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মহান আlাহ বেলন:

ِ ﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻟِﻴ ْﺬ ِﻫﺐ ﻋْﻨ ُﻜﻢ اﻟﱢﺮﺟﺲ أَﻫﻞ اﻟْﺒـﻴ
﴾ ﺖ َوﻳُﻄَ ﱢﻬَﺮُﻛ ْﻢ ﺗَﻄْ ِﻬ ًﲑا
ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ُ ﴿إِﱠﳕَﺎ ﻳُِﺮ
“মহান আlাh (কবল চান (তামােদর (থেক (হ আহলুল বাইত সবধরেনর পাপ- পি8লতা দূর
করেত ও (তামােদরেক পূণ<rেপ পিবt করেত।” ( সূরা- আহযাব: ৩৩)
এ আয়াতিট (য িবেশষ কের পিবt আল- ই’আবা অথ<াৎ হযরত মুহাmাদ (সা.), হযরত আলী
(আ.), হযরত ফািতমা (আ.), হযরত হাসান (আ.) এবং হযরত hসাইন (আ.)- এর শা’(ন
অবতীণ< হেয়েছ এবং “আহলুল বাইত” - এ পিরভাষািট (য একমাt তােদর (kেtই pেযাজS
এতদসংkাn মহানবী (স.) (থেক অগিণত হািদস, িশয়া- snী হািদস gn ও সূtসমূেহ বিণ<ত
হেয়েছ। উদাহরণ srপ িনেmাk gnসমূহ d`বS : মুসনাদ- ই আহমাদ(মৃ. ২৪১ িহ.) ১ম
খN, পৃ. ৩৩১, ৪থ< খN, পৃ. ১০৭, ৬j খN, পৃ. ২৯২ ও ৩০৪; সহীহ মুসিলম (মৃ. ২৬১ িহ.) ৭ম
খN, পৃ. ১৩০;

sনান- ই আত্ - িতরিমযী (মৃ. ২৭৯), ৫ম খN, পৃ.৩৬১ ইতSািদ; আd - লাবী

pণীত আy- যুরিরয়াতুত্ তািহরাh আn নাবাভীয়াh (মৃ. ৩১০ িহ) পৃ. ১০৮; sনান- ই নাসাঈ (মৃ.
৩০৩ িহ.), ৫ম খN, পৃ. ১০৮ ও ১১৩ ; হািকম িনশাবুরী pণীত আl- মুsাদরাk আলাs
সাহীহাইn (মৃ. ৪০৫ িহ.), ২য় খN, পৃ.১৩৩, ১৪৬ ও ১৪৮; যারকাশী pণীত আল- বুরহাn (মৃ.
৭৯৪ িহ.) পৃ. ১৯৭; ইবেন হাজার আsালানী (মৃ. ৮৫২ িহ.) pণীত ফাwhl বারী শারেহ সাহীh
আl- বুখারী, ৭ম খN, পৃ. ১০৪; আল- kলাইনী (মৃ. ৩২৮ িহ.) সংকিলত উsলুল কাফী, ১ম
খN, পৃ. ২৮৭; ইবেন বাবাওয়াইh (মৃ. ৩২৯িহ.) pণীত আল- ইমামাh ওয়াত্ তািyসরাh পৃ.
৪৭, হািদস নং ২৯ ; মািgবী (মৃ.৩৬৩ িহ.) সংকিলত দাআইমুল ইসলাম, পৃ. ৩৫ ও ৩৭; (শখ
সাদূক (মৃ. ৩৮৬ িহ.) রিচত কামালুdীন, ১ম খN, পৃ. ২৩৪ ; (শখ তূসী (মৃ.৪৬০ িহ.) pণীত
আl- আমালী, হািদস নং ৪৩৮, ৪৮২ ও ৭৮৩ ; আর এ আয়াতিটর বSাখSা জানার জn (দখুন
িনেmাk gnসমূহ : আত্ তাবারী (মৃ.৩১০ িহ.) pণীত জােমউল বায়ান ; জাসসাস (মৃ.৩৭০ িহ.)
pণীত আহকামুল (কারান ; আল- ওয়ািহদী (মৃ. ৪৬৮ িহ.) pণীত আসবাবুন nযূল; ইবnল জাওযী
(মৃ. ৫৯৭ িহ.) pণীত যাd’ল মাসীর ....
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রাsল ( সা. ) বেলেছনঃ

:ِﻮل اﷲ
ُ ﻗﺎل َر ُﺳ
َ
ِ َ ﻣﺎ إ ْن ﲤََ ﱠﺴﻜْﺘُﻢ `ِِﻤﺎ ﻟَﻦ ﺗ، ﻛِﺘَﺎب اﷲِ و ِﻋْﺘـﺮِﰐ أﻫﻞ ﺑـﻴ ِﱵ:ﲔ
ِ ْ َإﱐ ﺗَﺎ ِرٌك ﻓِﻴ ُﻜﻢ اﻟﺜـﱠ َﻘﻠ
 َوإﻧـ ُﱠﻬ َﻤﺎ ﻟَ ْﻦ ﻳَـ ْﻔ َِﱰﻗَﺎ،ًﻀﻠﱡﻮا ﺑـَ ْﻌ ِﺪي أﺑَﺪا
ﱢ
ْ َ ْ
َ َْ َ ْ َ َ َ
ُ
ض
ْ َﺣ ﱠﱴ ﻳَِﺮَدا َﻋﻠَ ﱠﻲ
َ اﳊَ ْﻮ

মহানবী (সা.) বেলেছন : আিম d’িট ভারী ও মূলSবান বst (তামােদর মােঝ (রেখ যাি ।

আlাহর িকতাব ((কারআন) ও আমার বংশধর আহেল বাইত (রk সmক<ীয় অিত িনকট
আtীয়)। (তামরা যিদ এ d’িটেক আঁকেড় ধর তেব কখনই িবপথগামী হেব না। এ d’ইিট আমার
সে% (িকয়ামেত) হাউেস কাউসাের িমিলত না হওয়া পয<n পরsর হেত িবি n হেব না।
( এ হািদসিট ইসলামী িবিভn সূেt িকছুটা বণ<নার পাথ<কSসহ মুতাওয়ািতর সূেt বিণ<ত হেয়েছ।
(যমন সহীহ মুসিলম, ৭ম খN, পৃ. ১২২; sনােন দােরমী, ২য় খN, পৃ. ৪৩২; মুসনােদ
আহমাদ, ৩য়

খN, পৃ.

১৪, ১৭, ২৬, ৫৯; ৪থ<

খN, পৃ.

৩৬৬, ৩৭১; ৫ম

১৮২, ১৮৯; মুসতাদরােক হােকম, ৩য় খN, পৃ. ১০৯, ১৪৮, ৫৩৩ d`বS)
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খN, পৃ:

সত7 পিরচয়

hjাতুল ইসলাম জাফর আল হাদী
অnবাদঃ আবুল কােসম

আহেল বাইত (আলাইিহমুস সালাম) িব)সংsা
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সত7 পিরচয়
(লখকঃ hjাতুল ইসলাম জাফর আল হাদী
অnবাদঃ আবুল কােসম
সmাদনাঃ (মাঃ মুনীর (হােসইন খান
কেmাজঃ (মাঃ ইউns আলী
pকাশকঃ আহেল বাইত (আ.) িব) সংsা, (কাম, ইরান
pকাশকালঃ ১৪৩৩ িহজরী, ২০১২ খৃ`াb
মুdেণঃ লায়লা ছাপাখানা
p দঃ (হােসইন সামাদী
www.ahl–ul–bayt.org
info@ahl–ul–bayt.org
ISBN: 964-529-107-0

gnst pকাশেকর জn সংরিkত
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আহেল বাইত ( আ.) িব; সংsার মুখবn
মহানবী (সা.) ও তাঁর আহেল বাইেতর (আ.) (রেখ যাওয়া উtরািধকারিট তােদরই pবিত<ত
মতাদেশ< সংগৃহীত ও সি.ত হেয়িছল এবং তাঁেদর অnসারীরা (সিটেক িবনাশ হেত রkা
কেরিছল। এ মতাদশ<িটেত ইসলােমর সকল শাখা ও িবভােগর সমnয় ঘেটেছ। তাই এিট
ইসলােমর একিট সামিgক rপ। এ মতাদশ< ধারণ kমতাসmn ও সতS gহেণ pstত অগিণত
hদয়েক pিশিkত করেত সkম হেয়িছল যারা এর pবহমান jােনর sেপয় পািনর ধারা হেত d
’হাত ভের gহণ কেরেছ। এিট (সই ধারা যা ইসলামী উmাহেক আহেল বাইত (আ.)- এর
পদা8াnসারী অেনক মহান মনীষী উপহার িদেয়েছ। শতাbীর পর শতাbী ধের যখনই ইসলামী
ভূখেNর অভSnর ও তার বাইেরর িবিভn ধম<মত ও িচnাধারার পk (থেক িবিভn p3 ও নবিচnার
উdব ঘেটেছ তারা তার বিলj জবাব ও সমাধান দান কেরেছ।
আহেল বাইত (আ.) িব) সংsা তার pিতjার 5r (থেকই নবুয়তী িমশেনর পিবt সতS সিঠক
rপ ও সীমার pিতরkােক তার অnতম দািয়t িহেসেব িনেয়েছ যা সবসময়ই ইসলােমর
অম%লকামী িবিভn দল, মত ও িচnাধারার আkমেণর লkS িছল। িবেশষভােব এেkেt তােদর
লkS িছল আহেল বাইেতর (আ.) পিবt আদিশ<ক পথ ও তাঁেদর মতাদেশ<র অnসারীগণ যারা এ
শtrেদর আkমণ ও চSােল9 (মাকােবলার আকাkায় সবসময়ই সামেনর সািরেত (থেকেছ এবং
সবযুেগই কািkত ভূিমকা (রেখেছ।
এ িবেশষ (kেt আহেল বাইেতর (আ.) মতাদেশ< pিশিkত আেলমেদর অিজ<ত অিভjতামালায়
পূণ< gnসমূহ সিতSই অিdতীয়। কারণ এgেলার শিkশালী jানগত িভিt রেয়েছ যা বুিd ও
যুিkিভিtক pমােণর উপর pিতিjত এবং সকল pকার অnায় (গাঁড়ািম ও pবৃিtর অnসরণ হেত
দূের। এ িচnাধারা সকল িবেশষj ও িচnািবেদর pিত এমন আহবান (রেখেছ যা (য (কান
বুিdবৃিt ও ss িবেবকই (মেন (নয়।
আহেল বাইত (আ.) িব) সংsা নতুন পয<ােয় অিজ<ত এ অিভjতার সমৃd ভাNার হেত
সতSাnসnানীেদর জn (বশ িকছু আেলাচনা ও (লখা pকােশর pেচ`া ও উেদSাগ িনেয়েছ। এ
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(লখাgেলা আহেল বাইেতর আদেশ<র ছায়ায় pিশিkত ও িবকিশত সমসামিয়ক (লখকবৃেnর
অথবা মহান আlাহর অngেহ এ ময<াদাপূণ< মতাদেশ<র ছায়ায় আ@য়pাp নবীন বSিkবেগ<র।
এ সংsা এ সmিক<ত গেবষণা pকাশ ও pচােরর মাধSেম িবে)র শীষ<sানীয় িশয়া আেলমেদর
মূলSবান (লখা হেত লাভবান হওয়ার উেdB ছাড়াও তা (যন সতSাnসnানীেদর জn sেপয়
পািনর উৎস হয় (স bতও তােদর রেয়েছ। এেত কের রাsেলর আহেল বাইেতর (আ.) মহান
মতাদশ< কতৃ<ক িব)বাসীর

জn (য মহাসতS উপsািপত হেয়েছ তা সতSাকাkীেদর কােছ

pকািশত হেব। বুিdবৃিtর অnপম পূণ<মুিখতার ও hদয়সমূেহর drত পরsর সংযুিkর এ যুেগ তা
আরও tরািnত হেব িনঃসেnেহ।
আহেল বাইত (আ.) িব) সংsা pথেমই অt gেnর রচিয়তা @েdয় hjাতুল ইসলাম জাফর আল
হাদী, অnবাদক জনাব আবুল কােসম এবং এিট pকােশর িবিভn পয<ােয় যারা ভূিমকা (রেখেছন
তােদর সকেলর pিত কৃতjতা jাপন করেছ।
আশা করিছ এ gnিট pকােশর মাধSেম মহান pিতপালেকর- িযিন তাঁর রাsলেক (হদােয়ত ও
সতSdীনসহ (pরণ কেরেছন যােত কের সকল dীেনর উপর ইসলামেক িবজয়ী করেত পােরন এবং
সাkী িহেসেব িতিনই যেথ` - পk হেত আমােদর উপর অিপ<ত িমশেনর grদািয়েtর িকছু অংশ
পালেন সkম হেয় থাকব।
সাংsৃিতক িবভাগ
আহেল বাইত (আ.) িব) সংsা
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পরsরেক জানার pেয়াজনীয়তা
( )وﺟﻌﻠﻨﺎﮐﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا
এবং আিম (তামােদর িবিভn জািত ও (গােt িবভk কেরিছ যােত (তামরা পরsের পিরিচত
হও।
ইসলােমর আিবভ<ােবর সময় জািত ও (গাtসমূহ পরsর অপিরিচত ও িবিভn দেল িবভk িছল।
আেরা যথাথ< বলেল তারা পরsর িবেdষী এবং dn- সংঘাত ও যুেd িলp িছল। িকnt একtবাদী
ধম< ইসলােমর িশkার কারেণ তােদর এই পরsর অপিরিচিত পিরিচিতেত, dn- সংঘাত
সহেযািগতায় এবং অৈনকS ঐেকS পিরণত হেয়িছল। এর ফলrিতেত একক মহান জািত িহেসেব
তারা আিবভূ<ত হেয়িছল এবং এক মহান সভSতার জn িদেত সkম হেয়িছল। (সই সােথ (শাষক
ও অতSাচারীেদর হাত হেত িবিভn জািতেক রkা কেরিছল এবং এই উmাহ িবে)র জািতgেলার
কােছ সmােনর পাt হেয়িছল। এর িবপরীেত অতSাচারী ও সীমালংঘনকারীেদর জn তারা আত8
ও চkুশূল হেয়িছল।
এ সকল সফলতা কখনই অিজ<ত হত না যিদ না তােদর মেধS ঐকS থাকত এবং ইসলােমর
ছায়ায় আ@য়gহণকারী জািতসমূেহর মেধS পারsিরক সমেঝাতা ও সmpীিত িবরাজ করত।
যিদও তারা িছল িবিভn জািতর, তােদর মেধS িছল মেতর িভnতা, সাংsৃিতক পাথ<কS, pথাগত
অিমল, রীিত ও আচােরর িবিচtতা িকnt (মৗলনীিত ও আবBকীয় িবিধ- িবধােনর (kেt তারা
িছল সমিব)াসী ও ঐকমতS। তারা বুঝত একতাই শিk আর িবেভদই dব<লতা।
এ রীিতই অnসৃত হি ল িকnt যুেগর পিরবত<েন পুনরায় এ পিরিচিত অপিরিচিতেত, সমেঝাতা
ঘৃণায় পিরণত হল, মাজহাবিভিtক দল ও (গাjীসমূহ এেক অপরেক কােফর pিতপn
করল, পরsেরর উপর আঘাত হানেত লাগল। ফেল ময<াদা ভূলুিLঠত হল, (গৗরব লুp
হল, ভাবমুিত< kুn হল এবং তাgতী শিk (নতৃt ও িদক িনেদ<শনাদানকারী এ জািতেক তু

ও

হীন মেন করল। এ িবষয়িট এমন পয<ােয় (পৗছল (য এ জািতর মেধS শৃগােলর nায় ধূত< ও
(নকেড়র nায় িহংs বSিkবেগ<র িবচরণ 5r হল, আlাহর অিভশp ও মানব জািত কতৃ<ক িধকৃত
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িবজাতীয় শtrরা ইসলামী ভূখেN gpচরবৃিtেত িলp হল। ফেল এ ভূখেNর সmদসমূহ
বSাপকভােব লুিLঠত হল, পিবt িব)াসসমূহ অসmািনত হল, এর অিধবাসীেদর সmান লmট
বSিkেদর কrণার অধীন হেয় (গল, এ জািতর পতেনর পর পতন ঘটেত লাগল, পরাজেয়র পর
পরাজয়

তােদর

ললােট

কািলমা

এঁেক

িদল।

(সিদন

(sন

(খৃ`ানেদর

হােত

gানাডায়), সামারকাn, (বাখারা, তাসখn ও বাগদােদ ((মাগলেদর হােত) আমরা তা লkS
কেরিছ আর আজ ইরাক, আফগািনsান ও িফিলিsেন একই িচt (দখিছ।
এ ঘটনাgেলােত (সই হািদসgেলার কথাই pিতOিনত হে

(য, (তামরা (দায়া করেব িকnt তার

(কান উtর পােবনা, সাহােযSর আহবান জানােব িকnt তা গৃহীত হেব না। কারণ যখন (রাগ এক
pকােরর আর ঔষধ হল আেরক pকােরর তখন (স ঔষধ িদেয় এ (রাগ সারােনা সmব নয়।
িনRয়ই আlাহ কায<কারেণর নীিতর বাইের িব)জগতেক পিরচালনা কেরন না। তাই এ উmেতর
বত<মান সমsার সমাধান তার pাথিমক যুেগর সমাধােনর মেধSই িনিহত রেয়েছ।
বত<মােন ইসলামী উmাহ তার সtা, িব)াস ও বSিkেtর (kেt সবেচেয় নg ও kৎিসত হামলার
িশকার। তােদর শািnপূণ< মাজহাবী সহাবsান ও পরমতসিহUুতার মেধS ফাটল সৃি`র মাধSেম
িবশৃVলার জn (দয়া হে । ফেল তারা ঐেকSর (kেt সবেচেয় কিঠন আkমেণর সmুখীন
হেয়েছ। এ সকল আkমণ drত তার পিরণিত ও মn ফল বেয় আনেছ। এ মুhেত< তােদর জn
সবেচেয় উপযুk িসdাn িক এিট হওয়া উিচত নয় (য, তারা সংঘবdভােব পরsর কাঁেধ কাঁধ
িমিলেয় দাঁড়ােব ও তােদর মধSকার সmক<েক মজবুত ও দৃঢ় করেব। তােদর বুঝেত হেব তােদর
মেধS মাজহাব ও িফরকাগত মতপাথ<কS থাকেলও ধম<ীয় উৎেসর িদক (থেক তারা এক (কারআন
ও snাহর অnসারী, তওহীদ, নবুওয়াত ও আেখরােতর pিত িব)ােসর (kেt তারা
সমিব)াসী, নামাজ, (রাজা, হজ, জাকাত, িজহাদ, হালাল, হারাম pভৃিত িবষেয় এক শরীয়েতর
অnবত<ী। মহানবী (সা.) ও তাঁর পিবt আহেল বাইেতর pিত ভালবাসা এবং তােদর শtrেদর
সে% সmেক<াে েদর িবষেয় একই মেনাভােবর অিধকারী যিদও এ (kেt কােরা মেধS আিধকS
ও কােরা মেধS slতা িবদSমান অথ<াৎ বnনিট অেপkাকৃত dব<লrেপ রেয়েছ। একারেণই
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ইসলামী উmাহ এক হােতর অ%ুলীgিলর সােথ তুলS যা পিরেশেষ একক অিsেত সংযুk হেয়েছ
যিদও তােদর মেধS Yদঘ<S ও আকৃিতগত পাথ<কS রেয়েছ। িকংবা (কান হািদেস এ উmতেক একিট
(দেহর সােথ তুলনা করা হেয়েছ যােত একিদেক িবিভn ধরেনর অ%- pতS% রেয়েছ অnিদেক
তােদর মেধS আকৃিতগত পাথ<কS সেttও শারীরতািtক সহেযািগতামূলক সmক< ও একক ভূিমকা
রেয়েছ যা তার অিsেtর জn অপিরহায<।
ইসলামী উmাহেক একবার একিট হােতর সে% আেরকবার এক (দেহর সােথ তুলনা করার দশ<ন
সmবত তাই অথ<াৎ িবষয়িট মেন হয় উপেরাk সেতSরই ইি%ত বহন করেছ।
পূেব< ইসলােমর িবিভn িফক<া ও মাজহােবর আেলমগণ (কানrপ dn- সংঘাত ছাড়াই
শািnপূণ<ভােব পাশাপািশ বাস করেতন। এমনিক (কান (কান (kেt তারা পরsরেক সহেযািগতা
করেতন। তাই (দখা (গেছ একজন আেরকজেনর িফকাহ বা কালামশােstর (কান gেnর বSাখSা
gn িলেখেছন, একজন আেরকজেনর িশ\t gহণ কেরেছন, এেক অপেরর pিত সmান pদশ<ন
কেরেছন এবং pশংসা কেরেছন, এেক অপেরর মতেক সমথ<ন কেরেছন, এেক অপরেক িনেজর
সংগৃহীত হািদস বণ<না করার অnমিত িদেয়েছন, কখনও কখনও এক মাজহােবর বা িফক<ার (কউ
অপর মাজহাব বা িফক<ার কােরা হেত হািদস বণ<নার অnমিত (চেয়েছন, একজন আেরকজেনর
িপছেন নামাজ পেড়েছন, এেক অপেরর জামাআেত ইমামিত কেরেছন, এক মাজহােবর অnসারী
অপর মাজহােবর অnসারীেক জাকাত িদেয়েছন, এেক অপেরর মাজহাবেক sীকৃিত িদেয়েছন ও
সতSতােক sীকার কেরেছন। (সসমেয় সমােজর সকল পয<ােয় িবিভn িফক<া ও মাজহােবর
অnসারীরা বnুt ও (সৗহাদ<পূণ< মেনাভাব িনেয় পাশাপািশ সহাবsান কেরেছ (যন তােদর মেধS
(কান িবেরাধ ও মতৈdততা (নই। অথচ তারা যুিkপূণ<ভােব এেক অপেরর মতেক খNন
করেতন, সমােলাচনা পয<ােলাচনা করেতন। িকnt তারা তা করেতন সmােনর সােথ এবং আদব ও
িশ`াচার সহকাের বstিনjতা বজায় (রেখ।
এrপ িবsৃতত সহেযািগতার জীবn ও ঐিতহািসক অসংখS দৃ`াn (স সমােজ িছল এবং
pকৃতপেk (সই পারsিরক সহেযািগতার ফলrিতেতই মুসিলম মনীষীরা ইসলামী সভSতা ও
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সংsৃিতর পtন করেত (পেরিছেলন। এর মাধSেমই তারা মাজহাবী sাধীনতার সেব<াtম দৃ`াn
sাপন কের িবে)র দৃি` আকষ<ণ কেরিছেলন এবং তােদর িনকট সmােনর পাt হেয়িছেলন।
এিট এমন (কান কিঠন কাজ নয় (য, উmাহর িবেশষj আেলমগণ পারsিরক মতৈdততার (কান
িবষেয় আেলাচনায় বসেবন এবং শািnপূণ< পিরেবেশ সততা ও িনjার সােথ বstিনj পয<ােলাচনা
করেবন। (সখােন এেক অপেরর মত ও যুিkেক @বণ করেবন ও (স সmেক< অবিহত হেবন।
এিট বুিdবৃিtক ও উtম (য, pেতSক মাজহাব ও দলই তার িচnা- িব)াস এবং িফকাহগত
অবsানেক একিট মুk ও sাধীন পিরেবেশ ss`rেপ উপsাপেনর sেযাগ পােব। এর ফেল
তােদর উপর আেরািপত অিভেযােগর অসারতা সহেজই pমািণত

হেব ও সেnহসমূেহর

অপেনাদন ঘটেব। তdপির pেতSেকই pেতSেকর মৈতকS ও মতিভnতার িবষয়সমূহ সmেক<
জানেত পারেব। ফেল মুসলমানরা অnভব করেত পারেব (য িবষয়gিল তেদরেক ঐকSবd করেত
পাের তার পিরমাণ তােদর মতিভnতার িবষয় হেত অেনক (বশী যা তােদর মধSকার সmেক<র
বরফ গলােত সাহাযS করেব।
এ pবnিট এ লkS অজ<েনর পেথ একিট পদেkপ। সেতSর সিঠক rপিট সকেলর িনকট তুেল
ধরাই এ (লখার উেdB। আlাহই (তৗিফক দানকারী।
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ইমামীয়া জাফরী মাজহাব
( ১) জাফরী িফকাহর অnসারী ইমামীয়া সmpদায় বত<মােন মুসলমানেদর মধSকার একিট বড়
মাজহাব। তােদর (মাটামুিট সংখSা মুসলমানেদর এক চতুথ<াংশ। এ মাজহােবর মূল ইসলােমর
pাথিমক যুেগ (pািথত (যিদন সূরা আল বাইেয়Sনাহর িনেmাk আয়াতিট মহান আlাহর পk হেত
অবতীণ< হয়।

ِ )ان
ِ
(اﻟﺼﺎﳊﺎت اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺧﲑ اﻟﱪﻳﺔ
اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا
অথ<াৎ যারা ঈমান আেন এবং সৎ কম< কের তারাই সৃি`র (সরা। ১
(সিদন আlাহর রাsল (সা.) উপিsত সাহাবােদর সামেন হযরত আলীর (আ.) কাঁেধ হাত (রেখ
বেলন :

ﻳﺎ ﻋﻠﻲ اﻧﺖ و ﺷﻴﻌﺘﻚ ﻫﻢ ﺧﲑ اﻟﱪﻳﺔ
”(হ আলী! তুিম ও (তামার িশয়ারাই (অnসারী) সৃি`র (সরা”“
এ হািদসিট তাবারীর তাফিসর gn জােমউল বায়ােন, আlামা sয়ূতীর তাফিসর gn dরrল
মনsের, আলুিস বাগদাদীর তাফিসর gn rhল মায়ানী (ত উপেরাk আয়ােতর আেলাচনায়
বিণ<ত হেয়েছ।
এ সmpদায় ইমাম জাফর সািদেকর (আ.) িফকাহর অnসরেণর কারেণ তার সােথ সmিক<ত এবং
এ মাজহােবর অnসারীরা িশয়া নােম পিরিচত।
( ২) এ মাজহােবর অnসারীরা ইরান, ইরাক, পিকsান, ভারত ও আফগািনsােন সবেচেয় (বশী
সংখSায়

রেয়েছন।

পারs

উপসাগরীয়

(দশসমূহ

(kেয়ত, বাহরাইন

pভৃিত), তুরs, িসিরয়া, (লবানন, রািশয়া ও pাkন (সািভেয়ত ইউিনয়ন হেত sাধীনতাpাp
(দশসমূেহও (আজারবাইজান, তুক<েমিনsান pভৃিত) িবরাট সংখSক জাফরী িফকাহর অnসারী
রেয়েছন।

তাছাড়া

ইউেরােপর

ইংলSাLড, ]াn, জাম<ানী

এবং

আেমিরকার

যুkরাT, কানাডা, আি]কা মহােদশসহ পূব< এিশয়ার অেনক (দেশই িশয়া জনেগাjী রেয়েছ।
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তােদর অসংখS মসিজদ এবং সামািজক, সাংsৃিতক ও িশkামূলক pিতjান এ সকল (দেশ
রেয়েছ।
( ৩) িবিভn জািত, বংশ, ভাষা ও বেণ<র মাnষ এ মাজহােবর অnভুk
< । অnাn িফক<া ও
মাজহােবর মুসলমান ভাইেদর সােথ তারা শািn ও বnুtপূণ< পিরেবেশ পাশাপািশ অবsান করেছ।
সকল (kেtই তারা সততা ও িনjার সােথ মহান আlাহর বাণী ‘িনRয়ই মুিমনগণ পরsর ভাই’
ও ‘সৎকম< ও সংযেমর (kেt (তামরা পরsরেক সহেযািগতা কর’ এবং মহানবীর বাণী
‘মুসলমানগণ অমুসিলমেদর িবপরীেত পরsর এক হােতর অ%ুলীgিলর nায়’২ ও ‘মুিমনগণ
একিট (দেহর nায়’৩ pভৃিতর অnবত<ী হেয় সবসময়ই অnেদর (অn মাযহাব সমূেহর অnসারী
মুসলমানেদর) সহেযািগতা কেরেছ।
( ৪) ইসলামী ইিতহােসর িবিভn পয<ােয় তারা ইসলাম ও ময<াদাশীল মুসিলম উmাহর pিতরkায়
অgগামী ও pjিলত ভূিমকা (রেখেছ। তােদর pিতিjত রাT ও pশাসনgেলা ইসলামী সভSতায়
বSাপক ও যুগাnকারী অবদান (রেখেছ। তােদর মধSকার িচnািবদ ও আেলমগণ
তাফিসর, হািদসশাst, কালামশাst, উsল

ও

িফকাহশাst, নীিতশাst, (রজাল

ও

(দরায়া, দশ<ন, উপেদশ- মূলক বাণী, রাT ও সমাজিবjান, ভাষা, সািহতS, অিভধান pভৃিত
িবষেয় শত সহs (ছাট বড় gn ও pবn রচনার মাধSেম ইসলােমর ঐিতh, সভSতা ও jােনর
ভাNারেক

সমৃd

কেরেছ।

এমনিক

তারা

িচিকৎসা

ও

পদাথ<িবjান, রসায়ন

ও

গিণতশাst, (জSািতিব<jান, জীবিবjানসহ pকৃিতিবjােনর িবিভn শাখায় sরণীয় অবদান
(রেখেছ। অিধকাংশ jােনর (kেtই তারা িছল pিতjাতা ও sপিতর ভূিমকায়। (এ সmেক<
জানেত সাইেয়দ হাসান সাদর রিচত তািসsশ িশয়া িল উলুিমল ইসলাম gn এবং আগা বুজুগ<
(তহরানী রিচত ২৯ খেNর gn আযযািরয়া ইলা তাসািনিফশ িশয়া (দখুন। এছাড়া আেফnী
রিচত কাশফুয যুnন, কাহহালা রিচত (মাজামুল মুয়ািlিফন, সাইেয়দ মুহেসন আিমন আল
আেমলী রিচত আইয়াnশ িশয়া gnসমূহ (দখেত পােরন।)
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( ৫) তারা (সই আlাহয় িব)াসী িযিন একক, অিdতীয়, অমুখােপkী, জnদাতা নন, জাতও নন
((কউ

তােক

জnদান

কেরিন), তার

িনরাকার, (দহহীন, sান, িদক, কাল

ও

গিত, িsিত, পিরবত<ন, উtরণ, অবতরণ

(নই।

সমতুলS
পােtর
(য

(কউ

(নই, িতিন

ঊেO<, তাঁর

সব

ধারণা

মহান

(কান
আlাহর

মিহমা, পূণ<তা, (সৗnয< ও পিবtতার পিরপnী (সgেলা তারা pতSাখSান কের।
তারা িব)াস কের িতিন বSতীত (কান উপাs (নই, িনেদ<শ দান ও িবিধিবধান (শরীয়ত) pণয়েনর
অিধকারী একমাt িতিন, অn (কউ নয়। তারা িব)াস কের সকল pকার িশরক (হাক তা pকাB
বা অpকাB, বড় বা (ছাট তা মহা অnায় ও kমাহীন অপরাধ।
এ িব)াসসমূহেক তারা বুিdবৃিt ও sদৃঢ় িচnার মাধSেম লাভ কেরেছ যার িভিt হল মহাgn আল
(কারআন এবং িনভ<রেযাগS ও িব)s সূেt pাp সহীহ হািদসসমূহ (সgেলার উৎসমূল যাই (হাক
না (কন। তারা ধেম<র (মৗল িব)ােসর (kেt কখনই ইসরাইলী (তওরাত ও ইনিজেলর বণ<না) বা
মাজুসী (অিg উপাসক) উৎেসর উপর িনভ<র কেরিন। কারণ ইhদী, খৃ`ান ও মাজুসীরা মহামিহম
আlাহেক মানেবর pিতকৃিতেত িচnা কের, তাঁেক সৃি`র সদৃশ ভােব। কখনও বা তাঁেক
অতSাচারী, অnায়কারী, (খেলায়াড় ও উেdBহীন কত<া মেন কের অথচ এসব Yবিশ`S হেত িতিন
পিবt ও অেনক দূের। মহাপিবt ও িনdাপ নবীেদর pিতও তারা (ইhদী ও খৃ`ানগণ) কিবরা
gনাহেত িলp হওয়ার অপবাদ আেরাপ কের।
( ৬) তারা িব)াস কের মহান আlাহ nায় িবচারক ও pjাবান। িতিন nায় ও pjার িভিtেত
সৃি`

কেরন।

(কান

িকছুই

িতিন

উেdBহীন

সৃি`

কেরন

না, (হাক

তা

পাথর, উিdদ, pাণী, মাnষ, পৃিথবী বা আকাশমNলী। কারণ উেdBহীন কম< pjা ও nােয়র
পিরপnী। তdপির তা মহান আlাহর pভূ ও উপাs িহেসেব সকল trিটমুk ও পূণ<তার অিধকারী
হওয়ার আবBকতারও পিরপnী।
( ৭) তারা িব)াস কের তাঁর pjা ও nায়পরায়ণতার কারেণ িতিন পৃিথবীেত মাnেষর পদাপ<েণর
সময় হেতই তােদর মেধS নবী ও রাsল (pরণ কেরেছন। এ (pিরত পুrষেদর Yবিশ`S হল তারা
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পিবt, িনdাপ এবং আlাহর পk হেত ওহীর মাধSেম িবsৃতত ও িবেশষ jােনর অngহpাp।
নবী (pরেণর উেdB হল মানবজািতেক পথ pদশ<েনর মাধSেম তােক তার কািkত পূণ<তায়
(পৗঁছােত সাহাযS করা অথ<াৎ তােক (সই আnগেতSর পেথ পিরচািলত করা যা তােক
জাnাত, মহান আlাহর সntি` ও িবেশষ অngহ লােভর উপযুk করেব। নবীেদর মেধS pিসd
হেলন হযরত আদম, nহ, ইবরািহম, ঈসা, মুসা এবং অnাn নবীগণ যােদর নাম ও বণ<না পিবt
(কারআন ও হািদসসমূেহ এেসেছ।
( ৮) তারা িব)াস কের, (য আlাহর আnগতS করেব এবং জীবেনর সকল (kেt তাঁর িনেদ<শ ও
িবিধিবধান পালন করেব (স মুিk পােব ও সফলতা লাভ করেব অথ<াৎ pশংিসত ও পুরsৃত হেব
যিদও (স হাবশী দাস হয়। এেkেt বণ< ও বংেশর (কান (ভদ (নই। আর যিদ (কউ তাঁর িনেদ<শ
অমাn কের, তাঁর pণীত িবিধিবধানেক উেপkা কের অn (কান িবিধিবধানেক gহণ ও অnসরণ
কের তেব (স অপমান ও শািsর উপযুk এবং kিতgs ও Oংসpাp হেব যিদও (স (কারাইশ
বংেশর (কান (নতা হয়। মহানবীর হািদেস এrপই বিণ<ত হেয়েছ।
তারা িব)াস কের মাnেষর চূড়াn পুরsার ও শািspািpর িদন হল িকয়ামত (যিদন িহসাব
িকতােবর জn তুলাদN sািপত হেব এবং জাnাত ও জাহাnামেক আনয়ন করা হেব। মাnষ মৃতুSর
পর কবর ও বারজােখর জীবন অিতবািহত করার পর িকয়ামেত পুনrিtত হেব। িকnt
পুনজ<nবাদ যােত পরকাল অsীকারকারীরা িব)াস কের তারা তা িব)াস কেরনা। কারণ তা
পিবt (কারআন ও snাহেক অsীকার করার শািমল।
( ৯) তারা িব)াস কের নবীও রাsলগেণর সব<েশষ ও এ ধারার পিরসমাpকারী হেলন আlাহর
রাsল মুহাmদ ইবেন আbুlাহ (সাlাlাh আলাইেহ ওয়া আিলহী ওয়া সাlাম) িযিন তাঁেদর
সেব<াtম ও (@j এবং মহান আlাহ তাঁেক সকল gনাহ ও ভুল- trিট (থেক মুk (রেখেছন। তাঁর
gনাহ ও ভুল- trিট (থেক মুk থাকার Yবিশ`Sিট (যমন নবুয়েতর পূেব<ও িছল (তমন নবুয়েতর
পেরও িছল এবং dীন pচার ও তাঁর বSিkগত ও সামািজক সাধারণ কম<কাNসমূহও এ Yবিশ`Sেক
(কnd কের আবিত<ত হত। মহান আlাহ তাঁর উপর পিবt (কারআন অবতীণ< কেরেছন যা
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অনnকােলর জn মানবতার িদশারী ও মানব জীবেনর সকল (kেtই িনেদ<শনা দানকারী িবধান।
মহানবী (সাlাlাh আলাইেহ ওয়া আিলহী ওয়া সাlাম)৪ তাঁর উপর অিপ<ত (রসালেতর বাণী
যথাযথভােব (পৗঁিছেয়েছন এবং তাঁর উপর অিপ<ত আমানত ও দািয়t সততা ও িনjার সােথ
পালন কেরেছন ও এপেথ সব<াtক pেচ`া চািলেয়েছন। মহানবীর (সাlাlাh আলাইেহ ওয়া
আিলহী ওয়া সাlাম) জীবন, বSিkt, চািরিtক Yবিশ`S ও তাঁর আনীত মুিজযার িববরণসmিলত
অসংখS gn িশয়ারা রচনা কেরেছ। তাঁর জীবেনিতহাস সmেক< জানেত (শখ মুিফেদর িকতাবুল
ইরশাদ, আlামা তাবারসীর এলামুল ওয়ারা িবআলািমল hদা, আlামা মাজিলসীর মাওsয়াতু
িবহািরল আনওয়ার এবং সাmpিতক (লখক সাইেয়দ মুহেসন আল খাতামীর মাওsয়াতুর রাsল
আল মুsাফা gnসমূহ (দখুন।
( ১০) তারা িব)াস কের পিবt (কারআন যা জীbাইেলর (আ.) মাধSেম মহানবীর (সাlাlাh
আলাইেহ ওয়া আিলহী ওয়া সাlাম) উপর অবতীণ< হেয়েছ তা তাঁর জীবdশােতই িকছু grtপূণ<
সাহাবা যােদর শীষ<sানীয় হেলন হযরত আলী (আ.) কতৃ<ক িলিখত, সংকিলত ও সংরিkত
হেয়িছল। এ সংকলন ও সংরkণ কম<িট রাsেলর (সা.) সরাসির িনেদ<শ ও তttাবধােন সmািদত
হেয়িছল। সাহাবাগণ যথাথ<rেপ তা মুখs ও অns কেরিছেলন এবং এতটা িনখুঁতভােব সংরkণ
কেরিছেলন (য (কারআেনর বণ<, শb, বাকS (আয়াত) ও সূরার সংখSা পয<n গণনা কের িলেখ
(রেখিছেলন। তারা মুতাওয়ািতর (বhলভােব বিণ<ত) সূেt এ (কারআনেক (কান িবকৃিত ও
পিরবত<ন ছাড়াই পরবত<ী pজেnর িনকট বণ<না কেরেছন এবং এভােব তা pজেnর পর pজn
ধের বিণ<ত হেয় আমােদর িনকট (পৗঁেছেছ। (সই অিবকৃত (কারআনই আজ ইসলােমর অnসারী
সকল জািত, (গাt ও সmpদায় সকাল- সnSা পাঠ কের থােক। (কারআন সংকলেনর ইিতহাস ও
(কারআেনর অিবকৃত থাকার িবষেয় িশয়া আেলম ও মনীষীেদর রিচত kুd ও বৃহৎ কেলবেরর
অসংখS পুিsকা ও gn রেয়েছ। (যমন- আিমদ যানজািন রিচত তািরখুল (কারআন, আয়াতুlাহ
খুই রিচত আল বায়ান, মুহাmাদ হাদী মােরফাত রিচত আত তামহীদ িফ উলুিমল (কারআন
pভৃিত gn d`বS।
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( ১১) তারা িব)াস কের আlাহর রাsল (সা.) তাঁর মৃতুSর সময় িনকটবত<ী হেল মহান আlাহর
িনেদ<েশ হযরত আলী ইবেন আিব তািলবেক (আ.) তাঁর sলািভিষk pিতিনিধ ও মুসলমানেদর
উপর ইমাম বা (নতা মেনানীত কের িগেয়েছন। িতিন রাজৈনিতকভােব মুসলমানেদর (নতৃt দান
ছাড়াও তােদরেক িচnাগত িদকিনেদ<শনা এবং Yনিতকভােব pিশিkত ও পির5d করেবন। এ
মেনানয়েনর (ঘাষণা িতিন গাদীের খুম নামক sােন তার জীবেনর (শষ বছের িবদায়হেjর িঠক
পরবত<ী সমেয় তার সে% হজ গমনকারী মুসলমানেদর এক িবশাল সমােবেশ - যােদর সংখSা
(কান (কান (রওয়ােয়ত অnযায়ী এক লেkর (বশী িছল- দান কেরন। এ ঘটনার pাক ও পরবত<ী
(pkাপেট (বশ কেয়কিট আয়াত অবতীণ< হেয়েছ।৫
তখন মহানবী (সা.) উপিsত জনতার pিত আলীর (আ.) হােত হাত িদেয় বাইয়াত করার আহবান
জানান। ফেল মুহািজর ও আনসারেদর সmািনত বSিkবগ< ও pিসd সাহাবােদর সকেল তার
হােত বাইয়াত কেরন। (িবsািরত জানেত (দখুন আlামা আিমনীর আল- গাদীর gn (যখােন িতিন
িবিভn তাফসীর, ইিতহাস ও হািদস gnসমূহ হেত িবষয়িট বণ<না ও pমাণ কেরেছন)।
( ১২) তারা িব)াস কের মহানবীর (সা.) মৃতুSর পর মেনানীত ইমােমর দািয়t হল (যমনভােব
রাsল (সা.) তাঁর জীবdশায় মুসলমানেদর পিরচালনা কেরেছন, িদক িনেদ<শনা িদেয়েছন, িশkা
ও pিশkণ িদেয়েছন, তােদর জn dীিন িবিধিবধান বণ<না কেরেছন, িচnাগত জিটল
সমsাসমূেহর সমাধান িদেয়েছন, সামািজক grtপূণ< িবষয়সমূেহর িনdিt কেরেছন সেব<াপির
তােদর (নতৃt িদেয়েছন (তমিনভােবই তা পালন করা অথ<াৎ িতিন িঠক রাsেলর মতই
((নতৃt, পথ িনেদ<শনা, িশkা- pিশkণ, িবিধিবধান বণ<না, িচnাগত সমsা সমূেহর সমাধান দান
সামািজক grtপূণ< িবষয়সমূহ িনdিt pভৃিত) এ সকল (ktgিলেত ভূিমকা পালন করেবন।
অবBই ইমাম বা রাsেলর উtরািধকারী বSিktেক এমন হেত হেব যার উপর সকল (kেt
মাnষ িনভ<র করেত পাের যােত কের িতিন উmতেক পিরচািলত কের িনরাপদ sােন ও তীের
(পৗছেত পােরন। িতিন নবীর মতই চিরt ও Yবিশে`S gণািnত হেবন (যমন ঐশী
jান, পিবtতা, িনdাপt ও অnrপ যা িকছু তােক (নতৃt ও দািয়t পালেনর উপযুk করেব
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5ধু নবুওয়াত ও ওহী pািp বSিতত। কারণ মুহাmদ (সা.) এর মাধSেম নবুয়েতর পিরসমািp
ঘেটেছ এবং িতিন সব<েশষ নবী ও রাsল এবং তার আনীত ধম< সব<েশষ ধম<, তাঁর শরীয়ত
সব<েশষ শরীয়ত, তাঁর উপর অবতীণ< gn সব<ে@j ও সব<েশষ আসমানী gn। তাই তাঁর পর (কান
নবী (নই, তাঁর ধেম<র পর (কান ধম< (নই, তাঁর শরীয়েতর পর (কান শরীয়ত (নই। এ িব)ােসর
িবষেয় িশয়ােদর রিচত অসংখS gn রেয়েছ যােত িবষয়িট িবিভn কলবের ও পdিতেত pমাণ করা
হেয়েছ।
( ১৩) তারা িব)াস কের উmেতর জn িনdাপ ও পূণ<তার gেণ gণািnত (নতার pেয়াজনীয়তার
দাবী রাsেলর (সা.) পর 5ধু হযরত আলীর মেনানয়েনর মাধSেম পূরণ হয়না। বরং এই (নতৃেtর
ধারা দীঘ< সময় অবSাহত থাকা অপিরহায<। যােত কের ইসলােমর মূল spিতিjত হয় (সমােজর
গভীের pেবশ কের ও sািয়t লাভ কের), তার শরীয়েতর িভিt সংরিkত হয়, তার আনীত
িবিধিবধান (স সকল িবপদ ও আশ8া মুk হয় (য আশংকাgিল সকল ঐশী ধম<বSবsা ও
িব)াসেক শংিকত করত ও কেরেছ। এ লেkSই একদল মেনানীত বSিkবগ<েক ইমাম িহসােব
(pরণ করা হেয়েছ - যারা িবিভn যুেগ িবিভn rপ ভূিমকা (রেখেছন ও pেচ`া চািলেয়েছনযােত কের ইসলামী উmেতর জn সকল পিরেবশ ও পিরিsিতেত gহণীয় উপেযাগী পিরকlনা
ও কম<সূচীর বSবহািরক উদাহরণ সৃি`র মাধSেম তােদরেক বাsব অিভjতা দান করা য়ায় ।
( ১৪) তারা িব)াস কের মহানবী (সা.) উপেরাk কারেণ এবং িবেশষ pjার িভিtেত মহান
আlাহর িনেদ<েশ আলীর (আ.) পর আেরা এগারজন ইমামেকও িনিদ<` কের িগেয়েছন অথ<াৎ
আলীসহ (আ.) বােরাজন ইমােমর কথা (ঘাষণা কেরেছন। তােদর সংখSা ও তােদর (গােtর নাম
((কারাইশ) উেlখ কের সহীহ বুখারী ও মুসিলম শরীেফ িবিভn শেbর পাথ<েকS কাছাকািছ অেথ<
হািদসসমূহ বিণ<ত হেয়েছ যিদও তােত তাঁেদর নাম ও Yবিশ`S উেlিখত হয়িন। (যমন মহানবীর
(সা.) হেত বিণ<ত হেয়েছ : িনRয়ই ততkণ dীন (ইসলাম) spিতিjত, সমুnত ও অবSাহত
থাকেব যতkণ মুসলমানেদর মােঝ বােরাজন (নতার অথবা খিলফার আগমন ঘটেব যারা
সকেলই (কারাইশ বংেশর হেব অথবা বিন হােশেমর হেব ((যমন (কান (কান gেn
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এেসেছ), আবার িসহাহ িসtাহর বাইেরর (কান (কান gেn (যমন ফাজােয়ল, মানািকব, সািহতS
ও কিবতা gেnও তােদর নাম উেlিখত হেয়েছ। যিদও উিlিখত হািদসgিলেত ss`rেপ বােরা
ইমাম অথ<াৎ হযরত আলীসহ তার এগার জন সnােনর নাম আেসিন িকnt জাফরী িশয়ােদর
িব)ােসর সে%ই (কবলমাt তা িমলােনা সmব নতুবা অn (কান বSাখSাই তার সে% সাজুযS
রােখনা। জাফরী িশয়ােদর বSাখSা বSতীত অn (কান বSাখSাই এেkেt সিঠকt pমাণ করেত
পােরিন। এজn (দখুন আল হােয়রী বাহরানী রিচত খুলাফাউnাবী gnিট।
( ১৫) জাফরী িশয়ারা িব)াস কের বার ইমাম হেলন পয<ায়kিমকভােব
-

ইমাম আলী ইবেন আিব তািলব (রাsেলর (সা.) চাচােতা ভাই ও তাঁর কnা ফািতমা

যাহরার (আ.) sামী)
-

ইমাম হাসান ও hসাইন (রাsেলর নািত এবং আলী ও ফািতমার সnানdয়)

-

ইমাম যাইnল আেবদীন আলী ইবnল hসাইন (আস সাjাদ)

-

ইমাম মুহাmাদ ইবেন আলী (আল বািকর)

-

ইমাম জাফর ইবেন মুহাmাদ (আস সািদক)

-

ইমাম মুসা ইবেন জাফর (আল কািজম)

-

ইমাম আলী ইবেন মুসা (আর িরজা)

-

ইমাম মুহাmাদ ইবেন আলী (আল জাওয়াদ আততাকী)

-

ইমাম আলী ইবেন মুহাmাদ (আল হাদী আননাকী)

-

ইমাম হাসান ইবেন আলী (আল আসকারী)

- ইমাম মুহাmাদ ইবnল হাসান (আল মাহদী, আল মওউদ (pিতrত), আল মুনতাজার
(pতীিkত)৬
এরাই হেলন আহেল বাইত যােদরেক রাsল (সা.) আlাহর িনেদ<েশ ইসলামী উmাহর (নতা বেল
(ঘাষণা কেরিছেলন কারণ তারা হেলন িনdাপ, gনাহ ও ভুলtrিট হেত মুk এবং তারা তােদর
িপতৃপr
ু ষ হেত উtরািধকার সূেt pাp িবsৃত jােনর অিধকারী িছেলন এবং এ জnই মহান
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আlাহ তাঁেদর pিত ভালবাসা (পাষেণর ও তাঁেদর অnসরেণর িনেদ<শ িদেয়েছন পিবt
(কারআেনর এই আয়াতgিলেত :
()ﻗﻞ ﻻ أﺳﺌﻠﮑﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺮا اﻻ اﳌﻮدة ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺑﯽ
“বলুন, আিম (তামােদর িনকট আমার (রসালােতর দািয়েtর পুরsার srপ িকছুই চাইনা আমার
িনকটাtীয়েদর (সৗহাদ< ও ভালবাসা ছাড়া”“৭ এবং
()ﻳﺎاﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ و ﮐﻮﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﲔ
“(হ ঈমানদারগণ আlাহেক ভয় কর ও সতSবাদীেদর সে% থাক।”

৮

িবsািরত জানেত এ সmিক<ত তাফসীর, হািদসgnসমূহ এবং িসহাহ িসtাহর ফাজােয়ল অংশ
যােত আহেল বাইেতর ময<াদা শীষ<ক আেলাচনা রেয়েছ এবং এ িবষয়ক িশয়া snী উভয়
মাজহােবর sতnt gnসমূহও (দখুন।
( ১৬) জাফরী িশয়ারা িব)াস কের তােদর পিবt ইমামগণ যােদর কম< ও বােকSর (kেt (কান
ভুল- trিট বা gনাহর কথাই ইিতহােস উেlিখত হয়িন ((যমনিট অn সকেলর (kেtই কমেবশী
হেয়েছ)। তাঁরা তাঁেদর িবsৃত jােনর dারা ইসলামী উmাহর বSাপক কলSাণ সাধন কেরেছন।
তাঁরা তাঁেদর গভীর jােনর dারা এ উmাহর সংsৃিতেক কেরেছন সমৃd, আিকদা িব)ােসর (kেt
িদেয়েছন

সিঠক

দৃি`ভি%, ইসলামী

শরীয়ত, তাফসীর, হািদস, ইিতহাস, Yনিতকতা, আদব

pভৃিত (kেt িদেয়েছন সিঠক িদক িনেদ<শনা ও িদবSদৃি`। (তমিন তাঁরা তাঁেদর বাণী ও কেম<র
dারা একদল jানী, সৎকম<শীল, কলSাণকর অসামাn নারী- পুrষেক pিশিkত করেত
(পেরিছেলন যােদর jান, ময<াদা, (@jt ও সদাচরেণর Yবিশ`Sেক সকেলই sীকার কেরেছন।
যিদও dঃখজনকভােব আহেল বাইেতর এই সmািনত ইমামেদর রাজৈনিতক (নতৃt হেত দূের
সিরেয় (দয়া হেয়িছল তdপির তাঁরা তােদর সামািজক ও িচnাগত দািয়tিট সেব<াtমভােব পালন
কেরেছন যােত কের ইসলােমর (মৗল িবষয়সমূহ, শরীয়েতর িবিধিবধান িবকৃিত হেত রkা পায়।
যিদ মুসিলম উmাহ তাঁেদরেক রাজৈনিতক (নতৃেtর (সই দািয়tিট যা রাsল (সা.) মহান আlাহর
িনেদ<েশ তােদর উপর অপ<ণ কেরিছেলন (সই ভূিমকায় অবতীণ< হওয়ার sেযাগ িদত তেব এই
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উmাহ তার কািkত সmান, ময<াদা ও (সৗভাগSেক পূণ<rেপ লাভ করত এবং তােদর মেধS এমন
এক ঐকS, সংঘবdতা ও পারsিরক সমnেয়র সৃি` হত যােত (কান ফাটল থাকত না, (কান
িবেভদ ও dn থাকত না, (কান অপমান ও হীনতা থাকত না, থাকত না (কান যুd িবgহ।
এ িবয়েয় িবsািরত জানেত (দখুন আসাদ হায়দার রিচত িতন খেNর gn আল ইমাম আস সািদক
ওয়াল মাজােহব আল আরবায়া।
( ১৭) িশয়াগণ িব)াস কের (য আহেল বাইেতর অnসরণ করা ওয়ািজব ও তােদর িনেদ<িশত পথ
gহণ করা অপিরহায< এবং এ কারেণই তােদর আকীদা িবষয়ক gnসমূেহ এ িবষয়িট pমাণ কের
বুিdবৃিtক ও (রওয়ােয়ত ((কারআন ও হািদস) িনভ<র অসংখS দিলল উপsািপত হেয়েছ। কারণ
(সটা (সই পথ যা মহানবী (সা.) তার উmেতর জn অংকন কেরিছেলন এবং তা অnসরণ ও
দৃঢ়ভােব ধারেণর জn তােদর pিত ওিসয়ত কেরিছেলন যা মুতাওয়ািতর সূেt বিণ<ত হািদেস
সাকালাইেন বিণ<ত হেয়েছ।

إﻧﯽ ﺗﺎرک ﻓﻴﮑﻢ اﻟﺜﻘﻠﲔ ﮐﺘﺎب اﷲ و ﻋﱰﺗﯽ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﯽ ﻣﺎ ان ﲤﺴﮑﺘﻢ `ﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا اﺑﺪا
”আিম (তামােদর মােঝ d’িট ভারী বst (রেখ যাি

আlাহর িকতাব ও আমার রk সmক<ীয়

আহেল বাইত। যিদ (তামরা এ d’িটেক আঁকেড় ধর কখনই িবiাn হেব না।“
এ হািদসিট মুসিলম ও িতরিমযী তােদর সহীহ হািদস gndেয় ও তােদর অnrপ শত শত
মুহািdস pিতিট িহজরী শতাbীেত এ হািদসিট বণ<না কেরেছন। এ িবষেয় িবsািরত আেলাচনা
লাশনাভী (লাkাভী) রিচত হাদীsস সাকালাইন pবেn এেসেছ এবং আল আজহার িব)িবদSালয়
কতৃ<পk িতন দশক পূেব< (সিটেক সতSায়ন কেরেছ।
নবীগণ কতৃ<ক pিতিনিধ মেনানয়ন এবং তােদর িবষেয় sপািরশ করার িবষয়িট pচিলত একিট
রীিত যা পূব<বত<ী নবীেদর (kেtও (দখা যায়। (এ িবষেয় আেলাচনা মাসউদীর ইসবাতুল
ওয়ািসয়াহ এবং িবিভn তাফসীর, হািদস ও ইিতহাস gেn এেসেছ যা িশয়া snী উভয় সূেtই
বিণ<ত হেয়েছ।)
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( ১৮) জাফরী িশয়ারা িব)াস কের ইসলামী উmাহর (আlাহ তােদর সmািনত কrন) উিচত এেক
অপরেক কটূিk ও গািল গালাজ, িমথSা অপবাদ আেরাপ, gজব রটােনা, ভীিত pদশ<ন, কটাk
ইতSািদ ((যমন িনেজর অবsানেক pমাণ করার জn অযািচত কlনা pসূত যুিk উপsাপন)
হেত দূের (থেক পরsর অৈনেকSর িবষয়gেলােত গঠনমূলক আেলাচনা পয<ােলাচনায় বসা।
মুসিলম উmাহর সকল িফক<া, মাযহাব ও সmpদােয়র িচnািবদ ও আেলমগেণর উিচত ইসলামী
jান িবষয়ক আেলাচনার জn সমেবতভােব jান িবষয়ক পরামশ< (কেndর সৃি` করা।
jানিভিtক আেলাচনা পয<ােলাচনার জn সমেবত হওয়া এবং তােদর ধম<ীয় ভাই জাফরী
িফকাহর অnসারীেদর মতসমূহ িনরেপk, িনjাপূণ< ও iাতৃsলভ মন িনেয় বstিনjতার সােথ
িবেkষণ ও পয<ােলাচনা করা, তােদর উপsািপত দিলল pমাণসমূহ (কারআন, রাsল (সা.) হেত
বিণ<ত সহীহ ও মুতাওয়ািতর হািদসসমূহ এবং রাsেলর ও তাঁর পরবত<ী সমেয়র সািব<ক
রাজৈনিতক ও সামািজক ঘটনাসমূহ ও িবিভn (pkাপেটর আেলােক যাচাই ও মূলSায়ন করা।
( ১৯) জাফরী িশয়ারা িব)াস কের সাহাবা ও (য সকল নারী- পুrষ রাsেলর (সা.) পােশ িছেলন
এবং ইসলােমর (সবায় আtিনেয়াগ কেরেছন, ইসলােমর pচার ও তার িভিtেক মজবুত করার
জn জান ও মাল িদেয় সাহাযS কেরেছন pেতSক মুসলমােনর উিচত তােদরেক সmান
করা, তােদর অবদানেক মূলSায়ন করা এবং তােদর pিত সnt` থাকা। িকnt এর অথ< এই নয় (য
রাsেলর (সা.) সকল সাহাবাই nায়পরায়ণ িছেলন (এবং িনরংkশভােব সতS পরায়ণ িহেসেব
মৃতুSবরণ কেরেছন) ফেল তােদর কম< ও ভূিমকা সমােলাচনা ও পয<ােলাচনার ঊেO< রেয়েছ। না
এrপ নয়। তারাও (সসব মাnেষর অnভু<k যারা ভুল কেরন আবার সিঠক কাজও কেরন।
ইিতহাস এমন অেনক ঘটনা উেlখ কেরেছ যােত pমািণত হয় তােদর অেনেকই এমনিক
রাsেলর জীবdশায় সৎপথ হেত িবচুSত হেয়িছেলন। পিবt (কারআনও তার অেনক সূরা ও
আয়ােত এrপ বSিkবেগ<র কথা ss`rেপ উেlখ কেরেছ (যমন সূরা মুনািফkন, আল
আহযাব, আল hজুরাত, আত তাহরীম, আল ফাতহ, মুহাmাদ ও তওবাহ।
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sতরাং িনখাদ সমােলাচনার অথ< তােদর একিট অংশেক কােফর pিতপn করা নয়। কারণ ঈমান
ও kফেরর মানদN সকেলর িনকট s`, এ d’(য়র সীমােরখা ও (কndিবndও িচিhত আর তা
হেলা

তওহীদ, (রসালাত, দীেনর

নামাজ, (রাজা, হজ, জাকাত

জrরী

ইতSািদ

ও
এবং

অনsীকায<
ss`

িবষয়সমূহ
হারামসমূহ

(যমন
(যমন

মদSপান, জুয়া, বSিভচার, চুির, sদ ইতSািদর মত িবষয়সমূহেক sীকার বা অsীকার করা।
িকnt মহানবীর (সা.) আদেশ<র অnসারী pেতSক পির5d মুসিলেমরই উিচত তার কলম ও
িজhােক সংযত রাখা অথ<াৎ িনকৃ` কথা বলা, অপবাদ আেরাপ ও গািলগালাজ হেত দূের থাকা।
যা (হাক রাsেলর (সা.) অিধকাংশ সাহাবীই সৎকম<শীল এবং @dা ও সmােনর উপযুk ও (যাগS
িছেলন। িকnt রাsেলর pকৃত snত অথ<াৎ তাঁর হেত বিণ<ত িনভ<রেযাগS ও িনভু<ল (সহীহ) হািদস
শনাkকরেণর জn সাহাবােদরেক সততা ও nােয়র মানদেN যাচাই করা অপিরহায<। যখন
আমরা জািন তাঁর উপর িমথSােরােপর িবষয়িট তাঁর মৃতুSর পর বSাপক হাের (বেড় িগেয়িছল যার
ইি%ত িতিন তাঁর জীবdশায়ই িদেয়িছেলন।
এ িবষয়িটই িশয়া snী উভয় মাজহােবর আেলমেদর তৎসmিক<ত gn রচনায় বাধS কেরিছল
(যমন sয়ুতী, ইবnল জাওযীসহ অেনক আেলমই এ (জাল হািদস) িবষয়ক মূলSবান gnসমূহ
রচনা কেরেছন এবং নবী কিরম (সা.) হেত pকৃতই (য হািদসসমূহ বিণ<ত হেয়েছ এবং (য
হািদসসমূহ তার উপর আেরাপ করা হেয়েছ ও জাল বেল গণS (সgেলােক পরsর হেত পৃথক
কেরেছন।
( ২০) জাফরী িশয়ারা pতীিkত ইমাম মাহদীেত (আ.) িব)াস কের। তােদর এ িব)াস রাsেলর
(সা.) হেত বিণ<ত অসংখS হািদেসর িভিtেত pমািণত (যgেলােত বলা হেয়েছ িতিন ফািতমার
সnান এবং ইমাম hসাইেনর বংশধারার নবম সnান। আমরা জািন ইমাম hসাইেনর (আ.)
বংশধারার অ`ম সnান হেলন ইমাম আসকারী (আ.) িযিন ২৬০ িহজরীেত মৃতুSবরণ কেরেছন
এবং তাঁর একিটর (বিশ সnান িছল না যার নাম হল মুহাmাদ এবং িতিনই হেলন ইমাম মাহদী।
তার উপনাম হল আবুল কােসম। ৯
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মুসলমানেদর মেধS িকছু িনভ<রেযাগS ও িব)s বSিk তাঁেক (দেখেছন এবং তাঁর শারীিরক ও
অnাn Yবিশ`S এবং ইমামত সmেক< খবর িদেয়েছন। তাঁর ইমামত সmিক<ত িবষেয় তাঁর িপতা
হেত ss` বণ<না রেয়েছ। িতিন পাঁচ বছর বয়েস (লাকচkুর অnরােল চেল যান। কারণ শtrরা
(চেয়িছল তাঁেক হতSা করেত িকnt আlাহ তােক (শষ যুেগ পৃিথবীেত জুলুম ও ফSাসাদ (িবশৃংখলা
ও অনাচার) িনিRh কের nায়িভিtক ইসলামী শাসনবSবsা কােয়েমর জn সংরkণ কেরেছন।
িতিন (য দীঘ< জীবন লাভ কেরেছন এিট (কান অভূতপূব< আRয<জনক িবষয় নয়। কারণ
(কারআেনর বণ<না মেত ঈসা (আ.) এখনও জীিবত আেছন অথচ তাঁর জেnর পর ২০০৮ বছর
অিতkাn হেয়েছ এবং হযরত nহ (আ.) তাঁর জািতেক নয়শত প.াশ বছর দীেনর দাওয়াত
িদেয়েছন ও dীঘ<সময় তােদর সে% জীবন কািটেয়েছন। হযরত িখিজরও (আ.) এখন জীিবত
আেছন।
িনRয়ই আlাহ সকল িকছুর উপর kমতাবান, তাঁর ই াই কায<শীল যার (কান pিতেরাধকারী
(নই। আlাহ িক হযরত ইউnস (আ.) এর িবষেয় এর (থেকও আRয< িকছু বেলনিন (য,
()ﻓﻠﻮﻻ اﻧﻪ ﮐﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﺒﺤﲔ ﻟﻠﺒﺚ ﻓﯽ ﺑﻄﻨﻪ اﻟﯽ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن
”যিদ িতিন আlাহর তসবীহ (পিবtতা (ঘাষণা) না করেতন তেব তােক িকয়ামত িদবস পয<n
মােছর (পেট থাকেত হত।“

১০

আহেল snােতর অেনক pিসd আেলম ও বSিkt ইমাম মাহদীর (আ.) জn ও িবদSমান থাকার
িবষয়িট sীকার কেরেছন এবং তাঁর নাম, িপতার নাম ও Yবিশ`S বণ<না কেরেছন। (যমনক) আbুল মুিমন শাবলানজী শােফয়ী তাঁর ‘nrল আবসার িফ মানািকিব আেল বাইিতnাবী
আলমুখতার’ gেn।
খ) ইবেন হাজার আল হাইসামী আল মাkী আশ শােফয়ী তার ‘আস সাওয়ােয়ক আল মুহেরকা’
gেn বেলেছন, ( তাঁর নাম) আবুল কােসম মুহাmাদ আল hjাত, তাঁর বয়স তাঁর িপতার মৃতুSর
সময় পাঁচ বছর িছল। িতিন (স বয়েসই পূণ< pjা ও jান লাভ কেরিছেলন তাঁর উপািধ হল আল
কােয়ম আল মুnাজার।
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গ) আল knূযী আল হানাফী আল বালখী তার ‘ইয়ানািবউল মাওয়াdাহ’ gেn। এ gnিট
তুরেs উসমানী িখলাফেতর সময় (সখােন pকািশত হেয়িছল।
ঘ) সাইেয়দ মুহাmাদ িসিdক হাসান আল kndযী আল বুখারী তার ‘আল ইজায়া িলমা কানা ওয়া
মা ইয়াkn বাইনা ইয়াদাই আস সায়াত’ gেn। এ gnিট pাচীন gnসমূেহর একিট।
সমসামিয়ক আেলমেদর মেধS ড. মুsাফা আর রােফয়ী তার ‘ইসলামুনা’ gেn ইমাম মাহদীর
(আ.) জেnর িবষেয় দীঘ< আেলাচনার (pkাপেট এ (kেt উপsািপত িবিভn pে3র উtর ও
সমােলাচনার জবাব িদেয়েছন।
( ২১) জাফরী িশয়ারা নামাজ পেড়ন, (রাজা রােখন, তােদর সmেদর জাকাত ও (খামস
(দন, মkায় আlাহর ঘের িগেয় হজ কেরন, সারা জীবেন একবার হেজর মানািসক (আচারসমূহ)
পালন করা ওয়ািজব এবং একািধকবার পালন মুsাহাব মেন কেরন। তারা সৎকােজর আেদশ
কেরন, অসৎকােজ িনেষধ কেরন, আlাহর ও তাঁর রাsেলর (সা.) বnুেদর সে% বnুt ও তাঁেদর
উভেয়র শtrেদর সে% শtrতা (পাষণ কেরন, (য সকল কােফর ও মুশিরক ইসলােমর িবrেd
যুd ও উmেতর িবrেd ষড়যnt কের তােদর িবrেd জাফরী িশয়ারা আlাহর পেথ যুd
কের, তারা

অথ<ৈনিতক, সামািজকও

পারsিরক

কম<কাN

(যমন

বSবসায়, ভাড়া, িববাহ, তালাক, উtরািধকার আইন, অিভভাবকেtর নীিতমালা, dgপান জিনত
সmেক<র নীিতমালা, পদ<া সmিক<ত িবধান pভৃিত সকল আইন ইসলােমর সিঠক নীিতমালা ও
িবিধিবধান হেত gহণ কের থােক। তারা এ সকল িবিধিবধান তােদর (খাদাভীr পরেহজগার
ফকীহগণ হেত- যারা (কারআন ও িব5d snত, আহেল বাইত হেত বিণ<ত িনভ<রেযাগS
হািদস, আকল (বুিdবৃিt) ও ইজমার ((কান িবষেয় ইমামেদর বািhক উপিsিতর িনকটবত<ী
সমেয়র আেলমেদর ঐকমেতSর) উৎস হেত ইজিতহােদর মাধSেম িবিধিবধানসমূহ (বর কেরনgহণ কের থােক।
( ২২) তােদর মেত pিতিদেনর ফরজ নামাজসমূেহর জn িনিদ<` সময় রেয়েছ। পাে9গানা
নামােজর অথ<াৎ ফজর, (জাহর, আসর, মাগিরব, এশা pিতিট নামাজ আদােয়র িনিদ<` সমেয় তা
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আদায় করা সেব<াtম। িকnt তারা (জাহর ও আসেরর নামাজ একসে% এবং মাগিরব ও এশার
নামাজ একসে% আদায় কের। কারণ রাsলুlাহ (সাlাlাh আলাইিহ ওয়া আিলিহ ওয়া সাlাম)
অssতা, অজুহাত, সফর বা বৃি`জিনত (কান কারণ ছাড়াই এ নামাজgিল একসে% আদায়
কেরেছন উmেতর জn িবষয়িট সহজ করার উেdেB। সহীহ মুসিলেম এ িবষয়িট উেlিখত
হেয়েছ। এrপ একtীকরেণর sিবধািট বত<মান যুেগ সহেজই পিরদৃ` ও sাভািবক বেল পিরগণS।
২৩) তারা অnাn মুসলমানেদর মতই আজান (দয়। তেব তােদর আজােনর মেধS পাথ<কS হল
তারা হাইয়া আলাল ফালাহ d’বার বলার পর হাইয়া আলা খাইিরল আমাল ( সেব<াtম কেম<র
জn এেসা) বেল। কারণ রাsলুlাহর (সা.) সময় আজােন এিট pচিলত িছল িকnt খিলফা উমর
ইবেন খাtাব িনজ ইজিতহােদ এিটেক িজহােদর অnরায় অথ<াৎ তা মুসলমানেদর িজহাদ হেত
িফিরেয় রােখ মেন কের আজান হেত বাদ (দন। কারণ নামাজ (য (@j কম< মুসলমানরা তা
sাভািবকভােবই জােনন (এ ঘটনািট আlামা আল kশজী আল আশআির তার শারেহ তাজিরdল
ইিতকাদ gেn, আলিকnী তার আল মুসাnাফ gেn, আল- মুtাকী আল িহnী তার কানজুল
উmাল gেn উেlখ কেরেছন, snী সূেtর অnাn gেnও তা বিণ<ত হেয়েছ। খিলফা উমর ইবেন
খাtাব ফজেরর আজােন আস সালাতু খাইrম িমনান নাওম ( নামাজ িনdা অেপkা উtম)
বাকSিট সংেযাজন কেরন যা মহানবীর (সা.) সময় আজােনর অংশ িছল না (এ িবষেয় জানেত
হািদস ও ইিতহাস gnসমূহ (দখুন)।
(যেহতু ইসলােম ইবাদত ও তার pstিতমূলক িবষয়সমূহ পিবt শরীয়েতর (তাঁর pেণতা ও
pবkা) িনেদ<শ ও অnমিতর অnবত<ী এ অেথ< (য তার pিতিট িবিধিবধান অবBই (কারআন ও
snাহর সািব<ক অথবা িনিদ<` দিলল ও ss` pমােণর িভিtেত হেত হেব নতুবা তা pতSাখSাত
িবদআত বেল পিরগিণত যা তার (িবদআেতর) উদগাতার িদেকই pতSাবত<ন কের... একারেণই
ইবাদেতর িবষয়সমূেহ কম- (বশী করার sেযাগ (নই। 5ধু ইবাদেতর (kেtই নয় শরীয়েতর
pিতিট িবষেয়ই বSিkগত মত উেপkীয় ও অgহণেযাগS।
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িকnt জাফরী িশয়াগণ (য ‘আশহাd আnা মুহাmাদার রাsলুlাহ’ বলার পর ‘আশহাd আnা
আলীয়ান ওয়ািলউlাহ’ ( আিম সাkS িদি

আলী আlাহর ওয়ালী) বেল তা রাsলুlাহ (সা.) ও

তাঁর পিবt আহেল বাইেতর সদsেদর হেত বিণ<ত এ হািদেসর িভিtেত (য জাnােতর (কান
দরজােতই ‘আশহাd আnা মুহাmাদার রাsলুlাহ’ বাকSিট sতntভােব (নই বরং তার পােশ
অবBই ‘আলীয়ুন ওয়ািলউlাহ’ ( আলী আlাহর ওয়ালী) বাকSিট সংযুk রেয়েছ। এ বাকSিটর
মাধSেম িশয়ারা (ঘাষণা করেত চায় তারা আলীর (আ.) নবুওয়ােত িব)াসী নয়। তাঁর উপাs বা
pিতপালক হওয়ার িবষয়িট (নাউজুিবlাহ) আসার (তা sেযাগই (নই।
িশয়া জাফরী িফকাহর অnসারী অিধকাংশ pিসd আেলম উপেরাk কারেণ এ মত িদেয়েছন
(য, এ িবষয়িট আlাহর িনকট কািkত ও তাঁর সntি`র কারণ মেন কের ‘শাহাদাতাইন’ বলার
পর যিদ তা আজােনর অংশ বা আজােনর ওয়ািজব মেন না কের বলা হয় তেব জােয়য।
তাই এই অিতিরk অংশ যা আজােনর অংশ মেন কের বলা হয় না ((যমনিট আমরা পূেব< উেlখ
কেরিছ) (সসব িবষেয়র অnভু<k নয় যার আেদৗ (কান শারয়ী (শরীয়তগত) িভিt (নই ফেল এিট
িবদআত বেল পিরগিণত হেব না।
( ২৪) িশয়াগণ হািদেসর অnসরেণ মািট, পাথর, nিড় pভৃিত ভূিমর অংশ বেল পিরগিণত বst
এবং ভূিম হেত উdূত বstেত ((যমন উিdদজাত চাটাই ও মাdর) িসজদা কের িকnt
কােপ<ট, কাপড়, পিরেধয়, অলংকার ও সাজসjার উপকরণ িহেসেব বSবহায< বstেত িসজদা করা
জােয়য মেন কের না। এ িবষেয় িশয়া- snী উভয় সূেt অসংখS হািদস রেয়েছ (য, রাsল (সা.)
সবসময় ভূিম বা মৃিtকার উপর িসজদা করেতন এমনিক মুসলমানেদরও তা করার িনেদ<শ
িদেতন। একারেণই একিদন সাহাবী (বলালেক (রা.) মািটর উtpতার কারেণ পাগিড়র একাংেশ
িসজদা করেত (দেখ িতিন িনজ হােত তার কপাল হেত পাগিড়র কাপড় সিরেয় িদেয় বেলন, ‘(হ
(বলাল, (তামার ললাটেক ধূলািয়ত কর বা ধূলায় আবৃত হেত দাও।’
িরবাহ এবং সািহেবর pিতও িতিন এrপ কথা বেলেছন (যমন- ‘(হ সািহব, (তামার মুখমNলেক
ধূলািয়ত হেত দাও’ বা ‘(হ িরবাহ, (তামার মুখমNলেক ধূলািয়ত কর’ ( এ বণ<নাসমূহ সহীহ
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বুখারী, কানজুল উmাল, আbুর রাjাক রিচত মুসাnাফ এবং কােশফুল িগতা রিচত ‘আস sজুদ
আলাল আরদ’ gেn রেয়েছ।)
এrপ করার অnতম দিলল হল এ হািদসিট যা সহীহ বুখারী ও অnাn gেn মহানবী (সা.) হেত
বিণ<ত হেয়েছ :

ﺟﻌﻠﺖ ﻟﯽ اﻻرض ﻣﺴﺠﺪا و ﻃﻬﻮرا
“আমার জn পৃিথবীেক (ভূ- পৃj) মসিজদ ও পিবtকরেণর উপকরণ করা হেয়েছ।”
তdপির মািটর উপর িসজদা বা িসজদার জn মািটর উপর কপাল রাখা আlাহর সামেন িসজদার
সেব<াtম rপ, উপােsর সামেন উপাসেকর kুdতা pকাশ ও আtসমপ<েণর চূড়াn দৃ`াn এবং
িবনয় ও নmতার সবেচেয় িনকটবত<ী। এ িবষয়িট মাnষেক তার মূল উৎেসর কথা sরণ কিরেয়
(দয়। মহান আlাহ িক একথাই বেলনিন,

ِ
ِ ِ
ِ
(ﺗﺎرةً اُﺧﺮی
ُ )ﻣﻨﻬﺎ َﺧﻠَﻘﻨَﺎ ُﮐﻢ َوﻓﻴﻬﺎ ﻧُﻌﻴ ُﺪ ُﮐﻢ َو ﻣﻨﻬﺎ ُﳔ
َ ﺮﺟ ُﮑﻢ

“আমরা (তামােদর তা (মৃিtকা) হেতই সৃি` কেরিছ, তােতই (তামােদর িফিরেয় আনব। পুনরায়
(িকয়ামেতর িদন) (তামােদর তা হেত (বর কের আনব।”
িনRয়ই

িসজদা

হল

িবনেয়র

চূড়াn

pকাশ।

১১

িবনেয়র

চূড়াn

rেপর

pকাশ

জায়নামাজ, কােপ<ট, বst বা মূলSবান অলংকােরর উপর ঘেট না। এ rপিট তখনই pকাশ পায়
যখন অ%- pতSে%র মেধS সবেচেয় ময<াদাবান অংশ মাnেষর ললাট সবেচেয় মূলSহীন বst অথ<াৎ
মৃিtকার উপর রাখা হয়। (এ সmেক< িবsািরত জানেত (দখুন দশম িহজরী শতাbীর আেলম আশ
শারানী আনসারী আল িমসরী রিচত আল ইয়ািকত ওয়াল জাওয়ািহর gnিট)
hাঁ, অবBই িসজদার মািট পিবt হেত হেব, আর এজnই তার পিবtতার কথা িচnা কের
িশয়ারা তােদর সে% একখN মািটর টুকরা (যা িবিভn মািটর িম@েন pstত) বহন কের। কখনও
কখনও এ িসজদার মািট বরকত লােভর উেdেB পিবt (কান sান হেত (নয়া হেয় থােক (যমন
কারবালা (যখােন মহানবীর (সা.) পিবt (দৗিহt ইমাম hসাইন (আ.) শহীদ হেয়িছেলন।
মহানবীর (সা.) (কান (কান সাহাবা বরকত লােভর উেdেB পিবt মkানগরীেত সফেরর সময়
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(সখান হেত পাথর ও nিড় িসজদার জn বহন কের িনেয় (যেতন। (এিবষয়িট সানআিনর
মুসািnফ gেn এেসেছ)
িকnt জাফরী িশয়ারা এrপ করেতই হেব এবং সবসময় এমনিটই হেত হেব তা অপিরহায< মেন
কের না বরং (য (কান পিরsার ও পিবt পাথের িসজদা করা জােয়য মেন কের। (যমন পিবt
মসিজেদ নববী ও মসিজেদ হারােমর (মেঝ (যrপ পাথের pstত হেয়েছ তােতও িসজদা করােত
(কান অsিবধা (নই।
নামােজর মেধS তারা বাম হােতর উপর ডান হাত রােখ না (হাত বাঁেধ না) কারণ মহানবী (সা.)
এমনিট করেতন না এবং (কান অকাটS ও ss` দিলল এর সপেk (নই। একারেণই মােলকী
মাজহােবর অnসারীরাও তা কের না (বুখারী, মুসিলম ও বায়হাকী d`বS, মােলকী মাজহােবর মত
সmেক< জানেত (দখুন ইবেন rশদ আল kরতুবী রিচত (বদায়াতুল মুজতািহদ সহ অnাn gn)।
( ২৫) জাফরী িশয়ারা ওজুর সময় কnই হেত 5r কের হােতর অ%ুলী পয<n অথ<াৎ উপর হেত
নীেচর িদেক (ধৗত কের। নীেচ (থেক উপর িদেক বা হােতর অ%ুলী হেত 5r কের কnই (ধায়
না। কারণ তারা ওজুর পdিত আহেল বাইেতর পিবt ইমামেদর হেত gহণ কেরেছ যাঁরা রাsল
(সা.) হেত তা gহণ কেরেছন। নবীর (সা.) আহেল বাইেতর ইমামগণ তােদর pিপতার snাত
সmেক< অিধকতর অবিহত। তাই িনRয়ই রাsল (সা.) ওজুর (kেt এrপ করেতন এবং
ইমামগণ সূরা মােয়দার ওজুর আয়াতিটেত (৬নং আয়াত) ( )اﻟﯽশbিটেক ( )ﻣﻊঅেথ< তাফসীর
কেরেছন। শােফয়ী আসসাগীর তার (নহায়াতুল মুহতাজ’ gেn এrপ বেলেছন।
অnিদেক একই কারেণ তারা তােদর মাথা ও পা মােসহ কের, (ধৗত কের না। (যমন ইবেন
আbাস বেলেছন: ওজু হল d’িট (ধৗতকরন এবং d’িট মােসহ (আস sনান ওয়াল
মাসািনদ, আlামা ফখrdীন রাজীর তাফসীের কাবীর gেnর উপেরাk আয়ােতর তাফসীর
d`বS)।
( ২৬) তারা মুতা িববােহ (অsায়ী িববাহ) িব)াসী যা পিবt (কারআন ss`rেপ Yবধ (ঘাষণা
কেরেছ এ আয়ােত (য,
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ِِ
(ﻮرُﻫ ﱠﻦ
ُ ُ)ﻓَﻤﺎ اﺳﺘَﻤﺘَﻌﺘُﻢ ﺑِﻪ ﻣ ُﻨﻬ ﱠﻦ ﻓَﺄﺗ
َ ﻮﻫ ﱠﻦ اُ ُﺟ
“নারীেদর মধS হেত যােদর (থেক (স সময় (তামরা উপকৃত হেব (অsায়ীভােব stী িহসােব gহণ
করেব) তােদরেক তােদর (মাহরানা পিরেশাধ কর।”

১২

তাছাড়া রাsেলর জীবdশায় মুসলমানগণ এrপ িববাহ করেতন যা খিলফা উমর ইবেন খাtােবর
শাসনকােলর অেধ<ক সময় পয<n তােদর মেধS pচিলত িছল এবং সাহাবারা তা করেতন। এ
িববাহ শরীয়ত সmত এবং sায়ী িববােহর সে% কেয়কিট িবষেয় তার সাদৃB রেয়েছ :
pথমতঃ এ িববােহর আওতাভুk নারীেক (পাtী) অবBই sামীহীন হেত হেব অথ<াৎ তার sামী
থাকা চলেব না। এ িববােহর জn (য িসগাহ (িববােহর আকদ) পড়ােনা হেব তার ইজােবর পk
হল নারী এবং কবুেলর পk হল পুrষ।
িdতীয়তঃ অবBই ঐ নারীেক sায়ী িববােহর nায় (মাহরানা িদেত হেব যিদও এ িববােহর (kেt
তােক িবিনময় অথ< বলা হেয় থােক। এ িবষয়িট আল (কারআেনর উপের উেlিখত আয়ােত বলা
হেয়েছ।
তৃতীয়তঃ িবে েদর পর নারীেক অবBই ইdত পালন করেত হেব (যা d’মািসেকর বা ৪৫
িদেনর সমান)।
চতুথ<তঃ অsায়ী িববাহকালীন সমেয় নারী এেকর অিধক পুrেষর সে% িববাহ বnেন আবd হেত
পারেব না এবং এই দmিতর সnান তােদর িপতার ঔরসজাত বেল গণS হেব।
প.মতঃ িপতা ও সnান এবং মাতা ও সnােনর মেধS সmিtর উtরািধকােরর (kেt িনয়ম sায়ী
িববােহর অnrপ।
sায়ী িববােহর সে% এই িববােহর কেয়কিট (kেt অিমল রেয়েছ (যমন ভরণেপাষণ অপিরহায<
নয়, stীেদর মেধS সমতা রkার অpেয়াজনীয়তা, sামী stী এেক অপেরর উtরািধকারী না
হওয়া, িববােহর সময়সীমা (শষ হওয়ার সােথ সােথই িবি n হওয়া অপিরহায< িবধায় তালােকর
(কান pেয়াজন (নই। আবার আকেদ উেlিখত সময় হেত বাকী থাকেলও যিদ অবিশ` সময়
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sামী stীেক pদান কের বা তার অিধকারেক পিরতSাগ কের অথ<াৎ তার হেত হাত gিটেয় (নয়
তেবও তা িবে েদর জn যেথ`।
এ ধরেনর িববাহ নীিত pণয়েনর উেdB হল (যসকল নারী- পুrষ sায়ী িববােহর pেয়াজনীয়
উপকরণ ও সর9াম সংgেহ অপারগ হেব এবং sামী বা stীর মৃতুS জিনত বা অn (কান কারেণ
(য সকল পুrষ ও নারী Yববািহক জীবন হেত বি.ত তারা (যন তােদর Yজিবক চািহদা Yবধ
উপােয় পূরণ করেত পাের এবং সmােনর সােথ সমােজ বাস করেত পাের।
sতরাং মুতা বা অsায়ী িববাহ pধানত সামািজক সংকট ও Yনিতক িবপয<য় (রাধ এবং ইসলামী
সমাজেক িবচুSিত, িবশৃংখলা, (যমন খুশী চলা (gনােহর pিত উেপkার ভাব (দখােনা) pভৃিত
হেত রkা করা।
কখনও কখনও অsায়ী িববােহর মাধSেম নারী পুrষ এেক অপরেক Yবধভােব িচনার sেযাগ পায়
এবং sায়ী িববােহর পূেব< এেক অপরেক ভালভােব জানার উেdেB এ িববাহ সmািদত হেয়
থােক। ফেল অৈবধ সmক<, বSিভচার, Yজিবক চািহদােক দমন কের রাখা, pভৃিতেক (রাধ করা
সmব হয়। এ িবষয়িট িবিবধ সমsায় মাnষেদরেক তােদর (যৗন চািহদা পূরেনর হারাম ও
অৈবধ পnাসমূহ ((যমন- বSিভচার, হsৈমথুন pভৃিত) হেত িফিরেয় রােখ অথ<াৎ (য সকল বSিk
এক stীেত সnt` নয় (বা Yধয< ধারেণ সkম নয়) অথচ অথ<ৈনিতকভােব তার পেk একািধক stীর
ভরণ (পাষণ বহন করা সmব নয় অথবা অস লতার কারেণ (য বSিkর জn আেদৗ িববাহ করা
সmব নয় অথচ (স চায় িনেজেক হারাম হেত মুk রাখেত তার জn উপযুk একিট পdিত ও
উপায় হে

এ অsায়ী িববাহ যা আlাহ িনধ<ারণ কেরেছন।

(মাটকথা এই িববাহিট (কারআন ও snাহ িভিtক একিট pথা এবং দীঘ< সময় সাহাবাগণ এ
pথািট তােদর জীবেন পালন কেরেছন। যিদ এটা বSিভচার বেল পিরগিণত হয় তেব এর অথ< হল
(কারআন, নবী এবং সাহাবাগণ বSিভচারেক Yবধ কেরেছন এবং তারা দীঘ< সময় ধের বSিভচাের
িলp িছেলন (নাউজুিবlাহ)।
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তdপির এ pথািট রিহতকরেণর িপছেন (কারআন ও হািদস িভিtক (কান ss` ও অকাটS
দিলল (নই।১৩
যিদও জাফরী িশয়ারা (কারআন ও snাত কতৃ<ক pবিত<ত ও Yবধ (ঘািষত এ িববাহেক হালাল ও
মুবাহ মেন কের তdপির তারা sায়ী িববাহ ও পিরবার গঠনেক pাধাn (দয় কারণ তা ss ও
শিkশালী সমাজ গঠেনর িভিt। তাই তারা শরীয়তসmত এ িববােহর িদেক না ঝুেক sায়ী
িববােহর sিবধা gহেণই আকাkী যা আমরা ইেতামেধS আেলাচনা কেরিছ।
এখােন উেlখS (য, জাফরী িশয়ারা (কারআন, snাহ এবং আহেল বাইেতর ইমামগেণর
(আলাইিহমুস সালাম) িনেদ<শনার অnসরেণ নারীেক সেব<াs সmান িদেয় থােক এবং কখনই তার
ময<াদাকর ভাবমূিত<েক kুn হেত (দয় না। িশয়া িফকাহ gnসমূহ ও তাঁেদর ইমামেদর হেত বিণ<ত
হািদসসমূেহ নারীর ময<াদা, সmান, অিধকার িবেশষতঃ তাঁেদর সে% করণীয় Yনিতক
আচরণ, িববাহ, তালাক, সmেদর মািলকানা, dg দান, সnান pিতপালন, ইবাদত ও (লনেদন
সmিক<ত তােদর ময<াদার উপেযাগী িবিধিবধান বিণ<ত হেয়েছ এবং এ িবষেয় সিবেশষ
grtােরাপ করা হেয়েছ।
( ২৭) জাফরী িশয়ারা বSিভচার ((জনা), সমকািমতা, sদ, ঘুষ, অnায় মানব
পান, জুয়া, pিতrিত

ভ%, pতারণা, pব.না, (ভজাল

হতSা, মদS

(দয়া, মজুদদারী, ওজেন

কম

(দয়া, অৈবধ দখল, চুির, িখয়ানত ও িব)াসঘাতকতা, নাচ- গান, িহংসা- িবেdষ, পিবt নারীর
pিত অপবাদ আেরাপ, অnায় অপবাদ (দয়া, (চাগলেখারী, িবশৃংখলা সৃি`, মুিমনেক ক`
(দয়া, গীবত ও পরিনnা করা, গািল গালাজ করা, িমথSা বলা, অেnর উপর িমথSােরাপ, যাd’
করা ইতSািদ সকল pকার কিবরা ও সগীরা gনাহেক হারাম বেল মেন কের এবং সকল সময়
এgেলা (থেক দূের থাকার সব<াtক (চ`া চালায়। তারা সমাজেক এgেলা (থেক মুk রাখার
িনিমেt িবিভn pিkয়ায় (চ`া চালায় (যমন gn রচনা ও pকাশ, Yনিতক pিশkণ িবষয়ক পুিsকা
pকাশ, আেলাচনা সভা, বkবS, কনফােরn ও (সিমনার, জুমার নামােজর খুতবাসমূহ ও এrপ
সmাবS পnাসমূহ।
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( ২৮) তারা উnত Yনিতক চিরেtর িবষেয় িবেশষ grt (দয়। উপেদশ ও নিসহতেক পছn
কের, উপেদশমূলক বkবS (শানার জn উদgীব। তাই উপেদশ gহেণর আgহ িনেয়
মসিজদ, গৃহ, সেmলন কkসহ সকল উপযুk sানসমূেহ িবিভn উপলেk আেলাচনা সভা ও
বkৃতা অnjােনর আেয়াজন কের থােক। একারেণই তারা িবিভn অnjােন মাnেষর Yনিতক ও
আধSািtক ময<াদা বৃিdকারী (দায়াসমূহ পাঠ কের থােক। গভীর অথ<বহ এই (দায়াসমূহ মহানবী
(সা.) ও আহেল বাইেতর ইমামেদর হেত বিণ<ত হেয়েছ (যমন- (দায়ােয় kমাইল, (দায়ােয় আবু
হামযা sমালী, (দায়ােয় সামাত, (দায়ােয়

জাওশাnল কাবীর,

১৪

(দায়ােয় মাকােরমুল

আখলাক, (দায়ােয় ইফিততাহ (রমজান মােসর ইফতােরর পর পড়া হেয় থােক)। তারা এই (দায়া
ও মুনাজাতসমূহ অতSn মেনােযাগ, িবনয় ও আধSািtক অnভূিত িনেয় knনরত অবsায়
সমিপ<ত hদয়সহ পাঠ কের থােক। কারণ তা তােদর আিtক পিবtতা ও পির5dতা দান কের
এবং তােদরেক আlাহর িনকটবত<ী কের। (এই (দায়াgিল ‘মাউsআতুল আদইয়ািতল জােময়া’
বা (দায়া সমg নামক gেn সmpিত pকািশত হেয়েছ। অবB এ (দায়াgিল িশয়ােদর pচিলত ও
pিসd সকল (দায়া gেn িবদSমান)
( ২৯) তারা মহানবী (সা.) এবং তাঁর পিবt আহেল বাইেতর ইমাম ও বংশধরেদর রওজার pিত
িবেশষ grt িদেয় থােক। (যমন পিবt মদীনা নগরীর জাnাতুল বাকীেত ইমাম হাসান
মুজতাবা, ইমাম যাইnল আেবদীন, ইমাম মুহাmাদ আল বািকর এবং ইমাম জাফর সািদেকর
(আ.) রওজা, ইরােকর পিবt নাজাফ নগরীেত ইমাম আলীর (আ.) রওজা, কারবালায় ইমাম
hসাইন (আ.), তাঁর iাতা, পুt, িনকটাtীয় এবং সmািনত সাহাবাগণ যারা তাঁর সে% আ5রার
িদন (৬১ িহজরীর ১০ই মুহররম) শহীদ হেয়িছেলন তােদর রওজা, সামাররায় ইমাম হাদী এবং
ইমাম আসকারীর (আ.) রওজা এবং কািজিময়ায় ইমাম কািজম ও ইমাম জাওয়ােদর (আ.)
রওজা, ইরােনর মাশহাদ নগরীেত অ`ম ইমাম আলী ইবেন মুসা (রজার (আ.) রওজা, (কাম ও
িশরােজ ইমাম মুসা কািজেমর সnান ও বংশধরগণ, িসিরয়ার দােমেs কারবালার বীরা%না নারী
সাইেয়দা হযরত যায়নােবর রওজা (মাবারক এবং িমশেরর কায়েরােত আহেল বাইেতর
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বংশধারার অnতম (@j নারী সাইেয়দা হযরত নািফসার রওজা। তােদর রওজার pিত সmান
pদশ<ন রাsেলর pিত সmােনর নামাnর। কারণ তারা হেলন তাঁরই বংশধর এবং বSিkর সmান
তার বংশধরেদর সmান pদশ<েনর মাধSেমই রিkত হেয় থােক, আর বSিkর সnানেদর pিত
সmান pদশ<ন তার pিত সmােনরই নামাnর। এ কারেণই পিবt (কারআন ইমরান, ইবরািহম ও
ইয়াkেবর বংশধরেদর pিত িবেশষ সmান (দিখেয়েছ ও ভূয়সী pশংসা কেরেছ। যিদও তােদর
অেনেকই নবী িছেলন না তdপির বেলেছ :

ِ َ آل إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ و
ِ
ٍ ﻀﻬﺎ ِﻣﻦ ﺑـَ ْﻌ
(ﺾ
َ )إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ اﺻﻄ َﻔﻰ
َ آل ﻋ ْﻤﺮاَ َن َﻋﻠﻰ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
َ ﲔ ذُﱢرﻳﱠﺔَ ﺑَـ ْﻌ
َ َ َ ْ َ آد َم َو ﻧُﻮﺣﺎً َو

অথ<াৎ িনঃসেnেহ আlাহ আদম, nহ, ইবরািহেমর বংশধর এবং ইমরােনর পিরবারেক িব)বাসীর
ওপর মেনানীত কেরেছন যারা বংশধর িছেলন পরsেরর।”

১৫

তােদর রওজার pিত সmান pদশ<ন (কারআেনর এ আয়ােতর অnসরেণ (য,
“অবBই আমরা তােদর (সমািধর) ওপর মসিজদ িনম<াণ করব।”

(ﻣﺴﺠﺪا
)ﻟﻨﺘﺨﺬ ﱠن ﻋﻠﻴﻬﻢ
ً

১৬

অথ<াৎ আমরা আসহােব কাহেফর রওজার উপর মসিজদ িনম<াণ করব। তারা তা কেরিছল যােত
কের তােদর রওজার পােশ আlাহর ইবাদত করা যায়। িকnt (কারআন তােদর এ কেম<র pিতবাদ
কেরিন এবং এিটেক িশরক বেল মেন কেরিন। কারণ একজন মুিমন ও মুসিলম (কবলমাt
আlাহর উপাসনা কের, তাঁর জnই rk ও িসজদা কের। িকnt তারা এই ইবাদত তাঁর পিবt
ওিলেদর পিবt রওজার পােশ কের থােক ঐ sােনর পিবtতার কারেণ (যমনিট মাকােম
ইবরািহেমর (kেt ঘেটেছ। হযরত ইবরািহেমর (আ.) ময<াদার কারেণ এ sানিট পিবtতা ও
সmান অজ<ন কেরেছ এবং আlাহ বেলেছন :

ِ ِِ
ِ ﱠ
(ﺼﻠّﯽ
َ ﻴﻢ ُﻣ
َ ) َواﲣ ُﺬوا ﻣﻦ َﻣ َﻘﺎم ا َﺑﺮاﻫ

“(তামরা ইবরািহেমর দাঁড়ােনার sানেক নামােজর sান িনধ<ারণ কর।”

১৭

sতরাং (য বSিk মাকােম ইবরািহেমর িপছেন নামাজ পেড় ঐ sােনর উপাসনা কের না। (যমিন
(কউ সাফা ও মারওয়ার মেধS সাঈ করেল তা ঐ dপব<েতর ইবাদত বেল পিরগিণত হয় না।
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কারণ িনRয়ই আlাহ তাঁর বাnােদর জn িকছু পিবt ও বরকতময় sানেক িনধ<ারণ কেরেছন
এবং পিরেশেষ ঐ sানgেলােক িনেজর সােথ সmৃk কেরেছন (অথ<াৎ তাঁর িনদশ<ন বেল উেlখ
কেরেছন)। িনRয়ই িকছু িদবস ও িকছু sান পিবt বেল (ঘািষত (যমন আরাফার িদন (হেজর
িদবস), আরাফা ও িমনার ভূিম। এ sান ও িদবসgিল আlাহর সােথ সmিক<ত হওয়ার কারেণ
সmািনত।
( ৩০) একই কারেণ জাফরী িশয়ারা অnাn সমঝদার মুসলমােনর nায় রাsল (সা.) ও তাঁর
পিবt আহেল বাইেতর সদsেদর সmান pদশ<েনর িনিমেt তােদর কবরসমূহ িযয়ারত কের
থােক। তারা এটা এজn কের (য, এর মাধSেম তােদর হেত িশkা gহণ কের এবং তাঁেদর সে%
নতুন কের pিতrিতবd হয় ও (য উেdেB তাঁরা সংgাম ও pেচ`া চািলেয়েছন (স পেথ চলার
তািগদ অnভব কের। তােদর আদশ<েক রkার জn সব<াtক pেচ`া চালােনার bত (নয়। কারণ
এই পিবt sানgিলর িযয়ারতকারীরা িযয়ারেতর সময় ঐ পিবt বSিkবেগ<র সmান ও ময<াদার
কথা sরণ কের, নামাজ pিতjা, জাকাত আদােয়র পেথ তারা (য ক` সh কেরেছন, dীন
pিতjার পেথ তারা (য অিবরত সংgাম কেরেছন তা পুনম<nন কের। (সই সােথ মহানবীর
বংশধরেদর উপর আপিতত জুলুম ও অতSাচার ও তাঁেদর মজলুিময়ােতর কথা sরণ কের
মহানবীর (সা.) dঃেখর সমবSথী হয়।
এ িবষয়িটই িক হযরত হামযার (রা.) শাহাদােতর সময় রাsল বেলনিন ((যমনিট ইিতহাস ও
জীবনী gnসমূেহ বিণ<ত হেয়েছ)-

ﲪﺰة ﻻ ﺑﻮاﮐﯽ ﻟﻪ
َ وﻟﮑﻦ

“িকnt হায় হামযার জn কাnাকািট করার (কউ (নই?”
িতিন (মহানবী (সা.) িক তাঁর িpয় পুt ইবরািহেমর মৃতুSেত কাঁেদনিন?
িতিন িক জাnাতুল বাকীেত কবর িযয়ারেত (যেতন না?
িতিন িক এ কথা বেলনিন :

ﺎ ﺗﺬﮐﺮﮐﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮة4زوروا اﻟﻘﺒﻮر ﻓﺈ
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“(তামরা কবর সমূহ িযয়রত কর (কননা তা (তামােদর আেখরােতর কথা sরণ কিরেয় িদেব।”

১৮

hাঁ, মহনবীর (সা.) পিবt আহেল বাইেতর ইমামগেণর কবর িযয়ারত এবং তােত তাঁেদর জীবন
পdিত ও ঐিতহািসক সংgামী ভূিমকার (য কথা sরণ করা হয় তা পরবত<ী pজnেক ইসলােমর
pিত এই মহান বSিkবেগ<র আেtাৎসগ<ী অবদােনর সােথ পিরিচত করায়, তােদর মেন
শাহাদাত, আtতSাগ, সাহিসকতা ও বীরেtর বীজ বিপত হয় এবং আlাহর পেথ তারা
আেtাৎসেগ< অnpািণত হয়।
sতরাং উপিরউk কম<িট একিট বুিdবৃিtসmn সভS ও মানিবক কম< এবং pেতSক জািতই তােদর
(@j ও সmািনত বSিkবগ<েক, তােদর সভSতার sপিতেদরেক িচরsরণীয় কের রাখার লেkS
তােদর sৃিতেক িবিভnভােব জাগrক রােখ। কারণ এিট তােদর (গৗরবময় ভূিমকা সmেক<
পরবত<ী pজnেক অবিহত কের ও তারাও (গৗরবািnত হয় এবং ঐ আদশ<েক (কnd কের আবিত<ত
হওয়ার অnেpরণা পায়।
(কারআন এর িবিভn আয়ােত নবী, ওয়ালীগণ ও পুণSবান বSিkবেগ<র কম< ও আচরণ সmেক<
আেলাচনা কেরেছ এবং তােদর কািহনী বণ<না কেরেছ তাও এ উেdেBই।
( ৩১) জাফরী িশয়ারা আlাহর রাsল (সা.) ও তাঁর পিবt আহেল বাইেতর ইমামগেণর শাফায়াত
pাথ<না কের ও তাঁেদর উিসলা িদেয় মহান আlাহর িনকট তােদর gনােহর জn kমা, (রাগমুিk
এবং মেনর ই া পূরেণর জn (দায়া চায়। কারণ (কারআন 5ধু এ জn অnমিতই (দয়িন বরং
সকলেক এrপ করার জn আহবান জািনেয় বেলেছ :

ِ
(ًﻮل َﻟﻮ َﺟ ُﺪوا اﷲَ ﺗ ﱠﻮاﺑﺎً ّرﺣﻴﻤﺎ
ُ اﻟﺮ ُﺳ
َ اﺳﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ
َ ) َوﻟَﻮ أﻧـَ ُﻬﻢ إذ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا أﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬﻢ ﺟﺂءُوك ﻓﺎﺳﺘَﻐﻔ ُﺮوا اﷲَ و

“এবং যখন তারা িনেজেদর উপর জুলুম কেরিছল তখন যিদ রাsেলর কােছ এেস আlাহর িনকট
kমা pাথ<না করত এবং রাsলও তােদর জn kমা pাথ<না করেতন, তেব আlাহেক তারা তওবা
gহণকারী ও দয়ালু িহেসেব (পত।”

১৯

অnt বেলেছ :

ِ ﻮف ﻳ
(ﻌﻄﻴﻚ َرﺑﱡﻚ ﻓَـ َﱰﺿﯽ
ُ َ ) َوﻟَ َﺴ
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“(তামার pভু অিত িনকেটই (তামােক এতটা িদেবন (য তুিম তােত সnt` হেব।”

২০

শাফায়াত করার মহান ময<াদার কথাই এ আয়াতgেলােত বলা হেয়েছ। িকrেপ সmব মহান
আlাহ তাঁর নবীেক (গানাহগারেদর জn শাফায়ােতর অিধকার ও ময<াদা িদেয় এবং তােক
বাnােদর মেনর ই া পূরেণর উিসলা িহেসেব (ঘাষণা িদেয় তােদরেক তার হেত শাফায়াত
চাইেত বারণ করেবন অথবা তাঁর নবীেক এ ময<াদাকর পেদর বSবহাের বাধা িদেবন?
মহামিহম আlাহ িক হযরত ইয়াkেবর (আ.) সnানেদর িবষেয় বণ<না কেরনিন (য তারা তােদর
িপতার িনকট শাফায়াত (চেয়িছল এ বেল (য,

ِ
ِِ
(ﲔ
َ )ﻳَﺎ اَﺑﺎﻧﺎ اﺳﺘَﻐﻔﺮﻟَﻨَﺎ ذُﻧُﻮﺑـَﻨَﺎ إﻧﱠﺎ ُﮐﻨﱠﺎ ﺧﺎﻃﺌ

“(হ আমােদর িপতা, আমােদর gনােহর জn kমা pাথ<না কrন। িনRয়ই আমরা অnায়কারী”

২১

িকnt আlাহর সmািনত ও িনdাপ নবী ইয়াkব (আ.) তােদর একথায় (কান আপিt (তা জানানই
িন বরং বেলেছন :
“(তামােদর জn (আlাহর িনকট) kমা চাইব”

ِ ﻮف اَﺳﺘ
(ﻐﻔ ُﺮ ﻟَ ُﮑﻢ
َ َ ) َﺳ

২২

(কান বSিkর পেkই এ দাবী করা সmব নয় (য নবী ও ইমামগণ (আ.) মৃত, তাই তােদর িনকট
(দায়া চাওয়া অথ<হীন। কারণ নবীগণ িবেশষতঃ মহানবী (সা.) জীিবত। পিবt (কারআেনর
িনেmাk আয়াত এ িবষয়িটর pিত ইি%ত কের :

ِ ) َو َﮐ َﺬﻟِﻚ َﺟ َﻌﻠﻨﺎ ُﮐﻢ اُّﻣ ًﺔ َو َﺳﻄﺎً ﻟِﺘَ ُﮑﻮﻧُﻮا ُﺷﻬﺪاء َﻋﻠﯽ اﻟﻨ
(ًﻮل َﻋﻠَﻴ ُﮑﻢ َﺷ ِﻬﻴﺪا
ُ ﱠﺎس َو ﻳَ ُﮑﻮ َن اﻟﱠﺮ ُﺳ

“এমিনভােব আিম (তামােদরেক মধSপnী জািত কেরিছ যােত কের (তামরা সাkSদাতা হও
মানবমNলীর জেn এবং যােত রাsল সাkSদাতা হন (তামােদর জn।”

২৩

অnt বেলেছন :

ِ )و ﻗُ ِﻞ اﻋﻤﻠُﻮا ﻓَﺴﻴـﺮی اﷲ ﻋﻤﻠَ ُﮑﻢ و رﺳﻮﻟُﻪ واﳌ
(ﺆﻣﻨﻮن
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َََ َ
َ
ُ

“(তামরা (তামােদর কাজ কর িনRয়ই আlাহ, তাঁর রাsল, ও মুিমনগণ (তামােদর কম<সমূহ
(দখেবন।”

২৪
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এ আয়াতসমূহ িকয়ামত পয<n অথ<াৎ যতিদন সূয,< চnd এবং িদবা- রািtর আবত<ন থাকেব
ততিদন অবSাহত ও কায<করী থাকেব।
তাছাড়া মহানবী (সা.) এবং তাঁর পিবt আহেল বাইেতর ইমামগণ হেলন শহীদ এবং শহীেদরা
জীিবত (যমনিট আlাহ পিবt (কারআেনর িবিভn sােন বেলেছন।
( ৩২) জাফরী িশয়ারা মহানবী (সা.) ও তাঁর পিবt আহেল বাইেতর ইমামেদর (আ.) জnিদেন
উৎসব এবং মৃতুSিদবেস (শাক পালন কের। তারা এ িদবসgিলেত তােদর ময<াদা, (গৗরবময়
ভূিমকা ও অবদানসমূহ িনভ<রেযাগS সূt হেত বণ<না কের থােক। এ কাজিট তারা পিবt
(কারআেনর - যােত মহানবী (সা.) সহ অেনক নবীরই ময<াদাপূণ< Yবিশ`Sসমূহ বণ<না কেরেছ ও ঐ
Yবিশ`Sসমূেহর কারেণ তােদর pশংসা কেরেছ এবং এর মাধSেম দৃি`সমূহেক (সgেলার pিত
িনবd কেরেছ যােত কের তােদর Yবিশে`Sর অnসরণ কের ও জীবনী হেত িশkা লাভ কেরঅnসরেণ কের ।
অবB জাফরী িশয়ারা এ সকল উৎসেব হারাম কম< হেত িবরত থােক (যমন- নারী- পুrেষর
িম@ণ, িনিষd খাদS ও পানীয় gহণ, নবী ও ইমামেদর অিতরি9ত pশংসা যা তােদরেক
s`া, উপাs বা pিতপালেকর পয<ােয় (পৗঁছােনার নামাnর২৫ এবং এrপ ইসলােমর পিবt
শরীয়েতর িবধান পিরপnী ও ss` সীমা বিহভূ<ত (য (কান িবষয় যা (কারআেনর
আয়াত, িনভ<রেযাগS ও সহীহ হািদস এবং সিঠক pিkয়ায় (কারআন- snাহর িভিtেত হsগত
িনভ<রেযাগS সব<জনীন দিলেলর সে% অসাম9sপূণ< হয় তা অবBই পিরতSাগ কের।
( ৩৩) জাফরী িশয়ারা মহানবী (সা.) ও তাঁর পিবt আহেল বাইেতর বাণী ও হািদসসমৃd gnসমূহ
হেত উপকৃত হেয় থােক, (যমন : িসকাতুল ইসলাম মুহাmাদ ইবেন ইয়াkব kলাইনী রিচত ‘আল
কাফী’, (শখ সাd’ক রিচত ‘মান লা ইয়াহজাrhল ফািক‘

আlামা (শখ তুসী রিচত ‘আল

ইসিতবসার’ ও ‘আত তাহজীব’ gn চারিট িশয়া হািদসশােstর অতSn মূলSবান gnসমূেহর
অnভু<k।
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যিদও এই gnসমূহ সহীহ হািদসসমূেহ পূণ< তdপির তােদর রচিয়তা ও সংকলকগণ এমনিক
(কান জাফরী িশয়াই এই হািদসgngেলােক সহীহ নামকরণ কেরনিন। একারেণই িশয়া ফিকহগণ
এই gnসমূেহর সকল হািদসেক সহীহ অিভিহত কেরন না এবং সহীহ বেল মানেতও বাধS নন।
বরং তারা দিলল ও সনদ যাচাই- বাছাইেয়র পর সহীহ বেল pিতপn হেল তখনই তা সহীহ বেল
(মেন (নন এবং যা সহীহ বা হাসান হািদস, িরজাল ও (দরায়াশােstর নীিতর িভিtেত gহণেযাগS
অnাn pকারgিলর অnভু<k না হয় তা পিরতSাগ কেরন।
( ৩৪) তারা ইসলামী আকীদা- িব)াস, িফকাহ, (দায়া ও Yনিতকতা িবষেয় আহেল বাইেতর
পিবt ইমামগণ হেত বিণ<ত িবিভn বkবS ও বাণীসমূহ যা হািদসgn বSিতত অnাn gnসমূেহ
বিণ<ত হেয়েছ (সgেলােকও মূলS (দয় (যমন সাইেয়দ আর রাজী (র.) সংকিলত ‘নাহজুল বালাগা’
যা আিমrল মুিমনীন ইমাম আলী (আ.) এর বkৃতামালা, পt ও pjাপূণ< সংিkp বাণীসমূেহর
সমাহার।
অnrপ ইমাম আলী ইবেন hসাইন যাইnল আেবদীেনর (দায়াসমূেহর সংকলন ‘সাহীফাতুস
সাjািদয়া’

ও ‘অিধকার ও কত<বS’

িবষয়ক িদকিনেদ<শনামূলক পুিsকা ‘িরসালাতুল

hkক’, ইমাম আলীর বাণী সমৃd ‘সাহীফাতুল আলাভীয়াহ (শখ সাd’ক (র.) সংকিলত
ইমামেদর হেত বিণ<ত হািদস সমৃd gnসমূহ (যমন : উয়ুn আখবািরর (রজা, আত তাওহীদ, আল
িখসাল, ইলালুশ শারােয়, মাআনীল আখবার pভৃিত। (এই gngিলর (কানিট আকীদা
িবষয়ক, (কানিট আখলাক বা Yনিতকতা িবষয়ক, (কানিট বা সামািজক, পািরবািরক ও বSিk
জীবেনর িদক িনেদ<শনামূলক।)
( ৩৫) কখনও কখনও জাফরী িশয়ারা আহেল snাত ওয়াল জামায়ােতর২৬ হািদস gেn রাsল
(সাlাlাh আলাইিহ ওয়া আিলিহ ওয়া সাlাম) হেত বিণ<ত সহীহ হািদসসমূেহর উdৃিত িদেয়
থােক এবং (কানrপ (গাঁড়ামী, অহংকার ও সংকীণ<তা ছাড়াই তারা তা gহণ কের। তােদর রিচত
pাচীন ও বত<মান gnসমূহ এর সাkS বহন করেছ। এ হািদসসমূেহর মেধS মহানবীর (সা.)
stীগণ, pিসd সাহাবীগণ, বhল বণ<নার রাবীগণ (যমন আবু hরায়রা, আনাস ইবেন মািলক ও
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অnাnেদর বিণ<ত হািদসসমূহ রেয়েছ। িশয়ারা (য হািদসgেলা সহীহ এবং (কারআন, সহীহ
হািদসসমূহ, সিঠক বুিdবৃিt ও আেলমেদর সব<সmত মেতর িবেরাধী না হয় তা gহণ করেত
(কান িdধা কের না।
( ৩৬) জাফরী িশয়ারা িব)াস কের ইসলােমর pাথিমক যুগ হেত বত<মান পয<n মুসলমানেদর
উপর যত ক`, িবপদ ও িবপয<য় এেসেছ তার কারণ হল এ d’িটpথমতঃ মহানবীর (সা.) আহেল বাইেতর (নতৃtেক উেপkা, তাঁেদর িনেদ<শনা ও pিশkণেক
অgাh করা িবেশষতঃ (কারআেনর (kেt তাঁেদর বিণ<ত বSাখSা ও তাফসীর হেত মুখ িফিরেয়
(নয়।
িdতীয়তঃ মুসলমানেদর িবিভn দল ও মাজহােবর অnসারীেদর মেধS িবদSমান অৈনকS, িবেভদ ও
সংঘষ<।
একারেণই জাফরী িশয়ারা সবসময় pেচ`া চািলেয়েছ মুসিলম উmাহর িবিভn দেলর মােঝ ঐকS
sাপন করার এবং সকল মাজহাব ও দেলর pিতই তারা iাতৃsলভ ভালবাসার হাত বািড়েয়
িদেয়েছ, িবিভn দল ও মাজহােবর আেলমেদর মতামেতর pিত সmান pদশ<ন কেরেছ।
এ লেkSই জাফরী িশয়ারা ইসলােমর pথম যুগ হেতই তােদর তাফসীর, কালাম ও িফকাহ
শােstর gngিলেত আহেল snােতর আেলমেদর মতামতেক এেনেছন। (যমন- (শখ তুসী তার
‘(খলাফ’ gেn আহেল snাহর আেলমেদর িফকহী মত সমূহ উেlখ কেরেছন, আlামা
তাবারসী তার তাফসীর gn ‘মাজমাউল বায়ােন’ তােদর তাফসীর িবষয়ক মতসমূহ এেনেছন।
আল আজহার িব)িবদSালেয়র আেলমগণ এ কেম<র জn তাঁর pশংসা কেরেছন।
অnrপ (দখা (গেছ িশয়া আেলমেদর gেnর বSাখSাgn (কান snী আেলম রচনা কেরেছন (যমন
(শখ নািসrdীন তুসীর ‘তাজরীdল ইিতকাদ’ নামক আকীদা িবষয়ক gেnর বSাখSাgn snী
আেলম আলাউdীন আল kশজী রচনা কেরেছন িযিন আশআরী িচnাধারার অnসারী িছেলন।
( ৩৭) জাফরী িশয়ােদর শীষ<sানীয় আেলমগণ সবসময়ই ইসলােমর িবিভn মাজহাবgিলর মেধS
আকীদা, িফকাহ ও ইিতহাসগত িবষেয় আেলাচনা- পয<ােলাচনার িবষয়িট grt িদেয় থােকন
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এবং মুসলমানেদর সময়সামিয়ক সমsার সমাধােন পারsিরক মত িবিনমেয় আgহী। (সই
সােথ এেক অপরেক অপবাদ দান, িমথSা অিভেযােগ অিভযুk করা, কটূিk ও গািলগালােজর
মাধSেম পিরেবশ িবষাk করা হেত িবরত থাকােক অপিরহায< মেন কের যােত কের ইসলামী
উmাহর পরsর িবি n দল ও অংশgেলার মেধS যুিkপূণ< সমেঝাতা ও ঐেকSর উপযুk (kt
pstত হয় এবং ইসলাম ও মুসলমানেদর (সই শtrেদর পেথ pিতবnকতা সৃি` করা সmব হয়
যারা মুসলমানেদর মেধS িবদSমান অৈনকS ও িবেভেদর (ktgেলার অnসnােন রেয়েছ যা কােজ
লািগেয় সমg উmাহর উপর িবনাশী হামলা চালােনা যায়। এ (kেt মুসলমানেদর (কান দলেকই
তারা ছাড় িদেব না। একারেণই জাফরী িশয়ারা এক আlাহ ও (শষনবী মুহাmাদ (সা.) এর pিত
িব)াসী এবং কাবােক িকবলা িহেসেব gহণকারী (কান মুসলমানেকই কােফর বেল না, এ (kেt
(স (য (কান মাজহােবরই অnসারী (হাক বা (য (কান আকীদা িব)াসই (পাষণ কrক যিদ না (স
সমg উmাহর সাধারণ (মৗিলক িব)ােসর পিরপnী িব)াস রােখ যা তােক ইসলাম (থেক (বর কের
(দয়। এrপ মুসলমানেদর pিত িশয়ারা কখনও শtrতা (পাষণ কেরনা, তােদর উপর (কান রকম
আkমণেক p@য় (দয় না। বরং ইসলােমর pিতিট দল ও মাজহােবর ইজিতহাদী মতেক তারা
সmান কের। যিদ অn (কান মাজহােবর অnসারী জাফরী িফকাহ ও িশয়া ইমামীয়া িব)াসেক
gহণ কের (স (kেt যিদ তার নামাজ, (রাজা, হজ, জাকাত, িববাহ, তালাক, kয়- িবkয় সহ
সকল কম< পূব<বত<ী িফকাহ অnযায়ী সিঠকভােব কের থােক তেব তােক ঐ আমলgেলােক পুনরায়
আদায় করেত হেব না। ((কান (কান মুজতািহেদর মেত) (য ওয়ািজবসমূহ কাজা হেয়েছ তাও
আদায় করেত হেব না। অnrপ তার পূব< অnসৃত মাজহােবর িবধান অnযায়ী সmn িববাহ ও
তালাকও পুনরায় কায<কর করার pেয়াজন (নই।
ইমামীয়া িশয়ারা তােদর মুসিলম iাতৃবৃেnর সােথ সকল sােনই iাতা ও িনকটাtীেয়র nায়
(সৗহাদ< ও sসmক< বজায় (রেখ বসবাস করেছ।
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িকnt

তারা

(কান

অবsােতই

সাmাজSবাদীেদর

dারা

সৃ`

িবকৃত

সmpদায়- gেলােক

(বাহায়ী, বাবী, কািদয়ানী ও এতদসদৃশেদর) p@য় (দয় না বরং তােদর কেঠার িবেরািধতা কের
ও অnrপ িচnার িবিsৃিতর পেথ শk pিতবnকতা সৃি`র pয়াসী।
যিদও জাফরী িশয়ারা (কান (কান (kেt তাকীয়ার নীিত gহণ কের। তাকীয়ার অথ< হল
(য, তােদর মাজহােব তারা যা িব)াস কের িবেশষ (kেt তা (গাপন করা। এিট (কারআন
(ঘািষত একিট Yবধ ও শরীয়ত সmত নীিত যা ইসলােমর িবিভn মাজহােবর মেধS pচিলত একটা
পnা যা তীb সাmpদািয়ক দা%া ও সংঘষ< এড়ােত গৃহীত হেয় থােক। d’িট লেkS তা করা হয় :
pথমতঃ িনেজেদর জীবন রkায়, যােত কের বৃথা রkপাত এড়ােনা যায়।
িdতীয়তঃ মুসলমানেদর ঐেকSর sােথ< যােত কের তােদর সংহিতেত (কান ফাটল সৃি` না হয়।
( ৩৮) জাফরী িশয়ারা লkS কেরেছ বত<মােন মুসলমানরা িপিছেয় থাকার কারণ তােদর
িচnাগত, সাংsৃিতক, িবjান ও pযুিkগত পRাদপদতা। এেkেt আেরাগS ও মুিkর রহs
নারী- পুrষ িনিব<েশেষ সকল মুসলমােনর জাgত হওয়ার মেধS িনিহত রেয়েছ এবং তাই তােদর
jান, িচnা ও সাংsৃিতক উnয়েনর লেkS িবিভn িশkােকnd (যমন- িব)িবদSালয়, একােডমী
pিতjা এবং (সখােন িশl, sাপতS, pযুিk ও অথ<ৈনিতক (kেt আধুিনক jান দান করার
মাধSেম তােদরেক কায<েkেtর উপেযাগী কের গেড় (তালা। এর ফেল তােদর মেধS আtিব)াস
ও কম<েpরণা সৃি` হেব এবং তারা sিনভ<রতা অজ<েনর মাধSেম িবজাতীয়েদর উপর িনভ<রতা ও
অnকরণ হেত িচরতের মুিk লাভ করেব।
এ কারেণই pথম হেতই জাফরী িশয়ারা (যখােনই িগেয়েছ ও বসিত sাপন কেরেছ (সখােনই
িশkা ও jানেকnd sাপন কেরেছ এবং িবিভn jােনর (kেt িবেশষj Yতরীর িনিমেt গেবষণা
pিতjান Yতরী কেরেছ। আবার (তমিন pিতিট (দেশই তারা িব)িবদSালয় ও গেবষণা
pিতjানসমূেহ িশkালােভর উেdেB অgগামী হেয় pেবশ কেরেছ এবং তােদর মধS হেত িবিভn
grtপূণ< িবষেয় িবেশষj ও (কৗশলীরা (বিরেয় এেসেছ যারা উnত ও শীষ<sানীয় jানেকndসমূহ
sাপন কেরেছ।
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( ৩৯) জাফরী িশয়ারা আহকােমর িবষেয় অnসরেণর (তাকিলদ) (kেt তােদর আেলম ও
ফিকহেদর সে% অ%া%ীভােব জিড়ত। তারা তােদর িনকট হেত িফকাহগত সমsার সমাধান লাভ
কের এবং জীবেনর সকল িদক ও (kেt তােদর ফিকহেদর মতাnসাের আমল কের। কারণ
তােদর িব)াস হল ফিকহগণ পিবt ইমামেদর ধারার সব<েশষ ইমােমর সাধারণ pিতিনিধ।
অnিদেক (যেহতু িশয়া ফিকহ ও আেলমগণ তােদর জীবন ও জীিবকার (kেt রাT ও সরকােরর
উপর িনভ<রশীল নন (সেহতু এই মাযহােবর অnভু<kেদর িনকট তাঁরা অতSn িব)s ও িবেশষ
ময<াদাশীল।
জাফরী িশয়ােদর ধম<ীয় িশkােকnd gেলা - (যখান হেত ফিকহগণ িশkা ও pিশkণ লাভ কেরনতােদর অথ<ৈনিতক pেয়াজন জনগেণর (s ায় sতsূত<ভােব (দয়া খুমস ও জাকােতর টাকায়
পূরণ কের থােক এবং এ অথ< দানেক (আেলমেদর িনকট খুমস ও জাকাত অপ<ণ) তারা নামাজ ও
(রাজার মতই ওয়ািজব ও শরয়ী িবধান বেল জােন।
জাফরী িশয়াগণ (য বSবসার লভSাংশ ও (যেকান উপািজ<ত অথ< হেত খরেচর পর িবদSমান
অবিশ`াংেশর এক প.মাংশ ((খামস) দানেক ওয়ািজব মেন কের যার সপেk ss` দিলল
রেয়েছ। এrপ িকছু দিলল িসহাহ িসtাহ ও sনান gnসমূেহও উdৃত হেয়েছ। (এ জn িশয়া
ফিকহেদর িলিখত দিলল সমৃd খুমস িবষয়ক gnসমূহ (দখুন)
( ৪০) জাফরী িশয়ারা িব)াস কের মুসলমানেদর অবBই kরআন- snাহ (মাতােবক পিরচািলত
ইসলামী রাTবSবsা থাকা উিচত যা মুসলমানেদর অিধকার ও sাথ< রkার করেব, অnাn
রাTসমূেহর সােথ nায়িভিtক sসmক< বজায় রাখেব, ইসলােমর পিবt সীমার রkক
হেব, মুসলমানেদর অথ<ৈনিতক, সাংsৃিতক ও রাজৈনিতক sাধীনতােক িনিRত করেব। এর ফেল
মুসলমানরা সmািনত হেব ও মাথা উঁচু কের দাঁড়ােত পারেব (যমনিট পিবt (কারআেন বলা
হেয়েছ :
“িনRয়ই সmান হল আlাহ, তাঁর রাsল ও মুিমনেদর জn।”
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২৭

ِ )ﻟِﻠّ ِﻪ اﻟﻌِﺰةُ و ﻟِﺮﺳﻮﻟِِﻪ و ﻟِﻠﻤ
(ﺆﻣﻨِﲔ
ُ َ َُ َ

মুিমনেদর উেdেB অnt বলা হেয়েছ :

ِ )و ﻻ َ?ِﻨُﻮا و ﻻ َﲢﺰﻧُﻮا و أﻧﺘُﻢ اﻻﻋﻠَﻮ َن إن ُﮐﻨﺘُﻢ ﻣ
(ﺆﻣﻨِﲔ
ُ
َ َ
َ
َ

“আর (তামরা িনরাশ হেয়া না এবং dঃখ কেরা না। (তামরা অবBই জয়ী হেব যিদ (তামরা মুিমন
হও।”

২৮

িশয়ারা িব)াস কের (যেহতু ইসলাম পূণ<া% dীন (সেহতু তা রাT পিরচালনার skতম পdিত ও
rপিট মানবতার জn উপsাপন কেরেছ। এজnই ইসলামী উmাহর আেলম ও িচnািবদেদর
উিচত পূণ<তম রাT পিরচালনা কাঠােমার ইসলােমর উপsািপত rপিটেক উuঘাটেন সমেবতভােব
গেবষণায় িলp হওয়া ও তার দৃ`াn িব)বাসীর কােছ উপsাপন করা। এর ফেল মুসিলম উmাহ
তােদর অপিরসীম সমsা ও হত- িবহবল অবsা হেত মুিk পােব। মহান আlাহ একমাt সহায়
ও সাহাযSকারী।
(ﻗﺪ َاﻣ ُﮑﻢ
َ َﻨﺼﺮُﮐﻢ َو ﻳـُﺜَﺒﱢﺖ ا
ُ َﻨﺼ ُﺮوا اﷲَ ﻳ
ُ َ) َو إن ﺗ

“এবং (তামরা যিদ আlাহেক সাহাযS কর িতিন (তামােদর সাহাযS করেবন এবং (তামােদর
পদেkপেক দৃঢ় রাখেবন।”
ধম<ীয় িব)াস ও িবিধিবধােনর (kেt এিটই ইমামীয়া িশয়া বা জাফরী িশয়ােদর অnসৃত পথ।
এই মাজহােবর অnসারীরা িবে)র সকল মুসিলম (দেশ তােদর sধম<ী মুসিলম ভাইেদর সােথ
সহাবsান করেছ। তারা মুসলমানেদর সmান ও ময<াদােক spিতিjত রাখেত ও রkায় আgহী
এবং এ পেথ তােদর জীবন ও সmদ িবিলেয় িদেত সব<দা pstত রেয়েছ।

সকল pশংসা িব)জগেতর pিতপালক মহান আlাহর জn।
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তথ7সূt :
১। সূরা আল বাইেয়Sনাহ ৭।
২। মুসনােদ আহমাদ, ১ম খN, পৃ. ২১৫।
৩। সহীহ আল বুখারী, িকতাবুল আদাব, পৃ. ২৭।
৪। ইমামীয়া িশয়াগণ রাsেলর উপর দrদ পড়ার সময় তাঁর নােমর পাশাপািশ তাঁর পিবt
বংশধরেদর উপরও দrদ পেড় থােক। এিট তারা মহানবীর (সা.) িনেদ<শ মতই কের থােক যা
িসহাহ িসtাহসহ অnাn হািদসgেnও বিণ<ত হেয়েছ।
৫। (ক) তাবলীেগর আয়াত-

ِ ﺳﻮل ﺑـﻠﱢ ْﻎ ﻣﺎ أُﻧ ِﺰَل إِﻟَﻴﻚ ِﻣﻦ ﱠرﺑﱢﻚ و إِن ﱠﱂ ﺗَـ ْﻔﻌﻞ ﻓَﻤﺎ ﺑـﻠﱠ ْﻐﺖ ِرﺳﺎﻟَﺘَﻪ واﻟﻠﱠﻪ ﻳـﻌ
ِ ﺼ ُﻤﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
ﱠﺎس
َْ ُ َ ُ
ْ
َ ﻳَﺄ
َ َ ُ َﻳﻬﺎاﻟﱠﺮ
َ َ َْ ْ
َ

“(হ নবী! আপনার pভূর িনকট হেত আপনার উপর যা অবতীণ< হেয়েছ তা (পৗঁেছ িদন,

যিদ

আপিন তা না কেরন তেব তাঁর (রসালেতর (কান দািয়tই আপিন পালন কেরনিন এবং আlাহ
আপনােক মাnষ হেত রkা করেবন।” ( সূরা মােয়দা- ৬৭)।
( খ) dীেনর পূণ<তা দােনর আয়াত-

اﻟْﻴَـ ْﻮَم أَ ْﻛ َﻤ ْﻠﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َو أَﲤَ ْﻤﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤﱴ َو َر ِﺿﻴﺖ ﻟَ ُﻜ ُﻢ
ًاﻻﺳﻼم ِدﻳﻨﺎ
َ

“আজ আিম (তামােদর জn (তামােদর dীনেক পূণ<া% কের িদলাম, (তামােদর pিত আমার
িনয়ামত সmূণ< কের িদলাম এবং ইসলামেক (তামােদর জn dীন িহেসেব মেনানীত করলাম।”
( সূরা আল মােয়দা- ৩)

ِﱠ
ِِ ِ
( গ) ﺸﻮ ِن
ْ ﺸﻮُﻫ ْﻢ َو
ْ اﺧ
ْ ْﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻣﻦ دﻳﻨ ُﻜ ْﻢ ﻓَﻼ ﲣ
َ “ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ﻳَﺌﺲ اﻟﺬআজেকর এইিদেন কােফররা (তামােদর
dীন (থেক িনরাশ হেয় িগেয়েছ। অতএব তােদরেক ভয় কেরা না বরং আমােক ভয় কেরা।”
( সূরা আল মােয়দা- ৩)

ِ ِ ٍ ِ ﱢ
( ঘ) ﻳﻦ ﻟَْﻴﺲ ﻟَﻪُ َداﻓِ ٌﻊ
َ  ﻟ ْﻠﻜﺎﻓ ِﺮ- “ ﺳﺄ ََل ﺳﺎﺋﻞُ ﺑ َﻌ َﺬاب َواﻗﻊএক বSিk চাইল (সই আজাব সংঘিটত (হাক
যা অবধািরত। কােফরেদর জn যার pিতেরাধকারী (নই।” ( সূরা মাআিরজ- ১, ২)
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৬। আরব ও অনারবেদর মধS হেত অেনক অসামাn ও pিসd সািহিতSক ও কিব যারা িশয়া নন
এই বার ইমােমর সকেলর নােমােlখ কের দীঘ< কািসদা ও গজল রচনা কেরেছন। (যমন
হাসকািফ, ইবেন

তুলুন, আল

ফাজল

ইবেন

rযবাহন, জামী,

ফিরddীন

আtার

িনশাবুরী, মাওলানা rিম। এেদর (কউবা হানাফী, (কউবা শােফয়ী বা অn (কান মাজহােবর
অnসারী িছেলন। আমরা এখােন নমুনা িহেসেব তােদর dজন হেত dিট কাসীদা উেlখ করিছ।
pথম কাসীদািট হাসকাফী হানাফী হেত িযিন সpম িহজরী শতাbীর একজন আেলম ও কিব :
( আলী) হায়দার, তারপর dই হাসান (হাসান ও hসাইন)
তারপর আলী ও তার পুt মুহাmাদ
জাফর সািদক ও তার পুt মুসা
তার পুt আলী (নতা ও সদ<ার
আর (রজা হল উপািধ তার
তার পুt মুহাmাদ, তারপর আলী
সেতSর পেথ (হদায়াতকারী হেলন িতিন
তারপর হাসান ও তদীয় পুt মুহাmাদ
এরা হেলন আমার ইমাম ও (নতা।
যিদ এ িব)ােসর কারেণ (কান দল আমােক কের িমথSা pিতপn
(যেহতু তাঁরা হেলন ইমাম তাই তােদর সmান কের আিম ধn
তাঁেদর নাম সmােনর সােথ (snরভােব) উsািরত হয়, কখনই pতSাখSাত নন।
তাঁরা আlাহর বাnােদর উপর তাঁর দিলল ও pমাণ
এবং তাঁর িদেক তাঁরাই হেলন পথ ও গnবSsল
তাঁরা তােদর pভুর জn িদেন (রাজা পালনকারী
আর রােতর আঁধাের rk ও িসজদাকারী।
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িdতীয় কািসদািট দশম িহজরীর িবিশ` আেলম শামsdীন মুহাmাদ ইবেন তুলুেনর রিচত। িতিন
তার কািসদায় বেলেছন,
(তামরা বার ইমামেক ধারণ কর
যারা হেলন (@jমানব মুsাফার বংেশর
আবু তুরাব (আলী), হাসান ও hসাইন
যাইnল আেবদীেনর িবেdষ trিট বেল গণS
মুহাmাদ আল বািকর হেত কতইনা jান pjিলত হেয়েছ
আস সািদক বেল ডাক জাফরেক সবার মােঝ
মুসা হেলন কািজম ((kাধ সংবরণকারী), তাঁর পুt আলী
তােক ভূিষত কর (রজা উপািধেত কারণ তার ময<াদা উs
মুহাmাদ আততাকী যার hদয় সিjত
আলী আননাকী যার রt সব<t িবিkp
আল আসকারী আল হাসান িতিন পিবt
মুহাmাদ আল মাহদী িযিন িনকেটই হেবন আিবভূত
< ।
d`বS: আল আইmাতু ইসনা আশার, িসরীয় ঐিতহািসক শামsdীন মুহাmাদ ইবেন তুলুন (মৃতুS
৯৩৫ িহজরী) গেবষণা: ডkর সালাহউdীন আল মুনাjাদ, Yবrত হেত pকািশত।
৭। সূরা 5রা ২৩।
৮। সূরা তাওবাহ ১১৯।
৯। িসহাহ িসtাহ ও অnাn হাদীসgেn িশয়া snী উভয় সূেt রাsল (সা.) হেত বিণ<ত
হেয়েছ, (শষ জামানায় আমার বংশধর হেত এক বSিk আিবভূ<ত হেবন যার নাম আমার
নােম, তার উপনাম আমার উপনাম, িতিন পৃিথবীেক অnায় ও অতSাচারপূণ< অবsা হেত পূণ<
nায় ও আদালত pিতjা করেবন।
১০। সূরা আস সাxফাত ১৪৩- ১৪৪।
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১১। সূরা t- হা ৫৫।
১২। সূরা আন িনসা ২৪।
১৩। িবষয়িটর সতSতা যাচাইেয়র জn িসহাহ িসtাহ, sনান ও মুসনােদর িনভ<রেযাগS gnসমূহ
যা িবিভn মাজহােবর িনকট রেয়েছ (দখুন।
১৪। এ (দায়ািটেত মহান আlাহর এক হাজারিট পিবt নাম মূলSবান মুkার দানার nায় পরsর
সমিnত হেয়েছ।
১৫। সূরা আেল ইমরান- ৩৩, ৩৪।
১৬। সূরা কাহফ ২১।
১৭। সূরা বাকারা ১২৫।
১৮। sবিক আশ শােফয়ী, িশফাউস িসকাম পৃ. ১০৭। অnrপ sনােন ইবেন মাজা,

১ম

খN, পৃ. ১১৭।
১৯। সূরা আন িনসা ৬৪।
২০। সূরা (dাহা ৫।
২১। সূরা ইউsফ ৯৭- ৯৮।
২২। সূরা ইউsফ ৯৮।
২৩। সূরা বাকারা ১৪৩।
২৪। সূরা তাওবাহ ১০৫।
২৫। আlাহর ই ার বাইের sাধীনভােব তারা িকছু করেত পােরন এমন িব)াস রাখা (যমনিট
ইhদী ও খৃ`ানরা নবীেদর িবষেয় কের থােক।
২৬। এখােন উেlখS (য, ইমামীয়া িশয়াগণও আহেল snােতর অnভু<k। কারণ তারা মহানবীর
(সা.) কাওলী (( )ﻗَﻮﻟﯽফলী ( )ﻓِﻌﻠِﯽও তাকরীরী ( )ﺗَﻘﺮﻳﺮیসকল snােতর অnসরণ কের। মহানবীর
(সা.) অnতম িনেদ<শ ও অিসয়ত িছল এটাই (য, তাঁর আহেল বাইেতর িনেদ<শেক আঁকেড় ধরা।
আর তাই তারা তাঁেদর িনেদ<শেক বSবহািরক (kেt যথাথ<ভােব পালন কের থােক। এর উৎকৃ`
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pমাণ হল তােদর কালামশাst, িফকাহ ও হাদীস gnসমূহ। সmpিত রাsল কিরম (সা.) হেত িশয়া
সূেt বিণ<ত হািদসসমূেহর সমnেয় দশািধক খেNর বৃহৎ এক gn ’sনাnnাবী‘ (সা.) নােম
pকািশত হেয়েছ।
২৭। সূরা মুনািফkন ৮।
২৮। সূরা আেল ইমরান ১৩৯।
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