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 خيمققم خيمحن خهللا �سم

সম� �শংসা ঐ আ�াহর জনয িনেবিদদ, যার �শংসা বযদতদ 
িকদাবসমূহ সূচনা করা হয় না; সালাদ ও সালাম দাঁর বা�া ও 
রাসূল নবতেদর সরদার মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
এবং দাঁর পিব� পিরবার-পিরজন ও সাহাবতেদর �িদ। 

অদঃপর: সৎকােজর আেদশ করা ও অসৎ কােজর িনেষধ করা 
দতেনর বৃহ�র িভি� এবং গুরপূপূ িবষয়, যার জনয আ�াহ 
দা‘আলা নবতেদর সকলেক ে�রপ কেরেছন। আর িদিন যিদ 
সৎকােজর আেদশ ও অসৎকাজ েথেক িনেষেধর বযাপকদােক 
ঘুিটেয় িনেদন এবং দার জান অজূন ও আমল করার 
বাধযবাধকদােক  েপপা করেদন, দাহেল নবুয়েদর ধারা ব� 
হেয় েযদ, ধমূিববাস িবলুু হেয় েযদ, অজদা �সার লাভ করদ, 
পথ��দা ছিড়েয় পড়দ, মূখূদা িব�ৃদ হেয় পড়দ, িবশৃ�লা 
�কট আকার ধারপ করদ, জনশূনযদা েবেড় েযদ, েদশ আ�া� 
হদ, জনগপ �ংস হদ। আর দারা আদূনাদ িদবেসর পূেবূ 
�ংেসর কারপ  পলি� করেদ পারদ না। 

এহইয়া   লুিমদদতন (إققي  علرم خلين) 

ইমাম আবূ হািমদ আল-গাযালত 
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ইংেরিজ ��পি� ................................  

এই পুি�কার  ে�শয ..........................  

ارمحيم ارمحن اهللا �سم  

امد  هللا مد   و سسهييه  و سسهد ه  من هد  اهللا ال  ضل  ل و من 
و  دد  ، و  دد   ال ر إ  ر اهللا وح   ر �ك  ل ، هلل  ال  ادي  ل 

مد  و ع  اص    و ولم ع نبيهد و حديدهد،  ال مد ا بد   و سوهل 
 . ل و   هدح  و ابدحيو و من عديدم حسحسدال    هه  الهنآ

(সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা দাঁর �শংসা কির, দাঁর 

িনকট সাহাযয �াথূনা কির এবং দাঁর িনকট েহদােয়দ চাই। 

আ�াহ যােক েহদােয়দ দান কেরন, দােক পথ��কারত েক  েনই 

এবং িদিন যােক পথ�� কেরন, দােক পথ�দশূনকারতও েক  

েনই। আর আিম সাপয িদিি েয, আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ েনই, 

িদিন একক এবং দাঁর েকান শরতক েনই; আিম আরও সাপয 

িদিি েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম দাঁর বা�া ও 

রাসূল। েহ আ�াহ! দুিম আমােদর ি�য় নবত মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম, দাঁর পিরবার-পিরজন, সাহাবত, দােব‘য়ত 
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এবং িকয়ামদ পযূ� যারা িন�ার সােথ দােদর অনুসরপ করেব, 

দােদর সকেলর �িদ রহমদ ও শাি� বষূপ কর।) 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা দাঁর সু�� িকদােব বেলন: 

﴿ ٞ ة َّ م
ُ  ۡ ُم � ن َِ ُم   �  ۡ ون�  َ� عم �د  َن�  ي رم مم

 
أ �� �َ ن   � � ٱ�  ن��  َفن إ رم ع  نٱل م� ب

ون�  نحم ل ف  ۡم ٱل مم نك� هم � ٰ �َ �َ م
ُ �َ رن   �َ � ن� ع� ن ٱل مم و  �َ  � �� �َ١  � موا ون ُم � ت  �� �َ

  ۡ َم � نك� ل � ٰ �َ �َ م
ُ �َ ُم   ت �َ ن ِّ �  ۡ ۡم ٱ هم �َ ء ٓ �َ  ٓ �َ دن  ع  �َ َن     � وا ل�فم �َ  ۡ ٱ �َ  � ّرُموا ف� ي � ف� ن ِّ ٱ ��

 ٞۡ ّ ظن اٌب ع� ذ�  ] ١٠٥-١٠٤: سر ة آل عممخن[﴾  ١ ع�

“েদামােদর মেধয এমন এক দল থাকা  িচদ যারা কলযােপর 

িদেক আ�ান করেব এবং সৎকােজর িনেদূশ েদেব ও 

অসৎকােজর িনেষধ করেব; এরাই সফলকাম। েদামরা দােদর 

মদ হেয়া না, যারা দােদর িনকট �� িনদশূন আসার পর িবি� 

হেয়েছ ও িনেজেদর মেধয মদা�র সৃি� কেরেছ। আর দােদর 

জনয রেয়েছ মহাশাি�।”0F

1 

এই নগপয পুি�কািটর  ে�শয ও লপয হল, েসসব ধমূতয় 

মাসআলার বযাপাের খুব সাদািসেধ ও সংিপু িচ�াধারা েপশ 

                                                            
1 সূরা আেল-‘ইমরান: ১০৪ – ১০৫। 
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করা, েযসব মাসআলার বযাপাের িশয়া আেলমগপ অিধকাংশ 

মুসিলম আেলম ও িবজজনেদর সােথ মদিবেরাধ কেরেছন। 

িবেশষ কের আিম এই পুি�কািট রচনা কেরিছ ঐ বযিির জনয, 

িযিন জােনন েয, েসখােন এই দুই েগা�তর আেলমেদর মেধয 

অেনক মদিবেরাধ রেয়েছ; িক� িদিন এসব মদিবেরােধর ৈদঘূয-

�� স�েকূ জােনন না এবং দার আ�হ রেয়েছ েবিশ সময় বযয় 

না কের এই দূরর বা ৈদঘূয-�� স�েকূ সাদামাটা িচ�াভাবনা 

করার। 

এই পুি�কািট রচনার আরও লপয হল, ঐসব বযিিেদরেক 

পযূােলাচনা করা, যারা এই দুিনয়া ও পরকােলর সফলদার 

বযাপাের দােদরেক সহেযািগদা করেদ পাের এমন চূড়া� অব�ান 

�হপ না কেরই এই িবষয়িটেক েক� কের হদবুি�েদর মদ 

অব�ান �হপ কেরেছ। 

আমরা আ�াহ দা‘আলার িনকট �াথনূা কির, যােদ িদিন 

কলযােপর িদেক আ�ান করা, অনযায় কােজর িনেষধ করা ও 

ঐকযব� থাকার েয িনেদূশ কেরেছন, েস িনেদূশনা অনুযায়ত করা 

এই সামানয েচ�া-সাধনা ও েখদমদটুকু �হপ কেরন। 
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েযমিনভােব আমরা দাঁর িনকট �াথূনা কির, যােদ িদিন আমােদর 

সকলেক দাঁর রহমদ, পমা ও অনু�েহর অ�ভুূি কেরন এবং 

আমােদরেক সদদা ও েহদােয়দ দান কেরন ...। আমতন! 
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ঐিদহািসক ে�পাপট 
যখন সুপথ �দশূেনর জনয মানব জািদর মাো ইসলােমর আেলা 

িবিুিরদ হেয়েছ, দখন মানুেষর মধয েথেক একিট বাছাইকৃদ দল 

দার �িদ িববাস �াপন কেরেছ এবং দারা দার �চার, �সার ও 

দার শ�েদর �িদেরােধ একিন�ভােব কাজ কেরেছ। অদএব 

দার ফেল ইসলাম খুব �দগিদেদ জনবহল অঅলসমূেহ ছিড়েয় 

পেড়। ইসলােমর এই �ভােবর কারেপ জাদতয়দাবািদ ও ধমূতয় 

বযিিগেপর মধয েথেক িহংসুকগপ িহংসা করেদ লাগল এবং 

িবে�ষ েপাষপকারতগপ িবে�ষ ছিড়েয় িদল; িবেশষ কের সংকতপূ 

িচ�া ও জােনর অিধকারত ইয়াহূদতগপ। অদঃপর দারা িবিভ� 

 পায়- পকরপ ও প�িদ অবল�ন কের ইসলােমর িবুে� 

ষড়য�মূলক কমূসূচত বা�বায়ন করেদ  ু করল। দারা রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক হদযা ও মুসিলমেদর মেধয 

িফদনা ছিড়েয় েদয়ার ষড়য� করল; দেব সাহাবােয় েকরাম 

রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহমেদর ঈমান এদই শিিশালত িছল েয, 

এসব িফদনা ও ষড়য� দােদর ঈমান বা িববাসেক এদটুকু 
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নড়বেড় করেদ পাের িন। িক� যখন মুিমনেদর �থম �জ� 

অিদবািহদ হেয় েগল; সকল জািদ ও ধমূ েথেক একটা িবশাল 

সংখযক জনেগা�ত ইসলাম ধেমূ দতিপদ হল এবং ইসলামত  �াহর 

গি� স�সািরদ হল, দখন েথেক িবেশষ কের ইয়াহূদত ষড়যে�র 

অি�র লাভ করল। এই �সারদার সুেযােগ আবদু�াহ ইবন সাবা 

ও দার অনুসারতেদর দৎপরদা বযাপক হাের চলেদ থােক এবং 

েস দার আ�ােন �াথিমকভােব েসখােন বযাপক সাড়া পায়, েয 

অঅেলর অিধবাসতগপ পযূাু পিরমােপ ইসলামত িশপা লােভর 

সুেযাগ পায়িন। অদঃপর দার ঘৃপয দাওয়ািদ দৎপরদা অপরাপর 

ইসলামত ভূখে� অনু�েবশ কের।১F

2  

েখালাফােয় রােশদতেনর �থম ও ি�দতয় খিলফার যুেগ সাহাবতেদর 

িবশাল সংখযা িবদযমান িছল; মুসিলমেদর মধয েথেক িবজজেনরা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িদিনিধ (খিলফা) 

আবূ বকর রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহর িনকট আনুগেদযর শপথ 

�হপ কেরন, অদঃপর ওমর রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহর িনকট 

আনুগেদযর শপথ �হপ কেরন, অদঃপর ওসমান রািদয়া�াহ 

দা‘আলা আনহর িনকট আনুগেদযর শপথ �হপ হয় 

                                                            
2 ইহসান ইলাহত যহতর, আশ-িশয়া ওয়াস সু�াহ ( خيعق   ج خيسغ), পৃ. ১৭ – ২৪। 
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সবূস�দভােব; েকােনা একজন বযিিও দািব কেরিন েয, আলত 

রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহ িছেলন অনযেদর েচেয় েখলাফেদর 

েযাগযদম অিধকারত এবং িদিন হেলন িননাপ। িক� যখন 

ইয়াহূদত ষড়য� এবং েগা�তয় ও জািদগদ িবে�ষ কাযূকর হেদ 

 ু করল এবং ওসমান রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহর েখলাফেদর 

েশেষর িদেক দার ভয়াবহদা �কট আকার ধারপ করল, দখন 

এমন িকছু বযিির আআ�কাশ ঘটল, েয বেল: আলত রািদয়া�াহ 

দা‘আলা আনহ, দাঁর দুই েছেল হাসান ও েহাসাইন রািদয়া�াহ 

দা‘আলা আনহমা এবং েহাসাইন রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহর 

বংেশর িকছু সংখযক বযিি হেলন অনযানযেদর েচেয় ইসলামত 

েখলাফেদর অিদ  �ম  �রািধকারত এবং দােদর মেধযই 

েখলাফদ িকয়ামদ পযূ� সতমাব� থাকেব। 

আর এই দাওয়ােদর অি�র পাওয়া যায় পারসয সাাােজযর 

রাজধানত মাদােয়েনর  বূর মািটেদ; িবেশষ কের েহাসাইন রা. 

পারসয সাাট এযদাজারেদর কনযােক িবেয় কেরিছেলন, যার 

িসংহাসন  ি�েয় িদেয়িছল ইসলােমর িবজয়ত ৈসনয বািহনতগপ।২F

3 

                                                            
3 আলত হাসান, পৃ. ২৩০ - ২৩১ 
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স�বদ চদুথূ ইমাম েথেক েহাসাইেনর বংেশর মেধয িশয়ােদর 

ইমামগপেক �াথিমকভােব সতিমদকরেপর এটাই কারপ। 

আর আলত ইবন আিব দািলব রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহ আবূ 

বকর, ওমর ও ওসমান রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহেমর েচেয় 

েখলাফেদর অিধক হকদার দথা  পযুি বেল �থম বােরর মদ 

েয দািবর সূচনা হয়, দা িছল একটা রাজৈনিদক দাওয়ােদর মদ 

এবং দা মুসিলমেদর কাদাের িফদনার অব�ান ৈদির কের 

িদেয়েছ। িক� দা ইসলামত িশপা েথেক িবিি� ধমূতয় দাওয়ােদ 

রপা�িরদ হেদ েবিশ িবল� কেরিন; েয ইসলামত িশপােক 

অিধকাংশ মুসিলম আেলম অদয� যযসহকাের সংেশাধন ও 

রপপােবপপ কের যােিন। 

েযমনিট পূেবূ বিপূদ হেয়েছ, িকছু সংখযক দু� েলােকর 

বযব�াপনায় এই িবিি� করার পিরককনা �হপ করা হেয়িছল। 

িক� এর ফেল অেনক মুসিলমেক বিল হেদ হেয়িছল; িবেশষ 

কের সাধারপ মুসিলমগপ, যারা দােদর ধমূতয় সংংৃিদর েপে�  ধু 

অ� অনুকরপ ও ি�দতয় ে�পতর দথয- পাে�র  পর িনভূর 

করদ। েযমিনভােব বিল হেয়েছন এমন িকছু সংখযক আেলমও, 

যারা দােদর সামেন সৃি� হওয়া ভয়াবহ পপপাদমূলক িবষয় 
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েথেক বাঁচার জনয িনেজেদর বযিি ও িচ�ার রাধতনদা অজূেন 

সপম হেদ পাের িন। এর ফেল আলত ইবন আিব দািলব 

রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহ এবং দাঁর পিরবার-পিরজেনর 

অংশিবেশেষর পপ সমথূন কের িশয়া মাযহাব নােম একিট 

মাযহােবর  ৎপি� হয়। দারা আবার িবভি হয় বহ দল ও 

 পদেল। দােদর মেধয একিট দল হল যােয়দতয়া, যারা 

(আিকদাগদ) দূরেরর িদক েথেক অিধকাংশ মুসিলম আেলেমর 

কাছাকািছ। অদঃপর ইসমাঈলতয়া, নুসাইিরয়যা ও  য; আর এরা 

এমন বাড়বািড়র পযূােয় েপপেছ েগেছ েয, দারা আলত রািদয়া�াহ 

দা‘আলা আনহেক ইলাহ ও  �া বািনেয় িনেয়েছ। অদঃপর 

ইমামতয়া ও �াদশ জা‘ফরতয়া৩F

4, অিচেরই এই আেলাচনার মেধয 

দােদর বযাপাের জানেদ পারব। আর এই জনযই অিচেরই 
                                                            
4 আহমদ ইবন দাইিময়যা, িমনহাজুস সু�াহ আন-নববতয়া ফত নকেয কালােমশ িশয়া 

ওয়াল কাদিরয়া ( � مغويس خيسغ  خ�ةر�  ن ضةا كم خيعق   ج خلةد), ১ম খ�, পৃ. ৩, 

২য় খ�, পৃ. ১২৪ ; আল-েহাসাইনত আবদু�াহ, আল-জুযুর আদ-দািরখতয়া িলন 

নুসাইরতয়া ( ��خذوج  خلي �ق  يلغص), পৃ. ৭৩ - ১৩৪ ; আহমদ আল-ফা যান, 

আদওয়া ন ‘আলাল ‘আিকদািদদ দুরযতয়া ( �أءرخ    خل ةقدة خل ز), পৃ. ৯ - ১৮ 

; দাবদাবায়ত, পৃ. ৭৫ - ৮২ ; আবদুল েহাসাইন আল-‘আসকারত, আল-‘ লুবত ন 

আ  আন-নুসাইিরয়যন (خل لر�رن أج خ�ص��رن). 
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আ�াহর ইিায়  ভয় পেপর িনকট �হপেযাগয ��সমূেহর  পর 

িনভূর কের সৃ� অিধকাংশ মুসিলম আেলম ও জা‘ফরতয়া 

আেলমেদর মেধয েমমিলক মদিবেরােধর  পর রিচদ এই 

পুি�কািট একিট গুরপূপূ �ান দখল করেব। 
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আল-কুরআনুল কারতম 
ইসলামত �জাদ� ইরােনর সরকারত মাযহাব জা‘ফরতয়া আেলমগপ 

বেলন: আল-কুরআনুল কারতেমর আয়াদ সংখযা সেদর হাজার, যা 

‘আল- সূল িমনাল কাফত’ (خولرل من خيين) নামক �ে� বিপূদ 

হেয়েছ।৪F

5 আর ‘আল-কাফত’ নামক �� যা িশয়ােদর সবেচেয় 

িনভূরেযাগয হািদেসর িকদাব, দােদ বিপূদ হেয়েছ: 

“িমথযাবাদত বযদতদ েকান মানুষ এই দািব করেদ পাের না েয, েস 

আল-কুরআন েযভােব নািযল হেয়েছ, িঠক েসভােব দার পিরপূপূ 

সংকলন কেরেছ; আর আ�াহ দা‘আলা দােক েযভােব নািযল 

কেরেছন, িঠক েসভােব দা সংকলন ও সংরপপ আলত ইবন আিব 

                                                            
5 আল-কাফত িমনাল  সূল (خيين من خولرل), ২য় খ�, �কাশকাল: ১৯৬১, পৃ. 

৬৩৪; ইহসান ইলাহত যহতর, আশ-িশয়া ওয়াস সু�াহ ( خيعق   جخيسغ), পৃ. ৭৭ – 

১৫২। 
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দািলব আ. ও দাঁর পরবদূত ইমামগপ বযদতদ অনয েক  করেদ 

পাের িন।”5F

6 

িশয়া আেলমগপ দােদর অনুসারতেদরেক মুসিলমেদর হােদ 

সংরিপদ কুরআন পােঠর সুেযাগ দদপপ পযূ� িদেয়েছন; 

যদপপ পযূ� না দােদর িনকট এমন �িশপক আসেবন, িযিন 

দােদরেক দােদর ধারপা অনুযায়ত িশয়ােদর পিরপূপূ কুরআন িশপা 

েদেবন।৬F

7 

দেব মুসিলম িবদ� আেলমগপ দৃঢ়দার সােথ বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আল-কুরআন সংকলন কেরেছন 

দার ধারবািহকদা ও পিরপূপূ অব�াসহ িদলাওয়াদ ও মুখ�করপ 

 ভয়ভােবই। অদঃপর যােয়দ ইবন সােবদ রা. আবূ বকর িস�তক 

রািদয়া�াহ ‘আনহর িখলাফদকােল একই �ে�র মেধয সংকলন ও 

                                                            
6 আল-কাফত িমনাল  সূল (خيين من خولرل), ১ম খ�, �কাশকাল: ১৯৬৮, পৃ. 

২৮৮। 
7 আল-কাফত িমনাল  সূল (خيين من خولرل), ২য় খ�, �কাশকাল: ১৯৬১, পৃ. 

৬৩৩; মুিহ�ু�তন আল-খিদব, আল-খুদুদ আল-‘আিরদা ( خلطرط خل م�ض), পৃ. 

১১। 
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সংরপপ কেরন।৭F

8 আর ওসমান ইবন ‘আফফান রািদয়া�াহ 

‘আনহর িখলাফদকােল কুরাইশেদর ভাষায় কুরআন িলিপবে�র 

কাজ সমাু হয়, েয ভাষায় দা নািযল হেয়েছ এবং ইসলামত 

শহরগেলােদ দা সাবূজনতনভােব �চলেনর কাজ স�� হয়।৮F

9 

আর এই ��িট বদূমােন মুসিলম স�দােয়র হােদ েহদােয়দ ও 

দিলল-�মাপ িহেসেব িবদযমান রেয়েছ।  

দেব এর সােথ �িস� সাদিট িকরােদর স�কূ রেয়েছ; দেব 

দার (িকরােদর) িবিভ�দার পিরমাপ খুবই নগপয ও সাদািসেধ 

ধরেনর, যার  পর িভি� কের অেথূর মেধয েমমিলক েকান পাথূকয 

সূিচদ হয় না। আর এই ধরেনর ইখিদলাফ দথা িবিভ�দার 

দৃ�া� হল: ج يافمل�م أج ، ج ر لمرن أج ي لمرن، مييك أج ملك

ইদযািদ।৯F ضافمل�م

10  

                                                            
8 সহতহ বুখারত, ৬� খ�, পৃ. ৪৭৭ – ৪৭৮। 
9 সহতহ বুখারত, ৬� খ�, পৃ. ৪৭৮ – ৪৮০। 
10 মা�া‘ ল কা�ান, মাবােহসু ফত ‘ লুিমল কুরআন (مةيق  ن علرم خلةمآن), পৃ. 

১৭০ – ১৮৫। 
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মুসিলম আেলমগপ আল-কুরআনুল কারতম িকয়ামদ পয�ূ 

সংরিপদ থাকার বযাপাের ঐকযমদ েপাষপ কেরেছন। কারপ, 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা বেলন: 

ون�  ﴿ ظم تفن ۥ ل��� م ��  ّٓ ر� نن  � ن ِِ ٓ� ٱ  ۡ ّّ � ۡ�  م ن ننّٓ   ]٩: سر ة خلجم[﴾  ٩إ

“আিমই কুরআন অবদতপ ূ কেরিছ এবং অবশযই আিম দার 

সংরপক।”10F

11  

িদিন আরও বেলন: 

ء  ﴿ ۦن نه ل� ب ج� �ع  ۡن �ك�  ٓن نس� ۦن ل نه �ِرنك  ب ۥ ١�� �م هم ع�  ��  ٓ ��  ّ ل� نّن ع� ۥ  إ �هم ان �َ ُمر  �َ١  ﴾
 ]١٧-١٦: سر ة خلةقيم [

“দাড়াদািড় ওহত আয়র করার জনয দুিম েদামার িজ�া দার 

সােথ সঅালন কেরা না। এটা সংরপপ ও পাঠ করাবার দািয়র 

আমারই।”11F

12  

িদিন আরও বেলন: 

                                                            
11 সূরা আল-িহজর: ৯। 
12 সূরা আল-িকয়ামাহ: ১৬ - ১৭ । 
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﴿ ّٞ � ّن تٌب ع� �� َن ۥ ل� َ�  ٤ننّهم ن  ي ه �د� ي ن   � �َ َن    لم  تطن �� ل  ٱ ن  ه ّن ف
 

�أ َن   ّ� ي  ��
ّٖد  ن ��  �ٍّ َن ح� ن    َِ ٞل  ��ن� نۦۖ ت ه فن ل    ]٤٢-٤١: سر ة فصلت[﴾  ٤ۡ�

“আর এটা অবশযই এক মিহমময় ��; েকান িমথযা এেদ 

অনু�েবশ করেদ পাের না — অ� েথেকও নয়, প�াদ েথেকও 

নয়। দা নািযল হেয়েছ �জাময়, �শংিসদ আ�াহ িনকট 

েথেক।”12F

13  

 আ�াহ দা‘আলা দার সংরপপ ও েহফাযেদর �িদিিদ িদেয়েছন, 

যােদ দা হেদ পাের সকল �ােনর ও সকল যুেগর মুসিলমেদর 

জনয আেলাকবিদূকা ও েহদােয়দ। আর পূবূবদূত আসমানত 

িকদাবসমূেহর সােথ এই ��িটর দুলনা করেল পির�ারভােব ফুেট 

 ঠেব েয, এই িকদাবিট সংরপপ করার ওয়াদা বা �িদিিদর 

মদ কের পূবূবদূত েকান িকদাব সংরপেপর জনয এমন �িদিিদ 

িলিপব� হয়িন। সুদরাং েস সম� �ে�র নতিদমালা িবদযমান ও 

সংরিপদ রেয়েছ সদয, িক� মানুষ দার েথেক িকছু পিরবদূন 

কের দার আকৃিদগদ ও অথূগদ িবকৃিদর  েদযাগ �হপ কেরেছ।  

                                                            
13 সূরা ফুসিসলাদ: ৪১ – ৪২।  
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আর মুসিলম স�দােয়র িবজ আেলমগপ েয বযিি আল-কুরআন 

িবকৃদ বেল িববাস কের, দােক েগাটা কুরআন অরতকারকারত 

বযিির মদ কািফর বেল অিভমদ বযি কেরন।১৩F

14 কারপ, আ�াহ 

দা‘আলা বেলন: 

ٖض   ﴿ ع  نب� ب َن�  رم فم  ُ � ت �َ تبن  �� َن ٱل  ضن  ع  نب� ب ون�  �م َن ؤ  َم ��
�

ُ   �َ َم  ء ا �ّ �َ  ٓ م� ��
نّ�  إ   ۡ ُم � َن نك�  تل �َ لم  ع� ف  يٞ َ�  ّ ۡن ن�    َ ُّ مر� ةن ي تم� �َ ِن َ� ٱل  و  �� �َ  ۖ ٓ �ّ  ۡ ّّ ٱ ن  وت  �ّ �  َ ٱ  ن 

ون�  لم م� ع  ٓ ف� ّم �َ تفنٍل  �َ ن ب م  ّّ ٓ ٱ �َ �َ و  ابن ذ� ع� ِدن ٱل  د�
�

ُ ٰ ن�� : سر ة خنةمة[﴾  ٨إ
٨٥ [ 

“দেব িক েদামরা িকদােবর িকছু অংেশ িববাস কর এবং িকছু 

অংশেক �দযাখযান কর? সুদরাং েদামােদর যারা এরপ কের, 

দােদর একমা� �িদফল পািথূব জতবেন অপমান এবং িকয়ামেদর 

িদন দারা কিঠন শাি�র িদেক িনিপু হেব। দারা যা কের, 

আ�াহ েস িবষেয় অনবিহদ নন।”14F

15 

                                                            
14 ইহসান ইলাহত যহতর, আশ-িশয়া ওয়াস সু�াহ ( خيعق   ج خيسغ), পৃ. ১৪১ – ১৪৭। 
15 সূরা আল-বাকারা: ৮৫। 
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েহ মুসিলম ভাই ও েবােনরা! আপনারা িনেজ িনেজই  �ার 

করেদ সপম হেবন েয, সূরাসমূেহর  ুেদ  ে�িখদ িবসিম�াহ 

বযদতদ আল-কুরআনুল কারতেমর আয়াদ সংখযা ছয় হাজার দুইশদ 

ছি�শ মা�। এই জনয িশয়া আেলমগপ বেল থােক েয, এই 

কুরআন পিরপূপূ নয়। আমরা আমােদর িনেজেদরেক �� কির, 

আমরা িক জা‘ফরতয়া আেলমেদরেক িববাস করব, নািক আ�াহ 

সুবহানাহ ওয়া দা‘আলােক িববস করব, অথচ িদিন দার 

সংরপেপর বযাপাের �িদিিদব�? অপরিদেক মুসিলম আেলমগপ 

িববাস কেরন েয, আল-কুরআন সকল �কার িবকৃিদ েথেক মুি; 

আর দােদ েয েকান ধরেনর িবকৃিদ বা পিরবদূন সংঘিটদ হেল, 

দা �দ  দঘাটন হেয় যােব। 

স�বদ িকছু সংখযক িশয়া আেলম িশয়া দশূনেক েহফাযদ করা 

বা িটিকেয় রাখার  ে�েশয ‘দাকতয়া’ আিকদার আড়ােল আল-

কুরআন িবকৃিদর আিকদা-িববাসেক অরতকার কের। সুদরাং েকান 

িস�া� �কােশর পূেবূ দােদর িনভূরেযাগয ��সমূহ েথেক দা 

�মািপদ হেয়েছ। 
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সু�াদ ও হািদস 
জা‘ফরতয়া আেলমগপ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যা 

বেলেছন এবং িননাপ িশয়া ইমামগপ যা বেলেছ, দােক সু�াহ বা 

হািদস বেল িবেবচনা কের।১৫F

16 আর আমরা যিদ ‘আল-কাফত’ 

নামক �ে�র �িদ দৃি� েদই, েয ��িটেক আদ-দাবদাবায়ত ‘িশয়া 

জগেদর মেধয সবেচেয় িবব� ও �িস� হািদেসর ��’ বেল 

িবেবচনা কেরেছন১৬F

17, দেব আমরা েদখেদ পাব েয, অিধকাংশ 

হািদেসর েপে� বলা হয় না েয, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন; বরং বলা হয়, ইমাম বেলেছন: এইরপ 

এইরপ। আর অিধকাংশ হািদেসর েকান সনদ েনই। 

আর আমরা যখন ঐসব হািদেসর িবষয়ব� িনেয় গভতরভােব িচ�া 

কির, দখন আমরা দার অিধকাংশগেলােক আল-কুরআনুল 

কারতেমর সােথ িবেরাধপূপূ িহেসেব পাই। আর েসখােন 

                                                            
16 দাবদাবায়ত, পৃ. ৯৩; ইসলামত �জাদ� ইরােনর সংিবধান, ি�দতয় ধারা। 
17 দাবদাবায়ত, পৃ. ১১০। 
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সু��ভােব �কািশদ, েয মানদে�র সু�� গপ বা ৈবিশে�যর 

 পর িভি� কের হািদসসমূেহর মূলযায়ন স�� হয়, দা মূলদ 

িশয়া দশূন ও িচ�াধারােকই সমথূন কের অথবা কমপেপ দার 

সােথ িবেরাধ কের না। আর িশয়া আেলমেদর মধয েথেক অনয 

দুই এক জেনর মদ কের আদ-দাবদাবায়ত দৃঢ়দার সােথ বেলন 

েয, হািদেস নববতর মেধয েসই হািদসই সবেচেয় িবব� ও 

িনভূরেযাগয, যা িননাপ ইমামেদর বপূনার পের  ে�খ করা হয়; 

যিদও ইমাম দার এমন  �রািধকার েরেখ মারা যান েয, িদিন 

দার বয়েসর নবম বা অ�ম অথবা পঅম অিদ�ম কেরন না।১৭F

18 

সুদরাং  দাহরপররপ এমন হািদেসর কথা বলা যায়, যা আলত 

ইবন আিব দািলব রািদয়া�াহ আনহ বপনূা কেরন এবং ইমাম 

বুখারত রহ. দা দাঁর সহতহ �ে�র অ�ভুূি কেরন; অথচ 

জা‘ফরতয়া আেলমগপ দা �দযাখযান কেরন, যিদ েস হািদস িশয়া 

আিকদার সােথ িবেরাধপূপূ হয়; েযমন: ‘মুদ‘আ িবেয় িনিষে�র 

হািদস’। অপরিদেক, যখন হািদসিট িশয়া মদবাদেক সুদৃঢ় করেব, 

                                                            
18 দাবদাবায়ত, পৃ. ৯৪, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১। 
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দখন িযিন বপূনা ও িবেেষপ কেরেছন, দার িদেক দৃি� না িদেয়ই 

দা খুব �দদার সােথ দারা দা �হপ করেব।১৮F

19 

অপরিদেক মুসিলম আেলমগপ সু�াহর পিরচয় েদন এইভােব, 

‘সু�াহ’ হল রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যা বেলেছন, 

অথবা কেরেছন অথবা রতকৃিদ িদেয়েছন এবং দাঁর সৃি�গদ 

গপাবলতসমূহ।১৯F

20 

আর সাধারপভােব েসখােন দু’িট প�িদ রেয়েছ, যার  পর 

অিধকাংশ মুসিলম আেলম হািদেসর �হপেযাগযদা যাচাইেয়র জনয 

িনভূর কের থােক: 

�থমদ: বপূনাকারতেদর িবব�দার বযাপাের িনি�দ জান 

অজূেনর জনয সনদ পরতপা করা। এই জনয পিরচয়হতন অ�� 

বপূনাকারতেদর সদদা অথবা েদাষ-�িট জানেদ অপম হেল 

িবিি� সনেদ বিপূদ হািদসসমূহ �দযাখযান করা হয়। 

                                                            
19 দাবদাবায়ত, পৃ. ৯৪। 
20 আজমত, পৃ. ৩। 
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ি�দতয়দ: হািদেসর মদন পরতপা করা, যােদ দার বিবয 
কুরআন অথবা সনেদর িদক েথেক শিিশালত অপরাপর 

হািদসমূেহর িবপরতদ না হয় ...।২০F

21 

সনেদর এই মানদে� হািদসসমূহ িনবূাচেনর েপে� পরতপা-

িনরতপার পর হািদস িবেশষজগপ একমদ েপাষপ কেরেছন েয, 

সু�ােদ নববতর সবেচেয় িবব� ও িনভূরেযাগয দু’িট �� হল সহতহ 

বুখারত ও সহতহ মুসিলম।২১F

22 

েযমিনভােব আমরা জানেদ পারলাম েয, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর পরই রক সমেয়র বযবধােন আল-

কুরআনুল কারতম এক খে� সংকলন সমাু হেয়েছ; িক� ইলেম 

হািদেসর সংকলন  ু হেয়েছ িহজির �থম শদেকর এেকবাের 

েশেষর িদেক।২২F

23 আর এই সংকলেনর িপছেন অেনকগেলা কারপ 

রেয়েছ; দ�েধয গুরপূপূ কারপ হল, হািদস শা� িব�ািরদভােব 

ইসলামত িশপােক অ�ভুূি কেরেছ এবং দােক একিট সমিসদ 

                                                            
21 আজমত, পৃ. ৩২ – ৭২। 
22 ফাদাওয়া, খ� (১৭), পৃ. ১৮ এবং আজমত, পৃ. ৮৭, ৯৬ । 
23 আজমত, পৃ. ২৫। 
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অবকাঠােমােদ �িদি�দ কেরেছ, যার অনুকরপ ও অনুসরপ করা 

মুসিলম বযিির জনয দার ৈদনি�ন জতবেন িবেশষ ও 

সাধারপভােব আবশযক; এমনিক আ�াহর সােথ ও জনগেপর সােথ 

দার (মুসিলম বযিির) িনিবড় স�েকূর �েয়াজেনও দার 

অনুকরপ জুরত। জতবেনর সােথ সু�ােদ নববতর সাম�সয 

িবধােনর েপে� সাহাবা রািদয়া�াহ আনহেমর �চ� আ�হ থাকার 

কারেপ বা�ব েপে� দাঁরা িছেলন হািদেসর জতব� �িদিিব এবং 

দার বড়  ৎস। আর এ কারেপই েসই যুেগ বহ খে� হািদস 

সংকলেনর খুব েবিশ �েয়াজনতয়দা িছল না। দাছাড়া িকছু সংখযক 

বড় মােপর সাহাবত কুরআেনর সােথ হািদেসর িম�প েথেক েবঁেচ 

থাকার জনয �থম িদেক আল-কুরআনুল কারতম �িশপপ েক� 

�িদ�ার বযাপাের অিভমদ বযি করেদন; েয ধরেনর িম�প 

ঘেটিছল দাওরাদ এবং ইি�েল। 

েহ আমার ভাই ও েবােনরা! আসুন, আমরা িনেজেদরেক িজজাসা 

কির, িবেশষভােব (সু�াদ ও হািদেসর দুই পপ েথেক �দ�) দু’িট 

সংজার েকান সংজািট অিধক সদয ও বা�ব? যখন আমরা জািন 

েয, নবত মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হেলন সবূেশষ 

নবত; েযমন আ�াহ দা‘আলা বেলন: 
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ّمدٌ ﴿ � ُم ن�  �َ  ٓ دٖ  َ� ح�
�

ء ُ �ٓ ب
�

ُن   � ت �� �َ   ۡ ُم ن ٓل �َ ن ن  ِر َِ �ۡ ٓف� �ۡ �َ ن  ّّ ٱ  �َ و ُم ّر
نِ�ن   ]٤٠: سر ة خوقزخب[﴾  �  ۧ ٱّۡب

“মুহা�দ েদামােদর মেধয েকান পুুেষর িপদা নন; বরং েস 

আ�াহর রাসূল এবং েশষ নবত।”23F

24 

সুদরাং দাঁর পের কােরা পেপ আ�াহ দা‘আলার পপ েথেক ওহত 

লাভ করা স�ব নয় এবং সমতচতনও নয়। কারপ, আ�াহ �দ� 

ওহত নবত ও রাসূলেদর জনয িনধূািরদ। আর িশয়া আেলম যখনই 

রাসূেলর কথা ও িশয়া ইমামেদর কথােক এক পা�ায় ওজন কের, 

দখন েস েযন বলেদ চায়, ইমামগপও নবত ও রাসূলেদর মদ 

আ�াহ �দ� ওহত লাভ কের; আর এর (এই িচ�ার) মেধয 

কুরআেনর সােথ সু�� িবেরাধ রেয়েছ। আর যখন কথািট এমন 

হয় েয, ঐসব ইমামগপ  ধু ইলহাম �াু হন, দাহেল েদা ইলহাম 

এক িজিনস, আর ওহত হল আেরক িজিনস। সুদরাং ওহতর 

অনুসরপ আবশযক; আর ইলহােমর মেধয সবূসাধারেপর অংশ�হপ 

রেয়েছ এবং দার অনুসরপ বাধযদামূলক নয়। দাছাড়া নবত ও 

রাসূলগপ কদৃকূ �াু ইলহাম ওহতরই অংশিবেশষ।  

                                                            
24 সূরা আল-আহযাব: ৪০। 
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ইজমা 
ইজমার �হপেযাগযদা িনেয় িশয়া আেলমেদর পেপ ও িবপেপ 

অিভমদ রেয়েছ। সুদরাং ইজমা �ারা যখন দােদর মদামদেক 

সমথূন েদেব, দখন দারা ইজমােক দিলল িহেসেব �হপ করেব। 

 দাহরপররপ আদ-দাবদাবায়ত’র বযবহার করা অেনক কথা: 

“সবটাই িশয়া মদবাদ ও সু�াহর অ�ভুূি ...” এবং “... সকেলই 

দােক রতকৃিদ েদয়ার বযাপাের ঐকযমদ েপাষপ কেরেছন”।२४F

25 

[কারপ, এগেলা দােদর মেদর সমথূেন হেয়েছ, দাই দারা দখন 

ইজমা রতকার করেছ; নদুবা নয়] 

অপরিদেক িশয়া আেলমগপ ইজমােক �দযাখযান কের; অদএব 

 দাহরপররপ: 

 ১. দারা বেল, সাহাবতগেপর সংখযা হাজার হাজার; দারা 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর দাঁর 

িবুে� ষড়য� কেরেছ এবং দশ জেনরও কম সংখযক সাহাবত 
                                                            
25 দাবদাবায়ত, পৃ. ৪০। 
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দাঁর সু�ােদর  পর বলবৎ িছেলন। এই জনয দারা এই কম 

সংখযক সাহাবতেকই দােদর  পর িমথযা কথা আেরাপ কের 

অিধকাংশ সাহাবতর  পর �াধানয িদেয় থােক।  

 ২. দারা িববাস কের েয, ইিদহােসর ধারাবািহকদায় 

িবিভ� সময় ও �ােন েকািট েকািট মুসিলম ইসলাম ও ঈমােনর 

গপগদ পিরপূপূদা লাভ কেরিন। কারপ, দারা িশয়ােদর িববাস 

অনুযায়ত ইসলাম ও ঈমােনর একিট অনযদম ুকনেক (��) 

�দযাখযান কের; আর দা হল ইমামদ দথা িশয়া ইমামগেপর �িদ 

িববাস। অথূাৎ বার জন িন�াপ ইমােমর অি�েরর �িদ িববাস 

�াপন করা, দােদর ধারপা মেদ, যােদর বযাপাের রাসূল বিবয 

িদেয়েছন যােদ দােদর জনয রাজৈনিদক ও ধমূতয় েনদৃর িনধূািরদ 

হয় এবং দারা এেকর পর এক দার  �রািধকারত হেব। [অথচ 

এটা িমথযাচার] 

 ৩. দারা আল-কুরআনুল কারতেমর িব �দা ও 

পিরপূপূদার বযাপাের সে�হ েপাষপ কের; অথচ সকল মুসিলম 

আেলম একবােকয দা িববাস কেরন। 
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আর অিধকাংশ মুসিলম আেলম ইজমােক কুরআন ও সু�াহর পের 

ইসলামত শরতয়েদর দৃদতয়  ৎস িহেসেব িবেবচনা কেরন।২৫F

26 

সুদরাং হািদেসর সবেচেয় িনভূরেযাগয বিবয হল যার সনদ 

মুদাওয়ািদেরর পযূােয় েপপেছেছ, েযমন সাহাবতেদর একদল হািদস 

বপূনা কেরেছন; আর দাঁেদর িনকট েথেক দােবয়তেদর একদল দা 

বপূনা কেরেছন।২৬F

27 আর  �ািবদ সমাধান ও ফেদায়ার মেধয 

সবেচেয়  �দমােনর হল যার বযাপাের আেলমগপ ইজমা বা 

ঐকযমদ েপাষপ কেরেছন।২৭F

28 কারপ, আ�াহ সুবহানাহ ওয়া 

দা‘আলা দাঁর সু�� িকদােব বেলন: 

عٗ ﴿ ّ ن �� ن  ّّ لن ٱ �ب  ِن  � وا مم ِن �َ  َ ٱ �َ � ّرُموا ف� �� ف� �َ  ]١٠٣:سر ة آل عممخن[﴾  ٓ 

“েদামরা সকেল আ�াহর র�ু দৃঢ়ভােব ধারপ কর এবং পর�র 

িবিি� হেয়া না।”28F

29 

                                                            
26 ফাদাওয়া, খ� (১৯), পৃ. ৫ - ৮, ১৯২ – ২০২। 
27 ইবনু আছতর আল-জাযারত, জােম‘ ল  সূল ফত আহাদতেসর রাসূল ( جيمع خولرل

 ১ম খ�, পৃ. ১২০ - ১২৬ ,(ن أقيدي  خيمسرل
28 ফাদাওয়া, খ� (৯), পৃ. ২৬৭ – ২৭২। 
29 সূরা আেল ‘ইমরান: ১০৩। 
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আর আ�াহ দা‘আলা ঐসব েলাকেদরেক অপছ� কেরন, যারা 

দােদর দতনেক িবিভ� দেল িবভি কেরেছ; সুদরাং িদিন দাঁর 

নবতেক  ে�েশয কের বেলন: 

﴿  �ّ � دن موا ن �� �َ   ۡ َم ي�� � ُن ي � َ�ّرُموا ن ِّ ٱ نّن  ُ� عٗ إ س  ء ٓ ّل ٓ م� ّۡ ن إ   ٍَ  �َ ۡ   ن  َم  � َن
لمون�  ع� ف  �َ  � موا ن �َ  ٓ نم� ۡ ب َم نئم �ِب من ّۡ ي ُم ن  ّّ ن�� ٱ إ   ۡ رمهم م 

�
: سر ة خوض يم[﴾ ١ ُ

١٥٩ [ 

“যারা দতন স�ে� নানা মেদর সৃি� কেরেছ এবং িবিভ� দেল 

িবভি হেয়েছ, দােদর েকান দািয়র েদামার নয়; দােদর িবষয় 

আ�াহর ইখিদয়ারভুি। আ�াহ দােদরেক দােদর কৃদকমূ স�ে� 

অবিহদ করেবন।”29F

30 

ওমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিপূদ, িদিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 نيذميع  علق�م ... يلرضوم خلين ثم نصلايب أجلق�م «
 أن د خالثن� من جهر خيرخقد مع عقطينخي فإن جخلفمق  ج�يي�م

  ).أجمجا خلممو  ج أحد( »خذميع  فقلزم خذغ  بةرق  أ خد من

                                                            
30 সূরা আল-আন‘আম: ১৫৯। 
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“আিম েদামােদরেক আমার সাহাবত ও দােদর পরবদূতেদর 

(দােবয়তেদর) অনুসরেপর িনেদূশ িদিি ... েদামােদর কদূবয হল 

সংঘব�ভােব থাকা এবং পর�র িবিি� হওয়া েথেক েবঁেচ 

থাকা। কারপ, শয়দান একা বযিির সােথ থােক; আর েস দুইজন 

েথেক বহ দূের অব�ান কের। সুদরাং েয বযিি জা�ােদর কলযাপ 

লাভ করেদ চায়, েস জামােদর সােথ স�ৃি থাকেব।”৩০F

31  

আর েকান সে�হ েনই েয, মুসিলম জামাদ �ারা  ে�শয হল 

দােদর আেলমগপ; সাধারপ মুসিলমগপ  ে�শয নয়, যারা 

ইসলােমর েমমিলক ��সমূহ অধযয়ন বযদতদ  ধু অনুসরপ ও 

অনুকরপ িনভূরশতল। 

অপর এক হািদেস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন: »ال ع مع أمى   جطص«  

(আমার  �দ ভুেলর  পর ঐকযব� হেব না)।  

                                                            
31 িদরিমযত, িফদান, বাব নং- ৭, হািদস নং- ২১৬৫ ; আহমদ, ইবনু আছতর আল-

জাযারত, জােম‘ ল  সূল ফত আহাদতেসর রাসূল (جيمع خولرل ن أقيدي  خيمسرل), 

৬� খ�, পৃ. ৬৬৯। 
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িদিন আরও বেলন: »ل يم ي�ن خهللا لجمع أمى   خيضال«  

(আ�াহ আমার  �দেক ��দার  পর ঐকযব� করেবন না)।”31F

32  

িদিন আরও বেলন:  

»مي  آ  خلسلمرن قسغي فور عغد خهللا قسن«   

(মুসিলমগপ যা  �ম মেন কের, দা আ�াহর িনকটও  �ম)।৩২F

33 

আর দা এই জনয েয, মুজদািহদ দথা গেবষকেদর ে�পাপট ও 

পািরপািবূক পিরেবেশর িবিভ�দা সে�ও েকান হকুম বা িস�াে�র 

েপে� দােদর ঐকযমদ েপাষপ �ারা হেকর  পর দােদর ইজমাই 

অিজূদ হয়।৩৩F

34  

আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও  ে�খ কেরেছন 

েয, দাঁর  �দ অিচেরই িদহা�র দেল িবভি হেয় যােব; দ�েধয 

একিট দল হেব মুিি�াু, আর বািক সবগেলা জাহা�ামত। আর 

                                                            
32 রাসূেলর বাপত: " ال ع مع أمى   ءالل" (আমার  �দ ��দার  পর ঐকযব� 

হেব না) -এর শাি�ক  ে�েশযর আেলােক সাখাবত এই অথূিটেক িব � বেলেছন।  
33 সাখাবত এই হািদসিটেক হাসান বেলেছন। 
34 ‘ই�ু�তন বালতক, িমনহাজুস সােলহতন ( خيصيل� مغويس ), পৃ. ৫৪৪। 
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যখন দাঁেক মুিি�াু দল স�েকূ িজজাসা করা হল, দখন দার 

জওয়াবররপ �াু একিট বপূনার মমূাথূ হল, েস দলিট হল রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও দাঁর সাহাবতগেপর নতিদর  পর 

�িদি�দ দল; আবার অনয বপূনা অনুযায়ত েসই মুিি�াু দল হল 

‘জামাদ’ অথূাৎ আহেল সু�াদ ওয়াল জামাদ।৩৪F

35 

েহ ভাই ও েবােনরা! েদামরা িক িববাস করেব না েয, িনয়ম-

কানুেনর েয েকান কাযূকরত মানদ� িনভরূ কের দার যথাযথ 

বযবহার ও িনেভূজাল ফলাফেলর  পর। নদুবা এক বার দা �হপ 

করা হেব; আেরক বার দা �দযাখযান করা হেব। আর এই কারেপ 

এমন েকান ফকতহর (আইনিবদ)  পর িনভূর করা স�ব হেব িক, 

িযিন মূলদ দিলল বযবহার কেরন েকান ব� িনেজর জনয ৈবধ 

করার জনয, যা অনযেদর জনয েসই ব�িটেক অৈবধ কের েদয়? 

অথবা িযিন িনেজর পেপ েদয়া দিলল যখন দার িবপেপ চেল 

যায়, দখন িদিন দার দিলেলর রতকৃিদ �দযাহার কের েনন? আর 

যখন দার পেপ থােক, দখন দার  পর িনভূর কেরন? 

                                                            
35 িমনহাজুস সু�াহ ( خيسغ  مغويس ), ২য় খ�, পৃ. ১২২ – ১২৫। 
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েহ ভাই ও েবােনরা! মেন কর, েকান মুসিলম বযিি জা�ােদ 

যাওয়ার পথ স�েকূ িজজাসা করল, দখন দার জওয়াব িদল 

কমপেপ দশ সদসয িবিশ� একিট দল যারা ঐ পথ স�েকূ 

ভালভােব জােনন; িক� অপর একজন যিদ এমন বপূনা েদয়, যা 

 পেরাি বপূনার িবপরতদ, এমদাব�ায় েসই মুসিলমেক দুিম িক 

 পেদশ িদেব? েস িক দশ সদসয িবিশ� একিট দেলর বিেবযর 

অনুসরপ করেব, নািক িভ� িস�াে�র অিধকারত একক বযিির 

কথার অনুসরপ করেব? যিদ ধের েনয়া হয় েয, ��কারত বযিি 

ঐসব বযিিেদর কােরা স�েকূ িকছুই জােন না এবং দার কােছ 

 ভয় বপূনাই যুিিসসদ মেন হয় 

অদঃপর িক সমাধান হেব, যিদ পির�ার হয় েয, িভ� অিভমদ 

েপশকারত বযিির বপূনার মেধয বযিিরাথূ িনিহদ রেয়েছ এবং 

বািকেদর বপূনায় এই রকম বযিিরাথূ েনই? আবার িকইবা 

সমাধান হেব, যিদ দুিম জানেদ পার েয, রদ� রায় েপশকারত 

বযিি অিচেরই ��কারত বযিির  পর িবে�ষ েপাষপ করেব, যখন 

েস দার বপূনা বা পরামেশূর অনুসরপ করেব না; েয সমেয় 

বািকেদর অিভমদ হল েয, দােদর মেদর িবেরািধদা কারত িবে�ষ 

ও ঘৃপার  পযুি হেব না? 
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ইসলােমর ুকন ও ঈমােনর ুকন 
�াদশ ইমােমর অনুসারত জা‘ফরতয় আেলমগপ বেলন েয, মুসিলম 

জািদেক পিরচালনার জনয বংশগদ �থা বা িনয়ম-কানুেনর �িদ 

িববাস �াপন করা ঈমােনর অনযদম ুকন (িভি�) এবং দার 

মানগদ অব�ান আ�াহর �িদ িববাস �াপেনর মদ; েযমিনভােব 

দার �িদ েজার িদেয়েছ ইসলামত �জাদ� ইরােনর সংিবধােনর 

ি�দতয় ধারায়। সুদরাং জা‘ফরতয় আেলমগেপর িনকট ইমামদ 

ঈমােনর এমন এক গুরপূপূ ুকেনর নাম, যার মাাখােন 

েফেরশদা এবং দাকিদেরর ভাল ও মে�র �িদ ঈমান দথা 

িববােসর কথা আেস না। আর শাহাদাদাঈন দথা দুই সাপয, 

সালাদ (নামায), সাওম (েরাযা) ও হাে�র মদ এটাও (ইমামদ) 

ইসলােমর অনযদম ুকন।৩৫F

36 

অনযিদেক অিধকাংশ মুসিলম আেলম কুরআন অথবা সু�াহর মেধয 

ইমামদ বা েনদৃর স�েকূ িশয়া ধারপার বা�বদা না থাকার 

িবষয়িট েজারােলাভােব দুেল ধেরেছন; আর যারা ইসলােম 

                                                            
36 ইসলামত �জাদ� ইরােনর সংিবধান, ি�দতয় ধারা, অনুেিদ- ৫ ; আেসফত, আস-

সালাদ, পৃ. ২৩ – ২৫ ; আল-কাফত, ১ম খ�, পৃ. ২১০। 
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েখলাফদ ও শাসন বযব�ায় এবং দতেনর বুোর েপে� বযাপক 

বংশগদ শাসনবযব�ার �েয়াজনতয়দার  পর বিবয েদন দারা েস 

বিবযও নাকচ কের েদন। বরং দারা এই বংশগদ �থা যা 

রাজৈনিদক, ধমূতয় ও আধযািআক েনদৃরেক অ�ভুূি কের, দার 

সােথ কুরআন ও সু�াহর মেধয েয িবেরাধ রেয়েছ দার �িদ েজার 

েদন। সুদরাং আল-কুরআনুল কারতম মুিমনেদর �শংসায় বেল:  

﴿   ۡ َم �� �ي  ىت ب ر� و ۡ  دم رمهم م 
�

ُ �َ ل�وت �  ِّ � ٱل وا ٓمم �ُ
�

ُ �َ   ۡ َن ن ِّ نر� ل  � موا ٓب ج� �َ  ُ ي � ٱ ن ِّ ٱ �َ
ون�  ِم م�فن ۡ  ي َم ت �َ  ُ ز� ّمٓ ر� من  ] ٣٨: سر ة خيعر ى[﴾ ٣َ�

“যারা দােদর �িদপালেকর আ�ােন সাড়া েদয়, সালাদ কােয়ম 

কের, িনেজেদর মেধয পরামেশূর মাধযেম িনেজেদর কমূ স�াদন 

কের এবং দােদরেক আিম েয িরিযক িদেয়িছ, দা েথেক বযয় 

কের।”36F

37 

আ�াহ দা‘আলা দাঁর ি�য় নবতেক িনেদূশ িদেয় বেলন:  

ةٖ  ﴿ � ٓ ر��  نم� ٱ َ�ب ن �  بن َِ ل  �ِ ظ� ٱل  ّن ل ّظٓ غ� ��  �ُ � �م �و   ل �َ  ۖ  ۡ َم � ُ� ل ۡن ن  ّّ

 � وا ُّ نف� رن�  َ� م 
� ۡ   ن ٱ�  نر هم َٓ َ�د�   ۡ َم � ل ر   فن غ  �َ  ُ ٱ �َ   ۡ َم  � �َ فم   َ ۖ َ�ٱ نك� ل و  ح� َن   

                                                            
37 সূরা আশ-শূরা: ৩৮। 
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ن��  ِ�ن و� �َ ل مم ٱ نّب  ُم  � ّّ ٱ نّن  ن  إ ّّ ٱ  � ٱ�   �ّ و� �َ �� �ُ  َ �ّ ا ع� �َ ن سر ة [﴾  ١َ� 
 ] ١٥٩: آل عممخن

“আ�াহর দয়ায় দুিম দােদর �িদ েকামল-হদয় হেয়িছেল; যিদ 

দুিম রঢ় ও কেঠারিচ� হেদ, দেব দারা েদামার আশপাশ হেদ 

সের পড়দ। সুদরাং দুিম দােদরেক পমা কর এবং দােদর জনয 

পমা �াথূনা কর; আর কােজ-কেমূ দােদর সােথ পরামশূ কর। 

অদঃপর দুিম েকান সংকক করেল আ�াহর  পর িনভূর করেব; 

যারা (আ�াহর  পর) িনভূর কের, আ�াহ দােদরেক 

ভালবােসন।”৩৭F

38 

মুসিলম আেলমগপ এই কথার  পর ঐকযমদ েপাষপ কেরন েয, 

ইসলামেক পাঁচিট িভি�র  পর �াপন করা হেয়েছ: এই কথার 

সাপয েদয়া েয, আ�াহ বযদতদ অনয েকান  পাসয বা ইলাহ েনই 

এবং মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল; 

সালাদ (নামায) �িদ�া করা; যাকাদ �দান করা; রমযান মােস 

েরাযা রাখা এবং বাইদু�াহ শরতেফ েপপছেদ সপম বযিির হা� 

                                                            
38 সূরা আেল ইমরান: ১৫৯। 
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পালন করা।৩৮F

39 েযমিনভােব মুসিলম আেলমগপ এই কথার  পরও 

ঐকযমদ েপাষপ কেরন েয, ঈমােনর মূল িভি� হল: আ�াহর 

�িদ, দাঁর েফেরশদাগপ, দাঁর িকদাবসমূহ ও দাঁর রাসূলগেপর 

�িদ এবং পরকাল ও দাকদতেরর ভাল ও মে�র �িদ িববাস 

�াপন করা।৩৯F

40 

েকান মুসিলম বযিি যিদ আল-কুরআেনর �থম েথেক েশষ পযূ� 

পাঠ কের, দেব েস এমন একিট আয়াদও পােব না, যা িশয়া 

আেলমগপ এই বংশগদ শাসনবযব�ার �েয়াজনতয়দা ও 

আবশযকদার বযাপাের েয বিবয েদয় দােক সমথূন কের। আর 

েয িশ  দার নবম অথবা অ�ম বছর বয়েস দার (শাসনবযব�ার) 

 �রািধকারত হেব, ...। আর েকান মুসিলম বযিি যিদ িব � 

সু�াহ দথা হািদস অধযয়ন কের, দেব েসও একই ফল েদখেদ 

পােব। [অথূাৎ বংশগদ শাসনবযব�ার অসারদা] 

                                                            
39 ইয়াহইয়া ইবন শরফু�তন আন-নববত, িমনাল আরবা‘ঈনা আন-নববতয়া (  من

خ�رج�  خو � � ), (চি�শ হািদস), পৃ. ৩৫। 
40 ইয়াহইয়া ইবন শরফু�তন আন-নববত, িমনাল আরবা‘ঈনা আন-নববতয়া (  من

خ�رج�  خو � � ), (চি�শ হািদস), পৃ. ৩০। 
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েহ মুসিলম ভাই ও েবােনরা! আমােদর জনয িক আল-কুরআনুল 

কারতম ও িনভূরেযাগয সু�াহ েথেক �দ� সু�� দিললসমূহ �ারা 

 প�ািপদ অিধকাংশ মুসিলম আেলেমর মদামদেক সদয বেল 

েমেন েনয়া  �ম হেব; নািক আল-কুরআনুল কারতম ও সু�াহর 

সােথ িবেরাধপূপূ িশয়া আেলমেদর মদামদ ও বিেবযর অনুসরপ 

করাটা  �ম হেব? এই �ে�র জওয়াব েদয়ার পূেবূ আমরা 

দৃঢ়দার সােথ বলেদ চাই েয, আমােদর একমা� লপয হল এক 

আ�াহ দা‘আলােক স�� করা এবং এই নবর পৃিথবতেদ মুিি ও 

িচর�ায়ত পরকালতন জতবেন সফলদার জনয �কৃদ সদয িনেয় 

গেবষপা করা। 

েহ ভাই ও েবােনরা! আমােদর জনয আবশযকতয় কদূবয হল, 

আমরা যােদ ভুেল না যাই েয, আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা 

বেলন:  

﴿  ٰ � ٱ� �و   ل �َ ن  ّ ّن  �َ ء ا د� �َ س  ن دم ِن نٱل  �� ب َن ت ّٰ �ُ � موا ون � �م وا �م �َ ا �َ ي �  ن ِّ ٱ  ٓ �َ َّ �
ه ٰ ��

َ  َ�ِن�ٗ  �
ُ ٓ ّّ ن � ُم   غ� � نن ي إ ن��   ّ ر�  ُ � ٱ�  �َ ي  ن  � ّن ت �ٰ ل  ٱ ن  َ

�
ُ  ۡ ُم سن نفم

�
ت � ُ ��  َ �

م ُ ّّ  َ�ٱ
 � ّّ نّن ٱ  �َ � وا رنوم ع  َ  فم �

ُ � ا ۥء وم �ل  �  نن ت موا ل دن ع  ف� ن 
�

ٰى ُ و� �َ ٱل   � وا نعم ب ِّ � َ� ت �َ ۖ ٓ م� َن ن ب
ن�ٗ  ب �ۡ لمون�  م� ع  ف�  ٓ نم� ن� ب �َ �١  ٓ �َ َّ �

ه ٰ ۦن �� �ن و ُم ر� �َ ن  ّّ نٱ � ب وا �م َن ا �َ  � ا وء �م �َ ا �َ ي �  ن ِّ ٱ
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ن  �ن و ُم ت ر� � ٱ�  �َ ّّ � ي ن ن ِّ تبن ٱ �� َن ل  ٱ ر  َ� فم  ُ � َ�  ي �َ لم   ب  َن  ��  �َ �ّ ن
�

يء ُ ن ِّ ٱ تبن  �� َن ل  ٱ �َ ۦ 
�عنًّدا  َ�  ب ت �� و� ّل  و� د   �ِ رن �� ۡن خ ٱ َن  و  �  ۡ ٱ �َ ۦن  نه ل ُم رم �َ ۦن  نه ب َم ُم �َ ۦن  نه َ �َ ن � ٰ �ٓ �َ �َ ن  ّّ نٱ ﴾  ١ب

 ] ١٣٦ - ١٣٥: سر ة خلنسي [

“েহ মুিমনগপ! েদামারা নযায়িবচাের দৃঢ় �িদি�দ থাকেব আ�াহর 

সাপতররপ; যিদও দা েদামােদর িনেজেদর অথবা িপদা-মাদা 

এবং আআতয়-রজেনর িবুে� হয়; েস িব�বান েহাক অথবা 

িব�হতন েহাক আ�াহ  ভেয়রই ঘিন�দর। সুদরাং েদামরা 

নযায়িবচার করেদ �বৃি�র অনুগামত হেয়া না। যিদ েদামারা 

েপঁচােলা কথা বল অথবা পাশ কািটেয় যাও, দেব েদামরা যা কর 

আ�াহ েদা দার সব খবর রােখন। েহ মুিমনগপ! েদামরা 

আ�াহেদ, দাঁর রাসূেল, িদিন েয িকদাব দাঁর রাসূেলর �িদ 

অবদতপূ কেরেছন দােদ এবং েয িকদাব িদিন পূেবূ অবদতপ ূ

কেরেছন দােদ িববাস �াপন কর; আর েক  আ�াহ, দাঁর 

েফেরশদাগপ, দাঁর িকদাবসমূহ, দাঁর রাসূলগপ এবং আেখরাদ 

দথা পরকালেক �দযাখযান করেল েস েদা ভতষপভােব পথ�� 

হেয় পড়েব।”৪০F

41

                                                            
41 সূরা আন-িনসা: ১৩৫ – ১৩৬। 
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ইমামদ বা েনদৃর স�েকূ িশয়া ধারপা 
িশয়া আেলমগপ িববাস কেরন েয, আ�াহর একরবােদ িববাস 

�াপন করার মদ দথাকিথদ ইমামদ বা েনদৃেরর �িদ িববাস 

রাখাটা ঈমােনর অনযদম ুকন। অথূাৎ িশয়া আেলমগেপর িনকট 

ইমামদ মােন েগাটা মুসিলম জািদর জনয আধযািআক, িশপা, ধমূতয় 

ও রাজৈনিদক েনদৃর বংশগদ শাসনবযব�া কােয়েমর জনয 

ধারাবািহকভােব বার ইমােমর পমদার �িদ আনুগদয রতকার 

করেব। আর এই পমদা সতমাব� থাকেব ফােদমা যাহরার রামত 

এবং দার দুই েছেল হাসান ও েহাসাইেনর মেধয। অদঃপর 

সতমাব� থাকেব েহাসাইেনর বংেশর একাংেশর মেধয, িযিন পারসয 

সাাট এযদাজারেদর কনযা শাহবানুেক িবেয় কেরেছন; েয পারসয 

সাােটর িসংহাসনেক খিলফা ওমর ইবনুল খা�ােবর আমেল 

মুসিলম ৈসনযবািহনত িব�� কের িদেয়িছল।৪১F

42 আর  দাহরপররপ 

ইসলামত �জাদ� ইরােনর সংিবধােনর ভাষয হল: “ইরােনর রা�তয় 

                                                            
42 দাবদাবায়ত, পৃ. ১৯০ – ২১১। 
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ধমূ হল ইসলাম এবং �াদশ জা‘ফরত মাযহাব; আর এই ধারািট 

িচর�ায়তভােব অপিরবদূনতয়।”42F

43 

আর ইমামেদর ুকনিট দােদর িববােসর সােথ স�ৃি হেয়েছ 

এইভােব েয, ঐসব ইমামগপ িননাপ এবং দারা আ�াহর মদ 

অদৃশয জগেদর জান রােখ; এর মেধয  ে�খেযাগয হল দােদর 

মৃদুযর সময় স�েকূ দােদর (আগাম) জান। আর ইমামেদর অ� 

আনুগদয করা একা� জুির; “মযূাদার িবষয়িট এমন েয, যখন 

এই িবষয়িট ইমােমর িনেদূশ বা কাজ হয়, দখন আ�াহর ইবাদদ 

করা জুির হয় না”।४३F

44 আর এই েপে� েখােমনত বেলন: 

“ইমামগপ এমন মযূাদাস��, যােদর মেধয ভুল-�িট অথবা 

অবেহলা আেছ বেল আমরা ককনা কির না এবং আমরা িববাস 

কির মুসিলমেদর রাথূ ও কলযাপ সংিে� সকল িবষয় দােদর 

িনয়�পাধতন ...”44F

45; আর এই আিকদািটও ঈমােনর আবশযকতয় 

িবষেয়র সােথ স�ৃি এইভােব েয, “ইমামেদর জনয রেয়েছ 

আধযািআক অব�ান ও সকল সৃি�র  পর সৃজনশতল েখলাফদ বা 

                                                            
43 ইসলামত �জাদ� ইরােনর সংিবধান, বারদম ধারা। 
44 আল-মাকদাবাদুল-ইসলামতয়া আল-‘ যমা ( خل ظ� سالمق خإل خلك ة  ), পৃ. ৬। 
45 ইমাম খােমনত, আল-হকুমাদুল ইসলামতয়া ( خإلسالمق  خلكرم  ), পৃ. ৯১। 
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রাজর, এমনিক সৃি�র সকল অপু-পরমাপু দােদর বশযদা রতকার 

কের; আর িশয়া আিকদার অনযদম বুিনয়াদত িবষয় হল, ইমামেদর 

আধযািআক অব�ােন আ�াহর িনকটদম েকান েফেরশদা, নবত ও 

রাসূল েপপছােদ পাের না।”45F

46 আর এই িববােসর অধতেন আরও 

যা অ�ভুূি হয়, দা হল: মুসিলমেদর সকল খিলফা, �শাসক ও 

িবচারকগপ দাগদ, যদপপ না দারা জা‘ফরত মদবােদর অনুসারত 

হেব; এমনিক দােদর িনকট িবচার �াথূনা কের মামলা-মক�মা 

করাও ৈবধ নয়।৪৬F

47 এই জনয আমরা ইসলামত �জাদ� ইরােনর 

সংিবধানেক �জাদে�র ে�িসেড�েক  �ু� করেদ েদখেদ পাই 

েয, “ইসলামত �জাদে�র মূলনতিদমালা ও রাে�র সরকারত 

মাযহােবর �িদ আ�া ও িববাসভাজন হেয় ...” েযমিনভােব এর 

 পর বিবয �দান কের সংিবধােনর ১১৫দম ধারা এবং শপেথ 

পড়া হয়, “আিম সরকারত মাযহােবর সংরপক হব” যার িববরপ 

সংিবধােনর ১২১দম ধারায় এেসেছ। 

জা‘ফরতয়েদর বাইেরর িবচারকেদর িনকট অথবা জা‘ফরতয় বযদতদ 

অেনযর শরতয়েদর িনকট িনরাপ�াহতনদার কারেপ সংিবধােনর ৭২ 

                                                            
46 ইমাম খােমনত, আল-হকুমাদুল ইসলামতয়া ( خإلسالمق  خلكرم  ), পৃ. ৬৪। 
47 ইমাম খােমনত, আল-হকুমাদুল ইসলামতয়া ( خإلسالمق  خلكرم  ), পৃ. ৮৬ – ৮৭। 
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নং ধারার ভাষয হল: “রাে�র সরকারত মাযহােবর হকুম-আহকাম 

ও িবিধ-িবধােনর িবপরতদ েকান িনয়ম-কানুন জাির করার পমদা 

(রা�তয় মজিলেস  রা) সংরপপ কের না ...।” 

আর যখন জা‘ফরতয় একাদশ ইমাম আনুমািনক ১১শ শদা�তর 

িদেক মারা যায়, আর জা‘ফরত আকতদার মেদ, �াদশ ইমাম হেলন 

মাহদত, িশয়া আেলমেদর সবূািধক �হপেযাগয মেদ িযিন দার পাঁচ 

বছর বয়েস আআেগাপন কের আেছন এবং িদিন মারা যানিন। 

আর অিচেরই িদিন েশষ যামানায় আআ�কাশ করেবন এবং দার 

অদৃশযমান থাকাব�ায়ই পমদার  �রািধকাের দার হক �িদি�দ 

আেছ, এ জনযই ইরােনর সংিবধােনর পঅম ধারার সু�� বিবয 

হল: “ইমাম মাহদতর অবদূমােন (খুব দাড়াদািড় আ�াহ দা‘আলা 

দােক মুি কুন) ইসলামত �জাদ� ইরােনর জািদর শাসনপমদা 

‘নযায়পরায়প ফিকহ’ এর হােদ থাকেব ...।” 

এই হল িশয়া আেলমগেপর বিবয; িক� মুসিলম আেলমগেপর 

অিধকাংশ আেলম বেলন, শাসনবযব�ায়  �রািধকারদে�র �ারা 

রাজৈনিদক পমদােক সতমাব� করাটা একিট িবেরাধপূপূ িবষয়। 

দাহেল েয বযব�ার মেধয আধযািআক, ধমূতয় ও রাজৈনিদক সব 

পমদা  �রািধকার িভি�েদ হয় এবং দার  �রািধকারত হয় নয়, 
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আট বা পাঁচ বছেরর িশ  েসটা েকমন কের �হপেযাগয হেদ 

পাের? এই জনয দারা [আহেল সু�ােদর আেলমগপ] এই ধরেনর 

বযব�ােক পুেরাপুির �দযাখযান কেরেছ, আল-কুরআেনর েকান 

একিট আয়াদ অথবা েকান একিট িব � হািদেস এর িভি� েনই। 

বরং দা  রা বা পরামশূ কের েনদৃর (ইমামদ) িনবূাচন নতিদর 

সােথ সাংঘিষূক, আ�াহ দা‘আলা েয নতিদর �শংসা কেরেছন 

এবং আল-কুরআনুল কারতেমর মেধয যার িনেদূশ িদেয়েছন।৪৭F

48 

আর মুসিলম আেলমগপ দৃঢ়দার সােথ বেলন েয,  ধুমা� আ�াহ 

দা‘আলাই সকল �কার ভুল-�িট ও অবেহলা েথেক পিব� এবং 

সকল �কার েদাষ-�িট, অপূপূদা ও অভাব েথেক মুি। আ�াহ 

দা‘আলা যােক পাপমুি েরেখেছন েস বযদতদ সৃি�র মেধয েক  

িননাপ নয়; সুদরাং িননাপ হেলন নবত ও রাসূলগপ, যাঁেদর 

িননাপ হওয়াটা সতমাব� আমানেদর সােথ দাঁেদর িরসালােদর 

দািয়র পালন করার  পর; আর দাঁরা িরসালােদর দািয়র 

পালেনর সােথ স�ৃি গনাহ েথেক িননাপ এবং দাঁরা েয িদেক 

মানুষেক আ�ান কের, দার িবেরািধদা করা বা িবপরতদ চলা 

েথেক মুি। এগেলা ছাড়া অনযানয েপে� রাসূেলর ইজিদহাদত 

                                                            
48 সূরা আশ- রা: ৩৮ ; সূরা আেল ইমরান: ১৫৯। 
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দথা গেবষপাগদ ভুল হেদ পাের, েযমিনভােব আল-কুরআন 

আমােদরেক বপূনা কের  নােি েয, আ�াহ দা‘আলা সৃি�র ে�� 

বযিি মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সূরা ‘আবাসা’র 

মেধয িদরংার কেরেছন, যখন িদিন দাঁর অ� সাহাবতেক  েপপা 

কেরেছন।৪৮F

49 

আর ‘ইলেম গােয়ব দথা অদৃশয িবষয় সং�া� জােনর িবষয়িট 

যার জনয িনিদূ� েস িবষেয় কথা হল, যিদ মুসিলম বযিি আল-

কুরআনুল কারতম পাঠ কের, দেব েস বহ আয়াদ পােব েযগেলা 

এই �কােরর জানেক একমা� আ�াহ দা‘আলার গপাবলতর 

অ�ভুূি কের িদেয়েছ।  দাহরপররপ সূরা আ‘রােফর ১৮৮ নং 

আয়ােদ আ�াহ দা‘আলা দাঁর নবতেক  ে�শয কের বেলন: 

عٗ ﴿ ف  �ۡ �ن  �ف  ۡن نكم  ل م 
�

ء ُ ٓ د� ُمل ّ� �َ نّ�  إ ا  ّ �ً  �� �َ ُم ٓ  � �و  �م ل �َ م   ّّ َ� ٱ ء ٓ
نّ�  إ   �ٓ ن

�
نن  � إ َم   وء � ٱلّس َن ّس ٓ م� �َ �َ ن   � � ٱ�  َن �  مم  ت�   َ �َ  ُ �َ ب�   ّ غ� ۡم ٱل  ل� ع 

�
ُ

ي �ذن �ٖ  رٞ ن و  �ِ ن �ٞ ِل �شن � م  َ� ن� ي و �م َن  ] ١٨٨: سر ة خوعمخف[﴾  ١ؤ 

                                                            
49 সহতহ মুসিলম, ৪থূ খ�, পৃ. ১৭৮২। 
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“বল, আ�াহ যা ইিা কেরন, দা বযদতদ আমার িনেজর ভাল-

মে�র  পরও আমার েকান অিধকার েনই। আিম যিদ অদৃেশযর 

খবর জানদাম, দেব েদা আিম �ভূদ কলযাপই লাভ করদাম এবং 

েকান অকলযাপই আমােক �শূ করদ না। আিম েদা  ধু মুিমন 

স�দােয়র জনয সদকূকারত ও সুসংবাদদাদা বযদতদ আর িকছুই 

নই।”49F

50 

আহেল সু�াদ ওয়াল জামােদর মেদর �িদিনিধর কের ইমাম 

রাহাবত এমন �েদযক বযিিেক কািফর বেল ফেদায়া িদেয়েছন, 

যারা েকান একজন মানুষেকও নবতেদর েচেয়  �ম বেল িববাস 

কের।৫০F

51 সুদরাং দােদর বযাপাের িবধানগদ অব�া কত হেব, যারা 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলার জনয এককভােব িনধূািরদ 

গপাবলতর অংশিবেশষ মানুেষর জনয দািব কের; েযমন ‘ইলেম 

গােয়ব দথা অদৃশয িবষয় সং�া� জান, পিরপূপূভােব িননাপ 

হওয়া এবং আ�াহর ইবাদেদর �েয়াজন েনই বেল িনেদূশ েদয়ার 

পরও দােদর আনুগদয করা?! 

                                                            
50 সূরা আল-আ‘রাফ: ১৮৮। 
51 আল-‘আিকদাদুদ রহাবতয়া ( خلطايج�  خل ةقدة ), পৃ. ৫৭৭। 
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আর িবেশষ কের �াদশ ইমাম যার বযাপাের িশয়া আেলমেদর 

িববাস হল, দার হায়ােদর সতমাব�দা �ায় ১১শ শদা�ত পযূ�!!!; 

অথচ অিধকাংশ ঐিদহািসক দৃঢ়দার সােথ বেলন, িশয়ােদর 

একাদশ ইমােমর েকান স�ান বা বংশধরও েনই।৫১F

52 এমনিক 

েযসব হািদস মাহদত ও েশষ যামানায় দার আআ�কাশ স�েকূ 

ইমাম িদরিমযত ও আবূ দাঊদ বপূনা কেরেছন এবং িব � 

হািদেসর ��কারগপ বপূনা কেরন িন, েসসব হািদসসমূেহর ভাষয 

হল: দার নাম হেব নবত মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

নােমর মদ এবং দার িপদার নাম হেব নবত মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িপদা আবদু�াহর নােমর মদ; অথচ 

দােদর িনকট �াদশ ইমােমর নাম হেি, মুহা�দ আল-মাহদত 

ইবন হাসান। আর ঐসব হািদস এ কথাও বেল েয, দার আগমন 

ঘটেব হাসােনর বংশ েথেক; েহাসাইেনর বংশ েথেক নয়।৫২F

53 

                                                            
52 আহমদ ইবন দাইিময়যা, িমনহাজুস সু�াহ আন-নববতয়া ফত নকেয কালােমশ 

িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ( � خلةد  ج خيعق   كم ضةا ن خ�ةر�  خيسغ  مغويس ), ১ম খ�, 

পৃ. ৩৭। 
53 ইবনু আছতর আল-জাযারত, জােম‘ ল  সূল ফত আহাদতেসর রাসূল (  خولرل جيمع

خيمسرل أقيدي  ن ), ১ম খ�, পৃ. ৩৩০ – ৩৩২। 



50 

 

দাছাড়া েসখােন এমন েকান দিলল েনই েয, মাহদত �ায় ১২ 

শদা�ত পযূ� জতবন পােবন। 

েহ ভাই ও েবােনরা! িশয়া আেলমগপ দথাকিথদ ‘ইমামদ’ দথা 

েনদৃেরর �িদ িববাস �াপন করােক ঈমােনর অনযদম ুকন 

বেল িবেবচনা কের। অথূাৎ েয মুসিলম বযিি এর �িদ িববাস 

রাখেব না, েস কািফর হেয় যােব। অপরিদেক দােদর দথাকিথদ 

‘ইমামদ’-এর �িদ িববাস �াপন করার েয িবিভ� মা�া ও পযূায় 

রেয়েছ দার  পর ঈমান আনেল দা শত�ই মুসিলম বযিিেক 

কািফের পিরপদ করেব (আ�াহ আমােদরেক িশরক ও কুফর 

েথেক আ�য় িদন); অিধকাংশ মুসিলম আেলম আল-কুরআন ও 

সু�াহর  পর িভি� কের এই িস�াে�র  পর ঐকযমদ েপাষপ 

কেরন। এখােন  ে�খয েয, অিধকাংশ মুসিলম আেলম কদৃূক এই 

হকুম �দােনর েপছেন আ�াহর স�ি� লােভর  ে�শয বযদতদ 

অনয েকান  ে�শয েনই এবং দারা এর �ারা িনিদূ� েকান 

পিরবার অথবা েকান দেলর পপাবল�ন কেরন না। 

েহ মুসিলম ভাই ও েবােনরা! জাহা�াম েথেক মুিি এবং জা�াদ 

�ারা সফলদা লােভর পথ িনবূাচেন েজারদার হও ঐ িদন 

আগমেনর পূেবূ, েযই িদেন জাদতয়দাবাদ  পকার করেদ পারেব 
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না েকান জািদর; আর েকান সৃি�ও  পকার করেদ পারেব না 

েকান সৃি�র। 
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আহেল বাইদ (নবত পিরবার) 
আহেল বাইদ দথা নবত পিরবারেক িশয়া আেলমগপ নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েছাট কনযা ফােদমা, দার রামত 

আলত, দার দুই পু� হাসান ও েহাসাইন এবং েহাসাইেনর বংশতয় 

নয় জেনর মেধয সতমাব� করেদ পছ� কের; িযিন (েহাসাইন) 

ওমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহ আনহর আমেল িববাহ ব�েন 

আব� হেয়িছেলন পারসয সাাট এযদাজারেদর কনযার (শাহবানু) 

সােথ; আর দারা (িশয়াগপ) নবত পিরবােরর ঐসব সদসযেদর 

সােথ এমন সব গপাবলত িনিদূ� কের, যা পূেবূ আেলািচদ হেয়েছ; 

 দাহরপররপ  �রািধকার সূে� শাসন পমদার অিধকারত হওয়া, 

িননাপ হওয়া, অদৃশয জগেদর জান থাকা.. ইদযািদ। 

অদঃপর দারা িবিভ� যুেগর মুসিলমেদর খিলফা ও িবচারকেদর 

 পর গাফলিদর অপবাদ এবং ইসলাম ও মুসিলমেদর িবজেয়র 

েপে� দােদর অবদানেক খােটা কের েদখােনার েচ�া কের। আর 

অনযানযেদর সােথ দােদর এই ষড়যে�র িশকাের পিরপদ কেরন 
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স�ািনদ সাহাবাগপেক (রািদয়া�াহ দা‘আলা আনহম); দেব িদিন 

বযদতদ, িযিন িশয়া আেলমেদর িনকট অকাটয দিলল �ারা �মািপদ 

েয, িদিন আলত রািদয়া�াহ আনহেক সাহাযয কেরেছন এবং েকান 

িবষেয় কখনও দার িবেরািধদা কেরনিন। [অথাৎ  ধুমা� এ 

কেয়কজনেকই অপবাদমুি রােখন; বাদবাকত সকল সাহাবতর 

�িদই গািফলিদর অপবাদ িদেয় থােকন।] 

অথচ অিধকাংশ মুসিলম আেলম নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনকটাআতয়েদর মধয েথেক এমন �েদযকেক আহেল 

বাইদ দথা নবত পিরবােরর অ�ভূুি কেরন, যার জনয সাদকার 

মাল �হপ করা হারাম বা িনিষ�; আর দােদর অ�ভুূি হেলন 

নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও দাঁর পিরবার, জাফর রা. ও 

দাঁর পিরবার, আিকল রা. ও দাঁর পিরবার এবং আ�াস রা. ও 

দাঁর পিরবার।৫৩F

54 

েযমিনভােব মুসিলম আেলমগপ সূরা আল-আহযােবর ৩৩ নং 

আয়ােদর ভাষয অনুযায়ত রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

পিব� �তগপেক আহেল বাইদ দথা নবত পিরবােরর অ�ভূুি বেল 

                                                            
54 সহতহ মুসিলম, ২য় খ�, পৃ. ৭৫১ - ৭৫২, ৪থ ূখ�, পৃ. ১৮৭৩। 
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গপয কেরন। কারপ, দােদরেক  ে�শয কের আ�াহ দা‘আলা 

বেলন: 

ن� ﴿ ُ�ر  نم  � َ� ُ
�

ُ �َ  � ت ��َ
م ٱ�  ةن  ّّ ن ل َن ت �َ ٱل   �َ ّ �ُ ف�  �  َ ّ �ُ ف�  �� �َ   ّ ُم ن وت ّم َم  ن 

نب�  ه مذ  ۡن م  ّّ مرن�دم ٱ ي  ٓ م� ّۡ ن إ ۥء   م �� و ُم ر� �َ  � ّّ ٱ ع  �  ۡن
�

ُ �َ وت �  �� ّّ ٱل ن��  اف �َ �َ ل�وت �  ِّ ٱل
 �  ۡ ٱ ل�  ه 

�
ُ س�   َ لِرن ۡم ٱ ُم � �ٗ ع� َن ط  ف�   ۡ ُم ر� ن َِ ط� �م �َ ُن  سر ة [﴾ ٣� ّ 

 ] ٣٣: خوقزخب

“আর েদামরা রগৃেহ অব�ান করেব এবং �াচতন যুেগর মদ 

িনেজেদেরেক �দশূন কের েবড়ােব না। েদামরা সালাদ কােয়ম 

করেব ও যাকাদ �দান করেব এবং আ�াহ ও দাঁর রাসূেলর 

অনুগদ থাকেব। েহ নবত পিরবার! আ�াহ েদা েকবল চান 

েদামােদর েথেক অপিব�দা দূর করেদ এবং েদামােদরেক স�ূপূ 

পিব� করেদ।”54F

55 

দাছাড়া নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �তগপ হেলন 

�েদযক মুিমেনর মা। কারপ, আ�াহ দা‘আলা সূরা আল-

আহযােবর ৬ নং আয়ােদ বেলন: 

                                                            
55 সূরা আল-আহযাব: ৩৩। 
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نفم  ﴿
�

َن   ُ ن��  � َن ؤ  نٱل مم ت ب ��  َ �
ُ ّ ِن ّ ۡ  ٱۡ َم َم ت �� َّ م

ۥء ُ هم َم ت �َ ز 
�

ُ �َ  ۖ  ۡ َن : سر ة خوقزخب[﴾ ... سن

٦] 

“নবত মুিমনেদর িনকট দােদর িনেজেদর অেপপা ঘিন�দর এবং 

দার �তগপ দােদর মাদা ...।”55F

56 

েযমিনভােব আহেল বাইদ দথা নবত পিরবােরর কা েক বাদ না 

িদেয় সৎকমূশতল সবার জনয মুসিলম আেলমেদর িনকট রেয়েছ 

 �দ মযূাদার রতকৃিদ। মুসিলম র. বিপূদ হািদেস রেয়েছ, 56F

57 

যােয়দ ইবন আরকাম রা. বপূনা কেরন, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ‘খুম’ নামক কূেপর কােছ দাঁিড়েয় বেলন:  

ََّمي...  « ضَي فَإ�
َ
ُك  �ََشٌ  أ نْ  يُرش�

َ
َ  أ ت�

ْ
ِّ   َُسرُل  يَص قَب  َ  ج�

ُ
ضَي فَص

َ
 رَي �كٌ  َجأ

ّجيُُوَمي َ�َةلَْ��  ��قُ�مْ 
َ
�  ك� َيُب  أ َّ ُوَدى ��قا�  خ

ْ
 فَُخُوجخ َجخّ�ر ُ  خي

�  ن��� َيب�  َّ ُكرخ خ �  ك� َيب�  َ َ  فََاّ  . » ن�ا�  َجخْس َْمس� َّ َب  خ َّ  ��قا�  َجَ 
ْهُل  « قَيَل  ُ�مّ 

َ
ََّكُمُ�مُ  نَْْت�  َجأ

ُ
َ  أ َّ ْهل�  ف�  خ

َ
ََّكُمُ�مُ  نَْْت�  أ

ُ
َ  أ َّ  ف�  خ

ْهل� 
َ
ََّكُمُ�مُ  نَْْت�  أ

ُ
َ  أ َّ ْهل�  ف�  خ

َ
  ]أجمجا مسلم[ .» نَْْت�  أ

                                                            
56 সূরা আল-আহযাব: ৬। 
57 সহতহ মুসিলম, ৪থূ খ�, পৃ. ১৮৭৩। 
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“... আিম েদা  ধু একজন মানুষ, অিচেরই আমার �িদপালেকর 

(মৃদুযর) দূদ এেস যােবন, অদঃপর আিম দার ডােক সাড়া েদব; 

আর আিম িবদায় েবলায় েদামােদর মেধয দু’িট ভারত ব� েরেখ 

যািি: দার �থমিট হল আ�াহর িকদাব, যােদ েহদােয়দ ও 

আেলা রেয়েছ; সুদরাং েদামরা আ�াহর িকদাবেক �হপ কর এবং 

দােক মজবুদভােব আঁকেড় ধর।” সুদরাং িদিন আ�াহর 

িকদােবর �িদ  ৎসািহদ করেলন; অদঃপর বলেলন: “অপরিট 

হল আমার পিরবার-পিরজন; আমার পিরবার-পিরজেনর বযাপাের 

আিম েদামােদরেক আ�াহর কথা �রপ কিরেয় িদিি, আমার 

পিরবার-পিরজেনর বযাপাের আিম েদামােদরেক আ�াহর কথা 

�রপ কিরেয় িদিি, আমার পিরবার-পিরজেনর বযাপাের আিম 

েদামােদরেক আ�াহর কথা �রপ কিরেয় িদিি।” সুদরাং রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয সমেয় আ�াহর িকদাবেক 

আঁকেড় ধরার িনেদূশ িদেয়েছন, িঠক েস সমেয় িদিন দাঁর 

পিরবার-পিরজেনর সােথ  �ম বযবহার করার িনেদূশও 

িদেয়েছন। আর এটা দাঁর চিরে�র পিরপূপূদার িনদশূন, েকননা 

িদিন আআতয়দার স�কূ রপার েপে�  ষল দৃ�া� েপশ 

কেরেছন। আর মুসিলম আেলমগপ অিভমদ েপশ কেরন েয, নবত 

পিরবােরর জনয এ ধরেনর স�ান �দশূন িনিষ� নয়; বরং এিট 
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[নবত পিরবােরর �িদ স�ান �দশূন] সাহাবতগপ এবং সবূ যুেগর 

ও সকল �ােনর সৎকমূশতল মুিমনেদর �িদ স�ান �দশূেনর 

িদেকই আ�ান কের।  

েহ ভাই ও েবােনরা! আমরা মুসিলমগপ িক সিদযকার অেথূ নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বািক কনযাগপ, দাঁর িনকটাআতয় 

সকল এবং দােদর সৎকমূশতল বংশধরগপেক (নবত পিরবােরর 

অ�ভূুি না কের) এিড়েয় েযেদ সপম হব? আমরা িক সিদযকার 

অেথূ আহেল বাইদ দথা নবত পিরবারেক িশয়া আেলমেদর 

পছ�মদ সতিমদ সংখযার মেধয সতমাব� করেদ পাির? দারা িক 

আহেল বাইেদর সৎকমূশতল সদসযেদর �িদ ভােলাবাসা ও স�ান 

এবং হাজার হাজার সাহাবােয় েকরামেক অিভশাপ েদয়ার িবষয়িট 

আমােদর  পর েজার কের চািপেয় িদেদ চায়? আর ওসমান 

রািদয়া�াহ আনহর বযাপাের েকান িবধান �েযাজয হেব, িযিন নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দুই কনযােক িবেয় কেরেছন এবং 

দােদর একজেনর পপ েথেক দাঁর একিট েছেলও রেয়েছ? আর 

দার বংশধেরর েপে�ই বা েকান িবধান �েযাজয হেব? আর নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �থম নাদত হাসান রা.-এর 

বংশধেরর েপে�ই বা েকান িবধান �েযাজয হেব? েদামরা িক 
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িববাস কর না েয, আলত রািদয়া�াহ আনহ ও দাঁর বংেশর 

সৎকমূশতলগপই সবূ�থম এই বাড়াবািড়েক অপছ� কের, যা 

�কৃদ ভালবাসােক দার িবপিরদমুখত কের েদােল? িচ�া কুন, 

েকান মানুষ যখন কারও �শংসা করার েপে� এমন বাড়াবািড় 

কের যা  নেল �েদযক ে�াদারই ঘৃপার  ে�ক কের; দখন িক 

দা �শংসার নােম ঠা�া-িব�প ও িন�া করার িনকটবদূত নয়? 
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সাহাবা 
ইরােনর িশয়া আেলমগপ বেল থােক েয, েখালাফােয় রােশদতেনর 

�থম দুই খিলফা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহ দা‘আলা 

আনহমা ইসলােমর িবুে� ষড়য� কেরেছন হািদসসমূহেক �ংস 

করার  ে�েশয; এমনিক দারা দােদর বযিিগদ রােথূর আেলােক 

আল-কুরআনুল কারতেমর দাফসতর স�� কেরেছন; (না যুিব�াহ) 

েযমিনভােব দারা আরও বেল থােক েয, েখালাফােয় রােশদতেনর 

�থম িদন খিলফা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

েদয়া দাঁেদর �িদিিদ ভস কেরেছন।৫৭F

58 

ইরান� ইসলামত �জাদে�র ইসলামত িশপা ম�পালয় একিট 

পুি�কা �কাশ কেরেছ৫৮F

59 যােদ সাহাবােয় েকরােমর �জ�েক 

িনে�াি ে�পতেদ িবভি করা হেয়েছ: 

                                                            
58 মাহাদত আল-‘আসকারত, পৃ. ৩৪ – ৩৮। 
59 আলত শরতয়দত, পৃ. ২৮ – ৩০। 
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 ১. এক দল হেলন দাঁরা, যাঁেদর �িদ িশয়া আেলমগপ স��; 

আর দাঁেদর সংখযা দুই হােদর আআুেলর পিরমাপ, অথূাৎ দশ 

জেনর েবিশ হেব না। 

 ২. আেরক দল হেলন দাঁরা, যাঁেদরেক েলখক বপূনা কেরেছন 

এইভােব: “িনকৃ� েগা�ত এবং সতমাল�নকারতেদর পদদেল 

আআাহিদ িদেয়েছ”; এই দেলর মেধয আলত শরতয়দতর মেদ 

আবদু�াহ ইবন ওমর একজন। [না যুিব�াহ] অথচ িদিন �ায় 

চার হাজার হািদস বপূনা কেরেছন এবং সু�াহ (হািদস) সংরপেপ 

ও ইসলাম �চাের দাঁর বড় ধরেনর ভূিমকা িছল। 

 ৩. অনয আেরক দল হেলন দাঁরা, যাঁেদরেক েলখক আলত 

শরতয়দত বপূনা কেরেছন এইভােব: “দারা িনেজেদর মান-স�ান 

িব�য় কের িদেয়েছ ... এবং �িদিট হািদস এক দতনােরর 

িবিনমেয় িবি�য় কের �চুর মু�া সঅয় কেরেছ।” এই দেলর মধয 

েথেক আলত শরতয়দত যাঁেদর নাম বপূনা কেরেছন, দাঁরা হেলন: 

আবূ হরায়রা, আবুদ দারদা এবং আবূ মূসা আল-আশ‘আরত, 

[না যুিব�াহ] অথচ দাঁরা সু�াহ (হািদস) সংরপেপ ও ইসলাম 

�চাের বড় ধরেনর ভূিমকা পালন কেরেছন।  
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িশয়ােদর আধুিনক ��পি�র মধয েথেক অপর দথযসূে� বিপূদ 

আেছ, ‘আল-িজহাদ’ নামক পি�কায় িববরপ েদয়া হেয়েছ েয, নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম দাঁর িরসালােদর দািয়র পালন 

করেদ িগেয় আলতর পপাবল�ন কেরেছন; এরপর েলখক আরও 

একটু বািড়েয় বলল, “বরং আমরা এর েচেয় েবিশ লপয কেরিছ 

েয, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সমসামিয়ক �জ� 

সু�� ও দত� িচ�া-েচদনার অিধকারত িছেলন না, এমনিক ধমূতয় 

বযাপােরও েযগেলা নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

সাহাবতগেপর েচাখ ও কােনর সামেন শদ শদ বা অনুশতলন বা 

চচূা করেদন।”  

িশয়া জা‘ফরতয় অপর এক আেলম বেলন: “আবদুর রহমান ইবন 

‘আওফ হল স�েদর পূজারত, ওসমান হল জাদযািভমানত ে�পতর 

েলাক, খািলদ ইবন ওয়ািলদ হল েবপেরায়া এবং সা‘দ ইবন আিব 

ওয়া�াস হল দাকওয়া শূনয বযিি।”59F

60 [না যুিব�াহ] 

অপরিদেক মুসিলম আেলমগপ বেলন: সাহাবতেদর সকেলই 

নযায়পরায়প এবং েকান একজন সাহাবতও ইিাকৃদভােব রাসূলু�াহ 

                                                            
60 আলত শরতয়দত, ফােদমা িহয়া ফােদমা ( فيطم  � فيطم  ), পৃ. ২০৭। 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  পর িমথযােরাপ কেরেছন বেল 

�মাপ েনই। আর দাঁরা সকেলই স�ােনর অিধকারত।৬০F

61 সুদরাং 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা দাঁেদর �শংসা কেরেছন এবং 

িদিন বেলন: 

َفن ﴿ رم ع  نٱل م� َن� ب رم مم
 

�أ ت سن  نلّ�ٓ ُ  ل �َ رن  ۡ م
ٍة ُ َّ م

ُ �  � �ۡ   ۡ َم � ف�  �م رن َ�
�َ � ن� ع� ن ٱل مم و  �َ  �

ن  ّّ نٱ ون� ب �م َن مؤ  ت  ]١١٠: سر ة آل عممخن[﴾ َ�

“েদামরাই ে��  �দ, মানবজািদর জনয েদামােদর আিবভূাব 

হেয়েছ; েদামরা সৎকােজর িনেদূশ দান কর, অসৎকােজ িনেষধ 

কর এবং আ�াহর �িদ িববাস �াপন কর।”61F

62 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা বেলন: 

﴿ �َ ۡ وهم عم ي � ٱّفب� ن ِّ ٱ �َ ن  ٓر �ِ ن
�  � ٱ �َ  � � رن تجن �� ل مم ٱ َن �  ن�  مو ل َّ � ٱ�  ون�  ِم ن ب ٱلّبت

ت ٖ  ب� نح  ن  ٱ َ  � ُٖ ّر�ن ت َّ �َ   ۡ َم � ّد ل ع�
�

ُ �َ هم   � �َ  � وا ر�وم �َ   ۡ َم  � �َ م  ي  ّّ رن  ��

                                                            
61 আহমদ ইবন দাইিময়যা, িমনহাজুস সু�াহ আন-নববতয়া ফত নকেয কালােমশ 

িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ( خلةد �  ج   خيعق كم ضةا ن خ�ةر�  خيسغ  مغويس ), ১ম খ�, 

পৃ. ৩০৭ । 
62 সূরা আেল ‘ইমরান: ১১০। 
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ترم  ن ��
� ٓ ٱ�  �َ �َ �دٗ ��  ب

�
ء � ٓ �َ ّن ي � � ن ت�ن ۡم �  �� ّ ظن ع� زم ٱل  و  ف� نك� ٱل  تل سر ة [﴾ ١ َ�

 ] ١٠٠: خلر� 

“মুহািজর ও আনসারেদর মেধয যারা �থম অ�গামত এবং িন�ার 

সােথ দােদর অনুসরপ কের, আ�াহ দােদর �িদ স�� এবং 

দারাও দােদ স�� এবং িদিন দােদর জনয ��দ কেরেছন 

জা�াদ, যার িন�েদেশ নদত �বািহদ, েযথায় দারা িচর�ায়ত হেব। 

এটা মহাসফলদা।”62F

63 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা আরও বেলন: 

﴿ ٓ �َ  �ۡ ن ل ع� �� ن  ر�  ج� ُ� ٱلّش �ك� ��  ون نعم ي ٓ ب� َم   َ ن إ ن��  � َن ؤ  ٱل مم م ع� ن  ّّ ٱ  � د  ر��ن �ِ ل�
ٗحٓ ُ�رن�ٗبٓ   َ ��  ۡ َم تب� ��

�
ُ �َ   ۡ َن  ّ ل� ة� ع� ��ّ َن ّس ٱل  �َ �ّ ن

�
أ �َ  ۡ َن ن لموّ سر ة [﴾  ١ ن ُم

 ] ١٨: خلف ح

“আ�াহ েদা মুিমনেদর  পর স�� হেয়েছন, যখন দারা বৃপদেল 

েদামার িনকট বায়‘আদ �হপ কেরেছ, দােদর অ�ের যা িছল দা 

                                                            
63 সূরা আদ-দাওবা: ১০০। 
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িদিন অবগদ িছেলন; দােদরেক িদিন দান করেলন �শাি� এবং 

দােদরেক পুরংার িদেলন আস� িবজয়।”63F

64 

একই সূরার ২৯ নং আয়ােদ আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা 

আরও বেলন: 

﴿  � ُّ ۖ  ۡ َم �� �ي  َم ب ء ٓ � ن رم�� ٓر ّف َم � ٱل  ٱ� َم  ء ّدا دن
�

ۥء ُ هم ع� �َ ي �  ن ِّ ٱ �َ ن   ّّ ٱ َم  و ُم ّمٞد ّر
ۡ   ن  هم ٓ ّم� ُن  ۖ تٗنٓ �ٰ نو  ر �َ ن  ّّ ٱ ن �  َِ  َٗ  ُ ن� َ� و غم �َ  ۡ � ّجٗدا ي ُم ّ�ٗعٓ  ۡ  رم َم ت ُ �ر� ت

َم  لم ث� �َ نك�  تل �َ وُن   جم ّس ٱل �رن  َ
�

ن   � َِ  ۡ َن ن وه َم ۡ   ن َم َم لم ث� �َ �َ تةن   ُ ر� و  ّۡ ۡ   ن ٱ
  � د�  �َ ر�  ۡ �

ٍع ُ ر  �ّ ّلن �� �ن ن
ۥ ��  ٔ� ٱ�  ت  ٔ� هم � ٱ� ىت  و� �َ  ُ ٱ ل�ظ� َ� غ  �َ  ُ ۥ َ�ٱ هم ر� ٓز�

 � وا �م �َ ا �َ ي �  ن ِّ ٱ م  ّّ د� ٱ َ�ع� و  ٓر� ّف َم ٱل  ۡم  َن ن ب ّظ�  غن � ۡن ع�  ّرا ّّ ٱل بم  جن ع  َم ۦن  نه وُ ُم
ۡ َم  � َن ُن  ت ن�� تل َّ � ٱل لموا من ّم� �  َ�ع� ظن ًرا ع�  َ �

ُ �َ   ٗ فنر� غ  : سر ة خلف ح[﴾  ٢َّ
٢٩ [ 

“মুহা�দ আ�াহর রাসূল; দার সহচরগপ কািফেদর �িদ কেঠার 

এবং িনেজেদর মেধয পর�েরর �িদ সহানুভূিদশতল; আ�াহর 

অনু�হ ও স�ি� কামনায় দুিম দােদরেক ুকূ ও িসজদায় 

অবনদ েদখেব। দােদর লপপ দােদর মুখম�েল িসজদার �ভাব 
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পির�ুট থাকেব; দাওরােদ দােদর বপূনা এইরপ এবং ইি�েলও 

দােদর বপূনা এরপই। দােদর দৃ�া� একিট চারাগাছ, যা েথেক 

েবর হয় িকশলয়, অদঃপর দা শি ও পু� হয় এবং পের কাে�র 

 পর দাঁড়ায় দৃঢ়ভােব, যা চাষতর জনয আন�দায়ক। এভােব 

আ�াহ মুিমনেদর সমৃি� �ারা কািফরেদর অ��ূালা সৃি� কেরন। 

যারা ঈমান আেন ও সৎকমূ কের, আ�াহ দােদরেক �িদিিদ 

িদেয়েছন পমা ও মহাপুরংােরর।”64F

65 

আরও পাঠ কুন, সূরা আদ-দাহরতেমর অ�ম আয়াদ এবং সূরা 

আল-হাশেরর অ�ম, নবম ও দশম আয়াদ। 

আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

أجمجا [ »... يلرضوم خلين ثم يلرضوم خلين ثم قم� خ�يس ج�«
 ]خنخي  

“সেবূা�ম মানুষ আমার যুেগর মানুষ; অদঃপর দােদর সােথ যারা 

স�ৃি হেব (দােবয়তগপ); অদঃপর দােদর সােথ যারা স�ৃি 
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হেব (দােব দােবয়তগপ) ...।”65F

66 

ইসলােমর অনুসারত আেলমগপ এই বযাপাের েকান সে�হ েপাষপ 

কেরন না েয, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েকান �কার 

রজন�তিদ বা ব�ু�তিদ ছাড়াই িরসালাদ �চার কেরেছন এবং 

আমানদ আদায় কেরেছন। আর সাহাবতগপ সামি�কভােব দােদর 

পরবদূত �জ� েথেক েবশত জানত িছেলন। দাঁেদর মেধয এমন 

েলাকরাও রেয়েছন, যােদর বযাপাের রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: “দােদর  ধু মুিমেনই ভালবাসেব এবং 

মুনািফেক ঘৃপা করেব।” অবশয এ ভালবাসা �ারা েস ভােলাবাসা 

 ে�শয নয়, েয ভােলাবাসা দার সতমাল�ন কেরেছ। েস 

ভােলাবাসাও নয় যা পপপাদমূলক ও অ�। েকননা এ ধরেপর 

ভালবাসা মূলদ ঘৃপা ও শ�দা িহেসেবই িবেবিচদ। আর 

সাহাবতেদর মেধয এমন সাহাবতও িছেলন, িযিন আলত ইবন আিব 

দািলব রা. অথবা নবত পিরবােরর অনযানযেদর েচেয় েবিশ জানত 

িছেলন।৬৬F

67 আর  িশয়া আেলমগপ যােদরেক গািল েদয়, দােদর 

                                                            
66 সহতহ বুখারত, শাহাদাদ (সাপয) অধযায়, বাব নং- ৯, হািদস নং- ২৫০৯। 
67 আহমদ ইবন দাইিময়যা, িমনহাজুস সু�াহ আন-নববতয়া ফত নকেয কালােমশ 

িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ( خلةد �  ج خيعق   كم ضةا ن خ�ةر�  خيسغ  مغويس ), ৩য় খ�, 
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মেধয জা�ােদর সুসংবাদ�াু সাহাবতগপও রেয়েছন। দােদর মধয 

েথেক কা েক  ে�শয কের রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: “আমার িপদা-মাদা েদামার জনয  ৎসগূ েহাক” অথবা 

দাঁেদরেক  ে�শয কের িদিন বেলেছন: “েদামরা আমার এবং 

আিম েদামােদর অ�ভুূি” এবং এইভােব সাহাবতেদর মযূাদা ও 

ফিযলদ �সেস বহ হািদস রেয়েছ। 

দেব েযখােনই সাহাবােয় িকরাম -িরদওয়ানু�ােহ দা‘আলা 

‘আলাইিহম আজমা‘ইন- এর মেধয মদিবেরাধ পিরলিপদ হয়, 

েসখােনই এটা মানেদ হেব েয, দাঁেদর মেধয  এ িবষেয় েকান 

মহৎ  ে�শয ও ইখলাস দথা একিন�দা িবদযমান আেছ। আর 

েসই মদিবেরাধ িছল  ধুই ইজিদহাদ দথা গেবষপাগদ, যার জনয 

দাঁরা �িদদান পােবন, চাই দাঁরা সিঠক কুক অথবা ভুল 

কুক। আর দাঁরা সকেলই আ�াহর সাি�েধয চেল েগেছন, আর 

িদিন সকল িবচারেকর মহািবচারক। আর আমরা দাঁেদর িবচার 

েথেক কত েপেদ চাই? আর আমরাই বা কারা েয দাঁেদর িবচার 

করব? অথচ এই বযাপাের আ�াহ দা‘আলা আমােদরেক সদকূ 

                                                                                                               
পৃ. ১১৬ – ১৭৩ ; মুসিলম, ১ম খ�, পৃ. ৮৫ – ৮৬। 
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কের িদেয়েছন; কারপ, িদিন আল-কুরআনুল কারতেমর দুই 

জায়গায় বেলন: 

﴿ ٞ ة َّ م
ك� ُ نل  ��  ت �َ  ۖ  ۡ َم  ۡ س� ��  ٓ َّ  ۡ ُم ل� �َ   ُ ب� س� �� ٓ �َ  ٓ �َ � ۖ ل  ُ ل� �ۡ ُ�د  

م�   ون�  ٔ� � لم م� ع  �َ  � موا ن �َ ّمٓ  �َ  ] ١٤١ج  ١٣٤: سر ة خنةمة[﴾  ١لمون� 

“েসই িছল এক  �দ, দা অদতদ হেয়েছ। দারা যা অজূন 

কেরেছ দা দােদর। আর েদামরা যা অজূন কেরেছ দা 

েদামােদর। আর দারা যা করদ, েস স�েকূ েদামােদরেক �� 

করা হেব না।”67F

68 

একজন মুসিলম বযিির জনয সহতহ বুখারত ও সহতহ মুসিলেম 

বিপূদ সাহাবতেদর ফিযলদ অধযায় পাঠ করেলই যেথ� হেয় যােব; 

দােদ েস দাঁেদর জনয �মািপদ মযূাদা ও ফিযলদ স�েকূ 

জানেদ পারেব, আরও জানেদ পারেব েয আমরা দােদর পদা� 

অনুসরপ করেদও সিঠকভােব সপম হিি না।  

েহ ভাই ও েবােনরা! আমােদর জনয িক আল-কুরআেনর সু�� 

আয়াদসমূহ এবং পির�াভােব িবধৃদ িব � হািদসসমূহ সদয বেল 
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েমেন েনয়াটা  �ম হেব, নািক ঐসব িশয়া আেলমেদর কথােক 

সদয বেল েমেন েনয়া  �ম হেব, যারা সাহাবতেদর একটা পু� 

অংশেক স�ান কের এবং দশ লপ সাহাবতেক অস�ান কের? 

আমরা িক িনি�দ হেদ পাির না েয, সাহাবতগেপর স�েকূ 

আমােদর অব�ান [েয অব�ান িশয়ারা �হপ কের থােক, সটা] কত 

বা�েবই আমােদরেক জা�ােদর পেথর  িদেক িনেয় যােব? আমরা 

িনেবূাধ ও েবাকােদর মদ কাজকমূ করা েথেক দূরর বজায় রাখব; 

আর মেন হয় েযন আমরা ইসলােমর শ�েদর কমূচারত, যারা 

সকল  পায়- পকরপ িদেয় ইসলােমর �থম িদেকর আমানদপূপূ 

 ৎস ও �াথিমক িশপকগপ স�েকূ আমােদর মেন সে�েহর 

বতজ বপন কের িদেয় দােক �ংস করার লেপয রাদিদন কাজ 

কের যােি। আমরা কত �রপ করেদ পাির না ইমাম আহমদ 

ইবন হাসল রহ. এর বিবয, যােদ িদিন বেলেছন: “যখন দুিম 

কা েক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবতেদর 

বযাপাের ম� আেলাচনা করেদ েদখেব, দখন দুিম ইসলােমর 

বযাপাের সে�হ করেব।” আর ইসহাক ইবন রাহাওয়াই র. বেলন: 

“েয বযিি নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবতেদরেক 

গািল েদেব, েস বযিিেক শাি� েদয়া হেব এবং ব�ত করা হেব।” 
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আর ইমাম মােলক র. বেলন: “েয বযিি নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক গািল েদেব, েস বযিিেক হদযা করা হেব; আর েয 

বযিি দাঁর সাহাবতেদরেক গািল েদেব, েস বযিিেক শাি� েদয়া 

হেব।” আর কাযত আবূ ইয়া‘লা র. বেলন: “েয বযিি 

সাহাবতেদরেক গািল েদওয়াটা ৈবধ মেন কের গািল িদেয়েছ, েস 

বযিির  পর িফকাহিবদগেপর রায় হল েস কুফির কেরেছ; আর 

েয বযিি হালাল মেন না কের গািল িদেয়েছ, েসই বযিি পাপ 

কেরেছ।” আর ইবন দাইিময়যা র. বেলন: “েয বযিি ধারপা কের 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর দশ 

জেনর েবিশ নয় এমন সংখযক সাহাবত বযদতদ বািক সকেলই 

মুরদাদ (ধমূদযাগত) হেয় েগেছন অথবা দাঁরা সকেলই অপকমূ 

কেরেছন, দেব েসই বযিি কািফর হওয়ার বযাপাের েকান সে�হ 

েনই।”68F

69 

আবূ যুর‘আ আর-রাযত র. বেলন: “যখন দুিম েকান বযিিেক নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবতেদর েকান একজেনর 

মযূাদা পু্ করেদ েদখেব, দখন েজেন রাখেব েয, েস বযিি হল 

নাি�ক।” 

                                                            
69 আবূ মুয়ািবয়া মুহা�দ, পৃ. ১১ - ১৩ 
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আলত রািদয়া�াহ আনহ বেলন: “যিদ েকান বযিি আবূ বকর ও 

ওমর রািদয়া�াহ আনহমার  পর আমােক �াধানয েদয়, আিম 

দােক অপবাদ দাদার শাি�র পিরমাপ েব�াঘাদ করব।” 

ইবনু হাজার আল-হাইসামত ইমাম মােলক র. েথেক বপূনা কেরন: 

“েয বযিিেক সাহাবতগপ �ু� করল, েস বযিি কািফর ...।” ইমাম 

শােফয়ত র.ও ইমাম মােলক র.-এর মদ অিভমদ বযি 

কেরেছন।৬৯F

70 

ইবনু ‘আেবদতন বেলন: “যিদ েকান বযিি শায়খাইন দথা আবূ 

বকর ও ওমর রািদয়া�াহ আনহমােক গািল েদয় অথবা  ভেয়র 

বযাপাের অপবাদ েদয়, েস বযিি কািফর হেয় যােব এবং দার 

দওবা কবুল করা হেব না।”70F

71 

                                                            
70 আবূ মুয়ািবয়া মুহা�দ, পৃ. ২৫ 
71 আবূ মুয়ািবয়া মুহা�দ, পৃ. ৬২ 
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দাকতয়া (ابقية) 
িশয়া আেলমগপ বেলন: 

“িন�য় আ�াহর �তেনর দশ ভােগর নয় ভাগ ‘দাকতয়া’ ( خلةق)-র 

মেধয; যার ‘দাকতয়া’ েনই, দার ধম ূেনই। আর নবতয দথা েখজুর 

েথেক �হপ করা মদ ও েমাজার  পর মােসহ বযদতদ সকল ব�র 

মেধয ‘দাকতয়া’ আেছ।”71F

72 

অথূাৎ- ‘দাকতয়া’ হেি মানুষ দার মেনর মেধয যা েগাপন কের 

রােখ, কথায় ও কােজ দার িবপরতদ �কাশ করা; েযমন েকান 

বযিির অপর কােরার সােথ �কােশয ভ�দা ও নাদা �কাশ কের 

কথা বলা, দেব মেন মেন ও দার একা� েলাকেদর কােছ 

অিভশাপ েদয়া। এমনিক যিদও েসখােন েকান েজার করার মদ 

                                                            
72 আল-কাফত িমনাল  সূল ( خولرل من خيين ), ২য় খ�, �কাশকাল: ১৯৬৮, পৃ. 

২১৭ – ২১৯। 
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কারপ নাও থােক৭২F

73। ‘দাকতয়া’র সুিনিদূ�  ে�শয বপূনা �সেস 

েখােমনত দার �ে� বেল:  

“দাকতয়া’র  ে�শয হল ইসলাম ও িশয়া মাযহাবেক েহফাযদ 

করা; কারপ িশয়াগপ যিদ দাকতয়া’র আ�য় �হপ না করদ, দেব 

অবশযই িশয়া িচ�াধারা িনঃেশষ হেয় েযদ।”73F

74 

অপর অেথ,ূ িশয়াগপ বযদতদ অনযেদর িবুে� ‘দাকতয়া’ ( خلةق)-

েক বযবহার করার অনুমিদ রেয়েছ, এমনিক সম� মুসিলেমর 

িবুে�। আর দা হেব েকবল িশয়া জা‘ফরতয়েদর আিকদােক 

রপপােবপেপর জনয। 

িশয়া আেলমেদর অনযদম িবজ আেলম আদ-দাবদাবায়ত বেলন: 

“িশয়া মাযহােবর মেধয ‘দাকতয়া’ ( خلةق)-র আিকদা বা িববােসর 

িশকেড়র সূ�পাদ হল সূরা আেল ইমরােনর ২৮ নং আয়াদ 

েথেক, যার মেধয আ�াহ দা‘আলা বেলন: 

                                                            
73 আল-কাফত িফল ফুু‘ ( خلفمجع ن خيين ), ৩য় খ�, �কাশকাল: ১৯৬১, পৃ. ১৮৮ 

– ১৮৯। 
74 আল-খােমনত, পৃ. ১৪৪। 
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﴿  �َ �َ  ۖ ن�� � َن ؤ  َنن ٱل مم ُم َن    �َ ء ٓ � ۡن  َ �
رن� � ُ تفن �� ٱل  ون�  �م َن ؤ  ل مم ٱ ذن  خن َّ �َ  �ّ

  ۡ َم  � َن  � وا ِم َّ ن ف�
�

ء ُ نّ� إ  ٍَ  �َ ن  ن  ّّ ٱ َن �  س�  ل�ي  �َ نك�  تل �َ ل   ع� ف  و َ� تٗة ٮ �ِ  فم
ٱ ۡم  رم�م ِذن ح� �م �م َ� ِن ٱل م� ن  ّّ ٱ  �� ن ۥو  هم س� ف  �ۡ م  : سر ة آل عممخن[﴾  ٢ّّ

٢٨ [ 

“মুিমনগপ েযন মুিমনগপ বযদতদ কািফরেদরেক ব�ুরেপ �হপ না 

কের। েয েক  এইরপ করেব, দার সােথ আ�াহর েকান স�কূ 

থাকেব না; দেব বযিদ�ম, যিদ েদামরা দােদর িনকট েথেক 

সদকূদা অবল�ন কর। আর আ�াহ দাঁর িনেজর স�েকূ 

েদামােদরেক সাবধান করেছন এবং আ�াহর িদেকই 

�দযাবদূন।”74F

75 

আর সূরা আন-নাহেলর ১০৬ নং আয়ােদ িদিন বেলন: 

نّ    ﴿ � م� ط  َم ۥ  هم بم ل  �ُ �َ رنه�   �
م

ُ   �َ نّ�  إ ء  ۦن نه ت� �ٰ ني إ دن  ع  �َ َن    ن  ّّ نٱ ب ر�  ف� ��  �َ
ت  �ٰ ي ن

نٱ�  رٗ ب د  رن ص� ف  ُم نٱل  ح� ب � ��   َّ ُن   ت �� �َ ن �  ن  َِ ٞب  �ُ ۡ  غ� َن  ّ ل� ع� ��  �
ۡٞ ٱ ّ ظن اٌب ع� ذ� ۡ  ع� َم � ل �َ ن   ] ١٠٦: سر ة خ�ال[﴾  ١ ّّ

                                                            
75 সূরা আেল ইমরান: ২৮। 
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“েক  দার ঈমান আনার পর আ�াহেক অরতকার করেল এবং 

কুফরতর জনয হদয়  �ুি রাখেল দার  পর আপিদদ হেব 

আ�াহর গযব এবং দার জনয আেছ মহাশাি�; দেব দার জনয 

নয়, যােক কুফরতর জনয বাধয করা হয়, িক� দার িচ� ঈমােন 

অিবচিলদ।”75F

76 

আর অিধকাংশ মুসিলম আেলম বেলন: আমরা যখন আল-

কুরআনুল কারতম িনেয় গেবষপা করব, দখন আমরা বুােদ পারব 

েয, মানুেষর অভয�ের যা আেছ, দার িবপরতদ �কাশ করাটা 

মুনািফেকর অনযদম িবেশষ ৈবিশ�য িহেসেব গপয করা হয় এবং 

আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা দােক ঘৃপা কেরন; েযমন িদিন 

সূরা আল-বাকারার ১৪ ও ১৫ নং আয়ােদ বেলন: 

﴿  � ا موء ۡ  ُ�ٓل َن ن �ّ تطن �َ ت د� ن�� إ  � ا و  ل� �ۡ ا  �َ ٓ ن �ّ �َ ا �َ  � ا موء ل ٓ �ُ � وا �م �َ ا �َ ي �  ن ِّ ٱ  � وا ِم ا ل� �َ ن
  ۡ ُم ع� �َ ننّٓ  َن�  إ َم ّن  َ �َ س  ۡ�  م مم  ٓ م� ّۡ ن ۡ   ن  ١إ ّدهم مم �� �َ   ۡ َن ن ُم ب ّن  َ �َ �س  م َ ّّ ٱ

ون�  َم م� ع  �َ   ۡ َن ن ت� �َ غ   ] ١٥ - ١٤: سر ة خنةمة[﴾  ١ۡم

                                                            
76 সূরা আন-নাহল: ১০৬।  
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“যখন দারা মুিমনগেপর সং�েশূ আেস, দখন বেল: আমরা 

ঈমান এেনিছ; আর যখন দারা িনভৃেদ দােদর শয়দানেদর সােথ 

িমিলদ হয়, দখন বেল: আমরা েদা েদামােদর সােথই রেয়িছ; 

আমরা  ধু দােদর সােথ ঠা�া-দামাশা কের থািক। আ�াহ দােদর 

সােথ দামাশা কেরন এবং দােদরেক দােদর অবাধযদায় িব�াে�র 

নযায় ঘুের েবড়াবার অবকাশ েদন।”76F

77 
  

আ�াহ দা‘আলা আরও বেলন: 

ن�  ﴿ �َ ُ�د   �َ   ۡ ُم � ل� وا �م َن مؤ  ن ي
�

ُ ون�  عم م� ط  �َ ��
�

�قٞ  ُ ۡ�  َ�رن ت �� ون� �� عم م� �س  َ  ۡ َم  � ن َِ

ون�  ل�مم ع  �َ   ۡ َ�هم وهم  لم �ِ �َ  ٓ �َ دن  ع  �َ َن    ۥ  �هم ن مو �ِرَن ُم  ّۡ ُم ن  ّّ �  ٧ٱ وا ِم ا ل� �َ ن
ٖض  ع  �َ ت  ن�� إ   ۡ َم ُم ع  �َ  �َ �ۡ ا  �َ ٓ ن �ّ �َ ا �َ  � ا موء � ُ�ٓل وا �م �َ ا �َ ي �  ن ِّ �  ٱ ا موء ُ�ٓل

م  ّّ ٱ  �َ �َ �� ٓ نم� ۡ ب َم �ۡ مو َ �ِدن �م
�

�   ۡ ُم ن ِّ د� ر� � ۦن عن نه ۡ ب ُم و َّ ء ٓ ح� م ۡن   ۡ ُم  ّ ل�  ع�
لمون�  ِن ع  َ� ف� �َ

�
ُ٧  ٓ �َ �َ َن�  ّ ِن م َ ٓ �َ ۡم  ل� ع  �َ  � ّّ ٱ ّن 

�
ون� ُ مم ل� ع  �َ  �� �َ �

ُ
ون�  ن�م ل ع   ] ٧٧- ٧٥: سر ة خنةمة[﴾ ٧َم

                                                            
77 সূরা আল-বাকারা: ১৪ ও ১৫। 
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“েদামরা িক এই আশা কর েয, দারা েদামােদর কথায় ঈমান 

আনেব— যখন দােদর একদল আ�াহর বাপত �বপ কের, 

অদঃপর দারা দা হদয়সম করার পরও িবকৃদ কের, অথচ দারা 

দা জােন। দারা যখন মুিমনগেপর সং�েশূ আেস, দখন বেল: 

আমরা ঈমান এেনিছ; আর যখন দারা িনভৃেদ এেক অেনযর সােথ 

িমিলদ হয়, দখন বেল: আ�াহ যা েদামােদর কােছ বযি 

কেরেছন, েদামরা িক দা দােদরেক বেল দাও? এর �ারা দারা 

েদামােদর �িদপালেকর স�ুেখ েদামােদর িবুে� যুিি েপশ 

করেব; েদামরা িক অনুধাবন কর না? দারা িক জােন না েয, 

দারা যা েগাপন রােখ িকংবা েঘাষপা কের, িনি�ভােব আ�াহ দা 

জােনন।”77F

78 

আ�াহ দা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  �َ   ۡ َم �ۡ و نّب ن �م َء �� �َ م
ُ  ۡ َم ن

�
أ ٰ ۦن ٓ� نه ِ �م تبن  �� َن نٱل  ون� ب �م َن مؤ  ت �َ   ۡ ُم � ون نّب ُم  ��

َن �  ل�  من �ٓ ن
�  � ٱ ۡم  ُم  ّ ل� � ع� وا ُّ � ع� ا ل�و  �ۡ ا  �َ ن  ٓ �ّ �َ ا �َ  � ا موء ۡ  ُ�ٓل ُم و ِم ا ل� �َ ن

ن  ر َ دم ِّ ٱل امن  نذ� ۡم  ب ّن ل � ع� ّّ نّن ٱ إ و   ۡ ُم ظن  ّ نغ� � ب موا وت ظن  ُمل  مم  ّ غ� ﴾ ١ٱل 
 ] ١١٩: سر ة آل عممخن[

                                                            
78 সূরা আল-বাকারা: ৭৫ – ৭৭। 
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“েদখ েদামরাই দােদরেক ভালবাস, িক� দারা েদামােদরেক 

ভালবােস না; অথচ েদামারা সম� িকদােবর  পর ঈমান রাখ, 

আর দারা যখন েদামােদর সং�েশূ আেস, দখন বেল: আমরা 

ঈমান এেনিছ; িক� দারা যখন একাে� িমিলদ হয়, দখন 

েদামােদর �িদ আে�ােশ দারা িনেজেদর আআুেলর অ�ভাগ দাঁেদ 

কাটেদ থােক। বল, েদামােদর আে�ােশই েদামরা মর। অ�ের 

যা রেয়েছ, েস স�েকূ আ�াহ অবিহদ।”78F

79 

এই জনয আ�াহ দা‘আলা ঐসব মুনািফকেদর জনয কিঠন শাি� 

��দ কের েরেখেছন, যারা মেনর িভদর যা েনই দা �কাশ কের 

েবড়ায়; েকনানা িদিন বেলন: 

نّن  ﴿ ّّ إ ٱ تفنِن��  ن  �َ ً�ا ٱل مم ِن � ۡ  ن َم � د� ل ن
ل�  �� �َ ن  ّٓر ٱۡ َن �  لن  ف�  ُ � ٱ�  كن  ر 

 ]١٤٥: سر ة خلنسي [﴾  ١

“মুনািফকগপ েদা জাহা�ােমর িন�দম �ের থাকেব এবং দােদর 

জনয দুিম কখনও েকান সহায় পােব না।”79F

80 

                                                            
79 সূরা আেল ইমরান: ১১৯। 
80 সূরা আন-িনসা: ১৪৫। 
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আর দারা (জমহর ওলামা দথা অিধকাংশ আেলম) মুসিলম 

বযিির মেন যা আেছ, কথা ও কােজর মাধযেম দার িবপরতদ 

�কাশ করাটােক এক ধরেনর িমথযা ও মুনািফকতর আলামদ বেল 

িবেবচনা কেরন; আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামও 

বেলন:  

 خؤرمن ج�َخ أجلف جعد ج�َخ كوب قدث إَخ ثالث خلغيفق آي «
 ).أجمجا خنخي  ( »جين

“মুনািফেকর আলামদ িদনিট: যখন েস কথা বেল িমথযা বেল, 

যখন ওয়াদা কের ভস কের এবং যখন দার িনকট িকছু আমানদ 

রাখা হয়, দখন েস দা েখয়ানদ কের।”৮০F

81 অপর এক হািদেস 

নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ি�মুখত বযিির িন�া 

কেরেছন।৮১F

82 সুদরাং সবূজন িবিধব� ইসলামত িনয়ম হল, 

মুসিলমেদর  পর িমথযােরাপ করা হারাম এবং ঘৃিপদ কাজ। 

পিব� কুরআেনর সূরা আেল ইমরােনর ২৮ নং আয়ােদ মেনর 

িবপরতদ কথা বলার েয সুেযাগ েদয়া হেয়েছ, দা  ধু কািফরেদর 

                                                            
81 সহতহ বুখারত, ঈমান, বাব নং- ২৩, হািদস নং- ৩৩  
82 সহতহ মুিসলম, ৪থূ খ�, পৃ. ২০১১ 
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সােথ এবং িবেশষ েকান সংকটকালতন অব�ায় েকমশল অবল�ন 

করার জনয সতমাব� করা হেয়েছ।৮২F

83 

আর সূরা আন-নাহেলর ১০৬ নং আয়াদ, যা নািযল হেয়েছ 

‘আ�ার ইবন ইয়াসার রািদয়া�াহ আনহর শােন; দােদ ‘আ�ােরর 

মদ বযিিেক মেনর িবপরতদ কথা বলার সুেযাগ েদয়া হেয়েছ; 

আর দা িছল এমন ে�পাপট, যােদ িদিন অনুমান করেদ 

েপেরিছেলন েয, দােক রাধতনদা েদয়া হেয়েছ, হয় দােক 

মুশিরকেদর শাি�র অধতেন দার িপদা-মাদার মদ মরেদ হেব, 

অথবা মুেখ কুফেরর েঘাষপা িদেয় মুিির বযব�া করেদ হেব; 

অথচ দাঁর অ�র িছল ঈমান �ারা ভরপুর। 

সুদরাং এই ধরেনর পিরেবশ-পিরি�িদর বযাপারিট এেকবাের 

রদ�। দাছাড়া বযাপকভােব এই নতিদ অবল�ন করা ৈবধ নয়। 

অদএব এই ধরেনর িমথযা ও িনফােকর মেধয দতেনর দশ ভােগর 

নয় ভাগ িনধূারপ করার েপছেন কত েযমিিকদা আেছ?! 

                                                            
83 আহমদ ইবন দাইিময়যা, িমনহাজুস সু�াহ আন-নববতয়া ফত নকেয কালােমশ 

িশয়া ওয়াল কাদিরয়া ( خلةد �  ج خيعق   كم ضةا ن خ�ةر�  خيسغ  مغويس ), ১ম খ�, 

পৃ. ২১৩ এবং অনযানয িনভূরেযগয দাফসতর ��সমূহ। 
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েহ ভাই ও েবােনরা! এই িবষয়িট িনেয় িচ�া-ভাবনা কুন, যিদ 

মুসিলমগপ বা�িবক পেপ এই কথায় িববাস কের েয, দতেনর দশ 

ভােগর নয় ভাগ ‘দাকতয়া’ ( خلةق)-র মেধয আেছ, দেব দােদ কত 

ফায়দা হািসল হেব? অথূাৎ- যা মুসিলম বযিির হদয় বা অভয�ের 

েনই, দা �কাশ করা দার দতেনর দশ ভােগর নয় ভােগর সমান; 

এমদাব�ায় আপনার পেপ কা েক িববাস করা স�ব হেব িক?  

েহ মুসিলম ভাই ও েবােনরা! েযসব আেলম এই ‘দাকতয়া’র 

নতিদেদ িববাস কের, দােদর িনকট েথেক আমরা সিদযকার অেথূ 

আমােদর ধমূতয় জান অজূন করেদ সপম হব িক? দারা েযসব 

হািদস অথবা ঐিদহািসক ঘটনা বপূনা করেব, আমরা দা িববাস 

করেদ পারব িক? যখন েকান মানুষ িববাস করেব েয, আ�াহ 

দা‘আলা, দাঁর রাসূল ও মুসিলমেদর  পর িমথযােরাপ করাটা দার 

পপপাদমূলক  ে�শয হািসেলর জনয দার দতেনর েমমিলক অংেশর 

অ�ভূুি কের েদয়া হেয়েছ, দখন দার িবব�দা  পলি� করার 

েকান  পায় আেছ িক? যখন আমােদর মূল লপয পরকালতন 

নাজাদ দথা মুিি যা �ায়ত জতবন, দখন আমােদর  িচদ িশয়া 

আেলমেদর েপশ করা িমথযা বিবয ও অসার দথয- পাে�র  পর 

িভি� কের গেড়  ঠা িবদকূ েথেক সদকূ থাকা। 
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েহ ভাই ও েবােনরা! িচ�া-ভাবনা কের েদখুন েয, ‘দাকতয়া’র 

সুেযাগিট  ধু সাধারপ িনয়ম-কানুন েথেকই আলাদা নয়, বরং দা 

শদূযুিভােব রদ� সুেযাগ। সুদরাং দা অমুসিলমেদর সােথ 

ঢালাওভােব �দারপার সুেযাগ েদয় না; িক� ‘আ�ার রা.-এর মদ 

পিরি�িদর িশকার হেল দােদর সােথ িমথযার আ�য় েনয়া ৈবধ 

হেব। আর আয়ােদর অথূ েদা এটাই েয, মুসিলম বযিি িমথযা না 

বেলই ইসলােমর শ�েদর েথেক দার রাগ ও ে�াধ েগাপন কের 

রাখেদ পাের, যখন দার এই রাগ বা ে�াধ �কাশ করাটা 

ইসলাম অথবা ইসলামত সমাজেক িবপেদর স�ুখতন করেব।  
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মুদ‘আ িবেয় 
িশয়া আেলমগপ মুদ‘আ দথা সামিয়ক িবেয় ৈবধদার পেপ কথা 

বেল। কারপ, দা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ 

ৈবধ িছল।  ধু ওমর ইবনুল খা�াব রা. দাঁর িখলাফদ কােল দা 

িনিষ� কেরিছেলন।৮৩F

84 আর মুদ‘আ িবেয়র  ে�শয হল  ধু 

েযমনদৃিু দান। আর মুদ‘আ িবেয়র মেধয দালাক েনই,  ভয় 

পেপর মেধয েকান  �রািধকার বযব�া েনই এবং �তর জনয 

রাি�র অিধকার িনধূারপ িকংবা ভরপেপাষেপর েকান বাধযবাধকদা 

েনই।৮৪F

85 

অনযিদেক অিধকাংশ মুসিলম আেলম িনে�াি বিবয েপশ কেরন: 

                                                            
84 দাবদাবায়ত, পৃ. ২২৭ – ২৩০। 
85 আবদুল েহাসাইন আল-আল মা সুবত, মাসােয়লু িফকহতয়া ( فةوق  مسيئل ), পৃ. 

৮১। 
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 ১. আল-কুরআনুল কারতম পুুষ ও নারতর মেধয শরতয়দ 

স�দ স�েকূর নতিদমালা ৈদির কের িদেয়েছ এবং দা দুই 

�কােরর মেধয সতমাব� কেরেছ: 

�থমদ: িববাহ ব�ন, যার  পর িবনয� হেয়েছ দালাক, 

 �রািধকার এবং �তর �িদ রােদর দািয়র-কদূবয ও 

ভরপেপাষেপর বাধযবাধকদা। 

ি�দতয়দ: পুুষ এবং দার অিধকারভূি দাসতগেপর মেধয 

স�কূ। কারপ, আ�াহ সুবহানাহ ওয়া দা‘আলা বেলন:  

ون�  ﴿ ظم تفن ��   ۡ َن َن َ رم نفم ۡ  ل هم ي �  ن ِّ ٱ �َ٥  ٓ �َ   َ �
ُ  ۡ َن َن ت �َ ز 

�
ُ ٰ � ٱ� نّ�  إ

 �� َن لمو م م�  � ��   ۡ َم ّۡ ن  �َ  ۡ َم ت�م �ٰ ي 
�

�  ُ �َ ل� نك�  ٦م� تل �َ  �َ ء ا ر� �َ ت  �� �َ  َ م� ن ٱ ��
َن�  ُم ٓ ع� ل  ٱ ۡم  نك� هم � ٰ �َ �َ م

أ  ] ٧-٥: سر ة خلؤمغرن[﴾  ٧َ�

“যারা িনেজেদর েযমন অসেক সংযদ রােখ িনেজেদর �ত অথবা 

অিধকারভূি দাসতগপ বযদতদ, এেদ দারা িন�নতয় হেব না, আর 
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েক  এেদর ছাড়া অনযেক কামনা করেল দার হেব 

সতমালংঘনকারত।”85F

86  

  

২. এই বযাপাের সূরা িনসার  ু েথেক েবশ দািগদ এেসেছ; 
িবেশষ কের (সূরা িনসার ) ২৪ ও ২৫ নং আয়ােদ েমাহর 

পিরেশাধ কের েদয়ােক বাধযদামূলক করা হেয়েছ, যখন পুুষ 

দার �তর সােথ িমিলদ হয়। আর অিধকাংশ মুসিলম আেলম 

দৃঢ়দার সােথ বেলন েয, আ�াহ দা‘আলার বাপত:  ﴿  ۡ َم ع  �َ م  �َ  ُ ٓ ٱ م� ��
  ّ َم  � َن ۦن  نه  (দােদর মধয েথেক েদামরা যােদরেক সে�াগ কেরছ) ﴾ب

-এর অথ ূহল িববাহ ব�েনর আওদায় েথেক রামত কদৃূক �তেক 

েভাগ করা। আর এই অেথ ূবিপূদ আেছ নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর একিট হািদস, যা ইমাম বুখারত ও মুসিলম র. বপূনা 

কেরেছন; িদিন বেলেছন: 

                                                            
86 সূরা আল-মুিমনুন: ১ - ৭ ; সূরা মা‘আিরজ: ২৮ – ৩১। 
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ةَ  فَإ�نّ  ج�خ ن�يلنَّسي �  خْس َرُْلرخ«
َ
َمْمأ

ْ
نْ  ُجل�َةْت  خي لَعٍ  م� ْعَرسَ  َج��نّ  ء�

َ
 أ

ْعَال ُ  خيّضلَع�  ف� 
َ
إ�ن�  ، أ

َرسٌ  َج��َوي ن�َوي خْس َْم َْ َت  ن�َوي خْس َْمَ ْ َت  فَ  َج��نْ  ع�
قُمَوي َََهةَْت  َ�َوي رُة� َهي َكَسْ  ]أجمجا مسلم[ .» َطَالُ�َوي َجَ�ْسُ

“েদামরা নারতেদরেক পর�র কলযাপকামত হও, পর�রেক 

অিসয়দ কর। কারণ, নারতেক সৃি� করা হেয়েছ বাঁকা হাড় েথেক; 

আর হােড়র মেধয বাঁকা হল  পেরর হাড়। সুদরাং যিদ েদামরা 

দােক েভাগ করেদ চাও, দেব দােক েভাগ কর দার ব�দা 

িনেয়ই। আর দুিম দার ব�দােক েসাজা করেদ েগেল দা েভেস 

যােব; আর দার েভেস যাওয়া মােন দার দালাক হেয় যাওয়া।”86F

87 

 ৩. িব � হািদেস সাবয� আেছ েয, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম মুদ‘আ িবেয় ৈবধ কেরিছেলন আকি�কভােব 

সংঘিটদ কিঠন �েয়াজেনর মুহূেদূ; েযমন আ�াহর পেথ িজহােদর 

মদ কিঠন সময়। আর ঐ �েয়াজন েশষ হেয় যাওয়ার পর িদিন 

দা িনিষ� কেরেছন; বরং িদিন যখন েশষ বােরর মদ দা ৈবধ 

                                                            
87 সহতহ মুসিলম, িরদা‘ অধযায়, বাব নং- ১৮, হািদস নং- ৩৭১৯ ; আহমদ 

আসকালানত, ফদহল বারত শরহ সহতিহল বুখারত (  لاقح شح خني   ف ح

 ৯ম খ�। ,(خنخي  
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কেরন, দখন দার পর পরই চূড়া�ভােব মুদ‘আ িবেয় িনিষ� 

হওয়ার েঘাষপা আেস। সহতহ মুসিলেম বপূনা এেসেছ, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

َوي يَي « ُّ
َ
ِّ  خّ�يُس  َ ضُْت  ُكغُْت  قَدْ  إ� �َ

َ
نَ  خال�ْس �ْم َيع�  ف�  لَُ�مْ  أ  خلنَّسي �  م�

َ  َج��نّ  َّ �َك  َقّممَ  قَدْ  خ   ََي
َ
قَيَم �  يَْرم�  إ�ل ة�

ْ
غَْد ُ  َكنَ  َ�َمنْ  خل غُْونّ  ع�  َشْ ٌ  م�

قَُخّل 
ْ
ُجُوجخ َجالَ  َسب�قلَاُ  فَل

ْ
ّمي رَص  ]أجمجا مسلم[  .» َشْْئًي آرَْْ ُُمرُهنّ  م�

“েহ মানব স�দায়! আিম েদামােদরেক (সামিয়ক িবেয়র মাধযেম) 

নারতেদর েভাগ করার অনুমিদ িদেয়িছলাম; আর আ�াহ দা 

িকয়ামেদর িদন পযূ� িনিষ� েঘাষপা কেরেছন। সুদরাং যার 

িনকট দােদর পপ েথেক েকান ব� রেয়েছ, েস েযন দার পথ 

 �ুি কের েদয়; আর েদামরা দােদরেক যা �দান কেরছ, দার 

মধয েথেক িকছুই �হপ কেরা না।”87F

88 

সুদরাং বা�েব মুদ‘আ িবেয়র ৈবধদা িছল একটা সামিয়ক ৈবধদা 

এবং েমমিলক নতিদমালা েথেক রদ�। আর নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এই রদ� িবধানিট কােয়ম কেরিছেলন; আর 

িদিন এই ধরেনর পমদার অিধকারত িছেলন। কারপ, িদিন 
                                                            
88 সহতহ মুসিলম, িববাহ (ض�يح) অধযায়, বাব নং- ৩, হািদস নং- ৩৪৮৮। 
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েখয়াল-খুিশমদ েকান কথা বলেদন না। দেব িদিন বযদতদ অনয 

েক  এই ধরেনর পমদার অিধকার সংরপপ কের না। আর নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এই দরজা ব� করার বযাপাের 

খুবই আ�হত িছেলন, যােদ কের দাঁর েঘাষপার মাধযেম আ�াহ 

কদৃূক মুদ‘আ িবেয়র িনিষ�করেপর িবষয়িট িকয়ামদ পযূ� 

বলবৎ থােক।৮৮F

89 

আর িশয়া জা‘ফরতয় আেলমেদর কথা- ‘মুদ‘আ িবেয়র 

িনিষ�করেপর িবষয়িট ওমেরর পপ েথেক হেয়িছল’; [এটা 

আসেল িঠক নয়] কারপ ওমর ইবনুল খা�াব রা. যা বেলেছন, দা 

হল: 

َ  إ�نّ  « َّ ّل  َكنَ  خ � ُُ  � ُةْمآنَ  َج��نّ  َشي َ  ن�َمي َشي َ  َمي ي�مَُسرل�
ْ
 ضََزَل  قَدْ  خل

 ُ
َ
ل يز�

ر�ّمرخ َمغَ
َ
َّ  فَص َ

ْ
ُ ْمَمةَ  خل

ْ
�  َجخل ّ َمَمُ�مُ  َكَمي َ�

َ
ُ  أ َّ  َهو� �  ض�َ�يحَ  خرْ خْ� َاُ جَ  خ

جَ�  فَلَنْ  خلنَّسي � 
ُ
ةً  ضََ�حَ  ن�مَُجلٍ  أ

َ
  خْمَمأ

َ
َجلٍ  إ�ل

َ
  أ

ّ
�َجيَ ة�   ََهْ ُاُ  إ�ال

ْ
. ن�يل

 ] أجمجا مسلم[  .»

                                                            
89 আহমদ আসকালানত, ফদহল বারত শরহ সহতিহল বুখারত (  حلاق شح خني   ف ح

 ৯ম খ�, পৃ. ১৬৪ – ১৭৪। ,(خنخي  



89 

 

“িন�য় আ�াহ দা‘আলা দাঁর রাসূেলর জনয যা চাইেদন দাই 

হালাল করেদন; আর আল-কুরআন নািযল হেয়েছ দার �ান, মান 

ও অব�া অনুযায়ত। সুদরাং েদামরা আ�াহর  ে�েশয িদিন 

েযভােব িনেদূশ িদেয়েছন, িঠক েসভােব হা� ও ওমরা পিরপূপূ 

কর; আর এসব নারতেদর িবেয়র পথ অনুস�ান কর। কারপ, 

আমার িনকট এমন েকান বযিিেক হািজর করা হেব, েয বযিি 

িনিদূ� সমেয়র জনয েকান নারতেক িবেয় কেরেছ, দেব আিম 

অবশযই দােক পাথর েমের হদযা করব।”89F

90  

আর ওমর রা. ‘আমর ইবন হরাইেসর ঘটনা জানার পর িদিন 

হারােমর েঘাষপািটেক দািগদ েদওয়ার �েয়াজনতয়দা অনুভব 

করেলন। [কারপ,  মর রা. এর সমেয় আমর ইবন হরাইস 

মদতনায় এেস মুদ‘আ কের বসেলন, পের ঘটনািট জানাজািন হেয় 

যায়, আর  মর রা. বুােদ পােরন েয, আমর ইবন হরাইস দা 

হরাম হওয়ার বযাপারিট জানদ না] দাই  মর রা. মূলদ: রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হারাম েঘাষপািটর পুনারাবৃি� 

করেছন দােদর জনয, যােদর িনকট  ি িনেষধাজার খবরিট 

                                                            
90 সহতহ মুসিলম, হা� অধযায়, বাব নং- ১৮, হািদস নং- ৩০০৬। 
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েপপেছিন। [অথূাৎ আ�াহ দাঁর রাসূেলর িনেদূশেক বা�বায়প 

করার জনযই  মর রা. দা কেরিছেলন] 

েহ ভাই ও েবােনরা! এমন কােজ সিদযকার অেথূ েকান পাথূকয 

আেছ িক, েযখােন নারত দার শরতরেক ভাড়ায় িদেয়েছ, অথবা 

পুুষ েকান নারতর শরতরেক ভাড়ায় িনেয়েছ কেয়ক িমিনেটর 

জনয, অথবা কেয়ক িদেনর জনয, অথবা কেয়ক মােসর জনয ... 

যখন এটা পূবূ েথেক িনধূািরদ হেব েয, এটা কদ সমেয়র জনয 

চলেব? মুসিলম পুুষ ও নারত কত িববাস কের না েয, মুদ‘আ 

িবেয়র মেধয আমােদর মুসিলম েবানেদর জনয বড় ধরেনর 

অপমান িনিহদ রেয়েছ; আর এমন �েদযক বযিির জনয সুেযাগ 

রেয়েছ, েয বযিি রামতর দািয়েরর েবাাা বহন না কেরই নারতেদহ 

 পেভাগ করেদ চায়? দােদ িক ইসলােমর পািরবািরক বযব�া 

�ংস হয় না? 

েহ ভাই ও েবােনরা! আমােদর িচ�া-ভাবনা করা আবশযক েয, 

স�া� িশয়া আেলমগপ দােদর িনকটদম আআতয়-রজনেদরেক 

মুদ‘আ িবেয় অনুশতলেনর অনুমিদ েদয় না। কারপ, দােদ দারা 

অপমানেবাধ কের; অথচ দারা িনেজেদর িভ� অনযেদরেক দার 

অনুমিদ িদেয় েদয়।  
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এখনও আরও একিট িবষয় �িপধানেযাগয, দা হেি, েয মুদ‘আ 

িবেয় রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িনিদূ� পিরসের ৈবধ 

কেরেছন, দােদ িদিন শদূ কেরন িন েয, নারত মুসিলমা অথবা 

িকদাবতয় হেদ হেব, যােদ সু��ভােব শরয়ত িববাহ েথেক 

আলাদা করা যায়। [সুদরাং মুদ‘আ িবেয় মূলদ: িবেয় িহেসেবই 

রতকৃদ হেদ পাের না; কারপ, দােদ েকান শদূ আেরাপ করা 

হয়িন; েযমনিট ৈবধ ও শর‘য়ত িবেয়র েপে� আেরাপ করা 

হেয়েছ।] 

এই সেবর পেরও িকভােব একজন মুসিলম বযিির পেপ মুদ‘আ 

িবেয়র ৈবধদােক শরতয়েদর অ�ভুূি করা স�ব হেদ পাের, 

অথবা েস িনেজই দার অনুশতলন করেদ পাের; িবেশষ কের 

 ে�শয-লেপযর দৃি�েকাপ েথেক িযনা-বযিভচার ও মুদ‘আ িবেয়র 

মেধয েকান পাথূকয েনই;  ভেয়র মেধয  ধু েযমনসে�াগ ও 

পিরদৃিু কামনা করা হয়?! 

  



92 

 

 

গাদতর খুম 
িবংশ শদা�তর িশয়া জা‘ফরতয় আেলমেদর অনযদম িবজ আেলম 

আদ-দাবদাবায়ত বেলন: নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

মৃদুযর পর আলত ইবন আিব দািলব হেলন েখলাফেদর অিধক 

হকদার, েস বযাপাের  ষল দিলল হল গাদতর খুেমর ঘটনা। আর 

যখন আমরা িশয়া আেলমেদর েকান একজেনর একিট পুি�কা 

অধযয়ন করব, দখন আমরা এই একক ঘটনািটর মেধয িনে�াি 

িবষয়গেলা৯০F

91 পাব: 

 ১. যারা গাদতর খুেমর ভাষেপ  পি�দ িছল, দারা হেলন 
এক লেপর অিধক সাহাবত। 

 ২. িজলহ� মােসর ১২ দািরখ িবদায় হা� েথেক 

মদতনায় েফরার পেথ গাদতর খুেমর িনকট নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ভাষপ �দান কেরন এবং দাঁর এই ভাষেপর কারপ হল 

এই জায়গায় িনে�াি আয়াদিটর অবদরপ: 

                                                            
91 নাজাফত, গাদতর খুম, পৃ. ৯ - ১৯ ; দাবদাবায়ত, পৃ. ১৭৮ – ২১৮। 
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﴿  ٓ م� ل  �� ع� ف  ۡ  ف� ّل ن  ۖ ن نك� ِّ َن  ّر ك�   �ۡ ن إ  �َ
ّن ن

م
ء ُ ٓ �َ ن    �ِل َم ب و ُم ّر ٱل  ٓ �َ َّ �

ه ٰ ��
 �َ و  �ِ ٱل  ي  دن  َ �َ  �� � ّّ نّن ٱ إ و  ٓسن ّ ٱۡ َن �  ك�  مم ِن ع  �َ م  ّّ ٱ �َ ۥ   هم � �ۡ ٓ �ُ ن ُ� ر �ّلغ  ب

تفنرن� �  ��   [٦٧: سر ة خليئدة[﴾  ٦ٱل 

“েহ রাসূল! েদামার �িদপালেকর িনকট েথেক েদামার �িদ যা 

অবদতপূ হেয়েছ, দা দুিম �চার কর; যিদ না কর, দেব েদা দুিম 

দাঁর বাদূা �চার করেল না। আ�াহ েদামােক মানুষ েথেক রপা 

করেবন। িন�য়ই আ�াহ কািফর স�দায়েক সৎপেথ পিরচািলদ 

কেরন না।”91F

92  

 ৩. এই জনয রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িনে�াি েঘাষপা �দান কেরন: 

  ক. অিচেরই িদিন মুসিলম স�দােয়র জনয দুিট ভারত 

িজিনস েরেখ যােবন: দার একিট হল আ�াহর িকদাব, যার এক 

পাশ থাকেব আ�াহ হােদ; আর অপর পাশ থাকেব মুসিলম 

স�দােয়র হােদ। আর অপরিট হল নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর পিরবার; দাঁর �িদপালক সংবাদ িদেিন েয, এই 

                                                            
92 সূরা আল-মািয়দা: ৬৭। 
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 ভয়িট কখনও িবিি� হেব না, যদপপ না দার িনকট হা েজ 

কা সার েপশ করা হয়। 

  খ. আলতর হাদ  ে�ালন করার পর িদিন বেলন: 

“আিম যার ব�ু িছলাম, আলত দার ব�ু।” 

  গ. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

“েহ আ�াহ! দুিম দার ব�ু হেয় যাও, েয দার (আলতর) সােথ 

ব�ুর কের এবং দুিম দার শ� হেয় যাও, েয দার সােথ শ�দা 

কের।” 

  ঘ. িদিন আরও বেলন: “েহ আ�াহ! দুিম দার সােথ 

সদযেক পিরচািলদ কর, েযিদেক েস পিরচািলদ হয়।”  

এই হল গাদতর খুেমর ঘটনা স�েকূ িশয়া স�দােয়র জা‘ফরতয় 

আেলমেদর বিবয; এখন এ বযাপাের অিধকাংশ মুসিলম আেলম 

যা বেলন, েস স�েকূ আমােদর িচ�া-ভাবনা করা  িচদ৯২F

93। 

                                                            
93 িব�ািরদ বপূনার জনয েদখুন, িমনহাজুস সু�াহ আন-নববতয়া ফত নকেয 

কালােমশ িশয়া ওয়াল কাদিরয়া (  ج خيعق   كم ضةا ن خ�ةر�  خيسغ  مغويس

 ৪থূ খ�, পৃ. ৮৪ – ৮৭। ,(خلةد � 
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[আহেল সু�্াদ ওয়াল জামাআেদর পপ েথেক িশয়ােদর পূেবাূি 

দাবতর  �র] 

 ১. িশয়া আেলমেদর দািব অনুযায়ত নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কােলর পর হােদগপা কেয়কজন 

সাহাবত সহতহ ইসলােমর  পর অটল িছেলন; যােদর সংখযা দেশর 

েবিশ হেব না।৯৩F

94 অথচ গাদতেরর ভাষেপ অংশ�হপ কেরেছ এক 

লােখর েবিশ সাহাবত। অথূাৎ- এক লপ সাহাবতর সকেলই দােদর 

�িদিিদ ভস কেরেছ এবং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর মৃদুযর পর আলত ইবন আিব দািলবেক েখলাফদ 

েথেক বিঅদ করার ষড়য� কেরেছ। এটা িক কের স�ব হল? 

এবং েকান রােথূ? আমরা যিদ িশয়া আেলমেদর িকদাবসমূহও 

পযূােলাচনা কির, দােদও এর িপছেন কত রাথূ কাজ কেরেছ দার 

েকান  ে�খ পাই না! 

 ২. েয বছর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় 

হা� স�� কেরেছন, গাদতর খুেমর খুৎবা দথা ভাষপ হেয়িছল 

                                                            
94 আলত শরতয়দত, পৃ. ২৮ - ৩০ ; আসকালানত, ফদহল বারত শরহ সহতিহল বুখারত 

( خنخي   لاقح شح خني   ف ح ), পৃ. ৩৪ - ৪৩ 
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েস একই বছেরর িজলহ� মােসর ১৮ দািরখ; আর েস একই 

মােসর ৯ দািরখ আরাফার িদেন নািযল হেয়েছ এই আয়াদ: 

�ن ﴿ م� نع  ۡ  ن ُم  ّ ل� ُم ع� م  م� ف 
�

� �َ   ۡ ُم ۡ  ُني�� ُم ُم ل� ل  م�  �
�

ُ �َ �و   ۡ ٱ
ٱ ۡم  ُم ُم ل� ّ ر�ون ۡ� ُني�ٗ َ� ت ��  ُ ن

 ]٣: سر ة خليئدة[﴾ ٓ� 

“আজ েদামােদর জনয েদামােদর দতন পূপূাস করলাম ও 

েদামােদর �িদ আমার অনু�হ স�ূপূ করলাম এবং ইসলামেক 

েদামােদর দতন মেনানতদ করলাম।”94F

95 সুদরাং িকভােব (নািযেলর 

ধারাবিহকদায় আল-কুরআেনর) এই সবূেশষ আয়াদিট ঐ 

আয়ােদর পূেবূ অবদতপূ হওয়া স�ব, যােদ আ�াহ দা‘আলা দাঁর 

নবতেক িরসালাদ েপপছােনার৯৫F

96 িনেদূশ িদেয়েছন? 

                                                            
95 সূরা আল-মািয়দা: ৩ 
96 আ�াহ দা‘আলা বেলন: 

﴿  �َ َّ �
ه ٰ َم  ٓ�� و ُم ّر ن    ٱل ِ �ل ء  ب ٓ �َ  �َ

ّن ن
م

ك�  ُ �ۡ ن ۖ  َن  إ نك� ِّ ۡ   نن ّر ل   ّل ع� ف  ٓ ف� م� ��  �ُ �ّلغ ۥ   ب �هم �ۡ ٓ �ُ ن م  ر ّّ ٱ �َ 
ك�  مم ِن ع  و  َن �  َ� ّۡٓسن ننّ  ٱ �  إ ّّ ي ��  ٱ دن  َ �َ  �َ و  �ِ رن� �  ٱل  تفن   ]٦٧: خليئدة سر ة[ ﴾ ٦ ٱل ��

“েহ রাসূল! েদামার �িদপালেকর িনকট েথেক েদামার �িদ যা অবদতপূ হেয়েছ, দা 

দুিম �চার কর; যিদ না কর, দেব েদা দুিম দারঁ বাদূা �চার করেল না। আ�াহ 
েদামােক মানুষ েথেক রপা করেবন। িন�য়ই আ�াহ কািফর স�দায়েক সৎপেথ 
পিরচািলদ কেরন না। — (সূরা আল-মািয়দা: ৬৭) 
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আর মুসিলম স�দােয়র অিধকাংশ আেলম েজার িদেয় বেলন েয, 

ك�  ﴿  �ۡ ن إ  �َ
ّن ن

م
ء ُ ٓ �َ ن    �ِل َم ب و ُم ٓ ٱلّر �َ َّ �

ه ٰ �� ... ٦ ﴾ আয়াদিট অবদতপূ হয় িবদায় 

হাে�র পূেবূ; বরং ম�া িবজয় ও খায়বেরর যুে�রও পূেবূ। 

৩. আর ইবন দাইিময়যা েজারােলাভােব বেলন: ভাষপিট িশয়ােদর 

��সমূেহ েয শ� �ারা  ে�খ করা হেয়েছ, দা িমথযা ও 

অপবাদমূলক বাকয। 

িব�ািরদ িববরপ হল: 

 ক. �কৃদ পেপ ‘ভারত ব��েয়র হািদস’ (�قدي  خلةل) 

যা যােয়দ ইবন আরকাম রা. বপূনা কেরেছন, দা হল: 

�   َُسرُل  قَيمَ « َّ قةًي ��قغَي يَْرًمي جسلم علقا خهللا ل� خ  يُْدَع  ن�َمي ٍ  َجط�
ّي يغَ �  َمّك َ  َ�ْ�َ  ُُ َمد�

ْ
دَ  َجخي َ  فََام� َّ ْ�َ�  خ

َ
ََّكمَ  َجَجَ�َظ  َعلَقْا�  َجأ  ُ�مّ  َج

ّمي « قَيَل 
َ
الَ  َ�ْ دُ  أ

َ
َوي أ ُّ

َ
ََّمي خّ�يُس  َ إ�

ضَي فَ
َ
َ  أ ُك  َشٌ � نْ  يُرش�

َ
َ  أ ت�

ْ
  َُسرُل  يَص

 ِّ قَب  َ  ج�
ُ
ضَي فَص

َ
ّجيُُوَمي َ�َةلَْ��  ��قُ�مْ  رَي �كٌ  َجأ

َ
�  ك� َيُب  أ َّ ُوَدى ��قا�  خ

ْ
 خي

�  ن��� َيب�  فَُخُوجخ َجخّ�ر ُ  َّ ُكرخ خ  ك� َيب�  َ َ  فََاّ  . » ن�ا�  َجخْس َْمس�
 � َّ َب  خ َّ ْهُل جَ  « قَيَل  ُ�مّ  ��قا�  َجَ 

َ
ََّكُمُ�مُ  نَْْت�  أ

ُ
َ  أ َّ ْهل�  ف�  خ

َ
 نَْْت�  أ
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ََّكُمُ�مُ 
ُ
َ  أ َّ ْهل�  ف�  خ

َ
ََّكُمُ�مُ  نَْْت�  أ

ُ
َ  أ َّ ْهل�  ف�  خ

َ
أجمجا [ .» نَْْت�  أ

  ]مسلم

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া ও মদতনার 

মধযবদূত ‘খুম’ নামক পািন সমৃ� এলাকায় েকান একিদন 

আমােদর মেধয খিদব দথা বিা িহেসেব দাঁড়ােলন, অদঃপর 

আ�াহর �শংসা ও দাঁর গপকতদূন করেলন এবং  পেদশ 

িদেলন; অদঃপর বলেলন: “অদঃপর, েজেন রাখ, েহ মানব 

স�দায়! আিম েদা  ধু একজন মানুষ, অিচেরই আমার 

�িদপালেকর (মৃদুযর) দূদ এেস যােবন, অদঃপর আিম দার 

ডােক সাড়া েদব; আর আিম িবদায় েবলায় েদামােদর মেধয দু’িট 

ভারত ব� েরেখ যািি: দার �থমিট হল আ�াহর িকদাব, যােদ 

েহদােয়দ ও আেলা রেয়েছ; সুদরাং েদামরা আ�াহর িকদাবেক 

�হপ কর এবং দােক মজবুদভােব আঁকেড় ধর।” সুদরাং িদিন 

আ�াহর িকদােবর �িদ  ৎসািহদ করেলন; অদঃপর বলেলন: 

“অপরিট হল আমার পিরবার-পিরজন; আমার পিরবার-পিরজেনর 

বযাপাের আিম েদামােদরেক আ�াহর কথা �রপ কিরেয় িদিি, 

আমার পিরবার-পিরজেনর বযাপাের আিম েদামােদরেক আ�াহর 
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কথা �রপ কিরেয় িদিি, আমার পিরবার-পিরজেনর বযাপাের 

আিম েদামােদরেক আ�াহর কথা �রপ কিরেয় িদিি।”96F

97 

আর পূেবূ এই িদেক ইিসদ করা হেয়েছ েয, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিরবার-পিরজন  ধু আলত রা. ও দাঁর 

বংশধেরর মেধয সতমাব� নয়। কারপ, দারা অ�ভূুি কের আিকল 

ও দাঁর বংশধরেক, জাফর ও দাঁর বংশধরেক, ‘আ�াস ও দাঁর 

বংশধরেক এবং নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �তগপ দথা 

মুিমন জননতেদরেক। আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলনিন েয, েদামরা আমার পিরবার-পিরজনেক আঁকেড় ধর, 

অথবা দারা েহদােয়দ ও আেলা।  

আর হািদেস যিদ এমন েকান অেথরূ স�াবনা রাখদ, যা 

িবেশষভােব দাঁর পিরবার-পিরজেনর িনকট পমদা অপূপ করদ; 

দেব দা দাঁর পিরবার-পিরজেনর সকেলর মেধযই হদ এবং এর 

�ারা  �রািধকার সূে� আ�াসতয় েখলাফেদর ৈবধদা েমেন েনয়া 

িশয়ােদর  পর আবশযক হেয় পড়দ; আর িশয়ােদর ��সমূেহর 

পাদায় পাদায় আ�াসতয়েদর যুলুম-িনযূাদন ও অপবােদর েয 
                                                            
97 সহতহ মুসিলম, ফাদােয়লুস সাহাবা ( خيصاين  فضيئل ), বাব নং- ৪, হািদস নং- 

৬৩৭৮। 
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কােলা অধযায় রিচদ হেয়েছ, দার পিরবেদূ িশয়াগপ কদৃূক 

আ�াসতয় শাসনবযব�ােক স�ান �দশূন করাটা আবশযক হেয় 

পড়দ। 

আর নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাপত িহেসেব যা বিপূদ 

হেয়েছ: “আিম যার ব�ু িছলাম, আলত দার ব�ু।” — অেনক 
হািদস িবেশষজ এই হািদেসর িব �দা িনেয় �� দুেলেছন এবং 

দা সহতহাইন দথা বুখারত ও মুসিলেম বিপূদ হয়িন। এমনিক যিদ 

িভ� দৃি�েকাপ েথেক এই হািদেসর িব �দাও �মািপদ হয়, দেব 

দা নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �তেদরেক  ে�শয কের 

আ�াহ দা‘আলা েয কথা বেলেছন, দার েচেয় অিধক অথূেবাধক 

নয়। আ�াহর বাপত: 

ننّ  ...﴿  ةم  َ�  �َ ن � ٰ �ٓ ٱل م� �َ  ۖ ن�� � َن ؤ  َم ٱل مم ن تل �َ �َ لم  ن�  ُ َن �َ تهم  ل�ٮ و  و� م� � هم ّّ ٱ
 �ٌ َن ظ� نك�  تل �َ د�  ع   ]٤: سر ة خلام�م[﴾ ٤َ�

“... দেব েজেন রাখ, আ�াহই দার ব�ু এবং িজবরাঈল ও 

সৎকমূপরায়প মুিমনগপও, দাছাড়া অনযানয েফেরশদাগপও দার 
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সাহাযযকারত।”97F

98 সুদরাং এটা এমন বুাায় না েয, সৎকমূপরায়প 

মুিমনগপ নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওসত [বা পরবদূত 

খলতফা] বরং দারা দাঁর সসত-সাথত ও সাহাযযকারত। দাছাড়া রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এটাও বেলনিন েয: ‘আিম যার 

অিভভাবক িছলাম, আলত দার অিভভাবক’ এবং িদিন এ কথাও 

বেলনিন েয, ‘আিম যার ব�ু বা অিভভাবক িছলাম, আমার মৃদুযর 

পর আলত দার ব�ু বা অিভভাবক’। যিদ িদিন এ রকম কথা 

বলেদন, দেব এই অেথূর স�াবনা থাকদ েয, দাঁর পের 

েখলাফেদর অিধকারত হেদন আলত ইবন আিব দািলব রা.। আর 

বা�েব এই মাসআলা �সেস িশয়া আেলমেদর িবদকূিট িননল 

িহেসেব �কাশ পােব, যখন আমরা সহতহাইন দথা বুখারত ও 

মুসিলেম যা বিপূদ আেছ, দা পাঠ করব; অথূাৎ- আবূ বকর, ওমর 

ও ওসমান রািদয়া�াহ আনহেমর েখলাফেদর বযাপাের নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মদামদ িছল, কখনও সু�� 

ইশারা-ইিসেদর মাধযেম, আবার কখনও সূ� ইিসেদর মাধযেম। 

 খ. িশয়া আেলমেদর কথা, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: “েহ আ�াহ! দুিম দার ব�ু হেয় যাও, েয 
                                                            
98 সূরা আদ-দাহরতম: ৪। 
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দার সােথ ব�ুর কেরেছ এবং দুিম দার শ� হও, েয দার সােথ 

শ�দা কেরেছ।”— হািদস িবশারদগপ এই হািদসিটেক িমথযা ও 

বােনায়াট বেল আখযািয়দ কেরেছন। দা সে�ও এটা একিট েদায়া, 

যা আলত রা.-েক রদ� বা আলাদাভােব বুাায় না। কারপ, নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অেনেকর জনযই িবিভ� �কার 

েদায়া কেরন, যার েকান সতমা-পিরসতমা েনই।  

 গ. দাছাড়া, িশয়া আেলমেদর কথা, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “েহ আ�াহ! দুিম আলতর সােথ 

সদযেক পিরচািলদ কর, েযিদেক েস পিরচািলদ হয়।” — ইবনু 

দাইিময়যা দৃঢ়দার সােথ বেলন, এই দািবিট িমথযা। আর ইবনু 

দাইিময়যার সােথ আমােদরও ��- এিট েকান সদয, যা সৃি�র 

সােথ পিরচািলদ হয়, যখন েস (হক পেথ) পিরচািলদ হয়; 

সৃি�জগেদর সকেল দােদর িস�া�, অিভমদ ও মেনর আেবগ-

অনুভূিদ আেলােক কথা বেল? ব�দ: িমথযাবাদতগপ [ পেরাি 

কথা না বেল] যিদ দািব করদ েয, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আ�াহর িনকট েচেয়েছন, যােদ িদিন আলতেক 

সদযপ�ত বািনেয় েদন, দেব দা হয়দ: যুিিসসদ বেল �কাশ 

হদ। 
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এসব সে�ও আমরা দাবদাবায়তেক িখলাফেদর  �রািধকার 

িভি�ক শাসনবযব�ার আবশযকদা িনেয় িবদকূ করেদ েদখেদ 

পাই; েস বেল:  

“িন�য় ইসলােমর শ�রা ইসলামেক �ংস করার জনয সবূশিি 

িদেয় দােদর কমূদৎপরদা চািলেয় যােি এবং দারা ধারপা করেছ 

েয, ইসলােমর রপক নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃদুযর 

কারেপ অিচেরই ইসলাম েনদৃরশূনয অব�ায় অবিশ� থাকেব; আর 

এই কারেপই দা �ংস�াু অব�ায় অিচেরই িনঃেশষ হেয় যােব। 

িক� গাদতর খুেম দােদর আশা হদাশায় পিরপদ হেয়েছ; েকননা 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আলতেক খিলফা ও েনদা 

িহেসেব েপশ কেরেছন। আর আলতর পের েনদৃেরর মদ এই 

ভারত দািয়র অিপূদ হেব দাঁর পিরবার-পিরজেনর ঘােড়র 

 পর।”98F

99  

এখােন দাবদাবায়ত িনেজই িনেজর িবু�াচরপ কেরেছন; কারপ, 

িদিন দার িনজ িকদােবর �থম িদেকর পৃ�াগেলােদ ইিসদ 

কেরেছন েয, ইমামগপ মাযলুম (িনযূািদদ) অব�ায় জতবনযাপন 

                                                            
99 দাবদাবায়ত, পৃ. ১৭৯। 
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কেরেছন, িনেজেদর জতবন েথেক পিদ বা অিন�দা �িদেরােধর 

পমদা িছল না; েসখােন িদিন এই পৃ�াসমূেহর মেধয বেলন: নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃদুযর পর আ�াহ দা‘আলা 

দােদরেক ইসলােমর সংরপক ও মুসিলম জািদর েনদা মেনানতদ 

কেরেছন। আর আলত ইবন আিব দািলব রািদয়া�াহ দা‘আলা 

আনহেক আ�াহর রাসূেলর খিলফা মেনানতদ করার কারেপ 

ইসলােমর শ�েদর আশা িনরাশায় পিরপদ হেয়েছ। দাবদাবায়ত’র 

কথা অনুযায়ত ইমামগপ যখন দােদর িনেজেদর জতবন েথেকই 

অিন�দা �িদেরাধ করেদ অপম, দখন দারা িকভােব মুসিলম 

জািদর পয়পিদ ও অিন�দা �িদেরােধ সপম হেবন? আর 

িকভােবই বা ইসলামেক রপা করেবন? িবেশষ কের িশয়া আিকদা 

বেল, ইমামগপ হেলন রাজৈনিদক ও ধমূতয় েপে� �শাসিনক 

পমদার অিধকারত? নািক এটা পেরাপভােব আ�াহ সুবহানাহ ওয়া 

দা‘আলার �িদ ম� মেনানয়েনর অপবাদ? أس افم خهللا خل ظقم 

(আিম মহান আ�াহর িনকট পমা �াথূনা কির)। 

আর �কৃদপেপ িশয়া আেলমগপ দােদর বাড়াবািড় ও 

পপাবল�েনর বযাপারিটেক �িদ�া করার জনয মূখূদাবশদ: নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  পর িখয়ানেদর অপবাদ 
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িদেদও কু�ােবাধ কেরিন। কারপ দারা বলেদ চান, িদিন 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সম� মানুেষর িনকট িরসালাদ 

দথা আ�াহর বাপত েপপছােনার পিরবেদূ দাঁর চাচার েছেলেক 

(আলতেক) দার েথেক অংশিবেশষ েপপেছ িদেয়েছন; দােদর রা�তয় 

মযাগািজন ‘আল-িজহাদ’ বেল:  

“িদিন ইমাম আলতেক িবেশষ অেনক িকছুর মাধযেম রাসূল 

িহেসেব ে�রেপর  ে�েশয ��দ কের িনিিেলন। কারপ, নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম দাওয়াদ ও দার যথাথদূার ... 

দশূন েথেক অেনক িকছুর মাধযেম দােক িবেশিষদ করেদন এবং 

দােক িনেয় রােদ ও িদেন দতঘূ সময় িনজূেন একািকের থাকেদন 

...।”99F

100  

এমনিক জা‘ফরতয় িশয়ােদর ইমামগপও িনলূ� িমথযাচার েথেক 

িনরাপদ হেদ পােরিন, যখন দােদর স�েকূ িমথযা অপবাদ িদেয় 

বলা হেয় থােক েয দারা বেলেছন, ... িন�য় দতেনর দশ ভােগর 

নয় ভাগ হল ‘দাকতয়া’ ( خلةق); যার ‘দাকতয়া’ েনই, দার দতন 

েনই। 
                                                            
100 আল-িজহাদ মযাগািজন ( خذويد جم�دة ), সংখযা- ৫৬, ১১ েসে��র ১৯৮২, পৃ. 

১২। 



106 

 

আর এর েচেয় আরও িনকৃ� হল, িশয়া আেলমেদর েকান একজন 

বেল েবড়ায় েয, আলত রািদয়া�াহ আনহ বেলেছন:  

“আমার পূেবূর খিলফাগপ ইিাকৃদভােব নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িশপার িবেরািধদা কেরেছন, দাঁর সােথ কৃদ 

�িদিিদ ভস কেরেছন এবং দাঁর সু�াদেক পিরবদূন কেরেছন। 

আর আিম যিদ এখন মানষুেক বাধয কির দােক পিরদযাগ করার জনয, 

যার িনকট েদামরা িফের এেসছ এবং আরও বাধয কির নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ েয অব�া িবরাজ করিছল, 

েস িদেক িফের আসেদ, দেব অিচেরই আমার চার পাশ েথেক 

আমার বািহনত িবিি� হেয় পড়েব এবং দারা আমােক একাকত 

অব�ায় েফেল িদেয় েকেট পড়েব ...। আরও সংেপেপ বলেল 

বলেদ হয়, আিম যিদ মানব স�দায়েক আ�াহর িবধান ও দাঁর 

নবতর সু�ােদর অনুসরপ করেদ িনেদূশ েদই, দেব অিচেরই দারা 

আমােক পিরদযাগ করেব এবং আমােক েছেড় েকেট পড়েব।”100F

101  

লপয কুন, িশয়া আেলমগপ িকভােব স�ািনদ সাহাবত মহাবতর 

আলত ইবন আিব দািলব রািদয়া�াহ আনহর অব�া বপূনা করেছ, 

                                                            
101 মদূুজা আল-‘আসকারত, পৃ. ৩৭ – ৪১। 
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িযিন আ�াহর বযাপাের েকান িদরংারকারতর িদরংারেক পেরায়া 

কেরন না; আর মেন হেি েযন িদিন ভতু কাপুুষ, দুিনয়াবত 

পমদার পূজা কেরন এবং দা অজূেনর জনয ��িদ ররপ 

আ�াহর িবধান ও দাঁর নবতর সু�াদেক িবসজূন েদন। দেব 

িব � কথা হল, অ� বাড়াবািড় ও পপপাদমূলক আচরপ এর 

েচেয় আরও জঘনয অব�া ও পিরি�িদর জ� েদয়। সুদরাং 

আমরা িশয়া আেলমগপেক েদখেদ পািি দারা দােদর অজাে�ই 

দােদর ইমামগেপর �শংসা ও গপকতদূেনর পিরবেদূ দােদরেক 

জঘনয খারাপ গপাবলত �ারা কলি�দ করেছ। ফেল দােদর 

ভালবাসা িহেদ িবপরতদ রপ লাভ করেছ। স�বদ েকান েকান 

আেলম সিঠক কথািটই বেলন এইভােব: “আহেল বাইদ দথা নবত 

পিরবােরর জনয সবেচেয় িবপদজনক হেি, দােদর জনয  এ 

ধরেপর অনুসারত হওয়া। কারপ, দারা দােদর েকান েকান বযিি 

বা ইমামেক এমন মযূাদায় অিভিষি কেরেছ, েযমিনভােব বদূমান 

যুেগর ি��ানরা মসতহর মযূাদা িনধূারপ কের। [অথূাৎ েযভাব 

ি��ানরা বেল থােক েয ইয়াহূদতরা দােক �ুশিব� কের হদযা 

কেরেছ। যিদ সিদযই দােক িনকৃ�দম সৃি� ইয়াহূদতেদর হােদ 

মরেদ হয়, দেব িদিন ইলাহ হেলন কত কের? সুদরাং েযভােব 

�ুশিবে�র কথা বেল ি��ানরা মাসতহ ঈসােক অস�ািনদ কেরেছ, 
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েদমিনভােব আলত রা. েক হেকর পেথ �দযাবদূন করেদ অপম 

বেল বপূনা করা ও দার পরবদূত দােদর ইমামগপেক েকান িকছু 

করেদ অসমথূ বেল �কাশ করা একই পযূােয়র অস�ান করা]  



109 

 

 

 পসংহার 
সংেপেপ বলা যায়, আল-কুরআনুল কারতম ও �হপেযাগয সু�াহর 

মেধয এমন েকান দিলেলর অি�র েনই, যা িশয়া আেলমগেপর 

অিদর�ন পপপািদর ও অ� বাড়াবািড় িনভূর মাযহাবেক সমথূন 

কের। সুদরাং দারা সাধারপ জনগপেক েধাঁকা েদয়ার  ে�েশয 

িনেজেদর আিকদা-িববাসেক সংরপেপর জনয িনে�াি প�িদ 

অবল�ন করেদ বাধয হেয়েছ: 

 ১. দােদর দািব আল-কুরআনুল কারতম অপিরপূপূ ও 

িবকৃদ; এই দািবিট রাভািবকভােবই িবপ�নক ও ভয়াবহ পিরপাম 

বেয় আনেব িবধায় দারা দা �কাশ কের না; িক� দারা দা 

দােদর িনভূরেযাগয িকদাবসমূেহ ঢুিকেয় িদেয়েছ এবং যারা এই 

দশূেন িববাস কের, দােদর কােন দারা দা িফসিফস কের বেল 

থােক। 

 ২. বহ বােনায়াট হািদস  �াবন, অথবা দার (হািদেসর) 
ঐিদহািসক ে�পাপট অথবা দার ভাষয বা বিবয িবকৃিদকরপ; 
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দারা এই প�িদ অবল�ন করদ যােদ এগেলােক মহা�� আল-

কুরআেনর মুদাশােবহ বা অ�� আয়াদ ছাড়াও মুহকাম দথা 

সু�� আয়াদসমূেহর অথূ িবকৃিদর েপে� বযবহার করা যায়, 

অথবা এগেলােক দােদর পপপাদদু� দাওয়াদত কমূতেদর যথাথূদা 

�মােপর েপে� সরাসির অ�ভুূি করা যায়। 

 ৩. দােদর বাড়াবািড়র পৃ�েপাষকদার জনয ইসলােমর 
ইিদহােসর ঘটনাসমূহ, অথবা দার পিরি�িদ ও এদদসং�া�  

িবষয়সমূহ বােনায়াটভােব  �াবন করা, অথবা িবকৃদ করা এবং 

আল-কুরআনুল কারতম ও িব � হািদসসমূেহর অথূ িবকৃিদর 

েপে� দার সাহাযয �হপ করা। েযমিনভােব দারা দােদর িভ� 

অনযেদর ঐসব �ে�র �ারা দিলল েপশ কের থােক, যােদর 

��সমূেহর িশয়ােদর বােনায়াট কািহনতসমূেহর অনু�েবশ ঘেটেছ। 

আর িশয়ারা জা‘ফরত িশয়া বযদতদ অনযানয েযমন সু�তেদর 

��পি�র অংশিবেশষ �ারাও কখনও কখনও দিলল-�মাপ েপেশর 

অপেচ�া কের থােক, যিদও েস �ে�র েলখক (সু�ত আেলম) 

মূলদ িশয়ােদর িমথযা ও বােনায়াট বপূনাসমূেহর �িদ ইিসদ কের 

েসগেলার জবাব েদয়ার জনয দা দার �ে�  ে�খ কেরিছেলন। 
সতুরাং উদাহরণ�রপূ বলা যায় েয, দারা দােদর �ে�সমূেহ  ে�খ 
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কেরন, সু�তেদর অমুক অমুক �� এ িবষয়িট সমথূন কের। 

অথবা দারা বেল, আহেল সু�াদ ওয়াল জামা‘আেদর আেলমগপ 

এই িবষেয় আমােদর সােথ একমদ হেয়েছন, অথবা আহেল 

সু�াদ ওয়াল জামােদর একশ িকদাব  ে�িখদ বপূনার �িদ 

ইিসদ কেরেছ। অথচ যখনই আপিন েযসব �ে�র �িদ ইিসদ 

করা হেয়েছ, েসসব ��সমূহ খুেল েদখা হয়, দখন আপিন 

েদখেদ পােবন, হয় েসখােন িশয়া কািহনত বিপূদ হেয়েছ েলখেকর 

পপ েথেক দার জবাব েদয়ার জনয, অথবা কািহনতিট েমােটই 

বিপূদ হয়িন; অথবা েস কািহনতিট িভ� �কার।  

সারকথা হল, েয মুসিলম বযিি দার দতন ও পরকােল দার 

গ�বয�েলর বযাপাের ভয় কের, দার জনয  িচদ হেব, ঐসব 

আেলমেদর ��সমূেহর  পর িনভূর করার বযাপাের সদকূ হওয়া 

এবং জনগপেক সদকূ করা, যারা িমথযােক দােদর দতন ও 

আিকদা-িববােসর দশ ভােগর নয় ভাগ মেন কের। 

িশয়া আিকদার মূল ও �ধান কথা হেি, আ�াহ দা‘আলা রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃদুযর পর আলত রািদয়া�াহ 

আনহেক মুসিলমেদর শাসন পমদার দািয়র িদেয়েছন। আর 

আমরা যিদ এই দাওয়ােদর সােথ ঐিদহািসক বা�বদার দুলনা 
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কির, যা দৃঢ়দার সােথ বেল েয, আ�াহর িনেদূশ বা�বায়েনর 

পেথ আলত িনেজ েকান দযাগ ও কুরবানত েপশ কেরনিন, যা দার 

বতরর ও দাকওয়ার কারেপ দার িনকট কাময িছল, দাহেল আমরা 

িনি�দভােব আমােদর িনেজেদরেক িদনিট স�াবনার সামেন 

েদখেদ পাব১০১F

102: 

 ১. [�থম স�াবনা:] িন�য় আলত; িযিন আ�াহভতু 

মু�াকত; িদিন ইিাকৃদভােব আ�াহর িনেদূশ অমানয কেরেছন 

এবং িদিন দার নবতর েখয়ানদ কেরেছন। কারণ এর অথর দাাঁায় এএ 

েয, আলত যখন েদেখেছন েয, আ�াহর িনেদূশ বা�বায়ন না করার 

মেধয কলযাপ রেয়েছ, দখন িদিন দা বা�বায়প না করার িস�া� 

িনেয়েছন [এবং েজার কের পমদা �হপ কেরন িন] যিদ আ�াহর 

িনেদূেশর বাইের চলার মেধয িহকমদ আেছ বেল আলত রা. বুো 

থােকন দখন এর অথ ূদাঁড়ায় এই েয, িদিন আ�াহর েচেয় অিধক 

েহকমদ বা �জা স��; (আলত রা. কখনও এ ধরেনর িববাস 

করেদ পােরন না); অথচ এই মারাআক িববাসিটই িশয়ােদর 

আিকদা-িববাস অনুযায়ত ঈমান ও ইসলােমর ুকনসমূেহর সােথ 

সংিে�। এমন নয় েয, এিট একিট সামিয়ক বা অ�ায়ত বযাপার।  
                                                            
102 আমতর ইবরািহমত, পৃ. ৭ – ২২। 
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 ২. [ি�দতয় স�াবনা:] িন�য় আলত; িযিন বতর মহাবতর; 

িযিন আ�াহ দা‘আলার বযাপাের েকার িদরংারকারতর িদরংারেক 

ভয় কেরন না; িদিন আ�াহর িনেদূশ বা�বায়েনর েপে� অবেহলা 

কেরেছন ‘দাকতয়া’র নতিদ অবল�ন কের অথবা কাপুুষদাবশদ। 

কারপ, িদিন আ�াহর েচেয় মানুষেক ভয় করেদন েবিশ। 
(িনঃসে�েহ আলী রা. এ ধরেপর এ ধরেপর কাজও করেদ পােরন 

না)। 

 ৩. [দৃদতয় স�াবনা ও বা�ব কথা হেি]: 
িশয়ােদর েমমিলক আিকদা-িববাস ও িবিভ� অিভমদ ও িচ�াধারা 

এমন দিলল-�মােপর  পর িভি� কের দাঁড় করােনা হেয়েছ, যার 

সহতহ বা িব � েকান িভি� েনই; এগেলা  ধু ইসলােমর শ�েদর 

পপ েথেক ইসলােমর  পর িমথযা অপবাদ। 

সুদরাং েহ আমার মুসিলম ভাই ও েবান! আপিন আপনার িনেজর 

জনয িচ�া-ভাবনা ও যাচাই-বাছাই কের েদখুন, েকানিট আপনার 

িবেবকস�দ; আর েকানিট আপনার িচ�া-েচদনার সােথ 

যেথাপযুি। 

আর আ�াহ হেলন সরল পেথর িদশারত
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আরিব ��পি� 
— আল-কুরআনুল কারতম। 

— আল-েহাসাইনত, আবদু�াহ, আল-জাদুর আদ-দািরখতয়া িলন 

নািসরতয়া আল-‘ লুবতয়া ( يلغص��  خلي �ق  خذدج  ), কায়েরা: 

দাুল ই‘িদসাম, ১৯৮০ 

— আহমদ আসকালানত, ফদহল বারত শরহ সহতিহল বুখারত (  ف ح

خنخي   لاقح شح خني   ), ৈবুদ: দাুল মা‘আিরফ। 

— ‘ই�ু�তন বালতক, িমনহাজুস সােলহতন ( خيصيل� مغويس ), 

ৈবুদ: দাুল কলম, ১৯৭৮ 

— মুহা�দ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারত, সহতহল বুখারত, (ইংেরিজ 

অনুবাদ, ড�র মুহা�দ মুহিসন খান), আনকারা: েহলাল ইয়ােয়ন 

লারত, ১৯৭৬ 

— আহমদ আল-ফা যান, আদওয়া ন ‘আলাল ‘আিকদািদদ 

দুরুযতয়া ( خل ز�  خل ةقدة   أءرخ  ), ১৯৭৯ 
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— ড�র আবদু�াহ গরতব, ওয়া জায়া দাওুল মাজূস (  دج  جي  ج

 কায়েরা: দাুল জিলল �কাশনা, ১৯৭৮ ,(خلجرس

— ড�র আলত ইবরাহতম হাসান, আদ-দারতখ আল-ইসলামত আল-

‘আম ( خل يم خإلسال� خلي �خ ), কুেয়দ: মাকদাবাদুল ফালাহ, ১৯৭৭  

— মুসিলম ইবনুল হা�াজ আন-িনসাবুরত, সহতহ মুসিলম, দাু 

ইহয়া ল কুদুিবল ‘আরাবতয়া, ১৯৫৫ 

— ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ দতন আন-নববত, িমনাল আরবা‘ঈনা 

আন-নববতয়া ( خ�رج�  خو � � من ), ৈবুদ: দাুল কুরআিনল 

কারতম, ১৯৭৬ (ইংেরিজ অনুবাদ, ‘ই�ুদ দতন ইবরাহতম ও 

জনসন দাফতয)। 

— আবদুর রহমান কােসম ও দার েছেল, মাজমু‘ ফাদাবত 

শাইিখল ইসলাম ইবন দাইিময়যা (  خنن خإلسالم شقخ ف يج  �مرع

 রাবাদ: মাকদাদুল মা‘আিরফ, (৩৭ খ�)। ,(رقمق 

— মা�া‘ ল কা�ান, মাবােহসু ফত ‘ লুমুল কুরআন (  ن مةيق 
خلةمآن علرم ), ৈবুদ: মুয়াসসাসাদুর িরসালাহ, ১৯৮১ 



116 

 

— সাইেয়যদ সােবক, িফকহস সু�াহ ( خيسغ  فةا ), ৈবুদ: দাুল 

িফকর, ১৯৭৭ (িদন খ�)। 

— শহতদ ফা ে�শন, আদ-দাসদুর আল-ইসলামত িল জমহিরয়ােদ 

ইরান আল-ইসলামতয়া ( خإلسالمق  إ خن � ذمور  خإلسال� خلس ر  ), 

ইরান ইসলামত �জাদ�, ১৯৭৯ 

— ইহসান ইলাহত যহতর, আশ-িশয়া ওয়াস সু�াহ (  ج خيعق  

 ,লােহার: ইদারাদু দরজমািনস সু�াহ (একাদশ সংংরপ) ,(خيسغ 
১৯৮২ 

— আবদুল েহাসাইন আল-‘আসকারত, আল-‘ লুবত ন আ  আন-

নাসতির ন ( خ�ص��رن أج خل لر�رن ), ১৯৮০ 

— কাযত আবূ বকর ইবনুল ‘আরাবত, আল-‘আওয়ােসম িমনাল 

কাওয়ােসম ( خلةرخلم من خل رخلم ), (বযাখযা ও িবেেষপ মুিহ�ু�তন 

আল-খিদব), দাুল মা‘আেরফ। 

— আহমদ ইবন দাইিময়যা, িমনহাজুস সু�াহ আন-নববতয়া ফত 

নকেয কালােমশ িশয়া ওয়াল কাদিরয়া (  ن خ�ةر�  خيسغ  مغويس
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خلةد �  ج خيعق   كم ضةا ), িরয়াদ: মাকদাবাদুর িরয়াদ আল-

হাদতসা, (চার খ�)। 

— ইবনু আছতর আল-জাযারত, জােম‘ ল  সূল ফত আহাদতেসর 

রাসূল ( خيمسرل أقيدي  ن خولرل جيمع ), মাকদাবাদুল হালওয়ানত, 

১৯৭৮ 

— মূসা জাু�াহ, আল-ওয়াশত‘আ ফত নকিদ ‘আকােয়েদশ িশয়া 

( خيعق   عةيئد ضةد ن خيرشق   ), কায়েরা: মাকদাবাদুল কায়লানত, 

১৯৮২ 

— জািরদাদুল িজহাদ ( خذويد جم�د ), সংখযা- ৫৬, ১১ েসে��র 

১৯৮২ 

— মুিহ�ু�তন আল-খিদব, আল-খুদুদ আল-‘আিরদা (  خلطرط

 সা থ বতরনবত, কা�া: মাজিলসু জিময়েদ মান রািদল ,(خل م�ض 
হক। 

— মুহা�দ ইয়াকুব আল-কুলাইনত, আল-কাফত িমনাল  সূল (  خيين

خولرل من ), েদেহরান: দাুল কুদুব আল-ইসলামতয়া (দৃদতয় 

সংংরপ), ১৯৬৮, ১৯৬১  



118 

 

— আবদু�াহ ইবন যােয়দ আল-মাহমুদ, বুদলানু িনকািহল মুদা‘য়া 

( خل    ض�يح نطالن ), েদাহা, কাদার। 

— আবদুল েহাসাইন আল-আল মা সুবত, মাসােয়লু িফকহতয়া 

( فةوق  مسيئل ), ৈবুদ: দাুল  �ুলুস। 

— মুহা�দ লিদফত আস-সা�াগ (িবেেষক), মুখদাসাুল 

মাকািসিদল হাসানা ফত বয়ােন কাসতুু িমনাল আহাদতিসল 
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এই পুি�কার  ে�শয  
আ�াহ দা‘আলা বেলন: 

َفن  ﴿ رم ع  نٱل م� َن� ب رم مم
 

�أ ت سن  نلّ�ٓ ُ  ل �َ رن  ۡ م
ٍة ُ َّ م

ُ �  � �ۡ   ۡ َم � رن  �م
�َ � ن� ع� ن ٱل مم و  �َ  � ف� �َ

ن  ّّ نٱ ون� ب �م َن مؤ  ت ١١٠: سر ة آل عممخن[﴾ َ� ] 

“েদামরাই ে��  �দ, মানবজািদর জনয েদামােদর আিবভূাব 

হেয়েছ; েদামরা সৎকােজর িনেদূশ দান কর, অসৎকােজ িনেষধ 

কর এবং আ�াহর �িদ িববাস �াপন কর।”—( সূরা আেল 

‘ইমরান: ১১০) 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ى َمنْ  «
َ
غُْ�مْ  َ أ قَُاّ�ْ ُ  ُمغَْكًمخ م�

ْ
إ�نْ  ��قَد� �  فَل

عْ  يَمْ  فَ  فَإ�نْ  فَة�ل�َسيض�ا�  �َْسَ ط�
عْ  يَمْ  ة�ا�  �َْسَ ط�

ْ
�َك  فَة�َةل ََي ْءَ ُف  َج

َ
يَمين�  أ   » خإل�

“েদামােদর মেধয েয বযিি েকান অেতল কাজ েদেখ, েস েযন দা 

হাদ �ারা �িদেরাধ কের; আর যিদ দােদ েস অপম হয়, দেব 

েস েযন দার মুখ �ারা দার �িদবাদ কের; আর েস যিদ দােদও 
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অপম হয়, দেব েস েযন দার অ�র �ারা দা �িদেরােধর 

পিরককনা কের; আর দা হেি ঈমােনর দুবূলদা”। — (মুসিলম, 

ঈমান, বাব নং- ২২, হািদস নং- ১৮৬) 

এই পুি�কািটর  ে�শয ও লপয হল, েসসব ধমূতয় মাসআলার 

বযাপাের খুব সাদািসেধ িচ�াধারা েপশ করা, েযসব মাসআলার 

বযাপাের িশয়া আেলমগপ অিধকাংশ মুসিলম আেলম ও 

িবজজনেদর সােথ মদিবেরাধ কেরেছন। িবেশষ কের েলখক এই 

পুি�কািট রাচনা কেরেছন ঐ বযিির জনয, িযিন জােনন েয, 

েসখােন এই দুই েগা�তর আেলমেদর মেধয অেনক মদিবেরাধ 

রেয়েছ; িক� িদিন এসব মদিবেরােধর ৈদঘূয-�� স�েকূ জােনন 

না এবং দার আ�হ রেয়েছ েবিশ সময় বযয় না কের এই দূরর 

বা ৈদঘূয-�� স�েকূ সাদামাটা িচ�াভাবনা করার। আর এই 

জনযই অিচেরই আ�াহর ইিায়  ভয় পেপর িনকট �হপেযাগয 

��সমূেহর  পর িনভূর কের সৃ� েমমিলক মদিবেরােধর  পর 

রিচদ এই পুি�কািট একিট গুরপূপূ �ান দখল করেব। 

আমরা আ�াহ দা‘আলার িনকট �াথনূা কির, যােদ িদিন 

কলযােপর িদেক আ�ান করা, অনযায় কােজর িনেষধ করা ও 
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ঐকযব� থাকার েয িনেদূশ কেরেছন, েস িনেদূশনা অনুযায়ত করা 

এই সামানয েচ�া-সাধনা ও �মটুকু �হপ কেরন। 

�কাশক 


