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িশয়া স�দােয়র আকীদা খ�েন ইবন তাইিময়যা র. কতৃরক রিিত  
িমনহাজুস সু�াহ সহায়ক্ 

 

ভূিমকা 

সকল্ �শংসা সৃি�কুেলর্ রব্ আ�াহর্ জনয; আর্ সালাত্ ও্

সালাম্আমােদর্ নবী্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ ওয়াসা�ােমর্

�িত্এবং্তাঁর্পিরবার-পিরজন, সকল্সাহাবীগণ্ও্িকয়ামেতর্

িদন্ পযর্্ যারা তাঁেদর্ যথাযথ্ অনুসরণ্ করেব, তােদর্ উপর্

রহমত্ও্শাি্্বিষরত্হউকক 

আ�াহ্তা‘আলা্তাঁর্কুরআনেক্রকা্ও্�িতরকার্দািয়দ্িহণ্

কেরেকন; আ�াহ্তা‘আলা্বেলেকন: 

ّا َ�ۡ  ﴿ ۡ�َ َِن َّ وَن لََ�ٰ  ۥََ نَّا َ�  ّ�نكۡ ٱا ُ  ََ  ]٩: ملجا[ ﴾ ٩فنظ 

“িন�য়্ আমরাই্ কুরআন্ নািযল্ কেরিক্ এবং্ আমরা্ অবশযই্

তার্ সংরককক” - (সূরা্ আল-িহজর: ৯)ক্ আর কুরআেনর্

মাধযেম্ িতিন্ তাঁর্  ীনেক্ সংরকণ্ করেবনক্ আ�াহ্ তা‘আলা্

তাঁর্দীনেক্সংরকণ্করার্জনয্কিতপয়্উপায়্িয়ক্কেরেকনক্
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ত�েধয্  গদপূণর্ একি ্ উপায়্ হেলা আ�াহ্ তা‘আলা্ কতৃরক্

তাওহীদবাদী্উ�ােতর্আেলমগণেক্ইসলােমর্বযাপাের্�িতরকা্

বযববা্ গেে্ েতালার্ এবং্ িবদ‘আত্ ও্ তার্ ভয়াবহতা্ বণরনা্

করার্ তাওফীক্ �দানক্ আর্ এ্ বযাপাের্ তাওফীক�াা্

বযিিগেণর্ মেধয্ অনযতম্ একজন্ িকেলন্ শাইখুল্ ইসলাম্

আহমদ্ইবন্তাইিময়যা্র., েকননা, িতিন্এই্মহান্িবষেয়্মহৎ্

ভূিমকা্ েরেখেকন্ এবং এই্ সংিােম্ সু�র্ বীরদ্ �দশরন্

কেরেকনক্ তারঁ্ সংিােমর্ ফসল্ িকল্ তাঁর্ রিিত্ ও্ িলিখত্

অেনক্ি�্ (আ�াহ্ েস েলা্কবুল্কগন)ক্�েতযক্ সু�াহে�মী্

ও্সু�াহর্অনুসারী্বযিি্এবং্কলযাণ্ও্হেকর্অনুসারী্�েতযক্

বযিি্েস্ি� েলা্�কােশর্বযাপাের্ েি�াসাধনা্কেরেকন; আর্

ইসলােমর্ �িতরকাকারী্ ও্ তার্ অনুসারী্ �েতযক্ বযিি্ তা্

�কােশর্উেদযাগ্িহণ্কেরেকন; ত�েধয্বাদশা্আবদুল্আযীয্

আেল্সাউদ্র. িকেলন্অনযতমক্ িতিন্শাইখুল্ইসলাম্আহমদ্

ইবন্তাইিময়যা্ র. এর্ি� েলা্ মুুণ্ও্�কাশনার্বরকতময়্

মহান্ উেদযাগ্ িহণ্ কেরন্ এবং্ তা্ যথাযথ্ ত�াবধান্ কেরন; 

আর্তাঁর্পরবতরীেত্এই্বযাপাের্তাঁর্ নীিতর্অনুসরণ্কেরন্

তাঁর্ পুণযবান্ েকেল্স্ানগণ- আ�াহ্তা‘আলা্তাঁেদর্মধযকার্
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মৃতেদর্ �িত্ রহম্ কগন্ এবং্ জীিবতেদরেক্ তাওফীক্ দান্

কগন, আর্তাঁেদর্মােঝ্বরকত্নািযল্কগনক্শাইখুল্ইসলাম্

আহমদ্ইবন্তাইিময়যা্র. এর্িমনহাজুস্সু�াহ্আন-নবুিবয়যাহ 

নামক্ি�ি ্হল্তাঁর্ গদপূণর্ি� সমূেহর্ (نةاج  نسنةة نلبو�ة)

অনযতম্একি ; আর্তার্বে্একি ্অংেশর্বযাপাের্আেলমগণ্

পায়েন্ ও্ সারসংেকপ্ করার্  গদ্ িদেয়্ থােকনক্ এরই্

ধারাবািহকতায়্সাউদী্ফেতায়া্ িবভােগর্ েনতৃেদ্তা মূুণ্এবং্

িশকাথরীেদর্মােঝ্বঝেনর্বযববা্করা্হেয়েক; আর্অনুরপভােব্

ইমাম্ মুহা�দ্ ইবন্ সাউদ্ র. িব�িবদযালয়্ তার্ �কাশনা্ ও্

মুুেণর্ কেরেক; কারণ, সকল্ মুিসলেমর্ িনক ্ এই্ ি�ি র্

 গদ্ অেনক্ েবিশক্ সাউদী্ রাোর্ �ািন্ িা�্ মুফতী্ শাইখ্

আবদু�াহ্ ইবন্ বায্ র. এর্ সভাপিতেদ্ গিয়ত্ রাোর্ বায়ী্

ফেতায়া্ েবাডর্ এই্ ি�ি ্ পায়্ করার্ এবং্ তা্ েথেক্ ফায়দা্

হািসেলর্উপেদশ্িদেয়েকক 

 

এই্ জনয্ আিম্ পক�্ কেরিক্ েয, আিম্ এ্ মূলযবান্ ি�ি েক্

হােতর্ নাগােল্ িনেয়্ আসব্ এবং্ তার্ উপকািরতােক্ বযাপক্
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করার্কােজ্অংশিহণ্করব; ফেল্আিম্তার্উপর্কত েলা্

��্ �ণয়েনর্ বযববা্ কেরিক্ এবং্ েসসব্ �ে�র্ উউর্ আিম্

শাইখুল্ ইসলাম্ ইবনু্ তাইিময়যা্ র. এর্ বিবয্ েথেক্ েকােনা্

�কার্ বৃি�্ করা্ বা্ পায়াংেশর্ মেধয্ েকােনা্ �কার্ পিরবতরন্

কাোই্স�াদন্কেরিক- আ�াহ্শাইখুল্ইসলামেক্রহম্কগন্

এবং্তাঁেক্কমা্কগনক্আ�াহ্এ ােক্ভােলাভােব্ইসলাম্ও্

মুসিলমগেণর্কােজ্লাগান্এবং্ঐ্বযিিেক্ি  ণ্পুরুার্দান্

কগন, িযিন্ আ�াহ্ তা‘আলার্ �িতদােনর্ �তযাশায়্ তাঁর্

ি�সমূহ্�কাশ্করা্এবং্তা্বঝন্করার্বযববা্কেরেকনক্্্ 

* * * 

সকল্ �শংসা সৃি�কুেলর্ রব্ আ�াহর্ জনয; আর্ সালাত ও্

সালাম্আমােদর্ নবী্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ ওয়াসা�ােমর্

�িত্এবং্তাঁর্পিরবার-পিরজন, সকল্সাহাবীগণ্ও্িকয়ামেতর্

িদন্ পযর্্ যারা্ তাঁেদর্ যথাযথ্ অনুসরণ্ করেব, তােদর্ উপর্

রহমত্ও্শাি্্বিষরত্হউকক 
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এসব্��্ও্উউর্আবিতরত্হয়্রােফযী্(িশয়া) মতবাদেক্েক�্

কের্ এবং্ ঐসব্ বযিিেদরেক্ েক�্ কের, যারা্ িনেজেদরেক্

িশয়া, ইমািময়যা, জাফিরয়যা্এবং্  াদশ্ইমামীয়্নােম্আখযািয়ত্

করেত্�া��যেবাধ্কের; মূলত্এ্হে�্কত েলা্নাম্যা্বাাব্

অেথর্ এক্ এবং্ একি ্ দল্ বা্ স�দায়েক্ বুঝায়ক্ আর্ এরা্

আমােদর্বতরমান্যুেগর্িশয়া্স�দােয়র্বে্বে্দলক্ 

এ্ িে�র্ উউর েলা্ শাইখুল্ ইসলাম্ ইবনু্ তাইিময়যা্ র. এর্

বিবয্েথেক্েনয়া্হেয়েক, যা্তাঁর্মূলযবান্ি� িমনহাজুস্সু�াহ্

আন-নবুিবয়যাহ (نةاج  نسنةة نلبو�ة) এর্মেধয্রেয়েকক্েয্বযিি্

আরও্বযাপকভােব্অধযয়ন্করেত্িায়, েস্ েযন্তাঁর্ মূলি�ি ্

অধযয়ন্কেরক্এই্উউর েলা্ েকােনা্�কার্সংেযাজন্বা্ বৃি�্

করা্ কাোই্ শাইখুল্ ইসলাম্ ইবনু্ তাইিময়যা্ র. এর্ বিেবযর্

মেধয্সীমাব�ক্ িশয়া্স�দােয়র্বযাপাের্শাইখুল্ইসলাম্ইবনু্

তাইিময়যা্ র. এর্ এ্ বিবযসমূহ, তােদর্ মতবাদ্ ও্ মতবােদর্

বণরনাসমূেহর্ বযাপাের্ তাঁর্ বযাপক্পান্ ও্ অিভপতারই্ �মাণ্

বহন্কেরক্িতিন্এমনভােব্তা্বণরনা্কেরেকন্েয, তােত্তােদর্

মূলনীিতর্অবকায়ােমা্ন�্হেয়্েগেক, ফেল্তা্েযন্উপর্েথেক্
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তােদর্ উপর্ েভে�্ পেেেকক্ ফেল্ তােদর্ মূলনীিত েলা্ ধেস্

পেেেক্এবং্তােদর্বুিনয়াদ্�ংস্হেয়্েগেকক্তারা্তারঁ্যুিি-

�মাণসমূহেক্ �তযাখযান্ করেত্ সকম্ হল্ না্ এবং্ তাঁর্

বিবযসমূেহর্ সমােলািনা্ করেত্ পারল্ না; েকননা্ তাঁর্

বণরনািভিউক্ও্ যুিিিভিউক্দলীল্ও্�মাণসমূহ্এবং্শাি্পূণর্

সমােলািনা েলা্ �িতিিত্ িকল্ সুব্ বুিনয়ােদর্ উপর; ফেল্ তা্

তােদরেক্িনবরাক্(লা-জওয়াব) কের্িদল্এবং্তারা্পৃি্�দশরন্

করল্এমনভােব্ তারা্ েযন্ ভীতস�া্ গাধা, যা্ িসংেহর্ স�ুখ্

হেত্পলায়ন্কেরক্তাই্আমরা্আ�াহর্কােক্েদা‘আ্কির্িতিন্

েযন্ শাইখুল্ ইসলামেক্ রহম্ কেরন, পযরাা্ পিরমােণ্ তাঁেক্

পুরুার্ দান্কেরন্এবং্তাঁর্ মযরাদােক্সমু�ত্কেরনক্এখন্

আিম্ আপনােক্ িনে�াি্ পাতাসমূেহর্ িদেক্ মেনািনেবশ্ করার্

জনয্েকেে্িদি�; যােত্তা্পায়্করেত্পােরন, তার্িদেক্দৃি�্

িদেত্পােরন্এবং্তা্িনেয়্িি্াভাবনা্করেত্পােরনক 

আ�াহ্ সকলেক্ এমন্ কােজর্ তাওফীক্ িদন, যা্ িতিন্

ভালবােসন্ ও্ পক�্ কেরন; আর্ িতিন্ তাঁর্ দীনেক্ িবজয়ী্

কগন, তাঁর্কথােক্সমু�ত্কগন্এবং্আমােদরেক্এমন সব্
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বযিিবেগরর্ অ্ভুরি্ কগন, যােদরেক্ িতিন্ ভােলাবােসন, আর্

তারাও্তাঁেক্ভােলাবােসনক্... আমীন!      

* * * 
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ইবন্তাইিময়যা্র. কতৃরক্রিিত্িমনহাজুস্সু�াহ্সহায়ক 

শাইখুল্ইসলাম্ইমাম্আহমদ্ইবন্তাইিময়যা্র. বেলন: আ�াহ্

আমােদরেক্ িনেদরশ্ িদেয়েকন, যােত্আমরা্আমােদর্সালােতর্

মেধয্বিল: 

ََاهۡ ٱ ﴿ ٰ ٱ دن �َ ۡ ٱ َط لّصن سۡ ل َ�ٰ  ٦ َتقنيمَ م  َُ ٱ َط صن �ۡ  ّ�ني
َ
 ٱ َ�ۡ�ن  هنمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �

ۡ وبن َمغۡ ل  ض 
 ] ٧  ،٦: مفايتة[ ﴾ ٧ ّلن�َ لّضآٱ َوَ�  هنمۡ َعلَيۡ 

“আমােদরেক্সরল্পেথর্িহদায়াত্ িদন; তােদর্পথ, যােদরেক্

আপিন্িনয়ামত্িদেয়েকন, যােদর্উপর্আপনার্ে�াধ্আপিতত্

হয়ন্এবং্ যারা্ পথ��ও্নয়ক” ( সূরা্আল-ফািতহা: ৬–৭্ )ক্

ব�ত্পথ��্হে�্ঐ্বযিি, েয্হক্তথা্সতযেক্িিনেত্পাের্

িন, েযমন্ ি��ানগণ; আর্অিভশা্হল্ঐ্ িবপথগামী্বযিি, েয্

সতযেক্জােন্এবং্তার্ িবপরীত্কাজ্কের, েযমন্ইয়াহূদীগণ্

...; আর্ ‘সরল্পথ’ সতযেক্জানা্ও্তার্উপর্আমল্করােক্

অ্ভুরি্কের, েযমনি ্সু�াহ-িভিউক্েদা‘আর্মেধয্রেয়েক:  

ق� َحّقج نلق أر� ن�، «
ّ
ق� بجطال نلجطل وأر� تبجعه،ال ووف

ّ
 ووف

ه وال الجتةجبه،
ْ
َْعل

َ
. »   فجتب  نلوى جشتباً م ت  
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“েহ্আ�াহ! আপিন্আমােক্সতযেক্সতযরেপ্েদিখেয় িদন্এবং্

আমােক্ তার্ অনুসরণ্ করার্ তাওফীক্ িদন; আর্ বািতলেক্

বািতলরেপই্আমােক্েদিখেয়্িদন্এবং্আমােক্তা্বজরন্করার্

তাওফীক্িদন; আর্আপিন্তােক্আমার্জনয্সে�হ-সংশয়পূণর্

করেবন্না, তাহেল্েয্আিম্�বৃিউর্অনুসরণ্কের্বসবক” [পৃ. 

১৯, ১ম্খ�্]ক 

১. ��: িশয়া-রােফযী্স�দােয়র্বযাপাের শাইখুল্ইসলাম্ইবনু্

তাইিময়যা্র. এর্বিবয্কী? 

১. উউর: তারা্ অপতা্ ও্ যুলুেমর্ িদক্ িবেবিনায়্ ভীষণভােব্

�বৃিউর্ পূজারী; নবীগেণর্ পের্ �থম্ সািরর্ মুহািজর্ ও্

আনসার্ এবং্ যাঁরা্ তাঁেদরেক্ উউমভােব্ অনুসরণ্ কেরেক্

(আ�াহ্তাঁেদর্�িত্স��্হেয়েকন্এবং্তাঁরাও্তাঁর্�িত্

স��), তাঁেদর্ মধযকার্ আ�াহ্ তা‘আলার্ উউম্ ব�ুেদর্

সােথ্ তারা্ (রােফযীরা) শ�তা্ কের; পকা্ের্ তারা্

ইয়াহূদী, ি��ান, মুশিরক্এবং্নুসাইির্(তথাকিথত্িসিরয়ার্

আলাভী্ স�দায়), ইসমাঈিলয়যা্ (আগাখানী্ স�দায়) ও 
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অনযানয্পথ��্নািাকেদর্িবিভ�্কািফর্ও মুনািফকেদরেক্

ব�ুরেপ্িহণ্কেরক্[পৃ. ২০, ১ম্খ�]ক    

* * * 

২. ��: তারা্িক্ইয়াহূদীেদর্সহেযািগতাকারী্? 

২. উউর: রােফযীরা্ কতৃরক্ ইয়াহূদীেদরেক্ সহেযািগতা্ করার্

িবষয়ি ্একি ্�িস�্িবষয়ক্[পৃ. ২১, ১ম্খ�]ক    

* * * 

৩. ��: তােদর িককু্সংখযক্দািব্কের্েয, তােদর্অ্র্পিব�, 

আপনােদর্বিবয্কী্? 

৩. উউর: সবেিেয়্ িনকৃ�্ অ্র্ হেলা, েকােনা্ বা�ার্ অ্ের্

উউম্ মুিমনগণ্ এবং্ নবীগেণর্ পের্ আ�াহর্ ওলী্ তথা্

ব�ুেদর্ েনতৃেদর্�িত্ িবে ষ্ েপাষণ্করাক্ [ পৃ. ২২, ১ম্

খ�্]ক  

* * * 
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৪. ��: কখন্ তােদরেক্ ‘রােফযী’ উপািধেত্ ভূিষত্ করা্ হয়্

এবং্েকন্? আর্েক্এই্উপািধ্েদন্? 

৪. উউর: যােয়দ্ (ইবন্ আলী্ ইবন্ হসাইন) এর্ আিবভরােবর্

সময়্ েথেক্ িশয়া্ স�দায়্ রােফযী্ ও্ যােয়িদয়া্ উপদেল্

িবভি্হেয়্যায়; কারণ, যখন্যােয়দেক্আবূ্বকর্ও্ওমর্

রা. স�েকর্ িজেপস্ করা্ হেলা, তখন্ িতিন্ তােঁদর্ �িত্

সহানুভূিত্�কাশ্কেরন; তখন্একি ্দল্তােক্�তযাখযান্

কের; ফেল্ িতিন্তােদরেক্লকয্কের্বেলন:  " �رفضتمو"  

অথরাৎ্ েতামরা্ আমােক্ �তযাখযান্ বা্ অ�ীকার্ কেরকক্

অতএব্ তারা্ তােক্ �তযাখযান্ বা্ অ�ীকার্ কেরেক্ িবধায়্

তােদরেক্ ‘রােফযী’ নােম্নামকরণ্করা্হেয়েকক্আর্িশয়া্

স�দােয়র্ মধয্ েথেক্ েয্ বা্ যারা্ তােক্ �তযাখযান্ বা্

অ�ীকার্কেরিন্তার্সােথ্তােদর্স�করযুি্করার্কারেণ্

তােদরেক্‘যােয়িদয়া’ নােম্নামকরণ্করা্হেয়েকক্[ পৃ. ৩৫, 

১ম্খ�্]ক   

* * * 
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৫. ��: রােফযীরা্সাহাবীগেণর্মধয্েথেক্কােদরেক্িনেদরাষ্

বেল্মেন্কের ? 

৫. উউর: তারা্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্সকল্

সাহাবীর্মধয্েথেক্অঅ্সংখযক্সাহাবীেক্িনেদরাষ্বেল্মেন্

কের, যােদর্সংখযা্দশজেনর্িককু্েবিশক্[পৃ.৩৯,১ম্খ�]ক   

* * * 

৬. ��: তােদর্মেধয্িমথযা্ও্অপতার্পিরমাণ্েবিশ্েকন্? 

৬. উউর: যখন তােদর্ মাযহােবর্ মূলিভিউ্ িকল্ মূখরতা্ বা্

অপতার্ উপর্ িনভররশীল, তখন্ তােদর্ েগািীসমূহ্ অিধক্

হাের্িমথযাবাদী্ও্মূখর্হেয়্থােকক্[ পৃ. ৫৭, ১ম্খ�্]ক   

* * * 

৭. ��: রােফযীরা্িকেসর্ ারা্িবেশষভােব্িিি�ত?  

৭. উউর: আেলমগণ্ সাধারণ্ বণরনা, িরওয়ােয়ত্ ও্ সনেদর্

মাধযেম্ এই্ কথার্ উপর্ ঐকযমত্ েপাষণ্ কেরেকন্ েয, 
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রােফযীরা্ িরম্ িমথযাবাদী্ েগািী; আর্তােদর্মােঝ্ িমথযার্

িবষয়ি ্ অেনক্ পুরাতন্ িবষয়; আর্ এই্ জনযই্ ইসলােমর্

ইমামগণ্তােদরেক্অিধক্হাের্িমথযা্বলার্�াত�য্্বিশ�যর্

অিধকারী্বেল্জানেতনক্[ পৃ. ৫৯, ১ম্খ�্]ক   

* * * 

৮. ��: তারা্ িমথযা্ ও্ �তারণােক্ পিব�্ মেন্ কের— এই্

কথা া্িক্সিয়ক্এবং্তারা্তােক্কী্নােম্নামকরণ্কের? 

৮. উউর: তারা্ বেল: আমােদর্ ধমর্ হল্ ‘তািকয়যা’ !! আর্তা্

হেলা: তােদর্ েকােনা্ বযিির্ মেনর্ মেধয্ যা্ আেক, তার্

মুেখর্ভাষায়্তার্িবপরীত্কথা্বলাক্ব�ত্এ া্হল্িনের ্

িমথযা্ও্কপ তা্(িনফাকী)ক্[ পৃ. ৬৮, ১ম্খ�্]ক   

* * * 

৯. ��: মুসিলম্শাসনকতরােদর্বযাপাের্রােফযীেদর্অববান্কী? 

৯. উউর: তারা্হে�্মুসিলম্শাসনকতরােদর্িবেরািধতায়্সবেিেয়্

ক�রপ�ী্মানুষ্এবং্তােদর্আনুগতয্করা্ েথেক্বহ্ দূের্
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অববানকারী্মানুষ; তেব্বাধয্হেয় তােদর্আনুগতয্কেরক্[ 

পৃ. ১১১, ১ম্খ�্]ক   

* * * 

১০. ��: িকভােব্তােদর্কমরকা�সমূহেক্মূলযায়ণ্করা্হেব?   

১০. উউর: েসই্ বযিির্ েি�া-�েি�ার্ েিেয়্ েকান্ েি�াসাধনা্

সবেিেয়্ েবিশ্বযথর, েয্বযিি্দীীর্পিরিম্কের্রা্্হেয়্

যায়, েবিশ্ েবিশ্অসার্কথা্ বেল, মুসিলম্সমােজ্ িবেভদ্

সৃি�্কের, সাহাবী্ও্তােব‘য়ীগণেক্অিভশাপ্ েদয়, কািফর্

ও্ মুনািফকেদরেক্ সহেযািগতা্ কের, িবিভ�্ রকম্

কু েকৗশল্ও্�তারণার্আিয়্িহণ্কের, যথাস�ব্নতুন্

পথ্ও্মত্ ্তির্কের, িমথযা্সাকয’র্মাধযেম্শিি্সসয়্

কের্এবং্তার্অনুসারীেদরেক্�তারণার্জাল্স�েকর্কথা্

বেলক্[ পৃ. ১২১, ১ম্খ�্]ক   

* * * 



 

17 

১১. ��: তােদর্তথাকিথত্ইমামেদর্বযাপাের্তােদর্বাোবািে্

েকান্সীমা্পযর্ ্েপপেকেক? 

১১. উউর: তারা্ আ�াহেক্ বাদ্ িদেয়্ তােদরেক্ রব্ (�ভু) 

িহেসেব্িহণ্কেরেকক্[ পৃ. ৪৭৪, ১ম্খ�্]ক   

* * * 

১২. ��: রােফযীরা্িক্কবর্পূজারীেদর্অ্ভুরি্? 

১২. উউর: তােদর্ শাইখ্ ইবনু্ নু‘মান্ ... একি ্ িকতাব্ রিনা্

কেরেক, যার্ নাম্ িদেয়েক্ ‘মানািসকুল্ মাশািহদ’ ( نةجسك

বা্ ,(نلشجهد কবেরর্ হা�ক্ েস্ িকতােব্ ঐ্ বযিি্ মানুেষর্

কবরেক্ তীথরবােন্ পিরণত্ কেরেক, েযমিনভােব্ কাবা্ ীের্

হা�্করা হয়ক্[ পৃ. ৪৭৬, ১ম্খ�্]ক   

* * * 

১৩. ��: তােদর্মূলনীিত েলা্িক্িমথযা্ও্কপ তার্অ্ভুরি্? 
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১৩. উউর: আ�াহ্ তা‘আলা্ মুনািফকেদরেক্ স�েকর্ জািনেয়্

িদেয়েকন্েয, তারা্মুেখ্এমন্কথা্বেল, যা্তােদর্অ্ের্

েনই; আর্রােফযীরাও্এ ােক্তােদর্ধেমরর্মূলনীিতসমূেহর্

অ্ভুরি্কের্িনেয়েক্এবং্তারা্তােক্ ‘তািকয়যা’ (  ( ملقيّة 

নাম্িদেয়েক; আর্তারা্এ ােক্আহেল্বাইেতর্ইমামগেণর্

পক্েথেক্বেল্বণরনা্কের, যাঁেদরেক্আ�াহ্তা‘আলা্এর্

েথেক্মুি্েরেখেকন, এমনিক্তারা্জা‘ফর্সািদেকর্িনক ্

েথেক্ বণরনা্ কের্ েয, িতিন্ বেলেকন: ‘তািকয়যা’ (  ( قيّةمل 

হে�্আমার্এবং্আমার্পূবরপুগষগেণর্ধমরক্অথি্আ�াহ্

তা‘আলা্আহেল্বাইত্ও্তাঁরা্ িভ�্অনযানয্ মুিমনেদরেকও্

এর্ েথেক্পিব�্কের্ েরেখেকনক্কারণ্আহেল্বাইত্বা্

নবী্ পিরবােরর্ সদসযগণ্ িকেলন্ সতযবািদতা্ ও্ ঈমােনর্

বাাবতায়্ েিি্ মানুষেদর্ অ্ভুরি, আর্ তাঁেদর্ দীন্ িকল্

‘তাকওয়া’ (আ�াহ্ভীিত), ‘তািকয়যা’ (িমথযা্বলা) নয়ক্[ পৃ. 

৪২, ২য়্খ�্]ক   

* * * 
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১৪. ��: েকান্েিণীর্মানুেষর্মােঝ্রােফযীেদর্পাওয়া্যােব্? 

১৪. উউর: যােদর্ মেধয্ অিধকাংশ্ রােফযীেদরেক্পাওয়া্ যােব: 

তারা্হয়ত্নািাক, মুনািফক্ও্ধমরতযাগী; অথবা্তােদরেক্

পাওয়া্ যােব্ জািহল্ তথা্ মূখরেদর্ মােঝ, যােদর্ কুরআন-

সু�াহর্ বণরনা্ িভিউক্ ও্ যুিি-বুি�্ িভিউক্ েকােনা্ পান্

েনইক্[ পৃ. ৮১, ২য়্খ�্]ক   

* * * 

১৫. ��: রােফযীেদর্িনক ্সিয়ক্ ীনদারী্ও্িজহাদ্আেক্িক্

? 

১৫. উউর: দুিনয়ার্�িত্তােদর্ভালবাসা্এবং্তার্�িত্তােদর্

েলাভ-লালসার্িবষয়ি ্সু��; আর্এই্জনয্তারা্েহাসাইন্

রািদয়া�াহ্ ‘আনহর্ কােক্ িিিয়্ িলেখিকল; অতঃপর্ িতিন্

যখন্তােদর্ িনক ্তাঁর্ িািেতা্ভাইেক্পায়ােলন, তারপর্

িতিন্যখন্�শরীের্আগমন্করেলন, তখন্তারা্তাঁর্সােথ্

�তারণা্কেরেক্এবং্দুিনয়ার্ িবিনমেয়্আেখরাতেক্িব�য়্

কের্িদেয়েক; তারা্তাঁেক্তাঁর্শ�র্কােক্সমপরণ্কেরেক্
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এবং্তারা্তাঁর্শ�র্সােথ্েযাগ্িদেয়্তাঁেক্হতযা্কেরেক; 

সুতরাং্ঐসব্েলাকেদর্িনক ্েকান্ ীনদারী্থাকেত্পাের? 

আর্ তােদর্ িনক ্ েকান্ িজহাদই্ বা্ আেক? আলী্ ইবন্

আিব্ তািলব্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহ্তােদর্ িনক ্ েথেক্এমন্

বহ্ িতি্অিভপতার্�াদ্ িহণ্কেরেকন, যা্আ�াহ্ কাো্

অনয্ েকউ্ জােনন্ না, এমনিক্ িতিন্ তােদর্ িবগে�্

বদেদা‘আও্ কেরেকনক্ িতিন্ বেলেকন: “েহ্ আ�াহ্ আিম্

তােদর্ উপর্ িবরি, আর্ তারাও্ আমার্ উপর্ িবরিক্

সুতরাং্ আপিন্ আমার্ জনয্ তােদর্ জায়গায়্ তােদর্ েিেয়্

ভােলা্েলােকর্বযববা্কের্িদনক্আর্তােদর্জনযও্আমার্

জায়গায়্আমার্েিেয়্খারাপ্েলােকর্বযববা্কের্ িদনক” [ 

পৃ. ৯০্- ৯১, ২য়্খ�্]ক   

* * * 

১৬. ��: তারা্(রােফযীরা) িক্পথ��েদর্অ্ভুরি্? 

১৬. উউর: তােদর্ েিেয়্ অনয্ েকােনা্ স�দায়েক্ এত্ অিধক্

পথ��্পাওয়া্যায়্িক, যারা্আনসার্ও্মুহািজরগেণর্�থম্
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সািরর্সাহাবীগেণর্�িত্শ�তা্ েপাষণ্কের্এবং্কািফর্

ও্মুনািফকেদরেক্ব�ু্বেল্িহণ্কেরক্[ পৃ. ৩৭৪, ৩য়্খ�্

]ক   

* * * 

১৭. ��: অনযায়-অ�ীলতার্ বযাপাের্ তােদর্ (রােফযীেদর) 

অববান্কী্? 

১৭. উউর: তারা্অিধকাংশ্সমেয়্তােদর্কৃত্অনযায়্কমর্েথেক্

পর�র্ পর�রেক্ িনেষধ্ কের্ না; বরং্ তােদর্ বািেীর্

অবিবত্ েদশ্ বা্ অসল্ সবরািধক্ যুলুম্ ও্ অ�ীলতা-

েবহায়াপনার্মত্ম�্কেমর্ভরপুরক্[ পৃ. ৩৭৬, ৩য়্খ�্]ক   

* * * 

১৮. ��: কািফরেদর্বযাপাের্তােদর্ (রােফযীেদর) অববান্কী্

? 

১৮. উউর: তারা্ সবসময়্ কািফর্ তথা্ মুশিরক, ইয়াহূদী্ ও্

ি��ানগণেক্ব�ু্বেল্িহণ্কের্এবং্মুসিলমেদরেক্িনধন্
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করা্ ও্ তােদর্ সােথ্ শ�তা্ েপাষণ্ করার্ বযাপাের্

তােদরেক্সহেযািগতা্কেরক্[ পৃ. ৩৭৮, ৩য়্খ�্]ক   

* * * 

১৯. ��: আ�াহর্দীেনর্মেধয তারা্ (রােফযীরা) কী্অনু�েবশ্

ীি েয়েক্? 

১৯. উউর: আ�াহর্ দীেনর্ মেধয্ তারা রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ ওয়াসা�ােমর্ উপর্ এমন্ িমথযার্ অনু�েবশ্

ীি েয়েক, েয্ ধরেনর্ িমথযােরাপ্ তারা্ িভ�্ অনয্ েকউ্

কেরিন; আর্ তারা্ এমনভােব্ সতযেক্ �তযাখযান্ কেরেক, 

েযমিনভােব্তারা্িভ�্অনয্েকউ্তা্�তযাখযান্কেরিন; আর্

তারা্আল-কুরআনেক্এমনভােব্িবকৃত কেরেক, েয্ধরেনর্

িবকৃিত্তারা্িভ�্অনয্েকউ্কেরিনক্[ পৃ. ৪০৪, ৩য়্খ�্]ক   

* * * 
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২০. ��: িবিভ�্ িবষেয়্ আহেল্ বাইেতর্ ইজমার্ িবেরািধতার্

কারেণ্ রােফযীেদর্  ারা্ আহেল্ বাইেতর্ অনুসরণ্ করার্

দািবর্িবষয়ি র্িবশ�তা্কত ুকু? 

২০. উউর: েকােনা্ সে�হ্ েনই্ েয, তারা্ সাহাবীগেণর্ ইজমার্

িবগ�ািরেণর্সােথ্সােথ্আহেল্বাইত্তথা্নবী্পিরবােরর্

ইজমারও্িবেরািধতা্কেরেক; কারণ, নবী্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্

ওয়াসা�ােমর্যুেগ্এবং্আবূ্বকর, ওমর, ওসমান্ও্আলী্

রািদয়া�াহ্‘আনহেমর্যুেগ্নবী্পিরবার- বনু্হািশেমর্মেধয্

এমন্ েকােনা্ বযিি্ িকেলন্ না্ িযিন্  াদশ্ ইমােমর্ কথা্

বলেতন, নবী্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্পের্কাউেক্

মাসুম্ বা্ িন�াপ্ বলেতন্ এবং্ িতন্ খিলফা্ (আবূ্ বকর, 

ওমর্ও্ওসমান) েক্কািফর্বলেতন্(নাউযুিব�াহ); এমনিক্

(তাঁেদর্ মেধয) এমন্ েকউ্ িকেলন্ না্ িযিন্ তাঁেদর্ (আবু্

বকর, উমর্ ও্ উসমােনর) েনতৃদেক্ ��িব� করেতন, 

(আ�াহর)  ণাবলী্ অ�ীকার্ করেতন্ এবং্ তাকদীরেক্

অ�ীকার্করেতনক [ পৃ. ৪০৬্ - ৪০৭, ৩য়্খ�্ ]ক (অথরাৎ্
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একাজ েলাই্ রােফযীরা্ কের্ থােক, ফেল্ তারা্ আহেল্

বাইেতর্ইজমা্তথা্ঐকমেতযরও্িবেরািধতা্কেরেকক) 

* * * 

২১. ��: রােফযীেদর্ সােথ্ সংি��্ িবেশষ্ িককু্ খারাপ্  ণ্

উে�খ্করেবন্বেল্িক্আমরা্আশা্করেত্পাির্? 

২১. উউর: েয্িমথযা্তােদর্মেধয্পাওয়া্যায়, সতযেক্অ�ীকার্

করা, অিধক্ মূখরতা, অস�েবর্ �িত্ িব�াস, িবেবক-বুি�র্

কমিত, �বৃিউর্ অনুসরেণর্ েকে�্ িরম্ বাোবািে্ এবং্

অ��্ িবষেয়র্ সােথ্ সংি��তা, অনুরপ্ ্বিশ�য্ অপর্

েকােনা্দল্বা্েগািীর্মেধয্পাওয়া্যায়্নাক্[ পৃ. ৪৩৫, ৩য়্

খ�]ক   

* * * 

২২. ��: রােফযীরা্সাহাবীেদর্বযাপাের্িমথযা্অপবাদ্েদয়্েকন্

? 
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২২. উউর: রােফযীরা্সাহাবীগণ্ও্তাঁেদর্বণরনার্বযাপাের্িমথযা্

অপবাদ্ েদয়; তােদর্এই্কােজর্অভয্রীণ্উেেশয্হেলা: 

আ�াহর্ রাসূেলর্ িরসালাতেক্ ��িব�্ করাক্ [ পৃ. ৪৬৩, 

৩য়্খ�্]ক   

* * * 

২৩. ��: কােক্েক�্কের্িশয়া্স�দায়্পিরিািলত্হয়্? 

২৩. উউর: িশয়ােদর্এমন্েকান্েনতৃবৃ�্েনই, যােদরেক্তারা্

সরাসির্সে�াধন্করেব; তেব্তােদর্ িককু্ইমাম্বা্ েনতা্

রেয়েক্যারা্অনযায়ভােব্তােদর্ধন-স�দ্ভকণ্কের্এবং্

তােদরেক্ আ�াহর্ পেথ্ িলেত্ বাধা্ �দান্ কেরক্ [ পৃ. 

৪৮৮, ৩য়্খ�্]ক   

* * * 

২৪. ��: রােফযীেদর্ইমাম্ বা্ েনতারা্তােদর্অনুসারীেদরেক্

িকেসর্িনেদরশ্েদয়্? 
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২৪. উউর: তারা্ তােদরেক্আ�াহর্ সােথ্ শরীক্ করেত্ এবং 

‘গাইগ�াহ’ তথা্ আ�াহ্ িভ�্ অেনযর্ পূজা্ করেত্ িনেদরশ্

�দান্ কের; আর্ তােদরেক্ আ�াহর্ পেথ্ িলেত্

�িতব�কতা্ সৃি�্ কের; ফেল্ তারা্ ‘আ�াহ্ কাো্ েকােনা্

সতয্ইলাহ্েনই্এবং্মুহা�দ্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

আ�াহর্রাসূল’ –এই্সাকয্দােনর্বাাবতা্েথেক্েবর্হেয়্

যায়; কারণ, তাওহীেদর্হাকীকত্তথা্বাাবতা্হল, একমা�্

আ�াহর্ ইবাদত্করা; তাঁেক্ কাো্ অনয্কাউেক্ না্ ডাকা, 

তাঁেক্ কাো্ অনয্ কাউেক্ ভয়্ না্ করা, তােঁক্ কাো্ অনয্

কােরার্ উপর্ ভরসা্ না্ করা্ এবং্ দীনেক্ শধু্ তাঁর্ জনয্

িনিদর�্করা, অনয্ েকােনা্ সৃি�র্জনয্ িনিদর�্ না্করা; আর্

িফির�া্ ও্ নবীেদরেক্ রব্ বা্ �ভু্ বেল্ িহণ্ না্ করাক্

সুতরাং্ইমাম, শাইখ, আেলম্ও্রাজা্�মুেখর্সােথ্িব�াস্

ও্ইবাদেতর্স�কর্হেব্িকভােব্! [ পৃ. ৪৯০, ৩য়্খ�]ক   

* * * 

২৫. ��: শাহাদাৎ্ তথা্ সাকয্ �দােনর্ বযাপাের্ তােদর্

(রােফযীেদর) অববান্কী্? 
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২৫. উউর: রােফযীরা্ ... যিদ্ সাকয্ েদয়, তাহেল্ তারা্ এমন্

িবষেয়্সাকয্েদয়, যার্স�েকর্তারা্জােন্না, অথবা্তারা্

েজেন-বুেঝ্ িমথযা্ সাকয্ েদয়; সুতরাং্ তােদর্ অববান্ হল্

এমন, েযমনি ্ইমাম্শােফ‘য়ী্ র. বেলেকন: “আিম্রােফযী্

স�দােয়র্েিেয়্েবিশ্িমথযা্সাকয্�দানকারী অপর্েকােনা্

একি ্স�দায়েকও্েদিখিনক্[ পৃ. ৫০২, ৩য়্খ�]ক   

* * * 

২৬. ��: রােফযীেদর্মূলনীিতসমূহ্িক্আহেল্বাইতগণ্�ণয়ন্

কেরেকন্? 

২৬. উউর: তারা্তােদর্সকল্মূলনীিতর্েকে�্আলী্রািদয়া�াহ্

‘আনহ্এবং্আহেল্বাইেতর্সকল্ইমােমর্িবেরাধী; িবেশষ্

কের্ েয্ েকে�্ তারা্ আহেল্ সু�াত্ ওয়াল্ জামায়ােতর্

মূলনীিত্েথেক্পৃথক্হেয়্েগেক্[ পৃ. ১৬, ৪থর্খ�্]ক   

* * * 
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২৭. ��: রােফযীরা্ জা‘ফর্ সািদেকর্ �িত্ যা্ স�করযুি্

কেরেক, েস্বযাপাের্আপনােদর্বিবয্কী্? 

২৭. উউর: জা‘ফর্সািদেকর্পূবরবতরীেদর্উপর্িমথযা্আেরােপর্

েিেয়্ তার্ উপর্ িমথযা্ আেরােপর্ িবষয়ি ্ অেনক্ েবিশ; 

িমথযাবাদীেদর্ পক্ েথেক্ তার্ উপর্ িমথযার্ িবপদি ্ খুব্

েবিশই্আপিতত্হেয়েকক্ িতিন্কখনও্এসব্ িমথযার্সােথ্

জিেত্ননক্আর্এই্জনযই্েদখা্যায়্েয, িমথযাবািদরা্তার্

�িত্িবিভ�্�কােরর্িমথযা্স�করযুি্কেরেকক্(তাঁর্নােম্

িমথযা্ি�্রিনা্কেরেক) [ পৃ. ৫৪, ৪থর্খ�্]ক   

* * * 

২৮. ��: রােফযীেদর্  ারা্আহেল্বাইেতর্সােথ্বংশ-স�কর্

দািব্করার্বযাপাের্আপনােদর্অিভমত্কী্? 

২৮. উউর: হসাইন্রা. এর্বংশধরগণ্েযসব্ িবপেদর্স�ুখীন্

হেয়েক, ত�েধয্অনযতম্একি ্ বে্ িবপদ্ হল্ রােফযীেদর্

 ারা্ হসাইন্ রা. এর্ বংশধরেদর্ সােথ্ বংশ-স�কর্ দািব্
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করাক্ (অথরাৎ্তােদর্এ্দাবী্স�ূণর্ িমথযা) [ পৃ. ৬০, ৪থর্

খ�্]ক   

* * * 

২৯. ��: রােফযীরা্তােদর্ধমর্ও্মাযহাবেক্সাবযা্করার্জনয্

িকেসর্ ারা্দলীল্েপশ্কের্? 

২৯. উউর: রােফযীেদর্ অিধকাংশ্ দলীল্ হল্ কিবতাসমি�, যা্

তােদর্ মূখরতা্ও্ যুলুেমর্সােথ্মানানসই; আর্ িমথযা্ গঅ-

কািহনী, যা্ তােদর্ মূখরতা্ ও্ িমথযার্ সােথ্ সামাসযপূণরক্

 ীেনর্মূলনীিত্কখেনা্এ্ধরেনর্কিবতাসমি�্ ারা্সাবযা্

করা্যায়্নাক্তেব্তারা্তা্করেত্পাের্যারা্ িবিকণ্ও্

বুি�মান্বযিিেদর্অ্ভুরি্নয়ক্[ পৃ. ৬৬, ৪থর্খ�্]ক   

* * * 

৩০. ��: ইসলােমর্িখদমেত্কিবতার্ভূিমকা্রেয়েক— সুতরাং্

তার্েথেক্আপনারা্েকান্িককু্�মাণ্কেরন্িক্? 

৩০. উউর: [মূল্কিবতার্উে�খসহ্বংলা্অনুবাদ্]: 
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 نذهبج لفنك تىض أن شئت إذن

 جرـــنل نن وتةجو نسلىف به تةجل

[যখন্তুিম্েতামার্িনেজর্জনয েকােনা্মাযহাবেক্পক�্করেব, 

যার্ ারা্্নক য্লাভ্করেব্এবং্মুিি্পােব্জাহা�াম্েথেক] 

 نىت ةــــونسنة نهللا ب�تجب فدن

أخيجر نقل نن نهللا رسول عن أتت  

[তাহেল্তুিম্আ�াহর্িকতাব্ও্এমন্সু�াহর্িনক বতরী্হও, যা 

রাসূলু�াহর্িনক ্েথেক্এেসেক্েিি্বযিিেদর্বণরনার্ ারা্] 

 نىت دعــونل نسىفض دين عةك ودع

 جرــــــونىع نلجر إل دنعياج يقودك

[আর্েতামার্েথেক্েঝেে্েফেল্দাও্রােফযী্ও্িবদ‘আেতর্

ধমর, যার 
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আ�ায়ক্েতামােক্পিরিািলত্করেব্জাহা�াম্ও্অপমােনর্

িদেক্] 

 فإنام نسىسول أصحجب خلف وس

 نسنجري ياتدي ضوئاج ف هدى �وم

[আর পথ্িল্রাসূেলর্সাহাবীেদর্িপকেন; কারণ, তাঁরা্িন�য় 

�বতারা, যার্আেলােত্পেথর্িদশা্পােব্�মণকারী্পিথক্] 

 مؤسس فاو نسىفض طى�ق عن وعج

 هجر جىف ع تأسينج نى�فى ع

[আর্িবরত্থাক্রােফযীেদর্পথ্েথেক; কারণ, তা্হেয়েক্

�িতিিত 

মজবুতভােব্কুফরীর্ভীেতর্উপর, আর্এক্গেতরর্�ংেসা�ুখ্

িকনারায়্] 

 ةوسعجد هدى إنج : خطتج همج
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 كفجر ضالىة ن  شقجء و�نج

[ রাাা্েতা্দু’ি : হয়্িহদায়াত্ও্েসৗভােগযর্পথ, 

আর্না্হয়্কািফরেদর্পথ্��তার্সােথ্দুভরােগযর্পথ্] 

بأنةه قــــــــــــأح فى�قيةج فأي  

نلجري ��م نج عةد سبيال وأهدى  

[ সুতরাং্আমােদর্েকান্দলি ্তাঁর্িনরাপউার্েবিশ্হকদার 

এবং্সুপথ্�াা, যখন্বারী্তা‘আলা্িবিার-ফায়সালা্করেবন্] 

 نل جىفـوخ نسىسول نصحجب سب أنن

 جرــــــــــأخب بثجبت أيعب وسم كتجب

[ েসই্বযিি, েয্রাসূেলর্সাহাবীেদরেক্গািল্িদেয়েক্এবং্

িবেরািধতা্কেরেক 

িকতােবর, আর্মেনােযাগ্েদয়িন্হািদস েলা্�িতিিত্করার্

বযাপাের? ] 
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نل نةاج �نلك بجسوح تدىقنل أم  

.نالطاجر نىقىنبة حب ن  صحجبة  

[ নািক্েয্বযিি্ওহীর্অনুসরণকারী, পথ্িেল্প�িতর্

অনুসরেণ 

সাহাবীগেণর, সােথ্রেয়েক্রাসূেলর্িনক তম্পিব�্েলাকেদর্

�িত্ভালবাসা্ক্ 

- [ পৃ. ১২৮, ৪থর্খ�্]ক   

* * * 

৩১. ��: রােফযী্মতবাদ্িকেসর্সি�লন্ীি েয়েক্? 

৩১. উউর: তারা্ বে্ বে্ িনকৃ�তর্ িবদ‘আত েলােক্ একি�ত্

কেরেক; কারণ, তারা্ হে�— জাহিময়যা, (আ�াহর্  ণা ণ্

অ�ীকারকারী) কাদিরয়া্(তাকদীর্অ�ীকারকারী) ও্রােফযী্

(সু�াহ্ ও্ রাসূেলর্ সাহাবীগেণর্ হক্ অ�ীকারকারী)ক্ [পৃ. 

১৩১, ৪থর্খ�্]ক   
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* * * 

৩২. ��: রােফযী্ মতবাদ্ িক্ পর�িরক্ ্বপরীতয্ ও্

্বসাদৃশযেক্অ্ভুরি্কের্? 

৩২. উউর: রােফযীরা্ তােদর্ মূখরতা্ ও্ িমথযাবাদীতার্ কারেণ্

অেনক্ িবষেয়্ সু��্ ্বপরীতয্ ও্ ্বসাদৃেশযর্ সৃি�্ কের; 

েকননা্তােদর্অববান্িবেরাধপূণর্কথার্মেধয; িফিরেয় রাখা 

হয় তা েথেক েয িফের থােক্[ পৃ. ২৮৫, ৪থর্খ�্]ক   

* * * 

৩৩. ��: রােফযীরা্ িক্ আলী্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহেক্ সিতযকার্

অেথর্ ও্যথাযথভােব্ভালবােস? 

৩৩. উউর: তারা্ মানুেষর্ মেধয্ সবেিেয়্ জীনযভােব আলী্

রািদয়া�াহ্ ‘আনহ’র্�িত্ীৃণা্ও্ িবে ষ্েপাষণ্কেরক্ [পৃ. 

২৯৬, ৪থর্খ�]ক   

* * * 



 

35 

৩৪. ��: উ�ুল্মুিমনীন্ ‘আেয়শা রািদয়া�াহ্ ‘আনহা’র্বযাপাের্

রােফযীেদর্অববান্কী্? 

৩৪. উউর: তারা্ ‘আেয়শা্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহা’র্�িত্জীনযতম্

অপবাদ্েদয়ক্আবার্তােদর্মধযকার্েকউ্েকউ্তাঁর্�িত্

এমন্ অ�ীলতার্ অপবাদ্ েদয়্ যা েথেক্ আ�াহ্ তা‘আলা্

তাঁেক্িনেদরাষ্বেল্েীাষণা্কেরেকন্এবং্এই্বযাপাের্আল-

কুরআেনর্আয়াত্অবতীণর্কেরেকনক্[পৃ. ৩৪৪, ৪থর্খ�]ক   

* * * 

৩৫. ��: তােদর্এই্কমরকা�েক্(‘আেয়শা রািদয়া�াহ্‘আনহা’র্

�িত্ অপবাদ্ �দানেক) িক্ নবী্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�ামেক্ক�্েদওয়া্বেল্িবেবিনা্করা্হেব্? 

৩৫. উউর: এ া্ সবরজন্ িবিদত্ েয, একজন্ মানুেষর্ জনয্

মারা�ক্ক�কর্বযাপার্হেলা্তার্ ীর্উপর্অনয্েকােনা্

বযিি্কতৃরক্ িমথযােরাপ্করা্এবং্বলা্ েয্ েস্বযিভিািরনীক্

[পৃ. ৩৪৫্- ৩৪৬, ৪থর্খ�]ক   
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* * * 

৩৬. ��: েকান্বযিি্রােফযী্মতবােদর্�বতরন্কের? 

৩৬. উউর: েয্ বযিি রােফযী্ মতবােদর্�বতরন্কের, েস্ িকল্

নািাক, অিব�াসী্ এবং্ দীন্ ইসলাম্ ও্ তার্ অনুসারীেদর্

শ�ক্[পৃ. ৩৬৩, ৪থর্খ�]ক   

* * * 

৩৭. ��: রােফযীরা্আলী্রািদয়া�াহ্‘আনহেক্িক্িক্ ণ্ ারা্

িবেশিষত্কের? 

৩৭. উউর: রােফযীরা্ পর�র্ িবেরাধী্ কথাবাতরা্ বেল্ থােক; 

কারণ, তারা্ আলী্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহেক্ িবেশষািয়ত্ কের্

এইভােব্ েয, িতিন্ িকেলন্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�ােমর্ সাহাযযকারী, িযিন্ না্ হেল্ তাঁর্ (রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ ওয়াসা�ােমর) দীন্ �িতিিত্ হত্ নাক্

আবার্ তারাই্ আলী্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহেক্ উপেরাি্
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 ণা েণর্ পিরপ�ী্ অকম, অসহায়্ অপমানজনক্ িবেশষেণ্

িবেশষািয়ত্কেরক্্[ পৃ. ৪৮৫, ৪থর্খ�্]ক   

* * * 

৩৮. ��: রােফযীরা্ সাহাবীগণেক্ ইবিলেসর্ েিেয়্ িনকৃ�্ মেন্

কের; এ্বযাপাের্আপনােদর্জওয়াব্কী? 

৩৮. উউর: েয্বযিি্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্

সাহাবীগণেক্ইবিলেসর্ েিেয়্ িনকৃ�্মেন্কের, েস্বযিির্

মত্আ�াহ, তাঁর্রাসূল্ও্মুিমনগেণর্উপর্এত্বে্জীনয্

িমথযােরাপকারী্ বযিি্ এবং্ েিি্ �জে�র্ �িত্ এমন্

পযরােয়র্ শ�তা্ েপাষণকারী্ বযিি্ আর্ একি ও্ অবিশ� 

েনইক্ আ�াহ্ তা‘আলা্ তারঁ্ রাসূল্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ ও্ ঈমানদারেদরেক্ দুিনয়ার্ জীবেন্ এবং্

পরকােল্সাহাযয্করেবনক্[ পৃ. ৫১৬, ৪থর্খ�্]ক   

* * * 
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৩৯. ��: আমােদর্ উেেেশয্ রােফযীেদর্ ইমাম্ তথা্ ধমরীয়্

 গেদর্বযাপাের্িককু্বলেবন্কী? 

৩৯. উউর: যিদ্তােদর্েকউ্জােন্েয, েস্যা্বলেক্তা্বািতল, 

তারপরও্ েস্ তা্ �কাশ্ কের্ এবং্ বেল্ েয্ তা্ আ�াহর্

িনক ্েথেক্সতয, তাহেল্েস্হেব্ঐসব্ইয়াহূদী্আেলমেদর্

েিণীভুি, যারা্ অঅ্ মূেলয্ িব�য়্ করার্ জনয্ তােদর্ িনজ্

হােত্িকতাব্েলেখ, তারপর্বেল্এ া্আ�াহর্পক্েথেকক্

সুতরাং্ তােদর্ হাত্ যা্ িলেখেক, তার্ কারেণ্ তােদর্জনয্

�ংস্এবং্তারা্যা্অজরন্কেরেক, তার্কারেণ্তােদর্জনয্

�ংসক্আর্ যিদ্ তােদর্ েকউ্ েস ােক্ সতয্ িব�াস্ কের, 

তাহেল্ এ া্ তার্ িূো্্ অপতা্ ও্ ��তার্ �িতই্ ইি�ত্

কেরক্[ পৃ. ১৬২, ৫ম্খ�্]ক   

* * * 

৪০. ��: আবূ্জাফর্আল-বােকর্ও্জাফর্ইবন্মুহা�দ্আস-

সােদেকর্বযাপাের্আপনােদর্বিবয্কী? 
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৪০. উউর: েকান্ সে�হ্ েনই্ েয, তাঁরা্ হেলন্ মুসিলমগেণর্

েনতৃবানীয়্বযিিবেগরর্অ্ভুরি্এবং্দীন্ইসলােমর্অনযতম্

ইমাম; আর্তােঁদর্বিবয্ও মতামত েলা্তাঁেদর্মত্কের্

যথাযথ্মযরাদা্ও্স�ান্পাওয়ার্উপযুি; িক�্সমসযা্হে�্

তাঁেদর্েথেক্যা্বণরনা্করা্হয়, তার্অিধকাংশই্ িমথযা্ও্

বােনায়া ক্ [পৃ. ১৬৩, ৫ম্খ�্]ক   

* * * 

৪১. ��: আহেল্ সু�াত্ ওয়াল্ জামা‘য়াত্ আলী্ রািদয়া�াহ্

‘আনহেক্েকান্দৃি�েত্েদেখ? 

৪১. উউর: আহেল্ সু�াত্ ওয়াল্ জামা‘য়াত্ তােঁক্ ভালবােসন, 

তাঁেক ব�ুরেপ্ িহণ্ কেরন্ এবং্ সাকয্ �দান্ কেরন্ েয, 

িতিন্ েখালাফােয়্ রােশদীেনর্ অনযতম্ মহান্ খিলফা্ এবং্

সুপথ�াা্ইমামগেণর্অ্ভুরি্অনযতম্ইমামক্  [ পৃ. ১৮, 

৬ি্খ�]ক   

* * * 
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৪২. ��: রােফযীরা্ ওমর্ ফাগক্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহেক্ েকান্

নােম্আখযািয়ত্কের? 

৪২. উউর: রােফযীরা্ তােঁক্ এই্ উ�েতর্ েফরাউন্ নােম্

আখযািয়ত্কেরক্ [পৃ. ১৬৪, ৬ি্খ�]ক   

* * * 

৪৩. ��: আবূ্ বকর্ ও্ ওমর্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহমার্ বযাপাের্

আলী্রািদয়া�াহ্‘আনহর্অববান্কী? 

৪৩. উউর: এই্বযাপাের্তারঁ্অববা্স�েকর্যত ুকু্জানা্যায়্

তা্হে�, সকল্উ�েতর্উপর্তাঁেদরেক্ভালবাসা, ব�ুরেপ্

িহণ্ করা, স�ান্ করা্ এবং্ তাঁেদরেক্ �াধানয্ েদয়ার্

িবষয়ি ্ আলী্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহ্ েথেক্ বহ্ সনেদ্ বিণরত্

হেয়েকক্ তাঁর্ পক্ েথেক্ তাঁেদর্ বযাপাের্ কখেনা্ একি ্

ক ুিির্�কাশ্ীে েক্বেল্জানা্যায়িন্এবং্এ াও্জানা্

যায়িন্ েয, িতিন্ তােঁদর্ েিেয়্ িখলাফেতর্ অিধক্ হকদার্

িকেলন্ বেল্ দাবী্ কেরেকনক্ যারা্ মুতাওয়ািতর্ তথা্ বহ্

সনেদ্ বিণরত্ হািদস েলার্ বযাপাের্ পান্ রােখন, েয েলা্
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বিণরত্ হেয়েক্ িব�া্ বণরনাকারীগেণর্ মাধযেম্ তােদর্ কােক্

এ া্অতয্্িবখযাত্িবষয়ক [পৃ. ১৬৪, ৬ি্খ�]ক   

* * * 

৪৪. ��: রােফযীরা্ িক্ পথ�া্্ ও্ কূি ল্ �কৃিতর্ েলাকেদর্

অ্ভুরি? 

৪৪. উউর: রােফযীরা্িনকৃ�্ধরেনর পথ�া্্ও্কূি ল্েলাকেদর্

অ্ভুরি, যারা্ এমনসব্ িফতনার্ অনুস�ান্ কের্ েবোয়্

যােদরেক্আ�াহ্তা‘আলা্ও্তাঁর্রাসূল্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্িন�া্কেরেকনক [পৃ. ২৬৮, ৬ি্খ�]ক   

* * * 

৪৫. ��: রােফযীরা্ তােদর্ েযসব্ বণরনা্ ও্ মতামতেক্ িীের্

বিবয্�দান্কের, তা্িক্পর�রিবেরাধী? 

৪৫. উউর: রােফযীরা্ এমন্ পর�রিবেরাধী্ কথার্  ারা্ বিবয্

�দান্কের, যার্একাংশ্অপর্অংেশর্িবপরীতক [পৃ. ২৯০, 

৬ি্খ�]ক   
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* * * 

৪৬. ��: েকাথা্েথেক্ইসলােমর্মেধয্িফতনার্�কাশ্ীে েক? 

৪৬. উউর: ইসলােমর্ মেধয্ িফতনার্ �কাশ্ ীে েক্ িশয়া্

স�দােয়র্ মধয্ েথেক; কারণ, তারা্ হল্ সকল্ িফতনা্ ও্

খারাপীর্ মূল্এবং্ িফতনার্ নাে র্  গক [ পৃ. ৩৬৪, ৬ি্

খ�]ক   

* * * 

৪৭. ��: কার্ উেেেশয্ তারা্ তােদর্ তরবারীসমূহ্ পিরিালনা্

কের? 

৪৭. উউর: সকল্ িফতনা্ ও্ দুেযরােগর্ মূল্ হল্ িশয়া্ স�দায়্

এবং্ তােদর্ অনুসারীরাক্ আর্ ইসলােম্ বহ্ তরবারী্

েকাষমুি্ করা্ হেয়েক্ যা্ মূলত্ তােদর্ পক্ েথেকই্

হেয়িকলক [পৃ. ৩৭০, ৬ি্খ�্]ক 

* * * 
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৪৮. ��: রােফযীেদর্ �তািরত্ বযিির্ উেেেশয্ আপনারা্ কী্

বলেবন? 

৪৮. উউর: পূবর্েথেক্যা্শেনেক্এবং্যা্বিণরত্হেয়্তার্কােক্

এেসেক্ েস েলােক্ পিরতযাগ্ করেব, তারপর্ �েতযক্

িবেবকবান্ বযিি্ েযন্ ইসলােমর্ মেধয্ সংীি ত্ ঐসব্

িফতনা, অনযায়্ও্ফযাসাদসমূেহর্বযাপাের্ িি্াভাবনা্কের, 

যা্ তার্ সমেয়্ এবং্ তার্ কাকাকািক্ সমেয়্ সংীি ত্ হয়; 

তাহেল্েস্েদখেত্পােব্এর্অিধকাংশ্ী নাই্রােফযীেদর্

পক্েথেক্সংীি ত্হেয়েকক্আর্আপিন্তােদরেক্মানুেষর্

মােঝ্সবেিেয়্ভয়�র্ িফতনাবাজ্ও্ িবপযরয়্ সৃি�কারীরেপ্

পােবনক্ তারা্ উ�েতর্ মেধয্ স�াবয্ িফতনা, অনযায়্ ও্

ফযাসাদ্ সংীি ত্করার্ বযাপাের্ েকােনা্ �কার্ িপকপা্ হয়্

নাক [ পৃ. ৩৭২, ৬ি্খ�্]ক   

* * * 
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৪৯. ��: যারা্রােফযীেদর্�িতিা্করার্বযাপাের্�েি�া্িালায়্

তােদর্ �িত্ যিদ্আপিন্ েকােনা্ িিিয়্ পায়ান্ তেব্ েস ার্

অভয্ের্িক্িলখেবন?  

৪৯. উউর: রােফযীরা্ যখন্ �িতিিত্ হয়্ তখন্ তারা্ তাকওয়া্

অবল�ন্ কের্ না্ (বরং্ িবনা্ িবিাের্ হতযাযপ্ ও্ িবিবধ্

অপরাধ্িালােত্থােক)ক [ পৃ. ৩৭৫, ৬ি্খ�্]ক   

* * * 

৫০. ��: রােফযীরা্আহেল্সু�ােতর্সােথ্মুনােফকী্ও্�তারণা্

কের্- এ া্িকভােব্কের্থােক্? 

৫০. উউর: রােফযীরা্আহেল্ সু�ােতর্সােথ্তােদর্ভালবাসার্

কথা্ �কাশ্ করার্ বযাপাের্ অতয্্ িালাকী্ কের; তােদর্

েকউই্ তার্ দীন্ আহেল্ সু�ােতর্ েলাকেদর্ কােক্ �কাশ্

কের্ না; এমনিক্ তারা্ সাহাবীেদর্ ফযীলেতর্ িবষয় েলা্

মুখব্কের্এবং্আেরা্মুখব্কের্এমন্সব্কাবয, েয েলা্

রিিত্ হেয়েক্ তাঁেদর্ �শংসা্ ও্ রােফযীেদর্ িন�া্ করা্
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�সে�, যার্ মাধযেম্ তারা্ আহেল্ সু�ােতর্ সােথ্ তােদর্

ভালবাসা্ও্হদযতার্অিভনয়্কেরক [ পৃ. ৪২৫, ৬ি্খ�্]ক   

* * * 

৫১. ��: রােফযীরা্আহেল্সু�ােতর্সােথ্েয্মুনােফকী্আিরণ্

কের্েস ার্আরও্অিধকতর্বযাখযা্আেক্িক? 

৫১. উউর: রােফযী্ স�দােয়র্ অনুসারী্ বযিি্ িনফােকর্ পথ্

অবল�ন্কেরই্ (আহেল্ সু�ােতর) েয্কােরার্সােথ্ীিন� 

হেয়্ েমলােমশা্কের; কারণ, তার্অ্েরর্মেধয্ েয্ধেমরর্

লালন্ করা্ হয়, তা্ ন�্ ধমর; েস্ তা্ লালন্ কের্ িমথযা, 

িব�াসীাতকতা, জনগণেক্�তািরত্করা্এবং্তােদর্সােথ্

অসৎ্উেেশযর্আিয়্িনেয়ক্সুতরাং্তার্শিি্থাকেত্েস্

তােদর্সােথ্�তারণা্ও্কিতকর্আিরণ্করেত্ভুল্কের্

নাক [ পৃ. ৪২৫, ৬ি্খ�্]ক   

* * * 
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৫২. ��: রােফযীেদর্মােঝ্ িক্মুনািফকেদর্্বিশ�য েলা্ েবিশ্

পিরমােণ্আেক? 

৫২. উউর: আ�াহ্ তা‘আলা্ একািধক্ জায়গায়্ মুনািফকেদর্

্বিশ�য্ বণরনা্কেরেকন্ িমথযা, �তারণা্ও্ িব�াসীাতকতার্

শ�্ বযবহার্ করার্  ারা; আর্ এই্ ্বিশ�য েলা্ রােফযী্

স�দােয়র্মেধয্সবেিেয়্েবিশ্পাওয়া্যায়ক [ পৃ. ৪২৭, ৬ি্

খ�্]ক   

* * * 

৫৩. ��: রােফযী্মতবাদ্িক্ইসলাম্িবেরাধী? 

৫৩. উউর: রােফযী্ মতবােদর্ মূলিবষয়্ িকল্ একি ্ নািাক্ ও্

মুনািফক্ স�দায়্ ্তির্ করা, যােদর্ লকয্ হে�্ কুরআন, 

রাসূল্ সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ ও্ দীন্ ইসলােমর্

বযাপাের্অপবাদ্েদয়াক [ পৃ. ৯, ৭ম্খ�্]ক   

* * * 
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৫৪. ��: রােফযী্মতবাদ্তার্অনুসারীেদরেক্েশষ্পযর্ ্েকান্

িদেক্িনেয়্যায়? 

৫৪. উউর: রােফযী্ িি্াধারা্ হল্ কুফর্ ও্ নিাকতার্ িদেক্

যাওয়ার্এক্িবরা ্দরজা্ও্কিরেডারক [ পৃ. ১০, ৭ম্খ�]ক   

* * * 

৫৫. ��: রােফযী্মতবাদ্েকাথা্েথেক্উৎপিউ্হেয়েক? 

৫৫. উউর: রােফযী্িি্াধারার্উৎপিউ্হেয়েক িশকর, নািাকতা্ও্

িনফাক্েথেকক্[ পৃ. ২৭, ৭ম্খ�্]ক   

* * * 

৫৬. ��: এই্মাযহাব্আিব�ােরর্লকয-উেেশয্কী? 

৫৬. উউর: েয্ বযিি্ রােফযী্ মতবাদ্ আিব�ার্ কেরেক, তার্

লকয-উেেশয্ িকল্ দীন্ ইসলােমর্ মেধয্ ফযাসাদ্ সৃি�্ করা, 

তার্ পিব�তা্ ন�্ করা্ এবং্ তােক্ তার্ অবকায়ােমাসহ্

িনমূরল্ বা্ �ংস্ করা্ ... আর্ এ া্ ইবনু্ সাবা্ ও্ তার্



 

48 

অনুসারীেদর্ েথেক্ পিরিিতক্ েসই্ েতা্ এমন্ বযিি, েয্

(রাসূেলর্ পের) আলী্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহর্ বযাপাের্

িখলাফেতর্ নস্ তথা্ ভাষয্ রেয়েক্ বেল্ বােনায়া ্ বিবয্

্তির্ কেরেক, (ব�ত্ এ া্ িমথযািার; কারণ্আলী্ রা. এর্

িখলাফেতর্বযাপাের্এ্ধরেনর্েকােনা্বিবয্আ�াহ্বা্তাঁর্

রাসূল্�দান্কেরন্ িন) আর্েসই্ েতা্�িলন্কেরেক্েয, 

আলী্রা. মা‘সুম্(েব- নাহ্বা্পাপমুি)ক্(এ া্তারই্্তরী, 

ইসলােম্ েকউই্ এ্ ধরেণর্ িব�াস্ নবী-রাসূল্ কাো্ অনয্

কারও্জনয্কের্না) [ পৃ. ২১৯্- ২২০, ৭ম্খ�্]ক   

* * * 

৫৭. ��: রােফযী্ মতবােদর্ সােথ্ আহেল্ বাইেতর্ েকােনা্

স�কর্আেক্িক?  

৫৭. উউর: সকল্�শংসা্আ�াহর্জনয্(আলহাদুিল�াহ), আহেল্

বাইত্ (নবী্ পিরবার) রােফযী মতবােদর্ েকােনা্ ্বিশে�যর্

বযাপােরই্ একমত্ েপাষণ্ কেরন্ িন; বরং্ তাঁরা্ েসই্
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মতবােদর্ েকান্ িককুর্  ারা্ কলুিষত্ হওয়া্ েথেক্ মুি্ ও্

পিব�ক্[ পৃ. ৩৯৫, ৭ম্খ�্]ক  

* * * 

৫৮. ��: েখালাফােয়্রােশদীেনর্ িবগে�্আহেল্বাইেতর্পক্

েথেক্েকােনা্�মািণত্সতয্বণরনা্আেক্িক?  

৫৮. উউর: আহেল্বাইেতর্সকল্আেলম, অথরাৎ্বনু্হািশেমর্

তােবয়ীগণ্ এবং্ তাঁেদর্ অনুসারী্ েহাসাইন্ ইবন্ আলী্

রািদয়া�াহ্ ‘আনহমার্বংশধর্ও্হাসান্রািদয়া�াহ্ ‘আনহর্

বংশধর্ �মুেখর্ িনক ্ েথেক্ সিয়কভােব্ �মািণত্ বণরনা্

রেয়েক্েয, তাঁরা্আবূ্বকর্ও্ওমর্রািদয়া�াহ্‘আনহমােক্

অিভভাবক্ও্ব�ুরেপ্িহণ্করেতন্এবং্তাঁরা্তাঁেদরেক্

আলী্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহর্ উপের্ মযরাদা্ িদেতন; আর্ এই্

�সে�্তাঁেদর্িনক ্েথেক্মুতাওয়ািতর্সনেদ্অেনক্বণরনা্

সাবযা্বা্�মািণত্আেকক্[ পৃ. ৩৯৬, ৭ম্খ�্]ক  

* * * 
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৫৯. ��: রােফযীরা্মেন্কের্েয, তারা্আহেল্বাইতেক্স�ান্

�দশরন্কের- তােদর্এই্ধারণা া্িক্সিয়ক?  

৫৯. উউর: আহেল্বাইত্তথা্নবী্পিরবারেক্গালাগািল্করা্ও্

অপবাদ্ আেরােপর্ েকে�্ রােফযীরা্ হল্ অতয্্ ভয়�র্

পযরােয়র্মানুষক্[পৃ. ৪০৮, ৭ম্খ�]ক  

* * * 

৬০. ��: রােফযীেদর্িূো্্কাজ্কী?  

৬০. উউর: তােদর্ িূো্্কাজ্ হেলা: সাহাবীগণ্ ও্ অিধকাংশ্

জনগণেক্ কািফর্ বেল্ আখযািয়ত্ করার্ পর্ আলী্

রািদয়া�াহ্ ‘আনহ্ এবং্ তাঁর্ পিরবার-পিরজনেক্ কািফর্

বনােনা্বা্কািফর্বেল্আখযািয়ত্করাক্[পৃ.৪০৯,৭ম্খ�]ক  

* * * 

৬১. ��: রােফযীরা্িক্উেেেশয্েি�া-সাধনা্কের?  
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৬১. উউর: রােফযীেদর্সকল্েি�া-সাধনার্একমা�্উেেশয্হল্

ইসলামেক্�ংস্ করা, তার্ পিব�তা্ ন�্ করা্ এবং্ তার্

মূলনীিতসমূহ্�ংস্করাক্[পৃ. ৪১৫, ৭ম্খ�]ক  

* * * 

৬২. ��: ইসলােমর্সােথ্রােফযী্মতবােদর্েকান্স�কর্ আেক্

িক?  

৬২. উউর: েয্বযিির্দীন্ইসলাম্স�েকর্নূযনতম্পান্আেক্

েস্ জােন েয, রােফযী্ মতবাদ্ একি ্ ইসলাম্ িবেরাধী্

মতবাদক্[ পৃ. ৪৭৯, ৮ম্খ�্]ক 

  

.خى دعوننج أن نلمد هللا رب نىعجل� آو  

  

* * * 
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