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শী‘আ মতবাদ 

শী‘আদদর সংক্ষিপ্ত ইক্ষতহাস 

ইয়ামাদের সােআ শহদরর জনেক ইয়াহুদী আদেম ক্ষিে আবদুল্লাহ ইবদে সাবা। যে উসমাে রা. এর যেোফত কাদে ইসোম গ্রহণ কদর। 

আসদে ইসোম গ্রহণ দ্বারা তার উদেশয ক্ষিে মুসেমােদদর মদযয ফাটে সৃক্ষি করা। যস মদীোয় ক্ষকিু ক্ষদে উক্ত উদেদশয কাজ কদর। এরপর 

বসরা ও ক্ষসক্ষরয়ায় োয়। ক্ষকন্তু পক্ষরকল্পো অেুোয়ী কাজ করদত ো যপদর অবদশদে ক্ষমসর গমে কদর। এবং যসোদে তার ক্ষকিু সাহােযকারী 

যপদয় োয়। যস এবং তার সহদোগীরাই তৃতীয় েেীফা উসমােদক রা. হদের মওসুদম মদীো োেী অবস্থায় শহীদ কদর এবং তাদদর 

তদোয়াদরর মুদেই উম্মদতর ঐদকযর স্বাদথে আেী রা. যক বাযয হদয় যেোফদতর মসেদদ বসদত হয় এবং জদে ক্ষসফ্ফীদে আব্দুল্লাহ ইবদে সাবা 

এবং তার অদেক ভক্ত েড়েন্ত্রমেূক আেী রা. এর দেভুক্ত ক্ষিে। তাদদরদক “শী‘আদে আেী” সংদিদপ শী‘আ বো হয়। এক সময় উক্ত 

আব্দুল্লাহ দদের মদযয ক্ষবক্ষভন্ন ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার করদত থাদক, এরপর যস তার ক্ষমশদে আদরা মজবুতভাদব কাজ করদত থাদক। 

শী‘আরা প্রথমতঃ ক্ষতেক্ষট দদে ক্ষবভক্ত ১.তাফেীক্ষেয়া শী‘আ ২. সাবাইয়যা শী‘আ ৩. চরমপক্ষি শী‘আ। 

তাফেীক্ষেয়া শী‘আঃ এরা আেীদক রা. আবুবকর রা. ও উমর রা. এর উপর ফেীেত ক্ষদদয় থাদকে।  

সবাইয়যা শী‘আঃ এরা হেরত সােমাে ফারক্ষস রা., আবূ জর ক্ষগফারী রা., যমকদাদ ও আম্মার ইবদে ইয়াক্ষির প্রমুে অল্প সংেযক সাহাবী 

বযতীত অেয সকে সাহাবী যথদক সম্পকে ক্ষিন্ন কদর, এমেক্ষক তাাঁদদরদক মুোক্ষফক এবং কাদফর পেেন্ত বদে। (ক্ষকতাবুর রওো) 

চরমপক্ষি শী‘আঃ এদদর ২৪ ক্ষট উপদে ক্ষিে, তাদদর মদযয একক্ষটর োম ইমাক্ষময়া বা ইসো আশারা গ্রুপ, এটাই ক্ষিে সবদচদয় বড় দে বা 

ভয়ংকর দে। 

ইমাক্ষময়াদদর দদের মদযয প্রক্ষসদ্ধ ৩ক্ষট গ্রুপ ১. ইিো আশাক্ষরয়া, ২.ইসমাঈক্ষেয়া, ৩. োয়ক্ষদয়া। 

ইিো আশাক্ষরয়া বা ইমাক্ষময়াদদর আক্ষক্বদা হদো যেঃ- আল্লাহ তা‘আো যেমে তার বান্দাদদর যহদাদয়দতর জেয েবী-রাসূেদদর মদোেীত 

কদরদিে ক্ষিক যতমক্ষে েবীর ওয়াফাদতর পর যথদক বান্দার পথ প্রদশেদের জেয ইমাম মদোেীত করা শুরু কদরদিে, আর তাদদর আক্বীদা 

অেুোয়ী ক্ষকয়ামত পেেন্ত বার জে ইমাম আসদব। 

ইমাম সম্বদে শী‘আদদর আক্বীদা-ক্ষবশ্বাসঃ 

১. ইমামগণ েবীর েযায় আল্লাহর পথ যথদক মদোেীত হে। (উসুদে কাফী ২/২৫-২৬) 

২. শী‘আদদর বক্তবয হে কুরআে মাজীদদ ইমামত ও ইমামগদণর বণেো ক্ষিে ো পরবক্ষতেদত মুদি যফো হদয়দি। (উসুদে কাফীঃ-২/২৭৭) 

৩. ইমামগণ পয়গম্বরগদণর মতই আল্লাহর প্রমাণ। (উসুদে কাফীঃ-১/২৫০) 

৪. ইমামগে পয়গাম্বরগদণর মতই ক্ষেষ্পাপ। (উসুদে কাফীঃ-১/২৮৭) 

৫. ইমামগদণর মতেবা রাসূেুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  এর সমাে এবং অেয সকে পয়গম্বদরর ঊদবে। (উসুদে কাফীঃ-৩/১০) 

৬. ইমামগণ ো ইচ্ছা অথবা হারাম য ােণা করার িমতা রাদেে। (উসূদে কাফী ২/৩২৬) 

৭. ইমাম বযতীত দুক্ষেয়া কাদয়ম থাকদত পাদর ো। (প্রাগুক্ত পৃ ২৫৩)  

৮. ইমামগদণর অতীত ও ভক্ষবেযৎ জ্ঞাে অক্ষজেত থাদক। (উসূদে কাফী ১/৩৬৬) 

৯. ইমামগদণর জেয কুরআে হাদীস িাড়াও জ্ঞাদের অেযােয অতযাশ্চেে সূত্র রদয়দি। (উসূদে কাফী ১/৩৪৫-৪৬) 

১০. ইমামগদণর এমে জ্ঞাদে আদি ো যফদরশতা ও েবীগদণরও যেই। (উসূদে কাফী ১/৩৭০) 

১১. প্রদতযক জুম‘আর রাক্ষত্রদত ইমামগদণর যমরাজ হয়। তারা আরশ পেেন্ত যপ াঁদিে। (উসূদে কাফী ১/৩৭২) 

১২. ইমামগদণর প্রক্ষত, প্রক্ষত বিদরর শদব কদদর আল্লাহর পথ যথদক এক ক্ষকতাব োক্ষেে হয় ো যফদরশতা ও রূহ ক্ষেদয় আদসে। (উসূদে কাফী 

১/৩৬৬) 

১৩. ইমামগণ তদদর মৃতুযর সময়ও জাদেে এবং তাদদর মৃতুয তাদদর ইচ্ছাযীে থাদক। (উসূদে কাফী ১/৩৮৭) 

১৪. ইমামগদণর সামদেও মােুদের ক্ষদবা রাক্ষত্রর আমে যপশ করা হয়। (উসূদে কাফী ৩১৯) 

১৫. ইমামগণ ক্ষকয়ামদতর ক্ষদে সমসামক্ষয়ক যোকদদর জেয সািয ক্ষদদবে। (উসূদে কাফী ১/২৮০) 

১৬. ইমামগদণর আেগুতয করা ফরে । (উসূদে কাফী ১/২৬৩) 

১৭. ইমামগদণর ইমামত েবুওয়াত ও ক্ষরসাোত স্বীকার করা এবং তাদদর প্রক্ষত ক্ষবশ্বাস স্থাপে করা োজাদতর জেয শতে। (উসূদে কাফী ১/২৫৫) 

১৮.ইমামত, ইমামগদণর প্রক্ষত ক্ষবশ্বাস স্থাপে ও তা প্রচাদরর আদদশ সকে পয়গম্বর ও আসমােী গ্রদির মাযযদম এদসদি। (উসূদে কাফী ২/৩১৯) 

১৯. ইমামগণ দুক্ষেয়া ও আক্ষেরাদতর মাক্ষেক এবং তার োদক ইচ্ছা দাে কদরে ও োদক ইচ্ছা িমা কদরে। (উসূদে কাফী ২/১৬৯) 

২০. ইমামগণ মােুেদক জান্নাদত ও যদােদে যপ্ররণকারী। (উসূদে কাফী ১/২৮০) 
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২১. যে ইমামগণদক ো মাদে যস কাদফর।   

২২. জান্নাদত োওয়া ো োওয়া ইমামগদণর মােযকরা ো করার উপর ক্ষেভেরশীে। 

সাহাবা ক্ষবদদ্বে সংক্রান্ত আকীদাঃ 

১.তারা ক্ষতে েেীফা তথা আবূ বকর, উমর ও উসমাে রাক্ষে. যক কাদফর ও জাহান্নামী মদে কদর। (উসূদে কাফী ২/২৮৯) 

২. ক্ষশয়াদদর কক্ষথত বযােযা অেুসাদর োরা আেী রাক্ষে. এর ইমামত মাদে ো তাদদরদক তারা জাহান্নামী মদে কদর। এভাদব তারা সব সাহাক্ষবদক 

এবং সমস্ত মুসেমােদক কাদফর সাবযস্ত কদরদি। (উসূদে কাফী ২/৩৯৪) 

৩. তাদদর যারণা হদো প্রক্ষতশ্রুত মাহক্ষদ আত্মপ্রকাশ করার পর হেরত আক্ষয়শা রাক্ষে. যক জীক্ষবত কদর ক্ষেোর শাক্ষস্ত ক্ষদদবে। (ইরােী ইেক্ষকোব) 

৪. তাদদর যারণা হদো সাহাবাদয় যকরাম প্রায় সকদেই ক্ষবদশেত েেীফাত্রয় কাদফর, যমেতযাগী, আল্লাহ ও রাসূদের প্রক্ষত ক্ষবশ্বাস  াতক, 

জাহান্নামী অক্ষভশপ্ত । (উসূদে কাফী ২/৩৯৮) 

৫. তাদদর যারণা হদো অন্তক্ষহেত ইমাম েেে আত্মপ্রকাশ করদবে তেে আবূ বকর ও উমর রাক্ষে.দক কবর যথদক যবর কদর হাজারবার শুক্ষেদত 

চড়াদবে। (হকুকুে ইয়াক্ষকে) 

৬. তাদদর যারণা হদো হেরত আক্ষয়শা ও হাফসা রাক্ষে. মুোক্ষফক ক্ষিদেে। তারা রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্ষহ ওয়া সাল্লাম যক ক্ষবে ক্ষদদয় েতম 

কদরদিে। (হায়াতুে কূবূে পৃ. ৮৭০) 

করুআে ক্ষবককৃ্ষতর আকীদাঃ 

১.তাদদর যারণা হদো পাক পঞ্চতে তথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্ষহ ওয়া সাল্লাম আেী,ফাদতমা,হাসাে,হুসাইে রাক্ষে. এবং তাদদর সকে 

ইমামদদর োম কুরআদে ক্ষিদো। এগুদো কুরআে যথদক মুদি যফো হদয়দি। (উসূদে কাফী ২/২৮৩) 

২.কুরআদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ যেোদে হেরত আেীর যেোফদতর বয়াে আদি গাদয়ব কদর যদওয়া হদয়দি। (ইরােী ইেক্ষকোব)  

৩. তাদদর মেগড়া দাক্ষব হদো কুরআে ক্ষবকৃক্ষত সম্বদে োক্ষক হেরত আেী রাক্ষে.ও বদে যগদিে। (অথচ এটা সম্পূণে ক্ষমথযা কথা।) 

৪. তাদদর যারণা হদো আসে কুরআে ১২তম ইমাদমর ক্ষেকট রদয়দি ক্ষেক্ষে যমদ র মদযয আদিে। ক্ষকয়ামদতর পূদবে আসে কুরআে ক্ষেদয় ক্ষতক্ষে 

অবতরণ করদবে। (উসূদে কাফী ১/৩৩২) 

উপেুেক্ত ইমাম, কুরআে ও সাহাবাদদর সম্পদকে শীয়াদদর ভ্রান্ত আকীদার মযয যথদক প্রদতযকক্ষট আকীদা এমে যে , যকউ েক্ষদ এর মযয যথদক 

একক্ষট আকীদাও ক্ষদদে স্থাে যদয় তাহদে তার ঈমাে েি হদয় যেদত পাদর। এিাড়া তাদদর আদরা এমে অদেক ফাদসদ আকীদা রদয়দি ো 

ঈমাদের জেয হুমক্ষক স্বরূপ। তাই সকে মুসক্ষেমদদর উক্ষচত এ যরদণর বাক্ষতে আকীদা যথদক যবাঁদচ থাকা। আল্লাহ আমাদদর সকেদক তাওফীক 

দাে করুে। 


