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�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
সম� �শংসা ঐ আ�াহর জনয্ িনেবিদ, যার �শংসা বয্তীত
িকতাবসমূ হ সূ চনা করা হয় না; সালাত ও সালাম তাঁর বা�া ও
রাসূ ল নবীেদর সরদার মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
এবং তাঁর পিব� পিরবার-পিরজন ও সাহাবীেদর �িত।

অতঃপর: সৎকােজর আেদশ করা ও অসৎ কােজর িনেষধ করা

দীেনর বৃ হ�র িভি� এবং গুরু�পূ িবষয়, যার জনয্ আ�াহ
তা‘আলা নবীেদর সকলেক ে�রণ কেরেছন। আর িতিন যিদ
সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ েথেক িনেষেধর বয্াপকতােক
ঘুিটেয় িনেতন এবং তার জ্ঞান অজর্ন ও আমল কর
বাধয্বাধকতােক উেপক্ষা কর, তাহেল নবুয়েতর ধারা ব�
হেয় েযত, ধমর্িব�াস িবলু� হেয় েয, অজতা �সার লাভ করত,
পথ��তা ছিড়েয় পড়ত, মূ খর্তা িব�ৃত হেয় পড়, িবশৃ �লা
�কট আকার ধারণ করত, জনশূ নয্তা েবেড় েয, েদশ আ�া�
হত, জনগণ �ংস হত। আর তারা আতর্নাত িদবেসর পূেবর
�ংেসর কারণ উপলি� করেত পারত না।
এহইয়াউ উলু িমদদীন ()ﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﺪﻟﻳﻦ
ইমাম আবূ হািমদ আল-গাযালী
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�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
ﻟﻤﺪ ﷲ �ﻤﺪه و �ﺴﺘﻌﻴﻨﻪ و �ﺴﺘﻬﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻳﻬﺪ اﷲ ﻓﻼ مﻀﻞ ﻪﻟ و ﻣﻦ
 و أﺷﻬﺪ،  أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ، ﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻪﻟ
 ﺻﻞ و ﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ و ﺣﺒيﺒﻨﺎ ﺪ و ﻰﻠﻋ، ن �ﻤﺪا ﻋﺒﺪه و رﺳﻮﻪﻟ
.ﺁ أﺻﺤﺎﺑﻪ و اﺘﻟﺎﺑﻌ� و ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ
(সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তাঁর �শংসা কির, তাঁর
িনকট সাহাযয্ �াথর্না কির এবং তাঁর িনকট েহদােয়ত চাই
আ�াহ যােক েহদােয়ত দান কেরন, তােক পথ��কারী েকউ েনই
এবং িতিন যােক পথ�� কেরন, তােক পথ�দশর্নকারীও েকউ
েনই। আর আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ েনই,
িতিন একক এবং তাঁর েকান শরীক েনই; আিম আরও সাক্ষ
িদি� েয, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও
রাসূ ল। েহ আ�াহ! তুিম আমােদর ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর পিরবার-পিরজন, সাহাবী, তােব‘য়ী
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এবং িকয়ামত পযর্� যারা িন�ার সােথ তােদর অনুসরণ করে,
তােদর সকেলর �িত রহমত ও শাি� বষর্ণ কর)
আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা তাঁর সু �� িকতােব বেলন:

ۡ
َ ُ َۡ ٞ ّ�َ� ن ِ م م
ۡ ۡ َ
َۡ �َ ون إ
رُوف
�ٱ
﴿َُۡ مّن�ُۡ أَُة يدع
ِ � وَ َ�أ ُمرُون بِٱل َمع
ِ
ِۡ
ْ ُ ُ�َ َ َو
َ ُ ۡ ُ ۡ ُأ � ٓ ٰ َ ُم
َنۡه
 � ت ونوا١ حون
ِ �َ َوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ� وَُوَْ�ِك ه ٱلمفل
ت
َ ٰ ٓ � ا ء م َي ِ ٰ ت ۚ أ
ۡك ل َهُم
ي � َرَّق
ِ �َْ�َِّنَ َف ُواْ وَٱخَۡلَفُواْ مِنۢ�َعۡدِ مَا جََٓهُُ ٱ�ّۡ�َُوَُو
ٌ َع َذ
ٞ اب َع
[١٠٥-١٠٤ : ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ ظِيم
“েতামােদর মেধয্ এমন এক দল থাকা উিচত যারা কলয্ােণ
িদেক আ�ান করেব এবং সৎকােজর িনেদর্শ েদেব ও
অসৎকােজর িনেষধ করেব; এরাই সফলকাম। েতামরা তােদর
মত হেয়া না, যারা তােদর িনকট �� িনদশর্ন আসার পর িব��
হেয়েছ ও িনেজেদর মেধয্ মতা�র সৃ ি� কেরেছ। আর তােদর
জনয্ রেয়েছ মহাশাি�” 1
0F

এই নগণয্ পুি�কািটর

উে�শয্ ও লক্ষ, েসসব ধমর্ীয়

মাসআলার বয্াপাের খুব সাদািসেধ ও সংিক্ষ� িচ�াধারা ে
1

সূ রা আেল-‘ইমরান: ১০৪ – ১০৫।
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করা, েযসব মাসআলার বয্াপাের িশয়া আেলমগণ অিধকাংশ
মুসিলম আেলম ও িবজ্ঞজনেদর সােথ মতিবেরাধ কেরেছন
িবেশষ কের আিম এই পুি�কািট রচনা কেরিছ ঐ বয্ি�র জন,
িযিন জােনন েয, েসখােন এই দু ই েগা�ীর আেলমেদর মেধয্
অেনক মতিবেরাধ রেয়েছ; িক� িতিন এসব মতিবেরােধর ৈদঘর্�� স�েকর্ জােনন না এবং তার আ�হ রেয়েছ েবিশ সময় বয্
না কের এই দূ র� বা ৈদঘর্-�� স�েকর সাদামাটা িচ�াভাবনা
করার।
এই পুি�কািট রচনার আরও লক্ষয্, ঐসব বয্ি�েদরেক
পযর্ােলাচনা কর, যারা এই দু িনয়া ও পরকােলর সফলতার
বয্াপাের তােদরেক সহেযািগতা করেত পাের এমন চূড়া� অব�ান
�হণ না কেরই এই িবষয়িটেক েক� কের হতবুি�েদর মত
অব�ান �হণ কেরেছ।
আমরা আ�াহ তা‘আলার িনকট �াথর্না কি, যােত িতিন
কলয্ােণর িদেক আ�ান কর, অনয্ায় কােজর িনেষধ করা ও
ঐকয্ব� থাকার েয িনেদর্শ কেরে, েস িনেদর্শনা অনুযায়ী করা
এই সামানয্ েচ�-সাধনা ও েখদমতটুকু �হণ কেরন।
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েযমিনভােব আমরা তাঁর িনকট �াথর্না কি, যােত িতিন আমােদর
সকলেক তাঁর রহমত, ক্ষমা ও অনু�েহর অ�ভুর্� কেরন এ
আমােদরেক সততা ও েহদােয়ত দান কেরন ...। আমীন!
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ঐিতহািসক ে�ক্ষা
যখন সু পথ �দশর্েনর জনয্ মানব জািতর মােঝ ইসলােমর আেল
িব�ুিরত হেয়েছ, তখন মানু েষর মধয্ েথেক একিট বাছাইকৃত দল
তার �িত িব�াস �াপন কেরেছ এবং তারা তার �চার, �সার ও
তার শ�েদর �িতেরােধ একিন�ভােব কাজ কেরেছ। অতএব
তার ফেল ইসলাম খুব �তগিতেত জনবহুল অ�লসমূেহ ছিড়েয়
পেড়। ইসলােমর এই �ভােবর কারেণ জাতীয়তাবািদ ও ধমর্ীয়
বয্ি�গেণর মধয্ েথেক িহংসুকগণ িহংসা করেত লাগল এ
িবে�ষ েপাষণকারীগণ িবে�ষ ছিড়েয় িদল; িবেশষ কের সংকীণর্
িচ�া ও জ্ঞােনর অিধকারী ইয়াহূদীগণ। অতঃপর তারা িবিভ
উপায়-উপকরণ ও প�িত অবল�ন কের ইসলােমর িবরুে�
ষড়য�মূ লক কমর্সূচী বা�বায়ন করেত শুরু করল। তা রা রাস
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক হতয ও মুসিলমেদর মেধয্
িফতনা ছিড়েয় েদয়ার ষড়য� করল; তেব সাহাবােয় েকরাম
রািদয়া�াহু ত‘আলা আনহুমেদর ঈমান এতই শি�শালী িছল ে,
এসব িফতনা ও ষড়য� তােদর ঈমান বা িব�াসেক এতটুকু
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নড়বেড় করেত পাের িন। িক� যখন মুিমনেদর �থম �জ�
অিতবািহত হেয় েগল; সকল জািত ও ধমর্ েথেক একটা িবশাল
সংখয্ক জনেগা�ী ইসলাম ধেমর্ দীিক্ষত হল এবং ইসলামী উ�
গি� স�সািরত হল, তখন েথেক িবেশষ কের ইয়াহূ দী ষড়যে�র
অি�� লাভ করল। এই �সারতার সু েযােগ আবদু �াহ ইবন সাবা
ও তার অনু সারীেদর তৎপরতা বয্াপক হাের চলেত থােক এবং
েস তার আ�ােন �াথিমকভােব েসখােন বয্াপক সাড়া পা, েয
অ�েলর অিধবাসীগণ পযর্া� পিরমােণ ইসলামী িশক্ষা লাে
সু েযাগ পায়িন। অতঃপর তার ঘৃ ণয্ দাওয়ািত তৎপরতা অপরাপর
ইসলামী ভূ খে� অনু �েবশ কের।

2
১F

েখালাফােয় রােশদীেনর �থম ও ি�তীয় খিলফার যু েগ সাহাবীেদর
িবশাল সংখয্ িবদয্মান িছ; মুসিলমেদর মধয্ েথেক িবজ্ঞজেন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িতিনিধ (খিলফা)
আবূ বকর রািদয়া�াহু ত‘আলা আনহুর িনকট আনুগেতয্র শপ
�হণ কেরন, অতঃপর ওমর রািদয়া�াহু ত‘আলা আনহুর িনকট
আনু গেতয্র শপথ �হণ কের, অতঃপর ওসমান রািদয়া�াহু
তা‘আলা
2

আনহুর িনকট আনুগেতয্র শপথ �হণ হ

ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-িশয়া ওয়াস সু �াহ ()الﺸﻴﻌﺔ و الﺴﻨﺔ, পৃ . ১৭ – ২৪।
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সবর্স�তভাে; েকােনা একজন বয্ি�ও দািব কেরিন ে, আলী
রািদয়া�াহু ত‘আলা আনহু িছেলন অনয্েদর েচেয় েখলাফেত
েযাগয্তম অিধকারী এবং িতিন হেলন িন�াপ। িক� যখন
ইয়াহূ দী ষড়য� এবং েগা�ীয় ও জািতগত িবে�ষ কাযর্কর হেত
শুরু করল এবং ওসমান রািদয়া�াহু‘আলা আনহুর েখলাফেতর
েশেষর িদেক তার ভয়াবহতা �কট আকার ধারণ করল, তখন
এমন িকছু বয্ি�র আ��কাশ ঘট, েয বেল: আলী রািদয়া�াহু
তা‘আলা আনহ, তাঁর দু ই েছেল হাসান ও েহাসাইন রািদয়া�াহু
তা‘আলা আনহুমা এবং েহাসাইন রািয়া�াহু ত‘আলা আনহুর
বংেশর িকছু সংখয্ক বয্ি� হেলন অনয্ানয্ েদর েচেয় ইসল
েখলাফেতর অিত উ�ম উ�রািধকারী এবং তােদর মেধয্ই
েখলাফত িকয়ামত পযর্� সীমাব� থাকেব
আর এই দাওয়ােতর অি�� পাওয়া যায় পারসয্ সা�ােজয্
রাজধানী মাদােয়েনর উবর্র মািটে; িবেশষ কের েহাসাইন রা.
পারসয্ স�াট এযদাজারেদর কনয্ােক িবেয় কেরিছে, যার
িসংহাসন উি�েয় িদেয়িছল ইসলােমর িবজয়ী ৈসনয্ বািহনীগণ

২F

3

আলী হাসান, পৃ . ২৩০ - ২৩১
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3

স�বত চতুথর্ ইমাম েথেক েহাসাইেনর বংেশর মেধয্ িশয়ােদ
ইমামগণেক �াথিমকভােব সীিমতকরেণর এটাই কারণ।
আর আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু ত‘আলা আনহু আবূ
বকর, ওমর ও ওসমান রািদয়া�াহু ত‘আলা আনহুেমর েচেয়
েখলাফেতর অিধক হকদার তথা উপযু � বেল �থম বােরর মত
েয দািবর সূ চনা হয়, তা িছল একটা রাজৈনিতক দাওয়ােতর মত
এবং তা মুসিলমেদর কাতাের িফতনার অব�ান ৈতির কের
িদেয়েছ। িক� তা ইসলামী িশক্ষা েথেক িব� ধমর্ীয় দাওয়ােত
রূপা�িরত হেত েবিশ িবল� কেরি; েয ইসলামী িশক্ষাে
অিধকাংশ মুসিলম আেলম অতয্� য�সহকাের সংেশাধন ও
রক্ষণােবক্ষণ কের যা
েযমনিট পূ েবর্ বিণর্ত হেয়, িকছু

সংখয্ক দু� েলােকর

বয্ব�াপনায় এই িবি�� করার পিরক�না �হণ করা হেয়িছল
িক� এর ফেল অেনক মুসিলমেক বিল হেত হেয়িছল; িবেশষ
কের সাধারণ মুসিলমগণ, যারা তােদর ধমর্ীয় সং�ৃিতর েক্ষে� শ
অ� অনু করণ ও ি�তীয় ে�ণীর তথয-উপাে�র উপর িনভর্র
করত। েযমিনভােব বিল হেয়েছন এমন িকছু সংখয্ক আেলম,
যারা তােদর সামেন সৃ ি� হওয়া ভয়াবহ পকপাতমূ লক িবষয়
12

েথেক বাঁচার জনয্ িনেজেদর বয্ি� ও িচ�া র �াধীনতা অজর্
সক্ষম হেত পাের িন। এর ফেল আলী ইবন আিব তািল
রািদয়া�াহু ত‘আলা

আনহু এবং তাঁর পিরবা-পিরজেনর

অংশিবেশেষর পক্ষ সমথর্ন কের িশয়া মাযহাব নােম এক
মাযহােবর উৎপি� হয়। তারা আবার িবভ� হয় বহু দল ও
উপদেল। তােদর মেধয্ একিট দল হল যােয়দীয়, যারা
(আিকদাগত) দূ রে�র িদক েথেক অিধকাংশ মুসিলম আেলেমর
কাছাকািছ। অতঃপর ইসমাঈলীয়া, নু সাইিরয়য্া ও �; আর এরা
এমন বাড়বািড়র পযর্ােয় েপৗঁেছ েগেছ , তারা আলী রািদয়া�াহু
তা‘আলা আনহুেক ইলাহ ও �া বািনেয় িনেয়েছ। অতঃপর
4
ইমামীয়া ও �াদশ জা‘ফরীয়া , অিচেরই এই আেলাচনার মেধয্
৩F

তােদর বয্াপাের জানেত পারব। আর এই জনয্ই অিচের
4

আহমদ ইবন তাইিময়য্, িমনহাজুস সু �াহ আন-নববীয়া ফী নকেয কালােমশ িশয়া
ওয়াল কাদিরয়া ()ج الﺴﻨﺔ اﻨﻟﺒﻮ�ﺔ ﻲﻓ ﻧﻘﺾ ﺎﻠﻛم الﺸﻴﻌﺔ و اﻟﻘﺪر�ﺔ, ১ম খ�, পৃ . ৩,
২য় খ�, পৃ . ১২৪ ; আল-েহাসাইনী আবদু �াহ, আল-জুযুর আত-তািরখীয়া িলন
নু সাইরীয়া ()ﻟﺬور اﺘﻟﺎر�ﻴﺔ لﻠﻨﺼ��ﺔ, পৃ . ৭৩ - ১৩৪ ; আহমদ আল-ফাউযান,
আদওয়াউন ‘আলাল ‘আিকদািতদ দু রযীয়া (اﻟﻌﻘﻴﺪة اﺪﻟرز�ﺔ

)اء ﻰﻠﻋ, পৃ . ৯ - ১৮

; তাবতাবায়ী, পৃ . ৭৫ - ৮২ ; আবদু ল েহাসাইন আল-‘আসকারী, আল-‘উলু বীউন
আউ আন-নু সাইিরয়য্ ()ﻟﻌﻠﻮ�ﻮن أو اﻨﻟﺼ��ﻮن.
13

আ�াহর ই�ায় উভয় পেক্ষর িনকট �হণেযাগয্ ��সমূেহর উ
িনভর্র কের সৃ� অিধকাংশ মুসিলম আেলম ও জ‘ফরীয়া
আেলমেদর মেধয্ েমৗিলক মতিবেরােধর
পুি�কািট একিট গরু�পূণর্ �ান দখল করে

14

উপর রিচত এই

আল-কুরআনু ল কারীম
ইসলামী �জাত� ইরােনর সরকারী মাযহাব জা‘ফরীয়া আেলমগণ
বেলন: আল-কুরআনু ল কারীেমর আয়াত সংখয্া সেতর হাজা, যা
‘আল-উসূ ল িমনাল কাফী’ ( )ﺻﻮل ﻣﻦ الﺎﻜﻲﻓনামক �ে� বিণর্ত
হেয়েছ। 5 আর ‘আল-কাফী’ নামক �� যা িশয়ােদর সবেচেয়
৪F

িনভর্রেযাগয্ হািদেসর িকত, তােত বিণর্ত হেয়ে:
“িমথয্াবাদী বয্তীত েকান মানুষ এই দািব করেত পাের না , েস
আল-কুরআন েযভােব নািযল হেয়েছ, িঠক েসভােব তার পিরপূ ণর্
সংকলন কেরেছ; আর আ�াহ তা‘আলা তােক েযভােব নািযল
কেরেছন, িঠক েসভােব তা সংকলন ও সংরক্ষণ আলী ইবন আি

5

আল-কাফী িমনাল উসূ ল ()ﺎﻜﻲﻓ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل, ২য় খ�, �কাশকাল: ১৯৬১, পৃ.
৬৩৪; ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-িশয়া ওয়াস সু �াহ ()الﺸﻴﻌﺔ والﺴﻨﺔ, পৃ . ৭৭ –
১৫২।
15

তািলব আ. ও তাঁর পরবতর্ী ইমামগণ বয্তীত অনয্ ে কউ কর
পাের িন।” 6
5F

িশয়া আেলমগণ তােদর অনু সারীেদরেক মুসিলমেদর হােত
সংরিক্ষত কুরআন পােঠর সুেযাগ ততক্ষণ পযর্� িদ;
যতক্ষণ পযর্� না তােদর িনকট এমন �িশক্ষক , িযিন
তােদরেক তােদর ধারণা অনু যায়ী িশয়ােদর পিরপূ ণর্ কুরআন িশক্
েদেবন।

7

৬F

তেব মুসিলম িবদ� আেলমগণ দৃ ঢ়তার সােথ বেলন: রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ-কুরআন সংকলন কেরেছন
তার ধারবািহকতা ও পিরপূ ণর্ অব�াসহ িতলাওয়াত ও মুখ�করণ
উভয়ভােবই। অতঃপর যােয়দ ইবন সােবত রা. আবূ বকর িস�ীক
রািদয়া�াহু‘আনহুর িখলাফতকােল একই �ে�র মেধয্ সংকলন

6

আল-কাফী িমনাল উসূ ল ()ﺎﻜﻲﻓ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل, ১ম খ�, �কাশকাল: ১৯৬৮, পৃ .
২৮৮।

7

আল-কাফী িমনাল উসূ ল ()ﺎﻜﻲﻓ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل, ২য় খ�, �কাশকাল: ১৯৬১, পৃ.
৬৩৩; মুিহ�ু �ীন আল-খিতব, আল-খুতুত আল-‘আিরদা ()ﺨﻟﻄﻮط اﻟﻌﺮ�ﻀﺔ, পৃ .
১১।
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সংরক্ষণ কের 8 আর ওসমান ইবন ‘আফফান রািদয়া�াহু
৭F

‘আনহুর িখলাফতকােল কুরাইশেদর ভাষায় কুরআন িলিপবে�র
কাজ সমা� হয়, েয ভাষায় তা নািযল হেয়েছ এবং ইসলামী
শহরগুেলােত তা সাবর্জনীনভােব �চলেনর জ স�� হয়। 9
৮F

আর এই ��িট বতর্মােন মুসিলম স�দােয়র হােত েহদােয়ত ও
দিলল-�মাণ িহেসেব িবদয্মান রেয়েছ।
তেব এর সােথ �িস� সাতিট িকরােতর স�কর্ রেয়ে; তেব
তার (িকরােতর) িবিভ�তার পিরমাণ খুবই নগণয্ ও সাদািসেধ
ধরেনর, যার উপর িভি� কের অেথর্র মেধ েমৗিলক েকান পাথর্কয
সূ িচত হয় না। আর এই ধরেনর ইখিতলাফ তথা িবিভ�তার
দৃ �া� হল:

 و ﻳﻐﻔﺮﻟ�ﻢ أو، و ﺗﻌﻠﻤﻮن أو ﻳﻌﻠﻤﻮن،ﻣﺎلﻚ أو مﻠﻚ

 ﻧﻐﻔﺮﻟ�ﻢইতয্ািদ 10
৯F

8

সহীহ বু খারী, ৬� খ�, পৃ . ৪৭৭ – ৪৭৮।

9

সহীহ বু খারী, ৬� খ�, পৃ . ৪৭৮ – ৪৮০।

10

মা�া‘উল কা�ান, মাবােহসু ফী ‘উলু িমল কুরআন ()ﺒﺎﺣﺚ ﻲﻓ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن, পৃ .
১৭০ – ১৮৫।
17

মুসিলম আেলমগণ আল-কুরআনু ল কারীম িকয়ামত পযর্�
সংরিক্ষত থাকার বয্াপাের ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন। ,
আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা বেলন:

َ
ِ
ّ
َنُ نَز
َ ُ
[٩ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮ٩ ﴿ َّا �َۡ �َّۡا ٱ�ّكۡرَ �نَا َُ�ۥ ل�َٰفِظون

“আিমই কুরআন অবতীণর্ কেরিছ এবং অবশয্ই আিম তা
সংরক্ষ” 11
10F

িতিন আরও বেলন:

َ
َ َ ۡ َِ� َ َ
َ َُۡ وَق
ۡ
َ ّ
﴿ � �َُ ِّرك بِهِۦ لِسَانك ع
﴾ ١  ِنَ علَيۡنَا � َع ُهۥ رۡءَان ُهۥ١ ٓجل بِهِۦ
[١٧-١٦ :]ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

“তাড়াতািড় ওহী আয়� করার জনয্ তুিম েতামার িজ�া তার
সােথ স�ালন কেরা না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দািয়
আমারই।” 12
1F

িতিন আরও বেলন:

11

সূ রা আল-িহজর: ৯।

12

সূ রা আল-িকয়ামাহ: ১৬ - ১৭ ।
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ُّ
ۡ َّ يَأۡ�ِيهِ ۡٱل�َٰ ِط ُل مِنۢ �َ� يَ َديۡهِ وَ َ� مِن٤ �ز
ٞ بع
ٌ
ِۡ
ِ﴿نَهۥ لَكِ�َٰ َز
ۡ َخ
ٞ َ
ۡ�ل مِّن
[٤٢-٤١ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ٤ حَكِي� �َِي ٖد
�
ٍ
ِ ل ِفهِۖۦ ت
“আর এটা অবশয্ই এক মিহমময় �; েকান িমথয্া এেত
অনু �েবশ করেত পাের না — অ� েথেকও নয়, প�াত েথেকও
নয়। তা নািযল হেয়েছ �জ্ঞা, �শংিসত আ�াহ িনকট
েথেক।” 13
12F

আ�াহ তা‘আলা তার সংরক্ষণ ও েহফাযেতর �িত�িত িদেয়ে,
যােত তা হেত পাের সকল �ােনর ও সকল যু েগর মুসিলমেদর
জনয্ আেলাকবিতর্কা ও েহদােয়ত। আর পূবর্বতর্ী আসম
িকতাবসমূ েহর সােথ এই ��িটর তুলনা করেল পির�ারভােব ফুেট
উঠেব েয, এই িকতাবিট সংরক্ষণ করার ওয়াদা বা �িত�িত
মত কের পূ বর্বতর্ী েকান িকতাব সংরক্ষেণর জনয্ এমন �ি
িলিপব� হয়িন। সু তরাং েস সম� �ে�র নীিতমালা িবদয্মান ও
সংরিক্ষত রেয়েছ স, িক� মানু ষ তার েথেক িকছু পিরবতর্ন
কের তার আকৃিতগত ও অথর্গত িবকৃিতর উেদয্াগ �হণ কেরেছ

13

সূ রা ফুসিসলাত: ৪১ – ৪২।
19

আর মুসিলম স�দােয়র িবজ্আেলমগণ েয বয্ি� আ-কুরআন
িবকৃত বেল িব�াস কের, তােক েগাটা কুরআন অ�ীকারকারী
বয্ি�র মত কািফর বেল অিভমত বয্� কের 14 কারণ, আ�াহ
১৩F

তা‘আলা বেলন:

َ
َ ُ ۡ�َ ََٰ و
َ ُأَ َتُ ۡمِن
ۡ
ۡ
َ
َ
َجَز
ُٓء
ض �مَا ا مَن
� ٖ ب ت فرُون بِبع
ِ �ِ﴿ � ؤ ون بِبع ِض ٱلۡك
ّ م
 ٱلۡق
َ ّ
� ِي ٱ�َۡيَوٰة
ٞ ۡإِ�َ خِز
ٱ�ُّۡيَاۖ وَ�َوۡمَ ِ�َٰمَةِ يُرَد ُون
ُۡ�َفۡعَلُ �َٰلِكَ مِن
ََٰٓ أَش
َ ُ َ� ّ
: ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٨ ٰفِلٍ �َمَا ۡع َملون
َ�ِدِّ ٱلۡعَذَابِ�  و َمَا ٱ�َُّ ب
[٨٥

“তেব িক েতামরা িকতােবর িকছু অংেশ িব�াস কর এবং িকছু
অংশেক �তয্াখয্ান ? সু তরাং েতামােদর যারা এরূপ কে,
তােদর একমা� �িতফল পািথর্ব জীবেন অপমান এবং িকয়ামেতর
িদন তারা কিঠন শাি�র িদেক িনিক্ষ� হেব। তারা যা ক,
আ�াহ েস িবষেয় অনবিহত নন।” 15
14F

14

ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-িশয়া ওয়াস সু �াহ ()الﺸﻴﻌﺔ و الﺴﻨﺔ, পৃ . ১৪১ – ১৪৭।

15

সূ রা আল-বাকারা: ৮৫।
20

েহ মুসিলম ভাই ও েবােনরা! আপনারা িনেজ িনেজই উ�ার
করেত সক্ষম হেবন , সূ রাসমূ েহর শুরুেত উে�িখত িবস�াহ
বয্তীত আ-কুরআনু ল কারীেমর আয়াত সংখয্া ছয় হাজার দুইশত
ছি�শ মা�। এই জনয্ িশয়া আেলমগণ বেল থােক ে, এই
কুরআন পিরপূ ণর্ নয়। আমরা আমােদর িনেজেদরেক �� কি,
আমরা িক জা‘ফরীয়া আেলমেদরেক িব�াস করব, নািক আ�াহ
সু বহানাহু ওয়া ত‘আলােক িব�স করব, অথচ িতিন তার
সংরক্ষেণর বয্াপাের �িত�ি? অপরিদেক মুসিলম আেলমগণ
িব�াস কেরন েয, আল-কুরআন সকল �কার িবকৃিত েথেক মু�;
আর তােত েয েকান ধরেনর িবকৃিত বা পিরবতর্ন সংঘিটত হে,
তা �ত উদঘাটন হেয় যােব।
স�বত িকছু সংখয্ক িশয়া আেলম িশয়া দশর্নেক েহফাযত কর
বা িটিকেয় রাখার উে�েশয্ ‘তাকীয়া’ আিকদার আড়ােল আলকুরআন িবকৃিতর আিকদা-িব�াসেক অ�ীকার কের। সু তরাং েকান
িস�া� �কােশর পূ েবর্ তােদর িনভর্রেযাগয্ ��সমূহ েথেক
�মািণত হেয়েছ।

21

সু �াত ও হািদস
জা‘ফরীয়া আেলমগণ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যা
বেলেছন এবং িন�াপ িশয়া ইমামগণ যা বেলেছ, তােক সু �াহ বা
হািদস বেল িবেবচনা কের। 16 আর আমরা যিদ ‘আল-কাফী’
১৫F

নামক �ে�র �িত দৃ ি� েদই, েয ��িটেক আত-তাবতাবায়ী ‘িশয়া
জগেতর মেধয্ সবেচেয় িব�� ও �িস� হািদেসর �’ বেল
িবেবচনা কেরেছন 17, তেব আমরা েদখেত পাব েয, অিধকাংশ
১৬F

হািদেসর েক্ষে� বলা হয় না , রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন; বরং বলা হয়, ইমাম বেলেছন: এইরূপ
এইরূপ। আর অিধকাংশ হািদেসর েকান সনদ েন।
আর আমরা যখন ঐসব হািদেসর িবষয়ব� িনেয় গভীরভােব িচ�া
কির, তখন আমরা তার অিধকাংশগুেলােক আল-কুরআনু ল
কারীেমর

সােথ

িবেরাধপূ ণর্ িহেসেব পাই। আর েসখােন

16

তাবতাবায়ী, পৃ . ৯৩; ইসলামী �জাত� ইরােনর সংিবধান, ি�তীয় ধারা।

17

তাবতাবায়ী, পৃ . ১১০।
22

সু ��ভােব �কািশত, েয মানদে�র সু �� গুণ বা ৈবিশে�য্
উপর িভি� কের হািদসসমূ েহর মূ লয্ায়ন স�� হ, তা মূ লত
িশয়া দশর্ন ও িচ�াধারােকই সমথর্ন কের অথবা কমপেক্ষ
সােথ িবেরাধ কের না। আর িশয়া আেলমেদর মধয্ েথেক অনয
দু ই এক জেনর মত কের আত-তাবতাবায়ী দৃ ঢ়তার সােথ বেলন
েয, হািদেস নববীর মেধয্ েসই হািদসই সবেচেয় িব�� ও
িনভর্রেযাগ, যা িন�াপ ইমামেদর বণর্নার পের উে�খ করা হ;
যিদও ইমাম তার এমন উ�রািধকার েরেখ মারা যান েয, িতিন
তার বয়েসর নবম বা অ�ম অথবা প�ম অিত�ম কেরন না। 18
১৭F

সু তরাং উদাহরণ�রূপ এমন হািদেসর কথা বলা যা, যা আলী
ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আনহু বণর্না কেরন এবং ইম
বুখারী রহ. তা তাঁর সহীহ �ে�র অ�ভুর্� কের; অথচ
জা‘ফরীয়া আেলমগণ তা �তয্াখয্ান কে, যিদ েস হািদস িশয়া
আিকদার সােথ িবেরাধপূ ণর্ হ; েযমন: ‘মুত‘আ িবেয় িনিষে�র
হািদস’। অপরিদেক, যখন হািদসিট িশয়া মতবাদেক সু দৃঢ় করেব,

18

তাবতাবায়ী, পৃ . ৯৪, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১।
23

তখন িযিন বণর্না ও িবে�ষণ কেরেছ, তার িদেক দৃ ি� না িদেয়ই
তা খুব �ততার সােথ তারা তা �হণ করেব। 19
১৮F

অপরিদেক মুসিলম আেলমগণ সু �াহর পিরচয় েদন এইভােব,
‘সু �াহ’ হল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যা বেলেছ,
অথবা কেরেছন অথবা �ীকৃিত িদেয়েছন এবং তাঁর সৃ ি�গত
গুণাবলীসমূহ 20
১৯F

আর সাধারণভােব েসখােন দু ’িট প�িত রেয়েছ, যার উপর
অিধকাংশ মুসিলম আেলম হািদেসর �হণেযাগয্তা যাচাইেয়র জনয
িনভর্র কের থাে:

�থমত: বণর্নাকরীেদর িব��তার বয্াপাের িনি�ত জ্ঞ
অজর্েনর জনয্ সনদ পরীক্ষা করা। এই জনয্ পিরচয়হীন
বণর্নাকারীেদর সততা অথবা েদা-�িট জানেত অক্ষম হে
িবি�� সনেদ বিণর্ত হািদসসমূহ �তয্াখয্ান করা 

19

তাবতাবায়ী, পৃ . ৯৪।

20

আজমী, পৃ . ৩।
24

ি�তীয়ত: হািদেসর মতন পরীক্ষা ক, যােত তার ব�বয্
কুরআন অথবা সনেদর িদক েথেক শি�শালী অপরাপর
হািদসমূ েহর িবপরীত না হয় ...। 21
২০F

সনেদর এই মানদে� হািদসসমূ হ িনবর্াচেনর েক্ষে� পরিনরীক্ষার পর হািদস িবেশষজ্ঞগণ একমত েপাষণ কের েছ,
সু �ােত নববীর সবেচেয় িব�� ও িনভর্রেযাগয্ ’িট �� হল সহীহ
বুখারী ও সহীহ মুসিলম। 22
২১F

েযমিনভােব আমরা জানেত পারলাম েয, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর পরই �� সমেয়র বয্বধােন আকুরআনু ল কারীম এক খে� সংকলন সমা� হেয়েছ; িক� ইলেম
হািদেসর সংকলন শুরু হেয়েছ িহজির �থম শতেকর এেকবাে
েশেষর িদেক। 23 আর এই সংকলেনর িপছেন অেনকগুেলা কারণ
২২F

রেয়েছ; ত�েধয্ গুরু�পূণর্ কার, হািদস শা� িব�ািরতভােব
ইসলামী িশক্ষােক অ�ভুর্� কেরেছ এবং তােক একিট সমি

21

আজমী, পৃ . ৩২ – ৭২।

22

ফাতাওয়া, খ� (১৭), পৃ . ১৮ এবং আজমী, পৃ . ৮৭, ৯৬ ।

23

আজমী, পৃ . ২৫।
25

অবকাঠােমােত �িতি�ত কেরেছ, যার অনু করণ ও অনু সরণ করা
মুসিলম

বয্ি�র জনয্ তার ৈদনি�ন জীবেন িবেশষ

সাধারণভােব আবশয্; এমনিক আ�াহর সােথ ও জনগেণর সােথ
তার (মুসিলম বয্ি�) িনিবড় স�েকর্র �েয়াজেনও তার
অনু করণ জরুরী। জীবেনর সােথ সু�ােত নববীর সাম�সয
িবধােনর েক্ষে� সাহাবা রািদয়া�াহু আনহুেমর �চ� আ�হ থা
কারেণ বা�ব েক্ষে� তাঁরা িছেলন হািদেসর জী �িত�িব এবং
তার বড় উৎস। আর এ কারেণই েসই যু েগ বহু খে� হািদস
সংকলেনর খুব েবিশ �েয়াজনীয়তা িছল না। তাছাড়া িকছু সংখয্ক
বড় মােপর সাহাবী কুরআেনর সােথ হািদেসর িম�ণ েথেক েবঁেচ
থাকার জনয্ �থম িদেক আ-কুরআনু ল কারীম �িশক্ষণ েক
�িত�ার বয্াপাের অিমত বয্� করেত; েয ধরেনর িম�ণ
ঘেটিছল তাওরাত এবং ইি�েল।
েহ আমার ভাই ও েবােনরা! আসু ন, আমরা িনেজেদরেক িজজ্ঞাস
কির, িবেশষভােব (সু �াত ও হািদেসর দু ই পক্ষ েথেক �) দু ’িট
সংজ্ঞার েকান সংজ্ঞািট অিধক সতয্ ও? যখন আমরা জািন
েয, নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হেলন সবর্েশ
নবী; েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
26

َّ َ َآ أ
ّ
َ ٱ�َِ وَخَا�َم
ََمَ ٌد �ب َح ٖد مِّن رِّجَال ِ�ُمۡ وَ �َٰ�ِن ّسُول
ُ� َ﴿َا �َن
[٤٠ :�َّب ِ ِّ�ۧنَ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
“মুহা�দ েতামােদর মেধয্ েকান পুরুেষর িপতা ; বরং েস
আ�াহর রাসূ ল এবং েশষ নবী।” 24
23F

সু তরাং তাঁর পের কােরা পেক্ষ আ�াহ ‘আলার পক্ষ েথেক ওহ
লাভ করা স�ব নয় এবং সমীচীনও নয়। কারণ, আ�াহ �দ�
ওহী নবী ও রাসূ লেদর জনয্ িনধর্ািরত। আর িশয়া আেলম যখন
রাসূ েলর কথা ও িশয়া ইমামেদর কথােক এক পা�ায় ওজন কের,
তখন েস েযন বলেত চায়, ইমামগণও নবী ও রাসূ লেদর মত
আ�াহ �দ� ওহী লাভ কের; আর এর (এই িচ�ার) মেধয্
কুরআেনর সােথ সু �� িবেরাধ রেয়েছ। আর যখন কথািট এমন
হয় েয, ঐসব ইমামগণ শুধু ইলহাম �া� হ, তাহেল েতা ইলহাম
এক িজিনস, আর ওহী হল আেরক িজিনস। সু তরাং ওহীর
অনু সরণ আবশয্; আর ইলহােমর মেধয সবর্সাধারেণর অংশ�হণ
রেয়েছ এবং তার অনু সরণ বাধয্তামূলক নয়। তাছাড়া নবী ও
রাসূ লগণ কতৃর্ক �া� ইলহাম ওহীরই অংশিবেশষ।
24

সূ রা আল-আহযাব: ৪০।
27

ইজমা
ইজমার �হণেযাগয্তা িনেয় িশয়া আেলমেদর পেক্ষ ও িবপ
অিভমত রেয়েছ। সু তরাং ইজমা �ারা যখন তােদর মতামতেক
সমথর্ন েদে, তখন তারা ইজমােক দিলল িহেসেব �হণ করেব।
উদাহরণ�রূপ আ-তাবতাবায়ী’র বয্বহার করা অেনক কথ:
“সবটাই িশয়া মতবাদ ও সু �াহর অ�ভুর্�...” এবং “... সকেলই
25
তােক �ীকৃিত েদয়ার বয্াপাের ঐকয্মত েপাষণ কেরে”।
२४F

[কারণ, এগুেলা তােদর মেতর সমথর্েন হেয়, তাই তারা তখন
ইজমা �ীকার করেছ; নতুবা নয়]
অপরিদেক িশয়া আেলমগণ ইজমােক �তয্াখয্ান ক; অতএব
উদাহরণ�রূ:
১. তারা বেল, সাহাবীগেণর সংখয্া হাজার হাজা; তারা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর তাঁর
িবরুে� ষড়য� কেরেছ এবং দশ জেনরও কম সংখয্ক সাহাব
25

তাবতাবায়ী, পৃ . ৪০।
28

তাঁর সু �ােতর উপর বলবৎ িছেলন। এই জনয্ তারা এই কম
সংখয্ক সাহাবীেকই তােদর উপর িমথয্া কথা আেরাপ কে
অিধকাংশ সাহাবীর উপর �াধানয্ িদেয় থােক।
২. তারা িব�াস কের েয, ইিতহােসর ধারাবািহকতায়
িবিভ� সময় ও �ােন েকািট েকািট মুসিলম ইসলাম ও ঈমােনর
গুণগত পিরপূণর্তা লাভ কেরিন। কা, তারা িশয়ােদর িব�াস
অনু যায়ী ইসলাম ও ঈমােনর একিট অনয্তম রুকনে (��)
�তয্াখয্ান ক; আর তা হল ইমামত তথা িশয়া ইমামগেণর �িত
িব�াস। অথর্াৎ বার জন িন�াপ ইমােমর অি�ে�র �িত িব�াস
�াপন করা, তােদর ধারণা মেত, যােদর বয্াপাের রাসূল ব�বয
িদেয়েছন যােত তােদর জনয্ রাজৈনিতক ও ধমর্ীয় েনতৃ� িনধর্াি
হয় এবং তারা এেকর পর এক তার উ�রািধকারী হেব। [অথচ
এটা িমথয্াচা]
৩.

তারা

আল-কুরআনু ল

কারীেমর

িবশু�তা ও

পিরপূ ণর্তার বয্াপাের সে�হ েপাষণ ক; অথচ সকল মুসিলম
আেলম একবােকয্ তা িব�াস কেরন

29

আর অিধকাংশ মুসিলম আেলম ইজমােক কুরআন ও সু �াহর পের
ইসলামী শরীয়েতর তৃতীয় উৎস িহেসেব িবেবচনা কেরন। 26
২৫F

সু তরাং হািদেসর সবেচেয় িনভর্রেযাগয্ ব�বয্ হল যার স
মুতাওয়ািতেরর পযর্ােয় েপৗঁেছ, েযমন সাহাবীেদর একদল হািদস
বণর্না কেরেছ; আর তাঁেদর িনকট েথেক তােবয়ীেদর একদল তা
বণর্না কেরেছন। 27 আর উ�ািবত সমাধান ও ফেতায়ার মেধয্
২৬F

সবেচেয় উ�তমােনর হল যার বয্াপাের আেলমগণ ইজমা বা
ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন

28

কারণ, আ�াহ সু বহানাহু ওয়া

২৭F

তা‘আলা তাঁর সু �� িকতােব বেলন:

ْ ُّ ق
ٱ�ۡت
ّ
ٗ � َِ�َبۡلِ ٱ
� َِيع
[١٠٣:َ �َفَرَ وا ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
َ و
ِ� ْ﴿َ صَِمُوا

“েতামরা সকেল আ�াহর র�ু দৃ ঢ়ভােব ধারণ কর এবং পর�র
িবি�� হেয়া না।” 29
28F

26

ফাতাওয়া, খ� (১৯), পৃ . ৫ - ৮, ১৯২ – ২০২।

27

ইবনু আছীর আল-জাযারী, জােম‘উল উসূ ল ফী আহাদীেসর রাসূ ল ( ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل
)ﻓ أﺣﺎدﻳﺚ الﺮﺳﻮل, ১ম খ�, পৃ . ১২০ - ১২৬

28

ফাতাওয়া, খ� (৯), পৃ . ২৬৭ – ২৭২।

29

সূ রা আেল ‘ইমরান: ১০৩।
30

আর আ�াহ তা‘আলা ঐসব েলাকেদরেক অপছ� কেরন, যারা
তােদর দীনেক িবিভ� দেল িবভ� কেরেছ; সু তরাং িতিন তাঁর
নবীেক উে�েশয্ কেরবেলন:

ّ ٗ َّ قُ ْ نَهُمۡ وَ َ ُ ْ شِي
ّٓ َا
 لَسۡتَ ِ م
ۡءٍ� إِ�َم
َ� ِ� ُۡنۡه
�نوا ع
﴿ َّ ٱ�َِّينَ فَرَ وا دِي
ْ
ُ
ۡ ُ َ�
َ م
َ
:﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم١ مۡرُهُمۡ إِ�َ ٱ�َِّ �ُ َّ يُنبِّئُهُم بِمَا نوا �َ ف َعلون
[١٥٩

“যারা দীন স�ে� নানা মেতর সৃ ি� কেরেছ এবং িবিভ� দেল
িবভ� হেয়েছ, তােদর েকান দািয়� েতামার নয়; তােদর িবষয়
আ�াহর ইখিতয়ারভু�। আ�াহ তােদরেক তােদর কৃতকমর্ স�ে�
অবিহত করেবন।” 30
29F

ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:

 ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺎﺠﻟﻤﺎﻋﺔ... » أوﺻﻴ�ﻢ ﺄﺻﺤﺎﻲﺑ ﺛﻢ ﺬﻟﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ
و�ﻳﺎ�ﻢ واﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻣﻊ الﻮاﺣﺪ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻻﺛن� أﺑﻌﺪ
.(ﻣﻦ أراد ﺑﺒﻮﺣﺔ ﺠﻟﻨﺔ ﻓﻴﻠﺰم ﺠﻟﻤﺎﻋﺔ« )ﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي و أﻤﺣﺪ
30

সূ রা আল-আন‘আম: ১৫৯।
31

“আিম েতামােদরেক আমার সাহাবী ও তােদর পরবতর্ীেদর
(তােবয়ীেদর) অনু সরেণর িনেদর্শ িদি� ... েতামােদর কতর্বয্ হ
সংঘব�ভােব থাকা এবং পর�র িবি�� হওয়া েথেক েবঁেচ
থাকা। কারণ, শয়তান একা বয্ি�র সােথ থাে; আর েস দু ইজন
েথেক বহু দূের অব�ান কের। সুতরাং েয বয্ি� জা�ােতর কলয্
লাভ করেত চায়, েস জামােতর সােথ স�ৃ � থাকেব।” 31
৩০F

আর েকান সে�হ েনই েয, মুসিলম জামাত �ারা উে�শয্ হল
তােদর আেলমগণ; সাধারণ মুসিলমগণ উে�শয নয়, যারা
ইসলােমর েমৗিলক ��সমূ হ অধয্য়ন বয্তীত শুধু অনুসরণ
অনু করণ িনভর্রশীল
অপর এক হািদেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন:«»ﺘﻤﻊ أﻣﻲﺘ ﻰﻠﻋ ﺧﻄﺄ
(আমার উ�ত ভুেলর উপর ঐকয্ব� হেব ন)।

31

িতরিমযী, িফতান, বাব নং- ৭, হািদস নং- ২১৬৫ ; আহমদ, ইবনু আছীর আলজাযারী, জােম‘উল উসূ ল ফী আহাদীেসর রাসূ ল ()ﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﻲﻓ أﺣﺎدﻳﺚ الﺮﺳﻮل,
৬� খ�, পৃ . ৬৬৯।
32

িতিন আরও বেলন: «»�ﻦ اﷲ ﻴﻟﺠﻤﻊ أﻣﻲﺘ ﻰﻠﻋ الﻀﻼﻟﺔ
(আ�াহ আমার উ�তেক ��তার উপর ঐকয্ব� করেবন ন)।” 32
31F

িতিন আরও বেলন:

«»ﺎ رآه اﻤﻟﺴﻠﻤﻮن ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ
(মুসিলমগণ যা উ�ম মেন কের, তা আ�াহর িনকটও উ�ম)। 33
৩২F

আর তা এই জনয্ ে, মুজতািহদ তথা গেবষকেদর ে�ক্ষাপট
পািরপাি�র্ক পিরেবেশর িবিভতা সে�ও েকান হুকুম বা িস�াে�র
েক্ষে� তােদর ঐকয্মত েপাষণ �ারা হেকর উপর তােদর ইজম
অিজর্ত হয় 34
৩৩F

আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও উে�খ কেরেছন
েয, তাঁর উ�ত অিচেরই িতহা�র দেল িবভ� হেয় যােব; ত�েধয্
একিট দল হেব মুি��া�, আর বািক সবগুেলা জাহা�ামী। আর
32

রাসূ েলর বাণী: "( "ﺘﻤﻊ أﻣﻲﺘ ﻰﻠﻋ ﺿﻼﻟﺔআমার উ�ত ��তার উপর ঐকয্ব
হেব না) -এর শাি�ক উে�েশয্ আেলােক সাখাবী এই অথর্িটে িবশু বেলেছন।

33

সাখাবী এই হািদসিটেক হাসান বেলেছন।

34

‘ই�ু �ীন বালীক, িমনহাজুস সােলহীন (�)ﻣﻨﻬﺎج لﺼﺎﺤﻟ, পৃ . ৫৪৪।
33

যখন তাঁেক মুি��া� দল স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা, তখন তার
জওয়াব�রূপ �া� একিট বণর্নার মমর্াথর, েস দলিট হল রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীগেণর নীিতর উপর
�িতি�ত দল; আবার অনয্ বণর্না অনুযায়ী েসই মু�া� দল হল
‘জামাত’ অথর্াৎ আহেল সু�াত ওয়াল জামাত 35
৩৪F

েহ ভাই ও েবােনরা! েতামরা িক িব�াস করেব না েয, িনয়মকানু েনর েয েকান কাযর্করী মানদ� িনভর্র কের তার যথায
বয্বহার ও িনেভর্জাল ফলাফেলর উপর। নতুবা এক বার তা �হ
করা হেব; আেরক বার তা �তয্াখয্ান করােব। আর এই কারেণ
এমন েকান ফকীহর (আইনিবদ) উপর িনভর্র করা স�ব হেব ি,
িযিন মূ লত দিলল বয্বহার কেরন েকান ব� িনেজর জনয্ ৈব
করার জনয, যা অনয্েদর জনয্ েসই ব�িটেক অৈবধ কের ে?
অথবা িযিন িনেজর পেক্ষ েদয়া দিলল যখন তার িবপেক্ষ
যায়, তখন িতিন তার দিলেলর �ীকৃিত �তয্াহার কের েন? আর
যখন তার পেক্ষ থা, তখন তার উপর িনভর্র কের?
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েহ ভাই ও েবােনরা! মেন কর, েকান মুসিলম বয্ি� জা�ােত
যাওয়ার পথ স�েকর্ িজজ্ঞাসা , তখন তার জওয়াব িদল
কমপেক্ষ দশ সদসয্ িবিশ� একিট দল যারা ঐ পথ স�ে
ভালভােব জােনন; িক� অপর একজন যিদ এমন বণর্না েদ, যা
উপেরা� বণর্নার িবপরী, এমতাব�ায় েসই মুসিলমেক তুিম িক
উপেদশ িদেব? েস িক দশ সদসয্ িবিশ� একিট দেলর ব�েবয্
অনু সরণ করেব, নািক িভ� িস�াে�র অিধকারী একক বয্ি�র
কথার অনু সরণ করেব? যিদ ধের েনয়া হয় েয, ��কারী বয্ি�
ঐসব বয্ি�েদর কােরা স�েকর্ িকছুই জােন না এবং তার কাে
উভয় বণর্নাই যুি�স�ত মেন হ
অতঃপর িক সমাধান হেব, যিদ পির�ার হয় েয, িভ� অিভমত
েপশকারী বয্ি�র বণর্নার মেধয্ বয্ি��াথর্ িনিহত রেয়েছ
বািকেদর বণর্নায় এই রকম বয্ি��াথর্ ? আবার িকইবা
সমাধান হেব, যিদ তুিম জানেত পার েয, �ত� রায় েপশকারী
বয্ি� অিচেরই ��কারী বয্ি�র উপর িবে�ষ েপাষণ কর, যখন
েস তার বণর্না বা পরামেশর্র অনুসরণ করেব ; েয সমেয়
বািকেদর অিভমত হল েয, তােদর মেতর িবেরািধতা কারী িবে�ষ
ও ঘৃ ণার উপযু � হেব না?
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ইসলােমর রুন ও ঈমােনর রুক
�াদশ ইমােমর অনু সারী জা‘ফরীয় আেলমগণ বেলন েয, মুসিলম
জািতেক পিরচালনার জনয্ বংশগত �থা বা িনয়-কানু েনর �িত
িব�াস �াপন করা ঈমােনর অনয্তম রুক (িভি�) এবং তার
মানগত অব�ান আ�াহর �িত িব�াস �াপেনর মত; েযমিনভােব
তার �িত েজার িদেয়েছ ইসলামী �জাত� ইরােনর সংিবধােনর
ি�তীয় ধারায়। সু তরাং জা‘ফরীয় আেলমগেণর িনকট ইমামত
ঈমােনর এমন এক গুরু�পূণর্ রুকেনর, যার মাঝখােন
েফেরশতা এবং তাকিদেরর ভাল ও মে�র �িত ঈমান তথা
িব�ােসর কথা আেস না। আর শাহাদাতাঈন তথা দু ই সাক্,
সালাত (নামায), সাওম (েরাযা) ও হাে�র মত এটাও (ইমামত)
ইসলােমর অনয্তম রুক 36
৩৫F

অনয্িদেক অিধকাংশ মুসিলম আেলম কুরআন অথবা সু�াহর মেধয
ইমামত বা েনতৃ� স�েকর্ িশয়া ধারণার বা�বতা না থাকার
িবষয়িট েজারােলাভােব তুেল ধেরেছন; আর যারা ইসলােম
36
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েখলাফত ও শাসন বয্ব�ায় এবং দীেনর বুের েক্ষে� বয্া
বংশগত শাসনবয্ব�ার �েয়াজনীয়তার উপর ব�বয্ েদন তারা ে
ব�বয্ও নাকচ কের েদন। বরং তারা এই বংশগত �থা যা
রাজৈনিতক, ধমর্ীয় ও আধয্াি�ক েনতৃ�েক অ�ভুর্� , তার
সােথ কুরআন ও সু �াহর মেধয্ েয িবেরাধ রেয়েছ তার �িত েজার
েদন। সু তরাং আল-কুরআনু ল কারীম মুিমনেদর �শংসায় বেল:

ّ
﴿ �ٱَِّينَ ٱسۡت
ۡى بَيۡنَهُم
َ ُوَأَقَامُواْ ٱلصَلَوٰةَ وَأَ ۡم ُرهُمۡ ش
�
ٰ ور
َۡجَابُواْ لِرَ ِّ هِم
َ ُِق
ّ
[٣٨ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻮرى٣ َمِمَا َرزَقۡ�َٰهُمۡ يُنف ون

“যারা তােদর �িতপালেকর আ�ােন সাড়া েদয়, সালাত কােয়ম
কের, িনেজেদর মেধয্ পরামেশর্র মাধয্েম িনেজেদর কমর্ স�
কের এবং তােদরেক আিম েয িরিযক িদেয়িছ, তা েথেক বয্য়
কের।” 37
36F

আ�াহ তা‘আলা তাঁর ি�য় নবীেক িনেদর্শ িদেয় বেল:

ۡ َّ َ َ ۡق
َۡ ﴿ فَبمَا َر
م
َ� ٖة مِّن
ب
ِ
ِ ٱِّ �ِتَ لَهُۡۖ وَلَوۡ كُنتَ �َظًا غلِيظ ٱل ل
َۡ
ْ
َف
ۡ
ُ
ۡ
ۡۡ ُم
َۡنفَض ُّوا مِنۡ َح ۡول َِك ٱ�ۡ ف �َنۡهُمۡ وَ سۡتَ ۡ َهُم
ۖ
�ٱ غ ِفر ل وَشَاوِره �ِ ٱ�م ِر
37
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�
ا
َ �ِبُ ٱلۡمُتَ َو
ّ ُ� ََّ�َزَمۡتَ �َتَوََّۡ  ََ� �ٱَِّۚ إِنَّ ٱ
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ �ِِّ
َع

[١٥٩ :آل ﻋﻤﺮان

“আ�াহর দয়ায় তুিম তােদর �িত েকামল-হৃদয় হেয়িছে; যিদ
তুিম রঢ় ও কেঠারিচ� হেত, তেব তারা েতামার আশপাশ হেত
সের পড়ত। সু তরাং তুিম তােদরেক ক্ষমা কর এবং তােদর জন
ক্ষমা �াথর্না; আর কােজ-কেমর্ তােদর সােথ পরামশর্ কর
অতঃপর তুিম েকান সংক� করেল আ�াহর উপর িনভর্র করে;
যারা

(আ�াহর

উপর)

িনভর্র কে,

আ�াহ

তােদরেক

ভালবােসন।” 38
৩৭F

মুসিলম আেলমগণ এই কথার উপর ঐকয্মত েপাষণ কেরন ে,
ইসলামেক পাঁচিট িভি�র উপর �াপন করা হেয়েছ: এই কথার
সাক্ষয্ েদয়া, আ�াহ বয্তীত অনয্ েকান উপাসয্ বা ইলাহ ে
এবং মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূ;
সালাত (নামায) �িত�া করা; যাকাত �দান করা; রমযান মােস
েরাযা রাখা এবং বাইতু�াহ শরীেফ েপৗঁছেত সক্ষম বয্ি�র

38
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পালন করা। 39 েযমিনভােব মুসিলম আেলমগণ এই কথার উপরও
৩৮F

ঐকয্মত েপাষণ কেরন ে, ঈমােনর মূ ল িভি� হল: আ�াহর
�িত, তাঁর েফেরশতাগণ, তাঁর িকতাবসমূ হ ও তাঁর রাসূ লগেণর
�িত এবং পরকাল ও তাকদীেরর ভাল ও মে�র �িত িব�াস
�াপন করা। 40
৩৯F

েকান মুসিলম বয্ি� যিদ আ-কুরআেনর �থম েথেক েশষ পযর্�
পাঠ কের, তেব েস এমন একিট আয়াতও পােব না, যা িশয়া
আেলমগণ

এই

বংশগত

শাসনবয্ব�ার �েয়াজনীয়তা ও

আবশয্কতার বয্াপাের েয ব�বয্ ে দয় তােক সমথর্ন কের।
েয িশশু তার নবম অথবা অ�ম বছর বয়েস তার(শাসনবয্ব�া)
উ�রািধকারী হেব, ...। আর েকান মুসিলম বয্ি� যিদ িবশু
সু �াহ তথা হািদস অধয্য়ন কে, তেব েসও একই ফল েদখেত
পােব। [অথর্াৎ বংশগত শাসনবয্ব�ার অসার]

39

ইয়াহইয়া ইবন শরফু�ীন আন-নববী, িমনাল আরবা‘ঈনা আন-নববীয়া ( ﻣﻦ
)اﻷر�ﻌ� ﻨﻟﻮو�ﺔ, (চি�শ হািদস), পৃ . ৩৫।
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ইয়াহইয়া ইবন শরফু�ীন আন-নববী, িমনাল আরবা‘ঈনা আন-নববীয়া ( ﻣﻦ
)اﻷر�ﻌ� ﻨﻟﻮو�ﺔ, (চি�শ হািদস), পৃ . ৩০।
39

েহ মুসিলম ভাই ও েবােনরা! আমােদর জনয্ িক আ-কুরআনু ল
কারীম ও িনভর্রেযাগয্ সু�াহ েথেক �দ� সু�� দিললসমূহ �ার
উপ�ািপত অিধকাংশ মুসিলম আেলেমর মতামতেক সতয্ বেল
েমেন েনয়া উ�ম হেব; নািক আল-কুরআনু ল কারীম ও সু �াহর
সােথ িবেরাধপূ ণর্ িশয়া আেলমেদর মতামত ও ব�েবয্র অনুসর
করাটা উ�ম হেব? এই �ে�র জওয়াব েদয়ার পূ েবর্ আমরা
দৃ ঢ়তার সােথ বলেত চাই েয, আমােদর একমা� লক্ষয্ হল
আ�াহ তা‘আলােক স�� করা এবং এই ন�র পৃিথবীেত মুি� ও
িচর�ায়ী পরকালীন জীবেন সফলতার জনয্ �কৃত সতয্ িনে
গেবষণা করা।
েহ ভাই ও েবােনরা! আমােদর জনয্ আবশয্কীয় কতর্বয,
আমরা যােত ভুেল না যাই েয, আ�াহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা
বেলন:

ِهَا ٱَِّينَ ءَامَنُواْ كُونُ واْ قَ�َّٰمِ�َ بِٱلۡقِسۡط
� �
�
ٰ ََٓ� ۡشُهَدَآءَ  َِِّ وَلَو
ُّ ﴿
م
ٗ ِغَنِيًا أَوۡ فَق
ُ ّ ��
ّ ۡٱ�َۡقۡرَِ�َۚ إِ يَ�ُن
� ََنفُسِ�ُۡأَوِ ٱلۡ�َٰ�َِيۡنِ و
�َٰ َۡٱ�َ أَو
ن
مَاۖ فَ�َ ت تَّب عُواْ ٱلۡهَو
َّ
َ�اْ فَإِنَّ ٱ
َىٰٓ أَن �َعۡدِلُواْۚ �ن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ �ُعۡرِضُو
ِ َ
�
َ َ�
ٗ َ�َ ۡ ُ َ خ
ّ
 ٰٓ�َ ُّهَا َِّينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱ�َِ وَ رَسُ و�ِِۦ١ ��ِن بِمَا ع َملون ب
40

َّ ٓ أَ زَل
َّ ل
َ
ُ ۡ�َ
ِي ن مِن � ۡبلُۚ وَمَن ي ف ۡر
َ�ٱلۡكِ�َٰبِ ٱ�َِّي نَزَ �ََٰ رَسُ و�ِِ وَٱلۡكِ�َٰبِ ٱ
ّ
ً َضَلَ ضَ �َٰ�َۢ ب
َ�َ�َِّ وَم
�
﴾ ١ عِيدا
َۡتِهِۦ وَُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱ�َۡوۡمِ ٱ�خِرِ �َقَد
ٰٓ�ِك
[١٣٦ - ١٣٥ :]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء

“েহ মুিমনগণ! েতামারা নয্ায়িবচাের দৃঢ় �িতি�ত থাকেব আ�হর
সাক্ষী�; যিদও তা েতামােদর িনেজেদর অথবা িপতা-মাতা
এবং আ�ীয়-�জেনর িবরুে� হ; েস িব�বান েহাক অথবা
িব�হীন েহাক আ�াহ উভেয়রই ঘিন�তর। সু তরাং েতামরা
নয্ায়িবচার করেত �বৃি�র অনুগামী হেয়া না। যিদ েতামারা
েপঁচােলা কথা বল অথবা পাশ কািটেয় যাও, তেব েতামরা যা কর
আ�াহ েতা তার সব খবর রােখন। েহ মুিমনগণ! েতামরা
আ�াহেত, তাঁর রাসূ েল, িতিন েয িকতাব তাঁর রাসূ েলর �িত
অবতীণর্ কেরেছন তােত এবং েয িকতাব িতিন পূেবর্ অবতীণ
কেরেছন তােত িব�াস �াপন কর; আর েকউ আ�াহ, তাঁর
েফেরশতাগণ, তাঁর িকতাবসমূ হ, তাঁর রাসূ লগণ এবং আেখরাত
তথা পরকালেক �তয্াখয্ান করেল েস েতা ভীষণভােব পথ�
হেয়

41

পড়েব।”

৪০F

সূ রা আন-িনসা: ১৩৫ – ১৩৬।
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41

ইমামত বা েনতৃ� স�েকর্ িশয়া ধারণ
িশয়া আেলমগণ িব�াস কেরন েয, আ�াহর এক�বােদ িব�াস
�াপন করার মত তথাকিথত ইমামত বা েনতৃে�র �িত িব�াস
রাখাটা ঈমােনর অনয্তম রুকন। অথৎ িশয়া আেলমগেণর িনকট
ইমামত মােন েগাটা মুসিলম জািতর জনয্ আধয্াি, িশক্, ধমর্ীয়
ও রাজৈনিতক েনতৃ� বংশগত শাসনবয্ব�া কােয়েমর জনয
ধারাবািহকভােব বার ইমােমর ক্ষমতার �িত আনুগতয্ �ীক
করেব। আর এই ক্ষমতা সীমাব� থাকেব ফােতমা যাহরার �াম
এবং তার দু ই েছেল হাসান ও েহাসাইেনর মেধয্। অতঃপর
সীমাব� থাকেব েহাসাইেনর বংেশর একাংেশর মেধয, িযিন পারসয্
স�াট এযদাজারেদর কনয্া শাহবানুেক িবেয় কেরেছ; েয পারসয্
স�ােটর িসংহাসনেক খিলফা ওমর ইবনু ল খা�ােবর আমেল
42
মুসিলম ৈসনয্বািহনী িব�� কের িদেয়িছল আর উদাহরণ�রপ
৪১F

ইসলামী �জাত� ইরােনর সংিবধােনর ভাষয্ হ: “ইরােনর রা�ীয়
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তাবতাবায়ী, পৃ . ১৯০ – ২১১।
42

ধমর্ হল ইসলাম এবং �াদশ জ‘ফরী মাযহাব; আর এই ধারািট
িচর�ায়ীভােব অপিরবতর্নীয়” 43
42F

আর ইমামেতর রুকনিট তােদর িব�ােসর সােথ স�ৃ� হেয়েছ
এইভােব েয, ঐসব ইমামগণ িন�াপ এবং তারা আ�াহর মত
অদৃ শয্ জগেতর জ্ঞান র; এর মেধয্ উে�খেযাগয্ হল তােদ
মৃতুয্র সময় স�েকর্ তােদ(আগাম) জ্ঞান। আর ইমামেদর অ
আনু গতয্ করা একা� জরু; “মযর্াদার িবষয়িট এমন ে, যখন
এই িবষয়িট ইমােমর িনেদর্শ বা কাজ হ, তখন আ�াহর ইবাদত
করা জরুির হয় ন”। 44 আর এই েক্ষে� েখানী বেলন:
४३F

“ইমামগণ এমন মযর্াদাস�, যােদর মেধয্ ভু-�িট অথবা
অবেহলা আেছ বেল আমরা ক�না কির না এবং আমরা িব�াস
কির মুসিলমেদর �াথর্ ও কলয্াণ সংি�� সকল িবষয় তােদ
িনয়�ণাধীন ...” 45; আর এই আিকদািটও ঈমােনর আবশয্কীয়
4F

িবষেয়র সােথ স�ৃ � এইভােব েয, “ইমামেদর জনয্ রেয়েছ
আধয্াি�ক অব�ান ও সকল সৃি�র উপর সৃজনশীল েখলাফত বা
43

ইসলামী �জাত� ইরােনর সংিবধান, বারতম ধারা।

44

আল-মাকতাবাতুল-ইসলামীয়া আল-‘উযমা (�)ﻤﻟﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻈ, পৃ . ৬।

45

ইমাম খােমনী, আল-হুকুমাতু ইসলামীয়া ()ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, পৃ . ৯১।
43

রাজ�, এমনিক সৃ ি�র সকল অণু-পরমাণু তােদর বশয্তা �ীকার
কের; আর িশয়া আিকদার অনয্তম বুিনয়াদী িবষয় হ, ইমামেদর
আধয্াি�ক অব�ােন আ�াহর িনকটতম েকান েফেরশত, নবী ও
রাসূ ল েপৗঁছােত পের না।” 46 আর এই িব�ােসর অধীেন আরও
45F

যা অ�ভুর্� হ, তা হল: মুসিলমেদর সকল খিলফা, �শাসক ও
িবচারকগণ তাগু, যতক্ষণ না তারা ‘ফরী মতবােদর অনু সারী
হেব; এমনিক তােদর িনকট িবচার �াথর্না কের মামল-মক�মা
করাও ৈবধ নয়। 47 এই জনয্ আমরা ইসলামী �জাত� ইরােনর
৪৬F

সংিবধানেক �জাতে�র ে�িসেড�েক উ�ু � করেত েদখেত পাই
েয, “ইসলামী �জাতে�র মূ লনীিতমালা ও রাে�র সরকারী
মাযহােবর �িত আ�া ও িব�াসভাজন হেয় ...” েযমিনভােব এর
উপর ব�বয্ �দান কের সংিবধােনর ১১৫তম ধারা এবং শপেথ
পড়া হয়, “আিম সরকারী মাযহােবর সংরক্ষক ” যার িববরণ
সংিবধােনর ১২১তম ধারায় এেসেছ।
জা‘ফরীয়েদর বাইেরর িবচারকেদর িনকট অথবা জা‘ফরীয় বয্তীত
অেনয্র শরীয়েতর িনকট িনরাপ�াহীনতার কারেণ সংিবধােনর৭২
46

ইমাম খােমনী, আল-হুকুমাতু ইসলামীয়া ()ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, পৃ . ৬৪।
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ইমাম খােমনী, আল-হুকুমাতু ইসলামীয়া ()ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, পৃ . ৮৬ – ৮৭।
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নং ধারার ভাষয্ হ: “রাে�র সরকারী মাযহােবর হুকু-আহকাম
ও িবিধ-িবধােনর িবপরীত েকান িনয়ম-কানু ন জাির করার ক্ষমত
(রা�ীয় মজিলেস শুর) সংরক্ষণ কের ন...।”
আর যখন জা‘ফরীয় একাদশ ইমাম আনু মািনক ১১শ শতা�ীর
িদেক মারা যায়, আর জা‘ফরী আকীদার মেত, �াদশ ইমাম হেলন
মাহদী, িশয়া আেলমেদর সবর্ািধক �হণেযাগয্ মেত িযিন তার পাঁ
বছর বয়েস আ�েগাপন কের আেছন এবং িতিন মারা যানিন।
আর অিচেরই িতিন েশষ যামানায় আ��কাশ করেবন এবং তার
অদৃ শয্মান থাকাব�ায়ই ক্ষমতার উ�রািধকাের তার হক �িতি
আেছ, এ জনয্ই ইরােনর সংিবধােনর প�ম ধারার সু�� ব�বয
হল: “ইমাম মাহদীর অবতর্মােন (খুব তাড়াতািড় আ�াহ তা‘আলা
তােক মু� করু) ইসলামী �জাত� ইরােনর জািতর শাসনক্ষমত
‘নয্ায়পরায়ণ ফিক’ এর হােত থাকেব ...।”
এই হল িশয়া আেলমগেণর ব�বয; িক� মুসিলম আেলমগেণর
অিধকাংশ আেলম বেলন, শাসনবয্ব�ায় উ�রািধকারতে�র �ারা
রাজৈনিতক ক্ষমতােক সীমাব� করাটা একিট িবেরাধপূণর্ িবষ
তাহেল েয বয্ব�ার মেধয্ আধয্া, ধমর্ীয় ও রাজৈনিতক সব
ক্ষমতা উ�রািধকার িভি�েত হয় এবং তার উ�রািধকারী হয় ,
45

আট বা পাঁচ বছেরর িশশু েসটা েকমন কের �হণেযাগয্ হে
পাের? এই জনয্ তারা[আহেল সু �ােতর আেলমগণ] এই ধরেনর
বয্ব�ােক পুেরাপুির �তয্াখয্ান কে, আল-কুরআেনর েকান
একিট আয়াত অথবা েকান একিট িবশু� হািদেস এর িভি� েনই।
বরং তা শুরা বা পরামশর্ কের েনত (ইমামত) িনবর্াচন নীিতর
সােথ সাংঘিষর্, আ�াহ তা‘আলা েয নীিতর �শংসা কেরেছন
48
এবং আল-কুরআনু ল কারীেমর মেধয্ যার িনেদর্শ িদেয়েছ
৪৭F

আর মুসিলম আেলমগণ দৃ ঢ়তার সােথ বেলন েয, শুধুমা� আ�াহ
তা‘আলাই সকল �কার ভুল-�িট ও অবেহলা েথেক পিব� এবং
সকল �কার েদাষ-�িট, অপূ ণর্তা ও অভাব েথেক মু�। আ�াহ
তা‘আলা যােক পাপমু� েরেখেছন েস বয্তীত সৃি�র মেধয্ েক
িন�াপ নয়; সু তরাং িন�াপ হেলন নবী ও রাসূ লগণ, যাঁেদর
িন�াপ হওয়াটা সীমাব� আমানেতর সােথ তাঁেদর িরসালােতর
দািয়� পালন করার উপর; আর তাঁরা িরসালােতর দািয়�
পালেনর সােথ স�ৃ � গুনাহ েথেক িন�াপ এবং তাঁরা েয িদেক
মানু ষেক আ�ান কের, তার িবেরািধতা করা বা িবপরীত চলা
েথেক মু�। এগুেলা ছাড়া অনয্ানয্ েক্ষে� রর ইজিতহাদী
48

সূ রা আশ-শুর: ৩৮ ; সূ রা আেল ইমরান: ১৫৯।
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তথা গেবষণাগত ভুল হেত পাের, েযমিনভােব আল-কুরআন
আমােদরেক বণর্না কের শুনাে� , আ�াহ তা‘আলা সৃ ি�র ে��
বয্ি� মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সূরা ‘আবাসা’র
মেধয্ িতর�ার কেরেছ, যখন িতিন তাঁর অ� সাহাবীেক উেপক্ষ
কেরেছন। 49
৪৮F

আর ‘ইলেম গােয়ব তথা অদৃ শয্ িবষয় সং�া� জ্ঞােনর িবষয়
যার জনয্ িনিদর্� েস িবষেয় কথা , যিদ মুসিলম বয্ি� আকুরআনু ল কারীম পাঠ কের, তেব েস বহু আয়াত পােব েযগুেল
এই �কােরর জ্ঞানেক একমা� আ�াহ ‘আলার গুণাবলীর
অ�ভুর্� কের িদেয়েছ। উদাহরণ�রূপ সূরা‘রােফর ১৮৮ নং
আয়ােত আ�াহ তা‘আলা তাঁর নবীেক উে�শয্ কের বেল:
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[١٨٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف١  ل ۡو ٖ� يُؤۡمِنُونٞ� ِر وَ �َشٞ نذِي

49

সহীহ মুসিলম, ৪থর খ�, পৃ . ১৭৮২।
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“বল, আ�াহ যা ই�া কেরন, তা বয্তীত আমার িনেজর ভামে�র উপরও আমার েকান অিধকার েনই। আিম যিদ অদৃ েশয্র
খবর জানতাম, তেব েতা আিম �ভূ ত কলয্াণই লাভ করতাম এবং
েকান অকলয্াণই আমােক �শর্ করত না। আিম ে শুধু মুিমন
স�দােয়র জনয্ সতকর্কারী ও সুসংবাদদাতা বয্তীত আর িকছ
নই।” 50
49F

আহেল সু �াত ওয়াল জামােতর মেতর �িতিনিধ� কের ইমাম
�াহাবী এমন �েতয্ক বয্ি�ে ক কািফর বেল ফেতায়া িদেয়ে,
যারা েকান একজন মানু ষেকও নবীেদর েচেয় উ�ম বেল িব�াস
কের।

51
৫০F

সু তরাং তােদর বয্াপাের িবধানগত অব�া কী হে, যারা

আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলার জনয্ এককভােব িনধর্াির
গুণাবলীর অংশিবেশষ মানুেষর জনয্ দািব ক; েযমন ‘ইলেম
গােয়ব তথা অদৃ শয্ িবষয় সং�া� জ্, পিরপূ ণর্ভােব িন�াপ
হওয়া এবং আ�াহর ইবাদেতর �েয়াজন েনই বেল িনেদর্শ েদয়া
পরও তােদর আনু গতয্ কর?!

50

সূ রা আল-আ‘রাফ: ১৮৮।

51

আল-‘আিকদাতুত �হাবীয়া ()اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻄﺤﺎو�ﺔ, পৃ . ৫৭৭।
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আর িবেশষ কের �াদশ ইমাম যার বয্াপাের িশয়া আেলমেদর
িব�াস হল, তার হায়ােতর সীমাব�তা �ায় ১১শ শতা�ী পযর্!!!;
অথচ অিধকাংশ ঐিতহািসক দৃ ঢ়তার সােথ বেলন, িশয়ােদর
একাদশ ইমােমর েকান স�ান বা বংশধরও েনই। 52 এমনিক
৫১F

েযসব হািদস মাহদী ও েশষ যামানায় তার আ��কাশ স�েকর্
ইমাম িতরিমযী ও আবূ দাঊদ বণর্না কেরেছন এবং িবশু
হািদেসর ��কারগণ বণর্না কেরন ি, েসসব হািদসসমূ েহর ভাষয্
হল: তার নাম হেব নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
নােমর মত এবং তার িপতার নাম হেব নবী মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িপতা আবদু �াহর নােমর মত; অথচ
তােদর িনকট �াদশ ইমােমর নাম হে�, মুহা�দ আল-মাহদী
ইবন হাসান। আর ঐসব হািদস এ কথাও বেল েয, তার আগমন
ঘটেব হাসােনর বংশ েথেক; েহাসাইেনর বংশ েথেক নয়। 53
৫২F

52

আহমদ ইবন তাইিময়য্, িমনহাজুস সু �াহ আন-নববীয়া ফী নকেয কালােমশ
িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ()ﻣﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ ﻨﻟﺒﻮ�ﺔ ﻓ ﻧﻘﺾ ﻛم الﺸﻴﻌﺔ و اﻟﻘﺪر�ﺔ, ১ম খ�,
পৃ . ৩৭।
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ইবনু আছীর আল-জাযারী, জােম‘উল উসূ ল ফী আহাদীেসর রাসূ ল ( ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل
)ﻓ أﺣﺎدﻳﺚ الﺮﺳﻮل, ১ম খ�, পৃ . ৩৩০ – ৩৩২।
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তাছাড়া েসখােন এমন েকান দিলল েনই েয, মাহদী �ায় ১২
শতা�ী পযর্�জীবন পােবন।
েহ ভাই ও েবােনরা! িশয়া আেলমগণ তথাকিথত ‘ইমামত’ তথা
েনতৃে�র �িত িব�াস �াপন করােক ঈমােনর অনযতম রুকন
বেল িবেবচনা কের। অথর্া েয মুসিলম বয্ি� এর �িত িব�াস
রাখেব না, েস কািফর হেয় যােব। অপরিদেক তােদর তথাকিথত
‘ইমামত’-এর �িত িব�াস �াপন করার েয িবিভ� মা�া ও পযর্ায়
রেয়েছ তার উপর ঈমান আনেল তা শী�ই মুসিলম বয্ি�েক
কািফের পিরণত করেব (আ�াহ আমােদরেক িশরক ও কুফর
েথেক আ�য় িদন); অিধকাংশ মুসিলম আেলম আল-কুরআন ও
সু �াহর উপর িভি� কের এই িস�াে�র উপর ঐকয্মত েপাষণ
কেরন। এখােন উে�খয্ ে, অিধকাংশ মুসিলম আেলম কতৃর্ক এই
হুকুম �দােনর েপছেন আ�াহর স�ি� লােভর উে�শয্ বয্ত
অনয্ েকান উে�শয্ েনই এবং তারা এর �ারা িনিদর্� েক
পিরবার অথবা েকান দেলর পক্ষাবল�ন কেরন ন
েহ মুসিলম ভাই ও েবােনরা! জাহা�াম েথেক মুি� এবং জা�াত
�ারা সফলতা লােভর পথ িনবর্াচেন েজারদার হও ঐ িদন
আগমেনর পূ েবর, েযই িদেন জাতীয়তাবাদ উপকার করেত পারেব
50

না েকান জািতর; আর েকান সৃ ি�ও উপকার করেত পারেব না
েকান সৃ ি�র।

51

আহেল বাইত (নবী পিরবার)
আহেল বাইত তথা নবী পিরবারেক িশয়া আেলমগণ নবী
সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�ােমর েছাট কনয্া ফােতম, তার �ামী
আলী, তার দু ই পু� হাসান ও েহাসাইন এবং েহাসাইেনর বংশীয়
নয় জেনর মেধয্ সীমাব� করেত পছ� কে; িযিন (েহাসাইন)
ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহুর আমেল িববাহ ব�ে
আব� হেয়িছেলন পারসয্ স�াট এযদাজারেদর কনয্া (শাহবানু )
সােথ; আর তারা (িশয়াগণ) নবী পিরবােরর ঐসব সদসয্েদর
সােথ এমন সব গুণাবলী িনিদর্� ক, যা পূ েবর্ আেলািচত হেয়ে;
উদাহরণ�রূপ উ�রািধকার সূে� শাসন ক্ষমতার অিধক হওয়া,
িন�াপ হওয়া, অদৃ শয্ জগেতর জ্ঞথাকা.. ইতয্ািদ
অতঃপর তারা িবিভ� যু েগর মুসিলমেদর খিলফা ও িবচারকেদর
উপর গাফলিতর অপবাদ এবং ইসলাম ও মুসিলমেদর িবজেয়র
েক্ষ তােদর অবদানেক খােটা কের েদখােনার েচ�া কের। আর
অনয্ানয্েদর সােথ তােদর এই ষড়যে�র িশকা পিরণত কেরন
52

স�ািনত সাহাবাগণেক (রািদয়া�াহু ত‘আলা আনহু); তেব িতিন
বয্তী, িযিন িশয়া আেলমেদর িনকট অকাটয্ দিলল �ারা �মািণত
েয, িতিন আলী রািদয়া�াহু আনহুেক সাহাযয্ কেরেছন এবং েক
িবষেয় কখনও তার িবেরািধতা কেরনিন। [অথাৎ শুধুমা� এ
কেয়কজনেকই অপবাদমু� রােখন; বাদবাকী সকল সাহাবীর
�িতই গািফলিতর অপবাদ িদেয় থােকন।]
অথচ অিধকাংশ মুসিলম আেলম নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনকটা�ীয়েদর মধয্ েথেক এমন �েতয্কেক আহে
বাইত তথা নবী পিরবােরর অ�ভুর্� কের, যার জনয্ সাদকার
মাল �হণ করা হারাম বা িনিষ�; আর তােদর অ�ভুর্� হেলন
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর পিরবা, জাফর রা. ও
তাঁর পিরবার, আিকল রা. ও তাঁর পিরবার এবং আ�াস রা. ও
তাঁর পিরবার। 54
৫৩F

েযমিনভােব মুসিলম আেলমগণ সূ রা আল-আহযােবর ৩৩ নং
আয়ােতর ভাষয্ অনুযায়ী রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
পিব� �ীগণেক আহেল বাইত তথা নবী পিরবােরর অ�ভুর্� বেল

54

সহীহ মুসিলম, ২য় খ�, পৃ . ৭৫১ - ৭৫২, ৪থর খ�, পৃ . ১৮৭৩।
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গণয্ কেরন। কার, তােদরেক উে�শয্ কের আ�া তা‘আলা
বেলন:

﴿وَقَ ۡر َن ُيُوتِ�ُنَّ وَ�َ�َ�ََّجۡنَ � َ�َ ّج
ّ َ�َُۡ ٱل
َُۡو�� وَأَقِمۡن
َٰ �ٰهِلِيَةِ ٱ
طِع
َ ََِّ وَرَسُو�َُۥٓۚ إِ�َّمَا يُرِ�دُ ٱ�َ �ُِ ۡذه
ُّ
�
لَوٰةَ وَءَا �َِ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَ ۡنَ �ٱ
ب
ٗ عَن�ُمُ ٱلرِّجۡ َس أَ ۡه َل ٱ�َۡيۡتِ وَ ُ�ط رَ�ُمۡ �َط
﴾ ]ﺳﻮرة٣ ��
ِۡه
َِّه
[٣٣ :اﻷﺣﺰاب

“আর েতামরা �গৃেহ অব�ান করেব এবং �াচীন যু েগর মত
িনেজেদেরেক �দশর্ন কের েবড়ােব না। েতামরা সালাত কােয়ম
করেব ও যাকাত �দান করেব এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর
অনু গত থাকেব। েহ নবী পিরবার! আ�াহ েতা েকবল চান
েতামােদর েথেক অপিব�তা দূ র করেত এবং েতামােদরেক স�ূ ণর্
পিব� করেত।” 55
54F

তাছাড়া নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ীগণ হেলন
�েতয্ক মুিমেনর মা। কার, আ�াহ তা‘আলা সূ রা আলআহযােবর ৬ নং আয়ােত বেলন:
55

সূ রা আল-আহযাব: ৩৩।
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م
ُ َأ
َ ِ أَوۡ َٰ� بٱل ۡ ُمؤ
ّ �َّ ﴿
:﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب... ۡۡمِنِ� مِنۡ نفِهِمۡۖ وَأَزۡ� َٰجُهُۥٓ أُ َّ�َٰتُهُم
ِ
ُ
٦]

“নবী মুিমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর অেপক্ষা ঘিন�তর এব
তার �ীগণ তােদর মাতা ...।” 56
5F

েযমিনভােব আহেল বাইত তথা নবী পিরবােরর কাউেক বাদ না
িদেয় সৎকমর্শী সবার জনয্ মুসিলম আেলমেদর িনকট রেয়েছ
উ�ত মযর্াদার �ীকৃিত। মুসিলম . বিণর্ত হািদেস রেয়ে, 57
56F

যােয়দ ইবন আরকাম রা. বণর্না কের, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ‘খুম’ নামক কূেপর কােছ দাঁিড়েয় বেলন:

ٌ َ َ َ َ ُ َ ّ �َ ُ ُ َ َ ّ َ َ َ َﺮ َ ٌ ُ ُ َ ْ َﺄْﻰ
ِﻴﺐ َوأﻧﺎ ﺗﺎرِك
ﻮﺷﻚ أن ِﺗ رﺳﻮل ِ ﻓﺄﺟ
ِ َﺈَِﻤﺎ أﻧﺎ ﺸ ﻳ
� ... »
ُ ُ َ ُ ّ
َْ ََ ْ ُ
ّ ُ َ
َ ْ
َ ُُ ّ
ﻮر ﻓﺨﺬوا
ُ�َ �ِﻴﻪِ ال ُﻬﺪى اﻨﻟ
ِ � َوَلﻬﻤﺎ ﻛِﺘﺎب
ِ �ِﻴ�ﻢ �ﻘﻠ
ُ ْ ْ
ََ ّ
ّ
َ
َ ّ ﻋ ﻛِﺘَﺎب ّ َرَﻏ
َ َﺤَﺚ.« ِ�َ َواﺳﺘَﻤ ِﺴﻜﻮا ﺑِﻪ
ِ�َ َﺐ �ِﻴﻪ
ِ ِ
ِ ﺎب
ِ ﺑِ�ِﺘ
ُ ُ ّ ّ َ َ َ َ ْ ُ َي ﻰ ُذ ّ ُ ُ ُ ّ َ َ ْ َي ﻰ ُذ
َ ّ � ُﻢ
�َ ِﻓ
ُﻢَ ﻗﺎل » وأﻫﻞ ْ ِﺘ َﻛِﺮ�ﻢ �َ ِﻓ أﻫ ِﻞ ْ ِﺘ َﻛِﺮ
َ ْ َي ﻰ ُذ ّ ُ ُ ُ ّ َ َ ْ ﻰ
[ ]أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.« �َ ِﻓ أﻫ ِﻞ َيْ ِﺘ
أﻫ ِﻞ ْ ِﺘ َﻛِﺮ�ﻢ
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সূ রা আল-আহযাব: ৬।
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সহীহ মুসিলম, ৪থর খ�, পৃ . ১৮৭৩।
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“... আিম েতা শুধু একজন মানু, অিচেরই আমার �িতপালেকর
(মৃতুয্) দূ ত এেস যােবন, অতঃপর আিম তার ডােক সাড়া েদব;
আর আিম িবদায় েবলায় েতামােদর মেধয্ দ’িট ভারী ব� েরেখ
যাি�: তার �থমিট হল আ�াহর িকতাব, যােত েহদােয়ত ও
আেলা রেয়েছ; সু তরাং েতামরা আ�াহর িকতাবেক �হণ কর এবং
তােক মজবুতভােব আঁকেড় ধর।” সু তরাং িতিন আ�াহর
িকতােবর �িত উৎসািহত করেলন; অতঃপর বলেলন: “অপরিট
হল আমার পিরবার-পিরজন; আমার পিরবার-পিরজেনর বয্াপাের
আিম েতামােদরেক আ�াহর কথা �রণ কিরেয় িদি�, আমার
পিরবার-পিরজেনর বয্াপাের আিম েতামােদরেক আ�াহর কথা
�রণ কিরেয় িদি�, আমার পিরবার-পিরজেনর বয্াপাের আিম
েতামােদরেক আ�াহর কথা �রণ কিরেয় িদি�।” সু তরাং রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয সমেয় আ�াহর িকতাবেক
আঁকেড় ধরার িনেদর্শ িদেয়েছ, িঠক েস সমেয় িতিন তাঁর
পিরবার-পিরজেনর

সােথ

উ�ম

বয্বহার করার িনেদর্শ

িদেয়েছন। আর এটা তাঁর চিরে�র পিরপূ ণর্তার িনদশর, েকননা
িতিন আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষার েক্ষে� উ�ল দৃ�া�
কেরেছন। আর মুসিলম আেলমগণ অিভমত েপশ কেরন েয, নবী
পিরবােরর জনয্ এ ধরেনর স�ান �দশর্ন িনিষ� ; বরং এিট
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[নবী পিরবােরর �িত স�ান �দশর্] সাহাবীগণ এবং সবর্ যুেগর
ও সকল �ােনর সৎকমর্শীল মুিমনেদর �িত স�ান �দশর্েন
িদেকই আ�ান কের।
েহ ভাই ও েবােনরা! আমরা মুসিলমগণ িক সিতয্কার অেথর্ নব
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বািক কনয্া, তাঁর িনকটা�ীয়
সকল এবং তােদর সৎকমর্শীল বংশধরগণেক (নবী পিরবােরর
অ�ভুর্� না কে) এিড়েয় েযেত সক্ষম ? আমরা িক সিতয্কার
অেথর্ আহেল বাইত তথা নবী পিরবারেক িশয়া আেলমেদর
পছ�মত সীিমত সংখয্ার মেধয্ সীমাব� করে পাির? তারা িক
আহেল বাইেতর সৎকমর্শীল সদসয্েদর �িত ভােবাসা ও স�ান
এবং হাজার হাজার সাহাবােয় েকরামেক অিভশাপ েদয়ার িবষয়িট
আমােদর উপর েজার কের চািপেয় িদেত চায়? আর ওসমান
রািদয়া�াহু আনহুর বয্াপাের েকান িবধান �েযাজয্, িযিন নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দু কনয্ােক িবেয় কেরেছন এবং
তােদর একজেনর পক্ষ েথেক তাঁর একিট েছেলও রেয়? আর
তার বংশধেরর েক্ষে�ই বা েকান িবধা�েযাজয্ হে? আর নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �থম নাতী হাসান র.-এর
বংশধেরর েক্ষে�ই বা েকান িবধা �েযাজয্ হে? েতামরা িক
57

িব�াস কর না েয, আলী রািদয়া�াহু আনহু ও তাঁর বংেশ
সৎকমর্শীলগণই সবর্�থম এই বাড়াবািড়েক অপছ� ক, যা
�কৃত ভালবাসােক তার িবপিরতমুখী কের েতােল? িচ�া করু,
েকান মানু ষ যখন কারও �শংসা করার েক্ষে এমন বাড়াবািড়
কের যা শুনেল �েতয্ ে�াতারই ঘৃ ণার উে�ক কের; তখন িক
তা �শংসার নােম ঠা�া-িব�প ও িন�া করার িনকটবতর্ী ন?

58

সাহাবা
ইরােনর িশয়া আেলমগণ বেল থােক েয, েখালাফােয় রােশদীেনর
�থম দু ই খিলফা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু ত‘আলা
আনহুমা ইসলােমরিবরুে� ষড়য� কেরেছনহািদসসমূ হেক �ংস
করার উে�েশয; এমনিক তারা তােদর বয্ি�গত �ােথর্র আেলাে
আল-কুরআনু ল কারীেমর তাফসীর স�� কেরেছন; (নাউযু িব�াহ)
েযমিনভােব তারা আরও বেল থােক েয, েখালাফােয় রােশদীেনর
�থম িতন খিলফা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
েদয়া তাঁেদর �িত�িত ভ� কেরেছন।
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৫৭F

ইরান� ইসলামী �জাতে�র ইসলামী িশক্ষা ম�ণালয় একি
পুি�কা �কাশ কেরেছ 59 যােত সাহাবােয় েকরােমর �জ�েক
৫৮F

িনে�া� ে�ণীেত িবভ� করা হেয়েছ:

58

মাহাদী আল-‘আসকারী, পৃ . ৩৪ – ৩৮।

59

আলী শরীয়তী, পৃ . ২৮ – ৩০।
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১. এক দল হেলন তাঁরা, যাঁেদর �িত িশয়া আেলমগণ স��;
আর তাঁেদর সংখয্া দুই হােতর আঙুেলর পিরমা, অথর্াৎ দশ
জেনর েবিশ হেব না।

২. আেরক দল হেলন তাঁরা, যাঁেদরেক েলখক বণর্না কেরেছন
এইভােব: “িনকৃ� েগা�ী এবং সীমাল�নকারীেদর পদতেল
আ�াহুিত িদেয়ে”; এই দেলর মেধয্ আলী শরীয়তীর মেত
আবদু �াহ ইবন ওমর একজন। [নাউযু িব�াহ] অথচ িতিন �ায়
চার হাজার হািদস বণর্না কেরেছন এবং সু�াহ(হািদস) সংরক্ষে
ও ইসলাম �চাের তাঁর বড় ধরেনর ভূ িমকা িছল।

৩. অনয্ আেরক দল হেলন তাঁরা, যাঁেদরেক েলখক আলী
শরীয়তী বণর্না কেরেছন এইভাে: “তারা িনেজেদর মান-স�ান
িব�য় কের িদেয়েছ ... এবং �িতিট হািদস এক দীনােরর
িবিনমেয় িবি�য় কের �চুর মু�া স�য় কেরেছ।” এই দেলর মধয্
েথেক আলী শরীয়তী যাঁেদর নাম বণর্না কেরেছ, তাঁরা হেলন:
আবূ হুরায়র, আবুদ দারদা এবং আবূ মূ সা আল-আশ‘আরী,
[নাউযু িব�াহ] অথচ তাঁরা সু �াহ (হািদস) সংরক্ষেণ ও ইসলা
�চাের বড় ধরেনর ভূ িমকা পালন কেরেছন।
60

িশয়ােদর আধু িনক ��পি�র মধয্ েথেক অপর তথয্ে� বিণর্ত
আেছ, ‘আল-িজহাদ’ নামক পি�কায় িববরণ েদয়া হেয়েছ েয, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর িরসালােতর দািয়� পালন
করেত িগেয় আলীর পক্ষাবল�ন কেরে; এরপর েলখক আরও
একটু বািড়েয় বলল, “বরং আমরা এর েচেয় েবিশ লক্ষয্ কের
েয, রাসূ ল সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�ােমর সমসামিয়ক �জ�
সু �� ও তী� িচ�া-েচতনার অিধকারী িছেলন না, এমনিক ধমর্ীয়
বয্াপােরও েযগুেল নবী

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম

সাহাবীগেণর েচাখ ও কােনর সামেন শত শত বা অনু শীলন বা
চচর্া কেতন।”
িশয়া জা‘ফরীয় অপর এক আেলম বেলন: “আবদু র রহমান ইবন
‘আওফ হল স�েদর পূ জারী, ওসমান হল জাতয্িভমানী ে�ণীর
েলাক, খািলদ ইবন ওয়ািলদ হল েবপেরায়া এবং সা‘দ ইবন আিব
ওয়া�াস হল তাকওয়া শূ নয্ বয্ি” 60 [নাউযু িব�াহ]
59F

অপরিদেক মুসিলম আেলমগণ বেলন: সাহাবীেদর সকেলই
নয্য়পরায়ণ এবং েকান একজন সাহাবীও ই�াকৃতভােব রাসূ লু�াহ

60

আলী শরীয়তী, ফােতমা িহয়া ফােতমা ()ﻓﺎﻃﻤﺔ � ﻓﺎﻃﻤﺔ, পৃ . ২০৭।
61

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর িমথয্ােরাপ কেরেছন বে
�মাণ েনই। আর তাঁরা সকেলই স�ােনর অিধকারী। 61 সু তরাং
৬০F

আ�াহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁেদর �শংসা কেরেছন এবং
িতিন বেলন:
َۡ
َۡ ُنك
َ َ�َو
ۡ ۡ َ
ّ ۡ﴿نتُمۡ خَ�َۡأُمَّةٍ أُخۡ َت
ِ َلِلن
رُوف نۡهَ ۡون عَنِ ٱلم ِر
ِ اس تأ ُمرُون بِٱل َمع
رِج
ّ
[١١٠ :َتُؤۡمِنُونَ بِٱ�َِ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
“েতামরাই ে�� উ�ত, মানবজািতর জনয্ েতামােদর আিবভর্া
হেয়েছ; েতামরা সৎকােজর িনেদর্শ দান ক, অসৎকােজ িনেষধ
কর এবং আ�াহর �িত িব�াস �াপন কর।” 62
61F

আ�াহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা বেলন:

ّ
�
�
� َ�ِِقُونَ ٱ َۡوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُ�َٰجِر
﴿وَّٰب
وَٱ
َۡنصَارِ وَٱَِّينَ ٱ�َ َب ُعوهُم
ن
� ُّ َِ ُ �َنۡهُمۡ وَرَض
َۡ
ّ� م
حۡ�َٰن َ� ٱ
ٰت � ِري
ٖ ََواْ  َنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُۡ ج
ِ�ِإ
ٖ
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আহমদ ইবন তাইিময়য্, িমনহাজুস সু �াহ আন-নববীয়া ফী নকেয কালােমশ
িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ()ﻣﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ ﻨﻟﺒﻮ�ﺔ ﻓ ﻧﻘﺾ ﻛم الﺸﻴﻌﺔ و اﻟﻘﺪر�ﺔ, ১ম খ�,
পৃ . ৩০৭ ।

62

সূ রা আেল ‘ইমরান: ১১০।
62

ۡ
ۡ َۡ
َۡ َ
ٗ َ ِٓيهَا
﴾ ]ﺳﻮرة١ ُ�َۡتَهَا ٱ�ن�َٰ ُر �َٰ�ِِينَ � �بَد�ۚ �َٰل ِك ٱلف ۡو ُز ٱل َعظِيم
[١٠٠ :ﺘﻟﻮ�ﺔ

“মুহািজর ও আনসারেদর মেধয্ যারা �থম অ�গামী এবং িন�ার
সােথ তােদর অনু সরণ কের, আ�াহ তােদর �িত স�� এবং
তারাও তােত স�� এবং িতিন তােদর জনয্ ��ত কেরেছন
জা�াত, যার িন�েদেশ নদী �বািহত, েযথায় তারা িচর�ায়ী হেব।
এটা মহাসফলতা।” 63
62F

আ�াহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা আরও বেলন:

َ
ّ
﴿قَدۡ رَ�َِ ٱ�َُّ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِ�َ إِذۡ�ُبَايِعُونَكَ �َۡتَ ٱلشَ َجرَةِ � َعل ِمَ مَا
ّ َ ِ قُ ۡفَأَنزَل
ٗ  ٱلسَكِينَ َة َعلَيۡهِمۡ وَأَ�َٰبَهُمۡ �َتۡ ٗحا قَر
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ �با
لُو�ِهِم
ِ
[١٨ :اﻟﻔﺘﺢ

“আ�াহ েতা মুিমনেদর উপর স�� হেয়েছন, যখন তারা বৃ ক্ষতে
েতামার িনকট বায়‘আত �হণ কেরেছ, তােদর অ�ের যা িছল তা
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িতিন অবগত িছেলন; তােদরেক িতিন দান করেলন �শাি� এবং
তােদরেক পুর�ার িদেলন আস� িবজয়।” 64
63F

একই সূ রার ২৯ নং আয়ােত আ�াহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা
আরও বেলন:

ي مَعَهُۥٓ أَشِ ء
ّ
َّ
َ
َ﴿ ُرَّسُولُ ٱ�َِّۚ وَٱ�َِّن
ۖ ۡدَّآُ �ََ ٱلۡكُفَارِ ُر�ََآءُ بيۡنَهُم
ٗ
َٮٰه ُ مۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَب ت
ِ
ُۡم
َّ و
ِ� َۡغُونَ فَضۡ�ٗ مّنَ ٱ�َِ رِضۡ�َٰناۖ سِيمَاه
ِ �َث
ُ َُرِ ٱلس
ّ
ُجو �َٰل َِك مَ َثلُه
ۡ�ِ ٱ�َ ۡورَٮٰةِ� وَمَ َثلُهُم
ّ
ۡ
ُۡجُوهِهِم مّن
�ِد
ِ�
َ ٔ�
َ َ �ٔ ُهۥ
َ ۡ َٱ��ِيل كَزَ ۡر ٍع أَخۡ رَجَ ش
ََٰ� ى
ٰ از َرهُۥ فَٱسۡتَ ۡغلَ َظ فَٱسۡتَ َو
ِ ِۡ
اعَ �َِغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُف
ْ ُّ نَ ءَ مَن
َّارَۗ  وَعَدَ ٱ�َُّ ٱ�َِي ا وا
َّهِۦ �ُعۡجِبُٱلزُّر
ّ
ٗ ۡ
َ
: ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ٢ �ََۢعَمِلُواْ ٱل�َٰلِ�َٰتِ مِنۡهُم َّغفِرَة وَأَجۡ ًرا عظِيم
[٢٩

“মুহা�দ আ�াহর রাসূ ল; তার সহচরগণ কািফেদর �িত কেঠার
এবং িনেজেদর মেধয্ পর�েরর �িত সহানুভূিতশী; আ�াহর
অনু �হ ও স�ি� কামনায় তুিম তােদরেক রুকূ ও িসজদায়
অবনত েদখেব। তােদর লক্ষণ তােদর মুখেল িসজদার �ভাব
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পির�ু ট থাকেব; তাওরােত তােদর বণর্না এইরূপ এবং ইি�েল
তােদর বণর্না এরূপই। তােদর দৃ�া� একিট চারাগ, যা েথেক
েবর হয় িকশলয়, অতঃপর তা শ� ও পু� হয় এবং পের কাে�র
উপর দাঁড়ায় দৃ ঢ়ভােব, যা চাষীর জনয্ আন�দায়ক। এভােব
আ�াহ মুিমনেদর সমৃি� �ারা কািফরেদর অ��র্ালা সৃি� কেরন।
যারা ঈমান আেন ও সৎকমর্ কে, আ�াহ তােদরেক �িত�িত
িদেয়েছন ক্ষমা ও মহাপুর�াের” 65
64F

আরও পাঠ করু, সূ রা আত-তাহরীেমর অ�ম আয়াত এবং সূ রা
আল-হাশেরর অ�ম, নবম ও দশম আয়াত।
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম বেলন:

« ]أﺧﺮﺟﻪ... »ﺧ� ﻨﻟﺎس ﻗﺮ� ﺛﻢ ﺬﻟﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ ﺛﻢ ﺬﻟﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ
[ﺒﻟﺨﺎري
“সেবর্া�ম মানুষ আমার যুেগর মানু; অতঃপর তােদর সােথ যারা
স�ৃ � হেব (তােবয়ীগণ); অতঃপর তােদর সােথ যারা স�ৃ �
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হেব (তােব তােবয়ীগণ) ...।” 66
65F

ইসলােমর অনু সারী আেলমগণ এই বয্পাের েকান সে�হ েপাষণ
কেরন না েয, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েকান �কার
�জন�ীিত বা ব�ু�ীিত ছাড়াই িরসালাত �চার কেরেছন এবং
আমানত আদায় কেরেছন। আর সাহাবীগণ সামি�কভােব তােদর
পরবতর্ী �জ� েথেক েবশী জ্ঞানী িন। তাঁেদর মেধয এমন
েলাকরাও রেয়েছন, যােদর বয্াপাের রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম বেলেছন: “তােদর শুধু মুিমেনই ভালবাসেব এবং
মুনািফেক ঘৃ ণা করেব।” অবশয্ এ ভালবাসা �ারা েস ভােলাবাসা
উে�শয্ ন, েয ভােলাবাসা তার সীমাল�ন কেরেছ। েস
ভােলাবাসাও নয় যা পক্ষপাতমূ ও অ�। েকননা এ ধরেণর
ভালবাসা মূ লত ঘৃ ণা ও শ�তা িহেসেবই িবেবিচত। আর
সাহাবীেদর মেধয এমন সাহাবীও িছেলন, িযিন আলী ইবন আিব
তািলব রা. অথবা নবী পিরবােরর অনয্ানয্েদর েচেয় েবিশ জ্ঞ
িছেলন।
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66
67

আর

িশয়া আেলমগণ যােদরেক গািল েদয়, তােদর

সহীহ বু খারী, শাহাদাত (সাক্) অধয্া, বাব নং- ৯, হািদস নং- ২৫০৯।
আহমদ ইবন তাইিময়য্, িমনহাজুস সু �াহ আন-নববীয়া ফী নকেয কালােমশ
িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ()ﻣﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ ﻨﻟﺒﻮ�ﺔ ﻓ ﻧﻘﺾ ﻛم الﺸﻴﻌﺔ و اﻟﻘﺪر�ﺔ, ৩য় খ�,
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মেধয্ জা�ােতর সু সংবাদ�া� সাহাবীগণও রেয়েছন। তােদর মধয্
েথেক কাউেক উে�শয্ কের রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলেছন: “আমার িপতা-মাতা েতামার জনয্ উৎসগর্ েহ” অথবা
তাঁেদরেক উে�শয্ কের িতিন বেলেছ: “েতামরা আমার এবং
আিম েতামােদর অ�ভুর্” এবং এইভােব সাহাবীেদর মযর্াদা ও
ফিযলত �সে� বহু হািস রেয়েছ।
তেব েযখােনই সাহাবােয় িকরাম -িরদওয়ানু �ােহ তা‘আলা
‘আলাইিহম আজমা‘ইন- এর মেধয্ মতিবেরাধ পিরলিক্ষত,
েসখােনই এটা মানেত হেব েয, তাঁেদর মেধয্ এ িবষেয় েকান
মহৎ উে�শয্ ও ইখলাস তথা একিন�তা িবদয্মান আে। আর
েসই মতিবেরাধ িছল শুধুই ইজিতহাদ তথা গেবষণাগ, যার জনয্
তাঁরা �িতদান পােবন, চাই তাঁরা সিঠক করুক অথবা ভুল
করুক। আর তাঁরা সকেলই আ�াহরসাি�েধয্ চেল েেছন, আর
িতিন সকল িবচারেকর মহািবচারক। আর আমরা তাঁেদর িবচার
েথেক কী েপেত চাই? আর আমরাই বা কারা েয তাঁেদর িবচার
করব? অথচ এই বয্াপাের আ�াহ ত‘আলা আমােদরেক সতকর্

পৃ . ১১৬ – ১৭৩ ; মুসিলম, ১ম খ�, পৃ . ৮৫ – ৮৬।
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কের িদেয়েছন; কারণ, িতিন আল-কুরআনু ল কারীেমর দু ই
জায়গায় বেলন:

َ
َ� م ّ ك
 خَلَتۡۖ لَهٞ ّ م
ََُا مَا كَسَبَتۡ وَل
� َ مَا سَبۡتُمۡ ۖ و
ۡ﴿ِلۡكَ أَُة َد
ْ
ُ
َ
ُ َ� ّ
َ ۡ ُ�
[١٤١  و١٣٤ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ ُونَ �َمَا نوا �َ ۡع َملون
ٔ�

“েসই িছল এক উ�ত, তা অতীত হেয়েছ। তারা যা অজর্ন
কেরেছ তা তােদর। আর েতামরা যা অজর্ন কেরেছ তা
েতামােদর। আর তারা যা করত, েস স�েকর্ েতামােদরেক ��
করা হেব না।” 68
67F

একজন মুসিলম বয্ি�র জনয্ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলে
বিণর্ত সাহাবীেদর ফিযলত অধয্ায় পাঠ করেলই যেথ� হেয় যা;
তােত েস তাঁেদর জনয্ মািণত মযর্াদা ও ফিযলত স�েক
জানেত পারেব, আরও জানেত পারেব েয আমরা তােদর পদা�
অনু সরণ করেতও সিঠকভােব সক্ষম হি� না
েহ ভাই ও েবােনরা! আমােদর জনয্ িক আ-কুরআেনর সু ��
আয়াতসমূ হ এবং পির�াভােব িবধৃ ত িবশু� হািদসসমূহ সতয্ বে
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েমেন েনয়াটা উ�ম হেব, নািক ঐসব িশয়া আেলমেদর কথােক
সতয্ বেল েমেন েনয়া উ�ম হে, যারা সাহাবীেদর একটা ক্ষু
অংশেক স�ান কের এবং দশ লক্ষ সাহাবীেক অস�ান ক?
আমরা িক িনি�ত হেত পাির না েয, সাহাবীগেণর স�েকর্
আমােদর অব�ান [েয অব�ান িশয়ারা �হণ কের থােক, সটা] কী
বা�েবই আমােদরেক জা�ােতর পেথর িদেক িনেয় যােব? আমরা
িনেবর্া ও েবাকােদর মত কাজকমর্ করা েথেক দূর� বজায় রাখ;
আর মেন হয় েযন আমরা ইসলােমর শ�েদর কমর্চার, যারা
সকল উপায়-উপকরণ িদেয় ইসলােমর �থম িদেকর আমানতপূ ণর্
উৎস ও �াথিমক িশক্ষকগণ স�েকর্ আমােদর ম সে�েহর
বীজ বপন কের িদেয় তােক �ংস করার লেক্ষয্ রাতিদন ক
কের যাে�। আমরা কী �রণ করেত পাির না ইমাম আহমদ
ইবন হা�ল রহ. এর ব�বয, যােত িতিন বেলেছন: “যখন তুিম
কাউেক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর
বয্াপাের ম� আেলাচনা করেত েদখে, তখন তুিম ইসলােমর
বয্াপােরসে�হ করেব।” আর ইসহাক ইবন রাহাওয়াই র. বেলন:
“েয বয্ি� নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদরে
গািল েদেব, েস বয্ি�েক শাি� েদয়া হেব এবং ব�ী করা হেব”
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আর ইমাম মােলক র. বেলন: “েয বয্ি� নবী সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ামেক গািল েদেব, েস বয্ি�েক হতয্া করা হ; আর েয
বয্ি� তাঁর সাহাবীেদরেক গািল েদে, েস বয্ি�েক শাি� েদয়া
হেব।” আর কাযী আবূ

ইয়া‘লা র. বেলন: “েয বয্ি�

সাহাবীেদরেক গািল েদওয়াটা ৈবধ মেন কের গািল িদেয়েছ, েস
বয্ি�র উপর িফকাহিবদগেণর রায় হল েস কুফির কেরে; আর
েয বয্ি� হালাল মেন না কের গািল িদেয়ে, েসই বয্ি� পাপ
কেরেছ।” আর ইবন তাইিময়য্া . বেলন: “েয বয্ি� ধারণা কের
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর দশ
জেনর েবিশ নয় এমন সংখয্ক সাহাবী বয্তীত বািক সকেল
মুরতাদ (ধমর্তয্া) হেয় েগেছন অথবা তাঁরা সকেলই অপকমর্
কেরেছন, তেব েসই বয্ি� কািফর হওয়ার বয্াপাের েকান সে�
েনই।” 69
68F

আবূ যু র‘আ আর-রাযী র. বেলন: “যখন তুিম েকান বয্ি�েক নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর েকান একজেনর
মযর্াদা ক ্ষু� করেত েদ, তখন েজেন রাখেব েয, েস বয্ি� হ
নাি�ক।”
69

আবূ মুয়ািবয়া মুহা�দ, পৃ . ১১ - ১৩
70

আলী রািদয়া�াহু আনহু বে: “যিদ েকান বয্ি� আবূ বকর ও
ওমর রািদয়া�াহু আনহুমার উপর আমােক �াধানয্ , আিম
তােক অপবাদ দাতার শাি�র পিরমাণ েব�াঘাত করব।”
ইবনু হাজার আল-হাইসামী ইমাম মােলক র. েথেক বণর্না কের:
“েয বয্ি�েক সাহাবীগণ �ু� কর, েস বয্ি� কািফর...।” ইমাম
শােফয়ী র.ও ইমাম মােলক র.-এর মত অিভমত বয্�
কেরেছন।

70
৬৯F

ইবনু ‘আেবদীন বেলন: “যিদ েকান বয্ি� শায়খাইন তথা আবূ
বকর ও ওমর রািদয়া�াহু আনহুমােক গািল েদয় অথবা উভেয়
বয্াপাের অপবাদ েদ, েস বয্ি� কািফর হেয় যােব এবং তার
তওবা কবুল করা হেব না।” 71
70F

70

আবূ মুয়ািবয়া মুহা�দ, পৃ . ২৫

71

আবূ মুয়ািবয়া মুহা�দ, পৃ . ৬২
71

তাকীয়া ()ﺘﻟﻘﻴﺔ
িশয়া আেলমগণ বেলন:
“িন�য় আ�াহর �ীেনর দশ ভােগর নয় ভাগ ‘তাকীয়া’ ()ﺘﻟﻘﻴﺔ-র
মেধয; যার ‘তাকীয়া’ েনই, তার ধমর্ েনই। আরনবীয তথা েখজুর
েথেক �হণ করা মদ ও েমাজার উপর মােসহ বয্তীত সকল ব�র
মেধয্‘তাকীয়া’ আেছ।” 72
71F

অথর্া- ‘তাকীয়া’ হে� মানু ষ তার মেনর মেধয্ যা েগাপন কের
রােখ, কথায় ও কােজ তার িবপরীত �কাশ করা; েযমন েকান
বয্ি�রঅপর কােরার সােথ �কােশয্ ভ�তা ও ন�তা �কাশ কের
কথা বলা, তেব মেন মেন ও তার একা� েলাকেদর কােছ
অিভশাপ েদয়া। এমনিক যিদও েসখােন েকান েজার করার মত

72

আল-কাফী িমনাল উসূ ল ()ﺎﻜﻲﻓ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل, ২য় খ�, �কাশকাল: ১৯৬৮, পৃ .
২১৭ – ২১৯।
72

কারণ নাও থােক 73। ‘তাকীয়া’র সু িনিদর্� উে�শয বণর্না �সে
৭২F

েখােমনী তার �ে� বেল:
“তাকীয়া’র উে�শয্ হল ইসলাম ও িশয়া মাযহাবেক েহফাযত
করা; কারণ িশয়াগণ যিদ তাকীয়া’র আ�য় �হণ না করত, তেব
অবশয্ই িশয় িচ�াধারা িনঃেশষ হেয় েযত।” 74
73F

অপর অেথর, িশয়াগণ বয্তীত অনয্েদর রুে�‘তাকীয়া’ ()ﺘﻟﻘﻴﺔেক বয্বহার করা অনু মিত রেয়েছ, এমনিক সম� মুসিলেমর
িবরুে�। আর তা হেব েকবল িশয়া জা‘ফরীয়েদর আিকদােক
রক্ষণােবক্ষেণর 
িশয়া আেলমেদর অনয্তম িবজ্ঞ আেলম-তাবতাবায়ী বেলন:
“িশয়া মাযহােবর মেধয্‘তাকীয়া’ ()ﺘﻟﻘﻴﺔ-র আিকদা বা িব�ােসর
িশকেড়র সূ �পাত হল সূ রা আেল ইমরােনর ২৮ নং আয়াত
েথেক, যার মেধয্ আ�াহ ত‘আলা বেলন:

73

আল-কাফী িফল ফুর‘উ()ﺎﻜﻲﻓ ﻓ اﻟﻔﺮوع, ৩য় খ�, �কাশকাল: ১৯৬১, পৃ . ১৮৮
– ১৮৯।

74

আল-খােমনী, পৃ . ১৪৪।
73

َ ُۡ ُ ۡمِن
ّ﴿ ت
َ ون ۡٱل�َٰفر�نَ أَوۡ�َِآءَ مِن دُون ٱل ۡ ُمؤ
ۡمِنِ� ۖ وَمَن
خ ِذ ٱلمؤ
ِ ََ� ّ
ِ
ِِ
ْ ُ�َۡءٍ إِ�َّٓ أَن �َت ق
ٗ َ�ُق
�
ۗ َّ وا مِنۡهُمۡ ٮٰة
ِ� َِّ مِنَ ٱ
َۡعَلۡ �َٰلِكَ فَلَيۡس
ّ
َ �ُ َو
ُ ُِ �َفۡسَهُۥۗ ��َ ٱ�َِ ٱلۡمَص
: ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان٢ �
ّحذ ُِّر�ُمُ ٱ
[٢٨

“মুিমনগণ েযন মুিমনগণ বয্তীত কািফরেদরেক ব�ুরূেপ �হণ ন
কের। েয েকউ এইরূপ করে, তার সােথ আ�াহর েকান স�কর্
থাকেব না; তেব বয্িত�, যিদ েতামরা তােদর িনকট েথেক
সতকর্তা অবল�ন কর। আর আ�াহ তাঁর িনেজর স�েকর
েতামােদরেক
�তয্াবতর্”

সাবধান

করেছন

এবং

আ�াহর

িদেকই

75

74F

আর সূ রা আন-নাহেলর ১০৬ নং আয়ােত িতিন বেলন:

ۢ ّ َِأُ�ۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡم
�
ُ
ۡ﴿ � َفَرَ بِٱ�َِّ مِنۢ �َعۡدِ إِي�َٰنِهِۦٓ إِ�َّ مَن
ن
ّ ِ�ََِٰ و
ٞ َ� َح بٱلۡ�ُ ۡفر َص ۡد ٗر� َ� َعلَيۡهِمۡ غَض
َب مِّن
ََ مَن
ٱ�ي�َٰ � ن
ِ
ِۡ ِ ب
ِ
ٌ ٱ َِّ وَ ل َهُمۡ َع َذ
ٞ اب َع
[١٠٦ : ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ١ ظِيم

75

সূ রা আেল ইমরান: ২৮।
74

“েকউ তার ঈমান আনার পর আ�াহেক অ�ীকার করেল এবং
কুফরীর জনয্ হৃদয় উ�ু� রাখেল তার উপর আপিতত হে
আ�াহর গযব এবং তার জনয্ আে মহাশাি�; তেব তার জনয্
নয়, যােক কুফরীর জনয্ বাধয্ করা , িক� তার িচ� ঈমােন
অিবচিলত।” 76
75F

আর অিধকাংশ মুসিলম আেলম বেলন: আমরা যখন আলকুরআনু ল কারীম িনেয় গেবষণা করব, তখন আমরা বুঝেত পারব
েয, মানু েষর অভয্�ের যা আে, তার িবপরীত �কাশ করাটা
মুনািফেকর অনয্ম িবেশষ ৈবিশ�য্ িহেসেব গণয্ করা হয় এব
আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা তােক ঘৃ ণা কেরন; েযমন িতিন
সূ রা আল-বাকারার ১৪ ও ১৫ নং আয়ােত বেলন:

ْ َ َّ �ذَ خ
ْ ٓ ُ ِۡينِهِم
َ﴿ َا لَقُواْ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ء
قَالوا
امَنَا ا ل ۡوا إ ِ َٰ� شَ�َٰط
َ
سۡت
ُ َُِّا مَ عَ�ُمۡ ِّ�َمَا �َۡن
ۡ� ّ ُم
ِ�  َُّ �َ َهۡزِئُ بِهِمۡوََمُدُه١ مسۡتَهۡزِءُون
ن
َ ُطُ ۡ�َٰنِهِمۡ �َ ۡ َه
[١٥ - ١٤ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ عم ون
غ
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সূ রা আন-নাহল: ১০৬।
75

“যখন তারা মুিমনগেণর সং�েশর্ আে, তখন বেল: আমরা
ঈমান এেনিছ; আর যখন তারা িনভৃেত তােদর শয়তানেদর সােথ
িমিলত হয়, তখন বেল: আমরা েতা েতামােদর সােথই রেয়িছ;
আমরা শুধু তােদর সােথ ঠা�-তামাশা কের থািক। আ�াহ তােদর
সােথ তামাশা কেরন এবং তােদরেক তােদর অবাধয্তায় িব�াে�র
নয্ায় ঘুের েবড়াবার অবকাশ েদন” 77
76F

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

َ ُ َ ۡ َ� ۡ مِّنۡهُمٞ َأَ َتَ ۡ َ ُ َ أَ ُ ۡمِنُ ْ َ�ُمۡ وَقَ ۡ �َ َ ف
َون كَ �َٰم
سمع
د ن ِر�ق
﴿ � طمعون ن يؤ وا ل
ْ ُ�ذَ َق
ُ َ�َق
م
َ َ
َ ُِّف
 ا ل وا٧ َِّ �ُ َّ �َُر ون ُهۥ مِنۢ �َ ۡع ِد مَا لوهُ وَهُمۡ �َ ۡعل ُمون
ُْٓ
َ�َّ �ذَ خ
�َعۡضُهُمۡ إ ِ َٰ� �َ ۡع ٖض قَالوا
َِّينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا ا
ّ ُ عَلَيۡ� م
ثُو�َهُ بِمَا �َت ح
ِ َ�
ّ ُۡ �ُِحَا
َ
َُدّ م
َ�َ ٱ
َ
ر
عِند
ۦ
ه
ب
و�ُم
ُٓج
ِ
َۚۡ�ِّ�ُم
ِ
َ ّ �ُ� ا
َ ُ َ� َ�َأَف
ِون وَمَا
ُ َ َ �َ �َعۡلَمُونَ أَنَّ ٱ�ََّ �َعۡلَمُ م٧ عۡقِلون
َ
[٧٧- ٧٥ :﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٧ �ُ ۡعل ِنُون
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সূ রা আল-বাকারা: ১৪ ও ১৫।
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“েতামরা িক এই আশা কর েয, তারা েতামােদর কথায় ঈমান
আনেব— যখন তােদর একদল আ�াহর বাণী �বণ কের,
অতঃপর তারা তা হৃদয়�ম করার পরও িবকৃত কে, অথচ তারা
তা জােন। তারা যখন মুিমনগেণর সং�েশর্ আে, তখন বেল:
আমরা ঈমান এেনিছ; আর যখন তারা িনভৃেত এেক অেনয্র সােথ
িমিলত হয়, তখন বেল: আ�াহ যা েতামােদর কােছ বয্�
কেরেছন, েতামরা িক তা তােদরেক বেল দাও? এর �ারা তারা
েতামােদর �িতপালেকর স�ু েখ েতামােদর িবরুে� যুি� েপশ
করেব; েতামরা িক অনু ধাবন কর না? তারা িক জােন না েয,
তারা যা েগাপন রােখ িকংবা েঘাষণা কের, িনি�ভােব আ�াহ তা
জােনন।” 78
7F

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

َ ُّ َ�ُمۡ وَ ُ ۡمِن
﴿ٓ م
� ُٰۡأَنت
ّ أُوَْٓ ء
َِ �ُِبُو�َهُمۡ و
َٰ
ب �ُِّهِۦ
�
ب
ون
ؤ
ت
ون
ُِب
ُ� َ
ِٱلۡك
ِ
ِ
َۡ
َٱ�نَام َِل مِن
َُا لَقُو�ُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا �ذَا خَلَوۡاْ عَض ُّوا ْ َعلَيۡ�ُم

ّ
ُۢغَيۡظِ� قُلۡ مُوتُ واْ بِغَيۡظِ�ُمۡۗ إِنَّ ٱ�ََّ عَلِيم
﴾١ ِبِذَاتِ ٱلصُدُور
[١١٩ :]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
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সূ রা আল-বাকারা: ৭৫ – ৭৭।
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“েদখ েতামরাই তােদরেক ভালবাস, িক� তারা েতামােদরেক
ভালবােস না; অথচ েতামারা সম� িকতােবর উপর ঈমান রাখ,
আর তারা যখন েতামােদর সং�েশর্ আে, তখন বেল: আমরা
ঈমান এেনিছ; িক� তারা যখন একাে� িমিলত হয়, তখন
েতামােদর �িত আে�ােশ তারা িনেজেদর আঙু েলর অ�ভাগ দাঁেত
কাটেত থােক। বল, েতামােদর আে�ােশই েতামরা মর। অ�ের
যা রেয়েছ, েস স�েকর্ আ�াহ অবিহত” 79
78F

এই জনয্ আ�াহ ত‘আলা ঐসব মুনািফকেদর জনয্ কিঠন শাি�
��ত কের েরেখেছন, যারা মেনর িভতর যা েনই তা �কাশ কের
েবড়ায়; েকনানা িতিন বেলন:

ّ
ّ
ً ِِ�َ �ِ ٱ�َۡكِ ٱ�َۡسۡفَلِ مِنَ ٱ�َّار وَ لَن � َد ل َهُمۡ نَص
�ا
﴿ ِنَ لۡمُ� َٰفِق
َِ
ِ

[١٤٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء١

“মুনািফকগণ েতা জাহা�ােমর িন�তম �ের থাকেব এবং তােদর
জনয্ তুিম কখনও েকান সহায় পােব না” 80
79F
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সূ রা আেল ইমরান: ১১৯।

80

সূ রা আন-িনসা: ১৪৫।
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আর তারা (জমহুর ওলামা তথা অিধকাংশ আেল) মুসিলম
বয্ি�র মেন যা আে, কথা ও কােজর মাধয্েম তার িবপরীত
�কাশ করাটােক এক ধরেনর িমথয্া ও মুনািফকীর আলামত বেল
িবেবচনা কেরন; আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও
বেলন:

»آﻳﺔ ﻤﻟﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼث إذا ﺣﺪث ﻛﺬب و�ذا وﻋﺪ أﺧﻠﻒ و�ذا اؤﺗﻤﻦ
.(ﺧﺎن« )ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
“মুনািফেকর আলামত িতনিট: যখন েস কথা বেল িমথয্া বে,
যখন ওয়াদা কের ভ� কের এবং যখন তার িনকট িকছু আমানত
রাখা হয়, তখন েস তা েখয়ানত কের।”

81

৮০F

অপর এক হািদেস

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ি�মুখী বয্ি�র িন�
কেরেছন। 82 সু তরাং সবর্জন িবিধব� ইসলামী িনয়ম হ,
৮১F

মুসিলমেদর উপর িমথয্ােরাপ করা হারাম এব ঘৃ িণত কাজ।
পিব� কুরআেনর সূ রা আেল ইমরােনর ২৮ নং আয়ােত মেনর
িবপরীত কথা বলার েয সু েযাগ েদয়া হেয়েছ, তা শুধু কািফরেদর
81

সহীহ বু খারী, ঈমান, বাব নং- ২৩, হািদস নং- ৩৩

82

সহীহ মুিসলম, ৪থর খ�, পৃ . ২০১১
79

সােথ এবং িবেশষ েকান সংকটকালীন অব�ায় েকৗশল অবল�ন
করার জনয্ সীমাব� করা হেয়েছ 83
৮২F

আর সূ রা আন-নাহেলর ১০৬ নং আয়াত, যা নািযল হেয়েছ
‘আ�ার ইবন ইয়াসার রািদয়া�াহু আনহুর শা; তােত ‘আ�ােরর
মত বয্ি�েক মেনর িবপরীত কথা বলার সুেযাগ েদয়া হেয়ে;
আর তা িছল এমন ে�ক্ষা, যােত িতিন অনু মান করেত
েপেরিছেলন েয, তােক �াধীনতা েদয়া হেয়েছ, হয় তােক
মুশিরকেদর শাি�র অধীেন তার িপতা-মাতার মত মরেত হেব,
অথবা মুেখ কুফেরর েঘাষণা িদেয় মুি�র বয্ব�া করেত হে;
অথচ তাঁর অ�র িছল ঈমান �ারা ভরপুর।
সু তরাং এই ধরেনর পিরেবশ-পিরি�িতর বয্াপারিট এেকবাের
�ত�। তাছাড়া বয্াপকভােব এই নীিত অবল�ন করা ৈবধ নয়।
অতএব এই ধরেনর িমথয্া ও িনফােকর মেধয্ দীেনর দশ ভােগ
নয় ভাগ িনধর্রণ করার েপছেন কী েযৗি�কতা আেছ?!

83

আহমদ ইবন তাইিময়য্, িমনহাজুস সু �াহ আন-নববীয়া ফী নকেয কালােমশ
িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ()ﻣﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ ﻨﻟﺒﻮ�ﺔ ﻓ ﻧﻘﺾ ﻛم الﺸﻴﻌﺔ و اﻟﻘﺪر�ﺔ, ১ম খ�,
পৃ . ২১৩ এবং অনয্ান িনভর্রেযগ তাফসীর ��সমূ হ।
80

েহ ভাই ও েবােনরা! এই িবষয়িট িনেয় িচ�া-ভাবনা করু, যিদ
মুসিলমগণ বা�িবক পেক্ষ এই কথায় িব�াস কের , দীেনর দশ
ভােগর নয় ভাগ ‘তাকীয়া’ ()ﺘﻟﻘﻴﺔ-র মেধয্ আে, তেব তােত কী
ফায়দা হািসল হেব? অথর্া- যা মুসিলম বয্ি�র হৃদয় বাভয্�ের
েনই, তা �কাশ করা তার দীেনর দশ ভােগর নয় ভােগর সমান;
এমতাব�ায় আপনার পেক্ষ কাউেক িব�াস করা স�ব হেব ?
েহ মুসিলম ভাই ও েবােনরা! েযসব আেলম এই ‘তাকীয়া’র
নীিতেত িব�াস কের, তােদর িনকট েথেক আমরা সিতয্কার অেথর
আমােদর ধমর্ীয় জ্ঞান অজর্ন করেম হব িক? তারা েযসব
হািদস অথবা ঐিতহািসক ঘটনা বণর্না করে, আমরা তা িব�াস
করেত পারব িক? যখন েকান মানু ষ িব�াস করেব েয, আ�াহ
তা‘আলা, তাঁর রাসূ ল ও মুসিলমেদর উপর িমথয্ােরাপ করাটা তার
পক্ষপাতমূলক উে�শয্ হািসেলর জনয্ তার দীেনর েমৗিলক অং
অ�ভুর্� কের েদয় হেয়েছ, তখন তার িব��তা উপলি� করার
েকান উপায় আেছ িক? যখন আমােদর মূ ল লক্ষয্ পরকাল
নাজাত তথা মুি� যা �ায়ী জীবন, তখন আমােদর উিচত িশয়া
আেলমেদর েপশ করা িমথয্া ব�বয্ অসার তথয-উপাে�র উপর
িভি� কের গেড় উঠা িবতকর্ েথেক সতকরথাকা।
81

েহ ভাই ও েবােনরা! িচ�া-ভাবনা কের েদখুন েয, ‘তাকীয়া’র
সু েযাগিট শুধু সাধারণ িনয়-কানু ন েথেকই আলাদা নয়, বরং তা
শতর্যু�ভােব �ত� সুেযাগ। সুতরাং তা অমুসিলমেদর সােথ
ঢালাওভােব �তারণার সু েযাগ েদয় না; িক� ‘আ�ার রা.-এর মত
পিরি�িতর িশকার হেল তােদর সােথ িমথয্ার আ�য় েয়া ৈবধ
হেব। আর আয়ােতর অথর্ েতা এটাই ে, মুসিলম বয্ি� িমথয্া ন
বেলই ইসলােমর শ�েদর েথেক তার রাগ ও ে�াধ েগাপন কের
রাখেত পাের, যখন তার এই রাগ বা ে�াধ �কাশ করাটা
ইসলাম অথবা ইসলামী সমাজেক িবপেদর স�ু খীন করেব।

82

মুত‘আ িবেয়
িশয়া আেলমগণ মুত‘আ তথা সামিয়ক িবেয় ৈবধতার পেক্ষ কথ
বেল। কারণ, তা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ
ৈবধ িছল। শুধু ওমর ইবনুল খা�াব র. তাঁর িখলাফত কােল তা
িনিষ� কেরিছেলন। 84 আর মুত‘আ িবেয়র উে�শয্ হল শু ধ
৮৩F

েযৗনতৃি� দান। আর মুত‘আ িবেয়র মেধয্ তালাক েন, উভয়
পেক্ষর মেধ েকান উ�রািধকার বয্ব�া েনই এবং �ীর জনয্
রাি�র অিধকার িনধর্ারণ িকংব ভরণেপাষেণর েকান বাধয্বাধকতা
েনই।

85

৮৪F

অনয্িদেকঅিধকাংশ মুসিলম আেলম িনে�া� ব�বয্ েপশ কের:

84
85

তাবতাবায়ী, পৃ . ২২৭ – ২৩০।
আবদু ল েহাসাইন আল-আল মাউসু বী, মাসােয়লু িফকহীয়া ()مﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ, পৃ .
৮১।
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১. আল-কুরআনু ল কারীম পুরুষ ও নারীর মেধয্ শরীয়
স�ত স�েকর্র নীিতমালা ৈতির কের িদেয়েছ এব তা দু ই
�কােরর মেধয্ সীমাব� কেরে:

�থমত: িববাহ ব�ন, যার উপর িবনয্� হেয়েছ তালা,
উ�রািধকার

এবং

�ীর

�িত

রােতর

দািয়�-কতর্বয্

ভরণেপাষেণর বাধয্বাধকতা

ি�তীয়ত: পুরুষ এবং তার অিধকারভূ� দাসীগেণর মেধয
স�কর্। কার, আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা বেলন:

َ�َّ �ََٓ أ
ّ
ُ
َ ُ
ٰ زۡ�َٰجِهِمۡ أَوۡ مَا
٥ َٱ�َينَ هُمۡ ل ِفرُوجِهِمۡ �َٰفِظون
﴿
ِ
َلَك
ّ
َ
َ ُ� َمل
ُۡ �َ ۡفَإِ�َهُم
م
َٰ َ َ�مَنِ ٱ�ۡت٦ �ِوم
ُۡ�َيۡ�َٰنُه
� وَ َرا ٓءَ �َٰلِك
َۡت
ۡ
َ
َ ٓ�
[٧-٥ : ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٧ َأُوْ َٰ�ِك هُمُ ٱلعَادُون

“যারা িনেজেদর েযৗন অ�েক সংযত রােখ িনেজেদর �ী অথবা
অিধকারভূ � দাসীগণ বয্তী, এেত তারা িন�নীয় হেব না, আর

84

েকউ

এেদর

ছাড়া

অনয্েক কামনা করেল তার হেব

সীমালংঘনকারী।” 86
85F

২. এই বয্াপাের সূরা িনসার শুরু েথ েক েবশ তািগদ এে;
িবেশষ কের (সূ রা িনসার ) ২৪ ও ২৫ নং আয়ােত েমাহর
পিরেশাধ কের েদয়ােক বাধয্তামূলক করা হেয়ে, যখন পুরুষ
তার �ীর সােথ িমিলত হয়। আর অিধকাংশ মুসিলম আেলম

َسۡتَ ۡت

َ

দৃ ঢ়তার সােথ বেলন েয, আ�াহ তা‘আলার বাণী: ﴿ �مَا ٱ م عۡتُم

ّ ِ(ِهِۦ مতােদর মধয্ েথেক েতামরা যােদরেক সে�াগ কের)
﴾ َنۡهُن

-এর অথর্ হল িববাহ ব�েনর আতায় েথেক �ামী কতৃর্ক �ীেক
েভাগ করা। আর এই অেথর্ বিণর্ত আেছ ন সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর একিট হািদস, যা ইমাম বুখারী ও মুসিলম র. বণর্না
কেরেছন; িতিন বেলেছন:

86

সূ রা আল-মুিমনু ন: ১ - ৭ ; সূ রা মা‘আিরজ: ২৮ – ৩১।
85

َ
ّ
ْ َ ّ
ْ َ ُ ََ ْ ّ
ْ
»اﺳﺘَ ْﻮ ُﺻﻮا ِﺎﻟنِ َﺴﺎءِ ﺧ�ا َﺈِنَ ال َﻤ ْﺮأة ﺧﻠِﻘﺖ ِﻣ ْﻦ ﺿِ ﻠ ٍﻊ َ�ِنَ أﻋ َﻮ َج
َ َ ْ َ َ ّ
ْ ٌ َ َ َ َ َ ََْْْ َ َ ََْْْ
ﻋِﻮج َو�ِن
 ﻓ ِﺈ ِن اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑِﻬﺎ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑِﻬﺎ و�ِﻬﺎ، ِﻓ لﻀِﻠ ِﻊ أﻋﻼ ُه
َُ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َﺮ َ ْ َ َ َ�َﺮ
[ ]أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.« ﺴﻫﺎ َﻃﻼ� َﻬﺎ
ذﻫﺒﺖ ﺗﻘِﻴﻤﻬﺎ ﺴ�ﻬﺎ
“েতামরা নারীেদরেক পর�র কলয্াণকামী হ, পর�রেক
অিসয়ত কর। কারণ, নারীেক সৃ ি� করা হেয়েছ বাঁকা হাড় েথেক;
আর হােড়র মেধয্ বাকা হল উপেরর হাড়। সু তরাং যিদ েতামরা
তােক েভাগ করেত চাও, তেব তােক েভাগ কর তার ব�তা
িনেয়ই। আর তুিম তার ব�তােক েসাজা করেত েগেল তা েভে�
যােব; আর তার েভে� যাওয়া মােন তার তালাক হেয় যাওয়া।” 87
86F

৩. িবশু� হািদেস সাবয্� আেছ , নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম মুত‘আ িবেয় ৈবধ কেরিছেলন আকি�কভােব
সংঘিটত কিঠন �েয়াজেনর মুহূেতর; েযমন আ�াহর পেথ িজহােদর
মত কিঠন সময়। আর ঐ �েয়াজন েশষ হেয় যাওয়ার পর িতিন
তা িনিষ� কেরেছন; বরং িতিন যখন েশষ বােরর মত তা ৈবধ
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সহীহ মুসিলম, িরদা‘ অধয্া, বাব নং- ১৮, হািদস নং- ৩৭১৯ ; আহমদ
আসকালানী, ফতহু বারী শরহ সহীিহল বু খারী ( ﻓﺘﺢ ﺒﻟﺎري ﺷح ﺻﺤﻴﺢ
)ﺒﻟﺨﺎري, ৯ম খ�।
86

কেরন, তখন তার পর পরই চূ ড়া�ভােব মুত‘আ িবেয় িনিষ�
হওয়ার েঘাষণা আেস। সহীহ মুসিলেম বণর্না এেসে, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:

ّ َ
ُ َ ُ ْ َ ُ ُْ ْ َ ّ ُ ّ َّ� َ
ْ ْ
َ
ْ
َ
ِ
ِﻻﺳﺘِﻤﺘﺎع ِﻣﻦ ﻟنِﺴﺎء
ِ » ﻳﺎ َُﻬﺎ ﻟَﺎس ِ�ِ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ أذِﻧﺖ ﻟ�ﻢ ِﻓ ا
َ
َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ّ ْ َ َّ ّ
َْ َ َ
ّ
ْ َِﻨْﻬُﻦ
ﺷ ٌء
ﺎﻣﺔِ � َﻤ ْﻦ ﻛن ﻋِﻨﺪ ُه
َ�ِنَ �َ ﻗﺪ َﺮَم ذلِﻚ ِﻰﻟ ﻳﻮمِ اﻟﻘِﻴ
ّ
ُ ُ َْ َ َُ
ْ َ ّ
ّ ﺗَي
[ ] أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.« ْﺘُﻤُﻮﻫُﻦَ ﺷيﺌًﺎ
َﻠْﻴُﺨَﻞِ َﺳبِﻴﻠﻪ َوﻻ ﺗﺄﺧﺬوا ِﻤَﺎ

“েহ মানব স�দায়! আিম েতামােদরেক (সামিয়ক িবেয়র মাধয্ে)
নারীেদর েভাগ করার অনু মিত িদেয়িছলাম; আর আ�াহ তা
িকয়ামেতর িদন পযর্� িনিষ� েঘাষণা কেরেছন। সুতরাং যার
িনকট তােদর পক্ষ েথেক েকান ব� রেয়, েস েযন তার পথ
উ�ু � কের েদয়; আর েতামরা তােদরেক যা �দান কেরছ, তার
মধয্ েথেক িকছুই �হণ কেরা না” 88
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সু তরাং বা�েব মুত‘আ িবেয়র ৈবধতা িছল একটা সামিয়ক ৈবধতা
এবং েমৗিলক নীিতমালা েথেক �ত�। আর নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এই �ত� িবধানিট কােয়ম কেরিছেলন; আর
িতিন এই ধরেনর ক্ষমতার অিধকারী িছেলন। কা, িতিন
88

সহীহ মুসিলম, িববাহ ( )ﻧ�ﺎحঅধয্া, বাব নং- ৩, হািদস নং- ৩৪৮৮।
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েখয়াল-খুিশমত েকান কথা বলেতন না। তেব িতিন বয্তীত অনয
েকউ এই ধরেনর ক্ষমতার অিধকার সংরক্ষণ কের না। আর
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এই দরজা ব� করার বয্াপাে
খুবই আ�হী িছেলন, যােত কের তাঁর েঘাষণার মাধয্েম আ�াহ
কতৃর্ক মু‘আ িবেয়র িনিষ�করেণর িবষয়িট িকয়ামত পযর্�
বলবৎ থােক। 89
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আর

িশয়া

জা‘ফরীয়

আেলমেদর

কথা-

‘মুত‘আ

িবেয়র

িনিষ�করেণর িবষয়িট ওমেরর পক্ষ েথেক হিছল’; [এটা
আসেল িঠক নয়] কারণ ওমর ইবনু ল খা�াব রা. যা বেলেছন, তা
হল:

َ َ ْ َ َ ُْ ّ َ َ َ َ َ َ
ّ َ َ َّ ّ
ﺎء َ�ِنَ اﻟﻘ ْﺮآن ﻗﺪ ﻧ َﺰل
ِﺮَﺳُﻮﻪﻟ ﻣﺎ ﺷﺎء ﺑِﻤﺎ ﺷ
ُ�َ ﻛن ُِﻞ
َ» ِن
ِِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ َ ّ َ ُْ
ّ
ْ َُْ ُّ
ّ
َِﻨَﺎزِﻪ ُﻟ َﺄَﺗِﻤُﻮا ﻟَْﺞَ َواﻟﻌﻤ َﺮة َِ ِ ﻛﻤﺎ أم َﺮ� ُﻢ �َ َوا�ﺘﻐﻮا ﻧِ�ﺎح ﻫﺬِه
ْ َُُْ ّ
َ ُ ََْ َ ّ
َ َ َ ً َ ْ َ َ ُ َ �و
َ ِﺎﺤﻟ
َ ﺠ
.ﺎر ِة
ﻟنِﺴﺎءِ ﻓﻠﻦ أ
ِ ﺑِﺮﺟ ٍﻞ ﻧ� َﺢ ام َﺮأة ِﻰﻟ أﺟ ٍﻞ ِﻻَ َﻤﺟﺘﻪ
[ ] أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.«
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আহমদ আসকালানী, ফতহু বারী শরহ সহীিহল বু খারী ( ﻓﺘﺢ ﺒﻟﺎري ﺷح ﺻﺤﻴﺢ
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“িন�য় আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ েলর জনয্ যা চাইেতন তাই
হালাল করেতন; আর আল-কুরআন নািযল হেয়েছ তার �ান, মান
ও অব�া অনু যায়ী। সু তরাং েতামরা আ�াহর উে�েশয্ িতিন
েযভােব িনেদর্শ িদেয়েছ, িঠক েসভােব হা� ও ওমরা পিরপূ ণর্
কর; আর এসব নারীেদর িবেয়র পথ অনু স�ান কর। কারণ,
আমার িনকট এমন েকান বয্ি�েক হািজর করা হে, েয বয্ি�
িনিদর্� সমেয়র জনয্ েকা ন নারীেক িবেয় কের, তেব আিম
অবশয্ই তেক পাথর েমের হতয্া করব” 90
89F

আর ওমর রা. ‘আমর ইবন হুরাইেসর ঘটন জানার পর িতিন
হারােমর েঘাষণািটেক তািগদ েদওয়ার �েয়াজনীয়তা অনু ভব
করেলন। [কারণ, উমর রা. এর সমেয় আমর ইবন হুরাইস
মদীনায় এেস মুত‘আ কের বসেলন, পের ঘটনািট জানাজািন হেয়
যায়, আর উমর রা. বুঝেত পােরন েয, আমর ইবন হুরাইস তা
হরাম হওয়ার বয্াপারিট জানত ন] তাই উমর রা. মূ লত: রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হারাম েঘাষণািটর পুনারাবৃ ি�
করেছন তােদর জনয, যােদর িনকট উ� িনেষধাজ্ঞার খবরি
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সহীহ মুসিলম, হা� অধয্া, বাব নং- ১৮, হািদস নং- ৩০০৬।
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েপৗঁেছিন [অথর্াৎ আ�াহ তাঁর রাসূেলর িনেদর্শেক বা�বায়
করার জনয্ইউমর রা. তা কেরিছেলন]
েহ ভাই ও েবােনরা! এমন কােজ সিতয্কার অেথর েকান পাথর্কয
আেছ িক, েযখােন নারী তার শরীরেক ভাড়ায় িদেয়েছ, অথবা
পুরুষ েকান নারীর শরীরেক ভাড়ায় িনেয়েছ কেয়ক িমিনেটর
জনয, অথবা কেয়ক িদেনর জনয, অথবা কেয়ক মােসর জনয্ ...
যখন এটা পূ বর্ েথেক িনধর্াি হেব েয, এটা কত সমেয়র জনয্
চলেব? মুসিলম পুরুষ ও নারী কী িব�াস কের না েয, মুত‘আ
িবেয়র মেধয্ আমােদর মুসিলম েবানেদর জনয্ বড় ধরেন
অপমান িনিহত রেয়েছ; আর এমন �েতয্ক বয্ি�র জনয্ সুেয
রেয়েছ, েয বয্ি� �ামীর দািয়ে�র েবাঝা বহন না কেরই নারীেদহ
উপেভাগ করেত চায়? তােত িক ইসলােমর পািরবািরক বয্ব�া
�ংস হয় না?
েহ ভাই ও েবােনরা! আমােদর িচ�া-ভাবনা করা আবশয্ক ে,
স�া� িশয়া আেলমগণ তােদর িনকটতম আ�ীয়-�জনেদরেক
মুত‘আ িবেয় অনু শীলেনর অনু মিত েদয় না। কারণ, তােত তারা
অপমানেবাধ কের; অথচ তারা িনেজেদর িভ� অনয্েদরেক তার
অনু মিত িদেয় েদয়।
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এখনও আরও একিট িবষয় �িণধানেযাগয, তা হে�, েয মুত‘আ
িবেয় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনিদর্� পিরসের ৈব
কেরেছন, তােত িতিন শতর্ কের িন েয, নারী মুসিলমা অথবা
িকতাবীয় হেত হেব, যােত সু ��ভােব শরয়ী িববাহ েথেক
আলাদা করা যায়। [সু তরাং মুত‘আ িবেয় মূ লত: িবেয় িহেসেবই
�ীকৃত হেত পাের না; কারণ, তােত েকান শতর্ আেরাপ করা
হয়িন; েযমনিট ৈবধ ও শর‘য়ী িবেয়র েক্ষে� আেরাপ কর
হেয়েছ।]
এই সেবর পেরও িকভােব একজন মুসিলম বয্ি�র পেক্ষ ‘আ
িবেয়র ৈবধতােক শরীয়েতর অ�ভুর্� করা স�ব হেত পাে,
অথবা েস িনেজই তার অনু শীলন করেত পাের; িবেশষ কের
উে�শয-লেক্ষয্র দৃি�েকাণ েথেক ি-বয্িভচার ও মু‘আ িবেয়র
মেধয্ েকান পাথর্কয্ ; উভেয়র মেধয্ শু ধ েযৗনসে�াগ ও
পিরতৃি� কামনা করা হয়?!
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গাদীর খুম
িবংশ শতা�ীর িশয়া জা‘ফরীয় আেলমেদর অনয্তম িবজ্ঞ আে
আত-তাবতাবায়ী বেলন: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
মৃতুয্ পর আলী ইবন আিব তািলব হেলন েখলাফেতর অিধক
হকদার, েস বয্াপাের উ�ল দিলল হল গাদীর খুেমর ঘটনা। আর
যখন আমরা িশয়া আেলমেদর েকান একজেনর একিট পুি�কা
অধয্য়ন কর, তখন আমরা এই একক ঘটনািটর মেধয্ িনে�া�
িবষয়গুেল

91
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পাব:

১. যারা গাদীর খুেমর ভাষেণ উপি�ত িছল, তারা হেলন
এক লেক্ষর অিধক সাহাব

২. িজলহ� মােসর ১২ তািরখ িবদায় হা� েথেক
মদীনায় েফরার পেথ গাদীর খুেমর িনকট নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ভাষণ �দান কেরন এবং তাঁর এই ভাষেণর কারণ হল
এই জায়গায় িনে�া� আয়াতিটর অবতরণ:
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� ُّه
َ ۡ ۡ َ� ّ
﴿ َ َا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِ�َۡكَ مِن رَّ� ِّ كَۖ �ن لَمۡ ف َعل �مَا
ََّاسِ� إِنَّ ٱ�َ َ� �َهۡ دِي ٱلۡقَ وۡم
َّ
�
غۡتَ رِسَا�ََهُۥۚ وَٱ�َُّ �َعۡصِمُكَ مِنَ ٱ
ۡ
] ٦٧ : ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة٦ َٱل�َٰ ِف ِر�ن

“েহ রাসূ ল! েতামার �িতপালেকর িনকট েথেক েতামার �িত যা
অবতীণর্ হেয়ে, তা তুিম �চার কর; যিদ না কর, তেব েতা তুিম
তাঁর বাতর্া �চার করেল না। আ�াহ েতামােক মানুষ েথেক রক্
করেবন। িন�য়ই আ�াহ কািফর স�দায়েক সৎপেথ পিরচািলত
কেরন না।” 92
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৩. এই জনয্ রাসূল সা�া�হু আলাইিহ ওয়াসা�াম
িনে�া� েঘাষণা �দান কেরন:

ক. অিচেরই িতিন মুসিলম স�দােয়র জনয্ দুিট ভারী
িজিনস েরেখ যােবন: তার একিট হল আ�াহর িকতাব, যার এক
পাশ থাকেব আ�াহ হােত; আর অপর পাশ থাকেব মুসিলম
স�দােয়র হােত। আর অপরিট হল নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর পিরবার; তাঁর �িতপালক সংবাদ িদে�ন েয, এই
92
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উভয়িট কখনও িবি�� হেব না, যতক্ষণ না তার িনকট হাউে
কাউসার েপশ করা হয়।

খ. আলীর হাত উে�ালন করার পর িতিন বেলন:
“আিম যার ব�ু িছলাম, আলী তার ব�ু।”

গ. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেন:
“েহ আ�াহ! তুিম তার ব�ু হেয় যাও, েয তার (আলীর) সােথ
ব�ু� কের এবং তুিম তার শ� হেয় যাও, েয তার সােথ শ�তা
কের।”

ঘ. িতিন আরও বেলন: “েহ আ�াহ! তুিম তার সােথ
সতয্েক পিরচািলত ক, েযিদেক েস পিরচািলত হয়।”
এই হল গাদীর খুেমর ঘটনা স�েকর্ িশয়া সদােয়র জা‘ফরীয়
আেলমেদর ব�বয; এখন এ বয্াপাের অিধকাংশ মুসিলম আেলম
যা বেলন, েস স�েকর্ আমােদর িচ�-ভাবনা করা উিচত 93।
৯২F
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িব�ািরত বণর্না জনয েদখুন, িমনহাজুস সু �াহ আন-নববীয়া ফী নকেয
কালােমশ িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ( ﻣﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ ﻨﻟﺒﻮ�ﺔ ﻓ ﻧﻘﺾ ﻛم الﺸﻴﻌﺔ و
)اﻟﻘﺪر�ﺔ, ৪থর খ�, পৃ . ৮৪ – ৮৭।
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[আহেল সু �
্ াত ওয়াল জামাআেতর পক্ষ েথেক িশয়ােদপূ েবর্া�
দাবীর উ�র]

১. িশয়া আেলমেদর দািব অনু যায়ী নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর হােতগণা কেয়কজন
সাহাবী সহীহ ইসলােমর উপর অটল িছেলন; যােদর সংখয্া দেশর
েবিশ হেব না। 94 অথচ গাদীেরর ভাষেণ অংশ�হণ কেরেছ এক
৯৩F

লােখর েবিশ সাহাবী। অথর্া- এক লক্ষ সাহাবীর সকেলই তােদ
�িত�িত

ভ�

কেরেছ

এবং

রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর মৃতুয্ পর আলী ইবন আিব তািলবেক েখলাফত
েথেক বি�ত করার ষড়য� কেরেছ। এটা িক কের স�ব হল?
এবং েকান �ােথর? আমরা যিদ িশয়া আেলমেদর িকতাবসমূ হও
পযর্ােলাচনা কি, তােতও এর িপছেন কী �াথর্ কাজ কেরেছ তার
েকান উে�খ পাই না!

২. েয বছর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম িবদায়
হা� স�� কেরেছন, গাদীর খুেমর খুৎবা তথা ভাষণ হেয়িছল
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আলী শরীয়তী, পৃ . ২৮ - ৩০ ; আসকালানী, ফতহু বারী শরহ সহীিহল বু খারী
()ﻓﺘﺢ ﺒﻟﺎري ﺷح ﺻﺤﻴﺢ ﺒﻟﺨﺎري, পৃ . ৩৪ - ৪৩
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েস একই বছেরর িজলহ� মােসর ১৮ তািরখ; আর েস একই
মােসর ৯ তািরখ আরাফার িদেন নািযল হেয়েছ এই আয়াত:

ۡ�َ
ۡ َأ
َ
�ِ ﴿ٱ�َۡوۡمَ � َملۡتُ لَ�ُمۡ دِينَ�ُمۡ وَ � َممۡتُ علَيۡ�ُمۡ ن ِۡع َم
ٗ َوَ رَضِيتُ لَ�ُمُ ٱ�ِۡسۡ �َٰم
[٣ :دِينا﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة

“আজ েতামােদর জনয্ েতামােদর দীন পূণর্া� করলাম
েতামােদর �িত আমার অনু �হ স�ূ ণর্ করলাম এবং ইসলামেক
েতামােদর দীন মেনানীত করলাম।” 95 সু তরাং িকভােব (নািযেলর
94F

ধারাবিহকতায় আল-কুরআেনর) এই সবর্েশষ আয়াতিট ঐ
আয়ােতর পূ েবর্ অবতীণরহওয়া স�ব, যােত আ�াহ তা‘আলা তাঁর
নবীেক িরসালাত েপৗঁছােনা 96 িনেদর্শ িদেয়েছ?
৯৫F
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আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ َ ۡ َ ۡ َ� ّۡم
َ
َ َ�ِ َ� ّهَ ّسُ لُ َ ِّغۡ مَآ أُ زِل
ُ ّ َلَغتَ رِسَا�ََ ُه ۚۥ
ن إ ك مِن َّ�ِّك ۖ �ن َ فعل �مَا
﴿ ٰٓ�َُ ا لرَ و بل
َ�َٱ
َ
ۡ
َۡق
ّ
ّ
َۡم
ۡ�َه
َ
ّ َ�َ ُ َ مِن
[٦٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة٦ َاس ِنَ �َ � دِي ٱل و ٱل�َٰفِرِ�ن
�ِ َ� عۡصِ مك

“েহ রাসূ ল! েতামার �িতপালেকর িনকট েথেক েতামার �িত যা অবতীণর হেয়েছ, তা

তুিম �চার কর; যিদ না কর, তেব েতা তুিম তাঁর বাতর্ �চার করেল না। আ�াহ
েতামােক মানু ষ েথেক রক্ করেবন। িন�য়ই আ�াহ কািফর স�দায়েক সৎপেথ
পিরচািলত কেরন না। — (সূ রা আল-মািয়দা: ৬৭)
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আর মুসিলম স�দােয়র অিধকাংশ আেলম েজার িদেয় বেলন েয,
﴾٦ ... إ ِ�َۡ َك

َّسُ لُ َ ِّغۡ مَآ أُ زِل
�
ن
﴿ َٰ�ُّه َا ٱلرَ و بلআয়াতিট অবতীণর্ হয় িবদায়

হাে�র পূ েবর; বরং ম�া িবজয় ও খায়বেরর যু ে�রও পূ েবর্

৩. আর ইবন তাইিময়য্া েজারােলাভােব বেল: ভাষণিট িশয়ােদর
��সমূ েহ েয শ� �ারা উে�খ করা হেয়েছ, তা িমথয্া ও
অপবাদমূ লক বাকয্
িব�ািরত িববরণ হল:

ক. �কৃত পেক্‘ভারী ব��েয়র হািদস’ (�)ﺪﻳﺚ اﺜﻟﻘﻠ
যা যােয়দ ইবন আরকাম রা. বণর্না কেেছন, তা হল:

َ َ ْ ً َ َ ً َ ُﺪْﻰ
ّ ُ َُ َ َ
ﺎء ﻋ
ٍ �َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮﻣﺎ �ِﻴﻨﺎ ﺧﻄِﻴﺒﺎ ﺑِﻤ
ِ »ﻗﺎم رﺳﻮل
ّ ً ّ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َذ
ّ َﻛَ َﺮ
َُﻢ
ُﺎ �� َﻜَﺔ والﻤ ِﺪﻳﻨﺔِ ﻓﺤ ِﻤﺪ �َ وأ�� ﻋﻠﻴﻪِ وو�ﻆ
َﺄْﻰ
� َ َ ُ َْ ّ
َ ُ ُ ٌ ََ ََ َ ّ
َ َ
ُ
ُ َﻟ
ّ ﻻ َ ُّ َﻬﺎ
َ ِ ﻚ أ ْن
ﺎس
ﻗﺎل » َﻣَﺎ �ﻌﺪ أ
ﺗ َر ُﺳﻮل
ﻮﺷ
ِ َﺈَِﻤﺎ أﻧﺎ �ﺸ ﻳ
�
ّ ُ َ َ ُُ ّ َْ َ َ ْ ُ
َ ْ
ٌ َ َ َ َ َ ُ َ ّ �َ
�َ �ِﻴﻪِ ال ُﻬﺪى
ﻠ
ﻘ
�
ﻢ
��ِﻴ
ك
ِ � َوَلﻬﻤﺎ ﻛِﺘﺎب
ِ
ِِ ﻓﺄﺟِﻴﺐ وأﻧﺎ ﺗﺎر
ُ َْْ َ ّ
ُ ُ َ ُ ّ
َ ََ ّ
َ
ﺎب
ِ ﺎب
ِ  َﺤَﺚَ ﻋ ﻛِﺘ.« ِ�َ واﺳﺘﻤ ِﺴﻜﻮا ﺑِﻪ
ِ اﻨﻟُﻮر ﻓﺨﺬوا ﺑِ�ِﺘ
ّ َ َ َ َ ْ ُ َي ﻰ ُذ ّ ُ ُ ُ ّ َ َ ْ ﻰ
ّ
َ َّ �َ َرَﻏ
�َ ِﻓ أﻫ ِﻞ َيْ ِﺘ
ﺐ �ِﻴﻪِ ُﻢَ ﻗﺎل » وأﻫﻞ ْ ِﺘ َﻛِﺮ�ﻢ
ِ
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ُذ ّ ُ ُ ُ ّ َ َ ْ َي ﻰ ُذ ّ ُ ُ ُ ّ َ َ ْ ﻰ
 ]أﺧﺮﺟﻪ.« �َ ِﻓ أﻫ ِﻞ َيْ ِﺘ
َﻛِﺮ�ﻢ �َ ِﻓ أﻫ ِﻞ ْ ِﺘ َﻛِﺮ�ﻢ

[مﺴﻠﻢ

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া ও মদীনার
মধয্বতর্ ‘খুম’ নামক পািন সমৃ� এলাকায় েকান একিদন
আমােদর মেধয্ খিতব তথা ব�া িহেসেব দাঁড়ােল, অতঃপর
আ�াহর �শংসা ও তাঁর গুণকীতর্ন করেলন এবং উপেদ
িদেলন; অতঃপর বলেলন: “অতঃপর, েজেন রাখ, েহ মানব
স�দায়! আিম েতা শুধু একজন মানু, অিচেরই আমার
�িতপালেকর (মৃতুয্) দূ ত এেস যােবন, অতঃপর আিম তার
ডােক সাড়া েদব; আর আিম িবদায় েবলায় েতামােদর মেধয্ দ’িট
ভারী ব� েরেখ যাি�: তার �থমিট হল আ�াহর িকতাব, যােত
েহদােয়ত ও আেলা রেয়েছ; সু তরাং েতামরা আ�াহর িকতাবেক
�হণ কর এবং তােক মজবুতভােব আঁকেড় ধর।” সু তরাং িতিন
আ�াহর িকতােবর �িত উৎসািহত করেলন; অতঃপর বলেলন:
“অপরিট হল আমার পিরবার-পিরজন; আমার পিরবার-পিরজেনর
বয্াপাের আিম েতামােদরেক আ�াহর কথা �রণ কিরেয় িদি,
আমার পিরবার-পিরজেনর বয্াপাের আিম েতামােদরেক আ�াহর
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কথা �রণ কিরেয় িদি�, আমার পিরবার-পিরজেনর বয্াপাের
আিম েতামােদরেক আ�াহর কথা �রণ কিরেয় িদি�।” 97
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আর পূ েবর্ এই িদেক ইি�ত করা হেয়েছ ে, নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিরবার-পিরজন শুধু আলী র. ও তাঁর
বংশধেরর মেধয্ সীমাব� নয়। কার, তারা অ�ভুর্� কের আিকল
ও তাঁর বংশধরেক, জাফর ও তাঁর বংশধরেক, ‘আ�াস ও তাঁর
বংশধরেক এবং নবী সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�ােমর �ীগণ তথা
মুিমন জননীেদরেক। আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলনিন েয, েতামরা আমার পিরবার-পিরজনেক আঁকেড় ধর,
অথবা তারা েহদােয়ত ও আেলা।
আর হািদেস যিদ এমন েকান অেথর্র স�াবনা রাখ, যা
িবেশষভােব তাঁর পিরবার-পিরজেনর িনকট ক্ষমতা অপর্রত;
তেব তা তাঁর পিরবার-পিরজেনর সকেলর মেধয্ই হত এবং এর
�ারা উ�রািধকার সূ ে� আ�াসীয় েখলাফেতর ৈবধতা েমেন েনয়া
িশয়ােদর উপর আবশয্ক হেয় পড়; আর িশয়ােদর ��সমূ েহর
পাতায় পাতায় আ�াসীয়েদর যু লুম-িনযর্াতন ও অপবােদর েয
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সহীহ মুসিলম, ফাদােয়লু স সাহাবা ()ﻓﻀﺎﺋﻞ الﺼﺤﺎﺑﺔ, বাব নং- ৪, হািদস নং৬৩৭৮।
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কােলা অধয্ায় রিচত হেয়ে, তার পিরবেতর্ িয়াগণ কতৃর্ক
আ�াসীয় শাসনবয্ব�ােক স�ান �দশর্ন করাটা আবশয্ক হ
পড়ত।
আর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী িহেসেব যা বিণর্
হেয়েছ: “আিম যার ব�ু িছলাম, আলী তার ব�ু।” — অেনক
হািদস িবেশষজ্ঞ এই হািদেসর িবশু�তা িনেয় �� তুেলেছন এ
তা সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসিলেম বিণর্ত হয়িন। এমনিক যিদ
িভ� দৃ ি�েকাণ েথেক এই হািদেসর িবশু�তাও �মািণত হ, তেব
তা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ীেরেক উে�শয্ কের
আ�াহ তা‘আলা েয কথা বেলেছন, তার েচেয় অিধক অথর্েবাধক
নয়। আ�াহর বাণী:

ُ َ� َٓ ِك
ّ
�
ََ هُوَ مَوۡلَٮٰهُ وَجِ�ِۡ�لُ وََٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِ�َۖ و
َّ ََإِن... ﴿
ٱلۡمَ ٰ� ة
ٌ �َ ۡع َد �َٰل َِك ظ
[٤ :﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﺤﺮ�ﻢ٤ �
َِه

“... তেব েজেন রাখ, আ�াহই তার ব�ু এবং িজবরাঈল ও
সৎকমর্পরায়ণ মুিমনগণ, তাছাড়া অনয্ানয্ েফেরশতাগণও তা
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মুিমনগণ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমরওসী [বা পরবতর্ী
খলীফা] বরং তারা তাঁর স�ী-সাথী ও সাহাযয্কারী।তাছাড়া রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এটাও বেলনিন েয: ‘আিম যার
অিভভাবক িছলাম, আলী তার অিভভাবক’ এবং িতিন এ কথাও
বেলনিন েয, ‘আিম যার ব�ু বা অিভভাবক িছলাম, আমার মৃতুয্র
পর আলী তার ব�ু বা অিভভাবক’। যিদ িতিন এ রকম কথা
বলেতন, তেব এই অেথর্র স�াবনা থাকত ে, তাঁর পের
েখলাফেতর অিধকারী হেতন আলী ইবন আিব তািলব রা.। আর
বা�েব এই মাসআলা �সে� িশয়া আেলমেদর িবতকর্িট িন�ল
িহেসেব �কাশ পােব, যখন আমরা সহীহাইন তথা বুখারী ও
মুসিলেম যা বিণর্ত আে, তা পাঠ করব; অথর্া- আবূ বকর, ওমর
ও ওসমান রািদয়া�াহু আনহুেমর েখলাফেতর বয্াপাের ন
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মতামত িছ, কখনও সু ��
ইশারা-ইি�েতর মাধয্ে, আবার কখনও সূ � ইি�েতর মাধয্েম

খ. িশয়া আেলমেদর কথা, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন: “েহ আ�াহ! তুিম তার ব�ু হেয় যাও, েয
98
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তার সােথ ব�ু� কেরেছ এবং তুিম তার শ� হও, েয তার সােথ
শ�তা কেরেছ।”— হািদস িবশারদগণ এই হািদসিটেক িমথয্া ও
বােনায়াট বেল আখয্ািত কেরেছন। তা সে�ও এটা একিট েদায়া,
যা আলী রা.-েক �ত� বা আলাদাভােব বুঝায় না। কারণ, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অেনেকর জনয্ই িব� �কার
েদায়া কেরন, যার েকান সীমা-পিরসীমা েনই।

গ. তাছাড়া, িশয়া আেলমেদর কথা, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “েহ আ�াহ! তুিম আলীর সােথ
সতয্েক পিরচািলত ক, েযিদেক েস পিরচািলত হয়।” — ইবনু
তাইিময়য্া দৃঢ়তার সােথ বেল, এই দািবিট িমথয্া। আর ইবনু
তাইিময়য্ার সােথ আমােদরও �- এিট েকান সতয, যা সৃ ি�র
সােথ পিরচািলত হয়, যখন েস (হক পেথ) পিরচািলত হয়;
সৃ ি�জগেতর সকেল তােদর িস�া�, অিভমত ও মেনর আেবগঅনু ভূিত আেলােক কথা বেল? ব�ত: িমথয্াবাদীগণ [উপেরা�
কথা না বেল] যিদ দািব করত েয, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আ�াহর িনকট েচেয়েছন, যােত িতিন আলীেক
সতয্প�ী বািনেয় েদ, তেব তা হয়ত: যু ি�স�ত বেল �কাশ
হত।
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এসব সে�ও আমরা তাবতাবায়ীেক িখলাফেতর উ�রািধকার
িভি�ক শাসনবয্ব�ার আবশয্কতা িনেয় িবতকর্ কর েত েদখ
পাই; েস বেল:
“িন�য় ইসলােমর শ�রা ইসলামেক �ংস করার জনয্ সবর্শি
িদেয় তােদর কমর্তৎপরতা চািলেয় যাে� এবং তারা ধারণা করেছ
েয, ইসলােমর রক্ষকবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমরমৃতুয্
কারেণ অিচেরই ইসলাম েনতৃ�শূ নয্ অব�ায় অিশ� থাকেব; আর
এই কারেণই তা �ংস�া� অব�ায় অিচেরই িনঃেশষ হেয় যােব।
িক� গাদীর খুেম তােদর আশা হতাশায় পিরণত হেয়েছ; েকননা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আলীে খিলফা ও েনতা
িহেসেব েপশ কেরেছন। আর আলীর পের েনতৃে�র মত এই
ভারী দািয়� অিপর্ত হেব তাঁর পিরবা-পিরজেনর ঘােড়র
উপর।” 99
98F

এখােন তাবতাবায়ী িনেজই িনেজর িবরু�াচরণ কেরেছ; কারণ,
িতিন তার িনজ িকতােবর �থম িদেকর পৃ�াগুেলােত ইি�ত
কেরেছন েয, ইমামগণ মাযলু ম (িনযর্িতত) অব�ায় জীবনযাপন
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কেরেছন, িনেজেদর জীবন েথেক ক্ষিত বা অিন�তা �িতেরােধ
ক্ষমতা িছল ; েসখােন িতিন এই পৃ�াসমূ েহর মেধয্ বেল: নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতুয্ পর আ�াহ তা‘আলা
তােদরেক ইসলােমর সংরক্ষক ও মুসিলম জািতর েনতা মেনানী
কেরেছন। আর আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু ত‘আলা
আনহুেক আ�াহর রাসূেলর খিলফা মেনানীত করার কারেণ
ইসলােমর শ�েদর আশা িনরাশায় পিরণত হেয়েছ। তাবতাবায়ী’র
কথা অনু যায়ী ইমামগণ যখন তােদর িনেজেদর জীবন েথেকই
অিন�তা �িতেরাধ করেত অক্, তখন তারা িকভােব মুসিলম
জািতর ক্ষয়ক ও অিন�তা �িতেরােধ সক্ষম হে? আর
িকভােবই বা ইসলামেক রক্ষা করে? িবেশষ কের িশয়া আিকদা
বেল, ইমামগণ হেলন রাজৈনিতক ও ধমর্ীয় েক্ষে� �শাসি
ক্ষমতার অিধকা? নািক এটা পেরাক্ষভােব আ�াহ সুবহানাহু ও
তা‘আলার �িত ম� মেনানয়েনর অপবাদ? أﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
(আিম মহান আ�াহর িনকট ক্ষমা �াথর্না )।
আর

�কৃতপেক্ষ িশয়া আেলমগণ তােদর বাড়াবািড়

পক্ষাবল�েন বয্াপারিটেক �িত�া করার জনয্ মূখর্তা: নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
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উপর িখয়ানেতর অপবাদ

িদেতও কু�ােবাধ কেরিন। কারণ তারা বলেত চান, িতিন
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সম� মানু েষর িনকট িরসালাত
তথা আ�াহর বাণী েপৗঁছােনার পিরবেতর্ তাঁর চাচার েছেলে
(আলীেক) তার েথেক অংশিবেশষ েপৗঁেছ িদেয়েছ; তােদর রা�ীয়
ময্াগািজন‘আল-িজহাদ’ বেল:
“িতিন ইমাম আলীেক িবেশষ অেনক িকছু র মাধয্েম রাসূল
িহেসেব ে�রেণর উে�েশয্ ��ত কের িনি�েলন। কার, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম দাওয়াত ও তার যথাথর্তা ...
দশর্ন েথেক অেনক িকছুর মাধয্েম তােক িবেশিষত করেতন এব
তােক িনেয় রােত ও িদেন দীঘর্ সময় িনজর্েন একািকে� থাকেত
...।” 100
9F

এমনিক জা‘ফরীয় িশয়ােদর ইমামগণও িনলর্ িমথয্াচার েথেক
িনরাপদ হেত পােরিন, যখন তােদর স�েকর্ িমথয্া অপবাদ িদে
বলা হেয় থােক েয তারা বেলেছন, ... িন�য় দীেনর দশ ভােগর
নয় ভাগ হল ‘তাকীয়া’ ( ;)ﺘﻟﻘﻴﺔযার ‘তাকীয়া’ েনই, তার দীন
েনই।
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আর এর েচেয় আরও িনকৃ� হল, িশয়া আেলমেদর েকান একজন
বেল েবড়ায় েয, আলী রািদয়া�াহু আনহু বেলে:
“আমার পূ েবর্র খিলফাগণ ই�াকৃতভাে নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িশক্ষার িবেরািধতা কেছন, তাঁর সােথ কৃত
�িত�িত ভ� কেরেছন এবং তাঁর সু �াতেক পিরবতর্ন কেেছন।
আর আিম যিদ এখন মানুষেক বাধয্ কির তােক পিরতয্াগ করার জ,
যার িনকট েতামরা িফের এেসছ এবং আরও বাধয্ কির নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ েয অব�া িবরাজ করিছ,
েস িদেক িফের আসেত, তেব অিচেরই আমার চার পাশ েথেক
আমার বািহনী িবি�� হেয় পড়েব এবং তারা আমােক একাকী
অব�ায় েফেল িদেয় েকেট পড়েব ...। আরও সংেক্ষেপ বল
বলেত হয়, আিম যিদ মানব স�দায়েক আ�াহর িবধান ও তাঁর
নবীর সু �ােতর অনু সরণ করেত িনেদর্শ েদ, তেব অিচেরই তারা
আমােক পিরতয্াগ করেব এবং আমােক েছেড় েকেট পড়েব” 101
10F

লক্ষয্ , িশয়া আেলমগণ িকভােব স�ািনত সাহাবী মহাবীর
আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আনহুর �া বণর্না করে,

101

মতুর্জ আল-‘আসকারী, পৃ . ৩৭ – ৪১।
106

িযিন আ�াহর বয্াপাের েকান িতর�ারকারীর িতর�ারেক পেরায়া
কেরন না; আর মেন হে� েযন িতিন ভীরু কাপুর, দু িনয়াবী
ক্ষমতার পূজা কেরন এবং তা অজর্েনর জনয্ ��িত
আ�াহর িবধান ও তাঁর নবীর সু �াতেক িবসজর্ন েদন। তেব
িবশু� কথা হ, অ� বাড়াবািড় ও পক্ষপাতমূলক আচরণ এ
েচেয় আরও জঘনয্ অব�া ও পিরি�িতর জ� েদয়। সুতরাং
আমরা িশয়া আেলমগণেক েদখেত পাি� তারা তােদর অজাে�ই
তােদর ইমামগেণর �শংসা ও গুণকীতর্েনর পিরবেতর্ তােদর
জঘনয্ খারাপ গুণাবলী �ারা কলি�ত করেছ। ফেল তােদর
ভালবাসা িহেত িবপরীত রূপ লাভ করেছ। স�বত েকান েকান
আেলম সিঠক কথািটই বেলন এইভােব: “আহেল বাইত তথা নবী
পিরবােরর জনয সবেচেয় িবপদজনক হে�, তােদর জনয্ এ
ধরেণর অনু সারী হওয়া। কারণ, তারা তােদর েকান েকান বয্ি�
বা ইমামেক এমন মযর্াদায় অিভিষ� কেেছ, েযমিনভােব বতর্মান
যু েগর ি��ানরা মসীহর মযর্াদ িনধর্ারণ কের। [অথর্াৎ েযভাব
ি��ানরা বেল থােক েয ইয়াহূ দীরা তােক �ুশিব� কের হতয্া
কেরেছ। যিদ সিতয্ই তােক িনকৃ�তম সৃি� ইয়াহূদীেদর হােত
মরেত হয়, তেব িতিন ইলাহ হেলন কী কের? সু তরাং েযভােব
�ুশিবে�র কথা বেল ি��ানরা মাসীহ ঈসােক অস�ািনত কেরেছ,
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েতমিনভােব আলী রা. েক হেকর পেথ �তয্াবতর্ন করেত অক
বেল বণর্না করা ও তার পরবতর্ী তােদর ইমামগণেক েকান িকছ
করেত অসমথর্ বেল �কাশ করা একই পযর্ােয়র অস�ান ক]
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উপসংহার
সংেক্ষেপ বলা য, আল-কুরআনু ল কারীম ও �হণেযাগয্ সু�াহর
মেধয্ এন েকান দিলেলর অি�� েনই, যা িশয়া আেলমগেণর
অিতর�ন পক্ষপািত� ও অ� বাড়াবািড় িনভর্র মাযহাবেক সমথ
কের। সু তরাং তারা সাধারণ জনগণেক েধাঁকা েদয়ার উে�েশয্
িনেজেদর আিকদা-িব�াসেক সংরক্ষেণর জনয্ িনে�া� প�
অবল�ন করেত বাধয্ হেয়ে:

১. তােদর দািব আল-কুরআনু ল কারীম অপিরপূ ণর্ ও
িবকৃত; এই দািবিট �াভািবকভােবই িবপ�নক ও ভয়াবহ পিরণাম
বেয় আনেব িবধায় তারা তা �কাশ কের না; িক� তারা তা
তােদর িনভর্রেযাগয্ িকতাবসমূেহ ঢুিকেয় িদেয়েছ এবং যারা এ
দশর্েন িব�াস কে, তােদর কােন তারা তা িফসিফস কের বেল
থােক।

২. বহু বােনায়াট হািদস উ�াব, অথবা তার (হািদেসর)
ঐিতহািসক ে�ক্ষাপট অথবা তার ভাষয্ বা ব�বয্  িবকৃি;
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তারা এই প�িত অবল�ন করত যােত এগুেলােক মহা�� আকুরআেনর মুতাশােবহ বা অ�� আয়াত ছাড়াও মুহকাম তথা
সু �� আয়াতসমূ েহর অথর্ িবকৃিতর েক্ষে� বয্ব করা যায়,
অথবা এগুেলােক তােদর পক্ষপাতদু� দাওয়াতী কমর্ীেদর যথাথ
�মােণর েক্ষে� সরাসির অ�ভুর্�  যায়।

৩. তােদর বাড়াবািড়র পৃ�েপাষকতার জনয্ ইসলােমর
ইিতহােসর ঘটনাসমূ হ, অথবা তার পিরি�িত ও এতদসং�া�
িবষয়সমূ হ বােনায়াটভােব উ�াবন করা, অথবা িবকৃত করা এবং
আল-কুরআনু ল কারীম ও িবশু� হািদসসমূেহর অথর্ িবকৃিত
েক্ষে� তার সাহাযয্ �হণ করা। েযমিনভােব তারা তােদর ি
অনয্েদর ঐস �ে�র �ারা দিলল েপশ কের থােক, যােদর
��সমূ েহর িশয়ােদর বােনায়াট কািহনীসমূ েহর অনু �েবশ ঘেটেছ।
আর িশয়ারা জা‘ফরী িশয়া বযতীত অনয্ান েযমন সু �ীেদর
��পি�র অংশিবেশষ �ারাও কখনও কখনও দিলল-�মাণ েপেশর
অপেচ�া কের থােক, যিদও েস �ে�র েলখক (সু �ী আেলম)
মূ লত িশয়ােদর িমথয্া ও বােনায়ট বণর্নাসমূেহর �িত ইি�ত কের
েসগুেলা জবাব েদয়ার জনয তা তার �ে� উে�খ কেরিছেলন।
সুতরাং উদাহরণ�রূপ বলা যায় েয, তারা তােদর �ে�সমূ েহ উে�খ
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কেরন, সু �ীেদর অমুক অমুক �� এ িবষয়িট সমথর্ন কের।
অথবা তারা বেল, আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর আেলমগণ
এই িবষেয় আমােদর সােথ একমত হেয়েছন, অথবা আহেল
সু �াত ওয়াল জামােতর একশ িকতাব উে�িখত বণরনার �িত
ইি�ত কেরেছ। অথচ যখনই আপিন েযসব �ে�র �িত ইি�ত
করা হেয়েছ, েসসব ��সমূ হ খুেল েদখা হয়, তখন আপিন
েদখেত পােবন, হয় েসখােন িশয়া কািহনী বিণর্ত হেয়েছ েলখেকর
পক্ষ েথেক তার জবাব েদয়ার জ, অথবা কািহনীিট েমােটই
বিণর্ত হয়ি; অথবা েস কািহনীিট িভ� �কার।
সারকথা হল, েয মুসিলম বয্ি� তার দীন ও পরকােল তার
গ�বয্�েলর বয্াপাের ভয় ক, তার জনয্ উিচত হে, ঐসব
আেলমেদর ��সমূ েহর উপর িনভর্র করার বয্াপাের সতকর্ হও
এবং জনগণেক সতকর্ কর, যারা িমথয্ােক তােদর দীন ও
আিকদা-িব�ােসর দশ ভােগর নয় ভাগ মেন কের।
িশয়া আিকদার মূ ল ও �ধান কথা হে�, আ�াহ তা‘আলা রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতুয্র প আলী রািদয়া�াহু
আনহুেক মুসিমেদর শাসন ক্ষমতার দািয়� িদেয়েছন। আ
আমরা যিদ এই দাওয়ােতর সােথ ঐিতহািসক বা�বতার তুলনা
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কির, যা দৃ ঢ়তার সােথ বেল েয, আ�াহর িনেদর্শ বা�বায়েনর
পেথ আলী িনেজ েকান তয্াগ ও কুরবানী েপশ কেরনি, যা তার
বীর� ও তাকওয়ার কারেণ তার িনকট কাময্ িছ, তাহেল আমরা
িনি�তভােব আমােদর িনেজেদরেক িতনিট স�াবনার সামেন
েদখেত পাব 102:
১০১F

১. [�থম স�াবনা:] িন�য় আলী; িযিন আ�াহভীরু
মু�াকী; িতিন ই�াকৃতভােব আ�াহর িনেদর্শ অমানয্ কেরেছ
এবং িতিন তার নবীর েখয়ানত কেরেছন। কারণ এর অথর্ দাঁড়ায় এই
েয, আলী যখন েদেখেছন েয, আ�াহর িনেদর্শ বা�বায়ন না করার
মেধয্ কলয্াণ রেয়, তখন িতিন তা বা�বায়ণ না করার িস�া�
িনেয়েছন [এবং েজার কের ক্ষমতা �হণ কন িন] যিদ আ�াহর
িনেদর্েশর বাইের চলার মেধয্ িহকমত আেছ বেল আলী . বুেঝ
থােকন তখন এর অথর্ দাঁড়ায় এইেয, িতিন আ�াহর েচেয় অিধক
েহকমত বা �জ্ঞা স; (আলী রা. কখনও এ ধরেনর িব�াস
করেত পােরন না); অথচ এই মারা�ক িব�াসিটই িশয়ােদর
আিকদা-িব�াস অনু যায়ী ঈমান ও ইসলােমর রুকনসমূেহর সােথ
সংি��। এমন নয় েয, এিট একিট সামিয়ক বা অ�ায়ী বয্াপা।
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আমীর ইবরািহমী, পৃ . ৭ – ২২।
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২. [ি�তীয় স�াবনা:] িন�য় আলী; িযিন বীর মহাবীর;
িযিন আ�াহ তা‘আলার বয্াপাের েকার িতর�ারকারীর িতর�ারেক
ভয় কেরন না; িতিন আ�াহর িনেদর্শ বা�বায়েনর েক্ষেবেহলা
কেরেছন ‘তাকীয়া’র নীিত অবল�ন কের অথবা কাপুরুষতাবশত।
কারণ, িতিন আ�াহর েচেয় মানু ষেক ভয় করেতন েবিশ।
(িনঃসে�েহ আলী রা. এ ধরেণর এ ধরেণর কাজও করেত পােরন
না)।

৩. [তৃতীয় স�াবনা ও বা�ব কথা হে�]:
িশয়ােদর েমৗিলক আিকদা-িব�াস ও িবিভ� অিভমত ও িচ�াধারা
এমন দিলল-�মােণর উপর িভি� কের দাঁড় করােনা হেয়েছ, যার
সহীহ বা িবশু েকান িভি� েনই; এগুেলা শু ধু ইসলােমর শ�েদ
পক্ষ েথেক ইসলােমর উপর িমথয্া অপব
সু তরাং েহ আমার মুসিলম ভাই ও েবান! আপিন আপনার িনেজর
জনয্ িচ�-ভাবনা ও যাচাই-বাছাই কের েদখুন, েকানিট আপনার
িবেবকস�ত;

আর

েকানিট

আপনার

িচ�া-েচতনার

যেথাপযু �।

আর আ�াহ হেলন সরল পেথর িদশারী
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সােথ

আরিব ��পি�
— আল-কুরআনু ল কারীম।
— আল-েহাসাইনী, আবদু �াহ, আল-জাদু র আত-তািরখীয়া িলন্

নািসরীয়া আল-‘উলু বীয়া ()ﺠﻟﺪور ﺘﻟﺎر�ﻴﺔ لﻠﻨﺼ��ﺔ, কায়েরা:
দারুল ‘িতসাম, ১৯৮০
— আহমদ আসকালানী, ফতহুল বারী শরহু সহীিহল বুখা ( ﻓﺘﺢ

)ﺒﻟﺎري ﺷح ﺻﺤﻴﺢ ﺒﻟﺨﺎري, ৈবরু: দারুল ম‘আিরফ।
— ‘ই�ু �ীন বালীক, িমনহাজুস্ সােলহীন (�)ﻣﻨﻬﺎج لﺼﺎﺤﻟ,
ৈবরু: দারুল কল, ১৯৭৮
— মুহা�দ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখার, (ইংেরিজ
অনু বাদ, ড�র মুহা�দ মুহিসন খান), আনকারা: েহলাল ইয়ােয়ন
লারী, ১৯৭৬
— আহমদ আল-ফাউযান, আদওয়াউন ‘আলাল ‘আিকদািতদ

দু ররুযীয়া()أﺿﻮاء ﻋ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺪﻟرز�ﺔ, ১৯৭৯
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— ড�র আবদু �াহ গরীব, ওয়া জায়া দাওরুল মাজূস( و ﺟﺎء دور

)ﻤﻟﺠﻮس, কায়েরা: দারুল জিলল �কাশন, ১৯৭৮
— ড�র আলী ইবরাহীম হাসান, আত-তারীখ আল-ইসলামী আল-

‘আম ()ﺘﻟﺎر�ﺦ اﻹﺳﻼ� اﻟﻌﺎم, কুেয়ত: মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৭৭
— মুসিলম ইবনু ল হা�াজ আন-িনসাবুরী, সহীহু মুসিল, দারু
ইহয়াউল কুতুিবল ‘আরাবীয়া, ১৯৫৫
— ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্ দীন আ-নববী, িমনাল আরবা‘ঈনা

আন-নববীয়া ()ﻣﻦ اﻷر�ﻌ� ﻨﻟﻮو�ﺔ, ৈবরু: দারুল কুরআিনল
কারীম, ১৯৭৬ (ইংেরিজ অনু বাদ, ‘ই�ু দ্ দীন ইবরাহীম ও
জনসন দাফীয)।
— আবদু র রহমান কােসম ও তার েছেল, মাজমু‘ ফাতাবী

শাইিখল ইসলাম ইবন তাইিময়য্া( �ﻤﻮع ﻓﺘﺎوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ
)ﺗﻴﻤﻴﺔ, রাবাত: মাকতাতুল মা‘আিরফ, (৩৭ খ�)।
— মা�া‘উল কা�ান, মাবােহসু ফী ‘উলু মুল কুরআন ( ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓ

)ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن, ৈবরু: মুয়াসসাসাতুর িরসালাহ, ১৯৮১
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— সাইেয়য্দ সােব, িফকহুস সু�াহ()ﻓﻘﻪ الﺴﻨﺔ, ৈবরু: দারুল
িফকর, ১৯৭৭ (িতন খ�)।
— শহীদ ফাউে�শন, আদ-দাসতুর আল-ইসলামী িল জমহুিরয়ােত

ইরান আল-ইসলামীয়া ()ﺪﻟﺳﺘﻮر اﻹﺳﻼ� ﻟﻤﻬﻮر�ﺔ إران اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ,
ইরান ইসলামী �জাত�, ১৯৭৯
— ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-িশয়া ওয়াস সু �াহ ( الﺸﻴﻌﺔ و

)الﺴﻨﺔ, লােহার: ইদারাতু তরজমািনস্ সু�াহ (একাদশ সং�রণ),
১৯৮২
— আবদু ল েহাসাইন আল-‘আসকারী, আল-‘উলু বীউন আউ আন-

নাসীিরউন ()اﻟﻌﻠﻮ�ﻮن أو ﻨﻟﺼ��ﻮن, ১৯৮০
— কাযী আবূ বকর ইবনু ল ‘আরাবী, আল-‘আওয়ােসম িমনাল

কাওয়ােসম ()اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ, (বয্াখয্া ও িবে�ষণ মুিহ�ু�ী
আল-খিতব), দারুল ম‘আেরফ।
— আহমদ ইবন তাইিময়য্, িমনহাজুস্ সু�াহ আ-নববীয়া ফী

নকেয কালােমশ্ িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ( ﻣﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ ﻨﻟﺒﻮ�ﺔ ﻓ
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)ﻧﻘﺾ ﻛم الﺸﻴﻌﺔ و اﻟﻘﺪر�ﺔ, িরয়াদ: মাকতাবাতুর্ িরয়াদ আহাদীসা, (চার খ�)।
— ইবনু আছীর আল-জাযারী, জােম‘উল উসূ ল ফী আহাদীেসর

রাসূ ল ()ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﻓ أﺣﺎدﻳﺚ الﺮﺳﻮل, মাকতাবাতুল হালওয়ানী,
১৯৭৮
— মূ সা জারু�া, আল-ওয়াশী‘আ ফী নকিদ ‘আকােয়েদশ্ িশয়া

()الﻮﺷﻴﻌﺔ ﻓ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ الﺸﻴﻌﺔ, কায়েরা: মাকতাবাতুল কায়লানী,
১৯৮২
— জািরদাতুল িজহাদ ()ﺟﺮ�ﺪ ﺠﻟﻬﺎد, সংখয্- ৫৬, ১১ েসে��র
১৯৮২
— মুিহ�ু �ীন আল-খিতব, আল-খুতুত আল-‘আিরদা ( ﺨﻟﻄﻮط

)اﻟﻌﺮ�ﻀﺔ, সাউথ বীরনবী, কা�া: মাজিলসু জিময়েত মানশুরািতল
হক।
— মুহা�দ ইয়াকুব আল-কুলাইনী, আল-কাফী িমনাল উসূ ল ( ﺎﻜﻲﻓ

)ﻣﻦ اﻷﺻﻮل, েতেহরান: দারুল কুতুব আ-ইসলামীয়া (তৃতীয়
সং�রণ), ১৯৬৮, ১৯৬১
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— আবদু �াহ ইবন যােয়দ আল-মাহমুদ, বুতলানু িনকািহল মুতা‘য়া

()ﺑﻄﻼن ﻧ�ﺎح ﻤﻟﺘﻌﺔ, েদাহা, কাতার।
— আবদু ল েহাসাইন আল-আল মাউসু বী, মাসােয়লু িফকহীয়া

()مﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ, ৈবরু: দারুল উ�ুলস।
— মুহা�দ লিতফী আস-সা�াগ (িবে�ষক), মুখতাসারুল

মাকািসিদল হাসানা ফী বয়ােন কাসীরুম্ িমনাল আহাদীিস
মুশতাহারা ‘আলাল আিসনা িলয্ যারকানী( ﺘﺮﺼ ﻤﻟﻘﺎﺻﺪ ﺤﻟﺴﻨﺔ
�)ﻓ ﺑﻴﺎن ﻛﺜ� ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻤﻟﺸﺘﻬﺮة ﻋ اﻷلﺴﻨﺔ لﻠﺰرﻗﺎ, িরয়াদ:
মাকতবুত্ তারিবয়াতুল‘আরাবী িলদু য়ািলল খািলজ, ১৯৮১
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এই পুি�কার উে�শয্
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َۡ
َۡ ُنك
َ ۡ َوَ�َنۡه
ۡ ۡ َ
ّ ۡ﴿ نتُمۡ خَ�َۡأُمَّةٍ أُخۡ َت
ِ َلِلن
رُوف
ِ اس تأ ُمرُون بِٱل َمع
ِون عَنِ ٱلم ر
رِج
ّ
١١٠ :]َتُؤۡمِنُونَ بِٱ�َِ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
“েতামরাই ে�� উ�ত, মানবজািতর জনয্ েতামােদর আিবভর্া
হেয়েছ; েতামরা সৎকােজর িনেদর্শ দান ক, অসৎকােজ িনেষধ
কর এবং আ�াহর �িত িব�াস �াপন কর।”—( সূ রা আেল
‘ইমরান: ১১০)
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:

َ
َ ْ َ
َ ْ ُ ْ
َ ْ
ْ َ
ّْ
َﻠْﻴُﻐَ�ِ ُه �ِﻴَﺪِهِ ﻓ ِﺈن ل ْﻢ � َ ْﺴ َﺘ ِﻄﻊ ﻓﺒِ ِﻠ َﺴﺎﻧِﻪِ ﻓﺈِن
» َﻣ ْﻦ َرأى ﻣِﻨ� ْﻢ ُﻣﻨﻜ ًﺮا
َ ََ ْ َ َ ْ َ َْ َْ
َ ﻚ أَ ْﺿ َﻌ ُﻒ اﻹ
« ﺎن
ﻳﻤ
ِلﻢ �ﺴﺘ ِﻄﻊ ﻓﺒِﻘﻠﺒِﻪِ وذل
ِ ِ

“েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� েকান অ�ীল কাজ েদ, েস েযন তা
হাত �ারা �িতেরাধ কের; আর যিদ তােত েস অক্ষম , তেব
েস েযন তার মুখ �ারা তার �িতবাদ কের; আর েস যিদ তােতও
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অক্ষম , তেব েস েযন তার অ�র �ারা তা �িতেরােধর
পিরক�না কের; আর তা হে� ঈমােনর দু বর্লত”। — (মুসিলম,
ঈমান, বাব নং- ২২, হািদস নং- ১৮৬)
এই পুি�কািটর উে�শয্ ও লক্ষয, েসসব ধমর্ীয় মাসআলার
বয্াপাের খুব সাদািসেধ িচ�াধারা েপশ কর, েযসব মাসআলার
বয্াপাের িশয়া আেলমগণ অিধকাংশ মুসিলম আেলম ও
িবজ্ঞজনেদর সােথ মতিবেরাধ কেরেছন। িবেশষ কের েলখক এ
পুি�কািট রাচনা কেরেছন ঐ বয্ি�র জন, িযিন জােনন েয,
েসখােন এই দু ই েগা�ীর আেলমেদর মেধয্ অেনক মতিবেরাধ
রেয়েছ; িক� িতিন এসব মতিবেরােধর ৈদঘর্-�� স�েকর জােনন
না এবং তার আ�হ রেয়েছ েবিশ সময় বয্য় না কের এই দূর�
বা ৈদঘর্-�� স�েকর্ সাদামাটা িচ�াভাবনা করার। আর এই
জনয্ই অিচেরই আ�াহর ই�ায় উভয় পেক্ষর িনকট �হণেযা
��সমূ েহর উপর িনভর্র কের সৃ� েমৗিলক মতিবেরােধর উপর
রিচত এই পুি�কািট একিট গর�পূ ণর্ �ান দখল করেব
আমরা আ�াহ তা‘আলার িনকট �াথর্না কি, যােত িতিন
কলয্ােণর িদেক আ�ান কর, অনয্ায় কােজর িনেষধ করা ও
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ঐকয্ব� থাকার েয িনেদর্শ কেরে, েস িনেদর্শনা অনুযায়ী করা
এই সামানয্ েচ�-সাধনা ও �মটুকু �হণ কেরন।

�কাশক
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