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 مالمحي المحن اهللا �سم

ভূিমকা 
সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তাঁর �শংসা কির, তাঁর 

িনকট সাহাযয    মা �া �না কির; তাঁর �িত িব�াস �াপন কির; 

তাঁর উপর ভরসা কির; আর আমােদর নফেসর জনয  িতকর 

এমন সকল খারািপ এবং আমােদর সকল �কার ম� আমল 

ে েক আ�াহর িনকট আ�য় চাই। সুতরাং আ�াহ যােক প  

�দশ�ন কেরন, তােক প �� করার েকউ েনই; আর যােক িতিন 

প হারা কেরন, তােক প  �দশ�নকারী  েকউ েনই। আর আিম 

সা য িদিি েয, একমা� আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ েনই, তাঁর 

েকান শরীক েনই এবং আিম আর  সা য িদিি েয, আমােদর 

েনতা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তাঁর বা�া   রাসূল, 

যােক িতিন সতযসহকাের িকয়ামতেক সামেন েরেখ সুসংবাদ দাতা 

  ভীিত �দশ�নকারীীেপ পািােয়েছন। েয বযিি আ�াহ   তাঁর 

রাসূেলর আনুগতয করেব, েস সিাক প  পােব; আর েয বযিি 

তাঁেদর অবাধয হেব, েস তার িনেজরই  িত করেব এবং েস 

আ�াহর েকান  িত করেত পারেব না। 
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অতঃপর... 

আ�াহ সুবহানাহ  য়া তা‘আলা তাঁর পিব� িকতােব বেলন: 

﴿  �َ ِن َداوُۥَد وَِعي ا ٰ لَِس َ�َ َل  ي ٰءِ ََ �ۡ ِ ِ   ِِ َ َ   ۢ ِِ وا   ُُ ََ ََ  َۢ ي ِ ِّ َ َۢ عُنِ
َن  َتُدو ن� نُوا  َ� �َ وا  ِو ََ ا َع ََ ِ َ ََ ِ ٰل ََ   ََ ََ �ُ ََ  ِۢ � ََ٧  ۢ َن َع َهو� َ� يَتََنا ُوا   َ�ن

َكُٖ  ن ِّ  َ� ِ �َ لُوهُ   لُوَن َن َن �َ �َ ا َ�نُوا   َِ َس   ] ٧٩-٧٨: سو ة اليئدة[﴾  ٧ئ�

“বনী ইরাঈেলর মেধয যারা কুফরী কেরিছল, তারা দাঊদ   ঈসা 

ইবন মারইয়াম কতৃ�ক অিভশশ হেয়িছল—এটা এই জনয েয, তারা 

িছল অবাধয   সীমালংংনকারী। তারা েযসব গিহ�ত কাজ করত, 

তা ে েক তারা এেক অনযেক বারর করত না। তারা যা করত, তা 

কতই না িনকৃ�।” — (সূরা আল-মািয়দা: ৭৮-৭৯) 

সতযবাদী   িব�� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন: 

ى َمنْ «
َ
ْهُ  ُمغَْكًما ِمغُْ�مْ  َ أ ِّ يَُا

ْ
إِنْ  ِ�يَِدهِ  ََة

 ََإِنْ  ََِدِةَسينِهِ  �َْسَاِطعْ  لَمْ  ََ
ِدهِ  �َْساَِطعْ  لَمْ 

ْ
ْضَعُف  َذلَِك وَ  ََِدَقة

َ
 واه مسةم ف ( »اِإليَدينِ  أ

  ).صحيحه

“েতামােদর মেধয েয বযিি েকান অ ীল কাজ েদেখ, েস েযন তা 
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হাত �ারা �িতেরাধ কের; আর যিদ তােত েস অ ম হয়, তেব 

েস েযন তার মুখ �ারা তার �িতবাদ কের; আর েস যিদ তােত  

অ ম হয়, তেব েস েযন তার অ�র �ারা তা �িতেরােধর 

পিরক�না কের; আর তা হেি ঈমােনর দুব�লতা”। — (মুসিলম, 

ঈমান, বাব নং- ২২, হািদস নং- ১৮৬) 

আর দীেনর ে ে� ঈমােনর জনয সবেচেয়  িতকর   িবশৃ লা 

সৃি�কারী অনযতম ম� কাজ হল রােফযী িশয়ােদর িফতনা, যার 

িদেক তার অনুসারীগর �িতিট জায়গায় দা য়াতী তৎপরতা 

চালােি। আর তারা জনগেরর কােছ �কাশ কের েয, িশয়া 
মাযহাব   আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর �িস� চার 

মাযহােবর মেধয বড় ধরেনর েকান পা �কয েনই। আহেল সু�াত 

 য়াল জামাত   িশয়ােদর মধযকার িবেরাধ হল িবিভ� িববেয়র 

শাখা-�শাখায় অিত সামানয সাদািসেধ িবেরাধ। 

�কৃতপে  িববয়িট এই রকম নয়; বরং আহেল সু�াত  য়াল 

জামাত   িশয়ােদর মধযকার িবেরাধিট েমমিলক এবং �ধান 

আিকদাসমূেহর মেধয। আর তা এত জংনয েয, তার অনুসারী 

বযিি মুসিলম িম�াত ে েক খািরজ হেয় যায়।  

তাছাড়া আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর সাধারর অনুসারীেদর 
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এই মারা�ক িবেরাধ স�েক� েকান  ান েনই; এমনিক সাধারর 

িশয়ােদর অিধকাংশই জােন না িশয়ােদর �া� আিকদা স�েক�। 

কারর, িশয়া আেলমগর েযসব েমমিলক �ে�র উপর তােদর 

মাযহাব িনভ�রশীল, েসগেলা সাধারর জনসমে  �কাশ কের না। 

এই জনয আমরা পািক�ান আহেল সু�াত  য়াল জামাত 

সংগােনর সভাপিত স�ািনত শাইখ মুহা�দ আবদুস সা�ার 

আততুনসাবীেক অনুেরাধ কেরিছ যােত িতিন আ�াহর িকতাব   

তাঁর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সু�াহ িবেরাধী 

গুরপূর� িশয়া আিকদাসমূহ একিট সংি শ পু�েক সংকলন 

কেরন; যা হেব জনগেরর জনয জাফরীয়া িশয়ােদর মতবােদর 

উপর একিট �ামারয দিলল এবং তােদর জনয তার (জাফরীয়া 

িশয়ােদর মতবােদর) �া�   অসার িদকগেলা সুু� হেয় 

উােব।  

আর িতিন  তােত সাড়া িদেয়েছন (আ�াহ তাঁেক এই জনয উ�ম 

পুর�ার দান কুন) এবং এই মূলযবান সংি শ পুি�কািট রচনা 

করেছন। 

আর স�ািনত শাইখ মুহা�দ আবদুস সা�ার আততুনসাবী 

েদ ব� ইসলামী িব�িবদযালয় ে েক ১৯৪৬ ি��াে� িশ াসনদ 
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লাভ কেরন। তাঁর  �াদেদর মেধয অনযতম িছেলন আ�ামা 

শাইখুল ইসলাম েহাসাইন আহমদ মাদানী, িযিন িশয়া আিকদার 

গুর অনুভব করার পর তাঁেক লাখনু যা য়ার পরামশ� িদেয়েছন, 

যােত িতিন এই িববেয় আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর ইমাম 

শাইখ আবদুস শকুর লাখনুবী’র িনকট ে েক ফায়দা হািসল 

করেত পােরন। অতঃপর িতিন ১৯৪৭ ি��াে� লাখনু গমন কেরন 

এবং িশয়ােদর যুিি খ�েনর উপর িবেশব অিভ তা অজ�েনর 

জনয শাইখ লাখনুবী’র িনকট কেয়ক মাস অব�ান কেরন; িতিন 

তাঁর িনকট এই িববেয় �চুর অিভ তা অজ�ন কেরন। অতঃপর 

িতিন ভারত   পািক�ান নােম েদশ িবভিির পর নাজাফ, 

কারবালা   েতহরােন গমন কেরন এবং িশয়ােদর েক�সমূহ 

িযয়ারত কেরন এবং তােদর ��সমূহ   ত যপিি’র উপর দ তা 

অজ�ন কেরন, যা িতিন লাখনুেত অজ�ন করেত পােরন িন। 

অতঃপর িতিন তাঁর েদশ পািক�ােন িফের যান এবং ঐ িদন 

ে েকই িতিন “আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আত সংগান”-এর 

মে� বেস এই ময়দােন সং�াম করেত  ােকন। আর তাঁর হােত 

হাজার হাজার িশয়া তা বা কের; আর তােদর বড় বড় আেলমগর 

তাঁর সাে  িবতক� কের এবং আ�াহ ইিায় িতিন তােদরেক 

পরািজত কেরন; এমনিক েশব পয�� িশয়াগর তাঁেক ভয় েপেত 



8 

 

লাগল এবং তারা তাঁর সাে  িবতেক� আর অ�সর হেত চাইত না। 

আর এই পুি�কািট আকাের েছাট, িববয়ব�র ে ে� মূলযবান। 

আমরা আ�াহ সুবহানাহ  য়া তা‘আলা’র িনকট �তযাশা কির, 

িতিন েযন তা ভালভােব �হর কেরন এবং তােক তাঁর বা�ােদর 

জনয েহদায়ােতর মাধযম বা উপায় বািনেয় েদন। 

 يم �سةيدً سةّ و صحده و هلوصا اهللا ع سيدني مدد و  
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 المحيم المحن اهللا �سم

سيد المسة� و الةالة و السالم ع خيرم األنبييء و. امدد هللا    اععيل�
الينع� أزواجه أماي  الؤمغ� وه اعر ة الاق� وأصحينل اعطيب� وآع و

 .مم نإحسين أجع�

(সম� �শংসা সৃি�কুেলর রব আ�াহর জনয; আর সালাত (দুীদ) 

  সালাম সব�েশব নবী   রসূলেদর েনতা (মুহা�দ) সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর �িত এবং এবং শাি� বিব�ত হউক তাঁর 

পিব� পিরবার-পিরজন, পুরযবান তাক য়ার অিধকারী সাহাবীবৃ� 

  তাঁর �ী মুিমন জননীগেরর �িত এবং অিত উ�মভােব তাঁেদর 

সকল অনুসারীেদর �িত) । 

অতঃপর: 

এটা সংি শ িনেবদন, যার �ারা আিম আ�াহ তা‘আলার স�ি� 

কামনা করিছ এবং (এটা) আমার মুসিলম ভাইেদর জনয উপেদশ, 

যােত তা হেত পাের সেতযর সসানী’র জনয েহদায়ােতর মশাল 

এবং সরল সিাক পে র অনুসসানকারীেদর জনয সুপে র িদশা 

দানকারী আেলাক��। েহ আ�াহ! আমােদরেক সতযেক সতযীেপ 

েদখা  এবং আমােদরেক তার অনুসরর করার তা িফক দান 
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কর; আর বািতলেক বািতলীেপই আমােদরেক েদখা  এবং তার 

ে েক দূের  াকার তা িফক আমােদরেক দা ।  

আর আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َها ﴿ َِ ِ ََِ ٰ �َ� َ
َ ��َ  �َ َ�ن�  �َ ِ ر ُدو َّ ِِ َل  ِِ

َعِ ُللُوُ   ع� َ  �َ َ�ن� ِٰنۢ  َٰ سو ة [﴾ ٤ُُ َو
 ]٤٦: امج

“ব�ত েচাখ েতা অস নয়, বরং অস হেি ব ি�ত তদয়।” — 

(সূরা আল-হা�: ৪৬) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿ َٗ َتلِي س� َُ  �ِٰ ِصَ� َ�َٰذا  ِن 
َ

ِ َوَ َِب ََت َ� َعۢ ا  َق َُِن ُِ ََ َل َ�َت ّسُب وا  َل ََتِبُِن َ َوَ�  وهُ ُن
 ِ بِيلِه  ]١٥٣: سو ة األنعيم[﴾ َۡ

“আর এই প ই আমার সরল প  সুতরাং েতামরা এর অনুসরর 

করেব এবং িবিভ� প  অনুসরর করেব না, করেল তা 

েতামােদরেক তার প  ে েক িবিি� করেব”। — (সূরা আল-

আন‘আম: ১৫৩) 

িতিন আর  বেলন: 

َوٮٰهُ ﴿ َٰهُهۥ َه َٰ ِ ََذ ِ َِ َ ِۢ َِ  ََ � رََءي
َ

 ]٤٣: سو ة اعفمقين[﴾ َ
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“তুিম িক তােক েদখ না, েয তার কামনা-বাসনােক ইলাহীেপ 

�হর কের”? — (সূরা আল-ফুরকান: ৪৩) 

িতিন আর  বেলন: 

دِيَنهُ ﴿ وا   قُ ُِ ََ َۢ ي ِ ِّ ِشَينٗ ِِِن َ ُوا   ََ َ� َوَ�ن س� ِع ءٍ ا  ��َ  ِِ  �َ ُه ن�  ]١٥٩: األنعيم[﴾ ِِ

“যারা দীন স�েক� নানা মেতর সৃি� কেরেছ এবং িবিভ� দেল 

িবভি হেয়েছ, তােদর েকান দািয়র েতামার নয়”। — (সূরা আল-

আন‘আম: ১৫৯)  

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

 » نبيه وسغة اهللا كاي  نادي ردسكام مي رضةوا عن مم�نأ َي�م رم�ت«
 ).أخمجه اإلميم ميلك ف الوطأ(

“আিম েতামােদর মােঝ দু’িট িজিনস েরেখ যািি; যা েতামরা 

আঁকেড় ধের রাখেত পারেল কখন  প �� হেব না; েসই ব� 

দু’িট হল: আ�াহর িকতাব   তাঁর নবীর সু�াহ।” — (ইমাম 

মােলক, মুয়া�া, মানািকব অধযায়, হািদস নং- ৩৭৮৬) 

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

 ومن قيلوا واحدة مةة إال الي  ف كام مةة وسدع� ثالث ع أمت ورفتق«
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 ).أخمجه اعتمذي( » وأصحيب عةيه أني مي :قيل اهللا  سول يي �

“আর আমার উ�ত িতহা�র দেল িবভি হেব; একিট দল ছাড়া 

বািক সব ক’িট দলই জাহা�ােমর অিধবাসী হেব। সাহবীগর 

বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল! েসই দল করা? িতিন বলেল: েসই 

দল হল যার উপর আিম এবং আমার সাহাবীগর রেয়েছ।” — 

(িতরিমযী, ঈমান, বাব নং- ১৯, হািদস নং- ২৬৪১) 

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

أخمجه ( »ش�م ع اهللا ععغة َقولوا أصحيب �سدون الين  أيام إذا«
 ).اعتمذي

“েতামরা যখন তােদরেক েদখেব, যারা আমার সাহাবীেদরেক 

গািল েদয়, তখন েতামরা বলেব: েতামােদর িনকৃ�েদর উপর 

আ�াহর লানত (অিভশাপ)”। — (িতরিমযী, মানািকব, হািদস নং- 

৩৮৬৬) 

ইবনু ‘আসািকর বর�না কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম বেলন: 

ي األمةِ  هذه هخمُ  وعََعنَ  اندعُ  ظام  إذا «
َ
 َةيرْشه عةم عغده كن َدن أوم

 »وسةم عةيه اهللا صا مددٍ  ع اهللاُ  أنزل مي ككرمِ  يومئذٍ  اععةمِ  كرمَ  َإنّ 
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 .)معيذ عن عسيكم انن(

“যখন িবদ‘আত �কাশ পােব এবং এই উ�েতর পরবত�ীগর 

পূব�বত�ীেদরেক অিভশাপ েদেব, তখন যার িনকট  ান আেছ, েস 

েযন তা �কাশ কের; কারর, েসই িদন ইলম ত া  ান 

েগাপনকারী হেব ঐ বযিির মত, েয বযিি মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর উপর আ�াহ যা নািযল কেরেছন তা 

েগাপন কের।” — (ইবনু ‘আসািকর মু‘আয রা. ে েক); আ�ামা 

সুয়ুতী র. ‘জােম সগীর’-এ অনুীপ বর�না কেরেছন০F

1। 

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

ّمة َهِذهِ  هِخمُ  عََعنَ  ذا «
ُ ْ
ّولَِاي األ

َ
نَْزَل  َمي َكاَمَ  َ�َقدْ  َحِديثًي َكاَمَ  َ�َدنْ ،  أ

َ
َّ  أ  »ا

“যখন উ�েতর পরবত�ীগর পূব�বত�ীেদরেক অিভশাপ েদেব, তখন 

েয বযিি হািদস েগাপন করেব, তেব েস েযন আ�াহ যা নািযল 

কেরেছন তা েগাপন করল।” — (ইবন মাজাহ, ইফিততাহল 

িকতাব িফল ঈমান..., বাব নং- ২৪, হািদস নং- ২৬৩১F

2) 

                                                            
1 তেব হাদীসিটর সনদ দুব�ল। েদখুন, আলবানী:দিয়ফুল জােম‘, হাদীস নং 

৫৮৯ [স�াদক] 
2 হাদীসিটর সনদ অতয� দুব�ল। [স�াদক] 
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এই ক া পির�ার েয, এই যুেগ ছিড়েয় পেড়েছ নাি�কতা, 

কুিটলতা, পাপাচার, িবদ‘আত, ইসলাম   তার িনদশ�নসমূেহর 

সমােলাচনা এবং পূব�বত�ী উ�ত ত া রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাহাবী   তােবয়ীেদর িন�া; আর  

ছিড়েয় পেড়েছ নানারকম িফতনা বা িবশৃ লা। বািতলপ�ীগর 

তােদর �া� মতবাদ �ারা আ�াহর বা�ােদরেক িবপ গামী 

করেত শু কেরেছ এবং পিরবত�ন কের িদেি আ�াহর দীনেক। 

আর ইসলােমর নােম িনল��   মনুবরহীনভােব আ�াহর 

িকতাবেক পিরবত�ন করেছ এবং সিাক ইসলামী জীবনিবধােনর 

নােম ছিড়েয় িদেি অিব�াস, নাি�কতা, অনযায়   অিবচার।  

আর এই িফতনাসমূেহর সবেচেয় ভয়�র   িনকৃ�তর িদক হল 

রােফযী   িশয়া িফতনা; এর �ারা তারা আহেল বাইত ত া নবী 

পিরবার   ইমামেদর �িত ভালবাসার গান েগেয় মূখ�   িনেব�াধ 

েলাকেদরেক িবপয�েয়র িদেক োেল িদেি। আর তার অনুসারীগর 

তা �চলন   স�সারেরর জনয ভয়ানক প�িত অবললন কেরেছ 

এবং তােদর এই উে�শয বা�বায়েনর জনয তারা সকল আধুিনক 

�যুিি বযবহার করেত শু কেরেছ এবং তার জনয তারা সকল 

�কার মূলযবান   দামী ব� বযয় করেছ; আর এর জনয যাবতীয় 
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বড়য�   কুটবুি�র অবতাররা করেছ। েহ আ�াহ! আমরা 

েতামােক তােদর ংাঁেড় রাখিছ এবং তােদর অিন� ে েক েতামার 

কােছ আ�য় �া �না করিছ। 

আর মুসিলম দা‘য়ী (আ�াহর িদেক আ�ানকারী), বিা, সং�ারক 

  সকল আেলেমর উপর  য়ািজব (আবশযক) হল এই িনকৃ� 

িফতনার আসল েচহারা উে�াচন কের েদয়া এবং জনগেরর 

িনকট তার িবপ গামীতা   অসারতা তুেল ধরা, যােত তারা 

তােদর ঈমান   আিকদােক েহফাযত করেত পাের। 

েহ ইসলােমর অনুসারী আেলমগর! েহ মুসিলমেদর �শাসিনক 

কতৃ�প ! আজেকর িদেন অনযতম আবশযক কাজ হল, েতামােদর 

সব�শিি িদেয় সতযেক িবজয় করা, বািতলেক িবতািড়ত করা এবং 

এই িফতনােক দূর করা। েকননা �া িমকভােব দািয়র েতা 

েতামােদর উপরই বত�ায়, সুতরাং েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং 

আ�াহেক আর  ভয় কর েতামােদর িনেজেদর বযাপাের এবং 

ঐসব মুসিলমেদর বযাপাের, বািতল যােদর মেধয তার িফতনার 

িবব ছিড়েয় েদয়ার িস�া� �হর কেরেছ এবং যােদর মেধয বািতল 

তার (ত াকি ত!) িব�েবর আমদানী ংিটেয়েছ। ফেল ঐসব সহজ 

সরল েলাকেদর আিকদােক হক ে েক বািতেল ীপা�িরত 
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করেছ। 

 েহ! আিম িক েপৗছােত েপেরিছ.. েহ আ�াহ তুিম সা ী  াক...। 

�কাশ  ােক েয, িশয়া িফতনার সূচনা হেয়েছ ইসলাম   

মুসিলেমর শ� আবদু�াহ ইবন সাবা ইহদী   তার অনুসারী 

যুরারা, আবূ বসীর, আবদু�াহ ইবন ই‘য়াফুর, আবূ িমখনাফ লূত 

ইবন ইয়াহইয়া �মুখ িম যাবাদীেদর েচ�া-সাধনার �ারা; তােদর 

সািব�ক �েচ�া হেি, যােত তারা এর মাধযেম ইসলােমর 

�কৃতীপেক িনিি� কের িদেত পাের এবং মুসিলমেদর ঐকযব� 

সািরেক েভে� টুকরা টুকরা করেত পাের । 

আর তারা এই িশয়া আিকদাসমূহেক তােদর প  ে েক িম যা 

অপবােদর মাধযেম স�িক�ত কেরেছ আমােদর েনতা আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহ   তাঁর পিব� পিরবার-পিরজেনর �িত; অ চ 

তাঁরা সকেলই এর ে েক মুি। কারর, আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ 

  তাঁর পিরবার-পিরজন সকেলই িছেলন আহেল সু�াত  য়াল 

জামা‘আেতর িবিশ� বযিিবেগ�র অ�ভু�ি। 

আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ এবং জাফর সািদক পয�� তাঁর পিরবার-

পিরজেনর সকেলই মদীনা মুনা য়ারায় ঈমান, ইসলাম, িকতাব   
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সু�াহ’র পিরেবেশ জীবনযাপন কেরেছন। আর তাঁেদর ইবাদত   

যাবতীয় আমল-আখলাক িছল আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর 

অনযানয সকেলর আমল-আখলােকর মত। 

যখন িজ াসা করা হয় েয, আলী রািদয়া�াহ আনহ   তাঁর 

বংশধরগর িছেলন আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর অ�ভু�ি; 

তাঁরা আমল করেতন তােদর (আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর) 

আমেলর মত ... এবং তাঁেদর েগাটা জীবন িছল আহেল সু�াত 

 য়াল জামা‘আেতর জীবেনর মত? তখন তারা জবাব েদয় েয, 

িনিয় তাঁরা আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর অনুসরর করেতন 

‘তািকয়া’ (القية)২F

3 –এর প  অনুসরর কের। তারা রাত   িদেনর 

মেধয এক ংঘা বাছাই কের েসই সমেয়র মেধয তােদর 

অনুসারীেদর সাে  বসত এবং তােদরেক িশয়া মাযহােবর তালীম 

(�িশ র) িদত। তােদর এই জ য়াব শেন একজন িবেবকবান   

নযায়পরায়র মুসিলম বযিি হতভল হেয় যা য়ার ক া। কারর, যিদ 

আমরা তােদর ক া েমেন েনই, তেব তার ে েক এটা আবশযক 

হয় েয, ইমামগর রােত   িদেন েতইশ ংঘা (তােদর ক া 

                                                            
3 ‘তািকয়া’ (القية) হেি মানুেবর মেনর িবপরীত অিভমত �কাশ 
করা। অ �াৎ িভতর এক রকম, আর বািহর অনয রকম। - অনুবাদক। 
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অনুযায়ী) বািতেলর উপর এবং এক ংঘা হেকর উপর জীবন 

যাপন কেরেছ। আর এটা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ   তাঁর 

পিরবার-পিরজেনর উপর িশয়ােদর প  ে েক কাহা িম যা 

অপবাদ ছাড়া আর িকছুই নয়। সুতরাং িম যাবাদীেদর উপর 

আ�াহর লানত (অিভশাপ)। 

আমরা � েম েমাটামুিটভােব তােদর কতগেলা �া� আিকদা 

িলিপব� করব, অতঃপর তােদর িনকট িনভ�রেযাগয তােদর 

��সমূহ   ত যপিি ে েক েরফাের�সহ (ত যসূ� উে�খ কের) 

িব�ািরত আেলাচনা করব; যােত ু� হেয় যায় তােদর কম�প�িত 

এবং জানা যায় তােদর প ��তা   েগামরাহী স�েক�।  

 ১. ইহদী, ি��ান   সকল মুশিরকেদর মত আ�াহর 

সাে  িশেক�র আিকদা (িব�াস) েপাবর করা। (নাউযুিব�াহ)। 

 ২. انداء- “বাদা৩F4” এর আিকদা েপাবর করা, যা আ�াহ 

তা‘আলার �িত অ তার স�ক�েক আবশযক কের েতােল। 

 ৩. বার ইমােমর িন�াপ হ য়ার আিকদা েপাবর করা; 

                                                            
4 অ �াৎ অ�কািশত েকান িকছু �কাশ পা য়া, অজানা িকছু নতুন কের জানা। 

[স�াদক] 
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যা সব�েশব নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর খতেম 

নবু য়েতর আিকদার পিরপ�ী। 

 ৪. ‘কুরআন িবকৃত   পিরবিত�ত অব�ায় ম জুদ রেয়েছ 

এবং তােত েবিশ   কম করা হেয়েছ’ — এমন আিকদা  িব�াস 

েপাবর করা। (নাউযুিব�াহ); আর এটা তােদর েনাংরা   িনকৃ� 

আিকদাসমূেহর অনযতম, যা তােদরেক ইসলাম ে েক খািরজ কের 

েদয়া আবশযক কের েতােল। 

 ৫. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম এবং আলী, 

হাসান   েহাসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহম-েদর অস�ান করার 

আিকদা। 

 ৬. মুিমন জননী, নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

�ী রািদয়া�াহ ‘আনহ�া-েদর অস�ান করার আিকদা। 

 ৭. নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কনযা, িবেশব 

কের নারীেদর েন�ী ফািতমা েযাহরা রািদয়া�াহ ‘আনহ�া-েদর 

অস�ান করার আিকদা।  

 ৮. আ�াস, ইবনু আ�াস   ‘আিকল রািদয়া�াহ 

‘আনহম-েদর অপমান করার আিকদা। 
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 ৯. েখালাফােয় রােশদীন, মুহািজর   আনসার রািদয়া�াহ 

‘আনহম-েদর অপমান করার আিকদা। 

 ১০. আহেল বাইত রািদয়া�াহ ‘আনহম ত া নবী 

পিরবার-পিরজেনর মধযকার ইমামেদর অপমান করার আিকদা। 

 ১১. ‘তািকয়া’ (القية) –এর আিকদা। 

 ১২. মুত‘আ িবেয়র (সামিয়ক িবেয়) আিকদা। 

 ১৩. মিহলােদর েযমনা� ধার করার (েবশযাবৃি�) ৈবধতার 

আিকদা। 

 ১৪. নারীেদর সাে  সমকািমতা ৈবধতার আিকদা। 

 ১৫. রাজ‘আ (المجعة) বা পুনজ�েের আিকদা। 

 ১৬. মৃি�কার আিকদা। 

 ১৭. েহাসাইেনর শাহাদােতর �রের মাতম, ব  

িবদীর�করর   গােল আংাত করার মেধয সা য়াব �তযাশার 

আিকদা; যা িবপেদ ৈধয� অবললন করার ইসলামী আিকদা 

িব�ােসর পিরপ�ী।  

মুহা�দ আবদুস সা�ার আততুনসাবী 
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দাুল উলুমুল আরািবয়যা আল-ইসলািময়যাহ 

হলকল, বরী, ি�েটন 
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তােদর �া� আিকদার � ম িববয় 

আ�াহ সাে  িশেক�র (অংিশদারীেরর) আিকদা: 

মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী ‘উসুলুল কাফী’ �ে�র মেধয 

“েগাটা পৃি বীর মািলক ইমাম” (ني  أن األ   كاي لإلميم) নামক 

অধযােয় আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বর�না কেরন, িতিন বেলন: 

দুিনয়া   আেখরাত ইমােমর মািলকানায়, েযখােন ইিা িতিন তা 

রােখন এবং আ�াহর কাছ ে েক পুর�ার�ীপ যার কােছ ইিা 

তা হ�া�র কেরন।४F

5 

সুতরাং একজন িবচ র মুসিলম এই বিবয ে েক কী উদংাটন 

করেবন; অ চ আ�াহ তা‘আলা তাঁর সুু� আয়ােত বেলন: 

ََشا ُء  ﴿ � ۢ َِ ُِ�َها  ر ُو ي  ِ ِ ِِ  ََ ض
َ ��َ  ]١٢٨:  ة األعمافسو[﴾ ِِِن 

“যমীন েতা আ�াহরই। িতিন বা�ােদর মেধয যােক ইিা তার 

                                                            
5 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ২৫৯; (ভারত �কাশনা)। 
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উ�রািধকারী কেরন”।५F

6 

َِ وَ  ﴿ ض
َ َٰ�ِٰت َوَ�� �َ َلِس  َُ ل� َُ  ِ ِ  ]١٨٩: سو ة هل عدمان[﴾  ِِ

“আসমান   যমীেনর সাব�েভমম  মতা একমা� আ�াহরই”।६F

7 

﴿  ٰ�َ و
ُ ةُ َوَ�� َُ �ِخ َ  ]٢٥: سو ة الجم[﴾  ٢ََلِِلهِ 

“ব�ত ইহকাল   পরকাল আ�াহরই”।७F

8 

﴿  َِ ض
َ َٰ�ِٰت َوَ�� ِسَ� َل  َُ ل� َُ  ُ ََ

 ]٢: سو ة امديد[﴾  

“আসমান   যমীেনর সাব�েভমম  মতা একমা� তারই”।८F

9 

﴿  ٌُ قَِدي ءٖ  ��َ  ِ
ّ�ُ  ٰ َ�َ َو  َُ وَُه ل� َُ � َل �َِيِدهِ  ي  ِ ِّ َ ََ َُ ٰ ََ َ  ]١: سو ة الةك[﴾ ١َ

“মহামিহমাি�ত িতিন, সব�ময় কতৃ�র যাঁর িনয়�ের; িতিন 

সব�িববেয়  মতাবান”।९F

10 

আর িশয়াগর েলেখ: “আলী বেলন: ... আিমই � ম, আিমই েশব, 

                                                            
6 সূরা আল-আ‘রাফ: ১২৮ 
7 সূরা আেল ইমরান: ১৮৯ 
8 সূরা আন-নাজম: ২৫ 
9 সূরা আল- হাদীদ: ২ 
10 সূরা আল-মুলক: ১ 
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আিমই বযি, আিমই উপের আর আিমই িনকেট এবং আিমই 

যিমেনর উ�রািধকারী”।१०F

11 

আর এই আিকদািট  � ম আিকদার মত �া�। আর আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহ তা ে েক পিব�   মুি; আর এটা তাঁর উপর 

একটা বড় ধরেনর িম যােরাপ। িতিন এই ধরেনর ক া বলেতই 

পােরন না।  

আর আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ُۢ َاِط ُُ َوَ�� ِٰه َِ ع ُُ َوَ ُُ َوَ�ِخ ِو
َ ��َ َو   ]٣: سو ة امديد[﴾  ُه

“িতিনই আিদ, িতিনই অ�; িতিনই সবার উপের এবং িতিনই 

সবার িনকেট”।११F

12 

﴿  َِ ض
َ َٰ�ِٰت َوَ�� �َ ِس َل  ُُ ٰ يَ� ِِ  ِ ِ ِِ  ]١٠: سو ة امديد[﴾  َو

“আকাশম�লী   পৃি বীর মািলকানা েতা আ�াহরই”।१२F

13 

আর �িস� িশয়া মুফাসিসর মকবুল আহমদ সূরা যুমােরর এই 

                                                            
11 ‘িরজালু কাশী’ ( كش  جيل ), পৃ. ১৩৮ (ভারতীয় ছাপা)।  
12 সূরা আল- হাদীদ: ৩ 
13 সূরা আল- হাদীদ: ১০ 
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আয়ােতর বযাখযা কেরেছ: 

رِ َرّ�َِها ﴿ و َُ َُِن ض
َ ��َ  َِ قَ َ ��

َ
 ]٦٩: ممسو ة الز[﴾  َوَ

“িব� তার �িতপালেকর েজযািতেত উউািসত হেব”। — (সূরা 

যুমার: ৬৯) 

এই আয়ােতর বযাখযায় েস (মকবুল আহমদ) বেলেছ, জাফর 

সািদক বেলন: িনিয় যিমেনর রব (মািলক) হেলন ইমাম। সুতরাং 

যখন ইমাম েবর হেব, তখন তার আেলাই যে �; মানুেবর জনয 

চ�   সূেয�র �েয়াজন হেব না।১৩F

14 

েতামরা িচ�া কের েদখ, তারা িকভােব ইমামেক ‘রব’ 

(�িতপালক) বািনেয়েছ; এমনিক তারা "نغو   �اي" (তার 

�িতপালেকর েজযািতেত)-এর অ � বর�নায় বেল: ইমামই হেলন 

েসই রব এবং যিমেনর মািলক। 

অনুীপভােব সূরা যুমােরর এই আয়ােতর বযাখযায়: 

َبطَ ﴿ ََ َ�َح� �� َ ��
َ

َ �ۢ ِ َۢ عَ� َ ِ�ِٰ�َ ع� َ  َۢ ِِ  ِۢ ََ و ُك َ ََ َو  ََ لُ ََ ََ ُبد�  ٦ِۢ  �َ َ ََت ِِ َِل َ َ

                                                            
14 তরজমাতু মকবুল আহমদ, পৃ. ৩৩৯ (আসল বিবয উদু� ভাবায়; আমরা 
পুরাপুির আমানেতর সাে  আরিব অনুবাদ কেরিছ)। 
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 َۢ ِكَُِ ٰ َِ ع َ َۢ ِ ِّ   ]٦٦-٦٥: سو ة الزمم[﴾ ٦َوُ�ۢ 

“তুিম আ�াহর শিরক ি�র করেল েতামার কম� েতা িননল হেব 

এবং অবশয তুিম হেব  িত��। অতএব তুিম আ�াহরই ইবাদত 

কর এবং কৃত  হ ।” — (সূরা যুমার: ৬৫-৬৬) 

এই িশয়া মুফাসিসর (মকবুল আহমদ) জাফর সািদক ে েক 

‘কাফী’ �ে� বর�না কেরন: তার (আয়ােতর) অ � হল: যিদ েতামরা 

আলী’র েবলায়ােতর (একি� কতৃ�র বা অিভভাবকেরর) সাে  

কাউেক শিরক কর, তেব তার ফেল েতামার আমল িননল হেব।  

অতঃপর ﴿  ََ  َ ِِ َ َِل  َ َۢ َُِ ِك ٰ َِ ع َ  َۢ ِ ِّ ُبد� َوُ�ۢ  �َ ﴾٦ت  আয়ােতর বযাখযায় 

বেলন: অ �াৎ েতামরা আনুগতযসহ নবীর ইবাদত কর এবং তার 

কৃত তা �কাশ কর; কারর, আমরা আপনার ভাই এবং চাচার 

েছেলেক আপনার বাহবেল পিররত কেরিছ।১৪F

15  

ল য কর, িকভােব তারা আয়ােতর বযাখযায় জাফর সািদেকর উপর 

িম যােরাপ কের; অ চ এই আয়াতগেলার বিবয হেি, আ�াহ 

তা‘আলার তা হীদ ত া একরবাদ �সে�; আর আ�াহই হেলন 

সকল িকছুর সৃ�া। আর সকল �কার ইবাদত তাঁর জনয হ য়াই 

                                                            
15 তরজমাতু মকবুল আহমদ, পৃ. ৯৩২ 
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বা�নীয়। [এ আয়াত এগেলাই �মার হয়] িকভােব তারা তা 

(আয়াত) িবকৃত করল এবং তার ে েক সুু� িশক�েক ৈবধতার 

�মার েপশ করল? আ�াহ তােদরেক উপযুি এর শাি� �দান 

কুন। 

অনুীপভােব আ�াহ তা‘আলার বারী:  

ُبُدوِن  ﴿ سَس ِِِ� ِ�َن� ِ
�ۡ ِۢ َوَ ِ

�ِ َ  َُ ا َخلَل� َِ ]٥٦: سو ة الا �ي [﴾  ٥َو  

“আর আিম সৃি� কেরিছ িজন   মানুবেক এই জনয েয, তারা 

েকবল আমারই ইবাদত করেব।” — (সূরা আয-যািরয়াত: ৫৬)-

এর বযাখযায় এই িশয়া মুফাসিসর বেলন েয, জাফর সািদক এই 

আয়ােতর বযাখযায় হসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ে েক বর�না কেরন, 

আ�াহ িজন   মানুবেক সৃি� কেরেছন যােত তারা তােক িচনেত 

পাের। কারর, তারা যখন তােক িচনেব, তখন তারা তার ইবাদত 

করেব। অতঃপর তােদর একজন তােক িজ াসা করল: িচনা-

জানা বলেত কী বুঝায়? তখন েস জবাব িদল: মানুব তােদর 

যামানার ইমামেক িচনেব-জানেব।১৫F

16 

আর কুলাইনী ‘উসুলুল কাফী’ �ে� উে�খ কেরন, ইমাম মুহা�দ 

                                                            
16 তরজমাতু মকবুল আহমদ, পৃ. ১০৪৩ 
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বােকর বেলন: আমরা আ�াহর েচহারা; আমরা আ�াহর সৃি�র 

মেধয তার েচাখ এবং তার হাত যা রহমতসহ তার বা�ােদর 

উপর স�সািরত।১৬F

17 

অনুীপভােব েস বেল: আমরা আ�াহর িজ�া; আমরা আ�াহর 

েচহারা এবং আমরা আ�াহর সৃি�র মেধয তার েচাখ।১৭F

18 

আর আবূ আবিদ�াহ আ. (জাফর সািদক) ে েক বির�ত, আমীুল 

মুিমনীন আ. েবিশ েবিশ বলেতন: জা�াত   জাহা�ােমর মেধয 

আিম আ�াহর প  ে েক ব�নকারী ... আমােক এমন কতগেলা 

ৈবিশ�য েদয়া হেয়েছ, যা আমার পূেব� আর কাউেক েদয়া হয়িন; 

আিম জািন মৃতুয, বালা-মুিসবত, বংশ এবং বিৃতা-িববৃিতর বযাখযা-

িবে বর স�েক�। সুতরাং আমার পূেব�কার েকান িববয় আমার 

জানা ে েক বাদ পেড়িন এবং আমার িনকট ে েক যা অদৃশয, 

তা  আমার কাছ ে েক অজানা  ােক না।১৮F

19 

েতামরা ল য কর, িকভােব তারা আ�াহ তা‘আলার গরাবলীেক 

                                                            
17 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৮৩ 
18 উসুলুল কাফী ( فالك أصول ), পৃ. ১৯৩ 
19 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ১১৭ 



29 

 

আলী’র জনয সাবয� করার সাহস করল। 

অনুীপভােব সূরা আল-কাসােসর  

َههُ ﴿ ٌَ ِِِ� وَج� ِ ٍء َهال ��َ  ]٨٨: سو ة اعقةص[﴾ ُ�ّ 

“তাঁর (আ�াহর) েচহারা (স�া) বযতীত সব িকছুই  ংসশীল”। — 

(সূরা আল-কাসাস: ৮৮) 

এই আয়ােতর বযাখযায় িশয়া মুফাসিসর মকবুল আহমদ বেলন, 

জাফর সািদক তার বযাখযায় বেলন: আমরা আ�াহর (েচহারা) 

স�া। অতএব েতামরা ল য কর, িকভােব তারা ইমামেক 

অিবন�র ইলাহ বা মা‘বুেদ পিররত কেরেছ; অ চ যািলমগর যা 

বেল, তার ে েক আ�াহ অেনক মহান, উ�। 

কুলাইনী তার �ে�র েকান এক অধযােয় উে�খ কেরন: ইমামগর 

যা হেয়েছ এবং যা হেব, তার  ান রােখন; আর তােদর িনকট 

েকান িকছুই েগাপন েনই। 

আবূ আবিদ�াহ আ. (জাফর সািদক) ে েক বির�ত, িতিন বেলন: 

আিম অবশযই আসমান   যিমেন যা িকছু আেছ, তা জািন এবং 

আিম আর  জািন জা�াত   জাহা�ােম যা িকছু আেছ। আর যা 
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হেয়েছ এবং যা হেব, তা  আিম জািন।১৯F

20 

অনুীপভােব ‘উসুলুল কাফী’ �ে� উে�খ আেছ: “তারা (ইমামগর) 

যা ইিা কের, তা হালাল করেত পাের; আবার যা ইিা কের, তা 

হারাম  করেত পাের। আর তারা কখন  িকছুর ইিা কেরন না, 

যত র না মহান আ�াহ তা‘আলা ইিা কেরন।२०F

21  

অ চ আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূলেক উে�শয কের বেলন: 

﴿  ََ َ ُ ل ِِ ِل َ َل
َ

ا  َ َِ   ُِ ُّ َ َُ  ََ ِ ّ ل ِّ ِ َِ ّ�َها 
َ

ه  ]١: سو ة الحم�م[﴾  َ�ٰ

“েহ নবী! আ�াহ যা েতামার জনয হালাল কেরেছন, তা তুিম েকন 

হারাম করেল”। — (সূরা তাহরীম: ১) 

সুতরাং আ�াহ যখন তাঁর রাসূলেক হালাল িজিনসেক হারাম 

করার কারের সতক� কের িদেয়েছন, তখন নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম বযতীত অেনযর �ারা তা িক কের স�ব হেত 

পাের। 

কুলাইনী তার �ে�র েকান এক অধযােয় আর  উে�খ কেরন: 

                                                            
20 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ১৬০ 
21 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ২৭৮ 
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ইমামগর জােনন েয, তারা কখন মারা যােবন; আর তারা তােদর 

ইিা অনুযায়ী মারা যােবন। আবূ আবিদ�াহ আ. বেলন: েকান 

ইমাম যিদ তার উপর আপিতত িবপদাপদ   তার পিররিত 

স�েক� না জােন; তেব েস ইমাম আ�াহর সৃি�র বযাপাের দিলল 

(িহেসেব �হরেযাগয) নয়।২১F

22 অ চ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ل ِ�  ﴿ ُ قُ ِِ َ �ِِِ  َ َع�َيي�  َِ ض
َ َٰ�ِٰت َوَ�� �َ ِس َل  ِِ  ۢ َِ  َُ لَ َ�ن�  ]٦٥: سو ة الدل[﴾  

“বল, আ�াহ বযতীত আকাশম�লী   পৃি বীেত েকউই অদৃশয বা 

গােয়বী িববয়সমূেহর  ান রােখ না”। — (সূরা আন-নমল: ৬৫) 

মহান আ�াহ আর  বেলন,  

﴿   ِ َيي� ع� َ َُِح  ا ََ َِ وَ وَِعنَدهُۥ  َها  ِِِ� ُه َُ لَ َ�ن�  ]٥٩: سو ة األنعيم[﴾  َ� 

“আর অদৃেশযর চািবকািা তাঁরই িনকট রেয়েছ, িতিন বযতীত অনয 

েকউ তা জেন না”। — (সূরা আল-আন‘আম: ৫৯) 

িক� িশয়াগর তােদর ইমামেদরেক অদৃেশযর  ােনর বযাপাের 

আ�াহর সাে  শিরক কের।  

                                                            
22 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ২৭৮। (অ �াৎ গােয়ব জানেত হেব, 

নতুবা ইমাম হেত পারেব না। মেন হেি েযন তারা ইমামেদরেক 
মুশিরক না বানােনা পয�� অনুসররেযাগয মেন কের না।) [স�াদক] 
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কুলাইনী তার �ে�র েকান এক অধযােয় আর  উে�খ কেরন: 

ইমামগরেক যিদ েগাপেন িজে স করা হেতা, তেব তারা �েতযক 

মানুেবর যাবতীয় কলযার   অকলযার বেল িদত। 

কুলাইনী ‘উসুলুল কাফী’ (এটা িশয়ােদর মহা��) �ে�র 

“ইমামগর েফেরশতা, নবী   রাসূলগেরর িনকট ে�িরত সকল 

 ান স�েক� অবিহত” ( دة يعةدون جيع اععةوم اعت ني  أن األئ

 নামক অধযােয় ( خمجت إ  الالئ�ة و األنبييء و المسل عةيام السالم

আর  উে�খ কেরন: সামা‘আ ে েক বির�ত, েস আবূ আবিদ�াহ 

আ. ে েক বর�না কেরেছন, েস বলল: ‘িনিয় আ�াহ তা‘আলার 

িনকট দুই ধরেনর  ান রেয়েছ: এক �কােরর  ান স�েক� তাঁর 

েফেরশতা, নবী   রাসূলগর অবিহত; সুতরাং েয িববেয় তাঁর 

েফেরশতা, নবী   রাসূলগর অবিহত, তা আমরা জািন। আেরক 

�কার  ান হল যা একেচিটয়া তাঁর (আ�াহর) িনেজর জনয; 

সুতরাং েসখান ে েক েকান িববেয় যখন আ�াহর েবােধাদয় হয়, 

তখন িতিন তা আমােদরেক জািনেয় েদন এবং আমােদর পূেব� 

েযসব ইমাম িছেলন, তােদর িনকট তা েপশ কেরন।’ েতামরা 

ল য কর, তারা তােদর ইমামেদরেক তােদর িব�াস অনুযায়ী 

েফেরশতা, নবী   রাসূলগেরর েচেয় েবিশ  ানী মেন কের। আর 
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 ােনর ে ে� তারা তােদরেক আ�াহ তা‘আলার অংশীদার মেন 

কের। এই সবগেলাই িম যা, বােনায়াট   কুফরী। 

আর ‘উসুলুল কাফী’ এবং িশয়ােদর অনযানয ��সমূহ এই ধরেরর 

মারা�ক িববয়ািদ �ারা পিরপূর�। আমরা এখােন যা উে�খ 

কেরিছ, তা িনতা�ই কম। আর উদু� ভাবায় িশয়ােদর অেনক কাবয 

রেয়েছ, েযগেলা আ�াহর সাে  িশক� এবং তােদর ইমামেদর িনেয় 

অিতিরি বাড়াবািড় �ারা ভরপুর; তার িকছু অংেশ বির�ত আেছ 

েয, সকল নবী িবপদ-মুিসবেতর সময় আলী’র িনকট সাহাযয-

সহেযািগতা চাইত; অতঃপর িতিন তােদরেক সাহাযয করেতন। 

সুতরাং নূহ আ. �াবেনর সময় তার িনকট সাহাযয েচেয়েছন; 

ইবরাহীম, লুত, হদ   শীস আ.-সহ সকেলই তার িনকট সাহাযয 

�া �না কেরেছন এবং িতিন তােদর সাহাযয কেরেছন। আর 

আলী’র মু‘িজযাসমূহ খুবই মহান, িব�য়কর এবং �েতযক ব�র 

উপর �ভাবশালী (নাউযুিব�াহ)। 

আর িশয়ােদর িনকট িনভ�রেযাগয ��সমূহ ে েক আমরা কেয়কিট 

বর�না মা� এখােন িলিপব� কেরিছ। পাাকেদর জানা উিচত েয, 

তােদর ��সমূহ এ ধরেনর িশক� িমি�ত আিকদায় ভরপুর। 

সুতরাং এসব �া� আিকদায় িব�াস করার পর  েকান বযিি 
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মুসিলম  াকেত পাের িক? 

কারর, আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ٞل  ﴿ ءٖ َو�ِي ��َ  ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َو  ءٖ� وَُه ��َ  ِ

ّ�ُ ُ َ�ٰلُِق  ِِ  ]٦٢: سو ة الزمم[﴾ ٦َ

“আ�াহ সব িকছুর ��া এবং িতিন সকল িকছুর কম�িবধায়ক”। 

— (সূরা যুমার: ৬২) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿  َُ ِ ��ُ� َلدٗ َوَ� 
َ

هِۦ  َ َِ ك�  ]٢٦: سو ة الكاف[﴾  ٢ا ِِ ُل

“িতিন কাউেক  িনজ কতৃ�ের শিরক কেরন না”। — (সূরা আল-

কাহফ: ২৬) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿ َ َ َ وُ   َ�  َلّي ع� َ ّ َُ ع� َو َ َٰه ِِِ� ُه َٰ ِ ِ  �َ ُ ِِ ٞ َنة ِۡ ُخُذهُۥ 
�

َٰ�ِٰت  أ �َ ِس ِِ َل ا  َِ ۥ  ُ َِ َو� ٞ   َوَ� ن
 َِ ض

َ ��َ  ِِ ا  َِ  ]٢٥٥: سو ة انقمة[﴾  َو

“আ�াহ, িতিন বযতীত েকান ইলাহ েনই। িতিন িচরিীব, সব�স�ার 

ধারক। তাঁেক ত�া অ বা িন�া ুশ� কের না। আকাশ   

পৃি বীেত যা িকছু আেছ, সম� তাঁরই।” — (সূরা আল-বাকারা: 

২৫৫) 
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িতিন আর  বেলন: 

﴿ ََ لُ ََ ََ  ِۢ َط َب ََ َ�َح� �� َ ��
َ

َ �ۢ ِ عَ�  ََ ِ ل ب� ََ  ۢ ِِ  َۢ ي ِ ِّ َ   َ َ  ََ ��َِِ َ َِ و
ُ

عََلد� َ َو
 َۢ َ ِ�ِٰ �َ َع�  َۢ ِِ  ِۢ ََ و ُك َ ََ   ]٦٥: سو ة الزمم[﴾ ٦َو

“েতামার �িত   েতামার পূব�বত�ীেদর �িত অবশযই  হী হেয়েছ, 

তুিম আ�াহর শিরক ি�র করেল েতামার কম� েতা িননল হেব 

এবং অবশয তুিম হেব  িত��।” — (সূরা যুমার: ৬৫)  

িতিন আর  বেলন: 

ََشا ءُ ﴿ �  ۢ ََ ِ ََ ل ِ ٰل ََ ا ُدوَن  َِ  ُُ َِ ي� ََ ََ َِهِۦ َو َ ��ُ � ن 
َ

َ ُُ َِ َ�ي�  �َ َ ِِ سو ة [﴾ ِِِن َ
 ]١١٦: اعرسيء

“িনিয় আ�াহ তাঁর সাে  শিরক করােক  মা কেরন না; এটা 

বযতীত সব িকছু যােক ইিা  মা কেরন”। — (সূরা আন-িনসা: 

১১৬) 

িতিন আর  বেলন: 

َوٮُٰه َِِارُ  ﴿
�

أ َِ ِنَة َو َ �ِ هِ َ ُ َعلَي� ِِ َ  َ ُِ ِ َ�َلد� َل ِِ َ� َِت ِ ��ُ �  ۢ َِ سو ة [﴾ ِِنُِهۥ 
 ]٧٢: اليئدة

“েকউ আ�াহর সাে  শিরক করেল আ�াহ তার জনয জা�াত 
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অবশযই িনিব� করেবন এবং তার আবাস জাহা�াম”। — (সূরা 

আল-মািয়দা: ৭২) 

িতিন আর  বেলন: 

ٞ ِِِن َ ﴿ ء ��َ هِ  َ�ٰ َعلَي� ��َ �َ َ ِِ  ََ ِس ِِ َل َِ َوَ�  ض
َ ��َ سو ة هل [﴾  ٥ا ءِ ِِ 
 ]٥: عدمان

“িনিয় আ�াহর িনকট আসমান   যিমেন িকছুই েগাপন  ােক 

না”। — (সূরা আেল ইমরান: ৫) 

সুতরাং এই আয়াত   অনুীপ অনযানয আয়াত খুবই ু� েয, 

আ�াহ তা‘আলা �েতযক ব�র একক ��া এবং আসমান   

যিমেনর বযব�াপক। আর িতিনই �েতযক ব�র উপর  মতাবান 

এবং িতিনই সব িকছুই জােনন। 

প া�ের িশয়াগর আ�াহ র গরাবলীেক তােদর ইমােমর জনয 

সাবয� কেরন; আর আ�াহ র গরাবলী আ�াহ বযতীত অেনযর জনয 

সাবয� করা িক িশক� নয়? 

আর েয বযিি এসব গরাবলী আ�াহ বযতীত অেনযর জনয সাবয� 

করােক ৈবধ বেল িব�াস কের, েস িক মুশিরক নয়? হযাঁ, অবশযই 

তা আ�াহর গরাবলীর মেধয িশক�। আর এসব ক ার �বিাগর 
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�কৃতই মুশিরক। 
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তােদর �া� আিকদার ি�তীয় িববয় 

 :এর আিকদা(আল-বাদা)-الداء 
 শে�র অ � েগাপন  াকার পের �কাশ হ য়া; [কুরআনুল انداء

কারীেম এ শ�িট সৃি�র গর িহেসেব এেসেছ, ��ার জনয নয়] 

েযমন আ�াহ তা‘আলার বারী: 

وَن  َوَ�َدا ﴿ َِسُب ت ��َ ُوا   ن و يَُن  �َ َ ا ل َِ  ِ ِِ َ  َۢ ِ ِّ  ]٤٧: سو ة الزمم[﴾  ٤لَُهَ 

“এবং তােদর (কােফরেদর) জনয আ�াহর িনকট ে েক এমন 

িকছু �কািশত হেব, যা তারা ক�না  কেরিন। —(সূরা আয-

যুমার: ৪৭) 

অ বা শ�িটর অ �: নতুন রায় বা িস�াে�র উৎপি� যা পূেব� িছল 

না; [কুরআনুল কারীেম এ শ�িট সৃি�র গর িহেসেব এেসেছ, 

��ার জনয নয়] েযমন আ�াহ তা‘আলার বারী: 

ٰ ِل�ٖ ﴿ ِِ ُنُنِنُهۥ َل س� عَيَ  َِ ٰ َٰ �َ ُوا  
َ

ا َرَ َِ ِد  َ�ن�   ۢ ِ ِّ َِ َََدا لَُهَ  سو ة [﴾ ٣ ُ�
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 ]٣٥: يوسف

“িনদশ�নাবলী েদখার পর তােদর [িমসর রােজর সভাসদেদর] মেন 

হল েয, তােক িকছু কােলর জনয কারাু� কের রাখেত হেব।” 

— (সূরা ইউসূফ: ৩৫) 

আর انداء (আল-বাদা) শে�র দু’িট অ �ই � েম মূখ�তা এবং 

পের  ান �কাশ বা হািসল হ য়ােক আবশযক কের েতােল; আর 

উভয়িটই আ�াহর ে ে� অস�ব। কারর, আ�াহ তা‘আলার  ান 

সব��াচীন   িচর�ায়ী। েকননা, আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ا ﴿ َِ � َو ُِ َح� ِ َوَ�� ّ�َ ع� َ ِِ ا  َِ  َُ َل ن� ََ َو  َو َها  ِِِ� ُه َُ لَ َ�ن�  �َ  ِ َيي� ع� َ ُِح  َ ا ََ َِ وَِعنَدهُۥ 
َها َوَ� َلِبةٖ  َُ لَ َ�ن� َرقٍَة ِِِ�  ۢ َو ِِ   ُ ُل َس� َِ  س ٰ �َ ُظلُ َِ َوَ� َرط� ٖ ِِ  ض

َ �ٍِس  َ�� َوَ� يَا
 ٖ ٰ �َِ ِِ ك بِ�ٖ  ِِِ�    ]٥٩: سو ة الدل[﴾  ٥ ِّ

“অদৃেশযর চািবকািা তাঁরই িনকট রেয়েছ, িতিন বযতীত অনয েকউ 

তা জােন না। জেল   �েল যা িকছু আেছ, তা িতিনই অবগত; 

তাঁর অ াতসাের একিট পাতা  পেড় না। মািটর অসকাের এমন 

েকান শসযকরা  অ�ুিরত হয় না, আর রসযুি িকংবা শ� এমন 

েকান ব� েনই, যা সুু� িকতােব েনই”। — (সূরা আল-

আন‘আম: ৫৯) 
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আর িশয়ােদর মেত, انداء ত া অজানার পের জানার িববয়িট 

আ�াহ তা‘আলার ে ে� �েযাজয; েযমন তােদর েমমিলক ��সমূহ 

ে েক উ�ৃত িনে�াি বিবযসমূহ তাই �মার কের: 

মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী তার ‘উসুলুল কাফী’ �ে�র 

মেধয انداء -এর িববেয় একিট পিরপূর� অধযােয়র উে�খ কেরেছন 

এবং তার নাম িদেয়েছন "ني  انداء"; আর তােত িতিন 

অেনকগেলা বর�না িনেয় এেসেছন। তার মধয ে েক িকছু বর�না 

আমরা উে�খ করিছ:  

যুরারা ইবন আ‘ইউন ে েক বির�ত, িতিন (জাফর সােদক অ বা 

মুসা কােযম) তােদর একজন ে েক বর�না কেরন, িতিন বেলন: 

 এর মত অনয েকান িকছুেক আ�াহর জনয সাবয� কের-انداء

েকউ আ�াহর ইবাদত করেত পাের িন। [অ �াৎ আ�াহর জনয 

‘বাদা’ সাবয� করার মাধযেমই সবেচেয় বড় ইবাদাত স�� হয়, 

নাউযুিব�াহ]  

আর ইবনু আিব উমাইেয়েরর এক বর�নায় আেছ, িতিন িহশাম 

ইবন সােলম ে েক বর�না কেরন, িতিন আবূ আবিদ�াহ আ. 

ে েক বর�না কেরন: আ�াহ তা‘আলােক انداء- ‘বাদা’ সাবয� 
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করার মত অনয েকান িকছু িদেয় স�ািনত করা হয় না।  

আর মারােযম ইবন হািকম ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম আবূ 

আবিদ�াহ আ.-েক বলেত শেনিছ: আ�াহর জনয পাঁচিট িববেয়র 

�ীকৃিত েদয়ার পূেব� েকান নবী ভিববয�ারী করেত পারত না; 

েসগেলা হল: انداء বা (েকান েগাপন িকছু �কাশ পা য়া) الشيئة 

বা (ইিা) িসজদা, ইবাদত বা দাসর এবং আনুগতয। 

রাইয়ান ইবন সালত ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম েরযা আ.-

েক বলেত শেনিছ: আ�াহ যত নবী ে�রর কেরেছন, তােদর 

�েতযেকই মদেক িনিব� করত এবং আ�াহর জনয انداء-এর 

�ীকৃিত �দান করত।  

কুলাইনী িনেজ  বেলন: আবূ জাফেরর পের আ�াহর মেন হল 

আবূ মুহা�েদর ক া, যা িতিন আেগ জানেতন না; েযমিনভােব 

তাঁর মেন হল ইসমাঈল চেল যা য়ার পর মূসার ক া২২F23, যখন 

                                                            
23 কারর ইসমাইল জা‘ফর সােদেকর বড় স�ান িছেলন। িক� তার মৃতুযর পর 

িশয়ারা মূসা কােযমেক তােদর ইমাম বানায়। এখন তারা সমসযা�� হেয় পেড়, 

কারর সাধাররত বড় েছেলেকই তারা ইমাম ধের িনেয়িছল, িক� েস েতা মারা 

েগল, তাহেল এখন িকভােব েছাট েছেলেক ইমাম বানােব? তখন তােদর মেন 

হেলা েয তারা ভুল কেরিন, বরং আ�াহই ভুল কেরেছন, িতিন � েম 
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তার অব�া স�েক� িতিন পির�ার ধাররা েপেলন। আর িতিন 

(আ�াহ) হেলন েতমন, েযমন েতামার িনকট েতামার মেন যা 

উদয় হয়; যিদ  বািতলগর তা অপছ� কুক। আর আবূ 

মুহা�দ আমার েছেল এবং আমার পরবত�ী বংশধর। তার িনকট 

�েয়াজনীয়  ান রেয়েছ এবং তার সাে  রেয়েছ ইমামেতর 

উপকরর।২৩F

24 আর এভােবই িশ‘আরা আ�াহর উপর   তােদর 

ইমামেদর উপর িম যােরাপ কের; তারা আ�াহর বযাপাের 

অনযায়ভােব জােহলী ধাররা েপাবর কের। আর তারা দািব কের 

েয, আ�াহ আবূ জাফর (মুহা�াদ ইবন আলী)েক ইমাম বানােনার 

ইিা েপাবর কেরিছেলন; অতঃপর েস যখন ইমাম হ য়ার পূেব�ই 

মারা েগল, তখন মহান  মতাধর আ�াহর মেন হল েয, ইমাম 

হেব আবূ মুহা�দ; অতঃপর িতিন তাই করেলন। আর এটা 

অনুীপ েয, আ�াহ েচেয়িছেলন ইসমাঈলেক ইমাম বানােত, 

অতঃপর (নাউযুিব�াহ) আ�াহর কােছ নতুন িকছু �কাশ েপল; 

তখন িতিন পূব�বত�ী রায়েক পিরবত�ন কেরেছন এবং মূসা আল-

                                                                                                               
ইসমাইলেক ইমাম বানােল  পের তাঁর কােছ ু� হেলা েয, ইমাম আসেল 

ইসমাইল নয় বরং মূসা। নাউযুিব�াহ [স�াদক] 
24 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪০ 
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কােযমেক মানুেবর ইমাম বািনেয়েছন। আর এভােবই তারা 

তােদর �বৃি�র অনুসরর কের আ�াহ সুবহানাহ  য়া তা‘আলা’র 

উপর িম যােরাপ কেরেছ। সুতরাং তারা যা বেল, তার কারের 

তােদর  ংস অিনবায�। 

তারা ভুেল েগেছ -আ�াহ েয তােদরেক অিভশাপ িদন- তােদর 

এই িম যা বিবযসমূেহর ফেল আ�াহ তা‘আলার �িত অ তার 

স�ক� আবশযক হেয় পেড়; আর তা ু� কুফরী। 

আর কুলাইনী আবূ হামযা আস-সুমালী ে েক বর�না কেরন, িতিন 

বেলন আিম আবূ জাফর আ.-েক বলেত শেনিছ: েহ সািবত! 

িনিয় আ�াহ তাবারাকা  য়া তা‘আলা এই িববেয়র (মাহাদী 

আগমেনর) সময় িনধ�ারর কেরেছন স�র বছেরর মেধয। অতঃপর 

যখন েহাসাইন আ. িনহত হেলন, তখন জগতবাসীর উপর 

আ�াহর �চ� রাগ হয় এবং তার আগমেনর সময়কাল একশত 

চি�শ২৪F

25 বছের িপিছেয় েদন। অতঃপর আমরা েতামােদর িনকট 

                                                            
25 অ �াৎ আ�াহ তা‘আলার িনকট এই  ান িছল না েয, েহাসাইন 
শী�ই মারা যােব; অতঃপর যখন িতিন তা জানেত পারেলন, তখন 
িতিন িববয়িটেক িবলিলত কের িদেলন। (আ�াহ তােদেরেক  ংস 
কুন)। 
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তার বর�না িদলাম এবং েতামরা  এই ংটনা �চার কের িদেল। 

সুতরাং েতামরা েগাপন িববয় ু� কের িদেল; আর আ�াহ 

তা‘আলা এর পের আমােদর জানা মেত তার আগমেনর েকান 

সময় িনধ�ারর কেরন িন। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

وا  َ ﴿ ُح �َ �َ  ِٰ�َ ِك ع� َ   ّ
ُ

ۥ  َ َ وَِعنَدهُ َُ ِ ۡ�ب َُ ََشا ُء َو � ا  َِ  ُ  ]٣٩: سو ة المعد[﴾ ٣ِِ

“আ�াহ যা ইিা তা িনিি� কেরন এবং যা ইিা তা �িতি�ত 

রােখন; আর তাঁরই িনকট রেয়েছ উ�ুল িকতাব।” —(সূরা আর-

রা‘দ: ৩৯) আবূ হামযা বেলন: আিম এই ংটনািট আবূ আবিদ�াহ 

আ.-এর িনকট বর�না করলাম; তখন িতিন বলেলন: িববয়িট এই 

রকমই িছল।২৫F

26 

আর তার ক ায় ‘এই িববয় �ারা’ (ناذا األمم) উে�শয হল, ইমাম 

মাহদী’র আ��কাশ। অতঃপর তােদর এই সকল ক া এবং 

দািবসমূহ সুু� �া� দািব   অসার। কারর, انداء-এর আিকদা 

(নাউযুিব�াহ) এই ক া আবশযক কের েতােল েয, আ�াহ 

তা‘আলার অব�া হল এমন, এসব িববয় িতিন জানেতন না, 

েযগেলা পরবত�ীেত এেসেছ। অতঃপর যখন তা �কাশ েপল এবং 

                                                            
26 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ২৩২; (ভারত �কাশনা)। 



45 

 

আ�াহ তা‘আলা তা জানেত পারেলন, তখন িতিন তাঁর পুরাতন 

রায়েক পিরবত�ন করেলন এবং নতুন ে� াপট   অব�ার 

আেলােক নতুর রায় বা িস�া� ��ত করেলন। অ চ আ�াহ 

তা‘আলার �িত অ তার স�ক� জুেড় েদয়াটা ু� কুফরী, যা 

য াসহােন আেলািচত হেয়েছ। 
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তােদর �া� আিকদার তৃতীয় িববয় 

�াদশ ইমাম িন�াপ: 

মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী তার ‘উসুলুল কাফী’ �ে�র 

মেধয উে�খ কেরেছন: 

আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আলী আ. যা িকছু 

িনেয় এেসেছন, তা িতিন �হর করব এবং যা ে েক িনেবধ 

কেরেছন, তা ে েক িতিন িবরত  াকব। িতিন (আলী) মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর মত ময�াদাস��। আর মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর ময�াদা আ�াহর সকল সৃি�র 

উপর �ীকৃত। েকউ আলীর ক ার উপর ক া বলা েযন আ�াহ   

তার রাসূেলর উপর ক া বলা। আর আলীর েকান ক ার 

িবু�াচারর করা আ�াহর সাে  িশক� করার পয�ােয়।...... 

অনুীপভােব এ িবধান বহাল  াকেব �মা�েয় আগত েহদায়ােতর 
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ইমামেদর েবলায় ২৬F

27; আ�াহ তােদরেক যিমেনর খঁুিট বািনেয়েছন, 

যােত যিমন তার অিধবাসীেদর িনেয় ি�িতশীল  াকেত পাের এবং 

যিমেনর উপের   নীেচ যারা আেছন, তােদর জনয তাঁর পিরপূর� 

দিলল বািনেয়েছন। আর আমীুল মুিমনীন আ. েবিশ েবিশ 

বলেতন: জা�াত   জাহা�ােমর মেধয আিম আ�াহর ব�নকারী; 

আিম সতয-িম যার বড় পা �কযকারী; আিম লািা   েলমহযে�র 

অিধকারী। আর আমােক �ীকৃিত িদেয়েছ সকল েফেরশতা, 

িজবরাঈল এবং রাসূলগর, েযমিনভােব তারা মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ামেক �ীকৃিত িদেয়েছন। আর আিম তার 

(দািয়েরর) েবাঝার মতই েবাঝা বহন কেরিছ; আর েসই েবাঝািট 

হল রব ত া �িতপালেকর েবাঝা।২৭F

28  

                                                            
27 অ �াৎ আলীর জনয যা সাবয� করা হেলা তা শধু তার সাে ই িবেশিবত নয়; 

বরং তােদর অনযানয ইমামেদর ে ে�  তা সমভােব �েযাজয। সুতরাং তােদর 

ময�াদা  মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর ময�াদার অনুীপ, েকউ 

তােদর উপর ক া বলার অ � আ�াহ   তার রাসূেলর উপর ক া বলা, েকউ 

তােদর বির�ত েছাট বড় েয েকান িবধােনর িবেরািধতা করার অ � আ�াহর 

সাে  িশেক�র নামা�র। নাউযুিব�াহ িকভােব তারা তােদর ইমামেদরেক 

আ�াহর সমক  িনধ�ারর কের িনেয়েছ!!!! [স�াদক] 
28 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), হ�ত অধযায়, পৃ. ১১৭ 
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কুলাইনী আর  উে�খ কেরন, ইমাম জাফর সািদক বেলন: 

আমরা আ�াহর  ানভা�ার; আমরা আ�াহর আেদেশর বযাখযা; 

আমরা িন�াপ জািত। আ�াহ তা‘আলা আমােদর আনুগতয করেত 

িনেদ�শ িদেয়েছন এবং আমােদর িবু�াচরর করেত িনেবধ 

কেরেছন। আমরা আসমােনর নীেচ এবং যিমেনর উপের আ�াহর 

পিরপূর� দিলল।২৮F

29 

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

বলেত শেনিছ: ইমামগর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর সমান ময�াদা স��; িক� তারা নবী নন। আর 

তােদর জনয েবশী নারী িবেয় করা ৈবধ নয়, েযমিনভােব নবীর 

জনয ৈবধ িছল। সুতরাং এটা ছাড়া তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর সমান ময�াদাস�� বযিির।২৯F

30 

কুলাইনী " ص اهللا عز و جل و  سول ع األئدة عةيام السالم ني  مي ن

 এক এক কের ইমাম আ.-েদর বযাপাের আ�াহ) "واحدا َواحدا

তা‘আলা   তাঁর রাসূেলর বিেবযর অধযায়)-এ উে�খ কেরন: 

                                                            
29 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ১৬৫ 
30 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ) 
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আ�াহ তা‘আলার বারী: 

﴿  ٰ �َ ِِ ُ
ۥ  َ ُٰجُه ََ �ۡ َ

َ َوَ �َ ِسِه َُ ن
َ

َ �ۢ ِِ نَِ�  ِِ �ۡ َُ � َ�ٰ َِتل و�
َ

َ ّ ِّ ِ َِ �َ ُضُه َ�ن� ر�َلاِ  
َ ُوا  َ�� ل و 

ُ
ۗ َوَ �َ ُتُه

ٖض  َ�ٰ ََِبن� و�
َ

َ  َۢ َ ُِ َ�ِٰن َُ � نَِ� َوَل ِِ �ۡ َُ � َل  َۢ ِِ  ِ ِِ َ   ِٰ�َِ   ]٦:سو ةاألحزا [﴾ِِ ك

“নবী মুিমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর অেপ া ংিন�তর এবং 

তার �ীগর তােদর মাতা। আ�াহর িবধান অনুসাের মুিমন   

মুহািজর অেপ া— যারা আ�ীয় তারা পরুেরর িনকটতর।” — 

(সূরা আল-আহযাব: ৬); —�সে� আবূ জাফর আ. ে েক বির�ত 

েয, িজ াসা করা হল, কােদর বযাপাের এই আয়াত নািযল 

হেয়েছ? তখন িতিন বলেলন: এই আয়াত নািযল হেয়েছ আমীর 

বা ইমামেদর বযাপাের; এই আয়াতিট েহাসাইন আ.-এর পের তার 

স�ােনর ে ে� �েযাজয। সুতরাং আমরা ইমামত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম   তাঁর পিরবার-পিরজেনর বযাপাের 

মুিমন, মুহািজর   আনসারেদর েচেয় ংিন�তর। আিম বললাম, 

এর মেধয জাফেরর স�ানেদর৩০F

31 েকান অংশ আেছ িক?31F

32 িতিন 

                                                            
31 উে�শয, আপনােদর মত জা‘ফর তাইয়ার   তার বংশধরেদর জনয েকান 

ৈবিশ�য আেছ িক ? কারর জা‘ফর েতা আলী রা. এর ভাই আর তার স�ানরা  

আলী রা. এরই �াতু�ু�।  
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বলেলন: না; অতঃপর আিম বললাম: এর মেধয আ�ােসর 

স�ানেদর েকান অংশ আেছ িক? িতিন বলেলন: না; অতঃপর 

আিম বনী আবদুল মু�ািলেবর মধযকার একজন একজন কের 

তার িনকট িজ াসা করলাম, এর মেধয তােদর েকান অংশ আেছ 

িকনা? িতিন �েতযেকর বযাপাের না বলেলন। আর আিম হাসান 

আ.-এর স�ােনর ক া ভুেল েগিছ; অতঃপর তার িনকট আবার 

হািজর হেয় িজ াসা করলাম: হাসােনর স�ােনর জনয এর মেধয 

েকান অংশ আেছ িক? িতিন বলেলন: না৩২F33, আ�াহর শপ  কের 

বলিছ েহ আবদুর রহীম! এর মেধয আমরা বযতীত েকান 

মুহা�দী’র জনয েকান অংশ েনই।৩৩F

34 

ইমামেদর আনুগতয ফরয হ য়ার অধযায়৩৪F

35: 

                                                                                                               
32 অ �াৎ তারা িক ইমাম হ য়ার েযাগয? তােদর বংশধরেদর েকউ িক ইমাম 

হ য়ার দাবী করেত পাের?  
33 হাসােনর বংশধরেদর েকউ িশয়ােদর িনকট ইমাম নয়। এর েকােনা েযমিিক 

বযাখযা তারা িদেত পারেব না। তেব স�বত এটা এজেনয েয, হাসান পারসয 

রাজকুমারী িবেয় কেরন িন, েযমনিট হসাইন কেরিছেলন !!!। [স�াদক] 
34 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ১৭৭ 
35 আল-কুলাইিন, উসুলুল কাফী [স�াদক] 
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আবূ সাবাহ ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম সা য িদিি েয, 

আিম আবূ আবিদ�াহ আ.-েক বলেত শেনিছ: আিম সা য িদিি 

েয, আলী ইমাম; আ�াহ তার আনুগতয করােক ফরয কের 

িদেয়েছন। আর িনিয় হাসান ইমাম; আ�াহ তার আনুগতয 

করােক ফরয কের িদেয়েছন এবং েহাসাইন  ইমাম; আ�াহ তার 

আনুগতয করােক ফরয কের িদেয়েছন। আর আলী ইবন েহাসাইন 

ইমাম; আ�াহ তার আনুগতয করােক ফরয কের িদেয়েছন এবং 

মুহা�দ ইবন আলী  ইমাম; আ�াহ তার আনুগতয করােক ফরয 

কের িদেয়েছন।৩৫F

36 

কুলাইনী আর  উে�খ কেরন, ইমাম মুহা�দ বােকর বেলন: 

আ�াহ তা‘আলার প  ে েক কদেরর রাতসমূেহ নবী এবং 

অসী৩৬F37েদর িনকট িনেদ�শ আসত েয, এটা কর; আর এই 

িনেদ�শিট তারা ভালভােবই িশেখিছল, িকভােব তারা তা কােয� 
                                                            
36 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ১০৯ 
37 িশয়ারা নবীর জনয অসী  াকেত হেব বেল িম যা িব�াস   মত চালু 

কেরেছ। েসজনয তারা �েতযক নবীর জনয অসী িনধ�ারর কের  ােক। অ �াৎ 

তােদর মেত, নবী অবশযই তার মৃতুযর পের তার িমশন বা�বায়র করার জনয 

একজনেক অিসয়ত কের যােবন, তােক বলা হেব, অসী। তােদর এসব 

পুেরপুিরই িম যাচার [স�াদক] 
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পিররত করেব।৩৭F

38 

িশয়াগর তােদর িনেজেদর মনগড়া মেত ইমামেতর (েনতৃেরর) 

অ � আিব�ার কেরেছ; এমনিক তারা ইমামেক আ�াহর নবীেদর 

মত িন�াপ মেন কের এবং তারা তােক অদৃশযজগেতর  ােনর 

অিধকারী মেন কের। আর তারা তােদর এই ল যেক বা�বায়েনর 

জনয অসংখয িম যা   বােনায়াট বর�না উপ�াপন কের। অ চ 

বা�ব   সতয ক া হেি, অনুসররীয় বযিির। আর এই শ�িট 

মুিমন   কািফর উভেয়র ে ে�ই �েযাজয। েযমন আ�াহ 

তা‘আলার বারী: 

﴿  َِ ِ ِس ِ ََ لِلِنا ِّّ َجاِعلُ ِ ِ ِٗ  ]١٢٤: سو ة انقمة[﴾ اا

“আিম েতামােক মানবজািতর েনতা বানািি” —(সূরা আল-

বাকারা: ১২৪) 

﴿ ٖ�ُ �َ َ
ةَ َ ُِ ٰتَِنا قُ ِٰ ِ ِٰجَنا َوُرّر ََ �ۡ َ

َ �ۢ ِِ َا  َِ َنا  َرِ�َنا َه �  َنل� ا َوَج� ًِ ا َِ ِ ِتلَِ� ِ َُ ﴾  ٧لِل�
 ]٧٤: سو ة اعفمقين[

“েহ আমােদর �িতপালক! আমােদর জনয এমন �ী   স�ান-

                                                            
38 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ১৫৪ 
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স�িত দান কর, যারা হেব আমােদর জনয নয়ন�ীিতকর এবং 

আমােদরেক কর মু�াকীেদর জনয অনুসররেযাগয” — (সূরা আল-

ফুরকান: ৭৪) 

আর কািফেরর ে ে� ‘ইমাম’ শে�র বযবহাের েযমন আ�াহ 

তা‘আলার বারী: 

﴿  ُِ �َ ُن ع� َ َة  َِ ِ ِ
َ

ا  َ و  ٰتِلُ ََ  ]١٢: سو ة الو�ة[﴾  ََ

“তেব কািফরেদর �ধানেদর সাে  যু� কর” — (সূরা আত-

তা বা: ১২) 

ةٗ ﴿ َِ ِ ِ
َ

َ �َ ُٰه ََ ِ  وََجَنل� َِِار   َِ وَن ِ ُع  ]٤١: سو ة اعقةص[﴾ يَد�

“আর আিম তােদেরেক েনতা বািনেয়িছলাম; তারা জনগরেক 

জাহা�ােমর িদেক আ�ান করত”। — (সূরা আল-কাসাস: ৪১) 

সুতরাং এই ইমাম শ�িট িন�াপ হ য়া, অদৃশযজগেতর  ান 

রাখা এবং িবিভ� িববেয় হ�ে প করার  মতা  াকেত হেব 

এমনিট দািব কের না। আর তােদর িনকট শরীয়েতর এমন েকান 

�মার েনই, যার �ারা তারা ইমােমর জনয েযসব গরাবলী িনধ�ারর 

কেরেছ, তা �মার করেত পাের। তেব হযাঁ, আ�াহর িকতাব চারিট 

�র িবনযাস কেরেছ; েযমন আ�াহ তা‘আলার বারী: 
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﴿  ِ�ِّ َۢ َِِب ِ ِّ ِهَ  ُ َعلَي� ِِ َ ََ َن �َ َ
� َۢ ي ِ ِّ َ َٱ  َِ  ََ ِ � ٰ�َ و 

ُ
ََأ  َُ و ُۡ ُِ َ َوَل ِِ ۢ يُِطِٱ َ َِ َۢ  َۧو

ََ َر�ِيلٗ  ِ � ٰ�َ و 
ُ

َ َۢ ُس ِ�ٰلِِحَ�  وََل ع ّشَهَدا ءِ َوَ يلَِ� َوَل ّدِ ِ َّ : يءسو ة اعرس[﴾ ٦ا َوَل
٦٩ [ 

“আর েকউ আ�াহ এবং রাসূেলর আনুগতয করেল েস নবী, 

সতযিন�, শহীদ   সৎকম�পরায়র— যােদর �িত আ�াহ অনু�হ 

কেরেছন— তােদর স�ী হেব এবং তারা কত উ�ম স�ী!” — 

(সূরা আন-িনসা: ৬৯) 

সুতরাং এই চার �েরর মেধয ইমামেতর পদ েনই, যা িশয়াগর 

আিব�ার কেরেছ এবং তােদর মাযহােবর িভি� িহেসেব �িতি�ত 

কেরেছ। অ চ আলী   তাঁর পিরবার-পিরজন রািদয়া�াহ ‘আনহম 

(তার আনুগতয করা ফরয অ বা েস িন�াপ) এই অে � ইমাম 

হ য়ার তী� �িতবাদ কেরেছন। কারর,  সমান রািদয়া�াহ 

‘আনহ’র শাহাদােতর পর যখন জনগর আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ’র 

হােত আনুগেতযর শপ  িনেত চাইল এবং তারা বলল, আপিন 

আপনার হাত �সািরত কুন, আমরা আপনার িনকট আপনার 

েখলাফেতর অধীেন  াকার জনয আনুগেতযর শপ  �হর করব; 

তখন িতিন বলেলন: েতামরা আমােক মাফ কর (মুিি দা ) এবং 

আিম িভ� অনয একজনেক েখাঁজ কের েবর কর; আর েতামরা 



55 

 

যিদ আমােক ুখসত দা , তেব আিম েতামােদর মত একজন 

হব এবং েতামরা যােক েতামােদর শাসন মতা দান করেব, আিম 

আলী েতামােদর েচেয় েবিশ তার ক া শনব এবং তার আনুগতয 

করব; আর আমার েচেয় েতামােদর ভাল আমীেরর জনয আিম হব 

উ�ম সাহাযযকারী।৩৮F

39 

আর এই বিবযিট নাহজুল বালাগাহ (ناج انالغة)-এর মেধয 

উ�ৃত; আর এই ��িট িশয়ােদর ��সমূেহর মেধয অনযতম, যার 

উপর তারা িনভ�র কের  ােক।(?) 

সুতরাং তার ইমামত (েনতৃর) যিদ আ�াহর প  ে েক িনধ�ািরত 

হত, তা হেল িতিন এই ধরেনর  যর েপশ করেতন না। কারর, 

আ�াহর প  ে েক ইমামেতর দািয়র িনধ�ারর কের েদয়া হেল৩৯F

40 

তার আনুগতয করা ইমাম   �জাসাধারর সবার উপরই  য়ািজব। 

অনুীপভােব হাসান রািদয়া�াহ ‘আনহ তাঁর ইমামত (েনতৃর)-েক 

মুয়ািবয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ’র িনকট অপ�র কেরেছন এবং তাঁর 

হােত আনুগেতযর শপ  কেরেছন। অনুীপভােব েহাসাইন 

রািদয়া�াহ ‘আনহ  মুয়ািবয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ’র হােত 
                                                            
39 নাহজুল বালাগাহ ( انالغة ناج ), � ম খ�, পৃ. ১৮৩ 
40 েযমনিট িশয়ারা দাবী কের  ােক। [স�াদক]  
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আনুগেতযর শপ  কেরেছন।৪০F

41 

সুতরাং হাসান   েহাসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহমা যিদ আ�াহ 

তা‘আলার প  ে েক িনেদ�শনার �ারা ইমাম হেতন, তেব তাঁরা 

মুয়ািবয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ’র হােত আনুগেতযর শপ  করেতন না 

এবং তাঁর িনকট  মতার িববয়িট অপ�র করেতন না। 

আর খলীফা মামুনুর রিশদ আলী েরযা র.-েক বেলন: আিম চাই  

আিম িনেজেক েখলাফেতর দািয়র ে েক সিরেয় িনব এবং েস 

পেদ আপনােক িনেয়াগ িদব; আর আিম আপনার িনকট 

আনুগেতযর শপ  িনব। তখন িতিন বলেলন, আিম ে�িায় 

কখন  এই কাজ করব না। 

সুতরাং এটা  �মার কের েয, ইমাম আলী েরযা র. ইমামত ত া 

েনতৃর �হর কেরন িন। অতএব, ইমামত (আ�াহর প  ে েক) 

িনেদ�িশত েকান ফরয িববেয়র অ�ভু�ি নয়, যার কারের রােফযী 

  িশয়াগর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

সাহাবীগরেক কািফর বেল আখযািয়ত কেরেছ; েয িববেয় অিচেরই 

আেলাচনা আসেছ ইনশাআ�াহ। 

                                                            
41 মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ( المجيل أخدي  معمَة ), (িরজালু কাশী) পৃ.৭২।  
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আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর েযসব গরাবলী 

আমরা িব�াস কের  ািক, েসগেলা আল-কুরআন   হািদেস 

নববীর বিবয �ারা �মািরত; সুতরাং আল-কুরআন সুু� ভাবায় 

বেল:  

ةٗ  ﴿ َ ََ ِِِ� رَ�� ٰ ََ ل� َۡ ر�
َ

ا  َ َِ َ�  َو َِ َ�ٰلَ  ]١٠٧: سو ة األنبييء[﴾  ١ّعِل�

“আিম েতা েতামােক িব�জগেতর �িত েকবল রহমতীেপই 

ে�রর কেরিছ।” — (সূরা আল-আিলয়া: ১০৭) 

ةٗ  ﴿ َِ ف ََ ِِِ� َك ٰ ََ ل� َۡ ر�
َ

ا  َ َِ ِس  َو َِش�ٗ ّعِلِنا � ُٗ ي  ]٢٨: سو ة سدي[﴾ � � َونَِذ

“আিম েতা েতামােক সম� মানবজািতর �িত সুসংবাদদাতা   

সতক�কারীীেপ ে�রর কেরিছ।” — (সূরা সাবা: ২৮) 

َ� َ�ِيًنا ﴿ ُن ��َِِ ِ ِِ َ  ُُ و ُۡ ِّّ َر ِ ُس ِ َِِا ّ�َها 
َ

ه ل� َ�ٰ  ]١٥٨: سو ة األعماف[﴾  قُ

“বল, েহ মানুব! আিম েতামােদর সকেলর জনয আ�াহর রাসূল”। 

— (সূরা আল-আ‘রাফ: ১৫৮) 

ونَ  ﴿ ُك ِدهِۦ ِ�َ ب� ََ  ٰ َ�َ قَاَن  �ُ َُ ع� َ  َُ َِ َ ن ي  ِ ِّ َ ََ ا َ�َباَر ًُ َ� نَِذي َِ َ�ٰلَ سو ة [﴾ ١ لِل�
 ]١: اعفمقين

“কত বরকতময় িতিন, িযিন তাঁর বা�ার �িত ফুরকান অবতীর� 
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কেরেছন; যােত েস সৃি�কুেলর জনয সতক�কারী হেত পাের”। — 

(সূরা আল-ফুরকান: ১৫৮) 

﴿  ُ ََ َ� ي ِ َرّ� َنهُ َََ� َو َُ ََي� َشَن ا  ََ ََ �ِي و َُ ّكِ َ�ُ  ٰ ِِ وَن َل ُن ِِ �ۡ  ِِ ُدوا   ِ�َ  �َ َِ �ُ  �َ
َُجٗ  َ� َل ِسِه َُ ن

َ
َ َٗ لِي َس� س وا   َُ ِ َُسّل � ََ َو قََضي� ا  َِ ِ َّ  ]٦٥: سو ة اعرسيء[﴾ ٦ا ا 

“িক� না, েতামার �িতপালেকর শপ ! তারা মুিমন হেব না 

যত র পয�� তারা তােদর িনেজেদর িববাদ-িবসলােদর িবচার 

ভার েতামার উপর অপ�র না কের; অতঃপর েতামার িস�া� 

সলেস তােদর মেন েকান ি�ধা না  ােক এবং সব�া�ঃকরের তা 

েমেন না েনয়”। — (সূরা আন-িনসা: ৬৫) 

وا   ﴿ ََتنَتُه ُه  ن� ََ  �َ َهٮُٰن ََ ا  َِ ََُخُذوهُ َو  ُُ و ُۡ ُِ ل َ  َُ ا  َءاََٮُٰن َِ ]٧: سو ة امش[﴾ َو  

“রাসূল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা �হর কর এবং যা 

ে েক েতামােদরেক িনেবধ কের, তা ে েক েতামরা িবরত  াক”। 

— (সূরা আল-হাশর: ৭) 

﴿  ُ ِِ َ َُ ُن بِب� ��ُ  ِِ و َ ََتَِبُِن ِِ وَن َ ِّب َُ  �َ ل� ِِن ُكنُت ]٣١: سو ة هل عدمان[﴾ قُ  

“বল, েতামরা যিদ আ�াহেক ভালবাস, তেব আমােক অনুসরর 

কর, আ�াহ েতামােদরেক ভালবাসেবন”। — (সূরা আেল ইমরান: 

৩১) 
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﴿  َ ِِ َ  ََ َطا
َ

َُ َ�َلد� َ و ُۡ ُِ َل يُِطِٱ   ۢ  ]٨٠: سو ة اعرسيء[﴾ ِِ

“েকউ রাসূেলর আনুগতয করেল েস েতা আ�াহরই আনুগতয 

করল”। — (সূরা আন-িনসা: ৮০) 

﴿  ۢ َِ لِ َو بِي َۡ  َ تِبِٱ� َ��� ََ ٰٰ َو �ُهَد َل  ُ ََ ََبَِ�َ  ا  َِ ِد  َ�ن�   ۢ ِِ  َُ و ُۡ ُِ َل َُشاقِِق  نَِ�  � ِِ �ۡ َُ � َل
ً�ا  َِ ََ ا َءت�  َۡ َ َو ََ لِهِۦ َجَهِن �َ ُ ََوِ�ٰ َون ا َ َِ ِۦ  ِ َّ َُو  ]١١٥: سو ة اعرسيء[﴾  ١ن

“কােরা িনকট সৎপ  �কাশ হ য়ার পর েস যিদ রাসূেলর 

িবু�াচরর কের এবং মুিমনেদর প  বযতীত অনয প  অনুসরর 

কের, তেব েয িদেক েস িফের যায় েস িদেকই তােক িফরােয় 

েদব এবং জাহা�ােম তােক দ� করব; আর তা কত ম� 

আবাস!” — (সূরা আন-িনসা: ১১৫) 

আর ইমামগর ঐকযমত েপাবর কেরেছন েয, মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম আ�াহর সব�ে�� সৃি� এবং তােদর মেধয সব 

েচেয় েবিশ স�ািনত। আর তাঁর রেয়েছ সেব�া� ময�াদাপূর� �ান; 

যাঁর গরাবলী   মান-ময�াদার ধাের কােছ  েকান সৃি� েপৗছােত 

পারেব না; আর িতিন হেলন িন�াপ, অনুসররীয় এবং সব�েশব 

নবী। আর তাঁর খিলফাগর তাঁর য ায  আনুগতয কেরেছন এবং 

অনুকরর কেরেছন তাঁর পদা�। আর তাঁরা েছাট   বড় �িতিট 
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িববেয় তাঁর অনুসরর করেতন। আর তাঁরা িছেলন তাক য়ার 

অনুসারী এবং মহান ময�াদার অিধকারী; িক� তাঁরা িনেজেদরেক 

িন�াপ হ য়ার ে ে� তাঁর শিরক মেন করেতন না এবং ময�াদা 

  কামািলয়ােতর (পিরপূর�তার) ে ে� তাঁেক িনেজেদর সমান 

মেন করেতন না; েযমিনভােব িশয়াগর তােদর ইমামেদর বযাপাের 

িম যােরাপ কের  ােক। 
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তােদর �া� আিকদার চতু � িববয় 

বত�মােন িবদযমান কুরআন িবকৃত   পিরবিত�ত: 

িশয়াগর মুসিলমেদর িনকট বত�মােন িবদযমান কুরআেনর �িত 

িব�াস �াপন কের না িতন কারের: 

� ম কারর: 

িশয়ােদর আিকদা (িব�াস) অনুযায়ী সাহাবীগর সকেলই 

িম যাবাদী।  

“আর তারা িব�াস কের িম যা বলা ইবাদত”। 

অনুীপভােব আহেল বাইত ত া নবী পিরবােরর ইমামগর 

িম যাবাদী এবং ‘তাকীয়া’-র অনুসারী। 

“আর তারা িব�াস কের িম যা বলা ইবাদত”। 

সুতরাং যখন সকল সাহাবী   আহেল বাইত ত া নবী পিরবােরর 

ইমামগর িম যাবাদী হেয় যায়, তখন তারা কারা, যারা রাসূলু�াহ 
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সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কাছ ে েক এই কুরআন মাজীদ 

য ায ভােব েপৗছােব? 

ি�তীয় কারর: 

অনুীপভােব িশয়ােদর আিকদা (িব�াস) অনুযায়ী সাহাবীগর 

িম যাবাদী িছেলন। আর তারাই আল-কুরআনুল কারীম কিপ 

কেরেছন এবং বর�না কেরেছন। 

আর আহেল বাইত ত া নবী পিরবােরর ইমামগর তা বর�না, 

সংকলন   সতযায়ন েকানটাই কেরিন; সুতরাং িকভােব রােফযী   

িশয়াগর িবদযমান এই কুরআেনর িবশ�তা   পিরপূর�তার বযাপাের 

আ�া েপাবর করেব? 

তৃতীয় কারর: 

িশয়ােদর মত অনুযায়ী তােদর িনভ�রেযাগয িকতাবসমূেহ বির�ত 

িবশ� বর�নাসমূহ; যার সংখযা দুই হাজার ছািড়েয় েগেছ (যা 

তােদর িনকট মুতা য়ািতর বর�না বেল িবেবিচত)। আর �েতযকিট 

বর�নাই ু� কের বেল েয, আমােদর িনকট িবদযমান কুরআন 

িবকৃত, পিরবিত�ত এবং তার ে েক কম-েবিশ করা হেয়েছ; আর 

আমরা িশয়ােদর ��সমূেহর মেধয একিট িবশ� বর�না  পাব না, 
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যা �মার করেব েয, আমােদর িনকট িবদযমান কুরআন পিরপূর�, 

অিবকৃত এবং অপিরবিত�ত। সুতরাং মেন হয় েযন সাবয� হ য়ার 

িদক ে েক (আমােদর িনকট িবদযমান) কুরআন মাজীেদর অব�ান 

িশয়ােদর িনকট িবশ� হািদেসর অব�ােনর েচেয়  অপূর�া�।  

আর িশয়ারা তােদর আেলম শরীফ মুত�যা, আবূ জাফর আত-তুসী, 

আবূ আলী আত-তাবারসী এবং শাইখ সাদুক এ চার জন 

আেলেমর বিবয �ারা দলীল েপশ কের  ােক েয, তারা চারজন 

কুরআন িবকৃত হ য়ােক অ�ীকার কেরেছন৪১F

42। ব�ত িশয়ােদর 

�ারা (কুরআন িবকৃত না হ য়ার পে ) ঐ চারজেনর বিবয 

েপশকরা স�ূর� উে�শযমূলক। কারর, িশয়া মাযহােবর গি� বা 

                                                            
42 এ চারজেনর বিবয যিদ  আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর বিেবযর 

অনুীপ, িক� িশয়ারা তােদর ‘তািকয়া’ বা আসল বিবয েগাপন কের �কােশয 

িভ� বিবয �দােনর নীিত অবললন করার কারের তােদর এ বিবয কতটুকু 

তােদর মন ে েক েবর হেয়েছ, তা িনধ�ারর করা কিান। সুতরাং িশয়ারা যখন 

এ চারজেনর বিবয েপশ কের েবাঝােত চায় েয, তােদর আেলমরা  কুরআন 

িবকৃত হেয়েছ সং�া� বর�নাগেলা অ�ীকার কেরেছ, তখন তারা তােদর 

অগিরত অসংখয বর�না (যােত কুরআন িবকৃত হেয়েছ বেল বর�না এেসেছ) 

েসগেলা �হর করেব নািক এ চারজেনর বিবয (যা তািকয়া নীিতর মাধযেম 

বলা হেয়েছ িকনা জানা যায় না তা) �হর করেব েসটা ু� নয়। [স�াদক] 
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পিরিধ তােদর িন�াপ ইমামগর   অিধকাংশ হািদসিবেদর 

বিবযসমূেহর উপর িভি� কের িনধ�ািরত; আর তােদর ের য়ােয়ত 

ত া বর�নার পিরমার দুই হাজােরর েবিশ, যার সবগেলাই কুরআন 

িবকৃত হ য়ার পে  বিবয �দান করেছ। সুতরাং তােদর 

িন�াপ(!) ইমামগর, অিধকাংশ হািদসেব�া এবং িশয়ােদর �বীর 

িবিশ� বযিিবেগ�র বিবযসমূেহর সামেন ঐ চার িমসকীেনর 

বিেবযর েকান ভারর েনই। তাছাড়া ঐ চারজন এমন পিরি�িতর 

িশকার হেয় ‘তাকীয়া’ প�িতর অনুসরর কের (আল-কুরআনুল 

কারীম) অিবকৃত বেল ম�বয কেরেছন, েয পিরি�িতেত তােদর 

(আল-কুরআনুল কারীম) িবকৃত বেল ম�বয করার েকান সুেযাগ 

িছল না; িবেশব কের যখন েস ‘তাকীয়া’-এর ফিযলত এবং 

তােদর িনকট তার ময�াদা   ে��র স�েক� জানেত পারল। 

অিচেরই আমরা তার িকছু িদক এই �ে�র মেধয য া�ােন 

আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ। এমনিক িশয়ােদর িবদ� পি�তগর 

ঐ চারজন আেলেমর বিবযসমূেহর কড়া সমােলাচনা কেরেছন। 

েযমন েহাসাইন ইবন মুহা�দ তকী আন-নূরী আত-তাবারসী তার 

‘ফাসলুল িখতাব িফ তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’ ( َةل

)ااطي  ف تم�ف كاي     األ �ي   নামক িকতােবর ৩৩ পৃ�ায় যা 
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এেসেছ তার ভাবয হেি,  

  (لم يعمف من اعقدميء مواَ  مم)

অ �াৎ পূব�বত�ী মিনবীগর ে েক এ চারজেনর মেতর সপে  েকান 

মত পা য়া যায় না৪২F43।   

আর িশয়ােদর অিধকাংশ মুহাি�স আল-কুরআেনর মেধয 

পিরবত�ন-পিরবধ�ন বা িবকৃিত হ য়ার ক া িব�াস কের, েযমন 

েহাসাইন ইবন মুহা�দ তকী আন-নূরী আত-তাবারসী তার 

‘ফাসলুল িখতাব িফ তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’ ( َةل

)ااطي  ف تم�ف كاي     األ �ي   নামক িকতােবর ৩২ পৃ�ায় 

উে�খ কের বেলন,  

 )وهو مذه  جاو  الحدث� الين ع ني ع كديرام(

(আর এটা অিধকাংশ মুহাি�েসর মাযহাব, যােদর বিবযসমূহ 

আমরা জানেত েপেরিছ)।  

                                                            
43 এর অ � হেি, উি �ে�র েলখেকর মেত, পূব�বত�ী সবাই একবােকয 

বেলেছন েয, কুরআেন িবকৃিত হেয়েছ। এ চারজন পূব�বত�ীেদর মেতর 

িবেরািধতা কের কুরআেন িবকৃিত হয় িন বেল নতুন ক া বেলেছন। [স�াদক] 
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আমােদর ইিা েয, আমরা িশয়ােদর িনভ�রেযাগয িকতাবসমূহ 

ে েক সামানয িকছু পিরমার বর�না সূ� সহ েপশ করব, যােত 

�মার হেব েয, তারা আল-কুরআন িবকৃত হেয়েছ বেল িব�াস 

কের  ােক।   

মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী তার উসুলুল কাফী ( أصول

م ني  أنه لم مدع اعقمهن كه إال األئدة و أنا ) �নামক �ে (الكف

 �অধযায়, ইমামগরই আল-কুরআনেক পিরপূর /يعةدون عةده كه

সংকলন কেরন এবং তারাই তার পিরপূর�  ান রােখ) 

িশেরানােমর অধীেন বর�না কেরন:  

“জােবর ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম আবূ জাফর আ.-েক 

বলেত শেনিছ, মানুেবর মেধয িম যাবাদী ছাড়া েকউ দািব করেত 

পাের না েয, আ�াহ েযভােব কুরআন নািযল কেরেছন, েস তা 

পিরপূর�ভােব েসভােব সংকলন কেরেছ; বরং আলী ইবন আিব 

তািলব   তার পরবত�ী ইমামগরই আ�াহ েযভােব তা নািযল 

কেরেছন, িাক েসভােব সংকলন   সংর র কেরেছন।”  

কুলাইনী তার উসুলুল কাফী (أصول الكف) নামক �ে�র ৬৭ পৃ�ায় 

(ভারতীয় ছাপা) আর  বর�না কেরন: 
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“সােলম ইবন সালামা ে েক বির�ত, িতিন বেলন: জৈনক বযিি 

আবূ আবিদ�াহ আ.-এর িনকট (কুরআন ে েক) পাা করিছল; 

আর আিম আল-কুরআেনর এমন কতগেলা শ� শনলাম, যা 

কুরআেনর সব�জনিবিদত পাোর মত নয়। অতঃপর আবূ 

আবিদ�াহ বলেলন: তুিম এই ধরেনর পাা ে েক িবরত  াক; 

পাা কর মানুব েযভােব পাা কের; যত র না কােয়ম বা মাহদীর 

উ�ান ংটেব, যখন েস কােয়ম বা মাহদীর উ�ান হেব, তখন 

আ�াহর িকতাবেক তার সীমােরখায় েরেখ পাা করা হেব; আর 

িতিন কুরআেনর ঐ কিপিট েবর করেবন, যা আলী আ. িলিপব� 

কেরিছেলন। িতিন আর  বলেলন, আলী আ. যখন তা িলিপব� 

কের অবসর হেলন, তখন িতিন জনগেরর িনকট তা বর�না 

করেলন এবং তােদরেক উে�শয কের বেলন: এটা আ�াহ 

তা‘আলার িকতাব, েযমিনভােব তা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর �িত আ�াহ তা‘আলা নািযল কেরেছন; আিম দু’িট 

ফলক ে েক তা সংকলন কেরিছ। তখন েলােকরা বলল: 

আমােদর িনকেট েতা কুরআন সংকিলত রেয়েছ; এর েকান 

�েয়াজন আমােদর েনই। অতঃপর আলী বলেলন: েজেন রাখ! 

আ�াহর শপ , আজেকর এই িদেনর পের েতামরা তা আর 

কখন  েদখেত পােব না; কারর, যখন আিম তা সংকলন কির, 
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তখন আমার উপর দািয়র িছল েয, আিম তা েতামােদরেক 

জানাব, যােত তা েতামরা পাা করেত পার।”43F

44 

কুলাইনী তার উসুলুল কাফী (أصول الكف) নামক �ে�র (ভারতীয় 

ছাপা) ৬৭০ পৃ�ায় আর  বর�না কেরন:  

“আহমদ ইবন মুহা�দ ইবন আিব নসর ে েক বির�ত, িতিন 

বেলন: আমার িনকট আবুল হাসান আ. একিট কুরআেনর কিপ 

হ�া�র করেলন এবং বলেলন, তুিম তােত দৃি� েদেব না; িক� 

আিম তা খুেল েফললাম এবং তােত পড়লাম " لم ي�ن الين

 অতঃপর তােত িপতার নামসহ কুরাইশ বংেশর স�র "�فموا

বযিির নাম েপলাম।”  

কুলাইনী তার উসুলুল কাফী (أصول الكف) নামক �ে�র ২৬৩ 

পৃ�ায় ( ني  َيه ن�ت و ناف من ال��ل ف الوالية) নামক অধযােয় 

বর�না কেরন:  

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত: "  قدد هددا  يل آدم من قبل  
                                                            
44 নাউযুিব�াহ, কুরআন িবকৃিতর িব�াস েকউ করেল তার ঈমান  াকার ক া 

নয়; আর তারা েসই কুফির িব�াসিটেক আলী রা. এর িদেকই স�ক�যুি 

করল। [স�াদক] 
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يم � د ومد   و   ط ةمة   السن   الس�   األئمة من ذر�تدم 

 আর আিম ইতঃপূেব� আদেমর �িত তার বংশধেরর মধয) " طيس

ে েক মুহা�দ, আলী, ফােতমা, হাসান, েহাসাইন এবং ইমামেদর 

বযাপাের কতগেলা িনেদ�শ দান কেরিছলাম; িক� েস ভুেল 

িগেয়িছল।) আ�াহর কসম, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর �িত অনুীপই অবতীর� হেয়িছল।” 

কুলাইনী তার উসুলুল কাফী (أصول الكف) নামক �ে�র ২৬৩ 

পৃ�ায় আর  বর�না কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: িজবরাইল আ. 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর উপর এই আয়াত 

নািযল কেরন: 

 " و  اود  اأون ا اوا اب ت ن آمنوا نم  ا ي  د و اورا مبين  "

“েহ যােদরেক িকতাব েদয়া হেয়েছ! আমরা আলী’র বযাপাের েয 

সুু� নুর বা আেলা অবতীর� কেরিছ, তার �িত িব�াস �াপন 

কর।” 

আর তােদর েকউ েকউ বেল:  সমান কুরআেনর কিপগেলা 

পুিড়েয় িদেয়েছ এবং আলী আ.   তার পিরবার-পিরজেনর ময�াদা 
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বর�নায় েযসব সূরা িছল, েস তা  ংস কর িদেয়েছ; তেেধয এই 

সূরািট  িছল:  

اسم ار ابمان ابم يم و  اود  اأون آمنوا آمنوا ن يور�ن اا ي هم  وتلوان  "
�ذراامم هذان ووم هظيم اوران نعضدم  من نعض   اا   هليمم آو ت  

  ." ابسميع اقعليم

(আ�াহর নােম শু করিছ; েহ ঈমানদারগর! েতামরা দুই নুেরর 

�িত িব�াস �াপন কর, যা আমরা নািযল কেরিছ; তারা 

েতামােদর িনকট আমার আয়াতসমূহ িতলা য়াত করেব এবং 

মহান িদবেসর শাি�র ভয় �দশ�ন করেব; উভয় নুর পরুর 

পরুেরর অংশ; আর আিম �বরকারী,  ানী।)৪৪F

45 

আর েমা�া হাসান উে�খ কেরন:  

“আবূ জাফর আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: যিদ আ�াহর 

িকতােবর মেধয কম-েবিশ করা না হত, তেব েকান িবেবকবােনর 

কােছই আমােদর হক (অিধকার) েগাপন  াকত না।”45F

46 

                                                            
45 ফসলুল িখতাব ( ااطي  َةل ), (ইরািন সং�রর) পৃ. ১৮০ 
46 েমা�া হাসান, তাফসীুস সাফী ( الةيف رفسِ ), পৃ. ১১ 
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আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’ 

 :নামক �ে� উে�খ কেরন (االحاجيج)

“আবূ যর িগফারী ে েক বির�ত, যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম ইি�কাল কেরন, তখন আলী কুরআন 

সংকলন কেরন এবং তা মুহািজর   আনসারেদর িনকট িনেয় 

আেসন; অতঃপর িতিন তা তােদর িনকট েপশ কেরন; েকননা, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম এই জনয তােক অিসয়ত 

কেরিছেলন। অতঃপর যখন আবূ বকর তা খুলেলন, তখন � ম 

পৃ�ার শুেতই েবর হেয় আসল স�দােয়র েলাকেদর েদাব-�িট 

  অস�ােনর ক া; অতঃপর  মর ি শ হেয় উাল এবং বলল: 

েহ আলী! তুিম তা েফরত িনেয় যা ; কারর, এেত আমােদর 

েকান �েয়াজন েনই। অতঃপর আলী আ. তা েফরত িনেয় িনেলন 

এবং েসখান ে েক ��ান করেলন। অতঃপর যােয়দ ইবন 

সািবতেক হািযর করা হল, আর েস িছল কুরআেনর কারী 

(পাাক); অতঃপর তােক  মর বলল: আলী আমােদর িনকট এমন 

এক কুরআন িনেয় এেসেছ, যার মেধয মুহািজর   আনসারেদর 

অস�ান   অপমান করা হেয়েছ। সুতরাং আমরা িস�া� �হর 

কেরিছ েয, আমরা কুরআন সংকলন করব এবং তার ে েক ঐ 
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অংশ বাদ েদব, যােত মুহািজর   আনসারেদর অস�ান   

অপমান করা হেয়েছ। অতঃপর যােয়দ তার আ�ােন সাড়া িদল 

এবং বলল, যিদ আিম েতামােদর দািব েমাতােবক কুরআন 

সংকলেনর কাজ সমাশ কির; আর আলী  তার সংকলন করা 

কুরআন �কাশ কের, তেব িক েতামরা েয কাজ কেরছ, তা 

বািতল কের েদেব না? তখন  মর বলল: তাহেল উপায় কী? 

যােয়দ বলল: উপায় স�েক� েতামরাই ভাল জান। তখন  মর 

বলল: তােক হতযা করা ছাড়া আমােদর আর েকান উপায় েনই 

এবং আমােদর �ি�  েনই। অতঃপর েস খািলদ ইবন  য়ািলেদর 

হােত তােক হতযার পিরক�না করল, িক� এই কােজ েস স ম 

হয়িন। সুতরাং যখন  মর িখলাফেতর দািয়র �হর কের, তখন 

তারা আলী আ.-এর িনকট আেবদন কের েয, িতিন েযন তােদর 

িনকট কুরআন হ�া�র কেরন; যােত তারা তােত পিরবত�ন 

করেত পাের। অতঃপর  মর বলল: েহ হাসােনর িপতা! যিদ 

আপিন ঐ কুরআনটা িনেয় আসেতন, যা আপিন আবূ বকেরর 

িনকট িনেয় এেসিছেলন; েকননা েশব পয�� আমরা তার বযাপাের 

ঐকযমেত েপৗেছিছ; তখন িতিন বলেলন: অস�ব! এটা পুনরায় 

িনেয় আসার আর েকান সুেযাগ েনই; আিম েতা আবূ বকেরর 

িনকট তা শধু এই জনয িনেয় এেসিছলাম, যােত েতামােদর উপর 



73 

 

দিলল-�মার �িতি�ত হয় এবং েতামরা িকয়ামেতর িদন এই 

ক া বলেত না পার: ﴿  �َِل َ�َٰذا َ�َِٰ  �ۢ ََ ِنِا ُكِنا  ِ﴾  (আমরা েতা এই 

িববেয় গািফল িছলাম); অ বা েতামরা বলেত না পার: ﴿  تََنا ئ� ا ِج َِ

 । আমার(তুিম েতা আমােদর িনকট �মার িনেয় আস িন)  ﴾ َِبَّيَِنةٖ 

িনকট েয কুরআন রেয়েছ, তা পিব� বযিিগর   আমার বংেশর 

অসীগর ছাড়া অনয েকউ ুশ� করেত পারেব না; অতঃপর  মর 

বলল: তা �কাশ করার েকান িনিদ�� সময় আেছ িক? তখন আলী 

আ. বলল: হযাঁ, যখন আমার বংশধর ে েক কােয়ম (অ �াৎ মাহদী) 

শাসন মতায় অিধি�ত হেব, তখন েস তা �কাশ করেব এবং 

জনগর তা �হর করেব।”46F

47 

আর নুরী আত-তাবারসী ‘ফসলুল িখতাব’ ( َةل ااطي)-এর 

মেধয বেলন: 

“আমীুল মুিমনীেনর একিট িবেশব কুরআন িছল, যা িতিন 

                                                            
47 আল-ইহিতজাজ আত-তাবারসী ( اعطرس االحاجيج ), নাজাফ 

সং�রর, পৃ. ২২৫; অনুীপ রেয়েছ তাফসীুস সাফী ( الةيف رفسِ )-

এর মেধয, পৃ. ১১; অনুীপ রেয়েছ ফসলুল িখতাব ( ااطي  َةل )-এর 

মেধয, পৃ. ৭  
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ইি�কােলর পর িনেজই 

সংকলন কেরন এবং তা জনসমে  েপশ কেরন; িক� তারা তা 

উেপ া কের। অতঃপর িতিন তা তােদর দৃি� ে েক েগাপন কের 

রােখন; আর তা িছল তার স�ান ত া বংশধেরর িনকট 

সংরি ত, ইমামত ত া েনতৃেরর সকল ৈবিশ�য   নবুয়েতর 

ভা�ােরর মত যার উ�রািধকারী হয় এক ইমাম ে েক অপর 

ইমাম। আর তা �মার (মাহদী) এর িনকট সংরি ত রেয়েছ। -

আ�াহ আ�াহ �ত তােক মুি কের িদন- ; িতিন তখন তা 

জনসমে  �কাশ করেবন এবং তােদরেক তা পাা করার িনেদ�শ 

িদেবন; আর তা সংকলন, সূরা   আয়াতসমূেহর ধারাবািহকতার 

িদক ে েক িবদযমান এই কুরআেনর িবপরীত; এমনিক শ�সমূহ  

কম-েবিশ করার দৃি�েকার ে েক তার িবপরীত। আর েযখােন 

সতয আলী’র সাে ; আর আলী সেতযর সাে , েসখােন িবদযমান 

কুরআেনর মেধয উভয়িদক ে েকই পিরবত�ন রেয়েছ; আর এটাই 

উে�শয।”47F

48 হযাঁ,  েস (নূরী তাবরসী এর) এ রকম ভাবয   শে� 

এ জংনয ক ািট বেলেছ, আ�াহ তার উপর অিভশাপ কুন। 

আর আহমাদ ইবন আবী তািলব আত তাবারসী তার আল-

                                                            
48 ফসলুল িখতাব ( ااطي  َةل ), পৃ. ৯৭ 
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ইহিতজাজ �ে� বেলন, তারপর তােদর কােছ েয সম� মাসআলা 

আপিতত হেলা িনেজেদর প  ে েক তােদর কুফরীেক সাবয� 

করার জনয তারা েসগেলােক একি�ত করেত   সংকলন করেত 

বাধয হেলা... তাছাড়া তারা আর  এমন িকছু তােত বিধ�ত করেলা 

যার অ�হরেযাগযতা   অ�ীকৃিতর বযাপারিট িছল �কািশত .. 

এভােব মুলিহদ ে�রীর েলাকেদর প  ে েক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়া আিলহী এর উপর িম যাচার কের কুরআন শু 

করল। আর এজনযই িম যা   অসার ক া তারা বেলেছ এবং 

বেল  ােক৪৮F

49। ४९F

50   

েহাসাইন আন-নুরী আত-তাবারসী ‘ফসলুল িখতাব’ ( َةل ااطي) 

নামক �ে�র মেধয আেরা বেলন:  

“অেনক �বীর রােফযীর িনকট ে েক বির�ত আেছ েয, আমােদর 

                                                            
49 আল-ইহিতজাজ, পৃ. ৩৮৩; আহমাদ ইবন আবী তােলব আত-
তাবারসী কতৃ�ক রিচত।  

50 নাউযুিব�াহ, এভােব েস (েলখক আহমাদ ইবন আবী তােলব আত-
তাবারসী) এ উ�েতর সবেচেয় স�ািনত বযিিবেগ�র �িত িম যাচার 
কের তােদরেক কুরআেনর মেধয িম যা �েবশ করােনার অপবাদ 
িদল। আ�াহ তার উপর লানত কুন।  
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িনকট েয কুরআন িবদযমান আেছ, তা ঐ কুরআন নয়, যা আ�াহ 

তা‘আলা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর উপর নািযল 

কেরেছন; বরং তা রদবদল করা হেয়েছ এবং করা হেয়েছ তােত 

কম-েবিশ।”50F

51 

েমা�া হাসান বর�না কেরন:  

“আবূ জাফর ে েক বির�ত, আল-কুরআন ে েক অেনক আয়াত 

বাদ েদয়া হেয়েছ; আর কতগেলা শ� বৃি� করা হেয়েছ।”51F

52 

েমা�া হাসান আর  বেলন:  

“আহেল বাইত ত া নবী পিরবােরর সুে� বির�ত এসব কািহনী   

অনযানয বর�নাসমূহ ে েক বুঝা যায় েয, আমােদর মেধয �চিলত 

কুরআন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর উপর অবতীর� 

কুরআেনর মত পিরপূর� নয়; বরং তার মােঝ আ�াহ যা নািযল 

কেরেছন, তার পিরপ�ী আয়াত েযমন রেয়েছ; আবার েতমিন 

পিরবিত�ত   িবকৃত আয়াত  রেয়েছ। আর তার ে েক অেনক 

িকছু িবলুশ করা হেয়েছ; তেেধয অেনক জায়গায় আলী’র নাম 

                                                            
51 ফসলুল িখতাব ( ااطي  َةل ), (ইরািন সং�রর) পৃ. ৩২ 
52 েমা�া হাসান, তাফসীুস সাফী ( الةيف رفسِ ), পৃ. ১১ 
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িবলুশ করা হেয়েছ; আবার একািধক বার "هل مدد" (মুহা�েদর 

বংশধর) শ�িট িবলুশ করা হেয়েছ; আর  িবলুশ করা হেয়েছ 

মুনািফকেদর নামসমূহ এবং ইতযািদ ইতযািদ। আর এটা আ�াহ   

তাঁর রসূেলর পছ�সই �মধারা অনুযায়ী সাজােনা  নয়।”52F

53 

আর কুলাইনী বর�না কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: িনিয় িজবরাঈল 

আ. েয কুরআন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর িনকট 

িনেয় এেসেছ, তােত আয়াত সংখযা সেতর হাজার।”53F

54 

অ চ আমােদর সামেন িবদযমান কুরআেন আেছ ছয় হাজার 

ছয়শত েছবি� আয়াত৫৪F

55। সুতরাং মেন হেি েযন তার ে েক �ায় 

দুই তৃতীয়াংশ আয়াত িবলুশ করা হেয়েছ এবং শধু এক তৃতীয়াংশ 

আয়াত বািক আেছ। ‘িমরআতুল ‘ কুল’ (ممهة اععقول) নামক 

�ে�র েলখক কুলাইনী কতৃ�ক আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত 

                                                            
53 েমা�া হাসান, তাফসীুস সাফী ( الةيف رفسِ ), পৃ. ১৩ 
54 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), (ভারতীয় সং�রর) পৃ. ৬৭১ 
55 ��কার এখােন কুরআেনর আয়াতসংখযা বর�নায় একিট মারা�ক ভুল 
কেরেছন, কুরআেনর আয়াত সংখযা মূলত: ৬২৩৬। েকানভােবই তার 
সংখযা ৬৬৬৬ নয়। [স�াদক]  
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উি হাদীেসর টীকায় বেলন:  সুতরাং হািদসিট িবশ�; আর এই 

ক া অু� নয় েয, আল-কুরআেনর �িট-িবচুযিত   রদবদেলর 

বযাপাের এই হািদসিট   আর  বহ িবশ� হািদেসর বিবয 

সুু�। আর আমার মেত, এই অধযােয়র হািদসগেলা অে �র িদক 

ে েক মুতা য়ািতর পয�ােয়র এবং সামি�কভােব এগেলােক 

উেপ া করার মােন মূলত হািদেসর উপর িনভ�রশীলতােক 

বাধযতামূলকভােব উেপ া করা; বরং আমার ধাররা, এই অধযােয়র 

হািদসগেলা ইমামেতর হািদেসর েচেয় কম নয়। সুতরাং তারা 

িকভােব হািদস �ারা তা সাবয� করেব।৫৫F

56 

‘আল-কাফী’ �ে�র বযাখযাকার েমা�া খিলল আল-কাযবীনী উপের 

উে�িখত হািদেসর সতযতা �সে� ফারিস ভাবায় বেলন, যার 

আরিব অনুবােদর (বাংলা) হল: 

“তার (হািদস) �ারা উে�শয হল, বহ আয়াত আল-কুরআন ে েক 

িবলুশ করা হেয়েছ; আর তা �িস� কিপসমূেহর মেধয েনই। আর 

িবেশব   সাধারর প�িতেত বির�ত িবশ� হািদসসমূহ আল-

কুরআেনর একটা িবরাট অংশ িবলুিশর �মার কের। আর এই 

                                                            
56 েমা�া মুহা�দ আল-বােকর আল-মজিলসী, িমরআতুল ‘ কুল শরহল উসূল 
 য়াল ফুু‘ ( اعفموع و األصول شح اععقول ممهة  ), ি�তীয় খ�, পৃ. ৫৩৯ 
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হািদসগেলা একটা িবরাট সংখযায় েপৗেছেছ, যার সবগেলােক 

িম যা �িতপ� করা রীিতমত দুঃসাহস বেল িবেবচনা করা হয়। 

আর দািব করা হয় েয, ��সমূেহ িবদযমান এই কুরআন জিটলতা 

মুি নয়। আর আবূ বকর,  মর    সমােনর কম�কা� উপলিি 

করার পর আল-কুরআন সংকলেনর বযাপাের সাহাবী   ইসলােমর 

অনুসারীগর কতৃ�ক গুরােরােপর দিললগেলা দুব�ল দিলল বেল 
�মািরত। আর অনুীপভােব আ�াহ তা‘আলার বারী:৫৬F

57 ﴿  ُۢ ِِنِا َ��
وَن  َ�َُِٰظ عَ ۥ  ُ ََ َنِا   َُ ك� ِ ّّ َ َا  �ِ َِ َ ﴾  ٩ن  আয়াত �ারা দিলল েপশ করাটা 

দিলেলর দুব�লতার বিহঃ�কাশ। কারর, এখােন আয়াতিট 

অতীতকালীন শ� �ারা েপশ করা হেয়েছ এবং তা মা�ী সূরার 

অ�ভু�ি। আর এই সূরা নািযল হ য়ার পর ম�ােত আর  

অেনক সূরা অবতীর� হেয়েছ এবং এই সূরাগেলা ছাড়া মিদনােত  

আর  বহ সূরা অবতীর� হেয়েছ। সুতরাং তােত এই ক া বুঝায় 

না েয, েগাটা কুরআন সংরি ত ...। আর কুরআন সংর েরর 

�ারা এই ক া  বুঝায় না েয, তা সকল মানুেবর িনকট সংরি ত 

 াকেব। কারর, হেত পাের এর �ারা উে�শয হল, তা সংরি ত 

                                                            
57 অ �াৎ- “আমরাই কুরআন অবতীর� কেরিছ এবং অবশযই আমরা তার 
সংর ক”। — (সূরা আল-িহজর: ৯) 
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 াকেব যুেগর ইমাম   তার অনুসারীেদর িনকট, যারা তার 

েগাপন রহেসযর অিধকারী।”57F

58 

েহাসাইন আন-নুরী আত-তাবারসী ‘ফসলুল িখতাব’ ( َةل ااطي) 

নামক �ে�র মেধয আর  বেলন: 

“কুরআেনর িবেশব িবেশব �ােনর বযাপাের বির�ত হািদসসমূহ 

পূেব� আেলািচত প�িতসমূেহর েকান এক প�িতেত কুরআেনর 

েকান েকান শ�, আয়াত   সূরার পিরবত�ন   রদবদল �মার 

কের। আর এর পিরমার অেনক েবিশ; এমনিক সাইেয়যদ িনয়ামত 

উ�াহ আল-জাযােয়রী তার েকান েকান �ে� বেলন: এই িববয়িট 

�মার করার মত হািদেসর সংখযা দুই হাজােরর  অিধক এবং 

এই হািদসগেলা �িস� হািদস বেল দািব কেরেছন মুিফদ, পি�ত 

দামাদ, আ�ামা আল-মুজাে�লী �মুেখর মত একদল; তাছাড়া 

শাইখ  তার ‘িতবয়ান’ �ে� তার সংখযািধকযতার ক া ু� 

উে�খ কেরেছন। এমনিক আর  একদল হািদসগেলােক 

‘মুতা য়ািতর’ পয�ােয়র বেল দািব কেরেছ, যােদর আেলাচনা 
                                                            
58 েমা�া খিলল আল-কাযবীনী, আস-সাফী শরহ উসূলুল কাফী (  الةيف

الكف أصول شح ), িকতাবু ফদলুল কুরআন ( اعقمان َضل كاي  ), ৬� 

খ�, পৃ. ৭৫ 
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আসেছ এই অধযােয়র েশেব।”58F

59 

েহাসাইন আন-নুরী আত-তাবারসী আর  বেলন: মুহাি�স 

সাইেয়যদ আল-জাযােয়রী ‘আন য়ার’ �ে� বেলন, যার অ � হল: 

িবেশব বযিিবগ� �িস� ত া মুতা য়ািতর হািদসসমূেহর 

িবশ�তার বযাপাের একমত েপাবর কেরেছন, যা আল-কুরআেনর 

মেধয বাকযগত, শ�গত   ই‘রাবগত রদবদল   িবকৃিত সংংিটত 

হ য়ার বযাপাের সুু�   িব�াসেযাগয �মার বহন কের।৫৯F

60 

আন-নুরী আত-তাবারসী আর  বেলন: অেনক িনভ�রেযাগয হািদস 

সুু� কের িদেয়েছ িবদযমান কুরআেনর মেধয িবকৃিত, �িট-

িবচুযিত   কম-েবিশ সংংিটত হ য়ার িববয়িটেক, যা িবিি�ভােব 

পূব�বত�ী দিললসমূেহর মেধয আেলািচত হেয়েছ। আর মানুব   

িজন জািতর েনতার তদেয় মু‘িজযা �ীপ আয়াত অ বা সূরার 

সাে  িনিদ�� না কের যা নািযল করা হেয়েছ, এই কুরআন তার 

ে েক অনেক কম   অপূর�া�। আর তা িবিশ� বযিিবগ� কতৃ�ক 

                                                            
59 েহাসাইন আন-নুরী আত-তাবারসী, ফসলুল িখতাব ( ااطي  َةل ), 

পৃ. ২২৭ 
60 েহাসাইন আন-নুরী আত-তাবারসী, ফসলুল িখতাব ( ااطي  َةل ), 

পৃ. ৩১ 
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�ীকৃত   িনভ�রেযাগয ��সমূেহ িবিি�ভােব িবদযমান আেছ।৬০F

61 

আন-নুরী আত-তাবারসী আর  বেলন: েজেন রাখেবন, এই 

হািদসগেলা িনভ�রেযাগয িকতাবসমূহ ে েক উ�ৃত; শরীয়েতর 

িবিধ-িবধান   সু�ােত নববী সাবয�করেরর ে ে� আমােদর 

সহকারীবৃ� যার মুখােপ ী হেয়  ােক।৬১F

62 

িশয়া আেলমগর অেনকগেলা বর�নার উে�খ কেরেছন, েযগেলা 

আল-কুরআেনর মেধয বযাপক আকাের িবকৃিতর �মার কের এবং 

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী আল-কুরআেনর মেধয 

িবকৃিতর বযাপাের যুিিিভি�ক �মার  েপশ কেরেছন; েযমন িতিন 

বেলন: আকল ত া িবেবেকর ফয়সালা হল, যখন আল-কুরআন 

জনগেরর িনকট িবিি�   িবি শ আকাের িছল এবং তা 

সংকলেনর জনয যারা উেদযাগ �হর কেরেছ, তারা িন�াপ িছল 

না; তখন �াভািবকভােবই তার পিরপূর�   য ায  সংকলন 

বাধা�� হেয়িছল। িক� এেত সে�হ েনই েয, �য়ংস�ূর� বযিি 

ত া ইমােমর আিবভ�াব হ য়ার পূব� পয�� মানুব ��সমূহ 

(মাসহাফ)   িতলা য়ােতর মেধয যা আেছ, েস অনুযায়ী আমল 
                                                            
61 ফসলুল িখতাব ( ااطي  َةل ), পৃ. ২১১ 
62 ফসলুল িখতাব ( ااطي  َةل ), পৃ. ২২৮ 
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করেত বাধয। এটা  আহেল বাইত আ. সুে� জানা   

মুতা য়ািতর িববয়। আর এই অধযােয়র অিধকাংশ হািদস আল-

কুরআেনর �িট-িবচুযিত   রদবদেলর উপর দিলল; অিচেরই তার 

অেনকগেলা দিলল সামেনর অধযায়সমূেহ আসেব; িবেশব কের 

আল-কুরআেনর ফিযলেতর অধযােয়। আ�াহ তা‘আলা চােহ েতা 

এই �সে� �ারভের অেনকগেলা বিবয েপশ করব।৬২F

63 

আর ঐসব বর�নার (ের য়ােয়েতর) অংশ িবেশব িব�ািরত 

আেলাচনা করার পর, যা িশয়াগর তােদর ��সমূেহ বর�না কেরেছ 

এবং তােদর িবিশ� বযিিবেগ�র প  ে েক সতযায়র কেরেছ েয, 

িনিয় তা (এসব বর�না) কুরআেনর মেধয িবকৃিত হ য়ার বযাপাের 

িবশ�, সুু�   মুতা য়ািতর পয�ােয়র; আমরা এই বর�না 

অনুযায়ী তােদর আিকদার উে�খ করব এইভােব েয, িনিয় 

িবদযমান কুরআন িবকৃত   পিরবিত�ত; সুতরাং ‘আত-তাফসীুস 

সাফী’ (الفسِ الةيف)-এর ��কার বেলন:  

“এই বযাপাের আমােদর শাইখবৃে�র আিকদা-িব�াস ইসলােমর 

                                                            
63 মুহা�দ আল-বােকর আল-মজিলসী, িমরায়াতুল ‘ কুল শরহল উসূল 
 য়াল ফুু‘ ( اعفموع و األصول شح اععقول ممهة  ), ১ম খ�, পৃ. ১৭১।  

আমরা বলব, িম যবাদীেদর উপর আ�াহর লা নত [স�াদক] 
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িব�� বযিির মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী’র বিবয   

িব�াস ে েক পির�ার   সুু�; িতিন কুরআেনর মেধয �িট-

িবচুযিত   িবকৃিতর আিকদায় িব�াসী। কারর, িতিন এই অে � 

তার ‘কাফী’ নামক �ে� বহ বর�নার (ের য়ােয়েতর) অবতাররা 

কেরেছন; িক� তােত েদাব-�িট �কােশর উেদযাগ �হর কেরন 

িন; এমনিক �ে�র শুেত িতিন উে�খ কেরেছন েয, িতিন তােত 

যা বর�না কেরেছন, তা িতিন সতয বেল িব�াস কেরন। অনুীপ 

হেলন তার িশ ক আলী ইবন ইবরাহীম আল-কুমী; কারর, তার 

তাফসীরখানা এ ধরেরর বর�না �ারা ভরপুর এবং তােত তার 

বাড়াবািড়  আেছ। আর অনুীপ হেলন শাইখ আহমদ ইবন আিব 

তািলব আত-তাবারসী; েকননা িতিন  তার ‘ইহিতজাজ’ নামক 

�ে� তােদর প    পে� চেলেছন।”63F

64 অ �াৎ তােদর মত কের 

িতিন তার �ে� এ সব বর�না উে�খ বর�না কেরেছন। 

আর িশয়া মুহাি�সেদর অেনেক এই িববেয় �ত� �� রচনা 

কেরেছন; তােত তারা �মার কেরেছন েয, আল-কুরআন িবকৃত 

এবং তােত রদবদল করা হেয়েছ। েযমন েহাসাইন ইবন মুহা�দ 

তকী আন-নূরী আত-তাবারসী তার �িস� �� ‘ফাসলুল িখতাব 

                                                            
64 েমা�া হাসান, তাফসীুস সাফী ( الةيف رفسِ ), পৃ. ১৪ 
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িফ তাহরীেফ িকতােব রাি�ল আরবাব’ ( َةل ااطي  ف تم�ف

 এর মেধয ঐসব �ে�র নাম উে�খ কেরেছন।- ( كاي     األ �ي 

আর িতিন তার িকতােবর ভূিমকায় বেলন: এটা একিট চমৎকার 

��   পিব� িকতাব, যা আিম স�াদন কেরিছ আল-কুরআেনর 

িবকৃিত এবং অতযাচারীেদর ল�াজনক কােজর �মার �ীপ; আর 

তার নামকরর কেরিছ ‘ফাসলুল িখতাব িফ তাহরীেফ িকতােব 

রাি�ল আরবাব’ ( َةل ااطي  ف تم�ف كاي     األ �ي )। 

অতঃপর িতিন এই িববেয়র উপর েযসব �� রচনা কেরেছন, এই 

িকতােবর ২৯ পৃ�ায় তার একিট তািলকা েপশ কেরেছন; িতিন 

উে�খ কেরেছন: 

 ১. িকতাবুত তাহরীফ (كاي  الحم�ف) 

 ২. িকতাবুত তানযীল  য়াত তাগয়ীর ( كاي  ال��ل و

 (الايِ

 ৩. িকতাবুত তানযীল িমনাল কুরআন  য়াত তাহরীফ 

 (كاي  ال��ل من اعقمهن و الحم�ف)

 ৪. িকতাবুত তাহরীফ  য়াত তাবদীল ( كاي  الحم�ف و
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 (الدديل

 ৫. আত-তানযীল  য়াত তাহরীফ ( �ل و الحم�فال� ) 

সুতরাং এই ��সমূহ আমােদরেক জানােি েয, তােদর িনকট এই 

আিকদািট (িব�াসিট) দীেনর জুরী িববয়সমূেহর অনযতম একিট; 

যার কারের তারা এই িববেয় বহ �� রচনা কেরেছন। 

আর এই বর�নাগেলা দুব�ল বেল িশয়ােদর েকউ েকউ েয আপি� 

উ�াপন কের, তা এক ধরেনর দুব�ল আপি�; কারর, অিধকাংশ 

িশয়া মুহাি�স   তােদর িবেশব বযিিবগ� এই বর�নাসমূহ েপশ 

কেরেছ এবং সতযায়র কেরেছন। আর তােদর মধয ে েক েকউ 

এই বর�নাসমূেহর িবপরীত েকান বর�না েপশ কের িন এবং বর�না 

কের িন এই আিকদার িবপরীত িভ� েকান আিকদা; বরং তারা 

িনিি�মেন কুরআন িবকৃত হ য়ার আিকদায় িব�াসী। আর 

আমরা িশয়া আেলমেদর িনকট আেবদন কির, তারা যখন �ীকৃিত 

�দান কের েয, আল-কুরআন অিবকৃত   অপিরবিত�ত অব�ায় 

সংরি ত আেছ, তখন তােদর উপর বাধযতামূলক হেয় পেড়: 

� মত: তারা তােদর িন�াপ ইমামেদর িনকট ে েক একিট 
বর�না (ের য়ােয়ত) িনেয় আসেব, যা তােদর িনকট িনভ�রেযাগয 
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িকতাবসমূেহর মধয ে েক েয েকান একিট িকতােব উে�খ আেছ 

এবং তা �মার করেব েয, আল-কুরআন পিরপূর�ভােব অিবকৃত 

অব�ায় সংরি ত আেছ; িক� তারা এই ধরেনর বর�না িকয়ামত 

পয�� কখন  িনেয় আসেব না। 

ি�তীয়ত: তােদর উপর আবশযক হেয় পড়েব ঐ বযিিেক কািফর 
বলা, েয বযিি আল-কুরআনেক িবকৃত বেল এবং তােদর এই 

আিকদােক পি�কা   মযাগািজেন িব িশ আকাের �কাশ করা। 

আর তােদর উপর আর  আবশযক হেয় পড়েব আল-কুরআন 

িবকৃত হ য়ার �মার �ীপ বির�ত এই বর�নাসমূহ তােদর সভা   

সমােবেশ �চার   �চলন না করা; বরং এসব বর�নার ধারক   

বাহকগেরর উপর আবশযক হেয় পড়েব তােদর সভা   সমােবেশ 

এগেলা �চার করা ে েক িবরত  াকা এবং ঐসব িকতাবসমূহেক 

ভুল বেল আখযািয়ত করা, েযগেলােত এই ধরেনর িম যা, 

বােনায়াট   �া� বর�নাসমূহ বির�ত হেয়েছ। েযমন উসূলুল কাফী 

  ইতযািদ। (االحاجيج) আল-ইহিতজাজ ,(أصول الكف)

আমরা এই পৃ�াগেলােত আল-কুরআেনর মেধয িবকৃিত হ য়ােক 

েক� কের সৃ� িশয়ােদর আিকদা উপ�াপন কেরিছ, েযই 
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আিকদােক সম �ন যুিগেয়েছ তােদর মতানুসাের মুতা য়ািতর 

পয�ােয়র বর�না (ের য়ােয়ত) এবং তােদর মুহাি�স, মুফাসিসর   

িবিশ� বযিিবেগ�র বিবযসমূহ। সুতরাং তােদর মধয ে েক েকউ 

তা অ�ীকার করেত পারেব না; আর তােদর এই বিবযগেলা 

তােদর কুৎিসত েচহারা ে েক মুেখাশ উেোচন কের িদেয়েছ এবং 

আমােদর সামেন পিব� িকতাবেক েক� কের তােদর 

আিকদাসমূহ ু� কের িদেয়েছ, অ চ এ িকতাব এমন েয, 

বািতল তার সামেন   েপছেন েকানভােবই আগমন করেত পাের 

না। কারর এিট � াময় �শংিসত আ�াহর নািযলকৃত িকতাব। 

এই স�ািনত িকতােবর বযাপাের আ�াহ তাবারাকা  য়া তা‘আলা 

বেলন: 

﴿   َ ِ� ُهدٗ  ١ال  َ ۛ �ِيه �َ َ�ُٰ  َ� َر ِك َع�  ََ ِ ٰل ََ ٰ �َ ِتلِ َُ  ]٢-١: سو ة انقمة[﴾  ٢ّعِل�

“আিলফ-লাম-মীম, এটা েসই িকতাব; এেত েকান সে�হ েনই, 

মু�কীেদর জনয তা প  �দশ�ক” —(সূরা আল-বাকারা: ১-২) 

িতিন আর  বেলন: 

وَن  ﴿ عََ�َُِٰظ ۥ  ُ ََ نِا  َ  َُ ك� ِ ّّ َا َ �ِ َِ َ ن  ُۢ ��َ  ]٩: سو ة امجم[﴾  ٩ِِنِا 

“আিমই কুরআন অবতীর� কেরিছ এবং অবশযই আিম তার 
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সংর ক”। — (সূরা আল-িহজর: ৯) 

িতিন আর  বেলন: 

َِهِۦ   ﴿ َل  َن َن� َِ  ََ َ َِسان َ� َِهِۦ ل ِ ُّ َ َُ َءانَُهۥ  ١َ�  �ُ َنُهۥ َوقُ ا َ�� َن َََِِرا  ١ِِِن َعلَي�
َءانَُهۥ  �ُ ُ ُٰه ََتَِبِٱ� ق ََ �

َ َُ َ�َيانَُهۥ  ١قَ َنا  َِ ِِِن َعلَي�   ]١٩-١٦: سو ة اعقييمة[﴾  ١ُ�

“তাড়াতািড়  হী আয়র করার জনয তুিম েতামার িজ�া তার 

সাে  স�ালন কেরা না। এটা সংর র   পাা করাবার দািয়র 

আমারই। সুতরাং যখন আিম তা পাা কির, তখন তুিম েসই 

পাোর অনুসরর কর; অতঃপর এর িবশদ বযাখযার দািয়র 

আমারই।” — (সূরা আল-িকয়ামা: ১৬-১৯) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿  ِِ  �َ َ� ٖ َن ُكنُت ٖ   َر َر� �ُِسو ُوا   َ
�

ه ََ نَا  ِد ب� ََ  ٰ َا َ�َ �ِ َِ َ ا ن َِ ِ لِهِۦ  َّ ث� ِ ِّ  ۢ ِ سو ة [﴾ ِّ
 ]٢٣: انقمة

“আিম আমার বা�ার �িত যা অবতীর� কেরিছ, তােত েতামােদর 

েকান সে�হ  াকেল েতামরা তার অনুীপ েকান সূরা িনেয় 

আস।” — (সূরা আল-বাকারা: ২৩) 

িতিন আর  বেলন: 
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ُوَن عِ قُل  ﴿ َ
�

َه َءاِن َ� ي �ُ ُل ع� َ�َٰذا َ ِل  ث� َِ ِ ُوا  َ َ
�

َه ي ن 
َ

َ ٰ َ�َ  ّۢ ِ
�ِ سُس َوَ ِ

�ۡ َ  َِ َن ََ َت ِۢ َج� ِ �
ٖض  َ� ِ�َن� ُضُه َ�ن� َ�َن  َو�  لِهِۦ َول ث� َِ ِ   ]٨٨: سو ة اإلساء[﴾  ٨� َظِه�ٗ  َ

“বল, যিদ এই কুরআেনর অনুীপ কুরআন িনেয় আসার জনয 

মানুব   িজন সমেবত হয় এবং যিদ  তারা পরুরেক সাহাযয 

কের, তবু  তারা এর অনুীপ আনয়ন করেত পারেব না।” — 

(সূরা আল-ইসরা: ৮৮) 

আর মুসিলমগর সামি�কভােব ঐকযমত েপাবর কেরেছন েয, 

িনিয় পূব� ে েক পিিম পয�� এবং তেধযবত�ী �ােন অব�ানরত 

মুসিলমেদর সামেন িবদযমান আল-কুরআেনর কিপগেলার � ম 

ে েক শু কের সূরা ফালাক   নােসর েশব পয�� আ�াহ 

তা‘আলার বারী এবং তার  হী, যা িতিন তাঁর নবী মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর উপর নািযল কেরেছন। সুতরাং 

তার একিট হরফ (অ র) েয অ�ীকার করেব, েস কািফর। 

তেব িশয়ােদর েকান েকান অসতক� বযিি যখনই পিরপূর� 

সংরি ত িবদযমান কুরআেনর �িত তার িব�াস �মার করেত 

বয � হয় তখনই বলেত  ােক েয যিদ  আমােদর িকতাবসমূেহ 

কুরআন িবকৃত হ য়া স�িক�ত বর�নাসমূহ ম জুদ রেয়েছ, তােত 

েকান সমসযা েনই। কারর, েতামােদর িকতাবগেলােত  
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িতলা য়াত রিহত হ য়া   িকরােতর িবিভ�তার ক া উে�খ 

আেছ। ব�ত: তােদর এই ধরেরর �মার �হর করা কুব� বযিির 

খড়কুেটা আঁকেড় ধরার নযায়। কারর, িতলা য়াত রিহত হ য়ার 

িববয়িট আল-কুরআেনর ভাবয �ারা �মািরত; অনুীপভােব 

িকরােতর িবিভ�তার িববয়িট । সুতরাং েকা ায় িভজা মািট, আর 

েকা ায় আকােশর তারকারািজ। িনেব�াধ েগাঁড়ামীকারীেদর ে েক 

আ�াহর িনকট আ�য় চাই। বর ং েসই অসতক� বযিির উিচত 

আমােদর সামেন আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর আেলমেদর 

প  ে েক একটা বিবয বা উ�ৃিত উপ�াপন করা, যা সুু� 

কের বলেব েয, আল-কুরআন িবকৃত অ বা তােত রদবদল করা 

হেয়েছ; বরং আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর সকেলই িব�াস 

কেরন েয, ‘আল-কুরআন িবকৃত’-এই ক ার �বিা কািফর, 

মুসিলম িম�াত (জািত) ে েক বিহ�ৃত।



92 

 

 

তােদর �া� আিকদার প�ম িববয় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

এবং হাসান, েহাসাইন   আলী রািদয়া�াহ 

‘আনহমেক অপমান করা: 

মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ফারিস ভাবায় উে�খ কেরন, যার 

আরিব (বাংলা) অনুবাদ হল: 

“নু‘মানী ইমাম মুহা�দ বােকর আ. ে েক বর�না কেরন, িতিন 

বেলন: যখন ইমাম মাহদী আ��কাশ করেব, তখন তােক 

েফেরশতােদর �ারা পৃ�েপাবকতা েদয়া হেব এবং তার িনকট 

সব�� ম িযিন বায়‘আত (আনুগেতযর শপ ) �হর করেবন, িতিন 

হেলন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম; অতঃপর আলী 
আ.। আবার শাইখ তুসী   নু‘মানী ইমাম েরজা আ. ে েক বর�না 

কেরন, ইমাম মাহদী আ��কােশর অনযতম িনদশ�ন হল, িতিন 

অিচেরই িবব� অব�ায় সূেয�র েগালেকর সামেন আ��কাশ 



93 

 

করেবন।”64F

65 

সুতরাং ল য কর েহ আমার ভাই! আ�াহ েতামার �িত রহম 

কুন, িকভােব তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

এবং আিমুল মুেমনীন আলী রািদয়া�াহ ‘আনহেক অপমান 

করেছ; আবার িম যা দািব করেছ েয, তারা উভেয় অিচেরই 

মাহদী’র িনকট বায়‘আত (আনুগেতযর শপ ) �হর করেবন। 

অতঃপর তারা মাহদী’র উপর  িম যােরাপ কের েয, েস নািক 

অিচেরই িবব� অব�ায় িদগলর হেয় আ��কাশ করেব। এটা 

েকান ধম�? (আ�াহ তােদরেক লাি�ত কুন)। 

অতঃপর িশয়াগর নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাে  

িম যার স�ক� জুেড় িদেয়েছ এইভােব েয, িতিন বেলেছন: 

“েয বযিি একবার মুত‘আ িবেয় করেব, তার ময�াদা হেব 

েহাসাইেনর ময�াদার সমান; আর েয বযিি দুইবার মুত‘আ িবেয় 

করেব, তার ময�াদা হেব হাসােনর ময�াদার সমান; আর েয বযিি 

িতনবার মুত‘আ িবেয় করেব, তার ময�াদা হেব আলী ইবন আিব 

                                                            
65 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ) 

(ফারিস ভাবায়), পৃ. ৩৪৭ 
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তািলেবর ময�াদার সমান এবং েয বযিি চারবার মুত‘আ িবেয় 

করেব, তার ময�াদা হেব আমার ময�াদার সমান।”65F

66 

েতামরা ঐসব আহা�কেদর �িত ল য কর, েহাসাইন রািদয়া�াহ 

‘আনহর ময�াদায় েপৗছা িক এতই সহজ? আমরা আহেল সু�াত 

 য়াল জামা ‘আত িব�াস কির েয, একজন বযিি িবিভ� �কােরর 

মহান ইবাদেতর মাধযেম আ�াহর বা�া হেত পাের; িক� তার 

পে  এমন অব�া অজ�ন স�ব নয় েয, েস রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাহাবীেদর মধয ে েক েকান একজন 

নগরয সাহাবীর ময�াদায় েপৗছেত পাের। সুতরাং িকভােব েস 

জা�াতবাসী যুবকেদর সরদার   রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর নাতীর ময�াদায় েপৗছেত পাের। অতঃপর িকভােবই 

বা েস তাঁর বড় ভাই হাসান রািদয়া�াহ ‘আনহ   তাঁর িপতা 

আিমুল মুেমনীন েখালাফােয় রােশদীেনর চতু � খিলফা আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’র ময�াদায় েপৗছেত পাের। আর তােদর িনল�� 

অপবাদ বা িম যাচার হেি সব�যুেগর েনতা   সব�ে�� রাসূেলর 

শােন; (তারা বেল) িতিন নািক বেলেছন: েয বযিি চারবার মুত‘আ 

                                                            
66 মুহা�দ েমা�া আল-কাশানী, তাফসীু মানহািজস সােদকীন (  رفسِ

الةيدق� غاجم ), পৃ. ৩৫৬ 
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িবেয় করেব, তার ময�াদা হেব তাঁর (রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর) ময�াদার সমান (না‘উযুিব�াহ)।  

সুতরাং েহ আ�াহ! ঐসব খিবসগর যা দািব কের, আমরা তা 

ে েক েতামার িনকট মুিি চাই; আর তােদর সকল কম�কা� 

আ�াহর দায়-দািয়ের অপ�র করিছ, িযিন �বল শিিশালী।  ال حول

 মহান আ�াহর সাহাযয বযতীত েকান) و ال قوة إال نيهللا اعع� اععظيم

 মতা েনই এবং েকান শিি েনই)। 

কুলাইনী ‘ফুু‘উল কাফী’ (َموع الكف) নামক �ে� উে�খ কেরন, 

যুরারা বেলন: 

“যখন আমার কােছ েস সহীফা বা িবেশব �� েদয়া হেলা, তখন 

েদখলাম েয এিট একিট েমাটা ��, যার স�েক� �িসি� আেছ 

েয, এিট � ম যুেগর ��সমূেহর মেধয অনযতম একিট ��; 

অতঃপর তােত আিম ল য করলাম এবং আচমকা েদখেত েপলাম 

তােত এমন িকছু রেয়েছ, যা মানুেবর সামেন িবদযমান আ�ীয়তার 

স�ক�   সব�স�ত ভাল কম�কাে�র িবপরীত। আর যখন তার 

(��িটর) সািব�ক অব�া এই রকম, তখন আিম তা পাা করলাম; 

এমনিক খারাপ মন, অ� সংযম   দুব�ল িস�া�সহ আিম তার 
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পাা েশব করলাম এবং পাা করেত করেত বললাম: বািতল। 

অতঃপর আিম তা নি ভুি করলাম এবং তার িনকট েপশ 

করলাম। অতঃপর যখন আিম সকাল েবলায় আবূ জাফর আ.-এর 

সাে  সা াৎ করলাম, তখন িতিন আমােক িজ াসা করেলন: 

তুিম িক ফারােয়েযর ��িট পাা কেরছ? জ য়ােব আিম বললাম: 

হযাঁ। অতঃপর িতিন আবার িজ াসা করেলন: তুিম যা পাা কেরছ, 

তা েকমন মেন হল? জ য়ােব আিম বললাম: বািতল, এটা িকছুই 

নয়, এটা জনগেরর �িতি�ত মত   পে র িবপরীত। িতিন 

আবার বলেলন: আ�াহর শপ  কের বলিছ, েহ যুরারা! তুিম যা 

েদেখছ, তা সতয এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

�তিলিপ, যা আলী িনজ হােত িলেখেছ।”66F

67 

এটা ‘কাফী’ �ে�র বর�নাসমূেহর মধয ে েক একিট অনযতম 

বর�না; আর এই ‘কাফী’ (الكف) ��িট িশয়ােদর িনকট একিট বড় 

ধরেনর ত যবহল �� িহেসেব িবেবিচত। 

ল য কুন েহ আমার ভাই! আিমুল মুেমনীন আলী ইবন আিব 

তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহ এবং সকল সৃি�র েসরা সৃি� মুহা�দ 

                                                            
67 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ৩য় খ�, পৃ. ৫২ 
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সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাে  ‘যা মানুেবর সামেন 

িবদযমান আ�ীয়তার স�ক�   সব�স�ত ভাল কম�কাে�র 

িবপরীত’ এমন িকছু েসই �ে�র মেধয েলখার েযাগসূ� ৈতির 

করার েচেয় জংনয অপমান আর হেত পাের িক? অ �াৎ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম (না‘উযুিব�াহ) সকল মানুবেক সব 

সময় আ�ীয়তার স�ক� র া এবং ভাল কাজ করার িনেদ�শ 

িদেয়  ােকন; িক� িনজ�েন িগেয় সাইিয়যদুনা আলী ইবন আিব 

তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহেক তার িবপরীত িলখেত বেলন (অ �াৎ 

আ�ীয়তার স�ক� িছ� করা এবং ম� কােজর িনেদ�শ ইতযািদ); 

সুতরাং এর েচেয় অিধক ংৃরয অপবাদ আর কী হেত পাের? 

অতঃপর ল য কুন, ঐসব িশয়ােদর ধম�ীয় মতবােদর বযাপাের 

আপনার কী অিভমত, যারা মেন কের েয, �কৃত ধম� হল ঐ ধম�, 

যা যুরারা িম যা অপবােদর মাধযেম দািব কের েয, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তা িলখেত বেলেছন; আর 

সাইিয়যদুনা আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহ তা িনজ 

হােত িলিপব� কেরেছন, তােত আ�ীয়তার স�ক� িছ� করা 

এবং ম� কােজর িনেদ�শ সং�া� িবধানসমূহ রেয়েছ। এই 

ধরেনর িবিধ-িবধান িক ধম� হ য়ার েযাগযতা রােখ?  
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আর িশয়াগর আলী রািদয়া�াহ ‘আনহর বযাপাের বেলন: আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহ ভাবর িদেয়েছন; অতঃপর িতিন মুখ িফরােলন, 

এমতাব�ায় েয, তার চতুিদ�েক তার পিরবার-পিরজন, িবেশব 

বযিিবগ�   দলীয় েলাকজন িছল; অতঃপর িতিন বেলন: 

আমার পূব�বত�ী �শাসকগর �শাসিনক দািয়র পালন কেরেছন 

এবং এই ে ে� তারা ইিাকৃতভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর িবু�াচরর কেরেছন, তাঁর সাে  কৃত 

�িত�িত ভ� কেরেছন এবং তাঁর সু�াতেক পিরবত�ন কেরেছন। 

আিম যিদ জনগরেক তা পিরতযাগ করেত উ�ু� কির এবং তা 

রদবদল কির ... তেব আমার ৈসিনকগর আমার ে েক িবিি� 

হেয় যােব ...। আর যিদ আিম ‘ফাদাক’ অ�লেক ফােতমার 

 য়ািরসেদর িনকট েফরত েদই ...। আর যুলুম-িনয�াতেনর 

িবচারগেলার সিাক িবচার কির এবং অনযায়ভােব �হরকৃত 

পুুবেদর অধীন� নারীেদরেক েফরত িনেয় এেস তােদরেক 

তােদর �ামীেদর িনকট সমপ�র কির ... আর আিম জনগরেক 

আল-কুরআেনর িবধােনর �িত উ�ু� কির; আর  উ�ু� কির 

সু�াহ অনুযায়ী তালাক �দান করেত ... আর যিদ আিম েগাটা 

জািতেক আ�াহর িকতাব   তাঁর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
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 য়াসা�ােমর সু�াহর িদেক িফিরেয় িনেয় েযেত চাই, তখন তারা 

আমার ে েক িবিি� হেয় যােব।६७F

68 

এই বর�নািট  ‘কাফী’ (الكف) �ে�র বর�নাসমূেহর অ�ভু�ি। 

মহাবীর িসংহ শাদূ�ল আসাদু�াহ আল-গািলব সাইিয়যদুনা আলী 

ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহ এীপ িছেলন, তা িক সতয 

হেত পাের; েযমিনভােব তােদর এই বর�নাসমূহ ে েক তার 

ভীুতা   অসহায়র �কাশ পােি েয, িতিন তাঁর ে েক ৈসনযেদর 

িবিি� হেয় যা য়ার আশ�া করেতন এবং যার কারের িতিন 

জনগরেক আ�াহর িকতাব   তাঁর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর সু�াহর �িত উ�ু� কররেক উেপ া করেতন; বরং 

িতিন তখন মুসিলমেদর ইমাম   বাদশাহ হ য়া সে�  তােদর 

জনয পছ� করেতন েয, তারা ঐ প    মেতর উপর অবিশ� 

 াকেব, যার উপর �িতি�ত িছল ইিাকৃতভােব রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর িবু�াচররকারী �শাসকগর, 

যারা তাঁর সাে  কৃত �িত�িত ভ�কারী এবং তাঁর সু�াতেক 

                                                            
68 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), র যা অধযায়, পৃ. ২৯ 
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পিরবত�নকারী৬৮F69। সুতরাং আলী রা. এর  পর এর েচেয় অিধক 

ংৃরয অপবাদ আর কী হেত পাের? আর আিমুল মুেমনীন আলী 

ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহর বযাপাের  খােন (তােদর 

প  ে েক) এর েচেয় আর বড় অপমান, িনল��তা   েবহায়াপনা 

হেত পাের কী? অ চ িশয়াগর তার বযাপাের িম যা আিকদা-িব�াস 

েপাবর কের েয, আলী রািদয়া�াহ ‘আনহর িনকট িছল মূসার লািা 

এবং সুলাইমােনর আংিট; আর িতিন িছেলন (না‘উযুিব�াহ) সকল 

ব�র উপর  মতাবান; সুতরাং আ�াহর সাহাযয বযতীত েকান 

 মতা েনই এবং েকান শিি েনই (ال حول و ال قوة إال نيهللا)। 

েহ আ�াহ! আমােদরেক আমােদর উ�ম কম�সমূেহর অনুে�ররা 

দা  এবং আমােদরেক আমােদর ম� কম�সমূহ ে েক র া কর। 

আল-কুলাইনী তার উসুলুল কাফী (أصول الكف) নামক �ে� বর�না 

কেরন: 

“িজবরাইল মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর িনকট 
                                                            
69 নাউযুিব�াহ, িকভােব তারা আবু বকর, উমর   উসমান রািদয়া�াহ 

আনহমেক রাসূেলর সু�ােতর িবেরাধী সাবয� কেরেছ !!! আলী রা. কখন  এ 

ধরেনর ক া বেলন িন, এটা মূলত: িশয়ােদর িম যাচার। তারা তােদর িম যা 

ক া আলী রা. এর নােম চালােনার অপেচ�া কেরেছ। [স�াদক] 
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অবতরর কেরন এবং তাঁেক বেলন: েহ মুহা�দ! আ�াহ 

আপনােক এমন এক স�ােনর সুসংবাদ িদেিন, েয ফােতমার 

ংের জে �হর করেব, তােক আপনার পের আপনার উ�ত হতযা 

করেব; তখন িতিন বলেলন: েহ িজবরাইল! আমার �িতপালেকর 

�িত সালাম, আমার এমন স�ােনর �েয়াজন েনই, েয ফােতমার 

ংের জে �হর করেব এবং আমার পের আমার উ�ত তােক 

হতযা করেব; অতঃপর েস (িজবরাইল) উে � গমন করল এবং 

আবার অবতরর করল; অতঃপর পূেব�র মত কের ক া বলল; 

আর িতিন  পূেব�র মতই বলেলন: েহ িজবরাইল! আমার 

�িতপালেকর �িত সালাম, আমার এমন স�ােনর �েয়াজন েনই, 

যােক আমার পের আমার উ�ত হতযা করেব; অতঃপর িজবরাইল 

আকােশ গমন করল এবং আবার অবতরর করল; অতঃপর বলল: 

েহ মুহা�দ! আপনার রব আপনােক সালাম বেলেছন এবং 

সুসংবাদ িদেিন েয, িতিন তার বংশধেরর মেধয ইমামত, 

েবলায়াত   অসী ত া েনতৃর, কতৃ�র   অসী �দান করেবন। 

অতঃপর িতিন বলেলন: আিম তােত রািজ। অতঃপর ফােতমার 

িনকট সংবাদ পাাােনা হল েয, আ�াহ আমােক েতামার এক 

স�ােনর সুসংবাদ িদেিন, যােক আমার পের আমার উ�ত হতযা 

করেব; িতিন (ফােতমা) তাঁর িনকট সংবাদ পাাােলন েয, আমার 
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এমন স�ােনর �েয়াজন েনই, যােক েতামার পের েতামার উ�ত 

হতযা করেব। তার িনকট আবার সংবাদ পাাােনা হল েয, আ�াহ 

তার বংশধেরর মেধয েনতৃর, কতৃ�র   অসী �দান করেবন। 

অতঃপর িতিন তাঁর িনকট সংবাদ পাাােলন েয, আিম তােত 

রািজ। অতঃপর েস তােক ক� কের গেভ� ধারর কেরেছ এবং ক� 

সহয কের তােক �সব কেরেছ ...; িক� েহাসাইন ফােতমা আ. 

এবং অনয েকান মিহলা ে েক দুধ পান কেরিন। নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ামেক তার িনকট িনেয় আসা হত, অতঃপর 

িতিন তাঁর বৃ�া�ুিল তার মুেখর মেধয রাখেতন; অতঃপর েস তার 

ে েক যা চুেব িনত, তা তার জনয দুই-িতন িদন পয�� যে � হেয় 

েযত।”69F

70 

এই বর�নািট িক সাইিয়যদুনা েহাসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহর জনয 

অপমানজনক নয় েয, আ�াহ তা‘আলা কতৃ�ক িজবরাইল আ.-এর 

ভাবায় রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক তার সুসংবাদ 

েদয়া সে�  রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তাঁর প  

ে েক বেলন: “আমার জনয তার েকান �েয়াজন েনই”। 

অনুীপভােব তার মাতা সাইেয়যদা ফােতমা রািদয়া�াহ ‘আনহা  

                                                            
70 আল-কুলাইনী, উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ২৯৪ 
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বেলন: “আমার জনয তার েকান �েয়াজন েনই”। অতঃপর “িতিন 

তােক ক� কের গেভ� ধারর কেরেছ এবং ক� সহয কের তােক 

�সব কেরেছ, অতঃপর তােক দুধ পান করান িন।” েকান মা 

তার স�ােনর �িত এমন ক া বেলেছন বা এমন কাজ কেরেছন 

বেল আমরা আেদম শিনিন। আর যিদ েস স�ানিট হয় েহাসাইন 

রািদয়া�াহ ‘আনহর মত মহান বযিির   জা�ােতর অিধবাসী 

যুবকেদর েনতা, তেব তাঁর জনয এটা িক অপমানজনক নয়?  

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, যখন আবদু�াহ ইবন উবাই 

ইবন সুলুল মারা েগল, তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

তার জানাযায় উপি�ত হেলন; িক�  মর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ামেক বলেলন: আ�াহ তা‘আলা িক আপনােক 

তার কবেরর পােশ দাঁড়ােত িনেবধ কেরন িন, তখন িতিন নীরব 

 াকেলন; অতঃপর িতিন ( মর) আবার বলেলন: েহ আ�াহর 

রাসূল! আ�াহ তা‘আলা িক আপনােক তার কবেরর পােশ দাঁড়ােত 

িনেবধ কেরন িন, তখন িতিন তােক বলেলন: েতামার জনয 

আফেসাস! আিম কী বেলিছ তুিম িক তা জান? আিম বেলিছ: েহ 

আ�াহ! তুিম তার েপটেক আগন �ারা পূর� কের দা , আর তার 
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কবরেক আগন �ারা ভিত� কের দা  এবং তােক জাহা�ােম 

�েবশ করা ।”70F

71 

িশয়াগর িকভােব নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর উপর 

িম যা অপবাদ েদয়; েযমন তারা িম যা   বােনায়াট দািব কের েয, 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম মুনািফেকর জানাযা 

পেড়েছন৭১F

72, িক� তার জানাযায় তার জনয েদা‘আ কেরনিন, বরং 

তার জনয শধু বদ-েদা‘আ কেরেছন। আর এই ধরেনর কাজ ু� 

িনফাকী চিরে�র অ�ভু�ি; আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর সাে  িনফােকর স�ক� যুি করাটা তাঁর শােন বড় 

ধরেনর অময�াদাকর   অপমানকর কাজ। 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, মুনািফকেদর মধয ে েক 

জৈনক বযিি মারা েগল; অতঃপর েহাসাইন ইবন আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহ পােয় েহঁেট েবর হেলন; অতঃপর তার মা লার 

                                                            
71 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), জানােয়য অধযায়, পৃ. ১৮৮ 
72 ব�ত : রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম আবদু�াহ ইবন উবাই এর 

 পর জানাযার সালাত আদায় কেরন িন। [স�াদক] 
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(বসু বা �ভু বা দাস) সাে  তার সা াৎ হল, তখন েহাসাইন আ. 

তােক িজ াসা করেলন: েহ অমুক! তুিম েকা ায় যাি? তখন েস 

বলল: আিম এই মুনািফেকর জানাযার নামায পড়া ে েক পলায়ন 

করিছ; অতঃপর েহাসাইন আ. তােক বলেলন: আিম চািি েয, 

তুিম আমার কান পােশ দাঁড়ােব, অতঃপর আমােক যা বলেত 

শনেব, তুিম  তাই বলেব। অতঃপর যখন তার অিভভাবক 

তাকিবর বলল, তখন েহাসাইন আ. বলেলন: আ�াহ আকবার, েহ 

আ�াহ! তুিম েতামার অমুক বা�ার �িত একসাে  (িবিি�ভােব 

নয়) এক হাজার অিভশাপ দা ; েহ আ�াহ! তুিম েতামার বা�ােক 

েতামার বা�াগেরর মেধয   েতামার রােজয অপমান কর; আর 

তােক েতামার জাহা�ােম �েবশ করা  এবং েতামার কিান 

শাি�র �াদ আ�াদন করা । কারর, েস েতামার শ�েদরেক বসু 

িহেসেব �হর কেরিছল, আর েতামার বসুেদরেক শ� িহেসেব 

�হর কেরিছল এবং েতামার নবীর পিরবার-পিরজনেক ংৃরা 

কেরিছল।”72F

73  

ল য কুন, আ�াহ আপনােক কলযােরর তা িফক িদন; িশয়াগর 

েকমন দুঃসাহস করল েয, তারা েহাসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহেক 

                                                            
73 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), জানােয়য অধযায়, পৃ. ১৮৯ 
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তােদর ি�য় বযিি বেল দািব করা সে�  তাঁর উপর িম যােরাপ 

করেছ এইভােব েয, িতিন জৈনক বযিির জানাযার নামায 

পেড়েছন; অতঃপর তার জনয বদেদা‘আ কেরেছন এবং তােক 

অিভশাপ িদেয়েছন; অ চ েদা‘আ করা এবং মাগেফরাত   রহমত 

কামনা করা বযতীত সালাত হেত পাের না ...। সুতরাং তারা িম যা 

  বােনায়াট প�িতেত েহাসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহর সাে  

িনফােকর স�ক� যুি কের িদল। আর ‘েহাসাইন রািদয়া�াহ 

‘আনহর মেধয িনফাক   �তাররার বা�বতা রেয়েছ’-এমন ধাররা 

ে েক আমরা আ�াহর িনকট আ�য় চাই। দীনেক িনফােকর 

(�তাররার) উপর �িতি�ত করার জনযই িক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম কািফর, মুশিরক, ইহদী �মুখেদর প  ে েক 

এত িবপদ-মুিসবত   ক�কর পিরি�িতর মুেখামুিখ হেয়িছেলন। 

িববয়িট যিদ এমনই হত, তেব কারবালার যু� সংংিটত হত না 

এবং েহাসাইন ইবন আলী রািদয়া�াহ ‘আনহমা শাহাদাত বরর 

করেতন না।  
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তােদর �া� আিকদার ব� িববয় 

মুিমন জননী নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর �ীেদরেক অপমান করা: 

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ‘হ�ুল ইয়াকীন’ (  ح

 নামক �ে� ফারিস ভাবায় বেলন, যার আরিব (বাংলা) (الق�

অনুবাদ হল:  

“দায়মুিির বযাপাের আমােদর (িশয়ােদর) আিকদা   িব�াস হল, 

আমরা আবূ বকর,  মর,  সমান   মুয়ািবয়ার মত চার মূিত� 

ে েক মুি; আমরা আর  মুি আেয়শা, হাফসা, িহ�া   উ�ুল 

েহকােমর মত চার নারী এবং তােদর অনুসারী   তােদর িবিভ� 

দল-েগা�ী ে েক। আর তারা হল পৃি বীর বুেক আ�াহর িনকৃ� 

সৃি�। আর তােদর শ�েদর ে েক মুি হ য়ার পেরই শধু 

আ�াহ, তাঁর রাসূল   ইমামেদর �িত ঈমান পিরপূর�তা লাভ 
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করেব।”73F

74 

এই িব�াস অনযানযেদর সাে  নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর �ী আেয়শা   হাফসা রািদয়া�াহ ‘আনহমােক 

অপমােনর সুু� �মার; অ চ আ�াহ সুবহানাহ  য়া তা‘আলা 

তােদর বযাপাের বেলন: 

﴿  �َ ُٰتُه �َ ِِ ُ
ۥ  َ ُٰجُه ََ �ۡ َ

َ َوَ �َ ِه ِس َُ ن
َ

َ �ۢ ِِ نَِ�  ِِ �ۡ َُ � َ�ٰ َِتل و�
َ

َ ّ ِّ ِ  ة سو... [﴾ اآلية َِ
 ]٦: األحزا 

“নবী মুিমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর অেপ া ংিন�তর এবং 

তার �ীগর তােদর মাতা।” আয়াত ... — (সূরা আল-আহযাব: ৬) 

মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ‘হায়াতুল কুলুব’ ( حيية اعقةو) 

নামক �ে� ফারিস ভাবায় বেলন, যার বাংলা অনুবাদ হল:  

“ইবনু বাবুইয়া ‘এলালুশ শারােয়‘ (عةل الشائع) নামক �ে� বর�না 

কেরন, ইমাম মুহা�দ বােকর আ. বেলন: যখন ইমাম মাহদী 

আ��কাশ করেব, তখন িতিন অিতসরর আেয়শােক জীিবত 

                                                            
74 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৫১৯ 
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করেবন এবং ফােতমার �িতেশাধ িহেসেব তার উপর শাি�র 

িবধান (হদ) কােয়ম করেবন” ...74F

75 

আর এটা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর ি�য়া 

আেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহ ‘আনহার বযাপাের তােদর চরম 

িনল��তা   েনাংরািম। িক িদেয় আমরা এই ধরেনর িম যা 

অপবােদর সমােলাচনা বা পয�ােলাচনা করব, েসই ভাবা আমােদর 

জানা েনই। আমরা ঐসব িশয়া   তােদর িবিশ� বযিিবেগ�র 

কম�কাে�র িববয়িট �বল পরা�মশালী আ�াহ তা‘আলার হােত 

েসাপদ� করলাম, যােত িতিন তােদর িনকট ে েক �িতেশাধ �হর 

কেরন। 

আর তােদর শাইখ মকবুল আহমদ তার ‘তরজমাতু িল মা‘আিনল 

কুরআন’ (رمجة لعي� اعقمهن)-এর মেধয উদু� ভাবায় বেলন, যার 

বাংলা অনুবাদ হল:  

“িনিয় উে�র যুে� বসরার ৈসিনকেদর েসনােন�ী আেয়শা এই 

                                                            
75 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৩৭৮; হায়াতুল কুলুব ( اعقةو  حيية ), ২য় খ�, পৃ. ৮৫৪ 
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আয়াত অনুযায়ী ু� অি ল কােজ জিড়েয় েগেছ ...।”75F

76 

আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’ 

নামক �ে�র ২য় খে�র ২৪০ পৃ�ায় উে�খ কেরন: 

“আলী আ. উ�ুল মুেমনীন আেয়শােক উে�শয কের বেলন: 

আ�াহর শপ ! িতিন আমােক তােক তালাক েদয়ার িস�া� িদেয় 

েগেছন ...। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম আলী আ.-

েক উে�শয কের বেলেছন: েহ আলী! আমার �ীেদর িববয়িট 

আমার অবত�মােন েতামার হােত িদেয় েগলাম।” 

অ �াৎ- রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর পের আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহর অিধকার িছল েয, িতিন ইিা করেল তাঁর 

(রাসূেলর) পিব� �ীেদর েয কাউেক তালাক িদেত পারেতন। 

িশয়াগর িবেশব কের উ�ুল মুেমনীন আেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহ 

‘আনহা এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

অপরাপর �ীগেরর ময�াদা  ু্ করার জনয এই বর�নাসমূেহর মত 

িম যা   বােনায়াট বর�নার উউাবন কেরেছ; অ চ আ�াহ তা‘আলা 

                                                            
76 মকবুল আহমদ, তরজমাতুল কুরআন ( اعقمهن لعي� رمجة ), (উদু� 

ভাবায়), পৃ. ৮৪০, সূরা আল-আযহাব। 
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আল-কুরআনুল কারীেমর মেধয নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর �ীগেরর গরাগর বর�না কেরেছন; িতিন তাঁর নবীেক 

উে�শয কের তাঁর এসব �ীেদর শােন বেলন: 

﴿  �ِ ِِ َِسا ُء  َعنّ  ََ َ ِّل ل �َ ٰٖج   ََ �ۡ َ
َ �ۢ ِِ  ِۢ َُ َِِه َ�َبِد ن 

َ
ُد َوَ�  َ َ�ن�   ۢ  ََ َنَب ع�

َ
َ َو�  َول

ءٖ  ��َ  ِ
ّ�ُ  ٰ َ�َ  ُ ِِ َ ۗ َوَ�َن  ََ يُن َِ َ ي  �َ َك لَ ََ ا  َِ  �ِِِ ِۢ ُنُه س� سو ة [﴾ ا ِرَِيبٗ  ُل

 ] ٥٢: األحزا 

“এর পর েতামার জনয েকান নারী ৈবধ নয় এবং েতামার �ীেদর 

পিরবেত� অনয �ী �হর  ৈবধ নয়, যিদ  তােদর েসম�য� 

েতামােক মু� কের; তেব েতামার অিধকারভুি দাসীেদর বযাপাের 

এই িবধান �েযাজয নয়। আ�াহ সম� িকছুর উপর তীী দৃি� 

রােখন ।” — (সূরা আল-আহযাব: ৫২) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿  َ �َ ِه ِس َُ ن
َ

َ �ۢ ِِ نَِ�  ِِ �ۡ َُ � َ�ٰ َِتل و�
َ

َ ّ ِّ ِ َِ  �َ ُٰتُه �َ ِِ ُ
ۥ  َ ُٰجُه ََ �ۡ َ

 ]٦: سو ة األحزا [﴾ َوَ

“নবী মুিমনেদর িনকট তােদর িনেজেদর অেপ া ংিন�তর এবং 

তার �ীগর তােদর মাতা।” — (সূরা আল-আহযাব: ৬) 

িতিন আর  বেলন: 
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ِسَ  ﴿ ٰن َلدٖ َٰ
َ

أ ِ َك ُُ َس� ِ ل ّ ِّ ِ ع ا َء َِ َ  َۢ ِ َِسا ءِ ِّ  ]٣٢: سو ة األحزا ... [﴾ اآلية نّ

“েহ নবী-পি�গর! েতামরা অনয নারীেদর মত ন ;” আয়াত ... — 

(সূরা আল-আহযাব: ৩২) 

তাঁেদর (উ�ুহাতুল মুেমনীন) বযাপাের আয়াত নািযল হেয়েছ:  

ِه�ٗ ﴿ َ�ط�  �َ �ُ َُ َطّهِ َُ َِ َو َي� ��َ َل  ه�
َ

َس َ ُِّج� َل  َُ هَِ  َعنُن ُ ِ�ُذ� ِِ َ َُُُِد  ا ي ََ َِ ِ ِ �٣ ﴾
 ]٣٣: سو ة األحزا [

“েহ নবী-পিরবার! আ�াহ েতা শধু চান েতামােদর ে েক 

অপিব�তা দূর করেত এবং েতামােদরেক স�ূর�ীেপ পিব� 

করেত।”— (সূরা আল-আহযাব: ৩৩) 

আর িবেশব কের সাইেয়যদা আেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহ ‘আনহার 

পিব�তা   পিরপূর�তার বযাপাের আ�াহ তা‘আলা সূরা নূেরর 

আয়াতসমূহ নািযল কেরেছন। আর তা সুু� কের বেল িদেয়েছ 

েয, েয বযিি তাঁর বযাপাের িম যা অপবাদ েদয় এবং তাঁর বযাপাের 

িম যা অপবাদ েদয়ার জনয িম যা   বােনায়াট বর�নাসমূেহর 

উউাবন কের, েস বযিি মুনািফক েগা�ীর অ�ভু�ি; আ�াহ 

তা‘আলা সূরার েশব অংেশ বেলন:  

نَِ� يَنِظُ ﴿ ِِ �ۡ ِّ ًََدا ِِن ُكنُتَ 
َ

لِهِۦ  � ث� َِ ِ وُدوا  ل َ�ُن ن 
َ

َ ُ ِِ َ َُ : سو ة الو [﴾ ١ُن



113 

 

١٧[ 

“আ�াহ েতামােদরেক উপেদশ িদেিন, ‘েতামরা যিদ মুিমন হ , 

তেব কখন  অনুীপ আচরেরর পূনরাবৃি� কেরা না।”— (সূরা 

আন-নূর: ১৭) 

েকমন দুঃসাহস কেরেছ ঐসব িশয়াগর; আ�াহ   তাঁর বা�ােদর 

�িত তােদর েকান ল�ােবাধ েনই; ফেল তারা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর �ীগরেক অস�ান করেছ। 

কারর, েকান �ামী কখন  পছ� করেব না েয, েকউ তার �ীর 

িপছেন েলেগ  াকুক, অ বা তার বযাপাের অপবাদ িদক এবং েয 

েকান ধরেনর অপমান কুক; বরং একজন ভ� মানুব েকান 

েকান সময় েকান কারের িনেজর অপমান সহয করেত পারেল  

েস তার �ী   পিরবার-পিরজেনর বযাপাের অস�ান, অপমান   

অপবাদ সহয করেত পাের না। 
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তােদর �া� আিকদার সশম িববয় 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

কনযােদরেক, িবেশব কের নারীেদর েন�ী 

ফােতমা েযাহরা রািদয়া�াহ ‘আনহােক 

অপমান করা: 

আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর সকল অনুসারী কুরআন   

সু�াহর আেলােক ঐকযমত েপাবর কেরেছন েয, নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর কনযােদর সংখযা চারজন: সাইেয়যদা যয়নব, 

সাইেয়যদা ুকাইয়া, সাইেয়যদা উে� কুলসুম   সাইেয়যদা ফােতমা 

যাহরা রািদয়া�াহ ‘আনহ�া। আর অনুীপ মত েপাবর কের 

সাধারর িশয়াগর । তেব ভারত   পািক�ােনর িশয়াগর িতন 

কনযােক অ�ীকার কের এবং তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর জনয শধু এক কনযােক সাবয� কের; আর িতিন 



115 

 

হেলন সাইেয়যদা ফােতমা রািদয়া�াহ ‘আনহা। আর বািক 

িতনজনেক তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কনযা 

নয় বেল মতামত �কাশ কেরেছ এবং এর �ারা তারা আ�াহ 

তা‘আলার িবধােনর ু� িবেরািধতা কেরেছ; আ�াহ তা‘আলা 

বেলন:  

﴿  ِ ِِ َ ُ  ِعنَد  َس ق�
َ

َو َ َ� ُه ِِه  ِ َ� بََا وُه ُع  ]٥: سو ة األحزا [﴾ َد�

“েতামরা তােদরেক তােদর িপতার পিরচেয় কাক; আ�াহর দৃি�েত 

এটাই অিধক নযায়সংগত।”— (সূরা আল-আহযাব: ৫) 

তােদর এই মত �কােশর একমা� কারর হল  সমান ইবন 

‘আফফান যূ�ুরাইন রািদয়া�াহ ‘আনহর সাে  শ�তা করা, যােত 

তাঁর উ� ময�াদা �ীকৃত না হয়; কারর, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম তাঁর িনকট � েম সাইেয়যদা ুকাইয়ােক িবেয় েদন; 

অতঃপর যখন িতিন (ুকাইয়া) ইি�কাল কেরন, তখন তাঁর 

িনকট নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম সাইেয়যদা উে� 

কুলসুমেক িবেয় েদন; আর এ জনয তােক ‘যূ�ুরাইন’ নােম কাকা 

হত। 

আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন:  



116 

 

﴿  ۢ ِِ  ِۢ ِه ََِ� َعلَي� نَِ� يُد� ِِ �ۡ َُ � َل َِسا ءِ  س ََ َو ِ َ ََ َوَ�َنا ِٰج ََ �ۡ َ
ُل ّ�ِ ّ ق ِّ ِ ّ�َها َِ

َ
ه ٰ�َ

 ِۢ ٰبِيبِِه ََ  ]٥٩: سو ة األحزا [﴾ َج

“েহ নবী! তুিম েতামার �ীগরেক, কনযাগরেক   মুিমনেদর 

নারীগরেক বল, তারা েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর 

উপর েটেন েদয়।”— (সূরা আল-আহযাব: ৫৯) 

সুতরাং আ�াহ তা‘আলা " نغي" শ�িট বহবচেনর শ� �ারা 

উে�খ কেরেছন, যা নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

একািধক কনযা স�ােনর �মার কের। আর িশয়া আেলমগর 

িলেখেছন: িতিন খািদজােক যখন িবেয় কেরন, তখন তাঁর বয়স 

হেয়িছল িবশ বছেরর েবিশ; অতঃপর তার ে েক তাঁর নবুয়েতর 

পূেব� জে �হর কের কােসম, ুকাইয়া, যয়নব   উে� কুলসুম 

এবং তার ে েক তাঁর নবুয়েতর পের জে �হর কের তাইেয়যব, 

তােহর   ফােতমা আ.।৭৬F

77 

অনুীপভােব িশয়ােদর (মেত তােদর) িন�াপ ইমাম   তােদর 

আেলমগেরর বিবযগেলা নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

একািধক কনযা স�ান সাবয� করার বযাপাের সুু� এবং তােদর 

                                                            
77 আল-কুলাইনী, উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), (ভারতীয় সং�রর) পৃ. ২৭৮ 
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নামসমূহ িনে�াি ��সমূেহর মেধয িলিপব� রেয়েছ; আর এই 

��গেলার সব কিটই িশয়ােদর: 

 -  মাজািলসুল মুিমননীন (�ايل  الؤمغ), পৃ. ৮৩ 

 -  আত-তাহিযব ( الاذي), ২য় খ�, পৃ. ১৫৪ 

 -  তাফসীু মাজমা‘ইল বায়ান (رفسِ ادع انيين),২য় খ�, 

পৃ. ২৩৩ 

 -  ফুু‘উল কাফী (َموع الكف), ২য় খ�, পৃ. ২২২ 

 -  ফয়দুল ইসলাম (َيض اإلسالم), পৃ. ৫১৯ 

 -  নাহজুল বালাগাহ (ناج انالغة), ২য় খ�, পৃ. ৮৫ 

 -  কুরবুল ইসনাদ (قم  اإلسغيد), পৃ. ৬ 

 -  তুহফাতুল ‘আ য়াম (تفة اععوام), সাইেয়যদ আহমদ 

আলী, পৃ. ১১৩ 

 -  হায়াতুল কুলুব ( حيي  اعقةو), ২য় খ�, পৃ. ৮২, ৫৫৯, 

২২৩, ৫৬০ 

 -  মু�াহাল আমাল (مغا� االميل), ১ম খ�, পৃ. ৮৯ 
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 -  িমরআতুল ‘উকুল (ممهة اععقول), ১ম খ�, পৃ. ৩৫২ 

আর আল-কুলাইনী ফুু‘উল কাফী (َموع الكف) নামক �ে� 

উে�খ কেরন: 

“যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ফােতমা আ.-েক 

আলীর িনকট িবেয় েদন, তখন িতিন তার িনকট হািজর হেয় 

েদখেত পান েয, েস কাঁদেছ; অতঃপর িতিন তােক বলেলন, তুিম 

িক জনয কাঁদছ? আিম আ�াহর নােম শপ  কের বলিছ, আমার 

পিরবাের তার (আলীর) েচেয় উ�ম েকউ যিদ  াকত, তেব আিম 

েতামােক তার িনকট িবেয় িদতাম। আর আিম েতামােক তার 

িনকট িবেয় েদইিন; বরং আ�াহই েতামােক তার িনকট িবেয় 

িদেয়েছন।”77F

78 

আল-কুলাইনী আর  উে�খ কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: ফােতমা আ. 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক বলল: আপিন 

আমােক তুি েমাহেরর িবিনমেয় িবেয় িদেয়েছন? তখন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তােক উে�শয কের বেলন: আিম 

                                                            
78 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ২য় খ�, িববাহ অধযায়, পৃ. ১৫৭ 
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েতা েতামােক িবেয় েদইিন; বরং আ�াহই েতামােক আকাশ ে েক 

িবেয় িদেয়েছন।”78F

79 

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী তার ‘জালাউল ‘উয়ুন’ 

 নামক �ে� ফারিস ভাবায় উে�খ কেরন, যার (جالء اععيون)

বাংলা অনুবাদ হল: 

“ইমাম মুহা�দ বােকর আ. ‘কাশফুল গ�াহ’ (كشف اعادة) �ে� 

বেলন েয, েকান একিদন ফােতমা নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর িনকট অিভেযাগ করল: আলীর িনকট অ �-স�দ 

আসেলই েস তা ফিকর   িমসিকনেদর মেধয ব�ন কের েদয়? 

তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন: তুিম িক চা  েয, 

আমার ভাই   আমার চাচার েছেল অস�� হউক? তুিম েজেন 

রাখ েয, তার অস�ি� মােন আমার অস�ি�; আর আমার অস�ি� 

মােন আ�াহর অস�ি�; এই ক া শেন ফােতমা বলল: আিম 

আ�াহর কােছ আ�াহর ে�াধ   তাঁর রাসূেলর ে�াধ ে েক 

                                                            
79 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ২য় খ�, িববাহ অধযায়, পৃ. ১৫৭ 
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আ�য় চাই।”79F

80 

� ম দু’িট বর�না ে েক ু�ভােব �িতয়মান হয় েয, সাইেয়যদা 

ফােতমা রািদয়া�াহ ‘আনহা সাইেয়যদুনা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহর 

সাে  তাঁর দির�তা   েমাহেরর ��তার কারের িবেয় বসেত 

রািজ িছেলন না। আর এেত জা�াতবাসী নারীেদর েন�ীেক 

অপমান করা হেয়েছ। কারর, িতিন এই ন�র পৃি বীর মেধয 

দুিনয়া তযাগী এবং পরকােলর �িত আ�হী নারীেদর মােঝ 

অনযতমা িছেলন। সুতরাং িকভােব এীপ ক�না করা যায় েয, 

িতিন দুিনয়ার কারের অ বা অেঢল স�দ   তুি েমাহেরর 

অজুহােত এই বরকতময় িবেয়েত রািজ িছেলন না। অনুীপভােব 

তৃতীয় বর�না ে েক ু�ভােব �িতয়মান হয় েয, িতিন (ফােতমা 

রা.) সাইেয়যদুনা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃ�ক ফিকর   

িমসিকনেদরেক অ �-স�দ দান করােক অপছ� করেতন 

(নাউযুিব�াহ), এমনিক িতিন তাঁর বযাপাের রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর িনকট অিভেযাগ  করেতন। আর এটা িক 

কের স�ব, অ চ িতিন হেলন দানশীেলর েমেয় দানশীলা। আর 

                                                            
80 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী, জালাউল ‘উয়ুন (  جالء

 পৃ. ৬১ ,(ইরািন সং�রর) ,(اععيون
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িশয়ােদর বযাপাের এটা অবাক লােগ েয, তারা সাইেয়যদা ফােতমা 

রািদয়া�াহ ‘আনহােক এই ধরেনর িনকৃ� কম�কাে�র সাে  

স�ৃি করার পর িকভােব তাঁর �িত ভালবাসার দািব কের; 

েযসব কম�কা� েয েকান ভ� মিহলার জনয েবমানান; সুতরাং তা 

িকভােব তাঁর সাে  মানানসই হেত পাের। 

আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’ 

 :নামক �ে� উে�খ কেরন (االحاجيج)

“অতঃপর িতিন (ফােতমা আ.) িফের েগেলন; আর 

আমীুল মুিমনীন তার িনকট তার িফের আসার অেপ ায় 

 াকেলন এবং তার িনকট তার আগমেনর �তযাশা 

করেলন। অতঃপর িতিন যখন তার বাড়ীেত অব�ান কেরন, 

তখন িতিন আমীুল মুিমনীন আ.েক উে�শয কের বলেলন, 

েহ আবূ তািলেবর েছেল! তুিম ‘জানীন’ শহেরর চাদর 

পিরধান কেরছ, অকলযারকর বযিির ংের বেসছ এবং 

পাকােনা পশেমর িগঁট খুেলছ। সুতরাং িনর� বযিির স�দ 

েতামার সাে  িব�াসংাতকতা কেরেছ; এই হল আবূ কুহাফার 

েছেল, েয আমার িপতার ধম�ভীুতা এবং আমার েছেলর 
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িনবু�ি�তার সুেযাগ িনেয় আমােক িছিনেয় িনেয়েছ। েস আমার 

সাে  বাক-িবত�ায় সাবধানতা অবললন কেরেছ; আর আিম তােক 

আমার ক ায় �চ� ঝগড়াকারীীেপ েপেয়িছ; এমনিক 

আনসারেদর উ�ী আমােক অবু� কেরেছ; আর মুহািজরগর 

তােক েপৗছােয় িদেয়েছ। আর একদল েলাক তােদর নীচু েচােখ 

আমােক েদখল; িক� তারা �িতেরাধ   বাধা �দান েকানিটই 

করেত পারল না। আিম সংযত হেয় েবর হলাম এবং নারাজ 

অব�ায় িফের এলাম; তুিম েতামার গ�েদশেক দুব�ল কেরছ েসই 

িদন, েযই িদন তুিম েতামার দ� ম কুফ কেরছ। আিম েনকেড় 

বাং িশকার কেরিছ এবং মািটেক িবছানাীেপ বযবহার কেরিছ; 

আিম েকান বিােক বাধা েদইিন এবং েকান উপকারেক যে � 

মেন কিরিন। আর আমার েকান �াধীনতা েনই; হায় আিম যিদ 

আমার সুখ�াি�য   অপমােনর পূেব� মারা েযতাম! আমার 

সাহাযযকারী হেলন আ�াহ, িতিন �াভািবকভােবই আমােক সাহাযয 

করেবন এবং েতামার ে েক আমােক র া করেবন। �েতযক পূব� 

  পিিেম অব�ানকারীর মেধয আমার  ংস   দুভ�াগয। 

ইিাশিি মারা েগেছ এবং বাহ-বল দুব�ল হেয় েগেছ। আমার 

অিভেযাগ আমার িপতার �িত এবং আমার িব�াি� বা িবপয�য় 

আমার �ভুর িদেক। েহ আ�াহ! তুিম তােদর েচেয় শিিধর   
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 মতাবান; ক�   শাি�দােন কোার। অতঃপর আমীুল 

মুিমনীন আ. বেলন: েতামার জনয আফেসাস নয়; বরং আফেসাস 

হয় েতামার শ�র জনয; অতঃপর তুিম েতামার ে�াধ ে েক 

িবরত  াক েহ ে�� বযিির কনযা   নবুয়েতর বািক অংশ! আিম 

আমার দীেনর বযাপাের  া� হইিন এবং আিম আমার িনয়িতেত 

�িট কিরিন। সুতরাং তুিম যিদ জীবন ধারেরর নূযনতম উপকরর 

চা , তেব েতামার িরিযক সংরি ত এবং েতামার অিভভাবক 

িনরাপদ; তুিম যা হািরেয়ছ তার েচেয় উ�ম িজিনস েতামার জনয 

��ত কের রাখা হেয়েছ। সুতরাং আ�াহেকই যে � মেন কর; 

অতঃপর েস বলল: আমার জনয আ�াহই যে � এবং আিম িবরত 

 াকলাম।”80F

81 

এটা িক যুিিসংগত হেত পাের েয, সাইেয়যদা ফােতমা রািদয়া�াহ 

‘আনহা তার �ামী সাইেয়যদুনা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহেক এই 

প�িতেত সেলাধন কেরেছন, েয প�িতেত এই যুেগর েকান ভ� 

�ী  তার �ামীেক সেলাধন করেত পছ� কের না। আর আমরা 

যিদ এই বর�নািটেক সতয বেল রায় েপশ কির, তেব তা ে েক 

                                                            
81 আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী, আল-ইহিতজাজ 
  পৃ. ১৪৫ ,(االحاجيج)
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সাইেয়যদা ফােতমা রািদয়া�াহ ‘আনহা কতৃ�ক তার �ামীর বযাপাের 

িনল��তা, কোারতা   ীূতা �কাশ পােব (নাউযুিব�াহ); আর 

সতয িববেয় জনসমে  সাইেয়যদুনা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহর 

কাপুুবতা   দুব�লতা �কাশ পােব। আর এটা  িক যুিিসংগত 

হেত পাের, অ চ িতিন হেলন অননয বীরেরর অিধকারী 

আসাদু�াহ আল-গািলব (আ�াহর িবজয়ী িসংহ)। আিম বুঝেত 

পারিছ না, িশয়ােদর  ান-বুি� েকা ায় যােি, যারা আলী   

ফােতমার ভালবাসা দািব কের; অতঃপর এসব িনবু�ি�তার 

িববররসমূহ িনেয় আেস, যা তােদর দািবকৃত িববেয়র িবপরীত। 

আর �কৃতপে  – েযমনিট আপিন েদখেলন- তারা নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর কনযােদরেক অপমান কের। আর এসব 

হািসল হয় তােদর হীন উে�শয সাধেনর জনয এই ধরেনর িম যা 

  বােনায়াট আয়াতসমূহ আিব�ােরর সময়। আর তারা েবমালুম 

ভুেল যায় েয, এই বােনায়াট বর�নাসমূহ �কারা�ের তােদরই 

 িত কের। ব�ত বােনায়াট বর�নাসমূেহর িচরাচিরত অব�া 

এরকমই হেয়  ােক এবং েসগেলার িম যার িদকিট সকল 

মানুেবর সামেন য াসমেয় ফুেট উো। 

আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’ 
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 :নামক �ে� আর  উে�খ কেরন (االحاجيج)

“সালমান (ফারিস) বেলন: যখন রাত হয়, তখন আলী ফােতমােক 

গাধার উপর আেরাহর করান এবং তার দুই েছেল হাসান   

েহাসাইেনর হাত ধেরন; অতঃপর বদর যুে� অংশ�হরকারী 

মুহািজর   আনসারগরেক এক এক কের কােকন; তারা �েতযেক 

তার বাসায় আসল; আর িতিন (তােদর িনকট) তার অিধকােরর 

ক া বলেলন এবং তােক সাহাযয করার জনয আ�ান করেলন ..., 

অতঃপর সকাল হেয় েগল, িক� চারজন বযতীত আর েকউ তার 

আবদার র া কেরিন; আিম সালমানেক িজ াসা করলাম: েসই 

চারজন েক? িতিন বলেলন: আিম, আবূ যর, িমকদাদ   েযাবােয়র 

ইবন ‘আ য়াম; িতিন তােদর িনকট ি�তীয় রাে� আসেলন ..., 

অতঃপর তৃতীয় রাে� আসেলন, িক� আমরা বযতীত েকউই তার 

আবদার র া কেরিন।”81F

82 

আত-তাবারসী ‘আল-ইহিতজাজ’ (االحاجيج) নামক �ে� আর  

উে�খ কেরন: 

                                                            
82 আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী, আল-ইহিতজাজ 
 পৃ. ১৫৭ ,(االحاجيج)
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“যখন রাত হয়, তখন িতিন ফােতমােক গাধার উপর আেরাহর 

করান, অতঃপর িতিন তােদরেক তার সাহাযয করার জনয আ�ান 

কেরন, িক� আমরা চারজন বযতীত েকউই তার আ�ােন সাড়া 

েদয়িন।”82F

83 

সাইেয়যদুনা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃ�ক রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর কিলজার টুকরা ফােতমা রািদয়া�াহ 

‘আনহােক িনেয় অিধক েংারাংুির   তােক িনেয় �েতযক 

মুসিলেমর দরজায় দরজায় ধরনা েদয়া িক সাইেয়যদা ফােতমা 

রািদয়া�াহ ‘আনহা   সাইেয়যদুনা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহর জনয 

অস�ান   অপমানজনক নয়? আর এটা িক যুিিসংগত হেত 

পাের েয, িতিন এই ধরেনর সকল েচ�া চািলেয় যা য়ার পের  

তার কােক েকউই সাড়া েদয়িন, িবেশব কের বনু হািশেমর েকউ; 

বরং িনঃসে�েহ এই বর�নািট রােফযীগর িম যা   বােনায়ািট 

কায়দায় ৈতির কেরেছ।

                                                            
83 আহমদ ইবন আিব তািলব আত-তাবারসী, আল-ইহিতজাজ 
 পৃ. ১৫৮ ,(االحاجيج)
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তােদর �া� আিকদার অ�ম িববয় 

আ�াস, তাঁর পু� আবদু�াহ   ‘আিকল 

ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহমেক 

অপমান করা: 

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী ফারিস ভাবায় উে�খ 

কেরন, যার অনুবাদ হল: 

“আল-কুলাইনী হাসান সনেদ বর�না কেরন, িতিন ইমাম মুহা�দ 

বােকরেক িজ াসা করেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর ইি�কােলর পর বনু হািশেমর আ�ময�াদা, শান-

শ কত   সংখযািধকয েকা ায় িছল, যখন আলী আবূ বকর,  মর 

  সকল মুনািফেকর কােছ পরািজত হেলন? তখন ইমাম মুহা�দ 

বােকর জ য়াব িদেলন, বনু হািশেমর মেধয েক-ই বা অবিশ� 

িছেলন? জাফর   হামযা িছেলন � ম সািরর   পিরপূর� 
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মুিমনেদর অ�ভু�ি, যারা মারা েগেছন; আর দুইজন, যারা িছেলন 

িব�ােস দুব�ল, হীন মানিসকতার এবং ন  মুসিলম, তারা অবিশ� 

আেছ- আ�াস   ‘আিকল।”83F

84 

মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী আ�াস ে েক ফারিস ভাবায় 

বর�না কেরন, যার অনুবাদ হল: 

“িনঃসে�েহ আমােদর হািদসসমূহ ে েক �মািরত হয় েয, 

আ�াস পিরপূর� মুিমন িছেলন না; আর ‘আিকল  ঈমােনর 

অপূর�তার িদক ে েক তার মতই িছেলন।”84F

85 

আল-মাজিলসী ফারিস ভাবায় আর  বর�না কেরন, যার অনুবাদ 

হল: 

“ইমাম মুহা�দ বােকর ইমাম যাইনুল আেবদীন আ. ে েক 

িনভ�রেযাগয সূে� বর�না কেরন েয, এই আয়াতিট আবদু�াহ ইবন 

আ�াস   তার িপতা আ�ােসর শােন অবতীর� হেয়েছ; আয়াতিট 

                                                            
84 হায়াতুল কুলুব ( اعقةو  حيي  ), ২য় খ�, পৃ. ৮৪৬; আবার এই 

বর�নািট ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ২য় খ�, র যা অধযায় িবদযমান 

আেছ। 
85 হায়াতুল কুলুব ( اعقةو  حيي  ), ২য় খ�, পৃ. ৮৬৬ 
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হল:  

َ�َن  ﴿  ۢ َِ بِيٗ� َو َۡ ّل  ََ َ
َ�ٰ َوَ �َ َ

ةِ َ َُ �ِخ َ  ِِ َو  َ�ٰ َ�ُه �َ َ
سو ة [﴾  ٧ ِِ َ�ِٰذهِۦ  َ

 ]٧٢: اإلساء

“আর েয বযিি এখােন অস, েস আিখরােত  অস এবং অিধকতর 

প ��।”— (সূরা আল-ইসরা: ৭২)।”85F

86 

এই বর�নাসমূহ ে েক মু�ফা সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

চাচা সাইেয়যদুনা আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ এবং অনুীপভােব 

সাইেয়যদুনা ‘আিকল রািদয়া�াহ ‘আনহেক তােদর প  ে েক 

অপমান করার এবং তােদর উভয়েক বয �তা, দুব�ল িব�াস   

ঈমােনর অপূর�তার অপবাদ েদয়ার িববয়িট সুু�ভােব �কাশ 

পােি। আর  অপমান করা হেয়েছ আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ   

তাঁর েছেল উ�েতর (জািতর) পি�ত বযিির সাইেয়যদুনা 

আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমােক এই বেল েয, 

তারা নািক উপিরউি আয়ােত কািরমার হকুেমর আ তাধীন 

(নাউযুিব�াহ), অ �াৎ তােদর শােন উপিরউি আয়াতিট নািযল 

হেয়েছ; অ চ এই আয়াতিট নািযল হেয়েছ কািফরেদরেক উপল  

                                                            
86 হায়াতুল কুলুব ( اعقةو  حيي  ), ২য় খ�, পৃ. ৮৬৫ 
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কের। আমরা আ�াহ তা‘আলার কােছ সকল �কার ব�তা, 

��তা   নাি�কতা ে েক আ�য় চাই। 
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তােদর �া� আিকদার নবম িববয় 

েখালাফােয় রােশদীন, মুহািজরীন   

আনসার রািদয়া�াহ ‘আনহমেক অপমান 

করা: 

আল-কুলাইনী ফুু‘উল কাফী (َموع الكف) নামক �ে� উে�খ 

কেরন: 

“আবূ জাফর আ. ে েক বির�ত: নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর ইি�কােলর পর িতনজন বযতীত বািক সকল মানুব 

ধম�তযাগীেদর অ�ভু�ি হেয় েগেছ; তখন আিম িজ াসা করলাম: 

েস িতন বযিি েক? জ য়ােব িতিন বলেলন: িমকদাদ ইবনুল 

আস য়াদ, আবূ যর আল-িগফারী এবং সালমান ফারসী।”86F

87  

                                                            
87 আল-কুলাইনী, ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), র যা অধযায়, পৃ. ১১৫ 
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আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী ফারিস ভাবায় উে�খ 

কেরন, যার অনুবাদ হল: 

“িনিয় আবূ বকর এবং  মর উভয় হেলন: েফরাউন   

হামান।”87F

88 

আল-মাজিলসী ফারিস ভাবায় আর  উে�খ কেরন, যার অনুবাদ 

হল: 

“ ‘তাকরীবুল মা‘আেরফ’ (رقم�  العي ف) নামক �ে� উে�খ করা 

হেয়েছ েয, আলী ইবন েহাসাইনেক উে�শয কের তার মা লা 

(মুি দাস) বলল: আপনার উপর আমার েখদমেতর হক রেয়েছ; 

সুতরাং আপিন আমােক আবূ বকর    মর স�েক� সংবাদ িদন? 

তখন আলী ইবন েহাসাইন বলল: তারা উভেয় কািফর িছল। আর 

েয বযিি তােদরেক ভালবাসেব, েস  কািফর।”88F

89 

আল-মাজিলসী ফারিস ভাবায় আর  উে�খ কেরন, যার অনুবাদ 

                                                            
88 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৩৬৭ 
89 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৫২২ 
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হল: 

“আবূ হামযা আত-সামালী বর�না কেরন, িতিন ইমাম যাইনুল 

আেবদীনেক আবূ বকর    মেরর অব�া স�েক� িজ াসা 

করেলন? তখন িতিন বলেলন: তারা উভেয় কািফর িছল। আর 

আর েয বযিি তােদরেক বসু িহেসেব �হর করেব, েস  কািফর। 

আর এই অধযােয় িবিভ� �ে� বহ হািদস রেয়েছ; তার 

অিধকাংশই ‘িবহাুল আন য়ার’ ( بي  األنوا) নামক �ে� উে�খ 

করা হেয়েছ।”89F

90 

আল-মাজিলসী ফারিস ভাবায় আর  উে�খ কেরন, যার অনুবাদ 

হল: 

“আর তােক মুফা�াল িজ াসা করল, এই আয়ােত কারীমার মেধয 

িফর‘আউন   হামান বলেত কােদর বুঝােনা হেয়েছ? তখন িতিন 

জবাব িদেলন, তােদর �ারা উে�শয হল: আবূ বকর    মর।”90F

91 

                                                            
90 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৫৩৩ 
91 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৩৯৩ 
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(নাউযুিব�াহ)। 

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী ফারিস ভাবায় উে�খ 

কেরন, আরিবেত (বাংলায়) যার অ � হল: 

“সালমান (ফারসী) বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর ইি�কােলর পর চারজন বযতীত বািক সকল মানুব 

মুরতাদ বা ধম�তযাগী হেয় েগেছ। আর রাসূেলর পের মানুব হেয় 

েগল হাুন   তার অনুসারীেদর মত এবং েগা বৎস   তার 

পূজারীেদর পয�ায়ভুি। সুতরাং আলী হল হাুেনর পদময�াদায়, 

আর আবূ বকর হল গুর বাছুেরর ময�দার এবং  মর হল 

সােমরীর পদময�াদার।” 
  

আর ‘মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল’ (معمَة أخدي  المجيل), (িরজালু 

কািশ)-এর ��কার কািশ উে�খ কেরন:  

“আবূ জাফর আ. বেলন: িতন বযিি বযতীত বািক সকল মানুব 

মুরতাদ বা ধম�তযাগী হেয় েগেছ। আর েস িতন বযিি হেলন: 

সালমান, আবূ যর   িমকদাদ; িতিন বেলন, আিম বললাম: 

অতঃপর ‘আ�ার? তখন িতিন বেলন: েস অহংকার �দশ�ন 

কেরিছল, অতঃপর েস িফের এেসেছ। অতঃপর িতিন বেলন: 
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আিম যিদ এমন েকান একজনেক চাই, যার মেধয েকান সে�হ-

সংশয় অনু�েবশ কেরিন, িতিন হেলন িমকদাদ; আর সালমােনর 

বযাপারিট হল, তার তদেয় বাধাদানকারী বাধা �দান কেরেছ ...। 

আর আবূ যেরর িববয়িট হল, তােক আমীুল মুিমনীন চুপ 

 াকেত িনেদ�শ িদেয়েছন; আর আ�াহর বযাপাের তােক েকান 

িন�ুেকর িন�া ুশ� করেত পাের না; ফেল িতিন ক া বলেত 

অ�ীকার কেরন।”91F

92 

কািশ আর  বর�না কেরন:  

“আবূ জাফর আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর ইি�কােলর পর িতনজন বযতীত বািক 

সকল মানুব ধম�তযাগীেদর অ�ভু�ি হেয় েগেছ; তখন আিম 

িজ াসা করলাম: েস িতন বযিি েক? জ য়ােব িতিন বলেলন: 

িমকদাদ ইবনুল আস য়াদ, আবূ যর আল-িগফারী এবং সালমান 

ফারসী। অতঃপর জনগর িকছুিদন পেরই জানেত পারল এবং েস 

বলল, তারা (িতনজন) ঐসব বযিি, যােদর উপর িনয�াতেনর �ীম 

েরালার চেলেছ, অ চ তারা আবূ বকেরর িনকট আনুগেতযর শপ  
                                                            
92 মুহা�দ ইবন  মর আল-কাশী, মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল (  معمَة

المجيل أخدي  ), পৃ. ৬ (িরজালু কাশী/ كش  جيل ) 
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বাকয পাা করেত অ�ীকার কেরন।”92F

93 

কািশ আর  বর�না কেরন:  

“কুমাইত বলল, েহ আমার েনতা! আিম আপনােক একিট 

মাস’আলা িজ াসা করব; অতঃপর িতিন বলেলন: িজ াসা কর, 

তখন েস বলল, আিম আপনােক দুই বযিি স�েক� িজ াসা 

করিছ; তখন িতিন বলেলন, েহ কুমাইত ইবন যােয়দ! ইসলােমর 

মেধয যত রিপাত, অৈবধভােব স�দ অজ�ন এবং অৈবধভােব 

েযমনকাম চিরতা � করার দায়ভার রেয়েছ তা তােদর (দুই বযিির) 

ংােড় বত�ােব ঐ িদন পয��, েযিদন আমােদর ইমাম (মাহদী) 

দাঁড়ােব; আর আমরা বনু হািশেমর জনসমি� আমােদর বড়   

েছাটেদরেক িনেদ�শ িদিি তােদরেক গািল িদেত এবং তােদর 

ে েক মুিি েংাবরা করেত।”93F

94 

কািশ আর  বর�না কেরন:  

                                                            
93 মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ( المجيل أخدي  معمَة ), (িরজালু কাশী/ 

كش  جيل ), পৃ. ৪ 
94 মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ( المجيل أخدي  معمَة ), (িরজালু কাশী/ 

كش  جيل ), পৃ. ১৩৫ 
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“ রদ ইবন যােয়দ ে েক বির�ত, িতিন বেলন, আিম আবূ জাফর 

আ.েক উে�শয কের বেলিছ: আ�াহ আমােক আপনার জনয 

উৎসগ� কুন, কুমাইেতর পা েদখা যােি (েস এেসেছ)। তখন 

িতিন বলেলন, তুিম তােক আমার িনকট �েবশ করা ; অতঃপর 

কুমাইত তােক শায়খাইন ত া আবূ বকর    মর স�েক� 

িজ াসা করল; জ য়ােব আবূ জাফর আ. তােক বলেলন: 

রিপাত করা এবং আ�াহ, তাঁর রাসূল   আলী আ.-এর িবধােনর 

পিরপ�ী রায় েপশ করার দায়ভার তােদর উভেয়র ংােড়র উপর 

বত�ােব; তখন কুমাইত বলল: আ�াহ আকবার (আ�াহ মহান), 

আ�াহ আকবার (আ�াহ মহান), আমার জনয যে �, আমার জনয 

যে �।”94F

95 

আলী ইবন ইবরাহীম আল-কুমী তার তাফসীেরর মেধয উে�খ 

কেরন: 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাহাবীেদর মেধয 

                                                            
95 মা‘েরফাতু আখবািরর িরজাল ( المجيل أخدي  معمَة ), (িরজালু কাশী/ 

كش  جيل ), পৃ. ১৩৫ 
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অ�সংখযক বযতীত মুনািফক হেত েকউ বািক েনই।”95F

96 

আল-কুমী তার তাফসীেরর মেধয আর  উে�খ কেরন: 

﴿ �َ ع�
َ

�  ُۢ ٰ �َ ِشي� نِِيتِهِۦ ِِ   َل �ِ ُ
 ]  ٥٢: امج[ ﴾َ

“শয়তান তার ক া-বাত�ায় বািতল েঢেল িদেয়েছ; অ �াৎ- আবূ 

বকর    মেরর িচ�াধারায়।”96F

97  

মকবুল আহমদ তার ‘তরজমাতু িল মা‘আিনল কুরআন’ ( رمجة

  :এর মেধয উদু� ভাবায় বেলন, যার অনুবাদ হল-(لعي� اعقمهن

 ;ারা উে�শয হল � ম েনতা আবূ বকর� (অ ীলতা) اعفحشيء"“

 "انغ" ারা উে�শয হল ি�তীয় শাইখ  মর এবং� (�ম) "الغكم"

                                                            
96 আলী ইবন ইবরাহীম আল-কুমী, তাফসীুল কুমী ( اعق� رفسِ ) 
97 আলী ইবন ইবরাহীম আল-কুমী, তাফসীুল কুমী ( اعق� رفسِ ), 

পৃ.২৫৯।  
নাউযুিব�াহ, েদখুন িকভােব কুরআেনর আয়াতেক তারা অপবযাখযা 
কের ইসলােমর স�ািনত বযিিবেগ�র অস�ান করার েচ�া কের। এ 
আয়ােতর সাে  আবু বকর   উমেরর নূযনতম েকান স�ক� েনই। 
[স�াদক] 
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(িবে�াহ) �ারা উে�শয হল তৃতীয় পদ�া  সমান।”97F

98 

মকবুল আহমদ উদু� ভাবায় আর  বেলন, যার অনুবাদ হল: 

 ;ারা উে�শয হল � ম েনতা আবূ বকর� (অ�ীকার)"اع�فم" “

 ারা উে�শয হল ি�তীয় শাইখ  মর এবং� (পাপাচার) "اعفسوق"

 ারা উে�শয হল তৃতীয় পদ�া� (অমানয করা) "اععةيين"

 সমান।”98F

99 

মকবুল আহমদ তার ‘তরজমাতুল কুরআন’-এর মেধয উদু� ভাবায় 

বেলন, যার অনুবাদ হল: 

“েমাটক া, এই িববয়িট নতুন নয়; বরং েতামার পূেব� আ�াহ যত 

নবী, রাসূল   মুহাি�স ে�রর কেরেছন, শয়তান তার কামনা-

বাসনায় তার ইিানুযায়ী বািতল িচ�াধারা েঢেল িদেয়েছ, 

েযমিনভােব েসখােন শয়তান তার কম�কত�ােদর মধয ে েক 

                                                            
98 তরজমাতু মকবুল, পৃ. ৫৫১; তাফসীুল কুমী ( اعق� رفسِ ), পৃ. 

২১৮। 
99 তরজমাতু মকবুল, পৃ. ১০২৭; তাফসীুল কুমী ( اعق� رفسِ ), পৃ. 

৩২২। 
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দুইজনেক পািােয়েছ; আর তারা হল: আবূ বকর    মর।”99F

100 

েহ মানব ম�লী! েতামরা এই েনাংরা বর�নাসমূেহর বযাপােরর 

িচ�া-ভাবনা কর, েযগেলা িশয়া স�দােয়র পূব�বত�ী   পরবত�ীগর 

কতৃ�ক আল-কুরআনুল কারীেমর অ �সমূহ িবকৃিতকরেরর সংবাদ 

(মযােসজ) িদেি; আর  সংবাদ িদেি তােদর প  ে েক আল-

কুরআেনর মনগড়া তাফসীর �সে�, েয বযাপাের আ�াহ েকান 

িকছু নািযল কেরন িন; আর  জািনেয় িদেি রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর বড় বড় সাহাবীেদর উপর তােদর েদয়া 

িম যা অপবাদ স�েক�, যােদরেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম �য়ং সিাক প�ায় তা‘লীম (িশ া)   তারিবয়ত 

(�িশ র) িদেয়েছন এবং তােদরেক পিরশ� কেরেছন। আর 

আল-কুরআন তােদরেক আ�াহর প  ে েক জা�াত,  মা   

স�ি�র সনদ (certificate) িদেয়েছ। আ�াহ তােদর �িত স��; 

আর তারা  তাঁর �িত স��। 

সুতরাং আ�াহ তা‘আলা তােদর বযাপাের তাঁর কুরআেন বেলন:  

﴿ َٖ ٰ َِ َج  �َ َعِد لَُه
َ

ُُ  َوَ ٰ �َ� ن
َ َتَها َ�� � ََ ُِي  ََدٗ َ��

َ
َۢ �ِيَها  � ي ِ�ِٰ  ]١٠٠: الو�ة[﴾ اَ�

                                                            
100 তরজমাতু মকবুল, পৃ. ৬৭৪ 
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“এবং িতিন তােদর জনয জা�াত ��ত কেরেছন, যার িন�েদেশ 

নদী �বািহত, েয ায় তারা িচর�ায়ী হেব।”— (সূরা আত-তা বা: 

১০০) 

িতিন আর  বেলন:  

وَن َللّٗ ﴿ ُن ِِ �ۡ َُ � َل  َُ ََ ُه ِ � ٰ�َ و 
ُ

ٌَ ِعنَد َ ٰ َ� َدَرَ� َ� ا  لُِه  ]٤: سو ة األنفيل[﴾ ...َرّ�ِِه

“তারাই �কৃত মুিমন। তােদর �িতপালেকর িনকট তােদরই জনয 

রেয়েছ ময�াদা; ... ”— (সূরা আল-আনফাল: ৪) 

আর তােদর স�েক� িতিন আর  বেলন:  

لََها﴿ ه�
َ

َلِق ََِها َوَ
َ

ا  َ ُو  ٰٰ َوَ�ن َو ل� َِ َ َة  ََ ِ َِ  �َ ُه ََ ََ � ل
َ

 ]٢٦: سو ة اعفاح[﴾ َو�

“আর তােদরেক তাক য়ার বােকয সুদৃূ করেলন এবং তারাই 

িছল এর অিধকতর েযাগয   উপযুি”— (সূরা আল-ফাতহ: ২৬) 

তােদর স�েক� িতিন আর  বেলন:  

﴿ َُ ُن هَ َِِ�� ُِ َ� َوَ� و�ُِن قُلُ  ِِ َنُهۥ  َِ َۡ َۢ َو ٰ �َ ي ِ
�ۡ َ  َُ ُن ��َِِ  َ َ َلِب ِِ َ ِۢ ِٰن َٰ َو

َيانَ  �َ نِ ع� َق َوَ ُسو َُ ع� َُ َوَ �َ ُن ع�   ]٧: سو ة امجما [﴾ َ

“িক� আ�াহ েতামােদর িনকট ঈমানেক ি�য় কেরেছন এবং 

তােক েতামােদর তদয়�াহী কেরেছন; আর কুফরী, পাপাচার   
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অবাধযতােক কেরেছন েতামােদর িনকট অি�য়।”— (সূরা আল-

হজুরাত: ৭) 

িতিন আর  বেলন:  

ََوُ�ّٗ  ﴿ ٰ  وََعَد  َِ س� ُ ��َ ُ  ]٩٥: سو ة اعرسيء[﴾ ِِ

“আ�াহ সকলেকই কলযােরর �িত�িত িদেয়েছন।”— (সূরা 

আন-িনসা: ৯৫) 

এগেলা ছাড়া আর  বহ আয়ােত তােদর ময�াদা বির�ত হেয়েছ। 

আর আ�াহ   তাঁর রাসূেলর শ� এবং ইসলাম   মুসিলেমর 

শ� আবদু�াহ ইবন সাবা ইহদী   তার অনুসারী িবপ গামী 

িশয়াগর �া� আিকদাসমূহ �চার কেরেছ এবং তােদর ইমামেদর 

উপর িম যা অপবাদ িদেয় িম যা   বােনায়াট বর�নাসমূহ ৈতির 

কেরেছ। আর িনেজেদর প  ে েক মনগড়া মত আ�াহর 

কালােমর তাফসীরসমূহ উউাবন কেরেছ; আর �েতযকিটর উে�শয 

িছল নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাহাবীেদর উপর 

িম যােরাপ করা এবং ইসলাম   মুসিলেমর শ�তা করা। কারর, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাহাবীগর িছেলন 

আল-কুরআন, নবু য়াত   সু�ােতর বা�ব সা ী। সুতরাং �কৃত 
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অে � ঐসব বা�ব সা ীেদর কুৎসা রটনা করা মােনই আল-

কুরআন, নবু য়াত   সু�ােতর ম� সমােলাচনা করা। আ�াহ 

তা‘আলা তাঁর একা� অনু�হ িদেয় আমােদরেক এবং সকল 

মুসিলমেক যাবতীয় িফতনা   প ��তা ে েক র া কুন, 

আমীন! 
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তােদর �া� আিকদার দশম িববয় 

মুিমন জননীেদর   বনী ফােতমা রািদয়া�াহ 

তা‘আলা ‘আনহােক অপমান করা: 

িশয়া মাযহােবর �িত�াতাগর �মার সাবয� কেরেছ েয, তােদর 

ইমামগর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর মত িন�াপ 

এবং তারা নবীেদর সকেলর েচেয় উ�ম। আর তােদর আনুগতয 

করা এবং তােদর ইমামত ত া েনতৃেরর উপর আ�া রাখা 

বাধযতামূলক; েযমিনভােব বাধযতামূলক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর �িত িব�াস �াপন করা   তাঁর আনুগতয 

করা। আর তারা তােদর ইমামেদর জনয এমন সব গরাবলী   

ময�াদার ক া বেল, যা আ�াহ বযতীত অনয কার  জনয সাবয� 

হেত পাের না। সুতরাং তারা তােদর ইমামেদর জনয দািব কের 

েয, যা হেয়েছ এবং যা হেব, তারা েসই  ান রােখ। আর তারা 

তােদর মৃতুযর সময় স�েক�  জােন, এমনিক তারা তােদর ইিা 
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অনুযায়ী মৃতুযবরর কের।১০০F

101 আর ফিযলেতর দৃি�েকার ে েক 

তারা হেলন জািতর সাহসী স�ান ইতযািদ ইতযািদ। 

একিদেক তারা তােদর (ইমামেদর) জনয এই ধরেনর ে��র, 

অেলমিকক ংটনা   ক�কািহনী ে েক যা সাবয� কেরেছ, এ সব 

এমন ধরেরর ক�কািহনী েয তা িনেজর জনয সাবয� করা বা 

িনেজর �িত স�ৃি করা ে েক েয েকান সাধারর মানুব  

িনেজেক মুি েংাবরা কের এবং তা সাবয� করেত ল�ােবাধ 

কের; কারর তােত রেয়েছ সীমাহীন ল�া   অবমাননা। 

অপরিদেক তারা তােদর জনয ি�র কেরেছ েয, তারা মুনািফক   

কাপুুব িছল এবং তারা িম যা বেল ইতযািদ। 

আমরা তােদর মাযহােবর িনভ�রেযাগয �ধান ��সমূহ ে েক 

তােদর বর�না   বিবযসমূহ ে েক অংশিবেশব আপনার সামেন 

উপ�াপন করেত চাই। অতএব তারা  মর রািদয়া�াহ ‘আনহ 

কতৃ�ক উে� কুলসুম িবনেত আলী রািদয়া�াহ ‘আনহমার বযাপাের 

িলেখেছ: “ইমাম জাফর সািদক বেলেছন: েসই � ম (গশা�), যা 

                                                            
101 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ১৫৮-১৫৯ 
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আমােদর ে েক িছিনেয় েনয়া হেয়েছ।”101F

102  

আমরা সাইেয়যদা (উে� কুলসুম), তাঁর িপতা আলী এবং তাঁর 

ভাই হাসান   েহাসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহেমর বযাপাের তােদর 

এই িনল�� ম�বয ে েক আ�াহ তা‘আলার িনকট আ�য় চাই।  

মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসীর বিেবযর দৃি� আকব�রপূব�ক িশয়া 

িবিশ� বযিিেদর একজন এই বর�নািটর সমােলাচনা করেত িগেয় 

বেলন:  

“অিভশশ মুনািফক  মর ইবনুল খা�ােবর িনকট উে� কুলসুমেক 

িবেয় েদয়ার িববয়িট িছল িনুপায় হেয় ‘তাকীয়া’ প�িত বা 

নীিতর অনুসরের।” 

েদখুন, েকান ��কারী িক এই ��টা করেত পাের না েয, তখন 

আসাদু�াহ (আ�াহর িসংহ) আল-গািলব সাইেয়যদুনা আলী ইবন 

আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহর বীরর   বযিির েকা ায় িছল? 

অনুীপভােব তাঁর দুই েছেল হাসান   েহাসাইন রািদয়া�াহ 

‘আনহমার বীরর   বযিিরই বা েকা ায় িছল? 

আর যাইনুল আেবদীন ইয়াযীদেক উে�শয কের বেলন:  
                                                            
102 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ি�তীয় খ�। 
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“তুিম েয েচেয়ছ, আিম তা �ীকার কের িনিি; আর আিম হলাম 

েতামার অপছে�র েগালাম। সুতরাং তুিম চাইেল আমােক 

আটিকেয় রাখেত পার; আবার চাইেল িবি�  কের িদেত 

পার।”102F

103 

িকভােব িশয়ােদর িব�াস অনুযায়ী িন�াপ ইমাম িনেজেক 

ইয়াযীেদর েগালাম বেল �ীকৃিত েদেব এবং তা িক কের হয়? 

আল-কুলাইনী বর�না কেরন: 

“ইবনু আিব ‘উমাইর আল-আ‘জামী ে েক বির�ত, িতিন বেলন, 

আমােক আবূ আবিদ�াহ আ. বেলন: েহ আবূ  মর! িনিয় দীেনর 

দশ ভােগর নয় ভাগ ‘তাকীয়া’ 103F

104-এর মেধয; যার ‘তাকীয়া’ েনই, 

তার ধম� েনই। আর নাবীয   েমাজার উপর মােসহ বযতীত সকল 

ব�র মেধয ‘তাকীয়া’ আেছ।”104F

105 

                                                            
103 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), র যা অধযায়। 
104 ‘তািকয়া’ (القية) হেি মানুেবর মেনর িবপরীত অিভমত �কাশ 
করা। অ �াৎ িভতর এক রকম, আর বািহর অনয রকম। - অনুবাদক। 

105 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮২। অ �াৎ িশয়ারা নাবীয খােব 

না   েমাজার উপর মেসহ করেব না, এ বযাপাের তারা স�ূর�ভােব 
�কােশয তার েংাবরা িদেি। এ দু’ বযাপাের তারা �কােশয   েগাপেন 
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িতিন আর  বর�না কেরন: 

 “আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: েতামরা 

েতামােদর দীেনর বযাপাের ভয় কর এবং তােক ‘তাকীয়া’ �ারা 

েঢেক রাখ। কারর, যার ‘তাকীয়া’ েনই, তার ঈমান েনই।”105F

106  

িতিন আর  বর�না কেরন: 

 “মা‘মার ইবন খা�াদ ে েক বির�ত, আিম আবূল হাসান আ.-েক 

                                                                                                               
আলাদা নীিত অবললন করেব না। তেেধয নাবীয হেি েখজুর 
পািনেত িভিজেয় েরেখ পের েস পািন (মাদকতা আসার আেগই) 
খা য়া, যা খা য়ার বযাপাের িবিভ� বর�নায় ৈবধতা এেসেছ, অ চ 
তারা তা খােব না। আর েমাজার উপর মােসহ করার বযাপাের 
মুতা য়ািতর হাদীস রেয়েছ। যার অ�ীকারকারী কািফর হেয় যােব। 
অ চ তারা তাই অ�ীকার করেছ। এজনয আপিন েদখেবন, তারা 
েমাজা খুেল খািল পােয় মােসহ কের অযু কের  ােক। একিদেক খািল 
পােয় মােসহ করার কারের তােদর অযু শ� হয় না। অপরিদেক 
েমাজার উপর মােসহ করা অ�ীকার কের আহেল সু�াত  য়াল 
জামা‘আেতর সাে  িবেরািধতা কের এবং মুতা য়ািতর হাদীেসর উপর 
আমল কের না। শয়তান তােদরেক এভােব �তািরত করেছ। 
[স�াদক] 

106 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৩ 
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 লীেদর উে�েশয দাঁড়ােনার বযাপাের িজ াসা করলাম; আবূ 

জাফর আ. বলেলন: ‘তাকীয়া’ আমার এবং আমার বাপ-দাদােদর 

ধম�। যার ‘তাকীয়া’ েনই, তার ঈমান েনই।”106F

107 

িতিন আর  বর�না কেরন: 

 “আবূ আবিদ�াহ আ. বেলন: েহ সুলায়মান! েতামরা এমন 

বযিির দীেনর উপর �িতি�ত আছ, িযিন তা েগাপন কের 

েরেখেছন; আ�াহ তােক স�ান িদেয়েছন। আর েয বযিি তা 

�চার করেব, আ�াহ তােক অপমািনত করেবন।”107F

108 

িতিন আর  বর�না কেরন: 

 “যুরারা মুহা�দ বােকর আ.-েক এক মাসআলা স�েক� িজ াসা 

করেলন, তখন িতিন বলেলন: আগামীকাল তুিম আমার সাে  

সা াৎ করেব, তখন আিম েতামােক িকতাব পেড় শনাব; অতঃপর 

আিম পেরর িদন েযাহেরর পর তার িনকট এেস উপি�ত হলাম। 

আর আমার েয সময়িটেত আিম তাঁর সাে  িনজ�েন কাটাতাম েস 

সময়িট িছল েযাহর   আসেরর মধযবত�ী সময়। আর আিম 

                                                            
107 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৪ 
108 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৪ 
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িনজ�েন বযতীত তােক েকান িকছু িজ াসা করেত অপছ� করতাম 

এই আশ�ায় েয, তার িনকট উপি�ত বযিির কারের িতিন 

আমােক ‘তাকীয়া’ �ারা ফেতায়া েদেবন।”108F

109 

িতিন আর  বর�না কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আমার িপতা 

বনী উমাইয়ােদর যুেগ ফেতায়া িদেতন েয, বাজপািখ   ঈগল 

পািখ অনযানয িশকারী পািখ �ারা যা হতযা করা হয় তা খা য়া ৈবধ 

(হালাল), িক� িতিন তােদর িনকট ‘তাকীয়া’ করেতন। আর আিম 

তােদর িনকট ‘তাকীয়া’ না কেরই বলতাম, েসগেলার �ারা হতযা 

করা ব� হারাম (অৈবধ)।”109F

110 

িতিন বর�না আর  কেরন: 

“যখন িতিন (ইমাম) মারা েগেলন এবং তা (েনতৃর বা 

শাসন মতা) মুহা�দ ইবন আলী আ.-এর িনকট �ানা�র হল, 

তখন প�ম েমাহর খুলেলন এবং িতিন তােত যা েপেলন, তা 

হেি: তুিম আ�াহর িকতাব বযাখযা (তাফসীর) কর ... এবং 

                                                            
109 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ৩য় খ�, পৃ. ৫২ 
110 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ৩য় খ�, পৃ. ৮০ 
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ভয়ভীিত   িনরাপদ অব�ায় সব�াব�ায় সতয ক া বল; আর 

আ�াহেক বযতীত আর কাউেক ভয় কেরা না। অতঃপর েস তাই 

করল।”110F

111 

অ �াৎ- তার পূব�বত�ী ইমামগর ভয়ভীিত   িনরাপদ অব�ায় সতয 

ক া বলেতন না এবং তারা জনগরেক ভয় করেতন 

(নাউযুিব�াহ)। 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“যুরারা ইবন আ‘ইউন ে েক বির�ত, িতিন আবূ জাফর আ. ে েক 

বর�না কেরন, িতিন বেলন: আিম একিট মাসআলা স�েক� 

িজ াসা করলাম, তখন িতিন আমােক জ য়াব িদেলন। অতঃপর 

তার িনকট জৈনক বযিি আসল এবং তার িনকট েস একই �� 

করল; তখন িতিন আমােক েয জ য়াব িদেয়িছেলন, তােক তার 

িবপরীত জ য়াব িদেলন। অতঃপর তার িনকট (একই �� িনেয়) 

অপর আেরক বযিি আসল; িতিন আমােক   আমার স�ীেক েয 

জ য়াব িদেয়িছেলন, তােক তার িবপরীত জ য়াব িদেলন। 

অতঃপর যখন উভয় বযিি েবর হল, তখন আিম বললাম: েহ 
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আ�াহর রাসূেলর (বংেশর) েছেল! ইরাক ে েক আপনােদর দলীয় 

দুই েলাক আগমন কের �� করেল আপিন তােদর �েতযকেক 

তার স�ীেক েয জ য়াব িদেয়েছন, অপর জনেক তার িবপরীত 

জ য়াব িদেয়েছন? অতঃপর িতিন বলেলন: েহ যুরারা! এটাই 

আমােদর জনয কলযারকর এবং আমােদর   েতামােদর জনয 

দীং��ায়ী।”111F

112 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“মূসা ইবন আসইয়াম ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম আবূ 

আবিদ�াহ আ.-এর িনকট িছলাম; অতঃপর এক বযিি তােক 

আ�াহ তা‘আলার িকতােবর একিট আয়াত স�েক� �� করল, 

আর িতিন তার জ য়াব িদেলন। অতঃপর তার িনকট আর  এক 

�েবশকারী এেস �েবশ করল; অতঃপর েস তােক ঐ একই 

আয়াত স�েক� �� করল; অতঃপর িতিন তােক � ম বযিির 

জবােবর িবপরীত জ য়াব িদেলন। আর েসই ে েক আমার মেধয 

আ�াহর ইিা অনুযায়ী এমন িকছু িববয় �েবশ করল, এমনিক 

েশব পয�� মেন হল আমার তদয়েক ছুির িদেয় উ�ুি কের েদয়া 
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হেি। অতঃপর আিম মেন মেন বললাম: আিম আবূ কাতাদােক শাম 

(িসিরয়া) েদেশ েরেখ এেসিছ, িতিন  য়া  (واو) এবং তার 

অনুীপ িকছুর মেধয  ভুল করেতন না; আর আিম এর িনকট 

আসলাম, েস েতা সবিকছুেতই ভুল কের। সুতরাং আমার অব�া 

যখন এই রকম, তখন অপর আেরক বযিি এেস তার িনকট 

�েবশ করল এবং তােক িজ াসা করল ঐ আয়াত স�েক� ; 

অতঃপর িতিন আমােক   আমার সা ীেক েয উ�র িদেয়িছেলন, 

তােক তার িবপরীত বা িভ� উ�র িদেলন। অতঃপর আিম আমার 

মেনর সা�◌্বনা েপলাম এবং জানেত পারলাম েয, এটা তার প  

ে েক ‘তাকীয়া’ িহেসেব হেয়েছ। েস বলল: অতঃপর িতিন আমার 

িদেক তাকােলন এবং আমােক বলেলন: েহ আশইয়ােমর েছেল! 

আ�াহ তা‘আলা সুলাইমান ইবন দাঊদ আ.-েক  মতা �দান 

কেরেছন; অতঃপর িতিন বেলেছন: এটা আমােদরেক েদয়া 

উপহার। সতুরাং তুিম (এর মাধযেম) দয়া কর, অ বা িবরত  াক; 

এর জনয েতামােক িহেসব িদেত হেব না। আর িতিন (আ�াহ) 

 মতা �দান কেরেছন তার নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ামেক এবং িতিন বেলন:  

وا  ﴿ ََتنَتُه ُه  ن� ََ  �َ َهٮُٰن ََ ا  َِ ََُخُذوهُ َو  ُُ و ُۡ ُِ ل َ  َُ ا  َءاََٮُٰن َِ  ]٧: سو ة امش[﴾ َو
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“রাসূল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা �হর কর এবং যা 

ে েক েতামােদরেক িনেবধ কের, তা ে েক িবরত  াক।”— (সূরা 

আল-হাশর: ৭) 

সুতরাং িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক েয 

 মতা দান কেরেছন, েসই একই  মতা িতিন আমােদর �িত 

অপ�র কেরেছন।”112F

113 

এটা িক মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর িরসালােতর 

মেধয িশক� নয়, অ বা এই আিকদা বা িব�ােসর পর  

(নাউযুিব�াহ) িক েকান মানুব মুসিলম  াকেত পাের? 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“সালামা ইবন িমহরায ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম আবূ 

আবিদ�াহ আ.-েক বললাম: জৈনক আরমানীয় বযিি মারা েগল 

এবং েস আমার িনকট অিসয়ত করল; তখন িতিন আমােক 

িজ াসা করেলন: আরমানীয় কী? আিম বললাম: পাহােড় 

বসবাসকারী অনারব েলাকেদর মধয ে েক এক বযিি মারা েগল 

এবং েস আমােক উ�রািধকােরর বযাপাের অিসয়ত করল এমন 

                                                            
113 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ১৬৩ 



155 

 

অব�ায় েয, েস তার এক কনযা েরেখ িগেয়িছল। তখন িতিন 

(আবূ আবিদ�াহ আ) আমােক বলেলন, তােক অেধ�ক িদেয় দা । 

িতিন (সালামা ইবন িমহরায) বেলন: আিম এই িববয়িট যুরারােক 

জানালাম; তখন িতিন আমােক বলেলন: েস েতামার সাে  

‘তাকীয়া’ কেরেছ, স�দ সবটুকুই তার। িতিন বলেলন: 

পরবত�ীেত আিম তার িনকট উপি�ত হেয় বললাম: আ�াহ 

আপনােক সংেশাধন কের িদক; আমােদর সা ীগর ধাররা কেরেছ 

েয, আপিন আমার সাে  ‘তাকীয়া’ কেরেছন। তখন িতিন বলেলন: 

না, আ�াহর কসম! আিম েতামার সাে  ‘তাকীয়া’ কির িন; বরং 

আিম ‘তাকীয়া’ কেরিছ েতামার �িত অিপ�ত েতামার কত�বযেক। 

সুতরাং এই স�েক� েকউ জানেত েপেরেছ িক? আিম বললাম, 

না। িতিন বলেলন, তুিম তােক (তার কনযােক) বািকটুকু িদেয় 

দা ।”113F

114 

এই বর�নাসমূহ ে েক বুঝা যায় েয, ইমামগর একবার মাসআলা 

েগাপন করেতন এবং আেরকবার তা পিরবত�ন করেতন। আর 

তােদর জ য়াবসমূহ এক বযিি ে েক আেরক বযিির িনকট 

পিরবত�ন কের কের বেলন। আর মাসআলাসমূেহর ে ে� েগাপন 
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করাটাই হল তােদর দীেনর িসংহভাগ; বরং তারা তােদর 

(ইমামেদর) ে েক িম যা   বােনায়াট বর�না েপশ কের েয, ‘েয 

বযিি দীন েগাপন করেব, আ�াহ তােক স�ািনত করেবন; আর 

েয বযিি তা �কাশ করেব, আ�াহ তােক অপমািনত করেবন। 

সুতরাং তােদর িনকট তােদর িন�াপ ইমামেদর অব�া যখন এই 

রকম, তখন আ�াহর কসম! এসব ইমামেদর উপর িকভােব 

িনভ�র করা স�ব? তারা িক দীন িবকৃত   েগাপন করার ে ে� 

ইহদী আেলমেদর মত নয়? আর এ সবই আহেল বাইেতর 

ইমামেদর বযাপাের িশয়ােদর প  ে েক কুৎসা রটনা   

অবমাননা; আর তারা (আহেল বাইেতর ইমামগর) এসব �া�   

কুিটল বিবযসমূহ ে েক মুি। 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“আমার িনকট িহশাম ইবন েহকাম   হা�াদ যুরারা ে েক হািদস 

বর�না কেরন, িতিন বেলন: আিম মেন মেন বিল, শাইেখর িবতক� 

করার মত েকান  ান েনই (আর শাইখ �ারা উে�শয হল তার 

ইমাম)।”114F

115 
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এই হািদেসর বযাখযায় েমা�া খিলল আল-কাযিবনী ফারিস ভাবায় 

িলেখেছন, যার অ � হল: এই শাইখ অ ম, তার েকান  ান-বুি� 

েনই এবং িবতক�কারীর সাে  সু�র কের ক া বলেত পাের না। 

কািশ বর�না কেরন: 

“যুরারা ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম আবূ আবিদ�াহ আ.-েক 

‘তাশাহহদ’ স�েক� িজ াসা করলাম ... আিম বললাম:  الحيي  و

وا الةة  ... অতঃপর আিম তােক ‘তাশাহহদ’ স�েক� িজ াসা 

করলাম, তখন েস অনুীপই বলল, েস বলল:  الحيي  و الةةوا; 

অতঃপর আিম যখন েবর হলাম, তখন আিম তার দািড়র মেধয 

সশে� বায়ু িনগ�ত করলাম এবং বললাম, েস কখন  সফলকাম 

হেব না।”115F

116 

এই আবূ আবিদ�াহই হেলন ইমাম জাফর সািদক, যার সাে  

স�ক� যুি কের িশয়ােদর একিট  প (দল) িনেজেদরেক 

জাফরী বেল পিরচয় েদয়। আর এই যুরারা হল িশয়ােদর অনযতম 

সদ�ার বা েনতা। আর ইমামেদর অিধকাংশ বর�নাই িশয়াগর একই 

প�িতেত বর�না কের। িনঃসে�েহ যুরারা তার (িব�াসমত) 
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িন�াপ ইমােমর সাে  েয বযবহার কেরেছ, তা বড় ধরেনর 

অপমান-অবমাননার শািমল। আর েযখােন সাধারর জনগেরর মধয 

ে েক েকান নগরয বযিি কাউেক তার েচহারা বা দািড়র মেধয 

সশে� বায়ু িনগ�ত করােক েমেন েনয় না, েসখােন িকভােব জাফর 

সািদক র.-এর মত স�ািনত ইমােমর েচহারা বা দািড়র সামেন 

তা করার মত দুঃসাহস েকউ েদখােত পাের?!!! 

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী ‘জালাউল ‘উয়ুন’ ( جالء

 :নামক �ে� ফারিস ভাবায় উে�খ কেরন, যার অ � হল (اععيون

“আমার দাদা ে েক বির�ত, িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম ে েক বর�না কেরন, িতিন বেলন: যখন জাফর ইবন 

মুহা�দ ইবন আলী ইবন েহাসাইন জে �হর করেব, তখন 

েতামরা তার নাম রাখেব ‘সািদক’। কারর, তার প�ম আ লাদ 

ে েক জাফর নােম েয বযিি জে �হর করেব, িম যা ইমামেতর 

দািব করেব এবং আ�াহর উপর িম যােরাপ করেব, েস হেব 

আ�াহর িনকট জাফর আল-কা�াব (িম যাবাদী জাফর)।”116F

117 

                                                            
117 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী, জালাউল ‘উয়ুন (  جالء

 পৃ. ৩৪৮ ,(اععيون
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এই বর�নািটেত যােক জাফর আল-কাযযাব বলা হেি েস আর 

েকউ নয়, তােদরই ইমাম নকী’ -িযিন িশয়ােদর িনকট �ীকৃত 

িন�াপ ইমামেদর একজন- এই জাফর তাঁরই েছেল এবং ইমাম 

হাসান আল-‘আসকারী’র সেহাদর ভাই। েয হাসান আল-আসকারী 

িশয়ােদর িনকট �ীকৃত �াদশ িন�াপ ইমাম িহেসেব �ীকৃত। আর 

এই জাফর, িতিন েতা আলী   ফােতমার বংেশরই স�ান এবং 

েহাসাইন   যাইনুল আেবদীেনর বংেশর অনযতম বযিি। সুতরাং 

িকভােব তারা আহেল বাইেতর �িত তােদর অসার ভালবাসার 

দািব কের। িনিয় তার বংেশর এই ধারািট হল ‘েসানালী ধারা’; 

িক� ‘আেল বাইেতর’ (নবী পিরবােরর) মহ�তকারী িশয়াগর 

তােক ‘জাফর আল-কা�াব’ (িম যাবাদী জাফর) উপািধেত ভূিবত 

কের। সুতরাং েহ আ�াহ! তুিম পিব� (সুবহানা�াহ) ...! 
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তােদর �া� আিকদার একাদশ 

িববয় 

তাকীয়া (الدية)-র আিকদা   তােদর মেত 

তার ফিযলতসমূহ: 

িশয়ােদর িনকট তাকীয়া (القية)-র অ � হল: িনেভ�জাল িম যা, 

অ বা সুু� মুনােফিক (কপটতা); েযমিনভােব তােদর বর�নাসমূহ 

ে েক তা পির�ার   সুু�। 

তাকীয়া (القية)   তার ফিযলেতর বযাপাের িশয়ােদর িনভ�রেযাগয 

��সমূহ ে েক তােদর আিকদা   িব�াস িনেয় বির�ত বর�নাসমূহ 

ে েক অংশিবেশব উপ�াপন করা হল। 

আল-কুলাইনী বর�না কেরন: 

“ইবনু ‘উমাইর আল-আ‘জামী ে েক বির�ত, িতিন বেলন, আমােক 
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আবূ আবিদ�াহ আ. বেলন: েহ আবূ  মর! িনিয় দীেনর দশ 

ভােগর নয় ভাগ ‘তাকীয়া’ (القية)-র মেধয; যার ‘তাকীয়া’ েনই, 

তার ধম� েনই। আর মদ   েমাজার উপর মােসহ বযতীত সকল 

ব�র মেধয ‘তাকীয়া’ আেছ।”117F

118 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

 “আবূ জাফর আ. বেলন: ‘তাকীয়া’ আমার এবং আমার বাপ-

দাদােদর ধম�। যার ‘তাকীয়া’ েনই, তার ঈমান েনই।”118F

119 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

 “আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: েতামরা 

েতামােদর দীেনর বযাপাের ভয় কর এবং তােক ‘তাকীয়া’ �ারা 

েঢেক রাখ। কারর, যার ‘তাকীয়া’ েনই, তার ঈমান েনই।”119F

120 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, আ�াহ তা‘আলার বারী: ﴿  �ََو

                                                            
118 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮২ 
119 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৪ 
120 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৩ 
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ِسّيَِئةُ  َسَنُة َوَ� َل َ وِي َ�� َت َس� ﴾ س  (ভাল   ম� সমান হেত পাের না)-

�সে� িতিন বেলন: ভাল ( َُسَنة َ ��َ) হেি ‘তাকীয়া’ (القية) বা 

েগাপন করা এবং ম� ( َُِئة  হেি �চার করা। আর আ�াহ (َلِسّي
তা‘আলার বারী: ﴿  �ٱ�َ د� َ  ِِ ِع ُۢ  ِ�َ  َِت َس ل�

َ
َ ﴾ (ম� �িতহত কর 

উৎকৃ� �ারা)- �সে� িতিন বেলন: উৎকৃ� হল ‘তাকীয়া’ 

।”120F(القية)

121 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“দরাসত আল- য়ােসতী ে েক বির�ত, িতিন বেলন, আবূ 

আবিদ�াহ আ. বেলন: েকান বযিির তাকীয়াই আসহােব কাহােফর 

তাকীয়ার পয�ােয় েপৗেছিন; যিদ তারা উৎবসমূহ �তয  করত 

এবং ৈপতা বাঁধত, তেব আ�াহ তােদরেক ি�গর �িতদান 

িদেতন।” উসুলুল কাফী (أصول الكف) নামক �ে�র ‘তাকীয়া’ 

 অধযােয় এ বিবয উ�ৃত হেয়েছ। (القية)

�েতযক �েয়াজেন তাকীয়া (الدية) 

আল-কুলাইনী বর�না কেরন: 
                                                            
121 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮২ 
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“আবূ জাফর আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: �েতযক �েয়াজেনর 

সমেয়ই ‘তাকীয়া’ রেয়েছ; তার (�েয়াজন) কখন হেব সংি � 

বযিিই তা স�েক� অিধক অবগত, যখন তার উপর েস �েয়াজন 

এেস পেড়।”121F

122 

িতিন আর  বর�না কেরন: 

“মুহা�দ ইবন মুসিলম ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম আবূ 

আবিদ�াহ আ.-এর িনকট উপি�ত হলাম এমতাব�ায় েয, তার 

িনকট আবূ হািনফা িছেলন; অতঃপর আিম তােক বললাম: আিম 

আমার িনেজেক আপনার জনয উৎসগ� করলাম, আিম এক 

িব�য়কর �� েদেখিছ; তখন িতিন আমােক বলেলন: েহ 

মুসিলেমর েছেল! তুিম তা বর�না কর, তার স�েক� অিভ  বযিি 

এখােন বসা আেছন এবং িতিন তার হাত �ারা আবূ হািনফার 

িদেক ইি�ত কেরন; অতঃপর আিম বললাম: আিম (�ে�) েদেখিছ 

েয, আমার মেন হল আিম আমার বািড়েত �েবশ করলাম; 

তৎ রাৎ আমার �ী আমার িনকট েবর হেয় আসল এবং 

অেনকগেলা আখেরাট েভে� তা আমার উপর িচিটেয় িদল। আর 

                                                            
122 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৪ 
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এই �� েদেখ আিম আিয� হলাম। অতঃপর আবূ হািনফা 

বলেলন: তুিম এমন এক বযিি, েয েতামার �ীর উ�রািধকার 

িনেয় ঝগড়া-িববাদ করেব এবং �চ� ঝগড়ার পর তার ে েক 

েতামার �েয়াজন িমেট যােব ইনশাআ�াহ। অতঃপর আবূ 

আবিদ�াহ আ. বলেলন: আ�াহর শপ , েহ আবূ হািনফা! আপিন 

সিাক বেলেছন। অতঃপর আবূ হািনফা তার িনকট ে েক েবর 

হেয় েগল; তখন আিম তােক বললাম: আিম আমােক আপনার 

জনয উৎসগ� করলাম, আিম এই নােসবী১২২F123 েলােকর বযাখযােক 

অপছ� কির। অতঃপর িতিন বলেলন: েহ মুসিলেমর েছেল! 

আ�াহ েতামােক  িতর স�ূখীন করেবন না; কারর, তােদর 

বযাখযা অনুযায়ী িকছু হেব না। আর েস েয বযাাযা ােরের, �কৃত 

বযাখযা এই রকম নয়। অতঃপর আিম তােক বললাম: আপনার 

ক া সিাক এবং তার ক ার িবপরীত; আর েস ভুল কেরেছ; 

তখন িতিন বলেলন: হযাঁ, আিম তার িনকট শপ  কের বেলিছ েয, 

েস ভুল কেরেছ।”123F

124  

                                                            
123 িশয়ারা তােদর �িতপ  আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর েলাকেদরেক 

নােসবী বেল  ােক। এটা তােদর শ�তার �মার। [স�াদক] 
124 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), র যা অধযায়, পৃ. ১৩৮ 
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আল-কুলাইনী বর�না কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আমার িপতা 

বলেতন: ‘তাকীয়া’র েচেয় আমার চ ু অিধক শীতলকারী ব� আর 

িক হেত পাের! িনিয় তাকীয়া’ হল মুিমেনর জা�াত।১২৪F

125 

আল-কুলাইনী আর  বর�না কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ.-েক বলা হল: জনগর আলী আ.-েক েদেখেছ 

েয, িতিন কুফার িমলের বেস বেলিছেলন: েহ জনগর! 

েতামােদরেক অিচেরই আমােক গািল েদয়ার জনয আ�ান করা 

হেব, সুতরাং েতামরা আমােক গািল দা ; অতঃপর আমার সাে  

স�ক�চুযিত ংটােত েতামােদরেক আ�ান করা হেব, তখন 

েতামরা আমার সাে  স�ক�চুযিত ংটােব না। অতঃপর িতিন 

বলেলন, মানুব আলী আ.-এর বযাপাের খুব েবিশ িম যা বেল; 

তারপর িতিন বলেলন: িতিন (আলী আ.) েতা শধু বেলেছন, 

িনিয় েতামােদরেক অিচেরই আমােক গািল েদয়ার জনয আ�ান 

করা হেব, সুতরাং েতামরা আমােক গািল িদ ; অতঃপর আমার 

সাে  স�ক�চুযিত ংটােত েতামােদরেক আ�ান করা হেব, অ চ 

                                                            
125 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৪ 
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িনিতভােব আিম মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর দীেনর 

উপর �িতি�ত। আর িতিন বেলনিন: েতামরা আমার সাে  

স�ক�চুযিত ংটােব না।”125F

126  

িশয়ােদর িনকট ইমামগর িন�াপ; আর তারা আ�াহর প  ে েক 

 মতার অিধকারী ; তােদর মেত েছাট   বড় �েতযক ে ে� 

তােদর আনুগতয করা আবশযক। তােদর মেত ‘তাকীয়া’র জনয 

যখন এত সব গরাবলী িবদযমান আেছ; তখন তােদর �েতযক 

ক া   কােজর মেধয অিচেরই সে�হ   সংশেয়র সৃি� হেব েয, 

তােদর মধয ে েক তা �কাশ েপেয়েছ ‘তাকীয়া’র প  ধের; আর 

েকান েস বযিি েয িনিিতীেপ ফয়সালা করেব েয, ইমােমর 

উিিসমূেহর মেধয এই ক ািট িছল ‘তাকীয়া’ এবং এই ক ািট 

িছল ‘তাকীয়া’ বযতীত? আর িকেস আমােদরেক জািনেয় েদেব েয, 

স�বত িশয়ােদর ��সমূেহ িবদযমান বিবয   বর�নাসমূহ  বির�ত 

হেয়েছ ‘তাকীয়া’র প  অনুসরের? 

অতএব েযেহতু তােদর �েতযকিট ক া   কাজ তাকীয়া’র 

স�াবনা রােখ, েসেহতু তােদর (িকতােব বির�ত) �িতিট িনেদ�শই 

                                                            
126 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৪ 
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কায�কর না করাটা আবশযক হেয় পেড়। সতুরাং এর ফেল তােদর প� 

েথো সংঘিত সাল াথা   াাা ‘তাকীয়া’র স�াবনার কারের বাদ 

পেড় যােব। 

িশয়ােদর মেত েগাপন (اب تم ن) করা 

আল-কুলাইনী বর�না কেরন: 

“সুলাইমান খািলদ ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আবূ আবিদ�াহ আ. 

বেলন, িনিয় েতামরা দীেনর উপর �িতি�ত; েয বযিি তা েগাপন 

করেব, তােক আ�াহ স�ািনত করেবন এবং েয বযিি তা �চার 

করেব, তােক আ�াহ অপমািনত করেবন।”১২৬F

127 

েজেন রাখুন, পূেব� িশয়ােদর েযসব আিকদা   বর�নাসমূহ 

আেলািচত হেয়েছ, তার সবকিটই আল-কুরআেনর বিেবযর 

পিরপ�ী; আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ََ ا ََِلي� ََ ل� َ� َن �َ �َ  �َ ِع َن   َ ََ ِ ۢ ِرّ� ِِ  ََ ��َِِ َُ
َِ ن

ُ
ا  َ َِ ُُ ََّلِم�  و ُۡ ُِ ّ�َها َل

َ
ه ٰ�َ

َهُ  ََ ا َۡ ِ  ]٦٧: سو ة اليئدة[﴾ ر

“েহ রাসূল! েতামার �িতপালেকর িনকট ে েক েতামার �িত যা 
                                                            
127 উসুলুল কাফী ( الكف أصول ), পৃ. ৪৮৫ 
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অবতীর� হেয়েছ, তা তুিম �চার কর; যিদ না কর, তেব েতা তুিম 

তাঁর বাত�া �চার করেল না।”— (সূরা আল-মািয়দা: ৬৭) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿  ِ ِّه ُِ  ِۢ ي هُۥ َ�َ َّ�ِ َُ ِه ّقِ ِ�ُظ� َ ��َ ِۢ ي ٰٰ َودِ �ُهَد ۥ َِتل ُ ََ و ُۡ َل َر َۡ ر�
َ

ي  َ ِ ِّ َ َو  ﴾ ُه
 ]٣٣: لو�ةسو ة ا[

“অপর সম� দীেনর উপর জয়যুি করার জনয িতিনই প িনেদ�শ 

  সতয দীনসহ তাঁর রাসূল ে�রর কেরেছন।”— (সূরা আত-

তা বা: ৩৩) 

িতিন আর  বেলন: 

ۢ كَِتا ﴿ ِِ  ََ ��َِِ َ َِ و
ُ

ا  َ َِ �ُل  ََ َوََ ِ  ]٢٧: سو ة الكاف[﴾ ِ  َرّ�

“তুিম েতামার �িত �তযািদ� েতামার �িতপালেকর িকতাব ে েক 

পাা কের শনা ।”— (সূরা আল-কাহফ: ২৭) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿  �َِ� ِ �� َُ � َل  ِۢ َ� َع ُِ ع�
َ

ُُ َوَ ََ �ۡ ُ ا َ ََ ِ َ �َ َد ص�  ]٩٤: سو ة امجم[﴾  ٩ََت

“অতএব তুিম েয িববেয় আিদ� হেয়েছ, তা �কােশয �চার কর 

এবং মুশিরকেদেক উেপ া কর।”— (সূরা আল-িহজর: ৯৪) 
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িতিন আর  বেলন: 

نِ  ﴿ و� َش َ� َوَخ� َشو�ُه � ََ  �َََ  �َ دِينُِن  ۢ ِِ وا   ُُ ََ ََ  َۢ ي ِ ِّ َ َ  يَ�َِس  و� َ سو ة [﴾ َ��
 ]٣: اليئدة

“আজ কািফরগর েতামােদর দীেনর িবু�াচরের হতাশ হেয়েছ; 

সুতরাং তােদরেক ভয় কেরা না, শধু আমােক ভয় কর।”— (সূরা 

আল-মািয়দা: ৩) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿  ّ�
َ

ه ِ�ِٰدََِ� َ�ٰ َع َٱ  َِ ُوا   ن و َ َوُ� ِِ وا  َ ِ�ُل َ وا   ُن َِ َۢ َءا ي ِ ِّ : سو ة الو�ة[﴾  ١َها َ
١١٩[ 

“েহ মুিমনগর! েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং সতযবাদীেদর 

অ�ভু�ি হ ।”— (সূরা আত-তা বা: ১১৯) 

িতিন আর  বেলন: 

﴿ َ ��َ  َۢ ِِ َا  �ِ ََ ن
َ

ا  َ َِ وَن  َُ ُت َۢ يَن� ي ِ ِّ ُٰه لِلِناِس ِِِن َ َِ َ�ِي ا  َِ ِد  َ�ن�   ۢ ِِ  ٰٰ �ُهَد َِ َوَل ٰ ََ ِ ّي
ونَ  ٰنُِن َِ ع َ  َُ َنُنُه ل� ََ ُ َو ِِ َ  َُ َنُنُه يَل�  ََ ِ � ٰ�َ و 

ُ
َ  ِٰ �َ ِك ع�   ]١٥٩: سو ة انقمة[﴾  ١ ِِ َ

“িনিয় আিম মানুেবর জনয েয সব ু� িনদশ�ন   প িনেদ�শ 

অবতীর� কেরিছ, িকতােব তা ু�ভােব বযি করার পর  যারা তা 
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েগাপন কের রােখ, আ�াহ তােদরেক ‘লানত’ (অিভশাপ) েদন 

এবং অিভশাপ দানকারীগর  তােদরেক অিভশাপ েদয়। ”— (সূরা 

আল-বাকারা: ১৫৯) 

ইসলােম তাকীয়া (الدية)-এর িবধান 

ইসলােম ‘তাকীয়া’ শূকেরর মাংস ভ র করার েচেয়  েবিশ 

কোারতার সাে  িনিব�। কারর, কিান পিরি�িতেত িনুপায় 

বযিির জনয শূকেরর মাংস ভ র করা ৈবধ; আর েতমিনভােব 

অনুীপ কিান পিরি�িতেতই শধু ‘তাকীয়া’ ৈবধ হেব। কারর, 

েকান মানুব যিদ িনুপায় অব�ায়  শূকেরর মাংস ভ র করা 

ে েক মুি  ােক এবং মারা যায়, তেব েস আ�াহর িনকট 

গনাহগার হেব। আর এটা ‘তাকীয়া’র িবপরীত। কারর, যখন 

েকান মানুব িনুপায় অব�ায় ‘তাকীয়া’র আ�য় না েনয় এবং 

মারা যায়, তেব আ�াহর িনকট তার জনয উ� ময�াদা   

সা য়ােবর বযব�া  াকেব। সুতরাং শূকেরর মাংস ভ র করার 

অবকাশিট েযন শরীয়েতর আবিশযক িবধােন ীপা�িরত হয়, িক� 

‘তাকীয়া’র অবকাশিট শরীয়েতর আবিশযক িবধােন ীপা�িরত হয় 

না। বরং েয বযিি আ�াহর দীেনর জনয ‘তাকীয়া’র আ�য় না 

িনেয়ই মৃতুযবরর করেব, েস বযিি তার এই মৃতুযর কারের শী�ই 
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মহা�িতদােনর অিধকারী হেব। আর এই ে ে� �েতযক অব�ায় 

তাকীয়ার েচেয় দৃূ িস�া�ই উ�ম। আর এই উ�েতর দীং� 

প পির�মায় ইসলােমর ইিতহােস রেয়েছ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম কতৃ�ক মুশিরকেদর �দ� ক� সহযকরর, 

অনুীপভােব আবূ বকর িস�ীক   েবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহমা 

�মুেখর ক� সহযকরর; আ�ার রািদয়া�াহ ‘আনহর মাতা সুমাইয়া 

  খুবাইব রািদয়া�াহ ‘আনহমা �মুেখর শাহাদাত ইতযািদ ধরেনর 

বীরর   দৃূ িস�াে�র বহ িবরল ংটনা   কািহনী এর উপর 

উ�ম দিলল েয, দৃূ িস�া�ই হল মূল িববয়, অিত উ�ম   

সু�র।
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তােদর �া� আিকদার �াদশ িববয় 

মুত‘আ িবেয়র আিকদা   তােদর মেত তার 

ফিযলতসমূহ: 

ফতহ�াহ আল-কাশানী তার তাফসীেরর মেধয উে�খ কেরন: 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ে েক বির�ত, িতিন 

বেলন: েয বযিি একবার মুত‘আ িবেয় করেব, তার ময�াদা হেব 

েহাসাইেনর ময�াদার সমান; আর েয বযিি দুইবার মুত‘আ িবেয় 

করেব, তার ময�াদা হেব হাসােনর ময�াদার সমান; আর েয বযিি 

িতনবার মুত‘আ িবেয় করেব, তার ময�াদা হেব আলী ইবন আিব 

তািলেবর ময�াদার সমান এবং েয বযিি চারবার মুত‘আ িবেয় 

করেব, তার ময�াদা হেব আমার ময�াদার সমান।”127F

128 

                                                            
128 েমা�া ফতহ�াহ আল-কাশানী, তাফসীু মানহািজস সােদকীন 
( الةيدق� مغاج رفسِ ), পৃ. ৩৫৬ 



173 

 

আল-কাশানী তার তাফসীেরর মেধয আর  উে�খ কেরন: 

“নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ে েক বির�ত, িতিন বেলন: 

েয বযিি মুত‘আ িবেয় (সামিয়ক িববাহ) না কের দুিনয়া ে েক 

েবর হেয়েছ (মৃতুযবরর কেরেছ), েস িকয়ামেতর িদন নাক কাটা 

অব�ায় হািজর হেব।”128F

129 

আল-কাশানী তার তাফসীেরর মেধয ফারিস ভাবায় বর�না কেরন, 

যার অনুবাদ হল: 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ে েক বির�ত, িতিন 

বেলন: িজবরাইল আমার িনকট আমার �িতপালেকর প  ে েক 

উপহার িনেয় আগমন করল; আর ঐ উপহার িছল মুিমন নারীেদর 

েভাগ করা। আর এই উপহার আমার পূেব� আ�াহ তা‘আলা আর 

েকান নবীেক দান কেরন িন ...। েতামরা েজেন রাখ, পূব�বতী 

সকল নবীর উপর আমার ময�াদা   ে��েরর কারের আ�াহ 

তা‘আলা আমােক মুত‘আ িবেয়র মাধযেম িবেশিবত কেরেছন। 

সুতরাং েয বযিি তার জীবেন একবার মুত‘আ িবেয় করেব, েস 

                                                            
129 েমা�া ফতহ�াহ আল-কাশানী, তাফসীু মানহািজস সােদকীন 
( الةيدق� مغاج رفسِ ), পৃ. ৩৫৬ 
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বযিি জা�ােতর অিধবাসীেদর অ�ভু�ি হেব। ... আর যখন 

মুত‘আ িববািহত নারী   পুুব েকান জায়গায় একি�ত হেব, 

তখন তােদর উপর একজন েফেরশতা নািযল হেব এবং েস তারা 

িবিি� হ য়া পয�� তােদরেক পাহারা েদেব; আর তােদর উভেয়র 

মেধয েয ক াবাত�া হেব, েস ক াবাত�াগেলা হেব িযিকর   

তাসবীহ; আর তােদর একজন যখন অপর জেনর হাত ধরেব, 

তখন তােদর উভেয়র আ�ুলসমূহ ে েক গনাহসমূহ েফাটায় 

েফাটায় ঝরেত  াকেব; আর যখন তােদর একজন অপর জনেক 

চুলন করেব, তখন তােদর জনয �েতযক চুলেনর িবিনমেয় হজ   

 মরার সা য়াব িলিপব� করা হেব এবং তােদর সহবােসর সময় 

�েতযক কামনা   �ােদর িবিনমেয় সুউ� পব�তসমূহ পিরমার 

পুরয েলখা হেব। আর যখন তারা েগাসেল মশগল  াকেব এবং 

পািন েফাটা ঝড়েব, তখন আ�াহ তা‘আলা ঐ পািনর �েতযক 

েফাটা �ারা একজন কের েফেরশতা সৃি� করেবন, েয আ�াহর 

তাসবীহ পাা করেব   তার পিব�তা বর�না করেব এবং তার 

তাসবীহ   পিব�তা বর�নার সা য়াব তােদর উভেয়র জনয 

িকয়ামত পয�� িলিপব� হেত  াকেব। 

েহ আলী! েয বযিি এই সু�াতিটেক (মুত‘আ িবেয়েক) হালকা   
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দুব�ল মেন করেব এবং তােক অপছ� করেব, েস বযিি আমার 

দলভূি নয় এবং আিম তার দায়-দািয়র ে েক মুি ...।  

িজবরাইল আ. বলল: েহ মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম! 

েয িদরহামিট মুিমন তার মুত‘আ িবেয়েত খরচ করেব, তা 

আ�াহর িনকট মুতা‘ িবেয়র বাইের এক হাজার িদরহাম বযয় 

করার েচেয় উ�ম। 

েহ মুহা�দ! জা�ােতর মেধয কাগর চ ু িবিশ� এক দল হর 

রেয়েছ, যােদরেক আ�াহ সৃি� কেরেছন মুত‘আ িবেয়র 

অনুসারীেদর জনয। 

েহ মুহা�দ! যখন মুিমন পুুব মুিমন নারীেক মুত‘আ িবেয়র 

বসেন আব� কের, তখন েস তার েয জায়গায়ই দাঁড়ােব আ�াহ 

তােক  মা কের েদেবন এবং মুিমন নারীেক   মা কের েদেবন 

...। 

আস-সািদক আ. ে েক বির�ত, মুত‘আ িবেয় আমার এবং আমার 

বাপ-দাদার দীেনর অ�ভু�ি। সুতরাং েয বযিি তার উপর আমল 

করেব, েস আমােদর দীেনর উপর আমল করেব এবং েয বযিি 

তা অ�ীকার করেব, েস আমােদর দীনেক অ�ীকার করেব; বরং 
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েস আমােদর দীন বযতীত অনয দীেনর অনুসরর করেব। মুত‘আ 

িবেয়র �ীর গেভ�র স�ান �ায়ী �ীর গেভ�র স�ােনর েচেয় উ�ম। 

আর মুত‘আ িবেয়র িবধান অ�ীকারকারী কািফর, মুরতাদ।”129F

130 

‘মু�াহাল আমাল’ ( ميلمغا� األ ) নামক �ে�র েলখক ফারিস 

ভাবায় উে�খ কেরন, যার অনুবাদ হল: 

“আস-সািদক আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: েয বযিি মুত‘আ 

িবেয়র �ীেক েভাগ কের, অতঃপর েগাসল কের, আ�াহ তার 

শরীর ে েক ঝের পড়া �িত েফাটা পািন ে েক স�র জন 

েফেরশতা সৃি� কেরন, যােত তারা িকয়ামত পয�� তার জনয  মা 

�া �না কের এবং িকয়ামত পয�� ঐ বযিিেক অিভশাপ েদয়, েয 

মুত‘আ িবেয় ে েক দূের  ােক।”130F

131 

উদু� ভাবায় িলিখত ‘উজালাতুন হাসানাহ (  মুত‘আ ( حسغة عجيعة

িবেয়র ফিযলত স�েক� অেনকগেলা বর�নার উে�খ করা হেয়েছ; 

আর তা হল আল-মাজিলসী’র ‘িরসালাতুল মুত‘আ’ (سيعة الاعة ) 

                                                            
130 েমা�া ফতহ�াহ আল-কাশানী, তাফসীু মানহািজস সােদকীন 
( الةيدق� مغاج رفسِ ), পৃ. ৩৫৬ 

131 মু�াহাল আমাল ( األميل مغا� ), ২য় খ�, পৃ. ৩৪১ 
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নামক পুি�কার অনুবাদ। এখােন আমরা তার িকয়দংেশর অনুবাদ 

উে�খ করিছ: 

“আমীুল মুিমনীন আলী আ. বেলন: েয বযিি এই সু�াতিটেক 

(মুত‘আ িবেয়েক) কিান িহেসেব েপল এবং তা �হর করল না, 

েস বযিি আমার দলভূি নয় এবং আিম তার দায়-দািয়র ে েক 

মুি।”131F

132 

“সাইেয়যদুল ‘আলম সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন: েয 

বযিি মুিমন নারীেক মুত‘আ িবেয়র মাধযেম েভাগ কের, েস েযন 

স�র বার কাবা িযয়ারত কের।”132F

133 

“রহমাতুি�ল ‘আলামীন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

বেলন: েয বযিি একবার মুত‘আ িবেয় করল, েস তার শরীেরর 

এক তৃতীয়াংশ জাহা�ােমর আগন ে েক মুি করল। আর েয 

বযিি দুইবার মুত‘আ িবেয় করল, েস তার শরীেরর দুই তৃতীয়াংশ 

জাহা�ােমর আগন ে েক মুি করল। আর েয বযিি িতনবার 

                                                            
132 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মাজিলসী’র ‘িরসালাতুল মুত‘আ’ 
( الاعة  سيعة )-এর অনুবাদ ‘উজালাতুন হাসানা’ ( حسغة عجيعة ), পৃ. ১৫ 

133 ‘উজালাতুন হাসানা ( حسغة عجيعة ), পৃ. ১৬ 
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মুত‘আ িবেয় করল, েস তার েগাটা শরীরেক জাহা�ােমর �ল� 

আগন ে েক িনরাপদ করল।”133F

134 

“সাইেয়যদুল বাশার শােফ‘উল মাহশার রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন: েহ আলী! মুিমন পুুব   মুিমন 

নারীগেরর উিচত দুিনয়া ে েক ইি�কাল কের আেখরােত যা য়ার 

পূেব� একবার হেল  মুত‘আ িবেয়র �িত উৎসািহত হ য়া। 

আ�াহ তা‘আলা �য়ং িনেজই শপ  কের বেলন েয, িতিন এমন 

পুুব অ বা নারীেক শাি� েদেবন না, েয মুত‘আ িবেয় কেরেছ; 

আর েয বযিি এই কলযারকর (মুত‘আ িবেয়র) িববয়িট িনেয় 

য াসাধয েচ�া-সাধনা কের এবং েসই বযাপাের পাে য় �া �না 

কের, আ�াহ তা‘আলা তার ময�াদা বৃি� কের েদন।”134F

135 

আল-কাশানী তার তাফসীেরর মেধয ফারিস ভাবায় একিট দীং� 

বর�নার উে�খ কেরন, যার অ � হল: 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক িজ াসা করা হল: 

েয বযিি মুত‘আ িবেয়র এই িববয়িট িনেয় য াসাধয েচ�া-সাধনা 

                                                            
134 ‘উজালাতুন হাসানা ( حسغة عجيعة ), পৃ. ১৬ 
135 ‘উজালাতুন হাসানা ( حسغة  عجيعة ), পৃ. ১৬ 
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করেব, তার �িতদান কী হেব? জ য়ােব িতিন বলেলন: েস 

উভেয়র (সমান) �িতদান পােব। অ �াৎ মুত‘আ িববাহকারী নারী 

  পুুেবর মেধয েচ�া-সাধনাকারীর জনয তােদর উভেয়র সমান 

�িতদান রেয়েছ।”135F

136  

আবূ জাফর আল-কুমী ‘মান লা ইয়াহদুুহল ফিকহ’ ( من ال رضه

 নামক �ে� উে�খ কেরন; আর এটা িশয়ােদর িনকট (اعفقيه

চারিট িবশ� �ে�র অনযতম, তােত বলা হয়: 

“মুিমন পিরপূর� হেব না, যত র পয�� না েস মুত‘আ িবেয় 

করেব।”136F

137 

আল-কুমী আর  উে�খ কেরন: 

“আবূ জাফর আ. বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক 

যখন আকশ পয�� �মর করােনা হল, তখন িতিন বেলন, 

িজবরাইল আমার সাে  িমিলত হল এবং বলল: েহ মুহা�দ! 

                                                            
136 েমা�া ফতহ�াহ আল-কাশানী, তাফসীু মানহািজস সােদকীন 
( الةيدق� مغاج رفسِ ), পৃ. ৩৫৬ 

137 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন বাবুইয়া আল-কুমী, মান লা ইয়াহদুুহল 
ফিকহ ( اعفقيه رضه ال من ), পৃ. ৩৩০ 
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আ�াহ তা‘আলা বেলন, আিম েতামার উ�েতর মধয ে েক মুত‘আ 

িবেয়র মাধযেম নারীেদর েভাগকারীেদরেক  মা কের িদেয়িছ।”137F

138  

আল-কুমী আর  উে�খ কেরন: 

“আস-সািদক আ. বেলন: আিম েসই পুুব বযিির মৃতুযবররেক 

অপছ� কির, যার �ভােবর মেধয রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর �ভাবসমূেহর মধয ে েক একিট �ভাব বািক রেয়েছ 

এবং েস তা বা�বায়ন কেরিন; অতঃপর আিম বললাম: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম িক মুত‘আ িবেয় কেরেছন? িতিন 

বললেন: হযাঁ।”138F

139  

আল-কুমী আর  উে�খ কেরন: 

“আবদু�াহ ইবন িসনান ে েক বির�ত, িতিন আবূ আবিদ�াহ আ. 

ে েক বর�না কেরন, িতিন বেলন: আ�াহ তাবারাকা  য়া তা‘আলা 

আমােদর িশয়ােদর উপর মাতালকারী �েতযক শরাব িনিব� 

                                                            
138 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন বাবুইয়া আল-কুমী, মান লা ইয়াহদুুহল 
ফিকহ ( اعفقيه رضه ال من ), পৃ. ৩৩০ 

139 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন বাবুইয়া আল-কুমী, মান লা ইয়াহদুুহল 
ফিকহ ( اعفقيه رضه ال من ), পৃ. ৩৩০ 
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কেরেছন এবং তার িবিনময় �ীপ তােদরেক মুত‘আ িবেয়র 

সুেযাগ িদেয়েছন।”139F

140  

িশয়ােদর মেত মুত‘আ িবেয়র ুকন   তার িবধানসমূহ 

েমা�া ফতহ�াহ আল-কাশানী তার তাফসীু মানহািজস সােদকীন 

 নামক তাফসীেরর মেধয ফারিস ভাবায় (رفسِ مغاج الةيدق�)

বর�না কেরন, যার অ � হল: 

“েজেন রাখা উিচত, মুত‘আ িবেয় সংংিটত করার ুকন পাঁচিট: 

�ামী, �ী, েমাহর, সময় িনধ�ারর এবং ইজাব (��াব)   কবুল 

(�হর)।”140F

141 

আল-কাশানী ফারিস ভাবায় আর  বর�না কেরন, যার অ � হল: 

“েজেন রাখ, মুত‘আ িবেয়র মেধয �ীেদর সংখযা সীিমত নয়; আর 

পুুেবর জনয বযয়ভার বহন, বাস�ােনর বযব�া করা   েপাবাক-

পিরিদ �দান করা আবশযক নয়। আর মুত‘আ িববাহকারী �ামী 
                                                            
140 মান লা ইয়াহদুুহল ফিকহ ( اعفقيه رضه ال من ), পৃ. ৩৩০; 

মু�াহাল আমাল ( األميل مغا� ), ৩য় খ�, পৃ. ৩৪১ 
141 েমা�া ফতহ�াহ আল-কাশানী, তাফসীু মানহািজস সােদকীন 
( الةيدق� مغاج رفسِ ), পৃ. ৩৫৭ 
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  �ীর মেধয উ�রািধকার সাবয� হয় না। এসব িজিনস (িববয়) 

সহায়ী িববাহ বসেনর ে ে�ই েকবল �েযাজয হেব।”141F

142 

আবূ জাফর আত-তুসী বর�না কেরন: 

“আবূ আবদু�াহ আ.েক মুত‘আ িবেয় স�েক� িজ াসা করা হল, 

তা িক চােরর িভতেরই সীিমত? জ য়ােব িতিন বেলন: না, 

এমনিক স�েরর মেধয  সীিমত নয় ...। আবূ আবদু�াহ আ. 

ে েক বির�ত, িতিন বেলন: তার িনকট মুত‘আ িবেয় স�েক� 

আেলাচনা করা হল, তা িক চােরর িভতেরই সীিমত? জ য়ােব 

িতিন বেলন: তুিম তােদর (নারীেদর) মধয ে েক এক হাজার 

জনেক িবেয় করেত পার! কারর, তারা ভাড়ােট ... েস তালাক  

পােব না এবং উ�রািধকারী  হেব না; েস শধু ভাড়ােট।”142F

143 

মুত‘আ িবেয়র মাহর 

আবূ জাফর আত-তুসী তার আত-তাহযীব ( الاذي) নামক �ে� 

                                                            
142 েমা�া ফতহ�াহ আল-কাশানী, তাফসীু মানহািজস সােদকীন 
( الةيدق� مغاج رفسِ ), পৃ. ৩৫২ 

143 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব 
 ৩য় খ�, ১৮৮ ,(الاذي )
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বর�না কেরন: 

“উভেয়র স�িত   স�ি� িচে� যা িনধ�ািরত হেব, তাই হেব 

মুত‘আ িবেয়র েমাহর; কম হউক বা েবিশ হউক ...। আিম আবূ 

আবিদ�াহ আ.েক বললাম, সব�িন� কী িদেয় মুত‘আ িবেয় অনুি�ত 

হেব? তখন িতিন বলেলন: এক মুি� গম।”143F

144 

মুত‘আ িবেয়র মেধয েকান সা ী   েংাবরার দরকার 

েনই 

আত-তুসী আত-তাহযীব ( الاذي) নামক �ে� বর�না কেরন: 

“মুত‘আ িবেয়র মেধয েকান সা ী রাখার   েংাবরা েদয়ার 

�েয়াজন েনই।”144F

145 

আত-তুসী আর  বর�না কেরন: 

“আবূ জাফর আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: শধু িমরাস বা 

                                                            
144 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব 
 ২য় খ�, ১৮৮ ,(الاذي )

145 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব 
 ২য় খ�, ১৮৮ ,(الاذي )
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উ�রািধকােরর কারের িববােহর মেধয দিলল-�মােরর বযব�া রাখা 

হেয়েছ।”145F

146  

আবূ জাফর আত-তুসী তার আত-তাহযীব ( الاذي) নামক �ে� 

আর  বর�না কেরন: 

“আিম আবূ আবিদ�াহ আ.েক িজ াসা করলাম ঐ পুুব বযিি 

স�েক�, েয বযিি েকান নারীেক একিট কািার িবিনমেয় িবেয় 

কের? জ য়ােব িতিন বলেলন: েকান অসুিবধা েনই; িক� যখন 

েস কাজ েশব কের অবসর �হর করেব, তখন েস তার 

েচহারােক পিরবত�ন করেব এবং তাকােব না।”146F

147 

িতিন আত-তাহযীব ( الاذي) নামক �ে� আর  বর�না কেরন: 

হােশমী বংেশর মিহলার সাে  মুত‘আ িবেয়েত েকান সমসযা 

                                                            
146 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব 
 ২য় খ�, ১৮৬ ,(الاذي )

147 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব 
 ২য় খ�, ১৯০ ,(الاذي )
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েনই।”147F

148 

আল-কুলাইনী তার ‘আল-কাফী’ নামক �ে� উে�খ কেরন: 

“আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: জৈনক মিহলা 

 মেরর িনকট আগমন করল, অতঃপর বলল, আিম বযিভচার 

কেরিছ, সুতরাং আপিন আমােক পিব� কুন; অতঃপর িতিন 

( মর) তােক পা র েমের হতযার িনেদ�শ িদেলন। অতঃপর 

আমীুল মুিমনীন আ.েক এই বযাপাের সংবাদ েদয়া হেল িতিন 

িজ াসা করেলন: তুিম িকভােব বযিভচার (িযনা) কেরছ? তখন েস 

বলল: আিম মুভূিমেত প  অিত�ম কেরিছ, অতঃপর আমােক 

�চ� পািনর তৃ�ায় েপল, আিম এক েবদুইেনর িনকট পািন 

�া �না করলাম, িক� েস আমােক পািন পান করােত অ�ীকার 

করল যত র না আিম তােক আমার উপর  মতা �েয়ােগর 

সুেযাগ েদই। অতঃপর িপপাসা যখন আমােক  া� কের েফলল 

এবং আিম আমার জীবন িনেয় আশ�ােবাধ করলাম, তখন েস 

আমােক পািন পান করাল; আর আিম  আমার িনেজর উপর 

তােক  মতাবান কের িদলাম। এ ক া শেন আমীুল মুিমনীন 
                                                            
148 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আত-তাহযীব 
 ২য় খ�, ১৯৩ ,(الاذي )
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আ. বলেলন: কাবার মািলেকর শপ , এটা েতা িববাহ।”148F

149 

সুবহানা�াহ! �বৃি� িশয়ােদর উপর িবজয় লাভ কেরেছ; ফেল 

তারা আমীুল মুিমনীন আলী ইবন আিব তািলেবর সাে  এই 

ধরেনর িম যাসমূেহর স�ক�যুি কেরেছ। অ বা তারা বুঝােত 

চােি েয, অপরাধী যািলম কতৃ�ক েজারপূব�ক একজন নারীেক 

বযিভচার করা, তার উপর জবরদি� করা এবং মৃতুয   িপপাসা 

�ারা তােক ভীিত �দশ�ন করা; অতঃপর তার বড়যে�র কারের 

তার আ�ােন সাড়া েদয়া এই সব িকছুই িশয়ােদর িনকট শিরয়ত 

স�ত িববাহ বেল �ীকৃত। অ বা এর �ারা িক �শ� দরজা 

উেুি হেয় যােব না, যা িদেয় �েতযক অপরাধী   ইতর ে�রীর 

েলাক অনু�েবশ করেব, অতঃপর েয েকান ভ�   স�ািনত 

মিহলােক অপহরর করেব এবং এই ধরেনর েয েকান উপায় 

অবললন কের তার সাে  িযনা-বযিভচার করেত তােক বাধয 

করেব। অতঃপর িশয়ােদর িনকট তা হেয় যােব ৈবধ িববাহ। 

আ�াহ সা য িদেিন েয, ইসলাম এই ধরেনর ম� কাজ   

অপকম� ে েক মুি   পিব�। 

                                                            
149 ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ২য় খ�, িববাহ অধযায় ( الكح كاي  ) 

পৃ. ১৯৮ 
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অতঃপর িশয়াগর মুত‘আ িবেয়র ৈবধতার বযাপাের দিলল েপশ 

কের আ�াহ তা‘আলার বারী �ারা:  

﴿ �َ ِۢ ُه ن� ِِ ُتَ َِهِۦ  َتن� �َ َت �ۡ ا َ ََ ََُِضةٗ  َٔ َ� ََ  ِۢ رَُه و ُج
ُ

َ ِۢ ُوُه َ  ]٢٤: سو ة اعرسيء[﴾ ا

“তােদর মেধয যােদরেক েতামরা সে�াগ কেরছ, তােদরেক 

িনধ�ািরত েমাহর িদেয় দা ।”— (সূরা আন-িনসা: ২৪); ইবনু 

মাসউেদর এক িকরােত রেয়েছ: 

"  ّۢ ُه ن� ِِ ُتَ َِهِ  َتن� �َ َت �ۡ َ ا  ََ لٍ  َ� ج َ  ِ " 

অ �াৎ- তােদর মেধয যােদরেক েতামরা সে�াগ কেরছ িনিদ�� 

েময়াদ পয��। 

দিলেলর জ য়াব: 

আয়ােত উে�িখত "َيء" িট বাকযেক পৃ ক করার জনয বযবতত, 

বাকযেক নতুন কের শু করার অে � নয়। সুতরাং ِ ُتَ َِه َتن� �َ َت �ۡ ا َ ََ �َ
 ّۢ ُه ن� ِِ  মােন েতামরা িবশ� িববােহর �ারা নারীেদর সাে  িমলেনর 
মাধযেম েয �াদ   উপকার হািসল কেরেছ, তার িবিনময় �ীপ 

তােদর �িতদান ত া েমাহর িদেয় দা । আর ইবনু মাসউদ 

রািদয়া�াহ ‘আনহর িকরাতিট একিট িবিি� িকরাত, যা মূল 
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��সমূেহর মেধয পা য়া যায় না; সুতরাং এটােক কুরআন   

হািদস বেল �মার েদয়া যােব না এবং তার উপর আমল করা  

আবশযক হেব না। 

মুত‘আ িবেয় অৈবধ   িনিব� হ য়ার বযাপাের ইজমা সংংিটত 

হেয়েছ। এ বযাপাের িশয়ােদর একটা অংশ বযতীত শহের 

আেলমেদর মেধয েকান িবেরাধ েনই। আর মুত‘আ িবেয় িনিব� 

(হারাম) হ য়ার উপর দিলল হল আ�াহ তা‘আলার বারী:  

وَن  ﴿ ُن ِِ �ۡ َُ � لََح َل �َ َ
ونَ  ١قَد� َ ِٰشُن �َ  �َ َِِه َصَ�  ِِ  �َ ُه  َۢ ي ِ ِّ َ ٢  ِۢ َع  �َ َۢ ُه ي ِ ِّ َوَ

وَن  َُ ُِ ن� ُِ  ِ و ِ َ�ٰنِ  ٣َلِلي� ٰوة َك َِ لِل  �َ َۢ ُه ي ِ ِّ ُوَن َوَ َ�  ٤ل وِجِه ُُ َُ ِ ع  �َ َۢ ُه ي ِ ِّ َوَ
وَن  َ�  ٥َ�َُِٰظ ِِ ُو ل ََ  ُ ���َ �َ ُه َِ ِ ََِ �َ �َ�ُٰنُه ي

َ
� �َ َك لَ ََ ا  َِ و� 

َ
َ �َ ِٰجِه ََ �ۡ َ

َ ٰ َ�َ  �ِِِ٦ 
ُدوَن  َنا ع� َ  َُ ََ ُه ِ � ٰ�َ و 

ُ
ََأ  ََ ِ ٰل ََ َرا َء  ٰ َو ََ َت �� َ ِۢ ََ  ] ٧-١: سو ة الؤمغون[﴾  ٧َ�

“অবশযই সফলকাম হেয়েছ মুিমনগর, যারা িবনয়-ন� িনেজেদর 

সালােত, যারা ি�য়াকলাপ ে েক িবরত  ােক, যারা যাকাত দােন 

সি�য়, যারা িনেজেদর েযমন অ�েক সংযত রােখ িনেজেদর �ী 

অ বা অিধকারভূি দাসীগর বযতীত, এেত তারা িন�নীয় হেব না, 

আর েকউ এেদর ছাড়া অনযেক কামনা করেল তার হেব 

সীমালংংনকারী।”— (সূরা আল-মুিমনুন: ১-৭) 
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সুতরাং এই আয়াতসমূহ �ারা �মািরত হল েয, পুুব বযিির 

জনয তার �ী   অিধকারভূি দাসীগর বযতীত অনয েকান নারী 

ৈবধ নয়; অতএব এর বাইের েকান নারীেক বযবহােরর প  

খঁুজেল, েস হেব সীমালংংনকারীেদর অ�ভু�ি। আর এই ক া 

সুু� েয, পুুব বযিি মুত‘আ িবেয়র মাধযেম েয নারীর কতৃ�র 

লাভ করেব, েস নারী তার জনয িববািহত নয়। কারর, মুত‘আ 

িবেয়র সা ী, তার খরচ বহন করা, উ�রািধকার   তালােকর 

শত� েনই; অনুীপভােব তােত (মুত‘আ িবেয়র মেধয) চারটােত 

সীিমতকরর, তােক িব�য়, েহবা   মুিি েদয়ার ৈবধতার শত�  

েনই, েযমিনভােব তা দাসীর ে ে� �েযাজয হয়। সুতরাং িকভােব 

মুত‘আ িবেয় হালাল বা ৈবধ হেব? 

অনুীপভােব আ�াহ তা‘আলার বারী:  

﴿ �َ �َ�ُٰنُن ي
َ

� �َ َك لَ ََ ا  َِ و� 
َ

َ�ِٰلَدةً َ ََ ُوا   ِدل َ�ن�  �ِ
َ

� �َ ُت �َ  ]٣: سو ة اعرسيء[﴾ ََِِن� ِخ

“আর যিদ আশ�া কর েয, সুিবচার করেত পারেব না, তেব 

একজনেক অ বা েতামােদর অিধকারভূি দাসীেক।”— (সূরা 

আন-িনসা: ৩) 

সুতরাং েয বযিি অনযােয়র আশ�া করেব, েস েযন একজন �ী 
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অ বা তার অিধকারভূি দাসীেক যে � মেন কের। সুতরাং 

েকা ায় মুত‘আ িবেয়? অতএব যিদ তা হালাল হত, তেব িতিন 

(আ�াহ) তা উে�খ করেতন। কারর, �েয়াজেনর সময় আেলাচনা 

িবলিলত করা ৈবধ নয়। 

অনুীপভােব আ�াহ তা‘আলার বারী:  

ِكَح  ﴿ يَن ن 
َ

َ �ً و� َ� َط نُن ِِ َتِطٱ�  َس� �  �َ ِع  ۢ َِ ا َو ِِ  ۢ َِ ََ َِ ٰ ََ ِِ �ۡ َُ � َِ َل ٰ ََ ََ ح� َُ � َل
 ُ ِِ � َوَ َِ ٰ ََ ِِ �ۡ َُ � ل َ  َُ ٰتُِن ََ ۢ َ�َت ِ ِّ �َ�ُٰنُنَ  ي

َ
� �َ َك لَ ُضُنَ  ََ َ�ن�  �َ َ�ٰنُِن �ِِِي  َُ لَ ع�

َ
َ

ٖض�  َ�ن�   ۢ ِ ِّ  ِۢ رَُه ُجو
ُ

َ ِۢ ُوُه َ ِۢ َوَءا لِِه ه�
َ

ِن َ �ِِِر�  ِۢ وُه ٍَ ََتنِنُح ٰ ََ ََ وِف ُ�� ُُ ن� ََ � َِتل
 َٖ ٰ �َ َِ ٰ�َ ُِ  َ ِتِخَ�ِٰت  َ��� ُِ َداٖن� َوَ�  خ�

َ
َشةٖ  َ َ ََِ�ِٰح ���َ

َ
ِۢ ََِِن� � َِ ل�

ُ
ِۢ َ�َنلَي�  َََِِرا  َ ِه

ُف  �َ ِ ن  ن
َ

َ�  َوَ نُن ِِ  ََ َنَن ع� ۢ� َخِ�َ َ ََ ِ ََ ل ِ ٰل ََ ع�َنَذاِ �  َ  َۢ ِِ  َِ ٰ ََ ََ ح� َُ � َل ا َ�َ  َِ
 ٞ َخ�� وا   ُ�ِ �َ َ ۗ َوَ َ �َ ُن رٞ ِع و َُ �َ ُ ِِ  َٞ  ] ٢٥: سو ة اعرسيء[﴾  ٢رِِلي

“েতামােদর মেধয কার  �াধীনা ঈমানদার নারী িবেয় করার 

সাম �য না  াকেল েতামরা েতামােদর অিধকারভূি ঈমানদার দাসী 

িবেয় করেব; আ�াহ েতামােদর ঈমান সলেস পির াত। েতামরা 

এেক অপেরর সমান; সুতরাং তােদরেক িবেয় করেব তােদর 

মািলেকর অনুমিত�েম এবং তােদরেক তােদর েমাহর 

নযায়সংগতভােব িদেয় েদেব। তারা হেব স�ির�া, বযিভচারী নয় 
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  উপপিত �হরকািররী  নয়। িববািহতা হ য়ার পর যিদ তারা 

বযিভচার কের, তেব তােদর শাি� �াধীনা নারীর অেধ�ক; 

েতামােদর মেধয যারা বযিভচারেক ভয় কের, এটা তােদর জনয; 

ৈধয� ধারর করা েতামােদর জনয ম�ল। আ�াহ  মাপরায়র, পরম 

দয়ালু।”— (সূরা আন-িনসা: ২৫) 

সুতরাং যিদ মুত‘আ িবেয় হালাল হত, তেব িতিন (আ�াহ) তা 

উে�খ করেতন। িবেশব কের িতিন উে�খ কেরেছন ﴿  َ�َِخ �ۢ َِ
 ََ َنَن ﴾ َع�  অ �াৎ- ‘যারা বযিভচারেক ভয় কের’। আর (যিদ মুত‘আ 

িবেয় হালাল হত) িতিন তা উে�খ করেতন না। সুতরাং এটাই 

�মার হয় েয, িনঃসে�হ তা (মুত‘আ িবেয়) হারাম। 

অনুীপভােব আ�াহ তা‘আলার বারী:  

لِهِۦ ﴿ ۢ ََض� ِِ  ُ ِِ َ َُ نَِيُه ُ�ي�  ٰ ِِ ُدوَن نَِناًلا َل ِ�َ  �َ َۢ ي ِ ِّ َِِف َ َتن� س� يَ ع� ﴾ َو
 ]٣٣: سو ة الو [

“যােদর িবেয়র সাম �য েনই, আ�াহ তােদরেক িনজ অনু�েহ 

অভাবমুি না করা পয�� তারা েযন সংযম অবললন কের।”— 

(সূরা আন-নূর: ৩৩) 

সুতরাং িতিন যার িবেয়র সাম �য েনই, তােক মুত‘আ িবেয়র 
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মাধযেম নারীর উপর কতৃ�র �হর   তােক েভাগ করার িনেদ�শ 

েদনিন; যত র না আ�াহ তােক িনজ অনু�েহ অভাবমুি কেরন 

(স�ির�বান অব�ায় �কাশয বযিভচােরর জনয নয়)। আর আয়াত 

�ারা বুঝা যােি েয, িবেয়র মেধয রেয়েছ সতীর   পিব�তা; আর 

মুত‘আ িবেয়র মেধয তার িকছুই েনই। সুতরাং তা হারাম (িনিব�) 

হ য়ার বযাপাের এ সবই সুু� �মার। 

আর রােফযীগর (িশয়াগর) মুত‘আ িবেয়র ৈবধতার বযাপাের 

আমােদর িনকট িবশ� ��সমূেহ বির�ত িকছু সংখযক হািদস �ারা 

দিলল েপশ কের; তার জ য়াব হল: ঐসব হািদস মানসুখ 

(রিহত) হেয় েগেছ; েযমিনভােব তা সুু� হেয় যায় অপরাপর 

হািদসসমূহ ে েক, যা আমরা অিচেরই উে�খ করব। যা ু�ভােব 

বর�না কেরেছন সকল বযাখযাকার এবং আহেল সু�াত  য়াল 

জামা‘আেতর পূব�বত�ী   পরবত�ী ইমামগর। আর এই বযাপাের 

সকেলর ইজমা (ঐকযমত) হেয়েছ। সুতরাং তােদর পে  তার 

(মুত‘আ িবেয়র ৈবধতার) বযাপাের েকান দিলল েনই। 

আর মুত‘আ িবেয় িনিব� হ য়ার বযাপাের আর  দিলল হল 

রাসূলু�াহ সা�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর বারী: 

َاي يَي « ُّ
َ
ِّ  اّليُس  َ ِذنُْت  ُكغُْت  قَدْ  إِ

َ
َ  َوِِنّ  اعرَّسيءِ  نَ مِ  االِْسِاْداَيِع  ِف  عَُ�مْ  أ َّ  ا
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  َذلَِك  َحّممَ  قَدْ 
َ
ِقيَيَمةِ  يَْومِ  إِ 

ْ
ءٌ  ِمغُْانّ  ِعغَْدهُ  َكنَ  َ�َدنْ  اع ّل  َشْ ََ يُ

ْ
 َوالَ  َسِبيةَهُ  ََة

ُخُذوا
ْ
 ]أخمجه مسةم[  .» َشيْئًي هرَيْاُُدوُهنّ  ِمّدي رَأ

“েহ েলাকসকল! আিম েতামােদরেক (সামিয়ক িবেয়র মাধযেম) 

নারীেদর েভাগ করার অনুমিত িদেয়িছলাম; আর আ�াহ তা 

িকয়ামেতর িদন পয�� িনিব� েংাবরা কেরেছন। সুতরাং যার 

িনকট তােদর প  ে েক েকান ব� রেয়েছ, েস েযন তার প  

উেুি কের েদয়; আর েতামরা তােদরেক যা �দান কেরছ, তার 

মধয ে েক িকছুই �হর কেরা না।”149F

150 

অনুীপভােব ইমাম মুসিলম র. আর  বর�না কেরেছন: 

نّ «
َ
ِ   َُسوَل  أ َّ ُداَْعةِ  َعِن  َ�َ�  وسةم عةيه اهللا صا ا

ْ
الَ  :َوقَيَل  ال

َ
 ِمنْ  َحَمامٌ  إِّ�َاي أ

  َهَذا يَْوِمُ�مْ 
َ
ِقيَيَمةِ  يَْومِ  إِ 

ْ
ْ�َطى َكنَ  َوَمنْ  اع

َ
ُخْذهُ  ََالَ  َشيْئًي أ

ْ
أخمجه [  .» يَأ

 ]مسةم

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম মুত‘আ িবেয় ে েক 

িনেবধ কেরেছন এবং বেলেছন: সাবধান! িনিয় তা (মুত‘আ 

িবেয়) েতামােদর এই িদন ে েক িকয়ামেতর িদন পয�� হারাম 

                                                            
150 সহীহ মুসিলম, িববাহ (ن�يح) অধযায়, বাব নং- ৩, হািদস নং- 
৩৪৮৮ 
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(িনিব�)। আর েয বযিি েকান িকছু �দান কেরেছ, েস েযন তা 

�হর না কের।”150F

151 

ইমাম িতরিমযী র. বর�না কেরন: 

 يقدم المجل كن اإلسالم أول ف الاعة كنت إندي:  قيل عديس انن عن«
 ل َاحفظ يقيم أنه يمى مي نقد  المأة َيتوج معمَة ناي ل عي  ان�ة
 مةكت مي أو أزواجام ع إال ﴿ اآلية نزعت إذا حت شيئه ل ورةةح مايعه
أخمجه [  .» حمام َاو هذين سوى َمج َك عديس انن قيل ﴾ أيدينام
 ]مسةم

“ইবনু আ�াস রা. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: মুত‘আ িবেয় 

ইসলােমর � ম িদেক ৈবধ িছল, পুুব বযিি িবিভ� শহের 

আগমন করত, যা তার িনকট অপিরিচত; অতঃপর েস েযই 

পিরমার সময় েসখােন অব�ান করত, েসই পিরমার সমেয়র জনয 

েকান নারীেক িবেয় করত; অতঃপর েস তার মালমা�ার েহফাজত 

করত এবং তার িজিনসপ� তার জনয িাকাাক কের রাখেব, েশব 

                                                            
151 সহীহ মুসিলম, িববাহ (ن�يح) অধযায়, বাব নং- ৩, হািদস নং- 
৩৪৯৬ 
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পয�� আয়াত নািযল হল:  أيدينام مةكت مي أو أزواجام ع إال ﴿ 

﴾অ �াৎ- (যারা িনেজেদর েযমন অ�েক সংযত রােখ) িনেজেদর �ী 

অ বা অিধকারভূি দাসীগর বযতীত); ইবনু আ�াস রা. বেলন: 

এই দুই েযমন অ� বযতীত সকল েযমন অ�ই হারাম।”151F

152 

আল-হােযমী বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তারা 

তােদর বািড়-ংর   িনজ েদেশ অব�ানরত অব�ায় তােদর জনয 

কখন  মুত‘আ িবেয় ৈবধ কেরন িন; বরং িতিন শধু িবিভ� সমেয় 

জুরী �েয়াজেন তােদর জনয তা ৈবধ কেরেছন; েশব পয�� িতিন 

তােদর উপর তা িকয়ামেতর িদন পয�� িনিব� কের িদেয়েছন। 

িশয়ােদর িকতাবসমূেহর মেধয  বির�ত আেছ: 

 يوم خير سةم و عةيه اهللا صا حّمم  سول اهللا: عةيه السالم قيل ع عن «
 ] الاذي [  .» و ن�يح الاعة األهةية امدم موم

“আলী আ. ে েক বির�ত, িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম খায়বেরর যুে�র িদন গৃহপািলত গাদার 

                                                            
152 সুনানুত িতরিমযী, িববাহ (ن�يح) অধযায়, বাব নং- ২৯ (  تم�م ني 

الاعة ن�يح ), হািদস নং- ১১২২ 
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েগাশত   মুত‘আ িবেয় িনিব� কেরেছন।”152F

153 

মুত‘আ িবেয় িনিব� হ য়ার উপর কায�করী   অকাটয দিললসমূহ 

পুরাপুিরভােব উপ�াপেনর পর আমােদর উিচত যুিিিভি�ক 

দিলেলর গভীরভােব দৃি� েদ য়া; তেব িক� েস দিললসমূহ হেত 

হেব েখয়াল-খুিশ ে েক মুি এবং িনল��তা   েখাঁড়া যুিির 

উে �। আর তা হল, একজন পুুেবর জনয শধু চারিট১৫৩F

154 িববাহ 

ৈবধ রাখা হেয়েছ, তার েবিশ নয়। অপরিদেক রােফযী   িশয়াগর 

একজন পুুেবর জনয এক হাজার অ বা দুই হাজার নারীেক 

েভাগ করার ৈবধতা িদেয়েছ, যার আেলাচনা পূেব� হেয়েছ। সুতরাং 

এই প�িত তার অিধক েছেল   েমেয়র বা�বতার িদেক িনেয় 

িনেয় যােব এবং িববাহ   উ�রািধকার নীিতমালার মেধয �িট 

সৃি� করেব। কারর, েস িববাহ   উ�রািধকােরর িবশ�তা 

স�েক� তখনই জানেত পারেব, যখন েস বংেশর িবশ�তা 
                                                            
153 আত-তাহযীব ( الاذي), ২য় খ�, পৃ. ১৮৬; আল-ইসিতবসার 
 ৩য় খ�, পৃ. ১৪২,(االستدةي )

154 চারিট িবেয় মােন একজন পুুব একসাে  সেব�া� চারজন �ী িনেয় 
ংর-সংসার করেত পারেব। তালাক বা মৃতুয জিনত কারের শূনযতার 
িভি�েত শিরয়ত স�তভােব তার িবেয়র সংখযা চােরর অিধক  হেত 
পাের। — অনুবাদক। 
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স�েক� জানেত পারেব; িক� তােদর সংখযািধেকযর কারের তা 

স�ব হেয় উােব না। অতএব ধের না  েয, যিদ েকান বযিি 

িবেনাদেনর উে�েশয �মর কের এবং �েতযক শহের িগেয় েস 

মুত‘আ িবেয়র মাধযেম নারী েভাগ করেত  ােক, এমনিক 

পরবত�ীেত তার অেনক েছেল-েমেয় হেয় েগল; অতঃপর তার 

অ বা তার েকান এক ভাই অ বা কনযার সুেযাগ হল ঐ 

শহরগেলােত িফের যা য়ার এবং চলােফরা করার; অতঃপর েস 

বযিি েসখানকার েকান নারীেক িবেয় করল; সুতরাং ঐ নারীেদর 

েকউ তার কনযা হেত িকেস বাধা েদেব? আর তখন েদখা যােব 

েয, তার িবেয় হেয়েছ তার েকান কনযা অ বা তার ভাইেয়র কনযা 

অ বা তার েবােনর সাে । 

আিেয�র িববয় হল, এই সেবর পের  িশয়াগর মুত‘আ িবেয়েক 

(ৈবধ বেল) আঁকেড় ধের রােখ এবং দিলল েপশ কের েয, তা 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর যামানার শুর িদেক 

�চিলত িছল। আর তারা �মার কের েয, মুত‘আ িবেয় সংংিটত 

হত সা ীর মাধযেম এবং তারা এ স�েক� জানেত পাের তােদর 

িকতাবসমূেহর মধয ে েক। 

আর এই যুেগ িশয়াগর েয মুত‘আ িবেয়র ক া �কাশ কের, 
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তােত তারা সা ীর শত� কের না; সুতরাং িকভােব এই মুত‘আ 

িবেয়র িবশ�তার উপর নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

যামানার শুর িদেক �চিলত মুত‘আ িবেয়র �ারা তােদর দিলল 

েপশ করাটা শ� হেব? আর তুিম তােদর বর�নাসমূহ িনেয় েভেব 

েদখ।  

ইমাম জাফর সািদকেক িজ াসা করা হল: মুসিলমগর রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর যুেগ িবনা �মাের িববাহ করত 

িকনা; জবােব িতিন বলেলন: না।১৫৪F

155 আর তারা এই বর�নািট 

উে�খ কেরেছ “তারা মুত‘আ িবেয় কের” ( اعة يتوجونني  ال ) 

নামক অধযােয়। িবেয় �ারা তােদর িনকট উে�শয হল মুত‘আ 

িবেয়। আর েলখক সুু� কেরেছন েয, িতিন এর ে েক �ায়ী 

িববাহেক উে�শয কেরন িন; বরং এর �ারা উে�শয কেরেছন 

মুত‘আ িবেয়েক। 

                                                            
155 আত-তাহযীব ( الاذي), ২য় খ�, পৃ. ১৮৯ 
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তােদর �া� আিকদার �েয়াদশ 

িববয় 

গশা� ধার করার (েবশযাবৃি�) ৈবধতার 

আিকদা: 

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

 :নামক �ে� বর�না কেরন (االستدةي )

“মুহা�দ ইবন মুসিলম ে েক বির�ত, িতিন আবূ জাফর আ. ে েক 

বর�না কেরন, িতিন বেলন: আিম তােক িজ াসা করলাম: েকান 

বযিি িক তার ভাইেয়র জনয তার কনযা বা দাসীর গশা�েক ৈবধ 

কের িদেত পাের? িতিন জবাব িদেলন: হযাঁ, েস বযিি তার (কনযা 

বা দাসীর) ে েক তার জনয যা ৈবধ কেরেছ, তােত তার েকান 
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সমসযা েনই।”155F

156 

আত-তুসী ‘আল-ইসিতবসার’ ( االستدةي) নামক �ে� আর  

বর�না কেরন: 

“মুহা�দ ইবন মুদািরব ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আবূ 

আবিদ�াহ আ. আমােক বলল: েহ মুহা�দ! তুিম এই দাসীিটেক 

�হর কর, েস েতামার েসবা করেব এবং তুিম তার ে েক 

(ফায়দা) অজ�ন করেব। অতঃপর যখন েবর হেয় যােব, তখন 

তােক আমােদর িনকট েফরত িদেয় যােব।”156F

157 

আর িশয়ােদর িকছু িকছু বর�নার মেধয তােদর েকান এক ইমাম 

ে েক একিট ক া বির�ত আেছ, তা হল:"ال أح  ذالك" (আিম 

এটা পছ� কির না); অ �াৎ- গশা� ধার করােক আিম পছ� কির 

না। অতঃপর ‘আল-ইসিতবসার’ ( االستدةي) নামক �ে�র েলখক 

                                                            
156 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
 ৩য় খ�, পৃ. ১৩৬ ,(االستدةي )

157 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
 ,৩য় খ�, পৃ. ১৩৬; মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী ,(االستدةي )
ফুু‘উল কাফী ( الكف َموع ), ি�তীয় খ�, পৃ. ২০০ 
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মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী তার উপর একিট টীকা িলেখেছন, 

তােত আমরা (গশা� ধার করা িনেয়) যা আেলাচনা কেরিছ, তা 

িনিব� (হারাম) হ য়ার দািব রােখ না। কারর, অপছে�র ক া 

বির�ত হেয়েছ। আর এই ক ািটেক ঐ ইমাম আ. তার ভাবায়: " ال

لكأح  ذ " (আিম এটা পছ� কির না)। আর এটা অপছ�নীয় 

হ য়ার কারর হল, এটা এমন একিট কম�, যার বযাপাের সাধারর 

জনগেরর   যারা আমােদরেক েদাবােরাপ কের তােদর েকউ 

আমােদরেক সম �ন কের না। সুতরাং তার এই প  ে েক পিব� 

 াকাই উ�ম, যিদ  তা হারাম নয়। আর এটা ৈবধ এই িহসােব 

েয, এটা অপছ�নীয় তখন, যখন স�ােনর �াধীন হ য়ার শত� 

করা না হয়; সুতরাং যখন এই (স�ােনর �াধীন হ য়ার) শত� 

করা হেব, তখন এই অপছ�নীয় িদকিট দূর হেয় যােব।১৫৭F

158 

আর এটা িযনা-বযিভচােরর আেরক �কার, যােক িশয়াগর ৈবধ 

কের িদেয়েছ এবং তােক িম যা   বােনায়ািট কায়দায় আহেল 

বাইেতর ইমামগেরর সাে  স�ক�যুি কের িদেয়েছ। আর এ 

ে ে� তারা শধু তােদর �বৃি�র অনুসরর কেরেছ; অ চ ইসলামী 

                                                            
158 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
 ৩য় খ�, পৃ. ১৩৭ ,(االستدةي )
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শরীয়েত সকল �কােরর িযনা-বযিভচার িনিব� (হারাম), 

েযমিনভােব তা সব�জন িবিদত।
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তােদর �া� আিকদার চতুদ�শ িববয় 

নারীেদর সাে  সমকািমতা ৈবধতার 

আিকদা: 

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

 :নামক �ে� বর�না কেরন (االستدةي )

“আবদু�াহ ইবন আিব ইয়া‘ফুর ে েক বির�ত, িতিন বেলন: আিম 

আবূ আবিদ�াহ আ.েক িজ াসা করলাম ঐ পুুব বযিি স�েক�, 

েয তার �ীর সাে  তার িপছেনর পে  সংগেম িমিলত হয়; তখন 

িতিন বলেলন: েস রািজ  াকেল েকান অসুিবধা েনই। আিম 

বললাম: তাহেল আ�াহ তা‘আলার বারী: ﴿  ِۢ ُوُه َ
�

ه ََ  �ۢ ُث  ِِ َُ  َلي� �ُ َُ ََ َ
َ 

 ُ ِِ َ﴾  (তখন তােদর িনকট িাক েসভােব গমন করেব, েযভােব 

আ�াহ েতামােদরেক আেদশ িদেয়েছন) —এর বা�বতা েকা ায়? 

তখন িতিন বলেলন: এই আয়ােতর িবধান স�ান কামনার ে ে� 
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�েযাজয। সতুরাং েতামরা স�ান অনসু�ান ার, আ�াহ েযভােব 

েতামােদরেক আেদশ িদেয়েছন। িনিয় আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ْ﴿  ُٞ �ُ َ� َل َُ َِسا ُؤ َ�  س ُت ِشئ�  ٰ ِّ َ
� �َ ََُن �ُ ُوا  َل َ

�
ه ََ  �َ   ]٢٢٣: سو ة انقمة[﴾ ِعُن

“েতামােদর �ীগর েতামােদর ে �। অতএব েতামরা েতামােদর 

ে ে� েযভােব ইিা গমন কর। —( সূরা আল-বাকারা: 

২২৩)।”158F

159 

িতিন ‘আল-ইসিতবসার’ ( االستدةي) নামক �ে� আর  বর�না 

কেরন: 

“মূসা ইবন আবিদল মুলক ে েক বির�ত, িতিন জৈনক বযিি 

ে েক বর�না কেরন, িতিন বেলন: আিম আবুল হাসান েরজা 

আ.েক িজ াসা করলাম পুুব বযিি কতৃ�ক তার �ীর িপছেনর 

পে  সংগেম িমিলত হ য়ার িববেয়; তখন িতিন বলেলন: আ�াহ 

তা‘আলার িকতােবর একিট আয়াত তা ৈবধ কের িদেয়েছ, লুত 

আ.-এর উিি: ﴿  ِء �َ ُۡ ٰ ََ  �ِ ِۢ  َ�َنا ُُ  ُه َه ط�
َ

َ  �َ  এরা আমার) ﴾عَُن

কনযা, েতামােদর জনয তারা পিব�); কারর, িতিন জানেতন েয, 

                                                            
159 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
 ৩য় খ�, পৃ. ২৪৩ ,(االستدةي )
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তারা স�ুখ� গশাে�র �তযাশী িছল না।”159F

160 

িতিন ‘আল-ইসিতবসার’ ( االستدةي) নামক �ে� আর  বর�না 

কেরন: 

“আলী ইবন েহকাম ে েক বির�ত, িতিন বেলন, আিম 

সাফ য়ানেক বলেত শেনিছ: আিম েরজা আ.েক বললাম: েতামার 

আযাদ করা েগালামেদর একজন আমােক অনুেরাধ করল যােত 

আিম েতামােক একিট মাসআলা িজ াসা কির; কারর, েস 

েতামােক িজ াসা করেত ভয়   ল�ােবাধ কের; তখন িতিন 

(েরজা আ.) বলেলন, মাসআলাটা কী? েস বলল, পুুব বযিির 

জনয তার �ীর িপছন িদেক সংগেম িমিলত হ য়ার ৈবধতা আেছ 

িক? িতিন বলেলন: এটা তার জনয ৈবধ আেছ।”160F

161 

িতিন ‘আল-ইসিতবসার’ ( االستدةي) নামক �ে� আর  বর�না 

কেরন: 

                                                            
160 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
 ৩য় খ�, পৃ. ২৪৩ ,(االستدةي )

161 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
 ৩য় খ�, পৃ. ২৪৩ ,(االستدةي )
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“ইউনুস ইবন ‘আ�ার ে েক বির�ত, িতিন বেলন, আিম আবূ 

আবিদ�াহ আ. অ বা আবুল হাসান আ.েক বললাম: আিম কখন  

কখন  দাসীর সাে  তার পায়ু পে  িমিলত হই এবং তা েফেট 

যায়। অতঃপর আিম আমার িনেজর উপর িস�া� িনেয়িছ েয, 

আিম যিদ �ীর সাে  পুনরায় অনুীপ কির, তেব আমার উপর 

এক িদরহাম সদকা করা আবশযক হেব; আর এটা আমার উপর 

কিান হেয় েগল; তখন িতিন বলেলন, েতামার িকছুই িদেত হেব 

না; আর এটা েতামার জনয ৈবধ।”161F

162 

িতিন ‘আল-ইসিতবসার’ ( االستدةي) নামক �ে� আর  বর�না 

কেরন: 

“হা�াদ ইবন  সমান ে েক বির�ত, িতিন বেলন, আিম আবূ 

আবিদ�াহ আ.েক িজ াসা করলাম অ বা এমন বযিি আমােক 

সংবাদ িদেয়েছ, যােক িজ াসা করা হেয়েছ ঐ পুুব বযিি 

স�েক�, েয তার �ীর সাে  ঐ জায়গায় (িপছন পে ) িমিলত হয়; 

আর েস অব�ায় (িজ াসার সময়) ংেরর মেধয একদল েলাক 

উপি�ত িছল। অতঃপর িতিন আমােক তার উ� কে� বলেলন: 
                                                            
162 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
) ,�৩য় খ ,(االستدةي ) اعفمج دون َيدي اعرسيء ني  ) পৃ. ৪৪৪ 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেছন: েয বযিি তার 

েগালামেক সাধযািতিরি েবাঝা চািপেয় িদেয় ক� েদয়, েস েযন 

তােক িবি� কের েদয়; অতঃপর িতিন ংের অব�ানরত সকেলর 

েচহারার িদেক তাকােলন, অতঃপর আমার ক ায় মেনােযাগ েদন 

এবং বেলন: তােত েকান অসুিবধা েনই।”162F

163 

‘আল-ইসিতবসার’ ( االستدةي) নামক �ে�র েলখক এমন দু’িট 

হাদীেসর অবতাররা কেরন যােত নারীেদর সাে  সমকািমতার 

বযাপাের িনেবেধর ক া বির�ত হেয়েছ। তারপর িতিন েস হাদীস 

দুিটর টীকার মেধয দুইিট হািদেসর পয�ােলাচনা কের বেলন: 

“এই হািদস দু’িটর মেধয একিট িদক হল, অপছ�নীয়তার 

(মাকীহ) বর�না করা। কারর, উ�ম কাজ হল, তা (সমকািমতা) 

ে েক িবরত  াকা; যিদ  তা হারাম (িনিব�) নয় ...। তাছাড়া এ 

হািদস দু’িট ‘তাকীয়া’র নীিতর �লািভিবি হ য়ার  স�াবনা 

রােখ; কারর, সাধারর জনগেরর েকউ এটােক ৈবধ বেল অুেমাদন 

                                                            
163 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
 ৩য় খ�, পৃ. ২৪৩ ,(االستدةي )
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েদয় না।”163F

164 

আমােদর বিবয হেি, েযসব হািদস সমকািমতা ৈবধতার বযাপাের 

বির�ত হেয়েছ, েসগেলা ‘তাকীয়া’র নীিত অনুসরর কের বির�ত 

হ য়ার স�াবনা রােখ। কারর, মানুব সাধাররভােব এই িববয়গেলা 

কামনা কের; ফেল ইমামগর তােদর (জনগেরর) কারের এবং 

তােদরেক স�� করার জনয ‘তাকীয়া’র প  েবেচ িনেয়েছ। িনিয় 

�েতযক ব� এবং �েতযক খবেরর (হািদেসর) মেধয ‘তাকীয়া’র 

স�াবনা রেয়েছ। 

সমি�কভােব বলা যায় েয, এই িববয়িটর অসারতা সুু� এবং 

তা আ�াহ তা‘আলা   তাঁর রসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর প  ে েক যা এেসেছ, তার িবপরীত। আর এর 

সবিকছুই হেয়েছ শধুমা� েখয়াল-খুিশ   �বৃি�র অনুসরের।  

                                                            
164 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন হাসান আত-তুসী, আল-ইসিতবসার 
 ৩য় খ�, পৃ. ২৪৪ ,(االستدةي )
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আল-কুরআন   সু�াহ ে েক নারীেদর সাে  

সমকািমতা অৈবধতার �মার 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ْ﴿  ُٞ �ُ َ� َل َُ َِسا ُؤ َ�  س ُت ِشئ�  ٰ ِّ َ
� �َ ََُن �ُ ُوا  َل َ

�
ه ََ  �َ  ]٢٢٣: سو ة انقمة[﴾ ِعُن

“েতামােদর �ীগর েতামােদর শসযে �। অতএব েতামরা 

েতামােদর শসযে ে� েযভােব ইিা গমন কর।” —( সূরা আল-

বাকারা: ২২৩) 

িনিয় আ�াহ তা‘আলা চােবর জায়গায় আসার অনুমিত িদেয়েছন; 

আর তা হল ল�া�ান। আর িতিন পায়খানার জায়গায় গমেনর 

অনুমিত েদনিন; আর তা হল িপছেনর রা�া। 

আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন:  

﴿  ��َ� رٗ  َٔ َو
َ

َو َ ل� ُه ِحيِض� قُ ََ � َل  ِۢ ََ َع َ ون ِسَ ٰ لُ عنّ ُوا  َ َ�ِل �َ ِحيِض َوَ� ََت ََ � ِِ َل ا َء 
و �ُ َُ نَ َ�ل� �ُ ُه َ�ط�  ٰ ِِ ِۢ َل  ]٢٢٢: سو ة انقمة[﴾ ُه

“েলােক েতামােক রজঃ�াব (হােয়য) স�েক� িজ াসা কের। বল, 

‘তা অশিচ’। সুতরাং েতামরা রজঃ�াবকােল �ী-সংগম বজ�ন 

করেব এবং পিব� না হ য়া পয�� �ী-সংগম করেব না।”— (সূরা 
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আল-বাকারা: ২২২) 

এই আয়ােতর মেধয হােতগরা কেয়কিদন অবযাহত  াকা সে�  

হােয়য ত া রজঃ�াবকােল নারীেদর ল�া�ােনর িনকট গমন 

করেত আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক িনেবধ কেরেছন। সুতরাং 

সাব� িরক নাপািক ত া ময়লা িবদযমান  াকা সে�  িকভােব 

নারীেদর পায়ুপে  গমন করা ৈবধ হেত পাের! আর এই আয়ােত 

আর  বর�না করা হেয়েছ েয, (মািসক অব�ায়) শধু নারীেদর 

সামেনর ল�া�ােনর িনকট গমন করা িনিব�, পায়ুপে  িনিব� 

হ য়ার িববয়িট উে�খ েনই। াারণ, হােয়েযর িববয়িট শধু 

সামেনর ল�া�ােনর সাে  সংি �। আর পায়ুপে র িবধােনর 

অব�া হেব হােয়েযর পূেব�কার অব�ার িবধােনর মত; সুতরাং 

হােয়েযর পূেব� েসখােন গমন করা যিদ ৈবধ হেয়  ােক, তেব 

এখন  গমন করেত েকান বাধা েনই। অতঃপর িববয়িট যিদ 

অনুীপই হত, তেব তখন আয়ােতর ধরর হত: " َيعتلوا اعفموج ف

 সুতরাং েতামরা মািসক অব�ায় তােদর ল�া�ােন গমন) "الحيض

করা ে েক দূের  াক); "   ِ ّن َ�ِلُوا  َع �َ ِحيِض سَ ََت ََ � ِِ َل  সুতরাং) " ا َء 

েতামরা রজঃ�াবকােল �ী-সংগম বজ�ন করেব)- এমন ক া বলা 

হত না, েযমন আয়ােত বত�মান আেছ। 
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আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ ে েক বির�ত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন: 

َت  َمنْ  «
َ
ُقوُل  نَِدي هُ َََةّدقَ  َكِهغًي أ وْ  َُ

َ
َت  أ

َ
رَهُ  أ

َ
وْ  َحيئًِضي اْمَمأ

َ
َت  أ

َ
رَهُ  أ

َ
 ُدنُمَِهي ِف  اْمَمأ

نَْزَل  ِمّدي نَِمئَ  َ�َقدْ 
َ
ُ  أ َّ  ]أخمجه أنو داود[ .» ُمَّددٍ  َعَ  ا

“েয বযিি েজযািতবীর িনকট আেস এবং েস যা বেল, তা িব�াস 

কের; অ বা রজঃ�াবকালীন সমেয় তার �ীর িনকট গমন কের; 

অ বা তার �ীর সাে  পায়ুপে  িমিলত হয়, েসই বযিি মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর �িত যা অবতীর� হেয়েছ, তা 

ে েক মুি।”164F

165  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন: 

ُعونٌ  «
ْ
َت  َمنْ  َمة

َ
رَهُ  أ

َ
]مجه أنو داودأخ[ .» ُدنُمَِهي ِف  اْمَمأ  

“েয বযিি তার �ীর সাে  পায়ুপে  িমিলত হয়, েসই বযিি 

অিভশশ।”165F

166 

                                                            
165 আবু দাঊদ, িচিকৎসা অধযায় ( اعط  كاي  ), বাব নং- ২১, হািদস 

নং- ৩৯০৬ 
166 আবু দাঊদ, িনকাহ (িববাহ) অধযায়, বাব নং- ৪৬ (  جيمع ف ني 

 হািদস নং- ২১৬৪ ,(الكح
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েহ আ�াহ! তুিম আমােদরেক যাবতীয় অ ীল, অনযায় এবং 

বািহযক   অভয�রীর িফতনা ে েক দূের রাখ; আমীন ... 
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তােদর �া� আিকদার প�দশ 

িববয় 

রাজ‘আ (ابمجعة) বা পুনজ�েের আিকদা: 
শাইখ আ�াস আল-কুমী তার ‘মু�াহাল আমাল’ (مغا� األميل) 

নামক �ে�র মেধয ফারিস ভাবায় উে�খ কেরন, যার অনুবাদ হল: 

“আস-সািদক আ. বেলন: েয বযিি আমােদর পুনজ�েে িব�াস 

কের না এবং মুত‘আ িবেয়র ৈবধতােক �ীকৃিত েদয় না, েস বযিি 

আমােদর দলভুি নয়।”166F

167 

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ফারিস ভাবায় বেলন, যার 

অনুবাদ হল:  

                                                            
167 শাইখ আ�াস আল-কুমী, মু�াহাল আমাল ( األميل مغا� ), ২য় খ�, 

পৃ. ৩৪১ 
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“ইবনু বাবুইয়া ‘এলালুশ শারােয়‘ (عةل الشائع) নামক �ে� বর�না 

কেরন, ইমাম মুহা�দ বােকর আ. বেলন: যখন ইমাম মাহাদী 

আ��কাশ করেব, তখন িতিন অিতসরর আেয়শােক জীিবত 

করেবন এবং তার উপর শাি�র িবধান (হদ) কােয়ম করেবন।”167F

168 

মকবুল আহমদ আশ-িশ‘য়ী তার ‘তরজুমাতুল কুরআন’-এর মেধয 

উদু� ভাবায় বর�না কেরন, যার অনুবাদ হল: 

“ইমাম মুহা�দ বােকর আ. ে েক তাফসীুল কুমী   তাফসীুল 

‘আয়াশী’র মেধয বির�ত আেছ েয, এই আয়ােতর মেধয "األخمة" 

�ারা উে�শয হল, المجعة বা পুনজ�ে। আর المجعة বা পুনজ�ে 

মােন- রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম   ইমামগর 

িকয়ামত সংংিটত হ য়ার পূেব� িবেশব কের মুিমন   কািফরেদর 

মধয ে েক বযিিিবেশব দুিনয়ায় িফিরেয় আনেবন যােত ভাল   

ঈমানেক সমু�ত করা যায় এবং কুফর এবং পাপেক  ংস কের 

েদয়া যায়।”168F

169 

                                                            
168 আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৩৪৭ 
169 তরজুমাতু মকবুল আহমদ ( أحد مقدول رمجة ), পৃ. ৫৩৫ 
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েমা�া মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী ‘হ�ুল ইয়াকীন’ (�ح  الق) 

নামক �ে� ফারিস ভাবায় দীং� আেলাচনা েপশ কেরন, যার 

সারক া হল: যখন মাহাদী আ. (িকয়ামেতর অ� িকছুিদন পূেব�) 

আ��কাশ করেবন, তখন অিত শী�ই রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর কবেরর েদয়াল েভে� যােব এবং িতিন 

আবূ বকর    মরেক তােদর কবর ে েক েবর কের িনেয় 

আসেবন; অতঃপর তােদরেক জীিবত করেবন এবং তােদরেক 

�ুশিব� কের হতযা করেবন (না‘উযুিব�াহ)। 

অতঃপর িতিন মাহদী’র বযাপাের ফারিস ভাবায় আর  উে�খ 

কেরন, যার অনুবাদ হল: অতঃপর িতিন মানবজািতেক একি�ত 

হ য়ার িনেদ�শ িদেবন; তারপর িব� জগেতর শু ে েক েশব 

পয�� যত যুলুম (িনয�াতন)   কুফরী �কাশ েপেয়েছ, ঐসব যুলুম 

  কুফরীর সকল পাপ তােদর (অ �াৎ আবূ বকর    মেরর) 

আমলনামায় িলখা হেব। েয েকান যুেগই মুহা�েদর বংশধেরর 

মেধয েয রিপাত হেয়েছ, বরং অনযায়ভােব যত রিপাত হেয়েছ, 

যত অৈবধ িমলন হেয়েছ, যত সুদী মাল অ বা যত অৈবধ স�দ 

খা য়া হেয়েছ এবং মাহাদী আগমেনর পূব� পয�� যত পাপ   

অনযায়-অতযাচার সংংিটত হেয়েছ, িনিিভােব ঐসব িকছুই 
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অিচেরই তােদর আমলনামায় িহসাব (গরনা) করা হেব।১৬৯F

170 

আ�ামা মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী তার পের আর  বর�না 

কেরন: 

“নুমানী ইমাম মুহা�দ বােকর আ. ে েক বর�না কেরন, িতিন 

বেলন: যখন ইমাম মাহদী আ��কাশ করেব, তখন েয বযিি 

তার িনকট সব�� ম বায়‘আত (আনুগেতযর শপ ) �হর করেব, 

িতিন হেলন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

(না‘উযুিব�াহ); অতঃপর আলী আ. এবং আ�াহ তা‘আলা তােক 

েফেরশতােদর �ারা সাহাযয করেবন। আর শাইখ আল-তুসী   

নুমানী ইমাম েরজা আ. ে েক বর�না কেরন েয, মাহদীর 

আগমেনর অনযতম িনদশ�ন হল েস উল� অব�ায় সূেয�র সামেন 

আ��কাশ করেব এবং আ�ান কের বলেব এই হেলন আমীুল 

মুিমনীন (মৃতুযর পর) পুনরায় িফের এেসেছন যািলমেদরেক  ংস 

করার জনয।”170F

171 

                                                            
170 েমা�া মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৩৬০ 
171 েমা�া মুহা�দ বােকর আল-মজিলসী, হ�ুল ইয়াকীন ( الق� ح  ), 

পৃ. ৩৪৭ 
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আর এটা হল িশয়ােদর বড় বড় িম যাসমূেহর মেধয অনযতম, যা 

ইসলাম   ইসলামী জীবন িবধান যার উপর �িতি�ত তার 

পিরপ�ী। আর সকল আসমানী ধম� এই বযাপাের ঐকযব� েয, 

িনিয় সকল মানুব এই দুিনয়ায় আমল করেব, অতঃপর মৃতুযবরর 

করেব, অতঃপর িকয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘আলার সামেন 

সমেবত হেব এবং েসখােন আ�াহ তােদর সকল কৃতকেম�র 

িহসাব েনেবন। িক� িশয়াগর পিরকি�তভােব িম যা অপবােদর 

মাধযেম মাহদীেক সৃি�র িহসাব �হরকারীর আসেন সমাসীন 

কেরেছ। এই বর�নাসমূহ বািতল   অসার হ য়া সে�  এর 

কারের রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম   সাইেয়যদুনা আলী 

ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহর চরম অস�ান হয়; কারর, 

তারা উভয়জনেক ঐ মাহদীর িনকট বায়‘আত �হরকারী িহেসেব 

আখযািয়ত কের, িযিন অিচেরই তােদর স�ান িহেসেব আগমন 

করেবন। অতঃপর মাহদীর আ��কাশ উল�   এেকবাের কাপড় 

িবহীন হ য়া (তা  তার শােন চরম অপমানকর ক া)। তাছাড়া 

স�ািনত শায়খাইন আবূ বকর    মর রািদয়া�াহ ‘আনহমার 

তারা েয জংনয শ�তা   িবে�ব �কাশ কেরেছ, তা সমােলাচনা 

  পয�ােলাচনার �েয়াজন হয় না। কারর, তা কুরআন   সু�াহ 

ে েক উ�ৃত দিলল এবং যুিিিভি�ক দিলেলর পিরপ�ী। েকননা, 
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িকভােব সু� িবেবক েমেন েনেব েয, বযিি তার পূব�বত�ীেদর 

পােপর েবাঝা বহন করেব। সুতরাং েস দৃি� �িতবসী নয়; বরং 

ব ি�ত তদয় �িতবসী। 
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তােদর �া� আিকদার েবাড়শ িববয় 

মৃি�কার আিকদা: 

মুহা�দ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী তার ‘উসুলুল কাফী’ ( أصول

   মুিমন) "ني  طيغة الؤمن و الكَم" নামক �ে�র মেধয (الكف

কািফেরর মািটর অধযায়) নােম একিট অধযােয়র উে�খ কেরন 

এবং তােত অেনকগেলা বর�না িনেয় আেসন; তেেধয আমরা 

িকছুসংখযক বর�না উে�খ করিছ: 

“আবদু�াহ ইবন কাইসান ে েক বির�ত, িতিন আবূ আবিদ�াহ 

আ. ে েক বর�না কেরন, িতিন বেলন: আিম তােক বললাম, আিম 

েতামার েগালাম আবদু�াহ ইবন কাইসান, িতিন বলেলন: বংশ 

স�েক� আমার জানা আেছ; িক� আিম েতামােক িচনেত পারিছ 

না, েস বলল: আিম তােক বললাম, আিম অ বা পাহােড় জে 

�হর কেরিছ এবং পারসয ভূিমেত বড় হেয়িছ। আর বযবসা-

বািরজয   অনযানযভােব মানুেবর সাে  িমেশিছ। অতএব আিম 
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এক বযিির সাে  িমিশ, অতঃপর আিম তার উ�ম আচার-

আচরর, উ�ম চির�   আমানতদািরতা ল য কির। অতঃপর 

আিম তােক অনুসসান চালাই এবং তােক েতামােদর শ�তা 

স�েক� িজ াসা কির। আবার অনয এক বযিির সাে  িমিশ, 

অতঃপর আিম তার অসৎ চির�, �� আমানতদারীতা   অি লতা 

ল য কির। অতঃপর আিম তােক অনুসসান চালাই এবং তােক 

েতামােদর বসুর স�েক� িজ াসা কির; সুতরাং এটা িকভােব 

হয়? েস বলল, অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: েহ ইবনু 

কাইসান! তুিম িক জান না েয, আ�াহ তা‘আলা জা�াত ে েক 

িকছু মািট �হর কেরেছন এবং জাহা�াম ে েক িকছু মািট �হর 

কেরেছন; অতঃপর তা সামি�কভােব িমি�ত কেরেছন। অতঃপর 

এটা ে েক  টা,  টা ে েক এটা েবর কের িদেয়েছন; সুতরাং 

তুিম যােদর আমানতদারীতা, উ�ম চির�   উ�ম আচার-আচরর 

ল য কেরছ, তােদর সাে  জা�ােতর মািটর সংুশ� রেয়েছ। আর 

তারা �তযাবত�ন করেব ঐ িদেক, যার ে েক তােদরেক সৃি� করা 

হেয়েছ। আর তুিম যােদর �� আমানতদারীতা, অসৎ চির�   

অি লতা ল য কেরছ, তােদর সাে  জাহা�ােমর মািটর সংুশ� 

রেয়েছ। আর তারা �তযাবত�ন করেব ঐ িদেক, যার ে েক 

তােদরেক সৃি� করা হেয়েছ।” 
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িতিন আর  উে�খ কেরন: 

“ইবরাহীম ে েক বির�ত, িতিন আবূ আবিদ�াহ আ. ে েক বর�না 

কেরন, িতিন বেলন: আ�াহ তা‘আলা যখন আদম আ.েক সৃি� 

করার পিরক�না কেরন, তখন িতিন িজবরাইল আ.েক জুমার 

িদেনর � ম মুহূেত� ে�রর করেলন; অতঃপর েস তার কান হাত 

�ারা এক মুি� (মািট) �হর করেলন, েয মুি�র পিরমার হল সশম 

আকাশ ে েক শু কের দুিনয়ার আকাশ পয�� এবং িতিন 

�েতযক আসমান ে েক মািট �হর কেরেছন। আর িতিন অপর 

এক মুি� �হর করেলন সাত যিমেনর উপিরভাগ ে েক শু কের 

সাত যিমেনর �া�সীমা পয�� সীমানা ে েক। অতঃপর আ�াহ 

তা‘আলা তার পিরক�না ি�র করেলন; অতঃপর িতিন � ম মুি� 

�হর কেরন তাঁর কান হােত এবং অপর মুি� �হর কেরন তাঁর 

বাম হােত। অতঃপর িতিন মািটেক ি�খি�ত করেলন; অতঃপর 

িতিন যিমন ে েক যােদরেক সৃি� করেলন তারা যিমেন ছিড়েয় 

েগল এবং আসমান যিমন ে েক যােদরেক সৃি� করেলন তারা 

আসমােন ছিড়েয় পড়ল। অতঃপর িতিন তাঁর কান হােতর মুি�েক 

ল য কের বলেলন: েতামার ে েক সৃি� হেব নবী   রাসূলগর, 

অসীয়তকারীগর, সতযবাদীগর, মুিমনগর, েসমভাগযবানগর এবং 
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িতিন যােদরেক স�ািনত করেত চান তারা; ফেল িতিন যা েযভােব 

বেলেছন, তা তােদর জনয আবশযক হেয় যায়। আর িতিন তাঁর 

বাম হােতর মুি�েক ল য কের বলেলন: েতামার ে েক সৃি� হেব 

অহ�ারীগর, মুশিরকগর, কািফরগর, সীমালংংনকারীগর এবং 

িতিন যােদরেক অপমািনত   ভাগযাহত করেত চান তারা; ফেল 

িতিন যা েযভােব বেলেছন, তা তােদর জনয আবশযক হেয় যায়। 

অতঃপর মািটর দুই খ� সামি�কভােব িমি�ত হেয় েগেছ। আর 

এটাই হল আ�াহ তা‘আলার বারী: ﴿  ِِِن  َ ِِ عِقُ  َ ّ ِ  ََا َ ��َ  ٰٰ َِو  ﴾َوَِ

(আ�াহই শসযবীজ   আঁিট অ�ুিরত কেরন; —সূরা আল-

আন‘আম: ৯৫) এ আয়ােত (তােদর মেত) " ام" (শসযবীজ) 

হল, মুিমনগেরর মািট, যােত আ�াহ তা‘আলা তাঁর ভালবাসা বা 

মহ�ত েঢেল িদেয়েছন; আর "الوى" (আঁিট) হল কািফরগেরর 

মািট, যারা সকল �কার কলযার ে েক দূের অব�ান কের। আর 

এ জনযই "الوى"-েক "الوى" বেল নামকরর করা হেয়েছ; 

েকননা, েস (কািফর) সকল �কার কলযার ে েক দূের বহদূের 

অব�ান কের। আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন: ﴿ ُِج ُ ��ُ  ِ َُ َۢ  َع� ِِ 

 َِ ِ ّي ََ � جُ  َل ُِ خ� َُ ََ  َو ِ ّي ََ � َۢ  َل ِِ  ِّ َُ ع� َ ﴾ ( (েক) জীিবতেক মৃত ে েক 

েবর কের এবং মৃতেক জীিবত ে েক েবর কের; —সূরা ইউনুস: 



223 

 

৩১) এ আয়ােত (তােদর মেত) "اعح" (জীিবত) হল, মুিমন 

বযিি, যার মািটেক কািফেরর মািট ে েক েবর কের েদয়া হেয়েছ; 

আর "اليت" (মৃত) হল, যােক জীিবত ে েক েবর করা হেয়েছ; 

আর েস হল কািফর, যােক মুিমেনর মািট ে েক েবর কের েদয়া 

হেয়েছ। সুতরাং "اعح" (জীিবত) বলেত মুিমন বযিি এবং 

 বলেত কািফর বযিিেক বুঝায়। আর (তােদর মেত) (মৃত) "اليت"

এটাই হল আ�াহ তা‘আলার বারী: ﴿  َو
َ

َ ۢ تٗ  َ�نَ  َِ ي� ٰهُ  اَِ ََ َيي� ل�
َ

 ﴾ ََأ

(েয বযিি মৃত িছল, যােক আিম পের জীিবত কেরিছ ...; —সূরা 

আল-আন‘আম: ১২২) —এর বা�বতা। সুতরাং তার মৃতুযটা িছল 

তার মািট কািফেরর মািটর সাে  িমি�ত হ য়া; আর তার জীবন 

হল যখন আ�াহ তা‘আলা তাঁর িনেদ�েশর মাধযেম তােক 

(কািফেরর মািট ে েক) পৃ ক করেলন। সুতরাং এটা ঐটার মত, 

আ�াহ তা‘আলা মুিমন বযিিেক অসকাের �েবেশর পর জেের 

সময় আেলার িদেক েবর কের িনেয় আেসন; আর কািফর 

বযিিেক আেলােত �েবেশর পর (জেের সময়) অসকােরর িদেক 

েবর কের িনেয় আেসন। আর (তােদর মেত) এটাই হল আ�াহ 

তা‘আলার বারী: ﴿  َُنِذر ِ�ّ ۢ ا َ�نَ  َِ ِحقِ  َلّيٗ ََ ُُ  َو و� َل ع� َ  َ�َ  َۢ َُِ َِٰ�َ ع� َ ٧ 
﴾ (যােত েস সতক� করেত পাের জীিবতগরেক এবং যােত 
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কািফরেদর িবুে� শাি�র ক া সতয হেত পাের। —সূরা 

ইয়াসীন: ৭০) —এর বা�বতা।” 

এই বর�নাসমূহ ে েক িশয়ােদর �া� আিকদা-িব�াস সুু�ভােব 

ফুেট উো েয, কািফরগর   তােদর সাে  সংযুি সকল আহেল 

সু�াত  য়াল জামা‘আেতর অনুসারীগেরর (অ �াৎ- িশয়াগর বযতীত 

বািক সকেলর) পুরযসমূহ রােফযী িশয়ােদরেক িদেয় েদয়া হেব; 

আর তােদর িব�াস অনুযায়ী তােদর (িশয়ােদর) পাপসমূহ বহন 

করেব কািফরগর   তােদর সাে  সংযুি সকল আহেল সু�াত 

 য়াল জামা‘আেতর অনুসারীবৃ�। আর এই িব�াসিট মহান 

�িতপালেকর নযায় বা ইনসােফর পিরপ�ী; আর সু� িবেবক এবং 

�কৃিত তা অ�ীকার কের। আর আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٞ َِرة ُر َواۡ ََِ َ ٰٰ  َوَ�  َُ خ�
ُ

َر َ �ۡ ِ  ]١٦٤: سو ة األنعيم[﴾ و

“আর েকউ অনয কার  েবাঝা বহন করেব না।” —( সূরা আল-

আন‘আম: ১৬৪) 

আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন: 

َ� رَهِيَنٌة  ﴿ َسَب ا َك ََ ِ َ � �َ ََ   ]٣٨: سو ة الدثم[﴾ ٣ُ�ّ 

“�েতযক বযিি িনজ কৃতকেম�র দােয় আব�।” —( সূরা আল-
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মু�াছিছর: ৩৮) 

আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন: 

هُۥ  ﴿ َُ َ ي  � ٗ َُ َرِرٍ� َخ�� َلا ث� ِِ ل�  ََ َ�ن�  ۢ ََ هُۥ ٧َ� َُ َ � ي َُ َرِر�ٖ َ�ّٗ َلا ث� ِِ ل�  ََ َ�ن�  ۢ َِ  ﴾ ٨َو
 ]٨-٧: سو ة الزلزة[

“েকউ অরু পিরমার সৎকম� করেল েস তা েদখেব এবং েকউ অরু 

পিরমার অসৎকম� করেল েস তা  েদখেব।” —( সূরা আল-

িযলযাল: ৭-৮) 

আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন: 

﴿  ّ�ُ  ٰ ِّ َُو َ ٖس َو �َ ََ  �َ لَ َِ ا َع  ]١١١: سو ة الحل[﴾ ِِ

“এবং �েতযকেক তার কৃতকেম�র পূর�ফল েদয়া হেব।” —( সূরা 

আন-নাহল: ১১১) 

এই অে � আল-কুরআেনর আর  বহ আয়াত এবং অেনক িবশ� 

হািদস রেয়েছ; েযগেলা এই অ �েক সুু� কের এবং তােদর এই 

�া� আিকদােক �তযাখযান কের। সুতরাং তােদর এই আিকদািট 

বািতল, কুরআন-সু�াহ পিরপি� এবং িবেবক   ইনসাফ বিজ�ত। 
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তােদর �া� আিকদার সশদশ 

িববয় 

েহাসাইেনর শাহাদােতর �রের েশােকর 

মাতম, ব  িবদীর�করর   গােল আংাত 

করার মেধয সা য়াব �তযাশা: 

আর এটা  ইসলামী আিকদা   িব�ােসর (িবপদ   মুিসবেত ৈধয� 

ধারর) পিরপ�ী। িশয়াগর েশাক, মাতম   িবলােপর জনয মাহিফল 

  মাজিলস ত া সভা   সমােবেশর আিকদায় িব�াস কের এবং 

তারা �িত বছর মহররম মােসর � ম দশেক আ�াহর ৈনকটয 

হািসেলর িব�াস িনেয় েহাসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহর শাহাদােতর 

�রের িবিভ� মাো   ময়দােন এবং মহাসড়েক বড় বড় েশাক 

িমিছেলর আেয়াজন কের। অতঃপর তারা তােদর হাত �ারা 

তােদর গােল, বে    িপো আংাত কের এবং কাঁদেত কাঁদেত 
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ব  িবদীর� কের। আর িবেশব কের �েতযক মহররম মােসর 

দশম তািরেখ তারা ইয়া েহাসাইন! ... ইয়া েহাসাইন! ে াগােন 

ে াগােন চীৎকার কের। কারর, বসুেরর আেবগ ভিত� তােদর 

চীৎকার েপৗেছ যায় পিরপূর�তার চরম িশখের। আরা তারা ঐ িদন 

কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় সািরব�ভােব কাা বা অনুীপ ব� �ারা িনিম�ত 

েহাসাইেনর কিফন বহন কের (র যািলেত) েবর হয় এবং সকল 

�কার েসম�য�   অল�ার �ারা সুসি�ত েংাড়া পিরচািলত কের; 

আর এর �ারা তারা কারবালার ময়দােন েহাসাইেনর েংাড়া   

তার দলবেলর েসই িদেনর অব�ার অিভনয় কের। আর তােদর 

সাে  এই ৈহৈচ   েগালেযাগ অংশ�হেরর জনয তারা বড় ধরেনর 

মজুির িদেয় �িমক ভাড়া কের; আরা তারা রসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাহাবীেদর গািল েদয় এবং তােদর ে েক 

িনেজেদরেক মুি মেন কের। আর তােদর এই � ম �েরর 

জােহলী কম�কা�গেলা আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর সাে  

িববাদ   িবতেক�র িদেক িনেয় যায়; িবেশব কের যখন তারা 

রসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সাহাবীেদর গািল েদয়, 

িন�া কের এবং আবূ বকর,  মর    সমােনর মত খিলফােদর 

ে েক িনেজেদরেক মুি মেন কের। অতঃপর তােদর কারেরই 

সৎবযিিেদর মেধয রিপােতর ংটনা সংংিটত হেয়েছ বেল মেন 
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করত। 

আর িশয়াগর েহাসাইেনর মাতম ত া েশাক �কােশ এইভােব বহ 

অ �-স�দ খরচ কের। কারর, তারা িব�াস কের েয, এটা 

তােদর দীেনর মূল কম�কা�   মহান �তীক ত া িনদশ�েনর 

অ�ভু�ি। আর িশয়াগর তােদর স�ানেদরেক এই মাতেমর সময় 

কাঁদেত অভয� কের েতােল; সুতরাং যখন তারা বড় হয়, তখন 

তারা যখন ইিা কাঁদেত অভয� হেয় যায়। অতএব তােদর 

কাঁদাটা হল একটা ঐিিক িববয়; আর তােদর েশাক-দুঃখ হল 

কৃি�ম েশাক-দুঃখ; অ চ পিব� শরীয়ত দৃূভােব েশােকর মাতম 

(কা�াকািট), ব  িবদীর�করর   গােল আংাত করােক িনেবধ 

কেরেছ এবং আল-কুরআন আদম স�ানেদরেক ৈধয� ধারর করার 

  আ�াহর িস�াে�র �িত স��  াকার উপেদশ িদেয়েছ। েযমন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  
َ

ه ٰ�َ َۢ َِ�ِٰ�ِ ع َٱ َ َِ  َ ِِ � ِِِن َ ِ ٰوة لَ َِ ل ِ َوَ �� َِ ل وا  َِت َتنِيُن �ۡ َ وا   ُن َِ َۢ َءا ي ِ ِّ ﴾  ١ّ�َها َ
 ]١٥٣: سو ة انقمة[

“েহ মুিমনগর! ৈধয�   সালােতর মাধযেম েতামরা সাহাযয �া �না 

কর। িনিয় আ�াহ ৈধয�শীলেদর সাে  আেছন।” —( সূরা আল-

বাকারা: ১৫৩) 
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আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন: 

﴿  َۢ َِ�ِٰ�ِ ع َ ِ ِ�َّ � ٞ  ١َو يَبة َِ ِّ ُهَ  َٰبت� ََ َ
َ َۢ َِِرا   ي ِ ِّ ا  ِِنِا  َ ُو  ِ قَال ه ا  َِِ�� َِ َ ِ ِ ِِ

ونَ  ُن ِٰج  ]١٥٦-١٥٥: سو ة انقمة[﴾ ١ َ�

“তুিম শভ সংবাদ দা  ৈধয�শীলগরেক, যারা তােদর উপর িবপদ 

আপিতত হেল বেল, ‘আমরা েতা আ�াহরই এবং িনিিতেভােব 

আমরা তাঁর িদেকই �তযাবত�নকারী।” —( সূরা আল-বাকারা: 

১৫৫-১৫৬) 

আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন: 

﴿  ِ �� َِ ا  َِتل و� َص ََوا َ ّقِ َو َ �� ا  َِت و� ََواَص َ  ]٣: سو ة اععص[﴾  ٣َو

“এবং তারা পরুরেক সেতযর উপেদশ েদয়   পরুরেক 

ৈধেয�র উপেদশ েদয়।” —( সূরা আল-‘আসর: ৩) 

আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন: 

ةِ  ﴿ َ�َ�ُ ََ � ا  َِتل و� َص ََوا َ ِ َو �� َِ ا  َِتل و� ََواَص  ]١٧: سو ة ان�[﴾  ١َوَ

“এবং যারা পরুরেক উপেদশ েদয় ৈধয� ধারেরর   দয়া-

দাি েরযর।” —( সূরা আল-বালাদ: ১৭) 

আ�াহ তা‘আলা আর  বেলন: 
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﴿...  َ ��َ  ِِ  َۢ َِ�ِٰ�ِ ع وا َ َوَ َصَدقُ  َۢ ي ِ ِّ َ ََ ِ � ٰ�َ و 
ُ

ِسأ َ
�

َأ ��َ ا ءِ وَِلَ�  ِ ِّ ا ءِ َوَل َۡ �
أ

وَن  ِتُل َُ � َل  َُ ََ ُه ِ � ٰ�َ و 
ُ

  ]١٧٧: سو ة انقمة[﴾ ١َوَ

“... অ �-সংকেট, দুঃখ-ে েশ   সং�াম-সংকেট ৈধয� ধারর 

করেল। এরাই তারা যারা সতযপরায়র এবং এরাই মু�াকী।” —

(সূরা আল-বাকারা: ১৭৭) 

অতঃপর তােদর মেত িন�াপ ইমামগর এবং তােদর িনকট 

যােদর আনুগতয করা সব�াব�ায়  য়ািজব, তােদর ে েক  এইীপ 

সাবয� হেয়েছ। ‘নাহজুল বালাগাহ’ (ناج انالغة) নামক �ে� 

উে�খ করা হেয়েছ: 

“আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

ইি�কােলর পর তাঁেক (সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম) উে�শয 

কের বেলন: আপিন যিদ দুঃখ �কাশ করা ে েক িনেবধ না 

করেতন এবং ৈধয� ধারর করার িনেদ�শ না িদেতন, তেব আমরা 

আপনার েশােক (কাঁদেত কাঁদেত) েচােখর পািন েশব কের 

েফলতাম।” 

নাহজুল বালাগাহ’ (ناج انالغة) নামক �ে� আর  উে�খ করা 

হেয়েছ: 
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“আলী আ. বেলন: েয বযিি িবপদ-মুিসবেতর সময় তার হাতেক 

উুেত মাের, েস বযিির আমল িবন� হেয় যায়।” 

‘মু�াহাল আমাল’ (مغا� األميل) নামক �ে�র েলখক ফারিস 

ভাবায় উে�খ কেরন, যার আরিব (বাংলা) অনুবাদ হল: 

“েহাসাইন তার েবান যয়নবেক কারবালার ময়দােন বেলেছন: েহ 

আমার েবান! আিম েতামােক আ�াহর নােম শপ  িদেয় বলিছ, 

েতামার কত�বয হল এই শপ  র া করা। সুতরাং যখন আিম 

িনহত হব, তখন তুিম ব  িবদীর� কেরা না এবং তুিম েতামার নখ 

�ারা েতামার েচহারায় আঁচড় কাটেব না। আর আমার শাহাদােতর 

কারের তুিম  ংস   মৃতুযেক কাকেব না।”171F

172 

আবূ জাফর আল-কুমী বর�না কেরন: 

“আমীুল মুিমনীন আ. তাঁর সা ীেদরেক �িশ র েদ য়ার সময় 

বেলন: েতামরা কােলা েপাবাক পিরধান কেরা না। কারর, এটা 

েফরাউেনর েপাবাক।”172F

173  

                                                            
172 মু�াহাল আমাল ( األميل مغا� ), � ম খ�, পৃ. ২৪৮ 
173 আবূ জাফর মুহা�দ ইবন বাবুইয়া আল-কুমী, মান লা ইয়াহদুুহল 
ফিকহ ( اعفقيه رضه ال من ), পৃ. ৫১  
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‘তাফসীর আস-সাফী’-এর মেধয- ﴿  وٖف ُُ ن� َِ  ِِ  ََ يَن َِ َ�ن� ﴾ َوَ�  (তারা 

সৎকােজ েতামােক অমানয করেব না, —সূরা আল-মুমতািহনা: ১২) 

-আয়ােতর নীেচ বির�ত আেছ: নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

নারীেদরেক আনুগেতযর শপ  েদয়ার সময় বেলেছন েয, তারা 

েযন কােলা েপাবাক পিরধান না কের, ব  িবদীর� না কের এবং 

 ংসেক আ�ান না কের। আর আল-কুলাইনী’র ‘ফুু‘উল কাফী’ 

( لكفَموع ا ) নামক �ে� বির�ত আেছ: নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম সাইেয়যদা ফােতমা েযাহরা রািদয়া�াহ ‘আনহােক 

উপেদশ িদেত িগেয় বেলন: “যখন আিম মৃতুযবরর করব, তখন 

তুিম েতামার েচহারায় আঁচড় কাটেব না,  ংসেক কাকেব না এবং 

আমার িনকট িবলাপরত অব�া দাঁড়ােব না।” 

েসখােন িশয়ােদর িকতাবসমূেহ অেনক েবিশ বর�না (ের য়ােয়ত) 

বির�ত রেয়েছ, যােত িবপদ-মুিসবত   তার উপর অৈধয� হেয় 

িবলাপ করা,  ংস   মৃতুযেক কাকা, ব  িবদীর�করর, গােল 

আংাত করা ইতযািদ ধরেনর দুঃখ �কাশ ে েক িনেবধা ার 

িববয়িট ু� করা হেয়েছ। এখােন আিম তােদর বর�নাসমূহ ে েক 

শধু কেয়কিট নমুনা কেরিছ। আর িযিন এই িববেয় আর  

িব�ািরত জানেত আ�হী, তার উিচত হেব আমার ‘হাকীকাতুল 
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মা’তম’ (حقيقة الأرم) অধযয়ন করা; তােত আিম িব�ািরত 

আেলাচনা কেরিছ এবং তােদর িকতাবসমূহ ে েক বর�নাসমূহ 

(ের য়ােয়তসমূহ) উে�খ কেরিছ তােদর এই েশাক-আহাজাির   

সভা-সমােবশসমূেহর জ য়াব �ীপ, েযগেলা ‘ইসলােম ৈধয�’ 

 এই আিকদা-িব�ােসর পিরপ�ী।-(الةر ف اإلسالم)

আমার বয�তার মােঝ যতটুকু স�ব হেয়েছ, �াদশ জাফরীয়া 

রােফযীয়া িশয়ােদর বািতল (অসার) আিকদাসমূহ ে েক ততটুকু 

পিরমার আিম আ�াহর মুিমন বা�ােদর সামেন েপশ কেরিছ। 

আর আিম �িতিট অধযােয় তােদর িনভ�রেযাগয ��পিি ে েক শধু 

�� সংখযক নমুনা উে�খ কেরিছ। সুতরাং িযিন আর  েবিশ 

জানেত   বুঝেত চান, তার উিচত িতিন েযন �য়ং িশয়ােদর মূল 

��সমূহ অধযয়ন কেরন। কারর, এই ��গেলা এ ধরেনর বিবয 

�ারা, এমনিক তার েচেয় জংনয বিবযসমি� �ার ভরপুর। 

পিরেশেব মহান আ�াহ তা‘আলার িনকট �া �না করিছ, িতিন েযন 

তাঁর অনু�হ   ইহসান �ারা িশয়ােদর িম যা বর�নাসমূহ, আিকদা-

িব�াস এবং তােদর প ��তা ে েক মুসিলম স�দায়েক 

েহফাজত কেরন। কারর, তা সৎকম�সমূহ ন� করেব, মুিমন 

বযিিেক ঈমান শূনয করেব এবং তােক ইসলাম ে েক খািরজ 
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(েবর) কের েদেব। তাঁর িনকট আর  �া �না কির, িতিন েযন 

আমােদরেক সরল-সিাক প  �দশ�ন কেরন এবং আমােদরেক 

সুু� সতয িবধােনর উপর �িতি�ত রােখন; আর িতিন েযন 

আমােদরেক মুিি�াশ সাহাযয�াশ সুু� হেকর উপর �িতি�ত 

দল (িফরকা) আহেল সু�াত  য়াল জামা‘আেতর আিকদা-

িব�ােসর উপর সুদৃূভােব �িতি�ত রােখন। তাঁর িনকট আর  

�া �না কির, িতিন েযন আমােদরেক এমন ক া, কাজ, িনয়ত   

েহদােয়ত অজ�েনর তা িফক দান কেরন, যা িতিন ভালবােসন 

এবং পছ� কেরন। আর িতিন সকল ব�র উপর  মতাবান। 

  ح  ار � ومد   آ    احا ن    او اج    ااب ه  اجع�   ن رك   
 .  آ م دهواا  ان المد ر رن اقع ل�... سلم �سليم  

(আ�াহ তা‘আলা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম   তাঁর 

পিরবার-পিরজন, স�ী-সা ীগর, �ীগর এবং সকল অনুসারীর 

উপর রহমত, বরকত   শাি� বব�র কুন ... আর আমােদর 

সব�েশব দািব, আেবদন   িনেবদন হল, সকল �শংসা 

জগৎসমূেহর �িতপালক আ�াহর জনয িনেবিদত ...)। 

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

সূিচপ� 

িববয়       পৃ�া 

ভূিমকা 

তােদর �া� আিকদার � ম িববয়: 

আ�াহ সাে  িশেক�র (অংিশদারীেরর) আিকদা 

তােদর �া� আিকদার ি�তীয় িববয়: 

 এর আিকদা-انداء 

তােদর �া� আিকদার তৃতীয় িববয়: 

�াদশ ইমাম িন�াপ  

তােদর �া� আিকদার চতু � িববয়: 

বত�মােন িবদযমান কুরআন িবকৃত   পিরবিত�ত  

তােদর �া� আিকদার প�ম িববয়: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম এবং হাসান, েহাসাইন   
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আলী রািদয়া�াহ  

‘আনহমেক অপমান করা  

তােদর �া� আিকদার ব� িববয়: 

মুিমন জননী নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর �ীেদরেক 

অপমান করা  

তােদর �া� আিকদার সশম িববয় 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কনযােদরেক, িবেশব কের 

নারীেদর েন�ী ফােতমা েযাহরা রািদয়া�াহ ‘আনহােক অপমান 

করা  

তােদর �া� আিকদার অ�ম িববয়: 

আ�াস, তাঁর পু� আবদু�াহ   ‘আিকল ইবন আিব তািলব 

রািদয়া�াহ ‘আনহমেক অপমান করা  

তােদর �া� আিকদার নবম িববয়: 

েখালাফােয় রােশদীন, মুহািজরীন   আনসার রািদয়া�াহ 

‘আনহমেক অপমান করা  

তােদর �া� আিকদার দশম িববয়: 
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মুিমন জননীেদর   বনী ফােতমা রািদয়া�াহ তা‘আলা ‘আনহােক 

অপমান করা  

তােদর �া� আিকদার একাদশ িববয়: 

তাকীয়া (القية)-র আিকদা   তােদর মেত তার ফিযলতসমূহ  

তােদর �া� আিকদার �াদশ িববয়: 

মুত‘আ িবেয়র আিকদা   তােদর মেত তার ফিযলতসমূহ  

তােদর �া� আিকদার �েয়াদশ িববয়: 

গশা� ধার করার (েবশযাবৃি�) ৈবধতার আিকদা  

তােদর �া� আিকদার চতুদ�শ িববয়: 

নারীেদর সাে  সমকািমতা ৈবধতার আিকদা  

তােদর �া� আিকদার প�দশ িববয়: 

রাজ‘আ (المجعة) বা পুনজ�েের আিকদা  

তােদর �া� আিকদার েবাড়শ িববয়: 

মৃি�কার আিকদা  

তােদর �া� আিকদার সশদশ িববয়: 
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েহাসাইেনর শাহাদােতর �রের েশােক মাতম, ব  িবদীর�করর   

গােল আংাত করার মেধয সা য়াব �তযাশা  

সূিচপ� 


