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প্রশ্ন: শয়া  আলর ুন্নাত য়ার জাভা‘আলতয ভলধে াথথক্ে ক্ী, শফলয়শি জানা আভায খুফ প্রলয়াজন। তাই 
শফলয়শি স্পষ্ট ক্যলর খুফ খুশ লফা  
উত্তয: 
আরাভদু শরল্লা 
শয়াযা শফশবন্ন দলর উদলর শফবক্ত:  
তালদয এক্দর এভন আলে মাযা আরী, াান, হুাইন  পালতভা যাশদয়াল্লাহু আনহুভলদয উাে ফলর জালন এফং 
তালদয ইফাদত ক্লয। তাযা ইয়া আরী, ইয়া াান, ইয়া হুাইন ইতোশদ ফলর তালদযলক্ ডালক্। এ ধযলনয শয়াযা 
অফেই ক্াশপয।  
অয এক্দর ফলর, শজফযীর (ভুাম্মলদয শনক্ি অী শনলয় এল) শখয়ানত ক্লযলে, নফুয়ালতয ক্দায আরী 
যাশদয়াল্লাহু আনহু, ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাইশ য়াাল্লাভ নয়।  
অয দর ইভাভীয়া, তালদয অয নাভ যালপমী, আফায তালদযলক্ ইনা ‘আাশযয়ো ফরা য়। তাযা আরী 
যাশদয়াল্লাহু আনহুএয ইফাদতক্াযী। তাযা তালদয ইভাভগণলক্ শপশযতা  নফীলদয থথলক্ উত্তভ ফলর দাফী ক্লয।  
এবালফ শয়ালদয শফবশক্ত অংখে। ক্তক্ ক্াশপয আফায ক্তক্ ক্াশপয নয়। এক্দর আলে মাযা ফলর, আফু ফক্য, 
উভায  উভান যাশদয়াল্লাহু আনহুভ থথলক্ আরী যাশদয়াল্লাহু আনহু উত্তভ। এযা অলনক্িা নভনীয়  নীর 
দর। তাযা ক্াশপয নয়, তলফ তাযা অফেই ভ্রান্ত  থগাভযা। ক্াযণ, আরী যাশদয়াল্লাহু আনহু চতুথথ আয আফু 
ফক্য, উভায  উভান যাশদয়াল্লাহু আনহুভ  এযা শতনজন আরী যাশদয়াল্লাহু আনহুয আলগ শতন খশরপা। এ শতন 
খশরপা আরী যাশদয়াল্লাহু আনহু থথলক্ অফেই উত্তভ। মখন থক্উ তালক্ তালদয শতনজলনয উয প্রাধানে থদয়, থ 
অফেই বুর ক্যর এফং াাফীলদয ঐক্ভতেয শফরুদ্ধাচযণ ক্যর তলফ থ ক্াশপয লফ না। এ োড়া শয়ালদয 
শফশবন্ন থেণী, দর  উদর যলয়লে। মশদ থক্উ আয শফস্তাশযত জানলত চায় থ থমন ইভাভলদয শরশখত শক্তাফগুশর 
অধেয়ন ক্লয। থমভন, ভুশবু্বশিন আর-খতীফ য.-এয ‘আর-খুতুতুর আশযদ্বা, াইখুর ইরাভ ইফন তাইশভয়ো 
য.-এয ‘শভনাজু ুন্না’, এান এরাী মীয এয ‘শয়া  ুন্না’ ইতোশদ শক্তাফভূ লড়। , মালত শয়ালদয 
দর উদর, তালদয বুর-ভ্রাশন্ত  তালদয বয়াফতা ম্পলক্থ আলরাচনা ক্যা লয়লে। আভযা তালদয অশনষ্টতা থথলক্ 
আল্লায শনক্ি আেয় চাই।  

শয়ালদয ভলধে ফলচলয় শনকৃ্ষ্ট জাশত লরা, ইভাভীয়া-ইনা আাশযয়া  নুাইশযয়া থপক্থাদ্বয় এলদযলক্ যালপমা 
ফরা য়। ক্াযণ, তাযা মালয়দ ইফলন আরীলক্ প্রতোখোন ক্লযশের, মখন শতশন াইখাইন -আফু ফক্য   উভায 
যাশদয়াল্লাহু আনহুভালক্ প্রতোখোন ক্যলত অস্বীক্ায ক্লযন, তখন তাযা তায শফলযাশধতা ক্লয এফং তালক্ প্রতোখোন 
ক্লয। ুতযাং , থম থক্উ ইরালভয দাশফ ক্যলরই ভুশরভ লফ না। ইরালভয দাশফ ক্যলর তায দাশফলক্ কু্যআন 
 ুন্নালয আলরালক্ মাচাই ক্যলত লফ। থম এক্ আল্লায ইফাদত ক্লয,  যাূরলক্ শফশ্বা ক্লয এফং যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু আরাইশ য়াাল্লাভ মা শনলয় এললেন তায অনুযণ ক্লয, থই থক্ফর ভুশরভ। আয থম শনলজলক্ 
ভুশরভ দাশফ ক্লয; শক্ন্তু থ পালতভা, ফাদাফী  ‘ঈদুরু প্রভুখলদয ইফাদাত ক্লয থ ভুশরভ নয়। অনুরূবালফ 
মাযা দীনলক্ গাশর থদয়, দীন ম্পলক্থ খাযা ভন্তফে ক্লয, ারাত থেলড় থদয়, তালক্ ভুশরভ ফরা লর প্রকৃ্ত 
লে থ ভুশরভ নয় অথফা থক্উ মশদ দীলন ইরাভ শনলয় উা- শফদ্রূ ক্লয, ারাত, মাক্াত, াভ অথফা 
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ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাইশ য়াাল্লাভলক্ শনলয় শফদ্রূ ফা তালক্ অস্বীক্ায ক্লয অথফা ফলর, ভুাম্মদ ভূখথ ফা থ 
তায শযারাতলক্ ূণথ ক্লয শন, ভানুললয শনক্ি থৌঁোয় শন, এযা ফাই ক্াশপয। আল্লা আভালদয শপামত ক্রুন 
(াইখ ইফন ফাম য.-এয ভাজভু‘পতয়া: ২৫৭/২৮)  


