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উপহার 
�েতয্কশীয়ারক�িত, েযক�াধীনকমনকওকিচ�ারকঅিধ্ারী, সতযকওক

্লযাা্ামী এবংকইলমক�ীনকওকজান অে�ষী।কএকসংিক্কপুি�্াক

তাে্ক উপহারক িহেসেবক িদি�, তারক ্ােছ আমারক এতটু্ুইক শধুক

আশাকথা্েবকেসকবইিটকশধুকেসকপাঠক্র্, এরকেচেয়কেবশীকি্ছুক

নয়, ্ারাকএখােনকআিমকতারকসামেনকযাকেপশক্েরিছকতাকআমারক

িব�াসকওকবা�বকঅিভজতা।কওয়াসকসালাম। 
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�েতয্কশীয়ারক�িতকআমারকনিসহত 
ভূিম্া 

স্লক�শংসাকআ�াহ তা‘আলার জনয, দরদকওকসালামকতাঁরকরাসূল 

ও নবীকমুহা�দকসা�া�াহকআলাইিহকওয়াসা�ােমরকউপরকএবং তারক

পিরবারকওকসাথী স্েলরকউপর, অতঃপর: 

সতযক বলেতইক হয়, আিমক মেনক্রতামকআহেলক বাইেতর শীয়ারা 

মুসিলমেদরকএ্িটকদল, তারাকআহেলকবাইেতর মহ�েতকবাড়াবািড়ক

্ের ওক তােদরক পকক েনয়।ক আেরাক মেনক ্রতামক তারাক শধুক

ইসলােমরকআনুষি�্ িবষেয়কআহেলকসু�াহরকসােথক ি�মতক েপাষাক

্েরক িবিভ�ক বযাখযারক আ�েয়, ্ুরআনক ওক হািদেসরক সােথক যারক

িন্টতম বাকদূরতমকস� র্করেয়েছ। একজনযকআিমকঅেন্কিবরি� 

েবাধক্রতাম, বরংক দুঃিখতকহতামকেসসবকভাইেদরক্ারো, যারাক

শীয়ােদরকফােস্কবেল ওকতােদরকস�ে র্কএমন ম�বযক্েরকযাক

তােদরে্কইসলােমরকগি�কেথে্ েবরক্েরকেদয়, তেবকএ অব�া 

েবশীক দীঘরক হয়িন, আমারক জৈন্ক দীিন ভাইক আমাে্ক শীয়ােদরক

ি্তাবকেদখারকপরামশরকিদেলন, েযনকআিমকতােদরকবযাপােরকসিঠ্ক

িস�াে�কউপনীতকহেতকপাির। একজনযক“আল-্ািফ” ��িটকিনবরাচনক

্রাক হল।কএক ি্তাবিট শীয়া মাযহােবরক ে��ক দিলল। আিমকতাক

পড়লামক এবংক তাক েথে্ক ্ত্ক বা�বতাক িনারয়ক ্রলাম, যাক
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আমাে্কবাধযক্েরেছ েসসবকভাইেদরক িন্টকওজর েপশক্রার 

জনয, যারা আমাে্ক ভুলক বলেতনক ওক িনেষধক ্রেতন শীয়ােদরক

�িত আমার দুবরলতাকওকতােদরক�িতকআমারকেঝাঁ্কেদেখ। আিমক

আশাক ্ির এরক ফেলক ্ত্ক ভুল-েবাঝাবুিঝরক অবসান হেবক যাক

িনঃসে�েহক আহেলক সু�াহক ও হ্ক বাক না-হ্ক প�ায়ক ইসলােমরক

দািবদারকশীয়ােদরকমােঝ িবদযমান। 

আিমক শীয়ােদরক গররপূারক ি্তাবক “আল-্ািফ” েথে্ আমারক

বা�ব অিভজতাকেপশক্রিছ, তারাকএকি্তােবরকওপরইকিনেজেদরক

মাযহাবক�মাাক্রারকজনযক িনভররক্ের।কআিমক�েতয্কশীয়াে্ক

পূারকইখলাসকওকইনসােফরকসােথকএসবকবা�বতায়কিচ�াক্েরকশীয়া 

মাযহাব ও শীয়ােদরকসােথ স� র্করাখা-নাকরাখারকিস�া�কেনয়ারক

জনয আ�ানক ্রিছ। যিদক তারক িস�া�ক বেলক েয, এক মাযহাবক

িবশ�, তারকসােথকস� র্করাখাক িনরাপদ, তাহেলক েস তারকওপরক

অটলক ওক অিবচল থা্, আরক যিদক তারক িস�া�ক হয়ক এক মাযহাবক

বািতল ও �া�ক এবংক তারক সােথক স� র্ক রাখারক অথরক দুিনয়াক ওক

আেখরােত িনেজে্ককিত��ক্রা, তাহেলক�েতয্কশীয়ারক্তরবযক

িনেজরক ্লযাাক ্ামনাক ওক মুি�রকআশায়ক তাক পিরতযাগ ্রাক ওক

তওবাক্েরকতারকেথে্কমু�কহওয়া। আবুকব্র, ওমর, উসমানকওক

আলীক রা. সহক স্লক সাহািবক এবংক তােদরক পরবতরীক হাজােরাক
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মুসিলম েয ্ুরআনক ওক হািদেসরক ওপরক স��ক িছেলন, তােদরওক

উিচতকতােতকস��কথা্া। 

আিমওকেসকমুসিলমকেথে্ িনরাপদকথা্েতকচাই, েয সতযকজািহরক

হওয়ারক পরক অ�ক অনু্রাক বাক সা�দািয়্ক েগাঁড়ািম বাক পািথরবক

ে্ানক �ােথরর ্ারোক বািতেলরক ওপরক অটল থাে্, েস মূলত 

েনফা্ ওকেধাঁ্ার আ�েয়কিনেজরকসােথক�তারাা ্রেছ, েসকিনজক

স�ান, জািতক ওক আগতক �জে�রক জনযক েফতনারক ্ারা।ক

িনঃসে�েহক তার উে�শযক না-হ্ক �ারাক হ্ক েথে্ক দূেরক রাখা, 

িবদআতক�ারাক সু�তকেথে্ক িবরতকরাখা, তারক�া�কমাযহাবক�ারাক

ইসলামকেথে্কদূেরকরাখা। 

েহকশীয়া, আিমকেতামারকসামেন (আি্দাকিবষেয়) এমনকি্ছুকইলমীক

বা�ব অিভজতা েপশক্রিছ, যাক �্ৃতপেকক েতামারক মাযহােবরক

উৎসকওকমূলক িভি�! ষড়যে�রকঅপরাধীকহাত ওকপািপ�কঅ�র যাক

েতামারকওকেতামারকপূেবরকেতামারকজািতরকসামেনকযাকেপশক্েরেছ, 

উে�শয েতামাে্ ওক েতামারক জািতে্ ইসলােমরক নােমক ইসলামক

েথে্কদূেরকরাখা, সেতযরকনােমকসতযকেথে্কিবচুযতক্রা। 

েহক শীয়া, এখােনক আিমক েতামােদরক েমৗিল্ক ��ক “আল-্ািফ” 

েথে্কসাতিটকবা�ব অিভজতাকেপশক্রিছ, মেনকেরখকএক��িটইক

েতামারকমাযহােবরকিভি�কও েমৗিল্ক��। তুিমকএেতকনজরকদাও, 

অতঃপর েতামারকিবচারি্কিবেব্ক�ারা িচ�া ্রকওকিস�া�কনাও, 
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আ�াহরকিন্টকেদায়াক্ির িতিনকেতামাে্কসতযকেদখারকতাওিফ্ক

িদন। সতযক�হাক্েরকতারকওপরকচলারককমতাকিদন, িন�য়কিতিনক

বযতীতকে্ানকইলাহকেনই, িতিনকবযতীতকে্উকসকমকনয়। 

 

�থমকবা�বতা 

শীয়ােদরক “আল-্ািফ” �ে�রকএ্িটকঅধযােয়রক িশেরানাম হে�: 

[আহেলক বাইত ্ুরআেনর মুখােপকীক নয়, ্ারাক তােদরক ্ােছ 

রেয়েছ পূেবররকআসমািন ি্তাবসমূহ!] 

েহকশীয়া, তুিমকযিদকশীয়া হওকএকআি্দায়কেতামাে্ িব�াসীকহেতক

হেব, এরকওপরকেতামারকআমলক্রাকজররী, ্ারাক“আল-্ািফ”: 

(খ.১), ি্তাবুলকহুাহ, (পৃ.২০৭)-েতকএ্িটকঅধযায়করেয়েছ: 
ب  عز وال نيإ  ا بمئم  عغي م بلم ع عغدنم جي  بلتب  بلى يزلت من (

 )وبي م رعرياي ي ا ي ع بخب ف بلمنب ي
“অধযায়: ইমাম আলাইিহমুস সালামগোরক িন্টকস্লকআসমািন 

ি্তাবকরেয়েছ, যাকআ�াহরকপককেথে্ নািযলকহেয়েছ, িভ�কিভ�ক

ভাষা সে�ও তারকসব তারা বুেঝন”। এরকদিললকআবুকআ�ু�াহক

েথে্কমরফু সনেদকবিারতক“আল-্ািফ” �ে�রকদু’িটকহািদস: িতিনক

[আবুকআ�ু�াহ] ইি�ল, তাওরাতকওকজবুর সুিরয়ািনকভাষায়কপাঠক

্রেতন। এরক প�ােতক েলখে্র উে�শযক ্ােরাক িন্টক েগাপন 

থা্ারক ্থা নয়, অথরাৎক আহেলক বাইত ওক শীয়ারাক ইহদী-
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�ী�ানেদরক অনুসারী, তাইক ্ুরআন তযাগক ্রাক তােদরক জনযক

েদাষাীয় নয়, ্ারাকতােদরক িন্টক পূেবররকআসমািন ি্তাবসমূহক

রেয়েছ।কশীয়ােদরে্কইসলামকওকমুসিলমকেথে্কদূেরকরাখারকএটাক

এ্কসুদূরকপির্�না শীয়াগরেদর। ্ুরআনকেথে্কিবমুখকহওয়ারক

আি্দাক েযক েপাষাক ্ের, েসক ইসলামক েথে্ক খািরজক হেয়ক যায়, 

মুসিলমক জামাতক েথে্ক িছটে্ক পেড়। িব্ৃত, পিরবিতরত ওক

্ুরআেনরক্ারোকমনসুখ বাকরিহত এসবকআসমািন ি্তাব পড়া, 

তারক�িতকমেনািনেবশক্রাকওকতারকওপরকআমলক্রাকি্ক্ুরআনক

তযাগক ্রাক নয়?! অথচক এক ্ুরআন-ই েতা িনজ�ক আি্দা, 

আহ্ামকওকআদব �ারাকমুসিলমকজািতে্কঐ্যব�কেরেখেছ, বরংক

মুসিলমকজািতরকপিরচয় এক্ুরআন, মুসিলমক্ুরআেনরকউ�ত। 

সে�হকেনইক্ুরআনকেথে্কিবমুখকহওয়াক্ুফির ওকইসলামকতযাগ 

্রার শািমল।ক ওমরক ইবকনক খা�াবক রািদয়া�াহক আনহরক হােতক

তাওরােতরক ্েয়্টাক পৃ�াক েদেখক রাসূলু�াহক সা�া�াহক আলাইিহক

ওয়াসা�ামক তাে্ক শািসেয়ক বেলন: “আিমক ি্ক েতামােদরক িন্ট 

সু��ক �� [পিব�ক ্ুরআন] িনেয়কআেসিন”?! অথরাৎকআমােদরক

জনযক ্ুরআন যেথ�, অনযক ে্ানক আসমািনক ি্তাবক আমােদরক

�েয়াজনকেনই, যাক্ুরআনক�ারাইকরিহত। অতএবক্ুরআনকেথে্ক

িবমুখকহওয়ার একআি্দাকেপাষাক্েরকশীয়ারাকি্ভােবকিনেজেদরক

মুসিলমকওকআহেলকবাইেতরকঅনুসারীকদািবক্ের! 
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রাসূলু�াহক সা�া�াহক আলাইিহক ওয়াসা�াম েযখােন ওমরক ইবকনক

খা�াব রািদয়া�াহকআনহরকহােতকিনেয়কতাওরােতরক্েয়্টাকপৃ�াক

েদখাক পছ�ক ্েরনিন, েসখােনক ে্ানক িবেবে্ক বলাক হয় আহেলক

বাইত এসবকি্তাবকসং�হক্েরন, তারক�িতকমেনািনেবশক্েরনক

ওকিবিভ�কভাষায়কতাকপাঠক্েরন!!! ে্ানক�েয়াজন ওকি্কউে�েশযক

এসবকবলাক হয়? িন�য় এেতকগভীরকষড়য�করেয়েছ! না, শীয়ারাক

্ুরআেনরকউ�তকনয়, মুহা�েদরকউ�তকনয়, আহেলকবাইতকতথাক

নবীকপিরবারকএসবক্ুফিরকেথে্কমু�কওকপিব�। 

িন�য়ক আহেলক বাইেতর ওপরক এসবক িমথযােরাপ, ইসলামক ওক

মুসিলম �ংেসরক গভীরক ষড়য�।ক �েতয্ক শীয়া েজেনক িন্, 

আ�াহরকি্তাবক্ুরআনকেথে্কিবমুখকহওয়ারকিব�াসকেপাষাক্রাক

্ুফির, এক ্ুরআনকআ�াহক তা'আলা মুসিলমেদরকঅ�েরকঅ�েরক

সংরকাক্েরেছন, েখাদক শীয়ােদরক সামেনওক রেয়েছক মুসিলমেদরক

এক্ুরআন-ই, যারকেথে্কএ্িটকবা্যক াসকহয়িন, যােতকএ্িটক

বাে্যর বৃি�কঘেটিন, ্খেনাকস�বওকহেবকনাকইনশাআ�াহ, ্ারাক

আ�াহকতার িহফাজেতরকদািয়রকিনেয়েছন, ইরশাদকহে�: 

ّا ﴿ ۡ�َا َ�ۡنُ  َِن َّ  ]  ٩: بلجر[ ﴾ ٩ لََ�ٰفنُظونَ  َ�ُۥ نَّا ٱّ�نۡكرَ  ََ

“িন�য়ক আিম ্ুরআনক নািযলক ্েরিছ, আরক আিমইক তারক

িহফাযত্ারী”।কসূরাকিহজর: (৯), তাইকিজবরীল আলাইিহসকসালামক

েয ্ুরআনক িনেয়ক অবতরাক ্েরেছন আেজাক তাক িবদযমান। নবীক
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সা�া�াহক আলাইিহক ওয়াসা�াম ওক তারক সাহািবগাসহক হাজােরাক

মুসিলমকেয ্ুরআন পাঠ ্েরেছন আেজাকতাকিবদযমান।ক্ুরআনক

েথে্ বাকতারকে্ানকঅংশকেথে্কিবমুখকহওয়ারকআি্দা ইসলামক

ওক মুসিলমক জামাতক েথে্ক খািরজক ্েরক েদয়, এক িব�াসক েপাষাক

্েরকে্উকইসলামকওকমুসিলেমরকসােথকস�ৃ�কহেতকপােরকনা। 

 

ি�তীয়কবা�বতা 

শীয়ােদরক িব�াস: “সাহািবেদরক ে্উক ্ুরআনক এ্�ক ্েরনিন, 

সংরকাওক্রেতকপােরিনকশধুকআিলকওকআহেলকবাইেতর ইমামগা 

বযতীত”। 

একআি্দাক্ুলাইিনকতারক“আল-্ািফ” �ে�ক (খ.১), (পৃ.২৬)-েতক

উে�খক ্েরেছন।ক িতিনক দৃঢ়ভােবক বেলন: জােবরক েথে্ক বিারত, 

িতিনক বেলেছন: আিমকআবুক জাফরকআলাইিহসক সালামে্ক বলেতক

শেনিছ: 
ما اد� أحد من ا�اس أَه �ع القرآن �ه ِ� كذاب وما �عه وحفظه كما ََل 

 .ِ� � بن أ� طالب وا�ئمة من بعده
“িমথুয্ক বযতীতক ে্উক দািবক ্েরিনক েয, েসক পূারক ্ুরআনক জমাক

্েরেছ, ্ুরআনক েযভােবক নািযলক হেয়েছক েসভােবক ে্উক জমা 

্েরিন, সংরকাও ্েরিনকএ্মা�কআিলকইবকনকআিবকতােলবকওক

তারকপরবতরীকইমামগা বযতীত”।  
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েহক শীয়া, আ�াহক েতামাে্ক ওক আমাে্ক িহদােয়তক দানক ্রন, 

এরপকিব�াসকঅথরাৎকআহেলকবােয়ত ওকতারকঅনুসারীকশীয়া বযতীতক

ে্উক্ুরআনকজমাকওকসংরকা ্েরিনকিমথযাচার, বািতলকও ��তাক

নয় ি্! আ�াহরকিন্টকপানাহকচাই, েতামােদরকএ দািবরকপিরািতক

েশান। 

১. েতামােদরক এ দািবক �মাাক ্ের েয, যারাক ্ুরআনক িহফয ওক

সংরকাক্রার দািবক্েরকতারা িমথযাবাদী, েযমন উসমান, উবাইক

ইবকনক ্াব, জােয়দক ইবকনক সােবতক ওক আ�ু�াহক ইব নক মাসউদক

�মুখসহকহাজােরাকসাহািব। েতামােদরকএকদািবকআেরাক�মাাক্ের 

েয, তারাক িছলকঅসৎকওকপাপাচারী, অথচ আহেলকবােয়েতর ে্উক

তাকবেলিন। এক েতাকইসলােমরক দুশমন ও �িতপেকরক মুসিলেমরক

মােঝক িফতনারকজ�কেদয়া ওকতােদরকপর�ের িবেভদ সৃি� ্রা 

ৈবকি্ছুকনয়। 

২. েতামােদরকএকদািবক�মাাক্েরকেয, আহেলকবাইেতর অনুসারীক

বযতীতকসাধারাকমুসিলমগা েগামরাহ ওকপথ��।কতারাক্ুরআেনরক

্ত্কঅংেশরকওপরকআমলক্েরকওক্ত্কঅংেশরকওপরকআমল 

্ের না, ্ারা উে�িখতকদািবক েমাতােব্কতারাকস�ূারক ্ুরআনক

সংরকাক্েরিন, তাইকপূারকশরীয়েতরকওপরকআমলওকতােদরকপেকক

স�বকনয়, আরকেযক্ুরআেনরক্ত্কঅংেশর ওপর আমলক্েরক

ওক্ত্কঅংেশরকওপরকআমলক্ের নাকতারক্ুফির ওকপথ��তাক
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স�ে র্ক্ােরাক ি�মতক েনই।ক্ারাকতারাক ্ুরআেনরক েযকঅংেশরক

ওপরক আমলক ্েরিনক তাক হয়েতাক আি্দা, ইবাদতক ওক আহ্ামক

স�ি র্তকিছল, অতএবকতারাকেগামরাহ! 

েজেনক েরখক েতামােদরক এক িব�াসক মূলতকআ�াহে্ক িমথযাক �মাাক

্ের, ্ারাকআ�াহকতা'আলা বেলেছন: 

ّا ﴿ ۡ�َا َ�ۡنُ  َِن َّ  ]  ٩: بلجر[ ﴾ ٩ لََ�ٰفنُظونَ  َ�ُۥ نَّا ٱّ�نۡكرَ  ََ

“িন�য়ক আিমক ্ুরআনক নািযলক ্েরিছ, আরক আিমইক তারক

িহফাযত্ারী”।ক সূরাক িহজর: (৯) আ�াহে্ক িমথযা বলাক ্ুফির, 

ে্ানক জাতীয়ক ্ুফির?! আ�াহে্ক িমথযােরাপ্ারীক মুসিলমক দলক

েথে্কখািরজ, ইসলােমকতারকে্ানকঅংশকেনই। 

ি�তীয়তক আহেলক বাইত বযতীতক অনযানযক সাধারাক মুসিলম েথে্ক

্ুরআন েগাপন ্রাক ি্ভােবক তােদরক জনযক ৈবধক হল?! এ ি্ক

আ�াহরক রহমত সং্ীার ্রাক ওক ্ুরআনক আ�সােতরক শািমলক

নয়?! িনঃসে�েহকআহেলকবাইত একনাপা্ আি্দাক েথে্কমু�।ক

েহক আ�াহ, আমরাক অবশযইক জািনক েতামারক রাসূেলরক

পিরবার/আহেলক বাইত এসবক িমথযাক অপবাদক েথে্ক পিব�। েহক

আ�াহ, যারাক তােদরক ওপরক িমথযা রচনাক ্ের, তােদরক স�ে র্ক

বােনায়াটক্ািহনীকৈতির ্ের তােদরকওপরকলানতক্র। 

৩. েতামােদরকএকদািবক�মাাক্েরক েয, শীয়ারা এ্মা� আহেলক

হ্কওকহে্রকওপরক�িতি�ত, ্ারাকতােদরকহােত রেয়েছকস�ূার 
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ি্তাব, তারাকআ�াহরকপূারকশরীয়তকেমাতােব্কআমলক্ের, তারা 

বযতীতকসাধারাকমুসিলমগা েগামরাহ, তারাক্ুরআেনরকঅিধ্াংশক

অংেশরকওপরকইমান ওকতারকিহদােয়তকেথে্কবি�ত!! 

েহক শীয়া, এক ধরেনরকঅসারক ্থাক ে্ানক িবেব্বান বযি�রক মুখ 

েথে্ক েবরক হেতকপােরক না, ইসলামক ওক মুসিলেমর সােথক স�ৃ�ক

ে্ানকবযি�কেথে্কেতাক দূেরকথা্।কেজেনকেরখ, যতকাক্ুরআনক

পিরপূারকনািযলকওকতারকবযাখযাকস�ূারকহয়িন, যতকাকমুসিলমেদরক

অ�রকওকিলখিন তা সংরকাক্িরিন, যতকাক্ুরআেনরকসবরবযাপীক

�সারকঘেটিন, যতকাকসাধারাকওকিবেশষকবযি�গাকসমানভােব তা 

িহফাজতক্েরিনকরাসূলু�াহকসা�া�াহকআলাইিহকওয়াসা�ােমরকমৃতুযক

হয়িন।ক ্ুরআনক এ্�্রাক ওক িহফাযতক ্রারক েকে�ক আহেলক

বাইত সাধারাক মুসিলমেদরক মত, এেত তােদরক ে্ানক িবেশষ 

ৈবিশ�যক েনই। অতএবক ি্ভােবক বলাক হয়: আহেলক বাইত বযতীতক

ে্উক্ুরআনকজমাকওকিহফাজতক্েরিন, েযকতারকদািবক্রেবকেসক

িমথযাবাদী!! 

েতামারক ি্ক ধারাা, যিদক এক বযি�ে্ক বলাক হয়: আমােদরে্ক েসক

্ুরআনক েদখাও, যাক আহেলক বাইেতর অনুসারীগাক সংরকাক

্েরেছ, তারক্েয়্ক্িপকবাকএ্িটক্িপকআমােদরকসামেনকেপশক

্র, তখনক তারক অব�া ি্ক হেব? সুবহা�াহক এক েতাক মারা�্ক

অপবাদকবযতীতকি্ছুকনয়! 



 

14 

 

তৃতীয়কবা�বতা 

শীয়ােদরক আি্দা: “শধুক আহেলক বাইতক ওক তারক অনুসারীগা 

নবীেদরকআলামতকঅজরনক্েরেছন, েযমনকপাথরকওকলািঠ, সাধারাক

মুসিলমগা নয়”। 

দিলল: “আল-্ািফ” �ে�রকেলখ্ ্ুলাইিনকবেলেছন:  
خرم بم� بمنمغع عغيه بلم ع   لغ  : عن ب  نت� عن اعفر عغيه بلم ع قيل

نم م ، نم م ، ولغ  مظغم ، خرم عغيرم بإلميع عغيه : مظغم  ونا رقال
 !!.و  ردي خيرم لغيميا، وعتي ماسقميص آدع، 

আবুকবিসর, জাফরকআলাইিহসকসালামকেথে্কবারনাক্েরন, িতিনক

বেলন: আিমরলকমুেমিননকআলাইিহসকসালামকএ্কঅ�্ারকরােতক

েবরকহন, িতিনকবলেতক িছেলন: হামহামাহ, হামহামাহ [অথর: গু, 

গু] ওকঅ�্ার রাত। েতামােদরকইমামকেবরকহেয়েছন, তারকগােয়ক

রেয়েছকআদেমরকে্াতরা, তারকহােতকরেয়েছকসুলাইমােনরকআংিট ওক

মুসারকলািঠ”!।কিতিনকঅনয�কবেলন: 
بلاب  ماس عغديي عن ب  حز  عن ب  عبد ب  عغيه بلم ع قيل لمعبه رقال 

 !!.وعتي ماس عغديي، ونن ورن  بلبيع
আবুকহামযাহকেথে্কবিারত, িতিনকবেলন: আবুকআ�ু�াহকআলাইিহসক

সালামে্কবলেতকশেনিছ: “মুসার ি্তাবকআমােদরক িন্ট, মুসারক
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লািঠক আমােদরক িন্টক এবংক আমরাক নবীেদরক ওয়ািরশ”!! েদখুন: 

“আল-্ািফ” (খ.১), ি্তাবুলকহুাহ, (পৃ.২২৭) 

েহকশীয়া, একিব�াসকেতামাে্ক্েয়্িটকিবষয়ক�ী্ারক্রেতকবাধযক

্ের, যাকএে্বােরইক�া�কওকবািতল, যিদকিবেবি্কহওকতাকেথে্ 

তুিমকিনেজে্কমু� েঘাষাাক্রেতকপারকনা, বাকতাকঅ�ী্ারক্রার 

সুেযাগকেতামারকেনই, েযমন: 

১. আিলক রািদয়া�াহক আনহে্ক িমথযাক সাবয�ক ্রা, ্ারাক িতিনক

বেলেছন: যখনকতাে্কিজজাসাক্রাকহেয়িছল, রাসূলু�াহকসা�া�াহক

আলাইিহক ওয়াসা�ামক ি্ক আপনাে্ক ওক আহেলক বাইতে্ ে্ান 

িবষেয়কখাসক্েরেছন? িতিনকবেলন: না, তেবকআমারকতেলায়ােররক

খােপকযাকরেয়েছকতাকবযতীত, অতঃপরকিতিনকেসখানকেথে্কএ্িটক

সিহফাকেবরক্েরন, তােতকচারিটকিবষয়কেলখাকিছল, আহেলকহািদস 

েযমনকবুখািরকওকমুসিলমক�মুখগাকতাকউে�খক্েরেছনক। 

২. অথবাকআিলক রািদয়া�াহকআনহকএক্থাকআিলক বেলনিন মেমরক

তারকওপরকিমথযােরাপক্রা। 

৩. �্ৃতপেককএক িব�াস ধারা্ারীক িনেজরকসােথকহঠ্ারী্ারী, 

বরংক এটাক তারক েবা্ািম, িনবুরি�তাক ওক িনেজর �িতক অস�ান 

েবােধরকঅ্াটযক �মাা, ্ারাক যিদকতাে্ক বলাক হয়: ে্াথায়ক েসক

আঙিট, ে্াথায়কেসকলািঠ? তাহেলকউ�রক�দােনকহতভ�কহেয়কযােব 

েস, ্খেনাকেসকলািঠকবাকআঙিটকেবরক্রেতকপারেবকনা। একেথে্ক
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�মাাকহয় ঘটনািট আেদযাপা�ক িমথযাক রচনা।কএখােনকআেরাক�� 

ওেঠক েয, িবষয়িটক যিদক এমিনক হয়ক তাহেলকআহেলক বােয়তক ে্নক

শ�েদরক দমনক ওক িনঃেশষক ্রারক জনযক েসক লািঠক ওক আঙিটরক

বযবহারক্ের না, অথচকইিতপূেবরকতারাকঅেন্ক্�কওকদুেভরােগরক

িশ্ারকহেয়েছ?! 

৪. এসবকআি্দারক মূলক উে�শযক শীয়ােদরক িহদােয়তক ওক সাধারাক

মুসিলমেদরক েগামরািহ �মাাক ্েরক শীয়া মাযহাবক �িত�া ্রা, 

্ারাক মুসিলমক উ�াহক েথে্ক তারক অি�রক এে্বােরক িবি��ক ওক

আলাদা। এভােব ইসলামক ওক মুসিলমেদরক�ংস্ামী ষড়য�্ারী 

শীয়া েনতৃবগরক ওক তােদরক অনুসারীরাক িনেজেদর হীনকআশাক পূরা 

্রেতক চায়।ক যিদ এক িব�াস �ারাক শীয়ােদরক এটাইক উে�শয হয়ক

তাহেলক এটাক খুবক খারাপক উে�শয, এক িব�াসক েপাষা্ারীক খুবক

খারাপ, একিব�ােসরক�িতকস�ি�কজাপন্ারীওকখারাপ। 

 

চতুথরকবা�বতা 

শীয়ােদরকআি্দা: “আহেলকবাইতকওকতােদরকঅনুসারীগা িবেশষক

ইলম, নববীক দশরনক ওক ইলািহ জােনরক অিধ্ারী, সাধারাক

মুসিলমগাকনয়” 

দিলল: “আল-্ািফ” (খ.১), ি্তাবুলক হুাহত, (পৃ.১৩৮) এরক

েলখ্ ্ুলাইিন বেলন: 
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عن ب  نت� قيل دخغت ع ب  عبد ب  عغيه بلم ع يقغت اعغت يدبك  ا 
ييعبك ربإدناا با رلال ب  ص� ب  عغيه ولغم، عغم عغيي عغيه بلم ع بلف 

ري بني �مد عغم رلال ب  ص� ب  : يقيل: نيإ من بلعغم رفبح مغه بلف نيإ قيل
: قغت: قيل.   من   نيإ بلف نيإ عغيي عغيه بلم ع بلف نيإ رفبح: عغيه ولغم

: نم قيل ري بني �مد و ا عغديي بليمع  ومي ردركك مي بليمع  ؟ قيل: نصب نصبك، قيل
صإيف  لا ي لبعاا اربني نصربا بلب : اعغت يدبك ومي بليمع  ؟ قيل: قغت

ص� ب  عغيه ولغم، وبم ي من يغي ييه، وخل   نيميغه   ح ل وحربع و� 
 يه : قيل! قغبك نصب وب  بلعغم : قيل.    بيم   بليح ح  بإلرش وبلدشش

عغديي بلفر مي ردركرم مي بلفر ؟ : لعغم وليس نصبك، نم لتت ليع ، نم قيل
و   من بدع ييه عغم بلبيع وبلاصيع وعغم بلعغمي  بلرن ملاب من ن� : قيل

يه بلعغم وليس نصبك، نم لتت ليع ، نم  : قيل!  ا نصب بلعغم : قغت:  سبئيل، قيل
: و ا عغديي متإف ييلم  عغي ي بلم ع،ومي ردرك م مي متإف ييلم ؟ قيل: قيل

! متإف ييه مثل قرآيرم نصب ن ث مربت : ومي متإف ييلم  ؟ قيل: قغت
و ا  :قيل! نصب وب  بلعغم : قغت: قيل !وب  ميييه من قرآيرم نصب حرف وبحد 

 .بيب  نيلرف بلابحد !!!!.ئا، ومي نا ئئن  ل با رقم بلميع  عغديي عغم مي

অথর: “আবুক বিসরক েথে্ক বিারত, িতিনক বেলন: আিমক আবুক

আ�ু�াহরকিন্টক�েবশক্েরকতাে্কিজজাসাক্ির, আিমকআপনারক

�িতক উৎসগর, আপনারকঅনুসারীরা বেলক েয, রাসূলু�াহক সা�া�াহক

আলাইিহক ওয়াসা�ামক আিল আলাইিহসক সালামে্ক ইলেমর এ্ক

হাজারক দরজাক িশকাক িদেয়েছন, যারক েথে্ক এ্ক হাজারক দরজাক

উ�ু�কহয়। িতিনকবেলন: আবুকআ�ু�াহকবলেলন: েহকআবুকমুহা�দক
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রাসূলু�াহক সা�া�াহক আলাইিহক ওয়াসা�াম আিল আলাইিহসক

সালামে্কএ্কহাজারকদরজাকিশকাকিদেয়েছন, যারক�েতয্কদরজাক

েথে্কএ্কহাজারকদরজাকউ�ু� হয়। িতিনকবেলন: আিমকবললাম: 

এটাক ঐটারক েমা্ািবলায়। [অথরাৎ এ্হাজারক েথে্ক এ্হাজার 

দরজারকপিরবেতরক�েতয্কহাজারকেথে্কএ্হাজারকদরজাকউ�ু�ক

হয়। অনুবাদ্] িতিনকবেলন: অতঃপরকবলেলন: েহকআবুকমুহা�দ, 

িন�য়কআমােদরক িন্টক “আল-জােময়াহ” রেয়েছ, তুিমক ি্কজানক

“আল-জােময়াহ” ি্? িতিনকবেলন: আিমকবললাম: আিমকআপনারক

�িতকউৎসগরক“আল-জােময়াহ” ি্? িতিনকবলেলন: এ্িটকসিহফা, 

যারকৈদঘরয নবীকসা�া�াহকআলাইিহকওয়াসা�ােমরকহােতকষাটকহাত, 

তােতক িবদযমানক েখাদাইেয়ক িতিনকতাক িলিখেয়েছন, আিলক িনজকডানক

হােতক�েতয্কহালালকওকহারামকএবংকমানুেষরক�েয়াজনীয়ক�েতয্ক

ব�কতােতকিলিপব�ক্েরেছন, এমনি্কহতযাকওকনেখরকআঁচড় এরক

িবিনময়কপযর�।কিতিনকবেলন: আিমকবললাম: আ�াহরকশপথকএে্ইক

বেলকইলম! িতিনকবেলন: অবশযইকতাকইলম, তেবকেস র্মকইলমক

নয়। অতঃপরক ি্ছুকাক চুপক থা্েলন।ক অতঃপরক বলেলন: 

আমােদরকিন্টক“জাফর” রেয়েছ, তুিমকজানক“জাফর” ি্? িতিনক

বেলন: চামড়ারক পা�, তােতক রেয়েছক স্লক নবী, ওসীক ওক বিনক

ইসরাইেলরকআেলমেদরকইলম, যারাকঅতীতকহেয়েছ।কিতিনকবেলন: 

আিমক বললাম: অবশযইক এে্ইক বেলক ইলম! িতিনক বেলন: িন�য়ক
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ইহাকইলম, তেবকেসকর্মকনয়। অতঃপরকি্ছুকাকচুপকথা্েলন, 

অতঃপরকবলেলন: “আমােদরকিন্টকমাসহােফ ফােতমাকআলাইহাসক

সালামকরেয়েছ, তারাকি্ভােবকজানেবকমাসহােফ ফােতমাকি্? িতিনক

বেলন: আিমকবললাম: মাসহােফ ফােতমাকি্? িতিনকবেলন: তােতক

েতামােদরক ্ুরআেনরক িতনগাক রেয়েছ! আ�াহরক শপথক েসখােনক

েতামােদরক ্ুরআেনরক এ্িটক অকরওক েনই! িতিনক বেলন: আিমক

বললাম: অবশয এে্ইকবেলকইলম! িতিনকবেলন: িন�য় যাকহেয়েছক

এবংক ি্য়ামতক পযর�ক যাক হেবক আমােদরক িন্ট তারক সবক ইলমক

রেয়েছ!!! হবহকউে�খকেশষক্রলাম। 

বািতলকওক�া�কএসব আি্দারকপিরািতকিন�রপ: 

১. এক আি্দারক মূেলক রেয়েছক আ�াহরক ি্তাবক ্ুরআনক েথে্ক

িবমুখকহওয়া, যাক��ক্ুফির। 

২. এক েথে্ক�মাাক হয়কআহেলক বাইত িবেশষক ইলমকওকজােনরক

অিধ্ারী, সাধারাক মুসিলম নয়। এ আি্দা নবীক সা�া�াহক

আলাইিহক ওয়াসা�ােমরক ওপরক িখয়ানেতরক অপবাদকআেরাপক ্ের 

েয, িতিনকআ�াহরক িনেদরশক েমাতােব্ক সবারক িন্টক বযাপ্ভােবক

নবুওয়তকেপৗছানিন! তারকওপরকএ অপবাদকআেরাপক্রাক্ুফির, 

এেতক্ােরাকসে�হকেনই। 

৩. একআি্দাকেপাষাক্েরকআিলকরািদয়া�াহকআনহ স�ে র্কিমথযা 

রটােনা হয়, ্ারাক িতিনক বেলেছন: আমােদরক আহেলক বাইতে্ক
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রাসূলু�াহক ে্ানক িবষেয়ক খাসক ্েরনিন। আিলক রািদয়া�াহকআনহক

স�ে র্কিমথযাকবলাকঅনযেদরকস�ে র্কিমথযা বলারকনযায়কহারাম। 

৪. এক আি্দাক েপাষাক ্েরক রাসূলু�াহক সা�া�াহক আলাইিহক

ওয়াসা�ােমরক ওপরক িমথযা রটােনাক হয়, যাক ্িবরাক ওক িন্ৃ�তমক

পাপ, নবীকসা�া�াহকআলাইিহকওয়াসা�াম বেলেছন: 
  )).  ليس كتصإ ع بحدمم من كصإ   مبعمدب يل رغ  بلير  ا كصني((

“আমারকওপরকিমথযােরাপক্রাকেতামােদরক্ােরাকওপরকিমথযােরাপক

্রারকনযায়কনয়, আমারকওপরক েযক ে��ায়ক িমথযাক বললক েসক েযনক

আগেনক�েবশক্ের”। 

৫. একেথে্কফােতমাকরািদয়া�াহকআনহারকওপরক িমথযােরাপক্রাক

হয়কেয, তারক�ত�ক্ুরআনকরেয়েছ, যাকমূলক্ুরআেনরকিতনগা, 

তােতক্ুরআেনরকএ্িটকহরফওকেনই। 

৬. একিব�াসকেপাষা্ারীক্খেনাক মুসিলমকহেতকপােরকনা, অথবাক

তাে্ক মুসিলমেদরক অ�ভুর�ক জানক ্রাক হালালক নয়, ্ারাক েসক

এমনক জান, দশরনক ওক িহদােয়েতরক ওপরক বাসক ্ের, েযখােনক

মুসিলমেদরকে্ানকঅংশকেনই। 

৭. এক ধরেনরক অসারতা, ��ক বািতলক ওক িমথযারক েনসবতক

ইসলােমরকসােথক্রাক্খেনাকিঠ্ নয়। ইসলামকএ্মা�কআ�াহরক

দীন, িতিনকএকদীনকবযতীতকে্ানকদীনক�হাক্রেবন না। 

আ�াহকতা'আলা বেলন: 
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َرةن  �ن  َوُهوَ  منۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فََلن دنيٗنا ٱۡ�نۡسَ�ٰمن  َ�ۡ�َ  يَۡبَتغن  َوَمن ﴿ ن�نَ  مننَ  ٱ�خن  ٱۡلَ�ٰ�ن
 ]  ٨٥: عمربا بل[ ﴾ ٨

“আরক েয ইসলামক ছাড়াক অনযক ে্ানক দীনক চায়, তেবক তারক ্াছক

েথে্ক ্খেনাক তাক �হাক ্রাক হেবক নাক এবংক েসক আেখরােতক

কিত��েদরকঅ�ভুর�কহেব”। সূরাকআেল-ইমরান: (৮৫) 

েহকশীয়া, ইসলােমরকওপরকএসব িমথযাকঅপবাদকেথে্কমুি�রকজনযক

আসক এ্সােথক উ�ারাক ্ির: েহক আ�াহক যারা েতামারক

বা�ােদরে্কপথ��, েতামারকদীনে্ককিত��কও েতামার নবীরক

উ�তে্ িবভ� ্রারক জনযক েতামারক ওপর, েতামারক রাসূল ওক

আহেলকবােয়েতর ওপরকএসবকিমথযাকরচনাক্েরেছ, তােদরকেথে্ক

আমরাকপানাহকচাই। 

 

প�মকবা�বতা 

শীয়ােদরক িব�াস: “মুসাক ্ােজমক িনেজে্ক শীয়ােদরক মুি�রক জনযক

বিলকিদেয়েছন”!!! 

“আল-্ািফ” (খ.১), ি্তাবুলক হুাহ: (পৃ.২৬০) এরক েলখ্ক

্ুলাইিনকএকবা�বতাকবারনাক্েরেছন এভােব: 
ب  : قيل )ونا بإلميع بلمين  من بئم  بلخيع  بثن  عشك ( ا بني بلمن بلكظم 
 .بلخيع  ي��ن يفس بو نم، ياقيب م يفسعز وال، بل  ع 
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“আবুক হাসানক ্ােজম (শীয়ােদরক বােরাক ইমােমরক সাতক না�ারক

ইমাম), বেলন: আ�াহকতা'আলা শীয়ােদরকওপরকেগা�াক্েরেছন, 

অতঃপরকআমাে্ক�াধীনতাকিদেয়েছনকআমাে্ক�হাক্রবকঅথবাক

তােদরে্ক�হাক্রব, ফেলকআিমকিনেজে্কিবসজরনকিদেয়কতােদরক

রকাক্েরিছ”। 

েহক শীয়া, এখনক িচ�াক ্রক এক ঘটনারক পিরাামক ি্, ্ারাক এরক

ওপরকইমানকরাখাকওকতারকঅথর িব�াসক্রাক েতামারকওপরকফরয 

েয, মুসাক্ােজমকরহ. িনেজর অনুসারীেদরক মুি�রকজনয িনেজে্ক

বিলকদােনকরািজকহেয়েছন েযনকআ�াহকশীয়ােদরককমাক্েরনকওক

িবনাকিহেসেব তােদরে্কজা�ােতকদািখলক্েরন। 

েহক শীয়া, -আ�াহক েতামাে্ক ওকআমাে্ক সিঠ্কআি্দাক েপাষাক

্রাক ওক তারক স�ি�ক েমাতােব্ক ্থা-্মর স�াদনক ্রারক

তাওিফ্ িদন- তুিমকএকিমথযায়কিচ�াক্র, আিমকতাকিমথযাকবযতীত 

ি্ছুকভাবিছকনা, এেতকসেতযরকেলশমা�কেনই, বরং তা বা�বতাকওক

সতযক েথে্ক বহক দূের।ক তুিমক িচ�াক ্র, েতামারক বুেঝক আসেব।ক

্ারাকএকআি্দারকফেলকেতামাে্ক্েয়্িটকিবষয়কঅবশযইক�ী্ারক

্রেতকহেব, যারকএ্িটরকসােথ েতামারকস� র্ক েহা্ক তুিমকতাক

পছ�ক ্র না, যিদক তুিমক রবক িহেসেবক আ�াহে্, দীনক িহেসেবক

ইসলামে্ক ওক নবীক িহেসেবক মুহা�দক সা�া�াহক আলাইিহক

ওয়াসা�ামে্ক�হাক্র। এবারকতাকেশান: 
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১. একআি্দারক্ারোকআ�াহরকওপরকিমথযােরাপক্রা জররীকহয় 

েয, িতিনকমুসা ্ােজেমরকিন্টকওহীকে�রাক্েরেছন। একমেমরকেয 

িতিনকশীয়ােদরকওপরকচেটেছন, অতঃপরকিতিনকতাে্কঅথবাকতারক

অনুসারীেদরক�হাক্রারকইখিতয়ারকিদেয়েছন, ফেলকিতিন তােদরক

মুি�রক জনযক িনেজে্ক িবসজরনক িদেয়েছন।ক সে�হ েনইক এটাক

আ�াহরকওপরকিনেরটকিমথযাকরচনা, আ�াহকতা'আলা বেলন: 

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ىٰ  ِنّمنن  أ ن  َ�َ  ٱۡ�َ�َ َّ بًا ٱ  ]  ٢١: بثيعيع[ ﴾٢ َكذن

“আরকতারক েচেয়কবড়কযািলমকআরক ে্ক েযকআ�াহরকওপরক িমথযাক

রটনাক্ের”।কসূরাকআল-আনআম: (২১) 

২. একআি্দারক্ারোকমূসাক্ােজমকরহ. এরকওপরকিমথযাকরচনাক

্রা হয়, ্ারা িতিনকনবীকবাকরাসূলকনন, অথচকতারক্থাকতাইক

�মাাক্ের। েযমনকেসকবেলেছ: “আ�াহকমুসাক্ােজমে্কসংবাদক

িদেয়েছনকেযক িতিনকশীয়ােদরকওপরকনারাজ! অতঃপরকিতিনকতাে্ক

িনেজরকনফসকওকশীয়ােদরকমােঝকইখিতয়ারক িদেয়েছন, আরক মুসাক

্ােজমক তােদরক মুি�রক জনযক িনেজে্ক িবসজরনক দােনক রািজক

হেয়েছন।কএক্থারকঅথরক��ভােবক�মাাক্েরকেয, মুসাক্ােজমক

নবীক িছেলন!!! অথচকস্লকমুসিলমকএকবযাপােরকএ্মতকেয, নবীক

সা�া�াহক আলাইিহক ওয়াসা�ােমরক পরক েযক ে্উক ্ােরাক স�ে র্ক

নবুওয়েতরক িব�াসক ্রেবক েসক ্ােফর। ্ারাক এটাক সরাসিরক

আ�াহরকবাাীরকসােথকসংঘিষর্, িতিনকবেলন: 



 

24 

َّمدٌ  َ�نَ  ّما﴿ ُُ  ٓ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ن ّرنَجالنُ�مۡ  ّمنن أ ن  رُّسوَل  َوَ�ٰ�ن َّ نّ�ن  وََخاَ�مَ  ٱ  َنۗ  ۧٱ�ّب

 ]  ٤٠:  بثحزبإ[ ﴾٤

“মুহা�দক েতামােদরক ে্ানক পুরেষরক িপতাক নয়, তেবক আ�াহরক

রাসূলকওকসবরেশষকনবী”।কসূরাকআহযাব: (৪০) 

৪. শীয়ােদর এক আি্দাক �ী�ানেদর আি্দার নযায়, েযমনক

�ী�ানরাক িব�াসক ্ের ঈসা আলাইিহসক সালামক মানবক জািতরক

মুি�রক জনযক িনেজে্ক উৎসগরক ্েরেছন।ক িতিনক মানবক জািতে্ক

আ�াহরকেগা�াকওকশাি�কেথে্কসুরকাকেদয়াকএবংকতােদরকপােপরক 

�ায়ি�� িহেসেবক িনেজে্ক�ুেশকচড়ােতকরািজকহেয়েছন, অনুরপক

শীয়ারাক িব�াস ্ের েয, মূসাক্ােজমে্কতারকরবক দু’িটরকএ্িটক

েবেছকেনয়ারকইখিতয়ারকিদেয়েছন: তারকঅনুসারীেদরক�ংসকঅথবাক

তারক িনেজরক িবসজরন, ফেলক িতিনক িনেজে্ক িবসজরনক িদেয়ক

শীয়ােদরে্ আ�াহরক েগা�াক ওক শাি�ক েথে্ক রকাক ্েরেছন। 

অতএবকশীয়া ওক�ী�ানেদরকআি্দাকএ্, �ী�ানরাক ্ুরআেনর 

ভাষায়ক ্ােফর, শীয়ারাক ি্ক ইমান দািব ্েরক ্ুফিরক �হোক

স�ত?! জৈন্ক্িবকবেলেছন: 
 يير ب نغفمك با رر  م  ب مل **********قد نينوك ممر لا ينغت   

[েতামাে্ক��তক্েরেছ এ্ ব�রকজনয যিদকতা বুঝ, 

িনেজে্কিহফাজতক্র, েযনকঅ�রকসােথকেভেসকনাকযাও।] 
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েহকশীয়া তুিমক িনেজে্কিহফাজতক্র, এসবকবািতলকওকঅসারতাক

েথে্কমু�কহও, েতামারকসামেনকরেয়েছকআ�াহকওকমুিমনেদরকপথ। 

 

প�মকবা�বতা 

শীয়ােদরক িব�াস: “শীয়ােদরক ইমামগাক রাসূলু�াহক সা�া�াহক

আলাইিহক ওয়াসা�ােমরক মযরাদায়: শধুক নারীক বযতীত িন�াপ, ওহী 

লাভকও আনুগেতযরকহ্দারকইতযািদ িবষেয়। রাসূলু�াহকসা�া�াহক

আলাইিহক ওয়াসা�ােমরক জনযক নারীেদরক েযক সংখযা হালালক িছল 

তােদরকজনযকতাকনয়”। 

এ আি্দা “আল-্ািফ” �ে�রক�োতা ্ুলাইিনকদু’িটকবারনাক�ারাক

�মাাক্েরেছন: 

এ্. ্ুলাইিনক“আল-্ািফ” (খ.১), ি্তাবুলকহুাহ, (পৃ.২২৯)-

েতকিতিনকবেলন: 
اعغت يدبك، برفرا ب  ليع  عبد ع : ئا بمفلل عغد ب  عبد ب  يقيل  

ث، ب  ب�رع وبرحم  -بإلميع-بلعبيد و ج  عغه خ  بلممي  ؟ يقيل   بنا عبد ب  
وبربف نعبيدي، من با رفرا ليع  عبد ع بلعبيد نممم  ج  عغه خ  بلممي  

 . صبيحي وممي 

“মুফা�ালক আবুক আ�ু�াহরক িন্টক উপি�তক িছল, িতিনক তাে্ক

বেলন: আিমকআপনারকওপরকউৎসগর, আ�াহক ি্কবা�ােদরকওপরক

িনিদর�কবা�ারকআনুগতযকফরযক্েরকতারকেথে্কআসমােনরকসংবাদক
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আদান-�দানকব�ক্েরকেদন? ইমামকআবুকআ�ু�াহকতাে্কবেলন: 

না, বা�ারকওপর েমেহরবান, দয়াশীলকওক্রাাময় আ�াহকএরক

েথে্ ঊে�র েয, িতিনক বা�ােদরক ওপরক িনিদর�ক বা�ারকআনুগতযক

ফরযক্ের তারক েথে্কস্াল-স�যাকআসমােনরক সংবাদকআদান-

�দানকব�ক্েরকিদেবন”। 

এসবকবারনাকেথে্ক�মাা হয়কেয, (শীয়ােদর) ইমামেদরকআনুগতযক

আ�াহক মানুেষরক ওপরক ফরযক ্েরক িদেয়েছন, েযমনক রাসূলু�াহক

সা�া�াহকআলাইিহকওয়াসা�ােমরকআনুগতযকফরযক্েরক িদেয়েছন। 

তােদরক�িতকওহীকে�রাক্রাকহয়, স্াল-স�যাকতারাকআসমােনরক

সংবাদক �হাক ্েরন, অতএবক এক িবেবচনায়ক তারাক নবীক ওক

রাসূলেদরকবরাবর। 

নবীক সা�া�াহক আলাইিহক ওয়াসা�ােমরক পরবতরী ওহীরক দািবদারক

ে্ানক নবীরক আি্দাক েপাষাক ্রাক ইসলামক তযাগক ্রারক শািমল, 

স্লক মুসিলেমর িন্টক ্ুফির। সুবহানা�াহক এ্জনক শীয়া 

ি্ভােবক এমন আি্দাক েপাষাক ্রেতক পােরক যারক ্ারোক মানুষক

ইসলামক েথে্ক খািরজক হেয়ক যায়, অথচক েসক ইমানক ওক ইসলােমরক

নােমইকএসব �া�কআি্দাক�হাক্েরেছ! 

েহক আ�াহক তুিমক এক বািতলক েফর্ারক �থমক অপরাধীক হাতে্ক

িবি��ক্র, েযরপকেসকমানুষে্কেতামারকেথে্কিবি�� ্েরেছ। 
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ি�তীয়কবারনা:  “আল-্ািফ” (খ.১), ি্তাবুলকহুাহ, (পৃ.২২৯)-

েত ্ুলাইিন বেলন: 
بمئم  نم�ل  رلال : عن �مد نن ليلم قيل لمعت بني عبد ب  عغيه بلم ع رقال

 ث بي م ليماب نبيبيي ، وث  ل  م من بلنمي  مي  ل ب  ص� ب  عغيه ولغم، 
 .لغغب، يبمي مي خ  الك ي م نم�ل  رلال ب  ص� ب  عغيه ولغم

মুহা�দক ইবকনক সােলমক েথে্ক বিারত, িতিনক বেলন: আিমক আবুক

আ�ু�াহে্কবলেতকশেনিছ: ইমামগাকরাসূেলরকমতরবায়, তেবকতারাক

নবীক নয়, অনুরপকনবীরকজনযক যতকনারীক হালালকতােদরকজনযকতাক

হালালক নয়। এক ছাড়াক অনযানযক িবষেয়ক তারাক রাসূলু�াহক সা�া�াহক

আলাইিহকওয়াসা�ােমরকসমান। 

এসবকবারনায়কযিদওকি্ছুকৈবপরীতয রেয়েছ, তেবকপূেবররকনযায়কএক

বারনােতওক ইমামগা িন�াপ, তােদরকআনুগতযক ্রাক ফরযক এবংক

তােদরক�িতকওহীক ে�রাক্রাক হয় ইতযািদক িবষয়ক�মািাত হয়। 

নারীকবযতীতকঅনযসবকিবষেয়কইমামগাকরাসূেলরকমতরবায়কএক্থায়ক

�মাাক ্েরক েয, তারাক িন�াপ, তােদরকআনুগতযক ্রাক ওয়ািজব, 

তারাকেসসবকগাাগা ওকৈবিশে�যরকঅিধ্ারীকযাকনবীেদরকরেয়েছ। 

একআি্দাকওকিমথযাকরচনারকমূলকউে�েশযকহে�কশীয়া স�দায়ে্ক

ইসলামক ও মুসিলমক সমাজক েথে্ক িবি��ক্রা এবংক ইসলামক ওক

মুসিলম �ংসক ্রা। ্ারাক শীয়া স�দােয়রক িন্টক েযেহতু 

মাসহােফকফােতমা রেয়েছকযাক্ুরআেনরকেচেয় ে��, আেরাকরেয়েছক
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জাফর, আল-জােময়াহক ওক পূবরবতরী নবীেদরক ইলম, িন�াপক

ইমামেদরক ওহী যাক রাসূলু�াহক সা�া�াহক আলাইিহক ওয়াসা�ােমর 

িরসালােতর সমান, শধুক নারীরক িবষয় বযতীত! উে�খযক শীয়ারাক

অনযানয ধমরক েথে্ক েযকপিরমাাকআি্দা ওকআদশর �হাক্েরেছ 

তারক তুলনায়ক ইসলামক েথে্ক �হাক ্রাক আি্দা ওক আদেশররক

পিরমাাক খুবক সামানয, েযরপকএখােনক ্তগেলাক ্ুফিরকআি্দারক

পােশ ইসলামক েথে্ক মা�ক এ্িটক িবষয়ক তথাক নারীক িবেয়ক ্রারক

িবধানক�হাক্েরেছ! আঁটারকখািমর েথে্ক চুলক েবরক্রারকনযায় 

তারাকইসলাম েথে্ খুবকসামানযইক�হাক্ের!!! 

আ�াহক�ংসক্রনকষড়য�্ারীেদর, যারাক মুসিলম উ�াহ েথে্ক

এ্িটক অংশে্ িবি��ক ্েরেছক ইসলােমরক নােম, নবীক পিরবারক

েথে্কিবি��ক্েরেছ আহেলকবােয়েতরকঅনুসারী বেল। 

 

স্মকবা�বতা: 

শীয়ােদরক িব�াস: “রাসূলু�াহক সা�া�াহক আলাইিহক ওয়াসা�ােমরক

মৃতুযরকপরকআহেলকবাইত ওকঅ�কসংখয্কসাহািবকেযমনকসালমানক

ফারিস, আ�ারকইবকনকইয়ািসরকওকেবলালক�মুখগা বযতীতকস্লক

সাহািব ্ুফিরেতকিফেরকযান”। 

শীয়ােদরক�ায়কস্লকপি�ত িব�াসক্ের েয, রাসূলু�াহকসা�া�াহক

আলাইিহকওয়াসা�ােমরকমৃতুযরকপরকআহেলকবাইত ওকঅ�কসংখয্ক
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সাহািবক েযমনকসালমানকফারিস, আ�ারকইবকনকইয়ািসরকওক েবলালক

�মুখগাক বযতীতক স্লক সাহািবক ্ােফরক হেয়ক যান।ক েছাট-বড় 

�েতয্ শীয়া েলখ্ তােদরক ��ক ওক িলখিনেতক ্মেবিশ এক

িবষয়িটক উে�খ ্েরেছন, সবাইক এর েঘাষাাক িদেয়েছন, হয়েতাক

তাি্য়ার আ�েয় ে্উক তাক েগাপন ্েরেছন, ্ারাক তাি্য়া 

তােদরকিন্টকওয়ািজব। 

এক বা�বতারক দিললক িহেসেবক আমরাক িনে�র �মাাসমূহক েপশক

্রিছ: 

 এ্.   “আল-্ািফ” �ে�রক �োতাক ্ুলাইিনক িনজক রচনাক

“রাওদাতুলক্ািফ”, (পৃ.২০২)-েতকবেলন: 
نم بمقدبد، ولغميا، وبنا ار كمي اي    : عن حغيا عن بنيه عن ب  اعفر قيل

روبريت  -وبلي نا من بي ر وبال رفيل� بلخيع  وب�ثني بعببيرب  -رفم� بلتي  
كث�  رندد نصب بمعبقد ونا با بصإيإ رلال ب  قد برردوب نعد وييره  ث آل 

 .بليت ويفرب قغي  كمغميا وعمير و  ل ر  ب  رعيل عغ م

হানানক েথে্ক বিারত, িতিনকতারক িপতাক েথে্, িতিনকআবুকজাফরক

েথে্ক বারনাক ্েরন: তারাক হে�ক [অথরাৎক যারাক নবীরক মৃতুযরক পরক

্ােফরক হয়িন] িম্দাদ, সালমান, আবুক যরক েযমনক “তাফিসেরক

সািফ” �ে�করেয়েছ।ক“তাফিসরকসািফ” শীয়ােদরকিন্টক�িস�কওক

সবেচেয়ক�হােযাগযকতাফিসর।কএকছাড়া আেরাকবারনাকরেয়েছ, যাক

েথে্ক �মািাতক হয়ক েয, রাসূলু�াহক সা�া�াহক আলাইিহক
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ওয়াসা�ােমরক মৃতুযরক পরক তারক সাথীগাক মুরতাদক হেয়ক িগেয়িছল, 

অথরাৎক ইসলামক তযাগক ্েরক িছেলন শধুক আহেলক বােয়ত ওক অ�ক

সংখয্ক সাহািবক বযতীতক েযমনক সালমান ফারিস, আ�ারক ইবকনক

ইয়ািসরকওকেবলালকরািদয়া�াহকআনহমক�মুখগা। 

২. আবুক ব্রক ওক ওমরক রািদয়া�াহকআনহেমর ্ুফিরর িবষয়িট 

তােদরকবই-পু�্কওকিলখিনেতকিবেশষকগররসহকউে�খক্রাকহয়, 

েযমনক্ুলাইিনরকি্তাবক“রাওদাতুলক্ািফ” (পৃ.২০)-েতকরেয়েছ: 
ييرقي بلييي ولم ربا ي، ولم ربصكرب مي صغعي : اعفر عن بلخي�ع يقيللبلت بني 

 .!!!نبم� بمنمغع يعغي مي لعغ  ب  وبم ئر  وبليح بجعع

আিমকআবুক জাফরে্ক শায়খাইনক (আবুক ব্র ওক ওমর) স�ে র্ক

িজজাসাক ্েরিছ, িতিনক বেলন: তারাক দুিনয়াক তযাগক ্েরেছক ি্�ক

তওবাক্েরিন, আিমরল মুেমিননক(আিল রা.) এর সােথকতারাকি্ক

আচরাক ্েরেছক েসক ্থাক �রাক ্েরিন, তােদরক ওপরক আ�াহ, 

েফেরশতাকওকস্লকমানুেষরকলানত”!!! 

৩. ্ুলাইিনক“রাওদাতুলক্ািফ” �ে�রক(১০৭নং) পৃ�ায় বেলন: 
عمبل� عن ب  نرر وعمر ؟ يغعمري لقد يييقي وردب ع ب  ممه ونزئي نرلا ، 

   . !!!بلكيربا عغي مي لعغ  ب  وبم ئر  وبليح بجععونمي 
“েতামরাক আমাে্ক আবুক ব্রক ওক ওমরক স�ে র্ক িজজাসাক ্র? 

আমারক বয়েসরক ্সমক তারাক উভেয়ক েনফাি্ ্েরেছ, আ�াহরক

্ালামকআ�াহরক�িতকছুেড়কেমেরেছ, রাসূলু�াহকসা�া�াহকআলাইিহক
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ওয়াসা�ােমরক সােথক উপহাসক্েরেছ।ক িতিনক বেলন: তারাক উভেয়ক

্ােফর, তােদরক ওপরক আ�াহ, েফেরশতাক ওক মানবক জািতরক

লানত!!! 

েহক শীয়া, েতামারক িবেব্ সমথরনক ্েরক রাসূলু�াহক সা�া�াহক

আলাইিহক ওয়াসা�ােমরক সাথীগাক তারক মৃতুযর পর ্ােফর হেয়ক

িগেয়িছল? তুিম জানক নাক তারাইক িছলক তারক সাথী, তারক দীেনরক

সাহাযয্ারীকওকতারকআিনত শরীয়েতরকধার্-বাহ্! তুিমকজানকনাক

আ�াহক তা'আলা িনজক ি্তাবক পিব�ক ্ুরআেন তােদরক ওপরক

স�ি�রকেঘাষাাকিদেয়েছন, তারকনবীরকভাষায়কতােদরে্কজা�ােতরক

সুসংবাদক �দানক ্েরেছন! তুিমক জানক নাক তােদরক �ারা আ�াহক

ইসলােমরকসুরকা ওকস�ানকবৃি�ক্েরেছন, ি্য়ামতকপযর�কতােদরক

�শংসাই মানুেষরকমুেখকমুেখকঅনুরিাতকহেব!  

েহকশীয়া আমাে্কবল, রাসূেলরকসাহািবেদর ্ােফরকবলা, তােদরক

ওপরকলানতক্রা, তােদরকেথে্কস� র্কিছ�ক্রারকপ�ােতকে্ানক

ষড়য�কেনই?! 

েহকশীয়া, িন�য়কএরকপ�ােতকগভীরকষড়য�ক্াজক্রেছ, আরকতাক

হে�ক ইসলামক �ংসক ্রা এবং ইসলােমরক দুশমনক ইহদী, 

অি�পূজ্কওক�েতয্কমুশির্-মূিতরপূজ্েদর পকাবল�ন ্রা!! 

িন�য়ক এরক অ�রােলক শীয়ােদরক মূলক উে�শযক ইসলামক ওক তারক

েরা্নসমূহ সমূেলক �ংস ্রা, ইসলাম ওক তারক িনদশরনসমূহ 
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িনঃেশষক্রা এবংকপারেসযর জিমেতকঅি�পূজ্ক ি্সরারকরাজরক

পুনরায় �িত�াক ্রা।ক ইনশাআ�াহক ্খেনাক তাক স�বক হেবক না। 

এখােনক �রাক ্িরেয়ক েদই: মুসিলমেদরক ি�তীয়ক খিলফা ওমরক

রািদয়া�াহকআনহে্কপারেসযরক (ইরািন) অি�পূজ্ক েগালামকআবুক

লুলুকশহীদক্েরিছল। 

মুসিলমক েদেশক েদেশক িফতনারক সূচনাক ্েরক ইসলামক ওক মুসিলমক

�ংেসরক ষড়য�্ারীক ইহদীক আ�ু�াহক ইবকনক সাবাক মুসিলমেদর 

তৃতীয়কখিলফাকউসমানকরািদয়া�াহকআনহরকিবরে�কিফতনাকআর�ক

্েরিছল, েসক পািপ� ঔরেসইক জ�ক েনয় শীয়া শয়তান ওক তারক

অনুসারীরা, তারাক ইসলামক ওক মুসিলেমরক িবরে�ক উ�ু�ক

তেলায়ােররকনযায়ক“ইমামতকওকিবলােয়ত” নােমকদু’িটকঅেযৗি�্কওক

িবদআিতক দািব উ�াপনক ্ের। িবলােয়েতর দািবেত তারাক

সাহািবেদরক্ােফরকবেল, লানতক্ের, মুসিলমকউ�াহ যােদরে্ক

বেল রািদয়া�াহকআনহম। 

তারাকইমামেতরকদািবেতকমুসিলমকিখলাফেতরকিবরে� ষড়য�ক্ের, 

মুসিলমেদরকমােঝকযু�কউসে্কেদয়, তােদরকর�পাতকঘটায়, বািড়-

ঘরক�ংসক্েরক মূলতকইসলামে্ চূারিবচূার ্রাকওকতারক িবধােনক

িব্ৃিত সৃি�রকলেকযই। ইসলােমরকঅনযানযকদুশমনেদরকমত শীয়ারাক

মুসিলমক উ�াহর দুশমন। অনযানযক ্ােফরেদরক নযায়ক শীয়ারাক

ইসলামকওকমুসিলমেদরক�িতপক, বরংকতারকেচেয়কঅিধ্। 
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শীয়া তুিমকেজেনকরাখ, একমূলনীিতরকওপরইকশীয়া আি্দারকিভি�ক

ও শীয়া মাযহােবরক প�ন, তাইক ইসলামক ধেমররক িবপরীতক শীয়া 

এ্িটকআলাদাকধমর, যারকরেয়েছক�ত�কিব�াস, মূলনীিত, ি্তাব, 

হািদসকএবংকদশরনকওকিবদযা, নমুনা �রপ পূেবরক্ত্কউে�খক্রাক

হেয়েছ, যাকস�ূারকইসলামীকআি্দা, িব�াস, ্ুরআনকওকহািদেসরক

িবপরীত। 

েহকশীয়া, েতামারকঅ�েরকযিদকসে�েহরকসৃি�কহয়কশীয়া ধমরকতযাগক

্র, িচ�াক্র যিদকেতামারকে্ানকঅসৎকউে�শযকনাকথাে্, ্ারাক

শীয়ােদরক িবলােয়েতরকমূলকউে�শযক মুসিলমেদরকমেধযক িবেভদ সৃি�ক

্রা, িফতনারক বীজক বপনক ্রাক এবংক তােদর মােঝ শ�তাক ওক

ঝগড়াকউসে্কেদয়া। 

আেলকসু�াহকওয়ালকজামাতইক�্ৃতকমুসিলম, মুসিলমকশ�কতােদর 

ওপরইক যথাযথক �েয়াগক হয়।ক তােদরক মেধযক এমনক ে্উক েনইক েয 

রাসূেলরকপিরবােররক ে্ানকসদসযে্কঅপছ�ক্ের, তাহেল ে্ন 

শীয়ারাক িবলােয়তকনামকধারাক্ের, এে্ আসলকউে�শযকওক মূলক

লকয ি�রক্েরেছ! ে্নকতারাকএকজনযকমুসিলমেদরকসােথকশ�তাক

েপাষাক্ের, বরংকতােদরে্ক্ােফরকবেল, তােদরকওপরকলানতক

্ের, েযমনকপূেবরকউে�খক্েরিছ, ে্ন?! 

অনুরপক ইমামেতরক িবষয়িট: ইসলামক ্তৃর্ক মুসিলমেদরক এক

�াধীনতাক েদয়াক েয, যারক মেধয ইমামতক ওক েনতৃেররক েযাগযতাক
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রেয়েছ তাে্ইকতারাকইমামেতরকজনযক�হাক্রেব, েযকতােদরে্ 

তােদরক রেবরক শরীয়তক ওক নবীরক আদশরক েমাতােব্ক পিরচালনা 

্রেব, এ �াধীনতাক ি্কতামাশাকবাকউপহাস! ি্�কশীয়ারাকবেল: 

না, না, বরংক মুসিলমেদরক েনতাক হেবনক ওসী, তারক স�ে র্ক নসক

তথাক ্ুরআনক ওক হািদেসরক সরাসিরক িনেদরশক থা্াক জররী, তারক

িন�াপকহওয়া, ওহীকলাভক্রাও জররী। অ�ুতক্থাক মুসিলমগাক

এমনকইমামকে্াথায়কপােব?! একজনযইকি্কশীয়ারাকমুসিলমকেথে্ক

আলাদা, মুসিলমেদরে্কলানতক্ের, তােদরকসােথকশ�তাকেপাষাক

্ের! 

েহক শীয়া, তুিমক ে্নক িনেজরক ওপরক রহমক ্র না, ে্নক তুিমক

িনেজে্কএসবকবািতল-�া�কআি্দাক েথে্কপিব�ক্র না, ে্নক

িনেজে্কএকঅ�্ার মাযহাবকেথে্কমু�ক্রকনা!! 

েহকশীয়া েজেনক েরখ, তুিমক েতামারক িনেজর ওকপিরবােরর মুি�রক

বযাপােরকদািয়রশীল, অতএবকতুিমকিনেজে্কওকেতামারকপিরবারে্ক

আ�াহরক শাি� েথে্ক বাঁচােনার েচ�াক ্র।ক েজেনক েরখক সিঠ্ক

ইমানক ওক েন্ক আমলক বযতীতক তাক ্খেনাক স�বক নয়, যাক তুিমক

আ�াহরক ি্তাবক ওক রাসূলু�াহক সা�া�াহক আলাইিহক ওয়াসা�ােমরক

সু�তক বযতীতক ে্াথাওক পােবক না। আিমক িনি�ত তুিমক শীয়া 

মাযহােবরকঅ�্ারকগি�েরকআব�, েতামারকপেককস�বকনয়কসিঠ্ক

ইমান ওক সিঠ্ক আমলক জানা, যতকাক নাক তুিমক পলায়নক ্েরক
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আহেলক সু�াহক ওয়ালক জামােতরক পিরেবেশক �েবশক ্র, েসখােনক

তুিমকপােবকআ�াহরকি্তাব পির��কওকঅপবযাখযা মু�, যাকশীয়ারাক

মানুষে্কেগামরাহকওকপথ��ক্রারকজনযকসমেয়কসমেয়ক্ুরআনকওক

হািদেসকঅনু�েবশকঘিটেয়েছ। 

তুিমকআহেলক সু�াহ ওয়ালক জামােতরক িন্ট পােব সু�েতক নববীকক

অপবযাখযা ওক বােনায়াটক ্ািহনী মু�। আেরাক পােবক তুিমক সিঠ্ক

ইমান, ইসলািমকআি্দাকওকসিঠ্কআমেলরকস�ান, যাকআ�াহকতারক

বা�ােদরকজনযকঅনুেমাদনক্েরেছন, েযনকতারাক িনেজেদরকপিব�ক

্েরক সফলতাক ওক ্ািময়ািব অজরেনক সকমক হয়।ক েহক শীয়া তুিমক

আ�াহরক ি্তাবক ওক সু�েতরক জনযক িহজরতক ্র, তুিমক িন�য়ক

অেন্ক�শ�তা ওকস�লতা পােবকআ�াহরকজিমেন। 

েজেনকেরখ, আিমকেতামারকেথে্কে্ানকআশায়কএকউপেদশ িদি�ক

না, নাকতুিমকছাড়াক্ােরাকেথে্কি্ছুরকআশায়; নাকেতামারকভেয়, নাক

তুিমক ছাড়াক ে্ানক মানুেষরক ভেয়; ্খেনাইক না, বরংক এক হে� 

ইসলামীক �াতৃর ওক েতামারক জনযক িহত্ামনা। ্ারা দীনক হে�ক

আ�াহ, তারক রাসূল, মুসিলমেদরক েনতাক ওক জনসাধারোরক জনযক

িহত্ামনাক ্রা।ক এক ে�রাাই আমাে্ক উ�ু�ক ্েরেছক েতামাে্ক

উে�শযক্েরকএকউপেদশকেলখারকজনয, হয়তকআ�াহকেতামারকঅ�রক

খুেলক িদেব, তুিমক দুিনয়াক ওক আেখরােতরক সফলতাক অজরেনরক

তাওিফ্ লাভক্রেব। 



 

36 

দুরদকওকসালামকআমােদরকনবী সা�া�াহকআলাইিহকওয়াসা�ােমর 

ওপর, স্লক�শংসাকআ�াহকতা'আলার জনয। 

সমা্ 


