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�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ

ভূিমকা
ﺤﻟرب اﻟﻌﺎﻤﻟ� و الﺼﻼة و الﺴﻼم ﻰﻠﻋ أﺮﺷف اﻤﻟﺮﺳﻠ� وﺁﻟ و ﺻﺤﺒﻪ
.�ﻤﺟﻌ
(সম� �শংসা সৃ ি�কুেলর রব আ�াহ্র জনয; আর সালাত (দরূ)
ও সালাম ে�� রাসূ ল (মুহা�দ) সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
�িত এবং শাি� বিষর্ত হউক তাঁর পিরবা-পিরজন ও সব
সাহাবীগেণর �িত) । অতঃপর:
সা�িতক বছরসমূ েহ �াদশ ইমামী শী‘আ স�দােয়র মতবাদ ও
তােদর িবেরাধী আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত, যােয়দীয়া ও
ইবাদীয়া মতাদেশর্র মেধয্ সম�য় সাধেনর জনয্ দাওয়ািত কাযর
পিরচািলত হেয়িছল। তাই এ িবষেয় তথয্িভি�ক গেবষণার িদেক
দৃ ি� িনেক্ষপ করা হেয়ে
স�ািনত িবজ্ঞ ইসলামী েলখক সাইেয়য্দ মুিহ�ু�ীন-খিতব
শী‘আ স�দােয়র মূ ল��সমূ হ েথেক এই গেবষণাকমর্িট স�াদন
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কেরেছন; যােত তা েথেক ঐেকয্র সু�গুেলার িদেক মেনােযা
েদয়া যায়। অবেশেষ তার িনকট তা অস�ব বেল �মািণত
হেয়েছ। কারণ, শী‘আ মতাবল�ী নীিতমালা ��তকারীগণ তােদর
নীিতমালায় এ ধরেনর ঐকয্ �িত�ার েকান একিট উপায়ও
অবিশ� রােখন িন। েকননা, তারা তােদর এই মতবাদিটেক
�িতি�ত কেরেছ এমন কতগুেলা নীিতমালা বা �ে�র উপ,
েযগুেলা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যা িনেয় এেসে,
তার স�ূ ণর্ িবপরী; েযিদেক তাঁর সাহাবীেদরেক িতিন দাওয়াত
িদেয়েছন এবং তাঁর পরবতর্ীেদর জনয্ তাঁেদরেক সু�
আেলােকা�ল

দলীল-�মাণ�রূপ েরেখ েগেছ,

যা

েকান

পিরবতর্নকারী পিরবতর্ন করেল তার �ংস অিনবা!
আর এ গেবষণার মেধয্ বিণর্ত উ�ৃিতসমূহ �াদশ ইমােম
অনু সারী শী‘আ দল কতৃর্ক িনভর্রেযাগয্ ��সমূহ েথেক �হণ ক
হেয়েছ; পৃ�াসমূ েহর ন�র �ারা িচি�ত করা হেয়েছ এবং
��সমূ েহর �কাশকাল ও সং�রণ সংখয্ার িববরণ েদয়া হেয়ে,
সু তরাং এ বয্াপাের েকউ সে�হ বা অযথা িবতকর্ করেত পারে
না। এ জনয্ আমরা িস�া� িনেয়ি েয, এগুেলা আমরা জনসমেক
েপশ করব, যােত কের েয েবঁেচ থাকেব, েস েযন দলীল-�মাণসহ
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েবঁেচ থােক; আর েয �ংস হওয়ার, েস েযন দলীল-�মাণসহ
�ংস হেয় যায়। আর আ�াহ সু পথ�া�েদর ব�ু ও অিভভাবক।
মুহা�দ নািসফ

েজ�া: ১৪ রজব ১৩৮০ িহ.
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[�াদশ-ইমামী শী‘আ ধেমর্ মূ লনীিতসমূ েহর
সু �� িচ� এবং তােদর ও ইসলােমর সকল
মাযহাব ও িফরকার নীিতমালার মেধয্ সম�য়
সাধেনর অসাধয্ত]
িবিভ� মাযহাব ও ইসলামী উপদলসমূ েহর মেধয্
ঐেকয্র িবষ
িচ�া-েচতনা,

মনন,

গিতিবিধ

ও

লক্-উে�েশয্র বয্াপাে

মুসিলমেদর মেধয্ ঐকয্ সাধন করা ইসলােম অনয্তম মহৎ
উে�েশয্র অ�ভুর্� এবং শ-সামথর, জাগরণ ও সংেশাধন বা
সং�ােরর গুরু�পূণর্ উপায়। আর তা হেব সবর্যুেগ ও সকল �
তােদর জনেগা�ী ও েজাটগুেলার জনয্ কলয্াণজ
এ ঐকয্ সাধেনর িদেক আ�ান করা যখন সৎ উে�েশয্ হয় এব
তার বয্াপক আেয়াজেনর েক্ষ �তয্ািশত উপকােরর আড়ােল
ক্ষিতর উে�শয্ না থ, তখন সকল মুসিলেমর দািয়� ও কতর্বয
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হেব েস আ�ােন সাড়া েদয়া এবং তা সফল করার উে�েশয্
মুসিলম বয্ি�বগর্েক পর�র সহেযািগতা কর
িবগত বছরগুেলােত এ ঐেকয্র দাওয়াত িনেয় অেনক আেলাচন
হেয়েছ; অতঃপর তার �ভাব আরও বৃ ি� েপেয়েছ, এমন িক তা
আল-আযহার পযর্� েপৗঁেছেছ। অথচ -আযহার হে� আহেল
সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর িফকহী মাযহাব চতু�েয়র অনু সারীেদর
একিট িবখয্াত দীনী �িত�ান। অতঃপর আ-আযহাের ‘তাকরীব’
বা ‘ঐেকয্’ ধারণািটেক গুরুে�র সােথ �হণ কের। ফে
িবরিতহীনভােব সালাহ উি�ন আল-আইয়ূ বী’র আমল েথেক এখন
পযর্� চেল আসা আ-আযহার কতৃর্ক �হণ করা ধারা ও গি�র
বাইের এ ঐেকয্র ধারণািট �হণ কের। এভােবই আ-আযহার
কতৃর্পক্ষ এই গি� েথ েক েবর হেয় অনয্ানয্ মতবাদসম
বয্াপাের জানার আ�হ �কাশ কের। তাই তারা �থেমই জানেত
চায় �াদশ-ইমামী শী‘আেদর মাযহাব ( �ﻣﺬﻫﺐ الﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ اﻻﺛ
 )ﺮﺸ�ﺔস�েকর্। তেব এখন পযর্� -আযহার কতৃর্পক্ষ
কমর্সূিচর �থেমই রেয় েগেছ। এ জনয্ই এ গুরুতর িবষয়িট ি
এমন �েতয্ক মুসিলেমর আেলাচন, গেবষণা ও উপ�াপনা
গুরুে�র দাবী রা, যার এ বয্াপাের সামানতম জ্ঞানও রেয়ে
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এবং েয এর সােথ স�কর্ রাখার পিরণিত ও এর সমসয্া
ফলাফল স�েকর্ অবিহত রেয়েছ
ধমর্ীয় মাসআলাগুেলার �ভ-�কৃিত যখন ক�কময়, তখন তার
সমাধান হওয়া উিচত অতয্� িহকম, দূ রদৃ ি� ও ৈনপুনয্তার
সােথ; আর এ িবষেয় গেবষণার উেদয্াগ�হণকারীেক হেত হেব
গভীর যু ি�িনভর্; আ�াহর নূ েরর আ�য়ী এবং িচ�া-ভাবনা ও
রায় �দােন ইনসাফিনভর্, যােত এই সমাধানিট উি�� লেক্ষ
েপৗঁছােত পাের এবং আ�াহর ই�ায় ফল�সু ও উপকারী হয়
আর এই িবষেয় এবং অনু রূপ এমন �েতয্কি ট ঘটনা বা িবষ
যার মূ েল একািধক পেক্ষর স�ৃ�তােয়েছ, এসব িবষেয়
আমােদর সবর্�থম দৃি� আকষর্ণী হল , এটা ফল�সু হওয়ার
শি�শালী উপায় হে�, সংি�� উভয়পক্ষ বা পক্ষসমূেহর ম
পার�িরক আলাপ-আেলাচনা ও �ে�া�েরর বয্ব�া করা।
এ জনয্ আমরা আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আত ও শী‘আেদর
তাকরীেবর (সম�য় সাধন ও ঐেকয্) িবষয়িটেক দৃ �া� িহেসেব
েপশ কির। কারণ, লক্ষয্ করা যায়, উভয় পক্ষে ক কাছাকাি
িনেয় আসা বা উভেয়র মােঝ ঐকয্ �িত�ার উে�েশয্ দাওয়ােত
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জনয্ িমসের একিট কমে�� ৈতির হ, যার জনয্ এক শ‘আ
রাে�র সরকারী বােজট েথেক অথর্ বয্য় করা হয়। আর এ
মহনু ভব শী‘আ রা�িট তােদর এই মহানু ভবতা ও স�ান �ারা
আমােদরেক �ভািবত কেরেছ এবং তারা এই সরকারী অনু দান
�ারা আমােদরেকই িবেশিষত কেরেছ। অথচ তারা তােদর
িনেজেদর এবং মাযহােবর অনু সারীেদর বয্াপাের অনুরূপ বয
করেত কুি�ত হয়। এমন িক তারা শী‘আ মাযহাব স�সারণ ও
�চার েক�গুেলা মধয্ েথেক েতহর, কুম, নাজাফ, জাবােল
আেমল �ভৃিত �ােন এই ‘দাের তাকরীব’ ( )دار ﺗﻘﺮ�ﺐৈতিরেতও
অনু রূপভােব বয্য় করার মত উদারতা �কাশ কের ি

1

০F

1

আর এই �াধানয্ �দান তােদর পক্ষ েথেক িবিভ� সমেয় ও িবিভ� যু
বারবার করা হেয়েছ; আর এই ধরেনর উে�শয্ হািসেলর জনয্ তার
যােদরেক দা‘ঈ িহেসেব ে�রণ কেরেছ, তােদর �ারা তারা দিক্ষণ ইরােক
শী‘আ সংখয্ালঘু সুি� অ�লেক সুি� সংখয্ালঘু ‘আ অ�েল রূপা�িরত
কেরেছ। আল-জালাল আস-সাইয়ু তীর আমেল ইরান েথেক তােদর দাওয়াতী
িমশেনর পক্ষ েথেক এক ‘ঈ (আ�ানকারী) িমসের িগেয় উপি�ত হয়।
আস-সাইয়ু তী তাঁর ‘আল-হাবী িলল ফাতাওয়ী’ ( )ﺤﻟﺎوي لﻠﻔﺘﺎويনামক
িকতােবর মিনরীয়া সং�রেণর �থম খে�র ৩৩০ পৃ �ায় এ িদেকই ইি�ত
কেরেছন; আর এই ইরানী দা‘ঈ’র কারেণই আল-সাইয়ু তী তাঁর “িমফতাহ
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শী‘আ মতবাদ �চার ও �সােরর েক�গুেলা েথেক িবগত
বছরগুেলােত এমন কতগুেলা � � �কািশত হেয়, েযগুেলা
পার�িরক সম�য় ও আেপাষ-মীমাংসার সকল িচ�া-ভাবনােক
�ংস কের েদয়; যার কারেণ শরীর িশহিরত হয়। েসসব
��সমূ েহর মধয্ েথেক অনয্তম একিট �ে�র নাম হ ‘আযযাহরা’ ()الﺰﻫﺮاء, যা িতন খে� সমা�। এ ��িট নাজােফর
শী‘আপি� আেলমরা �কাশ কেরেছ। তােত তারা আমীরুল
মুিমনীন ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আন’র বয্াপাের(অতয্�
আপি�কর কথা) বেলেছ: িতিন এমন এক জিটল েরােগ আ�া�
িছেলন, পুরুষ েলােকর বীযর্ বয্তীত তার িচিকৎসা হেতা
(না‘উযু িব�াহ)!!? এ িবষয়িট আলেজিরয়ার আেলমকুল িশেরামিণ
অধয্াপক আ-বিশর আল-ইবরািহমী �থমবার ইরাক সফের
েগেলই তার দৃ ি�েগাচর হয়।
সু তরাং েয সব অপিব� আ�া েথেক এ ধরেনর মাযহাবী অপকমর্
�কাশ পায়; আমােদর আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর েচেয়

আল-জা�াত িফল ই‘িতসাম িবস-সু �াহ” ()ﻣﻔﺘﺎح ﺠﻟﻨﺔ ﻓ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎلﺴﻨﺔ
নামক পুি�কািটও রচনা কেরিছেলন।
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‘ঐকয্ সাধেন’ িদেক তােদরেক আ�ান করার �েয়াজনীয়তাই
েবিশ।
যখন আমােদর ও তােদর মেধয্ েমৗিলক মতপাথর্কয্দয্মা
তােদর এই দািবর উপর িভি� কের েয, তারা আমােদর েচেয়
অেনক েবিশ আহেল বাইেতর (নবী পিরবােরর) ব�ু ও িম�; আর
যখন যােদর কাঁেধর উপর ভর কের ইসলাম �িতি�ত হেয়েছ,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ঐসব সাহাবীেদর
উে�েশয্ তারা িহংস-িবে�ষ ও শ�তা েগাপন কের (ব�ত
�কাশই কের থােক), এমনিক আমীরুল মুিমনীন ওমর ইবনুল
খা�াব রািদয়া�াহু আন’র এর বয্াপাের তারা এমন ক ুরুিচপূণ
ম�বয্ করার অব�ায় েপৗঁেছ; তখন ইনসােফর দািব অনু যায়ী
তারাই ইসলােমর �থম সািরর েনতৃবৃ ে�র �িত তােদর িহংসািবে�ষ ও শ�তার অবসানকে� কাযর্�ম সূচনা করেব এবং
আহেল বাইেতর বয্াপাের আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আেতর
মহিত অব�ান ও তােদর পক্ষ েথেক তােদরেক স�ান ও মযর্া
েদয়ার েক্ষে� েকান �কার কমিত না করার কারেণ তারা আহে
সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর কৃতজ্ঞতা �কাশ করেব। তেবহেল
বাইেতর �িত আমােদর কমিত হে� আমরা তাঁেদরেক ইলাহ
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িহেসেব �হণ কির িন েয, আমরা আ�াহর সােথ তােঁ দর ইবাদত
করব; েযমন দৃ শয্ তােদর কবর�ানগুেলােত দৃি�েগাচর হে
থােক। েয অংেশ আমােদর ও তােদর মেধয্ সম�য় সাধেনর জনয
ই�া করা হেয় থােক।
িন�য় উভয় পেক্ষর মে আেপাষ-মীমাংসা ও সম�য় সাধেনর
উে�েশয্ পার�িরক আলা-আেলাচনা ও মতিবিনমেয়র বয্ব�া
করা খুবই জরুি; আর বাদী ও িববাদী একি�ত হওয়া বয্তীত এ
ধরেনর আলাপ-আেলাচনা হেত পাের না। আর এ ধরেনর উেদয্াগ
বা�বায়েনর বয্াপাের আ�ান জানােনার েক্ষ ে� েকান এক
েথেক ৈশিথলয্ �দশর্ন করেলও হেব , এখন েযমন হে�।
ঐকয্ �িত�ার িনিমে� শ‘আ মতবােদর �ধান নগরীসমূ হ, শী‘আ
মতবােদর িবজ্ঞাপন �দান ও অনয্ানয্ মেতর উপর বাড়াব
করেত তৎপর �চার ও �কাশনা েক�সমূ েহর কথা না বেল
েকবল আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর �ধান নগরী িমসের
‘ঐকয্ সং�’ �িত�ার েযৗি�কতার বয্াপাের পূেবর্ বলা হেয়েছ
অনু রূপভােব উভয়পেক্ষর ঐেকয্র িবষয়ি‘আ �িত�ানসমূ েহর
অ�ভুর্� করার পূেবর্ -আযহােরর পাঠয্ তািলকার অ�ভুর্
করার কথা বলা কতটুকু েযৗি�ক—েসটা বলাই বাহুলয্
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তেব এখনকার বা�বতার মত যখন িবষয়িটেক সংি�� উভয়পক্
বা পক্ষসমূেহর মধয্ েথেক েকান এক পেক্ষর উপর সীমাব�
হয়, তখন তার সফলতা আশা করা যায় না।
পার�িরক পিরিচিতর সবেচেয় বােজ মাধয্ম হে� েমৗিলক
িবষেয়র পূ েবর্ শাখ-�শাখাজিনত িবষয় িদেয় শুরু ক! েযমন
িফকহ শা�। আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আ উভেয়র
িনকটই িফকহ এমন িবষয় যা উভেয়র-িনকট-�ীকৃত েকান
নীিতমালার িদেক ধািবত করা যায় না। শী‘আেদর িনকট িফকহী
শরীয়ত েয বুিনয়ােদর উপর �িতি�ত, আহেল সু �াত ওয়াল
জামা‘আেতর ইমাম চতু�েয়র িনকট িফকহী শরীয়ত েস
বুিনয়ােদর উপর �িতি�ত নয়। যতকণ-না শাখা-�শাখায়
মেনােযাগ েদয়ার পূ েবর্ এই মূলনীিতসমূহ ও বুিনয়ােদর উপর
আেপাষ-মীমাংসা হেব এবং যতক্ষণ না এই বয্াপাের উভেয়র
েথেক ফল�সু আলাপ-আেলাচনা ও মতিবিনময় স�� হেব,
ততক্ষণ মূলনীিতসমূেহর পূেবর্ শ-�শাখায় অযথা সময় ন�
কের েকান ফায়দা হেব না। আর এই নীিতমালা বলেত আমারা
‘উসু ল আল-িফকহ’ তথা িফকহ শাে�র নীিতমালােক বুঝাি� না,
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বরং উভয়পেক্ষ ‘উসু ল আল-দীন’ তথা দীেনর নীিতমালার
এেকবাের �থম িশকড়সমূ হেক বুঝাি�।

তািকয়য্া()ﺘﻟﻘﻴﺔ-এর মাসআলা
আমােদর ও তােদর মােঝ একিন�তার সােথ যথাযথ আলাপআেলাচনা

ও

মতিবিনমেয়র

েক্ষে� সবর্�থম ও �ধ

�িতব�কতা হল তােদর তথাকিথত “তািকয়য্” ()ﺘﻟﻘﻴﺔ। 2 কারণ,
१F

2

‘তািকয়য্’ হে� মানু েষর মেনর িবপরীত অিভমত �কাশ করা (অথর্াৎ িভতর
এক রকম, আর বািহর অনয্ রক)। আর এই বয্াপাের তারা অেনকগুেল
হািদসেক দলীল িহেসেব েপশ কের। ত�েধয্ একিট হািদস তারা আলী ইবন
আিব তািলব রািদয়া�াহু আন’র েথেক নকল কেরন। তােত িতিন তােদর
ধারণামেত বেলন: “তািকয়া হে� মুিমেনর সেবর্া�ম আম, তার �ারা েস
িনেজেক ও তার ভাইেদরেক অপরাধীেদর হাত েথেক রক্ষা কে”—�.
তাফসীর আল-‘আসকারী ()ﺗﻔﺴ� اﻟﻌﺴﻜﺮي, পৃ .১৬২, জাফরী �কাশনা,
ভারত।

অপর একিট হািদস তােদর ধারণামেত প�ম ইমাম মুহা�দ আল-বােকর
বণর্না কেরেন। তােত িতিন বেলন: “তািকয়া আমার এবং আমার বাপদাদার ধমর, সু তরাং যার তািকয়া েনই, তার ঈমান েনই।”—�. আল-উসু ল
িমন আল-কাফী ()اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺎﻜﻲﻓ, তািকয়া অধয্া, ২য় খ�, পৃ .২১৯
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তা এক ধরেনর ধমর্ীয় িব�াস যা তােদর জনয্ তােদর মেন য
আেছ, তার িবপরীত িকছু আমােদর জনয্ �কাশ করার ৈবধতা
েদয়। ফেল আেপাষ-মীমাংসা ও ঐেকয্র বয্াপাের আমােদ
মধয্কার সরল মেনর বয্ি�র জনয্ তারা আ�হভের যা �কা
কের, তােত েস রীিতমত �তািরত হয়। আর তারা এধরেনর
সমেঝাতা চায় না; তােত তারা স�� নয় এবং েস জনয্ তারা
েকান কাজও কের না। তেব তারা চায় এ ধরেনর উেদয্াগ এক
3
4
পেক্ মােঝই িবদয্মান থাকু, অপর পক তার অব�ান েথেক
২F

৩F

এক চুল পিরমাণও না সের একািকে�র মেধয্ই অটল থাকুক।
আর তােদর মুহাি�সকুল িশেরামিণ মুহা�দ ইবন আলী ইবন েহাসাইন ইবন
বাবু ইয়া আল-কুমী তার ‘আল-ই‘িতকাদাত’ ( )اﻻﻋﺘﻘﺎداتনামক পুি�কায়
উে�খ কেরন: “তািকয়া ওয়ািজব; েয বয্ি� তা েছেড় িদ, েস ঐ বয্ি�র
মত, েয বয্ি� নামায েছেড় িদল” এবং িতিন আরও বেলন: “তািকয়া
ওয়ািজব; দাঁড়ােনা বয্ি�র জনয্ তা েরেখ িদেয় েবর হওয়া ৈবধ ; সু তরাং
েয বয্ি� েবর হওয়ার পেবর্ তািকয়া েছেড় িদ, েস েযন আ�াহ তা‘আলা ও
ইমািময়ার দীন েথেক খািরজ হেয় েগল এবং আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও
ইমামগেণর িবরু�াচরণ করল”—�. ‘আল-ই‘িতকাদাত’ ()اﻻﻋﺘﻘﺎدات,
তািকয়া পিরে�দ, �কাশকাল: ইরান ১৩৭৪িহ.
3

আহেল সু �াত ওয়াল জামাত।

4

অপর পক্ষ মা-শী‘আ পক।
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যিদ তােদর মধয্ েথেক েকান েকান অিভেনতা আমােদরেক
পিরতু�করেণর জনয্ তািকয়য্ার ভূিমকায় অিভনেয় উপিনত হ
এইভােব েয, তারা আমােদরেক উপলক্ষয্ কের িকছু পিরক�
করল, তেব শী‘আেদর িবেশষ ও সাধারণ ে�ণী বেল কথা েনই,
বরং তােদর সবাই—�েতয্েকই ঐ অিভনতার কা-কমর্ েথেক
পৃথক থাকেব এবং যারা তােদর নােম কথা বলেছ, তােদর নােম
কথা বলার অিধকার তারা িদেব না।

আল-কুরআনু ল করীেমর উপর অপবাদ
এমন িক তারা আল-কুরআনু ল করীেমর উপর অপবাদ েদয়, যা
ঐকয্ব� হওয়ার েক্ষে� আমােদর ও তােদর মূল �তয্াবতর
হওয়া উিচত িছল। কারণ, তােদর ধমর্ীয় নীিতমালার িশকড়সমূহ
�িতি�ত হেয়েছ কুরআেনর আয়ােতর অপবয্াখয্ার ও িবকৃ
অেথর্র উপ; যার �কৃত বয্াখয্া ও অথর্ নবী সা�া�াহু আলা
ওয়াসা�ােমর িনকট েথেক তাঁর সাহাবীগণ রািদয়া�াহু আনহু
অনু ধাবন কেরেছন এবং েয �জে�র উপর কুরআন নািযল
হেয়েছ, তাঁেদর িনকট েথেক ইসলাম ধেমর্র �িস� ইমামগণ
উপলি� কেরেছন।
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বরং নাজােফর িবজ্ঞ আেলমেদর অনয, আলহাজ িমজর্া
েহাসাইন ইবন মুহা�দ তকী আন-নু রী আত-তাবারসী; যােক
১৩২০ িহজিরেত মৃতুয্র সময় তারা (শী‘আগণ) িবেশষ মযর্াদা
িদেয়েছ এবং তারা তােক নাজােফর আল-মুরতাজা মাশ্হােদর
সু লতান নােসর িল�ীিন�াহ এর কনয্া মহামিত বানু এর কেক
অভয্�ের দাফন কেরে; আর তা পিব� নাজােফর বাবুল িকবলার
আল-মুরতাজা চ�েরর অভয্�রভােগর ডান পাে�র্র িকবলামুখ
কেক্ষর দফতরখানার পা; যা তােদর িনকট সবর্ািধক পিব� ভূিম
বেল পিরিচত।
এই নাজাফী আেলম ১২৯২ িহজিরেত নাজােফ আলী রািদয়া�াহু
‘আনহুর কিথত কবেরর িনকেট বেস একিট �� রচনা কেরেছ,
যার নাম িদেয়েছন ‘ফাসলু ল িখতাব িফ ইসবােত তাহরীেফ
িকতােব রাি�ল আরবাব’ ( اﺨﻟﻄﺎب ﻲﻓ إﺛﺒﺎت ﺤﺗﺮ�ﻒ ﻛﺘﺎب رب
[ )اﻷر�ﺎبিশেরানােমর অথর: ‘�ভুেদর �ভুর িকতােবর িবকৃিত
�মােণ সু �� ভাষয’]। িতিন তােত িবিভ� যু েগর শী‘আ আেলম ও
গেবষকেদর িনকট েথেক শত-শত নস ও বণর্না একি�ত
কেরেছন, যার মূ লকথা হল, আল-কুরআনু ল করীেমর মেধয্ কেবিশ করা হেয়েছ।
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তাবারসী’র এই িকতাবিট ১২৮৯ িহজিরেত ইরােন �কাশ করা
হয়। আর তা মু�েণর সময় তার চতুিদর্েক তুমুল ৈহৈচ ও
গ�েগাল শুরু হয়। কা, তারা চাি�ল েয, আল-কুরআেনর
িবশু�তার বয্াপাের সে�েহর িবষয়িট তােদর িবেশষ বয্ি�ে
মােঝই সীমাব� থাকুক এবং তােদর িনকট �হণেযাগয্ শত শত
িকতােবর মেধয্ িবিক-িবি��ভােব তা িবদয্মান থাকুক। তারা
েমােটও চায় িন েয, এই সবগুেলা িবষয়ই একই �ে� একি�ত
কের হাজার হাজার কিপ �কাশ েহাক এবং তােদর িবেরাধীরা তা
েদখুক; যার ফেল তা সকেলর দৃ ি�স�ু েখ তােদর িবরুে� একটা
উ�ল �মাণ হেয় থাকেব।
যখন এ বয্াপাের তােদর পি�ত বয্ি�বগর্ েলখেকর দ আকষর্ণ
করল, তখন েলখক তােদর সােথ ি�মত েপাষণ কেরন এবং
আরও একিট �� রচনা কেরন; যার নাম িদেয়েছন ‘রা�ু
বা‘আিদশ শুবহাত ‘আন ফাসিলল িখতাব িফ ইসবােত তাহরীেফ
িকতােব রাি�ল আরবাব’ ( رد ﺑﻌﺾ الﺸﺒﻬﺎت ﻋﻦ ﻞ اﺨﻟﻄﺎب ﻲﻓ
[ ;) ﺛﺒﺎت ﺤﺗﺮ�ﻒ رب اﻷر�ﺎبযার অথর্ হে, ‘�ভুেদর �ভুর
িকতাব িবকৃিত �মােণ সু �� ভাষয’ �� সং�া� িকছু সে�েহর
অপেনাদন’] িতিন তার এই �িতেরাধমূ লক ��িট িলিপব� কেরন
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তার েশষ জীবেন, মৃতুয্র আনুমািনক দুই বছর পূেবর্ ‘আলকুরআন িবকৃত’—এই কথা �মােণর েচ�া-�েচ�ার �িতদান �রূপ
তারা তােক নাজােফর ে�� মযর্াদাপূণর (তােদর ধারণা মেত)
সমািধ�েল দাফন কের।
এই নাজাফী আেলম আল-কুরআেনর মেধয্ েয কাটছাঁট করা
হেয়েছ, তার �মাণ িহেসেব তার িকতােবর ১৮০ পৃ�ায় একিট
সূ রার উে�খ কেরেছন; শী‘আগণ তার নাম েরেখেছন ‘সূ রাতুল
েবলায়াত’ ( ;)ﺳﻮرة الﻮﻻﻳﺔএর মেধয্ আলী র. এর েবলায়াত �সে�
আেলাচনা রেয়েছ:
 ﻮاﺑﺎﻨﻟﻲﺒ والﻮ� اﺬﻟﻳﻦ ﺑﻌﺜﻨﺎﻫﻤﺎ ﻳﻬﺪﻳﺎﻧ�ﻢ إﻰﻟ:" ﺎ أﻳﻬﺎ اﺬﻟﻳﻦ آﻣﻨﻮا
" إﻟﺦ...ﺮﺼاط اﻤﻟﺴﺘﻘﻴﻢ
“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা নবী এবং ওলীর �িত িব�াস �াপন
কর, যােদরেক আিম ে�রণ কেরিছ; তারা েতামােদরেক সিঠক
পেথ পিরচািলত করেব...” েশষ পযর্� 5
৪F

5

এই সূ রার পিরপূ ণর্ রূপ আপিন সামেনর পৃ�ায় েদখেত পােবন। ত বািক
অংেশর বাংলা অনু বাদ হল: “নবী এবং ওলী; তারা এেক অপেরর অংশ, আর
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আিম মহাজ্ঞা, সকল িবষেয় অবিহত। িন�য় যারা আ�াহর �িত�িত পূ ণ্র
কের, তােদর জনয্ রেয়েছ িনয়ামতপূণর্ জা�াত। আর যােদর িনকটখন
আমােদর আয়াতসমূ হ িতলাওয়াত করা হয়, তখন তারা আমােদর
আয়াতসমূ হেক িমথয্া �িতপ� কে; িন�য় তােদর জনয্ রেয়েছ জাহা�ােমর
মেধয্ মহান জায়গা। যখন িকয়ামেতর িদন তােদরেক ডাকা হে, েকাথায়
েসই যািলমগণ, রাসূ লেদর িমথয্া �িতপ�কারীগণ। িকেস তােদরেক
রাসূ লেদর িবেরািধতায় িল� কেরেছ??? তেব যিদ হয় েসটা যথাযথ েসটা
িভ� কথা। আর আ�াহ এমন নন েয, িতিন িনকটতম সমেয়র মেধয্
তােদরেক িবজয় দান করেবন। সু তরাং তুিম েতামার রেবর গুণকীতর্ন ,
আর আলী সাক্ষয্দাতােদর এক”
এিট শী‘আেদর বানােনা সূ রা, যার গঠনরীিত েবাকামীর পিরচয় েদয়, আর যা
খুবই কুিটল এবং দু বর্ল িবেবক উৎসািরত হওয়ার �মাণ বহন কের। আর যা
বয্াকরণগত বীভৎস ভু-�িটেত ভরপুর। এ সবই �মাণ কের েয, তা
িনেবর্াধ পারসয্বাসী অনারবেদর �ারা রিচত এক অনার ব বােনায়া ‘সূ রা’;
যারা িনেজেদরেক এই সূ রার সােথ স�ৃ � কের িনেজরাই কলি�ত হেয়েছ!
এই হেলা শী‘আেদর যা �িটপূ ণ,র বােনায়াট ও দু বর্ল ‘কুরআন’! আর আমােদর
আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর কুরআন হল সু �� আরিব ভাষার
কুরআন, স�ূ ণর্ জিটলতামু; তার মােঝ রেয়েছ মধু রতা ও ধীরি�রতা; তার
উপর ও নীচ লাভজনক ও �চুর গভীরতা স��; তা ঈমানদারেদর জনয্
পথ�দশরক ও িচিকৎসা �রূপ। আর যারা ঈমান আেন ন, তােদর কেণর্
বিধরতা ও তােদর উপের অ��!!
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িব�� ও িনভর্রেযাগয্ উ�াদ মুহা�দ আলী সাঊ, িযিন িমসেরর
িবচার ম�ণালেয়র বড় মােপর একজন িবেশষজ্ঞ িছেলন এব
শাইখ মুহা�দ ‘আবদু হ’র িবেশষ ছা� িছেলন, িতিন �াচয্িবদ
�াইেনর িনকট িলিখত একিট ইরানী মুসহাফ েদখেত সমথর্ হ;
অতঃপর েসখান েথেক একিট �কািশত সূ রা ফেটা�ােফর মাধয্েম
নকল কেরন। তার লাইেনর উপেরর অংশ আরিব ভাষায়, আর
তার নীেচ ইরানী ভাষায় অনু বাদ। যা আল-তাবারসী তার
‘ফাসলু ল িখতাব িফ ইসবােত তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’
( ) اﺨﻟﻄﺎب ﻲﻓ إﺛﺒﺎت ﺤﺗﺮ�ﻒ رب اﻷر�ﺎبনামক িকতােব উে�খ
কেরেছন। তাছাড়া এই সূ রািট মুহিসন ফানী আল-কাি�রী কতৃর্ক
َ
ইরানী ভাষায় িলিখত তােদর ‘দািব�ােন মাযািহব’ ()د�ِﺴﺘﺎن ﻣﺬاﻫﺐ
নামক িকতােবও িবদয্মান রেয়ে; যার অেনক সং�রণ ইরােনর
িবিভ� �কাশনা েথেক মুি�ত ও �কািশত। েসখান েথেক
�াচয্িবদ পি�ত নুওয়ালিক তার ‘তারীখুল মাসােহফ’ ( ﺗﺎر�ﺦ
 )ﻤﻟﺼﺎﺣﻒনামক িকতােবর ২য় খে�র ১০২ পৃ�ায় আ�াহর নােম
িমথয্ােরািপত এই বােনায়াট সূরািট সংকলন কেরেছন এবং তা
১৮৪২ ি��াে� ( )ﺠﻟﺮ�ﺪة اﻵﺳﻴﻮ�ﺔ اﻟﻔﺮ�ﺴﻴﺔনামক এশীয়-�া�ীয়
ময্াগািজেনর৪৩১-৪৩৯ পৃ�ায় �কািশত হয়।
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েযমিনভােব নাজাফী আেলম ‘সূ রাতুল েবলায়াত’ �ারা �মাণ েপশ
কেরেছন েয, ‘আল-কুরআন িবকৃত’; অনু রূপভােব িতিন ১২৭৮
িহজিরেত ইরােন মুি�ত ‘আল-কাফী’ 6 নামক �ে�র ২৮৯ পৃ�ায়
5F

যা বিণর্ত আে, তা �ারাও এ বয্াপাের �মাণ েপশ কেরেছন।
আর এই িকতাবিটর মযর্াদা তােদর িনকট েতমন পযরেয়র,
মুসিলম স�দােয়র িনকট সহীহ বুখারীর মযর্াদা েযমন। ‘আলকাফী’ নামক �ে�র ঐ পৃ�ায় বিণর্ত নসিট হ:
“আমেদর অেনক স�ী সাহল ইবন িযয়াদ েথেক বণর্না কেরন।
িতিন মুহা�দ ইবন সু লায়মান েথেক বণর্না কেরন। িতিন তার
িকছু সংখয্ক স�-সাথীর িনকট েথেক বণর্না কের। তারা আবুল
হাসান আ. েথেক বণর্না কেরন। অথর্াৎ আবুল হাসান -সানী
আলী ইবন মূ সা আর-েরদা (মৃতুয: ২০৬ িহ.)। িতিন বেলন: “আিম
তােক বললাম, আপনার জনয্ আিম উৎসগ, আমরা কুরআেনর
আয়াত �বণ কির, িক� আমরা েযমন শুিন তা েতমন ন;
আপনােদর িনকট েথেক আমােদর িনকট েযভােব এেসেছ,
েসভােব পাঠ করেত পাির না। সু তরাং তােত আমরা গুনাহগার
6

তার পুরা নাম “আল-জােম‘ আল-কাফী”—আবু জাফর ইয়াকুব আল-কুলাইনী
আল-রাযী।
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হব িকনা?” জওয়ােব েস বলল: “না, েতামরা েযমিনভােব িশেখছ
েতমিনভােব পাঠ কর; অিচেরই েসই বয্ি�র আগমন ঘটে, িযিন
েতামােদরেক িশক্ষা েদেব”
সে�হ েনই েয, এই ব�বয্িট শ‘আগণ তােদর ইমাম আলী ইবন
মূ সা আর-েরদার নােম িমথয্া উ�াবন কেরে; িক� তােদর িনকট
এর মােন হল: এই ফেতায়া েদয়া েয, েয বয্ি� কুরআন পাঠ কের
এমনভােব েযমিনভােব মানু ষ তা ‘মুসহােফ ওসমানী’-এর মেধয্
েযমনভােব িশেখ, তােত ঐ বয্ি� গুনাহগার হেব না। অতঃপ
শী‘আেদর িবেশষ ে�িণর বয্ি�বগর্ এ-অপরেক েসগুেলর
িবপরীত অংশ িশক্ষা িদেব। আর তা তােদর িব�াস অনুযায়ী ,
এই িভ� িবষয়গুেলা আহেল বাইেতর অ�ভুর্� তােদর ইমামেদ
িনকট মওজুদ আেছ বা িছল।
এখােন শী‘আেদর বানােনা সূ রা ‘সূ রাতুল েবলায়াত’-এর উে�খ
করা হল, যা ইরােনর মুসহাফসমূ েহর েকান একিট েথেক
ফেটা�াফ কের এই বইেয় সংকিলত হেয়েছন এবং তােত
�েতয্কিট বােকয্র ফারিস অনুবাদও রেয়েছ। সূরািটর পূণর্
ব�বয্ িন�র:
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ﺳﻮرة الﻮﻻﻳﺔ ﺳﺒﻊ أﻳﺎت
�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
ﺎ أﻳﻬﺎ اﺬﻟﻳﻦ آﻣﻨﻮا :ا ﺑﺎﻨﻟﻲﺒ والﻮ� اﺬﻟﻳﻦ ﺑﻌﺜﻨﺎﻫﻤﺎ ﻳﻬﺪﻳﺎﻧ�ﻢ إﻰﻟ الﺮﺼاط
ﻤﻟﺴﺘﻘﻴﻢ  .ﻲﺒ و و� ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣ ﺑﻌﺾ و أﻧﺎ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﺨﻟﺒ�  .ن اﺬﻟﻳﻦ ﻳﻮﻓﻮن
ُ
ﻬﺪ اﷲ ﻬﻟﻢ ﺟﻨﺎت اﻨﻟﻌﻴﻢ  .اﺬﻟﻳﻦ إذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﺎﺗﻨﺎ ﺎﻛﻧﻮا ﺑﺄﻳﺎﺗﻨﺎ
مﻜﺬﺑ� !؟؟  .ﻬﻟﻢ ﻲﻓ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ،إذا ﻧﻮدي ﻬﻟﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻳﻦ
ﻈﺎﻤﻟﻮن اﻤﻟﻜﺬﺑﻮن لﻠﻤﺮﺳﻠ�  .ﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ اﻤﻟﺮﺳﻠ� ! إﻻ ﺑﺎﺤﻟﻖ و ﻣﺎ ﺎﻛن
 ﻴﻟﻈﻬﺮﻫﻢ إﻰﻟ أﺟﻞ ﻗﺮ�ﺐ  .ﺒﺢ ﺤﺑﻤﺪ ر�ﻚ و ﻲﻠﻋ ﻣﻦ الﺸﺎﻫﺪﻳﻦ .
বাংলা অনু বাদ
সূ রাতুল েবলায়াহ্– সাতিট আয়াত
(েহ ঈমানদারগণ! েতামরা নবী এবং ওলীর �িত িব�াস �াপন
কর, যােদরেক আিম ে�রণ কেরিছ; তারা দু ’জেন েতামােদরেক
সিঠক পেথ পিরচািলত করেব। নবী এবং ওলী; তারা এেক
অপেরর অংশ, আর আিম মহাজ্ঞা, সকল িবষেয় অবিহত।
িন�য় যারা আ�াহর �িত�িত পূ ণর্ কে, তােদর জনয্ রেয়েছ
িনয়ামতপূ ণর্ জা�াত। আর যােদর িনকট যখন আমােদর
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আয়াতসমূ হ িতলাওয়াত করা হয়, তখন তারা আমােদর
আয়াতসমূ হেক িমথয্া �িতপ� কে; িন�য় তােদর জনয্ রেয়েছ
জাহা�ােমর মেধয্ মহান জায়গ!। যখন িকয়ামেতর িদন তােদরেক
ডাকা

হেব,

েকাথায়

েসই

যািলমগণ,

রাসূ লেদর

িমথয্া

�িতপ�কারীগণ। িকেস তােদরেক রাসূ লগেণর িবেরািধতায় িল�
কেরেছ??? তেব যিদ নয্ায়স�তভােব কের থােক েসটা িভ�। আর
আ�াহ এমন নন েয, িতিন তােদরেক িনকটতম সমেয়র মেধয্
িবজয়ী করেবন। আর তুিম েতামার রেবর গুণকীতর্ন , আর
আলী সাক্ষয্দাতােদর এক)
কি�ত ও বােনায়াট কুরআন; তা তারা এেক-অপেরর িনকট
েগাপেন বণর্না কের এবং ‘তািকয়য্’র আিকদায় িব�াসী হেয় তারা
তা অনয্েদর কােছ �কাশ কের না। আর শ‘আেদর বড় মােপর
সকল আেলম যিদ কুরআন িবকৃিতর আিকদায় িব�াসী না হত,
তেব েয েলখক একিট �� িলেখ, যােত কুরআন িবকৃিতর
�মাণ�রূপ দুই হাজার হািদস বণর্না করা হেয়, তারা েসই
েলখেকর ভূ য়সী �শংসা করত না। েযমন তারা বেল: ‘আ�াহ
তার িভতরটােক পিব� করু’, অথবা ‘িতিন মুহাি�সগেণর ইমাম’
ইতয্ািদ। সতরাং তারা যিদ এর িবপরীত আিকদায় িব�াসী হেতন,
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তেব ‘আল-কুরআন িবকৃত’-এ কথা বলার পর তারা তা �তয্াখয্া
করেতন, অথবা তারা তােক আ�মন করেতন, অথবা তােক
িবদআতপ�ী বেল আখয্ািয়ত করেত, অথবা তােক কািফর বেল
ম�বয্ করেত... েকননা, ‘কুরআন িবকৃত’— এ কথার পর আর
িক থাকেত পাের!?
তােদর এই কি�ত কুরআন এবং সবর্জনিবিদত কুরআন‘মুসহােফ
ওসমানী’েত িলিখত কুরআেনর মেধয্ তুলনা �িতি�ত করার জনয্
েহাসাইন ইবন মুহা�দ তকী 7 আল-নু রী আল-তাবারসী তার
৬F

‘ফাসলু ল িখতাব িফ ইসবােত তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’

7

শী‘আেদর িনকট “তকী” নামিট খুব �িস�। েযমন ‘ফাসলু ল িখতাব’
িকতােবর েলখেকর িপতা। তার নাম িছল ‘তকী’ তারা এ নামিট “তািকয়য্”
েথেক �হণ কের, তাকওয়া েথেক নয়। সু তরাং েকান িপতা যিদ তার স�ান
ভূ িম� হওয়ার সময় ‘তকী’ নাম রােখ তারা এর �ারা সু লক্ষণ �হণ কের
কারণ এর �ারা তােদর উে�শয্ এই থােক ে, এ বয্ি�‘তািকয়য্’ বা আসল
তথয্ েগাপন কে, মুসিলমেদরেক তার িব�ােসর িবপরীত অনয্ কথা বেল
িব�া� করেত সবেচেয় েবশী পারদশর্ী িবেবিচত হেব।
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( ) اﺨ ﻟﻄﺎب ﻲﻓ إﺛﺒﺎت ﺤﺗﺮ�ﻒ رب اﻷر�ﺎبনামক ��িট রচনা
কেরন। 8
৭F

8

শী‘আেদর অনয্তম িবজ্ঞ ব, শী‘আেদর �িস� িব�েকাষ ‘আল-যাির‘আত

ইলা তাসানীফ আল-শী‘আ’ ()ﺬﻟر�ﻌﺔ ﻰﻟ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ الﺸﻴﻌﺔ-এর েলখক শায়খ
আগা বু যুগ্ েতেহরানী তার
র
‘তাবাকাত আ‘লাম আল-শী‘আ’ ( ﻃﺒﻘﺎت أﻋﻼم
 )الﺸﻴﻌﺔনামক �ে�র �থম খে�র ি�তীয় অংশ যা ‘নু কাবা আল-বাশার িফ

আল-কারন আল-রােব‘ ‘আশার’ ( )ﻧﻘﺒﺎء ﻟبﺮﺸ ﻓ اﻟﻘﺮن الﺮاﺑﻊ ﺮﺸনােম
�িস� এবং নাজােফর ‘আল-মাতবা‘আ আল-ইলিময়া’ েথেক ১৩৭৫
িহ./১৯৫৬ ি�. �কািশত হয়; িতিন এই �ে�র ৫৪৪ পৃ �ায় আল-নু রী আলতাবারসী �সে� বেলন: “িতিন মুতাআখ্িখরীন যু েগর হািদস ও িরজাল
শাে�র ইমামেদর ইমাম, শী‘আ আেলমেদর মহান গুরু এবং এই যুেগ
ইসলামী বয্ি��েতর মেধয্ অনয্তম মহান বয্”
যাই েহাক, ‘হািদস ও িরজাল শাে�র ইমামেদর ইমাম’ আননু রী আততাবারসীই একমা� বয্ি�� ন, িযিন আল-কুরআন িবকৃিতর পেক্ষ কথ
বেলেছন। এই মেতর পেক্ষ তার মত আরও অেনক বড় বড় ইমামও রেয়;
েযমন: কাফী ও রওযা ��কার আল-কুলাইনী; তাফসীর ��কার আল-কুমী,
যার বয্াপাের না�াশী তার িরজাল �ে�র ১৮৩ পৃ �ায় বেলেছন: “িতিন
হািদেসর িবষেয় িব��, �হণেযাগয, িনভর্রেযাগয্ ও সহীহ মাযহােব
অ�ভুর্�”; অনু রূপভােব শ‘আেদর অনয্তম আেলম ‘শাইখ আল-মুিফদ’,
যার বয্াপাের না�াসী২৮৪ পৃ �ায় বেলেছন: “িফকহ, িরওয়ােয়ত, িসকাহ ও
28

কখনও কখনও শী‘আরা ‘তািকয়য্’র আিকদায় িব�াসী হেয় আলনু রী আল-তাবারসীর �ে�র বয্াপাের িনেজেদর দায়মুি�র েঘাষণা
�দশর্ন কের থােক। িক, ��িটেত তােদর িবেশষজ্ঞ আেলমেদ
িনভর্রেযাগয্ িকতাবসমূহ েথেক -শত দলীল-�মাণািদ সংকিলত
আেছ; যার �ারা �মাণ হয় েয, তারা ‘আল-কুরআন িবকৃত’-এ
ইলেমর বয্াপাের তার গুণ বণর্নার েচেয়ও িতিন মযর্াদার েক্ষে� আরও
�িস�।”, আর তার �শংসা কেরেছন সাইেয়য্দ মুহসীন আ-আিমন তার
‘আ‘ইয়ান আশ-শী‘আ’ ( )أﻋﻴﺎن الﺸﻴﻌﺔনামক �ে�; হা.১/২৩৭; িতিনও
কুরআন িবকৃত হেয়েছ বেল দাবী কের থােকন। ত�প তােদর আেলম
‘আল-কাশী; আল-আরদািবলী এবং আল-মাজিলসী �মূ খরাও কুরআেনর
িবকৃত হওয়ার দাবী কেরেছ।
আর শী‘আেদর বড় মােপর সকল আেলম যিদ কুরআন িবকৃিতর আিকদায়
িব�াসী না হত, তেব েয েলখক একিট �� িলেখেছ, - যােত কুরআন
িবকৃিতর �মাণ�রূপ দুই হাজার হািদস বণর্না করা হেয়- েসই েলখেকর
ভূ য়সী �শংসা করত না। েযমন তারা বেল: ‘আ�াহ তার িভতরটােক পিব�
করু’, অথবা ‘িতিন মুহাি�সগেণর ইমাম’ ইতয্ািদ। সুতরাং তারা যিদ এর
িবপরীত আিকদায় িব�াসী হেতন, তেব ‘আল-কুরআন িবকৃত’-এ কথা বলার
পর তারা তা �তয্াখয্ান করে, অথবা তারা তােক আ�মন করেতন,
অথবা তােক িবদআতপ�ী বেল আখয্ািয়ত করেত, অথবা তােক কািফর
বেল ম�বয্ করেত... েকননা, ‘কুরআন িবকৃত’— এ কথার পর আর িক
থাকেত পাের!?
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কথায় দৃ ঢ়-িব�াসী। িক� আল-কুরআেনর বয্াপাের তােদর
আিকদােক েক� কের ৈহৈচ ও গ�েগাল শুরু হ, তারা তা
পছ� কের না।
এর ফেল �তীয়মান েয, (তােদর মােঝ) দু ’িট কুরআন িবদয্মান
রেয়েছ: একিট হে� সাধারণ, সবর্জ-পিরিচত এবং অপরিট হল
িবেশষ, েগাপনীয়। আর তারই অংশিবেশষ হল ‘সূ রাতুল
েবলায়াত’ ()ﺳﻮرة الﻮﻻﻳﺔ। আর এ বয্াপাের তারা আমল কের
তােদর ইমাম আলী ইবন মূ সা আর-েরদার উপর আেরািপত
বােনায়াট কথার �ারা। আর তা হল:
!" ﻓﺴﻴﺠﻴﺌ�ﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻤ�ﻢ،"اﻗﺮءوا ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘﻢ
“েতামরা েযমিনভােব িশেখছ েতমিনভােব পাঠ কর; অিচেরই েসই
বয্ি�র আগমন ঘটে, িযিন েতামােদরেক েশখােবন”!
আর শী‘আেদর আরও একিট অনয্তম ধারণা হেল, আলকুরআেনর একিট আয়াতেক বাদ িদেয় েদওয়া হেয়েছ। তা হল: "
( " ﻭ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﺎ ﺻﻬﺮﻙআর আমরা আলীেক েতামার জামাতা
বািনেয়িছ); তােদর ধারণা এই আয়াতিট সূ রা ‘আলাম নাশরাহ’
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ْ َ ْ َ َ ْ َﺮ
﴾ﺸح
 ﴿ألﻢেথেক বাদ েদয়া হেয়েছ। তারা জােন, ‘আলাম
ْ َ ْ َ َ ْ َﺮ
নাশরাহ’ ﴾ﺸح
 ﴿ألﻢসূ রািট মা�ী সূ রা— তা সে�ও এ
অেযৗি�ক ধারণার কারেণ তারা লি�তও হয় না! অথচ ম�ােত
তাঁর একমা� জামাতা িছল আল-‘আস ইবন আর-রবী‘ আলউমাওয়ী ()اﻟﻌﺎص ﺑﻦ الﺮ�ﻴﻊ اﻷمﻮي। যখন আলী রািদয়া�াহু আনহ
ফািতমা রািদয়া�াহু আনহ’র বতর্মােন আবূ জােহেলর কনয্াে
িবেয় করার ই�া বয্� কের এবং ফািতমা রািদয়া�াহু আনহা
তাঁর িপতা সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট এ অিভেযাগ
কেরন তখন মসিজেদ নববীর িম�ের বেস নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম আল-আস ইবন আর-রবী এর ভূ য়সী �শংসা
কেরেছন। [সু তরাং েকানভােবই ম�ী সূ রােত আলীেক জামাতা
বানােনার েঘাষণা আসেত পাের না, কারণ ফােতমা আলী
রািদয়া�াহু আনহার সােথ আলী রািদয়া�াহ আনহুর িবে
মদীনােত সংঘিটত হেয়িছল।]
আর যিদ আলী রািদয়া�াহু আন নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর এক কনয্ার জামাতা হ, তেব উসমান ইবন
আফ্ফান রািদয়া�াহু আনহুেক আ�াহ ‘আলা তাঁর দু ই কনয্ার
জামাতা বািনেয় িদেয়েছন এবং যখন ি�তীয় কনয্া ইি�কাল কে,
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তখন তাঁেক উে�শয্ কের নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলিছেলন: "  " ﺎﻛﻧﺖ ﻨﻟﺎ ﺛﺎﺜﻟﺔ لﺰوﺟﻨﺎﻛﻬﺎঅথর্াৎ“আমােদর তৃতীয়
আেরকিট কনয্া থাকেল তােক েতামার িনকট িববাহ িদতাম”
[সু তরাং জামাতা হওয়ার বয্াপারিট এমন েকান গুরু�পূণর্ ি
নয় েয কুরআেন থাকেত হেব। অথচ এটা �মাণ করার জনয্
তারা আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর ইমাম উসমান রািদয়া�াহু
আনহু স�েকর্ িমথয্া অপবাদ িদ ে�, িতিন ‘আলীেক েতামার
জামাতা বানালাম’ এরকম একিট আয়াত েফেল িদেয়েছন।
নাউযু িব�াহ]
আর তােদর আেলম আবূ মানসু র আহমদ ইবন আলী ইবন আিব
তািলব আত-তাবারসী; মৃতুয: ৫৮৮ িহ. (িযিন ইবন শাহরআশূ ব
এর অনয্তম আেল) তার ‘আল-ইহিতজাজ ‘আলা আহিলললাজাজ’ ( )اﻻﺣﺎج ﻰﻠﻋ أﻫﻞ الﻠﺠﺎجনামক �ে� বেলন েয, আলী
রা. েকান এক নাি�কেক উে�শয্ কের (িতিন তার নাম উে�খ
কেরন িন) বেলন: আর তুিম েয আ�াহ তা‘আলার বাণী
ّ�
ْ
ٓ ّ
َ َ ٰ َ َۡ
ُ َ َ َ َ ْ ُ
ٰ ��﴿نۡ خِ تفۡ مُۡ �ََ ُ� ۡقس ُِطوا ِ� ٱ
﴾ِاب ل�م ّ ِم َن ٱلن ِ َساء
� فٱن�ِحوا ما ط

[٣ :]اﻟنﺴﺎء
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“েতামরা যিদ আশ�া কর েয, ইয়াতীম েমেয়েদর �িত সু িবচার
করেত পারেব না, তেব িববাহ করেব নারীেদর মেধয্ যােক
েতামােদর ভাল লােগ।”—(সূ রা আন-িনসা: ৩) এ বাণীেক
অ�ীকার কের আমার উপর েতামার ব�বয্ �িত�া করেত চা,
একথা বেল েয,

‘নারীেদরেক িববাহ করা ইয়াতীেমর �িত

নয্ায়পরায়ণতার লক্ষণ; আর সকল নারী ইয়াতীমও নয়।’ তার
উ�র আিম পূ েবর্ই বণর্না কেরিছলাম , ইয়াতীমেদর বয্াপাের
সে�াধন এবং নারীেদর িববােহর মােঝ যা বলা হেয়েছ কািহনী
িকংবা সে�াধনরূে, মুনািফকগণ 9 আল-কুরআন েথেক তা িবলু �
৮F

9

আবূ মানসু র আল-তাবারসী মুনািফক �ারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর ঐসব সাহবীেদরেক বু িঝেয়েছ, যারা আল-কুরআন সংকলন
কেরেছন। আর আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আন’র তাঁর
িখলাফতকােল অথর্ িদেয় তা বা�বায়ন কেরেছন। সু তরাং যিদ এই িমথয্া ও
বােনায়াট ব�বয্িট আলী রািদয়া�াহু আ’র ভাষায় ‘আল-ইহিতজাজ ‘আলা
আহেল আল-লাজাজ’ ( )اﻻﺧﺘﺠﺎج ﻋ أﻫﻞ الﻠﺠﺎجনামক �ে� সতয্ সতয্
আলী রািদয়া�াহু আন’র িনকট েথেক �কাশ পায়, তেব তাঁর পক্ষ েথে
ইসলােমর িখয়ানত করা হেয়েছ এইভােব েয, তাঁর িনকট আল-কুরআেনর
ন� হেয় যাওয়া এক তৃতীয়াংশ িবদয্মান থাকার পেরও িতিন তা �কাশ
কেরন িন; তার উপর আমল কেরন িন এবং কমপেক্ষ তাঁর িখলাফতকােল
বয্াপাের আলা-আেলাচনা ও মতিবিনময় করার জনয্ জনগণেক েকান
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কের িদেয়েছ; আর তার পিরমাণ হল আল-কুরআেনর এক
তৃতীয়াংেশর েবিশ!?” [নাউযু িব�াহ]
[আলী রািদয়া�াহু আনহুর উপর িমথয্াে] মূ লত এটা হে�
আলী রািদয়া�াহু আন’র উপর তােদর িমথয্ােরােপর অনয্ত
উদাহরণ। কারণ; আলী রািদয়া�াহু আনহু তাঁর িখলাফতকাে
মুসিলম স�দােয়র িনকট আল-কুরআেনর [তােদর ধারণামেত]
িবলু � এক তৃতীয়াংশ এই �ান েথেক বাদ েদয়া হেয়েছ এমন
কথা �কাশ কেরন িন। আর িতিন মুসিলম স�দায়েক তা
�িত�াপন, তার িনেদর্শনার �ারা িহদায়াত �হণ ও তার
আেদশও �দান কেরন িন। আর এই কাজিট করেত েসখােন তাঁর েকান
�িতব�কতাও িছল না। যিদ িবশু�ভােব �মািণত হয় ে, িতিন এই অনথর্ক
কথািট বেলেছন, তেব তাঁর পক্ষ েথেক �জ্ঞােন ও �ই�া-কুরআেনর
এই পিরমাণ অংশ েগাপন করাটা �� কুফরী বেল গণয্ হেব(যা একবােরই
অস�ব)। সু তরাং এর েথেক �� বু ঝা যায় েয, ‘আল-ইহিতজাজ ‘আলা
আহেল আল-লাজাজ’ ( )اﻻﺧﺘﺠﺎج ﻋ أﻫﻞ الﻠﺠﺎجনামক �ে�র েলখক আবূ
মানসু র আল-তাবারসী তার এই �ে�র মাধয্েম রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ােমর সাহবীেদরেক গািল েদয়া ও তােঁ দরেক মুনািফক বেল সে�াধন
করার পূ েবর্ �য়ং আলী রািদয়া�াহু আনহ গািল িদেয়েছ এবং তাঁেক
েখয়ানত ও কুফরী করার অপরােধ অপরাধী কেরেছ (না‘উযু িব�াহ)।
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িবধানসমূ েহর উপর আমল করার িনেদর্শও �দান কেরন িন।
[সু তরাং এভােব তারা আলী রািদয়া�াহুেকও েদাষী সাবয্
কেরেছ]
যখন ‘ফাসলু ল িখতাব িফ ইসবােত তাহরীেফ িকতােব রাি�ল
আরবাব’ ( ) اﺨﻟﻄﺎب ﻲﻓ إﺛﺒﺎت ﺤﺗﺮ�ﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷر�ﺎبনামক
��িট আিশ বছেররও অিধককাল পূ েবর্ ইরা, নাজাফ ও অনয্ানয
েদেশর শী‘আ ও অনয্ানেদর মেধয্ �কািশত ও �চািরত —
আর তােত আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর বাছাইকৃত সৃ ি�র (বা�ােদর)
উপর এই ধরেনর িমথয্ােরােপর শত শত দৃ�াে� ভরা িছ—
তখন ইসলােমর শ� িমশনািররা এেক সু সংবাদ মেন কের এবং
তারা তােদর ভাষায় তা অনু বাদ কের। এই িবষয়িট মুহা�দ
মাহাদী আল-আসফাহানী আল-কািযমী তার ‘আহসানু ল ওয়িদ‘আহ’
( )أﺣﺴﻦ الﻮدﻳﻌﺔনামক �ে�র ২য় খে�র ৯০ পৃ�ায় আেলাচনা
কেরেছন। আর এই ��িট তােদর ‘রওজাত আল-জা�াত’
( )وﺿﺎت اﺠﻟﻨﺎتনামক িকতােবর পিরিশ�।
তাছাড়াও এ আল-কুরআনেক িবকৃত দাবী কের তােদর ‘বুখারী’
বেল খয্া আল-কুলাইনীর ‘আল-কাফী’ �ে� �� দু ’িট ব�বয্
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এেসেছ, ত�েধয্১২৭৮ িহজিরেত ইরান েথেক �কািশত ঐ �ে�র
৫৪ পৃ�ায় �থম 10 ব�বয্িট িবদয্ম; তা হল:
৯F

“জািবর আল-জু‘ফী েথেক বিণর্ত। িতিন বেল, আবূ জাফর আ.েক বলেত শুেনি: েকান িমথয্াবাদী ছাড়া মানুেষর মধয্ েথে
েকউ দািব কের বলেত পারেব না েয, কুরআন েযভােব নািযল
হেয়েছ, িঠক েসভােব েস তা স�ূ ণর্ভােব সংকলন করেত সক্
হেয়েছ। েকবলমা� আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আনহু
তাঁর পরবতর্ী ইমামগণই শুধু কুরআন েযভােব নািযল হেয়, িঠক
েসভােব তা সংকলন ও সংরক্ষ(িহফ্য) কেরেছন।”
�েতয্ক শ‘আই ‘আল-কাফী’ নামক এই ��িট পাঠ কের, যা
তােদর িনকট েতমন মযর্াদাস�, আমােদর িনকট সহীহ বুখারীর
মযর্াদা েযমন। আর তারা �েতয্েকই এই ব�বয্িটেত িব�
কের।
আর আমরা আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর অনু সারীগণ বিল:
িন�য় শী‘আগণ আল-বােকর আবূ জাফর রােহমাহু�া-এর উপর
িমথয্ােরাপ কেরে; তার দলীল হল, সাইেয়য্দুনা আলী রািদয়া�াহ
10

১৩৮১ িহ. এর সং�রেণ এর পৃ �া নং ২২৮।
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‘আনহু তাঁর িখলাফতকালীন সমেয় কুফােত আ-কুরআেনর ঐ
মুসহাফ অনু যায়ীই আমল করেতন, যার সংকলন ও িবিভ� শহরনগের �চার আ�াহর অনু �েহ তাঁর ভাই সাইেয়য্দুনা ওসমান
রািদয়া�াহু আনহু স�� কেরে; আর েয কুরআেনর উপর
আমল করা সবর্যুে, এখন পযর্; এমন িক িকয়ামত পযর্� িতিন
সাবর্জনীন কেরেছন। যিদ আলী রািদয়া�াহু আ’র িনকট
মুসহােফ ওসমানী ছাড়া আরও েকান মুসহাফ থাকত— আর িতিন
িছেলন খিলফা, শাসক; তার �শাসিনক সীমানায় েকউ তার
িবেরািধতাকারী েনই— তেব িতিন তার উপর আমল করেতন
এবং মুসিলম স�দায়েকও তা সাবর্জনীন করা ও তার উপর
আমল করার িনেদর্শ িদেতন। তাছাড়া যিদ তঁর িনকট মুসহােফ
া
ওসমানী ছাড়া আরও েকান মুসহাফ থাকত এবং িতিন তা মুসিলম
স�দায় েথেক েগাপন করেতন, তেব িতিন আ�াহ, তাঁর রাসূ ল
ও

ইসলামী

দীেনর

িখয়ানতকারী

বেল

সাবয্� হেতন

(না‘উযু িব�াহ)!!
আর জািবর আল-জু‘ফী; িযিন বেলন েয, িতিন এই েনাংরা কথািট
ইমাম আবূ জাফর মুহা�দ আল-বােকেরর িনকট েথেক শুেনেছ;
যিদও এ জােবর আল-জু‘ফী েলাকিট তােদর িনকট িব�� বয্ি,
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তেব মুসিলম ইমামেদর িনকট েস একজন িমথয্াবাদী বেল
পিরিচত। আবূ ইয়াহইয়া আল-িহ�ানী বেলন: আিম ইমাম আবূ
হািনফা রােহমাহু�া-েক বলেত শুেনি: “আিম যােদরেক েদেখিছ,
তােদর মেধয্‘আতা’র েচেয় উ�ম এবং জািবর আল-জু‘ফী’র েচেয়
িমথয্াবাদী আর কাউেক েদিখ িন”—(�. আল-আযহার ময্াগািজেন
আমােদর �ব�, ১৩৭২ িহ., পৃ.৩০৭)।
‘আল-কাফী’ নামক �ে� আবূ জাফর েথেক বিণর্ত এই �থম
ব�বয্িটর েচেয় ি�তীয় ব�বয্িট আরও েবিশ িমথয্া ও বােনা,
যা তার েছেল জাফর আস-সািদেকর নােম িমথয্ােরাপ কের বিণর্
হেয়েছ। আর এই ব�বয্িটও ১২৭৮ িহজিরেত ইরান েথেক
11
�কািশত তােদর বুখারী ‘আল-কাফী’ �ে�র ৫৭ পৃ�ায় িবদয্মান
১০F

আেছ; আর তা হল:
“আবূ বািসর েথেক বিণর্ত। িতিন বেল: আিম আবূ আবদু �াহর
িনকট হািযর হলাম... আবূ আবদু �াহ আথর্াৎ জাফর আ-সািদক
বেলন: আমােদর িনকট মুসহােফ ফািতমা আ. রেয়েছ ... িতিন
বেলন: আিম বললাম, মুসহােফ ফািতমা কী? িতিন বেলন: এটা
11

১৩৮১ িহ. সেনর সং�রেণ যার পৃ�া নং ২৩৮।
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এমন এক মুসহাফ, যার মেধয্ েতামােদর এই কুরআেনর ম
িতনিট কুরআন রেয়েছ; আ�াহর কসম! এর মেধয্ েতামােদর
কুরআন েথেক এক হরফও েনই।”
এই হল শী‘আেদর িমথয্া ও বােনায়াট ব�েবয্র নমু, যা
�াচীনকাল েথেক আহেল বাইেতর ইমামেদর নােম চািলেয় েদয়া
হেয়েছ; আর এগুেলা এক হাজােররও েবিশ বছর পূেবর্ মুহা�
ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী আর-রাযী “আল-কাফী” নামক
িকতােব িলিপব� কেরেছন। আর এই ব�বয্গুেলা আর
পুরােনা। কারণ, কুলাইনী এগুেলা তার পূবর্বতর্ী‘আ মতবােদর
কুশলী িমথয্াবাদী পি�তেদর কাছ েথেক বণর্না কের!
আর েযিদন ে�ন আরব ও ইসলামী শি�র অধীেন িছল,
তখনকার সমেয় আবূ মুহা�দ ইবন হায্ম েসখানকার পা�ীেদর
সােথ তােদর িকতােব উে�িখত নস বা ব�বয্গুেলা িনেয় িবতেক
িল� হন এবং িতিন তােদর উে�শয্ যুি� েপশ কেরন ে, তােদর
নসসমূ হ িবকৃত, বরং েসগুেলার আসল সং�রণ পযর্� হািরযাওয়া; তখন ঐসব পা�ীগণও যু ি� েপশ কের বেলন েয,
শী‘আগণ বেল আল-কুরআনও িবকৃত। ইবন হােযম তােদরেক
জওয়াব িদেয় বেলন েয, শী‘আেদর দািব আল-কুরআন ও মুসিলম
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স�দােয়র িবরুে� দলীল হেত পাের না। কার, শী‘আগণ
মুসিলম স�দােয়রই অ�ভু্� নয়
র
—�. ইবন হায্ম, ‘আল-ফাসলু
িফল-িমলাল ওয়ান-িনহাল’ ()ﺼﻞ ﻲﻓ اﻤﻟﻠﻞ و اﻨﻟﺤﻞ, ২য় খ�,
পৃ.৭৮ এবং ৪থর্ খ, পৃ.১৮২, �থম �কাশ, কায়েরা।

শাসকেদর স�েকর্ শ‘আেদর মত
আর

ভয়ানক

বা�বতা,

যার

িদেক

আমােদর

ইসলামী

সরকারগুেলার দৃি� আকষর্ণ কর, তা হে�, �াদশ-ইমামী শী‘আ
মতবাদ, যার আেরক নাম ‘জা‘ফরীয়য্’; তােদর মূ লিভত এই
নীিতমালার উপর �িতি�ত েয, আলী ইবন আিব তািলব
রািদয়া�াহু আন’র শাসনকােলর কেয়কবছর বয্তীত নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতুয্র িদন েথেক এই সম
পযর্� সকল ইসলামী সরকার হল অৈবধ (েব-শরী‘আতী)
সরকার। সু তরাং েকান শী‘আ’র জনয্ ৈবধ হেব না ে, েস খাঁিট
মেন এ সম� সরকারেদর িদেক ইখলাস ও ব�ুে�র হাত বাড়ােব;
বরং েস তােদর সােথ েগাপন শ�তা করেব এবং তােদরেক
এিড়েয়

চলেব!

কারণ,

তােদর

পূ ব্বতর্ী েয সরকারগুে
র

অিতবািহত হেয় েগেছ, এখনও েযগুেলা �িতি�ত আেছ এবং
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ভিবষয্েত েযগুেলা �িতি�ত হ, সকল সরকারই েজার কের
ক্ষমতা দখলকারী। ‘আ ধেমর্ ও তােদর িনেভজাল আিকদা
অনু সাের শরীয়াহ্িভি�ক �শাসক হেলা একমা� বার ইমাম,
শাসন পিরচালনায় তারা সক্ষম হউক আর -ই হউক। তারা
বয্তীত আবূ বক, ওমর রািদয়া�াহু আনহুমা েথেক শুরু
যারা মুসিলম উ�ােতর দািয়��হণ কেরেছ তােঁ দর পরবতর্ীকােল
এখনকার সময় পযর্— তারা যতই ইসলােমর েখদমত করু;
যতই ইসলােমর দাওয়াত স�সারণ, আ�াহর কােলমােক যমীেন
িবজয়ী করা এবং ইসলামী িবে�র পিরিধ বৃ ি� করার জনয্ ক�
সহয্ কর— িকয়ামেতর িদন পযর্� তারা জবরদখলকার!

আবূ বকর ও ওমরেক িহংসা করা
আর এই জনয্ শ‘আগণ আলী রা. বয্তীত আবূ বক, ওমর ও
ওসমান রািদয়া�াহু আনহুম এবং ইসলামী হুকুমােতর �েত
শাসকেক অিভশাপ িদেয় থােক। তারা ইমাম আবূ ল হাসান আলী
ইবন মুহা�দ ইবন আলী ইবন মূ সা’র উপর িমথয্ােরাপ কেরেছ
েয, িতিন নািক তার স�দায়েক আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু
আনহুমােক ‘িজবত’ ( )ﺠﻟﺒﺖও ‘তাগু’
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اﻟﻄﺎﻏﻮتনােম ডাকার

অনু েমাদন িদেয়েছন। বণর্না এেসেছ জরে-তা‘দীেলর উপর
তােদর সবেচেয় বড় ও পিরপূ ণ্ িকতা
র
, জা‘ফরীয়া স�দােয়র
শাইখ আ�ামা আল-সানী আয়াতু�াহ আল-মােমকানী কতৃক রিচত
ও নাজােফর মরতুজা �কাশনা েথেক ১৩৫২ িহজিরেত �কািশত
‘তানকীহু-মাকাল িফ আহওয়ািলর-িরজাল’ ( ﻘﻴﺢ اﻤﻟﻘﺎل ﻲﻓ أﺣﻮال
 )الﺮﺟﺎلনামক িকতােবর ি�তীয় খে�র ২০৭ পৃ�ায়, যা অিভজ,
স�ািনত শাইখ মুহা�দ ইদরীস আল-িহ�ী’র িনকট েথেক
“মাসােয়লু র-িরজাল ওয়া মাকােতবািতিহম” ( مﺴﺎﺋﻞ الﺮﺟﺎل و
 )ﺎﻜﺗﺒﺎﺗﻬﻢনামক িকতাব েথেক ‘আস-সারােয়র’ ( )لﺮﺴاﺋﺮনামক
িকতােবর েশেষ নকল করা হেয়েছ। আর তা মাওলানা আবূ ল
হাসান আলী ইবন মুহা�দ ইবন আলী ইবন মূ সা আ.-এর নােম
মুহা�দ ইবন আলী ইবন ঈসা’র মাসােয়ল সংকলেন নকল করা
হেয়েছ; িতিন বেলন: ‘আিম তার িনকট ‘নািসব’ তথা আেল
বাইেতর সােথ শ�তা েপাষণকারীর বয্াপাের জানেত েচেয়
িলখলাম; তােদর শ� বাছাইেয়র েক্ষে ‘িজবত’ ( )ﺠﻟﺒﺖও
‘তাগু’

اﻟﻄﺎﻏﻮت-েক �াধানয্ েদয়ার েচেয় আরও েবিশ িকছুর

�েয়াজন আেছ িক? (অথর্াৎ আেল বাইেতর �িত বড় শ�তা হল
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবী�য় ও উিযর�য়
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আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু আনহুমােক �াধানয্য়া এবং
তােদর েনতৃ� িব�াস করা।) অতঃপর জওয়াব আসল: েয বয্ি�
এই িব�াস েপাষণ করেব, েস-ই ‘নািসব’। অথর্াৎ এমন �েতয্
মানু ষই আেল বাইেতর শ� বেল পিরগিণত হেব, েস যখন আবূ
বকর িসি�ক ও ওমর ফারুক রািদয়া�াহু আনহুমােক �াধা
েদেব এবং তােদর েনতৃ�েক িব�াস করেব।
‘িজবত’ ( )ﺠﻟﺒﺖও ‘তাগু’ ))اﻟﻄﺎﻏﻮت-এর বয্াখয্ায় বলা ,
শী‘আগণ এই শ�গুেলা তােদর েদ‘আর মেধয্ বয্বহার ক; তারা
েসই েদা‘আর নামকরণ কেরেছ “কুরাইশেদর দু ই মূ িতর্র েদ‘আ”
( ! )ﺎﻋء ﺻﻨ� ﻗﺮ�ﺶআর তারা দু ই মূ িতর্ এবং‘িজবত’ ( )ﺠﻟﺒﺖও
‘তাগু’ (  )اﻟﻄﺎﻏﻮتবলেত আবূ বকর িসি�ক ও ওমর ফারুক
রািদয়া�াহু আনহুমােক বুঝা(না‘উযু িব�াহ)। আর এই েদা‘আিট
তােদর ‘মাফাতীহ আল-িজনান’ ( )ﻔﺎﺗﻴﺢ اﺠﻟﻨﺎنনামক িকতােবর
১১৪ পৃ�ায় আেছ; আর এই িকতাবিট ইসলামী িবে�র ‘দালােয়ল
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আল-খায়রাত’ ( )ﻻﺋﻞ اﺨﻟ�ات12 নামক িকতােবর মােনর। আর
১১F

তােদর েস েদা‘আর মূ লশ� হে�,
 واﻟﻌﻦ ﺻﻨ� ﻗﺮ�ﺶ وﺟﺒﺘﻬﻤﺎ وﻃﺎﻏﻮﺗﻴﻬﻤﺎ،ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آل �ﻤﺪ

ﻞ

 إﻟﺦ..واﺑنﺘﻴﻬﻤﺎ
অথর, “েহ আ�াহ! মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর
পিরবার-পিরজেনর উপর রহমত বষর্ণ ক; আর কুরাইশেদর দু ই
মূ িতর, দু ই িজবত, দু ই তাগুত এবং তাের দু ই কনয্ার উপর
লানত বষর্ণ ক....েশষ পযর্” !! 13
12F

আর তারা এখােন ‘দু ই কনয্’ বলেত উ�ু ল মুিমনীন আেয়শা ও
হাফসা রািদয়া�াহু আনহুমােক বুিঝেয়েছ
12

এ িকতাবিটর উদাহরণ িহেসেব েপশ করা হেয়েছ। নতুবা আহেল সু �াত
ওয়াল জামা‘আেতর িনকট এিট েকান �ামানয্ �� নয়।[স�াদক]

13

এই েদায়ািট “েতাহফা আল-‘আওয়াম মাকবু ল” ( )ﺗﻔﺔ اﻟﻌﻮام ﻣﻘﺒﻮلনামক
িকতােব বিণর্ত আেছ এবং তার উপর �াক্ষর আেছ আয়াতু�াহ-খুমাইনী,
আয়াতু�াহ শারই‘য়াতমদারী, আয়াতু�াহ আবূ ল কােসম আল-খুওয়ী ...
সাইেয়য্দ মুহসীন আ-হািকম আত-তাবতাবায়ী ... �মুেখর। তােদর মেধয্
েকউ েকউ মধয্প�ী বেল পিরিচ; েযমন আল-খুওয়ী ও সাইেয়য্দ মুহসীন
আল-হািকম...
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ওমেরর হতয্াকারীেক স�ান কর
[খিলফা ফারুক হতয্ার িদন মহা উৎসেবর ি]
তােদর ে�ােধর পযর্ায় এতদূর েপৗঁেছেছ , তারা ইরােনর
অি�পূ জকেদর আগুন িনবর্াপক এবং তােদর পূবর্পুরুষগ
ইসলােম দািখল হওয়ার অনয্তম পিথকৃত সাইেয়য্দুনা ওম
ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহুর হতয্াকারী আবূ লুলুমাজুসীেক (তার উপর আ�াহর লানত) বাবা সু জা উ�ীন ( ﺑﺎﺑﺎ
[ )ﺠﺎع اﺪﻟﻳﻦযার অথর, ধেমর্র বীর িতা] নােম সে�াধন কের।
আলী ইবন মুযািহর িযিন শী‘আেদর িরজাল শাে�র িবখয্াত েলা,
িতিন আহমদ ইবন ইসহাক আল-কু�ী আল-আহওয়াস েথেক
বণর্না কের: ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহু িনহ
হওয়ার িদন হল মহা উৎসেবর িদন! গবর-অহ�ােরর িদন; মযর্াদার
িদন; মহা পিব�তার িদন; বরকেতর িদন এবং �শাি�র িদন!
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শাসেনর অিধকার
আবূ বকর, ওমর রািদয়া�াহু আনহু, সালাহউ�ীন আল-আইয়ু বী
র.সহ যাঁরা ইসলােমর জনয্ পৃিথবীর িবিভ� রা� জয় কেরেছন
এবং েসগুেলােক আ�াহর �ীেনর অধীেন িনেয় এেসেছ; আর
যাঁরা আমােদর এই িদন পযর্� ইসলােমর নােম ঐসব েদশ শাসন
কের আ�াহর দরবাের হািযর হেয়েছন, শী‘আেদর আিকদা
অনু যায়ী তাঁরা সকেলই যািলম শাসক এবং জাহা�ােমর অিধবাসী।
কারণ, তারা অৈবধ এবং তারা শী‘আেদর কাছ েথেক ব�ু�,
সিতয্কার আনুগতয্ ও কলয্াণ কর কােজ সহেযািগতা পাওয়
উপযু � নয়; তেব শী‘আেদর তািকয়য্া আিকদাতােদরেক যতটুকুর
অনু মিত েদয় েকবল ততটুকু সাহাযয-সহেযািগতা তারা করেত
পারেব, অনু রূপভােব েস সম� শাসকেদর কাছ েথেক েকান িকছু
�হণ করার সু েযাগ থাকেল, অথবা তােদর সােথ মুনােফকী করার
ই�া থাকেল েসটা িভ� কথা। [না‘উযু িব�াহ]
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[শী‘আরা এমন এক মাহদীর আগমেনর
অেপক্ষায়েয়েছ, েয মাহদী তােদর �ীন ও
েনতৃ� জবরদখলকারীেদেক শাি� �দান করেব
ও মৃতুয্দ� কাযর্কর কর]
তােদর েমৗিলক আিকদার মেধয্ অনয্তম একিট আিকদা ,
যখনই মাহদী’র আগমন ঘটেব িতিন হেবন তােদর �াদশ ইমাম,
িযিন এখনও জীিবত এবং তারা তার আগমেনর অেপক্ষা
রেয়েছ। অথর্াৎ তারা হেব তার িব�েবর সহেযাগী ৈসিনক। আর
তারা যখন তােদর িকতােব তার আেলাচনা েদখেত পায়, তখন
তারা তার নাম অথবা লকব অথবা উপনােমর পােশ িলেখ রােখ:
َ
ّ
দু ’িট হরফ “ ” ﻋﺞঅথর্াৎ “”ﻋﺠﻞ اﷲ ﻓ َﺮﺟﻪ
(আ�াহ তার মুি� বা
আগমনেক তরাি�ত করু)। যখনই এই মাহদী েজেগ উঠেব তার
দীঘর ঘুম েথেক যার পিরমাণ হেব এক হাজার একশত বছেররও
েবিশ এবং আ�াহ শী�ই তার ও তার বাপ-দাদােদর জনয্
সমকালীন শাসকেদর সােথ পূ ব্বতর্ী সকল মুসিলম শাস
র
কে
িবচার-ফয়সালার জনয্ জীিবত করেব; আর সকেলর শীেষর্
থাকেব ‘িজবত’ ( )ﺠﻟﺒﺖও ‘তাগু’
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()اﻟﻄﺎﻏﻮتআবূ বকর ও

ওমর। অতঃপর তােদর পরবতর্ীগণ!!, তখনই িতিন তার িনকট
েথেক এবং তার বাপ-দাদােদর এগােরা ইমােমর িনকট েথেক
শাসন ক্ষমতা জবরদখেলর অপরােধ তােদরেক িবচােরর স�ুখী
করেবন। কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
ইি�কােলর পর েথেক িকয়ামত সংঘিটত হওয়ার পূ বর্ পযর্
ইসলােম শাসন ক্ষমতার একমা� হকদার তার; এর মেধয্ অনয
কারও েকান অিধকার েনই।
আর ঐসব জবরদখলকারী িবচােরর পর িতিন তােদর িনকট
েথেক �িতেশাধ িনেবন, হতয্ার িনেদর্শ িদেবন এবং �ি
পাঁচশতজনেক এক সােথ মৃতুয্দ� িদেব; এমনিক ইসলােমর
সকল যু েগর শাসকেদর মধয্ েথেক িতন হাজেরর হতয্া স��
করেবন। আর এটা হেব িকয়ামেতর িদন েশষ পুনরু�ােনর পূেবর্
অতঃপর েয মৃতুয্বরণ করেব তার মৃতুয্র পর এবং যার মৃতুয্
হেব তার মৃতুয্দে�র প, হাশেরর জনয্ মহা পুনরু�ান স�
হেব; অতঃপর জা�াত অথবা জাহা�ােমর িদেক পাঠােনা হেব।
জা�াত হেব আহেল বাইেতর জনয্ এবং যারা তােদর বয্াপাের এ
আিকদায় িব�াস কের তােদর জনয্। আর জাহা�াম হেব এমন
�েতয্েকর জন, যারা শী‘আ স�দােয়র অ�ভুর্� নয়
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[‘রাজ‘আ’ ( )الﺮﺟﻌﺔআিকদা এবং কুরাইশ
েগাে�র িতন হাজার বয্ি�েক হতয]
এই জীিবতকরণ, িবচার-ফয়সালা ও িকসাস বা শাি�িবধানেক
শী‘আগণ ‘রাজ‘আ’ ( )الﺮﺟﻌﺔনােম অিভিহত কের থােক। আর
এটা তােদর মূ ল আিকদাসমূ েহর মেধয্ অনয্তম একিট যা
বয্াপাের েকান শ‘আ সে�হ েপাষণ কের না।
আিম লক্ষয্ কে, অেনক ভােলা মেনর মানু ষ ধারণা কের থােক
েয, শী‘আগণ পরবতর্ী যুেগ এই ধরেণর আিকদা পিরবতর্
কেরেছ, ব�ত এিট একিট বড় ভুল ধারণা ও বা�বতার িবপরীত।
কারণ, শী‘আগণ সাফাভী শাসকেদর সময় েথেক শুরু কের আ
পযর্� এই আিকদ-িব�াসেকই আঁকেড় ধের েরেখেছ। আর তারা
এখন হয় এসেবর �িত িব�াসী, অথবা তারা আধু িনক িশক্ষা
িশিক্ষত হেয় এসব েনাংরা িচ�াধারা বাদ িদেয় সজত�ী
িচ�াধারা �হণ কেরেছ। ব�ত সমাজত� বা কিমউিনজম ইরােক
আেছ; ইরােনও তা পছ�নীয় দল, যা শী‘আপ�ী যু বকেদর �ারা
ঘিটত হেয়েছ, যারা তােদর ধমর্ীয় কুসং�াের বীত�� হেয় শ‘আ
েথেক সমাজতে�র িদেক ঝুঁেক পেড়েছ। ফেল তারা শী‘আ
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মতবােদ িব�াসী হওয়ার পর সাময্বাদী হেয় েগে! আর তােদর
মেধয্ মধয্মপ�ী েকান দল েনই। তেব েকউ েকউ মাযহা,
কূটৈনিতক, দলীয়, অথবা বয্ি�গত �েয়াজেন তািকয়য্ার িমথয
দািব কের এবং েস যা দািব কের, তার িবপরীত িবষয়িট লু িকেয়
রােখ।
আর আপনােক তােদর িনভর্রেযাগয্ িকতাবসমূহ েথে ‘রাজ‘আ’
( )الﺮﺟﻌﺔআিকদা স�েকর্ জানেত শ‘আেদর শাইখ আবূ
আবিদ�াহ মুহা�দ ইবন মুহা�দ ইবন নু মান; িযিন তােদর িনকট
‘আশ-শাইখ আল-মুিফদ’ ( )لﺸﻴﺦ اﻤﻟﻔﻴﺪনােম পিরিচত; িতিন তার
“আল-ইরশাদ িফ তািরেখ হুজািজ�াহ‘আলাল-‘ইবাদ” ( ﻹرﺷﺎد ﻲﻓ
 )ر�ﺦ ﺣﺠﺞ اﷲ ﻰﻠﻋ اﻟﻌﺒﺎدনামক িকতােবর ৩৯৮-৪০২ পৃ�ায় যা
বেলেছন, আিম তা আপনােক �রণ কিরেয় িদি�; এই ��িট
ইরােন মুি�ত এক �াচীন �কাশনা যােত েকান তািরখ উে�খ
েনই;

িক�

তা

মুহা�দ

আলী

মুহা�দ

হাসান 14
১৩F

আল-

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

14

মূ ল িকতােব এমনই আেছ; স�বত তা হেব: মুহা�দ আলী ইবন মুহা�দ
হাসান।
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বণর্না কেরন মুহা�দ ইবন আল আল-কুফী েথেক। িতিন বণর্না
কেরন ওহাব ইবন হাফস েথেক। িতিন বণর্না কেরন আবূ বসীর
েথেক। িতিন বেলন,

�ংসযজ্ঞ ও �িতেশাধ�ৃ
আবূ আবিদ�াহ (অথর্াৎ জাফর সািদ) বেলন: কােয়ম বা ধারকবাহেকর নাম ধের ডাকা হেব (এখােন ‘কােয়ম’ �ারা তােদর
১২তম ইমাম উে�শয; যার বয্পাের তারা ধারণা েপাষণ কের েয,
িতিন এগােরা শতা�ীরও েবিশ সময় পূ ব্ েথেক জ� �হণ
র
কেরেছন এবং এর পরও িতিন মৃতুয্বরণ কেরন ি; কারণ, িতিন
অিচেরই েজেগ উঠেবন এবং িবচার-ফয়সালা করেবন); েতইশ
রজনীেত তার নাম ধের ডাকা হেব এবং িতিন আশুরার িদন
দাঁড়ােবন; মেন হে� েযন আিম তার সােথ মহররেমর দশম িদেন
রুকেন ইয়ামানী ও মাকােম ইবরাহীেমর মাঝখােন দাঁড়ােন, আর
িজবরাইল তার ডান পােশ েডেক বলেছন: “আ�াহর জনয্
বায়‘আত কর”, তখন শী‘আেদর জনয্ যমীন সংকুিচত হেয় যাে,
তারা চতুিদর্ক েথেক তার িনকট েদৗেড় আসেব এবং তার িনকট
বায়‘আত �হণ করেব। েকননা বণর্নায় এেসেছ ে, িতিন ম�া
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েথেক �মণ শুরু কের েশষ পযর্� কুফায় এেস হািযর হ;
অতঃপর নাজােফ অবতরণ করেবন এবং েসখান েথেক
ৈসনয্েদরেক িবিভ� দেল িবিভ� কের িবিভ� শহ-নগের
পাঠােবন।
আর হা�াল বণর্না কেরন স‘আলাবা েথেক। িতিন বণর্না কেরন
আবূ বকর আল-হাদরামী েথেক। িতিন বণর্না কেরন আবূ জাফর
আ. (অথর্াৎ মুহা�দ আ-বােকর) েথেক। িতিন বেলন: আিম েযন
�াদশ ইমাম আ.-েক িনেয় কুফার নাজােফ দ�ায়মান; আর
নাজােফ ম�া েথেক পাঁচ হাজার েফেরশতা আগমন কেরেছ; তার
ডান পােশ িজবরাইল; বাম পােশ িমকাইল; আর তার সামেন
মুিমনগণ এবং িতিন ৈসনয্েদরেক িবিভ� দেল িবভ� কের িবিভ�
েদেশ পাঠাে�ন।
আর আবদু ল করীম আল-জু‘ফী েথেক বিণর্ত। িতিন বেল: আিম
আবূ আবিদ�াহ (অথর্াৎ জাফর সািদ)-েক বললাম, �াদশ ইমাম
আ. কত সময় রাজ� পিরচালনায় সক্ষম হে? িতিন বলেলন:
সাত বছর; িদনগুেলা এত ল�া হেব ে, এক একিট বছেরর
পিরমাণ হেব েতামােদর দশ বছেরর সমান। সু তরাং রাজে�র
েময়াদকাল হেব েতামােদর বছেরর িহসােব স�ু র বছর। আবূ
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বসীর তােক বলেলন: আিম আপনার জনয্ উৎসগ; বলু নেতা
িকভােব বছরগুেলােক দীঘর্ািয়ত করে? িতিন বলেলন: আ�াহ
আকাশ বা কক্ষপথেক �ীয় অব�ােন অব�ান করে এবং কম
নড়াচড়া করেত আেদশ করেবন। এর ফেল িদন ও বছরসমূ হ
দীঘর্ািয়ত হেব। আর যখন তার আগমেনর সময় হে, তখন
জমািদউল আেখর ও রজব মােসর দশ িদন এত েবিশ বৃ ি� হেব,
যা মানু ষ েকান িদন �তয্ক্ষ কের িন। অতঃপর আ�াহ মুিমনে
েদেহ মাংস উৎপাদেনর মাধয্েম তােদর কবেরর মেধয্ তার
শরীর পূ নগর্ঠন করেব; সু তরাং আিম েযন তােদর আগমন লক্ষ
করিছ এবং এও লক্ষয্ করিছ, তারা তােদর পশমগুেলা েথেক
বািল েঝেড় েফলেছ।
আর আবদু �াহ ইবন মুগীরা েথেক বিণর্ত। িতিন আবূ আবিদ�াহ
(জাফর সািদক) আ. েথেক বণর্না কেরন। িতিন বেল: যখন
আেল মুহা�েদর �িতিনিধ (�াদশ ইমাম)-র আগমন ঘটেব, তখন
িতিন কুরাইশেদর পাঁচশ জনেক দাঁড় করােবন; অতঃপর
তােদরেক গদর্ান েকেট হতয্া করেবন। অতঃপর আরও পাঁচ
জনেক দাঁড় করােবন এবং তােদরেকও গদর্ান েকেট হতয্
করেবন। অতঃপর আরও পাঁচশ জনেক হতয্া করেব; এমনিক
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এই কাজিট িতিন ছয়বার করেবন। আিম বললাম: তােদর সংখয্া
এই পিরমােণ েপৗঁছাে?! (এটা বড়ই অ�ু ত মেন হেয়িছল, কারণ,
েখালাফােয় রােশদীন, বনী উমাইয়া, বনী আ�াস এবং জাফর
সািদক পযর্� সকল মুসিলম শাসক িমেলও তােদর সংখয্
উে�িখত এই সংখয্ার দশ ভােগর একভাগ পিরমাণও হেব না)
জাফর সািদক বলেলন: হয্া, তারা এবং তােদর দাসরা িমেল এমন
সংখয্া হেব। অপর এক বণর্নায় আ: আমােদর রা�িট হেব
অপরাপর রাে�র েচেয় �ত�। আমােদর পূ েবর্ �েতয্ক িবখয্
বংেশরই রা� হেব, যােত তারা যখন আমােদর শাসনকাযর্ েদখেত
পােব, তখন বলেত না পাের েয, আমরা যখন শাসন ক্ষমতা
অিধি�ত হব, তখন আমরাও তােদর মত শাসনকাযর্ পিরচালনা
করব।

[মাহদী’র আগমেনর সােথ সােথ মূ ল মুসহাফ
নািযলকৃত অব�ায় িফের আসেব]
জােবর আল-জু‘ফী আবূ আবিদ�াহ েথেক বণর্না কেরন। িতিন
বেলন: যখন আেল মুহা�েদর �িতিনিধ (�াদশ ইমাম)-র আগমন
ঘটেব, তখন িতিন এমন বহু তাঁবু �াপন করেন; েসখােন আল54

কুরআন েযভােব নািযল হেয়েছ েসভােব িশখােনা হেব। 15 ফেল তা
১৪F

পূ েবর্কার হােফযেদর জনয্ কিঠন হেয় যাে (অথর্াৎ ঐ বয্ি�
জনয্ কিঠন হেয় যাে, েয মুসহােফ ওসমানী েথেক িহফয (মুখ�)
কেরেছ, েযমনিট জা‘ফর সািদেকর যামানায় িবদয্মান আে)।
কারণ, সংকলেনর েক্ষে� ত মেধয্ ৈবপরীতয্ রেয়ে
আর আবদু �াহ ইবন ‘আজলান বণর্না কেরন আবূ আবিদ�াহ
(আ.) েথেক। িতিন বেলন: যখন আেল মুহা�েদর �িতিনিধ
(�াদশ ইমাম)-র আগমন ঘটেব, তখন িতিন মানু েষর মেধয্
িবচার-ফয়সালা করেবন দাঊদ নবীর িবধান �ারা?!
আর মুফা�াল ইবন ওমর বণর্না কেরন আবূ বিদ�াহ (আ.)
েথেক। িতিন বেলন: কুফা েথেক �াদশ ইমােমর সােথ মূ সার
স�দায় (!?!?) েথেক সাতাশ বয্ি, আহেল কাহাফ েথেক সাত
বয্ি, ইউশা‘ ইবন নূ ন, সু লাইমান, আবূ দু জানা আল-আনসারী,

15

েকন তার দাদা আলী ইবন আিব তািলব রা. তাঁর িখলাফতকালীন সমেয়
এই কাজিট কেরন িন? তাঁর �াদশ নািত িক কুরআন ও ইসলােমর জনয্ তাঁর
েচেয় েবিশ কািমল?!
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িমকদাদ এবং মািলক আল-আশতার েবর হেয় আসেব এবং তারা
তার সামেন আনসার ও িবচারেকর ভূ িমকা পালন করেব!
আর এই ভাষয্গুেলা অক্ষের অক্ষের ও পিরপূণর্ আমানত
তােদর �খয্াত আেলমেদর অনয্তম িবিশ� আেলেমর িকতা
েথেক উ�ৃ ত; আর িতিন হেলন আল-শাইখ আল-মুিফদ ( الﺸﻴﺦ
)ﻤﻟﻔﻴﺪ। এই ভাষয্গুেলা সে�হাতীতভােব আেল বাইেতর উপ
তােদর িমথয্া ও বােনায়াট সনেদর �রা বিণর্ত। যারা িছল তােদর
িবপদ-মুিসবেতর অনয্তম কারণ। েকনন, ঐসব িমথয্াবাদীরাই
তােদর দেলর িবেশষ বয্ি�বগর্। আর -শাইখ আল-মুিফদ
()لﺸﻴﺦ اﻤﻟﻔﻴﺪ-এর িকতাবিট ইরােন �কািশত হয়; আর তার
ঐিতহািসক কিপিট আমােদর িনকট সংরিক্ষত ও মওজুদ আে
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রাজ‘আর আকীদা
[আবূ বকর এবং ওমরেক মাহদী’র যামানায়
গােছর উপের ফাঁিস েদয়া হেব!]
শী‘আেদর েমৗিলক আিকদার মেধয্ অনয্তম আিকদা হে
‘রাজ‘আ’ ( )الﺮﺟﻌﺔআিকদা এবং তার আেলােক মুসিলম
শাসকেদর িবচার-ফয়সালা করা। এই আিকদায় িব�াসী িছেলন
তােদর আেলম ‘আমালী আল-মুরতাজা’ ( )ﻲﻟ اﻤﻟﺮﺗﻰﻀনামক
�ে�র েলখক সাইেয়য্দ আ-মুরতাজা; আর িতিন হেলন কিব
শিরফ আর-েরদীর ভাই এবং ‘নাহজুল-বালাগাহ’ ()ﻬﺞ اﺒﻟﻼﻏﺔ
নামক িকতােবর মেধয্ বৃি� করার মত জািলয়ািতর কােজ িতিন
তার সহকারী। স�বত এই ধরেনর জািলয়ািতর পিরমাণ িছল
িকতােবর এক তৃতীয়াংেশর েবিশ। আর তা হে� েস অংশ যােত
রেয়েছ সাহাবীগেণর েদাষ-�িটর বণর্না এবং তােদর উপর
বােনায়াট েদাষ-�িট চািপেয় েদয়া। আেলািচত এই সাইেয়য্দ
আল-মুরতাজা তার ‘আল-মাসােয়লু ন-নােসরীয়া’ ()ﺴﺎﺋﻞ اﻨﻟﺎﺮﺻ�ﺔ
নামক িকতােব বেলন: িন�য় মাহদী (অথর্াৎ তােদর �াদশ ইমা,
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যােক তারা আেল মুহা�েদর �িতিনিধ নােম ডােক) তার সমেয়
আবূ বকর ও ওমরেক গােছর উপের ফাঁিস েদয়া হেব; আর ঐ
গাছিট ফাঁিসর পূ েবর্ সেতজ থােকেব িক� ফাঁিসর পের তা শুিকে
যােব!!?

তােদর িচ�াধারা অপিরবতর্নী
শী‘আ স�দােয়র সকল যু েগর জ্ঞানী ও পি�ত বয্ি�ব
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাব ও উিযর�য়
আবূ বকর ও ওমর রা.-এর বয্াপাের এই ধরেনর নয্�ারজন
অব�ান �হণ কেরেছ। আ�াহ তাঁেদর �িত স�� থাকুন, তােদর
কবরেক আেলািকত করু, তােদর শযয্া�ানেক শীতল করুন
তাছাড়া ইসলােমর সকল জ্ঞানী বয, খিলফা, শাসক, েনতা,
মুজািহদ ও হােফেযর �িতও তােদর একই অব�ান। তােদর �িত
আ�াহ্ স�� হউন এবং ইসলােমর পক্ষ েথেক তােদরেক
তােদর পিরবার-পিরজনেক উ�ম �িতদান দান করুন
আর আমরা তােদর �চারেকর িনকট শুেনি, িযিন ঐকয্ সং�ার
অিফেস দািয়� পালন করিছেলন এবং তার জনয্ অথ-স�দ বয্য়
করিছেলন, িতিন েয বয্ি�র এসব িবষেয় অধয্য়ন করার স58

সু েযাগ েনই তােক বলিছেলন: এসব আিকদা পূ বর্বতর্ী যামানা
িছল; এখন তার ধরন পিবতর্ন হেয় েগেছ
ব�ত তােদর এই ধরেনর ব�বয্ স�ূণর্ িমথ, বােনায়াট ও
�তারণামূ লক। কারণ, তােদর িশক্ষা �িত�ানসমূেহ েযসব িকতা
পড়ােনা হয়, তােত এই ধরেনর সকল আিকদাই পড়ােনা হয় এবং
মাযহােবর �েয়াজনীয়তা ও তার �থম উপাদান িহেসেবই এসব
পাঠেক িবেবচনা করা হয়। আর েযসব �� আমােদর এই যু েগ
নাজাফ, ইরান ও জাবােল আেমেলর আেলমগণ �কাশ কের,
েসসব �� তােদর পূ বর্বতর্ী ��সমূেহর েচেয়ও িনকৃ� এবং তা
অিধকাংশই ঐকয্ বা সম�য় �েচ�ার সকল আশ-আকা�ােকই
�ংস কের েদয়।

[ঐেকয্র আ�ায়ক‘আল-খােলসী’ আবূ বকর ও
ওমরেক আহেল বায়‘আেত িরদওয়ােনর অ�ভু্�
র
মেন কের না]
এই জনয্ আমরা দৃ�া� িহেসেব েপশ করব তােদর মধয্ েথে
এমন এক বয্ি�ে, েয �েতয্ক িদন সকাল ও স�য্া েঘাষণা
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িদেয় েবড়ায় েয, েস ঐকয্ ও সম�েয়র আ�ায়ক। আর েস
েলাকিট হে�, শাইখ মুহা�দ ইবন মুহা�দ মাহদী আল-খােলসী;
িমসর ও অনয্ানয্ েদেশ যার অেনক ব -বা�ব রেয়েছ, যারা
ঐেকয্র িদেক আ�ান কের এবং েস লেক্ষয্ আহেল সু�াত ও
জামা‘আেতর মেধয্ কাজ কের। এই ঐকয ও আেপাষ-মীমাংসার
িদেক আ�ানকারী—তার উপর আ�াহর পক্ষ েথেক েয শাি
অিধক সংগত তা নািযল েহাক— েস শায়খাইন তথা আবূ বকর ও
ওমর রািদয়া�াহু আনহুমা েথেক ঈমােনর মত িনয়ামতেক পযর
অ�ীকার কেরেছ!! েস তার “এহইয়াউশ-শরীয়াহ িফ মাযহািবশশী‘আ” ( )ﻴﺎء الﺮﺸ�ﻌﺔ ﻲﻓ ﻣﺬﻫﺐ الﺸﻴﻌﺔনামক িকতােবর �থম
খে�র ৬৩-৬৪ পৃ�ায় বেলন:
“যিদও তারা বেল: িন�য় আবূ বকর ও ওমর আহেল বায়‘আেত
িরদওয়ােনর অ�ভুর্; যােদর �িত স�ি�র বয্াপাের আকুরআেন �ামািনক ভাষয্ রেয়ে:
ۡ َ ۡ ُۡ َ ُّ
َ َ
� ۡ ﴿ ّقَد
[١٨ :ِ� إِذ ُ� َباي ِ ُعونك﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
َ ٱ�َ ع ِن ٱلمؤ ِمن
َِر
“আ�াহ েতা মুিমনেদর উপর স�� হেয়েছন, যখন তারা বৃ ক্ষতে
েতামার িনকট বায়‘আত �হণ কেরেছ।—(সূ রা আল-ফাতহ: ১৮)
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আমরা বলব: যিদ িতিন বলেতন (আ�াহ তােদর উপর স��
হেয়েছন, যারা বৃ ক্ষতেল েতামার িনকট ব‘আত �হণ কেরেছ)
অথবা (তােদর উপর স�� হেয়েছন, যারা েতামার িনকট
বায়‘আত �হণ কেরেছ), তখনই আয়াত �ারা এমন সবার জনয্
স�ি� সাবয্� হত যারাই বা‘আত �হণ কেরেছ; িক� যখন
আ�াহ বেলেছন,
ۡ َ ۡ ُۡ َ ُّ
َ َ
� ۡ ﴿ ّقَد
[١٨ :ِ� إِذ ُ� َباي ِ ُعونك﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
َ ٱ�َ ع ِن ٱلمؤ ِمن
َِر
“আ�াহ েতা মুিমনেদর উপর স�� হেয়েছন, যখন তারা েতামার
িনকট বায়‘আত �হণ কেরেছ। —(সূ রা আল-ফাতহ: ১৮) তখন
আয়ােত স�ি� বলেত শুধু ঐ বয্ি�র উপরই স�ি� বুঝা, েয
বয্ি� িনেভর্জাল ঈমােনর অিধকা”!?

�িতি�ত ইিতহাস িবকৃিত
এ কথার অথর্ হ, শােয়খাইন তথা আবূ বকর ও ওমর
(রািদয়া�াহু আনহু) িনেভর্জাল ঈমােনর অিধকারী ন?! সু তরাং
তারা আ�াহর স�ি�র আওতাধীন নন?! েহ আ�াহ, তুিম পিব�,
এটা ডাহা িমথয্-অপবাদ; আ�াহ তুিম আবু বকর ও উমর এর
61

উপর স�� হউন এবং তাঁেদর উপর পযর্া� রহমত ও স�ি�র
বয্ব�া কর, আমীন।
আর ইতঃপূ েবর ‘আল-যাহরা’ ( )الﺰﻫﺮاءনামক িকতােবর েলখক
আল-নাজাফী সাইেয়য্েদনা ওমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহ
আনহুম’র বয্াপাের েয(আপি�কর) কথা বেলেছ, তার আেলাচনা
পূ েবর্ অিতবািহত হেয়েছ। তার দুই হাত �ংস হউক। েস বেলে:
িতিন এমন এক জিটল েরােগ আ�া� িছেলন, পুরুষ েলােকর
বীযর্ বয্তীত তার িচিকৎসা হেতা  16?!
১৫F

অতএব, এই দু ই শী‘আ আেলম যারা আমােদর সমসামিয়ক, আর
যারা ইসলাম ও মুসিলম জনেগা�ীর কলয্াণ ও সং�ােরর আ�হ
ও উ�ীপনার দাবী দীঘর্কাল ধের দাবী কের আসে, যিদ
স�ািনত শােয়খাইন আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু আনহু’র
বয্াপাের আধুিন যু েগ �কািশত ও �চািরত তােদর ��সমূ েহ
আিকদার অব�া এই আকীদা েপাষণ কের, যাঁরা িছেলন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পের সাধারণভােব সবর্ে�
16

আমরা এমন েলাকেক শুধু এটাই বল, িনেজর েদাষেক আমার উপর
চািপেয় িদেয় েস সটেক পেড়েছ।
62

মুসিলম অথবা কমপেক্ষ ইসলােমর ইিতহােস ে�� মুসিলেম
অ�ভুর্; তখন আমােদর মত েলাকজন মাযহাবসমূ েহর মেধয্
সমেঝাতা ও সম�েয়র জনয্ আেপা-মীমাংসা এবং আলাপআেলাচনা ও মতিবিনমেয়র কী আশা েপাষণ করেত পাের? নািক
তারা মুসিলম দু েগর্র প�ম বািহন 17?
১৬F

আর শী‘আরা যখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সাহাবা এবং তােবঈন ও তােদর পরবতর্ী সকল মুসিলম শাসকেক
এই অপমানজনক �ের নািমেয় িদেয়েছ, অথচ তাঁরা হেলন ঐসব
বয্ি�বগর্ যারা ইসলােমর দুগর্ �িত�া কেরেছন এবং এই ইসলা
িবে�র উ�াবন কেরেছন; তখন তারা তােদর ইমামেদরেক এমন
অব�ােন িনেয় েগেছন, তােদর ইমামগণ �য়ং েসসব অব�ান
েথেক িনেজেদরেক িবমু� েঘাষণা কের থােক। আল-কুলাইনী
তার ‘আল-কাফী’ নামক �� যা তােদর িনকট মােনর িদক েথেক
মুসিলম স�দােয়র ‘সহীহ বুখারী’-এর মত; তােত িতিন �াদশ
ইমামেদর অেনক গুণাবলী ও ৈবিশ�য্ িলিপব� কেরেছন য
তােদরেক মানু েষর �র েথেক েদব-মূ িতর্র যুেগর �ীক জািতর
মা‘বুদ তথা েদবতার পযর্ােয় পনীত কেরেছ। আমরা যিদ ‘আল17

প�ম বািহনী বলেত বু ঝায়, শ�েদর অনু চর।
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কাফী’ ও তােদর �থম ে�ণীর িনভর্রেযাগয্ অপরাপর ��সমূ
েথেক উ�ৃ িতসমূ হ নকল করেত চাই, তেব তােত এক
িবশালাকােরর ভিলউম ৈতির হেব। এই জনয্ আমরা‘আল-কাফী’
িকতাব েথেক শুধু ভাষয্িবিশ� কতগুেলা অধয্ােয়র িশেরা
উে�খ করােক যেথ� মেন করিছ। েযমন:
অধয্ায়()ﺑﺎب, ইমামগণ সকল জ্ঞােন জ্, েয জ্ঞান েফেরশতা
নবী-রাসূ লেদর কােছ িছল। 18
১৭F

অধয্ায় ()ﺑﺎب, ইমামগণ জােনন তারা কখন মৃতুয্ বরণ করেবন
এবং তারা তােদর ই�া অনু যায়ীই মৃতুয্ বরণ করেবন 19
১৮F

অধয্ায় ()ﺑﺎب, ইমামগণ যা হেয়েছ এবং যা হেব সবই জােনন,
তােদর িনকট েকান িকছু ই েগাপন েনই।

20
১৯F

অধয্ায় ()ﺑﺎب, ইমামেদর িনকট সকল িকতাব িবদয্মান আে;
তারা িবিভ� ভাষায় এগুেলা অনুধাবন কেরন 21
২০F

18

আল-কাফী, হা.১/২৫৫ িকতাব আল-হু�াত

19

আল-কাফী, হা.১/২৫৮ িকতাব আল-হু�ত।

20

আল-কাফী, হা.১/২৬০ িকতাব আল-হু�াত
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অধয্ায় ()ﺑﺎب, শুধু ইমামগণই স�ূণর্ কুরআন সংকলন কেরেছ
এবং তারাই শুধু পুরা কুরআেনর জ্ঞান রাে 22
২১F

অধয্ায় ()ﺑﺎب, ইমামেদর িনকট নবীেদর িনদশর্ন (মু‘িজযা)সমূ হ
েথেক যা িকছু আেছ। 23
২২F

অধয্ায় ()ﺑﺎب, ইমামেদর িনকট েকান সমসয্া েদখা িদেল তারা
দাঊদ ও দাঊদ পিরবােরর িবধান �ারা িবচার-ফয়সালা কের?!
এবং েকান দলীল-�মাণ চায় না। 24
২৩F

অধয্ায় ()ﺑﺎب, মানু েষর হােত েকান সিঠক িকছু েনই যতক্ষণ ন
তা ইমামেদর িনকট েথেক আসেব এবং ইমামেদর িনকট েথেক
যা আেস িন, এমন �েতয্ক ব�ই বািতল 25
২৪F

অধয্ায়()ﺑﺎب, সম� পৃিথবীই ইমােমর। 26
২৫F

21

আল-কাফী, হা.১/২২৭ িকতাব আল-হু�াত

22

আল-কাফী, হা.১/২২৮ িকতাব আল-হু�াত

23

আল-কাফী, হা.১/২৩১ িকতাব আল-হু�াত

24

আল-কাফী, হা.১/২৯৭ িকতাব আল-হু�াত

25

আল-কাফী, হা.১/৩৯৯ িকতাব আল-হু�াত
65

ইমামেদর জনয্ গােয়েবর জ্ঞান সাবয্
শী‘আরা তােদর বােরা জন ইমােমর জনয্ গােয়বী জ্ঞাে
অিধকারী হওয়া এবং তারা মানবীয় গুণাবলীর উে�র্ হও

27

২৬F

ইতয্ািদ য যা দািব কের, ঐসব ইমামগণ তােদর িনেজেদর জনয্
কখনও তা দািব কেরন িন; কারণ, তারা অথর্াৎ শ‘আরা আ�াহ
তা‘আলা গােয়ব স�িকর্ত িবষেয় েযমন আকাশ ও যিমন সৃি�
এবং জা�াত ও জাহা�ােমর ৈবিশ�য্ বণর্না স�িকর্ত েযসব ও
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকটে�রণ কেরেছন, তা
েমেন িনেত অ�ীকার কের। আর এগুেলা ‘িরসালাতুল ইসলাম’
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আল-কাফী, হা.১/৪০৭ িকতাব আল-হু�াত
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বরং তারা আলী রা. েথেক বণর্না কের ে, িতিন বেলন: “আিম মযর্াদাবান ও
ক্ষমতাব; আিম এমন বয্ি, েয জীবন ও মৃ তুয্ দান কির। আর আিম �থম
ও েশষ; �কাশয্ ও অ�কাশয” েযমন শাইখ আল-মুফীেদর ‘আল-ইখিতসাস’
( )اﻻﺧﺘﺼﺎصনামক িকতােব এই বণর্নািট এেসেছ। থচ এই গুণাবলী
আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা বয্তীত অনয্ কারও জনয্ হেত পাের ন
তােদর অনু রূপ আরও একিট ব�বয্ : “আমােদর ইমামেদর অব�ান এত
উপের েয, েস পযর্� আ�াহর িনকটতম েফেরশতা ও নব-রাসূ লগণও
েপৗঁছােত পাের না” — আল-খুমাইনী, ‘আল-হুকুমাতু-ইসলামীয়া’ ( ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ
)اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, পৃ . ৫২
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( )رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼمনামক ময্াগািজেন িলিপব� করা হেয়ে, যা
কায়েরােত �িতি�ত স�য়কারী সং�ার অিফস েথেক �কািশত
হেয় থােক; উ� ময্াগািজেনর চতুথর্ বেষর্র চতুথর্ সংখ ৩৬৮
পৃ�ায় েলবানেনর শী‘আ আইেনর সু ি�ম েকােটর্র �ধা, -যােক
শী‘আরা বতর্মান কােলর সবেচেয় আকষর্ণীয় আেলম িহেসেব গণ
কের থােক- তার কলেম তা �কাশ পায়। িতিন েসই ময্াগািজেন
িমন ইজিতহাদািতশ-শী‘আিতল-ইমামীয়া” ( ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎدات الﺸﻴﻌﺔ
 )اﻹﻣﺎﻣﻴﺔিশেরানােম, তােদর মুজতািহদ শাইখ মুহা�দ হাসান
আল-আশিতয়ানী েথেক বণর্না কের, িতিন তার ‘বাহারুফাওয়ােয়দ’ ( )ﺑﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪনামক িকতােবর ১ম খে�র ২৬৭ পৃ�ায়
বেলন: “রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন শরীয়েতর
িবিধ-িবধান স�িকর্ত েকান ব�বয্ ে, েযমন অযু ভে�র কারণ,
হােয়য ও িনফােসর িবধান; তখন িতিন যা বেলেছন, তা িব�াস
করা এবং আমল করা ওয়ািজব। আর যখন িতিন গােয়বী িবষয়
তথা আকাশ ও জিমন সৃ ি� এবং জা�ােতর হূ র ও অ�ািলকার
বয্াপাের েকান তথয্ েপশ কে, তখন �ীন িহেসেব েমেন েনয়া
ওয়ািজব নয়; যিদও এ বয্াপাের সু�� জ্ ( )اﻟﻌﻠﻢমাধয্েম তা
�মািণত েহাক না েকন। (অথর্াৎ এই তথয্িট রাসূলু�াহ সা�া�া
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আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট েথেক িবশু�ভােব এেসেছ তা
জানার পরও তা �ীন িহেসেব �হণ করা ওয়ািজব নয়) আর যিদ
িবষয়িট (রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসাে�াম েথে)
�াধানয্�া� জ্ঞ ( )اﻟﻈﻦমাধয্ে আেস তেব েসটা �হণ করার
��ই আেস না। !?
েহ আ�াহ, িক আ�যর! তারা ইমামেদর উপর িমথয্ােরাপ কে;
অতঃপর তােদর িদেক গােয়ব জানার স�কর্ জুেড় েদয় এবং
তারা তা িব�াসও কের। অথচ ইমামেদর �িত এই ধরেনর
গােয়েবর স�ৃ কততার েকান �হণেযাগয্ িভি� েনই। অথচ যা
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক িবশু�ভােব বিণর
হেয়েছ এবং যা অকাটয্ দলীল িহেসেব �মািণ; তারা তােদর
িনেজেদর জনয্ েসই সব গােয়বী সংবাদেক দীন িহেসেব �হণ
করা অনাবশয্ক বলা ৈবধ মেন কের। উদাহরণ�রূপ আকাশ
যিমন সৃ ি� এবং জা�াত ও জাহা�ােমর ৈবিশ�য্ বণর্না �সে
আল-কুরআেনর আয়াত ও িবশু� হািদসসমূহ। অথচ রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পক্ষ েথেক েয ব�বয্ �কা
হেয়েছ, তার �েতয্কিটর িবশু�তার বয্াপাের-কুরআেনর
ব�বয্ হ:
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ٞ ۡ َ ِنۡهُوَ إِ� َّ و٣ ٓ
ٰ ﴿ َمَا يَنطِق ُ عَنِ ٱلۡهَوَى
ٰ َ ُ� ي
[٤-٣ : ﴾]ﻮرة اﻨﻟﺠﻢ٤ �و
“এবং েস মনগড়া কথাও বেল না। এ েতা ওহী, যা তার �িত
�তয্ােদশ হয়” —(সূ রা আন-নাজম: ৩-৪)
আর েয সব গােয়বী জ্ঞােনর িবষেয়র সংবাদ তারা তােদ
ইমামেদর জনয্ িনধর্ারণ ক, তার মেধয্ এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েয সব গােয়বী িবষেয়র সংবাদ
িবশু�ভােব �মািণ, তার মেধয্ যিদ তুলনামূলক পযর্ােলাচন
করেল, এটা �� হেয় যােব েয,

শী‘আগণ (পৃিথবীেত আ�াহ

�দ� ওহী আসা ব� হেয় যাওয়ার পরও) েয সম� গােয়বী
সংবাদ তােদর বােরা জন ইমােমর জনয্ আ�া-অনু মান কের
সাবয্� কের থােক তার তুলনায় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর কাছ েথেক গােয়বী সংবােদর বয্াপাের যা আকুরআন, মুতাওয়ািতর ও িবশু� হািদস �ারা �মািণত হেয়ে, তা
অিত নগনয্!!।
শী‘আেদর িনকট বােরা ইমােমর গােয়ব জানার িবষেয় েয সব
বণর্না রেয়ে, আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর অনু সারী
হািদেসর শু�ত-অশু�তা যাছাইকারী অিভজ্ঞ আেলমেদর িন
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েস সকল বণর্নার বণর্নাকারীরা িমথয্াবাদী বেল পির; িক�
তােদর অনু সারী শী‘আগণ ঐ িদেক �েক্ষপ কের না এবং উে�
তারা ইমামেদর গােয়ব জানার বয্াপাের তােদর ইমামেদর েথেক
তারা যা বণর্ন কেরেছ েসগুেলােক সতয্ বেল িব�াস কের। অথ
েস একই সমেয় ঐকয্সং�া কতৃর্ক �কািশ‘িরসালাতুল-ইসলাম’
( )رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼمময্াগািজনিটেত রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ােমর কাছ েথেক গােয়বী িবষেয় যা িবশু�ভােব �মািণ,
তা িব�াস করা ওয়ািজব না হওয়ার দািবেত েলবানেন শী‘আেদর
শরীয়া আইেনর সু ি�ম েকােটর্র িবচারপিত ও তােদর গেবষক
শাইখ মুহা�দ হাসান আল-আশিতয়ানী হাত তািল িদেত লাগল
এবং রীিতমত িকতাব েলখা শুরু কের িদল। আর তারা চাি�
িরসালােত মুহা�দীয়া িমশনেক অযু ভে�র কারণ, হােয়য ও
িনফােসর িবধােনর মত িফকহ শাে�র শাখা-�শাখার মাসআলার
মেধয্ ব�ী কের রাখেত।

ইমামেদর মযর্াদা রাসূেলর উপ
যখন তারা তােদর ইমামেদর মযর্াদােক রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মযর্াদার উপর সমু�ত করার ধৃ�তা
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�দশর্ন কে; অথচ মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িনকট ওহী আসত, পক্ষা�ের বােরা ইমােমর েকউই তােদ
িনেজেদর জনয্ ওহীর দািব কেরন ি; এমতাব�ায় এত িকছু র
পেরও আমােদর ও তােদর মােঝ েকান ধরেনর ঐকয্ বা
সম�য়স�ব হেব, তা আমােদর েবাধগময্ ন?!
আর ইিতহােসর িবিভ� যু গ পযর্েবক্ষ েন েদখা যায়, অিধকাংশ
শী‘আ ইসলামী রাে�র বয্াপাের তােদর িবেশষ ও সাধারণ অব�ান
হে� এই েয, যখন েকান ইসলামী রা� শি�শালী ও মজবুত হয়,
তখন তারা ‘তািকয়য্’র আিকদায় িব�াসী হেয় তােদর েমৗিখক
চাটুকািরতা �ারা তার েতাষােমাদ কেরেছ, যােত তারা তার
সু েযাগ-সু িবধাগুেলা েশাষণ কের িনেত পাের এবং তার েক�গুে
দখল কের িনেত পাের। অতঃপর যখন তা (ইসলামী রা�) দু বর্ল
হেয় যােব অথবা শ� কতৃর্ক আ�মেনর িশকার হে, তখন তারা
আ�মনকারীেদর দেল শািমল হেব এবং উে�া তার িবপেক্
ভূ িমকা পালন করেব। উমাইয়া িখলাফেতর েশেষর িদেক তােদর
খিলফােদর িবরুে� যখন আ�াসীয়রা িবে�াহ করল, তখন
তােদর ভূ িমকা এমনই িছল। বরং তােদর িবরুে� আ�াসীয়েদর
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িবে�াহ িছল অেনকটা শী‘আেদর �েরাচনা, উৎসাহ ও ষড়যে�র
ফসল!
অতঃপর যখন আ�াসীয় িখলাফেতর অব�া ভয়�র রূপ ধারণ
কেরিছল হালাকু খান ও মূ িতর্পূজক েমাগলগণ কতৃর্ক ইসলাম
িখলাফত, েগৗরেবর �ধান নগরী ও িশক্-সং�ৃ িতর �াণেক�
দখেলর মাধয্ে, তখন আ�াসীয় বংেশর শাসকেদর সােথও
তােদর এই ধরেনর নয্�ারজনক ভূিমকা িছল।
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[হালাকু ও মূ িতর্পূজক েমাগলেদর কােফলায়
নািসর আল-তুসী 28 ও ইবনু ল ‘আলকামী]
২৭F

অবেশেষ শী‘আেদর িবজ্ঞ আে নািসর আত-তুসী আ�াসীয়
খিলফা আল-মুসতা‘িসেমর চাটুকািরতায় ৬৫৫ িহজিরেত তার
পতন পযর্� তােক উৎসাহ িদেয় এবং বাগদাদ নগরীেত ইসলােমর
আশু িবপদজনক পিরি�িত তুেল ধের কিবতা রচনা করিছেলন।
এমতাব�ায় আগমন ঘটল অিবরাম র�পােতর সূ চনাকারী িহেসেব
হালাকু খােনর! তার সােথ েস (নািসর আত-তুসী) মুসিলম নরনারী এবং িশশু ও বৃ �েদর বয্াপক হতয্াযজ্ঞ পিরচালনায়
েযাগােত থােক! আর ইসলামী জ্ঞােন সমৃ� িকতাবসমূহ দাজল
নদীেত ডুিবেয় িদেত স�িত �দান কের; েশষ পযর্� িলিখত
28

েখােমনী তার ‘আল-হুকুমাতু-ইসলামীয়া’ ( )ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔনামক
িকতােবর ১০৮ পৃ �ায় খাজা নািসরু�ীন আ-তুসী’র �শংসা কেরেছন এবং
যারা ইসলােমর সু মহান েখদমেত অ�ণী ভূ িমকা পালন কেরেছন, তােক
তােদর অনয্তম একজন বেল �ীকৃিত িদেয়েছন। অনুপভােব আলখূ ওয়ানসারী তার ‘রওযাতুল জা�াত’ ( )روﺿﺎت ﺠﻟﻨﺎتনামক িকতােবর ৫৭৯
পৃ �ায় তার �শংসা কেরেছন, যা ১৩৬৭ িহজিরেত েতেহরান েথেক
�কািশত।
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িকতাবসমূ েহর কািলেত বহু িদন ও রাত ধের দাজলা নদীেত
কােলা পািন �বািহত হেত থােক। যার কারেণ ইিতহাস, সািহতয,
ভাষা, কিবতা, জ্ঞ-িবজ্ঞ, শরীয়েতর জ্ঞান এবং �থম সাির
পূ বর্বতর্ী ইমামেদর ��সমূহসহ ইসলামী ঐিতহয্পূণর্ সাি
স�েদর এক িবরাট অংশ িবন� হেয় েগেছ; যা দীঘর্কাল ধের ঐ
সময় পযর্� �েগৗরেব িবদয্মান িছল। ঐ সাং�ৃিতক িবপযর্য়
দু ঘর্টনার সময় সািহতয্ েদর েয পিরমাণ �ংস হেয়েছ,
ইতঃপূ েবর্র ইিতহােস এমন দৃ�া� খুঁেজ পাওয়া যােব না
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এখােন ইি�ত েদয়া দরকার েয, হালাকু খােনর নািত সু লতান গাযান যখন
৬৭৭ িহজিরেত শামেদশ (বতর্মান িসিরয়) দখল করার জনয্আগমন কের,
তখন তার উিযর িছল নািসরুলকুফর(কুফেরর সাহাযয্কার) আল-তুসী’;যােক
নািসরুি�(দীেনর সাহাযয্কার) নােম শী‘আরা অিভিহত কের, তারই নািত।
েস দােমে� মান-ই�ত লু �ন, র�পাত ও জ্ঞানসমৃ� -পু�ক চুিরসহ বহু
অপকমর্ কেরেছ। েশষ পযর্� আ�াহ ‘আলা ইমাম মুজািহদ শাইখুল ইসলাম
ইবন তাইিময়য্ােক এই ববর্রতার িবরুে� জািত েক েনতৃ� েদয়ার জ
িনেয়ািজত করেলন এবং আ�াহ তােক ৭০১ িহজিরেত ‘শকহব’ ()ﺷﻘﺤﺐ
এর যু ে� মুসিলমেদর হােত পরা� কেরন।
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আল-আলকামী ও ইবন আিবল হাদীেদর িখয়ানত
বা িব�াসঘাতকতা
আর শী‘আেদর গুরু নািসর -তুসী’র সােথ লু টপােটর এই
মেহাৎসেব অংশ�হণ কেরিছল তার দু ই ব�ু; তােদর একজন হল
শী‘আ উিযর মুহা�দ ইবন আহমদ আল-‘আলকামী, আর
অপরজন হল মু‘তােযলী েলখক (�ায় শী‘আ) আবদু ল হািমদ
ইবন আিবল হাদীদ, েস িছল ইবনু ল ‘আলকামী’র ডান হাত। েস
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর শ�
িহেসেব তার জীবনপাত কেরেছ; যার �মাণ হল ‘নাহজুলবালাগাহ’ ( )ﻬﺞ اﺒﻟﻼﻏﺔনামক িকতাবিট। েস তার কদযর্পূণর্
িমথয্-বােনায়াট বয্াখয্া �ারা েসটােক পিরপূণর্ কে, যার মাধয্েম
েস ইসলােমর ইিতহাসেক িবকৃত কেরেছ। আর েস অনবরত তার
�ারা যারা ইসলােমর েগৗরেবা�ল অতীত বা�বতা স�েকর্ অ,
তারা �তািরত হেয়েছ, এমনিক আমােদর বুি�মান েলখকবৃ �ও
অেনক সময় �তািরত হেয়েছ!! 30
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নাজাফ সে�লেনর সদসয্ আ�ামা আ-সু ওয়াইদী যার আেলাচনা এই
ভূ িমকার পের আসেব; তার পক্ষ েথেক এই ইবআিবল হাদীেদর জওয়াব
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ব�ত

ইবনু ল

িব�াসঘাতকতা

‘আলকামী
িনেয়

এমন

খিলফা

বয্ি,

েয

েখয়ানত

আল-মুসতা‘িসেমর

ও

উদারতার

স�ু খীন হল; আর িতিন (খিলফা) তােক তার উিযররূেপ �হণ
কের পুর�ৃ ত করেলন। ফেল যার �িত িতিন ইহসান করেলন,
ইহসােনর �িতদান �রূপ েস েখয়ানত ও হীন মানিসকতার
িশকড় েগেড় বসল এবং তােক উে�দ কের ছাড়ল।
আর শী‘আগণ �থম েথেক এই পরবতর্ী যুগ পযর্� একাধাে
অেনয্র কে� আন� উপেভাগ কের আসেছ এবং তারা ইসলােমর
সােথ শ�তা কের তােক (ইসলামেক) হালাকু খােনর �ংসযেজ্ঞ
মেধয্ েফেল িদেয় মজা উপেভাগকের। েকান বয্ি� চাইেল তােদর
িলিখত সকল জীবনী�ে�র মেধয্ নািসর আ-তুসী’র জীবনী পাঠ
করেত পাের। সবেশেষ আল-খূওয়ানসারী রিচত ‘রওযাতুল
জা�াত’ ( )وﺿﺎت اﺠﻟﻨﺎتনামক অপর আরও একিট জীবনী��
েদয়া হেয়েছ। এই জনয্ িতিন তার �ায় এক হাজার পাতার “আল-সােরম
আল-হাদীদ িফ আল-রদ ‘আলা ইবন আিব আল-হাদীদ” ( الﺼﺎرم ﺤﻟﺪﻳﺪ ﻓ
 )الﺮد اﺑﻦ ﻲﺑ ﺤﻟﺪﻳﺪনামক িকতাবিট িলিপব� কেরেছন; যােক স�ািনত ইমাম
আ�ামা মুহা�দ যািহদ আল-কাউসারী তার �ব�মালার ১৫৫ পৃ �ায় একিট
উপকারী �� বেল ম�বয্ কেরেছন।
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আেছ, যা র�পাতকারী ও িব�াসঘাতকেদর �শংসায় ভরপুর;
ইসলােমর উপর আপিতত ঐ িদনকার িবে�ষপূ ণর্ আচরণ বা
অেনয্র কে� আন� উপেভা; িবেশষ ও বয্াপক এই �ংসযজ
চািলেয় ে�াধ �শিমত করা এবং মুসিলম নর-নারী, িশশু ও
বৃ �েদর উপর েয বয্াপক হতয্াযজ্ঞ পিরচািলত হ, যা বণর্না
কের আন� অনু ভব করেত সবেচেয় বড় শ� ও পশুর েচেয়ও
কেঠার পাষ� অ�রও সায় েদয় না; েস ঘটনাগুেলা বণর্না কের ে
�ে� ৈপশািচক আন� �কাশ করা হেয়েছ।
আেলাচনা সংিক্ষ� করার ই�া থাকা সে�ও এই িবষয়িট িব�াির
ও বয্াপক হেয় েগ; তেব তােত শী‘আেদর িনভর্রেযাগয
িকতাবসমূ হ েথেক গৃহীত ভাষয্সমূহ সংেক্ষপ করা হেয়েছ।
আেলাচনািট েশষ করব অপর একিট নস বা ভাষয্ �ারা যা
(শী‘আ-সু �ী) ঐেকয্র িবষেয়র সােথ স�িকর; যােত �েতয্ক
মুসিলম জানেত পাের, িবিভ� দল ও অপরাপর মাযহাবসমূ েহর
অনু সারীেদর মেধয্ ঐকয্ স�ে, িবেশষ কের শী‘আেদর সােথ
তার অসাধয্তা স�েক; আর এটাই তােদর �� �ীকােরাি�; যার
বণর্না িন�র:
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শী‘আেদর অিভজ্ঞ ঐিতহািসআল-খুওয়ানসারী ১৩৬৭ িহজিরেত
েতহরান েথেক �কািশত তার ‘রওযাতুল জা�াত’ ()وﺿﺎت اﺠﻟﻨﺎت
নামক িকতােবর ি�তীয় সং�রেণর ৫৭৯ পৃ�ায় নািসর আততুসী’র দীঘর্ জীবনী বণর্নার সময় উে�খ কেরন , তার “বা�ব
সু গিঠত

এবং

সতয্ ও বা�বতার আেলােক �কািশ”

ব�বয্গুেলার একিট হে “িতহা�রিট িফরকার মধয্ েথেক
মুি��া� দল বা ‘িফরকাতুন নািজয়া’ ( )ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻨﻟﺎﺟﻴﺔসু িনিদর্�ভােব
িনধর্ারেণর কথ, আর তা েয ইমামীয়া তা বণর্না করা” েস বেল:

[িফরকা নািজয়া ( )ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻨﻟﺎﺟﻴﺔহল ইমামীয়া!]
“িন�য় আিম সকল মাযহাবেক পরীক্-িনরীক্ষা কেরিছ এব
েসগুেলার িনয়-নীিত ও শাখা-�শাখার বয্াপাের অবগত হেয়িছ।
অতঃপর আিম ইমামীয়া ছাড়া বািক সকল মাযহাবেক ঈমােনর
নীিতমালার েক্ষে� তােদর মেধয্ িমল েপে; যিদও তারা িকছু
িকছু িবষেয় মতিবেরাধ কের থােক; েযগুেলা সাব� করা আর না
করা ঈমােনর বয্াপাের সমান কথা। অতঃপর আিম ইমামীয়া
স�দায়েক তােদর সবার নীিতমালার স�ূ ণ্ িবেরাধী িহেসেব
র
েপেয়িছ। সু তরাং ইমামীয়ােদর নীিতমালার িবপরীত েকান একিট
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িফরকা যিদ মুি� বা নাজাত�া� ধতর্বয্ , তেব সকল িফরকা
বা দলই মুি��া� হেয় যােব; আর [েযেহতু তা তার িনকট স�ব
নয়; েসেহতু] তা এ কথাই �মাণ কের েয, মুি��া� দল মােনই
ইমামীয়া স�দায়, অনয্ েকউ ন”!

আহেল বাইেতর কথা মানেলই েকবল মুি�
[দুই সাক্ষয্ই জা�ােত �েবেশর জনয্ যেথ!]
আল-খূওয়ানসারী বেল: সাইেয়য্দ িনয়ামতু�াহ আ-মূ সাওয়ী এই
উ�ৃ িত বণর্না করার পর বে: “এর বয্াখয্া হ, সকল
স�দায়ই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণ:
« ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ:( »ﻣﻦ ﻗﺎﻝেয বয্ি�‘লা ইলাহা ই�া�াহ’
বলেব, েস বয্ি� জা�ােত �েবশ করে)-এর উপর িভি� কের
শুধুদু ই সাক্ষ(�)الﺸﻬﺎدﺗ-েক পিরপূ ণর্ নাজােতর জনয্ যেথ� মে
কের। আর এই ইমামীয়া স�দােয়র ঐকয্ব� িব�াস হে�
ততক্ষণ পযর্� নাজাত হেব, যতক্ষণ না �াদশ ইমাম পযর
আহেল বাইেতর (নবী পিরবােরর) সােথ ব�ু�পূ ণর্ স�কর্ না হে
এবং তােদর শ�েদর েথেক মু� না হেব [অথর্াৎ আবূ বকর ও
ওমর রািদয়া�াহু আনহু েথেক শুরু কের েশষ পযর্�‘আগণ
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বয্তীত েয েকউ শাসক ও শািসত িহেসেব ইসলােমর সােথ
সংি�� তােদর সবার েথেক স�কর্ তয্াগ েঘাষণা করেত হ]।
কারণ এই িব�াসিট সকল স�দায় েথেক িভ�; যার উপর
নাজােতর িবষয়িট আবিতর্ত হেব”

শী‘আরা মুসিলমেদর সােথ মূ লনীিতেতই িবেরাধী,
শুধু শাখ-�শাখাজিনত মাসআলায় নয়
আল-তুসী, আল-মূ সাওয়ী ও আল-খূওয়ানসারী সতয্ বেলে!
আবার তারা িমথয্াও বেলে!!
তারা সতয্ বেলেছ ে, মুসিলম স�দায়গুেলা মূলনীিতমালা
েক্ষে� এেক অপেরর কাছাকািছ এবং েণ িবষয়গুেলার েক্ষ
িভ� রকম; এই জনয্ মূ লনীিতমালার েক্ষে� কাছাকািছ অব�াে
অবি�ত স�দায়গুেলার মেধয্ আেপ-মীমাংসা ও সম�য় সাধন
স�ব। িক� এই আেপাষ-মীমাংসা ইমামীয়া শী‘আ স�দােয়র
সােথ অস�ব। কারণ, তারা তােদর মূ লনীিতমালার েক্ষে� সক
মুসিলেমর িবেরাধী; আর তারা মুসিলম স�দােয়র কাউেক পছ�
কের না, যতক্ষণ না তার(িজবত ও তাগু) আবূ বকর ও ওমর
রা. এবং িকয়ামত পযর্� তােদর অধ�নেদরেক ল‘নত বা
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অিভশাপ েদেব; আর যতক্ষণ না তারা ‘আ নয় এমন �েতয্ক
বয্ি�র সােথ স�কর্ে�দ েঘাষণা কর, এমনিক যিদও েস
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কনয্ােদর মধয্ েথ
‘আেল বাইত’ (নবী পিরবার) হয়, তবুও!! েয কনয্ােদরেক িবেয়
কের তাঁর (রাসূ েলর) সােথ আ�ীয়তার ব�েন আব� হেয়েছন যু ন
নূ রাইন ওসমান ইবন আফফান রািদয়া�াহু আনহু এবং উমাইয়
বংেশর িবচক্ষণ বয্‘আস ইবন রবী‘ যার �শংসা নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদ নববীেত ভিতর্ সকল মুসিলমেক
সামেন িনেয় িম�ের বেস কেরেছন, যখন আলী রািদয়া�াহু আনহ
আবূ জােহেলর কনয্ােক িবেয় কের তােক তাঁর চাচার কনয্
31
ফািতমা রািদয়া�াহু আনহ -এর সতীন বানােনার ই�া েপাষণ
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কেরন এবং িতিন (ফািতমা রািদয়া�াহু আনহ) তাঁর িপতার িনকট
এর িবরুে� অিভেযাগ কেরন।

31

ভাইেয়র কনয্ােক বয্ি�র ব-চাচােদর িদেক স�িকর্ত কের বলা হ, েস
তার চাচার কনয; এই জনয্ েলখক বেলেছ: ফািতমা রািদয়া�াহু আনহ আলী
রািদয়া�াহু আন’র চাচার কনয্, অথচ িতিন হেলন তার চাচার েছেলর
কনয্া
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আর শী‘আরা েকান মুসিলেমর উপর ঐ পযর্� স�� হয় ন,
যতক্ষণ না তারা আরও স�কর্ে�েদর েঘাষণা েদয় ইমাম যাে
ইবন আলী যাইনু ল ‘আেবদীন ইবন েহাসাইন ইবন আলী ইবন
আিব তািলব ও আেল বাইেতর সকল সদেসয্র সাে, যারা তােদর
ব� আিকদার েক্ষে� রােফযী পতাকা তেল ঐকয্ব� হয়, যার
উে�খেযাগয্ একিট আিকদা হে� এই কথা দািব করা ে, আলকুরআন িবকৃত।
ব�ত শী‘আরা তােদর সকল যু েগ ও সকল �েরই এই (কুরআন
িবকৃিতর) আকীদা েপাষণ কের থােক; যা তােদর েথেক বণর্না
কেরেছন এবং তােদর তেরই িলিপব� কেরেছন তােদরই একা�
ি�য় ও আ�িরক �িতভাবান বয্ি� আলহা� িমজর্া েহাসাইন ইব
মুহা�দ তকী আল-নূ রী আল-তাবারসী তার ‘ফাসলু ল িখতাব িফ
ইসবােত তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’ নামক িকতােব;
িযিন এই িকতােবর �িতিট ছ� েলখার মত নয্�াজনক
অপকমর্িট স�� কেরেছন এমন একজন স�ািনত সাহাবী কুফার
আমীর মুগীরা ইবন শ‘বা রািদয়া�াহু আনহু কবেরর পাে
অব�ান কের; েয কবরেক শী‘আরা মেন কের েয, এটাই আলী
ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আন’র কবর।
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শী‘আরা তােদর সােথ ঐকয, আেপাষ-মীমাংসা ও সম�য় সাধেনর
জনয আমােদর উপর শতর্ােরাপ কেরেছ ে, তােদর সােথ আমরাও
েযন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদরেক
অিভশাপ েদই এবং যারা তােদর মতাদেশর্র অনুসারী ন এমন
�েতয্ক বয্ি�র সােথ স�কর্ে�েদর েঘাষণা ; এমনিক
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর কনয্ােদর ও তাঁর ে��
বংশধরেদর সােথও স�কর্ে�দ কি, যার শীেষর্ রেয়েছন যােয়দ
ইবন যাইনু ল ‘আেবদীন; এবং তােদরেকও েযন অিভশাপ েদই,
যারা রােফযীেদর অপকেমর্র �িতবাদ ও িন�াজ্ঞাপেন তা
(যােয়দ ইবন যাইনু ল ‘আেবদীেনর) পদা� অনু সরণ কেরেছ। আর
এটাই নািসর আল-তুসী েথেক বিণর্ত ভােষয্র বা�ব সতয্ িদ
এ েক্ষে� তার অনুসরণ কেরেছ সাইেয়য্দ িনয়ামতু�াহমূ সাওয়ী ও িমজর্া মুহা�দ বােকর আ-মূ সাওয়ী আল-খূওয়ানসারী
আল-ই�াহানী। আর এ েক্ষে ‘তািকয়য্’ নীিতর �কাশকারী
অথবা েগাপনকারী েকান শী‘আ-ই তােদর িবরু�াচরণ কেরনা।
আর েয িবষয়িটেত তারা (আল-তুসী, আল-মূ সাবী ও আলখূওয়ানসারী) িমথয্া বেলে, তা হল তােদর দািব েয, শী‘আগণ
বয্তীত সকল মুসিলেমর মে, দু ই সাক্ষ (� )الﺸﻬﺎدﺗউ�ারেণর
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�ারাই আেখরােত পিরপূ ণর্ মুি� পাওয়া যােব। অথচ যিদ তােদর
জ্ঞ-বুি� থাকত, তেব তারা জানেত পারত েয, আমােদর মেত,
দু ই সাক্ষ (� )الﺸﻬﺎدﺗহল ইসলােমর মেধয্ �েবেশর িঠকানা বা
িশেরানাম। আর এই শাহাদাতাইেনর (�� )الﺸﻬﺎدﺗীকৃিতদাতা যিদ
(িবপেক্) েযা�াও হেয় থােক, তেব দু িনয়ােত তার জান ও
মােলর িনরাপ�া পােব। িক� আেখরােত তার নাজাত হেব
ঈমােনর িবশু�তা �ারা। আর এটা জানা আবশয্ক ে, ঈমােনর
কতগুেলা ফর, শরয়ী িবধান, হদ ও সু �াত রেয়েছ; েযমনিট
আমীরুল মুিমনীন ওমর ইবন আবদুল আযীয . বেলেছন।
সু তরাং েয বয্ি� এগুেলা পূরণ কর, তার ঈমান পিরপূ ণর্ হে;
আর েয বয্ি� এগুেলা পূরণ করেব , তার ঈমান পিরপূ ণর্ হেব
না। এমনিক তােদর �াদশ ইমােমর অি�ে� িব�াস করাও
েসগুেলার অ�ভুর্� েকান কাজ নয়। কা, েস হল এক কি�ত
বয্ি, বােনায়াট �ি�য়ায় হাসান আল-‘আসকারীর মত িনঃস�ান
অব�ায় মৃত বয্ি�র �িত স�কর্যু� করা হেয়েছ। কা, তার
সেহাদর ভাই জাফর
32
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তার েরেখ যাওয়া যাবতীয় স�ি�

িতিন হেলন জাফর ইবন আলী আল-‘আসকারী, হাসান আল-‘আসকারী’র
সেহাদর ভাই।
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ওয়ািরশ িহেসেব �হণ কেরেছন, েকননা, হাসান আল-আসকারীর
েকান স�ান িছল না।
আর আলাওয়ী বা আলীবংশীয়েদর জনয্ জ�িনব�ন খাতা িছ,
যার েদখাশুনা করেতন ঐ যামানার নকীব বা �ধান বয্; তােদর
েকান স�ান জ� �হণ করেলই তােত তার নাম িলিপব� করা
হেয় েযত। আর তােত হাসান আল-‘আসকারী’র েকান স�ােনর
জ� নাম িলিপব� করা হয় িন। আর তৎকালীন সমেয়র
অিভজাত বয্ি�বগর্ জােন ন না , হাসান আল-‘আসকারী েকান
পু� স�ান েরেখ মারা েগেছন। িক� যখন হাসান আল-‘আসকারী
িনঃস�ান অব�ায় মারা েগল, তখন তােদর ইমােমর অনু সারীেদর
মেত, ইমামেতর ধারাবািহকতা ব� হেয় েগল এবং তারা েদখল
েয, তার মৃতুয্র কারেণ মাযহােবর মৃতুয্ ঘট; আর তারা হেয়
েগেলন ইমামীই রইেলা না; কারণ, এখন আর তােদর েকান ইমাম
েনই।

নু সাইিরয়া িফকর্ার উ�
অতঃপর তােদর শয়তানেদর মধয্ েথেক বনী নুমাইর েগাে�র
দাসেদর মধয্ েথেক মুহ�দ ইবন নািসর নামক এক শয়তান
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তােদর জনয্ এক অিভনব দশর্ন আিব�ার করল , হাসান আল‘আসকারী’র এক স�ান রেয়েছ, েয তার িপতার ভূ গভর্� কে 33
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লু কািয়ত; যােত েস এবং তার স�ী-সাথীরা সাধারণ শী‘আগণেক
েধাঁকা িদেত সক্ষম ; আরও েধাক
ঁ া িদেত সক্ষম হয় তােদ
ধনীেদরেক িবদযমান (ভূ গভর্� কেক্ষ লুকা) ইমােমর নােম
তােদর িনকট েথেক যাকাত আদায়করণ �ারা! আর তারা তােদর
িমথয্া দািবর সােথ সবর্দা স�কর্ রাখল এই ব েল, তারা
িনেজরাও ইমামীয়া’র অ�ভু্�। আর েস
র
(মুহা�দ ইবন নািসর)
পিরক�না করল েয, েস হেব তার স�দায় ও কিথত ইমােমর
মেধয্ কি�ত ভূগভর্� কেক‘দরজা’ ( )ﺒﻟﺎبএবং যাকােতর নােম
আদায়কৃত সকল স�েদর মািলক; িক� এই ষড়যে�র সকল
কুচ�ীমহল তার শয়তান ব�ুরা তার িবেরািধতা করল এবং তারা
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তার িপতার ঘেরর মেধয্ যিদভূ গভর্� কক্ষ থ, তেব তারা েতা েস কক্
েথেক অেনক দূ ের এবং তােদর জনয্ েসখােন �েবেশর েকান অিধকার েন;
কারণ, তার িনয়�ণ হাসান আল-‘আসকারী’র ভাই জাফেরর হােত। আর
িতিন অকপেট �ীকৃিত িদে�ন েয, হাসান আল-‘আসকারী’র েকান স�ান
েনই; কি�ত ভূ গভর্� কেক্ষর মেধয্ও িছ, তার বাইেরও িছল না। আর
যিদ বলা হয় েয, েস ভূ গভর্� অেনক কেক্ষ লুকািয়ত আেছ ত েব েসটা েথ
তারা িকভােব তােক খুঁেজ েবর করেব!?
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িস�া� িনল েয, ‘দরজা’ ( )ﺒﻟﺎبহেব একজন েতল বা িঘ
িবে�তা, হাসান আল-‘আসকারী ও তার িপতার ঘেরর দরজায়
যার একিট েদাকান রেয়েছ; এবং তারা যার িনকট েথেক তােদর
আবািসক �েয়াজন িমটাত। সু তরাং যখন তােদর মেধয্ এই
মতিবেরাধ েদখা িদল, তখন তােদর িনকট েথেক এই ষড়যে�র
আিব�ারক পৃথক হেয় তার িনেজর নােম ‘নু সাইরীয়া’ 34 মতবাদ
3F

�িত�া কের।

দরজা ও ভূগভর্� েক্ষর কািহ
পক্ষা�ের মুহা�াদ ইবন নুসাইর এর স-সাথীগণ তােদর কিথত
�াদশ ইমামেক �কাশ করার জনয্ আেরকিট নতুন েকৗশল
পাওয়ার পিরক�না কেরিছল; েস পিরক�না অনু যায়ী তারা চাইল
তার জনয্ একিট িবেয়র বয্ব�া কর, যােত তার েছেল এবং
নাতী হেত পাের, যারা ইমামীয়া স�দােয়র দািয়� �হণ করেব;
আর তােদর মাধয্েমই ইমামীয়া স�দােয়র ধারাবািহকতা অবয্াহ
থাকেব। িক� যখন তােদর কােছ পির�ার হেয় েগল েয, এ
34

বতর্মােন িসিরয়ায় সংখয্ালঘু নুসাইিরয়া স�দায় রা�ক্ষমতায় অিধি
[স�াদক]
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ধরেনর তথয্ �কাশ করাটা অিচেরই তােক আলীবংশীয় েনতৃবৃ�
ও সকল আলীবংশীয়গণ এবং তােদর চাচােতা ভাই বনী
আ�ােসর খিলফা ও তােদর েনতৃবৃ ে�র পক্ষ েথেক িমথয
�িতপ� করার িদেক িনেয় যােব; তাই তারা বলল েয, িতিন
ভূ গভর্� কেক্ষর মেধয্ িবদয্মান আেছন এবং তার েছাট
দু ’িট অ�ধর্ান রেয়েছ... ইতয্ািদ ইতয্া; েয ধরেনর কািহনী েকান
িদন েকাথাও এমনিক ি�কেদর েপৗরািণক কািহনীসমূ েহও েশানা
যায় িন। এরপরও আ�াহ তা‘আলা যােদরেক �ীয় িনয়ামত �ারা
ধনয্ কেরে, ঐসব মুসিলম বয্ি�বেগর্র িনকট েথেক িক তার
আশা কের েয, তারা এসব িমথয্-বােনায়াট কািহনীেক সতয্ বেল
েমেন েনেব, যােত তােদর এবং শী‘আেদর মােঝ একটা িমল-িমশ
ও ঐকয্ সাধন করা যা?! অস�ব, অস�ব! যিদ-না েগাটা
ইসলামী িব� তার অব�ান পিরবতর্ন কের মানিসক েরাগ
িচিকৎসার একিট “পাগলা গারেদ” রূপা�িরত না হেয় যা!! আর
আকল বা িবেবেকর মত িনয়ামত দান করার কারেণ সকল
�শংসা িনেবিদত আ�াহ তা‘আলার জনয; েকননা, তা-ই হল
দািয়� অপর্ন করার মানদ�। আর তা িবশু� ঈেনর পরপরই
সবেচেয় ে�� ও স�ানজনক িনয়ামত।
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মুসিলমেদর ব�ু� ও সু স�কর
মুসিলমগণ িবশু� ঈমােনর অিধকারী �েতয্ক মুিমনেক ব�ুরূ
�হণ কের থােক। আর আেল বাইেতর (নবী পিরবােরর) সকল
সৎেলাক এই িনয়ামেতর অ�ভুর্, যারা েকান িনিদর্� সংখয্া
সীমাব� নয়। আর মুিমনগণ যােদরেক ব�ু িহেসেব �হণ কেরন,
েসই তািলকার শীেষর্ যাঁরা আেছ, তারা হেলন েসই দশজন
যােদরেক নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জা�ােতর সুসংবাদ
দান কেরেছন। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয ঐ
দশজনেক জা�ােতর অিধবাসী বেল েঘাষণা কেরেছন, শী‘আগণ
কতৃর্ক তাঁর (নবীর) এই েঘাষণার িবেরািধতা করাটাই তােদর
কােফর হেয় যাওয়ার অনয্তম কারণ িহেসেব যেথ�। অনুরূপভাে
মুসিলমগণ সকল সাহাবীেক ব�ু িহেসেব �হণ কেরন, যােদর
কােঁ ধর উপর ভর কের ইসলাম ও ইসলামী িব� �িতি�ত
হেয়েছ। ইসলামী েদেশর মািটেত যােদর র� ঝরার কারেণই
েসখােন আজ সতয্ ও কলয্ােণর বৃক্ষ জে�েছ। এমন ��াভ
বয্ি�বেগর্র নােমই ‘আরা আলী রািদয়া�াহু আনহু ও তাঁ
স�ানেদর েদাহাই িদেয় িমথয্াচার কের বেল ে, তাঁরা
(সাহাবাগণ) তাঁেদর (আলী রািদয়া�াহু আনহু ও তাঁর স�ানে)
89

শ�; অথচ তাঁরা আলী রািদয়া�াহু আন’র সােথ পর�েরর
�িত ভালবাসা ও সহেযািগতায় ভাই ভাই হেয় জীবনযাপন
কেরেছন এবং পর�েরর �িত ভালবাসা ও সহেযািগতায় ভাই
ভাই হেয়ই মৃতুয্বরণ কের কেরেছন। আ�াহ ত‘আলা তাঁর
িকতােবর সূ রা ‘আল-ফাতহ’-এর মেধয্ তাঁেদর বয্াপাের ক
চমৎকার গুণাবলীর �শংসা কেরেছন। িিন তাঁেদর বয্াপাের
বেলেছন:

ِ
ٓ ََ ُ ّ َ ٱلۡك
[٢٩ :�ا ُء بَ ۡينَهُمۡ ۖ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
﴿شدَّآءُ �َ ُفَارِ ر

“তারা কািফরেদর �িত কেঠার এবং িনেজেদর মেধয্ পর�েরর
�িত সহানু ভূিতশীল।”— (সূ রা আল-ফাতহ: ২৯)
সূ রা ‘আল-হাদীেদ’ বেলেছন:
َّ أ
َۡ
َ
ۡۡفَت
َ َ ّ ُِّ مِي�َٰث
� �ت وَٱ
َ ِ�﴿
ِمِن�ُم مَ ۡن نفَقَ ِمن � ۡب ِل ٱل ح
ِ ٰ �ٰ�َ ٱلس
ضِ �َ �َ سۡتَوِي
ّٗ � ْۚ� ٰتَل وا
َ ۡ�َٰتَلَۚ أُوْ� � َ أ
ُّ
َ�وَعَدَ ٱ
َُو
ُ َََٓ ِٰك ظمُ دَرَجَ ٗة مِّنَ ٱ�َِّينَ أَنفَقُواْ مِنۢ �َعۡدُ و
َ
ُ
ََ نَ خ
ُ ّ ََو
�ٰ �ۡ�ُۡس
[١٠ :﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺪﻳﺪٞ�ِٱ�َ ب ِ َما � ۡعمَلو ب
“আকাশম�লী ও পৃিথবীর মািলকানা েতা আ�াহরই। েতামােদর
মেধয্ যারা ম�া িবজেয়র পূেবর্ বয্য় কেরেছ ও যু� কে, তারা
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ও পরবতর্ীরা সমান নয়। তারা মযর্াদায় ে�� ওেদর অেপ, যারা
পরবতর্ী কােল বয্য় কেরেছ। তেব আ�া হ উভেয়র কলয্াে
�িত�িত িদেয়েছন। েতামরা যা কর আ�াহ তা সিবেশষ
অবিহত।”— (সূ রা আল-হাদীদ: ১০)
আর আ�াহ্ িতিন িক তাঁর �িত�িতর বয্িত�ম করে? সূ রা
‘আেল ইমরান’-এর মেধয্ িতিন আরও বেলেছ:
ّ ۡ ﴿نتُمۡ خَ�َۡأُمَّةٍأُخۡر ِجَت
ِ َلِلن
[١١٠ :اس﴾ ]ﺳﻮرة ال ﻋﻤﺮان
“েতামরাই ে�� উ�ত, মানবজািতর (কলয্ােণ) জনয্ েতামােদর
আিভবর্াব হেয়েছ।— (সূ রা আেল ইমরান: ১১০)
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েখালাফােয় রােশদীেনর মেধয্ পর�র ভালবাসা
ও স�ীিত
[আলী রা.-এর স�ানেদর নাম : আবূ বকর,
ওমর ও ওসমান]
আমীরুল মুিমনীন আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আন
কতৃর্ক তাঁর ভাই েখালাফােয় রােশদার বািক িতন খিলফার িত
আ�িরক মহ�েতর কারেণ িতিন হাসান, হুসাইন  ও হানািফয়য্া
স�ােনর পরবতর্ী তাঁর স�ানেদর নাম তাঁেদর নােম েরেখিছেলন
সু তরাং আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আন’ তাঁর
স�ানেদর মধয্ েথেক একজেনর নাম েরেখেছন ‘আবূ বকর’;
আেরক জেনর নাম েরেখেছন ‘ওমর’ এবং তৃতীয় জেনর নাম
েরেখেছন ‘ওসমান’। আর িতিন তাঁর বড় েমেয় উে� কুলসু মেক
ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আন’র িনকট িবেয় িদেয়েছন 35
৩৪F

35

মজার বয্াপর হ, শী‘আেদর েকান েকান িকতােব ওমর ইবনু ল খা�াব
রািদয়া�াহু আন েয আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আন’র কনয্েক
িবেয় কেরেছন, েস কথার উে�খ েনই; বরং তারা উে�খ কের েয, তারা
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এবং তাঁর (ওমর) শাহাদােতর পর তােঁ ক িবেয় কেরেছন তাঁর
চাচার েছেল (চাচাত ভাই) মুহা�দ ইবন জা‘ফর ইবন আিব
উে� কুলসু েমর মত এক মিহলােক তাঁর (ওমেরর) �ী’র অ�ভুর্� কে...।
আর এটা হল েযমন �বােদ বলা হয়: “তার েচােখ িদেত চাইেলা সু রমা,
অতঃপর তােক কের িদল কানা”!! তাহেল �� হে�, আবূ লু লু আল-মাজুসী
কতৃর্ক ওমর রা শাহাদাত বরণ করার পর তার চাচাত ভাই মুহা�দ ইবন
জাফর িক আসল উে� কুলসু মেক িবেয় কেরিছেলন, নািক নকল উে�
কুলসু মেক িবেয় কেরিছেলন?! অনু রূপভােব িতিন (মুহা�দ ইবন জাফর)
যখন মারা েগেলন, তখন তার ভাই ‘আউন িক উে� কুলসু মেক িবেয়
কেরিছেলন, নািক তার মত অনয্ কাউে!?
আর কুলাইনী যু রারা েথেক বিণর্ত একি হািদেসর উে�খ কেরেছ। েস উে�
কুলসু েমর িবেয়র বয্াপাের আবূ আবিদ�াহ . েথেক বণর্না কের। েস বল:
“এই ল�া�ানিট আমােদর িনকট েথেক েকেড় েনয়া হেয়েছ।”— এ �সে�
েদখুন, ‘আল-কাফী িফল-ফুর‘’ ()ﺎﻜﻲﻓ ﻓ اﻟﻔﺮوع, হা.১, পৃ . ১৪১, ভারতীয়
�কাশনা।
বরং আল-তুসী তার ‘তাহযীবু ল-আহকাম’ ( )ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻷﺣﺎﻜمনামক িকতােবর
হা.২/৩৮০ পৃ �ায় উে�খ কেরন েয, উে� কুলসু ম ও তাঁর েছেল যােয়দ ইবন
ওমর ইবনু ল খা�াব উভেয় একই সময় মারা েগেছন এবং তারা এেক
অপেরর জনয্ েকান উ�রািধকার েরেখ যান ি...। সু তরাং িকভােব িবেয়র
ঘটনােক অ�ীকার করেব এবং দু ব্ল বণর্না েপশ করার মাধয্ে
র
ম ওমর ইবন
খা�ােবর জনয্ উে� কুলসুেমর সদৃশ কাউেক �ী িহেসেব অ�ভুর্� কর!!
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তািলব। অতঃপর িতিন তাঁেক (উে� কুলসু মেক) েরেখ মারা
েগেলন; অতঃপর তাঁেক িবেয় কেরন তার ভাই ‘আউন ইবন
জাফর এবং তার িনকেটই উে� কুলসু ম মারা কেরন।
আর আবদু �াহ ইবন জাফর (যু ল জানাহাইন) ইবন আিব তািলব
তার এক েছেলর নাম রােখন ‘আবূ বকর’ এবং অপর এক েছেলর
নাম রােখন ‘মু‘আিবয়া’।
আর এই মু‘আিবয়া অথর্াৎ ম ‘আিবয়া ইবন আবদু �াহ ইবন জাফর
ইবন আিব তািলব তার এক েছেলর নাম রােখন ‘ইয়ািযদ’।
36
কারণ, িতিন ইয়ািযদেক উ�ম চিরে�র মানু ষ বেল জানেতন ;
৩৫F

েযমিনভােব এই িবষয়িটেক সমথর্ন কেরেছন মুহা�দ ইবন
হানাফীয়া ইবন আলী ইবন আিব তািলব।

36

এই ইজিতহােদর মেধয্ �িট রেয়ে; কারণ, মু‘আিবয়া ইবন আবদু �াহ ইবন
জাফর ইবন আিব তািলব ইয়ািযদ ইবন মু‘আিবয়া ইবন আিব সু িফয়ােনর
নােমই তার েছেলর নাম েরেখেছন, এমন েকান �মাণ েনই। আর ইয়ািযদ
নামিট আরেবর মােঝ একিট �িস� নাম। তােদর মেধয্ ইয়ািযদ ইবন
মু‘আিবয়া’র চাচা ইয়ািযদ ইবন আিব সু িফয়ান িছেলন িবজয়ী েসনাপিত,
স�ািনত সাহাবী।
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েকন আমরা তােদর সােথ স�কর্চুয্িত ক?
আমােদর ও শী‘আেদর মেধয্ ঐকয্ �েচ�ার িবিনময়�রূপ য
এখন আমােদরেক তােদর ই�ামত িনিদর্� বয্ি�েদর সাে
স�কর্চুয্িত করেত ; তেব তােদর �থম ইমাম আলী ইবন
আিব তািলব রািদয়া�াহু আন’র জনয্ তাঁর স�ানেদর নাম আবূ
বকর, ওমর ও ওসমান রাখাটা ভুল হত; তার জনয্ আরও বড়
ভুল হত তাঁর কনয্ােক ওমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহু আন’র
িনকট িবেয় েদওয়াটা; আর মুহা�দ ইবন হানফীয়া কতৃর্ক
ইয়ািযেদর পেক্ষ সাক্ষয্�দােন িমথয্াবাদী যখন ইবন
যু বােয়েরর �চারক আবদু �াহ ইবন মুিত‘ তার িনকট আগমন
করল এবং তােক বলল েয, ইয়ািযদ মদ পান কের, নামায তরক
কের এবং িকতােবর িবধান ল�ন কের; তখন মুহা�দ ইবন
আলী ইবন আিব তািলব তােক বলেলন, (যার বণর্না ‘েবদায়া
ওয়ান েনহায়া’ (� )ﻟﺪاﻳﺔ و اﻨﻟﻬﺎﻳﺔে�র ৮ম খে�র ২৩৩ পৃ�ায়
এেসেছ:) “েতামরা যা বেলছ, আিম তার কাছ েথেক েতমন িকছু
েদিখিন; আিম তার িনকট হািযর হেয়িছ এবং তার িনকট অব�ান
কেরিছ; অতঃপর আিম তােক েদেখিছ নামােয িনয়িমত, কলয্াণকর
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িবষেয় িচ�াশীল, ইলেম িফকহ স�েকর্ েখাঁ-খবর রােখন এবং
সু �ােতর অনু সারী।”
ইবন মুিত‘ ও তার স�ী-সাথীরা বলল: েস এসব িকছু েতামােক
েদখােনার জনয্ কেরেছ।
িতিন বলেলন: “আমার েথেক েস কী এমন ভয় বা আশা করল
েয, আমােক েদখােনার জনয্ েস  খুশু বা িবনয় �কাশ কর?
মদ পান করার বয্াপাের েতামরা যা বণর্না কে, েস বয্াপাের েস
িক েতামােদরেক জািনেয়েছ? েস যিদ েতামােদরেক এই িবষেয়
জািনেয় থােক, তেব েতামরাও তার সহেযাগী! আর েস যিদ
েতামােদরেক না জািনেয় থােক, তেব েতামরা েয িবষেয় জান না,
েস িবষেয় সাক্ষয্ েদয়া েতামােদর জনয্ ৈবধ”
তারা বলল, আমরা তােক না েদখেলও এ িবষয়িট সতয্।
িতিন তােদরেক বলেলন: সাক্ষয্দাতােদরেক আ�াহ‘আলা তা
িনেষধ কের িদেয়েছন। িতিন বেলন:
َّ ُ ۡلَ ن
َ﴿ َّ َمن شَهِد
[٨٦ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٨ ٱ�َۡق وَهمۡ َ�ع ُمو
�ِ
ِ ِب
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“তেব যারা সতয্ উপলি� কের তার সাক্ষয্, তারা বয্তীত”—
(সূ রা আল-যু খরু: ৮৬); আর আিম েতামেদর েকান িকছু র
বয্াপােরই ওয়ািকফহাল ন”... েশষ পযর্�
সু তরাং মুহা�দ ইবন আলী ইবন আিব তািলব ইয়াযীেদর বয্াপাের
েয সাক্ষয্ িদ, তার অব�া যখন এই, তখন শী‘আরা আমােদর
িনকট তার (ইয়াযীেদর) িপতার 37 সােথ িপতার সােথ আমােদর
৩৬F

েয স�কর্ চাে� তার বা�বতা েকাথা? অনু রূপভােব শ‘আেদর
সােথ ঐেকয্র দাবী অনুসাের ঐসব বয্ি�বেগর্র সােথ আমােদর
অব�া হেব, যারা তার (ইয়াযীেদর) িপতা ও আ�াহর সকল সৃ ি�র
েচেয় উ�ম? অথর্াৎ আব বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যু বােয়র,
আমর ইবনু ল ‘আস এবং সকল িবেশষজ্ঞ সাহাবীগণ যার
আমােদর জনয্ আ�াহর িকতাব ও তাঁর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �াতেক েহফাযত বা সংরক্ষণ কেরেছন এব
আমােদর জনয্ এই ইসলামী িব�েক �িতি�ত কেরেছ, যােত
আমরা বসবাস করিছ (আ�াহ তাঁেদর সকেলর �িত স��
থাকুন)।

37

অথর্াৎ সাইেয়য্দুনা  ‘আিবয়া রািদয়া�াহু আন।
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শী‘আরা তােদর পক্ষ েথেক ঐকয্

তথা সম�য় সাধেনর

উে�শয্ আমােদর িনকট েয িবিনময় চা, তা খুবই চড়া; তােত
আমরা সবিকছু হারাব এবং তার িবিনময়�রূপ আমরা িকছুই
�হণ করেত পারব না। আর আহা�ক েতা েসই বয্ি, েয এমন
বয্ি�র সােথ েলনেদন কে, েয তােক ঠকােত চায় েজেনও তার
সােথ েলন-েদেন স�ত হয়।
েয ব�ু� ও স�কর্চুয্িতর উপর ‘আ মতাদশর্ �িতি�, যা
নািসর আত-তুসী িনধর্ারণ কেরেছ এবং যার সমথর্ন কেরে
িনয়ামত উলয্াহ আ-মূ সাওয়ী ও আল-খুওয়ানসারী; তার আসল
মােন হল ইসলাম ধমরেক পিরবতর্ন করা এবং যাঁেদর কঁেধর
া
উপর ভর কের ইসলােমর �াসাদ �িতি�ত হেয়েছ, তাঁেদর সােথ
শ�তা করা।
তারা এই েক্ষে� িমথয্া দািব কের, তােদর দলই একমা� দল,
যারা সািবর্ক িদক িবেবচনায় সকেলর েচেয় বয্িত�ম
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তােদর েথেকই ইসমাঈলীয়া শী‘আেদর উ�ব
কারণ ইসমাঈলীয়ারা 38ও েতা তােদর মতই; তারাও শী‘আ
৩৭F

ইমামীয়ােদর মত কের মুসিলম স�দােয়র িবেরািধতা কের।
[সু তরাং স�ূ ণর্ িভ�মত থাকার কারেণ েকউ সিঠক পেথ আেছ
েসটা বলার অবকাশ েকাথায়?] যিদও শী‘আ ইসমাঈলীয়া ও
শী‘আ ইমামীয়ােদর মেধয্ আেল বাইেতর (নবী পিরবােরর) মধয্
েথেক কােদর আনু গতয্ করা হে, েস িবষেয় িকছু টা মত-পাথর্কয
লক্ষয্ করা যায়। ইমামীয়া‘আরা জাফর সািদক পযর্�
�েতয্কেকই মানয্ ক; যােদরেক ইসমাঈলীয়ারাও মানয্বর
িহেসেব �হণ কের। িক� তারা জাফর সািদেকর পরবতর্ীেদর
িনেয় মতিবেরাধ কের। ত�েধয্ ইমামীয়ারা মূ সা ইবন জাফর ও
তার

ধারাবািহকতায়

পরবতর্ীেদরেক ইমাম িহেসেব মানয্

পক্ষা�ে ইসমাঈলীয়ারা ইসমাঈল ইবন জাফর ও তার
ধারাবািহকতায় পরবতর্ীেদরেক ইমাম িহেসেব �হণ কের। আর
38

ইসামাঈলীরা বতর্মােন দ ’ভােগ িবভ�; সু লাইমািনয়া ও দাউিদয়া; তােদর
আেরক নাম হে�, আগাখািনয়া। তারা তােদর আকীদা িব�াস িনেয়
স�ূ ণ্র
র ূেপ ইসলাম েথেক েবর হেয় েগেছ। বাংলােদেশ েকাথাও েকাথা
তােদরেক তােহরীয়া নােমও ডাকা হয়। [স�াদক]
99

ইসমাঈলীয়া স�দােয়র েলােকরা ইসমাঈল ও তার পরবতর্ী
ইমামেদর িনেয় েয বাড়াবািড় ও অিতর�েন িল� হেয়েছ, তা
েদেখ িহংসায় সাফাওয়ী রাজবংেশর েলােকরাও তােদর ইমামেদর
িনেয় বাড়াবািড়র িদেক ঝুঁেক পেড়েছ। ফেল তারা আল-মাজিলসী,
তার সহেযাগী ও অনয্ায় বাড়াবািড় েশািভতকারী দেলর হােত
শী‘আ ইমামীয়ারাও পতেনর অতল গহবের িনমি�ত হয়। যিদও
ইমামীয়ােদর মেধয্ অিতর�ন ও বাড়াবািড়কারীর সংখয্া এর পূব
যু েগ কম িছল। িক� তৎপরবতর্ী সময় েথেক আজ পযর্� তার
সবাই বাড়াবািড়কারী ও অিতর�নকারীেতই পিরণত হল। রাবী বা
বণর্নাকারীেদর িবশু�তা যাছাইেয়র িবষেয় পারদশর্ী তােদর অি
বড় আেলম আয়াতু�াহ আল-মােমকানী তার �ে� পূ বর্বতর্ী যুেগ
অিতর�নকারী �িতিট েলােকর জীবনী রচনার সময় এ কথার
�ীকৃিত িদেয়েছন। িতিন তার েসই িবরাট িকতােবর ঐসব �ােন
িবষয়িট �� কেরেছন, েয �ােন এই আেলাচনািট অ�ভুর্�
হেয়েছ।

িতিন

বেলেছন,

“েয

কারেণ

পূ বর্বতর্ী েলােকর

অিতর�নকারী িহেসেব �ীকৃত হেলা, েসগুেলা বতর্মান ইমামী’
শী‘আেদর িনকট তােদর মতাদেশর্র অতয্াবশয্ক িবষয় িহেস
পিরগিণত হেলা।”
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সু তরাং েয বাড়াবািড়র কারেণ ইসমাঈলীয়ারা ইমামীয়া শী‘আেদর
েথেক িবি�� হেয় িগেয়িছল, িঠক একই কারেণ তারা সকেলই
আবার সমান হেয় েগল; তােদর মেধয্ েকান পাথর্কয্ রইল,
তেব পাথর্কয ্ রইল শুধু এটা েত েয তােদর এক শাখা যােদ
ইলাহ বা মা‘বুদ বািনেয়েছ অপর শাখা অনয্েদরেক ইলাহ বা
মা‘বুদ বািনেয়েছ। তােদর এক শাখা েয িবেশষ বয্ি�েদরেক
নবীর উপের �ান িদেয়েছ, অপর শাখা অনয্ েলাকেদরেক নবীর
উপর �ান িদেয়েছ। যার জনয্ ইমামীয়া শ‘আরা তােদর মুখপা�
মুহা�দ ইবন হাসান আল-আশিতয়ানী’র ভাষায় নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েযসব গােয়বী িবষেয়র সংবাদ; েযমন,
আসমান ও যিমেনর সৃ ি� এবং জা�াত ও জাহা�ােমর গুণাগুেণ
বণর্না স�িলত গােয়বী িবষয় িবশু�ভাে ব বিণর্ত হে; তারা
েসগুেলােক িব�াস না করার িবষয় খুঁেজ েবড়ায়। অথচ তারা
তােদর ইমামেদর সােথ এমন িকছু স�িকর্ত কে, িবেশষ কের
কিথত ‘�াদশ ইমাম’-এর িদেক এমন িকছু ক্ষমতা স�কর্য
কের যা তােদরেক �ীক মা‘বুদেদর পযর্ােয় উ�ীত কের।
মুসিলম স�দায়সমূ হ ও শী‘আ উপদলসমূ েহর মেধয্ ঐকয
সাধেনর অসাধয্তার অনয্তম কারণ হে মূ লনীিতর েক্ষে
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তােদর পক্েথেক সকল মুসিলেমর িবেরাধী হওয়া; েযমন নািসর
আত-তুসী তা �ীকার কেরেছ এবং তা �চার কেরেছ; আর এই
বয্াপাের তােক সমথর্ন িদেয়েছ িনয়ামত উ�াহ -মুসাওয়ী,
আল-খুওয়ানসারী ও �েতয্ক শ‘আপ�ী। আর যখন (িবেরািধতার)
এই অব�া িছল নািসর আল-তুসী’র যামানায়, তখন আলমাজিলসী’র যু গ েথেক এখনকার সময় পযর্� িনঃসে�েহ তার
(িবেরািধতার) অব�া আরও কিঠন ও ভয়াবহরূপ ধারণ কেরে!!

শী‘আরা িনেজরাও ঐকয্ ও স�ীিত চায় ন;
তারা েতা চায় শুধু তােদর মাযহােবর �চা,
�সার
এেত েকান সে�হ েনই েয, ইমামীয়া শী‘আরা ‘তাকরীব’ তথা
সম�েয় িব�াসী নয়। এই জনয্ তারা আমােদর েদশসমূেহ
‘তাকরীব’-এর দাওয়াত স�সারেণ সি�য়ভােব তৎপর; আর
শী‘আ রা�সমূ েহ তারা েকান উ�বাচয্ করেত অথবা এই রা�ায়
কাযর্কারী পদেক্ষপ �হণ করেত বরাবরই নার অথবা আমরা
তার িকছু টা �ভাব তােদর িশক্ষা �িত�ানসমূেহ লক্ষয্ ক
আর এ জনয্ই ‘তাকরীব’-এর িদেক দাওয়াতী তৎপরতা
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একতরফাভােব চলেছ; েয িদেক আমরা আেলাচনার শুরুেত
ইি�ত িদেয়িছ। সু তরাং এই দাওয়ািত তৎপরতা অেনকটা
ইেল�িনক তােরর মত, যার পেজিটভ তারিট েনেগিটভ তােরর
সােথ, আর েনেগিটভ তারিট পেজিটভ তােরর সােথ লাগােনা যায়
না।
আর এ জনয্ই এই েথর সকল কাযর্�ম ও তৎপরতা অেনকটা
েছেল েখলার মত এবং তার েকান উপকািরতা েনই। তেব
শী‘আগণ যখন আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু আনহু’র উপর
অিভশাপ েদয়া ব� করেব এবং নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর েথেক িকয়ামত পযর্� যারা শ‘আ
নন, তােদর সােথ স�করে�েদর েঘাষণা �তয্াহার করেব এবং
তারা যখন আেল বাইেতর পুণয্বান ইমামেদরেক পুণয্বান মানুেষ
�র েথেক ি�কেদর েদবতার �ের উ�ীত করার আিকদা েথেক
েবঁেচ থাকেব, তখন ‘তাকরীব’-বা ঐকয্ তৎপরতা ফল�সু হেত
পাের। কারণ, এই সবগুেলাই ইসলােমর উপর বাড়াবািড় এবং
ইসলামী শরীয়েতর �বতর্ক নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
তাঁর স�ািনত সাহাবীগণ, িবেশষ কের আলী ইবন আিব তািলব
রা. ও তাঁর স�ানগণ ইসলামেক েযভােব পিরচািলত কেরেছন
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তার উে�া িদেক পিরচািলত করা। সু তরাং শী‘আগণ যিদ
ইসলােমর উপর তােদর এই বাড়াবািড় ব� না কের এবং তােদর
(�া�) আিকদা-িব�াস ও ইিতহাসেক পিরতয্াগ না কে, তেব
তােদর নীিতমালা মুসিলমেদর সকল নীিতমালার িবেরাধী হওয়ার
কােরণ তারা একঘের হেয়ই েবঁেচ থাকেব এবং মুসিলম স�দায়
েথেক িবি��ভােব বসবাস করেব।
এখােন আরও একটা বা�বতা রেয়েছ, যার িদেক আমরা
ইতঃপূ েবর্ এই আেলাচনর মেধয্ একিট অপহরণমূলক ইি�ত
িদেয়িছ। আর তা হল সাময্বাদ বা কিমউিনজম যা ইরােক
ভয়াবহরূপ ধারণ কেরেছ এবং দলীয় সহেযািগতায় তা ইরােনও
ছিড়েয় পেড়েছ। আর ইসলামী িবে� সামি�কভােব তার েয িবরাট
�ভাব রেয়েছ, তা হল এ কিমউিনজম মূ লত শী‘আপ�ী
েলাকেদরই ৈতির করা। ঐ দু ’িট অ�েলর কিমউিন�রা িনেরট
শী‘আপ�ী যু বকেদর মেধয্ই ছিড়েয় পেড়ে! কারণ, তারা শী‘আ
স�দায়েক যাবতীয় িবকৃত মি��, ক�নািবলাসী ও িবেবক
বিহভূ র্ত িমথয্াচাের ব�মূল িহেসেব েপেয়েছ এবং তােদরে
কািফর িহেসেব িচি�ত কেরেছ! আর তারা তােদর (শী‘আেদর)
সামেন েপেয়েছ সাময্বাদ �চারকারী সং�, িবিভ� ভাষায় তার
104

বহু ��ও রেয়ে; েযগুেলা সাময্বােদর িদেক আ�ােনর েক্
অথর্ৈনিতক ও অনয্ানয্ িশক্ষার ধারা ও প�িতর উপর িলি
�চািরত। ফেল তারা তােদর পাতােনা ফােঁ দ িনপিতত হল। তারা
যিদ ইসলামী জীবনিবধানেক তার �কৃিতগতভােব জানেত পারত
এবং তােক শী‘আ প�িতর বাইের িগেয় যথযথভােব িশখেত
পারত, তেব তা তােদরেক এই ধরেনর অধঃপতন েথেক রক্ষ
করত।

বািবয়া িফৎনা
একশত বছেররও অিধক সময়কাল পূ েবর্ যখন ইরােন ‘বাব’
( )ﺒﻟﺎبনামক িফতনা 39 �িতি�ত হল এবং আলী মুহা�দ আশ৩৮F

শীরাযী দািব করল েয, েসই হল �তীিক্ষত েমেহ’র ‘বাব’ বা
দরজা; অতঃপর এই দািবেত তার কাযর্�েমর উ�িত হেল এক
39

বাব শে�র অথর্ দরজা। তারা েযেহতু �াদশ ইমামেক েদেখি, তাই তােদর
শয়তানরা এটা আিব�ার কেরেছ েয, �াদশ ইমাম মািটর নীেচর কেক্
লু কািয়ত আেছ। তার কােছ সরাসির যাওয়া স�ব নয়। তার কােছ যাওয়ার
জনয্ বাব বা দরজা আেছ। তােদর যাবতীয় আিজর্ েস বাব বা দরজার মাধয্
েপৗঁছােত হেব। তখনই তারা একজনেক ইমােমর কােছ যাওয়ার জনয্ ব বা
দরজা িহেসেব িনধর্ারণ করেত আর� কের।[স�াদক]
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পযর্ােয় েস দািব কের বেস ে, েস িনেজই �তীিক্ষত েমেহদী
তখন ইরািন শী‘আেদর অেনেক তার অনু সারী হেয় যায়, তাই ঐ
সময়কার ইরািন সরকার তােক েসই েদশ েথেক আযারবাইজােন
িনবর্াসেন পাঠােনার িস�� িনল। কারণ, তা িছল হানাফী
মাযহােবর অনু সারী সু �ীেদর আবাস�ল; আর তারা সু �ী হওয়ার
কারেণ তােদর মেধয্ শ‘আেদর িশকড় েথেক উ�ূত এই ধরেনর
�ুলবুি�স�� ও অলীক কথার িবরুে� �িতেরা-ক্ষমতা রেয়েছ
... তােক েকান শী‘আ রাে� িনবর্াসেন পাঠােনা হয় ি; কারণ,
শী‘আ মাযহােবর অনু সারীেদর �কৃিতই হল এই ধরেনর আ�াজঅনু মান ও সংশয়েক �হণ কের েনয়া। আর তােদর েথেক ঐ
বয্ি�র অনুসারীর সংখয্া বৃি�ও েপেয়িছল এবং িফতনার পিরি
বৃ ি� পাি�ল। িবগত শতা�ীেত শী‘আেদর িবিভ� অলীক
িচ�াধারাই িছল তােদর মেতর সােথ িমল থাকা বাবীয়া ও
বাহায়ীয়ােদর

দশর্ন স�সািরত হওয়ার অনয্তম কার

অনু রূপভােব বতর্মােন সেচতন িশিক্ষ‘আপ�ী কতৃর্ক িবিভ�
�িতি�য়ার অনয্তম কারণ তােদর এই অলীক দশর্নগুেলা
কারণ, তােদর এই আিকদা-িব�াসসমূ হ দু বর্ল ও িনবুর্ি�তাস,
যা েকান িবেবকবান মানু ষ িব�াস করেত পাের না। ফেল তারা
তা �তয্াখয্ান কের কিমউিনজেমর আ�ােন সাড়া ে, যারা
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তােদরেক অিভবাদন জািনেয় এেকবাের েকােল তুেল েনয়। ফেল
অনয্ানয্ সু�ী মুসিলম রা�সমূেহর েচেয় ইরাক ও ইরােন ‘আেদর
মধয্ েথেক কিমউিনজেমর অিধক েদাসর ও সহেযাগী ৈতির হওয়া
স�ব হেয়েছ।
এখােন এতটুকুই েপশ করার �ান করা েগল; আ�াহ, তাঁর রাসূ ল,
এবং িবেশষভােব ও সাধারণভােব সকল মুসিলেমর কলয্াণকামনা
ও নসীহত করার েয অ�ীকার আ�াহ তা‘আলা মুসিলমেদর িনকট
েথেক িনেয়েছন তাঁরই বা�বায়নরূেপ। আর আ�াহ ত‘আলা তাঁর
দীন ও িম�াতেক এবং আমােদর বৃ হৎ ইসলামী অবকাঠােমােক
িকয়ামত

পযর্� �ংসকারীেদর �ংস করা েথেক ও

ষড়য�কারীেদর ষড়য� েথেক েহফাজত করেবন।
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