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অনুবােদকর কথা 

 

ইসলাদমর োবীোর শী‘আ সম্প্রোয় সম্পদকে আমাদের মেদশর মলাদকরা 

িাদন না বলদলই চদল, এক সময় আতম তনদিও িাদের সম্পদকে 

িানিাম না, িাদেরদক মুসতলম মদন করিাম। তকন্তু িাদের সম্পদকে 

যখন িানার সুদযাগ হয়, িাদের আকীো-তবশ্বাস ও কমেনীতি বোপক 

পড়াদশানা কতর, িাদের মমৌতলক গ্রন্থগুদলা মেখার সুদযাগ হয়, িখন 

মথদকই আমার তনকট স্পষ্ট হয় ময, এরা ইসলাদমর অন্তরু্েক্ত বা মুসতলম 

নয়। এদের মদধে স্পষ্ট তশকে, তবে‘আি, কুসাংষ্কার এবাং ববপতরিে 

তবেেমান, যার সাদথ ইসলাদমর েূরিমও মকাদনা সম্পকে মনই। এরা 

ইসলাদমর নাদম তনদিদের মদধে ইয়াহূেী, খৃস্টান, অতিপূিক ও 

মপৌত্ততলক সবার আকীো লালন কদর। আদরা আশ্চদযের তবষয় হদে এরা 

চরম মুসতলম ও আরব তবদেষী, যা আমাদের অদনদকরই অিানা, িাই 

এদের সম্পদকে পাঠকবদগের অবগতির িনে শী‘আদের ইতিহাস তনদয় 

সামানে আদলাচনা করলাম। 

ইসলাদমর শুরু মথদকই মুশতরকরা িার তবদরাতধিা আরম্ভ কদর। তবদশষ 

কদর আরব উপেীদপর ইয়াহূেী, ইরাদনর মািুসী িথা অতিপূিক ও 

র্ারি উপদেদশর মূতিেপুিকদের গা জ্বালার অন্ত থাদক না। িারা 

ইসলামদক তচরিদর মুদে মেওয়ার গর্ীর ষড়যদে তলপ্ত হয়। এ বোপাদর 
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অগ্রণী রূ্তমকা পালন কদর ইয়াহূেী বাংশদু্ভি আবু্দল্লাহ ইবন সাবা। 

আল্লাহ সতিেই বদলদেন:  

ن َّ﴿ تِجدت د َََّّلت شت
ت
ة ََّّٱنل اِسََّّأ َٰوت دت ِينتََّّعت ُنوا ََّّل َِّل  تُهودتََّّءتامت ِينتََّّٱۡلي ُكوا  ََّّوتٱَّل  ت ۡشي

ت
 [  ٢٨: دةاملائ] ﴾أ

“িুতম অবশেই মতমনদের িনে মানুদষর মদধে শত্রুিায় অতধক কদঠার 
পাদব ইয়াহূেীদেরদক এবাং যারা তশকে কদরদে িাদেরদক”। [সূরা আল-

মাদয়োহ, আয়াি: ৮২] 

আবু্দল্লাহ ইবন সাবা অন্তদর তনফাক তনদয় প্রকাদশে ইসলাম গ্রহণ কদর। 

কারণ মস তনতশ্চি িানি, সমু্মখ যুদে মুসতলমদের হারাদনা কতঠন। 

িাদের পূবেপুরুষ বনু কুরাইযা, বনু নতির ও বনু কায়নুকা ইসলাদমর 

মমাকাতবলায় সফল হয় তন। িাই ইসলাদমর মর্িদর প্রদবশ কদর 

ইসলাদমর ক্ষতি সাধন করার অনোনে মকৌশল গ্রহণ কদর মস। 

আবু্দল্লাহ ইবন সাবা ও িার পতরচয়: 

আবু্দল্লাহ ইবন সাবা তেল ইয়াহূেী, ইয়ামাদনর িনপে সান‘আর 

অতধবাসী, তহমইয়ার অথবা হামোন বাংদশ িার িন্ম।1 উসমান 

রাতেয়াল্লাহু আনহুর তখলাফিকাদল মুসতলমদের মগামরাহ করার লদক্ষে 

মস ইসলাতম রূ্-খণ্ড চদষ মবড়ায়। প্রথদম তহিায (মতেনায়), অিোঃপর 

বসরা, অিোঃপর কুফা অিোঃপর শাম গমন কদর, তকন্তু মকাথাও মিমন 

সুতবধা করদি পাদর তন। অিোঃপর মস তমসর এদস অবস্থান কদর এবাং 

                                                           
1 িাতরদখ িাবাতর: (৪/৩৪০) 
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মসখাদনই িার আকীো ‘ওতসয়াি’ ও ‘রাি‘আি’ প্রচার কদর। এখাদন 

মস কিক অনুসারী লার্ কদর।2 

শী‘আ ঐতিহাতসক “রাওিািুস সাফা” গ্রদন্থ বদলন, “আবু্দল্লাহ ইবন 

সাবা যখন িানদি পাদরন ময, তমসদর উসমান তবদরাধীদের সাংখো 

অতধক, তিতন মসখাদন চদলন যান। তিতন ইলম ও িাকওয়ার মবশ ধারণ 

কদরন। অবদশদষ মানুষ িার োরা প্রিাতরি হয়। িাদের মাদে মস 

গর্ীর আস্থা ও তবশ্বাস সৃতষ্ট কদর তনদির মাযহাব ও মিবাে প্রচার 

আরম্ভ কদর। মযমন, প্রদিেক নবীর ওতস ও খতলফা রদয়দে, আর 
রাসূলুল্লাহর ওতস ও খতলফা হদে একমাত্র আলী। তিতন ইলম ও 

ফািওয়ার মাতলক, িার রদয়দে সম্মান ও বীরত্ব। তিতন আমানি ও 

িাকওয়ার অতধকারী। মস আদরা বদল: উম্মি আলীর ওপর যুলুম 

কদরদে, িারা িার তখলাফি ও ইমামতির অতধকার তেতনদয় তনদয়দে। 

এখন আমাদের সবার উতচৎ িাদক সাহাযে করা ও উসমাদনর বাই‘আি 

িোগ করা। িার কথার োরা অদনদক প্রিাতরি হদয় খতলফা উসমাদনর 

তবরুদে তবদরাদহর ম াষণা কদর”।3 

                                                           
2 িাতরদখ িাবাতর: (৪/৩৪০); কাদমল তল ইবন আতসর: (৩/৭৭); তবোয়ান ও তনহায়া 
তল ইবন কাতসর: (৭/১৬৭); িাতরদখ তেমাশক তল ইবন আসাতকর: (২৯/৭-৮) ও 
অনোনে তকিাদব (৩৫ তহিরী)  টনাসমূহ মেখুন। 

3 ফারতস র্াষায়: “রাওিািুস সাফা”: (পৃ. ২৯২); শী‘আ ও সুন্নাহ তকিাব: (পৃ. ১৫-
২০); ইহসান ইলাতহ িতহর। 
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ঐতিহাতসকগণ বদলন, ইয়ামাদনর মযখাদন আবু্দল্লাহ ইবন সাবা মবদড় 

উদঠদে, মসখাদন িাওরাি ও ইঞ্জীদলর তশক্ষা, আেশে ও মিবাে তবেেমান 

তেল। িদব িাওরাদির তশক্ষা অদনকটাই ইঞ্জীদলর সাদথ তমদশ 

তগদয়তেল। মস উর্য় গ্রন্থ মথদক িার আকীো গ্রহণ কদর।4 

আবু্দল্লাহ সাবার প্রচাতরি কিক আকীো: 

আবু্দল্লাহ ইবন সাবা মতেনা মথদক িার তবষ েড়াদনা আরম্ভ কদর। িখন 

মতেনায় আতলম-উলামায় র্রপুর তেল। যখন মস মকাদনা সদেহ মপশ 

করি, িারা িার প্রতিবাে করদিন। মযমন, মস ইয়াহূেী আকীো 

রাি‘আি িথা পুনিেনম মপশ কদর। 

ইবন সাবা বদল: “আতম িাদের প্রতি আশ্চযে মবাধ কতর, যারা বদল ঈসা 

তফদর আসদব তকন্তু মুহাম্মাে তফদর আসদব না। অথচ আল্লাহ িা‘আলা 

বদলন,  

ِيَّإِن َّ﴿ ََّّٱَّل  لتييكتََّّفترتضت كتََّّٱليُقريءتانتََّّعت آدُّ ترت َََّّٰل اد  ََّّإِلت عت  [  ٢٨: القصص] ﴾مت

“তনশ্চয় তযতন আপনার ওপর কুরআনদক তবধানস্বরূপ তেদয়দেন, অবশেই 

তিতন মিামাদক প্রিোবিনস্থাদল তফতরদয় মনদবন”। [সুরা আল-কাসাস, 

আয়াি: ৮৫]  

                                                           
4 “িাতরখুল আরব কাবলাল ইসলাম” তল িাওয়াে আতল: (৬/৩৪) 
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অিএব, ঈসার িুলনায় মুহাম্মাে তফদর আসার মবতশ হকোর। এক 

হািার নবী ও এক হািার ওতস তেল, আলী হদে মুহাম্মাদের ওতস। 

অিোঃপর মস বদল: মুহাম্মাে সবেদশষ নবী আর আলী সবেদশষ ওতস”।5 

ইবন কাসীর রহ. এ আয়াদির বোখো প্রসদে কিক আতলদমর বাণী 

উদল্লখ কদরন। মযমন, “আল্লাহ আপনাদক তকয়ামদি উপতস্থি করদবন, 

অিোঃপর তিতন মিামাদক মেওয়া নবুওয়াদির োতয়ত্ব সম্পদকে তিজ্ঞাসা 
করদবন”। মকউ বদলদেন: আল্লাহ আপনাদক িান্নাদি তনদয় যাদবন অথবা 

মিামাদক মৃিুে মেদবন অথবা মিামাদক মক্কায় তনদয় যাদবন। মক্কায় তনদয় 

যাওয়ার বাণী ইমাম বুখারী ইবন আব্বাস মথদক বণেনা কদরন।6 তকন্তু 

ইবন সাবা এ আয়াদির অথে তবকৃি কদর িার রাি‘আি িথা 

পুনরাগমনবাদের মি ভ্রান্ত মিবাে প্রচার কদর। 

মালািী (মৃি: ৩৭৭ তহ.) উদল্লখ কদরন: “সাবাতয়রা আলীর তনকট এদস 

বদল: আপতন আপতন!! তিতন বলদলন: আতম মক? িারা বলল: আপতন 

সৃতষ্টকারী। আলী িাদেরদক তিরষ্কার কদরন, তকন্তু িারা মকাদনার্াদব এ 

মি িোগ করদব না, আলী আগুদনর কুণ্ডলী বিতর কদর িাদেরদক 

মসখাদন জ্বাতলদয় মেন”।7 

আবু হাফস ইবন শাতহন (মৃি ৩৮৫ তহ.) উদল্লখ কদরন: “আলী 

শী‘আদের একতট িামা‘আি জ্বাতলদয় তেদয়দেন, অপর একতট গ্রুপদক 
                                                           
5 “িাতরদখ িাবাতর”: (৪/৩৪০)  
6 সহীহ বুখারী-ফািহ: ৮/৩৬৯); িাবাতর তফি িাফসীর: (১০/৮০-৮১) 
7 “আি-িানবীহ ওয়ার রাে আলা আহতলল আহওয়া ওয়াল তবো”: (পৃ. ১৮) 
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তিতন তনবোসদন পাঠান। যাদেরদক তিতন তনবোসদন পাঠান, িাদের মদধে 

আবু্দল্লাহ ইবন সাবাও তেল”।8 

শী‘আ প্রখোি আতলম কুতম্ম (মৃি: ৩০১ তহ.) উদল্লখ কদরন: “আবু্দল্লাহ 

ইবন সাবা সবেপ্রথম আবু বকর, উমার, উসমান ও সাহাবীদের সম্পদকে 

তবদষােগার এবাং িাদের ওপর অসন্তুতষ্ট প্রকাশ কদর। আর োতব কদর 

ময, আলী িাদক এর তনদেেশ তেদয়দে। আলীর মৃিুে সাংবাে বহনকারীদক 

সাবাতয়রা বদল: “মহ আল্লাহর শত্রু িুতম তমথো বদলে, যতে িুতম িার 

মস্তদকর খুতল তনদয় আস, আর িার স্বপদক্ষ সত্তরিন সিে সাক্ষী মপশ 

কর, িবুও আমরা িা তবশ্বাস করব না। আমরা তবশ্বাস কতর ময, তিতন 

মারা যানতন, িাদক হিো করা হয় তন, যিক্ষণ না তিতন আরবদের লাতঠ 

োরা পতরচালনা করদবন ও পুদরা েুতনয়ার মাতলক হদবন িিক্ষণ তিতন 

মারা যাদবন না, অিোঃপর িারা চদল যায়”।9 

শী‘আদের বড় আতলম ও তবখোি ঐতিহাতসকগণ স্বীকার কদরদেন: 

“কিক আহদল ইলম উদল্লখ কদরদেন ময, আবু্দল্লাহ ইবন সাবা ইয়াহূেী 

মথদক ইসলাম গ্রহণ কদরন। তিতন আলী আলাইতহস সালাদমর পক্ষ 

মনন। তিতন ইয়াহূেী থাকাবস্থায় বলদিন ইউশা ইবন নূন হদে মূসার 

ওতস, এটা তেল িার বাড়াবাতড়। তিতন ইসলাম গ্রহণ কদর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পর আলীর বোপাদর অনুরূপ 
আকীো প্রচার কদরন। তিতন সবেপ্রথম বদলন আলীর ইমামতি ফরয। 

                                                           
8 “তমনহািুস সুন্নাহ” তল ইবন িাইতময়াহ: (১/৭) 
9 “আল-মাকালাি ওয়াল তফরাক”: (পৃ. ২০), প্রকাশ: ১৯৬৩ই. 
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তিতন আলীর শত্রুদের সাদথ তবদেে ম াষণা কদরন, িার তবদরাধীদের 

তিতন অপেে কদরন ও িাদেরদক কাতফর বদলন। এখান মথদকই যারা 

শী‘আ নয়, িারা বদলন শী‘আ ও রাদফযীর মূল হদে ইয়াহূেী”।10 

শী‘আদের িৃিীয় শিাতব্দর তবখোি পতণ্ডি আল-হাসান ইবন মূসা আবু 

মুহাম্মাে আন-নাওবাখিী বদলন, “আবু্দল্লাহ ইবন সাবা আবু বকর, 

উমার, উসমান ও সাহাবীদের তবদষােগার কদরন, িাদের সাদথ সম্পকে 

তেন্ন কদরন এবাং বদলন, আলী িাদক এর তনদেেশ তেদয়দেন। আলী 

িাদক মগ্রফিার কদর এ সম্পদকে তিজ্ঞাসা কদরন, মস িা স্বীকার কদর। 

আলী িাদক হিোর তনদেেশ মেন। িখন আশ-পাদশর মলাকিন তচৎকার 

কদর উঠল, মহ আতমরুল মুতমন! এমন বেতক্তদক হিো করদবন, ময 

মানুষদেরদক আহদল বাইি ও আপনাদের মহব্বি এবাং আপনাদের 

মনিৃদত্বর তেদক আহ্বান কদর ও আপনাদের শত্রুদের মথদক তবদেে 

ম াষণা কদর! আলী িাদক মাোদয়ন (িৎকালীন পারদসের রািধানী) 

পাতঠদয় মেন”।11 

                                                           
10 “তরিালুল কাতশ”: (পৃ. ১০১), প্রকাশক: মুয়াসসাসািুল ইলতম তব কারবালা, ইরাক। 
এ তকিাদবর রূ্তমকায় িারা বদলদে: তরিাল শাদের চারতট তকিাব মূল। এগুদলা 
তনর্েরদযাগে তকিাব। এর িার মদধে প্রধান ও অগ্রগামী হদে األئمة عن انلاقلني معرفة 
الكيش برجال যা الصادقني  নাদম প্রতসে। রূ্তমকা মেখুন। 

11 “তফরাকুশ শী‘আ” তল নওবখতি: (পৃ. ৪৩-৪৪); মাকিাবাহ হায়োতরয়া ইবন নািাফ, 
ইরাক, ১৩৭৯ তহিরী ও ১৯৫৯ ইাং। 
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আবু্দল্লাহ ইবন সাবা এর্াদব মুসতলমদের মদধে একতট ভ্রান্ত িামা‘আি 

বিতরদি সক্ষম হয়, যারা তেল ইসলাম ও মুসতলম তবদেষী। িারা এমন 

তকেু আকীো প্রচার কদর, যার সাদথ ইসলাদমর মকাদনা সম্পকে মনই। 

মস তনদিদক আলীর পদক্ষর ম াষণা করদলও আলীর সাদথ িার মকাদনা 

সম্পকে তেল না। আলী িাদের সাদথ সম্পকেদেদের ম াষণা তেদয়দেন। 

তিতন িাদেরদক কতঠন শাতস্ত তেদয়দেন। িার সন্তাদনরাও িাদেরদক 

অপেে করি। িাদের ওপর লা‘নি কদরদে, িাদেরদক েূদর মঠদল 

তেদয়দে। তকন্তু সমদয়র তববিেদন মসসব বাস্তবিা চাপা পদড় যায়, 

মুসতলমরা রু্লদি আরম্ভ কদর িাদের ইতিহাস। 

শী‘আদের তবপদক্ষ িাদের ইমামদের সাক্ষী ও সিকেবাণী: 

শী‘আরা আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর হাদি বাই‘আি কদর, িার আনুগিে 

এবাং িার পক্ষ মনওয়ার শপথ কদরও তবতর্ন্ন যুদে িার পক্ষ িোগ 

কদর, িাদক অসম্মান কদর। বস্তুি িারা আলীর নাদমর আড়াদল আশ্রয় 

গ্রহণ কদর। যখন িাদেরদক ডাকা হি, িারা নানা অযুহাি মেখাি, 

কখদনা মকাদনা অযুহাি োড়াই তবরি থাদক। এক সময় তিতন িাদের 

ওপর তবরতক্ত প্রকাশ কদর বদলন, “মহ পুরুষ আকৃতির মলাদকরা, 

মিামরা মিা পুরুষ নও!!! বাচ্চাদের স্বপ্ন লালনকারী, নারীদের নোয় 

তবদবদকর অতধকারী, আফদসাস! আতম যতে মিামাদের না মেখিাম! 

মিামাদের সাদথ আমার যতে মকাদনা পতরচয় না হি! আল্লাহর শপথ 

আতম অনুিাপ তনদয় চলতে, তপেদন কুয়াশা মরদখ যাতে... আল্লাহ 

মিামাদের ধ্বাংস করুন। মিামরা আমার অন্তরদক পুুঁদি র্দর তেদয়ে, 
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মগাস্বায় আমার হৃেয় পূণে কদর তেদয়ে, মিামরা আমার প্রতি তনোঃশ্বাদস 
অপবাে গলাধোঃকরণ কতরদয়ে। মিামরা অবাধে হদয় আমার তসোন্ত তবনষ্ট 

কদরে। এমনতক কুরাইশরা বলদি বাধে হদয়দে: “আলী ইবন আবু 

িাতলব বাহােুর তঠক, তকন্তু িার মদধে যুে তবেো মনই। বস্তুি ময 

আনুগিে কদর না, িার মকাদনা তসোন্তই মনই...”12 অনেত্র তিতন বদলন, 

“তসফফীন যুদে শী‘আদের অপমাদনর স্বীকার হদয় তিতন বদলন, আমার 

আশা যতে মুয়াতবয়া আমার সাদথ মিামাদের তনদয় মকনাদবচা করি, 

মযমন টাকার তবতনদয় তিতনদসর মকনাদবচা হয়, আর মিামাদের েশিন 

গ্রহণ কদর যতে িাদের একিন আমাদক মেয়!!!?13 

শী‘আদের সম্পদকে হাসান ইবন আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু বদলন,  

হাসান ইবন আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু েুতরকা াদি আহি হদয় িার 

শী‘আ গ্রুদপর বণেনা তেদয় বদলন, “আল্লাহর শপথ, আতম মেখতে এদের 

মচদয় মুয়াতবয়া আমার িনে অতধক র্াদলা, যারা বদল িারা আমার 

মলাক। িারা আামাদক হিোর ষড়যে কদরদে, আমার মূলধন তেতনদয় 

তনদয়দে, আমার সম্পে আত্মসাৎ কদরদে। আল্লাহর শপথ আতম যতে 

মুয়াতবয়ার অধীদন থাকিাম, িাহদল আতম আমার িীবন রক্ষা করদি 

পারিাম, আমার পতরবাদরর তনরাপত্তা মপিাম। এটাই আমার িনে র্াদলা 

                                                           
12 নাহিুল বালাগাহ: ৮৮-৯১, প্রকাশক: মাকিাবািুল আলফাইন। আদরা মেখুন: 
নাহিুল বালাগাহ: ৭০-৭১, বইরুি প্রকাশনী। 

13 নাহিুল বালাগাহ: পৃ. ২২৪। 
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তেল, িাদের োরা হিোর তশকার হওয়া ও আমার পতরবাদরর অতনতশ্চি 

র্তবষেদির মচদয়”!?14 

শী‘আদের সম্পদকে হুসাইন রাতেয়াল্লাহু আনহু বদলন, 

হুসাইন রাতেয়াল্লাহু আনহু শী‘আদের সদম্মাধন কদর বদলন, “মহ 

মলাদকরা মিামরা ধ্বাংস হও, আফদসাস, মিামরা আমাদেরদক মডদকে, 

আমরা মিামাদের ডাদক সাড়া তেদয়তে। মিামরা আমাদের হাি মথদক 

হাতিয়ার তনদয় আমাদের ওপরই উদম্মাচন কদরে। মস আগুনই মিামরা 

আমাদের ওপর প্রজ্বতলি কদরে, যা আমরা মিামাদের শত্রু ও আমাদের 

শত্রুর মমাকাদবলায় প্রজ্বতলি কদরতেলাম। মিামরা মিামাদের 

পূবেপুরুষদের সাদথ একাত্ম হদয়ে। মিামরা মিামাদের শত্রুদের শতক্ত 

বৃতে কদরে। আতম মদন কতর না, মসখান মিামরা মকাদনা স্বাথে উোর 

করদি পারদব, অথচ আমরা মিামাদের সাদথ মকাদনা অপরাধ কদর তন। 

মিামরা মকন ধ্বাংস হও না...।15 

শী‘আদের সম্পদকে িাদের পঞ্চম ইমাম বাদকর বদলন, 

বাদরা ইমাতময়া শী‘আদের পঞ্চম ইমাম মুহাম্মাে আল-বাদকর িার 

অনুসারী ও শী‘আদের সম্পদকে বদলন, “যতে সবাই আমাদের েলরু্ক্ত 

                                                           
14 মেখুন: আল-ইহতিিাি তলি িাবরাতস: (খৃ. ২, পৃ. ২৯০) 
15 আল-ইহতিিাি তলি িাবতরতস: (খ.২পৃ. ৩০০) 
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হদয় যায়, চারর্াদগর তিনর্াগ আমাদের বোপাদর সদেহ মপাষণ করদব, 

আর চিূথের্াগ হদব আহমক”!!16 

শী‘আদের ইমাম মূসা ইবন িাফর বদলন, 

সপ্তম ইমাম মূসা ইবন িাফর প্রকৃি মুরিাে সম্পদকে বদলন, “যতে 

আতম আমার েল পৃথক কতর, িাহদল িাদের শুধু মিাষাদমােকারী পাব, 

আর যতে িাদের পরীক্ষা কতর, িাহদল িাদেরদক মেখব মুরিাে(!!!), 

আর যতে িাদের যাচাই-বাোই কতর, িাহদল এক হািাদরর মদধে 

একিনও খাদলস (!?) মবর হদব না। আর যতে আতম িাদেরদক চালুতন 

োরা োুঁতক, িাহদল িাদের মকউ অবতশষ্ট থাকদব না, আসদন মহলানোিা 

বেিীি। িারা বদল: আমরা আলীর েল, অথচ আলীর েদলর মলাক 

িারাই, যাদের কথা ও কাি এক”।17 

এই যতে হয় আলী ও িার সন্তানদের র্ক্তরা, িাহদল আল্লাহই র্াদলা 

িাদনন সবেদশষ ইমাম মাহেীর অনুসারীরা মকমন হদব, ময সাবালকই 

হয় তন? আলী শী‘আদের সম্পদকে সতিেই বদলদেন: “মিামরা বাদিল 

মযর্াদব িান, হক মস রকম িান না। মিামরা হকদক মযর্াদব প্রিোখোন 

কর, বাতিলদক মসর্াদব প্রিোখোন কর না। 

মুসতলমদের তবরুদে শী‘আ ও কাতফর একাত্মিা: 

                                                           
16 মেখুন: তরিালুল কাতশ: (পৃ. ১৭৯) 
17 আর-রওিািু তমনাল কাতফ: খ. ৮পৃ. ১৯১, হােীস নাং ২৯০। 



 

 

 
 13  

ইব নুল ‘আল-কাতম ও নাতসরুি-িুতস ইমাম আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর 

েল রক্ষার অযুহাদি তখলাফদি আব্বাতসয়ার ধ্বাংদসর িনে কাতফরদের 

সাদথ মযাগ তেদয়দে। উদল্লখে শী‘আরা ‘িুতস’-মক ‘মানব িাতির তশক্ষক’, 

‘এগারিম শিাতব্দর তবদবক’, গদবষক, পতণ্ডি ও িকেতবেদের তশদরামতণ 

ইিোতে উপাতধদি রূ্তষি কদর। 

সকল ঐতিহাতসকগণ অতর্ন্নর্াদব তখলাফদি আব্বাতসয়ার মশষ 

মুহূিেগুদলা সম্পদকে বদলন, বাগোদের পিন, নতিরতবহীন মুসতলম 

গণহিো, ইসলামী তকিাবসমূহ োিলা নেীদি তনদক্ষপ করাসহ সব 

বোপাদর ইবন আল-কাতম ও িুতস সহদযাগী তেল হালাকু খাদনর। ইবন 

আল-কাতম তেল িখনকার আব্বাতসয় খতলফা মুিাতসদমর উযীর ও 

পরামশেোিা, মস মগাপদন হালাকু খাদনর সাদথ আুঁিাি কদর আব্বাতসয় 

তখলাফদির পিন  টায়, আর িুতস তেল হালাকুর উপদেষ্টা। উদল্লখে 

ইবনুল আল-কাতম এবাং িুতস উর্য় তেল ইরানী ও কাদলা 

পাগড়ীওয়ালাদের েলরু্ক্ত।  

এিে সদত্বও ইরাদনর খুতমতন বদল: 

খািা নাতসরুতিন িুতসর মদিা মলাক না থাকার কারদণ মানুদষর 

অপূরণীয় ক্ষতি হদয়দে, যারা ইসলাদমর মহান মখেমি আঞ্জাম তেদয়দে। 

আমরা এ পাতপষ্ঠদক তিজ্ঞাসা করদি চাই মস হিো ও ধ্বাংস বেিীি 

ইসলাম ও মুসতলমদের তক উপকার কদরদে? হোুঁ মস যতে হালাকুদক 

সাহাযে করার ইসলামী তখেমি বদল, িাহদল এর বোখো তর্ন্ন। কারণ 

িাদের মূল উদিশে আহদল সুন্নাহ’র তবরুদে কাতফরদের সাহাযে করা। 
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পারদসের অতিপুিকদের সাদথ শী‘আদের মযাগসূত্র: 

আরবদের প্রতি শী‘আদের অন্তহীন তবদষােগার: শী‘আ আতলম ইহকাতক 

বদলন, “তবদশ্বর েুই মহান রাষ্ট পারসে (ইরান) ও মরাদমর মলাদকরা 

মযসব কষ্ট ও েুেেশার সমু্মখীন হদয়দে িার মূল কারণ হদে আরব ও 

িাদের পূবেপুরুষদের অতর্যান পতরচালনা করা, যাদের অন্তদর মহান 

ইসলাদমর মকাদনা জ্ঞান তেল না, িারা তেল মবেুইন ও ইির মলাক, 

যাদের স্বর্াদব তেল তনষু্ঠরিা ও তনমেমিা। এসব প্রবৃতত্ত পুিারী (সাহাবী) 

োরা এ েুই মেশ এবাং পূবে-পতশ্চদমর অতধকাাংশ শহর-নগর ধ্বাংস ও 

ক্ষতির সনু্মখীন হদয়দে। িারা েুই মহান রাদষ্টর মসৌেযে তবনষ্ট 

কদরদে”।18 

মহ মুসতলম র্াই, ইহকাতকর কথায় একটু তচন্তা করুন, মস সাহাবীদের 

বদল ইির, মবেুইন, প্রবৃতত্ত পূিারী এবাং পারদসের পতবত্রিা তবনষ্টকারী, 

আমরা িাতন না পারদসের পতবত্রিা তক, অথচ িারা মিা মাহরাম 

নারীদের তবদয় করা ববধ মদন কদর! মকাদনা মুসতলম তক এ কথা বলদি 

পাদর? 

িারা উমার রাতেয়াল্লাহু আনহুদক অপেে কদর। কারণ, িার হাদি 
পারসে পরাস্ত হদয়তেল। ইরাদনর কাশান শহদর অতিপূিক আবু লুলুর 

মািার রদয়দে, ময উমার রাতেয়াল্লাহু আনহুদক শহীে কদরদে। িারা 

                                                           
18 মেখুন: তরসালািুল ঈমান: (পৃ. ৩২৩) তমিো হাসান হাদয়তর আল-ইহকাতক, প্রকাশক: 
মাকিাবািুস সাদেক, কুদয়ি, ১৪১২ তহিরী। 
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আবু লুলুদক “বাবা সুিাউতিন” বদল। িার মৃিুেবাতষেকীদি িারা মািম 

ও মশাক পালন কদর। আবু লুলুদক িারা েু’তট কারদণ বাবা সুিাউতিন 
বদল। প্রথমিোঃ মস অতিপুিক (শী‘আ)দের রুহাতন তপিা। তেিীয়িোঃ 

অতিপুিকদের ধমে মূলিোঃ শী‘আদের ধমে। অিএব, রাদফযী বা শী‘আ 

মাযহাব মূলি অতিপুিকদের একতট মাযহাব! 

একই কারদণ িারা হুসাইদনর মসসব সন্তানদের সম্মান কদর, যারা 

হুসাইদনর ইরানী েী শাদহরবানু তবনদি ইয়ািোিারে এর বাংদশর 

সন্তান।19 

ফ্রান্স প্রবাসী ইরাদনর শী‘আ গদবষক মুহাম্মাে আতমর আলী মাতি উদল্লখ 

কদরন: “িারাোতস্তয়া (প্রাচীন মিবাে) তচন্তাধারা শী‘আদের মদধে প্রদবশ 

কদর। তবদশষ কদর আমাদের সরোর হুসাইন যখন পারদসের সবেদশষ 

সম্রাট সাসান বাংদশর মমদয় তবদয় কদরন, িখন প্রাচীন ইরাদনর সাদথ 

শী‘আদের একতট মযাগসূত্র সৃতষ্ট হয়। এ যুবিীই শী‘আদের সকল 

ইমাদমর মািা তহদসদব গণে হন। এর মাধেদম প্রাচীন যুদগর অতিপুিক 
ও শী‘আদের মযাগসূত্র কাদয়ম হয়”। এ হদে শী‘আদের মর্িরকার এক 

বেতক্তর সাক্ষী। 

মলাদকরা মশাদন আশ্চযে হদব ময, শী‘আরা মকন শুধু হুসাইদনর মৃিুের 

কারদণ ক্রেন কদর, তকন্তু িারা হুসাইদনর র্াই আবু বকর, অনুরূপ 

                                                           
19 মেখুন: তবহারুল আনওয়ার: (৪৫/৩২৯) তলল মািতলতস, প্রকাশক: মুয়াসসাহ আল-
ওফাি, বইরুি, ১৪০৩ তহিরী। 
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িার সন্তান আবু বকদরর িনে ক্রেন কদর না, অথচ এরাও িার 
সাদথই মারা মগদেন। এরা তক আহদল বাইদির সেসে তেদলন না অথবা 

িারা এমন েু’তট নাম বহন কদর, শী‘আরা যা সাধারণ শী‘আদের মদধে 

প্রচার করা পেে কদর না, মযন আহদল বাইি ও সাহাবীদের মাদে 

মহব্বদির বাস্তবিা িাদের সামদন প্রকাশ না পায়। তবদশষ কদর আবু 

বকর ও উমাদরর সাদথ আহদল বাইদির সখেিা, বনু্ধত্ব ও মহব্বি। 

একই কারদণ িারা অনোনে সাহাবীদের বেতিক্রম সালমান ফারসী 

রাতেয়াল্লাহু আনহুদক সম্মান কদর, এমনতক অদনদক বদলদে িার তনকট 

ওতহ আদস, িার কারণ তিতন পারদসের।20 

িারা আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক তকসরা িথা খসরু পারদর্ি 

সম্পদকে িাদের তকিাদব বণেনা কদর: “তনশ্চয় আল্লাহ িাদক িাহান্নাদমর 

আযাব মথদক মুক্ত কদরদেন, আগুন িার ওপর হারাম”।21 

এ হদে পারসে িথা ইরাদনর আরব তবদেদষর কারণ। এটা পুরদনা 

ইতিহাস। িাদের ষড়যদের মমাকাতবলায় আল্লাহ আমাদের িনে যদথষ্ট। 

ইরান ও ইয়াহূেী সম্পকে: 

ইরান বাতহেকর্াদব আদমতরকার সাদথ শত্রুিা মপাষণ করদলও, বস্তুিোঃ 

মস তেমুতখ নীতিই অবলম্বন কদর আদমতরকার সাদথ। যা আরবদের িনে 

খুব েুোঃখিনক। ইরাদনর রাদফযীরা যিই ইসলাদমর মোহাই তেক না 

                                                           
20 মেখুন: তরিালুলকাতশ: (২১) 
21 মেখুন: তবহারুল আনওয়ার: (১৪/৪১) 
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মকন, মূলি িারা ইসলাদমর শত্রু এবাং িারা ইসলাম তনোঃদশষ করার 

িনে ইয়াহূেী ও নাসারাদের সাদথ হাি মমলাদি কসুর করদব না। 

মমািাকথাোঃ শী‘আরা এমন িাতি, যাদের উৎপতত্ত ইয়াহূেীদের মথদক, 

অিোঃপর এদের সাদথ সাংতমশ্রণ  দটদে অতিপুিকদের। এরা 

ইয়াহূেীদের নোয় তনদিদের মদধে সব ধরদণর খারাতপ লালন কদর, 

মযমন তমথো বলা, মধাুঁকা মেওয়া, প্রিারণা এবাং আরব ও ইসলাম 

তবদেষ। আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু ও আহদল বাইদির মহব্বদির 

অন্তরাদল পুদরা ইসলামদক িারা িোগ কদর, সাহাবাদের গালমে কদর, 

কুরআদন তবকৃতির তবশ্বাস কদর, আহদল বাইদির অদনক সেসেদক 

কাতফর বদল। এরা বাহেি ইয়াহূেী ও আদমতরকা তবদেষ প্রচার করদলও 

মগাপদন িাদের সাদথই সখেিা কাদয়ম কদর। ইসলাম ও মুসতলমদের 

তবপদক্ষ িাদের সাদথ িারা হাি তমলায়। আল্লাহ এদের ষড়যে মথদক 

ইসলাম ও মুসতলমদের তহফাযি করুন। এদের আকীো-তবশ্বাদস এমন 

ববপরীিে, যা অদনকটা হাসেকর, মগাড়াতম, বরাং পাগলামী ও তবদবক 

শূনেিা, মকাদনা তবদবকী মলাক এমন ববপরীিে সমথেন তকাংবা তবশ্বাস 

করদি পাদর না। এ বইদয়র সাংকলক এমতন কিগুদলা ববপরীিে একত্র 

কদরদেন, যার গুরুত্ব অনুধাবন কদর আমরা িা অনুবাে কদর 

বাাংলার্াষার্াষী র্াইদের িনে মপশ করতে, আশা কতর মুসতলম র্াইদয়রা 

এর মথদক উপকৃি হদবন এবাং তবদবকবান শী‘আ যুবকদেরদক এ বই 

নিুন কদর র্াবদি ও সতঠক তসোন্ত গ্রহণ করার প্রতি উেুে করদব। 

অনুবােক 
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সানাউল্লাহ নতির আহমে 
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রূ্তমকা 
 

সকল প্রশাংসা আল্লাহর িনে, তযতন বদলদেন: 

ن َّ﴿
ت
أ اَّوت َٰذت َِٰطََّّهت اَِّصرت تتقِيم  ََّّفتٱت بُِعوهُ ََُّّمسي لت ُبلتََّّتتت بُِعوا ََّّوت قتََّّٱلسُّ ر  تتفت نَّبُِكميََّّفت بِيلِهََِّّعت  ﴾ست
 [ ٣٨١: االنعام]

“আর এতট মিা আমার মসািা পথ। সুিরাাং মিামরা িার অনুসরণ কর 

এবাং অনোনে পথ অনসরণ কদরা না, িাহদল িা মিামাদেরদক িাুঁর পথ 
মথদক তবতেন্ন কদর মেদব”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াি: ১৫৩] 

েুরূে ও সালাম সবেদশষ নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

ওপর, তযতন বদলদেন: 

إن بين إرسائيل افرتقوا ىلع إحدى وسبعني ملة، وتفرتق أميت ىلع ثالث وسبعني »
ما أنا عليه »، فقيل: يا رسول اهلل، ما الواحدة؟ قال: «ملة؛ لكها يف انلار إال واحدة

 . «ايلوم وأصحايب

“বতন ইসরাইলরা একাতু্তর েদল তবর্ক্ত হদয়দে, আর আমার উম্মি হদব 

তিয়াতু্তর েদল তবর্ক্ত, সব ক’তট েল িাহান্নামী একতট বেিীি”, তিজ্ঞাসা 

করা হদলা: মহ আল্লাহর রাসূল, একতট মকানতট? তিতন বলদলন: “আিদক 
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আতম ও আমার সাহাবীগণ ময েদল আতে মসতটই”।22 

অিোঃপর, 

আল্লাহ িা‘আলা (িাুঁর সবেবোপী পাতথেব ইো ও তসোন্ত অনুযায়ী) 

মচদয়দেন ময, মুসতলমগণ তবতর্ন্ন েল-উপেল এবাং গ্রুপ ও মাযহাদব 

তবর্ক্ত হদব। ইখতিলাফ ও মিতবদরাদধর সময় কুরআন ও সুন্নাহ’র 

তেদক প্রিোবিেন করার আল্লাহর তনদেেশ উদপক্ষা কদর িারা এদক 
অপদরর সাদথ শত্রুিা করদব, ষড়যদে তলপ্ত হদব এদক অপদরর তবরুদে। 

আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 

ا﴿ هت يُّ
ت
أ َٰٓ ِينتََّّيت ُنٓوا ََّّٱَّل  ِطيُعوا ََّّءتامت

ت
تََّّأ ِطيُعوا ََّّٱّلل 

ت
أ ِلََّّٱلر ُسولتََّّوت و 

ُ
أ رََِّّوت مي

ت ُتميََّّفتإِنَِّمنُكمي ََّّٱۡلي َٰزتعي َّتتنت
ء ََِّّفَّ ي وهَََُّّشت ََّّفتُردُّ ََِّّإِلت ِمُنونتََُّّكنُتميََّّإِنَّوتٱلر ُسولََِّّٱّلل  ََِّّتُؤي تويمََِّّبِٱّلل  َٰلِكتََّّٱٓأۡلِخرِ ََّّوتٱۡلي رََّّذت يي َّخت

نَُّ ست حي
ت
أ وِيًلََّّوت

ي
 [ ٨٥: النساء] ﴾٥٩َّتتأ

“অিোঃপর মকাদনা তবষদয় যতে মিামরা মিতবদরাধ কর িাহদল িা 

আল্লাহ ও রাসূদলর তেদক প্রিোবিেন করাও, যতে মিামরা আল্লাহ ও 

মশষ তেদনর প্রতি ঈমান রাখ। এতট উত্তম এবাং পতরণাদম উৎকৃষ্টির”। 

[সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৫৯] 

িাই মুসতলম উম্মাহর প্রদিেক তহিাকাঙক্ষী, িার ঐকে, একিা ও 

সাং বেিা প্রিোশী প্রদিেদকর োতয়ত্ব হদলা সিে, ইনসাফ ও নোদয়র 

                                                           
22 সহীহ তিরতমযী, তলল আলবানী, হােীস নাং ২১২৯। এ হােীদসর অথে ও সনে িানার 
িনে আদরা মেখুন সাতলম তহলাতলর রচনা “োরউল ইরতিয়াব আন হােীদস মা-আনা 
আলাইতহ ওয়াল আসহাব” 
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ওপর মুসতলম িাতির ঐকেবেিা সুেৃঢ় করার লদক্ষে যথাসাধে মচষ্টা করা 

এবাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর যুদগ িার ময আকীো, 

শরী‘আি ও আেশে তেল িার ওপরই িাদক সুপ্রতিতষ্ঠি করা। যার 

তনদেেশ তেদয়দেন আল্লাহ িা‘আলা: 

تتِصُموا َّ﴿ ََِِِّّبتبيلََِّّوتٱعي اَّٱّلل  ِيع  َََّّجت لت قُوا  ََّّوت ر   [  ٣٠١: عمران ال] ﴾تتفت

“আর মিামরা সকদল আল্লাহর রজু্জদক েৃঢ়র্াদব ধারণ কর এবাং তবর্ক্ত 
হদয়া না”। [সূরা আদল ইমরান, আয়াি: ১০৩] 

এ গুরু-োতয়দত্বর প্রধান কাি হদলা, তবচুেি তবতর্ন্ন েল-উপেদলর 

মলাকদেরদক কুরআন ও সুন্নাহ’র তেদক আহ্বান করা, িাদের ভ্রাতন্ত ও 

সীমালঙ্ঘন স্পষ্ট করা, যা িাদের তহোয়াদির পদথ বড় বাুঁধা এবাং 

মুসতলম িামা‘আিদক আুঁকদড় ধরার িনে অনুপ্রাতণি করা।  

আর এ র্াবনা মথদকই বাদরা ইমামী শী‘আদের প্রতি তবতর্ন্ন প্রশ্ন এবাং 

অকাটে যুতক্তর অবিারণা করার তসোন্ত গ্রহণ করা হয়, হয়দিা আমার 

এ সাংকলন িাদের যুবকদের তচন্তা ও তবদবচনার িগিদক আদোতলি 

করদব, িাদের মদধে যারা তবদবকবান িাদেরদক সদিের তেদক ধাতবি 

করদব। কারণ, িারা যখন এসব বেিনীতি, ববপতরত্ব ও প্রদশ্নর বোপাদর 

তচন্তা করদব, িখন িাদের কুরআন ও সুন্নাহ’র তেদক প্রিোবিেন বেিীি 

মকাদনা পথ থাকদব না, যতে িারা এ মথদক তনষৃ্কতি মপদি চায়, পতরহার 

করদি চায় এসব স্বতবদরাধী বক্তবে।আমাদক সতিেকারর্াদবই অতর্রূ্ি 

কদরদে ময, শী‘আ মিবাে িোগ কদর হক িথা ইসলাম গ্রহণকারী এক 



 

 

 
 22  

র্াই23, িার তহোয়াি লার্ করার  টনা ও অতর্জ্ঞিা তনদয় এক তকিাব 

রচনা কদরদেন, যার নামকরণ কদরদেন: 

 «!رحبُت الصحابة.. ولم أخرس آل ابليت»

“আতম সাহাবীদের লার্ কদরতে, তকন্তু আহদল বাইিদকও হারাই তন!” 

আল্লাহ িাদক েীদনর ওপর েৃঢ় রাখুন, সতিেই মস নামকরদণর বোপাদর 

আল্লাহর িাওফীকপ্রাপ্ত হদয়দে। কারণ সতিেকার মুসতলম আহদল বাইি 

ও সাহাবীদের মহব্বদির মদধে মকাদনা তবদরাধ বা েন্দ্ব মেদখ না, আল্লাহ 

িাদের সকদলর ওপর সন্তুষ্ট মহান। 

িার তকিাদবর এ নামকরদণর কারণ সম্পদকে মস আমাদক স্মরণ কতরদয় 

মেয় তখষ্টান মথদক ইসলাম গ্রহণকারী মস র্াইদয়র কথা, তযতন একতট 

তকিাব মলদখদেন অনুরূপ নাম তেদয়: 

 عليهما السالم.« رحبُت حممداً.. ولم أخرس عيىس»

“আতম মুহাম্মােদক লার্ কদরতে, তকন্তু ঈসাদকও হারাই তন” িাদের 

উর্দয়র ওপর সালাম। 

জ্ঞািবে ময, আতম এসব প্রশ্ন ও েদন্দ্বর অতধকাাংশই সাংগ্রহ কদরতে তবতর্ন্ন 

ওদয়ব সাইট মথদক, তবদশষ কদর ( السنة عن فا ادل منتدى ) “মুনিাো 

তেফা‘ ‘আতনস-সুন্নাহ”। এর সাদথ আদরা মযাগ কদরতে মসসব েন্দ্ব ও 

                                                           
23 তিতন হদেন, সম্মাতনি র্াই, আবু খালীফা আল-কুোইবী, বাহরাইন মথদক। তিতন 
তরয়ােস্থ িাুঁর  দর আমাদক সাক্ষাৎকার তেদয় ধনে কদরদেন।  
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বেিনীতি, যা অবগি হদয়তে আতম তবতর্ন্ন তকিাব মথদক, মযখাদন 

শী‘আদের তনদয় আদলাচনা করা হদয়দে। অিোঃপর সবগুদলাদক 

সাতিদয়তে এবাং এক র্তলউমও এক তকিাদব িমা কদরতে। আমার কাি 

শুধু িমা করা ও সািাদনা। আল্লাহর তনকট মোয়া করতে, তিতন মযন এর 

োরা শী‘আ যুবকদের তহোয়াি োন কদরন। এ তকিাব োরা িাদের 

কলোদণর োর উমু্মক্ত কদরন। সবদশদষ িাদের প্রতি আমার আহ্বান 
‘সদিের তেদক তফদর আসা, ভ্রাতন্তদি অটল থাকার চাইদি উত্তম’। িারা 

যতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সুন্নি আুঁকদড় ধদর, 

িার ওপর সন্তুতষ্ট প্রকাশ কদর ও িাদক সাহাযে কদর, িাহদল আমার 

েৃঢ় তবশ্বাস অদনক আহদল সুন্নাহ মথদক িাদের প্রতিোন অদনক মবদড় 

যাদব, যারা িাদের েীন মথদক তবমুখ, প্রবৃতত্ত তনদয় বেস্ত অথবা েীদনর 

বোপাদর সদেদহ তনমতজ্জি। আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 

رتََّّمتن﴿ فت لتييهََِّّكت عت ۥ ََّّفت ُرهُ نيََُّّكفي ِملتََّّوتمت اَّعت َٰلِح  نُفِسِهميََّّصت
ت
ُدونتََّّفتِِل هت مي  [  ٤٤: الروم] ﴾٤٤َّيت

“ময কুফুরী কদর িার কুফুরীর পতরণাম িার ওপরই। আর যারা সৎকমে 
কদর িারা িাদের তনদিদের িনে শযো রচনা কদর”। [সূরা আর-রূম, 

আয়াি: ৪৪]  

আল্লাহ র্াদলা িাদনন। েুরূে ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর ওপর। 

আবু মুস‘আব 
Alkarashi1@hotmail.com 
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শী‘আদের বেিনীতি, ববপতরত্ব ও িাদের ওপর উত্থাতপি প্রশ্নসমূহ 

১  শী‘আদের তবশ্বাস আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মাসুম িথা তনষ্পাপ 

ইমাম। িা সদত্বও আমরা মেতখ (িাদের স্বীকাদরাতক্ত মমািাতবক) তিতন 

তনি মমদয় হাসান ও হুসাইদনর সদহাের মবান উদম্ম কুলসুমদক উমার 

ইবন খাত্তাব রাতেয়াল্লাহু আনহুর সাদথ তবদয় মেন24! এ মথদক শী‘আদের 

েুইতট তসোদন্তর একতট অবশেই গ্রহণ করদি হদব, যার বাস্তবিা িাদের 

িনে খুবই তিক্ত ও তবরতক্তকর: 

এক. হয়দিা আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু তনষ্পাপ বা মাসুম নন। কারণ, 

তিতন তনি মমদয় তবদয় তেদয়দেন কাতফদরর সাদথ!, এটা শী‘আদের 

মূলনীতি তবদরাধী। এ মথদক আদরা স্পষ্ট হয় তিতন বেিীি অনোনে 

ইমামও তনষ্পাপ নন। 

েুই. অথবা উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু মুসতলম! ময কারদণ আলী 

                                                           
24 এ তবদয় শী‘আদের বড় আতলমদের তনকটও স্বীকৃি, মেখুন: ‘আল-কুলাইতন তফল 
কাতফ তফল ফুরু’: (৬/১১৫); আি-িুতস তফ িাহতিতবল আহকাম, বাবু আোতেন 
তনসা: (খ.৮/পৃ. ১৪৮) ও (খ.২/পৃ. ৩৮০); আি-িুতসর রচনা ‘আল-ইসদিবসার’: 
(৩/৩৫৬), আল-মাদিোরাতন তফ মানাতকদব আদল-আতব িাতলব: (৩/১২৪); আল-
আদমতল তফ মাসাতলতকল আফহাম: (১/তকিাবুন তনকাহ), মুরিািা আলামুল হুো 
তফশ-শাতফ: (পৃ. ১১৬); ইবন আতবল হাতেে তফ শারদহ নাহতিল বালাগাহ: (৩/১২৪), 
আরেতবতল তফ হাতেকাতিশ শী‘আহ: (পৃ. ২৭৭); শুশিতর তফ মািাতলতসল মুতমনীন: 
(পৃ. ৭৬-৮২); আল-মািতলসী তফ তবহাতরল আনওয়ার: (পৃ. ৬২১), আদরা তবস্তাতরি 
িানার িনে মেখুন আবু মুয়াি ইসমাদয়লীর রচনা: “তযওয়ািু ওমর ইব্নুল খাত্তাব 
তমন উদম্ম কুলসুম তবনদি আলী ইবন আলী িাতলব হাতককািান লা ইফতিরাআন” 
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রাতেয়াল্লাহু আনহু িার সাদথ বববাতহক সম্পকে স্থাপন কদরদেন। এ েু’তট 

প্রশ্ন শী‘আদের তনরুত্তর কদর মেয়। 

২  শী‘আরা ধারণা কদর আবু বকর ও উমার রাতেয়াল্লাহু আনহুমা 

কাতফর তেদলন, তকন্তু িা স্বদত্বও আমরা লক্ষে কতর, আলী রাতেয়াল্লাহু 

আনহু, শী‘আদের তনকট তযতন তনষ্পাপ ইমাম, িাদের উর্দয়র তখলাফদি 

সন্তুতষ্ট প্রকাশ কদরদেন এবাং এদকর পর অপদরর তনকট বায়‘আি গ্রহণ 
কদরদেন, িাদের তবরুদে তবদরাহ ম াষণা কদরন তন। এ মথদক প্রমাতণি 

হয় ময, আলী তনষ্পাপ তেদলন না, কারণ শী‘আদের ধারণানুযায়ী আলীর 

স্বীকাদরাতক্ত মমািাদবক িারা তেল কাতফর, যাতলম ও আত্মসাৎকারী, আর 

তিতন িাদের হাদিই বাই‘আি কদরদেন। এটা মিা িার তনষ্পাপ হওয়ার 

তবপরীি এবাং যাদলদমর িুলদমর ওপর সাহাযে করা বব তকেু নয়। 

তনষ্পাপ বেতক্ত মথদক এমন কখদনা হদি পাদর না অথবা িার কমে সতঠক 

তেল!! কারণ, িারা উর্দয় তেদলন ইনসাফপূণে, সিেবােী ও মুসতলম 

খতলফা। অিএব, শী‘আদের পক্ষ মথদক িাদেরদক কাতফর বলা, িাদের 

গালমে করা, িাদের ওপর লা‘নি করা ও িাদের ওপর অসন্তুতষ্ট 

প্রকাশ করা, বস্তুি িাদের ইমাদমরই তবদরাতধিা করা! আমরা মিা 

তনবোক, আবুল হাসান আলী –রাতেয়াল্লাহু আনহু-র অনুসরণ করব, না 

িার পাতপষ্ঠ অপরাধী েল শী‘আদের অনুসরণ করব!? 

   ৩.   ফাদিমা রাতেয়াল্লাহু আনহার মৃিুের পর আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু 

অদনক নারীই তবদয় কদরদেন, যাদের মথদক িার অদনক সন্তানও 

রদয়দে। মযমন,  

মু

তম

তন

ন 
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 (ক) আব্বাস ইবন আলী ইবন আবু িাতলব। 

(খ) আবু্দল্লাহ ইবন আলী ইবন আবু িাতলব। 

(গ) িাফর ইবন আলী ইবন আবু িাতলব। 

( ) উসমান ইবন আলী ইবন আবু িাতলব। 

এদের সকদলর মািা: উমু্মল বাতনন তবনি তহিাম ইবন োদরম।25 

(ক) উবাইেুল্লাহ ইবন আলী ইবন আতব িাতলব। 

(খ) আবুবকর ইবন আলী ইবন আতব িাতলব। 

এদের মািা: লায়লা তবনদি মাসউে আে-োতরয়াহ26। 

(ক) ইয়াহইয়া ইবন আলী ইবন আতব িাতলব। 

(খ) মুহাম্মাে আল-আসগার ইবন আলী ইবন আতব িাতলব। 

(গ) আউন ইবন আলী ইবন আলী িাতলব। 

এদের মািা: আসমা তবনদি উমাইদয়স27। 

(ক) রুকাইয়া তবনি আলী ইবন আতব িাতলব। 

(খ) উমার ইবন আলী ইবন আতব িাতলব, তিতন পয়তত্রশ বের 

                                                           
25 কাশফুল গুম্মাহ তফ মাদরফাতিল আতয়ম্মাহ। 
26 কাশফূল গুম্মাহ তফ মাদরফাতিল আতয়ম্মাহ, আল-ইরশাে: (পৃ. ১৬৭); মুিামুল 
খুইতয়: (২১/৬৬) 

27 কাশফূল গুম্মাহ তফ মাদরফাতিল আতয়ম্মাহ। 
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বয়দস মারা যান। 

এদের মািা: উদম্ম হাতববা তবনদি রাতবয়াহ28। 

(ক) উমু্মল হাসান তবনদি আলী ইবন আতব িাতলব। 

(খ) রামলািুল কুবরা তবনদি আলী ইবন আতব িাতলব। 

এদের মািা: উদম্ম মাসউে তবনদি উরওয়াহ ইবন মাসউে আস-

সাকাতফ29। 

এখন প্রশ্ন হদে মকাদনা বেতক্ত িার কতলিার টুকরা, সন্তানদের নাম তক 

শত্রুদের নাদম রাদখ?! আর এ তপিা যতে হয় আলী, িার মথদক এটা 

কীর্াদব সম্ভব! আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু কীর্াদব তনি সন্তানদের নাম 

িাদের নামানুসাদর রাখদি পাদরন, যাদেরদক মিামরা কাতফর ধারণা 

কর?! তবদবকবান মকাদনা সুস্থ বেতক্ত তক িার তপ্রয় সন্তানদের নাম 

শত্রুদের নাদম রাখদি পাদর?! মিামরা তক িান, আলীই কুরাইশ বাংদশর 

প্রথম বেতক্ত, তযতন তনি সন্তানদের নাম আবু বকর, উমার ও উসমান 

মরদখদেন? 

                                                           
28 কাশফূল গুম্মাহ তফ মাদরফাতিল আতয়ম্মাহ, আল-ইরশাে: (পৃ. ১৬৭), মুিামুল 
খুইতয়: (১৩/৪৫) 

29 আলী আল-আরবাতল রতচি ‘কাশফূল গুম্মাহ তফ মাদরফাতিল আতয়ম্মাহ’: (২/৬৬), 
আল-ইরশাে: (পৃ. ১৬৭); মুিামুল খুইতয়: (১৩/৪৫); শী‘আদের আদরা 
প্রমাণেগ্রন্থসমূদহ আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর সন্তাদনর এসব নাম উদল্লখ রদয়দে। 
মেখুন: উস্তাে ফায়সাল নূর রতচি ‘আল-ইমামাহ ওয়ান নস’ (পৃ. ৬৮৩-৬৮৬) 
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৪ শী‘আদের তনকট গ্রহণদযাগে তকিাব ‘নাহিুল বালাগা’র 

বণেনাকারী বদলন, আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু তখলাফি মথদক অবোহতি 

মচদয় বদলদেন: (دعوين واتلمسوا غريي! ) ‘মিামরা আমাদক অবোহতি োও, 

অনে কাউদক িালাশ কদর নাও’।30 

এ উতক্ত মিা শী‘আদের মাযহাদবর মূলনীতিই উপদড় মফদল। তিতন 

কীর্াদব তখলাফি মথদক অবোহতি চান, অথচ শী‘আদের তনকট িার 

ইমামতি ও তখলাফি আল্লাহর পক্ষ মথদক ফরয ও অবশে িরুতর, 

িাদের ধারণানুযায়ী তিতন আবু বকদরর তনকট এ তখলাফদির োবী 

করদিন?!  

৫.  শী‘আদের ধারণা ময, ফাদিমা রাতেয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর শরীদরর অাংশ, িাদক আবু বকদরর 

তখলাফদির সময় অপমান করা হদয়দে, িার পাুঁিদরর হাুঁড় মর্দে 

মেওয়া হদয়দে, িার বাতড় জ্বাতলদয় মেওয়ার প্রস্তুতি মনওয়া হদয়তেল এবাং 

িার গদর্ের বাচ্চা মফদল মেওয়া হদয়দে, শী‘আদের তনকট যার নাম 

মুহতসন! 

প্রশ্ন হদলা: এসব  টনার সময় আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মকাথায় 

তেদলন?! িার বাহােুতর মকাথায় তেল, তিতন মকন তনদির অতধকার 

আোয় কদরন তন, অথচ তিতন তেদলন বীর বাহােুর, বারবার 

আক্রমণকারী?! 

                                                           
30 নাহিুল বালাগাহ: পৃ. ১৩৬), আদরা মেখুন: (পৃ. ৩৬৬-৩৬৭) ও (পৃ. ৩২২) 
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৬.  আমরা মেতখ বড় বড় সাহাবাদয় মকরাম আহদল বাইদির সাদথ 

বববাতহক সম্পকে কদরদেন, িাদের নারীদের তবদয় কদরদেন, অনুরূপ 

িারাও সাহাবীদের সাদথ বববাতহক সম্পকে কদরদেন, িাদের মমদয়দের 

তবদয় কদরদেন, তবদশষ কদর আবু বকর ও উমার রাতেয়াল্লাহু আনহুমা। 

এ বোপাদর শী‘আ-সুন্নী সকল ঐতিহাতসক ও মলখকগণ একমি। মযমন, 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তবদয় কদরদেন: 

 আদয়শা তবনদি আবু বকর রাতেয়াল্লাহু আনহুদক। 

 হাফসা তবনদি উমার রাতেয়াল্লাহু আনহুদক। 

 তনদির েুই মমদয় রুকাইয়া, অিোঃপর উদম্ম কুলসুমদক তবদয় 

তেদয়দেন িৃিীয় খতলফা উসমান ইবন আফফান রাতেয়াল্লাহু 

আনহুর তনকট, এ িনেই িাদক যুন-নূরাইন (েুই নূর তবতশষ্ট) 

বলা হয়, তিতন তেদলন োনশীল ও লািুক। 

 অিোঃপর িার মেদল আবান ইবন উসমান তবদয় কদরন উদম্ম 

কুলসুম তবনদি আবু্দল্লাহ ইবন িাফর ইবন আতব িাতলবদক। 

অথোৎ আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর র্াতিিার মমদয়। 

 মারওয়ান ইবন আবান ইবন উসমান তবদয় কদরন উমু্মল 

কাদসম তবনদি হাসান ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আতব 

িাতলবদক। অথোৎ উসমান রাতেয়াল্লাহু আনহুর নাতি তবদয় 

কদরন আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু নাতির মমদয়দক। 

 যাদয়ে ইবন আমর ইবন উসমান তবদয় কদরন সাতকনা তবনদি 

হুসাইনদক। অথোৎ উসমান রাতেয়াল্লাহু আনহুর নাতি তবদয় 

কদরন আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর নাতিনদক।  
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 আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন উসমান তবদয় কদরন ফাদিমা 

তবনদি হুসাইন ইবন আলীদক। অথোৎ উসমান রাতেয়াল্লাহু 

আনহুর নাতি তবদয় কদরন হুসাইদনর মমদয় িথা আলী 

রাতেয়াল্লাহু আনহুর নাতিনদক। 

আমরা শুধু সাহাবাদের মথদক তিন খতলফারই উদল্লখ করলাম, অনোনে 

সাহাবাদের সাদথ যতেও আহদল বাইদির বববাতহক সম্পকে তেল, এটা 

বুোদনার িনে ময, আহদল বাইি িাদেরদক মহব্বি করদিন, আর এ 

িনেই এসব বববাতহক সম্পকে ও আত্মীয়িা।31 

আমরা আদরা লক্ষে কতর ময, আহদল বাইদির সেসেরা িাদের সন্তাদনর 
নাম রাখদিন সাহাবাদের নামানুসাদর। এ বোপাদর শী‘আ-সুন্নী সব 

মলখক ও ঐতিহাতসক একমি। 

শী‘আদের গ্রহণদযাগে তকিাদবই রদয়দে লায়লা তবনি মাসউে 

হানিাতলয়ার গদর্ে রূ্তমষ্ঠ আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু তনি সন্তাদনর নাম 

মরদখদেন আবু বকর। বনু হাদশদমর মদধে সবে প্রথম আলী রাতেয়াল্লাহু 

আনহু তনি সন্তাদনর নাম রাদখন আবু বকর।32 

অনুরূপ হাসান ইবন আলী ইবন আতব িাদলব তনি সন্তানদের নাম 

মরদখদেন আবু বকর, আবু্দর রহমান, িালহা ও উবাইেুল্লাহ প্রমুখ।33 

                                                           
31 এর মচদয়ও আদরা অতধক িানার িনে মেখুন ফতকহ আলাউতিন রতচি ‘আিুররুল 
মানসুর তমন িুরাতস আহতলল বাইি’। 

32 মেখুন: আল-ইরশাে তলল মূতফে: (পৃ. ৩৫৪); আবুল ফরি আসফাহানী শী‘আ রতচি 
‘মুকাতিলুি িাদলতবন’: (পৃ. ৯১); িাতরখুল ইয়াকুতব শী‘আ: (খ.২/পৃ. ২১৩)  

33 মাসউতে শী‘আর রচনা ‘আিিানতবহ ওয়াল ইরশাে, (পৃ. ২৬৩) 
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অনুরূপ হাসান ইবন হাসান ইবন আতলও তনি সন্তানদের অনুরূপ নাম 

রাদখন।34 

অনুরূপ মুসা কাদযম তনি মমদয়র নাম রাদখন আদয়শা।35 

আবার আহদল বাইদির মকউ তনদির উপনাম গ্রহণ কদরদেন আবু 

বকর, মযমন যয়নুল আদবতেন ইবন আতল।36 ও আলী ইবন মূসা (দরযা) 

প্রমুখ।37 

আহদল বাইদির যারা তনি সন্তাদনর নাম মরদখদেন উমার, িাদের মদধে 

আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু অনেিম। তিতন তনদির এক সন্তাদনর নাম 

রাদখন উমার আকবর, যার মািা তেল উদম্ম হাতববা তবনদি রাতবআহ। 

তিতন তনি র্াই হুসাইদনর সাদথ িুফ নামক স্থাদন শহীে মহান। িার 

আদরক সন্তান হদে উমার আসগর, িার মািা তেল সাহবা তবনদি 

িাগলাতবয়াহ। আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর এ সন্তান েী ে িীবন লার্ কদর 

র্াইদের তমরাস লার্ কদরন।38 

                                                           
34 আবুল ফরি আসফাহাতন শী‘আ রতচি ‘মুকাতিলুি িাদলতবন’: (পৃ. ১৮৮); োরুল 
মাদরফা প্রকাতশি। 

35 আর-বতল রতচি ‘কাশফুল গুম্মাহ’: (৩/২৬) 
36 আর-বতল রতচি ‘কাশফুল গুম্মাহ’: (২/৩১৭) 
37 আবুল ফরি আসফাহাতন শী‘আ রতচি ‘মুকাতিলুি িাদলতবন’: (পৃ. ৫৬১-৫৬২), 
োরুল মাদরফা মথদক প্রকাতশি। 

38 আল-ইরশাে তলল মুতফে: (পৃ. ৩৫৪), মুিামু তরিাতলল হােীস তলল খুইতয়: (খ.১৩,পৃ. 
৫১); আবুল ফরয আসফাহাতন শী‘আ রতচি ‘মুকাতিলুি িাদলতবন’: (পৃ. ৮৪), 
বইরুি মথদক প্রকাতশি। উমোিুি িাতলব: (পৃ. ৩৬১), নািাফ মথদক প্রকাতশি, 
িালাউল উয়ূন: (পৃ. ৫৭০),  
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অনুরূপ হাসান ইবন আলী তনি সন্তাদনর নাম রাদখন আবু বকর ও 

উমার।39 

অনুরূপ আলী ইবনুল হুসাইন ইবন আলীত ।40 

অনুরূপ িয়নুল আদবতেন। 

অনুরূপ মূসা আল-কাদিম। 

অনুরূপ হুসাইন ইবন যাদয়ে ইবন আতল। 

অনুরূপ ইসহাক ইবন হাসান ইবন আলী ইবন হুসাইন। 

অনুরূপ হাসান ইবন আলী ইবন হাসান ইবন হুসাইন ইবন হাসান। 

আহদল বাইদির আদরা অদনদকই আবু বকর ও উমাদরর নাম অনুসাদর 

তনদিদের সন্তানদের নাম মরদখদেন। কদলবর বৃতের আশঙ্কায় আমরা 

এখাদনই ইতি টানতে।41 

আর আহদল বাইদির যারা িাদের মমদয়দের নাম মরদখদেন আদয়শা, 

িাদের মদধে মূসা কাদযম42 এবাং আলী আল-হাতে43 অনেিম। 

আমরা শুধু আবু বকর, উমার ও আদয়শা রাতেয়াল্লাহু আনহুদমর নাম 

                                                           
39 আল-ইরশাে তলল মুতফে: (পৃ. ১৯৪), মুনিাহাল আমাল: (খ.১পৃ. ২৪০), উমোিুি 
িাতলব: (পৃ. ৮১), িালাউল উয়ুন তলল মািতলতস: (পৃ. ৫৮২), মুিামু তরিাতলল 
হােীস তলল খুইতয়: (খ.১৩পৃ. ২৯), নাং (৮৭১৬); কাশফূলগুম্মাহ: (২/২০১) 

40 আল-ইরশাে তলল মুতফে: (২/১৫৫); কাশফুল গুম্মাহ: (২/২৯৪) 
41 তবস্তাতরি িানার িনে মেখুন: ‘মাকাতিলুি িাদলতবন’ ও ইমাতময়াহ সম্প্রোদয়র 
অনোনে মমৌতলক গ্রন্থ, মযমন আেেুররুল মানসুর: (পৃ. ৬৫-৬৯) 

42 আল-ইরশাে: (পৃ. ৩০২), আল-ফুসুল তহম্মাহ: (২৪২), কাশফুল গুম্মাহ: (খ. ৩ পৃ. 
২৬) 

43 আল-ইরশাে তলল মুতফে: (২/৩১২) 
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উদল্লখ করলাম, যতেও আহদল বাইদির অদনদক িাদের বেিীি অনোনে 

সাহাবাদের নামানুসাদর তনদিদের সন্তাদনর নাম মরদখদেন। 

৭. কুলাইতন ‘আল-কাতফ’ গ্রদন্থ উদল্লখ কদরদেন: “ইমামগণ িাদনন 

িারা কখন মারা যাদবন, এবাং িারা তনদিদের ইো বেিীি মারা যান 

না”।44 অিোঃপর মািতলসী িার ‘তবহারুল আনওয়ার’ তকিাদব একতট 

হােীস উদল্লখ কদরন: “এমন মকাদনা ইমাম মনই, তযতন হিোর তশকার 

হন তন অথবা তবষ প্রদয়াদগ মারা যান তন”।45 

আমাদের প্রশ্ন: যতে ইমাম গাদয়ব িাদনন, মযমন কুলাইতন ও হুর আল-

আদমলী উদল্লখ কদরদেন, িাহদল িাদের িানার কথা খানার সাদথ তক 

মেওয়া হদয়দে, যতে িাদি তবষ থাদক, িাহদল িারা মিদন তবরি 

থাকদবন, আর যতে তবরি না থাদকন আত্মহিো কদর মারা মগদলন। 

কারণ তিতন িাদনন খাদেে তবষ রদয়দে! অিএব, তিতন তনদিই তনদিদক 

হিো করদলন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন 

আত্মহিোকারী িাহান্নামী! শী‘আরা তক িাদের ইমামদের িনে এটা 

পেে কদরন?! 

৮. হাসান ইবন আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুমা, মুয়াতবয়াহ রাতেয়াল্লাহু 

আনহুর তনকট ক্ষমিা হস্তান্তর কদর িার সাদথ সমদোিা কদরন, অথচ 

িার তনকট িখন তেল বৃহৎ িামা‘আি ও তবরাট বসনেবাতহনী, যা তেদয় 

                                                           
44 ‘আল-উসুলুল কাতফ তলল কুলাইতন’: (১/২৫৮); ‘আল-ফুসুলুল তহম্মাহ’ তলল হুর 
আল-আদমতল: (পৃ. ১৫৫) 

45 ‘তবহারুল আনওয়ার’: (৪৩/৩৬৪) 
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তিতন যুে চাতলদয় মযদি পারদিন। এর তবপরীদি আমরা মেতখ িার র্াই 

হুসাইন রাতেয়াল্লাহু আনহু ইয়াতিদের তবরুদে সামানে মলাক তনদয় 

তবদরাহ কদরন, অথচ তিতন ক্ষমিার োতব পতরিোগ কদরও িার সাদথ 

সমদোিায় আসদি পারদিন। 

অিএব, িাদের একিনদক সদিের ওপর প্রতিতষ্ঠি ও অপরদক 

বাতিদলর ওপর অটল মানা বেিীি তেিীয় মকাদনা পথ মনই। কারণ, যুে 

করার সামথে থাকা সদত্বও যতে হাসাদনর ক্ষমিা হস্তান্তর করা সতঠক 

হয়, িাহদল সমদোিার সুদযাগ থাকা সদত্বও সামানে শতক্ত তনদয় তবদরাহ 

ম াষণা করা হুসাইদনর পদক্ষ রু্ল তেল। আর যতে েুবেলিা সদত্বও 

হুসাইদনর তবদরাহ ম াষণা করা সতঠক হয়, িাহদল সামথে থাকা সদত্বও 

হাসাদনর ক্ষমিা হস্তান্তর করা রু্ল তেল! 

এ  টনা শী‘আদেরদক এমন এক পতরতস্থতির সমু্মখীন কদর, যার 

মুদখামুতখ হদি মকউ পেে কদর না। কারণ িারা যতে বদল: িারা 

উর্দয় সদিের ওপর তেল, িাহদল িারা েুই তবপরীি বস্তুদক একত্র 

করল, যা িাদের মূলনীতিই নসোৎ কদর মেয়। আর যতে িারা হাসাদনর 

কমেদক বাতিল বদল, িাহদল িার ইমামতি বাতিল বলা িরুরী, যতে িার 

ইমামতি বাতিল হয়, িাহদল িার তপিার ইমামতি ও তনষ্পাপ হওয়া 
বাতিল হয়। কারণ, তিতন হাসাদনর বোপাদর ওতসয়ি কদরদেন। আর 

িাদের মাযহাব অনুসাদর মাসুম ইমাম মাসুম ইমাম বেিীি অনে কাদরা 

বোপাদর ওতসয়ি করদি পাদর না। 

আর যতে িারা বদল হুসাইদনর কাি রু্ল তেল, িাহদল িার ইমামতি ও 

তনষ্পাপ হওয়া বাতিল প্রমাতণি হয়। িার ইমামতি ও তনষ্পাপ হওয়ার 
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বািুলিা িার সকল সন্তান ও িাদের পরবিেী বাংদশর ইমামতি ও 

তনষ্পাপ হওয়া বাতিল প্রমাণ কদর। কারণ তিতনই িাদের ইমামতির মূল 

এবাং িার মথদকই ইমামতির ধারা পরবিেীদের তনকট পযেন্ত মপৌঁদেদে। 

যতে মূল বাতিল হয়, িাহদল পরবিেীরা এমতনই বাতিল! 

(কিক শী‘আ এ প্রশ্ন মথদক বাচার িনে তখলাফি ও ইমারদির মাদে 

পাথেকে কদর! অথোৎ হাসান তখলাফি হস্তান্তর কদরদেন ইমারি হস্তান্তর 

কদরন তন, এটা হাসেকর বোখো।) 

৯.  কুলাইতন িার তকিাব ‘আল-কাতফ’46মি উদল্লখ কদরদেন: 

مْحََد بِْن »
َ
اِل َعْن أ ِ بِْن اْْلَجَّ ٍد َعْن َعبِْد اَّللَّ مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ْصَحابِنَا َعْن أ

َ
ةٌ ِمْن أ حدثنا ِعدَّ

ِ ) عليه السالم ( َفُقلُْت ََلُ ُعَمَر  يِب َعبِْد اَّللَّ
َ
يِب بَِصرٍي قَاَل َدَخلُْت ىلَعَ أ

َ
اْْلَلَِِبِّ َعْن أ

بُو َعبِْد 
َ
ِِم، قَاَل فََرَفَع أ َحٌد يَْسَمُع لََكَ

َ
لٍَة َهاُهنَا أ

َ
لَُك َعْن َمْسأ

َ
ْسأ
َ
ُجِعلُْت فَِداَك إِِّنِّ أ

( )عليه السالم ( ِسرْتاً بَيْنَهُ  ٍد َسْل  اَّللَّ بَا حُمَمَّ
َ
لََع ِفيِه ُثمَّ قَاَل: يَا أ وبَنْيَ َبيٍْت آَخَر فَاطَّ

ا بََدا لََك، قَاَل: قلُْت:ُجِعلُْت فداك ..... ُثمَّ َسَكَت َساَعًة ُثمَّ قَاَل: وإِنَّ ِعنَْدنَا  َعمَّ
َة ) عليها السالم لَُمْصَحَف فَاِطَمَة ) عليها السالم ( وَما يُْدِريِهْم َما ُمْصَحُف فَاِطمَ 

(، قَاَل: قُلُْت: وَما ُمْصَحُف فَاِطَمَة ) عليها السالم (؟ قَاَل:ُمْصَحٌف ِفيِه ِمثُْل 
ِ َما ِفيِه ِمْن قُْرآنُِكْم َحْرٌف َواِحٌد، قَاَل: قُلُْت:َهَذا  اٍت، واَّللَّ قُْرآنُِكْم َهَذا ثاََلَث َمرَّ

ِ الِْعلُْم، قَاَل:إِنَُّه لَِعلْمٌ   انتىه.«. وَما ُهَو بَِذاكَ  واَّللَّ

“আমাদের কিক উস্তাে আহমে ইবন মুহাম্মাে মথদক, মস আবু্দল্লাহ 

ইবন হাজ্জাল মথদক, মস আহমে ইবন উমার আল-হালতব মথদক, মস 

                                                           
46 মেখুন, কুলাইতনর উসুলুল কাফী: ১/২৩৯।  
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আবু বাতসর মথদক বণেনা কদরন, তিতন বদলন, আতম আবু আবু্দল্লাহ 

(আলাইতহস সালাদম)-র েরবাদর উপতস্থি হই, অিোঃপর িাদক বতল, 

আতম আপনার িনে উৎসগে, আতম একতট মাসআলা সম্পদকে আপনাদক 

তিজ্ঞাসা করব, এখাদন মকউ আমার কথা শ্রবণ করদে, ফদল আবু 

আবু্দল্লাহ একতট  দরর পেো উতঠদয় মসখাদন উুঁতক মেন, অিোঃপর বদলন, 

মহ আবু মুহাম্মাে মিামার যা খুতশ প্রশ্ন কর, তিতন বদলন, আতম বললাম: 

আতম আপনার ওপর উৎসগে... অিোঃপর তকেুক্ষণ চুপ মথদক বদলন, 

আমাদের তনকট মুসহাদফ (কুরআন) ফাদিমা (আলাইহাস সালাম) 

রদয়দে, িারা কীর্াদব িানদব মুসহাদফ ফাদিমা (আলাইহাস সালাম) 

কী! তিতন বদলন, আতম বললাম: মুসহাদফ ফাদিমা (আলাইতহস সালাম) 

কী? তিতন বলদলন: মিামাদের কুরআদনর নোয় তিনগুন বড়। আল্লাহর 

শপথ, িাদি মিামাদের কুরআদনর একতট অক্ষরও মনই। তিতন বদলন, 

আতম বললাম: আল্লাহর শপথ এটাই মিা জ্ঞান। তিতন বলদলন: অবশেই 

এটাই জ্ঞান”।47 

আমাদের প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহস সালাম তক মাসহাদফ 

ফাদিমা িানদিন?! তিতন যতে মাসহাদফ ফাদিমা না িাদনন, িাহদল 

আহদল বাইি কীর্াদব মাসহাদফ ফাদিমার সন্ধান মপল, অথচ তিতন 

তেদলন আল্লাহর রাসূল?! আর যতে তিতন মিদন থাদকন, িাহদল মকন 

তিতন মাসহাদফ ফাদিমা উম্মি মথদক আড়াদল রাখদলন?! অথচ আল্লাহ 

িা‘আলা বদলন, 

                                                           
47 মেখুন: ‘উসুলুল কাতফ’ তলল কুলাইতন: (১/২৩৯) 
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ا﴿ هت يُّ
ت
أ َٰٓ ََّّٓبتل ِغيََّّٱلر ُسوُلََّّيت ا نزِلتََّّمت

ُ
يكتََّّأ ب ِكت ََِّّمنَّإِۡلت عتليََّّل ميََِّّإَونَّر  اَّتتفي مت ََّّفت ََّّبتل غيتت تُهۥ  اَلت  ﴾رِست

 [  ٧٦: دةاملائ]

“মহ রাসূল, মিামার রদবর পক্ষ মথদক মিামার তনকট যা নাতযল করা 

হদয়দে, িা মপৌঁদে োও আর যতে িুতম না কর িদব িুতম িাুঁর তরসালাি 
মপৌঁোদল না”। [সূরা আল-মাদয়োহ, আয়াি: ৬৭-৭৭] 

১০. কুলাইতনর ‘আল-কাতফ’ গ্রদন্থর প্রথম খদণ্ড কিক মলাদকর নাম 

রদয়দে, যারা শী‘আদের তনকট রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর হােীস ও আহদল বাইদির বাণী বণেনা কদরদেন, িন্মদধে 

তনদের নামগুদলা তবেেমান: 

মুফাজ্জাল ইবন উমার, আহমে ইবন উমার আল-হালতব, উমার ইবন 

আবান, উমার ইবন উিুইনাহ, উমার ইবন আবু্দল আতিি, ইবরাতহম 

ইবন উমার, উমার ইবন হানিালাহ, মূসা ইবন উমার, আব্বাস ইবন 

উমর প্রমুখ। এসব নাদমর মদধে উমার নাম তবেেমান, হয়দিা স্বয়াং 

বণেনাকারী অথবা বণেনাকারীর তপিার নাম উমার। এদের নাম মকন 

উমার রাখা হদয়দে?! 

১১.  আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 

﴿َِّ ِ تش  ب َِِٰبِينتََّّوت ِينت١٥٥َََّّّٱلص  ََّّٓٱَّل  َٰبتتيُهمَّإِذتا صت
ت
ِصيبتةرََّّأ ََِّّإِن اَّقتالُٓوا ََّّمُّ ََّّّٓلِل  يهََِِّّإَون ا َِٰجُعونتََّّإِۡلت ١٥٦ََّّرت

َٰٓئِكتَّ لت و 
ُ
لتييِهميََّّأ َٰترََّّعت لتوت ِنَّصت ب ِِهميََّّم  تةر ََّّر  رتۡحي َٰٓئِكتََّّوت لت و 

ُ
أ تتُدونتََُّّهمََُّّوت يُمهي   ،٣٨٨: ابلقرة] ﴾١٥٧َّٱل

٣٨٦ ] 

“আর িুতম বধযেশীলদের সুসাংবাে োও। যারা, িাদেরদক যখন তবপে 

আক্রান্ত কদর িখন বদল, তনশ্চয় আমরা আল্লাহর িনে এবাং তনশ্চয় 
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আমরা িাুঁর তেদক প্রিোবিেনকারী। িাদের ওপরই রদয়দে িাদের রদবর 

পক্ষ মথদক মাগতফরাি ও রহমি এবাং িারাই তহোয়ািপ্রাপ্ত”। [সূরা 

আল-বাকারাহ, আয়াি: ১৫৫-১৫৭]  

আল্লাহ িা‘আলা আদরা বদলন, 

َِِٰبِينتَّ﴿ آءََِِّّفََّّوتٱلص  ست
ي
تأ آءََِّّٱۡلي ِس ََّّوتِحيتََّّوتٱلَّض  

ي
تأ  [  ٣٦٦: ابلقرة] ﴾ٱۡلي

“যারা বধযেধারণ কদর কষ্ট ও েুেেশায় ও যুদের সমদয়”। [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াি: ১৭৭] 

‘নাহিুল বালাগাহ’-য় রদয়দে: 
وقال يلع ريض اهلل عنه بعد وفاة انلِب صىل اهلل عليه وسلم خماطبا إياه صىل »عليه و
 «.سلم: لوال أنك نهيت عن اجلز  وأمرت بالصرب ألنفدنا عليك ماء الشؤوناهلل 

“আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

মৃিুের পর িাদক সদম্মাধন কদর বদলন, আপতন যতে মািম মথদক 

তনদষধ না করদিন, আর বধযে ধারণ করার তনদেেশ না তেদিন, িাহদল 

আপনার িনে ক্রেন কদর আমরা মচাদখর পাতন মশষ করিাম।48  

িাদি আদরা রদয়দে: 
 «.ىلع فخذه فقد حبط عمله عليه السالم قال: من رضب يده عند مصيبة أن علياً »

“আলী আলাইতহস সালাম বদলদেন: মুতসবদির সময় তনি হাি তেদয় ময 

রাদনর উপর আ াি করল, িার সকল আমল তবনষ্ট হদয় মগল”।49 

কারবালার ময়োদন হুসাইন িার মবান যয়নবদক বদলন, ‘মুনিাহাল 
                                                           
48 ‘নাহিুল বালাগাহ’: (পৃ. ৫৭৬), মেখুন: ‘মুসিােরাকুল ওয়াসাদয়ল’: (২/৪৪৫) 
49 মেখুন: ‘আল-তখসাল’ তল সােুক: (পৃ. ৬২), ‘ওয়াসাদয়লুশ শী‘আহ’: (৩/২৭০) 
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আমাল’50 গ্রন্থকার ফারতসদি যা নকল কদরদেন, িার আরবী অনুবাে: 

هذا اْللف، إذا قتلت فال تشيق يلّع يا أخيت، أحلفك باهلل عليك أن حتافظي ىلع »
 «.اجليب، وال ختميش وجهك بأظفارك، وال تنادي بالويل واثلبور ىلع شهاديت

“মহ আমার মবান, আতম মিামাদক আল্লাহর শপথ তেতে, িুতম অবশেই এ 

শপথ রক্ষা করদব, আতম যখন মারা যাব, িুতম আমার িনে কাপড় 

তেড়দব না, নখ োরা মিামার মচহারা ক্ষিতবক্ষি করদব না, আমার 

শাহাোদির িনে িুতম মুতসবি ও মৃিুেদক আহ্বান করদব না”। 

আবু িাফর কুতম্ম বণেনা কদরন, আলী (আলাইতহস সালাম) িার 

তশষেদের তশক্ষা তেদয় বদলন,  
 . «ال تلبسوا سوادا فإنه بلاس فرعون»

“মিামরা কাদলা কাপড় পতরধান কর না, কারণ িা তফরআউদনর 

মপাশাক”।51 
﴿َّ لت ِصينتكتََّّوت عي ََِّّفََّّيت ُروف  عي  [  ٣٨: املمتحنة] ﴾مت

“এবাং সৎ কাদি িারা মিামার অবাধে হদব না”। [সূরা আল--

মুমিাতহনাহ, আয়াি: ১২]  

এর বোখোয় ‘িাফতসরুস সাতফ’-মি রদয়দে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওসাল্লাম নারীদের এ মদমে বাই‘আি কদরদেন ময, িারা কাপড় কাদলা 

করদব না, বুদকর কাপড় তেড়দব না এবাং সবেনাশ ও মুতসবি বদল 
                                                           
50 ‘মুনিাহাল আমাল’: (১/২৪৮) 
51 আবু িাফর মুহাম্মে ইবন বাবুইয়াহ আল-কুতম্ম রতচি ‘মান লা ইয়াহেুরুহুল 
ফতকহ’: (১/২৩২) এবাং ‘ওয়াসাদয়লুশ শী‘আহ’ তলল হুর আল-আদমতল: (২/৯১৬) 
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মািম-তচৎকার করদব না। 

কুলাইতন ‘ফুরুলউল কাতফ’ গ্রদন্থ বণেনা কদরন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ফাদিমা রাতেয়াল্লাহু আনহাদক ওতসয়ি কদর বদলদেন: 
وال تقييم يلعَّ إذا أنا مت فال ختميش وجهاً وال تريخ يلّع شعراً وال تنادي بالويل »

 «ناحئة

“আতম যখন মারা যাব, িুতম মিামার মচহারা ক্ষিতবক্ষি করদব না, 

আমার ওপর মিামার চুল োরা আ াি করদব না, মুতসবি বদল মািম 

করদব না এবাং আমার িনে তবলাপকাতরনী তেদয় ক্রেদনর বেবস্থা করদব 

না”52। 

শী‘আদের শাইখ মুহাম্মাে ইবন বাবুইয়াহ আল-কুতম্ম, তযতন শী‘আদের 

তনকট সােুক উপাতেদি রূ্তষি, তিতন বদলন, 

انلياحة من »  من ألفاظ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآَل وسلم اليت لم يسبق إيلها:»
 «عمل اجلاهلية

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সবেপ্রথম বদলন, তবলাপ কদর 

ক্রেন করা িাদহলী আমল”।53 

                                                           
52 ৫/৫২৭।  
53 সােুক আবু িাফর মুহাম্মে ইবন বাবুইয়াহ আল-কুতম্ম রতচি ‘মান লা ইয়াহেুরুহুল 
ফতকহ’: (৪/২৭১-২৭২), ‘ওয়াসাদয়লুশ শী‘আহ’ তলল হুর আল-আদমতল: (২/৯১৫); 
‘আল-হাোদয়কুন নাদেরাহ’: (৪/১৪৯); ‘িাদম আহাতেতসশ শী‘আহ’ তলল হাি 
হুসাইন আল-বুরুিারতে: (৩/৪৮৮); মুহাম্মে বাদকর আল-মািতলতস বণেনাকৃি শব্দ: 

اجلاهلية عمل انلياحة  ‘তবহারুল আনওয়ার’: (৮২/১০৩) 
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অনুরূপ শী‘আদের আতলম মািতলসী, নুরী ও বারুিারতে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মথদক বণেনা কদরন, তিতন বদলদেন: 
صوتان ملعونان يبغضهما اهلل:إعوال عند مصيبة، وصوت عند نغمة؛ يعين انلوح »

 «والغناء

“আল্লাহর অপেে ও অতর্শপ্ত েুতট শব্দ: মুতসবদির সময় আিেনাে করা 

ও গাদনর সময় আওয়াি করা, অথোৎ তবলাপ কদর ক্রেন করা ও গান-

বােে করা”।54 

শী‘আদের এসব বণেনার পর আমাদের প্রশ্ন হদে:  

শী‘আরা মকন িাদের মধেকার তবেেমান সদিের অনুসরণ কদর না?! 

আমরা কাদক সিে বলব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও 

আহদল বাইিদক, নাতক িাদের মমাল্লাদেরদক?! 

১২. যতে িাত্বতবর55, মািম ও বদক্ষ আ াি করায় মহান প্রতিোন 

থাদক, মযমন শী‘আদের ধারণা,56 িাহদল মমাল্লারা মকন িাত্ববীর কদর 

না? 

১৩. শী‘আরা মযদহিু ধারণা কদর ময, গাতেদর খুদম হািাদরা সাহাবী 

উপতস্থি তেল, যারা সকদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

                                                           
54 ‘তবহারুল আনওয়ার’ তলল মািতলতস: (৮২/১০৩), ‘মুসিােরাকুল ওয়াসাদল’: 
(১/১৪৩-১৪৪), ‘িাদম আহাতেসুশ শী‘আহ’: (৩/৪৮৮), ‘মান লা ইয়াহেুরুহুল 
ফতকহ’: (২/২৭১) 

55 আরতবদি اتلطبري ‘িাত্বতবর’ হদে: মাথা রক্তাক্ত করা, আশুরার তেন শী‘আরা মযরূপ 

কদর। মেখুন: ‘তসরািুন নািাি’ তলি-িাবতরতি: (১/৪৩২) 
56 মেখুন: ‘ইরশােুস সাদয়ল’: (পৃ. ১৮৪) 
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ওতসয়ি শ্রবণ কদরদে ময, িার মৃিুের পর আলী ইবন আলী িাতলব 

সরাসতর তখলাফি লার্ করদব। িাহদল মস হািাদরা সাহাবী মথদক মকন 

একিন উপতস্থি হয় তন এবাং আলী ইবন আতব িাতলদবর পক্ষ মনয় তন, 

না আম্মার ইবন ইয়াসার, না তমকোে ইবন আমর, না সালমান ফারতস 

রাতেয়াল্লাহু আনহুম, িারা মকন বদল তন: মহ আবু বকর, িুতম মকন 

আলীর তখলাফাি আত্মসাৎ করে, অথচ িুতম িান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম গাতেদর খুদম তক বদলদেন?!  

১৪.  মৃিুের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম যখন 

তকেু মলখার ইো কদরন, মযন উম্মি িার পরবিেীদি মগামরাহ না হয়, 

িখন মকন আলী কথা বদল তন, অথচ তিতন এমন বাহােুর, ময আল্লাহ 

বেিীি কাউদক র্য় কদর না?! অথচ তিতন িাদনন, সিে মথদক ময চুপ 

থাদক, মস মবাবা শয়িান!! 

১৫.  শী‘আরা তক বদল না, ‘আল-কাতফ’র অতধকাাংশ বণেনা েুবেল?! 

আমাদের তনকট কুরআন বেিীি তবশুে তকেু মনই। 

এেত্বসদত্বও িারা কীর্াদব (তমথো ও মনগড়া) োতব কদর ময, কুরআদনর 

আল্লাহ প্রেত্ত িাফসীর মহান তকিাদব (আল-কাফীদি) তবেেমান, িাদের 

স্বীকারুতক্তদিই যার বণেনাসমূহ েুবেল?! 

১৬. উবুতেয়োি িথা ইবাোদির উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ িা‘আলা, 

মযমন তিতন বদলন,  
تََّّبتلَِّ﴿ ُبديََّّٱّلل  ُكنَّفتٱعي ِنتََّّوت َِٰكرِينتََّّم   [  ٧٧: الزمر] ﴾٦٦َّٱلش 

“বরাং আল্লাহরই ইবােি কর”। [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৬৬] 

িদব মকন শী‘আরা আবু্দল হুসাইন, আদব্দ আতল, আবু্দি মিাহরা ও 
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আবু্দল ইমাম নাম গ্রহণ কদর?! আর িাদের ইমামরা মকন তনদিদের 

সন্তাদনর নাম আদব্দ আলী ও আবু্দি মিাহরা রাদখতন? হুসাইন 

রাতেয়াল্লাহু আনহুর শতহে হওয়ার পর আবু্দল হুসাইন অথে হুসাইদনর 

খাদেম বলা তক তঠক? এটা তক মকাদনা তবদবদকর কথা ময, আবু্দল 

হুসাইন হুসাইদনর কবদর িার িনে খানা-পানীয় ও অযুর পাতন মপশ 

কদর!!! ফদল মস িার খাদেম?? 

১৭. আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু যখন িাদনন ময, তিতন ওতসয়িকৃি 

আল্লাহর খতলফা, িদব মকন তিতন আবু বকর, উমার ও উসমান 

রাতেয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখদের তনকট বায়‘আি কদরদেন ?! 

যতে মিামরা বল: তিতন অপারগ তেদলন, িাহদল অপারগ বেতক্ত 

ইমামতির মযাগে নয়। কারণ, ইমামতির োতয়ত্ব গ্রহদণ ময সক্ষম, মসই 

িার উপযুক্ত। 

যতে মিামরা বল: তিতন সক্ষম তেদলন, তকন্তু তিতন িার িনে অগ্রসর 

হনতন, িাহদল এটা তখয়ানি। 

তখয়ানিকারী কখদনা ইমামতির উপযুক্ত নয়! িাদক অধীনদের বোপাদর 

তবশ্বাস করা যায় না। আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু এসব মথদক মুক্ত- 

মিামাদের মকাদনা সতঠক উত্তর থাকদল মপশ কর? 

১৮. আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু যখন তখলাফি গ্রহণ কদরন, িখন 

তিতন িার পূদবের খতলফাদের তবদরাতধিা কদরন তন। পূদবের খতলফাদের 

যুদগ মুসতলমদের তনকট সাংরতক্ষি কুরআন বেিীি অনে কুরআন তিতন 
মপশ কদরন তন। তিতন কুরআদনর মকাদনা তবষদয় মিতবদরাধও কদরন তন। 

বরাং তিতন বারবার বদলদেন: “নবীর পর এ উম্মদির সদবোত্তম বেতক্ত 
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হদে আবু বকর ও উমার”। তিতন ‘মুি‘আ’ বা কন্টাক্ট তবদয়র ববধিা 

মেন তন। তিতন তফোক তফতরদয় মননতন। তিতন হদির সময় মানুদষর 

ওপর ‘মুি‘আ’ ওয়াতিব কদরন তন। তিতন আযাদন العمل خري  “আস উত্তম 

আমদলর তেদক” তবকৃতি কদরন তন। আর ফিদরর আযান মথদক তিতন 
انلوم من خري الصالة  “সালাি  ুম মথদক উত্তম” তবদলাপ কদরন তন। 

যতে আবু বকর ও উমার উর্য় কাতফর হয় এবাং িারা িার তখলাফি 

আত্মসাৎ কদর থাদক, মযমন শী‘আদের ধারণা, িাহদল মকন তিতন এটা 

প্রকাশ কদরন তন, অথচ ক্ষমিা িার হাদিই তেল?! বরাং আমরা িার 

তবপরীি লক্ষে কতর, তিতন িাদের প্রশাংসা কদরদেন, িাদের সুনাম 

কদরদেন। অিএব, তিতন যার ওপর সন্তুতষ্ট প্রকাশ কদরদেন, 

মিামাদেরও িার ওপর সন্তুতষ্ট প্রকাশ করা িরুতর অথবা মিামাদের বলা 

িরুরী হয় ময, তিতন তখয়ানি কদরদেন, আসল তবষয় সবার সামদন 

প্রকাশ কদরন তন। আমরা আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুদক এ মথদক মুক্ত 

মদন কতর। 
১৯. শী‘আদের ধারণা মখালাফাদয় রাদশতেন তেল কাতফর। িাহদল 

আল্লাহ মকন িাদের সাহাযে করদলন এবাং কীর্াদব িাদের হাদি মেদশর 

পর মেশ তবিয়ী হদলা! িাদের সময়ই মিা ইসলাম সবদচদয় সম্মাতনি 

ও কাতফরদের িনে বড় আিঙ্ক তেল! মস যুদগর নোয় সম্মান ও ইজ্জি 

মুসতলমরা কখদনা তক মেদখদে?! কাতফর ও মুনাতফকদের মবইজ্জি ও 

অপমান করার আল্লাহর ময নীতি, িার সাদথ এর মকাদনা সম্পকে 

আদে?! 

পক্ষান্তদর আমরা ‘মাসুম’ িথা তনষ্পাদপর যুগ মেতখ, -মিামাদের ধারণায় 
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যার ইমামতি আল্লাহ মানুদষর িনে রহমি স্বরূপ বাতনদয়দেন- িার যুদগ 

মুসতলম িাতি তবর্ক্ত ও পরস্পর যুদে তলপ্ত তেল, এমনতক েুশমদনরা 

পযেন্ত ইসলাম ও মুসতলমদের তনোঃদশষ করার পতরকল্পনা কদরতেল, 

িাহদল এ মাসুদমর ইমামতির ফদল মুসতলম িাতির মকাদনা রহমি 

হাতসল হদলা?! যতে মিামাদের সামানে তবদবক থাদক িদব বল?! 

২০. শী‘আদের ধারণা মুয়াতবয়াহ রাতেয়াল্লাহু আনহু তেদলন কাতফর, 

অিোঃপর আমরা মেতখ হাসান ইবন আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু িার তনকট 

তখলাফি হস্তান্তর কদরন, -অথচ তিতন তনষ্পাপ ইমাম-, অিএব, 

মিামাদের তনকট হাসান কাতফদরর তনকট তখলাফি হস্তান্তর কদরদেন, 

(যা িার তনষ্পাপ হওয়ার সাদথ সাাং তষেক) অথবা মুয়াতবয়াহ রাতেয়াল্লাহু 

আনহু তেদলন মুসতলম! 

২১.  শী‘আরা ময হুসাইদনর মাতটর উপর সািোহ কদর, িার উপর 

তক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কখদনা সািোহ 

কদরতেদলন?!  

যতে িারা বদল হোুঁ: আমরা বলব: আল্লাহর শপথ, এটা ডাহা তমথো। 

আর যতে বদল না: আমরা বলব: িাহদল মিামরা তক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মথদক মবতশ তহোয়াদির োতবোর? 

অথচ মিামাদের বণেনায় আদে, তিবরীল আলাইতহস সালাম মুতষ্ট র্দর 

কারবালার মাতট হাদি তনদয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

েরবাদর হাতির হদয়তেল। 

২২. শী‘আদের োতব ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

সাহাবাগণ িার মৃিুের পর মুরিাে হদয় মগদেন এবাং িার তবরুদে 
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অবস্থান তনদয়দেন। 

আমাদের প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবারা তক 

িার মৃিুের পূদবে বাদরা ইমাদম তবশ্বাসী তেদলন, আর িার মৃিুের পর 

আহদল সুন্নি হদয় মগদেন? 

অথবা িারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পূদবে সুন্নী 

তেদলন, তকন্তু িার মৃিুের পর িারা বাদরা ইমাদম তবশ্বাসী শী‘আ হন? 

২৩. এটা স্পষ্ট ময, হাসান ইবন আলী ও িার মািা ফাদিমা 

রাতেয়াল্লাহু আনহুমা শী‘আদের তনকট ‘আহদল তকসা’ এর অন্তরু্েক্ত57 

এবাং িারা তনষ্পাপ ইমাম। এ বোপাদর িার এবাং িার র্াই হুসাইদনর 

মযোো সমান, িাহদল মকন হাসাদনর বাংশ মথদক ইমামতির োরা তনোঃদশষ 

হদলা, আর হুসাইদনর বাংশ মথদক ইমামতি অবোহি থাকল?!! অথচ 

িাদের তপিা এক, িাদের মািা এক এবাং িারা উর্দয় িান্নাদির 

                                                           
57 হােীদস তকসার সারসাংদক্ষপ হদে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
একতেন কাদলা পশদমর চাের গাদয় মবর মহান, অিোঃপর হাসান উপতস্থি হদল িাদক 
িার মদধে তনদয় মনন, অিোঃপর আদস হুসাইন, িাদকও িার মদধে তনদয় মনন, 
অিোঃপর আদস ফাদিমা, িাদকও িার মদধে তনদয় মনন, অিোঃপর আদস আতল, 
িাদকও িার মদধে তনদয় মনন। অিোঃপর তিতন তিলাওয়াি কদরন: 

ا﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مت ََّّٱّلل  هِبت نُكمََُِّّۡلُذي َّٱلر ِجيََّّعت لتََّّست هي
ت
تييِتََّّأ ُكميََّّٱۡلي ِرت ه  ُيطت اَّوت ِهي   [  ١١: االحزاب] ﴾تتطي

“মহ নবী পতরবার, আল্লাহ মিা মকবল চান মিামাদের মথদক অপতবত্রিাদক েূরীরূ্ি 
করদি এবাং মিামাদেরদক সমূ্পণে রূদপ পতবত্র করদি”। [সূরা আল-আহযাব, 
আয়াি: ৩৩] মেখুন সহীহ মুসতলম, ফাযাদয়দল সাহাবা অধোয়। 
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সরোর, বরাং হাসাদনর অতধক মযোো হদে ময, তিতন হুসাইদনর পূদবে ও 

িার মচদয় বয়দস বড়? এর মকাদনা সেুত্তর আদে? 

২৪. আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু এক ওয়াক্ত সালািও মকন সকলদক 

তনদয় িমা‘আদির সাদথ পদড়ন তন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম অসুস্থ তেদলন, ময অসুস্থায় তিতন মারা যান, অথচ মিামাদের 

ধারণায় িার পদরই তিতন ইমাম?! মোট ইমামতি তক বড় ইমামতির 

প্রমাণ নয়? 

২৫. মিামরা বল: মিামাদের বাদরািম ইমাদমর সুড়দে বা রূ্গদর্ে 

মলাকাদনার কারণ হদে যাতলমদের র্য়, তবতর্ন্ন যুদগ যখন শী‘আদের 

রাষ্ট্র কাদয়ম হদয়তেল, মযমন উবাইতে, বুওয়াইতহ ও সাফাতর্ এবাং 

সবেদশষ ইরানী রাষ্ট্র, মযখাদন িার মকাদনা র্য় মনই, িবুও তিতন মকন 

বরাবর অেৃশে হদয় আদেন, তিতন মকন মবর হন না! অথচ শী‘আরা তনি 

মেদশ িাদক সাহাযে ও িার সুরক্ষা তেদি সক্ষম?! যাদের সাংখো তমতলয়ন 

তমতলয়ন, সকাল-সন্ধো িারা তনদিদেরদক িার ওপর উৎসগে কদর!! 

২৬. তহিরদির সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আবু 

বকরদক সাদথ তনদয়দেন এবাং িাদক িীতবি মরদখদেন, পক্ষান্তদর আলী 

রাতেয়াল্লাহু আনহুদক মৃিুে ও ধ্বাংদসর মুদখ িার তবোনায় মরদখ মগদেন... 

যতে আলী ইমাম ও তনতেেষ্ট খতলফা হি, িাহদল িাদক ধ্বাংদসর মুদখ 

মরদখ আবু বকরদক মকন িীতবি রাখদলন, অথচ মস মারা মগদল 

ইমামদি মকাদনা সমসো হি না এবাং ইমামতির ধারাবাতহকিাও তবনষ্ট 

হদিা না... 

আমাদের প্রশ্ন: এদের মদধে কার িীবন অতি মূলেবান, যাদক মকাদনা 
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কষ্ট স্পশে করদব না অথবা কাদক মৃিুে ও ধ্বাংদসর মুদখ রাখা মশ্রয় 

তেল...? 

যতে মিামরা বল: আলী গাদয়ব িাদনন, িাহদল মৃিুের তবোনায় মশায়ায় 

তকদসর ফযীলি?! 

২৭. ‘িাতকয়াহ’58 একমাত্র র্দয়র কারদণই গ্রহণ করা হয়। 

র্য় েুই প্রকার: 

প্রথমি: িীবদনর ওপর র্য়। 

তেিীয়ি: কষ্ট ও শারীতরক যািনার র্য় এবাং গালমে, তিরষ্কার ও 

অসম্মাদনর আশঙ্কা। 

ইমামদের ওপর িাদনর র্য় মনই েু’তট কারদণ: 

এক. মিামাদের ধারণা মমািাদবক ইমামগণ স্বার্াতবক ও মস্বোয় মৃিুে 

বরণ কদরন। 

েুই. ইমামগণ অগ্র-পশ্চাদির জ্ঞান রাদখন। িারা তনধোতরির্াদব িাদের 

মৃিুের সময় ও অবস্থা সম্পদকে অবগি, মযমন মিামাদের ধারণা। 

অিএব, মৃিুের সমদয়র আদগ িারা তনদিদের িাদনর র্য় করদি 

পাদরন না। তনদিদের ধদমের বোপাদর তনফাদকর আশ্রয় মনওয়া ও 

সাধারণ মুতমনদের মধাুঁকা মেওয়ার মকাদনা কারণ িাদের তেল না। 

আর তেিীয় প্রকার র্য় িথা কষ্ট ও শারীতরক যািনা সহে করা এবাং 

গালমে, তিরষ্কার ও অসম্মাদনর আশঙ্কা করা ইিোতে মিা আতলমদের 

                                                           
58 িাতকয়াহ হদে, র্দয়র কারদণ হক কথা ও হক কাি মথদক চল-চািুরীর আশ্রয় 
মনযা। সম্পােক।  
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োতয়ত্বই। তবদশষ কদর আহদল বাইিগণ িাদের োোর েীন রক্ষার িনে 

এসব সহে কদর তনদব, এটাই স্বার্াতবক। 

অিএব, ‘িাকইয়ার’ প্রশ্ন মকন?! এর োরা মকন মানুষদক প্রিাতরি করা 

হয়?! 

২৮. শী‘আদের তনকট ইমাম তনধোরণ করার মূল উদিশে হদে, 

সকল শহর-নগর ও পল্লী মথদক যুলুম ও ফোসাে েূর করা এবাং নোয় ও 

ইনসাফ কাদয়ম করা। 

আমাদের প্রশ্ন: মিামরা তক বল: আল্লাহর সৃষ্ট প্রদিেক শহর ও গ্রাদম 

মাসুম ও তনষ্পাপ ইমাম তবেেমান, তযতন মানুদষর মথদক যুলুম প্রতিহি 

কদরন অথবা কদরন না?! 

যতে মিামরা বল: আল্লাহর সৃষ্ট প্রদিেক নগর ও গ্রাদম তনষ্পাপ ইমাম 

তবেেমান। 

িাহদল মিামাদেরদক বলব: এটা মিামাদের স্পষ্ট অতিরঞ্জন, মুশতরক ও 

আহদল তকিাতবদের মেদশও তক তনষ্পাপ ইমাম তবেেমান? শাম মেদশ 

মুয়াতবয়া রাতেয়াল্লাহু আনহুর তনকটও তক তনষ্পাপ ইমাম তবেেমান তেল? 

যতে মিামরা বল: তনষ্পাপ ইমাম একিন, িদব মেদশ মেদশ, নগদর 

নগদর ও গ্রাদম গ্রাদম িার প্রতিতনতধ তবেেমান। 

আমরা বলব: সকল মেদশই িার প্রতিতনতধ তবেেমান, না শুধু কিক 

মেদশ তবেেমান? 

যতে বল: সকল মেদশ ও সকল গ্রাদম। 

আমরা বলব: পূদবের নোয় এটাও মিামাদের অতিরঞ্জন! 

যতে বল: বরাং কিক মেশ ও গ্রাদম িার প্রতিতনতধ তবেেমান। 
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আমরা বলব: সকল মেশ ও গ্রাদম একই কারদণ তনষ্পাপ ইমাদমর 

প্রদয়ািন, িাহদল মিামরা মেশ ও নগদরর মাদে পাথেকে কর মকন?! 

২৯. ‘কুলাইতন’ িার কাতফ গ্রদন্থ একতট অধোয় কাদয়ম কদরদেন, 

যার তশদরানাম:  
 )إّن النساء ال يرثن من العقار شيئا(

“নারীরা যমীদনর মকাদনা অাংদশর উত্তরাতধকার হদব না” মসখাদন তিতন 

আবু িাফর মথদক বণেনা কদরন:  
 «.النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئاً »

“নারীরা যমীন ও রূ্-সম্পতত্তর মকাদনা ওয়াতরস-মাতলক হদব না”।59 

‘িুতস’ িার ‘িাহতযব’ গ্রদন্থ মাইসার মথদক বণেনা কদরন:  
فقال: هلن قيمة  سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن النساء ما هلن من املرياث؟»

 «الطوب وابلناء واخلشب والقصب فأما األرض والعقار فال مرياث هلن فيهما

“আতম আবু আবু্দল্লাহদক নারীদের উত্তরাতধকার সম্পদকে তিজ্ঞাসা কতর, 

িাদের তক তমরাস মনই? তিতন বলদলন: িাদের িনে রদয়দে ইট, কাঠ, 

বাশ ও বাতড় তনমোদণর যাবিীয় খরচ। তকন্তু যমীন ও রূ্-সম্পতত্তদি 

িাদের মকাদনা অাংশ মনই”।60  

মুহাম্মাে ইবন মুসতলম আবু িাফর মথদক বণেনা কদরন, তিতন বদলন,  
 «النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئاً »

“নারীরা যমীন ও রূ্-সম্পতত্তর উত্তরাতধকার হদব না”। 

                                                           
59 মেুখন: কুলাইতন রতচি ‘ফুরু উলকাতফ’: (৭/১২৭) 
60 ‘িাহতযব’: (৯/২৫৪) 
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আবু্দল মাদলক (আলাইতহস সালাম) মথদক বতণেি, তিতন বদলন, 
 »«.من ادلور والعقار شيئًاليس للنساء 

“বাতড় ও যমীদন নারীদের মকাদনা অাংশ মনই”। 

এসব বণেনায় ফাদিমা রাতেয়াল্লাহু আনহা বা অনে কাউদক খাস করা হয় 
তন। অিএব, এসব বণেনা োরা প্রমাতণি হয়, ফাদিমা রাতেয়াল্লাহু আনহা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর উত্তরাতধকার োতব করদি 

পাদরন না। (শী‘আদের মাযহাব অনুসাদরই)।  

তেিীয়িোঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সকল সম্পতত্তর 

মাতলক ইমাম। মুহাম্মাে ইবন ইয়াহইয়া বণেনা কদরন আহমে ইবন 

মুহাম্মাে মথদক, তিতন বণেনা কদরন আমর ইবন তশমার মথদক, তিতন 

বণেনা কদরন যাদবর মথদক, যাদবর আবু িাফর আলাইতহস সালাম মথদক 

বণেনা কদরন, তিতন বদলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম 

বদলদেন:  
وما اكن  ملسو هيلع هللا ىلص )  ( فلرسول اهلل خلق اهلل آدم وأقطعه ادلنيا قطيعة، فما اكن آلدم»

 «لرسول اهلل فهو لألئمة من آل حممد

“আল্লাহ িা‘আলা আেমদক সৃতষ্ট কদর, িাদক েুতনয়ার একতট অাংশ োন 

কদরন। আেম আলাইতহস সালাদমর অাংদশর মাতলক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

অাংদশর মাতলক িার বাংদশর ইমামগণ”।61 শী‘আদের আকীো অনুসাদর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর পর প্রথম ইমাম হদে আলী 

                                                           
61 কুলাইতন রতচি ‘উসুলুল কাতফ’, তকিাবুল হুজ্জাহ: (খ.১পৃ. ৪৭৬), 
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রাতেয়াল্লাহু আনহু। িাই তফোদকর িতমর প্রকৃি োতবোর আলী 

রাতেয়াল্লাহু আনহু, ফাদিমা রাতেয়াল্লাহু আনহা নয়। তকন্তু আমরা মেতখ 

আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু িা কদরন তন, বরাং তিতন বদলদেন: 
الهتديت الطريق إىل مصىف هذا العسل، وبلاب هذا القمح، ونسائج هذا  ولو شئت»

أن يغلبين هواي وأن يقودِّن جشيع إىل ختري األطعمة، ولعل  القز، ولكن هيهات
 .«َل يف القرص، وال عهد َل بالشبع باْلجاز وايلمامة من ال طمع

“আতম যতে চাইিাম, িাহদল স্বে এ মধুর অতধকারী হওয়ার সক্ষম 

তেলাম, এ শদসের মাতলক হিাম, এ মরশদমর স্বত্তাতধকারী হিাম। তকন্তু 

কখদনা আমার ওপর প্রবৃতত্ত িয়ী হদি পাদর না, লালসা আমাদক সুস্বােু 

খােে গ্রহদণ প্রদরাতচি করদি পাদর না। হয়দিা তহিায ও ইয়ামামাদি 

এমন মকউ আদে, এক তচমতট িতমদনর প্রতি যার আগ্রহ মনই, িৃপ্ত 

হওয়ার যার মকাদনা আকাঙ্খা মনই”।62 

৩০. মুরিােদের সাদথ আবু বকর মকন যুে কদরদে, এবাং মকন 

বদলতেল: িারা যতে আমাদক উদটর একতট রতশ তেদিও অস্বীকার কদর, 

যা িারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক প্রোন করি, আতম 

িাদের সাদথ যুে করব। পক্ষান্তদর শী‘আরা বদল ময, আলী রাতেয়াল্লাহু 

আনহু মানুদষর মুরিাে হদয় যাওয়ার র্দয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম মথদক তলতখি কুরআন মবর কদরন তন!! অথচ শী‘আদের 

ধারণা মমািাদবক তিতন তেদলন খতলফা, িার তেল তবদশষগুণ এবাং িার 

সাদথ তেল আল্লাহর সাহাযে, িার পরও তিতন মানুদষর মুরিাে হদয় 

                                                           
62 নাহিুল বালাগাহ: (১/২১১) 
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যাওয়ার র্দয় কুরআন মবর করদি অস্বীকৃতি িানান, আর মানুষদেরদক 

মগামরাহীদি রাখদি র্াদলাবাদসন, আর আবু বকর উদটর একতট রতশর 

িনেও যুে কদরন!! 

৩১. আহদল সুন্নি ওয়াল িামা‘আি ও শী‘আদের সকল গ্রুদপর 

ঐকেমি ময, আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু তেদলন বাহােুর ও বীর, যাদি 

মকাদনা সদেহ মনই। তিতন আল্লাহর রাস্তায় মকাদনা তিরষ্কাদরর 

তিরষ্কারদক র্য় করদিন না। িার এ বাহােূরী ও বীরত্ব িদন্মর পর 

মথদক ইবন মুলতিদমর হাদি মৃিুের আগ পযেন্ত এক মুহূদিের িনেও 
তবতেন্ন হয় তন। এ তেদক শী‘আরা োতব কদর ময, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর পর সরাসতর আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু তখলাফদির 

ওতসয়িকৃি বেতক্ত ও োতবোর, বরাং হকোর। 

িাহদল আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মকন আবু বকর রাতেয়াল্লাহু আনহুর 

হাদি বায়‘আি করদলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের 

পর িার বীরত্ব তক স্ততমি হদয় তগদয়তেল?! 

অিোঃপর মকন তিতন উমার রাতেয়াল্লাহু আনহুর হাদি বাই‘আি 

কদরতেদলন?! 

অিোঃপর মকন তিতন উসমান তিনু্নরাইন রাতেয়াল্লাহু আনহুর হাদি 

বায়‘আি কদরতেদলন?! 

তিতন তক অক্ষম তেদলন, (কখদনা নয়) তিতন মকন তিন খতলফার যুদগ 

একবাদরর িনেও তমম্বাদর চদড় ম াষণা তেদি পাদরন তন ময, িারা আমার 

তখলাফি আত্মসাৎ কদরদে?! আতমই এ তখলাফদির হকোর, আতমই এর 

ওতসয়িকৃি বেতক্ত?! 
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তিতন মকন এটা কদরন তন, তিতন মকন িার অতধকার বুদে মননতন, অথচ 

তিতন তেদলন বীর ও আক্রমণকারী?! িার সাদথ তেল অদনক সাহাযেকারী 

ও িাদক মহব্বিকারী অদনক মপ্রতমক?! 

৩২. ‘হাতেসুল তকসা’ োরা আলীর পতরবাদরর চার বেতক্তর পতবত্রিার 

প্রমাণ তমদল।63 িাদের বেিীি বাতকদের পতবত্রিার অন্তরু্েক্ত করার 

েলীল তক?! 

৩৩. শী‘আরা িাদের ইমাম িাফর সাদেক মথদক বণেনা কদর, তযতন 

িাদের ধারণা মদি ‘িাফতর মাযহাব’-এর প্রদণিা, ইমাম িাফর গবে 

কদর বদলন, “আবু বকর আমাদক েু’বার িন্ম তেদয়দে”।64 কারণ, িার 

বাংশ পরম্পরা েু’র্াদব আবু বকর পযেন্ত মপৌঁদে:  

এক. িার মাদয়র তেক মথদক, ফাদিমা তবনদি কাদসম ইবন আবু বকর। 

েুই. িার নাতনর তেক মথদক, িার নাতন তেল আসমা তবনদি আবু্দর 

রহমান ইবন আবু বকর। 

এেিসদত্বও মেতখ ময, শী‘আরা িাফর সাদেক মথদক িার নানা সম্পদকে 

তবতর্ন্ন তমথোচার বণেনা কদর! 

আমাদের প্রশ্ন: িাফর সাদেক এক তেক মথদক িার নানাদক তনদয় গবে 

কদরন, আবার মকাদনা তহদসদব তিতন িার কুৎসা বণেনা কদরন?! এ 

ধরদনর কথা বািাতর মুখে মলাকদের মথদকই প্রকাশ মপদি পাদর, এমন 

ইমাম মথদক কখদনাই প্রকাশ মপদি পাদর না, শী‘আরা যাদক িমানার 

                                                           
63 িারা হদে: আতল, ফাদিমা, হাসান ও হুসাইন রাতেয়াল্লাহু আনহুম। 
64 ‘কাশফুল গুম্মাহ’ তলল আরবাতল: (২/৩৭৪)। 
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মশ্রষ্ঠ পতণ্ডি ও মুত্তাকী মদন কদর। 

৩৪. মসতিেুল আকসা উমার রাতেয়াল্লাহু আনহুর যমনায় প্রথদম 

অিোঃপর সুন্নী মনিা সালাউতিন আউয়ূতব রহ.-এর মনিৃদত্ব তেিীয়বার 

স্বাধীন হয়।  

েী ে ইতিহাদস শী‘আদের কমেফল তক?! 

িারা কখদনা তক সামানে রূ্-খণ্ড িয় কদরদে অথবা ইসলাম ও 

মুসতলমদের শত্রুদের মথদক মকাদনা প্রতিদশাধ গ্রহদণ সক্ষম হদয়দে? 

৩৫. শী‘আদের োতব উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু আলী রাতেয়াল্লাহু 

আনহুর সাদথ তবদেষ মপাষণ করদিন, অথচ আমরা মেতখ উমার 

রাতেয়াল্লাহু আনহু বায়িুল মাকতেদসর অতর্যাদন আলী রাতেয়াল্লাহু 

আনহুদক মতেনার োতয়ত্বশীল তনযুক্ত কদরন?!65 আমরা িাতন ময, মস 

অতর্যাদন যতে উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু মকাদনা েু েটনার তশকার হদিন, 

িাহদল আতলই হদিন মতেনার খতলফা!  

অিএব, এটা আলীর প্রতি উমাদরর মকাদনা ধরদনর তবদেষ?! 

৩৬. শী‘আদের ধারণা, িাদের ইমাম মাহেী যখন আতর্রূ্েি হদবন, 

তিতন োউদের তবধান মমািাতবক ফয়সালা করদবন! তিতন েলীল সম্পদকে 

তিজ্ঞাসা করদবন না। 

আমাদের প্রশ্ন: তিতন মকন মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

শরী‘আি মমািাতবক ফয়সালা করদবন না, ময শরী‘আি পূদবের সকল 

শরী‘আি রতহি কদর তেদয়দে, ময শরী‘আদির েৃতষ্টদি ফয়সালার সময় 

                                                           
65 আল-তবোয়া ওয়ান তনহায়া: (৭/৫৭) 
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েলীল মপশ করা ওয়াতিব?! 

৩৭. শী‘আদের ধারণা, িাদের মাহেী যখন আতর্রূ্েতি হদবন, 

ইয়াহূেী ও নাসারাদের সাদথ সতন্ধ করদবন আর আরব ও কুরাইশদের 

সাদথ তিতন যুে করদবন?!!  

আমাদের প্রশ্ন: মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তক কুরাইশ 

বাংদশর নয়, অনুরূপ মিামাদের কথানুসাদর মিামাদের ইমামরা তক 

কুরাইশ বাংদশর নয়?! 

৩৮. শী‘আদের ধারণা ইমামদের মাদয়রা ইমামদেরদক পাদশ্বে ধারণ 

কদরন এবাং ডান রান তেদয় প্রসব কদরন66!! অথচ সবেদশ্রষ্ঠ নবী ও 

সদবোত্তম মানব মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক িার মা তক 

গদর্ে ধারণ কদরন তন, তিতন তক িার মাদয়র মরদহম মথদক মবর হন তন?! 

৩৯. শী‘আরা আবু আবু্দল্লাহ িাফর সাদেক মথদক বণেনা কদর, তিতন 

বদলদেন: 
 «.صاحب هذا األمر رجل ال يسميه باسمه إال اكفر...»

এ পদের মাতলক এমন এক বেতক্ত, কাতফর বেিীি মকউ িার নামকরণ 

করদব না।67 

আবার িারাই আবু মুহাম্মাে হাসান আল-আসকারী মথদক বণেনা কদর 

ময, তিতন মাহেীর মািাদক বদলদেন:  
 «.ستحملني ذكًرا واسمه حممد وهو القائم من بعدي...»

                                                           
66 ‘ইসবািুল ওতসয়োহ’ তলল মাসউতে: (পৃ. ১৯৬) 
67 মেুখন: “আনওয়ারুন নুমাতনয়াহ”: (২/৫৩) 
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িুতম এমন একিন পুরুষ গদর্ে ধারণ করদব, যার নাম হদব মুহাম্মাে, 

আমার পদর মসই কণেধার হদব।68 

এ মকাদনা ধরদনর বেিনীতি?! এক সময় বল: ময বেতক্ত িার নামকরণ 
করদব মস কাতফর। আবার মিামরাই বল ময, হাসান আসকাতর িারনাম 

করণ কদরদে মুহাম্মাে! 

৪০. কুলাইতন ‘আল-কাতফ’ গ্রদন্থ আহমে ইবন মুহাম্মাে সূদত্র মারফু 

সনদে আবু আবু্দল্লাহ মথদক বণেনা কদরন, তিতন বদলন,  
 «يف ثالث اخلف والعمامة والكساء يكره السواد إال»

“তিনতট তিতনস বেিীি কাদলা রাং বেবহার করা মাকরুহ, মমািা, পাগতড় 

ও চাের”।69 

এ সনদেই মপাশাক অধোদয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

মথদক মারফু‘ সনদে রদয়দে: 
 ثالثة اخلف والكساء اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآَل وسلم يكره السواد إال يف»

 «والعمامة

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তিনতট তিতনস বেিীি কাদলা 

রাং অপেে করদিন, মমািা, চাের ও পাগতড়”।70 

‘আল-হুর আল-আদমতল’ িার ওসাদয়ল গ্রদন্থ একিন তবশ্বস্ত বেতক্ত সূদত্র 

মুহাম্মাে ইবন সুলাইমান মথদক বণেনা কদরন, তিতন মুরসাল সনদে আবু 
                                                           
68 “আনওয়ারুন নুমাতনয়াহ”: (২/৫৫) 
69 আল-ওয়াসাদয়ল: (খৃ. ৩/পৃ. ২৭৮), হােীস নাং ১); মেখুন: ‘ফুরুউল কাতফ’ তলল 
কুলাইতন: (৬/৪৪৯) 

70 ‘আল-কাতফ’: (খ. ২পৃ. ২০৫) 
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আবু্দল্লাহ আলাইতহস সালাম মথদক বণেনা কদরন, তিতন বদলদেন: আতম 

িাদক বললাম:  
«.انلار تصل فيها فانها بلاس أهلأصىل يف القلنسوة السوداء؟ قال: ال »  

“আতম তক কাদলা টুতপদি সালাি পড়ব? তিতন বলদলন: না, িাদি 

সালাি পড় না, কারণ কাদলা িাহান্নামীদের মপাশাক”।71 

 গ্রদন্থ আতমরুল মুতমনীন আলাইতহস সালাম মথদক من ال حيرضه الفقيه

মুরসাল সূদত্র এবাং العلل واخلصال গ্রদন্থ িার মথদকই মুসনাে সূদত্র 
বতণেি, তিতন িার সাথীদের বদলদেন: 

 .«ال تلبسوا السواد فإنه بلاس فرعون»

“মিামরা কাদলা মপাশাক পতরধান কর না। কারণ, িা তফরআউদনর 

মপাশাক”। 

হুিাইফা ইবন মানসুর মথদক বতণেি, তিতন বদলন, আতম হায়রা নামক 

স্থাদন আবু আবু্দল্লাহ আলাইতহস সালাদমর তনকট তেলাম, এমিাবস্থায় 

িাদক মডদক মনওয়ার িনে িার তনকট খতলফা আবুল আব্বাদসর 

প্রতিতনতধ আগমন কদর, তিতন মুমতিরাহ িলব কদর পাঠান। মুমতিরাহ 

উদলর বিতর এক িাতিয় কাপড়, বৃতষ্ট মথদক সুরক্ষার িনে যা পতরধান 

করা হয়72। 
                                                           
71 আল-ওয়াসাদয়ল: (খ. ৩, পৃ. ২৮১) অধোয় নাং ২০, হােীস নাং ৩, মেখুন: 
‘ওয়াসাদয়লুশ শী‘আহ’: (৩/২৮১) 

72 ‘মান লা ইয়াহ েুরুহুল ফতকহ’: (খ. ১, পৃ. ২৫১), আল-ওয়াসাদয়ল: (খ. ৩, পৃ. 
২৭৮), তেিীয় বণেনাতট মেখুন: আল-ওয়াসাদয়ল: (খ. ৩, পৃ. ২৭৯) হােীস নাং ৭); 
‘মান লা ইয়াহ েুরুহুল ফতকহ’: (খ. ২, পৃ. ২৫২); আল-কাতফ: (খ. ২, পৃ. ২০৫)  



 

 

 
 59  

বরাং কিক বণেনা োরা প্রমাতণি হয় ময, কাদলা হদে িাদের শত্রু বনু 

আব্বাদসর মপাশাক: 

মযমন, ‘মান লা ইয়াহ েুরুহুল ফতকহ’ গ্রদন্থ সােুক মথদক মুরসাল সনদে 

বতণেি, সােুক বদলদেন: তিবরীল আলাইতহস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তনকট আগমন কদরন। িখন িার গাদয় তেল 

কাদলা আলতখল্লা এবাং মবদে খঞ্জর লটকাদনা তেল। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলদলন: মহ তিবরীল এটা মকাদনা মপাশাক? তিতন 

বলদলন: আপনার চাচার সন্তান বনু আব্বাদসর মপাশাক। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আব্বাদসর উদিদশে মবর হদলন, অিোঃপর বলদলন: 

মহ চাচা, আপনার সন্তান োরা মিা আমার সন্তাদনর সবেনাশ হদব। মস 

বলল: মহ আল্লাহর রাসূল, আতম তক তনদিদক হিো কদর মফলব? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলদলন: কলম যা মলখার 

তলদখ মফদলদে। এখাদন স্পষ্ট ময, কিক বণেনায় উদল্লতখি িাহান্নামী 

োরা উদিশে তকয়ামদির তেন যারা তচরস্থায়ীর্াদব িাহান্নামী হদব িারা, 

মযমন তফরআউন ও িাদের অনুসারীরা এবাং অিোচারী আব্বাসীয় 

খতলফারা, যারা তেল এ উম্মদির কাতফর সম্প্রোয় এবাং পূদবে যারা 

কাদলা মপাশাকদক তনদিদের পতরেে তহদসদব গ্রহণ কদরদে িারা।73 

ইসমাঈল ইবন মুসতলম সাদেক আলাইতহস সালাম মথদক বণেনা কদরন, 

তিতন বদলদেন: আল্লাহ িার মকাদনা নবীর তনকট ওহী কদরন ময, 

                                                           
73 ‘মান লা ইয়াহেুরুহুল ফতকহ’: (খ.২পৃ. ২৫২) আদরা মেখুন: “আওফাল ইলাল ওয়াল 
তখসাল কামা তফল ওয়াসাদয়ল” 
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قل للمؤمنني ال تلبسوا مالبس أعدايئ وال تطعموا مطاعم أعدايئ وال تسلكوا »
 .«مسالك أعدايئ، فتكونوا أعدايئ كما هم أعدايئ

“িুতম মুতমনদেরদক বল: মিামরা আমার শত্রুদের মপাশাক পতরধান কর 

না, মিামরা আমার শত্রুদের খানা মখদয় না এবাং আমার শত্রুদের পদথ 

চল না, অনেথায় মিামরাও আমার শত্রুদের নোয় হদয় যাদব।74 

 গ্রদন্থ আলী ইবন আতব িাতলব সূদত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু عيون األخبار

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মথদক বতণেি: “শত্রুদের মপাশাক হদে কাদলা, 

শত্রুদের খােে হদে নাবীয, মনশারবে, কাুঁো, িীবন্ত মাে, পাতনদি 

র্াসমান মরা মাে ইিোতে... এক পযোদয় তিতন বদলন, শত্রুদের পথ 

অনুসরণ করা, অপবাদের িায়গায় যাওয়া, মেেপাদনর আসর, গান-

বাদেের আসর, ইমাম ও মুতমনদের কুৎসা রটনার আসর এবাং পাপী, 

যাদলম ও ফোসাে সৃতষ্টকারীদের আসর।75 সাংতক্ষপ্ত। 

কাদলা রাংদঙর মপাশাদকর বোপাদর ইমামদের এদিা তবদষােগার সদত্বও 

শী‘আরা মকন কাদলা রদঙর মপাশাক পতরধান কদর এবাং এটাদক িারা 

আতর্িাদিের মপাশাক মদন কদর?!! 

৪১. মকাদনা বেতক্ত যতে শী‘আ হদি চায় িার উপায় তক, শী‘আদের 

বেিনীতি ও তবপরীি মুতখ এদিা মাযহাদবর মদধে মকাদনাতটর মস 

অনুকরণ করদব?! কারণ, িারা ইমাতময়াহ, ইসমাইতলয়াহ, নুসাইতরয়াহ ও 

                                                           
74 ‘মান লা ইয়াহেুরুহুল ফতকহ’: (খ.১পৃ. ২৫২); ওসাদয়লূশ শী‘আহ: (৪/৩৮৪); 
তবহারুল আনওয়ার: (২/২৯১) ও (২৮/৪৮) 

75 মেখুন: “উইনুল আখবার”: (১/৬২) 
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যাইতেয়াহ তবতর্ন্ন েল ও উপেদল তবর্ক্ত। প্রদিেদকই আহদল বাইদির 

সাদথ সমৃ্পক্তিার োতব কদর, ইমামতি তবশ্বাস কদর ও সাহাবীদের সাদথ 

শত্রুিা মপাষণ কদর?! িাদের সকদলর তবশ্বাস আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু 

ইমাম এবাং তিতনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর পর 

সরাসতর খতলফা, িাদের সাদথই রদয়দে েীদনর মূলনীতি...!!! 

৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর ওপর তক কুরআন 

বেিীি মকাদনা তকিাব নাতযল হদয়তেল, ময সম্পদকে তিতন শুধু আলীদকই 

অবতহি কদরদেন?! 

যতে বল: না, িাহদল মিামাদের তনদের বণেনার মিামরা কী উত্তর মেদব: 

এক. اجلامعة আল-িাদময়াহ: 

আবু বাতসর আবু আবু্দল্লাহ মথদক বণেনা কদরন, তিতন বদলদেন: আতম 

মুহাম্মাে, আমাদের তনকট আল-িাদময়াহ রদয়দে, িারা কীর্াদব িানদব 

আল-িাদময়াহ তক?! 

তিতন বদলন, আতম বললাম: আপনার প্রতি আতম উৎসগে, আল-িাদময়াহ 

কী?! 

তিতন বলদলন: সহীফা (আসমানী গ্রন্থ), যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর হাদি সত্তর হাি লম্বা, িার মলখা হদে মখাোইকৃি, আলী 

ডান হাি তেদয় িা তলতপবে কদরদেন, িাদি রদয়দে সকল হালাল ও 

হারাম এবাং মানুদষর প্রদয়ািনীয় সকল বস্তু...।76 

এখাদন তচন্তা করুন: “মানুদষর প্রদয়ািনীয় সকল বস্তু”। 

                                                           
76 ‘আল-কাতফ’: (১/২৩৯) 
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িাহদল এ তকিাব মকন মগাপন রাখা হদয়দে, মকন এর তবধান মথদক 

আমাদের মাহরুম করা হদয়দে?! 

অিোঃপর: এটা তক ইলম মগাপন করার অপরাধ নয়?! 

েুই. صحيفة انلاموس সহীফািু নামুে: 
মরিা রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক ইমাদমর আলামি সাংক্রান্ত হােীদস 

এদসদে: 

القيامة، وصحيفة فيها أسماء  وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إىل يوم»
 . «أعدائهم إىل يوم القيامة

“িার তনকট একতট সহীফা থাকদব, িাদি তকয়ামি পযেন্ত সকল 

শী‘আদের নাম তলতপবে থাকদব। িার তনকট আদরকতট সহীফা থাকদব, 

িাদি তকয়ামি পযেন্ত শী‘আদের সকল শত্রুর নাম তলতপবে থাকদব77। 

আমরা বলদি চাই: এটা মকাদনা ধরদণর সহীফা, যাদি তকয়ামি পযেন্ত 

সকল শী‘আদের নাম শাতমল হয়?! 

বিেমান ইরাদন তবেেমান সকল শী‘আদের নামও যতে মকাথাও তলতপবে 

করা হয়, িবুও কমপদক্ষ একশি র্তলউদমর প্রদয়ািন হদব!! 

তিন. صحيفة العبيطة সহীফািুল আতবিাহ: 

আতমরুল মুতমনীন রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন:  

وأهل بيته  قطائع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآَل، وأيم اهلل إن عندي لصحفاً كثرية»
العبيطة، وما ورد ىلع العرب أشد منها، وإن فيها لستني  وإن فيها لصحيفة يقال هلا

                                                           
77 ‘তবহারুল আনওয়ার’: (২৫/১১৭)  



 

 

 
 63  

 .«نصيبقبيلة من العرب بـهرجة، ماهلا يف دين اهلل من 

“আল্লাহর শপথ কদর বলতে, আমার তনকট অদনকগুদলা সহীফা 

তবেেমান, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও আহদল 
বাইদির তমরাস, িাদি একটা সহীফা তবেেমান, যার নাম ‘আতবিাহ’। 

আরবদের ওপর িার মচদয় কতঠন মকাদনা বস্তু নাতযল হয় তন, িাদের 

মদধে ষাটতট বাংশ আদে, ইসলাদম যাদের মকাদনা অাংশ মনই।78 

আমাদের বক্তবে: এসব বণেনা গ্রহণদযাগে তকাংবা তবদবক তসে নয়। এসব 

বাংদশর মদধে ইসলাদমর মকাদনা অাংশ না থাকার অথে হদে, এদের মদধে 

মকউ মুসতলম মনই! অিোঃপর এখাদন শুধু আরবদের খাস করার মদধে 

আমরা রািননতিক গন্ধ পাতে। 

চার. فصحيفة ذؤابة السي  সহীফা যাওয়াদববািুস সাইফ: 

আবু বতসর আবু্দল্লাহ রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক বতণেি, তিতন বদলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর িদলায়াদরর মগাড়ায় একটা 

মোট সহীফা রদয়দে, িাদি তকেু হরফ তবেেমান, যার প্রদিেকতট হরফ 

মথদক এক হািার হরফ মবর হয়। 

আবু বতসর বদলন, আবু আবু্দল্লাহ বদলদেন: তকয়ামি পযেন্ত িার মথদক 

মাত্র েুইতট হরফই মবর হদয়দে।79 

আমাদের প্রশ্ন: অনোনে হরফ মকাথায় ?! 

মসগুদলা মকন মবর হয় না, অন্তি শী‘আরা মযন িার মথদক উপকৃি 

                                                           
78 ‘তবহারুল আনওয়ার’: (২৬/৩৭) 
79 তবহারুল আনওয়ার: (২৬/৫৬) 
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হয়?! 

এমিাবস্থায় মসগুদলা তক তকয়ামি পযেন্ত মগাপনই থাকদব??! এর্াদব 

এক প্রিদন্মর পর অপর প্রিন্ম ধ্বাংস হদব, আর েীন তকিাদবর মদধেই 

তলতপবে মথদক যাদব?! 

পাুঁচ. صحيفة يلع আলীর সহীফা:  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর িদলায়াদর খাদপ পাওয়া এটা 

আদরকটা সহীফা: 

আবু আবু্দল্লাহ রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন: রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর িদলায়াদরর খাদপ একতট সহীফা 

পাওয়া মগদে, িাদি তলখা তেল: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، إن أعىت انلاس ىلع اهلل يوم القيامة من قتل غري قاتله، »
ومن رضب غري ضاربه، ومن توىل غري موايله فهو اكفر بما أنزل اهلل تعاىل ىلع حممد 

حدثاً أو آوى حمدثاً لم يقبل اهلل منه يوم القيامة  صىل اهلل عليه وآَل، ومن أحدث
 .«رصفاً وال عدالً 

“তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম, তকয়ামদির তেন আল্লাহর তনকট 

সবদচদয় অবাধে মসই হদব, ময হিোকারী বেিীি কাউদক হিো কদর, 

আ ািকারী বেিীি কাউদক আ াি কদর, এবাং ময তনদির বনু্ধ বেিীি 

অনেদের পক্ষাবলম্বন করল, মস মুহাম্মদের ওপর নাতযলকৃি সবতকেুদক 

অস্বীকার করল। আর ময মকাদনা তবে‘আি সৃতষ্ট করল অথবা মকাদনা 

তবেআতিদক আশ্রয় তেল, তকয়ামদির তেন আল্লাহ িার ফরি-নফল 
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তকেুই কবুল করদবন না।80 

েয়. اجلفر আল-িাফর: 

এ সহীফা আবার েু’প্রকার: اجلفر األبيض সাো িাফর ও  األمحرواجلفر  

লাল িাফর: 

আবুল আলা মথদক বতণেি, তিতন বদলন, আতম আবু আবু্দল্লাহদক বলদি 

মশাদনতে: আমার তনকট সাো িাফর রদয়দে। 

তিতন বদলন, আতম তিজ্ঞাসা করলাম: িাদি তক রদয়দে? 

তিতন বলদলন: োউদের িবুর, মূসার িাওরাি, ঈসার ইঞ্জীল ও 

ইবরাতহদমর সহীফা এবাং হালাল ও হারাম...। আর আমার তনকট লাল 

িাফরও তবেেমান। 

তিতন বলদলন: আতম বললাম: লাল িাফদর তক আদে? 

তিতন বলদলন: হাতিয়ার, রদক্তর িনে িা উনু্মক্ত করা হদব, অেধারী 

হিোর িনে িা উনু্মক্ত করদবন। 

আবু আবু্দল্লাহ িাদক তিজ্ঞাসা করল: আল্লাহ আপনার র্াদলা করুন, এটা 

বনু হাসান িাদন? 

তিতন বলদলন: আল্লাহর শপথ িারা িাদন, মযমন িাদন িারা রািদক 

রাি তহদসদব এবাং তেনদক তেন তহদসদব, তকন্তু তহাংসা ও েুতনয়ার মমাহ 

িাদেরদক অস্বীকার ও প্রিোখোদনর িনে উেুে করদব। যতে িারা 

সদিের োরা সিেদক িালাশ করি, িাহদল িাদের িনে খুবই র্াদলা 

                                                           
80 “তবহারুল আনওয়ার”: (২৭/৬৫) 
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হদিা।81 

আমাদের প্রশ্ন: তচন্তা করুন োউদের িাবুর, মূসার িাওরাি, ঈসার 

ইঞ্জীল এবাং ইবরাতহদমর সহীফা ও হালাল-হারাম, সব তকেুই এ িাফদর 

রদয়দে! 

িাহদল মকন িারা এ তকিাব মগাপন কদর?! 

সাি. مصحف فاطمة মাসহাদফ ফাদিমা: 
ক. আলী ইবন সাতয়ে আবু আবু্দল্লাহ রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক বণেনা 

কদরন, তিতন বদলন, আল্লাহর শপথ আমাদের তনকট মাসহাদফ ফাদিমা 

রদয়দে, িাদি আল্লাহর তকিাদবর একতট আয়ািও মনই, তনশ্চয় িা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তলখাদনা, আলীর তনি হাদি 

তলতখি।82 

খ. মুহাম্মাে ইবন মাসলামা রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক বতণেি: 

“ফাদিমা একতট মাসহাফ মরদখ মগদেন, যা কুরআন নয়, িদব িা 

আল্লাহর কালাম, িার ওপর এ মাসহাফ নাতযল করা হদয়দে, যা আলীর 

হাদি রাসূদলর তলখাদনা।83 

গ. আলী ইবন আবু হামিা আবু আবু্দল্লাহ মথদক বণেনা কদরন: 

“আমাদের তনকট ফাদিমা আলাইতহস সালাদমর মাসহাফ রদয়দে, 

আল্লাহর শপথ িাদি কুরআদনর একতট হরফও মনই, িদব িা আলীর 

                                                           
81 “উসুলুল কাতফ”: (১/২৪) 
82 তবহারুল আনওয়ার: (২৬/৪১) 
83 “তবহারুল আনওয়ার: (২৬/৪১) 
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হাদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তলখাদনা”।84 

যতে আলীর োরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তলখাদনা 

হয়, িদব মকন উম্মি মথদক তিতন িা মগাপন করদলন? অথচ আল্লাহ 

িা‘আলা িার রাসূলদক সবতকেু মপৌঁোদনার তনদেেশ তেদয়দেন, যা িার 

ওপর নাতযল করা হদয়দে: আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 
ا﴿ هت يُّ

ت
أ َٰٓ ََّّٓبتل ِغيََّّٱلر ُسوُلََّّيت ا نزِلتََّّمت

ُ
يكتََّّأ ب ِكت ََِّّمنَّإِۡلت عتليََّّل ميََِّّإَونَّر  اَّتتفي مت ََّّفت تهَُّرِستََّّبتل غيتت  ﴾اَلت

[  ٧٦: دةاملائ]  

“মহ রাসূল, মিামার রদবর পক্ষ মথদক মিামার তনকট যা নাতযল করা 

হদয়দে, িা মপৌঁদে োও আর যতে িুতম না কর িদব িুতম িাুঁর তরসালাি 
মপৌঁোদল না”। [সূরা আল-মাদয়োহ, আয়াি: ৬৭] 

এরপদরও সকল উম্মি মথদক এসব তকেু মগাপন করা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহ আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর িনে কীর্াদব ববধ হয়?! আলী 

রাতেয়াল্লাহু আনহু এবাং িার পরবিেী সকল ইমামগণ কীর্াদব এসব 

িাদের উম্মি মথদক মগাপন রাদখন?! 

এটা তক আমানদির তখয়ানি নয়?! 

আট. িাওরাি, ইঞ্জীল ও যাবুর: 

আবু আবু্দল্লাহ মথদক বতণেি, তিতন ইঞ্জীল, িাওরাি ও যবুর সুরয়াতন 

র্াষায় পাঠ করদিন।85 

আমাদের প্রশ্ন: আতমরুল মুতমনীন আলী ও িার পরবিেী ইমামগণ যাবুর, 

                                                           
84 “তবহারুল আনওয়ার: (২৬/৪৮) 
85 “উসুলুল কাতফ”: (১/২২৭) 
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িাওরাি ও ইঞ্জীল োরা তক কদরন, মকন িারা এগুদলা একিন মথদক 

অপরিন গ্রহণ কদর আসদেন ও মগাপদন তিলাওয়াি করদেন? 

শী‘আদের বাণী োরা প্রমাতণি হয় ময, আলী একাই কুরআন এবাং সকল 

আসমাতন তকিাব ও সহীফাসমূহ সাংরক্ষণ কদরদেন, আলীর যাবুর, 

িাওরাি ও ইঞ্জীদলর মকন প্রদয়ািন হদলা?! তবদশষ কদর আমরা যখন 

িাতন ময, কুরআন নাতযদলর পর পূদবের সকল আসমাতন তকিাব রতহি 

হদয় মগদে? 

অিোঃপর আমাদের বক্তবে: আমরা িাতন ময, ইসলাদম এক কুরআন 

বেিীি মকাদনা তকিাব মনই, অতধক তকিাব ইয়াহূেী ও নাসারাদের 

ববতশষ্টে, িাদের তনর্েরদযাগে তকিাদব স্পষ্ট। 

৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মকন িার মচহারা 

রক্তাক্ত কদরন তন, যখন মেদল ইবরাহীম মারা তগদয়তেল?! 

আতল রাতেয়াল্লাহু আনহু মকন তনদির মচহারা রক্তাক্ত কদরন তন, যখন 

ফাদিমা রাতেয়াল্লাহু আনহা মারা তগদয়তেল? 

৪৪. শী‘আ অদনক আতলম তবদশষ কদর ইরাতন আতলমরা আরবী 

িাদন না, িারা আরতবদি অজ্ঞ, িারা কীর্াদব আল্লাহর তকিাব ও 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সুন্নি মথদক তবধান রচনা 

কদর?! অথচ আরবী িানা আতলদমর একতট িরুরী শিে। 

৪৫. শী‘আরা তবশ্বাস কদর ময, অতধকাাংশ সাহাবাদয় মকরাম তেদলন 

মুনাতফক ও কাতফর, অল্প তকেু বেিীি। যতে বাস্তবিা এরূপই হয়, 

িাহদল অতধক সাংখেক এ কাতফররা মকন অল্প মলাকদের ধ্বাংস করল 

না, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ তেদলন?! 
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যতে িারা বদল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পর 

এরা মুরিাে হদয় তগদয়তেল সািিন বেিীি, িাহদল িারা মকন এ 

সািিনদক ধ্বাংস কদর বাপ-োোর পূদবের ধদমে তফদর যায়তন?! 

৪৬. শী‘আদের শাইখ আবু িাফর মুহাম্মাে ইবনুল হাসান আি-

িুতস িার তকিাব ‘িাহতযবুল আহকাম’ গ্রদন্থর রূ্তমকায় বদলন, এ 

তকিাব িাদের চারতট মূল তকিাদবর একতট: 
هلل ويل اْلق ومستحقه وصلواته ىلع خريته من خلقه حممد صىل اهلل عليه اْلمد »

وآَل وسلم تسليماً، ذاكرين بعض األصدقاء أبره اهلل ممن أوجب حقه علينا بأحاديث 
أصحابنا أيدهم اهلل ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من االختالف واتلباين 

وبإزائه ما يضاده، وال يسلم حديث واملنافاة واتلضاد، حىت ال يكاد يتفق خرب إال 
 «إال ويف مقابلة ما ينافيه، حىت جعل خمالفونا ذلك من أعظم الطعون ىلع مذهبنا..

“...আমার কিক র্াই আমাদের পূবেসূরীদের কিক হােীস এবাং িাদি 

সাং তটি ববপরীিে, অতমল ও তর্ন্নিা সম্পদকে িাতনদয়দেন, কারণ এমন 

সাংবাে মনই যার তবপরীি মকাদনা সাংবাে মনই, এমন হােীস মনই যার 

তবপরীি মকাদনা হােীস মনই। যা আমাদের তবদরাধীরা আমাদের 

মাযহাদবর বড় ধরদণর একতট ত্রুতট গণে কদর...”86 

বাদরা ইমাদমর অনুসারী সাইদয়েে তেলোর আলী লাখনতর্ বদলন  
إن األحاديث املأثورة عن األئمة خمتلفة جداً ال يكاد يوجد حديث إال ويف مقابله »
ينافيه، وال يتفق خرب إال وبإزائه ما يضاده، حىت صار ذلك سبباً لرجو  بعض ما 

  ...«.انلاقصني 

                                                           
86 “িাহতিবুল আহকাম”: (১/৪৫) 
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“ইমামদের মথদক বতণেি হােীসগুদলা খুবই তবদরাধপূণে, একতটর সাদথ 

আদরকতটর মকাদনা তমল মনই, এমন মকাদনা হােীস মনই, যার তবপরীি 

হােীস মনই, এমন মকাদনা সাংবাে মনই, যার তবপরীি সাংবাে মনই, যা 

েুবেলদের িনে শী‘আ মাযহাব িোগ করার কারণ হদয় োুঁতড়দয়দে...”87 

শী‘আদের বড় আতলম, মুহাতক্কক ও শাইখ হুসাইন ইবন তশহাবুতিন 

আল-কারতখ বদলন, 
فذلك الغرض اذلي ذكره يف أول اتلهذيب من أنه ألفه دلفع اتلناقض بني أخبارنا »

 «.ملا بلغه أن بعض الشيعة رجع عن املذهب ألجل ذلك

“এ উদিদশেই তিতন িাহযীব গ্রদন্থর শুরুদি উদল্লখ কদরদেন ময, 

আমাদের হােীদসর ববপরীিে েূর করার িনেই এ গ্রন্থ প্রণয়ন করা, 

কারণ িার তনকট সাংবাে মপৌঁদেদে ময এ ববপরীদিের কারদণ কিক 

মলাক শী‘আ মাযহাব িোগ কদরদে”।88 

আমাদের বক্তবে: শী‘আরা তনদিরাই স্বীকার কদরদে ময, িাদের মাযহাদব 

ববপরীিে রদয়দে।89 এটা তক িাদের মাযহাদবর বািুলিার পতরচয় না?! 

আল্লাহ িা‘আলা বাতিদলর পতরচয় সম্পদকে বদলন, 

تويَّ﴿ ل نتََّّوت ََِِّّعندََِِّّمنيَََّّكت يي
ََِّّغت ُدوا ََّّٱّلل  توتجت اَّفِيهََِّّل َٰف  تِلت اَّٱخي ثِي   [٢٨: النساء] ﴾كت

                                                           
87 “আসাসুল উসুল”: (পৃ. ৫১) লখদনৌ, র্ারি মথদক প্রকাতশি। 
88 “তহোয়ািুল আবরার ইলা িাতরতকল আইম্মাতিল আিহার”: (পৃ. ১৬৪), প্রথম 
প্রকাশ: ১৩৯৬তহিরী 

89 “উসুলু মািহাতবশ শী‘আহ আল-ইমাতময়াহ ইসনা আশাতরয়াহ” তলল কাফাতর: 
(১/৪১৮ এবাং িার পদরর পৃষ্ঠাসমূহ) 
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“আর যতে িা আল্লাহ োড়া অনে কাদরা পক্ষ মথদক হি, িদব অবশেই 
িারা এদি অদনক ববপরীিে মেখদি মপি”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: 

৮২] 

৪৭.  শী‘আদের তবশ্বাস ময, আলী ইবন আবু িাতলব িার সন্তান 

হুসাইন মথদক উত্তম। িাহদল িারা আলীর মৃিুে বাতষেকীদি মসরূপ মকন 

কদর না, মযরূপ কদর আলীর মেদল হুসাইদনর মৃিুে বাতষেকীদি?! 

অিোঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তক িাদের মচদয় উত্তম 

নয়? িাহদল নবীর িনে মকন িারা এরদচদয় অতধক ক্রেন কদর না?! 

৪৮.  মযদহিু আলী ইবন আতব িাদলব ও িার সন্তানদের ইমামতি 

ঈমাদনর একতট অতবদেেে রুকন, এ রুকন বেিীি ঈমান তবশুে হদব 

না, আর ময এর ওপর ঈমান আনদব না, মস কাতফর ও িাহান্নামী, 

যতেও মস সাক্ষে মেয় ال هلإ إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل (আল্লাহ বেিীি 

মকাদনা ইলাহ মনই এবাং মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল) সালাি কাদয়ম কদর, 

যাকাি প্রোন কদর, তসয়াম পালন কদর ও বায়িুল্লাহ শরীদফর হি 

কদর, মযরূপ শী‘আদের ধারণা। 

অিএব, এ মহান রুকন সম্পদকে স্পষ্ট বণেনা কুরআদনর মকাথাও মনই 

মকন?! 

অথচ আমরা মেতখ ময, এর মচদয় কম গুরুত্বপূণে অনোনে রুকন ও 

ওয়াতিবগুদলা কুরআন স্পষ্ট কদর বণেনা কদরদে, মযমন সালাি, যাকাি, 

তসয়াম ও হি, বরাং তকেু ববধ তিতনস পযেন্ত কুরআন স্পষ্ট কদর বণেনা 

কদরদে, মযমন তশকার করা... িাহদল বড় ও মহান রুকন মকাথায় 

মগল?! 



 

 

 
 72  

৪৯. সাহবীগদণর িামা‘আি যতে শী‘আদের বণেনা মমািাতবক এদক 

অপদরর সাদথ তবদেষ মপাষণ করদিন এবাং প্রদিেদকই তখলাফি লাদর্র 

আশা করদিন, িাহদল িাদের কম মলাকই ঈমাদনর ওপর তবেেমান 

থাকি, আর ইসলাম এিটা প্রসার হি না এবাং সাহাবাদের যমনায় 

হািার হািার মলাক ইসলাম গ্রহণ করি না। 

৫০.  অতধকাাংশ শী‘আরা মকন িুমার সালাি বাতিল ম াষণা কদর, 

অথচ সূরাদয় িুমু‘আদি এ সালাি কাদয়দমর স্পষ্ট তনদেেশ মেওয়া 

হদয়দে: 
ا﴿ هت يُّ

ت
أ َٰٓ ِينتََّّيت ُنٓوا ََّّٱَّل  ةََِّّنُودِيتََّّإِذتاَّءتامت لتوَٰ ةَِّيتويمََِِّّمنَّلِلص  ُُمعت ا ََّّٱۡلي وي عت َََّّٰفتٱسي رََِّّإِلت

ََِّّذِكي ذتُروا ََّّٱّلل  َّوت
تييعت َّ
َٰلُِكميََّّٱۡلي رََّّذت يي لتُمونتََُّّكنُتميََّّإِنَّل ُكميََّّخت  [  ٥: اجلمعة] ﴾٩َّتتعي

“মহ মুতমনগণ, যখন িুম‘আর তেদন সালাদির িনে আহ্বান করা হয়, 

িখন মিামরা আল্লাহর স্মরদণর তেদক ধাতবি হও। আর মবচা-মকনা 
বিেন কর। এটাই মিামাদের িনে সদবোত্তম, যতে মিামরা িানদি”। 

[সূরা আল-িুমু‘আ, আয়াি: ৯] 

যতে িারা বদল: আমরা এ সালাি প্রতিশ্রুি মাহেীর আগমন পযেন্ত 

িোগ করব! 

আমরা বলব: মাহেীর আগমদনর অদপক্ষার িনে কুরআদনর এ মহান 

তনদেেশ িোগ করা তক ববধ?! 

অথচ হািার হািার শী‘আ মারা যাদে ইসলাদমর এ মহান তনদেেশ 

িুমু‘আর সালাি কাদয়ম করা বেিীিই, ধারণা প্রসূি শয়িানী এ 

অযুহাদির কারদণ। 

৫১. শী‘আদের ধারণা ময, আবু বকর ও উমার রাতেয়াল্লাহু 
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আনহুমার পক্ষ মথদক কুরআদনর তকেু আয়াি রতহি করা হদয়দে এবাং 

তকেু তবষদয় পতরবিেন করা হদয়দে! 

িারা আবু িাফর মথদক বণেনা কদর ময, িাদক বলা হদয়তেল: আলীদক 

মকন আতমরুল মুতনন বলা হয়? 

তিতন বদলন, এর্াদবই আল্লাহ িা‘আলা িার তকিাদব নাতযল কদরদেন: 
وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ىلع أنفسهم ألست )

 بربكم وأن حممًدا رسويل وأن عليًا أمري املؤمنني(!

“আর স্মরণ কর, যখন মিামার রব বনী-আেদমর পৃষ্ঠদেশ হদি িাদের 

বাংশধরদক মবর করদলন এবাং িাদেরদক িাদের তনদিদের ওপর সাক্ষী 

করদলন ময, ‘আতম তক মিামাদের রব নই’? আর মুহাম্মাে আমার রাসূল 

ও আলী আতমরুল মুতমনীন নয়!। 

আর স্মরণ কর, যখন মিামার রব বনী-আেদমর পৃষ্ঠদেশ হদি িাদের 

বাংশধরদক মবর করদলন এবাং িাদেরদক িাদের তনদির ওপর সাক্ষী 

করদলন ময, আতম তক মিামাদের রব নই, এবাং মুহাম্মাে আমার রাসূল 

ও আলী আতমরুল মুতমনীন নয়?90 

কুলাইতন তনদের আয়াদির বোখোয় বদলন, 

ِينتَّ﴿ ُنوا ََّّفتٱَّل  ُروهََُّّبِهِۦَّءتامت ز  وهََُّّوتعت ُ نتَصت ِيََّّٓٱنلُّورتََّّوتٱت بتُعوا ََّّوت نزِلتََّّٱَّل 
ُ
َۥَّّٓأ ُه عت َٰٓئِكتََّّمت لت و 

ُ
َُّهمََُّّأ

لُِحونتَّ يُمفي  [  ٣٨٦: االعراف] ﴾ٱل

“সুিরাাং যারা িার প্রতি ঈমান আদন, (অথোৎ ইমাদমর প্রতি) িাদক 

                                                           
90 “উসুলুল কাতফ”: (১/৪১২) 
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সম্মান কদর, িাদক সাহাযে কদর এবাং িার সাদথ ময নূর নাতযল করা 
হদয়দে িা অনুসরণ কদর, িারাই সফল”। [সূরা আল-আরাফ, আয়াি: 

১৫৭] 

অথোৎ যারা তিবি ও িাগুদির ইবােি মথদক তবরি মথদকদে, আর 

তিবি ও িাগুি হদে অমুক ও অমুক!91 

মািতলসী বদলদেন: “এখাদন অমুক অমুক োরা উদিশে হদে আবু বকর 

ও উমার”।92 
আর এ িনেই শী‘আরা এদের েু’িনদক শয়িান গণে কদর। 

(নাউযুতবল্লাহ) আমরা আল্লাহর তনকট এর মথদক পানাহ চাই। 

আল্লাহর এ আয়াদির বোখোয় িারা বদল: 
﴿َّ َٰتََِّّتتت بُِعوا ََّّلت َِٰن ََُّّخُطوت ييطت  [ ٨٣: انلور] ﴾ٱلش 

“মিামরা শয়িাদনর পোঙ্কসমূহ অনুসরণ কদরা না”। [সূরা আন-নূর, 

আয়াি: ২১] 

িারা বদলদে: শয়িাদনর পোঙ্ক অনুসরণ হদে অমুক ও অমুদকর 

শাসনকাল।93 

িারা আবু আবু্দল্লাহ মথদক বণেনা কদর: 
 فوزا عظيماومن يطع اهلل ورسوَل يف والية يلع ووالية األئمة من بعده فقد فاز 

“আর ময আল্লাহ ও িার রাসূদলর আনুগিে কদর আলী ও িার পরবিেী 

                                                           
91 “উসুলুল কাতফ”: (১/৪২৯) 
92 “তবহারুল আনওয়ার”: (২৩/৩০৬) 
93 “িাফতসরুল আইয়াতশ”: (১/২১৪), “িাফতসরুস সাতফ”: (১/২৪২) 
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ইমামদের অধীদন, মসই মহান সফলিা লার্ করল”। তিতন বদলন, 

এরূপই নাতযল হদয়দে।94 

আবু িাফর মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন তিবরীল আলাইতহস সালাম এ 

আয়াি এর্াদব তনদয় অবিরণ কদরদেন: 
 بئسما اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اهلل يف يلع بغيا.

“আল্লাহ আলীর বোপাদর যা নাতযল কদরদেন, িার সাদথ কুফুরী কদর 

িারা যা খতরে কদরদে, িা খুবই  ৃণে”।95 

িাদবর মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন: তিবরীল আলাইতহস সালাম এ 

আয়াি তনদয় এর্াদব মুহাম্মাদের ওপর নাতযল হদয়দেন: 
 }وإن كنتم يف ريب مما نزنلا ىلع عبدنا يف يلع فأتوا بسورة من مثله{.

“আমার বাোর ওপর আলীর বোপাদর আতম যা নাতযল কদরতে, যতে িার 

বোপাদর মিামাদের সদেহ থাক, িাহদল অনুরূপ সূরা মিামরা মপশ 

কর”।96 

আবু আবু্দল্লাহ আলাইতহস সালাম মথদক বতণেি, তিতন বদলন, 
نزل جربائيل ىلع حممد صىل اهلل عليه وآَل بهذه اآلية هكذا } يا أيها اذلين أوتوا 

 الكتب آمنوا بما نزنلا يف يلع نورا مبينا {.

“তিবরীল আলাইতহস সালাম মুহাম্মদের ওপর এ আয়াি এর্াদব তনদয় 

অবিরণ কদরন: মহ তকিাতবগণ, আতম আলীর বোপাদর ময স্পষ্ট নূর 

                                                           
94 মেখুন: “উসুলুল কাতফ”: (১/৪১৪) 
95 মেখুন: “উসুলুল কাতফ”: (১/৪১৭) 
96 মেখুন: “শারহু উসুলুল কাতফ”: (৭/৬৬) 
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নাতযল কদরতে, িার ওপর মিামরা ঈমান আনয়ন কর”।97 

মুহাম্মে ইবন তসনান তরিা আলাইতহস সালাম মথদক বতণেি, তিতন বদলন, 
كرب ىلع املرشكني بوالية يلع ما تدعوهم إيله يا حممد من والية يلع{. هكذا يف 

 الكتاب خمطوطة.

“মুশতরকদের ওপর বড় কতঠন আলীর ইমামতি, মহ মুহাম্মাে িুতম ময 
আলীর ইমামতির তেদক আহ্বান কর”। হাদি মলখার কতপদি এর্াদবই 

তবেেমান।98 

আবু আবু্দল্লাহ মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন: 
سأل سائل بعذاب واقع للاكفرين بوالية يلع ليس َل دافع قال: هكذا واهلل نزل بها 

 جربائيل عليه السالم ىلع حممد صىل اهلل عليه وآَل.

“মকান তিজ্ঞাসাকারী আযাব সম্পদকে তিজ্ঞাসা করল, ময আযাব আলীর 

ইমামতি অস্বীকারকারীদের ওপর পতিি হদব, যা প্রতিহি করার মকউ 

মনই। তিতন বদলন, আল্লাহর শপথ এ আয়াি এর্াদব তনদয়ই তিবরীল 

আলাইতহস সালাম নাতযল হদয়দে।99 

আবু িাফর মথদক বতণেি, তিতন বদলন, 
فبدل  :اآلية ىلع حممد صىل اهلل عليه وآَل هكذانزل جربائيل عليه السالم بهذه 

اذلين ظلموا آل حممد حقهم قوال غري اذلي قيل هلم فأنزنلا ىلع اذلين ظلموا آل 
 .جًزا من السماء بما اكنوا يفسقونحممد حقهم ر

                                                           
97 “শারহু উসুলুল কাতফ”: (৭/৬৬) 
98 “শারহু উসুলুল কাতফ”: (৫/৩০১) 
99 “উসুলুল কাতফ”: (১/৪২২) 
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“তিবরীল আলাইতহস সালাম মুহাম্মাদের ওপর এ আয়াি এর্াদব তনদয় 

নাতযল হন: যারা মুহাম্মদের বাংদশর ওপর িাদের অতধকাদরর বোপাদর 

যুলুম কদরদে, িারা বাকে পতরবিেন কদর মফদলদে, যা িাদেরদক বলা 

হয় তন, ফদল যারা মুহাম্মদের বাংদশর ওপর িাদের অতধকাদরর বোপাদর 

যুলুম কদরদে, িাদের ওপর আসমান মথদক আতম শাতস্ত নাতযল কদরতে, 

িাদের অবাধেিার কারদণ।100 

আবু িাফর মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন: 
نزل جربائيل عليه السالم بهذه اآلية هكذا }إن اذلين ظلموا آل حممد حقهم لم 
يكن اهلل يلغفر هلم وال يلهديهم طريقا إال طريق جهنم{ ثم قال }يا أيها انلاس قد 
جاءكم الرسول باْلق من ربكم يف والية يلع فآمنوا خريا لكم وإن تكفروا 

 ت وما يف األرض.بوالية يلع فإن هلل ما يف السماوا

“তিবতরল আলাইতহস সালাম এ আয়াি এর্াদব তনদয়ই নাতযল হদয়দেন: 

যারা মুহাম্মদের বাংদশর ওপর যুলুম কদরদে, িাদের অতধকাদরর 

বোপাদর, আল্লাহ িাদের ক্ষমা করদবন না এবাং িাহান্নাদমর রাস্তা বেিীি 

িাদের মকাদনা রাস্তার পথ মেখাদবন না। অিোঃপর তিতন বদলন, মহ 

মলাক সকল, মিামাদের তনকট মিামাদের রদবর পক্ষ মথদক আলীর 

ইমামতির বোপাদর সিে তনদয় রাসূল আগমন কদরদেন। অিএব, 

মিামরা ঈমান আনয়ন কর, মিামাদের িনে র্াদলা হদব, আর যতে 

মিামরা আলীর ইমামতির বোপাদর কুফুরী কর, িাহদল আসমান ও 

                                                           
100 “শারহু উসুলুল কাতফ”: (১/৪২৩) 
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যমীদন যা তকেু রদয়দে, সব আল্লাহর মাতলকানাধীন।101 

শী‘আদের ধারণা এসব আয়াি স্পষ্ট কদর আলীর ইমামতির প্রতি 

তনদেেশ প্রোন কদর, তকন্তু আবু বকর ও উমার এদি তবকৃতি সাধন 

কদরদে। 

এখাদন আমাদের েু’তট প্রশ্ন, যা শী‘আদের খুবই তবরতক্তকর: 

প্রথম প্রশ্ন: আবু বকর ও উমার মযদহিু এসব আয়াি পতরবিেন কদরদে, 

িদব আলী মকন এ তবষয়তট সবার সামদন স্পষ্ট কদর তন, যখন মস 

মুসতলমদের খতলফা হদয়তেল?! অথবা তনদেন পদক্ষ মকন মস কুরআনদক 

পূদবের অবস্থায় তফতরদয় মনয় তন?! 

আমরা আলী রাতেয়াল্লাহু আনুহুর িীবনীদি িা করদি মেতখ তন, বরাং 

িার পূদবের খতলফাদের যুদগ কুরআন মযরূপ তেল, িার যুদগও কুরআন 

অনুরূপই তেল, মযরূপ তেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর যুদগ। 

কারণ, এ আল-কুরআদনর তহফাযি আল্লাহর তিম্মায়, তযতন বদলদেন: 
ينََُّّإِن ا﴿ تاََّنت نلي رتََّّنتز  ِكي ُۥَِّإَون اَّٱَّل  َِٰفُظونتَََّّلت  [  ٥: اْلجر] ﴾٩َّلتحت

“তনশ্চয় আমরা আল-কুরআন নাতযল করতে, আর আমরাই িার 
তহফাযিকারী”। [সূরা আল-তহির, আয়াি: ৯] 

তকন্তু শী‘আরা িা িাদন না। 

তেিীয় প্রশ্ন: শী‘আরা আলীর ইমামতি, তখলাফি ও তর্লাওদয়ি প্রমাণ 

করার িনে, মযসব আয়াদি পতরবিেন কদরদে, িা আমাদের স্পষ্টর্াদব 

িানান মেয় ময, এটা কখদনা বাস্তবায়ন হদব না!! 

                                                           
101 মেখুন: “উসুলুল কাতফ”: (১/৪২৪) 
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িাদের তবকৃি করা আয়ািগুদলাদি লক্ষে করুন, এসব আয়ািগুদলা 

মূলিোঃ নাতযল হদয়দে ইয়াহূেীদের সম্পদকে, আর এগুদলা িারা 

মুসতলমদের সাদথ সমৃ্পক্ত কদর! 

فبدل اذلين ظلموا آل حممد حقهم قواًل غري اذلي قيل هلم فأنزنلا ىلع اذلين ظلموا 
 آل حممد حقهم رجزا من السماء بما اكنوا يفسقون.

“যারা মুহাম্মদের বাংদশর ওপর িাদের অতধকাদরর বোপাদর যুলুম 

কদরদে, িারা বাকে পতরবিেন কদর মফদলদে, যা িাদেরদক বলা হয় তন, 

ফদল যারা মুহাম্মদের বাংদশর ওপর িাদের অতধকাদরর বোপাদর যুলুম 

কদরদে, িাদের ওপর আসমান মথদক আতম শাতস্ত নাতযল কদরতে, িাদের 

অবাধেিার কারদণ।102 

িাদের পতরবিেন অনুযায়ী এ আয়াি এমন তবষয় সম্পদকে সাংবাে তেদে, 

যা র্তবষেদি সাং তটি হদব, আর আলী িা িদনন। 

িাহদল আলী ও আহদল বাইি অিীদির মকাদনা হক োতব কদরন, যা 

িাদের মথদক তেতনদয় মনওয়া হদয়দে, অথচ কুরআন সাংবাে তেদে 

র্তবষেদি িারা িার অতধকারী হদব? আর মুসতলমরা আলীর ইমামতি, 

অতসয়ি ও তখলাফি গ্রহণ করদব না, মস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর পর খতলফা হদব না, এটা কীর্াদব সম্ভব?! 

অিোঃপর আমাদের প্রশ্ন, কখন িাদের ওপর শাতস্ত নাতযল হদয়দে, যারা 

আহদল বাইদির তখলাফদির অতধকার হরণ কদরদে?! 

                                                           
102 মেখুন: “শারহু উসুলুল কাতফ”: (১/৪২৩) 
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সকদলই িাদন এটা কখদনা বাস্তব হয় তন, তকন্তু িাদের তবকৃতি সবার 

তনকট স্পষ্ট ও পতরষ্কার। 

     ৫২. শী‘আরা আল্লাহর তনদের বাণী সম্পদকে আবুল হাসান মথদক 

বণেনা কদর: 

ِفََّّيُرِيُدونتَّ﴿ ََِّّنُورتََّّوا َِّۡلُطي َٰهِِهميََّّٱّلل  فيوت
ت
يريدون يلطفئوا والية أمري » ـ[٢: الصف] ﴾بِأ

َُّ﴿، «املؤمنني ََُِّّمتِمََُّّّوتٱّلل  واهلل متم اإلمامة، واإلمامة يه »يقول: [  ٢: الصف] ﴾نُورِه
َّ﴿ ، وذلك قول اهلل عز وجل:«انلور ََِّّاِمُنوا َّفت رتُسوَِلِۦَّبِٱّلل  ِيََّّٓوتٱنلُّورََِّّوت تا ََّّٱَّل  نلي نزت

ت
 ﴾أ

انلور واهلل: األئمة من آل حممد صىل اهلل عليه وآَل وسلم يوم : »قال[ ٢:  اتلغابن]
 «.القيامة

“িারা িাদের মুদখর ফুৎকাদর আল্লাহর নূরদক তনবোতপি করদি চায়”। 

[সূরা আস সাফ, আয়াি: ৮] (বোখো:) িারা আতমরুল মুতমনীদনর 

ইমামতি তনবোতপি করদি চায়। “আল্লাহ িার নূরদক অবশেই পতরপূণে 
করদবন”। [সূরা আস সাফ, আয়াি: ৮] (বোখো:) তিতন বদলন, আল্লাহ 

অবশেই ইমামতি পতরপূণে করদবন, ইমামতি হদে নূর। মযমন আল্লাহ 

িা‘আলার বাণীদি এদসদে: “মিামরা ঈমান আনয়ন কর আল্লাহর প্রতি 
ও িার রাসূদলর প্রতি এবাং আমার নাতযলকৃি নূদরর প্রতি”। [সূরা আি-

িাগাবুন, আয়াি: ৮] তিতন বদলন, আল্লাহর শপথ নূর হদে তকয়ামি 

পযেন্ত আহদল বাইয়দির ইমামতি।103 

আমাদের প্রশ্ন: আল্লাহ িার নূদরর পূণেিা োন কদরদেন কীর্াদব, 

                                                           
103 “আল-কাতফ”: (১/১৪৯) 



 

 

 
 81  

ইসলাদমর প্রসার কদর, না আহদল বাইিদক ইমামতি ও তখলাফি প্রোন 

কদর?! 

৫৩. শী‘আদের বোখো অনুযায়ী আমরা শুধু আহদল বাইদির েু’িনদকই 

মেতখ, যারা তখলাফি লার্ কদরদেন: আলী ও িার মেদল হাসান 

রাতেয়াল্লাহু আনহুমা! অবতশষ্ট েশিন োরা নূদরর পূণেিা কীর্াদব প্রোন 

করার হদলা? িারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর হােীস 

োরা িাদের বাদরা ইমাদমর ইমামতির েলীল মপশ কদর ময, িারাই 

“খতলফা” অথবা িারাই “আতমর” অথবা িারাই “মনিৃদত্বর অতধকারী” 

িাহদল অবতশষ্ট েশিদনর তখলাফি ও ইমামতি মগল মকাথায়?! 

      ৫৪. শী‘আদের মকাদনা মকাদনা তকিাদব আদে, িাফর সাদেক 

মথদক বতণেি, তিতন এক নারীদক বদলন, মস িাদক আবু বকর ও 

উমাদরর সাদথ বনু্ধত্ব করা সম্পদকে তিজ্ঞাসা কদরতেল: আতম তক িাদের 

সাদথ বনু্ধত্ব কাদয়ম করব?! তিতন বলদলন: িাদের সাদথ বনু্ধত্ব কাদয়ম 

কর। নারীতট বলল: আতম আমার রবদক বলব, যখন িার সাদথ সাক্ষাি 

করব, িুতমই িাদের সাদথ বনু্ধত্ব কাদয়ম করার িনে আমাদক তনদেেশ 

তেদয়ে?! তিতন বলদলন: হোুঁ।104 

শী‘আদের কিক তকিাদব রদয়দে, ‘বাদকর’ (বাদরা ইমাদমর একিন) 

এর এক তশষে তবস্ময় প্রকাশ কদরন, যখন তিতন মশাদনন বাদকর তনদিই 

আবু বকরদক তসতিক উপাতেদি স্মরণ করদেন। মলাকতট িাদক বলল: 

আপতন তক িাদক এ উপাতেদি স্মরণ কদরন?! বাদকর বদলন, হোুঁ, 

                                                           
104 “রাওিািুল কাতফ”: (৮/২৩৭) 
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অবশেই মস তসতিক। ময িাদক তসতিক বলদব না, আদখরাদি আল্লাহ 

িার মকাদনা কথাই তবশ্বাস করদবন না।105 

আমাদের তিজ্ঞাসা: আবু বকদরর বোপাদর শী‘আদের মন্তবে তক, িারা 

িাদের ইমাদমর কথা মাদন? 

৫৫. আবুল ফরি ইস্পাহাতন ‘মাকাতিলুি িাতলতবন’ গ্রদন্থ, আরবাতল 

‘কাশফুল গুম্মাহ’ গ্রদন্থ ও মািতলসী ‘িালাউল উয়ূন’ গ্রদন্থ উদল্লখ 

কদরদেন: আবু বকর ইবন আলী ইবন আবু িাতলব কারবালার ময়োদন 

িার র্াই হুসাইদনর সাদথ শাহাোি বরণ কদরন, অনুরূপ হুসাইদনর 

এক সন্তান শাহাোি বরণ কদরন, যার নাম তেল আবু বকর! এবাং 

মুহাম্মাে আসগর, (হুসাইদনর মেদল) যার উপনাম তেল আবু বকর। 

শী‘আরা মকন এ নামগুদলা মগাপন কদর?! আর শুধু হুসাইদনর 

শাহাোিদকই প্রধানে মেয় ও প্রকাশ কদর?! 

এর কারণ হদে হুসাইদনর র্াই এবাং িার তনদির সন্তাদনর নাম তেল 

আবু বকর!! 

শী‘আরা চায় না এটা মুসতলমরা ও িাদের সাধারণ অনুসারীরা মিদন 

যাক, কারণ এর ফদল িাদের তমথো োতব প্রকাশ মপদয় যাদব ময, আহদল 

বাইি ও বড় বড় সাহাবাদের মাদে শত্রুিা তেল, তবদশষ কদর আবু 

বকদরর সাদথ। কারণ, যতে আবু বকর কাতফর ও মুরিাে হন, আর 

আহদল বাইদির অতধকার হরণ কদরন, (মযমন শী‘আদের ধারণা) 

িাহদল কখদনাই িারা আবু বকর নাম ধারণ করি না ! 

                                                           
105 “কাশফুল গুম্মাহ”: (২/৩৬০) 
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বরাং তচন্তাশীল বেতক্তদের তনকট স্পষ্ট ময, এটা আহদল বাইি ও 

সাহাবীদের মাদে মহব্বি ও সুসম্পদকের প্রমাণ। (শী‘আরা কখদনাই চায় 

না, এ সম্পকে মানুদষর তনকট প্রকাশ মপদয় যাক, কারণ িাহদল িাদের 

তমথোচার ও ষড়যদের সকল িাল তেন্ন হদয় যাদব।) 

অিোঃপর আমাদের প্রশ্ন হদে শী‘আরা মকন আলী ও হুসাইন রাতেয়াল্লাহু 

আনহুমার অনুসরণ কদর িাদের সন্তানদের নাম আবু বকর রাদখ না?! 

      ৫৬. তনশ্চয় ময বেতক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক 

সবেদশষ নবী ও রাসূল মাদন, িার ইমামতির উদিশে হাতসল হদলা, 

শী‘আরা যা বণেনা কদর। অিএব, ময তবশ্বাস কদর মুহাম্মাে আল্লাহর 

রাসূল, িার আনুগিে করা ওয়াতিব এবাং যথাসাধে িার আনুগদিের 

িনে মচষ্টা কদর, িার বোপাদর যতে বলা হয় ময, মস িান্নাদি যাদব, 

িাহদল িার ইমামতির তবষয় িানার প্রদয়ািন হদলা না, এবাং রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বেিীি অনে কাদরা আনুগিেও িার ওপর 

িরুরী হদলা না। অিএব, শী‘আদের ইমামতির তবষয়তট মবহুো ও 

অকাযেকর প্রমাতণি হদলা। 

আর যতে বলা হয় ময, ইমাদমর আনুগিে বেিীি মস িান্নাদি যাদব না, 

িাহদল এটা কুরআন তবদরাধী, কারণ আল্লাহ িা‘আলা কুরআদনর তবতর্ন্ন 

িায়গায় শুধু আল্লাহ ও িার রাসূদলর আনুগিেকারীদের িনে িান্নাি 

অবধাতরি ম াষণা কদরদেন, মকাথাও ইমাদমর আনুগিে বা িাদের ওপর 

ঈমাদনর শিোদরাপ করা হয় তন। মযমন, আল্লাহ িা‘আলা বদলদেন: 
تََّّيُِطعََِّّوتمتن﴿ َٰٓئِكتََّّوتٱلر ُسولتََّّٱّلل  لت و 

ُ
عتََّّفتأ ِينتََّّمت متََّّٱَّل  نيعت

ت
ََُّّأ لتييِهمَّٱّلل  ِنتََّّعت ََّّم  ِ َّنتَّٱنل بِي 

يقِيتَّ ِ د  ِ آءََِّّوتٱلص  دت هت َٰلِِحيت ََّّوتٱلشُّ ُسنتََّّوتٱلص  َٰٓئِكتََّّوتحت لت و 
ُ
اَّأ   ـ[  ٧٥: النساء] ﴾٦٩َّرتفِيق 
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“আর যারা আল্লাহ ও রাসূদলর আনুগিে কদর িারা িাদের সাদথ 

থাকদব, আল্লাহ যাদের ওপর অনুগ্রহ কদরদেন নবী, তসিীক, শহীে 
ও সৎকমেশীলদের মধে মথদক। আর সাথী তহদসদব িারা হদব উত্তম”। 

[সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৬৯]  

অনেত্র তিতন বদলন,  
تََّّيُِطعََِّّوتمتن﴿ ُۥَّٱّلل  رتُسوَلت ِخليهََُّّوت َٰت ََّّيُدي ن  يرِيَّجت اَِّمنََّتت يتِهت َٰرَََُّّتت نيهت

ت َِِٰلِينتََّّٱۡلي ا ََّّخت َٰلِكتََّّفِيهت ذت َّوت
زَُّ وي ِظيمََُّّٱليفت  [  ٣١: النساء] ﴾١٣َّٱليعت

“আর ময আল্লাহ ও িাুঁর রাসূদলর আনুগিে কদর আল্লাহ িাদক প্রদবশ 

করাদবন িান্নািসমূদহ, যার িলদেদশ প্রবাতহি রদয়দে 
নহরসমূহ। মসখাদন িারা স্থায়ী হদব। আর এটা মহা সফলিা”। [সূরা 

আন-তনসা, আয়াি: ১৩] 

যতে ইমামতি ঈমান ও কুফদরর মাপকাতঠ হি অথবা ইসলাদমর বড় 

রুকন হি, যা বেিীি বাোর আমল গ্রহণদযাগে নয়, মযমন শী‘আদের 

ধারণা, িাহদল আল্লাহ িা‘আলা অবশেই এসব আয়াদি িার উদল্লখ 

করদিন ও িার ওপর গুরুত্বাদরাপ করদিন। কারণ, আল্লাহ িাদনন 

এসব তবষয় তনদয় তবিদকের সৃতষ্ট হদব। আশা করতে মকউ এ ধৃষ্টিা 

মেখাদব না ময, এসব আয়াদি আল্লাহ ও িার রাসূদলর আনুগদিের 

তনদেেদশ ইমামদের আনুগিেও তবেেমান, কারণ এটা মনহািই মনগড়া 

িাফতসর, বরাং িার বািুলিার িনে এটাই যদথষ্ট ময, রাসূদলর 

আনুগিেই স্বয়াং আল্লাহর আনুগিে, ময আল্লাহ িাদক নবী রূদপ মপ্ররণ 

কদরদেন। িা সদত্বও আমরা মেতখ ময, আল্লাহ শুধু তনদির আনুগিে 

উদল্লখ কদরই ক্ষান্ত হনতন, বরাং আলাো ও স্বিের্াদব রাসূদলর 
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আনুগদিের কথাও উদল্লখ কদরদেন, মযন সবার তনকট স্পষ্ট হয় ময, 

আল্লাহ ও রাসূদলর আনুগিে ইসলাদমর গুরুত্বপূণে তবষয়। 

এ িনেই িান্নাদি প্রদবদশর শিে তহদসদব আল্লাহর আনুগদিের পর 

রাসূদলর আনুগদিের কথা উদল্লখ করা হদয়দে, কারণ তিতন আল্লাহর 

পক্ষ মথদক িাবতলগকারী, িাই িার আনুগিে মূলিোঃ িাদক 

মপ্ররণকারীরই আনুগিে। 

আর মযদহিু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর পর আল্লাহর 

মকাদনা বািোবাহক মনই, বা কাদরা িনে প্রমাতণি হয় তন ময, তিতন 

আল্লাহর সরাসতর বািোবাহক, িাই অনে মকাদনা তবদবচনা বেিীিই শুধু 

আল্লাহ ও িার রাসূদলর আনুগদিের সাদথ িান্নাদি প্রদবদশর শিোদরাপ 

করা হদয়দে। 

৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর যুদগ কিক মলাক 

আসি, িাদক একবার মেদখই আবার িাদের মেদশ িারা তফদর মযি, 

তনোঃসদেদহ িারা আলী বা িার সন্তান ও নািীদের ইমামতি সম্পদকে 

মশাদন তন, তবদশষ কদর শী‘আদের ধারণা ময, নবুওয়াদির প্রথম যুদগই 

ইমামতির তবষয়তট তনধোতরি হদয় তগদয়তেল, িারা এর স্বপদক্ষ হােীদস 

োর প্রমাণ তহদসদব মপশ কদর। িাদের ইসলাম তক অসমূ্পণে তেল?!  

যতে মিামরা বল: হোুঁ, আমরা বলব: যতে িাই হয়, িাহদল নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সবেপ্রথম োতয়ত্ব তেল, িাদের ঈমান তঠক করা 

এবাং িাদের তনকট ইমামতির তবষয়তট প্রকাশ করা। অথচ আমরা মেতখ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এমন কদরন তন। 

      ৫৮. শী‘আদের তনকট গ্রহণদযাগে তকিাব ‘নাহিুল বালাগায়’ 
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তবেেমান: আলী আলাইতহস সালাম মুয়াতবয়ার তনকট মলদখন: 
إنه بايعين القوم اذلين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ىلع ما بايعوهم عليه فلم 
يكن للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين واألنصار فإن 

وه إماماً اكن ذلك هلل رضاً فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن  اجتمعوا ىلع رجل وسمَّ
أو بدعة ردوه إىل ما خرج منه فإن أىب قاتلوه ىلع اتباعه غري سبيل املؤمنني وواله 
اهلل ما توىل ولعمري يا معاوية لنئ نظرت بعقلك دون هواك تلجدِّن أبرأ انلاس من 

 الم.دم عثمان، وتلعلمن أِّن كنت يف عزلة عنه إال أن تتجىن فتجن ما بدا لك والس

“যারা আবু বকর, উমার ও উসমাদনর হাদি ময শদিে বাই‘আি কদরদে, 

িারা আমার হাদিও একই শদিে বাই‘আি কদরদে, অিএব, মকাদনা 

উপতস্থি বেতক্তর সাধে মনই গ্রহণ করা তকাংবা মকাদনা অনুপতস্থি বেতক্তর 

িনে মশার্া নয় প্রিোখোন করা, বরাং তবষয়তট মুহাতির ও আনসারদের 

পরামশে তনর্ের, িারা যতে মকাদনা বেতক্তর বোপাদর সমদবি হয় ও িাদক 

ইমাম নামকরণ কদর, িাহদল মসটাই আল্লাহর সন্তুতষ্ট, ময িাদের তসোন্ত 

মথদক মবর হদলা, মস অপবাে তনদয় মবর হদলা অথবা তবে‘আি তনদয় 

মবর হদলা, িাদক অবশেই মসতেদক তফতরদয় মনওয়া হদব, মযখান মথদক 

মস মবর হদয়দে। আর যতে মস অস্বীকার কদর, িাহদল িার সাদথ যুে 

করা হদব, মযদহিু মস মুতমনদের তসোন্ত িোগ কদরদে। আর মস 

মযতেদক মযদি মচদয়দে আল্লাহ িাদক মসতেদকই তনদয় যাদব। মহ মুয়াতবয়া 

আমার িীবদনর শপথ কদর বলতে, িুতম যতে প্রবৃতত্ত িোগ কদর মিামার 

তবদবক তেদয় তচন্তা কর, িাহদল িুতম বুেদব ময উসমাদনর রদক্তর সাদথ 

আমার মকাদনা সম্পকে মনই, িুতম তনশ্চয় িানদব ময, আতম িার মথদক 
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তবরি তেলাম... ওয়াস্সালাম”।106 

এখান মথদক প্রমাতণি হয়: 

এক. ইমাম মুহাতির ও আনসারদের মথদক বাোই করা হদব, শী‘আদের 

তনকট স্বীকৃি ইমামতির সাদথ িার মকাদনা সম্পকে মনই! 

েুই. আলী মসর্াদবই বাই‘আি গ্রহণ কদরদেন, মযর্াদব আবু বকর, 

উমার ও উসমান বাই‘আি গ্রহণ কদরদেন, আল্লাহ িাদের সকদলর 

ওপর সন্তুষ্ট মহান। 

তিন. পরামশে গ্রহণ করা হদব মুহাতির ও আনসারদের। এটাই প্রমাণ 

কদর ময, মুহাতির ও আনসারগণ আল্লাহর তনকট সম্মাতনি ও উুঁচু 

মযোোর অতধকারী, যা শী‘আদের তমথোচার ও অপবাদের সমূ্পণে 

তবপরীি। 

চার. মুহাতির ও আনসারদের কাউদক কবুল করা, কাদরা প্রতি িাদের 

সন্তুতষ্ট প্রকাশ করা ও মকাদনা ইমাদমর হাদি িাদের বাই‘আি করাই 

আল্লাহর সন্তুতষ্টর প্রমাণ। এদি মকাদনা ইমাদমর ইমামতি তেনিাই বা 

িবর েখল করা হয় না, মযমন শী‘আরা োতব কদর। অনেথায় মসখাদন 

আল্লাহর সন্তুতষ্ট কীর্াদব থাদক?! 

পাুঁচ. শী‘আরা মুয়াতবয়া রাতেয়াল্লাহু আনহুদক লা‘নি কদর, অথচ আমরা 

মেতখ আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু িার তচতঠদি িাদক লা‘নি কদরন তন ! 

     ৫৯. শী‘আদের সাধে মনই এটা অস্বীকার করার ময, আবু বকর, 

উমার ও উসমান রাতেয়াল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

                                                           
106 মেখুন: “সাফওয়ািু শুরুতহ নাহতিল বালাগাহ”: (পৃ. ৫৯৩) 
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ওয়াসাল্লাদমর হাদি গাদের তনদচ বাই‘আি কদরতেদলন। যাদের বোপাদর 

আল্লাহ িা‘আলা বদলদেন ময, তিতন িাদের ওপর সন্তুষ্ট এবাং িাদের 

অন্তদরর তবষয় সম্পদকে অবগি।107 অিএব, শী‘আরা কীর্াদব আল্লাহর 

সাংবাদের সাদথ কুফুরী কদর এবাং িার তবরুদে তবশ্বাস মপাষণ কদর?! 

মযন িারা বলদি চাদে: মহ আল্লাহ আপতন িাদের বোপাদর িাদনন না, 

আমরা যা িাতন! আল্লাহর তনকট পানাহ চাতে। 

     ৬০. অতধকন্তু আমরা মেতখ শী‘আরা মহান ও প্রধান সাহাবীদের 

গাতল মেওয়া আল্লাহর বনকটে অিেদনর কাি মদন কদর, তবদশষ কদর 

তিন খতলফা: আবু বকর, উমার ও উসমান রাতেয়াল্লাহু আনহুম। অথচ 

মকাদনা সুন্নী একিন আহদল বাইিদকও গাতল মেয় না, শী‘আরা তমথোর 

আশ্রয় তনদয়ও এর অস্বীকার করদি পারদব না। 

     ৬১. শী‘আরা িাদের তকিাদব হুসাইদনর মৃিুে সম্পদকে তলদখ ময, 

যুদের ময়োদন তিতন তপপাসায় মারা মগদেন, আর এ িনেই িুতম মেখদব 

পাতনর কুপ ও টোতঙ্কর ওপর িারা তলদখ রাদখ: “পাতন পান কর আর 

হুসাইদনর তপপাসা স্মরণ কর”! 

                                                           
107 আল্লাহ িাআলা বদলন: 

ديَّ﴿ ََُّّرتِضتََّّل قت نََِّّٱّلل  ِمنِيتََّّعت يُمؤي ََُّّيبتايُِعونتكتََّّإِذيََّّٱل يتت ةَََِّّتت رت جت لِمتََّّٱلش  عت اَّفت لتََّّقُلُوبِِهميََِّّفََّّمت نزت
ت
ِكينتةتََّّفتأ َّٱلس 

لتييِهميَّ َٰبتُهميََّّعت ثت
ت
أ اَّوت تيح   [  ٣٢: الفتح] ﴾١٨َّقترِيب اَّفت

“অবশেই আল্লাহ মুতমনদের ওপর সন্তুষ্ট হদয়দেন, যখন িারা গাদের তনদচ 
আপনার হাদি বাই‘আি গ্রহণ কদরতেল। অিোঃপর তিতন িাদের অন্তদর তক তেল িা 
মিদন তনদয়দেন, ফদল িাদের উপর প্রশাতন্ত নাতযল করদলন এবাং িাদেরদক পুরসৃ্কি 
করদলন তনকটবিেী তবিয় তেদয়”। সূরা আল-ফািহ: (১৮) 
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আমাদের প্রশ্ন: শী‘আদের আকীো অনুযায়ী ইমামরা মযদহিু গাদয়ব 

িাদনন। িাহদল যুদের ময়োদন িৃষ্ণািে হদবন এটা হুসাইন িানদিন 

না? িানদিন না তিতন তপপাসায় মারা যাদবন? িাহদল মকন তিতন পযোপ্ত 

পতরমাণ পাতন িমা কদর রাখদলন না?! 

তেিীয়িোঃ যুদের ময়োদন যদথষ্ট পতরমাণ পাতন সাংগ্রদহ রাখা তক যুদের 

প্রস্তুতির মদধে গণে হয় না?! 

আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 

وا َّ﴿ ِعدُّ
ت
أ تُهمَّوت اَّل ُتمَّم  عي تتطت ِنَّٱسي ة ََّّم  ِبتاِطََّّوتِمنَُّقو  تييلََِّّر  ُدو ََّّبِهِۦَّتُريهُِبونتََّّٱۡلي ََِّّعت َّٱّلل 

ُدو ُكميَّ  [  ٧٠: االنفال] ﴾وتعت

“আর মিামরা মুকাতবলার িনে মিামাদের সামথেে অনুযায়ী শতক্ত ও অশ্ব 

বাতহনী প্রস্তুি কর, িা োরা মিামরা র্য় মেখাদব আল্লাহর শত্রু ও 
মিামাদের শত্রুদেরদক”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াি: ৬০] 

     ৬২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর যুদগ ইসলাম 

পতরপূণেিা লার্ কদরদে। কারণ আল্লাহ িা‘আলা বদলদেন: 
تويمتَّ﴿ ليُتََّّٱۡلي مت كي

ت
 [  ١: دةاملائ] ﴾دِينتُكميََّّلتُكميََّّأ

“আি আতম মিামাদের িনে মিামাদের েীনদক পূণে করলাম”। [সূরা 

আল-মাদয়োহ, আয়াি: ৩] 

আর শী‘আদের মাযহাব প্রকাশ মপদয়দেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পর, এটা কীর্াদব সম্ভব?! 

৬৩. আল্লাহ িা‘আলা ইফদকর মস প্রতসে  টনায় আদয়শা রাতেয়াল্লাহু 

আনহার পতবত্রিা নাতযল কদরদেন, িাদক তমথো অপবাে মথদক নািাি 
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তেদয়দেন। িা সদত্বও আমরা মেতখ কিক শী‘আ িাদক তখয়ানদির 

অপবাে মেয়!!108 (আল্লাহর তনকট পানাহ চাই) 

এদি মযমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর ওপর অপবাে, 

মিমন আল্লাহর ওপরও অপবাে ময, তিতন িার নবীদক বদলন তন ময, 

মিামার েী তখয়ানিকারীনী?! আর এটা কীর্াদব সম্ভব! 

শী‘আদের মাযহাব খুবই  ৃতণি মাযহাব ময, সদবোত্তম নবীর েী ও 

মুতমনদের মাদয়দেরদক িারা অপবাে মেয়। 

     ৬৪. শী‘আদের বণেনা মদি আলী ও িার সন্তানদের মদধে সকল 

অদলৌতকক  টনা সীমাবে, িারা মৃি অবস্থায়ও উপকার কদর, িাহদল 

িারা মকন িীতবি অবস্থায় তনদিদের উপকার কদর তন?! 

অথচ আমরা মেতখ ময, আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু তনতশ্চদন্ত ও োো-

হাোমাতবহীন তখলাফি পতরচালনা করদি পাদর তন, অিোঃপর তিতন 

আিিায়ীর হাদি মারা যান। অনুরূপ হাসানও মেতখ মুয়াতবয়ার হাদি 

তখলাফি মেদড় মেন, আর হুসাইন প্রথমি হন মকানঠাসা, অিোঃপর হন 

মৃিুের সনু্মখীন, িার উদিশেও সফল হয় তন... অনুরূপ িাদের পরবিেী 

ইমামদের অবস্থাও িনথবচ! 

এসব মুহূদিে িাদের অদলৌতকক  টনাবতল মকাথায় তেল, যা শী‘আরা 

োতব কদর?! 

     ৬৫. শী‘আদের ধারণা আলীর ফযীলি শী‘আদের সূদত্র 

                                                           
108 মেখুন: “িাফতসরুল কুতম্ম”: (২/৩৭৭) এবাং “আল-বুরহান” তলল বাহরাতন: 
(৪/৩৫৮) 
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মুিাওয়াতির ও বহু সনদে বতণেি, অনুরূপ িার ইমামতির বোপারতট। 

িাদের প্রতি প্রশ্ন: মযসব শী‘আরা সাহাবী নয়, িারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর কথা মশাদন তন। িাদের বণেনা তবতেন্ন, যতে 

সাহাবীদের মাধেদম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম পযেন্ত না 

মপৌঁোয় িাহদল িাদের বণেনাও তবশুে নয়, আর শী‘আরা মযসব 

সাহাবীদের স্বীকৃতি মেয়, িাদের সাংখো খুবই কম, েশ বা িার মচদয় 
তকেু মবতশ। এদের োরা মিা মুিাওয়াতির প্রমাতণি হয় না! আর অবতশষ্ট 

সাহাবীগণ যারা িার ফযীলি বণেনা কদরদেন, শী‘আরা িাদের কুৎসা 

রটনা কদর এবাং িাদেরদক কুফুরীর অপবাে মেয়! 

অিোঃপর শী‘আদের ওপর প্রশ্ন উত্থাতপি হয়, িমহুর সাহাবাদয় মকরাম, 

আল্লাহ িা‘আলা কুরআদন যাদের প্রশাংসা কদরদেন, মিামাদের ধারণা 

মমািাতবক িারা যতে তমথো বলদি ও ইলম মগাপন করদি পাদর, িাহদল 

মিামাদের স্বীকৃিপ্রাপ্ত অল্প কদয়কিন তক তমথো বলদি পাদর না, বরাং 

িাদের বোপাদর তমথো মিা আদরা সহি! 

    ৬৬. শী‘আরা োতব কদর: আবু বকর, উমার ও উসমান রাতেয়াল্লাহু 

আনহুম, িাদের উদিশে তেল মনিৃত্ব ও রািত্ব, িাই িারা অনেদের 

ওপর ইমামতির বোপাদর যুলুম কদরদে। 

আমাদের প্রশ্ন: িারা ইমামতির িনে মকাদনা মুসতলদমর সাদথ যুে কদর 

তন, বরাং যুে কদরদে মুরিাে ও কাতফরদের সাদথ, মযমন তকসরা, 

কায়সার ও পারসে মেশসমূহ এবাং মসখাদন িারা ইসলাম কাদয়ম 

কদরদে। িারা ঈমান ও ঈমানদেরদক তবিয়ী কদরদে এবাং কুফর ও 

কাতফরদেরদক পরাতিি কদরদে। মযমন উসমান রাতেয়াল্লাহু আনহু, যার 
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মযোো আবু বকর ও উমাদরর মচদয় কম, যাদক তবদরাহীরা শহীে 

কদরদে, তিতন মকাদনা মুসতলদমর সাদথ যুে কদরন তন, িার তখলাফি ও 

রািদত্বর িনে মকাদনা মুসতলমদক তিতন হিো কদরন তন। 

অিএব, শী‘আরা যতে িাদেরদক যাতলম ও রাসূদলর শত্রু র্াদব, িাহদল 

আলীদকও যাদলম ও শত্রু মদন করা িরুরী!! 

     ৬৭. কাতেয়াতনরা িাদের মনিা মগালাম আহমে কাতেয়ানীর 

নবুওয়াি োতব কদর কুফুরী কদরদে, িাদের মাদে ও শী‘আদের মাদে 

তকদসর পাথেকে, যারা িাদের ইমামদের মদধে নবীদের ববতশষ্টে বরাং 

আদরা অতিতরক্ত ববতশষ্ট োতব ও তবশ্বাস কদর?! 

এটা োতব তক কুফুরী নয়?! অথবা িাদেরদক বলতে: মিামরা নবী ও 

ইমামদের পাথেকে বণেনা কর?! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

তক বাদরা ইমাদমর সুসাংবাে মেওয়ার িনে মপ্রতরি হদয়দেন, যাদের কথা 

িার কথার নোয়, যাদের কমে িার কদমের নোয় এবাং যারা িার মিই 

তনষ্পাপ ও মাসুম...? 

     ৬৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক কীর্াদব 

আদয়শার  দর োফন করা হয়, অথচ মিামরা িাদক কুফর ও তনফাদকর 

অপবাে োও?! এটা তক আদয়শার প্রতি রাসূদলর মহব্বি ও সন্তুতষ্টর 

প্রমাণ নয়?! 

     ৬৯. অনুরূপ: কীর্াদব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক 

আবু বকর ও উমাদরর মােখাদন োফন করা হয়, অথচ িারা উর্দয় 

মিামাদের েৃতষ্টদি কাতফর?! মকাদনা মুসতলমদক কাতফরদের মাদে োফন 

করা ববধ নয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর বোপাদর মসটা 
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কীর্াদব  টদলা?! আল্লাহ তক িার হাতববদক মৃিুের পরও কাতফরদের 

সাংশ্রব মথদক রক্ষা কদরন তন?! (মিামাদের ধারণা মদি)। 

অিোঃপর আলী এসব কমেকাদণ্ডর সময় মকাথায় তেদলন?! তিতন মকন এর 

তবদরাতধিা কদরন তন?! 

মিামাদের বলা উতচৎ, আবু বকর ও উমার উর্দয় মুসতলম তেদলন। িারা 

মযদহিু আল্লাহর তনকট সম্মাতনি তেদলন, িাই আল্লাহ িাদেরদক 

েুতনয়াদিও সম্মান োন কদরদেন, এটাই সিে অথবা আলী রাতেয়াল্লাহু 

আনহু িার েীদনর বোপাদর তখয়ানি কদরদেন!! আমরা তখয়ানি মথদক 

িাদক মুক্ত মদন কতর। অনেথায় আল্লাহর সবেদশ্রষ্ঠ নবীর সাদথ কীর্াদব 

কাতফরদের োফন করা হয়? মযমন মিামরা ধারণা কর। 

     ৭০. শী‘আরা োতব কদর ময, আলীর ইমামতি ও িার তখলাফদির 

বণেনা কুরআদন তেল, তকন্তু সাহাবীগণ িা মগাপন কদরদেন। 

এটা িাদের তমথো োতব, কারণ সাহাবাদয় মকরাম মসসব হােীস মগাপন 

কদর তন, মযসব হােীস োরা িারা আলীর ইমামতির স্বপদক্ষ েলীল মপশ 

কদর, এগুদলা মকন িারা মগাপন কদরন তন?! মযমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন: 
 «أنت مين بمزنلة هارون من موىس»

“িুতম আমার তনকট এমতন, মযমন হারুন মূসার তনকট তেল”। ইিোতে 

হােীস িারা মকন মগাপন কদরন তন?! 

     ৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম পরবিেী মুসতলমদের 

খতলফা তেল আবু বকর, এর েলীল: 

এক. সকল সাহাবাদয় মকরাদমর ঐকেমি এবাং িার আনুগদিে িাদের 
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সকদলর সম্মি হওয়া, িার তনদেেশ মমদন মনওয়া ও িার তনদষধ মথদক 

তবরি থাকা এবাং িার তখলাফদির ওপর কাদরা প্রশ্ন উত্থাপন না করা। 

যতে তিতন সতিেকার খতলফা না হদিন, িাহদল অবশেই িারা িার 

তখলাফদির বোপাদর আপতত্ত করদিন। িারা িার অনুসরণ করদিন না। 

অথচ িাদের িাকওয়া, েীনোরী ও সিিা তেল সবার তনকট স্বীকৃি, 

িারা কাদরা তিরষ্কারদক পদরায়া করদিন না। 

েুই. আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু িার তবদরাতধিা কদরন তন, িার সাদথ 
যুদের ম াষণা কদর তন। এর করণ হয়দিা: তফিনা ও অতনদষ্টর র্য় 

অথবা অক্ষমিা অথবা িার িানা তেল ময, তিতনই তখলাফদির হকোর 

অথোৎ আবু বকরই সতিেকার খতলফা হওয়ার মযাগে। 

িদব তফিনা ও অতনদষ্টর র্দয় যুে িোগ করা িার িনে কখদনা উতচৎ 

হয় তন। কারণ, তিতন মুয়াতবয়ার সাদথ যুে কদরদেন, ময যুদে বহু মানুষ 

মারা তগদয়দে। তিতন িালহা ও যুবাদয়র রাতেয়াল্লাহু আনহুমার সাদথ যুে 

কদরদেন, অনুরূপ তিতন আদয়শা রাতেয়াল্লাহু আনহার সাদথ যুে 

কদরদেন, যখন তিতন মিদনদেন ময, তিতন হদকর ওপর আদেন, িখন 

তিতন তফিনার র্দয় যুে িোগ কদরন তন! 

িদব আলীদক অক্ষম বলা যুতক্তযুক্ত নয়। কারণ, যারা িাদক মুয়াতবয়ার 

যুদগ সাহাযে কদরদে, িারা সাতকফার তেন, উমাদরর তখলাফদির তেন 

এবাং উমাদরর পরবিেী খতলফা তনবোচন করার উপদেষ্টা কতমতট গঠন 

করার তেন ঈমানোর তেল। িারা যতে িানি ময, আলী সিে পদথ 

আদেন, িাহদল মসখাদনও িারা িাদক আবু বকদরর মমাকাতবলায় সাহাযে 

করি। কারণ আলীর িনে মুয়াতবয়ার সাদথ যুে করার মচদয় আবু 
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বকদরর সাদথ যুে করাই মশ্রয় তেল। 

অিএব, প্রমাতণি হদলা ময, আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু এ িনেই যুে িোগ 

কদরদেন, মযদহিু তিতন িানদিন, আবু বকর সদিের ওপর। 

     ৭২. শী‘আদের োতব মুয়াতবয়া রাতেয়াল্লাহু আনহু কাতফর ও মুরিাে 

তেদলন! যতে অনুরূপই হয়, িাহদল আলী ও িার মেদল হাসাদনর ওপর 
িাদের অনুরূপ অপবাে মেওয়া উতচৎ। অথোৎ আলী মুরিাদের তনকট 

পরাতিি তেদলন, আর হাসান মুরিাদের তনকট ক্ষমিা হস্তান্তর 

কদরদেন। অথচ আমরা মেতখ ময, খাদলে ইবন ওয়াতলে আবু বকদরর 

যুদগ মুরিােদের সাদথ যুে কদরদেন এবাং িাদেরদক পরাতিি 

কদরদেন। অিএব, প্রমাতণি হয় ময, কাতফরদের মমাকাতবলায় খাদলেদক 

সাহাযে করা আল্লাহর তনকট গুরুত্বপূণে তেল, মুয়াতবয়ার মমাকাতবলায় 

আলীদক সাহাযে করার মচদয়! আর আল্লাহ িা‘আলা ইনসাফপূণে, তিতন 

কাদরা ওপর যুলুম কদরন না, অিএব, খাদলেই আলীর মচদয় উত্তম 

প্রমাতণি হয়! বরাং আবু বকর, উমার ও উসমাদনর বসনেবাতহনী 

কাতফরদের মমাকাতবলায় তবিয় লার্ করি, অথচ আলী মুরিােদের 

তবদরাতধিায় পরাতিি তেল! এটা কীর্াদব সম্ভব? তেিীয়িোঃ আল্লাহ 

িা‘আলা বদলন, 
﴿َّ لت ََّّتتِهُنوا ََّّوت لت نُوا ََّّوت يزت نُتمَََُّّتت

ت
أ نتََّّوت لتوي عي

ت ِمنِيتََُّّكنُتمَّإِنَّٱۡلي ؤي  [  ٣١٥: عمران ال] ﴾١٣٩َّمُّ

“আর মিামরা েুবেল হদয়া না এবাং েুোঃতখি হদয়া না, আর মিামরাই 
তবিয়ী যতে মুতমন হদয় থাক”। [সূরা আদল ইমরান, আয়াি: ১৩৯] তিতন 

অনেত্র বদলন, 
﴿َّ ُعٓوا ََّّتتِهُنوا ََّّفتلت تتدي ََّّوت ليمََِّّإِلت نُتمََُّّٱلس 

ت
أ نتََّّوت لتوي عي

ت ََُّّٱۡلي عتُكميََّّوتٱّلل  لتنَّمت ُكميََّّوت َٰلتُكميََّّيتِِتت مت عي
ت
َّأ
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 [  ١٨: حممد] ﴾٣٥

“অিএব, মিামরা হীনবল হদয়া না ও সতন্ধর আহ্বান িাতনও না এবাং 

মিামরাই প্রবল। আর আল্লাহ মিামাদের সাথই রদয়দেন এবাং কখদনাই 
তিতন মিামাদের কমেফল হ্রাস করদবন না”। [সূরা মুহাম্মাে, আয়াি: ৩৫] 

আমরা মেতখ আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মশষ তেদক মুয়াতবয়াহ রাতেয়াল্লাহু 

আনহুদক সতন্ধর িনে আহ্বান িানান, যখন তিতন িাদক িার মেশ মথদক 

হটাদি অপারগ হন। তিতন িার তনকট প্রস্তাব কদরন, প্রদিেদকই স্বস্ব 
রািদত্ব তবেেমান থাকব, যার তনকট যা রদয়দে, িাদিই সীমাবে থাকব। 

যতে আলীর পক্ষ মুতমন হয়, িাহদল মুয়াতবয়ার পক্ষ তেল মুরিাে, মযমন 

শী‘আদের ধারণা, অিএব, আলীর তবিয় তক িরুরী তেল না? অথচ 

এটা বাস্তবিার তবপরীি! 

     ৭৩. শী‘আরা আলীর ঈমান ও ইনসাফ প্রমাণ করদি অক্ষম, 

আহদল সুন্নাহ হওয়া বেিীি কখদনাই িারা িা প্রমাণ করদি পারদব 

না। কারণ িাদেরদক যখন খাওয়াদরি অথবা অনে মকউ বদল, যারা 

আলীদক কাতফর বা ফাতসক ধারণা কদর: আমরা মাতন না ময, আলী 

মুতমন তেল, বরাং মস তেল কাতফর অথবা যাদলম, মযমন শী‘আরা আবু 

বকর ও উমাদরর বোপাদর বদল। িাহদল িারা আলীর ঈমান ও 

ইনসাদফর ওপর মকাদনা েলীলই মপশ করদি পারদব না, আর মযসব 

েলীল মপশ করদব, িার োরা আবু বকর, উমার ও উসমাদনর ঈমান ও 

ইনসাফ িার মচদয় প্রকটর্াদব প্রমাতণি হদব। 

যতে িারা আলীর ঈমাদনর স্বপদক্ষ িার ইসলাম গ্রহণ, তহিরি ও 

তিহাে মপশ কদর, িাহদল এসব মিা আবু বকর, উমার ও উসমাদনর 
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মক্ষদত্রও তেল! বরাং মুয়াতবয়ার ইসলাম, বনু উমাইয়োদের ইসলাম ও বনু 

আব্বাদসর ইসলাম একাতধক সনে ও সূদত্র প্রমাতণি, অনুরূপ প্রমাতণি 

িাদের সালাি, তসয়াম ও কাতফরদের সাদথ িাদের তিহাে! 

শী‘আরা এদের কাদরা মদধে যতে তনফাদকর োতব কদর, িাহদল 

খাতরতিরাও আলীর বোপাদর তনফাদকর োতব করদি পাদর! 

শী‘আরা যতে এদের কাদরা বোপাদর সদেহ মপাষণ কদর, িাহদল এর 

মচদয় বড় সদেহ মপাষণ করা যায় আলীর বোপাদর! 

যতে শী‘আরা কুৎসা রটনাকারীদের নোয় বদল ময, আবু বকর ও উমার 

তেল মুনাতফক, িারা উর্দয় অন্তদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর সাদথ শত্রুিা মপাষণ করি, িারা িার েীনদক তবনষ্ট 

কদরদে, িাহদল খাদরতিরাও অনুরূপ আলীর বোপাদর বলদি পাদর। 

িারা আদরা বলদি পাদর ময, আলীর অন্তদর িার চাচাি র্াই 

মুহাম্মাদের েীদনর প্রতি তবদেষ তেল, িার পতরবাদরর সাদথ তবদেষ 

মপাষণ করি, মস মুহাম্মদের েীনদক তবনষ্ট করদি মচদয়তেল, তকন্তু িার 

িীবিশায় ও তিন খতলফার যুদগ িার পদক্ষ িা সম্ভব হয় তন, অবদশদষ 

মস িৃিীয় খতলফার হিোর ষড়যে কদর ও মফিনার আগুন জ্বাতলদয় 

মেয়, যার ফদল মস মুহাম্মদের কিক সাহাবী ও িার উম্মদির কিক 

সেসেদক হিোর সুদযাগ লার্ কদর, এটা িার মুহাম্মদের প্রতি তবদেষ ও 

শত্রুিার বতহোঃপ্রকাশ তেল, মস মূলি মুনাতফকদের পক্ষ তেল, যারা িার 

মদধে ইলাতহয়োি ও নবুওয়াি োতব কদরতেল। আর আলী অন্তদর যা 

ধারণ করি, মুদখ িার তবপরীি বলি, কারণ িার ধমেই তেল 
‘িাকইয়াহ’। এ িনেই মেতখ বাদিতনরা িার অনুসারী, িাদের তনকট িার 
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মগাপন মর্ে তবেেমান, িারা িার মথদক িা বণেনা কদর ও গ্রহণ কদর! 

যতে শী‘আরা আলীর ঈমান ও ইনসাফ কুরআন োরা প্রমাতণি করদি 

চায়, িাদেরদক বলা হদব: কুরআন সবার িনে সমান। সবাই কুরআন 

মযর্াদব গ্রহণ কদরদে, আতলও মসর্াদব গ্রহণ কদরদে। ময আয়াি িারা 

আলীর িনে খাস করদব, মস আয়াি আদরা তবদশষর্াদব প্রদযািে হদব 

আবু বকর ও উমাদরর িনে।  

শী‘আরা যতে বদল: আলীর বোপাদর এসব আয়াি েলীল োরা প্রমাতণি, 
িাহদল এসব েলীল মিা আবু বকর ও উমাদরর মক্ষদত্র অতধক প্রদযািে। 

যতে িারা িাওয়ািুদরর োতব কদর, িাহদল এদের িাওয়ািুর মিা মবতশ 

শতক্তশালী। যতে িারা সাহাবীদের বণেনার ওপর তনর্ের কদর, িাহদল 

আবু বকর ও উমাদরর বোপাদর িাদের বণেনায়ই অতধক! 

     ৭৪. শী‘আরা ধারণা কদর ময, আলী ইমামতির মবতশ হকোর তেল। 

কারণ, সকল সাহাবীদের মমাকাতবলায় িার ফযীলদির বণেনা অতধক, মস 
অতধক ফযীলিপূণে তেল, (মযমন িাদের ধারণা)। আমরা বলব: মিামরা 

আলী সম্পদকে তনতেেষ্ট তকেু ফযীলি িান, মযমন মস প্রথম যুদগ ইসলাম 

গ্রহণ কদরদে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ তিহাে 

কদরদে, িার ইলম মবতশ তেল, েুতনয়ার প্রতি তিতন অনাগ্রহী তেদলন। 

আো অনুরূপ গুনাবতল হাসান ও হুসাইদনর মদধে মবতশ তেল, না সাে 

ইবন আবু ওয়াক্কাস, আবু্দর রহমান ইবন আউফ ও আবু্দল্লাহ ইবন 

উমার ও অনোনে মুহাতির ও আনসারদের মদধে মবতশ তেল?! 
মকউ হাসান ও হুসাইদনর মদধে এটা োতব করদি পারদব না। এখন 

অবতশষ্ট রইল িাদের বোপাদর কুরআন ও হােীদসর েলীল। যতে 
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উমাইয়োরা মুয়াতবয়ার তখলাফদির পদক্ষ কুরআদনর েলীল মপশ কদর, 
িাহদল িাদের োতবই হদব শী‘আদের মচদয় শতক্তশালী। কারণ, আল্লাহ 

িা‘আলা বদলদেন: 
اَّقُتِلتََّّوتمتن﴿ لُوم  ظي ديََّّمت قت لينتاَّفت عت ِۡل ِهِۦَّجت اَّلِوت َٰن  ََُّّسليطت ِفَّفتلت ََّّيُۡسي تيِل ََّّف ِ نتََّّإِن ُهۥَّٱليقت ََّكت

ا نُصور   [  ١١: االرساء] ﴾٣٣َّمت
 املظلوم هو عثمان بن عفان، وقد نرص اهلل معاوية تلويله دم عثمان! :فسيقولون

“আর ময অনোয়র্াদব তনহি হয়, আতম অবশেই িার অতর্র্াবকদক 

ক্ষমিা তেদয়তে। সুিরাাং হিোর বোপাদর মস সীমালঙ্ঘন করদব না, 
তনশ্চয় মস হদব সাহাযেপ্রাপ্ত”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ৩৩]  

“িারা বলদি পাদর, এখাদন মযলুম হদে উসমান ইবন আফফান, আর 

আল্লাহ িা‘আলা িার রদক্তর বেলা মনওয়ার িনে মুয়াতবয়াদক ক্ষমিা 

োন কদরদেন”! 

     ৭৫. শী‘আরা ধারণা কদর ময, আবু বকর ও উমার উর্দয়ই আলীর 

তখলাফি িবর েখল কদরদে এবাং িারা উর্দয়ই িার তবপদক্ষ ষড়যে 

কদরদে, িাদক তখলাফি মথদক বতঞ্চি করার িনে... এটা িাদের 

তমথোচার। 

আমাদের বক্তবে: যতে মিামাদের কথা সিে হয়, িাহদল উমার অনেদের 

সাদথ মকন িাদক পরামশে সর্ার অন্তরু্েক্ত কদরদেন? অথচ যতে িাদক 

পরামশে সর্া মথদক বাে তেদিন, মযমন বাে তেদয়দেন সাতয়ে ইবন 

িাদয়েদক অথবা িার পতরবদিে অনে কাউদক অন্তরু্েক্ত করদিন, িাহদল 

এক শব্দ োরাও মকউ িার প্রতিবাে করি না। 

এর োরাই প্রমাতণি হয় ময, সাহাবাদয় মকরাম িাদক উপযুক্ত মযোোয় 
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প্রোন কদরদেন, িার বোপাদর মকাদনা যুলুম বা বাড়াবাতড় কদরন তন। ময 

ক্ষমিার হকোর তেল, িাদকই িারা ক্ষমিা প্রোন কদরদেন। 

তনদচর েলীলও যার সিেিার প্রমাণ: 

উসমান রাতেয়াল্লাহু আনহুর হিোর পর যখন আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু 

তখলাফদির োতয়ত্ব গ্রহণ কদরন, িখন মুহাতির ও আনসারগণ দ্রুি 
িার হাদি বাই‘আি হন। মকউ তক বলদি পারদব, আবু বকর, উমার ও 

উসমাদনর তনকট বাই‘আদির কারদণ, িাদের মকউ আলীর কাদে 

অপরাধ স্বীকার কদরদে?! অথবা িাদের মকউ আলীর ইমামতির েলীল 

অস্বীকার করার কারদণ িাওবা কদরদে?! অথবা িাদের মকউ বদলদে: 

আলীর তখলাফি সম্পদকে এ েলীল আিই আমার স্মরণ হদলা, পূদবে যা 

রু্দল তগদয়তেলাম?! 

     ৭৬. আনসারগণ তখলাফদির বোপাদর আবু বকদরর সাদথ মিদর্ে 

কদরদে, িারা িাদক সাে ইবন উবাোর তনকট বাই‘আদির আহ্বান 

িাতনদয়দে, িখন আলী  দর বদস তেদলন, তিতন মকাদনা পক্ষ মনন তন। 

অিোঃপর সকল আনসার আবু বকদরর বাই‘আদি একমি হন, যার 

পশ্চাদি তনদচর মকাদনা এক কারণ অবশেই তেল: 

এক. আবু বকদরর শতক্তর কাদে িারা নতি স্বীকার কদরদে। 

েুই. অথবা আবু বকর তখলাফদির উপযুক্ত তেল, এটা িাদের তনকট 

স্পষ্ট হদয় তগদয়তেল, ময কারদণ িারা িার আনুগিে মমদন তনদয়দে। 

তিন. অথবা অথেহীন ও এমতনদিই িারা এটা কদরদে। এ োড়া চিুথে 

মকাদনা বোখো মনই। 

শী‘আরা যতে বদল: আবু বকদরর শতক্তর কাদে িারা নতি স্বীকার 
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কদরদে। এটা তনদরট তমথোচার। কারণ মসখাদন মকাদনা যুে, মারামাতর, 

গালাগাল, ধমক ও অদের র্য় তেল না। আর আনসারগণ র্দয় 

বাই‘আি কদরদেন বলা অসম্ভব। কারণ, িাদের েুই হািাদররও মবতশ 

অশ্বাদরাহী মযাো তেল, যারা সবাই একই বাংদশর, ইদিাপূদবে িাদের 

এমন বাহােুতর প্রকাশ মপদয়দে, যার সামদন পুদরা আরব তবশ্ব মাথা নি 

কদরদে। তেিীয়িোঃ িারা মৃিুের েৃঢ় প্রতিজ্ঞা তনদয় েী ে আট বের সকল 

আরদবর সাদথ যুে কদরদে। রূদমর কায়সাদরর সাদথ মুিার যুদেও 
অবিীণে হদয়দে। আবু বকদরর পদক্ষ বা িার সাদথ আগমনকারী আদরা 

েু’চার িদনর পদক্ষ িাদের র্ীি করা তেল অসম্ভব, যাদের তেল না 

মিমন মলাকবল, ধন-সম্পে অথবা কতঠন েূদগের নোয় বাংশ বা মগাত্র। 

এিেসদত্বও িারা েীধাহীন তচদত্ত িার তনকট বাই‘আি কদরন। 

অনুরূপ আনসারদের োতব িোগ করা, িাদের মগাত্রীয় র্াইদয়র হাদি 

বাই‘আি না করা, আবার সকদলর িা মমদন মনওয়াও অসম্ভব তেল যতে 

আবু বকদরর মদধে তখলাফদির মযাগেিা না থাকি। অিোঃপর এিবড় 

সম্প্রোদয়র তচরদচনা সিে মথদক তবচুেি হওয়া, অসিে ও নফদসর 

প্রবৃতত্তর ওপর একমি হওয়া মকাদনা র্য়-র্ীতি বেিীি অসম্ভব অথবা 
মাল ও সম্পদের মলার্ বেিীি অসম্ভব। অিোঃপর এমন এক বেতক্তর 

তনকট নতি স্বীকার করা, যার মকাদনা বাংশ মনই, তনরাপত্তা মনই, যাদক  

সুরক্ষা মেওয়ার মকউ মনই, যার অট্টাতলকা মনই, আর না আদে মগালাম-

বৃত্ত ও ধন-সম্পে, আনসারদের পদক্ষ তেল অসম্ভব, যতে না তিতন 

তখলাফদির মযাগে হদিন। 

অিএব, এসব সম্ভাবনা যখন বাতিল প্রমাতণি হদলা, আমরা বুেলাম ময, 
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আনসার সাহাবাদয় মকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

মথদক প্রমাতণি েলীল এবাং আবু বকদরর মযাগেিার কারদণই িার হাদি 

বাই‘আি কদরদেন, শুধু ইিদিহাে তকাংবা ধারণার ওপর তনর্ের কদর 

নয়। 

অিএব, যখন আনসার মথদক মনিা তনবোতচি হদলা না, িাদের হাি 

মথদক মনিৃত্ব চদল মগল, িখন িারা সকদল তক কারদণ আলীর তখলাফি 

সম্পদকে রাসূদলর তনদেেশ ও আদেশ অস্বীকার বা অমানে করদলন?! ময 

আলীর ওপর যুলুম কদরদে, িার অতধকার হরণ কদরদে, িার বোপাদর 

সকদলর ঐকেমি হওয়া তেল অসম্ভব!! 

     ৭৭. শী‘আদের ধারণা মমািাদবক আবু বকর ও উমার আলীর 

তবরুদে ষড়যে কদর সফল হদয়দেন, আমাদের প্রশ্ন িারা ক্ষমিায় তগদয় 

তনদিদের িনে তক কদরদেন?! 

আবু বকর মকন িার সন্তানদক তখলাফদির োতয়ত্ব তেদলন না, মযমন 

তেদয়দেন আতল?! 

ওমর মকন িার সন্তানদক তখলাফদির োতয়ত্ব তেদলন না, মযমন 

তেদয়দেন আলী?! 

     ৭৮. আমরা িাতন ময, মুহাম্মাে ইবন আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন 

উসমান ইবন আফফান রাতেয়াল্লাহু আনহুর মািা হদেন ফাদিমা তবনদি 

হুসাইন ইবন আলী ইবন আবু িাতলব রাতেয়াল্লাহু আনহু। অথোৎ 

মুহাম্মাে ইবন আবু্দল্লাহর োতে ফাদিমা রাতেয়াল্লাহু আনহা আর োো 

হদেন উসমান ইবন আফফান রাতেয়াল্লাহু আনহু! 

এখাদন আমাদের প্রশ্ন, যা শী‘আদের িনে খুবই তবরতক্তকর: ফাদিমার 
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মকাদনা নািী অতর্শপ্ত হদব, এটা িাদের মাযহাব তক সমথেন কদর?! 

কারণ শী‘আদের তনকট বনু উমায়োরা ‘কুরআদন বতণেি অতর্শপ্ত গাে’ 

যাদের অন্তরু্েক্ত উতল্লতখি মুহাম্মােও?!109 

     ৭৯. শী‘আরা িাদের ইমামদের বোপাদর ‘িাকইয়াহ’ ও ‘ইসমি’ 

এর আকীো মপাষণ কদর। উদল্লখে ‘িাকইয়া’র মূল হদে প্রিারণা 
অথোৎ অন্তদরর তবপরীি মুদখ উচ্চারণ করা। আর মাসুম অথে তনষ্পাপ। 

অথচ উর্য় একটা আদরকটার তবপরীি। যা কাদরা মদধে কখদনা িমা 

হদি পাদর না। কারণ, মিামাদের ইমামদের তনষ্পাপ হওয়ার অথে কী, 

যখন মিামরা িাদের কথার শুেিা বা অশুেিা িান না? কারণ 

মিামাদের ধদমের েশর্াদগর নয়র্াগই হদে ‘িাকইয়াহ’! িাদের সব 

কথা ও কদমে মিা এ সম্ভাবনাই থাদক ময, িারা এটা প্রিারণা ও 

অপরদক মধাুঁকা মেওয়া অথবা মকাদনা স্বাথে হাতসদলর িনে ‘িাকইয়ার’ 

আশ্রয় তনদয় বদলদেন বা কদরদেন। 

তেিীয়িোঃ মিামাদের তনকট ‘িাকইয়া’র সাওয়াব হদে সালাদির 

সাওয়াদবর নোয়, মযমন বতণেি আদে: الصالة كتارك اتلقية ركتا  “িাকইয়া 

িোগকারী সালাি িোগকারীর নোয়”।110 

অতধকন্তু মিামাদের ধদমের “েশর্াদগর নয়র্াগই হদে িাকইয়া”।111 

অিএব, এদি সদেহ মনই ময, মিামাদের ইমামরা যা তকেু কদরদে, িা 

                                                           
109 মেখুন: “আল-কাতফ”: (৫/৭), তকিাবু সাতলম ইবন কাইস”: (পৃ. ৩৬২) 
110 তবহারুল আনওয়ার: (৭৫/৪২১), “মুসিােরাকুল ওয়াসাদয়ল”: (১২/২৫৪) 
111 “উসুলুল কাতফ”: (২/২১৭), “তবহারুল আনওয়ার”: (৭৫/৪২৩) 
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সব ঐ নয়র্াদগর অন্তরু্েক্ত! এটা মিামাদের ধারণাকৃি িাদের 

তনষ্পাপিার তবপরীি নয়তক! 

     ৮০. শী‘আরা যখন িাদের ইমামদের ইমামতির স্বপদক্ষ ‘হােীদস 

সাকালাইন’ মপশ কদর, িখন িারা তবপরীি চতরত্র ধারণ কদর।112 

(হােীদস সাকালাইন অথোৎ কুরআন ও নবী পতরবার সম্পতকেি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তনদেেশ সম্বতলি হােীস) অিোঃপর 

আমরা িাদেরদক মেতখ ময, যারা ‘সাকদল আসগর’ অথোৎ মোট সাকল 

িথা আহদল বাইিদক মোষাদরাপ কদর, িাদেরদক িারা কাতফর বদল। 

তকন্তু যারা ‘সাকদল আকবার’ অথোৎ বড় সাকল িথা কুরআদনর 

তেরাদেষণ বা িার মোষাদরাপ কদর, িাদেরদক িারা কাতফর বদল না, 

বরাং িাদক মুিিাতহদে মুখতি িথা ‘রু্লকারী গদবষক’ বদল, কাতফর 

বদল না। 

     ৮১. শী‘আদের ধারণা ময, সাহাবাদয় মকরাম সবাই মুরিাে হদয় 

মগদে, অল্প সাংখেক বেিীি, যাদের সাংখো অতধক হদলও সাদির মবতশ 

নয়। 

আমাদের প্রশ্ন: আহদল বাইদির অনোনে সেসে মকাথায়, মযমন িাফদরর 

সন্তান ও আলীর সন্তান... িারাও তক অনেদের সাদথ কাতফর হদয় 

মগদে?! 

                                                           
112 হােীদস সাকলাইন إِّن تارك فيكم اثلقلني: كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت “আতম মিামাদের 

মাদে েু’তট র্াতর বস্তু মরদখ যাতে: আল্লাহর তকিাব ও আমার পতরবার”। তিরতমযী: 
(৫/৩২৮-৩২৯) 
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     ৮২. হােীসুল মাহেীদি এদসদে: 
ل اهلل ذلك ايلوم حىت يبعث فيه رجالً من أهل طئ لو » لم يبَق من ادلنيا إال يوم لطوَّ

 ،«ِم واسم أبيه اسم أيببييت يوااسمه اس

“েুতনয়া মথদক যতে একতেন বাতক থাদক, িবুও আল্লাহ মস তেনদক 

প্রলতম্বি কদর আহদল বাইদির এক মলাক মপ্ররণ করদবন, যার নাম 

হদব আমার নাদমর নোয় এবাং যার তপিার নাম হদব আমার তপিার 

নাদমর নোয়”।113 

আমাদের িাতন ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর নাম 

মুহাম্মাে ইবন আবু্দল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম। আর শী‘আদের 

তনকট মাহেী হদে মুহাম্মাে ইবনুল হাসান! এটা একটা বড় প্রশ্ন! 

আর এ িনে শী‘আদের মকাদনা এক পতণ্ডি এ প্রদশ্নর সমাধাদন 

চািুরিার আশ্রয় তনদয়দেন, মযমন তিতন বদলদেন: 
اكن لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سبطان أبو حممد اْلسن وأبو عبد اهلل »

اْلسني، وملا اكن اْلجة ـ أي املنتظرـ من ودل اْلسني أيب عبد اهلل، واكنت كنية 
هلل عليه وسلم ىلع الكنية لفظ االسم، اْلسني أبا عبد اهلل، فأطلق انلِب صىل ا

 !!.«ألجل املقابلة باالسم يف حق أبيه، وأطلق ىلع اجلد لفظة األب

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর েু’িন সন্তান তেল আবু 

মুহাম্মাে আল-হাসান ও আবু আবু্দল্লাহ আল-হুসাইন। মযদহিু অদপক্ষার 

                                                           
113 “আবু োউে”: (৪/১০৬), আল-বাতন হােীসতট সতহহ বদলদেন: “সহীহুল িাদম”: 
(৫১৮০)। শী‘আরা এ হােীস োরা েলীল মপশ কদর তঠক, তকন্তু িার নাদমর বোপাদর 
িারা খুব িতটলিার সনু্মখীন হদয়দে, সামদন যার বণেনা আসদে! 
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‘মাহেী’ আগমন করদবন আবু আবু্দল্লাহ হুসাইদনর সন্তান মথদক, আর 

িার উপনাম তেল আবু আবু্দল্লাহ, িাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম উপনামদকই নাম তহদসদব উদল্লখ কদরদেন, আর োোর িনে 

তপিা শব্দ বেবহার কদরদেন।114 

৮৩. শী‘আদের ইমাম ‘মাহেী’ সম্পদকে অতমল ও তবপরীি বক্তবে: 

এক. ‘মাহেী’র মা মক? 

‘মাহেী’র মািা তক বাতে হদব, যার নাম নারতগস অথবা সাতকল অথবা 

মাতলকাহ অথবা খামি অথবা হাতকমাহ অথবা রায়হানাহ অথবা সুসান 

অথবা স্বাধীন নারী হদব, যার নাম মারইয়াম?! 

েুই. িার িন্ম কখন? 

মস তক িার তপিার মৃিুের আট মাস পর িন্ম গ্রহণ কদরদে অথবা িার 

তপিার মৃিুের পূদবে ২৫২ তহ. অথবা ২৫৫ তহ. অথবা ২৫৬ তহ. অথবা 

২৫৭ তহ. অথবা ২৫৮ তহ. অথবা ৮ তিলকে অথবা ৮ শাবান অথবা ১৫ 

শাবান অথবা ১৫ রমযান, কখন িন্ম গ্রহণ কদরদে?! 

তিন. িার মািা িাদক কীর্াদব গদর্ে ধারণ কদরদে? 

িার মািা তক িাদক মপদট ধারণ কদরদে, মযমন সকল নারীরা িাদের 

সন্তান ধারণ কদর? অথবা অনোনে নারীর তবপরীি িার মািা িাদক 

পাদশ্বে ধারণ কদরদে?! 

চার. িার মািা িাদক কীর্াদব প্রসব কদরদে? 

                                                           
114 “কাশফুল গুম্মাহ তফ মাদরফাতিল আইম্মাহ” তলল আরবাতল: (৩/২২৮); “আমাতলি 
িুতস” (পৃ. ৩৬২); “ইসবািুল হুিাে”: (৩/৫৯৪, ৫৯৮) 
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সকল নারীদের নোয় মযৌনাদের মাধেদমই প্রসব কদরদে? অথবা সকল 

নারীদের তবপরীি রান মথদক িাদক প্রসব কদরদে? 

পাুঁচ. তিতন কীর্াদব লাতলি-পাতলি হদয়দেন? 

িারা আবুল হাসান মথদক বণেনা কদর:  
 !.«إنا معارش األوصياء ننشأ يف ايلوم مثلما ينشأ غرينا يف اجلمعة»

“আমরা অতসয়িকৃি িামা‘আি, আমরা তেদন এিটুকু বড় হই, অনেরা 

িুমার তেদন যিটুকু বড় হয়”! 

আবুল হাসান মথদক বতণেি, তিতন বদলন, 
 !.«شهر اكن كمن أىت عليه سنةإن الصِب منا إذا أىت عليه »

“আমাদের বাচ্চাদের ওপর একমাস অতিক্রম করা অনেদের ওপর এক 

বের অতিক্রম করার সমান”! 

আবুল হাসান মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন: 
 !.«إنا معارش األئمة ننشأ يف ايلوم كما ينشأ غرينا يف السنة »

“আমরা ইমামদের িামা‘আি, আমরা তেদন এিটুকু বড় হই, অনেরা 

যিটুকু বড় হয় বেদর”!115 

েয়. িারা মকাথায় বাস কদর? 

শী‘আরা বদলদে: িাইবাদি, আবার বদলদে: রাওহা নামক স্থাদন অবতস্থি 

তরিওয়া পাহাদড়, আবার িারা বদলদে: বরাং মক্কায় তি িাওয়া স্থাদন, 

আবার িারা বদলদে: বরাং মস সাদমরা নামক স্থাদন! 

এমনতক িাদের মকউ বদলদে: 

                                                           
115 মেখুন: “আল-গায়বাহ” তলি িুতস: (পৃ. ১৫৯-১৬০) 
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بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أم  …يلت شعري أين استقرت بك انلوى »
 .«أم يف ايلمن بوادي شمروخ أم يف اجلزيرة اخلرضاء …بغريها أم بذي طوى

“আতম যতে িানিাম! মকাথায় মিামার গন্তবে তস্থর হদয়দে... বরাং মকাদনা 

যমীন অথবা রূ্গবে মিামাদক ধারণ করদে, তরিওয়া নামক স্থান, না অনে 

মকাদনা যমীন, না তি িাওয়া নামক স্থান... অথবা ইয়ামাদনর শামরুখ 

উপিেকা অথবা সবুি উপেীপ”।116 

সাি. তিতন তক যুবক অবস্থায় তফদর আসদবন, না বাধেকে অবস্থায় তফদর 

আসদবন? 

মুফাজ্জল মথদক বতণেি, তিতন বদলন আতম সাদেকদক তিজ্ঞাসা কদরতে: 

মহ আমার মুতনব, তিতন তক যুবক অবস্থায় তফদর আসদবন, না বৃে 

অবস্থায় তফদর আসদবন? তিতন বলদলন: 
 .«سبحان اهلل، وهل يعرف ذلك، يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء»

“সুবহানাল্লাহ! এটা তক িানা সম্ভব, তিতন মযর্াদব চান এবাং ময 

আকৃতিদি চান তবকতশি হদবন”।117 

অনে বণেনায় আদে: 
 .«يظهر يف صورة شاب موفق ابن اثنني وثالثني سنة»

“তিতন যুবদকর আকৃতিদি তবকতশি হদবন, বতত্রশ বেদরর যুবকদের 

নোয়”।118 

                                                           
116 “তবহারুল আনওয়ার”: (১০২/১০৮) 
117 মেখুন: “তবহারুল আনওয়ার”: (৭/৫৩)  
118 “তকিাবু িাতরতখ মা বা’োি িুহুর”: (পৃ. ৩৬০) 
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অনে বণেনায় আদে: 
 خيرج وهو ابن إحدى ومخسني سنة.

“তিতন একান্ন বেদরর বয়স্ক হদবন”।119 

অনে বণেনায় আদে: 
 يظهر يف صورة شاب موفق ابن ثالثني سنة.

“তিতন যুবকদের আকৃতিদি তবকতশি হদবন, তত্রশ বেদরর যুবকদের 

নোয়”।120 

আট. িার রািদত্বর সময়কাল কি? 

মুহাম্মাে আস-সের বদলদেন: 
ويه أخبار كثرية ولكنها متضاربة يف املضمون إىل حد كبري حىت أوقع كثرياً من 

 املؤلفني يف اْلرية واذلهول.

“এ বোপাদর অদনক হােীসই রদয়দে, তকন্তু একতটর সাদথ অপরতটর 

মকাদনা তমল নই, বরাং রদয়দে তবস্তুর পাথেকে, যা অদনক মলখকদের 

তবচুেতি ও ভ্রাতন্তদি তনদক্ষপ কদরদে”।121 

)سبع سنني، يطول اهلل َل يف األيام  :( ويف روايةسنة91ملك القائم منا ) :وقيل
سنة  07فيكون سين ملكه  والليايل حىت تكون السنة من سنيه ماكن عرش سنني

 (.من سنيكم

বলা হদয়দে: “িার রািত্ব হদব ১৯ বের”, অনে বণেনা আদে: “সাি 

                                                           
119 “তকিাবু িাতরতখ মা বা’োি িুহুর”: (পৃ. ৩৬১)  
120 মেখুন: “আল-গায়বাহ” তলি িুতস: (পৃ. ৪২০) 
121 “তকিাবু িাতরতখ মা বা’োি িুহুর”: (পৃ. ৪৩৩) 
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বের, আল্লাহ িার রাি ও তেনদক প্রতলম্বি করদবন, ফদল িার এক 

বের হদব েশ বেদরর নোয়, এর্াদব মিামাদের তহসাব মদি সত্তর বের 

িার রািত্ব চলদব”।122 

অনে বণেনায় আদে, ‘মাহেী’ ৩০৯ বের রািত্ব করদবন, ময পতরমাণ 

আসহাদব কাহাফবাসীরা িাদের গুহায় অবস্থান কদরদে। 

নয়. িার অেৃশে বা অনুপতস্থি থাকার পতরমাণ কি? 

শী‘আরা আলী ইবন আতব িাদলব মথদক বণেনা কদরদে, তিতন বদলদেন: 
ـ غيبة وحرية، يضل فيها أقوام ويهتدي آخرون، فلما سئل ـ أي للمهدي   :تكون َل 

 .ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني :كم تكون اْلرية؟ قال

‘মাহতে’র বোপাদর অনুপতস্থতি ও তকাংকিেবেতবমূঢ়িা উর্য় হদব, িাদি 

এক সম্প্রোয় মগামরাহ হদব, অনে সম্প্রোয় তহোয়াি লার্ করদব। যখন 

িাদক তিজ্ঞাসা কলা হদলা: কি তেন হদব তকাংকিেবেতবমূঢ়িার 

মময়ােকাল? তিতন বলদলন: েয় তেন অথবা েয় মাস অথবা েয় 

বের”।123 

আবু আবু্দল্লাহ মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন: 

 947(، يعين لةليس بني خروج القائم وقتل انلفس الزكية إال مخس عرشة يل)
 للهجرة!

“পতবত্র নফস হিো ও ‘মাহেী’র আগমদনর বেবধান হদব মাত্র পদনর 
তেন”। অথোৎ ১৪০ তহিরীদি তিতন আগমন করদবন! 

                                                           
122 “তকিাবু িাতরতখ মা বা’োি িুহুর”: (পৃ. ৪৩৬) 
123 “আল-কাতফ”: (১/৩৩৮) 
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মুহাম্মে আস-সের এ সাংবাে সম্পদকে বদলন, 
ـ حبسب ـ فقد رواه املفيد يف  خرب موثوق قابل لإلثبات اتلارييخ  منهج هذا الكتاب 

اإلرشاد عن ثعلبة بن ميمون عن شعيب اْلداد عن صالح بن ميتم اجلمال، ولك 
 هؤالء الرجال موثقون أجالء!

“এ সাংবােতট তনর্ের মযাগে ও ঐতিহাতসকর্াদব গ্রহণদযাগে, (তকিাদবর 

নীতি অনুসাদর) এ সাংবােতট বণেনা কদরদেন ‘মুতফে’ িার ইরশাে গ্রদন্থ 

সালাবা ইবন মায়মুন মথদক, মস বণেনা কদরদে শুআইব আল-হািাে 

মথদক, মস বণেনা কদরদে সাদলহ মথদক। এরা সবাই মহা পতণ্ডি ও 

তনর্েরদযাগে বেতক্তবগে!124 
পূদবের বণেনা মদি তনতেেষ্ট িাতরদখ যখন তিতন মবর হন তন! িখন মাহেী 

সম্পদকে িার মথদকই তেিীয় বণেনা আসল: 
ثابت إن اهلل اكن وقت هذا األمر يف السبعني، فلما أن قتل اْلسني اشتد غضب يا 

، 947اهلل ىلع أهل األرض فأخره إىل أربعني ومائة: فحدثناكم أنه سيخرج سنة 
 فأذعتم اْلديث وكشفتم قنا  السرت، فلم جيعل اهلل َل بعد ذلك عندنا وقتا!!

“মহ সাদবি, আল্লাহ িা‘আলা সতু্তদরর মদধে এ তবষয়তট তনধোরণ কদর 

তেদলন, যখন হুসাইনদক হিো করা হদলা, যমীনবাসীদের ওপর আল্লাহর 

মগাস্বা মবদড় মগল, তিতন একশি চতল্লশ বের পযেন্ত তবলম্ব করদলন: 

আমরা মিামাদেরদক বলতে, তিতন ১৪০ তহিরীদি মবর হদবন, তকন্তু 

মিামরা সাংবােতট প্রচার কদর তেদয়ে ও পেো উদন্মাচন কদর মফদলে, 

িাই এরপর মথদক আল্লাহ আমাদের িনে মকাদনা সময় তনধোরণ কদরন 

                                                           
124 “তকিাবু িাতরতখ মা বা’োি িুহুর”: (পৃ. ১৮৫) 
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তন!!125 

অিোঃপর আবু িাফর সাদেক মথদক এক বণেনা আদস, যা পূদবের সকল 

বণেনাদক তমথো প্রমাণ কদর, তিতন বদলদেন: 
  كذب الوقاتون إنا أهل ابليت ال نوّقت.

“সময় তনধোরণকারীরা তমথুেক, আমরা আহদল বাইি মকাদনা সময় 

তনধোরণ কতর না”।126 

 و)ما وقتنا فيما مىض، وال نوقت فيما يُستقبل(. 

“আমরা পূদবে সময় তনধোরণ কদর তন, র্তবষেদিও সময় তনধোরণ করব 

না”।127 

     ৮৪. শী‘আরা আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক বণেনা কদরন, তিতন 

উধ্বে শ্বাস মেদড় সাথীদের তনকট আগমন কদরন, অিোঃপর বদলন, 
كيف أنتم وزمان قد أظلكم تـعطل فيه اْلدود ويتخذ املال فيه دوال , ويعادى 

يا أمري املؤمنني فإن أدركنا ذلك الزمان  :فيه أويلاء اَّلّل , ويواىل فيه أعداء اَّلّل؟ قالوا
نرشوا باملناشري , وصلبوا ىلع  :(كونوا كأصحاب عـيىس )  :فكيف نصنع؟ قال

 وجل خري من حياة يف معصية اَّلّل. اخلشب، موت يف طاعة اَّلّل عز

“মিামাদের অবস্থা িখন মকমন হদব, যখন মিামাদের ওপর এমন এক 

সময় আসদব, মযখাদন আল্লাহর তবধান পতরিোগ করা হদব, িািীয় 

                                                           
125 “উসুলুল কাতফ”: (১/৩৬৮); “আল-গায়বাহ” তলন নুমাতন: (পৃ. ১৯৭); “আল-
গায়বাহ” তলি িুতস”: (পৃ. ২৬৩); “তবহারুল আনওয়ার”: (৫২/১১৭) 

126 “উসুলুল কাতফ”: (১/৩৬৮); “আল-গায়বাহ” তলন নুমাতন: (পৃ. ১৯৮) 
127 “আল-গায়বাহ” তলি িুতস”: (পৃ. ২৬২); “তবহারুল আনওয়ার”: (৫২/১০৩) 
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সম্পেদক বেতক্তগি সম্পদে পতরণি করা হদব, আল্লাহর ওতলদের সাদথ 

শত্রুিা করা হদব এবাং আল্লাহর শত্রুদের সাদথ বনু্ধত্ব করা হদব? িারা 

বলল: মহ আতমরুল মুতমনীন, আমরা যতে মস যুগ পাই, িাহদল তক 

করব? তিতন বলদলন: “মিামরা ঈসার সাথীদের নোয় হদয় যাদব, 

যাদেরদক করাি তেদয় তচড়া হদয়তেল, গাদের উপর শুতলদি চড়াদনা 

হদয়তেল, আল্লাহর আনুগদিে মৃিুে বরণ করা, িার অপরাদধ মবুঁদচ 

থাকার মচদয় উত্তম”।128 

এর সাদথ শী‘আদের ‘িাকইয়া’ নীতির মকাদনা তমল আদে?! 

     ৮৫. আবু বকর মকন তহিরদির সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাথীত্ব গ্রহণ কদরতেদলন?! 

যতে তিতন মুনাতফক হন, (মযমন শী‘আরা বদল) িাহদল মকন তিতন তনি 

কাতফর কাওদমর সাদথ তগদয় একাত্বিা ম াষণা কদরন তন, অথচ িারাই 

তেল ক্ষমিাবান, মক্কায় িারাই তেল সম্মাতনি?! যতে েুতনয়াব মকাদনা 

স্বাদথে তিতন তনফাতক কদরন, িাহদল মস সময় রাসূদলর সাদথ থাকার 

মদধে মকাদনা স্বাথে তেল? অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম একা, 

তনি মেশ মথদক তবিাতড়ি! এিে সদত্বও কাতফররা িাদক হিোর 

বোপাদর তেল আেগ্রীব! 

     ৮৬. আল্লাহ িা‘আলা কুরআদনর তবতর্ন্ন িায়গায় সাহাবীদের 

প্রশাংসা কদরদেন।  

মযমন, তিতন বদলন, 

                                                           
128 “নাহিুি সাআোহ”: (২/৬৩৯) 
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تِتَّ﴿ رتۡحي ََّّوت ء  ََُّّك ََّّوتِسعتتي ي اََّشت ُتُبهت كي
ت
أ ِينتََّّفتست ت ُقونتََّّلَِّل  تُونتََّّيت ُيؤي ةتََّّوت وَٰ كت ِينتََّّٱلز  َُّهمَّوتٱَّل 

َٰتِنتاأَِب ِمُنونتََّّتَٰيت ِينت١٥٦َََّّّيُؤي ِ ََّّٱنل ِب ََّّٱلر ُسولتََّّيتت بُِعونتََّّٱَّل  م 
ُ ِيَّٱۡلي ُِدونتُهۥَّٱَّل  ُتوًباََّيت كي ُهميََّّمت َِّعندت

َٰةَِِّفَّ ى رت جِنيلََِّّٱَل وي ِ
ُمُرُهمَّوتٱۡلي

ي
ُروِفََّّيتأ عي يمت َُٰهميََّّبِٱل ى يتنيهت نََِّّوت رََِّّعت

يُمنكت ُيِحلََُّّّٱل تُهمََُّّوت َِٰتََّّل ي ِبت َّٱلط 
ِمَُّ ر  ُيحت لتييِهمََُّّوت ئِثتََّّعت َٰٓ تبت عََُّّٱۡلي يتضت نيُهميََّّوت تُهميََّّعت َٰلتََّّإِۡصي لت غي

ت ََّّٱل ِتََّّوتٱۡلي نتتي لتييِهمي َََّّكت ِينتََّّعت َّفتٱَّل 
ُنوا َّ ُروهََُّّبِهِۦَّءتامت ز  وهََُّّوتعت ُ نتَصت ِيََّّٓٱنلُّورتََّّوتٱت بتُعوا ََّّوت نزِلتََّّٱَّل 

ُ
َۥَّّٓأ ُه عت َٰٓئِكتََّّمت لت و 

ُ
لُِحونتََُّّهمََُّّأ يُمفي َّٱل

 .[  ٣٨٦  ،٣٨٧: االعراف] ﴾١٥٧
“আর আমার রহমি সব বস্তুদক পতরবোপ্ত কদরদে। সুিরাাং আতম িা 

তলদখ মেব িাদের িনে যারা িাকওয়া অবলম্বন কদর এবাং 

যাকাি প্রোন কদর। আর যারা আমার আয়ািসমূদহর প্রতি ঈমান 

আদন। যারা অনুসরণ কদর রাসূদলর, ময উম্মী নবী; যার গুণাবলী িারা 

তনিদের কাদে িাওরাি ও ইতঞ্জদল তলতখি পায়, ময িাদেরদক সৎ 

কাদির আদেশ মেয় ও বারণ কদর অসৎ কাি মথদক এবাং িাদের িনে 

পতবত্র বস্তু হালাল কদর আর অপতবত্র বস্তু হারাম কদর। আর িাদের 

মথদক মবাো ও শৃাংখল (যা িাদের উপদর তেল) অপসারণ কদর। সুিরাাং 

যারা িার প্রতি ঈমান আদন, িাদক সম্মান কদর, িাদক সাহাযে 

কদর এবাং িার সাদথ ময নূর নাতযল করা হদয়দে িা অনুসরণ কদর 
িারাই সফলকাম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৫৬-১৫৭] 

অনেত্র তিতন বদলন, 

ِينتَّ﴿ ابُوا ََّّٱَّل  تتجت ََِّّٱسي دََِِّّمن ََّّوتٱلر ُسولََِّّّلِل  ََّّٓبتعي ا ابتُهمََُّّمت صت
ت
ُح ََّّأ ري ِينتََّّٱليقت نُوا ََّّلَِّل  ست حي

ت
ا ََّّمِنيُهميََّّأ وي َّوتٱت قت

ر َّ جي
ت
ِظيم ََّّأ ِينت١٧٢َََّّّعت تُهمََُّّقتالتََّّٱَّل  ََّّإِن ََّّٱنل اُسََّّل تُعوا ََّّقتديََّّٱنل است ويُهميََّّلتُكميَََّّجت شت ُهميََّّفتٱخي ادت َّفتزت

ا َٰن  قتالُوا ََّّإِيمت بُنتاَّوت سي ََُّّحت متََّّٱّلل  نِعي كِيُلََّّوت يوت  [  ٣٦١  ،٣٦٨: عمران ال] ﴾١٧٣َّٱل
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“যারা আল্লাহ ও রাসূদলর ডাদক সাড়া তেদয়দে যখমপ্রাপ্ত হওয়ার পরও, 

িাদের মধে মথদক যারা সৎকমে কদরদে এবাং িাকওয়া অবলম্বন কদরদে 

িাদের িনে রদয়দে মহাপুরস্কার। যাদেরদক মানুদষরা বদলতেল ময, 

‘তনশ্চয় মলাদকরা মিামাদের তবরুদে সমদবি হদয়দে। সুিরাাং িাদেরদক 
র্য় কর’। তকন্তু িা িাদের ঈমান বাতড়দয় তেদয়তেল এবাং িারা 

বদলতেল, ‘আল্লাহই আমাদের িনে যদথষ্ট এবাং তিতন কিই না উত্তম 

কমেতবধায়ক”! [সূরা আদল ইমরান, আয়াি: ১৭২-১৭৩] 

অনেত্র তিতন বদলন, 

ِيََُّّٓهوتَّ﴿ كتََّّٱَّل  ي دت
ت
ِهِۦَّأ ِمنِيتََّّبِنتَصي يُمؤي بِٱل ٦٢َََّّّوت ل فت

ت
تََّّوتأ وبِهِمي ََّّبتيي

تويََّّقُلُ ََّّل تت قي نفت
ت
اَّأ ۡرِضََِّّفََّّمت

ت َّٱۡلي
ا ِيع  َََّّٓجت ا ََّّم  تت ل في

ت
تََّّأ َِٰكن ََّّقُلُوبِِهميََّّبتيي لت تََّّوت ََّّٱّلل  ل فت

ت
زِيز ََّّإِن ُهۥَّبتيينتُهمي ََّّأ ِكيمرََّّعت  ﴾٦٣َّحت

 [  ٧١  ،٧٨: االنفال]

“তিতনই মিামাদক শতক্তশালী কদরদেন িাুঁর সাহাযে ও মুতমনদের োরা। 

আর তিতন িাদের অন্তরসমূদহ প্রীতি স্থাপন কদরদেন। যতে িুতম যমীদন 

যা আদে, িার সবতকেু বেয় করদি, িবুও িাদের অন্তরসমূদহ প্রীতি 

স্থাপন করদি পারদি না। তকন্তু আল্লাহ িাদের মদধে প্রীতি স্থাপন 

কদরদেন, তনশ্চয় তিতন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান”। [সূরা আল-আনফাল, 

আয়াি: ৬২-৬৩] 

অনেত্র তিতন বদলন, 

ا﴿ هت يُّ
ت
أ َٰٓ ُبكتََّّٱنل ِبََُّّّيت سي ََُّّحت نََِّّٱّلل  بتعتكتََّّوتمت ِمنِيتََِّّمنتََّّٱت  يُمؤي  [  ٧٤: االنفال] ﴾٦٤َّٱل

“মহ নবী, মিামার িনে আল্লাহই যদথষ্ট এবাং মযসব মুতমন মিামার 
অনুসরণ কদরদে িাদের িনেও”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াি: ৬৪] 
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অনেত্র তিতন বদলন, 
تََُّّكنُتميَّ﴿ يي ة ََّّخت م 

ُ
ََّّأ تي رِجت خي

ُ
ُمُرونتََّّلِلن اِسََّّأ

ي
ُروِفََّّتتأ عي يمت نتََّّبِٱل وي تتنيهت نََِّّوت رََِّّعت

يُمنكت ِمُنونتََّّٱل تُؤي َّوت
ِهَّ  [  ٣٣٠: عمران ال] ﴾بِٱّلل 

“মিামরা হদল সদবোত্তম উম্মি, যাদেরদক মানুদষর িনে মবর করা 

হদয়দে। মিামরা র্াদলা কাদির আদেশ মেদব এবাং মে কাি 
মথদক বারণ করদব, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান মপাষণ করদব”। [সূরা 

আদল ইমরান, আয়াি: ১১০] 

এ োড়াও আদরা অদনক আয়াি তবেেমান। 

শী‘আরা তবশ্বাস কদর ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

যুদগ সাহাবাদয় মকরাম মুতমন তেদলন, তকন্তু িারা ধারণা কদর ময, মৃিুের 

পর িারা মুরিাে হদয় মগদেন! আশ্চযে! কীর্াদব একযুদগ সকল সাহাবী 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পর মুরিাে হদয় 

যায়? এবাং মকন? 

মকন িারা মুতসবি ও কদষ্টর সময় িাদক সাহাযে কদর, তনদির িান ও 

মাল িার িনে উৎসগে কদর, অিোঃপর িার মৃিুের পর মুরিাে হদয় 

যায়, মকান কারণ োড়াই?! 

যতে মিামরা বল: িাদের মুরিাে হওয়ার কারণ আবু বকর রাতেয়াল্লাহু 

আনহুদক খতলফা তনবোতচি করা, িাহদল মিামাদেরদক বলা হদব: 

সাহাবাদয় মকরাম আবু বকদরর বাই‘আদির বোপাদর মকন একমি 

হদবন, িারা আবু বকরদক মকন র্য় করদবন? আবু বকর রাতেয়াল্লাহু 

আনহু তক ক্ষমিার অতধকারী ও প্রিাপশালী তেদলন, যার োরা তিতন 

িাদেরদক বাই‘আদির িনে বাধে কদরদেন? অতধকন্তু আবু বকর 
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কুরাইশ বাংদশর বনু িাইম মথদক, কুরাইশ বাংদশর মদধে এদের সাংখো 

তেল খুবই কম, বস্তুিোঃ কুরাইদশর মদধে অতধক প্রর্াবশালী তেল বনু 

হাদশম, বনু আবু্দে োর ও বনু মাখিুম। 

যখন তিতন সাহাবাদয় মকরামদক বাই‘আদির িনে বাধে করদি পাদরন 

তন, িবুও মকন সাহাবাদয় মকরাম অনে বাংদশর অনে মেদশর (মক্কার) 

এক বেতক্তর িনে সকদল তমদল তনদিদের মচষ্টা-তিহাে, ঈমান, সাহাযে, 

প্রতিদযাতগিা এবাং েুতনয়া ও আতখরাদির সব তকেু উৎসগে কদরন, িাদক 

সমথেন মেন?! 

     ৮৭. যতে সাহাবাদয় মকরাম মুরিাে হদয় থাদক, (মযমন মিামরা 

ধারণা কর) িাহদল িারা কীর্াদব মুসাইলামার বাতহনী, িাতলহা ইবন 

খুওয়াইতলদের বাতহনী ও আসওয়াে আনাতসর বাতহনী এবাং সািাহ 

বাতহনী প্রমুখদের সাদথ যুে কদরন এবাং িাদেরদক ইসলাদমর তেদক 

তফতরদয় আদনন?! 

সাহাবাদয় মকরাম মকন মুরিােদের সাহাযে করল না অথবা িাদেরদক 

মকন িাদের হালদি মেদড় তেল না, মযদহিু িারাও িাদের নোয় মুরিাে 

তেল, মযমন মিামাদের ধারণা?! 

     ৮৮. েুতনয়ার নীতি ও েীতন নীতি উর্য় প্রমাণ কদর ময, নবীদের 

যুদগ িাদের সাথীরাই সদবোত্তম বেতক্ত, যতে মকাদনা নবীর উম্মিদক 

িাদের মশ্রষ্ঠ মলাকদের সম্পদকে তিজ্ঞাসা কদরন, িাহদল িারা বলদব: 

নবীর সাথীগণ। 

যতে িাওরাদি তবশ্বাসী ইয়াহূেীদের তিজ্ঞাসা করা হয়, িাদের ধদমের 

সবেদশ্রষ্ঠ বেতক্তদের সম্পদকে, িারা বলদব মূসা আলাইতহস সালাদমর 
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সাথীবৃে। 

যতে ইঞ্জীদল তবশ্বাসী খৃস্টানদের তিজ্ঞাসা করা হয়, িাদের ধদমের উত্তম 

বেতক্তদের সম্পদকে, িারা বলদব ঈসা আলাইতহস সালাদমর সাথীবৃে, 

অনুরূপ সকল নবীদের উম্মি। কারণ, রাসূলদের যুগই ওতহর যুগ, 

িারাই গর্ীরর্াদব অহী বুদেদেন, িারাই নবী ও রাসূলদের গর্ীরর্াদব 

তচদনদেন। 

িাহদল মুহাম্মাে আলাইতহস সালাদমর মক্ষদত্র িার তবপরীি হদলা মকন, 

যাদক আল্লাহ শাশ্বি তরসালাি োন কদরদেন, উোর ও পতরপূণে 

শরী‘আি োন কদরদেন, পূদবের সকল নবী ও রাসূলগণ যার 

আতর্র্োদবর সাংবাে তেদয়দেন, পূদবের সকল আসমানী তকিাব যার 

বোপাদর সুসাংবাে প্রোন কদরদে, (মিামাদের ধারণা মদি িার সাথীরাই 

কাতফর) যারা মুহাম্মদের ওপর ঈমান এদনদে, িাদক সাহাযে কদরদে, 

িাদক ইজ্জি ও সম্মান কদরদে?! িাহদল মিামাদের তনকট তরসালাদি 

মুহাম্মতেয়ার অথে তক, আল্লাহর এ েীদনর র্াবগাম্বীযেকিা মকাথায় রাখদল 

মিামরা, যতে এ েীন মথদক মুহাম্মাদের তবতশষ্ট সাহাবীরাই মুখ তফতরদয় 

মনয়, িার পরবিেীদি িারা কাতফর হদয় যায়?! িাহদল িার পদর যারা 

আসদব, িারা মিা আদরা আদগই কাতফর, মুরিাে ও ক্ষতিগ্রস্ত হদব। 

িারাই যতে কাতফর হয়, যারা রাসূদলর সাহাদযের িনে পতরবার ও মেশ 

িোগ কদরদে, শুধু িার িনেই তপিা ও র্াইদের সাদথ যুে কদরদে, িার 

মৃিুের পর যারা তবতর্ন্ন মেদশ জ্ঞান, কুরআন ও ইসলাদমর আেশে 

কখদনা িদলায়ার আবার কখদনা মুদখর মাধেদম প্রচার কদরদে! 

     ৮৯. আমরা মেতখ ময, কতঠন মুহূদিেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
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ওয়াসাল্লাম ‘িাকইয়া’র আশ্রয় গ্রহণ কদরন তন, পক্ষান্তদর শী‘আরা োতব 

কদর ময, এ ‘িাকইয়া’-ই হদে িাদের েীদনর েশর্াদগর নয়র্াগ! আর 

িাদের ইমামরা এ ‘িাকইয়া’ অতধকহাদর বোবহার কদরদেন। িারা মকন 

িাদের োো মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর নোয় হদলা না?! 

     ৯০. আমরা মেতখ আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু িার প্রতিপক্ষদক কাতফর 

বদলন তন, এমনতক খাদরতিদেরদকও তিতন কাতফর বদলন তন, যারা িার 

সাদথ যুে কদরদে, িাদক কষ্ট তেদয়দে ও িাদক কাতফর বদলদে। 

শী‘আদের কী হদলা, িারা মকন িার অনুসরণ কদর না?! অথচ িারা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর উত্তম সাহাবাদের কাতফর 

বদল, বরাং িার েীদের, যারা মুতমনদের মািা?! 

     ৯১. উম্মদির সবেসম্মি মি বা ইিমা এককর্াদব শী‘আদের 

তনকট েলীল তবদবচনা করা হয় না, যিক্ষণ না িাদের মদধে মাসুম িথা 

তনষ্পাপ সত্বার উপতস্থতি পাওয়া যায়, এটা িাদের নীতি।129 

আমাদের বক্তবে: এটা একটা মবহুো নীতি, যতে তনষ্পাপ সত্বাই থাদক, 

িাহদল ইিমা িথা উম্মদির সবার ঐকেমদির প্রদয়ািন তকদসর।  

     ৯২. আমরা মেতখ ময, শী‘আরা ‘িাইতেয়া’ সম্প্রোয়দক কাতফর 

বদল, অথচ ‘িাইতেয়ারা’ও আহদল বাইিদক মহব্বি কদর ও িাদের 

মনিৃত্ব স্বীকার কদর। অিএব, আমাদের তনকট স্পষ্ট হদলা ময, 

শী‘আদের মূল উদিশে হদে সাহাবা ও এ উম্মদির উত্তম বেতক্তদের 

                                                           
129 মেখুন: “িাহতিবুল উসুল তল ইবতনল মুিাহহার আল-হুতল”: (পৃ. ৭০); “আল-
মারিাতয়োহিু আেেীতনয়োিুল উলইয়া তল হুসাইন মািুক”: (পৃ. ১৬) 
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সাদথ তবদেষ মপাষণ করা, আহদল বাইিদক মহব্বি করা নয়, মযমন 

িারা োতব কদর।130 উদল্লখে িাইতেয়া শী‘আরা বাদরা ইমামী শী‘আদের 

নোয় সাহাবীদের কাতফর বদল না। 

     ৯৩. শী‘আরা ধারণা কদর ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর পর আলীই তখলাফদির হকোর। কারণ, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন: 
 «.موىسأنت مين بمزنلة هارون من »

“িুতম আমার তনকট এমতন, মযমন মূসার তনকট তেল হারুন”।131 

অথচ আমরা মেতখ ময, হারুন আলাইতহস সালাম মূসা আলাইতহস 

সালাদমর স্থলাতর্তষক্ত হন তন! বরাং িার স্থলাতর্তষক্ত হদয়দে ইউশা ইবন 

নূন!  

     ৯৪. শী‘আরা িাদের অনুসারীদের পাপাচার ও ধ্বাংসাত্মক কাদিও 
উেুে কদর। এর কারণ হদে ময, িাদের তনকট “আলীর মহব্বি এমন 

মনতক, যার সাদথ মকাদনা পাপ ক্ষতিকর নয়”। আল-কুরআন একাতধক 

িায়গায় িাদের এ োতব তমথো প্রতিপন্ন কদরদে। আল-কুরআন 

িাদেরদক তনতষে বস্তু ও ইসলাদমর তবদরাধীিা মথদক বারণ কদরদে।  

আল-কুরআদন বলা হদয়দে, 

                                                           
130 আদরা মেখুন: “িাকতফরুশ শী‘আহ তল উমুতমল মুসতলতমন” তল শাইখ আলী আল-
উমাতর। তিতন িাদের অদনকগুদলা স্পষ্ট েতলল উদল্লখ কদর প্রমাণ কদরদেন ময, 
শী‘আরা িাদের বেিীি সকলদক কাতফর বদল, শী‘আ িাইতেয়াহ মফরকাদকও িারা 
কাদফর বদল। 

131 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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﴿َّ انِي ُِكميََّّل ييست مت
ت
ََّّٓبِأ لت اِن ََِّّوت مت

ت
لََِّّأ هي

ت
َِٰب ََّّأ نَّٱليِكتت ليََّّمت مت عي اَّيت ََّّبِهِۦََُّييزتََُّّسوٓء  لت ِديََّّوت ُۥََّيت َِّمنََّلت

ََُِّّدونَِّ ِۡل  اَّٱّلل  ََّّوت لت اَّوت  [  ٣٨١: النساء] ﴾١٢٣َّنتِصي 

“না মিামাদের আশায় এবাং না তকিাবীদের আশায় (কাি হদব)। ময 

মেকাি করদব িাদক িার প্রতিফল মেওয়া হদব। আর মস িার 
িনে আল্লাহ োড়া মকাদনা অতর্র্াবক ও সাহাযেকারী পাদব না”। [সূরা 

আন-তনসা, আয়াি: ১২৩] 

     ৯৫. শী‘আরা আল-বাো (ابلداء)، আকীোয় তবশ্বাসী132, অিোঃপর 

িারা োতব কদর ময, িাদের ইমামগণ গাদয়ব িানি! িাহদল ইমামরা তক 

আল্লাহর মচদয় বড়?! িারা এ আকীোর বোপাদর যি বোখোই প্রোন 

করুক, (যার মূল হদে আল্লাহর সাদথ মূখেিা সমৃ্পক্ত করা) তকন্তু িাদের 

একাতধক খবর িাদের বোখোর তবপরীি।133 

     ৯৬. ইতিহাস সাক্ষে মেয় ময, তবতর্ন্ন  টনা ও যুদের সময় শী‘আরা 

তেল মুসতলমদের শত্রু ইয়াহূেী, নাসারা ও মুশতরকদের সাহাযেকারী, িার 

মদধে অনেমি হদে: মমাগলদের হাদি বাগোদের পিন এবাং 

নাসারাদের হাদি বাইিুল মাকতেদসর পিন...। একিন সতিেকার 

মুসতলম কীর্াদব এটা করদি পাদর! কীর্াদব কুরআদনর তবদরাধীিা 

                                                           
132 ‘বাো’ আকীো হদে এটা তবশ্বাস করা ময, মকানতকেু সম্পদকে আল্লাহ্ িা‘আলা 
প্রথদম িানদিন না, পদর িাুঁর কাদে মসটা প্রকাশ মপদয়দে। এ আকীো মূলিোঃ 
ইয়াহূেীদের আকীো। [সম্পােক] 

133 “উসুলু মািহাতবশ শী‘আহ আল-ইমাতময়াহ” তলশ শাইখ আল-কাফাতর: (২/১১৩১-
১১৫১) (২/১১৩১-১১৫১). 
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করদি পাদর, মযখাদন ইয়াহূেী ও নাসারাদের বনু্ধ তহদসদব গ্রহণ করদি 

তনদষধ করা হদয়দে?! আলী অথবা িার মকাদনা সন্তান অথবা িার 

মকাদনা নাতি তক শী‘আদের নোয় কুকমে কদরদে?! 

     ৯৭. আমরা মেতখ অদনক শী‘আরাই হাসান ইবন আলীর বোপাদর 

তবরূপ মন্তবে কদর, িার ও সন্তাদনর বোপাদর কুৎসা রটনা কদর, অথচ 

তিতন িাদের একিন ইমাম, আহদল বাইদির সেসে।134 

     ৯৮. শী‘আদের মাযহাদব যারা তচন্তা করদব, িারা িানদি পারদব 

সামানে সমদয়র বেবধাদন িাদের মদধে সৃষ্ট তবর্তক্ত, তবতেন্নিা ও 

তবতর্ন্নিা এবাং একাতধক মিােশে ও পরস্পর তবদরাধ, এদক অপরদক 

কাতফর বলা ইিোতে, িার একতট স্পষ্ট উোহরণ হদে: শী‘আদের এক 

পতণ্ডি আহমে আহসাতয় একতট েদলর মগাড়াপত্তন কদরন, পরবিেীদি ময 
েলতট নাম ধারণ কদর ‘শাইতখয়োহ’। আবার িার তশষে কাদিম রশতি 

অপর েদলর মগাড়া পত্তন কদরন, যার নাম হয় কাশতফয়োহ। আবার 

িার তশষে মুহাম্মাে কারীম খান অপর েদলর মগাড়াপত্তন কদরন, যার 

নাম হয় কাতরমখাতনয়োহ। আবার িার আদরক তশষে কুররািুল আইন 
আদরকতট েদলর মগাড়াপত্তন কদরন, যার নাম হয় কুরতিয়োহ। আবার 

তমিো আলী তশরাতি অপর েদলর মগাড়াপত্তন কদরন, যার নাম হয় আল-
বাতবয়োহ। আবার তমিো হুসাইন আলী মগাড়াপত্তন কদরন অপর েদলর, 

যার নাম বাহাতয় তফরকা। 

                                                           
134 মেখুন: “আয়ানুশ শী‘আহ”: (১/২৬); “সাতলম ইবন কাদয়স”: (পৃ. ২৮৮); 
“তবহারুল আনওয়ার”: (২৭/২১২) (২৭/২১২). 
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মেখুন শী‘আদের মথদক একই যুদগ কীর্াদব এদিা েল ও উপেদলর 

সৃতষ্ট হদলা এবাং সামানে সমদয়র বেবধাদন।  

আল্লাহ িা‘আলা বদলদেন: 

 
﴿َّ لت ُبلتََّّتتت بُِعوا ََّّوت قتََّّٱلسُّ ر  تتفت نَّبُِكميََّّفت بِيلِهََِّّعت  [  ٣٨١: االنعام] ﴾ست

“এবাং মিামরা অনোনে পথ অনুসরণ কদরা না, িাহদল মিা মিামাদেরদক 
িাুঁর পথ মথদক তবতেন্ন কদর মেদব”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াি: 

১৫৩] 

আদরা মেখুন সূরা আন-আম এর: (১৫৪-১৬৩) আয়ািগুদলা। 

     ৯৯. আমরা মেতখ ময, ফাসাে সৃতষ্টকারী তবদরাহীরা যখন উসমান 

রাতেয়াল্লাহু আনহুদক গৃহবেী কদর, আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু িার পদক্ষ 

মলাকদের প্রতিহি কদরন এবাং িাদেরদক িাতড়দয় মেন। আর িাদক 

সুরক্ষা মেওয়ার িনে মপ্ররণ কদরন তনদির েুই সন্তান হাসান ও হুসাইন 

এবাং র্াতিিা আবু্দল্লাহ ইবন িাফরদক।135 তকন্তু উসমান মানুষদের বদল 

তেদয়দেন, িারা মযন হাতিয়ার মরদখ  দর বদস থাদক, অথোৎ মকউ মযন 

িার (উসমাদনর) পক্ষ তনদয় তবদরাহীদের হিো না কদর। এর োরাই 

প্রমাতণি হয় ময, শী‘আদের ধারণা আলী ও উসমাদনর মদধে শত্রুিা ও 

তবদেষ তেল, িা সবই তমথো ও অসার। 

     ১০০. শী‘আ ও সুতন্নদের ঐকেমদি প্রমাতণি ময, উমার রাতেয়াল্লাহু 

আনহু আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুদক অতধকাাংশ পরামদশে শরীক করদিন, 
                                                           
135 মেখুন: “শারহু নাহতিল বালাগাহ” তল ইবন আতবল হাতেে: (খ.১০,পৃ. ৫৮১), 
ইরাদন প্রকাতশি; “িাতরখুল মাসউতে তশতয়”: (খ.২পৃ. ৩৪৪), বইরুি। 
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িার পরামশে তনদিন।136 যতে উমার যাতলম হি, (মযমন শী‘আরা ধারণা 

কদর) িাহদল আলীদক কখদনাই পরামদশে শরীক করদিন না, কারণ 

যাতলমরা সিেবােীদের পরামশে গ্রহণ কদর না! 

     ১০১. সবার তনকট ঐকেমদি প্রমাতণি ময, সালমান ফারসী 

রাতেয়াল্লাহু আনহু উমাদরর যমনায় মাোদয়দনর আতমর তেদলন।137 এবাং 

আম্মার ইবন ইয়াতসর তেদলন কুফার আতমর।138 শী‘আদের োতব 

অনুযায়ী এরা উর্দয়ই তেল আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর সাহাযেকারী ও 

িার েলরু্ক্ত। িাদের তবদবচনায় যতে উমার মুরিাে অথবা যাতলম ও 

আলীর ওপর যুলুম করি, িাহদল িারা কখদনাই উমাদরর এ োতয়ত্ব 

গ্রহণ করদিন না। িারা কীর্াদব যাতলম ও মুরিােদক সাহাযে করদব?! 

অথচ আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 
﴿َّ لت ُنٓوا ََّّوت كت ََّّتتري ِينتََّّإِلت لتُموا ََّّٱَّل  ُكمََُّّظت تتمتس  اَّٱنل ارََُّّفت ِنَّلتُكمَّوتمت ََُِّّدونََِّّم  ِۡلتآءتََّّمِنيََّّٱّلل  وي

ت
َُّثم ََّّأ

َّ ونتََّّلت ُ  [  ٣٣١: هود] ﴾١١٣َّتُنَصت

“আর যারা যুলুম কদরদে মিামরা িাদের প্রতি েুুঁদক পদড়া না, অনেথায় 
আগুন মিামাদেরদকও স্পশে করদব”। [সূরা হূে, আয়াি: ১১৩] 

     ১০২. শী‘আরা তবশ্বাস কদর, িাদের ইমামগণ তনষ্পাপ, িাদের 

মাহেী এখদনা তবেেমান, িাদের কিক আতলম িার সাক্ষাি কদরন, বলা 

হয় এদের সাংখো তত্রশিন পুরুষ। অিএব, এিে সদত্বও িাদের 

                                                           
136 মেখুন: “নাহিুল বালাগাহ: (পৃ. ৩২৫, ৩৪০) 
137 “তসয়ারু আলাতমন নুবালা” তলি িাহাতব: (১/৫৪৭) 
138 “তসয়ারু আলাতমন নুবালা” তলি িাহাতব: (১/৪২২) 
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মাযহাদব কীর্াদব মিদর্ে ও মিতবদরাধ সৃতষ্ট হয়, অনোনে েল ও গ্রুদপ 

যার মকাদনা উোহরণ মনই। প্রায় এমন ময, িাদের প্রদিেক আতলম ও 

পতণ্ডদির আলাো আলাো মাযহাব?! এরপরও িারা োতব কদর, একিন 

ইমাম তবেেমান, যার ওপর ঈমান আনয়ন করা মানুদষর ওপর িরুতর, 
আর তিতন হদে অদপক্ষার মাহেী। অিএব, আমাদের প্রশ্ন িাদের ইমাম 

ও মনিা তবেেমান থাকদি এবাং িার সাদথ িাদের মযাগাদযাগ থাকা 

সদত্বও মকন িারা এদিা েদল ও উপেদল তবর্ক্ত, যার মকাদনা নতির 

অনোনে ধদমে মনই?! অিোঃপর মিামরাই বল ময, মািতলসী একতট হােীস 

বণেনা কদরদেন: অেৃশে ইমাম মেখা যায় না, ময অেৃশে ইমাম মেখার 

োতব করদব, মস তমথোবােী, িা সদত্বও আমরা মিামাদের তকিাদব মেতখ, 

মিামাদের আতলমরা ইমাম মাহেীদক বহুবার মেদখদে। 

     ১০৩. শী‘আদের প্রতি প্রশ্ন: মিামরা বল ময, মকাদনা যমানা ইমাম 

তবহীন থাকা েুরস্ত মনই, আর ‘িাকইয়া’ মিামাদের ধদমের েশর্াদগর 

নয়র্াগ, ময ‘িাকইয়া’ ইমাদমর িনে ববধ, বরাং মুস্তাহাব ও ফতিলদির 

তবষয়, কারণ তিতনই সবদচদয় বড় মুত্তাতক। অিএব, এ ইমাম মানুদষর 

িনে কীর্াদব েলীল হদবন, তিতন মানুদষর কী উপকার করদবন?! 

     ১০৪. শী‘আদের ধারণা ময, ঈমান সহীহ হওয়ার িনে ইমামদের 

িানা িরুরী, িাহদল বাদরা ইমাম পূণে হওয়ার পূদবে যারা মারা মগদে, 

িাদের বোপাদর মিামাদের বক্তবে তক?! আর মৃি বেতক্ত যতে ইমাম হয়, 

িাহদল মিামাদের উত্তর কী? অথোৎ মকাদনা ইমাম যতে অপর ইমামদক 

না মিদন মারা যায়, িার অবস্থা কী হদব?! 

মিামাদের কিক ইমাম রদয়দে, তযতন িানদিন না, িার পদর মক ইমাম 
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হদব! অিএব, এটাদক মিামরা কীর্াদব ইমাদনর শিে বল?! 

     ১০৫. নাহিুল বালাগার মলখক বণেনা কদরন, যখন আলীর তনকট 

মপৌঁেল ময, আনসার সাহাবীগণ োতব করদে িাদের মদধে মথদক ইমাম 

হদব, তিতন বদলন, “মিামরা মকন িাদের ওপর েলীল মপশ কর তন ময, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ওতসয়ি কদরদেন, িাদের 

(আনসারদের) মনককারদের প্রতি সেয় আচরণ করদব এবাং িাদের 

অপরাধীদের ক্ষমা করদব? িারা বলল: এখাদন িাদের তবরুদে েলীল 

মকাথায়? তিতন বলদলন: যতে িাদের মদধে ইমামতি থাকি, িাহদল 

িাদের বোপাদর ওতসয়ি করদিন না”।139  

অিএব, শী‘আদেরদক বলব: “অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম আহদল বাইদির বোপাদর ওতসয়ি কদরদেন, মযমন তিতন 

বদলদেন:  
 «أذكركم اهلل يف أهل بييت»

“আমার পতরবাদরর বোপাদর মিামরা আল্লাহদক স্মরণ করদব”। যতে 

ইমামতি িাদের হক ও িাদের সাদথ খাস হি, িাহদল িাদের বোপাদর 

অনেদের ওতসয়ি করদিন না?! বরাং িাদেরদক ওতসয়ি করদিন 

অনেদের সাদথ সোচারণ করার িনে। 

     ১০৬. যতে মিামাদক তিজ্ঞাসা করা হয়, একিন মনককার মুত্তাতক 

ও মুতমন বেতক্ত কিক মানুদষর সাদথ বনু্ধত্ব কদর, যাদের মকউ মুতমন ও 

মকউ মুনাতফক, িদব িার ওপর আল্লাহর েয়া ময, তিতন কথার োরাই 

                                                           
139 নাহিুল বালাগাহ: পৃ. ৯৭) 
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মুনাতফকদের তচনদি পাদরন। এিে সদত্বও এ বেতক্ত মনককার মলাকদের 

িোগ কদর মুনাতফকদের গ্রহণ কদর, িাদের হাদি মনিৃত্ব মেয় এবাং 

তনদির িীবিশায় মানুদষদর ওপর িাদেরদক আতমর তনযুক্ত কদর, বরাং 

িাদেরদক তনকদট আদন, িাদের সাদথ বববাতহক সম্পকে কাদয়ম কদর, 

অিোঃপর িাদের ওপর সন্তুতষ্ট অবস্থায় মারা যায়, এ বেতক্তর বোপাদর 

আপতন কী বলদবন?! 

এ মনককার বেতক্তই মিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম, 

শী‘আরা িার বোপাদর এমন ধারণাই মপাষণ কদর! 

     ১০৭. শী‘আদের আতলম হুর আল-আদমলী আবু িাফর মথদক 

তনদের আয়াদির বোখোয় বণেনা কদরন: 
﴿َّ لت ِسُكوا ََّّوت مََُِّّتمي افِرََِّّبِعِصت وت

 [  ٣٠: املمتحنة] ﴾ٱليكت

“আর মিামরা কাতফর নারীদের সাদথ বববাতহক সম্পকে বিায় মরখ না”। 

[সূরা আল-মুমিাতহনাহ, আয়াি: ১০] 

তিতন বদলন, যার তনকট কাতফর েী রদয়দে, অথচ মস মুসতলম, িার 

উতচৎ েীর তনকট ইসলাম মপশ করা, যতে মস ইসলাম কবুল কদর, 

িাহদল মস িার েী, অনেথায় িার মথদক মস তবতেন্ন ও আলাো। আল্লাহ 

িাদক রাখদি তনদষধ কদরদেন”।140 

অিএব, উমু্মল মুতমনীন আদয়শা রাতেয়াল্লাহু আনহা যতে কাতফর ও 

মুরিাে হয়, মযমন শী‘আরা িার বোপাদর বদল, (আল্লাহর তনকট পানাহ 

চাই) িাহদল আল্লাহর কুরআন অনুযায়ী িাদক িালাক মেওয়া ওয়াতিব 

                                                           
140 “ওয়াসাদললুশ শী‘আহ”: (২০/৫৪২) 
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তেল, িদব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িার তনফাক ও 

মুরিাে হওয়া সম্পদকে িানদি পাদরতন, তকন্তু শী‘আরা মিদনদে! 

     ১০৮. শী‘আদের একতট েল খাত্তাতব গ্রুপ বদল, িাফর সাদেদকর 

পর ইমাম হদে িার মেদল ইসমাইল, শী‘আদের আতলম িার প্রতিবাে 

কদর বদলন, “আবু আবু্দল্লাহ আলাইতহস সালাদমর পূদবেই ইসমাইল মারা 

মগদে, আর মৃিরা িীতবিদের খলীফা হদি পাদর না...”141 

অিএব, শী‘আদের প্রতি প্রশ্ন: মিামরা আলীর ইমামতির েলীল তহদসদব 

মপশ কর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তনদের বাণী: 
 «أنت مين بمنـزلة هارون من موىس»

“িুতম আমার তনকট মসরূপ, মযরূপ তেল হারুন মূসার তনকট”। আর 

আমরা িাতন ময, হারুন আলাইতহস সালাম মূসা আলাইতহস সালাদমর 

পূদবে মারা মগদেন। মিামাদের স্বীকৃতি মমািাদবকই মৃিরা িীতবি 

বেতক্তদের খতলফা হদি পাদর না! 

     ১০৯. শী‘আরা িাদের বাদরা ইমাদমর েলীল তহদসদব তনদের হােীস 

মপশ কদর: 
يكون اثنا »ويف رواية « م من قريشال يزال األمر عزيزاً إىل اثين عرش خليفة لكه»

 «.ال يزال أمر انلاس ماضياً ما ويلهم اثنا عرش رجال»ويف رواية « عرش أمرياً 

“বাদরা খতলফা পযেন্ত এ েীন সম্মাতনিই থাকদব, যাদের প্রদিেদকই হদব 
কুরাইশ বাংদশর। অনে বণেনায় আদে: “বাদরা িন আতমর হদব”। অনে 

বণেনায় আদে: “বাদরািন ইমাম পযেন্ত মানুদষর কমেকাণ্ড যথাযথ 

                                                           
141 “কামালুে েীন ও িামামুম তন‘মাহ”: (পৃ. ১০৫) 
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চলদব”।142 

আমরা বলব: হােীস সহীহ সদেহ মনই, এ বাদরািন মানুদষর খতলফা ও 

আতমর হদব, িদব আমরা সবাই িাতন ময, শী‘আদের ইমামদের মদধে 

আলী ও হাসান বেিীি মকউ খতলফা হন তন। অিএব, হােীদসর অথে 

এক প্রাদন্ত আর শী‘আরা হদে অনে প্রাদন্ত! আর এসব বণেনায় বাদরা 

খতলফার কাদরা নাম উদল্লখ করা হয় তন...! 

     ১১০. শী‘আরা োতব কদর ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পর অল্প কদয়ক িন বেিীি সকদল মুরিাে হদয় 

মগদে। িাদেরদক বলব: মানুষ মুরিাে হয় হয়দিা সদেদহর কারদণ 

অথবা প্রবৃতত্ত ও নফদসর কারদণ। 

আর সবেিনতবেীি ময, ইসলাদমর শুরুদি সদেহ থাকার যদথষ্ট কারণ 

তেল, তকন্তু ইসলাদমর েুবেল অবস্থায় যার ঈমান পাহাদড়র নোয় মিবুি 

ও কতঠন তেল, িাদের ঈমান ইসলাদমর প্রকাশ ও প্রচাদরর পর কীর্াদব 

েুবেল হদলা?! 

আর নফস ও প্রবৃতত্তর বোপার: আল্লাহর মহব্বদি যারা তনদিদের মেশ 

ও সম্পে িোগ কদরদে, িোগ কদরদে তনদিদের সম্মান ও ইজ্জি, 

এদকবাদরই মস্বোয়, িাদের বোপাদর কীর্াদব ধারণা করা হয় ময, িারা 

প্রবৃতত্ত ও নফদসর িনে মুরিাে হদয় ইসলাম িোগ কদরদে?! উদল্লখে 

সাহাবাদের মুরিাে জ্ঞান করা শী‘আদের তনকট ঈমাদনর একতট 

গুরুত্বপূণে রুকন, অথোৎ ইমাতময়োহদের তনকট। 

                                                           
142 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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     ১১১. শী‘আরা সাহাবাদের আমানিোরী তবশ্বাস কদর না, তকন্তু 

আমরা িাদের তকিাদব কিক বণেনা মেতখ, যা তনোঃসদেদহ সাহাবাদের 

আমানিোরীর প্রমাণ কদর! মযমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম মথদক প্রমাতণি, তিতন তবোয় হদি এ বদল র্াষণ তেদয়দেন: 

 « نرّض اهلل عبداً سمع مقاليت فواعها، ثم بلغها إىل من لم يسمعها..»

“আল্লাহ িা‘আলা মস বাোদক িরিািা রাখুন, ময আমার কথা মশাদন 

সাংরক্ষণ কদরদে, অিোঃপর ময মশাদনতন িার তনকট মপৌঁদে তেদয়দে...”143 

যতে সাহাবাদয় মকরাম আমানিোর না হয়, িাহদল কীর্াদব রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িাদেরদক হােীস মপৌঁোদনার োতয়ত্ব 

প্রোন কদরন, যারা মশাদন তন িাদের তনকট?! 

     ১১২. মকাদনা শী‘আদক বলা হদয়তেল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম তক আমাদেরদক মনককার েী ও উত্তম মলাকদের সাদথ 

বববাতহক সম্পকে কাদয়ম করার তনদেেশ প্রোন কদরন তন? 

মস বলল: অবশেই, মকাদনা সদেহ মনই। 

িাদক বলা হদলা: িুতম তক মযনার সন্তাদনর সাদথ বববাতহক সম্পকে 

কাদয়ম পেে কর?! 

মস বলল: আল্লাহর তনকট পানাহ চাই! 

িাদক বলা হদলা: মিামরা (তমথো) োতব কর ময, উমার ইবন খাত্তাব 

                                                           
143 “আল-মখসাল: (পৃ. ১৪৯-১৫০), হােীস নাং ১৮২) 
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রাতেয়াল্লাহু আনহু তেল তযনাকারীনীর সন্তান, যার নাম তেল সাহহাক!144 

মিামাদের আতলম তনআমািুল্লাহ আল-িাযাদয়তর খুব তনলেজ্জর্াদব োতব 

কদর ময, উমার পুরুদষর পাতন গ্রহণ করা বেিীি ক্ষান্ত হদিা না,145 

(আল্লাহর তনকট পানাহ চাই)। 

মিামরা আদরা োতব কর ময, উমাদরর মমদয় হাফসাও তেল িাদের 

তপিার নোয় মুনাতফক ও বে, বরাং কাতফর! 

মিামরা তক মদন কর রাসূলুল্লাহ মযনার সন্তাদনর সাদথ বববাতহক সম্পকে 

কাদয়ম কদরদেন?! 

অথবা তিতন তনদির িনে খারাপ ও মুনাতফক নারী পেে কদরদেন?! 

আল্লাহর শপথ, মিামরা আল্লাহ ও িার সাহাবাদেদর ওপর তমথো 

অপবাে আদরাপ কর, মিামরা তনদিদের িনে যা পেে কর না, িাদের 

ওপর িাই চাতপদয় োও। 

     ১১৩. যতে সাহাবাদের মদধেই মুনাতফক ও মুরিাে অতধক হাদর 

থাদক, িাহদল কীর্াদব ইসলাম প্রসার ও প্রচার লার্ করল?! কীর্াদব 

পারসে ও রুম ইসলাদমর অধীদন আসল এবাং কীর্াদব বায়িুল মাকতেস 

স্বাধীন হদলা?! 

     ১১৪. শী‘আদের আতলম ‘মুহাম্মাে কাদশফ আলুল মগিা’ আলী 

রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক বণেনা কদরন: 

                                                           
144 “আল-কাশকুল তলল বাহরাতন”: (৩/২১২); “লাকাে শাইয়োআতনল হুসাইন”: (পৃ. 
১৭৭) 

145 “আল-আন ওয়ারুন নুমাতনয়াহ”: (১/৬৩) 
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ـ بذال أقىص اجلهد يف نرش لكمة » ـ أي أبا بكر وعمر  وحني رأى أن اخلليفتني قبله 
 «. يو،، وتوسيع الفتوح، ولم يستأثرا ولم يستبدا، بايع وسالماتلوحيد، وجتهزي اجل

“যখন তিতন মেখদলন ময, িার পূদবের েুই খতলফা (আবু বকর ও উমার) 

িাওতহদের কাতলমা প্রচার করা, মুসতলম মুিাতহে বিতর করা ও মেদশ 

মেদশ ইসলামদক তবিয় করার িনে িাদের সবোত্মক মচষ্টা বেয় 

কদরদেন, মকাদনা তবষদয় িারা তনদিদেরদক প্রধানে মেন তন, কাউদক 

োদস পতরণি কদরন তন, িাই আলী িাদের হাদি বাই‘আি কদরন ও 

িাদেরদক মমদন মনন।146 

অিএব, বুো মগল: িারা িাওহীদের কাদলমা প্রচার কদরদেন, আল্লাহর 

রাস্তায় বসনেবাতহনী বিতর কদরদেন এবাং িারা উর্দয় বহু মেশ িয় 
কদরদেন, (এটা শী‘আদের বড় এক আতলদমর স্বীকৃতি)। িাহদল মকন 

িাদেরদক অপবাে মেওয়া হয় ময, িারা তেল কাতফর, মুনাতফক ও 

মুরিােদের সরোর?! এটা তক ববপতরত্ব নয়?! 

     ১১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পর 

সাহাবাদয় মকরাম মুরিাে হদয় মগদেন, শী‘আরা িাদের এ োতবর 

স্বপদক্ষ তনদের হােীস মপশ কদর: 

يرد يلع رجال أعرفهم ويعرفونين، فيذادون عن اْلوض، فأقول: أصحايب، »
 «. أصحايب!، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

“আমার তনকট এমন অদনক মানুষ আগমন করদব, আতম যাদেরদক 

                                                           
146 “আসলুশ শী‘আহ ও উসুলুহা”: (পৃ. ৪৯) 
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তচনব এবাং যারা আমাদক তচনদব, অিোঃপর িাদেরদক হাউস মথদক 

িাতড়দয় মেওয়া হদব, আতম বলব: এরা মিা আমার সাথী, এরা মিা 

আমার সাথী! আমাদক বলা হদব: িুতম িান না এরা মিামার পদর তক 

সৃতষ্ট কদরদে”!147 

শী‘আদের প্রতি আমাদের পশ্ন: এ হােীস বোপক, এখাদন কাদরা নাম 

উদল্লখ করা হয় তন, এ মথদক আম্মার ইবন ইয়াসার, তমকোে ইবন 

আসওয়াে, আবু ির, সালমান ফারতস কাউদকই বাে মেওয়া হয় তন, 

যারা মিামাদের েৃতষ্টদি মুরিাে নয়! বরাং আলী ইবন আবু িাতলবদকও 

বাে মেওয়া হয় তন! অিএব, মিামরা কী তহদসদব এ হােীসদক কাদরা 

সাদথ খাস কর, আর কাউদক এর মথদক বাে রাখ?! এও বলা সম্ভব ময, 

যাদের অন্তদর সাহাবাদের বোপাদর সামানে তবদেষ রদয়দে, িারাই এর 

অন্তরু্েক্ত! এ হােীস িাদের বোপাদরই সাংবাে তেদে! িাহদল এ হােীস 

োরা মিামাদের মুদখাশই খদস পদড়! 

     ১১৬. আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর বড় এক তশষে মাদলক ইবন 

আসিার বদলন, যাদক শী‘আরাও সম্মান কদর: 

عليه وسلم أيها انلاس، إن اهلل تبارك وتعاىل بعث فيكم رسوَل حممداً صىل اهلل »
بشرياً ونذيراً، وأنزل عليه الكتاب فيه اْلالل واْلرام والفرائض والسنن، ثم قبضه 
إيله وقد أدى ما اكن عليه، ثم استخلف ىلع انلاس أبا بكر فسار بسريته واسنت 

  «بسنته، واستخلف أبو بكر عمر فاسنت بمثل تلك السّنة

                                                           
147 বুখাতর। 
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“মহ মলাক সকল, তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আলা মিামাদের মদধে িার রাসূল 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক সুসাংবাে োিা ও সিকেকারী 

তহদসদব মপ্ররণ কদরদেন, এবাং িার ওপর তকিাব নাতযল কদরদেন, 

যাদি রদয়দে হালাল-হারাম, ফারাদয়য ও সুনান, অিোঃপর আল্লাহ িাদক 

উতঠদয় তনদয়দেন, যখন তিতন িার োতয়ত্ব আোয় কদরদেন, অিোঃপর 

আবু বকর মানুদষর ওপর খতলফা তনযুক্ত হন, তিতনও িার অনুসরণ 

কদরন ও িার সুন্নাি মমািাদবক িীবন যাপন কদরন, অিোঃপর আবু 

বকর উমারদক খতলফা তনযুক্ত কদরন, তিতনও িার নোয় পতরচালনা 

কদরন”।148 

তিতন আবু বকর ও উমাদরর প্রশাংসা করদেন, ময প্রশাংসার িারা 

উপযুক্ত, এিে সদত্বও শী‘আরা এসব প্রশাংসা রু্দল যায়, িাদের 

মিতলদস ও হুসাইতনয়াদি এর আদলাচনা কদর না, বরাং মসখাদন িারা 

িাদের বেনাম ও কুৎসা রটনা কদর! আল্লাহ িাদের তহোয়াি োন 

করুন। কী িনে মিামরা এমন কর?! 

     ১১৭. ইবন হািম রহ. শী‘আদের প্রতি প্রশ্ন মরদখ বদলন, 
عن بيعته )وهذا( ال خيلو رضره من أحد بايع أبا بكر بعد ستة شهور تأخر فيها »

وجهني: إما أن يكون مصيباً يف تأخره، فقد أخطأ إذ بايع. أو يكون مصيباً يف 
 !«بيعته، فقد أخطأ إذ تأخر عنها

“আতল আবু বকদরর হাদি বাই‘য়াি কদরদেন েয় মাস পদর, তিতন িার 

                                                           
148 “মাদলক ইব্নুল আশিার-খুিবািুহু ও আরাউহু: (পৃ. ৮৯), “আল-ফুিুহ” তল ইবন 
আসম: (১/৩৯৬) 



 

 

 
 135  

বাই‘য়াি মথদক েয় মাস পযেন্ত তবরি মথদকদেন, এখাদন েু’তট খারাতপর 

একতট অবশেই তনতশ্চি: হয়দিা তিতন তবলম্ব কদর তঠক কদরদেন, িাহদল 

তিতন বাই‘য়াি কদর রু্ল কদরদেন অথবা বাই‘য়াি কদর তঠক কদরদেন, 

িাহদল তবলম্ব কদর রু্ল কদরদেন!149 

     ১১৮. যতে শী‘আদের বলা হয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পর আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মকন তখলাফদির 

বোপাদর তনশু্চপ তেদলন, অথচ মিামাদের োতব মমািাদবক তিতনই 

তখলাফদির ওতস ও আতেষ্ট। িারা বদল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম িাদক বদলতেদলন িার মৃিুের পর তফিনার িন্ম মেদব না 

এবাং িদলায়ার উমু্মক্ত করদব না! িাদেরদক বলব: িাহদল তিতন মকন 

িামাল ও তসফতফন যুদে িদলায়ার উমু্মক্ত কদরতেদলন?! অথচ মস যুদে 

হািার হািার মুসতলম মারা মগদে?! মকাদনা িদলায়ার উদত্তালন করা 

উতচৎ তেল: প্রথম যাতলদমর সময়, না চিুথে যাতলদমর সময়, না েশম 

যাতলদমর সময়...?! 

     ১১৯. শী‘আদের তনকট নবী ও িাদের ইমামদের মদধে মিমন 

মকাদনা পাথেকে মনই, এমনতক িাদের শাইখ মািতলসী ইমামদের 

সম্পদকে বদলন, 
وال نعرف جهة لعدم اتصافهم بانلبوة إال راعية خاتم األنبياء. وال يصل إىل عقونلا »

 «.فرق بني انلبوة واإلمامة

“আমরা ইমামদেরদক নবুওয়াি োরা রূ্তষি না করার মকাদনা কারণ 

                                                           
149 “আল-মফসাল তফল তমলাল ওয়াল আহওয়াল ওয়ানতনহাল”: (৪/২৩৫) 
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মেতখ না, মশষ নবীর সাদথ মসৌিনে মবাধ বেিীি, আমাদের তবদবদক 

নবুওয়াি ও ইমামতির মদধে মকাদনা পাথেকে ধরা পদর না”।150 

আমাদের প্রশ্ন: িাহদল মশষ নবীর আকীোর গুরুত্ব তকদস?! রাসূলদক 

মশষ নবী মানার অথে কী?! কারণ, নবীদেরদক অনোনে মানুদষর 

তবপরীদি মযসব ববতশষ্টে োরা রূ্তষি করা হদয়তেল, মযমন িারা তনষ্পাপ, 

িারা আল্লাহর বািোবাহক, িারা মু‘তিযা ও অদলৌতকক  টনার ধারক 

ইিোতে যতে মশষ নবীর মৃিুের পর বন্ধ না হয়, বরাং বাদরা ইমাম পযেন্ত 

চালু থাদক, িাহদল িার মশষ হওয়ার অথে তক?! 

     ১২০. শী‘আদের ধারণা ইমাম তনধোরণ করা হয় ‘আল্লাহর 
অনুগ্রহ’151 নীতির ওপর। আশ্চযে হদলও সিে ময, িাদের বাদরািম ইমাম 

বশশব মথদক আি পযেন্ত আত্মদগাপন কদর আদেন! অিএব, পলািক ও 

আত্মদগাপনকারীদক ইমাম তনযুক্ত করার মদধে মকাদনা ধরদণর অনুগ্রহ?! 

     ১২১. শী‘আদের োতব িাদের ইমামরা মাসুম152 িথা তনষ্পাপ, অথচ 

                                                           
150 “তবহারুল আনওয়ার”: (২৬/২৮) 
151 অথোৎ ইমামি িাদের তনকট নবুওয়াদির মদিা। অিএব, প্রদিেক যুদগ নবীর 
প্রতিতনতধ ইমাম থাকা িরুতর, যার োতয়ত্ব হদে মানুষদক তহোয়াি করা, িাদেরদক 
সৎ পথ মেখাদনা এবাং িাদের িাগতিক ও পাতথেব কাযোতে পতরকল্পনা করা...। 
মেখুন: “আল-ইমামাি ওয়াননাস” তলল উস্তাে ফায়সাল নুর: (পৃ. ২৯০) 

152 “িাদের তনকট ইসমাি হদে ময, “ইমাম সতগরা ও কাতবরা গুনা মথদক তনষ্পাপ, 
তিতন ফদিায়া প্রোন ও উত্তর মেয়ার বোপাদর কখদনা রু্ল কদরন না, কখদনা িার 
তবচুেতি  দট না, তিতন রু্দলন না এবাং েুতনয়াবী মকাদনা তবষয় তনদয় হাতস-ঠাট্টা কদরন 
না”। “কামাল তফ তমিাতনল তহকমাহ”: (১/১৭৪); “আকাদয়েুল ইমাতময়োহ”: (পৃ. 
৫১); “তবহারুল আনওয়ার”: (২৫/৩৫০-৩৫১) 
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শী‘আ-সুু্ন্নী সকদলর বণেনা মদি এর তবপরীি তচত্রই ফুদট উদঠ, 

উোহরণ: 

এক. উসমান রাতেয়াল্লাহু আনহুর হিোর তবচার প্রাথেীদের সাদথ যুদের 

বোপাদর হাসান রাতেয়াল্লাহু আনহু বরাবরই িার তপিার সাদথ তবদরাধ 

করদিন। সদেহ মনই, এদের একিন তেল সতঠক পদথ, আর অপর 

িন তেল রু্ল পদথ। অথচ িারা উর্দয়ই শী‘আদের তনকট তনষ্পাপ 

ইমাম! 

েুই. মুয়াতবয়ার সাদথ সতন্ধ করার  টনায় হুসাইন িার র্াই হাসাদনর 
সাদথ মি তবদরাধ কদরন। এদি সদেহ, িাদের েুই িদনর একিন তেল 

সতঠক পদথ, অপর তেল রু্ল পদথ। অথচ এরা উর্দয়ই শী‘আদের তনকট 

তনষ্পাপ! 

তিন. শী‘আদের মকাদনা মকাদনা তকিাদব আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদক 

বতণেি: 

 «.ال تكفوا عن مقالة حبق، أو مشورة بعدل، فإِّن لست آمن أن أخطئ»

“মিামরা সিে কথা অথবা ইনসাদফর পরামশে মথদক তবরি থাকদব না। 

কারণ, আতম রু্ল মথদক উদধ্বে নয়”।153  

     ১২২. শী‘আরা পতবত্র রূ্তম মক্কা ও মতেনার আতলমদের সম্পদকে 

চরম ধৃষ্টিার পতরচয় মেয়। িারা ফািওয়া মেয় প্রদয়ািদনর খাতিদর 

মুরিােদের সাদথ যুদের িনে কাতফর মথদক সাহাযে গ্রহণ করা যায়। 

                                                           
153 “আল-কাতফ”: (৮/২৫৬); “তবহারুল আনওয়ার”: (২৭/২৫৩) 
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অিোঃপর আমরা মেতখ িাদের প্রতসে শাইখ ইবন মুিাহহার আল-হুলী 

িার তকিাদব মলদখন:  
بأهل اذلمة ىلع »عانة إمجا  الشيعة ـ ما عدا شيخهم الطويس ـ ىلع جواز االست

 !!«حرب أهل ابليغ

“শাইখ আি-িুতস বেিীি সকল শী‘আ একমি ময, তবদরাহীদের সাদথ 

যুদের িনে তিতম্মদের মথদক সাহাযে মনওয়া ববধ!!154 এটা তক ববপরীিে 

নয়?! 

     ১২৩. শী‘আদের মূলনীতি: ইমামতির মাতলক মসই হদব, আহদল 

বাইি মথদক ময ইমামতির োতব করদব এবাং িার সিেিার স্বপদক্ষ 

অদলৌতকক েলীল মপশ করদব। িা সদত্বও মেতখ িারা িায়ে ইবন 

আলীদক ইমাম মাদন না, অথচ তিতন ইমামতির োতব কদরতেদলন। অপর 

তেদক িাদের অেৃশে মাহেীদক ইমাম বদল, ময কখদনা ইমামতি োতব 
কদর তন। মোট ও বশশদব তেল বদল িার মথদক অদলৌতকক  টনাও 

প্রকাশ পায়তন, (মযমন িাদের ধারণা)। 

     ১২৪. যখন এ আয়াি নাতযল হয়: 
تََّّإِن َّ﴿ ُمرُُكميََّّٱّلل 

ي
نَّيتأ

ت
وا ََّّأ دُّ َِٰتََّّتُؤت َٰنت مت

ت َََّّٰٓٱۡلي اَّإِلت لِهت هي
ت
 [ ٨٢: النساء] ﴾أ

“তনশ্চয় আল্লাহ মিামাদেরদক আদেশ তেদেন আমানিসমূহ িার 
হকোরদের কাদে মপৌঁদে তেদি”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৫৮] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বনী শায়বাদের মডদক িাদের 

হাদি কাবার চাতব প্রোন কদরন এবাং বদলন, 

                                                           
154 “মুনিাহাি িালাব তফ িাহতকল মািহাব”: (২/৯৮৫) 
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خذوها يا بين طلحة خادلة خمدلة فيكم إىل يوم القيامة، ال ينـزعها منكم إال »
 «ظالم

“মহ বনু িালহা, এ চাতব গ্রহণ কর, তকয়ামি পযেন্ত এ চাতব মিামাদের 

মদধেই থাকদব, মকাদনা অিোচারী বেিীি এ চাতব মিামাদের মথদক মকউ 

মনদব না”।155 কাবার একটা সামানে চাতবর বোপাদর যতে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এ কথা বদলন, িাহদল আলীর তখলাফি 

সম্পদকে মকন তিতন এ কথা বদলনতন, অথচ আলীর তখলাফদির তবষয়তট 

সকল মুসতলদমর সাদথ সাংতিষ্ট এবাং িার ওপর তনর্ের কদর অদনক 

তকেু?! 

     ১২৫. শী‘আরা একতট হােীস বিতর কদরদে, িারা বদল: 
 «لعن اهلل من ختلف عن جيش أسامة»

“উসামার বাতহনী মথদক ময তবরি মথদকদে, আল্লাহর িার ওপর লা‘নি 

করুন”।156 এর পশ্চাদি শী‘আরা উমার রাতেয়াল্লাহু আনহুদক লা‘নি 

কদর! 

এখাদন িাদের ওপর েু’তট প্রশ্ন উত্থাতপি হয়: 
এক. আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু উসামার বাতহনী মথদক তপেু থাদকতন। এটা 

আবু বকদরর ইমামতি মমদন মনওয়ার আলামি। কারণ, আলী 

রাতেয়াল্লাহ আনহু আবু বকদরর তনযুক্ত উসামার বাতহনীদি মযাগ 
                                                           
155 িাবরাতন তফল কাতবর এবাং িাবরাতন তফল আওসাি: মািমাউি িাওয়াদে: 
(৩/২৮৫) 

156 মেখুন: “আল-মুহাজ্জাব” তল ইব্নুল বারাি: (১/১৩); “আল-ঈিাহ” তল ইবন 
শািান: (পৃ. ৪৫৪); “উসুলুল আখবার” তলল আদমতল: (পৃ. ৬৮) 
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তেদয়দেন! উসামার মনিৃত্ব তঠক হদল আবু বকদরর মনিৃত্বও তঠক, 

উসামার মনিৃত্ব মমদন মনওয়া মাদন আবু বকদরর মনিৃত্ব মমদন মনওয়া। 

েুই. অথবা আলী উসামার েদল মযাগ মেনতন, িাহদল িাদের তমথো 

হােীস আলীর ওপরও বিোয়! 

     ১২৬. শী‘আদের ধারণা, আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর তনকট 

কুরআদনর এক কতপ আদে, যা কুরআন নাতযদলর ক্রম তহদসদব সাংরক্ষণ 

করা! আমাদের প্রশ্ন: উসমান রাতেয়াল্লাহু আনহুর পর আলী রাতেয়াল্লাহু 

আনহু তখলাফি মপদয়তেদলন, িখন মকন তিতন এ কুরআন মবর কদরন 

তন?! অথচ আমাদের কুরআন মিা আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু মথদকও 

বতণেি, মযখাদন নাতযল হওয়ার ধারাবাতহকিা রক্ষা করা হয় তন। 

     ১২৭. শী‘আরা আহদল বাইি ও নবী পতরবাদরর মহব্বদির োতব 

কদর, তকন্তু িাদের তনকট এ োতবর তবপরীিও আমরা মেখদি পাই। 

মযমন, কিক আহদল বাইদির বাংশই িারা অস্বীকার কদর, মযমন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর েুই মমদয় রুকাইয়া ও উদম্ম 

কুলসুম! রাসূদলর চাচা আব্বাস ও িার সকল সন্তানদের এবাং 

িুবাইদয়র ইবন সাতফয়োহ, তযতন তেদলন রাসূদলর ফুফু। বরাং িারা 

ফাদিমারও অদনক সন্তানদক অস্বীকার কদর, মযমন িাদয়ে ইবন আতল, 

এবাং িার মেদল ইয়াহইয়া, এবাং মূসা কাদিদমর সন্তান ইবরাতহম ও 

িাফর, শী‘আরা িাদের ইমাম হাসান আসকাতরর র্াই িাফর ইবন 

আলীদক গালাগাল কদর। িাদের তবশ্বাস হাসান ইব নুল হাসান (আল-

মুসান্না), িার মেদল আবু্দল্লাহ (আল-মাহাে), িার মেদল মুহাম্মাে (নফস 

িাতকয়োহ) মুরিাে হদয় মগদে! অনুরূপ িারা তবশ্বাস কদর ইবরাতহম 



 

 

 
 141  

ইবন আবু্দল্লাহ, িাকাতরয়া ইবন মুহাম্মাে আল-বাদকর, মুহাম্মাে ইবন 

আবু্দল্লাহ ইবন হুসাইন ইবন হাসান, মুহাম্মাে ইবনুল কাদসম ইবনুল 

হুসাইন ও ইয়াহইয়াহ ইবন উমার সম্পদকে...। অিএব, আহদল বাইদির 

মহব্বদির োতব মকাথায়?!  

বরাং িাদের মকউ বদলদে: 
 !«إن سائر بين اْلسن بن يلع اكنت هلم أفعال شنيعة وال حتمل ىلع اتلقية»

“হাসান ইবন আলীর সকল সন্তাদনর মদধে এমন তকেু তনকৃষ্ট কমেকাণ্ড 

আদে, যা ‘িাকইয়া’র তবচাদর আদস না! বরাং এর মচদয় ি নে কথা 

হদে: 

     ১২৮. শী‘আরা প্রথম যুদগর সকল আহদল বাইিদক কাতফর বদল!! 

মযমন িাদের মূল তকিাবসমূদহ এদসদে: 
ذر  أن انلاس بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ارتدوا إال ثالثة )سلمان وأبو

 ، وليس فيهم واحد من أهل ابليت(.0واملقداد، وبعضهم يوصلهم إىل 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর পর সকদলই মুরিাে হদয় 

তগদয়তেল মাত্র তিনিন বেিীি, (সালমান, আবু যর ও তমকোে), মকউ 

বদলন সািিন, যাদের মদধে একিন আহদল বাইিও মনই”।157 

অিএব, িারা মিা সকদলর বোপাদর কাতফর ও মুরিাে হওয়ার ম াষণা 

তেল। (আল্লাহর তনকট পানাহ চাই)। 

     ১২৯. হাসান রাতেয়াল্লাহু আনহুর তবপুল সাংখেক সাথী ও 

                                                           
157 মেখুন: সাতলম ইবন কাদয়স” তলল আদমতর: (পৃ. ৯২); “আর-রাওিািু তমনাল 
কাতফ”: (৮/২৪৫) এবাং “হায়ািুল কুলুব” তলল মািতলতস –ফারতস: (২/৬৪০) 
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বসনেবাতহনী সদত্বও মুয়াতবয়া রাতেয়াল্লাহু আনহুর হাদি তখলাফি হস্তান্তর 

কদরন। অথচ িার র্াই হুসাইন সামানে মলাকবল তনদয় ইয়াতিে ইবন 

মুয়াতবয়ার সাদথ যুদে অবিীণে হন, িার তবরুদে তবদরাহ ম াষণা কদরন, 

অথচ এরা উর্দয়ই শী‘আদের তনকট ইমাম! আমাদের প্রশ্ন: তবপুল বসনে 

ও সাথী-সেী থাকা সদত্বও যতে মুয়াতবয়ার হাদি ক্ষমিা হস্তান্তর করা 

হাসাদনর সতঠক হয়, িাহদল সাথী-সেীহীন হুসাইদনর তবদরাহ ম াষণা 

করা তেল রু্ল অথবা িার তবপরীি সতঠক! বরাং িারা তনতেেষ্টর্াদব 

আহদল বাইদির কিকদক কাতফর বদল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর চাচা আব্বাস, শী‘আদের োতব িার বোপাদর কুরআদনর 

তনদের আয়াি নাতযল হদয়দে: 
َِٰذهِۦََِّّٓفََّّنتََّكتََّّوتمتن﴿ َََّّٰهت مت عي

ت
ُهوتََّّأ ةََِِّّفََّّفت َََّّٰٱٓأۡلِخرت مت عي

ت
لََُّّّأ ضت

ت
أ ََّّوت بِيل   [  ٦٨: االرساء] ﴾٧٢َّست

“আর ময বেতক্ত এখাদন অন্ধ, মস আতখরাদিও অন্ধ এবাং অতধকির 
পথভ্রষ্ট”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ৭২]158 

অনুরূপ িার মেদল, এ উম্মদির তবজ্ঞ জ্ঞানী, তবতশষ্ট সাহাবী, কুরআদনর 

র্াষেকার আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস সম্পদকে শী‘আদের গ্রন্থ আল-কাতফর 

বণেনাও আহদল বাইদির এ সেসেদক কাতফর বলার শাতমল, মসখাদন 

িাদক মূখে ও তবদবকহীন বলা হদয়দে!159 

তরিালুল কাতশ গ্রদন্থ এদসদে: 
 «!امهلل العن ابين فالن وأعم أبصارهما، كما عميت قلوبهما..»

                                                           
158 “তরিালুল কাতশ”: (পৃ. ৫৩) 
159 “উসুলুল কাতফ”: (১/২৪৭) 
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“মহ আল্লাহ িুতম িার েুই সন্তাদনর ওপর লা‘নি কর, িাদের মচাখ 

অন্ধ কদর োও, মযমন িাদের অন্তর অন্ধ কদর তেদয়দে..”!160 এর 

বোখোয় িাদের শাইখ হাসান মুস্তাতফ উদল্লখ কদরন: “এরা হদে 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস ও উবাইেুল্লাহ ইবন আব্বাস”।161 

বরাং ফাদিমা বেিীি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর অনোনে 

মমদয়রা পযেন্ত শী‘আদের তহাংসা ও তবদেদষর তশকার হদয়দেন, বরাং 

িাদের কিদকর বোপাদর নবীর পতরচয়দকই অস্বীকার কদরদে! এটাই তক 

িাদের নবী পতরবাদরর প্রতি র্াদলাবাসা?! 

      ১৩০. আবু বকদরর তখলাফদির যমনায় আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুও 

মুরিােদের যুদে অাংশ গ্রহণ কদরন, তিতন বনু হাতনফার বেীদের মথদক 

এক োসীদক পযেন্ত গ্রহণ কদরন, যার মথদক িার এক সন্তান হয়, যার 

নাম মুহাম্মাে ইবনুল হানাতফয়োহ। এর োরাও প্রমাতণি হয় ময, আলী 

আবু বকদরর তখলাফিদক অনবধ মদন করদিন না। কারণ িার 

তখলাফি বাতিল হদল আলীর যুদে অাংশ গ্রহণ করাও তেল বাতিল। 

     ১৩১. তবতর্ন্ন মাসআলার মদধে িাফর মথদক বতণেি বাণীদিও তবস্তর 

পাথেকে মেখা যায়। এমন মাসআলা প্রায় েুষ্কর মযখাদন িার একাতধক 

মিামি মনই। মযমন, ময কূদপ নাপাক পদড়দে িার সম্পদকে তিতন 
একবার বদলন, “এটা সমুর, মকাদনা তিতনস এদক নাপাক কদর না”। 

আবার বদলন, “এ কূদপর সব পাতন মবর করদি হদব”। আবার বদলন, 

                                                           
160 “তরিালুল কাতশ”: (পৃ. ৫৩); মুিামু তরিাতলল হােীস” তলল খুইতয়: (১২/৮১) 
161 “তরিালুল কাতশ”: (পৃ. ৫৩); মুিামু তরিাতলল হােীস” তলল খুইতয়: (১২/৮১) 
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“সাি বা েয় বালতি পাতন উঠাদলই যদথষ্ট”। যখন মকাদনা শী‘আ 

আতলমদক তিজ্ঞাসা করা হদলা, এ মিনেিা মথদক মবর হওয়ার পথ তক? 

তিতন বলদলন: মুিিাতহে (গদবষক) এসব মিামদির মদধে মকাদনা 
একতটদক প্রধানে মেদব। অিোঃপর অনোনে মিামদির বোপাদর বলদব 

এগুদলা ‘িাকইয়া’! িাদক বলা হদলা: যতে আদরক মুিিাতহে অপর 

মিদক প্রধানে মেয়, িখন এ মদির বোপাদর তক বলদবন? তিতন 
বলদলন: একই কথা বলব, এগুদলা তেল ‘িাকইয়া’। িাদক বলা হদলা: 

িাহদল মিা িাফদরর মাযহাবই তবনষ্ট হদয় যায়!! কারণ ময 

মাসআলাদকই িার সাদথ সমৃ্পক্ত করা হদব, িার বোপাদরই বলা হদব 

ময, এটা তেল ‘িাকইয়া’, কারণ মূল মাসআলা ও ‘িাকইয়া’র মদধে 

পাথেকেকারী মকাদনা মাপকাতঠ মনই!! 

     ১৩২. হােীদসর বোপাদর শী‘আদের তনকট গ্রহণদযাগে তকিাব হদে: 

এক. «ه9974للحر العاميل املتوىف سنة « الوسائل  

েুই.  «ه9999سنة للمجليس املتوىف « ابلحار  

তিন.  «ه9237للطربيس املتوىف سنة « مستدرك الوسائل  

এসব তকিাব অদনক পদর রতচি! যতে িারা এগুদলার সনে ও বণেনার 

তর্তত্তদি িমা কদর থাদকন, িাহদল মকাদনা তবদবকবান এর ওপর আস্থা 

রাখদি পাদরন, যা প্রায় এগাদরা শিাব্দী অথবা মির শিাব্দী পযেন্ত 

তলতপবে তেল না?! 

     ১৩৩. শী‘আদের তকিাদব অদনক বণেনা ও হােীস রদয়দে, যা 

আহদল সুন্নাদির বণেনার সাদথ তমদল যায়, আকীোর বোপাদর অথবা 

তবে‘আি প্রিোখোদনর বোপাদর অথবা অনে মকাদনা তবষদয়; তকন্তু 
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শী‘আরা িার বাতহেক অথে প্রিোখোন কদর অনে অথে মনয় ‘িাকইয়া’র 

আশ্রদয়। কারণ, বাতহেক অথে িাদের প্রবৃতত্তর সমথেন কদর না! 

     ১৩৪. নাহিুল বালাগার মলখক আলী মথদক আবু বকর ও উমার 

সম্পদকে প্রশাংসা নকল কদরদেন। মযমন, আবু বকর সম্পদকে তিতন 

বদলন, 
ذهب نيق اثلوب قليل العيب، أصاب خريها وسبق رشها، أدى إىل اهلل طاعته، »

 «.واتقاه حبقه

“চদল মগদলন পতবত্র মপাশাকধারী ও তনদেোষ বেতক্ত, তযতন কলোণ উপািেন 

কদরদেন, অতনষ্ট মথদক তনরাপে মথদকদেন, আল্লাহর আনুগিে কদরদেন 

এবাং যথাযথ িার িাকওয়ার অতধকারী তেদলন”।162 

শী‘আরা এ ধরদণর প্রশাংসা মেদখ হির্ম্ব হয়, যা িাদের আকীো িথা 

সাহাবীদের সাদথ তবদেষ মপাষণ করার সমূ্পণে তবপরীি, ফদল এগুদলা 

িারা ‘িাকইয়া’ বদল আখো মেয়!! িাদেরদক সন্তুষ্ট করা ও িাদের 
অন্তরদক তনদির প্রতি নমনীয় করার িনে আলী এসব বদলদেন। 

অিএব, যারা আবু বকর ও উমাদরর তখলাফিদক সতঠক িানি, আলী 

িাদেরদক এর্াদব মধাুঁকা তেদয়দেন! অথবা বলদি হয়, আলী তেল র্ীরু 

ও মুনাতফক, মুদখ িাই উচ্চারণ কদরদেন অন্তদর যা তেল না। শী‘আরা 

আলীর ময বীরত্ব ও বাহােুতর উদল্লখ কদর, এটা িার তবপরীি নয়!? 

     ১৩৫. শী‘আরা িাদের ইমামদের মাসূম িথা তনষ্পাপ োতব কদর, 
যা সবার তনকট প্রতসে, এ নীতির কারদণই িারা অদনকটা মকাণঠাসা। 

                                                           
162 নাহিুল বালাগাহ: পৃ. ৩৫০), িাহতকক: সাতবতহ আস-সাদলহ। 
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কারণ িাদের তনকটই এমন অদনক বণেনা রদয়দে, যার োরা প্রমাতণি 

হয় ময, িাদের ইমামরা অনোনে মলাদকর নোয় মানুষ তেল, িাদের মযমন 

রু্ল-ভ্রাতন্ত হয়, এদেরও মিমন রু্ল-ভ্রাতন্ত হদয়দে। এমনতক শী‘আদের 

আতলম মািতলসী স্বীকার কদরদেন:  
لسهو املسألة يف اغية اإلشاكل؛ دلاللة كثري من األخبار واآليات ىلع صدور ا»

 «.عنهم..

“এ তবষয় খুবই িতটল, কারণ অদনক বণেনা োরা প্রমাতণি হয় ময, 

িাদের মথদক রু্ল-ভ্রাতন্ত প্রকাশ মপদয়দে”।163 

      ১৩৬. শী‘আদের এগাদরািম ইমাম হাসান আসকারী মকাদনা 

সন্তান না মরদখই মারা যান, তকন্তু পরবিেীদি শী‘আদের এক মলাক 

‘উসমান ইবন সাতয়ে’ োতব কদর ময, হাসান আসকাতরর এক সন্তান 

তেল, ময চার বের বয়দসই আত্ম মগাপন কদর, মস-ই হাসান আসকারীর 

প্রতিতনতধ। 

শী‘আদের কাণ্ড মেদখ অবাক লাদগ! িারা োতব কদর ময, িারা 

মাসুমদের বেিীি কাদরা কথা গ্রহণ কদর না, আবার িারাই িাদের 

গুরুত্বপূণে তবষয় ‘ইমাতময়োহ আকীো’ সম্পদকে এমন বেতক্তর কথা গ্রহণ 

কদর, ময মাসুম নয়!! 

     ১৩৭. শী‘আরা মারওয়ান ইবনুল হাকাম সম্পদকে সব ধরদণর 

কটাক্ষ কদর, আবার িারাই বণেনা কদর ময, হাসান ও হুসাইন মারওয়ান 

                                                           
163 “তবহারুল আনওয়ার”: (২৫/৩৫১) 
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ইবনুল হাকাদমর তপেদন সালাি আোয় করি!164  

আদরা আশ্চদযের তবষয় হদে মারওয়াদনর মেদল মুয়াতবয়াহ আলী 

রাতেয়াল্লাহু আনহুর মমদয় রমলাদক তবদয় কদরন!!165 অনুরূপ িয়নব 

তবনদি হাসান (আল-মুসান্না) মারওয়াদনর নাতি ওতলে ইবন আবু্দল 

মাতলদকর সাদথ তববাতহি তেদলন।166 অনুরূপ ওতলে তবদয় কদরদেন 

নাতফসা তবনদি িাদয়ে ইবনুল হাসান ইবন আলীদক।167  

     ১৩৮. শী‘আরা িাদের অেৃশে ইমাম মাহেীর িদন্মর  টনা সম্পদকে 

বদল: 
نزلت عليه طيور من السماء تمسح أجنحتها ىلع رأسه ووجهه وسائر جسده ثم »

تطري! فلما قيل ألبيه ضحك وقال: تلك مالئكة السماء نزلت للتربك بهذا املولود، 
 «!ويه أنصاره إذا خرج

“িার ওপর আসমান মথদক পাতখ অবিরণ কদর, ডানা োরা িার মাথা, 

মচহারা ও সমস্ত শরীর মাদসহ কদর অিোঃপর উদড় যায়! যখন িার 

তপিাদক বলা হদলা, তিতন হাসদলন আর বলদলন: এরা হদে আসমাদনর 

তফতরশিা, এরা এ নবিািক মথদক বরকি হাতসল করার িনে নাতযল 

                                                           
164 “তবহারুল আনওয়ার”: (১০/১৩৯); আন-নাওয়াদের” তলল রাওদয়তে: (পৃ. ১৬৩) 
165 “নাসাবু কুরাইশ” তল মুসআব িাতবতর: (পৃ. ৪৫) এবাং “িামহারািু আনসাতবল 
আরব” তল ইবন হািম: (পৃ. ৮৭) 

166 “নাসাবু কুরাইশ” তল মুসআব িাতবতর: (পৃ. ৫২) এবাং “িামহারািু আনসাতবল 
আরব” তল ইবন হািম: (পৃ. ১০৮) 

167 “উমোিু তফ আনসাদব আদল আতব িাদলব” তল ইবন আনবাহ আশতশতয়: (পৃ. 
১১১); “িাবকাি ইবন সাে”: (৫/৩৪) 
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হদয়দে। যখন মস মবর হদব, িখন এরা িাদক সাহাযে করদব”!168 

আমাদের প্রশ্ন: যতে তফতরশিারা িার সাহাযেকারী হয়, িাহদল মকন িার 

র্য়, মকন তিতন র্দয় গদিে ঢদক যান?! 

     ১৩৯. শী‘আরা িাদের ইমাদমর িনে কিগুদলা শিে তনধোরণ 

কদরদে:  

এক. ইমাম তপিার বড় মেদল হদবন।  

েুই. িাদক একমাত্র ইমামই মগাসল মেদব।  

তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর বমে িার গাদয় 

যথাযথর্াদব লাগদব।  

চার. তিতন সবদচদয় জ্ঞানী হদবন। 

পাুঁচ. তিতন গাদয়ব িানদবন! ইিোতে। 

তকন্তু পরবিেীদি িারা এসব শিে তনদয় মুসীবদি পদড়দে!! কারণ, আমরা 

মেতখ ময, িাদের কিক ইমাম তপিার বড় সন্তান তেল না, মযমন মূসা 

কাদিম ও হাসান আসকাতর এবাং কিকদক মকাদনা ইমাম মগাসল মেয় 

তন, মযমন আলী মরিা, িাদক িার মেদল িাওয়াে মগাসল মেয় তন। 

কারণ, িখন িার বয়স আটও অতিক্রম কদর তন, অনুরূপ মূসা 

কাদিমদক িার মেদল আলী মরিা মগাসল মেয় তন। কারণ, িখন তিতন 

অনুপতস্থি তেদলন, বরাং হুসাইন ইবন আলীদক িার মেদল িয়নুল 

আদবতেন মগাসল মেয় তন। কারণ, িখন তিতন তবোনায় মশায়া এবাং ইবন 

তিয়াদের বসনেবাতহনী প্রতিবন্ধক হদয়তেল। 

                                                           
168 “রাওিািুল ওয়াদিতন”: (পৃ. ২৬০) 
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িাদের মকাদনা ইমাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর বমে 

সমান তেল না, মযমন মুহাম্মাে আল-িাওয়াে, তিতন তনি তপিার মৃিুের 
সময় আট বের অতিক্রম কদরন তন। অনরূপ িার মেদল আলী ইবন 

মুহাম্মাে িার বশশদবই মারা যান। 

িাদের অদনদক সবার মচদয় জ্ঞানী তেল না, মযমন যারা মোট তেল। 

িাদের মকাদনা মকাদনা ইমাদমর বোপাদর শী‘আদের বণেনায় আদে ময, 

িাদের স্বপ্নদোষ হি এবাং িারা নাপাক হদিন। মযমন, আলী ও িার 

েুই মেদল হাসান ও হুসাইন রাতেয়াল্লাহু আনহুম। মযমন, িারাই বণেনা 

কদরদে ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বণেনা কদরদেন: 
 «.ال حيل ألحد أن جينب يف هذا املسجد إال أنا ويلع وفاطمة واْلسن واْلسني»

“কাদরা িনে ববধ নয় এ মসতিদে নাপাক হওয়া, িদব আতম, আতল, 

ফাদিমা, হাসান ও হুসাইন বেিীি”।169 

অবতশষ্ট রইল গাদয়ব িানা, এটাও একটা তনদরট তমথো, আল্লাহ 

কুরআদনর তবতর্ন্ন আয়াদি িা খণ্ডন কদরদেন। 

     ১৪০. শী‘আরা োতব কদর ময, ইমাদমর বোপাদর নস বা সরাসতর 

তনদেেশ থাকা িরুরী। বাস্তব যতে এমনই হদিা, িাহদল িাদের তবতর্ন্ন 

েল ও উপেদল ইমামতির বোপাদর এদিা মিদর্ে মেখা মযি না। 

প্রদিেক েলই িাদের ইমাদমর বোপাদর নস বা সরাসতর তনদেেদশর োতব 

কদর! অিএব, িাহদল মকাদনা েতলদলর তর্তত্তদি একেল অপর েল 

মথদক উত্তম?! মযমন, কাইসাতনয়ারা োতব কদর ময, আলী রাতেয়াল্লাহু 

                                                           
169 “উয়ূনু আখবাতরর তরিা”: (২/৬০) 
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আনহুর পর ইমাম হদে িার মেদল মুহাম্মাে ইবনুল হানাতফয়াহ, 

অনুরূপ অনোনে েল। 

     ১৪১. কিক শী‘আ আদয়শা রাতেয়াল্লাহু আনহাদক অপবাে মেয়, 

মযমন অপবাে তেদয়দে ইফদকর  টনা সৃতষ্টকারীরা, (আল্লাহর তনকট 

পানাহ চাই), পূদবে এ সম্পদকে বলা হদয়দে। 

িাদের প্রতি প্রশ্ন: যতে তবষয়তট এমনই হয় মযমন মিামরা বল, িাহদল 

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িার ওপর হে কদয়ম 

মকন কদরন তন, অথচ তিতনই বদলদেন:  
 ؟! «واهلل لو رسقت فاطمة بنت حممد لقطعت يدها»

“আল্লাহর শপথ, যতে ফাদিমা তবনদি মুহাম্মাে চুতর করি, িাহদল 

িারও হাি কাটা হি”।170 আলী মকন িার ওপর হে কাদয়ম কদর তন, 

তযতন আল্লাহর তবধাদনর বোপাদর কাউদক র্য় কদরন না?! িার ওপর 

মকন হে কাদয়ম কদর তন হাসান, যখন মস তখলাফদির োতয়ত্ব গ্রহণ 

কদরদে?! 

     ১৪২. শী‘আদের ধারণা ইমামদের তনকট ইলম গতেি, িারা এমন 

তকিাব ও ইলদমর উত্তরাতধকার হদয়দেন, যা অনে মকউ হয় তন, মযমন 

িাদের তনকট তবেেমান: 

এক. صحيفة اجلامعة (সাহীফািুল িাদম) 

েুই. كتاب يلع (তকিাবু আলী) 

তিন. العبيطة (আল-আবতিয়াহ)  

                                                           
170 সহীহ বুখারী। 
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চার. ديوان الشيعة (তেওয়ানুশ শী‘আহ)  

পাুঁচ. اجلفر (আল-িাফর) 

িাদের এসব তকিাব ধারণা প্রসূি, িারা বদল এদি মানুদষর 

প্রদয়ািনীয় যাবিীয় তবষয় রদয়দে, িাহদল এসব তকিাব উহে মকন, 

এদি মানুদষর ফায়ো তকদসর, মাহেীর অেৃদশের (কাল্পতনক)  টনা মথদক 

মকন িা আি পযেন্ত মগাপন?! 

িাদের প্রতি আদরা প্রশ্ন: এখন এসব তকিাব মকাথায়? িাদের অদপক্ষার 

মাহেী তকদসর অদপক্ষা করদে, এসব তকিাব তনদয় মানুদষর সামদন মকন 

উপতস্থি হয় না? তহোয়াদির মূল উৎস এসব তকিাব মথদক মকন 

িগিবাসী এগার শিক মথদক বতঞ্চি?! মকাদনা অপরাদধর কারদণ 

প্রিদন্মর পর প্রিন্ম এর মথদক মাহরুম হদে?! আর এদি যতে 

িগিবাসীর মকাদনা ফায়ো না থাদক, িাহদল এসব োতব মকন করা 

হয়? শী‘আদেরদক তহোয়াদির আসল উৎস িথা কুরআন ও রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সুন্নাি মথদক মকন তবভ্রান্ত করা হয়?! 

     ১৪৩. শী‘আরা িাদের তকিাদব উদল্লখ কদর ময, হুসাইদনর কুফায় 

যাত্রা করা, অিোঃপর মসখাদন লাঞ্ছনা ও হিোর তশকার হওয়ার কারণ 

তেল তিন িন বেিীি সকদলর মুরিাে হদয় যাওয়া। যতে হুসাইন গাদয়ব 

িানদিন (মযমন শী‘আদের ধারণা) িাহদল কখদনা তিতন কুফায় যাত্রা 

করদিন না। 

     ১৪৪. শী‘আরা োতব কদর ময, িাদের বাদরািম ইমাদমর অেৃশে 

হওয়ার কারণ হদে হিোর র্য়।  

আমাদের প্রশ্ন: িার পূদবের ইমামদের মকন হিো করা হয় তন?! অথচ 
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িারা তখলাফদির যুদগ স্বার্াতবক িীবন-যাপন করদিন, িারা তেল প্রাপ্ত 

বয়স্ক, িাদেরদকই যখন হিো করা হয় তন, িাহদল এ মোট বাচ্চাদক 

মকন হিো করা হদব, এর তকদসর হিোর র্য়?! 

     ১৪৫. শী‘আরা োতব কদর ময, িারা মসসব হােীসই মাদন, যা 

আহদল বাইদির সূদত্র তবশুে সনদে বতণেি।171 এখাদনই িারা মানুষদক 

তবভ্রাতন্তদি তনদক্ষপ কদর ও মধাুঁকা মেয়। কারণ, িাদের তবশ্বাস িাদের 

ইমামগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর মদিাই জ্ঞানী, 

িারা মকউ মনগড়া কথা বদল না। ইমাদমর কথা আল্লাহ ও রাসূদলর 

কথার নোয়। আর এ িনেই িাদের তকিাদব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর বাণী খুব কম। কারণ, িারা িাদের ইমামদের 

কথাদকই যদথষ্ট মদন কদর। তেিীয়িোঃ িাদের এ কথাও সতঠক নয় ময, 

িারা আহদল বাইদির সব সেদসের সূদত্র প্রমাতণি হােীস গ্রহণ কদর, 

বরাং িারা শুধু িাদের ইমামদের কথা গ্রহণ কদর। মযমন িারা হাসাদনর 

সন্তানদের ওপর আস্থা রাদখ না। 

     ১৪৬. িাদের প্রতি আদরা প্রশ্ন: মিামরা মিামাদের ইমামদের মথদক 

প্রমাতণি হােীস গ্রহণ কর, তকন্তু আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু বেিীি মকউ 

মিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক প্রান্ত বয়দস মেদখ তন, 

িাহদল আলী একাই রাসূদলর সকল সুন্নি পরবিেী সকল উম্মদির 

তনকট মপৌঁোদনার িনে যদথষ্ট?! এটা কীর্াদব সম্ভব: অথচ মিামাদের 

স্বীকৃতি োরাই প্রমাতণি ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
171 “উসুলুশ শী‘আহ ও উসুলুহা” তল মুহাম্মাে হুসাইন আদল কাদশফুল তগিা: (পৃ. ৮৩) 
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কখদনা িাদক মতেনায় মরদখ মযদিন, আবার কখদনা িাদক অতর্যাদন 

মপ্ররণ করদিন?! অিএব, প্রমাতণি হদলা আলী সব সময় রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ থাকদিন না। 

অতধকন্তু আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর  দরর সাংবাে কীর্াদব নকল করদবন, যা একমাত্র িার 

েীদের সাদথই খাস?!  

অিএব, প্রমাতণি হদলা, আলী একাই মিামাদের তনকট সকল হােীস 

মপৌঁোই তন! 

     ১৪৭. শী‘আদের প্রতি প্রশ্ন: অতধকাাংশ ইসলামী মেদশ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর ইলম মপৌঁেদে আলী বেিীি অনে 

সাহাবীদের োরা, বরাং আহদল বাইদির সেসে বেিীি অনেদের মাধেদমই 

সাধারণি পৃতথবীর আনাদচ-কানাদচ ইসলাম মপৌঁদেদে! মযমন, ইসলাম, 

কুরআন ও েীতন তশক্ষা মেওয়ার িনে মতেনায় আসআে ইবন িুরারাদক 

মপ্ররণ কদরন। বাহরাইন ও িার আশ-পাদশর এলাকায় আলা-ইবন 

হািরামীদক মপ্ররণ কদরন। মুয়াি ও আবু মূসাদক মপ্ররণ কদরদেন 

ইয়ামাদন, ইিাব ইবন উসাইেদক মপ্ররণ কদরদেন মক্কায়। িাহদল 

শী‘আদের োতবর সিেিা মকাথায় ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর ইলম আলী বা আহদল বাইি বেিীি মপৌঁেদি পাদর না?! 

     ১৪৮. শী‘আদের প্রতি প্রশ্ন: শী‘আরা স্বীকার কদর ময, িাদের 

তনকট হালাল-হারাম ও হদির ইলম মপৌঁেদে আবু িাফর আল-বাদকদরর 

মাধেদম। এর অথে হদে আলীর মাধেদম এ ইলম িাদের তনকট মপৌঁদে 

তন! শী‘আদের তকিাদবর বক্তবে: 
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ن أبو جعفر وهم ال يعرفون مناسك حجهم وحالهلم اكنت الشيعة قبل أن يكو»
وحرامهم، حىت اكن أبو جعفر ففتح هلم وبني هلم مناسك حجهم وحالهلم وحرامهم، 

 «.حىت صار انلاس حيتاجون إيله من بعد ما اكنوا حيتاجون إىل انلاس

“শী‘আরা আবু িাফদরর পূদবে হালাল-হারাম ও হদির তবধান িানি না, 

অবদশদষ আবু িাফর িাদের ইলদমর েরিা উমু্মক্ত কদরন এবাং 

িাদেরদক হালাল-হারাম ও হদির তবধান তশক্ষা মেন। অিোঃপর মানুদষরা 

সবাইদক িোগ কদর, িার তেদকই প্রিোবিেন কদর”।172 অিএব, 

শী‘আরা বাদকদরর পূদবে কীর্াদব আল্লাহর ইবাোি করি?! 

     ১৪৯. শী‘আরা তনদিদের ইখতিলাদফর সময় এমন বেতক্তদক 

ফয়সালাকারী বানায়, যার বোপাদর িাদের ধারণা হয় ময, তিতন 

অদপক্ষার অেৃশে মাহেীদক মেদখদেন, িাদকই িারা সিেবােী ও 

ইনসাফপূণে মদন কদর। িাদের শাইখ মামকানী বদলন, 
ترشف الرجل برؤية اْلجة ـ عجل اهلل فرجه وجعلنا من لك مكروه فداه!ـ بعد »

 «.مرتبة أىلع من مرتبة العدالة رضورة فنستشهد بذلك ىلع كونه يفغيبته، 

“মকান বেতক্ত যতে হুজ্জিদক মেদখ মসৌর্াগেবান হয়, আমরা এ কারদণ 

িার বোপাদর সাক্ষে মেই ময, তিতন ইনসাদফর সদবোে তশখদর”।173 

                                                           
172 “উসুলুল কাতফ”: (২/২০); “িাফসীরুল আইয়াতশ”: (১/২৫২-২৫৩); “আল-
বুরহান”: (১/৩৮৬); “তরিালুল কাতশ”: (পৃ. ৪২৫) 

173 “িানতকহুল মাকাল”: (১/২১১) 
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আমাদের প্রশ্ন: যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক 

মেদখদেন, িাদের বোপাদর মকন মিামরা এটা বল না?! অথচ তিতন 

মিামাদের হুজ্জি মথদক উত্তম ও উৎকৃষ্ট?! 

      ১৫০. শী‘আদের তেমুখী আচরণ হদে ময, যারা িাদের মকাদনা 

ইমামদক অস্বীকার কদর, িারা িাদের বণেনা পতরিোগ কদর, ময কারদণ 

িারা সাহাবীদের বণেনা িোগ কদরদে। অিোঃপর আমরা মেতখ ময, 

শী‘আদের কিক মুরুতব্ব, যারা িাদের কিক ইমামদক অস্বীকার 

কদরদেন, িাদের সাদথ িারা এ আচরণ কদর না! মযমন িাদের শাইখ 

হুর আল-আদমতল এ তবষয়তট তনতশ্চি কদরদেন ময, ইমাতময়ারা “আল-

ফািতহয়োহ”,174 “আল-ওয়াদকতফয়োহ”175 এবাং “আন-নাউতসয়োহ”176 

সম্প্রোদয়র হােীস অনুযায়ী আমল কদর। অথচ এ তিন িামা‘আদির 

সবাই বাদরা ইমাতমদের কিক ইমামদক অস্বীকার কদর। এিে সদত্বও 

িাদের অদনক বেতক্তদক িারা তনর্েরদযাগে গণে কদর।177 তকন্তু িারা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাহাবীদের সাদথ এমনতট 

কদর না! 

                                                           
174 আিবাউ আবু্দল্লাহ “আল-আফিাহ” ইবন িাফর সাদেক। 
175 এরা ইমামদির ধারা মূসা ইবন িাফর পযেন্ত মশষ কদর, িার পদর কাদরা ইমামি 
স্বীকৃতি মেয় না। 

176 এরা নাউস অথবা ইবন নাউস নামক বেতক্তর অনুসারী, িারা বদল িাফর ইবন 
মুহাম্মে িথা মাহতে মারা যায় তন। 

177 উোহরণি মেখুন: “তরিালুল কাতশ”: (পৃ. ৫৬৩, ৫৬৫, ৫৭০, ৫১২, ৬১৬, ৫৯৭, 
৬১৫) 
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     ১৫১. শী‘আদের আতলমদের বড় একতট িামা‘আি স্বীকার কদর 

ময, আল-কুলাইতন রতচি িাদের তকিাব ‘আল-কাতফ’মি সহীহ, েুবেল ও 

বাদনায়াট হােীস রদয়দে, অথচ শী‘আদের তনকট স্বীকৃি ময, এ তকিাব 

িাদের অেৃশে ইমাদমর তনকট মপশ করা হদয়তেল, (মযমন িাদের 

ধারণা) অিোঃপর তিতন বদলন, এ তকিাবই আমাদের শী‘আ গ্রুদপর িনে 

যদথষ্ট।178  

আমাদের প্রশ্ন: মাহেী মকন এর মর্িরকার বাদনায়াট বণেনা সম্পদকে 

সিেক কদরন তন?! 

     ১৫২. শী‘আদের শাইখ হামোনী ‘তমসবাহুল ফতকহ’ গ্রদন্থ বদলন,  
إن املدار ىلع حجية اإلمجا  ىلع ما استقر عليه رأي املتأخرين ليس ىلع اتفاق »

بطريق  اللك، بل وال ىلع اتفاقهم يف عرص واحد، بل ىلع استكشاف رأي املعصوم
 «اْلدس..

“ইিমার শিে হদে পরবিেী আতলমদের চূড়ান্ত অতর্মি, সবার ঐকেমি 

িরুরী নয়, বরাং একযুদগর সবার ঐকেমিও িরুরী নয়, বরাং অনুমান 

োরা যতে মাসুম ইমাদমর তসোন্ত িানা যায়, িাহদলই যদথষ্ট...”179 িারা 

ইিমার স্বপদক্ষ অনুমান োরা অেৃশে ইমাদমর মিামি িানাই যদথষ্ট 

মদন কদর, মযখাদন রু্দলর সম্ভাবনা রদয়দে, অথচ িারা পঞ্চইতিয় োরা 

প্রমাতণি তনরু্েল ইিমা গ্রহণ কদর না! এ ববপতরদত্বর সুরাহা মকাথায়! 
                                                           
178 “মুকািামিুল কাতফ” তল হুসাইন আলী: (পৃ. ২৫); “রাওিািুল িান্নাি তলল 
খাওয়ানাসাতর”: (৬/১০৯); “আশ-তশয়াহ”: তল মুহাম্মে সাদেক আস-সাের: (পৃ. 
১২২) 

179 “তমসবাহুল ফাতকহ”: (পৃ. ৪৩৬); “আল-ইিতিহাে ও িাকতলে”: (পৃ. ১৭) 
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     ১৫৩. শী‘আরা স্বীকার কদর ময, িাদের একিন বড় আতলম, 

অথোৎ ‘ইবন বাবুইয়া আল-কুতম্ম’ তযতন শী‘আদের তনকট গ্রহণদযাগে চার 

তকিাদবর একতট من ال حيرضه الفقيه এর মলখক, িার বোপাদর িারা 

বদল:  
 «يديع اإلمجا  يف مسألة ويديع إمجااعً آخر ىلع خالفها»

“তিতন এক মাসআলায় ইিমার োতব কদরন, আবার তবপরীি মাসআলায় 

অপর ইিমার োতব কদরন”।180 যার পতরদপতক্ষদি িাদেরই একিন 

আতলম বদলদেন: 
 «.دعوى اإلمجا  كيف يتم االعتماد عليه والوثوق بنقلهومن هذه طريقته يف »

“ইিমার োতবর বোপাদর এটা যার নীতি, িার কথা ও বণেনার ওপর 

কীর্াদব আস্থা রাখা যায়”!?181 

     ১৫৪. শী‘আদের একতট আশ্চযে তবষয় ময, িাদের তকিাদব মকাদনা 

মাসআলায় যতে একাতধক মি বা তবদরাধ থাদক, এক মদির বক্তা 

সম্পদকে যতে িানায়, আর অপর মদির বক্তাদক যতে িানা না যায়, 

িাহদল ময মদির বক্তাদক িানা যায় তন, মসটাদকই িারা প্রধানে মেয়! 

কারণ িাদের ধারণা হয়দিা এটাই িাদের মাসুম ইমাদমর বাণী! 

এমনতক িাদেরই এক শাইখ ‘হুর আল-আদমলী’ এদি আশ্চযে মবাধ ও 

এ নীতির সমাদলাচনা কদর বদলদেন: 
                                                           
180 “িাদমউল মাকাল তফ-মা ইয়ািাআল্লাকু তব আহওয়াতলল হােীস ওয়ার তরিাল” 
তলি িাতরতহ: (পৃ. ১৫) 

181 “িাদমউল মাকাল তফ-মা ইয়ািাআল্লাকু তব আহওয়াতলল হােীস ওয়ার তরিাল” 
তলি িাতরতহ: (পৃ. ১৫) 
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باشرتاط دخول جمهول النسب فيهم أعجب وأغرب، وأي ديلل عليه؟ وقوهلم »
 «.وكيف حيصل مع ذلك العلم بكونه هو املعصوم أو الظن به

“িারা ময বদলদে: অপতরতচি মলাদকর মিই গ্রহণদযাগে, এটা আশ্চযে ও 

অদু্ভে তবষয়, এর েলীল তক? কীর্াদব িানা যাদব ময, এর বক্তাই মাসুম 

ইমাম অথবা িার সম্পদকে কীর্াদব ধারণা িন্মাদব”?182 

     ১৫৫. শী‘আদের শাইখ মািতলযী বদলদেন: 
 «إن استقبال القرب أمر الزم وإن لم يكن موافقاً للقبلة»

“কবদরর তেদক মুখ করা িরুরী, যতেও তকবলা মমািাতবক না হয়”।183 

অথোৎ িাদের মািার ও পতবত্র স্থানসমূহ তযয়ারিকাদল েুই রাকাি 

সালাি আোদয়র সময় তকবলামুখী না হদলও কবরমুখী হওয়া িরুতর!! 

আশ্চদযের তবষয় হদে িাদের তকিাদবই আহদল বাইদির ইমামদের 

মথদক আদে ময, কবরসমূহ মসতিে ও তকবলা তহদসদব গ্রহণ কর না, 

তকন্তু এসব মযদহিু িাদের প্রবৃতত্ত মমািাতবক নয়, িাই িারা এগুদলাদক 

‘িাকইয়া’ তহদসদব গণে কদর, এর ওপর আমল পতরিোগ কদর! 

      ১৫৬. শী‘আরা “গাতেদর খুম” এর হােীস এবাং রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তনদের বাণী খুব মবতশ উদল্লখ কদর: 
 «أذكركم اهلل يف أهل بييت»

“আমার পতরবাদরর বোপাদর মিামাদেরদক আল্লাহর স্মরণ কতরদয় 

তেতে”। 

                                                           
182 “মুকিাবাসুল আসার”: (৩/৬৩) 
183 তবহারুল আনওয়ার”: (১০১/৩৬৯) 
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“অথচ িারা রু্দল যায়, িারাই সবেপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর এ ওতসয়দির প্রিোখোন কদর, যার প্রমাণ আহদল বাইদির 

বৃহৎ একতট িামা‘আদির সাদথ িাদের শত্রুিা মপাষণ করা! 

     ১৫৭. শী‘আদের প্রতি প্রশ্ন: সাহাবাদয় মকরাম যতে আলীর 

তখলাফদির হােীস মগাপন করি, িাহদল িারা আলীর অনোনে 

ফযীলদির হােীসগুদলাও মগাপন করি, িার ফযীলদির মকাদনা হােীসই 

োরা বণেনা করি না, অথচ িা বাস্তবিার তবপরীি, অিএব, প্রমাতণি 

হদলা ময, তখলাফদির বোপাদর যতে আলী সম্পদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর মকাদনা ওতসয়ি থাকি, িাহদল সাহাবাদয় 

মকরাম অবশেই বণেনা করদিন। কারণ, তখলাফদির তবষয়তট খুব 

গুরুত্বপূণে তবষয়, যার প্রচার ও প্রসার তেল ওয়াতিব, আর এ ওয়াতিব 

আোয় হদল আলীর তবপদক্ষর ও স্বপদক্ষর সকদল িা িানি। 

      ১৫৮. শী‘আরা বণেনা কদর, হাসান আল-আসকাতর িাদের 

অদপক্ষার ইমাম মাহেীর তপিা, তিতন তনর্েরদযাগে বেতক্ত বেিীি কাদরা 

কথার তর্তত্তদি “অদপক্ষার মাহেী”র সাংবাে প্রকাশ করা মথদক তনদষধ 

কদরদেন। অিোঃপর িারাই এ নীতি লঙ্ঘন কদর বদল, ময ইমামদক 

তচনদব না, মস গায়রুল্লাহদক তচদন এবাং িারই ইবােি কদর! আর এ 

অবস্থায় মারা মগদল মস কুফর ও তনফাতক অবস্থায় মারা মগল!184 

আমাদের প্রশ্ন: মকন িার তপিার এ সিকেিা, অথচ িাদক না মিদন 

মারা যাওয়া শী‘আদের তনকট মহা অরাধ?! 

                                                           
184 “উসুলুল কাতফ”: (১/১৮১, ১৮৪) 
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     ১৫৯. শী‘আদের প্রতি প্রশ্ন: যারা ধারণা কদর ময, আল্লাহ িা‘আলা 

িাদের “অদপক্ষার মাহেী”র হায়াি েুই শি বের বৃতে কদরদেন, 

মানুদষর প্রদয়ািদনর স্বাদথে, বরাং পুদরা িগদির স্বাদথে! আল্লাহ যতে 

মানুদষর স্বাদথে কাদরা হায়াি েী ে কদরন, িাহদল অবশেই রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর হায়াি েী ে করা উতচৎ তেল। 

      ১৬০. শী‘আরা িাদের অেৃশে ইমাদমর তপিা হাসান আসকাতর 

সম্পদকে হাসান আসকাতরর র্াই িাফদরর কথা তবশ্বাস বা গ্রহণ কদর না, 

তযতন বদলদেন ময, আমার র্াই হাসান আসকারীর মকাদনা সন্তান তেল 

না, কারণ তিতন হদে িাদের নীতি অনুসাদর গায়দর মাসুম বা তনষ্পাপ 

নন।185 অিোঃপর মেতখ ময, হাসান আসকারীর সন্তাদনর বোপাদর উসমান 

ইবন সাতয়দের কথা িারা তবশ্বাস কদর, অথচ মসও গায়দর মাসুম বা 

তনষ্পাপ নন! এ ববপরীিে মকন?! গায়দর মাসূম বদল যতে আপন 

র্াইদয়র কথা প্রিোখোন করদি পার, িাহদল অপর গায়দর মাসূদমর 

কথা তনদির র্াই সম্পদকে কীর্াদব গ্রহণ কর?! 

     ১৬১. শী‘আদের প্রতসে আকীো হদে الطينة عقيدة  “আতকোদয় 

তিনাহ”। এর সারাাংশ হদে: আল্লাহ িা‘আলা শী‘আদের সৃতষ্ট কদরদেন 

এক মাতট মথদক, সুতন্নদের সৃতষ্ট কদরদেন অপর মাতট মথদক! অিোঃপর 

এক তনতেেষ্ট পেতিদি উর্য় মাতটর মদধে সাংতমশ্রন  দট। অিএব, 

শী‘আদের মদধে ময খারাতপ ও অপরাধ রদয়দে, িা মূলিোঃ সুন্নীদের 

মাতটর প্রর্াব! আর সুন্নীদের মদধে ময র্াদলা ও আমানিোরী রদয়দে, িা 

                                                           
185 মেখুন: “আল-গায়বাহ”: (পৃ. ১০৬-১০৭) 
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শী‘আদের মাতটর প্রর্াব! যখন তকয়ামি সাংগতঠি হদব, িখন শী‘আদের 

পাপ ও অপরাধ িমা কদর সুতন্নদের কাুঁদধ রাখা হদব! আর সুতন্নদের 

র্াদলা ও মনক িমা কদর শী‘আদের পাল্লায় রাখা হদব! 

অথচ শী‘আরা িাদন না, িাদের মনগড়া এ আকীো িাকেীর ও বাোর 

আমদলর বোপাদর িাদের মাযহাদবরই তবপরীি! কারণ, এ আকীোর 

োতব হদে মাতটর প্রর্াদব বাো আমল করদি বাধে, িার মকাদনা 

স্বাধীনিা মনই, কারণ িার িন্ম ও কমে হদে “তিনা”র তর্তত্তদি। অথচ 

িাদের মাযহাব বদল বাোরা িাদের কদমের স্রষ্টা, মযমন মু‘িাতিলাদের 

মাযহাব! 

     ১৬২. শী‘আরা প্রায় উদল্লখ কদর ময, আনসারগণ আলীদক 

র্াদলাবাসদিন, এবাং তসতফফন যুদে যুদে আলীর পদক্ষ িাদের সাংখোই 
মবতশ তেল। িাদের প্রতি প্রশ্ন: বাস্তবিা যতে এমনই হয়, িাহদল মকন 

িারা তখলাফদির র্ার আলীদক না তেদয় আবু বকরদক তেল?! এর 

মকাদনা সদন্তাষিনক উত্তর আদে তক? 

তনশ্চয় আনসার ও মুহাতিরদের েৃতষ্ট আমাদের মচদয় সতঠক তেল, িারা 

তখলাফি ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর বাংদশর র্াদলাবাসা 

এক পাল্লায় রাদখন তন। 

এ িনে আমরা শী‘আদের তকিাদব মেতখ, মযখাদন তসতফফন যুদে আলীর 

পদক্ষ থাকার কারদণ আনসারদের প্রশাংসা করা হদয়দে, একই তকিাদব 

‘সতকফা’র  টনার কারদণ আনসারদের মুরিাে ও কাতফর বদল! 

সাহাবীদের মূলোয়ন করার এটাই মাপকাতঠ শী‘আদের তনকট: িারা যতে 

মকাদনা তবষদয় আলীর সাদথ থাদক, িাহদল িারা সদবোত্তম মানুষ, আর 
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যতে িাদের রূ্তমকা হয় আলীর তবপদক্ষ অথবা বলদি পার আলীর 

মদির তবপদক্ষ, িাহদল িারা মুরিাে, স্বাথেপর ও মুনাতফক! 

িারা যতে বদল: সাহাবীদের কাতফর ও মুরিাে বলার কারণ হদে ময, 

িারা আলীর তখলাফদির নস িথা রাসূদলর তনদেেশ অস্বীকার কদরদে। 

িাহদল আমাদের প্রশ্ন: বাদরা ইমাতময়াহ শী‘আরা তক বদল না ময, 

‘হােীদস গাতের’ মুিাওয়াতির সূদত্র প্রমাতণি, শি শি সাহাবাদয় মকরাম 

িা বণেনা কদরদেন? িাহদল সাবাদয় মকরাম কীর্াদব অস্বীকার করল? 

আতম যখন তনদির মুদখই স্বীকার কতর ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম বদলদেন: ) مواله فعيل مواله كنت من ( “আতল যার অতর্র্াবক, 

আতমও িার অতর্র্াবক”। িাহদল কীর্াদব আতম অস্বীকার করলাম?! 

যতে বলা হয়: অথে অস্বীকার কদরদে! িাদেরদক বলব: মিামরা হােীদসর 

ময বোখো কর, িাই ময সিে িার প্রমাণ তক?! মিামরা তক মসসব 

সাহাবীদের মচদয় মবতশ বুে ও অতধক তবদবকবান, যারা মস সময় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ তেল, যারা তনি কাদন 

িা শ্রবণ কদরদে?! অথবা মিামরা িাদের মচদয় আরতব মবতশ বুে, ময 

কারদণ িারা যা বুদে তন মিামরা িা বুদেে?!186 

     ১৬৩. আমাদের সামদন েু’তট েল: একেল আল্লাহর তকিাদবর 

বোপাদর তবদষােগার কদর, িাদি পতরবিেন ও তবকৃতির োতব িুদল। 
এদের মদধে অনেিম হদে ‘আন-নূরী আি-িাবতরসী’। তযতন ‘আল-

মুসিােরাক’ গ্রদন্থর মলখক। যা শী‘আ বাদরা ইমাতময়াদের তনকট 

                                                           
186 “সুম্মা আবসারিুল হাতককাহ” মুহাম্মে সাদলম আল-তখতির: (পৃ. ২৯১-২৯২) 
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হােীদসর মূল তকিাদবর একতট। িার আদরা একতট তকিাব হদে: )  فصل
األرباب رب كتاب حتريف إثبات يف اخلطاب ) এ বইদয় তিতন কুরআদনর 

তবকৃতি প্রমাণ করার মচষ্টা কদরদেন। তিতন কুরআন সম্পদকে বদলন,  
 وسخافة اإلعجاز حد ابلالغة الفقرات بعض يف فصاحته حتريفه ىلع األدلة ومن

 !اآلخر بعضها
“কুরআদনর তবকৃতির প্রমাণ হদে ময, মকাদনা মকাদনা িায়গায় 

উচ্চিদরর সাতহিে ও র্াষার প্রাঞ্জলিা রদয়দে, আবার মকাথায়ও 

তনেমাদনর র্াষা ও শদব্দর বেবহার”!187 

সাইদয়ে আেনান আল-বাহরাতন বদলন, 
األخبار اليت ال حتىص كرثة وقد جتاوزت حد اتلواتر وال يف نقلها كثري فائدة بعد 
شيو  القول باتلحريف واتلغيري بني الفريقني، وكونه من املسلمات عند الصحابة 
واتلابعني بل وإمجا  الفرقة املحقة وكونه من رضوريات مذهبهم وبه تضافرت 

 أخبارهم.

“কুরআদনর মদধে পতরবিেন ও তবকৃতির তবষয়তট উর্য় েদল সমানর্াদব 

আদলাতচি, যা অস্বীকার করার মকাদনা মিা মনই, যা বণেনা করার মদধে 

মকাদনা ফায়োও মনই; বরাং এটা সাহাবী ও িাদবঈদের তনকট স্বীকৃি 

তেল। হকপন্থীদের এ বোপাদর ইিমা সাংগতঠি হদয়দে। এটা (শী‘আ) 

মাযহাদবর একতট গুরুত্বপূণে আকীো, এ তবষদয় অদনক বাণী 

রদয়দে।”।188 

                                                           
187 “ফাসলুল তখিাব তফ ইসবাতি িাহতরতফ তকিাতব রাতব্বল আরবাব”: (পৃ. ২১১) 
188 “মাশাদরকুশ সামুসুে োতরয়োহ”: (পৃ. ১২৬) 
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ইউসুফ বাহরানী বদলন, 
واملقالة الفصيحة ىلع ما اخرتناه ال خيىف ما يف هذه األخبار من ادلاللة الرصحية 

ووضوح ما قلنا، ولو تطرق الطعن إىل هذه األخبار ىلع كرثتها وانتشارها ألمكن 
الطعن إىل أخبار الرشيعة لكها، كما ال خيىف؛ إذ األصول واحدة وكذا الطرق والرواة 
واملشايخ وانلقلة، ولعمري إن القول بعدم اتلغيري واتلبديل ال خيرج من حسن 

ظن بأئمة اجلور وأنهم لم خيونوا يف اإلمامة الكربى مع ظهور خيانتهم يف األمانة ال
 .خرى اليت يه أشد رضراً ىلع ادليناأل

“এসব সাংবাদে ময স্পষ্ট বািো রদয়দে, িা কাদরা তনকট অস্পষ্ট থাকার 

কথা নয়, যা আমাদের কথা ও মদির তবশুেিার প্রমাণ, যতে এদি 

মকাদনা সদেদহর সৃতষ্ট হয়, বা মকাদনা েুবেলিা থাদক, িাহদল 

শরী‘আদির সব তবষদয়ই সদেদহর অবকাশ থাকা স্বার্াতবক, যা কাদরা 

তনকট অস্পষ্ট মনই। কারণ, মূলনীতি একতটই, অনুরূপ বণেনা এবাং 

মাশাইখও এক। আমার িীবদনর শপথ, যতে কুরআদনর বোপাদর 

পতরবিেন ও তবকৃতির আকীো মপাষণ না করা হয়, িাহদল যাতলম 

ইমামদের বোপাদর সুধারণাই মপাষণ করা হদব, আদরা প্রমাতণি হদব ময, 

বড় ইমামতির বোপাদর িারা তখয়ানি কদরন তন, অথচ িাদের তখয়ানি 

প্রকাশ মপদয়দে, িা েীদনর িনে খুব মবতশ ক্ষতিকর”।189 

এরা স্পষ্টর্াদব কুরআন সম্পদকে তবদষােগার করদে, িাদের তবশ্বাস 

কুরআদন তবকৃতি  দটদে! 

                                                           
189 “আে-েুরারুন নািতফয়োহ” তল ইউসুফ আল-বাহরাতন, মুয়াসতসস আলুল বাইি তল 
ইহইয়াউি িুরাস”: (পৃ. ২৯৮) 



 

 

 
 165  

অপর েল: িারা হদে ‘রাসূদলর সাথী সাহাবাদয় মকরাম’ িাদের বড় 

অপরাধ হদে িারা আলীর পতরবদিে আবু বকদরর হাদি তখলাফদির 

র্ার অপেণ কদরদে, ময অপরাধ শী‘আ ইমাতময়ারা কখদনা ক্ষমা করদব 

না! 

প্রথম েল: যারা আল্লাহর তকিাদবর বোপাদর তবদষােগার কদর, িাদি 

তবকৃতির আকীো মপাষণ কদর, শী‘আ বাদরা ইমাতময়াহ আতলমরা িাদের 

সম্পদকে বদল, ‘িারা রু্ল কদরদে’, ‘িারা ইিদিহাে কদরদে, িাতবল বা 
বোখো কদরদে, আমরা িাদের সাদথ একমি নই’। শী‘আদের কিক 

আতলম িাদের বোপাদর এ মন্তবেই কদর। 

আফদসাস! কুরআদনর তহফাযদির তবষয় বা িাদি তবকৃতির তবষয় তক 

ইিদিহাে ও গদবষণার অদপক্ষা রাদখ?! এ মকাদনা ধরদণর ি নে 

গদবষণা বা ইিদিহাে ময, কুরআদনর মদধে তনকৃষ্ট আয়াি রদয়দে! 

তনশ্চয় এটা বড় তকয়ামি বব তকেু নয়! 

এখাদন িারা এ কথা বদল, আবার িাদের (কুরআদন তবকৃতি 

সমথেনকারীদের) সমথেন কদর, িারা তক বদল একটু লক্ষে করুন: 

শী‘আ বাদরা ইমাতময়াহর বড় আতলম সাদয়েে আলী আল-তমলানী িার 

) 24 ص القرآن حتريف عدم ( নামক গ্রদন্থ, তমিো নূরী আি-িাবরাসীর 

(তযতন কুরআদন তবকৃতি তবশ্বাস কদর) সমথেন কদর বদলন, 
املريزا نوري من كبار املحدثني، إننا حنرتم املريزا انلوري، املريزا نوري رجل من 

حرام، إنه كبار علمائنا، وال نتمكن من االعتداء عليه بأقل يشء، وال جيوز، وهذا 
 !!حمّدث كبري من علمائنا

“তমিো নূরী বড় মহাতিস, আমরা অবশেই তমিো নূরীদক সম্মান কতর, 
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তিতন আমাদের বড় আতলমদের একিন, িার ওপর সামানে বাকে বেয় 

কদরও আমরা সীমালঙ্ঘন করদি পাতর না, ববধও নয়। এটা হারাম, 

তনশ্চয় তিতন একিন বড় মুহাতিস”!!190 িাদের ববপরীিে লক্ষে করুন। 

      ১৬৪. আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 
ََّّٓٱت بُِعوا َّ﴿ ا نزِلتََّّمت

ُ
يُكمَّأ ِنَّإِۡلت ب ُِكميََّّم  ََّّر  لت هََُّّدونِهِۦََِّّٓمنَّتتت بُِعوا ََّّوت ِۡلتآءت وي

ت
 [  ١: االعراف] ﴾أ

“মিামাদের প্রতি মিামাদের রদবর পক্ষ মথদক যা নাতযল করা হদয়দে, 

িা অনুসরণ কর এবাং িাদক োড়া অনে অতর্র্াবদকর অনুসরণ কদরা 
না”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ৩] 

কুরআদনর এ আয়ািই প্রমাণ কদর ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম বেিীি কাদরা অনুসরণ করা যাদব না, ইমাম যতে তনবোচন 

করদিই হয়, িা শুধু আল্লাহর বাণী মপৌঁোদনার িনে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ময েীন মপৌঁদে তেদয়দেন, িার তবপরীদি 

আিগুতব মকাদনা তকেু প্রচার করার িনে নয়। আমরা মেতখ ময, আলী 

রাতেয়াল্লাহু আনহুদক যখন কুরআদনর ফয়সালার তেদক আহ্বান করা 

হদয়তেল, তিতন িার ডাদক সারা তেদয়তেদলন। তিতন বদলদেন কুরআনদক 

ফয়সালাকারী মানাই যথাযথ। এ কথায় আলী যতে সতঠক থাদকন, 

িাহদল আমাদের কথাও িাই। আর তিতন যতে বাতিদলর ডাদক সাড়া 

তেদয় থাদকন, িাহদল আমরা বলব এটা িার পদক্ষ কখদনাই সম্ভব নয়। 

ইমাদমর উপতস্থতিদি কুরআনদক ফয়সালাকারী মানা নািাদয়য হদিা, 

িাহদল আলী বলদিন: “মিামরা কীর্াদব কুরআদনর ফয়সালা িবল কর, 

                                                           
190 “সুম্মা আবসারিুল হাতককাহ”: (পৃ. ২৯৪) 
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অথচ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর েূি আতম মিামাদের 

মাদে তবেেমান? 

িারা যতে বদল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মযদহিু মারা 

মগদেন, িাই েীন প্রচারকারী ইমাম প্রদয়ািন। 

আমরা বলব: এটা একটা প্রিারণা, েলীল তবহীন োতব ও যুতক্তহীন 

কথা। মানুদষর প্রদয়ািন শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 
েীন ও িার বোখো। মহাক না মস রাসূদলর েরবাদরর উপতস্থি বা 

অনুপতস্থি বা পরবিেীদি আগুন্তক মকউ। 

তেিীয়িোঃ িারা যতে বদল সব যুদগ ইমাদমর উপতস্থতি অবশেক, িাহদল 

যারা ইমাম মথদক েূদর অবস্থান করদে, িাদের োরা এ আকীো তবনষ্ট 

হদয় যায়। কারণ, েুতনয়ার সব িায়গায় উপতস্থতি অসম্ভব। পৃতথবীর 

আনাদচ-কানাদচ তবেেমান গরীব, েুবেল, নারী, অসুস্থ ও বেস্ত সকদলর 
তনকট িার মপৌঁো অসম্ভব। অথচ (শী‘আদের মদি) এরা যতে ইমাম 

মথদক গাদফল থাদক, িাহদল িাদের ধ্বাংস অতনবাযে, অিএব, িাদের 
তনকট ইমাদমর মপৌঁোদনা িরুতর। আর এটা সবেিন স্বীকৃি ময, িাদের 

সকদলর তনকট ইমাদমর মপৌঁোদনা কখদনা র্াদবই সম্ভব নয়, িাই িার 

বাণী মপৌঁোদনা িরুতর, এটা সম্ভব।  

আর আমাদের বক্তবে হদে, যতে মানুদষর তনকট তকেু মপৌঁোদি হয়, 

িাহদল আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর বাণী মপৌঁোব, 

িার বাণী মপৌঁোদনাই অতধকির মশ্রয়, এদি কাদরা তেমি মপাষণ করার 
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সুদযাগ মনই।191 ইমাদমর বাণী মকন মপৌঁোব! 

১৬৫. ইমামদের মথদক তনর্েরদযাগে সনদে বতণেি শী‘আদের তকিাদব 

কিক বাণী রদয়দে, মযখাদন এমন তকেু মলাকদক অতর্শাপ মেওয়া ও 

তমথোবােী বলা হদয়দে, মযসব মলাকদের কথা ও বণেনার ওপর শী‘আ 

মাযহাদবর তর্তত্ত। (অথোৎ ইমামগণ যাদের তমথোবােী বদলদেন এবাং 

যাদেরদক অতর্শাপ তেদয়দেন, শী‘আ মাযহাদবর বাণী িারাই!!!) তকন্তু 

শী‘আ আতলমরা ইমামদের মসসব বণেনা গ্রহণ কদর না। (কারণ, িাহদল 

িারা আহদল সুন্নাদির অন্তরু্েক্ত হদয় যাদব এবাং িাদের তমথোচাদরর 

মুদখাশ খদস পড়দব), িারা এগুদলার িাওয়াব মেওয়ার িনে ‘িাকইয়া’র 

আশ্রয় গ্রহণ কদর। মূলিোঃ এর্াদব িারা িাদের ইমামদের কথাই 

প্রিোখোন কদর। অিএব, আমরা বতল, যতে ইমাদমর েলীল অস্বীকার 

কারদণ শী‘আ মাযহাদব মকউ কাতফর হয়, িাহদল িারা সবার আদগ 

কাতফর!, িাদের কথার তবচাদর। 

শী‘আদের বড় আতলম, মুহাম্মাে রতশে মরিা তনদি স্বীকার কদরদেন: 

“আমাদের মাযহাদবর যারা বণেনাকারী, ইমামরা তনদিরাই িাদের মোষ 

ও খারাতপ বণেনা কদরদেন, শী‘আদের তকিাদব যা উদল্লখও আদে। তিতন 

তহশাম ইবন সাদলম িাওয়াদলতকর মোষ সম্পদকে বদলন, 
كما جاءت يف غريه من أجلة أنصار أهل ابليت وأصحابهم  ،وجاءت فيه مطاعن»

 «اثلقات واجلواب عنها اعمة مفهوم

“িার বোপাদর অদনক মোষ বণেনা করা হদয়দে, মযরূপ বণেনা করা 

                                                           
191 “আল-তফসাল তফল তমলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ানতনহাল”: (৪/১৫৯-১৬০) 



 

 

 
 169  

হদয়দে আহদল বাইদির অনোনে আনসার ও তবশ্বস্ত সাথীদের বোপাদর, 

এর উত্তর সবার িানা”।192 অথোৎ িাদের তনকট এর প্রচতলি উত্তর 

হদে ‘িাকইয়া’।193 অিোঃপর তিতন বদলন, 
وكيف يصح يف أمثال هؤالء األاعظم قدح؟ وهل قام دين اْلق وظهر أمر أهل »

 «.ابليت إال بصوارم حججهم

“এ ধরদণর মহান বেতক্তদের মদধে মোষ থাকা কীর্াদব সম্ভব? এদের 

বাগ্মীর মাধেদমই মিা আহদল বাইদির েীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লার্ 

কদরদে”।194 

মেখুন তনদিদের বোপাদর িারা কীর্াদব পক্ষপাতিত্ব কদর: আহদল বাইি 

যাদের বেনাম ও মোষ বণেনা কদরদে, িাদেরদকই িারা রক্ষা করদি 

চায়। িারা এ পাতপষ্ঠ ও অতর্শপ্তদের রক্ষার িনে আহদল বাইদির 
বণেনা পযেন্ত িোগ কদর। মযসব বণেনায় িাদের আতলমদের তমথোদরাপ 

করা হদয়দে ও িাদের মথদক সিকে করা হদয়দে। এসব বণেনা মখাে 

শী‘আদের তকিাবই বণেনা কদর। এর োরা িারা মূলিোঃ আহদল 

বাইিদক তমথোদরাপ কদর। আর এসব তমথোবােীরা যা বদলদে, 

িাদেরদক িারা সিে মদন কদর, িাদের বোপাদর ইমামদের সিকে বাণী 

ও উপদেশদক িারা ‘িাকইয়া’ বদল চাতলদয় মেয়। িারা িাদের 

ইমামদের মযসব বণেনা গ্রহণ কদর না, যা মুসতলম উম্মাহর সাদথ তমদল 

                                                           
192 “আল-ইমাম আস্সাদেক” তল মুহাম্মে হুসাইন আল-মুিাফফর: (পৃ. ১৭৮) 
193 আল-ইমাম আস্সাদেক” তল মুহাম্মে হুসাইন আল-মুিাফফর: (পৃ. ১৭৮) 
194 আল-ইমাম আস্সাদেক” তল মুহাম্মে হুসাইন আল-মুিাফফর: (পৃ. ১৭৮) 
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যায়। বরাং িারা িাদের ইমামদের শত্রুদের অনুসরণ কদর, িাদের কথা 

গ্রহণ কদর এবাং ইমামদের বাণী প্রিোখোন করার িনে ‘িাকইয়া’র 

আশ্রয় মনয়! এ হদে শী‘আ! 

     ১৬৬. এ বোপাদর মকাদনা সদেহ মনই ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ আবু বকর, উমার ও উসমান রাতেয়াল্লাহু 

আনহুদমর সম্পকে অতধক  তনষ্ঠ তেল, িারাই িার সবোতধক বনকদটের 

অতধকারী তেদলন। তিতন িাদের সকদলর সাদথই বববাতহক সম্পকে 

কাদয়ম কদরদেন। তিতন িাদের মহব্বি করদিন এবাং িাদের প্রশাংসা 

করদিন। অিএব,  

আমাদের প্রশ্ন: িারা তক প্রকাশে ও অপ্রকাশে উর্য়র্াদব রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ তেদলন অথবা এর তবপরীি 

তেদলন িারা। যতে িারা এি বনকটেপ্রাপ্ত ও  তনষ্ঠ হওয়ার পরও 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ আন্ততরক না থাদকন, 

িাহদল েুই অবস্থার ময মকাদনা একতট অবশেই িরুতর: হয়দিা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িাদের বোপাদর িানদিন না 

অথবা তিতন িাদের সাদথ মিাষাদমাে ও চাটুকাতরিা কদরদেন! আমরা 

মযটাই মাতন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর ওপর বড় 

অপবাে, মযমন মকউ বদলদেন: 

 فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة
 فاملصيبة أعظم وإن كنت تدري

“যতে িুতম না িান, িাহদল এটা এক ধরদণর মুসীবি, 

আর যতে িান, িাহদল মুসীবি এর মচদয়ও বড়”। 
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আর যতে িারা রাসূদলর মৃিুের পর তবচুেি হয়, িাহদল এটা তক 

আল্লাহর পক্ষ মথদক রাসূলদক মহয় ও অপমান করা নয় ময, িার তবতশষ্ট 

সাহাবী ও প্রধান সেীরাই িার েীন িোগ কদরদে!? আশ্চযে! আল্লাহ ময 

নবীর েীনদক সব েীদনর ওপর িয়ী করদবন ম াষণা তেদয়দেন, িার 

সাথীরা কীর্াদব মুরিাে হয়? এর্াদবই শী‘আরা রাসূদলর ওপর বড় বড় 

অপবাে আদরাপ কদর। 

মযমন আবু িুরআ রাতি বদলদেন: এদের উদিশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লামদক অপবাে মেওয়া ও িার বোপাদর তবদষােগার 

করা, মযন মলাদকরা বদল: মুহাম্মাে তেল একিন তনকৃষ্ট মলাক, আর িার 

সাথীরাও তেল তনকৃষ্ট। যতে মস র্াদলা মলাক হি, িাহদল িার সাথীরাও 

র্াদলা হদিা। 

     ১৬৭. শী‘আরা বদল:  
اإلمامة واجبة ألن اإلمام نائب عن انلِب صىل اهلل عليه وسلم يف حفظ الرش  »
إلسالِم وتيسري املسلمني ىلع طريقه القويم، ويف حفظ وحراسة األحاكم عن ا

 «الزيادة وانلقصان

“ইমামতি ওয়াতিব। কারণ, ইমাম হদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর প্রতিতনতধ, যার োতয়ত্ব ইসলামী শরী‘আি তহফাযি করা, 

মুসতলমদের এ েীদনর পদথ চলদি সাহাযে করা এবাং ইসলামী তবধানদক 

সাংদযািন ও তবদয়ািন মথদক সাংরক্ষণ করা”।195 িারা আদরা বদল: 
البد من إمام منصوب من اهلل تعاىل وحاجة العالم داعية إيله، وال مفسدة فيه، »

                                                           
195 “আশ-তশয়াহ তফি িাতরখ”: (পৃ. ৪৪-৪৫) 
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 «فيجب نصبه...

“আল্লাহর পক্ষ মথদক একিন তনতেেষ্ট ইমাম থাকা অবশে িরুরী, 

িগিবাসী ইমাদমর মুখাদপক্ষী, িাহদল িগদি মকাদনা তবশৃঙ্খলা সৃতষ্ট 

হদব না। অিএব, তনতেেষ্ট ইমাম ওয়াতিব...”196 িারা আদরা বদল: 
إنما وجبت ألنها لطف.. وإنما اكنت لطفاً؛ ألن انلاس إذا اكن هلم رئيس مطا  »

مرشد يرد  الظالم عن ظلمه، وحيملهم ىلع اخلري، ويردعهم عن الرش، اكنوا أقرب 
 «.إىل الصالح، وأبعد عن الفساد، وهو اللطف

“ইমামতি এ িনেও প্রদয়ািন ময, ইমামতি হদে আল্লাহর অনুগ্রহ, আর 

অনুগ্রহ এ িনে ময, মানুদষর িনে যতে সতঠক তেকতনদেশেনা প্রোনকারী 

একিন সবেিন মনিা থাকা িরুতর, তযতন যাতলমদক যুলুম মথদক তবরি 

রাখদবন, মানুষদের র্াদলা কাদি উেুে করদবন ও খারাপ কাি মথদক 

তবরি রাখদবন, িাহদল িারা সাংদশাধন হদব ও অতনষ্ট মথদক েূদর 

থাকদব, আর এটাই হদে অনুগ্রহ”।197 

আমাদের পশ্ন: শুধু আলী রাতেয়াল্লাহ আনহু বেিীি মিামাদের বাদরা 
ইমাদমর মকউ েীতন ও েুতনয়াবী শাসদনর সবেময় ক্ষমিা লার্ কদর তন। 

িারা যাতলমদক যুলুম মথদক তবরি রাখদি পাদরতন, মানুষদের কলোদণ 

অগ্রগামী করদি পাদরতন, অনুরূপ পাদর তন িাদেরদক খারাতপ মথদক 

তবরি রাখদি! অিএব, মিামরা মিামাদের ইমামদের বোপাদর এসব 

ধারণ প্রসূি বাদি আকীো কীর্াদব মপাষণ কর, যা কখদনা বাস্তদব 

                                                           
196 “তমনহািুল কারামাহ”: (পৃ. ৭২-৭৩) 
197 “আইয়ানুশ শী‘আহ”: (পৃ. ৬) 
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পতরণি হয় তন?! বরাং মিামাদের এসব আকীোই প্রমাণ কদর ময, িারা 

ইমাম তেল না। কারণ, িাদের মথদক মানুষ এ ধরদণর অনুগ্রহ কখদনা 

লার্ কদর তন। 

     ১৬৮. নাহিুল বালাগায় রদয়দে, আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু তনদের 

মো‘আ োরা আল্লাহর তনকট মমানািাি করদিন: 
امهلل اغفر يل ما أنت أعلم به مين، فإن عدت فعد يلّع باملغفرة، امهلل اغفر يل ما »

الوعد( ولم جتد َل وفاء عندي، امهلل وأيت من نفيس )وأيت: أي وعدت، والوأي: 
اغفر يل ما تقربت به إيلك بلساِّن ثم ألفه قلِب، امهلل اغفر يل رمزات األْلاظ 

 «.وسقطات األلفاظ، وسهوات اجلنان وهفوات اللسان

“মহ আল্লাহ, িুতম আমার মযসব অপরাধ িান িা ক্ষমা কর, যতে আতম 
পুনরায় অপরাধ কতর, পুনরায় আমাদক ক্ষমা কর। মহ আল্লাহ িুতম 

আমাদক ময ওয়াো তেদয়ে, তকন্তু আতম িা আোয় করদি পাদরতন, মস 

বোপাদরও আমাদক ক্ষমা কর। মহ আল্লাহ িুতম আমাদক ক্ষমা কর, যার 

মাধেদম আতম মিামার বনকটে অিেন কদরতে, অিোঃপর আমার অন্তর িার 

আবৃতত্ত কদরদে। মহ আল্লাহ আমার কু-েৃতষ্ট, বে-িবানী, অন্তদর কু-মেণা 

ও মুদখর বাচালিাদক ক্ষমা করুন”।198 

আমরা মেখতে আলী রাতেয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর তনকট ক্ষমা প্রাথেনা 

করদেন, মযন আল্লাহ িার রু্ল-চুক ইিোতে পাপগুদলা ক্ষমা ও মািেনা 

কদর মেন, এটা তক ইমামদের তনষ্পাপিা তবদরাধী নয়, শী‘আরা মযমন 

ধারণা কদর! 

                                                           
198 “নাহিুল বালাগাহ” শারহু ইবন আতবল হাতেে: (৬/১৭৬) 
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     ১৬৯. শী‘আদের োতব ময, এমন মকাদনা নবী মনই তযতন আলীর 

ইমামতির তেদক আহ্বান কদরন তন!199 আল্লাহ িা‘আলা সকল নবীদের 

মথদক আলীর ইমামতির অেীকার তনদয়দেন!200 বরাং আলী রাতেয়াল্লাহু 

আনহুর বোপাদর শী‘আদের বাড়াবাতড় এমন পযোদয় মপৌঁদেদে ময, িাদের 

শাইখ ‘তিহরানী’ োতব কদরন: 
 «!قبل صلح، وما لم يقبل فسد ُعرضت ىلع مجيع األشياء، فما»

“আলীর ইমামতি সকল তিতনদসর ওপর মপশ করা হদয়তেল, যারা কবুল 

কদরদে িারা তঠক আদে, আর যারা কুবল কদর তন িারা তবনষ্ট হদয় 

মগদে”।201 

আমাদের প্রশ্ন: নবীগণ আল্লাহর িাওতহে ও একমাত্র িার ইবাোদির 

োওয়াি তেদয়দেন, আলীর ইমামতির োওয়াি িারা মেন তন, মযমন 

মিামরা ধারণা কর। আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 
﴿َّٓ ا لينتاَّوتمت ريست

ت
بيلِكتََِّّمنَّأ ََّّر ُسول ََِّّمنَّقت يهََِّّنُوِحََّّٓإِل  ن ُهۥَّإِۡلت

ت
ََّّٓأ َٰهتََّّلت ََّّٓإِلت نتا ََّّإِل 

ت
ُبُدونََِّّأ  ﴾٢٥َّفتٱعي

 [  ٨٨:االنبياء]

“আর মিামার পূদবে এমন মকাদনা রাসূল আমরা পাঠাই তন যার প্রতি 

আমরা এই অহী নাতযল কতর তন ময, ‘আতম োড়া মকাদনা মকাদনা (সিে) 
ইলাহ মনই। সুিরাাং মিামরা আমারই ইবােি কর”। সূরা আল-আতম্বয়া, 

আয়াি: ২৫) 

                                                           
199 মেখুন: “তবহারুল আনওয়ার”: (১১/৬০), “আল-মাআদলমুল িুলফা”: (পৃ. ৩০৩) 
200 “আল-মাআদলমুল িুলফা”: (পৃ. ৩০৩) 
201 “ওয়াোদয়উন নবুয়াহ” তলি তিহরাতন: (পৃ. ১৫৫) 
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শী‘আদের োতব, আলীর ইমামতি সকল নবীর তকিাদব তলতখি তেল, 

িাহদল একথা মকন শুধু শী‘আরাই িাদন, অনে মকউ মকন িাদন না?! 

অনোনে ধদমের মলাদকরা মকন িা িাদন না?! অনে ধদমের অদনদকই মিা 

ইসলাম গ্রহণ কদরদে, িারা মিা কখদনা এটা বদল তন?! কুরআদনর 

মকাথাও মকন এর উদল্লখ মনই, ময কুরআন সকল তকিাদবর সাক্ষী ও 

সিেিার প্রমাণ?! 

     ১৭০. ইমামগণ তক ‘মুিআ’ তবদয় কদরদেন?! যতে কদরন িাদের 

‘মুিআ’র সন্তান কারা?! 

     ১৭১. শী‘আরা বদল: ইমামগণ িাদন আদগ তক তেল ও পদর তক 

হদব, িাদের তনকট মকাদনা তকেু মগাপন মনই। আর আলী ইবন আবু 

িাতলব তেদলন ইলদমর েরিা।  

আমাদের প্রশ্ন: িাহদল তিতন কীর্াদব ‘মতি’র হুকুম সম্পদকে অজ্ঞ 

থাদকন, যা িানার িনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 

তনকট অনে কাউদক মপ্ররণ কদরন?! 

     ১৭২. শী‘আদের তনকট সাহাবীদের সবদচদয় বড় অপরাধ হদে, 

িারা আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুর ইমামতি মথদক তবচুেি হদয়দেন, (মযমন 

িাদের োতব), আর িার তনকট তখলাফি মসাপেে না করা। এ কারদণ 

শী‘আরা িাদের তনর্েরদযাগে মদন কদর না, তকন্তু শী‘আদের অনোনে গ্রুপ, 

যারা িাদের কিক ইমামদক অস্বীকার কদর, মযমন الفطحية والواقفة 
ইিোতে?! িাদের মকন শী‘আরা অতনর্েরদযাগে মদন কদর না?! বরাং মেতখ 

িাদের মলাকদের েলীল মেয়, িাদেরদক তনর্েরদযাগে মদন কদর? এ 

ববপতরত্ব মকন?! 
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     ১৭৩. শী‘আদের সকল তকিাব এ বোপাদর একমি ময, িাদের 

ইমাম ও অনেরা ‘িাকইয়া’ বোবহার কদরন, (মযমন পূদবে বলা হদয়দে), 

অথোৎ িাদের অন্তদর যা মনই মুদখ িাই বদলন, এর্াদব তিতন কখদনা 

তমথোও বদলন! আর ময ‘িাকইয়া’ বেবহার কদর, মস অবশেই তমথো 

বদল, আর তমথো বলা পাপ! 

     ১৭৪. কুলাইনী বণেনা কদরন, আলীর পূদবের খতলফাগণ ময তবকৃতি 

কদরদে, িার কিক সাথী মস তবষয়গুদলা িাদক সাংদশাধন করদি 

বদলতেল, তকন্তু তিতন িা এ বদল পতরহার কদরন ময, িার সাথীরা িার 

মথদক তবতেন্ন হদয় যাদব। অথচ িারা তিন খতলফা (আবু বকর, উমার ও 

উসমান) সম্পদকে অপবাে মেয় ময, িারা কুরআন ও সুন্নাদহর মদধে 

তবকৃতি কদরদেন। িাহদল আলী মসসব তবকৃতি মকন মরদখ তেদলন, এটা 

তক িার তনষ্পাপ হওয়ার োতব, মযমন মিামরা বল?! 

     ১৭৫. উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু িার মৃিুের পর পরামদশের িনে 

েয়িন মলাক তনবোচন কদরন। অিোঃপর তিনিন অবেহতি মনন। 

অিোঃপর অবেহতি মনন আবু্দর রহমান ইবন আউফ। অিোঃপর অবতশষ্ট 

থাদক শুধু উসমান ও আলী রাতেয়াল্লাহু আনহুমা। িখন আলী মকন 

বলল না আতমই তখলাফদির হকোর, তখলাফদির ওতসয়ি আমার িনেই 

করা হদয়দে?! উমাদরর পদরও তক আলী কাউদক র্য় করদিন?! 

     ১৭৬. শী‘আদের অদু্ভি কাদণ্ডর একতট হদে তকেু িাল হােীস 

বিতর করা, যাদি িাদের ইমামদের ক্রমানুসাদর নাম রদয়দে মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মথদক িাদের মাহেী পযেন্ত। এিেসদত্বও 

বিেমান যুদগ িাদের অদনক মমৌতলক গ্রন্থ মসসব নাদমর উদল্লখ অস্বীকার 
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কদর! মযমন, িাদের শাইখ ‘খুইতয়’ বদলন, 
واخلاصة قد حددت األئمة  الروايات املتواترة الواصلة إيلنا من طريق العامة»

عليهم السالم باثين عرش من انلاحية العددية ، ولم حتددهم بأسمائهم عليهم 
 «.السالم واحًدا بعد واحد

“তবদশষ বেতক্ত ও সাধারণ মলাক মথদক িাওয়ািুর িথা একাতধক সনদে 

আমাদের তনকট মপৌঁদেদে ময, ইমামদের তনতেেষ্ট সাংখো বাদরািন, তকন্তু 

িাদের এক একিদনর নাম তনতেেষ্ট মনই”।202 

     ১৭৭. শী‘আরা ধারণা কদর ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর পর অতধকাাংশ সাহাবীই মুরিাে হদয় মগদেন, -মযমন 

িাদের তনকট প্রতসে-, অিোঃপর মেতখ িারা তনদিরাই এর তবপরীি 

কদর। যতে িাদের বলা হয়: মযদহিু আলীর সম্পদকে তখলাফদির নস-

েলীল রদয়দে, িাহদল মকন তিতন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাদমর মৃিুের পর তখলাফদির োতব কদরন তন? িারা বদল, 

সাহাবারা মুরিাে হদয় যাদব িাই!! মযমন, ‘আল-কাতফ’ গ্রদন্থ িাদের 

ইমাম মথদক বতণেি, তিতন বদলদেন: 
لم يمنع أمري املؤمنني من أن يدعو  إن انلاس ملا صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبابكر»

 «.نلفسه إال نظره للناس ، وختوفًا عليهم أن يرتدوا عن اإلسالم فيعبدوا األوثان

“মানুদষরা যখন আবু বকদরর হাদি বাই‘আদি কদর মফদলদে, িখন 

আতমরুল মুতমনীন িাদের তেদক িাতকদয় তনদির তখলাফদির োতব কদরন 

                                                           
202 “তসরািুন নািাি”: (২/৪৫২); “আল-ইমামাহ ওয়ান-নাস” তলল উস্তাে ফায়সাল 
নুর: (পৃ. ৩০৬) 
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তন, পাদে িারা ইসলাম িোগ কদর মূতিে পূিায় মি হদব”।203 

     ১৭৮. শী‘আরা োতব কদর ময, িাদের ইমামদের বোপাদর নস িথা 

েলীল রদয়দে। তকন্তু আমরা িাদের তকিাদব অদনক বণেনা মেতখ, যা 

িাদের এ নীতি তবরুে, উস্তাে ফয়সাল নুর িার اإلمامة وانلص গ্রদন্থ 
এসব বণেনা িমা কদরদেন, অতধক িানার মূল তকিাব মেখুন। 

সবেদশষ আল্লাহর তনকট প্রাথেনা করতে, তিতন এ তকিাব োরা শী‘আ 

যুবক মশ্রতণদক উপকৃি করুন, এ তকিাবদক তিতন িাদের তহোয়াি ও 

সিে পদথর তেশারী তহদসদব কবুল করুন। িারা মযন সিেদক আুঁকদড় 

ধদর, সিে পদথ তফদর এবাং সদিের বোপাদর মকাদনা তিরষ্কার ও 

তধক্কারদক পদরায়া না কদর। আমীন। 

  

                                                           
203 “আল-কাতফ”: (৮/২৯৫); “তবহারুল আনওয়ার”: (২৮/২৫৫); “আমাতলি িুতস”: 
(পৃ. ২৩৪) 
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শী‘আদের সম্পদকে যাদের িানা আদে, িারা অবশেই িাদনন ময, 

িাদের তবতর্ন্ন েল ও উপেদল এমন ববপরীিে, স্বতবদরাধীিা ও 

তেমুখী নীতি রদয়দে, যার মকাদনা মশষ মনই, অনে বাতিল ধদমেও 

যার নতির পাওয়া েুষ্কর। মলখক এ তকিাদব শী‘আ বাদরা 

ইমাতময়াদের মাযহাদব তবেেমান কিক প্রশ্ন ও ববপরীিে সাংগ্রহ 

এবাং িা িমা করার প্রয়াস মপদয়দেন, যা শী‘আ বাদরা 

ইমাতময়াদের প্রতি উত্থাতপি হয়, কুরআন ও হােীদস তফদর যাওয়া 

বেিীি যা মথদক তনষৃ্কতি লাদর্র মকাদনা উপায় মনই, হয়দিা 

িাদের যুবকরা এসব ববপরীিে মেদখ উপকৃি হদব এবাং স্বীয় 

আতখরাদির তচন্তা কদর সিে গ্রহণ করদব। 
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