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িশয়া স�দােয়র আকীদা খ�েন ইবন তাইিময়য্ র. কতৃ্
র রিচত
িমনহাজুস সু �াহ সহায়ক

ভূ িমকা
সকল �শংসা সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয; আর সালাত ও
সালাম আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
�িত এবং তাঁর পিরবার-পিরজন, সকল সাহাবীগণ ও িকয়ামেতর
িদন পযর্� যার তাঁেদর যথাযথ অনু সরণ করেব, তােদর উপর
রহমত ও শাি� বিষর্ত হউক
আ�াহ তা‘আলা তাঁর কুরআনেক রক্ষা ও �িতরক্ষার দািয়� 
কেরেছন; আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ۡ ّ ۡ ّ َۡ ز
َ ُ َ َ َُ ّ
[٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ٰفِظون
﴿ ِنَا �ُنَ َّ�َا ٱ�ِكَ �نَا �ۥ ل
“িন�য় আমরাই কুরআন নািযল কেরিছ  এবং আমরা অবশয্ই
তার সংরক্।” - (সূ রা আল-িহজর: ৯)।  আর কুরআেনর
মাধয্েম িতিন তাঁর �ীনেক সংরক্ ষণ করেবন। আ�াহ‘আলা
তাঁর দীনেক সংরক্ষণ করার জনয্ কিতপয় উপায় িঠক কেরেছ
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ত�েধয্ গুরু�পূণর্ একিট উপায়  আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ক
তাওহীদবাদী উ�ােতর আেলমগণেক ইসলােমর বয্াপাের �িতরক্
বয্ব�া গেড় েতালার এবং িব‘আত ও তার ভয়াবহতা বণর্না
করার তাওফীক �দান।  আর এ

বয্াপাের তাওফীক�া�

বয্ি�গেণর মেধয্ অনয্ তম একজন িছেলন শাইখুল ইসল
আহমদ ইবন তাইিময়য্া ., েকননা, িতিন এই মহান িবষেয় মহৎ
ভূ িমকা েরেখেছন এবং এই সং�ােম সু �র বীর�  �দশর্ন
কেরেছন।  তাঁর সং�ােমর ফসল িছল তাঁর রিচত ও িলিখত
অেনক �� (আ�াহ েসগুেলা কবুল কর)।  �েতয্ক সু�াহে�মী
ও সু �াহর অনু সারী বয্ি� এবং কলয্াণ ও হেকর অনুসারী �েতয
বয্ি� েস ��গুেলা �কােশর বয্াপা ের েচ�ধনা কেরেছন; আর
ইসলােমর �িতরক্ষাকারী ও তার অনুসারী �েতয্ক বয্ি�
�কােশর উেদয্াগ �হণ কেরেছ; ত�েধয্ বাদশা আবদুল আযীয
আেল সাউদ র. িছেলন অনয্তম। িতিন শাইখুল ইসলাম আহমদ
ইবন তাইিময়য্া . এর ��গুেলা মু�ণ ও �কাশনার বরকতময়
মহান উেদয্াগ �হণ কেন এবং তা যথাযথ ত�াবধান কেরন;
আর তাঁর পরবতর্ীেত এই বয্াপাের তাঁর নীিতর অনুসরণ কের
তাঁর পুণয্বান েছেল স�ানগ- আ�াহ তা‘আলা তাঁেদর মধয্কার
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মৃতেদর �িত রহম করুন এবং জীিবতেদরেক তাওফীক দান
করু, আর তাঁেদর মােঝ বরকত নািযল করুন। শাইখুল ইসলাম
আহমদ ইবন তাইিময়য্া . এর িমনহাজুস সু �াহ আন-নবুিবয়য্া
( )ﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ اﻨﻟﺒﻮ�ﺔনামক ��িট হল তাঁর গুরু�পূণ��গুসমূেহর
অনয্তম একি; আর তার বড় একিট অংেশর বয্াপাের আেলমগণ
পাঠেন ও সারসংেক্ষপ করার গুরু� িদেয় থােকন। 
ধারাবািহকতায় সাউদী ফেতায়া িবভােগর েনতৃে�  তা মূ �ণ এবং
িশক্ষাথর্ীেদর মােঝ ব�েনর বয্ব�া করা হ; আর অনু রূপভােব
ইমাম মুহা�দ ইবন সাউদ র. িব�িবদয্ালয় তার �কাশনা ও
মু�েণর কেরেছ; কারণ, সকল মুিসলেমর িনকট  এই ��িটর
গুরু� অেনক েবিশ। সাউদী রাে�র �া�ন �া� মুফতী শাই
আবদু �াহ ইবন বায র. এর সভাপিতে�  গিঠত রাে�র �ায়ী
ফেতায়া েবাডর্  এই ��িট পাঠ করার এবং তা েথেক ফায়দা
হািসেলর উপেদশ িদেয়েছ।

এই জনয্  আিম পছ� কেরিছ ে, আিম এ মূ লয্বান ��িটেক
হােতর নাগােল িনেয় আসব এবং তার উপকািরতােক বয্াপক
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করার কােজ অংশ�হণ করব; ফেল আিম তার উপর কতগুেলা
�� �ণয়েনর বয্ব�া কেরিছ এবং েসসব �ে�র উ�র আিম
শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইিময়য্া . এর ব�বয্  েথেক েকােনা
�কার বৃ ি� করা বা পাঠাংেশর মেধয্  েকােনা �কার পিরবতর্
ছাড়াই স�াদন কেরিছ- আ�াহ শাইখুল ইসলামেক রহম করুন
এবং তাঁেক ক্ষমা করুন�াহ এটােক ভােলাভােব ইসলাম ও
মুসিলমগেণর কােজ লাগান এবং ঐ বয্ি�েক ি�গুণ পুর�ার দা
করু, িযিন আ�াহ তা‘আলার �িতদােনর �তয্াশায় তাঁর
��সমূ হ �কাশ করা এবং তা ব�ন করার বয্ব�া কেরেছন।  
***
সকল �শংসা সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয; আর সালাত ও
সালাম আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
�িত এবং তাঁর পিরবার-পিরজন, সকল সাহাবীগণ ও িকয়ামেতর
িদন পযর্� যারা তাঁেদর যথাযথ অনুসরণ করে, তােদর উপর
রহমত ও শাি� বিষর্ত হউক
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এসব �� ও উ�র আবিতর্ত হয় রােফযী(িশয়া) মতবাদেক েক�
কের এবং ঐসব বয্ি�েদরেক েক� কে, যারা িনেজেদরেক
িশয়া, ইমািময়য্, জাফিরয়য্া এবং �াদশ ইমামীয় নােম আখয্ািয়
করেত �া��য্েবাধ কে; মূ লত এ হে� কতগুেলা নাম যা বা�ব
অেথর্  এক এবং একিট দল বা স�দায়েক বুঝায়। আর এরা
আমােদর বতর্মান যুেগর িশয়া স�দাের বড় বড় দল। 
এ �ে�র উ�রগুেলা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইিময়য্ া. এর
ব�বয্ েথেক েনয়া হেয়ে, যা তাঁর মূ লয্বান � িমনহাজুস সু �াহ
আন-নবুিবয়য্া ( )ﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ اﻨﻟﺒﻮ�ﺔএর মেধয্ রেয়েছ। েয বয্ি
আরও বয্াপকভােব অধয্য়ন করেত চ, েস েযন তাঁর মূ ল��িট 
অধযয়ন কের।  এই উ�রগুেলা েকােনা �কার সংেযাজন বা বৃি�
করা ছাড়াই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইিময়য্া . এর ব�েবয্র
মেধয্  সীমাব�। িশয়া স�দােয়র বয্াপাের শাইখুল ইসলাম ইবন
তাইিময়য্া . এর এ ব�বয্সমূ, তােদর মতবাদ ও মতবােদর
বণর্নাসমূেহর বয্াপাের তাঁর বয্া পকন ও অিভজ্ঞতারই �মা
বহন কের। িতিন এমনভােব তা বণর্না কেরেছন ে, তােত তােদর
মূ লনীিতর অবকাঠােমা ন� হেয় েগেছ, ফেল তা েযন উপর েথেক
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তােদর উপর েভে� পেড়েছ।  ফেল তােদর মূ লনীিতগুেলা ধেস
পেড়েছ এবং তােদর বুিনয়াদ �ংস হেয় েগেছ। তারা তাঁর যু ি��মাণসমূ হেক �তয্খয্ান করেত সক্ ষম হল না এবং তা
ব�বয্সমূেহর সমােলাচনা করেত পারল ন; েকননা তাঁর
বণর্নািভি�ক ও যুি�িভি�ক দলীল ও �মাণসমূহ এবং শাি�পূণর
সমােলাচনাগুেলা �িতি�ত িছল সু� বুিনয়ােদর উপ; ফেল তা
তােদরেক িনবর্াক (লা-জওয়াব) কের িদল এবং তারা পৃ�  �দশরন
করল এমনভােব তারা েযন ভীতস��  গাধা, যা িসংেহর স�ু খ
হেত পলায়ন কের। তাই আমরা আ�াহর কােছ েদা‘আ কির িতিন
েযন শাইখুল ইসলামেক রহম কেরন, পযর্া� পিরমােণ তাঁেক
পুর�ার দান কেরন এবং তাঁর মযর্াদােক সমু�ত কেরন। এখন
আিম আপনােক িনে�া�  পাতাসমূ েহর িদেক মেনািনেবশ করার
জনয্ েছেড় িদি; যােত তা পাঠ করেত পােরন, তার িদেক দৃ ি�
িদেত পােরন এবং তা িনেয় িচ�াভাবনা করেত পােরন।
আ�াহ সকলেক এমন কােজর তাওফীক িদন, যা িতিন
ভালবােসন ও পছ� কেরন; আর িতিন তাঁর দীনেক িবজয়ী
করু, তাঁর কথােক সমু�ত করুন এবং আমােদরেক এম সব
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বয্ি�বেগর্ র অ�ভুর্� , যােদরেক িতিন ভােলাবােসন, আর
তারাও তাঁেক ভােলাবােসন। ... আমীন!
***
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ইবন তাইিময়য্া . কতৃ্ক র
র
িচত িমনহাজুস সু�াহ সহায়
শাইখুল ইসলাম ইমাম আহমদ ইবন তাইিময়য্া . বেলন: আ�াহ
আমােদরেক িনেদর্শ িদেয়েছ, যােত আমরা আমােদর সালােতর
মেধয্ বি:
ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ َٰ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ِ ّ ﴿ ٱ ۡهدِنَا ٱ
وب
ِ � ٱلمغض
ِ �  صِ �ط ٱَِين ��عمت علي ِهم٦ لص� ٰط ٱلمستقِيم
ّ ََ ۡ َۡ َ
َ ضَآ ّل
[٧ ،٦ : ﴾ ]ﻟﻔﺎﺤﺗﺔ٧ �ِ
علي ِهم و� ٱ
“আমােদরেক সরল পেথর িহদায়াত িদন; তােদর পথ, যােদরেক
আপিন িনয়ামত িদেয়েছন, যােদর উপর আপনার ে�াধ আপিতত
হয়ন এবং যারা পথ��ও নয়।” ( সূ রা আল-ফািতহা: ৬–৭ )। 
ব�ত পথ�� হে� ঐ বয্ি, েয হক তথা সতয্েক িচনেত পাের
িন, েযমন ি��ানগণ; আর অিভশ�  হল ঐ িবপথগামী বয্ি, েয
সতয্েক জােন এবং তার িবপরীত কাজ কে, েযমন ইয়াহূ দীগণ
...; আর ‘সরল পথ’ সতয্েক জানা ও তার উপর আমল করােক
অ�ভুর্� কে, েযমনিট সু �াহ-িভি�ক েদা‘আর মেধয্ রেয়ে:
ّ
ّ
َّ
� وأر� ﺒﻟﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻼ ووﻓﻘ، أر� ﺤﻟﻖ ﺣﻘﺎ ووﻓﻘ� ﻻﺗﺒﺎﻋﻪ،�» ا
ْ َ َْ
ً
. «  وﻻ ﺗﻌﻠﻪ مﺸتﺒﻬﺎ ﻓﺎﺗﺒﻊ اﻬﻟﻮى،ﻻﺟﺘﻨﺎﺑﻪ
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“েহ আ�াহ! আপিন আমােক সতয্েক সতয্রূেপ েদি িদন এবং
আমােক তার অনু সরণ করার তাওফীক িদন; আর বািতলেক
বািতলরূেপই আমােক েদিখেয় িদন এবং আমােক তা বজর্ন করা
তাওফীক িদন; আর আপিন তােক আমার জনয্ সে�-সংশয়পূ ণর্
করেবন না, তাহেল েয আিম �বৃ ি�র অনু সরণ কের বসব।” [পৃ.
১৯, ১ম খ� ]।
১. ��: িশয়া-রােফযী স�দােয়র বয্াপাে শাইখুল ইসলাম ইবনু
তাইিময়য্া . এর ব�বয্ ক?
১. উ�র: তারা অজ্ঞতা ও যু লুেমর িদক িবেবচনায় ভীষণভাে
�বৃ ি�র পূ জারী; নবীগেণর পের �থম সািরর মুহািজর ও
আনসার এবং যাঁরা তাঁেদরেক উ�মভােব অনু সরণ কেরেছ 
(আ�াহ তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর �িত
স��), তাঁেদর মধয্কার আ�াহ তা‘আলার উ�ম ব�ুেদর
সােথ তারা (রােফযীরা) শ�তা কের; পক্ষা�ের তার
ইয়াহূ দী, ি��ান, মুশিরক এবং নু সাইির (তথাকিথত িসিরয়ার
আলাভী স�দায়), ইসমাঈিলয়য্া (আগাখানী স�দায়) ও
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অনয্ানয্ পথ�� ি�কেদর িবিভ� কািফর ও মুনািফকেদরেক
ব�ুরূেপ �হণ কের।[পৃ. ২০, ১ম খ�]।
***
২. ��: তারা িক ইয়াহূ দীেদর সহেযািগতাকারী ?
২. উ�র: রােফযীরা কতৃর্ক ইয়াহূদীেদরেক সহেযািগতা করার
িবষয়িট একিট �িস� িবষয়। [পৃ. ২১, ১ম খ�]।
***
৩. ��: তােদর িকছু সংখয্ক দািব কের ে, তােদর অ�র পিব�,
আপনােদর ব�বয্ কী?
৩. উ�র: সবেচেয় িনকৃ� অ�র হেলা, েকােনা বা�ার অ�ের
উ�ম মুিমনগণ এবং নবীগেণর পের আ�াহর ওলী তথা
ব�ুেদর েনতৃে�র �িত িবে�ষ েপাষণ করা।  [ পৃ. ২২, ১ম
খ� ]।
***
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৪. ��: কখন তােদরেক ‘রােফযী’ উপািধেত ভূ িষত করা হয়
এবং েকন ? আর েক এই উপািধ েদন ?
৪. উ�র: যােয়দ (ইবন আলী ইবন হুসাই) এর আিবভর্ােবর
সময় েথেক িশয়া স�দায় রােফযী ও যােয়িদয়া উপদেল
িবভ� হেয় যায়; কারণ, যখন যােয়দেক আবূ বকর ও ওমর
রা. স�েকর্  িজেজ্ ঞস করা হ, তখন িতিন তাঁেদর �িত
সহানু ভূিত �কাশ কেরন; তখন একিট দল তােক �তয্াখয্া
কের; ফেল িতিন তােদরেক লক্ষয্ কের ব: " �" رﻓﻀﺘﻤﻮ
অথর্াৎ েতামরা আমােক �তয্াখয্ ান বা অ�ীকার কের
অতএব তারা তােক �তয্াখয্ান বা অ�ীকার কেরেছ িবধা
তােদরেক ‘রােফযী’ নােম নামকরণ করা হেয়েছ। আর িশয়া
স�দােয়র মধয্  েথেক েয বা যারা তােক �তয্াখয্ ান 
অ�ীকার কেরিন তার সােথ তােদর স�কর্যু� করার কারেণ
তােদরেক ‘যােয়িদয়া’ নােম নামকরণ করা হেয়েছ। [ পৃ. ৩৫,
১ম খ� ]।
***
13

৫. ��: রােফযীরা সাহাবীগেণর মধয্ েথেক কােদরেক িনেদর্া
বেল মেন কের ?
৫. উ�র: তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সকল
সাহাবীর মধয্ েথেক অ� সংখয্ক সাহাবীেক িনেদর্াষ বেল ম
কের, যােদর সংখয্া দশজেনর িকছু েবিশ।[পৃ.৩৯,১ম খ�]।
***
৬. ��: তােদর মেধয্ িমথয্া ও অজ্ঞতার পিরমাণ েবিশ ?
৬. উ�র: যখন তােদর মাযহােবর মূ লিভি�  িছল মূ খ্তা বা
র
অজ্ঞতার উপর িনভর্র, তখন তােদর েগা�ীসমূ হ অিধক
হাের িমথয্াবাদী ও মূখর্ হেয় থােক[ পৃ. ৫৭, ১ম খ� ]।
***
৭. ��: রােফযীরা িকেসর �ারা িবেশষভােব িচি�ত?
৭. উ�র: আেলমগণ সাধারণ বণর্ন, িরওয়ােয়ত ও সনেদর
মাধয্েম এই কথার উপর ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন ,
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রােফযীরা চরম িমথয্াবাদী েগা�; আর তােদর মােঝ িমথয্ার
িবষয়িট  অেনক পুরাতন িবষয়; আর এই জনয্ই ইসলােমর
ইমামগণ তােদরেক অিধক হাের িমথয্া বলার �াত�য্ ৈবিশ�য
অিধকারী বেল জানেতন। [ পৃ. ৫৯, ১ম খ� ]।
***
৮. ��: তারা িমথয্া ও �তারণােক পিব� মেন কে— এই
কথাটা িক সিঠক এবং তারা তােক কী নােম নামকরণ কের?
৮. উ�র: তারা বেল: আমােদর ধমর্  হল ‘তািকয়য্’ !! আর তা
হেলা: তােদর েকােনা বয্ি�র মেনর মেধয্ যা আ, তার
মুেখর ভাষায় তার িবপরীত কথা বলা। ব�ত এটা হল িনেরট 
িমথয্ ও কপটতা (িনফাকী)। [ পৃ. ৬৮, ১ম খ� ]।
***
৯. ��: মুসিলম শাসনকতর্ােদর বয্াপাের রােফযীেদর অব�ান ?
৯. উ�র: তারা হে� মুসিলম শাসনকতর্ােদর িবেরািধতায় সবেচেয়
ক�রপ�ী মানু ষ এবং তােদর আনু গতয্  করা েথেক বহু দূে
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অব�ানকারী মানু ষ; তেব বাধয্ হে তােদর আনু গতয্ কের।[
পৃ. ১১১, ১ম খ� ]।
***
১০. ��: িকভােব তােদর কমর্কা�সমূহেক মূলয্ায়ণ করা হ?
১০. উ�র: েসই বয্ি�র েচ�-�েচ�ার েচেয় েকান্  েচ�াসাধনা
সবেচেয় েবিশ বয্থ, েয বয্ি� দীঘর্ পির�ম কে র �া� হে
যায়, েবিশ েবিশ অসার কথা বেল, মুসিলম সমােজ িবেভদ
সৃ ি� কের, সাহাবী ও তােব‘য়ীগণেক অিভশাপ েদয়, কািফর
ও

মুনািফকেদরেক

সহেযািগতা

কের,

িবিভ�

রকম

কুটেকৗশল ও �তারণার আ�য় �হণ কের, যথাস�ব নতুন
পথ ও মত ৈতির কের, িমথয্া সাক’র মাধয্েম শি� স�য়
কের এবং তার অনু সারীেদরেক �তারণার জাল স�েকর্ কথা
বেল। [ পৃ. ১২১, ১ম খ� ]।
***
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১১. ��: তােদর তথাকিথত ইমামেদর বয্াপাের তােদর বাড়াবািড়
েকান সীমা পযর্� েপৗঁেছ?
১১. উ�র: তারা আ�াহেক বাদ িদেয় তােদরেক রব (�ভু)
িহেসেব �হণ কেরেছ। [ পৃ. ৪৭৪, ১ম খ� ]।
***
১২. ��: রােফযীরা িক কবর পূ জারীেদর অ�ভু্�
র ?
১২. উ�র: তােদর শাইখ ইবনু নু ‘মান ... একিট  িকতাব রচনা
কেরেছ, যার নাম িদেয়েছ  ‘মানািসকুল মাশািহদ’ ( ﻣﻨﺎﺳﻚ
)ﻤﻟﺸﺎﻫﺪ, বা কবেরর হা�।  েস িকতােব ঐ বয্ি� মানুেষর
কবরেক তীথর্�ােন পিরণত কেরে, েযমিনভােব কাবা ঘের
হা� করা হয়। [ পৃ. ৪৭৬, ১ম খ� ]।
***
১৩. ��: তােদর মূ লনীিতগুেলা িক িমথয্া ও কপটতার অ�ভুর?
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১৩. উ�র: আ�াহ তা‘আলা মুনািফকেদরেক স�েকর্  জািনেয়
িদেয়েছন েয, তারা মুেখ এমন কথা বেল, যা তােদর অ�ের
েনই; আর রােফযীরাও এটােক তােদর ধেমর্র মূলনীিতসমূেহর
অ�ভুর্� কের িনেয়েছ এবং তারা তােক ‘তািকয়য্’ ( ) ﺘﻟﻘﻴّﺔ
নাম িদেয়েছ; আর তারা এটােক আহেল বাইেতর ইমামগেণর
পক্ষ েথেক বেল বণর্না , যাঁেদরেক আ�াহ তা‘আলা এর
েথেক মু�  েরেখেছন, এমনিক তারা জা‘ফর সািদেকর িনকট 
েথেক বণর্না কের ে, িতিন বেলেছন: ‘তািকয়য্’ ( ) ﺘﻟﻘﻴّﺔ
হে� আমার এবং আমার পূ বর্পুরুষগেণর ধমর্। অথচ আ�
তা‘আলা আহেল বাইত ও তাঁরা িভ� অনয্ানয্ মুিমনেদরেক
এর েথেক পিব� কের েরেখেছন।  কারণ আহেল বাইত বা
নবী পিরবােরর সদসয্গণ িছেলন সতয্বািদতা ও ঈমােন
বা�বতায় ে��  মানু ষেদর অ�ভুর্, আর তাঁেদর দীন িছল
‘তাকওয়া’ (আ�াহ ভীিত), ‘তািকয়য্’ (িমথয্া বল) নয়। [ পৃ.
৪২, ২য় খ� ]।
***
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১৪. ��: েকান্ ে�ণীর মানুেষর মােঝ রােফযীেদর পাওয়া যােব?
১৪. উ�র: যােদর মেধয্  অিধকাংশ রােফযীেদরেক পাওয়া যাে:
তারা হয়ত নাি�ক, মুনািফক ও ধমর্তয্া; অথবা তােদরেক
পাওয়া যােব জািহল তথা মূ খর্েদর মাে, যােদর কুরআনসু �াহর বণর্না িভি�ক ও যুি-বুি� িভি�ক েকােনা জ্ঞা
েনই। [ পৃ. ৮১, ২য় খ� ]।
***
১৫. ��: রােফযীেদর িনকট সিঠক �ীনদারী ও িজহাদ আেছ িক
?
১৫. উ�র: দু িনয়ার �িত তােদর ভালবাসা এবং তার �িত তােদর
েলাভ-লালসার িবষয়িট সু ��; আর এই জনয্ তারা েহাসাইন
রািদয়া�াহু ‘আনহুর কােছ িচিঠ িলেখিছ; অতঃপর িতিন
যখন তােদর িনকট  তাঁর চাচেতা ভাইেক পাঠােলন, তারপর
িতিন যখন �শরীের আগমন করেলন, তখন তারা তাঁর সােথ
�তারণা কেরেছ এবং দু িনয়ার িবিনমেয় আেখরাতেক িব�য়
কের িদেয়েছ; তারা তাঁেক তাঁর শ�র কােছ সমপর্ণ কেরেছ
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এবং তারা তাঁর শ�র সােথ েযাগ িদেয় তাঁেক হতয্া কেরে;
সু তরাং ঐসব েলাকেদর িনকট েকান্ �ীনদারী থাকেত পাে?
আর তােদর িনকট  েকান্  িজহাদই বা আে? আলী ইবন
আিব তািলব রািদয়া�াহু ‘আনহু তােদর িনকট েথেক এমন
বহু িত� অিজ্ঞতার �াদ �হণ কেরে, যা আ�াহ ছাড়া
অনয্  েকউ জােনন ন, এমনিক িতিন তােদর িবরুে�
বদেদা‘আও কেরেছন।  িতিন বেলেছন: “েহ আ�াহ আিম
তােদর উপর িবর�, আর তারাও আমার উপর িবর�। 
সু তরাং আপিন আমার জনয্  তােদর জায়গায় তােদর েচেয়
ভােলা েলােকর বয্ব�া কের িদন। আর তাের জনয্ও আমার
জায়গায় আমার েচেয় খারাপ েলােকর বয্ব�া কের িদন” [
পৃ. ৯০ - ৯১, ২য় খ� ]।
***
১৬. ��: তারা (রােফযীরা) িক পথ��েদর অ�ভু্�
র ?
১৬. উ�র: তােদর েচেয় অনয্  েকােনা স�দায়েক এত অিধক
পথ�� পাওয়া যায় িক, যারা আনসার ও মুহািজরগেণর �থম
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সািরর সাহাবীগেণর �িত শ�তা েপাষণ কের এবং কািফর
ও মুনািফকেদরেক ব�ু বেল �হণ কের। [ পৃ. ৩৭৪, ৩য় খ�
]।
***
১৭. ��: অনয্া-অ�ীলতার বয্াপাের তােদর (রােফযীেদর)
অব�ান কী ?
১৭. উ�র: তারা অিধকাংশ সমেয় তােদর কৃত অনয্ায় কমর্ েথে
পর�র পর�রেক িনেষধ কের না; বরং তােদর বািড়ঘর
অবি�ত েদশ বা অ�ল সবর্ািধক যুলুম ও অ�ীলতেবহায়াপনার মত ম� কেমর্ ভরপুর।[ পৃ. ৩৭৬, ৩য় খ� ]।
***
১৮. ��: কািফরেদর বয্াপাের তােদর(রােফযীেদর) অব�ান কী
?
১৮. উ�র: তারা সবসময় কািফর তথা মুশিরক, ইয়াহূ দী ও
ি��ানগণেক ব�ু বেল �হণ কের এবং মুসিলমেদরেক িনধন
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করা ও তােদর সােথ শ�তা েপাষণ করার বয্াপাের
তােদরেক সহেযািগতা কের। [ পৃ. ৩৭৮, ৩য় খ� ]।
***
১৯. ��: আ�াহর দীেনর মেধয তারা (রােফযীরা) কী অনু �েবশ
ঘিটেয়েছ ?
১৯. উ�র: আ�াহর দীেনর মেধয্  তার রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর এমন িমথয্ার অনু�েবশ
ঘিটেয়েছ, েয ধরেনর িমথয্ােরাপ তারা িভ� অনয্ েক
কেরিন; আর তারা এমনভােব সতয্েক �তয্াখয্ ান কে,
েযমিনভােব তারা িভ� অনয্ েকউ তা �তয্াখয্ান কে; আর
তারা আল-কুরআনেক এমনভােব িবকৃত কেরেছ, েয ধরেনর
িবকৃিত তারা িভ� অনয্ েকউ কেরিন।[ পৃ. ৪০৪, ৩য় খ� ]।
***
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২০. ��: িবিভ� িবষেয় আহেল বাইেতর ইজমার িবেরািধতার
কারেণ রােফযীেদর �ারা আহেল বাইেতর অনু সরণ করার
দািবর িবষয়িটর িবশু�তা কতটুক ?
২০. উ�র: েকােনা সে�হ েনই েয, তারা সাহাবীগেণর ইজমার
িবরু�াচরেণর সােথ সােথ আহেল বাইত তথা নবী পিরবােরর
ইজমারও িবেরািধতা কেরেছ; কারণ, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর যু েগ এবং আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী
রািদয়া�াহু‘আনহুেমর যুেগ নবী পিরবা- বনু হািশেমর মেধয্
এমন েকােনা বয্ি� িছেলন না িযিন �দশ ইমােমর কথা
বলেতন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পের কাউেক
মাসু ম বা িন�াপ বলেতন এবং িতন খিলফা (আবূ বকর,
ওমর ও ওসমান) েক কািফর বলেতন (নাউযু িব�াহ); এমনিক
(তাঁেদর মেধয) এমন েকউ িছেলন না িযিন তাঁেদর (আবু
বকর, উমর ও উসমােনর) েনতৃ�েক ��িব� করেতন,
(আ�াহর) গুণাবলী অ�ীকার করেতন এবং তাকদীরেক
অ�ীকার করেতন। [ পৃ. ৪০৬ - ৪০৭, ৩য় খ� ]। (অথর্াৎ
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একাজগুেলাই রােফযীরা কের থাে, ফেল তারা আহেল
বাইেতর ইজমা তথা ঐকমেতয্রও িবেরািধতা কেরেছ)
***
২১. ��: রােফযীেদর সােথ সংি�� িবেশষ িকছু খারাপ গুণ
উে�খ করেবন বেল িক আমরা আশা করেত পাির ?
২১. উ�র: েয িমথয্া তােদর মেধয্ পাওয়া য, সতয্েক অ�ীকার
করা, অিধক মূ খর্ত, অস�েবর �িত িব�াস, িবেবক-বুি�র
কমিত, �বৃ ি�র অনু সরেণর েক্ষে� চরম বাড়াবািড় এব
অ�� িবষেয়র সােথ সংি��তা, অনু রূপ ৈবিশ� অপর
েকােনা দল বা েগা�ীর মেধয্ পাওয়া যায় না।[ পৃ. ৪৩৫, ৩য়
খ�]।
***
২২. ��: রােফযীরা সাহাবীেদর বয্াপাের িমথয্া অপবাদ েদয় েক
?

24

২২. উ�র: রােফযীরা সাহাবীগণ ও তাঁেদর বণর্নার বয্াপাের িমথয
অপবাদ েদয়; তােদর এই কােজর অভয্�রীণ উে�শয্ হে:
আ�াহর রাসূ েলর িরসালাতেক ��িব� করা।  [ পৃ. ৪৬৩,
৩য় খ� ]।
***
২৩. ��: কােক েক� কের িশয়া স�দায় পিরচািলত হয় ?
২৩. উ�র: িশয়ােদর এমন েকান েনতৃবৃ � েনই, যােদরেক তারা
সরাসির সে�াধন করেব; তেব তােদর িকছু ইমাম বা েনতা
রেয়েছ যারা অনয্ায়ভােব তাের ধন-স�দ ভক্ষণ কের এব
তােদরেক আ�াহর পেথ চলেত বাধা �দান কের।  [ পৃ.
৪৮৮, ৩য় খ� ]।
***
২৪. ��: রােফযীেদর ইমাম বা েনতারা তােদর অনু সারীেদরেক
িকেসর িনেদর্শ েদয়?
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২৪. উ�র: তারা তােদরেক আ�াহর সােথ শরীক করেত এবং
‘গাইরু�া’ তথা আ�াহ িভ� অেনয্র পূজা করেত িনেদর্
�দান

কের;

আর

তােদরেক

আ�াহর

পেথ চলেত

�িতব�কতা সৃ ি� কের; ফেল তারা ‘আ�াহ ছাড়া েকােনা
সতয্ ইলাহ েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
আ�াহর রাসূ ল’ –এই সাক্ষয্ দােনর বা�বতা েথেকর হেয়
যায়; কারণ, তাওহীেদর হাকীকত তথা বা�বতা হল, একমা�
আ�াহর ইবাদত করা; তাঁেক ছাড়া অনয্  কাউেক না ডাক,
তাঁেক ছাড়া অনয্  কাউেক ভয় না কর, তাঁেক ছাড়া অনয্
কােরার উপর ভরসা না করা এবং দীনেক শুধু তাঁর জনয
িনিদর্� কর, অনয্  েকােনা সৃি�র জনয্ িনিদর্� নরা; আর
িফির�া ও নবীেদরেক রব বা �ভু বেল �হণ না করা। 
সু তরাং ইমাম, শাইখ, আেলম ও রাজা �মুেখর সােথ িব�াস
ও ইবাদেতর স�কর্ হেব িকভােব! [ পৃ. ৪৯০, ৩য় খ�]।
***
২৫. ��: শাহাদাৎ তথা সাক্ষয্ �দােনর বয্াপাের তা
(রােফযীেদর) অব�ান কী ?
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২৫. উ�র: রােফযীরা ... যিদ সাক্ষয্ , তাহেল তারা এমন
িবষেয় সাক্ষয্ , যার স�েকর্  তারা জােন ন, অথবা তারা
েজেন-বুেঝ িমথয্া সাক্ ষয্; সু তরাং তােদর অব�ান হল
এমন, েযমনিট  ইমাম শােফ‘য়ী র. বেলেছন: “আিম রােফযী
স�দােয়র েচেয় েবিশ িমথয্া সাক্ষয্ �দান অপর েকােনা
একিট স�দায়েকও েদিখিন। [ পৃ. ৫০২, ৩য় খ�]।
***
২৬. ��: রােফযীেদর মূ লনীিতসমূ হ িক আহেল বাইতগণ �ণয়ন
কেরেছন ?
২৬. উ�র: তারা তােদর সকল মূ লনীিতর েক্ষে� আলী রািদয়া�া
‘আনহু এবং আহেল বাইেতর সকল ইমােমর িবেরাধ; িবেশষ
কের েয েক্ষে� রা আহেল সু �াত ওয়াল জামায়ােতর
মূ লনীিত েথেক পৃথক হেয় েগেছ [ পৃ. ১৬, ৪থর্ খ�]।
***
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২৭. ��: রােফযীরা জা‘ফর সািদেকর �িত যা স�কর্যু�
কেরেছ, েস বয্াপাের আপনােদর ব�বয্ ক?
২৭. উ�র: জা‘ফর সািদেকর পূ বর্বতর্ীেদর উপর িমথয্া আেরাে
েচেয় তার উপর িমথয্া আেরােপর িবষয়িট অেনক েবি;
িমথয্াবাদীেদর পক্ষ েথেক তার উপর িমথয্ার িবপদিট 
েবিশই আপিতত হেয়েছ।  িতিন কখনও এসব িমথয্ার সােথ
জিড়ত নন। আর এই জনয্ই েদখা যায় ে, িমথয্াবািদরা তার
�িত িবিভ� �কােরর িমথয্া স�কর্যু� কেরেছ(তাঁর নােম
িমথয্া �� চনা কেরেছ) [ পৃ. ৫৪, ৪থর্ খ�]।
***
২৮. ��: রােফযীেদর �ারা আহেল বাইেতর সােথ বংশ-স�কর্
দািব করার বয্াপাের আপনােদর অিভমত কী?
২৮. উ�র: হুসাইন র. এর বংশধরগণ েযসব িবপেদর স�ু খীন
হেয়েছ, ত�েধয্  অনয্তম একিট বড় িবপদ হল রােফযীেদ
�ারা হুসাইন র. এর বংশধরেদর সােথ বংশ-স�কর্  দািব
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করা।  (অথর্াৎ তােদর এ দাবী স�ূণর্ িমথ) [ পৃ. ৬০, ৪থর্
খ� ]।
***
২৯. ��: রােফযীরা তােদর ধমর্ ও মাযহাবেক সাবয্� করার জন
িকেসর �ারা দলীল েপশ কের ?
২৯. উ�র: রােফযীেদর অিধকাংশ দলীল হল কিবতাসমি�, যা
তােদর মূ খর্তা ও যুলুেমর সােথ মানানস; আর িমথয্া গকািহনী, যা তােদর মূ খর্তা ও িমথয্ার সােথ সাম�সয্পূণ
�ীেনর মূ লনীিত কখেনা এ ধরেনর কিবতাসমি� �ারা সাবয্�
করা যায় না।  তেব তারা তা করেত পাের যারা িবচক্ষণ 
বুি�মান বয্ি�েদর অ�ভুর্� নয়[ পৃ. ৬৬, ৪থর্ খ�]।
***
৩০. ��: ইসলােমর িখদমেত কিবতার ভূ িমকা রেয়েছ— সু তরাং
তার েথেক আপনারা েকান িকছু �মাণ কেরন িক ?
৩০. উ�র: [মূ ল কিবতার উে�খসহ বংলা অনু বাদ ]:
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إذا ﺷﺌﺖ أن ﺮﻰﺿ ﻟﻔﺴﻚ ﻣﺬﻫﺒﺎ
ﺗﻨﺎل ﺑﻪ لﺰﻟﻰﻔ وﺗﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻨﻟـــﺎر
[যখন তুিম েতামার িনেজর জনয েকােনা মাযহাবেক পছ� করেব,
যার �ারা ৈনকটয্ লাভ করেব এবং মুি� পােব জাহা�াম েথে]
ﻓﺪن ﺑ�ﺘﺎب اﷲ والﺴﻨــــﺔ ﻟﻲﺘ
أﺗﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ أﺧﻴﺎر
[তাহেল তুিম আ�াহর িকতাব ও এমন সু �াহর িনকটবতর্ী হ, যা
রাসূ লু�াহর িনকট েথেক এেসেছ ে�� বয্ি�েদর বণনার �ারা ]
ودع ﻋﻨﻚ دﻳﻦ الﺮﻓﺾ اﺒﻟــﺪع ﻟﻲﺘ
ﻳﻘﻮدك داﻋﻴﻬﺎ ﻰﻟ ﻨﻟﺎر واﻟﻌــــــﺎر
[আর েতামার েথেক েঝেড় েফেল দাও রােফযী ও িবদ‘আেতর
ধমর, যার
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আ�ায়ক েতামােক পিরচািলত করেব জাহা�াম ও অপমােনর
িদেক ]
ﺮﺳ ﺧﻠﻒ أﺻﺤﺎب الﺮﺳﻮل ﻓﺈﻧﻬﻢ
�ﻮم ﻫﺪى ﻓ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻳﻬﺘﺪي الﺴﺎري
[আর পথ চল রাসূ েলর সাহাবীেদর িপছেন; কারণ, তাঁরা িন�য়
�বতারা, যার আেলােত পেথর িদশা পােব �মণকারী পিথক ]
وﻋﺞ ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ الﺮﻓﺾ ﻓﻬﻮ مﺆﺳﺲ
ﻋ اﻟ�ﻔﺮ ﺗﺄﺳيﺴﺎ ﻋ ﺟﺮف ﻫﺎر
[আর িবরত থাক রােফযীেদর পথ েথেক; কারণ, তা হেয়েছ 
�িতি�ত
মজবুতভােব কুফরীর ভীেতর উপর, আর এক গেতরর �ংেসা�ু খ
িকনারায় ]
 إﻣﺎ ﻫﺪى وﺳﻌﺎدة: ﻫﻤﺎ ﺧﻄﺘﺎ
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و�ﻣﺎ ﺷﻘﺎء ﻣﻊ ﺿﻼﻟﺔ ﻛﻔﺎر
[ রা�া েতা দু ’িট: হয় িহদায়াত ও েসৗভােগয্র প,
আর না হয় কািফরেদর পথ ��তার সােথ দু ভর্ােগয্র প]
ﻓﺄي ﻓﺮ�ﻘﻴﻨﺎ أﺣــــــــــــﻖ ﺑﺄﻣﻨﻪ
وأﻫﺪى ﺳبﻴﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ��ﻢ ﺒﻟﺎري
[ সু তরাং আমােদর েকান দলিট তাঁর িনরাপ�ার েবিশ হকদার
এবং সু পথ �া�, যখন বারী তা‘আলা িবচার-ফায়সালা করেবন ]
أﻣﻦ ﺳﺐ اﺻﺤﺎب الﺮﺳﻮل وﺧـﺎﻟﻒ ال
ﻛﺘﺎب ولﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﺜﺎﺑﺖ أﺧﺒــــــــــﺎر
[ েসই বয্ি, েয রাসূ েলর সাহাবীেদরেক গািল িদেয়েছ এবং
িবেরািধতা কেরেছ
িকতােবর, আর মেনােযাগ েদয়িন হািদসগুেলা �িতি�ত করার
বয্াপাে? ]
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أم ﻤﻟﻘﺘﺪى ﺎلﻮﻲﺣ �ﺴﻠﻚ ﻣﻨﻬﺞ ال
.ﺻﺤﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺣﺐ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻻﻃﻬﺎر
[ নািক েয বয্ি� ওহীর অনুসরণকার, পথ চেল প�িতর
অনু সরেণ
সাহাবীগেণর, সােথ রেয়েছ রাসূ েলর িনকটতম পিব� েলাকেদর
�িত ভালবাসা । 
- [ পৃ. ১২৮, ৪থর্ খ�]।
***
৩১. ��: রােফযী মতবাদ িকেসর সি�লন ঘিটেয়েছ ?
৩১. উ�র: তারা বড়  বড়  িনকৃ�তর িবদ‘আতগুেলােক একি�ত
কেরেছ; কারণ, তারা হে�— জাহিময়য্, (আ�াহর গুণাগু
অ�ীকারকারী) কাদিরয়া (তাকদীর অ�ীকারকারী) ও রােফযী
(সু �াহ ও রাসূ েলর সাহাবীগেণর হক অ�ীকারকারী)।  [পৃ.
১৩১, ৪থর্ খ�]।
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***
৩২. ��: রােফযী মতবাদ িক পর�িরক ৈবপরীতয্  ও
ৈবসাদৃ শয্েক অ�ভুর্� কে?
৩২. উ�র: রােফযীরা তােদর মূ খর্তা ও িমথয্াবাদীতার কারে
অেনক িবষেয় সু �� ৈবপরীতয্  ও ৈবসাদৃেশয্ র সৃি� ক;
েকননা তােদর অব�ান িবেরাধপূ ণর্  কথারমেধয; িফিরেয় রাখা
হয় তা েথেক েয িফের থােক [ পৃ. ২৮৫, ৪থর্ খ�]।
***
৩৩. ��: রােফযীরা িক আলী রািদয়া�াহু ‘আনহুেক সিতয্কা
অেথর্ ও যথাযথভােব ভালবাে?
৩৩. উ�র: তারা মানু েষর মেধয্  সবেচেয় জঘনয্ভা আলী
রািদয়া�াহু ‘আনহ’র �িত ঘৃ ণা ও িবে�ষ েপাষণ কের।  [পৃ.
২৯৬, ৪থর্ খ]।
***
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৩৪. ��: উ�ু ল মুিমনীন ‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা’র বয্াপাের
রােফযীেদর অব�ান কী ?
৩৪. উ�র: তারা ‘আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা’র �িত জঘনয্তম
অপবাদ েদয়। আবার তােদর মধয্কার েকউ েকউ তাঁর �িত
এমন অ�ীলতার অপবাদ েদয় যা েথেক আ�াহ তা‘আলা
তাঁেক িনেদর্াষ বেল েঘাষণা কেরেছন এবং এই বয্াপাের কুরআেনর আয়াত অবতীণর্ কেরেছন।[পৃ. ৩৪৪, ৪থর্ খ]।
***
৩৫. ��: তােদর এই কমর্কা�েক(‘আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা’র
�িত অপবাদ �দানেক) িক নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক ক� েদওয়া বেল িবেবচনা করা হেব ?
৩৫. উ�র: এটা সবর্জন িবিদত ে, একজন মানু েষর জনয্
মারা�ক ক�কর বয্াপার হেলা তার �ীর উপর অনয্ েকােন
বয্ি� কতৃর্ ক িমথয্ােরাপ করা এ বং বলা  েয েস বয্িভচাির
[পৃ. ৩৪৫ - ৩৪৬, ৪থর্ খ]।
35

***
৩৬. ��: েকান বয্ি� রােযী মতবােদর �বতর্ন কে?
৩৬. উ�র: েয বয্ি রােফযী মতবােদর �বতর্ন কে, েস িছল
নাি�ক, অিব�াসী এবং দীন ইসলাম ও তার অনু সারীেদর
শ�। [পৃ. ৩৬৩, ৪থর্ খ]।
***
৩৭. ��: রােফযীরা আলী রািদয়া�াহু‘আনহুেক িক িক গুণ �ার
িবেশিষত কের?
৩৭. উ�র: রােফযীরা পর�র িবেরাধী কথাবাতর্া বেল থাে;
কারণ, তারা আলী রািদয়া�াহু ‘আনহুেক িবেশষািয়ত কের
এইভােব েয, িতিন িছেলন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সাহাযয্কার, িযিন না হেল তাঁর (রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর) দীন �িতি�ত হত না। 
আবার

তারাই

আলী

রািদয়া�াহু ‘আনহুেক উপেরা�
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গুণাগুেণর পিরপ�ী অ, অসহায় অপমানজনক িবেশষেণ
িবেশষািয়ত কের।  [ পৃ. ৪৮৫, ৪থর্ খ�]।
***
৩৮. ��: রােফযীরা সাহাবীগণেক ইবিলেসর েচেয় িনকৃ� মেন
কের; এ বয্াপাের আপনােদর জওয়াব ক?
৩৮. উ�র: েয বয্ি রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সাহাবীগণেক ইবিলেসর েচেয় িনকৃ� মেন কের, েস বয্ি�র
মত আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও মুিমনগেণর উপর এত বড় জঘনয্
িমথয্ােরাপকারী বয্ি� এবং ে� � �জে�র �িত এম
পযর্ােয়র শ�তা েপাষণকারী বয্ি� আর একিটও অবি
েনই।  আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম

ও

ঈমানদারেদরেক দু িনয়ার

জীবেন

পরকােল সাহাযয্ করেবন।[ পৃ. ৫১৬, ৪থর্ খ�]।
***
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এবং

৩৯. ��: আমােদর উে�েশয্  রােফযীেদর ইমাম তথা ধমর্ী
গুরুেদর বয্াপাের িকছু বলেবন?
৩৯. উ�র: যিদ তােদর েকউ জােন েয, েস যা বলেছ তা বািতল,
তারপরও েস তা �কাশ কের এবং বেল েয তা আ�াহর
িনকট েথেক সতয, তাহেল েস হেব ঐসব ইয়াহূ দী আেলমেদর
ে�ণীভু�, যারা অ�  মূ েলয্  িব�য় করার জনয্ তােদর িন
হােত িকতাব েলেখ, তারপর বেল এটা আ�াহর পক্ষ েথেক
সু তরাং তােদর হাত যা িলেখেছ, তার কারেণ তােদর জনয্
�ংস এবং তারা যা অজর্ন কেরে, তার কারেণ তােদর জনয্
�ংস।  আর যিদ তােদর েকউ েসটােক সতয্  িব�াস কে,
তাহেল এটা তার চূ ড়া�  অজ্ঞতা ও ��তার �িত ই ইি�
কের। [ পৃ. ১৬২, ৫ম খ� ]।
***
৪০. ��: আবূ জাফর আল-বােকর ও জাফর ইবন মুহা�দ আসসােদেকর বয্াপাের আপনােদর ব�বয্ ?
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৪০. উ�র: েকান সে�হ েনই েয, তাঁরা হেলন মুসিলমগেণর
েনতৃ�ানীয় বয্ি�বেগর্র অ�ভুর্� এবং দীন ইসলােমর অনয
ইমাম; আর তাঁেদর ব�বয্

মতামতগুেলা তাঁেদর মত কের

যথাযথ মযর্াদা ও স�ান পাওয়ার উপযু �; িক� সমসয্া হে�
তাঁেদর েথেক যা বণর্না করা হ, তার অিধকাংশই িমথয্া ও
বােনায়াট।  [পৃ. ১৬৩, ৫ম খ� ]।
***
৪১. ��: আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘য়াত আলী রািদয়া�াহু
‘আনহুেক েকান দৃি�েত েদে?
৪১. উ�র: আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘য়াত তাঁেক ভালবােসন,
তাঁেক ব�ুরূেপ �হণ কেরন এবং সাক্ ষয্ �দান ক ের,
িতিন েখালাফােয় রােশদীেনর অনয্তম মহান খিলফা এবং
সু পথ�া�  ইমামগেণর অ�ভুর্� অনয্তম ইমাম [ পৃ. ১৮,
৬� খ�]।
***
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৪২. ��: রােফযীরা ওমর ফারুক রািদয়া�াহ ‘আনহুেক েকান
নােম আখয্ািয়ত কে?
৪২. উ�র: রােফযীরা তাঁেক এই উ�েতর েফরাউন নােম
আখয্ািয়ত কের। [পৃ. ১৬৪, ৬� খ�]।
***
৪৩. ��: আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহুমার বয্াপাে
আলী রািদয়া�াহু‘আনহুর অব�ান ক?
৪৩. উ�র: এই বয্াপাের তাঁর অব�া স�েকর্ যতটুকু জানা যা
তা হে�, সকল উ�েতর উপর তাঁেদরেক ভালবাসা, ব�ুরূেপ
�হণ করা, স�ান করা এবং তাঁেদরেক �াধানয্  েদয়ার
িবষয়িট  আলী রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বহু সনেদ বিণর
হেয়েছ।  তাঁর পক্ ষ েথেক তাঁেদর বয্াপাের কখেনা এক
কটুি�র �কাশ ঘেটেছ বেল জানা যায়িন এবং এটাও জানা
যায়িন েয, িতিন তাঁেদর েচেয় িখলাফেতর অিধক হকদার
িছেলন বেল দাবী কেরেছন।  যারা মুতাওয়ািতর তথা বহু
সনেদ বিণর্ত হািদসগুেলার বয্াপাের জ্ঞান , েযগুেলা
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বিণর্ত হেয়েছ িব�� বণর্নাকারীগেণর মাধয্ েম তােদর কা
এটা অতয্� িবখয্াত িবষ [পৃ. ১৬৪, ৬� খ�]।
***
৪৪. ��: রােফযীরা িক পথ�া�  ও কূিটল �কৃিতর েলাকেদর
অ�ভু্
র ?
৪৪. উ�র: রােফযীরা িনকৃ� ধরেনর পথ�া� ও কূিটল েলাকেদর
অ�ভুর্, যারা এমনসব িফতনার অনু স�ান কের েবড়ায়
যােদরেক আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম িন�া কেরেছন। [পৃ. ২৬৮, ৬� খ�]।
***
৪৫. ��: রােফযীরা তােদর েযসব বণর্না ও মতামতেক িঘের
ব�বয্ �দান কে, তা িক পর�রিবেরাধী?
৪৫. উ�র: রােফযীরা এমন পর�রিবেরাধী কথার �ারা ব�বয্
�দান কের, যার একাংশ অপর অংেশর িবপরীত। [পৃ. ২৯০,
৬� খ�]।
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***
৪৬. ��: েকাথা েথেক ইসলােমর মেধয্ িফতনার �কাশ ঘেটে?
৪৬. উ�র: ইসলােমর মেধয্  িফতনার �কাশ ঘেটেছ িশয়া
স�দােয়র মধয্  েথে; কারণ, তারা হল সকল িফতনা ও
খারাপীর মূ ল এবং িফতনার নােটর গুর [ পৃ. ৩৬৪, ৬� 
খ�]।
***
৪৭. ��: কার উে�েশয্  তারা তােদর তরবারীসমূহ পিরচালনা
কের?
৪৭. উ�র: সকল িফতনা ও দু েযর্ােগর মূল হল িশয়া স�দায়
এবং তােদর অনু সারীরা।  আর ইসলােম বহু তরবারী
েকাষমু�  করা হেয়েছ  যা মূ লত তােদর পক্ ষ েথেক
হেয়িছল। [পৃ. ৩৭০, ৬� খ� ]।
***
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৪৮. ��: রােফযীেদর �তািরত বয্ি�র উে�েশয্ আপনারা ক
বলেবন?
৪৮. উ�র: পূ বর্  েথেক যা শুেনেছ এবং যা বিণর্ত হেয় তার কা
এেসেছ  েসগুেলােক পিরতয্াগ কর, তারপর �েতয্ক
িবেবকবান বয্ি� েযন ইসলােমর মেধয্ সংঘিটত ঐস
িফতনা, অনয্ায় ও ফয্াসাদসমূেহর বয্াপাের িচ�াভাবনা ,
যা তার সমেয় এবং তার কাছাকািছ  সমেয় সংঘিটত হয়;
তাহেল েস েদখেত পােব এর অিধকাংশ ঘটনাই রােফযীেদর
পক্ষ েথেক সংঘিটত হেয়েছ। আর আপিন তােদরেক মানুেষ
মােঝ সবেচেয় ভয়�র িফতনাবাজ ও িবপযর্য় সৃি�কারীরূে
পােবন।  তারা উ�েতর মেধয্  স�াবয্ িফত, অনয্ায় ও
ফয্াসাদ সংঘিটত করার বয্াপাের েকােনা �কার িপছপা হ
না। [ পৃ. ৩৭২, ৬� খ� ]।
***
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৪৯. ��: যারা রােফযীেদর �িত�া করার বয্াপাের �েচ�া চালায়
তােদর �িত যিদ আপিন েকােনা িচিঠ  পাঠান তেব েসটার
অভয্�ের িক িলখেব?
৪৯. উ�র: রােফযীরা যখন �িতি�ত হয় তখন তারা তাকওয়া
অবল�ন কের না (বরং িবনা িবচাের হতয্ায ও িবিবধ
অপরাধ চালােত থােক)। [ পৃ. ৩৭৫, ৬� খ� ]।
***
৫০. ��: রােফযীরা আহেল সু �ােতর সােথ মুনােফকী ও �তারণা
কের - এটা িকভােব কের থােক ?
৫০. উ�র: রােফযীরা আহেল সু �ােতর সােথ তােদর ভালবাসার
কথা �কাশ করার বয্াপাের অতয্ � চালাকী ক; তােদর
েকউই তার দীন আহেল সু �ােতর েলাকেদর কােছ  �কাশ
কের না; এমনিক তারা সাহাবীেদর ফযীলেতর িবষয়গুেলা
মুখ� কের এবং আেরা মুখ� কের এমন সব কাবয, েযগুেলা
রিচত হেয়েছ  তাঁেদর �শংসা ও রােফযীেদর িন�া করা
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�সে�, যার মাধয্েম তারা আহেল সু�ােতর সােথ তােদর
ভালবাসা ও হৃদয্তার অিভনয় কে [ পৃ. ৪২৫, ৬� খ� ]।
***
৫১. ��: রােফযীরা আহেল সু �ােতর সােথ েয মুনােফকী আচরণ
কের েসটার আরও অিধকতর বয্াখয্া আেছ ?
৫১. উ�র: রােফযী স�দােয়র অনু সারী বয্ি� িনফােকর পথ
অবল�ন কেরই (আহেল সু �ােতর) েয কােরার সােথ ঘিন�
হেয় েমলােমশা কের; কারণ, তার অ�েরর মেধয্  েয ধেমর্
লালন করা হয়, তা ন� ধমর; েস তা লালন কের িমথয্,
িব�াসঘাতকতা, জনগণেক �তািরত করা এবং তােদর সােথ
অসৎ উে�শয্র আ�য় িনেয়। সুতরাং তার শি� থাকেত েস
তােদর সােথ �তারণা ও ক্ষিতকর আচরণ করেত ভুল কে
না। [ পৃ. ৪২৫, ৬� খ� ]।
***
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৫২. ��: রােফযীেদর মােঝ িক মুনািফকেদর ৈবিশ�য্গুেলা েবি
পিরমােণ আেছ?
৫২. উ�র: আ�াহ তা‘আলা একািধক জায়গায় মুনািফকেদর
ৈবিশ�য্  বণর্না কেরেছন িমথ, �তারণা ও িব�াসঘাতকতার
শ� বয্বহার করার �ার; আর এই ৈবিশ�যগুেলা রােফযী
স�দােয়র মেধয্ সবেচেয় েবিশ পাওয়া যায় [ পৃ. ৪২৭, ৬� 
খ� ]।
***
৫৩. ��: রােফযী মতবাদ িক ইসলাম িবেরাধী?
৫৩. উ�র: রােফযী মতবােদর মূ লিবষয় িছল একিট  নাি�ক ও
মুনািফক স�দায় ৈতির করা, যােদর লক্ষয্ হে� কু,
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও দীন ইসলােমর
বয্াপাের অপবাদ েদয়া [ পৃ. ৯, ৭ম খ� ]।
***
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৫৪. ��: রােফযী মতবাদ তার অনু সারীেদরেক েশষ পযর্� েকান
িদেক িনেয় যায়?
৫৪. উ�র: রােফযী িচ�াধারা হল কুফর ও নি�কতার িদেক
যাওয়ার এক িবরাট দরজা ও কিরেডার। [ পৃ. ১০, ৭ম খ�]।
***
৫৫. ��: রােফযী মতবাদ েকাথা েথেক উৎপি� হেয়েছ?
৫৫. উ�র: রােফযী িচ�াধারার উৎপি� হেয়েছ িশকর, নাি�কতা ও
িনফাক েথেক। [ পৃ. ২৭, ৭ম খ� ]।
***
৫৬. ��: এই মাযহাব আিব�ােরর লক্-উে�শয্ ক?
৫৬. উ�র: েয বয্ি� রােফযী মতবাদ আিব�র কেরেছ, তার
লক্-উে�শয্  িছল দীন ইসলােমর মেধয্ ফয্াসাদ সৃি� ,
তার পিব�তা ন� করা এবং তােক তার অবকাঠােমাসহ
িনমূ র্ল বা �ংস করা ... আর এটা ইবনু সাবা ও তার
47

অনু সারীেদর েথেক পিরিচত।  েসই েতা এমন বয্ি, েয
(রাসূ েলর

পের)

আলী

রািদয়া�াহু ‘আনহুর বযপাের

িখলাফেতর নস তথা ভাষয্  রেয়েছ বেল বােনায়াট ব�বয
ৈতির কেরেছ, (ব�ত এটা িমথয্াচা; কারণ আলী রা. এর
িখলাফেতর বয্াপাের এ ধরেনর েকােনা ব�বয্ আ�াহ বা তাঁ
রাসূ ল �দান কেরন িন) আর েসই েতা �চলন কেরেছ  েয,
আলী রা. মা‘সু ম (েব-গুনাহ বা পাপমু)। (এটা তারই ৈতরী,
ইসলােম েকউই এ ধরেণর িব�াস নবী-রাসূ ল ছাড়া অনয্
কারও জনয্ কের ন) [ পৃ. ২১৯ - ২২০, ৭ম খ� ]।
***
৫৭. ��: রােফযী মতবােদর সােথ আহেল বাইেতর েকােনা
স�কর্ আেছ ি?
৫৭. উ�র: সকল �শংসা আ�াহর জনয্(আলহাদু িল�াহ), আহেল
বাইত (নবী পিরবার) রােফযী মতবােদর েকােনা ৈবিশে�য্র
বয্াপােরই একমত েপাষণ কেরন ি; বরং তাঁরা েসই
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মতবােদর েকান িকছু র �ারা কলু িষত হওয়া েথেক মু�  ও
পিব�। [ পৃ. ৩৯৫, ৭ম খ� ]।
***
৫৮. ��: েখালাফােয় রােশদীেনর িবরুে� আহেল বাইেতর পক
েথেক েকােনা �মািণত সতয্ বণর্না আেছ ?
৫৮. উ�র: আহেল বাইেতর সকল আেলম, অথর্াৎ বনু হািশেমর
তােবয়ীগণ এবং তাঁেদর অনু সারী েহাসাইন ইবন আলী
রািদয়া�াহু‘আনহুমার বংশধর ও হাসান রািদয়া�াহ‘আনহুর
বংশধর �মুেখর িনকট  েথেক সিঠকভােব �মািণত বণর্না
রেয়েছ েয, তাঁরা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু‘আনহুমােক
অিভভাবক ও ব�ুরূেপ �হণ করেতন এবং তাঁরা তাঁেদরেক
আলী রািদয়া�াহু ‘আনহুর উপের মযর্াদা িদে; আর এই
�সে� তাঁেদর িনকট েথেক মুতাওয়ািতর সনেদ অেনক বণর্না
সাবয্� বা �মািণত আেছ।[ পৃ. ৩৯৬, ৭ম খ� ]।
***
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৫৯. ��: রােফযীরা মেন কের েয, তারা আহেল বাইতেক স�ান
�দশর্ন কে- তােদর এই ধারণাটা িক সিঠক?
৫৯. উ�র: আহেল বাইত তথা নবী পিরবারেক গালাগািল করা ও
অপবাদ আেরােপর েক্ষে� রােফযীরা হল অতয্� ভয়
পযর্ােয়র মানুষ।[পৃ. ৪০৮, ৭ম খ�]।
***
৬০. ��: রােফযীেদর চূ ড়া� কাজ কী?
৬০. উ�র: তােদর চূ ড়া�  কাজ হেলা: সাহাবীগণ ও অিধকাংশ
জনগণেক কািফর বেল

আখয্ািয়ত করার পর আলী

রািদয়া�াহু ‘আনহু এবং তাঁর পিরবা-পিরজনেক কািফর
বনােনা বা কািফর বেল আখয্ািয়ত করা।[পৃ.৪০৯,৭ম খ�]।
***
৬১. ��: রােফযীরা িক উে�েশয্ েচ�-সাধনা কের?
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৬১. উ�র: রােফযীেদর সকল েচ�া-সাধনার একমা� উে�শয্ হল
ইসলামেক �ংস করা, তার পিব�তা ন� করা এবং তার
মূ লনীিতসমূ হ �ংস করা। [পৃ. ৪১৫, ৭ম খ�]।
***
৬২. ��: ইসলােমর সােথ রােফযী মতবােদর েকান স�কর্ আেছ
িক?
৬২. উ�র: েয বয্ি�র দীন ইসলাম স�েকর্ নূয্নতম জ্ঞান
েস জােন েয, রােফযী মতবাদ একিট  ইসলাম িবেরাধী
মতবাদ। [ পৃ. ৪৭৯, ৮ম খ� ]।

. �وآ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ

***
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তথয্সূ
* িমনহাজুস সু �াহ আন-নবুিবয়য্া ( ) ﻨﻬﺎج الﺴﻨﺔ اﻨﻟﺒﻮ�ﺔ, আবূ
আ�াস শাইখুল ইসলাম তকী উ�ীন আহমদ ইবন তাইিময়য্া .।
তার মু�ণ ও �কাশনার বয্াপাের ত�বধান কেরেছ ইদারাতুস
সাকাফা ওয়ান নাশির ()ارة اﺜﻟﻘﺎﻓﺔ واﻟنﺮﺸ, ইমাম মুহা�দ ইবন
সাউদ ইসলামী িব�িবদয্াল; �থম মু�ণ: ১৪০৬ িহ.

***
��িট ৈতরী কেরেছন
শরীফ ইবন আলী আর-রােজহী
িরয়াদ: েপা� ব� নং (১৫৩২), েপা� েকাড নং (১১৩৪২)
ই-েমইল: sarajhi@yahoo.com
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