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সাহাবীেদর েপেয়িছ, িক� আহেল বাইতেক হারাইিন
 ومﻞء ﻣﺎ ﺷﺎء ر�ﻨﺎ ﻣﻦ ﻲﺷء، مﻞء الﺴﻤﻮات واﻷرض،ﻤﺪ ﷲ ﻤﺣﺪا ﻛﺜ�ا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎر� ﻓﻴﻪ
 وﻰﻠﻋ آﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ، وﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻰﻠﻋ ﺻﻔﻮة ﺧﻠﻘﻪ وﺧﺎﺗﻢ رﺳﻠﻪ �ﻤﺪ

.ﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ

ি�য় পাঠক, আপনার সামেন আমার জীবন েথেক এ ক’টা পৃ �া েপশ
করিছ। কারণ িকছু ভাবনা, কিতপয় �� আমােক এমন এক
িস�াে� উপনীত কেরেছ যার ক�না কখেনা কিরিন! বলেত ি�ধা
েনই মানু েষর জীবেন এটাই বড় যু �। সতয-িমথয্ার যু�। ৈপতৃক
সূ ে� পাওয়া আিকদার সােথ অকাটয্ সতয্ আিকদার যু
িকছু অিভজ্ঞতা রেয়েছ একা�ভােব কােরা বয্ি�গত জীব, িক�
এ অিভজ্ঞতা েতমন , এ অিভজ্ঞতা আম, আপনার ও
অেনেকর। ৈপতৃক সূ ে� �া� কতক আিকদা ও িব�ােসর ওপর
আমরা যারা জে�িছ, তার িশক্-দীক্ষায় েবেড় উেঠ, তার জনয্ যত
তয্া �ীকার কেরিছ, সেবর্াপির তার সুরক্ষার জনয্ উৎসগর্ ,
অতঃপর এক সময় �� হল সতয্ তার িবপরী! তােদর সবার
অিভজ্ঞতা এটা। পিরব, বংশ ও স�ােনর পেক্েগাঁড়ািম করা মূ লত
মূ লয্বান ব�র িবিনমেয় মূলয্হীন ব� �য় করা ৈব িকছু  । অথচ
আ�াহর িনকট যা রেয়েছ তাই উ�ম ও �ায়ী।
আবু খিলফা, আিল আল-কুদাইিব
২৭/৩/২০০৫ই.
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আমার জীবন েথেক েনয়া
আিম িশয়া পিরবাের বড় হেয়িছ, েয পিরবার িশয়া জ্ঞান চচর্া
িশয়া মাজহাব সু রক্ষার �তেক আ�াহর ৈনকটয্ অজর্েনর উ
িহেসেব �হণ কেরেছ। আিম যখন েছাট তখন আমার িপতা মারা
যান। আমার ও আমার ভাই-েবােনর দািয়� �হণ কেরন আমার
খালু । িতিন কােলা পাগড়ীধারী িশয়া বড় শায়খ। বাহরাইেনর
“জাে� হাফস” শহের অবি�ত এক িশক্ষা �িত�ােন িতিন ইল

অজর্ন কের। অতঃপর ইরােনর কুম শহের িশক্ষা সমা� কের
িতিন আমােদর বয্াপাের খুব য�শীল িছেলন। িতিন লক্ষয্ রাখ
েযন আমরা স�েদােষ তু� না হই, আমােদর েথেক এমন িকছু
�কাশ না পায়, যা আমােদর সু খয্ািত িবন� কে, পািরবািরক
আদশর্েক কলি�ত কের এবং েয কারেণ আমােদর রব আমােদর
ওপর অস�� হন। িতিন এতটাই লক্ষয্ রাখেতন, যখন
জানেলন আিম মাধয্িমক িশক্ষা েশষ কের স�ীত িশক্ষার �িত
ভিতর্ হেত ই�ু, আমার আ�হ আিম স�ীত িটচার হেবা, িতিন
খুব রাগ করেলন। িতিন আমােক িনেষধ কের বলেলন, আমার
ৈশশেব আিম এমন কাউেক পাইিন েয আমােক উপেদশ েদেব ও
আমার হাত ধের সামেন এিগেয় িনেব। একা একা অেনক কিঠন
পথ অিত�ম কের এ পযর্� এেসিছ। আমার উপেদশ েশান
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আিম বলেত পাির, আমার মাথা েথেক স�ীত িশখার িচ�া দূ র
করার েপছেন আমার খালু র অেনক অবদান রেয়েছ। সােথ অনয্
কারণও িছল েয জনয্ আিম েস িদেক এগুেত পািরি
আমার মার ই�া িছল আিম েযন িশয়ােদর আন� ও িবষােদর
ধমর্ীয় সব উৎসেব অংশ �হণ কির। তার ধারণা এেত অেনক
সাওয়াব ও �িতদান রেয়েছ। িবেশষভােব িতিন েযেহতু ইমাম
হুসাইেনর খােদ, তাই এ জনয্ আমােক িনেয় তার আ�েহর
কমিত িছল না।
েরাগ-েশাক ও সাংসািরক বয্�তা িকছুেকই িতিন বাধা মেন
করেতন না, ধমর্ীয় উৎসবগুেলােত অংশ �হণ করে! িতিন
িব�াস করেতন এেত অংশ না েনয়া পাপ, অংশ িনেল েরাগ েথেক
মুি� িমেল ও বরকত হািসল হয়।
আমার নানা জীবন ভর েঢাল বািনেয়েছন, যা মুহররেমর তািজয়া
িমিছল ও রমযােনর েশষ রাতগুেলােত ঘটা কের বাজােনা হত
িবেশষ কের ঐ রােত েয রাতেক বলা হত “লাইলাতুল েবদা”
এখােন বেল রািখ, আমার েগাটা পিরবার তখন িশয়া

।

সাইেয়য্

খুয়ীর অনু সারী িছল, যার আিমও একজন সদসয্ িছলা।
এ পিরেবেশর কারেণ আিম ৈশশব েথেক ‘মানামাহ’ শহের
অবি�ত ‘হা�াম’ জনপেদ উদ্ যািপত আলহা� আ�ােসর মাতেম
অংশ �হণ করা পছ� করতাম।
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�েতয্ক উৎসেব সবর্াে� উপি�ত হওয়া আমার �ভােব পিরণ
হেয়িছল, েযন হুসাইনী তািজয়া িমিছে আমার আেগ েকউ ঝা�া
হােত িনেত না পাের।
সামানয্ বড় হেয় মাতেমর িমিছেল যখন অংশ িনতা, তখন
িশকেলর আঘােত আমার িপঠ আিম র�া� করতাম।
িশক্ষা �িত�ােন আিম েসসব ব�ুেদর স� েবশী পছ� করত,
যারা ধমর্ীয় উৎসেব েসাৎসােহ অংশ �হণ করত। ধমর্ীয় অনু�াে
েযাগ েদয়া আমােদর জনয্ িশক্ষার ব� পিরেবশ েথেক েবিড়
মু� বাতাস �হণ করার নয্ায় আকষর্ণীয় হে

ওেঠ িছ ল। তাই

এসব উৎসেব েযাগদােনর অজুহােত �ােস অিধকাংশ অনু পি�িত
িছল আমােদর। িবেশষ কের িশয়া িশক্ষক আমােদর কখেনা এ
জনয্ জবাবিদিহ করেতন ন, বরং তােদর েথেক উৎসাহ েপতাম।
দু ঃেখর হেলও সতয্ ে, অিধকাংশ যু বক এসব উৎসব আগমেন
পুলক অনু ভব করত। কারণ এেত তােদর জনয্ যুবতী েমেয়েদর
সােথ েমশার েসরা সু েযাগ িছল, েযেহতু এসব অনু �ােন নারীপুরুেষর সংিম�েণ েতমন িবি-িনেষধ থাকত না।

লা হাওলা

ওয়ালা কুওয়াতা ই�া িব�াহ।
আমার পিরবাের এক েরওয়াজ িছল মা�ত করা। আমার

ফুফুর

কখেনা গভর্ িটকত না। তার বা�া হেয় জে�র পূেবর্ মারা ে,
অথবা �সেবর পেরই মারা েযত। এ ঘটনা তার একািধকবার
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ঘেটেছ, এক পযর্ােয় আমার পিরবার �ায় িনরাশ হেয় িগেয়িছল।
অবেশেষ তারা ইমাম আিলর জনয্ মা�ত কর, যিদ িতিন
তােদরেক বা�া েদন ও সকল িবপদ েথেক মু� রােখন,
1

কখেনা মা�তকারীর মা�ত েমাতােবক িকছু

ঘটেত েদখা যায়,

1
0

তাহেল

তার অথর্

মা�ত সিহ প�ায় হেয়েছ, অথবা গায়রু�াহর জনয মা�ত করা িঠক, এমনিট
নয়। কারণ খৃ�ানরা অেনক সময় গীজর্ায় িগেয় িচরকুমারী মারইয়ােমর িনকট
েরাগ মুি� অথবা িরযক তলব কের, িক� আ�াহ িনেজর পক্ষ েথেক  েদর
উি�� ব� �দান

কেরন, যা তা েদর জনয্ িফতনা ও ত েদরেক িঢল েদয়া

�রূ। এরূপ সকল িব�াসীেদর েক্ ঘেট, েযমন িহ�ু মূ িতর্পূজকরা তােদর
উপাসয্েদর িনকট িকছু �াথর্না ক, আ�াহ তােদর আশা

পূ রণ কের

তােদরেক িঢল েদন। েযমন আ�াহ তাআলা বেলেছন:
َ ُ
َ
َ َ
[١٨١ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ ﴿ َسن ۡس َت ۡدرِ ُج ُهم ّم ِۡن َح ۡيث � َ� ۡعل ُمون
“অিচেরই আিম তােদরেক ধীের ধীের

এমনভােব পাকড়াও করব েয , তারা

জানেতও পারেব না”। [সূ রা আল-আরাফ: (১৮১)] এ আয়ােত

র তাফিসের

ইমাম সােদক বেলন: “এখােন উে�শয্ ঐ পাপী বয্ি� যােক পাপ

ে�ও

িনয়ামত �দান করা হয়, যা তােক পা প েথেক ইে�গফার করা ভুিলেয় েদয়”।
[আল-কািফ: (২/৪৫২)] আ�াহ বয্তীত অনয্ কাউেক আ�ান করা শুধু পা
নয়, বরং সকল পাপ েথেক বড়

পাপ । আল-নু ির আত-তাবিরিস মু�াদরাক

�ে� বণর্না কেরেছ: আ�ু �াহ ইব্ ন মাসউদ রািদয়া�াহ‘আনহু রাসূলু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা কেরে: “েকান পাপ সবেচেয়
বড়? িতিন বেলন: আ�াহর সােথ েতামার

শরীক করা, অথচ িতিন েতামােক

সৃ ি� কেরেছন!” [আল-মু�াদরাক: (১৪/৩৩১)]
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মুসিলম মা�ই জােন েয, েদায়া এক �কার ইবাদত । আর ইবাদত আ�াহ
বয্তীত কাউেক িনেবন করা ৈবধ নয়। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:
ۡ ّ أ
ْ ُ َ ََ ّ
ٗ َ ّ
ٰ َ َنَ ٱل َم
[١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ ج َد َِِ ف� ت ۡدعوا َم َع �َِ أ َحدا
َ﴿
ِ �
“আর িন�য় মসিজদগুেলা আ�াহরই জনয্

কােজই েতামরা আ�াহর সােথ

অনয্ কাউেক েডেকা না” । [সূ রা আল-িজন: (১৮)] অনু রূপ মা�তও ইবাদ,
আ�াহ বয্তীত ক েরা জনয্ মা�ত করা ৈবধ নয়। আ ল-নু ির তাবরািস বণর্না
কেরন: “ইমাম জাফর সােদক আ�াহ বয্তীত কােরা জনয্ মা�ত করেত িনেষ
কেরেছন”। [আল- মু�াদরাক: (১৬/৮২)]
আয়াতু�াহ আল-উজমা মুহা�দ আিমন জয়নু ি�ন “কািলমাতুত তাকওয়া” �ে�
বেলন: আ�াহ বয্তীত কােরা জনয্ মা�ত করা ৈবধ , েযমন রাসূ ল, নবী,
ওলী, েফেরশতা অথবা েনককার বা�া। অনু রূপ জােয়জ নয় ক’বা, মসিজদ,

ইবাদত খানা ও অনয্ সকল স�ানীত �ােনর নােম মা�ত কর” । [“কািলমাতুত
তাকওয়া”: (৬/৪২২), মাসআলা নং: (৬৩)]
মুসিলম আেরা িব�াস কের েয, আ�াহ একভােব উপকার, ক্ষ, িরযক ও

েরাগ মুি�র মািলক, িতিন বয্তীত েকউ উপকা, ক্ষ, িরযক ও েরাগ মুি�র
মািলক নয়।
মানব জািতেক েপৗঁছােনার জনয্ আ�াহ ‘আলা

নবী সা �া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক েঘাষণা েদয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন: “বল আিম কােরা উপকার বা
ক্ষিতর মািলকই”। নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর সেবর্া� ও
সবর্ে� মখলু ক, িতিন যখন কােরা উপকার বা ক্ষিতর ক্ষমতা রােখ, িতিন
বয্তীত অনয্ান নবী, ইমাম ও েনককার েলাক িকভােব মািলক হেবন? আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
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�িত বছর আশুরার িদন �তুয্েষ বা�ােক তািজয়া িমিছে

উপি�ত করেবন । তার পড়েন থাকেব কাফন [সাদা কাপড়], যা
িমিছেল অংশ �হণকারীরা রে� রি�ত করেব। এ জনয্ তােক
ইমাম হুসাইেনর েঘাড়ার সাদৃশয্ েঘাড়ায় আেরাহণ করােনা হ

ُۡ ََٓ َّ ْ ُ َۡ َّٓ ُۡ
ٗ َ
ٗ َ َ ّٗ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َ ّ ۡ ُ
 قل إ ِ ِ� � أمل ِك ل�م٢ � ُك بِهِۦٓ أ َحدا
﴾ ٢ �� َو� َرشدا
ِ ﴿ قل ِ�َما أدعوا ر ِ� و� أ
[٢١ ،٢٠ :]ﺠﻟﻦ

“বল, ‘িন�য় আিম আমার রবেক ডািক এবং তার সােথ কাউেক শরীক কির
না। বল, ‘িন�য় আিম েতামােদর জনয্ না েকান অকলয্াণ করার ক্ষমতা রা
এবং না েকান কলয্াণ করা’। [সূ রা আল-িজন: (২০-২১)]
অতএব শয়তােনর চাকিচ েকয্র কারেণ েকান িবেবক বােনর পেক্েধাঁকায় িল�
হওয়া সমীচীন নয় । পাঠবগর্ মেন রাখেবন এসব ঘটনা উে�খ করার উে�শয

সাধরণ মানু েষর িব�ােসর বণর্না েদয়, যা তােদর মেধয্ জ� িনেয়েছ আ�াহর
সােথ দু বর্ল স�কর্

তার ওপর দু বর্ল ইমােনর কারেণ। অনয্থ

েকান

িবেবক িনেজর মেধয্এসব িব�াস �ান িদেত পাের না, েয িতলাওয়াত কের:
َ
َ ُّ
ََۡ
[٣٥ : ﴾ ]الﺰمﺮ٣ اف � ۡب َدهُ ۖۥ
ٍ �ِ﴿ �لي َس �َ ب
“আ�াহ িক তাঁর বা�ার জনয্ যেথ� ন

”? [সূ রা আয-যু মার: (২৬)] িন�য়

মুসিলেমর জনয তার রবই যেথ�। অনয্েদ স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
َ ُ ۡ ّ َُ ّ ّ
ُ َُ ۡ َ ُ ُۡ ََ
[١٠٥ : ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ١ ��ون
ِ ُ ﴿ وما يؤمِن أ��هم ِٱ�َِ ِ�َ وهم
“তােদর অিধকাংশ আ�াহর �িত িব�াস কের

অব�ায়”। [সূ রা ইউসূ ফ: (১০৬)]
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, তেব (ইবাদােত) িশর্ক করা

আমার ফুফুর বা�া হল, তারা তার নাম রাখল আিকল।

1
1

কেয়ক

বছর এভােব মা�ত পূ রণ করার পর আিকল জানল েয, আ�াহ
বয্তীত কােরা জনয্ মা�ত করা ৈবধ নয়। ইমাম আিল একজ
মানু ষ। তােক িকংবা অনয্ েকান মানুষেক ইবাদত উৎসগর্ কর
যায় না, েযমন েদায়া, ফিরয়াদ ও মা�ত। েস তার িপতােক

েবাঝাল েয, এ মা�ত হারাম । অতঃপর এ ঘটনা তার জীবেন
�রণীয় হেয় থাকল, যা মানু েষর েক্ষে� কমই ঘে
অনু রূপেকৗতূ হল উ�ীপক ঘটনা আমার জীবেনও ঘেটেছ। আিম
যখন েছাট আমার ঘােড় অপােরশন করা হয়, কেয়ক িদন পর
ক্ষত �ানিট ফুেল ে, ফেল ি�তীয়বার অপােরশন করা হল।
আমার মা বেলন: েতামার �া�য্ খুব খারাপ িছল। তুিম িছেল
জীবন-মৃতুয্র সি�ক্ষ
আমার ওপর তার আশ�ার কারেণ জৈনক িশয়া পি�েতর পরামশর্
েমাতােবক আমােক সািকয়য্াহ শহের অবি�ত এক মাজাের িনেয়

যান। আমার সু �তার জনয্ েসখােন মা�ত কের । কারণ অনয্ানয
িশয়ােদর মত তার িব�াস িছল মাজার, সমািধ ও কবর� বয্ি�রা
মানু েষর উপকার ও ক্ষিত করাসামথর্ রােখ।

1

পূ ণ্ নাম আিকল ইব্
র
ন আ�ুল জিলল -আহমদ।
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ই�া সে�ও িবেশষ েকােনা কারেণ কেয়ক বছর হল মা�ত পূ ণর্
করার জনয্ েসখােন েযেত পােরনি, আিম বড় হলাম।
অতঃপর আিম যখন আ�াহর িহদােয়েত আহেল-সু �াহ ওয়াল
জামােতর আিকদায় �তয্াবতর্ন কির এবং সবাই েজেন ে,
আমার পিরবার আমার িনকট �মাণ করেত চাইল েয, আমার
আহেল সু �ত ওয়াল জামােত �তয্াবতর্ন করা আহেল বাইেত
�িত অসদাচরণ ও তােদর ওপর জুলেমর শািমল!
আমার পিরবার আমােক মােয়র মা�ত �রণ কিরেয় িদেয় ��
বলল: আহেল বাইত না হেল তুিম সু � হেত না, আজ পযর্�
জীিবতও থাকেত না। অতঃপর তারা আমােক সতকর্ কের িদল
আিম েযন মা�েতর বয্াপাের অবেহলা না কির। তারা আমােক
মা�ত পূ ণর করার জনয্ েস মাজাের তােদর সােথ েযেত উ�ু�
করল, েযন আমােক েকান অিন� �শর্ না কে, অথবা আমার
মৃতুয্ না হয়
তারা আমােক েবাঝােত ও তােদর সােথ মাজাের িনেয় েযেত
বারবার েচ�া করল। তারা েচ�া করল আমােক িশয়া ধেমর্ পুনরায়
িফিরেয় িনেত, িক� তােদর েচ�া বয্থর্ হ
হািসর েখারাক হল, গত কেয়ক বছর যাবত ঐ মাজারেক পিব�
জ্ঞান ক, তার িনকট ফিরয়াদ করা ও তার জনয্ মা�ত করার
পর জানাজািন হল েয, ঐ মাজার স�েকর্ যা �চার করা হেয়িছল
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সব ধারণার ওপর ধারণা। 1 অতঃপর ঐ মাজার সমূ েল �ংস কের
2

েদয়া হল। আ�াহর �শংসা।

ইমাম খুয়ী চাঁেদ জািহর হন...!!
ইমাম খুয়ী িছেলন নাজাফ অ�েলর বড় গুরু ও িশক্ষারিব�ু। তার মৃতুয্র পর কাফ-দাফন েশষ কের আমরা তার
লােশর �িতকৃিত খােট বহন কের চললাম। জানাজায় অংশ েনয়া
আমরা সবাই হঠাৎ চমেক উঠলাম

পা�র্বতর �াম েথেক “ইমাম

খুয়ী চাঁেদ জািহর হেয়েছন”! সংবাদ শুেন। যিদও আমরা েকউ
েদিখিন, িক� মানামাহ অ�েলর কতক েলাক এ খবেরর সতয্তা
িনি�ত করল। এ খবর �ত চারপােশ ছিড়েয় পড়ল, অেনেক
িব�াস করল, িবেশষ কের নারীরা।
আমরা আেরা আ�যর্ হলাম ে, আমােদর সােথ অংশ েনয়া কতক
েলাক অনু রূপ দািব কের চাঁেদর িদেক ইশারা করেছ! আমার
ব�ু আিল আমােক বলল, তুিম িকছু েদখ? বললাম: না, েস
আমােক বলল, আিমও িকছু েদিখ না। আিম বললাম, তাহেল তুিম
েকন তােদর সােথ দািব কেরছ তুিম খুয়ীর েচহারা েদখছ, অথচ
1

রিবউল আউয়াল (১৪২৫িহ.) েমাতােবক েম (২০০৪ইং) সেন িশয়ােদর কতক

কমর্কা� েসখােন মাজােরর অি�� জানান েদ, তার সােথ কতক আিকদাও
�চার করা হয়, েযমন সবাই েয মাহিদর জনয্ অেপক্ করেছ এখােন তার
মােয়র িনদশর্ন রেয়েছ এবং এ �ান পিব! �ভৃিত।
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তুিম েদখিন?! েস বলল, তােদর অনু ভূিত েদখিন, তারা েকমন
আেবেগ রেয়েছ?! আমার ওপর তােদর চেট যাওয়ােক আিম ভয়
কেরিছ, যিদ না েদিখ! আমরা তার কথা শুেন েহেস িদলাম
মানামার জৈনক অিধবাসী েস িদন ভােলা এক কথা বেলিছল,
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইে�কাল কের চাঁেদ
জািহর হনিন, খুয়ী িকভােব জািহর হল?!

িশয়ােদর েয কাজগুেলা আমােক েবশী ভািবেয়ে...
শুরুেতই আিম দািব করিছ না , মনু ষয্ চিরে�র উৎকেষর্ আি
উ�ীত হেয়িছ। তেব মানু ষ তার িনজ� আদেশর্র �িত েয পিরমাণ
অনু গত থােক অথবা যতটুকু ধািমর্ক হয় বা েয পিরমাণ ইসলামী
আদশর্ �হণ কে, তােত েরড িসগনালও থােক, যা েস অিত�ম
করেত পাের না, বয্তয্য় ঘটেল �াভািবক �ভাব ও �শংসার �া
েথেক িছটেক পেড়।
িশয়া মাজহােবর সােথ আমার �থম িবেরাধ েদখা েদয় চািরি�ক
িবষেয়। শুরুেত আিম িনেজে

সা�না িদতাম েয, বয্ি�গত

িবষয়ািদর সােথ মাজহােবর দূ রতম বা িনকটতম স�কর্ েনই।
অতঃপর এক িদন যখন আসল বা�বতা �কাশ েপল তখন
সতয্েক আড়াল কের রাখা পদর্া আমার সামেন েথেক সের েগ
আমােক িশয়ােদর িতনিট িবষয় অিধক আে�ািলত করত:
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•

সাহাবীেদর গািল েদয়া ও তােদর ওপর লানত করা।

•

মুত‘আ িবেয়।

•

িচর�ীব আ�াহ তা‘আলা বয্তীত মখলু েকর িনকট েদায়া
করা ও তােদর ওপর ভরসা করা।

এ িতনিট িবষয় িছল িহদােয়েতর িদেক �তয্াবতর্ন করার আমা
�থম মশাল। এ েথেক আমার িচরেচনা ও অ�ের ধারণা করা
ইমািময়য্াহ আিকদা েথেক ধীের ধীের আহেল সু�াহ ওয়াল
জামােতর আিকদায় ধািবত হই। অথচ এক সময় তােদর সােথ
শ�তা, তােদর �িত িবে�ষ েপাষণ করা ও তােদর িদেক
তু�তার দৃ ি� েদয়াই িছল আমার িনকট ইবাদত।

সাহাবীেদর গািল েদয়া ও তােদর ওপর লানত করা
আিম সাহাবীেদর �িত িবে�ষ েপাষণ কেরিছ িঠক, কারণ আমার
িব�াস িছল তারা আহেল বাইেতর হক আ�সাৎ কেরেছন, িক�
তােদর আিম গািল িদতাম না।
সাহাবীেদর বয্াপাের তখন আমার িস�া� িক িছ, এ �ে�র
বাইের িবষয়টা আমার িনকট িছল ভ�তা ও স�িরে�র েখলাফ।
এ জনয্ই আিম তােদরেক গািল েদয়িন
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আিম মেন করতাম েকান ধমর্ এ জাতীয় কম-কাে�র িনেদর্শ িদেত
পাের না। আিম এমন েকান ধমর্ স�েকর

শুিনি, েয তার

অনু সারীেদর �াকৃিতক �েয়াজন েপশাব-পায়খানার সময় মৃতেদর
গািল ও তােদর ওপর লানত কের আন� উপেভাগ করার িনেদর্শ
িদেয়েছ। এসব ভ�ািম েথেক আ�াহর িনকট পানাহ চাই। েযমন
িশয়ােদর উমদাতুল মুহাি�িকন মুহা�দ তুেসরকািন িনজ িকতাব
“লাআিলল আখবার” (৪/৯২) এ বেলেছন: “েজন েরখ তােদর
ওপর লানত করার সবেচেয় উ�ম �ান, উ�ম সময় ও উপযু �
হালাত হে� যখন তুিম েপশাব করার �ােন থােকা

। -তােদর

ওপর লানত- িনজর্ে, পায়খানার মুহূেতর্ ও নাপািক দূর করার
সময় �স� িচে� বারবার বল: “েহ আ�াহ ওমরেক লানত কর,
অতঃপর আবু বকর ও উমরেক, অতঃপর ওসমান ও ওমরেক,
অতঃপর মুয়ািবয়া ও ওমরেক...। েহ আ�াহ লানত কর আেয়শা,
হাফসা, িহ�া ও উ�ু ল হাকামেক। িকয়ামত পযর্� যারা তােদর
কেমর্র ওপর স�ি� �কাশ করেব তােদর সবার ওপর লানত
কর”!!!
আিম অবাক হলাম রাসূ লু�াহর সাহাবীেদর িবরুে� কুৎসা রটনার
ফেল আমার অ�ের িশয়ােদর কমর-কাে�র �িত ঘৃ ণার সৃ ি� হয় ও
আিম তার সমােলাচনা শুরু ক।

15

সাহাবীেদর গািল েদয়া ও তােদর সােথ স�ৃ � সবাইেক লানত
করার �িত আমােদর িলখিনগুেলা ��ভােব উ�ু� কের ও
উৎসাহ েদয়। �থেম তােদর কােফর বলা, অতঃপর মুরতাদ বলা,
অতঃপর তােদর ওপর লানত করা ও তােদর সােথ স�কর্ েছদ
করার তািগদ েদয়। পুরাতন ও নতুন সব �ে� তার বণর্না
রেয়েছ, যা কম-েবশী সবার জানা।
একিট উদাহরণ: “িরজালু ল কািশ” �ে� “হানান ইব্ ন সািদর
িপতার সূ ে� বিণর্, িতিন আবু জাফর ‘আলাইিহস সালাম েথেক
বণর্না কের: নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতুয্র পর
সবাই মুরতাদ হেয়েছ শুধু িতনজন বয্তীত। আিম বলল:
িতনজন কারা? িতিন বলেলন: িমকদাদ ইব্ ন আসওয়া, আবু যর
িগফাির ও সালমান আল- ফারিস। িতিন বেলন: তােদর ওপর
িনযর্াতন চালােনা হ, তারা

বােয়ত �হেণ অস�িত জ্ঞাপ

কেরন। অতঃপর যখন তােদরেক েজারপূ বর্ক খিলফার িনকট
িনেয় আসা হয় তারা বােয়ত কেরন”।

1

3

কতক বণর্নায় এ িতনজেনর সােথ আেরা চারজন েযাগ করা হ,
েযন সাহাবীেদর সংখয্া সাত পযর্� েপৗ, সাহাবীেদর েক্ষে� তার

1

আল-কািফ: (৮/২৪৫), দারাজাতুর রািফ‘আহ: (পৃ .২১৩)
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সাত সংখয্া অিত�ম কের না। তােদর ধারণায় এ সাত সাহাবীই
মুসিলম।
কতক বণর্নায় রেয়ে: “হােরস ইব্ ন আ-মুিগরা আন-নাসির
বেলন: আিম আ�ু ল মািলক ইব্ ন আয়ূনেক শুেন, িতিন আবু
আ�ু �াহেক �� করিছেলন, এক পযর্ােয় িতিন বেল: তখন সব
মানু ষ �ংস হল 1! িতিন বেলন: হয্া, আ�াহর কসম, েহ ইব্ ন
4

আয়ূ ন! সবাই �ংস হল। আিম বললাম: পূ বর্ ও পি�ম িদগে� েয
িছল?! িতিন বেলন: ক্ষিত��েদর ওপর েগামরাহীর দার উ�ু
হেয়েছ। আ�াহর শপথ িতনজন বয্তীত সবাই �ংস হল।
2
অতঃপর তােদর সােথ আবু সাসান েযাগ িদল”।
5

িশয়ারা সাহাবীেদর কােফর বলার মতবাদ েথেক আবু বকর ও
ওমরেক কুরাইেশর দু ’িট মূ িতর্ আখয্া ে, তােদর ওপর লানেতর
বণর্না সমৃ� বদ েদায়ার অিজফা পাঠ কে, তােদরেক মূ িতর,
িজবত ও তাগুেতর সােথ তুলনা কের
এসব েদেখ আ�াহর বাণীর সামেন দীঘর্সময় িচ�া করলা:
1

অথর্াৎ রাসূলু�াহ সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইে�কােলর পর যখন সব

সাহাবী আবু বকেরর হােত বায়ত করল।
2

আরদু িবিল বেলেছন: আবু সাসা েনর নাম হািসন ইব্ ন মুনিযর। তাে ই আবু

সাসান বলা হয়। অতঃপর এ বণর্না কািশ েথেক বণর্না কেরন। জােমউ
িরওয়াইয়াত: (২/৩৮৭)
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هُمۡ وَر و هُ وَأعد
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ٖ َٰ
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ُ ِيها ٓ َ�بَ ٗد�ۚ َ�ٰل َِك ۡٱل َف ۡو ُز ۡٱل َعظ
[100:﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ ِيم
“আর মুহািজর ও আনসারেদর মেধয যারা �থম অ�গামী এবং
যারা তােদরেক অনু সরণ কেরেছ সু �রভােব, আ�াহ্ তােদর �িত
স�� হেয়েছন আর তারাও আ�াহর �িত স�� হেয়েছ। আর
িতিন তােদর জনয ��ত কেরেছন জা�াতসমূ হ, যার তলেদেশ
নদী �বািহত, তারা েসখােন িচর�ায়ী হেব। এটাই মহাসাফলয”। 1
6F

এখােন �� েদখলাম আ�াহ তা‘আলা মুহািজর, আনসার ও
ইমােন অ�জেদর �িত স�ি� �কাশ কেরেছন। তােদর মেধয্
িবেশষভােব রেয়েছন: আবু বকর, ওমর, উসমান, তালহা,
যু বােয়র, সাদ ইব্ ন আিব ওয়া�া, আ�ু �াহ ইব্ ন মাসউদ ও
সাদ ইব্ ন মুয়ায �মুখগণ। িশয়ারা যােদর লানত কের এমন
অেনেকই রেয়েছন এ কাতাের।
আিম িনেজেক �� করলাম: এ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা সংবাদ
িদে�ন েয, িতিন সাহাবীেদর ওপর স��, তােদর জনয্ িতিন
জা�াত ৈতির কেরেছন, এরপর একজন জ্ঞানী েলাক িকভােব বে

1

সূ রা আত-তাওবা: (১০০)
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সাহাবীগণ আিলর ওপর জুলম কেরেছ ও তার েথেক িখলাফত
জবর দখল কেরেছ?!
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবীেদর ওপর স�ি�
িনেয় ইে�কাল কেরেছন, িবেশষ কের �থম িতন খিলফা আবু
বকর, ওমর ও উসমান রািদয়া�াহু‘আনহুম �মুখ। তােদর
স�েকর্ এ আয়াত নািযল হেয়ে, যা আমরা বারবার িতলাওয়াত
কির। অতঃপর তারা যিদ তার মৃতুয্র পর কুফের িফের যায় ও
েফতনায় ম� হয়, বরং িশয়ারা তােদর ওপর কুরআন িবকৃিত করা
ও দীেনর িবধান পিরবতর্ন করার অপবাদ আেরাপ কে, তেব
আ�াহ তা‘আলা তা জানেতন িক-না?! যিদ আ�াহ জােনন, সকল
মুসিলেমর আিকদাও তাই, তাহেল আমরা েয আয়াত িতলাওয়াত
কির, েযখােন তােদর �শংসা রেয়েছ তার হুকুম ি, অথচ তারা
[িশয়ােদর িনকট] মুনািফক ও মুরতাদ?!
তাহেল আ�াহ তােদর �শংসা কের, কুরআেন তােদর ওপর
স�ি�র েঘাষণা িদেয় িক রাসূ লেক েধাঁকা িদেয়েছন! এরূপ কথা
েথেক আ�াহর িনকট পানাহ চাই, িতিন সকল েদাষ মু�।
িকভােব স�ব রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যােদর সােথ
ৈববািহক স�কর্ কের, যােদর ওপর আ�া েপাষণ কেরন, তারা
তার মৃতুয্র পর কুফের িফের যাে?!

19

এ জাতীয় মতবাদ িক তামাশা নয়, আ�াহর সােথ িশয়ােদর এ
তামাশা করার মােন িক, যা সরাসির কুফির?!!
আ�াহ েকন সাহাবীেদর মুেখাশ উে�াচন কেরনিন, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েকন তােদর েথেক সতকর্
কেরনিন?!
আিম এর েকান সদু �র পাইিন, আমার পেক্ষ এ ছাড়া িকছু বল
স�ব নয় েয, আ�াহ তােদর ওপর স��, কুরআেন ও রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জবানীেত তােদর জা�ােতর
সু সংবাদ দান কেরেছন। কারণ িতিন জানেতন তারা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর

িহদােয়ত ও সু �েতর ওপর

জীবন পিরচালনা করেবন। ইরশাদ হে�:
َ َ ّ َ َۡ َ َ ُ َُ ۡ َ ۡ ُۡ َ ُّ َ َ ۡ َّ
�ِ ج َرة ِ � َعل َِم َما
َ﴿ َقد ر ِ� �َ ع ِن ٱلمؤ ِمن ِ� إِذ �بايِعونك �ت لش
َ لسَك
ّ نز َل
ٗ ِين َة َعلَ ۡيه ۡم َوأَ َ� ٰ َب ُه ۡم َ� ۡت ٗحا قَر
َ َقُلُو�ه ۡم فَأ
[١٨ : ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ١ �با
ِ
ِِ
ِ
“অবশয্ আ�াহ মুিমনেদর উপর স�� হেয়েছন, যখন তারা

গােছর িনেচ আপনার হােত বাইয়াত �হণ কেরিছল; অতঃপর
িতিন তােদর অ�ের িক িছল তা েজেন িনেয়েছন, ফেল তােদর
উপর �শাি� নািযল করেলন এবং তােদরেক পুর�ৃ ত করেলন
িনকটবতর্ িবজয় িদেয়”। 1
7F

1

সূ রা আল-ফাতহ: (১৮)
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আ�াহ তা‘আলা আমােদর জািনেয় িদেয়েছন: িতিন সাহাবীেদর
অ�েরর অব�া জােনন, তােদর �িত স�� হেয়েছন ও তােদর
ওপর সািকনা নািযল কেরেছন। অতএব তােদর বয্াপাের িন�ুপ
থাকা বা সে�হ েপাষণ করা জােয়জ নয়। 1
8

মুত‘আ িবয়া
িশয়ােদর িনকট মুত‘আ িবেয় ৈবধ বরং মু�াহাব সে�ও শুর
েথেক তার �িত আমার অ�ের ঘৃ ণা

িছল। যখন মুত‘আ িবেয়

হারােমর েকান দিলল আমার েচােখ পেড়িন, তখন েথেক এ িবেয়
আমার িনকট পিরহার েযাগয্ িছল। েকউ যিদ মু‘আ িবেয়র
ৈবধতা িনেয় আেলাচনা করত, তার আেলাচনায় অংশ �হণ
করেত ল�ােবাধ করতাম। আিম শুধু িজজ্ঞাসা কর: েতামার
েবােনর বয্াপাের মু‘আ পছ� কর?? েস শরেম উ�র িদত: না,
বরং কখেনা েগা�ার সােথ উ�র িদত।
�েয়াজেনর খািতের সামিয়কভােব মুত‘আ িবেয় হালাল করা
হেয়িছল, অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

িকয়ামত পযর্� তা হারাম েঘাষণা কের, যা িবশু� হািদেস
রেয়েছ। আ�যর্ হল িশয়ােদর িকতােব আহেল বাইত েথেক বিণর্
একািধক বণর্নােতও মু‘আ িবেয় হারাম ও তার খারািপর বণর্না

1

আল-ফাসল িল ইব্ ন হাজম আ-উ�ুলুসী: (৪/২২৫)
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রেয়েছ। যার �িত আমার কওেমর িশয়ারা েমােটও �েক্ষ
কেরন না।
আ�ু �াহ ইব্ ন িসনান েথেক বিণর, িতিন বেলন: “আিম আবু
আ�ু �াহ ‘আলাইিহস সালামেক মুত‘আ স�েকর্ িজজ্ঞাসা কেরি
িতিন বেলন: এর মাধয্েম তুিম িনেজেক নাপাক কর ন”।
আিল ইব্ ন ইয়াকিতন েথেক বিণর, িতিন বেলন: “আিম আবুল
হাসানেক মুত‘আ স�েকর্ িজজ্ঞাসা কে? িতিন বেলন:
মুত‘আর সােথ েতামার স�কর্ ি, আ�াহ তার েথেক েতামােক
পিব� কেরেছন?!”।
িহশাম ইব্ ন হাকাম বণর্না কে, আবু আ�ু �াহ ‘আলাইিহস
সালাম বেলেছন: “আমােদর িনকট দু রাচারী বয্তীত েকউ মু‘আ
িবেয় কের না”।

1

9

শায়খ তুিস ইে�বসার �ে� উে�খ কেরেছন: জােয়দ ইব্ ন আিল
সূ ে� আমর ইব্ ন খােলদ বণর্না কে, িতিন [জােয়দ] তার িপতা
ও চাচােদর েথেক বণর্না কের, তারা আিল ‘আলাইিহস সালাম
েথেক বণর্না কেরন। িতিন বেলেছ: “রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম গৃহপািলত গাধা ও মুত‘আ হারাম েঘাষণা

কেরেছন”।

1

আন-নাওয়ােদর িল আহমদ ইব্ ন ঈসা আ-কুি�: (পৃ .৮৭)
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‘তািকইয়া’র আ�য় েনয়া বয্তীত িশয়ােদর িনকট এর েকান উ�র
েনই। তােদর িনকট এসব বণর্না‘ তািকইয়া’র ওপর িনভর্রশীল।
কারণ এর সােথ সাধারণ মুসিলেমর িমল রেয়েছ”!
উে�খয্ এসব বণর্না তােদর দৃি�েতও িব, িক� আহেল সু �াহর
সােথ িমল রেয়েছ তাই তারা �তয্াখয্ান ক!

িশয়া মাজহােবর ৈবপরীতয জীবন...
ৈশশব েথেক আমরা িশেখিছ আশুরার রােত মাতম ও িবলাপ কের
আবু আ�ু �াহ [হুসাইন র.] এর মুিসবত �রণ করা ইবাদত।
আফেসাস! আমােদর েকউ িক ঘুণাক্ষেরও এসব িনেয় েভেবে,
কুরআন-হািদস েমাতািবক িক-না যাচাই কেরেছন, অথবা কুরআনহািদস িবেরাধী সে�হ কেরেছন?!. না, েকউ কেরনিন!
এভােব আমারও কেয়কিট বছর পার হল, এক সময় আমার মেধয্
িকছু পিরবতর্ন েদখলা, যা আমােক সু �ী হেত বাধয্ কর।
আমার ভাবেত অবাক লােগ আিম িক পিরমাণ েগামরাহ িছলাম!
িশয়ােদর বড় পি�ত তাবিরিজেক িজজ্ঞাসা করা হেয়ি: তািজয়া
িমিছল ৈবধ? িতিন উ�র বেলন: ইমামেদর জমানায় িশয়ারা
‘তািকইয়া’ অবল�ন করত। তােদর জমানায় স�ব িছল না, তাই
তার অি�� িছল না িবধায় এ যু েগ না-জােয়য হওয়ার �মাণ নয়।
তখন যিদ িশয়ারা বতর্মান যুেগর নয্ায় জীবন ধারেণ সক্ষ,
23

েযমন আমরা আমােদর িনদশর্নগুেলা পালন কির ও �কাশ করে
সক্, তাহেল তারাও করেতন েযমন আমরা করিছ। েযমন েশাক
�কােশর িনিমে� হুসাইিন মাজার বরং ঘেরর দরজাও কােলা
পতাকা উড়ােনা �ভৃিত”। 1
10

িশয়া মাজহােবর আেলমেদর িনকট মুহররেমর মাতম ও তািজয়া
িমিছল ইে�হসান বা মু�াহােবর অ�ভুর্�। আ�াহর িনদশর্ন িজ�
করার নােম মুহররেম কৃত এসব কমর-কাে�র পেক্ষ কুরহািদেসর েকান দিলল েনই।
বরং আহেল বাইেতর ইমাম ও পূ বর্যুেগর িশয়া আেলমেদর বাণী
তার িবপরীত! ইব্ ন বাবুইয়াহ আ-কুি� বেলন: রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “িবলাপ করা জািহিল
যু েগর আমল”। 2
11

তাবরািস বণর্না কের, আিল ‘আলাইিহস সালাম েথেক বিণর্,
িতিন বেলেছন: “জািহিল যু েগর আমল িতনিট, িকয়ামত পযর্�
মানু ষ তােত ম� থাকেব: নক্ষে�র ওিসলায় বৃি� তলব ক,
মানু েষর বংেশ কল� েলপন করা ও মৃতেদর ওপর িবলাপ
করা”। 3
12

1

িসরাতুন নাজাত িলল খুইয়ী, খ.২, (পৃ .৫৬২) পিরিশি�।

2

মান লাইয়াহদু রুল ফািক: (৪/৩৭৬)

3

মু�াদরাকুল ওসােয়ল: (১/১৪৩)
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মুহা�দ বােকর আল-মাজিলিস আিল ‘আলাইিহস সালাম েথেক
বণর্না কের: “যখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
েছেল ইবরািহম মারা যায়, আমােক িতিন িনেদর্শ কেরন আিম
তার েগাসল েদই। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

তােক কাফন পড়ান ও তার গােয় সু গি� লাগান। আমােক িতিন
বেলন: েহ আিল তােক িনেয় চল। আিম তােক িনেয় ‘বািক’ কবর
�ােন আিস। িতিন তার ওপর সালাত পেড়ন। যখন তােক ল�া
শয়ন অব�ায় েদখেলন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
েকঁেদ িদেলন। তার কাঁদা েদেখ মুিমনরাও কাঁদা আর� করল,
এমনিক পুরুষেদর কা�া নারীেদর কা�ার আওয়াজেক ছািপেয়
েগল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম তােদরেক

কেঠারভােব িনেষধ করেলন। িতিন বলেলন: েচাখ অ� ঝরােব,
অ�র বয্িথত হেব িঠ, িক� আ�াহ নারাজ হন এমন িকছু
আমরা বলব না। েহ ইবরািহম িন�য় েতামার িবরেহ আমরা
েশাকাহত, েতামার জনয্ আমরা বয্ি”। 1
13

েদখুন মাতম স�েকর্ নবী সা�া�াহ

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম ও

ইমাম আিলর অব�ান িক। িচ�া করুন হারাম ও জািহিল যুেগর
আমল িশয়ােদর িনকট িকভােব মু�াহাব হল?!

1

িবহারুল আনওয়া: (৮২/১০০-১০১)
25

মাতম ও তািজয়ার িনেষধাজ্ঞায় েকান অ��তা ে, তাই তুিস
ও ইব্ ন হামজাহ তা হারাম বেলেছন। তুিস �য্থর্ কে� বেল:
তার যু েগর িশয়ারা মাতম হারাম স�েকর্ একমত িছ।

1

14

িশয়ােদর বণর্নায় পির�ার আেছ ে, েচহারায় ও বুেক আঘাত করা
ঘৃ িণত িবদআত, যার �িত স�� নয় আ�াহ, তার রাসূ ল ও পিব�
ইমামগণ।
ইমাম বােকর বেলেছন: “তাকিদরেক েদাষােরাপ করা, িচৎকার
কের কাঁদা, েচহারায় ও বুেক আঘাত করা ও মাথার চুল েছড়া

�ভৃিতভােব েশাক �কাশ করা হারাম । েয িবলাপ করল েস ৈধযর্

পিরহার করল ও সিঠক পথ িবচুয্ত হ”। 2
15

বিণর্ত আে, ইমাম হুসাইন তার েবান জয়নবেক বেলেছ: “েহ
েবান, আ�াহেক ভয় কর, আ�াহ েযভােব েশাক �কাশ করেত
বেলেছন েসভােব েশাক �কাশ কর। েজেন েরখ, জিমেনর সবাই
মারা যােব, আসমােনর েকউ অবিশ� থাকেব না। সবাই �ংস
হেয় যােব একমা� আ�াহ তা‘আলা বয্তী, িযিন িনজ কুদরেত
সৃ ি� কেরেছন তাই মখলু ক সৃ ি� হেয়েছ। িতিন একলা। আমার
িপতা আমার েচেয় উ�ম, আমার মাতা আমার েচেয় উ�ম, আমার
1

েদখুন: আয-িযকরা িলশ শাহীিদল আউয়াল: (পৃ .৭২)

2

কািলিন তার কািফ �ে� বণর্না কেরেছ: (৩/২২২-২২৩), ফায়দু ল কাশািন

িফল ওয়ািফ: (১৩/৮৭), হুর আ-আেমিল িফ ওসােয়লু শ িশয়াহ: (২/৯১৫)
26

ভাই আমার েচেয় উ�ম। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম আমার ও সকল মুসিলেমর আদশর”। িতিন এভােব
তার েবানেক সা�না েদন। অতঃপর তােক বেলন: “েহ েবান
আিম েতামােক কসম িদি�, তুিম আমার কসম পূ ণর্ করে, আিম
যখন মারা যাব বুেকর কাপড় িছঁড়েব না, েচহারায় আঘাত করেব
না, আমার িবরেহ মুিসবত ও �ংসেক আ�ান করেব না”। 1
16

মুহা�দ ইব্ ন ম�ী আল-আেমিল [আশ-শাহীদু ল আউয়াল] তুিসর
বাণী নকল কেরন: “েচহারায় ও বুেক আঘাত করা এবং চুল েছঁড়া
সবার িনকট হারাম। িতিন ‘মবসু ত’ �ে� এ কথা বেলেছন।
ি�তীয় এ কারেণ েয, এেত আ�াহর তাকিদেরর �িত অসে�াষ
�কাশ করা হয়”।

2

17

কােলা কাপড় পিরধান স�েকর্ ইমাম আিল‘আলাইিহস সালােমর
বাণীই যেথ�: “েতামরা কােলা কাপড় পিরধান কর না, কারণ তা
িফরআউেনর েপাশাক”। 3
18

মাতম করা, গােয় র� মাখা ও কােলা কাপড় পিরধান করার
িনেষধাজ্ঞা এবং তার িবপরীত জগেত িশয়ােদর অব�ান েদে
1

আল-মালহুফ িল ইব্ ন তা: (পৃ .৫০), মুনতাহাল আমাল িল আ�াস আল-

কুি�: (১/৪৮১)
2

আয-িযকরা: (পৃ .৭২)

3

মান লা ইয়াহদু রুহুল ফাি: (১/১৬৩), ওসােয়লু শ িশয়াহ: (৩/২৭৮)
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হতবাক হলাম! কারণ এগুেলা অ�ের লালন কের বড় হেয়ি,
এসব আমার িনকট আহেল বাইেতর �িত মহ�েতর

�তীক!

আিম জানতাম না তািজয়া িমিছল, মাতম ও তােত কৃত কমর্সমূহ
আহেল বাইেতর ইমামেদর বাণী, ওিসয়ত ও তােদর দাদা নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদেসর সরাসির ল�ন।

েযভােব আসু ক, যাদু কখেনা সফল হয় না
আমােদর ‘কুদাইিবয়াহ’ 1 এলাকায় জৈনক বয্ি� কুরআ-হািদেসর
19

মাধয্েম েরাগীেদর িচিকৎসা ও মানুেষর সমসয্ার সমাধান কের খু
খয্ািত অজর্ন কের িছ
আহেল সু �াহ ওয়াল জামােতর আিকদা �হণ করার পর যখন
আমার পিরবার, ব�ু-বা�ব ও শুভানুধয্ায়ীগণ আমােক িশয়া ধেম
িফরােত অপারগ হল, তারা আমােক সংকীণর্ ও েকাণঠাসা করার
িনিমে� আপি�কর অপ�চার আর� করল।

1

কুদাইিবয়াহ বাহরাইেনর �িস� এলাকা, মানামাহ শহের অবি�ত

। এটাই

আমার পূ বর্পুরুেষর শহর ও তােদর জ��ান। অেনক আেগ েথেক
আশপােশর েলাকেদর তীথর্�ান িহেসেব �িস� িছল এ এলাকা। িবেশষ ভােব
মুহিরক এলাকার েলাকেদর জনয, কারণ তার বায়ূ ও পিরেবশ খুব ভাল।
আমার নানা ও বয়� মুরু�ীেদর কােছ এমিন শুেনিছ
28

কুদাইিবয়ার এ ভ�েলাক িনেজই আমার িস�া� েথেক আমােক
িফরােনার দািয়� িনেলা। িশয়ােদর িনকট তার জ্ঞান ও েন
আমেলর বয্াপক খয্া। েস আমার কােছ এেস কূটৈনিতক প�িত
অনু সরণ কের বলল: তার িপতা আমার িপতার ব�ু িছল, আ�াহ
তার ওপর রহম করুন
অতঃপর অনয্ানয্ আেলাচনা আর� করল। ইিতমেধয্ েস আম
সামেন এেলােমেলাভােব কুরআন খুলল ও অ�� উ�ারণ করল,

আিম যা বুিঝিন । অতঃপর বলল: এ আয়াত পড়, আিম পড়লাম।
তার ধারণা েমাতািবক েস আয়াত আমােক আমার অব�ান েথেক
সের দাঁড়ােত সতকর্ করে!!
আমােক বলল: এ আয়াত রহমত। এ আয়াত েতামার জনয্ অিত

উ�ম যিদ মান । আজ রােত এ আয়াত তুিম কেয়কবার �বণ
করেব। িনি�ত এ আয়াত েতামার কলয্ােণর বাতর্াবা!

সিতয্ই আিম যখন গািড়েত ওেঠ আমারঅিডও কয্ােসট চালু কি,
েস আয়াত শুনেত পা!
আিম তােক েডেক বললাম: আপিন সতয্ বেলেছ!
েস মুচিক েহেস বলল: িন�য় আ�াহ েতামােক পছ� কেরন! যিদ
তুিম এ আয়াত মান আ�াহ েতামােক অিধক তাওিফক িদেবন।
আিম বািড় িফের যখন আমার েটিলিভশন ওেপন কির, হুবহু ে
আয়াত শুেনআঁতেক উিঠ!
29

আিম তার কথা �রণ করলাম। �ত ওেঠ আমার সং�েহ রাখা
কুরআন খুললাম, এেলােমেলা ভােবই, এখােনও েস আয়াত েদেখ
অবাক হলাম!
আিম েস রােত ঘুমাইিন, তার ভেয় িকংবা তার কািরশমায় নয়,
বরং আমার সামেন িবকিশত সতয্ ও আমার ওপর ভর করা
ভাবনােত ডুেব িছলাম। আিম িচ�া কের কের েভার করলাম:
“তার কথা িকভােব সতয্ হ?! িকভােব, িকভােব আমার সামেন
এসব �কাশ েপল �ভৃিত?!”
কেয়ক িদন পর অ� এলাকার আমার এক িশয়া ব�ুর কথা শুেন
আ�যর্ হলা, েস বলল: “এ বয্ি� তােদরেক

ভিবষয্ বাণী

কেরেছ অিতস�র কুদাইিব পূ েবর্র নয্ায় িশয়া ধেমর্ িফের আসে
আিম হাসলাম এবং বললাম: এ েলাক গােয়ব জােন, না েস
যাদু কর?!
এখােন আমার কথায় আিমই ভাবেত শুরু করল, িন�য় েস
যাদু কর, তার যাদু র বয্াপাের সে�হ েকাথা?!
আিম তার স�েকর্ আমার ব�ুর কথ, আমার ও তার আেলাচনা
এবং বারবার েদখা আয়ােতর কািরশমা একসে� েযাগ করলাম।
আিম িনেজেক �� করলাম: েস আমার িনকট িক চায়?

30

অ� এলাকার আমার িপতার এক ব�ুেক তার স�েকর্ িজজ্ঞা
করলাম। িতিন বলেলন েস েনককার নয় েযমন এলাকার মানু েষরা
ধারণা কের, েস িজেনর সােথ কাজ কের।
কেয়ক িদন যাবৎ েস আমােক বুঝােত েচ�া করেছ, েস আমার
ভাল চায়, তার দৃ ি�েত আহেল বাইেতর অনু সরেণ রেয়েছ কলয্াণ।
আ�াহ আহেল বাইতেক এসব েলাকেদর েথেক পিব� রাখুন।
আিম তার পরীক্ষা েনয়া ও তার েদৗরা�য্ েদখার মন� কি
অিধকাংশ মজিলেস আিম তার সােথ

তাওিহদ ও িশরেকর

আেলাচনা কির। আিম তােক যা �� কির ও েয দিলল েদই তার
উ�ের তার অপারগতা �কাশ পায়।
একদা েস িশয়া-সু �ী কতক েলাক জমা করল, আিম তােদর
সামেন িশরেকর আেলাচনা আর� কির। েস রােত আমার সােথ
কৃত তার আমেলর বণর্না েদই। েকান উ�র করল না ে, বরং
মজিলস েথেক তার ওঠা েদেখ সবাই আ�যর্ হল। এ সুেযােগ
আিম তার মুেখাশ খুেল িদলাম, তার ভ�ামী সবার সামেন �কাশ
হেয় েগল। তখন আিম আ�াহর বাণী �রণ করলাম:
َ
َ
ٰ ّ ﴿ َو� ُ� ۡفل ُِح
[٧٧ :  ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٧ ح ُرون
ِ َ�ل
“অথচ যাদু কররা সফল হয় না”। 1 অনয্� ইরশাদ হে:
20F

1

সূ রা ইউনু স: (৭৭)
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َ ّ
ّ
ً َ َ َ
[٧٦ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٧ ﴿ ِنَ ك ۡي َد لشَ ۡي َ�ٰ ِن �ن ضعِيفا

“িন�য় শয়তােনর চ�া� দু বর্”। 1
21F

এেতই ক্ষা� হল , বরং আমার েথেক এলাকার েলাকেদর দূ ের
রাখার জনয্ তার সব েচ�া বয্য় ক, েযন েকউ আমার কারেণ
�ভািবত না হয়। তার দািব আমার উে�শয্ অস!
তার সব েচ�া বয্থর্ , মানু ষ তার স�েকর্ েজেন েগ, উে�া
েস লাি�ত হল । তখন েথেক এলাকায় েস যাদু কর িহেসেব
পিরিচিত েপল এবং ল�ায় বাইের েবর হওয়া কিমেয় িদল।
কােরা সােথ সাক্ষাত হেল িনেজর কেমর্র সাফাই েগেয় : আিম
তার ভােলার জনয্ এরূপ কেরি
আিম বুিঝ না তারা কুরআন ও হািদস েথেক েকাথায় বাস কের,
অথচ কুরআন-হািদেস যাদু ও যাদু কর েথেক দূ ের থাকার আেদশ
কেরেছ, বরং তার

কুফিরর েঘাষণা িদেয়েছ!! তােদর পেক্

িকভােব স�ব হল দিলল-�মােণর পিরবেতর্ যাদু ও কািরশমার
আ�য় েনয়া?!
আমােদর বণর্নায় আে: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন: “েতামরা সাতিট �ংসা�ক ব� েথেক িহফাজত থাক”

1

সূ রা িনসা: (৭৬)
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।

তারা বলল: িক? িতিন বলেলন: “আ�াহর সােথ শরীক করা ও
যাদু ...”। 1
22

ইমাম জাফর সােদক ‘আলাইিহস সালাম তার দাদা আিল
‘আলাইিহস সালাম েথেক বণর্না কের, িতিন বেলেছন: “েয যাদু র
েকান িশক্ষা ক, কম িকংবা েবশী, েস কুফির করল”। 2
23

ইমাম আিল ‘আলাইিহস সালাম েথেক বিণর্, িতিন বেলেছন: “েয
বয্ি� েকান গণেকর িনকট েগ, তােক িজজ্ঞাসা করল ও তা
কথায় িব�াস করল, েস মুহা�েদর ওপর নািযলকৃত দীেনর সােথ
3
কুফির করল”।
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েগাঁড়ািমর সবর্নাশ!
েগাঁড়ািম মানু ষ েথেক দয়া ও মমতা িনঃেশষ কের একই সময়
হাসয্কর ও দুঃখজনক ঘটনার জ� েদ!
এখােন এরকম দু ’িট ঘটনা উে�খ করিছ: একিট ঘটনা ঘেটেছ
আমার সু �ী হওয়ার পর। অপর ঘটনা ঘেটেছ েছাট এক বা�ার
সােথ, যার মেধয্ তখেনা আমােদর েগাঁড়ািম বুঝার ক্ষমতা হ,
েয েগাঁড়ািম আমােদর শু-সবুজ �ংস কের িদেয়েছ।
1

ওসােয়লু শ িশয়াহ: (১৫/৩৩০), িবহারুল আনওয়া: (৭৮/১১৩)

2

ওসােয়লু শ িশয়াহ: (১৭/১৪৮), িবহারুল আনওয়া: (৬৭/২১০)

3

মু�াদরাকুল ওয়াসােয়ল: (১৩/১০০)
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আসর সালাত েশেষ আিম

মসিজেদর বাইের দাঁিড়েয়। উ�ু

ইবরািহম নােম পিরিচত এক বৃ � মিহলার দৃ ি� আমার ওপর
পড়ল। েস আমােক ও আমার পিরবারেক ভােলা কের িচেন।
তার হােত একিট বয্া, েভতের ঘেরর �েয়াজনীয় িজিনসপ�।
তােক সালাম েদয়ার পর েস আমার, আমার দািদ, আমার মা ও

ভাই-েবান স�েকর্ িজজ্ঞাসা  । অতঃপর মসিজেদর পােশ
তার বািড়েত েপৗঁেছ েদয়ার জনয্ তার হাত েথেক বয্াগিট �
করলাম। আমরা যখন বািড়র কােছ েপৗঁছলা, েস আমােক
িজজ্ঞাসা ক: েকাথা েথেক এেসছ? আিম মুেখ বললাম ও
�তঃ�ূ তর্ মসিজেদর িদেক ইশারা করলা: মসিজদ েথেক! এ
বেল েস আমার ওপর চেট েগল, আমার েচহারায় থুথু েমের বলল:
আ�াহ েতামার েচহারা কােলা করু! আমােক জানােনা হেয়িছল:
তুিম সু �ী হেয়ছ িক� আিম তােদর কথায় িব�াস কেরিন। এ হল
আমার িনেজর ঘটনা।
আর েছাট বা�া [ওমর ইব্ ন আি]র ঘটনািট বেলেছ তার এক
চাচা। কুদাইিবয়ার অিধবাসী ওমেরর বৃ � দািদর সােথ িশয়া
কিতপয় মিহলার ঘিন� স�কর্ িছল। েস তােদর সােথ মাতেমর
মজিলেস বসত ও যাওয়া-আসা করত।
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একবার িতিন তােদর সােথ মজিলেস বেস আেছন, সােথ েছাট
নািত ওমর। ওমর তখন খুব েছাট, িনেজর নামটা পযর্� ভাল
কের উ�ারণ করেত পাের না।
ওমর মাতম ঘেরর বারা�ায় েখলা-ধু েলা করিছল, হটাৎ মািটেত
পের েকঁেদ িদল। আমােদর পা�র্বতর্ী এলাকার জৈনক নারী তাে
েকােল িনেয় আদর করল, েযন েস শা� হয় ও তার কা�া েথেম
যায়। নারী ওমরেক িজজ্ঞাসা ক: েতামার নাম িক েছেল? ওমর
বলল: ওমাল, অথর্াৎ ওমর। েস ি�তীয়বার িজজ্ঞাসা , কারণ
তার উ�ারণ েথেক েস বুঝেত পােরিন। ওমর একই উ�র
ি�তীয়বার িদল। তখন বা�ার দািদ –সবার সামেন- বলল: তার
নাম ওমর। বা�ার দািদ মিহলার পরবতর্ী কা� েদেখ অবাক হ,
েস ওমরেক তার কােছ েফরত িদেয় বলল: যাও, েতামার ওপর
আ�াহর লানত, ওমেরর ওপর, েয েতামার নাম েরেখেছ ওমর
তার ওপর এবং েয িনজ স�ােনর নাম রােখ ওমর তার ওপর...! 1
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1

এ মিহলা তার অজাে� আহেল বাইতেকও লানত কেরেছ। তাবরািস

“ইলামুল ওরা”: (১/২১৩) �ে� উে�খ কেরেছন: ইমাম হাসােনর এক স�ােনর
নাম িছল ওমর। ইমাম জয়নু ল আেবিদন তার এক স�ােনর নাম েরেখেছন
ওমর, েযমন শায়ক কুি� “মুনতাহাল আমাল”: (২/৫৯) �ে� উে�খ কেরেছন।
আর-িবিল “কাশফুল গু�াহ িফ মােরফািতল আই�া”: (৩/৩১) �ে� বেলেছন:
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বা�ার দািদ তখিন েশষবােরর মত মাতেমর মজিলস তয্াগ কের
চেল আেসন।

আহেল বাইেতর ইিতহাস ইমািময়া আিকদার পিরপ�ী
িশয়ােদর ইিতহাস গেবষণাকারীর িনকট পির�ার হেব েয,
ইমািময়য্াহ আিকদ, যা এ যু েগর িশয়ােদর ব�ু� ও শ�তা
কােয়ম করার মূ লনীিত, ইমাম হাসান আসকািরর মৃতুয্র আগ
পযর্� েখাদ িশয়ােদর িনকট �� িছল ন, তার মৃতুয্র পর িশয়ারা
িবিভ� দেল িবভ� হয়, েযমন বার ইমািময়য্াহ ও ইসমাইিলয়াহ
�ভৃিত।
িশয়ােদর তখন অিজফা িছল উমাইয়াহ ও আ�ািসয়াহ খিলফােদর
সােথ িবে�াহ করা এবং আিলর বংশধরেক িখলাফেতর হকদার

দািব করা । সবার মেধয্ এ ে�রণা কাজ কেরিছ, এর নীিতেত
তখন িশয়ােদর দল-উপদল পিরচািলত হত, তখেনা িনিদর্� বার
ইমােমর মতবাদ �িতি�ত হয়িন।
এ জনয্ িশয়ারা তখন আহেল বাইেতর সদসয্েদর মেধয্ েক
পাথর্কয্ করত , েযখােন উমাইয়ােদর িবরুে� েকান ইমাম বা

ইমাম মূ সা কােজম এর এক স�ােনর নাম
মানু ষেক িকভােব অধঃপতেন িনেয় যায়!
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িছল ওমর। েদখুন েগাঁড়ািম

িবে�াহী িবে�াহ করত, তার সােথ তারা েযাগ িদত। েযমন ইমাম
জােয়দ ইব্ ন আিল ও িজন নাফিছজ জািকয়াহ �ভৃিত েনতােদর
আে�ালেন েদখা েগেছ।
হুসাইন রািদয়া�াহ‘আনহুর শাহাদাত পরবতর্ী অব�া পযর্েব
করেল েদখা যায় েয, আিল জয়নু ল আেবিদন –বার ইমািময়ােদর
চতুথর্ ইমা- আহেল বাইেতর অনয্ানয্ সদসয্েদর সােথ িক
জিটলতা ও আে�ালনগত সমসয্ার কারেণ তােদর হােত েনতৃ�
েছেড় িদেয় রাজৈনিতক জীবন েথেক সের দাঁড়ান।
অতঃপর িতিন ইবাদেত মশগুল হ, েসখান েথেক জােহদ ও

অিধক সালাত আদায়কারী পিরিচত লাভ কেরন । আল-মুিফদ ও
আল-আরিবিল উে�খ কেরন েয, “িতিন �িত রাত-িদেন এক

1
হাজার রাকাত সালাত আদায় করেতন” । মু�ািক এ বুযুগর্ েথেক
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েযসব বাণী উে�খ করা হয়, তার সারাংশ উপেদশ, েদায়া-দরূদ
ও শরয়ী িবধান, যা আেলমেদর ফেতায়া �দােন সহায়ক।
তােক ইমাম মানার েক্ষে� এখােন বড় শূনয্তা েদখা 

। এ

শূ নয্তা পূরণ ও তার ইমামত �মােণর �েচ�া �রূপ িশয়
ইমািময়ারা তার মুিজযা ও �শংসার আেলাচনায় অেনক ঘটনার
জ� িদেয়েছ । অথচ তখন িশয়ারা ইলম ও ফিজলেতর �ীকৃিত

1

আল-ইরশাদ: (পৃ .২৫৬), কাশফুল গু�া: (২/২৯৩)
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�রূপ তার �িত স�ান ও ��া �দশর্ন ক, রাজনীিতিবদ বা
ইমাম হওয়ার কারেণ নয়। 1
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তাই েদিখ জােয়দ ইব্ ন জয়নুল আেবিদন রািদয়া�াহ‘আনহু
কুফায় আগমন কের ‘মুিমন তাক’ ও তার সাথীেদর েথেক তার
িপতা আিল ইব্ ন হুসাই[জয়নু ল আেবিদন]র ইমামেতর কথা
শুেন আ�যর্ হন। এক পযর্ােয় িতিন মুিমন তাকেক ব: “েহ
আবু জাফর [মুিমন তাক], আিম আমার িপতার সােথ এক
দ�রখােন বসতাম। িতিন আমার ওপর ে�হ �রূপ েগাে�র বড়
টুকরা িচিবেয় েছাট কের িদেতন, গরম েলাকমা ঠা�া কের
িদেতন, অথচ আমােক জাহা�ােমর আগুন েথেক মু� করার জনয
দয়া করেলন না, দীন স�েকর্ আপনােক বলেলন আমােক
বলেলন না িতিন”?! ‘মুিমন তাক’ উ�র িদল: “আিম আপনার
ওপর উৎসগর! আপনার ওপর জাহা�ােমর আগুেনর আশ�ায় িতিন
বেলনিন, তার আশ�া িছল যিদ আপিন �হণ না কেরন! আমােক
িতিন সংবাদ িদেয়েছন, কারণ আিম কবুল করেল নাজাত পাব,
1

এখােন বেল রািখ িশয়ােদর েয�প যােক পছ� করত তার মুিজজা স�েকর্

অেনক ঘটনা ৈতির করত। এটা তােদর �ভাব িছল। েযমন

ইসমাইিলয়ারা

ইসমাইল ইব্ ন জাফর সােদক এর ইমা ত, েরফাইয়ারা েরফািয়র ইমামত এবং
িতজািনয়ারা িতজািনর ইমামত �মাণ করার জনয্ অেনক ঘটনা ও মুিজজার
সৃ ি� কেরেছ। আমরা তাই �হণ করব, যা �কৃত ও বা�বতা িনভর্র
38

অনয্থায় আমার জাহা�ােম �েবশেক বড় কের েদেখনি, েযমন
ইয়াকুব িনজ স�ানেদর েথেক �� েগাপন কেরেছন”!! 1
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িচ�া করু..! ইমােমর েছেল িপতার ইমামত স�েকর্ জােনন ন,
তার মুেখ কখেনা �বণ কিরিন, না িপতা তার জামানায় ইমামত
দািব কেরেছন, িক� ‘মুিমন তাক’ ও তার অনু সারীরা তার িপতা
জয়নু ল আেবিদেনর মৃতুয্র পর এসব দািব উ�াপন কে!
িশয়ােদর ইিতহােস এ এক অধয্ায়। অনয্ানয্ অধয্ায়ও র, যা
ইমামত মতবাদেক সমূ েল �ংস কের েদয়।
এ ছাড়া িশয়ােদর অেনক হািদস �মাণ কের ইমাম স�েকর্
তােদর অজ্ঞ থাকা স�ব। অজ্ঞ থাকাব�ায় করণীয় িক
বণর্নাও রেয়েছ। অথচ ইমািময়য্াহ আিকদায় এরূপ কখেনা স
নয়, বরং বার ইমাম ও তােদর স�ানেদর পিরচয়সহ তােদর
ওপর ইমান আনা িশয়া ইমািময়য্ােদর ওপর ফর।
কুলাইিন “আল-কািফ” �ে� বণর্না কের, জৈনক বয্ি� আবু
আ�ু �াহ ‘আলাইিহস সালামেক িজজ্ঞাসা ক: আিম সকালস�য্ায় যিদ ইমােমর সাক্ষাত না পাই যার অনুসরণ , তখন
আমার করণীয় িক?... িতিন বেলন: [তুিম বল]: “তুিম যােক
মহ�ত কর, আিম তােক মহ�ত কির, তুিম যার সােথ িবে�ষ

1

আল-কািফ: (১/১৭৪)
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েপাষণ কর, আিম তার সােথ িবে�ষ েপাষণ কির, যতক্ষণ ন
আ�াহ তােক জািহর কেরন”। 1
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ইমাম সােদক েথেক সাদু ক বণর্না কের: “যখন েতামরা ইমামেক
না েদেখ জীবেনর একযু গ পার করেব, তখন েতামােদর অব�া
েকমন হেব?... বলা হল: যিদ এমন হয় তাহেল আমরা িক করব?
িতিন বেলন: “েতামরা �থম ইমামেক আঁকেড় থাক, যতক্ষণ ন
েতামােদর সামেন পরবতর্ী ইমাম জািহর হ”। 2
30

আল-কুলাইিন, সাদু ক ও আল-মুিফদ �মুখ বণর্না কেরন ঈসা
ইব্ ন আ�ু�াহ আ-আলাওিয় আল-আমির েথেক, িতিন বণর্না
কেরন আবু আ�ু �াহ জাফর ইব্ ন মুহা�দ‘আলাইিহস সালাম
েথেক, িতিন বেলন: আিম তােক বললাম: আিম আপনার ওপর
উৎসগর! যিদ এমন হয় আ�াহ আমােক আপনার যু গ না েদখান
তাহেল কার অনু সরণ করব? িতিন বেলন: আবু আ�ু �াহ বলেলন:
মূ সার অনু সরণ কর। আিম বললাম: যিদ মূ সা মারা যান কার
অনু সরণ করব? িতিন বলেলন: তার স�ােনর অনু সরণ কর।
আিম বললাম: যিদ তার স�ান মারা যান বড় ভাই ও েছাট স�ান
েরেখ কার অনু সরণ করব? িতিন বলেলন: তার স�ােনর অনু সরণ
কর, অতঃপর সবর্দা এভােব অনুসরণ কর। আিম বললা: আিম
1

আল-কািফ: (১/৩৪২)

2

ইকমালু ি�ন: (পৃ .৩৪৮, ৩৫০-৩৫১)
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যিদ তােক না িচিন, তার �ান না জািন, িক করব?.. িতিন
বলেলন: তুিম বলেব: “েহ আ�াহ েতামার দিলল ও হু�ত
িহেসেব িবগত ইমােমর েয স�ান রেয়েছ তার েবলােয়ত আিম
�হণ করিছ..! কারণ েতামর জনয্ এতটুকু যেথ”!!
এ �সে� আেরা অেনক বণর্না রেয়েছ যারারাহ ইব্ ন আয়,
ইয়াকুব ইব্ ন ‘আইব ও আ�ু ল আলা েথেক, তারা সবাই ইমাম
সােদকেক িজজ্ঞাসা কেরে: “ইমাম যখন েকান দু ঘর্টনার
স�ু খীন হন মানু েষরা িক করেব? িতিন বেলন: আ�াহ েযরূপ
বেলেছন েসরূপ হেয় যাে, আ�াহ ইরশাদ কেরন:
ْ ُ ّ
�ٓا
َ
َ ۡ ُّ
َ ْ
ّ
َ ََ َََۡ
ِين َو ِ�ُنذ ُِروا ق ۡو َم ُه ۡم إِذا
ِ ﴿فلو� �فر مِن
ِ ��َِّتَفَقَهوا ِ� ٱٞ� ف ِرقةٖ مِّنۡهُمۡ طَ ِفَة
َ َ َۡ ّ
[122 : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ َجَعُوٓاْ إِ�َۡهِمۡ لَعَلَ ُه ۡم �ذ ُرون
“অতঃপর তােদর �িতিট দল েথেক িকছু েলাক েকন েবর হয় না,
যােত তারা দীেনর গভীর জ্ঞান আহরণ করেত পাের এবং আপ
স�দায় যখন তােদর িনকট �তয্াবতর্ন কর, তখন তােদরেক
সতর্ক করেত পাে, যােত তারা (গুনাহ েথে) েবঁেচ থােক”।

1
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আিম বললাম: তােদর পিরণিত েকমন হেব? িতিন বলেলন: তারা
অপারগ। আিম বললাম: আিম আপনার ওপর উৎসগর! মুতাফাে�হ
বা জ্ঞানীেদর আসার আগ পযর্� অেপক্ষাকারীেদর অব�া

1

সূ রা আত-তাওবা: (১২২)
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হেব? িতিন বলেলন: আ�াহ েতামার ওপর রহম করু, তুিম জান
না মুহা�দ ও ইসার মাঝখােন দু ই শত প�াশ বছর বয্বধান
িছল। মুহা�েদর অেপক্ষায় ইসার দীেনর ওপর এক �জ� মার
েগেছ। আ�াহ তােদরেক ি�গুণ সাওয়াব দান কেরেছ?! আিম
বললাম: মেন করুন আমরা যা�া করলা, অতঃপর আমােদর
এক-�প রা�ায় মারা েগল? িতিন বলেলন:
َ ََ ُ َۡۡ ُ ۡ ُۡ ّ
ّ َ ً َُ
ۡ َُۡ َ َ
َۡ
ِ �َِ َو َر ُس
ت �ق ۡد َو� َع
و�ِۦ ُمَ يدرِ�ه ٱلمو
�ِجرا إ
ِ ﴿ ومن �رج ِم ۢن بيتِهِۦ مها
ّ ََ ُ ۡ َ
ٗ ور� َّح
ُ ّ �َِ َو َ� َن
ٗ �َ َ� ُف
[١٠٠ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيما
ۗ � أج ُرهۥ
“আর েয আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর উে�েশয্ মুহািজর হেয় িনজ ঘর
েথেক েবর হয় তারপর তােক মৃতুয্ েপেয় বে, তাহেল তার
�িতদান আ�াহর উপর অবধািরত হয়। আর আ�াহ ক্ষমাশ,
পরম দয়ালু ”। 1
32F

আিম বললাম: [মেন করু] আমরা মিদনায় েগলাম, েসখােন
ইমােমর েগট েপলাম

তালাব�, িতিন পদর্ার আড়াে? িতিন

বলেলন: এসব ঘটেব �কােশ। তুিম মিদনায় �েবশ কের
িজজ্ঞাসা , অমুক কার িনকট ওিসয়ত কেরেছন? তারা বলেব:
অমুেকর িনকট”। 2
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1
2

সূ রা িনসা: (১০০)
তাফিররুল আইইয়াশ: (২/১১৭-১১৮), আল-ইমামাহ ওয়াত তাবিসরাহ

িমনাল হায়রাহ: (পৃ .২২৬), ইকমালু ি�ন: (পৃ .৭৫)
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বরং অেনক বণর্না �মাণ কের ে, �য়ং ইমামগণ মৃতুয্র আগ
মুহূতর্ বয্তীত িনেজেদর ইমামত অথবা তােদর পরবতর্ী ইম
স�েকর্ জানেতন না। আর তােদর অনুসারী ইমািময়য্ারা বরাব
এক ইমােমর মৃতুয্র পর পরবতর্ী ইমাম িনধর্ারেণ নানা সমসয

মুেখামুিখ হত । �েতয্ক ইমামেক তারা অনুেরাধ করত পরবতর্
ইমাম িনিদর্� কের যা, েযন নতুন ইমাম জানা বয্তীত তােদর
মৃতুয্ না হয়
“বাসােয়রুদ দারাজা” �ে� ইমাম হাসান আসকািরর ছা� আবু
জাফর মুহা�দ আস-সাফার বেলন: “অধয্া: ইমামগণ জােনন
তােদর মৃতুয্র পূেবর্ কার জনয্ ওিসয়ত কর, কারণ আ�াহ

তােদর জািনেয় েদন”।

1
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এ অধয্ােয় িতিন অেনক বণর্না েপশ কেরে, একিট বণর্ন: আবু
আ�ু �াহ ‘আলাইিহস সালাম েথেক আ�ু র রহমান আল-খা�ার
বণর্না কের, িতিন বেলেছন: ইসমাইল ইব্ ন ইবরািহেমর েছাট
এক বা�া িছল িতিন তােক খুব মহ�ত করেতন

। ইসমাইেলর

মেনােযাগ তার �িতই েবশী িছল, আ�াহ তা হেত িদেলন না।
িতিন বলেলন: েহ ইসমাইল েস [ইমাম] অমুক। আ�াহ যখন
ইসমাইেলর মৃতুয্র ফয়সালা কেরন ও তার ওিস এেস উপি�ত

1

“বাসােয়রুদ দারাজা”: (পৃ .৪৩৫)
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হল, িতিন বলেলন: েহ বৎস যখন মৃতুয্ উপি�ত হ, আিম েযমন
কেরিছ েতমন করেব। তাই েকান ইমাম মৃতুয্ বরণ কেরন ন,
যতক্ষণ না আ�াহ তােক জািনেয় েদন কার জনয্ ওিসয়ত ক!
“বাসােয়রুদ দারাজা” �ে� একিট অধয্ায় রেয়েছ“ইমাম জােনন
তার মৃতুয্র পর েক ইমাম হেব” নােম!
ইমািময়য্াহ আিকদায় ধারণ করা এসব রহসয্ ও জিটলতার কারে
মৃতুয্র আগ মুহূতর্ বয্তীত েখাদ ইমাম জােনন না তার পরবত

ইমাম েক । তাই সাধারণ িশয়া েতা বেটই �খয্াত বণর্নাকারী
ইমামেদর সাথীগণ পযর্� দুই ইমােমর মােঝ িদক�� থােক।
বণর্না করা হয় ইমাম বােকর ও ইমাম সােদক এর �িস�
শাগেরদ জুরারা ইব্ ন আয়ূন ইমাম সােদেকর পরবতর্ী ইমাম ন
েজেনই মারা যান!
জুরারা িনজ েছেল উবাইদু �াহর িনকট কুফা েথেক মিদনায় প�
িলেখন েযন তােক নতুন ইমাম স�েকর্ জানােনা হ, িক� উ�র
আসার আেগই িতিন মৃতুয্র েকােল ঢেল পেড়ন। তখন কুরআন
বুেক ধের বেলন: “েহ আ�াহ তুিম সাক্ষী থ, তুিম এ কুরআেন
যার ইমামত িনিদর্� কেরছ তােকই আিম ইমাম মানি”। 1
35

1

ইকমালু ি�ন: (পৃ .৭৫,৭৬)
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যিদ িতিন অথবা ইমােমর অনয্ শাগেরদ জানত ে, জাফর
সােদেকর পর মুসা কােজম ইমাম, তাহেল প� েলখা ও সে�হ
েপাষণ বয্তীত তার �িত ইমান আন।
আল-েসফার, আল-কুলাইিন, আল-মুিফদ ও আল-কািশ বেলেছন:
ইমামেদর �খয্াত শাগেরদগণ েযমন িহশাম ইব্ ন সােলম জাওয়ািলিক, মুহা�দ ইব্ ন আ-নু মান আল-আহওয়াল �মুখেদর
–�থম- িবেবচনায় জাফর সােদক এর মৃতুয্র পর আ�ু�াহ ইব্

আল-আফতাহ ইমাম িছেলন । কারণ আবু আ�ু �াহ েথেক বিণর্,
িতিন বেলেছন: “ইমামত বড় স�ােনর মেধয্ থাকেব যিদ তার
মাথায় সমসয্া না থাে”। ইমাম বােকর ও ইমাম সােদক এর
শাগেরদ আ�ার আস-সাবািত েশষ পযর্� আ�ু�াহ ইব্ ন আফতাহ এর ইমামেতর ওপর অটল িছেলন!

1
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িহশাম ইব্ ন সােলম আ-জাওয়ািলিক বণর্না কের: িতিন
িশয়ােদর এক �পসহ আ�ু �াহ ইব্ ন আ-আফতােহর দরবাের
গমন কেরন, অতঃপর তােক েফকিহ কতক মাসআলা িজজ্ঞাস
কেরন, িক� িতিন তােদর �ে�র সিঠক উ�র িদেত পােরনিন।
তাই তারা তার ইমামত স�েকর্ সে�হ েপাষণ কেরন ও তার
দরবার েথেক েবিরেয় যান। [িতিন বেলন:] “আমরা িছলাম
1

আল-কািফ: (১/৩৫১-৩৫২), আল-ইরশাদ: (পৃ .২৯১), বাসােয়রুদ দারাজা:

(পৃ .২৫০-২৫১), িরজালু ল কািশেত িহশাম ইব্ ন সােলম এর জীবনী েদখুন।
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েপেরশান ও িদক��... আমরা কাঁদেত কাঁদেত িদকহারা হেয়
কুফার এক রা�ায় বেস পড়লাম। আমরা িঠক করেত পারিছলাম
না কার কােছ যাব ও কােক আমােদর উি�� বানাব। আমরা
বলেত িছলাম: মুরিজয়ােতর িনকট?!. জায়িদয়ােদর িনকট?!..
মুতািজলােদর িনকট?!. খােরিজেদর িনকট?!. েকাথায় যাব?
আমরা এভােবই িছলাম, হঠাৎ েদখলাম আমার অপিরিচত এক
বয্ি� আমার িদেক হােত ইশারা করেছ... িতিন বলেলন: �েবশ
কর, আ�াহ েতামার ওপর রহম করু! আিম �েবশ করলাম।
েদখলাম আবুল হাসান মুসা। িতিন আমােক িনজ েথেক বলেলন:
না মুরিজয়ােদর িদেক, না কাদিরয়ােদর িদেক, না জায়িদয়ােদর
িদেক, না খােরিজেদর িদেক!.. বরং আমার িদেক, আমার িদেক..!
আিম বললাম: আপনার �িত আিম উৎসগর! আপনার িপতা চেল
েগেছন? িতিন বলেলন: হয্া... আিম বললাম: তার পরবতর্ী
আমােদর েনতা েক? িতিন বলেলন: ইনশাআ�াহ, আ�াহ
েতামােক তার পথ েদখােবন। আিম বললাম: আপনার �িত আিম
উৎসগর! আপিনই িক েস? িতিন বলেলন: না, আিম তা বলিছ না।
আিম অ�ের বললাম: আিম �� করেত ভুল কেরিছ, অতঃপর
বললাম: আিম আপনার �িত উৎসগর! আপনার েকান ইমাম
রেয়েছ? িতিন বলেলন: না, তখন তার ভয় ও স�ােনর কারেণ
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আমার অ�ের িকছু �েবশ করল, যা আ�াহ বয্তীত েকউ জােন
না”। 1
37

এ বণর্নায় িহশাম বেল: মানু েষরা –শুরু- আ�ু �াহ ইব্ ন আআফতার ইমামেত একমত িছল। ইমািময়য্াহ স�দােয়র কুতুবরা
পযর্� জােন না কােজম িকেসর িভি�েত ইমাম হেল, িতিন
িনেজও ইমামেতর েঘাষণা েদয়ার জনয্ ��ত িছেলন না। িহশাম
ইব্ ন সােলম ও তার সাথীগণ আ�ু�াহ ইব্ ন -আফতাহ-এর
ইমামেতর দািব েথেক �তয্াবতর্ন করুন বা-করু, আলআফতাহ তার িপতার মৃতুয্র পর মা� স�ুর িদন পর মারা যান।
িতিন েকান স�ান েরেখ যানিন, যার মেধয্ ইমামত চালু থাকেব।
এ ঘটনা তখন ইমামেতর মাসআলায় বড় সমসয্ার সৃি� কেরিছল।
েকউ ইমামেতর ধারণা েথেক িফের যান, ইমািময়ােদর দফতর
েথেক িনেজর নাম সিরেয় েনন। েকউ নতুন ইমাম মুসা ইব্ ন
জাফেরর ওপর ইমান আনয়ন কেরন, তারা মুসুিবয়াহ নােম
পিরিচত। অপর �প েযমন আ�ু �াহ ইব্ ন বুকাইর ও আ�ার
ইব্ ন মুসা আ-সাবািত মুসার ভাইেক ইমাম িহেসেব �হণ

1

আল-কািফ: (১/৩৫১), আল-ইরশাদ: (পৃ .২৯১), বাসােয়রুদ দারাজা:

(পৃ .২৫০-২৫১), মুনতাহাল আমাল: (২/২৫৮), েদখুন িরজালু ল কািশেত িহশাম
ইব্ ন সােলম এর জীবনী।
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কেরন। তারা ফাতিহয়াহ নােম পিরিচত। তারা িছল ইমাম সােদক
ও তার পরবতর্ী ইমামেদর �খয্াত শাগের
ি�য় পাঠক, আপিন মেন করেবন না ইমামেতর মাসআলা এ
িব�াি� ও সমসয্ার পর �িতি�ত হেয় েগে, বরং ইসমাইলেক
ওিস মেনানীত করা ও তার েক্ষে� নতুন িস�াে�র ফে
ইমািময়য্াহ মতবাদ মৃতুয্র �হ গনিছল। আেরক সমসয্া েদখা
েদয় আ�ু �াহ ইব্ ন আ-আফতার

স�ান িবহীন মারা যাওয়ার

ফেল। অতঃপর কােজেমর ইমামত �মােণর জিটলতা, অবেশেষ
বাগদােদ হারুনুর রিশেদর েজলখানায়১৮৪ িহজিরেত তার অদৃ শয্
মৃতুয্র ফেল জিটলতার ওপর জিটলতা সৃি� হ

। তখন িশয়া

মুসুিবয়ারা বলত িতিন েজলখানা েথেক পলায়ন কেরেছন!
�কৃত অেথর্ মুসা কােজেমর মৃতুয্িট রহসয্াবৃত। তার অিধকা
স�ান, ছা� ও সাথীেদর ওপর তার বয্াপারিট অ�

। েযমন

�খয্াত বণর্নাকারী আিল ইব্ ন আবু হাম, আিল ইব্ নুল খা�া,
গােলব ইব্ ন উসমা, মুহা�দ ইব্ ন ইসহাক ইব্ ন আ�ার তাগিলিব আস-সায়রািফ, ইসহাক ইব্ ন জাির, মুসা ইব্ ন বাকা,
ওয়াহাইব ইব্ ন হাফস আ-জািরির, ইয়াহইয়া ইব্ নু হুসাইন ইব্
জােয়দ ইব্ ন আিল ইব্ নুল হুস, ইয়াহইয়া ইব্ ন আ-কােসম
আল-েহযা আবু বািসর, আ�ু র রহমান ইব্ নুল হা�া, েরফাআহ
ইব্ ন মুস, ইউনু স ইব্ ন ইয়াকু, জািমল ইব্ ন দারা, হা�াদ
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ইব্ ন ইস, আহমদ ইব্ ন মুহা�দ ইব্ ন আবু নাসার ও আে
েমহরান �মুখ িবিশ� পি�তগণ। 1
38

মুসুিবয়ােদর কােজমেক ইমাম েমেন েনয়া ও তার স�ান আিল
েরদার ইমামত �তয্াখয্ান করার েপছেন কতক বণর্না রে, যার
দািব ইমাম কােজম িনেজই হািদ, িতিন মৃতুয্র পূেবর্ পুনরায় উি�
হেবন। আত-তুিস “আল-গায়বাহ” িকতােব তার কিতপয় বণর্না
উে�খ কের আেলাকপাত কেরেছন। 2
39

আিল েরদা িকভােব জানেলন তার িপতার মৃতুয্র সংবা, কখন
জানেলন এবং কখন িনি�ত হেলন তার িপতার খিলফা িহেসেব
িতিন ইমাম হেয়েছন এ স�েকর্ অেনক সে�হ ও �� রেয়েছ।
ইমাম কােজেমর মৃতুয্ ও েছেল আিল েরদার িপতার মৃতুয্ সংবা
জানেত সময় েক্ষপণ হেয়িছল -না, িপতার পরবতর্ী তার ইমাম
3
হওয়ার মেধয্ িবরিত িছল ি-না �ভৃিত?!
40

িশয়ােদর িনকট �চিলত কতক হািদস-ই আিল েরদার ইমামেতর
সে�হ পাকােপা� কেরিছল, েযমন: “ইমামেক একমা� ইমামই
েগাসল িদেবন”। তারা বলল: তাহেল িকভােব আিল েরদা তার
1

আল-গায়বাহ িলত তুসী: (পৃ .৪৭), আল-কািফ: (১/৩৪), উইনু ল আখবারুর

েরদা: (পৃ .৩৯)
2

আল-গায়বাহ: (পৃ .২৯-৪০)

3

আল-কািফ: (১/৩৮১)
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িপতার েগাসল িদেলন, িযিন বাগদােদ মারা যান, আিল েরদা তখন
মিদনায়?!! 1
41

আিল েরদার ইমামেতর িবষয়টা শুধু সাধারণ িশয়ােদর িনকটই
অ�� িছল না, বরং কােজেমর স�ান ও তার �ী আিসরাহ
[উে� আহমদ]র িনকটও অ�� িছল, েযমন ইিতহাস উে�খ
কেরেছ। 2
42

েকান এক বণর্না বে: মিদনায় িশয়ারা ইমাম কােজেমর মৃতুয্র
সংবাদ শুেন উে� আহমেদর ঘেরর সামেন জেড়া হয় ও আহমদ
ইব্ ন ইমাম কােজেমর হােত বােয়ত �হণ কের, িতিন তােদর
েথেক বােয়ত েনন।

3
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ইমািময়ারা আিল েরদার ইমামত �মােণ িবিভ� দিলেলর আ�য়
িনেয় বারবার বয্থর্ হেত ি, তােদর এ সমসয্ার সমাধান না
হেতই (২০৩িহ.)েত েখারাসােন িতিন মারা যান, তখন তার েছেল
মুহা�দ আল-জাওয়ােদর বয়স মা� সাত। ফেল ইমামত মতবাদ
নতুন সমসয্ার স�ুখীন হল

েছেল িপতার �লািভিষ� হওয়ার

1

আল-কািফ: (১/৩৮৫)

2

আল-কািফ: (১/৩৮১-৩৮২)

3

হায়াতুল ইমাম মুসা ইব্ ন জাফ, িল বােকর শরীফ আল-কুরািশ: (পৃ .৪১০-

৪১১), তুহফাতুল আলম েথেক েনয়া, িল সাইেয়য্দ জাফ, আেল বাহরুল উলু:
(২/৮৭)
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ধারণা নতুন চয্ােলে�র মুেখ পড়

। কারণ একজন বা�ােক

আ�াহ তা‘আলা মুসিলম উ�াহর েনতৃে�র জনয্ বাছাই করেবন
েকান যু ি�েত িটেক না। শরীয়েতর দৃ ি�েত যার িনেজর বয্ি�গত
অথর-স�েদ কতৃর্� ও হ�েক্ষপ করার অিধকার , শরীয়ত যার
ওপর েকান িবধান ফরজ কেরিন, িযিন িনজ িপতা েথেক ইলম
অজর্ন করার সুেযাগ লাভ কেরনি, তার িপতা যখন মিদনা তয্াগ
কেরন, তখন তার বয়স মা� চার বছর, িতিন িকভােব ইমাম
হেবন!

1
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এসব কারেণ িশয়ারা িবিভ� েফরকায় িবভি� হয়:
ক. এক েফরকা কােজেমর ইমামেত িফের আেসন, আিল েরদার
ইমামত েথেক সের দাঁড়ান এবং মুহা�দ আল-জাওয়ােদর ইমামত
�তয্াখয্ান কের
খ. এক েফরকা আিল েরদার ভাই আহমদ ইব্ ন মুসার ইমামেত
িব�াসী হন। কারণ িতিন আিল েরদার খুব স�ান ও মহ�েতর
পা� িছেলন। তার িব�াস িছল জায়িদয়ােদর নয্ায়। িতিন এক দল
েলােকর সােথ কুফার উে�শয্ রওয়ানা কেরন। তার ইল,
তাকওয়া ও পরেহজগাির �িস� িছল, েযমন আল-মুিফদ ইরশাদ

1

আল-মাকালাত ওয়াল েফরাক, িলল আশ-আির আল-কুি�: (পৃ .৯৬-৯৮),

েফরাকুশ িশয়াহ িলন নাওবখিত: (পৃ .৮৮)
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�ে� বেলেছন। 1... তােদর ধারণা আিল েরদা তার জনয্ ওিসয়ত
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কেরেছন ও তার ইমামেতর েঘাষণা িদেয়েছন। 2
46

গ. িশয়ােদর অপর �প ইমাম মুহা�দ ইব্ ন আ-কােসম ইব্ ন
ওমর ইব্ ন আিল ইব্ ন হুসাইনইব্ ন আিল ইব্ ন তািলেবর
ইমামেতর �ীকৃিত িদেয়েছ। িতিন কুফায় থাকেতন। তার ইবাদত,
দু িনয়ার �িত িনেলর্া, তাকওয়া, ইলম ও িফকিহ গভীরতা �িসি�
অজর্ন কেরিছ । িতিন ২১৮িহ.েত তােলকান নামক �ােন খিলফা
3
আল-মুতািসেমর িবরুে� িবে�াহ কেরন
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ঘ. অপর েফরকা েছাট বা�া মুহা�দ আল-জাওয়ােদর ইমামেত
িব�াসী হল, িক� সমসয্া তােদর িপছু ছাড়ল না। কারণ ইমাম
জাওয়াদ তার েযৗবেনর শুরুেতই মারা য, তখন তার দু ই েছেল
আিল হািদ ও মুসা েছাট, বড় েছেলর বয়স মা� সাত। ইমাম
জাওয়াদ আ�ু �াহ ইব্ ন িমসওয়ােরর িনকট স�, স�ােনর
বয্য়ভার ও েগালাম েদখােশানার ওিসয়ত কের যান। হািদ বড়
হেল তার িনকট এসব হ�া�র করার

িনেদর্ েদন!! এর সাক্ষ

4
িছেলন আবু জাফেরর মাওলা আহমদ ইব্ ন আিব খােলদ
48

1

েফরাকুশ িশয়াহ: (পৃ .৮৮), আল-মাকালাত: (পৃ .৯৭)

2

আল-ফুসু লুল মুখতারাহ: (পৃ .২৫৬)

3

মুকািতলু ত তােলিবিয়য্: (পৃ .৫৭৯), তািরেখ তাবাির: (৭/২২৩)

4

আল-কািফ: (১/৩২৫)
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এ ঘটনা তখন িশয়ােদর মােঝ �বল ঝড় তুেলিছল: বয়েসর
কারেণ যখন হািদ িনেজই িপতার দৃ ি�েত স�দ, িপতার
স�ানেদর েদখােশানা ও সাংসািরক দািয়� পালেনর উপযু � নয়,
েস িকভােব ইমামেতর দািয়� আ�াম িদেব?! অনয্থায় এ সমেয়র
ইমাম েক?! ইিতপূ েবর্ এ ��ই ইমাম আিল েরদােক করা হেয়িছল
তার মৃতুয্র সম, যখন জাওয়াদ েছাট । ইমামেতর িবষয়িট আেরা
জিটল, কিঠন ও েঘালােট কের তুেলেছ েছাট দু ই ভাই আিল ও
মুসা, তােদর মেধয্ ইমাম ে?!
ইমাম িনধর্ারেণ অ��ত, িশয়ােদর �খয্াত আেলমেদর পযর্
ইমাম না-জানা, ইমামত িনধর্ারেণ মুহা�দ ইব্ ন -ফারােজর
শরণাপ� হওয়া, অতঃপর এক বয্ি�র আগমন করা ও তােক
েগাপেন বলা েয, ইমাম জাওয়াদ িনজ েছেল আিল হািদর
ইমামেতর ওিসয়ত কেরেছন �ভৃিত িবষয় আল-কুলাইিন ও আলমুিফদ আমােদর িনকট বণর্না কেরেছন 1
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ইমামেতর বয্াপাের এসব �াি� ও অ��তার কারেণ জাওয়ােদর
অনু সারী িশয়া ইমািময়ারা দু ’ভােব ভাগ হেয়েছ:
-

এক �প হািদর ইমামেতর দািবদার।

-

অপর �প তার ভাই মুসার ইমামেতর দািবদার। 2
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1

আল-কািফ: (১/৩২৪), আল-ইরশাদ: (পৃ .৩২৮)

2

েফরাকুশ িশয়াহ: (পৃ .৯১)
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িক� ইমাম হািদ িনেজর েছেল মুহা�দেক তার খিলফা
মেনানীত কের সবাইেক অবাক কের েদন! অতঃপর েস
ইমাম হািদর জীবতা�ায় মারা যান, ফেল তার অপর স�ান
হাসান আসকারীর ইমামেতর েঘাষণা েদন। তােক বেলন: “েহ
বৎস, আ�াহর শুকিরয়া আদােয়র জনয্ বল, আ�াহ েতামার
মেধয্ একিট িজিনস দান কেরেছ”!! 1
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আল-কুলাইিন, আল-মুিফদ ও আত-তুিস আবু হােশম দাউদ
ইব্ ন আ-কােসম আল- জাফির েথেক বণর্না কের, িতিন
বেলেছন: যখন আবু জাফর মারা যায় আিম আবুল হাসান
আল-আসকািরর িনকট িছলাম, অথচ িতিন ইমামেতর জনয্

তােকই িনধর্ারণ িছেল । আিম িচ�া করিছলাম এ হল আবু
ইবরািহম ও ইসমাইেলর ঘটনা। আবুল হাসান আমার
িনকটবতর্ী হেয় বলেল: িঠকই বেলছ আবুল হােশম, আবু
জাফেরর বয্াপাের আ�াহর িস�া� পিরবতর্ন হেয়, িতিন
তার �ােন আবু মুহা�দেক িনধর্ারণ কেরেছন। েযমন আবু
আ�ু �াহর েঘাষণা েদয়ার পর িস�া� পিরবতর্ন কের
ইসমাইলেক ইমাম েঘাষণা েদন। িবষয়টা েতমিন েযমন
েতামর অ�র ক�না কেরেছ, িক� বািতলপ�ীরা অ�ীকার
1

আল-কািফ: (১/৩২৬-৩২৭), বাসােয়রুদ দারাজাত িল-সাফা: (পৃ .৪৭৩),

আল-ইরশাদ িলল মুিফদ: (পৃ .৩৩৭), আল-গায়বাহ িলত তুিস: (পৃ .১২২)
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কেরেছ... আবু মুহা�দ আমার পরবতর্ী আমার �লািভিষ,
তার িনকট েতামােদর �েয়াজনীয় সব পােব, তার কােছ
রেয়েছ ইমামেতর িনদশর্ন। আ�াহর জনয্ সব �শংস

1
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অনু রূপ ঘেটিছল ইসমাইিলয়ােদর সাে, তারা ইসমাইল ইব্ ন
জাফেরর ইে�কাল অ�ীকার কেরিছল, কারণ জাফর সােদক
তার ইমামত স�েকর্ �� বেলিছেলন। অনুরূপ ইমাম হািদ
অনু সারী িশয়ােদর এক�প তার েছেল মুহা�েদর ইে�কােলর
িবষয়িট �তয্াখয্ান কেরি, তােদর দৃ ি�েত িতিন জীিবত ও
অদৃ শয। তারা দািব কেরেছ, হািদ তািকয়ার আ�য় িনেয় সতয্
েগাপন কের তার েছেলর মৃতুয্র সংবাদ �চার কেরেছ!!
িক� হাসান আল-আসকাির সামুররা শহের ২৬০িহ. সেন
িনঃস�ান হেয় মারা যাওয়ায় ইমামেতর মাসআলায় আবার
কােলা েমঘ েদখা েদয়, েয ইমামেতর ধারাবািহকতা তােদর
িনকট অবশয্ জরুরী। েসখান েথেক তারা েচৗ� েফরকা
িবভ� হয়, েযমন আল-কুি� “মাকালাত ওয়াল েফরাক”
�ে�, নাওবখিত “েফরাকুশ িশয়াহ” �ে�, ইব্ ন আিব জায়নব
আন-নু মািন “আল-গায়বাহ” �ে�, সাদু ক “ইকমালু ি�ন” �ে�,
আল-মুিফদ “আল-ইরশাদ” �ে� ও আত-তুিস “আল1

আল-কািফ: (১/৩২৮), আল-গায়বাহ: (পৃ .৫৫, ১৩০), আল-ইরশাদ:

(পৃ .৩৩৭), িবহারুল আনওয়ার িলল মাজিলি: (৫০/২৪১)
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গায়বাহ” �ে� ও অনয্ানয্ িশয়া আেলমগণ িবিভ� �ে� উে�
কেরেছন।

অেপক্ষার মাহ
েশষ জমানায় মাহিদ আগমন করেবন, আহেল বাইেত
আগমন করেবন, িবেশষ কের ফােতমার বংেশ জ� িনেবন
�ভৃিত িবষেয় িশয়া-সু �াহ কােরা সে�হ বা ি�মত েনই।
আিম অনয্ানয্ িশয়ােদর নয্‘সােহবুজ জামােন’র ওপর ভরসা
করা িশেখিছ। ৈশশব েথেক িশেখিছ তার অেনক উপািধ
রেয়েছ। েযমন ‘হু�াতু�া’, ‘আল-কােয়ম’, ‘সােহবুজ জমান’,
‘আবু সােলহ’, ‘সােহবুল আমর’ ও ‘সােহবুল আসর’ �ভৃিত।
িক� কখেনা ধারণা কেরিন েয, আিম ৈশশব েথেক েয স�ার
ওপর ভরসা কেরিছ, যার সােথ আমার আশা ও আন�
স�ৃ � কেরিছ িতিন শুধুই ধারণা ও ��পুরু
ইমােমর মহ�ত কখেনা আমােক এ িনেয় আেলাচনা করার
সু েযাগ েদয়িন, িক� �াধীন আেলাচনা এ বা�বতার িদেক
আমােক ধািবত কেরেছ।

সােহবুজ জামােনর উপািধ আমােক নাড়া িদল!
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সােহবুজ জমােনর একিট উপািধ আমােক অবাক ও বয্িথত
কেরেছ। আ�ামা আন-নু ির ও আত-তাবরািস িবখয্াত ��
[আন-নাজমুস সােকব িফ আহওয়ািলল ইমািমল হুজা�ািতল
গােয়ব] এ যার উে�খ কেরেছন।
আ�ামা আত-তাবরািসেক পিরচয় কিরেয় েদয়ার �েয়াজন
েনই, এতটুকু জানাই যেথ� েয, শায়খ “আ�াস আল-কুি�”,
শায়খ “আগা বুজরুক েতহরাি”, শায়খ “মুহা�দ হুসাইন
আেল কােশফুল েগতা”, “সাইেয়য্দ আ�ুল মুহিসন শারফুি�ন
আল-মুসুিব” �মুখ মূ ল �� �েণতাগণ তার ছা�।
িতিন উে�খ কেরেছন সােহবুজ জমােনর এক উপািধ “খসরু
1
মাজুস”, এটা ইমােমর সাত চি�শতম উপািধ!
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আমার িনকট যা িছল বড় আ�যর্ ও অবাক কা!
আমােদর ইমামেক িকভােব “খসরু মাজু” [অি� পূ জক]
বলা হয়?! সােহবুজ জমােনর সােথ মাজুেসর িক স�কর?!
সােহবুজ জমােনর আগমন হেব আহেল বাইেতর শ�েদর
েথেক �িতেশাধ েনয়ার জনয, িবেশষ কের আবু বকর ও
ওমর... আমরা এভােবই িশেখিছ। ওমর ইব্ ন খা�াব
ইসলােমর খিলফা, যার যু েগ ইরান িবজয় হয় ও ইরান

1

আন-নাজমুস সােকব: (পৃ .১/১৮৫)
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ইসলােমর পতাকা তেল �েবশ কের। ইিতহােস �থমবােরর
মত তার যু েগ ইরােন আযান ও সালাত কােয়ম হয়। আিম
ওমেরর অবদান ও ইসলােমর দািবদার ইরানীেদর সােথ তার
শ�তার স�কর্ খুঁজিছলাম
আপিন চাইেল আ�ামা মাজিলিসর েলখা িবহারুল আনওয়ার
�ে�র িনে�র বণর্না েদখু, আপিনও আমার নয্ায় আহত ও
হতবাক হেবন।
মাজিলিস বণর্না কের, আন-নাওেশযান ইব্ ন আ-বুদমুরদান
েথেক বিণর্, িতিন বেলন:

পারসয্র যখন কািদিসয়া েথেক

হেট েগল, রু�েমর পরাজয় ও আরবেদর িবজয়ী হওয়ার
সংবাদ যখন ইয়াজদাজার ইব্ ন শাহিরয়ার িনকট েপৗঁ,
িতিন মেন করেলন রু�ম ও পারসয্রা সবাই �ংস হে
েগেছ। মুবািদর এেস তােক কািদিসয়ার ঘটনা, প�াশ হাজার
ৈসনয্ িনহত হওয়া ও েসখান েথেক তােদর পলায়েনর সংবাদ
িদল। এ সংবাদ শুেন ইয়াজদাজার পিরবারসহ পলায়ন করল
ও ইওয়ােনর দরজার সামেন এেস দাঁড়াল। িতিন বলেলন:
আসসালামু আলাইকা েহ ইওয়ানবাসী! আিম েতামার েথেক
চেল যাি�, অিতস�র আিম অথবা আমার স�ােনর েকউ
েতামার িনকট িফের আসেব, যার সময় এখেনা হয়িন।
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সু লাইমান আদ-দাইলািম বেলন: আিম আিল আবু আ�ু �াহ
‘আলাইিহস সালােমর িনকট িজজ্ঞাসা ক: “অথবা আমার
স�ােনর েকান বয্ি” এ কথার অথর্ ি? িতিন বলেলন:
িতিন েতামােদর �তয্ািশত েলাক“কােয়ম িব

আম-ির�াহ”,

আমার ষ� স�ান । ইয়াজদার তােক জ� িদেয়েছ, েসই তার
স�ান... 1
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িন�য় তা হেব �িতেশাধ �হেণর িদন!
সােহবুজ জমান ইব্ ন ইয়াজদার ইরােন ইসলােমর ঝা�া
উড়ােনা মুসিলমেদর েথেক তার পূ বর্পুরুষ অি�পুজকেদ

বদলা িনেবন! তােদর বণর্না এর । “খসরু মাজু” উপািধ
েথেকও এরূপ বুেঝ আে!
আ�াহু আকবা..! এ বা�বতা েথেক আিম েকাথায় িছলাম?!
যিদও আমার িনকট এর েচেয় অবাক কা� ও অিধক
আ�েযর্র িবষয় রেয়ে..!

মুহা�দ ইব্ ন ইবরািহম আ-নু মািন িলিখত “আল-গায়বাহ”
�ে� রেয়েছ, আবু আ�ু �াহ েথেক বিণর্, িতিন বেলেছন:
“যখন আল-কােয়ম েবর হেবন, তখন আরব, কুরাইশ ও তার

1

িবহারুল আনওয়া: (৫২/১৬৩-১৬৪)
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মােঝ শুধু তেলায়ারই থাকেব। িতিন তােদর কাউেক �হণ
করেবন না, তেব তেলায়ার যােক �হণ কের”। 1
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লক্ষয্ করুন িশয়ােদর সকল িবে�েষর েক�, িবেশষ
কের কুরাইশেদর ওপর তােদর েক্ষাভ �?!
তােদর বণর্না েথেক আেরা �মাণ হয় ে, আল-কােয়ম
“আরেবর শ�ু রিট বংশ হতয্া কের সমূেল �ংস কের
িদেবন”। 2
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এ বণর্নার সােথ সােহবুজ জমােনর উপািধ “খসরু মাজু”
েযাগ করুন। সােহবুজ জামােনর পূবর্পুরুষ ইয়াজদার ত
স�েকর্ মুসিলমেদর সতকর্ কের েগ, কারণ মুসিলমরা
তােক ও তার দলবলেক ক্ষমতাচুয্ত কে!!
এসব ঘটনা সেচতন বয্ি�েক বে�র নয্ায় আঘাত ক..!

একিট ঘটনা আমরা িব�াস কেরিছ,
কারণ আমরা িচ�া করেত চাই না

1

আল-গায়বাহ: (পৃ .২৩৪)

2

েদখুন: িবহারুল আনওয়া: (৫২/৩৩৩), িটকা নং: (১)
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ৈশশব েথেক আমােক একিট ঘটনা িশক্ষা েদয়া হেয়, আিম
আমার সরলতায় যা িব�াস কেরিছ, তােত েকান িচ�া
কেরিন, সু � িবেবক �ারা তা যাচাই কেরিন।
ঘটনার সারাংশ: ইমাম হাসান আল-আসকাির “িবিশর ইব্ ন
সু লাইমান আন-নাখ্ খা’েক েডেক পাঠােলন, তােক বলেলন:
আিম েতামােক একিট েগাপন িবষেয় অবিহত করব, তুিম
বয্তীত কাউেক তা বলব না। অতঃপর িতিন তার জনয্ টািক
ভাষায় একিট প� িলেখন ও তার ওপর তার আংিটর েমাহর
লাগান। অতঃপর তােক দু ইশত িবশ িদরহাম �দান কেরন।
আর বেলন: এ িদরহামগুেলা �হণ কর ও বাগদােদর উে�েশয
রওয়ানা হও। তুিম ‘নাখ্ খাসা’ বাজাের এক বয্ি�েক েদখে,
তার নাম “ওমর ইব্ ন ইয়ািজদ আ-নাখ্ খা”। তার আশপােশ অেনক বািদ রেয়েছ, একজন বািদর আকৃিত ও গঠন
এরূপ –গঠেনর বণর্না েদ-, েস পুরুষেদর েথেক দূের
থােক। তুিম যিদ তােক েদখ তার িনকট আমার প� িদেব।
িবিশর বাগদােদ িগেয় ইমােমর কথার সতয্তা েপল। বািদেক
েস প� িদল, বািদ প� েপেয় খুব কাঁদেলা এবং ওমর ইব্ ন
ইয়ািজদেক বলল: আমােক এ প� ে�রেকর িনকট িবি�

কের িদন । খিরদ কের িবিশর তােক কা�ার কারণ িজজ্ঞাস
করল, েস উ�র িদল: “আিম রুেমর বাদশাহ ইয়াশুআ ইব্
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কায়সােরর েমেয়, আমার মাতা মািসেহর ওিস শামউন ইব্ ন
হা�ু ন ইব্ ন আ-সাফার বংশধর”!!
অতঃপর েস তােক একিট আ�যর্ ঘটনা বলল তার দাদা
কায়সার সূ ে�। কায়সার তােক িনজ ভািতজার সােথ িবেয়
িদেত েচেয়িছল। এ বািদ �ে� েদেখেছ ইসার ওিস শামউেনর
েমেয়র ��াব িনেয় মুহা�দ ‘আলাইিহস সালাম ইসা মািসহ
‘আলাইিহস সালােমর িনকট এেসেছন। �ে� এ বািদ জাহরা,
মারইয়াম িবনেত ইমরান ও একহাজার

জা�ািত নারী

েদেখেছ। �ে� েস ইমাম হাসান আসকািরেক েদেখেছ। হাসান
আসকাির তােক বেলেছ: তার দাদা অিতস�র মুসিলমেদর
েমাকািবলার জনয্ অমুক িদন যুে�র েঘাষণা িদেবন। তখন
তার দািয়� হেব সাধারণ েবশভুষায় খােদম িহেসেব
ৈসনয্বািহনীেত েযাগ েদয়া। অবাক লােগ এসব সে�ও
িকভােব েস ব�ী হল!
এ হল সােহবুজ

জমােনর মােয়র ঘটনা। এমন ঘটনা

িসেনমার গে�র সােথই মানায়। েকান মুসিলেমর এ আিকদা
হেত পাের না, কারণ কুরআন এসব কুসং�ার ও এ জাতীয়
বােজ গ� েথেক মু� করার জনয্ই এেসেছ। আর নািগর্
সােহবুজ জমানেক িকভােব গেভর্ ধারণ করে, েস ঘটনা
েশানার জনয্ আ�াস আ-কুি�র বণর্নাই যেথ, যা িতিন
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“মুনতাহাল আমাল” �ে� এবং অনয্ানয্ িশয়া আেলম িবিভ
�ে� উে�খ কেরেছন।
সােহবুজ জামান স�েকর্ িশয়ােদর বণর্: আমরা ওিসেদর
জমাত, আমরা েপেট জ� েনই না, বরং আমরা জ� েনই
পাে�র্। আমরা েরেহম েথেক েবর হই ন, বরং আমরা
আমােদর মােয়েদর ডান রান েথেক েবর হই। কারণ আমরা
আ�াহর নূ র, যা েকান নাপািক �শর্ করেত পাের ন!!
নবীগণ জ� েনন েরেহম েথেক, আর

ওিসরা রান েথেক!

এসব েনাংরািমেত ভরা িশয়ােদর ইসলাম কখেনা আ�াহর
দীন হেত পাের না?!
সােহবুজ জমােনর জে�র বণর্ন: যখন সােয়য্দ‘আলাইিহস
সালাম জ� �হণ কেরন, তার েথেক এক েজয্ািতমর্য় নূ
�কাশ েপল, যা আসমােনর িদগ� পযর্� আেলািকত করল।
আিম েদখলাম সাদা পািখগুেলা আসমান েথেক অবতরণ কের
পাখা �ারা তার মাথা, েচহারা ও শরীর মােসহ কের উেড়
যাে�। আবু মুহা�দ আল-হাসান িচৎকার কের বলেলন: েহ
ফূফূ, তােক আমার কােছ িনেয় আস। যখন েস কােছ আসল,
আিম তােক জািড়েয় ধরলাম। আিম েদখলাম তার খৎনা করা,

নািভর নাড় কাঁটা ও েগাসল েদয়া েশষ । তার ডান বাহুেত
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েলখা রেয়েছ: “সতয্ এেসে, িমথয্া দূরীভূত হেয়ে, িন�য়
িমথয্া দূরীভূত হওয়ার ব”। 1
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সােহবুজ জমােনর ধমর্ ইসলাম ন!
ইব্ ন বাবুইয়াহ আ-কুি� “আল-ইিতকাদাত” �ে� বেলন:
িন�য় মাহিদ যখন তার অদৃ শয্তা েথেক েবর হেব, ইসলামী
শরীয়েতর িমরাস সং�া� িবধানগুেলা রিহত করেবন। িতিন
সােদক েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন: “শরীর সৃ ি� করার
দু ই হাজার বছর পূ েবর্ আ�াহ ছায়ার মেধয্ রূহসমূেহর মা
�াতৃ� সৃ ি� কেরেছন । আমােদর কােয়ম যখন েবর হেবন,

তখন আহেল বাইত ছায়ার মেধয্ সৃ� �াতৃে�র িভি�েত এেক
অপেরর ওয়ািরস হেবন, জ� সূ ে� সৃ � �াতৃে�র িভি�েত
ওয়ািরস হেবন না”।

2
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িতিন তােকই হতয্া করেব, যার িবশ বছর পার হেয়েছ িক�
দীেনর ইলম অজর্ন কেরিন 3
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সােহবুজ জমান আেল দাউেদর হুকুম েমাতােবক ফয়সালা
করেবন, মুহা�দ িকংবা আহেল বাইেতর িবধান েমাতােবক
ফয়সালা করেবন না। িশয়া বণর্নাগুেলা ব: “যখন
1

মুনতাহাল আমাল, িল আ�াস আল-কুি�: (২/৫৬১)

2

আল-ইিতকাদাত: (পৃ .৮৩)

3

ইলামুল ওরা িলত তাবরািন: (পৃ .৪৩১), িবহারুল আনওয়া: (৫২/১৫২)
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মুহা�েদর পিরবাের কােয়ম েবর হেবন, িতিন দাউদ ও
সু লাইমােনর িবধান েমাতােবক ফয়সালা করেবন, সাক্ষ
তালাশ করেবন না”।

1
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অপর বণর্নায় এেসে: “যখন

মুহা�েদর পিরবাের কােয়ম েবর হেবন, দাউদ ‘আলাইিহস
সালােমর িবধান েমাতােবক মানু েষর মােঝ ফয়সালা করেবন,
িতিন সাক্ষীর �েয়াজন েবাধ করেবন ”। 2
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এসব িমথয্াচােরর মূল উে�শয্ মানুষেক জানােনা , মাহিদ
কুরআন পিরতয্াগ কের তার জায়গায় অনয্ িকতাব �হ
করেবন। আবু বিসর সূ ে� নু মািনর বণর্না এ কথাই �মাণ
কের, িতিন বেলন: আবু জাফর ‘আলাইিহস সালাম বেলেছন:
“কােয়ম নতুন িনেদর্, নতুন িকতাব ও নতুন ফয়সালাসহ
3
েবর হেবন” ... “েযন আিম তােক েদখিছ, িতিন [কাবা
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ঘেরর] রুকন ও মাকােমর মাঝখােন মানুেষর কাছ েথেক
নতুন িকতােবর বােয়ত িনে�ন”। 4
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িতিন মুসিলমেদর পিব� ভূ িমগুেলা �ংস করেব!

1

উসূ লুল কািফ: (১/৩৯৭)

2

আল-ইরশাদ িলল মুিফদ: (পৃ .৪১৩), ইলামুল ওরা িলত তাবরািস: (পৃ .৪৩৩)

3

আল-গায়বাহ িলন নু মািন: (পৃ .১৫৪), িবহারুল আনওয়া: (৫২/৩৫৪)

4

আল-গায়বাহ িলন নু মািন: (পৃ .১৭৬), িবহারুল আনওয়া: (৫২/১৩৫)
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তােদর বণর্নাগুেলা েদখ: “কােয়ম মসিজেদ হারামেক �ংস
কের মূ ল নকশায় িফিরেয় িনেবন। মসিজেদ রাসূ লেক মূ ল
নকশায় িফিরেয় িনেবন। নবীর ঘর পূ েবর্র জায়গায় ও মূল
িভি�র ওপর �িত�া করেবন”। 1
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সােহবুজ জমান েকন অদৃ শয হেলন?
সােহবুজ জমান েকন অদৃ শয্ হেল, তার

অি�ে� িব�াসীরা

এর উ�ের বেলন: তার দৃ েশয্ আসার কেয়কিট বাধা রেয়ে,
যখন এসব বাধা দূ র হেল িতিন �কােশয্ আসেবন
অতঃপর তারা মাহিদর দৃ েশয্ আসার বাধা িহেসেব বেল:
তার িনেজর হতয্ার ভয় বয্তীত দৃেশয্ আসার েকান
�হণেযাগয্ নয়। কারণ এ ছাড়া অনয্ েকান কারেণ তা
অদৃ শয্ হওয়া ৈবধ নয়। িতিন ক� ও মুিসবত সহয্ করেতন
নবী ও ইমামেদর স�ান বৃ ি� পায় আ�াহর রা�ায় তােদর
ক� অনু পােত।
তার পূ ব্পুরুেষর জীবনী সবার িনকট জ
র
া, তারা মানু েষর
সােথ ওঠা-বসা করেতন, তােদর কাউেক তারা ভয় করেতন
না।

1

আল-গায়বাহ িলত তুিস: (পৃ .২৮২), িবহারুল আনওয়া: (৫২/৩৩৮)
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সােহবুজ জামােন িব�াসীরা কতগুেলা বণর্না উে�খ কে,
েযখােন রেয়েছ: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

হতয্ার আশ�া কের দাওয়ােতর শুরুেত ম�ায় আ�েগা
কের িছেলন । এভােব তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর েগাপন থাকার ওপর িকয়াস কের সােহবুজ
জমােনর েগাপন থাকার যু ি� েপশ কের। একিট বণর্না
েদখুন, মাজিলিস িবহারুল আনওয়ার �ে� বেলেছ: আবু
আ�ু �াহ ‘আলাইিহস সালাম েথেক বিণর্, িতিন বেলেছন:
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�ায় পাঁচ বছর
ভেয় আ�েগাপেন িছেলন, দৃ েশয্ আসেতন না। তার সােথ
আিল ‘আলাইিহস সালাম ও খািদজা থাকেতন। অতঃপর
আ�াহ তােক িনেদর্শ েদ: যা িনেদর্শ করা হয় তা �কােশয
বেল দাও, ফেল দৃ েশয্ আেসন ও তার িবষয়িট �কাশ কের
েদন”। 1
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আল-মাজিলিস বণর্না কের: আবু আ�ু �াহ েথেক বিণর্,
িতিন বেলন: “ওহী �াি�র পর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েতেরা বছর ম�ায় গুজরান কের, এেত িতন
বছর আ�েগাপন কের িছেলন �কােশয্ আসেতন ন,

1

িবহারুল আনওয়া: (১৮/১৭৬)
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অবেশেষ আ�াহ তােক বেলন, যার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ তা
�কােশয্ বেল দাও। অতঃপর িতিন দাওয়াত �কাশ কের”।
এ জাতীয় অেনক বণর্না রেয়ে, যার ভাষা �ায় এক,
সংেক্ষেপর জনয্ পিরতয্াগ কর
তােদর এ তুলনা িঠক নয়, কেয়কিট কারেণ:
এক. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম েগাপেন

দাওয়াত িদেয়েছন িঠক, িক� কখেনা মানু েষর নজর েথেক
অদৃ শয্ হনিন
দু ই. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাথীেদর �ারা
েবি�ত িছেলন, েযমন �ী খািদজা, আিল ও অনয্ানয্ সাথীব,
িক� তােদর মাহিদ এরূপ নয়
িতন. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েগাপন েথেক
দৃ েশয্ এেসেছ, এ সময় িতিন দাওয়ােতর ��িত িনেয়েছন,
দাওয়ািত ময়দােন সাহােযয্র জনয্ সাথী ৈতির কেরেছ
িক� মাহিদ েগাপেন আেছন তার েকান সাথী বা অনু সারী
েনই। িশয়া ইমািময়ারা যিদও তার অনু সারী, বাহয্ত তারাই
তার অনু সারী, যােদর সংখয্া এখন লােখ লাে, এ সংখয্া িক
তার দৃ েশয্ আসা ও িনরাপ�ার জনয্ যেথ� ?!!
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উে�খয্ একদা আিম মাহিদর অি�, তার বা�বতা ও তার
অদৃ শয্ হওয়ার ঘটনার ওপর এক িবতকর্ অনু�ােন উপি�
হই।
দু ’�েপর মেধয্ আেলাচনা িছ: এক �প তার অি�ে�
িব�াসী, অপর �প তার অি�� অ�ীকারকারী। উভয় �প
িশয়া।
মাহিদর অি�� অ�ীকারকারী �প এক যু ি�েত বলল:
তেকর্র খািতের েমেন িনলাম মাহিদ স�েকর্ সকল বণর্না
তার অদৃ েশয্ যাওয়ার ঘটনা সতয্। তেব এ কথাও সতয্,
ঐ সময় তার অদৃ েশয্ যাওয়ার কারণ আ�াসীেদর হােত তার
মৃতুয্র আশ�া। িক� মাহিদ এখন েকন দৃেশয্ আসেছন ন
েটিলিভশন, েবতার ও ই�ারেনেটর পদর্া, অ�ত পেক্
অিডও, িসিড ও িভিসিডর মাধয্েম। েযমন অিধকাংশ িবে�াহী
ও পলাতক রাজৈনিতক বয্ি�েদর স�েকর্ ঘ, শাসকগণ
যােদর িবরুে� ে�ফতাির পেরায়ানা জাির কেরন। যারা তার
সােথ িবিভ� সমেয় সাক্ষােতর দািব কের তােদর হােত েক
এসব িতিন েদননা, েযন িব�বাসী েজেন যায়। অ�ত যারা
তােক অ�ীকার কের তােদরেক জানােনার জনয্ হেলও এটা
করা জরুরী। তাহেল মানুষ েজেন িন, িতিন শুধু �ে�র
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জগত বা ধারণার ব� নন, তার িব�াস কুসং�ার ও িমথয্া
নয়, বরং সতয্ ও ব�িন�

িশয়ারা েকন তােদর �খয্াত আেলম মুহা�দ হুসাই
ফদলু�ার ওপর ঝাঁিপেয় পড়ল?!1
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বতর্মান িশয়ােদর অব�া পযর্েবক্ষণকারী েদখে, তােদর
মেধয্ খুব দীঘর্ ও গভীর েথেক জাগরণ আর� হেয়... িক�
েবশী দীঘর্ হেব না
সু েখর সংবাদ িশয়া মাজহােবর ক�রপ�ীগণ েসসব বণর্না
যাচাই ও গেবষণা শুরু কেরে, যা তািজয়ার পাঠকবগর্
পেড়ন, হুসাইনী িম�ােরর খিত, ক�র িশয়া যু বক ও িশয়া
আেলমগণ িবনা িবচার ও িবনা গেবষণায় েমেন েনন ও �চার
কেরন। তােদর সংখয্া িদন িদন বাড়েছ
ইেতাপূ েবর্ েজেগেছন[আয়াতু�াহ আল-উজমা আবুল ফজল
আল-বারিকয়ী], [আহমদ আল-কাসরুি], [

আ�ামা আল-

খুয়াইনী], [ড. মুসা মুসািব], [মুহা�দ আল-ইয়ািসির],

1

িশয়ােদর েক�িব�ু লু বনািন �খয্াত আেল, দু িনয়ার সবর্� তার অনুসারী

রেয়েছ।
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[আহমদ আল-কােতব] এবং বতর্মান েজেগেছন[আয়াতু�াহ
আল-উজমা মুহা�দ হুসাইন ফদলু�া]।
সাইেয়য্দ ফদলু�াহ েদেখেছন ে, আিকদা ও ইিতহাস সংি��
কতক তথয, ৈশশব েথেক যার পেক্ষ িতিন �িতবাদ করে,
যার বয্াখয্া িদে, যার িদেক িতিন আ�ান করেতন, তা
বা�বতার িনিরেখ উঁচুমােনর নয়। অথচ িতিন িশয়ােদর
ইলেমর েক� ও বড় আেলম!
সােয়য্দ ফদলু�াহ ইিতহােসর একিট িবষয় গেবষণা ও
িনিরক্ষা েশেষ এ িস�াে� েপৗঁেছেছন, ফােতমার ওপর
হামলা স�েকর্ যা বণর্না করা , েযমন তােক আঘাত করা,
তার েপেটর বা�া েফেল েদয়া �ভৃিতর সােথ বা�বতার
েকান স�কর্ েনই
এ �� েঘাষণার কারেণ িতিন �িতপক্ষ েথেক অেনক কে�
স�ু খীন হেয়েছন, তােক েগামরাহ বরং কােফর বেল ফেতায়া
�চার করা হেয়িছল!
ফােতমাতুজ জাহরার ওপর হামলা স�েকর্ কিথত বণর্না
সমােলাচনা কের সােয়য্দ ফদলু�াহ বেল: “েতামার করণীয়
িক হেব, যিদ েকউ এেস েতামার �ীর ওপর হামলা কের,
তােক মারেত চায়? তুিম ঘের বেস শুধু বলে: ﻻﺣﻮﻝ ﻭﻻﻗﻮﺓ
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 ﺇﻻ ﺑﺎﷲঅথবা েতামার �ীেক আঘাত করেত আসা বয্ি�র
ওপর ঝাঁিপেয় পড়েব?!
বাহাদু রেদর পরা�কারী আিল ইব্ ন আিব তােলব‘আলাইিহস
সালাম কিতপয় েলাকেক েচােখর সামেন ফােতমাতুজ জাহরার
ওপর হামলা করার সু েযাগ িদেবন, আর িতিন ঘের বেস
বলেবন:

 ﻻﺣﻮﻝ ﻭﻻﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢেতামােদর েকউ

িনেজর বয্াপাের এরূপ সহয্ ক?! েকউ না...” 1
67F

িতিন বেলন: “জাহরা েকন দরজা খুলেবন... তুিম যখন ঘের
থাক, েতামার �ীও ঘের থােক, এমতাব�ায় েকউ দরজায়
নক করল, িবেশষ কের েতামােক বি� করার জনয্ যিদ
আইেনর েলাক আেস, েতামার �ীেক তুিম বলেব: তুিম েবর
হও?... অথর্াৎ ইমাম আিল ভী, তার িনকট েকান অহিমকা
েনই?! তারা বেলন: নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

তােক িখলাফেতর বয্াপাের ঝগড়া না করা ওিসয়ত কেরেছ,
িক� তােক েতা �ীর ওপর হামলাকারীেক �িতহত করেত
িনেষধ কেরনিন”!

2
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িতিন আিকদার িবষেয় িকতাব ও সু �াহেত গভীর গেবষণা
পর উদা�কে� সাহসী েঘাষণা েদন েয, ইসলাম িবশু� বা
1

আল-হাউজাতুল ইলিময়াহ তুিদনু ল ইনিহরাফ: (পৃ .২৭-২৮)

2

আল-হাউজাতুল ইলিময়াহ তুিদনু ল ইনিহরাফ: (পৃ .২৭-২৮)
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বা�ার আমল কবুল হওয়ার জনয্ ইমামত শতর্ নয়। এট
এক দৃ ি�ভি� কতক মুসিলেমর িনকট অ�ািধকার েপেয়েছ
কতেকর িনকট পায়িন। ইমামত ইজেতহািদ িবষয় সবল ও
দু বর্ল উভয় হেত পাের
সাইেয়য্দ ফদলু�াহ ইমামেদর ইলেম গােয়ব জানার িবষেয়

।

সমােলাচনা কের আেরকিট সিঠক পদেক্ষপ �হণ কে

িতিন আ�াহ তা‘আলার িনে�র বাণীর তাফসীের বেলন:
ُ َُ َٓ َ َۡۡ ُ َ ۡ َ ََٓ ّ ُ َٓ َ
ُ َ ُ َُ ٓ ّ ُ
ب َو� أقول
﴿ قل َ أقول ل� ۡم عِندِي خزا�ِن �َِ و� أعلم ٱلغي
َۡ
ۡ
ۡ ۡ ُ َّ ٰ ٓ َ ّ ُ ّ ۡ ٌ َ َ ّ ۡ ُ َ
ُ
ٰ َ �ۡ �ِ�َ ۚ قل َهل � َ ۡس َتوِي ٱ
َ�ل�م إ ِ ِ� ملك ۖ إِن َتَبِع ِ�َ ما ُو
ۚ�� َوٱ�َ ِص
َََ
َ ّ
[٥٠ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٥ أف� َتَفَكَ ُرون
বল, ‘েতামােদরেক আিম বিল না, আমার কােছ আ�াহর
ভা�ারসমূ হ রেয়েছ এবং আিম গােয়ব জািন না এবং
েতামােদরেক বিল না, িন�য় আিম েফেরশতা। আিম েকবল
তাই অনু সরণ কির যা আমার কােছ ওহী ে�রণ করা হয়’

।

বল ‘অ� আর চক্ষু�ান িক সমান হেত পা? অতএব
েতামরা িক িচ�া করেব না’?
সাইেয়য্দ ফদলু�াহ বেলেছন এ আয়াত �� েঘাষণা করেছ
েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইলেম গােয়েবর
মািলক িছেলন না। আ�াহ তা‘আলা রাসূ ল েথেক চানিন েয,
িতিন ইলেম গােয়েবর অিধকারী হেয় মানু েষর সামেন দাঁিড়েয়
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তােদর অ�েরর েগাপন িবষয় বেল িদেবন, তােদর �েতয্েকর
সামেন িক অেপক্ষা করেছ বেল িদেবন। অিধকাংশ িশয়া নব
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক যাদু কেরর মত মেন
কের। 1
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দু ঃেখর িবষয় এসব গেবষণা তােদর অ�র নাড়া েদয়িন েয,
তারা কান লািগেয় শুনে, িবেবক জা�ত কেরিন েয, তােত
িচ�া করেব। সােয়য্দ ফদলু�াহ দীঘর্ গেবষণা ও �চু
অনু স�ান কের খুব শা� েমজাজ ও ি�র িচে� তার ফলাফল
েবর করার েচ�া কেরেছন, বরং িতিন এসব গেবষণা
�কােশর সাহসী ভূ িমকা �হণ কের েযমন পিরিচিত
েপেয়েছন, েতমন েগামরাহ হওয়ার েখতাবও লাভ কেরেছন!

েয তওবা কের, ইমান আেন, েনক আমল কের ও
িহদােয়েতর ওপর চেল আিম তােক িন�য় ক্ষমাকা
এসব কারণ ও অনয্ানয্ বা�বতার জনয্ আমার ওপর জর
িছল সেতয্র অনুসরণ কর, যা উে�খ করার সু েযাগ এখােন
েনই। অতঃপর কেয়ক বছর আমার িনেজর সােথ �ে�
থাকার পর এ িস�াে� েপৗঁি।

1

তাফিসর িমন ওয়াহইল কুরআন, সূ রা আনআন: (৫০)
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আিম িনেজেক েবাঝােত পারিছলাম না িকভােব বিল: আিম
িশয়া বার ইমািময়য্া, িক� তখেনা িক আমার িব�াস িশয়া
বার ইমািময়ােদর মত িছল না, অবশয্ই িছ..!
তাই আমার জনয্ একিট েবেছ েনয়া জরুরী ... কারণ
ইসলাম আিকদার েক্ষে� ছাই রং িব�াস কের না। আিম হ
সতয্ অনুসরণ কর, অনয্থায় �া�েদর দেল থাকব
আিম চূ ড়া�ভােব িচ�া করলাম... আিম যিদ আমার েবেড় ওঠা
আিকদা তয্াগ কের অনয্ আিকদা �হণ ক, যার
রেয়েছ দিলল, �মাণ এবং যা �ভাব ও

�পেক

আখলােকর দািব,

তাহেল িক হারাব?
আিম �হণ করলাম, িকছু ই হারাইিন, বরং লাভ কেরিছ!
হয্া... আিম সাহাবীেদর লাভ কেরিছ, িক� আহেল বাইতেক
হারাইিন। কারণ আিম েজেনিছ সাহাবােয় েকরাম ও আহেল
বাইত এক শরীের এক রূেহর ম।
আিম একাই এ পথ �হণ কিরিন, বরং আ�াহর রহমত ও
স�ি�র আশায় অেনেক এ পথ �হণ কেরেছন। আ�াহর
িনে�র বাণীেক িনেজেদর মশাল িহেসেব �হণ কেরেছন:
ۡ ّ ٗ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ٞ ّ ّ
ٰ ٱه َت َد
[٨٢ : ﴾ ]ﻃﻪ٨ ى
َ�� َغَفَار ل ِمن تاب وءامن وع ِمل �ل ِحا ُم
ِ ﴿
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“আর অবশয্ই আিম তার �িত ক্ষমা, েয তাওবা কের,
ঈমান আেন এবং সৎকমর্ কের অতঃপর সৎ পেথ বলেত
থােক”।
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‘সালাহ’ আল-কােজিম ও মৃতুয্র ভ
কােজিমর অব�া ধীের ধীের অ�াভািবক হেত থাকায় তার
পিরবার খুব উি�� হল। তারা বুঝল েস মৃতুয্েক ভয় করে,
েস অিতশী� মারা যােব, িক� েস মরেত চায় না। তার ঘুম
কম, খানা কম, ডা�াররা তার িচিকৎসায় অপারগ

। িশয়া

মাশােয়খ ও েমা�ারা পযর্� তার িচিকৎসায় অপারগ। তােদর
ধারণা তােক িজেন আসর কেরেছ। িশয়া মাশােয়খ ও
েমা�ােদর েপছেন তার পিরবার অেনক টাকা ন� কেরেছ,
তারা তােদর ধারণা মত তার িচিকৎসা করত। ভাই ‘সলাহ’
বেলন, তােদর িচিকৎসা িছল অিভনব, েকউ তািবজ, েকউ

ৈভি�বািজ �ভৃিত �ারা �েতয্েক িভ� িভ� িচিকৎসা কর ।
িক� তােদর কাউেক কুরআন �ারা িচিকৎসা করেত েদিখিন।
অতঃপর জৈনক িশয়া কুরআন পেড় তার ওপর দম করার
জনয্ সু�ী শায়েখর িনকট যাওয়ার পরামশর্ িদল। এভাে

1

সূ রা তাহা: (৮২)
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বলল েয, সু �ীেদর �াস িশয়ােদর িচিকৎসা �রূপ। কারণ
িশয়ােদর িব�াস: “শয়তান শয়তােনর �ারা িবতািড়ত হয়”।
অতঃপর েস তার বািড়র পােশ অবি�ত ইমাম আহমদ ইব্ ন
হা�ল মসিজেদর ইমাম সােহেবর িনকট েগল। যখন ইমাম
সােহব তার ওপর দম করল, ভাই ‘সালাহ’ আয়াত �বণ
কের অ�ের �শাি�, �ি� ও �স�তা অনু ভব করেলন।
শায়খ িতলাওয়াত েশষ করেলন, ভাই ‘সালাহ’ পূ ণর্ নীরব।
েকান কথা েনই, একিট শ�ও নয়, শুধু মসিজেদ বেস আেছন
িতিন। কারণ মসিজেদর পিরেবশ তােক আরাম ও শাি�
িদি�ল। যখন সালােতর সময় হল মুয়াি�ন আযান িদেলন।
এ িদেক ভাই ‘সালাহ’ েচােখ েচােখ মুসি�েদর পযর্েবক্
করিছেলন, তারা ইকামত পযর্� মসিজেদ আসেছই। িচ�া না
কের মসিজেদ ঢুেক তােদর সােথ সালাত আদায় করেলন।
ি�তীয় িদন সালােতর সময় মসিজেদ ভাই ‘সালাহ’ এর
উপি�িত েদেখ ইমাম সােহব আ�যর্ হেলন। ইমাম সােহব
যখন তার হালত স�েকর্ িজজ্ঞাসা কর, িতিন বলেলন:
আল-হামদু িল�াহ, আমার অব�া আেগর েচেয় অেনক ভাল।
‘সালাহ’ লক্ষয্ করেলন আহেল সু�াহ কুরআেনর িনকটবতর
িতিন মুসিলমেদর আ�াহর �িত স�ান, ইসলােমর িনদশর্েনর
�িত স�ান, সিঠক সমেয় জমােতর সােথ সালাত আদায়
77

করা ইতয্ািদ েদখেল । িতিন েদখেলন তােদর িম�ােরর
খুৎবাগুেলা আ�াহর �শংসা ও গুণকীতর্ পিরপূ ণর্। িশয়ােদর
খুৎবাগুেলা এরূপ , যােদর িনকট গুরু�পূণর্ আহ
বাইেতর স�ান ও ইমামেদর জীবনী আেলাচনা করা
কুরআেনর আেলােক।
িতিন আমােক বেলন, কুরআন িতলাওয়াত করার জনয্ িতিন
মসিজেদ বসেতন। িতিন আমােক বলেলন কুরআন
িতলাওয়াত ও গেবষণার �িত িকভােব েস মেনােযাগী হল,
ইমাম সােহব িকভােব তার অ�ের ইমােনর বীজ বপন
করেলন।
‘সালাহ’ মসিজেদ আসা-যাওয়া অবয্াহত রাখ... তার

পিরিচত কতক িশয়া তার অব�া েদখল । তারা তােক িফিরেয়
েনয়ার জনয্ বুঝােনার িস�া� িন, িক� িতিন তােদর কথায়
সায় িদেলন না। িতিন তােদরেক বলেলন: আিম যখন আহেল
সু �াহর সােথ সালাত আদায় কির, তখন িনেজেক �স� ও
�ফু� মেন কির। িবেশষ কের আিম যখন

জােহির সালােত

ইমােমর িকরাত �বণ কির।
তার ভুল েশাধরােনার জনয্ তারা কােলা পাগড়ীধারী কিতপয়
িশয়া আেলম উপি�ত করল। তােদর বুঝােনার ফাঁেক কতক
মাসআলা িনেয় ‘সােলহ’ তােদর সােথ আেলাচনা কেরন। তার
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সােথ তারা একািধকবার বসল... এক পযর্ােয় তােদর সামেন
িবিভ� ইখিতলািফ মাসআলা েপশ করেলন। কুরআন িবকৃিত
করা, িশয়ােদর কুরআন ও কুরআেনর ইলেমর ওপর গুরু
না েদয়ার িবষয় উ�াপন করেলন।
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িশয়ােদর �মাণয্ �ে�র

উ�ৃ িত �ারা �মাণ করেলন েয, িশয়ারা সাহাবীেদর কুরআন

1

এ িবষেয় আিল খােমিন �� েঘাষণা িদেয় বেলন: “আমােদর িশিক্ষ

সমােজর কুরআন েথেক িবরত থাকা এবং কুরআনেক যেথ� মেন না করা র
ফেল বতর্মান ও ভিবষয্েত অেনক সমসয্ার কারণ হেয়েছ। কুরআন েথেক দূ
আমােদরেক সংকীণর্তায় েফেল িদেব ”
িতিন আেরা বেলন: “সবেচেয় দু ঃেখর িবষয় আমােদর

িনকট ইজিতহােদর

�ীকৃিতর জনয্ গেবষণ র শুরু তার ধারাবািহকতায় একবােরর জনয্ কুরআন
না েদখেলও চেল! এরূপ েক?! এর কারণ আমােদর পাঠগুেলা কুরআন িনভর্
নয়...”
িতিন আেরা বেলন: “আমােদর িশিক্ষত সমােজ েকউ যখন িশক্ষার �ীক
অজর্ন করেত চা, তার উিচত কুরআেনর বয্াখয্ায় না যাও, েযন েকউ তােক
মূ খর্তার অপবাদ না েদয়। েযমন েকান মুফাসিসর আেলম যার তাফিসর েথেক
মানু ষ উপকৃত হয়, তার িদেক আমােদর ইলিম সমাজ এমনভােব দৃ ি� েদয়
েযন েস মূ খর, তার ইলমী েকান েযাগয্তা েনই। এ জনয্ তারা তার দরস তয্
করেত বাধয্ হ... এটা িক আপিন বড় মুিসবত মেন কেরন না?! “আলহাওজাতুল ইলিময়াহ িফ িফকিরল ইমাম আল-খােমিনয়ী: (পৃ .১০০-১০১)
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িবকৃিত করার অপবাদ েদয়।
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তারা ‘সােলহ’-র সােথ

আেলাচনা েথেক িপছু হটল ও �মাণ বয্তীত অ�ীকার করার
পথ অনু সরণ করল।
ভাই ‘সালাহ’-র আহেল সু �াহর িদেক �তয্াবতর েদেখ তার
পিরবার অবাক হল! এ জনয্ তার িশয়া পিরবার ও সাথীগণ
রাগাি�ত হল। িক� িতিন আ�াহর স�ি�েক মানু েষর স�ি�র
ওপর �াধানয িদেলন। আজ িতিন আ�াহর িহদােয়ত লাভ
কের আনি�ত। এটা আ�াহর অনু �হ, যােক িতিন চান দান
কেরন।
বতর্মান আবু আ�ুর রহমান‘সালাহ’ ইলম অে�ষণকারী,
আ�াহ তােক ইলম �দান করুন ও তার মকাম বৃি� করু
1

মুহা�দ বােকর আল-মাজিলিস “িমরআতুল উকুল” �ে� এক হািদস উে�খ

কের বেলন: “িন�য় িজবিরল আ লাইিহস েয কুরআন িনেয় মুহা�দ সা �া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট এেসেছন তা র আয়াত সংখয্া সাত হাজার”।
তারপর বেলন: “িনভর্রেযাগ, কতক নু সখায় রেয়েছ িহশাম ইব্ ন সােলেমর
জায়গায় হারুন ইব্ ন সাে, তেব সংবাদ িবশু�। এেত সে�হ েনই ে, এ
সংবাদ ও অনয্ানয সিহহ সংবাদ �মাণ কের েয, কুরআেনর মেধয্ �িট ও
পিরবতর্ন রেয়ে...” এ িবষেয় আেরা বণর্না রেয়ে, অিতির� েদখার জনয্
আপিন েদখুন: “িশয়া ও তাহিরফুল কুরআন িল মুহা�দ সাইফ”। অথবা েদখুন:
“আরা হাওলাল কুরআন িল আয়াতু�াহ আল-ফািন আল-�াহািন” েসখােন
তৃ�াতর্ বয্ি�র তৃ র যেথ� উপাদান রেয়েছ।
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িশয়া অব�ায় হেজ িগেয়েছ...
সু �ী হেয় হজ েথেক িফেরেছ...
িতিন ‘জাে� হাফস’ শহের বাস করেতন, তখেনা মানামাহ
শহের বাহরাইেনর রাজধানী �ানা�র করা হয়িন। িতিন
িছেলন সবিজ িবে�তা। িতনজন আহেল সু �ার সােথ তার
িছল গভীর স�কর্
একদা তােদর মােঝ িশয়ােদর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর �ী আেয়শা রািদয়া�াহু আনহােক গািল ও
অপবাদ েদয়ার আেলাচনা ওেঠ। িতিন তা অ�ীকার করেত
পােরনিন। িতিন �� বলেলন: আমরা িশয়ারা তােক ঘৃ ণা
কির, তােক অপছ� কির, তােক গািল েদই ও তােক লানত
কির, েস নােসিবয়াহ।

1
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আমরা িব�াস কির েস জাহা�ামী।

তােদর একজন তােক বলল, আপিন আ�াহর বাণী
েশােননিন:

1

ইব্ ন রজব আ-বু রিস “মাশািরকুল আনওয়ার: (পৃ .৮৬) �ে� বেলন:

“আেয়শা িখয়ানত কের চি�শ িদনা র জমা কেরিছল, অথর্াৎ েযন” আ�াহর
িনকট পানাহ চাই।
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ُ َ
ّ سه ۡم َوأَ ۡز َ� ٰ ُج ُه ٓۥ
َ ۡ ۡ َ َ ّ �َّ﴿
:﴾ ] اﻻﺣﺰاب٦ ُۗمَ َ� ٰ ُت ُه ۡم
ۖ ِ ِ ِ أ ۡو ٰ� بِٱل ُمؤ ِمن ِ� م ِۡن أنف
ُ
[٦
“নবী মুিমনেদর কােছ তােদর িনেজেদর েচেয় ঘিন�তর। আর
তার �ীগণ তােদর মাতা�রূ”। 1
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তােক আয়াতিট বয্াখয্া কেেবাঝাল ও িব�ািরত বলল। িতিন
আয়াত ও অথর্ �বণ কের হতভ� হেয় েগেল

। িতিন

িজজ্ঞাসা করে: এ আয়াত কুরআেন রেয়েছ? জীবেন এ
�থম শুনলা! তারা তােক কুরআেনর পৃ�া উি�েয় আয়াতিট
েদখাল। অতঃপর েস বলল: এখন আিম জানলাম েয, আেয়শা
ও নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনয্ �ীগণ আমার
মাতা ও সকল মুিমেনর মাতা।
িতিন আেরা বলেলন: আমার �ারা স�ব নয় আ�াহর
কালামেক িমথয্া বেল মানুষেক িব�াস করা
তােক আেরা বলা হল, আ�াহ তা‘আলা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর �ীেদর স�েকর্ বেলেছ:
َ ٰ َ ۡ َ ّ ُ ّ � َ ّ �ٰ
ّ َ ك إن
ّ َٱ� َي ٰوة
َ�ُ ۡ� َيا َوز�نَ َتها
َ ۡ ُن�ُ تُر ۡد َن
ِ ج
ِ �﴿ َٓ�ُها َّ ُِ قل ِ�ز
ِ
ِ
�ُّ أ
ٗ
ّ َ  �ن٢ �احا َ�ِي
ٗ �
َ ۡ ََ� َت َعال
َ ّ ُن�ُ تُر ۡد َن
ّ
َ َ َِّحۡ�ُن
َ�
َ َ َُمَتِّعۡ�ُن
�
ِ

1
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ّ ََ
َ َعَدَ ل ِۡل ُم ۡح
ّ َ�
ٗ ِن�ُنَ أ َ ۡج ًرا َع
ّ و�ۥ
َ ّ ََإِن
ُ َ َو َر ُس
ّ
ظِيما
ت
َٱ�َ َار ٱ�خِرة
ِ
ِ ٰ �س

[٢٩ ،٢٨ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٢

“েহ নবী, তুিম েতামার �ীেদরেক বল, ‘যিদ েতামরা দু িনয়ার
জীবন ও তার চাকিচকয্ কামনা কর তেব আ, আিম
েতামােদর েভাগ-িবলােসর বয্ব�া কের েদই এবং উ�ম প�ায়
েতামােদর িবদায় কের েদই’। ‘আর যিদ েতামরা আ�াহ, তার
রাসূ ল ও পরকালীন িনবাস কামনা করা, তেব েতামােদর মধয্
েথেক সৎকমর্শীলেদর জনয্ আ�াহ অবশয্ই মহান �িতদ
��ত কের েরেখেছন”। 1
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িশয়া ও সু �ী এ বয্াপাের একমত ে, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম ইে�কােলর আগ পযর্� েকান �ীেক তালাক
েদনিন। এ আয়াত দু ’িটেত আ�াহ তা‘আলা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক িনেদর্শ িদে�ন তার �ীেদরেক

তালাক েদয়ার জনয্ যিদ তারা দুিনয়ার চাকিচকয্ �হণ কে,
আর যিদ তারা আ�াহ এবং তার রাসূ ল ও আেখরাতেক �হণ
কেরন, তাহেল তােদরেক রাখার িনেদর্শ িদে�ন

1
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েকান কােফর বা মুনািফক দু িনয়ার চাকিচেকয্র ওপর
আেখরাতেক িকভােব �াধানয্ েদ?! িবেবকীেদর িনকট ��
রাখলাম..!
আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা যিদ অ�ের

েনফাক েগাপন

করেতন, -আ�াহর িনকট পানাহ চাই- আ�াহ িক তার অ�র
ও �েতয্েকর অ�েরর খবর জােনন ন! তাহেল আ�াহ েকন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তার স�েকর্
বলেলন না, িতিন মারা েগেলন অথচ েস তার �ী, মুিমনেদর
মাতা িহেসেব কথা বলেছন?!
িশয়ারা িব�াস কের নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

েছাট-বড় গুনা ও ভু-�িট েথেক মাসু ম ও িন�াপ। তাহেল
আেয়শার সােথ নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িববাহ
ব�ন িক ভুল নয়?!
একথা শুেন িতিন িনেজেক �� করেল: আিম িকভােব
মুিমনেদর মাতা আেয়শােক গািল েদই, অথচ েস আমার ও
সকল মুিমেনর মাতা?!
িতিন কিতপয় িশয়া আেলমেদর িনকট েগেলন ও তােদরেক
আ�াহর িনে�র বাণী স�েকর্ িজজ্ঞাসা কর:
ُ َ
ّ نفسه ۡم َوأَ ۡز َ� ٰ ُج ُه ٓۥ
َ ۡ ۡ َ َ ّ �َّ﴿
:﴾ ] اﻻﺣﺰاب٦ ُۗمَ َ� ٰ ُت ُه ۡم
ۖ ِ ِ ِ أ ۡو ٰ� بِٱل ُمؤ ِمن ِ� م ِۡن أ
ُ
[٦
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“নবী মুিমনেদর কােছ তােদর িনজেদর েচেয় ঘিন�তর। আর
তার �ীগণ তােদর মাতা�রূ”। 1
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িশয়া আেলমেদর েকউ উ�র এিড়েয় েগেলন। েকউ �ীকার
করেলন নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর �ীগণ

মুিমনেদর মাতা, এ আয়াত আ�াহর পক্ষ েথেক তােদ
সনদ।
যখন হেজর েমৗসু ম আসল, িতিন তার েদশ েথেক হেজর
উে�েশয্ রওয়ানা করেলন। েসখােন আ�াহ তার অ�রেক
সতয্ �হেণর জনয্ খুেল িদেলন। হজ েথেক িতিন সু�ী হে
েদেশ �তয্াবতর্ন করেলন। তার সু�ী হেয় িফের আসা েদে
সবাই অবাক হল।
এ জনয্ বাহরাইেন িতিন খুব �িসি� লাভ করেল, টক অব
দা বাহরাইন ও �বােদ পিরণত হেলন েয, িশয়া অব�ায়
হেজ েগেছন, সু �ী হেয় িফের এেসেছন।

পিরিশি�
আমার পিরবার ও �িতেবশীর িনকট—
তােদর �িত, যােদরেক আিম মহ�ত কির এবং যারা
আমােক মহ�ত কেরন—

1
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তােদর �িত যারা আহেল বাইতেক মহ�ত কেরন ও তােদর
অনু সরণ করার ই�া রােখন—
তার �িত িযিন সতয্ ও েদাদীপয্মান েজয্ািতর আশা ক—
�েতয্ক িচ�াশীল ও সতয্াে�ষণকারীর �িত আমার উদা
আ�ান—
�েতয্কেক মনুষয্ �ভােবর ডােক সাড়া েদয়ার আ�, যার
স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা বেলেছন:
َ
َ
ّ َ َ ۡ ٗ َ
َ َ ۡ َ ۡ ََ
َ َّ� �َِ ّلَ� َ� َط َر
ّ كل
� ۚ اس َعل ۡي َها
ت
ر
ِط
ف
ا
ِيف
ن
ح
ِين
�ِ
﴿ فأق ِم وجه
ۚ
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ ُ ّ َ َٰ ّ ۡ َ َ ۡ َ
َ
ۡ ّ
َ �
ِ َّ� �
٣ اس � َ� ۡعل ُمون
ِين ٱلق ّي ِ ُم �ََٰ�ِنَ أ
��بدِيل ِ�ل ِق �َِۚ �ل ِك ٱ
[٣٠ :﴾ ]الﺮوم

“অতএব তুিম একিন� হেয় দীেনর জনয্ িনজেক �িতি�ত
রাখ। আ�াহর �কৃিত, েয �কৃিতর উপর িতিন মানু ষ সৃ ি�
কেরেছন। আ�াহর সৃ ি�র েকান পিরবতর্ন েনই। এটাই
�িতি�ত দীন; িক� অিধকাংশ মানু ষ জােন না”। 1—
77F

িন�য় আ�াহ িবেবক �ারা মানব জািতেক

স�ািনত

কেরেছন, তােক অনয্ সকল মখলুক েথেক অননয্ ৈবিশ�
�দান কেরেছন। অতএব মানু েষর উিচত আ�াহর েদয়া

1

সূ রা রূ: (৩০)
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িনয়ামেতর েশাকর আদায় করা। েকন েস এ

িনয়ামেতর

েশাকর আদায় করেব না, অথচ আ�াহ তা‘আলা বলেছন:
َََ
َ ّ
[٥٠ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٥ ﴿ أف� َتَفَكَ ُرون
“অতএব েতামরা িক িচ�া করেব না”। 1
َ ُ َ َََ
[٤٤ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ ﴿ أف� � ۡعقِلون
78F

“েতামরা িক বুঝ না”। 2
َ ُ ُۡ َََ
[٧٢ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٧ �ون
ِ ﴿ أف� �ب
79F

“েতামরা িক েদখেব না”। 3
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এসব আয়াত িচ�ার �িত আ�ান কের, গেবষণার �িত
আ�ান কের, িবেবকেক অ� অনু করণ েথেক মু� করার
�িত আ�ান কের?!
�েতয্ক জ্ঞানী ব র �বৃ ি�র অ�কার ও অ� অনু করণ
েথেক সতকর্ থাকা উিচ, যা অিন� বয্তীত মানুেষর জনয
িকছু বেয় আেন না। েযন েস তােদর অ�ভুর্� না হ, যােদর
স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা বেলেছন:

1

সূ রা আনআম: (৫০)

2

সূ রা বাকারা: (৪৪)

3
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ّ
ُ ٓ ۡ َ َ ّ ّ �َ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ ّ َ
ّ َُضَل
ِمَ ِن
يبوا لك فٱعل ۡم َ َما َتَب ِ ُعون أه َوا َءه ۡ ۚم َو َم ۡن
ج
ِ ﴿ فإِن َم �ست
َ
ۡ
ّ ََۡ
ّ ّ َ ّ ٗ ُ ۡ َ ُٰ َ َ َ َّ
َ ل�َٰلِم
َ ّ َِن
﴾٥�
�َ � َ� ۡهدِي ٱلقوم
َِۚ� � هدى مِن
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[٥٠ :]اﻟﻘﺼﺺ

“অতঃপর তারা যিদ েতামার আ�ােন সাড়া না েদয়, তাহেল
েজেন রাখ, তারা েতা িনেজেদর েখয়াল খুশীর অনু সরণ
কের। আর আ�াহর িদকিনেদর্শনা ছাড়া েয িনেজর েখয়াল
খুশীর অনু সরণ কের তার েচেয় অিধক পথ�� আর েক?
িন�য় আ�ােহ যািলম কওমেক িহদায়াত কেরন না”। 1
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অতএব আহেল বাইেতর জনয্ আমােদর মহ�ত রাসূলু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ তােদর

ঘিন�তার

কারেণ। এ কারেণ তােদর মযর্াদা। অনুরূপ সাহাবােয় েকরা
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সহচাযর্ েথেক
মযর্াদার অিধকারী হেয়েছন। আহেল বাইত ও সাহাবীেদর
মােঝ েযাগসূ � রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম ।

এক পক্ষ তার আ�ীয় অপর পক্ষ তার সাথী। তােদরেক য
মহ�ত করল, মূ লত তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
ওয়াসা�ােমর মহ�েতর জনয্ই মহ�ত করল

1

সূ রা কাসাস: (৫০)
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‘আলাইিহ

এ সতয্ বুঝার পর রাসূলু�াহ সা�া�াহ

‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর আ�ীয় ও সাথী�েক �হণ কের সবাইেক
জািনেয় এ েঘাষণা িদেত েকান ি�ধা েনই: “সাহাবীেদর লাভ
কেরিছ, িক� আহেল বাইতেক হারাইিন”।
 وﺻ� اﷲ وﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ،� دﻋﻮاﻧﺎ أن اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
.ﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ� إﻰﻟ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ
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