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ভূিমকা
সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তাঁর �শংসা কির, তাঁর
িনকট সাহাযয্ ও ক্ষমা �াথর্না; তাঁর �িত িব�াস �াপন কির;
তাঁর উপর ভরসা কির; আর আমােদর নফেসর জনয্ ক্ষিত
এমন সকল খারািপ এবং আমােদর সকল �কার ম� আমল
েথেক আ�াহর িনকট আ�য় চাই। সু তরাং আ�াহ যােক পথ
�দশর্ন কের, তােক পথ�� করার েকউ েনই; আর যােক িতিন
পথহারা কেরন, তােক পথ �দশর্নকারীও েকউ েনই। আর আিম
সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ েনই, তাঁর
েকান শরীক েনই এবং আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, আমােদর
েনতা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূ,
যােক িতিন সতয্সহকাের িকয়ামতেক সামেন েরেখ সুসংবাদ দাতা
ও ভীিত �দশর্নকারীরূে প পািঠেয়েছ েয বয্ি� আ�াহ ও তাঁর
রাসূ েলর আনু গতয্ করে, েস সিঠক পথ পােব; আর েয বয্ি�
তাঁেদর অবাধয্ হে, েস তার িনেজরই ক্ষিত করেব এবং ে
আ�াহর েকান ক্ষিত করেত পারেব ন
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অতঃপর...
আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা তাঁর পিব� িকতােব বেলন:

ِ
ِ
َ ٰٓ �
فر
َ ُ َ
َ ۥد َوع
َ ٰ َ َ ِيل
�ِي
ان داو
﴿ عنَ ٱ�َّينَ �ََُواْ مِنۢ بَ� ِٓ إِسَۡء
ِ � ل ِس
ْ ُ َ
َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ
ا عَص
�
 �نوا � يَت َناه ۡون عن٧ بۡنِ مَرۡ مَ َۚ�َٰلِكَ بِمَ َواْوَّ �نوا َ�عۡ َت ُدون
ۡ َ ََُ َ ّ
َ َُ َ ْ ُ َ َ
[٧٩-٧٨ : ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة٧ ُنك ٖر �علوهُۚ � ِئ َس ما �نوا �فۡعلون

“বনী ইরাঈেলর মেধয্ যারা কুফরী কেরিছ, তারা দাঊদ ও ঈসা
ইবন মারইয়াম কতৃর্ক অিভশ� হেয়িছ—এটা এই জনয্ ে, তারা
িছল অবাধয্ ও সীমালংঘনকারী। তারা েযসব গিহর্ত কাজ ক,
তা েথেক তারা এেক অনয্েক বারণ করত ন। তারা যা করত, তা
কতই না িনকৃ�।” — (সূ রা আল-মািয়দা: ৭৮-৭৯)
সতয্বাদী ও িব�� রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বে:

َ
َ ْ َ
َ ُْ ْ ُ ْ
َ ْ
ْ َ
ْ ّ �َﻜ ًﺮا َﻠْﻴُﻐ
ِ ُه ِ�ﻴَ ِﺪهِ ﻓ ِﺈن ل ْﻢ � َ ْﺴ َﺘ ِﻄﻊ ﻓ ِﺒ ِﻠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ ﻓﺈِن
» َﻣ ْﻦ َرأى ِﻣﻨ�ﻢ ﻣﻨ
ْ َ َ ْ َ َْ َْ
َُ ْ َ َ ََ
َ
ﺎن« )واه مﺴﻠﻢ ﻲﻓ
ِ اﻹﻳﻤ
ِ لﻢ �ﺴﺘ ِﻄﻊ ﻓ ِﺒﻘﻠ ِﺒ ِﻪ وذلِﻚ أﺿﻌﻒ

.(ﺻﺤﻴﺤﻪ

“েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� েকান অ�ীল কাজ েদ, েস েযন তা
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হাত �ারা �িতেরাধ কের; আর যিদ তােত েস অক্ষম , তেব
েস েযন তার মুখ �ারা তার �িতবাদ কের; আর েস যিদ তােতও
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)
আর দীেনর েক্ষে� ঈমােনর জনয্ সবেচেয় ক্ষিতকর ও িবশ
সৃ ি�কারী অনয্তম ম� কাজ হল রােফযী িশয়ােদর িফতন, যার
িদেক তার অনু সারীগণ �িতিট জায়গায় দাওয়াতী তৎপরতা
চালাে�। আর তারা জনগেণর কােছ �কাশ কের েয, িশয়া
মাযহাব ও আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর �িস� চার
মাযহােবর মেধয্ বড় ধরেনর েকান পাথর্কয্ েনই। আহেল সু�
ওয়াল জামাত ও িশয়ােদর মধয্কার িবেরাধ হল িবিভ� িবষেয়র
শাখা-�শাখায় অিত সামানয্ সাদািসেধ িবেরধ।
�কৃতপেক্ষ িবষয়িট এই রকম ; বরং আহেল সু �াত ওয়াল
জামাত ও িশয়ােদর মধয্কার িবেরাধিট েমৗিলক এবং �ধান
আিকদাসমূ েহর মেধয্। আর তা এত জঘনয্ , তার অনু সারী
বয্ি� মুসিলম িম�াত েথেক খািরজ হেয় যায়।
তাছাড়া আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর সাধারণ অনু সারীেদর
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এই মারা�ক িবেরাধ স�েকর্ েকান জ্ঞান ; এমনিক সাধারণ
িশয়ােদর অিধকাংশই জােন না িশয়ােদর �া� আিকদা স�েকর্।
কারণ, িশয়া আেলমগণ েযসব েমৗিলক �ে�র উপর তােদর
মাযহাব িনভর্রশী, েসগুেলা সাধারণ জনসমেক্ষ �কাশ কের 
এই জনয্ আমরা পািক�ান আহেল সু�াত

ওয়াল জামত

সংগঠেনর সভাপিত স�ািনত শাইখ মুহা�দ আবদু স সা�ার
আততুনসাবীেক অনু েরাধ কেরিছ যােত িতিন আ�াহর িকতাব ও
তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর সু�াহ িবেরাধী

গুরু�পূণর্ িশয়া আিকদাসমূহ একিট সংিক্ষ� পু�েক স
কেরন; যা হেব জনগেণর জনয্ জাফরীয়া িয়ােদর মতবােদর
উপর একিট �ামাণয্ দিলল এবং তােদর জনয্ তা (জাফরীয়া
িশয়ােদর মতবােদর) �া� ও অসার িদকগুেলা সু�� হেয়
উঠেব।
আর িতিনও তােত সাড়া িদেয়েছন (আ�াহ তাঁেক এই জনয্ উ�ম
পুর�ার দান করু) এবং এই মূ লয্বান সংিক্ষ� পুি�কািট রচ
করেছন।
আর স�ািনত শাইখ মুহা�দ আবদু স সা�ার আততুনসাবী
েদওব� ইসলামী িব�িবদয্ালয় েথেক ১৯৪৬ ি��াে� িশক্ষাসন
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লাভ কেরন। তাঁর ও�াদেদর মেধয্ অনয্তম িছেলন আ�াম
শাইখুল ইসলাম েহাসাইন আহমদ মাদানী, িযিন িশয়া আিকদার
গুরু� অনুভব করার পর তাঁেক লাখনু যাওয়ার পরামশিদেয়েছন,
যােত িতিন এই িবষেয় আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর ইমাম
শাইখ আবদু স শুকুর লাখনুব’র িনকট েথেক ফায়দা হািসল
করেত পােরন। অতঃপর িতিন ১৯৪৭ ি��াে� লাখনু গমন কেরন
এবং িশয়ােদর যু ি� খ�েনর উপর িবেশষ অিভজ্ঞতা অজর্ে
জনয্ শাইখ লাখনু বী’র িনকট কেয়ক মাস অব�ান কেরন; িতিন
তাঁর িনকট এই িবষেয় �চুর অিভজ্ঞতা অজর্ন কেরন। অতঃ
িতিন ভারত ও পািক�ান নােম েদশ িবভি�র পর নাজাফ,
কারবালা ও েতহরােন গমন কেরন এবং িশয়ােদর েক�সমূ হ
িযয়ারত কেরন এবং তােদর ��সমূ হ ও তথয্পি’র উপর দক্ষত
অজর্ন কের, যা িতিন লাখনু েত অজর্ন করেত পােরন িন।
অতঃপর িতিন তাঁর েদশ পািক�ােন িফের যান এবং ঐ িদন
েথেকই িতিন “আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত সংগঠন”-এর
মে� বেস এই ময়দােন সং�াম করেত থােকন। আর তাঁর হােত
হাজার হাজার িশয়া তাওবা কের; আর তােদর বড় বড় আেলমগণ
তাঁর সােথ িবতকর্ কের এবং আ�াহ �ায় িতিন তােদরেক
পরািজত কেরন; এমনিক েশষ পযর্� িশয়াগণ তাঁেক ভয় েপেত
7

লাগল এবং তারা তাঁর সােথ িবতেকর্ আর অ�সর হে চাইত না।
আর এই পুি�কািট আকাের েছাট, িবষয়ব�র েক্ষে� মূলয্বা
আমরা আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা’র িনকট �তয্াশা কি,
িতিন েযন তা ভালভােব �হণ কেরন এবং তােক তাঁর বা�ােদর
জনয্ েহদায়ােতর মাধয্ম বা উপায় বািনেয় েদ

ّ
ً
�ﺴﻠﻴﻤﺎ
� اﷲ ﻰﻠﻋ ﺳﻴﺪﻧﺎ �ﻤﺪ و ﻪﻟ و ﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ

8

�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
� الﺼﻼة و الﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧبﻴﺎء وﻴﺪ اﻤﻟﺮﺳﻠ.�ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
�وﻋ ﺁﻟ اﻟﻄﻴب� وأﺻﺤﺎﺑاﻟﺮﺒرة اﻤﻟﺘﻘ� وزواﺟﻪ أﻣﻬﺎت اﻤﻟﺆﻣﻨ� وﺘﻟﺎﺑﻌ
.�ﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن أﻤﺟﻌ
(সম� �শংসা সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয; আর সালাত (দু রূ)
ও সালাম সবর্েশষ নবী ও রসূলেদর েনতা (মুহা�দ) সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত এবং এবং শাি� বিষর্ত হউক তাঁর
পিব� পিরবার-পিরজন, পুণয্বান তাকওয়ার অিধকারী সাহাবীবৃ �
ও তাঁর �ী মুিমন জননীগেণর �িত এবং অিত উ�মভােব তাঁেদর
সকল অনু সারীেদর �িত) ।

অতঃপর:
এটা সংিক্ষ� িনেব, যার �ারা আিম আ�াহ তা‘আলার স�ি�
কামনা করিছ এবং (এটা) আমার মুসিলম ভাইেদর জনয্ উপেদ,
যােত তা হেত পাের সেতয্র স�ান’র জনয্ েহদায়ােতর মশাল
এবং সরল সিঠক পেথর অনু স�ানকারীেদর জনয্ সুপেথর িদশা
দানকারী আেলাক��। েহ আ�াহ! আমােদরেক সতয্েক সতয্রূ
েদখাও এবং আমােদরেক তার অনু সরণ করার তাওিফক দান
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কর; আর বািতলেক বািতলরূেপই আমােদরেক েদখাও এবং তা
েথেক দূ ের থাকার তাওিফক আমােদরেক দাও।
আর আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ ِ� ِ�َّ وَ�ٰ�ِن �َعۡ�َ ٱلۡقُ ُلوبُ ٱل
َ ٰ �َ ۡ﴿َإِ َّ َها َ� َ�عۡ َ� ۡٱ�َب
﴾ ]ﺳﻮرة٤ ِ ٱلصُ ُدور
�

[٤٦ :ﺤﻟﺞ

“ব�ত েচাখ েতা অ� নয়, বরং অ� হে� বক্ষি� ত হৃ” —
(সূ রা আল-হা�: ৪৬)
িতিন আরও বেলন:
َ َ َّن
َ
ِ َ
ّ َٰ ِ ُ ۡ َ ٗ ٱ
ُ
ِيم فَتَب ِهُۖ وَ �َ ت تَّبعُواْ ٱلسُّبُلَ �َتَفَرَّ ق بِ�مۡ َعن
﴿َأ َ �ٰذا صِ �� مستق
[١٥٣ :َسبِيلِهِ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
“আর এই পথই আমার সরল পথ সু তরাং েতামরা এর অনু সরণ
করেব এবং িবিভ� পথ অনু সরণ করেব না, করেল তা
েতামােদরেক তার পথ েথেক িবি�� করেব”। — (সূ রা আলআন‘আম: ১৫৩)
িতিন আরও বেলন:

َ َ َّ
َ
[٤٣ :﴿َرَءَيۡتَ مَنِ ٱ�َذ إِ� ٰ َه ُهۥ ه َوٮ ٰ ُه﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن
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“তুিম িক তােক েদখ না, েয তার কামনা-বাসনােক ইলাহরূেপ
�হণ কের”? — (সূ রা আল-ফুরকান: ৪৩)
িতিন আরও বেলন:

ِ
َ َّ ٱ�َّينَ فَرَّ قُوا ْ د
َ َِّين ُهمۡ َو َ�نُوا ْ ش َِي ٗع ل
ۡ َ �ِ ۡسۡت م ِۡنهُم
[١٥٩ :� ٍء﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم
﴿

“যারা দীন স�েকর্ নানা মেতর সৃি� কেরেছ এবং িবিভ� দেল
িবভ� হেয়েছ, তােদর েকান দািয়� েতামার নয়”। — (সূ রা আলআন‘আম: ১৫৯)
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
« »ﺗﺮ�ﺖ ﻓﻴ�ﻢ أمﺮ�ﻦ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ ﻧبﻴﻪ
.()ﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎلﻚ ﻲﻓ اﻤﻟﻮﻃﺄ
“আিম েতামােদর মােঝ দু ’িট িজিনস েরেখ যাি�; যা েতামরা
আঁকেড় ধের রাখেত পারেল কখনও পথ�� হেব না; েসই ব�
দু ’িট হল: আ�াহর িকতাব ও তাঁর নবীর সু �াহ।” — (ইমাম
মােলক, মুয়া�া, মানািকব অধয্া, হািদস নং- ৩৭৮৬)
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
»ﺗﻔﺮﺘق ﻣﻲﺘ ﻋ ﺛﻼث وﺳﺒﻌ� مﻠﺔ ﻛﻬﻢ ﻓ ﻨﻟﺎر إﻻ مﻠﺔ واﺣﺪة ﻗﺎلﻮا وﻣﻦ
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.( ﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎﻲﺑ « )ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي:� ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل
“আর আমার উ�ত িতহা�র দেল িবভ� হেব; একিট দল ছাড়া
বািক সব ক’িট দলই জাহা�ােমর অিধবাসী হেব। সাহবীগণ
বলেলন: েহ আ�াহর রাসূ ল! েসই দল করা? িতিন বলেল: েসই
দল হল যার উপর আিম এবং আমার সাহাবীগণ রেয়েছ।” —
(িতরিমযী, ঈমান, বাব নং- ১৯, হািদস নং- ২৬৪১)
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও েলন:
»إذا رأﻳﺘﻢ ﺬﻟﻳﻦ �ﺴﺒﻮن ﺻﺤﺎﻲﺑ ﻓﻘﻮلﻮا ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﻋ ﺷ�ﻢ« )أﺧﺮﺟﻪ
.(ﻟﺮﺘﻣﺬي
“েতামরা যখন তােদরেক েদখেব, যারা আমার সাহাবীেদরেক
গািল েদয়, তখন েতামরা বলেব: েতামােদর িনকৃ�েদর উপর
আ�াহর লানত (অিভশাপ)”। — (িতরিমযী, মানািকব, হািদস নং৩৮৬৬)
ইবনু ‘আসািকর বণর্ন কেরন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:

َ
ُ
ْ
ُ ﺒﻟﺪع وﻟَ َﻌ َﻦ
ﻠﻴنﺮﺸه
آﺧﺮ ﻫﺬه اﻷﻣ ِﺔ وﻬﻟﺎ ﻓﻤﻦ ﻛن ﻋﻨﺪه ﻋﻠﻢ
» إذا ﻇﻬﺮت
ّ
ُ ﻛﺗﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺎﻜﺗﻢ ﻣﺎ أﻧﺰل
َ َﺈن
«�ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﷲ ﻋ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
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.()اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ
“যখন িবদ‘আত �কাশ পােব এবং এই উ�েতর পরবতর্ীগণ
পূ বর্বতর্ীেদরেক অিভশাপ েদ, তখন যার িনকট জ্ঞান আ, েস
েযন তা �কাশ কের; কারণ, েসই িদন ইলম তথা জ্ঞা
েগাপনকারী হেব ঐ বয্ি�র ম, েয বয্ি� মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর আ�াহ যা নািযল কেরেছন তা
েগাপন কের।” — (ইবনু ‘আসািকর মু‘আয রা. েথেক); আ�ামা
1
সু য়ুতী র. ‘জােম সগীর’-এ অনু রূপ বণর্না কেরে ।
০F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:

َ ْ ََ ً
َ
َ
ّ َ َْ
َ
ّ
َ ََ
ّ ﻷُْﻣَﺔ
«َ�  � َﻤ ْﻦ ﻛﺘَ َﻢ َﺣ ِﺪﻳﺜﺎ �ﻘﺪ ﻛﺘَ َﻢ َﻣﺎ أﻧ َﺰل، َوَل ِ َﻬﺎ
ِآﺧ ُﺮ ﻫ ِﺬه
ِ » ذا ﻟﻌﻦ

“যখন উ�েতর পরবতর্গণ পূ বর্বতর্ীেদরেক অিভশাপ েদ, তখন
েয বয্ি� হািদস েগাপন করে, তেব েস েযন আ�াহ যা নািযল
কেরেছন তা েগাপন করল।” — (ইবন মাজাহ, ইফিততাহুল
িকতাব িফল ঈমান..., বাব নং- ২৪, হািদস নং- ২৬৩ 2)
১F

1

তেব হাদীসিটর সনদ দু বর্ল। েদখু, আলবানী:দিয়ফুল জােম‘, হাদীস নং
৫৮৯ [স�াদক]

2

হাদীসিটর সনদ অতয্� দুবর্ল[স�াদক]
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এই কথা পির�ার েয, এই যু েগ ছিড়েয় পেড়েছ নাি�কতা,
কুিটলতা, পাপাচার, িবদ‘আত, ইসলাম ও তার িনদশর্নসমূেহর
সমােলাচনা এবং পূ বর্বতর্ী উ� ত তথ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবী ও তােবয়ীেদর িন�া; আরও
ছিড়েয় পেড়েছ নানারকম িফতনা বা িবশৃ �লা। বািতলপ�ীগণ
তােদর �া� মতবাদ �ারা আ�াহর বা�ােদরেক িবপথগামী
করেত শুরু কেরেছ এবং পিরবতর্ন কের িদে� আ�াহর দীনে
আর ইসলােমর নােম িনলর্ ও মনু ষ�হীনভােব আ�াহর
িকতাবেক পিরবতর্ন করেছ এবং সিঠক ইসলামী জীবনিবধােনর
নােম ছিড়েয় িদে� অিব�াস, নাি�কতা, অনয্ায় ও অিবচার।
আর এই িফতনাসমূ েহর সবেচেয় ভয়�র ও িনকৃ�তর িদক হল
রােফযী ও িশয়া িফতনা; এর �ারা তারা আহেল বাইত তথা নবী
পিরবার ও ইমামেদর �িত ভালবাসার গান েগেয় মূ খর্ ও িনেবর্া
েলাকেদরেক িবপযর্েয়র িদেক েঠেল িদে�। আর তার অনুসারীগণ
তা �চলন ও স�সারেণর জনয্ ভয়ানক প�িত অবল�ন কেরেছ
এবং তােদর এই উে�শয্ বা�বায়ের জনয্ তারা সকল আধুিনক
�যু ি� বয্বহার করেত শুরু কেরেছ এবং তার জনয্ তারা
�কার মূ লয্বান ও দামী ব� বয্য় েছ; আর এর জনয্ যাবতীয়
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ষড়য� ও কুটবুি�র অবতারণা করেছ। েহ আ�াহ! আমরা
েতামােক তােদর ঘাঁেড় রাখিছ এবং তােদর অিন� েথেক েতামার
কােছ আ�য় �াথর্না করিছ
আর মুসিলম দা‘য়ী (আ�াহর িদেক আ�ানকারী), ব�া, সং�ারক
ও সকল আেলেমর উপর ওয়ািজব (আবশয্) হল এই িনকৃ�
িফতনার আসল েচহারা উে�াচন কের েদয়া এবং জনগেণর
িনকট তার িবপথগামীতা ও অসারতা তুেল ধরা, যােত তারা
তােদর ঈমান ও আিকদােক েহফাযত করেত পাের।
েহ ইসলােমর অনু সারী আেলমগণ! েহ মুসিলমেদর �শাসিনক
কতৃর্প! আজেকর িদেন অনয্তম আবশয্ক কাজ , েতামােদর
সবর্শি� িদেয় সতয্েক িবজয় ক, বািতলেক িবতািড়ত করা এবং
এই িফতনােক দূ র করা। েকননা �াথিমকভােব দািয়� েতা
েতামােদর উপরই বতর্া, সু তরাং েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং
আ�াহেক আরও ভয় কর েতামােদর িনেজেদর বয্াপাের এবং
ঐসব মুসিলমেদর বয্াপাে, বািতল যােদর মেধয্ তার িফতনার
িবষ ছিড়েয় েদয়ার িস�া� �হণ কেরেছ এবং যােদর মেধয্ বািতল
তার (তথাকিথত!) িব�েবর আমদানী ঘিটেয়েছ। ফেল ঐসব সহজ
সরল েলাকেদর আিকদােক হক েথেক বািতেল রূপািরত
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করেছ।
ওেহ! আিম িক েপৗঁছােত েপেরি.. েহ আ�াহ তুিম সাক্ষী থ...।
�কাশ থােক েয, িশয়া িফতনার সূ চনা হেয়েছ ইসলাম ও
মুসিলেমর শ� আবদু �াহ ইবন সাবা ইহুদী ও তার অনুসারী
যু রারা, আবূ বসীর, আবদু �াহ ইবন ই‘য়াফুর, আবূ িমখনাফ লূ ত
ইবন ইয়াহইয়া �মুখ িমথয্াবাদেদর েচ�া-সাধনার �ারা; তােদর
সািবর্ক �েচ�া হে, যােত তারা এর মাধয্েম ইসলােমর
�কৃতরূপেক িনি� কের িদেত পাের এবং মুসিলমেদর ঐকয্ব�
সািরেক েভে� টুকরা টুকরা করেত পাের ।
আর তারা এই িশয়া আিকদাসমূ হেক তােদর পক্ষ েথেক িমথয
অপবােদর মাধয্েম স�িকত কেরেছ আমােদর েনতা আলী
রািদয়া�াহু‘আনহু ও তাঁর পিব� পিরবা-পিরজেনর �িত; অথচ
তাঁরা সকেলই এর েথেক মু�। কারণ, আলী রািদয়া�াহু ‘আনহু
ও তাঁর পিরবার-পিরজন সকেলই িছেলন আহেল সু �াত ওয়াল
জামা‘আেতর িবিশ� বয্ি�বেগর্অ�ভুর্।
আলী রািদয়া�াহু‘আনহু এবং জাফর সািদক পযর্� তাঁর পিরবপিরজেনর সকেলই মদীনা মুনাওয়ারায় ঈমান, ইসলাম, িকতাব ও
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সু �াহ’র পিরেবেশ জীবনযাপন কেরেছন। আর তাঁেদর ইবাদত ও
যাবতীয় আমল-আখলাক িছল আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর
অনয্ানয্ সকেলআমল-আখলােকর মত।
যখন িজজ্ঞাসা করা হয় , আলী রািদয়া�াহু আনহু ও তাঁ
বংশধরগণ িছেলন আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর অ�ভুর�;
তাঁরা আমল করেতন তােদর (আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর)
আমেলর মত ... এবং তাঁেদর েগাটা জীবন িছল আহেল সু �াত
ওয়াল জামা‘আেতর জীবেনর মত? তখন তারা জবাব েদয় েয,
িন�য় তাঁরা আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর অনু সরণ করেতন
‘তািকয়া’ ( )ﺘﻟﻘﻴﺔ3 –এর পথ অনু সরণ কের। তারা রাত ও িদেনর
২F

মেধয্ এক ঘ�া বাছাই কের েসই সমেয়র মেধয্ তােদ
অনু সারীেদর সােথ বসত এবং তােদরেক িশয়া মাযহােবর তালীম
(�িশক্) িদত। তােদর এই জওয়াব শুেন একজন িবেবকবান ও
নয্ায়পরায়ণ মুসিলম বয্ হতভ� হেয় যাওয়ার কথা। কারণ, যিদ
আমরা তােদর কথা েমেন েনই, তেব তার েথেক এটা আবশয্ক
হয় েয, ইমামগণ রােত ও িদেন েতইশ ঘ�া (তােদর কথা
3

‘তািকয়া’ ( )ﺘﻟﻘﻴﺔহে� মানু েষর মেনর িবপরীত অিভমত �কাশ
করা। অথর্াৎ িভতর এক রক, আর বািহর অনয্ রকম।- অনু বাদক।
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অনু যায়ী) বািতেলর উপর এবং এক ঘ�া হেকর উপর জীবন
যাপন কেরেছ। আর এটা আলী রািদয়া�াহু ‘আনহু ও তাঁর
পিরবার-পিরজেনর উপর িশয়ােদর পক্ষ েথে ক ডাহা িমথয
অপবাদ ছাড়া আর িকছু ই নয়। সু তরাং িমথয্াবাদীেদর উপর
আ�াহর লানত (অিভশাপ)।
আমরা �থেম েমাটামুিটভােব তােদর কতগুেলা �া� আিকদা
িলিপব� করব, অতঃপর তােদর িনকট িনভর্রেযাগয্ তােদ
��সমূ হ ও তথয্পি� েথেক েফাের�সহ (তথয্সূ� উে�খ কে)
িব�ািরত আেলাচনা করব; যােত �� হেয় যায় তােদর কমর্প�িত
এবং জানা যায় তােদর পথ��তা ও েগামরাহী স�েকর্।
১. ইহুদ, ি��ান ও সকল মুশিরকেদর মত আ�াহর
সােথ িশেকর
র আিকদা (িব�াস) েপাষণ করা। (নাউযু িব�াহ)।
২. ﺒﻟﺪاء- “বাদা 4” এর আিকদা েপাষণ করা, যা আ�াহ
৩F

তা‘আলার �িত অজ্ঞতার স�কর্েক আবশয্ক কের েত
৩. বার ইমােমর িন�াপ হওয়ার আিকদা েপাষণ করা;
4

অথর্াৎ অ�কািশত েকান িকছু �কাশ পায়া, অজানা িকছু নতুন কের জানা।

[স�াদক]
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যা সবর্েশষ নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর খতে
নবুওয়েতর আিকদার পিরপ�ী।
৪. ‘কুরআন িবকৃত ও পিরবিতরত অব�ায় মওজুদ রেয়েছ
এবং তােত েবিশ ও কম করা হেয়েছ’ — এমন আিকদা িব�াস
েপাষণ করা। (নাউযু িব�াহ); আর এটা তােদর েনাংরা ও িনকৃ�
আিকদাসমূ েহর অনয্ত, যা তােদরেক ইসলাম েথেক খািরজ কের
েদয়া আবশয্ক কের েতাে।
৫. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং আল,
হাসান ও েহাসাইন রািদয়া�াহু ‘আনহু-েদর অস�ান করার
আিকদা।
৬. মুিমন জননী, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
�ী রািদয়া�াহু‘আনহু�-েদর অস�ান করার আিকদা।
৭. নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কনয, িবেশষ
কের নারীেদর েন�ী ফািতমা েযাহরা রািদয়া�াহু ‘আনহু�-েদর
অস�ান করার আিকদা।
৮. আ�াস, ইবনু আ�াস ও ‘আিকল রািদয়া�াহু
‘আনহু-েদর অপমান করার আিকদা।
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৯. েখালাফােয় রােশদীন, মুহািজর ও আনসার রািদয়া�াহু
‘আনহু-েদর অপমান করার আিকদা।
১০. আহেল বাইত রািদয়া�াহু ‘আনহুম তথা নবী
পিরবার-পিরজেনর মধয্কার ইমামেদর অপমান করার আিকদা
১১. ‘তািকয়া’ (– )ﺘﻟﻘﻴﺔএর আিকদা।
১২. মুত‘আ িবেয়র (সামিয়ক িবেয়) আিকদা।
১৩. মিহলােদর েযৗনা� ধার করার (েবশয্াবৃি) ৈবধতার
আিকদা।
১৪. নারীেদর সােথ সমকািমতা ৈবধতার আিকদা।
১৫. রাজ‘আ ( )الﺮﺟﻌﺔবা পুনজর্ে�র আিকদা
১৬. মৃি�কার আিকদা।
১৭.

েহাসাইেনর

শাহাদােতর

�রেণ

মাতম,

বক্

িবদীণর্করণ ও গােল আঘাত করার মেধয্ সাওয়াব �তয্াশ
আিকদা; যা িবপেদ ৈধযর্ অবল�ন করার ইসলামী আিকদা
িব�ােসর পিরপ�ী।

মুহা�দ আবদুস সা�ার আততুনসাবী
20

দারুল উলুমুল আরািবয়য্া -ইসলািময়য্া
হুলক, বরী, ি�েটন
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তােদর �া� আিকদার �থম িবষয়
আ�াহ সােথ িশেকরর (অংিশদারীে�র) আিকদা:
মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী ‘উসু লুল কাফী’ �ে�র মেধয্
“েগাটা পৃিথবীর মািলক ইমাম” (ﻠﻛﻬﺎ لﻺﻣﺎم

 )ﺎب أن اﻷرضনামক

অধয্ােয় আবূ আবিদ�াহ . েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন:
দু িনয়া ও আেখরাত ইমােমর মািলকানায়, েযখােন ই�া িতিন তা
রােখন এবং আ�াহর কাছ েথেক পুর�ার�রূপ যার কােছ ই�া
তা হ�া�র কেরন।

5

४F

সু তরাং একজন িবচক্ষণ মুসিলম এই ব�বয্ েথেক কী উদঘা
করেবন; অথচ আ�াহ তা‘আলা তাঁর সু �� আয়ােত বেলন:
�َۡ�نَّ ٱ
ٓ َ
ُ
َّ
[١٢٨ : �ِِ يُورِ� َها َمن �َشا ُء ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
َض
﴿
“যমীন েতা আ�াহরই। িতিন বা�ােদর মেধয্ যােক ই�া তার

5

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ২৫৯; (ভারত �কাশনা)।
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উ�রািধকারী কেরন”। 6
५F

َۡ
ِ
َ َ
ِ �ت َوٱ
[١٨٩ :�ض ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
ِ ٰ �ٰ� َّ﴿ َوَّ  مُلۡكُ ٱلس

“আসমান ও যমীেনর সাবর্েভৗম ক্ষমতা একমা� আ�া”। 7
َ ُۡ
ٰ �﴿ َلِلَّهِ ٱ�خ َِرةُ َوٱ
[٢٥ : ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺠﻢ٢ �و
६F

“ব�ত ইহকাল ও পরকাল আ�াহরই”। 8
َۡ
َ َ
ِ �ت َوٱ
[٢ :�ض ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺪﻳﺪ
ِ ٰ �ٰ� َّ﴿ َُ مُلۡكُ ٱلس
७F

“আসমান ও যমীেনর সাবর্েভৗম ক্ষমতা একমা� ত”। 9
َّ��  ٱ
ّ ُ َٰ َ َ ُ َ ُ ُ
ٌ �ءٖ قَد
ۡ َ �
[١ :﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﻠﻚ١ ِير
﴿ ََٰرَكَ ِي � ِ َي ِده ِ ٱلۡملۡك وهو
ِ �
८F

“মহামিহমাি�ত িতিন, সবর্ময় কতৃর্� যাঁর িনয়�; িতিন
সবর্িবষেয়ক্ষমতান”। 10
९F

আর িশয়াগণ েলেখ: “আলী বেলন: ... আিমই �থম, আিমই েশষ,
6

সূ রা আল-আ‘রাফ: ১২৮
সূ রা আেল ইমরান: ১৮৯
8
সূ রা আন-নাজম: ২৫
9
সূ রা আল- হাদীদ: ২
10
সূ রা আল-মুলক: ১
7

23

আিমই বয্, আিমই উপের আর আিমই িনকেট এবং আিমই
যিমেনর উ�রািধকারী”। 11
१०F

আর এই আিকদািটও �থম আিকদার মত �া�। আর আলী
রািদয়া�াহ ‘আনহু তা েথেক পিব� ও মু; আর এটা তাঁর উপর
একটা বড় ধরেনর িমথয্ােরাপ। িতিন এই ধরেনর কথা বলেতই
পােরন না।
আর আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ وَ ٱ�َۡو
ۡ
ّ
[٣ :ّل ُ وَٱ�خِر ُ وَٱل�َٰ ِه ُر َوٱ�َاط ُِن ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺪﻳﺪ
﴿

“িতিনই আিদ, িতিনই অ�; িতিনই সবার উপের এবং িতিনই
সবার িনকেট”। 12
َۡ
ِ
َ َ
ِ �ت َوٱ
[١٠ :�ض ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺪﻳﺪ
ِ ٰ �ٰ� َّ﴿ �َِّ  مِي�َٰثُ ٱلس
११F

আকাশম�লী ও পৃিথবীর মািলকানা েতা আ�াহরই”। 13“
१२F

আর �িস� িশয়া মুফাসিসর মকবুল আহমদ সূ রা যু মােরর এই
11
12
13

‘িরজালু কাশী’ ()رﺟﺎل ﻲﺸ, পৃ . ১৩৮ (ভারতীয় ছাপা)।
সূ রা আল- হাদীদ: ৩
সূ রা আল- হাদীদ: ১০
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আয়ােতর বয্াখয্া কের:

ُ َ ۡ ََ ۡ ََ
[٦٩ :ت ٱ��ض ب ِ ُنورِ َر ّ� ِ َها ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ
ِ ﴿ وأ�ق

“িব� তার �িতপালেকর েজয্ািতেত উ�ািসত হে”। — (সূ রা
যু মার: ৬৯)
এই আয়ােতর বয্াখয্ায় ে (মকবুল আহমদ) বেলেছ, জাফর
সািদক বেলন: িন�য় যিমেনর রব (মািলক) হেলন ইমাম। সু তরাং
যখন ইমাম েবর হেব, তখন তার আেলাই যেথ�; মানু েষর জনয্
চ� ও সূ েযর্র �েয়াজন হে না।

14

১৩F

েতামরা িচ�া কের েদখ, তারা িকভােব ইমামেক ‘রব’
(�িতপালক) বািনেয়েছ; এমনিক তারা "( "ﺑﻨﻮر ر�ﻬﺎতার
�িতপালেকর েজয্ািতে)-এর অথর্ বণর্নায় ব: ইমামই হেলন
েসই রব এবং যিমেনর মািলক।
:অনু রূপভােব সূরা যুমােরর এই আয়ােতর বয্াখয

َ
َ َ َ ۡ َ َۡ ن
م لُك
ۡ�لِ ٱ�َّ َٱ
َ ۡنَّ َ ٱل
َ �ِ ٰ�
َ ف ُب ۡد
َ ٦ �ن
�ۡت �َ ۡح َب َطّ �ََ َ وَ� َكُو�َ مِن
�﴿ ل � ِ أ
ِ
14

তরজমাতু মকবু ল আহমদ, পৃ . ৩৩৯ (আসল ব�বয্ উদুর্ ভাষ; আমরা
পুরাপুির আমানেতর সােথ আরিব অনু বাদ কেরিছ)।
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ّ
َ َ�ُن مِّنَ ٱل�َكِر
[٦٦-٦٥ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ٦ �ن
ِ ٰ
“তুিম আ�াহর শিরক ি�র করেল েতামার কমর্ েতা িন�ল হেব
এবং অবশয্ তুিম হেব ক্ষিত��। অতএব তুিম আ�াহরই ইবা
কর এবং কৃতজ্ঞ হ” — (সূ রা যু মার: ৬৫-৬৬)
এই িশয়া মুফাসিসর (মকবুল আহমদ) জাফর সািদক েথেক
‘কাফী’ �ে� বণর্না কের: তার (আয়ােতর) অথর্ হ: যিদ েতামরা
আলী’র েবলায়ােতর (এক�� কতৃর্� বা অিভভাবকে�) সােথ
কাউেক শিরক কর, তেব তার ফেল েতামার আমল িন�ল হেব।

َ َ َّ�لِ ٱ
ّ
َ �ۡبُدۡ وَ�ُن مِّنَ ٱل�َكِر
অতঃপর ﴾٦ �ن
ف
َ ﴿ আয়ােতর বয্াখয্া
ِ ٰ
বেলন: অথর্াৎ েতামরা আনুগতয্সনবীর ইবাদত কর এবং তার
কৃতজ্ঞতা �কাশ ; কারণ, আমরা আপনার ভাই এবং চাচার
েছেলেক আপনার বাহবেল পিরণত কেরিছ। 15
১৪F

লক্ষয্, িকভােব তারা আয়ােতর বয্াখয্ায় জাফর সািদেকর উপ
িমথয্েরাপ কের; অথচ এই আয়াতগুেলর ব�বয্ হে, আ�াহ
তা‘আলার তাওহীদ তথা এক�বাদ �সে�; আর আ�াহই হেলন
সকল িকছু র সৃ �া। আর সকল �কার ইবাদত তাঁর জনয্ হওয়াই
15

তরজমাতু মকবুল আহমদ, পৃ . ৯৩২
26

বা�নীয়। [এ আয়াত এগুেলাই �মাণ হ] িকভােব তারা তা
(আয়াত) িবকৃত করল এবং তার েথেক সু �� িশকরেক ৈবধতার
�মাণ েপশ করল? আ�াহ তােদরেক উপযু � এর শাি� �দান
করু।
অনু রূপভােব আ�াহ ত‘আলার বাণী:

َ
ُ ُ ۡ�َّ ع
[٥٦ : ﴾ ]ﻮرة اﺬﻟار�ﺎت٥ ون
ِۡ�﴿ َما خَلقۡتُ ٱ
ِ نَّ وَٱ�ۡسَ إِ ِ�َ بد
�ِ

“আর আিম সৃ ি� কেরিছ িজন ও মানু ষেক এই জনয্ ে, তারা
েকবল আমারই ইবাদত করেব।” — (সূ রা আয-যািরয়াত: ৫৬)এর বয্াখয্ায় এ িশয়া মুফাসিসর বেলন েয, জাফর সািদক এই
আয়ােতর বয্াখয্াহুসইন রািদয়া�াহু‘আনহ’ েথেক বণর্না কের,
আ�াহ িজন ও মানু ষেক সৃ ি� কেরেছন যােত তারা তােক িচনেত
পাের। কারণ, তারা যখন তােক িচনেব, তখন তারা তার ইবাদত
করেব। অতঃপর তােদর একজন তােক িজজ্ঞাসা ক: িচনাজানা বলেত কী বুঝায়? তখন েস জবাব িদল: মানু ষ তােদর
যামানার ইমামেক িচনেব-জানেব। 16
১৫F

আর কুলাইনী ‘উসু লুল কাফী’ �ে� উে�খ কেরন, ইমাম মুহা�দ
16

তরজমাতু মকবুল আহমদ, পৃ . ১০৪৩
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বােকর বেলন: আমরা আ�াহর েচহারা; আমরা আ�াহর সৃ ি�র
মেধয্ তার েচাখ এবং তার হাত যা রহমতসহ তার বা�ােদর
উপর স�সািরত। 17
১৬F

অনু রূপভােব েস বে: আমরা আ�াহর িজ�া; আমরা আ�াহর
18

েচহারা এবং আমরা আ�াহর সৃ ি�র মেধয্ তার েচাখ

১৭F

আর আবূ আবিদ�াহ আ. (জাফর সািদক) েথেক বিণর্, আমীরুল
মুিমনীন আ. েবিশ েবিশ বলেতন: জা�াত ও জাহা�ােমর মেধয্
আিম আ�াহর পক্ষ েথেব�নকারী ... আমােক এমন কতগুেলা
ৈবিশ�য্ েদয়া হেয়ে, যা আমার পূ েবর্ আর কাউেক েদয়া হয়ি;
আিম জািন মৃতুয, বালা-মুিসবত, বংশ এবং ব�ৃতা-িববৃ িতর বয্াখযিবে�ষণ স�েকর্। সুতরাং আমার পূ েবর্কার েকান িবষয় আমার
জানা েথেক বাদ পেড়িন এবং আমার িনকট েথেক যা অদৃ শয,
তাও আমার কাছ েথেক অজানা থােক না। 19
১৮F

েতামরা লক্ষয্, িকভােব তারা আ�াহ তা‘আলার গুণাবলীেক
17
18
19

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ৮৩
উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل لﺎﻜﻓ, পৃ . ১৯৩
উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ১১৭
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আলী’র জনয্ সাবয্� করার সাহস কর
অনু রূপভােব সূরা আ-কাসােসর

َّ�
[٨٨ :﴿ُّ �َۡءٍ هَالِكٌ إِ َو ۡج َه ُه﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ

“তাঁর (আ�াহর) েচহারা (স�া) বয্তীত সব িকছুই �ংসশী”। —
(সূ রা আল-কাসাস: ৮৮)
এই আয়ােতর বয্াখয্ িশয়া মুফাসিসর মকবুল আহমদ বেলন,
জাফর সািদক তার বয্াখয্ায় বে: আমরা আ�াহর (েচহারা)
স�া। অতএব েতামরা লক্ষয্, িকভােব তারা ইমামেক
অিবন�র ইলাহ বা মা‘বুেদ পিরণত কেরেছ; অথচ যািলমগণ যা
বেল, তার েথেক আ�াহ অেনক মহান, উ�।
কুলাইনী তার �ে�র েকান এক অধয্ােয় উে�খ কের: ইমামগণ
যা হেয়েছ এবং যা হেব, তার জ্ঞান রাে; আর তােদর িনকট
েকান িকছু ই েগাপন েনই।
আবূ আবিদ�াহ আ. (জাফর সািদক) েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
আিম অবশয্ই আসমান ও যিমেন যা িকছু আেছ, তা জািন এবং
আিম আরও জািন জা�াত ও জাহা�ােম যা িকছু আেছ। আর যা
29

হেয়েছ এবং যা হেব, তাও আিম জািন। 20
১৯F

অনু রূপভােব‘উসু লুল কাফী’ �ে� উে�খ আেছ: “তারা (ইমামগণ)
যা ই�া কের, তা হালাল করেত পাের; আবার যা ই�া কের, তা
হারামও করেত পাের। আর তারা কখনও িকছু র ই�া কেরন না,
যতক্ষণ নমহান আ�াহ তা‘আলা ই�া কেরন। 21
२०F

অথচ আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ লেক উে�শয্ কের বেল:
َ
َ َ َّ�َ َ ّ ٱ
ُّ ﴿
[١ :ُ لك ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﺤﺮ�ﻢ
�ها ٱ�َّ�ُِّ لِمَ �َُرِّمُ مَآ أَحل
“েহ নবী! আ�াহ যা েতামার জনয্ হালাল কেরেছ, তা তুিম েকন
হারাম করেল”। — (সূ রা তাহরীম: ১)
সু তরাং আ�াহ যখন তাঁর রাসূ লেক হালাল িজিনসেক হারাম
করার কারেণ সতকর্ কের িদেয়েছ, তখন নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বয্তীত অেনয্র �ারা তা িক কের স�ব হে
পাের।
কুলাইনী তার �ে�র েকান এক অধয্ােয় আরও উে�খ কের:
20
21

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ১৬০
উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ২৭৮
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ইমামগণ জােনন েয, তারা কখন মারা যােবন; আর তারা তােদর
ই�া অনু যায়ী মারা যােবন। আবূ আবিদ�াহ আ. বেলন: েকান
ইমাম যিদ তার উপর আপিতত িবপদাপদ ও তার পিরণিত
স�েকর্না জােন; তেব েস ইমাম আ�াহর সৃ ি�র বয্াপাের দিলল
(িহেসেব �হণেযাগয) নয়। 22 অথচ আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َّ� ُل
َّ�� ضِ ٱلۡغَ ۡبَ إِ�َّ ٱ
[٦٥ :ُ ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﻤﻞ
ي
َۡ�عۡلَمُ مَن �ِ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ
﴿
২১F

“বল, আ�াহ বয্তীত আকাশম�লী ও পৃিথবীেত েকউইঅদৃ শয্ বা
গােয়বী িবষয়সমূ েহর জ্ঞান রােখ ”। — (সূ রা আন-নমল: ৬৫)
মহান আ�াহ্ আরও বেল,

َ ُ ََ َُ َ
ُ َّ�
[٥٩ :يۡب َ �َعۡلَمُهَآإِ ه َو ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
ِ ﴿ وعِندهۥ مفات ِح ٱلۡغ

“আর অদৃ েশয্র চািবকািঠ তাঁরই িনকট রেয়ে, িতিন বয্তীত অনয
েকউ তা জেন না”। — (সূ রা আল-আন‘আম: ৫৯)
িক� িশয়াগণ তােদর ইমামেদরেক অদৃ েশয্র

জ্ঞােনর বয্াপ

আ�াহর সােথ শিরক কের।
22

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ২৭৮। (অথর্াৎ গােয়ব জানেত হে,

নতুবা ইমাম হেত পারেব না। মেন হে� েযন তারা ইমামেদরেক
মুশিরক না বানােনা পযর্� অনুসরণেযাগয্ মেন কের ন) [স�াদক]
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কুলাইনী তার �ে�র েকান এক অধয্েয় আরও উে�খ কেরন:
ইমামগণেক যিদ েগাপেন িজেজ্ঞস করা হে, তেব তারা �েতয্ক
মানু েষর যাবতীয় কলয্াণ ও অকলয্াণ বেল ি।
কুলাইনী ‘উসু লুল কাফী’ (এটা িশয়ােদর মহা��) �ে�র
“ইমামগণ েফেরশতা, নবী ও রাসূ লগেণর িনকট ে�িরত সকল
জ্ঞান স�েকর্ অব” ( ﺑﺎب أن اﻷﺋ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻤﺟﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻲﺘ
 ) ﺟﺖ إﻰﻟ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ و اﻷﻧبﻴﺎء و الﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ الﺴﻼمনামক অধয্ােয়
আরও উে�খ কেরন: সামা‘আ েথেক বিণর্, েস আবূ আবিদ�াহ
আ. েথেক বণর্না কেরেছ, েস বলল: ‘িন�য় আ�াহ তা‘আলার
িনকট দু ই ধরেনর জ্ঞান রেয়: এক �কােরর জ্ঞান স�েকর্ র
েফেরশতা, নবী ও রাসূ লগণ অবিহত; সু তরাং েয িবষেয় তাঁর
েফেরশতা, নবী ও রাসূ লগণ অবিহত, তা আমরা জািন। আেরক
�কার জ্ঞান হল যা একেচিটয়া তাঁ (আ�াহর) িনেজর জনয;
সু তরাং েসখান েথেক েকান িবষেয় যখন আ�াহর েবােধাদয় হয়,
তখন িতিন তা আমােদরেক জািনেয় েদন এবং আমােদর পূ েবর
েযসব ইমাম িছেলন, তােদর িনকট তা েপশ কেরন।’ েতামরা
লক্ষয্, তারা তােদর ইমামেদরেক তােদর িব�াস অনু যায়ী
েফেরশতা, নবী ও রাসূ লগেণর েচেয় েবিশ জ্ঞানী মেন কের। আ
32

জ্ঞােনর েক্ষে� তারা তােদরেক আ�া‘আলার অংশীদার মেন
কের। এই সবগুেলাই িমথয, বােনায়াট ও কুফরী।
আর ‘উসু লুল কাফী’ এবং িশয়ােদর অনয্ানয্ ��সম এই ধরেণর
মারা�ক িবষয়ািদ �ারা পিরপূ ণর্। আরা এখােন যা উে�খ
কেরিছ, তা িনতা�ই কম। আর উদু র্ ভাষায় িশয়ােদর অেনক কাবয
রেয়েছ, েযগুেলা আ�াহর সােথিশকর এবং তােদর ইমামেদর িনেয়
অিতির� বাড়াবািড় �ারা ভরপুর; তার িকছু অংেশ বিণর্ত আেছ
েয, সকল নবী িবপদ-মুিসবেতর সময় আলী’র িনকট সাহাযযসহেযািগতা চাইত; অতঃপর িতিন তােদরেক সাহাযয্ করেতন।
সু তরাং নূ হ আ. �াবেনর সময় তার িনকট সাহাযয্ েচেয়েছ;
ইবরাহীম, লু ত, হুদ ও শীস .-সহ সকেলই তার িনকট সাহাযয্
�াথর্না কেরেছন এবং িিন তােদর সাহাযয্ কেরেছন। আর
আলী’র মু‘িজযাসমূ হ খুবই মহান, িব�য়কর এবং �েতয্ক ব�র
উপর �ভাবশালী (নাউযু িব�াহ)।
আর িশয়ােদর িনকট িনভর্রেযাগয্ ��সমূহ েথেক আমরা কেয়কি
বণর্ন মা� এখােন িলিপব� কেরিছ। পাঠকেদর জানা উিচত েয,
তােদর ��সমূ হ এ ধরেনর িশকর িমি�ত আিকদায় ভরপুর।
সু তরাং এসব �া� আিকদায় িব�াস করার পরও েকান বয্ি�
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মুসিলম থাকেত পাের িক?
কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ ُ ٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ ّ ُ ُ ٰ َ ُ َّ�
ٞ
ۡ َ �
[٦٢ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ٦ �ءٖ َو� ِيل
� �ءٖ� وهو
﴿
ِ �
ِ �ل ِق
“আ�াহ সব িকছু র ��া এবং িতিন সকল িকছু র কমর্িবধায়”।
— (সূ রা যু মার: ৬২)
িতিন আরও বেলন:

ُۡ ََ
ٗ َ
[٢٦ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ٢ � ُك ِ� ُحك ِۡمهِۦٓ أ َحدا
ِ � �﴿ و

“িতিন কাউেকও িনজ কতৃর্ে শিরক কেরন না”। — (সূ রা আলকাহফ: ২৬)
িতিন আরও বেলন:

َ�َۡ  إِ�َّ هُوَ ٱل
َٞ
ُ ُ َۡ َ ُ ّ
َ َ
ت
ُ
﴿ ٱ �َٓ إِ�َٰه
ِ ٰ �ٰ� َّۚ �َُّۥ مَا �ِ ٱلسّٞ ٱلۡقَيُوم ۚ � تأخذهُۥ سِنة َ� نَوۡم
َۡ
ِ �َو َما ِ� ٱ
[٢٥٥ :�ض ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

“আ�াহ, িতিন বয্তীত েকান ইলাহ েনই। িতিন িচর�ী, সবর্স�ার
ধারক। তাঁেক ত�া অথবা িন�া �শর্ কের না। আকাশ ও
পৃিথবীেত যা িকছু আেছ, সম� তাঁরই।” — (সূ রা আল-বাকারা:
২৫৫)
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িতিন আরও বেলন:
ِ
�َۡ�ۡت
َ
َ
َ ُ َ
 إِ�َۡكَ ��َ ٱ�َّينَ مِن �َبۡلِكَ لَ�ِنۡ أَ َ �َحۡبَطَنَّ � َملك
َِ�﴿ َلقدۡ أُو
َ
َ ۡنَّ َ ٱل
َ �ِ ٰ�
[٦٥ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ٦ �ن
َ� َكُو�َ مِن
ِ
“েতামার �িত ও েতামার পূ বর্বতর্ীেদর �িত অবশয্ই ওহী হে,
তুিম আ�াহর শিরক ি�র করেল েতামার কমর্ েতা িন�ল হেব
এবং অবশয্ তুিম হেব ক্ষিত” — (সূ রা যু মার: ৬৫)
িতিন আরও বেলন:
َ
ٓ َ
َ َ َ ُ
َ ۡ ُ � ﴿نَّ ٱ�َّ َ َ� َ�غۡف ُِر أن
� َك بِهِۦ َو َ�غۡف ُِر َما دون �ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء﴾ ]ﺳﻮرة
[١١٦ :اﻟنﺴﺎء

“িন�য় আ�াহ তাঁর সােথ শিরক করােক ক্ষমা কের ন ; এটা
বয্তীত সব িকছু যােক ই�া ক্ষমা ক”। — (সূ রা আন-িনসা:
১১৬)
িতিন আরও বেলন:

� ُۥ مَن �ُ�ِۡكۡ ب
َ
ُ َّ� �َقَدۡ حَرَّمَ ٱ�َُّ عَليۡهِ ٱ�َۡن َّةَ وَمَأۡوَٮٰهُ ٱ
ار﴾ ]ﺳﻮرة
﴿
ِ َِّٱ
[٧٢ :ﻤﻟﺎﺋﺪة

“েকউ আ�াহর সােথ শিরক করেল আ�াহ তার জনয্ জা�াত
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অবশয্ই িনিষ� করেবন এবং তার আবাস জাহা�া”। — (সূ রা
আল-মািয়দা: ৭২)
িতিন আরও বেলন:
�َۡ� ٱ
َٓ
ۡ َ َ َ َّ َّن
ۡ َ ِ� َعلَ ۡيه
َٰ�
 ﴾ ]ﺳﻮرة آل٥ ِ ٱلسَّماء
ِ� َ�َ ِ ضِ وٞ�ء
� ﴿ِ ٱ
[٥ :ﻋﻤﺮان
“িন�য় আ�াহর িনকট আসমান ও যিমেন িকছু ই েগাপন থােক
না”। — (সূ রা আেল ইমরান: ৫)
সু তরাং এই আয়াত ও অনু রূপ অনয্ানয্ আয় খুবই �� েয,
আ�াহ তা‘আলা �েতয্ক ব�র একক ��া এবং আসমান ও
যিমেনর বয্ব�াপক। আর িতিনই �েতয্ক ব�র উপর ক্ষমতা
এবং িতিনই সব িকছু ই জােনন।
পক্ষা� িশয়াগণ আ�াহ্র গুণাবলীে তােদর ইমােমর জনয্
সাবয্� কের; আর আ�াহর গুণাবলী আ�াহ বয্তীত অেনয্র জ
সাবয্� করা িকিশকর নয়?
আর েয বয্ি� এসব গুণাবলী আ�াহ বয্তীত অেনয্র জনয্ স
করােক ৈবধ বেল িব�াস কের, েস িক মুশিরক নয়? হয্া, অবশয্ই
তা আ�াহর গুণাবলীর মেধয িশকর। আর এসব কথার �ব�াগণ
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�কৃতই মুশিরক।
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তােদর �া� আিকদার ি�তীয় িবষয়
ﺒﻟﺪاء-(আল-বাদা)এর আিকদা:
 ﺒﻟﺪاءশে�র অথর্ েগাপন থাকার পের �কাশ হওয়; [কুরআনু ল
কারীেম এ শ�িট সৃ ি�র গুণ িহেসেব এেসে, ��ার জনয্ ন]
েযমন আ�াহ তা‘আলার বাণী:

َ
َ
ََۡ ْ ُ ُ
َّ�َ َ َ َهُم مِّنَ ٱ
[٤٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ٤ ِ َما لمۡ يَ�ونوا �تس ُِبون
﴿ و�دا

“এবং তােদর (কােফরেদর) জনয্ আ�াহর িনকট েথেক এমন
িকছু �কািশত হেব, যা তারা ক�নাও কেরিন। —(সূ রা আযযু মার: ৪৭)
অথবা শ�িটর অথর: নতুন রায় বা িস�াে�র উৎপি� যা পূ েবর্ িছল
না; [কুরআনু ল কারীেম এ শ�িট সৃ ি�র গুণ িহেসেব এেসে,
��ার জনয্ ন] েযমন আ�াহ তা‘আলার বাণী:

َّ�َننَّهُۥ ح
ُ ُا لَهُم مِّنۢ �َعۡدِ مَا رَأوُاْ ٱ��َٰتِ لَيَسۡج
َ﴿َّ بَد
َ
﴾ ]ﺳﻮرة٣ �ِ
ٖ ٰح
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[٣٥ :ﻳﻮﺳﻒ
“িনদশর্নাবলী েদখার পর তােদ [িমসর রােজর সভাসদেদর] মেন
হল েয, তােক িকছু কােলর জনয্ কারারু� কে র রাখেত হে”
— (সূ রা ইউসূ ফ: ৩৫)
আর ( ﺒﻟﺪاءআল-বাদা) শে�র দু ’িট অথর্ই �থেম মূখর্তা এব
পের জ্ঞান �কাশ বা হািসল হওয়ােক আবশয্ক কের েত; আর
উভয়িটই আ�াহর েক্ষে� অস�ব। কা, আ�াহ তা‘আলার জ্ঞা
সবর্�াচী ও িচর�ায়ী। েকননা, আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ ّ َ ۡٱل
َ ُ َ ۡ�َّ ُ َ َ َع
﴿َعِندَهُۥ مَف
� َوٱ�َحۡرِ� َو َما
ِ �ِ َاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ �َ �َعۡلَمُهَآ إِ هوۚ و� لم ما
َۡ
َ
ُ
َُ ُ
َ �َ �ض َو
َ
ِ
ۡب َو� يَا� ِ ٍس
ط
ر
�ت ٱ
س ۡقُط
ِ ٰ �مِن وَرقَةٍ إِ�َّ �َعۡلَمُهَا وَ�َ حَبَّةٖ ِ� ظل
ٖ
ّ ٰ�َِ ِ �َّ � ك
[٥٩ : ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﻤﻞ٥ �
ِ
ٖ ِ ب ُب
ٖ
“অদৃ েশয্র চািবকািঠ তাঁরই িনকট রেয়ে, িতিন বয্তীত অনয্ েক
তা জােন না। জেল ও �েল যা িকছু আেছ, তা িতিনই অবগত;
তাঁর অজ্ঞাতসাের একিট পাতাও পেড় না। মািটর অ�কাের এম
েকান শসয্কণাও অ�ুিরত হয় ন, আর রসযু � িকংবা শু� এমন
েকান ব� েনই, যা সু �� িকতােব েনই”। — (সূ রা আলআন‘আম: ৫৯)
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আর িশয়ােদর মেত,  ﺒﻟﺪاءতথা অজানার পের জানার িবষয়িট
আ�াহ তা‘আলার েক্ষে� �েযা; েযমন তােদর েমৗিলক ��সমূ হ
েথেক উ�ৃ ত িনে�া� ব�বয্সমূহ তাই �মাণ কে:
মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী তার ‘উসু লুল কাফী’ �ে�র
মেধয্ ﺒﻟﺪاء-এর িবষেয় একিট পিরপূ ণর্ অধয্ােয়র উে�খ কেরেছ
এবং তার নাম িদেয়েছন "اﺒﻟﺪاء

 ;"ﺎبআর তােত িতিন

অেনকগুেলা বণর্না িনেয় এেসেছন। তার মধয্ েথেক িকছু বণর
আমরা উে�খ করিছ:
যু রারা ইবন আ‘ইউন েথেক বিণর্, িতিন (জাফর সােদক অথবা
মুসা কােযম) তােদর একজন েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন:
ﺒﻟﺪاء-এর মত অনয্ েকান িকছুেক আ�ার জনয্ সাবয্� কে
েকউ আ�াহর ইবাদত করেত পাের িন। [অথর্াৎ আ�াহর জনয
‘বাদা’ সাবয্� করার মাধয্েমই সবেচেয় বড় ইবাদাত স�� ,
নাউযু িব�াহ]
আর ইবনু আিব উমাইেয়েরর এক বণর্নায় আে, িতিন িহশাম
ইবন সােলম েথেক বণর্না কের, িতিন আবূ আবিদ�াহ আ.
েথেক বণর্না কের: আ�াহ তা‘আলােক ﺒﻟﺪاء- ‘বাদা’ সাবয্�
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করার মত অনয্ েকান িকছু িদে স�ািনত করা হয় না।
আর মারােযম ইবন হািকম েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম আবূ
আবিদ�াহ আ.-েক বলেত শুেনি: আ�াহর জনয্ পাঁচিট িবষেয়র
�ীকৃিত েদয়ার পূ েবর্ েকান নবী ভিবষয্�াণী করেত পারত ;
েসগুেলা হ:  ﺒﻟﺪاءবা (েকান েগাপন িকছু �কাশ পাওয়া) ﻤﻟﺸيﺌﺔ
বা (ই�া) িসজদা, ইবাদত বা দাস� এবং আনু গতয্
রাইয়ান ইবন সালত েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম েরযা আ.েক বলেত শুেনি: আ�াহ যত নবী ে�রণ কেরেছন, তােদর
�েতয্েকই মদেক িনিষ� করত এবং আ�াহর জনয ﺒﻟﺪاء-এর
�ীকৃিত �দান করত।
কুলাইনী িনেজও বেলন: আবূ জাফেরর পের আ�াহর মেন হল
আবূ মুহা�েদর কথা, যা িতিন আেগ জানেতন না; েযমিনভােব
তাঁর মেন হল ইসমাঈল চেল যাওয়ার পর মূ সার কথা 23, যখন
২২F
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কারণ ইসমাইল জা‘ফর সােদেকর বড় স�ান িছেলন। িক� তার মৃ তুয্র পর

িশয়ারা মূ সা কােযমেক তােদর ইমাম বানায়। এখন তারা সমসয্া�� হেয় পে,
কারণ সাধারণত বড় েছেলেকই তারা ইমাম ধের িনেয়িছল, িক� েস েতা মারা
েগল, তাহেল এখন িকভােব েছাট েছেলেক ইমাম বানােব? তখন তােদর মেন
হেলা েয তারা ভুল কেরিন, বরং আ�াহই ভুল কেরেছন, িতিন �থেম
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তার অব�া স�েকর্ িতিন পির�ার ধারণা েপেলন। আর িতিন
(আ�াহ) হেলন েতমন, েযমন েতামার িনকট েতামার মেন যা
উদয় হয়; যিদও বািতলগণ তা অপছ� করুক। আর আবূ
মুহা�দ আমার েছেল এবং আমার পরবতর্ী বংশধর তার িনকট
�েয়াজনীয় জ্ঞান রেছ এবং তার সােথ রেয়েছ ইমামেতর
উপকরণ। 24 আর এভােবই িশ‘আরা আ�াহর উপর ও তােদর
২৩F

ইমামেদর উপর িমথয্ােরাপ কে; তারা আ�াহর বয্াপাের
অনয্ায়ভােব জােহলী ধারণা েপাষণ কের। আর তারা দািব কের
েয, আ�াহ আবূ জাফর (মুহা�াদ ইবন আলী)েক ইমাম বানােনার
ই�া েপাষণ কেরিছেলন; অতঃপর েস যখন ইমাম হওয়ার পূ েবর্ই
মারা েগল, তখন মহান ক্ষমতাধর আ�াহর মেন হল , ইমাম
হেব আবূ মুহা�দ; অতঃপর িতিন তাই করেলন। আর এটা
অনু রূপ ে, আ�াহ েচেয়িছেলন ইসমাঈলেক ইমাম বানােত,
অতঃপর (নাউযু িব�াহ) আ�াহর কােছ নতুন িকছু �কাশ েপল;
তখন িতিন পূ বর্বতর্ী রায় পিরবতর্ন কেরেছন এবং মূসা আ-

ইসমাইলেক ইমাম বানােলও পের তাঁর কােছ �� হেলা েয, ইমাম আসেল
ইসমাইল নয় বরং মূ সা। নাউযু িব�াহ [স�াদক]
24
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কােযমেক মানু েষর ইমাম বািনেয়েছন। আর এভােবই তারা
তােদর �বৃ ি�র অনু সরণ কের আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা’র
উপর িমথয্ােরাপ কেেছ। সু তরাং তারা যা বেল, তার কারেণ
তােদর �ংস অিনবাযর্
তারা ভুেল েগেছ -আ�াহ েয তােদরেক অিভশাপ িদন- তােদর
এই িমথয্া ব�বয্সমূেহর ফেল আ�াহ ‘আলার �িত অজ্ঞতা
স�কর্ আবশয্ক হেয় প; আর তা �� কুফরী।
আর কুলাইনী আবূ হামযা আস-সু মালী েথেক বণর্না কের, িতিন
বেলন আিম আবূ জাফর আ.-েক বলেত শুেনি: েহ সািবত!
িন�য় আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা এই িবষেয়র (মাহাদী
আগমেনর) সময় িনধর্ারণ কেরেছনস�র বছেরর মেধয্। অতঃপর
যখন েহাসাইন আ. িনহত হেলন, তখন জগতবাসীর উপর
আ�াহর �চ� রাগ হয় এবং তার আগমেনর সময়কাল একশত
চি�শ

২৪F

25

25

বছের িপিছেয় েদন। অতঃপর আমরা েতামােদর িনকট

অথর্ৎ আ�াহ তা‘আলার িনকট এই জ্ঞান িছল না , েহাসাইন
শী�ই মারা যােব; অতঃপর যখন িতিন তা জানেত পারেলন, তখন
িতিন িবষয়িটেক িবলি�ত কের িদেলন। (আ�াহ তােদেরেক �ংস
করন)।
43

তার বণর্না িদলাম এবং েতামরাও এই ঘটনা �চার কের িদেল।
সু তরাং েতামরা েগাপন িবষয় �� কের িদেল; আর আ�াহ
তা‘আলা এর পের আমােদর জানা মেত তার আগমেনর েকান
সময় িনধর্ারণ কেরন িন।আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ّۡ ٱل
ُ ۡ﴿ �َم
حوا ْ ٱُّ مَا �َشَآءُ وَ�ُث
[٣٩ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺮﻋﺪ٣ ب
ِ ٰ�ِۡبِتُۖ وَعِندَهُۥٓأُمُ ك
“আ�াহ যা ই�া তা িনি�� কেরন এবং যা ই�া তা �িতি�ত
রােখন; আর তাঁরই িনকট রেয়েছ উ�ু ল িকতাব।” —(সূ রা আররা‘দ: ৩৯) আবূ হামযা বেলন: আিম এই ঘটনািট আবূ আবিদ�াহ
আ.-এর িনকট বণর্না করলা; তখন িতিন বলেলন: িবষয়িট এই
রকমই িছল।

26

২৫F

আর তার কথায় ‘এই িবষয় �ারা’ ( )ﺑﻬﺬا اﻷمﺮউে�শয্ হ, ইমাম
মাহদী’র আ��কাশ। অতঃপর তােদর এই সকল কথা এবং
দািবসমূ হ সু �� �া� দািব ও অসার। কারণ, ﺒﻟﺪاء-এর আিকদা
(নাউযু িব�াহ) এই কথা আবশয্ক কের েতােল ে, আ�াহ
তা‘আলার অব�া হল এমন, এসব িবষয় িতিন জানেতন না,
েযগুেলা পরবতর্ীেত এেসেছ। অতঃপর যখন তা �কাশ েপএবং
26
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আ�াহ তা‘আলা তা জানেত পারেলন, তখন িতিন তাঁর পুরাতন
রায়েক পিরবতর্ন করেলন এবং নতুন ে�ক্ষাপট ও অব�
আেলােক নতুর রায় বা িস�া� ��ত করেলন। অথচ আ�াহ
তা‘আলার �িত অজ্ঞতার স�কর্ জু েড় েদয়াটা �� কু, যা
যথাস্হােন আেলািচত হেয়েছ

45

তােদর �া� আিকদার তৃতীয় িবষয়
�াদশ ইমাম িন�াপ:
মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী তার ‘উসু লুল কাফী’ �ে�র
মেধয্ উে�খ কেরেছ:
আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আলী আ. যা িকছু
িনেয় এেসেছন, তা িতিন �হণ করব এবং যা েথেক িনেষধ
কেরেছন, তা েথেক িতিন িবরত থাকব। িতিন (আলী) মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মতমযর্াদস��। আর মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মযর্াদা আ�াহর সকল সৃি�
উপর �ীকৃত। েকউ আলীর কথার উপর কথা বলা েযন আ�াহ ও
তার রাসূ েলর উপর কথা বলা। আর আলীর েকান কথার
িবরু�াচারণ করা আ�াহর সােথ িশকর্ করার পযর্াে......
অনু রূপভােবএ িবধান বহাল থাকেব �মা�েয় আগত েহদায়ােতর
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ইমামেদর েবলায়ও 27; আ�াহ তােদরেক যিমেনর খুঁিট বািনেয়েছন,
২৬F

যােত যিমন তার অিধবাসীেদর িনেয় ি�িতশীল থাকেত পাের এবং
যিমেনর উপের ও নীেচ যারা আেছন, তােদর জনয্ তাঁর িরপূ ণর্
দিলল বািনেয়েছন। আর আমীরুল মুিমনীন . েবিশ েবিশ
বলেতন: জা�াত ও জাহা�ােমর মেধয্ আিম আ�াহর ব�নকার;
আিম সতয-িমথয্ার বড় পাথর্কয্ক; আিম লািঠ ও েলৗহযে�র
অিধকারী। আর আমােক �ীকৃিত িদেয়েছ সকল েফেরশতা,
িজবরাঈল এবং রাসূ লগণ, েযমিনভােব তারা মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �ীকৃিত িদেয়েছন। আর আিম তার
(দািয়ে�র) েবাঝার মতই েবাঝা বহন কেরিছ; আর েসই েবাঝািট
হল রব তথা �িতপালেকর েবাঝা।

28

২৭F

27

অথর্াৎ আলীর জনয্ যা সাবয্�  হেলা তা শুধু তার সােথই িবেশিষত ন;

বরং তােদর অনয্ানয্ ইমামেদর েক্ষে�ও তা সমভােব �েযাজয্। সুতরাং ত
মযর্াদাও মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মযর্াদার অন, েকউ
তােদর উপর কথা বলার অথর্ আ�াহ ও তার রাসূেলর উপর কথা বল, েকউ
তােদর বিণর্ত েছট বড় েয েকান িবধােনর িবেরািধতা করার অথর্ আ�াহর
সােথ িশেকর্র নামা�র। নাউযুিব�াহ িকভােব তারা তােদর ইমামেদরেক
আ�াহর সমকক্ষ িনধর্ারণ কের িনে!!!! [স�াদক]

28
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কুলাইনী আরও উে�খ কেরন, ইমাম জাফর সািদক বেলন:
আমরা আ�াহর জ্ঞানভা�; আমরা আ�াহর আেদেশর বয্াখয;
আমরা িন�াপ জািত। আ�াহ তা‘আলা আমােদর আনু গতয্ করেত
িনেদর্শ িদেয়েছন এবং আমােদর িবরু�াচরণ করেত িনেষ
কেরেছন। আমরা আসমােনর নীেচ এবং যিমেনর উপের আ�াহর
পিরপূ ণর্ দিলল 29
২৮F

কুলাইনী আরও উে�খ কেরন েয, আিম আবূ আবিদ�াহ আ.-েক
বলেত

শুেনি:

ইমামগণ

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর সমান মযর্াদা স�; িক� তারা নবী নন। আর
তােদর জনয্ েবশী নারী িবেয় করা ৈবধ নয়, েযমিনভােব নবীর
জনয্ ৈব িছল। সু তরাং এটা ছাড়া তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সমান মযর্াদস�� বয্ি��

30

২৯F

কুলাইনী " ﺑﺎب ﻣﺎ ﻧﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ و رﺳﻮﻪﻟ ﻰﻠﻋ اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ الﺴﻼم
( "واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪاএক এক কের ইমাম আ.-েদর বয্াপাের আ�াহ
তা‘আলা ও তাঁর রাসূ েলর ব�েবয্র অধয্)-এ উে�খ কেরন:

29
30
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আ�াহ তা‘আলার বাণী:
َ َ�﴿ ّ�ُِّ أَوۡ�َٰ بِٱلۡمُؤ مِۡنِ�َ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأ َز �َٰۡجُهُۥٓأُمَّ َ� ٰ ُتهُمۡ َوأُ ْولُوا ْ ۡٱ
ۡام َ�عۡ ُضهُم
ِ رۡح
ۗ
َ ؤۡمن
ُ ِ� َو
ُ أَ ۡو َ ٰ� ب َبعۡ ض ِ كِ�َٰبِ ٱ�َّ ِ م َِن
َ ٱلۡم َ�ٰجر
ِ ٱلۡم
[٦:�ن﴾]ﺳﻮرةاﻷﺣﺰاب
ٖ ِ
ِ ِ
“নবী মুিমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর অেপক্ষা ঘিন�তর এব
তার �ীগণ তােদর মাতা। আ�াহর িবধান অনু সাের মুিমন ও
মুহািজর অেপক্— যারা আ�ীয় তারা পর�েরর িনকটতর।” —
(সূ রা আল-আহযাব: ৬); —�সে� আবূ জাফর আ. েথেক বিণর্ত
েয, িজজ্ঞাসা করা , কােদর বয্াপাের এই আয়াত নািযল
হেয়েছ? তখন িতিন বলেলন: এই আয়াত নািযল হেয়েছ আমীর
বা ইমামেদর বয্াপাে; এই আয়াতিট েহাসাইন আ.-এর পের তার
স�ােনর েক্ষে � �েযাজয্। সুতরাং আমরা মত, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ও তাঁর পিরবার-পিরজেনর বয্াপাের
মুিমন, মুহািজর ও আনসারেদর েচেয় ঘিন�তর। আিম বললাম,
এর মেধয্ জাফেরর স�ানেদ

31

31
৩০F

েকান অংশ আেছ িক? 32 িতিন
31F

উে�শয, আপনােদর মত জা‘ফর তাইয়ার ও তার বংশধরেদর জনয্ েকান

ৈবিশ�য্ আেছ িক? কারণ জা‘ফর েতা আলী রা. এর ভাই আর তার স�ানরাও
আলী রা. এরই �াতু�ু �।
49

বলেলন: না; অতঃপর আিম বললাম: এর মেধয্ আ�েসর
স�ানেদর েকান অংশ আেছ িক? িতিন বলেলন: না; অতঃপর
আিম বনী আবদু ল মু�ািলেবর মধয্কার একজন একজন কের
তার িনকট িজজ্ঞাসা করল, এর মেধয্ তােদর েকান অংশ আেছ
িকনা? িতিন �েতয্েকর বয্াপাের না বলেলন। আর আিম হাসা
আ.-এর স�ােনর কথা ভুেল েগিছ; অতঃপর তার িনকট আবার
হািজর হেয় িজজ্ঞাসা করল: হাসােনর স�ােনর জনয্ এর মেধয
33
েকান অংশ আেছ িক? িতিন বলেলন: না , আ�াহর শপথ কের
৩২F

বলিছ েহ আবদু র রহীম! এর মেধয্ আমরা বয্তীত েকা
মুহা�দী’র জনয্ েকান অংশ েনই 34
৩৩F

35

ইমামেদর আনু গতয্ ফয হওয়ার অধয্া :
৩৪F

32

অথর্াৎ তারা িক ইমাম হওয়ার েযাগ? তােদর বংশধরেদর েকউ িক ইমাম

হওয়ার দাবী করেত পাের?
33

হাসােনর বংশধরেদর েকউ িশয়ােদর িনকট ইমাম নয়। এর েকােনা েযৗি�ক

বয্াখয্া তারা িদেত পারেব না। তেব স�বত এটা এজেনয্, হাসান পারসয্
রাজকুমারী িবেয় কেরন িন, েযমনিট হুসাইন কেরিছেলন!!!। [স�াদক]

34

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ১৭৭

35

আল-কুলাইিন, উসু লুল কাফী [স�াদক]
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আবূ সাবাহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম সাক্ষয্ িদি�,
আিম আবূ আবিদ�াহ আ.-েক বলেত শুেনি: আিম সাক্ষয্ িদ
েয, আলী ইমাম; আ�াহ তার আনু গতয্ করােক ফরয কের
িদেয়েছন। আর িন�য় হাসান ইমাম; আ�াহ তার আনু গতয্
করােক ফরয কের িদেয়েছন এবং েহাসাইনও ইমাম; আ�াহ তার
আনু গতয্ করােক ফরয কের িদেয়েছন। আ আলী ইবন েহাসাইন
ইমাম; আ�াহ তার আনু গতয্ করােক ফরয কের িদেয়েছন এবং
মুহা�দ ইবন আলীও ইমাম; আ�াহ তার আনু গতয্ করােক ফরয
কের িদেয়েছন। 36
৩৫F

কুলাইনী আরও উে�খ কেরন, ইমাম মুহা�দ বােকর বেলন:
আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথে ক কদের র রাতসমূেহ নবী এব
37
অসী েদর িনকট িনেদর্শ আত েয, এটা কর; আর এই
৩৬F

িনেদর্শিট তারা ভালভােবই িশেখিছল, িকভােব তারা তা কােযর্
36

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ১০৯

37

িশয়ারা নবীর জনয্ অসী থাকেত হেব বেল িমথয্া িব�াস ও মত চাল

কেরেছ। েসজনয্ তারা �েতয্ক নবীর জনয্ অসী িনধর্ারণ কের থােক। অথ
তােদর মেত, নবী অবশয্ই তার মৃতুয্র পের তার িমশন বা�বায়ণ করার জন
একজনেক অিসয়ত কের যােবন, তােক বলা হেব, অসী। তােদর এসব
পুেরপুিরই িমথয্াচার[স�াদক]
51

পিরণত করেব। 38
৩৭F

িশয়াগণ তােদর িনেজেদর মনগড়া মেত ইমামেতর (েনতৃে�র)
অথর্ আিব�ার কেরে; এমনিক তারা ইমামেক আ�াহর নবীেদর
মত িন�াপ মেন কের এবং তারা তােক অদৃ শয্জগেতর জ্ঞাে
অিধকারী মেন কের। আর তারা তােদর এই লক্ষয্েক বা�বায়ে
জনয্ অসংখয্ িমথয্া ও বােনায়াট বণর্না উপ�াপন কের।
বা�ব ও সতয্ কথা হে, অনু সরণীয় বয্ি��। আর এই শ�িট
মুিমন ও কািফর উভেয়র েক্ষে�ই �েযাজয েযমন আ�াহ
তা‘আলার বাণী:

َّ﴿ ِِّ جَاعِلُكَ لِلن
ٗ اس إ َم
[١٢٤ :اما﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
ِ ِ
�

“আিম েতামােক মানবজািতর েনতা বানাি�” —(সূ রা আলবাকারা: ১২৪)
َ ۡ َ َ ُ ۡ�َ﴿َّنَا هَبۡ � ََا مِنۡ أَزۡ�َٰجِنَا وَذُ رِّ�َّٰتِنَا قُرَّ ةَ أ
ً ِ� إ َم
َ
﴾ ٧ اما
ِ � وٱجۡعلنا ِلۡمُتَّق
ٖ
[٧٤ :]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن

“েহ আমােদর �িতপালক! আমােদর জনয্ এন �ী ও স�ান-

38

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ১৫৪
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স�িত দান কর, যারা হেব আমােদর জনয্ নয়ন�ীিতকর এবং
আমােদরেক কর মু�াকীেদর জনয্ অনুসরণেযাগ” — (সূ রা আলফুরকান: ৭৪)
আর কািফেরর েক্ষে ‘ইমাম’ শে�র বয্বহাের েযমন আ�াহ
তা‘আলার বাণী:

َ �
�
ُ
[١٢ :﴿ ََٰتِلُوٓاْأَِ م َّة ٱلۡ�فۡرِ ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ

“তেব কািফরেদর �ধানেদর সােথ যু � কর” — (সূ রা আততাওবা: ১২)

�
ٗ �
[٤١ :﴿َجَعَلَٰۡهُمۡ أَِ م َّة َدۡعُونَ إِ �َ ٱ�َّارِ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ
“আর আিম তােদেরেক েনতা বািনেয়িছলাম; তারা জনগণেক
জাহা�ােমর িদেক আ�ান করত”। — (সূ রা আল-কাসাস: ৪১)
সু তরাং এই ইমাম শ�িট িন�াপ হওয়া, অদৃ শয্জগেত জ্ঞা
রাখা এবং িবিভ� িবষেয় হ�েক্ষপ করা ক্ষমত থাকেত হেব
এমনিট দািব কের না। আর তােদর িনকট শরীয়েতর এমন েকান
�মাণ েনই, যার �ারা তারা ইমােমর জনয্ েযসব গুণাবলী িনধর্া
কেরেছ, তা �মাণ করেত পাের। তেব হয্া, আ�াহর িকতাব চারিট
�র িবনয্াস কেরে; েযমন আ�াহ তা‘আলার বাণী:
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ّ
َ َٰٓ�ْوَٱلرَّسُولَ فَأُو
َ
 َِكَ م ع
� َن
ۧ ِ ِ ٱ�َِّينَ �َ�ۡعَم ٱ�َُّ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱ�َّب
�
ََّ�﴿ يُطِعِ ٱ
ٗ َ َ ٰ َٓ�َْآءِ وَٱل�َّٰلِحِ�َۚ وَحَسُنَ أُو
ّ
َ لصِّديق
:﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٦ �ِك ر�ِيقا
ِ�َ و ٱلشُّهَد
ِ

[٦٩

“আর েকউ আ�াহ এবং রাসূ েলর আনু গতয্ করেল েস নব,
সতয্িন, শহীদ ও সৎকমর্পরায়— যােদর �িত আ�াহ অনু �হ
কেরেছন— তােদর স�ী হেব এবং তারা কত উ�ম স�ী!” —
(সূ রা আন-িনসা: ৬৯)
সু তরাং এই চার �েরর মেধয্ ইমামেতর পদ েন, যা িশয়াগণ
আিব�ার কেরেছ এবং তােদর মাযহােবর িভি� িহেসেব �িতি�ত
কেরেছ। অথচ আলী ও তাঁর পিরবার-পিরজন রািদয়া�াহু‘আনহুম
(তার আনু গতয্ করা ফরয অথবা েস িন�া) এই অেথর্ ইমাম
হওয়ার তী� �িতবাদ কেরেছন। কারণ, ওসমান রািদয়া�াহু
‘আনহ’র শাহাদােতর পর যখন জনগণ আলী রািদয়া�াহু‘আনহ’র
হােত আনু গেতয্র শপথ িনেত চাইল এবং তারা বল, আপিন
আপনার হাত �সািরত করু, আমরা আপনার িনকট আপনার
েখলাফেতর অধীেন থাকার জনয্ আনুগেতয্র শপথ �হণ ক;
তখন িতিন বলেলন: েতামরা আমােক মাফ কর (মুি� দাও) এবং
আিম িভ� অনয একজনেক েখাঁজ কের েবর কর; আর েতামরা
54

যিদ আমােক রুখসত দা, তেব আিম েতামােদর মত একজন
হব এবং েতামরা যােক েতামােদর শাসনক্ষমতা দান কর, আিম
আলী েতামােদর েচেয় েবিশ তার কথা শুনব এবং তার আনুগতয
করব; আর আমার েচেয় েতামােদর ভাল আমীেরর জনয্ আিম হব
উ�ম সাহাযয্কারী 39
৩৮F

আর এই ব�বয্িট নাহজুল বালাগাহ ()ﻬﺞ اﺒﻟﻼﻏﺔ-এর মেধয্
উ�ৃ ত; আর এই ��িট িশয়ােদর ��সমূ েহর মেধয্ অনয্, যার
উপর তারা িনভর্র কের থােক(?)
সু তরাং তার ইমামত (েনতৃ�) যিদ আ�াহর পক্ষ েথেিনধর্ািরত
হত, তা হেল িতিন এই ধরেনর ওযর েপশ করেতন না। কারণ,
আ�াহর পক্ষ েথেক ইমামেতদািয়� িনধর্ারণ কের েদয় হেল

40
৩৯F

তার আনু গতয্ কর ইমাম ও �জাসাধারণ সবার উপরই ওয়ািজব।
অনু রূপভােব হাসান রািদয়া�াহ ‘আনহু তাঁর ইমামত(েনতৃ�)-েক
মুয়ািবয়া রািদয়া�াহু ‘আনহ’র িনকট অপর্ণ কেরেছন এবং তাঁর
হােত আনু গেতয্র শপথ কেরেছন। অনুরূপভােব েহাসাই
রািদয়া�াহু ‘আনহুও মুয়ািবয়া রািদয়�াহু ‘আনহ’র
39

নাহজুল বালাগাহ ()ﻧﻬﺞ ﺒﻟﻼﻏﺔ, �থম খ�, পৃ . ১৮৩

40

েযমনিট িশয়ারা দাবী কের থােক। [স�াদক]
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হােত

আনু গেতয্র শপথ কেরেছন 41
৪০F

সু তরাং হাসান ও েহাসাইন রািদয়া�াহু ‘আনহুমা যিদ আ�াহ
তা‘আলার পক্ষ েথেক িনেদর্শনার �ারা ইমাম হ, তেব তাঁরা
মুয়ািবয়া রািদয়া�াহু‘আনহ’র হােত আনু গেতয্র শপথ করেতন না
এবং তাঁর িনকট ক্ষমতার িবষয়িট অপর্ণ করেতন 
আর খলীফা মামুনুর রিশদ আলী েরযা র.-েক বেলন: আিম চাই
আিম িনেজেক েখলাফেতর দািয়� েথেক সিরেয় িনব এবং েস
পেদ আপনােক িনেয়াগ িদব; আর আিম আপনার িনকট
আনু গেতয্র শপথ িনব। তখন িতিন বলেলন, আিম ে��ায়
কখনও এই কাজ করব না।
সু তরাং এটাও �মাণ কের েয, ইমাম আলী েরযা র. ইমামত তথা
েনতৃ� �হণ কেরন িন। অতএব, ইমামত (আ�াহর পক্ষ েথ)
িনেদর্িশত েকান ফরয িবষেয়রঅ�ভুর্ নয়, যার কারেণ রােফযী
ও

িশয়াগণ

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর

সাহাবীগণেক কািফর বেল আখয্ািয়ত কেরে; েয িবষেয় অিচেরই
আেলাচনা আসেছ ইনশাআ�াহ।
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মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ()ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎر الﺮﺟﺎل, (িরজালু কাশী) পৃ .৭২।
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আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েযসব গুণাবল
আমরা িব�াস কের থািক, েসগুেলা আ-কুরআন ও হািদেস
নববীর ব�বয্ �ারা �মািণ; সু তরাং আল-কুরআন সু �� ভাষায়
বেল:

�
َ ۡ أَرۡسَلَٰۡكَ إِ �َّ َر
َ � ٗة ّل ِۡل َ�ٰلَم
[١٠٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء١ �
ٓ﴿ َمَا
ِ

“আিম েতা েতামােক িব�জগেতর �িত েকবল রহমতরূেপই
ে�রণ কেরিছ।” — (সূ রা আল-আি�য়া: ১০৭)
ٗ ّ َ آ أَرۡسَلۡ�َٰكَ إِ�َّ كَآ
ٗ ِاس �َش
ٗ �� َونَذ
ِ َّفَة ِّلن
[٢٨ :ِير� ﴾ ]ﺳﻮرة ﺳﺒﺎ
﴿م
“আিম েতা েতামােক সম� মানবজািতর �িত সু সংবাদদাতা ও
সতকর্কারীরূেপ ে�রণ কেরি” — (সূ রা সাবা: ২৮)
َ
ُ َ َّ� ٱ
ً �َ ۡۡ�م
[١٥٨ :ِيعا ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
�ِ﴿  �َٰٓ��ُّهَا ٱ�َّاسُ إِ�ِّ رَسُولُ ِ إ
“বল, েহ মানু ষ! আিম েতামােদর সকেলর জনয্ আ�াহর রাসূ”।
— (সূ রা আল-আ‘রাফ: ১৫৮)
َ ُ َ
َ ٰ َ َ َ َ َۡ َ ِ ي نَز َ ُ ر
َ ون ل ِۡل َ�ٰلَم
ً � نَذ
﴾ ]ﺳﻮرة١ ِيرا
� � ۡب ِده ِۦ ِ�ك
﴿ بارَك ٱ�َّ َّل ٱلۡف قان
ِ
[١ :اﻟﻔﺮﻗﺎن

“কত বরকতময় িতিন, িযিন তাঁর বা�ার �িত ফুরকান অবতীণর্
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কেরেছন; যােত েস সৃ ি�কুেলর জনয্ সতকর্কারী হেত পা”। —
(সূ রা আল-ফুরকান: ১৫৮)
َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ ُ م نُونَ حَ�َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ �ُم
ٓ ِ ْ � ُدوا
�
ِۡ﴿ ف� ور�ِك � ي
ِ � َ ٰ �كِموك �ِيما شجر بينه
ْ
ّ
َ
ُ َ
ٗ يۡت َو� ُ َسل ُِموا � ۡسل
َ  مِّمَا قَ َض
ّ نفسِ همۡ َح َر ٗج
[٦٥ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٦ ِيما
أ
ِ
“িক� না, েতামার �িতপালেকর শপথ! তারা মুিমন হেব না
যতক্ষণ পযর্� তারা তােদর িনেজেদর িব-িবস�ােদর িবচার
ভার েতামার উপর অপর্ণ না কে; অতঃপর েতামার িস�া�
স�ে� তােদর মেন েকান ি�ধা না থােক এবং সবর্া�ঃকরেণ তা
েমেন না েনয়”। — (সূ রা আন-িনসা: ৬৫)
ْ َ َ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ م
[٧ :ٱنت ُهوا ﴾ ]رة اﺤﻟﺮﺸ
﴿ َمَآءَاتَٮٰ�ُمُ ٱلرَّسول فخذوه وما �هٮ� �نه ف
“রাসূ ল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা �হণ কর এবং যা
েথেক েতামােদরেক িনেষধ কের, তা েথেক েতামরা িবরত থাক”।
— (সূ রা আল-হাশর: ৭)
[٣١ :ُ ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان

 إِن
َّ��ُمُ ٱ
ۡ﴿ كُنتُمۡ �ُِبُّونَ ٱ�ََّ فَٱتَّبِعُو�ِ �ُۡبِب

“বল, েতামরা যিদ আ�াহেক ভালবাস, তেব আমােক অনু সরণ
কর, আ�াহ েতামােদরেক ভালবাসেবন”। — (সূ রা আেল ইমরান:
৩১)
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[٨٠ :َ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء

َّ� ٱ
َن يُطِع ٱلرَّسُولَ �َقَدۡ أَطَاع
﴿
ِ

“েকউ রাসূ েলর আনু গতয্ করেল েস েতা আ�াহরই আনুগতয
করল”। — (সূ রা আন-িনসা: ৮০)
َ ؤۡمن
َ ۡ �َ ۡ﴿ َو َمن َاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ �َعۡدِ مَا تَبَ�ََّ �َُ ٱلۡهُدَى ٰ وَ� َتَّبع
ُ � َسبيل
ِ ٱلۡم
�ِ
ِ
ِ ِ
َ
ً ّٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّم َو َسا ٓ َء ۡت َم ِص
[١١٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء١ �ا
�َ وَ�ِِّۦ مَا تَو
َۖ
“কােরা িনকট সৎপথ �কাশ হওয়ার পর েস যিদ রাসূ েলর
িবরু�াচরণ কের এবং মুিমনেদর পথ বয্তীত অনয্ পথ অনুস
কের, তেব েয িদেক েস িফের যায় েস িদেকই তােক িফরােয়
েদব এবং জাহা�ােম তােক দ� করব; আর তা কত ম�
আবাস!” — (সূ রা আন-িনসা: ১১৫)
আর ইমামগণ ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন ে, মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর সবর্ে�� সৃি� এবং তােদর মেধয্ স
েচেয় েবিশ স�ািনত। আর তাঁর রেয়েছ সেবর্া� মযর্াদাপূ �ান;
যাঁর গুণাবলী ও মা-মযর্াদার ধাের কােছও েকান সৃি� েপৗঁছাে
পারেব না; আর িতিন হেলন িন�াপ, অনু সরণীয় এবং সবর্েশষ
নবী। আর তাঁর খিলফাগণ তাঁর যথাযথ আনু গতয্ কেেছন এবং
অনু করণ কেরেছন তাঁর পদা�। আর তাঁরা েছাট ও বড় �িতিট
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িবষেয় তাঁর অনু সরণ করেতন। আর তাঁরা িছেলন তাকওয়ার
অনু সারী এবং মহান মযর্াদার অিধকার; িক� তাঁরা িনেজেদরেক
িন�াপ হওয়ার েক্ষে� তাঁর শিরক মেন করেতন না এবং মযর্া
ও কামািলয়ােতর (পিরপূ ণর্তা) েক্ষে� তাঁেক িনেজেদর সমা
মেন করেতন না; েযমিনভােব িশয়াগণ তােদর ইমামেদর বয্াপাের
িমথয্ােরাপ কের থেক।
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তােদর �া� আিকদার চতুথর্ িবষ
বতর্মােন িবদয্মান কুরআন িবকৃত ও পিরবিত:
িশয়াগণ মুসিলমেদর িনকট বতর্মােন িবদয্মান কুরআেনর �ি
িব�াস �াপন কের না িতন কারেণ:

�থম কারণ:
িশয়ােদর

আিকদা

(িব�াস)

অনু যায়ী

সাহাবীগণ

সকেলই

িমথয্াবাদী।
“আর তারা িব�াস কের িমথয্া বলা ইবাদ”।
অনু রূপভােব আহেল বাইত তথা নবী পিরবােরর ইমামগণ
িমথয্াবাদী এবং‘তাকীয়া’-র অনু সারী।
“আর তারা িব�াস কের িমথয্া বলা ইবাদ”।
সু তরাং যখন সকল সাহাবী ও আহেল বাইত তথা নবী পিরবােরর
ইমামগণ িমথয্াবাদী হেয় যা, তখন তারা কারা, যারা রাসূ লু�াহ
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কাছ েথে এই কুরআন মাজীদ
যথাযথভােব েপৗঁছাে?

ি�তীয় কারণ:
অনু রূপভােব িশয়ােদর আিকদা (িব�াস) অনু যায়ী সাহাবীগণ
িমথয্াবাদী িছেলন। আর তারাই আ-কুরআনু ল কারীম কিপ
কেরেছন এবং বণর্না কেরেছন
আর আহেল বাইত তথা নবী পিরবােরর ইমামগণ তা বণর্ন,
সংকলন ও সতয্ায়ন েকানটাই কেরি; সু তরাং িকভােব রােফযী ও
িশয়াগণ িবদয্মান এই কুরআেনর িবশু�তা ও পিরণর্তার বয্াপাে
আ�া েপাষণ করেব?

তৃতীয় কারণ:
িশয়ােদর মত অনু যায়ী তােদর িনভর্রেযাগয্ িকতাবসমূেহ বিণর
িবশু� বণর্নাসম; যার সংখয্া দুই হাজার ছািড়েয় েগে (যা
তােদর িনকট মুতাওয়ািতর বণর্না বেল িবেবিচ)। আর �েতয্কিট
বণর্নাই �� কের বেল ে, আমােদর িনকট িবদয্মান কুরআন
িবকৃত, পিরবিতর্ত এবং তার েথেক ক-েবিশ করা হেয়েছ; আর
আমরা িশয়ােদর ��সমূ েহর মেধয্ একিট িবশু� বণর্নাও পাব,
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যা �মাণ করেব েয, আমােদর িনকট িবদয্মান কুরআন পিরপূণ,
অিবকৃত এবং অপিরবিতর্ত। সুতরাং মেন হয় েযনসাবয্� হওয়ার
িদক েথেক (আমােদর িনকট িবদয্মা) কুরআন মাজীেদর অব�ান
িশয়ােদর িনকট িবশু� হািদেসর অব�ােনর েচেয়ও অপূণর্া�
আর িশয়ারা তােদর আেলম শরীফ মুতর্য, আবূ জাফর আত-তুসী,
আবূ আলী আত-তাবারসী এবং শাইখ সাদু ক এ চার জন
আেলেমর ব�বয্ �ারাদলীল েপশ কের থােক েয, তারা চারজন
কুরআন িবকৃত হওয়ােক অ�ীকার কেরেছন 42। ব�ত িশয়ােদর
৪১F

�ারা (কুরআন িবকৃত না হওয়ার পেক) ঐ চারজেনর ব�বয
েপশকরা স�ূ ণর্ উে�শয্মূল কারণ, িশয়া মাযহােবর গি� বা
42

এ চারজেনর ব�বয্ যিদও আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আেতর ব�েবয্র

অনু রূ, িক� িশয়ারা তােদর ‘তািকয়া’ বা আসল ব�বয্ েগাপন কের �কােশয
িভ� ব�বয্ �দােনর নীিত অবল�ন করার কারেণ তােদর এ ব�বয্ কতটুক
তােদর মন েথেক েবর হেয়েছ, তা িনধর্াণ করা কিঠন। সু তরাং িশয়ারা যখন
এ চারজেনর ব�বয্ েপশ কের েবাঝােত চায় ে, তােদর আেলমরাও কুরআন
িবকৃত হেয়েছ সং�া� বণর্নাগুেলা অ�ীকার কের, তখন তারা তােদর
অগিণত অসংখয্ বণর্ন (যােত কুরআন িবকৃত হেয়েছ বেল বণর্না এেসে)
েসগুেলা �হণ করেব নািক এ চারজেনর ব�ব (যা তািকয়া নীিতর মাধয্েম
বলা হেয়েছ িকনা জানা যায় না তা) �হণ করেব েসটা �� নয়। [স�াদক]
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পিরিধ তােদর িন�াপ ইমামগণ ও অিধকাংশ হািদসিবেদর
ব�বয্সমূেহর উপর িভি� কের িনধর্াি; আর তােদর েরওয়ােয়ত
তথা বণর্নার পিরমাণ দুই হাজােরর েবি, যার সবগুেলাই কুরআন
িবকৃত হওয়ার পেক্ষ ব�বয্ �দান ক। সু তরাং তােদর
িন�াপ(!) ইমামগণ, অিধকাংশ হািদসেব�া এবং িশয়ােদর �বীণ
িবিশ� বয্ি�বেগর্র ব�বয্সমূেহর সামেন ঐ চার িমসকীে
ব�েবয্র েকান ভার� েনই। তাছাড়া ঐ চারজন এমন পিরি�িতর
িশকার হেয় ‘তাকীয়া’ প�িতর অনু সরণ কের (আল-কুরআনু ল
কারীম) অিবকৃত বেল ম�বয্ কেরেছ, েয পিরি�িতেত তােদর
(আল-কুরআনু ল কারীম) িবকৃত বেল ম�বয্ করার েকান সুেযাগ
িছল না; িবেশষ কের যখন েস ‘তাকীয়া’-এর ফিযলত এবং
তােদর িনকট তার মযর্াদা ও ে�� স�েকর্ জানেত পারল।
অিচেরই আমরা তার িকছু িদক এই �ে�র মেধয্ যথা�ােন
আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ। এমনিক িশয়ােদর িবদ� পি�তগণ
ঐ চারজন আেলেমর ব�বয্সমূেহর কড়া সমােলাচনা কেরেছন।
েযমন েহাসাইন ইবন মুহা�দ তকী আন-নূ রী আত-তাবারসী তার
‘ফাসলু ল িখতাব িফ তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’ ( ﻓﺼﻞ
( ﻄﺎب ﻲﻓ ﺤﺗﺮ�ﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷر�ﺎبনামক িকতােবর ৩৩ পৃ�ায় যা
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এেসেছ তার ভাষয্ হে,
()ﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء مﻮاﻓﻖ ﻬﻟﻢ
অথর্াৎ পূবর্বতর্ী মিনষীগণ েথেক এ চারজেনর মেতর সপেক্ষ
43
মত পাওয়া যায় না ।
৪২F

আর

িশয়ােদর

অিধকাংশ

মুহাি�স

আল-কুরআেনর

মেধয্

পিরবতর্-পিরবধর্ন বা িবকৃিত হওয়া কথা িব�াস কের, েযমন
েহাসাইন ইবন মুহা�দ তকী আন-নূ রী আত-তাবারসী তার
‘ফাসলু ল িখতাব িফ তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’ ( ﻓﺼﻞ
( ﻄﺎب ﻲﻓ ﺤﺗﺮ�ﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷر�ﺎبনামক িকতােবর ৩২ পৃ�ায়
উে�খ কের বেলন,
()ﺐ ﻤﺟﻬﻮر اﻤﻟﺤﺪﺛ� اﺬﻟﻳﻦ ﻋﺮﺜﻧﺎ ﻰﻠﻋ ﻠﻛﻤﺎﺗﻬﻢ
(আর এটা অিধকাংশ মুহাি�েসর মাযহাব, যােদর ব�বয্সমূহ
আমরা জানেত েপেরিছ)।

43

এর অথর্ হে, উ� �ে�র েলখেকর মেত, পূ বর্বতর্ী সবাই একবােক

বেলেছন েয, কুরআেন িবকৃিত হেয়েছ। এ চারজন পূ বর্বতর্ীেদর মেত
িবেরািধতা কের কুরআেন িবকৃিত হয় িন বেল নতুন কথা বেলেছন। [স�াদক]
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আমােদর ই�া েয, আমরা িশয়ােদর িনভররেযাগয্ িকতাবসমূহ
েথেক সামানয্ িকছু পিরমাণ বণর্না সূ� সহ েপশ কর, যােত
�মাণ হেব েয, তারা আল-কুরআন িবকৃত হেয়েছ বেল িব�াস
কের থােক।
মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী তার উসু লুল কাফী ( أﺻﻮل
 )ﺎﻜﻲﻓনামক �ে� ( ﺎب أﻧﻪ لﻢ �ﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻠﻛﻪ إﻻ اﻷﺋﻤﺔ و أﻧﻬﻢ
ﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻤﻪ ﻠﻛﻪ/ অধয্া, ইমামগণই আল-কুরআনেক পিরপূ ণর্
সংকলন কেরন এবং তারাই তার পিরপূ ণর্

জ্ঞান র)

িশেরানােমর অধীেন বণর্না কের:
“জােবর েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম আবূ জাফর আ.-েক
বলেত শুেনি, মানু েষর মেধয্ িমথয্াবাদী ছাড়া েকউ দািব করে
পাের না েয, আ�াহ েযভােব কুরআন নািযল কেরেছন, েস তা
পিরপূ ণর্ভােব েসভােব সংকলন কেরেছ; বরং আলী ইবন আিব
তািলব ও তার পরবতর্ী ইমামগণই আ�াহ েযভােব তা নািযল
কেরেছন, িঠক েসভােব সংকলন ও সংরক্ষণ কেরেছ”
কুলাইনী তার উসু লুল কাফী ( )ﻮل الﺎﻜﻲﻓনামক �ে�র ৬৭ পৃ�ায়
(ভারতীয় ছাপা) আরও বণর্না কের:
66

“সােলম ইবন সালামা েথেক বিণর্, িতিন বেলন: জৈনক বয্ি�
আবূ আবিদ�াহ আ.-এর িনকট (কুরআন েথেক) পাঠ করিছল;
আর আিম আল-কুরআেনর এমন কতগুেলা শ� শুনল, যা
কুরআেনর সবর্জিবিদত পােঠর মত নয়। অতঃপর আবূ
আবিদ�াহ বলেলন: তুিম এই ধরেনর পাঠ েথেক িবরত থাক;
পাঠ কর মানু ষ েযভােব পাঠ কের; যতক্ষণ না কােয়ম বা মাহদী
উ�ান ঘটেব, যখন েস কােয়ম বা মাহদীর উ�ান হেব, তখন
আ�াহর িকতাবেক তার সীমােরখায় েরেখ পাঠ করা হেব; আর
িতিন কুরআেনর ঐ কিপিট েবর করেবন, যা আলী আ. িলিপব�
কেরিছেলন। িতিন আরও বলেলন, আলী আ. যখন তা িলিপব�
কের অবসর হেলন, তখন িতিন জনগেণর িনকট তা বণর্না
করেলন এবং তােদরেক উে�শয্ কের বেল: এটা আ�াহ
তা‘আলার িকতাব, েযমিনভােব তা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর �িত আ�াহ তা‘আলা নািযল কেরেছন; আিম দু ’িট
ফলক েথেক তা সংকলন কেরিছ। তখন েলােকরা বলল:
আমােদর িনকেট েতা কুরআন সংকিলত রেয়েছ; এর েকান
�েয়াজন আমােদর েনই। অতঃপর আলী বলেলন: েজেন রাখ!
আ�াহর শপথ, আজেকর এই িদেনর পের েতামরা তা আর
কখনও েদখেত পােব না; কারণ, যখন আিম তা সংকলন কির,
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তখন আমার উপর দািয়� িছল েয, আিম তা েতামােদরেক
জানাব, যােত তা েতামরা পাঠ করেত পার।” 44
43F

কুলাইনী তার উসু লুল কাফী ( )ﻮل الﺎﻜﻲﻓনামক �ে�র (ভারতীয়
ছাপা) ৬৭০ পৃ�ায় আরও বণর্না কের:
“আহমদ ইবন মুহা�দ ইবন আিব নসর েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: আমার িনকট আবুল হাসান আ. একিট কুরআেনর কিপ
হ�া�র করেলন এবং বলেলন, তুিম তােত দৃ ি� েদেব না; িক�
আিম তা খুেল েফললাম এবং তােত পড়লাম " ﻢ ﻳ�ﻦ اﺬﻟﻳﻦ
 "�ﻔﺮواঅতঃপর তােত িপতার নামসহ কুরাইশ বংেশর স�র
বয্ি�র নাম েপলাম”
কুলাইনী তার উসু লুল কাফী ( )ﻮل الﺎﻜﻲﻓনামক �ে�র ২৬৩
পৃ�ায় (  )ب ﻓﻴﻪ ﻧ�ﺖ و ﻧﺘﻒ ﻣﻦ اﺘﻟ��ﻞ ﻲﻓ الﻮﻻﻳﺔনামক অধয্ােয়
বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্: " ﻟﻘﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎ إﻲﻟ آدم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
44

নাউযু িব�াহ, কুরআন িবকৃিতর িব�াস েকউ করেল তার ঈমান থাকার কথা

নয়; আর তারা েসই কুফির িব�াসিটেক আলী রা. এর িদেকই স�কর্যু�
করল। [স�াদক]
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ﻲﻓ � ﻤﺪ و ﻲﻠﻋ و ﻓﺎﻃﻤﺔ و اﺤﻟﺴﻦ و اﺤﻟﺴ� و اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ذر�ﺘﻬﻢ
( " نﻲﺴআর আিম ইতঃপূ েবর্ আদেমর �িত তার বংশধেরর মধয
েথেক মুহা�দ, আলী, ফােতমা, হাসান, েহাসাইন এবং ইমামেদর
বয্াপাের কতগুেলা িনেদর দান কেরিছলাম; িক� েস ভুেল
িগেয়িছল।)

আ�াহর

মুহা�দ

কসম,

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর �িত অনু রূই অবতীণর্ হেয়িছল”
কুলাইনী তার উসু লুল কাফী ( )ﻮل الﺎﻜﻲﻓনামক �ে�র ২৬৩
পৃ�ায় আরও বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: িজবরাইল আ.
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর উপর এই আয়াত

নািযল কেরন:
""ﻬﺎ اﺬﻟﻳﻦ أوﺗﻮا الﻜﺘﺎب آﻣﻨﻮا ﺑﻤﺎ ﻧﺰﻨﻟﺎ ﻲﻓ ﻲﻠﻋ ﻧﻮرا ﻣﺒيﻨﺎ
“েহ যােদরেক িকতাব েদয়া হেয়েছ! আমরা আলী’র বয্াপাের েয
সু �� নু র বা আেলা অবতীণর্ কেরি, তার �িত িব�াস �াপন
কর।”
আর তােদর েকউ েকউ বেল: ওসমান কুরআেনর কিপগুেলা
পুিড়েয় িদেয়েছ এবং আলী আ. ও তার পিরবার-পিরজেনর মযর্াদা
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বণর্নায় েযসব সূরা িছ, েস তা �ংস কর িদেয়েছ; ত�েধয্ এই
সূ রািটও িছল:
"اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﺬﻟﻳﻦ آﻣﻨﻮا آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻨﻟﻮر�ﻦ أﻧﺰﻨﻟﺎﻫﻤﺎ ﻳﺘﻠﻮان
ﻠﻴ�ﻢ آﻳﺎﻲﺗ و �ﺬراﻧ�ﻢ ﻋﺬاب ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻮران ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ و أﻧﺎ
". الﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ
(আ�াহর নােম শুরু কর; েহ ঈমানদারগণ! েতামরা দু ই নু েরর
�িত িব�াস �াপন কর, যা আমরা নািযল কেরিছ; তারা
েতামােদর িনকট আমার আয়াতসমূ হ িতলাওয়াত করেব এবং
মহান িদবেসর শাি�র ভয় �দশর্ন করে; উভয় নু র পর�র
পর�েরর অংশ; আর আিম �বণকারী, জ্ঞান)

45

৪৪F

আর েমা�া হাসান উে�খ কেরন:
“আবূ জাফর আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: যিদ আ�াহর
িকতােবর মেধয্ ক-েবিশ করা না হত, তেব েকান িবেবকবােনর
কােছই আমােদর হক (অিধকার) েগাপন থাকত না।” 46
45F

45
46

ফসলু ল িখতাব ()ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب, (ইরািন সং�রণ) পৃ . ১৮০
েমা�া হাসান, তাফসীরুস সাফ ()ﺗﻔﺴ� لﺼﺎﻲﻓ, পৃ . ১১
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আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’
( )اﻻﺣﺘﺠﺎجনামক �ে� উে�খ কেরন:
“আবূ যর িগফারী েথেক বিণর্, যখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইি�কাল কেরন, তখন আলী কুরআন
সংকলন কেরন এবং তা মুহািজর ও আনসারেদর িনকট িনেয়
আেসন; অতঃপর িতিন তা তােদর িনকট েপশ কেরন; েকননা,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এই জনয্ তােক অিসয়
কেরিছেলন। অতঃপর যখন আবূ বকর তা খুলেলন, তখন �থম
পৃ�ার শুরুেতই েবর হেয় আসল স�দােয়র েলাকেদর েদ-�িট
ও অস�ােনর কথা; অতঃপর ওমর িক্ষ� হেয় উঠল এবং ব:
েহ আলী! তুিম তা েফরত িনেয় যাও; কারণ, এেত আমােদর
েকান �েয়াজন েনই। অতঃপর আলী আ. তা েফরত িনেয় িনেলন
এবং েসখান েথেক ��ান করেলন। অতঃপর যােয়দ ইবন
সািবতেক হািযর করা হল, আর েস িছল কুরআেনর কারী
(পাঠক); অতঃপর তােক ওমর বলল: আলী আমােদর িনকট এমন
এক কুরআন িনেয় এেসেছ, যার মেধয্ মুহািজর ও আনসারেদর
অস�ান ও অপমান করা হেয়েছ। সু তরাং আমরা িস�া� �হণ
কেরিছ েয, আমরা কুরআন সংকলন করব এবং তার েথেক ঐ
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অংশ বাদ েদব, যােত মুহািজর ও আনসারেদর অস�ান ও
অপমান করা হেয়েছ। অতঃপর যােয়দ তার আ�ােন সাড়া িদল
এবং বলল, যিদ আিম েতামােদর দািব েমাতােবক কুরআন
সংকলেনর কাজ সমা� কির; আর আলীও তার সংকলন করা
কুরআন �কাশ কের, তেব িক েতামরা েয কাজ কেরছ, তা
বািতল কের েদেব না? তখন ওমর বলল: তাহেল উপায় কী?
যােয়দ বলল: উপায় স�েকর্ েতামরাই ভাল জান। তখন ওমর
বলল: তােক হতয্া করা ছাড়া আমােদর আর েকান উপায় েনই
এবং আমােদর �ি�ও েনই। অতঃপর েস খািলদ ইবন ওয়ািলেদর
হােত তােক হতয্ার পিরক�না কর, িক� এই কােজ েস সক্ষ
হয়িন। সু তরাং যখন ওমর িখলাফেতর দািয়� �হণ কের, তখন
তারা আলী আ.-এর িনকট আেবদন কের েয, িতিন েযন তােদর
িনকট কুরআন হ�া�র কেরন; যােত তারা তােত পিরবতর্ন
করেত পাের। অতঃপর ওমর বলল: েহ হাসােনর িপতা! যিদ
আপিন ঐ কুরআনটা িনেয় আসেতন, যা আপিন আবূ বকেরর
িনকট িনেয় এেসিছেলন; েকননা েশষ পযর্� আমরা তার বয্াপাে
ঐকয্মেত েপৗঁেছ; তখন িতিন বলেলন: অস�ব! এটা পুনরায়
িনেয় আসার আর েকান সু েযাগ েনই; আিম েতা আবূ বকেরর
িনকট তা শুধু এই জনয্ িনেয় এেসিছল, যােত েতামােদর উপর
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দিলল-�মাণ �িতি�ত হয় এবং েতামরা িকয়ামেতর িদন এই
َ ( ﴿ نَّا كُنَّا َ�نۡ َ�ٰ َذا َ�ٰفلআমরা েতা এই
কথা বলেত না পার: ﴾ �ِ
ِ
َ
َ
িবষেয় গািফল িছলাম); অথবা েতামরা বলেত না পার: ج ۡئت َنا
ِ ﴿ ما
﴾ ٖ( بِبَ ّي ِ َنةতুিম েতা আমােদর িনকট �মাণ িনেয় আস িন)। আমার

িনকট েয কুরআন রেয়েছ, তা পিব� বয্ি�গণ ও আমার বংেশর
অসীগণ ছাড়া অনয্ েকউ �শর্ করেত পারেব ; অতঃপর ওমর
বলল: তা �কাশ করার েকান িনিদর্� সময় আেছ ি? তখন আলী
আ. বলল: হয্া, যখন আমার বংশধর েথেক কােয়ম (অথর্াৎ মাহদ)
শাসনক্ষমতায় অিধি�ত হ, তখন েস তা �কাশ করেব এবং
জনগণ তা �হণ করেব।” 47
46F

আর নু রী আত-তাবারসী ‘ফসলু ল িখতাব’ ()ﺼﻞ اﺨﻟﻄﺎب-এর
মেধয্ বেল:
“আমীরুল মুিমনীেনর একিট িবেশষ কুরআন িছ, যা িতিন

47

আল-ইহিতজাজ

আত-তাবারসী

(ﻄﺮﺒﻲﺳ

)اﻻﺣﺘﺠﺎج,

নাজাফ

সং�রণ, পৃ . ২২৫; অনু রূপ রেয়েছ তাফসীরু স সাফ()ﺗﻔﺴ� لﺼﺎﻲﻓএর মেধয, পৃ . ১১; অনু রূপ রেয়েছ ফসলুল িখতাব ()ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب-এর
মেধয, পৃ . ৭
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইি�কােলর প িনেজই
সংকলন কেরন এবং তা জনসমেক্ষ েপশ কে; িক� তারা তা
উেপক্ষা কের। অতঃপর িতিন তা তােদর দৃি� েথেক েগাপন কে
রােখন; আর তা িছল তার স�ান তথা বংশধেরর িনকট
সংরিক্, ইমামত তথা েনতৃে�র সকল ৈবিশ�য্ ও নবুয়েতর
ভা�ােরর মত যার উ�রািধকারী হয় এক ইমাম েথেক অপর
ইমাম। আর তা �মাণ (মাহদী) এর িনকট সংরিক্ষত রেয়েছ আ�াহ আ�াহ �ত তােক মু� কের িদন- ; িতিন তখন তা
জনসমেক্�কাশ করেবন এবং তােদরেক তা পাঠ করার িনেদর্শ
িদেবন; আর তা সংকলন, সূ রা ও আয়াতসমূ েহর ধারাবািহকতার
িদক েথেক িবদয্মান এই কুরআেনর িবপরী; এমনিক শ�সমূ হও
কম-েবিশ করার দৃ ি�েকাণ েথেক তার িবপরীত। আর েযখােন
সতয্ আল’র সােথ; আর আলী সেতয্র সাে, েসখােন িবদয্মান
কুরআেনর মেধয্ উভয়িদক েথেকই পিরবতর্ন রেয়; আর এটাই
উে�শয্” 48 হয্া, েস (নূ রী তাবরসী এর) এ রকম ভাষয ও শে�
47F

এ জঘনয্ কথািট বেলে, আ�াহ তার উপর অিভশাপ করুন
আর আহমাদ ইবন আবী তািলব আত তাবারসী তার আল48

ফসলু ল িখতাব ()ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب, পৃ . ৯৭
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ইহিতজাজ �ে� বেলন, তারপর তােদর কােছ েয সম� মাসআলা
আপিতত হেলা িনেজেদর পক্ষ েথেক তােদর কুফরীেক সাবয
করার জনয্ তারা েসগুেলােক একি�ত করেত ও সংকলন করে
বাধয্ হেল... তাছাড়া তারা আরও এমন িকছু তােত বিধর্ত করেলা
যার অ�হণেযাগয্তা ও অ�ীকৃিতর বয্াপারিট ল �কািশত ..
এভােব মুলিহদ ে�ণীর েলাকেদর পক্ষ েথেক রাসূলু�াহ সা�া�া
আলাইিহ ওয়া আিলহী এর উপর িমথয্াচার কের কুরআন শু
করল। আর এজনয্ই িমথয্া ও অসার কথা তারা বেলেছ এব
বেল থােক 49।
৪৮F

50
४९F

েহাসাইন আন-নু রী আত-তাবারসী ‘ফসলু ল িখতাব’ ()ﺼﻞ اﺨﻟﻄﺎب
নামক �ে�র মেধয্আেরা বেলন:
“অেনক �বীণ রােফযীর িনকট েথেক বিণর্ত আেছ ে, আমােদর
49

আল-ইহিতজাজ, পৃ . ৩৮৩; আহমাদ ইবন আবী তােলব আততাবারসী কতৃর্ক রিচত।
50
নাউযু িব�াহ, এভােব েস (েলখক আহমাদ ইবন আবী তােলব আততাবারসী) এ উ�েতর সবেচেয় স�ািনত বয্ি�বেগর্র �িত িমথয্াচ
কের তােদরেক কুরআেনর মেধয্ িমথয্া �েবশ করােনার অপবা
িদল। আ�াহ তার উপর লানত করুন
75

িনকট েয কুরআন িবদয্মান আে, তা ঐ কুরআন নয়, যা আ�াহ
তা‘আলা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর নািযল
কেরেছন; বরং তা রদবদল করা হেয়েছ এবং করা হেয়েছ তােত
কম-েবিশ।” 51
50F

েমা�া হাসান বণর্না কের:
“আবূ জাফর েথেক বিণর্, আল-কুরআন েথেক অেনক আয়াত
বাদ েদয়া হেয়েছ; আর কতগুেলা শ� বৃি� করা হেয়েছ” 52
51F

েমা�া হাসান আরও বেলন:
“আহেল বাইত তথা নবী পিরবােরর সু ে� বিণর্ত এসব কািহনী ও
অনয্ানয্ বণর্নাসমূহ েথেক বুঝা যায়, আমােদর মেধয্ �চিলত
কুরআন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর অবতীণর
কুরআেনর মত পিরপূ ণর্ ন; বরং তার মােঝ আ�াহ যা নািযল
কেরেছন, তার পিরপ�ী আয়াত েযমন রেয়েছ; আবার েতমিন
পিরবিতরত ও িবকৃত আয়াতও রেয়েছ। আর তার েথেক অেনক
িকছু িবলু � করা হেয়েছ; ত�েধয্ অেনক জায়গায় আল’র নাম
51
52

ফসলু ল িখতাব ()ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب, (ইরািন সং�রণ) পৃ . ৩২
েমা�া হাসান, তাফসীরুস সাফী()ﺗﻔﺴ� لﺼﺎﻲﻓ, পৃ . ১১
76

িবলু � করা হেয়েছ; আবার একািধক বার "( "آل �ﻤﺪমুহা�েদর
বংশধর) শ�িট িবলু � করা হেয়েছ; আরও িবলু � করা হেয়েছ
মুনািফকেদর নামসমূ হ এবং ইতয্ািদ ইতয্ািদ। আর এটা আ�াহ
তাঁর রসূ েলর পছ�সই �মধারা অনু যায়ী সাজােনাও নয়।” 53
52F

আর কুলাইনী বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: িন�য় িজবরাঈল
আ. েয কুরআন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট
িনেয় এেসেছ, তােত আয়াত সংখয্া সেতর হাজার” 54
53F

অথচ আমােদর সামেন িবদয্মান কুরআেন আেছ ছয় হাজার
ছয়শত েছষি� আয়াত 55। সু তরাং মেন হে� েযন তার েথেক �ায়
৫৪F

দু ই তৃতীয়াংশ আয়াত িবলু � করা হেয়েছ এবং শুধু এক তৃতীয়াংশ
আয়াত বািক আেছ। ‘িমরআতুল ‘ওকুল’ ( )مﺮآة اﻟﻌﻘﻮلনামক
�ে�র েলখক কুলাইনী কতৃর্ক আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণরত
53
54

55

েমা�া হাসান, তাফসীরুস সাফী()ﺗﻔﺴ� لﺼﺎﻲﻓ, পৃ . ১৩
উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, (ভারতীয় সং�রণ) পৃ . ৬৭১

��কার এখােন কুরআেনর আয়াতসংখয্া বণর্য় একিট মারা�ক ভুল
কেরেছন, কুরআেনর আয়াত সংখয্া মূল: ৬২৩৬। েকানভােবই তার
সংখয্া৬৬৬৬ নয়। [স�াদক]
77

উ� হাদীেসর টীকায় বেলন: সু তরাং হািদসিট িবশু; আর এই
কথা অ�� নয় েয, আল-কুরআেনর �িট-িবচুয্িত ও রদবদেলর
বয্াপাের এই হািদসিট ও আরও বহু িবশু� হািদেসর ব�
সু ��। আর আমার মেত, এই অধয্ােয়র হািদসগুেলা অেথর্র ি
েথেক মুতাওয়ািতর পযর্ােয়র এবং সামি�কভােব এগুেলাে
উেপক্ষা করার মােন মূলত হািদেসর উপর িনভর্রশীলতা
বাধয্তামূলকভােব উেপক্ষা ; বরং আমার ধারণা, এই অধয্ােয়র
হািদসগুেলা ইমামেতর হািদেসর েচেয় কম নয়। সুতরাং তারা
িকভােব হািদস �ারা তা সাবয্� করেব 56
৫৫F

‘আল-কাফী’ �ে�র বয্াখয্াকার েমা�া খিলল -কাযবীনী উপের
উে�িখত হািদেসর সতয্তা �সে� ফারিস ভাষায় বেল, যার
আরিব অনু বােদর (বাংলা) হল:
“তার (হািদস) �ারা উে�শয্ হ, বহু আয়াত আ-কুরআন েথেক
িবলু � করা হেয়েছ; আর তা �িস� কিপসমূ েহর মেধয্ েনই। আর
িবেশষ ও সাধারণ প�িতেত বিণর্ত িবশু� হািদসসমূহ কুরআেনর একটা িবরাট অংশ িবলু ি�র �মাণ কের। আর এই
56

েমা�া মুহা�দ আল-বােকর আল-মজিলসী, িমরআতুল ‘ওকুল শরহুল উসূল
ওয়াল ফুর‘ () مﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ﺷح اﻷﺻﻮل و اﻟﻔﺮوع, ি�তীয় খ�, পৃ . ৫৩৯
78

হািদসগুেলা একটা িবরাট সংখয্ায় েপৗঁে, যার সবগুেলােক
িমথয্া �িতপ� করা রীিতমত দুঃসাহস বেল িবেবচনা করা হয়।
আর দািব করা হয় েয, ��সমূ েহ িবদয্মান এই কুরআন জিটলতা
মু� নয়। আর আবূ বকর, ওমর ও ওসমােনর কমর্কা� উপলি�
করার পর আল-কুরআন সংকলেনর বয্াপাের সাহাবী ও ইসলােমর
অনু সারীগণ কতৃর্ক গুরু�ােপর দিললগুেলা দুবর্ল দিলল বে
َ َّن
�মািণত। আর অনু রূপভােব আ�াহ ত‘আলার বাণী: 57 ﴿ ِ ا � ُۡن
৫৬F

َ ُ َ َ ُ َ َِّكۡرَ �ن
َ
﴾ ٩ �ٰفِظون
ا �ۥ ل
ّ� زّ�َۡا ٱআয়াত �ারা দিলল েপশ করাটা

দিলেলর

দু বর্লতার বিহঃ�কাশ। কার,

এখােন

আয়াতিট

অতীতকালীন শ� �ারা েপশ করা হেয়েছ এবং তা মা�ী সূ রার
অ�ভুর্। আর এই সূ রা নািযল হওয়ার পর ম�ােত আরও
অেনক সূ রা অবতীণর্ হেয়েছ এবং এই সূরাগুেলা ছাড়া মিদনােত
আরও বহু সূরা অবতীণর্ হেয়েছ। সুতরাং তােত এই কথা বুঝা
না েয, েগাটা কুরআন সংরিক্ষ ...। আর কুরআন সংরক্ষেণ
�ারা এই কথাও বুঝায় না েয, তা সকল মানু েষর িনকট সংরিক্ষ
থাকেব। কারণ, হেত পাের এর �ারা উে�শয্ হ, তা সংরিক্ষ
57

অথর্া- “আমরাই কুরআন অবতীণর্ কেরিছ এবং অবশয্ইমরা তার
সংরক্”। — (সূ রা আল-িহজর: ৯)
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থাকেব যু েগর ইমাম ও তার অনু সারীেদর িনকট, যারা তার
েগাপন রহেসয্র অিধকারী” 58
57F

েহাসাইন আন-নু রী আত-তাবারসী ‘ফসলু ল িখতাব’ ()ﺼﻞ اﺨﻟﻄﺎب
নামক �ে�র মেধয্আরও বেলন:
“কুরআেনর িবেশষ িবেশষ �ােনর বয্াপাের বিণর্ত হািদসসমূ
পূ েবর্ আেলািচত প�িতসমূেহর েকান এক প�িতেত কুরআেনর
েকান েকান শ�, আয়াত ও সূ রার পিরবতর্ন ও রদবদ �মাণ
কের। আর এর পিরমাণ অেনক েবিশ; এমনিক সাইেয়য্দ িনয়ামত
উ�াহ আল-জাযােয়রী তার েকান েকান �ে� বেলন: এই িবষয়িট
�মাণ করার মত হািদেসর সংখয্া দুই হাজােররও অিধক এবং
এই হািদসগুেলা �িস� হািদস বেল দািব কেরেছন মুিফ, পি�ত
দামাদ, আ�ামা আল-মুজাে�লী �মুেখর মত একদল; তাছাড়া
শাইখও তার ‘িতবয়ান’ �ে� তার সংখয্ািধকয্তার কথা �
উে�খ

কেরেছন।

এমনিক

আরও

একদল

হািদসগুেলােক

‘মুতাওয়ািতর’ পযর্ােয়র বেল দািব কেরে, যােদর আেলাচনা
58

েমা�া খিলল আল-কাযবীনী, আস-সাফী শরহু উসূলুল কাফী( لﺼﺎﻲﻓ
)ﺷح أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, িকতাবু ফদলু ল কুরআন ()ﻛﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮان, ৬�
খ�, পৃ . ৭৫
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আসেছ এই অধয্ােয়র েশেষ” 59
58F

েহাসাইন আন-নু রী আত-তাবারসী আরও বেলন: মুহাি�স
সাইেয়য্দ আ-জাযােয়রী ‘আনওয়ার’ �ে� বেলন, যার অথর্ হ:
িবেশষ

বয্ি�বগর্ �িস� তথা মুতাওয়ািতর হািদসসমূেহ

িবশু�তার বয্াপাের এত েপাষণ কেরেছন, যা আল-কুরআেনর
মেধয্ বাকয্, শ�গত ও ই‘রাবগত রদবদল ও িবকৃিত সংঘিটত
হওয়ার বয্াপাের সু�� ও িব�াসেযাগয্ �মাণ বহন কে

60

৫৯F

আন-নু রী আত-তাবারসী আরও বেলন: অেনক িনভর্রেযাগয্ হািদ
সু �� কের িদেয়েছ িবদয্মান কুরআেনর মেধয্ িবকৃ, �িটিবচুয্ি ও কম-েবিশ সংঘিটত হওয়ার িবষয়িটেক, যা িবি��ভােব
পূ বর্বতর্ী দিললসমূেহর মেধয্ আেলািচত হেয়েছ। আর মানুষ
িজন জািতর েনতার হৃদেয় ম‘িজযা �রূপ আয়াত অথবা সূরার
সােথ িনিদর্� না কের যা নািযল করা হেয়ে, এই কুরআন তার
েথেক অনেক কম ও অপূ ণর্া�। আর তা িবিশ� বি�বগর্ কতৃর্
59

60

েহাসাইন আন-নু রী আত-তাবারসী, ফসলু ল িখতাব ()ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب,
পৃ . ২২৭
েহাসাইন আন-নু রী আত-তাবারসী, ফসলু ল িখতাব ()ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب,
পৃ . ৩১
81

�ীকৃত ও িনভর্রেযাগয্ ��সমূেহ িবি��ভােব িবদয্মান আ 61
৬০F

আন-নু রী আত-তাবারসী আরও বেলন: েজেন রাখেবন, এই
হািদসগুেলা িনভর্রেযাগয্ িকতাবসমূহ েথেক উ; শরীয়েতর
িবিধ-িবধান ও সু �ােত নববী সাবয্�করেণর েক্ষে� আমাে
সহকারীবৃ � যার মুখােপক্ষী হেয় থাে 62
৬১F

িশয়া আেলমগণ অেনকগুেলা বণর্নার উে�খ কেরে, েযগুেলা
আল-কুরআেনর মেধয্ বয্াপক আকাের িবকৃিতর �মাণ কের এব
আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী আল-কুরআেনর মেধয্
িবকৃিতর বয্াপাের যুি�িভি�ক �মাণও েপশ কেরেছ; েযমন িতিন
বেলন: আকল তথা িবেবেকর ফয়সালা হল, যখন আল-কুরআন
জনগেণর িনকট িবি�� ও িবিক্ষ� আকাের িছল এবং ত
সংকলেনর জনয্ যারা উেদয্াগ �হণ কের, তারা িন�াপ িছল
না; তখন �াভািবকভােবই তার পিরপূ ণর্ ও যথাযথ সংকলন
বাধা�� হেয়িছল। িক� এেত সে�হ েনই েয, �য়ংস�ূ ণর বয্ি�
তথা ইমােমর আিবভর্াব হওয়ার পূবর্ পযর্� মানুষ ��সম
(মাসহাফ) ও িতলাওয়ােতর মেধয্ যা আে, েস অনু যায়ী আমল
61
62

ফসলু ল িখতাব ()ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب, পৃ . ২১১
ফসলু ল িখতাব ()ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب, পৃ . ২২৮
82

করেত বাধয। এটাও আহেল বাইত আ. সু ে� জানা ও
মুতাওয়ািতর িবষয়। আর এই অধয্ােয়র অিধকাংশ হািদস আকুরআেনর �িট-িবচুয্িত ও রদবদেলর উপর দিল; অিচেরই তার
অেনকগুেলা দিল সামেনর অধয্ায়সমূেহ আসে; িবেশষ কের
আল-কুরআেনর ফিযলেতর অধয্ােয়। আ�াহ ত‘আলা চােহ েতা
এই �সে� �াণভের অেনকগুেলা ব�বয্ েপশ কর 63
৬২F

আর ঐসব বণর্নার (েরওয়ােয়েতর) অংশ িবেশষ িব�ািরত
আেলাচনা করার পর, যা িশয়াগণ তােদর ��সমূ েহ বণর্না কেরেছ
এবং তােদর িবিশ� বয্ি�বেগর্র পক্ষ েথেক সতয্ায়ণ ক ের,
িন�য় তা (এসব বণর্ন) কুরআেনর মেধয্ িবকৃিত হওয়ার বয্াপাে
িবশু, সু �� ও মুতাওয়ািতর পযর্ােয়; আমরা এই বণর্না
অনু যায়ী তােদর আিকদার উে�খ করব এইভােব েয, িন�য়
িবদয্মান কুরআন িবকৃত ও পিরবিতর; সু তরাং ‘আত-তাফসীরুস
সাফী’ ()ﻟﻔﺴ� الﺼﺎﻲﻓ-এর ��কার বেলন:
“এই বয্াপাের আমােদর শাইখবৃে�র আিকদ-িব�াস ইসলােমর
63

মুহা�দ আল-বােকর আল-মজিলসী, িমরায়াতুল ‘ওকুল শরহুল উসূল
ওয়াল ফুর‘ () مﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ﺷح اﻷﺻﻮل و اﻟﻔﺮوع, ১ম খ�, পৃ . ১৭১।
আমরা বলব, িমথয্বাদীেদর উপর আ�াহর লনত [স�াদক]
83

িব�� বয্ি�� মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আ-কুলাইনী’র ব�বয্ ও
িব�াস েথেক পির�ার ও সু ��; িতিন কুরআেনর মেধয্ �িিবচুয্িত ও িবকৃিতর আিকদায় ি�াসী। কারণ, িতিন এই অেথর্
তার ‘কাফী’ নামক �ে� বহু বণর্না (েরওয়ােয়েতর) অবতারণা
কেরেছন; িক� তােত েদাষ-�িট �কােশর উেদয্াগ �হণ কেরন
িন; এমনিক �ে�র শুরুেত িতিন উে�খ কেরেছন , িতিন তােত
যা বণর্না কেরেছ, তা িতিন সতয্ বেল িব�াস কেরন। অনুপ
হেলন তার িশক্ষক আলী ইবন ইবরাহীম -কুমী; কারণ, তার
তাফসীরখানা এ ধরেণর বণর্না �ারা ভরপুর এবং তােত তার
বাড়াবািড়ও আেছ। আর অনু রূপ হেলন শাইখ আহমদ ইবন আিব
তািলব আত-তাবারসী; েকননা িতিনও তার ‘ইহিতজাজ’ নামক
�ে� তােদর পথ ও পে� চেলেছন।” 64 অথর্াৎ তােদর মত কে
63F

িতিন তার �ে� এ সব বণর্না উে�খবণর্না কেরেছন
আর িশয়া মুহাি�সেদর অেনেক এই িবষেয় �ত� �� রচনা
কেরেছন; তােত তারা �মাণ কেরেছন েয, আল-কুরআন িবকৃত
এবং তােত রদবদল করা হেয়েছ। েযমন েহাসাইন ইবন মুহা�দ
তকী আন-নূ রী আত-তাবারসী তার �িস� �� ‘ফাসলু ল িখতাব
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েমা�া হাসান, তাফসীরুস সাফী()ﺗﻔﺴ� لﺼﺎﻲﻓ, পৃ . ১৪
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িফ তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’ (  اﺨﻟﻄﺎب ﻲﻓ ﺤﺗﺮ�ﻒ
 ) ﻛﺘﺎب رب اﻷر�ﺎب-এর মেধয্ ঐসব �ে�র নাম উে�খ কেরেছন
আর িতিন তার িকতােবর ভূ িমকায় বেলন: এটা একিট চমৎকার
�� ও পিব� িকতাব, যা আিম স�াদন কেরিছ আল-কুরআেনর
িবকৃিত এবং অতয্াচারীেদরল�াজনক কােজর �মাণ �রূ; আর
তার নামকরণ কেরিছ ‘ফাসলু ল িখতাব িফ তাহরীেফ িকতােব
রাি�ল আরবাব’ ()  اﺨﻟﻄﺎب ﻲﻓ ﺤﺗﺮ�ﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷر�ﺎب।
অতঃপর িতিন এই িবষেয়র উপর েযসব �� রচনা কেরেছন, এই
িকতােবর ২৯ পৃ�ায় তার একিট তািলকা েপশ কেরেছন; িতিন
উে�খ কেরেছন:
১. িকতাবুত তাহরীফ ()ﺘﺎب اﺘﻟﺤﺮ�ﻒ
২. িকতাবুত তানযীল ওয়াত তাগয়ীর ( ﺘﺎب اﺘﻟ��ﻞ و
�)ﺘﻟﻐﻴ
৩. িকতাবুত তানযীল িমনাল কুরআন ওয়াত তাহরীফ
()ﺎب اﺘﻟ��ﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن و اﺘﻟﺤﺮ�ﻒ
৪. িকতাবুত তাহরীফ ওয়াত তাবদীল ( ﺘﺎب اﺘﻟﺤﺮ�ﻒ و
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)ﺘﻟﺒﺪﻳﻞ
৫. আত-তানযীল ওয়াত তাহরীফ ()ﺘﻟ�ﻞ و اﺘﻟﺤﺮ�ﻒ
সু তরাং এই ��সমূ হ আমােদরেক জানাে� েয, তােদর িনকট এই
আিকদািট (িব�াসিট) দীেনর জরুরী িবষয়সমূেহর অনয্তম এক;
যার কারেণ তারা এই িবষেয় বহু �� রচনা কেরেছন
আর এই বণর্নাগুেলা দুবর্ল বেল িশয়ােদর েকউ েকউ েয আপ
উ�াপন কের, তা এক ধরেনর দু বর্ল আপি; কারণ, অিধকাংশ
িশয়া মুহাি�স ও তােদর িবেশষ বয্ি�বগর্ এই বণর্নাসমূহ ে
কেরেছ এবং সতয্ায়ণ কেরেছন। আর তােদর মধয্ েথেক েক
এই বণর্নাসমূেহর িবপরীত েকান বণর্না েপশ ক িন এবং বণর্না
কের িন এই আিকদার িবপরীত িভ� েকান আিকদা; বরং তারা
িনি��মেন কুরআন িবকৃত হওয়ার আিকদায় িব�াসী। আর
আমরা িশয়া আেলমেদর িনকট আেবদন কির, তারা যখন �ীকৃিত
�দান কের েয, আল-কুরআন অিবকৃত ও অপিরবিতর্ত অব�ায়
সংরিক্ষত আ, তখন তােদর উপর বাধয্তামূলক হেয় পে:

�থমত: তারা তােদর িন�াপ ইমামেদর িনকট েথেক একিট
বণর্না (েরওয়ােয়ত) িনেয় আসেব, যা তােদর িনকট িনভর্রেযাগয
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িকতাবসমূ েহর মধয্ েথেক েয েকান একিট িকতােব উে�খ আেছ
এবং তা �মাণ করেব েয, আল-কুরআন পিরপূ ণর্ভােব অিবকৃত
অব�ায় সংরিক্ষত আ; িক� তারা এই ধরেনর বণর্না িকয়ামত
পযর্� কখনও িনেয় আসেব না

ি�তীয়ত: তােদর উপর আবশয্ক হে পড়েব ঐ বয্ি�েক কািফর
বলা, েয বয্ি� আ-কুরআনেক িবকৃত বেল এবং তােদর এই
আিকদােক পি�কা ও ময্াগািজেন িবজ্ঞি� আকাের �কাশ ক
আর তােদর উপর আরও আবশয্ক হেয় পড়েব আ-কুরআন
িবকৃত হওয়ার �মাণ �রূপ বিণর্ত এই বণর্নাসমূহ তােদর সভা
সমােবেশ �চার ও �চলন না করা; বরং এসব বণর্নার ধারক ও
বাহকগেণর উপর আবশয্ক হেয় পড়েব তােদর সভা ও সমােবেশ
এগুেলা �চার করা েথেক িবরত থাকা এবং ঐসব িকতাবসমূহেক
ভুল বেল আখয্ািয়ত কর, েযগুেলােত এই ধরেনর িমথয,
বােনায়াট ও �া� বণর্নাসমূহ বিণর্ত হেয়েছ। েয উসূ লুল কাফী
()ﻮل الﺎﻜﻲﻓ, আল-ইহিতজাজ ( )اﻻﺣﺘﺠﺎجইতয্ািদ।
আমরা এই পৃ�াগুেলােত আ-কুরআেনর মেধয্ িবকৃিত হওয়ােক
েক� কের সৃ � িশয়ােদর আিকদা উপ�াপন কেরিছ, েযই
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আিকদােক সমথর্ন যুিগেয়েছ তােদর মতানুসাের মুতাওয়ািতর
পযর্ােয়র বণর্ন(েরওয়ােয়ত) এবং তােদর মুহাি�স, মুফাসিসর ও
িবিশ� বযি�বেগর্র ব�বয্সমূহ। সুতরাং তােদর মধয্ েথ েক ে
তা অ�ীকার করেত পারেব না; আর তােদর এই ব�বয্গুেল
তােদর কুৎিসত েচহারা েথেক মুেখাশ উে�াচন কের িদেয়েছ এবং
আমােদর

সামেন

পিব�

িকতাবেক

েক�

কের

তােদর

আিকদাসমূ হ �� কের িদেয়েছ, অথচ এ িকতাব এমন েয,
বািতল তার সামেন ও েপছেন েকানভােবই আগমন করেত পাের
না। কারণ এিট �জ্ঞাম �শংিসত আ�াহর নািযলকৃত িকতাব।
এই স�ািনত িকতােবর বয্াপাের আ�াহতাবারাকা ওয়া তা‘আলা
বেলন:

َ �ۡب �ِيهِ ُه ٗدى ِّلۡمُتَّق
َ َ َ ُ َ َۡ َ ٱل
ٓٓم
[٢-١ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٢ �ِ
� ۛ  �ٰل ِك كِ�ٰب � ر١ ﴿ ال

“আিলফ-লাম-মীম, এটা েসই িকতাব; এেত েকান সে�হ েনই,
মু�কীেদর জনয্ তা পথ �দশর” —(সূ রা আল-বাকারা: ১-২)
িতিন আরও বেলন:

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

“আিমই কুরআন অবতীণর্ কেরিছ এবং অবশয্ই আিম তা
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সংরক্”। — (সূ রা আল-িহজর: ৯)
িতিন আরও বেলন:
َ َّن
َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ ُ
َ
 فإِذا١  ِ َعل ۡي َنا � َۡع ُهۥ َوقرۡ َءان ُهۥ١ ٓعۡجل بِهِۦ
ِ� بِهِۦ ل ِسانك
َ َ َ َ ۡ َ َ َّن
َ ُ
ُ
[١٩-١٦ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ١  مَّ إِ علينا �يانهۥ١ قرۡ َءان ُهۥ

َۡ ُ َ ّ ك
﴿ � � ِر
َۡرَأۡ�َٰهُ فَٱتَّبع
ِ

“তাড়াতািড় ওহী আয়� করার জনয্ তুিম েতামার িজ�া তার
সােথ স�ালন কেরা না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দািয়
আমারই। সু তরাং যখন আিম তা পাঠ কির, তখন তুিম েসই
পােঠর অনু সরণ কর; অতঃপর এর িবশদ বয্াখয্ার দািয়
আমারই।” — (সূ রা আল-িকয়ামা: ১৬-১৯)
িতিন আরও বেলন:

ۡ
َ � َ� ۡبدِنَا فَ�ۡتُوا ْ � ُس
ٰ َ َ ﴿ �ن ُكنتُمۡ ِ� َر�ۡب ِمَّا نَزَّ�ۡ َا
ور� ٖ ّمِن ّمِثلِهِۦ ﴾ ]ﺳﻮرة
ِ
ٖ
[٢٣ :ﺒﻟﻘﺮة

“আিম আমার বা�ার �িত যা অবতীণর্ কেরি, তােত েতামােদর
েকান সে�হ থাকেল েতামরা তার অনু রূপ েকান সূরা িনেয়
আস।” — (সূ রা আল-বাকারা: ২৩)
িতিন আরও বেলন:
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�
َّ ُ
َ ُ َ َ َۡ ٓ ٰ َ َ ُ ْ ۡ َ ٰ َ ُ ر
ََ
ان � يَ�ۡتون
ِ ﴿ قل نِ ٱجۡتَمعتِ ٱ�ِۡسُ وَٱ�ِۡنُّ �َ أن ي�ۡتوا ب ِ ِمث ِل �ذا ٱلۡق ء
ٗ ب ِم ۡثلِهِۦ َول َ ۡو َ� َن َ�عۡ ُضهُمۡ �ِ َعۡ ض َظه
[٨٨ : ﴾ ]ﻮرة اﻹﺮﺳاء٨ ��
ٖ
ِ
ِ
“বল, যিদ এই কুরআেনর অনু রূপ কুরআন িনেয় আসার জনয
মানু ষ ও িজন সমেবত হয় এবং যিদও তারা পর�রেক সাহাযয্
কের, তবুও তারা এর অনু রূপ আনয়ন করেত পারেব না” —
(সূ রা আল-ইসরা: ৮৮)
আর মুসিলমগণ সামি�কভােব ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন ে,
িন�য় পূ বর্ েথেক পি�ম পযর্� এবং ত�বতর্ী �ােন অব�ানরত
মুসিলমেদর সামেন িবদয্মান আ-কুরআেনর কিপগুেলার �ম
েথেক শুরু কের সূরা ফালাক ও নােসর েশষ পযর্� আ�
তা‘আলার বাণী এবং তার ওহী, যা িতিন তাঁর নবী মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর নািযল কেরেছন। সুতরাং
তার একিট হরফ (অক্) েয অ�ীকার করেব, েস কািফর।
তেব িশয়ােদর েকান েকান অসতকর্ বয্ যখনই পিরপূ ণর্
সংরিক্ষত িবদয্মান কুরআেনর �িত তার িব�াস �মাণ কর
বয্থর্  তখনই বলেত থােক েয যিদও আমােদর িকতাবসমূ েহ
কুরআন িবকৃত হওয়া স�িকর্ত বণর্নাসমূহ মওজুদ রেয়, তােত
েকান

সমসয্া েনই। কার,
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েতামােদর

িকতাবগুেলােতও

িতলাওয়াত রিহত হওয়া ও িকরােতর িবিভ�তার কথা উে�খ
আেছ। ব�ত: তােদর এই ধরেণর �মাণ �হণ করা ডুব� বয্ির
খড়কুেটা আঁকেড় ধরার নয্ায়। কার, িতলাওয়াত রিহত হওয়ার
িবষয়িট আল-কুরআেনর ভাষয্ �ারা �মািণ; অনু রূপভােব
িকরােতর িবিভ�তার িবষয়িটও। সু তরাং েকাথায় িভজা মািট, আর
েকাথায় আকােশর তারকারািজ। িনেবর্ধ েগাঁড়ামীকারীেদর েথেক
আ�াহর িনকট আ�য় চাই। বরং েসই অসতকর্ বয্ি� উিচত
আমােদর সামেন আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর আেলমেদর
পক্ষ েথেক একটা ব�বয্ বা উ�ৃিত উপ�াপন , যা সু ��
কের বলেব েয, আল-কুরআন িবকৃত অথবা তােত রদবদল করা
হেয়েছ; বরং আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর সকেলই িব�াস
কেরন েয, ‘আল-কুরআন িবকৃত’-এই কথার �ব�া কািফর,
মুসিলম

িম�াত

(জািত)
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েথেক

বিহ�ৃ ত।

তােদর �া� আিকদার প�ম িবষয়
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম

এবং হাসান, েহাসাইন ও আলী রািদয়া�াহু
‘আনহুমেক অপমান কর:
মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ফারিস ভাষায় উে�খ কেরন, যার
আরিব (বাংলা) অনু বাদ হল:
“নু ‘মানী ইমাম মুহা�দ বােকর আ. েথেক বণর্না কের, িতিন
বেলন: যখন ইমাম মাহদী আ��কাশ করেব, তখন তােক
েফেরশতােদর �ারা পৃ�েপাষকতা েদয়া হেব এবং তার িনকট
সবর্�থম িযিন বা‘আত (আনু গেতযর শপথ) �হণ করেবন, িতিন
হেলন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া; অতঃপর আলী
আ.। আবার শাইখ তুসী ও নু ‘মানী ইমাম েরজা আ. েথেক বণর্না
কেরন, ইমাম মাহদী আ��কােশর অনয্তম িনদশর্ন , িতিন
অিচেরই িবব� অব�ায় সূ েযর্র েগালেকর সামেন আ��কাশ
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করেবন।” 65
64F

সু তরাং লক্ষয্ কর েহ আমার ! আ�াহ েতামার �িত রহম
করু, িকভােব তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
এবং আিমরুল মুেমনীন আলী রািদয়া�াহ ‘আনহুেক অপমান
করেছ; আবার িমথয্া দািব করেছ ে, তারা উভেয় অিচেরই
মাহদী’র িনকট বায়‘আত (আনু গেতয্র শপ) �হণ করেবন।
অতঃপর তারা মাহদী’র উপরও িমথয্ােরাপ কের ে, েস নািক
অিচেরই িবব� অব�ায় িদগ�র হেয় আ��কাশ করেব। এটা
েকান ধমর? (আ�াহ তােদরেক লাি�ত করন)।
অতঃপর িশয়াগণ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ
িমথয্ার স�কর্ জুেড় িদেয়েছ এইভােব , িতিন বেলেছন:
“েয বয্ি� কবার মুত‘আ িবেয় করেব, তার মযর্াদা হেব
েহাসাইেনর মযর্াদার সমা; আর েয বয্ি� দুইবার মুত‘আ িবেয়
করেব, তার মযর্াদা হেব হাসােনর মযর্াদার সম; আর েয বয্ি�
িতনবার মুত‘আ িবেয় করেব, তার মযর্াদা হেব আলী ইবন আিব
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আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ
(ফারিস ভাষায়), পৃ . ৩৪৭
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তািলেবর মযর্াদার সমান এবং েয বয্ চারবার মুত‘আ িবেয়
করেব, তার মযর্াদা হেব আমার মযর্াদার সমা” 66
65F

েতামরা ঐসব আহা�কেদর �িত লক্ষয্, েহাসাইন রািদয়া�াহু
‘আনহর মযর্াদয় েপৗঁছা িক এতই সহজ? আমরা আহেল সু �াত
ওয়াল জামা‘আত িব�াস কির েয, একজন বয্ি� িবিভ� �কােরর
মহান ইবাদেতর মাধয্ে আ�াহর বা�া হেত পাের; িক� তার
পেক্ষ এমন অব�া অজর্ন স�ব নয়, েস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর মধয্ েথেক েকান একজন
নগণয্ সাহাবীর মযর্াদায় েপৗঁছেত পাের। সুতরাং িকভা েব
জা�াতবাসী যু বকেদর সরদার ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর নাতীর মযর্াদায় েপৗঁছেত পাের। অতঃপর িকভােব
বা েস তাঁর বড় ভাই হাসান রািদয়া�াহু ‘আনহু ও তাঁর িপতা
আিমরুল মুেমনীন েখালাফােয় রােশদীেনর চতুথর্ খিলফা আল
রািদয়া�াহু‘আনহ’র মযর্াদায় েপৗঁছেত পাের। আর তােদর িনলর
অপবাদ বা িমথয্াচার হে� সবযু েগর েনতা ও সবর্ে�� রাসূেলর
শােন; (তারা বেল) িতিন নািক বেলেছন: েয বয্ি� চারবারমুত‘আ
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মুহা�দ েমা�া আল-কাশানী, তাফসীরু মানহািজস সােদকীন( �ﺗﻔﺴ
�)ﻣﻨﻬﺞ الﺼﺎدﻗ, পৃ . ৩৫৬
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িবেয় করেব, তার মযর্াদা হেব তাঁর(রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর) মযর্াদার সমান(না‘উযু িব�াহ)।
সু তরাং েহ আ�াহ! ঐসব খিবসগণ যা দািব কের, আমরা তা
েথেক েতামার িনকট মুি� চাই; আর তােদর সকল কমর্কা�
আ�াহর দায়-দািয়ে� অপর্ণ করি, িযিন �বল শি�শালী। ﻻ ﺣﻮل
( و ﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌ� اﻟﻌﻈﻴﻢমহান আ�াহর সাহাযয্ বয্তীত েকা
ক্ষমতা েনই এবং েকান শি� ে)।
কুলাইনী ‘ফুর‘উল কাফী’ ( )وع الﺎﻜﻲﻓনামক �ে� উে�খ কেরন,
যু রারা বেলন:
“যখন আমার কােছ েস সহীফা বা িবেশষ �� েদয়া হেলা, তখন
েদখলাম েয এিট একিট েমাটা ��, যার স�েকর্ �িসি� আেছ
েয, এিট �থম যু েগর ��সমূ েহর মেধয্ অনয্তম একিট ;
অতঃপর তােত আিম লক্ষয্ করলাম এবং আচমকা েদখেত েপল
তােত এমন িকছু রেয়েছ, যা মানু েষর সামেন িবদয্মান আ�ীয়তার
স�কর্ ও সবর্স�ত ভাল কমর্কাে�র িবপরীত। আর যখন ত
(��িটর) সািবর্ক অব�া এই রক, তখন আিম তা পাঠ করলাম;
এমনিক খারাপ মন, অ� সংযম ও দু বর্ল িস�া�সহ আিম তার
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পাঠ েশষ করলাম এবং পাঠ করেত করেত বললাম: বািতল।
অতঃপর আিম তা নিথভু� করলাম এবং তার িনকট েপশ
করলাম। অতঃপর যখন আিম সকাল েবলায় আবূ জাফর আ.-এর
সােথ সাক্ষাৎ করল, তখন িতিন আমােক িজজ্ঞাসা করে:
তুিম িক ফারােয়েযর ��িট পাঠ কেরছ? জওয়ােব আিম বললাম:
হয্াঁ। অতঃপর িতিন আবার িজজ্ঞাসা কর: তুিম যা পাঠ কেরছ,
তা েকমন মেন হল? জওয়ােব আিম বললাম: বািতল, এটা িকছু ই
নয়, এটা জনগেণর �িতি�ত মত ও পেথর িবপরীত। িতিন
আবার বলেলন: আ�াহর শপথ কের বলিছ, েহ যু রারা! তুিম যা
েদেখছ, তা সতয্ এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
�তিলিপ, যা আলী িনজ হােত িলেখেছ।” 67
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এটা ‘কাফী’ �ে�র বণর্নাসমূেহর মধয্ েথেক একিট অনয্
বণর্ন; আর এই ‘কাফী’ (�� )ﺎﻜﻲﻓিট িশয়ােদর িনকট একিট বড়
ধরেনর তথয্বহুল �� িহেসেব িবেবিচ
লক্ষয্ করুন েহ আমার! আিমরুল মুেমনীন আলী ইবন আিব
তািলব রািদয়া�াহু ‘আনহু এবং সকল সৃি�র েসরা সৃ ি� মুহা�দ
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ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, ৩য় খ�, পৃ . ৫২
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সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর সােথ ‘যা মানু েষর সামেন

িবদয্মান আ�ীয়তার স�কর্ ও সবর্স�ত ভাল কমর্কা
িবপরীত’ এমন িকছু েসই �ে�র মেধয্ েলখার েযাগসূ� ৈতির
করার েচেয় জঘনয্ অপমান আর হেত পাের ি? অথর্াৎ রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম (না‘উযু িব�াহ) সকল মানু ষেক সব
সময় আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা এবং ভাল কাজ করার িনেদ
িদেয় থােকন; িক� িনজর্েন িগেয় সাইিয়য্দুনা আলী ইবন আি
তািলব রািদয়া�াহু‘আনহুে তার িবপরীত িলখেত বেলন (অথর্াৎ
আ�ীয়তার স�কর্ িছ� করা এবং ম� কােজর িেদর্শ ইতয্া);
সু তরাং এর েচেয় অিধক ঘৃ ণয্ অপবাদ আর কী হেত পাে?
অতঃপর লক্ষয্ , ঐসব িশয়ােদর ধমর্ীয় মতবােদর বয্াপাে
আপনার কী অিভমত, যারা মেন কের েয, �কৃত ধমর্ হল ঐ ধম,
যা যু রারা িমথয্া অপবােদর মাধয্েম দািব কের , রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়সা�াম তা িলখেত বেলেছন; আর

সাইিয়য্দুনা আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহু তা িনজ
হােত িলিপব� কেরেছন, তােত আ�ীয়তার স�কর্ িছ� করা
এবং ম� কােজর িনেদর্শ সং�া� িবধানসমূহ রেয়েছ। এই
ধরেনর িবিধ-িবধান িক ধমর্ হওয়র েযাগয্তা রাে?
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আর িশয়াগণ আলী রািদয়া�াহু ‘আনহুর বয্াপাের বে: আলী
রািদয়া�াহু‘আনহু ভাষণ িদেয়েছ; অতঃপর িতিন মুখ িফরােলন,
এমতাব�ায় েয, তার চতুিদর্েক তার পিরবা-পিরজন, িবেশষ
বয্ি�বগর্ ও দলীয় েলাকজন ি; অতঃপর িতিন বেলন:
আমার পূ বর্বতর্ী �শাসকগণ �শাসিনক দািয়� পালন কেরেছ
এবং এই েক্ষে� তারা ই�াকৃতভােব রাসূলু�াহ সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবরু�াচরণ কেরেছ, তাঁর সােথ কৃত
�িত�িত ভ� কেরেছন এবং তাঁর সু �াতেক পিরবতর্ন কেরেছন।
আিম যিদ জনগণেক তা পিরতয্াগ করেত উ�ু� কি এবং তা
রদবদল কির ... তেব আমার ৈসিনকগণ আমার েথেক িবি��
হেয় যােব ...। আর যিদ আিম ‘ফাদাক’ অ�লেক ফােতমার
ওয়ািরসেদর িনকট েফরত েদই ...। আর যু লুম-িনযর্াতেনর
িবচারগুেলার সিঠক িবচার কির এবং অনয্ায়ভােব �হণকৃত
পুরুষেদর অধীন� নারীেদরেক েফরত িনেয় এেস তােদরেক
তােদর �ামীেদর িনকট সমপর্ণ কির ... আর আিম জনগণেক
আল-কুরআেনর িবধােনর �িত উ�ু � কির; আরও উ�ু � কির
সু �াহ অনু যায়ী তালাক �দান করেত ... আর যিদ আিম েগাটা
জািতেক আ�াহর িকতাব ও তাঁর নবী সা�া�াহু আলাইিহ
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ওয়াসা�ােমর সু �াহর িদেক িফিরেয় িনেয় েযেত চাই, তখন তারা
আমার েথেক িবি�� হেয় যােব। 68
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এই বণর্নািটও ‘কাফী’ (� )ﺎﻜﻲﻓে�র বণর্নাসমূেহর অ�ভুর্।
মহাবীর িসংহ শাদূ র্ল আসাদু�াহ আ-গািলব সাইিয়য্দুনা আলী
ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু‘আনহু এরূপ িছে, তা িক সতয্
হেত পাের; েযমিনভােব তােদর এই বণর্নাসমূহ েথেক তার
ভীরুতা ও অসহায়� �কাশ পাে�েয, িতিন তাঁর েথেক ৈসনয্েদর
িবি�� হেয় যাওয়ার আশ�া করেতন এবং যার কারেণ িতিন
জনগণেক আ�াহর িকতাব ও তাঁর নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �াহর �িত উ�ু � করণেক উেপক্ষা করে; বরং
িতিন তখন মুসিলমেদর ইমাম ও বাদশাহ হওয়া সে�ও তােদর
জনয্ পছ করেতন েয, তারা ঐ পথ ও মেতর উপর অবিশ�
থাকেব, যার উপর �িতি�ত িছল ই�াকৃতভােব রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবরু�াচরণকারী �শাসক,
যারা তাঁর সােথ কৃত �িত�িত ভ�কারী এবং তাঁর সু �াতেক
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পিরবতর্নকার 69। সু তরাং আলী রা. এর ওপর এর েচেয় অিধক
৬৮F

ঘৃ ণয্ অপবাদ আর কী হেত পাে? আর আিমরুল মুেমনীন আলী
ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু ‘আনহুর বয্াপাের ওখাে (তােদর
পক্ষ েথ) এর েচেয় আর বড় অপমান, িনলর্�তা ও েবহায়াপনা
হেত পাের কী? অথচ িশয়াগণ তার বয্াপাের িমথয্া আিক-িব�াস
েপাষণ কের েয, আলী রািদয়া�াহু‘আনহুর িনকটিছল মূ সার লািঠ
এবং সু লাইমােনর আংিট; আর িতিন িছেলন (না‘উযু িব�াহ) সকল
ব�র উপর ক্ষমতাব; সু তরাং আ�াহর সাহাযয্ বয্তীত েকা
ক্ষমতা েনই এবং েকান শি� েন()ﻻ ﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ।
েহ আ�াহ! আমােদরেক আমােদর উ�ম কমর্সমূেহর অনুে�রণা
দাও এবং আমােদরেক আমােদর ম� কমর্সমূহ েথেক রক্ষা 
আল-কুলাইনী তার উসু লুল কাফী ( )ﻮل الﺎﻜﻲﻓনামক �ে� বণর্না
কেরন:
“িজবরাইল মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
69

ওয়াসা�ােমর িনকট

নাউযু িব�াহ, িকভােব তারা আবু বকর, উমর ও উসমান রািদয়া�াহু

আনহুমেক রাসূেলর সু�ােতর িবেরাধী সাবয্� কেরে!!! আলী রা. কখনও এ
ধরেনর কথা বেলন িন, এটা মূ লত: িশয়ােদর িমথয্াচার। তারা তােদর িমথয্
কথা আলী রা. এর নােম চালােনার অপেচ�া কেরেছ। [স�াদক]
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অবতরণ কেরন এবং তাঁেক বেলন: েহ মুহা�দ! আ�াহ
আপনােক এমন এক স�ােনর সু সংবাদ িদে�ন, েয ফােতমার
ঘের জ� �হণ করেব, তােক আপনার পের আপনার উ�ত হতয্া
করেব; তখন িতিন বলেলন: েহ িজবরাইল! আমার �িতপালেকর
�িত সালাম, আমার এমন স�ােনর �েয়াজন েনই, েয ফােতমার
ঘের জ� �হণ করেব এবং আমার পের আমার উ�ত তােক
হতয্া করে; অতঃপর েস (িজবরাইল) উে�র্ গমন করল এবং
আবার অবতরণ করল; অতঃপর পূ েবর্র মত কের কথা বল;
আর িতিনও পূ েবর্র মতই বলেল: েহ িজবরাইল! আমার
�িতপালেকর �িত সালাম, আমার এমন স�ােনর �েয়াজন েনই,
যােক আমার পের আমার উ�ত হতয্া করে; অতঃপর িজবরাইল
আকােশ গমন করল এবং আবার অবতরণ করল; অতঃপর বলল:
েহ মুহা�দ! আপনার রব আপনােক সালাম বেলেছন এবং
সু সংবাদ িদে�ন েয, িতিন তার বংশধেরর মেধয্ ইমামত,
েবলায়াত ও অসী তথা েনতৃ�, কতৃর্� ও অসী �দান করেবন।
অতঃপর িতিন বলেলন: আিম তােত রািজ। অতঃপর ফােতমার
িনকট সংবাদ পাঠােনা হল েয, আ�াহ আমােক েতামার এক
স�ােনর সু সংবাদ িদে�ন, যােক আমার পের আমার উ�ত হতয্া
করেব; িতিন (ফােতমা) তাঁর িনকট সংবাদ পাঠােলন েয, আমার
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এমন স�ােনর �েয়াজন েনই, যােক েতামার পের েতামার উ�ত
হতয্া করেব। তার িনকট আবার সংবাদ পাঠােনা হল ে, আ�াহ
তার বংশধেরর মেধয্ েনতৃ, কতৃর্� ও অস �দান করেবন।
অতঃপর িতিন তাঁর িনকট সংবাদ পাঠােলন েয, আিম তােত
রািজ। অতঃপর েস তােক ক� কের গেভর্ ধারণ কেরেছ এবং ক�
সহয্ কের তােক �সব কেরেছ ...; িক� েহাসাইন ফােতমা আ.
এবং অনয্ েকান মিহলা েথেক দুধ পান কেরিন। নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তার িনকট িনেয় আসা হত, অতঃপর
িতিন তাঁর বৃ �া�ুিল তার মুেখর মেধয্ রাখেত; অতঃপর েস তার
েথেক যা চুেষ িনত, তা তার জনয্ দু-িতন িদন পযর্� যেথ� হেয়
েযত।” 70
69F

এই বণর্নািট িক সাইিয়য্দুনা েহাসাইন রািদয়া�া ‘আনহুর জনয
অপমানজনক নয় েয, আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ক িজবরাইল .-এর
ভাষায় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তার সুসংবাদ
েদয়া সে�ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর পক
েথেক বেলন: “আমার জনয্ তার েকান �েয়াজন েন”।
অনু রূপভােব তার মাতা সাইেয়য্দা ফােতমা রািদয়া�া ‘আনহাও
70

আল-কুলাইনী, উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ২৯৪
102

বেলন: “আমার জনয্ তার েকান �েয়াজন েন”। অতঃপর “িতিন
তােক ক� কের গেভর্ ধারণ কেরেছ এবং ক� সহয্ কের তাে
�সব কেরেছ, অতঃপর তােক দু ধ পান করান িন।” েকান মা
তার স�ােনর �িত এমন কথা বেলেছন বা এমন কাজ কেরেছন
বেল আমরা আেদৗ শুিনিন। আর যিদ েস স�ানিট হয় েহাসাইন
রািদয়া�াহু ‘আনহুর মত মহান বয্ি ও জা�ােতর অিধবাসী
যু বকেদর েনতা, তেব তাঁর জনয্ এটা িক অপমানজনক ন?
আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, যখন আবদু �াহ ইবন উবাই
ইবন সু লুল মারা েগল, তখন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
তার জানাযায় উপি�ত হেলন; িক� ওমর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেলন: আ�াহ তা‘আলা িক আপনােক
তার কবেরর পােশ দাঁড়ােত িনেষধ কেরন িন, তখন িতিন নীরব
থাকেলন; অতঃপর িতিন (ওমর) আবার বলেলন: েহ আ�াহর
রাসূ ল! আ�াহ তা‘আলা িক আপনােক তার কবেরর পােশ দাঁড়ােত
িনেষধ কেরন িন, তখন িতিন তােক বলেলন: েতামার জনয্
আফেসাস! আিম কী বেলিছ তুিম িক তা জান? আিম বেলিছ: েহ
আ�াহ! তুিম তার েপটেক আগুন �ারা পূণর্ কের দ, আর তার
103

কবরেক আগুন �ারা ভিতর্ কের দাও এবং তােক জাহা�াে
�েবশ করাও।” 71
70F

িশয়াগণ িকভােব নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর
িমথয্া অপবা েদয়; েযমন তারা িমথয্া ও বােনায়াট দািব কের ে,
নবী

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম মুনািফেকর জানাযা

পেড়েছন 72, িক� তার জানাযায় তার জনয্ েদ‘আ কেরনিন, বরং
৭১F

তার জনয্ শু ধু -েদা‘আ কেরেছন। আর এই ধরেনর কাজ ��
িনফাকী চিরে�র অ�ভুর্; আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সােথ িনফােকর স�কর্ যু� করাটা তাঁর শােন বড়
ধরেনর অমযর্াদাকর ও অপমানকর কাজ
আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, মুনািফকেদর মধয্ েথেক
জৈনক বয্ি� মারা েগ; অতঃপর েহাসাইন ইবন আলী
রািদয়া�াহু‘আনহু পােয় েহঁে েবর হেলন; অতঃপর তার মাওলার
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ব�ত : রাসূ লু�াহ্ সা�া�াহু আলিহ ওয়াসা�াম আবদু �াহ ইবন উবাই এর

ওপর জানাযার সালাত আদায় কেরন িন। [স�াদক]
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(ব�ু বা �ভু বা দাস) সােথ তার সাক্ষাৎ , তখন েহাসাইন আ.
তােক িজজ্ঞাসা করে: েহ অমুক! তুিম েকাথায় যা�? তখন েস
বলল: আিম এই মুনািফেকর জানাযার নামায পড়া েথেক পলায়ন
করিছ; অতঃপর েহাসাইন আ. তােক বলেলন: আিম চাি� েয,
তুিম আমার ডান পােশ দাঁড়ােব, অতঃপর আমােক যা বলেত
শুনে, তুিমও তাই বলেব। অতঃপর যখন তার অিভভাবক
তাকিবর বলল, তখন েহাসাইন আ. বলেলন: আ�াহু আকবা, েহ
আ�াহ! তুিম েতামার অমুক বা�ার �িত একসােথ (িবি��ভােব
নয়) এক হাজার অিভশাপ দাও; েহ আ�াহ! তুিম েতামার বা�ােক
েতামার বা�াগেণর মেধয্ ও েতামার রােজয্ অপমান ; আর
তােক েতামার জাহা�ােম �েবশ করাও এবং েতামার কিঠন
শাি�র �াদ আ�াদন করাও। কারণ, েস েতামার শ�েদরেক ব�ু
িহেসেব �হণ কেরিছল, আর েতামার ব�ুেদরেক শ� িহেসেব
�হণ কেরিছল এবং েতামার নবীর পিরবার-পিরজনেক ঘৃ ণা
কেরিছল।” 73
72F

লক্ষয্ , আ�াহ আপনােক কলয্ােণর তাওিফক িদ; িশয়াগণ
েকমন দু ঃসাহস করল েয, তারা েহাসাইন রািদয়া�াহু ‘আনহুেক
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ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, জানােয়য অধয্া, পৃ . ১৮৯
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তােদর ি�য় বয্ি� বেল দািব করা সে�ও তাঁর উপর িমথয্ােরা
করেছ এইভােব েয, িতিন জৈনক বয্ি�র জানযার নামায
পেড়েছন; অতঃপর তার জনয্ বদেদ‘আ কেরেছন এবং তােক
অিভশাপ িদেয়েছন; অথচ েদা‘আ করা এবং মাগেফরাত ও রহমত
কামনা করা বয্তীত সালাত হেত পাের না...। সু তরাং তারা িমথয্া
ও বােনায়াট প�িতেত েহাসাইন রািদয়া�াহু ‘আনহুর সােথ
িনফােকর স�কর্ যু� কের িদল। আর ‘েহাসাইন রািদয়া�াহু
‘আনহুর মেধয্ িনফাক ও �রণার বা�বতা রেয়েছ’-এমন ধারণা
েথেক আমরা আ�াহর িনকট আ�য় চাই। দীনেক িনফােকর
(�তারণার) উপর �িতি�ত করার জনয্ই িক রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম কািফর, মুশিরক, ইহুদী �মুখেদর পক্ষ েথ
এত িবপদ-মুিসবত ও ক�কর পিরি�িতর মুেখামুিখ হেয়িছেলন।
িবষয়িট যিদ এমনই হত, তেব কারবালার যু � সংঘিটত হত না
এবং েহাসাইন ইবন আলী রািদয়া�াহু ‘আনহুমা শাহাদাত বরণ
করেতন না।

106

তােদর �া� আিকদার ষ� িবষয়
মুিমন

জননী

নবী

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর �ীেদরেক অপমান করা:
আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ‘হ�ুল ইয়াকীন’ ( ﺣﻖ
� )ﻴﻟﻘনামক �ে� ফারিস ভাষায় বেলন, যার আরিব (বাংলা)
অনু বাদ হল:
“দায়মুি�র বয্াপাের আমােদর(িশয়ােদর) আিকদা ও িব�াস হল,
আমরা আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও মুয়ািবয়ার মত চার মূ িতর্
েথেক মু�; আমরা আরও মু� আেয়শা, হাফসা, িহ�া ও উ�ু ল
েহকােমর মত চার নারী এবং তােদর অনু সারী ও তােদর িবিভ�
দল-েগা�ী েথেক। আর তারা হল পৃিথবীর বুেক আ�াহর িনকৃ�
সৃ ি�। আর তােদর শ�েদর েথেক মু� হওয়ার পেরই শুধু
আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও ইমামেদর �িত ঈমান পিরপূ ণর্তা লাভ
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করেব।” 74
73F

এই

িব�াস

অনয্ানয্েদর সােথ নবী �া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর �ী আেয়শা ও হাফসা রািদয়া�াহু ‘আনহুমােক
অপমােনর সু �� �মাণ; অথচ আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা
তােদর বয্াপাের বেল:

ز
م
 ]ﺳﻮرة... ﴿ ّ�ُِّ أَوۡ�َٰ بِٱلۡمُؤ ِۡنِ�َ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأ َ �َٰۡجُهُۥٓأُمَّ َ� ٰ ُتهُمۡ ﴾ اﻵﻳﺔ
[٦ :اﻷﺣﺰاب

“নবী মুিমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর অেপক্ষা ঘিন�তর এব
তার �ীগণ তােদর মাতা।” আয়াত ... — (সূ রা আল-আহযাব: ৬)
মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ‘হায়াতুল কুলু ব’ ()ﺣﻴﺎة اﻟﻘﻠﻮب
নামক �ে� ফারিস ভাষায় বেলন, যার বাংলা অনু বাদ হল:
“ইবনু বাবুইয়া ‘এলালু শ শারােয়‘ ( )ﻠﻞ الﺮﺸاﺋﻊনামক �ে� বণর্না
কেরন, ইমাম মুহা�দ বােকর আ. বেলন: যখন ইমাম মাহদী
আ��কাশ করেব, তখন িতিন অিতস�র আেয়শােক জীিবত

74

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,
পৃ . ৫১৯
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করেবন এবং ফােতমার �িতেশাধ িহেসেব তার উপর শাি�র
িবধান (হদ) কােয়ম করেবন” ... 75
74F

আর এটা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�ােমর ি�য়া
আেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহু ‘আনহার বয্াপাের তােদর চরম
িনলর্�তা ও েনাংরািম। িক িদেয় আমরা এই ধরেনর িমথয্
অপবােদর সমােলাচনা বা পযর্ােলাচনা কর, েসই ভাষা আমােদর
জানা েনই। আমরা ঐসব িশয়া ও তােদর িবিশ� বয্ি�বেগর্
কমর্কাে�র িবষয়িট �বল পরা�মশালী আ�াহ তা‘আলার হােত
েসাপদর্ করলা, যােত িতিন তােদর িনকট েথেক �িতেশাধ �হণ
কেরন।
আর তােদর শাইখ মকবুল আহমদ তার ‘তরজমাতু িল মা‘আিনল
কুরআন’ ()ﻤﺟﺔ ﻤﻟﻌﺎ� اﻟﻘﺮآن-এর মেধয্ উদুর্ ভাষায় বে, যার
বাংলা অনু বাদ হল:
“িন�য় উে�র যু ে� বসরার ৈসিনকেদর েসনােন�ী আেয়শা এই

75

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,
পৃ . ৩৭৮; হায়াতুল কুলু ব ()ﺣﻴﺎة اﻟﻘﻠﻮب, ২য় খ�, পৃ . ৮৫৪
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আয়াত অনু যায়ী �� অি�ল কােজ জিড়েয় েগেছ ...।” 76
75F

আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’
নামক �ে�র ২য় খে�র ২৪০ পৃ�ায় উে�খ কেরন:
“আলী আ. উ�ু ল মুেমনীন আেয়শােক উে�শয্ কের বেল:
আ�াহর শপথ! িতিন আমােক তােক তালাক েদয়ার িস�া� িদেয়
েগেছন ...। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আলী .েক উে�শয্ কের বেলেছ: েহ আলী! আমার �ীেদর িবষয়িট
আমার অবতর্মােন েতামার হােত িদেয় েগলাম”
অথর্া- রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পের আলী
রািদয়া�াহু ‘আনহুর অিধকর িছল েয, িতিন ই�া করেল তাঁর
(রাসূ েলর) পিব� �ীেদর েয কাউেক তালাক িদেত পারেতন।
িশয়াগণ িবেশষ কের উ�ু ল মুেমনীন আেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহু
‘আনহা

এবং

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর

অপরাপর �ীগেণর মযর্াদা ক ্ষু� করার জনয্ এই বণমূ েহর মত
িমথয্া ও বােনায়াট বণর্নার উ�াবন কের; অথচ আ�াহ তা‘আলা
76

মকবুল আহমদ, তরজমাতুল কুরআন ()ﺮﻤﺟﺔ ﻟﻌﺎ� اﻟﻘﺮآن, (উদু র্
ভাষায়), পৃ . ৮৪০, সূ রা আল-আযহাব।
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আল-কুরআনু ল

কারীেমর

মেধয্ নবী সা�া�াহু আলাইি

ওয়াসা�ােমর �ীগেণর গুণাগ বণর্নাকেরেছন; িতিন তাঁর নবীেক
উে�শয্ কের তাঁর এসব �ীেদর শােন বেল:
َّ
ٓ ّ َ َ ّ
َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ َۡ َّلَ بِهِنَّ ن
َ
عۡج َبك
ِم أزۡ� ٖج ولو أ
 �َعۡدُ وَ�ٓ أَن �َبد
﴿ �َِلُ لك ٱلن َِسا ُء ِم
ّ ُ ٰ َ َ ُ َّ�لَكَتۡ يَمِينُك ۗ وَ�َنَ ٱ
ٗ �َّ ٖ�ء
ۡ َ �
ِيبا ﴾ ]ﺳﻮرة
َ
َۡنُهُنَّ إِ�َّ مَا م
ِ �
[٥٢ :اﻷﺣﺰاب

“এর পর েতামার জনয্ েকান নারী ৈবধ নয় এবং েতামার �ীেদর
পিরবেতর্ অনয্  �হণও ৈবধ নয়, যিদও তােদর েসৗ�যর্
েতামােক মু� কের; তেব েতামার অিধকারভু� দাসীেদর বয্াপাের
এই িবধান �েযাজয্ নয়। আ�াহ সম� িকছুর উপর তী� দৃি�
রােখন ।” — (সূ রা আল-আহযাব: ৫২)
িতিন আরও বেলন:

ز
ُ َ
َ ؤۡمن
ُ ﴿ َ ّ أَ ۡو َ ٰ� ب
ِ ٱلۡم
[٦ :ِ� ِمنۡ أنفسِ ِهمۡۖ َأ َ �َٰۡجُهُۥٓأُمَّ َ� ٰ ُتهُمۡ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
ِ
ُِ�ّ

“নবী মুিমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর অেপক্ষা ঘিন�তর এব
তার �ীগণ তােদর মাতা।” — (সূ রা আল-আহযাব: ৬)
িতিন আরও বেলন:
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َ َ َّ �
ٓ ّ
َ
[٣٢ : ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب... ُ كأ َح ٖد ّم َِن ٱلن َِساءِ ﴾ اﻵﻳﺔ
ۡ﴿ �ٰن َِسءَ ٱ�َّ�ِِّ لَس
“েহ নবী-পি�গণ! েতামরা অনয্ নারীেদর মত ন;” আয়াত ... —
(সূ রা আল-আহযাব: ৩২)
তাঁেদর (উ�ু হাতুল মুেমনীন) বয্াপাের আয়াত নািযল হেয়ে:
ۡ َ ۡ َ ۡ ّ ُ ُ َ َ ۡ ُ ُ َّ��َّم ا يُرِ�دُ ٱ
ٗ يۡت َو ُ� َط ّه َر ُ�مۡ َ� ۡطه
﴾٣ ��
َ ﴿
ِ َ�ٱلرج َس أهل ٱ
ِ
ِ
ِ ِ�ذهِب عن�م
[٣٣ :]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب

“েহ নবী-পিরবার! আ�াহ েতা শুধু চান েতামােদর েথেক
অপিব�তা দূ র করেত এবং েতামােদরেক স�ূ ণর্রূে প পিব
করেত।”— (সূ রা আল-আহযাব: ৩৩)
আর িবেশষ কের সাইেয়য্দাআেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহু‘আনহার
পিব�তা ও পিরপূ ণর্তার বয্াপাের আ�াহ ‘আলা সূ রা নূ েরর
আয়াতসমূ হ নািযল কেরেছন। আর তা সু �� কের বেল িদেয়েছ
েয, েয বয্ি� তাঁর বয্াপাের িমথয্া অপবাদ েদয় এবং তাঁর বয্াপ
িমথয্া অপবাদ েদয়ার জনয্ িমথয্া ও বােনায়াট বণর্নাসমূ
উ�াবন কের, েস বয্ি� মুনািফক েগা�ীর অ�ভুর্; আ�াহ
তা‘আলা সূ রার েশষ অংেশ বেলন:

�َب
ُ ُ
ّ
َ ؤۡمن
ِ َُدًا إِن كُنتُم م
:﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﻮر١ �ِ
ٓ﴿يَعِظم ٱ�َُّ أَن �َعُودُواْلِمِثۡلِهِۦ
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[١٧
“আ�াহ েতামােদরেক উপেদশ িদে�ন, ‘েতামরা যিদ মুিমন হও,
তেব কখনও অনু রূপ আচরেণর পূনরাবৃি� কেরা না”— (সূ রা
আন-নূ র: ১৭)
েকমন দু ঃসাহস কেরেছ ঐসব িশয়াগণ; আ�াহ ও তাঁর বা�ােদর
�িত তােদর েকান ল�ােবাধ েনই; ফেল তারা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর �ীগণেক অস�ান করেছ।

কারণ, েকান �ামী কখনও পছ� করেব না েয, েকউ তার �ীর
িপছেন েলেগ থাকুক, অথবা তার বয্াপাের অপবাদ িদক এবং েয
েকান ধরেনর অপমান করু; বরং একজন ভ� মানু ষ েকান
েকান সময় েকান কারেণ িনেজর অপমান সহয্ করেত পারেলও
েস তার �ী ও পিরবার-পিরজেনর বয্াপাের অস�া, অপমান ও
অপবাদ সহয্ করেত পাের না
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তােদর �া� আিকদার স�ম িবষয়
নবী

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর

কনয্ােদরে, িবেশষ কের নারীেদর েন�ী
ফােতমা

েযাহরা

রািদয়া�াহু ‘আনহােক

অপমান করা:
আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর সকল অনু সারী কুরআন ও
সু �াহর আেলােক ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন ে, নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কনয্ােদর সংখয্া চার: সাইেয়য্দা যয়ন,
সাইেয়য্দা রুকাই, সাইেয়য্দা উে� কুলসুম ও সাইেয়দা ফােতমা
যাহরা রািদয়া�াহু ‘আনহু�া। আর অনুরূপ মত েপাষণ কে
সাধারণ িশয়াগণও। তেব ভারত ও পািক�ােনর িশয়াগণ িতন
কনয্ােক অ�ীকার কের এবং তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ােমর জনয্ শু ধু এ ক কনয্ােক সাবয্�; আর িতিন
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হেলন সাইেয়য্দা ফােতমা রািদয়া�াহু ‘আনহা। আর বািক
িতনজনেক তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কনয্
নয় বেল মতামত �কাশ কেরেছ এবং এর �ারা তারা আ�াহ
তা‘আলার িবধােনর �� িবেরািধতা কেরেছ; আ�াহ তা‘আলা
বেলন:
[٥ :ِ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب

َّ�قۡسَطُ عِندَ ٱ

�ٓا
َ﴿ دۡعُوهُمۡ �بَ ِهِمۡ هُوَ أ

“েতামরা তােদরেক তােদর িপতার পিরচেয় ডাক; আ�াহর দৃ ি�েত
এটাই অিধক নয্ায়সংগত”— (সূ রা আল-আহযাব: ৫)
তােদর এই মত �কােশর একমা� কারণ হল ওসমান ইবন
‘আফফান যূ �ুরাইন রািদয়া�াহু‘আনহুর সােথ শ�তা কর, যােত
তাঁর উ� মযর্াদা �ীকৃত না য়; কারণ, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর িনকট �থেম সাইেয়য্দা রুকাইয়ােক িবেয় ে;
অতঃপর যখন িতিন (রুকাইয়) ইি�কাল কেরন, তখন তাঁর
িনকট নবী সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�া সাইেয়য্দা উে�

কুলসু মেক িবেয় েদন; আর এ জনয্ তােক‘যূ �ুরাইন’ নােম ডাকা
হত।
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
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ُّ قُل �َِّز
م
�
ِ�َّ�﴿ َ�ُّهَا ٱ
ِنِ�َ يُدِۡ�َ عَلَيۡهِنَّ مِن
ۡ �َٰۡجِك َ وَ�َنَاتِكَ وَ�ِسَآءِ ٱلۡمُؤ
[٥٩ :َ� َٰبِيبِهِنَّ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
“েহ নবী! তুিম েতামার �ীগণেক, কনয্াগণেক

ও মুিমনেদর

নারীগণেক বল, তারা েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর
উপর েটেন েদয়।”— (সূ রা আল-আহযাব: ৫৯)
সু তরাং আ�াহ তা‘আলা " "ﺑﻨﺎتশ�িট বহুবচেনর শ� �ারা
উে�খ কেরেছন, যা নবী সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর

একািধক কনয্া স�ােনর �মাণ কের। আর িশয়া আেলমগণ
িলেখেছন: িতিন খািদজােক যখন িবেয় কেরন, তখন তাঁর বয়স
হেয়িছল িবশ বছেরর েবিশ; অতঃপর তার েথেক তাঁর নবুয়েতর
পূ েবর্ জ� �হণ কের কােস, রুকাইয়, যয়নব ও উে� কুলসু ম
এবং তার েথেক তাঁর নবুয়েতর পের জ� �হণ কের তাইেয়য্,
তােহর ও ফােতমা আ.।

77

৭৬F

অনু রূপভােব িশয়ােদর (মেত তােদর) িন�াপ ইমাম ও তােদর
আেলমগেণর ব�বয্গুেলা নব সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�ােমর
একািধক কনয্া স�ান সাবয্� কর বয্াপাের সু�� এবং তােদর
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আল-কুলাইনী, উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, (ভারতীয় সং�রণ) পৃ . ২৭৮
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নামসমূ হ িনে�া� ��সমূ েহর মেধয্ িলিপব� রেয়ে; আর এই
��গুেলার সব কিটই িশয়ােদ:
-

মাজািলসু ল মুিমননীন (�)ﺎلﺲ اﻤﻟﺆﻣﻨ, পৃ. ৮৩

-

আত-তাহিযব ()ﺘﻟﻬﺬﻳﺐ, ২য় খ�, পৃ. ১৫৪

-

তাফসীরু মাজম‘ইল বায়ান ()ﻔﺴ� �ﻤﻊ اﺒﻟﻴﺎن,২য় খ�,

পৃ. ২৩৩
-

ফুর‘উল কাফী ()وع الﺎﻜﻲﻓ, ২য় খ�, পৃ. ২২২

-

ফয়দু ল ইসলাম ()ﻓﻴﺾ اﻹﺳﻼم, পৃ. ৫১৯

-

নাহজুল বালাগাহ ()ﻬﺞ اﺒﻟﻼﻏﺔ, ২য় খ�, পৃ. ৮৫

-

কুরবুল ইসনাদ ()ﻗﺮب اﻹﺳﻨﺎد, পৃ. ৬

-

তুহফাতুল ‘আওয়াম ()ﺗﻔﺔ اﻟﻌﻮام, সাইেয়য্দ আহমদ

আলী, পৃ. ১১৩
-

হায়াতুল কুলু ব ()ﺣﻴﺎت اﻟﻘﻠﻮب, ২য় খ�, পৃ. ৮২, ৫৫৯,

২২৩, ৫৬০
-

মু�াহাল আমাল ()ﻣﻨﺘ� اﻻﻣﺎل, ১ম খ�, পৃ. ৮৯
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-

িমরআতুল ‘উকুল ()مﺮآة اﻟﻌﻘﻮل, ১ম খ�, পৃ. ৩৫২

আর আল-কুলাইনী ফুর‘উল কাফী ( )وع الﺎﻜﻲﻓনামক �ে�
উে�খ কেরন:
“যখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ফােতমা .-েক
আলীর িনকট িবেয় েদন, তখন িতিন তার িনকট হািজর হেয়
েদখেত পান েয, েস কাঁদেছ; অতঃপর িতিন তােক বলেলন, তুিম
িক জনয্ কাঁদ? আিম আ�াহর নােম শপথ কের বলিছ, আমার
পিরবাের তার (আলীর) েচেয় উ�ম েকউ যিদ থাকত, তেব আিম
েতামােক তার িনকট িবেয় িদতাম। আর আিম েতামােক তার
িনকট িবেয় েদইিন; বরং আ�াহই েতামােক তার িনকট িবেয়
িদেয়েছন।” 78
7F

আল-কুলাইনী আরও উে�খ কেরন:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: ফােতমা আ.
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক বল: আপিন

আমােক তু� েমাহেরর িবিনমেয় িবেয় িদেয়েছন? তখন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক উে�শয্ কের বে: আিম
78

ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, ২য় খ�, িববাহ অধয্া, পৃ . ১৫৭
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েতা েতামােক িবেয় েদইিন; বরং আ�াহই েতামােক আকাশ েথেক
িবেয় িদেয়েছন।” 79
78F

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী তার ‘জালাউল ‘উয়ু ন’
( )ﺟﻼء اﻟﻌﻴﻮنনামক �ে� ফারিস ভাষায় উে�খ কেরন, যার
বাংলা অনু বাদ হল:
“ইমাম মুহা�দ বােকর আ. ‘কাশফুল গু�া’ (� )ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻤﺔে�
বেলন েয, েকান একিদন ফােতমা নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনকট অিভেযাগ করল: আলীর িনকট অথর-স�দ
আসেলই েস তা ফিকর ও িমসিকনেদর মেধয্ ব�ন কের েদ?
তখন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল: তুিম িক চাও েয,
আমার ভাই ও আমার চাচার েছেল অস�� হউক? তুিম েজেন
রাখ েয, তার অস�ি� মােন আমার অস�ি�; আর আমার অস�ি�
মােন আ�াহর অস�ি�; এই কথা শুেন ফােতমা বল: আিম
আ�াহর কােছ আ�াহর ে�াধ ও তাঁর রাসূ েলর ে�াধ েথেক
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ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, ২য় খ�, িববাহ অধয্া, পৃ . ১৫৭
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আ�য় চাই।” 80
79F

�থম দু ’িট বণর্না েথেক ��ভােব �িতয়মান হয় ে, সাইেয়য্দা
ফােতমা রািদয়া�াহু‘আনহা সাইেয়য্দুনা আলী রািদয়া�াহ‘আনহুর
সােথ তাঁর দির�তা ও েমাহেরর ��তার কারেণ িবেয় বসেত
রািজ িছেলন না। আর এেত জা�াতবাসী নারীেদর েন�ীেক
অপমান করা হেয়েছ। কারণ, িতিন এই ন�র পৃিথবীর মেধয্
দু িনয়া তয্াগী এবং পরকােলর �িত আ�হী নারীেদর মােঝ
অনয্তমা িছেলন। সুতরাং িকভােব এরূপ ক�না করা যায় ,
িতিন দু িনয়ার কারেণ অথবা অেঢল স�দ ও তু� েমাহেরর
অজুহােত এই বরকতময় িবেয়েত রািজ িছেলন না। অনু রূপভােব
তৃতীয় বণর্না েথেক ��ভােব �িতয়মান হয় ে, িতিন (ফােতমা
রা.) সাইেয়য্দুনা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহু কতৃর্ক ফিকর
িমসিকনেদরেক অথর-স�দ দান করােক অপছ� করেতন
(নাউযু িব�াহ), এমনিক িতিন তাঁর বয্পাের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট অিভেযাগও করেতন। আর এটা িক
কের স�ব, অথচ িতিন হেলন দানশীেলর েমেয় দানশীলা। আর
80

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী, জালাউল ‘উয়ু ন ( ﺟﻼء
)اﻟﻌﻴﻮن, (ইরািন সং�রণ), পৃ . ৬১
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িশয়ােদর বয্াপাের এটা অবাক লােগ ে, তারা সাইেয়য্দা ফােতমা
রািদয়া�াহু ‘আনহােক এই ধরেনর িনকৃ� কমর্কাে�র সােথ
স�ৃ � করার পর িকভােব তাঁর �িত ভালবাসার দািব কের;
েযসব কমর্কা� েয েকান ভ� মিহলার জনয্ েবমান; সু তরাং তা
িকভােব তাঁর সােথ মানানসই হেত পাের।
আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’
( )اﻻﺣﺘﺠﺎجনামক �ে� উে�খ কেরন:
“অতঃপর

িতিন (ফােতমা আ.) িফের েগেলন; আর

আমীরু মুিমনীন তার িনকট তার িফের আসার অেপক্ষ
থাকেলন এবং তার িনকট তার আগমেনর �তয্াশ
করেলন। অতঃপর িতিন যখন তার বাড়ীেত অব�ান কেরন,
তখন িতিন আমীরু মুিমনীন আ.েক উে�শয কের বলেলন,
েহ আবূ তািলেবর েছেল! তুিম ‘জানীন’ শহেরর চাদর
পিরধান কেরছ, অকলয্াণক বয্ির ঘের বেসছ এবং
পাকােনা পশেমর িগঁট খুেলছ। সু তরাং িনর� বয্ি�র স�দ
েতামার সােথ িব�াসঘাতকতা কেরেছ; এই হল আবূ কুহাফার
েছেল, েয আমার িপতার ধমর্ভীরুতা এবং আমার েছেল
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িনবুর্ি�তার সুেযাগ িনেয় আমােক িছিনেয় িনেয়েছ। েস আমার
সােথ বাক-িবত�ায় সাবধানতা অবল�ন কেরেছ; আর আিম তােক
আমার

কথায়

�চ�

ঝগড়াকারীরূেপ েপেয়ি;

এমনিক

আনসারেদর উ�ী আমােক অবরু� কেরে; আর মুহািজরগণ
তােক েপৗঁছােয় িদেয়েছ। আর একদল েলাক তােদর নীচু েচােখ
আমােক েদখল; িক� তারা �িতেরাধ ও বাধা �দান েকানিটই
করেত পারল না। আিম সংযত হেয় েবর হলাম এবং নারাজ
অব�ায় িফের এলাম; তুিম েতামার গ�েদশেক দু বর্ল কেরছ েসই
িদন, েযই িদন তুিম েতামার দ� মওকুফ কেরছ। আিম েনকেড়
বাঘ িশকার কেরিছ এবং মািটেক িবছানারূেপ বয্বহার কের;
আিম েকান ব�ােক বাধা েদইিন এবং েকান উপকারেক যেথ�
মেন কিরিন। আর আমার েকান �াধীনতা েনই; হায় আিম যিদ
আমার সু খ�া��য্ ও অপমােনর পূেবর্ মারা েযত! আমার
সাহাযয্কারী হেলন আ�া, িতিন �াভািবকভােবই আমােক সাহাযয্
করেবন এবং েতামার েথেক আমােক রক্ষা করেবন। �েতয্ক পূ
ও পি�েম অব�ানকারীর মেধয্ আমার

�ংস

ও দুভর্াগয

ই�াশি� মারা েগেছ এবং বাহ-বল দু বর্ল হেয় েগেছ। আমার
অিভেযাগ আমার িপতার �িত এবং আমার িব�াি� বা িবপযর্য়
আমার �ভুর িদেক। েহ আ�াহ! তুিম তােদর েচেয় শি�ধর ও
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ক্ষমতাব; ক� ও শাি�দােন কেঠার। অতঃপর আমীরু

মুিমনীন আ. বেলন: েতামার জনয্ আফেসাস ন; বরং আফেসাস
হয় েতামার শ�র জনয; অতঃপর তুিম েতামার ে�াধ েথেক
িবরত থাক েহ ে�� বয্ি�র কনয্া ও নবুয়েতর বািক অ! আিম
আমার দীেনর বয্াপাের �া� হইিন এবং আিম আমার িনয়িতেত
�িট কিরিন। সু তরাং তুিম যিদ জীবন ধারেণর নূ য্নতম উপকরণ
চাও, তেব েতামার িরিযক সংরিক্ষত এবং েতামার অিভভাব
িনরাপদ; তুিম যা হািরেয়ছ তার েচেয় উ�ম িজিনস েতামার জনয্
��ত কের রাখা হেয়েছ। সু তরাং আ�াহেকই যেথ� মেন কর;
অতঃপর েস বলল: আমার জনয্ আ�াহই যেথ� এবং আিম িবরত
থাকলাম।”

81

80F

এটা িক যু ি�সংগত হেত পাের েয, সাইেয়য্দা ফােতমা রািদয়া�াহ
‘আনহা তার �ামী সাইেয়য্দনা আলী রািদয়া�াহু ‘আনহুেক এই
প�িতেত সে�াধন কেরেছন, েয প�িতেত এই যু েগর েকান ভ�
�ীও তার �ামীেক সে�াধন করেত পছ� কের না। আর আমরা
যিদ এই বণর্নািটেক সতয্ বেল রায় েপশ ক, তেব তা েথেক
81

আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী, আল-ইহিতজাজ
()اﻻﺣﺘﺠﺎج, পৃ . ১৪৫
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সাইেয়য্দা ফােতমা রািদয়া�াহ‘আনহা কতৃর্ক তার �ামীর বয্াপা
িনলর্�ত, কেঠারতা ও রূঢ়তা �কাশ পােব (নাউযু িব�াহ); আর
সতয্ িবষেয় জনসমেক্ষ সাইেয়য্দুনা আলী রািদয়া ‘আনহুর
কাপুরুষতা ও দুবর্লতা �কাশ পােব। আর এটাও িক যুি�সংগ
হেত পাের, অথচ িতিন হেলন অননয্ বীরে�র অিধকারী
আসাদু �াহ আল-গািলব (আ�াহর িবজয়ী িসংহ)। আিম বুঝেত
পারিছ না, িশয়ােদর জ্ঞ-বুি� েকাথায় যাে�, যারা আলী ও
ফােতমার ভালবাসা দািব কের; অতঃপর এসব িনবুর্ি�তার
িববরণসমূ হ িনেয় আেস, যা তােদর দািবকৃত িবষেয়র িবপরীত।
আর �কৃতপেক্– েযমনিট আপিন েদখেলন- তারা নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কনয্েদরেক অপমান কের। আর এসব
হািসল হয় তােদর হীন উে�শয্সাধেনর জনয্এই ধরেনর িমথয্া
ও বােনায়াট আয়াতসমূ হ আিব�ােরর সময়। আর তারা েবমালু ম
ভুেল যায় েয, এই বােনায়াট বণর্নাসমূহ �কারা�ের তােদরই
ক্ষিত কের ব�ত বােনায়াট বণর্নাসমূেহর িচরাচিরত অব�া
এরকমই হেয় থােক এবং েসগুেলা িমথয্ার িদকিট সকল
মানু েষর সামেন যথাসমেয় ফুেট উেঠ।
আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’
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( )اﻻﺣﺘﺠﺎجনামক �ে� আরও উে�খ কেরন:
“সালমান (ফারিস) বেলন: যখন রাত হয়, তখন আলী ফােতমােক
গাধার উপর আেরাহণ করান এবং তার দু ই েছেল হাসান ও
েহাসাইেনর হাত ধেরন; অতঃপর বদর যু ে� অংশ�হণকারী
মুহািজর ও আনসারগণেক এক এক কের ডােকন; তারা �েতয্েক
তার বাসায় আসল; আর িতিন (তােদর িনকট) তার অিধকােরর
কথা বলেলন এবং তােক সাহাযয্ করার জনয্ আ�ান করেল...,
অতঃপর সকাল হেয় েগল, িক� চারজন বয্তীত আর েকউ তার
আবদার রক্ষ কেরিন; আিম সালমানেক িজজ্ঞাসা করল: েসই
চারজন েক? িতিন বলেলন: আিম, আবূ যর, িমকদাদ ও েযাবােয়র
ইবন ‘আওয়াম; িতিন তােদর িনকট ি�তীয় রাে� আসেলন ...,
অতঃপর তৃতীয় রাে� আসেলন, িক� আমরা বয্তীত েকউই তার
আবদার রক্ষা কেরি” 82
81F

আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’ ( )اﻻﺣﺘﺠﺎجনামক �ে� আরও
উে�খ কেরন:

82

আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী, আল-ইহিতজাজ
()اﻻﺣﺘﺠﺎج, পৃ . ১৫৭
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“যখন রাত হয়, তখন িতিন ফােতমােক গাধার উপর আেরাহণ
করান, অতঃপর িতিন তােদরেক তার সাহাযয্ করার জনয্ আ�া
কেরন, িক� আমরা চারজন বয্তীত েকউই তার আ�ােন সাড়া
েদয়িন।” 83
82F

সাইেয়য্দুনা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহু কতৃর্ক রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কিলজার টুকরা ফােতমা রািদয়া�াহু
‘আনহােক িনেয় অিধক েঘারাঘুির ও তােক িনেয় �েতয্ক
মুসিলেমর দরজায় দরজায় ধরনা েদয়া িক সাইেয়য্দা ফােতমা
রািদয়া�াহু‘আনহা ও সাইেয়য্দুনা আলী রািদয়া�াহ‘আনহুর জনয
অস�ান ও অপমানজনক নয়? আর এটা িক যু ি�সংগত হেত
পাের েয, িতিন এই ধরেনর সকল েচ�া চািলেয় যাওয়ার পেরও
তার ডােক েকউই সাড়া েদয়িন, িবেশষ কের বনু হািশেমর েকউ;
বরং িনঃসে�েহ এই বণর্নািট রােফযীগণ িমথয্া ও বােনািট
কায়দায়

83

ৈতির

কেরেছ।

আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী, আল-ইহিতজাজ
()اﻻﺣﺘﺠﺎج, পৃ . ১৫৮
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তােদর �া� আিকদার অ�ম িবষয়
আ�াস, তাঁর পু� আবদু�াহ ও ‘আিকল
ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু ‘আনহুমেক
অপমান করা:
আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী ফারিস ভাষায় উে�খ
কেরন, যার অনু বাদ হল:
“আল-কুলাইনী হাসান সনেদ বণর্না কের, িতিন ইমাম মুহা�দ
বােকরেক িজজ্ঞাসা করে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর বনু হািশেমর আ�মযর্াদ, শানশওকত ও সংখয্ািধকয্ েকাথায় ি, যখন আলী আবূ বকর, ওমর
ও সকল মুনািফেকর কােছ পরািজত হেলন? তখন ইমাম মুহা�দ
বােকর জওয়াব িদেলন, বনু হািশেমর মেধয্ ে-ই বা অবিশ�
িছেলন? জাফর ও হামযা িছেলন �থম সািরর ও পিরপূ ণর্
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মুিমনেদর অ�ভুর্, যারা মারা েগেছন; আর দু ইজন, যারা িছেলন
িব�ােস দু বর্, হীন মানিসকতার এবং নও মুসিলম, তারা অবিশ�
আেছ- আ�াস ও ‘আিকল।” 84
83F

মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী আ�াস েথেক ফারিস ভাষায়
বণর্না কের, যার অনু বাদ হল:
“িনঃসে�েহ আমােদর হািদসসমূ হ েথেক �মািণত হয় েয,
আ�াস পিরপূ ণর্ মুিমন িছেলন ন; আর ‘আিকলও ঈমােনর
অপূ ণর্তার িদক েথেক তার মতই িছেলন” 85
84F

আল-মাজিলসী ফারিস ভাষায় আরও বণর্না কের, যার অনু বাদ
হল:
“ইমাম মুহা�দ বােকর ইমাম যাইনু ল আেবদীন আ. েথেক
িনভর্রেযাগয্ সূে� বণর্না কেরন, এই আয়াতিট আবদু �াহ ইবন
আ�াস ও তার িপতা আ�ােসর শােন অবতীণর্ হেয়ে; আয়াতিট
84

হায়াতুল কুলু ব ()ﺣﻴﺎت اﻟﻘﻠﻮب, ২য় খ�, পৃ . ৮৪৬; আবার এই
বণর্নািট ফ ু‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, ২য় খ�, রওযা অধয্ায় িবদয্মা

85

আেছ।

হায়াতুল কুলু ব ()ﺣﻴﺎت اﻟﻘﻠﻮب, ২য় খ�, পৃ . ৮৬৬
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হল:
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[٧٢ :ﻹﺮﺳاء

“আর েয বয্ি� এখােন অ, েস আিখরােতও অ� এবং অিধকতর
পথ��।”— (সূ রা আল-ইসরা: ৭২)।” 86
85F

এই বণর্নাসমূ েথেক মু�ফা সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
চাচা সাইেয়য্দুনা আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহু এবং অনু রূপভাে
সাইেয়য্দুনা ‘আিকল রািদয়া�াহু ‘আনহুেক তােদর পক্ষ েথে
অপমান করার এবং তােদর উভয়েক বয্থর্, দু বর্ল িব�াস ও
ঈমােনর অপূ ণর্তার অপবাদ েদয়ার িবষয়িট সু�ভােব �কাশ
পাে�। আরও অপমান করা হেয়েছ আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহু ও
তাঁর েছেল উ�েতর (জািতর) পি�ত বয্ি�� সাইেয়য্দুন
আবদু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহুমােক এই বেল ে,
তারা নািক উপিরউ� আয়ােত কািরমার হুকুেমর আওতাধীন
(নাউযু িব�াহ), অথর্াৎ তাের শােন উপিরউ� আয়াতিট নািযল
হেয়েছ; অথচ এই আয়াতিট নািযল হেয়েছ কািফরেদরেক উপলক্
86

হায়াতুল কুলু ব ()ﺣﻴﺎت اﻟﻘﻠﻮب, ২য় খ�, পৃ . ৮৬৫
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কের। আমরা আ�াহ তা‘আলার কােছ সকল �কার ব�তা,
��তা ও নাি�কতা েথেক আ�য় চাই।
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তােদর �া� আিকদার নবম িবষয়
েখালাফােয়

রােশদীন,

মুহািজরীন

ও

আনসার রািদয়া�াহু ‘আনহুমে অপমান
করা:
আল-কুলাইনী ফুর‘উল কাফী ( )وع الﺎﻜﻲﻓনামক �ে� উে�খ
কেরন:
“আবূ জাফর আ. েথেক বিণর্: নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর িতনজন বয্তীত বািক সকল মানুষ
ধমর্তয্াগীেদ অ�ভুর্ হেয় েগেছ; তখন আিম িজজ্ঞাসা করল:
েস িতন বয্ি� েক? জওয়ােব িতিন বলেলন: িমকদাদ ইবনু ল
আসওয়াদ, আবূ যর আল-িগফারী এবং সালমান ফারসী।” 87
86F

87

আল-কুলাইনী, ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, রওযা অধয্া, পৃ . ১১৫
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আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী ফারিস ভাষায় উে�খ
কেরন, যার অনু বাদ হল:
“িন�য় আবূ বকর এবং ওমর উভয় হেলন: েফরাউন ও
হামান।” 88
87F

আল-মাজিলসী ফারিস ভাষায় আরও উে�খ কেরন, যার অনু বাদ
হল:
“ ‘তাকরীবুল মা‘আেরফ’ ( )ﻘﺮ�ﺐ اﻤﻟﻌﺎرفনামক �ে� উে�খ করা
হেয়েছ েয, আলী ইবন েহাসাইনেক উে�শয্ কের তার মাওলা
(মু� দাস) বলল: আপনার উপর আমার েখদমেতর হক রেয়েছ;
সু তরাং আপিন আমােক আবূ বকর ও ওমর স�েকর্ সংবাদ িদ?
তখন আলী ইবন েহাসাইন বলল: তারা উভেয় কািফর িছল। আর
েয বয্ি� তােদরেক ভালবাসে, েসও কািফর।” 89
8F

আল-মাজিলসী ফারিস ভাষায় আরও উে�খ কেরন, যার অনু বাদ
88

89

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,
পৃ . ৩৬৭
আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,
পৃ . ৫২২
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হল:
“আবূ হামযা আত-সামালী বণর্না কের, িতিন ইমাম যাইনু ল
আেবদীনেক আবূ বকর ও ওমেরর অব�া স�েকর্ িজজ্ঞা
করেলন? তখন িতিন বলেলন: তারা উভেয় কািফর িছল। আর
আর েয বয্ি� তােদরেক ব�ু িহেসেব �হণ করে, েসও কািফর।
আর এই অধয্ােয় িবিভ� �ে� বহু হািদস রেয়; তার
অিধকাংশই ‘িবহারুল আনওয়া’ ( )ﺑﺎر اﻷﻧﻮارনামক �ে� উে�খ
করা হেয়েছ।” 90
89F

আল-মাজিলসী ফারিস ভাষায় আরও উে�খ কেরন, যার অনু বাদ
হল:
“আর তােক মুফা�াল িজজ্ঞাসা ক, এই আয়ােত কারীমার মেধয্
িফর‘আউন ও হামান বলেত কােদর বুঝােনা হেয়েছ? তখন িতিন
জবাব িদেলন, তােদর �ারা উে�শয্ হ: আবূ বকর ও ওমর।” 91
90F

90

91

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,
পৃ . ৫৩৩
আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,
পৃ . ৩৯৩
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(নাউযু িব�াহ)।
আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী ফারিস ভাষায় উে�খ
কেরন, আরিবেত (বাংলায়) যার অথর্ হ:
“সালমান

(ফারসী)

বেলন:

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর চারজন বয্তীত বািক সকল মানুষ
মুরতাদ বা ধমর্তয্াগী হেয় েগেছ। আর রাসূেলর পের মানুষ হে
েগল হারুন ও তার অনুসারীেদর মত এব েগা বৎস ও তার
পূ জারীেদর পযর্ায়ভ �। সু তরাং আলী হল হারুেনর পদমযরদায়,
আর আবূ বকর হল গরুর বাছুেরর মযর্দার এবং ওমর হ
সােমরীর পদমযর্াদার”
আর ‘মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল’ ()ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎر الﺮﺟﺎل, (িরজালু
কািশ)-এর ��কার কািশ উে�খ কেরন:
“আবূ জাফর আ. বেলন: িতন বয্ি� বয্তীত বািক সকল মানু
মুরতাদ বা ধমর্তয্াগী হেয় েগেছ।র েস িতন বয্ি� হেল:
সালমান, আবূ যর ও িমকদাদ; িতিন বেলন, আিম বললাম:
অতঃপর ‘আ�ার? তখন িতিন বেলন: েস অহংকার �দশর্ন
কেরিছল, অতঃপর েস িফের এেসেছ। অতঃপর িতিন বেলন:
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আিম যিদ এমন েকান একজনেক চাই, যার মেধয্ েকান সে�সংশয় অনু �েবশ কেরিন, িতিন হেলন িমকদাদ; আর সালমােনর
বয্াপরিট হল, তার হৃদেয় বাধাদানকারী বাধা �দান কেরেছ...।
আর আবূ যেরর িবষয়িট হল, তােক আমীরুল মুিমনীন চুপ
থাকেত িনেদর্শ িদেয়েছ; আর আ�াহর বয্াপাের তােক েকান
িন�ুেকর িন�া �শর্ করেত পাের ন; ফেল িতিন কথা বলেত
অ�ীকার কেরন।” 92
91F

কািশ আরও বণর্ন কেরন:
“আবূ জাফর আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর িতনজন বয্তীত বািক
সকল মানু ষ ধমর্তয্াগীেদ অ�ভুর্ হেয় েগেছ; তখন আিম
িজজ্ঞাসা করল: েস িতন বয্ি� ে? জওয়ােব িতিন বলেলন:
িমকদাদ ইবনু ল আসওয়াদ, আবূ যর আল-িগফারী এবং সালমান
ফারসী। অতঃপর জনগণ িকছু িদন পেরই জানেত পারল এবং েস
বলল, তারা (িতনজন) ঐসব বয্ি, যােদর উপর িনযর্াতেনর �ীম
েরালার চেলেছ, অথচ তারা আবূ বকেরর িনকট আনু গেতয্র শপথ
92

মুহা�দ ইবন ওমর আল-কাশী, মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ( ﻣﻌﺮﻓﺔ
)أﺧﺒﺎر الﺮﺟﺎل, পৃ . ৬ (িরজালু কাশী/ )رﺟﺎل ﻲﺸ
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বাকয্ পাঠ করেত অ�ীকার কেরন” 93
92F

কািশ আরও বণর্না কের:
“কুমাইত বলল, েহ আমার েনতা! আিম আপনােক একিট
মাস’আলা িজজ্ঞাসা ক; অতঃপর িতিন বলেলন: িজজ্ঞাসা ,
তখন েস বলল, আিম আপনােক দু ই বয্ি� স�েকর্ িজজ্ঞ
করিছ; তখন িতিন বলেলন, েহ কুমাইত ইবন যােয়দ! ইসলােমর
মেধয্ যত র�পাত, অৈবধভােব স�দ অজর্ন এবং অৈবধভােব
েযৗনকাম চিরতাথর্ করার দায়ভা রেয়েছ তা তােদর (দু ই বয্ি�)
ঘােড় বতর্ােব ঐ িদন পযর, েযিদন আমােদর ইমাম (মাহদী)
দাঁড়ােব; আর আমরা বনু হািশেমর জনসমি� আমােদর বড় ও
েছাটেদরেক িনেদর্শ িদি� তােদরেক গািল িদেত এবং তােদর
েথেক মুি� েঘাষণা করেত।” 94
93F

কািশ আরও বণর্না কের:

93

94

মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ()ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎر الﺮﺟﺎل, (িরজালু কাশী/
)رﺟﺎل ﻲﺸ, পৃ . ৪
মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ()ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎر الﺮﺟﺎل, (িরজালু কাশী/
)رﺟﺎل ﻲﺸ, পৃ . ১৩৫
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“ওরদ ইবন যােয়দ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, আিম আবূ জাফর
আ.েক উে�শয্ কের বেলি: আ�াহ আমােক আপনার জনয্
উৎসগর্ কর, কুমাইেতর পা েদখা যাে� (েস এেসেছ)। তখন
িতিন বলেলন, তুিম তােক আমার িনকট �েবশ করাও; অতঃপর
কুমাইত তােক শায়খাইন তথা আবূ বকর ও ওমর স�েকর্
িজজ্ঞাসা ক; জওয়ােব আবূ জাফর আ. তােক বলেলন:
র�পাত করা এবং আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও আলী আ.-এর িবধােনর
পিরপ�ী রায় েপশ করার দায়ভার তােদর উভেয়র ঘােড়র উপর
বতর্াে; তখন কুমাইত বলল: আ�াহু আকবার (আ�াহ মহান),
আ�াহু আকবার(আ�াহ মহান), আমার জনয্ যেথ, আমার জনয্
যেথ�।” 95
94F

আলী ইবন ইবরাহীম আল-কুমী তার তাফসীেরর মেধয্ উে�খ
কেরন:
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর মেধয

95

মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ()ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎر الﺮﺟﺎل, (িরজালু কাশী/
)رﺟﺎل ﻲﺸ, পৃ . ১৩৫
137

অ�সংখয্ক বয্তীত মুনািফক হেত েকউ বািক েন” 96
95F

আল-কুমী তার তাফসীেরর মেধয্ আরও উে�খ কের:

َ
ٓ ِ ﴿�لۡ َ� لشَّ ۡي َ�ٰ ُن
[٥٢ :� ُمۡنِيَّتِهِۦ﴾ ]ﺤﻟﺞ

“শয়তান তার কথা-বাতর্ায় বািতল েঢেল িদেয়েছ; অথর্া- আবূ
বকর ও ওমেরর িচ�াধারায়।” 97
96F

মকবুল আহমদ তার ‘তরজমাতু িল মা‘আিনল কুরআন’ ( ﺮﻤﺟﺔ
)ﻟﻌﺎ� اﻟﻘﺮآن-এর মেধয্ উদুর্ ভাষায় বে, যার অনু বাদ হল:
“"( اﻟﻔﺤﺸﺎءঅ�ীলতা) �ারা উে�শয্ হল �থম েনতা আবূ বক;
"( "ﻤﻟﻨﻜﺮম�) �ারা উে�শয্ হল ি�তীয় শাইখ ওমর এবং""ﻟﻲﻐ

96
97

আলী ইবন ইবরাহীম আল-কুমী, তাফসীরুল কুমী(�)ﺗﻔﺴ� اﻟﻘ
আলী ইবন ইবরাহীম আল-কুমী, তাফসীরুল কুমী (�)ﺗﻔﺴ� اﻟﻘ,
পৃ .২৫৯।
নাউযু িব�াহ, েদখুন িকভােব কুরআেনর আয়াতেক তারা অপবয্াখয্
কের ইসলােমর স�ািনত বয্ি�বেগর্র অস�ান করার েচ�া কের।
আয়ােতর সােথ আবু বকর ও উমেরর নূ য্নতম েকান স�কর্ েনই
[স�াদক]
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(িবে�াহ) �ারা উে�শয্ হল তৃতীয় পদর্া ওসমা” 98
97F

মকবুল আহমদ উদু র্ ভাষায় আরও বেল, যার অনু বাদ হল:
“ "("اﻟ�ﻔﺮঅ�ীকার) �ারা উে�শয্ হল �থম েনতা আবূ বক;
"( "اﻟﻔﺴﻮقপাপাচার) �ারা উে�শয্ হল ি�তীয় শইখ ওমর এবং
"( "اﻟﻌﺼﻴﺎنঅমানয্ কর) �ারা উে�শয্ হল তৃতীয় পদর্
ওসমান।” 99
98F

মকবুল আহমদ তার ‘তরজমাতুল কুরআন’-এর মেধয্ উদুর্ ভাষা
বেলন, যার অনু বাদ হল:
“েমাটকথা, এই িবষয়িট নতুন নয়; বরং েতামার পূ েবর্ আ�াহ যত
নবী, রাসূ ল ও মুহাি�স ে�রণ কেরেছন, শয়তান তার কামনাবাসনায় তার ই�ানু যায়ী বািতল িচ�াধারা েঢেল িদেয়েছ,
েযমিনভােব েসখােন শয়তান তার কমর্কতর্ােদর মধয্ েথ

98

99

তরজমাতু মকবুল, পৃ . ৫৫১; তাফসীরুল কুমী (�)ﺗﻔﺴ� اﻟﻘ, পৃ .
২১৮।

তরজমাতু মকবুল, পৃ . ১০২৭; তাফসীরুল কুমী (�)ﺗﻔﺴ� اﻟﻘ, পৃ .

৩২২।
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দু ইজনেক পািঠেয়েছ; আর তারা হল: আবূ বকর ও ওমর।” 100
9F

েহ মানব ম�লী! েতামরা এই েনাংরা বণর্নাসমূেহর বয্াপাের
িচ�া-ভাবনা কর, েযগুেলা িশয়া স�দােয়র পূবর্বত ও পরবতর্ীগণ
কতৃর্ক আ-কুরআনু ল কারীেমর অথর্সমূহ িবকৃিতকরেণর সংবাদ
(ময্ােস) িদে�; আরও সংবাদ িদে� তােদর পক্ষ েথেক কুরআেনর মনগড়া তাফসীর �সে�, েয বয্াপাের আ�াহ েকান
িকছু নািযল কেরন িন; আরও জািনেয় িদে� রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বড় বড় সাহাবীেদর উপর তােদর েদয়া
িমথয্া অপবাদ স�েক, যােদরেক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম �য়ং সিঠক প�ায় তা‘লীম (িশক্) ও তারিবয়ত
(�িশক্) িদেয়েছন এবং তােদরেক পিরশু� কেরেছন। আর
আল-কুরআন তােদরেক আ�াহর পক্ষ েথেক জা�, ক্ষমা
স�ি�র সনদ (certificate) িদেয়েছ। আ�াহ তােদর �িত স��;
আর তারাও তাঁর �িত স��।
সু তরাং আ�াহ তা‘আলা তােদর বয্াপাের তাঁর কুরআেন বেল:
َ
ّ �ََ َ َّ لَهُمۡ ج
ٗ َ ٓ َ َ ٰ َ ُ َٰ َۡ ۡ َ َ َۡ
[١٠٠ :ِيها �بَدا﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
� ت � ِۡري �تها ٱ�ن�ر � ِ�ِين
﴿أعد
ٖ َٰ
100

তরজমাতু মকবুল, পৃ . ৬৭৪
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“এবং িতিন তােদর জনয্ জা�াত ��ত কেরেছ, যার িন�েদেশ
নদী �বািহত, েযথায় তারা িচর�ায়ী হেব।”— (সূ রা আত-তাওবা:
১০০)
িতিন আরও বেলন:

َ ُ ُ ُ ُ َ ٰ َٓ�ُْو
َ ون َح ّٗقۚلَّهُمۡ َد َر
َ تع
ٌ ٰ�
[٤ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل... ِۡند َر ّ� ِ ِهم
﴿ �ِك هم ٱلۡمؤۡمِن

“তারাই �কৃত মুিমন। তােদর �িতপালেকর িনকট তােদরই জনয্
রেয়েছ মযর্দা; ... ”— (সূ রা আল-আনফাল: ৪)
আর তােদর স�েকর্ িতিন আরও বেল:
ََۡ
� لۡزَم
َ َِ ۡهُم
َ �َ ﴿
[٢٦ :مَة ٱ�َّقۡوَى ٰ وَ�َنُوٓاْأَحَقَّ ب ِ َها َوأهل َها﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
“আর তােদরেক তাকওয়ার বােকয্ সুদৃঢ় করেলন এবং তারাই
িছল এর অিধকতর েযাগয্ ও উপযু”— (সূ রা আল-ফাতহ: ২৬)
তােদর স�েকর্ িতিন আরও বেল:
َ
ُ َ
ُ
 ح
َ
 ٱ�ِۡي�َٰنَ وَز َ�ّنَهُۥ �ِ قُلُو�ِ�ُمۡ وَ�َرَّ هَ إِ�ۡ� ُم
﴿�ِن ّ ٱ�ََّ َ بَّ َب إِ�َۡ�ُم
َ ُ َ ُ
َ
[٧ :فۡر َوٱلۡف ُسوق َوٱلۡعِصۡ َيان﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮات
�ۡٱل
“িক� আ�াহ েতামােদর িনকট ঈমানেক ি�য় কেরেছন এবং
তােক েতামােদর হৃদয়�াহী কেরেছ; আর কুফরী, পাপাচার ও
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অবাধয্তােক কেরেছন েতামােদর িনকট অি�য়”— (সূ রা আলহুজুরা: ৭)
িতিন আরও বেলন:

ّٗ ُ َ
ُ ۡ ُ َّ� َو َع َد ٱ
ٰ َ �ٱ
[٩٥ :سۡ�﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
﴿و

“আ�াহ সকলেকই কলয্ােণর �িত�িত িদেেছন।”— (সূ রা
আন-িনসা: ৯৫)
এগুেলা ছাড়া আরও বহু আয়ােত তােদর মযর্াদা বিণর্ত হে
আর আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর শ� এবং ইসলাম ও মুসিলেমর
শ� আবদু �াহ ইবন সাবা ইহুদী ও তার অনুসারী িবপথগামী
িশয়াগণ �া� আিকদাসমূ হ �চার কেরেছ এবং তােদর ইমামেদর
উপর িমথয্া অপবদ িদেয় িমথয্া ও বােনায়াট বণর্নাসমূহ ৈতি
কেরেছ। আর িনেজেদর পক্ষ েথেক মনগড়া মত আ�াহ
কালােমর তাফসীরসমূ হ উ�াবন কেরেছ; আর �েতয্কিটর উে�শয
িছল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর উপর
িমথয্ােরাপ করা এবং ইসলাম ওমুসিলেমর শ�তা করা। কারণ,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীগণ িছেলন
আল-কুরআন, নবুওয়াত ও সু �ােতর বা�ব সাক্ষী। সুতরাং �কৃ
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অেথর্ ঐসব বা�ব সাক্ষীেদর কুৎসা রটনা করা মােনইকুরআন, নবুওয়াত ও সু �ােতর ম� সমােলাচনা করা। আ�াহ
তা‘আলা তাঁর একা� অনু �হ িদেয় আমােদরেক এবং সকল
মুসিলমেক যাবতীয় িফতনা ও পথ��তা েথেক রক্ষা ক,
আমীন!
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তােদর �া� আিকদার দশম িবষয়
মুিমন জননীেদর ও বনী ফােতমা রািদয়া�াহু
তা‘আলা ‘আনহােক অপমান করা:
িশয়া মাযহােবর �িত�াতাগণ �মাণ সাবয্� কেরেছ ে, তােদর
ইমামগণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মত িন�াপ
এবং তারা নবীেদর সকেলর েচেয় উ�ম। আর তােদর আনু গতয্
করা এবং তােদর ইমামত তথা েনতৃে�র উপর আ�া রাখা
বাধয্তামূল;

েযমিনভােব

বাধয্তামূলক রাসূলু�াহ সা�া�াহ

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত িব�াস �াপন করা ও তাঁর আনু গতয্
করা। আর তারা তােদর ইমামেদর জনয্ এমন সব গুণাবলী
মযর্াদার কথা বে, যা আ�াহ বয্তীত অনয্ কারও জনয্ সাব
হেত পাের না। সু তরাং তারা তােদর ইমামেদর জনয্ দািব কের
েয, যা হেয়েছ এবং যা হেব, তারা েসই জ্ঞান রােখ। আর তার
তােদর মৃতুয্র সময় স�েকর্ও জা, এমনিক তারা তােদর ই�া
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অনু যায়ী মৃতুয্বরণ কের 101 আর ফিযলেতর দৃ ি�েকাণ েথেক
১০০F

তারা হেলন জািতর সাহসী স�ান ইতয্ািদ ইতয্াি
একিদেক তারা তােদর (ইমামেদর) জনয্ এই ধরেনর ে��,
অেলৗিকক ঘটনা ও ক�কািহনী েথেক যা সাবয্� কেরে, এ সব
এমন ধরেণর ক�কািহনী েয তা িনেজর জনয সাবয্� করা বা
িনেজর �িত স�ৃ � করা েথেক েয েকান সাধারণ মানু ষও
িনেজেক মু� েঘাষণা কের এবং তা সাবয্� করেত ল�ােবাধ
কের; কারণ তােত রেয়েছ সীমাহীন ল�া ও অবমাননা।
অপরিদেক তারা তােদর জনয্ ি�র কেরেছ ে, তারা মুনািফক ও
কাপুরুষ িছল এবং তারা িমথয্া বেলতয্ািদ
আমরা তােদর মাযহােবর িনভর্রেযাগয্ �ধান ��সমূহ েথে
তােদর বণর্না ও ব�বয্সমূহ েথেক অংশিবেশষ আপনার সামে
উপ�াপন করেত চাই। অতএব তারা ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহু
কতৃর্ক উে� কুলসুম িবনেত আলী রািদয়া�াহ‘আনহুমার বয্াপাে
িলেখেছ: “ইমাম জাফর সািদক বেলেছন: েসই �থম (গু�া), যা

101

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ১৫৮-১৫৯
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আমােদর েথেক িছিনেয় েনয়া হেয়েছ।” 102
10F

আমরা সাইেয়য্দা (উে� কুলসু ম), তাঁর িপতা আলী এবং তাঁর
ভাই হাসান ও েহাসাইন রািদয়া�াহু ‘আনহুেমর বয্াপাের তােদ
এই িনলর্ ম�বয্েথেক আ�াহ তা‘আলার িনকট আ�য় চাই।
মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসীর ব�েবয্র দৃি� আকষর্ণপূবর্ক িশ
িবিশ� বয্ি�েদর একজন এই বণর্নািটর সমােলাচনা করেত িগে
বেলন:
“অিভশ� মুনািফক ওমর ইবনু ল খা�ােবর িনকট উে� কুলসু মেক
িবেয় েদয়ার িবষয়িট িছল িনরুপায় হেয় ‘তাকীয়া’ প�িত বা
নীিতর অনু সরেণ।”
েদখুন, েকান ��কারী িক এই ��টা করেত পাের না েয, তখন
আসাদু �াহ (আ�াহর িসংহ) আল-গািলব সাইেয়য্দুনা আলী ইবন
আিব তািলব রািদয়া�াহু‘আনহুর বীর� ও বয্ি�� েকাথায় ি?
অনু রূপভােব তাঁর দুই েছেল হাসান ও েহাসাইন রািদয়া�াহ
‘আনহুমার বীর� ও বয্ি��ই বা েকাথায় ি?
আর যাইনু ল আেবদীন ইয়াযীদেক উে�শয্ কের বেল:
102
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“তুিম েয েচেয়ছ, আিম তা �ীকার কের িনি�; আর আিম হলাম
েতামার অপছে�র েগালাম। সু তরাং তুিম চাইেল আমােক
আটিকেয় রাখেত পার; আবার চাইেল িবি�ও কের িদেত
পার।” 103
102F

িকভােব িশয়ােদর িব�াস অনু যায়ী িন�াপ ইমাম িনেজেক
ইয়াযীেদর েগালাম বেল �ীকৃিত েদেব এবং তা িক কের হয়?
আল-কুলাইনী বণর্না কের:
“ইবনু আিব ‘উমাইর আল-আ‘জামী েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
আমােক আবূ আবিদ�াহ আ. বেলন: েহ আবূ ওমর! িন�য় দীেনর
দশ ভােগর নয় ভাগ ‘তাকীয়া’ 104-এর মেধয; যার ‘তাকীয়া’ েনই,
103F

তার ধমর্ েনই। আর নাবী ও েমাজার উপর মােসহ বয্তীত সকল
ব�র মেধয্‘তাকীয়া’ আেছ।” 105
104F

103
104
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না ও েমাজার উপর মেসহ করেব না, এ বয্াপাের তারা স�ূণর্ভাে
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িতিন আরও বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: েতামরা
েতামােদর দীেনর বয্াপাের ভয় কর এবং তােক ‘তাকীয়া’ �ারা
েঢেক রাখ। কারণ, যার ‘তাকীয়া’ েনই, তার ঈমান েনই।” 106
105F

িতিন আরও বণর্না কের:
“মা‘মার ইবন খা�াদ েথেক বিণর্, আিম আবূ ল হাসান আ.-েক
আলাদা নীিত অবল�ন করেব না। ত�েধয্ নাবীয হে� েখজুর
পািনেত িভিজেয় েরেখ পের েস পািন (মাদকতা আসার আেগই)
খাওয়া, যা খাওয়ার বয্াপাের িবিভ� বণর্নায় ৈবধতা এেসে, অথচ
তারা তা খােব না। আর েমাজার উপর মােসহ করার বয্াপাের
মুতাওয়ািতর হাদীস রেয়েছ। যার অ�ীকারকারী কািফর হেয় যােব।
অথচ তারা তাই অ�ীকার করেছ। এজনয্ আপিন েদখেব, তারা
েমাজা খুেল খািল পােয় মােসহ কের অযু কের থােক। একিদেক খািল
পােয় মােসহ করার কারেণ তােদর অযু শু� হয় না। অপরিদেক
েমাজার উপর মােসহ করা অ�ীকার কের আহেল সু �াত ওয়াল
জামা‘আেতর সােথ িবেরািধতা কের এবং মুতাওয়ািতর হাদীেসর উপর
আমল কের না। শয়তান তােদরেক এভােব �তািরত করেছ।
[স�াদক]
106
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ওলীেদর উে�েশয্ দাঁড়ােনার বয্াপাের িজজ্ঞাসা ক; আবূ
জাফর আ. বলেলন: ‘তাকীয়া’ আমার এবং আমার বাপ-দাদােদর
ধমর্। যার‘তাকীয়া’ েনই, তার ঈমান েনই।” 107
106F

িতিন আরও বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. বেলন: েহ সু লায়মান! েতামরা এমন
বযি�র দীেনর উপর �িতি�ত আছ, িযিন তা েগাপন কের
েরেখেছন; আ�াহ তােক স�ান িদেয়েছন। আর েয বয্ি� তা
�চার করেব, আ�াহ তােক অপমািনত করেবন।” 108
107F

িতিন আরও বণর্না কের:
“যু রারা মুহা�দ বােকর আ.-েক এক মাসআলা স�েকর্ িজজ্ঞা
করেলন, তখন িতিন বলেলন: আগামীকাল তুিম আমার সােথ
সাক্ষাৎ কর, তখন আিম েতামােক িকতাব পেড় শুনা; অতঃপর
আিম পেরর িদন েযাহেরর পর তার িনকট এেস উপি�ত হলাম।
আর আমার েয সময়িটেত আিম তাঁর সােথ িনজর্েন কাটাতাম েস
সময়িট িছল েযাহর ও আসেরর মধয্বতর্ী স। আর আিম
107
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িনজর্েন বয্তীত তােক েকান িকছু িজজ্ঞাসা  অপছ� করতাম
এই আশ�ায় েয, তার িনকট উপি�ত বয্ি�র কারেণ িতিন
আমােক ‘তাকীয়া’ �ারা ফেতায়া েদেবন।” 109
108F

িতিন আরও বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আমার িপতা
বনী উমাইয়ােদর যু েগ ফেতায়া িদেতন েয, বাজপািখ ও ঈগল
পািখ অনয্ানয্ িশকারী পাি�ারা যা হতয্া কর হয় তা খাওয়া ৈবধ
(হালাল), িক� িতিন তােদর িনকট ‘তাকীয়া’ করেতন। আর আিম
তােদর িনকট ‘তাকীয়া’ না কেরই বলতাম, েসগুেলার �ার হতয্া
করা ব� হারাম (অৈবধ)।” 110
109F

িতিন বণর্না আরও কের:
“যখন িতিন (ইমাম) মারা েগেলন এবং তা (েনতৃ� বা
শাসনক্ষম) মুহা�দ ইবন আলী আ.-এর িনকট �ানা�র হল,
তখন প�ম েমাহর খুলেলন এবং িতিন তােত যা েপেলন, তা
হে�: তুিম আ�াহর িকতাব বয্াখয্ (তাফসীর) কর ... এবং
109
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ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, ৩য় খ�, পৃ . ৫২
ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, ৩য় খ�, পৃ . ৮০
150

ভয়ভীিত ও িনরাপদ অব�ায় সবর্াব�ায় সতয্ কথা ব; আর
আ�াহেক বয্তীত আর কাউেক ভয় কেরা না। অতঃপর েস তাই
করল।” 111
10F

অথর্ৎ- তার পূ বর্বতর্ী ইমামগণ ভয়ভীিত ও িনরাপদ অব�ায় সত
কথা

বলেতন

না

এবং

তারা

জনগণেক

ভয়

করেতন

(নাউযু িব�াহ)।
আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“যু রারা ইবন আ‘ইউন েথেক বিণর্, িতিন আবূ জাফর আ. েথেক
বণর্না কের, িতিন বেলন: আিম একিট মাসআলা স�েকর্
িজজ্ঞাসা করল, তখন িতিন আমােক জওয়াব িদেলন। অতঃপর
তার িনকট জৈনক বয্ি� আসল এবং তার িনকট েস একই ��
করল; তখন িতিন আমােক েয জওয়াব িদেয়িছেলন, তােক তার
িবপরীত জওয়াব িদেলন। অতঃপর তার িনকট (একই �� িনেয়)
অপর আেরক বয্ি� আস; িতিন আমােক ও আমার স�ীেক েয
জওয়াব িদেয়িছেলন, তােক তার িবপরীত জওয়াব িদেলন।
অতঃপর যখন উভয় বয্ি� েবর হ, তখন আিম বললাম: েহ
111
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আ�াহর রাসূ েলর (বংেশর) েছেল! ইরাক েথেক আপনােদর দলীয়
দু ই েলাক আগমন কের �� করেল আপিন তােদর �েতয্কেক
তার স�ীেক েয জওয়াব িদেয়েছন, অপর জনেক তার িবপরীত
জওয়াব িদেয়েছন? অতঃপর িতিন বলেলন: েহ যু রারা! এটাই
আমােদর জনয্ কলয্াণকর এবং আমােদর ও েতামােদর জন
দীঘর্�ায়ী” 112
1F

আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“মূ সা ইবন আসইয়াম েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম আবূ
আবিদ�াহ আ.-এর িনকট িছলাম; অতঃপর এক বয্ি� তােক
আ�াহ তা‘আলার িকতােবর একিট আয়াত স�েকর্ � করল,
আর িতিন তার জওয়াব িদেলন। অতঃপর তার িনকট আরও এক
�েবশকারী এেস �েবশ করল; অতঃপর েস তােক ঐ একই
আয়াত স�েকর্ �� কর; অতঃপর িতিন তােক �থম বয্ি�র
জবােবর িবপরীত জওয়াব িদেলন। আর েসই েথেক আমার মেধয্
আ�াহর ই�া অনু যায়ী এমন িকছু িবষয় �েবশ করল, এমনিক
েশষ পযর্� মেন হল আমার হৃদয়েক ছুির িদেয় উ�ু� কের েদয়
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হে�। অতঃপর আিম মেন মেন বললাম: আিম আবূ কাতাদােক শাম
(িসিরয়া) েদেশ েরেখ এেসিছ, িতিন ওয়াও ( )واوএবং তার
অনু রূপ িকছুর মেধও ভুল করেতন না; আর আিম এর িনকট
আসলাম, েস েতা সবিকছু েতই ভুল কের। সু তরাং আমার অব�া
যখন এই রকম, তখন অপর আেরক বয্ি� এেস তার িনকট
�েবশ করল এবং তােক িজজ্ঞাসা করল ঐ আয়াত স�েক ;
অতঃপর িতিন আমােক ও আমার সাথীেক েয উ�র িদেয়িছেলন,
তােক তার িবপরীত বা িভ� উ�র িদেলন। অতঃপর আিম আমার
মেনর সা�◌্বনা েপলাম এবং জানেত পারলাম েয, এটা তার পক্
েথেক ‘তাকীয়া’ িহেসেব হেয়েছ। েস বলল: অতঃপর িতিন আমার
িদেক তাকােলন এবং আমােক বলেলন: েহ আশইয়ােমর েছেল!
আ�াহ তা‘আলা সু লাইমান ইবন দাঊদ আ.-েক ক্ষমতা �দা
কেরেছন; অতঃপর িতিন বেলেছন: এটা আমােদরেক েদয়া
উপহার। সুতরাং তু িম (এর মাধয্ে) দয়া কর, অথবা িবরত থাক;
এর জনয্ েতামােক িহেসব িদেত হেব ন। আর িতিন (আ�াহ)
ক্ষমতা �দান কেরে

তার

নবী

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক এবং িতিন বেলন:
ْ َ َ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ م
[٧ :ٱنت ُهوا﴾ ]رة اﺤﻟﺮﺸ
﴿َمَآءَاتَٮٰ�ُمُ ٱلرَّسول فخذوه وما �هٮ� �نه ف
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“রাসূ ল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা �হণ কর এবং যা
েথেক েতামােদরেক িনেষধ কের, তা েথেক িবরত থাক।”— (সূ রা
আল-হাশর: ৭)
সু তরাং িতিন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েয
ক্ষমতা দান কেরে, েসই একই ক্ষমতা িতিন আমােদর �ি
অপর্ণ কেরেছন” 113
12F

এটা িক মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�ােমর িরসালােতর
মেধয্ িশকর নয়, অথবা এই আিকদা বা িব�ােসর পরও
(নাউযু িব�াহ) িক েকান মানু ষ মুসিলম থাকেত পাের?
আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“সালামা ইবন িমহরায েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম আবূ
আবিদ�াহ আ.-েক বললাম: জৈনক আরমানীয় বয্ি� মারা েগল
এবং েস আমার িনকট অিসয়ত করল; তখন িতিন আমােক
িজজ্ঞাসা করে: আরমানীয় কী? আিম বললাম: পাহােড়
বসবাসকারী অনারব েলাকেদর মধয্ েথেক এক বয্ি� মারা েগ
এবং েস আমােক উ�রািধকােরর বয্াপাের অিসয়ত করল এমন
113

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ১৬৩
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অব�ায় েয, েস তার এক কনয্া েরেখ িগেয়িছল। তখন িতিন
(আবূ আবিদ�াহ আ) আমােক বলেলন, তােক অেধর্ক িদেয় দাও।
িতিন (সালামা ইবন িমহরায) বেলন: আিম এই িবষয়িট যু রারােক
জানালাম; তখন িতিন আমােক বলেলন: েস েতামার সােথ
‘তাকীয়া’ কেরেছ, স�দ সবটুকুই তার। িতিন বলেলন:
পরবতর্ীেত আিম তার িনকট উপি�ত হেয় বললা: আ�াহ
আপনােক সংেশাধন কের িদক; আমােদর সাথীগণ ধারণা কেরেছ
েয, আপিন আমার সােথ ‘তাকীয়া’ কেরেছন। তখন িতিন বলেলন:
না, আ�াহর কসম! আিম েতামার সােথ ‘তাকীয়া’ কির িন; বরং
আিম ‘তাকীয়া’ কেরিছ েতামার �িত অিপর্ত েতামার কতর্বয্ে
সু তরাং এই স�েকর্ েকউ জানেত েপেরেছ ি? আিম বললাম,
না। িতিন বলেলন, তুিম তােক (তার কনয্াে) বািকটুকু িদেয়
দাও।” 114
13F

এই বণর্নাসমূহ েথেক বুঝা যায় ে, ইমামগণ একবার মাসআলা
েগাপন করেতন এবং আেরকবার তা পিরবতর্ন করেন। আর
তােদর জওয়াবসমূ হ এক বয্ি� েথেক আেরক বয্ি�র িনক
পিরবতর্ন কের কের বেলন। আর মাসআলাসমূেহর েক্ষে� েগা
114

ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, ৩য় খ�, পৃ . ৪৮
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করাটাই হল তােদর দীেনর িসংহভাগ; বরং তারা তােদর
(ইমামেদর) েথেক িমথয্া ও বােনায়াট বণর্না েপশ কের , ‘েয
বয্ি� দীন েগাপন করে, আ�াহ তােক স�ািনত করেবন; আর
েয বয্ি� তা �কাশ করে, আ�াহ তােক অপমািনত করেবন।
সু তরাং তােদর িনকট তােদর িন�াপ ইমামেদর অব�া যখন এই
রকম, তখন আ�াহর কসম! এসব ইমামেদর উপর িকভােব
িনভর্র করা স�? তারা িক দীন িবকৃত ও েগাপন করার েক্ষে
ইহুদী আেলমেদর মত ন? আর এ সবই আহেল বাইেতর
ইমামেদর বয্াপাের িশয়ােদর পক্ষ েথেক কুৎসা রটনা
অবমাননা; আর তারা (আহেল বাইেতর ইমামগণ) এসব �া� ও
কুিটল ব�বয্সমূহ েথেক ম�।
আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“আমার িনকট িহশাম ইবন েহকাম ও হা�াদ যু রারা েথেক হািদস
বণর্না কের, িতিন বেলন: আিম মেন মেন বিল, শাইেখর িবতকর্
করার মত েকান জ্ঞান েন (আর শাইখ �ারা উে�শয্ হল তার
ইমাম)।” 115
14F

115

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ৫৫৭
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এই হািদেসর বয্াখয্ায় েমা�া খিলল -কাযিবনী ফারিস ভাষায়
িলেখেছন, যার অথর্ হ: এই শাইখ অক্, তার েকান জ্ঞ-বুি�
েনই এবং িবতকর্কারীর সােথ সু�র কের কথা বলেত পাের না
কািশ বণর্না কের:
“যু রারা েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম আবূ আবিদ�াহ আ.-েক
‘তাশাহহু’ স�েকর্ িজজ্ঞাসা করল... আিম বললাম: ﺘﻟﺤﻴﺎت و
 الﺼﻠﻮات... অতঃপর আিম তােক ‘তাশাহহু’ স�েকর্ িজজ্ঞা
করলাম, তখন েস অনু রূপই বল, েস বলল: ;ﺘﻟﺤﻴﺎت و الﺼﻠﻮات
অতঃপর আিম যখন েবর হলাম, তখন আিম তার দািড়র মেধয্
সশে� বায়ু িনগর্ত করলাম এবং বললা, েস কখনও সফলকাম
হেব না।” 116
15F

এই আবূ আবিদ�াহই হেলন ইমাম জাফর সািদক, যার সােথ
স�কর্ যু� কের িশয়ােদর একিট

�প (দল) িনেজেদরেক

জাফরী বেল পিরচয় েদয়। আর এই যু রারা হল িশয়ােদর অনয্তম
সদর্ার বা েনতা। আর ইমামেদর অিধকাংশ বণর্নাই িশয়াগণ এক
প�িতেত বণর্না কের। িনঃসে�েহ যু রারা তার (িব�াসমত)
116

মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ()ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎر الﺮﺟﺎل, পৃ . ১০৬
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িন�াপ ইমােমর সােথ েয বয্বহার কেরেছ, তা বড় ধরেনর
অপমান-অবমাননার শািমল। আর েযখােন সাধারণ জনগেণর মধয্
েথেক েকান নগণয্ বয্ি কাউেক তার েচহারা বা দািড়র মেধয্
সশে� বায়ু িনগর্ত করােক েমেন েন না, েসখােন িকভােব জাফর
সািদক র.-এর মত স�ািনত ইমােমর েচহারা বা দািড়র সামেন
তা করার মত দু ঃসাহস েকউ েদখােত পাের?!!!
আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী ‘জালাউল ‘উয়ু ন’ ( ﺟﻼء
 )اﻟﻌﻴﻮنনামক �ে� ফারিস ভাষায় উে�খ কেরন, যার অথর্ হ:
“আমার দাদা েথেক বিণর্, িতিন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন: যখন জাফর ইবন
মুহা�দ ইবন আলী ইবন েহাসাইন জ� �হণ করেব, তখন
েতামরা তার নাম রাখেব ‘সািদক’। কারণ, তার প�ম আওলাদ
েথেক জাফর নােম েয বয্ি� জ� �হণ করে, িমথয্া ইমামেতর
দািব করেব এবং আ�াহর উপর িমথয্ােরাপ করে, েস হেব
আ�াহর িনকট জাফর আল-কা�াব (িমথয্াবাদী জাফ)।” 117
16F

117

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী, জালাউল ‘উয়ু ন ( ﺟﻼء

)اﻟﻌﻴﻮن, পৃ . ৩৪৮
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এই বণর্নািেত যােক জাফর আল-কাযযাব বলা হে� েস আর
েকউ নয়, তােদরই ইমাম নকী’ -িযিন িশয়ােদর িনকট �ীকৃত
িন�াপ ইমামেদর একজন- এই জাফর তাঁরই েছেল এবং ইমাম
হাসান আল-‘আসকারী’র সেহাদর ভাই। েয হাসান আল-আসকারী
িশয়ােদর িনকট �ীকৃত �াদশ িন�াপ ইমাম িহেসেব �ীকৃত। আর
এই জাফর, িতিন েতা আলী ও ফােতমার বংেশরই স�ান এবং
েহাসাইন ও যাইনু ল আেবদীেনর বংেশর অনয্তম বয্ি�। সু তরাং
িকভােব তারা আহেল বাইেতর �িত তােদর অসার ভালবাসার
দািব কের। িন�য় তার বংেশর এই ধারািট হল ‘েসানালী ধারা’;
িক� ‘আেল বাইেতর’ (নবী পিরবােরর) মহ�তকারী িশয়াগণ
তােক ‘জাফর আল-কা�াব’ (িমথয্াবাদী জাফ) উপািধেত ভূ িষত
কের। সু তরাং েহ আ�াহ! তুিম পিব� (সু বহানা�াহ) ...!

159

তােদর �া� আিকদার একাদশ
িবষয়
তাকীয়া ()ﺘﻟﻘﻴﺔ-র আিকদা ও তােদর মেত
তার ফিযলতসমূ হ:
িশয়ােদর িনকট তাকীয়া ()ﺘﻟﻘﻴﺔ-র অথর্ হ: িনেভর্জাল িমথয,
অথবা সু �� মুনােফিক (কপটতা); েযমিনভােব তােদর বণর্নাসমূহ
েথেক তা পির�ার ও সু ��।
তাকীয়া ( )ﺘﻟﻘﻴﺔও তার ফিযলেতর বয্াপাের িশয়ােদর িনভর্রেযাগ
��সমূ হ েথেক তােদর আিকদা ও িব�াস িনেয় বিণর্ত বণর্নাসমূ
েথেক অংশিবেশষ উপ�াপন করা হল।
আল-কুলাইনী বণর্না কের:
“ইবনু ‘উমাইর আল-আ‘জামী েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আমােক
160

আবূ আবিদ�াহ আ. বেলন: েহ আবূ ওমর! িন�য় দীেনর দশ
ভােগর নয় ভাগ ‘তাকীয়া’ ()ﺘﻟﻘﻴﺔ-র মেধয; যার ‘তাকীয়া’ েনই,
তার ধমর্ েনই। আর মদ ও েমাজার উপর মােসহ বয্তীত সক
ব�র মেধয্‘তাকীয়া’ আেছ।” 118
17F

আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“আবূ জাফর আ. বেলন: ‘তাকীয়া’ আমার এবং আমার বাপদাদােদর ধমর্। যার‘তাকীয়া’ েনই, তার ঈমান েনই।” 119
18F

আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: েতামরা
েতামােদর দীেনর বয্াপাের ভয় কর এবং তােক ‘তাকীয়া’ �ারা
েঢেক রাখ। কারণ, যার ‘তাকীয়া’ েনই, তার ঈমান েনই।” 120
19F

আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:

َ
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, আ�াহ তা‘আলার বাণী: �﴿ َو
118
119
120

উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ৪৮২
উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ৪৮৪
উসু লুল কাফী ()أﺻﻮل ﺎﻜﻲﻓ, পৃ . ৪৮৩
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ُ
﴾( َسۡتَوِي ٱ�َۡسَنَةُ وَ�َ ٱلسَّ ّي ِ َئةভাল ও ম� সমান হেত পাের না)ُ َۡ
�সে� িতিন বেলন: ভাল ()ٱ� َس َنة
হে� ‘তাকীয়া’ ( )ﺘﻟﻘﻴﺔবা
ُ
েগাপন করা এবং ম� ( )لسَّ ّي ِ َئةহে� �চার করা। আর আ�াহ
َ
ۡ
َ ِ �َّٱد َ�عۡ ِٱل
তা‘আলার বাণী: ﴾ � أحۡ َس ُن
﴿(ম� �িতহত কর
ِ
উৎকৃ� �ারা)- �সে� িতিন বেলন: উৎকৃ� হল ‘তাকীয়া’
()ﺘﻟﻘﻴﺔ।” 121
120F

আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“দরাসত আল-ওয়ােসতী েথেক বিণরত, িতিন বেলন, আবূ
আবিদ�াহ আ. বেলন: েকান বয্ি�র তাকীয়াই আসহােব কাহােফর
তাকীয়ার পযর্ােয় েপৗঁেছ; যিদ তারা উৎবসমূ হ �তয্ক্ষ ক
এবং ৈপতা বাঁধত, তেব আ�াহ তােদরেক ি�গুণ �িতদান
িদেতন।” উসু লুল কাফী ( )ﻮل الﺎﻜﻲﻓনামক �ে�র ‘তাকীয়া’
( )ﺘﻟﻘﻴﺔঅধয্ােয়এ ব�বয্উ�ৃ ত হেয়েছ।

�েতয্ক �েয়াজেন তাকীয়া()ﺘﻟﻘﻴﺔ
আল-কুলাইনী বণর্না কের:
121
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“আবূ জাফর আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: �েতয্ক �েয়াজেনর
সমেয়ই ‘তাকীয়া’ রেয়েছ; তার (�েয়াজন) কখন হেব সংি��
বয্ি�ই তা স�েকর্ অিধক অব, যখন তার উপর েস �েয়াজন
এেস পেড়।” 122
12F

িতিন আরও বণর্না কের:
“মুহা�দ ইবন মুসিলম েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম আবূ
আবিদ�াহ আ.-এর িনকট উপি�ত হলাম এমতাব�ায় েয, তার
িনকট আবূ হািনফা িছেলন; অতঃপর আিম তােক বললাম: আিম
আমার িনেজেক আপনার জনয্ উৎসগর্ করল, আিম এক
িব�য়কর �� েদেখিছ; তখন িতিন আমােক বলেলন: েহ
মুসিলেমর েছেল! তুিম তা বণর্না ক, তার স�েকর্ অিভজ্ঞ বয
এখােন বসা আেছন এবং িতিন তার হাত �ারা আবূ হািনফার
িদেক ইি�ত কেরন; অতঃপর আিম বললাম: আিম (�ে�) েদেখিছ
েয, আমার মেন হল আিম আমার বািড়েত �েবশ করলাম;
তৎক্ষণাৎ আমার �ী আমা িনকট েবর হেয় আসল এবং
অেনকগুেলা আখেরাট েভে� তা আমার উপর িচিটেয় িদল। আর

122
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এই �� েদেখ আিম আ�যর্ হলাম। অতঃপর আবূ হািনফা
বলেলন: তুিম এমন এক বয্ি, েয েতামার �ীর উ�রািধকার
িনেয় ঝগড়া-িববাদ করেব এবং �চ� ঝগড়ার পর তার েথেক
েতামার �েয়াজন িমেট যােব ইনশাআ�াহ। অতঃপর আবূ
আবিদ�াহ আ. বলেলন: আ�াহর শপথ, েহ আবূ হািনফা! আপিন
সিঠক বেলেছন। অতঃপর আবূ হািনফা তার িনকট েথেক েবর
হেয় েগল; তখন আিম তােক বললাম: আিম আমােক আপনার
জনয্ উৎসগর্ করল, আিম এই নােসবী

123
১২২F

েলােকর বয্াখয্াে

অপছ� কির। অতঃপর িতিন বলেলন: েহ মুসিলেমর েছেল!
আ�াহ েতামােক ক্ষিতর স�ূখীন করেব ন ; কারণ, তােদর
বয্াখয্ অনু যায়ী িকছু হেব না। আর েস েয বয্াখয্ া কের, �কৃত
বয্াখয্া এই রকম । অতঃপর আিম তােক বললাম: আপনার
কথা সিঠক এবং তার কথার িবপরীত; আর েস ভুল কেরেছ;
তখন িতিন বলেলন: হয্া, আিম তার িনকট শপথ কের বেলিছ েয,
েস ভুল কেরেছ।” 124
123F

123

িশয়ারা তােদর �িতপক্ষ আহেল সু�াত ওয়াল জা‘আেতর েলাকেদরেক

নােসবী বেল থােক। এটা তােদর শ�তার �মাণ। [স�াদক]
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আল-কুলাইনী বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আমার িপতা
বলেতন: ‘তাকীয়া’র েচেয় আমার চক্ষু অিধক শীতলকারী ব� আ
িক হেত পাের! িন�য় তাকীয়া’ হল মুিমেনর জা�াত। 125
১২৪F

আল-কুলাইনী আরও বণর্না কের:
“আবূ আবিদ�াহ আ.-েক বলা হল: জনগণ আলী আ.-েক েদেখেছ
েয, িতিন

কুফার

িম�ের

বেস বেলিছেলন:

েহ জনগণ!

েতামােদরেক অিচেরই আমােক গািল েদয়ার জনয্ আ�ান করা
হেব, সু তরাং েতামরা আমােক গািল দাও; অতঃপর আমার সােথ
স�কর্চুয্িত ঘটাে েতামােদরেক আ�ান করা হেব, তখন
েতামরা আমার সােথ স�কর্চুিত ঘটােব না। অতঃপর িতিন
বলেলন, মানু ষ আলী আ.-এর বয্াপাের খুব েবিশ িমথয্া ব;
তারপর িতিন বলেলন: িতিন (আলী আ.) েতা শুধু বেলেছ,
িন�য় েতামােদরেক অিচেরই আমােক গািল েদয়ার জনয্ আ�ান
করা হেব, সু তরাং েতামরা আমােক গািল িদও; অতঃপর আমার
সােথ স�কর্চুয্িত ঘটাে েতামােদরেক আ�ান করা হেব, অথচ
125
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িন�তভােব আিম মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দীেনর
উপর �িতি�ত। আর িতিন বেলনিন: েতামরা আমার সােথ
স�কর্চুয্িত ঘেব না।” 126
125F

িশয়ােদর িনকট ইমামগণ িন�াপ; আর তারা আ�াহর পক্ষ েথে
ক্ষমতার অিধকার; তােদর মেত েছাট ও বড় �েতয্ক েক্ষ
তােদর আনু গতয্ করা আবশয্ক। তােদর মে ‘তাকীয়া’র জনয্
যখন এত সব গুণাবলী িবদয্মান আ; তখন তােদর �েতয্ক
কথা ও কােজর মেধয্ অিচেরই সে�হ ও সংশেয়র সৃি� হেব ে,
তােদর মধয্ েথেক তা �কাশ েপেয়েছ‘তাকীয়া’র পথ ধের; আর
েকান েস বয্ি� েয িনি�তরূেপ ফয়সালা করেব ে, ইমােমর
উি�সমূ েহর মেধয্ এই কথািট িছল ‘তাকীয়া’ এবং এই কথািট
িছল ‘তাকীয়া’ বয্তী? আর িকেস আমােদরেক জািনেয় েদেব েয,
স�বত িশয়ােদর ��সমূ েহ িবদয্মান ব�বয্ ও বণর্নাসমূহও বিণ
হেয়েছ ‘তাকীয়া’র পথ অনু সরেণ?
অতএব েযেহতু তােদর �েতয্কি কথা ও কাজ তাকীয়া’র
স�াবনা রােখ, েসেহতু তােদর (িকতােব বিণর্) �িতিট িনেদর্শ
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কাযর্কর না করাটা আবশয্ক হেয় প। সুতরাং এর ফেল তােদর প�
েথেক সংঘিটত সকল কথা ও কাজ ‘তাকীয়া’র স�াবনার কারেণ বাদ
পেড় যােব।

িশয়ােদর মেত েগাপন ( )الﻜﺘﻤﺎنকরা
আল-কুলাইনী বণর্না েরন:
“সু লাইমান খািলদ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আবূ আবিদ�াহ আ.
বেলন, িন�য় েতামরা দীেনর উপর �িতি�ত; েয বয্ি� তা েগাপন
করেব, তােক আ�াহ স�ািনত করেবন এবং েয বয্ি� তা �চার
করেব, তােক আ�াহ অপমািনত করেবন।”

127

১২৬F

েজেন রাখুন, পূ েবর্ িশয়ােদর েযসব আিকদা

ও ণর্নাসমূহ

আেলািচত হেয়েছ, তার সবকিটই আল-কুরআেনর ব�েবয্র
পিরপ�ী; আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ  مِن رَّ�ِّكَۖ �ن لَّمۡ �َفۡعَلۡ �َم
َ
ُ
ُّ ﴿
َا بَلَّغۡت
ا ٱلرَّسُول بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِ�َۡك
�ه
َ
[٦٧ :رِ َسا�َ ُه﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة
“েহ রাসূ ল! েতামার �িতপালেকর িনকট েথেক েতামার �িত যা
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অবতীণর্ হেয়ে, তা তুিম �চার কর; যিদ না কর, তেব েতা তুিম
তাঁর বাতর্া �চার করেল না”— (সূ রা আল-মািয়দা: ৬৭)
িতিন আরও বেলন:
ّ ُ ّ َ َ ُ َ ۡ ُ ّ َۡ
َ ٰ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ َ َ َ ٓ َّ�﴿ ُوَ ٱ
﴾ِِين �ِه
ِ �ِين ٱ� ِق ِ�ظ ِهرهۥ � ٱ
ِ ِي أرۡسل رسو�ۥ بِٱلهدى ود
[٣٣ :]ﺳﻮرة اﻟﻮ�ﺔ

“অপর সম� দীেনর উপর জয়যু � করার জনয্ িতিনই পথিনেদর্
ও সতয্ দীনসহ তাঁর রাসূল ে�রণ কেরেছন”— (সূ রা আততাওবা: ৩৩)
িতিন আরও বেলন:

َ
َ َ َ ِ ُ ٓ َ ُ َۡٱت
َ
[٢٧ :ب َر ّ�ِك﴾ ]ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ
﴿ و ل ما أ
ِ و� إِ�ۡك مِن كِتا

“তুিম েতামার �িত �তয্ািদ� েতামার �িতপলেকর িকতাব েথেক
পাঠ কের শুনাও”— (সূ রা আল-কাহফ: ২৭)
িতিন আরও বেলন:

ۡ َ﴿ ف
َ ��ۡ ٱلۡم
َ ُٱص َدعۡ ب َما ت
ُ ؤۡم ُر َوأَعۡرضۡ َعن
[٩٤ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮ٩ �ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

“অতএব তুিম েয িবষেয় আিদ� হেয়েছ, তা �কােশয্ �চার কর
এবং মুশিরকেদেক উেপক্ষা ক”— (সূ রা আল-িহজর: ৯৪)
168

িতিন আরও বেলন:

ْ َ َ َ َّ��َۡوۡمَ يَ�ِسَ ٱ
َ ۡ
ُ َ َۡ ََ ُ
ِين �ف ُروا مِن دِين ِ�مۡ ف� �ش ۡوهمۡ َوٱخش ۡو ِن﴾ ]ﺳﻮرة
﴿
[٣ :ﻤﻟﺎﺋﺪة

“আজ কািফরগণ েতামােদর দীেনর িবরু�াচরেণ হতাশ হেয়ে;
সু তরাং তােদরেক ভয় কেরা না, শুধু আমােক ভয় কর”— (সূ রা
আল-মািয়দা: ৩)
িতিন আরও বেলন:

َ �امنُواْ ٱ�َّقُواْ ٱ�ََّ وَ�ُونُواْمَعَ ٱل�َّ ٰ ِد
ّ ﴿
َ
َ ٱ�َِّينَ ء
: ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ١ �ِ
ُ�َ�ٰٓ
[١١٩

“েহ মুিমনগণ! েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং সতয্বাদীেদর
অ�ভুর্ হও।”— (সূ রা আত-তাওবা: ১১৯)
িতিন আরও বেলন:

ۡ
ۡ� َ َ ٓ َ َ ُ ُ ۡ�َ َ َّ�نَّ ٱ
ِ َّنز َا م َِن ٱ�َ�َٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ �َعۡدِ مَا �َيَّ�َّٰهُ لِلن
اس
ِين ي تمون ما أ
﴿
َ�َٰبِ أُوْ�َٰٓ�ِكَ يَلۡع
َ ُ ّٰ
ُ
[١٥٩ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ نُه ُم ٱ�َُّ وَ� َلۡعَنُهُمُ ٱل�َعِنون
ِٱلۡك

“িন�য় আিম মানু েষর জনয্ েয সব �� িনদশর্ন ও পথিনেদর
অবতীণর্ কেরি, িকতােব তা ��ভােব বয্� করার পরও যারা তা
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েগাপন কের রােখ, আ�াহ তােদরেক ‘লানত’ (অিভশাপ) েদন
এবং অিভশাপ দানকারীগণও তােদরেক অিভশাপ েদয়। ”— (সূ রা
আল-বাকারা: ১৫৯)

ইসলােম তাকীয়া ()ﺘﻟﻘﻴﺔ-এর িবধান
ইসলােম ‘তাকীয়া’ শূ কেরর মাংস ভক্ষণ করার েচেয়ও েবি
কেঠারতার সােথ িনিষ�। কারণ, কিঠন পিরি�িতেত িনরুপায়
বয্ি�র জনয্ শূকেরর মাংস ভক্ষণ করা; আর েতমিনভােব
অনু রূপ কিঠন পিরি�িতেতই শুধ ‘তাকীয়া’ ৈবধ হেব। কারণ,
েকান মানু ষ যিদ িনরুপায় অব�ায়ও শূকেরর মাংস ভক্ষণ ক
েথেক মু� থােক এবং মারা যায়, তেব েস আ�াহর িনকট
গুনাহগার হেব। আর এটা ‘তাকীয়া’র িবপরীত। কারণ, যখন
েকান মানু ষ িনরুপায় অব�ায় ‘তাকীয়া’র আ�য় না েনয় এবং
মারা যায়, তেব আ�াহর িনকট তার জনয্ উ� মযর্াদা
সাওয়ােবর বয্ব�া থাকেব। সুতরাং শূকেরর মাংস ভক্ষণ কর
অবকাশিট েযন শরীয়েতর আবিশয্ক িবধােন রূপা�িরত , িক�
‘তাকীয়া’র অবকাশিট শরীয়েতর আবিশয্ক িবধােন রূপা�িরত হ
না। বরং েয বয্ি� আ�াহর দীেনর জনয ‘তাকীয়া’র আ�য় না
িনেয়ই মৃতুয্বরণ করে, েস বয্ি� তার এই মৃতুয্র কারেণ শী�
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মহা�িতদােনর অিধকারী হেব। আর এই েক্ষে� �েতয্ক অব�
তাকীয়ার েচেয় দৃ ঢ় িস�া�ই উ�ম। আর এই উ�েতর দীঘর্
পথপির�মায় ইসলােমর ইিতহােস রেয়েছ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক মুশিরেদর �দ� ক� সহয্কর,
অনু রূপভােব আবূ বকর িস�ীক ও েবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহুমা
�মুেখর ক� সহয্কর; আ�ার রািদয়া�াহু‘আনহুর মাতা সুমাইয়া
ও খুবাইব রািদয়া�াহু‘আনহুমা �মুেখর শাহাদাত ইতয্ািদ ধরেন
বীর� ও দৃ ঢ় িস�াে�র বহু িবরল ঘটনা ও কািহনী এর উপর
উ�ম দিলল েয, দৃ ঢ় িস�া�ই হল মূ ল িবষয়, অিত উ�ম ও
সু �র।
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তােদর �া� আিকদার �াদশ িবষয়
মুত‘আ িবেয়র আিকদা ও তােদর মেত তার
ফিযলতসমূ হ:
ফতহু�াহ আ-কাশানী তার তাফসীেরর মেধয্ উে�খ কের:
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর, িতিন
বেলন: েয বয্ি� একবার মুত‘আ িবেয় করেব, তার মযর্াদা হেব
েহাসাইেনর মযর্াদার সমা; আর েয বয্ি� দুইবার মুত‘আ িবেয়
করেব, তার মযর্াদা হেব হাসােনর যর্াদার সমা; আর েয বয্ি�
িতনবার মুত‘আ িবেয় করেব, তার মযর্াদা হেব আলী ইবন আিব
তািলেবর মযর্াদার সমান এবং েয বয্ি� চারবা মুত‘আ িবেয়
করেব, তার মযর্াদা হেব আমার মযর্াদার সমা” 128
127F
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আল-কাশানী তার তাফসীেরর মেধয্ আরও উে�খ কের:
“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
েয বয্ি� মুত‘আ িবেয় (সামিয়ক িববাহ) না কের দু িনয়া েথেক
েবর হেয়েছ (মৃতুয্বরণ কেরে), েস িকয়ামেতর িদন নাক কাটা
অব�ায় হািজর হেব।” 129
128F

আল-কাশানী তার তাফসীেরর মেধয্ ফারিস ভাষায় বণর্না কে,
যার অনু বাদ হল:
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু লাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: িজবরাইল আমার িনকট আমার �িতপালেকর পক্ষ েথে
উপহার িনেয় আগমন করল; আর ঐ উপহার িছল মুিমন নারীেদর
েভাগ করা। আর এই উপহার আমার পূ েবর্ আ�াহ ত‘আলা আর
েকান নবীেক দান কেরন িন ...। েতামরা েজেন রাখ, পূ বর্বতী
সকল নবীর উপর আমার মযর্াদা ও ে��ে�র কারেণ আ�াহ
তা‘আলা আমােক মুত‘আ িবেয়র মাধয্েম িবেশিষত কেরেছন।
সু তরাং েয বয্ি� তার জীবেন একবার মুত‘আ িবেয় করেব, েস
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বয্ি� জা�ােতর অিধবাসীেদর অ�ভুর্ হেব। ... আর যখন
মুত‘আ িববািহত নারী ও পুরুষ েকান জায়গায় একি�ত হে,
তখন তােদর উপর একজন েফেরশতা নািযল হেব এবং েস তারা
িবি�� হওয়া পযর্� তােদরেক পাহারা েদে; আর তােদর উভেয়র
মেধয্ েয কথাবাতর্া হ, েস কথাবাতর্াগুেলা হেব িযিকর
তাসবীহ; আর তােদর একজন যখন অপর জেনর হাত ধরেব,
তখন তােদর উভেয়র আ�ুলসমূ হ েথেক গুনাহসমূহ েফাটায়
েফাটায় ঝরেত থাকেব; আর যখন তােদর একজন অপর জনেক
চু�ন করেব, তখন তােদর জনয্ �েতয্ক চু�েনর িবিনমেয় হজ
ওমরার সাওয়াব িলিপব� করা হেব এবং তােদর সহবােসর সময়
�েতয্ক কামনা ও �ােদর িবিনমেয় সুউ� পবর্তসমূহ পিরমা
পুণয্ েলখা হেব। আর যখন তারা েগাসেল মশগুল থাকেব এব
পািন েফাটা ঝড়েব, তখন আ�াহ তা‘আলা ঐ পািনর �েতয্ক
েফাটা �ারা একজন কের েফেরশতা সৃ ি� করেবন, েয আ�াহর
তাসবীহ পাঠ করেব ও তার পিব�তা বণর্না করেব এবং তার
তাসবীহ ও পিব�তা বণর্নার সাওয়াব তােদর উভেয়র জনয
িকয়ামত পযর্� িলিপব� হেত থাকেব
েহ আলী! েয বয্ি�এই সু �াতিটেক (মুত‘আ িবেয়েক) হালকা ও
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দু বর্ল মেন করেব এবং তােক অপছ� করে, েস বয্ি� আমার
দলভূ � নয় এবং আিম তার দায়-দািয়� েথেক মু� ...।
িজবরাইল আ. বলল: েহ মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া!
েয িদরহামিট মুিমন তার মুত‘আ িবেয়েত খরচ করেব, তা
আ�াহর িনকট মুতা‘ িবেয়র বাইের এক হাজার িদরহাম বয্য়
করার েচেয় উ�ম।
েহ মুহা�দ! জা�ােতর মেধয্ ডাগর চক্ষু িবিশ� এক দল
রেয়েছ,

যােদরেক

আ�াহ

সৃ ি�

কেরেছন

মুত‘আ

িবেয়র

অনু সারীেদর জনয্
েহ মুহা�দ! যখন মুিমন পুরুষ মুিমন নারীেক মুত‘আ িবেয়র
ব�েন আব� কের, তখন েস তার েয জায়গায়ই দাঁড়ােব আ�াহ
তােক ক্ষমা কের েদেবন এবং মুিমন নারীেকও ক্ষমা কের েদ
...।
আস-সািদক আ. েথেক বিণর্, মুত‘আ িবেয় আমার এবং আমার
বাপ-দাদার দীেনর অ�ভুর্। সু তরাং েয বয্ি�তার উপর আমল
করেব, েস আমােদর দীেনর উপর আমল করেব এবং েয বয্ি
তা অ�ীকার করেব, েস আমােদর দীনেক অ�ীকার করেব; বরং
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েস আমােদর দীন বয্তীত অনয্ দীেনর অনুসরণ করেব মুত‘আ
িবেয়র �ীর গেভর্র স�ান �ায়ী �ীর গেভর্র স�ােনর েচেয় উ�ম
আর মুত‘আ িবেয়র িবধান অ�ীকারকারী কািফর, মুরতাদ।” 130
129F

‘মু�াহাল আমাল’ ( )ﻣﻨﺘ� اﻷﻣﺎلনামক �ে�র েলখক ফারিস
ভাষায় উে�খ কেরন, যার অনু বাদ হল:
“আস-সািদক আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: েয বয্ি� মুত‘আ
িবেয়র �ীেক েভাগ কের, অতঃপর েগাসল কের, আ�াহ তার
শরীর েথেক ঝের পড়া �িত েফাটা পািন েথেক স�র জন
েফেরশতা সৃ ি� কেরন, যােত তারা িকয়ামত পযর্� তার জনয্ ক্
�াথর্না কের এবং িকয়ামত পযর্� ঐ বয্ি�েক অিভশাপ , েয
মুত‘আ িবেয় েথেক দূ ের থােক।” 131
130F

উদু র্ ভাষায় িলিখত ‘উজালাতুন হাসানাহ (  )ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺔমুত‘আ
িবেয়র ফিযলত স�েকর্ অেনকগুেলা বণর্নার উে�খ করা হে;
আর তা হল আল-মাজিলসী’র ‘িরসালাতুল মুত‘আ’ ()ﺳﺎﻟﺔ اﻤﻟﺘﻌﺔ
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মু�াহাল আমাল ()ﻣﻨﺘ� اﻷﻣﺎل, ২য় খ�, পৃ . ৩৪১
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নামক পুি�কার অনু বাদ। এখােন আমরা তার িকয়দংেশর অনু বাদ
উে�খ করিছ:
“আমীরুল মুিমনীন আলী . বেলন: েয বয্ি� এই সু�াতিটেক
(মুত‘আ িবেয়েক) কিঠন িহেসেব েপল এবং তা �হণ করল না,
েস বয্ি� আমার দলভূ� নয় এবং আিম তার দা-দািয়� েথেক
মু�।” 132
13F

“সাইেয়য্দুল ‘আলম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল: েয
বয্ি� মুিমন নারীেকমুত‘আ িবেয়র মাধয্েম েভাগ কে, েস েযন
স�র বার কাবা িযয়ারত কের।” 133
132F

“রহমাতুি�ল ‘আলামীন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন: েয বয্ি� একবার মুত‘আ িবেয় করল, েস তার শরীেরর
এক তৃতীয়াংশ জাহা�ােমর আগুন েথেক মু� করল। আর েয
বয্ি� দুইবারমুত‘আ িবেয় করল, েস তার শরীেরর দু ই তৃতীয়াংশ
জাহা�ােমর আগুন েথেক মু� করল। আর েয বয্ি� িতনবা

132

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী’র ‘িরসালাতুল মুত‘আ’
()رﺳﺎﻟﺔ ﻤﻟﺘﻌﺔ-এর অনু বাদ ‘উজালাতুন হাসানা’ ()ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺔ, পৃ . ১৫

133

‘উজালাতুন হাসানা ()ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺔ, পৃ . ১৬
177

মুত‘আ িবেয় করল, েস তার েগাটা শরীরেক জাহা�ােমর �ল�
আগুন েথেক িনরাপদ করল” 134
13F

“সাইেয়য্দুল বাশার শাে‘উল মাহশার রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: েহ আলী! মুিমন পুরুষ ও মুিমন
নারীগেণর উিচত দু িনয়া েথেক ইি�কাল কের আেখরােত যাওয়ার
পূ েবর্ একবার হেলওমুত‘আ িবেয়র �িত উৎসািহত হওয়া।
আ�াহ তা‘আলা �য়ং িনেজই শপথ কের বেলন েয, িতিন এমন
পুরুষ অথবা নারীেক শাি� েদেবন ন, েয মুত‘আ িবেয় কেরেছ;
আর েয বয্ি� এই কলয্াণক (মুত‘আ িবেয়র) িবষয়িট িনেয়
যথাসাধয্ েচ�-সাধনা কের এবং েসই বয্াপাের পােথয় �াথর্ন
কের, আ�াহ তা‘আলা তার মযর্াদা বৃি� কের েদন” 135
134F

আল-কাশানী তার তাফসীেরর মেধয্ ফারি ভাষায় একিট দীঘর্
বণর্নার উে�খ কের, যার অথর্ হ:
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা করা:
েয বয্ি�মুত‘আ িবেয়র এই িবষয়িট িনেয় যথাসাধয্ েচ�-সাধনা
134
135

‘উজালাতুন হাসানা ()ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺔ, পৃ . ১৬
‘উজালাতুন হাসানা ( )ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺔ, পৃ . ১৬
178

করেব, তার �িতদান কী হেব? জওয়ােব িতিন বলেলন: েস
উভেয়র (সমান) �িতদান পােব। অথর্ৎ মুত‘আ িববাহকারী নারী
ও পুরুেষর মেধয্ েচ-সাধনাকারীর জনয্ তােদর উভেয়র সমান
�িতদান রেয়েছ।” 136
135F

আবূ জাফর আল-কুমী ‘মান লা ইয়াহদু রুহুল ফি’ ( ﻦ ﻻ �ﺮﻀه
 )اﻟﻔﻘﻴﻪনামক �ে� উে�খ কেরন; আর এটা িশয়ােদর িনকট
চারিট িবশু� �ে�র অনয্, তােত বলা হয়:
“মুিমন পিরপূ ণর্ হেব ন, যতক্ষণ পযর্� না মুত‘আ িবেয়
করেব।” 137
136F

আল-কুমী আরও উে�খ কেরন:
“আবূ জাফর আ. বেলন: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
যখন আকশ পযর্� �মণ করােনা হ, তখন িতিন বেলন,
িজবরাইল আমার সােথ িমিলত হল এবং বলল: েহ মুহা�দ!
136
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(�)ﺗﻔﺴ� ﻣﻨﻬﺞ الﺼﺎدﻗ, পৃ . ৩৫৬
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আবূ জাফর মুহা�দ ইবন বাবুইয়া আল-কুমী, মান লা ইয়াহদু রুহু

ফিকহ ()ﻣﻦ ﻻ ﺮﻀه اﻟﻔﻘﻴﻪ, পৃ . ৩৩০
179

আ�াহ তা‘আলা বেলন, আিম েতামার উ�েতর মধয্ েথেকমুত‘আ
িবেয়র মাধয্েম নারীেদর েভাগকারীেদরেক ক্ষমা কের িদেয়” 138
137F

আল-কুমী আরও উে�খ কেরন:
“আস-সািদক আ. বেলন: আিম েসই পুরুষ বয্ি�র মৃতুয্বরণ
অপছ� কির, যার �ভােবর মেধয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ােমর �ভাবসমূ েহর মধয্ েথেক একিট �ভাব বািক রেয়েছ
এবং েস তা বা�বায়ন কেরিন; অতঃপর আিম বললাম: রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িক মুত‘আ িবেয় কেরেছন? িতিন
বললেন: হয্াঁ” 139
138F

আল-কুমী আরও উে�খ কেরন:
“আবদু �াহ ইবন িসনান েথেক বিণর্, িতিন আবূ আবিদ�াহ আ.
েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন: আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা
আমােদর িশয়ােদর উপর মাতালকারী �েতয্ক শরাব িনিষ�
138

আবূ জাফর মুহা�দ ইবন বাবুইয়া আল-কুমী, মান লা ইয়াহদু রুহু

ফিকহ ()ﻣﻦ ﻻ ﺮﻀه اﻟﻔﻘﻴﻪ, পৃ . ৩৩০

139

আবূ জাফর মুহা�দ ইবন বাবুইয়া আল-কুমী, মান লা ইয়াহদু রুহু

ফিকহ ()ﻣﻦ ﻻ ﺮﻀه اﻟﻔﻘﻴﻪ, পৃ . ৩৩০
180

কেরেছন এবং তার িবিনময় �রূপ তােদরেক মুত‘আ িবেয়র
সু েযাগ িদেয়েছন।” 140
139F

িশয়ােদর মেত মুত‘আ িবেয়র রুকন ও তার িবধানসমূ
েমা�া ফতহু�াহ আ-কাশানী তার তাফসীরু মানহিজস সােদকীন
(� )ﺗﻔﺴ� ﻣﻨﻬﺞ الﺼﺎدﻗনামক তাফসীেরর মেধয্ ফারিস ভাষায়
বণর্না কের, যার অথর্ হ:
“েজেন রাখা উিচত, মুত‘আ িবেয় সংঘিটত করার রুকন পাঁচি:
�ামী, �ী, েমাহর, সময় িনধর্ারণ এবং ইজাব (��াব) ও কবুল
(�হণ)।” 141
140F

আল-কাশানী ফারিস ভাষায় আরও বণর্না কের, যার অথর্ হ:
“েজেন রাখ, মুত‘আ িবেয়র মেধয্ �ীেদর সংখয্া সীিমত ; আর
পুরুেষর জনয্ বয্য়ভার , বাস�ােনর বয্ব�া করা ও েপাষাপির�দ �দান করা আবশয্ক নয়। আরমুত‘আ িববাহকারী �ামী
140

মান লা ইয়াহদু রুহুল ফিক ()ﻣﻦ ﻻ ﺮﻀه اﻟﻔﻘﻴﻪ, পৃ . ৩৩০;

মু�াহাল আমাল ()ﻣﻨﺘ� اﻷﻣﺎل, ৩য় খ�, পৃ . ৩৪১

141
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(�)ﺗﻔﺴ� ﻣﻨﻬﺞ الﺼﺎدﻗ, পৃ . ৩৫৭
181

ও �ীর মেধয্ উ�রািধকার সাবয্� হয় না। এসব িজিন (িবষয়)
স্হায়ীিববাহ ব�েনর েক্ষই েকবল �েযাজয হেব।” 142
14F

আবূ জাফর আত-তুসী বণর্না কের:
“আবূ আবদু �াহ আ.েক মুত‘আ িবেয় স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা,
তা িক চােরর িভতেরই সীিমত? জওয়ােব িতিন বেলন: না,
এমনিক স�েরর মেধয্ও সীিমত নয় ...। আবূ আবদু �াহ আ.
েথেক বিণর্, িতিন বেলন: তার িনকট মুত‘আ িবেয় স�েকর্
আেলাচনা করা হল, তা িক চােরর িভতেরই সীিমত? জওয়ােব
িতিন বেলন: তুিম তােদর (নারীেদর) মধয্ েথেক এক হাজার
জনেক িবেয় করেত পার! কারণ, তারা ভাড়ােট ... েস তালাকও
পােব না এবং উ�রািধকারীও হেব না; েস শুধু ভাড়ােট” 143
142F

মুত‘আ িবেয়র মাহর
আবূ জাফর আত-তুসী তার আত-তাহযীব ( )ﺘﻟﻬﺬﻳﺐনামক �ে�
142
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(�)ﺗﻔﺴ� ﻣﻨﻬﺞ الﺼﺎدﻗ, পৃ . ৩৫২

143

আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব

()ﺘﻟﻬﺬﻳﺐ, ৩য় খ�, ১৮৮
182

বণর্না কের:
“উভেয়র স�িত ও স�ি� িচে� যা িনধর্ািরত হে, তাই হেব
মুত‘আ িবেয়র েমাহর; কম হউক বা েবিশ হউক ...। আিম আবূ
আবিদ�াহ আ.েক বললাম, সবর্িন� কী িদেয়মুত‘আ িবেয় অনু ি�ত
হেব? তখন িতিন বলেলন: এক মুি� গম।” 144
143F

মুত‘আ িবেয়র মেধয্ েকান সাক্ষী ও েঘাষণার দরক
েনই
আত-তুসী আত-তাহযীব ( )ﺘﻟﻬﺬﻳﺐনামক �ে� বণর্না কের:
“মুত‘আ িবেয়র মেধয্ েকান সাক্ষী রাখার ও েঘাষণা েদয়
�েয়াজন েনই।” 145
14F

আত-তুসী আরও বণর্না কের:
“আবূ জাফর আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: শুধু িমরাস বা
144

আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব
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উ�রািধকােরর কারেণ িববােহর মেধয্ দিল-�মােণর বয্ব�া রাখা
হেয়েছ।” 146
145F

আবূ জাফর আত-তুসী তার আত-তাহযীব ( )ﺘﻟﻬﺬﻳﺐনামক �ে�
আরও বণর্না কের:
“আিম আবূ আবিদ�াহ আ.েক িজজ্ঞাসা করলাম ঐ পুরুষ বয
স�েকর, েয বয্ি� েকান নারীেক একিট কািঠর িবিনমেয় িবেয়
কের? জওয়ােব িতিন বলেলন: েকান অসু িবধা েনই; িক� যখন
েস কাজ েশষ কের অবসর �হণ করেব, তখন েস তার
েচহারােক পিরবতর্ন করে এবং তাকােব না।” 147
146F

িতিন আত-তাহযীব ( )ﺘﻟﻬﺬﻳﺐনামক �ে� আরও বণর্না কের:
হােশমী বংেশর মিহলার সােথ মুত‘আ িবেয়েত েকান সমসয্া

146

আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব

()ﺘﻟﻬﺬﻳﺐ, ২য় খ�, ১৮৬
147

আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব

()ﺘﻟﻬﺬﻳﺐ, ২য় খ�, ১৯০
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েনই।” 148
147F

আল-কুলাইনী তার ‘আল-কাফী’ নামক �ে� উে�খ কেরন:
“আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: জৈনক মিহলা
ওমেরর িনকট আগমন করল, অতঃপর বলল, আিম বয্িভচার
কেরিছ, সু তরাং আপিন আমােক পিব� করু; অতঃপর িতিন
(ওমর) তােক পাথর েমের হতয্ার িনেদর্শ িদেলন। অতঃপ
আমীরুল মুিমনীন .েক এই বয্পাের সংবাদ েদয়া হেল িতিন
িজজ্ঞাসা করে: তুিম িকভােব বয্িভচার(িযনা) কেরছ? তখন েস
বলল: আিম মরুভূিমেত পথ অিত�ম কেরি, অতঃপর আমােক
�চ� পািনর তৃ�ায় েপল, আিম এক েবদু ইেনর িনকট পািন
�াথর্না করলা, িক� েস আমােক পািন পান করােত অ�ীকার
করল যতক্ষণ  আিম তােক আমার উপর ক্ষমতা �েয়ােগ
সু েযাগ েদই। অতঃপর িপপাসা যখন আমােক �া� কের েফলল
এবং আিম আমার জীবন িনেয় আশ�ােবাধ করলাম, তখন েস
আমােক পািন পান করাল; আর আিমও আমার িনেজর উপর
তােক ক্ষমতাবান কের িদলাম। এ কথা শুেন আমীরুল মুিম
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আ. বলেলন: কাবার মািলেকর শপথ, এটা েতা িববাহ।” 149
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সু বহানা�াহ! �বৃ ি� িশয়ােদর উপর িবজয় লাভ কেরেছ; ফেল
তারা আমীরুল মুিমনীন আলী ইবন আিব তািলেবর সােথ এই
ধরেনর িমথয্াসমূেহর স�কর্যু� কেরেছ। অথবা তারা বুঝাে
চাে� েয, অপরাধী যািলম কতৃর্ক েজারপূবর্ক একজ ন নারীে
বয্িভচার কর, তার উপর জবরদি� করা এবং মৃতুয্ ও িপপাসা
�ারা তােক ভীিত �দশর্ন কর; অতঃপর তার ষড়যে�র কারেণ
তার আ�ােন সাড়া েদয়া এই সব িকছু ই িশয়ােদর িনকট শিরয়ত
স�ত িববাহ বেল �ীকৃত। অথবা এর �ারা িক �শ� দরজা
উ�ু � হেয় যােব না, যা িদেয় �েতয্ক অপরাধী ও ইতর ে�ণর
েলাক অনু �েবশ করেব, অতঃপর েয েকান ভ� ও স�ািনত
মিহলােক অপহরণ করেব এবং এই ধরেনর েয েকান উপায়
অবল�ন কের তার সােথ িযনা-বয্িভচার করে তােক বাধয্
করেব। অতঃপর িশয়ােদর িনকট তা হেয় যােব ৈবধ িববাহ।
আ�াহ সাক্ষয্ িদে�ন, ইসলাম এই ধরেনর ম� কাজ ও
অপকমর্ েেক মু� ও পিব�।
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অতঃপর িশয়াগণ মুত‘আ িবেয়র ৈবধতার বয্াপাের দিলল েপশ
কের আ�াহ তা‘আলার বাণী �ারা:
ٗ َ َ
َ
َم
[٢٤ :�ُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ف ِر�ضة﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
ٔ َ َّ﴿ َا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُن
“তােদর মেধয্ যােদরেক েতামরা সে�াগ কের, তােদরেক
িনধর্ািরত েমহর িদেয় দাও।”— (সূ রা আন-িনসা: ২৪); ইবনু
মাসউেদর এক িকরােত রেয়েছ:

ُ َۡ َ ٱسۡ َمۡ َع
ّ ُۡ
" أجل
ٍ �"�ما ت ت تم بِهِ مِنهن إ

অথর্া- তােদর মেধয্ যােদরেক েতামরা সে�াগ কেরছ িনিদ�
েময়াদ পযর্�

দিলেলর জওয়াব:
আয়ােত উে�িখত " "ﻓﺎءিট বাকয্েক পৃথক করার জনয্ বয্,
َ
বাকয্েক নতুন কের শুরু করার অেথর্ নয়। সু ِ� َما ٱسۡ تَمۡ تَعۡ ُتم بِه
 م ِۡن ُه ّنমােন েতামরা িবশু� িববােহর �ারা নারীেদর সােথ িমলেনর
মাধয্েম েয �াদ ও উপকার হািসল কেরে, তার িবিনময় �রূপ
তােদর �িতদান তথা েমাহর িদেয় দাও। আর ইবনু মাসউদ
রািদয়া�াহু ‘আনহুর িরাতিট একিট িবি�� িকরাত, যা মূ ল
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��সমূ েহর মেধয্ পাওয়া যায় ন; সু তরাং এটােক কুরআন ও
হািদস বেল �মাণ েদয়া যােব না এবং তার উপর আমল করাও
আবশয্ক হেব না
মুত‘আ িবেয় অৈবধ ও িনিষ� হওয়ার বয্াপাের ইজমা সংঘিটত
হেয়েছ। এ বয্াপাের িশয়ােদর একটা অংশ বয্তীত শহু
আেলমেদর মেধয্ েকান িবেরাধ েনই। আর মুত‘আ িবেয় িনিষ�
(হারাম) হওয়ার উপর দিলল হল আ�াহ তা‘আলার বাণী:
ُ َ َّ�َ َ مۡ َ ٰ ُ َ َٱ
ُ َ َّ� َ ُ ُ َ َ َۡ ۡ َف
ِين همۡ َع ِن
٢ ِين همۡ ِ� ص�ت ِ ِه �شِ عون
١ ﴿ قد أ لح ٱلۡمؤۡمِنون
َّ�َٱ
ِ
َ ُ َ َ ّ
َ ُ ُ َّۡغ
ِۡين ُهمۡ ل ُِف ُروجهم
َ
٤ ينَ هُمۡ لِلزَك ٰوة ِ �ٰعِلون
َّ� ٱ٣ عۡرضون
ِ ِ
ِ لل وِ م
ز
ُ
َ
إ
ّ
َ ُ َٰ
َ � َملوم
ُ ۡ � ۡ َّ �ََٰٓ أَ �َٰۡجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ �َيۡ�َٰنُهُمۡ فََِهُم٥ ون
٦ �ِ
�فِظ
�
َٓ�ْأُو
َم
َ ُ َ ُ ُ َ ٰ
[٧-١ : ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٧ ٱلۡعادون
َنِ ٱ�ۡتَ�َٰ وَرَآءَ �َٰلِكَ فَ �ِك هم
“অবশয্ই সফলকাম হেেছ মুিমনগণ, যারা িবনয়-ন� িনেজেদর
সালােত, যারা ি�য়াকলাপ েথেক িবরত থােক, যারা যাকাত দােন
সি�য়, যারা িনেজেদর েযৗন অ�েক সংযত রােখ িনেজেদর �ী
অথবা অিধকারভূ � দাসীগণ বয্তী, এেত তারা িন�নীয় হেব না,
আর েকউ এেদর ছাড়া অনয্েক কামনা করেল তার হেব
সীমালংঘনকারী।”— (সূ রা আল-মুিমনু ন: ১-৭)
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সু তরাং এই আয়াতসমূ হ �ারা �মািণত হল েয, পুরুষ বয্ি�
জনয্ তার �ী ও অিধকারভূ� দাসীগণ বয্তীত অনয্ েকান না
ৈবধ নয়; অতএব এর বাইের েকান নারীেক বয্বহােরর পথ
খুঁজেল, েস হেব সীমালংঘনকারীেদর অ�ভুর্। আর এই কথা
সু �� েয, পুরুষ বয্ি মুত‘আ িবেয়র মাধয্েম েয নারীর কতৃর্
লাভ করেব, েস নারী তার জনয্ িববািহত নয়। কার, মুত‘আ
িবেয়র সাক্, তার খরচ বহন করা, উ�রািধকার ও তালােকর
শতর্ েন; অনু রূপভােব তােত (মুত‘আ িবেয়র মেধয) চারটােত
সীিমতকরণ, তােক িব�য়, েহবা ও মুি� েদয়ার ৈবধতার শতর্ও
েনই, েযমিনভােব তা দাসীর েক্ষে�েযাজয হয়। সু তরাং িকভােব
মুত‘আ িবেয় হালাল বা ৈবধ হেব?
অনু রূপভােবআ�াহ তা‘আলার বাণী:
َ َ َ
َ
َ ْ ُ َ َّ�َ� ۡإ نۡ خِفۡتُم
ُ
[٣ :�عۡ دِلوا ف َ�ٰح َِدةً أ ۡو َما َملكتۡ �يۡ َ� ٰ ُن�مۡ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
َِ﴿
“আর যিদ আশ�া কর েয, সু িবচার করেত পারেব না, তেব
একজনেক অথবা েতামােদর অিধকারভূ � দাসীেক।”— (সূ রা
আন-িনসা: ৩)
সু তরাং েয বয্ি� অনয্ােয়র আশ�া কর, েস েযন একজন �ী
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অথবা তার অিধকারভূ � দাসীেক যেথ� মেন কের। সু তরাং
েকাথায় মুত‘আ িবেয়? অতএব যিদ তা হালাল হত, তেব িতিন
(আ�াহ) তা উে�খ করেতন। কারণ, �েয়াজেনর সময় আেলাচনা
িবলি�ত করা ৈবধ নয়।
অনু রূপভােবআ�াহ তা‘আলার বাণী:
َ ً
م
ُ
﴿ َمَن لَّمۡ � َ ۡس َت ِطعۡ مِن�مۡ َط ۡو� أن يَنك َِح لۡمُحۡص �ََٰتِ ٱلۡمُؤ ۡ �َِٰتِ فَمِن مَّ ا
ُ ُ
ُ َ ُ َ ۡ َ ُ َّ��َٰنُ�ُم مِّن �َتَ� ٰتِ�ُمُ ٱلۡمُؤ م ٰتِ� وَٱ
ي�ٰن ِ� �م َ�عۡ ض�م
َ�ِۡ
َ
َۡلَكَتۡ �َي
ِ أعلم �ِإ
ُ
َ َ
ّۡ َع
َ �ِحُوهُنَّ � إِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ب
ِ
ُ ٱلۡم
ت
ض
ِ عۡر
ٍ ٰ�وف �ۡص
� ٖ � ِۢمن
ِ
َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ٰ َ�َ مُتَّ َ ٰ َ ۡ َ إ
َ َََۡ ۡ َ
َّح َش ٖة َ� َعلَ ۡيِن
ت
ِ �ِخ
ِ ٰ�ِان َِذَآ أُحۡصِنَّ فإِن ��� ب
� ٖ ت أ خد
ٖ �ِ�� م�ف
ََ ُ
َ َ َ ُ ۡص
َ َ
َ َ ُ �
َ �
َ ٱلۡع َن
َ ِ اب َ�ٰل َِك ل ِمَنۡ َخ
ت مِن�مۡۚ وأن
ن ِ ف ما
ِ ٰ�ٱلۡمحۡص
� ِ ت م َِن ٱلۡعذ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ۡ
ُ ۡتَص
ٞ  َّحٞ َّ�مۡ ۗ َوٱ ُ �فورٞ��وا ْ خ
[٢٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٢ ِيم
ِ
“েতামােদর মেধয্ কারও �াধীনা ঈমানদার নারী িবেয় করার
সামথর্য্ না থাকেল েতামরা েতামােদর অকারভূ � ঈমানদার দাসী
িবেয় করেব; আ�াহ েতামােদর ঈমান স�ে� পিরজ্ঞাত। েতামর
এেক অপেরর সমান; সু তরাং তােদরেক িবেয় করেব তােদর
মািলেকর

অনু মিত�েম

এবং

তােদরেক

তােদর

েমাহর

নয্ায়সংগতভােব িদেয় েদেব। তারা হেব স�ির�, বয্িভচারী নয়
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ও উপপিত �হণকািরণীও নয়। িববািহতা হওয়ার পর যিদ তারা
বয্িভচার কে, তেব তােদর শাি� �াধীনা নারীর অেধর্;
েতামােদর মেধয্ যারা বয্িভচারেক ভয় ক, এটা তােদর জনয;
ৈধযর্ ধারণ করা েতামােদর জনয্ ম�ল। আ�াহ ক্ষমাপ, পরম
দয়ালু ।”— (সূ রা আন-িনসা: ২৫)
সু তরাং যিদ মুত‘আ িবেয় হালাল হত, তেব িতিন (আ�াহ) তা

َ ِ ﴿ مَنۡ َخ
উে�খ করেতন। িবেশষ কের িতিন উে�খ কেরেছন �

َ ََ
﴾  ٱلۡعنتঅথর্া- ‘যারা বয্িভচারেক ভয় কে’। আর (যিদ মুত‘আ
িবেয় হালাল হত) িতিন তা উে�খ করেতন না। সু তরাং এটাই
�মাণ হয় েয, িনঃসে�হ তা (মুত‘আ িবেয়) হারাম।
অনু রূপভােবআ�াহ তা‘আলার বাণী:
ۡ َ
َّ�َ ّٰ �ُغۡنِيَهُمُ ٱ
﴾ُ مِن فضلِهِۦ
�َ﴿ ۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱ�َِّينَ �َ �َِدُونَ نِ�َاحًا ح
[٣٣ :]ﻮرة اﻨﻟﻮر

“যােদর িবেয়র সামথর্য্ ে, আ�াহ তােদরেক িনজ অনু �েহ
অভাবমু� না করা পযর্� তারা েযন সংযম অবল�ন কের”—
(সূ রা আন-নূ র: ৩৩)
সু তরাং িতিন যার িবেয়র সামথর্য্ ে, তােক মুত‘আ িবেয়র
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মাধয্েম নারীর উপর কতৃর্ � �হণ ও তােক েভাগ করার িনেদর
েদনিন; যতক্ষণ না আ�াহ তােক িনজ অনু�েহ অভাবমু� কের
(স�ির�বান অব�ায় �কাশয্ বয্িভচােরর জনয্)। আর আয়াত
�ারা বুঝা যাে� েয, িবেয়র মেধয্ রেেছ সতী� ও পিব�তা; আর
মুত‘আ িবেয়র মেধয্ তার িকছুই েনই। সুতরাং তা হারাম(িনিষ�)
হওয়ার বয্াপাের এ সবই সু�� �মাণ
আর রােফযীগণ (িশয়াগণ) মুত‘আ িবেয়র ৈবধতার বয্াপাের
আমােদর িনকট িবশু� ��সমূেহ বিণর্ত িকছু সংখয্ক হািদস �া
দিলল েপশ কের; তার জওয়াব হল: ঐসব হািদস মানসু খ
(রিহত) হেয় েগেছ; েযমিনভােব তা সু �� হেয় যায় অপরাপর
হািদসসমূ হ েথেক, যা আমরা অিচেরই উে�খ করব। যা ��ভােব
বণর্না কেরেছন সকল বয্াখয্াকার এবং আহেল সু�াত ওয়
জামা‘আেতর পূ বর্বতর্ী ও পরবতর্ী ইমামগণ। আর এই বয্াপ
সকেলর ইজমা (ঐকযমত) হেয়েছ। সু তরাং তােদর পেক্ষ তা
(মুত‘আ িবেয়র ৈবধতার) বয্াপাের েকান দিলল েনই
আর মুত‘আ িবেয় িনিষ� হওয়ার বয্াপাের আরও দিলল হল
রাসূ লু�াহ সা�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণ:
ّ �َ َ ّ َ
َ ّ َِن
ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ّ ُ ّ » ﻳَﺎ �َ ُّ َﻬﺎ
ِ َﻻ ْﺳ ِﺘ ْﻤﺘ
َ�
ﺎع ِﻣﻦ ﻟنِﺴﺎ ِء
ِ ﻟَﺎس ِ�ِ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ أ ِذﻧﺖ ﻟ�ﻢ ِﻓ ا
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َ َُ
ّ
َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ّ َْ
ْ َ َ
ّ
ْ َ َِﻨْﻬُﻦ
ﺷ ٌء َﻠْﻴُﺨَﻞِ َﺳ ِبﻴﻠﻪ َوﻻ
ﺎﻣ ِﺔ � َﻤ ْﻦ ﻛن ِﻋﻨ َﺪ ُه
ﻗﺪ َﺮَم ذلِﻚ ِﻰﻟ ﻳﻮمِ اﻟ ِﻘﻴ
ْ َ ّ
ّ ﺗَﺄ ْ ُﺧ ُﺬوا
[ ] أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.« ﺗَيْﺘُﻤُﻮﻫُﻦَ ﺷيﺌًﺎ
ِﻤَﺎ
“েহ েলাকসকল! 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” 150
149F

অনু রূপভােব ইমাম মুিলম র. আরও বণর্না কেরেছ:
َ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ
ّ َ َُ ّ
ٌ ﻻ ِّ�َ َﻬﺎ َﺣ َﺮ
ام ِﻣ ْﻦ
 أ:�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �� ﻋ ِﻦ الﻤﺘﻌ ِﺔ وﻗﺎل
ِ »َنَ رﺳﻮل
َ َ َ ْ ُ َْ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ْ َ َ َ
َ َِﻰﻟ ﻳَ ْﻮمِ اﻟْﻘﻴ
 ] أﺧﺮﺟﻪ.« ﺎﻣ ِﺔ َو َﻣ ْﻦ ﻛن أ� َﻄﻰ ﺷيﺌًﺎ ﻓﻼ ﻳَﺄﺧﺬ ُه
ﻳﻮ ِﻣ�ﻢ ﻫﺬا
ِ
[مﺴﻠﻢ

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মুত‘আ িবেয় েথেক
িনেষধ কেরেছন এবং বেলেছন: সাবধান! িন�য় তা (মুত‘আ
িবেয়) েতামােদর এই িদন েথেক িকয়ামেতর িদন পযর্� হারাম
150

সহীহ মুসিলম, িববাহ ( )ﻧ�ﺎحঅধয্া, বাব নং- ৩, হািদস নং-

৩৪৮৮
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(িনিষ�)। আর েয বয্ি� েকান িকছু �দান কেরে, েস েযন তা
�হণ না কের।” 151
150F

ইমাম িতরিমযী র. বণর্না কের:
 إﻧﻤﺎ ﻛﻧﺖ ﻤﻟﺘﻌﺔ ﻓ أول اﻹﺳﻼم ﻛن الﺮﺟﻞ ﻳﻘﺪم: »ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
ﺒﻟ�ة ﻟيﺲ ﻟ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻴﺰﺘوج ﻤﻟﺮأة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﺘﺤﻔﻆ ﻟ
ﻣﺘﺎﻋﻪ وﺗﺼﻠﺢ ﻟ ﺷيﺌﻪ ﻰﺘ إذا ﻧﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﴿ إﻻ ﻋ أزواﺟﻬﻢ أو ﻣﺎ مﻠﻜﺖ
 ] أﺧﺮﺟﻪ.« أﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﴾ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻞﻜ ﻓﺮج ﺳﻮى ﻫﺬﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام
[مﺴﻠﻢ
“ইবনু আ�াস রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: মুত‘আ িবেয়
ইসলােমর �থম িদেক ৈবধ িছল, পুরুষ বয্ি� িবিভ� শহে
আগমন করত, যা তার িনকট অপিরিচত; অতঃপর েস েযই
পিরমাণ সময় েসখােন অব�ান করত, েসই পিরমাণ সমেয়র জনয্
েকান নারীেক িবেয় করত; অতঃপর েস তার মালমা�ার েহফাজত
করত এবং তার িজিনসপ� তার জনয্ িঠকঠাক কের রাখে, েশষ
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সহীহ মুসিলম, িববাহ ( )ﻧ�ﺎحঅধয্া, বাব নং- ৩, হািদস নং-

৩৪৯৬
194

পযর্� আয়াত নািযল হ: ﴿ إﻻ ﻋ أزواﺟﻬﻢ أو ﻣﺎ مﻠﻜﺖ أﻳﻤﺎﻧﻬﻢ
﴾অথর্া- (যারা িনেজেদর েযৗন অ�েক সংযত রােখ) িনেজেদর �ী
অথবা অিধকারভূ � দাসীগণ বয্তী); ইবনু আ�াস রা. বেলন:
এই দু ই েযৗন অ� বয্তীত সকল েযন অ�ই হারাম।” 152
15F

আল-হােযমী বেলন: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তারা
তােদর বািড়-ঘর ও িনজ েদেশ অব�ানরত অব�ায় তােদর জনয্
কখনও মুত‘আ িবেয় ৈবধ কেরন িন; বরং িতিন শুধু িবিভ� সমেয়
জরুরী �েয়াজেন তােদর জনয্ তা ৈবধ কেরে; েশষ পযর্� িতিন
তােদর উপর তা িকয়ামেতর িদন পযর্� িনিষ� কের িদেয়েছন
িশয়ােদর িকতাবসমূ েহর মেধয্ও বিণর্ত আ:
ّ :» ﻋﻦ ﻋ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ﻗﺎل
ﺣﺮم رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻮم ﺧﻴﺮﺒ
[ ] ﺘﻟﻬﺬﻳﺐ.« ﻟﻮم ﺤﻟﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ  ﻧ�ﺎح اﻤﻟﺘﻌﺔ
“আলী আ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম খায়বেরর যু ে�র িদন গৃহপািলত গাদার
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সু নানু ত িতরিমযী, িববাহ ( )ﻧ�ﺎحঅধয্া, বাব নং- ২৯ ( ﺑﺎب ﺗﺮ�ﻢ

)ﻧ�ﺎح ﻤﻟﺘﻌﺔ, হািদস নং- ১১২২
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েগাশত ও মুত‘আ িবেয় িনিষ� কেরেছন।” 153
152F

মুত‘আ িবেয় িনিষ� হওয়ার উপর কাযর্করী ও অকাটয্ দিললসমূ
পুরাপুিরভােব উপ�াপেনর পর আমােদর উিচত যু ি�িভি�ক
দিলেলর গভীরভােব দৃ ি� েদওয়া; তেব িক� েস দিললসমূ হ হেত
হেব েখয়াল-খুিশ েথেক মু� এবং িনলর্�তা ও েখাঁড়া যুি�র
উে�র্। আর তা হ, একজন পুরুেষর জনয্ শুধু চা 154 িববাহ
১৫৩F

ৈবধ রাখা হেয়েছ, তার েবিশ নয়। অপরিদেক রােফযী ও িশয়াগণ
একজন পুরুেষর জনয্ এক হাজার অথবা দুই হাজার নারীে
েভাগ করার ৈবধতা িদেয়েছ, যার আেলাচনা পূ েবর্ হেেছ। সু তরাং
এই প�িত তার অিধক েছেল ও েমেয়র বা�বতার িদেক িনেয়
িনেয় যােব এবং িববাহ ও উ�রািধকার নীিতমালার মেধয্ �িট
সৃ ি� করেব। কারণ, েস িববাহ ও উ�রািধকােরর িবশু�তা
স�েকর্ তখনই জানেত পারে, যখন েস বংেশর িবশু�তা
153

আত-তাহযীব ()ﺘﻟﻬﺬﻳﺐ, ২য় খ�, পৃ . ১৮৬; আল-ইসিতবসার

()اﻻﺳتﺒﺼﺎر,৩য় খ�, পৃ . ১৪২
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চারিট িবেয় মােন একজন পুরুষ একসােথ সেবর্া� চারজন �ী িনে
ঘর-সংসার করেত পারেব। তালাক বা মৃ তুয্ জিত কারেণ শূ নয্তার
িভি�েত শিরয়ত স�তভােব তার িবেয়র সংখয্া চােরর অিধকও হেত
পাের। — অনু বাদক।
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স�েকর্ জানেত পারে; িক� তােদর সংখয্ািধেকয্র কারেণ ত
স�ব হেয় উঠেব না। অতএব ধের নাও েয, যিদ েকান বয্ি�
িবেনাদেনর উে�েশয্ �মণ কের এবং �েতয্ক শহের িগেয় ে
মুত‘আ িবেয়র মাধয্েম নারী েভাগ করেত

থাে, এমনিক

পরবতর্ীেত তার অেনক েছে-েমেয় হেয় েগল; অতঃপর তার
অথবা তার েকান এক ভাই অথবা কনয্র সু েযাগ হল ঐ
শহরগুেলােত িফের যাওয়ার এবং চলােফরা করা; অতঃপর েস
বয্ি� েসখানকার েকান নারীেক িবেয় কর; সু তরাং ঐ নারীেদর
েকউ তার কনয্া হেত িকেস বাধা েদে? আর তখন েদখা যােব
েয, তার িবেয় হেয়েছ তার েকান কনয্া অথবা তার ভাইেয়র কনয্
অথবা তার েবােনর সােথ।
আ�েযর্র িষয় হল, এই সেবর পেরও িশয়াগণ মুত‘আ িবেয়েক
(ৈবধ বেল) আঁকেড় ধের রােখ এবং দিলল েপশ কের েয, তা
নবী সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর যামানার শুরুর িদ

�চিলত িছল। আর তারা �মাণ কের েয, মুত‘আ িবেয় সংঘিটত
হত সাক্ষীর মাধয্েম এবং তারা এ স�েকর্ জানেত পাের তা
িকতাবসমূ েহর মধয্ েথেক
আর এই যু েগ িশয়াগণ েয মুত‘আ িবেয়র কথা �কাশ কের,
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তােত তারা সাক্ষীর শতর্ কের; সু তরাং িকভােব এই মুত‘আ
িবেয়র িবশু�তার উপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
যামানার শুরুর িদেক �চিলমুত‘আ িবেয়র �ারা তােদর দিলল
েপশ করাটা শু হেব? আর তুিম তােদর বণর্নাসমূহ িনেয় েভেব
েদখ।
ইমাম জাফর সািদকেক িজজ্ঞাসা করা : মুসিলমগণ রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ িবনা �মােণ িববাহ করত
িকনা; জবােব িতিন বলেলন: না।

১৫৪F

155

আর তারা এই বণর্নািট

উে�খ কেরেছ “তারা মুত‘আ িবেয় কের” ()ﺎب اﻤﻟﻌﺔ ﻳﺰﺘوﺟﻮن
নামক অধয্ােয়। িবেয় �ারা তােদর িনকট উে�শয্ হ মুত‘আ
িবেয়। আর েলখক সু �� কেরেছন েয, িতিন এর েথেক �ায়ী
িববাহেক উে�শয্ কের িন; বরং এর �ারা উে�শয্ কেরেছন
মুত‘আ িবেয়েক।

155

আত-তাহযীব ()ﺘﻟﻬﺬﻳﺐ, ২য় খ�, পৃ . ১৮৯
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তােদর �া� আিকদার �েয়াদশ
িবষয়
গু�া� ধার করার (েবশয্াবি�) ৈবধতার
আিকদা:
আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী ‘আল-ইসিতবসার’
( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে� বণর্না কের:
“মুহা�দ ইবন মুসিলম েথেক বিণর্, িতিন আবূ জাফর আ. েথেক
বণর্না কের, িতিন বেলন: আিম তােক িজজ্ঞাসা করল: েকান
বয্ি� িক তার ভাইেয়র জনয্ তার কনয্া দাসীর গু�া�েক ৈবধ
কের িদেত পাের? িতিন জবাব িদেলন: হয্া, েস বয্ি� তার(কনয্া
বা দাসীর) েথেক তার জনয্ যা ৈবধ কেরে, তােত তার েকান
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সমসয্া েনই” 156
15F

আত-তুসী ‘আল-ইসিতবসার’ ( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে� আরও
বণর্না কের:
“মুহা�দ ইবন মুদািরব েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আবূ
আবিদ�াহ আ. আমােক বলল: েহ মুহা�দ! তুিম এই দাসীিটেক
�হণ কর, েস েতামার েসবা করেব এবং তুিম তার েথেক
(ফায়দা) অজর্ন করেব। অতঃপর যখন েবর হেয় যাে, তখন
তােক আমােদর িনকট েফরত িদেয় যােব।” 157
156F

আর িশয়ােদর িকছু িকছু বণর্নার মেধয্ তােদর েকান এক ইমা
েথেক একিট কথা বিণর্ত আে, তা হল:"( "ﻻ أﺣﺐ ذالﻚআিম
এটা পছ� কির না); অথর্া- গু�া� ধার করাে আিম পছ� কির
না। অতঃপর ‘আল-ইসিতবসার’ ( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে�র েলখক
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আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার

()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, পৃ . ১৩৬
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আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার
()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, পৃ . ১৩৬; মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী,
ফুর‘উল কাফী ()ﻓﺮوع ﺎﻜﻲﻓ, ি�তীয় খ�, পৃ . ২০০
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মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী তার উপর একিট টীকা িলেখেছন,
তােত আমরা (গু�া� ধার করা িনে) যা আেলাচনা কেরিছ, তা
িনিষ� (হারাম) হওয়ার দািব রােখ না। কারণ, অপছে�র কথা
বিণর্ত হেয়েছ। আর এই কথািটেক ঐ ইমাম . তার ভাষায়: " ﻻ
( "أﺣﺐ ذلﻚআিম এটা পছ� কির না)। আর এটা অপছ�নীয়
হওয়ার কারণ হল, এটা এমন একিট কমর, যার বয্াপাের সাধারণ
জনগেণর ও যারা আমােদরেক েদাষােরাপ কের তােদর েকউ
আমােদরেক সমথর্ন কের না। সুতরাং তার এই পথ েথেক পিব�
থাকাই উ�ম, যিদও তা হারাম নয়। আর এটা ৈবধ এই িহসােব
েয, এটা অপছ�নীয় তখন, যখন স�ােনর �াধীন হওয়ার শতর্
করা না হয়; সু তরাং যখন এই (স�ােনর �াধীন হওয়ার) শতর্
করা হেব, তখন এই অপছ�নীয় িদকিট দূ র হেয় যােব। 158
১৫৭F

আর এটা িযনা-বয্িভচােরর আেরক �কা, যােক িশয়াগণ ৈবধ
কের িদেয়েছ এবং তােক িমথয্া ও বােনায়ািট কায়দায় আহেল
বাইেতর ইমামগেণর সােথ স�কর্যু� কের িদেয়েছ। আর এ
েক্ষে� তারা শুধু তােদর �বৃি�র অনুসরণ কে; অথচ ইসলামী
158

আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার

()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, পৃ . ১৩৭
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শরীয়েত
েযমিনভােব

সকল

�কােরর

িযনা-বযিভচার

তা

িনিষ�

(হারাম),

সবর্জন িবিদ।

202

তােদর �া� আিকদার চতুদর্শ িবষ
নারীেদর

সােথ

সমকািমতা

ৈবধতার

আিকদা:
আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী ‘আল-ইসিতবসার’
( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে� বণর্না কের:
“আবদু �াহ ইবন আিব ইয়া‘ফুর েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আিম
আবূ আবিদ�াহ আ.েক িজজ্ঞাসা করলাম ঐ পুরুষ বয্ি� স,
েয তার �ীর সােথ তার িপছেনর পেথ সংগেম িমিলত হয়; তখন
িতিন বলেলন: েস রািজ থাকেল েকান অসু িবধা েনই। আিম
ُ َ ُ
বললাম: তাহেল আ�াহ তা‘আলার বাণী: ﴿ َ�ۡتُوهُنَّ ِمنۡ َح ۡيث أ َم َر� ُم
َّ�
﴾ ُ (তখন তােদর িনকট িঠক েসভােব গমন করেব, েযভােব
আ�াহ েতামােদরেক আেদশ িদেয়েছন) —এর বা�বতা েকাথায়?
তখন িতিন বলেলন: এই আয়ােতর িবধান স�ান কামনার েক্ষে
203

�েযাজয। সুতরাং েতামরা স�ান অনুস�ান কর, আ�াহ েযভােব
েতামােদরেক আেদশ িদেয়েছন। িন�য় আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َّ�َ� ۡحَرۡث �ُم
ٞ
ُ ُٓ
[٢٢٣ :ٰ شِئتُمۡ ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
َ ْ﴿ْ � َِساؤ�مۡ َحرۡث ّ�ُمۡ فَ�ۡتُوا
“েতামােদর �ীগণ েতামােদর েক্ষ�। অতএব েতামরা েতামােদ
েক্ষে� েযভােব ই�া গমন কর —( সূ রা আল-বাকারা:
২২৩)।” 159
158F

িতিন ‘আল-ইসিতবসার’ ( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে� আরও বণর্না
কেরন:
“মূ সা ইবন আবিদল মুলক েথেক বিণর্, িতিন জৈনক বয্ি�
েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন: আিম আবুল হাসান েরজা
আ.েক িজজ্ঞাসা করলাম পুরুষ বয্ি� কতৃর্ক তার �ীর িপ
পেথ সংগেম িমিলত হওয়ার িবষেয়; তখন িতিন বলেলন: আ�াহ
তা‘আলার িকতােবর একিট আয়াত তা ৈবধ কের িদেয়েছ, লু ত
َ
ُ َ
َ َ ٓ َ ُ ٰ ٓ ﴿(এরা আমার
আ.-এর উি�: ﴾ ۡا� ُنَّ أ ۡط َه ُر ل�م
ِ َؤ� ِء �ن
কনয্, েতামােদর জনয্ তারা পিব); কারণ, িতিন জানেতন েয,
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()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, পৃ . ২৪৩
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তারা স�ু খ� গু�াে�র �তয্াশী িছল ন” 160
159F

িতিন ‘আল-ইসিতবসার’ ( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে� আরও বণর্না
কেরন:
“আলী

ইবন

েহকাম

েথেক

বিণর্,

িতিন

বেলন,

আিম

সাফওয়ানেক বলেত শুেনি: আিম েরজা আ.েক বললাম: েতামার
আযাদ করা েগালামেদর একজন আমােক অনু েরাধ করল যােত
আিম েতামােক একিট মাসআলা িজজ্ঞাসা ক; কারণ, েস
েতামােক িজজ্ঞাসা করেত ভয় ও ল�ােবাধ ক; তখন িতিন
(েরজা আ.) বলেলন, মাসআলাটা কী? েস বলল, পুরুষ বয্ি�
জনয্ তার �ীর িপছন িদে সংগেম িমিলত হওয়ার ৈবধতা আেছ
িক? িতিন বলেলন: এটা তার জনয্ ৈবধ আেছ” 161
160F

িতিন ‘আল-ইসিতবসার’ ( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে� আরও বণর্না
কেরন:
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()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, পৃ . ২৪৩
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()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, পৃ . ২৪৩
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“ইউনু স ইবন ‘আ�ার েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আিম আবূ
আবিদ�াহ আ. অথবা আবুল হাসান আ.েক বললাম: আিম কখনও
কখনও দাসীর সােথ তার পায়ু পেথ িমিলত হই এবং তা েফেট
যায়। অতঃপর আিম আমার িনেজর উপর িস�া� িনেয়িছ েয,
আিম যিদ �ীর সােথ পুনরায় অনু রূপ কি, তেব আমার উপর
এক িদরহাম সদকা করা আবশয্ক হে; আর এটা আমার উপর
কিঠন হেয় েগল; তখন িতিন বলেলন, েতামার িকছু ই িদেত হেব
না; আর এটা েতামার জনয্ ৈবধ” 162
16F

িতিন ‘আল-ইসিতবসার’ ( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে� আরও বণর্না
কেরন:
“হা�াদ ইবন ওসমান েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আিম আবূ
আবিদ�াহ আ.েক িজজ্ঞাসা করলাম অথবা এমন বয্ি� আমা
সংবাদ িদেয়েছ, যােক িজজ্ঞাসা করা হেয়েছ ঐ পু বয্ি�
স�েকর, েয তার �ীর সােথ ঐ জায়গায় (িপছন পেথ) িমিলত হয়;
আর েস অব�ায় (িজজ্ঞাসার স) ঘেরর মেধয্ একদল েলাক
উপি�ত িছল। অতঃপর িতিন আমােক তার উ� কে� বলেলন:
162
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()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, ( )ﺑﺎب اﻟنﺴﺎء ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﻔﺮجপৃ . ৪৪৪
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ: েয বয্ি� তার
েগালামেক সাধয্ািতির েবাঝা চািপেয় িদেয় ক� েদয়, েস েযন
তােক িবি� কের েদয়; অতঃপর িতিন ঘের অব�ানরত সকেলর
েচহারার িদেক তাকােলন, অতঃপর আমার কথায় মেনােযাগ েদন
এবং বেলন: তােত েকান অসু িবধা েনই।” 163
162F

‘আল-ইসিতবসার’ ( )اﻻﺳتﺒﺼﺎرনামক �ে�র েলখক এমন দু ’িট
হাদীেসর অবতারণা কেরন যােত নারীেদর সােথ সমকািমতার
বয্াপাের িনেষেধর কথা বিণর্ত হেয়ে তারপর িতিন েস হাদীস
দু িটর টীকার মেধয্ দুইিট হািদেসর পযর্ােলাচনকের বেলন:
“এই হািদস দু ’িটর মেধয্ একিট িদক হ, অপছ�নীয়তার
(মাকরূ) বণর্না করা। কার, উ�ম কাজ হল, তা (সমকািমতা)
েথেক িবরত থাকা; যিদও তা হারাম (িনিষ�) নয় ...। তাছাড়া এ
হািদস দু ’িট ‘তাকীয়া’র নীিতর �লািভিষ� হওয়ারও স�াবনা
রােখ; কারণ, সাধারণ জনগেণর েকউ এটােক ৈবধ বেল অুেমাদন

163

আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার

()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, পৃ . ২৪৩
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েদয় না।” 164
163F

আমােদর ব�বয্ হে, েযসব হািদস সমকািমতা ৈবধতার বয্াপাের
বিণর্ত হেয়ে, েসগুেলা ‘তাকীয়া’র নীিত অনু সরণ কের বিণর্ত
হওয়ার স�াবনা রােখ। কারণ, মানু ষ সাধারণভােব এই িবষয়গুেলা
কামনা কের; ফেল ইমামগণ তােদর (জনগেণর) কারেণ এবং
তােদরেক স�� করার জনয্‘তাকীয়া’র পথ েবেচ িনেয়েছ। িন�য়
�েতয্ক ব� এবং �েতয্ক খবের (হািদেসর) মেধয্ ‘তাকীয়া’র
স�াবনা রেয়েছ।
সমি�কভােব বলা যায় েয, এই িবষয়িটর অসারতা সু �� এবং
তা

আ�াহ

তা‘আলা

ও

তাঁর

রসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর পক্ষ েথেক যা এেস, তার িবপরীত। আর এর
সবিকছু ই হেয়েছ শুধুমা� েখয়া-খুিশ ও �বৃ ি�র অনু সরেণ।
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আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার

()اﻻﺳتﺒﺼﺎر, ৩য় খ�, পৃ . ২৪৪
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আল-কুরআন ও সু �াহ েথেক নারীেদর সােথ
সমকািমতা অৈবধতার �মাণ
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َّ�َ� ۡحَرۡث �ُم
ٞ
ُ ُٓ
[٢٢٣ :ٰ شِئتُمۡ ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
َ ْ﴿ْ � َِساؤ�مۡ َحرۡث ّ�ُمۡ فَ�ۡتُوا
“েতামােদর

�ীগণ

েতামােদর

শসয্েক্ষ�। অতএব েতাম

েতামােদর শসয্েক্ষ ে� েযভােব ই�া গমন ” —( সূ রা আলবাকারা: ২২৩)
িন�য় আ�াহ তা‘আলা চােষর জায়গায় আসার অনু মিত িদেয়েছন;
আর তা হল ল�া�ান। আর িতিন পায়খানার জায়গায় গমেনর
অনু মিত েদনিন; আর তা হল িপছেনর রা�া।
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ
َ َ َُ ََۡ
َ � يض قُ ۡل ُه َو أَ ٗذى فَٱ�ۡ َ�لُوا ْ ٱلنّ َِسا ٓ َء
َ ك َعن
�يض َو
﴿ و��ٔلون
ِ ٱلۡم
ِ ٱلۡم
ِ ح
ِ
�ِ ح
ِ
ِ
َ
َ �َ
[٢٢٢ :قۡر ُ�ونَّ حَ�َّ ٰ َ� ۡطهُرۡ ن﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
“েলােক েতামােক রজঃ�াব (হােয়য) স�েকর্ িজজ্ঞাসা কের।,
‘তা অশুি’। সু তরাং েতামরা রজঃ�াবকােল �ী-সংগম বজর্ন
করেব এবং পিব� না হওয়া পযর্� �-সংগম করেব না।”— (সূ রা
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আল-বাকারা: ২২২)
এই আয়ােতর মেধয্ হােতণা কেয়কিদন অবয্াহত থাকা সে�ও
হােয়য তথা রজঃ�াবকােল নারীেদর ল�া�ােনর িনকট গমন
করেত আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক িনেষধ কেরেছন। সু তরাং
সাবর্ক্ষিণক নাপািক তথা ময়লা িবদয্মান থাকা সে�ও িকভ
নারীেদর পায়ু পেথ গমন করা ৈবধ হেত পাের! আর এই আয়ােত
আরও বণর্না কর হেয়েছ েয, (মািসক অব�ায়) শুধু নারীেদর
সামেনর ল�া�ােনর িনকট গমন করা িনিষ�, পায়ু পেথ িনিষ�
হওয়ার িবষয়িট উে�খ েনই। কারণ, হােয়েযর িবষয়িট শুধু
সামেনর ল�া�ােনর সােথ সংি��। আর পায়ু পেথর িবধােনর
অব�া হেব হােয়েযর পূ েবর্কার অব�ার িবধােনর ম; সু তরাং
হােয়েযর পূ েবর্ েসখােন গমন করা যিদ ৈবধ হেয় থাে, তেব
এখনও গমন করেত েকান বাধা েনই। অতঃপর িবষয়িট যিদ
অনু রূপই হ, তেব তখন আয়ােতর ধরণ হত: " ﻋﺰﺘلﻮا اﻟﻔﺮوج ﻲﻓ
( "ﻤﻟﺤﻴﺾসু তরাং েতামরা মািসক অব�ায় তােদর ল�া�ােন গমন
ّ ْ ُ َ ۡ�َٱ
َ � ٱلن ِ َسا ٓ َء
�لوا
করা েথেক দূ ের থাক); " ِيض
ِ ٱلۡمح
ِ
ِ ( " فসু তরাং

েতামরা রজঃ�াবকােল �ী-সংগম বজর্ন করে)- এমন কথা বলা
হত না, েযমন আয়ােত বতর্মান আেছ
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আবু হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َ َ َﻰ
َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َﻰ
ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َﻰ
َُ ّ
» َﻣ ْﻦ ﺗ ﻛ ِﻫﻨًﺎ َﺼَﺪَﻗﻪ ﺑِ َﻤﺎ �ﻘﻮل أ ْو ﺗ ام َﺮأﺗﻪ َﺣﺎﺋِ ًﻀﺎ أ ْو ﺗ ام َﺮأﺗﻪ ِﻓ دﺑُ ِﺮﻫﺎ
ََ ُّ َ ََْ ّ َ َ ْ َ َ
ّ ﻋ
[ ]أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود.« َُﻤَ ٍﺪ
َ� �ﻘﺪ ﺑ ِﺮئ ِﻤَﺎ أﻧﺰل
“েয বয্ি� েজয্ািতষীর িনকট আেস এবং েস যা ব, তা িব�াস
কের; অথবা রজঃ�াবকালীন সমেয় তার �ীর িনকট গমন কের;
অথবা তার �ীর সােথ পায়ু পেথ িমিলত হয়, েসই বয্ি� মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত যা অবতীণর্ হেয়, তা
েথেক মু�।” 165
164F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ٌ َﻰ
[ ]أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود.« » َمﻠ ُﻌﻮن َﻣ ْﻦ ﺗ ام َﺮأﺗﻪ ِﻓ دﺑُ ِﺮﻫﺎ
“েয বয্ি� তার �ীর সােথ পায়ুপেথ িমিলত হ, েসই বয্ি�
অিভশ�।” 166
165F

165

আবু দাঊদ, িচিকৎসা অধয্ায় ()ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺐ, বাব নং- ২১, হািদস

নং- ৩৯০৬
আবু দাঊদ, িনকাহ (িববাহ) অধয্া, বাব নং- ৪৬ ( ﺑﺎب ﻓ ﺟﺎﻣﻊ

166

)ﻟﺎﻜح, হািদস নং- ২১৬৪
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েহ আ�াহ! তুিম আমােদরেক যাবতীয় অ�ীল, অনয্ায় এবং
বািহয্ক ও অভয্�রীণ িফতনা েথেক দূের র; আমীন ...

212

তােদর �া� আিকদার প�দশ
িবষয়
রাজ‘আ ( )الﺮﺟﻌﺔবা পুনজর্ে�র আিকদ:
শাইখ আ�াস আল-কুমী তার ‘মু�াহাল আমাল’ ()ﻣﻨﺘ� اﻷﻣﺎل
নামক �ে�র মেধয্ ফারিস ভাষায় উে�খ কের, যার অনু বাদ হল:
“আস-সািদক আ. বেলন: েয বয্ি� আমােদর পুনজর্ে� িব�া
কের না এবং মুত‘আ িবেয়র ৈবধতােক �ীকৃিত েদয় না, েস বয্ি�
আমােদর দলভু� নয়।” 167
16F

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ফারিস ভাষায় বেলন, যার
অনু বাদ হল:

167

শাইখ আ�াস আল-কুমী, মু�াহাল আমাল ()ﻣﻨﺘ� اﻷﻣﺎل, ২য় খ�,

পৃ . ৩৪১
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“ইবনু বাবুইয়া ‘এলালু শ শারােয়‘ ( )ﻠﻞ الﺮﺸاﺋﻊনামক �ে� বণর্না
কেরন, ইমাম মুহা�দ বােকর আ. বেলন: যখন ইমাম মাহাদী
আ��কাশ করেব, তখন িতিন অিতস�র আেয়শােক জীিবত
করেবন এবং তার উপর শাি�র িবধান (হদ) কােয়ম করেবন।” 168
167F

মকবুল আহমদ আশ-িশ‘য়ী তার ‘তরজুমাতুল কুরআন’-এর মেধয্
উদু র্ ভাষায় বণর্না কে, যার অনু বাদ হল:
“ইমাম মুহা�দ বােকর আ. েথেক তাফসীরুল কুমী ও তাফসীরু
‘আয়াশী’র মেধয্ বিণর্ত আেছ , এই আয়ােতর মেধয্ ""اﻷﺧﺮة
�ারা উে�শয্ হ,  الﺮﺟﻌﺔবা পুনজর্�। আর  الﺮﺟﻌﺔবা পুনজর্�
মােন- রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম

ও ইমামগণ

িকয়ামত সংঘিটত হওয়ার পূ েবর্ িবেশষ কের মুিমন ও কািফরেদর
মধয্ েথেক বয্ি�িবেশষ দুিনয়ায় িফিরেয় আনেবন যােত ভাল
ঈমানেক সমু�ত করা যায় এবং কুফর এবং পাপেক �ংস কের
েদয়া যায়।” 169
168F

168

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,

পৃ . ৩৪৭
তরজুমাতু মকবুল আহমদ ()ﺮﻤﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮل ﻤﺣﺪ, পৃ . ৫৩৫

169

214

েমা�া মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ‘হ�ুল ইয়াকীন’ (�)ﻖ اﻴﻟﻘ
নামক �ে� ফারিস ভাষায় দীঘর্ আেলাচনা েপশ কের, যার
সারকথা হল: যখন মাহাদী আ. (িকয়ামেতর অ� িকছু িদন পূ েবর)
আ��কাশ করেবন, তখন অিত শী�ই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবেরর েদয়াল েভে� যােব এবং িতিন
আবূ বকর ও ওমরেক তােদর কবর েথেক েবর কের িনেয়
আসেবন; অতঃপর তােদরেক জীিবত করেবন এবং তােদরেক
�ুশিব� কের হতয্া করেবন(না‘উযু িব�াহ)।
অতঃপর িতিন মাহদী’র বয্াপাের ফারিস ভাষায় আরও উে�খ
কেরন, যার অনু বাদ হল: অতঃপর িতিন মানবজািতেক একি�ত
হওয়ার িনেদর্শ িদেব; তারপর িব� জগেতর শুরু েথেক েশ
পযর্� যত যুলুম(িনযর্াত) ও কুফরী �কাশ েপেয়েছ, ঐসব যু লুম
ও কুফরীর সকল পাপ তােদর (অথর্াৎ আবূ বকর ও ওমের)
আমলনামায় িলখা হেব। েয েকান যু েগই মুহা�েদর বংশধেরর
মেধয্ েয র�পাত হেয়ে, বরং অনয্য়ভােব যত র�পাত হেয়েছ,
যত অৈবধ িমলন হেয়েছ, যত সু দী মাল অথবা যত অৈবধ স�দ
খাওয়া হেয়েছ এবং মাহাদী আগমেনর পূ বর্ পযর্� যত পাপ
অনয্া-অতয্াচার সংঘিটত হেয়ে, িনি�ভােব ঐসব িকছু ই
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অিচেরই তােদর আমলনামায় িহসাব (গণনা) করা হেব। 170
১৬৯F

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী তার পের আরও বণর্না
কেরন:
“নু মানী ইমাম মুহা�দ বােকর আ. েথেক বণর্না কের, িতিন
বেলন: যখন ইমাম মাহদী আ��কাশ করেব, তখন েয বয্ি�
তার িনকট সবর্�থম বা‘আত (আনু গেতয্র শপ) �হণ করেব,
িতিন

হেলন

মুহা�দ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম

(না‘উযু িব�াহ); অতঃপর আলী আ. এবং আ�াহ তা‘আলা তােক
েফেরশতােদর �ারা সাহাযয্ করেবন। আর শাইখ আ-তুসী ও
নু মানী ইমাম েরজা আ. েথেক বণর্না কেরন ে, মাহদীর
আগমেনর অনয্তম িনদশর্ন হল েস উল� অব�ায় সূেযর্র সাম
আ��কাশ করেব এবং আ�ান কের বলেব এই হেলন আমীরুল
মুিমনীন (মৃতুয্ পর) পুনরায় িফের এেসেছন যািলমেদরেক �ংস
করার জনয্” 171
170F
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েমা�া মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,

পৃ . ৩৬০

171

েমা�া মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন (�)ﺣﻖ ﻴﻟﻘ,

পৃ . ৩৪৭
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আর এটা হল িশয়ােদর বড় বড় িমথয্াসমূেহর মেধয্ অনয, যা
ইসলাম ও ইসলামী জীবন িবধান যার উপর �িতি�ত তার
পিরপ�ী। আর সকল আসমানী ধমর্ এই বয্াপাের ঐকয্ব�,
িন�য় সকল মানু ষ এই দু িনয়ায় আমল করেব, অতঃপর মৃতুয্বরণ
করেব, অতঃপর িকয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘আলার সামেন
সমেবত হেব এবং েসখােন আ�াহ তােদর সকল কৃতকেমর্র
িহসাব েনেবন। িক� িশয়াগণ পিরকি�তভােব িমথয্া অপবােদর
মাধয্েম মাদীেক সৃ ি�র িহসাব �হণকারীর আসেন সমাসীন
কেরেছ। এই বণর্নাসমূহ বািতল ও অসার হওয়া সেও এর
কারেণ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও সাইেয়য্দুনা আল
ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু‘আনহুর চরম অস�ান হ; কারণ,
তারা উভয়জনেক ঐ মাহদীর িনকট বায়‘আত �হণকারী িহেসেব
আখয্ািয়ত কে, িযিন অিচেরই তােদর স�ান িহেসেব আগমন
করেবন। অতঃপর মাহদীর আ��কাশ উল� ও এেকবাের কাপড়
িবহীন হওয়া (তাও তার শােন চরম অপমানকর কথা)। তাছাড়া
স�ািনত শায়খাইন আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহুমার
তারা েয জঘনয্ শ�তা ও িবে�ষ �কাশ কেরে, তা সমােলাচনা
ও পযর্ােলাচনার �েয়াজন হয় না। কার, তা কুরআন ও সু �াহ
েথেক উ�ৃ ত দিলল এবং যু ি�িভি�ক দিলেলর পিরপ�ী। েকননা,
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িকভােব সু � িবেবক েমেন েনেব েয, বয্ি� তার পূবর্বতর্ীে
পােপর েবাঝা বহন করেব। সু তরাং েস দৃ ি� �িতব�ী নয়; বরং
বক্ষি�ত হৃদয় �িতব
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তােদর �া� আিকদার েষাড়শ িবষয়
মৃি�কার আিকদা:
মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী তার ‘উসু লুল কাফী’ ( أﺻﻮل
 )ﺎﻜﻲﻓনামক �ে�র মেধয্ "( "ب ﻃﻴﻨﺔ اﻤﻟﺆﻣﻦ و الﺎﻜﻓﺮমুিমন ও
কািফেরর মািটর অধয্া) নােম একিট অধয্ােয়র উে�খ কেরন
এবং তােত অেনকগুেলা বণর্না িনেয় আে; ত�েধয্ আমরা
িকছু সংখয্ক বণর্না উে�খ কর:
“আবদু �াহ ইবন কাইসান েথেক বিণর্, িতিন আবূ আবিদ�াহ
আ. েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন: আিম তােক বললাম, আিম
েতামার েগালাম আবদু �াহ ইবন কাইসান, িতিন বলেলন: বংশ
স�েকর্ আমার জানা আে; িক� আিম েতামােক িচনেত পারিছ
না, েস বলল: আিম তােক বললাম, আিম অথবা পাহােড় জ�
�হণ কেরিছ এবং পারসয্ ভূ িমেত বড় হেয়িছ। আর বয্বসবািণজয্ ও অনয্ানয্ভােব মানুেষর সােথ িমেশিছ। অতএব আ
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এক বয্ি�র সােথ িমি, অতঃপর আিম তার উ�ম আচারআচরণ, উ�ম চির� ও আমানতদািরতা লক্ষয্ কির। অতঃ
আিম তােক অনু স�ান চালাই এবং তােক েতামােদর শ�তা
স�েকর্ িজজ্ঞাসা কির। আ অনয্ এক বয্ি�র সােথ িম,
অতঃপর আিম তার অসৎ চির�, �� আমানতদারীতা ও অি�লতা
লক্ষয্ কির। অতঃপর আিম তােক অনুস�ান চালাই এবং তা
েতামােদর ব�ু� স�েকর্ িজজ্ঞাসা ; সু তরাং এটা িকভােব
হয়? েস বলল, অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: েহ ইবনু
কাইসান! তুিম িক জান না েয, আ�াহ তা‘আলা জা�াত েথেক
িকছু মািট �হণ কেরেছন এবং জাহা�াম েথেক িকছু মািট �হণ
কেরেছন; অতঃপর তা সামি�কভােব িমি�ত কেরেছন। অতঃপর
এটা েথেক ওটা, ওটা েথেক এটা েবর কের িদেয়েছন; সু তরাং
তুিম যােদর আমানতদারীতা, উ�ম চির� ও উ�ম আচার-আচরণ
লক্ কেরছ, তােদর সােথ জা�ােতর মািটর সং�শর্ রেয়েছ। আর
তারা �তয্াবতর্ন করেব ঐ িদ, যার েথেক তােদরেক সৃ ি� করা
হেয়েছ। আর তুিম যােদর �� আমানতদারীতা, অসৎ চির� ও
অি�লতা লক্ষয্ ক, তােদর সােথ জাহা�ােমর মািটর সং�শর্
রেয়েছ। আর তারা �তয্াবতর করেব ঐ িদেক, যার েথেক
তােদরেক সৃ ি� করা হেয়েছ।”
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িতিন আরও উে�খ কেরন:
“ইবরাহীম েথেক বিণর্, িতিন আবূ আবিদ�াহ আ. েথেক বণর্না
কেরন, িতিন বেলন: আ�াহ তা‘আলা যখন আদম আ.েক সৃ ি�
করার পিরক�না কেরন, তখন িতিন িজবরাইল আ.েক জুমার
িদেনর �থম মুহূেতর্ ে�রণকরেলন; অতঃপর েস তার ডান হাত
�ারা এক মুি� (মািট) �হণ করেলন, েয মুি�র পিরমাণ হল স�ম
আকাশ েথেক শুরু কের দুিনয়ার আকাশ পযর্� এবং িত
�েতয্ক আসমান েথেক মািট �হণ কেরেছন। আর িতিন অপর
এক মুি� �হণ করেলন সাত যিমেনর উপিরভাগ েথেক শুরু কে
সাত যিমেনর �া�সীমা পযর্� সীমানা েথেক। অতঃপর আ�াহ
তা‘আলা তার পিরক�না ি�র করেলন; অতঃপর িতিন �থম মুি�
�হণ কেরন তাঁর ডান হােত এবং অপর মুি� �হণ কেরন তাঁর
বাম হােত। অতঃপর িতিন মািটেক ি�খি�ত করেলন; অতঃপর
িতিন যিমন েথেক যােদরেক সৃ ি� করেলন তারা যিমেন ছিড়েয়
েগল এবং আসমান যিমন েথেক যােদরেক সৃ ি� করেলন তারা
আসমােন ছিড়েয় পড়ল। অতঃপর িতিন তাঁর ডান হােতর মুি�েক
লক্ষয্ কের বল: েতামার েথেক সৃ ি� হেব নবী ও রাসূ লগণ,
অসীয়তকারীগণ, সতয্বাদীগ, মুিমনগণ, েসৗভাগয্বানগণ এবং
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িতিন যােদরেক স�ািনত করেত চান তারা; ফেল িতিন যা েযভােব
বেলেছন, তা তােদর জনয্ আবশয্ক হেয় যায়। আর িতিন তাঁ
বাম হােতর মুি�েক লক্ষয্ কের বল: েতামার েথেক সৃ ি� হেব
অহ�ারীগণ, মুশিরকগণ, কািফরগণ, সীমালংঘনকারীগণ এবং
িতিন যােদরেক অপমািনত ও ভাগয্াহত করেত চান তার; ফেল
িতিন যা েযভােব বেলেছন, তা তােদর জনয্ আবশয্ক হেয় যায়
অতঃপর মািটর দু ই খ� সামি�কভােব িমি�ত হেয় েগেছ। আর
ّ َ ۡ ُ َ َ َّ� َّ﴿ ِ ن
ٰ ب َٱ�َّ َو
এটাই হল আ�াহ তা‘আলার বাণী: ﴾ى
ِ �فال ِق ٱ
(আ�াহই শসয্বীজ

ও আঁিট অ�ুিরত কের; —সূ রা আল-

আন‘আম: ৯৫) এ আয়ােত (তােদর মেত) "( "ﺤﻟﺐশসয্বী)
হল, মুিমনগেণর মািট, যােত আ�াহ তা‘আলা তাঁর ভালবাসা বা
মহ�ত েঢেল িদেয়েছন; আর "( "ﻨﻟﻮىআঁিট) হল কািফরগেণর
মািট, যারা সকল �কার কলয্াণ েথেক দূের অব�ান কের। আর
এ জনয্ই ""ﻨﻟﻮى-েক " "ﻨﻟﻮىবেল নামকরণ করা হেয়েছ;
েকননা, েস (কািফর) সকল �কার কলয্াণ েথেক দূের হুদূের
ّ َ �ۡ﴿ ُ�ۡر ُج ل
অব�ান কের। আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: َ م َِن
ِ
َ ٱلۡم ّي
َ ت َو ُ�خۡر ُج
َ ( (েক) জীিবতেক মৃত েথেক
ّ َ ت م َِن
﴾ �ۡٱل
ِ ِ ٱلۡم ّي
ِ
ِ
ِ
েবর কের এবং মৃতেক জীিবত েথেক েবর কের; —সূ রা ইউনু স:
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৩১) এ আয়ােত (তােদর মেত) "( "ﻟﻲﺤজীিবত) হল, মুিমন
বয্ি, যার মািটেক কািফেরর মািট েথেক েবর কের েদয়া হেয়েছ;
আর "( "ﻤﻟﻴﺖমৃত) হল, যােক জীিবত েথেক েবর করা হেয়েছ;
আর েস হল কািফর, যােক মুিমেনর মািট েথেক েবর কের েদয়া
হেয়েছ। সু তরাং "( "ﻟﻲﺤজীিবত) বলেত মুিমন বয্ি� এবং
"( "ﻤﻟﻴﺖমৃত) বলেত কািফর বয্ি�েক বুঝায়। আর(তােদর মেত)
َ ﴿ أَ َو َمن َ� َن َم ۡي ٗتا فَأَحۡ َي
এটাই হল আ�াহ তা‘আলার বাণী: ﴾ يۡ�ٰ ُه
(েয বয্ি� মৃত িছ, যােক আিম পের জীিবত কেরিছ ...; —সূ রা
আল-আন‘আম: ১২২) —এর বা�বতা। সু তরাং তার মৃতুয্টা িছল
তার মািট কািফেরর মািটর সােথ িমি�ত হওয়া; আর তার জীবন
হল যখন আ�াহ তা‘আলা তাঁর িনেদর্েশর মাধয্েম তাে
(কািফেরর মািট েথেক) পৃথক করেলন। সু তরাং এটা ঐটার মত,
আ�াহ তা‘আলা মুিমন বয্ি�েক অ�কাের �েবেশর পর জে�র
সময় আেলার িদেক েবর কের িনেয় আেসন; আর কািফর
বয্ি�েক আেলােত �েবেশর পর(জে�র সময়) অ�কােরর িদেক
েবর কের িনেয় আেসন। আর (তােদর মেত) এটাই হল আ�াহ
َ ّۡ ُ َ َ َ َ َ ّٗ َ� حِقَّ َ ُ َ َ ٱل
َ �ٰفِر
তা‘আলার বাণী: ٧ �ن
� ﴿ ِ�نذِر من �ن حيا َ ٱلۡقوۡل
ِ

﴾(যােত েস সতকর্ করেত পাের জীিবতগণেক এবং যােত
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কািফরেদর িবরুে� শাি�র কথা সতয্ হেত পাের —সূ রা
ইয়াসীন: ৭০) —এর বা�বতা।”
এই বণর্নাসমূহ েেক িশয়ােদর �া� আিকদা-িব�াস সু ��ভােব
ফুেট উেঠ েয, কািফরগণ ও তােদর সােথ সংযু � সকল আহেল
সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর অনু সারীগেণর (অথর্া- িশয়াগণ বয্তীত
বািক সকেলর) পুণয্সমূহ রােফযী িশয়ােদরেক িদেয় েদয়া হে;
আর তােদর িব�াস অনু যায়ী তােদর (িশয়ােদর) পাপসমূ হ বহন
করেব কািফরগণ ও তােদর সােথ সংযু � সকল আহেল সু �াত
ওয়াল জামা‘আেতর অনু সারীবৃ �। আর এই িব�াসিট মহান
�িতপালেকর নয্ায় বা ইনসােফর পিরপ�; আর সু � িবেবক এবং
�কৃিত তা অ�ীকার কের। আর আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ
َ  وزۡ َر أٞ ﴿ َو َ� تَز ُر َواز َرة
ٰ خۡر
[١٦٤ :ى﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
ِ ِ
ِ
“আর েকউ অনয্ কারও েবাঝা বহন করেব না” —( সূ রা আলআন‘আম: ১৬৪)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

ٌ َ َ َۡ َ َ َت
ُۡ ّ َف
[٣٨ :﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺪﺛﺮ٣ ِينة
﴿ ُ � � بِما كسب ره

“�েতয্ক বয্ি� িনজ কৃতকেমর্র দােয় আ” —( সূ রা আল224

মু�াছিছর: ৩৮)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

ٗ ۡ ﴿ َم َن �َعۡم َلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ � َخ
ّٗ َ ٖ � َّ َمَن �َعۡم َلۡ مِثۡقَالَ ذَر٧ �� يَ َرهُۥ
﴾ ٨�� يَ َرهُۥ
ٍ
[٨-٧ :]ﺳﻮرة الﺰلﺰة

“েকউ অণু পিরমাণ সৎকমর্ করেল েস তা েদখেব এবং েকউ অণু
পিরমাণ অসৎকমর্ করেল েস তাও েদখেব” —( সূ রা আলিযলযাল: ৭-৮)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

َ
َۡ ُ ّ َف
[١١١ :تُوَ�ّٰ �ُ � ٖس َّ ا َع ِملتۡ ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ
﴿

“এবং �েতয্কেক তার কৃতকেমর্র পূণর্ফল েদয়া হ” —( সূ রা
আন-নাহল: ১১১)
এই অেথর্ আ-কুরআেনর আরও বহু আয়াত এবং অেনক িবশু
হািদস রেয়েছ; েযগুেলা এই অথর্েক সু�� কের এবং তােদর এ
�া� আিকদােক �তয্াখয্ান কের। সুতরাং তােদর এই আিকদাি
বািতল, কুরআন-সু �াহ পিরপি� এবং িবেবক ও ইনসাফ বিজর্ত
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তােদর �া� আিকদার স�দশ
িবষয়
েহাসাইেনর শাহাদােতর �রেণ েশােকর
মাতম, বক্ষ িবদীণর্করণ ও গােল আঘ
করার মেধয্ সাওয়াব �তয্া:
আর এটাও ইসলামী আিকদা ও িব�ােসর (িবপদ ও মুিসবেত ৈধযর্
ধারণ) পিরপ�ী। িশয়াগণ েশাক, মাতম ও িবলােপর জনয্ মাহিফল
ও মাজিলস তথা সভা ও সমােবেশর আিকদায় িব�াস কের এবং
তারা �িত বছর মহররম মােসর �থম দশেক আ�াহর ৈনকটয্
হািসেলর িব�াস িনেয় েহাসাইন রািদয়া�াহু ‘আনহুর শাহাদােতর
�রেণ িবিভ� মােঠ ও ময়দােন এবং মহাসড়েক বড় বড় েশাক
িমিছেলর আেয়াজন কের। অতঃপর তারা তােদর হাত �ারা
তােদর গােল, বেক্ষ ও িপেঠ আঘাত কের এবং কাঁদেত কাঁদে
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বক্ষ িবদীণর্ কের। আর িবেশষ কের �েতয্ক মহররম মা
দশম তািরেখ তারা ইয়া েহাসাইন! ... ইয়া েহাসাইন! ে�াগােন
ে�াগােন চীৎকার কের। কারণ, ব�ুে�র আেবগ ভিতর্ তােদর
চীৎকার েপৗঁেছ যায় পিরপূণর্তার চরম িশখের। আরা তারা ঐ িদ
কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় সািরব�ভােব কাঠ বা অনু রূপ ব� �ারা িনিমর্
েহাসাইেনর কিফন বহন কের (রয্িলেত) েবর হয় এবং সকল
�কার েসৗ�যর্ ও অল�ার �ারা সুসিত েঘাড়া পিরচািলত কের;
আর এর �ারা তারা কারবালার ময়দােন েহাসাইেনর েঘাড়া ও
তার দলবেলর েসই িদেনর অব�ার অিভনয় কের। আর তােদর
সােথ এই ৈহৈচ ও েগালেযাগ অংশ�হেণর জনয্ তারা বড় ধরেনর
মজুির িদেয় �িমক ভাড়া কের; আরা তারা রসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর গািল েদয় এবং তােদর েথেক
িনেজেদরেক মু� মেন কের। আর তােদর এই �থম �েরর
জােহলী কমর্কা�গুেলা আহেল সু�াত ওয়া জামা‘আেতর সােথ
িববাদ ও িবতেকর্র িদেক িনেয় যা; িবেশষ কের যখন তারা
রসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদর গািল েদ,
িন�া কের এবং আবূ বকর, ওমর ও ওসমােনর মত খিলফােদর
েথেক িনেজেদরেক মু� মেন কের। অতঃপর তােদর কারেণই
সৎবয্ি�েদর মেধয্ র�পােতর ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ বেল মে
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করত।
আর িশয়াগণ েহাসাইেনর মাতম তথা েশাক �কােশ এইভােব বহু
অথর-স�দ খরচ কের। কারণ, তারা িব�াস কের েয, এটা
তােদর দীেনর মূ ল কমর্কা� ও মহান �তীক তথা িনদশর্েন
অ�ভুর্। আর িশয়াগণ তােদর স�ানেদরেক এই মাতেমর সময়
কাঁদেত অভয্� কের েতাে; সু তরাং যখন তারা বড় হয়, তখন
তারা যখন ই�া কাঁদেত অভয্� হেয় যায়। অতএব তােদর
কাঁদাটা হল একটা ঐি�ক িবষয়; আর তােদর েশাক-দু ঃখ হল
কৃি�ম েশাক-দু ঃখ; অথচ পিব� শরীয়ত দৃ ঢ়ভােব েশােকর মাতম
(কা�াকািট), বক্ষ িবদীণর্করণ ও গােল আঘাত করােক িনে
কেরেছ এবং আল-কুরআন আদম স�ানেদরেক ৈধযর্ ধারণ করার
ও আ�াহর িস�াে�র �িত স�� থাকার উপেদশ িদেয়েছ। েযমন
আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ َٓ
َ
َ �ٰ َّ�ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّ�ِۡ وَٱلصّلَوٰةِ� إِنَّ ٱ�ََّ مَعَ ٱل
﴾ ١ �ن
�ٰ ﴿
ِِ
[١٥٣ :]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

“েহ মুিমনগণ! ৈধযর্ ও সালােতর মাধয্েম েতামরা সাহাযয্ �াথর
কর। িন�য় আ�াহ ৈধযর্শীলেদর সােথ আেছন” —( সূ রা আলবাকারা: ১৫৩)
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আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
�
ِ
َٞ ّ
ّ ِ َّن
َ �ٰ َّ�﴿ َ�َ�ِّ ِ  ٱل
ۡ َ ِ  ��َا ٓ إ
َّ يبة َالُوٓاْإِ ا
 َّينَ إِذَآأََٰبَتۡهُم مُ ِص١ �ن
ِ�ه
ِِ
َ ُ َٰ
[١٥٦-١٥٥ :﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ جعون
ِ �
“তুিম শুভ সংবাদ দাও ৈধযর্শীলগণ, যারা তােদর উপর িবপদ
আপিতত হেল বেল, ‘আমরা েতা আ�াহরই এবং িনি�তেভােব
আমরা তাঁর িদেকই �তয্াবতর্নকার” —( সূ রা আল-বাকারা:
১৫৫-১৫৬)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ۡ ّ
﴿ َت َوَاصَوۡاْبِٱ�َۡقِّ وَت
[٣ : ﴾ ]ﻮرة اﻟﻌﺮﺼ٣ �
ِ ََوَاصَوۡاْبِٱلص
“এবং তারা পর�রেক সেতয্র উপেদশ েদয় ও পর�রেক
ৈধেযর্র উপেদশ েদয়” —( সূ রা আল-‘আসর: ৩)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

َ َ ۡاص ۡوا ْ بٱلۡمَر
ّ ْ﴿ َت َوَاصَوۡا
َ بِٱلصَ ۡ� َوتَ َو
[١٧ :� ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟ١ ِ�ة
ِ
ِ

“এবং যারা পর�রেক উপেদশ েদয় ৈধযর্ ধারেণর ও দয়দািক্ষেণয” —( সূ রা আল-বালাদ: ১৭)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
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ْۖ ُ َ َ َ َّ� ٱ
َ
َ �ٰ َّ�َٱل... ﴿
َ��ن ِ� ۡٱ
آءِ وَحِ�َ ٱ�َۡأۡسِ�  أ ُوْ�َٰٓ�ِكَ ِين صدقوا
َّّ�آءِ وَٱل
ِِ
ُ
َ
[١٧٧ :﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ أُوْ�َٰٓ�ِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقون
“... অথর-সংকেট, দু ঃখ-ে�েশ ও সং�াম-সংকেট ৈধযর্ ধারণ
করেল। এরাই তারা যারা সতয্পরায়ণ এবং এরাই মু�াকী” —
(সূ রা আল-বাকারা: ১৭৭)
অতঃপর তােদর মেত িন�াপ ইমামগণ এবং তােদর িনকট
যােদর আনু গতয্ করা সবর্াব�ায় ওয়াি, তােদর েথেকও এইরূপ
সাবয্� হেয়েছ। ‘নাহজুল বালাগাহ’ ( )ﻬﺞ اﺒﻟﻼﻏﺔনামক �ে�
উে�খ করা হেয়েছ:
“আলী রািদয়া�াহু ‘আনহু নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
ইি�কােলর পর তাঁেক (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) উে�শয্
কের বেলন: আপিন যিদ দু ঃখ �কাশ করা েথেক িনেষধ না
করেতন এবং ৈধযর্ ধারণ করার িনেদর্শ না িদে, তেব আমরা
আপনার েশােক (কাঁদেত কাঁদেত) েচােখর পািন েশষ কের
েফলতাম।”
নাহজুল বালাগাহ’ ( )ﻬﺞ اﺒﻟﻼﻏﺔনামক �ে� আরও উে�খ করা
হেয়েছ:
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“আলী আ. বেলন: েয বয্ি� িবপ-মুিসবেতর সময় তার হাতেক
উরুেত মাে, েস বয্ি�র আমল িবন� হেয় যায়”
‘মু�াহাল আমাল’ ( )ﻣﻨﺘ� اﻷﻣﺎلনামক �ে�র েলখক ফারিস
ভাষায় উে�খ কেরন, যার আরিব (বাংলা) অনু বাদ হল:
“েহাসাইন তার েবান যয়নবেক কারবালার ময়দােন বেলেছন: েহ
আমার েবান! আিম েতামােক আ�াহর নােম শপথ িদেয় বলিছ,
েতামার কতর্বয্ হল এই শপথ রক্ষা করা। সুতরাং যখন
িনহত হব, তখন তুিম বক্ষ িবদীণর্ কেরা না এবং তুিম েতামার
�ারা েতামার েচহারায় আঁচড় কাটেব না। আর আমার শাহাদােতর
172
কারেণ তুিম �ংস ও মৃতুয্েকডাকেব না।”
17F

আবূ জাফর আল-কুমী বণর্না কের:
“আমীরুল মুিমনীন . তাঁর সাথীেদরেক �িশক্ষণ েদওয়ার সম
বেলন: েতামরা কােলা েপাষাক পিরধান কেরা না। কারণ, এটা
েফরাউেনর েপাষাক।” 173
172F
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মু�াহাল আমাল ()ﻣﻨﺘ� اﻷﻣﺎل, �থম খ�, পৃ . ২৪৮
আবূ জাফর মুহা�দ ইবন বাবুইয়া আল-কুমী, মান লা ইয়াহদু রুহু

ফিকহ ()ﻣﻦ ﻻ ﺮﻀه اﻟﻔﻘﻴﻪ, পৃ . ৫১
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َ
َ َ
ُ ك ِ� َم
‘তাফসীর আস-সাফী’-এর মেধয- ﴾ وف
عۡصين
ِ �َ �(﴿ َوতারা
ٖ عۡر
সৎকােজ েতামােক অমানয্ কেব না, —সূ রা আল-মুমতািহনা: ১২)
-আয়ােতর নীেচ বিণর্ত আে: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
নারীেদরেক আনু গেতয্র শপথ েদয়ার সময় বেলেছন ে, তারা
েযন কােলা েপাষাক পিরধান না কের, বক্ষ িবদীণর্ না কের এ
�ংসেক আ�ান না কের। আর আল-কুলাইনী’র ‘ফুর‘উল কাফী’
( )ﻓﺮوع اﻜﻲﻓনামক �ে� বিণর্ত আে: নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম সাইেয়য্দা ফােতমা েযাহরা রািদয়া�াহু ‘আনহােক
উপেদশ িদেত িগেয় বেলন: “যখন আিম মৃতুয্বরণ কর, তখন
তুিম েতামার েচহারায় আঁচড় কাটেব না, �ংসেক ডাকেব না এবং
আমার িনকট িবলাপরত অব�া দাঁড়ােব না।”
েসখােন িশয়ােদর িকতাবসমূ েহ অেনক েবিশ বণর্না (েরওয়ােয়ত)
বিণর্ত রেয়ে, যােত িবপদ-মুিসবত ও তার উপর অৈধযর্ হেয়
িবলাপ করা, �ংস ও মৃতুয্েক ডাক, বক্ষ িবদীণর্, গােল
আঘাত করা ইতয্ািদ ধরেনর দুঃখ �কাশ েথেক িনেষধাজ্ঞ
িবষয়িট �� করা হেয়েছ। এখােন আিম তােদর বণরনাসমূ হ েথেক
শুধু কেয়কিট নমুনা কেরিছ। আর িযিন এই িবষেয় আরও
িব�ািরত জানেত আ�হী, তার উিচত হেব আমার ‘হাকীকাতুল
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মা’তম’ ( )ﻘﻴﻘﺔ اﻤﻟﺄﺗﻢঅধয্য়ন কর; তােত আিম িব�ািরত
আেলাচনা কেরিছ এবং তােদর িকতাবসমূ হ েথেক বণর্নাসমূহ
(েরওয়ােয়তসমূ হ) উে�খ কেরিছ তােদর এই েশাক-আহাজাির ও
সভা-সমােবশসমূ েহর জওয়াব �রূ, েযগুেলা ‘ইসলােম ৈধয’র
()ﺼﺮﺒ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم-এই আিকদা-িব�ােসর পিরপ�ী।
আমার বয্�তার মােঝ যতটুকু স�ব হেয়ে, �াদশ জাফরীয়া
রােফযীয়া িশয়ােদর বািতল (অসার) আিকদাসমূ হ েথেক ততটুকু
পিরমাণ আিম আ�াহর মুিমন বা�ােদর সামেন েপশ কেরিছ।
আর আিম �িতিট অধয্ােয় তােদর িনভর্রেযাগয্ ��পি� েথেক শ
�� সংখয্ক নমুনা উে�খ কেরিছ। সুতরাং িযিন আরও েবিশ
জানেত ও বুঝেত চান, তার উিচত িতিন েযন �য়ং িশয়ােদর মূ ল
��সমূ হ অধয্য়ন কেরন। কার, এই ��গুেলা এ ধরেনর ব�বয
�ারা, এমনিক তার েচেয় জঘনয্ ব�বয্সমি� �ার ভরপু
পিরেশেষ মহান আ�াহ তা‘আলার িনকট �াথর্না করি, িতিন েযন
তাঁর অনু �হ ও ইহসান �ারা িশয়ােদর িমথয্া বণর্নাসম, আিকদািব�াস এবং তােদর পথ��তা েথেক মুসিলম স�দায়েক
েহফাজত কেরন। কারণ, তা সৎকমর্সমূহ ন� করেব, মুিমন
বয্ি�েক ঈমান শূনয্ করেব এবং তােক ইসলাম েথেক খাির
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(েবর) কের েদেব। তাঁর িনকট আরও �াথর্না কি, িতিন েযন
আমােদরেক সরল-সিঠক পথ �দশর্ন কেরন এবং আমােদরেক
সু �� সতয্ িবধােনর উপর �িতি�ত রােখ; আর িতিন েযন
আমােদরেক মুি��া� সাহাযয্�� সু �� হেকর উপর �িতি�ত
দল (িফরকা) আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর আিকদািব�ােসর উপর সু দৃঢ়ভােব �িতি�ত রােখন। তাঁর িনকট আরও
�াথর্না কি, িতিন েযন আমােদরেক এমন কথা, কাজ, িনয়ত ও
েহদােয়ত অজর্েনর তাওিফক দান কের, যা িতিন ভালবােসন
এবং পছ� কেরন। আর িতিন সকল ব�র উপর ক্ষমতাবা
اﷲ ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ و آﻪﻟ و أﺻﺤﺎﺑﻪ و أزواﺟﻪ و أﺗﺒﺎﻋﻪ أﻤﺟﻌ� و ﺑﺎرك و
.� آﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ... ﺳﻠﻢ �ﺴﻠﻴﻤﺎ
(আ�াহ তা‘আলা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর
পিরবার-পিরজন, স�ী-সাথীগণ, �ীগণ এবং সকল অনু সারীর
উপর রহমত, বরকত ও শাি� বষর্ণ করু ... আর আমােদর
সবর্েশষ দাি, আেবদন ও িনেবদন হল, সকল �শংসা
জগৎসমূ েহর �িতপালক আ�াহর জনয্ িনেবিদত...)।

মুহা�দ আবদুস সা�ার আততুনসাবী
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০৪. ১১. ১৪০৩ িহজির।

সূিচপ�
পৃ�া

িবষয়
ভূ িমকা
তােদর �া� আিকদার �থম িবষয়:
আ�াহ সােথ িশেকরর (অংিশদারীে�র) আিকদা
তােদর �া� আিকদার ি�তীয় িবষয়:
ﺒﻟﺪاء-এর আিকদা
তােদর �া� আিকদার তৃতীয় িবষয়:
�াদশ ইমাম িন�াপ
তােদর �া� আিকদার চতুথর্ িবষ:
বতর্মােন িবদয্মান কুরআন িবকৃত ও পিরবিতর
তােদর �া� আিকদার প�ম িবষয়:

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং হাসা, েহাসাইন ও
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আলী রািদয়া�াহু
‘আনহুমেক অপমান করা
তােদর �া� আিকদার ষ� িবষয়:
মুিমন জননী নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ীেদরেক
অপমান করা
তােদর �া� আিকদার স�ম িবষয়
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কনয্ােদর, িবেশষ কের
নারীেদর েন�ী ফােতমা েযাহরা রািদয়া�াহু‘আনহােক অপমান
করা
তােদর �া� আিকদার অ�ম িবষয়:
আ�াস, তাঁর পু� আবদু �াহ ও ‘আিকল ইবন আিব তািলব
রািদয়া�াহু‘আনহুমেক অপমান করা
তােদর �া� আিকদার নবম িবষয়:
েখালাফােয় রােশদীন, মুহািজরীন ও আনসার রািদয়া�াহু
‘আনহুমেক অপমান করা
তােদর �া� আিকদার দশম িবষয়:
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মুিমন জননীেদর ও বনী ফােতমা রািদয়া�াহু ত‘আলা ‘আনহােক
অপমান করা
তােদর �া� আিকদার একাদশ িবষয়:
তাকীয়া ()ﺘﻟﻘﻴﺔ-র আিকদা ও তােদর মেত তার ফিযলতসমূ হ
তােদর �া� আিকদার �াদশ িবষয়:
মুত‘আ িবেয়র আিকদা ও তােদর মেত তার ফিযলতসমূ হ
তােদর �া� আিকদার �েয়াদশ িবষয়:
গু�া� ধার করার(েবশয্াবৃি) ৈবধতার আিকদা
তােদর �া� আিকদার চতুদর্শ িবষ:
নারীেদর সােথ সমকািমতা ৈবধতার আিকদা
তােদর �া� আিকদার প�দশ িবষয়:
রাজ‘আ ( )الﺮﺟﻌﺔবা পুনজর্ে�র আিকদা
তােদর �া� আিকদার েষাড়শ িবষয়:
মৃি�কার আিকদা
তােদর �া� আিকদার স�দশ িবষয়:
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েহাসাইেনর শাহাদােতর �রেণ েশােক মাতম, বক্ষ িবদীণর্করণ
গােল আঘাত করার মেধয্ সাওয়াব �তয্াশ
সূ িচপ�
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