ইমািময়%াহ শীয়ােদর আিকদা- িব/াস
( সংিkp)

মূলঃ আয়াতুlাহ আল উযমা মাকােরম িশরাযী
অnবাদঃ মাওঃ ?মাঃ আবু সাঈদ

pকাশনায়ঃ দাওয়াতী িমশন
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ইমািময়%াহ শীয়ােদর আিকদা- িব/াস
মূলঃ আয়াতুlাহ আল উযমা মাকােরম িশরাযী
অnবাদঃ মাওঃ 3মাঃ আবু সাঈদ
সংেশাধনঃ মরhম মাওঃ আলী আkাস ।
সmাদনাঃ মুহাmদ মিতউর রহমান ।
pকাশনায়ঃ দাওয়াতী িমশন

2

িবসিমlািহর রাহমািনর রাহীম

এই বইেয়র লk% ও উেdG :
এক : আমরা এ যুেগ িবরাট একিট িবlব pতBk করলাম যা 3খাদায়ী dীনসমূেহর অnতম dীন
ইসলােমর িবlব।
ইসলাম আমােদর যুেগ এেস আেরকবার নব- জীবন লাভ করল। িবL মুসিলম িনdা 3থেক 3জেগ
উঠল এবং িনেজেদর আসল জায়গায় িফের এল। আর িনেজেদর 3য সব সমsাবলীর সমাধান
3কাথাও খুঁেজ পািVল না তা ইসলােমর িশkা- সংsৃিত ও 3মৗিলক শাখা- pশাখাগত িবিধিবধানgেলার মােঝ সnান করেত লাগল।
এ িবlব সফল হওয়ার কারণ কী? 3স িবষেয় আেলাচনা একিট sতnt বBাপার। সব 3চেয় বড়
কথা হল, আমােদর জািন এ মহান িবlেবর pভাব সমs ইসলামী 3দশসমূেহ এমনিক ইসলামী
িবেLর বাইেরর 3দশgেলােতও ssf পিরলিkত হেV। তাইেতা dিনয়ার অেনক মাnষ আজ
ইসলামেক জানেত চায়। অবগত হেত চায় িবL মানবতার জেn ইসলােমর নতুন আhান
সmেকk।
এমন একিট sশkকাতর পিরিsিতেত আমােদর করণীয় কতkবB হেV ইসলােমর pকৃত 3য পিরচয়
রেয়েছ তা 3কান pকার অnসjা বBিতেরেক এর sf বBাখBা- িবেpষণ মাnেষর সামেন তােদর
3বাধগমB কের তুেল ধরা। আর মাnেষর মেধB ইসলাম ও ইসলামী মাযহাবসমূহ সmেকk জানার
জn 3য আgহ ও িপপাসা রেয়েছ যথাযথ বণkনার মাধBেম তা িনবারণ করা। আর আমােদর sেল
অnেদরেক ইসলাম সmেকk কথা বলার ও িসdাn gহণ করার sেযাগ না 3দয়া।
dই : অsীকার করার 3জা 3নই 3য,
িফরকামত িবদBমান,

অnাn মতবােদর nায় ইসলােমও িবিভn মাযহাব ও

যার pেতBকিটরই আকীদা- িবLাস ও আমল- অnশীলেনর 3kেt িনজs

আলাদা- আলাদা vবিশfBও রেয়েছ। িকnt এ িভnতা ও পাথkকB কখনই এমন পযkােয়র নয় 3য,
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একই ইসলাম িবLাসীেদর মেধB পরsেরর সহেযািগতার পেথ বাধা হেয় দাঁড়ােত পাের বরং
তারা িনেজরা পরsেরর সাহাযB- সহেযািগতার মাধBেম pাচB ও পাxােতBর সৃf 3য 3কান ঝড়তুফােনর মুকািবলায় িনেজেদরেক রkা করেত এবং িনেজেদর অিভn শtrেদরেক তােদর নীলনকশা বাsবায়েনর পেথ বাধা িদেত সkম ।
িনঃসেnেহ পরsেরর মেধB সহেযািগতা ও সমেঝাতার পিরেবশ সৃিf ও তা দৃঢ় ও গভীর করার
জেn িকছু মূলনীিত ও নীিতমালা 3মেন চলা pেয়াজন। এর মেধB সবkািধক grtপূণk িবষয়িট
হেV ইসলামী িফরকা- মতসমূহ পরsরেক ভালভােব জানেত হেব। এক িফরকার নীিত ও
vবিশfBাবলী অn িফরকার 3লাকেদর সামেন sf ও পিরsার থাকেত হেব। 3কননা পরsেরর
3চনা- জানাই হেV একমাt হািতয়ার যা ভুল বুঝা- বুিঝ 3থেক িনেজেদরেক রkা করেত ও
পরsেরর সহেযািগতার পথ সহজ কের িদেত পাের।
পরsরেক 3চনা- জানার সবেচেয় উtম উপায় হেV pেতBক মাযহােবর আকীদা- িবLােসর
িবষয়gেলা এবং তােদর 3মৗিলক ও শাখা- pশাখাগত বBাপারgেলা 3স মাযহােবরই বড় বড়
িবj- পি ডত বBিkেদর কাছ 3থেক অবগত হওয়া। 3কননা, যিদ অজানা- অjেদর কাছ 3থেক
জানেত চাই অথবা 3কান মাযহােবর আকীদা- িবLােসর িবষয়gেলা তােদর শtrেদর কাছ 3থেক
#নেত চাই তাহেল ভালবাসা ও িবেdষ আমােদর লkB- উেdে% 3পৗঁছার পেথ বাধা হেয় দাঁড়ােব
এবং আমােদরেক পরsর 3থেক িবিVn কের িদেব। তখন সহেযািগতার িবষয়িট িনরাশার rপ
পিরgহ করেব।
িতন : উপেরােlিখত d’িট দৃিf- ভিnর 3pিkেত িশয়া ইমািময়া মাযহােবর 3মৗিলক িবLাস ও
শাখা- pশাখাগত vবিশfBgেলা সংেkেপ তুেল ধরাই হেV এ 3ছাT পুsকিট রচনার মূল লkB ও
উেd%, যা িনmিলিখত vবিশfBাবলী সমৃd :
১. pেয়াজনীয় সমs িবষয়gেলার সার- সংেkপ উপsাপন করা হেয়েছ এবং তােত পাঠকবৃn বh
সংখBক বই- পুsক অধBয়ন করা 3থেক িনsৃিত লাভ করেব।
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২. আেলাচনা sf ও dBথkক মুk। এমনিক 3স সব পিরভাষাgেলােকও পিরহার করা হেয়েছ,
3যgেলা #ধু dীিন মাdাসার সােথ সmকkযk
ু । তেব পাঠক মহেলর গভীর ও sk অধBায়েনর
অnরায় নয়।
৩. যিদও আমােদর আেলাচনার িবষয়বst আকীদা- িবLােসর িবষয় িনেয়,
pমাণ িনেয় আেলাচনা করা আমােদর উেd% নয়;

এবং তার দলীল-

তেব sশkকাতর িবষয়gেলােত মেনর

তািগেদ সাড়া িদেয় সংিkp আেলাচনার মেধB যতটুk সmব 3কারআন,

হাদীস ও িবেবক

িভিtক দলীল সমৃd আেলাচনা কেরিছ।
৪. সব ধরেনর 3গাপনীয়তা, pতারণা ও অেযৗিkক পূবk ধারণার নীিত পিরহার করা হেয়েছ,
যােত কের িবষয়gেলা বাsেব যা আেছ তারই rপায়ণ ঘেট।
৫. অnাn মাযহাবসমূেহর মযkাদা ও সmান রkার িবষয়িটর pিত দৃিf রাখা হেয়েছ।
এ 3ছাT পুিsকািট পূেবkােlিখত ৩ িট িবষয়েক সামেন 3রেখ বাইতুlাh শরীেফর হjbত পালেনর
সফরকােল, যখন অnরাtা অিধক sVতা সমৃd থােক, তখন রচনা করা হেয়েছ। পরবতkীেত
কেয়কিট vবঠেক একদল িবj আেলেমর উপিsিতেত িবষয়িটর উপর আেলাচনা- পযkােলাচনার
পর সমািpর পযkােয় উপিনত করা হেয়েছ। আমােদর িবLাস 3য,

আমরা আমােদর উেdে%র

পযkােয় সফলতার sের 3পৗঁছেত 3পেরিছ, 3য উেdে%র কথা ইিতমেধBই আমরা pকাশ কেরিছ।
আর এর pিতদান 3শষ িবচার িদেনর জn জমা কের রাখার আেবদন মহান আlাহর দরবাের
রাখলাম। আরএ জগেত আমােদর pাথkনা হেV :

ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ﺂﻣﻨﱠﺎ َرﺑـﱠﻨَﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ذُﻧُﻮﺑـَﻨَﺎ َوَﻛﻔ ْﱢﺮ َﻋﻨﱠﺎ َﺳﻴﱢﺌَﺎﺗِﻨَﺎ َوﺗَـ َﻮﻓﱠـﻨَﺎ َﻣ َﻊ
َ َ) ﱠرﺑـﱠﻨَﺎ إﻧـﱠﻨَﺎ َﲰ ْﻌﻨَﺎ ُﻣﻨَﺎدﻳًﺎ ﻳـُﻨَﺎدي ﻟ ِْﻺﳝَﺎن أَ ْن آﻣﻨُﻮا ﺑَﺮﺑﱢ ُﻜ ْﻢ ﻓ
(ْاﻷَﺑْـ َﺮا ِر

“3হ আমােদর pভূ! আমরা একজন আhানকারীর (রাসূলুlাh সঃ) এর (আhান) #েনিছ, িতিন
আমােদরেক ঈমান আনয়েনর জেn আhান জানােVন 3য,
ঈমান আন;

3তামরা sীয় pিতপালেকর pিত

তাই আমরা ঈমান এেনিছ। 3হ আমােদর রব! অতএব,
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আমােদর পাপ ও

অnায়gেলােক kমা এবং আমােদর ভুল- trিটgেলা আমােদর 3থেক 3মাচন কের দাও। আর
আমােদর মৃতুB 3নkার 3লাকেদর সােথ কর” ( সূরাঃ আেল ইমরান, আয়াত নং ১৯৩)।

নােছর মাকািরম িশরাযী
মাdাসাতুল ইমাম আমীrল মু' িমনীন (আঃ), 3কাম, ইরান
মুহাররামুল হারাম ১৪১৭ িহঃ
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pথম অধ%ায়

?খাদা পিরিচিত ও একtবাদ
১মহান আlাহর অিst. :
আমরা িবLাস কির : মহান আlাhই সমg িবেLর যাবতীয় সৃিfর সৃিfকতkা। তাঁর 3<=t,
িবjতা ও শিk- kমতার িনদশkনাবলী পৃিথবীর pিতিট সৃিfর সৃিf vনপুেণBর অবয়েব
sতঃpমািণত। আমােদর িনেজেদর অিsেtর িনপুণতার মােঝ,
রকমািরেt,

pাণী জগৎ ও উিdদ জগেতর

আকাশ ম ডেলর gহ- নktgেলার মেধB ও 3সৗরজগেতর সবktই তাঁরই শিk-

kমতার বিহঃpকাশ ঘটেছ।
আমরা িবLাস কির : এ পৃিথবীর যাবতীয় সৃিfর রহs সmেকk যত অিধক পিরমাণ িচnা গেবষণা
করব তেতািধক পিরমােণ 3খাদার িবjতা ও শিk- সামথkB সmেকk অবগত হব। এভােব
আমােদর অবগিত বৃিdর মেধB িদেয় pিতিদন আমােদর জেn আlাহর অেশষ িবjতা সmেকk
জানার নতুন নতুন দরজা খুেল যােব এবং আমােদর িচnা- গেবষণার 3ktgেলােক আেরা
বBাপকভােব িবsৃত ও বৃিd করেব। আর িচnা- ভাবনার এ ধারা আlাহর pিত আমােদর
ভালবাসার উৎসgেলােক উtর উtর আেরা বািড়েয় িদেব এবং আমােদরেক pিতিট মুহূেতk 3স
মহান সtার সািnেধB ও িনকেট 3পৗছােত সাহাযB করেব। আর তাঁর মিহমা ও 3সৗnেযkর মেধB
আমােদরেক একাকার ও িবিলন কের 3দেব।
পিবt 3কারআন বলেছ :

ِ ﺎت ﻟﱢْﻠﻤﻮﻗِﻨِﲔ وِﰲ أَﻧ ُﻔ ِﺴ ُﻜﻢ أَﻓَ َﻼ ﺗـُﺒ
ِ ) َوِﰲ ْاﻷ َْر
(ﺼ ُﺮو َن
ْ
ْ
َ َ ُ ٌ َض آﻳ

“অথkাৎ আর (3খাদার pিত) আsাশীল 3লাকেদর জn ভূ- পৃে= যেথ= িনদশkনািদ িবদBমান
রেয়েছ। আর 3তামােদর িনেজেদর অিsেtর মেধBও (3য সব িনদশkন রেয়েছ) 3সgেলা িক
3তামরা pতBkB করেছা না?” ( সূরাঃ আযযািরয়াত, আয়াত নং ২০- ২১)।
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মহান আlাহ বেলন :

ِﱠ
ِ ض واﺧﺘِ َﻼ
ٍ ف اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ واﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر َﻵﻳ
ِ
ِ
ِ ﺎت ﱢﻷ
ﻳﻦ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ُﺮو َن اﻟﻠﱠ َـﻪ
ْ َ ِ )إِ ﱠن ِﰲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َو ْاﻷ َْر
َ َ َ ْ
َ ﴾ اﻟﺬ١٩٠﴿ ُوﱄ ْاﻷَﻟْﺒَﺎب
ِ َﺎﻃ ًﻼ ﺳﺒﺤﺎﻧ
ِ ِِﻢ وﻳـﺘـ َﻔ ﱠﻜﺮو َن ِﰲ ﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟ ﱠﺴﻤﺎوkﻗِﻴﺎﻣﺎ وﻗُـﻌﻮدا وﻋﻠَﻰ ﺟﻨُﻮ
ِ ات َو ْاﻷ َْر
اب
َ َ ْ ُ ِ َﺖ َﻫـٰ َﺬا ﺑ
َ ض َرﺑـﱠﻨَﺎ َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ
َ
َ ﻚ ﻓَﻘﻨَﺎ َﻋ َﺬ
ََ
ُ ََ َ ْ ُ ٰ َ َ ً ُ َ ً َ
(اﻟﻨﱠﺎ ِر
“িনঃসেnেহ আসমান ও যমীেনর সৃিfর মেধB এবং পযkায়kেম রাত ও িদেনর pতBাগমেনর মেধB
চkুষমান jানী 3লাকেদর জn (ssf) িনদশkনািদ িবদBমান রেয়েছ। তােদর অবsা হেV 3য,
তারা আlাহেক sরণ কের দাঁড়ােনা,

বসা ও শয়ন অবsায়। আর তারা আসমান ও যমীেনর

সৃিfর (িনপুণতা ও রহেsর) বBাপার িনেয় গভীর িচnা- গেবষণা কের। (আর বেল) 3হ আমােদর
pভূ! এ সেবর 3কানিটই তুিম অেহতুক বা অনথkক সৃিf করিন”। (সূরা: আেল ইমরান, আয়াত
নং- ১৯০- ১৯১)

২. আlাহর মহt ও snর SবিশT%াবলী :
আমরা িবLাস কির : মহান আlাh সবk pকার 3দাষ- trিট মুk। িতিন পিরপূণত
k ার pতীক, িতিন
িনরuশ ও সামিgক পিরপূণk একসtা। অn কথায়, এ পৃিথবীেত যত 3সৗnযk ও পূণkতা আেছ
3স সব িকছুরই 3কndীয় উৎস হেV িতিন এবং তাঁর 3থেকই সব িকছুর সৃিf। মহান আlাh বেলন
:

ِ
ِ
اﳉَﺒﱠ ُﺎر اﻟْ ُﻤﺘَ َﻜﺒﱢـ ُﺮ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠ ِـﻪ َﻋ ﱠﻤﺎ
ْ ﱡوس اﻟ ﱠﺴ َﻼ ُم اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ُﻦ اﻟْ ُﻤ َﻬْﻴ ِﻤ ُﻦ اﻟْ َﻌ ِﺰ ُﻳﺰ
ُ ) ُﻫ َﻮ اﻟﻠﱠـﻪُ اﻟﱠﺬي َﻻ إِﻟَـٰ َﻪ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻤﻠ
ُ ﻚ اﻟْ ُﻘﺪ
ِ اﳊﺴﲎ ﻳﺴﺒﱢﺢ ﻟَﻪ ﻣﺎ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َو ْاﻷ َْر
ض َوُﻫ َﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰ ُﻳﺰ
ْ ُ﴾ ُﻫ َﻮ اﻟﻠﱠـﻪ٢٣﴿ ﻳُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮ َن
ْ ﺼ ﱢﻮُر ﻟَﻪُ ْاﻷ
ُ اﳋَﺎﻟِ ُﻖ اﻟْﺒَﺎ ِر
َ ئ اﻟْ ُﻤ
َ ُ ُ َ ُ ٰ َ ْ ُْ َُﲰَﺎء
ََ
ِْ
( ﻴﻢ
ُ اﳊَﻜ

“িতিনই 3স মহান আlাh িযিন ছাড়া আর 3কান ইলাh (উপাs) 3নই। িতিনই pকৃত মািলক ও
অিধপিত। সবk pকােরর 3দাষ- kিট মুk। িনরাপওা pদানকারী। সব িকছুর সংরkক ও িনয়ntক।
িতিন 3সই অপরািজত শিkধর- িযিন িনেজর ইVাnযায়ী সব িকছু 3ঢেল সাজান। (মুশিরকরা)
যােদরেক তাঁর সমকk ও অংশীদার িহসােব দাঁড় করায়, িতিন 3স সব 3থেক মুk ও পিবt।
িতিন 3সই মহান সৃিfকতkা- িযিন অনািদকাল 3থেক সৃিf কের আসেছন। আকৃিত গঠেণর মহা
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িচtকর। 3সৗnযkমি ডত উtম নামসমূহ তাঁরই জেn িনিদkf। আকাশ- ম ডল ও ভূ- ম ডেল যা
িকছু আেছ সবই তাঁর pশংসা- sিত পাঠ করেছ। আর িতিন মহা পরাkমশালী ও pjাময়”( সূরা :
আল- হাশর, আয়াত নং ২৩- ২৪)।
উপেরােlিখত আlাহর মিহমা- মহt,

3শাভা- 3সৗnযk ও gণ- vবিশfBাবলী তাঁর একটা অংশ

িবেশষ মাt।
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৩. আlাহর সtা অনn- অসীম :
আমরা িবLাস কির : মহান আlাh এমন এক সtা িযিন সবk পযkায় ও 3kেtই অনn- অসীম।
িবjতায়,

শিk- kমতায়,

অনািদকাল 3থেক অনn কাল পযkn িচরজীবী থাকা ইতBািদ সবk

3kেt আlাহর জেn 3কান pাn- সীমা িনধkারণ করা যায় না। এ কারেণই sান- কাল- পাt 3কান
িকছুই তাঁেক sশk করেত পাের না। 3কননা, sান- কাল- পাt এ সব িকছুরই একটা সীমা ও
pাn আেছ। িকnt মহান আlাh সবkদা সবkt িবরাজমান। কারণ, িতিন sান- কাল- পাt ইতBািদর
উেধk। মহান আlাh বেলন :.

ِ اﳊ ِﻜ
ِ ِ )وُﻫﻮ اﻟﱠ ِﺬي ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤ ِﺎء إِﻟَـٰﻪٌ وِﰲ ْاﻷَر
(ﻴﻢ
ْ َ
َ
َ َ
ُ ﻴﻢ اﻟْ َﻌﻠ
ُ َْ ض إﻟَـٰﻪٌ َوُﻫ َﻮ

“িতিন 3সই মহান সtা িযিন আকাশ- ম ডেল ও ভূ- ম ডেল ইবাদেতর 3যাগB। আর িতিনই অিত
pjাময় ও মহাjানী” ( আয যুখেরাফ : ৮৪)।
আlাh আেরা বেলন :.

ِ
ِ
(ﲑ
ٌ ) َوُﻫ َﻮ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ أَﻳْ َﻦ َﻣﺎ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َواﻟﻠﱠـﻪُ ﲟَﺎ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ﺑَﺼ
“িতিন 3তামােদর সােথই আেছন 3যখােনই থাকনা 3কন। িনঃসেnেহ মহান আlাh 3তামােদর
কমk- কা ড সব pতBk করেছন”( সূরা : আল- হাদীদ, আয়াত নং ৪)।
এটা sf 3য; িতিন আমােদর অnেরর 3থেকও আমােদর িনকটতম। িতিন আমােদর অnরাtায়
িবরাজমান এবং সবktই িতিন িবদBমান। পkাnের মহান আlাহর 3কান িনিদfk sান 3নই। আlাh
বেলন :.

ِ )وَﳓﻦ أَﻗْـﺮب إِﻟَﻴ ِﻪ ِﻣﻦ ﺣﺒ ِﻞ اﻟْﻮِر
(ﻳﺪ
َ َْ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ

“আর আমরা তার pধান িশরা (রগ) অেপkাও িনকটতম” ( kাফ : ১৬)। মহান আlাh আেরা
বেলন : .

ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
( ﻴﻢ
ٌ ) ُﻫ َﻮ ْاﻷَﱠو ُل َو ْاﻵﺧ ُﺮ َواﻟﻈﱠﺎﻫ ُﺮ َواﻟْﺒَﺎﻃ ُﻦ َوُﻫ َﻮ ﺑ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲء َﻋﻠ
“িতিন অনািদকাল 3থেক আেছন এবং অনn ও িচরIীব। িতিন pকা% ও 3গাপন। আর িতিন সবk
িবষেয় সমBক অবগত” ( আল- হাদীদ : ৩)।
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এ কারেণ আমরা 3কারআেনর অn একিট আয়ােত 3দখেত পাই : ﻴﺪ. ذو اﻟﻌﺮش اঅথkাৎ িতিন
মহান আরেশর অিধকারী (অিধপিত) এবং 3<=েtর অিধকারী। (আরশ এর অথk এখােন 3কান
রাজ িসংহাসন নয়) অnrপ আেরকিট আয়ােতও 3দখেত পাই : “দয়াময় মহান আlাh আরেশর
উপর সমাসীন। 3কারআেনর 3কান 3কান আয়ােতর মাধBেম বুঝা যায় 3য,

মহান আlাহর

িসংহাসন সমg আসমান ও জিমন বBাপী। 3যমন :
()وﺳﻊ ﻛﺮﺳﻴﻪ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض
“তাঁর িসংহাসন সমg আসমান ও জিমন বBাপী িবsৃত”। এর অথk কখেনাই এটা নয় 3য, মহান
আlাh িবেশষ 3কান sােন অবsান করেছন। বরং সমg সৃিf জগৎ ও pাকৃিতক পিরম ডেল তাঁর
সািবkক সাবkেভৗম কতৃkেtর কথা 3ঘাষণা করা হেV। 3কননা, যিদ তাঁর জেn 3কান sান িনিদfk
কির তাহেল তাঁেক সীিমত কের 3ফললাম। আর সৃিfর gণ vবিশেfBর অিধকারী বেল pমাণ
করতঃ তাঁেক অnাn বstর মতই মেন করলাম। বstতঃপেk িতিন :অথkাৎ 3কান িকছুই তাঁর মত
নয় (সূরা : আশ #রা, আয়াত নং ১১)। অথkাৎ তাঁর সমতুলB আর 3কউ 3নই (সূরা : তাওহীদ,
আয়াত নং ৪)।

৪. আlাh িনরাকার ও কখনই ?দখা যােব না :
আমরা িবLাস কির : বািhক চkু িদেয় কখেনা আlাহেক 3দখা যােব না। 3কননা চkু িদেয়
আlাহেক 3দখার অথk হেV- তাঁর 3দহ ও আকৃিত িনিদk= sান ও জায়গা, রং ও শরীর থাকা এবং
িতিন 3কান িদক বা 3কান মুখী থাকা । আর এgেলা সবই সৃিfর vবিশfB। মহান আlাh এসব
িকছুর উেdk।
অতএব আlাহেক 3দখেত পাওয়ার িবLাস এক pকােরর িশরক। আlাh বেলন :

ِ
(ُاﳋَﺒِﲑ
ْ ﻴﻒ
ُ ﺼ َﺎر َوُﻫ َﻮ اﻟﻠﱠﻄ
َ ْﺼ ُﺎر َوُﻫ َﻮ ﻳُ ْﺪ ِر ُك ْاﻷَﺑ
َ ْ)ﱠﻻ ﺗُ ْﺪ ِر ُﻛﻪُ ْاﻷَﺑ
“চkুgেলা তাঁেক pতBk করেত পােরনা িকnt িতিন সকল চkুেক pতBk কের থােকন। আর িতিন
অতীব দয়ালু ও সবkj” ( আনআম : ১০৩)।
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এ কারেণই বনী ইসরাঈেলর বাহানা- অজুহাত সnানী 3লােকরা হযরত মুসার (আঃ) িনকট
আlাহেক 3দখার দাবী উtাপন করেল িতিন বেলন :
(ﱴ ﻧـََﺮى اﻟﻠﱠـﻪَ َﺟ ْﻬ َﺮ ًة
َ َ)ﻟَﻦ ﻧـ ْﱡﺆِﻣ َﻦ ﻟ
ٰ ﻚ َﺣ ﱠ

“আমরা ততkণ পযkn 3তামার pিত ঈমান আনবনা যতkণ না আlাহেক pকাে% 3দখেত পাব”
( সূরা : আল- বাকারাহ- ৫৫)।
অতঃপর মুসা (আঃ) তােদরেক তুর পাহােড় িনেয় 3গেলন এবং তােদর দাবীর কথা আেরকবার
আlাহর কােছ 3পশ করেলন। তখন মহান আlার পk 3থেক এই জবাব এেলা :

ِ
اﺳﺘَـ َﻘﱠﺮ
ْ ﺎل ﻟَﻦ ﺗَـَﺮ ِاﱐ َوﻟَـٰ ِﻜ ِﻦ اﻧﻈُْﺮ إِ َﱃ
َ َﻚ ﻗ
َ َﻮﺳ ٰﻰ ﻟِ ِﻤﻴ َﻘﺎﺗِﻨَﺎ َوَﻛﻠﱠ َﻤﻪُ َرﺑﱡﻪُ ﻗ
ﺎل َر ﱢ
َ ب أَ ِرِﱐ أَﻧﻈُْﺮ إِﻟَْﻴ
ْ اﳉَﺒَ ِﻞ ﻓَِﺈن
َ ) َوﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎءَ ُﻣ
ِ
ﻚ َوأَﻧَﺎ
َ َﺎق ﻗ
َ َﺻﻌِ ًﻘﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أَﻓ
َ َﻣ َﻜﺎﻧَﻪُ ﻓَ َﺴ ْﻮ
َ ﺖ إِﻟَْﻴ
َ َﺎل ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧ
ُ ﻚ ﺗـُْﺒ
َ ﻮﺳ ٰﻰ
َ ﻛﺎ َو َﺧﱠﺮ ُﻣ: ف ﺗَـَﺮ ِاﱐ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﲡَﻠﱠ ٰﻰ َرﺑﱡﻪُ ﻟ ْﻠ َﺠﺒَ ِﻞ َﺟ َﻌﻠَﻪُ َد
ِِ
(ﲔ
َ أَﱠو ُل اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ

অথkাৎ আমােক কkেনা 3দখেত পােব না, িকnt ঐ পাহােড়র pিত তাকাও, যিদ তা ssােন sীর

থােক তাহেল আমােক 3দখেত পােব। অতঃপর তার pভূ যখন পাহােড়র উপর sীয় 3জBািত
িবকাশ করেলন তখন তা চূণ-k িবচূণk হেয় ধুিলsাৎ হেয় 3গল। আর মুসা (আঃ) সংjাহীন হেয়
ভূিমেত পেড় 3গেলন। অতঃপর আবার যখন jান িফের আসেলা তখন িনেবদন করেলন
পরওয়ারিদগার! তুিম পাক- পিবt। 3সই মহাসtা যােক চkু িদেয় 3দখা যায় না। আিম 3তামার
pিত ptাবতkন করলাম। আর আিম pথম মু’িমন। (সূরা আল আরাফ ১৪৩)।
উেlিখত ঘটনার মাধBেম pমািণত হয় 3য, বািhক দৃিfর মাধBেম কখেনা আlাহেক 3দখা যােব
না।
আমরা িবLাস কির : যিদ 3কান আয়াত অথবা 3কান হাদীস আlাহেক 3দখা যায় সmেকk
পিরলিkত হয় তাহেল তার উেd% হেV অnর চkু ও অnর jান dারা আlাহেক 3দখা।
3কননা, সব সময়ই 3কারআেনর আয়াতসমূহ পরsেরর বBাখBা কের থােক।

اﻟﻘﺮآن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ
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অথkাৎ 3কারআেনর আয়াতসমূহ পরsেরর বBাখBা কের। িবখBাত এ হাদীসিট জনাব ইবেন
আbাস (রহঃ) 3থেক বিণkত। িকnt এ হাদীসিট নাহজুল বালাগােত অnভােব এেসেছ :
“আয়াতসমূহ পরsেরর সাkB 3দয়, ” ( 3খাৎবা নং ১০৩)।
এ ছাড়া এক বBিk হযরত আলীেক (আঃ) িজjাসা করেলা :
“3হ আমীrল মুিমনীন! আপিন িক কখেনা আপনার pভূেক 3দখেত 3পেরেছন? িতিন বলেলন:
আিম িক এমন 3খাদার ইবাদত কির যােক 3দখেত পাইনা? অতঃপর আেরা বেলন : বািhক
চkুgেলা কখেনা pকাে% তাঁেক 3দখেত পায় না িকnt, অnরাtা ও ঈমানী শিk তাঁেক pতBkB
কের, ( নাহজুল বালাগাহ 3খাৎবা নং ১৭৯)।
আমরা িবLাস কির : সৃিfর vবিশfBাবলী আlাহর জেn িনিদkf করা, 3যমন : আlাh সমাসীন
আেছন, আlাh 3কান pাnমুখী আেছন, আlাহর 3দহাবয়ব আেছ, আlাহেক 3দখা যায় এ
জাতীয় আকীদা- িবLাস আlাহর pকৃত পিরচয় 3থেক অেনক দূের সের যাওয়ারই নামাnর এবং
িশরেক িলp হওয়া ছাড়া িকছু নয়। hাঁ; মহান আlাহ সমg সৃিf ও সৃিfর vবিশfBাবলী 3থেক
উেdk এবং তাঁর সমতুলB 3কান বstই হেত পাের না।

৫. একtবাদ সমs ইসলামী িশkার pাণ :
আমরা িবLাস কির : মহান আlাহেক 3চনা ও জানার সবেচেয় grtপূণk িদকিট হেV আlাহর
একtবাদ ও 3তৗওহীেদর িবষয় সmেকk অবিহত হওয়া,

বstতঃপেk 3তৗওহীদ 3কবলমাt

একটা উছূেল dীন বা dীেনর একিট 3মৗিলক িবষয় নয় বরং ইসলামী আকীদা- িবLােসর মূল ও
3কndীয় িবষয়।
এ কথা ssf ভােব বলা যায় : ইসলােমর 3মৗিলক ও শাখা- pশাখাগত সমs িবিধ- িবধান
3তৗওহীদ বা একtবােদর িভিtেতই গেড় উঠেব। সtাগত একtবাদ, vবিশfগত একtবাদ ও
িkয়াগত একtবাদ অথkাৎ সবk 3kেtই একtবােদর rপেরখা থাকেত হেব। অn এক বBাখBা
অnযায়ী নবী- রাসূলগেণর দাওয়ােতর একtবাদ, আlাহর dীন ও িবিধ- িবধােনর একtবাদ,
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িকবলা ও আসমানী িকতােবর একtবাদ, সমg মানব জািত সmকkীত 3খাদায়ী আইন- কাnন ও
িবিধ- িবধােনর একtবাদ, মুসলমানেদর দলমতgেলার একtবাদ ও িবচার িদেনর একtবাদ।
এ কারেণই 3কারআন মজীদ আlাহর একtবােদর িবচুBিত ও িশরক pবণতােক kমাহীন অপরাধ
(gনাh) বেল 3ঘাষণা করেছ। আlাh বেলন :

ِ ِ ِ
ِ ِ)إِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪ َﻻ ﻳـ ْﻐ ِﻔﺮ أَن ﻳ ْﺸﺮ َك ﺑِِﻪ وﻳـ ْﻐ ِﻔﺮ ﻣﺎ دو َن َٰذﻟ
ِ ِ
(ﻴﻤﺎ
َ
ُ َ ُ ََ
ً ﻚ ﻟ َﻤﻦ ﻳَ َﺸﺎءُ َوَﻣﻦ ﻳُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑﺎﻟﻠﱠـﻪ ﻓَـ َﻘﺪ اﻓْـﺘَـَﺮ ٰى إ ْﲦًﺎ َﻋﻈ
َ ُ ُ َ َ
“আlাh কখেনা িশরক জিনত অপরাধ kমা করেবন না। আর এ ছাড়া (এর 3চেয় িনেmর) অnাn
সব অপরাধ, যােক ইVা kমা কের িদেবন। আর 3য বBিk কাউেক আlাহর সােথ অংশীদার
সাবBs করল 3স 3তা মহা পােপ পাপী হল। ( সূরা : আন িনসা, আয়াত নং ৪৮।)
আlাh আেরা বেলন :

ِ ْ ﻚ وﻟَﺘَ ُﻜﻮﻧَ ﱠﻦ ِﻣﻦ
ِ َ ِﻚ وإِ َﱃ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗَـﺒﻠ
ِ ِ
(ﻳﻦ
َ ﻚ ﻟَﺌ ْﻦ أَ ْﺷَﺮ ْﻛ
ْ
َ َ ُﺖ ﻟَﻴَ ْﺤﺒَﻄَ ﱠﻦ َﻋ َﻤﻠ
َ َ ) َوﻟََﻘ ْﺪ أُوﺣﻲ إﻟَْﻴ
َ اﳋَﺎﺳ ِﺮ
َ
َ
َ

3তামার pিত ও 3তামার পূবkবতkী নবী- রাসূলেদর pিত pতBােদশ (অহী) পাঠােনা হেয়িছল 3য,
যিদ িশরক জিনত অপরাধ কর তাহেল 3তামার সমs আমল- অnশীলনই িবনf ও বরবাদ হেয়
যােব। আর তুিম kিতgsেদর অnভূk
k বেল পিরগিণত হেব। (সূরা : যুমার, আয়াত নং ৬৫)

৬. একtবােদর শাখাসমূহ :
আমরা িবLাস কির : একtবােদর অেনক শাখা রেয়েছ তnেধB িনm বিণkত চারিট শাখা অতBn
grtপূণkঃ
( ক) সtাগত বা সহজাত একtবাদ : অথkাৎ মহান আlাহর সtা এক ও অিdতীয়। তাঁর
সমতুলB, সমকk ও সদৃশ 3কান িকছুই 3নই।
( খ) vবিশfBগত একtবাদ : অথkাৎ আlাহর িবjতা, শিk- kমতা, তাঁর অনািদকাল 3থেক
অনn- অসীম কাল পযkn অপিরবিতkত থাকা ইতBািদ সব gণ- vবিশfBাবলীই তাঁর সহজাত
vবিশfB। আর তাঁর সtা এক ও অিdতীয়। আlাহর gণ- vবিশfBাবলী সৃিfর বstর gণ- vবিশেfBর
মত নয়। সৃিfর বstর vবিশfBাবলী পরsর 3থেক পৃথক ও িবিVn এবং তােদর সtা এেক অপর
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3থেক আলাদা। অব% আlাহর অিবকল সtার সােথ তাঁর gন- vবিশfBাবলী সহজাত হওয়ার
িবষয়িট গভীর মেনােযাগ সহকাের sদশkেনর pেয়াজন।
( গ)- িkয়াগত একtবাদ : অথkাৎ pেতBকিট কাজ- কমk,

ভূিমকা ও িনদkশন যা িকছু এ

পৃিথবীেত 3দখা যায়, সবই মহান আlাহর ইVা- আকাংখা 3থেকই 3গাড়া পtন লাভ কেরেছ।
মহান আlাহ বেলন :

ٍ
ِ ﱠ
ِ ٍ
(ﻴﻞ
ٌ )اﻟﻠﻪُ َﺧﺎﻟ ُﻖ ُﻛ ﱢﻞ َﺷﻲء َوُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷﻲء َوﻛ
ْ

ْ

“মহান আlাহই সব িকছূর সৃিf কতkা এবং িতিনই এ gেলার সংরkণকার, ( সূরা : যুমার আয়াত
নং ৬২)।
আlাহ আেরা বেলন :

ِ
ِ ﻴﺪ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َو ْاﻷ َْر
(ض
َ َ ُ )ﻟَﻪُ َﻣ َﻘﺎﻟ

“সমg আকাশ- মNল ও ভূ- মNেলর চািবকািঠ তাঁরই িনয়ntনাধীন, ( সূরা : আশশূরা আয়াত নং
১২)।
জী hাঁ! “অিsেtর জগেত আlাহ ছাড়া আর 3কান pভাবশালীর অিst 3নই।”
িকnt এ কথার অথk এ নয় 3য, আমরা আমােদর কাজকেমkর 3kেt িনেজরা 3কান অিধকার রািখ
না। বরং এর িবপরীেত আমরা আমােদর ইVা ও িসdাn gহেণর 3kেt সmূণk sাধীন।
আlাহ বেলন :

ِ ِ
ِ ِ)إِﻧﱠﺎ َﻫ َﺪﻳْـﻨَﺎﻩُ اﻟ ﱠﺴﺒ
(ﻮرا
ً ﻴﻞ إ ﱠﻣﺎ َﺷﺎﻛًﺮا َوإ ﱠﻣﺎ َﻛ ُﻔ
َ

অথkাৎ আমরাই তােক (মানূষেক) পথ 3দিখেয়িছ (তার পথ তার জেn sগম কের িদেয়িছ) চাই
3স কৃতjতার পথ অবলmন কrক অথবা িবেdাহ কের অকৃতjতার রাsা 3বেছ িনক,

( সূরা

ইনসান আয়াত নং ৩)।
আlাh আেরা বেলন :

ِ )وأَ ْن ﻟَﻴﺲ ﻟِ ِْﻺﻧْﺴ
(ﺎن إِﱠﻻ َﻣﺎ َﺳ َﻌﻰ
ْ َ
َ
َ
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অথkাৎ আর মাnষ তার 3চfা- সাধনা dারা অিজkত ছাড়া আর 3কান কলBাণ লাভ করেব না, ( সূরা
আন নাজম আয়াত নং ৩৯)।
আল 3কারআেনর এ আয়াতসমূহ sf 3ঘাষণা করেছ 3য,

মাnষ তার কাজ- কমk ও ইVার

3kেt সmূণk sাধীন। িকnt 3যেহতু মহান আlাh আমােদর কাজ- কমk, িচnা- 3চতনা ও িসdাn
3নয়ার 3kেt sাধীনতা দান কেরেছন 3সেহতু আমােদর কৃতকেমkর পিরণাম এরই উপর িভিt
কের হেব। এ পযkােয় আমােদর কাজ- কেমkর 3মাকািবলায় আমােদর dািয়t- কতkবB 3মােটও
কমােনা হেব না। বBাপারিট খুবই pিণধান 3যাগB।
জী hাঁ! মহান আlাh চান 3য, আমরা আমােদর কাজ- কমkgেলা sাধীনতার সােথ আIাম 3দই,
যােত কের এ পেথ িতিন আমােদরেক পরীkা করেত পােরন এবং আমােদরেক পযkায়kেম
পিরপূণত
k ার িদেক এিগেয় িনেয় 3যেত পােরন। 3কননা, একমাt sাধীন ইVার মাধBেমই এবং
sাধীকারভােব আlাহর আnগেতBর পথ অিতkম করার মােধBেমই মাnষ পিরপূণkতার শীেষk
আেরাহণ করেত পাের। এ কারেণ 3য, sাধীনতাহীন ও 3জারপূবkকভােব আদায়কৃত আমল dারা
কােরা ভােলা- মেnর িবচার করা যায় না।
নীিতগতভােব আমরা যিদ আমল করার 3kেt বাধB বাধকতার িশকার হতাম তাহেল নবীরাসূলগেণর 3pরণ ও আসমানী িকতাব অবতীণk করার 3কানই অথk থাকেতা না। অnrপভােব,
dীিন দািয়t- কতkবB, িশkা- pিশkণ ও শািs ইতBািদও অথkহীন ও অnসারশূণB 3থেক 3যত।
এ িবষয়িট আমরা রাসূেলর আহেল বাইেতর ইমামগেণর কাছ 3থেক িশkা লাভ কেরিছ। তাঁরা
আমােদরেক বেলেছন : “জাবর” তথা বলপূবkকনীিত সিঠক নয় আবার “তফভীয” তথা িনেজর
অিধকারেক অপেরর হােত অপkণ করার নীিতও সিঠক নয়। বরং pকৃত ও আসল নীিত হেV এ
d' 3য়র মাঝামািঝ নীিত, ( উছূেল কািফ, pথম খঃ পৃঃ ১৬০)।
( ঘ) ইবাদাতগত একtবাদ : অথkাৎ ইবাদত 3কবলমাt আlাহর জেnই িনিদkf। িতিন ছাড়া আর
3কউই ইবাদেতর 3যাগB 3নই। একtবােদর এ িবষয়িট অতBn grtপূণk িবষয় িহসােব
পিরগিণত। আlাহর নবী- রাসূলগণ অিধকাংশ সময় এরই অবলmী িছেলন।
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আlাh বেলন :

ِ
ِ
ِ ِﺼ َﻼ َة وﻳـﺆﺗُﻮا اﻟﱠﺰَﻛﺎ َة و َذﻟ
ِ
ِِ
(ﻳﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢ َﻤ ِﺔ
َ َ
ْ ُ َ ﻴﻤﻮا اﻟ ﱠ
َ ) َوَﻣﺎ أُﻣ ُﺮوا إِﱠﻻ ﻟﻴَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا اﻟﻠﱠ َﻪ ﳐُْﻠﺼ
ُ ﱢﻳﻦ ُﺣﻨَـ َﻔﺎءَ َوﻳُﻘ
ُ ﻚد
َ ﲔ ﻟَﻪُ اﻟﺪ

তাঁেদরেক (নবীগণেক) এ ছাড়া আর 3কান িনেদkশ 3দয়া হয়িন 3য, তাঁরা 3কবলমাt আlাহরই
ইবাদত- উপাসনা করেবন। আর িনেজেদর dীন- ধমkেক তাঁর (আlাহর) জেn িনেভkজাল করেব
এবং িশরk 3থেক একtবােদ pতBাবতkন করেব। আর এটাই হল আlাহর sায়ী ও অপিরবতkনীয়
dীন, ( সূরা : বাইেয়Bনাh আয়াত নং ৫)।
চািরিtক ও আধBািtক পিরপূণkতার পযkায় অিতkম করার জেn একtবােদর ইবাদত আেরা
গভীর ভূিমকা রাখেব, 3য কারেণ মাnষ 3কবলমাt আlাহর সােথ িনেজর অnরেক সmকkযk
ু
3দখেব। সব জায়গােত তাঁেকই sরণ করেব আর তাঁেক ছাড়া অn কাউেক িনেজর িচnা- ভাবনার
জগেত sান িদেব না। আর 3কান িকছুই তােক আlাহর িচnা- sরণ 3থেক সিরেয় অn িচnায়
িলp করেব না।
অথkাৎ যা িকছুই 3তামােক তার বBাপাের িচnা করায় বাধB কের এবং আlাহর 3থেক দূের সিরেয়
3দয়, 3সটাই 3তামার উপাs বেল গণB হেব।
আমােদর িবLাস : একtবােদর শাখাসমূহ 3কবল এ চারিট শাখােতই সীমাবd নয়। বরং
মািলকানার একtবাদ অথkাৎ সব িকছুর আিধপতB ও অিধকার একমাt আlাহর।
আlাh বেলন :

ِ )ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻣﺎ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َوَﻣﺎ ِﰲ ْاﻷ َْر
(ض
َ
ََ

“অথkাৎ আসমান ও জিমন যা িকছু আেছ সব িকছুর উপর আlাহরই আিধপতB ও সtািধকার
রেয়েছ। (সূরা : বাকারা, আয়াত নং ২৮৪।)
সাবkেভৗমেtর একtবাদ : অথkাৎ 3কবলমাt আlাহরই আইন- িবিধ পিরচািলত হেব। আlাh
বেলন :
(ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن
َ ِ) َوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ
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“আর যারা আlাহর 3pিরত িবধান অnযায়ী িবচার- ফয়সালা কের না, এমন সব 3লােকরা হেV
কােফর (আল- মােয়দা : ৪৪)।

18

৭. নবীগেণর মু' িজযাh আlাহর অnমিতkেম :
আমরা িবLাস কির : আসল িkয়াগত একtবাদ এ বাsবতার pিত অতBn grtােরাপ কের 3য,
নবী- রাসূলগণ কতৃkক 3য সমs অসাধারণ ও অেলৗিকক ঘটনাবলী - যা মু' িজযাহ সংঘিঠত হত
3সgেলা সবই িছল মহান আlাহর অnমিতkেম। 3যমন আল 3কারআেন ঈসা (আঃ) সmেকk বলা
হেয়েছ :

ِ ِ ِِ ئ ْاﻷَ ْﻛﻤ َﻪ و ْاﻷَﺑْـﺮ
(ِج اﻟْ َﻤ ْﻮﺗَﻰ ﺑِِﺈ ْذِﱐ
َ َ َ َ ُ ) َوﺗـُ ِْﱪ
ُ ص ﺑﺈ ْذﱐ َوإ ْذ ُﲣْﺮ

“আর তুিম আমারই অnমিতkেম জnগত অn 3লাকেদরেক,

দূরােরাগB k= 3রাগgsB

3লাকেদরেক িনরাময় কের িদেত এবং আমারই আেদেশ মৃতেদহেক জীিবত করেত। (সূরা :
আল- মােয়দাh, আয়াত নং ১১০)।
হযরত sলাইমােনর (আঃ) একজন মntী সmেকk মহান আlাh বেলন :

ِ َﺎل اﻟﱠ ِﺬي ِﻋْﻨ َﺪﻩ ِﻋ ْﻠﻢ ِﻣﻦ اﻟْ ِﻜﺘ
ﺎل َﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ
َ َﺮا ِﻋْﻨ َﺪﻩُ ﻗ:ﻚ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َرآﻩُ ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘ
َ َ)ﻗ
َ ُﻚ ﻃَْﺮﻓ
َ ﻴﻚ ﺑِِﻪ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﺮﺗَ ﱠﺪ إِﻟَْﻴ
َ ِﺎب أَﻧَﺎ آﺗ
َ ٌ ُ
ِ
ِِ ِ
(ٌﲏ َﻛ ِﺮﱘ
ْ َﻓ
ﻀ ِﻞ َرﱢﰊ ﻟﻴَْﺒـﻠَُﻮِﱐ أَأَ ْﺷ ُﻜ ُﺮ أ َْم أَ ْﻛ ُﻔ ُﺮ َوَﻣ ْﻦ َﺷ َﻜَﺮ ﻓَِﺈﱠﳕَﺎ ﻳَ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ﻟﻨَـ ْﻔﺴﻪ َوَﻣ ْﻦ َﻛ َﻔَﺮ ﻓَِﺈ ﱠن َرﱢﰊ َﻏ ِ ﱞ

“যার িনকট আসমানী gেnর jান িছল 3স বলল : 3চােখর পলক 3দয়ার পূেবkই আিম তা (সাবা
সmাjীর িবলিকেসর িসংহাসনিটেক) এেন আপনার সnুেখ উপিsত করেবা। অতঃপর (হযরত
sলাইমান (আঃ)) যখন তা িনেজর 3চােখর পলেকর সামেন দৃঢ়ভােব sািপত 3দখেত 3পেলন
তখন বলেলন : এটা আমার pভুরই অngহ। (সূরা : আন- নামল আয়াত নং ৪০)
অতএব, দূরােরাগB ও বBিধgsেদর িনরাময় করা, জnাnেক চkু দান করা এবং মৃত বBিkেক
জীিবত করা,

এ কাজgেলা হযরত ঈসা (আঃ) মহান আlাহরই অnমিত ও আেদশkেম

কেরিছেলন; যা আল- 3কারআেন উেlখ হেয়েছ তা একtবােদরই pিতভু।

৮. আlাহর ?ফেরশতা :
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আমরা িবLাস কির : আlাহর 3ফেরUােদর অিst রেয়েছ। এরা pেতBেকই িবেশষ িবেশষ
দািয়েt িনেয়ািজত। 3কান 3কান 3ফেরUা নবী- রাসূলগেণর কােছ আlাহর পk 3থেক pতBােদশ
বা ওহী 3পৗঁছােনার কােজ িনেয়ািজত। (সূরা বাকারাহ আয়াত নং ৯৭)
একদল 3ফেরUা মাnেষর কাজ- কমk তথা আমল অnশীলেনর সংরkেণর কােজ িনেয়ািজত। (সূরা
: ইনিফতার আয়াত নং ১০)
আেরকদল 3ফেরUা rহ কবয করা তথা মৃতুB সংঘিটত করার কােজ িনেয়ািজত। (সূরা আরাফ
আয়াত নং ৩৭)
আেরকদল 3ফেরUা অিবচলভােব মু’িমনেদর সাহাযB- সহেযািগতার কােজ িনেয়ািজত। (সূরা :
ফুিVলাত আয়াত নং ৩০)
অn একদল 3ফেরUা যুেdর ময়দােন মু’িমনেদর সাহােযBর কােজ িনেয়ািজত। (সূরা আহযাব
আয়াত নং৯)
আেরকদল 3ফেরশতা 3খাদােdাহী জািতgেলােক শােয়sা করার (শািs 3দয়ার) কােজ িনেয়ািজত,
( সূরা : hদ আয়াত নং ৭৭)।
এভােব আেরা অnাn দেল িবভk 3ফেরUারা এ পৃিথবীেত িবিভn দািয়t- কতkেবB িলp আেছন।
িনঃসেnেহ এ সব দািয়t- কতkবB 3যমন আlাহর অnমিত,

আেদশ ও 3খাদায়ী শিkর বেল

pিতপািলত হেয় আসেছ 3তমিন মূল িkয়াগত একtবােদর সােথ 3কান অসংগিত ও িবেরাধ
3নই। বরং আেরা অিধক grেtর দাবীদার।
এখান 3থেক sf হেয় যােV 3য,

নবী- রাসূল,

মা‘sম ও 3ফেরUােদর শাফাআ' ত করার

িবষয়িট 3যেহতু আlাহর অnমিতkেম 3সেহতু তা একtবােদরই নামাnর । আlাh বেলন : 3কান
sপািরশকারীই 3নই তাঁর অnমিত ছাড়া,

( সূরা : ইউnস. আয়াত নং ৩)। এ িবষেয় আরও

অিধক কথা- বাতkা এবং তাওয়াVsেলর িবষেয় নবুয়Bােতর অধBােয় আেলাচনা করব।

৯. ইবাদত eধু আlাহর জেnই িনিদgT :
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আমরা িবLাস কির : ইবাদত 3কবলমাt আlাহর জেnই িনিদkf। (3যমন ইবাদতগত
একtবােদর আেলাচনায় উেlখ কেরিছ)। অতএব, 3য বBিk তাঁেক ছাড়া অn কােরা ইবাদাত
করল 3স মুশিরক। সমs নবী- রাসূলগেণর দাওয়াত এরই মেধB 3কndীয়ভূত িছল। আlাh বেলন
:অথkাৎ 3কবলমাt মহান আlাহরই ইবাদত কেরা,

3কননা িতিন ছাড়া 3তামােদর আর 3কান

মা’বুদ 3নই, ( সূরাঃ আল- আরাফ, আয়াত নং ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫)।
এটা এমন একটা বkবB 3য, 3কারআন মজীেদ বারবার নবী- রাসূলগণেক উেd% কের মহান
আlাh এ কথািট বেলেছন। সবেচেয় আকষkণীয় িবষয় হেV 3য, আমরা মুসলমানরা সব সময়
িনেজেদর নামােজর মেধB যখন সূরা : ফািতহা িতলাওয়াত কির তখন এ 3ঘাষনািট বারবার
উWারণ কির : আমরা #ধুমাt 3তামারই ইবাদত কির আর 3কবলমাt 3তামারই িনকট চাই
সাহাযB। এ কথা sf 3য,

নবী- রাসূল ও 3ফেরUােদর sপািরশ আlাহর অnমিত ও

আেদশkেম হয় - যা 3কারআেনর আয়াতসমূেহ এেসেছ,

এ িবLােসর অথk ইবাদত নয়।

অnrপভােব “তাওয়াসsল" তথা নবী- রাসূলগেণর সহায়তা চাওয়া। তাঁেদর কােছ চাওয়ার হেV
অেথk 3য, তাঁরা 3যন মহান আlাহর পােকর দরবাের তাওয়াসsলকারী বBিkর সমsার সমাধান
চান,

এটা ইবাদত উপাসনা িহসােবও গণB হেব না,

আর এটা িkয়াগত একtবাদ বা

ইবাদতগত একtবােদর সােথও 3কান িবেরাধ সৃিf করেব না। এ িবষেয়র বBাখBা নবুয়Bােতর
অধBােয় আসেব।

১০. আlাহর অিsেtর pকৃত রহs সবার জn ?গাপন রেয়েছ :
আমরা িবLাস কির : মহান আlাহর শিkর িনদশkনািদ ও pভাব,

সমg সৃিf জগেত

বBাপকভােব 3ছেয় থাকা সেtও তাঁর অিsেতর pকৃত রহs কােরা কােছই sf নয়। 3কউ তাঁর
অিsেtর grরহs খুঁেজ 3বর করেত সkম নয়। 3কননা,

তাঁর অিsেtর িবষয়িট সকল িদক

3থেকই সীিমত ও সীমাবd। এ কারেণই তাঁর অিsেtর রহs আয়েt আনা আমােদর পেk
এেকবােরই অসmব। িকnt আমরা সmূণr
k েপ তারঁই আয়াtাধীন। আlাh বেলন :
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“মেন 3রেখা! সব িকছু তাঁরই আয়tাধীন’ ( সূরা : ফুিVলাত, আয়াত নং ৫৪)।
আlাh আেরা বেলন :‘মহান আlাh সব িকছুর উপর পূণk আয়াt রােখন’ ( সূরা : আল- বুrজ,
আয়াত নং২০)।
কিব হাকীম বেলন :
তববুিd পর হাকীম দm কত আর?
যত ভােবা তত দূর- 3কাথা পােব পার?
কত 3য জিটল pভূেভদ বুঝা নািহ যায়;
ডুবn নািবক সায়ের যাঁেচ- তৃণ যিদ পায়।
মহা নবী (সঃ) 3থেক একিট িবখBাত হাদীস আেছ। িতিন বেলন :
‘3তামার যতটুk অিধকার িছল আমরা ততখািন ইবাদত করেত পািরিন। আর 3তামার 3য পিরচয়
জানা দরকার িছল,

আমরা 3সভােব 3তামােক িচনেত পািরিন’ ( িবহাrল আেনায়ার ৬৮

খঃ, ২৩ পৃঃ)।
এখােন ভুল বুঝাবুিঝর অবকাশ 3নই। উেlিখত বkেবBর অথk এ নয় 3য, 3যেহতু আমরা মহান
আlাহর মূল অিsেtর বBাপাের পুXাnপুX jাত নই,

কােজই তাঁর পিরচয় জানার লেkB

সাধারণ jান- িবjান 3থেকও হাত gিটেয় 3নব এবং আlাহর মা’িরফাত সmিকkত িকছু শb
আওড়ােত থাকব - যার 3কানই তাৎপযk 3নই।
বstতঃ এ ধরেনর মা’িরফাত - যার তাৎপযk অnদঘািটত, তা আমােদর িনকট gহণেযাগB বেল
িবেবিচত নয় এবং আমরা তােত িবLাসীও নই। 3কননা,

মহাgn আল- 3কারআন ও অnাn

সমs আসমানী িকতাবসমূহ আlাহর মা’িরফাত বা পিরচয় তুেল ধরার জn অবতীণk হেয়েছ।
এ পযkােয় যেথf উদাহরণ উপsাপন করা 3যেত পাের। 3যমন,

আমরা rহ বা আtার pকৃত

অবsা সmেকk জািন না 3য, তা কী? িকnt িনঃসেnেহ আtা সmেকk আমােদর একটা ধারণা ও
পিরিচিত জানা আেছ। আমরা জািন 3য,

আtার অিst আেছ এবং তার pভাব ও িনদশkন

আমরা pতBk কির।
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হযরত ইমাম মুহাmদ ইবেন আলী আল বােকর (আঃ) 3থেক এ পযkােয় একিট আকষkণীয় হাদীস
বিণkত আেছ। িতিন বেলন :
‘pেতBক বstেক যখন িচnা- ভাবনা ও ধBান- ধারনা dারা তার যথাথk অেথkর কথা কlনাকরেব
তখন তা হেব 3তামারই সৃf ও িনrিপত এবং তা 3তামােদর িনেজেদর মতই হেব, আর
3তামােদর িদেকই pতBাবতkন করেব’ ( িবহাrল আেনায়ার, খঃ- ৬৬, পৃঃ ২৯৩)।
আমীrল মু' িমনীন হযরত আলী (আঃ) 3থেক অn একিট হাদীেস আlাহর মা’িরফাত ও পিরচয়
সmেকk অতBn snর ও sfভােব বিণkত হেয়েছ। িতিন বেলন :
‘মহান আlাh আকল- বুিd ও িবেবকেক sীয় (অিstগত) মািরফাত সmেকk অবিহত কেরনিন।
পkাnের sীয় মা' িরফাত ও পিরিচিত সmেকk pেয়াজনীয় অবগিত অজkেনর পেথ অnরায় ও
বাঁধার সৃিf কেরনিন এবং বািতল কেরনিন’ ( gরাrল িহকাম)।

১১. তা' তীলও নয় তাশবীhও নয় :
আমরা িবLাস কির : 3যমিন ভােব “তাতীল” তথা মহান আlাহর অিsেtর pকৃত রহs জানা
সিঠক কাজ নয় 3তমিনভােব আlাহেক কােরা সােথ, ‘তাশবীহ’ তথা সমকk ও সমতুলB মেন
করা িকংবা 3কান আকার আকৃিতর সােথ তুলনা করার কােজ অবতীণk হওয়া ভুল ও িশরক জিনত
কাজ। অথkাৎ আমরা একথা বলেত পারব না 3য, মহান আlাহেক আেদৗ 3চনা যােব না এবং
তাঁেক 3চনার রাsাও উnুk নয়, 3যমন তাঁেক 3কান সৃিfর সােথ তুলনা করা যায় না। এ d' িট
নীিতর একিট হেলা ' এফরাত'

তথা অিতরjন ও বাড়াবািড় আর িdতীয়িট হেলা ' তাফরীত'

তথা চরমবাড়াবািড় ।
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িdতীয় অধ%ায়

নবী আlাহর বাতgা বাহক
১২. নবী ?pরেণর দশgন :
মহান আlাh মানব জািতেক সিঠক পেথ পিরচালনা করার জেn এবং মাnষেদরেক বািZত
পূণkাnতা ও িচর কলBাণময় sােন 3পৗঁছােনার জেn নবী ও রাসূলগণেক 3pরণ কেরেছন। আর
যিদ তাঁেদরেক না পাঠােতন তাহেল মানব সৃিfর উেd%ই অিজkত হত না। আর মাnষ পথ[fতার
ঘূণkাবেতk হাবুডুবু 3খত এবং সৃিfর উেd% বBাহত হত। আlাh বেলন :
‘এ নবী- রাসূলগণ sসংবাদ pদানকারী ও ভয় pদশনkকারী িছেলন- যােত কের মাnেষর জেn
মহান আlাহর “ hjাত"(দলীল- pমাণ) অবিশf না থােক। (আর কলBােণর পথ সকলেক
3দিখেয় িদেবন ও সকেলর pিত hjাত সমাp করেবন) আর মহান আlাh মহা পরাkমশালী ও
সবkাj’ ( সূরা : আন িনসা, আয়াত নং ১৬৫)।
আমরা িবLাস কির : এ নবী- রাসূলগেণর মেধB পাচঁজন “ঊলুল আযম” অথkাৎ তাঁরা পূনkাn
শরীয়াত,

আসমানী িকতাব ও নতুন িবিধ- িবধান আনয়নকারী। তাঁেদর মেধB pথম হেVন

হযরত নূহ (আঃ)। অতঃপর ইbাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)। আর তাঁেদর সবkেশষ হেVন হযরত
মুহmাদ (সাঃ)। আlাh বেলন :
“sরণ কেরা 3স সমেয়র কথা যখন আমরা নবী- রাসূলগেণর কাছ 3থেক অিnকার িনেয়িছলাম।
এভােব আপনার কাছ 3থেক এবং নূহ, ইbাহীম, মূসা ও ঈসা ইবেন মারইয়ােমর (আঃ) কাছ
3থেক। আর আমরা তােদর সকেলর কাছ 3থেকই দৃঢ় pিতjা ও pিতrিত আদায় কেরিছলাম।
(এ মেমk 3য, তাঁরা 3রসালেতর দািয়t- কতkবB pিত পালেন ও আসমানী িকতাব pচার- pকােশ
sেচf থাকেব)’ সূরা : আল- আহযাব, আয়াত নং ৭।
আlাh আরও বেলন :
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‘vধযk ও দৃঢ়তা অবলmন কর,

3যমনভােব উলুল আ^ম রাসূলগণ vধযk ও দৃঢ়তা অবলmন

কেরিছেলন’ ( সূরা : আল- আহকাফ, আয়াত নং৩৫)।
আমরা িবLাস কির : সমs নবীগেণর মেধB সবk 3শষ নবী এবং রাসূলগেণর মেধB সবkে<= রাসূলিবL নবী হযরত মুহাmাদ (সঃ)। িতিন পৃিথবীর সমs মাnেষর জেn নবী এবং পৃিথবীর 3শষাবিধ
িতিনই নবী থাকেবন অথkাৎ তাঁর অnসৃত সাবkজনীন িবjতা, িবিধ- িনেষধ ও ইসলামী িশkাদীkা এমন 3য,

পৃিথবী অবিশf থাকা পযkn মাnেষর পািথkব ও পরকােলর জীবেনর সমs

চািহদা- pেয়াজন িমটােনার 3kেt ইিতবাচক ভূিমকা রাখেব। তাঁর পের 3য 3কউ নতুন কের
নবুয়Bাত বা 3রসালােতর দাবীদার হেব 3স িভিtহীন ও বািতল বেল গণB হেব। মহান আlাh
বেলন :
“মুহাmাদ (সাঃ) 3তামােদর পুrষেদর মেধB কােরা (ডাকা) িপতা িছেলন না। িকnt িতিন আlাহর
রাসূল এবং নবুয়Bােতর ধারা সমাpকারী। আlাh সবkিবষেয় jাত আেছন। (যা িকছু pেয়াজন িছল
সবই তাঁর অিধকাের িদেয়েছন)” ( সূরা : আহযাব, আয়াত নং ৪০)।

১৩. অnাn ধেমgর অnসারীেদর সােথ সহাবsান :
যিদও আমরা এ যুেগ ইসলামেকই একমাt আlাহর gহণেযাগB dীন বেল জািন ও মািন িকnt
আমরা অnাn আসমানী dীেনর অnসারীেদর সােথ শািnপূণk সহাবsােনও িবLাসী। চাই তারা
ইসলামী 3দেশ বসবাস কrক অথবা মুসিলম িবেLর বাইের জীবন যাপন কrক। িকnt তােদর
মেধB 3থেক 3কউ যিদ ইসলাম ও মুসলমানেদর িবrেd যুেd অবতীণk হয় তাহেল আlাh বেলন :
“আlাh 3তামােদরেক িনেষধ কেরন না 3স সব 3লাকেদর সােথসদাচরণ ও ইনসাফ করেত যারা
dীন ও ধমk িবষেয় 3তামােদর িবrেd যুd কেরিন এবং 3তামােদরেক 3তামােদর ঘর 3থেক 3বর
কের 3দয়িন, বstতঃ nায়াচারীেদরেক আlাh ভালবােসন” ( সূরা : আল- মুমতািহনাh আয়াত
নং ৮)
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আমরা িবLাস কির : যুিkসংগত আেলাচনা dারা ইসলােমর pকৃত rপ ও তার িশkা- সংsৃিতর
3সৗnযk সারা dিনয়ার মাnেষর সামেন ssf কের তুেল ধরা যায় এবং ইসলােমর আকষkণীয়
িবষয়gেলােক এত শিkশালী মেন কির 3য, যিদ সিঠক ও snরভােব বণkনা করা হয় তাহেল
মানব জািতর অেনক 3লাকেকই এিদেক আকৃf করা যােব। িবেশষভােব,

নানািবধ সমsা-

জজkিরত আজেকর পৃিথবী ইসলােমর আhান #নার জেn বতkমােন কান 3পেত বেস আেছ।
এ কারেণই আমরা িবLাস কিরঃ ইসলামেক বল pেয়াগ ও চাপ সৃিfর পnায় কােরা উপর চািপেয়
3দয়া উিচৎ নয়। আlাh বেলন :
‘dীন gহণ করার বBাপাের 3জার- জবরদিsর 3কান দরকার 3নই। 3কননা সতB, অসতB 3থেক
পিরsার হেয় 3গেছ’ ( সূরা : আল- বাকারাh, আয়াত নং ২৫৬।)
আমরা িবLাস কির : ইসলােমর সামািজক িবিধ- িবধানসমূেহর উপর যিদ মুসলমানরা আমলঅnশীলণ কের তাহেল তা ইসলােমর পিরচয় তুেল ধরার জেn িবরাট কাজ। কােজই ইসলামেক
3জারপূবkক কােরা উপর চািপেয় 3দয়ার দরকার 3নই।
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১৪. নবীগণ আজীবন মা‘sম (িনnাপ) :
আমরা িবLাস কির : সমs নবী- রাসূলগণ মা‘sম বা িন_াপ অথkাৎ তােদর সমs জীবন
(নবুয়Bােতর পূেবk 3হাক অথবা পের 3হাক) সব রকেমর gনাh ও ভুল- trিট 3থেক আlাহর
সাহাযB ও সহেযািগতায় িনরাপেদ থাকা। 3কননা, িযিন নবী হেবন িতিন যিদ gনাহ িকংবা ভুলtrিটর মেধB িলp হন তাহেল নবুয়Bােতর পেদর জেn 3য আsা ও িনভkরতা দরকার তা হািরেয়
যােব এবং 3লােকরা তাঁেক আlাh ও তােদর িনেজেদর মেধBকার একজন িনভkরেযাগB মাধBম
িহসােব 3মেন িনেব না। আর তাঁেক জীবেনর সমs কাজ- কেমkর 3kেt িনেজেদর আদশk 3নতা
িহসােব 3মেন িনেব না।
এ কারেণই আমরা িবLাস কির : যিদও 3কারআেনর 3কান 3কান আয়ােত বািhকভােব 3কান
3কান নবীর gনাh সmেকk ইংিগত করা হেয়েছ; 3যমন : (তারেক আওলা) (অথkাৎ d'

িট ভাল

কােজর মেধB 3য কাজিট কম ভাল 3সিট gহণ কেরেছন। বstতঃপেk উিচৎ িছল অিধক ভাল
কাজিট বাছাই করা।) অথবা অn কথায় 3যমন : ‘3নককার 3লাকেদর ভাল কাজ কখনও vনকটB
হািসলকারীেদর gনাh িহসােব পিরগিণত হয়’। 3কননা,

pেতBেকর কােছ তার পদ- মযkাদা

িহসােব কাজ- কমk আশা করা হয়। (আlামা মাজিলসী িবহাrল আেনায়াের এই হাদীসিটর 3কান
ইমােম বেলেছন তা উেlখ না কের বেলেছন, 3কান এক ইমাম 3থেক বিণkত হেয়েছ। (িবহাrল
আেনায়ার, ২৫ তম খঃ, পৃঃ ২০৫)।

১৫. তাঁরা আlাহর অnগত বাnা :
আমরা িবLাস কির : নবী- রাসূলগেণর সবেচেয় বড় গবk ও 3গৗরেবর িবষয় িছল এই 3য, তাঁরা
আlাহর অnগত ও বাধBগত বাnা িছেলন, এ কারেণই আমরা pিতিদন আমােদর নামাযসমূেহ
আমােদর নবী (সাঃ) সmেকk এ বাকBিট বার বার উWারণ কির : ‘আিম সাkB িদিV 3য,
মুহাmাদ (সাঃ) আlাহর বাnা ও তাঁর রাসূল’।
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আমরা িবLাস রািখ : 3কান একজন নবী ও “উলুিহয়Bাত” তথা িনেজেক উপাs িহসােব দাবী
কেরনিন এবং 3লাকেদরেক তাঁেদর পুজা করার জেn আhান জানানিন। আlাh বেলন :
‘3কান মাnেষর পেkই এটা সিমচীন নয় 3য,
নবুয়Bাত দান করেবন,

মহান আlাh তােক ঐশী িকতাব,

অতঃপর 3স 3লাকেদরেক বলেব 3য,

িবjতা ও

আlাহেক তBাগ কের আমার

উপাসনা কর’ ( সূরা : আেল ইমরান ৭৯)।
এমনিক হযরত ঈসাও (আঃ) কখনও 3লাকেদরেক তাঁর পুজা করেত আhান জানানিন এবং সব
সময় িনেজেক আlাহর সৃিf ও তাঁর বাnা ও তাঁর 3pিরত পুrষ বেল জানেতন। আlাh বেলন :
‘ঈসা (আঃ) কখনও একথা অsীকার কেরনিন 3য, িতিন আlাহর বাnা। আর (আlাহর) vনকটB
লাভকারী 3ফেরUাও (কখেনা িনেজেদরেক আlাহর বাnা িহসােব অsীকার কেরনিন’ ( সূরা :
িনসা ১৭২)।
খৃfবাদীেদর এখনকার ইিতহাসই সাkী 3দয় 3য,

“িttবাদ িবLাস” ( িতন 3খাদার িবLাস)

খৃfবােদর pথম শতাbীেত অিst িছল না। তােদর এ িttবােদর মতবাদ পরবতkীেত সৃিf
হেয়েছ।

28

১৬. মু' িজযাh ও ইলম- ই- গােয়ব :
নবী- রাসূলগেণর উপাসনা ও বেnগী কখনও এ িবষেয়র বাঁধা হেত পাের না 3য, তাঁরা আlাহর
অnমিত ও আেদশkেম অতীত, বতkমান ও ভিব`েতর সােথ সmকkযk
ু 3য 3কান 3গাপন িবষয়
সmেকk অবিহত হেত পােরন।
মহান আlাh বেলন : ‘মহান আlাhই গােয়বী (অদৃে%র) িবষেয় পিরjাত। িতিন তাঁর গােয়বী3গাপন িবষেয় কাউেক অবিহত কেরননা। িকnt 3স রাসূলেক (অবিহত কেরন) যােক িতিন
মেনানীত কেরন’ ( সূরা : আল- িজn, আয়াত নং ২৬- ২৭)।
আমরা জািন : হযরত ঈসার (আঃ) মু' িযজাaসমূেহর মেধB এমন একটা মু’িযজাh িছল 3য,
িতিন 3কান 3কান 3গাপন িবষেয়র আংিশক সংবাদ 3লাকেদর মেধB পিরেবশন করেতন। 3যমন
:‘3তামরা 3তামােদর ঘের যা িকছু খাও এবং যা িকছু জমা কের রােখা তা আিম ঈসােতামােদরেক
বেল িদেত পারব’ ( সূরা : আল- ইমরান ৪৯)।
িবLনবী হযরত মুহাmাদ (সাঃ) আlাহর কাছ 3থেক িশkা লাভ কের অেনক 3গাপন সংবাদ বণkনা
করেতন। 3যমন আlাh বেলন :‘এটা অদৃে%র 3গাপন সংবাদসমূহ 3থেক একিট,

যা অহীর

মাধBেম আিম 3তামােক িশkািদিV’ ( সূরা : ইউsফ ১০২ নং আয়াত)।
অতএব, 3কান বাঁধা ও pিতবnকতাই থাকেত পােরনা 3য, নবী- রাসূলগণ আlাহর আেদশ ও
অnমিতkেম গােয়েবর 3গাপন সংবাদ পিরেবশন করেবন। যিদও 3কারআেনর 3কান 3কান
আয়ােত রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর ইলম- ই- গােয়ব সmেকk 3নিতবাচক ইংিগত রেয়েছ। 3যমন
: ‘আিম গােয়ব সmেকk অবগত নই আর আিম একথাও বিল না 3য, আিম একজন 3ফেরUা’ (
সূরা : আল- আনআম ৫০)।
এ আয়ােত 3য ইলম- ই- গােয়েবর কথা বলা হেয়েছ তার উেd% হেV সহজাতগত বা সাtাগত
ও sিকয়তাগত ইলেম গােয়ব। না ঐ ইলম যা আlাh কতৃkক িশkার মাধBেম হািসল হয়।
3কননা,

আমরা জািন 3য,

3কারআেনর আয়াত এেক অপেরর বBাখBা িবেpষক ও সmূরক।

আমরা িবLাস কির : এ মহান নবী- রাসূলগণ অেলৗিকক কমk- কা ড ও grtপূণk মুিজযাaসমূহ
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মহান আlাহরই অnমিতkেম কেরেছন। আর তাঁেদর এ ধরেনর কমk- কা ড আlাহর
অnমিতkেম আIাম 3দয়ার pিত িবLাস sাপন, না িশরক হেব আর না তাঁেদর আlাহর বাnা
হওয়ার বBাপাের িবেরােধর অবকাশ আেছ। 3কারআেনর িবেpষেন 3দখা যায়,

হযরত ঈসা

(আঃ) মৃতেক আlাহর অnমিতkেম জীিবত করেতন এবং দূরােরাগB 3রাগীেদরেক আlাহর
আেদেশ ss করেতন। আlাh বেলন :‘আর আিম আেরাগB কির জnাnেক ও k=rগীেক। আর
জীিবত কির মৃতেক আlাহর অnমিত বা আেদশkেম’ ( সূরা : আেল ইমরান ৪৯)।

১৭. নবীগণ শাফায়ােতর অিধকারী :
আমরা িবLাস কির : সমs নবী- রাসূলগণ ও 3<= নবী হযরত মুহাmাদ (সাঃ) sপািরশ করার
মযkাদার অিধকারী এবং িবেশষ একটা 3<ণীর 3লাকেদর জেn মহান আlাহর দরবাের শাফায়াত
করেবন। িকnt 3সটাও মহান আlাহর অnমিতkেম। মহান আlাh বেলন :‘3কান sপািরশকারী
3নই; #ধুমাt আlাহর অnমিত বBাতীত’। ( সূরা : ইউnস আয়াত নং ৩)
মহান আlাh বেলন :‘3ক 3সই বBিk,

3য আlাহর দরবাের sপািরশ করেব তাঁর অnমিত

বBিতেরেক? ( সূরা : আল- বাকারা আয়াত নং ২৫৫ )
যিদও 3কান 3কান আয়ােত আlাh সাধারণভােব শাফায়ােতর বBাপাের 3নিতবাচক কথা
বেলেছন, 3যমন :
‘আlাহর পেথ খরচ কর,
3কনা চলেব না (3য,

3সই িনধkািরত িদনিট উপিsত হওয়ার পূেবkই 3য িদন 3কান 3বচা-

3কউ তার িনেজর মুিk ও কলBাণ িকনেত পারেব) আর না বnুt 3কান

কােজ আসেব, আর না কােরা শাফায়াত’( সূরা : বাকারাh ২৫৪ )।
এrপ 3kেt শাফায়ােতর উেd% হেV sাধীনভােব িনেজর 3থেক ও আlাহর অnমিত ছাড়া
sপািরশ করা অথবা 3স বBিk সmেকk বলা হেয়েছ 3য,
3কননা,

বার বার বলা হেয়েছ 3য,

sপািরশ করার 3যাগBতা রােখ না।

3কারআেনর আয়াতসমূহ একিট আেরকিটর সmূরক ও

িবেpষক। আমরা িবLাস কির : sপািরশ বা শাফায়ােতর িবষয়িট 3লাকেদর িশkা- pিশkেণর
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জেn,

পাপীেদরেক সিঠক পেথ িফিরেয় আনার জেn,

পিবtতা ও 3খাদাভীrতা হািসেলর

জেn এবং তােদর অnের আশার আেলা সZার করার জেn একটা উtম উিছলা। 3কননা,
sপািরেশর বBাপারিট িহসাব িকতাব িবহীন 3কান িবষয় নয়। sপািরশ #ধুমাt 3স বBিkর 3kেtই
pেজাযB 3য তা পাওয়ার 3যাগBতা রােখ। অথkাৎ তার পাপ ও অপরাধ এতখািন সীমা ছািড়েয় যােব
না 3য, sপািরশকারীর সােথ তার সmেকkর িছnতা ঘটেব। কােজই sপািরেশর িবষয়িট একিট
সাবধানতা ও hিশয়ারী,

যােত কের বBিk তার িনেজর সমs িসঁিড় ও sরgেলােক এেকবাের

ধবংস কের না 3দয় ও িফের আসার পথ অবিশf রােখ এবং sপািরশ লােভর sেযাগটা 3যন হাত
ছাড়া না কের।
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১৮. তাওয়াpsল বা উিছলা gহণ :
আমরা িবLাস কির : তাওয়াVsল বা কােরা শরণাপn হেয় সহায়তা gহেণর িবষয়িটও
sপািরেশর িবষয়িটর মতই একিট িবষয়। এ িবষয়িট এবং 3য বBিk আিtক ও জাগিতক 3কান
িবপেদর বা সমsার সnুখীন হেব তখন তার জেn sেযাগ থাকেব 3য,

তার সমsার

সমাধানকেl অিল- আউিলয়ােদর তাওয়াসsল কের মহান আlাহর দরবাের এিগেয় যােব।
অপর িদেক 3স আlাহর অিল- আউিলয়ােদরেক উিছলা িহসােব উপsাপন করেব। আlাh বেলন :
‘তারা যিদ িনেজেদর pিত িনেজরা জুলুম- অতBাচার করার পর 3তামার িনকট আসত এবং
আlাহর িনকট kমা pাথkনা করত আর আlাহর রাসূলও তােদর জেn kমা pাথkনা করেতন
তাহেল তারা আlাহেক অব%ই তওবা gহণকারী ও কrনাময় িহেসেব 3পত’( সূরা : আন- িনসা
আয়াত নং ৬৪)।
এrেপ হযরত ইউsফ (আঃ) এর ভাইেদর ঘটনােতও আমরা 3দিখ,

তারা তােদর িপতার

শরণাপn হেয় বলল :
‘3হ আমােদর িপতা! আমােদর জেn মহান আlাহর সমীেপ kমা pাথkনা কrন! 3কননা, আমরা
বড়ই অপরাধী িছলাম’ ( সূরা : ইউsফ আয়াত নং ৯৭)।
তােদর বৃd িপতা হযরত ইয়া’kব (আঃ) তােদর এ আেবদন gহণ করেলন এবং তােদরেক
সহায়তা করার pিতrিত িদেলন। আর বলেলন :‘খুব শীbই আিম 3তামােদর জেn আমার pভূর
দরবাের kমা pাথkনা করব’ ( সূরা : ইফsফ, ৯৮ নং আয়াত)।
এই ঘটনািট এ কথারই সাkB িদেV 3য,

পূবkবতkী উmতেদর মেধBও তাওয়াVsেলর নীিত

pচিলত িছল। িকnt এ বBাপাের যুিkসংগত সীমা অিতkম কের এিগেয় যাওয়া উিচৎ নয়। আর
অিল- আওিলয়াগণেক এ পযkােয় কাযkকাির ও 3খাদার অnমিতর 3kেt িনVpেয়াজনীয়তা মেন
করা িশরক ও kফুরীর শািমল।
অnrপভােব,

অিল- আউিলয়ােদর তাওয়াVsল কখেনা তােদরেক উপাসনা করা হেV এ

দৃিfেত 3দখা উিচৎ হেব না। 3কননা এrপ হওয়াটাও িশরক ও kফুরীর মেধB গণB। এ কারেণ
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3য,

তাঁরা pকৃিতগতভােব আlাহর অnমিত বBিতেরেক,

না কলBাণ করার আর না kিত

সাধেনর অিধকারী। আlাh বেলন : ‘তােদরেক বেল দাও! (এমনিক) আিম আমার িনেজর কলBাণ
সাধন ও kিত করার অিধকারী নই, িকnt ততটুkরই অিধকারী যতটুk আlাh চােহন’ ( সূরা
: আল- আরাফ ১৮৮)।
সাধারণতঃ ইসলামী িফkকাসমূেহর pায় সব িফরকােতই অnতপেk একদল সাধারণ মাnষেক এ
তাওয়াVsেলর বBাপাের সীমািতkম ও বাড়াবািড় করেত 3দখা যায়। এেদর সংেশাধন ও
3হদােয়ত হওয়া অতBn জrরী।

১৯. নবীগেণর দাওয়ােতর পিdিত অিভn :
আমরা িবLাস কির : আlাহর নবী- রাসূলগণ সকেলই একটা লkB- উেd%েক অnসরণ করেতন
আর তা িছল মাnেষর কলBাণ সাধন করা। আর তা আlাহর ও 3শষ িবচার িদেনর pিত িবLাস
sাপেনর মাধBেম, dীেনর িবিভn িবষেয় সিঠক িশkা ও pিশkেণর মাধBেম এবং মানব সমােজর
চািরিtক বিল=তার উnয়েনর মাধBেম। এ কারেণই আমােদর িনকট সমs নবী- রাসূলগণই
সnােনর পাt। এ কথািট আল- 3কারআেন আlাh আমােদরেক এভােব িশkা িদেয়েছন :
‘আমরা আlাহর রাসূলগেণর মেধB 3কান পাথkকB কির না’ ( সূরাঃ আল- বাকারাh ২৮৫)।
যিদও হযরত মুহাmেদর (সাঃ) পূেবk যতই িদন- কাল অিতবািহত হত ততই মাnষ উWতর ও
অিধকতর িশkাজkেনর জেn আসত। অnrপভােব আlাহর dীনও kমাগতভােব পূণkতার িদেক
এgেত থাকল। আর তােদর িশkা- দীkা গভীর 3থেক গভীরতর হেত থাকেলা। এভােব আlাহর
dীন চুড়াnভােব পিরপূণত
k া লােভর পযkােয় এেস উপিsত হল। অথkাৎ আlাহর dীন ইসলাম
পিরপূণkতা লাভ করল। আlাh বেলন : ‘আজ 3তামােদর জেn 3তামােদর dীনেক পিরপূণk কের
িদলাম এবং 3তামােদর pিত আমার 3নয়ামতেক সmূণk করলাম। আর ইসলামেক 3তামােদর জn
dীন িহসােব মেনািনত করলাম’ ( সূরা : আল- মািয়দা আয়াত নং ৩)।
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২০. পূবব
g তgী নবীগেণর সংবাদ দান :
আমরা িবLাস কির : অেনক নবীগণই তাঁর পরবতkীেত আগত নবীর সংবাদ পিরেবশন কের
3গেছন। 3যমন : হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর আগমন
সmেকk ssf সংবাদ পিরেবশন কের 3গেছন, যার 3কান 3কানিট আজও তােদর gnাবলীেত
বতkমান রেয়েছ। আlাh বেলন :

ِﱠ
ِ
ِ ِْ ﻮل اﻟﻨِﱠﱯ ْاﻷُﱢﻣﻲ اﻟﱠ ِﺬي َِﳚ ُﺪوﻧَﻪ ﻣﻜْﺘُﻮﺑﺎ ِﻋْﻨ َﺪﻫﻢ ِﰲ اﻟﺘـﱠﻮراةِ و
ﺎﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ
ﻳﻦ ﻳـَﺘﱠﺒِﻌُﻮ َن اﻟﱠﺮ ُﺳ َ ﱠ ﱠ
ُ اﻹ ْﳒ ِﻴﻞ ﻳَﺄْ ُﻣ ُﺮُﻫ ْﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮوف َوﻳـَْﻨـ َﻬ
ُْ ً َ ُ
َ َْ
َ )اﻟﺬ
ِِ ﱠ
ِ اﻟْﻤْﻨ َﻜ ِﺮ وُِﳛ ﱡﻞ َﳍﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢﺒ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ﺑِِﻪ
ْ ﺎت َوُﳛَﱢﺮُم َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ُﻢ
َ ِاﳋَﺒَﺎﺋ
ْ َﺻَﺮُﻫ ْﻢ َو ْاﻷَ ْﻏ َﻼ َل اﻟﱠِﱵ َﻛﺎﻧ
َ َﺚ َوﻳ
ْ ِﻀ ُﻊ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ إ
َ ُُ
َ ُ
َ ﺖ َﻋﻠَْﻴﻬ ْﻢ ﻓَﺎﻟﺬ
ِ
ِ
ِ
(ﺤﻮ َن
َ ﱡﻮر اﻟﱠﺬي أُﻧْ ِﺰَل َﻣ َﻌﻪُ أُوﻟَﺌ
َ ََو َﻋﱠﺰُروﻩُ َوﻧ
ُ ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﻔﻠ
َ ﺼ ُﺮوﻩُ َواﺗـﱠﺒَـﻌُﻮا اﻟﻨ

‘যারা আnগতB ও অnসরণ কের এমন এক রাসূেলর িযিন একজন উmী নবী,

( তাঁর

vবিশfBাবলী ও িনদশkনািদ) তারা তােদর কােছ 3য ইিIল ও তাওরাত gn রেয়েছ তােত তারা
sf িলিখত 3দখেত পােV, এrপ 3লােকরাই পূণk সফলকাম’ ( সূরা : আল- আরাফ ১৫৭)।
এ কারেণ ঐিতহািসকগণ বেলন : রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর আিবভkােবর িকছুকাল পূেবk
ইয়াhদীেদর িবরাট একটা দল মদীনায় আসেলা এবং তাঁর আিবভkােবর অেপkায় অেপkমাণ
থাকল। 3কননা,

তারা তােদর gnাবলীেত 3দখেত 3পেয়িছল 3য,

িতিন এ ভু- খ ড 3থেক

আিবভূkত হেবন। যা 3হাক, pতBািশত এ উjল সূযkিট উিদত হবার পর একদল ইয়াhদী ঈমান
এেনিছল,

আর অপর একিট দল যারা িনেজেদর sাথk- sিবধােক িবপেদর সnুখীন 3দখেত

3পেলা যার ফলrিতেত তারা তাঁর িবেরাধীতায় 3লেগ 3গল।

২১. নবীগণ ও জীবেনর সািবgক সংেশাধন :
আমরা িবLাস কির : নবী- রাসূলগেণর pিত মহান আlাh 3য dীন অবতীণk কেরেছন, িবেশষতঃ
ইসলামী জীবন দশkেনর লkB হেV #ধুমাt বBিk সংেশাধন অথবা 3কবলমাt আধBািtক ও
চািরিtক িবষয়াবলীর 3kেtই সীমাবd িছল না। বরং সমাজ জীবেনর সবkােn সংেশাধন ও
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জীবেনর vদনিnন pেয়াজনীয় অেনক jান- িবjান এ নবী- রাসূলগেণর কাছ 3থেক িশkা লাভ
কেরেছ, 3কান 3কানটার ইংিগত sয়ং 3কারআেনও রেয়েছ।
আমরা আেরা িবLাস কির : এ সমs 3খাদায়ী 3নতৃবৃেnর অিধকতর grtপূণk লkBউেd%াবলীর মেধB অnতম একিট grtপূণk লkB হেV মানব সমােজ nায়- িন=া pিত=া করা।
আlাh বেলন : ‘আমরা আমােদর রাসূলগণেক sf দিলল- pমাণসহ পািঠেয়িছ এবং তাঁেদর
সােথ অবতীণkকেরিছ আসমানী িকতাব ও (হক ও বািতল 3চনার ও nায়িন=ার িবিধ- িবধান
সমৃd)মানদ ড- যােত কের িবLবাসীরা nায় নীিত pিত=া করেত পাের’ ( সূরা : আলহািদদ, আয়াত নং ২৫)।

২২. ?গাt ও ?গাvী পুজা িনিষd :
আমরা িবLাস কির : 3কান নবী- রাসূলই িবেশষতঃ িবLনবী (সাঃ) 3কান pকার 3গাtগত ও
3গাি=গত আিভজাতBেক 3মেন 3ননিন। বরং তাঁর দৃিfেত জগেতর সমs ভাষা, 3গাfী ও জািত
সমান মযkাদার অিধকাির। তাইেতা 3কারআন বেলেছ :

ﱠﺎس إِﻧﱠﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ذَ َﻛ ٍﺮ َوأُﻧْـﺜَﻰ َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ُﺷﻌُﻮﺑًﺎ َوﻗَـﺒَﺎﺋِ َﻞ ﻟِﺘَـ َﻌ َﺎرﻓُﻮا إِ ﱠن أَ ْﻛَﺮَﻣ ُﻜ ْﻢ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ
ُ )ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﻨ
ِ َِﻋﻠ
(ﲑ
ٌ ﻴﻢ َﺧﺒ
ٌ

‘3হ 3লাক সকল! আমরা 3তামােদরেক একজন মাt পুrষ ও নারী হেত সৃিf কেরিছ
এবংেতামােদরেক িবিভn 3গাt ও 3গা=ীভুk কেরিছ,

যােত কের পরsরেক সহেজ

িচনেতপার। অথkাৎ এ সবgেলা 3<=t ও আিভজােতBর জn নয় বstতঃ 3তামােদর মেধB
3সইবBিkই সবেচেয় 3বিশ সnািনত 3য বBিk, সবেচেয় 3বশী 3খাদাভীr- পরেহযগার’ ( সূরা
:আল hজুরাত, আয়াত নং- ১৩)।
এ পযkােয় রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর একিট িবখBাত হাদীস আেছ,

যা িতিন (হেjর সময়)

উেটর িপেঠ আেরাহণ অবsায় িমনােত 3লাকেদরেক উেd% কের বkৃতার আকাের বেলন :-
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‘3হ মানব সকল! 3জেন 3রেখা : 3তামােদর pভু এক। 3তামােদর িপতাও এক। আরবরা
আজমেদর (অনারবেদর) উপর 3কান 3<=েtর অিধকারী নয়। আর না অনারবরা আরবেদর উপর
3<=েtর দাবীদার হেত পাের। অnrপভােব না কােলােদর উপর 3Lতাn(চামড়া িবিশfেদর)
আিভজােতBর অবকাশ আেছ,

আর না 3Lতাnেদর উপর কােলােদর আিভজােতBর অবকাশ

আেছ; িকnt 3খাদাভীrতা ও পরেহযগারীর িভিtেত (অব%ই মযkাদার পাথkকB রেয়েছ)। আিম
িক আlাহর িনেদkশ 3তামােদর িনকট 3পৗঁেছ িদেয়িছ? সকেলই বলল : জী hাঁ! তখিন বলেলন :
আমার এ বkবBিট যারা উপিsত আেছা তারাঅnপিsত 3লাকেদর িনকট 3পৗেছ িদও ।
(তাফসীের 3কারতবী, নবম খঃ পৃঃ ৬১৬২)

২৩. ইসলাম ও মানব- pকৃিত :
আমরা িবLাস কির : আlাh ও তাঁর একtবােদ িবLাস এবং নবী- রাসূলগেণর িশkানীিত
3মাটামুিট pকৃিতগতভােবই সমs মাnেষর hদেয় বতkমান রেয়েছ। আlাহর নবী- রাসূলগণ
ফলদায়ক বীজgেলােক পািন ও ওহী dারা িসZন কাজ চািলেয়, িশরক ও িবচুBিতর আগাছাপরগাছা তার আশপাশ 3থেক দূর কের িদেয়েছন। আlাh বেলন :

ِ
ِ ) ﻓَﺄَﻗِﻢ وﺟﻬﻚ ﻟِﻠﺪﱢﻳ ِﻦ ﺣﻨِﻴ ًﻔﺎ ﻓِﻄْﺮت اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠِﱵ ﻓَﻄَﺮ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻠَﻴـﻬﺎ َﻻ ﺗَـﺒ ِﺪ
ﱢﻳﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢ ُﻢ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَـَﺮ
َ ﻳﻞ ﳋَْﻠ ِﻖ اﻟﻠﱠ ِﻪ َذﻟ
َ َْ َ ْ
ََ
َْ َ َ َ
َ
ُ ﻚ اﻟﺪ
َ ْ
ِ اﻟﻨ
( ﱠﺎس َﻻ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن

‘অথkাৎ (আlাহর িবধান হেV) আlাহর িনেভkজাল pকৃিত- যার উপর সমg মানব pকৃিতেক সৃিf
করা হেয়েছ। 3খাদার এ সৃিfনীিতেক 3কান পিরবতkন করা উিচৎ নয়। এটাই হেV 3খাদার মজবুত
dীন। িকnt অিধকাংশ 3লাকই তা জােন না’ ( সূরা : আর- rম ৩০)।
এ জেnই ইিতহােসর দীঘk পাতায় সব সময়ই dীন বতkমান িছল এবং বড় বড় ঐিতহািসকেদর
িবLাস মেত dীনশূn পৃিথবীর িচnা,

িবরল ও বBিতkম বBাপার। এমনিক,

3য জািতসমূহ

বছেরর পর বছর ধের dীন িবেরাধী pচার- pপাগা ডার চােপর মুেখ িছল, তারা যখনই sাধীনতা
অজkন করেত 3পেরেছ,

সােথ সােথই আবার dীেনর িদেক pতBাবতkন কেরেছ। িকnt একথা
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অsীকার করার 3জা 3নই 3য,

পূবkবতkী জািতসমূেহর সাংsৃিতক অবsান নীচু থাকার কারেণ

আকীদা- িবLাস ও dীিন তাhীব- তামাdুন (সংsৃিত) kসংsার যুk হেয় পেড় িছল এবং
নবীগেণর কমkসূচীর িসংহভাগ কাজই িছল এ kসংsােরর মিরচা দূর করা।
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তৃতীয় অধ%ায়

?কারআন ও আসমানী িকতাবসমূহ
২৪. আসমানী িকতাবসমূহ অবতীেণgর দশgন :
আমরা িবLাস কির : মহান আlাh মানব জািতেক সিঠক পেথ পিরচািলত করার জেn 3বশ
কেয়কিট আসমানী িকতাব অবতীণk কেরেছন। 3যমন : ছুhেফ ইbাহীম, ছুhেফ নূহ, তাওরাত,
ইিdল ইতBািদ। এর মেধB সিঠকভােব পূণkাnতর হেV আল- 3কারআন। যিদ এ আসমানী
িকতাবসমূহ অবতীণk না হত তাহেল মাnষ আlাহর পিরিচিত ও ইবাদত- বেnগীর 3kেt
িব[ািnর িশকাের পিরণত হত। আর তাকওয়া- পরেহযগারী, চিরt- আখলাক, িশkা- pিশkণ
ও সামািজক নীিতমালা লােভর 3kেt বিZত 3থেক 3যত।
এ আসমানী িকতাব সমূহ মাnেষর hদেয়র মােঝ রহমেতর বৃিfর nায় বিষkত হল এবং
3খাদাভীrতা, চািরিtক বিল=তা, আlাহর পিরচয় ও jান- িবjােনর বীজgেলােক মাnেষর
মেধB 3রাপণ ও অংkিরত কেরেছ। আlাh বেলন :

ِِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ُ )آﻣﻦ اﻟﱠﺮﺳ
َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ُر ُﺳﻠِ ِﻪ
َ ْ َﻮل ﲟَﺎ أُﻧْ ِﺰَل إِﻟَْﻴﻪ ﻣ ْﻦ َرﺑﱢﻪ َواﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨُﻮ َن ُﻛﻞﱞ َآﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َوَﻣ َﻼﺋ َﻜﺘﻪ َوُﻛﺘُﺒِﻪ َوُر ُﺳﻠﻪ َﻻ ﻧـُ َﻔﱢﺮ ُق ﺑـ
َﲔ أ
ُ ََ
ِ
(ﲑ
َ ﻚ َرﺑـﱠﻨَﺎ َوإِﻟَْﻴ
َ ََوﻗَﺎﻟُﻮا َِﲰ ْﻌﻨَﺎ َوأَﻃَ ْﻌﻨَﺎ ﻏُ ْﻔَﺮاﻧ
ُ ﻚ اﻟْ َﻤﺼ

‘রাসূল (সাঃ),

যা িকছু তাঁর pভূর পk 3থেক তাঁর উপর অবতীণk হেয়েছ তার উপর ঈমান

এেনিছেলন এবং সকল মু’িমিননও আlাহর ও তাঁর 3ফেরUােদর এবং 3pরীতেদর উপর ঈমান
এেনিছেলন’ ( সূরা : আল- বাকারাh ২৮৫)।
যিদও dঃখজনকভােব কােলর ঘূিণkচেk এবং অেযাগB ও অjেদর হsেkেপর ফেল অেনক
আসমানী িকতাবই িবকৃিতর িশকাের পিরণত হেয়েছ এবং kট িচnার dারা িমি<ত হেয়েছ, িকnt
3কারআন মজীদ 3কান pকার হsেkপ ছাড়াই যথাযথ rেপ অবিশf আেছ এবং উjল সূেযkর
nায় শতাbীর পর শতাbী ও যুেগর পর যুগ ধের দীিpমান হেয় আেছ ও মাnেষর আtাসমূহেক
আেলািকত করেছ- যার দলীল- pমাণ পরবতkীেত আেলািচত হেব। আlাh বেলন :
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ِ ﺿﻮاﻧَﻪ ﺳﺒﻞ اﻟ ﱠﺴ َﻼِم وُﳜْ ِﺮﺟﻬﻢ ِﻣﻦ اﻟﻈﱡﻠُﻤ
ِ ُ)ﻗَ ْﺪ ﺟﺎء ُﻛﻢ ِﻣﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻧ
ِ
ِ ِِ ﱠ
ﺎت
ٌ ِﺎب ُﻣﺒ
ٌ َﻮر َوﻛﺘ
ٌ
َ َ ْ ُُ َ
َ ْ ََ
َ ُ ُ ُ َ ْ ( ﻳـَ ْﻬﺪي ﺑﻪ اﻟﻠﻪُ َﻣ ِﻦ اﺗـﱠﺒَ َﻊ ر١٥) ﲔ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ
ِ
(ﺴﺘَﻘﻴ ٍﻢ
ْ إ َﱃ اﻟﻨﱡﻮر ﺑﺈ ْذﻧﻪ َوﻳـَ ْﻬﺪﻳﻬ ْﻢ إ َﱃ ﺻَﺮاط ُﻣ
‘3খাদার পk 3থেক 3তামােদর pিত এক নূর ও ssf িকতাব এেসেছ। এর dারা আlাh 3স

সমs 3লাকেদরেক কলBাণ ও 3হদােয়েতর পেথ পিরচািলত কেরন- যারা সntfিচেt তাঁর আnগতB
কের’ ( সূরাঃ আল- মােয়দাh, ১৫- ১৬) ।

২৫. ?কারআন িব/নবীর সবgেxv মুিজযাh :
আমরা িবLাস কির : আল- 3কারআন রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর মু' িজযাaসমূেহর অnতম
একিট grtপূণk মু' িজযাh। এটা 3কবলমাt বাক অলংকার ও snর বাচনভিn, pাIল বণkনা
ও অেথkর িদক 3থেক গভীর তাৎপেযরk অিধকারী বেলই নয় বরং অnাn কারেণও মু' িজযার
অিধকারী, যার িবেpষণ আমরা “আকােয়দ ও কালাম” নামক gেn pদান কেরিছ।
এ কারেণই আমরা িবLাস কির : এ পৃিথবীেত 3কউ পারেব না এমন একিট 3কারআন এমনিক,
তার একিট 3ছাT সূরার মতও সূরা vতরী করেত। যারাই এ 3কারআন সmেকk সেnহ ও িদধাসংেকােচ পিতত হেয়েছ, এ 3কারআনই তােদরেক আhান জািনেয়েছ, িকnt তারা কখনই এর
3মাকািবলা করেত পােরিন। তাই 3কারআনই বেলেছ :

ِِ
ِْ اﻹﻧْﺲ و
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ﻀ ُﻬﻢ ﻟِﺒَـ ْﻌ
(ﲑا
ْ )ﻗُ ْﻞ ﻟَﺌ ِﻦ
ْ ُ اﳉ ﱡﻦ َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻳَﺄْﺗُﻮا ﲟﺜْ ِﻞ َﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآن َﻻ ﻳَﺄْﺗُﻮ َن ﲟﺜْﻠﻪ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ﺑَـ ْﻌ
َ ِْ اﺟﺘَ َﻤ َﻌﺖ
ً ﺾ ﻇَﻬ
ُ

‘বেলা তােদরেক! যিদ িjন ও মানব জািত একেt সংঘবd হয় 3য, এ 3কারআেনর মত একিট
3কারআন vতরী করেব তাহেল তারা অnrপ vতরী করেত পারেবনা, যতই তারা এ কােজ
পরsরেক সহেযািগতা কrক না 3কন?’ ( সূরা : বণী ইsাইল আয়াত নং ৮৮)
আল- 3কারআন আেরা বলেছ :

ِ ِ ون اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ْن ُﻛْﻨﺘﻢ
ِ ﺐ ِﳑﱠﺎ ﻧـَﱠﺰﻟْﻨَﺎ ﻋﻠَﻰ ﻋﺒ ِﺪﻧَﺎ ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺑِﺴﻮرةٍ ِﻣﻦ ِﻣﺜْﻠِ ِﻪ و ْادﻋﻮا ُﺷﻬ َﺪاء ُﻛﻢ ِﻣﻦ د
ٍ ْ)وإِ ْن ُﻛْﻨﺘُﻢ ِﰲ رﻳ
(ﲔ
ُ ْ ْ َ َ ُ َ
َ ﺻﺎدﻗ
َْ َ
َ ُْ
ْ َُ
َ ْ
َ

‘আিম আমার বাnা (মুহাmােদর) pিত যা িকছু (িকতাব) অবতীণk কেরিছ,

3স বBাপাের যিদ

3তামােদর মেধB সেnহ ও সংশয় 3থেক থােক, তাহেল (কম পেk) এর মত একিট (3ছাT) সূরা
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vতরী কের িনেয় এেসা এবং আlাহেক ছাড়া 3তামােদর মেধB 3থেক এর সাkB িহসােব 3ডেক
নাও, যিদ 3তামরা 3তামােদর দাবীেত সতBবাদী হও’ ( সূরাঃ আল- বাকারাh ২৩)।
আমরা িবLাস রািখ 3য,

কােলর আবেতk আল- 3কারআন কখনও পুরাতন হেব না, #ধু তাই

নয় বরং এর মু' িজযাh সমৃd িদকgেলা িদনিদন আেরা sf এবং এর অnিনkিহত িবষয়বstসমূহ
িবLবাসীর জেn আেরা উjল হেয় 3দখা িদেব। ইমাম জা’ফর সািদক (আঃ) 3থেক একিট
হাদীস বিণkত আেছ 3য, িতিন বেলন :
‘মহান আlাh 3কারআন মজীদেক 3কান িবেশষ সময়- কােলর জেn িনিদkf কেরনিন। এ
কারেণই 3কয়ামত পযkn pেতBক যুেগ ও pেতBক দেলর কােছই নতূন বেল পিরগিণত’
( িবহাrল আেনায়ার ২য় খঃ পৃঃ নং ২৮০, হাদীস- ৪৪)।
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২৬. ?কারআন িবকৃত হয়িন :
আমরা িবLাস কির : বতkমােন 3য 3কারআন িবL মুসলমােনর হােত রেয়েছ, এটা 3সই 3কারআন
যা িবLনবীর pিত অবতীণk হেয়িছল। তােত না 3কান িকছু সংেযাজন হেয়েছ আর না তা 3থেক
3কান িকছু ঘাটিত হেয়েছ। ওহী নািযেলর pথম 3থেকই একদল ওহী 3লখক 3কারআেনর আয়াত
অবতীেণkর পরপরই িলেখ রাখেতন। আর মুসলমানেদর কতkবB িছল, িদন- রাত তা পাঠ করা।
পাঁচ ওয়ােkর নামাযসমূেহ তা পুনঃপুনঃ িতলাওয়াত করা। িবরাট একদল 3লাক তা sরণ
রাখেতন ও মুখs করেতন। 3কারআেনর হােফজ ও কারীেদর একটা িবেশষ মযkাদা সব সময়ই
ইসলামী সমােজ িবদBমান িছল ও আেছ। এ কারণgেলা ও অnাn আরও িকছু কারণ িছল, 3য
জেn আল- 3কারআেন সামাnতম পিরবতkন আনাও সmব হয়িন। এ ছাড়াও মহান আlাh
িনেজই পৃিথবী gংস হওয়ার পূবk পযkn এ 3কারআনেক সংরkণ করার দায়- দািয়t িনেয়
3রেখেছন। মহান আlাহর এ িজmাদারী gহণকরার কারেণ 3কারআেন পিরবতkন ও িবচুBিত
ঘটােনা এেকবােরই অসmব। এ মেমk আlাh বেলন :
(ﳓ ُﻦ ﻧـَﱠﺰﻟْﻨَﺎ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ َوإِﻧﱠﺎ ﻟَﻪُ َﳊَﺎﻓِﻈُﻮ َن
َْ )إِﻧﱠﺎ

‘আমরাই এ 3কারআনেক অবতীণk কেরিছ এবং আমরাই এর সংরkণ করব’ ( সূরা : আলিহজর, আয়াত নং ৯)।
িশয়া- snী িনিবkেশেষ সমs ওলামা ও গেবষকগণ এ বBাপাের ঐকBমত 3পাষন কেরেছন 3য,
3কান pকার িবকৃিতর হাত আজও 3কারআেনর িদেক বােড়িন। উভয় মাযহােবরই মুিfেময়
কেয়কজন 3লাক 3কারআেনর তাহিরফ বা িবকৃিতর পেk কথা বেলেছন। তারা কেয়কিট হাদীেসর
3pিkেত এ কথা বেলেছন। িকnt উভয় মাযহােবরই িবj ওলামাগণ এ দৃিfভিnেক সmূণk rেপ
pতBাখBান কেরেছন এবং উk হাদীসgেলােক জাল বা কৃিtম হাদীস বেল মেন কেরন। অথবা,
3স িবকৃিত অথkগত িবকৃিত হেত পাের অথkাৎ 3কারআেনর আয়ােতর [াn বBাখBা 3কউ িদেয়েছন।
িকংবা 3কারআেনর মূল পিরভাষার ভুল িবেpষণ কেরেছন।
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সীিমত িচnাশীল এসব 3লােকরা - যারা 3কারআেনর িবকৃিত ঘেটেছ বেল িবLাস কের, তােদর
এ বাড়াবািড় িশয়া ও snী উভয় পেkরই বড় বড় িবj ও খBাতনামা ওলামােদর দৃিfভিnর
িবপরীত িচnাধারা। pকৃতপেk এরা িশয়াও নয় sিnও নয়। এরা 3কারআেনর উপর আঘাত
হােন। এেদর এ অnায় 3গাঁড়ামীর কারেণ আল- 3কারআেনর উপর িনভkরতার িবষয়িট pেhর
সnুখীন কের 3তালা এবং তা শtrেদর চাপাকেল পািন ঢালারই নামাnর।
ইিতহাস অধBয়ন কের 3দখা যায়, 3কারআন সংgহ করার িবষয়িট sয়ং রাসূেল আকরাম (সাঃ)
এর জীবdশায়ই এক অসাধারণ উেদBাগ িছল- মুসলমানেদর িলিপবd করা,
করা,

মুখs বা 3হiজ

পুনঃ পুনঃ পাঠ বা িবেশষতঃ একদল ওহী 3লখেকর pথম 3থেক িলিপবd কের রাখা

ইতBািদ বBবsাপনা এ সতBিট সকেলর জেnই sf ও পিরsার কের 3দয় 3য,

3কারআেন

িবকৃিত ঘটাবার বBাপাের হs সmpসারণ করা একিট অসmব বBাপার িছল। এ ছাড়াও সকেলর
িনকট পিরিচত এ 3কারআন বBাতীত আর 3কান 3কারআেনর অিstও পিরলিkত হয় না। এ
দিললিট একিট sf pমাণ। তা ছাড়া অnসnান ও গেবষণার dার সবার জেnই উnুk।
3কননা,

আজেক আমােদর ঘের ঘের,

সমs মসিজদসমূেহ ও সমs পাঠাগারgেলােত সব

3দেশর 3কারআন বতkমান রেয়েছ। এমনিক,

হােত 3লখা 3কারআনgেলা যা বh শতাbীর

পূরাতন এবং আমােদর যাdঘর ও িমউিজয়াম gেলােত সংরিkত রেয়েছ। এ সব 3কারআন pমাণ
কের 3দয় 3য,

বতkমােন সমg িবেL pচিলত 3কারআনটাই 3স সব 3কারআেনরই অnrপ।

অতীেত যিদ এ িবষেয় গেবষণা ও অnসnান করার অবকাশ না 3থেক থােক তাহেল এখন 3তা
3স পথ rd নয় বরং সবার জেnই গেবষণার পথ 3খালা। সংিkp গেবষণা dারাই পিরsার হেয়
যায় 3য “3কারআন িবকৃিতর কথািট” িভিtহীন ও অৈবধ। 3কারআন িনেজই বেলেছ :

ِﱠ
ِ ِ
ِ
( ُﺴﻨَﻪ
ْ ﻳﻦ ﻳَ ْﺴﺘَﻤﻌُﻮ َن اﻟْ َﻘ ْﻮ َل ﻓَـﻴَﺘﱠﺒِﻌُﻮ َن أ
َ ( اﻟﺬ١٧) ) ﻓَـﺒَﺸ ْﱢﺮ ﻋﺒَﺎد
َ َﺣ

‘আমার 3সই বাnােদরেক sসংবাদ িদন যারা এ কথাgেলা মেনােযাগ িদেয় #েন,
উtমভােব তার অnsরণ কের’ ( সূরা : যুমার, আয়াত নং ১৭- ১৮)।
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অতঃপর

আজকাল আমােদর হাওযােয় ইলিময়াসমূেহ (dীিন িশkা pিত=ানসমূেহ) বBাপকভােব
3কারআেনর িবিভn িবষেয়র উপর িশkাদান চলেছ। এর মেধB grtপূণk একিট িবষয় হল :
3কারআেন তাhীফ বা িবকৃিত ঘেটিন।

২৭. ?কারআন এবং মাnেষর পািথgব ও অধ%ািtক চািহদা :
আমরা িবLাস কির : মাnেষর পািথkব ও অধBািtক জীবন- যাপেনর জেn যা িকছু pেয়াজন,
তার 3মৗলনীিতসমূহ এ 3কারআেন বিণkত হেয়েছ। সরকার পিরচালনা,

রাজৈনিতক িবিভn

িদক, অnাn জািতর সােথ সmকk, সহাবsাননীিত, যুd ও সিn, িবচার বBবsা, অথkনীিত
ইতBািদর িবিধ- িবধান ও আইন- কানূন এ 3কারআেন এভােব বিণkত হেয়েছ,

যা আমােদর

জীবনযাtােক বািZত লেkBর িদেক পিরচালনার িবষয়িট উরল কের িদেয়েছ।আlাh বেলন :
‘আমরা এ িকতাবেক 3তামার pিত অবতীণk কেরিছ- যা সকল িবষেয়র বণkনাকারী এবং
মুসলমানেদর জেn 3হদােয়ত srপ, রhত ও sসংবাদ বাহক’ ( সূরা : আন নাহল আয়াত নং
৮৯)।
এ কারেণ আমােদর িবLাস হেV 3য, ইসলাম কখনও রাজনীিত ও রাTনীিত 3থেক িবিছn নয়
এবং মুসলমানেদরেক এ মেমk িনেদkশ 3দয় 3য, িনজ িনজ যুেগর রাTkমতা হsগত কর ও এ
3কারআেনর সাহােযB মহান ইসলােমর মহামূলBবান ঐিতhেক উিjিবত রাখ। আর ইসলামী
সমাজেক এমনভােব pিশkণ দান কর 3য, সাধারণ মাnষ 3যন nায়- ইনসাফ ও sিবচার লাভ
করেত পাের। এমনিক,

nায় িবচােরর িবষয়িট 3যেনা বnু ও dশমন সকেলর pিত সমভােব

কাযkকর হয়। 3যমন :
‘3হ ঈমানদার 3লােকরা! nায়- ইনসাফেক পূণkাnrেপ pিত=া কর। আর 3কবলমাt 3খাদার
জেnই সাkB pদান কর। যিদও (3তামার সাkB) 3তামার িনেজর অথবা 3তামার িপতা- মাতার
িকংবা আtীয়- sজেনর kিতর কারণ হয়’ ( সূরা : আন- িনসা আয়াত নং ১৩৫)।
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আlাh বেলন : ‘3কান িবেশষ সmpদােয়র শkতা 3যন 3তামােদরেক এ কােজ উদBত না কের
3য, 3তামরা nায়- ইনসােফর নীিত অবলmন করেব না, nায় িবচার কর, যা 3খাদা ভীিত ও
পরেহযগারীর িনকটবতkী’ ( সূরাঃ আল- মােয়দাh আয়াত নং ৮)।

২৮. িতলাওয়াত, িচnা- গেবষণা ও অnশীলন :
আমরা িবLাস কির : 3কারআন িতলাওয়াত বা অধBয়ন করা 3<= ইবাদত। খুব কম ইবাদতই
এমন আেছ যা এর সম পযােয়kর হেত পাের। 3কননা,

ঐশীবাণীর এ অধBয়ন ও 3কারআেনর

উপর িচnা ভাবনা ও গেবষণাই হেV মাnেষর সৎকেমkর উৎস 3কnd। 3কারআন রাসূলেক (সাঃ)
উেd% কের বলেছ :
‘রািt জাগরণ কর, রােতর িকয়দংশ বBতীত, অধk রািt অথবা অেধkেকর 3থেক সামাn কম
কর, অথবা অেধkেকর চাইেত িকছু বৃিd কর, আর 3কারআনেক মেনােযাগ ও sদিশkতার সােথ
পাঠ কর’ ( সূরাঃ আল- মুযযািmল ২- ৪)।
3কারআন সমs মুসলমানেদর উেd% কের বলেছ :‘3তামােদর পেk যতটুk সmব 3কারআন
পাঠ কেরা’ ( সূরাঃ আল- মুযযািmল ২০)।
িকnt 3যমনভােব বলা হেয়েছ 3কারআন িতলাওয়াত বা অধBয়ন করা,

3কারআেনর অথk,

িবষয়বst ও তাংপযk বুঝার জেn িচnা- ভাবনা ও গেবষণা করেত হেব 3তমিনভােব িচnা- ভাবনা
ও গেবষনা 3কারআেনর উপর আমল- অnশীলেনর 3kেt ভূিমকা িহসােব কাজ করেব।
3কারআেনই বলা হেয়েছ :
‘তারা িক 3কারআনেক িনেয় িচnা- ভাবনা কের না? নািক, তােদর অnের তালা 3লেগ 3গেছ?’
( সূরাঃ মুহাmাদ আয়াত নং ২৪)।
আlাh আেরা বেলন : ‘আমরা 3কারআনেক উপেদশ gহেণর জn সহজ কের িদেয়িছ। এমন
3কউ আেছ িক তা 3থেক উপেদশ gহণ করেব এবং এর উপর আমল করেব?’ ( সূরা : আলকামার আয়াত নং ১৭)।
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আlাh আেরা বেলন : ‘এিট একিট বরকতপূণk ও কলBাণময় িকতাব, যা আিম (3তামার pিত)
অবতীণk কেরিছ। অতএব এর অnসরণ কেরা’ ( সূরা : আল- আনআম, আয়াত নং ১৫৫)।
এ জেnই যারা #ধুমাt 3কারআন পাঠ কের ও মুখs কের,

িকnt এর উপর িচnা- ভাবনা ও

আমল- অnশীলন কেরনা, তারা যিদ ও 3কারআেনর িতনিট grtপূণk িবষেয়র একিট সmাদন
করল, অথচ grtপূণk d’িট আমল হাত ছাড়া করল। তাই তারা িবরাট kিতর িশকার হল।

২৯. িবচু%িত িবষয়ক আেলাচনা :
আমরা িবLাস কির : সব সময়ই মুসলমানেদরেক 3কারআেনর আয়াতসমূেহর উপর িচnাগেবষণা ও এর উপর আমল করা 3থেক দূের সিরেয় 3নয়ার জেn এক 3<ণীর 3লাক িলp আেছ।
এক সময় বনী উমাইয়Bা ও বনী আbাসীেদর শাসনামেল “3কারআেনর বাণীসমূহ আিদ ও িচরnন
নািক নতূন সৃিf” এ িনেয় সমােজ একটা িবতেকkর সূচনা হেয়েছ,

ফেল মুসলমানরা d’দেল

িবভk হেয় পরsেরর dশমেন পিরণত হেয়েছ এবং এ পেথ বBাপক খুনাখুনী ও রkপাত
ঘেটেছ। িবঃ dঃ (3কান 3কান ইিতহােস 3দখা যায় 3য, আbাসী খলীফা মা’মুন তার এক
িবচারপিতর সহেযািগতায় িনেদkশ পাঠাল 3য, “যারা 3কারআনেক নতূন সৃি= বেল িবLাস করেব
না তােদরেক সরকারী পদ 3থেক পদচুBত করা হেব। আর আদালেত তার সাkী gহণেযাগB বেল
িবেবিচত হেব না”) । (3কারআন সংgেহর ইিতহাস, পৃঃ ২৬০)।
বstতঃপেk এখন আমরা জািন 3য,

এর সিঠক দৃিfভিnিট বুঝার জেn রkপাত ও মাnষ

বিলদােনর দরকার 3নই। 3কননা “আlাহর বাণীর” উেd% যিদ হয় 3কারআেনর অkর,
নকশা,

3লখা ও কাগজ তাহেল িনঃশেnেহ 3কারআেনর বাণীসমূহ নতুন সৃিf। আর যিদ এর

উেd% হয় মহান আlাহর jান- িবjােনর অথk ও তাৎপযk,

তাহেল িনঃসেnেহ 3কারআেনর

বাণীসমূহ আlাহর সহজাত িচরnন jান (নতুন সৃিf নয়)। িকnt kমতাধর শাসকবগk ও জািলম
খিলফারা বছেরর পর বছর ধের মুসলমানেদরেক এ িবষেয় ঝগড়ায় িলp 3রেখেছ। বstতঃ
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আজেকর এ যুেগও অপশিkধর 3লােকরা িভn পnায় মুসলমানেদরেক 3কারআেনর উপর িচnাগেবষণা ও এর উপর আমল করা 3থেক িবরত রাখার নানান 3কৗশল অবলmন করেছ।
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৩০. ?কারআেনর তফিসেরর িবধান :
আমরা িবLাস কির : আল- 3কারআেনর শbসমূহেক pচিলত ও আিভধািনক অেথk pেয়াগ করেত
হেব। িকnt যিদ 3কারআেনর আয়ােতর অভBnের িকংবা এর বাইের jান- বুিdগত অথবা
বণkনাগত 3কান আলামত ও িনেদkশ পাওয়া যায় তাহেল অn অথk করা 3যেত পাের। (িকnt
সেnহজনক িনদশkনািদর উপর ভরসা করা উিচৎ নয় বরং 3সgেলােক পিরহার করাই 3<য়। আর
3কারআেনর আয়ােতর বBাখBা ধারণা pসূত হওয়া উিচৎ নয়)। 3যমন 3কারআন বলেছ :
‘3য বBিk এ জগেত অn থাকেব 3স পরকােলও অn ও দৃিf হীন থাকেব’ ( সূরা : বনী ইsাইল,
আয়াত নং ৭২)।
আমােদর দৃঢ় িবLাস, এখােন “অn” এর বািhকভােব 3য আিভধািনক অথk রেয়েছ pকৃত অথk
তা নয়। 3কননা, অেনক অেনক পূণBk বান ও পাক পিবt 3লাক এ জগেত অn িছেলন ও আেছন।
কােজই এখােন অেnর বািhক অথk দৃিfহীন 3লাকজন নয়। বরং kিটল আtা সmn তথা আtার
িদক 3থেক যারা অn ও পথ[f 3স সব 3লাক। এখােন jান- বুিd ও িনেদkেশ এ বBাখBাই pকৃত
বBাখBা। অnrপভােব 3কারআন,

ইসলােমর dশমন- একদল 3লাক সmেকk বেলেছ :‘তারা

বিধর, 3বাবা ও অn। অতএব, তারা িকছুই বুেঝ না’ ( বাকারাh : আয়াত নং ১৭১)।
এ কথা sf 3য, এ 3লাকgেলা বািhক িদক 3থেক বিধর, 3বাবা ও অn িছল না বরং এটা
তােদর আভBnরীন vবিশfB। (এ বBাখBািট আমরা এখােন এ কারেণ করলাম 3য,

এখােন

আমােদর হােত আলামত বা jান- বুিdগত িনেদkশ িছল)। এভােব 3কারআন যখন মহান আlাh
সmেকk বেল : ‘আlাহর d' হাতই pশs’ ( সূরা : আল- মােয়দাh ৬৪)।
3কারআন আেরা বেল : ‘( 3হ নূh!) তুিম আমােদর 3চােখর সামেনই 3নৗকা vতরী কেরা’ ( hদ :
৩৭)।
উপেরােlিখত আয়াত d' িটর অথk কখনই আlাহর শরীেরর 3চাখ, কান, হাত ইতBািদ অnpতBেnর বBাপাের নয়। 3কননা,

pেতBক শরীেররই অn- pতn থােক। আর 3সgেলার জেn

sান- কাল ও কারণ থােক এবং অবেশেষ একিদন gংস pাp হয়। sতরাং এখােন আlাহর
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“হাত' ” এর উেd% হেV আlাহর 3সই পূণkাn শিk, যার kমতাবেল িতিন সমg জাহানেক
িনেজর pিতপিtর আওতায় 3রেখেছন। আর তাঁর “চkু” এর অথk হেV তাঁর jান- পিরjান- যা
সব িকছুর বBাপােরই তাঁর রেয়েছ।
অতএব উপেরাk বkেবBর 3pিkেত,

আমরা কখেনা চাইনা 3য,

আlাহর vবিশেfBর িবষয়

3হাক অথবা অn 3কান বBাপার 3হাক jান- বুিdগত ও বণনkাগত আলামত ও িনেদkশেক
3কারআেনর বBাখBা িবেpষেণর 3kেt অলেkB বাদ যাক। 3কননা,

জগেতর সমs অিভj ও

িবj মহল এ নীিতেক অবলmন কেরেছন এবং এ নীিত- পdিতেক sীকার কের িনেয়েছন। আlাh
বেলন : ‘আমরা 3কান রাসূলেকই 3pরণ কিরিন; িকnt তােদর জািতর ভাষাভাষী 3লাক বBতীত’
( সূরা : ইkরাহীম, আয়াত নং ৪)।
িকnt 3স আলামত ও িনেদkশ সেnহমুk ও িনিxত হেত হেব, ধারণা psত নয়।

৩১. মনগড়া তফিসেরর িবপদ :
আমরা িবLাস কির : মনগড়া তফিসর 3কারআন সmেকk িবপদজনক কমkসূচীgেলার একিট
অnতম কমkসূচী। ইসলামী বণkনা মেত এ কাজিট “কবীরাh gনাh” তথা মহা পাপ বেল
পিরগিণত এবং আlাহর দরবার 3থেক িবতািড়ত হবার কারণ। এক হাদীেস আেছ 3য, মহান
আlাh বেলন :‘3য বBিk আমার বাণীেক তার িনেজর ইVা মত বBাখBা- িবেpষণ কের (অথkাৎ
িনেজর pবৃিওর চািহদা 3মাতােবক) 3স আমার pিত ঈমান আেনিন’ ( অসােয়ল,

১৮শ খঃ,

পৃঃ২৮, হাদীস নং২২)।
এ কথা sf 3য,

যিদ সিতBকােরর ঈমান তার মেধB থাকত তাহেল 3খাদার বাণীেক িঠক

3যভােব আেছ 3সভােবই gহণ কের িনত। তার pবৃিtর কথা মত িনত না। িবখBাত অেনক হাদীস
gেn 3যমন : ছহীh িতরিমিয, নাসাঈ ও আবুদাউদ gেn এ হাদীসিট রাসূল (সাঃ) 3থেক বিণkত :
‘যারা 3কারআেনর বাণী 3ক িনেজেদর ইVা 3মাতােবক বBাখBা িবেpষণ কের অথবা 3য িবষেয় 3স
জােননা তা বেল, 3স 3যন psত থােক 3য, তার িঠকানা হেব জাহাnাম’ ( িরয়ােদর pখBাত
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িবj বBিk জনাব মাnািয়ল খলীল আল কাtান রিচত- িকতাবু মাবািহছু ফী উ' লুিমল 3কারআন
পৃঃ ৩০৪)।
মনগড়া তাফসীর করার অথk হেV 3কারআেনর বাণীেক 3কান বBিkর িনেজর ইVা ও িবLাস মত
অথবা িনেজর দেলর চািহদা ও িবLাস 3মাতােবক বBাখBা িবেpষণ করা এবং তদাnযায়ী খাপ
খাইেয় ও িমিলেয় 3দয়া। অথচ,

এ বBাপাের 3কান আলামত বা িনদশkন তােদর পেk 3নই।

pকৃত পেk এ ধরেনর 3লােকরা 3কারআেনর অnসারী নয় বরং তারা চায় 3কারআনেক তােদর
অnসারী বানােত। তারা যিদ 3কারআেনর pিত ঈমান বা িবLাস 3পাষণ করত তাহেল কখেনাই
এমন কাজ করেত পারত না।
এেত 3কান সেnহ 3নই 3য, যিদ 3কারআেনর তফিসেরর 3kেt মনগড়া তফিসর করার দরজা
খুেল 3দয়া হয় তাহেল 3কারআন সািবkকভােব িনভkরতা হািরেয় 3ফলেব। আর 3য 3কউ তখন
িনেজর ইVা মত বBাখBা করা #r করেব এবং সকল বািতল পnীরাই িনেজেদর িবLােসর সােথ
3কারআেনর আয়াত িমিলেয় িনেব।
অতএব, 3কারআেনর মনগড়া তফিসেরর অথk হেV : আিভধািনক মানদে ডর 3খলাফ, আরবী
সািহেতBর পিরপnী,

আরবী ভাষাভাষী 3লাকেদর বুেঝর বিহভুkত,

অnমােনর সােথ িমিলেয়

3দয়া, বািতল ও ধারণা pসূত, বBিkগত ও দলগত ইVাnযায়ী বBাখBা দান করা, যা dারা
3কারআেনর অেথkর িবকৃিত ঘেট।
3কারআেনর মনগড়া বBাখBা দােনর নানা রকম শাখা pশাখাও রেয়েছ,
3কারআেনর আয়াতেক 3বেছ 3নয়া। এ অেথk 3য,

তnেধB একিট হেV

3যমন শাফায়াত বা sপািরেশর িবষয়,

3তৗওহীদ বা একtবােদর 3kেt ইমামত বা 3নতৃেtর পযkােয় ও অnাn বBাপাের 3কবলমাt
3সই সব আয়ােতর িনকটই যায় - যা তার লkB- উেdে%র পেথ সহায়ক হয়। আর অn 3য
আয়াতসমূহ তার সােথ সnিতপূণk নয় িকnt অn আয়ােতর সmুরক ও িবেpষক 3স
আয়াতসমূহেক অলেkB বাদ িদেয় 3দয় অথবা 3স আয়াতসমূেহর pিত অমেনােযাগ সহকাের পাশ
3কেট যায়।
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সার কথা হেV : 3কারআেন বBবhত শbসমূেহর উপর দৃঢ়ভােব বেস থাকা এবং jান- বুিdগত
ও িনভkরেযাগB বণনkাগত দলীল pমাণ িভিtক আলামত ও িনেদkেশর pিত দৃিfপাত না করা,
3যমন এক pকােরর িবকৃিত, 3তমিন মনগড়া তফিসর তথা বBাখBা- িবেpষণ ও িবকৃিত িহসােব
পিরগিণত হেব। আর d' িট পnাই 3কারআেনর মহা মূলBবান উW িশkা 3থেক dের িনিkp হওয়া
ছাড়া আর িকছু নয়। িচnা কের 3দখুন।

৩২. হাদীস, ?কারআন কতৃক
g অnেমািদত :
আমরা িবLাস কির : 3কান বBিkই একথা বলেত পাের না 3য, অথkাৎ আমােদর জেn আlাহর
িকতাব 3কারআনই যেথf। আর হাদীস ও নবীর snত,

যা তফিসর সmকkীত,

3কারআেনর

হকীকত বণkনাকারী, নােসখ ও মানsখ তথা বািতলকারী ও বািতলকৃত আয়ােতর সনাkকারী
এবং সাধারণ ও িবেশষ আয়ােতর পাথkকBকারী অথবা ইসলােমর 3মৗিলক শাখা- pশাখার িশkার
সােথ সmকkযk
ু ,

তা অলেkB উেপkা করা যায় না। 3কননা,

আকরাম (সাঃ) এর আদশk- চিরt,

3কারআেনর আয়াতই রাসূেল

তাঁর বলা- বkবB ও তাঁর কৃতকমkেক মুসলমানেদর জেn

hjাত তথা দলীল বেল গণনা কেরেছ এবং 3স হাদীসসমূহেক ইসলাম জানা ও বুঝার এবং
ইসলামী hkম- আaকাম িনণkয় করার উৎস বেল 3ঘাষণা কেরেছ। 3কারআন বেলেছ :
‘যা িকছু রাসূেল আকরাম (সাঃ) 3তামােদর জেn িনেয় এেসেছন (ও 3তামােদরেক িনেদkশ
িদেয়েছন) তা gহণ কর। (আমল কর) এবং িতিন যা িনেষধ কেরেছন তা পিরহার কেরা’ ( সূরা :
আল হাশর আয়াত নং৭)।
3কারআন আেরা বেলেছ :
‘ঈমানদার নর- নারী কােরাই অিধকার 3নই 3য, যখন আlাh ও রাসূল 3কান িবষেয় জrরী মেন
কেরন ও িনেদkশ দান কেরন তখন তা তারা িনেজেদর ইVাnযায়ী করেব। আর 3য বBিk আlাh
রাসূেলর কথা অমাn করেলা 3স 3তা sf পথ[fতায় িলp হেলা’ ( সূরা : আল আহযাব,
আয়াতনং ৩৬)।
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‘যারা রাসূেলর হাদীেসর pিত 3তায়াkাহীন, pকৃতপেk তারা 3কারআনেকই উেপkা করেছ।
িকnt এ কথা sf 3য,

রাসূেলর হাদীস অব%ই িনভkরেযাগB সূেt িsর হেত হেব। 3য 3কান

বkবBই, 3য 3কান 3লাক রাসূেলর সােথ সmnযুk কের িদেলই তা gহণ করা 3যেত পাের না।
হযরত আলী (আঃ) একবার এক বkৃতায় এrপ বেলন :
‘রাসূেলর জীবdশায়ই তার নােম িমথBা (হাদীস) বাঁধা হেয়েছ, অবেশেষ রাসূল (সঃ) একিদন
দাঁিড়েয় বkৃতা করিছেলন। তােত িতিন বলেলন : 3য বBিk আমার নােম িমথBা (হাদীস) ইVা
কের বাঁধেব,

3স 3যন pstত থােক 3য,

তার িঠকানা হেব জাহাnাম’ ( নাহজুল বালাগাহ,

3খাৎবা নং২১০)।
অnrপ অেথkর একিট হাদীস ছহীh 3বাখারীেতও আেছ। (3দখুন, ছহীh 3বাখারী, ১ম খঃ, পৃঃ
২৮, বােব ইসমুমান কািজবা আলাnাবী (সাঃ))।

৩৩. আহেল বাইেতর ইমামগেণর হাদীস :
আমরা আেরা িবLাস কির : রাসূেলর আহেল বাইেতর ইমামগেণর হাদীসসমূহ ও রাসূেলর
িনেদkশমেত 3মেন চলা অপিরহাযk কতkবB। 3কননা,
pথমতঃ

িশয়া- snী

3মাতাওয়ােতর' '

উভয়

িফরকার

অিধকাংশ

িবখBাত

হাদীস

gnসমূেহ

“হাদীেস

রেয়েছ যা এ কথারই িবেpষণ কেরেছ। ছহীh িতরিমিযেত বিণkত হেয়েছ 3য,

রাসূেল আকরাম (সাঃ) বেলন : ‘3হ 3লাক সকল! আিম 3তামােদর মােঝ এমন িজিনস 3রেখ
যািV, যিদ 3তামরা তা আঁকেড় ধের থাক তাহেল কখনই পথ[f- 3গামরাh হেব না। আর তা
হেলা আlাহর িকতাব (আল- 3কারআন) ও আমার আহেল বাইেতর বংশধারা’( ছহীh িতরিমিয,
৫ম খঃ, পৃঃ :৬৬২, বােব মানািকেব আহেল বাইিতnাবী (সঃ), হাদীস নং ৩৭৮৬)।
এ হাদীেসর বh সংখBক সনদ ইমামেতর অধBােয় িবsািরত আেলাচনা করেবা।

51

িdতীয়ত : আহেল বাইেতর ইমামগণ িনেজেদর সমs হাদীসই রাসূেল আকরাম (সাঃ) 3থেক
বণনkা কেরেছন। তাঁরা বেলন : আমরা যা িকছু বিল তা আমােদর পূবkপr
ু ষেদর মাধBেম রাসূল
(সাঃ) 3থেক আমােদর িনকট 3পৗিছেয়েছ।
জী hাঁ;

হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) মুসলমানেদর ভিব`ত ও তােদর সমsাবলী

ভালভােবই বুঝেত পারিছেলন এবং তােদর এ অসংখB সমsা সমাধােনর পথ পৃিথবীর মহাpলয়
অবিধ 3কারআন ও আহেল বাইেতর অnসরেণর মেধB িনিহত আেছ বেল 3ঘাষণা কেরেছন।
3য হাদীসিট এত grেtর দাবীদার এবং যার মেধB এত সব িবষয়ািদ শািমল আর যা এত সনদ
সমৃd তা িক উেপkা করা 3যেত পাের? আর খুব সহেজই িক তার পাশ 3কেট চেল যাওয়া যায়?
এ কারেণই আমরা িবLাস কির : যিদ এ বBাপারিটেত অিধকতর grt আেরাপ করা হত তাহেল
আজেকর মুসলমানরা আকীদা- িবLােসর সব 3kেt, 3কারআেনর বBাখBা- িবেpষেণর ময়দােন
ও ফীকাh শােstর মাসআলা- মাসােয়েলর জগেত 3য সমs সমsার সnুখীন, তার িকছুই 3দখা
িদত না।

52

চতুথg অধ%ায়

িকয়ামত ও পূনজgীবন

৩৪. পরকাল ব%তীত জীবন অথgহীন :
আমরা িবLাস কির : সমs মাnষ মৃতুBর পর একিদন পুনরায় জীিবত হেব। আর তােদর
কৃতকেমkর িহসাব- িনকাশ 3নয়া হেব। সৎ কমkশীল ও 3নkার 3লােকরা 3বেহেUর মেধB
িচরকােলর জেn sান লাভ করেব এবং অসৎ কমkশীল ও পাপী 3লােকরা নরেক িনিkp হেব।
আlাh বেলন : ‘আlাh 3স মহান সtা িযিন ছাড়া আর 3কান উপাs 3নই। িনঃসেnেহ 3তামােদর
সকলেক 3শষ িবচার িদবেস অব%ই সমেবত করা হেব,

3য িদেনর বBাপাের সেnেহর 3কান

অবকাশ 3নই’ ( সূরা : আন- িনসা, আয়াত নং ৮৭)।
আlাh আেরা বেলন :
‘িকnt 3য বBিk িবেdাহ করেব ও পািথkব জীবনেক অgািধকােরর িভিtেত িবেবচনা করেব,
িনঃসেnেহ তার sান হেV জাহাnাম। আর 3য বBিk তার pভূর িবচার আদালতেক ভয় কের
চলেব এবং িনেজর আtােক pবৃিtর চািহদা 3থেক িনবৃt রাখেব,

িনঃসেnেহ তার বাসsান

হেV 3বেহU’ ( সূরা : আন- নািযয়াত, আয়াত নং ৩৭- ৪১)।
আমরা িবLাস কির : এ পৃিথবীটা pকৃত পেk একটা পুল বা 3সতু srপ। সমs মাnষেকই তা
অিতkম কের 3যেত হেব এবং িনেজর িচর আবােস িগেয় 3পৗঁছেত হেব। অn কথায়,

এ

পৃিথবীেক একটা িবদBাপীঠ বলা 3যেত পাের। অথবা এটা একটা বBবসা 3কnd িকংবা এটা একটা
কৃিষেkt, আর বাসsান অnt।
হযরত আলী (আঃ) এ পৃিথবী সmেকk বেলন :
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‘পৃিথবী সতB ও সতBবাদীতার sান 3স বBিkর জেn 3য এর সােথ সতBবাদীতার সােথ কাজ কের
dিনয়া একিট অমুখােপkীতার sান,

3য রসদ সZয় কের। এ জগৎ একিট জাgত ও িশkা

gহণ করার sান 3স বBিkর জেn 3য এর 3থেক িশkা িনেত চায়। এটা 3খাদার বnুেদর জেn
মসিজদ; আlাহর 3ফেরশতােদর নামােযর sান, আlাহর অহী বা pতBােদশ অবতীেণkর sান
ও 3খাদার অিল আওিলয়ােদর বBবসােকnd’ ( নাহজুল বালাগাh, কািলমািত 3কসার নং ১৩১)।

৩৫. পরকােলর দলীল- pমাণ ssTg :
আমরা িবLাস কির : িকয়ামত বা পরকােলর দলীল- pমাণ ssf। 3কননা,
পৃিথবীর জীবনই িনেদkশ করেছ 3য,

মানব সৃিfর চুড়াn ও মূল লkB ও উেd% এ পৃিথবীর

জীবন হেত পাের না। মাnষ িকছু িদেনর জেn এখােন আসেব,
িবজিড়ত জীবন যাপন করেব,

pথমতঃ এ

এরপর সবিকছুর পিরসমািp ঘটেব,

তারপর অসংখB সমsা
আর মাnষ অনিsেtর

রােজB িবিলন হেয় যােব। আlাh বেলন :
‘3তামরা িক 3ভেব িনেয়ছ 3য, আমরা 3তামােদরেক অেহতুক সৃিf কেরিছ, আরেতামােদরেক
আমােদর কােছ িফের আসেত হেব না?’ ( আল- মু' িমnন : ১১৫)।
এ আয়াতিট এ কথারই ইংিগত করেছ 3য, যিদ পরকােলর বBাপারই না 3থেক থােক তাহেল 3তা
এ dিনয়ার জীবন একটা িনছক পুতুল 3খলা মাt।িdতীয়ত : আlাহর আpল বা nায়- ইনসােফর
অপিরহাযk দাবী হেV 3য, সৎ কমkশীল ও অসৎকমkশীল 3লােকরা যারা pায়শই এ জগেত একই
কাতাের সািরবd হয় আবার কখেনা অসৎকমkশীল 3লােকরা এিগেয় চেল যায়, তারা পরsর
3থেক িবিVn হেয় যােব এবং তারা pেতBেকই িনজ িনজ কৃতকেমkর পিরণিত 3ভাগ করেব।
আlাh বেলন :
‘যারা পাপ- অপরােধ অপরাধী তারা িক মেন কের িনেয়েছ 3য,

আমরা তােদরেক 3স

সমsেলাকেদর সমপযkােয়র বেল িবেবচনা করব- যারা ঈমান এেনেছ এবং সৎকমkgেলা

54

সmাদনকেরেছ- যার ফেল তােদর জীবন ও মরণ সমভােব হেব? তােদর এ ফয়সালা কেতাইনা
মn!’ ( সূরা : আল- জািছয়াহ, আয়াত নং ২১)।
তৃতীয়ত : আlাহর অনn- অসীম দয়ার অপিরহাযk দাবী হেV 3য, তাঁর অngহ ও 3নয়ামতসমূহ
মাnেষর মৃতুBর কারেণ তার 3থেক িবিছn হেয় যােব না। 3যাগB ও pিতভাবান 3লাকেদর
পযkায়kিমক পূণkতা লাভ যথারীিত অবBাহত থাকেব। আlাh বেলন : ‘আlাh অngহ ও দয়া
করােক িনেজর pিত িনেজ কতkবB কাজ কের িনেয়েছন। আর 3তামােদর সকলেক 3শষ িবচার বা
3কয়ামেতর িদন অব%ই সমেবত করেবন, 3য িদেনর বBাপাের 3কান সেnহ 3নই’( সূরা : আল
আনআ' ম আয়াত নং ১২)।
পরকাল সmেকk যারা সেnহ 3পাষণ কের 3কারআন তােদরেক উেd% কের বেলেছ : আlাহর
শিk ও kমতার বBাপাের িক কের সেnহ সৃিf হেত পাের 3য িতিন মৃতেদরেক জীিবত করেবন?
অথচ 3তামােদরেক pথম বাের সৃিfও িতিনই কেরেছন। আবার িতিন 3তামােক পুনরায় জীবন
দান করেবন। আlাh বেলন :
‘আমরা িক pথমবােরর সৃিfর সময় অপারগ িছলাম ( 3য, পরকােল আবার সৃিf করেত পারেবা
না?) িকnt তারা (এ sf দলীল- pমাণ থাকার পর ও) পরকােল নতুন কের সৃিfর বBাপাের
সেnহ 3পাষন করেছ’। (কাফ : ১৫)।
আlাh বেলন
‘3স আমােদর বBাপাের একিট উদাহরণ উপsাপন করেলা। িকnt 3স িনেজর সৃিfর কথা ভুেল 3গল
ও বলেলা : এ পঁচা- গলা হাড়gেলােক 3ক জীিবত করেব? তুিম বেল দাও! 3স সওাই (পুনরায়
জীিবত করেবন) িযিন pথমবার সৃিf কেরিছেলন। আর িতিন সমs সৃিf সmেকkই সমBক অবগত
আেছন’ ( ইয়াসীন : (৭৮- ৭৯)।
এছাড়া মাnেষর সৃিf িক আকাশ- ম ডল ও ভূ- ম ডেলর সৃিfর 3চেয় আেরা অিধকতর grেtর
দাবীদার? িযিন এ িবরাট- িবশাল সৃিf জগৎেক এত সব িবsয়কর ভােব সৃিf কেরেছন, িতিন
মৃত মাnষেক জীিবত করার kমতাও রােখন।
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আlাh বেলন :
‘তারা িক জােননা 3য,

আlাh এ আসমান সমূহ ও পৃিথবীেক সৃিf কেরেছন,

আর এ gেলা

সৃিfর কারেণ অপারগ ও kাn হনিন? িতিন মৃত মাnষেক আবার জীিবত করেতও সkম। hাঁ;
িতিন সব িকছুর উপরই পূণk kমতাবান’ ( আল- আহকাফ : ৩৩)।

৩৬. শারীিরক পরকাল :
আমরা িবLাস কির : #ধুমাt মাnেষর আtাই নয় বরং আtা ও 3দহ একসংেগ পরকােল
আlাহর দরগােহ pতBাবতkন করেব এবং নতুন জীবন লাভ করেব। 3কননা, এ জগেত যা- িকছু
কেরেছ,

এ 3দহ ও আtাই িছল। sতরাং পুরsার 3হাক আর শািs 3হাক এ dেটােকই 3ভাগ

করা উিচৎ।
3কারআন মজীেদ পরকাল সmিকkত আয়াতসমূেহর অিধকাংশ আয়ােতই s- শরীের পুনrtােনর
কথা ইংিগত করা হেয়েছ এবং িবেরাধীেদর আxযkজনক কথাgেলার 3মাকােবলায় এভােব বলেছ
3য,

তারা বলেতা : “এ পচাঁ- গলা হাড়gেলা িকভােব আবার পূনজkীবন লাভ করেব?” এর

জবােব 3কারআন বেল :‘তুিম বেল দাও! 3য সওা pথমবার মািট 3থেক এ মাnষেক সৃিf কেরেছন
িতিন পুনরায় জীিবত করেতও সkম’ ( ইয়াসীন : ৭৯)।
3কারআন আেরা বেল :
‘মাnষ িক মেন কের আমরা তােদর (পচাঁ- গলা) হাড়gেলােক একিtত (কের তােক জীিবত)
করব না? hাঁ;

আমরা সkম;

এমনিক তােদর আnুেলর দাগgেলােক পযkn একিtত কের

পূেবkর nায় িঠক করেবা’ ( আল িকয়ামাh : ৩- ৪)।
এ আয়াতিট ও এ জাতীয় অnাn আয়াতসমূহ সমsই sf ভােব িনেদkশ করেছ 3য, পরকােল
পুনrtান sশরীেরই অnি=ত হেব।
এ ছাড়া, 3য সমs আয়াত এ কথা বেল 3য, 3তামােদরেক 3তামােদর কবর 3থেক জাgত করা
হেব। এ আয়াতসমূহও পরকােল sশরীের উtাপেনর িবষয়িটেক পিরrার কের 3দয়।
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বstতঃ পরকাল সmিকkত অিধকাংশ আয়াতই আtা ও 3দেহর একেt উtােনর pিত ইংিগত
করেছ।

৩৭. মৃতু%র পর আ|যgজনক এক জগৎ :

আমরা িবLাস কিরঃ মৃতুBর পরবতkী জগেত (আলেম বারযােখ),

মহা pলয় বা

3কয়ামেতরসমেয়, 3বেহU ও 3দাযেখর রােজB যা িকছু ঘটেব তা আমরা এ সীিমত পৃিথবীেত যা
িকছু জানেত পারিছ তার 3থেক অেনক অেনক উWতর। আlাh বেলন :
‘কােরা জানা 3নই 3য, এrপ (পূণBবান) 3লাকেদর জেn নয়ন জুড়ােনা িজিনসপt (আlাহর)
অদৃ% ভা ডাের মওজুদ রেয়েছ’ ( সূরা : আস- িসজদাহ, আয়াত নং ১৭)।
রাসূল (সাঃ) এর একিট িবখBাত হাদীস আেছ, িতিন বেলন :
‘আlাh বেলন : আিম আমার সৎকমkশীল বাnােদর জেn এমন সব 3নয়ামতসমূহ আেয়াজন
কের 3রেখিছ- যা 3কান চkু 3দখেত পায়িন, 3কান কান #নেত পায়িন আর 3কান মাnেষর অnের
এমন কথা sরেণও আেসিন’ ( িবখBাত মুহািdসগণ 3যমন, 3বাখাির ও মুসিলম এবং খBাতনামা
মুফািVসরগণ 3যমন, তাবারসী, আলুসী ও 3কারতবী িনজ িনজ gnাবলীেত এ হাদীসিট িলিপবd
কেরেছন)।
আসেল আমরা এ পৃিথবীেত 3স rেণর nায়- যা মাতৃগেভkর সীিমত পিরসের থােক। যিদ ধের
3নয়া হয় 3য, মাতৃগেভkর 3স rেণর jান- বুিd আেছ, তাহেলও তা মাতৃগেভkর বিহজkগেত যা
িকছু আেছ 3যমন,

উjল চnd, সূযk, শীতল বায়ুpবাহ, sেশািভত ফুেলর দৃ%, সমূেdর 3ঢউ-

তরেnর তজkন- গজkন ইতBািদ অnভব করেত পারেছ না। িঠক 3তমিনভােব,
পরকােলর তুলনায় 3স মাতৃগেভkর rেণর মত। 3ভেব 3দখুন।
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এ পৃিথবীটাও

৩৮. িকয়ামত ও আমলনামা :
আমরা িবLাস কির : িকয়ামত বা 3শষ িবচােরর িদন আমােদর এ জগেতর কৃতকেমkর নিথপt বা
pিতেবদন আমােদর হােত 3দয়া হেব। পূণkBবান 3লােকরা তােদর ডান হােত এবং পািপ 3লােকরা
তােদর বাম হােত িনেজেদর কৃতকেমkর আমলনামা পােব। সৎকমkশীল 3লােকরা তােদর
আমলনামা pতBkB কের খুবই আনিnত ও পুলিকত হেব আর অসৎকমkশীল পািপ- অপরাধীরা
অতBn অসntf ও dিxnাgs হেব। আlাh বেলন :
‘যার আমলনামা তার ডান হােত 3দয়া হেব 3স 3তা (আনেn পুলিকত হেয় িচৎকার কের) বলেব
(3হ হাশর বাসীরা)এ নাও আমার আমলনামা, পাঠ কের 3দখ। আমার দৃঢ় িবLাস িছল 3য, আিম
আমার িহসাব- িনকাশ পযkn 3পৗঁছেবা। আর 3স একটা সেnাষজনক পিরেবেশ থাকেব। 3স
উWতর sেগk অবsান করেব- যার ফলসূমহ তার সামেনঝুঁেক আসেব। (তােক বলা হেব) আনn
ভের খাও এবং পান কর। এ হেV 3তামার 3স কােজর িবিনময়- যা তুিম পূেবk dিনয়ােত আIাম
িদেয়ছ। িকnt যার আমলনামা তার বাম হােত 3দয়া হেব, 3স (অতীব আেkপ কের বলেব) হায়!
যিদ আমার আমলনামা আমােক 3দয়াই না হত, তাহেল কেতাইনা ভাল হেতা’ ( আল- হkা :
১৯- ২৫)।
িকnt ph হেV আমলনামা িকrপ? তা িকভােব 3লখা হেব? 3য বBাপাের কােরা অsীকার করার
3জা 3নই; তার সিঠক নীিতমালা আমােদর িনকট sf নয়। এর আেগও আমরা ইশারা কেরিছ
3য,

এর িবsািরত অnধাবন করা 3কান মাnেষর পেk সmব নয়। তেব সামিgক িদকটার

অবগিত সmব ও অsীকার করার উপায় 3নই।

৩৯. িকয়ামত িদেনর সাkী :
আমরা িবLাস কির : িকয়ামেতর িদন মহান আlাh িনেজই আমােদর সমs কৃতকেমkর সাkী
থাকার পরও আমােদর কাজ- কমkgেলার সাkী gহণ করেবন। আমােদর হাত- পা gেলা
এমনিক,

আমােদর শরীেরর চামড়াgেলাও আমােদর কমkধারার সাkB pদান করেব। 3য ভূ-
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পৃেf আমরা জীবন- যাপন করতাম এবং আেরা অেনক িকছুই আমােদর কাজ- কেমkর সাkী pদান
করেব।
আlাh বেলন : ‘আজ (িকয়ামেতর িদন) আমরা তােদর মুেখ সীল- 3মাহর লািগেয় িদেবা,
তােদর হাতgেলা আমােদর সােথ কথা বলেব আর তােদর পা gেলা তারা যা- যা কাজ কেরেছ
তার সাkB িদেব’ ( ইয়া- সীন : আয়াত নং ৬৫)।
আlাh বেলন : ‘তারা তােদর শরীেরর চামড়া gেলােক বলেব, 3কন আমােদর িবrেd সাkী
pদান করেল? জবােব বলেব,

3স মহান আlাh িযিন pেতBক সৃিfেক কথা বলার শিk

িদেয়েছন িতিনই আমােদর 3ক বাকশিk দান কেরেছন (এবং িতিনই এ 3ভদ ফাঁস করার িনেদkশ
িদেয়েছন) ফুিVলাত : আয়াত নং ২১।
আlাh আেরা বেলন :
‘3স িদন যমীন তার সমs সংবাদ pকাশ কের 3দেব। 3কননা,

3তামার pভূ তােক অহী তথা

pতBােদশ কেরেছন। (আর তােক এ দািয়t পালন করেত বেলেছন’ ( সূরা : িযলযাল, আয়াত
নং ৪- ৫)।

৪০. পুলিছরাত ও আমেলর পিরমাপ :
আমরা িবLাস কির : 3কয়ামেত “পুলিছরাত” ও “মীযান” এর অিst আেছ। পুলিছরাত এমন
একিট 3সতু যা জাহাnােমর উপর সংsাপন করা হেয়েছ। আর pেতBক বBিkেকই ঐ পুেলর উপর
িদেয় অিতkম কের 3যেত হেব। hাঁ; 3বেহেUর পথও জাহাnােমর উপর িদেয়ই অিতkম কের
3গেছ। আlাh বেলন :
‘3তামােদর মেধB এমন 3কান 3লাক 3নই- যােক এ (পুলিছরাত) অিতkম করেত হেব না। অথkাৎ
pেতBকেক অব%ই এ পুলিছরাত অিতkম করেত হেব। আর এটা 3তামার pভূর অিনবাযk ও
অলংঘনীয় িনেদkশ যা অব%mাবীrেপ কাযkকর হেব। অতঃপর, আমরা 3স সমs 3লাকেদরেক
মুিk ও নাজাতদান করব- যারা তাকওয়া ও পরেহযগারীর নীিত অবলmন কেরেছ। আর
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অনাচারী- জািলমেদরেক আÍ সমপkণ ও নতজাn অবsায় এেত (জাহাnােম) 3ছেড় 3দব’ ( সূরা :
মারইয়াম আয়াত নং ৭১- ৭২)।
এ পুলিছরাত অিতkম করা এক িবপদজনক বBাপার! আমেলর উপর িনভkর কের এ পুলিছরাত
িকভােব পার হেব,

এ পযkােয় একিট িবখBাত হাদীস আেছ : ‘3কউ 3কউ িবdBৎ 3বেগ এ

পুলিছরাত অিতkম করেব, 3কউ 3কউ drতগামী 3ঘাড়ার nায়, 3কউ 3কউ হামাgিড় িদেয়,
3কউ 3কউ পদbীেজ চলা 3লাকেদর মেতা আবার 3কউ 3কউ ঝুলn অবsায় পার হেব,

তােত

3দাযেখর আgন তােদর িকছু িকছু jালােব আর িকছু িকছু 3ছেড় 3দেব’।
এ হাদীসিট সামাn পাথkকB সহকাের িশয়া ও snী উভয় মাযহােবরই িবখBাত িবিভn হাদী gেn ’
িলিপবd হেয়েছ। 3যমনঃ কানযুল উmাল,

হাদীস নং ৩৯০৩৬,

3কারতুবী,

৬=

খঃ, পৃঃ৪৭৫, সূরা : মারইয়ােমর ৭১ নং আয়ােতর বBাখBায় আlামা ছদূক তাঁর আমালী” gেn
ইমাম জা' ফর ছািদক (আঃ) 3থেক বণkনা কেরেছন,

ছহীh 3বাখারী ৮ম খঃ,

পৃঃ ১৪৬,

“আছিছরাতু জাসারা জাহাnাম” িশেরানাম।
িমযান : নাম 3থেকই বুঝা যােV 3য,

িমযান হেV মাnেষর আমল- অnশীলেনর পিরমােপর

মানদ ড। hাঁ; িকয়ামেতর িদন আমােদর কাজকমkgেলার পিরমাপ করা হেব এবং তার ওজন ও
পিরণিত সবিকছু ssf কের 3দয়া হেব।
আlাh বেলন :
‘আর আমরা 3কয়ামেতর িদন nায়- ইনসােফর মানদ ড pিত=া করব। 3স িদন কােরা pিত
িবndমাt অিবচার করা হেব না। এমনিক, একিট সিরষা দানা পিরমানও যিদ (পাপ অথবা পূণ)k
3থেক থােক তাহেল 3সিটেক উপsাপন করব ও তার pিতদান 3দব। আর যথাযথ িহসাবকারী
িহসােব আিমই যেতf’ ( আল আিmয়া : ৪৯)।
আlাh আেরা বেলন :
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‘3সিদন যার 3নিকর পাlা ভারী হেব 3স সেnাষজনক এক sখকর বাসsােন অবsান করেব আর
যােদর 3নক আমেলর পাlা হালকা হেব,

জাহাnােমর অতল গহবের হেব তার বাসsান’

( আল- কািরয়াh : ৬- ৯)।
hাঁ;

এটাই আমােদর আকীদা- িবLাস 3য,

পরকােল মুিk ও পিরtাণ মাnেষর কেমkর উপর

িভিt কের হেব। আশা- ভরশা সব আমেলর িভিtেত চুড়াn হেব। বstতঃ আtার পিবtতা ও
তাকওয়া- পরেহযগারী বBতীত 3কান িকছুর আশা করা যায় না। এ িছল “পুলিছরাত” ও “িমযান”
সmেকk সংিkp ও 3মাটামুিট আমােদর বkবB ও িবLাস। এর িবsািরত ও পুXাnপুX অবsার
কথা আমােদর জানা 3নই। আেগই বেলিছ পরকােলর িবষয়িট dিনয়ার তুলনায় অেনক িবরাটিবশাল ও উW বBাপার। এর সবিকছু উপলিb করা আমােদর মত পািথkব নানান ঝােমলায়
বBsেলাকেদর পেk অসmব।

৪১. ?রায হাশের শাফায়া’ত :
আমরা িবLাস কির : 3শষ িবচােরর িদন নবী- রাসূলগণ, মা' sম (িনsাপ) ইমামগণ ও অলীআওিলয়াগণ আlাহর অnমিতkেম 3কান 3কান পাপী- gনাaগােরর জেn শাফায়া’ত বা sপািরশ
করেবন এবং তােদরেক kমা pাpেদর অnভুk
k করা হেব। িকnt আমােদরেক এ কথা ভুেল 3গেল
চলেব না 3য, এ sপািরশ বা শাফায়া’ত #ধুমাt এই বBিkর বBাপােরই pেযাজB হেব 3য বBিk
আlাh ও অলী- আওিলয়ােদর সােথ 3যাগ সmকk িছn কের না। sতরাং শাফায়া’ত শতkহীন নয়।
আর 3স শতkও হেV িনেজেদর আমল- আখলাক ও িনয়Bেতর পিবtতার মাধBেম অলীআওিলয়ােদর সােথ 3যাগ- সmকk বজায় রাখা। 3যমন আlাh বেলন :
‘তারা 3স সমs 3লাক বBতীত অn কারও জেn #পািরশ করেবন না- যােদর জেn sপািরশ
করার বBাপাের আlাh রাজী থাকেবন’ ( আল- আmীয়া : ২৮)।
আেগও 3যমন ইশারা কেরিছ, “শাফায়া’ত” মাnষেক সিঠকভােব গেড় 3তালার একটা পnা ও
পাপ কেমk িলp হওয়ার পেথ এক pকােরর বাঁধা। আর অলী- আওিলয়ােদর সােথ সmূণr
k েপ

61

সmkক িছn করার 3kেt 3লাকেদরেক বেল 3য, যিদ gনাh ও পােপর কােজ িলp 3থেক থাক
তাহেল এখােনই 3থেম যাও এবং পাপ কাজ তBাগ কের িফের এেসা। এর অিধক পাপ আর কেরা
না।
িনঃসেnেহ শাফায়া’3তর ময়দােন সেবkাW sান হেV িবLনবী (সাঃ) এর। তাঁর পের পযkায়kেম
sপািরশ করার মযkাদা হেV অnাn নবী- রাসূল ও মা‘sম ইমামগেণর। এমনিক, আেলমগণ,
শহীদগণ ও পিরপূণk ঈমানদার 3লােকরা যাঁরা কামািলয়াত ও আlাহর সািnধB লাভ কেরেছন।
আেরা এিগেয় িগেয় sয়ং আল- 3কারআন এবং সৎকমkসমূহও 3কান 3কান 3লােকর জেn মহান
আlাহর দরবাের sপািরশ করেব। ইমাম জা’ফর সািদক (আঃ) বেলন :
‘পূবkবতkী ও পরবতkীেদর মেধB এমন 3কউ 3নই 3য,

পরকােল তার মহানবী (সাঃ) এর

sপািরেশর দরকার হেব না’ ( িবহাrল আেনায়ার ৮ম খঃ পৃঃ৪১)।
রাসূেল আকরাম (সাঃ) বেলন : ‘3রায হাশের sপািরশকারীেদর সংখBা পাঁচ : আল- 3কারআন,
3সেলেয় 3রেহম বা আtীয়তার সmকk সংরkণ, আমানত বা গিVত সmদ, 3তামােদর নবী ও
3তামােদর নবীর আহেল বাইত তথা নবীর (মাছুম) বংশধর’ ( কানযুল ওmাল,

হাদীস নং

৩৯০৪১, খঃ- ১৪, পৃঃ- ৩৯০)।
ইমাম জা’ফর সািদক (আঃ) আেরা বেলন : ‘হাশেরর িদন মহান আlাহ “আেলম”ও
“আেবদগণেক” ( িবেশষভােব) অিভিষk করেবন। তাঁরা যখন মহান আlাহর দরবাের দ ডয়মান
হেবন তখন “আেবদ”3ক তথা ইবাদতকারীেক বলা হেব : 3তামরা 3বেহেU চেল যাও। আর
“আেলমেদরেক” বলা হেব : 3তামরা দাঁড়াও এবং 3লাকেদরেক 3য sিশkা দান কেরছ (3স
sবােদ 3তামােদরেক মযkাদা 3দয়া হল) এখন তােদর জেn sপািরশ কেরা’ ( িবহাrল
আেনায়ার, ৮ম খঃ, পৃঃ নং ৬৬)।
এ হাদীসিটও শাফায়া’ত ও sপািরেশর পেk একটা দাrণ দলীল।
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৪২. বারযােখর জগৎ :
আমরা িবLাস কির : এ পৃিথবীর জীবন ও 3রাজ হাশেরর মহা সেnমলেনর মােঝ মধBবতkী এ
সমেয়র জেn আেরকিট জগৎ আেছ- যার নাম হেV : আলেম “বারযাখ” সমs মাnেষর
আtাসমূহ এ পৃিথবীেত মৃতুB বরণ করার পর 3থেক হাশেরর মােঠর মহা সেnমলেন সমেবত
হওয়ার পূবk পযkn 3স জগেত অবsান করেব।
আlাh বেলন : “তােদর মৃতুBর পxােত রেয়েছ এক “বারযাখ” িকয়ামেতর পূবk পযkn (সময়
কােলর জn)’( সূরা : আল মু' িমনূন, আয়াত নং১০০)।
অব% এ বারযােখর জগেতর িবsািরত িবষয়gেলা সmেকk খুব একটা 3বশী আমােদর জানা
3নই। আর জানা সmব ও নয়। এতটুkন জািন 3য, 3নক ও সৎকkমশীল 3লাকেদর আtাসমূহ যা উW মযkাদার অিধকারী, তা 3স জগেত অসংখB- অগিণত 3নয়ামতসমূহ উপেভাগ করেব ও
sখ sাVেnর জীবন যাপন করেব। 3যমন আlাh বেলন :
‘কখেনা এমনিট িচnা কেরা না 3য,

যারা আlাহর পেথ আtাhিত িদেয়েছ তারা মের 3গেছ।

বরং তারা জীিবত আেছ। তােদর pভুর পk 3থেক তারা নানা রকম িরিযক ও 3নয়ামত লাভ
করেছ’ ( সূরা : আেল ইমরান, আয়াত নং ১৬৭)।
অপর পেk, 3খাদােdাহী জািলম ও তােদর সহেযাগীরা 3স বারযােখর জগেত শািs 3ভাগ করেত
থাকেব। 3যমন িফরাউন ও তার সহেযাগীেদর সmেকk আল 3কারআেন বলা হেয়েছ :
‘pিতিদন সকাল- সnা তােদরেক (বারযােখর জগেত) 3দাযেখর আgেনর শািs pদান করা হেব।
আর 3যিদন 3কয়ামত অnি=ত হেব (3স িদন বলা হেব) 3ফরাউেনর বংশধরেক কিঠনতর শািsর
মেধB pেবশ করাও’ ( আল মু' িমন : ৪৬)।
িকnt তৃতীয় 3য দলিটর পাপ- অপরাধ কম, তারা এ শািsেভাগB দেলরও অnভূk
k হেব না আর
sখ উপেভাগB দেলর মেধB ও শািমল হেব না। মেন হয় 3যন তারা বারযােখর জগেত, ঘুিমেয়
থাকার মত অেচতন থাকেব এবং িকয়ামেতর িদন 3জেগ উঠেব। এেদর বBাপাের আlাh বেলন :
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‘আর 3যিদন 3কয়ামত অnি=ত হেব 3সিদন অপরাধীরা কসম কের বলেব 3য,

তারা এক

মুহূেতkর 3বশী (বারযাখ জগেত) অবsান কেরিন....। িকnt যােদরেক jান ও ঈমান pদান করা
হেয়েছ তারা (3স সমs অপরাধীর উেd%) বলেব : 3তামরা মহান আlাহরই িনেদkেশ বারযােখর
জগেত অবsান করিছেল। এখন হাশেরর পুনজkীিবত হওয়ার িদন। িকnt 3তামরা তা জােনা না’
( সূরা : আর- 3রাম আয়াত নং ৫৫- ৫৬)।
এ পযkােয় রাসূেল আকরাম (সাঃ) বেলন : ‘কবর হেV জাnােতর বাগানসমূেহর মেধB একিট
বাগান অথবা জাহাnােমর গভীর গতkgেলার মেধB একিট গতk। (ছহীh িতরিমিয,

৪থk খঃ,

“িকতাবু িছফাতুল 3কয়ামাh"িশেরানাম, ২৬ অধBায়, হাদীস নং ২৪৬০, িবহাrল আেনায়ার,
৬= খঃ, পৃঃ ২১৪, ও ২১৮, আমীrল মু' িমনীন আলী (আঃ) ও ইমাম আলী ইবিনল 3হাসাইন
(যয়nল আেবদীন) উভয় সূt 3থেক পৃথকভােব বিণkত হেয়েছ।

৪৩. Sবষিয়ক ও আধ%ািtক pিতদান :
আমরা িবLাস কির : 3শষ িবচােরর িদন মাnেষর কৃতকেমkর 3য pিতদান 3দয়া হেব তার মেধB
vবসিয়ক pিতদানও রেয়েছ এবং আধBািtক pিতদানও রেয়েছ। 3কননা, িকয়ামেতর পুনrtান
শারীিরক ও আিtক d’ভােবই হেব। 3কারআন ও হাদীেস 3বেহেUর বাগানসমূহ সmেকk এভােব
বলা হেয়েছ :অথkাৎ ‘3বেহশেতর বাগানসমূহ এমন 3য, তার (বৃেkর) তলেদশ িদেয় pবািহত
হেV ঝণkা ধারা’ ( সূরা : আত- তাওবাh আয়াত নং ৮৯)।
আেরা বলা হেয়েছ : ‘3স বাগানসমূহ এমন 3য, তার ফলসমূহ িচরnন এবং ছায়াও িচরsায়ী’
( আর- রাদ : ৩৫)।
আেরা বলা হেয়েছ : ‘3বেহশেতর অিধবাসীেদর জেn রেয়েছ পাক- পিবtা stী’ ( সূরা : আলইমরান, আয়াত নং ১৫)।
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অnrপভােব 3কারআন ও হাদীেস অপরাধীেদর শািsর বBাপাের 3দখা যায় 3য,

তার বািhক

িদক রেয়েছ, 3যমন 3দাযেখর আgেন 3পাড়ােনা ও যntনাদায়ক নানা pকার সাজা ইতBািদ, এ
সবই বািhক pিতদােনর িদক িনেদkশ করেছ।
িকnt সবেচেয় grtপূণk িদক হেV আধBািtক pিতদােনর িবষয়িট। আlাহর নূরানী মা’3রফাত,
তাঁর আধBািtক vনকটBলাভ ও তাঁর 3সৗnযk ও মিহমার দীিp দশkন। এসব এমন এক sাদ ও
উপেভােগর িবষয়- যা 3কান ভাষা বা বণkনা dারা pকাশ করা সmব নয়। 3কারআেনর 3কান 3কান
আয়ােত 3বেহেUর পািথkব 3নয়ামতসমূেহর কথা (3যমন ফুেল ফেল সমৃd ও পাক- পিবtার কথা
বলার পর) আেরা বলেছ : ‘3খাদার সntfী এসব িকছুর উেধk’। অতঃপর আেরা বলেছ :অথkাৎ
‘এটাই হেলা িবরাট িবজয়’ ( সূরা : আত- তাওবাh, আয়াত নং ৭২)।
জী hাঁ; এর 3চেয় উtম ও উWতর sাদ ও মজাদায়ক িবষয় আর িক হেত পাের 3য, মাnষ
উপলিb করেব 3য,

3স তার মহান pভুর িনকট গৃিহত হেয়েছ এবং তার pভুর সntিf ও

3রজামিnর sীকৃিতর অnভূk
k হেত 3পেরেছ।
ইমাম আলী ইবিনল 3হাসাইন (জয়nল আেবদীন) (আঃ) বেলন :
‘মহান আlাh তােদরেক বেলন : 3তামােদর pিত আমার সntিf ও ভালবাসা 3স সব 3নয়ামতসমূহ
অেপkা অিত উtম যার মেধB এখন 3তামরা িলp আেছা.....’ ( তাফসীের আ' ইয়Bাশী, সূরা :
আত- তাওবাহ, ৭২নং আয়ােতর বBাখBা pসংগ উdৃত gn, যা আল- মীযান ৯ম খেN বিণkত
হেয়েছ)।
তাঁরাও (3বেহশতীরা) একথা #েন সতBায়ন করেব। বstতঃ এর 3চেয় মজার বBাপার আর িক হেত
পাের 3য, মাnষ এ জাতীয় সmাষেণর অিধকারী হেব :
‘3হ পিরতৃp ও িনিxত আtা! িফের এেসা 3তামার pভুর pিত সntfিচেও, আর 3তামার pভুরও
3তামার pিত সntf ও রাজী। আর আমার িpয় বাnােদর অnভুk
k হও ও আমার জাnােত pেবশ
কেরা’ ( সূরা : আল- ফাজর, আয়াত নং ২৭- ৩০)।
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৪৪. সব সময়ই ইমাম বতgমান আেছন :
আমরা িবLাস কির : মহান আlাহর pjা ও দশkেন 3যমন মাnেষর 3হদােয়েতর জেn নবী ও
রাসূলগণেক পাঠােনা অপিরহাযk কতkবB িছল, িঠক 3তমিন তাঁরই িহকমত ও pjার দাবী হেV
3য, রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর পর pেতBক যুেগ ও সমেয়ই মাnেষর 3হদােয়েতর জেn তাঁর
পk 3থেক মেনানীত ইমাম বা 3নতা পাঠােনা অপিরহাযk কতkবB । যােত কের তাঁরা নবীরাসূলগেণর শরীয়ত ও আlাহর dীনেক িবকৃিত ও পিরবতkেনর হাত 3থেক রkা করেত পােরন।
pেতBক সময় মাnেষর pেয়াজনীয় িবষয়gেলা sf কের িদেত পােরন এবং 3লাকেদরেক আlাh
ও রাসূল (সাঃ) অnসৃত আইন ও িবধােনর অnশীলেনর pিত দাওয়াত িদেত পােরন। তা না হেল
মাnেষর সৃিfর 3য উেd% িছল, “পিরপূণkতা ও কলBােণর চুড়াn পযkায় িগেয় উপনীত হেব” তা
বBহত ও বBাথk হেয় যােব। মাnষ 3হদােয়েতর পথ 3থেক বিZত 3থেক যােব। নবী- রাসূলগেণর
শরীয়ত অসার হেয় পড়েব। আর মাnষ িনরা<য় ও িদেশহারা হেয় িদক- িবিদক ঘুরেব।
এ কারেণই আমরা িবLাস কির 3য, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর পর 3থেক pেতBক যুেগ
ও কােল আlাহর পk 3থেক মেনািনত ইমাম এ পৃিথবীেত িছেলন,

আেছন এবং থাকেবন।

আlাh বেলন :
‘3হ ঈমানদার 3লােকরা! 3তামরা তাকওয়া ও 3খাদািভrতার নীিত অবলmন কর এবং
সতBবাদীেদর সাথী হেয় যাও’ ( সূরা : আত- তাওবাh আয়াত নং ১১৯)।
এ আয়াতিট 3কান িবেশষ কাল বা সমেয়র জেn িনিদkf নয়। আর সতBবাদীেদর সংগী- সাথী
হওয়ার িবষয়িট 3কান pকার শতkাবলী বBাতীতই এ কথা pমাণ কের 3য, pেতBক যুেগই মা‘sম
ইমাম বতkমান রেয়েছন যার অnসরণ করা উিচৎ এবং করেত হেব। 3যমন নািক িশয়া- snী
উভয় মাযহােবরই বh 3মাফািVসরগণ এ িবষেয় ইংিগত কেরেছন।
আlামা ফখrdীন রাজী এ আয়ােতর বBাখBা করেত িগেয় বBাপক আেলাচনার এক পযkােয়
এভােব বলেলন : এ আয়াতিট এ িবষয়িটেক pমািণত করেছ 3য, 3য বBিk মা‘sম নয় অথkাৎ
যার পাপ করার অবকাশ আেছ তার জেn অপিরহাযk কতkবB হেV 3য, এমন বBিkর সহগামী
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হেব ও তাঁর অnসরণ করেব িযিন িনsাপ- মা‘sম। আর মা‘sম হেVন 3স সমsবBিkবগk
যাঁেদরেক মহান আlাহ ছােদকীন (সতBবাদীগণ) বেল 3ঘাষণা কেরেছন। sতরাং এ কথা ও
বkবB dারা pমািণত হেV 3য,

যােদর gনাh করার অবকাশ আেছ তােদর জেn অপিরহাযk

কতkবB হেV মা‘sমগেণর সহগামী ও সাথী হওয়া। যােত মা‘sমগণ তােদরেক gনাh 3থেক িবরত
রাখেত পােরন। আর একথা সবk কােলর জেnই pেযাজB। 3কান িবেশষ সমেয়র জেn িনিদkf
নয়। আরও pমািণত হেV 3য,

pেতBক যুেগই মা‘sম বতkমান থাকেবন। (তাফসীের

কবীর, ১৬শ খঃ, পৃঃ ২২১)
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৪৫. ইমামেতর তাৎপযg :
আমরা িবLাস কির : ইমামত #ধুমাt বািhক সরকার pধােনর পেদর নামই নয়। বরং ইমামেতর
পদমযkাদা অেনক উঁচু আধBািtক ও আিtক জগেত িবsৃত ও িবরাজমান। ইমাম,

ইসলামী

সরকােরর 3নতৃt ছাড়াও dীন ও dিনয়ার সকল িবষেয়র পিরচালনার দািয়t পালন কেরন।
মাnেষর মন ও িচnােক পির#d কেরন এবং রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর শরীয়াতেক সব রকেমর
িবকৃিত ও পিরবতkন 3থেক রkা কেরন। আর রাসূল (সাঃ) 3য উেdে% 3pিরত হেয়িছেলন তা
বাsবায়ন কেরন।
ইমামত 3স sমহান ও sউW পদমযkাদা- যা মহান আlাh হযরত ইbাহীমেক (আঃ) নবুয়Bত ও
িরসালত এর মত মহা মযkাদাবান পথ অিতkম করার পর এবং বh সংখBক পরীkা- িনরীkায়
উওীণk হবার পর দান কেরেছন। িতিনও তাঁর বংশধরেক এ পেদ িনেয়ােগর ধারা অবBাহত রাখার
আেবদন জানােলন। জবােব আlাh বলেলন 3য, জািলম ও gনাaগােরর জেn এ পদ pেজাযB
নয়। আর 3কারআেন িবষয়িট এভােব এেসেছ :
‘sরণ কর 3স সমেয়র কথা- যখন ইbাহীমেক তাঁর pভূ িবিভn ভােব পরীkা িনেয়িছেলন আর
িতিন pেতBকিট পিরkায় সmূণr
k েপ সফলতার সােথ উওীণk হেলন। তখন আlাh বলেলন : আিম
3তামােক মানব জাতীর ইমাম বানাব, িতিন বলেলন, অমার বংশধর 3থেকও? আlাh বেলন
: আমার pিতrিত (ইমামেতর এ ধারা) কখনও জািলম ও পাপীেদর 3kেt pেজাযB হেব না
(3কবলমাt 3তামারই বংশধর 3থেক যারা মা‘sম হেবন তােদরেকই ইমামেতর পেদ িনেয়াগ
করার pিতrিত ও অিnকার pদান করলাম’( সূরা : আল- বাকারাহ, আয়াত নং ১২৪)।
sতঃিসd 3য, এমন একিট মহা মযkাদাবান পদবী #ধুমাt রাTসরকােরর 3নতৃt দােনর মেধBই
সীিমত থাকার িবষয় নয়। আর ইমামেতর িবষয়িটেক আমরা এখন 3যভােব তুেল ধরলাম যিদ
3সভােব িবেpষণ করা না হয় তাহেল উপেরাk আয়ােতর অথk ও তাৎপযk অsf 3থেক যায়।
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আমরা িবLাস কির : সমs উলুল আজম (উW মযkাদা সmn ও দৃঢ় pতBয়ী) নবীগণ ইমামেতর
পদমযkাদায় অিধি=ত িছেলন। তাঁরা তাঁেদর িরসালত ও নবুয়Bেতর সােথ যা িকছু উপsাপন
করেতন তা বাsেব rপায়ন করেতন। তাঁরা মাnেষর পািথkব ও আধBািtক এবং বািhক ও 3গাপন
3নতা িছেলন। িবেশষতঃ িবL নবী (সাঃ) তাঁর নবুয়Bেতর সূচনালg 3থেকই ইমামেতর sউW
মযkাদায় অিধি=ত িছেলন এবং 3খাদায়ী 3নতৃেtর পেদও অিধি=ত িছেলন। তাঁর দািয়t
3কবলমাt আlাহর পk 3থেক আসা সংবাদ পিরেবশন করা পযknই সীিমত িছল না।
আমরা িবLাস কির : ইমামেতর এ ধারা রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর পরও তাঁরই বংশধেরর এক
মা‘sম ধারার মাধBেম অবBাহত আেছ।
উপেরাk আেলাচনার 3pিkেত এ কথা খুব ভালভােব জানা 3গল 3য,

ইমামেতর এ মহা

মযkাদায় 3পৗছাঁর জেn অেনক কিঠন শতkাবলী রেয়েছ। তাকওয়া বা 3খাদাভীrতার িদক 3থেক
এমন হেত হেব 3য, সবkpকােরর gনাh মুk ও মা‘sম থাকেবন। এমনিক 3ছাট 3কান পাপও
করেবন না। আবার jান ও pjার িদক 3থেক এমন হেত হেব 3য,

dীেনর সমs িবধান ও

আইন- কাnন এবং dীেনর যাবতীয় অn সকল িবষেয় পূণk jােনর অিধকারী হেত হেব। সবks
3রর মাnষ সmেকk ও মাnেষর pেয়াজন ও চািহদা সmেকk অবগত থাকেত হেব। সময়- কাল,
পিরেবশ, পিরিsিত ইতBািদ সmেকk সমBক jান থাকেত হেব।

৪৬. ইমাম পাপ- তােপর উেধg :
আমরা িবLাস কির : ইমামেক সকল pকােরর gনাh 3থেক মুk ও মা‘sম হেত হেব। উপেরাk
আয়ােতর 3য বBাখBা- িবেpষণ আমরা এখােন উপsাপন কেরিছ, এ ছাড়াও অমা‘sম বা পাপতাপ িবিশf বBিk পূণkাnrেপ মাnেষর িনকট িনভkর 3যাগB হেত পাের না। দীেনর 3মৗিলক ও
শাখা- pশাখাগত িবষয়ািদও তার কাছ 3থেক gহণ করা 3যেত পাের না। এ কারেণই আমােদর
িবLাস হেV : ইমােমর কথা ও বkবB তাঁর অnেমািদত িবষয়াদী ইসলামী শরীয়েতর hjাত ও
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দলীল। (তাঁর অnেমাদেনর অথk হেV : তাঁর সামেন 3কান কাজ 3কউ সmাদন কেরেছ আর িতিন
তােত নীরব ভূিমকা পালন কেরেছন। এর অথk হল িতিন অnেমাদন কেরেছন)।

৪৭. ইমাম শারীয়ােতর রkক :
আমরা িবLাস কির : ইমাম নতুন 3কান শারীয়াত ও নতুন 3কান আইন িবধান িনেয় আসেবন না।
বরং তাঁর দািয়t ও কতkবB হেV রাsেল আকরাম (সাঃ) এর অnসৃত শারীয়াত ও আইন- িবধােনর
সংরkণ করা। তাঁর কাজ হেV এ পিবt জীবনাদেশkর pচার- pসার,

িশkা- দীkা, দীেনর

3হফাজত, dীেনর পিরিচিত তুেল ধরা ও মাnষেক 3হদােয়েতর িদেক আhান করা।

৪৮. ইমাম ইসলােমর সব ?চেয় িবj ব%িk :
আমরা আরও িবLাস কির : ইমামেক ইসলােমর 3মৗিলক ও শাখা- pশাখাগত hkম- আaকাম ও
আইন- িবধান ও 3কারআেনর অথk ও বBাখBা- িবেpষণ সmেকk পূণkাnrেপ অবগত থাকেত হেব।
তাঁর িনকট 3য ইলম ও jান থাকেব 3সটা 3খাদা pদt এবং রাসূল আকরাম (আঃ) এর মাধBেম
তাঁর িনকট 3পৗঁছেব। hাঁ ইমােমর jান- pjা এমন 3য, সmূণr
k েপ মাnেষর আsা ও িনভkরতা
অজkন করেত সkম। ইসলােমর হািককত সmেকk জানার জেn মাnষ তার উপর পুরাপুির ভরসা
করেত পাের।

৪৯. ইমাম আlাহর মেনানীত হেত হেব :
আমরা িবLাস কির : ইমাম তথা রাসূেলর উওরsরী আlাহর পk 3থেক মানসূব হেত হেব।
অথkাৎ রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর বBাখBা- িবেpষণ ও অকBটB বkবBসমূহ এবং pেতBক ইমামই
তাঁর পরবতkী ইমাম সmেকk বBাখBা িদেবন, এ পdিতেত ইমাম িনিদkf হেবন। অnভােব কথািট
এrপ : ইমামও রাসূল (সাঃ) এর মত আlাহর পk 3থেক িনেয়াগ ও িনযুk হেত হেব। 3যমন
পূেবkােlিখত আয়ােত ইbাহীম (আঃ) এর ইমামত সmেকk আমরা 3জেনিছ :অথkাৎ ‘আিমই
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3তামােক মাnেষর ইমাম িনেয়াগকারী’। এ মেনানয়ন পdিত ছাড়াও িন_াপ- িনsলr থাকার মত
তাকওয়া- পরেহযগারী এবং আlাহর dীেনর সকল িবষেয়র িশkা- দীkায়, hkম- আaকাম ও
আইন- িবধােনর 3kেt 3কান pকার ভুল- [ািn বBিতেরেক সেবkাW jােনর অিধকারী হেবন।
আlাh ও রাসূল বBতীত অপর 3কউ তঁেদর 3চেয় jািন হেব না। এ কারেণই আমরা এ মা‘sম
ইমামগেণর ইমামত বা 3নতৃেtর িবষয়িট গণ িনবkাচেনর মাধBেম িব#d বেল জািন না।

৫০. ইমামগণ আlাহর রাসূল কতৃক
g িনিদgT :
আমরা িবLাস কির : হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) তাঁর পরবkতী ইমামগণেক িনেজই মেনানীত
ও িনিদkf কের 3গেছন। এক sােন িতিন িবরাট জন সমুেdর সnুেখ িবখBাত “হাদীেস সাকালাইেন”
বেলেছন। ছহীh মুসিলেম কথািট এভােব িলিপবd হেয়েছ : রাসূেল আকরাম (সাঃ) মkা ও
মদীনার মােঝ “3খাম” নামক sােন দ ডায়মান হেলন এবং জনতার উেdে% ভাষণ িদেলন। িতিন
বলেলন : খুব িশbই আিম 3তামােদর মেধB 3থেক চেল যাব। অতঃপর বলেলন :
‘আিম অতBn grtপূণk ও মূলBবান d' িট িজিনষ 3তামােদর মেধB 3রেখ যািV। তাঁর pথমিট হল
আlাহর িকতাব আল- 3কারআন- যার মেধB 3হদােয়ত ও নূর রেয়েছ....। আর িdতীয়িট হল
আমার আহেল বাইত। আিম 3তামােদরেক উপেদশ িদিV 3য, আমার আহেল বাইেতর বBাপাের
3তামরা 3খাদােক ভুেল 3যও না’ ( এ বাকBিট িতিন িতনবার পুনঃপুনঃ উWারণ করেলন )।
১- ছহীh মুসিলম, খঃ- ৪থk, পৃঃ- ১৮৭৩। িঠক একই অেথk ছহীহ িতরিমিযেতও একিট হাদীস
বিণkত হেয়েছ। অিধকn 3সখােন ssfভােব বলা হেয়েছ : যিদ এ dিটেক ভালভােব আকঁেড় ধের
থাক তাহেল কখনও পথ[f- 3গামরাh হেব না।
২- ছহীh িতরিমিয, খঃ- ৫ম, পৃঃ- ৬৬২। এ হাদীসিট sনােন দােরমীেত ২য় খঃ, পৃঃ ৪৩২।
খাছােয়েছ নাসাঈ, পৃঃ নং ২০। মুসনােদ আহমাদ ৫ম খঃ, পৃঃ নং ১৭২ ও কানযুল ওmাল,
১ম খঃ,

পৃঃ নং ১৮৫। এ ছাড়া ও অিধকাংশ িবখBাত ও pিসd হাদীস gn সমূেহ িলিপবd

আেছ।
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অsীকার করার িকংবা সেnহ করার 3কান অবকাশ 3নই 3য,

এ হাদীসিট একিট হাদীেস

3মাতাওয়ােতর িহসােব সবkজন িবিদত। 3কান মুসলমানই এ হাদীসিটেক অsীকার করার সাহস
করেত পাের না। এ ছাড়া ও িবিভn বণkনার মাধBেম 3দখা যােV 3য,

রাসূেল আকরাম (সাঃ)

একবার d' বার নয় বরং বারবার িবিভn sােন ও িবিভn পিরেবেশ এ হাদীসিট পুনঃপুনঃ
বেলেছন। sতঃিসd কথা 3য, রাসূেলর আহেল বাইেতর সমs 3লাকই এ উঁচু মযkাদার অিধকারী
হেত পাের না, যা 3কারআেনর পাশাপািশ ও 3কারআেনর সমপযkােয়র একিট উঁচু sান।
sতরাং রাসূেলর বংশধেরর #ধুমাt মা‘sম ইমামগেণর pিতই এ হাদীস ইংিগত করেছ। (মেন
রাখেত হেব “আহেল বাইত” কথািটর sেল “snতী” শbিট pেয়াগ কের 3য হাদীস 3দখেত
পাওয়া যায় তা একিট দূবkল ও সেnহজনক হাদীস)।
এ ছাড়া অপর একিট হাদীস ছহীh 3বাখারী,
দাউদ,

ছহীh মুসিলম,

ছহীh িতরিমিয,

ছহীh আবু

মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাmাল ও অnাn আরও অেনক gেn এেসেছ। আমরা 3স

হাদীসিট dারাও আমােদর sপেk দলীল- pমাণ উপsাপন করব। রাসূল (সাঃ) বেলন :
‘dীন ইসলাম িকয়ামত পযkn কােয়ম ও pিতি=ত থাকেব। 3য পযkn বারজন খিলফা 3তামােদর
উপর hkমত করেবন;

যাঁরা সকেলই 3কারাইশ 3থেক হেবন’ ( ছহীh মুসিলম,

৩য় খঃ,

১৪৫৩ নং পৃfায় রাসূেল আকরাম (সাঃ) 3থেক জনাব জােবর ইবেন সামারাh কতৃkক বিণkত
হেয়েছ। সামাn পাথkকB সহকাের উপেরােlিখত সনদিট অnাn gেnও িলিপবd হেয়েছ। ছহীh
3বাখারী,

৩/১১০১,

ছহীh িতরিমিয,

৪/৫০১,

ছহীh আবু দাউদ,

৪থk খঃ,

িকতাবুল

মাহদী)।
আমরা িবLাস কির : এ হাদীেসর বBাপাের আমরা ইমািময়া িশয়ারা বার ইমাম সmিকkত 3য
আকীদা- িবLাস 3পাষণ কির তা বBতীত, অn 3কান বBাখBা িবেpষণ gহণ 3যাগB বেল িবেবিচত
হওয়ার িচnাও কির না। একটুখািন িচnা- ভাবনা কের 3দখুন;
করা 3যেত পাের?
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এ ছাড়া অn 3কান বBাখBা িক

৫১. হযরত আলীর মেনানয়ন রাসূল (সাঃ) কতৃক
g :
আমরা িবLাস কির : রাসূেল আকরাম (সাঃ) িবিভn সময় িবিভn উপলেk হযরত আলীেক (মহান
আlাহর িনেদkেশ) িনেজর sলািভিষk ও উtািধকারী িহসােব পিরচয় কিরেয় িদেয়েছন। তnেধB
গাদীের 3খােমর অn=ান িদেনর আেলার মত পিরsার। রাসূেল আকরাম (সাঃ) িবদায় হেjর
সমািpর পর মদীনায় pতBাবতkন কােল গাদীের 3খােম তাঁর সাহাবােদর িবরাট এক জনসমােবেশ এক ঐিতহািসক ভাষণ িদিVেলন। িতিন বলেলন :
‘3হ 3লাক সকল! আিম িক 3তামােদর িনেজেদর বBাপাের 3তামােদর িনেজেদর চাইেত অgািধকার
রািখ না? 3লােকরা বলেলা : জী hাঁ! রাসূল (সাঃ) বলেলন : তাহেল আিম যােদর উপর
অgািধকার রািখ ও যােদর মাওলা (3নতা ও শাসক),

আলীও তােদর মাওলা (3নতা ও

অgািধকার রােখ)।
এ হাদীসিট অসংখB সূেt রাসূেল আকরাম (সাঃ) 3থেক বিণkত হেয়েছ। এ হাদীেসর
বণkনাকারীেদর সংখBা সাহাবাগেণর মেধB 3থেক সবk 3মাট ১১০ জন ও তােবঈনেদর মেধB 3থেক
৮৪ জন এবং ৩৬০িট pিসd হাদীসও ইসলােমর ইিতহাস gেn িলিপবd হেয়েছ,

যা

িবsািরতভােব 3লখা এভােব সmব নয়। (পায়ােম 3কারআন, ৯ম খঃ, পৃঃ নং ১৮১)।
3যেহতু এখােন আমােদর আেলাচB িবষয় হেV আকীদা- িবLাস সংkাn এবং আমােদর লkB ও
উেd% এ নয় 3য, আমরা যুিk- তেকkর ময়দােন অবতীণk হেবা; কােজই সংেkেপ এতটুkন
বলব 3য, উেlিখত হাদীসিট এমন 3কান হাদীস নয় 3য, যােক খুব সহেজ পাশ কািটেয় চেল
3যেত পারা যায়। অথবা #ধুমাt বnুt ও ভালবাসার বBাখBা কের 3মাড় ঘুিরেয় 3দয়া যায়।
3যখােন আlাহর নবী (সাঃ) এত সব আেয়াজন- বBবsাপনা ও grtােরাপ কেরেছন।
এটা িক 3স িবষয় নয়- যা জনাব ইবেন আিছর তাঁর “কােমল ইবেন আিসের” আেলাচনা
কেরেছন? িতিন িলেখন : হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) তাঁর নবুয়Bতী িমশেনর pথম িদেক
যখন এ আয়াত নািযল হল :
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‘3হ রাসূল! তুিম 3তামার িনকটাtীয়েদর আlাহর ভয় pদশkন কর। তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর
িনকটতম আtীয়- sজনেদরেক সমেবত করেলন এবং ইসলােমর আhান তােদর সামেন তুেল
ধরেলন’। অতঃপর বলেলন :
‘3তামােদর মেধB 3ক আছ আমার এ কােজ আমােক সাহাযB- সহেযািগতা করেব? যােত কের
আমার [াতা ও আমার ভারpাp dািয়tশীল ও আমার খিলফা (উtারিধকারী) 3তামােদর মােঝ
থাকেব’?
3স সময় রাসূেলর এ আhােন আলী ছাড়া আর 3কউ সাড়া 3দয়িন। আলী (আঃ) বলেলন :অথkাৎ
‘3হ আlাহর নবী! আিম আপনার এ কােজ আপনার সাহাযBকারী ও সহেযাগী থাকেবা’। রাসূেল
আকরাম (সাঃ) তাঁর pিত ইংিগত কের বলেলন :
‘এ যুবকই আমার [াতা,

আমার sালািভিষk dািয়tশীল ও আমার উtরািধকারী খলীফা

3তামােদর মােঝ’( কােমল ইবেন আছীর,

২য় খঃ,

পৃঃ নং ৬৩০, vবrত সংsরণ,

দাr

ছােদর, সামাn পাথkকB সহকাের অিভn অেথk িলিপবd আেছঃ মুসনােদ আহমদ ইবেন হাmল,
খঃ- ১ম, পৃঃ- ১১ এবং ইবেন আিবল হাদীদ- শারেহ নাহজুল বালাগাh খঃ- ১৩, পৃঃ- ২১০।
আেরা অেনেকই িনজ িনজ gেn ’ িলিপবd কেরেছন)।
এটা িক 3স িবষয় নয়- যা রাসূেল আকরাম (সাঃ) তাঁর জীবেনর 3শষ pােn এেস 3চেয়িছেলন
আেরকবার 3স িবষয়িটেক বলেবন এবং এর উপর grtােরাপ করেবন? ছহীh 3বাখারীর ভা`
অnযায়ী রাসূল (সাঃ) এভােব িনেদkশ িদেলন :
‘িলখার উপকরণ িনেয় এেসা তাহেল এমন এক িলিপ 3তামােদর জেn িলেখ 3দব,

যার

আেলােক 3তামরা কখনও পথ[=- 3গামরাh হেব না। এর পর হাদীেসর অবBাহত ধারায় এেসেছ
3য,

3কান 3কান 3লাক এ পযkােয় রাসূেলর সােথ িবেরােধ অবতীণk হেয়েছ। এমনিক রাসূেলর

শােন অসmানজনক উিk কেরেছ এবং িলখার পেথ বাঁধা হেয় দাঁিড়েয়েছ। (ছহীh 3বাখারী, ৫ম
খঃ, পৃঃ ১১, বােব মরাজুnাবী, ছহীh মুসিলম ৩য় খ পৃঃ নং ১২৫৯)।
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আবারও বলিছ : আমােদর উেd% ও লkB হেV সংিkp যুিk- pমােণর মাধBেম আমােদর
আকীদা- িবLােসর িবষয়িট উপsাপন করা। এর অিধক িকছু না। তাহেল আমােদর এ আেলাচনা
অn রকম rপ পিরgহ করত।

৫২. pেত%ক ইমামই পূবব
g তgী ইমাম কতৃক
g িনেয়াগpাp :
আমরা িবLাস রািখ : বার ইমােমর pেতBেকই পূবkবতkী ইমােমর মাধBেম িনেয়াগ pাp হেয়েছন।
তাঁেদর মেধB ১ম হেVন ইমাম আলী ইবেন আবী তািলব (আঃ), ২য় হেVন তাঁরই 3জB= পুt
ইমাম হাসান (আঃ), ৩য় হেVন শহীদেদর সরদার ইমাম 3হাসাইন (আঃ), ৪থk হেVন ইমাম
আলী ইবnল 3হাসাইন (আঃ),

৫ম হেVন ইমাম মুহাmাদ ইবেন আলী (আঃ),

ইমাম জা' ফর ইবেন মুহাmাদ (আঃ),

৬= হেVন

৭ম হেVন ইমাম মূসা ইবেন জা' ফর (আঃ),

৮ম

হেVন ইমাম ইমাম আলী ইবেন মূসা (আঃ), ৯ম হেVন ইমাম মুহাmাদ ইবেন আলী (আঃ),
১০ম হেVন ইমাম আলী ইবেন মুহাmাদ (আঃ),

১১তম হেVন ইমাম হাসান ইবেন আলী

(আঃ), ও ১২তম হেVন ইমাম মুহাmাদ ইবিনল হাসান আল মাaদী (আঃ) এবং িতিনই সবkেশষ
ইমাম।
আমােদর আিকদা- িবLাস মেত িতিন জীিবত ও অদৃে% আেছন। (3যিদন আlাহর িনেদkশ লাভ
করেবন 3সিদন আt pকাশ করেবন)। অব% ইমাম মাহদী (আঃ) এর িবLােসর বBাপারিট,
িযিন পৃিথবীেত আিবভুkত হবার পর সমg dিনয়া বBাপী সমােজর কানায় কানায় nায়- ইনসাফ
পিরপূণr
k েপ pিতি=ত করেবন 3যমনিট পৃিথবী অnায়- অিবচাের ভরপুর িছল;
আমােদর িশয়ােদর জেnই িনিদkf নয়;

এটা #ধুমাt

বরং সমs মুসলমানরাই এ িবLাস রােখন। আহেল

snােতর 3কান 3কান ওলামাগণ ইমাম মাaদী (আঃ) এর আগমন সmিকkত হাদীস 3মাতাওয়ােতর
হওয়ার বBাপাের sতnt gn রচনা কেরেছন। এমনিক ইমাম মাaদী (আঃ) সmিকkত এক pেhর
জবােব কেয়ক বছর পূেবk রােবতােয় আলেম ইসলামী একিট pবেn ইমাম মাaদী (আঃ) এর আt
pকােশর িবষয়িট সবkজন িবিদত সতB বেল উেlখ করার সােথ সােথ এর pিত grtােরাপ করা
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হেয়েছ এবং বh সংখBক হাদীসও বণkনা pিসd ও িনভkরেযাগB gnাবলীর উdৃিত উেlখ কের
রাসূল (সাঃ) 3থেক বণkনা কেরেছ। (এ pবnিট ২৪3শ শাওয়াল ১৩৯৬ িহজরী সােল রােবতােয়
আলােম ইসলামীর “ইদারাতু মাজমাউল 3ফকিহল ইসলামী” িবভােগর pধান জনাব মুহাmাদ
আল মুনতািছর আল িকনানী sাkিরত)। তেব তােদর অেনেকই িবLাস কের 3য, ইমাম মাaদী
(আঃ) 3শষ জামানায় জn gহণ করেবন। িকnt আমােদর িবLাস হেV িতিন ১২তম ইমাম এবং
বতkমােন জীিবত আেছন। আর মহান আlাহ যখন তাঁেক দািয়t িদেয় পাঠােবন তখন িতিন ভূপৃ=েক 3জার- জুলুম 3থেক মুk কের sিবns করার জেn এবং nায়- ইনসাফ সমৃd 3খাদায়ী
শাসন pিত=ত করার জেn িবlব ঘটােবন।

৫৩. আলী (আঃ) ?xvতম সাহাবী :
আমরা িবLাস কির : হযরত আলী (আঃ) সাহাবাগেণর মেধB সবkে<= সাহাবী এবং নবী কিরম
(সাঃ) এর পর ইসলামী উmাহর সেবkাW মযkাদার অিধকারী বBিkt িছেলন। িকnt তাঁর বBাপাের
বাড়াবািড় ও অিতরIনেক আমরা হারাম বেল জািন। আমােদর িবLাস হেV 3য, যারা হযরত
আলীেক 3খাদার sেল sান 3দয় অথবা এ জাতীয় িকছু িচnা- ভাবনা কের আমরা তােদরেক
কািফর ও মুশিরক এবং মুসলমানেদর দল 3থেক বিহভূkত বেল মেন কির। আর তােদর pিত
আমরা অতBn অসntf যিদও তােদর নাম dঃখজনক ভােব শীয়ােদর সােথ িমি<ত। এ বBাপাের
কখেনা কখেনা ভুল- [ািnও ছড়ােনা হেয়েছ। pকৃতপেk সব সময়ই িশয়া ইমািময়া ওলামাগণ
িনেজেদর বইপুsেক এ দলিটেক ইসলাম িবেরাধী বেল গণনা কেরেছন।

৫৪. ইিতহাস ও িবেবেকর দৃিTেত সাহাবা :
আমরা িবLাস কির : রাসূেল আকরাম (সঃ) এর সাথীগেণর মেধB িকছু সংখBক সাথী িছেলন উঁচু
মযkাদার অিধকারী,

আেtাৎসগkকারী ও বBিkt সmn। 3কারআন ও হাদীেস তাঁেদর মযkাদা

সmেকk বBাপক আেলাচনা রেয়েছ। িকnt তার অথk এ নয় 3য, রাসূেলর সমs সাহাবােদরেকই
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আমরা িনsাপ- মা‘sম বেল মেন করব এবং তােদর কাজ- কমkgেলা িনয়ম বিহভূkত িক না তা
যাচাই বাছাই না কেরই সিঠক বেল ধের 3নব। 3কননা, 3কারআন মজীেদ বh সংখBক আয়াতই
(3যমন : সূরা বারায়ােত, সূরা নূের, সূরা মুনািফকীেন) মুনািফকেদর সmেকk- রেয়েছ। যারা
রাসূেলর সাহাবােদর মােঝই িছল। বাhতঃ তারা রাসূেলর সাহাবী িহসােবই পিরগিণত হত।
pকৃতপেk আল- 3কারআন খুব কেঠারভােব তােদরেক িতরsার ও িধkার িদেয়েছ। অপরিদেক
যারা রাসূেলর পের মুসলমানেদর মেধB যুেdর মশাল jািলেয়েছ ও সমকািলন খিলফার সােথ
কৃত বাইআত (শপথ) ভn কেরেছ এবং হাযার হাযার মুসলমানেদর রk ঝিরেয়েছ; আমরা িক
এ সমs 3লাকেদরেক সবিদক 3থেক পাক- পিবt মেন করেত পাির?
অn কথায় িক কের সmব 3য, যুেdর (3যমন জংেগ জামাল ও জংেগ িসফিফেনর) d' পkেকই
সতBাnসারী ও পিবt বেল মেন করেবা? এটােতা পরsর িবেরাধী বBাপার এবং আমরা তা
3মেন িনেত পাির না। যারা এ িবষয়িটর িবেpষণ িদেত িগেয় ইজেতহাদ এর বBাপারিট যেতf
মেন কের তারা বেল, d' পেkর এক পk অব%ই সতBপnী িছল ও অপর পk অপরাধী। িকnt
তারা 3যেহতু িনেজেদর ইজেতহােদর উপর আমল কেরেছ,

তাই 3খাদার িনকট তারা অkম।

বরং তারা তােত পুেণBর কাজ কেরেছ। এ জাতীয় কথা- বাতkা gহণ কের 3নয়া আমােদর পেk
সmব নয়।
এটা িক কের সmব হেত পাের 3য, ইজেতহােদর বাহানা ও ছুতা ধের রাসূেলর উtরািধকারীর
সােথ কৃত বাইআত (শপথ) ভn করেত পাের,

অতঃপর যুেdর অিg িশখা- pjিলত কের

িনরাপরাধ 3লাকেদর রk বnা pবািহত করেত পাের? যিদ এত সব রkপাত ইজেতহােদর
উিছলা ধের বBাখBা- িবেpষণ করা যায় তাহেল জগেত এমন 3কান কাজ 3নই যার বBাখBািবেpষণ করা যায় না?
আমরা sf ভাষায় বলেবা 3য,

আমােদর িবLাস হেV : সমs মাnষই এমনিক রাসূেলর

সাহাবারাও িনেজেদর আমল বা কাজ- কেমkও িনয়ntণাধীন এবং 3কারআেনর এ 3মৗিলক নীিত :
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‘3তামােদর মেধB সবেচেয় সnািনত 3স বিk, 3য সব 3চেয় 3বশী 3খাদাভীrতার নীিত অবলmন
কেরেছ। তােদর (সাহাবােদর) 3kেtও এ নীিতই বাsব ও সতB। sতরাং তােদর অবsান ও
তােদর আমল- অnশীলেণর িভিtেত িবচার কের 3দখব এবং এ পযkােয় তােদর বBাপাের একটা
যুিkসংগত িবচার- ফয়সালার সnান করব। আর বলব : যারা রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর
যামানায় 3মাখেলছ (ঐকািnক) সাহাবােদর অnভূk
k িছেলন এবং রাসূেলর পেরও ইসলােমর
3হফাজেতর 3চfায় মg িছেলন ও 3কারআেনর সােথ কৃত অিnকােরর যথাযথ অnসরণ কেরেছন,
তাঁেদরেক আমরা ভাল বেল জানব এবং তাঁেদর pিত সnান pদশkন করেবা। আর যারা রাসূেলর
জীবdশায় 3মানািফকেদর দলভুk িছল ও রাসূেলর যামানায় এমন সব কাজকমk সmাদন কেরেছ
যােত রাসূেলর পিবt আtা বBিথত ও িবড়িmত হেয়েছ;

অথবা যারা রাসূেলর মৃতুBর পর

িনেজেদর মত ও পথ পিরবতkন কের এমন সব কাজ- কেমk িলp হেয়েছ যা ইসলাম ও
মুসলমানেদর kিতর কারণ িহসােব 3দখা িদেয়েছ, তােদরেক আমরা ভালবািস না । আlাh
বেলন :
‘এমন 3কান জািত তুিম পােবনা যারা আlাh ও পরকােলর pিত িবLাস sাপন কেরেছ, তারা 3স
সমs 3লাকেদর সােথ বnুt sাপন কেরেছ যারা আlাh ও রাসূেলর িবেরাধী। যিদ ও তারা (3খাদা
িবেরাধীরা) তাঁেদর (ইমানদারেদর) িপতা িকংবা তেদর সnানািদ অথবা [াতৃবগk িকংবা
িনকটাtীয়ই 3হাক না 3কন। এরা 3স সমs 3লাক যাঁেদর অnের আlাh ইমানেক দৃঢ় কের
িদেয়েছন’ ( মুজািদলাh : ২২)।
hাঁ,

যারা রাসূেলর জীবdশায় এবং রাসূেলর মৃতুBর পর তাঁর hদয়েক বBািথত ও আড়িmত

কেরেছ তারা আমােদর িবLাস মেত pশংসার 3যাগB নয়।
িকnt ভুেল 3গেল চলেব না 3য,

রাসূেলর সাহাবােদর মেধB একদল সাহাবা ইসলােমর

উnিতকেl িবরাট িবরাট কাজ আIাম িদেয়েছন এবং আlাহর পk 3থেক pশংসার পাt
হেয়েছন। অnrপভােব যাঁরা তাঁেদর পরবতkীেত আগমন কেরেছন অথবা আগামীেত 3কয়ামত
পযkn আগমন করেবন এবং রাসূেলর খাঁিট ও সিতBকােরর সাহাবােদর নীিত- পnা অবলmন
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করেবন ও তাঁেদর কমkসূচীেকই অবBাহত রাখেবন তাঁরা অব%ই সব রকম pশংসার পাt ।
আlাh বেলন :
‘আর যারা মুহািজর ও আনছারগেণর মেধB অgবতkী ও pথম, আর যাঁরা 3নক কােজ তাঁহােদর
অnগামী, আlাh তাঁেদর pিত সntf ও রাযী, আর তাঁরাও আlাহর pিত রাযী ও সntf’ ( সূরা
: তাওবাহ, আয়াত নং ১০০)।
এ হেলা সাহাবােদর সmেকk আমােদর আিকদা- িবLােসর সারকথা।

৫৫. আহেল বাইেতর ইমামগেণর jান রাসূল ?থেক pাp :
আমরা িবLাস কির : হাদীেস 3মাতাওয়ােতর 3মাতােবক রাসূেল আকরাম (সাঃ) 3কারআন ও
আহেল বাইত (আঃ) সmেকk আমােদর pিত 3য িনেদkশ pদান কেরেছন, তা হেV আমরা 3যন
এ dিট বst 3থেক আমােদর হাত gিটেয় না 3নই,

তাহেল আমরা 3হদােয়েতর পেথ থাকেত

পারব না। এ ছাড়াও আমরা আহেল বাইেতর ইমামগণেক িনsাপ- মা‘sম বেল জািন। তাঁেদর
সমs বলা বkবB ও কাজ- কমkসমূহেক আমােদর জেn hjাত ও দলীল বেল মেন কির।
অnrপভােব তাঁেদর অnেমাদনেকও (অথkাৎ তাঁেদর সামেন 3কান কাজ সmিদত হেল তাঁরা
তােত িনেষধ কেরনিন)। এরই িভিtেত আমােদর 3ফকহী মাসয়ালা- মাসােয়ল িনণkেয়র জেn
3কারআন ও রাসূেলর হাদীেসর পর ইমামগেণর কথা, কাজ ও অnেমাদনেক একিট উৎস বেল
জািন।
বh সংখBক িনভkরেযাগB হাদীস 3মাতােবক আমরা যখন আহেল বাইেতর এ উিkিটর pিত লkB
কির 3য, তারা বেলেছন : তাঁরা যা িকছু বেলন তা তাঁেদর পূবkপr
ূ ষেদর 3থেক, তাঁরা রাসূেল
আকরাম (সাঃ) 3থেক বণkনা কেরেছন,

তখন আমােদর িনকট পিরsার হেয় যায় 3য,

pকৃতপেk তাঁেদর বণkনা রাসূেল আকরাম (সাঃ) এরই বণkনা। আমরা জািন িনভkরেযাগB ও
িবLাসেযাগB বণkনাকারীগেণর বণkনা ইসলােম িবLাসী সমs ওলামােদর দৃিfেতই gহণেযাগB বেল
িবেবিচত।
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ইমাম মুহাmাদ ইবেন আলী আল- বােকর (আঃ) জনাব জােবরেক উেd% কের বলেলন : ‘3হ
জােবর! আমরা যিদ 3কান হাদীস আমােদর িনেজর 3থেক ও আমােদর pবৃিও 3থেক 3তামােদর
জেn বণkনা কির তাহেল আমরা ধংসpাpেদর অnভূk
k হেয় যাব। িকnt (3জেন 3রেখা) আমরা
যতgেলা হাদীস 3তামােদর জেn বণkনা কির তা সমsই sীয় ভা ডােরর আকাের রাসূল (সাঃ)
3থেক 3তামােদর জেn সZয় কের 3রেখিছ’ ( জােমউ'

আহাদীsy শীআh খঃ- ১ম,

পৃঃ-

১৮, ভূিমকা 3থেক, হাদীস নং ১১৬)।
ইমাম জা' ফর ইবেন মুহাmাদ আs- সািদক (আঃ) এর িনকট এক বBিk এেস একিট ph করল।
ইমাম তার উtর িদিVেলন। ঐ 3লাকিট ইমােমর দৃিfভিn পিরবতkন করার জেn অn আেলাচনা
#r করল। ইমাম তােক বলেলন : এ সব কথা- বাতkা বাদ দাও। অতঃপর বলেলন :
‘এ িবষেয় আিম 3তামােক 3য জবাব িদেয়িছ তা িছল রাসূল (সাঃ) 3থেক’। (উসূেল কািফ, খঃ১ম, পৃঃ- ৫৮, হাদীস ১২১)।
এখােন আর 3কান কথা বলার অবকাশ থােক না।
একিট grtপুণk িদক ও লkণীয় িবষয় হেV এ 3য,

হাদীেসর জগেত আমােদর এখােন

িনভkরেযাগB কেয়কিট হাদীেসর gn রেয়েছ। 3যমন উসূেল কািফ,

“তাহযীব”,

“আল-

ইসিতবসার” ও “মান লা ইয়াহযুrল ফাকীহ”। িকnt হাদীস gnসমূহ আমােদর িনকট িনভkরেযাগB
হওয়ার অথk এ নয় 3য,

যত বণkনা বা হাদীসই এ gnসমূেহ আেছ সবই আমােদর মেত

gহণেযাগB। এর পাশাপািশ ইলম- ই- 3রজােলর gnও রািখ (3য gেn হাদীস বণkনাকারীেদর
হাল- অবsা সমs সনদসমূেহর kমধারায় িবsািরত বণkনা হেয়েছ)। আমােদর িনকট #ধুমাt 3স
সমs হাদীস বা বণkনাই gহণেযাগBও িবেবিচত- যার সনেদর kমধারার বBিkবগk িনভkরেযাগB ও
িবLs হেবন। sতরাং উিlিখত িনভkরেযাগB gnসমূেহ যিদ 3কান হাদীস এ শতk 3মাতােবক না হয়
তাহেল আমােদর িনকট gহণেযাগB বেল িবেবিচত হেব না।
অিধকn সmাবনা আেছ 3য,

এমনও বণkনা আেছ যার সনেদর kমধারাও িনভkরেযাগB;

িকnt

আমােদর বড় বড় ওলামা ও ফকীহগণ 3স হাদীসেক উেপkা কের 3গেছন ও এর 3থেক মুখ
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িফিরেয় িনেয়েছন, এ কারেণ 3য, অn 3কান বাধা তার মেধB 3পেয়েছন। এ জাতীয় হাদীসেক
আমরা-

ﻣﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎতথা “এর 3থেক মুখ িফিরেয় 3নয়া হেয়েছ” নােম আখBািয়ত কেরিছ এবং

আমােদর দৃিfেত এ জাতীয় হাদীস িনভkরেযাগB নয়।
এখান 3থেক একিট িবষয় পিরsার হেয় যােV 3য,

যারা আমােদর আকীদা- িবLােসর 3kেt

3দাষ- trিট খুঁেজ 3বর করার জেn উেlিখত gnসমূেহর 3কান 3কানিট 3থেক #ধুমাt এক d' িট
বা কেয়কিট হাদীস িনেজর পেk দলীল িহসােব উপsাপন কের অথচ এর সনদ ইতBািদ িকছুই
যাচাই- বাছাই ও সnান কেরিন, তাহেল তারা সিঠক পnা অবলmন কেরিন।
অn কথায়,

ইসলামী মাযহাবসমূেহর অnতম pিসd একিট মাযহােবর কিতপয় হাদীস gn

রেয়েছ “িছহাh” নােম। যার হাদীসgেলার িব#dতার বBাপাের 3লখক িনেজই দািয়t িনেয়েছন
এবং অnরাও এgেলা িব#d বেল সমথkন কেরেছ। িকnt আমােদর িনভkরেযাগB gnসমূেহর
বBাপাের আমােদর িনকট তdrপ নয়। বরং আমােদর হাদীেসর gnসমূহ এমন 3য,

যার

3লখকগণ িনেজরাই িবিশf বBিkt সmn, িনভkরেযাগB ও িবLt। িকnt হাদীেসর সনদ সংkাn
িব#dতার িবষয়িট অিপkত হেয়েছ ইলেম িরজােলর িকতাবসমূেহ বণkনাকারীর সনেদর ধারা
ইতBািদ পযkেবkণ ও পযkােলাচনা করার উপর।
যা 3হাক আমােদর দৃিfেত 3কারআেনর আয়াত ও হাদীেস রাসূল আকরাম (সাঃ) এর পর আহেল
বাইেতর বারজন ইমােমর হাদীস িনভkরেযাগB। তেব এ জেn শতk হেV ইমামগেণর হাদীসসমূহ
pকােশর সূt ও পnা িনভkরেযাগB ও িবLs হেত হেব।
এতkণ পযkn আমরা যা আেলাচনা কেরিছ তা আমােদর আকীদা- িবLােসর 3মৗিলক িদকgেলার
উপর িছল। যােত dীন ইসলােমর মূল িবষয়সমূহেক পিরsার কের তুেল ধেরিছ। এ ছাড়াও
আমােদর আকীদা- িবLােসর আেরা িকছু িদক আেছ 3সgেলা এখন আমরা আেলাচনা করেবা।
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িবিবধ িবষয়
৫৬. বুিd বৃিtক ?সৗnযg ও কদযgতা :
আমরা িবLাস কির : মাnষ তার িবেবক- বুিd ও িবচkনতা িদেয় ভাল- মn,

3সৗnযk ও

কদযkতা এrপ অেনক িকছুেকই উপলিb কের। আর তা ভাল- মn 3চনার jােনর মাধBেম কের
থােক - যা আlাh মাnষেক দান কেরেছন। এ কারেণই, এমনিক আসমানী শারীয়াত অবতীণk
হবার পূেবk 3কান 3কান িবষয় িবেবক- বুিdর dারা মাnেষর িনকট sf হত। nায়- ইনসাফ ও
সৎকেমkর 3সৗnযk,

জুলুম ও অিবচােরর কদযkতা,

3সৗnযk। 3যমন,

সতB কথা বলা,

অেনক চিরt- আখলাক জিনত vবিশেfBর

আমানত বা গিVত সmেদর সংরkণ,

বীরt,

দানশীলতা ও এ জাতীয় অnn gণাবলী, আবার মn জিনত vবিশfBাবলী 3যমন, িমথBা কথা
বলা,

3খয়ানত,

কৃপণতা ও এ জাতীয় মn vবিশfBাবলী। আর মাnেষর িবেবক- বুিd সব

3kেt 3সৗnযk ও কদযkতা অnধাবন করেত অkম এবং মাnেষর jান 3যখােন সব সময়ই সীিমত
3সখােন 3খাদার dীন,

আসমানী িকতাব ও নবী- রাসূলগণ এ ঘাটিত পূণk করার জেn 3খাদার

পk 3থেক 3pিরত হেয়েছন - যােত কের মাnেষর িবেবক- বুিdগত অnধাবেনর বBাপােরও grt
আেরাপ করেবন এবং এ pকােরর নানান িদকgেলা যা িবেবক- বুিd অnধাবন করেত অkম
3সgেলােকও মাnেষর জেn পিরsার কের িদেবন।
আমরা যিদ সতB ও বাsবতা িনrপেণর 3kেt িবেবক- বুিdর sাধীনতােক সmূণr
k েপ অsীকার
কির তাহেল 3তা একtবাদ,

3খাদা পিরিচিত,

নবীগেণর 3pরণ ও ঐশী dীন এবং মতবাদ

সমূহ dিনয়া 3থেক িবদায় িনেয় চেল যােব। 3কননা,

3খাদার অিsেtর pমাণ ও বাs বায়ন,

নবী- রাসূলগেণর আhােনর সতBতা বুঝা িবেবক- বুিdর পথ ছাড়া অn 3কান পেথ সmব নয়।
এটা sতঃিসd কথা 3য,

ইসলামী শরীয়ােতর বণkনাবলী িঠক তখিন gহণেযাগB বেল িবেবিচত
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হেত পাের যখন একtবাদ ও নবুয়Bেতর মত grtপূণk d' িট 3মৗিলক িবষয় িবেবক- বুিdর
যুিk- pমাণ dারা pমািণত করা 3যেত পাের। এ d' িট িবষেয়র সতBতার pমাণ #ধুমাt
শারীয়ােতর দলীল- pমাণ dারা সmব নয়।
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৫৭. আlাহর আদl বা nায়পরায়নতা :
কারেণই আমরা মহান আlাহর আদল বা nায়পরায়নতার বBাপাের পূণkিবLাসী এবং একথা বেল
থািক 3য : মহান আlাহর পেk অসmব 3য,

িতিন তাঁর বাnােদর pিত জুলুম বা অিবচার

করেবন। িবনা কারেণ কাউেক শািs িদেবন অথবা িবনা কারেণ কাউেক kমা কের িদেবন। তাঁর
পেk অসmব 3য, িতিন যা pিতrিত িদেয়েছন তা রkা করেবন না। তাঁর পেk সmব নয় 3য,
অসৎ ও পাপীেদরেক িনেজর পk 3থেক নবুয়Bত ও িরসালেতর পেদ মেনানয়ন িদেবন ও
মু' িজযাh বা আেলৗিকক ঘটনা তাঁর অিধকাের িদেয় িদেবন।
আর এটাও তাঁর পেk সmব বBাপার নয় 3য,

তাঁর বাnােদরেক 3যখােন পরম কলBাণ,

সফলতা ও পূণkাnতার শীেষk 3পৗঁছার জেn সৃিf কেরেছন 3সখােন তােদরেক পথ pদশkক ও
3নতাহীন 3ছেড় িদেবন! 3কননা, এ কাজ তাঁর পেk 3বমানান ও িব<ী। আর কদযk ও িব<ী কাজ
আlাহর জেn 3কান অবsােতই vবধ নয়।

৫৮. মাnেষর sাধীনতা :
িঠক একই কারেণ আমরা িবLাস কির 3য,

মহান আlাh মাnষেক sাধীনতার অিধকার িদেয়

সৃিf কেরেছন। মাnেষর কাজ- কমk ও ভূিমকা তার ইVা ও sাধীনতার িভিtেত উৎসািরত হয়।
3কননা, যিদ এrপ না হয় অথkাৎ আমরা যিদ মাnেষর কাজ- কেমkর বা আমেলর 3kেt 3জারজবরদিsর নীিতেত িবLাসী হই তাহেল অসৎকমkশীল 3লাকেদরেক শািs pদান pকা% ও sf
অিবচার এবং সৎকমkশীল 3লাকেদর pিত পুরsার pদান অেহতুক ও িনরথkক হেয় 3দখা িদেব।
আর এ জাতীয় কাজ আlাহর পেk অসmব বBাপার িভn িকছুই নয়।
সার কথা হেV 3য, িবেবক- বুিd বৃিtক 3সৗnযk ও কদযkতার িবষয়িট 3মেন 3নয়া এবং অেনক
সতB ও বাsবতা িনণkেয়র 3kেt মাnেষর িচnার sাধীনতা ও িবচkণতার িবষয়িট sীকার কের
3নওয়া িদন ও ইসলামী শারীয়ােতর মূল িভিtসমূহ, নবী- রাসূলগেণর নবুয়Bাত, 3রসালত ও
আসমানী িকতাবসমূহেক gহণ কের 3নয়ারই নামাnর। িকnt আেগও 3যমন বলা হেয়েছ 3য,
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মাnেষর অবগিত ও উপলিb kমতা সীিমত। এ কারেণ, #ধুমাt এর dারাই মাnেষর মূল লkBকলBাণ ও পূণkাnতার সােথ সmকk যুk সমs বাsবতা ও সতBেক উপলিb করেত পােরনা। আর
এ কারেণই আlাহর পk 3থেক নবী- রাসূল 3pরণ ও আসমানী িকতাব অব% pেয়াজনীয়।

৫৯. ফীকা%গত মাসােয়ল িনধgারেণর একিট উৎস হল, আkল :
ইিতপূেবk যা বলা হেলা তার আেলােক আমােদর িবLাস হেV 3য,

ইসলামী জীবন িবধােনর

আইন- কাnন িনধkারেণর জেn 3য 3মৗিলক উৎসgেলা রেয়েছ তার মেধB একিট হল আকল (তথা
jান- বুিd ও িবেবক)। অথkাৎ আkল, মাসয়ালা- মাসােয়ল িনণkেয়র আেরকিট দলীল। এখােন
আkল এর উেd% হেV 3য, আকল যখন 3কান িবষয়েক িনিxত ও দৃঢ়ভােব অnধাবণ করেত
পাের তখন 3স িবষেয় িবচার- ফয়সালাও িদেত পাের;
জুলুম- অতBাচার,

আমানেতর িখয়ানত,

3যমন : যিদ ধের 3নয়া যায় 3য,

িমথBা কথা বলা,

আt হতBা করা,

ধন- সmদ

চুির করা,

মাnেষর হক- অিধকার নsাত করা ইতBািদ হারাম হওয়ার িবষয়িটর দলীল

3কারআন,

হাদীস ও আেলম- ওলামােদর ঐকBমেতর কথা 3কাথাও খুঁেজ না 3পতাম;

আমরা “আkল” এর দলীল dারা ঐ িবষয়gেলােক হারাম বেল 3ঘাষনা করতাম;

তখন

আর দৃঢ়

িবLাস 3পাষণ করতাম 3য, মহা jানী আlাh এ িবষয়gেলােক আমােদর জেn হারাম িহসােব
গণনা কেরেছন এবং এ সমs কাজ আIাম িদবার 3kেt িতিন কখেনা রািজ ও সmত নন। আর
এ (আkল dারা িসdাn gহণ) আমােদর জেn একিট দলীল বা hjাত।
আল- 3কারআেন অসংখB আয়াত আেছ যার বBখBা- িবেpষেণ “আকল” এর pিত grt আেরাপ
করা হেয়েছ। আর এ আয়াতসমূহ বণkনা করেছ 3য, আকল একিট দলীল।
একtবােদর রাsা সnােনর জেn আল- 3কারআন আকল ও িবচkণতােক আhান জানােV 3যেনা
আসমান ও যমীেনর সৃিf িনপুনতায় আlাহর িনদশkণাবলীর উপর গেবষণা কের। আlাh বেলন :
‘িনxয়ই আসমানসমূহ ও যমীেনর সৃিfর (িনপুনতার) মেধB িবেবকবান 3লাকেদর জেn আlাহর
িনদশkনাবলী িবদBমান’ ( সূরা : আেল ইমরান- ১৯০)।
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অপর পেk আlাহর এ িনদশkনািদ বণkনা করার উেd% হেV মাnেষর িবেবক- বুিd ও hদয়nম
শিkেক বৃিd করা। 3যমন : মহান আlাh বেলন : ‘লkB কের 3দেখা;

আমরা আমােদর

িনদশkনাবলীেক িকrেপ িবিভnভােব বণkনা কেরিছ- যােত কের তারা অnধারন করেত পাের’
( সূরা : আনআম ৬৫)।
আেরক পেk সমs মাnষেক আhান জানােV 3যন মn ও কদযk 3থেক ভাল ও snরেক পৃথক
এবং এ পেথ িচnা শিkেক কােজ লাগায়। 3যমন, আlাh বেলন :
‘তুিম বল! চkু}ান ও দৃিf শিkহীন (jানী- িবj ও অj- জােহল) 3লােকরা িক এক সমান?
3তামরা িক িচnা- ভাবনা কর না? ( আল- আনআম : ৫০)।
অবেশেষ সমs সৃিfkেলর মেধB িনকৃfতম pাণী িহসােব 3স সমs 3লাকেদর গণনা করা হেয়েছ যারা িনেজেদর 3চাখ, কান, িজhা ইতBািদেক কােজ লাগায় না এবং িবেবক ও িবচkণতা শিk
বBবহার কের না। 3যমন, আlাh বেলন :
‘িনxয়ই িনxয়ই সৃিfর মেধB িনকৃfতম pাণী আlাহর িনকট 3স সমs মুক ও বিধর 3লােকরাযারা আkল বা িবেবক- বুিd খরচ কের বুঝার 3চfা কের না’ ( সূরা : আল- আনফাল, আয়াত
নং ২২)।
এভােব আkল, িবেবক- বুিd ও িবচkণতােক িচnা- ভাবনার মাধBেম কােজ লাগােনার বBাপাের
আল- 3কারআেন আেরা অসংখB- অগিণত আয়াত রেয়েছ। এমতাবsায় িক কের সmব হেত পাের
3য,

িবেবক- বুিd,

আkল,

িবচkণতা ও িচnা শিkেক ইসলােমর 3মৗিলক ও শাখা-

pশাখার 3kেt অলেk বাদ 3দয়া যায়?

৬০. আবারও আlাহর আ(ল :
আেগও 3যমন ইংিগত কেরিছ 3য, আমরা আpল বা nায়পরায়নতায় িবLাসী এবং দৃঢ় িবLাস
3পাষণ কির 3য, আlাh তাঁর 3কান বাnার pিত িবndমাt অnায় ও জুলুম করা vবধ মেন কেরন
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না। 3কননা, জুলুম কদযk ও অপছnনীয় কাজ। আর আlাহর মহান সtা এ জাতীয় কাজ- কমk
3থেক পাক- পিবt।
আর আlাh বেলন :
‘3তামার pভু কােরা pিত জুলুম কেরন না’ ( সূরা : কাহাফ আয়াত নং ৪৯)।
dিনয়া বা আেখরােত 3কউ যিদ 3কান শািsর মেধB িলp হয় তাহেল তার কারণ 3স িনেজই। 3যমন
আlাh বেলন :
‘আlাh (পূেবkর জাতী সমূেহর যারা- আlাহর শািsেত িনপিতত হেয়িছল) তােদর pিত 3কান
অিবচার কেরনিন বরং তারা িনেজরাই িনেজেদর আtার pিত জুলম
ু কেরিছল’ ( সূরা :
তাওবাহ, আয়াত নং ৭০)।
#ধুমাt মাnষই নয় বরং 3কান সৃিfই এ পৃিথবীেত আlাহর পk 3থেক অিবচােরর িশকাের
পিরণত হেব না। আlাh বেলন :
‘আlাh কখেনা িবLবাসীর কােরা উপর 3কান pকার জুলুম করেত চান না’ ( সূরা : আেল
ইমরান ১০৮)।
অব% এ সমs আয়াতসমূহ আকেলর িবষেয় grt আেরাপ ও িদক িনেদkশনা করেছ।
অসাধ% কাজকমg বজgনীয় :
এ কারেণই আমরা িবLাস কির : 3য কাজ সmাদন করা মাnেষর পেk dঃসাধB বBাপার তা করা
বাdনীয় নয়। এ পযkােয় আlাh বেলন :
‘আlাh কােরা উপর 3কান দািয়t চািপেয় 3দননা িকnt যা 3স করেত সkম’ ( সূরা : আলবাকারাহ, আয়াতনং ২৮৫)।

৬১. িবপদজনক ঘটনাবলীর দশgন :
একই কারেণ আমরা আেরা িবLাস কির : এ জগেত 3য সমs িবপদজনক ঘটনা সংঘিটত হয়;
3যমন ভূিমকm ও নানা pকার বালা- মুিসবত, 3স gেলা কখেনা কখেনা আlাহর পk 3থেক
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শািs িহসােব আেস। এভােব 3য,

3যমন হযরত লূত (আঃ) এর জািত সmেকk 3কারআেন

এেসেছ : ‘যখন আমােদর িনেদkশ এেস 3পৗঁছােলা,

আমরা তােদর শহরgেলােক (আবািদ

gেলােক) উেলাটপােলাট কের িদলাম এবং তােদর উপর মুষলধাের ঝামা পাথেরর বৃিf বষkণ
করেত লাগলাম’ ( সূরা : hদ আয়াত নং ৮২)।
অকৃতj িবেdাহী 3লাকেদর সmেকk আlাh বেলন :
‘তারা (আlাহর আnগতBতার বBাপাের) অবাধBতা করেলা,

sতরাং আমরা তােদর pিত

ধংসকারী pাবন পাঠালাম’ ( সূরা : আস সাবা, আয়াত নং ১৬)।
এভােব দূেযkাগপূণk ঘটনাবলীর আেরকিট উেd% হেV মাnষেক জাgত করা- যােত কের তারা
সিঠক পেথ িফের আেস। আlাh বেলন :
‘sলভাগ ও জলভােগ 3য সমs ধবংসলীলা ও দূেযkাগ ছিড়েয় পড়েছ তা এ কারেণ 3য তারা
িনেজরা িনেজেদর কৃতকমk dারা অজkন কেরেছ। আর আlাh চােVন 3য,

তােদরেক তােদর

কৃতকেমkর িকয়দাংেশর sাদ আsাদন করােবন; তােত হয়েতা তারা (মn 3থেক) িফের আসেব’
( সূরা : আর 3রাম, আয়াত নং ৪১)।
িবপদজনক ঘটনাবলীর আেরকিট িদক হেV এমন সব বালা- মুিছবত- যা মাnষ িনেজর হােত
িনেজই 3যাগান 3দয়। অn কথায়,

এ সব বালা- মুিছবত তােদর িনেজেদরই 3কৗশলহীন ও

অেযৗিkক কৃতকেমkর পিরণিত। আlাh বেলন :
‘িনxয়ই আlাh 3কান জািতর অবsার পিরবতkন কেরননা যতkণ পযkn না তারা িনেজরাই
িনেজেদর অবsার পিরবতkন আনয়ন কের’ ( আর রাদ : ১১)। আlাh বেলন :
‘3তামােদর pিত 3য কলBাণ ও সফলতা এেস উপিsত হয় তা আlাহরই পk 3থেক,

আর

অমnল ও িবপদাপদ যা িকছু আেস 3সgেলা 3তামােদর িনেজেদরই (মn কেমkর) পিরণিত’
( সূরা : আন- িনসা, আয়াত নং ৭৯)।

৬২. িব/- জাহান sিবns :
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আমরা িবLাস কির : সমs সৃিf জগতই sিবns ভােব সাজােনা এক অnপম পিরেবশ। সব িকছু
pেয়াজন 3মাতােবক sশৃংখলভােব পিরচািলত হেV। 3কাথাও 3কান িবষয়ই nায়- িন=া,
ইনসাফ ও কলBাণ িবেরাধী 3দখা যায় না। আর মানব সমােজ যিদ 3কান pকার অকলBাণকর ও
মn পিরেবশ 3দখা যায় তাহেল তা মাnষেদর িনেজেদরই সৃিf।
আবারও বলিছ, আমরা িবLাস কির : আlাহর আpল বা nায় পরায়নতা আমােদর আকীদািবLােসর অnতম একিট sm ও িভিt। এটা বBতীত একtবাদ,

নবুয়Bত ও পরকােলর

িবষয়িটও hমকীর সnুখীন। এ পযkােয় ইমাম জা' ফর ছািদক (আঃ) বেলন : “একtবাদ ও
আlাহর আpল হেV dীেনর 3মৗিলক িভিt’। এরপর িতিন আেরা বলেলন : ‘তাওহীদ বা
একtবাদ হেV, 3য সব িজিনষ (অnায় কাজ) 3তামার জেn করা সmব (অথkাৎ 3তামার মেধB
3যসব vবিশfBাবলী পাওয়া যায়) 3সgেলা 3তামার pভুর মেধB পােব না। (িতিন 3স সব 3থেক
পাক ও পিবt) িকnt আlাহর আpল হেV এমন 3কান কাজ 3খাদার pিত সmকkযk
ু ও আেরাপ
করনা- যা তুিম িনেজ যিদ আIাম দাও তাহেল 3তামােক 3স কােজর জেn িতরsার করা হেব’
( িবহাrল আেনায়ার, খঃ- ৫ম, পৃঃ- ১৭, হাদীস নং ২৩)।

৬৩. ফীকা%গত মাসােয়ল িনধgারেনর চারিট উৎস :
আমােদর ফীকাaগত মাসয়ালা- মাসােয়ল িনণkয় করার 3kেt আেগও 3যমন ইশারা কেরিছ 3য,
এ পযkােয় আমােদর চারিট উৎস sল রেয়েছ :
pথম : “িকতাবুlাh” বা আlাহর িকতাব আল- 3কারআন- যা ইসলােমর jান- িবjান ও িশkাদীkা এবং hkম- আaকাম িনণkেয়র মূল উৎস।
িdতীয় : “snােত রাসূল” ও “আহেল বাইেতর মা‘sম ইমামগেণর snাত”।
তৃতীয় : “ইজমা ও ইেtফােক ওলামা ও 3ফাকাহা” যা মা‘sমগেণর দৃিfভিnেকই উেmাচন ও
pকাশ কের।
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চতুথk : “দলীেল আkল”। দলীেল আkেলর dারা আমােদর উেd% হেV আকল যখন 3কান িবষয়
পিরপূণk rেপ অnধাবন করেত পাের এবং িনxয়তা ও দৃঢ়তার সােথ ফয়সালা িদেত পাের তখন
আকল আমােদর জেn দলীল ও hjাত। িকnt আkেলর দলীল যিদ ধারণা pসূত হয় 3যমন
“িকয়াস” ও “ইসেতaসান” তাহেল আমােদর ফীকাaগত মাসয়ালা- মাসােয়েলর 3কান একিটর
3kেtও gহণেযাগB বেল িবেবিচত হেত পাের না। এ কারেণ 3য,

3কান ফকীহ যখন িনেজর

ধারণার উপর িভিt কের 3কান িবষয়েক কলBাণকর িহসােব 3দেখ অথচ 3কারআন ও হাদীেস 3য
বBাপাের 3কান িনেদkশ আেসিন,

তাহেল এ ধরেণর দলীেল আkলীেক আlাহর hkম িহসােব

বলেত পােরন না। অnrপভােব ধারণা pসূত িকয়ােসর আ<য় 3নয়া শারীয়ােতর hkম- আaকাম
িনণkেয়র জেn আমােদর িনকট vবধ নয়। িকnt মাnষ 3যসব 3kেt দৃঢ়তা অজkন করেব, 3যমন
জুলুম করা,

িমথBা কথা বলা,

চুির করা,

িখয়ানত করা ইতBািদ পযkােয় আkেলর দলীল

িনভkরেযাগB ও gহণেযাগB বেল িবেবিচত হেব। আর তা এ দাবীর িভিtেত : আkল যা hkম কের
শারীয়ােতর িনেদkশ ও তাই তথা আkল শারীয়ােতর hkেমরই বণkনাকারী।
pকৃত বBাপার হেV এই 3য,

আমরা hkম- আaকাম ও িবিধ- িবধান সmেকk “মুকাlাফেদর”

( যােদর উপর শারীয়ােতর hkম পালন অপিরহাযk কতkবB) pেয়াজেনর 3kেt তােদর
ইবাদতগত,

রাজৈনিতক,

অথkৈনিতক ও সমাজৈনিতক িবষয়াবলীর পযkােয় রাসূেল আকরাম

(সাঃ) ও মা‘sম ইমামগেণর কাছ 3থেক যেথf পিরমান হাদীস ও বণkনা আমােদর হােত রেয়েছ।
কােজই এ জাতীয় ধারণা জিনত দলীল- pমােণর আ<য় 3নয়ার pেয়াজন আেছ বেল আমরা
3দখেত পাই না। এমনিক আমরা িবLাস কির 3য,

কােলর আবতkেনর কারেণ নব উdািবত

িবষয়াবলীর hkম- আaকাম 3বর করার জn 3কারআন ও রাসূল (সাঃ) এবং মা‘sমগেণর হাদীস
ও বণkনাgেলােত মূলনীিত ও সামিgক িদকgেলা বতkমান রেয়েছ- যা আমােদরেক ধারনা জিনত
দলীল- pমাণ 3থেক অমুখােপkী কের 3দয়।
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৬৪. ইজিতহােদর দরজা সব সময় উnুk :
আমরা িবLাস কির : ইজিতহােদর দরজা শারীয়ােতর সমs িবষয়gেলার 3kেt সব সমেয়র
জেn উnুk এবং মতামতদােন 3যাগBতা সmn সমs ফকীহগণ আlাহর hkমআহকামসমূহেক উেlিখত চারিট উৎস 3থেক 3বর করেত পােরন। আর তা 3স সমs মাnষেদর
হােত িদেবন যােদর মাসয়ালা- মাসােয়ল িনণkয় করার 3যাগBতা 3নই। যিদও তা পূবkবতkী
ফকীaগেণর মতামেতর সােথ তফাৎ পিরলিkত হয়। আমরা িবLাস কির 3য সমs 3লাক
ফীকাaগত মাসয়ালা- মাসােয়েলর 3kেt মতামতদােনর 3যাগBতা সmn নয় তােদরেক সব সময়
3স সমs জীিবত ফকীহগেণর কােছ 3যেত হেব যাঁরা sান- কাল ও পিরেবশ- পিরিsিতর আেলােক
hkম- আaকাম সmেকk jাত এবং তাঁেদর ফেতায়া 3মাতােবক আমল করেব। যারা ফীকাh শােst
পিNত নন তারা 3যন অব%ই যারা এ িবষেয় পািNt অজkন কেরেছন তােদরেক rজু কের বা
তােদরেক তাকলীদ কের। আর তােদরেক ফীকাh শােstর পিNতেদর সােথ 3যাগােযাগ করােক
একিট sতঃিসd কাজ বেল জািন। আমরা এ সমs ফকীaগণেক “মাযkােয় তাকলীদ” নােম sরণ
কের থািক। মৃত ফকীহর উপর তাকলীেদর সূচনােক জােয়য মেন কির না। অব%ই মাnষেদরেক
জীিবত ফকীহর উপর তাকলীদ #r করেত হেব - যােত কের ফীকাh শাst সব সময় আেnািলত
ও পূণkতার িদেক এgেত থােক।

৬৫. ইসলােম ?কান িবষয়ই িবধানহীন ?নই :
আমরা িবLাস কির : ইসলােম এমন 3কান িবষয় 3নই যার আইন- কাnন ও িবিধ- িবধান
অবতkমান। অথkাৎ মাnেষর pেয়াজনীয় সমs িবষয়াবলীর hkম- আaকাম িকয়ামত পযkn সময়কােলর জেn বিণkত হেয়েছ - যা কখেনা িবেশষভােব আবার কখেনা সাধারণ ও সামিgকভােব বা
3কান িবষেয়র pসnkেম। এ কারেণই আমরা 3কান ফকীহর আইন pণয়েনর অিধকাের িবLাসী
নই। বরং তাঁেদর দািয়t- কতkবB হেV আlাহর আইন- কাnনেক উিlিখত চারিট উৎস 3থেক
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িনণkয় ও 3বর করেব এবং তা সমs মাnেষর অিধকাের 3ছেড় িদেবন। আর 3কারআন মজীেদ িক
আlাh এ কথা বেলনিন 3য,
‘আজ 3তামােদর জেn 3তামােদর dীনেক পিরপূণk কের িদলাম,

আর 3তামােদর জেn

আমােদর 3নয়ামতেক সmn করলাম এবং ইসলামেকই 3তামােদর dীন িহসােব মেনানীত
করলাম’ ( সূরা : আল- মােয়দাহ, আয়াত নং ৩)।
তা না হেল ইসলামী জীবন িবধান 3কমন কের পূণkতা লাভ করেত পারেতা,

যিদ ফীকাaগত

hkম- আaকামসমূহ সবkকােলর ও সবkযুেগর জn পূণkাn না থাকেতা? আমরা িক এ হাদীসিট
পাঠ কির না, যা রাসূল (সাঃ) িবদায় হেjর সময় বেলেছন : ‘3হ 3লাক সকল! আlাহর শপথ,
3য সব িবষয় 3তামােদরেক 3বেহেUর িনকটবতkী ও 3দাযেখর আgন 3থেক দূের সিরেয় রাখেব 3স
িবষেয় আিম 3তামােদরেক িনেদkশ pদান কেরিছ। আর 3য কাজ 3তামােদরেক নরেকর িনকটবতkী
করেব ও sগk 3থেক দূের সিরেয় িদেব 3স িবষেয় আিম 3তামােদরেক িনেষধ কেরিছ’ ( উসূেল
কাফী ২য় খ :, পৃঃ ৭৪, িবহাrল আেনায়ার ৬৭তম খঃ, পৃঃ নং ৯৬)।
ইমাম জা' ফর সািদক (আঃ) বেলন : ‘হযরত আলী (আঃ) ইসলামী hkম- আaকােমর 3কান
িকছুই বাদ িদেয় যানিন,

িলেখ রাখা বBতীত। (রাসূল (সঃ) এর িনেদkশ ও তাঁর বলা বkবB

3মাতােবক। এমনিক নেখর আচেড়র dারা সূf kেতর রkমূেলBর িবষয়িটও (িলেখ 3গেছন)’
( জােমউল আহাদীস,

খঃ- ১ম, পৃঃ- ১৮,

হাদীস নং ১২৭, এ ছাড়াও আেরা বh সংখBক

হাদীস উk gেn এ পযkােয় িলিপবd আেছ)।
এেতা সব আেয়াজন ও বBবsাপনার পরও ধারণা pসূত, িকয়াস ও ইসেতaসােনর মত দলীলpমােণর অবকাশ আর থােক 3কাথায়?

৬৬. তািকয়%া ও তার দশgন :
আমরা িবLাস কির : যখন 3কান 3লাক একদল 3গাঁয়ার,
3লােকর মাঝখােন আটকা পেড় যায়,

যুিkহীন ও sদলীয় িবLােস অn

আর তােদর মােঝ িনেজর আকীদা- িবLােসর pকাশ
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জীবেনর hমকী হেয় দাঁড়ায় অথবা এ জাতীয় অn 3কান পিরিsিত পিরলিkত হয়, আর 3সখােন
আকীদা- িবLােসর pকাশ dারা grtপূণk 3তমন 3কান কলBাণও অিজkত না হয় তাহেল এমন
পিরিsিতেত তার কতkবB- কাজ হেV িনেজর আকীদা- িবLােসর কথা 3গাপন রাখা এবং িনেজর
জীবনেক অেহতুক ধবংস না করা। এরই নাম হেV “তািকয়Bা” এ িবষয়িট আল- 3কারআেনর
d' িট আয়াত ও িবেবক বুিdগত দলীেলর িভিtেত আমরা অnসরণ কির। আlাh আেল
িফরাউেনর মেধB যারা মু' িমন িছল তােদর সmেকk এrপ বেলন :
‘( 3ফরাউেনর বংশধরেদর এক পরামশk সভায়), 3ফরাউেনর বংশধেররই এক মুিমন বBিk িযিন
এতিদন পযkn িনেজর ঈমােনর কথা 3গাপন কের আসিছেলন (হযরত মূসা (আঃ) এর রkা কেl
ফুেল উঠেলন এবং) বলেলন : 3তামরা িক একজন মাnষেক #ধুমাt এ কথার জেn হতBা করেত
চাও 3য বেল : আমার pভু আlাহ। অথচ িতিন 3তামােদর pভূর পk 3থেক sf িনদশkনািদ সহ
এেসেছন?’ ( সূরা : আল- মুিমন আয়াত নং ২৮)।
3কারআেন বBবhত এ পিরভাষা : ‘ ﻳﮑﺘﻢ اﳝﺎﻧﻪিনেজর ঈমােনর কথা 3গাপন 3রেখিছেলন’।
তািকয়Bার িবষয়িটেক এখােন sf কের িদেV। আেল 3ফরাউেনর এ মু’িমেনর জেn িক সংগত
িছল,

এভােব িনেজর ঈমােনর কথািট pকাশ কের িদেব এবং িনেজর জীবনেক 3সাপদk কের

িদেব, আর িনেজর কােজর অgগিতর পথ 3রাধ কের িদেব?
ইসলােমর pথম িদেক 3কান 3কান সংgামী ও মুজািহদ- মুিমন সmেকk, 3য 3গাড়া মুশিরকেদর
থাবার মুেঠায় িছল,

তােক তািকয়Bা করার িনেদkশ pদান করা হল এবং বলা হল : ‘মুিমন

3লাকেদর উিচৎ নয় 3য, মু' িমনেদরেক বাদ িদেয় কােফরেদরেক িনেজেদর বnু ও অিভভাবক
িহসােব 3বেছ িনেব;

3য বBিk এ কাজিট করেব 3স আlাহর সােথ তার সmেকkর িছnতা

ঘিটেয়েছ। িকnt 3স অবsা বBতীত (যখন িবপদজনক পিরিsিতর মেধB অবsান করেব) তখন
তােদর সােথ তািকয়Bার নীিত অবলmন করেব’ ( সূরা : আেল ইমরান, আয়াত নং২৮)।
অতএব,

“তাকাইয়Bা” অথkাৎ আকীদা- িবLােসর কথা 3গাপন করার িবষয়িট 3স সমs sােনর

সােথ িনিদkf, 3যখােন মাnেষর জান- মাল ও মান- ইjত একদল 3গাঁয়ার যুিkহীন ও sদলীয়
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আকীদার অn িবLাসী 3লাকেদর মােঝ hমকীর সnুখীন হয়। আর 3সখােন ঈমােনর pকাশ dারা
3কান sফলও হােত আসার অবsা 3নই,

এমন সব পিরিsিত ও পিরেবেশ ঈমানদার

3লাকেদরেক অেহতুক িনেজর জীবনেক িবপেদর সnুেখ 3ঠেল 3দয়া উিচৎ হেব না। বরং
pেয়াজনীয় সমেয়র জেn সংরkণ করা কতবkB- কাজ। এ পযােয়k ইমাম জাফর সািদক (আঃ)
বেলন :অথkাৎ ‘তািকয়Bা হেV মু' িমেনর আtরkা মূলক ঢাল’ ( অসােয়ল ১১শ খঃ, পৃঃ নং
৪৬১ হাদীস নং ৬, ৪৪ অধBায়)।
3কান 3কান হাদীেস বলা হেয়েছ :
পৃিথবীেত আlাহর ঢ়াল। তাকাইয়Bাহেক “ঢাল” নােম আখBািয়ত কের ইমাম বুিঝেয় িদেলন 3য,
শtrর 3মাকােবলায় (pেয়াজন) আtরkার একিট হািতয়ার হেV তািকয়Bা।
হযরত আmার ইবেন ইয়ািসর (রাঃ) এর মুশিরকেদর 3মাকািবলায় তািকয়Bা করা এবং রাসূল
(সাঃ) কতৃkক তা অnেমািদত হওয়া একিট pিসd ঘটনা।
এ হাদীসিট বh সংখBাক মুফািVসর ঐিতহািসক ও হাদীসেবtাগণ িনেজেদর িবখBাত gnাবলীেত
উেlখ কেরেছন। 3যমন : জনাব ওয়ােহদী তাঁর “আসবাবুন- নূযুেল” তাবারী,
যামাখশারী,

ফাখrdীন রাযী,

বায়যাভী,

3কারতবী,

িনশাবুরী pমূখ অেনেকই তাঁেদর িনেজেদর

তাফসীর gেn সূরা আন নাহl এর ১০৬ নং আয়ােতর বBাখBা পূেবk উেlখ কেরেছন।
যুেdর ময়দােন vসn সংখBা ও অেstর মওজুদ 3গাপন রাখা- যােত কের শtrপk অবগত হেত না
পাের, এ জাতীয় আেরা অেনক বBাপার আেছ- যা 3গাপন রাখা দরকার,

এ সমsই মাnেষর

জীবেন এক pকার তািকয়Bা িহসােব পিরগিণত। 3মাট কথা “তািকয়Bা” অথkাৎ এমনসব sােন
িনেজর িবLােসর কথা 3গাপন রাখা 3যখােন pকাশ করেল পের তা িবপেদর কারণ িহসােব 3দখা
িদেব এবং 3গাপন রাখা অিতব জrরী । আর pকােশর dারা 3কান কলBাণও বেয় আনেব না। এটা
একটা িবেবক- বুিdগত শারয়াতী বBাপার। যা #ধুমাt িশয়ারাই নয় বরং িবেবকবান 3য 3কান,
মতাবলmীই 3হাক না 3কন অব%ই এ নীিত অnসরণ কের চলেব।
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এমতাবsায় অিত আxেযkর বBাপার হেV এই 3য,

3কান 3কান 3লােকরা এ তািকয়Bা নীিত

অবলmনেক 3কবলমাt িশয়া ও আহেল বাইেতর অnসারীেদর জেn িনিদkf মেন কের এবং এিট
তাঁেদর একটা বড় আকােরর আপিtকর িবষয় িহসােব উপsািপত হয়। অথচ িবষয়িট অিতশয়
sf ও পিরsার। বstতপেk এর উৎস মূল হেV আল- 3কারআন, হাদীস, রাসূল (সাঃ) এর
সাথী ও বnুেদর নীিত- পdিত এবং জগৎ বBািপ বুিdমান ও jানী 3লাকেদর কমkসূচী।

৬৭. ?য সকল ?kেt তািকয়%া হারাম :
আমরা িবLাস কির : িশয়ােদর সmেকk ভুল- বুঝাবুিঝর মূল কারণ হেV িশয়ােদর আকীদািবLােসর 3kেt পযkাp ধারণা না থাকা। অথবা তাঁেদর আকীদা- িবLােসর িবষয়িট তােদর
শkেদর কাছ 3থেক 3নয়া। আশাকির উপেরাk আেলাচনা dারা িবষয়িট পুেরাপুির sf হেয়
3গেছ।
অব%, এ কথা অsীকার করার অবকাশ 3নই 3য, 3কান 3কান 3kেt তাকাইয়Bাহ করা হারাম
ও িনিষd কাজ। আর তা হেV 3সই সব sােন 3যখােন 3যখােন dীন ও ইসলােমর মূল িভিt,
3কারআন অথবা ইসলােমর snর িবিধ- িবধান hমকীর সnুখীন হয়। এ জাতীয় পিরিsিত ও
পিরেবেশ িনেজর আকীদা- িবLাসেক pকাশ করেত হেব। তােত যিদ িনেজেক আেtাৎসগkও
করেত হয়।
আমরা িবLাস কির কারবালায় আ#রার িদন ইমাম 3হাসাইন (আঃ) এর rেখ দাঁড়ান ও শাহাদাত
বরণ িঠক এ উেdে%ই িছল। 3কননা বনী উমাইয়Bা বংেশর শাসকরা ইসলামেক এক িবপদজনক
অবsায় িনেয় উপনীত কেরিছল। ইমাম 3হাসাইন (আঃ) এর িবlব ও আেtাৎসগk উমাইয়Bােদর
কৃতকেমkর উপর 3থেক পদkা সিরেয় িদেয়েছ এবং ইসলামেক িবপেদর হাত 3থেক রkা কেরেছ।
৬৮. ইসলামী ইবাদতসমূহ :
আমরা 3কারআন ও হাদীেস grtােরাপকৃত সমs ইবাদতসমূেহর pিত আsাশীল ও
বাধBগতভােব অnসরণকারী। 3যমন vদিনক পাচঁ ওয়ােkর নামায যা আlাh ও বাnার মেধB
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সmকk sাপেনর 3kেt grtপূণk ভূিমকা রােখ, রমজান মােসর 3রাজা যা ঈমােনর শিkবৃিd,
আt#িd, তাকওয়া- পরেহযগারী ও pবৃিt পুজার িবrেd 3মাকােবলা করার উtম উপায়।
কা' বা ঘেরর হর করা যা 3খাদাভীrতা ও পরsেরর pিত ভালবাসােক দৃঢ় কের এবং
মুসলমানেদর মান- সnান উWতর করার কারণ; তা খরচ বহেন সkম বBিkেদর জেn জীবেন
একবার (হর করা) ফরয বেল জািন। মােলর যাকাত, খুমs, সৎকােজর িনেদkশ ও অসৎকােজ
িনেষধ এবং ইসলাম ও মুসলমানেদর আgাসন ও হামলাকারীেদর িবrেd িজহাদ করা sতঃিসd
ফরয িহসােব গণB কির।
যিদও এসব িবষয়সমূেহ আংিশক পাথkকB আমােদর ও অn 3ফরকার অnসারীেদর মােঝ
পিরলিkত হয়। 3যমন, পিরলিkত হয় আহেল snােতর চার মাযহােবর ইবাদেতর অn=ানািদর
মােঝ এবং এছাড়া বড় ধরেনর 3কান পাথkকB 3দখা যায় না।

96

৬৯. dই ওয়ােkর নামায এক সােথ পড়া :
আমরা িবLাস কির : 3যাহর ও আছেরর নামায এবং মাগিরব ও এশার নামায একসােথ একই
ওয়ােk পড়ার বBাপাের 3কান বাধা 3নই ( যিদও pেতBক নামাযই আলাদা ও পৃথক পৃথকভােব
পড়ােক উtম ও ফিজলেতর কাজ বেল জািন)। আর িবLাস কির 3য, d’নামাযেক এক সােথ
পড়ার বBাপাের রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর পk 3থেক 3স সমs 3লাকেদর অবsার pিত িবেবচনা
কের অnমিত িদেয়েছন- যারা কেf আেছ।
ছহীh িতরিমিযেত ইবেন আনাস (রাঃ) 3থেক এভােব বিণkত আেছ : ‘হযরত রাসূেল আকরাম
(সাঃ) মদীনােত 3যাহর ও আছেরর নামাযেক এবং মাগিরব ও এশার নামাযেক এক সােথ
পেড়েছন অথচ তখন না 3কান ভেয়র কারণ িছল আর না বৃিf। 3লােকরা ইবেন আনাসেক
িজjাসা করেলন : এ কােজর dারা রাসূেল আকরাম (সঃ) এর উেd% িক িছল? িতিন বলেলন :
এ জেn 3য, িতিন চাইেলন তাঁর উmতেক কেfর মেধB িনেkপ করেবন না’ ( অথkাৎ 3য সব
3kেt পৃথক করেল 3লাকেদর 3বশী কf হেব 3স 3kেt এ sেযােগর sdBবহার করেব)। (sনােন
িতরিমিয ১ম খঃ, পৃঃ নং ৩৫৪, অধBায়- ১৩৮, sনােন বায়হাকী ৩য় খ : পৃঃ নং ৬৭।)
িবেশষতঃ আজেকর আমােদর এ যুেগ 3যখােন সমাজ জীবেন িবেশষ কের কল- কারখানায় ও
িশl িবষয়ক 3কndgেলােত পিরিsিত জিটল আকার ধারণ কেরেছ এবং পাঁচ ওয়াk নামায পৃথক
হওয়ার কারেণ অেনেকই নামাযেক পুেরাপুিরভােব তBাগ করেছ। এমতাবsায় রাসূেল আকরাম
(সাঃ) এর এ কাজ ও কথার sেযােগর সdBবহার কের 3লােকরা আেরা অিধকতর নামােযর pিত
দৃঢ় ও sায়ী হেত পাের। একটু 3ভেব 3দখুন।

৭০. মািটর উপর ?সজদা করা :
আমরা িবLাস কির : নামােযর 3সজদা করার সময় মািটেত অথবা মািটর অংশ িবেশেষর উপর
িকংবা 3সই সব বstর উপর যা জমীন 3থেক গজায় (বৃkলতা ইতBািদ) তার উপর 3সজদা করেত
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হেব। 3যমন গােছর পাতা,

কাঠ ও সবরকেমর লতা পাতা gl,

ঘাস,

উিdদ ইতBািদর

উপর। (তেব খাবারেযাগB বা পিরধানেযাগB িজিনষ বBতীত)।
এ কারেণ আমরা কােপkেটর উপর নামায পড়া জােয়জ মেন কির না। িবেশষ ভােব আমরা মািটর
উপর 3সজদা করােক অn সব িকছুর চাইেত pাধাn 3দই। এ জnই অেনক িশয়াগণই সহজsিবধার জেn ছাঁেচ ঢালাই করা এক খ ড পাক- পিবt মািট িনেজেদর সােথ রােখন এবং
নামােযর সময় তােত 3সজদা কেরন- যােক আমরা মুহর বিল।
এ পযkােয় আমরা রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর এ pিসd হাদীসেক দলীল িহসােব উপাsাপন কির।
রাসূল (সাঃ) বেলন : ‘যমীনেক আমার জেn “মাসিজদ” ( 3সজদার জায়গাh) ও “তাhরান”
তাইয়াnুেমর পাt) বানােনা বা িনিদkf করা হেয়েছ’।
এ হাদীেস বBবhত “মাসিজদ” শbিটর অথk আমরা “3সজদার sান” িহেসেব বBবহার কেরিছ।
এ হাদীসিট িছহাh িসtাh এর অিধকাংশ হাদীসgn ছাড়া আেরা বh িকতােব বিণkত হেয়েছ। ছহীh
3বাখারী ১ম খঃ, পৃঃ নং ৯১, তাইয়াmুেমর অধBােয় জনাব জােবর ইবেন আbুlাh আনছারী
3থেক বিণkত হেয়েছ।
অnrপভােব sনােন নাসাঈেতও উেlিখত রাবী 3থেক বাবুত তায়াmুম িবস সাঈদ অধBােয় উেlখ
কেরেছন। (মুসনেদ আহমদ ইবেন হাmল ১ম খ : পৃঃ নং ৩০১।) জনাব ইবেন আbাস (রাঃ)
3থেক বণkনা কেরেছন। এবং িশয়া মাযহােবর উৎসgিলেতও িবিভn মাধBেম রাসূল আকরাম
(সাঃ) 3থেক বিণkত হেয়েছ।
সmাবনা আেছ 3য,

3কউ হয়েতা বলেত পােরন 3য,

এ হাদীেস “মাসিজদ” শেbর অথk

“3সজদার sান” নয় বরং “নামােযর sান”, 3স সমs 3লাকেদর িবপরীেত- যারা #ধুমাt একটা
িনিদkf sােন নামায পেড়। িকnt এর মেধB “তাhরান” তথা “তায়াmুেমর মািট” কথািট এেস sf
কের িদেV 3য,

এখােন “মাসিজদ” কথািটর অথk 3সজদার sান। অথkাৎ পৃিথবীর মািট পিবt

এবং িসজদার sানও।
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এ ছাড়াও আহেল বাইেতর ইমামগেণর কাছ 3থেকও বh সংখBক হাদীস রেয়েছ যা মািট, পাথর
ও এ জাতীয় অেনক িকছুেক 3সজদার sান বেল পিরিচত কিরেয় িদেয়েছন।
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৭১. নবী- রাসূল ও ইমামগেণর কবর িযয়ারাত :
আমরা িবLাস কির : হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর আহেল বাইেতর ইমামগেণর,

িবj

ওলামােদর ও 3খাদার পেথ শহীদেদর কবর িযয়ারত করা তািকদকৃত মুsাহাব। আহেল snােতর
ওলামােদর gnাবলীেত রাসূল (সাঃ) এর কবর িযয়ারত সmিকkত অসংখB হাদীস িলিপবd আেছ;
3যমনভােব িশয়া ওলামােদর gnাবলীেত ও এ সmেকk হাদীস উেlখ রেয়েছ। যিদ এ সমs
হাদীসসমূহেক সংgহ কের একেt একিট gn সংকলন করা হয় তাহেল 3বশ বড় ও sতnt একিট
gেnর আকার ধারণ করেব। (এ সমs হাদীসসমূহ জানার জেn এবং এ পযkােয় বড় বড়
ওলামােদর বkবB ও তােদর অবsা সmেকk অবগিতর জn আল গাদীর gেnর িযয়ারত অধBায়
পাঠ কrন, ( আল- গাদীর, ৫ম খঃ, পৃঃ ৯৩- ২০৭)।
ইিতহােসর এ দীঘk পাতায় ইসলােমর ওলামাবৃn,

সবksেরর ও সবk 3<ণীর মাnষ এ কবর

িযয়ারেতর উপর grt pদান কের আসেছন। ইসলামী বই- পুsক ও gnাবলীেত 3স সমs
3লাকেদর হাল- অবsা িবsািরত ও িবশদভােব িলিখত আেছ- যাঁরা রাসূেল আকরাম (সাঃ) ও
সমs িবেশষ বBিkেদর কবর িযয়ারেত গমনাগমন করেতন।
( এ হাদীসসমূহ সmেকk এবং বড় বড় ওলামাগেণর এ পযkােয় বkবB ও তাঁেদর িনেজেদর অবsা
3যয়ারত পযkােয় িক িছল তা জানার জেn পূেবkােlিখত উdৃিত gn 3দখুন)।
3মাট কথা বলা 3যেত পাের 3য, এ িবষয়িট মুসলমানেদর সকল দল ও 3ফরকার ঐকমতB ও সবk
সmত িবষয়।
sতঃিসd বBাপার হেV, কােরা পেkই উিচৎ হেব না “িযয়ারত”3ক ইবাদেতর সােথ ভুল কের
বসা। ইবাদত ও উপাসনা 3কবলমাt 3খাদার জেnই িনিদkf। আর িযয়ারেতর উেd% হেV
মহান বBিktগেণর pিত সnান pদশkন করা এবং মহান আlাহর দরবাের তাঁেদর 3থেক sপািরশ
pাথkনা করা। এমনিক িবিভn হাদীেস 3দখা যায়,

sয়ং রাসূেল আকরাম (সাঃ) িনেজই মােঝ

মােঝ জাnাতুল বাকীেত িযয়ারত করেত 3যেতন এবং কবরবাসীেদর pিত সালাম ও দrদ
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পাঠােতন। এ হাদীসিট ছহীh মুসিলম, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাmল,
ছহীh িতরিমিয ও sনােন বায়হাকী gেn সমূেহ 3দখুন।
অতএব,

কােরাই পেk উিচৎ নয় বা কােরা অিধকারও 3নই ফীকাaগত দৃিfেকান 3থেক এ

কাজিট 3য শারীয়াত সmত তােত সেnেহর অবকাশ pেবশ করােনা।

৭২. ?শাকাnvান পালন ও তার দশgন :
আমরা িবLাস কির : ইসলােমর মহান শহীদেদর জেn 3শাক- dঃখ pকাশ করার িবষয়িট
িবেশষতঃ কারবালার শহীদেদর জেn 3শাক- dঃখ pকােশর কারণ হেV তাঁেদর sরণেক িজইেয়
রাখা এবং ইসলামেক রkার জেn তােদর তBাগ ও আেtাৎসেগkর সংsৃিতেক ধের রাখা । এ
উেdে%,

িবিভn সমেয় িবেশষভােব আ#রার িদনgেলােত (মুহাররােমর pথম দশ িদন) যা

হযরত 3হাসাইন ইবেন আলী (আঃ) এর শাহাদােতর সময়- কাল িছল, 3শাকাn=ান পালন কির।
িতিন 3সই ইমাম 3হাসাইন- িযিন 3বেহশেতর যুবকেদর সরদার। রাসূল (সাঃ) বেলন : অথkাৎ
‘ইমাম হাসান ও ইমাম 3হাসাইন 3বেহশেতর যুবকেদর সরদার’ ( ছহীh িতরিমিযেত আবু সাঈদ
খুদরী ও জনাব 3হাযাইফাh 3থেক বিণkত,

২য় খঃ, পৃঃ নং৩০৬- ৩০৭, ছহীh ইবেন মাজাহ,

ফাযােয়েল আছহােব রাসূিলlাh অধBােয়;

মুsাদরাkছ ছহীহহাইন,

hলইয়াতুল আওিলয়া,

তািরেখ বাগদাদ, আছািবয়া ইবেন হাজার, কানযুল ওmাল, যাখােয়rল উকবা এবং আেরা
বh gnাবলীেত হাদীসিট উেlখ রেয়েছ)।
আিমrল মু' িমনীন হযরত আলী (আঃ) ও রাসূল কnা ফািতমা যাহরার pাণ িpয় সnান। তাঁর
জেn আমরা 3শাখ- dঃেখর অn=ান পালন কির। এ সব অn=ােন আমরা তাঁেদর জীবন ইিতহাস
ও তাঁেদর বীরেtর িবেpষণ কির। আর তাঁেদর লkB- উেd%েক মাnেষর সামেন তুেল ধির এবং
তাঁেদর পাক- পিবt আtা সমূেহর pিত দrদ পাঠাই।
ইমাম 3হাসাইন ইবেন আলী (আঃ) ৬১ িহজরী সােলর মুহাররাম মােস 3স লmট ইয়াযীেদর
িবrেd rেখ দাঁড়ােলন- 3য িছল পাপ- পিrলতায় িনমিjত এক হীন pকৃিতর 3লাক। ইসলাম
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সmেকk না তার 3কান ধারণা িছল আর না 3স ইসলামেক পছn করত। dঃখজনকভােব এেহন
এক চিরtহীন মদBপ ইসলামী 3খলাফেতর মুসনাদ দখল কের 3নয়। যিদও ইমাম 3হাসাইন (আঃ)
ও তাঁর সাথী- বnুগণ ইরােকর কারবালা pাnের শহীদ হেয়েছন এবং তাঁর পিরবােরর (রাসূল
পিরবােরর) নারীগণেক বিn কের িবিভn শহের শহের ঘুিরেয়েছ। িকnt তাঁেদর শাহাদােতর রk
3স কােলর মুসলমানেদর মেধB আxাযk উেtজনার সৃিf কেরিছল। এরপর 3থেক এেকর পর এক
উমাইয়Bােদর িবrেd 3য সব িবেdােহর দাবানল রেল উঠল এবং তােদর অnায়- অিবচােরর
pাসােদর 3দার 3গাড়ায় মারাtক আঘাত 3হেন gঁিড়েয় িদেত লাগল। পিরণিতেত তােদর অপিবt
জীবন ইিতহাস kিZত হেত লাগল। এর মেধB আকষkণীয় বBাপার হেV এ 3য,

আ#রার

মমkািnক ঘটনার পর যতgেলা িবেdাহ- িবlব উমাইয়Bা শাসকেদর িবrেd সংঘিঠত হেয়েছ।
তার 3pাগান িছল : ‘মুহাmােদর বংশধেরর সntিfর জেn এবং 3হাসাইেনর pিতেশাধ gহেণর
জেn। এ 3pাগান,

এমনিক vসরাচারী আbাসীেদর শাসনকাল পযkn অবBহত িছল’। (3দখুন

:আবু মুসা 3খারাসানী িযিন বনী উমাইয়Bােদর শাসন- kমতার জড় 3কেট িদেয়িছেলন,

িতিন

সাধারণ মাnেষর দৃিf আকষkেণর জেn এ 3pাগানিটর সাহাযB িনেয়েছন (কােমল ইবেন আছীর
৫ম খঃ, পৃঃ নং ৩৭২, ) তাওয়Bাবীনেদর িবেdাh ও িবlব সংঘিটত হেয়িছল এ 3pাগােনর
মাধBেম : (কােমল ইবেন আছীর ৪থk খঃ, পৃঃ নং ১৭৫)।
জনাব 3মাখতার ইবেন আিব ওবায়দাh ছাফাফীর িবlেবও এ 3pাগানgেলার সাহাযB
িনেয়িছেলন। (কােমল ইবেন আছীর ৪থk খঃ, ২৮৮)।
বনী- আbাসীেদর িবrেd “জনাব 3হাসাইন ইবেন আলী ফাখ 3য িবেdাh কেরিছেলন তাঁর আhান
িছল :অথkাৎ ‘3তামােদরেক নবী বংেশর সntfী অজkেনর জেn আহবান জানািV’ ( মাকােতলুততােলবীন পৃঃ নং ২৯৯, তািরেখ তাবারী ৮ম খঃ, পৃঃ নং ১৯৪)।
ইমাম 3হাসাইন (আঃ) এর রেk রিdত িবlব আজেকও আমােদর শীয়া' 3দর জেn এক মহান
আদশk। 3য 3কান vsরতnt উপিনেবসবাদ,

িনযkাতন- িনিপড়ন ও জুলুম- অতBাচােরর িবrেd

pিতেরাধ গেড় 3তালার কমkসূচী gহেণর অnেpরনার উৎস সৃিf কেরেছ আমােদর মেধB এ
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3pাগানgেলা : ‘অপমান আমােদর কাছ 3থেক দূের সের যাক’ ( আমরা অপমােনর জীবন যাপন
করেত চাই না)।
‘pকৃত জীবন হেV ঈমান ও িজহাদ’। যার সূচনা হেয়েছ রkঝরা কারবালায়। আর সব সময়
আমােদরেক সাহাযB কের আসেছ জািলম শাসকেদর িবrেd rেখ দাঁড়ােত এবং শহীদেদর
সরদার ইমাম 3হাসাইন ও তাঁর সাথীেদর অnসরণ কের জািলম শাসকেদর অnায়- অিবচারেক
উৎখাত কের িদেত। (ইসলামী িবlেবর আেnালন চলাকােল ইরােনর সবtk আমরা এ
3pাগানgেলােক pতBk কেরিছ)।
সংিkp কথা হেV 3য,

ইসলােমর মহান শহীদেদর sৃিত িবেশষ কের কারবালার শহীদেদর

রkাk sৃিত, ঈমান ও আকীদার পেথ আtতBাগ, সংgাম, বীরt সাহসীকতা ইতBািদ সব
সময় আমােদরেক উjীিবত কের রােখ এবং আমােদরেক জািলেমর সামেন মাথানত না কের
উnত িশের 3বঁেচ থাকার িশkা দান কের। এ হেV শহীদেদর sৃিত জীিবত কের ধের রাখা এবং
pিত বছর নতূন কের 3শাক- মাতেমর অn=ানািদ পালন করার দশkন।
হয়েতা বা িকছু সংখBক 3লাক আেছ যারা জােন না 3য,

আমরা 3শাক অn=ানসমূেহ িক কির

এবং এ ঘটনােক একিট ঐিতহািসক ঘটনা িহসােব এভােব িচnা করেব 3য,

ভুেল যাওয়ার

ধুলাবািল এর উপর পেড় 3গেছ। িকnt আমরা িনেজরা জািন, এ sৃিতসমূহেক জীিবত কের ধের
রাখার কারেণ কী pিতফল অিতেত পাওয়া 3গেছ, বতkমােন কী sফল িদেV ও আগামীেত কী
sফল বেয় আনেব।
অhেদর যুেdর পর সাইেয়Bd##হাদা হযরত হামযা (আঃ) এর উপর রাসূেল আকরাম (সাঃ) ও
অnাn মুসলমানেদর 3শাক অn=ান পালেনর কথা সমs pিসd ইিতহাস gnাবলীেত িলিপবd
আেছ 3য, রাসূেল আকরাম (সাঃ) এক আনছােরর বাড়ীর িকনারা িদেয় যািVেলন, 3রানাজারী
ও 3শাকগাঁথার শb #নেত 3পেলন, রাসূেলর চkুdয় অrিসk হল, তাঁর গ ডেদশ 3বেয় অr
ঝরেত লাগেলা। িতিন বলেলন : িকnt আমার চাচা জনাব হামযাহর 3কান 3শাকবহ ও 3শাকাতk
3নই। সা’দ ইবেন মায়ায রাসূেলর এ কথািট শnেলন এবং বনী আbুল আশহােলর একিট
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3গােtর িনকট 3গেলন। 3সখানকার নারীেদরেক বলেলন : 3তামরা রাসূেলর চাচা হযরত হামযাহর
বাড়ীেত যাও এবং সাইেয়Bd##হাদা হযরত হামযার জn 3শাক মাতম কেরা। (কােমল ইবেন
আছীর, ২য় খঃ, পৃঃ নং ১৬৩। সীরােয় ইবেন িহশাম, ৩য় খঃ, পৃঃ নং ১০৪)।
এ কথা sতঃিসd 3য, এই কাজ ও এই অn=ান #ধুমাt হযরত হামযার জেn িনিদkf িছল না
বরং এটা িছল একটা গৃিহত কমkসূচী- যা সমs শহীদেদর 3kেt কাযkকর হেত পাের। আর তাঁেদর
শাহাদােতর sৃিতেক বতমkান বংশধর ও ভিব`ৎ উtরsরীেদর জেn বজায় রাখেত হেব। এখন
আিম ১৪১৭ িহজরী সােলর মুহররােমর দশ তািরখ বা আ#রার িদেনর পিরিsিত সmেকk
কেয়কিট বাকB িলখিছ;

সিতB সিতB সমg িশয়া জগেত এক িবরাট আেবগ উেtজনা 3ছেয়

আেছ। বালক- িকেশার,

নব যুবক,

3পাষাক পিরধান কের আেছ,

যুবক,

3পৗড়- বৃd সবksেরর 3লােকরা সকেলই কােলা

সকেলই ঐকBবdভােব ইমাম 3হাসাইন ও কারবালার অnাn

শহীদেদর 3শাকপালন অn=ােন অংশgহণ করেছ। তােদর জীবন- িযেnগী ও িচnা- ভাবনার
মেধB এমন এক পিরবতkন পিরলিkত হেV 3য, এ মূhেতk যিদ তােদরেক ইসলােমর dশমনেদর
িবrেd লড়াই করার আhান জানােনা হয় তাহেল সােথ সােথই অst হােত িনেয় ময়দােন ঝাঁিপেয়
পড়েব। 3য 3কান pকােরর তBাগ ও 3কারবানী িদেত িবnd মাt িdধা করেবনা। মেন হয় 3যন
শাহাদেতর রk তােদর ধমনীেত ছুটাছুিট করেছ। মেন হেV এ সময়ই ও এ মূhেতkই তাঁরা ইমাম
3হাসাইন ও তাঁর সাথীগণেক কারবালার ময়দােন ইসলােমর পেথ িনেজেদরেক উৎসগk করার
জেn তােদরই সামেন দাঁিড়েয় আেছ।
বীরtগাথা 3য সমs কিবতা এ মহান অn=ােন পাঠ করা হেV তা িবL 3সৗর শিk ও
উপিনেবসবাদীেদর উপর মারাtক আঘাত হানেছ এবং জুলুম- িনযkাতেনর সামেন আtসমপkন না
করার জেn আtবল সৃিf করেছ। আর অপমােনর জীবেনর চাইেত গবk ও বীরেtর মৃতুB অিত
উtম বেল উৎসািহত করেছ।
আমরা িবLাস কির : এ 3শাকাn=ানসমূহ একটা িবরাট আধBািtক পুঁিজ,

যার 3হফাজত করা

দরকার এবং ইসলাম, ঈমান ও তাকওয়ােক িজইেয় রাখার জেn এটা অতBn জrরী।
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৭৩. অsায়ী িববাh :
আমরা িবLাস কির : অsায়ী বা সামিয়ক িববাh একিট শারীয়াত সmত িবষয়;

যা ইসলামী

িফকাহ শােst “মুতআh” নােম pিসd। এ িহসােব িববাh d' pকােরর : এক pকােরর িবেয় হেV
sায়ী যার সময়সীমা িনিদkf নয়। িdতীয় pকােরর িবেয় হেV সামিয়ক বা অsায়ী যার সময় সীমা
d' পেkর ঐকBমেতBর িভিtেত িনধkািরত হয়।
এ অsায়ী িববাh অেনক 3kেtই sায়ী িবেয়র অnrপ,

3যমন : 3মাহরানার িবষয়,

stী সব

ধরেণর বাধামুk হেত হেব। এ িবেয়র মাধBেম 3য সমs সnানািদ জn িনেব তােদর hkমআaকােম sায়ী িবেয়র সnানািদেদর সােথ 3কান তফাৎ 3নই, সmকk িছেnর পর ইdত সংরkণ
করেত হেব। আমােদর দৃিfেত এ সব িবষয়gেলা sতঃিসd িবষয়। অn কথায় অsায়ী বা
মুতআh এক pকােরর িবেয় বnন যার মেধB িবেয়র সমs vবিশfBাবলী িবদBমান।
অব% sায়ী িবেয় ও সামিয়ক িবেয়র মােঝ িকছু তফাৎও রেয়েছ। 3যমন অsায়ী িবেয়েত stীর
ভরণ- 3পাষেণর দািয়t sামীর জেn ফরজ নয়। sামী- stী 3কউ কেরা সmেদর ওয়ািরছ হেব না।
িকnt তােদর সnানরা িপতা- মাতা উভেয়র সmেদর উওরািধকারী হেব এবং ভাই- 3বান
পরsেরর সmেদর ওয়ািরছ হেব। যা 3হাক, আমরা মুতআh িবেয়র িবধানেক আল- 3কারআন
3থেক gহণ কেরিছ। 3কারআেন আlাh বেলন :
‘অতঃপর 3য stীর সােথ মুতাh কেরেছা তােদরেক তােদর ধাযkকৃত 3মাহরানা pদান কেরা’ ( সূরা
: আন- িনসা আয়াত নং ২৪)।
বড় বড় 3মাফািVসের 3কারআন ও 3মাহািdসগণ অেনেকই বBাখBা কের বেলেছন 3য, 3কারআেনর
এ আয়াত মুতাh তথা অsায়ী িবেয় সmিকkত।
তাফসীের তাবারীেত এ আয়ােতর বBাখBা pসংেগ বh সংখBক হাদীস উেlখ কেরেছন। যা pমাণ
করেছ 3য, এ আয়াত অsায়ী বা সামিয়ক িবেয় সmিকkত এবং রাসূেলর িবরাট সংখBক একদল
সাহাবী এ পযkােয় সাkB pদান কেরেছন (তাফসীের তাবাররী ৫ম খঃ পৃঃ নং ৯)।
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তাফসীের dরের মানছুর ও sনােন বায়হাকীেতও এ পযkােয় pচুর হাদীস উেlখ কেরেছন।
(আদdরািরল মানছুর ২য় খঃ,

১৪০),

( sনােন বায়হাকী ৭ম খঃ পৃঃ নং ২০৬)। ছহীh

3রাখারী, ছহীh মুসিলম, মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাmাল আেরা অেনক gnাবলীেতও রাসূেল
আকরাম (সাঃ) এর যামানায় অsায়ী িবেয়র pচলন িছল বেল pচুর হাদীস বিণkত রেয়েছ। যিদও
এর িবেরাধী হাদীসও উেlখ রেয়েছ। (মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাmাল ৪থk খঃ পৃঃ নং ৪৩৬,
ছহীh 3বাখারী শরীফ ৭ম খঃ,

পৃঃ নং ১৬, ছহীh মুসিলম শরীফ ২য় খঃ,

পৃঃ নং

১০২২, িশেরানাম : বােব িনকািহল মুতআh 3দখুন)। আহেল snেতর একদল ফকীh িবLাস
কেরন 3য, মুতআh িববাh রাসূেলর যামানায় pচািলত িছল। পরবতkীেত এ িবধান রিহত করা
হেয়েছ। অথচ আেরক দল ফকীh বেলন : এ িবধান রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর জীবেনর 3শষ
পযkn বতkমান িছল। পরবতkীেত িdতীয় খিলফা জনাব ওমর এ িবধান বািতল কেরেছন। জনাব
ওমর িনেজ বেলন :
‘রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর যামানায় d' pকােরর মুতআh িবেয়র pচলন িছল। #ধুমাt এ
d’3টােক আিম হারাম 3ঘাষণা কেরিছ এবং এর উপর শািsর িবধান কেরিছ। একিট হেলা
“মুতআতুিnসা” ( সাধারণ pচিলত 3লােকর সােথ মুতআh)। িdতীয়িট হেলা “মুতআতুল হাj”
( িবেশষ এক ধরেনর হj)’।
এ হাদীসিট িঠক একই পিরভাষায় অথবা িবষয়বstর িদক 3থেক অnrপ অn ভাষায় sনােন
বায়হাকীেত রেয়েছ (৭ম খঃ ২০৬পৃঃ)। এ ছাড়া আেরা বh gেn িলিপবd আেছ। আল- গাদীেরর
রচিয়তা ২৫িট হাদীস,

ছীহাh হাদীসgn ও মুসনাদ gnাবলী 3থেক উdৃিত উেlখ কের

িলেখেছন : মুতআh িবেয় ইসলামী শারীয়ােত রাসূেলর যামানায়,
খিলফা ওমেরর সমেয়র একটা অংশ পযkn হালাল,

pথম খিলফার যামানায় ও

সাধারণ রীিতিসd ও pচিলত িছল।

অতঃপর জনাব ওমর িনেজর জীবেনর 3শেষর িদেক এেস এ িবধানেক িনিষd 3ঘাষণা কেরেছন
(3দখুন আল- গাদীর ৩য় খঃ, পৃঃ নং ৩৩২)।
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3কানই সেnহ 3নই 3য, ইসলােমর এ িবধানিটর বBাপাের আহেল snেতর হাদীস ও বণkনাসমূেহ
অnাn আেরা অেনক িবষেয়র nায় দৃিfভিnর িভnতা রেয়েছ। তােদর 3কউ 3কউ িবLাস কের
3য,

রাসূেলর যামানােতই তা রিহত হেয় 3গেছ। আেরক দেলর িবLাস হেV িdতীয় খিলফার

যামানায় এেস িনিষd হেয়েছ। একদল তা সmূণkই অsীকার করেছ। তােদর ফীকাaগত
মাসয়ালা- মাসােয়েলর 3kেt এ জাতীয় বh িবেরাধ বতkমান রেয়েছ। িকnt আমােদর িশয়া
ফকীaগণ মুতআh একিট শারীয়াত িসd িবধান বেল অিভn দৃিfভিn 3পাষণ কেরন। তাঁরা বেলন
: রাসূেলর যামানায় এ িবধান বািতল হয়িন। আর রসূেলর পর বািতল হওয়া অসmব বBাপার।
(3কননা রাসূেলর পের ইসলামী শারীয়ােত 3কান িকছু কমােনা বাড়ােনার অিধকার ও kমতা
কাউেকই 3দয়া হয়িন।)
যােহাক, আমরা িবLাস কির : অsায়ী িবেয় যিদ অnায় sেযাগ- sিবধা gহেণর অবsা সৃিf না
কের তাহেল আমােদর সমােজর 3স সমs যুবকেদর pেয়াজেনর একটা অংশ িমটােত সkম যারা
sায়ী িবেয় করেত অkম। অথবা 3য সমs মুসািফর 3লােকেদর বBবসা- বািনজB ও অথk উপাজkেনর
জেn অথবা িশkাজেনkর pেয়াজেন িকংবা অn 3কান pেয়াজেনর তািগেদ একটা দীঘk সময়কাল িনেজেদর পিরবার 3থেক দূের অবsান করেত হয়। এ ছাড়া আেরা বh কারেণ অsায়ী িবেয়র
pচলন,

সমােজ থাকা দরকার। 3যমন : অsায়ী িবেয়র sেযাগ না থাকেল ঐ সমs 3লাকেদর

মােঝ অpীল কমk ছিড়েয় পড়ার দরজা খুেল যােব। িবেশষতঃ আজেকর আমােদর এ যুেগ 3যভােব
িবিভn কারেণ যুব সমােজর sায়ী িবেয়র বয়স সীমা 3বেড় 3গেছ অপর িদেক কামভাব ও
উেtজনা শিkেক আেnািলত করার জেn pচুর বBবsা অহরহ আেশ পােশ রেয়েছ; 3সখােন
যিদ সামিয়ক িবেয়র এ snর িবধান বn কের 3দয়া হয় তাহেল সমাজ ধবংশকারীর জn অpীল
ও অৈবধ কমkকাে ডর পথ িনঃসেnেহ pশs হেয় যােব।
আবারও বলিছ : আমরা ইসলােমর এ িবধান dারা 3য 3কান pকােরর অnায় sেযাগ sিবধা
gহণ, এটােক কামুকেদর হােতর 3খলনা বানােনা ও নারীেদরেক কলুষতার িদেক 3টেন আনার

108

কেঠার িবেরাধী। িকnt 3কান 3কান কামুকেদর অnায় sেযাগ gহণ করার কারেণ মূল আইেনর
িবrেd বাধা হেয় দাঁড়ােনা উিচৎ হেব না বরং অnায় sেযাগ gহেণর পথ 3রাধ করেত হেব।
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৭৪. িশয়া মাযহােবর সংিkp ইিতহাস :
আমরা িবLাস কির : িশয়া মাযহােবর জn লg রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর জীবdশায়ই এবং এ
পযkােয় তাঁর বkবBও রেয়েছ। এর sf দলীল- pমাণও আমােদর হােত রেয়েছ।
বh সংখBক 3মাফািVসের 3কারআন এ আয়ােতর তাফসীর pসংেগ িলেখেছন : ‘িনঃসেnেহ 3যসব
3লােকরা ঈমান এেনেছ ও সৎ কমk আIাম িদেয়েছ তাঁরা (আlাহর) সৃিfর মেধB উtম সৃিf’
( সূরা : বাইেয়Bনাহ, আয়াত নং৭)।
রাসূল (সাঃ) বেলন : এ আয়ােতর উেd% হেV আলী ও তাঁর িশয়ারা। আlামা sয়ূতী তাঁর
তাফসীর gn “আdুরrল মানসূের” বণkনা কেরেছন। জনাব ইবেন আসািকর জনাব জােবর ইবেন
আbুlাহ 3থেক বণkনা কেরন 3য, আমরা রাসূেলর 3খদমেত উপিsত িছলাম, এমন সময় আলী
(আঃ) আমােদর িদেক আসেলন রাসূল (সাঃ) তাঁেক 3দেখ বলেলন :
‘3সই মহান সtার শপথ! যাঁর হােতর মুেঠায় রেয়েছ আমার জীবন! এই (আলী) ও তাঁর িশয়ারা
িকয়ামেতর িদন সফলকাম’।

ِ ِ  إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا وﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠঅবতীণk হেলা। এরপর 3থেক
অতঃপর এ আয়াত ﻚ ُﻫ ْﻢ َﺧْﻴـ ُﺮ اﻟْ َِﱪﻳﱠِﺔ
َ ِﺼﺎﳊَﺎت أُوﻟَﺌ
ََ َ َ
যখনই আলী (আঃ) রাসূেলর সাহাবােদর vবঠেক উপিsত হেতন তাঁরা বলেতন :অথkাৎ ‘3খাদার
সৃিfর মেধB উtম সৃিf আগমন কেরেছন’ ( আdুরিরল মানছুর ৬= খঃ, পৃঃ নং ৩৭৯)।
অnrপ অেথk জনাব ইবেন আbাস,

আবু বারাযাh,

ইবেন মাdিবয়Bাh ও আিতয়া উরফী

(সামাn পাথkকB সহ) বণkনা কেরেছন, ( পয়ােম 3কারআন, ৯ম খঃ ২৫৯ পৃ=ার পর)।
এভােব 3দখেত পািV 3য,

“িশয়া” নামিট 3স সমs 3লাকেদর জেn sয়ং রাসূল (সাঃ) চয়ন

কেরেছন যাঁরা হযরত আলী (আঃ) এর সেn সmকkযk
ু িছেলন। sতরাং তাঁেদর নামিট sয়ং
আlাহর রাসূল িদেয়েছন। খলীফােদর সময়কােলও নয় আর ছাফািবয়Bােদর আমেলও নয়।
যিদও আমরা অnাn ইসলামী 3ফরকাসমূেহর pিত সmান pদশkণ কির,
কাতাের দাঁিড়েয় জামায়ােতর সােথ নামায পিড়,
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তােদর সােথ এক

একই সমেয় ও একই sােন হjbত পালন

কির ও ইসলােমর অিভn sােথk সহেযািগতা কির; তারপরও িবLাস কির 3য, 3যেহতু হযরত
আলীর অnসারীেদর িবেশষ vবিশfB রেয়েছ এবং রাসূল (সাঃ) এর িবেশষ দৃিf ও আnkলB
রেয়েছ। এ কারেণই আমরা এ মেতর অnসরণেক 3বেছ িনেয়িছ।
িশয়া িবেরাধী একদল 3লাক অিত 3জার িদেয় বেল 3য,

এ মাযহােবর সােথ আbুlাh ইবেন

সাবার একটা 3যাগ সূt রেয়েছ এবং িশয়ারা তার অnসারী। 3স িছল আসেল একজন ইয়াhদী ও
পরবতkীেত ইসলাম gহণ কের। এটা একটা আxযk জনক কথা বBাতীত িকছু নয়। 3কননা, িশয়া
মাযহােবর সমsবই- পুsক, িকতাব- পt অnসnান কের 3দখা যােV 3য, এ মাযহােবর কােরা
সােথ ঐ 3লাকিটর িবnd মাt সmকk িছল না। বরং িশয়া মাযহােবর সমs ইলেম িরজােলর
িকতাবসমূহ আbুlাh ইবেন সাবাহেক একজন পথ[f- 3গামরাh িহসােব পিরচয় কিরেয়েছ।
আমােদর 3কান 3কান বণkনা 3মাতােবক 3দখা যায় : 3মারতাদ হওয়ার কারেণ আলী (আঃ) তােক
হতBা করার িনেদkশ জাির কেরিছেলন। (3দখুন : তানকীhল মাকাল ফী ইলিমর িরজাল, আbুlাh
ইবেন সাবা িশেরানাম)।
এ ছাড়াও ইিতহােস আbুlাh ইবেন সাবা নােম 3কান 3লােকর অিst িছল িক- না,

তাই

phেবাধক! 3কান 3কান গেবষকেদর িবLাস হেV, আসেল 3স একটা rপকথা ও কlকািহনী।
তার অিst বলেত িকছু 3নই। িকভােব সmব 3স িশয়া মাযহােবর pিত=াতা হেব? ( 3দখুন :
আlামা আসকারী রিচত- আbুlাh ইবেন সাবা)।
যিদও ধের 3নই 3স একজন কlকািহনীর 3লাক নয়; িকnt আমরা 3তা তােক পথ[=- 3গামরাh
বেল জািন।

৭৫. িশয়া মাযহােবর ?ভৗগিলক অবsান :
এ কথািট grেtর দাবী রােখ 3য, সব সময় িশয়ােদর 3কndsল ইরান িছল না। বরং ইসলােমর
pথম যুেগ িবিভn sােন িশয়ােদর 3কnd িছল। 3যমন : kফা,
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ইয়ামান,

মদীনা ও িসিরয়ায়।

উমাইয়Bােদর িবষাk অপpচার সেtও িশয়ােদর 3বশ কয়িট 3কnd িছল। যিদও ইরােক 3তমন
pসার লাভ করেত পােরিন।
িমশেরও সবসময় িশয়ােদর অেনক 3লাকজন বসবাস করত। এমনিক িমশের ফােতমী
খলীফােদর আমেল রাT kমতা িশয়ােদর হােত িছল। (িসিরয়ায় িশয়ারা 3যমন উমাইয়Bােদর
শাসনকােল এক ভয়ানক ও আতংকজনক চােপর মুেখ িছেলন 3তমিন আbাসীয়েদর আমেলও
িনরাপtাহীনতায় ভুগিছেলন। 3স সময় তাঁেদর অেনকেকই উমাইয়Bাh ও আbাসীেদর কারাগাের
জীবন িদেত হেয়েছ। তখন একদল 3লাক পূবk িদেক চেল যাবার পথ 3বেছ িনল। আেরকদল
পিxমিদেক পািড় িদল। তাঁেদর 3থেক জনাব ইিdস ইবেন আbুlাh িবন হাসান িমশের চেল
3গেলন। 3সখান 3থেক মারােকশ (মাগিরব) এবং 3সখানকার িশয়ােদর সহেযাগীতায় ইdীিসয়ান
নােম একিট সরকার গঠন করেলন, যা িdতীয় িহজরীর 3শষ হেত #r হেয় ৪থk িহজরীর 3শষ
পযkn sায়ী িছল। এ িদেক িমশেরর িশয়ারা আেরকিট সরকার গঠন করেলন। এরা িনেজেদরেক
ইমাম 3হাসাইেনর বংশধর এবং রাসূল কnা হযরত ফািতমা যাহরার আওলাদ বেল জানত। তারা
যখন 3দখেত 3পল 3য, িমশেরর অিধবাসীরা িশয়ােদর সরকার গঠেনর পেk সmূণk pstত তখন
তারা এ sেযােগর সdBবহার করল এবং ৪থk িহজরী শতাbীেত আn=ািনকভােব সরকার গঠন
কের। কােহরা শহরেক রাজধানী িহসােব িনিদkf করল। ফািতমী খলীফারা সবkেমাট 3চৗdজন
িছেলন- যােদর দশজন সরকােরর 3কndsল িছল িমশের এবং pায় িতনশ বছর িমশর ও সমg
আ$ীকােত hkমত চালায়। আল আযহার জােম মসিজদ ও জােময়া আল আযহার (আল আযহার
িবL িবদBালয়) এরাই pিত=া কের। ফােতমীয়ান নামিট হযরত ফােতমা যাহরা (সালাঃ) 3থেক
চয়ন কেরেছ। দােয়রাতুল মাআ' 3রফ gnকার জনাব 3দেaখাদা,

ফরীদ িভজরী রিচত

দােয়রাতুল মাআেরফ, ওয়ালমুনিজদ িফল এলাম, ফুতুম ও যুহর পিরভাষা)।
বতkমােন পৃিথবীর িবিভn 3দেশ িশয়া মুসলমানরা বসবাস করেছ। 3যমন : সউদী আরেবর
পূবkাZেল বh সংখBক িশয়া জীবন- যাপন করেছ এবং অnাn 3ফরকার 3লাকেদর সােথ সmকk
বজায় 3রেখ চলেছ। যিদও ইসলােমর dশমনরা সব সময় এ 3চfায় িলp িছল ও আেছ 3য,
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মুসলমানেদর িশয়া ও অিশয়ােদর মােঝ শtrতা,

ভুল বুঝাবুিঝ,

সেnহ,

অিবLাস,

িনরাশা, মতিবেরাধ ও ঝগড়া- লড়াই ইতBািদ সৃিf করেব এবং উভয় পkেক dবkল করেব।
িবেশষ কের আজেকর এ যুেগ ইসলাম যখন এক িবরাট িবL শিkর rপ পিরgহ কেরেছ এবং
pাচB ও পাxােতBর 3মাকািবলায় 3জারােলা ভূিমকা িনেয় মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয়েছ, আর িবL
মানবতােক বstবােদর হতাশা ও িনরাশার কবল 3থেক মুিkর জেn িনেজর িদেক আhান
জানােV। তখন মুসলমানেদর এ শিkেক িবচূণk করার ও ইসলােমর অgগিতেক rেখ দাঁড়াবার
জেn ইসলােমর dশমনেদর সবেচেয় বড় আশার আেলা হেV 3য,

মুসলমানেদর মেধB

মাযহাবগত মতিবেরােধর আgনেক pjিলত করা । িকnt যিদ মুসলমানেদর সব মাযহােবর
অnসারীরা 3জেগ ওেঠ ও সাবধান হয় তাহেল এ িবপদজনক ষড়যntেক নsাৎ কের িদেত পাের।
কিথত আেছ 3য, snীেদর মত িশয়ােদর মেধBও অেনক 3ফরকা আেছ। িকnt সবেচেয় pিসd ও
পিরিচত হেV িশয়া “ইছনা আশারী” ( বার ইমােম িবLাসী িশয়া) যারা িশয়া জগেতর সবেচেয়
3বশী সংখBক 3লাক dারা সংগিঠত।
যিদও িশয়া মুসলমানেদর সংখBা অnাn মুসলমানেদর তুলনায় যথাযথভােব sf নয়,

িকnt

3কান 3কান পিরসংখBােন 3দখা যােV, pায় িবশ 3থেক িtশ 3কািট িশয়া িবেL আেছ- যা সমg
মুসিলম জািতর pায় এক চতুথkাংশ।

৭৬. আহেল বাইত (আঃ) এর িমরাছ :
আমােদর এ মাযহােবর অnসারীরা বh সংখBক হাদীস আহেল বাইেতর ইমামগেণর মাধBেম
রাসূেল আকরাম (সাঃ) 3থেক বণkনা কেরেছন এবং আরও বh হাদীস হযরত আলী (আঃ) ও
অnাn ইমামগেণর কাছ 3থেক 3পেয়েছন- যা িশয়ােদর jান- িবjান ও িশkা- দীkা এবং
তােদর ফীকাh শােstর মূল উৎস িহসােব পিরগিণত এবং িনেm বিণkত চারিট হাদীস gেn sান
3পেয়েছ। এ gnসমূহ “kতুেব আরবায়াh” নােম খBাত : “কাফী”, “মান লা ইয়াহযুrল ফাকীh”,
“তাহযীব”, ও ইসিতবছার। িকnt একিট িবষয় পুনরাবৃিt করা জrরী মেন করিছ- 3সটা হল এই
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3য,

3য 3কান হাদীস এ চারিট িবখBাত gেn অথবা িনভkরেযাগB অn 3য 3কান gেn বতkমান

থাkক না 3কন তার অথk এই নয় 3য,

3স হাদীসিট িবেশষভােব িনভkরেযাগB। বরং pেতBকিট

হাদীসই সনেদর kমধারা িবিশf- যা pেতBকিটেক পৃথকভােব 3রজাল gেnর সনেদর িভিtেত
অnসnান কের 3দখেত হেব। যখন তার সমs 3রজাল সনদ িনভkরেযাগB বেল pিতয়মান হেব
তখন তা একিট ছহীh হাদীস বেল গৃিহত হেব। তা না হেল, 3সিট সেnহজনক বা দূবkল িহসােব
পিরগিণত হেব। আর এ সnান কাজ 3কবলমাt হাদীস শাstিবদ ও িরজাল শাstিবদ ওলামারাই
করেত পােরন।
এখান 3থেক একিট িবষয় পিরsার হেয় যােV 3য,

িশয়ােদর হাদীস সংgেহর পdিত আহেল

snােতর িবখBাত উৎসgেলার পdিত 3থেক পৃথক। এ কারেণ 3য,

snীেদর িছহাh gngেলা

িবেশষতঃ ছহীh 3বাখারী ও মুসিলেমর 3লখকেদর িভিt িছল এই 3য,

তাঁরা 3য সমs হাদীস

সংgহ কেরেছন 3সটাই তাঁেদর িনকট ছহীh (িব#d) ও িনভkরেযাগB বেল মেন কেরেছন। এ
দলীেলর িভিtেত তারা তােদর 3স হাদীস gngেলার 3য 3কান হাদীসেক িনেজেদর আকীদািবLােসর দলীল িহসােব উপsাপন করেত পাের, ( ছহীh মুসিলেমর ভূিমকা ও ফতhল বারী ফী
ছহীhল 3বাখারী 3দখুন)।
পkাnের িশয়ােদর হাদীস সংgেহর িভিt হেV 3য, তারা রাসূেলর আহেল বাইেতর ইমামগেণর
সােথ সmকkযk
ু হাদীসসমূহেক সংgহ কেরেছন এবং তারা ছহীh িক ছহীh নয় তা জানার জেn
ইলেম িরজােলর উপর 3ছেড় িদেয়েছন।

৭৭. dিট বড় gn :
িশয়ােদর উৎসgেলার মেধB অnতম grtপূণk একিট উৎস যা িশয়ােদর উtরািধকারী সূেt pাp
“নাহজুল বালাগাh”;

যা মরhম শরীফ রাযী (রাঃ) pায় এক হাজার বছর পূেবk হযরত আলী

(আঃ) এর বkৃতা, িচিঠ পt, বBাপক অথkবহ sরণীয় বাণীসমূহ একিtত কের সািজেয়েছন।
এর অnিনkিহত িবষয়সমূহ এতই উWতর ও এর শbাবলী এেতাই 3সৗnযk ও 3শাভামি ডত 3য,
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3কান বBিk 3য 3কান মাযহাব ও 3য 3কান মতবােদরই অnসারী 3হাক না 3কন, যিদ এ gnিট
অধBয়ন কের তাহেল তার উWতর িবষয়বstর pভােব pভাবািnত হেয় পড়েব। হায়! যিদ #ধুমাt
মুসলমানরাই নয় অমুসলমানরাও এ gেnর উW মােনর িবষয়বst সmেকk অবগত হত তাহেল
ইসলােমর উWতর jান- িবjান, মূলনীিত, একtবাদ, পরকাল, রাজৈনিতক, সামািজক
ও চািরিtক vবিশfBাবলী সmেকk বুঝেত পারত।
আমােদর িdতীয় বড় একিট gn হেV : “ছহীফােয় সাjািদয়Bাh”- যা অতBn snর pাIল ভাষায়
অতীব, উtম কিতপয় 3দায়ার সমিf। অতBn উnত মােনর, উWতর ও গভীর তাৎপযkমি ডত
িবষয়বst সমৃd একিট 3দায়ার gn।বstতঃ এ gn “নাaজুল বালাগার” বkবBেকই অn রকম
রীিত- পdিতেত তুেল ধেরেছ। এর pিতিট বাকB নতুন নতুন িশkা দান কের। মাnেষর আtায়
সZািরত কের পিবtতা ও নূরানী পিরেবশ।
এ 3দায়ার gnিট এমন 3য, নাম 3থেকই জানা যােV এ হেV িশয়ােদর ৪থk ইমাম হযরত আলী
ইবnল 3হাসাইন ইবেন আলী ইবেন আবী তালীব (যয়nল আেবদীন) (আঃ) এর 3দায়ার সমিfযার একিট িবখBাত লাকাব হেV “সাjাদ”। এ কারেণই এর নামকরণ করা হেয়েছ “ছহীফােয়
সাjািদয়Bাh”। আমরা যখন চাই 3য, 3দায়া ও pাথkনার মাধBেম মহান আlাহর সােথ আমােদর
একটা আিtক 3যাগসূt sাপন করব এবং মহান pভূর pিত আমােদর অnের এক ভালবাসার
3ঢউ- তরn সৃিf করব তখন এ 3দায়ার িকতাবিট িনেয় বেস যাই। আর তr- তাজা উিdদ 3যমন
বসেnর বরকতপূণk বৃিfর পািন আহরণ কের পিরতৃp হয়, 3তমিন আমরাও এ 3দায়া- pাথkনার
মাধBেম আtার তৃিp ও pশািn লাভ কির।
িশয়ােদর সবkািধক হাদীস,

pায় দশ হাজার হাদীস পZম ও ষ= ইমাম অথkাৎ ইমাম মুহাmদ

ইবেন আলী আল বােকর ও ইমাম জা' ফর ইবেন মুহাmদ আস সািদক (আঃ) 3থেক বিণkত
হেয়েছ। অব% উেlখেযাগB একটা অংশ অfম ইমাম হযরত আলী ইবেন মুসা আর 3রযা (আঃ)
3থেকও বিণkত হেয়েছ। আর এটা এ কারেণ সmব হেয়েছ 3য, এ িতনজন মহান ইমাম sানকালেভেদ এমন পিরিsিত ও পিরেবেশ অবsান কেরিছেলন 3য,

115

বনী উমাইয়Bাh ও বনী

আbাসী শাসকেগাি=র (রাজৈনিতক সংকেটর কারেণ) চােপর পিরমাণ তুলনামূলক কম িছল। এ
কারেণ তাঁরা সkম হেয়িছেলন অিধক সংখBক হাদীস- যা তাঁেদর িপতা ও িপতামহগেণর মাধBেম
রাসূেল আকরাম (সাঃ) 3থেক তাঁেদর কােছ 3পৗঁেছ িছল,

তা ইসলােমর jান- িবjােন সমs

অধBােয় ও 3ফকাh শােstর hkম- আaকােমর পযkােয় sারকিলিপর আকাের 3রেখ 3গেছন। এ
কারেণই িশয়া মাযহাবেক জা' ফরী মাযহাব বলা হয়। এর কারেণই 3য,

সবkািধক হাদীস ষ=

ইমাম হযরত জাফর ইবেন মুহাmদ আস সািদক (আঃ) 3থেক বিণkত হেয়েছ। িতিন এমন এক
যুেগ বসবাস করেতন,

যখন উমাইয়Bারা রাজৈনিতকভােব খুবই দূবkল অবsায় িছল। এর পর

আbাসীরা এেস চাপ সৃিf করার মত পযkাp শিk সZায় করেত পােরিন। আমােদর gnাবলীেত
িলিপবd আেছ 3য,

িতিন চার হাজার িশ`- শাগিরদেক হাদীস শােst,

ইসলােমর িবিভn

jান- িবjােন ও ফীকাh শােst িশkা- pিশkণ িদেয় 3যাগB কের গেড় তুেলেছন। হানাফী
মাযহােবর 3নতা ইমাম আবু হানীফা একিট 3ছাT কথায় ইমাম জা' ফর ইবেন মুহাmদ আস
সািদক (আঃ) এর বBাপাের এভােব pসাংশা কের বেলেছন :
‘আিম ইমাম জা' ফর ইবেন মুহাmদ (আঃ) 3থেক বড় ফকীh আর কাউেক 3দিখিন, ( আlামা
যাহবী রিচত “তাযেকরাতুল hফফায”, খঃ- ১ম, পৃঃ- ১৬৬)।
মােলকী মাযহােবর বড় 3নতা জনাব ইমাম মােলক ইবেন আনাস তাঁর বkেবB এভােব বেলেছন :
আিম একটা দীঘkকাল যাবৎ ইমাম জা' ফর ইবেন মুহাmদ (আঃ) এর িনকট আসা- যাওয়া
করতাম । তাঁেক সবkদা এ িতন অবsার 3য 3কান একিট অবsায় 3দখেত 3পতাম : হয় িতিন
নামাজরত অবsায় থাকেতন িকংবা 3রাজা রাখার কৃVতা সাধনরত থাকেতন অথবা 3কারআন
পােঠ িলp থাকেতন। আমার িবLাস মেত jান- গরীমা ও ইবাদত- বেnগীর িদক 3থেক ইমাম
জা' ফর ইবেন মুহাmদ আস সািদক (আঃ) 3থেক মযkাদাবান বBিk আর কাউেক 3দেখিন,
( তাhীবুওাhীব,

২য় খঃ,

পৃঃ নং ১০৪। উdৃত gn : আসাদ হায়দার রিচত- আল-

ইমামু&ছািদক ১ম খঃপৃঃ, নং ৫৩)।
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3যেহতু এখােন আমােদর আেলাচনা িনতাn সার- সংেkপ িভিtক,

তাই আহেল বাইেতর

ইমামগেণর সmেকk অn সব বড় বড় িবj ওলামােদর বkবB িলখলাম না।

৭৮িবjােন িশয়ােদর ভূিমকা -ইসলামী jান . :
আমরা িবLাস কির : ইসলামী jান- িবjােনর সূচনা লg 3থেকই িশয়ােদর pভাব িবsারকারী
ভূিমকা িছল। অেনেকই িবLাস কেরন 3য, ইসলামী jান- িবjান তাঁেদর 3থেকই উৎসািরত ও
দৃিfেগাচর হেয়েছ। এমনিক এ বBাপাের বই- পুsকও রিচত হেয়েছ- যােত এ িবষেয়র দলীল
pমাণও উপsাপন কেরেছ। িকnt আমরা বলব অnতঃপেk এ jান- িবjান উৎসারণ পযkােয়
তাঁেদর ভূিমকা িছল যেথাপযুk। এর সবেচেয় উওম দলীল pমাণ হেV ইসলােমর jান- িবjান
ও িবিভn কলা- 3কৗশেলর উপর িশয়া ওলামােদর অেনক gnাবলীর সমাহর পিরলিkত হয়।
ইলেম ফীকh ও ইলেম উছুেলর জগেত হাজার হাজার িকতাব রচনা কেরেছন - যার 3কান 3কানিট
বBাপক িবsৃত ও িনজ িবষেয় অতুলনীয়। তাফসীর ও উলূেম 3কারআেনর জগেতও হাজার হাজার
িকতাব রিচত হেয়েছ। হাজার হাজার বই- পুsক আকীদা- িবLাস ও ইলেম কালােমর উপর িলখা
হেয়েছ। অnাn িবষেয়ও হাজার হাজার gn িশয়া ওলামাগণ রচনা কেরেছন। এ সব gn ও
িকতাবসমূেহর অেনকgেলা এখনও আমােদর পাঠাগাের ও dিনয়ার িবখBাত িবখBাত gnাগাের
বতkমান রেয়েছ এবং সাধারণ 3লাকেদর দশkেণর জেn রাখা হেয়েছ। 3য 3কান 3লাক এ দাবীর
সতBতা যাচাই করার জেn এসব gnাগারgেলােত 3দখেত পােরন।
একজন িবj িশয়া বBিkt এ সব িকতাবসমূহেক তািলকাবd কেরেছন এবং িবরাট িবরাট ২৬িট
খে ড এ তািলকা gেলা বাঁধাই কেরেছন।
এ খ ড বা gn রাযীর নাম রাখা হেয়েছ “আযযারীআতু ইলা তাছানী িফশ িশয়ােত”, সংকলেন
িবখBাত মুহািdস ও 3মাফাসিসর 3শখ আগা বুযগ
ু k 3তহরানী। তািলকাভুk এ সব gngেলার
সংখBা,

3লখেকর নাম িঠকানাসহ 3মাট ৬৮ হাজাের দাঁিড়েয়েছ। তািলকা সমৃd এ

3মাজাlাদসমূহ ছাপােনার ও pকাশনার পর 3বশ সময় অিতবািহত হেয় 3গেছ। এ তািলকা pণীত
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হেয়েছ কেয়কদশক পূেবk। 3শেষর িদেক কেয়ক দশক ধের একিদেক অতীত িশয়া ওলামােদর
ঐিতhবাহী gnসমূহেক পুনrjীিবত করার এবং পা ডুিলিপসমূেহর উদঘাটন পযkােয় pেচfা
চলেছ। অপরিদেক নতুন নতুন রচনা ও সংকলনসমূহ সংgহ করার কােজ িলp িছল;
gngেলার সিঠক পিরসংখBান সংgহ করা এখনও সmব হয়িন। িকnt sতঃিসd 3য,

3যসব
ইসলামী

jান- িবjােনর pেতBক িবষেয়ই শত শত ও হাজার হাজার gn রিচত ও pকািশত হেয়েছ।

৭৯. সত%- সত%বাদীতা ও আমানতদারী, ইসলােমর অিত grtপূণg িবষয় :
আমরা িবLাস কির : সতB- সতBবাদীতা ও আমানতদারী ইসলােমর অিত grtপূণk ও িভিtগত
একিট 3রাk বা sm। আlাh বেলন :
‘আlাh বলেবন! আজ 3সিদন- 3যিদন সতBবাদীেদর সতBবাদীতা তােদর কলBােণ আসেব’
( সূরা : আল মােয়দাh আয়াত নং ১১৯)।
বরং 3কান 3কান আয়াত 3থেক জানা যায় 3য, িকয়ামেতর িদন pকৃত pিতদান এমন pিতদানযা সতBবািদতার িভিtেত pদান করা হেব। (3স সতBবািদতা ঈমােনর 3kেt,

3খাদার সােথ

pিতrিত, আমেলর পযkােয় ও জীবেনর সবkেkেt )। আlাh বেলন :
‘এ জেn 3য, আlাh সতBপরায়ণেদরেক তােদর সতBবািদতার pিতদান 3দেবন’( সূরা : আল
আহযাব, আয়াত নং ২৪)।
আেগও 3যমন ইংিগত কেরিছ 3য,

3কারআেনর িনেদkশ অnযায়ী আমরা মুসলমােদর িহেসেব

আমােদর দািয়t- কতkবB হেV 3য, আমরা আমােদর জীবনটােক মা‘sম ও সতBবাদীতার সােথ
ও তােদর অnসরণ কের অিতবািহত করব। আlাh বেলন :
‘3হ ঈমানদার 3লােকরা! আlাহেক ভয় কর এবং সতBবাদীেদর সাথী ও তােদর অnসারী হেয়
যাও’ ( সূরা : তাওবাh আয়াত নং ১১৯)।
এ িবষেয়র grt এত অপিরসীম 3য, মহান আlাh তাঁর রাসূলেক িনেদkশ িদেVন :
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‘3হ রাসূল! তুিম এrপ pাথkনা কর! 3হ আমার pভু! আমােক (সব কােজ) সতBতা সহকাের
উপনীত কর এবং সতBতার সােথ 3বর কের নাও’ ( সূরা : ইসরা, আয়াত নং ৮০)।
এ জেnই ইমাম জা' ফর সািদক (আঃ) বেলন :
‘অথkাৎ মহান আlাh 3কান নবীেকই 3pরণ কেরনিন িকnt সতB ও সতBতার সােথ এবং আমানত
যথাsােন পিরেশাধ করার জn (3স আমানত) পাপী 3লােকর 3হাক অথবা পূণkবান 3লােকর 3হাক’
( িবহাrল আেনায়ার ৬৮তম খঃ, পৃঃ নং ২ ও অnrপ ২য় খঃ, পৃঃ নং ১০৪)।
আমরাও আমােদর এ পুsকিট রচনার 3kেt উেlিখত আয়াতসমূহ ও হাদীেসর আেলােক িচnাভাবনা করতঃ আমােদর 3চfা- সাধনা িছল 3য, সমs আেলাচB িবষেয়ই 3যন সতB ও সতBতার
সnান কির এবং সতB ও আমানেতর 3খলাফ 3কান কথা না বিল। আর মহান আlাহর কােছ এ
আশাই করব 3য,

িতিন 3যন এর উপর sায়ী থাকার 3তৗিফক দান কেরন : িতিনই 3তৗিফক

দােনর মািলক ।
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৮০. উপসংহার :
এ বইেত আমরা যা িকছু উপsাপন কেরিছ তা হেV রাসূেলর আহেল বাইত (আঃ) এর অnসারী
ও িশয়া মুসলমানেদর আকীদা িবLােসর িনযkাস- সার কথা। এখােন ইসলােমর 3মৗিলক ও
শাখাগত িদকgেলা 3কান pকার সামাnতম পিরবতkন ও িবকৃিত ছাড়াই বণkনা করা হেয়েছ। এেত
দলীল- pমাণ ও সনদ- পt 3কারআেনর আয়াত,

হাদীস ও িবিভn িবj ওলামােদর gnাবলী

3থেক খুবই সংেkেপ ইংিগত করা হেয়েছ। যিদও আমােদর আেলাচB িবষয় সংিkp ও সার বs
rেপ তুেল ধরার pিত লkB 3রেখ সমs দলীল- পt ও pমাণািদ উপsাপন করা সmব িছল না।
আর এ পুsেক সংিkpভােব সারবstর আেলাচনা ছাড়া আমােদর আর 3কান উেd%ও িছল না।
আমােদর িবLাস, এ আেলাচনায় িনmিলিখত ফলাফলসমূহ ফুেট উেঠেছ :
( ১) এিট একিট উtম উৎস- যা অিত সংেkেপ হেলও িশয়া মাযহােবর আকীদা- িবLােসর
িবষয়gেলােক পিরsারভােব ও অিত সূkভােব বণkনা করেছ। সমs ইসলামী িফরকাসমূহ এমনিক
অমুসলমানরা এ 3ছাT বইিট অধBয়ন কের এ মাযহােবর অnসারীেদর আকীদা- িবLাস সmেকk
সংেkেপ অবগত হেত পারেব।
( ২) আমােদর িবLাস : এ বইিট “ইতমােম hjােত এলাহী” অথkাৎ আlাহর দলীল- pমাণ চুড়াn
হল, 3স সমs 3লাকেদর জেn- যারা আমােদর আকীদা- িবLাস সmেকk না 3জেন িবচার কের
অথবা তা সেnহজনক ও sাথkােnষী 3লাকেদর কাছ 3থেক িকংবা অিনভkরেযাগB বই- পুsক 3থেক
gহণ কের।
( ৩) আমােদর িবLাস উপেরােlিখত আকীদা- িবLাসসমূহ লkB করেল sf হেয় যায় 3য,
আমােদর এ মাযহােবর ও অn সমs মুসিলম িফরকাসমূেহর মােঝ তফােতর িবষয়gেলা এমন
নয় 3য, 3যৗথ sােথkর 3kেt পরsেরর সহেযািগতার 3kেt বাধা হেত পাের। 3কননা, সমs
ইসলামী মাযহাবসমূেহর 3যৗথ sােথkর 3ktgেলা pচুর আর অিভn,
সমান hমকী srপ।
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dশমনরা সবার জেn

( ৪) আমােদর িবLাস : ইসলামী মাযহাবসমূেহর মােঝ মত- পাথkকBেক বড় কের 3তালার জেn
তােদর মেধB ঝগড়া- লড়াই, যুd- িবgহ ও রkারিkর অিgিশখা pjিলত করার কােজ অ#ভ
শিkর হাত রেয়েছ। আর 3স ইসলাম বতkমান যুেগ িবেLর িবরাট িবরাট কতকgেলা অZলেক
িনেজর বরকতপূণk ছায়াতেল sান িদেয় 3রেখেছ এবং কিমউিনজেমর দাফন হেয় যাওয়ার
কারেণ,

সৃf খািল sান পূরণ করেত পারেছ ও pিতিদেনর নতুন নতুন সমsাবলীর সমাধােন

সkম হেV এবং সমাধােনর অেযাগB পুঁিজবােদর বsবাদী নীিতর জায়গা পূরণ করার একমাt
মতাদশk,

3স ইসলামেক দূবkল করার অথবা ইসলােমর অgগিত ও উnিতর পথ 3রাধ কের

থািমেয় িদবার জেnই এসব পাঁয়তারা। মুসলমানেদর উিচৎ নয় তােদর dশমনেদর এ sেযাগ
3দয়া 3য,

তারা তােদর এ হীন চkােn সফলকাম 3হাক এবং ইসলামেক জানার ও বুঝার 3য

মূলBবান অবকাশ ও sেযাগ িবেL সৃিf হেয়েছ তা হাত ছাড়া 3হাক।
( ৫) আমােদর িবLাস : যিদ ইসলামী মাযহাবসমূেহর ওলামাবৃn একেt বেসন এবং একটা
সতকk পিরেবেশ সV ও আnিরকতাপূণk মেনাভাব িনেয় এবং পkপািতt ও একgঁেয়মী নীিত
পিরহার কের মতপাথkেকBর িবষয়gেলা িনেয় আলাপ- আেলাচনা ও পযkােলাচনা কেরন তাহেল
মতপাথkেকBর িবষয়gেলা কেম যাওয়ার সmাবনা খুব 3বশী। এ কথা বলব না 3য,
মতিবেরাধই উপেড় 3ফেল 3দয়া যােব;

বরং এ কথা 3জার িদেয় বলেত পাির 3য,

সমs

অেনকটা

hাস পােব। 3যমন অধুনা ইসলামী ইরােনর যােহদান শহের একদল িশয়া ও snী ওলামা 3বশ
কেয়কবার একেt বেসেছন এবং মতিবেরােধর একটা অংশ িনরসন কেরেছন- যার িবsািরত
িববরণ এ সংিkp পিরসের সংkলান হেব না।
সব 3শেষ মহান আlাহর দরবাের আkল আেবদন জানািV :
‘3হ আমােদর pভূ! আমােদরেক kমা কrন; আর আমােদর 3সই ভাইেদরেকও যারা আমােদর
পূেবk ঈমান এেনেছ। আর আমােদর অnের 3যন ঈমানদার 3লাকেদর pিত ইষkার সৃিf না হয়। 3হ
আমােদর pভূ! িনxয় আপিন আমােদর pিত বড়ই 3sহশীল ও পরম কrনাময়’ ( সূরা : আলহাশর, আয়াত নং ১০)।
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3য সব িবj ওলামা এ পুsক সmাদেন সহেযািগদা কেরেছন তারা হেলন :
১. মুহাmদ 3রজা আশিতয়ানী ।
২. মুহাmদ জাফার ইমামী ।
৩. আbুর রাসূল হাসানী ।
৪. সাইেয়Bদ শামsdীন rহানী ।
৫. মুহাmদ আসাদী ।
৬. 3হাসাইন তুসী ।
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