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উপহার
�েতয্কশীয়ার �িত, েয �াধীন মন ও িচ�ার অিধকারী, সতয্ ও
কলয্াকামী এবং ইলম �ীন ও জ্ঞ অে�ষী। এ সংিক্ষপুি�কা
তােক  উপহার িহেসেব িদি�, তার কােছ আমার এতটুকুই শুধু
আশা থাকেব েস বইিট শুধুেস পাঠ করু, এর েচেয় েবশী িকছু
নয়, কারণ এখােন আিম তার সামেন যা েপশ কেরিছ তা আমার
িব�াস ও বা�ব অিভজ্ঞতাওয়াস্সালাম।
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�েতয্কশীয়ার �িত আমার নিসহত
ভূ িমকা
সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, দরূদ ও সালামতাঁর রাসূ ল
ও নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর উপর এবং তার
পিরবার ও সাথী সকেলর উপর, অতঃপর:
সতয্ বলেতই হ, আিম মেন করতাম আহেল বাইেতর শীয়ারা
মুসিলমেদর একিট দল, তারা আহেল বাইেতর মহ�েত বাড়াবািড়
কের ও তােদর পক্ষ েনয় আেরা মেন করতাম তারা শুধু
ইসলােমর আনু ষি�ক িবষেয় আহেল সু �াহর সােথ ি�মত েপাষণ 
কের িবিভ� বয্াখয্া আ�েয়, কুরআন ও হািদেসর সােথ যার
িনকটতম বা দূ রতম স�কর্ রেয়েছ এ জনয্আিম অেনক িবরি�
েবাধ করতাম, বরং দু ঃিখত হতাম েসসব ভাইেদর কারেণ, যারা
শীয়ােদর ফােসক  বেল ও তােদর স�েকর্ এমন ম�বয্ কের যা
তােদরেক ইসলােমর গি� েথেক েবর কের েদয়, তেব এ অব�া
েবশী দীঘর্ হয়ি, আমার জৈনক  দীিন ভাই আমােক  শীয়ােদর
িকতাব েদখার পরামশর্ িদেল, েযন আিম তােদর বয্াপােরসিঠক 
িস�াে� উপনীত হেত পাির। এ জনয্“আল-কািফ” ��িট িনবর্াচন
করা হল। এ িকতাবিট শীয়া মাযহােবর ে�� দিলল। আিম তা
পড়লাম এবং তা েথেক কতক  বা�বতা িনণর্য় করলাম, যা
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আমােক  বাধয্ কেরে েসসব ভাইেদর িনকট ওজর েপশ করার
জনয, যারা আমােক  ভুল বলেতন ও িনেষধ করেতন শীয়ােদর
�িত আমার দু বর্লতা ও তােদর �িত আমার েঝাঁক  েদেখ। আিম
আশা কির এর ফেল কতক  ভুল-েবাঝাবুিঝর অবসান হেব যা
িনঃসে�েহ আহেল সু �াহ ও হক  বা না-হক  প�ায় ইসলােমর
দািবদার শীয়ােদর মােঝ িবদয্মান
আিম শীয়ােদর গুরু�পূণর্ িকত “আল-কািফ” েথেক আমার
বা�ব অিভজ্ঞতেপশ করিছ, তারা এ িকতােবর ওপরই িনেজেদর
মাযহাব �মাণ করার জনয্ িনভর্র কের। আিম �েতয্ শীয়ােক 
পূ ণর্ ইখলাস ও ইনসাের সােথ এসব বা�বতায় িচ�া কের শীয়া
মাযহাব ও শীয়ােদর সােথ স�কর্ রাখ-না রাখার িস�া� েনয়ার
জনয আ�ান করিছ। যিদ তার িস�া� বেল েয, এ মাযহাব
িবশু, তার সােথ স�কর্ রাখা িনরাপদ, তাহেল েস তার ওপর
অটল ও অিবচল থাক, আর যিদ তার িস�া� হয় এ মাযহাব
বািতল ও �া� এবং তার সােথ স�কর্ রাখার অথর্ দু িনয়া ও
আেখরােত িনেজেক ক্ষিত�� ক, তাহেল �েতয্কশীয়ার কতর্বয
িনেজর কলয্াণ কামনা ও মুি�র আশায় তা পিরতয্া করা ও
তওবা কের তার েথেক মু� হওয়া। আবু বকর, ওমর, উসমান ও
আলী রা. সহ সকল সাহািব এবং তােদর পরবতর্ী হাজােরা
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মুসিলম েয কুরআন ও হািদেসর ওপর স�� িছেলন, তােদরও
উিচত তােত স�� থাকা।
আিমও েস মুসিলম েথেক িনরাপদ থাকেত চাই, েয সতয্জািহর
হওয়ার পর অ� অনু করণ  বা সা�দািয়ক  েগাঁড়ািম বা পািথর্ব
েকান �ােথর্ কারেণ  বািতেলর ওপর অটল থােক, েস মূ লত
েনফাক ও েধাঁকার আ�েয় িনেজর সােথ �তারণা করেছ, েস িনজ
স�ান, জািত ও আগত �জে�র জনয্ েফতনার কারণ।
িনঃসে�েহ তার উে�শয্ না-হক  �ারা হক  েথেক  দূ ের রাখা,
িবদআত �ারা সু �ত েথেক  িবরত রাখা, তার �া� মাযহাব �ারা
ইসলাম েথেক দূ ের রাখা।
েহ শীয়া, আিম েতামার সামেন (আিকদা িবষেয়) এমন িকছু ইলমী
বা�ব অিভজতা েপশ করিছ, যা �কৃতপেক্ েতামার মাযহােবর
উৎস ও মূ ল িভি�! ষড়যে�র অপরাধী হাত ও পািপ� অ�র যা
েতামার ও েতামার পূ েবর্ েতামার জািতর সামেন যা েপশ কেরেছ,
উে�শয েতামােক ও েতামার জািতেক ইসলােমর নােম ইসলাম
েথেক দূ ের রাখা, সেতযর নােম সতয্ েথেকিবচুয্ত করা
েহ শীয়া, এখােন আিম েতামােদর েমৗিলক  �� “আল-কািফ”
েথেক সাতিট বা�ব অিভজ্ঞতা শ করিছ, মেন েরখ এ ��িটই
েতামার মাযহােবর িভি� ও েমৗিলক ��। তুিম এেত নজর দাও,
অতঃপর েতামার িবচারিক িবেবক �ারা িচ�া কর ও িস�া� নাও,
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আ�াহর িনকট েদায়া কির িতিন েতামােক সতয্ েদখার তাওিফক
িদন। সতয্�হণ কের তার ওপর চলার ক্ষমতা ি, িন�য় িতিন
বয্তীত েকান ইলাহ েন, িতিন বয্তীত েকউ সক্ষম 
�থম বা�বতা
শীয়ােদর “আল-কািফ” �ে�র একিট অধয্ােয়র িশেরানা হে�:
[আহেল বাইত কুরআেনর মুখােপক্ষী , কারণ  তােদর কােছ
রেয়েছ পূ েবর্রআসমািন িকতাবসমূ হ!]
েহ শীয়া, তুিম যিদ শীয়া হও এ আিকদায় েতামােক িব�াসী হেত
হেব, এর ওপর েতামার আমল করা জরুর, কারণ “আল-কািফ”:
(খ.১), িকতাবুল হু�া, (পৃ.২০৭)-েত একিট অধয্ায়রেয়েছ:
)ب إن اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ الﺴﻼم ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻤﺟﻴﻊ الﻜﺘﺐ اﻟﻲﺘ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
(ﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ ﻠﻛﻬﺎ ﻰﻠﻋ اﺧﺘﻼف ألﺴنﺘﻬﺎ

“অধয্া: ইমাম আলাইিহমুস সালামগেণর িনকট সকল আসমািন
িকতাব রেয়েছ, যা আ�াহর পক্ষ েথ নািযল হেয়েছ, িভ� িভ�
ভাষা সে�ও তার সব তারা বুেঝন”। এর দিলল আবু আ�ু �াহ
েথেক মরফু সনেদ বিণর্ত “আল-কািফ” �ে�র দু ’িট হািদস: িতিন
[আবু আ�ু �াহ] ইি�ল, তাওরাত ও জবুর সু িরয়ািন ভাষায় পাঠ
করেতন। এর প�ােত েলখেকর উে�শয্ কােরা িনকট েগাপ
থাকার কথা নয়, অথর্াৎ আহেল বাইত ও শীয়ারা ইহুদ7

�ী�ানেদর অনু সারী, তাই কুরআন তয্াগ করা তােদর জনয্
েদাষণীয় নয়, কারণ  তােদর িনকট পূ েবর্র আসমািন িকতাবসমূ হ
রেয়েছ। শীয়ােদরেক ইসলাম ও মুসিলম েথেক দূ ের রাখার এটা
এক সু দূর পিরক�না শীয়াগুেদর। কুরআন েথেক িবমুখ হওয়ার
আিকদা েয েপাষণ  কের, েস ইসলাম েথেক  খািরজ হেয় যায়,
মুসিলম জামাত েথেক  িছটেক  পেড়। িবকৃত, পিরবিতরত ও
কুরআেনর কারেণ মনসু খ বা রিহত এসব আসমািন িকতাব পড়া,
তার �িত মেনািনেবশ করা ও তার ওপর আমল করা িক কুরআন
তয্াগ করা ন?! অথচ এ কুরআন-ই েতা িনজ� আিকদা,
আহকাম ও আদব �ারা মুসিলম জািতেক ঐকযব� েরেখেছ, বরং
মুসিলম জািতর পিরচয় এ কুরআন, মুসিলম কুরআেনর উ�ত।
সে�হ েনই কুরআন েথেক িবমুখ হওয়া কুফির ও ইসলাম তয্া
করার শািমল। ওমর ইব্ন খা�াব রািদয়া�াহু আনর হােত
তাওরােতর কেয়কটা পৃ�া েদেখ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােক  শািসেয় বেলন: “আিম িক  েতামােদর িনকট
সু �� �� [পিব� কুরআন] িনেয় আেসিন”?! অথর্াৎ আমােদর
জনয্ কুরআন যেথ�, অনয্ েকান আসমািন িকতাব আমােদর
�েয়াজন েনই, যা কুরআন �ারাই রিহত। অতএব কুরআন েথেক 
িবমুখ হওয়ার এ আিকদা েপাষণ কের শীয়ারা িকভােব িনেজেদর
মুসিলম ও আহেল বাইেতর অনু সারী দািব কের!
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েযখােন ওমর ইব্ন
খা�াব রািদয়া�াহু আনহুর হােিনেয় তাওরােতর কেয়কটা পৃ�া
েদখা পছ� কেরনিন, েসখােন েকান িবেবেক  বলা হয় আহেল
বাইত এসব িকতাব সং�হ কেরন, তার �িত মেনািনেবশ কেরন
ও িবিভ� ভাষায় তা পাঠ কেরন!!! েকান �েয়াজন ও িক উে�েশয্
এসব বলা হয়? িন�য় এেত গভীর ষড়য� রেয়েছ! না, শীয়ারা
কুরআেনর উ�ত নয়, মুহা�েদর উ�ত নয়, আহেল বাইত তথা
নবী পিরবার এসব কুফির েথেক মু� ও পিব�।
িন�য় আহেল বাইেতর ওপর এসব িমথয্ােরা, ইসলাম ও
মুসিলম �ংেসর গভীর ষড়য�। �েতয্ক শীয়া েজেন িনক,
আ�াহর িকতাব কুরআন েথেক িবমুখ হওয়ার িব�াস েপাষণ করা
কুফির, এ কুরআন আ�াহ তা'আলা মুসিলমেদর অ�ের অ�ের
সংরক্ষণ কেরে, েখাদ শীয়ােদর সামেনও রেয়েছ মুসিলমেদর
এ কুরআন-ই, যার েথেক  একিট বাকয্ �াস হয়িন, যােত একিট
বােকয্ বৃ ি� ঘেটিন, কখেনা স�বও হেব না ইনশাআ�াহ, কারণ 
আ�াহ তার িহফাজেতর দািয়� িনেয়েছন, ইরশাদ হে�:
َ ُ َ َ َُ ّ َ ۡ ّ َۡ ّّ َۡ ُ ز
[٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ٰفِظون
﴿ ِنَا �ن ََ�ا ٱ�ِكر نَا �ۥ ل
“িন�য় আিম কুরআন নািযল কেরিছ, আর আিমই তার
িহফাযতকারী”। সূ রা িহজর: (৯), তাই িজবরীল আলাইিহস সালাম
েয কুরআন িনেয় অবতরণ কেরেছন আেজা তা িবদয্মা। নবী
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ও তার সাহািবগণসহ হাজােরা
মুসিলম েয কুরআন পাঠ কেরেছন আেজা তা িবদয্মান।কুরআন
েথেক বা তার েকান অংশ েথেক িবমুখ হওয়ার আিকদা ইসলাম
ও মুসিলম জামাত েথেক  খািরজ কের েদয়, এ িব�াস েপাষণ 
কের েকউ ইসলাম ও মুসিলেমর সােথ স�ৃ � হেত পাের না।
ি�তীয় বা�বতা
শীয়ােদর িব�াস: “সাহািবেদর েকউ কুরআন এক� কেরনিন,
সংরক্ষণও করেত পােরিন শুধু আিল ও আহবাইেতর ইমামগণ
বয্তী”।
এ আিকদা কুলাইিন তার “আল-কািফ” �ে� (খ.১), (পৃ.২৬)-েত
উে�খ কেরেছন। িতিন দৃ ঢ়ভােব বেলন: জােবর েথেক  বিণর্,
িতিন বেলেছন: আিম আবু জাফর আলাইিহস সালামেক  বলেত
শুেনি:
ما اد� أحد من ا�اس أنه �ع القرآن �ه إ� كذاب وما �عه وحفظه كما نزل

.إ� � بن أ� طالب وا�ئمة من بعده

“িমথুয্ক  বয্তীত েক উ দািব কেরিন , েস পূ ণর্ কুরআন জমা
কেরেছ, কুরআন েযভােব নািযল হেয়েছ েসভােব েকউ জমা
কেরিন, সংরক্ও কেরিন একমা� আিল ইব্ন আিব তােলব ও
তার পরবতর্ী ইমামগ বয্তী”।
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েহ শীয়া, আ�াহ েতামােক  ও আমােক  িহদােয়ত দান করু,
এরূপ িব�াস অথর্াৎ আহেবােয়ত ও তার অনু সারী শীয়া বয্তীত
েকউ কুরআন জমা ও সংরক্ কেরিন িমথয্াচা, বািতল ও ��তা
নয় িক! আ�াহর িনকট পানাহ চাই, েতামােদর এ দািবর পিরণিত
েশান।
১. েতামােদর এ দািব �মাণ কের েয, যারা কুরআন িহফয ও
সংরক্ষণ কর দািব কের তারা িমথয্বাদী, েযমন উসমান, উবাই
ইব্ন কাব, জােয়দ ইব্ন সােবত ও আ�ু �াহ ইবন মাসউদ
�মুখসহ হাজােরা সাহািব। েতামােদর এ দািব আেরা �মাণ কের
েয, তারা িছল অসৎ ও পাপাচারী, অথচ আহেল বােয়েতর েকউ
তা বেলিন। এ েতা ইসলােমর দু শমন ও �িতপেক্ষ মুসিলেমর
মােঝ িফতনার জ� েদয়া ও তােদর পর�ের িবেভদ সৃ ি� করা
ৈব িকছু নয়।
২. েতামােদর এ দািব �মাণ কের েয, আহেল বাইেতর অনু সারী
বয্তীত সাধারণমুসিলমগণ েগামরাহ ও পথ��। তারা কুরআেনর
কতক অংেশর ওপর আমল কের ও কতক অংেশর ওপর আমল
কের না, কারণ উে�িখত দািব েমাতােবক  তারা স�ূ ণর্ কুরআন
সংরক্ষণ কের, তাই পূ ণর্শরীয়েতর ওপর আমলও তােদর পেক্
স�ব নয়, আর েয কুরআেনর কতক অংেশর ওপর আমল কের
ও কতক অংেশর ওপর আমল কের না তার কুফির ও পথ��তা
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স�েকর্ কােরা ি�মত েনই। কারণ  তারা কুরআেনর েয অংেশর
ওপর আমল কেরিন তা হয়েতা আিকদা, ইবাদত ও আহকাম
স�িকর্ত িছ, অতএব তারা েগামরাহ!
েজেন েরখ েতামােদর এ িব�াস মূ লত আ�াহেক  িমথয্া �মাণ
কের, কারণ আ�াহ তা'আলা বেলেছন:
َ ُ َٰ َ َُ ّ َ ۡ ّ َۡ ّّ َۡ ُ ز
[٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �فِظون
﴿ ِنَا �ن ََ�ا ٱ�ِكر نَا �ۥ ل
“িন�য় আিম কুরআন নািযল কেরিছ, আর আিমই তার
িহফাযতকারী”। সূ রা িহজর: (৯) আ�াহেক  িমথয্ বলা কুফির,
েকান জাতীয় কুফির?! আ�াহেক  িমথয্ােরাপকারী মুসিলম দল
েথেক খািরজ, ইসলােম তার েকান অংশ েনই।
ি�তীয়ত আহেল বাইত বয্তীত অনয্ানয্ সাধার মুসিলম েথেক 
কুরআন েগাপন করা িকভােব তােদর জনয্ ৈবধ হ?! এ িক 
আ�াহর রহমত সংকীণর করা ও কুরআন আ�সােতর শািমল
নয়?! িনঃসে�েহ আহেল বাইত এ নাপাক আিকদা েথেক  মু�।
েহ

আ�াহ,

আমরা

অবশয্ই জািন েতামার রাসূেলর

পিরবার/আহেল বাইত এসব িমথয্া অপবাদ েথেক  পিব�। েহ
আ�াহ, যারা তােদর ওপর িমথয্ রচনা কের, তােদর স�েকর্
বােনায়াট কািহনী ৈতির কের তােদর ওপর লানত কর।
৩. েতামােদর এ দািব �মাণ কের েয, শীয়ারা একমা� আহেল
হক ও হেকর ওপর �িতি�ত, কারণ তােদর হােত রেয়েছ স�ূ ণর
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িকতাব, তারা আ�াহর পূ ণর্ শরীত েমাতােবক আমল কের, তারা
বয্তীত সাধারণ মুসিলগণ েগামরাহ, তারা কুরআেনর অিধকাংশ
অংেশর ওপর ইমান ও তার িহদােয়ত েথেক বি�ত!!
েহ শীয়া, এ ধরেনর অসার কথা েকান িবেবকবান বয্ির মুখ
েথেক  েবর হেত পাের না, ইসলাম ও মুসিলেমর সােথ স�ৃ �
েকান বয্ি� েথেক  েতা দূ ের থাক। েজেন েরখ, যতক্ষকুরআন
পিরপূ ণর্ নািযল ও তার বয্াখয্স�ূ ণর্ হয়িন, যতক্ষমুসিলমেদর
অ�র ও িলখিন তা সংরক্ষকিরিন, যতক্ষকুরআেনর সবর্বয্াপ
�সার ঘেটিন, যতক্ষসাধারণ ও িবেশষ বয্িগণ সমানভােব তা
িহফাজত কেরিন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমরমৃতুয্
হয়িন। কুরআন এক�করণ  ও িহফাযত করার েক্ষে আহেল
বাইত সাধারণ  মুসিলমেদর মত, এেত তােদর েকান িবেশষ
ৈবিশ�য্ েনই। অতএব িকভােব বলা হয়: আহেল বাইত বয্তীত
েকউ কুরআন জমা ও িহফাজত কেরিন, েয তার দািব করেব েস
িমথয্াবাদ!!
েতামার িক  ধারণা, যিদ এ বয্ি�েক  বলা হ: আমােদরেক  েস
কুরআন েদখাও, যা আহেল বাইেতর অনু সারীগণ  সংরক্ষ
কেরেছ, তার কেয়ক কিপ বা একিট কিপ আমােদর সামেন েপশ
কর, তখন তার অব�া িক  হেব? সু বহা�াহ এ েতা মারা�ক 
অপবাদ বয্তীত িকছু ন!
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তৃতীয় বা�বতা
শীয়ােদর আিকদা: “শুধু আহেল বইত ও তার অনু সারীগণ
নবীেদর আলামত অজর্ন কেরেছ, েযমন পাথর ও লািঠ, সাধারণ 
মুসিলমগণ নয়”।
দিলল: “আল-কািফ” �ে�র েলখক কুলাইিন বেলেছন:
  أﻣ� اﻤﻟﺆﻣﻨ� ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ﻲﻓ ﻴﻟﻠﺔ:ﻦ أﻲﺑ ﺑﺼ� ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ﻗﺎل
 ﺧﺮج ﻋﻠﻴ�ﻢ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ، وﻴﻟﻠﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ، ﻫﻤﻬﻤﺔ، ﻤﻬﻤﺔ:ﻣﻈﻠﻤﺔ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل
.!! وﻋﺼﺎ مﻮﻰﺳ، � ﻳﺪه ﺧﺎﺗﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن،ﻗﻤﻴﺺ آدم

আবু বিসর, জাফর আলাইিহস সালাম েথেক বণর্না কের, িতিন
বেলন: আিমরুল মুেমিনন আলাইিহস সালামএক অ�কার রােত
েবর হন, িতিন বলেত িছেলন: হামহামাহ, হামহামাহ [অথর: গু,
গু] ও অ�কার রাত। েতামােদর ইমাম েবর হেয়েছন, তার গােয়
রেয়েছ আদেমর েকাতর্, তার হােত রেয়েছ সু লাইমােনর আংিট ও
মুসার লািঠ”!। িতিন অনয্� বেল:
أﻲﺑ ﻤﺣﺰة ﻋﻦ أﻲﺑ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل لﻮاح مﻮﻰﺳ ﻋﻨﺪﻧﺎ
.!!� و�ﻦ ورﺛﺔ اﻨﻟبﻴ،ﺼﺎ مﻮﻰﺳ ﻋﻨﺪﻧﺎ

আবু হামযাহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন: আবু আ�ু �াহ আলাইিহস
সালামেক বলেত শুেনি: “মুসার িকতাব আমােদর িনকট, মুসার
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লািঠ আমােদর িনকট এবং আমরা নবীেদর ওয়ািরশ”!! েদখুন:
“আল-কািফ” (খ.১), িকতাবুল হু�া, (পৃ.২২৭)
েহ শীয়া, এ িব�াস েতামােক কেয়কিট িবষয় �ীকার করেত বাধয্
কের, যা এেকবােরই �া� ও বািতল, যিদ িবেবিক হও তা েথেক
তুিম িনেজেক মু� েঘাষণা করেত পার না, বা তা অ�ীকার করার
সু েযাগ েতামার েনই, েযমন:
১. আিল রািদয়া�াহু আনহুে িমথয্া সাবয্� কর, কারণ  িতিন
বেলেছন: যখন তােক িজজ্ঞাসা করা হেয়ি, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম িক  আপনােক  ও আহেল বাইতেক েকান
িবষেয় খাস কেরেছন? িতিন বেলন: না, তেব আমার তেলায়ােরর
খােপ যা রেয়েছ তা বয্তী, অতঃপর িতিন েসখান েথেক একিট
সিহফা েবর কেরন, তােত চারিট িবষয় েলখা িছল, আহেল হািদস
েযমন বুখাির ও মুসিলম �মুখগণ তা উে�খ কেরেছন ।
২. অথবা আিল রািদয়া�াহু আনহ এ কথা আিল বেলনিন মেমর্
তার ওপর িমথয্ােরাপ কর।
৩. �কৃতপেক্ এ িব�াস ধারণকারী িনেজর সােথ হঠকারীকারী,
বরং এটা তার েবাকািম, িনবুর্ি�তা ও িনেজ �িত অস�ান
েবােধর অকাটয্ �মাণ, কারণ  যিদ তােক  বলা হয়: েকাথায় েস
আঙিট, েকাথায় েস লািঠ? তাহেল উ�র �দােন হতভ� হেয় যােব
েস, কখেনা েস লািঠ বা আঙিট েবর করেত পারেব না। এ েথেক 
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�মাণ  হয় ঘটনািট আেদয্াপা� িমথয্া রচনা। এখােন আেরা ��
ওেঠ েয, িবষয়িট যিদ এমিন হয় তাহেল আহেল বােয়ত েকন
শ�েদর দমন ও িনঃেশষ করার জনয্ েস লািঠ ও ঙিটর
বয্বহার কে না, অথচ ইিতপূ েবর্ তারা অেনক ক� ও দু েভর্ােগর
িশকার হেয়েছ?!
৪. এসব আিকদার মূ ল উে�শয্ শীয়ােদর িহদােয়ত ও সাধারণ 
মুসিলমেদর েগামরািহ �মাণ কের শীয়া মাযহাব �িত�া করা,
কারণ  মুসিলম উ�াহ েথেক  তার অি��  এেকবাের িবি�� ও
আলাদা। এভােব ইসলাম ও মুসিলমেদর �ংসকামী ষড়য�কারী
শীয়া েনতৃবগর্ ও তােদর অনুসাররা িনেজেদর হীন আশা পূ রণ
করেত চায়। যিদ এ িব�াস �ারা শীয়ােদর এটাই উে�শয হয়
তাহেল এটা খুব খারাপ উে�শয, এ িব�াস েপাষণকারী খুব
খারাপ, এ িব�ােসর �িত স�ি� জ্ঞাপনকারীখারাপ।
চতুথর্ বা�বত
শীয়ােদর আিকদা: “আহেল বাইত ও তােদর অনু সারীগণ িবেশষ
ইলম, নববী দশর্ন ও ইলািহ জ্ঞােনর অিধকা, সাধারণ 
মুসিলমগণ নয়”
দিলল: “আল-কািফ” (খ.১), িকতাবুল হু�াত, (পৃ.১৩৮) এর
েলখক কুলাইিন বেলন:
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ﻲﺑ ﺑﺼ� ﻗﺎل دﺧﻠﺖ ﻰﻠﻋ أﻲﺑ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ﻓﻘﻠﺖ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك إن
ﺷﻴﻌﺘﻚ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم أﻟﻒ
ﺑﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﻪ أﻟﻒ ﺑﺎب ﻗﺎل :ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ أﺑﺎ �ﻤﺪ ﻋﻠﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻋﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم أﻟﻒ ﺑﺎب ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﻞﻛ ﺑﺎب أﻟﻒ ﺑﺎب .ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ:
ﻫﺬا ﺑﺬاك ،ﻗﺎل  :ﻗﺎل ﻳﺎ أﺑﺎ �ﻤﺪ و�ن ﻋﻨﺪﻧﺎ اﺠﻟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺎ ﻳﺪر�ﻚ ﻣﺎ اﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ؟ ﻗﺎل:
ﻗﻠﺖ :ﻌﻠﺖ ﻓﺪاك وﻣﺎ اﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ؟ ﻗﺎل :ﻔﺔ ﻃﻮﻬﻟﺎ ﺳﺒﻌﻮن ذراﻫﺎ ﺑﺬراع اﻨﻟﻲﺒ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وأمﻼه ﻣﻦ ﻓﻠﻖ ﻓﻴﻪ ،وﺧﻂ ﻲﻠﻋ

ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻞﻛ ﺣﻼل وﺣﺮام و�

ﺷﺎج ﻪﻟ اﻨﻟﺎس ﺣﻰﺘ اﻹرش واﺨﻟﺪش .ﻗﺎل :ﻗﻠﺘﻚ ﻫﺬا واﷲ اﻟﻌﻠﻢ ! ﻗﺎل :إﻧﻪ
ﻟﻌﻠﻢ وﻟيﺲ ﺑﺬاك ،ﺛﻢ ﺳﻜﺖ ﺳﺎﻋﺔ ،ﺛﻢ ﻗﺎل :ﺪﻧﺎ اﺠﻟﻔﺮ ﻣﺎ ﻳﺪر��ﻢ ﻣﺎ اﺠﻟﻔﺮ ؟
ﻗﺎل :ء ﻣﻦ أدم ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻨﻟبﻴ� والﻮﺻﻴ� وﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺬﻟﻳﻦ مﻀﻮا ﻣﻦ ﺑ�
ﺮﺳاﺋﻴﻞ ،ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ :إن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ! ﻗﺎل :إﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ وﻟيﺲ ﺑﺬاك ،ﺛﻢ ﺳﻜﺖ ﺳﺎﻋﺔ ،ﺛﻢ
ﻗﺎل� :ن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻤﻟﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ الﺴﻼم،وﻣﺎ ﻳﺪر�ﻬﻢ ﻣﺎ مﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﺔ؟ ﻗﺎل:
ﻗﻠﺖ :وﻣﺎ مﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﺔ ؟ ﻗﺎل :مﺼﺤﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺮآﻧ�ﻢ ﻫﺬا ﺛﻼث مﺮات !
واﷲ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮآﻧ�ﻢ ﻫﺬا ﺣﺮف واﺣﺪ ! ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ :ﻫﺬا واﷲ اﻟﻌﻠﻢ ! ﻗﺎل :و�ن
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ  ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺎﻛﺋﻦ إﻰﻟ أن ﺗﻘﻢ الﺴﺎﻋﺔ!!!! .ﻧﺘ� ﺑﺎﺤﻟﺮف الﻮاﺣﺪ.

ুঅথর: “আবু বিসর েথেক  বিণর্, িতিন বেলন: আিম আব
আ�ু �াহর িনকট �েবশ কের তােক িজজ্ঞাসা ক, আিম আপনার
ু�িত উৎসগর, আপনার অনু সারীরা বেল েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
 আলাইিহ ওয়াসা�াম আিল আলাইিহস সালামেক  ইলেমর এক
হাজার দরজা িশক্ষা িদেয়ে, যার েথেক  এক  হাজার দরজা
উ�ু � হয়। িতিন বেলন: আবু আ�ু �াহ বলেলন: েহ আবু মুহা�দ
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আিল আলাইিহস
সালামেক এক হাজার দরজা িশক্ষা িদেয়ে, যার �েতয্ক দরজা
েথেক এক হাজার দরজা উ�ু � হয়। িতিন বেলন: আিম বললাম:
এটা ঐটার েমাকািবলায়। [অথর্ৎ একহাজার েথেক  একহাজার
দরজার পিরবেতর্ �েতয্ক হাজারেথেক একহাজার দরজা উ�ু �
হয়। অনু বাদক] িতিন বেলন: অতঃপর বলেলন: েহ আবু মুহা�দ,
িন�য় আমােদর িনকট “আল-জােময়াহ” রেয়েছ, তুিম িক  জান
“আল-জােময়াহ” িক? িতিন বেলন: আিম বললাম: আিম আপনার
�িত উৎসগর্ “আল-জােময়াহ” িক? িতিন বলেলন: একিট সিহফা,
যার ৈদঘর্ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হােত ষাট হা,
তােত িবদয্মান েখাদাইেয় িতিন তা িলিখেয়েছন, আিল িনজ ডান
হােত �েতয্ক হালাল ও হারাম এবং মানুেষর �েয়াজনীয় �েতয্
ব� তােত িলিপব� কেরেছন, এমনিক হতয্া ও নেখরআঁচড় এর
িবিনময় পযর্�।িতিন বেলন: আিম বললাম: আ�াহর শপথ এেকই
বেল ইলম! িতিন বেলন: অবশয্ই তা ইল, তেব েস রকম ইলম
নয়। অতঃপর িকছু ক্ষ চুপ থাকেলন। অতঃপর বলেলন:
আমােদর িনকট “জাফর” রেয়েছ, তুিম জান “জাফর” িক? িতিন
বেলন: চামড়ার পা�, তােত রেয়েছ সকল নবী, ওসী ও বিন
ইসরাইেলর আেলমেদর ইলম, যারা অতীত হেয়েছ। িতিন বেলন:
আিম বললাম: অবশয্ই এেকই বেল ইল! িতিন বেলন: িন�য়
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ইহা ইলম, তেব েস রকম নয়। অতঃপর িকছু ক্ষণ চুপ থাকে,
অতঃপর বলেলন: “আমােদর িনকট মাসহােফ ফােতমা আলাইহাস
সালাম রেয়েছ, তারা িকভােব জানেব মাসহােফ ফােতমা িক? িতিন
বেলন: আিম বললাম: মাসহােফ ফােতমা িক? িতিন বেলন: তােত
েতামােদর কুরআেনর িতনগুণ রেয়ে! আ�াহর শপথ েসখােন
েতামােদর কুরআেনর একিট অক্ষরও ে! িতিন বেলন: আিম
বললাম: অবশয এেকই বেল ইলম! িতিন বেলন: িন�য় যা হেয়েছ
এবং িকয়ামত পযর্� যা হেব আমােদর িনকট তার সব ইলম
রেয়েছ!!! হুহু উে�খ েশষ করলাম
বািতল ও �া� এসব আিকদার পিরণিত িন�রূ:
১. এ আিকদার মূ েল রেয়েছ আ�াহর িকতাব কুরআন েথেক 
িবমুখ হওয়া, যা �� কুফির।
২. এ েথেক  �মাণ  হয় আহেল বাইত িবেশষ ইলম ও জ্ঞার
অিধকারী, সাধারণ  মুসিলম নয়। এ আিকদা নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর িখয়ানেতর অপবাদ আেরাপ কের
েয, িতিন আ�াহর িনেদর্শ েমাতােবক  সবার িনকট বয্াপকভাে
নবুওয়ত েপৗঁছানি! তার ওপর এ অপবাদ আেরাপ করা কুফির,
এেত কােরা সে�হ েনই।
৩. এ আিকদা েপাষণ কের আিল রািদয়া�াহু আন স�েকর্িমথয্
রটােনা হয়, কারণ  িতিন বেলেছন: আমােদর আহেল বাইতেক 
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রাসূ লু�াহ েকান িবষেয় খাস কেরনিন। আিল রািদয়া�াহু আনহ
স�েকর্ িমথয্া বলঅনয্েদরস�েকর্িমথয্ বলার নয্ায় হারা।
৪. এ আিকদা েপাষণ কের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর ওপর িমথয্ রটােনা হয়, যা কিবরা ও িনকৃ�তম
পাপ, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
.((ﻛﻜﺬب ﻰﻠﻋ أﺣﺪ�ﻢ ﻣﻦ ﻛﺬب ﻲﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻞ ﻳﻠﺞ اﻨﻟﺎر

))إن ﻛﺬﺑﺎ

“আমার ওপর িমথয্েরাপ করা েতামােদর কােরা ওপর িমথয্েরাপ
করার নয্ায় ন, আমার ওপর েয ে��ায় িমথয্া বলল েস েযন
আগুেন �েবশ কে”।
৫. এ েথেক  ফােতমা রািদয়া�াহু আনহার ওপর িমথয্ােরাপ কর
হয় েয, তার �ত� কুরআন রেয়েছ, যা মূ ল কুরআেনর িতনগু,
তােত কুরআেনর একিট হরফও েনই।
৬. এ িব�াস েপাষণকারী কখেনা মুসিলম হেত পাের না, অথবা
তােক  মুসিলমেদর অ�ভুর্� জ্ঞান ক রা হালাল, কারণ  েস
এমন জ্ঞ, দশর্ন ও িহদােয়েতর ওপর বাস কে, েযখােন
মুসিলমেদর েকান অংশ েনই।
৭. এ ধরেনর অসারতা, �� বািতল ও িমথয্ার েনসবত
ইসলােমর সােথ করা কখেনা িঠক নয়। ইসলাম একমা� আ�াহর
দীন, িতিন এ দীন বয্তীত েকানদীন �হণ করেবন না।
আ�াহ তা'আলা বেলন:
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ُ ۡ َ ۡ ََ ٗ
َ �ٰ�
�ن
ِ �ٱ� ۡس� ٰ ِم دِينا فلن ُ�ق َبل مِن ُه َوه َو ِ� ٱ
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِِ خرة ِ مِن ٱل
[٨٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨

“আর েয ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান দীন চায়, তেব তার কাছ
েথেক কখেনা তা �হণ করা হেব না এবং েস আেখরােত
ক্ষিত��েদর অ�ভুর্� ”। সূ রা আেল-ইমরান: (৮৫)
েহ শীয়া, ইসলােমর ওপর এসব িমথয্া অপবাদ েথেকমুি�র জনয্
আস একসােথ উ�ারণ কির: েহ আ�াহ যারা েতামার
বা�ােদরেক  পথ��, েতামার দীনেক  ক্ষিত� ও েতামার নবীর
উ�তেক িবভ� করার জনয্ েতামার ওপর, েতামার রাসূ ল ও
আহেল বােয়েতর ওপর এসব িমথয্া রচনা কেরে, তােদর েথেক 
আমরা পানাহ চাই।
প�ম বা�বতা
শীয়ােদর িব�াস: “মুসা কােজম িনেজেক  শীয়ােদর মুি�র জনয্
বিল িদেয়েছন”!!!
“আল-কািফ” (খ.১), িকতাবুল হু�া: (পৃ.২৬০) এর েলখক 
কুলাইিন এ বা�বতা বণর্না কেরেছ এভােব:
 اﷲ:أﺑﺎ اﺤﻟﺴﻦ الﺎﻜﻇﻢ )ﻫﻮ اﻹﻣﺎم الﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ الﺸﻴﻌﺔ اﻻﺛ� ﻋﺮﺸ�ﺔ( ﻗﺎل
. ﻓﻮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻧﻔﻲﺴ، ﻏﻀﺐ ﻰﻠﻋ ﺸﻴﻌﺔ ﻓﺨ�� ﻧﻔﻲﺴ أو ﻫﻢ، وﺟﻞ
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“আবু হাসান কােজম (শীয়ােদর বােরা ইমােমর সাত না�ার
ইমাম), বেলন: আ�াহ তা'আলা শীয়ােদর ওপর েগা�া কেরেছন,
অতঃপর আমােক �াধীনতা িদেয়েছন আমােক �হণ করব অথবা
তােদরেক �হণ করব, ফেল আিম িনেজেক িবসজর্ন িদেয় তােদর
রক্ষকেরিছ”।
েহ শীয়া, এখন িচ�া কর এ ঘটনার পিরণাম িক, কারণ  এর
ওপর ইমান রাখা ও তার অথর িব�াস করা েতামার ওপর ফরয
েয, মুসা কােজম রহ. িনেজর অনু সারীেদর মুি�র জনয িনেজেক 
বিল দােন রািজ হেয়েছন েযন আ�াহ শীয়ােদর ক্ষমা কের ও
িবনা িহেসেব তােদরেক জা�ােত দািখল কেরন।
েহ শীয়া, -আ�াহ েতামােক  ও আমােক  সিঠক  আিকদা েপাষণ 
করা ও তার স�ি� েমাতােবক  কথা-কমর স�াদন করার
তাওিফক িদন- তুিম এ িমথয্য় িচ�া কর, আিম তা িমথয্া বয্ত
িকছু ভাবিছ না, এেত সেতয্রেলশমা� েনই, বরং তা বা�বতা ও
সতয্ েথেক  বহু দূের। তুি িচ�া কর, েতামার বুেঝ আসেব।
কারণ এ আিকদার ফেল েতামােক কেয়কিট িবষয় অবশয্ই�ীকার
করেত হেব, যার একিটর সােথ েতামার স�কর্ েহাক তুিম তা
পছ� কর না, যিদ তুিম রব িহেসেব আ�াহেক, দীন িহেসেব
ইসলামেক  ও

নবী

িহেসেব

মুহা�দ

ওয়াসা�ামেক �হণ কর। এবার তা েশান:
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সা�া�াহু আলাইিহ

১. এ আিকদার কারেণ আ�াহর ওপর িমথয্ােরাপ কর জরুরী হ
েয, িতিন মুসা কােজেমর িনকট ওহী ে�রণ কেরেছন। এ মেমর্ ে
িতিন শীয়ােদর ওপর চেটেছন, অতঃপর িতিন তােক অথবা তার
অনু সারীেদর �হণ করার ইখিতয়ার িদেয়েছন, ফেল িতিন তােদর
মুি�র জনয্ িনেজেক  িবসজর্ন িদেয়েছন। সে�হ েনই এটা
আ�াহর ওপর িনেরট িমথয্া রচন, আ�াহ তা'আলা বেলন:
َ ّ ََ ٰ ََۡ ّ ُ َ َۡ ۡ َ َ
[٢١ :﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٢ ى � �َِ كذِبًا
��﴿ومن أظلم ِمَ ِن ٱ

“আর তার েচেয় বড় যািলম আর েক  েয আ�াহর ওপর িমথয্া
রটনা কের”। সূ রা আল-আনআম: (২১)
২. এ আিকদার কারেণ মূ সা কােজম রহ. এর ওপর িমথয্া রচনা
করা হয়, কারণ িতিন নবী বা রাসূ ল নন, অথচ তার কথা তাই
�মাণ কের। েযমন েস বেলেছ: “আ�াহ মুসা কােজমেক সংবাদ
িদেয়েছন েয িতিন শীয়ােদর ওপর নারাজ! অতঃপর িতিন তােক 
িনেজর নফস ও শীয়ােদর মােঝ ইখিতয়ার িদেয়েছন, আর মুসা
কােজম তােদর মুি�র জনয্ িনেজেক  িবসজর্ন দােন রািজ
হেয়েছন। এ কথার অথর্ ��ভােব �মাণ ের েয, মুসা কােজম
নবী িছেলন!!! অথচ সকল মুসিলম এ বয্াপাের একমত ে, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর পর েয েকউ কােরা স�েকর্
নবুওয়েতর িব�াস করেব েস কােফর। কারণ  এটা সরাসির
আ�াহর বাণীর সােথ সংঘিষর্, িতিন বেলন:
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ََ ۡ ُ َ ّ ّ َ َ ََٓ ٌ ّ َ َ ّ
َ َ َ ّ َ ُّ
ّ
ۗ﴿َا �ن َُمَد �با أح ٖد مِن رِجال ِ�م و�ٰ�ِن َسول �َِ وخا� َم �َّب ِ ِ�ۧ َن
[٤٠ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٤

“মুহা�দ েতামােদর েকান পুরুেষর িপতা ন, তেব আ�াহর
রাসূ ল ও সবর্েশষ নব”। সূ রা আহযাব: (৪০)
৪. শীয়ােদর এ আিকদা �ী�ানেদর আিকদার নয্া, েযমন
�ী�ানরা িব�াস কের ঈসা আলাইিহস সালাম মানব জািতর
মুি�র জনয্ িনেজেক  উৎসগর্ কেরেছন। িতিন মানব জািতেক 
আ�াহর েগা�া ও শাি� েথেক সু রক্ষা েদয়া এবং তােদর পােপ
�ায়ি�� িহেসেব িনেজেক �ুেশ চড়ােত রািজ হেয়েছন, অনু রপ
শীয়ারা িব�াস কের েয, মূ সা কােজমেক  তার রব দু ’িটর একিট
েবেছ েনয়ার ইখিতয়ার িদেয়েছন: তার অনু সারীেদর �ংস অথবা
তার িনেজর িবসজর্, ফেল িতিন িনেজেক  িবসজর্ন িদেয়
শীয়ােদরেক আ�াহর েগা�া ও শাি� েথেক  রক্ষা কেরে।
অতএব শীয়া ও �ী�ানেদর আিকদা এক, �ী�ানরা কুরআেনর
ভাষায় কােফর, শীয়ারা িক  ইমান দািব কের কুফির �হেণ 
স�ত?! জৈনক কিব বেলেছন:
ﺪ ﻫﻴﺆوك ﻷمﺮ لﻮ ﻓﻄﻨﺖ ﻪﻟ ********** ر�ﺄ ﺑﻨﻔﺴﻚ أن ﺗﺮﻰﻋ ﻣﻊ اﻬﻟﻤﻞ

[েতামােক ��ত কেরেছ এক ব�র জনয যিদ তা বুঝ,
িনেজেক িহফাজত কর, েযন অ�র সােথ েভেস না যাও।]
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েহ শীয়া তুিম িনেজেক িহফাজত কর, এসব বািতল ও অসারতা
েথেক মু� হও, েতামার সামেন রেয়েছ আ�াহ ও মুিমনেদর পথ।
প�ম বা�বতা
শীয়ােদর িব�াস: “শীয়ােদর ইমামগণ  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মযর্াদা: শুধু নারী বয্ত িন�াপ, ওহী
লাভ ও আনু গেতয্র হকদার ইতয্াি িবষেয়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জনয্ নারীেদর েয সংখয্ হালাল িছল
তােদর জনয্ তা ন”।
এ আিকদা “আল-কািফ” �ে�র �েণতা কুলাইিন দু ’িট বণর্না �ারা
�মাণ কেরেছন:
এক. কুলাইিন “আল-কািফ” (খ.১), িকতাবুল হু�া, (পৃ.২২৯)েত িতিন বেলন:
 أﻳﻔﺮض اﷲ ﻃﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ ﻰﻠﻋ، ﻠﺖ ﻓﺪاك:اﻤﻟﻔﻀﻞ ﻋﻨﺪ أﻲﺑ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻘﺎل ﻪﻟ
 اﷲ أ�ﺮم وأرﺣﻢ، ﻻ-اﻹﻣﺎم- ﻌﺒﺎد و�ﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﺧﺮﺒ الﺴﻤﺎء ؟ ﻓﻘﺎل ﻪﻟ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ
 ﻣﻦ أن ﻳﻔﺮض ﻃﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ ﻰﻠﻋ اﻟﻌﺒﺎد ﺛــﻢ �ﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﺧﺮﺒ الﺴﻤﺎء،أف ﺑﻌﺒﺎده
.ﺻﺒﺎﺣﺎ ومﺴﺎء

“মুফা�াল আবু আ�ু �াহর িনকট উপি�ত িছল, িতিন তােক 
বেলন: আিম আপনার ওপর উৎসগর, আ�াহ িক  বা�ােদর ওপর
িনিদর্� বা�ার আনু গতয্ ফরয কের তার েথেক আসমােনর সংবাদ
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আদান-�দান ব� কের েদন? ইমাম আবু আ�ু �াহ তােক বেলন:
না, বা�ার ওপর েমেহরবান, দয়াশীল ও করুণাম আ�াহ এর
েথেক ঊে�র েয, িতিন বা�ােদর ওপর িনিদর্� বা�ার আনু গতয্
ফরয কের তার েথেক  সকাল-স�য্া আসমােনর সংবাদ আদান�দান ব� কের িদেবন”।
এসব বণর্না েথেক �মা হয় েয, (শীয়ােদর) ইমামেদর আনু গতয্
আ�াহ মানু েষর ওপর ফরয কের িদেয়েছন, েযমন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর আনু গতয্ ফরয কের িদেয়েছ।
তােদর �িত ওহী ে�রণ করা হয়, সকাল-স�য্াতারা আসমােনর
সংবাদ �হণ কেরন, অতএব এ িবেবচনায় তারা নবী ও
রাসূ লেদর বরাবর।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর পরবতর্ ওহীর দািবদার
েকান নবীর আিকদা েপাষণ করা ইসলাম তয্াগ করার শািমল,
সকল মুসিলেমর িনকট কুফির। সু বহানা�াহ একজন শীয়া
িকভােব এমন আিকদা েপাষণ করেত পাের যার কারেণ  মানু ষ
ইসলাম েথেক  খািরজ হেয় যায়, অথচ েস ইমান ও ইসলােমর
নােমই এসব �া� আিকদা �হণ কেরেছ!
েহ আ�াহ তুিম এ বািতল েফরকার �থম অপরাধী হাতেক 
িবি�� কর, েযরূপেস মানু ষেক েতামার েথেক িবি�� কেরেছ।
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ি�তীয় বণর্ন: “আল-কািফ” (খ.১), িকতাবুল হু�া, (পৃ.২২৯)েত কুলাইিন বেলন:
 اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻤ�ﻟﺔ رﺳﻮل:ﻋﻦ �ﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎلﻢ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ﻳﻘﻮل
 وﻻ �ﻞ ﻬﻟﻢ ﻣﻦ اﻟنﺴﺎء ﻣﺎ �ﻞ، ﻻ أﻧﻬﻢ ﻟيﺴﻮا ﺑﺄﻧبﻴﺎء،اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
. ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﻼ ذلﻚ ﻓﻬﻢ ﺑﻤ�ﻟﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﻠﻨﻲﺒ

মুহা�দ ইব্ন সােলম েথেক  বিণর্, িতিন বেলন: আিম আবু
আ�ু �াহেক বলেত শুেনি: ইমামগণ রাসূ েলর মতর্বয়, তেব তারা
নবী নয়, অনু রূপ নবর জনয্ যত নারী হালাল তােদর জনয্ তা
হালাল নয়। এ ছাড়া অনয্ানয্ িবষেয় তারা রাসূলু�া সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সমান।
এসব বণর্নায় যিদও িকছু ৈবপরীতয রেয়েছ, তেব পূ েবর্র নয্ায়এ
বণর্নেতও ইমামগণ িন�াপ, তােদর আনু গতয্ করা ফরয এবং
তােদর �িত ওহী ে�রণ  করা হয় ইতয্ািদ িবষয় �মািণ হয়।
নারী বয্তীত অনসব িবষেয় ইমামগণ রাসূ েলর মতর্বায় এ কথায়
�মাণ কের েয, তারা িন�াপ, তােদর আনু গতয্ করা ওয়ািজ,
তারা েসসব গণাগণ ও ৈবিশে�য্রঅিধকারী যা নবীেদর রেয়েছ।
এ আিকদা ও িমথয্া রচনার মূল উে�েশয্ হেশীয়া স�দায়েক 
ইসলাম ও মুসিলম সমাজ েথেক  িবি�� করা এবং ইসলাম ও
মুসিলম �ংস করা। কারণ  শীয়া স�দােয়র িনকট েযেহতু
মাসহােফ ফােতমা রেয়েছ যা কুরআেনর েচেয় ে��, আেরা রেয়েছ
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জাফর, আল-জােময়াহ ও পূ বর্বতর নবীেদর ইলম, িন�াপ
ইমামেদর ওহী যা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�েমর
িরসালােতর সমান, শুধু নারীর িবষয় বয্তী! উে�খয্ শীয়ারা
অনয্ান ধমর্ েথেক েয পিরমাণ  আিকদা ও আদশর �হণ  কেরেছ
তার তুলনায় ইসলাম েথেক  �হণ করা আিকদা ও আদেশর্র
পিরমাণ  খুব সামানয, েযরূপ এখােন কতগুেলা কুফির আিকদার
পােশ ইসলাম েথেক  মা� একিট িবষয় তথা নারী িবেয় করার
িবধান �হণ কেরেছ! আঁটার খািমর েথেক  চুল েবর করার নয্া
তারা ইসলাম েথেক খুব সামানয্ই �হণ কে!!!
আ�াহ �ংস করুনষড়য�কারীেদর, যারা মুসিলম উ�াহ েথেক 
একিট অংশেক িবি�� কেরেছ ইসলােমর নােম, নবী পিরবার
েথেক িবি�� কেরেছ আহেল বােয়েতর অনু সারী বেল।
স�ম বা�বতা:
শীয়ােদর িব�াস: “রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
মৃতুয্র পর আহেলবাইত ও অ� সংখয্ক সাহািব েযমন সালমান
ফারিস, আ�ার ইব্ন ইয়ািসর ও েবলাল �মুখগণ বয্তীত সকল
সাহািব কুফিরেত িফের যান”।
শীয়ােদর �ায় সকল পি�ত িব�াস কের েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতুয্র পরআহেল বাইত ও অ� সংখয্ক
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সাহািব েযমন সালমান ফারিস, আ�ার ইব্ন ইয়ািসর ও েবলাল
�মুখগণ  বয্তীত সকল সাহািব কেফর হেয় যান। েছাট-বড়
�েতয্ শীয়া েলখক তােদর �� ও িলখিনেত কমেবিশ এ
িবষয়িট উে�খ কেরেছন, সবাই এর েঘাষণা িদেয়েছন, হয়েতা
তািকয়ার আ�েয় েকউ তা েগাপন কেরেছন, কারণ  তািকয়া
তােদর িনকট ওয়ািজব।
এ বা�বতার দিলল িহেসেব আমরা িনে�র �মাণসমূ হ েপশ
করিছ:
এক.

“আল-কািফ” �ে�র �েণতা কুলাইিন িনজ রচনা

“রাওদাতুল কািফ”, (পৃ.২০২)-েত বেলন:
 وأﺑﻮ ذر ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻲﻓ، وﺳﻠﻤﺎن،  اﻤﻟﻘﺪاد:ﻦ ﺣﻨﺎن ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ أﻲﺑ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎل
 رواﻳﺎت-  ﺬﻟي ﻫﻮ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ وأﺟﻞ ﺗﻔﺎﺳ� الﺸﻴﻌﺔ وأ�ﺮﺜﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎرا- ﻔﺴ� الﺼﺎﻲﻓ
ﺜ�ة ﺗﺆ�ﺪ ﻫﺬا اﻤﻟﻌﺘﻘﺪ وﻫﻮ أن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﻗﺪ ارﺗﺪوا ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ إﻻ آل
.اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻋﻨﻬﻢ

ﻴﺖ وﻧﻔﺮا ﻗﻠﻴﻼ ﻛﺴﻠﻤﺎن وﻋﻤﺎر و�ﻼل رﻰﺿ

হানান েথেক  বিণর্, িতিন তার িপতা েথেক, িতিন আবু জাফর
েথেক  বণর্না কের: তারা হে� [অথর্াৎ যারা নবীর মৃতুয্র প
কােফর হয়িন] িমকদাদ, সালমান, আবু যর েযমন “তাফিসের
সািফ” �ে� রেয়েছ। “তাফিসর সািফ” শীয়ােদর িনকট �িস� ও
সবেচেয় �হণেযাগয্ তাফিসর। এ ছাড় আেরা বণর্না রেয়ে, যা
েথেক  �মািণত

হয়

েয,

রাসূ লু�াহ
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সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর মৃতুয্র পর তার সাথীগণ  মুরতাদ হেয় িগেয়িছল,
অথর্াৎ ইসলাম তয্াগ কের িছে শুধু আহেল বােয়ত ও অ�
সংখযক  সাহািব বয্তীত েযমন সালমা ফারিস, আ�ার ইব্ন
ইয়ািসর ও েবলাল রািদয়া�াহু আনহুম �মগণ।
২. আবু বকর ও ওমর রািদয়া�াহু আনহুে কুফিরর িবষয়িট
তােদর বই-পু�ক ও িলখিনেত িবেশষ গুরসহ উে�খ করা হয়,
েযমন কুলাইিনর িকতাব “রাওদাতুল কািফ” (পৃ.২০)-েত রেয়েছ:
 ولﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮا ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺎ، ﺎرﻗﺎ اﺪﻟﻧﻴﺎ ولﻢ ﻳﺘﻮ�ﺎ:ﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻦ الﺸﻴﺨ� ﻓﻘﺎل
!!!.� اﻤﻟﺆﻣﻨ� ﻓﻌﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ واﻤﻟﻼﺋ�ﺔ واﻨﻟﺎس أﻤﺟﻌ

আিম আবু জাফরেক  শায়খাইন (আবু বকর ও ওমর) স�েকর্
িজজ্ঞাসা কের, িতিন বেলন: তারা দু িনয়া তয্াগ কেরেছ িক�
তওবা কেরিন, আিমরু মুেমিনন (আিল রা.) এর সােথ তারা িক 
আচরণ  কেরেছ েস কথা �রণ কেরিন, তােদর ওপর আ�াহ,
েফেরশতা ও সকল মানু েষর লানত”!!!
৩. কুলাইিন “রাওদাতুল কািফ” �ে�র (১০৭নং) পৃ�ায় বেলন:
،ﻋﻦ أﻲﺑ ﺑ�ﺮ وﻋﻤﺮ ؟ ﻓﻠﻌﻤﺮي ﻟﻘﺪ ﻧﺎﻓﻘﺎ وردا ﻰﻠﻋ اﷲ ﺎﻠﻛﻣﻪ وﻫﺰﺋﺎ ﺑﺮﺳﻮﻪﻟ
!!! .�وﻫﻤﺎ ﻓﺮان ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ واﻤﻟﻼﺋ�ﺔ واﻨﻟﺎس أﻤﺟﻌ

“েতামরা আমােক  আবু বকর ও ওমর স�েকর্ িজজ্ঞাসা?
আমার বয়েসর কসম তারা উভেয় েনফািক কেরেছ, আ�াহর
কালাম আ�াহর �িত ছু েড় েমেরেছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
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ওয়াসা�ােমর সােথ উপহাস কেরেছ। িতিন বেলন: তারা উভেয়
কােফর, তােদর ওপর আ�াহ, েফেরশতা ও মানব জািতর
লানত!!!
েহ শীয়া, েতামার িবেবক সমথর্ন কের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাথীগণ  তার মৃতুয্ পর কােফর হেয়
িগেয়িছল? তুিম জান না তারাই িছল তার সাথী, তার দীেনর
সাহাযয্কারীও তার আিনত শরীয়েতর ধারক-বাহক! তুিম জান না
আ�াহ তা'আলা িনজ িকতাব পিব� কুরআেন তােদর ওপর
স�ি�র েঘাষণা িদেয়েছন, তার নবীর ভাষায় তােদরেক জা�ােতর
সু সংবাদ �দান কেরেছন! তুিম জান না তােদর �ারা আ�াহ
ইসলােমর সু রক্ ও স�ান বৃ ি� কেরেছন, িকয়ামত পযর্� তােদর
�শংসাই মানু েষর মুেখ মুেখ অনু রিণত হেব!
েহ শীয়া আমােক বল, রাসূ েলর সাহািবেদর কােফর বলা, তােদর
ওপর লানত করা, তােদর েথেক স�কর্ িছ� করার প�ােত েকান
ষড়য� েনই?!
েহ শীয়া, িন�য় এর প�ােত গভীর ষড়য� কাজ করেছ, আর তা
হে� ইসলাম �ংস করা এবং ইসলােমর দু শমন ইহুদ,
অি�পূ জক ও �েতয্ক মুশির-মূ িতর্পূজকেদ পক্বল�ন করা!!
িন�য় এর অ�রােল শীয়ােদর মূ ল উে�শয্ ইসলাম ও তার
েরাকনসমূ হ সমূ েল �ংস করা, ইসলাম ও তার িনদশর্নসমূ
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িনঃেশষ করা এবং পারেসযর জিমেত অি�পূ জক  িকসরার রাজ� 
পুনরায় �িত�া করা। ইনশাআ�াহ কখেনা তা স�ব হেব না।
এখােন �রণ কিরেয় েদই: মুসিলমেদর ি�তীয় খিলফা ওমর
রািদয়া�াহু আনেক  পারেসয্র (ইরািন) অি�পূ জক  েগালাম আবু
লু লু শহীদ কেরিছল।
মুসিলম েদেশ েদেশ িফতনার সূ চনা কের ইসলাম ও মুসিলম
�ংেসর ষড়য�কারী ইহুদী আ�ু�াহ ইবন সাবা মুসিলমেদর
তৃতীয় খিলফা উসমান রািদয়া�াহু আনহুিবরুে� িফতনা আর�
কেরিছল, েস পািপ� ঔরেসই জ� েনয় শীয়া শয়তান ও তার
অনু সারীরা,

তারা

ইসলাম

ও

মুসিলেমর

িবরুে� উ�ু �

তেলায়ােরর নয্ায়“ইমামত ও িবলােয়ত” নােম দু ’িট অেযৗি�ক ও
িবদআিত দািব উ�াপন কের। িবলােয়েতর দািবেত তারা
সাহািবেদর কােফর বেল, লানত কের, মুসিলম উ�াহ যােদরেক 
বেল রািদয়া�াহু আনহ।
তারা ইমামেতর দািবেত মুসিলম িখলাফেতর িবরুে ষড়য� কের,
মুসিলমেদর মােঝ যু � উসেক েদয়, তােদর র�পাত ঘটায়, বািড়ঘর �ংস কের মূ লত ইসলামেক চূ ণর্িবচূণ করা ও তার িবধােন
িবকৃিত সৃ ি�র লেক্ষ। ইসলােমর অনয্ানয্ দুশেদর মত শীয়ারা
মুসিলম উ�াহর দু শমন। অনয্ানয কােফরেদর নয্ায় শীয়ারা
ইসলাম ও মুসিলমেদর �িতপক, বরং তার েচেয় অিধক।
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শীয়া তুিম েজেন রাখ, এ মূ লনীিতর ওপরই শীয়া আিকদার িভি�
ও শীয়া মাযহােবর প�ন, তাই ইসলাম ধেমর্র িবপরীত শীয়া
একিট আলাদা ধমর, যার রেয়েছ �ত� িব�াস, মূ লনীিত, িকতাব,
হািদস এবং দশর্ন ও িবদয্, নমুনা �রূ পূ েবর্ কতক উে�খ করা
হেয়েছ, যা স�ূ ণর্ ইসলামী আিকদা, িব�াস, কুরআন ও হািদেসর
িবপরীত।
েহ শীয়া, েতামার অ�ের যিদ সে�েহর সৃ ি� হয় শীয়া ধমর্ তয্াগ
কর, িচ�া কর যিদ েতামার েকান অসৎ উে�শয্ না থাে, কারণ 
শীয়ােদর িবলােয়েতর মূ ল উে�শয্ মুসিলমেদর মেধয্িবেভদ সৃ ি�
করা, িফতনার বীজ বপন করা এবং তােদর মােঝ শ�তা ও
ঝগড়া উসেক েদয়া।
আেল সু �াহ ওয়াল জামাতই �কৃত মুসিলম, মুসিলম শ� তােদর
ওপরই যথাযথ �েয়াগ হয়। তােদর মেধয্ এমন েকউ েনই ে
রাসূ েলর পিরবােরর েকান সদসয্েক  অপছ� কে, তাহেল েকন
শীয়ারা িবলােয়ত নাম ধারণ কের, এেক আসল উে�শয্ ও মূল
লক্ ি�র কেরেছ! েকন তারা এ জনয্মুসিলমেদর সােথ শ�তা
েপাষণ কের, বরং তােদরেক কােফর বেল, তােদর ওপর লানত
কের, েযমন পূ েবর্ উে�খ কেরি, েকন?!
অনু রূপ ইমামেতর িবষয়ি: ইসলাম কতৃর্ক মুসিলমেদর এ
�াধীনতা েদয়া েয, যার মেধয ইমামত ও েনতৃে�র েযাগয্তা
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রেয়েছ তােকই তারা ইমামেতর জনয্ �হণ করে, েয তােদরেক
তােদর রেবর শরীয়ত ও নবীর আদশর্ েমাতােবক  পিরচালন
করেব, এ �াধীনতা িক  তামাশা বা উপহাস! িক� শীয়ারা বেল:
না, না, বরং মুসিলমেদর েনতা হেবন ওসী, তার স�েকর্ নস
তথা কুরআন ও হািদেসর সরাসির িনেদর্শ থাকা জরুর, তার
িন�াপ হওয়া, ওহী লাভ করাও জরুর। অ�ু ত কথা মুসিলমগণ 
এমন ইমাম েকাথায় পােব?! এ জনয্ই িকশীয়ারা মুসিলম েথেক 
আলাদা, মুসিলমেদরেক লানত কের, তােদর সােথ শ�তা েপাষণ 
কের!
েহ শীয়া, তুিম েকন িনেজর ওপর রহম কর না, েকন তুিম
িনেজেক  এসব বািতল-�া� আিকদা েথেক  পিব� কর না, েকন
িনেজেক এ অ�কার মাযহাব েথেক মু� কর না!!
েহ শীয়া েজেন েরখ, তুিম েতামার িনেজর ও পিরবােরর মুি�র
বয্াপাের দািয়�শী, অতএব তুিম িনেজেক ও েতামার পিরবারেক 
আ�াহর শাি� েথেক  বাঁচােনার েচ�া কর। েজেন েরখ সিঠক 
ইমান ও েনক  আমল বয্তীত তা কখেনা স�ব ন, যা তুিম
আ�াহর িকতাব ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সু �ত বয্তীত েকাথাও পােব না আিম িনি�ত তুিম শীয়া
মাযহােবর অ�কার গি�ের আব�, েতামার পেক্ষ স�ব নয় সিঠ
ইমান ও সিঠক  আমল জানা, যতক্ষণ না তুি পলায়ন কের
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আহেল সু �াহ ওয়াল জামােতর পিরেবেশ �েবশ কর, েসখােন
তুিম পােব আ�াহর িকতাব পির�� ও অপবয্াখয মু�, যা শীয়ারা
মানু ষেক েগামরাহ ও পথ�� করার জনয্সমেয় সমেয় কুরআন ও
হািদেস অনু �েবশ ঘিটেয়েছ।
তুিম আহেল সু �াহ ওয়াল জামােতর িনকট পােব সু �েত নববী  
অপবয্াখয ও বােনায়াট কািহনী মু�। আেরা পােব তুিম সিঠক 
ইমান, ইসলািম আিকদা ও সিঠক আমেলর স�ান, যা আ�াহ তার
বা�ােদর জনয্ অনুেমাদন কেরেছন, েযন তারা িনেজেদর পিব�
কের সফলতা ও কািময়ািব অজর্েন সক্ষম হ েহ শীয়া তুিম
আ�াহর িকতাব ও সু �েতর জনয্ িহজরত কর, তুিম িন�য়
অেনক �শ�তা ও স�লতা পােব আ�াহর জিমেন।
েজেন েরখ, আিম েতামার েথেক েকান আশায় এ উপেদশ িদি�
না, না তুিম ছাড়া কােরা েথেক িকছু র আশায়; না েতামার ভেয়, না
তুিম ছাড়া েকান মানু েষর ভেয়; কখেনাই না, বরং এ হে�
ইসলামী �াতৃ� ও েতামার জনয্ িহতকামন। কারণ দীন হে�
আ�াহ, তার রাসূ ল, মুসিলমেদর েনতা ও জনসাধারেণর জনয্
িহতকামনা করা। এ ে�রণাই আমােক  উ�ু� কেরেছ েতামােক 
উে�শয্ কেরএ উপেদশ েলখার জনয, হয়ত আ�াহ েতামার অ�র
খুেল িদেব, তুিম দু িনয়া ও আেখরােতর সফলতা অজর্েনর
তাওিফক লাভ করেব।
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দু রূদ ও সালাম আমােদর নব সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
ওপর, সকল �শংসা আ�াহ তা'আলার জনয্
সমা�
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