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ভূবেো 
 

“বনশ্চে সেস্ত প্রশংসা আল্লাহ ো‘আোর জনয; আেরা োাঁর প্রশংসা েবর, োাঁর 
বনেি সাহার্য ও বহদাোে প্রাথযনা েবর আর আোয়দর নিয়সর জনয েবেের 
এেন সেে খ্ারাবপ এবং আোয়দর সেে প্রোর েন্দ আেে কথয়ে আল্লাহর 
বনেি আেে িাই। আল্লাহ র্ায়ে পথ প্রদশযন েয়রন োয়ে পথভ্রষ্ট েরার কেউ 
কনই। আর র্ায়ে পথহারা েয়রন, োয়ে পথ প্রদশযনোরীও কেউ কনই। আর 
আবে সােয বদবে কর্, এেোত্র আল্লাহ ছাড়া কোয়না সেয ইোহ কনই, োাঁর 
কোয়না শরীে কনই এবং আবে আরও সােয বদবে কর্, েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আোইবহ ওোসাল্লাে োাঁর বান্দা ও রাসূে। আল্লাহ ো‘আো োাঁর প্রবে রহেে 
ও শাবি বষযি েরুন। আর শাবি ববষযে হউে োাঁর পবরবার-পবরজন ও োাঁর 
সেে সাহাবীর প্রবে।”  
অেঃপর 

বস্তুে সাহাবায়ে কেরাে রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ের ইবেহাস অধ্যেয়নর জনয োয়দর 
বযাপায়র আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের  আেীদা-ববশ্বাস হয়ো োবির বনয়ি 
রবেে প্রধ্ান েূেযবান সম্পয়দর েয়ো। োয়দর ইবেহাস ববেৃে ও েুৎবসে 
হয়ে বাধ্য, র্খ্ন ো েূে আেীদা কথয়ে সয়র বগয়ে অধ্যেন েরা হে। 

আর এ ববষয়ের গুরুত্ব আেরা আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের সেে 
আেীদার বেোয়বই পাই, র্া োর গুরুয়ত্বর ববষেবিয়ে খু্ব িেৎোরভায়ব বিযনা 
েয়রয়ছ। আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের বেোবসেূহ কথয়ে এেবি বেোবও 
আেরা পায়বা না, র্ায়ে আেীদার বববভন্ন বদে আয়োিনা েরা হয়েয়ছ অথি 
সাহাবায়ে কেরাে রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ের প্রসয়ে আয়োিনা হে বন; অথযাৎ 
োয়দর প্রয়েযেবি আেীদার বেোয়বই সাহাবীগয়ির সম্পবেযে আেীদার ববষেবি 
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আয়োিনা েরা হয়েয়ছ। কর্েন, আে-োেোেী’র শরহু উসূবে ই‘বেোবদ 
আহবেস সুন্নাে (رشح أصول اعتقاد أهل السنة), ইবনু আবব ‘আয়সয়ের ‘আস-

সুন্নাহ’ (السنة), আবু্দল্লাহ ইবন আহেদ ইবন হাবলেয়ের ‘আস-সুন্নাহ’ (السنة), 
ইবন বাত্তার ‘আে-ইবানা’ (اإلبانة), আস-সাবুনীর ‘আবেদােু আহবেস সােি 

আসহাববে হাদীস’ ( احلديث أهل السلف أصحابعقيدة  ) ইেযাবদ। বরং আহয়ে 

সুন্নাহ’র ইোেয়দর প্রয়েযয়েই র্খ্ন োর  আেীদা আয়োিনা েয়রন, েখ্ন এে 
পৃষ্ঠা বা োর কিয়ে েে হয়েও সাহাবীগয়ির ববষয়ে আয়োিনা েরািায়ে জরুবর 
েয়ন েয়রন। হে োয়দর ির্ীেে ও ের্যাদার দৃবষ্টয়োি কথয়ে অথবা কখ্াোিায়ে 
রায়শদীয়নর ের্যাদা সম্পয়েয অথবা োয়দর আদােে েথা নযােপরােিোর ববষয়ে 
অথবা োয়দরয়ে গাবে ও োয়দর প্রবে অপবাদ আয়রাপ েরা কথয়ে বনয়ষধ্াজ্ঞার 
বযাপায়র অথবা োয়দর োয়ে সংঘবিে (অনাোবিে) ঘিনার আয়োিনা ও 
সোয়োিনা কথয়ে ববরে থাোর প্রবে ইবেে েয়র ... ইেযাবদ ইেযাবদ।1 
এ জনযই আেরা আোয়দর এ আয়োিনাে পবরেল্পনা বনয়েবছ কর্, আেরা এ 
আেীদা-ববশ্বায়সর বববভন্ন দৃবষ্টয়োি কথয়ে গুরুত্ব উপস্থাপন েরব। আর র্খ্ন 
সাহাবীগয়ির ইবেহাস আয়োিনা হয়ব, েখ্ন আয়োিনাবি কেন্দ্রীভূে হয়ব 
আেীদার দৃবষ্টয়োি কথয়ে, আবার েখ্নও অপরাপর বদেসেূহ আয়োিনা হয়ব 
সাধ্ারিভায়ব, র্ায়ে এ আয়োিনার প্রয়োজনীেো অনুভব েরা র্াে। 
উদাহরিস্বরূপ সাহাবীগিয়ে গাবে কদওোর ববধ্ানসেূয়হর প্রবে ইবেে েরা। 
আরও ইবেে েরা সাহাবীগয়ির ইবেহাস কেবন্দ্রে ববিযে বিযনাসেূয়হর ববয়েষি 

                                           
1 উদাহরিস্বরূপ কদখু্ন: আে-োেোেী, শরহু উসূবে ই‘বেোবদ আহবেস সুন্নাে, ১০/১৫১-

১৮৬, কেখ্ে কসখ্ায়ন আহয়ে সুন্নাহ’র দশজন বড়োয়পর ইোয়ের আেীদার উয়ল্লখ্ 

েয়রয়ছন, োরা সেয়েই আেরা র্া উয়ল্লখ্ েয়রবছ, কস বদয়ে ইবেে েয়রয়ছন; আর ো 

সম্পাদনা েয়রয়ছন ড. আহেদ সা‘দ হােদান আে-গায়েদী। 
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ও পর্যায়োিনার আবশযেোর বদয়ে। 
সুেরাং এ আয়োিনাবিয়ে আেরা সাহাবীগয়ির অবস্থার প্রবে দৃবষ্ট কদওোর জনয 
এেবি আবশযেীে প্রয়বশপথ বহয়সয়ব ববয়বিনা েরয়ে পাবর, র্ার প্রয়োজনীেো 
অনুভব েরয়বন ইবেহাসববদ এবং গয়বষে, বর্বন বববভন্ন দে-উপদে ও োয়দর 
উবিসেূহ বনয়ে গয়বষিা েয়রন। আর অনুরূপভায়ব োর জনযও জরুবর হয়ব 
বর্বন সাহাবীগয়ির েধ্য কথয়ে োরও োরও জীবনী অধ্যেন েরয়ে িাইয়বন ... 
ইেযাবদ ইেযাবদ। 
আর আেরা আয়োিনাবিয়ে বনম্নবেবখ্ে েয়েেবি ববষয়ে ববভি েয়রবছ: 
প্রথেে: সাহাবীগয়ির পবরবিবে েুয়ে ধ্রা হয়েয়ছ এবং কেষ্ঠত্ব ও ের্যাদার বদে 
কথয়ে োয়দর স্তর ও কেবিববনযাস েরা হয়েয়ছ।   
বিেীেে: আে-েুরআনুে োরীে ও পববত্র সুন্নাহ কথয়ে োয়দর সেো ও 
নযােপরােিোর প্রোি। অেঃপর আেরা েবেপে আোে ও ববশুদ্ধ হাদীস 
ইোেয়দর োরও োরও বযাখ্যা-ববয়েষিসহ বনবযািন েয়রবছ, র্া এ বযাপায়র 
সুস্পষ্ট বনয়দযশনা প্রদান েরয়ব। 

েৃেীেে: কোয়না বেছুই সাহাবীগয়ির ের্যাদার সোন নে। োয়ে আেরা োয়দর 
পরবেযীয়দর ওপর োয়দর কেষ্ঠয়ত্বর ববষেবি আয়োিনা েয়রবছ।  
িেুথযে: োয়দরয়ে প্রদত্ত গাবের প্রোর ও প্রয়েযে প্রোয়রর ববধ্ান; োয়ে 
আেরা কর্ গাবে োয়দর নযােপরােিোে আঘাে েয়র এবং র্া োর কিয়ে 
বনম্নোয়নর -এ উভয়ের েধ্যোর পাথযেয স্পষ্ট েয়রবছ। অনুরূপভায়ব আেরা ঐ 
বযবির ববধ্ান স্পষ্ট েয়রবছ, কর্ বযবি এেন সাহাবীয়ে গাবে কদে, র্ার ের্যাদা 
বিযনাে েুোওোবের পর্যায়ের শর‘ঈ বিবয রয়েয়ছ এবং র্ার ের্যাদা বিযনাে 
এর কিয়ে েে োয়নর বিযনা রয়েয়ছ। আর কর্ বযবি োয়দর সেেয়ে গাবে কদে 
অথবা োয়দর োউয়ে োউয়ে গাবে কদে। আর আেরা এ অধ্যায়ের কশষ 
অংয়শ ইবেে েয়রবছ ঐ বযবির ববধ্ান সম্পয়েয, কর্ বযবি েুবেনয়দর জননী 
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আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে গাবে কদে, র্ায়ে আল্লাহ োর কথয়ে পাে-পববত্র 
বয়ে কঘাষিা েরয়ছন। আর কসখ্ান কথয়ে অববশষ্ট েুবেন জননীয়দর বববধ্-ববধ্ান 
আয়োিনা েয়রবছ। 
পঞ্চেে: োর পয়র আয়োিনা সাবজয়েবছ এেন এেবি পবরয়েদ িারা, র্ায়ে 
আয়ছ োয়দরয়ে গাবে কদওো ও গাবের অপবরহার্য পবরিবে বা িোিে 
সংক্রাি েনীষীয়দর বািী বা েথার উদৃ্ধবে ( ثاراآل )।  

ষষ্ঠে: োয়দর োয়ে সংঘবিে (অনাোবিে) ঘিনার বযাপায়র অবস্থান, োয়ে 
েেগুয়ো নীবেোো ও দৃবষ্টভবে পবরষ্কার েরা হয়েয়ছ, র্ার প্রবে েেয রাখ্া 
প্রয়েযে গয়বষয়ের জনয জরুবর। র্খ্ন বেবন োয়দর োয়ে সংঘবিে 
(অনাোবিে) ঘিনার বযাপায়র গয়বষিা েয়রন, র্ায়ে োয়দরয়ে গাবে কদওোর 
েয়ো অপরায়ধ্ জবড়য়ে না র্ান। 
সপ্তেে: োয়দর সম্মান ও ের্যাদা সম্পয়েয েুরআন ও সুন্নাহর বিবয এবং 
প্রবসদ্ধ বযবিবয়গযর উবিসহ েথয বভবত্তে আয়োিনা েরা হয়েয়ছ।  
পবরয়শয়ষ এেবি উপসংহায়রর োধ্যয়ে আয়োিনাবি কশষ েরা হয়েয়ছ, র্ায়ে 
সহাবীগয়ির বযাপায়র আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের আেীদা-ববশ্বায়সর 
সারসংয়েপ েুয়ে ধ্রা হয়েয়ছ। 
অেঃপর, কহ আোর পাঠে বনু্ধ! 
আবে েয়ন েবর না কর্, আবে নেুন বেছু বনয়ে আসয়ে কপয়রবছ; আবে শুধু্ 
ইোেয়দর বনবযাবিে েথাগুয়ো এেবত্রে েয়রবছ এবং বনবদযষ্ট ববষয়ের আয়োয়ে 
ধ্ারাবাবহেভায়ব সাবজয়েবছ এেিা বনবদযষ্ট েয়েয আর ো হয়ো এ বযাপায়র 
আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের আেীদার গুরুত্ব েুয়ে ধ্রা এবং  আেীদা 
ববনষ্ট েয়র এেন প্রয়েযে প্রোর কনবেবািে ববষয়ে সেেয েরা। সুেরাং ো 
এেন এেবি উয়দযাগ বা প্রয়িষ্টা, র্ায়ে এেন প্রয়েযেবি কিষ্টা-প্রয়িষ্টার সায়থ 
সয়ন্নয়ববশে েরা হয়ব, র্া পূবযবেযী োর্হায়বর সায়থ সমৃ্পি বযবিবগয বেবপবদ্ধ 
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েয়রয়ছন; িাই কসিা আেীদার কেয়ত্র হউে অথবা বববভন্ন বিরো েথা দে বা 
কগাবষ্ঠর কেয়ত্র হউে অথবা ইবেহায়সর কেয়ত্র হউে অথবা হাদীয়সর কেয়ত্র 
হউে। 

আল্লাহ ো‘আোর োয়ছ আেরা প্রাথযনা েবর, বেবন কর্ন আোয়দরয়ে রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগিয়ে ভায়োবাসার োওিীে দান 
েয়রন এবং োয়দর দে বা কজায়ির সায়থ আোয়দরয়ে হাশয়রর বযবস্থা েয়রন। 
আর আেরা আল্লাহ ো‘আোর োয়ছই োওিীে ও সবঠে পথ িাই। 

صىل اهلل و سلم  و بارك ىلع رسوهل حممد و آهل و صحبه.و  

       

    ড. কো: আবেনুে ইসোে, 
    োিয, ২০১৫ বিষ্টাব্দ, 

       কদৌেেগি গাজীেুড়া োবেে োদরাসা, 
      োেসাে, েুবেল্লা। 
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প্রথে অধ্যাে: সাহাবায়ে কেরায়ের পবরিে ও কেবিববনযাস 

প্রথে পবরয়েদ: সাহাবায়ে কেরায়ের পবরিে 

সাহাবা শব্দবি বহুবিন, এেবিয়ন সাহাবী, আেবরে অথয সহির, সেী, সাথী 

ইেযাবদ। আর পবরভাষাে সাহাবীর পবরিে বদয়ে বগয়ে হায়ির্ ইবন হাজার 

‘আসোোনী রহ. বয়েন,  
  .«مات ىلع اإلسالمسلّم مؤمنا به , وصىل اهلل عليه و الصحايب من ليق انليب»

“সাহাবী হয়েন বেবন, বর্বন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লায়ের প্রবে 

ঈোনদার হয়ে োাঁর কদখ্া-সাোৎ কপয়েয়ছন এবং ইসোয়ের ওপর োরা 

কগয়ছন।”2 

ইোে বুখ্ারী রহ. বয়েন, 
  .أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه , من صحب انليب صىل اهلل عليه و سلم

“েুসবেেগয়ির েধ্য কথয়ে বর্বন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহির্য 

োভ েয়রয়ছন অথবা োয়ে কদয়খ্য়ছন, বেবন োাঁর সাহাবীগয়ির অিভুযি।”3  

েুহাবিসগয়ির েয়ে: 
  .صىل اهلل عليه و سلمهو لك مسلم رأى رسول اهلل 

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লােয়ে কদয়খ্য়ছন -এেন প্রয়েযে েুসবেে 

সাহাবী বয়ে গিয।”4   

ড. আবু আেীনাহ ববোে বিবেপস বয়েন, “বর্বন েুসবেে অবস্থাে নবী সাল্লাল্লাহু 

                                           
2 উদৃ্ধবে: ড. নূর উবিন ‘আের, ‘োনহাজুন্ নােদ িী ‘উেুবেে হাদীস’, দারুে বিের, প্রথে 

েুদ্রি: ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১১৬; সম্পাদনা পবরষদ, আে-েু‘জাে আে-ওোসীে, কহাসাইবনো 

েুেুবখ্ানা, কদওবন্দ (ো.বব), পৃষ্ঠা ৫০৭। 
3 সহীহ বুখ্ারী, সহাবায়ে কেরায়ের ির্ীেে অধ্যাে। 
4 ড. ‘আজ্জাজ আে-খ্েীব, ‘উসূেুে হাবদস’, দারুে বিের, িেুথয সংস্করি: ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৩৮৫ 
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আোইবহ ওোসাল্লােয়ে কদয়খ্য়ছন এবং েুসবেে বহয়সয়ব োরা কগয়ছন।”5 

কোিেথা: েুসবেে অবস্থাে বর্বন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লােয়ে 

কদয়খ্য়ছন বা োাঁর সাহির্য কপয়েয়ছন এবং েুসবেে বহয়সয়ব োরা কগয়ছন, বেবনই 

সাহাবী বয়ে পবরবিে, িাই বেবন েে বেয়সর হউন অথবা পূিযবেস্ক হউন, িাই 

োাঁর সাহির্য োয়ভর ববষেবি েে সেয়ের হউে অথবা কববশ সেে ধ্য়র হউে। 

  

                                           
5 ড. আবু আেীনাহ ববোে বিবেপস, োর্হাব: অেীে, বেযোন ও ভববষযৎ, বসোন 

পাববেয়েশন, প্রথে বংো সংস্করি: এবপ্রে ২০১৪, পৃষ্ঠা ২২৭ 
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বিেীে পবরয়েদ: সাহাবীগয়ির স্তর ও কেবিববনযাস 

হায়েে নীশাপুরী রহ. োর ‘ো‘করিােু ‘উেুবেে হাদীস’ নােে গ্রয়ন্থ সাহাবায়ে 

কেরাে রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ের ইসোে গ্রহয়ি অগ্রববেযো এবং ের্যাদাপূিয 

স্থানসেূয়হ োয়দর উপবস্থবের বদয়ে সূক্ষ্ম দৃবষ্ট দায়নর োধ্যয়ে োয়দরয়ে বায়রাবি 

স্তর ও কেিীয়ে ববনযাস েয়রয়ছন।6 সুেরাং বেবন বয়েন, 

১. প্রথে স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন র্ারা েক্কাে ইসোে গ্রহি েয়রয়ছন। কর্েন, 

আবু বের, উোর, উসোন ও আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহুে। 

২. বিেীে স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন দারুন নদওোে উপবস্থে সদসযবৃন্দ। আর 

এিা হয়ো উোর ইবনুে খ্াত্তাব রাবদোল্লাহু ‘আনহু র্খ্ন ইসোে গ্রহি েরয়েন 

এবং োর ইসোে গ্রহয়ির ববষেবি প্রোয়শয কঘাষিা েরয়েন, েখ্ন োয়ে 

দারুন নদওোে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের বনেি বনয়ে র্াওো 

হে। অেঃপর বেবনসহ েক্কাবাসীর েধ্য কথয়ে এেদে সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের বনেি শপথ গ্রহি েয়রন।  

৩. আর েৃেীে স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন ঐসব েুহাবজর সাহাবী, র্ারা হাবশাে 

বহজরে েয়রয়ছন। 

৪. আর িেুথয স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন র্ারা ‘আোবা নােে স্থায়ন নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের বনেি শপথ গ্রহি েয়রয়ছন।  

৫. আর পঞ্চে স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন র্ারা ‘আোবার বিেীে শপথ অনুষ্ঠায়ন 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের হায়ে শপথ গ্রহি েয়রয়ছন এবং োয়দর 

অবধ্েংশ বছয়েন আনসার সাহাবী। 

৬. আর ষষ্ঠ স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন কসসব েুহাবজর, র্ারা েদীনাে প্রয়বশ ও 

                                           
6
 উদৃ্ধে: ড. নূর উবিন ‘আের, ‘োনহাজুন্ নােদ িী ‘উেুবেে হাদীস’ পৃষ্ঠা ১১৯-১২০ 



 

 

সাহাবায়ে কেরায়ের অবস্থান ও ের্যাদার ববষয়ে আহয়ে সুন্নায়ের আেীদা-ববশ্বাস 
 11  

েসবজদ বানায়নার পূয়বয ‘েুবা’ নােে স্থায়ন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের বনেি কপৌঁয়ছয়ছন। 

৭. আর সপ্তে স্তয়রর সাহাবী হয়েন বদর রু্য়দ্ধ অংশগ্রহিোরী সাহাবীগি, 

র্ায়দর বযাপায়র রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েয়ছন,   
ْهِل بَْدٍر َفَقاَل اْعَملُوا َما ِشئْتُْم َفَقْد َغَفْرُت لَُكْم »

َ
لََع ىلَعَ أ َ َعزَّ وََجلَّ اطَّ  .«لََعلَّ اَّللَّ

“বনশ্চেই আল্লাহ ো‘আো বদর রু্য়দ্ধ অংশগ্রহিোরীয়দর সম্পয়েয জ্ঞাে আয়ছন 

এবং বেবন কঘাষিা বদয়েয়ছন কর্, কোেরা র্া ইো েরয়ে পার। বনশ্চে আবে 

কোোয়দরয়ে েো েয়র বদয়েবছ।”7
 

৮. আর অষ্টে স্তয়রর সাহাবী হয়েন ঐসব েুহাবজর সাহাবীগি, র্ারা বদর রু্দ্ধ 

ও হুদােববোর সবন্ধর েধ্যবেযী সেয়ে েদীনাে বহজরে েয়রয়ছন।  

৯. আর নবে স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন র্ারা বাে‘আয়ে বরদওোয়ন অংশগ্রহি 

েয়রয়ছন, র্ায়দর বযাপায়র আল্লাহ ো‘আো নাবর্ে েয়রয়ছন: 
ۡهٱۡرَِضَۡۡلََّقدۡ ﴿ ؤۡ ل ۡٱَۡعنِّۡۡللَّ ونََكۡۡإِذۡ ِۡمنِيَۡمه َبايِعه َجَرةِۡٱَۡتَۡتۡ ۡيه نَزَلۡۡقهلهوبِِهمۡ ِۡفَۡۡماَۡفَعلِمَۡۡلشَّ

َ
ۡفَأ

ِكيَنةَۡٱ َث ِۡۡهمۡ َعلَيۡ ۡلسَّ
َ
مۡ َوأ   [٨١: الفتح] ﴾١٨ۡاقَرِيبۡ ۡاحۡ َفتۡ َۡبهه

“অবশযই আল্লাহ েুবেনগয়ির ওপর সন্তুষ্ট হয়েয়ছন, র্খ্ন োরা গায়ছর বনয়ি 

আপনার োয়ছ বাই‘আে গ্রহি েয়রবছে, অেঃপর োয়দর অিয়র র্া বছে ো 

বেবন কজয়ন বনয়েয়ছন। িয়ে বেবন োয়দর ওপর প্রশাবি নাবর্ে েরয়েন এবং 

োয়দরয়ে আসন্ন ববজয়ে পুরসৃ্কে েরয়েন।” [সূরা আে-িােহ, আোে: ১৮] 

আর বাে‘আয়ে বরদওোন অনুবষ্ঠে হয়েবছে হুদােববো নােে স্থায়ন, র্খ্ন 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে েক্কার োবির েেৃযে ওেরা পােয়ন 

বাধ্াগ্রস্ত হয়েবছয়েন।  

                                           
7 সহীহ বুখ্ারী, হাবদস নং ৪৬০৮ 
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১০. আর দশে স্তয়রর সাহাবী হয়েন ঐসব েুহাবজর সাহাবীগি, র্ারা 

হুদােববোর সবন্ধ ও েক্কা ববজয়ের েধ্যবেযী সেয়ে েদীনাে বহজরে েয়রয়ছন। 

োয়দর োয়ে অনযেে হয়েন খ্াবেদ ইবন ওোবেদ, ‘আের ইবনুে ‘আস, আবু 

হুরােরা রাবদোল্লাহু ‘আনহুে প্রেুখ্ এবং এ স্তয়রর সাহাবীগয়ির সংখ্যা অয়নে। 

১১. আর এোদশ স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন র্ারা েক্কা ববজয়ের বদন ইসোে 

গ্রহি েয়রয়ছন এবং োরা হয়েন েুরাইশ কগায়ত্রর এেবি দে। 

১২. আর িাদশ স্তয়রর সাহাবীগি হয়েন কছাট্ট বশশু-বেয়শার েে বেসীয়দর েধ্য 

কথয়ে র্ারা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লােয়ে কদয়খ্য়ছন েক্কা 

ববজয়ের বদন, ববদাে হয়জর বদনসহ বববভন্ন সেয়ে এবং োয়দরয়ে সাহাবীগয়ির 

েয়ধ্য গিয েরা হে। 

আবার কোিােুবিভায়ব সাহাবীগয়ির স্তরয়ে বেনবি কেিীয়ে ববনযায়সর ববষেবিও 

প্রবসদ্ধ:  

প্রথে স্তর: বড় বড় সাহাবীগয়ির স্তর। কর্েন, জান্নায়ের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন 

এবং প্রথে বদয়ে ইসোে গ্রহিোরী সাহাবীগি।  

বিেীে স্তর: েধ্যে স্তয়রর সাহাবীগি। 

েৃেীে স্তর: কছাি স্তয়রর সাহাবীগি, র্ারা ববেয়বলে ইসোে গ্রহি েয়রয়ছন অথবা 

র্ারা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সেয়ে কছাি বছয়েন।8 

উয়ল্লখ্য কর্, সাহাবায়ে কেরােয়ে বববভন্ন স্তয়র ববভি েরা হয়েয়ছ এবং োয়দর 

োন-ের্যাদার োয়েও োরেেয রয়েয়ছ, র্া েুরআন ও সুন্নাহ িারা প্রোবিে; বেন্তু 

োরা সেয়েই কর্ নযােপরােি এবং নবীগয়ির পয়রই োরা কর্ দুবনোর ইবেহায়স 

সবযয়েষ্ঠ োনুষ োয়ে কোয়না সয়ন্দহ কনই। আর আল্লাহ ো‘আো োয়দর সেয়ের 
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প্রবে সন্তুষ্ট এবং োয়দর সেয়ের জনয োাঁর পে কথয়ে উত্তে ও েেযায়ির 

প্রবেশ্রুবে রয়েয়ছ। আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
ۡ ٱوَۡ﴿ ونَۡلسَّ ۡٱۡبِقه

َ هونَۡل  ل َه ۡل ۡٱِۡمنَۡۡوَّ ۡٱوَِۡۡجرِينَۡمه
َ ِينَۡٱوَۡۡنَاارِۡل  مٱَّۡلَّ وهه ۡهٱۡرَِّضَۡۡنۡ َسۡ بِإِحۡ ۡتََّبعه مۡ َعنۡ ّۡللَّ ۡهه

وا ۡ  [٨١١: اتلوبة] ﴾هۡهَعنۡ َۡورَضه

“আর েুহাবজর ও আনসারয়দর েয়ধ্য র্ারা প্রথে অগ্রগােী এবং র্ারা ইহসায়নর 

সায়থ োয়দর অনুসরি েয়র, আল্লাহ োয়দর প্রবে সন্তুষ্ট হয়েয়ছন এবং োরাও 

োাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েয়ছন।”[সূরা আে-োওবাহ, আোে: ১০০] 

আল্লাহ ো‘আো আরও বয়েন, 
مَۡتوِييَسۡ َۡلۡ﴿ نۡ ِۡمنكه نَفقَۡۡمَّ

َ
َلۡ َۡتَل َۡوَق ۡۡحَِۡفتۡ لۡ ٱۡلَِۡقبۡ ِۡمنۡأ و 

ه
عۡ ۡئَِكۡأ

َ
ِنََۡۡدرََجةۡ َۡظمۡهأ ِينَۡٱۡم  وا َّۡۡلَّ نَفقه

َ
ۡمِنۡ ۡأ

َۡۡتلهوا  َۡوَق ۡۡدۡهَبعۡ 
ۡهٱۡوََعدََۡۡوُكه   ۡهٱّۡللَّ ىۡسۡ ل   [٨١: احلديد] ﴾َن 

“কোোয়দর েয়ধ্য র্ারা ববজয়ের আয়গ বযে েয়রয়ছ ও রু্দ্ধ েয়রয়ছ, োরা (এবং 

পরবেযীরা) সোন নে। োরা ের্যাদাে কেষ্ঠ োয়দর কিয়ে, র্ারা পরবেযী োয়ে 

বযে েয়রয়ছ ও রু্দ্ধ েয়রয়ছ। েয়ব আল্লাহ উভয়ের জনযই েেযায়ির প্রবেশ্রুবে 

বদয়েয়ছন।” [সূরা আে-হাদীদ, আোে: ১০] 

সুেরাং সেোও নযােপরেিোর প্রয়ে সাহাবীগয়ির সেয়েই সোন। 

সাহাবীগয়ির সংখ্যা: আর সাহাবীগয়ির সংখ্যা বনধ্যারি েরা হে এে েয়ের 

অবধ্ে বহয়সয়ব। আর আবু রু্র‘আ আর-রার্ী োয়দর সংখ্যা বনিযে েয়রন এে 

েে কিৌি হাজার বয়ে।9
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বিেীে অধ্যাে: সাহাবীগয়ির সেো ও নযােপরােিোর প্রোি 

প্রথে পবরয়েদ: 

েুরআন ও সুন্নাহ কথয়ে সাহাবীগয়ির সেো ও নযােপরােিোর প্রোি 

আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের বনেি সাহাবীগয়ির ‘আদােে েথা 

নযােপরােিোর ববষেবি অোিয  আেীদা (ববশ্বাস) ববষেে োসআোসেূয়হর 

অিভুযি অথবা ববষেবি জরুবর বভবত্তয়ে জানা দীনী ববষয়ের অিভুযি। এর 

স্বপয়ে েুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দেীে রয়েয়ছ; বনয়ম্ন বেছু উয়ল্লখ্য়র্াগয বদে 

েুয়ে ধ্রা হয়ো: 

প্রথেে: আে-েুরআন কথয়ে সাহাবীগয়ির সেো ও নযােপরােিোর প্রোি: 

প্রথে আোে: আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
ۡهٱۡرَِضَۡۡلََّقدۡ ﴿ ؤۡ ل ۡٱَۡعنِّۡۡللَّ ونََكۡۡإِذۡ ِۡمنِيَۡمه َبايِعه َجَرةِۡٱَۡتَۡتۡ ۡيه نَزَلۡۡقهلهوبِِهمۡ ِۡفَۡۡماَۡفَعلِمَۡۡلشَّ

َ
ۡفَأ

ِكيَنةَۡٱ َث ِۡۡهمۡ َعلَيۡ ۡلسَّ
َ
مۡ َوأ                      [٨١: الفتح] ﴾١٨ۡاقَرِيبۡ ۡاحۡ َفتۡ َۡبهه

“অবশযই আল্লাহ েুবেনগয়ির ওপর সন্তুষ্ট হয়েয়ছন, র্খ্ন োরা গায়ছর বনয়ি 

আপনার োয়ছ বাই‘আে গ্রহি েয়রবছে, অেঃপর োয়দর অিয়র র্া বছে ো 

বেবন কজয়ন বনয়েয়ছন। িয়ে বেবন োয়দর ওপর প্রশাবি নাবর্ে েরয়েন এবং 

োয়দরয়ে আসন্ন ববজয়ে পুরসৃ্কে েরয়েন।” [সূরা আে-িােহ, আোে: ১৮] 

জাববর ইবন আবু্দল্লাহ রাবদোল্লাহু ‘আনহুো বয়েন,  
. «وأربعمائة ألفا كنا»  

“আেরা (য়স শপথ অনুষ্ঠায়ন) বছোে সংখ্যাে এে হাজার িারশে।”10
 

সুেরাং এ আোেবি স্পষ্টভায়ব প্রোি েয়র কর্, আল্লাহ োয়দরয়ে পবরশুদ্ধ 

েয়রয়ছন আর এ োর্বেো বা পবরশুবদ্ধর সংবাদ আল্লাহই পবরয়বশন েয়রয়ছন। 
                                           
10 সহীহ বুখ্ারী, অধ্যাে: োগার্ী, পবরয়েদ: হুদােববোর রু্দ্ধ, হাদীস নং ২৯২৩; িেহুে বারী: 

৭/৫০৭ (রাইোন প্রোশনা)। 
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আর আল্লাহ বযেীে ো সম্পন্ন েরার েেো অনয কেউ রায়খ্ না। আর ো 

হয়ো োয়দর অভযিরীি ও হৃদয়ের েয়ধ্য র্া বেছু আয়ছ োর পবরশুবদ্ধ। আর 

কসখ্ান কথয়েই বেবন োয়দর প্রবে সন্তুষ্ট হয়েয়ছন। (আর আল্লাহ ো‘আো র্ার 

ওপর সন্তুষ্ট হয়েয়ছন, েুিুরীর ওপর োর েৃেুয হওো সম্ভব নে। োরি, োর 

বশো হয়ো ইসোয়ের ওপর োরা র্াওো। সুেরাং আল্লাহ ো‘আোর সন্তুবষ্ট ঐ 

বযবি ছাড়া অনয োরও ওপর প্রয়র্াজয হয়ব না, র্ার বযাপায়র বেবন জায়নন কর্, 

োর েৃেুয হয়ব ইসোয়ের ওপর)।11   

আর সহীহ েুসবেয়ে র্া ববদযোন রয়েয়ছ, ো এ বিবযয়ে আরও সুদৃঢ় েয়র। 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েন,  
ُ  َشاءَ  إِنْ  انلَّارَ  يَْدُخُل  لَ » ْصَحاِب  ِمنْ  اَّللَّ

َ
َجَرةِ  أ َحد   الشَّ

َ
ينَ  أ ِ  .«ََتْتََها بَاَيُعوا اَّلَّ

“আল্লাহ িাে কো গায়ছর বনয়ি শপথ গ্রহিোরীয়দর েধ্য কথয়ে এেজনও 

জাহান্নায়ে প্রয়বশ েরয়ব না।”12
 

ইবনু োইবেেযাহ রহ. বয়েন: “আল্লাহর পে কথয়ে সন্তুবষ্ট এেবি প্রািীন গুি। 

সুেরাং বেবন শুধু্ ঐ বান্দার ওপরই সন্তুষ্ট হন, র্ার বযাপায়র বেবন জায়নন কর্, 

কস োয়ে সন্তুবষ্টর আবশযেীে উপাদানগুয়ো পূিয েয়র বদয়বন। আর র্ার ওপর 

আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েয়ছন, োর ওপর বেবন েখ্নও অসন্তুষ্ট হন বন। অেএব, 

এেন প্রয়েযে বযবিই জান্নায়ের অবধ্বাসী, র্ার বযাপায়র আল্লাহ সংবাদ 

বদয়েয়ছন কর্, বেবন োর প্রবে সন্তুষ্ট হয়েয়ছন, র্বদও োর ওপর োাঁর সন্তুষ্ট 

হওোর ববষেবি বছে োর ঈোন আনেন ও সৎেয়েযর পয়র। সুেরাং বেবন এ 

ববষেবি উয়ল্লখ্ েয়রন োর গুিগান ও প্রশংসা েরার কেয়ত্র। অেএব, বেবন 

                                           
11 আস-সাওোয়েে আে-েুহবরক্বা, পৃষ্ঠা ৩১৬। 
12

 সহীহ েুসবেে, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: গায়ছর অবধ্োরী বাে‘আয়ে 

বরদওোয়নর অনুসারীগয়ির ের্যাদা, হাদীস নং ৬৫৬০। 
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র্বদ জানয়েন কর্, কস এর পরবেযীয়ে এেন োজ েরয়ব, র্ায়ে প্রবেপােে 

অসন্তুষ্ট হয়বন, োহয়ে কস জান্নায়ের অবধ্বাসী হে না।”13
 

ইবনু হার্ে রহ. বয়েন: “র্াাঁয়দর বযাপায়র আল্লাহ ো‘আো আোয়দরয়ে সংবাদ 

জাবনয়েয়ছন, বেবন োয়দর অিয়র র্া আয়ছ, কস সম্পয়েয জায়নন এবং বেবন 

োয়দর উপর সন্তুষ্ট হয়েয়ছন; আর োয়দর উপর নাবর্ে েয়রয়ছন প্রশাবি। 

সুেরাং োরও জনয ববধ্ হয়ব না োয়দর বযাপায়র বসদ্ধাি কনোর কেয়ত্র নীরবো 

পােন েরা অথবা োয়দর বযাপায়র েখ্নও সয়ন্দহ কপাষি েরা।”14 

বিেীে আোে: আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
دۡ ﴿ َمَّ ولهُّۡۡمح ِ ۡٱۡرَّسه ِينَۡٱوَّۡۡللَّ ا ۡۡۡۥ َمَعهۡهَّۡلَّ ِشدَّ

َ
ۡۡءۡهأ ارِۡلۡ ٱََۡعَ فَّ ۡ بَيۡ ۡءۡهرهََحَا ۡۡكه م  مۡ تََرى َۡۡنهه عۡ ۡهه كَّ دۡ ۡاره جَّ َۡتغهونَۡيَبۡ ۡاسه

ۡفَض ۡ ِنَۡۡل  ِۡٱۡم  مۡ ۡا ۡنۡ َو َۡورِض ّۡۡللَّ وهِهِمِۡفِۡۡسيَماهه ِنۡ ۡوهجه ثَرِۡۡم 
َ
ىۡٱۡأ ودِ جه مۡ ۡلَِكَۡذ ۡۡلسح مۡ ۡةِىَۡرى ۡتلَّوۡ ٱِۡفَۡۡمَثلههه َۡوَمَثلههه

ِۡٱِۡفۡ خۡ ۡع َۡكَزرۡ ۡيِجِنيلِۡل 
َ
َۡۡرجَۡأ ۡ َۡتَوىۡ سۡ ٱفَۡۡلََظَۡتغۡ سۡ ٱفَۡۡۥاَزَرههَۡفۡۡۥهۡهَشط  وقِهََِۡۡعَ عۡ ۡۦسه ۡيه اعَۡٱِۡجبه رَّ ۡلزح

اَر ۡلۡ ٱۡبِِهمۡهِِۡلَغِيَظۡ فَّ ۡهٱۡوََعدَۡۡكه ِينَۡٱّۡللَّ مِمنۡ ِۡتۡلَِح ۡلصَّ ۡٱۡوََعِملهوا َۡۡءاَمنهوا َّۡۡلَّ غۡ ۡهه جۡ ۡفَِرةۡ مَّ
َ
ۡاَعِظيَم ًۡۡراَوأ

 [٩٢: الفتح] ﴾٢٩
 “েুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূে, আর োর সহিরগি োয়িরয়দর প্রবে েয়ঠার, 

োয়দর পরস্পয়রর প্রবে সহানুভূবেশীে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুবষ্ট োেনাে 

আপবন োয়দরয়ে রুেু‘ ও সাজদাহে অবনে কদখ্য়বন। োয়দর েেি োয়দর 

েুখ্েণ্ডে সাজদাহর প্রভায়ব পবরসু্ফি; এিাই োওরায়ে োয়দর দৃষ্টাি। আর 

ইিীয়ে োয়দর দৃষ্টাি হয়ে এেন এেবি িারাগাছ, র্া কথয়ে বনগযে হে 

েবিপাো, োরপর ো শি ও পুষ্ট হে এবং পয়র োয়ণ্ডর উপর দাাঁড়াে দৃঢ়ভায়ব 

র্া িাষীর জনয আনন্দদােে। এভায়ব আল্লাহ েুবেনয়দর সেৃবদ্ধ িারা োবিরয়দর 
                                           
13 ইোে উবনু োইবেেযাহ, আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৭২, ৫৭৩, েুদ্রি: দারুে েুেুব আে-

‘ইেবেোহ, সম্পাদনা: েুহাম্মদ েবহ উিীন আবু্দে হােীদ। 
14 আে-িাসেু বিে বেোয়ে ওোবন্নহাে: ৪/১৪৮। 
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অির্জ্যাো সৃবষ্ট েয়রন। র্ারা ঈোন আয়ন এবং সৎোজ েয়র -আল্লাহ োয়দরয়ে 

প্রবেশ্রুবে বদয়েয়ছন েো ও েহাপ্রবেদায়নর।”[সূরা আে-িােহ, আোে: ২৯] 

ইোে োয়েে রহ. বয়েন: “আোর বনেি এ খ্বর এয়সয়ছ কর্, বিস্টানগি র্খ্ন 

ঐসব সাহাবায়ে কেরাে রাবদোল্লাহু ‘আনহুেয়ে কদয়খ্বছে, র্ারা শাে (বসবরো) 

জে েয়রয়ছন, েখ্ন োরা বেয়ে োগে: আল্লাহর েসে! বনশ্চে োরা ঐসব 

হাওোরীয়দর কিয়ে উত্তে, র্ায়দর বযাপায়র আেরা ইয়োপূয়বয জানয়ে কপয়রবছ। 

আর এ প্রসয়ে োরা সেযই বয়েয়ছ। োরি, এ উম্মে (জাবে) পূবযবেযী 

বেোবসেূয়হর েয়ধ্য সম্মাবনে। আর োয়দর েয়ধ্য সবয়িয়ে সম্মাবনে ও 

ের্যাদাবান হয়েন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগি। আর 

আল্লাহ ো‘আো নাবর্েেৃে বেোবসেূয়হ ও হাদীয়সর েয়ধ্য োয়দর েথা উয়ল্লখ্ 

েরার োধ্যয়ে োয়দরয়ে উচ্চ ের্যাদা বদয়েয়ছন। আর এ জনযই আল্লাহ ো‘আো 

কসখ্ায়ন বয়েয়ছন: ﴿ۡ مۡ ۡلَِكَۡذ ﴾ۡةِىَۡرى ۡتلَّوۡ ٱِۡفَۡۡمَثلههه  “এিাই োওরায়ে োয়দর দৃষ্টাি”। 

অেঃপর বেবন বয়েন: ﴿ ۡم ِۡٱِۡفَۡۡوَمَثلههه خۡ ۡع َۡكَزرۡ ۡيِجِنيلِۡل 
َ
َۡۡرجَۡأ ﴾ۥهۡهَشط   “আর ইিীয়ে 

োয়দর দৃষ্টাি হয়ে এেন এেবি িারাগাছ, র্া কথয়ে বনগযে হে েবিপাো”। 

﴾ۥاَزَرههَۡفۡ﴿  “োরপর ো শি হে”। অথযাৎ েজবুে হে। ﴿َۡلََظَۡتغۡ سۡ ٱف﴾  “োরপর 

ো পুষ্ট হে” অথযাৎ ো পুষ্ট ও েবলো হে। ﴿ََۡۡتَوىۡ سۡ ٱف ۡ وقِهََِۡۡعَ عۡ ۡۦسه ۡيه اعَۡٱِۡجبه رَّ ﴾لزح  

“অেঃপর ো োয়ণ্ডর উপর দাাঁড়াে দৃঢ়ভায়ব র্া িাষীর জনয আনন্দদােে” 

অথযাৎ অনুরূপ হয়েন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগি। 

োরা োয়ে শবিশােী েয়রয়ছন, সেথযন েয়রয়ছন এবং োয়ে সাহার্য 

েয়রয়ছন। সুেরাং োাঁর সায়থ োয়দর সম্পেয গায়ছর সায়থ পাো বা েবিপাোর 

সম্পয়েযর েয়ো, (আল্লাহ) োয়দর সেৃবদ্ধ িারা োবিরয়দর অির্জ্যাো সৃবষ্ট 
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েয়রন।”15 ইবনুে জাওর্ী বয়েন, “এ গুিবি অবধ্োংয়শর বনেি সেে সাহাবীর 

জনয সাবযস্ত।”16 

েৃেীে আোে: আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
َقَرا ءِۡ﴿ َه ِجِرينَۡۡلِل فه ِينَۡۡٱل مه وا ۡۡٱَّلَّ رِجه خ 

ه
َو لِِهمۡ ۡدَِي رِهِمۡ ِۡمنۡأ م 

َ
ۡۡيَب َتغهونََۡۡوأ ل  ِنَۡۡفَض  ِۡۡم  َو ن اۡٱّللَّ َۡورِض 

ونَۡ ه ََۡۡوَينُصه ۡۡٱّللَّ ۥ   وََله َل ئَِكَۡۡورَسه و 
ه
مۡهۡأ ِين٨َۡۡۡٱلصَّ ِدقهونَۡۡهه ارََۡۡتَبوَّءهوَۡوٱَّلَّ يَم نَۡۡٱدلَّ ِ

َۡقب لِِهمۡ ِۡمنَۡوٱل 
ِبحونَۡ ونََۡۡوَلۡۡإَِِل ِهمۡ َۡهاَجرََۡۡمنۡ ُۡيه ورِهِمۡ ِۡفََۡۡيِده ده ا َۡۡحاَجةۡ ۡصه ِمَّ وتهوا ۡۡم 

ه
ونَۡۡأ ثِره ۡ َۡويهؤ  ِسِهمۡ ََۡعَ نفه

َ
َۡولَوۡ ۡأ

حَّۡۡيهوَقَۡۡوَمنَۡخَااَصة  ۡۡبِِهمۡ ََۡكنَۡ ِسهِۦۡشه َل ئَِكَۡۡنف  و 
ه
مۡهۡفَأ ونَۡۡهه لِحه ف  ِين٩َۡۡۡٱل مه ِدهِمۡ ۡمِنۡ َۡجا ءهوۡوَٱَّلَّ َۡبع 

هونَۡ ول فِرۡ َۡربََّناَۡيقه َو نَِناََۡلَاۡٱغ  ِينََۡۡوِلِخ  ونَاۡٱَّلَّ يَم نَِۡۡسَبقه ِ
ۡۡقهلهوبَِناِۡفََۡۡت َعل َۡۡوَلۡۡبِٱل  ِينَِۡۡغل   َۡءاَمنهوا ۡۡل َِّلَّ

ۡۡإِنََّكَۡۡربََّنا ۡ  [  ٨١  ،١: احلرش] ﴾١٠ۡرَِّحيمۡ ۡرَءهوف 

“এ সম্পদ বনঃস্ব েুহাবজরয়দর জনয, র্ারা বনয়জয়দর বাবড়ঘর ও সম্পবত্ত কথয়ে 

উৎখ্াে হয়েয়ছ। োরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুবষ্টর অয়েষি েয়র এবং আল্লাহ 

ও োাঁর রাসূয়ের সাহার্য েয়র। এরাই কো সেযােেী। আর োয়দর জনযও, 

েুহাবজরয়দর আগেয়নর আয়গ র্ারা এ নগরীয়ে বনবাস বহয়সয়ব গ্রহি  েয়রয়ছ 

ও ঈোন গ্রহি েয়রয়ছ, োরা োয়দর োয়ছ র্ারা বহজরে েয়র এয়সয়ছ 

োয়দরয়ে ভায়োবায়স এবং েুহাবজরয়দরয়ে র্া কদওো হয়েয়ছ োর জনয োরা 

োয়দর অিয়র কোয়না (না পাওো জবনে) বহংসা অনুভব েয়র না, আর োরা 

বনয়জরা অভাবগ্রস্ত হয়েও োয়দরয়ে বনয়জয়দর ওপর অগ্রাবধ্োর কদে। বস্তুে 

র্ায়দরয়ে অিয়রর োপযিয কথয়ে েুি রাখ্া হয়েয়ছ, োরাই সিেোে। আর 

র্ারা োয়দর পয়র এয়সয়ছ, োরা বয়ে, ‘কহ আোয়দর রব! আোয়দরয়ে ও 
                                           
15 ইবনু আববদে বার, আে-ইসবেোব, ১/৬, েুদ্রি, দারুে বেোব আে-আরাবী -ইবনুে 

োবসে কথয়ে আে-ইসাবা গ্রয়ন্থর প্রািবিো বা হাবশোসহ; োিসীরু ইবন োছীর: ৪/৩৪০, 

েুদ্রি: দারুে ো‘আয়রিা, বাইরুে, সনদ বযেীে। 
16 র্াদুে োসীর, ৪/২০৪।  
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ঈোয়ন অগ্রিী আোয়দর ভাইয়দরয়ে েো েরুন এবং র্ারা ঈোন এয়নবছে 

োয়দর ববরুয়দ্ধ আোয়দর অিয়র ববয়িষ রাখ্য়বন না। কহ আোয়দর রব! বনশ্চে 

আপবন দোদ্রয, পরে দোেু।”[সূরা আে-হাশর, আোে: ৮-১০] 

আল্লাহ ো‘আো এ আোেসেূয়হর েয়ধ্য ‘িাে’17 েথা রু্দ্ধেব্ধ সম্পয়দর 

হেদারয়দর অবস্থা ও গুিাবেী বিযনা েয়রয়ছন। আর োরা হয়েন বেন 

প্রোয়রর: 

প্রথে প্রোর: ﴿ۡ َۡقَرا ۡلِل َه ۡل ۡٱۡءِۡفه ﴾ِجِرينَۡمه  অথযাৎ বনঃস্ব েুহাবজরগি। 

বিেীে প্রোর:  ﴿َِۡينَۡٱو ارَۡٱَۡتَبوَّءهوَّۡلَّ ِۡٱوَۡۡدلَّ ﴾لِِهمۡ َقبۡ ِۡمنۡنَۡيَم ۡل  অথযাৎ েুহাবজরয়দর 

আগেয়নর আয়গ র্ারা এ নগরীয়ে বনবাস বহয়সয়ব গ্রহি েয়রয়ছ ও ঈোন গ্রহি 

েয়রয়ছ। 

েৃেীে প্রোর:  ﴿َِۡينَۡٱو ﴾ِدهِمۡ َبعۡ ۡمِنۡ ۡءهوَجا َّۡۡلَّ  অথযাৎ র্ারা োয়দর পয়র এয়সয়ছ। 

আর ইোে োয়েে রহ. এ আোে কথয়ে বে সুন্দর িয়োো উদ্ভাবন েরয়ছন, 

বেবন বয়েন, কর্ বযবি সাহাবীগিয়ে গাবে বদয়ব, োর জনয ‘িাে’ বা রু্দ্ধেব্ধ 

সম্পয়দ কোয়না অংশ কনই। োরি, কস ঐসব সাহাবীগয়ির গুয়ি গুিাবেে হয়ে 

পায়র বন, আল্লাহ ো‘আো র্ায়দর প্রশংসা েয়রয়ছন। োয়দর েথাে: 
فِرۡ َۡربََّنا﴿ َو نَِناََۡلَاۡٱغ  ِينََۡۡوِلِخ  ونَاۡٱَّلَّ يَم نَِۡۡسَبقه ِ

ۡۡقهلهوبَِناِۡفََۡۡت َعل َۡۡوَلۡۡبِٱل  ِينَِۡۡغل   َۡربََّنا َۡۡءاَمنهوا ۡۡل َِّلَّ
ۡۡإِنََّكۡ  [٨١: احلرش] ﴾١٠ۡرَِّحيمۡ ۡرَءهوف 

“কহ আোয়দর রব! আোয়দরয়ে ও ঈোয়ন অগ্রিী আোয়দর ভাইয়দরয়ে েো 

েরুন এবং র্ারা ঈোন এয়নবছে োয়দর ববরুয়দ্ধ আোয়দর অিয়র ববয়িষ 

রাখ্য়বন না। কহ আোয়দর রব! বনশ্চে আপবন দোদ্রয, পরে দোেু।” [সূরা 

আে-হাশর, আোে: ১০] 

                                           
17 ‘িাে’ শয়ব্দর অথয: রু্দ্ধেব্ধ সম্পদ অথবা ববনারু্য়দ্ধ েব্ধ সম্পদ।  
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সা‘আদ ইবন আবব ওোক্কাস রাবদোল্লাহু ‘আনহু বয়েন, 
 أن عليه اكئنون أنتم ما فأحسن واحدة بقيت و مزنتلان فمضت :منازل ثالث ىلع انلاس»

َقَرا ءِۡ﴿ : قرأ ثم:  قال بقيت اليت املزنلة بهذه تكونوا َه ِجرِينَۡۡلِل فه ِينَۡۡٱل مه وا ۡۡٱَّلَّ رِجه خ 
ه
ۡدَِي رِهِمۡ ۡمِنۡأ

َو لِِهمۡ  م 
َ
ۡۡيَب َتغهونََۡۡوأ ل  ِنَۡۡفَض  ِۡۡم  َو ن اۡٱّللَّ  قد مزنلة وهذه املهاجرين فهؤلء [١: احلرش] ﴾َورِض 

ِينَۡ﴿: مضيت ارََۡۡتَبوَّءهوَۡوٱَّلَّ يَم نَۡۡٱدلَّ ِ
ِبحونََۡۡقب لِِهمۡ ِۡمنَۡوٱل  ونََۡۡوَلۡۡإَِِل ِهمۡ َۡهاَجرََۡۡمنۡ ُۡيه ِۡفََۡۡيِده

ورِهِمۡ  ده ا َۡۡحاَجةۡ ۡصه ِمَّ وتهوا ۡۡم 
ه
ونَۡۡأ ثِره ۡ َۡويهؤ  ِسِهمۡ ََۡعَ نفه

َ
: قال[  ٢: احلرش] ﴾َخَااَصة  ۡۡبِِهمۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡأ

ِينَۡ﴿ :قرأ ثم مضيت قد مزنلة وهذه األنصار هؤلء ِدهِمۡ ِۡمنۡ َۡجا ءهوَۡوٱَّلَّ هونََۡۡبع  ول فِرۡ َۡربََّناَۡيقه ۡٱغ 
َو نَِناََۡلَا ِينََۡۡوِلِخ  ونَاۡٱَّلَّ يَم نَِۡۡسَبقه ِ

ۡۡقهلهوبَِناِۡفََۡۡت َعل َۡۡوَلۡۡبِٱل  ِينَِۡۡغل   ۡۡإِنََّكَۡۡربََّنا َۡۡءاَمنهوا ۡۡل َِّلَّ ۡرَءهوف 
 عليه اكئنون أنتم ما فأحسن املزنلة هذه وبقيت هاتان مضيت قد [٨١: احلرش] ﴾١٠ۡرَِّحيمۡ 

  «هلم تستغفروا أن: بقيت اليت املزنلة بهذه تكونوا أن

“োন-ের্যাদার বদে কথয়ে োনুষ বেন কেিী বা স্তয়র ববভি। সুেরাং দুই কেবির 

োনুষ অবেবাবহে হয়ে কগয়ছ। আর অববশষ্ট আয়ছ এে কেবির োনুষ। অেএব, 

সবয়িয়ে সুন্দর হে র্খ্ন কোোয়দর অবস্থান হয়ব ঐ স্তয়রর সায়থ র্া অববশষ্ট 

আয়ছ। বিযনাোরী বয়েন, অেঃপর বেবন পাঠ েয়রন: 
َقَرا ءِۡ﴿ َه ِجرِينَۡۡلِل فه ِينَۡۡٱل مه وا ۡۡٱَّلَّ رِجه خ 

ه
َو لِِهمۡ ۡدَِي رِهِمۡ ِۡمنۡأ م 

َ
ۡۡيَب َتغهونََۡۡوأ ل  ِنَۡۡفَض  ِۡۡم  َو ن اۡٱّللَّ  ﴾َورِض 

  [١: احلرش]
“এ সম্পদ বনঃস্ব েুহাবজরয়দর জনয র্ারা বনয়জয়দর ঘর-বাবড় ও সম্পবত্ত কথয়ে 

উৎখ্াে হয়েয়ছ। োরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুবষ্টর অয়েষি েয়র।” [সূরা আে-

হাশর, আোে: ৮] 

োরা হয়েন েুহাবজরগি এবং এ স্তরবি অবেবাবহে হয়ে কগয়ছ। 
ِينَۡ﴿ ارََۡۡتَبوَّءهوَۡوٱَّلَّ يَم نَۡۡٱدلَّ ِ

ِبحونََۡۡقب لِِهمۡ ِۡمنَۡوٱل  ونََۡۡوَلۡۡإَِِل ِهمۡ َۡهاَجرََۡۡمنۡ ُۡيه ورِهِمۡ ِۡفََۡۡيِده ده ۡصه
ا َۡۡحاَجةۡ  ِمَّ وتهوا ۡۡم 

ه
ونَۡۡأ ثِره ۡ َۡويهؤ  ِسِهمۡ ََۡعَ نفه

َ
 [٢: احلرش] ﴾َخَااَصة  ۡۡبِِهمۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡأ
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“আর োয়দর জনযও, েুহাবজরয়দর আগেয়নর আয়গ র্ারা এ নগরীয়ে বনবাস 

বহয়সয়ব গ্রহি েয়রয়ছ ও ঈোন এয়নয়ছ, োরা োয়দর োয়ছ র্ারা বহজরে েয়র 

এয়সয়ছ োয়দর ভােবায়স এবং েুহাবজরয়দরয়ে র্া কদওো হয়েয়ছ োর জনয 

োরা োয়দর অিয়র কোয়না (না পাওো জবনে) বহংসা অনুভব েয়র না, আর 

োরা বনয়জরা অভাবগ্রস্ত হয়েও োয়দরয়ে বনয়জয়দর ওপর অগ্রাবধ্োর কদে।” 

[সূরা আে-হাশর, আোে: ৯] 

বেবন বয়েন, োরা হয়েন আনসার। আর এ স্তরবিও অবেবাবহে হয়ে কগয়ছ। 

অেঃপর বেবন পাঠ েয়রন: 
ِينَۡ﴿ ِدهِمۡ ِۡمنۡ َۡجا ءهوَۡوٱَّلَّ هونََۡۡبع  ول ِفرۡ َۡربََّناَۡيقه َو نَِناََۡلَاۡٱغ  ِينََۡۡوِلِخ  ونَاۡٱَّلَّ يَم نَِۡۡسَبقه ِ

ََۡت َعل َۡۡوَلۡۡبِٱل 
ۡۡقهلهوبَِناِۡفۡ ِينَِۡۡغل   ۡۡإِنََّكۡۡبََّنا ۡرََۡۡءاَمنهوا ۡۡل َِّلَّ   [٨١: احلرش] ﴾١٠ۡرَِّحيمۡ ۡرَءهوف 

“আর র্ারা োয়দর পয়র এয়সয়ছ, োরা বয়ে, ‘কহ আোয়দর রব! আোয়দরয়ে ও 

ঈোয়ন অগ্রিী আোয়দর ভাইয়দরয়ে েো েরুন এবং র্ারা ঈোন এয়নবছে 

োয়দর ববরুয়দ্ধ আোয়দর অিয়র ববয়িষ রাখ্য়বন না। কহ আোয়দর রব! বনশ্চে 

আপবন দোদ্রয, পরে দোেু।” [সূরা আে-হাশর, আোে: ১০] 

ঐ দু’বি স্তর অবেবাবহে হয়ে কগয়ছ; আর বাবে আয়ছ এ স্তরবি। সুেরাং 

সবয়িয়ে সুন্দর হয়ব র্খ্ন কোোয়দর অবস্থান হয়ব ঐ স্তয়রর সায়থ, র্া অববশষ্ট 

আয়ছ। বেবন বয়েন: কোেরা োয়দর জনয েো প্রাথযনা ের।”18 

আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহা বয়েন, 
ِمُروا»

ُ
نْ  أ

َ
ْصَحاِب  يَْستَْغِفُروا أ

َ
.«فََسبُّوُهمْ ، وسلم عليه اهلل صىل انلَِّبى  أل  

“োয়দরয়ে বনয়দযশ কদওো হয়েয়ছ নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

সাহাবীগয়ির জনয েো প্রাথযনা েরয়ে। অথি োরা োয়দরয়ে গাবে 
                                           
18 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৭৪; হায়েে, আে-েুসোদরাে, োিসীর অধ্যাে, হাদীস নং 

৩৮০০। ইোে র্াহাবী হাদীসবিয়ে সহীহ বয়েয়ছন। 
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বদয়েয়ছ।”19 

আবু না‘ঈে বয়েন, “সুেরাং োর কিয়ে বনেৃষ্ট আর কে হয়ে পায়র, কর্ বযবি 

আল্লাহ ও োাঁর রাসূয়ের ববরুদ্ধািরি েয়র এবং োয়দরয়ে অবাধ্যোর োধ্যয়ে 

অস্বীোর েয়র। েুবে বে েেয েরয়ব না কর্, আল্লাহ ো‘আো োাঁর নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লােয়ে বনয়দযশ বদয়েয়ছন োাঁর সাহাবীগিয়ে েো 

েয়র বদয়ে, োয়দর জনয েো প্রাথযনা েরয়ে এবং োয়দর প্রবে পেপুি 

অবনে েয়র বদয়ে। আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
نَتَۡۡولَوۡ ﴿ اۡكه وا َۡلۡۡبَِۡقلۡ لۡ ٱَۡغلِيَظَۡۡفظًّ ۡعۡ ٱفَۡۡلَِك َۡحوۡ ِۡمنۡ ۡنَفضح مۡ َعنۡ ۡفه مۡ ۡفِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَۡۡهه مۡ َوَشاوِرۡ ۡلَهه ِۡفۡۡهه

ۡٱ
َ َۡۡفَتَوّكَّ َۡۡتَۡعَزمۡ ۡفَإَِذاۡرِۡ مۡ ل  ِ ۡٱََۡعَ َۡٱۡإِنَّّۡۡللَّ ّۡۡللَّ ِبح ِيَۡل ۡٱُۡيه ِ َتَوّك                                                                                                [٨٥٢: عمران ال] ﴾١٥٩ۡمه

“আর র্বদ আপবন রূঢ় ও েয়ঠারবিত্ত হয়েন, েয়ব োরা আপনার আশপাশ 

কথয়ে সয়র পড়ে। োয়জই আপবন োয়দরয়ে েো েয়র বদন এবং োয়দর 

জনয েো প্রাথযনা েরুন এবং োয়জ েয়েয োয়দর সায়থ পরােশয েরুন, 

োরপর আপবন কোয়না সংেল্প েরয়ে আল্লাহর ওপর বনভযর েরয়বন। বনশ্চে 

আল্লাহ (োাঁর ওপর) বনভযরোরীয়দর ভায়োবায়সন।”[সূরা আয়ে ইেরান, আোে: 

১৫৯] 

বেবন আরও বয়েন, 
ۡخۡ ٱوَۡ﴿ ؤۡ ل ۡٱِۡمنَۡۡتََّبَعَكۡٱۡلَِمنَِۡۡجَناَحَكۡۡفِض  [٩٨٥: الشعراء] ﴾٢١٥ِۡمنِيَۡمه  

“এবং র্ারা আপনার অনুসরি েয়র, কসসব েুবেনয়দর প্রবে আপনার পেপুি 

অবনে েয়র বদন।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আোে: ২১৫] 

সুেরাং কর্ বযবি োয়দরয়ে গাবে বদয়ব, ঘৃিা েরয়ব এবং োয়দর েধ্যোর 

বযাখ্যা বা েিবয ও সংঘবিে রু্দ্ধসেূহয়ে অসুন্দর উয়িয়শয বয়ে কবড়ায়ব, কস 

                                           
19 সহীহ েুসবেে, োিসীর অধ্যাে, বাব নং- ২, হাদীস নং ৭৭২৪ 
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বযবি োয়দর বযাপায়র আল্লাহ ো‘আো েেৃযে প্রদত্ত বনয়দযশ, বশো ও অসীেযে 

(উপয়দশ) কথয়ে ববিুযে। কস োয়দর বযাপায়র োর বজহ্বায়ে প্রসাবরে েয়র 

শুধু্োত্র নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে, োাঁর সাহাবীগি, ইসোে ও 

েুসবেেয়দর প্রবে েেুবষে অির ও েন্দ উয়িশয বনয়ে।”20
 

েুজাবহদ রহ. কথয়ে ববিযে, বেবন ইবন আব্বাস রাবদোল্লাহু ‘আনহুো কথয়ে 

বিযনা েয়রন, বেবন বয়েন, 
. «لونسيقتت أنهم علم قد و هلم بالستغفار أمر قد اهلل إن حممد أصحاب تسبوا ل»  

“কোেরা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহাবীগিয়ে গাবে বদও না। 

বনশ্চেই আল্লাহ োয়দর জনয েো প্রাথযনা েরার বনয়দযশ বদয়েয়ছন এবং বেবন 

জায়নন কর্, োরা অবিয়রই বনয়জয়দর েয়ধ্য োরাোবর েরয়ব।”21 

িেুথয আোে: আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
ۡ ٱوَۡ﴿ ونَۡلسَّ ۡٱۡبِقه

َ هونَۡل  ل َه ۡل ۡٱِۡمنَۡۡوَّ ۡٱوَِۡۡجرِينَۡمه
َ ِينَۡٱوَۡۡنَاارِۡل  مٱَّۡلَّ وهه ۡهٱۡرَِّضَۡۡنۡ َسۡ بِإِحۡ ۡتََّبعه مۡ َعنۡ ّۡللَّ ۡهه

وا ۡ َعدَّۡۡهۡهَعنۡ َۡورَضه
َ
مۡ َۡوأ ۡٱَۡتَهاَتۡ ۡرِيََتۡ ۡتۡ َجنَّ ۡۡلَهه

َ بَدۡ ۡفِيَها ِِۡۡلِينََۡخ ۡۡرۡهَه ۡن ۡل 
َ
 ﴾١٠٠َۡعِظيمۡهلۡ ٱۡزۡهَفوۡ لۡ ٱۡلَِكَۡذ ۡۡا ۡأ

                                                  [  ٨١١: اتلوبة]

“আর েুহাবজর ও আনসারয়দর েয়ধ্য র্ারা প্রথে অগ্রগােী এবং র্ারা ইহসায়নর 

সায়থ োয়দর অনুসরি েয়র, আল্লাহ োয়দর প্রবে সন্তুষ্ট হয়েয়ছন এবং োরাও 

োাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েয়ছন। আর বেবন োয়দর জনয বেরী েয়রয়ছন জান্নাে, র্ার 

বনয়ি নহর প্রবাবহে, কসখ্ায়ন োরা বিরস্থােী হয়ব। এ কো েহাসািেয।”[সূরা 

আে-োওবাহ, আোে: ১০০] 

                                           
20 আবূ না‘ঈে, আে-ইোো, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬, পর্যায়োিনা: ড. আেী িেীহী, োেোবােুে 

‘উেুে ওোে বহোে, েদীনা, প্রথে েুদ্রি: ১৪০৭ বহ. 
21 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৭৪; আরও কদখু্ন: বেনহাজুস সুন্নাহ, ২/১৪; আছার, ইোে 

আহেদ, ো িার্ায়েে অধ্যায়ে বিযনা েয়রয়ছন, হাদীস নং ১৮৭, ১৭৪১। 
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আর এ আোয়ের োৎপর্য অেযি পবরষ্কার। ইবন োইবেেযাহ রহ. বয়েন, 

“পূবযবেযী সহাবীগয়ির বযাপায়র আোর দাবেত্ব হয়ো বনঃশেযভায়ব োয়দর সায়থ 

ইহসান েথা সদািরি েরা। আর বেবন (আল্লাহ) োয়বঈনয়দর ওপর সন্তুষ্ট নন 

র্েেি না োরা োয়দরয়ে (সাহাবীগিয়ে) ইহসায়নর সায়থ অনুসরি 

েরয়ব।”22 আর োয়দরয়ে ইহসায়নর সায়থ অনুসরি েরার অনযেে বদে হয়ো 

োয়দর ওপর সন্তুষ্ট থাো এবং োয়দর জনয েো প্রাথযনা েরা। 

পঞ্চে আোে: আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
مَۡتوِييَسۡ َۡلۡ﴿ نۡ ِۡمنكه نَفقَۡۡمَّ

َ
َلۡ َۡتَل َۡوَق ۡۡحَِۡفتۡ لۡ ٱۡلَِۡقبۡ ِۡمنۡأ و 

ه
عۡ ۡئَِكۡأ

َ
ِنََۡۡدرََجةۡ َۡظمۡهأ ِينَۡٱۡم  وا َّۡۡلَّ نَفقه

َ
ۡمِنۡ ۡأ

َۡۡتلهوا  َۡوَق ۡۡدۡهَبعۡ 
ۡهٱۡوََعدََۡۡوُكه   ۡهٱّۡللَّ ىۡسۡ ل  ۡهٱوََۡۡن                                                                                             [  ٨١: احلديد] ﴾١٠َۡخبِي َۡۡملهونََۡتعۡ ۡبَِماّۡللَّ

“কোোয়দর েয়ধ্য র্ারা ববজয়ের আয়গ বযে েয়রয়ছ ও রু্দ্ধ েয়রয়ছ, োরা (এবং 

পরবেযীরা) সোন নে। োরা ের্যাদাে কেষ্ঠ োয়দর কিয়ে র্ারা পরবেযী োয়ে 

বযে েয়রয়ছ ও রু্দ্ধ েয়রয়ছ। েয়ব আল্লাহ উভয়ের জনযই েেযায়ির প্রবেশ্রুবে 

বদয়েয়ছন। আর কোেরা র্া ের আল্লাহ কস সম্পয়েয সববয়শষ অববহে।”[সূরা 

আে-হাদীদ, আোে: ১০] 

আর আোয়ে উবল্লবখ্ে احلسىن শয়ব্দর অথয হয়ো ‘জান্নাে’। েুজাবহদ ও োোদা 

রহ. অনুরূপ বয়েয়ছন।23 

আর ইবন হার্ে রহ. এ আোে কথয়ে অোিযভায়ব দেীে গ্রহি েয়রন কর্, 

সাহাবীগি সেয়েই জান্নায়ের অবধ্বাসী, কর্য়হেু আল্লাহ ো‘আো বয়েয়ছন: 
﴿ۡ

ۡهٱۡوََعدََۡۡوُكه   ۡهٱّۡللَّ ىۡسۡ ل  [٨١: احلديد] ﴾َن   
“আর আল্লাহ সেয়ের জনযই েেযায়ির প্রবেশ্রুবে বদয়েয়ছন।”[সূরা আে-হাদীদ, 

                                           
22 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৭২ 
23 োিসীরু ইবন জাবরর: ২৭/১২৮, দারুে ো‘করিাহ, বাইরুে, ৪থয সংস্করি, ১৪০০ বহ. 
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আোে: ১০] 

ষষ্ঠ আোে: আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
ۡهٱۡتَّاَبۡۡلََّقد﴿ ّۡۡللَّ َه ۡل ۡٱوََۡۡلَِّب ِۡٱََۡعَ ۡٱوَِۡۡجِرينَۡمه

َ ِينَۡٱۡنَاارِۡل  وههۡٱَّۡلَّ َۡلۡ ٱَۡساَعةِِۡۡفۡۡتََّبعه َۡماۡدَِۡبعۡ ِۡمنۡ ۡةِۡعهس 
ۡۡيَزِيغۡهََۡكدَۡ ِنۡ ۡفَرِيقۡ ۡقهلهوبه مۡ م  ۡ َعلَيۡ ۡتَاَبۡۡثهمَّۡۡهه ۡۡبِِهمۡ ۡۥإِنَّهۡهِۡهم                                                                                            [ ٨٨١: اتلوبة] ﴾١١٧ۡرَِّحيمۡ ۡرَءهوف 

“আল্লাহ অবশযই নবী, েুহাবজর ও আনসারয়দর োওবা েবুে েরয়েন, র্ারা 

োর অনুসরি েয়রবছে সংেিেে েুহূয়েয -োয়দর এে দয়ের হৃদে সেযিুযে 

হওোর উপক্রে হবার পর। োরপর আল্লাহ োয়দর োওবা েবুে েরয়েন। 

বনশ্চে বেবন োয়দর প্রবে অবে কেহশীে, পরে দোেু।” [সূরা আে-োওবাহ, 

আোে: ১১৭] 

আর োবুয়ের রু্য়দ্ধ ববদযোন প্রাে সেে সাহাবীই উপবস্থে হয়েবছয়েন; বেন্তু 

নারী ও অেেয়দর েধ্য কথয়ে র্ারা আল্লাহর বনেি অেেো প্রোশ েয়রয়ছন 

োরা বযেীে। েয়ব কর্ বেনজন সাহাবী রু্য়দ্ধ অংশগ্রহি না েয়র বপছয়ন রয়ে 

কগয়েন, রু্য়দ্ধর অবযববহে পয়র োয়দর োওবার বযাপায়র আোে নাবর্ে হে। 

বিেীেে: সুন্নাহ কথয়ে সাহাবীগয়ির সেো ও নযােপরােিোর প্রোি: 

প্রথে হাদীস: আবু সা‘ঈদ রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে ববিযে, বেবন বয়েন, 
ء   َعوٍْف  بِْن  الرَّْْحَِن  َعبْدِ  َوَبنْيَ  الَْوِِلدِ  بِْن  َخاِلِ  َبنْيَ  اَكنَ » ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  َخاِل   فََسبَّهُ  ََشْ  صىل اَّللَّ

َحًدا تَُسبُّوا لَ » : وسلم عليه اهلل
َ
ْصَحاِب  ِمنْ  أ

َ
َحَدُكمْ  فَإِنَّ  ،أ

َ
ْنَفَق  لَوْ  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
ْدرَكَ  َما َذَهبًا أ

َ
 أ

َحِدِهمْ  ُمدَّ 
َ
 .«نَِصيَفهُ  َولَ  أ

“খ্াবেদ ইবন ওোবেদ ও আবু্দর রহোন ইবন ‘আউি রাবদোল্লাহু ‘আনহুোর 

েয়ধ্য বেছু এেিা সেসযা হয়েবছে। এে পর্যায়ে খ্াবেদ রাবদোল্লাহু ‘আনহু 

োয়ে গাবে বদয়ে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বেয়েন: ‘কোেরা 

আোর সাহাবীগয়ির োউয়ে গাবে বদয়ব না। োরি, কোোয়দর কেউ র্বদ ওহুদ 
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পাহায়ড়র সেপবরোি স্বিযও দান েয়র, েয়ব কস োয়দর এে েুদ24 বা োর 

অয়ধ্যে পবরোি দায়নর সাওোবও অজযন েরয়ে পারয়ব না।”25 

ইবন োইবেেযা রহ. আস-সাবরেুে োসেুে (الصارم املسلول) নােে গ্রয়ন্থ বয়েন: 

অনুরূপভায়ব ইোে আহেদ রহ. ও অনযানয আয়েেগিও বয়েন: “প্রয়েযে এেন 

বযবি, বর্বন নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহির্য কপয়েয়ছন এে বছর 

অথবা এে োস অথবা এে বদন অথবা োাঁর প্রবে ববশ্বাসী হয়ে শুধু্ োয়ে 

কদয়খ্য়ছন, েয়ব বেবনই োাঁর সাহাবী বয়ে গিয হয়বন। কর্য়হেু বেবন োাঁর এ 

পবরোি সাহির্য কপয়েয়ছন। 

অেঃপর র্বদ বো হে কেন বেবন খ্াবেদ রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে োাঁর 

সাহাবীগিয়ে গাবে বদয়ে বনয়ষধ্ েয়রয়ছন, র্খ্ন কসও োাঁর সাহাবীগয়ির েয়ধ্য 

এেজন বছে? আর কেনই বা বেবন বেয়েন, 
ْنَفَق  أن أحدكم لَوْ »

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
َحِدِهمْ  ُمدَّ  بلغ َما َذَهبًا أ

َ
 «نَِصيَفهُ  َولَ  أ

“কোোয়দর কেউ র্বদ ওহুদ পাহায়ড়র সেপবরোি স্বিযও দান েয়র, েয়ব ো 

োয়দর এে েুদ বা োর অয়ধ্যে পবরোি দায়নর সোনও হয়ব না?” েখ্ন 

আেরা বেব: কর্য়হেু আবু্দর রহোন ইবন ‘আউি রাবদোল্লাহু ‘আনহুসহ োর 

েয়ো সাহাবীগি বছয়েন প্রথে সাবরর সাহাবীগয়ির অিভুযি, র্ারা এেন সেে 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লােয়ে সে বদয়েয়ছন, কর্ সেয়ের েয়ধ্য 

খ্াবেদ রাবদোল্লাহু আনহুসহ োর েয়ো সাহাবীগি োর প্রবে শত্রুো েরয়েন। 

                                           
24 েুদ পবরোপ র্ন্ত্রববয়শষ; েয়ব এখ্ায়ন েুেনােূেে সাোনয পবরোিয়ে বুোয়না হয়েয়ছ।  
25 সহীহ বুখ্ারী, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

বািী: আবে র্বদ অিরে বনু্ধ গ্রহিোরী হোে, হাদীস নং ৩৪৭০; সহীহ েুসবেে, অধ্যাে: 

সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: সাহাবা রাবদোল্লাহু ‘আনহুেয়ে গাবে কদওো হারাে, হাদীস 

নং ৬৬৫২ 
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আর অপরবদয়ে োরা (পূবযবেযীগি) োয়দর ধ্ন-সম্পদ বযে েয়রয়ছন ববজয়ের 

পূয়বয এবং রু্দ্ধ েয়রয়ছন। আর োয়দর ের্যাদা অয়নে কববশ োয়দর কিয়ে, র্ারা 

োয়দর ধ্ন-সম্পদ বযে েয়রয়ছন ববজয়ের পয়র এবং রু্দ্ধ েয়রয়ছন। েয়ব 

োয়দর উভে গ্রুয়পর জনযই আল্লাহ ো‘আো েেযায়ির প্রবেশ্রুবে বদয়েয়ছন। 

সুেরাং সহিয়র্যর বদে কথয়ে োরা হয়েন স্বেন্ত্র, কর্য়হেু খ্াবেদ রাবদোল্লাহু 

আনহুসহ োর েয়ো সাহাবীগি পূয়বযর রু্য়দ্ধ োয়দর সায়থ অংশগ্রহি েয়রন বন। 

োরি, বেবন হয়েন এেন সাহাবী, বর্বন ইসোে েবুে েয়রয়ছন হুদােববোর 

সবন্ধর েয়ো ববজয়ের পয়র এবং রু্দ্ধ েয়রয়ছন। সুেরাং বেবন োয়ে ঐসব 

সাহাবীগিয়ে গাবে বদয়ে বনয়ষধ্ েয়রয়ছন, র্ারা োর পূয়বয নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহির্য োভ েয়রয়ছন। আর কর্ বযবি রাসূয়ের সাহাবীর 

সায়থ োর সম্পেয প্রথে সাবরর সাহাবীগয়ির সায়থ খ্াবেদ রাবদোল্লাহু আনহুর 

সম্পয়েযর নযাে আয়দৌ োাঁর সহির্য োভ েয়রন বন, এেনবে োর কিয়ে আরও 

অয়নে দূরসম্পেয।26             
বিেীে হাদীস: রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে উোর রাবদোল্লাহু 

‘আনহুয়ে উয়িশয েয়র  বয়েন: 
َ  لََعلَّ  يُْدِريَك  َوَما بَْدًرا َشِهدَ  قَدْ  إِنَّهُ  ...  » لَعَ  اَّللَّ ْهِل  ىلَعَ  اطَّ

َ
 َفَقدْ  ِشئْتُمْ  َما اْعَملُوا َفَقاَل  بَْدرٍ  أ

 .«لَُكمْ  َغَفْرُت 
“...বনশ্চেই কস বদয়রর রু্য়দ্ধ অংশগ্রহি েয়রয়ছ। আর েুবে বে জান, বনশ্চেই 

আল্লাহ ো‘আো বদর রু্য়দ্ধ অংশগ্রহিোরীয়দর অবস্থা সম্পয়েয অববহে 

হয়েয়ছন। র্ার িয়ে বেবন োয়দরয়ে উয়িশয েয়র বয়েয়ছন, কোেরা কোোয়দর 

ইোেে োজ ের। োরি, আবে কোোয়দরয়ে েো েয়র বদয়েবছ।”27 
                                           
26 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৭৬। 
27 সহীহ বুখ্ারী, অধ্যাে: রু্দ্ধববগ্রহ, পবরয়েদ: বদয়রর রু্য়দ্ধ অংশগ্রহিোরীর ির্ীেে, হাদীস নং 
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বো হে: োাঁর েথা:  اعملوا (য়োেরা ের)-এর েয়ধ্য কর্ আয়দশ বা বনয়দযশ 

রয়েয়ছ, ো সম্মায়নর জনয। “আর এর িারা উয়িশয হয়ো, বদরী সাহাবী কর্ 

োজই েরুে, এ সেয প্রবেশ্রুবের োরয়ি বেবন োয়ে পােড়াও েরয়বন না।” 

আরও বো হে: “এর অথয হয়ো: োয়দর েন্দ োজগুয়ো সংঘবিে হে েো 

অবস্থাে। সুেরাং েয়ন হে কর্ন ো সংঘবিে হে বন।”28 

আর ইোে নববী রহ. বয়েন, “আয়েেগি বয়েন, োর অথয হয়ো পরোয়ে 

োয়দর জনয েোর বযবস্থা থােয়ব, েয়ব র্বদ োয়দর োরও ওপর হদ েথা 

শরী‘আে েেৃযে বনধ্যাবরে শাবস্ত অথবা অনয কোয়না শাবস্ত আবশযে হে, েয়ব 

ো োর ওপর দুবনোয়েই প্রয়োগ েরা হয়ব। আর োর্ী ‘আইোি রহ. হদ বা 

শরী‘আে বনধ্যাবরে শাবস্ত প্রয়োয়গর ওপর ইজো হয়েয়ছ বয়ে বিযনা েয়রয়ছন। 

আর উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহু োয়দর োরও োরও ওপর হদ োয়েে 

েয়রয়ছন। েুদাো ইবন োর্‘উন বয়েন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লাে বেসোহয়ে হয়দর আঘাে েয়রয়ছন, অথি বেবন বছয়েন বদরী 

সাহাবী।”29    

আর ইবনুে োবেযে রহ. বয়েন: “আল্লাহ অবধ্ে ভায়ো জায়নন। বনশ্চে এ 

সয়বলোধ্নবিয়ে এেন এে জাবেয়ে উয়িয়শয েরা হয়েয়ছ, আল্লাহ ো‘আো 

জায়নন কর্, োরা োয়দর দীনয়ে কছয়ড় র্ায়ব না; বরং োরা ইসোয়ের ওপর 

                                                                                           

৩৭৬২; েুসবেে, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: বদয়রর রু্য়দ্ধ অংশগ্রহিোরী 

রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ের ির্ীেে ও হায়েে ইবন আবব বােো‘আ’র োবহনী, হাদীস নং 

৬৫৫৭ 
28 ইবন হাজার ‘আসোোনী, ো‘আয়রিােুে বখ্সাবেে েুোিিারা, পৃষ্ঠা ৩১, সম্পাদনা: জাবসে 

আদ-দাওসারী, প্রথে েুদ্রি: ১৪০৪ বহ. 
29 ইোে নববীর বযাখ্যাসহ সহীহ েুসবেে: ১৬/৫৬, ৫৭ 



 

 

সাহাবায়ে কেরায়ের অবস্থান ও ের্যাদার ববষয়ে আহয়ে সুন্নায়ের আেীদা-ববশ্বাস 
 29  

োরা র্ায়ব। আর োয়দর কেউ কেউ েখ্নও েখ্নও পায়প জবড়য়ে র্ায়ব, 

কর্েবনভায়ব অনযরা পায়প জবড়য়ে র্াে। বেন্তু আল্লাহ ো‘আো োয়দরয়ে ঐ 

পায়পর ওপর অবযাহে রাখ্য়বন না; বরং বেবন োয়দরয়ে খ্াাঁবি োওবা, েো 

প্রাথযনা ও সৎেেয োরার োওিীে বদয়বন, র্া এর প্রভাবয়ে েুয়ছ বদয়ব। আর 

োরা বভন্ন অনযয়দরয়ে বযেীে শুধু্ োয়দরয়ে এর িারা ববয়শবষে েরা হয়েয়ছ। 

োরি, োয়দর েয়ধ্য এ ববষেবি বাস্তবাবেে হয়েয়ছ আর োয়দর জনয েোর 

বযবস্থা রয়েয়ছ। আর এবি োয়দর িারা সংঘবিে ত্রুবি-ববিুযবের েো অবজযে 

হওোিায়ে বাধ্াগ্রস্ত েয়র না, কর্েবনভায়ব ো দাবব েয়র না কর্, েোর 

প্রবেশ্রুবের োরয়ি োরা িরর্সেূহ পােন েরা বন্ধ েয়র বদয়ব। সুেরাং র্বদ 

বনয়দযশসেূহ পােয়নর কেয়ত্র ধ্ারাবাবহেো েংবঘে হে, েয়ব এর পয়র োয়দর 

সাোে, সাওে, হজ, র্াোে ও বজহায়দর প্রয়োজন হে না আর এিা 

অসম্ভব।”30 

েৃেীে হাদীস: ‘ইেরান ইবনুে কহাসাইন রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে ববিযে, বেবন 

বয়েন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েয়ছন,  
 قرنه بعد أذكر أدري فال :عمران قال .يلونهم اَّلين ثم يلونهم اَّلين ثم قرين أميت خري»

 .«ثالثا أو قرنني
“আোর রু্য়গর উম্মে হয়ো আোর কেষ্ঠ উম্মে, অেঃপর োয়দর সায়থ র্ারা 

সমৃ্পি হয়ব োরা কেষ্ঠ, োরপর োয়দর সায়থ র্ারা সমৃ্পি হয়ব োরা কেষ্ঠ। 

‘ইেরান বয়েন: আবে জাবননা, বেবন োাঁর রু্য়গর পয়র দু‘বি রু্য়গর েথা উয়ল্লখ্ 

েয়রয়ছন, নাবে বেনবি রু্য়গর উয়ল্লখ্ েয়রয়ছন।”31 
                                           
30 ইবনুে োবেযে, আে-িাওোয়েদ, আে-োেোবােুে োবেযো, প্রথে প্রোশ, ১৪০৪ বহ., পৃষ্ঠা 

১৯। 
31 সহীহ বুখ্ারী, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 
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িেুথয হাদীস: আবু েূসা আে-আশ‘আরী রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে ববিযে, 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েয়ছন, 
َمنَة   انلُُّجومُ »

َ
َماءِ  أ َت  انلُُّجومُ  َذَهبَِت  فَإَِذا ،لِلسَّ

َ
َماءَ  أ نَا ،تُوَعدُ  َما السَّ

َ
َمنَة   َوأ

َ
ْصَحاِب  أ

َ
 فَإَِذا ،أل

َت  َذَهبُْت 
َ
ْصَحاِب  أ

َ
ْصَحاِب  ،يُوَعُدونَ  َما أ

َ
َمنَة   َوأ

َ
ِت  أ مَّ

ُ
ْصَحاِب  َذَهَب  فَإَِذا ،أل

َ
َت  أ

َ
ِت  أ مَّ

ُ
 َما أ

 .«يُوَعُدونَ 
“োরোরাবজ হয়ো আোয়শর জনয বনরাপত্তাস্বরূপ। সুেরাং র্খ্ন োরোরাবজ 

িয়ে র্ায়ব েখ্ন আোয়শর ওপর প্রবেশ্রুে ববপর্যে কনয়ে আসয়ব। আর আবে 

হোে আোর সাহাবীগয়ির জনয বনরাপত্তাস্বরূপ। সুেরাং র্খ্ন আবে িয়ে র্াব 

েখ্ন আোর সাহাবীগয়ির ওপর প্রবেশ্রুে ববপর্যে কনয়ে আসয়ব। আর আোর 

সাহাবীগি হয়ো আোর উম্ময়ের জনয বনরাপত্তাস্বরূপ। সুেরাং র্খ্ন আোর 

সাহাবীগি িয়ে র্ায়ব েখ্ন আোর উম্ময়ের ওপর প্রবেশ্রুে ববপর্যে কনয়ে 

আসয়ব।”32
 

পঞ্চে হাদীস: উোর ইবনুে খ্াত্তাব রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে ববিযে, রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েয়ছন, 
  .«فإنهم خياركم ،أكرموا أصحايب»

“কোেরা আোর সাহাবীগিয়ে সম্মান ের; োরি, বনশ্চেই োরা কোোয়দর 

েয়ধ্য উত্তে।”33 

                                                                                           

সাহাবীয়দর ির্ীেে, হাদীস নং ৩৪৫০; েুসবেে, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: 

সাহাবী, েৎপরবেযী ও েৎপরবেযীয়দর ির্ীেে, হাদীস নং ৬৬৩৮ 
32 সহীহ েুসবেে, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

উপবস্থবে সাহাবীয়দর জনয বনরাপত্তাস্বরূপ এবং োর সাহাবীয়দর উপবস্থবে উম্ময়ের জনয 

বনরাপত্তাস্বরূপ, হাদীস নং ৬৬২৯ 
33 হাদীসখ্ানা ইোে আহেদ ও নাসােী বিযনা েয়রন; আর হায়েে সহীহ সনয়দ বিযনা েয়রন; 
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অপর এে বিযনাে রয়েয়ছ: 
 .«احفظوين يف  أصحايب»

“কোেরা আোয়ে আোর সাহাবীগয়ির বযাপায়র বহিার্ে ের।”34
 

ষষ্ঠ হাদীস: ওোয়সো রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে ববিযে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েয়ছন, 
 من فيكم دام ما خبري تزالون ل واهلل ،وصاحبين رآين من فيكم دام ما خبري تزالون ل»

 .«صاحبين من وصاحب رآين من رأى
“কোেরা েেেি পর্যি ভায়ো অবস্থাে থােয়ব, র্েেি পর্যি কোোয়দর েয়ধ্য 

এেন বযবি ববদযোন থােয়ব, কর্ আোয়ে কদয়খ্য়ছ এবং আোর সহির্য োভ 

েয়রয়ছ। আল্লাহর েসে! কোেরা েেেি পর্যি ভায়ো অবস্থাে থােয়ব র্েেি 

পর্যি কোোয়দর েয়ধ্য এেন বযবি ববদযোন থােয়ব, কর্ বযবি এেন বযবিয়ে 

কদয়খ্য়ছ, কর্ আোয়ে কদয়খ্য়ছ এবং কর্ বযবি এেন বযবির সহির্য োভ েয়রয়ছ, 

কর্ আোর সহির্য োভ েয়রয়ছ।”35 

সপ্তে হাদীস: আনাস রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে ববিযে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                                                                           

কদখু্ন: কেশোেুে োসাবীহ, ৩/১৬৯৫; আর েুসনায়দ আহেদ, ববয়েষয়ি আহেদ শায়ের: 

১/১১২ 
34 ইবন োজাহ: ২/৬৪; আহেদ: ১/১৮; হায়েে: ১/১১৪; বেবন বয়েন: হাবদসবি সহীহ; আর 

র্াহাবীও হাবদসবিয়ে সহীহ বয়েয়ছন; আর আে-বুসাইরী বয়েন: সনয়দর সেে বিযনাোরী 

ববশ্বস্ত; র্াওোয়েদু ইবন োজাহ: ৩/৫৩  
35 হাদীসখ্ানা ইবন আবব শােবা োর ‘েুসান্নায়ি’ বিযনা েয়রয়ছন: ১২/১৭৮; ইবন আবব 

‘আয়সে, আস-সুন্নাহ: ৩/৬৩০; োবারানী, আে-েবীর: ২২/৮৫; আবু না‘েীে, 

ো‘আয়রিােুস সাহাবা: ১/১৩৩; হায়ির্ ইবন হাজার ‘আসোোনী হাদীসবিয়ে হাসান 

বয়েয়ছন, আে-িােহ: ৭/৫; আর হাইসাে ‘আে-োজো‘: (১০/২০) এর েয়ধ্য বয়েন: 

োবারানী এই হাদীসখ্ানা অয়নেগুয়ো সনয়দ বিযনা েয়রয়ছন, েন্ময়ধ্য এেবি সনদ ববশুদ্ধ।  
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আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েয়ছন: 
 .«األنصار بغض انلفاق وآية ،األنصار حب اإليمان آية»

“আনসারয়দরয়ে ভায়োবাসা ঈোয়নর েেি আর আনসারয়দরয়ে ঘৃিা েরা 

বনিােীর েেি।”36 

আর অনুরূপভায়ব রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে আনসারয়দর 

বযাপায়রও বয়েন, 
 أبغضهم ومن ،اهلل أحبه أحبهم فمن ،منافق إل يبغضهم ول ،مؤمن إل حيبهم ل األنصار»

 .« اهلل أبغضه
“আনসারয়দরয়ে শুধু্ েুবেনরাই ভায়োবায়স আর োয়দরয়ে শুধু্ েুনাবিেরাই 

ঘৃিা েয়র। সুেরাং কর্ বযবি োয়দরয়ে ভায়োবাসয়ব আল্লাহও োয়ে 

ভায়োবাসয়বন। আর কর্ বযবি োয়দরয়ে ঘৃিা েরয়ব আল্লাহও োয়ে ঘৃিা 

েরয়বন।”37 

আর এ ববষয়ে আরও অয়নে হাদীস রয়েয়ছ, র্া সােবগ্রেভায়ব োয়দর ের্যাদার 

স্পষ্ট প্রোি বহন েয়র। আর ববস্তাবরেভায়ব োয়দর ের্যাদা ও ির্ীেয়ের 

বববরি অয়নে কববশ। ইোে আহেদ রহ. দুই খ্য়ণ্ড বেবখ্ে োর ‘িার্ায়েেুস 

সাহাবা নােে গ্রয়ন্থ প্রাে দুই হাজার হাদীস ও আছার উয়ল্লখ্ েয়রয়ছন। আর এ 

ববষয়ে এ গ্রন্থবি সবয়িয়ে কববশ সেৃদ্ধশােী গ্রন্থ।38 

  

                                           
36  সহীহ বুখ্ারী: ৭/১১৩; সহীহ েুসবেে: ১/৮৫ 
37  সহীহ বুখ্ারী: ৭/১১৩; সহীহ েুসবেে: ১/৮৫ (হাবদসবি বারা রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে 

ববিযে)।  
38 এ গ্রন্থবি ড. অবসউল্লযাহ ইবন েুহাম্মদ আব্বাস সম্পাদনা েয়রয়ছন; আর ো ১৪০৩ 

বহজবরয়ে উমু্মে েুরা ববশ্বববদযােে েেৃযপে প্রোশ েয়র। 
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বিেীে পবরয়েদ: পূয়বয আয়োবিে ববষয়ের সারসংয়েপ 

পূবযবেযী আোে ও হাদীসসেূয়হর গভীরো কথয়ে সাহাবীগয়ির গুিাবেীর 

বযাপায়র আেরা বনয়ম্নাি বসদ্ধায়ি উপনীে হয়ে পাবর: 

প্রথেে: বনশ্চে আল্লাহ ো‘আো োয়দর বাবহযে ও অভযিরীি বদেসেূহ 

পবরশুদ্ধ েয়রয়ছন। 

১. র্ায়দর বাবহযে বদেসেূহ পবরশুদ্ধ হয়েয়ছ, োয়দরয়ে বেবন সয়বযাচ্চ প্রশংবসে 

িাবরবত্রে গুিাবেী িারা বিযনা েয়রয়ছন। েন্মধ্য কথয়ে কর্েন: 

১. ১. 
ا ۡ﴿ ِشدَّ

َ
ۡۡءۡهأ ارِۡلۡ ٱََۡعَ فَّ ۡ بَيۡ ۡءۡهرهََحَا ۡۡكه م   [٩٢: الفتح] ﴾َنهه

“আর োর সহিরগি োয়িরয়দর প্রবে েয়ঠার, োয়দর পরস্পয়রর প্রবে 

সহানুভূবেশীে।” [সূরা আে-িােহ, আোে: ২৯] 

১. ২. 
ونَۡ﴿ ه َۡٱَۡوَينُصه وََلۡهّۡللَّ َۡورَسه َلۡ ۡۥ   و 

ه
مۡهۡئَِكۡأ [١: احلرش] ﴾٨ِۡدقهونَۡلصَّ ۡٱۡهه  

“আর োরা আল্লাহ ও োাঁর রাসূেয়ে সাহার্য েয়র। এরাই কো সেযােেী।” 

[সূরা আে-হাশর, আোে: ৮] 

১. ৩. 
ونََۡۡوَلۡ﴿ ورِهِمۡ ِۡفََۡۡيِده ده ا َۡۡحاَجةۡ ۡصه ِمَّ وتهوا ۡۡم 

ه
ونََۡويهؤۡ ۡأ ۡ ۡثِره ِسِهمۡ ََۡعَ نفه

َ
 ﴾َخَااَصة  ۡۡبِِهمۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡأ

 [٢: احلرش]

“এবং োয়দরয়ে (েুহাবজরয়দরয়ে) র্া কদওো হয়েয়ছ োর জনয োরা োয়দর 

অিয়র কোয়না (না পাওো জবনে) বহংসা অনুভব েয়র না। আর োরা বনয়জরা 

অভাবগ্রস্ত হয়েও োয়দরয়ে বনয়জয়দর ওপর অগ্রাবধ্োর কদে।” [সূরা আে-

হাশর, আোে: ৮] 
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২. আর োয়দর অভযিরীি ববষেবি আল্লাহ ো‘আোর সায়থই বনবদযষ্ট। আর 

বেবনই এেোত্র েয়নর খ্বর জায়নন। সুেরাং আল্লাহ ো‘আো আোয়দরয়ে 

োয়দর অভযিরীি সেো ও ববশুদ্ধ বনেয়ের সংবাদ বদয়েয়ছন। অেএব 

উদাহরিস্বরূপ বেবন বয়েন: 

২. ১. 
نَزَلۡۡقهلهوبِِهمۡ ِۡفَۡۡماَۡفَعلِمَۡ﴿

َ
ِكيَنةَۡٱۡفَأ َث ِۡۡهمۡ َعلَيۡ ۡلسَّ

َ
مۡ َوأ [٨١: الفتح] ﴾١٨ۡاقَرِيبۡ ۡاحۡ َفتۡ َۡبهه  

“অেঃপর োয়দর অিয়র র্া বছে ো বেবন কজয়ন বনয়েয়ছন। িয়ে বেবন োয়দর 

ওপর প্রশাবি নাবর্ে েরয়েন এবং োয়দরয়ে আসন্ন ববজয়ে পুরসৃ্কে 

েরয়েন।” [সূরা আে-িােহ, আোে: ১৮] 

২. ২. 
ِبحونَۡ﴿ [  ٢: احلرش] ﴾ِهمۡ إَِِلۡ َۡهاَجرََۡۡمنۡ ُۡيه  

“োরা োয়দর োয়ছ র্ারা বহজরে েয়র এয়সয়ছ, োয়দরয়ে ভায়োবায়স।” [সূরা 

আে-হাশর, আোে: ৯] 

২.৩. 
ونَۡ﴿ ۡۡيَب َتغه ل  ِنَۡۡفَض  ِۡۡم  َو ن اۡٱّللَّ [  ١: احلرش] ﴾َورِض   

“োরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুবষ্টর অয়েষি েয়র।” [সূরা আে-হাশর, 

আোে: ৮] 

২.৪. 
ۡهٱۡتَّاَبۡۡلََّقد﴿ ّۡۡللَّ َه ۡل ۡٱوََۡۡلَِّب ِۡٱََۡعَ ۡٱوَِۡۡجرِينَۡمه

َ ِينَۡٱۡنَاارِۡل  وههۡٱَّۡلَّ َۡلۡ ٱَۡساَعةِِۡۡفۡۡتََّبعه َۡماۡدَِۡبعۡ ِۡمنۡ ۡةِۡعهس 
ۡۡيَزِيغۡهََۡكدَۡ ِنۡ ۡفَرِيقۡ ۡقهلهوبه مۡ م   [٨٨١: اتلوبة] ﴾هه

“আল্লাহ অবশযই নবী, েুহাবজর ও আনসারয়দর োওবা েবুে েরয়েন, র্ারা 

োর অনুসরি েয়রবছে সংেিেে েুহূয়েয -োয়দর এে দয়ের হৃদে সেযিুযে 

হওোর উপক্রে হবার পর।” [সুরা আে-োওবাহ, আোে: ১১৭] 
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সুেরাং আল্লাহ ো‘আো োয়দর োওবা েবুে েয়রয়ছন, র্খ্ন বেবন োয়দর 

বনেে ও োওবার সেযো সম্পয়েয জানয়ে পারয়েন। আর োওবা হয়ো 

শুধু্োত্র অিয়রর োজ, র্া সবযজনবববদে। 

বিেীেে: আল্লাহ ো‘আো েেৃযে োয়দরয়ে বাবহযে ও অভযিরীি কেয়ত্র ভায়ো 

ও কেষ্ঠ সেেোয়ের োওিীে দায়নর োরয়িই বেবন আোয়দরয়ে সংবাদ প্রদান 

েয়রয়ছন কর্, বেবন োয়দর প্রবে সন্তুষ্ট হয়েয়ছন, োয়দর োওবা েবুে েয়রয়ছন 

এবং োয়দরয়ে েেযাি েথা জান্নায়ের প্রবেশ্রুবে বদয়েয়ছন। 

েৃেীেে: আর পূয়বযাি সােবষ্টে োরয়ি আোয়দরয়ে োয়দর জনয েো প্রাথযনা 

েরার বনয়দযশ কদওো হয়েয়ছ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে 

োয়দরয়ে সম্মান, োয়দর অবধ্োর সংরেি ও োয়দরয়ে ভায়োবাসার বনয়দযশ 

বদয়েয়ছন। আর আোয়দরয়ে বনয়ষধ্ েরা হয়েয়ছ োয়দরয়ে গাবে কদওো এবং 

ঘৃিা বা শত্রুো েরা কথয়ে এেনবে বেবন োয়দরয়ে ভায়োবাসা ঈোয়নর েেি 

এবং োয়দরয়ে ঘৃিা বা শত্রুো েরা েুনাবিেীর েেি বয়ে োপোবঠ বনধ্যারি 

েয়র বদয়েয়ছন। 

িেুথযে: এসব বেছুর পয়রও স্বভাবেই োরা বছয়েন রু্য়গর কেষ্ঠ সিান এবং এ 

জাবের বনরাপদ আেে আর কসখ্ান কথয়েই এ উম্মে েেৃযে োয়দর অনুসরি 

েরািা আবশযে হয়ে পয়ড়; বরং এিাই হয়ো জন্নায়ের এেোত্র পথ। আল্লাহর 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের ভাষাে:  
.«من بعدي املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم»  

“আোর পয়র কোোয়দর ওপর আবশযে হয়ো আোর সুন্নাে ও কখ্াোিায়ে 

রায়শদীয়নর সুন্নায়ের অনুসরি েরা।”39 
                                           
39 আহেদ, ৪/১২৬, ১২৭; বেরবের্ী, আবু দাউদ, নাসােী, ইবন োজাহ ও দায়রেী। আর এে 

দে েুহাবিস হাবদসবিয়ে ববশুদ্ধ বয়েয়ছন। কদখু্ন: ইবন রজব, জায়ে‘উে ‘উেুে ওোে 
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বহোে, দারুে িুরোন, প্রথে সংস্করি, ১৪১১ বহ., হাদীস নং ৩৮, পৃষ্ঠা ৩৮৭; আরও কদখু্ন: 

আে-ইরওোউ, নং (২৫৪৪) ৮/১০৭  
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েৃেীে পবরয়েদ: কোয়না বেছুই সাহাবীগয়ির ের্যাদার সোন নে 

ববজ্ঞ আয়েেয়দর েয়ে, সাহাবীগিয়ে সম্মান েরা এবং োয়দর ের্যাদা সম্পয়েয 

জানা এেবি স্বীেৃে ববষে র্বদও নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সায়থ 

বযবির (সাহাবীর) সাোয়ের সেেোে েে হউে। আল্লাহ োয়দর ওপর সন্তুষ্ট 

হয়ে কগয়ছন। 

 হায়ির্ ইবন হাজার ‘আসোোনী রহ. এ ববষেবির ওপর প্রোি উয়ল্লখ্পূবযে 

বয়েন: “সুেরাং এ ববষয়ে প্রোি েয়র আবে কেখ্ে েুহাম্মদ ইবন েুদাো 

আে-োররুর্ীর বেবখ্ে ‘আখ্বারুে খ্াওোবরজ’ নােে গ্রয়ন্থ র্া পাঠ েয়রবছ। 

অেঃপর বেবন োর সনদ উয়ল্লখ্ েয়রয়ছন এ পর্যি কর্, বেবন বয়েন: নুবাইজ 

আে-‘আনার্ী কথয়ে ববিযে, বেবন আবু সা‘ঈদ খু্দরী রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে 

বিযনা েয়রন, বেবন (বিযনাোরী) বয়েন, আেরা োর বনেি বছোে 

এেোবস্থাে কর্, বেবন কহোন বদয়ে বসা বছয়েন। অেঃপর আেী ও েুোববো 

রাবদোল্লাহ ‘আনহুো সম্পয়েয আয়োিনা েরোে। অেঃপর েুোববো 

রাবদোল্লাহ ‘আনহুর পয়ের এে বযবি এয়স আয়োিনাে শাবেে হয়ো। 

অেঃপর আবু সা‘ঈদ খু্দরী রাবদোল্লাহ ‘আনহু কসাজা হয়ে বয়স োর কসই 

োবহনী বিযনা েরয়েন, র্খ্ন বেবন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের সাহিয়র্য বছয়েন এবং সায়থ বছয়েন আবু বের রাবদোল্লাহ 

‘আনহু ও জননে আরব কবদুইন...। আবু সা‘ঈদ খু্দরী রাবদোল্লাহ ‘আনহু 

বয়েন, অেঃপর আবে ঐ কবদুইনয়ে উোর ইবনুে খ্াত্তাব রাবদোল্লাহ 

‘আনহুর বনেি বনয়ে আসয়ে কদখ্োে এেোবস্থাে কর্, কস আনসারয়দরয়ে 

বেরস্কার েরে। েখ্ন উোর রাবদোল্লাহ ‘আনহু োয়দরয়ে উয়িশয েয়র 

বেয়েন, 
 من صحبة هل ولكن لكفيتكموه وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول من صحبة هل أن لول»
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 .«وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول
“র্বদ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সায়থ োর সহির্য না থােে, 

েয়ব আবে কোোয়দরয়ে োর জনয র্য়থষ্ট েয়ন েরোে; বেন্তু রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সায়থ োর সহির্য রয়েয়ছ।”40  

হায়ির্ ইবন হাজার ‘আসোোনী রহ. বয়েন, এ হাদীয়সর বিযনাোরীগি 

ববশ্বস্ত। 

সুেরাং উোর ইবনুে খ্াত্তাব রাবদোল্লাহ ‘আনহু োয়ে শাবস্ত কদওোর পবরবয়েয 

শুধু্ বেরস্কার েরার েয়ধ্যই সীোবদ্ধ থায়েন। োরি, বেবন জানয়ে কপয়রয়ছন 

কর্, কস নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সায়থ সাোৎ েয়রয়ছন আর এ 

েথার েয়ধ্য সুস্পষ্ট প্রোি রয়েয়ছ কর্, োরা ববশ্বাস েরয়েন -নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহিয়র্যর ের্যাদার সোন আর বেছুই হয়ে পায়র না। 

 আোয়দরয়ে হাদীস বিযনা েয়রয়ছন ওেী‘ রহ., বেবন বয়েন: আবে 

সুবিোনয়ে আল্লাহ ো‘আোর বািী 
ِۡۡدۡهمۡ ل َۡٱۡقهلِۡ﴿ ۡ ۡمۡ َوَسَل ّۡۡلِلَّ ََِۡۡعَ ِينَۡٱِۡعَبادِه [ ٥٢: انلمل] ﴾َۡطَف  ۡص ۡٱَّۡلَّ   

“বেুন, সেে প্রশংসা আল্লাহর এবং শাবি োাঁর েয়নানীে বান্দায়দর প্রবে।”[সূর 

আন-নােে, আোে: ৫৯]-এর বযাপায়র বেয়ে শুয়নবছ কর্,  োরা হয়েন েুহাম্মদ 

                                           
40 উোর রাবদোল্লাহ ‘আনহুর বিবয বযেীে ইোে আহেদ রহ. হাদীসখ্ানা বিযনা েয়রন, 

৩/৫১; আর আেী ইবনুে জা‘োদ হাদীসখ্ানা অববেে শয়ব্দর োধ্যয়ে বিযনা েয়রন, 

২/৯৫৬; হাইছােী (৪/৯২) বয়েন: হাবদয়সর বিযনাোরীগি ববশ্বস্ত এবং ইবন হাজার ইোেুব 

ইবন শােবার বিযনার োরয়ি হাবদসবিয়ে আর্ীর্ বয়েয়ছন, কর্েনবি োর কথয়ে ববিযে 

হাবদয়সর সনয়দর েয়ধ্য কদখ্া র্াে, ১/২০; আর শাইখু্ে ইসোে আবু র্র আে-হারবীর 

বিযনার োরয়ি হাবদসবিয়ে আর্ীর্ বয়েয়ছন, আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৯০ 
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সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবী।41 এ সূয়ত্রর সংরু্বি েরা হয়েয়ছ 

‘আে-ইসাবা’ নােে গ্রয়ন্থ।42 

সুেরাং এ বনবযািন ও বাছাইেরিবি এেবি অেল্পনীে ববষে, র্া অনুধ্াবন েরা 

র্াে না এবং ববয়বে-বুবদ্ধ িারা অনুোনও েরা র্াে না। আর কসখ্ান কথয়েই 

অনযয়দর সায়থ োয়দর ের্যাদার েুেনা েরার অবোশ কনই, োয়দর েেযোণ্ড 

র্ে উচ্চ োয়নই কপৌঁছাে না কেন। 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাবদোল্লাহ ‘আনহুো বয়েন: 
ْصَحاَب  تَُسبُّوا َل »

َ
دٍ  أ ُ  َصىلَّ  حُمَمَّ َحِدِهمْ  فَلَُمَقامُ  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ

َ
دٍ مَع انلَّيبى  َساَعةً  أ  َصىلَّ  حُمَمَّ

 ُ َحِدُكمْ  َعَملِ  ِمنْ  َخرْي   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ
َ
 .«أربعني سنة أ

“কোেরা েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগিয়ে গাবে বদও 

না। োরি, োয়দর কোয়না এেজয়নর এেিু সেে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের সায়থ অবস্থান েরার েূেযোন কোোয়দর কোয়না এেজয়নর িবল্লশ 

বছয়রর আেয়ের কিয়ে অয়নে কববশ উত্তে।”43  

আর ওেী‘ রহ. এর এে বিযনাে আবু্দল্লাহ ইবন উোর রাবদোল্লাহ ‘আনহু 

কথয়ে ববিযে, বেবন বয়েন, 
ْصَحاَب  تَُسبُّوا َل »

َ
دٍ  أ ُ  َصىلَّ  حُمَمَّ َحِدِهمْ  فَلَُمَقامُ  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ

َ
 عبادة ِمنْ  َخرْي   َساَعةً  أ

َحِدُكمْ 
َ
 .« ُعْمَرهُ  أ

                                           
41 োবারী, আসার, প্রোশনা: দারুে ো‘করিা, ২০/৩; আরও কদখু্ন: ইবনু োছীর, প্রোশনা: 

দারুে ো‘করিা, ৩/৩৬৯ 
42 আে-ইসাবা, প্রোশনা: দারুে বেোববে ‘আরাবী, ইবন আববদে বারয়রর ‘আে-ইসবে‘োব’ 

নােে গ্রয়ন্থর হাবশোসহ, ১/২০-২২ 
43 শাইখু্ে ইসোে ইবনু োইবেেযা, শরহু োবেো, ৮ে খ্ণ্ড, পৃষ্ঠা ১১ (োেোবা শায়েো, বিেীে 

সংস্করি) 
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“কোেরা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগিয়ে গাবে বদও না। 

োরি, োয়দর কোয়না এেজয়নর এেিু সেে (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের সায়থ) অবস্থান েরার েূেযোন কোোয়দর কোয়না এেজয়নর 

কগািা জীবয়নর ইবাদয়ের কিয়েও অয়নে কববশ উত্তে।”44
 

আর অবধ্োংশ আয়েয়ের েয়ে, কোয়না আেেই নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের সহিয়র্যর সেেুেয হয়ে পায়র না। আর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের প্রেযেদশযী োয়ন হয়ো -বর্বন োয়ে রো েরার জনয 

ঐেযবদ্ধ হয়েয়ছন বহজরে অথবা সাহায়র্যর োধ্যয়ে, োর বদয়ে এবগয়ে 

বগয়েয়ছন অথবা োর বনেি কথয়ে প্রাপ্ত শরী‘আেয়ে আাঁেয়ড় ধ্য়রয়ছন এবং ো 

পরবেযী প্রজয়ন্মর বনেি কপৌঁয়ছ বদয়েয়ছন। সুেরাং োাঁর পয়র র্ায়দর আগেন 

হয়েয়ছ, োয়দর কেউই োাঁর সেেুেয হয়ে পায়র না। োরি, পূবযবেযী বযবির 

কোয়না এেবি বববশয়ষ্টযর ওপর োর পরবেযী কোয়না বযবি আেে েরয়ে কস 

(পূবযবেযী বযবি) োর সেপবরোি প্রবেদান পায়ব। অত্রএব, োয়দর ির্ীেয়ের 

ববষেবি সুস্পষ্ট হয়ে কগে।45
 

ইোে আহেদ রহ. োর আেীদা প্রসয়ে বয়েন: “সাহাবীগয়ির েধ্য কথয়ে 

এেজন নগিয সাহাবীর ের্যাদা ঐ রু্য়গর সেে বযবির কিয়েও কেষ্ঠ, র্ারা োয়ে 

কদয়খ্ বন, র্বদও োরা োয়দর সেে আেে বনয়ে আল্লাহর সায়থ সাোৎ 

েয়র।”46
 

                                           
44 ইোে আহেদ, িার্ায়েেুস সাহাবা: ১/৫৭; ইবন োজাহ, ১/৩১ (আে-আ‘র্ােী); ইবন আবব 

‘আয়সে, ২/৪৮৪; আে-বূসীরী ‘র্াওোয়েদু ইবয়ন োজাহ’ এর েয়ধ্য (১/২৪) খ্বরবিয়ে 

সহীহ বয়েয়ছন; আে-োোয়েবুে ‘আেীো, ৪/১৪৬ 
45 িেহুে বারী, ৭/৭ 
46 আে-োেোেী, শরহু উসূবে ই‘বেোবদ আহবেস সুন্নাে, ১/১৬০ 
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ইোে নাওোওেী রহ. বয়েন: “এে েুহূয়েযর জনয হয়েও নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহির্য পাওোর ের্যাদার সেেুেয কোয়না আেেই হয়ে 

পায়র না আর কোয়না বেছুর বববনেয়ে োর সেের্যাদা অজযন েরা সম্ভব নে 

এবং ির্ীেে বা ের্যাদার ববষেবি বেোয়সর োধ্যয়ে গ্রহি েরা হে না। এবি 

হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ, র্া বেবন র্ায়ে ইো দান েয়রন।”47
 

আর োয়দর অভযিরীি পবরশুদ্ধোও আল্লাহ ো‘আোর পে কথয়ে হয়েয়ছ, বর্বন 

অিয়রর খ্বর জায়নন। কর্েন োাঁর বািী: 
 [٨١: الفتح] ﴾ۡقهلهوبِِهمۡ ِۡفَۡۡماَۡفَعلِمَۡ﴿ 

“অেঃপর োয়দর অিয়র র্া বছে ো বেবন কজয়ন বনয়েয়ছন।” [সূরা আে-

িােহ, আোে: ১৮]  

আবার বেবন োয়দর োওবা েবুেোরী: 
ۡهۡتَّاَبۡۡلََّقد﴿  ۡۡٱّللَّ َه ِجرِينَۡۡٱَلَِّب ََِۡۡعَ نَاارَِۡۡوٱل مه

َ     [٨٨١: اتلوبة] ﴾...َۡوٱل 
“আল্লাহ অবশযই নবী, েুহাবজর ও আনসারয়দর োওবা েবুে েরয়েন ...]” 

[সূরা আে-োওবাহ, আোে: ১১৭]  

এবং বেবন োয়দর উপর সন্তুষ্ট হয়েয়ছন: 
ۡهٱۡرَِضَۡۡلََّقدۡ ﴿ ؤۡ ل ۡٱَۡعنِّۡۡللَّ ونََكۡۡإِذۡ ِۡمنِيَۡمه َبايِعه َجَرةِۡٱَۡتَۡتۡ ۡيه نَزَلۡۡقهلهوبِِهمۡ ِۡفَۡۡماَۡفَعلِمَۡۡلشَّ

َ
ۡفَأ

ِكيَنةَۡٱ َث ِۡۡهمۡ َعلَيۡ ۡلسَّ
َ
مۡ َوأ   [٨١: الفتح] ﴾١٨ۡاقَرِيبۡ ۡاحۡ َفتۡ َۡبهه

“অবশযই আল্লাহ েুবেনগয়ির ওপর সন্তুষ্ট হয়েয়ছন, র্খ্ন োরা গায়ছর বনয়ি 

আপনার োয়ছ বাই‘আে গ্রহি েয়রবছে। অেঃপর োয়দর অিয়র র্া বছে ো 

বেবন কজয়ন বনয়েয়ছন। িয়ে বেবন োয়দর ওপর প্রশাবি নাবর্ে েরয়েন এবং 

োয়দরয়ে আসন্ন ববজয়ে পুরসৃ্কে েরয়েন।” [সূরা আে-িােহ, আোে: ১৮] 

                                           
47 নাওোওেীর বযাখ্যাসহ সহীহ েুসবেে: ১৬/৯৩ 
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োয়দর এ প্রবেবি বযাপারয়ে োাঁর সায়থ বনবদযষ্ট েরা হয়েয়ছ। সুেরাং োয়দর 

পরবেযী প্রজয়ন্মর জনয এ ধ্রয়নর োর্েীো বা পবরশুদ্ধো েীভায়ব সম্ভব হয়ব? 

বেন্তু কোয়না কোয়না প্রবিা48 বয়েন: “বেছু বেছু বিযনাে ববিযে হয়েয়ছ, আবে 

র্া উয়ল্লখ্ েয়রবছ, োর ববপরীে প্রোি েয়র। কর্েন, আবু ছা‘োবা রাবদোল্লাহু 

‘আনহু ববিযে হাদীয়স রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েন, 
 بل :قال منهم؟ أو منا مخسني أجر اهلل يارسول قيل ،مخسني أجر مثل فيهن للعاملتأيت أيام »

 .«منكم مخسني أجر

“এেন েেগুয়ো বদন আসয়ব, কর্সব বদয়ন এেজন (সৎ) আেেোরী বযবির 

জনয পঞ্চাশ জয়নর সেপবরোি প্রবেদায়নর বযবস্থা েরা হয়ব। বো হয়ো, কহ 

আল্লাহর রাসূে! আোয়দর কথয়ে পঞ্চাশ জয়নর সেপবরোি প্রবেদান পায়ব, 

নাবে োয়দর কথয়ে পঞ্চাশ জয়নর সেপবরোি প্রবেদান পায়ব? জবায়ব বেবন 

বেয়েন, বরং কোোয়দর েধ্য কথয়ে পঞ্চাশ জয়নর সেপবরোি প্রবেদান 

পায়ব।”49 

আর অনুরূপভায়ব আবু জাে‘আ রাবদোল্লাহু আনহু কথয়ে ববিযে, বেবন বয়েন, 
 رسول يا : فقال :قال اجلراح بن عبيدة أبو ومعنا سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول مع تغدينا»

 بعدكم من يكونون قوم ،نعم :قال ؟معك وجاهدنا معك اسلمنا؟ منا خري أحد هل !اهلل
 .«يروين ولم يب يؤمنون

                                           
48

 র্ারা এ উবি েয়রয়ছন, োয়দর েয়ধ্য প্রবসদ্ধ হয়েন ইোে ইবন ‘আবু্দে বার। আর উয়ল্লবখ্ে 

দেীে োর দেীেসেূহ কথয়ে শবিশােী। আর অবধ্োংশ আয়েে োর ববপরীে েে কপাষি 

েয়রন, কর্েন আেরা পূয়বয ইবেে বদয়েবছ। 

49 আবূ দাউদ: ৪৩৪১; বেরবের্ী: ২/১৭৭; ইবন োজাহ: ৪০১৪; ইবনু বহব্বান, (আে-ইহসান), 

৩৮৫, আর ১৮৫০ োওোবরদু র্ােআন। ইোে বেরবের্ী রহ. বয়েন: হাদীসবি হাসান, গরীব; 

আেবানী হাদীসবিয়ে সহীহ বয়েয়ছন। 
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“আেরা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সায়থ দুপুয়রর খ্াবার গ্রহি 

েরোে আর আোয়দর সায়থ আবু ওবােদা ইবনুে জাররাহ রাবদোল্লাহু আনহু 

বছয়েন। বিযনাোরী বয়েন, অেঃপর বেবন (আবু ওবােদা) বেয়েন, কহ আল্লাহর 

রাসূে! আোয়দর কিয়ে উত্তে কেউ আয়ছ বে? আেরা আপনার সায়থ ইসোে 

গ্রহি েয়রবছ এবং আপনার সায়থ বজহাদ েয়রবছ। জবায়ব নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েন, হযাাঁ, এেন এে সম্প্রদাে আয়ছ, র্ারা কোোয়দর 

পরবেযীয়ে আসয়ব, োরা আোর প্রবে ববশ্বাস স্থাপন েরয়ব অথি োরা আোয়ে 

কদয়খ্ বন।”50 

আর আয়েেগি এ হাদীসসেূহ ও পূয়বযাি হাদীসসেূহ এেবত্রে বা সেেে 

েয়রয়ছন েয়েেবি োরয়ি; েন্ময়ধ্য গুরুত্বপূিয হয়ো:  

প্রথে োরি: مخسني أجر مثل فيهن للعامل  “োয়ে এেজন আেেোরী বযবির 

জনয পঞ্চাশ জয়নর সেপবরোি প্রবেদায়নর বযবস্থা রয়েয়ছ” -হাদীসবি কেষ্ঠয়ত্বর 

প্রোি বহন েয়র না। োরি, শুধু্ বেছু আেয়ের সাওোব বৃবদ্ধ েয়র কদওোর 

ববষেবি সাধ্ারিভায়ব কেষ্ঠত্ব প্রোিয়ে আবশযে েয়র না। 

বিেীে োরি: েখ্নও েখ্নও কেষ্ঠত্ব বা ের্যাদাপ্রাপ্ত বযবিয়ে র্ার ওপর ের্যাদা 

কদওো হয়েয়ছ, োর েয়ধ্য এেন বববশষ্টয ও ির্ীেে পাওো র্াে, র্া ের্যাদাপ্রাপ্ত 

বযবির েয়ধ্য কনই; বেন্তু সােবগ্রে বববশয়ষ্টযর ববয়বিনাে কস ের্যাদাপ্রাপ্ত বযবির 

সোন হয়ে পায়র না। 

েৃেীে োরি: অনুরূপভায়ব বো হে: বনশ্চে উভয়ের েয়ধ্য কেষ্ঠয়ত্বর ববষেবি 

শুধু্ ঐ কেয়ত্রই প্রয়র্াজয, র্ায়ে উভয়ের অংশগ্রহি সম্ভব। আর ো হয়ো সেে 

                                           
50 আহেদ, ৪/১০৬; দায়রেী ও োবারানী, ৪/২২-২৩; হায়েে হাদীসবিয়ে সহীহ বয়েয়ছন এবং 

র্াহাবীও োর েয়ো অবভেে বযি েয়রয়ছন, ৪/৮৫; ইবন হাজার বয়েন: োর সনদ হাসান 

পর্যায়ের; আে-িােহ: ৭/৬; কদখু্ন: আে-িােহুর রাব্বানী, ১/১০৩-১০৪ 
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েুবেয়নর েয়ধ্য সাধ্ারি ও সেবেে আনুগয়েযর ববষে। সুেরাং েখ্ন এ কেয়ত্র 

বেছু বেছু ববষয়ে কোয়না কোয়না সাহাবীর ওপর ের্যাদার ববষেবি ববদূবরে হে 

না, েয়ব সহাবীগি র্া িারা ববয়শবষে হয়েয়ছন এবং সিেো োভ েয়রয়ছন। 

কর্েন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সৃ্মবেববজবড়ে স্থানসেূয়হ দৃশয 

অবয়োেন এবং োাঁর পববত্র সত্তায়ে কদখ্া, ো হয়ো এেবি রু্বিসংগে ববষে। 

োরি, োয়রা পয়ে সম্ভব নে কর্, কস এেন কোয়না ের্যাদাপূিয োজ েরয়ব, 

র্ার িারা কস োাঁর েয়ো হওোর োছাোবছ অবস্থাে কপৌঁয়ছ র্ায়ব।51 

িেুথয োরি: বিযনাোরীগি আবু জাে‘আ রাবদোল্লাহু আনহু েেৃযে ববিযে 

হাদীয়সর শয়ব্দর বযাপায়র ঐেযবদ্ধ নন। োরি, োয়দর কেউ কেউ ো বিযনা 

েয়রয়ছন اخلريية (সয়বযাত্তে) শব্দ িারা, কর্েনবি পূয়বয অবেবাবহে হয়েয়ছ। আবার 

োয়দর কেউ কেউ ো বিযনা েয়রয়ছন এরূপ শব্দ িারা: 
   أخرجه الطرباين ) -قوم أعظم منا أجرا ؟ ! هل من اهلل رسول يا( قلنا 

“আেরা বেোে, কহ আল্লাহর রাসূে! সাওোব অজযয়নর বদে কথয়ে আোয়দর 

কিয়ে েহান কোয়না সম্প্রদাে আয়ছ বে? –োবরানী হাদীসবি বিযনা েয়রন।”52
 

হায়ির্ ইবন হাজার ‘আসোোনী রহ. ‘আে-িােহ’-এর েয়ধ্য বয়েন: এ 

বিযনার সনদ পূবযবেযী বিযনার সনয়দর কিয়ে অবধ্ে শবিশােী আর ো আবু 

ছা‘োবা’র হাদীয়সর সায়থ সোিসযপূিয। োর জওোব পূয়বয অবেবাবহে হয়েয়ছ। 

আল্লাহই সবয়িয়ে কববশ জায়নন। 

পবরয়শয়ষ এ কশষ অনুয়েয়দ দৃবষ্ট আেষযি েরা উবিে কর্, এ প্রসয়ে অবধ্োংশ 

আয়েে ও অনযানযয়দর েধ্যোর ববয়রাধ্ কখ্াোিায়ে রায়শদীন ও বাবে ‘আশারা 

েুবাশ্বারা এবং র্ায়দর বযাপায়র ববয়শষ ির্ীেে ববিযে হয়েয়ছ, োয়দর েয়ো বড় 
                                           
51 হাইছােী, আস-সাওোয়েে আে-েুহাবরযো, পৃষ্ঠা ৩২১ 
52 োবারানী, ৪/২২/২৩ 
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বড় সাহাবীগিয়ে অিভুযি েয়র না। কর্েন, ‘আোবার শপয়থ অংশগ্রহিোরী 

এবং বদর, োবুে...ইেযাবদর েয়ো রু্য়দ্ধ অংশগ্রহিোরী সাহাবীগি। আর 

ববেয়েযর সূত্রপাে হে ঐসব সাহাবীগিয়ে বনয়ে, র্ায়দর শুধু্ আল্লাহর রাসূেয়ে 

কদখ্ার কসৌভাগয হয়েয়ছ। আর এ জনযই ইোে ইবন ‘আববদে বার বদয়রর রু্য়দ্ধ 

ও হুদােববোর সবন্ধর অবভর্ায়ন অংশগ্রহিোরী সাহাবীগিয়ে পৃথে েয়রয়ছন।53 

 

  

                                           
53 িেহুে বারী: ৭/৭ 
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েৃেীে অধ্যাে: সাহাবীগিয়ে গাবে কদওো এবং োর ববধ্ান ও পবরিবে 

প্রথে পবরয়েদ: সাহাবীগিয়ে গাবে কদওো ও োর ববধ্ান 

সাহাবীগিয়ে গাবে কদওোর ববষেবি েয়েে প্রোয়র ববভি আর প্রয়েযে 

প্রোয়রর গাবের জনয বনবদযষ্ট ববধ্ান রয়েয়ছ। 

আর গাবে হয়ো এেন েথা বো, র্ার িারা উয়িশয হয়ো ের্যাদা হ্রাস েরা ও 

কহে প্রবেপন্ন েরা। গাবে কথয়ে োনুয়ষর আেীদা-ববশ্বায়সর বববভন্নোর ওপর 

বভবত্ত েয়র োয়দর ববয়বে-বুবদ্ধ সম্পয়েয অনুধ্াবন েরা র্াে। কর্েন, অবভশাপ 

কদওো, েন্দগুয়ি ভূবষে েরা ইেযাবদ।54 

আর সহাবায়ে কেরাে রাবদোল্লাহু ‘আনহুেয়ে গাবে কদওো োয়ন োয়দর 

োউয়ে োউয়ে বনেৃষ্ট স্তয়র কপৌঁবছয়ে কদওো। সুেরাং কেউ োবির বা িাবসে 

বয়ে গাবে কদে, আবার কেউ েৃপি ও কবআয়ক্কয়ের েয়ো দুবনোবী ববষয়ের 

োধ্যয়ে গাবে কদে, আর এ গাবে োয়দর সেয়ের উয়িয়শয হয়ে পায়র অথবা 

োয়দর অবধ্োংয়শর উয়িয়শয হয়ে পায়র অথবা োয়দর োউয়ে োউয়ে উয়িশয 

েয়র গাবে কদে অথবা োয়দর কোয়না এে বযবি ববয়শষয়ে উয়িশয েয়র গাবে 

কদে, আর ঐ বযবি ববয়শষ হন এেন বযবির অিভুযি, র্ার ের্যাদার বযাপায়র 

েুোওোবের পর্যায়ের েুরআন-সুন্নাহ’র নস বা বিবয রয়েয়ছ অথবা োর কিয়ে 

বনম্ন স্তয়রর বিযনা ববদযোন আয়ছ। 

আপানায়দর সােয়ন প্রয়েযে প্রোয়রর হুেুে বা ববধ্ায়নর ববস্তাবরে বববরি কপশ 

েরা হয়ো: 

প্রথেে: কর্ বযবি সেে সাহাবীয়ে অথবা অবধ্োংশয়ে োবির, েুরোদ 

(ধ্েযেযাগী) বা িাবসে বয়ে গাবে বদয়ব োর ববধ্ান হয়ো, কর্ বযবি এেন েথা 

                                           
54 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৬১ 
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বেয়ব, কস বযবি োবির হওোর বযাপায়র কোয়না সয়ন্দহ কনই, আর এ োবির 

হওোর কপছয়ন েয়েেবি োরি রয়েয়ছ, েন্ময়ধ্য গুরুত্বপূিয েয়েেবি হয়ো: 

১. এ েথার অথয হয়ো েুরআন ও সুন্নাহর সংেেনোরীগি োবির বা িাবসে। 

আর এ োরয়ি আে-েুরআন ও হাদীসসেূয়হর বযাপায়র সয়ন্দহ সৃবষ্ট হয়ব। 

োরি, সংেেনোরীয়দরয়ে অপবাদ কদওোর অথয হয়ো োয়দর িারা সংেবেে 

ববষয়ে অপবাদ কদওো।  

২. এর েয়ধ্য ঐ ববষেবিয়ে বেথযা প্রবেপন্ন েরা হে, কর্ ববষয়ে েুরআন বিবয 

কপশ েয়রয়ছ। কর্েন, োয়দর প্রবে আল্লাহর সন্তুষ্ট হওোর েথা এবং োয়দর 

গুিগান েরা। োরি, ‘আে-েুরআন ও হাদীয়সর ভাষযসেূহ কথয়ে অবজযে জ্ঞান 

অোিযভায়ব োয়দর ের্যাদা ও কেষ্ঠয়ত্বর প্রোি বহন েয়র।’55 আর কর্ বযবি 

আোিয দেীেয়ে অস্বীোর েয়র, কস োবির হয়ে র্াে। 

৩. এর েয়ধ্য নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লােয়ে েষ্ট কদওোর বযাপার 

রয়েয়ছ। োরি, োরা হয়েন োর সেী-সাথী ও ববয়শষ বযবিবগয। সুেরাং োাঁর 

ববয়শষ বযবিবগযয়ে কোয়না বযবি েেৃযে গাবে কদওো এবং োয়দর প্রবে 

অপবাদ কদওোিা োয়ে বনঃসয়ন্দয়হ েষ্ট কদে আর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লােয়ে েষ্ট কদওো েুিুরী র্া সবযজন স্বীেৃে। 

শাইখু্ে ইসোে ইবন োইবেেযা রহ. এ প্রোর গাবের ববধ্ান সুস্পষ্টভায়ব 

বিযনাপূবযে বয়েন: “আর কর্ বযবি এ বযাপায়র সীো অবেক্রে েয়র বেয়ব কর্, 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের েৃেুযর পয়র োয়দর (সাহাবীগয়ির) 

অল্প সংখ্যে বযবি, র্ায়দর সংখ্যা দশ জয়নর কববশ হয়ব না, এেন সংখ্যে বযবি 

ছাড়া সেয়েই েুরোদ (ধ্েযেযাগী) হয়ে কগয়ছ অথবা োরা সেয়েই িাবসে হয়ে 

                                           
55 আর-রািু ‘আো আর-রায়িদা, পৃষ্ঠা ১৯ 



 

 

সাহাবায়ে কেরায়ের অবস্থান ও ের্যাদার ববষয়ে আহয়ে সুন্নায়ের আেীদা-ববশ্বাস 
 48  

কগয়ছ, েয়ব এ ধ্রয়নর েথাও বনঃসয়ন্দয়হ োর েুিুরীর েয়ধ্য পয়ড়। োরি, কস 

আে-েুরআয়নর এোবধ্ে জােগাে প্রদত্ত বিবযয়ে বেথযা প্রবেপন্নোরী। কর্েন, 

োয়দর প্রবে আল্লাহর সন্তুষ্ট হওোর েথা এবং োয়দর গুিগান েরা। বরং কর্ 

বযবি এ ধ্রয়নর েুিুরীর বযাপায়র সয়ন্দহ কপাষি েরয়ব, েয়ব ো োর েুিুরী 

বহয়সয়ব ববয়ববিে হয়ব... বেবন বয়েন: দীন ইসোয়ের বাধ্যবাধ্েো সম্পয়েয র্া 

জানা র্াে, ো কথয়েই এিা েুিুরী বয়ে গিয।”56    

হাইছােী রহ. বয়েন: “অেঃপর আয়োিনা বা সোয়োিনা েথা ববেেয হয়ো শুধু্ 

োয়দর বেছু সংখ্যেয়ে গাবে কদওোর বযাপায়র, েয়ব োয়দর সেেয়ে গাবে 

কদওো কর্ বনয়ভযজাে েুিুরী োয়ে কোয়না প্রোর সয়ন্দহ ও সংশে কনই।”57 

আর পূবযবেযী পূিযাে দেীেসেূয়হর সুস্পষ্টো সয়েও কোয়না কোয়না আয়েে 

আরও বেছু বযাখ্যােূেে দেীয়ের উয়ল্লখ্ েয়রন, েন্মধ্য কথয়ে েয়েেবি 

বনম্নরূপ: 

প্রথেে: আোয়দর বনেি আয়েেয়দর পে কথয়ে সূরা আে-িােহ’র কশষ 

আোয়ের কর্ োিসীর উপস্থাবপে হয়েয়ছ: 
دۡ ۡ﴿ َمَّ ولهُّۡۡمح ِ ۡۡرَّسه ِينَۡۡٱّللَّ ۡۥ َۡوٱَّلَّ ا ءۡهَۡمَعهه ِشدَّ

َ
ۡۡأ ارََِۡۡعَ فَّ ۡ ۡرهََحَا ءۡهۡٱل كه م  اَر ۡلۡ ٱۡبِِهمۡهِِۡلَغِيَظۡۡ...ۡبَي َنهه فَّ ۡۡ...ۡكه

 [٩٢: الفتح] ﴾٢٩
“েুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূে। আর োর সহিরগি োবিরয়দর প্রবে েয়ঠার, 

োয়দর পরস্পয়রর প্রবে সহানুভূবেশীে... র্ায়ে বেবন োয়দর (েুবেনয়দর) সেৃবদ্ধ 

িারা োবিরয়দর অির্জ্যাো সৃবষ্ট েয়রন...।” [সূরা আে-িােহ, আোে: ২৯] 

ইোে োয়েে রহ. এ আোে কথয়ে োসআো উদ্ভাবন েয়রয়ছন, কর্ বযবি 

সাহাবীগিয়ে অবজ্ঞা েয়র, কস োবির। োরি, সাহাবীগি োয়দরয়ে কক্রাধ্াবেে 
                                           
56 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৮৬, ৫৮৭ 
57 হাইছােী, আস-সাওোয়েে আে-েুহবরো, পৃষ্ঠা ৩৭৯ 
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েয়র। আর কর্ বযবিয়ে সাহাবীগি রাগাবেে েয়র, কস োবির। আর ইোে 

শায়ি‘ঈ রহ. ও অনযানযরাও োর েয়ো অবভেে বযি েয়রন।58 

বিেীেে: পূয়বয আয়োবিে ইোে বুখ্ারী ও েুসবেে রহ. েেৃযে সংেবেে আনাস 

রাবদোল্লাহু ‘আনহু ববিযে হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েন:  
 .«األنصار بغض انلفاق وآية ،األنصار حب اإليمان آية»

“আনসারয়দরয়ে ভায়োবাসা ঈোয়নর েেি আর আনসারয়দরয়ে ঘৃিা েরা 

বনিােীর েেি।”59 

অপর এে বিযনাে আয়ছ: 
.« ... منافق إل يبغضهم ول، مؤمن إل حيبهم ل»  

“োয়দরয়ে শুধু্ েুবেনরাই ভায়োবায়স আর োয়দরয়ে শুধু্ েুনাবিেরাই ঘৃিা 

েয়র ...।”60 

আর ইোে েুসবেে রহ. েেৃযে ববশুদ্ধ সনদসহ আবু হুরােরা রাবদোল্লাহু ‘আনহু 

কথয়ে ববিযে, নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েন,  
نَْصارَ  ُيبِْغُض  لَ »

َ
ِ  يُْؤِمنُ  رَُجل   األ   .«اآلِخرِ  َواِْلَْومِ  بِاَّللَّ

“আল্লাহ ও পরোয়ের প্রবে ঈোন স্থাপন েয়র এেন কোয়না কোে 

আনসারয়দরয়ে ঘৃিা বা অবজ্ঞা েরয়ব না।”61 
                                           
58 আস-সাওো‘কেে আে-েুহবরক্বা, পৃষ্ঠা ৩১৭; োিসীয়র ইবন োছীর: ৪/২০৪; খ্াল্লায়ের 

‘আস-সুন্নাহ’ এর েয়ধ্য খ্বরবি সনদসহ আয়ছ, পৃষ্ঠা ৪৭৮, নং (৭৬০), ববয়েষি: ড. 

‘আবেোেুর্ র্াহরানী। 
59  সহীহ বুখ্ারী: ৭/১১৩; সহীহ েুসবেে: ১/৮৫ 
60 সহীহ বুখ্ারী: ৭/১১৩; সহীহ েুসবেে: ১/৮৫ (হাবদসবি বারা রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে 

ববিযে)।  
61 সহীহ েুসবেে, ঈোন অধ্যাে, পবরয়েদ: আনসার ও আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহুেয়ে ভায়োবাসা 

ঈোন ও োর বনদশযয়নর অিভুযি এবং োয়দর অবজ্ঞা েরািা বনিােীর েেয়ির অিভুযি 
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সুেরাং কর্ বযবি োয়দরে গাবে বদয়ব কস োয়দর প্রবে আরও কববশ অবজ্ঞা 

প্রদশযন েরে। সুেরাং োর েুনাবিে হওোিা আবশযে হয়ে র্াে, কর্ আল্লাহ ও 

পরোে ববশ্বাস েয়র না।62 

েৃেীেে: র্া আেীরুে েুবেনীন উোর ইবনুে খ্াত্তাব রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে 

সাবযস্ত ও প্রোবিে। বেবন ঐ বযবিয়ে কদাররা িারা আঘাে েয়রয়ছন, কর্ বযবি 

োয়ে আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহুর ওপর ের্যাদা ও কেষ্ঠত্ব দান েয়রয়ছ। 

অেঃপর উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহু বয়েন: 
  «كذاوسلم يف كذا وس بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه أبو بكر اكن خري انلا»

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের পয়র এই এই কেয়ত্র আবু বের 

রাবদোল্লাহু ‘আনহু বছয়েন সয়বযাত্তে োনুষ।” অেঃপর উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহু 

বয়েন: 
   «من قال غري هذا أقمنا عليه ما نقيم ىلع املفرتي»

“কর্ বযবি এর বযবেক্রে বেয়ব, আেরা োর ওপর ঐ শাবস্ত প্রয়োগ েরব, কর্ 

শাবস্ত আেরা অপবাদ দানোরীর ওপর প্রয়োগ েয়র থাবে।”63 

আর অনুরূপভায়ব আেীরুে েুবেনীন আেী ইবন আবব োবেব রাবদোল্লাহু 

‘আনহু বয়েন: 
 «ل يفضلين أحد ىلع أيب بكر و عمر إل جدلته حد املفرتي»

“কর্ কেউ আোয়ে আবু বের ও উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহুো’র ওপর ের্যাদা ও 

কেষ্ঠত্ব দান েরয়ব, আবে োয়ে অপবাদ দানোরীর জনয বনধ্যাবরে শাবস্তর েয়ো 

                                                                                           

হওোর দেীে, হাদীস নং ২৪৪ 
62 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৮১ 
63 ইোে আহেদ, িার্ায়েেুস সাহাবা: ১/৩০০; ইোে ইবনু োইবেেযা আস-সাবরেুে োসেুে  

এর েয়ধ্য হাদীসবি বা আছারবিয়ে সহীহ বয়েয়ছন: পৃষ্ঠা ৫৮৫ 
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কবত্রাঘাে েরব।”64 

সুেরাং কখ্াোিায়ে রায়শদীয়নর অনযেে দু’জন খ্বেিা উোর ও আেী 

রাবদোল্লাহু ‘আনহুো র্খ্ন ঐ বযবিয়ে অপবাদ দানোরীর জনয বনধ্যাবরে 

শাবস্তর েয়ো কবত্রাঘাে েরয়েন, কর্ বযবি আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে আবু 

বের ও উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহুো’র ওপর ের্যাদা ও কেষ্ঠত্ব দান েরে, 

অথবা কর্ বযবি উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহু’র 

ওপর ের্যাদা ও কেষ্ঠত্ব দান েরে। অথি শুধু্ এেজনয়ে অয়নযর ওপর ের্যাদা 

ও কেষ্ঠত্ব দান েরার েয়ধ্য কোয়না প্রোর গাবে ও কদাষ কনই। সুেরাং কজয়ন 

রাখ্া দরোর, োয়দর উভয়ের বনেি গাবের শাবস্ত এর কিয়ে আরও েে কববশ 

ভোনে হয়ে পায়র!65 

বিেীেে: কর্ বযবি োয়দর োউয়ে গাবে কদে, কস োয়দর দীয়নর বযাপায়র 

অপবাদ কদে  

কর্েন োয়দরয়ে োবির বা িাবসে বয়ে অপবাদ কদওো, র্ারা হয়েন এেন 

সাহাবী, র্ায়দর ের্যাদা ও কেষ্ঠয়ত্বর বযাপায়র েুোওোবের66 পর্যায়ের নস বা 

                                           
64 ইোে আহেদ, িার্ায়েেুস সাহাবা: ১/৮৩; ইবনু আবব ‘আবসে, ‘আস-সুন্নাহ’: ২/৫৮৫, 

কহোে ইবন জাহয়ের সনয়দ ববিযে, োর সনদবি আবূ ‘ওবােদা ইবনুে কহোয়ের দুবযেোর 
োরয়ি দুবযে। কদখু্ন: িার্ায়েেুস সাহাবা: ১/৮৩; বেন্তু োর েবেপে প্রেযেনোরী (شواهد) 

সনদ রয়েয়ছ, েন্ময়ধ্য ইবন আবব ‘আবসয়ের েয়ে এেবি হয়ো ‘আেী কথয়ে ‘আেোো -এ 

সনয়দ, ‘আস-সুন্নাহ’: ২/৪৮, আেবানী োর সনদয়ে হাসান বয়েয়ছন, আর আে-োেোেী’র 

(৭/১২৯৫) েয়ে- অপর সনদবি হয়ো: ‘আেী কথয়ে সুওোঈদ ইবন গািাো। 
65  আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৮৬ 
66 কোয়না কোয়না আয়েে এর িারা খ্বেিায়দরয়ে বনবদযষ্ট েয়র থায়েন, আবার কেউ কেউ এর 

িারা আবূ বের ও উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহুোর েয়ধ্য সীোবদ্ধ থায়েন। আর আয়েেয়দর 

েয়ধ্য কেউ আয়ছন এেন, বর্বন গাবের ববধ্ায়নর েয়ধ্য োরেেয েয়রন এেন ববয়বিনাে, র্ার 
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বিবয রয়েয়ছ। কর্েন, খ্বেিাগি। এ জােীে োউয়ে োবির বা িাবসে বো 

ববশুদ্ধ েয়ে েুিরী। োরি, এর োধ্যয়ে েুোওোবের পর্যায়ের ববষেয়ে বেথযা 

প্রবেপন্ন েরা হে। 

আবু েুহাম্মদ ইবন আবু ইোবর্দ রহ. সাহনূন রহ, কথয়ে বিযনা েয়রন, বেবন 

বয়েন, “কর্ বযবি আবু বের, উোর, উসোন ও আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ের 

বযাপায়র বেয়ব কর্, োরা ভ্রষ্টো ও েুিুরীর ওপর ববদযোন বছে, কস বযবিয়ে 

হেযা েরা হয়ব। আর কর্ বযবি োরা বযেীে অপরাপর সহাবীয়দরয়ে অনুরূপ 

গাবে বদয়ব, কস বযবিয়ে েয়ঠার শাবস্ত কদওো হয়ব।”67 

বহশাে ইবন ‘আম্মার রহ. বয়েন, “আবে োয়েে রহ.-কে বেয়ে শুয়নবছ “কর্ 

বযবি আবু বের ও উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহুোয়ে গাবে বদয়ব, কস বযবিয়ে 

হেযা েরা হয়ব। আর কর্ বযবি ‘আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে গাবে বদয়ব, কস 

বযবিয়েও হেযা েরা হয়ব। োরি, আল্লাহ ো‘আো োাঁর বযাপায়র বয়েন: 
مۡه﴿  كه ۡهٱۡيَعِظه نّۡللَّ

َ
وا ۡۡأ وده بًَداۡۦ ۡلِهِۡلِِمثۡ َۡتعه

َ
نتهمۡإِنۡأ ؤۡ ۡكه [  ٨١: انلور] ﴾١٧ِۡمنِيَۡمح   

“আল্লাহ কোোয়দরয়ে উপয়দশ বদয়েন, ‘কোেরা র্বদ েুবেন হও েয়ব েখ্য়না 

র্ায়ে অনুরূপ আিরয়ির পুনরাবৃবত্ত না ের।” [সূরা আন-নূর, আোে: ১৭] 

                                                                                           

ের্যাদার বযাপায়র েুরআন ও সুন্নাহ’র নস বা বিবয েুোওোবের পর্যায়ে উবন্নে হয়েয়ছ 

অথবা েুোওোবের পর্যায়ে উবন্নে হে বন, আর সম্ভবে োর পবরসংখ্যান খু্বই োছাোবছ, 

আল্লাহই সবয়িয়ে ভায়ো জায়নন। আর অনুরূপভায়ব কেউ কেউ কখ্াোিায়ে রায়শদীয়নর 

গাবেদাোয়ে োবির বয়ে আখ্যাবেে েরার ববষেবিয়ে োয়দর প্রবে েুিুয়রর অবভয়র্াগ 

েরার েয়ধ্য সীোবদ্ধ েয়রয়ছন (অথযাৎ োয়দরয়ে োবির বেয়েই কস োবির হয়ব); আর 

বাবে সাহাবীয়দর োউয়ে গাবে বদয়ে, ো হয়ব অপবাদ কদওোর শাবেে। [অথযাৎ োর উপর 

অপবায়দর শাবস্ত প্রয়োগ হয়ব] (দ্র. েুহাম্মদ ইবন আববদল্লাহ আে-ওোহাইবী, ‘ই‘বেোদু 

আহয়ে সুন্নাহ বিস্ সাহাবা’। 
67 োর্ী ‘আইোি, আশ-বশিা: ববয়েষি: আেী-বাজাবী, ২/১১০৯ 
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সুেরাং কর্ বযবি োর প্রবে অপবাদ বা অবভয়র্ায়গর বাি বনয়েপ েরয়ব, কস 

বযবি আে-েুরআয়নর ববপয়ে অবস্থান বনয়ব, আর কর্ বযবি আে-েুরআয়নর 

ববপয়ে অবস্থান বনয়ব, োয়ে হেযা েরা হয়ব।”68 

অপর এে বিযনাে ইোে োয়েে রহ.-এর েথা (য়র্ বযবি আবু বের 

রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে গাবে বদয়ব, কস বযবিয়ে কবত্রাঘাে েরা হয়ব। আর কর্ 

বযবি ‘আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে গাবে বদয়ব, কস বযবিয়ে হেযা েরা হয়ব। 

োয়ে প্রে েরা হয়ো: কেন? েখ্ন বেবন বেয়েন: কর্ বযবি োর প্রবে অপবাদ 

বা অবভয়র্ায়গর বাি বনয়েপ েরয়ব, কস বযবি আে-েুরআয়নর ববপয়ে অবস্থান 

কনয়ব। ববষেবি খু্বই স্পষ্ট। আর আল্লাহই সবয়িয়ে কববশ ভায়ো জায়নন।  

এখ্ায়ন আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে গাবে কদওোর ববধ্ান প্রয়ে ইোে 

োয়েে রহ.-এর উয়িশয হয়ো েুিুরীর কিয়ে বনম্ন পর্যায়ের অপরাধ্। আর 

‘আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহা’র প্রসয়ে োর অববশষ্ট েথাই ো সুষ্পষ্ট েয়র 

কদে। কর্েন, বেবন বয়েয়ছন: (কর্ বযবি োর প্রবে অপবাদ বা অবভয়র্ায়গর বাি 

বনয়েপ েরয়ব, কস বযবি আে-েুরআয়নর ববপয়ে অবস্থান কনয়ব।) সুেরাং এিা 

বনবদযষ্ট গাবে, র্া প্রয়োগোরী োবির হয়ব এবং ো সেে গাবেয়ে অিভুযি 

েরয়ব না। আর এিা এ জনয কর্, োয়েে রহ. কথয়ে হেযা েরার েথা ববিযে 

হয়েয়ছ ঐ বযবির প্রসয়ে, কর্ বযবি আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহুর কিয়ে েে 

ের্যাদা সম্পন্ন বযবিয়ে োবির বেয়ব।”69 

হাইছােী রহ. আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে গাবে কদওোর ববধ্ান সম্পয়েয 

বয়েন: হানািীয়দর েয়ে আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে গাবে কদওো েুিরী, 

আর শায়ি‘ঈয়দর েয়ে, দু’বি দৃবষ্টভবের কোয়না এেবিয়ে গ্রহি েরা। আর 
                                           
68 আস-সাওো‘কেে আে-েুহবরক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৪ 
69 োর্ী ‘আইোি, আশ-বশিা (الشفا), ববয়েষি: আে-বাজাবী, ২/১১০৯ 
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োয়েে রহ.-এর প্রবসদ্ধ োর্হাব হয়ো, এর িারা কবত্রাঘাে ওোবজব হয়ব। 

োরি, ো েুিুরী নে। েয়ব হযাাঁ, েখ্নও েখ্নও বেবন োর এ েে কথয়ে কবর 

হয়ে র্ান, কর্েনবি োর কথয়ে ববিযে হয়েয়ছ খ্ায়রজীয়দর বযাপায়র, আর ো 

হয়ো কস োবির হয়ে র্ায়ব। সুেরাং োর বনেি োসআোবির দু’বি অবস্থা: 

“কস র্বদ োবির না বয়ে শুধু্ গাবের ওপর সীোবদ্ধ থায়ে, েয়ব বেবন োয়ে 

োবির বয়েন বন, োর বযবেক্রে হয়ে, কস োবির হয়ে র্ায়ব।”70 

বেবন আরও বয়েন: “আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহু এবং োর েে র্ায়দরয়ে 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে জান্নায়ের সুসংবাদ দান েয়রয়ছন, 

োয়দরয়ে োবির বোর ববধ্ান সম্পয়েয শায়ি‘ঈ োর্হায়বর অনুসারীগি কোয়না 

েথা বয়েন বন। আর বেবন এ বযাপায়র অোিযভায়ব েুিুরী বয়ে েোেে বযি 

েয়রয়ছন।”71 

আে-খু্রাশী রহ. বয়েন: “কর্ বযবি ‘আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবায়দর 

বায়ি ববদ্ধ েরয়ব, র্া কথয়ে আল্লাহ োয়ে বনয়দযাষ বয়ে কঘাষিা বদয়েয়ছন..., 

অথবা আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে সাহাবী বয়ে অস্বীোর েরয়ব অথবা 

জান্নায়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত ববয়শষ দশ জয়নর ইসোে গ্রহিয়ে অস্বীোর েরয়ব 

অথবা সেে সাহাবীর ইসোে গ্রহিয়ে অস্বীোর েরয়ব অথবা প্রবসদ্ধ 

িারজনয়ে োবির বেয়ব অথবা োয়দর এেজনয়ে োবির বেয়ব, েয়ব কস 

বযবি োবির হয়ে র্ায়ব।”72
 

বাগদাদী রহ. বয়েন: “আর োরা এেন প্রয়েযে বযবিয়ে োবির বয়ে 

আখ্যাবেে েয়রন, কর্ বযবি কস দশ জয়নর কোয়না এেজনয়ে োবির বয়ে, 

                                           
70 আস-সাওোয়েে আে-েুহবরক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৬ 
71 আস-সাওো‘কেে আে-েুহবরক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৫ 
72 আে-খু্রাশী ‘আো েুখ্োসাবরন খ্েীে: ৮/৭৪  
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র্ায়দরয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে জান্নায়ের সুসংবাদ দান েয়রয়ছন, 

আবার োরা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সেে স্ত্রী’র 

পারস্পবরে বনু্ধয়ত্বর েথা বয়েন এবং োরা ঐ বযবিয়ে োবির বয়ে আখ্যাবেে 

েয়রন কর্ বযবি োয়দরয়ে োবির বয়ে অথবা োয়দর বযবি ববয়শষয়ে োবির 

বয়ে।”73
 

আর এ োসআোবির েয়ধ্য কখ্াোয়েো ববেেয রয়েয়ছ; সম্ভবে অগ্রাবধ্োর 

পাওোর কর্াগয ববধ্ানবি পূয়বয অবেবাবহে হয়েয়ছ। আর র্ারা এ পবরবস্থবেয়ে 

োবির না হওোর েথা বয়েন োয়দর সবযসম্মে বসদ্ধাি হয়ে, েবীরা গুনাহ 

েরার োরয়ি কস িাবসে। সাহাবীর ের্যাদা ও গাবের ধ্রি অনুর্ােী কস 

বেরস্কার ও শাবস্ত পাওোর উপরু্ি হয়ব। 

এর ববস্তাবরে বিযনা বনম্নরূপ:  

হাইছােী রহ. বয়েন: “র্ারা সাহাবীগয়ির গাবেদাোয়ে োবির না হওোর েথা 

বয়েন োয়দর সবযসম্মে বসদ্ধাি হয়ে, োরা িাবসে।”74  

ইবনু োইবেেযা রহ. বয়েন: “ইবরাহীে নখ্‘ঈ রহ. বয়েন: আবু বের ও উোর 

রাবদোল্লাহু ‘আনহুোয়ে গাবে কদওোয়ে েবীরা গুনায়হর অিভুযি বো হয়ো। 

অনুরূপভায়ব আবু ইসহাে আস-সাবব‘ঈ বয়েন: আবু বের ও উোর রাবদোল্লাহু 

‘আনহুোয়ে গাবে কদওোিায়ে ঐসব েবীরা গুনায়হর অিভুযি, র্ার বযাপায়র 

আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
 [١٨: النساء] ﴾هۡهَعنۡ ۡنََۡهوۡ تهنۡ َۡماۡئِرََۡكَبا َۡۡتنِبهوا ََۡتۡ ۡإِن﴿

“র্বদ কোেরা ঐসব েবীরা গুনাহ কথয়ে দূয়র থাে, র্ার কথয়ে কোোয়দরয়ে 

বনয়ষধ্ েরা হয়েয়ছ।” [সূরা আন-বনসা, আোে: ৩১] 
                                           
73 আে-িারেু বাইনাে বিরাে, ববয়েষি: েুহাম্মদ েুবহউিীন আবু্দে হাবেদ, পৃষ্ঠা ৩৬০ 
74 আস-সাওো‘কেে আে-েুহবরক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৩ 
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আর োয়দর গাবে কদওোর পবরিবে র্খ্ন এ পর্যায়ের, েখ্ন োর সবযবনম্ন 

ববধ্ান হয়ো বেরস্কার েরা। োরি, োর ববধ্ান শরী‘আে বববধ্বদ্ধ েয়রয়ছ 

এেন প্রবেবি অপরায়ধ্র জনয, র্ার ববধ্ায়নর েয়ধ্য হদ েথা শরী‘আে বনধ্যাবরে 

শাবস্ত ও োিিারার বযবস্থা কনই... আর এবি (হদ ও োিিারা) এেন ববষয়ের 

অিভুযি, কর্ ববষয়ে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগি ও 

োয়দর র্থাথয অনুসারী োয়ব‘ঈগি কথয়ে শুরু েয়র বিোহববদ ও ববজ্ঞ 

বযবিগি এবং আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের েয়ধ্য কোয়না ববেেয আয়ছ 

বয়ে আেরা জাবন না। সুেরাং োরা সেয়েই এ েথার ওপর ঐেযবদ্ধ কর্, 

উম্ময়ের উপর আবশযে হয়ো সাহাবীগয়ির গুিাবেী আয়োিনা েরা, োয়দর 

জনয েো প্রাথযনা েরা ও োয়দর প্রবে সহানুভূবে প্রোশ েরা... এবং কর্ বযবি 

োয়দর বযাপায়র েন্দ েথা বেয়ব, োর শাবস্তর বযবস্থা েরা।75  

আর োর্ী ‘আইোি বয়েন: “োয়দর োউয়ে গাবে কদওো েবীরা গুনায়হর 

অিভুযি, আর আোয়দর োর্হাব ও অবধ্োংশ আয়েয়ের োর্হাব হয়ো োয়ে 

বেরস্কার েরা হয়ব, েয়ব হেযা েরা হয়ব না।”76 

আর আবু্দে োয়েে ইবন হাববব বয়েন: “বশোয়দর েধ্য কথয়ে কর্ বযবি 

উসোন রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে অবজ্ঞা েরা ও োর কথয়ে েুি থাোর বযাপায়র 

বাড়াবাবড় েরয়ব, োয়ে েয়ঠার শাবস্ত কদওো হয়ব। আর র্বদ কস আরও বাবড়য়ে 

আবু বের ও উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহুোয়েও অবজ্ঞা েয়র, েয়ব োর ওপর 

েয়ঠার শাবস্ত প্রয়োগ হয়ব, বারবার োয়ে প্রহার েরা হয়ব এবং োয়ে দীঘয 

সেে ধ্য়র োরাগায়র বন্দী েয়র রাখ্া হয়ব, কশষ পর্যি কস কসখ্ায়ন োরা 

                                           
75 আে-োেোেী, শরহু উসূবে ই‘বেোবদ আহবেস সুন্নাে ৮/১২৬২, ১২৬৬; আস-সাবরেুে 

োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৭৮ 
76 সহীহ েুসবেে, ইোে নাওোওেীর বযাখ্যাসহ: ১২/৯৩ 
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র্ায়ব।”77 

সুেরাং আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে গাবে কদওোর শাবস্ত বহয়সয়ব শুধু্ 

কবত্রাঘায়ের ওপর সীোবদ্ধ থােয়ব না। োরি, এ কবত্রাঘাে প্রয়র্াজয হয়ব শুধু্ 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহির্য পাওোর অবধ্োয়রর জনয। সুেরাং 

র্খ্ন সহিয়র্যর সায়থ অনয আরও এেন কোয়না গুিাবেী রু্ি হে, র্া অবেবরি 

সম্মান পাওোর দাবব েয়র; কর্েন, দীন ও েুসবেে বযবিবগযয়ে সাহার্য েরা, 

োর হায়ে কোয়না ববজে অজযন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের বখ্োিে 

পাওো ইেযাবদ, েয়ব এসব ববষয়ের প্রয়েযেবি ববষেই োর ওপর কোয়না 

বযবির স্পধ্যা কদখ্ায়নার সেে আবশযেীেভায়বই অবেবরি শাবস্ত দাবব েরয়ব।78 

ইোে আহেদ রহ. বয়েন, “োয়দর েন্দ বদয়ের কোয়না বেছু আয়োিনা-

সোয়োিনা েরা এবং োয়দর োউয়ে কদাষায়রাপ েরা কোয়না বযবির জনয 

ববধ্ নে। সুেরাং কর্ বযবি এ োজ েরয়ব, োয়ে শাবস্ত কদওো প্রশাসয়ের 

ওপর আবশযে হয়ে পড়য়ব, োয়ে েো েরার অবধ্োর োর (প্রশাসয়ের) 

কনই; বরং বেবন োয়ে শাবস্ত বদয়বন এবং োয়ে োওবা েরয়ে বেয়বন। 

অেঃপর কস র্বদ োওবা েয়র, েয়ব বেবন ো গ্রহি েরয়বন। আর র্বদ কস 

োর েথাে অিে থায়ে, েয়ব োয়ে পুনরাে শাবস্ত বদয়বন এবং র্াবজ্জীবন 

োরাদণ্ড বদয়বন, কশষ পর্যি কস কসখ্ায়ন োরা র্ায়ব অথবা সংয়শাধ্ন হয়ে বিয়র 

আসয়ব।”79 

সুেরাং েুসবেে ভাই আোর! কর্ বযবি োয়দর োউয়ে কদাষায়রাপ েয়র অথবা 

                                           
77 োর্ী ‘আইোি, আশ-বশিা, ববয়েষি: আেী আে-বাজাবী, ২/১১০৯; আস-সাবরেুে োসেুে, 

পৃষ্ঠা ৫৬৯ 
78 আস-সাওো‘কেে আে-েুহবরক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৭ 
79 ত্ববোেুে হানায়বো, ১/২৪; আস-সাবরেুে োসেুে পৃষ্ঠা ৫৬৮ 
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োউয়ে বনন্দা েয়র, কস বযবির বযাপায়র আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের 

ইোয়ের েথার প্রবে েেয েরুন, আরও েেয েরুন আবশযেীেভায়ব োর 

ওপর শাবস্তর ববধ্ায়নর প্রবে। আর র্খ্ন কোয়না কোয়না ইোয়ের বনেি 

োয়দরয়ে উবল্লবখ্ে গাবে কদওোিা েবীরা গুনায়হর অিভুযি হে েয়ব 

গাবেদাোর হুেুে হয়ব েুিুরীর েয়ো অপরাধ্য়ে ববধ্ ববয়বিনাোরীর েয়ো 

েবীরা গুনাহ েরা বযবির হুেুয়ের েয়ো। 

ইোে েুহাম্মদ ইবন ‘আববদে ওহহাব রহ. সাহাবীগিয়ে গাবে কদওো ববধ্ েয়ন 

েরার ববধ্ান স্পষ্ট েয়র বয়েন: “আর কর্ বযবি োয়দর বেছু সংখ্যেয়ে গাবের 

োধ্যয়ে বনবদযষ্ট েয়র অেঃপর বেবন র্বদ এেন সাহাবী হন, র্ার ের্যাদা ও 

কেষ্ঠয়ত্বর বযাপায়র েুোওোবের বিযনা রয়েয়ছ। কর্েন, খ্বেিাগি। এমতাবস্থায় 

গাবেদাো র্বদ ববশ্বাস েয়র কর্, োয়ে গাবে কদওোর অবধ্োর োর রয়েয়ছ 

অথবা কস গাবে কদওোিায়ে ববধ্ েয়ন েয়র, েয়ব কস োবির হয়ে র্ায়ব। আর 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে কথয়ে অোিযভায়ব প্রোবিে আয়ছ 

োয়ে (সাহাবীয়ে) বেথযা প্রবেপন্ন েরয়ে, বেথযা প্রবেপন্নোরী োবির বয়ে গিয 

হয়ব। আর কস র্বদ োয়ে গাবে কদওোর অবধ্োর োর রয়েয়ছ বয়ে েয়ন না 

েয়র োয়ে গাবে কদে অথবা গাবে কদওোিায়ে ববধ্ েয়ন না েয়র, েয়ব কস 

িাবসে হয়ে র্ায়ব। োরি, েুসবেে বযবিয়ে গাবে কদওোিা িায়সেী বা 

অনযাে। কোয়না কোয়না আয়েে ঐ বযবির বযাপায়র োবির বয়ে অবভেে বযি 

েয়রয়ছন কর্ বযবি শােখ্াইন েথা আবু বের ও উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহুোয়ে 

সাধ্ারিভায়ব কর্ কোয়না প্রোর গাবে প্রদান েয়র।”80 

কর্ বযবি োয়দর োউয়ে গাবে কদে, োর বযাপায়র পূবযবেযী আয়োিনার সারেথা 

                                           
80

 আর-রািু ‘আোর-রায়িদা, পৃষ্ঠা ১৯ 
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হয়ো, কস োর দীন ও নযােপরােিোয়ে প্রেববদ্ধ েরে, আর বেবন র্বদ এেন 

সাহাবী হন, র্ার ের্যাদার বযাপায়র েুোওোবের পর্যায়ের বিযনা রয়েয়ছ, েয়ব কস 

(অবভয়র্াগোরী) েুোওোবের পর্যায়ের ববষেয়ে বেথযা প্রবেপন্ন েরার োরয়ি 

গ্রহিয়র্াগয ও অগ্রাবধ্োরপ্রাপ্ত েয়ের বভবত্তয়ে োবির হয়ে র্ায়ব। েয়ব র্ায়ে 

আয়েেগি োবির বয়ে আখ্যাবেে েয়রন বন, োর বযাপায়র োয়দর ঐেযবদ্ধ 

েয়ো হয়ো -কস েবীরা গুনায়হ বেপ্ত বযবিয়দর অিভুযি এেজন এবং কস 

বেরস্কার ও শাবস্ত পাওোর উপরু্ি হয়ব। আর ইোয়ের জনয োয়ে েো েরা 

ববধ্ হয়ব না। আর সাহাবীর ের্যাদার অবস্থান অনুর্ােী শাবস্তর োত্রা বৃবদ্ধ পায়ব। 

আর োয়দর েয়ে, কস েেেি পর্যি োবির হয়ব না, র্েেি না কস োয়দরয়ে 

গাবে কদওোিায়ে ববধ্ েয়ন েরয়ব। েয়ব কর্ বযবি গাবে কদওোিায়ে ববধ্ েয়ন 

েরার কেয়ত্র অবেরবিে েরয়ব। কর্েন, গাবে কদওোর োধ্যয়ে আল্লাহ 

ো‘আোর ইবাদে হয়ব েয়ন েরয়ব, োহয়ে কস এেন পর্যায়ের োবির হয়ব, 

কর্ বযাপায়র কোয়না ববেেয কনই। এরূপ কেয়ত্র পূবযবেযী আয়েেয়দর বিবয 

সুস্পষ্ট। 

আল্লাহ িায়হ কো এ প্রোয়রর সুস্পষ্ট বযাখ্যা-ববয়েষয়ির োধ্যয়ে োর পরবেযী 

প্রয়েযেবি প্রোর খু্ব সহয়জই স্পষ্ট হয়ে র্ায়ব। এ জনযই আেরা এ প্রসয়ে 

আয়োিনা দীঘযাবেে েয়রবছ। 

েৃেীেে: আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে গাবে কদওোর ববধ্ান:   

কর্ বযবি উমু্মে েুবেনীন আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে এেন ববষে িারা গাবে 

বদয়ব র্া কথয়ে আল্লাহ ো‘আো োয়ে বনয়দযাষ বয়ে কঘাষিা েয়রয়ছন, কস 

বযবির বযাপায়র ববজ্ঞজন েথা আয়েেয়দর ঐেযবদ্ধ েোেে হয়ো, কস োবির 

হয়ে র্ায়ব। 

োর্ী আবু ইো‘ো রহ. বয়েন: “কর্ বযবি আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে এেন 
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ববষয়ে অপবাদ বদয়ব র্া কথয়ে আল্লাহ ো‘আো োয়ে বনয়দযাষ বয়ে কঘাষিা 

েয়রয়ছন, কস বযবি কোয়না প্রোর ববেেয ছাড়াই োবির হয়ে র্ায়ব।” আর এ 

বযাপায়র এোবধ্ে ইজো সংঘবিে হওোর েথা ববিযে হয়েয়ছ। এোবধ্ে ইোে 

এ হুেুে বা ববধ্ানবিয়ে সুস্পষ্ট েয়রয়ছন। ইোে োয়েে রহ. কথয়ে ববিযে 

আয়ছ, বেবন বয়েন: “কর্ বযবি আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে গাবে বদয়ব, কস 

বযবিয়ে কবত্রাঘাে েরা হয়ব, আর কর্ বযবি ‘আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে 

গাবে বদয়ব, কস বযবিয়ে হেযা েরা হয়ব। োয়ে প্রে েরা হয়ো, কেন? েখ্ন 

বেবন বেয়েন: কর্ বযবি োর প্রবে অপবাদ বা অবভয়র্ায়গর বাি বনয়েপ েরে, 

কস বযবি আে-েুরআয়নর ববয়রাবধ্ো েরে।”81 

আর ইবনু শা‘বান রহ. োর এে বিযনাে বয়েন, োয়েে রহ. কথয়ে ো ববিযে 

আয়ছ, কেননা আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
مۡه﴿ كه ۡهٱۡيَعِظه نّۡللَّ

َ
وا ۡۡأ وده بًَداۡۦ ۡلِهِۡلِِمثۡ َۡتعه

َ
نتهمۡإِنۡأ ؤۡ ۡكه [  ٨١: انلور] ﴾١٧ِۡمنِيَۡمح   

“আল্লাহ কোোয়দরয়ে উপয়দশ বদয়েন, ‘কোেরা র্বদ েুবেন হও, েয়ব েখ্য়না 

র্ায়ে অনুরূপ আিরয়ির পুনরাবৃবত্ত না ের।” [সূরা আন-নূর, আোে: ১৭] 

সুেরাং কর্ বযবি অনুরূপ আিরয়ির পুনরাবৃবত্ত েরয়ব, কস োবির হয়ে র্ায়ব।82  

কর্ বযবি ‘আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবাদ বদয়ব, কস বযবি োবির হয়ে 

র্াওোর বযাপায়র প্রদত্ত দেীেসেূহ সুস্পষ্ট এবং পবরষ্কারভায়ব প্রোবিে। েন্ময়ধ্য 

েয়েেবি: 

১. প্রথেে: ইোে োয়েে রহ. র্ার িারা দেীে কপশ েয়রয়ছন, োয়ে বেবন 

উয়ল্লখ্ েয়রয়ছন কর্, এর েয়ধ্য আে-েুরআনয়ে বেথযা প্রবেপন্ন েরা হয়েয়ছ, কর্ 

                                           
81 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৬৫, ৫৬৬, আর খ্বরবি সনদসহ আে-েুহাল্লা (املحىل)-এর 

েয়ধ্য রয়েয়ছ: ১১/৪১৪, ৪১৫ 
82 োর্ী ‘আইোি, আশ-বশিা, ববয়েষি: আে-বাজাবী, ২/১১০৯ 
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েুরআন োাঁর বনয়দযাষ হওোর বযাপায়র সােয বদয়েয়ছ। আর আে-েুরআন র্া 

বনয়ে এয়সয়ছ, োয়ে বেথযা প্রবেপন্ন েরা েুিুরী। 

ইোে ইবনু োছীর রহ. বয়েন: “আয়েেগি ঐেযবদ্ধ বসদ্ধাি কপশ েয়রয়ছন, কর্ 

বযবি এর পয়রও োয়ে গাবে বদয়ব এবং এই আোয়ের েয়ধ্য র্া উয়ল্লখ্ েরা 

হয়েয়ছ, োর পয়রও োয়ে এর িারা অপবাদ বদয়ব, র্ার িারা োয়ে অপবাদ 

কদওো হয়েবছে, েয়ব কস োবির হয়ে র্ায়ব। োরি, কস আে-েুরআন 

ববয়রাধ্ী।”83 

ইবন হার্ে রহ. ইোে োয়েে রহ.-এর পূয়বযর েথার ওপর েিবয েরয়ে বগয়ে 

বয়েন: “এখ্ায়ন ইোে োয়েে রহ.-এর েথা সহীহ। আর ো হয়ো আোেয়ে 

পবরপূিযভায়ব প্রেযাখ্যান েরা এবং আল্লাহ ো‘আো েেৃযে োয়ে (আয়েশা 

রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে) অোিযভায়ব বনয়দযাষ কঘাষিা েরার কেয়ত্র আল্লাহয়ে 

বেথযা প্রবেপন্ন েরা।”84 

২. বিেীেে: এর োধ্যয়ে বববভন্ন োরয়ি রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লােয়ে েষ্ট কদওো ও োাঁর োনহাবনর ববষে রয়েয়ছ, কর্ বযাপায়র আে-

েুরআনুে োরীে প্রোি কপশ েয়রয়ছ। আবু্দল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাবদোল্লাহু 

‘আনহুো আল্লাহ ো‘আোর বািী: 

                                           
83 কদখু্ন, োিসীরু ইবন োছীর: ৩/২৭৬; আল্লাহ ো‘আোর বািী: 

ِينَۡٱۡإِنَّۡ﴿ ونَۡيَرۡ َّۡلَّ حۡ ل ۡٱۡمه ؤۡ ل ۡٱۡتِۡفَِل َۡغ ۡل ۡٱِۡتَۡاَن ۡمه نۡ ٱِۡفۡۡلهعِنهوا ِۡۡتِۡمَن ۡمه مۡ ِۡخَرةِۡٓأۡلٱوََۡۡيادلح َۡۡولَهه : انلور] ﴾٢٣َۡعِظيمۡ َۡعَذاب 
٩١  ]  

 “র্ারা সচ্চবরত্রা, সরেেনা-উদাস, ঈোনদার নারীর প্রবে অপবাদ আয়রাপ েয়র, োরা কো 

দুবনো ও আবখ্রায়ে অবভশপ্ত এবং োয়দর জনয রয়েয়ছ েহাশাবস্ত।” [সূরা আন-নূর, আোে: 

২৩]-এর বযাখ্যাে। 
84 আে-েুহাল্লা (املحىل): ১১/৪১৫ 
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ِينَۡٱوَۡ﴿  ونَۡيَرۡ َّۡلَّ حۡ ل ۡٱۡمه ۡۡلَمۡ ۡثهمَِّۡۡتَۡاَن ۡمه
 
رۡ ۡتهوا ۡيَأ

َ
َهَدا َۡۡبَعةِبِأ مۡ جۡ ٱفَۡۡءَۡشه وهه َۡۡنِيَۡثََم ِِۡۡله َۡبلهوا َۡتقۡ َۡوَلۡۡةۡ َجِل 

مۡ  بَدۡ َۡدةًَۡشَه ۡۡلَهه
َ
َلۡ ۡا ۡأ و 

ه
مۡهۡئَِكَۡوأ ونََۡف ۡلۡ ٱۡهه   [  ٤: انلور] ﴾٤ِۡسقه

“আর র্ারা সচ্চবরত্রা নারীর প্রবে অপবাদ আয়রাপ েয়র, োরপর োরা িারজন 

সােী বনয়ে না আয়স, োয়দরয়ে কোেরা আবশবি েশাঘাে ের এবং কোেরা 

েখ্য়না োয়দর সােয গ্রহি েরয়ব না। এরাই কো িাবসে।” [সূরা আন-নূর, 

আোে: ৩] এবং োাঁর বািী: 
ِينَۡٱۡإِنَّۡ﴿ ونَۡيَرۡ َّۡلَّ حۡ ل ۡٱۡمه ؤۡ ل ۡٱِۡتۡفَِل َۡغ ۡلۡ ٱِۡتَۡاَن ۡمه نۡ ٱِۡفۡۡلهعِنهوا ِۡۡتِۡمَن ۡمه مۡ ِۡخَرةِۡٓأۡلٱوََۡۡيادلح َۡعَذاب َۡۡولَهه

  [  ٩١: انلور] ﴾٢٣َۡعِظيمۡ 
“র্ারা সচ্চবরত্রা, সরেেনা-উদাস, ঈোনদার নারীর প্রবে অপবাদ আয়রাপ েয়র, 

োরা কো দুবনো ও আবখ্রায়ে অবভশপ্ত এবং োয়দর জনয রয়েয়ছ েহাশাবস্ত।” 

[সূরা আন-নূর, আোে: ২৩]-এর েয়ধ্য পাথযেয েয়রয়ছন। সুেরাং বেবন বিেীে 

আোয়ের বযাখ্যা েরার সেে বয়েন: এ আোেবি ববয়শষ েয়র ‘আয়েশা 

রাবদোল্লাহু ‘আনহা ও নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের পববত্র স্ত্রীয়দর শায়ন 

অবেীিয। আর োয়ে োওবার ববষে কনই। আর কর্ বযবি কোয়না েুবেন নারীর 

প্রবে অপবাদ আয়রাপ েরয়ব, আল্লাহ ো‘আো োর জনয োর বিয়বযর কশয়ষর 

বদয়ে োওবার সুয়র্াগ সৃবষ্ট েয়র বদয়েয়ছন। ইবন আব্বাস রাবদোল্লাহু আনহুো 

বয়েন, সুেরাং বযবি আয়পবেভায়ব বিিা-ভাবনা েরয়ব, অেঃপর সয়বযাত্তে 

বযাখ্যাবি োথা কপয়ে গ্রহি েরয়ব।”85   

সুেরাং আবু্দল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাবদোল্লাহু ‘আনহুো বিযনা েয়রয়ছন কর্, এ 

আোেবি ঐ বযবিয়ে কেন্দ্র েয়র অবেীিয হয়েয়ছ, কর্ বযবি আয়েশা রাবদোল্লাহু 

‘আনহা ও েুবেন জননীয়দর প্রবে অপবাদ আয়রাপ েয়রয়ছ। োরি, োয়দর 

                                           
85 কদখু্ন: ইবনু জারীর, ১৮/৮৩; আর োর কথয়ে ইবন োছীর, ৩/২৭৭ 
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প্রবে অপবাদ আয়রাপ েরার েয়ধ্য রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

প্রবে অপবাদ ও কদাষায়রায়পর ববষেবিও অিভুযি হয়ে র্াে। কেননা, নারীর 

প্রবে অপবাদ আয়রাপ োর স্বােীয়ে েষ্ট কদে, কর্েবনভায়ব ো োর কছয়ে-

সিানয়ে েষ্ট কদে। োরি, ো োয়ে দাইউয়ছর86 সায়থ সম্পবেযে েয়র এবং 

োর দাম্পেয জীবয়ন ববশৃিোর প্রোশ ঘিাে। আর বনশ্চে োর স্ত্রীর বযবভিার 

োয়ে ভীষন েষ্ট কদে... এবং সম্ভবে কোয়না কোয়না োনুয়ষর সায়থ োর 

পবরবায়রর প্রবে অপবাদ আয়রায়পর োরয়ি কর্ েজ্জা ও অসম্মান সমৃ্পি হে, 

ো সংবেষ্ট বযবি বাস্তয়ব অপবায়দর অবভয়র্ায়গ অবভরু্ি হওোর কিয়েও 

জঘনয।87 সুেরাং রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লােয়ে েষ্ট কদওো 

সবযসম্মবেক্রয়ে েুিুরী। 

ইোে েুরেুবী রহ. আল্লাহ ো‘আোর বািী: 
مۡه﴿ كه ۡهۡيَعِظه نۡٱّللَّ

َ
وا ۡۡأ وده بًَداۡلِِمث لِهِۦ َۡۡتعه

َ
 [٨١: انلور] ﴾أ

“আল্লাহ কোোয়দরয়ে উপয়দশ বদয়েন, েখ্য়না র্ায়ে অনুরূপ আিরয়ির 

পুনরাবৃবত্ত না ের।” [সূরা আন-নূর, আোে: ১৭] প্রসয়ে বয়েয়ছন: এ আোেবি 

আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহার বযাপায়র অবেীিয হয়েয়ছ। (অথযাৎ োর বযাপায়র 

র্ায়ে কোেরা অনুরূপ আিরয়ির পুনরাবৃবত্ত না ের) োরি, অনুরূপ আিরয়ির 

পুনরাবৃবত্ত বেয়ে র্ার সম্পয়েয েথা বো হয়েয়ছ, োর সম্পয়েয অববেে কস 

েথার েয়ো পুনরাে েথা বোয়েই বুোে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের স্ত্রীয়দর েধ্য কথয়ে বর্বন োর ের্যাদাে বছয়েন, োর বযাপায়র 

অবেীিয হয়েয়ছ। োরি, এয়ে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লােয়ে োাঁর 

োনসম্মান ও পবরবারয়ে বনয়ে েষ্ট কদওোর বযাপার রয়েয়ছ। আর কর্ বযবি 
                                           
86 দাইউছ (ديوث) হে: স্ত্রীর বযবভিায়র বনবেযপ্ত স্বােী।  
87 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৪৫; েুরেুবী: ১২/১৩৯, েুদ্রি: দারুে েুেুববে ‘ইেবেেযা। 
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এেন োজ েরয়ব, এিা োর পে কথয়ে েুিুরী বয়ে গিয হয়ব।88 

আর র্া প্রোি েয়র কর্, োয়দর প্রবে অপবাদ আয়রাপ েরািা নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের েয়ষ্টর োরি, ো ইোে বুখ্ারী ও েুসবেে রহ. োয়দর 

সহীহ গ্রন্থিয়ে ইিয়ের ঘিনা সংববেে হাদীয়স বিযনা েয়রয়ছন। ‘আেয়শা 

রাবদোল্লাহু ‘আনহা কথয়ে ববিযে, বেবন বয়েন, 
ِ  رَُسوُل  َفَقامَ ... »  ِ  َعبْدِ  ِمنْ  فَاْستَْعَذرَ  الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  وسلم عليه اهلل صىل اَّللَّ َبى  بِْن  اَّللَّ

ُ
  َسلُوَل  ابِْن  أ

ِ  رَُسوُل  َفَقاَل   قَالَْت   َيْعِذُرِن  َمنْ  الُْمْسِلِمنيَ  َمْعرَشَ  يَا » :ِالِْمنرَْب  ىلَعَ  وَُهوَ  وسلم عليه اهلل صىل اَّللَّ
َذاهُ  بَلَغَ  قَدْ  رَُجٍل  ِمنْ 

َ
ْهِل  ِف  أ

َ
 .«...  بَيِْت  أ

“...অেঃপর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বেবলেয়রর উপর দাাঁড়ায়েন, 

অেঃপর বেবন আবু্দল্লাহ ইবন উবাই ইবন সােুয়ের ষড়র্ন্ত্র কথয়ে বাাঁিার উপাে 

বজজ্ঞাসা েরয়েন। আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহা বয়েন, অেঃপর রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বেবলেয়রর উপর দাাঁবড়য়ে বেয়েন: ‘কহ েুসবেে 

সোজ! আোর পবরবারয়ে কেন্দ্র েয়র কর্ কোে আোয়ে র্জ্াোেন েয়রয়ছ, 

োর েুোববোে কে প্রবেোর েরয়ব?...”89
 

সুেরাং োর েথা: ( َيْعِذُرِن  َمنْ  ) অথযাৎ র্খ্ন আোর পবরবারয়ে কেন্দ্র েয়র কর্ 

বযবি আোয়ে র্জ্াোেন েয়রয়ছ, আর আবে োর কথয়ে প্রবেোর িাই, েখ্ন 

কে আোর প্রবে ইনসাি েরয়ব এবং োর প্রবেোর েরয়ব। আর আল্লাহই 

সবয়িয়ে কববশ জায়নন।  

                                           
88 েুরেুবী: ২/১৩৬, ২৩৭; ইবনুে ‘আরাবী কথয়ে ববিযে, আহোেুে েুরআন: ৩/১৩৫৫, 

১৩৫৬, ববয়েষি: বুখ্ারী। 
89 সহীহ বুখ্ারী, শাহাদাে অধ্যাে, পবরয়েদ: এে েবহো অপর েবহোর সেো সম্পয়েয সােয 

দান, হাদীস নং ২৫১৮; সহীহ েুসবেে, োওবা অধ্যাে, পবরয়েদ: ইিয়ের ঘিনা ও অপবাদ 

দানোরীর োওবা েবুে প্রসয়ে, হাবদস নং-৭১৯৬ 
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সুেরাং এিাই প্রোবিে হয়েয়ছ কর্, নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের িারা 

খু্বই েষ্ট কপয়েয়ছন এবং োর ষড়র্ন্ত্র কথয়ে বাাঁিার উপাে বজজ্ঞাসা েরয়েন। 

আর কর্সব েুবেন উয়ত্তবজে হে বন, োরা বেয়েন: আপবন আোয়দরয়ে বনয়দযশ 

বদন, আেরা োয়দর গদযান উবড়য়ে বদব। সুেরাং আেরা আপনায়ে অপবাদ 

কথয়ে েুি েরব, র্খ্ন আপবন আোয়দরয়ে োয়দর গদযান উবড়য়ে কদওোর 

বনয়দযশ বদয়বন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে সা‘কদর েথার কোয়না 

প্রবেবাদ েয়রন বন, র্খ্ন কস োয়দর গদযান উবড়য়ে কদওোর বযাপায়র বনয়দযশ 

কিয়েয়ছন।90 

শাইখ্ েুহাম্মদ ইবন আববদে ওহ্হাব রহ. বয়েন: “কর্ বযবি দুবনো ও 

আবখ্রায়ে পববত্রেো (র্া োর কথয়ে ববশুদ্ধভায়ব ববিযে) উমু্মে েুবেনীন 

জগেসেূয়হর প্রবেপােে আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের স্ত্রীর 

প্রবে অপবাদ আয়রাপ েরয়ব, েয়ব কস হয়ব েুনাবিেয়দর প্রধ্ান আবু্দল্লাহ ইবন 

উবাই ইবন সােুয়ের োোয়রর কোে। আর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের বোর ভাষা হয়ো: ‘েুসবেে সোজ! আোর পবরবারয়ে কেন্দ্র েয়র 

কর্ কোে আোয়ে র্জ্াোেন েয়রয়ছ, োর েুোববোে কে প্রবেোর েরয়ব? 

আে-েুরআয়নর ভাষাে:    
ِينَۡٱۡإِنَّۡ﴿ َۡٱۡذهونَۡيهؤۡ َّۡلَّ وََلۡهّۡللَّ مۡهۡۥَورَسه ۡهٱَۡلَعَنهه نۡ ٱِۡفّۡۡللَّ َعدَِّۡۡخَرةِۡٓأۡلٱوََۡۡيادلح

َ
مۡ َۡوأ ِهينۡ ۡاَعَذابۡ ۡلَهه ٥٧ۡۡامح

ِينَۡٱوَۡ ؤۡ ل ۡٱۡذهونَۡيهؤۡ َّۡلَّ ؤۡ ل ۡٱوَِۡۡمنِيَۡمه ِۡۡتِِۡمَن ۡمه بِينۡ ۡامۡ ِإَوث ۡۡانۡ َت ۡبههۡ َۡتَملهوا ۡحۡ ٱَۡفَقدِۡۡتََسبهوا ۡكۡ ٱَۡماۡبَِغي   ﴾٥٨ۡامح
                                          [ ٥١  ،٥١: الحزاب]

“বনশ্চে র্ারা আল্লাহ ও োাঁর রাসূেয়ে েষ্ট কদে, আল্লাহ োয়দরয়ে দুবনো ও 

আবখ্রায়ে ো‘নে েয়রন এবং বেবন োয়দর জনয প্রস্তুে করয়খ্য়ছন োঞ্ছনাদােে 

                                           
90 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯ সংয়েপ েরার োধ্যয়ে উদৃ্ধে। 
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শাবস্ত। আর র্ারা েুবেন পুরুষ ও েুবেন নারীয়দরয়ে েষ্ট কদে, র্া োরা েয়র বন 

োর জনয। বনশ্চে োরা অপবাদ ও স্পষ্ট পায়পর কবাো বহন েরে।” [সূরা 

আে-আহর্াব, আোে: ৫৭-৫৮] 

সুেরাং কোথাে োাঁর দীয়নর সাহার্যোরীগি, র্ারা োয়ে েেয েয়র বেয়ব, কহ 

আল্লাহর রাসূে! আেরা আপনায়ে অপবাদ কথয়ে েুি েরব।”91  

কর্েবনভায়ব আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবায়দর অবভয়র্ায়গ অবভরু্ি 

েরার েয়ধ্য অপর দৃবষ্টয়োি কথয়ে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

ের্যাদাহাবনর ববষে রয়েয়ছ, কর্েন আল্লাহ ো‘আো বয়েন: 
َٰ ۡل َۡٱ﴿ ۡبِي َٰ ۡلِلۡ ۡبِيثهونَۡل َۡٱوََۡۡخبِيثِيَۡلِلۡ ۡته   [  ٩٢: انلور] ﴾...ِۡتۡ َخبِي

“দুশ্চবরত্রা নারী দুশ্চবরত্র পুরুয়ষর জনয দুশ্চবরত্র পুরুষ দুশ্চবরত্রা নারীর জনয 

...।” [সূরা আন-নূর, আোে: ২৬] 

ইবন োছীর রহ. বয়েন: “আল্লাহ ো‘আো আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহায়ে 

পববত্র অবস্থােই রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের স্ত্রী বাবনয়েয়ছন। 

োরি, বেবন হয়েন পববত্র োনুষগুয়োর েয়ধ্য সবয়িয়ে কববশ পববত্রেে, আর 

বেবন (আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহা) র্বদ দুশ্চবরত্রা নারী হয়েন (না‘উরু্ববল্লাহ), 

েয়ব বেবন শর‘ঈ ও ের্যাদার বদে ববয়বিনাে োাঁর (রাসূয়ের) জনয উপরু্ি 

হয়েন না। আর এ জনযই আল্লাহ ো‘আো বয়েন: 
َلۡ ۡ﴿  و 

ه
ََبَّءهونَۡۡئَِكۡأ اۡمه هوَنۡ ِۡممَّ ول   [  ٩٢: انلور] ﴾َۡيقه

“কোয়েরা র্া বয়ে োর সায়থ োরা সম্পেযহীন।” [সূরা আন-নূর, আোে: ২৬] 

অথযাৎ বেথযাবাদী ও সীোেংঘনোরী কগাষ্ঠী র্া বয়ে, োরা োর কথয়ে সেপূিয 

                                           
91 বরসাোেুন বির রবি ‘আোর রাবির্া: ২৫, ২৬  
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েুি ও পববত্র।”92  

িেুথযে: অববশষ্ট েুবেন জননীয়দরয়ে গাবে কদওোর ববধ্ান:  

অববশষ্ট েুবেন জননীয়দর প্রবে অপবাদ আয়রাপ েরার ববধ্ায়নর কেত্র 

আয়েেগি েেয়ভদ েয়রয়ছন। েয়ব অবধ্োংয়শর বনেি অগ্রাবধ্োরপ্রাপ্ত েে 

হয়ো এ ধ্রয়নর আিরিোরী োবির। োরি, অপবায়দর অবভয়র্ায়গ অবভরু্ি 

নারী রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের স্ত্রী আর আল্লাহ ো‘আো োর 

(আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহা) জনয রাগাবেে হয়েয়ছন। কেননা বেবন বছয়েন 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের স্ত্রী। সুেরাং বেবন (আয়েশা রাবদোল্লাহু 

‘আনহা) এবং োাঁর অনযানয স্ত্রীগি সেয়েই আইয়নর কিায়খ্ সোন।93 

অনুরূপভায়ব আয়রেবি োরি হয়ো, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

স্ত্রীর প্রবে অপবাদ আয়রাপ েরার েয়ধ্য োাঁর জনয ের্যাদাহাবন ও েয়ষ্টর োরি 

বনবহে রয়েয়ছ।94 র্ার বিযনা আেরা েয়রবছ ‘কর্ বযবি উমু্মে েুবেনীন আয়েশা 

রাবদোল্লাহু ‘আনহার প্রবে অপবাদ আয়রাপ েরয়ব, োর ববধ্ান আয়োিনা 

েরার সেে।’ েয়ব এ অপবাদ বযেীে েুবেন জননীয়দরয়ে গাবে বদয়ে, েখ্ন 

োয়দর ববধ্ান হয়ব অপরাপর সাহাবীগিয়ে গাবে কদওোর ববধ্ায়নর েয়ো, র্ার 

ববস্তাবরে বববরি সােয়ন আসয়ছ। 

পঞ্চেে: কর্ সাহাবীর ের্যাদা েুোওোবের বিযনার িারা সাবযস্ত হে বন, োয়ে 

এেন গাবে কদওো, র্া োাঁর দীয়ন আঘাে েয়র: 

কর্ বযবি এেন কোয়না সাহাবীয়ে গাবে কদে, দীনী দৃবষ্টয়োি কথয়ে র্ার ের্যাদার 

                                           
92 ইবন োছীর: ৩/২৭৮ 
93 আে-ববদাো ওোন বনহাো: ৮/৯৫ 
94 োর্ী ‘আইোি, আশ-বশিা, ববয়েষি: আে-বাজাবী, ২/১১০৯; আরও কদখু্ন: আস-সাওোয়েে 

আে-েুহবরক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৭; আে-েুহাল্লা: ১১/৪১৫ 
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বযাপায়র েুোওোবের পর্যায়ের বিযনা রয়েয়ছ, কস গাবেদাোয়ে োবির বয়ে 

আখ্যাবেে েরার অগ্রাবধ্োরপ্রাপ্ত েোেেবি  আেরা ইয়োপূয়বয বিযনা েয়রবছ। 

েয়ব র্ার ের্যাদার বযাপায়র েুোওোবের পর্যায়ের বিযনা আয়স বন, োয়ে কর্ 

বযবি গাবে বদয়ব, অবধ্োংশ আয়েয়ের েয়ে কস োবির হয়ব না। আর এিা এ 

জনয কর্, োর িারা দীয়নর আবশযেীেভায়ব জ্ঞাে কোয়না ববষেয়ে অস্বীোর 

েরা হে না, েয়ব োয়ে র্বদ নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের েথা 

সহিয়র্যর দৃবষ্টয়োি কথয়ে গাবে কদওো হে, েয়ব গাবেদাো োবির হয়ে র্ায়ব। 

ইোে েুহাম্মদ ইবন ‘আববদে ওহ্হাব রহ. বয়েয়ছন: “র্বদ বেবন এেন সাহাবীর 

অিভুযি হন, র্ার ের্যাদা বযাপায়র েুোওোবের পর্যায়ের বিযনা আয়স বন, 

োহয়ে পবরষ্কাভায়ব ঐ সাহাবীয়ে গাবেদাো িাবসে বয়ে গিয হয়ব, েয়ব োয়ে 

র্বদ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সায়থ োাঁর সহিয়র্যর দৃবষ্টয়োি 

কথয়ে গাবে কদওো হে, েয়ব গাবেদাো োবির হয়ে র্ায়ব।”95   

ষষ্ঠে: োয়দর োউয়ে এেন গাবে কদওো, র্া োয়দর দীন ও নযােপরােিোে 

আঘাে েয়র না: 

কোয়না সয়ন্দহ কনই কর্, এেন োজ কর্ েরয়ব, কস বেরস্কার ও শাবস্তর 

অবধ্োরী হয়ব। বেন্তু আেরা অধ্যেন বা অবভজ্ঞো কথয়ে বেয়ে িাই, উবল্লবখ্ে 

েথযপবিয়ে আয়েেয়দর উবিসেূহয়ে আেরা োয়দর েধ্য কথয়ে এেজনয়েও 

এরূপ গাবেদাোয়ে োবির বয়ে আখ্যাবেে েরয়ে কদবখ্ বন আর এ বযাপায়র 

োয়দর েয়ে সাহাবীগয়ির েয়ধ্য বড় বা কছাি বয়ে কোয়না পাথযেয কনই। 

শাইখু্ে ইসোে ইবনু োইবেেযা রহ. বয়েন: “েয়ব র্বদ কস োয়দরয়ে এেন 

গাবে কদে, র্া োয়দর নযােপরােিো ও দীনয়ে েেুবষে েয়র না। কর্েন, 

                                           
95 আর-রািু ‘আো আর-রায়িদা, পৃষ্ঠা ১৯ 
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োয়দর োউয়ে েৃপি বো অথবা োপুরুষ বো অথবা অল্প ববদযান বয়ে 

আখ্যাবেে েরা অথবা দুবনোদার বয়ে সয়বলোধ্ন েরা ইেযাবদ, েয়ব কস বেরস্কার 

ও শাবস্তর অবধ্োরী হয়ব। আর শুধু্ এ োরয়ি আেরা োয়ে োবির বয়ে 

িয়োো বদব না। আর এ রু্বির ওপর বনভযর েরয়ছ ঐ বযবির েথা, 

আয়েেয়দর েধ্য কথয়ে বর্বন োয়ে (এ োরয়ি) োবির বয়ে আখ্যাবেে েয়রন 

না।”96 

আবু ই‘োো রহ. েবেপে দৃষ্টায়ির উয়ল্লখ্ েয়রয়ছন, র্ায়ে রাজননবেে োরয়ি 

োয়দরয়ে স্বল্প জ্ঞায়নর কদায়ষ কদাষায়রাপ েরা হয়েয়ছ।97 

আর অনুরূপ ববধ্ানই প্রয়র্াজয হয়ব োর প্রবে কর্ োয়দরয়ে দুবযে বসদ্ধাি, 

দুবযে বযবিত্ব, অেসো, দুবনোয়োভী ইেযাবদ কদায়ষ কদাষায়রাপ েরয়ব। বস্তুে এ 

প্রোয়রর অপবাদ িারা ইবেহায়সর বেোবগুয়ো পবরপূিয হয়ে কগয়ছ। 

অনুরূপভায়ব আহয়ে সুন্নায়ের সায়থ সম্পবেযে সাম্প্রবেে বশোবযবস্থাে 

সৃজনশীেো ও পাঠ পদ্ধবের নায়ে এসব অপবায়দ ভরপুর হয়ে আয়ছ। েূেে 

এ প্রোয়রর অবধ্োংশ বশোে প্রািযববদয়দর এেিা প্রভাব রয়েয়ছ।  

  

                                           
96 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৮৬ 
97 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৭১ 
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সৃজনশীে পদ্ধবে বনয়ে এেবি ববয়শষ অনুয়েদ 

আশা েরা র্াে এখ্ায়ন খু্বই সংবেপ্ত এেবি অনুয়েয়দর অবোরিা েরািা 

র্থার্থ হয়ব, োয়ে আেরা এ পদ্ধবের ভুে-ভ্রাবিগুয়ো বিযনা েরব। আরও 

েুয়ে ধ্রব সাহাবীগয়ির ইবেহায়সর সায়থ োর সেেেসাধ্য়নর ভেঙ্কর 

বদেগুয়ো। 

পাশ্চােযববদগয়ির বনেি সৃজনশীে পদ্ধবে োয়ন ববষেবস্তু বনয়ে ধ্েযীে বিিা-

ভাবনা কথয়ে দূয়র সয়র বগয়ে শুধু্ বুবদ্ধবভবত্তে আয়োিনা ও গয়বষিা েরা।98 

সুেরাং আেরা এর জবাবস্বরূপ বেব: 

প্রথেে: েুসবেে বযবির পয়ে কর্ কোয়না অবস্থা ও পবরয়বশ-পবরবস্থবেয়েই 

োর আেীদা-ববশ্বাস কথয়ে বববেন্ন থাো সম্ভব নে, েয়ব কস োর ববশ্বাসয়ে 

অস্বীোর েরয়েই ো সম্ভব হয়ব।99 

বিেীেে: ইসোয়ের ইবেহায়সর বযাপারবিও অনুরূপ, র্খ্ন ঘিনাসেূহ সাবযস্ত 

হয়ব বিযনা সেীোর োনদয়ণ্ড, েখ্ন আেরা কোন পদ্ধবেয়ে ো অনুধ্াবন েরব 

এবং বযাখ্যা েরব? র্খ্ন আেরা ইসোেী পদ্ধবেয়ে ো বযাখ্যা েরব না, েখ্ন 

অবশযই আেরা অপর এেবি পদ্ধবে পছন্দ েরব। িয়ে আেরা এেনভায়ব 

ববেৃবের েয়ধ্য পবেে হব কর্, আেরা জানয়েই পারব না। 

সুেরাং এর ওপর বভবত্ত েয়র আোয়দর আবশযেীে েেযবয হয়ো, আেরা 

সাহাবীগয়ির ইবেহায়সর সায়থ এ পদ্ধবেবির সেেেসাধ্য়নর সেে সেেযো 

অবেবলেন েরব। আর র্ার োধ্যয়ে আবে আোর বনয়জয়ে এবং আোর গয়বষে 

ভাইয়দরয়ে সাহাবীগয়ির ইবেহায়সর বযাপায়র কর্ উপয়দশ বদবে ো হয়ো, োরা 

                                           
98 কদখু্ন: ‘উেইোনী, োনহাজু বেোবােুে োরীখ্, পৃষ্ঠা ১৩৮ 
99 এ বযাপায়র ববস্তাবরে কদখু্ন: ডক্টর েুহাম্মদ রাশাদ খ্বেে, ‘িীর রায়ি ‘আো দা‘ওোে 

োওদু‘েীইেযা’: ৩৪-৩৭ 
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কর্ন োয়দর আেীদা-ববশ্বাস কথয়ে দূয়র সয়র না র্াে। আর কস আেীদা-

ববশ্বায়সর েয়ধ্য অনযেে বদে হয়ো সাহাবীগয়ির ‘আদােে েথা নযােপরােিোর 

প্রবে আস্থা কপাষি েরা, োয়দর ইবেহাস বনয়ে গয়বষিা ও আয়োিনার সেে 

োয়দরয়ে গাবে কদওো হারাে েয়ন েরা, োয়দর বযাপায়র আল্লাহয়ে ভে েরা; 

কর্য়হেু োয়দর োধ্যয়ে ইসোে এয়সয়ছ। আর োয়দর কজয়ন রাখ্া উবিে, 

বনশ্চেই ইবেহায়সর প্রবে দৃবষ্ট কদওোর জনয আহয়ে সুন্নায়ের এেবি স্পষ্ট 

পদ্ধবে রয়েয়ছ, কর্ বযাপায়র কশয়ষর বদয়ে এেবি ববয়শষ অধ্যায়ে আয়োিনা েরা 

হয়েয়ছ। 
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বিেীে পবরয়েদ: সহাবীগিয়ে গাবে কদওোর অপবরহার্য পবরিবে 

সাোয়ি সায়েহীন েথা পূবযবেযী কনে বান্দাগি সাহাবীগয়ির প্রবে অপবাদ 

আয়রাপ এবং োয়দরয়ে গাবে কদওোর ভোবহ পবরিবে সম্পয়েয সজাগ বছয়েন 

এবং অপবাদদানোরী ও োয়দর উয়িশয কথয়ে সেেয েয়রয়ছন। আর এিা 

সম্ভব হয়েয়ছ এ গাবে দীয়নর েূেনীবেয়ে কর্ অপবরহার্য অসেবের বদয়ে ধ্াববে 

েরয়ব, কস সম্পয়েয োয়দর জানা থাোর োরয়ি। সুেরাং োয়দর কেউ কেউ 

েে েথা বয়েয়ছন; বেন্তু কস েথাগুয়ো গভীর োৎপর্যপূিয, কস েথাগুয়ো এ 

অধ্যায়ের শুরুয়ে উয়ল্লখ্ েরব। অেঃপর বেছু ববষে বযাখ্যা েরব র্া সিরাির 

গাবের সায়থ সমৃ্পি। 

সেে সাহাবী অথবা োয়দর অবধ্োংশয়ে েুিুরী বা িায়সেীর সায়থ সম্পবেযে 

েয়র প্রথে ও বিেীে প্রোয়রর গাবে দান অথবা কখ্াোিায়ে রায়শদীয়নর েয়ো 

কোয়না সাহাবী, র্ার ের্যাদার বযাপায়র েুোওোবের পর্যায়ের বিযনা রয়েয়ছ, োর 

নযােপরােিোর উপর প্রদত্ত অপবায়দর রু্বি খ্ণ্ডন প্রসয়ে প্রদত্ত বিবযগুয়ো 

এখ্ায়ন এেবত্রে েরব। 

ইোে োয়েে রহ. কর্সব বযবি সাহাবীগিয়ে গাবে কদে, োয়দর সম্পয়েয 

বয়েন, “োরা এেন সম্প্রদাে, র্ারা নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

িবরয়ত্রর েয়ধ্য োবেো কেপন েরয়ে কিয়েয়ছ; বেন্তু োরা োয়ে সেে হে বন। 

অেঃপর োরা োাঁর সাহাবীগয়ির বযাপায়র দূনযাে েয়র কশষ পর্যি োাঁয়ে েন্দ 

বযবি বয়ে আখ্যাবেে েরয়ে কিয়েয়ছ, োরা িাে এিা বেয়ে কর্, কস র্বদ 

সৎবযবি হে, েয়ব োাঁর সাহাবীগিও সৎ হয়েন।”100 [না‘উরু্ববল্লাহ] 

ইোে আহেদ রহ. বয়েন, “র্খ্ন েুবে কোয়না বযবিয়ে সাহাবীগয়ির েধ্য 
                                           
100 ‘সাহাবীয়দরয়ে গাবে কদওোর ববধ্ান’ প্রসয়ে পুবস্তো, পৃষ্ঠা ৪৬; আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা 

৫৮০ কথয়ে সংেবেে। 
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কথয়ে োরও বযাপায়র েন্দ সোয়োিনা েরয়ে কদখ্য়ব, েখ্ন েুবে োয়ে সয়ন্দহ 

েরয়ব কর্, কস েুসবেে বেনা।”101
 

আবু রু্র‘আ আর-রার্ী রহ. বয়েন, “র্খ্ন েুবে কোয়না বযবিয়ে আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগয়ির েধ্য কথয়ে োরও ের্যাদাহাবন 

েরয়ে কদখ্য়ব েখ্ন েুবে কজয়ন রাখ্য়ব কর্, কস হয়ো নাবস্তে আর এিা এ জনয 

কর্, আোয়দর বনেি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে সেয এবং আে-

েুরআন সেয; আর এ েুরআন ও সুন্নাহ আোয়দর বনেি আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগিয়ে (য়েষ্ঠ োনুষ) বহয়সয়ব পবরবিবে 

দান েয়রয়ছ। আর োরা িায়ে আোয়দর সােীয়দরয়ে (সাহাবীগিয়ে) ববেবেযে 

েরয়ে, র্ায়ে োরা েুরআন ও সুন্নাহয়ে বাবেে েরয়ে পায়র। আর এ েয়েয 

োয়দর জনয উত্তে কেৌশে হয়ো দূনযাে রিনার োধ্যয়ে োয়দরয়ে ববেবেযে 

েরা। সুেরাং োরা হয়ো নাবস্তে।”102 

আর ইোে আবু না‘ঈে রহ. বয়েন, “সুেরাং কেউ কর্ন আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগয়ির ত্রুবি ও ভুে-ভ্রাবির বপছয়ন না 

োয়গ; বরং কস কর্ন োয়দর পে কথয়ে রাগাবেে অবস্থাে েয়নর অজায়ি োাঁর 

দীয়নর বযাপায়র েন্দ বেছু হয়ে থােয়ে, কস বযাপায়র োয়দরয়ে বহিার্ে 

েয়র।”103  

বেবন আরও বয়েন, “কর্ বযবি োর বজহ্বায়ে োয়দর বযাপায়র েন্দ উয়িয়শয 

                                           
101 আে-ববদাো ওোন বনহাো: ৮/১৪২; আরও কদখু্ন: আে-োসায়েে ওোর রাসায়েে, র্ায়ে 

ইোে আহোয়দর আেীদা ববষেে বিযনা জো েরা হয়েয়ছ। েুদ্রি: দারু োবেযবা, ২/৩৬৩, 

৩৬৪ 
102 খ্বেব আে-বাগদাদী, আে-বেিাো, পৃষ্ঠা ৯৭  
103 আবু না‘ঈে, ইোেে, পৃষ্ঠা ৩৪৪ 
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সম্প্রসাবরে েরয়ব, আবে োর বজহ্বায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে, 

োাঁর সাহাবীগি, ইসোে ও েুসবেেগি কথয়ে অনয বদয়ে বিবরয়ে কদব।”104  

এখ্ায়ন আয়েেয়দর সেেযেরয়ির ববষেবি বযাপে, র্া সেে সাহাবীয়ে অিভুযি 

েয়র। আর বিিা েরুন আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের ইোে আহোদ 

ইবন হাবলেয়ের েথা, “...সাহাবীগয়ির েয়ধ্য কোয়না এেজয়নর বযাপায়র েন্দ 

সোয়োিনা েরয়ব...” এবং আবু রু্র‘আ-এর েথা: “...আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগয়ির েয়ধ্য োরও ের্যাদাহাবন েরয়ে কদখ্য়ব...”। 

সুেরাং োরা সেেয েয়রয়ছন শুধু্োত্র ের্যাদাহাবনেরি অথবা েন্দ সোয়োিনা 

েরা কথয়ে। র্া গাবে অথবা োবির বোর কিয়ে বনম্নোয়নর অপরাধ্। আর এ 

েথাগুয়ো ইোেগি বয়েয়ছন সাহাবীগয়ির েধ্য কথয়ে কোয়না এেজয়নর 

বযাপায়র কর্ কেউ এ ধ্রয়ির োজ েরয়ব োর বযাপায়র, সেে সাহাবীর 

বযাপায়র নে। সুেরাং োয়ে েী বো হয়ব, কর্ বযবি োয়দর অবধ্োংশয়ে গাবে 

কদে?  

গাবের অপবরহার্য পবরিবের বেছু ববষয়ের বযাখ্যা আোর পাঠে ভাইয়ের সােয়ন 

কপশ েরা হয়ো: 

প্রথেে: সাহাবীগিয়ে গাবেদানোরীর েথার ওপর বভবত্ত েয়র অল্প সংখ্যে 

সাহাবী বযেীে অবধ্োংশ সাহাবী োবির, েুরোদ বা িাবসে হয়ে র্াওোিা 

আবশযে হয়ে পয়ড়। আরও আবশযে হয়ে পয়ড় আে-েুরআনুে োরীে ও 

হাদীয়স নববীর েয়ধ্য সয়ন্দয়হর সৃবষ্ট হওো। আর এবি এ জনয কর্, 

সংেেনোরীগি অপবায়দর অবভয়র্ায়গ অবভরু্ি হয়ে, সংেবেে ববষে বা বস্তুও 

কস অবভয়র্ায়গ অবভরু্ি হয়ে পয়ড়। োরি, েীভায়ব আেরা এেন এেবি 

                                           
104 প্রাগুি, পৃষ্ঠা ৩৭৬ 
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বেোয়বর ওপর আস্থা রাখ্ব, কর্ বেোববি আোয়দর পর্যি বহন েয়র বনয়ে 

এয়সয়ছ িাবসে ও েুরোদগি (না‘উরু্ববল্লাহ)। আর এ জনযই সাহাবীগিয়ে 

গাবে দানোরী বেছুসংখ্যে পথভ্রষ্ট ও ববদ‘আয়ের অনুসারী বযবিবগয স্পষ্ট েয়র 

বয়ে কর্, সাহাবীগি আে-েুরআনয়ে ববেৃে েয়রয়ছন এবং োয়দর কেউ কেউ 

এিায়ে কগাপন েয়রয়ছন। আর োয়দর দাবী অনুর্ােী হাদীয়স নববীর কবোেও 

অনুরূপবি সংঘবিে হওো আবশযে হয়ে পয়ড়; োরি র্খ্ন সাহাবায়ে কেরাে 

রাবদোল্লাহু ‘আনহুেয়ে োয়দর ‘আদােে েথা নযােপরােিোর বযাপায়র 

কদাষায়রাপ েরা হে, েখ্ন সনদসেূহ েুরসাে বা োেেু‘ হয়ে র্াে, র্া কস 

বযাপায়র দেীে হয়ে পায়র না। এ সয়েও োয়দর কেউ কেউ আে-েুরআয়নর 

প্রবে ঈোন বা ববশ্বায়সর েথা বয়ে। অেএব, আেরা োয়দর উয়িয়শয বেব: 

আে-েুরআয়নর প্রবে ঈোন কথয়ে আবশযে হয়ে পয়ড় োর েয়ধ্য র্া বেছু 

আয়ছ োর প্রবে ঈোন স্থাপন েরা। আর আেরা জাবন কর্, োর েয়ধ্য র্া বেছু 

আয়ছ, ো হয়ো: সাহাবীগি হয়েন কেষ্ঠ উম্মে বা জাবে, আল্লাহ োয়দরয়ে 

অপোবনে েরয়বন না এবং বেবন োয়দর প্রবে সন্তুষ্ট ইেযাবদ। সুেরাং কর্ বযবি 

োয়দর বযাপায়র এ েথযয়ে সেয বয়ে স্বীোর েরয়ব না, কস বযবি আে-

েুরআয়নর েয়ধ্য র্া বেছু আয়ছ োয়ে বেথযা প্রবেপন্নোরী এবং োর প্রবে 

ববশ্বাস েঙ্ঘনোরী। 

বিেীেে: গাবে দানোরীয়দর এ েথা দাবব েয়র কর্, বনশ্চে এ জাবে হয়ো 

(না‘উরু্ববল্লাহ) বনেৃষ্ট জাবে, র্ায়দরয়ে োনবজাবের েেযায়ি কপ্ররি েরা 

হয়েয়ছ; আর এ জাবের পূবযবেযীগি হয়ো জাবের বনেৃষ্ট সিান। আর জাবের 

কেষ্ঠ সিান হয়ো প্রথে শোব্দীর প্রজন্ম, োয়দর সেয়েই বছে োবির অথবা 
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িাবসে এবং বনশ্চেই োরা হয়ো সেে শোব্দীর বনেৃষ্ট বযবি।105  

োয়দর েুখ্ কথয়ে েে জঘনয েথা কবর হে, এরা কো শুধু্ বেথযাই বয়ে। 

েৃেীেে: এ েথা কথয়ে দু’বি ববষয়ের কোয়না এেবি আবশযে হে: োয়দর 

েথা কথয়ে হে আল্লাহ ো‘আোর সায়থ েূখ্যোর সম্পেয রু্ি হয়ে র্াে, অথবা 

(আে-েুরআয়নর) এসব বিয়বয বেবন সাহাবীগয়ির বযাপায়র কর্ প্রশংসা ও 

গুিগান েয়রয়ছন, ো বনরথযে হয়ে র্াে। োরি, আল্লাহ ো‘আো র্বদ োয়দর 

েথা না কজয়ন থায়েন কর্, োরা অবিয়রই োবির হয়ে র্ায়ব এবং ো সয়েও 

বেবন োয়দর প্রশংসা ও গুিগান েয়রয়ছন এবং োয়দরয়ে উত্তে প্রবেশ্রুবে দান 

েয়রয়ছন, েয়ব ো হয়ো এে ধ্রয়নর েূখ্যো আর আল্লাহ ো‘আোর ওপর 

েূখ্যোর অবভয়র্াগ আনা অসম্ভব। অনযবদয়ে আল্লাহ ো‘আো র্বদ জায়নন কর্, 

োরা অবিয়রই োবির হয়ে র্ায়ব, েয়ব োয়দর জনয োাঁর উত্তে প্রবেশ্রুবে এবং 

োয়দর ওপর োাঁর সন্তুষ্ট হওোর কোয়না অথযই হে না। আর আল্লাহ ো‘আোর 

পে কথয়ে বনরথযে কোয়না োজ হওো এয়েবায়রই অসম্ভব।106 

োছাড়া এ অপবাদ বা অবভয়র্াগ আল্লাহ ো‘আোর বহেেে বা েেযয়েৌশেয়ে 

প্রেববদ্ধ েয়র, কর্েন বেবন োয়দরয়ে পছন্দ ও বাছাই েয়রয়ছন োাঁর নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহিয়র্যর জনয। অেঃপর োরা োাঁর সায়থ 

বজহাদ েয়রয়ছন, োয়ে শবি রু্বগয়েয়ছন এবং সাহার্য েয়রয়ছন, আর বেবন 

োয়দরয়ে োাঁর আত্মীে বহয়সয়ব গ্রহি েয়রয়ছন, এেনবে বেবন োাঁর দুই 

েনযায়ে রূ্ন-নূরাইন উসোন রাবদোল্লাহু ‘আনহুর সায়থ ববয়ে বদয়েয়ছন এবং 

বেবন আবু বের ও উোর রাবদোল্লাহু ‘আনহুোর েনযািেয়ে ববয়ে েয়রয়ছন। 

                                           
105 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৮৭ 
106 কদখু্ন: েুহাম্মদ ইবনুে ‘আরাবী আে-োবানী, ইবত্তহািু র্ববউন নাজাবা, দারুে আনসার, 

পৃষ্ঠা ৭৫ 
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সুেরাং োরা অবিয়রই োবির হয়ে র্ায়ব (য়র্েনবি অপবাদ দানোরীরা বয়ে 

থায়ে) -এ েথা োাঁর জানা থাো সয়েও বেবন েীভায়ব োাঁর নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের জনয োয়দরয়ে সাহার্যোরী ও আত্মীে-স্বজন বহয়সয়ব 

েয়নানীে েয়রয়ছন?  

িেুথযে: সাহাবীগিয়ে প্রবশেি দায়নর কেয়ত্র রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লাে দীঘয কেইশ বছর ধ্য়র অসম্ভব পবরেে েয়রয়ছন, এেনবে কশষ 

পর্যি আল্লাহ ো‘আোর এোি অনুগ্রয়হ িবরয়ত্র, েযাগ-বেবেোে, েপসযাে 

এবং োেওো বা ধ্াবেযেোে এেবি আদশয সোজ গবঠে হয়েয়ছ। সুেরাং নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বছয়েন ইবেহায়সর সবযয়েষ্ঠ বশেে বা প্রবশেে। 

বেন্তু (গাবের অপবরহার্য পবরিবে) অবস্থায়ে োর ববপরীে েয়র কদে। োরি, 

কর্ জাো‘আেবি ইসোে ও ইসোয়ের নবীর সায়থ সমৃ্পি হওোর দাবব েয়র, 

োরা এ সোয়জর জনয সমূ্পিয ববপরীে এেিা রূপয়রখ্া কপশ েয়র, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বশো ও প্রবশেয়ির েেদায়ন কর্সব কিষ্টা-সাধ্না 

ও েষ্ট স্বীোর েয়রয়ছন, ো ধ্বংস েয়র এবং োাঁর ওপর বযথযোর এেন 

অবভয়র্াগ িাবপয়ে কদে, র্া বনয়ে কোয়না সংস্কারে বা প্রবশেে োাঁর েুয়খ্ােুবখ্ 

হে বন। এেবনষ্ঠ সংবাদ বাহে বহয়সয়ব বেবন আল্লাহ ো‘আোর পে কথয়ে 

আবদষ্ট বছয়েন না, ইেযাবদ ইেযাবদ...।107 

আর ইোেীো বশোরা (বেযোন সেয়ের ইরান, ইরায়ের বশোরা) েয়ন েয়র কর্, 

েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে কর্ কজার-জবরদবস্তেূেে প্রয়িষ্টা 

                                           
107 ঐসব বড় বড় েল্পনাববোসী, অপবাদদানোরী ও পথভ্রষ্টয়দর কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষাে বয়ে 

কর্, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে সিে হন বন। আর এ কেয়ত্র বনবশ্চেভায়ব 

বর্বন সিে হয়বন, বেবন হয়েন োয়দর ধ্ারিােৃে অদৃশয োহদী (অথযাৎ োয়দর োহদী)। 

কদখু্ন: আে-আশোর, আর-রাসূে ওোর বরসাোে, পৃষ্ঠা ২১২, ২১৩ 
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িাবেয়েয়ছন, কোয়না কোয়না বিযনা অনুর্ােী ো শুধু্ বেনজন অথবা িারজয়নর 

কেয়ত্র িেপ্রসূ হয়েয়ছ, র্ারা নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের েৃেুযর পর 

পর্যি ইসোেয়ে আাঁেয়ড় ধ্য়রবছয়েন, বাবেরা োাঁর েৃেুযর পর পয়রই ইসোয়ের 

সায়থ োয়দর সম্পেয বছন্ন েয়রয়ছ (না‘উরু্ববল্লাহ) এবং োরা দাবী েরয়ছ কর্, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহির্য ও োাঁর বশো বযথয হয়েয়ছ এবং 

োর কোয়না প্রোর প্রভাবই পবরেবেে হে বন। 

আর এ ধ্ারিা োনবোর সংস্কায়রর কেয়ত্র হোশাজনে অবস্থার বদয়ে বনয়ে 

র্াে, আরও বনয়ে র্াে ইসোেী জীবন পদ্ধবে এবং বশোদান ও বনবেে িবরত্র 

গঠয়ন োর শবি ও সােয়থযযর কেয়ত্র অববশ্বায়সর বদয়ে, অনুরূপভায়ব এ ধ্ারিা 

েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের নবুওোেয়ে সয়ন্দয়হর বদয়ে বনয়ে 

র্াে; োরি োয়দর দাবীর অেযাবশযে পবরিবে দাাঁড়াে, কর্ দীন ববয়শ্বর জনয 

হায়ে কগািা েয়েেজন বাস্তববাদী সিে আদশয কনো উপস্থাপন েরয়ে সেে 

হে বন, আরও সেে হে বন দা‘ঈ বা আহ্বােে ও োর বরসাোয়ের প্রথে 

দাবেত্বশীয়ের রু্য়গই এেবি আদশয সোজ উপহার বদয়ে; োহয়ে েীভায়ব 

নবুওোয়ের রু্গ কথয়ে দীঘয সেে অবেবাবহে হওোর পর োর এ অনুসারীগি 

ো বদয়ে সেে হয়ব?!  

আর (অপবাদদানোরীয়দর দাবী অনুর্ােী) র্খ্ন এ দা‘ওোয়ের প্রবে ববশ্বাসীগি 

র্থার্থ ঐোবিেোর ওপর অিে থােয়ে সেে হে বন এবং োয়দর নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে োাঁর েহান বনু্ধর বনেি িয়ে র্াবার পয়র োাঁর 

কদওো অেীোরগুয়ো অনুশীেন েয়র বন, কর্ সবঠে পয়থর ওপর নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লাে োাঁর অনুসারীয়দরয়ে করয়খ্ কগয়ছন কস পয়থর ওপর শুধু্ 

িারজন বযেীে আর কেউ অিে থােয়ে পায়র বন। সুেরাং েীভায়ব আেরা 

কেয়ন কনব কর্, এ দীন আত্মার পবরশুবদ্ধ ও বনবেে িবরত্র গঠয়নর উপরু্ি 
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ভূবেো রাখ্য়ে পারয়ব? আর েীভায়ব ো োনুষয়ে ববশৃিো ও দুঃখ্-েষ্ট কথয়ে 

েুবি বদয়ে এবং োয়ে োনবোর বশখ্য়র উঠায়ে সেে হয়ব? বরং েখ্নও 

েখ্নও বো হে, র্বদ নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে োাঁর নবুওোয়ে 

সেযবাদী হয়েন, োহয়ে োাঁর বশোসেূহও প্রভাব ববস্তারোরী হে, কসখ্ায়ন 

এেন োউয়ে পাওো কর্ে, কর্ োয়ে অিয়রর অিঃস্থে কথয়ে ববশ্বাস েরে 

এবং োয়দর ববশাে সংখ্যার েধ্য কথয়ে এেন অয়নেয়ে পাওো কর্ে, র্ারা 

োাঁর প্রবে ববশ্বাস স্থাপন েরে এবং ঈোয়নর ওপর অিে থােে। সুেরাং োাঁর 

সাহাবীগি র্বদ েয়েেজন বযেীে বাবে সেয়েই োয়দর ধ্ারিা অনুর্ােী 

েুনাবিে ও েুরোদ (ধ্েযেযাগী) হয়ে কর্ে, োহয়ে কে ইসোেয়ে অবযাহে 

রাখ্য়ব? আর কোন বযবি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের িারা উপেৃে 

হয়ব? আর েীভায়বই বা বেবন জগেসেূয়হর জনয রহেে (রাহোেুে বেে 

‘আোেীন) বয়ে ববয়ববিে হয়বন?!108 

  

                                           
108 শাইখ্ আবূে হাসান আন-নদভী, সূরাোয়ন েুোদাম্মাোন, শয়ব্দর রূপ পবরবেযন েয়র, পৃষ্ঠা 

১৩/৫৩/৫৪/৫৮/৫৯ 
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িেুথয অধ্যাে: 

সাহাবীগয়ির েধ্যোর সংঘবিে ঘিনা বনয়ে সোয়োিনা কথয়ে ববরে থাো 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েন, 
  .«فامسكوا انلجوم ذكر وإذا ،فامسكوا القدر ذكر وإذا، فامسكوا أصحايب ذكر إذا»

“র্খ্ন আোর সাহাবীগিয়ে বনয়ে সোয়োিনা হয়ব, েখ্ন কোেরা ো কথয়ে 

ববরে থােয়ব। আর র্খ্ন োেদীর বনয়ে আয়োিনা হয়ব, েখ্ন কোেরা ো 

কথয়ে ববরে থােয়ব আর র্খ্ন োরোরাবজ েথা কজযাবেষশাস্ত্র বনয়ে আয়োিনা 

হয়ব, েখ্ন কোেরা ো কথয়ে ববরে থােয়ব।”109 

আর এ জনয আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের নীবে হয়ো সাহাবীগয়ির ভুে-

ত্রুবি আয়োিনা এবং োয়দর ববিুযবে বা পদস্খেয়নর ববষয়ে সোয়োিনা কথয়ে 

ববরে থাো, আর োয়দর েধ্যোর সংঘবিে ববেয়েযর েয়ধ্য ডুয়ব না থাো। 

আবু না‘েীে রহ. বয়েন, “সুেরাং আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের সাহাবীগয়ির ভুে-ত্রুবি আয়োিনা এবং োয়দর ববিুযবে বা 

পদস্খেয়নর ববষয়ে সোয়োিনা কথয়ে ববরে থাো, োয়দর ভায়ো ও সুন্দর 

বদেসেূহ এবং োয়দর গুিাবেী ও েৃবেত্বসেূহ প্রোশ েরা, আর োয়দর 

েেযোণ্ডসেূহয়ে অবনবার্য োরয়ির বদয়ে বিবরয়ে কদওোিা োয়দরয়ে র্থার্থ 

অনুসরিোরী েুবেনয়দর েেি, র্ায়দর প্রশংসা েয়রয়ছন আল্লাহ ো‘আো োাঁর 

বািীর োধ্যয়ে: 
ِينَۡ﴿ ِدهِمۡ ِۡمنۡ َۡجا ءهوَۡوٱَّلَّ هونََۡۡبع  ول ِفرۡ َۡربََّناَۡيقه َو نَِناََۡلَاۡٱغ  ِينََۡۡوِلِخ  ونَاۡٱَّلَّ يَم نَِۡۡسَبقه ِ

ََۡت َعل َۡۡوَلۡۡبِٱل 
ۡۡقهلهوبَِناِۡفۡ ِينَِۡۡغل   ۡۡإِنََّكَۡۡربََّنا َۡۡءاَمنهوا ۡۡل َِّلَّ  [٨١: احلرش] ﴾١٠ۡرَِّحيمۡ ۡرَءهوف 

                                           
109 োবারানী, আে-েবীর: ২/৭৮; আবু না‘ঈে, আে-বহেইো: ৪/১০৮; আর আে-ইোো এর 

েয়ধ্য ববিযে আয়ছ, ইবনু োস‘উদ রাবদোল্লাহু ‘আনহু-এর হাদীস কথয়ে এবং আেবানী 

েয়েেবি সনয়দর োধ্যয়ে বিযনাবিয়ে শবিশােী েয়রয়ছন; আস-বসেবসোেুস সহীহা: ১/৩৪ 
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“আর র্ারা োয়দর পয়র এয়সয়ছ, োরা বয়ে, ‘কহ আোয়দর রব! আোয়দরয়ে ও 

ঈোয়ন অগ্রিী আোয়দর ভাইয়দরয়ে েো েরুন এবং র্ারা ঈোন এয়নবছে 

োয়দর ববরুয়দ্ধ আোয়দর অিয়র ববয়িষ রাখ্য়বন না। কহ আোয়দর রব! বনশ্চে 

আপবন দোদ্রয, পরে দোেু।” [সূরা আে-হাশর, আোে: ১০] 

বেবন বনয়দযবশে হাদীয়সর বযাখ্যাে আরও বয়েন: “বেবন (নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লাে) োয়দর ভায়ো ও সুন্দর বদেসেূহ এবং োয়দর ের্যাদা ও 

ির্ীেেসেূহ আয়োিনা েরা কথয়ে ববরে থাোর বনয়দযশ কদন বন। োয়দরয়ে 

শুধু্ োয়দর েেযোয়ণ্ডর সোয়োিনা এবং রাগজবনে উয়ত্তজনার সেে োয়দর 

কথয়ে কর্সব বাড়াবাবড় হয়েয়ছ, োর সোয়োিনা েরা কথয়ে ববরে থাোর 

বনয়দযশ কদওো হয়েয়ছ।”110 

হাদীয়স বনয়দযবশে ববরে থাোর োয়ন বনবদযষ্ট ববষয়ে ববরে থাো, র্ার িারা 

উয়িশয হয়ো, োয়দর েধ্যোর সংঘবিে রু্দ্ধসেূহ ও েেববয়রাধ্পূিয ববষয়ের 

েয়ধ্য বযাপেভায়ব ডুয়ব না থাো এবং ববস্তাবরে আয়োিনা ও পর্যায়োিনা না 

েরা আর এ ববষেগুয়ো সাধ্ারি জনগয়ির োয়ে প্রোশ না েরা অথবা এে 

দয়ের কদাষ ধ্রা এবং অপর দয়ের পে কথয়ে প্রবেয়শাধ্ গ্রহি েরার োধ্যয়ে 

োয়দর বপছয়ন না োগা।111  
 

আর আোয়দরয়ে পূয়বয র্া অবেবাবহে হয়েয়ছ, কস ববষে আয়োিনার বনয়দযশ 

কদওো হে বন; বরং আোয়দরয়ে শুধু্ বনয়দযশ কদওো হয়েয়ছ োয়দর জনয েো 

প্রাথযনা েরয়ে, োয়দরয়ে ভায়োবাসয়ে এবং োয়দর কসৌন্দর্যপূিয বদে ও 

                                           
110 আে-ইোো, পৃষ্ঠা ৩৪৭ 
111 েুহাম্মদ ইবন সায়েে আে-‘আেইোনী আস-সুোেী, োনহজু বেোবাবেত্ োবরবখ্ে 

ইসোেী: পৃষ্ঠা ২২৭, ২২৮ 
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ের্যাদাপূিয ববষেগুয়ো প্রোশ েরয়ে; বেন্তু র্খ্ন কোয়না ববদ‘আেপন্থী 

আত্মপ্রোশ েয়র োয়দর বযাপায়র অপবাদ কদে, েখ্ন জরুবর বভবত্তয়ে 

োয়দরয়ে কস অপবাদ কথয়ে রো েরা এবং ইেে ও নযােপরােিোর সায়থ 

এেন ববষে আয়োিনা েরা, র্া োর রু্বিয়ে অসার েয়র বদয়ব ো বিযনা েরা 

অপবরহার্য।112
 

আর এবি এেন এেবি ববষে, আোয়দর সেয়ে আেরা র্ার প্রয়োজন অনুভব 

েবর, কর্েন েুসবেে জাবেয়ে োয়দর ববশ্বববদযােে ও েদরাসাসেূয়হ পরীোে 

কিয়ে বদয়েয়ছ এেন েেগুয়ো বসয়েবায়সর োধ্যয়ে, র্া োর সৃজনশীে ও বশো 

সম্পবেযে েেৃপয়ের বিিার িসে। োরা সাহাবীগয়ির োয়ে সংঘবিে 

অনাোবিে ঘিনার োয়ে ডুয়ব থায়ে অনযােভায়ব, কোয়না প্রোর আদব-

োেদার কোোক্কা না েয়রই, র্া আোয়দর প্রবেপােে আল্লাহ ো‘আো ও োাঁর 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে আোয়দরয়ে বশো বদয়েয়ছন। 

অনুরূপভায়ব আিয়সায়সর ববষে হয়ো, এ শত্রুোেূেে আিরি কোয়না কোয়না 

ইসোেপন্থী বযবির োয়ে অনুপ্রয়বশ েয়রয়ছ, এেনবে োয়দর কেউ কেউ 

সাহাবীগয়ির েয়ধ্য সংঘবিে ববশৃিোয়ে কেন্দ্র েয়র ববিযে বিযনাসেূহ কথয়ে 

বায়জ বিযনা বেংবা দােী েথা সংগ্রহ েয়র, অেঃপর কস ববয়শষজ্ঞ ইোেয়দর 

েথা ও োয়দর ববেষিসেূয়হর কোয়না প্রোর সবঠে বদেবনয়দযশনা কোোক্কা না 

েয়রই কসগুয়োর উপর বভবত্ত েয়র সাহাবীগয়ির বযাপায়র হুেুে কদওো আরম্ভ 

েয়র কদে, এ জনযই আেরা পবরেল্পনা গ্রহি েয়রবছ কর্, আেরা এেন বেছু 

েূেনীবে ও দৃবষ্টভবে কপশ েরব, কর্গুয়ো এেজন গয়বষয়ের জনয কজয়ন 

কনওো উবিে হয়ব, র্খ্ন বেবন সাহাবীগয়ির োয়ে সংঘবিে ববষে বনয়ে 

                                           
112 বেনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২৫৪, সম্পাদনা: ড. রাশাদ সায়েে। 
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গয়বষিা েরার প্রয়োজন অনুভব েরয়বন। 
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পঞ্চে অধ্যাে: সাহাবীগয়ির ইবেহাস আয়োিনার েূেনীবেোো 

প্রথেে: সাহাবীগয়ির োয়ে সংঘবিে ববষে বনয়ে েথা বোিাই আসে নে; বরং 

আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের বনেি কেৌবেে আেীদাগে ববষে হয়ো 

সাহাবীগয়ির োয়ে (অনাোবিেভায়ব) সংঘবিে ববষয়ে আয়োিনা ও 

সোয়োিনা কথয়ে ববরে থাো। আর এিাই  আেীদা ববষয়ে বেবখ্ে আহয়ে 

সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের সেে বেোয়ব ববসৃ্তে হয়ে আয়ছ। কর্েন, আবু্দল্লাহ 

ইবন আহেদ ইবন হাবলেয়ের ‘আস-সুন্নাহ’, ইবন আবব ‘আয়সয়ের ‘আস-সুন্নাহ’, 

আস-সাবুনীর ‘আেীদােু আসহাববে হাদীস’, ইবনু বাত্তার ‘আে-ইবানা’, 

ত্বহাবীো ইেযাবদ। 

আর এিা কজার কদে, ঐ বযবির বনেি এ ধ্রয়নর ববষে আয়োিনা েরা কথয়ে 

ববরে থাোর ববষেবিয়ে, র্ার বনেি এেন আয়োিনা েরয়ে জবিেো ও 

ববশৃিো সৃবষ্টর আশঙ্কা রয়েয়ছ আর এ ধ্রয়নর জবিেো ও ববশৃিো সৃবষ্ট হয়ব 

োর সৃ্মবেয়ে সাহাবীগি, োয়দর ির্ীেে, ের্যাদা ও নযােপরােিোর সম্পয়েয 

কর্ ধ্ারিা রয়েয়ছ, োর সায়থ ঐসব বিযনার ববয়রায়ধ্র োধ্যয়ে, োর বেয়সর 

স্বল্পোর োরয়ি ববষেবি র্থার্থভায়ব অনুধ্াবন েরয়ে না পারার োরয়ি অথবা 

দীয়নর সায়থ সমৃ্পি হওোর নেুনয়ত্বর োরয়ি... সাহাবীগয়ির োয়ে র্া 

সংঘবিে হয়েয়ছ এবং এ বযাপায়র োয়দর ইজবেহাদী েথা গয়বষিাগে 

েেববয়রায়ধ্র বাস্তব অবস্থা অনুধ্াবন েরয়ে না পারা। িয়ে কস এেন বিেনা 

বা ববপর্যয়ের েয়ধ্য বনপবেে হয়ব কর্, কস োর অজায়িই সাহাবীগয়ির 

ের্যাদাহাবন েয়র বসয়ব। 

আর এিা হয়ে পূবযবেযী আয়েেয়দর বনেি এেিা স্বীেৃে বশোনীবের বভবত্ত, 

আর ো হয়ো: জনগয়ির বনেি এেন কোয়না জ্ঞানগে োসআো বা ববষে কপশ 

না েরা, র্া োয়দর আেে বা কেধ্া অনুধ্াবন েরয়ে সেে হে না। ইোে 
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বুখ্ারী রহ. বয়েন:  يفهموا ال أن كراهية قوم دون قوما بالعلم خص منباب  

[পবরয়েদ: বুেয়ে না পারার আশঙ্কাে ইেে বশোে কোয়না এে েওে (য়গাত্র 

বা জাবে)-কে বাদ বদয়ে অনয আয়রে েওেয়ে কবয়ছ কনওো।]113 আেী 

রাবদোল্লাহু ‘আনহু বয়েন, 
  .«وسلم عليه اهلل صىل ورسوهل تعاىل اهلل يكذب أن أَتبون , يعرفون بما انلاس حدثوا»

“কোেরা োনুয়ষর োয়ছ কস ধ্রয়নর েথা বে, র্া োরা বুেয়ে পায়র। কোেরা 

বে পছন্দ ের কর্, আল্লাহ ো‘আো ও োাঁর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের প্রবে বেথযা আয়রাপ েরা কহাে?”114 

আর হায়ির্ ইবন হাজার ‘আসোোনী রহ. এর বযাখ্যাে ‘িােহুে বারী’ গ্রয়ন্থ 

বয়েন: “এর েয়ধ্য এ েথার প্রবে ইবেে েরা হয়েয়ছ কর্, সাধ্ারি জনগয়ির 

বনেি ‘েুোশায়বহ’ বা অস্পষ্ট ববষে আয়োিনা েরা উবিে নে।”  

অনুরূপ েথা বয়েয়ছন ‘আবু্দল্লাহ ইবন োস‘উদ রাবদোল্লাহু ‘আনহু:  
نَْت  َما»

َ
ٍث  أ   .«فِتْنَةً  ِِلَْعِضِهمْ  اَكنَ  إِلَّ  ُعُقولُُهمْ  َتبْلُُغهُ  لَ  َحِديثًا قَْوًما بُِمَحدى

“র্খ্ন েুবে কোয়না সম্প্রদায়ের োয়ছ এেন কোয়না হাদীস বিযনা েরয়ব র্া 

োয়দর কবাধ্গেয নে, েখ্ন ো োয়দর োরও োরও পয়ে বিেনা হয়ে 

দাাঁড়ায়ব।”115 

অনুরূপভায়ব ইোে আহেদ রহ., বেবনও অপছন্দ েরয়েন ঐসব হাদীস বনয়ে 

আয়োিনা েরা, কর্গুয়োর বাবহযে আয়বদন হয়ো েেোসীন বযবির ববরুয়দ্ধ 

                                           
113 িেহুে বারী: ১/১৯৯; সহীহুে বুখ্ারী: ১/৪১, ইেে অধ্যাে, বাব নং ৪৯ (েুদ্রি: েুেযী)।  
114 ইোে বুখ্ারী র. োাঁর সহীহ গ্রয়ন্থর ইেে অধ্যায়ের, ৪৯ নং পবরয়েয়দ এ হাদীসখ্ানা বিযনা 

েয়রন। 
115 সহীহ েুসবেে, েুোিাোেুস সহীহ, ১/১১; আর কদখু্ন: োর োখ্রীজসহ, ‘জায়ে‘উে উসুে, 

৮/১৭ 
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ববয়দ্রাহ েরা। ইোে োয়েে রহ. অপছন্দ েরয়েন বসিাে েথা গুিাবেীর 

হাদীসসেূহ বনয়ে কববশ আয়োিনা েরয়ে। ইোে আবু ইউসূি রহ. অপছন্দ 

েরয়েন দুয়বযাধ্য অথযসম্পন্ন হাদীসসেূহ বনয়ে আয়োিনা েরয়ে...য়শষ পর্যি 

বেবন বয়েন: “আর এ (দুয়বযাধ্য অথযসম্পন্ন হাদীস) বযাপায়র বববধ্বদ্ধ বনেে 

হয়ো, হাদীয়সর বাবহযে বদেবি ববদ‘আেয়ে শবিশােী েরয়ব এবং োর বাবহযে 

বদেবি েূেে উয়িশয নে। সুেরাং কর্ বযবির বযাপায়র োর বাবহযে অথয 

গ্রহয়ির আশঙ্কা েরা হয়ব োর বনেি এ ধ্রয়নর হাদীস আয়োিনা েরা কথয়ে 

ববরে থাো। আর আল্লাহই সবয়িয়ে কববশ ভায়ো জায়নন।”116 

বিেীেে: র্খ্ন সাহাবীগয়ির োয়ে (অনাোবিেভায়ব) সংঘবিে ববষয়ে 

আয়োিনার প্রয়োজন কদখ্া বদয়ব, েখ্ন অবশযই সাহাবীগয়ির োয়ে সংঘবিে 

ববশৃিোয়ে কেন্দ্র েয়র উবল্লবখ্ে বিযনাসেূয়হর সেয-বেথযা ববিার-ববয়েষি 

েরয়ে হয়ব। আল্লাহ ো‘আো বয়েন, 
َهاَيۡ ﴿ يح

َ
ِينَۡٱۡأ مۡ َجا ۡۡإِنۡا َۡءاَمنهوۡ َّۡلَّ ۡ َۡءكه نۡا َۡفَتبَيَّنهوۡ ۡبِنََبإ ۡۡفَاِسقه

َ
ۡۡلَة ِِۡبََه ۡۡاَم ۡقَوۡ ۡتهِايبهوا ۡۡأ وا َۡفتها  ۡ ۡبِحه ََۡعَ

                                                                                                                                 [٢: احلجرات] ﴾٦ِۡدِميََۡن ۡۡتهمۡ َفَعلۡ َۡما

“কহ ঈোনদারগি! র্বদ কোয়না িাবসে কোোয়দর োয়ছ কোয়না বােযা বনয়ে 

আয়স, োহয়ে কোেরা ো পরীো েয়র কদখ্ এ আশঙ্কাে কর্, অজ্ঞোবশে 

কোেরা কোয়না সম্প্রদােয়ে আক্রেি েয়র বসয়ব, িয়ে কোোয়দর েৃেেয়েযর 

জনয কোোয়দরয়ে অনুেপ্ত হয়ে হয়ব।” [সূরা আে-হুজুরাে, আোে: ৬] 

এ আোে েুবেনয়দরয়ে োয়দর বনেি িাবসেয়দর োধ্যয়ে আসা সংবায়দর 

বযাপায়র সেয-বেথযা ববিার-ববয়েষি েরার বনয়দযশ বদয়ে, র্ায়ে োর 

আবশযেীেো িারা জনগয়ির ওপর এেন কোয়না বসদ্ধাি িাবপয়ে কদওো না 
                                           
116 িেহুে বারী: ১/১৯৯-২০০; আরও িেৎোর আয়োিনা কদখু্ন, আস-সুোেী, োনহজু 

বেোবাবেত্ োবরবখ্ে ইসোেী: পৃষ্ঠা ২২৮ 
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হে, র্ার োরয়ি োরা েবজ্জে হয়ব। সুেরাং েুবেনয়দর কনো সাহাবীগয়ির 

সম্পয়েয র্া ববিযে হয়েয়ছ, কস বযাপায়র ববিার-ববয়েষি েরা ওোবজব বা 

আবশযে হওোিা অবে উত্তে ও রু্বিসেে। ববয়শষ েয়র আেরা জাবন কর্, 

এসব বিযনাগুয়োর েয়ধ্য বেথযা ও ববেৃবের অনুপ্রয়বশ ঘয়িয়ছ, হে েূে বিযনার 

বদে কথয়ে অথবা েে ও কববশ েরার োধ্যয়ে ববেৃে েরা হয়েয়ছ, িয়ে 

বিযনাবি বনন্দা ও অপবায়দর উৎপবত্তস্থয়ে পবরিে হে। আর এ প্রসয়ে ববিযে 

বিযনাগুয়োর অবধ্োংশই সুস্পষ্ট অপবায়দর অিভুযি, কর্গুয়ো বেথযার 

অবভয়র্ায়গ অবভরু্ি প্রবসদ্ধ বেথযাবাদীগি বিযনা েয়রয়ছ। কর্েন, আবু বেখ্নাি 

েূে ইবন ইোহইো, বহশাে ইবন েুহাম্মদ ইবন সায়েব আে-োেবী এবং 

োয়দর উভয়ের েয়ো আরও অয়নয়ে।117 

এ জনয সাহাবীগয়ির কসৌন্দর্য বা সেো এবং োয়দর ের্যাদার বববরি সংক্রাি 

েুোওোবের পর্যায়ের বিযনাসেূহয়ে এেন বিযনার িারা প্রেযাখ্যান েরা ববধ্ 

হয়ব না কর্ বিযনাগুয়োর বেছু বববেন্ন সনয়দ ববিযে, বেছু ববেৃে। োরি, 

সয়ন্দহপূিয ববষে িারা বনবশ্চে ববষয়ের নড়িড় হে না। আর োয়দর োর্যাদার 

বযাপায়র র্া সাবযস্ত ও প্রোবিে আয়ছ, আেরা ো বনবশ্চেভায়ব জাবন। সুেরাং 

বিযনার কেয়ত্র সয়ন্দহপূিয কোয়না ববষে এ কেয়ত্র কদাষায়রাপ েরয়ে পায়র 

না।118  

েৃেীেে: র্খ্ন ববশুদ্ধো র্াছাইয়ের োনদয়ণ্ড বিযনাবি সহীহ হয়ব এবং োর 

বাবহযে অথযবি বনন্দা বা অপবায়দর েে েয়ন হয়ব, েখ্ন োয়দর জনয অপবাদ 

                                           
117 বেনহাজুস সুন্নাহ: ৫/৭২ এবং োর পরবেযী পৃষ্ঠা ৮১; আরও কদখু্ন সোয়োিনােূেে 

পর্যায়োিনা: ইোহইো আে-ইোহইো রবিে, োরববোেু আবব বেখ্নাি বিে োবরবখ্ে 

োবারী -রায়শদীয়নর রু্গ, েুদ্রি: দারুে ‘আবসো, ১৪১০ বহ. 
118 বেনহাজুস সুন্নাহ: ৬/৩০৫ (শয়ব্দর রূপ পবরবেযন েয়র)। 
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কথয়ে েুি েরার সয়বযাত্তে পথ ও উপাে অনুসন্ধান েরয়ব। ইবন আবু র্ায়েদ 

বয়েন, োনুয়ষর উপর োয়দর হে হয়ে োয়দর োয়ে (অনাোবিেভায়ব) 

সংঘবিে ববেয়েযর ববষয়ে আয়োিনা ও সোয়োিনা কথয়ে ববরে থাো আর 

োনুয়ষর বনেি োয়দর অনযেে হে বা অবধ্োর হয়ো, োয়দর জনয (েন্দ 

সোয়োিনা কথয়ে) কবর হওোর সয়বযাত্তে পথ অনুসন্ধান েরা এবং োয়দর 

বযাপায়র সয়বযাত্তে ধ্ারিা কপাষি েরা।119 

ইবন দােীেুে ‘ঈদ রহ. বয়েন: “োয়দর োয়ে সংঘবিে ববষে ও োরা কর্ 

কেয়ত্র েেববয়রাধ্ েয়রয়ছন, কস ববষয়ে োয়দরয়ে বনয়ে কর্সব বিযনা এয়সয়ছ, 

োর েধ্য কথয়ে বেছু বিযনা এেন, র্া বাবেে ও বেথযা। সুেরাং কেউ কর্ন কস 

বদয়ে দৃবষ্ট না কদে আর েন্ময়ধ্য র্া ববশুদ্ধ আেরা োর উত্তে বযাখ্যা েরব। 

োরি, পূয়বয আল্লাহ ো‘আোর পে কথয়ে োয়দর প্রশংসা বববৃে হয়েয়ছ আর 

োয়দর বযাপায়র সংবেষ্ট সোয়োিনােূেে কর্সব েথা আয়োবিে হয়েয়ছ, ো 

বযাখ্যার সম্ভাবনা রায়খ্। আর সয়ন্দহ ও ধ্ারিাপূিয ববষে বাস্তব ও জ্ঞাে ববষেয়ে 

বাবেে েরয়ে পায়র না।”120 োয়দর কদাষায়রাপ েয়র র্ে বিযনা এয়সয়ছ, োর 

সবগুয়োর বযাপায়র এ েথা প্রয়র্াজয। 

িেুথযে: আর োয়দর োয়ে সংঘবিে ববষয়ে ববয়শষভায়ব র্া ববিযে হয়েয়ছ এবং 

ববশুদ্ধো র্াছাইয়ের োনদয়ণ্ড র্া সহীহ বয়ে প্রোবিে হয়েয়ছ, কস কেয়ত্র োরা 

বছয়েন েুজোবহদ েথা গয়বষে আর এিা েখ্ন হে, র্খ্ন সেসযাগুয়ো সয়ন্দহ 

ও সংশেপূিয হে। সুেরাং র্খ্ন সেসযাগুয়োর সয়ন্দহ ও সংশয়ের বযাপারবি 

                                           
119 েুোিাোেু বরসাোবে ইবয়ন আবব র্ায়েদ আে-োেরাওোনী: ৮; আরও কদখু্ন: আে-

োোনী (েৃ. ৯৪২ বি.), োনবীরুে োোো িী হাবল্ল আেিাবর্র বরসাোে, ববয়েষি: ড. 

েুহাম্মদ ইবন ‘আোশ, ১/৩৬৭ এবং োর পরবেযী পৃষ্ঠা। 
120 আবদুে আর্ীর্ আে-‘আজোন, আসহাবু রাসূবেল্লাহ ওো োর্াবহবুন্নাস িী বহে, পৃষ্ঠা ৩৬০ 
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প্রেি আোর ধ্ারি েয়র, েখ্ন োয়দর ইজবেহাদ বা গয়বষিা ববয়রাধ্পূিয হয়ে 

উয়ঠ এবং োরা বেন কেিীয়ে ববভি হয়ে পয়ড়ন: 

১. প্রথে কেিী: ইজবেহায়দর োধ্যয়ে োয়দর বনেি স্পষ্ট হে কর্, এ পয়ের 

েয়ধ্যই হে বা সেয ববষেবি ববদযোন আর োর ববয়রাবধ্োোরী হয়ো ববয়দ্রাহী। 

সুেরাং োয়দর ওপর আবশযে হয়ে র্াে োয়ে সাহার্য েরা এবং োর 

ববয়রাবধ্োোরীর ববরুয়দ্ধ েড়াই েরা র্া োরা ববশ্বাস েয়রয়ছ। অেঃপর এ 

োজ েয়রয়ছ আর এেন গুিসম্পন্ন বযবির জনয োর ববশ্বাস অনুর্ােী 

ববয়দ্রাহীয়দর েড়াইয়ের েুোববোে নযােপরােি ইোেয়ে সহয়র্াবগো েরা কথয়ে 

ববরে থাোিা ববধ্ বছে না। 

২. বিেীে কেিী: আর বিেীে কেিীর সাহাবীরা হয়েন োয়দর সমূ্পিয ববপরীে, 

ইজবেহায়দর োধ্যয়ে োয়দর বনেি স্পষ্ট হে কর্, হে বা সেয ববষেবি অপর 

পয়ের সায়থই রয়েয়ছ। সুেরাং োয়দর ওপর আবশযে হয়ো োয়ে সাহার্য েরা 

এবং োর ববয়রাবধ্োোরীর ববরুয়দ্ধ েড়াই েরা। 

৩. েৃেীে কেিী: এ কেিীর সাহাবীগয়ির উপর সেসযাবি সয়ন্দহ ও সংশেপূিয 

হয়ে উয়ঠ এবং োরা কস বযাপায়র বিিাভাবনা েয়রন; বেন্তু োয়দর বনেি উভে 

পয়ের কোয়না এে পেয়ে অগ্রাবধ্োর কদওোর েয়ো ববষেবি স্পষ্ট হে বন। 

িয়ে োরা উভে দেয়ে পবরেযাগ েয়র। আর এ পবরেযাগ েরািাই োয়দর 

পয়ে ওোবজব (আবশযে) বছে। োরি, েুসবেয়ের সায়থ েড়াই েরয়ে 

পদয়েপ কনওো ববধ্ নে, র্েেি না এর র্থাথযো ও উপরু্িো স্পষ্ট হয়ে 

উঠয়ব।121 

অেএব, এ রু্য়দ্ধর বযাপায়র োরা বযাখ্যা দানোরী প্রয়েযে দয়েরই এেিা 
                                           
121 েুসবেে, ইোে নববীর বযাখ্যাসহ: ১৫/১৪৯, ১৮/১১; আরও কদখু্ন, আে-ইসাবা: ২/৫০১, 

৫০২; িেহুে বারী: ১/১৯৯; এহইোউ ‘উেুবেদ দীন: ১/১০২ 
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সংশে বছে, কস সংশয়ের োরয়ি োরা ববশ্বাস েরে কর্, োরা সবঠে পয়থ 

আয়ছ। আর এ ধ্রয়নর বসদ্ধাি োয়দরয়ে ‘আদােে েথা নযােপরােিো কথয়ে 

কবর েয়র কদে না; বরং োরা বিেয়হর োসআোর কেয়ত্র েুজোবহদ েথা 

গয়বষেয়দর ববধ্ায়নর েয়ধ্য শাবেে। সুেরাং এিা োয়দর োরও ত্রুবি হওোয়ে 

অপবরহার্য েয়র না; বরং োয়দর অবস্থান বছে এেবি এবং দু’বি পুরস্কার 

অজযয়নর েয়ধ্য।122 

আরও গুরুত্বপূিয ববষে হয়ো, আেরা জাবন কর্, সাহাবায়ে কেরাে রাবদোল্লাহু 

‘আনহুয়ের োয়ে সংঘবিে রু্দ্ধ কনেৃত্ব োয়ভর উয়িয়শয বছে না, উয়ের রু্য়দ্ধ ও 

বসিিীয়নর রু্য়দ্ধ অংশগ্রহিোরী সাহাবীগি আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহু বযেীে 

অনয কোয়না ইোে বা কনোয়ে প্রবেবষ্ঠে েরার জনয রু্দ্ধ েয়রন বন। আর 

েুোববো রাবদোল্লাহু ‘আনহুও বেয়েন না কর্, আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ে বাদ 

বদয়ে বেবনই ইোে বা কনো আর োেহা ও রু্বায়ের রাবদোল্লাহু ‘আনহুোও এ 

ধ্রয়নর েথা বয়েন বন; বরং অবধ্োংশ আয়েয়ের েয়ে রু্দ্ধবি বছে (উসোন 

রাবদোল্লাহু ‘আনহুর হেযাোরীয়দর কথয়ে বেসাস েথা প্রবেয়শাধ্ গ্রহয়ির পদ্ধবে 

বনয়ে োয়দর ইজবেহাদ বা গয়বষিার োরয়ি ঘয়ি র্াওো) এেিা বিেনা বা 

ববপর্যে। আর ো নযােপন্থী ও ববয়দ্রাহীয়দর েয়ধ্য সংঘবিে রু্য়দ্ধর েয়ো এেিা 

রু্দ্ধ। আর ো হয়ো ইোে বযেীে অনয বযবির আনুগয়েযর প্রয়ে বববধ্সম্মে 

বযাখ্যার বভবত্তয়ে সংঘবিে রু্দ্ধ, দীনী বববধ্-ববধ্ান ও বনেে-োনূয়নর জনয রু্দ্ধ 

নে। অথযাৎ দীয়নর েূেনীবের প্রয়ে ববয়রায়ধ্র োরয়ি রু্দ্ধ নে।123 

                                           
122 েুজোবহদ ভুে েরয়ে এেবি পুরস্কার এবং সবঠে বসদ্ধায়ি উপনীে হয়ে দু’বি পুরস্কায়রর 

কঘাষিা রয়েয়ছ। 
123 বেনহাজুস সুন্নাহ: ৬/৩০৫ (শয়ব্দর রূপ পবরবেযন েয়র); োর পরবেযী আয়োিনার জনয 

কদখু্ন, পৃষ্ঠা ৩৪০ 
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উোর ইবন শাব্বাহ বয়েন, “কোয়না এেজনও বিযনা েয়রন বন কর্, আয়েশা 

রাবদোল্লাহু ‘আনহা ও োর সায়থ র্ারা বছয়েন, োরা আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহুর 

সায়থ বখ্োিে প্রয়ে ববয়রাধ্ েয়রয়ছন, আর োরা োউয়ে আহ্বানও েয়রন বন 

র্ায়ে োরা োয়ে বখ্োিয়ের দাবেত্ব অপযি েরয়ে পায়রন; বরং োরা শুধু্ 

আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহু েেৃযে উসোন রাবদোল্লাহু ‘আনহুর হেযাোরীয়দর 

সায়থ রু্দ্ধ েরয়ে বনয়ষধ্ েরা এবং োয়দর বনেি কথয়ে প্রবেয়শাধ্ গ্রহয়ির 

ববষেবি উয়পো েরার োরয়ি োর বনেি প্রবেবাদ জাবনয়েয়ছন।”124 

আর এিায়ে সেথযন েয়র ইোে র্াহাবী রহ. র্া উয়ল্লখ্ েয়রয়ছন: “আবু েুসবেে 

আে-খ্াওোনী ও োর সায়থ আরও বেছু োনুষ বেয়ে োরা েুোববো রাবদোল্লাহু 

‘আনহুর বনেি আগেন েয়র বেে: আপবন বে আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহুর সায়থ 

বববাদ েরয়ছন, নাবে আপবন োর েয়ো? জবায়ব বেবন বেয়েন: আল্লাহর 

েসে! না, বনশ্চে আবে জাবন বেবন আোর কিয়ে কববশ ের্যাদাসম্পন্ন এবং 

আোর কিয়ে শাসন েেোর কববশ হেদার; বেন্তু কোেরা বে জান না কর্, 

উসোন রাবদোল্লাহু ‘আনহু োর্েুে (বনর্যাবেে) অবস্থাে বনহে হয়েয়ছন, আর 

আবে োর িািাে ভাই এবং আবে োর রয়ির বদো দাবব েরবছ। সুেরাং 

কোেরা োর বনেি র্াও এবং োয়ে বে, বেবন কর্ন উসোন রাবদোল্লাহু 

‘আনহুর হেযাোরীয়দরয়ে আোর বনেি পাবঠয়ে কদন। অেঃপর োরা আেী 

রাবদোল্লাহু ‘আনহুর বনেি আসে এবং োর সায়থ এ প্রসয়ে েথা বেে; বেন্তু 

বেবন োয়দরয়ে (হেযাোরীয়দরয়ে) োর বনেি কসাপদয েয়রন বন।”125 

ইবন োছীয়রর এে বিযনাে আয়ছ: “ঐ সেয়ে শাে েথা বসবরোবাসী েুোববো 

                                           
124 উোর ইবন শাব্বাহ, আখ্বারুে বসরা, িেহুে বারী কথয়ে উদৃ্ধে: ১৩/৫৬ 
125 র্াহাবী, বসোরু আ‘োবেন নুবাো: ৩/১৪০; ববশ্বস্ত বিযনাোরীয়দর সনয়দ ো বিযনা েরা হে, 

কর্েনবি বয়েয়ছন আরনাউে। 
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রাবদোল্লাহু ‘আনহুর সায়থ রু্দ্ধ েরার জনয েবঠন বসদ্ধাি বনয়েবছে।”126
 

োছাড়া অবধ্োংশ সাহাবী এবং অবধ্ে ের্যাদাসম্পন্ন সাহাবীগয়ির েধ্য কথয়েও 

অবধ্োংশই বিেনাে অংশগ্রহি েয়রন বন। আবু্দল্লাহ ইবন ইোে আহেদ রহ. 

বয়েন, 
 بن حممد عن ،السختياين أيوب حدثنا: قال ،بن علية إسماعيل حدثنا: قال ،أيب حدثين»

 فما آلف، عرشة  وسلم عليه اهلل صىل  اهلل رسول وأصحاب الفتنة هاجت:  قال ،سريين
 . «ثالثني يبلغوا لم بل ،مئة منهم حرضها

“আোর বনেি আোর বপো হাদীস বিযনা েয়রন, বেবন বয়েন: আোয়দর বনেি 

হাদীস বিযনা েয়রন ইসো‘ঈে ইবন ‘উোইো, বেবন বয়েন: আোয়দর বনেি 

হাদীস বিযনা েয়রন আইেুব আস-সাখ্বেোনী, বেবন হাদীস বিযনা েয়রন 

েুহাম্মদ ইবন সীরীন কথয়ে, বেবন বয়েন: বিেনার উৎপবত্ত হয়ো এেোবস্থাে 

কর্, আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবী বছয়েন দশ 

হাজায়রর েয়ো। অেঃপর োয়দর েধ্য কথয়ে এেশে জনও োয়ে উপবস্থে হে 

বন; বরং োয়দর সংখ্যা বত্রশ জয়নও কপৌঁয়ছ বন।”127 

ইোে ইবন োইবেেযা রহ. বয়েন: “এ সনদবি জবেয়নর উপয়র সবয়িয়ে ববশুদ্ধ 

সনয়দর অিভুযি। আর েুহাম্মদ ইবন সীরীন োর েথা বোর কেয়ত্র কববশ 

আল্লাহ ভীরু োনুষ, আর োর েুরসাে বিযনাসেূহ সবয়িয়ে ববশুদ্ধ েুরসাে 

বিযনাসেূয়হর অিভুযি।”128 

                                           
126 আে-ববদাো ওোন বনহাো: ৮/১৩২; আরও কদখু্ন ইোেুে হারাোইয়নর বিবয এবং োর 

ওপর আে-োবানী’র বযাখ্যা; ইেহািু র্ববউন নাজাবা, পৃষ্ঠা ১৫২, ১৫৩ 
127 োওসু‘আেু আেওোবেে ইোে আহেদ ইবন হাবলেে বিে জারয়হ ওোে ো‘দীে, ক্রবেে 

নং ৪৩১৮ 
128 বেনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২৩৬, ২৩৭; এেই জােগাে অনযানয বিবযসেূহ কদখু্ন, র্া বিেনা 
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সুেরাং কোথাে নযােপরােি গয়বষেগি, োরা এ ধ্রয়নর ববশুদ্ধ বিবযসেূহ 

অধ্যেন েরয়ব, র্ায়ে ো োয়দর জনয শুভসূিনা হয়ব, োরা োয়দর কেধ্া বা 

সৃ্মবেয়ে ঐবেহাবসেয়দর োেয়গাে পাোয়না ও ববশৃিোপূিয েথাবােযা িারা 

েেুবষে েরয়ব না। অেঃপর োরা োয়দর বনেি কর্ েধু্েে েুেধ্ন বা পুাঁবজ 

রয়েয়ছ, কস অনুর্ােী ববশুদ্ধ নস বা বিবযসেূহয়ে বযাখ্যা েরয়ব। 

পঞ্চেে: সাহাবীগয়ির ইজবেহাদ (গয়বষিা) ও োয়দর বযাখ্যাদান সয়েও োয়দর 

েয়ধ্য সংঘবিে বিেনা বা ববপর্যেয়ে কেন্দ্র েয়র েুসবেে বযবির কর্ ববষেবি 

কজয়ন রাখ্া খু্বই জরুবর ো হয়ো, সাহাবায়ে বেরায়ের েয়ন এ ববষয়ে 

ভীষিভায়ব দুঃখ্ পাওো এবং িেোন ঘিনাে োয়দর েবজ্জে হওো প্রোি েয়র 

কর্ োয়দর কনে বনেয়ের কোয়না ঘািবে বছে না। এেনবে োয়দর েয়ন েখ্নও 

এ েথা উদে হে বন কর্, ববষেবি অবিয়রই এে দূর পর্যি কপৌঁছায়ব কর্ পর্যি 

কপৌঁয়ছ কগয়ছ, বরং োয়দর কেউ কেউ প্রিণ্ডভায়ব কু্রদ্ধ হয়েবছয়েন র্খ্ন োর 

বনেি োর অপর সাহাবী ভাইয়ের বনহে হওোর সংবাদ কপৌঁছে; বরং োয়দর 

কেউ কেউ েল্পনাও েরয়ে পায়র বন কর্, ববষেবি খু্ব দ্রুে রু্য়দ্ধ রূপ বনয়ব। 

আপনার উয়িয়শয এ নস বা বিবযসেূহ কথয়ে বেছু সংখ্যে উপস্থাপন েরা 

হে: 

এ কো ‘আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহা বয়েন, র্া রু্হুরী রহ. োর কথয়ে বিযনা 

েয়রন: 
 علمت ولو قتال، انلاس بني يكون أن أحسب ولم ماكين، انلاس بني حيجز أن أريد إنما»

 «.أبداً  املوقف ذلك أقف لم ذلك
“আবে কো শুধু্ োনুয়ষর োয়ে আোর অবস্থানয়ে সংরেি েরয়ে কিয়েবছ 

                                                                                           

েথা ববপর্যয়ের েয়ধ্য স্বল্প সংখ্যে সাহাবীর উপবস্থবের প্রোি েয়র। 
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োত্র। আর ভাবয়েই পাবর বন কর্, োনুয়ষর োয়ে রু্দ্ধ কেয়গ র্ায়ব আর আবে 

র্বদ এিা জানয়ে পারোে, েয়ব আবে েখ্নও এ ভূবেোে অবেীিয হোে 

না।”129
 

আর বেবন র্খ্ন পাঠ েরয়েন: 
نَِّۡۡفۡۡنََۡوقَرۡ ﴿  [  ١١: الحزاب] ﴾بهيهوتِكه

“আর কোেরা কোোয়দর ঘয়রর েয়ধ্য অবস্থান ের।” [সূরা আে-আহর্াব, 

আোে: ৩৩] েখ্ন বেবন োাঁদয়েন, এেনবে কিায়খ্র পাবনয়ে োর উড়না বভয়জ 

কর্ে।”130
 

আর এ আেীরুে েুবেনীন আেী ইবন আবী োবেব রাবদোল্লাহু ‘আনহু কথয়ে 

শা‘বী রহ. বয়েন: “র্খ্ন োেহা রাবদোল্লাহু ‘আনহু বনহে হন এবং আেী 

রাবদোল্লাহু ‘আনহু োয়ে বনহে অবস্থাে কদখ্য়েন েখ্ন বেবন োর কিহারা 

কথয়ে ধু্য়োবাবে েুছয়ে শুরু েরয়েন এবং বয়েন, আেীর বনু্ধ কহ আবু 

েুহাম্মদ! আবে কোোয়ে আোয়শর নেয়ত্রর বনয়ি অেযাবধ্ে েগড়ার োয়ে 

কদখ্োে। অেঃপর বেবন বেয়েন, আবে আল্লাহর বনেি আোর অপারগো ও 

েয়ষ্টর েথা বযি েরব এবং বেবন ও োর সেীগি োর বযাপায়র োাঁদয়েন। 

আর বেবন বেয়েন, 
.«سنة بعرشين اِلوم هذا قبل مت ِلتينيا »  

“হাে! আবে র্বদ এ বদয়নর ববশ বছর পূয়বয োরা কর্োে, োহয়ে েেইনা 

ভায়ো হে।”131 

আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহু আরও বয়েন: 

                                           
129 রু্হুরীর োগার্ী, পৃষ্ঠা ১৫৪ 
130 র্াহাবী, বসোরু আ‘োবেন নুবাো: ২/১৭৭ 
131 ইবনুে আছীর, উসুদুে গাবা: ৩/৮৮, ৮৯ 
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 بعرشين هذا قبل مات لو : أبوك ود,  هذا إىل يبلغ األمر أن أبوك ظن ما حسن يا , حسن يا»
 .«سنة

“কহ হাসান! কহ হাসান! কোোর বপো ধ্ারিা েরয়ে পায়র বন কর্, ববষেবি এ 

পর্যায়ে কপৌঁছায়ব। কোোর বপো োেনা েয়র, কস র্বদ এ ঘিনার ববশ বছর 

পূয়বয োরা কর্ে, োহয়ে েেইনা ভায়ো হে।”132 

আর বেবন বসিিীয়নর রাবত্রসেূয়হ বেয়েন: 
 إن برا اكن إن هما ممن اعزتل الفتنة)(و مالك ابن وسعد عمر بن اهلل عبد قامه مقام در هلل»

                                             .ليسري خطره إن إثما اكن وإن لعظيم أجره
“আল্লাহর েসে! সািেযজনে স্থায়ন অবস্থান েয়রয়ছ আবদুল্লাহ ইবন উোর ও 

সা‘দ ইবন োয়েে (আর োরা উভয়ে বিেনা কথয়ে দূয়র অবস্থান েয়রবছয়েন); 

র্বদ ো পুয়িযর োজ হে, েয়ব োর প্রবেদান েহান; আর র্বদ ো পাপজনে 

বসদ্ধাি হে, েয়ব োর শঙ্কা খু্বই সাোনয।”133 

সুেরাং এ হয়ো আেীরুে েুবেনীয়নর েথা; র্বদও আহয়ে সুন্নাে ওোে 

জাো‘আয়ের েথা হে: বনশ্চেই আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহু এবং োাঁর সায়থ র্ারা 

বছয়েন, োরা সয়েযর োছাোবছ বছে।”134 

আর এ কো রু্বায়ের ইবনুে ‘আওোে রাবদোল্লাহু ‘আনহু বয়েন:  
 وحيك قال فيها وتقاتل فتنة أتسميها موله هل فقال عنها حندث كنا اليت الفتنة ليه هذه إن»

 أدري ل فإن األمر هذا غري فيه قديم موضع علمت إل قط أمر اكن ما نبرص ول نبرص إنا
 .«مدبر أم فيه أنا أمقبل

“বনশ্চে এবি কসই বিেনা, র্ার সম্পয়েয আেরা আয়োিনা েরোে। (আর বেবন 

                                           
132 বেনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২০৯ 
133 প্রাগুি: ৬/২০৯ 
134 িেহুে বারী: ১২/৬৭ 
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হয়েন ঐ বযবি, বর্বন ‘আয়েশা রাবদোল্লাহু ‘আনহার পয়ে রু্য়দ্ধ অংশগ্রহি 

েয়রবছয়েন)। সুেরাং োর োওো (আর্াদেৃে কগাোে) োয়ে উয়িশয েয়র 

বেে: আপবন এিায়ে বিেনা বয়ে আখ্যাবেে েরয়ছন এবং োয়ে আবার রু্দ্ধও 

েরয়ছন? জবায়ব বেবন বেয়েন: কোোর জনয আিয়সাস! আেরা কো ববষেবি 

পর্যয়বেি ও ববয়েষি েরব এবং শুধু্ োবেয়ে কদখ্ব না। এ বযাপায়র আোর 

অবস্থান স্থে বনবশ্চেভায়ব না কজয়ন আবে কোয়না বসদ্ধাি গ্রহি েরব না। 

োরি, আবে জাবন না, এ কেয়ত্র আবে বে সােয়ন অগ্রসর হব, নাবে বপছয়ন 

র্াব।”135 

আর এ কো েু‘আববো রাবদোল্লাহু ‘আনহু, র্খ্ন োর বনেি আেী ইবন আবব 

োবেব রাবদোল্লাহু ‘আনহু’র েৃেুযর সংবাদ আসে েখ্ন বেবন বয়স পড়য়েন এ 

েথা বেয়ে থােয়েন: 
 تبيك واِلوم عليه تطعن بالمس أنت: فاختة هل فقالت يبيك وجعل راجعون، إِله وإنا هلل إنا

، و يف وخريه وسوابقه وفضله وعلمه حلمه من انلاس فقد ملا أبكي إنما وحيك: فقال عليه،
 .الفضل و الفقه و العلم من انلاس فقد : وحيك إنك ل تدرين مارواية

“বনশ্চে আেরা আল্লাহর আর আোয়দরয়ে োর বনেি বিয়র কর্য়ে হয়ব (  هلل إنا
راجعون إِله وإنا )। আর বেবন োাঁদয়ে শুরু েরয়েন। অেঃপর োর স্ত্রী বেয়েন, 

েুবে গেবদন োর সায়থ রু্দ্ধ েয়রয়ছ আর আজ োাঁদছ? জবায়ব বেবন বেয়েন: 

কোোর জনয আিয়সাস! আবে কো শুধু্ োাঁদবছ এ জনয কর্, োর েৃেুযয়ে জনগি 

োর বুবদ্ধেত্তা, জ্ঞান, অবদান, অবভজ্ঞো ও েেযাি কথয়ে ববঞ্চে হয়েয়ছ। অনয 

বিযনাে আয়ছ: কোোর জনয আিয়সাস! বনশ্চে েুবে জান না, োর েৃেুযয়ে 

জনগি অবদান, বিেহ বা বুবদ্ধেত্তা ও জ্ঞান কথয়ে েী পবরোি ববঞ্চে 

                                           
135 োবরখু্ে োবারী: ৪/৪৭৬ 
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হয়েয়ছ।”136 

আর এে সব বিযনার পয়রও েীভায়ব োয়দরয়ে এেন সব ববষয়ের োধ্যয়ে 

বেরস্কার েরা হয়ব, কর্সব ববষে োয়দর বনেি সংশেপূিয বছে। অেঃপর োরা 

কস ববষয়ে ইজবেহাদ বা গয়বষিা েয়রয়ছন, োয়দর কেউ কেউ সবঠে বসদ্ধায়ি 

উপনীে হয়েয়ছন এবং বাবেরা ভুে েয়রয়ছন। আর োয়দর সেয়েই এেবি 

প্রবেদান বা দু’বি প্রবেদায়নর প্রাপে। আর এর পয়রও োরা সংঘবিে 

অনাোবিে ঘিনার োরয়ি েবজ্জে আর োরা এর কথয়ে োওবা েয়রয়ছন। 

আর োরা কর্ ববপদ-আপয়দর বশোর হয়েবছয়েন, োর বববনেয়ে আল্লাহ 

ো‘আো োয়দর গুনাহসেূহ েো েয়র কদন এবং োর বদয়ে োয়দর সম্মান ও 

ের্যাদা সেুন্নে েয়রন। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে বয়েন, 
 .«خطيئة عليه وما اهلل يلىق حت وماهل ووله نفسه يف واملؤمنة باملؤمن اِلالء يزال ما»

“েুবেন পুরুষ ও েুবেন নারীর জীবন, সিান-সিবে ও সম্পয়দ সাবযেবিে 

বাো-েুবসবে কেয়গ থায়ে, কশষ পর্যি কস আল্লাহর দরবায়র হাবর্র হে 

এেোবস্থাে কর্, োর কোয়না গুনাহ থায়ে না।”137 

আর নূযনেে পয়ে এ বযাপায়র োয়দর োরও োরও র্বদ বাস্তয়ব গুনাহ হয়েও 

থায়ে, েয়ব আল্লাহ ো‘আো অয়নে োরয়ি োর গুনাহ েো েয়র বদয়বন। 

                                           
136 আে-ববদাো ওোন বনহাো: ৮/১৫, ১২৩ 
137 বেরবের্ী (আে-োেোবা আশ-শায়েো), হাদীস নং ২৩৯৯; বেবন বয়েন, হাবদসবি হাসান 

সহীহ; ইবনু বহব্বান হাবদসবিয়ে ববশুদ্ধ বয়েয়ছন; হায়েে হাবদসবি বিযনা েয়রন, বেবন এবং 

র্াহাবী োর সম্পয়েয িুপ থায়েন: ১/৪১; আর আেবানী হাবদসবিয়ে হাসান বয়েয়ছন; 

বেশোে, ১/৪৯২, সা‘কদর হাবদস কথয়ে, বেবন (আেবানী) হাদীসবিয়ে সহীহ বয়েয়ছন, 
আস-সহীহা (الصحيحة), হাদীস নং ১৪৪; কদখু্ন: শাওোয়হদ (شواهد), ৫/১৪৩, ১৪৫; আরও 

কদখু্ন: আে-িােহ ( الفتح  ): ১০/১১১, ১১২ 
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েন্ময়ধ্য প্রধ্ান োরি হয়ো োয়দর অবভজ্ঞো বা অগ্রগােীো, েহৎোর্যাবেী, 

বজহাদ েড়াই সংগ্রাে, গুনাহ েোোরী ববপদ-আপদ, ইবস্তগিার বা েো প্রাথযনা 

েরা ও োওবা েরার েয়ো অেীে সৎেেয, র্ার বববনেয়ে আল্লাহ ো‘আো 

োয়দর পাপয়ে পূয়িয পবরবেযন েয়রন। এিা আল্লাহর অনুগ্রহ, বেবন র্ায়ে ইো 

ো দান েয়রন। আর আল্লাহ হয়েন েহান অনুগ্রহ দানোরী।138 

ষষ্ঠে: সবযয়শষ আেরা বেব কর্, বনশ্চে আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আে এ  

আেীদা বা ববশ্বাস কপাষি েয়রন না কর্, সাহাবীগয়ির প্রয়েযয়েই েবীরা ও 

সগীরা গুনাহ কথয়ে েুি (বনষ্পাপ); বরং এে েথাে োয়দর পে কথয়ে গুনাহ 

হওোিা স্বাভাববে। আর র্বদ োয়দর কথয়ে কোয়না গুনাহ সংঘবিে হে েয়ব 

োয়দর জনয কর্ সব অগ্রাবধ্োর ও ের্যাদার ববষে রয়েয়ছ, ো োয়দর েোয়ে 

ত্বরাবেে েয়র। অেঃপর র্খ্ন োয়দর োরও পে কথয়ে কোয়না গুনাহ 

সংঘবিে হে, েখ্ন হে বেবন োর কথয়ে োওবা েরয়েন অথবা োয়ে এেন 

সাওোব কদওো হে, র্া কস গুনাহয়ে বেবিয়ে বদে অথবা োর অগ্রবেযীোর 

োরয়ি োয়ে েো েয়র কদওো হে অথবা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের সুপাবরয়শর োরয়ি েো েয়র কদওো হয়ব, আর োরা হয়েন 

োনুয়ষর েয়ধ্য রাসূয়ের শািা‘আে বা সুপাবরশ পাওোর সবয়িয়ে কববশ হেদার 

অথবা োয়ে দুবনোয়ে বাো-েুবসবে িারা পরীো েয়র োর িারা েোর বযবস্থা 

েরা হে। সুেরাং বাস্তববে পায়পর কেয়ত্র র্খ্ন এ বনেে, েখ্ন েীভায়ব এেন 

ববষয়ে োয়দর গুনাহ হয়ব বা োয়দরয়ে বেরস্কার েরা হয়ব, কর্ ববষয়ে োরা 

বছয়েন েুজোবহদ বা গয়বষে। র্বদ োরা োয়ে সবঠে বসদ্ধায়ি উপনীে হন, 

েয়ব োয়দর জনয রয়েয়ছ দু’বি সাওোব এবং র্বদ োরা োয়ে ভুে বসদ্ধায়ি 
                                           
138 ববস্তাবরে জানার জনয কদখু্ন: বেনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২০৫-২৩৯; বেবন োয়ে গুনাহ েো 

েয়র কদওোর দশবি োরি উয়ল্লখ্ েয়রয়ছন। 
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উপনীে হন, েয়ব োয়দর জনয রয়েয়ছ এেবি সাওোব। আর ভুেবিয়ে েো 

েয়র কদওো হে। 

অেঃপর ের্যাদা এেন ববষে, র্া োয়দর োরও পে কথয়ে েুে োজয়েও 

অপছন্দ েয়র। েয়ব জাবের ের্যাদাবান বযবিত্ব, আর ঈোন, বজহাদ, বহজরে, 

সাহার্য ও পৃষ্ঠয়পাষেো, উপোরী ইেে (জ্ঞান) এবং ভায়ো োয়জর বদে কথয়ে 

োয়দর কসৌন্দয়র্যর ববয়বিনাে কস েুে অপরাধ্ েোর কর্াগয।139 

ইোে র্াহাবী রহ. বয়েন: “োরা এেন সম্প্রদাে, র্ায়দর রয়েয়ছ ইসোে গ্রহয়ি 

অগ্রিী ভূবেো আর আয়ছ োয়দর োয়ে সংঘবিে অনোবিে ত্রুবি বেবিয়ে 

কদওোর েয়ো আেে, অপরাধ্ বনবশ্চহ্নোরী বজহাদ এবং পবরশুদ্ধোরী ইবাদে। 

আর আেরা এেন বযবির অিভুযি হব না, কর্ বযবি োয়দর কোয়না এেজয়নর 

বযাপায়র বাড়াবাবড় েয়র এবং আেরা োয়দরয়ে বনষ্পাপ বয়েও দাবব েরব 

না।”140
 

অেএব, সাহাবীগয়ির নযােপরােিোর প্রবে আোয়দর আেীদা বা ববশ্বাস 

োয়দর বনষ্পাপ হওোয়ে আবশযে েয়র না। োরি, নযােপরােিো হয়ো িবরত্র 

ও দীয়নর দৃঢ়ো। আর এ গুি অজযনোরী বযবি ধ্াববে হে আত্মায়ে 

েজবুেভায়ব গঠয়নর বদয়ে, র্া বনভযর েয়র বনরববেন্ন োেওো ও বযবিত্বয়ে 

ধ্ারি েরার ওপর। িয়ে কস োর সেো িারা োর আত্মার েজবুবে অজযন 

েরয়ব... অেঃপর ‘নযােপরােিোর জনয সােবগ্রেভায়ব পাপেুি হওো শেয নে’ 

এ বযাপায়র কোয়না ববেেয কনই।141 

                                           
139 কদখু্ন: শরহু খ্বেে হাররাস ‘আোে ‘আবেদাবেে ওোবসবেেযা, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৭ 
140 র্াহাবী, বসোরু আ‘োবেন নুবাো: ১০/৯৩ 
141 আে-গাজােী, আে-েুসোছিা: ১/১৫৭; আরও অবধ্ে বযাখ্যার জনয কদখু্ন: আে-আ‘জােী, 

োনহাজুন নেদ ‘ইনদাে েুহাবিসীন, পৃষ্ঠা ২৩-২৯ 
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আর ো সয়েও সাধ্ারিভায়ব োয়দর কদাষ-ত্রুবি ও েন্দ বদেগুয়ো বনয়ে 

আয়োিনা ও সোয়োিনা কথয়ে ববরে থাোিা ওোবজব হয়ব, কর্ আয়োিনা 

পূয়বয অবেবাবহে হয়েয়ছ। আর র্বদ সাহাবীর ত্রুবি-ববিূযবে অথবা ভুে-ভ্রাবি 

বনয়ে আয়োিনা েরািা জরুবর হয়ে পয়ড়, েয়ব আবশযে হয়ো ঐ আয়োিনার 

সায়থ এ সাহাবীর ের্যাদা ও োর অবস্থান পবরষ্কার েরা। কর্েন, োর োওবা, 

বজহাদ েরা এবং োর অবদানসেূয়হর উয়ল্লখ্ েরা। সুেরাং উদাহরিস্বরূপ বো 

র্াে কর্, আেরা র্বদ হায়েব ইবন আবব কবােো‘আহ রাবদোল্লাহু ‘আনহু’র 

োওবার েথা আয়োিনা না েয়র শুধু্ োর পদস্খেয়নর েথা আয়োিনা েবর, 

েয়ব ো পবরষ্কার রু্েুয়ের অিভুযি হয়ব। োরি, কোয়না অপরাধ্ী োওবা 

েরয়ে, োর োওবা েবুে েরা হে।142 

সুেরাং কোয়না বযবির জীবনোয়ের কোয়না এে সেয়ে সাোনয ত্রুবি-ববিূযবে 

হয়ে এবং ো কথয়ে কস োওবা েরয়ে, েয়ব কস োরয়ি োয়ে কদাষায়রাপ েরা 

র্ায়ব না। োরি, িূড়ািভায়ব পবরপূিযোর ববষেবিয়ে ববয়বিনা েরা হয়ব, সূিনা 

েয়ের অসমূ্পিয কোয়না ববষেয়ে (বসদ্ধায়ির জনয) ববয়বিনা েরা হয়ব না। 

ববয়শষ েয়র োরও র্বদ পূিযরাবশ ও েহৎ োর্যাবেী থায়ে এবং কেউ র্বদ োর 

প্রশংসা না েয়র, েয়ব োর বযাপায়র কেেন বসদ্ধাি হয়ে পায়র, র্খ্ন োর স্রষ্টা 

অিজ্ঞযানী আল্লাহ স্বেং োর প্রশংসা েয়রন। 

পবরয়শয়ষ আে-েুরআয়নর ভাষাে:  
ِفرۡ َۡربََّنا﴿ َو نَِناََۡلَاۡٱغ  ِينََۡۡوِلِخ  ونَاۡٱَّلَّ يَم نَِۡۡسَبقه ِ

ۡۡقهلهوبَِناِۡفََۡۡت َعل َۡۡوَلۡۡبِٱل  ِينَِۡۡغل   َۡءاَمنهوا ۡۡل َِّلَّ
ۡۡإِنََّكَۡۡربََّنا ۡ  [٨١: احلرش] ﴾رَِّحيمۡ ۡرَءهوف 

“কহ আোয়দর রব! আোয়দরয়ে ও ঈোয়ন অগ্রিী আোয়দর ভাইয়দরয়ে েো 

                                           
142 আবূ না‘েীে, আে-ইোো, পৃষ্ঠা ২৪০-২৪১; বেনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২০৭ 
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েরুন এবং র্ারা ঈোন এয়নবছে োয়দর ববরুয়দ্ধ আোয়দর অিয়র ববয়িষ 

রাখ্য়বন না। কহ আোয়দর রব! বনশ্চে আপবন দোদ্রয, পরে দোেু।” [সূরা 

আে-হাশর, আোে: ১০] 
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ষষ্ঠ অধ্যাে 

সাহাবায়ে কেরাে রাবদোল্লাহু ‘আনহুয়ের সম্মান ও ের্যাদা 

সাহাবীগি হয়েন আল্লাহর ো‘আোর নবী ও রাসূেগয়ির পয়র দুবনোর সেে 

োনুয়ষর েধ্য সবয়িয়ে সম্মাবনে ও ের্যদাবান োনুষ। আর ঈোয়নর বদে কথয়ে 

োরা হয়েন নবী-রাসূেগয়ির পর অগ্রগােী পূবযপুরুষ এবং দোেে আল্লাহর 

সন্তুবষ্ট অজযনোরী বযবিবগয। োয়দর বযাপায়র আল্লাহ ো‘আো বয়েন,  
نتهمۡ ﴿ َۡۡكه خۡ َخي 

ه
ۡأ ة  مَّ

ه
ۡۡأ [٨٨١]ال عمران:  ﴾لِلنَّاِسۡۡرَِجت   

“কোেরাই কেষ্ঠ জাবে, োনব জাবের েেযায়ির জনয র্ায়দর আগেন হয়েয়ছ।” 

[সূরা আয়ে ইেরান, আোে: ১১০] 

বেবন আরও বয়েন: 
َۡجَعلۡ َوَكَذ ۡ﴿ مۡ َن ۡلَِك ةۡ ۡكه مَّ

ه
َهَدا َۡوَسطۡ ۡأ ۡشه ونهوا  َكه ِ ۡتل  ۡا ََۡعَ ۡٱَء وَن َۡوَيكه َۡعلَيۡ ٱَلَّاِس وله مۡ لرَّسه ۡكه

 [٨٤١]اِلقرة:  ﴾اَشِهيدۡ 

“আর এভায়ব আেরা কোোয়দরয়ে এে েধ্যপন্থী (সয়বযাত্তে) জাবেয়ে পবরিে 

েয়রবছ, র্ায়ে কোেরা োনবজাবের ওপর স্বােী হও এবং রাসূে কোোয়দর ওপর 

সােী হয়ে পায়রন”। [সূরা আে-বাোরা, আোে: ১৪৩] 

এ আোে দু’বি সেে সাহাবীর ের্যাদার বযাপায়র সুস্পষ্ট কঘাষিাপত্র। কেননা, এ 

বিয়বযর িারা সরাসবর সয়বলোবধ্ে বযবিবগয হয়েন সাহাবায়ে কেরাে রাবদোল্লাহু 

‘আনহুে। োছাড়া আল্লাহ ো‘আো সাহাবীগয়ির উপো কপশ েয়রয়ছন োওরাে 

ও ইিীয়ের েয়ো প্রবসদ্ধ আসোনী বেোয়ব, কর্ েথা বেবন পববত্র েুরআয়ন 

বয়েয়ছন এভায়ব: 
دۡ ﴿ َمَّ ولهُّۡۡمح ِ ۡٱۡرَّسه ِينَۡٱوَّۡۡللَّ ا ۡۡۡۥ َمَعهۡهَّۡلَّ ِشدَّ

َ
ۡۡءۡهأ ارِۡلۡ ٱََۡعَ فَّ ۡ بَيۡ ۡءۡهرهََحَا ۡۡكه م  مۡ تََرى َۡۡنهه عۡ ۡهه كَّ دۡ ۡاره جَّ َۡتغهونَۡيَبۡ ۡاسه

ۡفَض ۡ ِنَۡۡل  ِۡٱۡم  مۡ ۡا ۡنۡ َو َۡورِض ّۡۡللَّ وهِهِمِۡفِۡۡسيَماهه ِنۡ ۡوهجه ثَرِۡۡم 
َ
ىۡٱۡأ ودِ جه مۡ ۡلَِكَۡذ ۡۡلسح مۡ ۡةِىَۡرى ۡتلَّوۡ ٱِۡفَۡۡمَثلههه َۡوَمَثلههه

ِۡٱِۡفۡ خۡ ۡع َۡكَزرۡ ۡيِجِنيلِۡل 
َ
َۡۡرجَۡأ ۡ َۡتَوىۡ سۡ ٱفَۡۡلََظَۡتغۡ سۡ ٱفَۡۡۥاَزَرههَۡفۡۡۥهۡهَشط  وقِهََِۡۡعَ عۡ ۡۦسه ۡيه اعَۡٱِۡجبه رَّ ۡلزح
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اَر ۡلۡ ٱۡبِِهمۡهِِۡلَغِيَظۡ فَّ ۡهٱۡوََعدَۡۡكه ِينَۡٱّۡللَّ مِمنۡ ِۡتۡلَِح ۡلصَّ ۡٱۡوََعِملهوا َۡۡءاَمنهوا َّۡۡلَّ غۡ ۡهه جۡ ۡفَِرةۡ مَّ
َ
ۡاَعِظيَم ًۡۡراَوأ

                                                                                                                    [  ٩٢: الفتح] ﴾٢٩

“েুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূে। আর োর সহিরগি োয়িরয়দর প্রবে েয়ঠার, 

োয়দর পরস্পয়রর প্রবে সহানুভূবেশীে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুবষ্ট োেনাে 

আপবন োয়দরয়ে রুেু‘ ও সাজদাে অবনে কদখ্য়বন। োয়দর েেি োয়দর 

েুখ্েণ্ডে সাজদাহ’র প্রভায়ব পবরসু্ফি। এিাই োওরায়ে োয়দর দৃষ্টাি। আর 

ইিীয়ে োয়দর দৃষ্টাি হয়ে এেন এেবি িারাগাছ, র্া কথয়ে বনগযে হে 

েবিপাো, োরপর ো শি ও পুষ্ট হে এবং পয়র োয়ণ্ডর উপর দাাঁড়াে দৃঢ়ভায়ব 

র্া িাষীর জনয আনন্দদােে। এভায়ব আল্লাহ েুবেনয়দর সেৃবদ্ধ িারা োবিরয়দর 

অির্জ্যাো সৃবষ্ট েয়রন। র্ারা ঈোন আয়ন এবং সৎোজ েয়র আল্লাহ োয়দরয়ে 

প্রবেশ্রুবে বদয়েয়ছন েো ও েহাপ্রবেদায়নর।” [সূরা আে-িােহ, আোে: ২৯] 

োছাড়া আে-েুরআয়নর আরও েেগুয়ো আোে রয়েয়ছ কর্গুয়োয়ে 

সাহাবীগয়ির প্রশংসা, ের্যাদা ও কেষ্ঠয়ত্বর বববরি রয়েয়ছ, রয়েয়ছ আল্লাহর পে 

কথয়ে োয়দর প্রবে েো ও সন্তুবষ্টর সুস্পষ্ট কঘাষিা, কর্ আোেগুয়ো আেরা এ 

গ্রয়ন্থর শুরুর বদয়ে ববস্তাবরে বযাখ্যাসহ আয়োিনা েয়রবছ। 

আর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লােও োর সাহাবীগয়ির ের্যাদা ও 

কেষ্ঠত্ব কঘাষিা েয়র বয়েয়ছন, 
َحًدا تَُسبُّوا لَ »

َ
ْصَحاِب  ِمنْ  أ

َ
َحَدُكمْ  فَإِنَّ  ،أ

َ
ْنَفَق  لَوْ  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
ْدرَكَ  َما َذَهبًا أ

َ
َحِدِهمْ  ُمدَّ  أ

َ
 َولَ  أ

 .«نَِصيَفهُ 
“কোেরা আোর সাহাবীগয়ির োউয়ে গাবে বদয়ব না; োরি, কোোয়দর কেউ 

র্বদ ওহুদ পাহায়ড়র সেপবরোি স্বিযও দান েয়র, েয়ব কস োয়দর এে েুদ বা 
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োর অয়ধ্যে পবরোি দায়নর সাওোবও অজযন েরয়ে পারয়ব না।”143  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লাে আরও বয়েন,  
 قرنه بعد أذكر أدري فال :عمران قال .يلونهم اَّلين ثم يلونهم اَّلين ثم قرين أميت خري»

 .«ثالثا أو قرنني
“আোর রু্য়গর উম্মে হয়ো আোর কেষ্ঠ উম্মে, অেঃপর োয়দর সায়থ র্ারা 

সমৃ্পি হয়ব োরা কেষ্ঠ, োরপর োয়দর সায়থ র্ারা সমৃ্পি হয়ব োরা কেষ্ঠ। 

‘ইেরান বয়েন: আবে জাবন না, বেবন োাঁর রু্য়গর পয়র দু’বি রু্য়গর েথা উয়ল্লখ্ 

েয়রয়ছন, নাবে বেনবি রু্য়গর উয়ল্লখ্ েয়রয়ছন।”144 

আর সাহাবায়ে কেরায়ের সম্মান ও ের্যাদার বযাপায়র আল্লাহ ো‘আো ও োাঁর 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের বিবয ছাড়াও ববয়শষ বযবিবয়গযর পে 

কথয়ে আরও অয়নে বিবয পাওো র্াে, েন্ময়ধ্য বেছু বিবয বনম্নরূপ:  

১. আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাবদোল্লাহ ‘আনহুো বয়েন, 
ْصَحاَب  تَُسبُّوا َل »

َ
دٍ  أ ُ  َصىلَّ  حُمَمَّ َحِدِهمْ  فَلَُمَقامُ  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ

َ
دٍ مَع انلَّيبى  َساَعةً  أ  َصىلَّ  حُمَمَّ

 ُ َحِدُكمْ  َعَملِ  ِمنْ  َخرْي   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ
َ
 .«أربعني سنة أ

“কোেরা েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগিয়ে গাবে বদও 

না; োরি, োয়দর কোয়না এেজয়নর এে ঘন্টা সেে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 

                                           
143 সহীহ বুখ্ারী, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

বািী: আবে র্বদ অিরে বনু্ধ গ্রহিোরী হোে, হাদীস নং ৩৪৭০; েুসবেে, অধ্যাে: 

সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: সাহাবা রাবদোল্লাহু ‘আনহুেয়ে গাবে কদওো হারাে, হাদীস 

নং ৬৬৫২ 
144 সহীহ বুখ্ারী, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: নবী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের 

সাহাবীয়দর ির্ীেে, হাদীস নং ৩৪৫০; েুসবেে, অধ্যাে: সাহাবীয়দর ির্ীেে, পবরয়েদ: 

সাহাবী, েৎপরবেযী ও েৎপরবেযীয়দর ির্ীেে, হাদীস নং ৬৬৩৮ 
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ওোসাল্লায়ের সায়থ অবস্থান েরার েূেযোন কোোয়দর কোয়না এেজয়নর িবল্লশ 

বছয়রর আেয়ের কিয়ে অয়নে কববশ উত্তে।”145  

২. আর ওেী‘ রহ.-এর অপর এে বিযনাে আবু্দল্লাহ ইবন উোর রাবদোল্লাহ 

‘আনহুো কথয়ে ববিযে আয়ছ, বেবন বয়েন, 
ْصَحاَب  تَُسبُّوا َل »

َ
دٍ  أ ُ  َصىلَّ  حُمَمَّ َحِدِهمْ  فَلَُمَقامُ  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ

َ
 عبادة ِمنْ  َخرْي   َساَعةً  أ

َحِدُكمْ 
َ
 .« ُعْمَرهُ  أ

“কোেরা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগিয়ে গাবে বদও না; 

োরি, োয়দর কোয়না এেজয়নর এে ঘন্টা সেে (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 

ওোসাল্লায়ের সায়থ) অবস্থান েরার েূেযবান কোোয়দর কোয়না এেজয়নর 

কগািা জীবয়নর ইবাদয়ের কিয়েও অয়নে কববশ উত্তে।”146
 

৩. েুজাবহদ রহ. কথয়ে ববিযে, বেবন ইবন আব্বাস রাবদোল্লাহু ‘আনহুো কথয়ে 

বিযনা েয়রন, বেবন বয়েন, 
 .«سيقتتلون أنهم علم وقد هلم بالستغفار أمر قد اهلل إن حممد أصحاب تسبوا ل»

“কোেরা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহাবীগিয়ে গাবে বদও না। 

বনশ্চে আল্লাহ োয়দর জনয েো প্রাথযনা েরার বনয়দযশ বদয়েয়ছন এবং বেবন 

জায়নন কর্, োরা অবিয়রই বনয়জয়দর েয়ধ্য োরাোবর েরয়ব।”147 
                                           
145 শাইখু্ে ইসোে ইবন োইবেেযা, শরহু োবেো ৮ে খ্ণ্ড, পৃষ্ঠা ১১ (োেোবা শায়েো, আে-

ইসদার আস-সানী) 
146 ইোে আহেদ, িার্ায়েেুস সাহাবা: ১/৫৭; ইবনু োজাহ, ১/৩১ (আে-আ‘র্ােী); ইবনু আবব 

‘আয়সে, ২/৪৮৪; আে-বুসাইরী ‘র্াওোয়েদু ইবন োজাহ’ এর েয়ধ্য (১/২৪) খ্বরবিয়ে 

সহীহ বয়েয়ছন; আে-োোয়েবুে ‘আেীো, ৪/১৪৬ 
147 আস-সাবরেুে োসেুে, পৃষ্ঠা ৫৭৪; আরও কদখু্ন: বেনহাজুস সুন্নাহ, ২/১৪; আছার, ইোে 

আহেদ ো িার্ায়েে অধ্যায়ে বিযনা েয়রয়ছন, হাদীস নং ১৮৭, ১৭৪১; োর সনদয়ে 

শাইখু্ে ইসোে ইবনু োইবেেযা, ইবন বাত্তার বেনহাজুস সুন্নাহয়ে হাদীসবি সংয়র্াজন 
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৪. ইোে আহেদ রহ. োর আেীদা প্রসয়ে বয়েন, “সাহাবীগয়ির েধ্য কথয়ে 

এেজন নগিয সাহাবীর ের্যাদা ঐ রু্য়গর সেে বযবির কিয়েও কেষ্ঠ, র্ারা োয়ে 

কদয়খ্ বন, র্বদও োরা োয়দর সেে আেে বনয়ে আল্লাহর সায়থ সাোৎ 

েয়র।”148
 

৫. ইোে নাওোওেী রহ. বয়েন, “এে েুহূয়েযর জনয হয়েও নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওোসাল্লায়ের সহির্য পাওোর ের্যাদার সেেুেয কোয়না আেেই হয়ে 

পায়র না; আর কোয়না বেছুর বববনেয়ে োর সেের্যাদা অজযন েরা সম্ভব নে। 

আর ির্ীেে বা ের্যাদার ববষেবি বেোয়সর োধ্যয়ে গ্রহি েরা হে না। এিা 

হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ, র্া বেবন র্ায়ে ইো দান েয়রন।”149
 

৬. আর আবু উোর ইবন আববদে বার রহ ‘আে-ইবস্ত‘োব’ গ্রয়ন্থ বয়েন,  
قد ُكفينا اِلحَث عن أحواهِلم، إلمجاع أهل احلقى من املسلمني، وهم أهُل السنة واجلماعة؛ »

 .«ىلع أنهم لكُّهم عدول

“োরা সেয়েই নযােপরােি -এ েথার ওপর েুসবেেগয়ির েধ্য কথয়ে 

হেপন্থীগয়ির ইজো‘র োরয়ি আোয়দরয়ে োয়দর অবস্থা সম্পয়েয অনুসন্ধানীে 

আয়োিনা-পর্যায়োিনা েরয়ে বনয়ষধ্ েরা হয়েয়ছ আর হেপন্থীগি হয়েন 

আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আে।”150
 

৭. েুহাম্মাদ ইবনুে ওর্ীর আে-ইোোনী সাহাবীগয়ির নযােপরােিোর প্রয়ে 

সংঘবিে ‘ইজো’-এর বিযনা নেে েয়রয়ছন আহয়ে সুন্নাে ওোে জাো‘আয়ের 

পে কথয়ে এবং শী‘আয়ে র্ায়েবদো ও েু‘োবর্োয়দর পে কথয়েও। আর 

                                                                                           

েয়রয়ছন: ২/২২ 
148 আে-োেোেী, শরহু উসূবে ই‘বেোবদ আহবেস সুন্নাে ১/১৬০ 
149 নাওোওেীর বযাখ্যাসহ েুসবেে: ১৬/৯৩ 
150

 উদৃ্ধে: ড. নূর উবিন ‘আের, ‘োনহাজুন্ নােদ িী ‘উেুবেে হাদীস’, পৃষ্ঠা ১২২ 
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অনূরূপ বিবয আস-সানা‘োনী রহ.-এরও।151 

                                           
151

 প্রাগুি, পৃষ্ঠা ১২২ 
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উপসংহার 

উপসংহায়র আেরা দৃঢ়োর সায়থ বেব কর্, সাহাবীগি হয়েন আল্লাহর সৃবষ্টর 

সবযয়েষ্ঠ বযবি েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাথী এবং নবী ও 

রাসূেগয়ির পয়র আল্লাহর সবয়িয়ে পছন্দনীে ও বপ্রে োনুষ। আর ঈোয়নর 

বদে কথয়ে োরা হয়েন অগ্রগােী পূবযপুরুষ এবং রাহোয়নর সন্তুবষ্ট অজযনোরী 

বযবিবগয। োয়দরয়ে েহব্বে েরািা আনুগেয ও ঈোন এবং োয়দরয়ে ঘৃিা 

েরািা বনিােী ও সীোেংঘন। োরা হয়েন এ উম্ময়ের েয়ধ্য েয়নর বদে 

কথয়ে সবয়িয়ে সুহৃদ ও সৎ োনবসেোসম্পন্ন, ঈোয়নর বদে কথয়ে সবয়িয়ে 

শবিশােী, জ্ঞায়নর বদে কথয়ে সবয়িয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, সবয়িয়ে েে 

আনুষ্ঠাবনেো বপ্রে, (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লায়ের) সাহির্য ও 

সহয়র্াবগোর বদে কথয়ে োরা অয়নে দূর এবগয়ে এবং োয়দর জনয আল্লাহ ও 

োর রাসূয়ের প্রেযেন ও প্রশংসার িারা োাঁর েহান ের্যাদাে উপনীে হয়েয়ছন। 

োয়দর েয়ধ্য ের্যাদার বদে কথয়ে সয়বযাচ্চ অবস্থায়ন, পুরস্কায়রর বদে কথয়ে 

সবয়িয়ে কববশ এবং পবরোপয়ের পাল্লাে সবয়িয়ে ভারী হয়েন বসিীয়ে আেবর 

আবু বের রাবদোল্লাহু ‘আনহু, োরপর হয়েন ‘িারুে’ নায়ে প্রবসদ্ধ উোর 

রাবদোল্লাহু ‘আনহু; আর এ বযাপায়র সাহাবী ও োয়ব‘ঈন েুবেনগয়ির পে 

কথয়ে ‘ইজো’ সংঘবিে হয়েয়ছ। অেঃপর রু্ন-নূরাইন উসোন রাবদোল্লাহু 

‘আনহু, োরপর আেী রাবদোল্লাহু ‘আনহু, বর্বন বােেয়দর েধ্য কথয়ে সবযপ্রথে 

ঈোন গ্রহি েয়রয়ছন। আর োরা হয়েন কখ্াোিায়ে রায়শদীয়নর িারজন এবং 

সুপথপ্রাপ্ত ইোে। আর োয়দর পরবেযী পর্যায়ের হয়েন ‘আশারায়ে 

েুবাশবশরীয়নর (জান্নায়ের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জয়নর) অববশষ্ট ছেজন। আর 

োয়দর কপছয়ন রয়েয়ছন পুিযবান েুহাবজরগয়ির এয়েবায়র প্রথে ধ্ায়পর 

অগ্রগােী দে। োরপর আয়ছন প্রথে কেবির আনসারগি। োর পরবেযী স্তয়র 
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রয়েয়ছন বদয়রর রু্য়দ্ধ অংশগ্রহিোরী সাহাবীগি, র্ারা পুরস্কায়রর অবধ্োরী 

এবং র্ায়দর গুনাহ েো েয়র কদওো হয়েয়ছ। অেঃপর ওহুয়দর রু্য়দ্ধ 

অংশগ্রহিোরী সাহাবীগি, র্ারা আঘােপ্রাপ্ত ও েবঠন পবরবস্থবের বশোর 

হওোর পয়রও আল্লাহ ও রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওোসাল্লায়ের ডায়ে সাড়া 

বদয়েয়ছন। অেঃপর ‘বাে‘আয়ে বরদওোন’-এ অংশগ্রহিোরী সাহাবীগি, র্ায়দর 

জনয জাহান্নাে হারাে েয়র কদওো হয়েয়ছ। অেঃপর বর্বন েক্কা ববজয়ের পূয়বয 

ঈোন এয়নয়ছন, আল্লাহর পয়থ বযে েয়রয়ছন, বহজরে েয়রয়ছন এবং বজহাদ 

েয়রয়ছন। অেঃপর বর্বন েক্কা ববজয়ের পয়র ঈোন এয়নয়ছন, আল্লাহর পয়থ 

বযে েয়রয়ছন, বহজরে েয়রয়ছন এবং বজহাদ েয়রয়ছন। আর োয়দর সেয়ের 

জনযই রয়েয়ছ আল্লাহর পে কথয়ে উত্তে প্রবেশ্রুবে।  

সুেরাং প্রয়েযে েুসবেে বযবির ওপর িরর্ হয়ো োয়দরয়ে েহব্বে েরা এবং 

োয়দর সেয়ের বযাপায়র (রাবদোল্লাহু ‘আনহু বয়ে) সন্তুবষ্ট োেনা েরা। আর 

কর্ বযবি োয়দরয়ে ঘৃিা েয়র অথবা োয়দর দুনযাে েয়র এবং োয়দর েন্দ 

সোয়োিনা েয়র, োয়ে ঘৃিা েরা। 

আর কর্েবনভায়ব ের্যাদার কেয়ত্র োয়দর োয়ে োরেেয রয়েয়ছ, বঠে 

কেেবনভায়ব োয়দরয়ে ভায়োবাসার কেয়ত্রও পবরোিগে োরেেয হয়ব। আর 

োয়দরয়ে অনুসরি েরা এবং োয়দর বহদাোে বা বনয়দযশনা িারা বহদাোে 

োভ েরার ববষেবি বনধ্যাবরে হয়ব োয়দর ের্যাদার বযাপায়র কোয়না প্রোর 

বাড়াবাবড় ছাড়া অথবা োয়দর ের্যাদায়ে কোয়না রেে খ্ায়িা েরা ছাড়া। সুেরাং 

(েয়ন রাখ্য়ে হয়ব) োরা বনষ্পাপ নন এবং োরা অপরাপর েুবেনগয়ির োয়রা 

েেও নন। 

আরও েেযবয হয়ে োয়দর োয়ে ঘয়ি র্াওো দুঘযিনার বযাপায়র সোয়োিনা 

েরা কথয়ে অবশযই ববরে থাো এবং োয়দর জনয কদা‘আ ও েো প্রাথযনা 
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েরা। সুেরাং শুধু্ োয়দর ভায়ো ও সুন্দর ববষেগুয়োই আয়োিনা েরা র্ায়ব, 

আর কর্ বযবি োয়দর েন্দ সোয়োিনা েরয়ব, কস পথভ্রষ্ট বয়ে গিয হয়ব এবং 

েবঠন শাবস্তর েুয়খ্ােুখ্ী হয়ব। 

পবরয়শয়ষ আোয়দর আয়বদন আে-েুরআয়নর বশখ্ায়না ভাষাে:  
ِفرۡ َۡربََّنا﴿ َو نَِناََۡلَاۡٱغ  ِينََۡۡوِلِخ  ونَاۡٱَّلَّ يَم نَِۡۡسَبقه ِ

ۡۡقهلهوبَِناِۡفََۡۡت َعل َۡۡوَلۡۡبِٱل  ِينَِۡۡغل   َۡءاَمنهوا ۡۡل َِّلَّ
ۡۡإِنََّكَۡۡربََّنا ۡ  [٨١: احلرش] ﴾١٠ۡرَِّحيمۡ ۡرَءهوف 

“কহ আোয়দর রব! আোয়দরয়ে ও ঈোয়ন অগ্রিী আোয়দর ভাইয়দরয়ে েো 

েরুন এবং র্ারা ঈোন এয়নবছে োয়দর ববরুয়দ্ধ আোয়দর অিয়র ববয়িষ 

রাখ্য়বন না। কহ আোয়দর রব! বনশ্চে আপবন দোদ্রয, পরে দোেু।” [সূরা 

আে-হাশর, আোে: ১০] 

কহ আল্লাহ! আপবন আোয়দরয়ে ঐ বযবির অিভুযি েরুন, কর্ বযবি আপনার 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওোসাল্লায়ের সাহাবীগিয়ে ভায়োবায়স, োয়দরয়ে 

(অপবায়দর অবভয়র্াগ কথয়ে) রো েয়র, োয়দর প্রশংসা ও গুিগান েয়র এবং 

োয়দর জীবন পদ্ধবে অনুসরি েয়র। 
.مد و ىلع آهل و صحبه و سلمصىل اهلل  ىلع سيدنا حمو  

 

সোপ্ত 
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