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সাহাবীেদর েপেয়িছ, িক� আহেল বাইতেক হারাই িন 

 
بدد    ح ب ث�اب يياي مايت  يي،  مء  ب مدلب  مبرت،  ممء  مي اي  تنغي م  ش  

نع ل  مصةلب  ب  م لم،   صيلل سةض، مسيرأ ت ة، مد   م  لل مصبا، مم  
 براع أ نساميإ إ  رل  بلر .

ি�য় পাঠক, আপনার সা েন আ ার জীবন েথেক এ ক’টা পৃ�া েপশ 

করিছ। কারণ িকছু ভাবনা, কিতপয় �� আ ােক এ ন এক 

িস�াে� উপনীত কেরেছ যার ক�না কখেনা কিরিন! বলেত ি�ধা 

েনই  ানুেষর জীবেন এটাই বড় যু�। সতয-ি থযার যু�।  পতৃক 

সূে� পাওয়া আিকদার সােথ অকাটয সতয আিকদার যু�। 

িকছু অিভজতা রেয়েছ একা�ভােব কােরা বযিয্ত জীবেনর, িক� 

এ অিভজতা েত ন নয়, এ অিভজতা আ ার, আপনার ও 

অেনেকর।  পতৃক সূে� �া� কতক আিকদা ও িব�ােসর ওপর 

আ রা যারা জে�িছ, তার িশকা-দীকায় েবেড় উেঠিছ, তার জনয যত 

তযা্ �ীকার কেরিছ, সেবরাপির তার সুরকার জনয উযস র্ হেয়িছ, 

অতঃপর এক স য় �� হল সতয তার িবপরীত! তােদর সবার 

অিভজতা এটা। পিরবার, বংশ ও স�ােনর পেক ে্াঁড়াি  করা  ূলত 

 ূলযবান ববর িবিন েয়  ূলযহীন বব �য় করা  ব িকছু নয় । অথচ 
আ�াহর িনকট যা রেয়েছ তাই উ�  ও �ায়ী। 

আবু খিলফা, আিল আল-কুদাইিব 

২৭/৩/২০০৫ই. 
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আ ার জীবন েথেক েনয়া 
আি  িশয়া পিরবাের বড় হেয়িছ, েয পিরবার িশয়া জান চচরা ও 

িশয়া  াজহাব সুরকার রতেক আ�াহর  নকটয অজরেনর উপায় 

িহেসেব �হণ কেরেছ। আি  যখন েছাট তখন আ ার িপতা  ারা 

যান। আ ার ও আ ার ভাই-েবােনর দািয়� �হণ কেরন আ ার 

খালু। িতিন কােলা পা্ড়ীধারী িশয়া বড় শায়খ। বাহরাইেনর 

“জাে� হাফস” শহের অবি�ত এক িশকা �িত�ােন িতিন ইল  

অজরন কেরন। অতঃপর ইরােনর কু  শহের িশকা স া� কেরন। 
িতিন আ ােদর বযাপাের খুব যযশীল িছেলন। িতিন লকয রাখেতন 

েযন আ রা স�েদােষ তু� না হই, আ ােদর েথেক এ ন িকছু 

�কাশ না পায়, যা আ ােদর সুখযািত িবন� কের, পািরবািরক 

আদশরেক কলিিত কের এবং েয কারেণ আ ােদর রব আ ােদর 

ওপর অস�� হন। িতিন এতটাই লকয রাখেতন েয, যখন 

জানেলন আি   াধযি ক িশকা েশষ কের স�ীত িশকার �িত�ােন 

ভিতর হেত ইইুক, আ ার আ�হ আি  স�ীত িটচার হেবা, িতিন 

খুব রা্ করেলন। িতিন আ ােক িনেষধ কের বলেলন, আ ার 

 শশেব আি  এ ন কাউেক পাইিন েয আ ােক উপেদশ েদেব ও 

আ ার হাত ধের সা েন এি্েয় িনেব। একা একা অেনক কিঠন 

পথ অিত�  কের এ পযর� এেসিছ। আ ার উপেদশ েশান। 
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আি  বলেত পাির, আ ার  াথা েথেক স�ীত িশখার িচ�া দূর 

করার েপছেন আ ার খালুর অেনক অবদান রেয়েছ। সােথ অনয 

কারণও িছল েয জনয আি  েস িদেক এএেত পািরিন। 

আ ার  ার ইইা িছল আি  েযন িশয়ােদর আন� ও িবষােদর 

ধ রীয় সব উযসেব অংশ �হণ কির। তার ধারণা এেত অেনক 

সাওয়াব ও �িতদান রেয়েছ। িবেশষভােব িতিন েযেহতু ই া  

হসাইেনর খােদ , তাই এ জনয আ ােক িনেয় তার আ�েহর 

ক িত িছল না। 

েরা্-েশাক ও সাংসািরক বয্তা িকছুেকই িতিন বাধা  েন 

করেতন না, ধ রীয় উযসবএেলােত অংশ �হণ করেতন! িতিন 

িব�াস করেতন এেত অংশ না েনয়া পাপ, অংশ িনেল েরা্ েথেক 

 ুিয ি েল ও বরকত হািসল হয়। 

আ ার নানা জীবন ভর েঢাল বািনেয়েছন, যা  ুহররে র তািজয়া 

ি িছল ও র যােনর েশষ রাতএেলােত  টা কের বাজােনা হত 

িবেশষ কের ঐ রােত েয রাতেক বলা হত “লাইলাতুল েবদা” । 
এখােন বেল রািখ, আ ার ে্াটা পিরবার তখন িশয়া সাইেয়যদ 

খুয়ীর অনুসারী িছল, যার আি ও একজন সদসয িছলা । 
এ পিরেবেশর কারেণ আি   শশব েথেক ‘ ানা াহ’ শহের 

অবি�ত ‘হাাা ’ জনপেদ উদ যািপত আলহা� আ�ােসর  াতে  

অংশ �হণ করা পছ� করতা । 
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�েতযক উযসেব সবরাে� উপি�ত হওয়া আ ার �ভােব পিরণত 

হেয়িছল, েযন হসাইনী তািজয়া ি িছেল  আ ার আে্ েকউ ঝা�া 

হােত িনেত না পাের। 

সা ানয বড় হেয়  াতে র ি িছেল যখন অংশ িনতা , তখন 

িশকেলর আ ােত আ ার িপঠ আি  রযায করতা । 

িশকা �িত�ােন আি  েসসব ব ুেদর স� েবশী পছ� করতা , 

যারা ধ রীয় উযসেব েসাযসােহ অংশ �হণ করত। ধ রীয় অনু�ােন 

েযা্ েদয়া আ ােদর জনয িশকার ব� পিরেবশ েথেক েবিড়েয় 

 ুয বাতাস �হণ করার নযায় আকষরণীয় হেয় ওেঠ িছ ল। তাই 

এসব উযসেব েযা্দােনর অজুহােত �ােস অিধকাংশ অনুপি�িত 

িছল আ ােদর। িবেশষ কের িশয়া িশকক্ণ আ ােদর কখেনা এ 

জনয জবাবিদিহ করেতন না, বরং তােদর েথেক উযসাহ েপতা । 

দুঃেখর হেলও সতয েয, অিধকাংশ যুবক এসব উযসব আ্ েন 

পুলক অনুভব করত। কারণ এেত তােদর জনয যুবতী ে েয়েদর 

সােথ ে শার েসরা সুেযা্ িছল, েযেহতু এসব অনু�ােন নারী-

পুরেষর সংি মেণ েত ন িবিধ-িনেষধ থাকত না।  লা হাওলা 

ওয়ালা কুওয়াতা ই�া িব�াহ।   
আ ার পিরবাের এক েরওয়াজ িছল  া�ত করা। আ ার ফুফুর 

কখেনা ্ভর িটকত না। তার বাাা হেয় জে�র পূেবর  ারা েযত, 

অথবা �সেবর পেরই  ারা েযত। এ  টনা তার একািধকবার 
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 েটেছ, এক পযরােয় আ ার পিরবার �ায় িনরাশ হেয় ি্েয়িছল। 

অবেশেষ তারা ই া  আিলর জনয  া�ত করল, যিদ িতিন 

তােদরেক বাাা েদন ও সকল িবপদ েথেক  ুয রােখন, 0

1 তাহেল 

                                                           
1 কখেনা  া�তকারীর  া�ত ে াতােবক িকছু   টেত েদখা যায়, তার অথর 

 া�ত সিহ প�ায় হেয়েছ, অথবা ্ায়র�াহর জনয  া�ত করা িঠক, এ নিট 

নয়। কারণ খৃ�ানরা অেনক স য় ্ীজরায় ি্েয় িচরকু ারী  ারইয়াে র িনকট 

েরা্  ুিয অথবা িরযক তলব কের, িক� আ�াহ িনেজর পক েথেক তা েদর 

উি�� বব �দান কেরন, যা তা েদর জনয িফতনা ও তা েদরেক িঢল েদয়া 

�রপ। এরপ সকল িব�াসীেদর েকে�   েট, েয ন িহ�ু  ূিতরপূজকরা তােদর 

উপাসযেদর িনকট িকছু �াথরনা কের, আ�াহ তােদর আশা পূরণ কের 

তােদরেক িঢল েদন। েয ন আ�াহ তাআলা বেলেছন: 

 ]  ١٨١: بالعمبف [﴾ ١ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َحۡيُث  ّمِنۡ  َسنَۡسَتۡدرُِجُهم ﴿

“অিচেরই আি  তােদরেক ধীের ধীের  এ নভােব পাকড়াও করব েয , তারা 

জানেতও  পারেব না”। [সূরা আল-আরাফ: (১৮১)] এ আয়ােত র তাফিসের  

ই া  সােদক বেলন: “এখােন উে�শয ঐ পাপী বযিয যােক পাপ স ে�ও 

িনয়া ত �দান করা হয়, যা তােক পা প েথেক ইে্্ফার করা ভুিলেয় েদয়”। 

[আল-কািফ: (২/৪৫২)] আ�াহ বযতীত অনয কাউেক আ ান করা াধু পাপই 

নয়, বরং সকল পাপ েথেক বড়  পাপ । আল-নুির আত-তাবিরিস  ু্াদরাক 

�ে� বণরনা কেরেছন: আ�ু�াহ ইব ন  াসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া েক িজজাসা কেরেছন: “েকান পাপ সবেচেয় 

বড়? িতিন বেলন: আ�াহর সােথ েতা ার  শরীক করা, অথচ িতিন েতা ােক 

সৃি� কেরেছন!” [আল- ু্াদরাক: (১৪/৩৩১)]  
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 ুসিল   া�ই জােন েয, েদায়া  এক �কার  ইবাদত । আর ইবাদত আ�াহ 

বযতীত কাউেক িনেবদন করা  বধ নয়। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন: 

نّ  ﴿
َ
َ ِ  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ  ََ ّ ْ  فََ�  ِِ ِ  َمعَ  تَۡدُعوا ِّ َحٗدا ٱ

َ
 ]  ١٨: بل  [﴾ ١ َ

“আর িন�য়  সিজদএেলা আ�াহরই জনয।  কােজই েতা রা আ�াহর সােথ 

অনয কাউেক   েডেকা না” । [সূরা আল-িজন: (১৮)] অনুরপ  া�তও ইবাদত, 

আ�াহ বযতীত কা েরা জনয  া�ত করা  বধ নয়। আ ল-নুির তাবরািস বণরনা 

কেরন: “ই া  জাফর সােদক আ�াহ বযতীত কােরা জনয  া�ত করেত িনেষধ 

কেরেছন”। [আল-  ু্াদরাক: (১৬/৮২)] 

আয়াতু�াহ আল-উজ া  ুহাাদ আি ন জয়নুি�ন “কািল াতুত তাকওয়া” �ে� 

বেলন: আ�াহ বযতীত কােরা জনয  া�ত করা  বধ নয়, েয ন রাসূল, নবী, 

ওলী, েফেরশতা অথবা েনককার বা�া। অনুরপ জােয়জ নয় কা’বা,  সিজদ, 

ইবাদত খানা ও অনয সকল সাানীত �ােনর নাে   া�ত করা” । [“কািল াতুত 
তাকওয়া”: (৬/৪২২),  াসআলা নং: (৬৩)] 

 ুসিল  আেরা িব�াস কের েয, আ�াহ একভােব উপকার, কিত, িরযক ও 

েরা্  ুিযর  ািলক, িতিন বযতীত েকউ উপকার, কিত, িরযক ও েরা্  ুিযর 

 ািলক নয়। 

 ানব জািতেক েপৗছােনার জনয আ�াহ তা‘আলা নবী সা �া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�া েক ে াষণা েদয়ার িনেদরশ িদেয়েছন: “বল আি  কােরা উপকার বা 

কিতর  ািলক নই”। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়া সা�া  আ�াহর সেবরা�  ও 

সবরেম�  খলুক, িতিন যখন কােরা উপকার বা কিতর ক তা রােখন না, িতিন 

বযতীত অনযানয নবী, ই া  ও েনককার েলাক িকভােব  ািলক হেবন? আ�াহ 

তা‘আলা বেলন: 
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�িত বছর আারার িদন �তুযেষ বাাােক তািজয়া ি িছেল 

উপি�ত করেবন। তার পড়েন থাকেব কাফন [সাদা কাপড়], যা 
ি িছেল অংশ �হণকারীরা রেয রি�ত করেব। এ জনয তােক 

ই া  হসাইেনর ে াড়ার সাদৃশয ে াড়ায় আেরাহণ করােনা হত। 

                                                                                                            
ٓ  قُۡل  ﴿ ََّما ِِ  ْ ۡدُعوا

َ
  َرّ�ِ  َ

ٓ�َ ۡ�ِكُ  ََ
ُ
َحٗدا بِهِۦٓ  َ

َ
ۡملُِك  َ�ٓ  ِِّ�ِ  قُۡل  ٢ َ

َ
� لَُ�مۡ  َ ّٗ�َ  �َ  ﴾ ٢ رََشٗدا ََ

 ]  ٢١   ٢٠: بل [

“বল, ‘িন�য় আি  আ ার রবেক ডািক এবং  তার সােথ কাউেক শরীক কির 

না। বল , ‘িন�য় আি  েতা ােদর জনয না েকান  অকলযাণ করার ক তা রািখ 

এবং না েকান  কলযাণ করার’। [সূরা আল-িজন: (২০-২১)] 

অতএব শয়তােনর চাকিচ েকযর কারেণ েকান িবেবকবােনর পেক েধাঁকায় িল� 

হওয়া স ীচীন নয় । পাঠব্র  েন রাখেবন এসব  টনা উে�খ করার উে�শয 
সাধরণ  ানুেষর িব�ােসর বণরনা েদয়া, যা তােদর  েধয জ� িনেয়েছ আ�াহর 

সােথ দুবরল স�কর ও তার ওপর দুবরল ই ােনর কারেণ। অনযথায়  েকান 

িবেবক িনেজর  েধয এসব িব�াস �ান িদেত পাের না, েয িতলাওয়াত কের: 

لَيَۡس  ﴿
َ
�  ُ ِّ ۥۖ  بَِ�اٍف  ٱ  ]  ٣٥: ب زمم [﴾ ٣ َ�ۡبَدهُ

“আ�াহ িক তাঁর বা�ার জনয যেথ� নন ”? [সূরা আয-যু ার: (২৬)] িন�য় 

 ুসিলে র জনয তার রবই যেথ�। অনযেদর স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ۡ�َ�ُُهم يُۡؤِمنُ  َََما ﴿
َ
َ  ِ ِّ  ]  ١٠٥: رل ف [﴾ ١ ّمۡ�ُِ�ونَ  ََُهم ِِّ�  بِ�

“তােদর অিধকাংশ আ�াহর �িত িব�াস কের ,  তেব (ইবাদােত) িশরক করা 

অব�ায়”। [সূরা ইউসূফ: (১০৬)]  
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আ ার ফুফুর বাাা হল, তারা তার না  রাখল আিকল। 1

1 কেয়ক 

বছর এভােব  া�ত পূরণ করার পর আিকল জানল েয, আ�াহ 

বযতীত কােরা জনয  া�ত করা  বধ নয়। ই া  আিল একজন 

 ানুষ। তােক িকংবা অনয েকান  ানুষেক ইবাদত উযস র্ করা 

যায় না, েয ন েদায়া, ফিরয়াদ ও  া�ত। েস তার িপতােক 

েবাঝাল েয, এ  া�ত হারা । অতঃপর এ  টনা তার জীবেন 
�রণীয় হেয় থাকল, যা  ানুেষর েকে� ক ই  েট। 

অনুরপ েকৗতূহল উ�ীপক  টনা আ ার জীবেনও  েটেছ। আি  

যখন েছাট আ ার  ােড় অপােরশন করা হয়, কেয়ক িদন পর 

কত �ানিট ফুেল ে্ল, ফেল ি�তীয়বার অপােরশন করা হল। 
আ ার  া বেলন: েতা ার �া�য খুব খারাপ িছল। তুি  িছেল 

জীবন- ৃতুযর সি কেণ। 

আ ার ওপর তার আশিার কারেণ জৈনক িশয়া পি�েতর পরা শর 

ে াতােবক আ ােক সািকয়যাহ শহের অবি�ত এক  াজাের িনেয় 

যান। আ ার সু�তার জনয েসখােন  া�ত কেরন । কারণ অনযানয 
িশয়ােদর  ত তার িব�াস িছল  াজার, স ািধ ও কবর� বযিযরা 

 ানুেষর উপকার ও কিত করার সা থরয রােখ। 

                                                           
1 পূণর না  আিকল ইব ন আ�ুল জিলল আল-আহ দ। 
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ইইা সে�ও িবেশষ েকােনা কারেণ কেয়ক বছর হল  া�ত পূণর 

করার জনয েসখােন েযেত পােরনিন, আি  বড় হলা । 

অতঃপর আি  যখন আ�াহর িহদােয়েত আহেল-সু�াহ ওয়াল 

জা ােতর আিকদায় �তযাবতরন কির এবং সবাই েজেন ে্ল, 

আ ার পিরবার আ ার িনকট � াণ করেত চাইল েয, আ ার 

আহেল সু�ত ওয়াল জা ােত �তযাবতরন করা আহেল বাইেতর 

�িত অসদাচরণ ও তােদর ওপর জুলে র শাি ল! 

আ ার পিরবার আ ােক  ােয়র  া�ত �রণ কিরেয় িদেয় �� 

বলল: আহেল বাইত না হেল তুি  সু� হেত না, আজ পযর� 

জীিবতও থাকেত না। অতঃপর তারা আ ােক সতকর কের িদল 

আি  েযন  া�েতর বযাপাের অবেহলা না কির। তারা আ ােক 

 া�ত পূণর করার জনয েস  াজাের তােদর সােথ েযেত উ�ু� 

করল, েযন আ ােক েকান অিন� �শর না কের, অথবা আ ার 

 ৃতুয না হয়। 

তারা আ ােক েবাঝােত ও তােদর সােথ  াজাের িনেয় েযেত 

বারবার েচ�া করল। তারা েচ�া করল আ ােক িশয়া ধে র পুনরায় 

িফিরেয় িনেত, িক� তােদর েচ�া বযথর হল। 

হািসর েখারাক হল, ্ত কেয়ক বছর যাবত ঐ  াজারেক পিব� 

জান করা, তার িনকট ফিরয়াদ করা ও তার জনয  া�ত করার 

পর জানাজািন হল েয, ঐ  াজার স�েকর যা �চার করা হেয়িছল 
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সব ধারণার ওপর ধারণা।2

1 অতঃপর ঐ  াজার স ূেল �ংস কের 

েদয়া হল। আ�াহর �শংসা। 

ই া  খুয়ী চাঁেদ জািহর হন...!! 
ই া  খুয়ী িছেলন নাজাফ অ�েলর বড় এর ও িশকার েকর-

িব�ু। তার  ৃতুযর পর কাফন-দাফন েশষ কের আ রা তার 

লােশর �িতকৃিত খােট বহন কের চললা । জানাজায় অংশ েনয়া 

আ রা সবাই হঠায চ েক উঠলা  পা�রবতরী �া  েথেক “ই া  

খুয়ী চাঁেদ জািহর হেয়েছন”! সংবাদ ােন। যিদও আ রা েকউ 

েদিখিন, িক�  ানা াহ অ�েলর কতক েলাক এ খবেরর সতযতা 

িনি�ত করল। এ খবর �ত চারপােশ ছিড়েয় পড়ল, অেনেক 

িব�াস করল, িবেশষ কের নারীরা। 

আ রা আেরা আ�যর হলা  েয, আ ােদর সােথ অংশ েনয়া কতক 

েলাক অনুরপ দািব কের চাঁেদর িদেক ইশারা করেছন! আ ার 

ব ু আিল আ ােক বলল, তুি  িকছু েদখ? বললা : না, েস 

আ ােক বলল, আি ও িকছু েদিখ না। আি  বললা , তাহেল তুি  

েকন তােদর সােথ দািব কেরছ তুি  খুয়ীর েচহারা েদখছ, অথচ 

                                                           
1 রিবউল আউয়াল (১৪২৫িহ.) ে াতােবক ে  (২০০৪ইং) সেন িশয়ােদর কতক 

ক রকা� েসখােন  াজােরর অি্� জানান েদয়, তার সােথ কতক আিকদাও 

�চার করা হয়, েয ন সবাই েয   াহিদর জনয অেপকা করেছ এখােন তার 

 ােয়র িনদশরন রেয়েছ এবং এ �ান পিব�! �ভৃিত। 
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তুি  েদখিন?! েস বলল, তােদর অনুভূিত েদখিন, তারা েক ন 

আেবে্ রেয়েছ?! আ ার ওপর তােদর চেট যাওয়ােক আি  ভয় 

কেরিছ, যিদ না েদিখ! আ রা তার কথা ােন েহেস িদলা । 

 ানা ার জৈনক অিধবাসী েস িদন ভােলা এক কথা বেলিছল, 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  ইে�কাল কের চাঁেদ 

জািহর হনিন, খুয়ী িকভােব জািহর হল?! 

 

িশয়ােদর েয কাজএেলা আ ােক েবশী ভািবেয়েছ... 
ারেতই আি  দািব করিছ না েয,  নুষয চিরে�র উযকেষর আি  

উ�ীত হেয়িছ। তেব  ানুষ তার িনজ� আদেশরর �িত েয পির াণ 

অনু্ত থােক অথবা যতটুকু ধাি রক হয় বা েয পির াণ ইসলা ী 

আদশর �হণ কের, তােত েরড িস্নালও থােক, যা েস অিত�  

করেত পাের না, বযতযয়  টেল �াভািবক �ভাব ও �শংসার �ান 

েথেক িছটেক পেড়। 
িশয়া  াজহােবর সােথ আ ার �থ  িবেরাধ েদখা েদয় চািরি�ক 

িবষেয়। ারেত আি  িনেজেক সা�না িদতা  েয, বযিয্ত 

িবষয়ািদর সােথ  াজহােবর দূরত  বা িনকটত  স�কর েনই। 

অতঃপর এক িদন যখন আসল বা্বতা �কাশ েপল তখন 

সতযেক আড়াল কের রাখা পদরা আ ার সা েন েথেক সের ে্ল। 

আ ােক িশয়ােদর িতনিট িবষয় অিধক আে�ািলত করত: 
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• সাহাবীেদর ্ািল েদয়া ও তােদর ওপর লানত করা। 

•  ুত‘আ িবেয়। 
• িচর�ীব আ�াহ তা‘আলা বযতীত  খলুেকর িনকট েদায়া 

করা ও তােদর ওপর ভরসা করা। 

এ িতনিট িবষয় িছল িহদােয়েতর িদেক �তযাবতরন করার আ ার 

�থ   শাল। এ েথেক আ ার িচরেচনা ও অ�ের ধারণা করা 

ই াি য়যাহ আিকদা েথেক ধীের ধীের আহেল সু�াহ ওয়াল 

জা ােতর আিকদায় ধািবত হই। অথচ এক স য় তােদর সােথ 

শ�তা, তােদর �িত িবে�ষ েপাষণ করা ও তােদর িদেক 

তুইতার দৃি� েদয়াই িছল আ ার িনকট ইবাদত। 
 

 

সাহাবীেদর ্ািল েদয়া ও তােদর ওপর লানত করা 
আি  সাহাবীেদর �িত িবে�ষ েপাষণ কেরিছ িঠক, কারণ আ ার 

িব�াস িছল তারা আহেল বাইেতর হক আ�সায কেরেছন, িক� 

তােদর আি  ্ািল িদতা  না। 

সাহাবীেদর বযাপাের তখন আ ার িস�া� িক িছল, এ �ে�র 

বাইের িবষয়টা আ ার িনকট িছল ভ�তা ও সািরে�র েখলাফ। 

এ জনযই আি  তােদরেক ্ািল েদয়িন। 
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আি   েন করতা  েকান ধ র এ জাতীয় ক র-কাে�র িনেদরশ িদেত 

পাের না। আি  এ ন েকান ধ র স�েকর ািনিন, েয তার 

অনুসারীেদর �াকৃিতক �েয়াজন েপশাব-পায়খানার স য়  ৃতেদর 

্ািল ও তােদর ওপর লানত কের আন� উপেভা্ করার িনেদরশ 

িদেয়েছ। এসব ভ�াি  েথেক আ�াহর িনকট পানাহ চাই। েয ন 

িশয়ােদর উ দাতুল  ুহাি�িকন  ুহাাদ তুেসরকািন িনজ িকতাব 

“লাআিলল আখবার” (৪/৯২) এ বেলেছন: “েজন েরখ তােদর 

ওপর লানত করার সবেচেয় উ�  �ান, উ�  স য় ও উপযুয 

হালাত হেই যখন তুি  েপশাব করার �ােন থােকা । -তােদর 
ওপর লানত- িনজরেন, পায়খানার  ুহূেতর ও নাপািক দূর করার 

স য় �স� িচে� বারবার বল: “েহ আ�াহ ও রেক লানত কর, 

অতঃপর আবু বকর ও উ রেক, অতঃপর ওস ান ও ও রেক, 

অতঃপর  ুয়ািবয়া ও ও রেক...। েহ আ�াহ লানত কর আেয়শা, 

হাফসা, িহ�া ও উাুল হাকা েক। িকয়া ত পযর� যারা তােদর 

কে রর ওপর স�ি� �কাশ করেব তােদর সবার ওপর লানত 

কর”!!! 

আি  অবাক হলা  রাসূলু�াহর সাহাবীেদর িবরে� কুযসা রটনার 

ফেল আ ার অ�ের িশয়ােদর ক র-কাে�র �িত  ৃণার সৃি� হয় ও 

আি  তার স ােলাচনা ার কির। 
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সাহাবীেদর ্ািল েদয়া ও তােদর সােথ স�ৃয সবাইেক লানত 

করার �িত আ ােদর িলখিনএেলা ��ভােব উ�ু� কের ও 

উযসাহ েদয়। �থে  তােদর কােফর বলা, অতঃপর  ুরতাদ বলা, 

অতঃপর তােদর ওপর লানত করা ও তােদর সােথ স�কর েছদ 

করার তাি্দ েদয়। পুরাতন ও নতুন সব �ে� তার বণরনা 

রেয়েছ, যা ক -েবশী সবার জানা। 

একিট উদাহরণ: “িরজালুল কািশ” �ে� “হানান ইব ন সািদর 

িপতার সূে� বিণরত, িতিন আবু জাফর ‘আলাইিহস সালা  েথেক 

বণরনা কেরন: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র  ৃতুযর পর 

সবাই  ুরতাদ হেয়েছ াধু িতনজন বযতীত। আি  বললা : 

িতনজন কারা? িতিন বলেলন: ি কদাদ ইব ন আসওয়াদ, আবু যর 

ি্ফাির ও সাল ান আল- ফারিস। িতিন বেলন: তােদর ওপর 

িনযরাতন চালােনা হয়, তারা বােয়ত �হেণ অসািত জাপন 

কেরন। অতঃপর যখন তােদরেক েজারপূবরক খিলফার িনকট 

িনেয় আসা হয় তারা বােয়ত কেরন”।3

1 

কতক বণরনায় এ িতনজেনর সােথ আেরা চারজন েযা্ করা হয়, 

েযন সাহাবীেদর সংখযা সাত পযর� েপৗেছ, সাহাবীেদর েকে� তারা 

                                                           
1 আল-কািফ: (৮/২৪৫), দারাজাতুর রািফ‘আহ: (পৃ.২১৩) 
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সাত সংখযা অিত�  কের না। তােদর ধারণায় এ সাত সাহাবীই 

 ুসিল । 

কতক বণরনায় রেয়েছ: “হােরস ইব ন আল- ুি্রা আন-নাসির 

বেলন: আি  আ�ুল  ািলক ইব ন আয়ূনেক ােনিছ, িতিন আবু 

আ�ু�াহেক �� করিছেলন, এক পযরােয় িতিন বেলন: তখন সব 

 ানুষ �ংস হল 4

1! িতিন বেলন: হযাঁ, আ�াহর কস , েহ ইব ন 

আয়ূন! সবাই �ংস হল। আি  বললা : পূবর ও পি�  িদ্ে� েয 

িছল?! িতিন বেলন: কিত�্েদর ওপর ে্া রাহীর দার উ�ুয 

হেয়েছ। আ�াহর শপথ িতনজন বযতীত সবাই �ংস হল। 

অতঃপর তােদর সােথ আবু সাসান েযা্ িদল”। 5

2 

িশয়ারা সাহাবীেদর কােফর বলার  তবাদ েথেক আবু বকর ও 

ও রেক কুরাইেশর দু’িট  ূিতর আখযা েদয়, তােদর ওপর লানেতর 

বণরনা স ৃ� বদ েদায়ার অিজফা পাঠ কের, তােদরেক  ূিতর, 

িজবত ও তাএেতর সােথ তুলনা কের। 

এসব েদেখ আ�াহর বাণীর সা েন দী রস য় িচ�া করলা : 

                                                           
1 অথরায রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র ইে�কােলর পর যখন সব  

সাহাবী আবু বকেরর হােত বায়ত করল। 
2 আরদুিবিল বেলেছন: আবু সাসা েনর না  হািসন ইব ন  ুনিযর। তােক ই আবু 

সাসান বলা হয়। অতঃপর এ বণরনা কািশ েথেক বণরনা কেরন। জাে উর 

িরওয়াইয়াত: (২/৩৮৭) 
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ََّبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ  ََٱلّ�ٰبُِقونَ ﴿ ِيَن ٱ ّّ ٱ ََ ََاارِ 
َ َۡ ٱ ََ ِٰج�ََِن  َٰ لُوَن ِمَن ٱلُۡم َّ

َ َۡ  ٱ
ٰٖت ّرِ�َ ٱ َّ َعّد لَُهۡم َج

َ
َ ََ رَُوواْ َ�ۡهُه  ََ ُ َ�ۡهُهۡم  ِّ �ُٰ َٰ َۡ

َ َۡ َ�ِٰ�ِيَن  َ�ۡ�ِي َ�َۡتَها ٱ
بَدٗ 
َ
 ]  100بللنو:  [﴾١َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم �ۚ �ِيَهآ �

“আর  ুহািজর ও আনসারেদর  েধয যারা  �থ  অ�্া ী এবং 

যারা তােদরেক অনুসরণ  কেরেছ সু�রভােব, আ�াহ  তােদর �িত 

স��  হেয়েছন আর তারাও আ�াহর �িত স��  হেয়েছ। আর 

িতিন তােদর জনয �বত  কেরেছন জা�াতস ূহ, যার তলেদেশ 

নদী  �বািহত, তারা েসখােন িচর�ায়ী হেব। এটাই   হাসাফলয”।6F

1 

এখােন �� েদখলা  আ�াহ তা‘আলা  ুহািজর, আনসার ও 

ই ােন অ�জেদর �িত স�ি� �কাশ কেরেছন। তােদর  েধয 

িবেশষভােব রেয়েছন: আবু বকর, ও র, উস ান, তালহা, 

যুবােয়র, সাদ ইব ন আিব ওয়া�াস, আ�ু�াহ ইব ন  াসউদ ও 

সাদ ইব ন  ুয়ায � ুখ্ণ। িশয়ারা যােদর লানত কের এ ন 

অেনেকই রেয়েছন এ কাতাের। 

আি  িনেজেক �� করলা : এ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা সংবাদ 

িদেইন েয, িতিন সাহাবীেদর ওপর স��, তােদর জনয িতিন 

জা�াত  তির কেরেছন, এরপর একজন জানী েলাক িকভােব বেল 

                                                           
1 সূরা আত-তাওবা: (১০০) 



 

19 

সাহাবী্ণ আিলর ওপর জুল  কেরেছ ও তার েথেক িখলাফত 

জবর দখল কেরেছ?! 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  সাহাবীেদর ওপর স�ি� 

িনেয় ইে�কাল কেরেছন, িবেশষ কের �থ  িতন খিলফা আবু 

বকর, ও র ও উস ান রািদয়া�াহ ‘আনহ  � ুখ। তােদর 

স�েকর এ আয়াত নািযল হেয়েছ, যা আ রা বারবার িতলাওয়াত 

কির। অতঃপর তারা যিদ তার  ৃতুযর পর কুফের িফের যায় ও 

েফতনায়  � হয়, বরং িশয়ারা তােদর ওপর কুরআন িবকৃিত করা 

ও দীেনর িবধান পিরবতরন করার অপবাদ আেরাপ কের, তেব 

আ�াহ তা‘আলা তা জানেতন িক-না?! যিদ আ�াহ জােনন, সকল 

 ুসিলে র আিকদাও তাই, তাহেল আ রা েয আয়াত িতলাওয়াত 

কির, েযখােন তােদর �শংসা রেয়েছ তার হকু  িক, অথচ তারা 

[িশয়ােদর িনকট]  ুনািফক ও  ুরতাদ?! 

তাহেল আ�াহ তােদর �শংসা কের, কুরআেন তােদর ওপর 

স�ি�র ে াষণা িদেয় িক রাসূলেক েধাঁকা িদেয়েছন! এরপ কথা 

েথেক আ�াহর িনকট পানাহ চাই, িতিন সকল েদাষ  ুয। 

িকভােব স�ব রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  যােদর সােথ 

 ববািহক স�কর কেরন, যােদর ওপর আ�া েপাষণ কেরন, তারা 

তার  ৃতুযর পর কুফের িফের যােব?! 
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এ জাতীয়  তবাদ িক তা াশা নয়, আ�াহর সােথ িশয়ােদর এ 

তা াশা করার  ােন িক, যা সরাসির কুফির?!! 

আ�াহ েকন সাহাবীেদর  ুেখাশ উে�াচন কেরনিন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া েক েকন তােদর েথেক সতকর 

কেরনিন?! 

আি  এর েকান সদু�র পাইিন, আ ার পেক এ ছাড়া িকছু বলা 

স�ব নয় েয, আ�াহ তােদর ওপর স��, কুরআেন ও রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র জবানীেত তােদর জা�ােতর 

সুসংবাদ দান কেরেছন। কারণ িতিন জানেতন তারা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র িহদােয়ত ও সু�েতর ওপর 

জীবন পিরচালনা করেবন। ইরশাদ হেই: 

ُ  رَِ�َ  ّلَقدۡ  ﴿ ِّ َجَ�ةِ  َ�َۡت  ُ�َبايُِعوَََك  ِِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمهِ�َ  َعنِ  ٱ َّ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  ٱل
ََزَل  قُلُو�ِِهمۡ 

َ
َ�َٰبُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ٱلّسِكيَهةَ  فَأ

َ
َ  ]  ١٨: بقيتح [﴾ ١ قَ�َِٗبا َ�ۡتٗحا ََ

“অবশযই আ�াহ  ুি নেদর উপর স��  হেয়েছন, যখন তারা 

্ােছর ি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 

 িনকটবতরী িবজয় িদেয়”।7 F

1 

                                                           
1 সূরা আল-ফাতহ: (১৮) 
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আ�াহ তা‘আলা আ ােদর জািনেয় িদেয়েছন: িতিন সাহাবীেদর 

অ�েরর অব�া জােনন, তােদর �িত স�� হেয়েছন ও তােদর 

ওপর সািকনা নািযল কেরেছন। অতএব তােদর বযাপাের িন�ুপ 

থাকা বা সে�হ েপাষণ করা জােয়জ নয়। 8

1 

 ুত‘আ িবয়া 
িশয়ােদর িনকট  ুত‘আ িবেয়  বধ বরং  ু্াহাব সে�ও ার 

েথেক তার �িত আ ার অ�ের  ৃণা িছল। যখন  ুত‘আ িবেয় 

হারাে র েকান দিলল আ ার েচােখ পেড়িন, তখন েথেক এ িবেয় 

আ ার িনকট পিরহার েযা্য িছল। েকউ যিদ  ুত‘আ িবেয়র 

 বধতা িনেয় আেলাচনা করত, তার আেলাচনায় অংশ �হণ 

করেত ল�ােবাধ করতা । আি  াধু িজজাসা করতা : েতা ার 

েবােনর বযাপাের  ুত‘আ পছ� কর?? েস শরে  উ�র িদত: না, 

বরং কখেনা ে্া�ার সােথ উ�র িদত। 

�েয়াজেনর খািতের সা িয়কভােব  ুত‘আ িবেয় হালাল করা 

হেয়িছল, অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  

িকয়া ত পযর� তা হারা  ে াষণা কেরন, যা িবা� হািদেস 

রেয়েছ। আ�যর হল িশয়ােদর িকতােব আহেল বাইত েথেক বিণরত 

একািধক বণরনােতও  ুত‘আ িবেয় হারা  ও তার খারািপর বণরনা 

                                                           
1 আল-ফাসল িল ইব ন হাজ  আল-উ�ুলুসী: (৪/২২৫)  
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রেয়েছ। যার �িত আ ার কওে র িশয়ারা ে ােটও �েকপ 

কেরন না। 

আ�ু�াহ ইব ন িসনান েথেক বিণরত, িতিন বেলন: “আি  আবু 

আ�ু�াহ ‘আলাইিহস সালা েক  ুত‘আ স�েকর িজজাসা কেরিছ। 

িতিন বেলন: এর  াধযে  তুি  িনেজেক নাপাক কর না”। 

আিল ইব ন ইয়াকিতন েথেক বিণরত, িতিন বেলন: “আি  আবুল 

হাসানেক  ুত‘আ স�েকর িজজাসা কেরিছ? িতিন বেলন: 

 ুত‘আর সােথ েতা ার স�কর িক, আ�াহ তার েথেক েতা ােক 

পিব� কেরেছন?!”। 

িহশা  ইব ন হাকা  বণরনা কেরন, আবু আ�ু�াহ ‘আলাইিহস 

সালা  বেলেছন: “আ ােদর িনকট দুরাচারী বযতীত েকউ  ুত‘আ 

িবেয় কের না”।9

1 

শায়খ তুিস ইে্বসার �ে� উে�খ কেরেছন: জােয়দ ইব ন আিল 

সূে� আ র ইব ন খােলদ বণরনা কেরন, িতিন [জােয়দ] তার িপতা 

ও চাচােদর েথেক বণরনা কেরন, তারা আিল ‘আলাইিহস সালা  

েথেক বণরনা কেরন। িতিন বেলেছন: “রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�া  ্ৃহপািলত ্াধা ও  ুত‘আ হারা  ে াষণা 

কেরেছন”। 

                                                           
1 আন-নাওয়ােদর িল আহ দ ইব ন  সা আল-কুিা: (পৃ.৮৭) 
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‘তািকইয়া’র আময় েনয়া বযতীত িশয়ােদর িনকট এর েকান উ�র 

েনই। তােদর িনকট এসব বণরনা ‘ তািকইয়া’র ওপর িনভররশীল।  

কারণ এর সােথ সাধারণ  ুসিলে র ি ল রেয়েছ”! 

উে�খয এসব বণরনা তােদর দৃি�েতও িবা�, িক� আহেল সু�াহর 

সােথ ি ল রেয়েছ তাই তারা �তযাখযান কের! 

 

িশয়া  াজহােবর  বপরীতয জীবন... 
 শশব েথেক আ রা িশেখিছ আারার রােত  াত  ও িবলাপ কের 

আবু আ�ু�াহ [হসাইন রা.] এর  ুিসবত �রণ করা ইবাদত। 

আফেসাস! আ ােদর েকউ িক  ুণাকেরও এসব িনেয় েভেবেছন, 

কুরআন-হািদস ে াতািবক িক-না যাচাই কেরেছন, অথবা কুরআন-

হািদস িবেরাধী সে�হ কেরেছন?!. না, েকউ কেরনিন! 

এভােব আ ারও কেয়কিট বছর পার হল, এক স য় আ ার  েধয 

িকছু পিরবতরন েদখলা , যা আ ােক সু�ী হেত বাধয করল। 
আ ার ভাবেত অবাক লাে্ আি  িক পির াণ ে্া রাহ িছলা ! 

িশয়ােদর বড় পি�ত তাবিরিজেক িজজাসা করা হেয়িছল: তািজয়া 

ি িছল  বধ? িতিন উ�র বেলন: ই া েদর জ ানায় িশয়ারা 

‘তািকইয়া’ অবল�ন করত। তােদর জ ানায় স�ব িছল না, তাই 

তার অি্� িছল না িবধায় এ যুে্ না-জােয়য হওয়ার � াণ নয়। 

তখন যিদ িশয়ারা বতর ান যুে্র নযায় জীবন ধারেণ সক  হত, 
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েয ন আ রা আ ােদর িনদশরনএেলা পালন কির ও �কাশ করেত 

সক , তাহেল তারাও করেতন েয ন আ রা করিছ। েয ন েশাক 

�কােশর িনি ে� হসাইিন  াজার বরং  েরর দরজাও কােলা 

পতাকা উড়ােনা �ভৃিত”।10

1 

িশয়া  াজহােবর আেল েদর িনকট  ুহররে র  াত  ও তািজয়া 

ি িছল ইে্হসান বা  ু্াহােবর অ�ভুরয। আ�াহর িনদশরন িজ�া 

করার নাে   ুহররে  কৃত এসব ক র-কাে�র পেক কুরআন-

হািদেসর েকান দিলল েনই। 

বরং আহেল বাইেতর ই া  ও পূবরযুে্র িশয়া আেল েদর বাণী 

তার িবপরীত! ইব ন বাবুইয়াহ আল-কুিা বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  বেলেছন: “িবলাপ করা জািহিল 

যুে্র আ ল”।11

2 

তাবরািস বণরনা কেরন, আিল ‘আলাইিহস সালা  েথেক বিণরত, 

িতিন বেলেছন: “জািহিল যুে্র আ ল িতনিট, িকয়া ত পযর� 

 ানুষ তােত  � থাকেব: নকে�র ওিসলায় বৃি� তলব করা, 

 ানুেষর বংেশ কলি েলপন করা ও  ৃতেদর ওপর িবলাপ 

করা”।12

3 

                                                           
1 িসরাতুন নাজাত িলল খুইয়ী, খ.২, (পৃ.৫৬২) পিরিশি�। 
2  ান লাইয়াহদুরল ফািকহ: (৪/৩৭৬)  
3  ু্াদরাকুল ওসােয়ল: (১/১৪৩) 
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 ুহাাদ বােকর আল- াজিলিস আিল ‘আলাইিহস সালা  েথেক 

বণরনা কেরন: “যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র 

েছেল ইবরািহ   ারা যায়, আ ােক িতিন িনেদরশ কেরন আি  

তার ে্াসল েদই। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  

তােক কাফন পড়ান ও তার ্ােয় সু্ি  লা্ান। আ ােক িতিন 

বেলন: েহ আিল তােক িনেয় চল। আি  তােক িনেয় ‘বািক’ কবর 

�ােন আিস। িতিন তার ওপর সালাত পেড়ন। যখন তােক ল�া 

শয়ন অব�ায় েদখেলন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  

েকঁেদ িদেলন। তার কাঁদা েদেখ  ুি নরাও কাঁদা আর� করল, 

এ নিক পুরষেদর কা�া নারীেদর কা�ার আওয়াজেক ছািপেয় 

ে্ল। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  তােদরেক 

কেঠারভােব িনেষধ করেলন। িতিন বলেলন: েচাখ অ� ঝরােব, 

অ�র বযিথত হেব িঠক, িক� আ�াহ নারাজ হন এ ন িকছু 

আ রা বলব না। েহ ইবরািহ  িন�য় েতা ার িবরেহ আ রা 

েশাকাহত, েতা ার জনয আ রা বযিথত”।13

1 

েদখুন  াত  স�েকর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  ও 

ই া  আিলর অব�ান িক। িচ�া করন হারা  ও জািহিল যুে্র 

আ ল িশয়ােদর িনকট িকভােব  ু্াহাব হল?! 

                                                           
1 িবহারল আনওয়ার: (৮২/১০০-১০১) 
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 াত  ও তািজয়ার িনেষধাজায় েকান অ��তা েনই, তাই তুিস 

ও ইব ন হা জাহ তা হারা  বেলেছন। তুিস �যথর কে  বেলেছন: 

তার যুে্র িশয়ারা  াত  হারা  স�েকর এক ত িছল।14

1 

িশয়ােদর বণরনায় পিররার আেছ েয, েচহারায় ও বুেক আ াত করা 

 ৃিণত িবদআত, যার �িত স�� নয় আ�াহ, তার রাসূল ও পিব� 

ই া ্ণ। 

ই া  বােকর বেলেছন: “তাকিদরেক েদাষােরাপ করা, িচযকার 

কের কাঁদা, েচহারায় ও বুেক আ াত করা ও  াথার চুল েছড়া 

�ভৃিতভােব েশাক �কাশ করা হারা । েয িবলাপ করল েস  ধযর 
পিরহার করল ও সিঠক পথ িবচুযত হল”।15

2 

বিণরত আেছ, ই া  হসাইন তার েবান জয়নবেক বেলেছন: “েহ 

েবান, আ�াহেক ভয় কর, আ�াহ েযভােব েশাক �কাশ করেত 

বেলেছন েসভােব েশাক �কাশ কর। েজেন েরখ, জি েনর সবাই 

 ারা যােব, আস ােনর েকউ অবিশ� থাকেব না। সবাই �ংস 

হেয় যােব এক া� আ�াহ তা‘আলা বযতীত, িযিন িনজ কুদরেত 

সৃি� কেরেছন তাই  খলুক সৃি� হেয়েছ। িতিন একলা। আ ার 

িপতা আ ার েচেয় উ� , আ ার  াতা আ ার েচেয় উ� , আ ার 

                                                           
1 েদখুন: আয-িযকরা িলশ শাহীিদল আউয়াল: (পৃ.৭২) 
2 কািলিন তার কািফ �ে� বণরনা কেরেছন: (৩/২২২-২২৩), ফায়দুল কাশািন 

িফল ওয়ািফ: (১৩/৮৭), হর আল-আে িল িফ ওসােয়লুশ িশয়াহ: (২/৯১৫) 
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ভাই আ ার েচেয় উ� । রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�া  আ ার ও সকল  ুসিলে র আদশর”। িতিন এভােব 

তার েবানেক সা�না েদন। অতঃপর তােক বেলন: “েহ েবান 

আি  েতা ােক কস  িদিই, তুি  আ ার কস  পূণর করেব, আি  

যখন  ারা যাব বুেকর কাপড় িছঁড়েব না, েচহারায় আ াত করেব 

না, আ ার িবরেহ  ুিসবত ও �ংসেক আ ান করেব না”। 16

1 

 ুহাাদ ইব ন  �ী আল-আে িল [আশ-শাহীদুল আউয়াল] তুিসর 

বাণী নকল কেরন: “েচহারায় ও বুেক আ াত করা এবং চুল েছঁড়া 

সবার িনকট হারা । িতিন ‘ বসুত’ �ে� এ কথা বেলেছন। 

ি�তীয় এ কারেণ েয, এেত আ�াহর তাকিদেরর �িত অসে�াষ 

�কাশ করা হয়”।17

2 

কােলা কাপড় পিরধান স�েকর ই া  আিল ‘আলাইিহস সালাে র 

বাণীই যেথ�: “েতা রা কােলা কাপড় পিরধান কর না, কারণ তা 

িফরআউেনর েপাশাক”।18

3 

 াত  করা, ্ােয় রয  াখা ও কােলা কাপড় পিরধান করার 

িনেষধাজা এবং তার িবপরীত জ্েত িশয়ােদর অব�ান েদেখ 

                                                           
1 আল- ালহফ িল ইব ন তাউস: (পৃ.৫০),  ুনতাহাল আ াল িল আ�াস আল-

কুিা: (১/৪৮১) 
2 আয-িযকরা: (পৃ.৭২) 
3  ান লা ইয়াহদুরহল ফািকহ: (১/১৬৩), ওসােয়লুশ িশয়াহ: (৩/২৭৮) 
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হতবাক হলা ! কারণ এএেলা অ�ের লালন কের বড় হেয়িছ, 

এসব আ ার িনকট আহেল বাইেতর �িত  হ�েতর �তীক! 

আি  জানতা  না তািজয়া ি িছল,  াত  ও তােত কৃত ক রস ূহ 

আহেল বাইেতর ই া েদর বাণী, ওিসয়ত ও তােদর দাদা নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র হািদেসর সরাসির ল�ন। 
 

েযভােব আসুক, যাদু কখেনা সফল হয় না 
আ ােদর ‘কুদাইিবয়াহ’ 19

1 এলাকায় জৈনক বযিয কুরআন-হািদেসর 

 াধযে  েরা্ীেদর িচিকযসা ও  ানুেষর স সযার স াধান কের খুব 

খযািত অজরন কের িছল। 

আহেল সু�াহ ওয়াল জা ােতর আিকদা �হণ করার পর যখন 

আ ার পিরবার, ব ু-বা ব ও াভানুধযায়ী্ণ আ ােক িশয়া ধে র 

িফরােত অপার্ হল, তারা আ ােক সংকীণর ও েকাণঠাসা করার 

িনি ে� আপি�কর অপ�চার আর� করল। 

                                                           
1 কুদাইিবয়াহ বাহরাইেনর �িস� এলাকা,  ানা াহ শহের অবি�ত । এটাই 
আ ার পূবরপুরেষর শহর ও তােদর জ��ান। অেনক আে্ েথেকই 

আশপােশর েলাকেদর তীথর�ান িহেসেব �িস� িছল এ এলাকা। িবেশষ ভােব 

 ুহিরক এলাকার েলাকেদর জনয, কারণ তার বায়ূ ও পিরেবশ খুব ভাল। 

আ ার নানা ও বয়�  ুর�ীেদর কােছ এ িন ােনিছ। 
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কুদাইিবয়ার এ ভ�েলাক িনেজই আ ার িস�া� েথেক আ ােক 

িফরােনার দািয়� িনেলা। িশয়ােদর িনকট তার জান ও েনক 
আ েলর বযাপক খযািত। েস আ ার কােছ এেস কূটৈনিতক প�িত 

অনুসরণ কের বলল: তার িপতা আ ার িপতার ব ু িছল, আ�াহ 

তার ওপর রহ  করন। 

অতঃপর অনযানয আেলাচনা আর� করল। ইিত েধয েস আ ার 

সা েন এেলাে েলাভােব কুরআন খুলল ও অ�� উাারণ করল, 

আি  যা বুিঝিন । অতঃপর বলল: এ আয়াত পড়, আি  পড়লা । 

তার ধারণা ে াতািবক েস আয়াত আ ােক আ ার অব�ান েথেক 

সের দাঁড়ােত সতকর করেছ!! 

আ ােক বলল: এ আয়াত রহ ত। এ আয়াত েতা ার জনয অিত 

উ�  যিদ  ান । আজ রােত এ আয়াত তুি  কেয়কবার মবণ 

করেব। িনি�ত এ আয়াত েতা ার কলযােণর বাতরাবাহী! 

সিতযই আি  যখন ্ািড়েত ওেঠ আ ার অিডও কযােসট চালু কির, 

েস আয়াত ানেত পাই! 

আি  তােক েডেক বললা : আপিন সতয বেলেছন! 

েস  ুচিক েহেস বলল: িন�য় আ�াহ েতা ােক পছ� কেরন! যিদ 

তুি  এ আয়াত  ান আ�াহ েতা ােক অিধক তাওিফক িদেবন। 

আি  বািড় িফের যখন আ ার েটিলিভশন ওেপন কির, হবহ েস 

আয়াত ােন আঁতেক উিঠ! 
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আি  তার কথা �রণ করলা । �ত ওেঠ আ ার সং�েহ রাখা 

কুরআন খুললা , এেলাে েলা ভােবই, এখােনও েস আয়াত েদেখ 

অবাক হলা ! 

আি  েস রােত  ু াইিন, তার ভেয় িকংবা তার কািরশ ায় নয়, 

বরং আ ার সা েন িবকিশত সতয ও আ ার ওপর ভর করা 

ভাবনােত ডুেব িছলা । আি  িচ�া কের কের েভার করলা : 

“তার কথা িকভােব সতয হল?! িকভােব, িকভােব আ ার সা েন 

এসব �কাশ েপল �ভৃিত?!” 

কেয়ক িদন পর অ� এলাকার আ ার এক িশয়া ব ুর কথা ােন 

আ�যর হলা , েস বলল: “এ বযিয তােদরেক ভিবষযয বাণী 

কেরেছ অিতস�র কুদাইিব পূেবরর নযায় িশয়া ধে র িফের আসেব। 

আি  হাসলা  এবং বললা : এ েলাক ্ােয়ব জােন, না েস 

যাদুকর?! 

এখােন আ ার কথায় আি ই ভাবেত ার করলা , িন�য় েস 

যাদুকর, তার যাদুর বযাপাের সে�হ েকাথায়?! 

আি  তার স�েকর আ ার ব ুর কথা, আ ার ও তার আেলাচনা 

এবং বারবার েদখা আয়ােতর কািরশ া একসে� েযা্ করলা । 
আি  িনেজেক �� করলা : েস আ ার িনকট িক চায়? 
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অ� এলাকার আ ার িপতার এক ব ুেক তার স�েকর িজজাসা 

করলা । িতিন বলেলন েস েনককার নয় েয ন এলাকার  ানুেষরা 
ধারণা কের, েস িজেনর সােথ কাজ কের। 

কেয়ক িদন যাবয েস আ ােক বুঝােত েচ�া করেছ, েস আ ার 

ভাল চায়, তার দৃি�েত আহেল বাইেতর অনুসরেণ রেয়েছ কলযাণ। 

আ�াহ আহেল বাইতেক এসব েলাকেদর েথেক পিব� রাখুন। 

আি  তার পরীকা েনয়া ও তার েদৗরা�য েদখার  ন� কির। 

অিধকাংশ  জিলেস আি  তার সােথ তাওিহদ ও িশরেকর 

আেলাচনা কির। আি  তােক যা �� কির ও েয দিলল েদই তার 

উ�ের তার অপার্তা �কাশ পায়। 

একদা েস িশয়া-সু�ী কতক েলাক জ া করল, আি  তােদর 

সা েন িশরেকর আেলাচনা আর� কির। েস রােত আ ার সােথ 

কৃত তার আ েলর বণরনা েদই। েকান উ�র করল না েস, বরং 

 জিলস েথেক তার ওঠা েদেখ সবাই আ�যর হল। এ সুেযাে্ 

আি  তার  ুেখাশ খুেল িদলা , তার ভ�া ী সবার সা েন �কাশ 

হেয় ে্ল। তখন আি  আ�াহর বাণী �রণ করলা : 

﴿  �َ    ]  ٧٧ : رل�س [﴾ ٧ ٱلّ�ِٰحُ�َنَ  ُ�ۡفلِحُ  ََ

“অথচ যাদুকররা সফল হয় না”।20F

1 অনয� ইরশাদ হেই: 

                                                           
1  সূরা ইউনুস: (৭৭) 
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ۡيَ�ٰنِ  َكۡيدَ  ِِنّ  ﴿ َّ  ]  ٧٦ : بقنمي  [﴾ ٧ َوعِيًفا َ�نَ  ٱل

“িন�য় শয়তােনর চ�া� দুবরল”।21F

1 

এেতই কা� হল না, বরং আ ার েথেক এলাকার েলাকেদর দূের 

রাখার জনয তার সব েচ�া বযয় করল, েযন েকউ আ ার কারেণ 

�ভািবত না হয়। তার দািব আ ার উে�শয অসয! 

তার সব েচ�া বযথর হল,  ানুষ তার স�েকর েজেন ে্ল, উে�া 

েস লাি�ত হল । তখন েথেক এলাকায় েস যাদুকর িহেসেব 
পিরিচিত েপল এবং ল�ায় বাইের েবর হওয়া কি েয় িদল। 

কােরা সােথ সাকাত হেল িনেজর কে রর সাফাই ে্েয় বেল: আি  

তার ভােলার জনয এরপ কেরিছ। 

আি  বুিঝ না তারা কুরআন ও হািদস েথেক েকাথায় বাস কের, 

অথচ কুরআন-হািদেস যাদু ও যাদুকর েথেক দূের থাকার আেদশ 

কেরেছ, বরং তার কুফিরর ে াষণা িদেয়েছ!! তােদর পেক 

িকভােব স�ব হল দিলল-� ােণর পিরবেতর যাদু ও কািরশ ার 

আময় েনয়া?! 

আ ােদর বণরনায় আেছ: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  

বেলন: “েতা রা সাতিট �ংসা�ক বব েথেক িহফাজত থাক” । 

                                                           
1 সূরা িনসা: (৭৬)  
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তারা বলল: িক? িতিন বলেলন: “আ�াহর সােথ শরীক করা ও 

যাদু...”।22

1 

ই া  জাফর সােদক ‘আলাইিহস সালা  তার দাদা আিল 

‘আলাইিহস সালা  েথেক বণরনা কেরন, িতিন বেলেছন: “েয যাদুর 

েকান িশকা করল, ক  িকংবা েবশী, েস কুফির করল”।23

2 

ই া  আিল ‘আলাইিহস সালা  েথেক বিণরত, িতিন বেলেছন: “েয 

বযিয েকান ্ণেকর িনকট ে্ল, তােক িজজাসা করল ও তার 

কথায় িব�াস করল, েস  ুহাােদর ওপর নািযলকৃত দীেনর সােথ 

কুফির করল”।24

3 

 

ে্াঁড়াি র সবরনাশা! 
ে্াঁড়াি   ানুষ েথেক দয়া ও   তা িনঃেশষ কের একই স য় 

হাসযকর ও দুঃখজনক  টনার জ� েদয়! 

এখােন এরক  দু’িট  টনা উে�খ করিছ: একিট  টনা  েটেছ 

আ ার সু�ী হওয়ার পর। অপর  টনা  েটেছ েছাট এক বাাার 

সােথ, যার  েধয তখেনা আ ােদর ে্াঁড়াি  বুঝার ক তা হয়িন, 

েয ে্াঁড়াি  আ ােদর ার-সবুজ �ংস কের িদেয়েছ। 

                                                           
1 ওসােয়লুশ িশয়াহ: (১৫/৩৩০), িবহারল আনওয়ার: (৭৮/১১৩) 
2 ওসােয়লুশ িশয়াহ: (১৭/১৪৮), িবহারল আনওয়ার: (৬৭/২১০) 
3  ু্াদরাকুল ওয়াসােয়ল: (১৩/১০০) 
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আসর সালাত েশেষ আি   সিজেদর বাইের দাঁিড়েয়। উাু 

ইবরািহ  নাে  পিরিচত এক বৃ�  িহলার দৃি� আ ার ওপর 

পড়ল। েস আ ােক ও আ ার পিরবারেক ভােলা কের িচেন। 

তার হােত একিট বযা্, েভতের  েরর �েয়াজনীয় িজিনসপ�। 

তােক সালা  েদয়ার পর েস আ ার, আ ার দািদ, আ ার  া ও 

ভাই-েবান স�েকর িজজাসা করল । অতঃপর  সিজেদর পােশ 
তার বািড়েত েপৗেছ েদয়ার জনয তার হাত েথেক বযা্িট �হণ 

করলা । আ রা যখন বািড়র কােছ েপৗছলা , েস আ ােক 

িজজাসা করল: েকাথা েথেক এেসছ? আি   ুেখ বললা  ও 

�তঃ�ূতর  সিজেদর িদেক ইশারা করলা :  সিজদ েথেক! এ 

বেল েস আ ার ওপর চেট ে্ল, আ ার েচহারায় থুথু ে ের বলল: 

আ�াহ েতা ার েচহারা কােলা করন! আ ােক জানােনা হেয়িছল: 

তুি  সু�ী হেয়ছ িক� আি  তােদর কথায় িব�াস কেরিন। এ হল 

আ ার িনেজর  টনা। 

আর েছাট বাাা [ও র ইব ন আিল]র  টনািট বেলেছ তার এক 

চাচা। কুদাইিবয়ার অিধবাসী ও েরর বৃ� দািদর সােথ িশয়া 

কিতপয়  িহলার  িন� স�কর িছল। েস তােদর সােথ  াতে র 

 জিলেস বসত ও যাওয়া-আসা করত। 
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একবার িতিন তােদর সােথ  জিলেস বেস আেছন, সােথ েছাট 

নািত ও র। ও র তখন খুব েছাট, িনেজর না টা পযর� ভাল 

কের উাারণ করেত পাের না। 
ও র  াত   েরর বারা�ায় েখলা-ধুেলা করিছল, হটায  ািটেত 

পের েকঁেদ িদল। আ ােদর পা�রবতরী এলাকার জৈনক নারী তােক 

েকােল িনেয় আদর করল, েযন েস শা� হয় ও তার কা�া েথে  

যায়। নারী ও রেক িজজাসা করল: েতা ার না  িক েছেল? ও র 

বলল: ও াল, অথরায ও র। েস ি�তীয়বার িজজাসা করল, কারণ 

তার উাারণ েথেক েস বুঝেত পােরিন। ও র একই উ�র 

ি�তীয়বার িদল। তখন বাাার দািদ –সবার সা েন- বলল: তার 

না  ও র। বাাার দািদ  িহলার পরবতরী কা� েদেখ অবাক হল, 

েস ও রেক তার কােছ েফরত িদেয় বলল: যাও, েতা ার ওপর 

আ�াহর লানত, ও েরর ওপর, েয েতা ার না  েরেখেছ ও র 

তার ওপর এবং েয িনজ স�ােনর না  রােখ ও র তার ওপর...! 25

1 

                                                           
1 এ  িহলা তার অজাে� আহেল বাইতেকও লানত কেরেছ। তাবরািস 

“ইলা ুল ওরা”: (১/২১৩) �ে� উে�খ কেরেছন: ই া  হাসােনর এক স�ােনর 

না  িছল ও র। ই া  জয়নুল আেবিদন তার এক স�ােনর না  েরেখেছন 

ও র, েয ন শায়ক কুিা “ ুনতাহাল আ াল”: (২/৫৯) �ে� উে�খ কেরেছন। 

আর-িবিল “কাশফুল এাাহ িফ  ােরফািতল আইাাহ”: (৩/৩১) �ে� বেলেছন: 



 

36 

বাাার দািদ তখিন েশষবােরর  ত  াতে র  জিলস তযা্ কের 

চেল আেসন। 

 

আহেল বাইেতর ইিতহাস ই াি য়া আিকদার পিরপ�ী 
িশয়ােদর ইিতহাস ্েবষণাকারীর িনকট পিররার হেব েয, 

ই াি য়যাহ আিকদা, যা এ যুে্র িশয়ােদর ব ু� ও শ�তা 

কােয়  করার  ূলনীিত, ই া  হাসান আসকািরর  ৃতুযর আ্ 

পযর� েখাদ িশয়ােদর িনকট �� িছল না, তার  ৃতুযর পর িশয়ারা 

িবিভ� দেল িবভয হয়, েয ন বার ই াি য়যাহ ও ইস াইিলয়াহ 

�ভৃিত। 

িশয়ােদর তখন অিজফা িছল উ াইয়াহ ও আ�ািসয়াহ খিলফােদর 

সােথ িবে�াহ করা এবং আিলর বংশধরেক িখলাফেতর হকদার 

দািব করা । সবার  েধয এ ে�রণা কাজ কেরিছল, এর নীিতেত 
তখন িশয়ােদর দল-উপদল পিরচািলত হত, তখেনা িনিদর� বার 

ই াে র  তবাদ �িতি�ত হয়িন। 

এ জনয িশয়ারা তখন আহেল বাইেতর সদসযেদর  েধয েকান 

পাথরকয করত না, েযখােন উ াইয়ােদর িবরে� েকান ই া  বা 

                                                                                                            
ই া   ূসা কােজ  এর এক স�ােনর না  িছল ও র। েদখুন ে্াঁড়াি  

 ানুষেক িকভােব অধঃপতেন িনেয় যায়! 
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িবে�াহী িবে�াহ করত, তার সােথ তারা েযা্ িদত। েয ন ই া  

জােয়দ ইব ন আিল ও িজন নাফিছজ জািকয়াহ �ভৃিত েনতােদর 

আে�ালেন েদখা ে্েছ। 

হসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহর শাহাদাত পরবতরী অব�া পযরেবকণ 

করেল েদখা যায় েয, আিল জয়নুল আেবিদন –বার ই াি য়ােদর 

চতুথর ই া - আহেল বাইেতর অনযানয সদসযেদর সােথ িকছু 

জিটলতা ও আে�ালন্ত স সযার কারেণ তােদর হােত েনতৃ� 

েছেড় িদেয় রাজৈনিতক জীবন েথেক সের দাঁড়ান। 
অতঃপর িতিন ইবাদেত  শএল হন, েসখান েথেক জােহদ ও 

অিধক সালাত আদায়কারী পিরিচত লাভ কেরন । আল- ুিফদ ও 

আল-আরিবিল উে�খ কেরন েয, “িতিন �িত রাত-িদেন এক 

হাজার রাকাত সালাত আদায় করেতন” ।26

1  ু�ািক এ বুযু র্ েথেক 

েযসব বাণী উে�খ করা হয়, তার সারাংশ উপেদশ, েদায়া-দরদ 

ও শরয়ী িবধান, যা আেল েদর ফেতায়া �দােন সহায়ক। 

তােক ই া   ানার েকে� এখােন বড় শূনযতা েদখা েদয় । এ 
শূনযতা পূরণ ও তার ই া ত � ােণর �েচ�া �রপ িশয়া 

ই াি য়ারা তার  ুিজযা ও �শংসার আেলাচনায় অেনক  টনার 

জ� িদেয়েছ । অথচ তখন িশয়ারা ইল  ও ফিজলেতর �ীকৃিত 

                                                           
1 আল-ইরশাদ: (পৃ.২৫৬), কাশফুল এাাহ: (২/২৯৩) 
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�রপ তার �িত সাান ও ম�া �দশরন করত, রাজনীিতিবদ বা 

ই া  হওয়ার কারেণ নয়।27

1 

তাই েদিখ জােয়দ ইব ন জয়নুল আেবিদন রািদয়া�াহ ‘আনহ 

কুফায় আ্ ন কের ‘ ুি ন তাক’ ও তার সাথীেদর েথেক তার 

িপতা আিল ইব ন হসাইন [জয়নুল আেবিদন]র ই া েতর কথা 

ােন আ�যর হন। এক পযরােয় িতিন  ুি ন তাকেক বেলন: “েহ 

আবু জাফর [ ুি ন তাক], আি  আ ার িপতার সােথ এক 

দ্রখােন বসতা । িতিন আ ার ওপর ে�হ �রপ ে্াে্র বড় 

টুকরা িচিবেয় েছাট কের িদেতন, ্র  েলাক া ঠা�া কের 

িদেতন, অথচ আ ােক জাহা�াে র আএন েথেক  ুয করার জনয 

দয়া করেলন না, দীন স�েকর আপনােক বলেলন আ ােক 

বলেলন না িতিন”?! ‘ ুি ন তাক’ উ�র িদল: “আি  আপনার 

ওপর উযস র্! আপনার ওপর জাহা�াে র আএেনর আশিায় িতিন 

বেলনিন, তার আশিা িছল যিদ আপিন �হণ না কেরন! আ ােক 

িতিন সংবাদ িদেয়েছন, কারণ আি  কবুল করেল নাজাত পাব, 

                                                           
1 এখােন বেল রািখ িশয়ােদর েয�প যােক পছ� করত তার  ুিজজা  স�েকর 

অেনক  টনা   তির করত। এটা তােদর �ভাব িছল। েয ন ইস াইিলয়ারা 

ইস াইল ইব ন জাফর সােদক এর ই া ত, েরফাইয়ারা েরফািয়র ই া ত এবং 

িতজািনয়ারা িতজািনর ই া ত � াণ করার জনয অেনক  টনা ও  ুিজজার 

সৃি� কেরেছ। আ রা তাই �হণ করব, যা �কৃত ও বা্বতা িনভরর। 
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অনযথায় আ ার জাহা�াে  �েবশেক বড় কের েদেখনিন, েয ন 

ইয়াকুব িনজ স�ানেদর েথেক �� ে্াপন কেরেছন”!!28

1 

িচ�া করন..! ই াে র েছেল িপতার ই া ত স�েকর জােনন না, 

তার  ুেখ কখেনা মবণ কিরিন, না িপতা তার জা ানায় ই া ত 

দািব কেরেছন, িক� ‘ ুি ন তাক’ ও তার অনুসারীরা তার িপতা 

জয়নুল আেবিদেনর  ৃতুযর পর এসব দািব উউাপন কের! 

িশয়ােদর ইিতহােস এ এক অধযায়। অনযানয অধযায়ও রেয়েছ, যা 

ই া ত  তবাদেক স ূেল �ংস কের েদয়। 

এ ছাড়া িশয়ােদর অেনক হািদস � াণ কের ই া  স�েকর 

তােদর অজ থাকা স�ব। অজ থাকাব�ায় করণীয় িক তার 

বণরনাও রেয়েছ। অথচ ই াি য়যাহ আিকদায় এরপ কখেনা স�ব 

নয়, বরং বার ই া  ও তােদর স�ানেদর পিরচয়সহ তােদর 

ওপর ই ান আনা িশয়া ই াি য়যােদর ওপর ফরজ। 
কুলাইিন “আল-কািফ” �ে� বণরনা কেরন, জৈনক বযিয আবু 

আ�ু�াহ ‘আলাইিহস সালা েক িজজাসা করল: আি  সকাল-

স যায় যিদ ই াে র সাকাত না পাই যার অনুসরণ করব, তখন 

আ ার করণীয় িক?... িতিন বেলন: [তুি  বল]: “তুি  যােক 

 হ�ত কর, আি  তােক  হ�ত কির, তুি  যার সােথ িবে�ষ 

                                                           
1 আল-কািফ: (১/১৭৪) 
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েপাষণ কর, আি  তার সােথ িবে�ষ েপাষণ কির, যতকণ না 

আ�াহ তােক জািহর কেরন”।29

1 

ই া  সােদক েথেক সাদুক বণরনা কেরন: “যখন েতা রা ই া েক 

না েদেখ জীবেনর একযু্ পার করেব, তখন েতা ােদর অব�া 

েক ন হেব?... বলা হল: যিদ এ ন হয় তাহেল আ রা িক করব? 

িতিন বেলন: “েতা রা �থ  ই া েক আঁকেড় থাক, যতকণ না 

েতা ােদর সা েন পরবতরী ই া  জািহর হয়”।30

2 

আল-কুলাইিন, সাদুক ও আল- ুিফদ � ুখ বণরনা কেরন  সা 

ইব ন আ�ু�াহ আল-আলাওিয় আল-আ ির েথেক, িতিন বণরনা 

কেরন আবু আ�ু�াহ জাফর ইব ন  ুহাাদ ‘আলাইিহস সালা  

েথেক, িতিন বেলন: আি  তােক বললা : আি  আপনার ওপর 

উযস র্! যিদ এ ন হয় আ�াহ আ ােক আপনার যু্ না েদখান 

তাহেল কার অনুসরণ করব? িতিন বেলন: আবু আ�ু�াহ বলেলন: 

 ূসার অনুসরণ কর। আি  বললা : যিদ  ূসা  ারা যান কার 

অনুসরণ করব? িতিন বলেলন: তার স�ােনর অনুসরণ কর। 

আি  বললা : যিদ তার স�ান  ারা যান বড় ভাই ও েছাট স�ান 

েরেখ কার অনুসরণ করব? িতিন বলেলন: তার স�ােনর অনুসরণ 

কর, অতঃপর সবরদা এভােব অনুসরণ কর। আি  বললা : আি  

                                                           
1 আল-কািফ: (১/৩৪২) 
2 ইক ালুি�ন: (পৃ.৩৪৮, ৩৫০-৩৫১) 
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যিদ তােক না িচিন, তার �ান না জািন, িক করব?.. িতিন 

বলেলন: তুি  বলেব: “েহ আ�াহ েতা ার দিলল ও হ�ত 

িহেসেব িব্ত ই াে র েয স�ান রেয়েছ তার েবলােয়ত আি  

�হণ করিছ..! কারণ েতা র জনয এতটুকু যেথ�”!! 

এ �সে� আেরা অেনক বণরনা রেয়েছ যারারাহ ইব ন আয়ূন, 

ইয়াকুব ইব ন া‘আইব ও আ�ুল আলা েথেক, তারা সবাই ই া  

সােদকেক িজজাসা কেরেছন: “ই া  যখন েকান দু রটনার 

সাুখীন হন  ানুেষরা িক করেব? িতিন বেলন: আ�াহ েযরপ 

বেলেছন েসরপ হেয় যােব, আ�াহ ইরশাদ কেরন: 

ِ فِۡ�قَةٖ ﴿
َََفَ� ِمن ُ�ّ ََتَفّقُهواْ ِ� ٱّ�ِيِن فَلَۡوَ�  ِ ّّ آَِِفة   ََ ُهِذُرَاْ قَۡوَمُهۡم َِِذا  ّمِۡهُهۡم  ِّ ََ

ِۡهۡم لََعّلُهۡم َ�َۡذُرََن  َّ ِ  ]  122 : بللنو [ ﴾١رََجُعٓواْ ِ
“অতঃপর তােদর �িতিট দল েথেক িকছু েলাক েকন েবর হয় না, 

যােত তারা দীেনর ্ভীর জান আহরণ করেত পাের এবং আপন 

স�দায় যখন তােদর িনকট �তযাবতরন করেব, তখন তােদরেক 

সতরক করেত পাের, যােত তারা (এনাহ েথেক) েবঁেচ থােক”।31 F

1 

আি  বললা : তােদর পিরণিত েক ন হেব? িতিন বলেলন: তারা 

অপার্। আি  বললা : আি  আপনার ওপর উযস র্!  ুতাফাে�হ 

বা জানীেদর আসার আ্ পযর� অেপকাকারীেদর অব�া েক ন 

                                                           
1 সূরা আত-তাওবা: (১২২) 
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হেব? িতিন বলেলন: আ�াহ েতা ার ওপর রহ  করন, তুি  জান 

না  ুহাাদ ও ইসার  াঝখােন দুই শত প�াশ বছর বযবধান 

িছল।  ুহাােদর অেপকায় ইসার দীেনর ওপর এক �জ�  ারা 

ে্েছ। আ�াহ তােদরেক ি�এণ সাওয়াব দান কেরেছন?! আি  

বললা :  েন করন আ রা যা�া করলা , অতঃপর আ ােদর 

এক-�প রা্ায়  ারা ে্ল? িতিন বলেলন: 

ِ  َِِ�  ُمَهاِجً�ا بَۡيتِهِۦ ِمنۢ  َ�ُۡ�جۡ  َََمن ﴿ ِّ رَُسوِ�ِۦ ٱ  َََ�عَ  َ�َقدۡ  ٱلَۡمۡوُت  يُۡدرِۡ�هُ  ُُمّ  ََ
ۡجُ�هُۥ

َ
َ  َ�َ  ِۗ ِّ َ�نَ  ٱ ََ  ُ ِّ   ]  ١٠٠ : بقنمي  [﴾ ١ رِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ

“আর েয আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর উে�েশয  ুহািজর হেয় িনজ  র 

েথেক েবর হয় তারপর তােক  ৃতুয েপেয় বেস, তাহেল তার 

�িতদান আ�াহর উপর অবধািরত হয়। আর আ�াহ ক াশীল, 

পর  দয়ালু”।32F

1 

আি  বললা : [ েন করন] আ রা  িদনায় ে্লা , েসখােন 

ই াে র ে্ট েপলা  তালাব , িতিন পদরার আড়ােল? িতিন 

বলেলন: এসব  টেব �কােশ। তুি   িদনায় �েবশ কের 

িজজাসা কর, অ ুক কার িনকট ওিসয়ত কেরেছন? তারা বলেব: 

অ ুেকর িনকট”।33 F

2 

                                                           
1 সূরা িনসা: (১০০) 
2 তাফিররল আইইয়াশী: (২/১১৭-১১৮), আল-ই া াহ ওয়াত তাবিসরাহ 

ি নাল হায়রাহ: (পৃ.২২৬), ইক ালুি�ন: (পৃ.৭৫) 
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বরং অেনক বণরনা � াণ কের েয, �য়ং ই া ্ণ  ৃতুযর আ্ 

 ুহূতর বযতীত িনেজেদর ই া ত অথবা তােদর পরবতরী ই া  

স�েকর জানেতন না। আর তােদর অনুসারী ই াি য়যারা বরাবর 

এক ই াে র  ৃতুযর পর পরবতরী ই া  িনধরারেণ নানা স সযার 

 ুেখা ুিখ হত । �েতযক ই া েক তারা অনুেরাধ করত পরবতরী 
ই া  িনিদর� কের যান, েযন নতুন ই া  জানা বযতীত তােদর 

 ৃতুয না হয়। 

“বাসােয়রদ দারাজাত” �ে� ই া  হাসান আসকািরর ছা� আবু 

জাফর  ুহাাদ আস-সাফার বেলন: “অধযায়: ই া ্ণ জােনন 

তােদর  ৃতুযর পূেবর কার জনয ওিসয়ত করেবন, কারণ আ�াহ 

তােদর জািনেয় েদন”।34

1 

এ অধযােয় িতিন অেনক বণরনা েপশ কেরেছন, একিট বণরনা: আবু 

আ�ু�াহ ‘আলাইিহস সালা  েথেক আ�ুর রহ ান আল-খা�ার 

বণরনা কেরন, িতিন বেলেছন: ইস াইল ইব ন ইবরািহে র েছাট 

এক বাাা িছল িতিন তােক খুব  হ�ত করেতন । ইস াইেলর 
 েনােযা্ তার �িতই েবশী িছল, আ�াহ তা হেত িদেলন না। 

িতিন বলেলন: েহ ইস াইল েস [ই া ] অ ুক। আ�াহ যখন 

ইস াইেলর  ৃতুযর ফয়সালা কেরন ও তার ওিস এেস উপি�ত 

                                                           
1 “বাসােয়রদ দারাজাত”: (পৃ.৪৩৫) 
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হল, িতিন বলেলন: েহ বযস যখন  ৃতুয উপি�ত হয়, আি  েয ন 

কেরিছ েত ন করেব। তাই েকান ই া   ৃতুয বরণ কেরন না, 

যতকণ না আ�াহ তােক জািনেয় েদন কার জনয ওিসয়ত করেব! 

“বাসােয়রদ দারাজাত” �ে� একিট অধযায় রেয়েছ “ই া  জােনন 

তার  ৃতুযর পর েক ই া  হেবন” নাে ! 

ই াি য়যাহ আিকদায় ধারণ করা এসব রহসয ও জিটলতার কারেণ 

 ৃতুযর আ্  ুহূতর বযতীত েখাদ ই া  জােনন না তার পরবতরী 

ই া  েক । তাই সাধারণ িশয়া েতা বেটই �খযাত বণরনাকারী ও 
ই া েদর সাথী্ণ পযর� দুই ই াে র  ােঝ িদকক� থােকন।  
বণরনা করা হয় ই া  বােকর ও ই া  সােদক এর �িস� 

শা্েরদ জুরারা ইব ন আয়ূন ই া  সােদেকর পরবতরী ই া  না 

েজেনই  ারা যান! 

জুরারা িনজ েছেল উবাইদু�াহর িনকট কুফা েথেক  িদনায় প� 

িলেখন েযন তােক নতুন ই া  স�েকর জানােনা হয়, িক� উ�র 

আসার আে্ই িতিন  ৃতুযর েকােল ঢেল পেড়ন। তখন কুরআন 

বুেক ধের বেলন: “েহ আ�াহ তুি  সাকী থাক, তুি  এ কুরআেন 

যার ই া ত িনিদর� কেরছ তােকই আি  ই া   ানিছ”।35

1 

                                                           
1 ইক ালুি�ন: (পৃ.৭৫,৭৬) 
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যিদ িতিন অথবা ই াে র অনয শা্েরদ জানত েয, জাফর 

সােদেকর পর  ুসা কােজ  ই া , তাহেল প� েলখা ও সে�হ 

েপাষণ বযতীত তার �িত ই ান আনত।     
আল-েসফার, আল-কুলাইিন, আল- ুিফদ ও আল-কািশ বেলেছন: 

ই া েদর �খযাত শা্েরদ্ণ েয ন িহশা  ইব ন সােল  আল-

জাওয়ািলিক,  ুহাাদ ইব ন আন-নু ান আল-আহওয়াল � ুখেদর 

–�থ - িবেবচনায় জাফর সােদক এর  ৃতুযর পর আ�ু�াহ ইব ন 

আল-আফতাহ ই া  িছেলন । কারণ আবু আ�ু�াহ েথেক বিণরত, 

িতিন বেলেছন: “ই া ত বড় স�ােনর  েধয থাকেব যিদ তার 

 াথায় স সযা না থােক”। ই া  বােকর ও ই া  সােদক এর 

শা্েরদ আাার আস-সাবািত েশষ পযর� আ�ু�াহ ইব ন আল-

আফতাহ এর ই া েতর ওপর অটল িছেলন!36

1 

িহশা  ইব ন সােল  আল-জাওয়ািলিক বণরনা কেরন: িতিন 

িশয়ােদর এক �পসহ আ�ু�াহ ইব ন আল-আফতােহর দরবাের 

্ ন কেরন, অতঃপর তােক েফকিহ কতক  াসআলা িজজাসা 

কেরন, িক� িতিন তােদর �ে�র সিঠক উ�র িদেত পােরনিন। 

তাই তারা তার ই া ত স�েকর সে�হ েপাষণ কেরন ও তার 

দরবার েথেক েবিরেয় যান। [িতিন বেলন:] “আ রা িছলা  

                                                           
1 আল-কািফ: (১/৩৫১-৩৫২), আল-ইরশাদ: (পৃ.২৯১), বাসােয়রদ দারাজাত: 

(পৃ.২৫০-২৫১), িরজালুল কািশেত িহশা  ইব ন সােল  এর জীবনী েদখুন।  
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েপেরশান ও িদকক�... আ রা কাঁদেত কাঁদেত িদকহারা হেয় 

কুফার এক রা্ায় বেস পড়লা । আ রা িঠক করেত পারিছলা  

না কার কােছ যাব ও কােক আ ােদর উি�� বানাব। আ রা 

বলেত িছলা :  ুরিজয়ােতর িনকট?!. জায়িদয়ােদর িনকট?!.. 

 ুতািজলােদর িনকট?!. খােরিজেদর িনকট?!. েকাথায় যাব? 

আ রা এভােবই িছলা , হঠায েদখলা  আ ার অপিরিচত এক 

বযিয আ ার িদেক হােত ইশারা করেছ... িতিন বলেলন: �েবশ 

কর, আ�াহ েতা ার ওপর রহ  করন! আি  �েবশ করলা । 

েদখলা  আবুল হাসান  ুসা। িতিন আ ােক িনজ েথেক বলেলন: 

না  ুরিজয়ােদর িদেক, না কাদিরয়ােদর িদেক, না জায়িদয়ােদর 

িদেক, না খােরিজেদর িদেক!.. বরং আ ার িদেক, আ ার িদেক..! 

আি  বললা : আপনার �িত আি  উযস র্! আপনার িপতা চেল 

ে্েছন? িতিন বলেলন: হযাঁ... আি  বললা : তার পরবতরী 

আ ােদর েনতা েক? িতিন বলেলন: ইনশাআ�াহ, আ�াহ 

েতা ােক তার পথ েদখােবন। আি  বললা : আপনার �িত আি  

উযস র্! আপিনই িক েস? িতিন বলেলন: না, আি  তা বলিছ না। 

আি  অ�ের বললা : আি  �� করেত ভুল কেরিছ, অতঃপর 

বললা : আি  আপনার �িত উযস র্! আপনার েকান ই া  

রেয়েছ? িতিন বলেলন: না, তখন তার ভয় ও সাােনর কারেণ 
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আ ার অ�ের িকছু �েবশ করল, যা আ�াহ বযতীত েকউ জােন 

না”।37

1 

এ বণরনায় িহশা  বেলন:  ানুেষরা –ারেত- আ�ু�াহ ইব ন আল-

আফতার ই া েত এক ত িছল। ই াি য়যাহ স�দােয়র কুতুবরা 

পযর� জােন না কােজ  িকেসর িভি�েত ই া  হেলন, িতিন 

িনেজও ই া েতর ে াষণা েদয়ার জনয �বত িছেলন না। িহশা  

ইব ন সােল  ও তার সাথী্ণ আ�ু�াহ ইব ন আল-আফতাহ-এর 

ই া েতর দািব েথেক �তযাবতরন করন বা না-করন, আল-

আফতাহ তার িপতার  ৃতুযর পর  া� স�ুর িদন পর  ারা যান। 

িতিন েকান স�ান েরেখ যানিন, যার  েধয ই া ত চালু থাকেব। 

এ  টনা তখন ই া েতর  াসআলায় বড় স সযার সৃি� কেরিছল। 

েকউ ই া েতর ধারণা েথেক িফের যান, ই াি য়ােদর দফতর 

েথেক িনেজর না  সিরেয় েনন। েকউ নতুন ই া   ুসা ইব ন 

জাফেরর ওপর ই ান আনয়ন কেরন, তারা  ুসুিবয়াহ নাে  

পিরিচত। অপর �প েয ন আ�ু�াহ ইব ন বুকাইর ও আাার 

ইব ন  ুসা আস-সাবািত  ুসার ভাইেক ই া  িহেসেব �হণ 

                                                           
1 আল-কািফ: (১/৩৫১), আল-ইরশাদ: (পৃ.২৯১), বাসােয়রদ দারাজাত: 

(পৃ.২৫০-২৫১),  ুনতাহাল আ াল: (২/২৫৮), েদখুন িরজালুল কািশেত িহশা  

ইব ন সােল  এর জীবনী। 
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কেরন। তারা ফাতিহয়াহ নাে  পিরিচত। তারা িছল ই া  সােদক 

ও তার পরবতরী ই া েদর �খযাত শা্েরদ। 

ি�য় পাঠক, আপিন  েন করেবন না ই া েতর  াসআলা এ 

িবকাি� ও স সযার পর �িতি�ত হেয় ে্েছ, বরং ইস াইলেক 

ওিস  েনানীত করা ও তার েকে� নতুন িস�াে�র ফেল 

ই াি য়যাহ  তবাদ  ৃতুযর �হর এনিছল। আেরক স সযা েদখা 

েদয় আ�ু�াহ ইব ন আল-আফতার স�ান িবহীন  ারা যাওয়ার 

ফেল। অতঃপর কােজে র ই া ত � ােণর জিটলতা, অবেশেষ 
বা্দােদ হারনুর রিশেদর েজলখানায় ১৮৪ িহজিরেত তার অদৃশয 

 ৃতুযর ফেল জিটলতার ওপর জিটলতা সৃি� হয় । তখন িশয়া 
 ুসুিবয়ারা বলত িতিন েজলখানা েথেক পলায়ন কেরেছন! 

�কৃত অেথর  ুসা কােজে র  ৃতুযিট রহসযাবৃত। তার অিধকাংশ 

স�ান, ছা� ও সাথীেদর ওপর তার বযাপারিট অ�� । েয ন 
�খযাত বণরনাকারী আিল ইব ন আবু হা জাহ, আিল ইব নুল খা�াব, 

্ােলব ইব ন উস ান,  ুহাাদ ইব ন ইসহাক ইব ন আাার আত-

তা্িলিব আস-সায়রািফ, ইসহাক ইব ন জািরর,  ুসা ইব ন বাকার, 

ওয়াহাইব ইব ন হাফস আল-জািরির, ইয়াহইয়া ইব নু হসাইন ইব ন 

জােয়দ ইব ন আিল ইব নুল হসাইন, ইয়াহইয়া ইব ন আল-কােস  

আল-েহযা আবু বািসর, আ�ুর রহ ান ইব নুল হা�াজ, েরফাআহ 

ইব ন  ুসা, ইউনুস ইব ন ইয়াকুব, জাি ল ইব ন দারাজ, হাাাদ 
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ইব ন ইসা, আহ দ ইব ন  ুহাাদ ইব ন আবু নাসার ও আেল 

ে হরান � ুখ িবিশ� পি�ত্ণ। 38

1 

 ুসুিবয়ােদর কােজ েক ই া  ে েন েনয়া ও তার স�ান আিল 

েরদার ই া ত �তযাখযান করার েপছেন কতক বণরনা রেয়েছ, যার 

দািব ই া  কােজ  িনেজই হািদ, িতিন  ৃতুযর পূেবর পুনরায় উিউত 

হেবন। আত-তুিস “আল-্ায়বাহ” িকতােব তার কিতপয় বণরনা 

উে�খ কের আেলাকপাত কেরেছন।39

2 

আিল েরদা িকভােব জানেলন তার িপতার  ৃতুযর সংবাদ, কখন 

জানেলন এবং কখন িনি�ত হেলন তার িপতার খিলফা িহেসেব 

িতিন ই া  হেয়েছন এ স�েকর অেনক সে�হ ও �� রেয়েছ। 

ই া  কােজে র  ৃতুয ও েছেল আিল েরদার িপতার  ৃতুয সংবাদ 

জানেত স য় েকপণ হেয়িছল িক-না, িপতার পরবতরী তার ই া  

হওয়ার  েধয িবরিত িছল িক-না �ভৃিত?!40

3 

িশয়ােদর িনকট �চিলত কতক হািদস-ই আিল েরদার ই া েতর 

সে�হ পাকােপায কেরিছল, েয ন: “ই া েক এক া� ই া ই 

ে্াসল িদেবন”। তারা বলল: তাহেল িকভােব আিল েরদা তার 

                                                           
1 আল-্ায়বাহ িলত তুসী: (পৃ.৪৭), আল-কািফ: (১/৩৪), উইনুল আখবারর 

েরদা: (পৃ.৩৯) 
2 আল-্ায়বাহ: (পৃ.২৯-৪০) 
3 আল-কািফ: (১/৩৮১) 
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িপতার ে্াসল িদেলন, িযিন বা্দােদ  ারা যান, আিল েরদা তখন 

 িদনায়?!!41

1 

আিল েরদার ই া েতর িবষয়টা াধু সাধারণ িশয়ােদর িনকটই 

অ�� িছল না, বরং কােজে র স�ান ও তার �ী আিসরাহ 

[উো আহ দ]র িনকটও অ�� িছল, েয ন ইিতহাস উে�খ 

কেরেছ।42

2 

েকান এক বণরনা বেল:  িদনায় িশয়ারা ই া  কােজে র  ৃতুযর 

সংবাদ ােন উো আহ েদর  েরর সা েন জেড়া হয় ও আহ দ 

ইব ন ই া  কােজে র হােত বােয়ত �হণ কের, িতিন তােদর 

েথেক বােয়ত েনন।43

3 

ই াি য়ারা আিল েরদার ই া ত � ােণ িবিভ� দিলেলর আময় 

িনেয় বারবার বযথর হেত িছল, তােদর এ স সযার স াধান না 

হেতই (২০৩িহ.)েত েখারাসােন িতিন  ারা যান, তখন তার েছেল 

 ুহাাদ আল-জাওয়ােদর বয়স  া� সাত। ফেল ই া ত  তবাদ 

নতুন স সযার সাুখীন হল।  েছেল িপতার �লািভিষয হওয়ার 

                                                           
1 আল-কািফ: (১/৩৮৫) 
2 আল-কািফ: (১/৩৮১-৩৮২) 
3 হায়াতুল ই া   ুসা ইব ন জাফর, িল বােকর শরীফ আল-কুরািশ: (পৃ.৪১০-

৪১১), তুহফাতুল আল  েথেক েনয়া, িল সাইেয়যদ জাফর, আেল বাহরল উলু : 

(২/৮৭)  
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ধারণা নতুন চযােলে�র  ুেখ পড়ল । কারণ একজন বাাােক 
আ�াহ তা‘আলা  ুসিল  উাাহর েনতৃে�র জনয বাছাই করেবন 

েকান যুিযেত িটেক না। শরীয়েতর দৃি�েত যার িনেজর বযিয্ত 

অথর-স�েদ কতৃর� ও হ্েকপ করার অিধকার েনই, শরীয়ত যার 

ওপর েকান িবধান ফরজ কেরিন, িযিন িনজ িপতা েথেক ইল  

অজরন করার সুেযা্ লাভ কেরনিন, তার িপতা যখন  িদনা তযা্ 

কেরন, তখন তার বয়স  া� চার বছর, িতিন িকভােব ই া  

হেবন!44

1 

এসব কারেণ িশয়ারা িবিভ� েফরকায় িবভিয হয়: 

ক. এক েফরকা কােজে র ই া েত িফের আেসন, আিল েরদার 

ই া ত েথেক সের দাঁড়ান এবং  ুহাাদ আল-জাওয়ােদর ই া ত 

�তযাখযান কেরন। 

খ. এক েফরকা আিল েরদার ভাই আহ দ ইব ন  ুসার ই া েত 

িব�াসী হন। কারণ িতিন আিল েরদার খুব সাান ও  হ�েতর 

পা� িছেলন। তার িব�াস িছল জায়িদয়ােদর নযায়। িতিন এক দল 

েলােকর সােথ কুফার উে�শয রওয়ানা কেরন। তার ইল , 

তাকওয়া ও পরেহজ্াির �িস� িছল, েয ন আল- ুিফদ ইরশাদ 

                                                           
1 আল- াকালাত ওয়াল েফরাক, িলল আশ-আির আল-কুিা: (পৃ.৯৬-৯৮), 

েফরাকুশ িশয়াহ িলন নাওবখিত: (পৃ.৮৮) 
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�ে� বেলেছন। 45

1... তােদর ধারণা আিল েরদা তার জনয ওিসয়ত 

কেরেছন ও তার ই া েতর ে াষণা িদেয়েছন।46

2 

্. িশয়ােদর অপর �প ই া   ুহাাদ ইব ন আল-কােস  ইব ন 

ও র ইব ন আিল ইব ন হসাইন ইব ন আিল ইব ন আিব তািলেবর 

ই া েতর �ীকৃিত িদেয়েছ। িতিন কুফায় থাকেতন। তার ইবাদত, 

দুিনয়ার �িত িনেলরাভ, তাকওয়া, ইল  ও িফকিহ ্ভীরতা �িসি� 

অজরন কেরিছল। িতিন ২১৮িহ.েত তােলকান না ক �ােন খিলফা 
আল- ুতািসে র িবরে� িবে�াহ কেরন।47

3 

 . অপর েফরকা েছাট বাাা  ুহাাদ আল-জাওয়ােদর ই া েত 

িব�াসী হল, িক� স সযা তােদর িপছু ছাড়ল না। কারণ ই া  

জাওয়াদ তার েযৗবেনর ারেতই  ারা যান, তখন তার দুই েছেল 

আিল হািদ ও  ুসা েছাট, বড় েছেলর বয়স  া� সাত। ই া  

জাওয়াদ আ�ু�াহ ইব ন ি সওয়ােরর িনকট স�দ, স�ােনর 

বযয়ভার ও ে্ালা  েদখােশানার ওিসয়ত কের যান। হািদ বড় 

হেল তার িনকট এসব হ্া�র করার িনেদরশ েদন!! এর সাকী 

িছেলন আবু জাফেরর  াওলা আহ দ ইব ন আিব খােলদ।48

4 

                                                           
1 েফরাকুশ িশয়াহ: (পৃ.৮৮), আল- াকালাত: (পৃ.৯৭) 
2 আল-ফুসুলুল  ুখতারাহ: (পৃ.২৫৬) 
3  ুকািতলুত তােলিবিয়যন: (পৃ.৫৭৯), তািরেখ তাবাির: (৭/২২৩) 
4 আল-কািফ: (১/৩২৫) 
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এ  টনা তখন িশয়ােদর  ােঝ �বল ঝড় তুেলিছল: বয়েসর 

কারেণ যখন হািদ িনেজই িপতার দৃি�েত স�দ, িপতার 

স�ানেদর েদখােশানা ও সাংসািরক দািয়� পালেনর উপযুয নয়, 

েস িকভােব ই া েতর দািয়� আ�া  িদেব?! অনযথায় এ স েয়র 

ই া  েক?! ইিতপূেবর এ ��ই ই া  আিল েরদােক করা হেয়িছল 

তার  ৃতুযর স য়, যখন জাওয়াদ েছাট । ই া েতর িবষয়িট আেরা 

জিটল, কিঠন ও ে ালােট কের তুেলেছ েছাট দুই ভাই আিল ও 

 ুসা, তােদর  েধয ই া  েক?! 

ই া  িনধরারেণ অ��তা, িশয়ােদর �খযাত আেল েদর পযর� 

ই া  না-জানা, ই া ত িনধরারেণ  ুহাাদ ইব ন আল-ফারােজর 

শরণাপ� হওয়া, অতঃপর এক বযিযর আ্ ন করা ও তােক 

ে্াপেন বলা েয, ই া  জাওয়াদ িনজ েছেল আিল হািদর 

ই া েতর ওিসয়ত কেরেছন �ভৃিত িবষয় আল-কুলাইিন ও আল-

 ুিফদ আ ােদর িনকট বণরনা কেরেছন। 49

1 

ই া েতর বযাপাের এসব কাি� ও অ��তার কারেণ জাওয়ােদর 

অনুসারী িশয়া ই াি য়ারা দু’ভােব ভা্ হেয়েছ: 

- এক �প হািদর ই া েতর দািবদার। 

- অপর �প তার ভাই  ুসার ই া েতর দািবদার।50

2 

                                                           
1 আল-কািফ: (১/৩২৪), আল-ইরশাদ: (পৃ.৩২৮) 
2 েফরাকুশ িশয়াহ: (পৃ.৯১) 
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িক� ই া  হািদ িনেজর েছেল  ুহাাদেক তার খিলফা 

 েনানীত কের সবাইেক অবাক কের েদন! অতঃপর েস 

ই া  হািদর জীবতা�ায়  ারা যান, ফেল তার অপর স�ান 

হাসান আসকারীর ই া েতর ে াষণা েদন। তােক বেলন: “েহ 

বযস, আ�াহর াকিরয়া আদােয়র জনয বলিছ, আ�াহ েতা ার 

 েধয একিট িজিনস দান কেরেছন”!!51

1 

আল-কুলাইিন, আল- ুিফদ ও আত-তুিস আবু হােশ  দাউদ 

ইব ন আল-কােস  আল- জাফির েথেক বণরনা কেরন, িতিন 

বেলেছন: যখন আবু জাফর  ারা যায় আি  আবুল হাসান 

আল-আসকািরর িনকট িছলা , অথচ িতিন ই া েতর জনয 

তােকই িনধরারণ িছেলন । আি  িচ�া করিছলা  এ হল আবু 

ইবরািহ  ও ইস াইেলর  টনা। আবুল হাসান আ ার 

িনকটবতরী হেয় বলেলন: িঠকই বেলছ আবুল হােশ , আবু 

জাফেরর বযাপাের আ�াহর িস�া� পিরবতরন হেয়েছ, িতিন 

তার �ােন আবু  ুহাাদেক িনধরারণ কেরেছন। েয ন আবু 

আ�ু�াহর ে াষণা েদয়ার পর িস�া� পিরবতরন কের 

ইস াইলেক ই া  ে াষণা েদন। িবষয়টা েত িন েয ন 

েতা র অ�র ক�না কেরেছ, িক� বািতলপ�ীরা অ�ীকার 

                                                           
1 আল-কািফ: (১/৩২৬-৩২৭), বাসােয়রদ দারাজাত িলস-সাফা: (পৃ.৪৭৩), 

আল-ইরশাদ িলল  ুিফদ: (পৃ.৩৩৭), আল-্ায়বাহ িলত তুিস: (পৃ.১২২) 
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কেরেছ... আবু  ুহাাদ আ ার পরবতরী আ ার �লািভিষয, 

তার িনকট েতা ােদর �েয়াজনীয় সব পােব, তার কােছ 

রেয়েছ ই া েতর িনদশরন। আ�াহর জনয সব �শংসা।52

1 

অনুরপ  েটিছল ইস াইিলয়ােদর সােথ, তারা ইস াইল ইব ন 

জাফেরর ইে�কাল অ�ীকার কেরিছল, কারণ জাফর সােদক 

তার ই া ত স�েকর �� বেলিছেলন। অনুরপ ই া  হািদর 

অনুসারী িশয়ােদর এক�প তার েছেল  ুহাােদর ইে�কােলর 

িবষয়িট �তযাখযান কেরিছল, তােদর দৃি�েত িতিন জীিবত ও 

অদৃশয। তারা দািব কেরেছ, হািদ তািকয়ার আময় িনেয় সতয 

ে্াপন কের তার েছেলর  ৃতুযর সংবাদ �চার কেরেছন!! 

িক� হাসান আল-আসকাির সা ুররা শহের ২৬০িহ. সেন 

িনঃস�ান হেয়  ারা যাওয়ায় ই া েতর  াসআলায় আবার 

কােলা ে   েদখা েদয়, েয ই া েতর ধারাবািহকতা তােদর 

িনকট অবশয জররী। েসখান েথেক তারা েচৗ� েফরকায় 

িবভয হয়, েয ন আল-কুিা “ াকালাত ওয়াল েফরাক” 

�ে�, নাওবখিত “েফরাকুশ িশয়াহ” �ে�, ইব ন আিব জায়নব 

আন-নু ািন “আল-্ায়বাহ” �ে�, সাদুক “ইক ালুি�ন” �ে�, 

আল- ুিফদ “আল-ইরশাদ” �ে� ও আত-তুিস “আল-

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

(পৃ.৩৩৭), িবহারল আনওয়ার িলল  াজিলিস: (৫০/২৪১) 
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্ায়বাহ” �ে� ও অনযানয িশয়া আেল ্ণ িবিভ� �ে� উে�খ 

কেরেছন। 

 

অেপকার  াহিদ 
েশষ জ ানায়  াহিদ আ্ ন করেবন, আহেল বাইেত 

আ্ ন করেবন, িবেশষ কের ফােত ার বংেশ জ� িনেবন 

�ভৃিত িবষেয় িশয়া-সু�াহ কােরা সে�হ বা ি� ত েনই। 

আি  অনযানয িশয়ােদর নযায় ‘সােহবুজ জা ােন’র ওপর ভরসা 

করা িশেখিছ।  শশব েথেক িশেখিছ তার অেনক উপািধ 

রেয়েছ। েয ন ‘হ�াতু�াহ’, ‘আল-কােয় ’, ‘সােহবুজ জ ান’, 

‘আবু সােলহ’, ‘সােহবুল আ র’ ও ‘সােহবুল আসর’ �ভৃিত। 

িক� কখেনা ধারণা কেরিন েয, আি   শশব েথেক েয স�ার 

ওপর ভরসা কেরিছ, যার সােথ আ ার আশা ও আন� 

স�ৃয কেরিছ িতিন াধুই ধারণা ও ��পুরষ। 

ই াে র  হ�ত কখেনা আ ােক এ িনেয় আেলাচনা করার 

সুেযা্ েদয়িন, িক� �াধীন আেলাচনা এ বা্বতার িদেক 

আ ােক ধািবত কেরেছ। 

 

সােহবুজ জা ােনর উপািধ আ ােক নাড়া িদল! 
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সােহবুজ জ ােনর একিট উপািধ আ ােক অবাক ও বযিথত 

কেরেছ। আ�া া আন-নুির ও আত-তাবরািস িবখযাত �� 

[আন-নাজ ুস সােকব িফ আহওয়ািলল ই াি ল হজা�ািতল 

্ােয়ব] এ যার উে�খ কেরেছন। 

আ�া া আত-তাবরািসেক পিরচয় কিরেয় েদয়ার �েয়াজন 

েনই, এতটুকু জানাই যেথ� েয, শায়খ “আ�াস আল-কুিা”, 

শায়খ “আ্া বুজরক েতহরািন”, শায়খ “ ুহাাদ হসাইন 

আেল কােশফুল ে্তা”, “সাইেয়যদ আ�ুল  ুহিসন শারফুি�ন 

আল- ুসুিব” � ুখ  ূল �� �েণতা্ণ তার ছা�। 

িতিন উে�খ কেরেছন সােহবুজ জ ােনর এক উপািধ “খসর 

 াজুস”,53

1 এটা ই াে র সাত চি�শত  উপািধ! 

আ ার িনকট যা িছল বড় আ�যর ও অবাক কা�! 

আ ােদর ই া েক িকভােব “খসর  াজুস” [অি� পূজক] 

বলা হয়?! সােহবুজ জ ােনর সােথ  াজুেসর িক স�কর?! 

সােহবুজ জ ােনর আ্ ন হেব আহেল বাইেতর শ�েদর 

েথেক �িতেশাধ েনয়ার জনয, িবেশষ কের আবু বকর ও 

ও র... আ রা এভােবই িশেখিছ। ও র ইব ন খা�াব 

ইসলাে র খিলফা, যার যুে্ ইরান িবজয় হয় ও ইরান 

                                                           
1 আন-নাজ ুস সােকব: (পৃ.১/১৮৫) 
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ইসলাে র পতাকা তেল �েবশ কের। ইিতহােস �থ বােরর 

 ত তার যুে্ ইরােন আযান ও সালাত কােয়  হয়। আি  

ও েরর অবদান ও ইসলাে র দািবদার ইরানীেদর সােথ তার 

শ�তার স�কর খঁুজিছলা । 

আপিন চাইেল আ�া া  াজিলিসর েলখা িবহারল আনওয়ার 

�ে�র িনে�র বণরনা েদখুন, আপিনও আ ার নযায় আহত ও 

হতবাক হেবন। 

 াজিলিস বণরনা কেরন, আন-নাওেশযান ইব ন আল-বুদ ুরদান 

েথেক বিণরত, িতিন বেলন: পারসযরা যখন কািদিসয়া েথেক 

হেট ে্ল, র্ে র পরাজয় ও আরবেদর িবজয়ী হওয়ার 

সংবাদ যখন ইয়াজদাজার ইব ন শাহিরয়ার িনকট েপৗছল, 

িতিন  েন করেলন র্  ও পারসযরা সবাই �ংস হেয় 

ে্েছ।  ুবািদর এেস তােক কািদিসয়ার  টনা, প�াশ হাজার 

 সনয িনহত হওয়া ও েসখান েথেক তােদর পলায়েনর সংবাদ 

িদল। এ সংবাদ ােন ইয়াজদাজার পিরবারসহ পলায়ন করল 

ও ইওয়ােনর দরজার সা েন এেস দাঁড়াল। িতিন বলেলন: 

আসসালা ু আলাইকা েহ ইওয়ানবাসী! আি  েতা ার েথেক 

চেল যািই, অিতস�র আি  অথবা আ ার স�ােনর েকউ 

েতা ার িনকট িফের আসেব, যার স য় এখেনা হয়িন। 
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সুলাই ান আদ-দাইলাি  বেলন: আি  আিল আবু আ�ু�াহ 

‘আলাইিহস সালাে র িনকট িজজাসা কির: “অথবা আ ার 

স�ােনর েকান বযিয” এ কথার অথর িক? িতিন বলেলন: 

িতিন েতা ােদর �তযািশত েলাক “কােয়  িব আ -ির�াহ”, 

আ ার ষ� স�ান । ইয়াজদার তােক জ� িদেয়েছ, েসই তার 
স�ান...54

1 

িন�য় তা হেব �িতেশাধ �হেণর িদন! 

সােহবুজ জ ান ইব ন ইয়াজদার ইরােন ইসলাে র ঝা�া 

উড়ােনা  ুসিল েদর েথেক তার পূবরপুরষ অি�পুজকেদর 

বদলা িনেবন! তােদর বণরনা এরপ । “খসর  াজুস” উপািধ 
েথেকও এরপ বুেঝ আেস! 

আ�াহ আকবার..! এ বা্বতা েথেক আি  েকাথায় িছলা ?! 

যিদও আ ার িনকট এর েচেয় অবাক কা� ও অিধক 

আ�েযরর িবষয় রেয়েছ..! 

 ুহাাদ ইব ন ইবরািহ  আন-নু ািন িলিখত “আল-্ায়বাহ” 

�ে� রেয়েছ, আবু আ�ু�াহ েথেক বিণরত, িতিন বেলেছন: 

“যখন আল-কােয়  েবর হেবন, তখন আরব, কুরাইশ ও তার 

                                                           
1 িবহারল আনওয়ার: (৫২/১৬৩-১৬৪) 
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 ােঝ াধু তেলায়ারই থাকেব। িতিন তােদর কাউেক �হণ 

করেবন না, তেব তেলায়ার যােক �হণ কের”।55

1 

লকয করন িশয়ােদর সকল িবে�েষর েকর আরব, িবেশষ 

কের কুরাইশেদর ওপর তােদর েকাভ �চ�?! 

তােদর বণরনা েথেক আেরা � াণ হয় েয, আল-কােয়  

“আরেবর শ�ুরিট বংশ হতযা কের স ূেল �ংস কের 

িদেবন”।56

2 

এ বণরনার সােথ সােহবুজ জ ােনর উপািধ “খসর  াজুস” 

েযা্ করন। সােহবুজ জা ােনর পূবরপুরষ ইয়াজদার তার 

স�েকর  ুসিল েদর সতকর কের ে্েছ, কারণ  ুসিল রা 

তােক ও তার দলবলেক ক তাচুযত কেরেছ!! 

এসব  টনা সেচতন বযিযেক বেের নযায় আ াত কের..! 

 

একিট  টনা আ রা িব�াস কেরিছ, 

কারণ আ রা িচ�া করেত চাই না 

                                                           
1 আল-্ায়বাহ: (পৃ.২৩৪) 
2 েদখুন: িবহারল আনওয়ার: (৫২/৩৩৩), িটকা নং: (১) 
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 শশব েথেক আ ােক একিট  টনা িশকা েদয়া হেয়েছ, আি  

আ ার সরলতায় যা িব�াস কেরিছ, তােত েকান িচ�া 

কেরিন, সু� িবেবক �ারা তা যাচাই কেরিন। 

 টনার সারাংশ: ই া  হাসান আল-আসকাির “িবিশর ইব ন 

সুলাই ান আন-নাখ খাস’েক েডেক পাঠােলন, তােক বলেলন: 

আি  েতা ােক একিট ে্াপন িবষেয় অবিহত করব, তুি  

বযতীত কাউেক তা বলব না। অতঃপর িতিন তার জনয টািকর 

ভাষায় একিট প� িলেখন ও তার ওপর তার আংিটর ে াহর 

লা্ান। অতঃপর তােক দুইশত িবশ িদরহা  �দান কেরন। 

আর বেলন: এ িদরহা এেলা �হণ কর ও বা্দােদর উে�েশয 

রওয়ানা হও। তুি  ‘নাখ খাসাহ’ বাজাের এক বযিযেক েদখেব, 

তার না  “ও র ইব ন ইয়ািজদ আন-নাখ খাস”। তার আশ-

পােশ অেনক বািদ রেয়েছ, একজন বািদর আকৃিত ও ্ঠন 

এরপ –্ঠেনর বণরনা েদন-, েস পুরষেদর েথেক দূের 

থােক। তুি  যিদ তােক েদখ তার িনকট আ ার প� িদেব। 

িবিশর বা্দােদ ি্েয় ই াে র কথার সতযতা েপল। বািদেক 

েস প� িদল, বািদ প� েপেয় খুব কাঁদেলা এবং ও র ইব ন 

ইয়ািজদেক বলল: আ ােক এ প� ে�রেকর িনকট িবি� 

কের িদন। খিরদ কের িবিশর তােক কা�ার কারণ িজজাসা 
করল, েস উ�র িদল: “আি  রে র বাদশাহ ইয়াাআ ইব ন 
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কায়সােরর ে েয়, আ ার  াতা  ািসেহর ওিস শা উন ইব ন 

হাাুন ইব ন আস-সাফার বংশধর”!! 

অতঃপর েস তােক একিট আ�যর  টনা বলল তার দাদা 

কায়সার সূে�। কায়সার তােক িনজ ভািতজার সােথ িবেয় 

িদেত েচেয়িছল। এ বািদ �ে� েদেখেছ ইসার ওিস শা উেনর 

ে েয়র �্াব িনেয়  ুহাাদ ‘আলাইিহস সালা  ইসা  ািসহ 

‘আলাইিহস সালাে র িনকট এেসেছন। �ে� এ বািদ  জাহরা, 
 ারইয়া  িবনেত ই রান ও একহাজার জা�ািত নারী 

েদেখেছ। �ে� েস ই া  হাসান আসকািরেক েদেখেছ। হাসান 
আসকাির তােক বেলেছ: তার দাদা অিতস�র  ুসিল েদর 

ে াকািবলার জনয অ ুক িদন যুে�র ে াষণা িদেবন। তখন 

তার দািয়� হেব সাধারণ েবশভুষায় খােদ  িহেসেব 

 সনযবািহনীেত েযা্ েদয়া। অবাক লাে্ এসব সে�ও 

িকভােব েস ব�ী হল! 

এ হল সােহবুজ জ ােনর  ােয়র  টনা। এ ন  টনা 

িসেন ার ্ে�র সােথই  ানায়। েকান  ুসিলে র এ আিকদা 

হেত পাের না, কারণ কুরআন এসব কুসং�ার ও এ জাতীয় 

বােজ ্� েথেক  ুয করার জনযই এেসেছ। আর নাি র্স 

সােহবুজ জ ানেক িকভােব ্েভর ধারণ করেব, েস  টনা 

েশানার জনয আ�াস আল-কুিার বণরনাই যেথ�, যা িতিন 
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“ ুনতাহাল আ াল” �ে� এবং অনযানয িশয়া আেল  িবিভ� 

�ে� উে�খ কেরেছন। 

সােহবুজ জা ান স�েকর িশয়ােদর বণরনা: আ রা ওিসেদর 

জ াত, আ রা েপেট জ� েনই না, বরং আ রা জ� েনই 

পাে�র। আ রা েরেহ  েথেক েবর হই না, বরং আ রা 

আ ােদর  ােয়েদর ডান রান েথেক েবর হই। কারণ আ রা 

আ�াহর নূর, যা েকান নাপািক �শর করেত পাের না!! 

নবী্ণ জ� েনন েরেহ  েথেক, আর ওিসরা রান েথেক! 

এসব েনাংরাি েত ভরা িশয়ােদর ইসলা  কখেনা আ�াহর 

দীন হেত পাের না?! 

সােহবুজ জ ােনর জে�র বণরনা: যখন সােয়যদ ‘আলাইিহস 

সালা  জ� �হণ কেরন, তার েথেক এক েজযািত রয় নূর 

�কাশ েপল, যা আস ােনর িদ্� পযর� আেলািকত করল। 

আি  েদখলা  সাদা পািখএেলা আস ান েথেক অবতরণ কের 

পাখা �ারা তার  াথা, েচহারা ও শরীর  ােসহ কের উেড় 

যােই। আবু  ুহাাদ আল-হাসান িচযকার কের বলেলন: েহ 

ফূফূ, তােক আ ার কােছ িনেয় আস। যখন েস কােছ আসল, 

আি  তােক জািড়েয় ধরলা । আি  েদখলা  তার খযনা করা, 

নািভর নাড় কাঁটা ও ে্াসল েদয়া েশষ । তার ডান বাহেত 
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েলখা রেয়েছ: “সতয এেসেছ, ি থযা দূরীভূত হেয়েছ, িন�য় 

ি থযা দূরীভূত হওয়ার বব”।57

1 

সােহবুজ জ ােনর ধ র ইসলা  নয়! 

ইব ন বাবুইয়াহ আল-কুিা “আল-ইিতকাদাত” �ে� বেলন: 

িন�য়  াহিদ যখন তার অদৃশযতা েথেক েবর হেবন, ইসলা ী 

শরীয়েতর ি রাস সং�া� িবধানএেলা রিহত করেবন। িতিন 

সােদক েথেক বণরনা কেরন, িতিন বেলন: “শরীর সৃি� করার 

দুই হাজার বছর পূেবর আ�াহ ছায়ার  েধয রহস ূেহর  ােঝ 

কাতৃ� সৃি� কেরেছন । আ ােদর কােয়  যখন েবর হেবন, 

তখন আহেল বাইত ছায়ার  েধয সৃ� কাতৃে�র িভি�েত এেক 

অপেরর ওয়ািরস হেবন, জ� সূে� সৃ� কাতৃে�র িভি�েত 

ওয়ািরস হেবন না”।58

2 

িতিন তােকই হতযা করেবন, যার িবশ বছর পার হেয়েছ িক� 

দীেনর ইল  অজরন কেরিন।59

3 

সােহবুজ জ ান আেল দাউেদর হকু  ে াতােবক ফয়সালা 

করেবন,  ুহাাদ িকংবা আহেল বাইেতর িবধান ে াতােবক 

ফয়সালা করেবন না। িশয়া বণরনাএেলা বেল: “যখন 

                                                           
1  ুনতাহাল আ াল, িল আ�াস আল-কুিা: (২/৫৬১) 
2 আল-ইিতকাদাত: (পৃ.৮৩) 
3 ইলা ুল ওরা িলত তাবরািন: (পৃ.৪৩১), িবহারল আনওয়ার: (৫২/১৫২) 
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 ুহাােদর পিরবাের কােয়  েবর হেবন, িতিন দাউদ ও 

সুলাই ােনর িবধান ে াতােবক ফয়সালা করেবন, সাকী 

তালাশ করেবন না”। 60

1 অপর বণরনায় এেসেছ: “যখন 

 ুহাােদর পিরবাের কােয়  েবর হেবন, দাউদ ‘আলাইিহস 

সালাে র িবধান ে াতােবক  ানুেষর  ােঝ ফয়সালা করেবন, 

িতিন সাকীর �েয়াজন েবাধ করেবন না”।61

2 

এসব ি থযাচােরর  ূল উে�শয  ানুষেক জানােনা েয,  াহিদ 

কুরআন পিরতযা্ কের তার জায়্ায় অনয িকতাব �হণ 

করেবন। আবু বিসর সূে� নু ািনর বণরনা এ কথাই � াণ 

কের, িতিন বেলন: আবু জাফর ‘আলাইিহস সালা  বেলেছন: 

“কােয়  নতুন িনেদরশ, নতুন িকতাব ও নতুন ফয়সালাসহ 

েবর হেবন” 62

3... “েযন আি  তােক েদখিছ, িতিন [কাবা 

 েরর] রকন ও  াকাে র  াঝখােন  ানুেষর কাছ েথেক 

নতুন িকতােবর বােয়ত িনেইন”।63

4 

িতিন  ুসিল েদর পিব� ভূি এেলা �ংস করেবন! 

                                                           
1 উসূলুল কািফ: (১/৩৯৭) 
2 আল-ইরশাদ িলল  ুিফদ: (পৃ.৪১৩), ইলা ুল ওরা িলত তাবরািস: (পৃ.৪৩৩) 
3 আল-্ায়বাহ িলন নু ািন: (পৃ.১৫৪), িবহারল আনওয়ার: (৫২/৩৫৪) 
4 আল-্ায়বাহ িলন নু ািন: (পৃ.১৭৬), িবহারল আনওয়ার: (৫২/১৩৫) 
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তােদর বণরনাএেলা েদখুন: “কােয়   সিজেদ হারা েক �ংস 

কের  ূল নকশায় িফিরেয় িনেবন।  সিজেদ রাসূলেক  ূল 

নকশায় িফিরেয় িনেবন। নবীর  র পূেবরর জায়্ায় ও  ূল 

িভি�র ওপর �িত�া করেবন”।64

1
 

 

সােহবুজ জ ান েকন অদৃশয হেলন? 
সােহবুজ জ ান েকন অদৃশয হেলন, তার অি্ে� িব�াসীরা 

এর উ�ের বেলন: তার দৃেশয আসার কেয়কিট বাধা রেয়েছ, 

যখন এসব বাধা দূর হেল িতিন �কােশয আসেবন। 

অতঃপর তারা  াহিদর দৃেশয আসার বাধা িহেসেব বেলন: 

তার িনেজর হতযার ভয় বযতীত দৃেশয আসার েকান ভয় 

�হণেযা্য নয়। কারণ এ ছাড়া অনয েকান কারেণ তার 

অদৃশয হওয়া  বধ নয়। িতিন ক� ও  ুিসবত সহয করেতন। 

নবী ও ই া েদর সাান বৃি� পায় আ�াহর রা্ায় তােদর 

ক� অনুপােত। 

তার পূবরপুরেষর জীবনী সবার িনকট জানা, তারা  ানুেষর 

সােথ ওঠা-বসা করেতন, তােদর কাউেক তারা ভয় করেতন 

না। 

                                                           
1 আল-্ায়বাহ িলত তুিস: (পৃ.২৮২), িবহারল আনওয়ার: (৫২/৩৩৮) 
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সােহবুজ জা ােন িব�াসীরা কতএেলা বণরনা উে�খ কেরন, 

েযখােন রেয়েছ: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  

হতযার আশিা কের দাওয়ােতর ারেত  �ায় আ�ে্াপন 

কের িছেলন । এভােব তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াে র ে্াপন থাকার ওপর িকয়াস কের সােহবুজ 

জ ােনর ে্াপন থাকার যুিয েপশ কের। একিট বণরনা 

েদখুন,  াজিলিস িবহারল আনওয়ার �ে� বেলেছন: আবু 

আ�ু�াহ ‘আলাইিহস সালা  েথেক বিণরত, িতিন বেলেছন: 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া   �ায় পাঁচ বছর 

ভেয় আ�ে্াপেন িছেলন, দৃেশয আসেতন না। তার সােথ 

আিল ‘আলাইিহস সালা  ও খািদজা থাকেতন। অতঃপর 

আ�াহ তােক িনেদরশ েদন: যা িনেদরশ করা হয় তা �কােশয 

বেল দাও, ফেল দৃেশয আেসন ও তার িবষয়িট �কাশ কের 

েদন”।65

1
 

আল- াজিলিস বণরনা কেরন: আবু আ�ু�াহ েথেক বিণরত, 

িতিন বেলন: “ওহী �াি�র পর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�া  েতেরা বছর  �ায় এজরান কেরন, এেত িতন 

বছর আ�ে্াপন কের িছেলন �কােশয আসেতন না, 

                                                           
1 িবহারল আনওয়ার: (১৮/১৭৬) 
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অবেশেষ আ�াহ তােক বেলন, যার িনেদরশ েদয়া হেয়েছ তা 

�কােশয বেল দাও। অতঃপর িতিন দাওয়াত �কাশ কেরন”। 

এ জাতীয় অেনক বণরনা রেয়েছ, যার ভাষা �ায় এক, 

সংেকেপর জনয পিরতযা্ করলা । 

তােদর এ তুলনা িঠক নয়, কেয়কিট কারেণ: 

এক. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  ে্াপেন 

দাওয়াত িদেয়েছন িঠক, িক� কখেনা  ানুেষর নজর েথেক 

অদৃশয হনিন। 

দুই. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  সাথীেদর �ারা 

েবি�ত িছেলন, েয ন �ী খািদজা, আিল ও অনযানয সাথীবৃ�, 

িক� তােদর  াহিদ এরপ নয়। 

িতন. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  ে্াপন েথেক 

দৃেশয এেসেছন, এ স য় িতিন দাওয়ােতর �বিত িনেয়েছন, 

দাওয়ািত  য়দােন সাহােযযর জনয সাথী  তির কেরেছন। 

িক�  াহিদ ে্াপেন আেছন তার েকান সাথী বা অনুসারী 

েনই। িশয়া ই াি য়ারা যিদও তার অনুসারী, বাহযত তারাই 

তার অনুসারী, যােদর সংখযা এখন লােখ লােখ, এ সংখযা িক 

তার দৃেশয আসা ও িনরাপ�ার জনয যেথ� নয়?!! 
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উে�খয একদা আি   াহিদর অি্�, তার বা্বতা ও তার 

অদৃশয হওয়ার  টনার ওপর এক িবতকর অনু�ােন উপি�ত 

হই। 
দু’�েপর  েধয আেলাচনা িছল: এক �প তার অি্ে� 

িব�াসী, অপর �প তার অি্� অ�ীকারকারী। উভয় �প 

িশয়া। 

 াহিদর অি্� অ�ীকারকারী �প এক যুিযেত বলল: 

তেকরর খািতের ে েন িনলা   াহিদ স�েকর সকল বণরনা ও 

তার অদৃেশয যাওয়ার  টনা সতয। তেব এ কথাও সতয েয, 

ঐ স য় তার অদৃেশয যাওয়ার কারণ আ�াসীেদর হােত তার 

 ৃতুযর আশিা। িক�  াহিদ এখন েকন দৃেশয আসেছন না 

েটিলিভশন, েবতার ও ই�ারেনেটর পদরায়, অ�ত পেক 

অিডও, িসিড ও িভিসিডর  াধযে । েয ন অিধকাংশ িবে�াহী 

ও পলাতক রাজৈনিতক বযিযেদর স�েকর  েট, শাসক্ণ 

যােদর িবরে� ে�ফতাির পেরায়ানা জাির কেরন। যারা তার 

সােথ িবিভ� স েয় সাকােতর দািব কের তােদর হােত েকন 

এসব িতিন েদননা, েযন িব�বাসী েজেন যায়। অ�ত যারা 

তােক অ�ীকার কের তােদরেক জানােনার জনয হেলও এটা 

করা জররী। তাহেল  ানুষ েজেন িনত, িতিন াধু �ে�র 
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জ্ত বা ধারণার বব নন, তার িব�াস কুসং�ার ও ি থযা 

নয়, বরং সতয ও ববিন�। 

 

িশয়ারা েকন তােদর �খযাত আেল   ুহাাদ হসাইন 

ফদলু�ার ওপর ঝাঁিপেয় পড়ল?!66

1 
বতর ান িশয়ােদর অব�া পযরেবকণকারী েদখেব েয, তােদর 

 েধয খুব দী র ও ্ভীর েথেক জা্রণ আর� হেয়েছ... িক� 

েবশী দী র হেব না। 

সুেখর সংবাদ িশয়া  াজহােবর ক�রপ�ী্ণ েসসব বণরনা 

যাচাই ও ্েবষণা ার কেরেছন, যা তািজয়ার পাঠকব র্ 

পেড়ন, হসাইনী ি �ােরর খিতব, ক�র িশয়া যুবক ও িশয়া 

আেল ্ণ িবনা িবচার ও িবনা ্েবষণায় ে েন েনন ও �চার 

কেরন। তােদর সংখযা িদন িদন বাড়েছ। 

ইেতাপূেবর েজে্েছন [আয়াতু�াহ আল-উজ া আবুল ফজল 

আল-বারিকয়ী], [আহ দ আল-কাসরিব], [ আ�া া আল-

খুয়াইনী], [ড.  ুসা  ুসািব], [ ুহাাদ আল-ইয়ািসির], 

                                                           
1 িশয়ােদর েকরিব�ু লুবনািন �খযাত আেল , দুিনয়ার সবর� তার অনুসারী 

রেয়েছ।  
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[আহ দ আল-কােতব] এবং বতর ান েজে্েছন [আয়াতু�াহ 

আল-উজ া  ুহাাদ হসাইন ফদলু�াহ]। 

সাইেয়যদ ফদলু�াহ েদেখেছন েয, আিকদা ও ইিতহাস সংি�� 

কতক তথয,  শশব েথেক যার পেক িতিন �িতবাদ করেতন, 

যার বযাখযা িদেতন, যার িদেক িতিন আ ান করেতন, তা 

বা্বতার িনিরেখ উঁচু ােনর নয়। অথচ িতিন িশয়ােদর 

ইলে র েকর ও বড় আেল ! 

সােয়যদ ফদলু�াহ ইিতহােসর একিট িবষয় ্েবষণা ও 

িনিরকা েশেষ এ িস�াে� েপৗেছেছন েয, ফােত ার ওপর 

হা লা স�েকর যা বণরনা করা হয়, েয ন তােক আ াত করা, 

তার েপেটর বাাা েফেল েদয়া �ভৃিতর সােথ বা্বতার 

েকান স�কর েনই। 

এ �� ে াষণার কারেণ িতিন �িতপক েথেক অেনক কে�র 

সাুখীন হেয়েছন, তােক ে্া রাহ বরং কােফর বেল ফেতায়া 

�চার করা হেয়িছল! 

ফােত াতুজ জাহরার ওপর হা লা স�েকর কিথত বণরনার 

স ােলাচনা কের সােয়যদ ফদলু�াহ বেলন:  “েতা ার করণীয় 

িক হেব, যিদ েকউ এেস েতা ার �ীর ওপর হা লা কের, 

তােক  ারেত চায়? তুি   ের বেস াধু বলেব:  الحول والقوة
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 অথবা েতা ার �ীেক আ াত করেত আসা বযিযর إال باهللا

ওপর ঝাঁিপেয় পড়েব?! 

বাহাদুরেদর পরা্কারী আিল ইব ন আিব তােলব ‘আলাইিহস 

সালা  কিতপয় েলাকেক েচােখর সা েন ফােত াতুজ জাহরার 

ওপর হা লা করার সুেযা্ িদেবন, আর িতিন  ের বেস 

বলেবন:  েতা ােদর েকউ  الحول والقوة إال باهللا العلي العظيم 
িনেজর বযাপাের এরপ সহয করেব?! েকউ না...”67F

1 

িতিন বেলন: “জাহরা েকন দরজা খুলেবন... তুি  যখন  ের 

থাক, েতা ার �ীও  ের থােক, এ তাব�ায় েকউ দরজায় 

নক করল, িবেশষ কের েতা ােক বি� করার জনয যিদ 

আইেনর েলাক আেস, েতা ার �ীেক তুি  বলেব: তুি  েবর 

হও?... অথরায ই া  আিল ভীর, তার িনকট েকান অহি কা 

েনই?! তারা বেলন: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  

তােক িখলাফেতর বযাপাের ঝ্ড়া না করা ওিসয়ত কেরেছন, 

িক� তােক েতা �ীর ওপর হা লাকারীেক �িতহত করেত 

িনেষধ কেরনিন”!68 F

2
 

িতিন আিকদার িবষেয় িকতাব ও সু�াহেত ্ভীর ্েবষণা 

পর উদা�কে  সাহসী ে াষণা েদন েয, ইসলা  িবা� বা 

                                                           
1 আল-হাউজাতুল ইলি য়াহ তুিদনুল ইনিহরাফ: (পৃ.২৭-২৮) 
2 আল-হাউজাতুল ইলি য়াহ তুিদনুল ইনিহরাফ: (পৃ.২৭-২৮) 
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বা�ার আ ল কবুল হওয়ার জনয ই া ত শতর নয়। এটা 

এক দৃি�ভি� কতক  ুসিলে র িনকট অ�ািধকার েপেয়েছ 

কতেকর িনকট পায়িন। ই া ত ইজেতহািদ িবষয় সবল ও 

দুবরল উভয় হেত পাের। 

সাইেয়যদ ফদলু�াহ ই া েদর ইলে  ্ােয়ব জানার িবষেয় 

স ােলাচনা কের আেরকিট সিঠক পদেকপ �হণ কেরন । 
িতিন আ�াহ তা‘আলার িনে�র বাণীর তাফসীের বেলন: 

قُوُل  ّ�ٓ  قُل ﴿
َ
ِ  َخَزآِِنُ  ِعهِدي لَُ�مۡ  َ ِّ َ�ٓ  ٱ ۡعلَمُ  ََ

َ
َ�ٓ  ٱۡلَغۡيَب  َ قُوُل  ََ

َ
َ 

تّبِعُ  ِِنۡ  َملٌَكۖ  ِِّ�ِ  لَُ�مۡ 
َ
ٰ  َما ِِّ�  � ََ ۚ  يُو ۡ�َ�ٰ  �َۡسَتوِي َهۡل  قُۡل  َِِ�ّ

َ َۡ  ََٱۡ�َِاُ�ۚ  ٱ
فََ� 
َ
 ]  ٥٠: بالذعي  [﴾ ٥ َََتَفّكُ�َنَ  َ

বল, ‘েতা ােদরেক আি  বিল না, আ ার কােছ আ�াহর 

ভা�ারস ূহ রেয়েছ এবং আি  ্ােয়ব জািন না এবং 

েতা ােদরেক বিল না, িন�য় আি  েফেরশতা। আি  েকবল 

তাই অনুসরণ কির যা আ ার কােছ ওহী ে�রণ করা হয়’ । 
বল ‘অ  আর চকুষান িক স ান হেত পাের? অতএব 

েতা রা িক িচ�া করেব না’? 

সাইেয়যদ ফদলু�াহ বেলেছন এ আয়াত �� ে াষণা করেছ 

েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  ইলে  ্ােয়েবর 

 ািলক িছেলন না। আ�াহ তা‘আলা রাসূল েথেক চানিন েয, 

িতিন ইলে  ্ােয়েবর অিধকারী হেয়  ানুেষর সা েন দাঁিড়েয় 
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তােদর অ�েরর ে্াপন িবষয় বেল িদেবন, তােদর �েতযেকর 

সা েন িক অেপকা করেছ বেল িদেবন। অিধকাংশ িশয়া নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া েক যাদুকেরর  ত  েন 

কের।69

1
 

দুঃেখর িবষয় এসব ্েবষণা তােদর অ�র নাড়া েদয়িন েয, 

তারা কান লাি্েয় ানেব, িবেবক জা�ত কেরিন েয, তােত 

িচ�া করেব। সােয়যদ ফদলু�াহ দী র ্েবষণা ও �চুর 

অনুস ান কের খুব শা� ে জাজ ও ি�র িচে� তার ফলাফল 

েবর করার েচ�া কেরেছন, বরং িতিন এসব ্েবষণা 

�কােশর সাহসী ভূি কা �হণ কের েয ন পিরিচিত 

েপেয়েছন, েত ন ে্া রাহ হওয়ার েখতাবও লাভ কেরেছন! 
 

েয তওবা কের, ই ান আেন, েনক আ ল কের ও 

িহদােয়েতর ওপর চেল আি  তােক িন�য় ক াকারী 
এসব কারণ ও অনযানয বা্বতার জনয আ ার ওপর জররী 

িছল সেতযর অনুসরণ করা, যা উে�খ করার সুেযা্ এখােন 

েনই। অতঃপর কেয়ক বছর আ ার িনেজর সােথ �ে� 

থাকার পর এ িস�াে� েপৗিছ। 

                                                           
1 তাফিসর ি ন ওয়াহইল কুরআন, সূরা আনআন: (৫০) 
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আি  িনেজেক েবাঝােত পারিছলা  না িকভােব বিল: আি  

িশয়া বার ই াি য়যাহ, িক� তখেনা িক আ ার িব�াস িশয়া 

বার ই াি য়ােদর  ত িছল না, অবশযই িছল..! 

তাই আ ার জনয একিট েবেছ েনয়া জররী হল... কারণ 

ইসলা  আিকদার েকে� ছাই রং িব�াস কের না। আি  হয় 

সতয অনুসরণ করব, অনযথায় কা�েদর দেল থাকব। 

আি  চূড়া�ভােব িচ�া করলা ... আি  যিদ আ ার েবেড় ওঠা 

আিকদা তযা্ কের অনয আিকদা �হণ কির, যার �পেক 

রেয়েছ দিলল, � াণ এবং যা �ভাব ও আখলােকর দািব, 

তাহেল িক হারাব? 

আি  �হণ করলা , িকছুই হারাইিন, বরং লাভ কেরিছ! 

হযাঁ... আি  সাহাবীেদর লাভ কেরিছ, িক� আহেল বাইতেক 

হারাইিন। কারণ আি  েজেনিছ সাহাবােয় েকরা  ও আহেল 

বাইত এক শরীের এক রেহর  ত। 
আি  একাই এ পথ �হণ কিরিন, বরং আ�াহর রহ ত ও 

স�ি�র আশায় অেনেক এ পথ �হণ কেরেছন। আ�াহর 

িনে�র বাণীেক িনেজেদর  শাল িহেসেব �হণ কেরেছন: 

] ٨٢: ي، [﴾ ٨ ٱۡهَتَدىٰ  ُُمّ  َ�ٰلِٗحا َََعِمَل  َََءاَمنَ  تَاَب  لَِّمن لََغّفار   �ّ�ِ  ﴿
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“আর অবশযই আি  তার �িত ক াশীল, েয তাওবা কের, 

  ান আেন এবং সযক র কের অতঃপর সয পেথ বলেত 

থােক”।70

1
 

 

‘সালাহ’ আল-কােজি  ও  ৃতুযর ভয় 
কােজি র অব�া ধীের ধীের অ�াভািবক হেত থাকায় তার 

পিরবার খুব উি�� হল। তারা বুঝল েস  ৃতুযেক ভয় করেছ, 

েস অিতশী�  ারা যােব, িক� েস  রেত চায় না। তার  ু  

ক , খানা ক , ডাযাররা তার িচিকযসায় অপার্ । িশয়া 
 াশােয়খ ও ে া�ারা পযর� তার িচিকযসায় অপার্। তােদর 

ধারণা তােক িজেন আসর কেরেছ। িশয়া  াশােয়খ ও 

ে া�ােদর েপছেন তার পিরবার অেনক টাকা ন� কেরেছ, 

তারা তােদর ধারণা  ত তার িচিকযসা করত। ভাই ‘সলাহ’ 

বেলন, তােদর িচিকযসা িছল অিভনব, েকউ তািবজ, েকউ 

 ভি�বািজ �ভৃিত �ারা �েতযেক িভ� িভ� িচিকযসা করত । 
িক� তােদর কাউেক কুরআন �ারা িচিকযসা করেত েদিখিন। 

অতঃপর জৈনক িশয়া কুরআন পেড় তার ওপর দ  করার 

জনয সু�ী শায়েখর িনকট যাওয়ার পরা শর িদল। এভােব 

                                                           
1 সূরা তাহা: (৮২) 
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বলল েয, সু�ীেদর �াস িশয়ােদর িচিকযসা �রপ। কারণ 

িশয়ােদর িব�াস: “শয়তান শয়তােনর �ারা িবতািড়ত হয়”। 

অতঃপর েস তার বািড়র পােশ অবি�ত ই া  আহ দ ইব ন 

হা�ল  সিজেদর ই া  সােহেবর িনকট ে্ল। যখন ই া  

সােহব তার ওপর দ  করল, ভাই ‘সালাহ’ আয়াত মবণ 

কের অ�ের �শাি�, �ি্ ও �স�তা অনুভব করেলন। 
শায়খ িতলাওয়াত েশষ করেলন, ভাই ‘সালাহ’ পূণর নীরব। 

েকান কথা েনই, একিট শ�ও নয়, াধু  সিজেদ বেস আেছন 

িতিন। কারণ  সিজেদর পিরেবশ তােক আরা  ও শাি� 

িদিইল। যখন সালােতর স য় হল  ুয়াি�ন আযান িদেলন। 

এ িদেক ভাই ‘সালাহ’ েচােখ েচােখ  ুসি�েদর পযরেবকণ 

করিছেলন, তারা ইকা ত পযর�  সিজেদ আসেছই। িচ�া না 

কের  সিজেদ ঢুেক তােদর সােথ সালাত আদায় করেলন। 

ি�তীয় িদন সালােতর স য়  সিজেদ ভাই ‘সালাহ’ এর  

উপি�িত েদেখ ই া  সােহব আ�যর হেলন। ই া  সােহব 

যখন তার হালত স�েকর িজজাসা করেলন, িতিন বলেলন: 

আল-হা দুিল�াহ, আ ার অব�া আে্র েচেয় অেনক ভাল। 

‘সালাহ’ লকয করেলন আহেল সু�াহ কুরআেনর িনকটবতরী। 

িতিন  ুসিল েদর আ�াহর �িত সাান, ইসলাে র িনদশরেনর 

�িত সাান, সিঠক স েয় জ ােতর সােথ সালাত আদায় 
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করা ইতযািদ েদখেলন । িতিন েদখেলন তােদর ি �ােরর 
খুযবাএেলা আ�াহর �শংসা ও এণকীতরেন পিরপূণর। িশয়ােদর 

খুযবাএেলা এরপ নয়, যােদর িনকট এর�পূণর আহেল 

বাইেতর সাান ও ই া েদর জীবনী আেলাচনা করা 

কুরআেনর আেলােক। 
িতিন আ ােক বেলন, কুরআন িতলাওয়াত করার জনয িতিন 

 সিজেদ বসেতন। িতিন আ ােক বলেলন কুরআন 

িতলাওয়াত ও ্েবষণার �িত িকভােব েস  েনােযা্ী হল, 

ই া  সােহব িকভােব তার অ�ের ই ােনর বীজ বপন 

করেলন। 

‘সালাহ’  সিজেদ আসা-যাওয়া অবযাহত রাখল... তার 

পিরিচত কতক িশয়া তার অব�া েদখল । তারা তােক িফিরেয় 
েনয়ার জনয বুঝােনার িস�া� িনল, িক� িতিন তােদর কথায় 

সায় িদেলন না। িতিন তােদরেক বলেলন: আি  যখন আহেল 

সু�াহর সােথ সালাত আদায় কির, তখন িনেজেক �স� ও 

�ফু�  েন কির। িবেশষ কের আি  যখন জােহির সালােত 

ই াে র িকরাত মবণ কির। 

তার ভুল েশাধরােনার জনয তারা কােলা পা্ড়ীধারী কিতপয় 

িশয়া আেল  উপি�ত করল। তােদর বুঝােনার ফাঁেক কতক 

 াসআলা িনেয় ‘সােলহ’ তােদর সােথ আেলাচনা কেরন। তার 
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সােথ তারা একািধকবার বসল... এক পযরােয় তােদর সা েন 

িবিভ� ইখিতলািফ  াসআলা েপশ করেলন। কুরআন িবকৃিত 

করা, িশয়ােদর কুরআন ও কুরআেনর ইলে র ওপর এর� 

না েদয়ার িবষয় উউাপন করেলন। 71

1 িশয়ােদর � াণয �ে�র 

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

                                                           
1 এ িবষেয় আিল খাে িন �� ে াষণা িদেয় বেলন: “আ ােদর িশিকত 

স ােজর কুরআন েথেক িবরত থাকা এবং কুরআনেক যেথ�  েন না করা র 

ফেল বতর ান ও ভিবষযেত অেনক স সযার কারণ হেয়েছ। কুরআন েথেক দূর� 

আ ােদরেক সংকীণরতায় েফেল িদেব।” 

িতিন আেরা বেলন: “সবেচেয় দুঃেখর িবষয় আ ােদর িনকট ইজিতহােদর 

�ীকৃিতর জনয ্েবষণা র ার ও তার ধারাবািহকতায় একবােরর জনয কুরআন 

না েদখেলও চেল! এরপ েকন?! এর কারণ আ ােদর পাঠএেলা কুরআন িনভরর 

নয়...” 

িতিন আেরা বেলন: “আ ােদর িশিকত স ােজ েকউ যখন িশকার �ীকৃিত 

অজরন করেত চায়, তার উিচত কুরআেনর বযাখযায় না যাওয়া, েযন েকউ তােক 

 ূখরতার অপবাদ না েদয়। েয ন েকান  ুফাসিসর আেল  যার তাফিসর েথেক 

 ানুষ উপকৃত হয়, তার িদেক আ ােদর ইলি  স াজ এ নভােব দৃি� েদয় 

েযন েস  ূখর, তার ইল ী েকান েযা্যতা েনই। এ জনয তারা তার দরস তযা্ 

করেত বাধয হন... এটা িক আপিন বড়  ুিসবত  েন কেরন না?! “আল-

হাওজাতুল ইলি য়াহ িফ িফকিরল ই া  আল-খাে িনয়ী: (পৃ.১০০-১০১) 
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িবকৃিত করার অপবাদ েদয়। 72

1 তারা ‘সােলহ’-র সােথ 

আেলাচনা েথেক িপছু হটল ও � াণ বযতীত অ�ীকার করার 

পথ অনুসরণ করল। 

ভাই ‘সালাহ’-র আহেল সু�াহর িদেক �তযাবতরন েদেখ তার 

পিরবার অবাক হল! এ জনয তার িশয়া পিরবার ও সাথী্ণ 

রা্াি�ত হল। িক� িতিন আ�াহর স�ি�েক  ানুেষর স�ি�র 

ওপর �াধানয িদেলন। আজ িতিন আ�াহর িহদােয়ত লাভ 

কের আনি�ত। এটা আ�াহর অনু�হ, যােক িতিন চান দান 

কেরন। 

বতর ান আবু আ�ুর রহ ান ‘সালাহ’ ইল  অে�ষণকারী, 

আ�াহ তােক ইল  �দান করন ও তার  কা  বৃি� করন। 

                                                           
1  ুহাাদ বােকর আল- াজিলিস “ি রআতুল উকুল” �ে� এক হািদস উে�খ 

কের বেলন: “িন�য় িজবিরল আ লাইিহস েয কুরআন িনেয়  ুহাাদ সা �া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াে র িনকট এেসেছন তা র আয়াত সংখযা সাত হাজার”। 

তারপর বেলন: “িনভররেযা্য, কতক নুসখায় রেয়েছ িহশা  ইব ন সােলে র 

জায়্ায় হারন ইব ন সােল , তেব সংবাদ িবা�। এেত সে�হ েনই েয, এ 

সংবাদ ও অনযানয সিহহ সংবাদ � াণ কের েয, কুরআেনর  েধয �িট ও 

পিরবতরন রেয়েছ...” এ  িবষেয় আেরা বণরনা রেয়েছ, অিতিরয েদখার জনয 

আপিন েদখুন: “িশয়া ও তাহিরফুল কুরআন িল  ুহাাদ সাইফ”। অথবা েদখুন: 

“আরা হাওলাল কুরআন িল আয়াতু�াহ আল-ফািন আল-�াহািন” েসখােন 

তৃ�াতর বযিযর তৃি�র যেথ� উপাদান রেয়েছ। 
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িশয়া অব�ায় হেজ ি্েয়েছ... 

সু�ী হেয় হজ েথেক িফেরেছ... 
িতিন ‘জাে� হাফস’ শহের বাস করেতন, তখেনা  ানা াহ 

শহের বাহরাইেনর রাজধানী �ানা�র করা হয়িন। িতিন 

িছেলন সবিজ িবে�তা। িতনজন আহেল সু�ার সােথ তার 

িছল ্ভীর স�কর। 

একদা তােদর  ােঝ িশয়ােদর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াে র �ী আেয়শা রািদয়া�াহ আনহােক ্ািল ও 

অপবাদ েদয়ার আেলাচনা ওেঠ। িতিন তা অ�ীকার করেত 

পােরনিন। িতিন �� বলেলন: আ রা িশয়ারা তােক  ৃণা 

কির, তােক অপছ� কির, তােক ্ািল েদই ও তােক লানত 

কির, েস নােসিবয়াহ। 73

1 আ রা িব�াস কির েস জাহা�া ী। 

তােদর একজন তােক বলল, আপিন আ�াহর বাণী 

েশােননিন: 

                                                           
1 ইব ন রজব আল-বুরিস “ াশািরকুল আনওয়ার: (পৃ.৮৬) �ে� বেলন: 

“আেয়শা িখয়ানত কের চি�শ িদনা র জ া কেরিছল, অথরায েযনা” আ�াহর 

িনকট পানাহ চাই। 
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﴿ ّ ِِ َ�ٰ  ٱّّ َۡ
َ
َُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  بِ�لُۡمۡؤِمهِ�َ  َ

َ
ۥٓ  َ ۡزَ�ُٰجُه

َ
َ ُٰتُهۡمۗ  ََ َٰ ّم

ُ
: بالازبب [﴾٦ َ

٦  [ 

“নবী  ুি নেদর কােছ তােদর িনেজেদর েচেয়  িন�তর। আর 

তার �ী্ণ তােদর  াতা�রপ”।74F

1 

তােক আয়াতিট বযাখযা কের েবাঝাল ও িব্ািরত বলল। িতিন 

আয়াত ও অথর মবণ কের হতভ� হেয় ে্েলন । িতিন 
িজজাসা করেলন: এ আয়াত কুরআেন রেয়েছ? জীবেন এ 

�থ  ানলা ! তারা তােক কুরআেনর পৃ�া উি�েয় আয়াতিট 

েদখাল। অতঃপর েস বলল: এখন আি  জানলা  েয, আেয়শা 

ও নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র অনয �ী্ণ আ ার 

 াতা ও সকল  ুি েনর  াতা। 

িতিন আেরা বলেলন: আ ার �ারা স�ব নয় আ�াহর 

কালা েক ি থযা বেল  ানুষেক িব�াস করা। 

তােক আেরা বলা হল, আ�াহ তা‘আলা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র �ীেদর স�েকর বেলেছন: 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ َٓ  ّ ِِ ۡزَ�ِٰجَك  قُل ٱّّ

َ
ِ ّ  ِِن َّ ُُ ََۡيا ٱۡ�ََيٰوةَ  تُ�ِۡدنَ  ُكه زَِنََتَها ٱّ� ََ 

َمّتِۡعُ�نّ  َ�َتَعالَۡ�َ 
ُ
ِّۡحُ�نّ  َ ََ

ُ
َ اٗحا ََ َ ّ  �ن ٢ َ�ِيٗ�  ََ ُُ َ  تُ�ِۡدنَ  ُكه ِّ  ٱ

                                                           
1 সূরা আহযাব: (৬) 
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رَُسوَ�ُۥ َ  فَإِنّ  ٱ�ِخَ�ةَ  ََٱّ�ارَ  ََ ِّ َعدّ  ٱ
َ
ِٰت  َ ََ ۡجً�ا ِمهُ�نّ  لِۡلُمۡحِس

َ
 َعِظيٗما َ

 ]  ٢٩   ٢٨ : بالازبب [﴾ ٢

“েহ নবী, তুি  েতা ার �ীেদরেক বল, ‘যিদ েতা রা দুিনয়ার 

জীবন ও তার চাকিচকয কা না কর তেব আস, আি  

েতা ােদর েভা্-িবলােসর বযব�া কের েদই এবং উ�  প�ায় 

েতা ােদর িবদায় কের েদই’। ‘আর যিদ েতা রা আ�াহ, তার 

রাসূল ও পরকালীন িনবাস কা না করা, তেব েতা ােদর  ধয 

েথেক সযক রশীলেদর জনয আ�াহ অবশযই  হান �িতদান 

�বত কের েরেখেছন”।75 F

1 

িশয়া ও সু�ী এ বযাপাের এক ত েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�া  ইে�কােলর আ্ পযর� েকান �ীেক তালাক 

েদনিন। এ আয়াত দু’িটেত আ�াহ তা‘আলা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�া েক িনেদরশ িদেইন তার �ীেদরেক 

তালাক েদয়ার জনয যিদ তারা দুিনয়ার চাকিচকয �হণ কেরন, 

আর যিদ তারা আ�াহ এবং তার রাসূল ও আেখরাতেক �হণ 

কেরন, তাহেল তােদরেক রাখার িনেদরশ িদেইন। 

                                                           
1 সূরা আহযাব: (২৮-২৯) 
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েকান কােফর বা  ুনািফক দুিনয়ার চাকিচেকযর ওপর 

আেখরাতেক িকভােব �াধানয েদয়?! িবেবকীেদর িনকট �� 

রাখলা ..! 

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা যিদ অ�ের েনফাক ে্াপন 

করেতন, -আ�াহর িনকট পানাহ চাই- আ�াহ িক তার অ�র 

ও �েতযেকর অ�েরর খবর জােনন না! তাহেল আ�াহ েকন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া েক তার স�েকর 

বলেলন না, িতিন  ারা ে্েলন অথচ েস তার �ী,  ুি নেদর 

 াতা িহেসেব কথা বলেছন?! 

িশয়ারা িব�াস কের নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া  

েছাট-বড় এনা ও ভুল-�িট েথেক  াসু  ও িন�াপ। তাহেল 

আেয়শার সােথ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র িববাহ 

ব ন িক ভুল নয়?! 

একথা ােন িতিন িনেজেক �� করেলন: আি  িকভােব 

 ুি নেদর  াতা আেয়শােক ্ািল েদই, অথচ েস আ ার ও 

সকল  ুি েনর  াতা?! 

িতিন কিতপয় িশয়া আেল েদর িনকট ে্েলন ও তােদরেক 

আ�াহর িনে�র বাণী স�েকর িজজাসা করেলন: 

﴿ ّ ِِ َ�ٰ  ٱّّ َۡ
َ
َُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  بِ�لُۡمۡؤِمهِ�َ  َ

َ
ۥٓ  َ ۡزَ�ُٰجُه

َ
َ ُٰتُهۡمۗ  ََ َٰ ّم

ُ
: بالازبب [﴾٦ َ

٦  [ 



 

85 

“নবী  ুি নেদর কােছ তােদর িনজেদর েচেয়  িন�তর। আর 

তার �ী্ণ তােদর  াতা�রপ”।76

1 

িশয়া আেল েদর েকউ উ�র এিড়েয় ে্েলন। েকউ �ীকার 

করেলন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র �ী্ণ 

 ুি নেদর  াতা, এ আয়াত আ�াহর পক েথেক তােদর 

সনদ। 

যখন হেজর ে ৗসু  আসল, িতিন তার েদশ েথেক হেজর 

উে�েশয রওয়ানা করেলন। েসখােন আ�াহ তার অ�রেক 

সতয �হেণর জনয খুেল িদেলন। হজ েথেক িতিন সু�ী হেয় 

েদেশ �তযাবতরন করেলন। তার সু�ী হেয় িফের আসা েদেখ 

সবাই অবাক হল। 

এ জনয বাহরাইেন িতিন খুব �িসি� লাভ করেলন, টক অব 

দা বাহরাইন ও �বােদ পিরণত হেলন েয, িশয়া অব�ায় 

হেজ ে্েছন, সু�ী হেয় িফের এেসেছন। 

পিরিশি� 
আ ার পিরবার ও �িতেবশীর িনকট— 

তােদর �িত, যােদরেক আি   হ�ত কির এবং যারা 

আ ােক  হ�ত কেরন— 

                                                           
1 সূরা আহযাব: (৬) 
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তােদর �িত যারা আহেল বাইতেক  হ�ত কেরন ও তােদর 

অনুসরণ করার ইইা রােখন— 

তার �িত িযিন সতয ও েদাদীপয ান েজযািতর আশা কেরন— 

�েতযক িচ�াশীল ও সতযাে�ষণকারীর �িত আ ার উদা� 

আ ান— 

�েতযকেক  নুষয �ভােবর ডােক সাড়া েদয়ার আ ান, যার 

স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

قِمۡ  ﴿
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  ََۡجَهَك  فَأ ِ  فِۡطَ�َت  َحهِيٗفا ِّ ۚ  ٱّّاَس  َ�َط�َ  ٱّلِ�  ٱ  َ�  َعلَۡيَها
ِۚ  ِ�َۡلقِ  ََۡبِديَل  ِّ ِٰ�نّ  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك  ٱ ََ ََ  َ�َ�ۡ

َ
 ٣ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱّّاِس  َ

 ]  ٣٠: ب مم  [﴾

“অতএব তুি  একিন� হেয় দীেনর জনয িনজেক �িতি�ত 

রাখ। আ�াহর �কৃিত, েয �কৃিতর উপর িতিন  ানুষ সৃি� 

কেরেছন। আ�াহর সৃি�র েকান পিরবতরন েনই। এটাই 

�িতি�ত দীন; িক� অিধকাংশ  ানুষ জােন না”।77F

1— 

িন�য় আ�াহ িবেবক �ারা  ানব জািতেক সাািনত 

কেরেছন, তােক অনয সকল  খলুক েথেক অননয  বিশ�য 

�দান কেরেছন। অতএব  ানুেষর উিচত আ�াহর েদয়া 

                                                           
1 সূরা র : (৩০) 
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িনয়া েতর েশাকর আদায় করা। েকন েস এ িনয়া েতর 

েশাকর আদায় করেব না, অথচ আ�াহ তা‘আলা বলেছন: 

فََ�  ﴿
َ
 ]٥٠: بالذعي  [﴾ ٥ َََتَفّكُ�َنَ  َ

“অতএব েতা রা িক িচ�া করেব না”।78F

1 

فََ�  ﴿
َ
 ]٤٤: بلضمل [﴾ ٤ ََۡعقِلُونَ  َ

“েতা রা িক বুঝ না”।79F

2 

فََ�  ﴿
َ
َنَ  َ  ]٧٢: بقضاص [﴾ ٧ َُۡبِ�ُ

“েতা রা িক েদখেব না”।80F

3 

এসব আয়াত িচ�ার �িত আ ান কের, ্েবষণার �িত 

আ ান কের, িবেবকেক অ  অনুকরণ েথেক  ুয করার 

�িত আ ান কের?! 

�েতযক জানী বযিয র �বৃি�র অ কার ও অ  অনুকরণ 

েথেক সতকর থাকা উিচত, যা অিন� বযতীত  ানুেষর জনয 

িকছু বেয় আেন না। েযন েস তােদর অ�ভুরয না হয়, যােদর 

স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

                                                           
1 সূরা আনআ : (৫০) 
2 সূরা বাকারা: (৪৪) 
3 সূরা আল-কাসাস: (৭২) 
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ْ  ّلمۡ  فَإِن ﴿ ََّما فَ�ۡعلَمۡ  لََك  �َۡسَتِجيُبوا
َ
َّبُِعونَ  � ۡهَوآَءُهمۚۡ  يَ

َ
َوّل  َََمنۡ  َ

َ
 ِمّمنِ  َ

ََّبعَ  ِۚ  ّمِنَ  ُهٗدى بَِغۡ�ِ  َهَوٮٰهُ  ٱ ِّ َ  ِِنّ  ٱ ِّ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ َّ  ﴾ ٥ ٱل
 ]  ٥٠: بقضاص[

“অতঃপর তারা যিদ েতা ার আ ােন সাড়া না েদয়, তাহেল 

েজেন রাখ, তারা েতা িনেজেদর েখয়াল খুশীর অনুসরণ 

কের। আর আ�াহর িদকিনেদরশনা ছাড়া েয িনেজর েখয়াল 

খুশীর অনুসরণ কের তার েচেয় অিধক পথক� আর েক? 

িন�য় আ�ােহ যািল  কও েক িহদায়াত কেরন না”।81 F

1 

অতএব আহেল বাইেতর জনয আ ােদর  হ�ত রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র সােথ তােদর  িন�তার 

কারেণ। এ কারেণ তােদর  যরাদা। অনুরপ সাহাবােয় েকরা  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াে র সহচাযর েথেক 

 যরাদার অিধকারী হেয়েছন। আহেল বাইত ও সাহাবীেদর 

 ােঝ েযা্সূ� রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�া । 
এক পক তার আ�ীয় অপর পক তার সাথী। তােদরেক যারা 

 হ�ত করল,  ূলত তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াে র  হ�েতর জনযই  হ�ত করল। 

                                                           
1 সূরা কাসাস: (৫০) 
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এ সতয বুঝার পর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াে র আ�ীয় ও সাথী�েক �হণ কের সবাইেক 

জািনেয় এ ে াষণা িদেত েকান ি�ধা েনই: “সাহাবীেদর লাভ 

কেরিছ, িক� আহেল বাইতেক হারাইিন”। 
ملسم دعلبذي رإ بدد    تب بقعي،   مصا ب  م ةأ   ذبيغي مد  

 .م  لل مصبا، رجع  إ  رل  بلر 


