসােন িনেয় েগেছন, তােদ্ ইমামগণ �য়ং েসসব অবসান 

েথেক িনেজেদ্েক িবমুর েটাষণা কে্ থােক। আল-কুলাইনী 

তা্ ‘আল-কাফী’ নামক �� যা তােদ্ িনকি মােন্ িদক েথেক 

মুসিলম স�দােয়্ ‘সহীহ বুরা্ী’-এ্ মত; তােত িতিন �াদশ 

ইমামেদ্ অেনক �ণাবলী ও ৈবিশ�য িলিূব  কে্েছন যা 

তােদ্েক মানুেষ্ �্ েথেক েদব-মূিতর্ যুেগ্ �ীক জািত্ 

মা‘বুদ তথা েদবতা্ ূযরােয় হূনীত কে্েছ। আম্া যিদ ‘আল-
                                                            
17 ূঅম বািহনী বলেত বুঝায়, শ�েদ্ অনুচ্।  



64 

 

কাফী’ ও তােদ্ �থম ে�ণী্ িনভর্েযাগয অূ্াূ্ ��সমূহ 

েথেক হ ৃিতসমূহ নকল ক্েত চাই, তেব তােত এক 

িবশালাকাে্্ ভিলহম ৈতি্ হেব। এই জনয আম্া ‘আল-কাফী’ 

িকতাব েথেক শধু ভাষযিবিশ� কত�েলা অধযােয়্ িশে্ানাম 

হে�র ক্ােক যেথ� মেন ক্িছ। েযমন: 

অধযায় (باب), ইমামগণ সকল জােন জানী, েয জান েফে্শতা ও 

নবী-্াসূলেদ্ কােছ িছল।১৭F

18 

অধযায় (باب), ইমামগণ জােনন তা্া করন মৃতুয ব্ণ ক্েবন 

এবং তা্া তােদ্ ই�া অনুযায়ীই মৃতুয ব্ণ ক্েবন।১৮F

19 

অধযায় (باب), ইমামগণ যা হেয়েছ এবং যা হেব সবই জােনন, 

তােদ্ িনকি েকান িকছুই েগাূন েনই।১৯F

20 

অধযায় (باب), ইমামেদ্ িনকি সকল িকতাব িবদযমান আেছ; 

তা্া িবিভ� ভাষায় এ�েলা অনুধাবন কে্ন।২০F

21 

                                                            
18 আল-কাফী, হা.১/২৫৫ িকতাব আল-হাাত। 
19 আল-কাফী, হা.১/২৫৮ িকতাব আল-হাাত। 
20 আল-কাফী, হা.১/২৬০ িকতাব আল-হাাত। 
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অধযায় (باب), শধু ইমামগণই স�ূণর কু্আন সংকলন কে্েছন 

এবং তা্াই শধু ূু্া কু্আেন্ জান ্ােরন।২১F

22 

অধযায় (باب), ইমামেদ্ িনকি নবীেদ্ িনদশরন (মু‘িজযা)সমূহ 

েথেক যা িকছু আেছ।২২F

23 

অধযায় (باب), ইমামেদ্ িনকি েকান সমসযা েদরা িদেল তা্া 

দাসদ ও দাসদ ূি্বাে্্ িবধান �া্া িবচা্-ফয়সালা কে্?! 

এবং েকান দলীল-�মাণ চায় না।২৩F

24 

অধযায় (باب), মানুেষ্ হােত েকান সিঠক িকছু েনই যতকণ না 

তা ইমামেদ্ িনকি েথেক আসেব এবং ইমামেদ্ িনকি েথেক 

যা আেস িন, এমন �েতযক ব�ই বািতল।২৪F

25 

অধযায় (باب), সম� ূৃিথবীই ইমােম্।২৫F

26 

                                                                                                               
21 আল-কাফী, হা.১/২২৭ িকতাব আল-হাাত। 
22 আল-কাফী, হা.১/২২৮ িকতাব আল-হাাত। 
23 আল-কাফী, হা.১/২৩১ িকতাব আল-হাাত। 
24 আল-কাফী, হা.১/২৯৭ িকতাব আল-হাাত। 
25 আল-কাফী, হা.১/৩৯৯ িকতাব আল-হাাত। 
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ইমামেদ্ জনয গােয়েব্ জান সাবয�ক্ণ 

শী‘আ্া তােদ্ বাে্া জন ইমােম্ জনয গােয়বী জােন্ 

অিধকা্ী হওয়া এবং তা্া মানবীয় �ণাবলী্ হেরর হওয়া২৬F

27 

ইতযািদ যা যা দািব কে্, ঐসব ইমামগণ তােদ্ িনেজেদ্ জনয 

করনও তা দািব কে্ন িন; কা্ণ, তা্া অথরাহ শী‘আ্া আ�াহ 

তা‘আলা গােয়ব স�িকরত িবষেয় েযমন আকাশ ও যিমন সৃি� 

এবং জা�াত ও জাহা�ােম্ ৈবিশ�য বণরনা স�িকরত েযসব ওহী 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ িনকি ে�্ণ কে্েছন, তা 

েমেন িনেত অ�ীকা্ কে্। আ্ এ�েলা ‘ি্সালাতুল ইসলাম’ 
                                                                                                               
26 আল-কাফী, হা.১/৪০৭ িকতাব আল-হাাত। 
27 ব্ং তা্া আলী ্া. েথেক বণরনা কে্ েয, িতিন বেলন: “আিম মযরাদাবান ও 

কমতাবান; আিম এমন বযির, েয জীবন ও মৃতুয দান কি্। আ্ আিম �থম 

ও েশষ; �কাশয ও অ�কাশয।” েযমন শাইর আল-মুফীেদ্ ‘আল-ইরিতসাস’ 

 নামক িকতােব এই বণরনািি এেসেছ। অথচ এই �ণাবলী (خالاتويص)

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বযতীত অনয কা্ও জনয হেত ূাে্ না। 

তােদ্ অনুরূ আ্ও একিি বরবয হল: “আমােদ্ ইমামেদ্ অবসান এত 

হূে্ েয, েস ূযর� আ�াহ্ িনকিতম েফে্শতা ও নবী-্াসূলগণও 

েূপছােত ূাে্ না।” — আল-রুমাইনী, ‘আল-হকুমাতুল-ইসলামীয়া’ (  كومةخل

 ৫২ .ৃূ ,(خإلسالمية
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 নামক মযাগািজেন িলিূব  ক্া হেয়েছ, যা (رسيلة خإلسالم)

কায়ে্ােত �িতি�ত স�য়কা্ী সংসা্ অিফস েথেক �কািশত 

হেয় থােক; হর মযাগািজেন্ চতুথর বেষর্ চতুথর সংরযা্ ৩৬৮ 

ূৃ�ায় েলবানেন্ শী‘আ আইেন্ সুি�ম েকােির্ �ধান, -যােক 

শী‘আ্া বতরমান কােল্ সবেচেয় আকষরণীয় আেলম িহেসেব গণয 

কে্ থােক- তা্  কলেম তা �কাশ ূায়। িতিন েসই মযাগািজেন 

িমন ইজিতহাদািতশ-শী‘আিতল-ইমামীয়া” ( من خجتهيدخت خلشيعة

 িশে্ানােম, তােদ্ মুজতািহদ শাইর মুহা�দ হাসান (خإلميمية

আল-আশিতয়ানী েথেক বণরনা কে্ন, িতিন তা্ ‘বাহাুল-

ফাওয়ােয়দ’ (در خلفوخئد) নামক িকতােব্ ১ম রেি্ ২৬৭ ূৃ�ায় 

বেলন: “্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যরন শ্ীয়েত্ 

িবিধ-িবধান স�িকরত েকান বরবয েদন, েযমন অযু ভে�্ কা্ণ, 

হােয়য ও িনফােস্ িবধান; তরন িতিন যা বেলেছন, তা িববাস 

ক্া এবং আমল ক্া ওয়ািজব। আ্ যরন িতিন গােয়বী িবষয় 

তথা আকাশ ও জিমন সৃি� এবং জা�ােত্ হূ্ ও অ�ািলকা্ 

বযাূাে্ েকান তথয েূশ কে্ন, তরন �ীন িহেসেব েমেন েনয়া 

ওয়ািজব নয়; যিদও এ বযাূাে্ সু�� জান )خلعلم(   মাধযেম তা 

�মািণত েহাক না েকন। (অথরাহ এই তথযিি ্াসূলু�াহ সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ িনকি েথেক িবশ ভােব এেসেছ তা 

জানা্ ূ্ও তা �ীন িহেসেব �হণ ক্া ওয়ািজব নয়) আ্ যিদ 

িবষয়িি (্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসাে�াম েথেক) 

�াধানয�া� জান (خلين) মাধযেম আেস তেব েসিা �হণ ক্া্ 

��ই আেস না। !? 

েহ আ�াহ, িক আ�যর! তা্া ইমামেদ্ হূ্ িমথযাে্াূ কে্; 

অতঃূ্ তােদ্ িদেক গােয়ব জানা্ স�কর জুেআ েদয় এবং 

তা্া তা িববাসও কে্। অথচ ইমামেদ্ �িত এই ধ্েন্ 

গােয়েব্ স�ৃকততা্ েকান �হণেযাগয িভিি েনই। অথচ যা 

্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক িবশ ভােব বিণরত 

হেয়েছ এবং যা অকািয দলীল িহেসেব �মািণত; তা্া তােদ্ 

িনেজেদ্ জনয েসই সব গােয়বী সংবাদেক দীন িহেসেব �হণ 

ক্া অনাবশযক বলা ৈবধ মেন কে্। হদাহ্ণ�রূ আকাশ ও 

যিমন সৃি� এবং জা�াত ও জাহা�ােম্ ৈবিশ�য বণরনা �সে� 

আল-কু্আেন্ আয়াত ও িবশ  হািদসসমূহ। অথচ ্াসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ ূক েথেক েয বরবয �কািশত 

হেয়েছ, তা্ �েতযকিি্ িবশ তা্ বযাূাে্ আল-কু্আেন্ 

বরবয হল: 
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﴿  ٰٓ و� �َ نف ٱل  ُُ ع� �نطف ا ي م� �َ٣  َّ ف و� إ ُُ   ۡ ف ٰ إ ُو�� ي  ٞ  ��َ  ]٤-٣: سورا خ جم[﴾ ٤ 

“এবং েস মনগআা কথাও বেল না। এ েতা ওহী, যা তা্ �িত 

�তযােদশ হয়।” —(সূ্া আন-নাজম: ৩-৪) 

আ্ েয সব গােয়বী জােন্ িবষেয়্ সংবাদ তা্া তােদ্ 

ইমামেদ্ জনয িনধরা্ণ কে্, তা্ মেধয এবং ্াসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েয সব গােয়বী িবষেয়্ সংবাদ 

িবশ ভােব �মািণত, তা্ মেধয যিদ তুলনামূলক ূযরােলাচনা 

ক্েল, এিা �� হেয় যােব েয,  শী‘আগণ (ূৃিথবীেত আ�াহ 

�দি ওহী আসা ব� হেয় যাওয়া্ ূ্ও) েয সম� গােয়বী 

সংবাদ তােদ্ বাে্া জন ইমােম্ জনয আোজ-অনুমান কে্ 

সাবয� কে্ থােক তা্ তুলনায় ্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােম্ কাছ েথেক গােয়বী সংবােদ্ বযাূাে্ যা আল-

কু্আন, মুতাওয়ািত্ ও িবশ  হািদস �া্া �মািণত হেয়েছ, তা 

অিত নগনয !!।  

শী‘আেদ্ িনকি বাে্া ইমােম্ গােয়ব জানা্ িবষেয় েয সব 

বণরনা ্েয়েছ, আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেত্ অনুসা্ী 

হািদেস্ শ তা-অশ তা যাছাইকা্ী অিভজ আেলমেদ্ িনকি 
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েস সকল বণরনা্ বণরনাকা্ী্া িমথযাবাদী বেল ূি্িচত; িক� 

তােদ্ অনুসা্ী শী‘আগণ ঐ িদেক �েকূ কে্ না এবং হেউা 

তা্া ইমামেদ্ গােয়ব জানা্ বযাূাে্ তােদ্ ইমামেদ্ েথেক 

তা্া যা বণরনা কে্েছ েস�েলােক সতয বেল িববাস কে্। অথচ 

েস একই সমেয় ঐকযসংসা কতৃরক �কািশত ‘ি্সালাতুল-ইসলাম’ 

 মযাগািজনিিেত ্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ (رسيلة خإلسالم)

ওয়াসা�ােম্ কাছ েথেক গােয়বী িবষেয় যা িবশ ভােব �মািণত, 

তা িববাস ক্া ওয়ািজব না হওয়া্ দািবেত েলবানেন শী‘আেদ্ 

শ্ীয়া আইেন্ সুি�ম েকােির্ িবচা্ূিত ও তােদ্ গেবষক 

শাইর মুহা�দ হাসান আল-আশিতয়ানী হাত তািল িদেত লাগল 

এবং ্ীিতমত িকতাব েলরা শু কে্ িদল। আ্ তা্া চাি�ল 

ি্সালােত মুহা�দীয়া িমশনেক অযু ভে�্ কা্ণ, হােয়য ও 

িনফােস্ িবধােন্ মত িফকহ শাে�্ শারা-�শারা্ মাসআলা্ 

মেধয বেী কে্ ্ারেত।  

ইমামেদ্ মযরাদা ্াসূেল্ হূ্ 

যরন তা্া তােদ্ ইমামেদ্ মযরাদােক ্াসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ মযরাদা্ হূ্ সমু�ত ক্া্ ধৃ�তা 
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�দশরন কে্; অথচ মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ 

িনকি ওহী আসত, ূকা�ে্ বাে্া ইমােম্ েকহই তােদ্ 

িনেজেদ্ জনয ওহী্ দািব কে্ন িন; এমতাবসায় এত িকছু্ 

ূে্ও আমােদ্ ও তােদ্ মােঝ েকান ধ্েন্ ঐকয বা 

সমসয়স�ব হেব, তা আমােদ্ েবাধগময নয়?! 

আ্ ইিতহােস্ িবিভ� যুগ ূযরেবকেন েদরা যায় েয, অিধকাংশ 

শী‘আ ইসলামী ্াে�্ বযাূাে্ তােদ্ িবেশষ ও সাধা্ণ অবসান 

হে� এই েয, যরন েকান ইসলামী ্া� শিরশালী ও মজবুত হয়, 

তরন তা্া ‘তািকয়যা’্ আিকদায় িববাসী হেয় তােদ্ েমমিরক 

চািুকাি্তা �া্া তা্ েতাষােমাদ কে্েছ, যােত তা্া তা্ 

সুেযাগ-সুিবধা�েলা েশাষণ কে্ িনেত ূাে্ এবং তা্ েক��েলা 

দরল কে্ িনেত ূাে্। অতঃূ্ যরন তা (ইসলামী ্া�) দুবরল 

হেয় যােব অথবা শ� কতৃরক আামেন্ িশকা্ হেব, তরন তা্া 

আামনকা্ীেদ্ দেল শািমল হেব এবং হেউা তা্ িবূেক 

ভূিমকা ূালন ক্েব। হমাইয়া িরলাফেত্ েশেষ্ িদেক তােদ্ 

রিলফােদ্ িবুে  যরন আ�াসীয়্া িবে�াহ ক্ল, তরন 

তােদ্ ভূিমকা এমনই িছল। ব্ং তােদ্ িবুে  আ�াসীয়েদ্ 
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িবে�াহ িছল অেনকিা শী‘আেদ্ �ে্াচনা, হহসাহ ও ষআযে�্ 

ফসল! 

অতঃূ্ যরন আ�াসীয় িরলাফেত্ অবসা ভয়�্ রূ ধা্ণ 

কে্িছল হালাকু রান ও মূিতরূূজক েমাগলগণ কতৃরক ইসলামী 

িরলাফত, েগম্েব্ �ধান নগ্ী ও িশকা-সং�ৃিত্ �াণেক� 

দরেল্ মাধযেম, তরন আ�াসীয় বংেশ্ শাসকেদ্ সােথও 

তােদ্ এই ধ্েন্ নয�া্জনক ভূিমকা িছল।  
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[হালাকু ও মূিতরূ ূজক েমাগলেদ্ কােফলায় 

নািস্ আল-তুসী২৭F

28 ও ইবনুল ‘আলকামী] 

অবেশেষ শী‘আেদ্ িবজ আেলম নািস্ আত-তুসী আ�াসীয় 

রিলফা আল-মুসতা‘িসেম্ চািুকাি্তায় ৬৫৫ িহজি্েত তা্ 

ূতন ূযর� তােক হহসাহ িদেয় এবং বাগদাদ নগ্ীেত ইসলােম্ 

আশ িবূদজনক ূি্িসিত তুেল ধে্ কিবতা ্চনা ক্িছেলন। 

এমতাবসায় আগমন টিল অিব্াম ্রূােত্ সূচনাকা্ী িহেসেব 

হালাকু রােন্! তা্ সােথ েস (নািস্ আত-তুসী) মুসিলম ন্-

না্ী এবং িশশ ও বৃ েদ্ বযাূক হতযাযজ ূি্চালনায় ই�ন 

েযাগােত থােক! আ্ ইসলামী জােন সমৃ  িকতাবসমূহ দাজলা 

নদীেত ডুিবেয় িদেত স�িত �দান কে্; েশষ ূযর� িলিরত 

                                                            
28 েরােমনী তা্ ‘আল-হকুমাতুল-ইসলামীয়া’ ( خإلسالمية خلكومة ) নামক 

িকতােব্ ১০৮ ূৃ�ায় রাজা নািসু�ীন আল-তুসী’্ �শংসা কে্েছন এবং 

যা্া ইসলােম্ সুমহান েরদমেত অ�ণী ভূিমকা ূালন কে্েছন, তােক 

তােদ্ অনযতম একজন বেল �ীকৃিত িদেয়েছন। অনুরূভােব আল-

রূওয়ানসা্ী তা্ ‘্ওযাতুল জা�াত’ ( خلغيت روايت ) নামক িকতােব্ ৫৭৯ 

ূৃ�ায় তা্ �শংসা কে্েছন, যা ১৩৬৭ িহজি্েত েতেহ্ান েথেক 

�কািশত। 
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িকতাবসমূেহ্ কািলেত বহ িদন ও ্াত ধে্ দাজলা নদীেত 

কােলা ূািন �বািহত হেত থােক। যা্ কা্েণ ইিতহাস, সািহতয, 

ভাষা, কিবতা, জান-িবজান, শ্ীয়েত্ জান এবং �থম সাি্্ 

ূূবরবতরী ইমামেদ্ ��সমূহসহ ইসলামী ঐিতহযূূণর সািহতয 

স�েদ্ এক িব্াি অংশ িবন� হেয় েগেছ; যা দীটরকাল ধে্ ঐ 

সময় ূযর� �েগম্েব িবদযমান িছল। ঐ সাং�ৃিতক িবূযরয় বা 

দুটরিনা্ সময় সািহতয স�েদ্ েয ূি্মাণ রংস হেয়েছ, 

ইতঃূূেবর্ ইিতহােস এমন দৃ�া� রুােজ ূাওয়া যােব না।২৮F

29 

                                                            
29 এরােন ইি�ত েদয়া দ্কা্ েয, হালাকু রােন্ নািত সুলতান গাযান যরন 

৬৭৭ িহজি্েত শামেদশ (বতরমান িসি্য়া) দরল ক্া্ জনয আগমন কে্, 

তরন তা্ হিয্ িছল নািসুলকুফ্ (কুফে্্ সাহাযযকা্ী) আল-তুসী’;যােক 

নািসুি�ন(দীেন্ সাহাযযকা্ী) নােম শী‘আ্া অিভিহত কে্, তা্ই নািত। 

েস দােমে� মান-ইাত লু�ন, ্রূাত ও জানসমৃ  বই-ূু�ক চুি্সহ বহ 

অূকমর কে্েছ। েশষ ূযর� আ�াহ তা‘আলা ইমাম মুজািহদ শাইরুল ইসলাম 

ইবন তাইিময়যােক এই ববর্ তা্ িবুে  জািতেক েনতৃর েদয়া্ জনয 

িনেয়ািজত ক্েলন এবং আ�াহ তােক ৭০১ িহজি্েত ‘শকহব’ (جقحب) 

এ্ যুে  মুসিলমেদ্ হােত ূ্া� কে্ন।  
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আল-আলকামী ও ইবন আিবল হাদীেদ্ িরয়ানত 

বা িববাসটাতকতা 

আ্ শী‘আেদ্ �ু নািস্ আল-তুসী’্ সােথ লুিূােি্ এই 

মেহাহসেব অংশ�হণ কে্িছল তা্ দুই ব�ু; তােদ্ একজন হল 

শী‘আ হিয্ মুহা�দ ইবন আহমদ আল-‘আলকামী, আ্ 

অূ্জন হল মু‘তােযলী েলরক (�ায় শী‘আ) আবদুল হািমদ 

ইবন আিবল হাদীদ, েস িছল ইবনুল ‘আলকামী’্ ডান হাত। েস 

্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ সাহাবীেদ্ শ� 

িহেসেব তা্ জীবনূাত কে্েছ; যা্ �মাণ হল ‘নাহজুল-

বালাগাহ’ (هج خنالغة�) নামক িকতাবিি। েস তা্ কদযরূূণর ও 

িমথযা-বােনায়াি বযারযা �া্া েসিােক ূি্ূূণর কে্েছ, যা্ মাধযেম 

েস ইসলােম্ ইিতহাসেক িবকৃত কে্েছ। আ্ েস অনব্ত তা্ 

�া্া যা্া ইসলােম্ েগম্েবা�ল অতীত বা�বতা স�েকর অজ, 

তা্া �তাি্ত হেয়েছ, এমনিক আমােদ্ বুি মান েলরকবৃেও 

অেনক সময় �তাি্ত হেয়েছ!!২৯F

30 

                                                            
30 নাজাফ সে�লেন্ সদসয আ�ামা আল-সুওয়াইদী যা্ আেলাচনা এই 

ভূিমকা্ ূে্ আসেব; তা্ ূক েথেক এই ইবন আিবল হাদীেদ্ জওয়াব 
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ব�ত ইবনুল ‘আলকামী এমন বযির, েয েরয়ানত ও 

িববাসটাতকতা িনেয় রিলফা আল-মুসতা‘িসেম্ হদা্তা্ 

স�ুরীন হল; আ্ িতিন (রিলফা) তােক তা্ হিয্রেূ �হণ 

কে্ ূু্�ৃত ক্েলন। ফেল যা্ �িত িতিন ইহসান ক্েলন, 

ইহসােন্ �িতদান �রূ েস েরয়ানত ও হীন মানিসকতা্ 

িশকআ েগেআ বসল এবং তােক হে�দ কে্ ছাআল। 

আ্ শী‘আগণ �থম েথেক এই ূ্বতরী যুগ ূযর� একাধাে্ 

অেনয্ কে� আনে হূেভাগ কে্ আসেছ এবং তা্া ইসলােম্ 

সােথ শ�তা কে্ তােক (ইসলামেক) হালাকু রােন্ রংসযেজ্ 

মেধয েফেল িদেয় মজা হূেভাগ কে্। েকান বযির চাইেল তােদ্ 

িলিরত সকল জীবনী�ে�্ মেধয নািস্ আল-তুসী’্ জীবনী ূাঠ 

ক্েত ূাে্। সবেশেষ আল-রূওয়ানসা্ী ্িচত ‘্ওযাতুল 

জা�াত’ (روايت خلغيت) নামক অূ্ আ্ও একিি জীবনী�� 

                                                                                                               
েদয়া হেয়েছ। এই জনয িতিন তা্ �ায় এক হাজা্ ূাতা্ “আল-সাে্ম 

আল-হাদীদ িফ আল-্দ ‘আলা ইবন আিব আল-হাদীদ” (  ف خلديد خلويرم

خلديد أب خنن خلرد ) নামক িকতাবিি িলিূব  কে্েছন; যােক স�ািনত ইমাম 

আ�ামা মুহা�দ যািহদ আল-কাহসা্ী তা্ �ব�মালা্ ১৫৫ ূৃ�ায় একিি 

হূকা্ী �� বেল ম�বয কে্েছন।  
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আেছ, যা ্রূাতকা্ী ও িববাসটাতকেদ্ �শংসায় ভ্ূু্; 

ইসলােম্ হূ্ আূিতত ঐ িদনকা্ িবে�ষূূণর আচ্ণ বা 

অেনয্ কে� আনে হূেভাগ; িবেশষ ও বযাূক এই রংসযজ 

চািলেয় োাধ �শিমত ক্া এবং মুসিলম ন্-না্ী, িশশ ও 

বৃ েদ্ হূ্ েয বযাূক হতযাযজ ূি্চািলত হেয়েছ, যা বণরনা 

কে্ আনে অনুভব ক্েত সবেচেয় বআ শ� ও ূশ্ েচেয়ও 

কেঠা্ ূাষি অ�্ও সায় েদয় না; েস টিনা�েলা বণরনা কে্ েস 

�ে� ৈূশািচক আনে �কাশ ক্া হেয়েছ। 

আেলাচনা সংিক� ক্া্ ই�া থাকা সে�ও এই িবষয়িি িব�াি্ত 

ও বযাূক হেয় েগল; তেব তােত শী‘আেদ্ িনভর্েযাগয 

িকতাবসমূহ েথেক গৃহীত ভাষযসমূহ সংেকূ ক্া হেয়েছ। আ্ 

আেলাচনািি েশষ ক্ব অূ্ একিি নস বা ভাষয �া্া যা 

(শী‘আ-সু�ী) ঐেকয্ িবষেয়্ সােথ স�িকরত; যােত �েতযক 

মুসিলম জানেত ূাে্, িবিভ� দল ও অূ্াূ্ মাযহাবসমূেহ্ 

অনুসা্ীেদ্ মেধয ঐকয স�েকর, িবেশষ কে্ শী‘আেদ্ সােথ 

তা্ অসাধযতা স�েকর; আ্ এিাই তােদ্ �� �ীকাে্াির; যা্ 

বণরনা িননরূ: 
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শী‘আেদ্ অিভজ ঐিতহািসক আল-রুওয়ানসা্ী ১৩৬৭ িহজি্েত 

েতহ্ান েথেক �কািশত তা্ ‘্ওযাতুল জা�াত’ (روايت خلغيت) 

নামক িকতােব্ ি�তীয় সং�্েণ্ ৫৭৯ ূৃ�ায় নািস্ আত-

তুসী’্ দীটর জীবনী বণরনা্ সময় হে�র কে্ন েয, তা্ “বা�ব 

সুগিঠত এবং সতয ও বা�বতা্ আেলােক �কািশত” 

বরবয�েলা্ একিি হেলা “িতহাি্িি িফ্কা্ মধয েথেক 

মুির�া� দল বা ‘িফ্কাতুন নািজয়া’ (خلفرقة خ يجية) সুিনিদর�ভােব 

িনধরা্েণ্ কথা, আ্ তা েয ইমামীয়া তা বণরনা ক্া।” েস বেল: 

[িফ্কা নািজয়া (تفرمةة تلاجية) হল ইমামীয়া!] 

“িন�য় আিম সকল মাযহাবেক ূ্ীকা-িন্ীকা কে্িছ এবং 

েস�েলা্ িনয়ম-নীিত ও শারা-�শারা্ বযাূাে্ অবগত হেয়িছ। 

অতঃূ্ আিম ইমামীয়া ছাআা বািক সকল মাযহাবেক ঈমােন্ 

নীিতমালা্ েকেু তােদ্ মেধয িমল েূেয়িছ; যিদও তা্া িকছু 

িকছু িবষেয় মতিবে্াধ কে্ থােক; েয�েলা সাবয� ক্া আ্ না 

ক্া ঈমােন্ বযাূাে্ সমান কথা। অতঃূ্ আিম ইমামীয়া 

স�দায়েক তােদ্ সবা্ নীিতমালা্ স�ূণর িবে্াধী িহেসেব 

েূেয়িছ। সুত্াং ইমামীয়ােদ্ নীিতমালা্ িবূ্ীত েকান একিি 
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িফ্কা যিদ মুির বা নাজাত�া� ধতরবয হয়, তেব সকল িফ্কা 

বা দলই মুির�া� হেয় যােব; আ্ [েযেহতু তা তা্ িনকি স�ব 

নয়; েসেহতু] তা এ কথাই �মাণ কে্ েয, মুির�া� দল মােনই 

ইমামীয়া স�দায়, অনয েকহ নয়”! 

আহেল বাইেত্ কথা মানেলই েকবল মুির 

[দুই সাকযই জা�ােত �েবেশ্ জনয যেথ� নয়!] 

আল-রূওয়ানসা্ী বেল: সাইেয়যদ িনয়ামতু�াহ আল-মূসাওয়ী এই 

হ ৃিত বণরনা ক্া্ ূ্ বেল: “এ্ বযারযা হে�, সকল 

স�দায়ই ্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ বাণী: 

« ال إله إال اهللا دخل الجنة: من قال » (েয বযির ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ 

বলেব, েস বযির জা�ােত �েবশ ক্েব)-এ্ হূ্ িভিি কে্ 

শধু দুই সাকয (�خلشهيدر)-েক ূি্ূূণর নাজােত্ জনয যেথ� মেন 

কে্। আ্ এই ইমামীয়া স�দােয়্ ঐকযব  িববাস হে� 

ততকণ ূযর� নাজাত হেব না, যতকণ না �াদশ ইমাম ূযর� 

আহেল বাইেত্ (নবী ূি্বাে্্) সােথ ব�ুরূূণর স�কর না হেব 

এবং তােদ্ শ�েদ্ েথেক মুর না হেব [অথরাহ আবূ বক্ ও 

ওম্ ্ািদয়া�াহ আনহমা েথেক শু কে্ েশষ ূযর� শী‘আগণ 
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বযতীত েয েকহ শাসক ও শািসত িহেসেব ইসলােম্ সােথ 

সংি�� তােদ্ সবা্ েথেক স�কর তযাগ েটাষণা ক্েত হেব]। 

কা্ণ এই িববাসিি সকল স�দায় েথেক িভ�; যা্ হূ্ 

নাজােত্ িবষয়িি আবিতরত হেব।”  

শী‘আ্া মুসিলমেদ্ সােথ মূলনীিতেতই িবে্াধী, 

শধু শারা-�শারাজিনত মাসআলায় নয় 

আল-তুসী, আল-মূসাওয়ী ও আল-রূওয়ানসা্ী সতয বেলেছ! 

আবা্ তা্া িমথযাও বেলেছ!! 

তা্া সতয বেলেছ েয, মুসিলম স�দায়�েলা মূলনীিতমালা্ 

েকেু এেক অূে্্ কাছাকািছ এবং েগমণ িবষয়�েলা্ েকেু 

িভ� ্কম; এই জনয মূলনীিতমালা্ েকেু কাছাকািছ অবসােন 

অবিসত স�দায়�েলা্ মেধয আেূাষ-মীমাংসা ও সমসয় সাধন 

স�ব। িক� এই আেূাষ-মীমাংসা ইমামীয়া শী‘আ স�দােয়্ 

সােথ অস�ব। কা্ণ, তা্া তােদ্ মূলনীিতমালা্ েকেু সকল 

মুসিলেম্ িবে্াধী; আ্ তা্া মুসিলম স�দােয়্ কাহেক ূছে 

কে্ না, যতকণ না তা্া (িজবত ও তা�ত) আবূ বক্ ও ওম্ 

্া. এবং িকয়ামত ূযর� তােদ্ অধ�নেদ্েক লা‘নত বা 
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অিভশাূ েদেব; আ্ যতকণ না তা্া শী‘আ নয় এমন �েতযক 

বযির্ সােথ স�করে�দ েটাষণা ক্েব, এমনিক যিদও েস 

্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ কনযােদ্ মধয েথেক 

‘আেল বাইত’ (নবী ূি্বা্) হয়, তবুও!! েয কনযােদ্েক িবেয় 

কে্ তাা্ (্াসূেল্) সােথ আ�ীয়তা্ ব�েন আব  হেয়েছন যুন 

নূ্াইন ওসমান ইবন আফফান ্ািদয়া�াহ আনহ এবং হমাইয়া 

বংেশ্ িবচকণ বযির ‘আস ইবন ্বী‘ যা্ �শংসা নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদ নববীেত ভিতর সকল মুসিলমেক 

সামেন িনেয় িম�ে্ বেস কে্েছন, যরন আলী ্ািদয়া�াহ আনহ 

আবূ জােহেল্ কনযােক িবেয় কে্ তােক তাা্ চাচা্ কনযা 

ফািতমা ্ািদয়া�াহ আনহা৩০F

31-এ্ সতীন বানােনা্ ই�া েূাষণ 

কে্ন এবং িতিন (ফািতমা ্ািদয়া�াহ আনহা) তাা্ িূতা্ িনকি 

এ্ িবুে  অিভেযাগ কে্ন।  

                                                            
31 ভাইেয়্ কনযােক বযির্ বাূ-চাচােদ্ িদেক স�িকরত কে্ বলা হয়, েস 

তা্ চাচা্ কনয; এই জনয েলরক বেলেছন: ফািতমা ্ািদয়া�াহ আনহা আলী 

্ািদয়া�াহ আনহ’্ চাচা্ কনযা, অথচ িতিন হেলন তা্ চাচা্ েছেল্ 

কনযা। 
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আ্ শী‘আ্া েকান মুসিলেম্ হূ্ ঐ ূযর� স�� হয় না, 

যতকণ না তা্া আ্ও স�করে�েদ্ েটাষণা েদয় ইমাম যােয়দ 

ইবন আলী যাইনুল ‘আেবদীন ইবন েহাসাইন ইবন আলী ইবন 

আিব তািলব ও আেল বাইেত্ সকল সদেসয্ সােথ, যা্া তােদ্ 

ব  আিকদা্ েকেু ্ােফযী ূতাকা তেল ঐকযব  হয় িন, যা্ 

হে�রেযাগয একিি আিকদা হে� এই কথা দািব ক্া েয, আল-

কু্আন িবকৃত।  

ব�ত শী‘আ্া তােদ্ সকল যুেগ ও সকল �ে্ই এই (কু্আন 

িবকৃিত্) আকীদা েূাষণ কে্ থােক; যা তােদ্ েথেক বণরনা 

কে্েছন এবং তােদ্ তে্ই িলিূব  কে্েছন তােদ্ই একা� 

ি�য় ও আ�ি্ক �িতভাবান বযির আলহাা িমজরা েহাসাইন ইবন 

মুহা�দ তকী আল-নূ্ী আল-তাবা্সী তা্ ‘ফাসলুল িরতাব িফ 

ইসবােত তাহ্ীেফ িকতােব ্াি�ল আ্বাব’ নামক িকতােব; 

িযিন এই িকতােব্ �িতিি ছু েলরা্ মত নয�া্জনক 

অূকমরিি স�� কে্েছন এমন একজন স�ািনত সাহাবী কুফা্ 

আমী্ মুগী্া ইবন শ‘বা ্ািদয়া�াহ আনহ কবে্্ ূােশ 

অবসান কে্; েয কব্েক শী‘আ্া মেন কে্ েয, এিাই আলী 

ইবন আিব তািলব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ কব্। 
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শী‘আ্া তােদ্ সােথ ঐকয, আেূাষ-মীমাংসা ও সমসয় সাধেন্ 

জনয আমােদ্ হূ্ শতরাে্াূ কে্েছ েয, তােদ্ সােথ আম্াও 

েযন ্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ সাহাবীেদ্েক 

অিভশাূ েদই এবং যা্া তােদ্ মতাদেশর্ অনুসা্ী নয় এমন 

�েতযক বযির্ সােথ স�করে�েদ্ েটাষণা কি্; এমনিক 

্াসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােম্ কনযােদ্ ও তাা্  ে�� 

বংশধ্েদ্ সােথও স�করে�দ কি্, যা্ শীেষর ্েয়েছন যােয়দ 

ইবন যাইনুল ‘আেবদীন; এবং তােদ্েকও েযন অিভশাূ েদই, 

যা্া ্ােফযীেদ্ অূকেমর্ �িতবাদ ও িনোজাূেন তাা্ 

(যােয়দ ইবন যাইনুল ‘আেবদীেন্) ূদা� অনুস্ণ কে্েছ। আ্ 

এিাই নািস্ আল-তুসী েথেক বিণরত ভােষয্ বা�ব সতয িদক। 

এ েকেু তা্ অনুস্ণ কে্েছ সাইেয়যদ িনয়ামতু�াহ আল-

মূসাওয়ী ও িমজরা মুহা�দ বােক্ আল-মূসাওয়ী আল-রূওয়ানসা্ী 

আল-ই�াহানী। আ্ এ েকেু ‘তািকয়যা’ নীিত্ �কাশকা্ী 

অথবা েগাূনকা্ী েকান শী‘আ-ই  তােদ্ িবু াচ্ণ কে্ না। 

আ্ েয িবষয়িিেত তা্া (আল-তুসী, আল-মূসাবী ও আল-

রূওয়ানসা্ী) িমথযা বেলেছ, তা হল তােদ্ দািব েয, শী‘আগণ 

বযতীত সকল মুসিলেম্ মেত, দুই সাকয (�خلشهيدر) হ�া্েণ্ 
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�া্াই আের্ােত ূি্ূূণর মুির ূাওয়া যােব। অথচ যিদ তােদ্ 

জান-বুি  থাকত, তেব তা্া জানেত ূা্ত েয, আমােদ্ মেত, 

দুই সাকয (�خلشهيدر) হল ইসলােম্ মেধয �েবেশ্ িঠকানা বা 

িশে্ানাম। আ্ এই শাহাদাতাইেন্ (�خلشهيدر) �ীকৃিতদাতা যিদ 

(িবূেক্) েযা াও হেয় থােক, তেব দুিনয়ােত তা্ জান ও 

মােল্ িন্াূিা ূােব। িক� আের্ােত তা্ নাজাত হেব 

ঈমােন্ িবশ তা্ �া্া। আ্ এিা জানা আবশযক েয, ঈমােন্ 

কত�েলা ফ্য, শ্য়ী িবধান, হদ ও সু�াত ্েয়েছ; েযমনিি 

আমীুল মুিমনীন ওম্ ইবন আবদুল আযীয ্. বেলেছন। 

সুত্াং েয বযির এ�েলা ূূ্ণ ক্েব, তা্ ঈমান ূি্ূূণর হেব; 

আ্ েয বযির এ�েলা ূূ্ণ ক্েব না, তা্ ঈমান ূি্ূূণর হেব 

না। এমনিক তােদ্ �াদশ ইমােম্ অি�ের িববাস ক্াও 

েস�েলা্ অ�ভুরর েকান কাজ নয়। কা্ণ, েস হল এক কি�ত 

বযির, বােনায়াি �িায়ায় হাসান আল-‘আসকা্ী্ মত িনঃস�ান 

অবসায় মৃত বযির্ �িত স�করযুর ক্া হেয়েছ। কা্ণ, তা্ 

সেহাদ্ ভাই জাফ্৩১F

32 তা্ ে্ের যাওয়া যাবতীয় স�িি 

                                                            
32 িতিন হেলন জাফ্ ইবন আলী আল-‘আসকা্ী, হাসান আল-‘আসকা্ী’্ 

সেহাদ্ ভাই। 
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ওয়াি্শ িহেসেব �হণ কে্েছন, েকননা, হাসান আল-আসকা্ী্ 

েকান স�ান িছল না। 

আ্ আলাওয়ী বা আলীবংশীয়েদ্ জনয জ�িনব�ন রাতা িছল, 

যা্ েদরাশনা ক্েতন ঐ যামানা্ নকীব বা �ধান বযির; তােদ্ 

েকান স�ান জ� �হণ ক্েলই তােত তা্ নাম িলিূব  ক্া 

হেয় েযত। আ্ তােত হাসান আল-‘আসকা্ী’্ েকান স�ােন্ 

জ� নাম িলিূব  ক্া হয় িন। আ্ তহকালীন সমেয়্ 

অিভজাত বযিরবগর জােনন না েয, হাসান আল-‘আসকা্ী েকান 

ূুু স�ান ে্ের মা্া েগেছন। িক� যরন হাসান আল-‘আসকা্ী 

িনঃস�ান অবসায় মা্া েগল, তরন তােদ্ ইমােম্ অনুসা্ীেদ্ 

মেত, ইমামেত্ ধা্াবািহকতা ব� হেয় েগল এবং তা্া েদরল 

েয, তা্ মৃতুয্ কা্েণ মাযহােব্ মৃতুয টিেছ; আ্ তা্া হেয় 

েগেলন ইমামীই ্ইেলা না; কা্ণ, এরন আ্ তােদ্ েকান ইমাম 

েনই।  

নুসাইি্য়া িফকরা্ হউব 

অতঃূ্ তােদ্ শয়তানেদ্ মধয েথেক বনী নুমাই্ েগােু্ 

দাসেদ্ মধয েথেক মুহা�দ ইবন নািস্ নামক এক শয়তান 
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তােদ্ জনয এক অিভনব দশরন আিবিা্ ক্ল েয, হাসান আল-

‘আসকা্ী’্ এক স�ান ্েয়েছ, েয তা্ িূতা্ ভূগভরস কেক৩২F

33 

লুকািয়ত; যােত েস এবং তা্ স�ী-সাথী্া সাধা্ণ শী‘আগণেক 

েধাাকা িদেত সকম হয়; আ্ও েধাাকা িদেত সকম হয় তােদ্ 

ধনীেদ্েক িবদযমান (ভূগভরস কেক লুকািয়ত) ইমােম্ নােম 

তােদ্ িনকি েথেক যাকাত আদায়ক্ণ �া্া! আ্ তা্া তােদ্ 

িমথযা দািব্ সােথ সবরদা স�কর ্ারল এই বেল েয, তা্া 

িনেজ্াও ইমামীয়া’্ অ�ভুরর। আ্ েস (মুহা�দ ইবন নািস্) 

ূি্ক�না ক্ল েয, েস হেব তা্ স�দায় ও কিথত ইমােম্ 

মেধয কি�ত ভূগভরস কেক্ ‘দ্জা’ (خنيا) এবং যাকােত্ নােম 

আদায়কৃত সকল স�েদ্ মািলক; িক� এই ষআযে�্ সকল 

কুচাীমহল তা্ শয়তান ব�ু্া তা্ িবে্ািধতা ক্ল এবং তা্া 

                                                            
33 তা্ িূতা্ টে্্ মেধয যিদ ভূগভরস কক থােক, তেব তা্া েতা েস কক 

েথেক অেনক দূে্ এবং তােদ্ জনয েসরােন �েবেশ্ েকান অিধকা্ েনই; 

কা্ণ, তা্ িনয়�ণ হাসান আল-‘আসকা্ী’্ ভাই জাফে্্ হােত। আ্ 

িতিন অকূেি �ীকৃিত িদে�ন েয, হাসান আল-‘আসকা্ী’্ েকান স�ান 

েনই; কি�ত ভূগভরস কেক্ মেধযও িছল না, তা্ বাইে্ও িছল না। আ্ 

যিদ বলা হয় েয, েস ভূগভরস অেনক কেক লুকািয়ত আেছ তেব েসিা েথেক 

তা্া িকভােব তােক রুােজ েব্ ক্েব!?  
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িস া� িনল েয, ‘দ্জা’ (خنيا) হেব একজন েতল বা িট 

িবোতা, হাসান আল-‘আসকা্ী ও তা্ িূতা্ টে্্ দ্জায় 

যা্ একিি েদাকান ্েয়েছ; এবং তা্া যা্ িনকি েথেক তােদ্ 

আবািসক �েয়াজন িমিাত। সুত্াং যরন তােদ্ মেধয এই 

মতিবে্াধ েদরা িদল, তরন তােদ্ িনকি েথেক এই ষআযে�্ 

আিবিা্ক ূৃথক হেয় তা্ িনেজ্ নােম ‘নুসাই্ীয়া’33F

34 মতবাদ 

�িত�া কে্। 

দ্জা ও ভূগভরস কেক্ কািহনী 

ূকা�ে্ মুহা�াদ ইবন নুসাই্ এ্ স�ী-সাথীগণ তােদ্ কিথত 

�াদশ ইমামেক �কাশ ক্া্ জনয আে্কিি নতুন েকমশল 

ূাওয়া্ ূি্ক�না কে্িছল; েস ূি্ক�না অনুযায়ী তা্া চাইল 

তা্ জনয একিি িবেয়্ বযবসা ক্েব, যােত তা্ েছেল এবং 

নাতী হেত ূাে্, যা্া ইমামীয়া স�দােয়্ দািয়র �হণ ক্েব; 

আ্ তােদ্ মাধযেমই ইমামীয়া স�দােয়্ ধা্াবািহকতা অবযাহত 

থাকেব। িক� যরন তােদ্ কােছ ূি্িা্ হেয় েগল েয, এ 

                                                            
34 বতরমােন িসি্য়ায় সংরযালটু নুসাইি্য়া স�দায় ্া�কমতায় অিধি�ত। 

[স�াদক] 
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ধ্েন্ তথয �কাশ ক্ািা অিচে্ই তােক আলীবংশীয় েনতৃবৃে 

ও সকল আলীবংশীয়গণ এবং তােদ্ চাচােতা ভাই বনী 

আ�ােস্ রিলফা ও তােদ্ েনতৃবৃেে্ ূক েথেক িমথযা 

�িতূ� ক্া্ িদেক িনেয় যােব; তাই তা্া বলল েয, িতিন 

ভূগভরস কেক্ মেধয িবদযমান আেছন এবং তা্ েছাি ও বআ 

দু’িি অ�ধরান ্েয়েছ ... ইতযািদ ইতযািদ; েয ধ্েন্ কািহনী েকান 

িদন েকাথাও এমনিক ি�কেদ্ েূম্ািণক কািহনীসমূেহও েশানা 

যায় িন। এ্ূ্ও আ�াহ তা‘আলা যােদ্েক �ীয় িনয়ামত �া্া 

ধনয কে্েছ, ঐসব মুসিলম বযিরবেগর্ িনকি েথেক িক তা্া 

আশা কে্ েয, তা্া এসব িমথযা-বােনায়াি কািহনীেক সতয বেল 

েমেন েনেব, যােত তােদ্ এবং শী‘আেদ্ মােঝ একিা িমল-িমশ 

ও ঐকয সাধন ক্া যায়?! অস�ব, অস�ব! যিদ-না েগািা 

ইসলামী িবব তা্ অবসান ূি্বতরন কে্ মানিসক ে্াগ 

িচিকহসা্ একিি “ূাগলা গা্েদ” রূা�ি্ত না হেয় যায়!! আ্ 

আকল বা িবেবেক্ মত িনয়ামত দান ক্া্ কা্েণ সকল 

�শংসা িনেবিদত আ�াহ তা‘আলা্ জনয; েকননা, তা-ই হল 

দািয়র অ রূন ক্া্ মানদি। আ্ তা িবশ  ঈমােন্ ূ্ূ্ই 

সবেচেয় ে�� ও স�ানজনক িনয়ামত। 
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মুসিলমেদ্ ব�ুর ও সুস�কর 

মুসিলমগণ িবশ  ঈমােন্ অিধকা্ী �েতযক মুিমনেক ব�ুরেূ 

�হণ কে্ থােক। আ্ আেল বাইেত্ (নবী ূি্বাে্্) সকল 

সহেলাক এই িনয়ামেত্ অ�ভুরর, যা্া েকান িনিদর� সংরযায় 

সীমাব  নয়। আ্ মুিমনগণ যােদ্েক ব�ু িহেসেব �হণ কে্ন, 

েসই তািলকা্ শীেষর যাা্া আেছন, তা্া হেলন েসই দশজন 

যােদ্েক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জা�ােত্ সুসংবাদ 

দান কে্েছন। নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয ঐ 

দশজনেক জা�ােত্ অিধবাসী বেল েটাষণা কে্েছন, শী‘আগণ 

কতৃরক তাা্ (নবী্) এই েটাষণা্ িবে্ািধতা ক্ািাই তােদ্ 

কােফ্ হেয় যাওয়া্ অনযতম কা্ণ িহেসেব যেথ�। অনুরূভােব 

মুসিলমগণ সকল সাহাবীেক ব�ু িহেসেব �হণ কে্ন, যােদ্ 

কাােধ্ হূ্ ভ্ কে্ ইসলাম ও ইসলামী িবব �িতি�ত 

হেয়েছ। ইসলামী েদেশ্ মািিেত যােদ্ ্র ঝ্া্ কা্েণই 

েসরােন আজ সতয ও কলযােণ্ বৃক জে�েছ। এমন � াভাজন 

বযিরবেগর্ নােমই শী‘আ্া আলী ্ািদয়া�াহ আনহ ও তাা্ 

স�ানেদ্ েদাহাই িদেয় িমথযাচা্ কে্ বেল েয, তাা্া 

(সাহাবাগণ) তাােদ্ (আলী ্ািদয়া�াহ আনহ ও তাা্ স�ানেদ্) 
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শ�; অথচ তাা্া আলী ্ািদয়া�াহ আনহ’্ সােথ ূ্�ে্্ 

�িত ভালবাসা ও সহেযািগতায় ভাই ভাই হেয় জীবনযাূন 

কে্েছন এবং ূ্�ে্্ �িত ভালবাসা ও সহেযািগতায় ভাই 

ভাই হেয়ই মৃতুযব্ণ কে্ কে্েছন। আ�াহ তা‘আলা তাা্ 

িকতােব্ সূ্া ‘আল-ফাতহ’-এ্ মেধয তাােদ্ বযাূাে্ কত 

চমহকা্ �ণাবলী্ �শংসা কে্েছন। িতিন তাােদ্ বযাূাে্ 

বেলেছন: 

﴿ ۖ  ۡ َُ ن� �ي  آُء ب � ف َُ�� اَ ّۡ ُُ ل  � ٱ �َ آُء  ّۡ دف
�

 ]٢٩: سورا خلفتب[﴾ ش

“তা্া কািফ্েদ্ �িত কেঠা্ এবং িনেজেদ্ মেধয ূ্�ে্্ 

�িত সহানুভূিতশীল।”— (সূ্া আল-ফাতহ: ২৯) 

সূ্া ‘আল-হাদীেদ’ বেলেছন: 

﴿ 
� ٱ�  �َ ٰتف  ��ٰ �� ّس ٱل  ُُ ٰ �َ � ف مف ّ َف حف َ�  ُ �ۡ ل  لف ٱ ب  ن �� مف  �ُ �ۡ ن

�
ّمن  ش نُ�ۡ  ف  مف و �ُ �س  َ  �َ ِف   ض

 ُ َّ ۡ� ٱ َ�ع�   ّ ُُ �َ   ْ وا ُُ �ُ ٰ �َ �َ  ُۡ ع  �َ ن   ْ مف وا ُق �ۡ ن
�

ين� ش ف ّّ ن� ٱ َ�ة�   ّمف ر�  ُۡ م� ظ 
�

فك� ش ك ٰ �ٰ َْ ُ
ل�  ش �ُ ٰ �َ �َ

 ٞ ف� ب �ِ  �ۡ و ُُ م� ع  �� ا  فم� ُ ب َّ ٱ �َ   ٰ �َ س  ُ  ۡ   ]١٠: سورا خلديد[﴾ ٱ

“আকাশমিলী ও ূৃিথবী্ মািলকানা েতা আ�াহ্ই। েতামােদ্ 

মেধয যা্া ম�া িবজেয়্ ূূেবর বযয় কে্েছ ও যু  কে্েছ, তা্া 
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ও ূ্বতরী্া সমান নয়। তা্া মযরাদায় ে�� ওেদ্ অেূকা, যা্া 

ূ্বতরী কােল বযয় কে্েছ। তেব আ�াহ হভেয়্ কলযােণ্ 

�িত�িত িদেয়েছন। েতাম্া যা ক্ আ�াহ তা সিবেশষ 

অবিহত।”— (সূ্া আল-হাদীদ: ১০)  

আ্ আ�াহ িতিন িক তাা্  �িত�িত্ বযিতাম ক্েবন? সূ্া 

‘আেল ইম্ান’-এ্ মেধয িতিন আ্ও বেলেছন: 

سف ﴿ ّنا ُف ۡ  ل ِفة�  ِ ُ
ّم   ش

ُ
� ش  � �ِ   ۡ ُُ  ]١١٠: سورا خل عمرخن[﴾ ُنن

“েতাম্াই ে�� হ�ত, মানবজািত্ (কলযােণ্) জনয েতামােদ্ 

আিভবরাব হেয়েছ। — (সূ্া আেল ইম্ান: ১১০) 
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েরালাফােয় ্ােশদীেন্ মেধয ূ্�্ ভালবাসা 

ও স�ীিত 

[আলী ্া.-এ্ স�ানেদ্ নাম : আবূ বক্, 

ওম্ ও ওসমান] 

আমীুল মুিমনীন আলী ইবন আিব তািলব ্ািদয়া�াহ আনহ 

কতৃরক তাা্ ভাই েরালাফােয় ্ােশদা্ বািক িতন রিলফা্ �িত 

আ�ি্ক মহ�েত্ কা্েণ িতিন হাসান, হসাইন  ও হানািফয়যা্ 

স�ােন্ ূ্বতরী তাা্ স�ানেদ্ নাম তাােদ্ নােম ে্েরিছেলন। 

সুত্াং আলী ইবন আিব তািলব ্ািদয়া�াহ আনহ’ তাা্ 

স�ানেদ্ মধয েথেক একজেন্ নাম ে্েরেছন ‘আবূ বক্’; 

আে্ক জেন্ নাম ে্েরেছন ‘ওম্’ এবং তৃতীয় জেন্ নাম 

ে্েরেছন ‘ওসমান’। আ্ িতিন তাা্ বআ েমেয় হে� কুলসুমেক 
ওম্ ইবনুল রািাব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ িনকি িবেয় িদেয়েছন৩৪F

35 
                                                            
35 মজা্ বযাূ্ হল, শী‘আেদ্ েকান েকান িকতােব ওম্ ইবনুল রািাব 

্ািদয়া�াহ আনহ েয আলী ইবন আিব তািলব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ কনযেক 

িবেয় কে্েছন, েস কথা্ হে�র েনই; ব্ং তা্া হে�র কে্ েয, তা্া 
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এবং তাা্ (ওম্) শাহাদােত্ ূ্ তাােক িবেয় কে্েছন তাা্ 

চাচা্ েছেল (চাচাত ভাই) মুহা�দ ইবন জা‘ফ্ ইবন আিব 

                                                                                                               
হে� কুলসুেম্ মত এক মিহলােক তাা্ (ওমে্্) �ী’্ অ�ভুরর কে্...। 

আ্ এিা হল েযমন �বােদ বলা হয়: “তা্ েচাের িদেত চাইেলা সু্মা, 

অতঃূ্ তােক কে্ িদল কানা”!! তাহেল �� হে�, আবূ লুলু আল-মাজুসী 

কতৃরক ওম্ ্া শাহাদাত ব্ণ ক্া্ ূ্ তা্ চাচাত ভাই মুহা�দ ইবন 

জাফ্ িক আসল হে� কুলসুমেক িবেয় কে্িছেলন, নািক নকল হে� 

কুলসুমেক িবেয় কে্িছেলন?! অনুরূভােব িতিন (মুহা�দ ইবন জাফ্) 

যরন মা্া েগেলন, তরন তা্ ভাই ‘আহন িক হে� কুলসুমেক িবেয় 

কে্িছেলন, নািক তা্ মত অনয কাহেক!? 

আ্ কুলাইনী যু্া্া েথেক বিণরত একিি হািদেস্ হে�র কে্েছ। েস হে� 

কুলসুেম্ িবেয়্ বযাূাে্ আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বণরনা কে্। েস বলল: 

“এই লাাসানিি আমােদ্ িনকি েথেক েকেআ েনয়া হেয়েছ।”— এ �সে� 

েদরুন, ‘আল-কাফী িফল-ফুু‘’ ( خلفرو  ف خليف ), হা.১, ূৃ. ১৪১, ভা্তীয় 

�কাশনা। 

ব্ং আল-তুসী তা্ ‘তাহযীবুল-আহকাম’ ( خألحيم رهذيب ) নামক িকতােব্ 

হা.২/৩৮০ ূৃ�ায় হে�র কে্ন েয, হে� কুলসুম ও তাা্ েছেল যােয়দ ইবন 

ওম্ ইবনুল রািাব হভেয় একই সময় মা্া েগেছন এবং তা্া এেক 

অূে্্ জনয েকান হি্ািধকা্ ে্ের যান িন...। সুত্াং িকভােব িবেয়্ 

টিনােক অ�ীকা্ ক্েব এবং দুবরল বণরনা েূশ ক্া্ মাধযেম ওম্ ইবনুল 

রািােব্ জনয হে� কুলসুেম্ সদৃশ কাহেক �ী িহেসেব অ�ভুরর ক্েব!! 



94 

 

তািলব। অতঃূ্ িতিন তাােক (হে� কুলসুমেক) ে্ের মা্া 

েগেলন; অতঃূ্ তাােক িবেয় কে্ন তা্ ভাই ‘আহন ইবন 

জাফ্ এবং তা্ িনকেিই হে� কুলসুম মা্া কে্ন। 

আ্ আবদু�াহ ইবন জাফ্ (যুল জানাহাইন) ইবন আিব তািলব 

তা্ এক েছেল্ নাম ্ােরন ‘আবূবক্’ এবং অূ্ এক েছেল্ 

নাম ্ােরন ‘মু‘আিবয়া’। 

আ্ এই মু‘আিবয়া অথরাহ মু‘আিবয়া ইবন আবদু�াহ ইবন জাফ্ 

ইবন আিব তািলব তা্ এক েছেল্ নাম ্ােরন ‘ইয়ািযদ’। 
কা্ণ, িতিন ইয়ািযদেক হিম চি্েু্ মানুষ বেল জানেতন৩৫F

36; 

েযমিনভােব এই িবষয়িিেক সমথরন কে্েছন মুহা�দ ইবন 

হানাফীয়া ইবন আলী ইবন আিব তািলব। 

                                                            
36 এই ইজিতহােদ্ মেধয �িি ্েয়েছ; কা্ণ, মু‘আিবয়া ইবন আবদু�াহ ইবন 

জাফ্ ইবন আিব তািলব  ইয়ািযদ ইবন মু‘আিবয়া ইবন আিব সুিফয়ােন্ 

নােমই তা্ েছেল্ নাম ে্েরেছন, এমন েকান �মাণ েনই। আ্ ইয়ািযদ 

নামিি আ্েব্ মােঝ একিি �িস  নাম। তােদ্ মেধয ইয়ািযদ ইবন 

মু‘আিবয়া’্ চাচা ইয়ািযদ ইবন আিব সুিফয়ান িছেলন িবজয়ী েসনাূিত, 

স�ািনত সাহাবী। 
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েকন আম্া তােদ্ সােথ স�করচুযিত ক্ব? 

আমােদ্ ও শী‘আেদ্ মেধয ঐকয �েচ�া্ িবিনময়�রূ যিদ 

এরন আমােদ্েক তােদ্ ই�ামত িনিদর� বযিরেদ্ সােথ 

স�করচুযিত ক্েত হয়; তেব তােদ্ �থম ইমাম আলী ইবন 

আিব তািলব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ জনয তাা্  স�ানেদ্ নাম আবূ 

বক্, ওম্ ও ওসমান ্ারািা ভুল হত; তা্ জনয আ্ও বআ 

ভুল হত তাা্ কনযােক ওম্ ইবনুল রািাব ্ািদয়া�াহ আনহ’্ 

িনকি িবেয় েদওয়ািা; আ্ মুহা�দ ইবন হানফীয়া কতৃরক 

ইয়ািযেদ্ ূেক সাকয�দােন িমথযাবাদী হেতন। যরন ইবন 

যুবােয়ে্্ �চা্ক আবদু�াহ ইবন মুিত‘ তা্ িনকি আগমন 

ক্ল এবং তােক বলল েয, ইয়ািযদ মদ ূান কে্, নামায ত্ক 

কে্ এবং িকতােব্ িবধান ল�ন কে্; তরন মুহা�দ ইবন 

আলী ইবন আিব তািলব তােক বলেলন, (যা্ বণরনা ‘েবদায়া 

ওয়ান েনহায়া’ (خندخية و خ هيية) �ে�্ ৮ম রেি্ ২৩৩ ূৃ�ায় 

এেসেছ:) “েতাম্া যা বেলছ, আিম তা্ কাছ েথেক েতমন িকছু 

েদিরিন; আিম তা্ িনকি হািয্ হেয়িছ এবং তা্ িনকি অবসান 

কে্িছ; অতঃূ্ আিম তােক েদেরিছ নামােয িনয়িমত, কলযাণক্ 
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িবষেয় িচ�াশীল, ইলেম িফকহ স�েকর েরাাজ-রব্ ্ােরন এবং 

সু�ােত্ অনুসা্ী।”  

ইবন মুিত‘ ও তা্ স�ী-সাথী্া বলল: েস এসব িকছু েতামােক 

েদরােনা্ জনয কে্েছ।  

িতিন বলেলন: “আমা্ েথেক েস কী এমন ভয় বা আশা ক্ল 

েয, আমােক েদরােনা্ জনয েস  রুশ বা িবনয় �কাশ ক্েব? 

মদ ূান ক্া্ বযাূাে্ েতাম্া যা বণরনা কে্ছ, েস বযাূাে্ েস 

িক েতামােদ্েক জািনেয়েছ? েস যিদ েতামােদ্েক এই িবষেয় 

জািনেয় থােক, তেব েতাম্াও তা্ সহেযাগী! আ্ েস যিদ 

েতামােদ্েক না জািনেয় থােক, তেব েতাম্া েয িবষেয় জান না, 

েস িবষেয় সাকয েদয়া েতামােদ্ জনয ৈবধ নয়।” 

তা্া বলল, আম্া তােক না েদরেলও এ িবষয়িি সতয।  

িতিন তােদ্েক বলেলন: সাকযদাতােদ্েক আ�াহ তা‘আলা তা 

িনেষধ কে্ িদেয়েছন। িতিন বেলন: 

﴿ �ۡ و ُم �ُ ع  ��   ۡ ُُ �َ ف  ُّ �  ۡ فٱ ۡ� ب َف د� ن  م�  َّ ف  ]٨٦: لزار سورا خ[ ﴾٨إ
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“তেব যা্া সতয হূলি� কে্ তা্ সাকয েদয়, তা্া বযতীত।”—

(সূ্া আল-যুরুফ: ৮৬); আ্ আিম েতামেদ্ েকান িকছু্ 

বযাূাে্ই ওয়ািকফহাল নই”... েশষ ূযর�। 

সুত্াং মুহা�দ ইবন আলী ইবন আিব তািলব ইয়াযীেদ্ বযাূাে্ 

েয সাকয িদেলন, তা্ অবসা যরন এই, তরন শী‘আ্া আমােদ্ 

িনকি তা্ (ইয়াযীেদ্) িূতা্৩৬F

37 সােথ িূতা্ সােথ আমােদ্ 

েয স�কর চাে� তা্ বা�বতা েকাথায়? অনুরূভােব শী‘আেদ্ 

সােথ ঐেকয্ দাবী অনুসাে্ ঐসব বযিরবেগর্ সােথ আমােদ্ কী 

অবসা হেব, যা্া তা্ (ইয়াযীেদ্) িূতা ও আ�াহ্ সকল সৃি�্ 

েচেয় হিম? অথরাহ আবূ বক্, ওম্, ওসমান, তালহা, যুবােয়্, 

আম্ ইবনুল ‘আস এবং সকল িবেশষজ সাহাবীগণ যা্া 

আমােদ্ জনয আ�াহ্ িকতাব ও তাা্ ্াসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােম্ সু�াতেক েহফাযত বা সং্কণ কে্েছন এবং 

আমােদ্ জনয এই ইসলামী িববেক �িতি�ত কে্েছন, যােত 

আম্া বসবাস ক্িছ (আ�াহ তাােদ্ সকেল্ �িত স�� 

থাকুন)। 

                                                            
37 অথরাহ সাইেয়যদুনা মু‘আিবয়া ্ািদয়া�াহ আনহ। 
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শী‘আ্া তােদ্ ূক েথেক ঐকয বা  তথা সমসয় সাধেন্ 

হে�শয আমােদ্ িনকি েয িবিনময় চায়, তা রুবই চআা; তােত 

আম্া সবিকছু হা্াব এবং তা্ িবিনময়�রূ আম্া িকছুই 

�হণ ক্েত ূা্ব না। আ্ আহা�ক েতা েসই বযির, েয এমন 

বযির্ সােথ েলনেদন কে্, েয তােক ঠকােত চায় েজেনও তা্ 

সােথ েলন-েদেন স�ত হয়। 

েয ব�ুর ও স�করচুযিত্ হূ্ শী‘আ মতাদশর �িতি�ত, যা 

নািস্ আত-তুসী িনধরা্ণ কে্েছ এবং যা্ সমথরন কে্েছ 

িনয়ামত হলযাহ আল-মূসাওয়ী ও আল-রুওয়ানসা্ী; তা্ আসল 

মােন হল ইসলাম ধমরেক ূি্বতরন ক্া এবং যাােদ্ কাােধ্ 

হূ্ ভ্ কে্ ইসলােম্ �াসাদ �িতি�ত হেয়েছ, তাােদ্ সােথ 

শ�তা ক্া। 

তা্া এই েকেু িমথযা দািব কে্ েয, তােদ্ দলই একমাু দল, 

যা্া সািবরক িদক িবেবচনায় সকেল্ েচেয় বযিতাম।  
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তােদ্ েথেকই ইসমাঈলীয়া শী‘আেদ্ হউব 

কা্ণ ইসমাঈলীয়া্া৩৭F

38ও েতা তােদ্ মতই; তা্াও শী‘আ 

ইমামীয়ােদ্ মত কে্ মুসিলম স�দােয়্ িবে্ািধতা কে্। 

[সুত্াং স�ূণর িভ�মত থাকা্ কা্েণ েকহ সিঠক ূেথ আেছ 

েসিা বলা্ অবকাশ েকাথায়?] যিদও শী‘আ ইসমাঈলীয়া ও 

শী‘আ ইমামীয়ােদ্ মেধয আেল বাইেত্ (নবী ূি্বাে্্) মধয 

েথেক কােদ্ আনুগতয ক্া হেব, েস িবষেয় িকছুিা মত-ূাথরকয 

লকয ক্া যায়। ইমামীয়া শী‘আ্া জাফ্ সািদক ূযর� 

�েতযকেকই মানয কে্; যােদ্েক ইসমাঈলীয়া্াও মানযব্ 

িহেসেব �হণ কে্। িক� তা্া জাফ্ সািদেক্ ূ্বতরীেদ্ 

িনেয় মতিবে্াধ কে্। ত�েধয ইমামীয়া্া মূসা ইবন জাফ্ ও 

তা্ ধা্াবািহকতায় ূ্বতরীেদ্েক ইমাম িহেসেব মানয। 

ূকা�ে্ ইসমাঈলীয়া্া ইসমাঈল ইবন জাফ্ ও তা্ 

ধা্াবািহকতায় ূ্বতরীেদ্েক ইমাম িহেসেব �হণ কে্। আ্ 

                                                            
38 ইসামাঈলী্া বতরমােন দু’ভােগ িবভর; সুলাইমািনয়া ও দাহিদয়া; তােদ্ 

আে্ক নাম হে�, আগারািনয়া। তা্া তােদ্ আকীদা িববাস িনেয় 

স�ূণররেূ ইসলাম েথেক েব্ হেয় েগেছ। বাংলােদেশ েকাথাও েকাথাও 

তােদ্েক তােহ্ীয়া নােমও ডাকা হয়। [স�াদক] 
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ইসমাঈলীয়া স�দােয়্ েলােক্া ইসমাঈল ও তা্ ূ্বতরী 

ইমামেদ্ িনেয় েয বাআাবািআ ও অিত্�েন িল� হেয়েছ, তা 

েদের িহংসায় সাফাওয়ী ্াজবংেশ্ েলােক্াও তােদ্ ইমামেদ্ 

িনেয় বাআাবািআ্ িদেক ঝুােক ূেআেছ। ফেল তা্া আল-মাজিলসী, 

তা্ সহেযাগী ও অনযায় বাআাবািআ েশািভতকা্ী দেল্ হােত 

শী‘আ ইমামীয়া্াও ূতেন্ অতল গহবে্ িনমিাত হয়। যিদও 

ইমামীয়ােদ্ মেধয অিত্�ন ও বাআাবািআকা্ী্ সংরযা এ্ ূূবর 

যুেগ কম িছল। িক� তহূ্বতরী সময় েথেক আজ ূযর� তা্া 

সবাই বাআাবািআকা্ী ও অিত্�নকা্ীেতই ূি্ণত হল। ্াবী বা 

বণরনাকা্ীেদ্ িবশ তা যাছাইেয়্ িবষেয় ূা্দশরী তােদ্ অিভজ 

বআ আেলম আয়াতু�াহ আল-মােমকানী তা্ �ে� ূূবরবতরী যুেগ্ 

অিত্�নকা্ী �িতিি েলােক্ জীবনী ্চনা্ সময় এ কথা্ 

�ীকৃিত িদেয়েছন। িতিন তা্ েসই িব্াি িকতােব্ ঐসব সােন 

িবষয়িি �� কে্েছন, েয সােন এই আেলাচনািি অ�ভুরর 

হেয়েছ। িতিন বেলেছন, “েয কা্েণ ূূবরবতরী েলােক্া 

অিত্�নকা্ী িহেসেব �ীকৃত হেলা, েস�েলা বতরমান ইমামীয়া’ 

শী‘আেদ্ িনকি তােদ্ মতাদেশর্ অতযাবশযক িবষয় িহেসেব 

ূি্গিণত হেলা।”  
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সুত্াং েয বাআাবািআ্ কা্েণ ইসমাঈলীয়া্া ইমামীয়া শী‘আেদ্ 

েথেক িবি�� হেয় িগেয়িছল, িঠক একই কা্েণ তা্া সকেলই 

আবা্ সমান হেয় েগল; তােদ্ মেধয েকান ূাথরকয ্ইল না, 

তেব ূাথরকয ্ইল শধু এিােত েয তােদ্ এক শারা যােদ্েক 

ইলাহ বা মা‘বুদ বািনেয়েছ অূ্ শারা অনযেদ্েক ইলাহ বা 

মা‘বুদ বািনেয়েছ। তােদ্ এক শারা েয িবেশষ বযিরেদ্েক 

নবী্ হূে্ সান িদেয়েছ, অূ্ শারা অনয েলাকেদ্েক নবী্ 

হূ্ সান িদেয়েছ। যা্ জনয ইমামীয়া শী‘আ্া তােদ্ মুরূাু 

মুহা�দ ইবন হাসান আল-আশিতয়ানী’্ ভাষায় নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েযসব গােয়বী িবষেয়্ সংবাদ; েযমন, 

আসমান ও যিমেন্ সৃি� এবং জা�াত ও জাহা�ােম্ �ণা�েণ্ 

বণরনা স�িলত গােয়বী িবষয় িবশ ভােব বিণরত হেয়েছ; তা্া 

েস�েলােক িববাস না ক্া্ িবষয় রুােজ েবআায়। অথচ তা্া 

তােদ্ ইমামেদ্ সােথ এমন িকছু স�িকরত কে্, িবেশষ কে্ 

কিথত ‘�াদশ ইমাম’-এ্ িদেক এমন িকছু কমতা স�করযুর 

কে্ যা তােদ্েক �ীক মা‘বুদেদ্ ূযরােয় হ�ীত কে্।  

মুসিলম স�দায়সমূহ ও শী‘আ হূদলসমূেহ্ মেধয ঐকয 

সাধেন্ অসাধযতা্ অনযতম কা্ণ হে� মূলনীিত্ েকেু 
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তােদ্ ূক েথেক সকল মুসিলেম্ িবে্াধী হওয়া; েযমন নািস্ 

আত-তুসী তা �ীকা্ কে্েছ এবং তা �চা্ কে্েছ; আ্ এই 

বযাূাে্ তােক সমথরন িদেয়েছ িনয়ামত হ�াহ আল-মুসাওয়ী, 

আল-রুওয়ানসা্ী ও �েতযক শী‘আূ�ী। আ্ যরন (িবে্ািধতা্) 

এই অবসা িছল নািস্ আল-তুসী’্ যামানায়, তরন আল-

মাজিলসী’্ যুগ েথেক এরনকা্ সময় ূযর� িনঃসেেেহ তা্ 

(িবে্ািধতা্) অবসা আ্ও কিঠন ও ভয়াবহরূ ধা্ণ কে্েছ!! 

শী‘আ্া িনেজ্াও ঐকয ও স�ীিত চায় না; 

তা্া েতা চায় শধু তােদ্ মাযহােব্ �চা্, 

�সা্ 

এেত েকান সেেহ েনই েয, ইমামীয়া শী‘আ্া ‘তাক্ীব’ তথা 

সমসেয় িববাসী নয়। এই জনয তা্া আমােদ্ েদশসমূেহ 

‘তাক্ীব’-এ্ দাওয়াত স�সা্েণ সিায়ভােব তহূ্; আ্ 

শী‘আ ্া�সমূেহ তা্া েকান হ�বাচয ক্েত অথবা এই ্া�ায় 

কাযরকা্ী ূদেকূ �হণ ক্েত ব্াব্ই না্াজ। অথবা আম্া 

তা্ িকছুিা �ভাব তােদ্ িশকা �িত�ানসমূেহ লকয ক্িছ। 

আ্ এ জনযই ‘তাক্ীব’-এ্ িদেক দাওয়াতী তহূ্তা 
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একত্ফাভােব চলেছ; েয িদেক আম্া আেলাচনা্ শুেতই 

ইি�ত িদেয়িছ। সুত্াং এই দাওয়ািত তহূ্তা অেনকিা 

ইেল�িনক তাে্্ মত, যা্ ূেজিিভ তা্িি েনেগিিভ তাে্্ 

সােথ, আ্ েনেগিিভ তা্িি ূেজিিভ তাে্্ সােথ লাগােনা যায় 

না। 

আ্ এ জনযই এই ূেথ্ সকল কাযরাম ও তহূ্তা অেনকিা 

েছেল েরলা্ মত এবং তা্ েকান হূকাি্তা েনই। তেব 

শী‘আগণ যরন আবূ বক্ ও ওম্ ্ািদয়া�াহ আনহমা’্ হূ্ 

অিভশাূ েদয়া ব� ক্েব এবং নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােম্ ইি�কােল্ ূ্ েথেক িকয়ামত ূযর� যা্া শী‘আ 

নন, তােদ্ সােথ স�করে�েদ্ েটাষণা �তযাহা্ ক্েব এবং 

তা্া যরন আেল বাইেত্ ূুণযবান ইমামেদ্েক ূুণযবান মানুেষ্ 

�্ েথেক ি�কেদ্ েদবতা্ �ে্ হ�ীত ক্া্ আিকদা েথেক 

েবােচ থাকেব, তরন ‘তাক্ীব’-বা ঐকয তহূ্তা ফল�সু হেত 

ূাে্। কা্ণ, এই সব�েলাই ইসলােম্ হূ্ বাআাবািআ এবং 

ইসলামী শ্ীয়েত্ �বতরক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও 

তাা্ স�ািনত সাহাবীগণ, িবেশষ কে্ আলী ইবন আিব তািলব 

্া. ও তাা্ স�ানগণ ইসলামেক েযভােব ূি্চািলত কে্েছন 
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তা্ হেউা িদেক ূি্চািলত ক্া। সুত্াং শী‘আগণ যিদ 

ইসলােম্ হূ্ তােদ্ এই বাআাবািআ ব� না কে্ এবং তােদ্ 

(�া�) আিকদা-িববাস ও ইিতহাসেক ূি্তযাগ না কে্, তেব 

তােদ্ নীিতমালা মুসিলমেদ্ সকল নীিতমালা্ িবে্াধী হওয়া্ 

কাে্ণ তা্া একটে্ হেয়ই েবােচ থাকেব এবং মুসিলম স�দায় 

েথেক িবি��ভােব বসবাস ক্েব। 

এরােন আ্ও একিা বা�বতা ্েয়েছ, যা্ িদেক আম্া 

ইতঃূূেবর এই আেলাচনা্ মেধয একিি অূহ্ণমূলক ইি�ত 

িদেয়িছ। আ্ তা হল সামযবাদ বা কিমহিনজম যা ই্ােক 

ভয়াবহরূ ধা্ণ কে্েছ এবং দলীয় সহেযািগতায় তা ই্ােনও 

ছিআেয় ূেআেছ। আ্ ইসলামী িবেব সামি�কভােব তা্ েয িব্াি 

�ভাব ্েয়েছ, তা হল এ কিমহিনজম মূলত শী‘আূ�ী 

েলাকেদ্ই ৈতি্ ক্া। ঐ দু’িি অঅেল্ কিমহিন�্া িনে্ি 

শী‘আূ�ী যুবকেদ্ মেধযই ছিআেয় ূেআেছ! কা্ণ, তা্া শী‘আ 

স�দায়েক যাবতীয় িবকৃত মি�ি, ক�নািবলাসী ও িবেবক 

বিহভূরত িমথযাচাে্ ব মূল িহেসেব েূেয়েছ এবং তােদ্েক 

কািফ্ িহেসেব িচি�ত কে্েছ! আ্ তা্া তােদ্ (শী‘আেদ্) 

সামেন েূেয়েছ সামযবাদ �চা্কা্ী সংসা, িবিভ� ভাষায় তা্ 
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বহ ��ও ্েয়েছ; েয�েলা সামযবােদ্ িদেক আআােন্ েকেু 

অথরহনিতক ও অনযানয িশকা্ ধা্া ও ূ িত্ হূ্ িলিরত ও 

�চাি্ত। ফেল তা্া তােদ্ ূাতােনা ফাােদ িনূিতত হল। তা্া 

যিদ ইসলামী জীবনিবধানেক তা্ �কৃিতগতভােব জানেত ূা্ত 

এবং তােক শী‘আ ূ িত্ বাইে্ িগেয় যথযথভােব িশরেত 

ূা্ত, তেব তা তােদ্েক এই ধ্েন্ অধঃূতন েথেক ্কা 

ক্ত। 

বািবয়া িফহনা 

একশত বছে্্ও অিধক সময়কাল ূূেবর যরন ই্ােন ‘বাব’ 

নামক িফতনা৩৮F (خنيا)

39 �িতি�ত হল এবং আলী মুহা�দ আশ-

শী্াযী দািব ক্ল েয, েসই হল �তীিকত েমেহদী’্ ‘বাব’ বা 

দ্জা; অতঃূ্ এই দািবেত তা্ কাযরােম্ হ�িত হেল এক 
                                                            
39 বাব শে�্ অথর দ্জা। তা্া েযেহতু �াদশ ইমামেক েদেরিন, তাই তােদ্ 

শয়তান্া এিা আিব�া্ কে্েছ েয, �াদশ ইমাম মািি্ নীেচ্ কেক 

লুকািয়ত আেছ। তা্ কােছ স্াসি্ যাওয়া স�ব নয়। তা্ কােছ যাওয়া্ 

জনয বাব বা দ্জা আেছ। তােদ্ যাবতীয় আিজর েস বাব বা দ্জা্ মাধযেম 

েূপছােত হেব। তরনই তা্া একজনেক ইমােম্ কােছ যাওয়া্ জনয বাব বা 

দ্জা িহেসেব িনধরা্ণ ক্েত আ্� কে্। [স�াদক] 
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ূযরােয় েস দািব কে্ বেস েয, েস িনেজই �তীিকত েমেহদী। 

তরন ই্ািন শী‘আেদ্ অেনেক তা্ অনুসা্ী হেয় যায়, তাই ঐ 

সময়কা্ ই্ািন স্কা্ তােক েসই েদশ েথেক আযা্বাইজােন 

িনবরাসেন ূাঠােনা্ িস া� িনল। কা্ণ, তা িছল হানাফী 

মাযহােব্ অনুসা্ী সু�ীেদ্ আবাসসল; আ্ তা্া সু�ী হওয়া্ 

কা্েণ তােদ্ মেধয শী‘আেদ্ িশকআ েথেক হউূত এই ধ্েন্ 

সুলবুি স�� ও অলীক কথা্ িবুে  �িতে্াধ-কমতা ্েয়েছ। 

... তােক েকান শী‘আ ্াে� িনবরাসেন ূাঠােনা হয় িন; কা্ণ, 

শী‘আ মাযহােব্ অনুসা্ীেদ্ �কৃিতই হল এই ধ্েন্ আোজ-

অনুমান ও সংশয়েক �হণ কে্ েনয়া। আ্ তােদ্ েথেক ঐ 

বযির্ অনুসা্ী্ সংরযা বৃি ও েূেয়িছল এবং িফতনা্ ূি্িধ 

বৃি  ূাি�ল। িবগত শতা�ীেত শী‘আেদ্ িবিভ� অলীক 

িচ�াধা্াই িছল তােদ্ মেত্ সােথ িমল থাকা বাবীয়া ও 

বাহায়ীয়ােদ্ দশরন স�সাি্ত হওয়া্ অনযতম কা্ণ। 

অনুরূভােব বতরমােন সেচতন িশিকত শী‘আূ�ী কতৃরক িবিভ� 

�িতিায়া্ অনযতম কা্ণ তােদ্ এই অলীক দশরন�েলাই। 

কা্ণ, তােদ্ এই আিকদা-িববাসসমূহ দুবরল ও িনবুরি তাস��, 

যা েকান িবেবকবান মানুষ িববাস ক্েত ূাে্ না। ফেল তা্া 

তা �তযারযান কে্ কিমহিনজেম্ আআােন সাআা েদয়, যা্া 
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তােদ্েক অিভবাদন জািনেয় এেকবাে্ েকােল তুেল েনয়। ফেল 

অনযানয সু�ী মুসিলম ্া�সমূেহ্ েচেয় ই্াক ও ই্ােন শী‘আেদ্ 

মধয েথেক কিমহিনজেম্ অিধক েদাস্ ও সহেযাগী ৈতি্ হওয়া 

স�ব হেয়েছ। 

এরােন এতিুকুই েূশ ক্া্ সান ক্া েগল; আ�াহ, তাা্ ্াসূল, 

এবং িবেশষভােব ও সাধা্ণভােব সকল মুসিলেম্ কলযাণকামনা 

ও নসীহত ক্া্ েয অ�ীকা্ আ�াহ তা‘আলা মুসিলমেদ্ িনকি 

েথেক িনেয়েছন তাা্ই বা�বায়নরেূ। আ্ আ�াহ তা‘আলা তাা্ 

দীন ও িম�াতেক এবং আমােদ্ বৃহহ ইসলামী অবকাঠােমােক 

িকয়ামত ূযর� রংসকা্ীেদ্ রংস ক্া েথেক ও 

ষআয�কা্ীেদ্ ষআয� েথেক েহফাজত ক্েবন। 


