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 ছাহাবা : নযাায়নন�া ও সুমহান মযরাাা    

েহাাাাে�র নক্, �াকওাার পূণরচ�, াীয়�মান �ারকা, সুাী� পূয়ণরমা; 
রাে�র ারেবশ, য়ােনর অ�ােরাহী; যারা আপন আঁয়খ যুগলেক সয়�� 
কেরেছন মু�াফা সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর নূেরর সুরমাা; 
ইসলাম য়নো যারা ছুেট েগেছন পূেবর ও পয়�েম, যার বোৗলে� ইসলাম 
ছয়ড়ো পেড়েছ ভূভােগর �য়�য়ট োেশ এবং �য়�য়ট �াে�। �াঁরা য়ছেলন 
আনসার, যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ামেক কেরেছন 
নুসরা� ও সাহাযয। �াঁরা য়ছেলন মুহায়জর, যারা েকবলই আ�াহর জনয  
কেরেছন য়হজর�, য়বসজরন য়াোেছন য়নেজোর োশ ও সহাা-স�া।  

�াঁোর মযরাাার সয়ব�ার য়ববরণ োবার সায়ধয েনই েকােনা ভাষার। 
�াঁোর পূণর ে�ন� ও আােশরর আোযাপা� আেলাচনার কম�া েনই 
েকােনা কলেমর। �াঁরা হেলন কয়বর কথাা,  

يُْض إِْن نََزلُُا 
َ
 َ�ْهِاي نِِهْم �َْستَِغُ� األ

نيَي إَِذا اْجتََمُعُا  ُّ ْتَِمُ  ا
َ
 ِهيَهي َعْ

 

ْهُم ِمغُْهْم َ�ْن َ�َىيِيفَةٍ  ُّ  َعَ�ْحَحُ  ا

ِْْسَهي ُجَ ُ 
ُ
ّّيَاُهْم ِمْن أ

َ
ّن ي
َ
َ ََ 
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‘�াঁোরেক ে�া আয়ম োেখয়ছ এমন েয, �াঁরা মে�রয েনেম আসেল �া 
আেলায়ক� হো যাা; আর �াঁরা সমেব� হেল েগাটা জাহানই সমেব� 
হা।  

�াঁোর বাানয�া ও আয়�েথয যুগ হা অয়ভভূ�, �াঁোর য়ানগেলা 
ভােলাবাসা-স�ীয়�ে� েযন জুমু‘আর য়ান!’ [আ�ুস সালাম হারন, 
মাজমু‘আ�ুল মা‘আনী : ১/৫৫৬] 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর পর �াঁরাই বহন কেরেছন 
ইসলােমর ঝা�া। ইসলােমর প�াকা উ�ীন কেরেছন পৃয়থবীর নানা 
�াে�। আ�াহ �াঁোর মাধযেম ইসলাম ও মুসয়লমেক স�ায়ন� 
কেরেছন। এ কারেণই আমরা য়বচােরর য়ান পযর� �াঁোর য়নকট ঋণী। 
কয়ব বেলন, 

ِْسَالمِ  اعِعزّ  َهَمي
ْ
َّ  لِإل وِّهمْ  إِ ِِ نِ  

َّ  الَْمْجاُ  َعَمي ُْه َمي إِ ّيُاعا َ�غَ ََ فَ  

‘ইসলােমর স�ান ে�া �াঁোর ছাাাে�ই; আর মযরাাা ে�া �াই, যা �াঁরা 
য়নমরাণ কের সুাৃঢ় কেরেছন!’  

উপ�ময়নকা :  

বুখারী রহ. �াঁর সহীহ �ে� ছাহাবীর সংজা য়াোেছন এভােব :  
‘মুসয়লমোর মেধয য়যয়ন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর স� 
লাভ কেরেছন অথবা �াঁেক োেখেছন য়�য়নই ছাহাবী।’ অথরাা ছাহাবী 
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হেলন, য়যয়ন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ামেক ঈমানসহ 
োেখেছন এবং ইসলাম য়নোই মারা েগেছন।  

‘ছাহাবী’র সংজাা এ বযাপক�া মূল� েছাহব� বা সাহচেযরর মযরাাা এবং 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর মযরাাার মহে�র �য়� লকয 
কের। েকননা নবুওে�র নূর াশরন মুয়মেনর অ�ের একয়ট সং�ামক 
শয়� স�ার কের। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর বরকে� 
মৃ�ুয অবয়ধ এ নূেরর �য়�য়�াা াৃশযমান হা াশরেকর ইবাা�-বে�গীে� 
এবং �ার জীবনযাপন �ণালীে�। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ 
ওাাসা�ােমর একয়ট বাণীে� আমরা এর সাকয পাই। আনাস ইবন 
মায়লক রায়াাা�াহ আনহ েথেক বয়ণর�, য়�য়ন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইয়হ ওাাসা�াম ইরশাা কেরন,  

 .ِاَمايٍ  َسبْ َ  ََّمِ�  َعلَمْ  ِب  آَمنَ  لَِمنْ  َعُطَُ�  ، ِب  َعآَمنَ  َيآِ�  لَِمنْ  ُطَُ� 

‘সুসংবাা ওই বযয়�র জনয েয আমােক োেখেছ এবং আমার �য়� 
ঈমান এেনেছ। আর সুসংবাা ওই বযয়�র জনয েয আমার �য়� ঈমান 
এেনেছ অথচ আমােক োেখয়ন।’ এ কথা য়�য়ন সা�বার বলেলন। 
[মুসনাা আহমাা : ২২৪৮৯] 

এ সংজা মে� ছাহাবীরা েছাহব� বা সাহচেযরর েসৗভাগয এবং নবী 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ামেক াশরেনর মযরাাাা অয়ভয়ষ�। আর �া 
এ কারেণ েয, েনককারোর েছাহবে�রই েযখােন এক য়বরাট �ভাব 
য়বাযমান, েসখােন সকল েনককােরর সরাার রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইয়হ ওাাসা�ােমর েছাহবে�র �য়�য়�াা ও �ভাব েকমন হেব �া 
বলাই বাহলয। অ�এব যখন েকােনা মুসয়লম �াঁর াশরন লােভ ধনয হা, 
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েহাক �া কয়ণেকর জেনয, �ার আ�া ঈমােনর াৃঢ়�াা টইটু�ুর হো 
যাা। কারণ, েস ইসলােম াীয়ক� হবার মাধযেম েীা আ�ােক ‘�হণ’ 
�থা কবুেলর জনয ���ই েরেখয়ছল। ফেল যখন েস ওই মহান নূেরর 
মুেখামুখী হা, �খন �ার কাাা ও আ�াা এর �ভাব ভা�র হো ওেঠ।’ 
[�ায়কউ�ীন সুবুকী, য়ক�াবুল ইবহাজ ফী শারয়হল য়মনহাজ : ১/১২]  

আ�াহ �া‘আলা �াঁর পয়ব্ �ে� অেনক �ােন এ ছাহাবীোর কথা 
উে�খ কেরেছন। �াঁোর স�ান ও ে�নে�র কথা বয� কেরেছন। 
আ�াহ �া‘আলা ইরশাা কেরন,  

دٞ  ﴿ َّ م ِۚ ٱ َُّسوُل  َّ ِينم ٱوم  َّ هُ  َّ عم ٓ ۥٓ مم ّدا ِِ
م
م  ءُ َ اَِ لۡ ٱ �م َّ ُُ  ٓ ما ٰ  نمُهۡمۖ بميۡ  ءُ َُ�م ٮ عٗ  ُهمۡ تمرم َّ دٗ  اَُ َّ  اُس

ِ ٱ ّمِنم  ٗ� فمضۡ  تمُغونم يمبۡ  َِضۡ  َّ ٰ وم ۖ نٗ �م اُهمۡ  ا َم ثمرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسي
م
� ٱ � ودِ َُ َُ ٰ  س ثملُُهمۡ  سِكم �م  مم

ٰ َّوۡ ٱ ِ�  ٮ ثملُُهمۡ  ةِ� َم َۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وممم زم خۡ  ٍع َم
م
جم َ ۡ�  رم هُ  ٔم �م ۥ هُ  ٔم ِم َم ٰ  تمومىٰ سۡ ٱفم  لمظم تمغۡ سۡ ٱفم ۥ ازم م  �م

ُب ُ�عۡ ۦ ُسوقِهِ  اعم ٱ َِ َّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�مغِيظم  سَز َم ا َّ دم  ُُ ُ ٱ ومعم ِينم ٱ َّ َّ  ْ ُنوا ْ  ءمامم َِلُوا ٰ ٱ ومعم َّ ٰ ل  تِ لِ�م
ةٗ ّمغۡ  ُهمِمنۡ  جۡ  َِرم

م
َ ۢ  ًراوم َم ِظي  ]  ٢٩: اعفتح[ ﴾ ٢ �عم

‘মুহা�া আ�াহর রাসূল এবং �ার সােথ যারা আেছ �ারা কায়ফরোর 
�য়� অ�য� কেঠার; পর�েরর �য়� সাা, �ুয়ম �াোরেক রকূকারী, 
য়সজাাকারী অব�াা োখে� পােব। �ারা আ�াহর করণা ও সসয়ি 
অনুস�ান করেছ। �াোর আলাম� হে�, �াোর েচহারাা য়সজাার 
য়চ � থােক। এটাই �াওরাে� �াোর াৃিা�। আর ইনজীেল �াোর 
াৃিা� হেলা একয়ট চারাগােছর ম�, েয �ার কয়চপা�া উাগ� কেরেছ 
ও শ� কেরেছ, অ�ঃপর �া পুি হোেছ ও েীা কাে�র ওপর 
মজবু�ভােব াাঁয়ড়োেছ, যা চাষীেক আন� োা। যাে� য়�য়ন �াোর 
�ারা কায়ফরোরেক ে�াধায়�� করে� পােরন। �াোর মেধয যারা ঈমান 
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আেন ও সাকমর কের, আ�াহ �াোর জনয কমা ও মহা�য়�াােনর 
ওাাাা কেরেছন।’ {সূরা আল-ফা�হ, আাা� : ২৯} 

আ�াহ �া‘আলা অনয্ বেলন,   

ِينم ٱوم  ﴿ َّ  ٓ ا ُقوسُونم  ِدهِمۡ �معۡ  ِمنۢ  ُءوجم َّنما �م ما َِرۡ غۡ ٱ َم ِ�ِخۡ  �م ٰ وم ِينم ٱ نِنما�م بمُقونما َّ ِ  سم ٰ ۡ�ِ ٱب  نِ ي�م
�م  ۡ  وم ۡل �م ِينم  ِغّ�ٗ  قُلُوَِنما ِ�  عم َّ ِ ْ  لّ ُنوا ٓ  ءمامم َّنما  ]  ١٠: ارش[ ﴾ ١ َِّحيمٌ  َمُءوٞف  ِِنّكم  َم

‘যারা �াোর পের এেসেছ �ারা বেল : ‘েহ আমাোর রব, আমাোরেক 
ও আমাোর ভাই যারা ঈমান য়নো আমাোর পূেবর অয়��া� হোেছ 
�াোর কমা করন; এবং যারা ঈমান এেনয়ছল �াোর জনয আমাোর 
অ�ের েকােনা য়বে�ষ রাখেবন না; েহ আমাোর রব, য়ন�া আপয়ন 
াাাবান, পরম াাালু।’ {সূরা আল-হাশর, আাা� : ১০}  

এ ছাড়া আরও অেনক আাাে� ছাহাবা রায়াাা�াহ আনহেমর মযরাাা ও 
ে�নে�র কথা �ুেল ধরা হোেছ। একইভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইয়হ ওাাসা�ামও ছাহাবীোর অকু� �শংসা কেরেছন। �াঁোর 
মযরাাা ও ম�রবার কথা বয� কেরেছন। এ কথা েথেকই মানুষ �াঁোর 
মযরাাা অনুধাবন করে� পাের েয, ইবাা�-বে�গী ও �াকওাা-
পরেহযগারীে� েকউ য�ই উ��াা েপৗছুক না েকন ছাহাবীগণ েয �ের 
েপৗেছয়ছেলন �ার ধাের-কােছও েঘঁষে� পারেব না। য়নেচর হাাীসই েস 
কথা বলেছ। ছাহাবী আবূ সাঈা খুারী রায়াাা�াহ আনহ েথেক বয়ণর�, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম বেলন,  
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ِت «
ْ
َّيِس  َعَ  ََّ َّيِس  ِمنَ  فِئَيمٌ  َهيَْاُزع َزَمينٌ  ا  اهللاِ  يَُسَُل  َصيَحَب  َمنْ  ِهيُ�مْ  َهيَُقُلُُنَ  ا
ِت  ُُمّ  لَُهمْ  َهيُْفتَحُ  َ�َعمْ  َهيَُقُلُُنَ  عسوم عويه اهللا ص�

ْ
 فِئَيمٌ  َهيَْاُزع َزَمينٌ  اَّيِس  َعَ  ََّ

َّيِس  ِمنَ  ْصَحيَب  َصيَحَب  َمنْ  ِهيُ�مْ  َهْل  َهيَُقيُل  ا
َ
 عسوم عويه اهللا ص� اهللاِ  يَُسُلِ  أ

ِت  ُُمّ  لَُهمْ  َهيُْفتَحُ  َ�َعمْ  َهيَُقُلُُنَ 
ْ
َّيِس  َعَ  ََّ َّيِس  ِمنَ  فِئَيمٌ  َهيَْاُزع َزَمينٌ  ا  َهْل  َهيَُقيُل  ا

ْصَحيَب  َصيَحَب  َمنْ  َصيَحَب  َمنْ  ِهيُ�مْ 
َ
 َهيَُقُلُُنَ  عسوم عويه اهللا ص� اهللاِ  يَُسُلِ  أ

 .»لَُهمْ  َهيُْفتَحُ  َ�َعمْ 

‘েলাকোর ওপর এমন এক যুগ আসেব যখন একাল েলাক যু� 
করেব, �ারা বলেব, ে�ামাোর মেধয য়ক েকউ আেছন য়যয়ন রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর স� লাভ কেরেছন? সবাই বলেব, হযাঁ। 
�খন �াোর য়বজা াান করা হেব। অ�পর েলাকোর ওপর এমন এক 
যুগ আসেব যখন একাল েলাক যু� করেব, �ারা বলেব, ে�ামাোর 
মেধয য়ক েকউ আেছন য়যয়ন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর 
স�লাভকারী কারও েছাহব� েপোেছন? সবাই বলেব, জী হযাঁ। �খন 
�াোর য়বজা াান করা হেব। অ�পর েলাকোর ওপর এমন এক যুগ 
আসেব যখন একাল েলাক যু� করেব, �ারা বলেব, ে�ামাোর মেধয 
য়ক েকউ আেছন য়যয়ন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর স� 
লাভকারীর েসাহব��া� কারও সাহচযর েপোেছন? সবাই বলেব, হযাঁ। 
�খন �াোর য়বজা াান করা হেব।’ [বুখারী : ৩৬৪৯; মুসনাা আহমা 
: ২৩০১০]  

আেরক হাাীেস বয়ণর� হোেছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম 
বেলন,  
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َُّجُمُ «  َمغَةٌ  ا
َ
إَِذا لِوّسَميءِ  أ

َت  اَُّجُمُ  َذَهبَِت  فَ
َ
َُعاُ  َمي الّسَميءَ  أ نَي رُ

َ
َمغَةٌ  َعأ

َ
ْصَحيِب  أ

َ
 أل

إَِذا
َت  َذَهبُْت  فَ

َ
ْصَحيِب  أ

َ
َُعُاعنَ  َمي أ ْصَحيِب  ُّ

َ
َمغَةٌ  َعأ

َ
ّمِت  أ

ُ
ْصَحيِب  َذَهَب  فَإَِذا أل

َ
َت  أ

َ
 أ

ّمِت 
ُ
َُعُاعنَ  َمي أ ُّ «. 

‘নক্রায়জ হেলা আসমােনর জনয য়নরাপ�ােরপ, �াই যখন 
�ারকারায়জ �ংস হো যােব, আসমােনর জনয যা �য়�ত� য়ছল �া 
এেস যােব। একইভােব আয়ম আমার ছাহাবীোর জনয য়নরাপ�ােরপ। 
অ�এব আয়ম যখন চেল যাব �খন আমার ছাহাবীোর ওপর �া আসেব 
যা �াোর ওাাাা করা হোয়ছল। আর আমার ছাহাবীরা আমার উ�ে�র 
জনয য়নরাপ�ােরপ। যখন আমার ছাহাবীরা চেল যােব �খন আমার 
উ�ে�র ওপর �া আসেব যা �াোর ওাাাা করা হোয়ছল।’ [মুসয়লম : 
৬৬২৯; মুসনাা আহমা : ১৯৫৬৬]  

জায়বর রায়াাা�াহ আনহ েথেক বয়ণর�, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ 
ওাাসা�াম বেলন,  

 أصحيب من ل عاختيي ، عالمسو� اَبي� سُى اععيل� ع أصحيب اختيي اهللا إن
.  أصحيب فجعوهم - اهللا يحهم - ععويي ععثمين ععمم ن�م أني:  ّع� - أي�عة
 .»...األام ع أمت عاختيي ، خ� كهم أصحيب ف:  عقيل

‘আমার ছাহাবীোরেক আ�াহ নবী-রাসূলোর পর সারা জাহােনর ওপর 
য়নবরায়চ� কেরেছন। আর আমার ছাহাবীোর মেধয আমার জনয 
চারজনেক য়নবরায়চ� কেরেছন : আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী 
(রায়াাা�াহ আনহম)। য়�য়ন আরও বেলেছন, আমার ছাহাবীোর সবার 
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কােছই রোেছ কলযাণ। আর [আ�াহ �া‘আলা] আমার উ��েক সকল 
উ�ে�র মধয েথেক য়নবরায়চ� কেরেছন।’P0F

1
P [মুসনাা বাযযার : ২৭৬৩]  

ছাহাবীোর ফযীল� ও মযরাাা স�েকর ইমাম আহমা রহ. একয়ট পূণরা� 
��ই রচনা কেরেছন। যাে� য়�য়ন ছাহাবীোর ফযীল� সং�া� 
অেনকগেলা হাাীস সংকলন কেরেছন। েসখান েথেক আমরা কোকয়ট 
হাাীস �ুেল ধরয়ছ। আবাু�াহ ইবন মুগাফফাল রায়াাা�াহ আনহ েথেক 
বয়ণর�, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম বেলন,  

 » َ َّ َ  ا َّ ْصَحيِب  ِف  ا
َ
َ  أ َّ َ  ا َّ ْصَحيِب  ِف  ا

َ
َحّبُهمْ  َهَمنْ  َ�ْعِاى َغَمًضي ََّتِخُذعُهمْ  ََ  أ

َ
 أ

 ِّ َحّبُهمْ  فَِبُح
َ
ْ�َاَحُهمْ  َعَمنْ  أ

َ
ْ�َاَحُهمْ  فَِببُْاِض  أ

َ
 َهَقاْ  آَذاِ�  َعَمنْ  آَذاِ�  َهَقاْ  آَذاُهمْ  َعَمنْ  أ

َ  آَذى َّ َ  آَذى َعَمنْ  ا َّ ُِشُ   ا نْ  َهيُ
َ
ُخَذهُ  أ

ْ
ََّ «. 

‘আমার ছাহাবীোর বযাপাের ে�ামরা আ�াহেক ভা কেরা আ�াহেক ভা 
কর। আমার পরব�রীকােল ে�ামরা �াঁোর সমােলাচনার য়নশানাা 
পয়রণ� কেরা না। কারণ, েয �াোর ভােলাবাসেব েস আমার 
মুহা�ে�ই �াোর ভােলাবাসেব। আর েয �াঁোর অপছ� করেব েস 
আমােক অপছ� করার ফেলই �াোর অপছ� করেব। আর েয �াঁোর 
কি োেব েস আমােকই কি োেব। আর েয আমােক কি োেব েস 
েযন আ�াহেকই কি য়াল। আর েয আ�াহেক কি োেব অয়চেরই 

                                                           
1 হাাীসয়টর সনা াুবরল। [স�াাক] 
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আ�াহ �ােক পাকড়াও করেবন।’ [য়�রয়মযী : ৪২৩৬; সহীহ ইবন 
য়হ�ান : ৭২৫৬]P1F

2 

আবূ সাঈা খুারী রায়াাা�াহ আনহ েথেক বয়ণর�, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইয়হ ওাাসা�াম বেলন,  

ْصَحيِب  �َُسّبُا ََ  «
َ
ى أ ِ

ّ
َُاَ ُْ  �ِيَِاهِ  َ�ْفِس  فَ َ نّ  ل

َ
َحَاُ�مْ  أ

َ
ْ�َفَق  أ

َ
ُحاٍ  ِمثَْل  أ

ُ
ْديَكَ  َمي َذَهبًي أ

َ
 أ

َحِاِهمْ  ُماّ 
َ
ََ  أ  .» نَِصيَفهُ  َع

‘ে�ামরা আমার ছাহাবীোর গালম� কেরা না। েসই স�ার কসম, যার 
হাে� আমার �াণ। যয়া ে�ামাোর েকউ উহা পয়রমাণ েণরও আ�াহর 
পেথ বযা কের, �েব �া �াোর এক মুা বা �ার অেধরকরও সমকক 
হে� পারেব না।’ [বুখারী : ৩৬৭৩; মুসয়লম : ৬৬৫১]  

আনাস ইবন মায়লক রায়াাা�াহ আনহ েথেক বয়ণর�, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম বেলন, 

ْصَحيِب  َسّب  َمنْ «
َ
َّيِس  َعالَْمالئَِ�ةِ  اهللاِ  عَْعغَةُ  َهَعوَيْهِ  أ ْجَِع�َ  َعا

َ
ُ  َ�ْقبَُل  ََ  أ َّ  ِمغْهُ  ا

فًي   .»َعْاَ َعَ َصْ

‘েয বযয়� আমার ছাহাবীেক গাল োেব �ার ওপর আ�াহ, েফেরশ�া 
সকল মানুেষর অয়ভশাপ। আ�াহ �ার নফল বা ফরয য়কছুই কবুল 
করেবন না।’ [�াবরানী : ২১০৮]  

                                                           
2 হাাীসয়টর সনা াুবরল। [স�াাক] 
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আ�া ইবন আবী রাবাহ রায়াাা�াহ আনহ েথেক বয়ণর�, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম বেলন,  

ِ�  َمنْ « َِ ْصَحيِب  ِف  َحِف
َ
غُْت  أ َُ  ُ

َ
مَ  ل ُْ ِقيَيَمةِ  َّ

ْ
ي اع ًِ ْصَحيِب  َسّب  َعَمنْ  ، َحيفِ

َ
 َهَعوَيْهِ  أ

ِ  عَْعغَةُ  َّ   .»ا

‘েয আমার ছাহাবীোর বযাপাের আমােক সুরকা োেব য়কাামে�র য়ান 
আয়ম �ার জনয সুরকাকারী হব। আর ‘েয আমার ছাহাবীেক গাল োেব 
�ার ওপর আ�াহর অয়ভশাপ।’ [আহমাা য়বন হা�ল, ফাযাইলুস ছাহাবা 
: ১৭৩৩]P2F

3 

আবাু�াহ ইবন উমর রায়াাা�াহ আনহমা বেলন,  

ْصَحيَب  �َُسّبُا ََ 
َ
َحِاِهمْ  فَوَُمَقيمُ  ، عَسوّمَ  َعويْهِ  اهللا َصّ�  ُ�َّماٍ  أ

َ
 َ�َمِل  ِمنْ  َخْ�ٌ  ، َسيَعةً  أ

َحِاُ�مْ 
َ
 .ُ�ُمَمهُ  أ

‘ে�ামরা মুহা�া সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর ছাহাবীোর গালাগাল 
কেরা না। েকননা �াোর এক মুহূে�রর (ইবাাে�র) মযরাাা ে�ামাোর 
�ে�যেকর জীবেনর আমেলর েচো েবয়শ।’ [ইবন মাজা : ১৬২; আহমাা 
য়বন হা�ল, ফাযাইলুস ছাহাবা : ১৫]  

এ বযাপাের ইবন হাযম রায়হমাহ�াহর একয়ট মূলযবান বাকয রোেছ, 
য়�য়ন বেলন, ‘আমাোর কাউেক যয়া যুগ-যুগা�র বযা� সুাীঘর হাাা� 

                                                           
3 হাাীসয়টর সনা মুরসাল।  
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�াান করা হা আর েস �াে� অবযাহ�ভােব ইবাা� কের যাা, �বুও 
�া ওই বযয়�র সমকক হে� পারেব না য়যয়ন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইয়হ ওাাসা�ামেক এক েসেক� বা �ার েচো েবয়শ সমোর জনয 
োেখেছন।’ [ইবন হাযম, আল-ফাছলু য়ফল য়মলাল ওাাল আহওাা ওাান 
য়নহাল : ৩৩/২] 

উপেরর উ�ৃয়�গেলা েথেক আমরা জানলাম েয, আ�াহ �া‘আলা 
ছাহাবীোর �শংসা কেরেছন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম 
�াঁোর ওপর �াঁর সসয়ি �কাশ কেরেছন। আ�াহ ক�ৃরক �াঁোর �য়� 
ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম ক�ৃরক �াঁোর ভূাসী 
�শংসাই �মাণ কের েয �াঁরা হেলন নযাায়নন। সেবরাপয়র আপন নবীর 
স�ী ও �াঁর সহেযাগী য়হেসেব আ�াহ যাোর ওপর সসি হোেছন 
�াঁোর ে�া আর েকােনা নযাায়নন�া �মােণর �োাজন েনই। এর েচো 
বড় আর েকােনা সনা হে� পাের না। এর েচো পূণর�ার আর েকােনা 
ালীল হে� পাের না। [ইবন আবয়াল বার, আল-ইয়�‘আব ফী 
মা‘য়রয়�ল আসহাব : ১/১]    

সব ছাহাবীরই একটা ৈবয়শিয য়বাযমান আর �া হেলা �াঁোর কারও 
�হণেযাগয�া য়নো েকােনা �� ে�ালা যােব না। �াঁোর এ য়বষোর  
ফাসালা চূড়া� হো েগেছ। পয়ব্ কুরআন ও সু�াহর �যথরহীন নানা 
ব�বয এবং উ�াহর ইজমা বলে� যা বুঝাা েস সংখযক বযয়�র ইজমার 
মাধযেমও য়বষায়ট য়নয়�� হোেছ। আ�াহ �া‘আলা বেলন,  

نُتمۡ  ﴿ ۡ�م  َُ ّمةٍ  خم
ُ
خۡ  َ

ُ
ۡت َ   سِلّناِس  رِجم

ۡ
ِ  ُمُرونم تمأ  ٱب

ۡ عۡ س �منۡ  ُروِف َم وۡ وم نِ  نم هم ۡ ٱ عم رِ س
ُم ن تُؤۡ  َُ  ِمُنونم وم

 ِ ِۗ ٱب  ]  ١١٠: عممان لآ[ ﴾ َّ
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‘ে�ামরা হেল সেবরা�ম উ��, যাোরেক মানুেষর জনয েবর করা 
হোেছ। ে�ামরা ভাল কােজর আোশ োেব এবং ম� কাজ েথেক 
বারণ করেব, আর আ�াহর �য়� ঈমান আনেব।’ {সূরা আেল-ইমরান, 
আাা� : ১১০}  

সকল �াফসীর য়বশারোর মে� এ আাা� অব�ীণর হোেছ রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর ছাহাবীোর উে�শ কের। আ�াহ 
�া‘আলা আরও বেলন,  

﴿  ٰ �م �م لۡ  سِكم وم عم ٰ جم ّمةٗ  ُ�مۡ �م
ُ
طٗ  َ ْ  اومسم ونُوا ُُ م ِ َّ  ٓ ا دم هم م  ءم ُِ    ]١٤٣: انقمة[ ﴾ �ّاِس ٱ �م

‘আর এভােবই আয়ম ে�ামাোরেক মধযপ�ী উ�� বায়নোয়ছ, যাে� 
ে�ামরা মানুেষর ওপর সাকী হও।’ {সূরা আল-বাকারা, আাা� : ১৪৩} 
আাা�য়ট েস সমো থাকা সকল ছাহাবীেক সে�াধন কেরই নায়যল হা। 
আেরক আাাে� আ�াহ বেলন, পূেবরও েযয়ট উে�খ করা হোেছ,  

دٞ  ﴿ َّ م ِۚ ٱ َُّسوُل  َّ ِينم ٱوم  َّ هُ  َّ عم ٓ ۥٓ مم ّدا ِِ
م
م  ءُ َ اَِ لۡ ٱ �م َّ ُُ  ٓ ما  ]  ٢٩: اعفتح[ ﴾ نمُهۡمۖ بميۡ  ءُ َُ�م

‘মুহা�া আ�াহর রাসূল এবং �ার সােথ যারা আেছ �ারা কায়ফরোর 
�য়� অ�য� কেঠার; পর�েরর �য়� সাা।’ {সূরা আল-ফা�হ, আাা� 
: ২৯} 

সু�াহর �য়� াৃয়ি য়ােলও এ সং�া� হাাীেসর অভাব েনই। েযমন 
বুখারী ও মুসয়লম ক�ৃরক উ�ৃ� আবূ সাঈা রায়াাা�াহ আনহ বয়ণর� 
এক হাাীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম বেলন,  
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ْصَحيِب  �َُسّبُا ََ  «
َ
ى أ ِ

ّ
َُاَ ُْ  �ِيَِاهِ  َ�ْفِس  فَ َ نّ  ل

َ
َحَاُ�مْ  أ

َ
ْ�َفَق  أ

َ
ُحاٍ  ِمثَْل  أ

ُ
ْديَكَ  َمي َذَهبًي أ

َ
 أ

َحِاِهمْ  ُماّ 
َ
ََ  أ  .» نَِصيَفهُ  َع

‘ে�ামরা আমার ছাহাবীোর গালম� কেরা না। েসই স�ার কসম, যার 
হাে� আমার �াণ। যয়া ে�ামাোর েকউ উহা পয়রমাণ েণরও আ�াহর 
পেথ বযা কের, �েব �া �াোর এক মুা বা �ার অেধরকরও সমকক 
হে� পারেব না।’ [বুখারী : ৩৬৭৩; মুসয়লম : ৬৬৫১]  

অ�ঃপর সকল ছাহাবীর এমনয়ক য়ফ�না �থা ছাহাবীগেণর সমাকার 
য়বয়ভ� ঘটনাবলী (েযমন: উ�ীর যু�, য়সফফীেনর যু�) যাোর �শর 
কেরয়ছল েসসব ছাহাবীোর েকে্ও �াোর নযাায়নন�ার বযাপাের 
উ�ে�র ইজমা কাোম হোেছ। ে�ময়ন আয়লমোর মেধয এমন বৃহা 
সংখযার  কম�য �য়�য়ন� হোেছ যােক ইজমা �ারা সংজায়া� করা 
হা। বযয়��ম ছাড়াই �াঁোর সবার বযাপাের সুধারণা কের এবং আ�াহ 
ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম �াঁোর েযসব মযরাাা ও 
ফযীলে�র কথা বেলেছন �ার আেলােক এমন করা ছাড়া গ�য�র নাই। 
আ�াহ �াঁোর বযাপাের এ জনযই ইজমা �য়�না কের য়াোেছন েয �ারা 
হেলন শরীাে�র বা�রাবাহী ও �চারকারী। [ড. নূর�ীন ‘ঈ�র 
স�ায়া� মুকা�ামা ইবনু সালাহ, পৃনা : ২৯৪]  

�াঁোর যাব�ীা অ�কাশয য়বষা স�েকর সুপয়রজা� আ�াহ ক�ৃরক 
নযাায়নন�ার েঘাষণার পর �াই আর েকােনা সৃয়ি ক�ৃরক �াঁোরেক 
নযাায়নন েঘাষণার �োাজন েনই। হযা, যয়া কােরা স�েকর এমন য়কছু 
করার �মাণ পাওাা যাা যােক পাপ আখযায়া� করা ছাড়া েকােনা উপাা 
থােক না য়কংবা যা অনয েকােনা বযাখযাা বযাখযা� হবার না, �খন য়�য়ন 



 

16 
 

নযাায়নন�ার গণ েথেক েবয়রো যােবন। য়কস আ�াহ �া‘আলা 
�াঁোরেক এ েথেকও মু� েঘাষণা কেরেছন। আর �াঁোর মযরাাা 
এমনই ��া�ী� েয �াঁোর ম�রবা স�েকর যয়া আাা�গেলা নায়যল না 
করে�ন আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম উপেরায়�য়খ� 
হাাীসগেলা উ�ারণ না করে�ন, �থায়প �াঁোর য়হজর�, য়জহাা, 
নুছর�, পা ও �য়�পয়� �যাগ, য়প�া ও পুে্র য়বরে� লড়াই, াীেনর 
জনয অবণরনীা কলযাণকায়ম�া এবং ঈমান ও ইাায়কেনর াৃঢ়�া �াঁোর 
নযাায়নন�া েথেক য়বচুয� হওাা েঠকা�। �াঁোর পয়ব্�া ও 
মহানুভব�ার পেক সাকী হ�। েমা�াকথা �াঁরা ে�া সকল স�যাানকারী 
ও সাফাইকারীর েচোই ে�ন যারা �াঁোর পর এেসেছ। এটাই 
উে�খেযাগয আেলম এবং য়ফকহয়বোর ম�। [খ�ীব বাগাাাী, আল-
য়কফাাা ফী ইলয়মর য়রওাাাাহ : ১১৮/১] 

�াঁরাই সু�াহ স�েকর েবয়শ জানে�ন, কুরআনও সবেচ ভােলা বুঝে�ন 
�াঁরাই। কারণ, নবী সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম �াঁোর কােছ 
কুরআেনর অথর বযাখযা কেরেছন, এর অ�ি য়বষা �াঁোর সামেন �ি 
কেরেছন এবং এর কয়ঠন য়বষা �াঁোর জনয সহজ কের বেলেছন। 
�াঁরাই এ কুরআেনর �াফসীর স�েকর সবেচ েবয়শ জা�। কারণ, �াঁরা 
কুরআন নায়যেলর ে�কাপট �থা সমা ও অব�া ��যক কেরেছন। [ড. 
মুহা�া আবূ শাহবা, আল-ইসরাঈয়লাযা� ওাাল মাওযূআ� ফী কু�ুয়ব� 
�াফসীর, পৃনা : ৫২]  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর ছাহাবীগণই �থম বণরনা 
কেরেছন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর হাাীসগেলা। 
(েবয়শরভাগ সাহাবী) �াঁর জীব�শাা �াঁরা হাাীসগেলা য়লেখন য়ন বা 
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সংকলন কেরন য়ন, েযমন �াঁোর পরব�রীে� �ােবাী আেলমগণ েথেক 
য়নো আমাোর পযর� বণরনাকারীরা সংকলন ও য়লয়পব� কেরেছন। 
কারণ, �াঁরা াীেনর সাহাযয ও কােফরোর য়বরে� লড়াইো য়নোায়জ� 
য়ছেলন। েসয়টই �খন সবেচ গর�পূণর ও আও ক�রবয য়ছল। েকননা 
ইসলাম য়ছল �খন াুবরল আর এর অনুসারীরা য়ছল সংখযাা কম। এ 
কারেণই �াঁোর ইবাাে� য়নম��া ও য়জহাো বয��া য়নেজোর 
জীয়বকার �য়� �াকাে� োা য়ন। অনয েকােনা �োাজেনর �য়� �াঁরা 
�েকপ করার ফুরস� পান য়ন। �াছাড়া �াঁোর মেধয নগণয কোকজন 
ছাড়া েকউ য়লখে�ও পারে�ন না। �াঁরা যয়া েস যুেগই হাাীস সংকলন 
করে�ন �েব এর সংখযা আেলমোর বয়ণর� সংখযার েচো কোকগণ 
হ�। এ কারেণই আেলমগণ �াঁোর অেনেকর বযাপাের ম�য়বেরাধ 
কেরেছন। অেনেক �াঁোর অেনকেক ছাহাবীর মেধয অ�ভুর� কেরেছন 
অেনেক �া কেরন য়ন। ছাহাবীোর য়বষা, অব�া, বংশধারা ও জীবনী 
জানা �াই গর�পূণর াীনী াায়া�।  

আর যার অ�র রোেছ বা েয য়নয়বি য়বে� �বণ কের �ার কােছ এে� 
েকােনা অ�ি�া েনই, ইসলাম �হেণ অ�ব�রী আনসার ও মুহায়জরগণ- 
যারা মাীনােক য়নবাস য়হেসেব �হণ কেরেছন এবং ঈমান এেনেছন, 
যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ামেক সরাসয়র োেখেছন, 
�াঁর বাণীসমূহ ওেনেছন, �াঁর অব�ায়া ��যক কেরেছন এবং �াঁরা �া 
পরব�রী সকল োধীন-পরাধীন নারী-পুরেষর কােছ েপৗেছ য়াোেছন, 
�াঁরাই সংরকণ ও মুখ�করেণ েযাগয�র। �াঁরাই েসই াল যাোর 
ঈমানেক েকােনা যুলম �শর কেরয়ন। �াঁরাই য়নরাপা। য়নরাপ�া 
�াঁোরই জনয। আ�াহর সাফাই আর �াঁর �শংসা সনোর মাধযেম 
�াঁরাই য়নয়�� য়হাাাা��া�। আর য়ব�ায়র� আহকাম এবং হালাল ও 
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হারােমর পয়রচাসহ শরীাে�র অনয�ম েমৗলয়ভয়� েয সু�াহর ওপর �া 
�মায়ণ� হোেছ এর সূ্সমূহ ও বণরনাকারীোর বযাপাের সু�ি 
অবগয়�র য়নয়রেখ। বলাবাহলয এর �থম �েরই আেছন রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর সং�শর ধনয ছাহাবীগণ। সু�রাং মানুষ 
যয়া �াঁোর স�েকর অজ�াা থােক �েব অনযোর েবলাা ে�া আরও 
অ�কাের থাকেব। অনযোর কথােক ে�া আরও �ীীভােব অেীকার 
কের বসেব। এ জনযই �োাজন �াঁোর বংশধারা জানা। �াঁোর 
অব�ায়া স�েকর অবগ� হওাা। �াঁোর এবং পরব�রী সব বণরনাকারী  
স�েকরই সু�ি অবগয়� থাকে� হেব। যাে� য়নভররেযাগয�া স�েকর 
য়নয়�� হো আমল করা ও� হা। �া য়াো ালীল ও �মাণ �য়�না 
হা। েকননা অজা� বযয়�র বণরনা �হণ করা ৈবধ না। েস অনুযাাী 
আমল করাও সমীচীন না। ওধু বযয়�র ভােলা-ম� যাচাই �থা ‘জারহ 
ওাা �ায়াল’ ছাড়া ছাহাবীগণ হাাীেসর স�যাস�য যাচাইোর অনয সব 
পযরাোই অনযোর ম�ই। কারণ �াঁরা সবাই নযাায়নন, �াঁোর 
নযাায়নন�া যাচাইোর েকােনা অবকাশ েনই। োং আ�াহ �া‘আলা এবং 
�াঁর রাসূল সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম �াঁোর বযাপাের সনা 
য়াোেছন। �াঁোরেক নযাায়নন েঘাষণা কেরেছন। আর �া এেকবাের 
ে�ঃয়স�, এখােন যার উে�খ য়ন�োাজন। [ইবনুল আসীর, উসুাুল 
গাবাহ : ১/১]  

মুসয়লমগণ এ বযাপাের একম� েয �াঁোর মেধয সবরে�ন হেলন চার 
খলীফা রায়াাা�াহ আনহম। �ারপর জা�াে�র সুসংবাা�া� াশজেনর 
অবয়শি ছাজন, �ারপর বার যুে� অংশ�হণকারীগণ, �ারপর উহা 
যুে� অংশ�হণকারীগণ, অ�পর হাাইয়বাাা বাইাাে� য়রাওাােন 
অংশ�হণকারী ছাহাবীগণ সবরে�ন। �াঁোর সবার কথাই বলা হোেছ 
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য়নে�া� হাাীেস। ইমরান য়বন হসাইন রায়াাা�াহ আনহমা েথেক বয়ণর�, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম বেলন,  

ّمِت  َخْ�ُ « 
ُ
ّنَ  ُُمّ  قَْمِ�  أ ِ

ّ
ّنَ  ُُمّ  َّوَُُ�ُهمْ  اَ ِ

ّ
ْديِى فَالَ  ِعْمَمانُ  قَيَل . »  َّوَُُ�ُهمْ  اَ

َ
مَ  أ ََ َذ

َ
 أ

عْ  قَْمَ�ْ�ِ  قَْمنِهِ  َ�ْعاَ 
َ
ًمي َ�ْعَاُ�مْ  إِنّ  ُُمّ «  ثََالثًي أ ُْ َهُاعنَ  قَ َْ َ �  ََ َهُاعنَ  َع َْ  َعَ�ُُنُُنَ  ، �ُْستَ

 ََ َََمغُُنَ  َع ََ  َعَ�غُْذُيعنَ  ، ُّْؤ َهمُ  ، َ�ُفُنَ  َع ِْ  .»  الّسَمنُ  ِهيِهمُ  َعَ�

‘আমার উ�ে�র মেধয সবরে�ন হেলা আমার �জে�র েলােকরা, �ারপর 
যারা আসেব �াোর পর, অ�পর যারা আসেব �াোর পর।’ ইমরান 
বেলন, জায়ন না য়�য়ন �াঁর �জে�র পর াুই �জে�র কথা বেলেছন না 
য়�ন �জে�র কথা। ‘আর ে�ামাোর পরব�রী যুেগ এমন এক 
স�াাোর আয়বভরাব হেব যারা সাকয োেব অথচ �াোর কােছ সাকয 
চাওাা হেব না, �ারা েখাান� করেব, �াোর কােছ আমান� রাখা হেব 
না, �ারা �য়�তয়� োেব য়কস �া রকা করেব না। আর �াোর মেধয 
�ূল�া োখা োেব।’ [বুখারী : ৩৬৫০] 

�াুপয়র ছাহাবাো য়করাম রায়াাা�াহ আনহম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইয়হ ওাাসা�াম অয়�শা মুহা�� কেরেছন। �াঁেক সীমাহীন স�ান 
ও ভয়� কেরেছন। য়�য়ন য়ছেলন �াঁোর কােছ সবেচ য়�া। �াঁরা �াঁর 
য়বে�া সইে� পারে�ন না। চলুন য়কছু াৃিা� �ুেল ধরা যাক :  

সাইোাুনা আলী ইবন আবী �ােলব রায়াাা�াহ আনহেক য়জেজস করা 
হেলা :   

 من إلغي أحّب  عاهللا كن:  قيل ؟  عسوم عويه اهللا ص�اهللا  لمسُل حّب�م كن َيف
َدني أاُاَي    اعِمَ ع انييد اليء عمن،  عأمهيرغي عآنيئغي عأع
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর �য়� আপনাোর ভােলাবাসা 
েকমন য়ছল? য়�য়ন বলেলন, আ�াহর কসম, য়�য়ন আমাোর কােছ 
য়�া�র য়ছেলন আমাোর স�া, স�ান ও য়প�া-মা�া েথেক। য়�য়ন 
আমাোর কােছ �ীী য়পপাসাা ঠা�া পায়ন েচোও েবয়শ য়�া য়ছেলন। 
[কাযী ‘ইাাা, আশ-য়শফা : ৫৬৭/২]    

‘আমর ইবনুল আস রায়াাা�াহ আনহ বেলন,  

َحاٌ  َكنَ  َعَمي
َ
َحّب  أ

َ
ّ  أ

َ
ِ  يَُسُلِ  ِمنْ  إِل َّ ُ  َصّ�  ا َّ   عََسوّمَ  َعوَيْهِ  ا

َ
َجّل  َعَ
َ
 ِمغْهُ  َ�يِْ�  ِف  أ

غُْت  َعَمي ِطيُق  َُ
ُ
نْ  أ

َ
  أ

َ
ْاَأل
َ
  ِمغْهُ  َ�يَْ�ّ  أ

ً
ُ  إِْجَالَ
َ
ُْ  ل َ نْ  ُسئِوُْت  َعل

َ
ِصَفهُ  أ

َ
َطْقُت  َمي أ

َ
ّ�  أ

َ
 لَمْ  ِأل

ُ�نْ 
َ
  أ

ُ
ْاَأل
َ
 ِمغْهُ  َ�يَْ�ّ  أ

‘আমার কােছ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম েথেক েবয়শ য়�া 
য়কংবা আমাোর াৃয়িে� েবয়শ স�ায়ন� আর েকউ য়ছেলন না। অয়ধক 
স�ান ও মযরাাার কারেণ আয়ম �াঁর �য়� পূণর াৃয়ি েমেল �াকােনার 
শয়� রাখ�াম না। আয়ম যয়া �াঁর য়ববরণ স�েকর য়জজায়স� হই �েব 
�া আয়ম বণরনা করে� পারব না। কারণ, আয়ম কখেনা পূণর চকু েমেল 
�াঁর য়ােক �াকাে� পায়র য়ন।’ [মুসয়লম : ১৭৩]  

হাাইয়বাার সয়�র সমা যখন উরওাা ইবন মাসঊা রায়াাা�াহ আনহ 
েচেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর ছাহাবীোর পযরেবকণ 
করয়ছেলন, �খন য়�য়ন কী বেলন? য়�য়ন বেলন,  

 ِ َّ ِ  يَُسُُل  ََغَّخمَ  َمي َعا َّ ُ  َصّ�  ا َّ َيَمةً  عََسّومَ  َعوَيْهِ  ا
ُ
 ِمغُْهْم، يَُجٍل  َّاِ  ِف  َعَ�َعْت  إَِ �

ُه، عَْجَههُ  نَِهي فََالََ   َ
ْ
َامَ  َع�َِذا عَِج�

َ
َاَمُه، اْ�تََاُيعا أ

َ
  َع�َِذا أ

َ
 عَُضُئِِه، َعَ  َ�ْقتَِتوُُنَ  َكُدعا رََُّضَ

ََُهمْ  َخَفُحُا رََ�وَّمُا َع�َِذا ا َُ ْص
َ
ّاعنَ  َعَمي ِعغَْاهُ، أ ِ مَ  ُُ َِ َّ يًميََ  إَِلْهِ  ا ِِ ُ، ْع

َ
 ُعْمَعةُ  فَمََج َ  ل
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َ
ْصَحينِِه، إِل
َ
يْ : َهَقيَل  أ

َ
ِم، أ ُْ ِ  قَ َّ ، َعَ  َعَعفَْاُت  الُْموُُِك، َعَ  َعفَْاُت  عََقاْ  َعا  َ�يَْصَ

، َعِ�ْسَى، ّ ِِ ََّجي ِ  َعا َّ ُّْت  إِنْ  َعا
َ
ُّ  َاِوًك  َيأ ُمهُ  َ� ِّ ْصَحينُهُ  ُ�َع

َ
مُ  َمي أ ِّ ْصَحيُب  ُ�َع

َ
 أ

ِ  ُ�َّمًاا، ُ�َّماٍ  َّ َيَمةً  ََغَّخمَ  إِنْ  َعا
ُ
ّف  ِف  َعَ�َعْت  إَِ �  عَْجَههُ  نَِهي فََالََ   ِمغُْهمْ  يَُجلٍ  ََ

ُه، َ
ْ
َاَمُهمُ  َع�َِذا عَِج�

َ
َاَمُه، اْ�تََاُيعا أ

َ
  َع�َِذا أ

َ
 رََ�وُّمُا َع�َِذا عَُضُئِِه، َعَ  َ�ْقتَِتوُُنَ  َكُدعا رََُّضَ

ََُهمْ  َخَفُحُا ا َُ ْص
َ
ّاعنَ  َعَمي ِعغَْاُه، أ ِ مَ  ُُ َِ َّ يًمي إَِلْهِ  ا ِِ ُ، ََْع

َ
 ل

‘আ�াহর শপথ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম যখনই থুথু 
েফলেছন �া �াোর েকউ না েকউ হাে� য়নো য়নে�। �া য়নেজর 
েচহারা ও চামড়াা মায়লশ করেছ। যখন য়�য়ন আোশ য়াে�ন, �াঁরা 
�াঁর আোশ পালেন ঝাঁয়পো পড়েছ। য়�য়ন অযূ করেল �ার অযূর 
অবয়শি পায়ন য়নে� য়গো পর�র লড়াইো জয়ড়ো পড়েছ। যখন �ারা 
কথা বলেছ �াঁর সামেন ের য়নচু করেছ। �াঁর �য়� অয়� স�ানবশ� 
সরাসয়র াৃয়ি য়নেকপ করে� পারেছ না। অ�পর উরওাা �াঁর স�ীোর 
কােছ য়ফের যান। েসখােন য়�য়ন বেলন, েহ আমার স�াাা, আ�াহর 
শপথ, আয়ম অেনক রাজা-বাাশােহর কােছ সফর কেরয়ছ। সফর কেরয়ছ 
পারসয সসাট য়কসরা, েরাম সসাট কাাসার ও হাবসার বাাশা নাজাশীর 
ারবাের। শপথ আ�াহর, আয়ম এমন েকােনা রাজােক োয়খ য়ন েয �ার 
সহচরগণ �ােক এ�টা স�ান করেছন য�টা স�ান কের মুহা�োর 
স�ীগণ মুহা�ােক। আ�াহর কসম, য়�য়ন থুথু েফলেলই �া �াোর 
কারও হাে�র �ালুে� য়গো পড়েছ। অ�পর েস �া য়নেজর েচহারা ও 
গাো মাখেছ। যখন য়�য়ন �াোর আোশ য়াে�ন, �াঁরা �াঁর য়নোরশ 
পালেন ঝাঁয়পো পড়েছ। য়�য়ন অযূ করেল �ার অযূর অবয়শি পায়ন 
য়নে� য়গো রীয়�ম� যুে� য়ল� হবার উপ�ম হে�। যখন �ারা কথা 
বলেছ �াঁর সামেন ের য়নচু করেছ। �াঁর �য়� অয়� স�ানবশ� 
সরাসয়র াৃয়ি য়নেকপ করে� পারেছ না।’ [�াবরানী : ১৬৪৪৫]  
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এ কারেণই �াঁরা আ�াহর �শংসা এবং য়নেজোর স�েকর আাা� 
নায়যেলর েযাগয হোেছন। েযমন আ�াহ �া‘আলা বেলন,  

ٓ سِلۡ  ﴿ ا رم قم ۡ ٱ ءِ َُ ٰ س �م رِ�نم َُ ِينم ٱ َِ خۡ  َّ
ُ
َ ْ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دِ�م

م
َ ٰ وم ِ ٱ ّمِنم  ٗ� فمضۡ  تمُغونم يمبۡ  سِِهمۡ �م َّ 

َِضۡ  ٰ وم ونم  انٗ �م �منُ�ُ م ٱ وم َّ  ُ َمُسو�م ٰ ۥٓۚ وم َم ْو
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �ِكم َ َّ ِينم ٱوم  ٨ ِدقُونم ل َم ٱ �مبموُّءو َّ ا َّ 

ٰ ۡ�ِ ٱوم  بۡ  ِمن نم ي�م َِبونم  لِِهمۡ �م نۡ  ُُ رم  مم اجم ۡ  هم �م  ِهمۡ ِِ�م ُِدونم  وم َِهِمۡ  ِ�  �م ةٗ  ُصُدو اجم آ  حم َّ ْ  ّمِ وتُوا
ُ
َ 

ُ�ؤۡ  ٰ  ثُِرونم وم م ِهمۡ  �م ُِ َُ ن
م
موۡ  َ س نم  وم ۚ  بِِهمۡ  �م ةٞ اصم صم ن خم َّ  يُوقم  وممم ُِ  َۡ هِ �م ٰ ۦ ُِ َم ْو

ُ
 ُهمُ  �ِكم فمأ

ۡ ٱ َۡ س  ]  ٩  ،٨: ارش[ ﴾ ٩ لُِحونم َُ

‘এই স�া য়নঃে মুহায়জরগেণর জনয ও যাোরেক য়নেজোর ঘর-বায়ড় 
ও ধন-স�য়� েথেক েবর কের োাা হোয়ছল। অথচ এরা আ�াহর 
অনু�হ ও সসয়ির অে�ষণ কের এবং আ�াহ ও �াঁর রাসূলেক সাহাযয 
কেরন। এরাই ে�া স�যবাাী। আর মুহায়জরোর আগমেনর পূেবর যারা 
মাীনােক য়নবাস য়হেসেব �হণ কেরয়ছল এবং ঈমান এেনয়ছল (�াোর 
জনযও এ স�ো অংশ রোেছ), আর যারা �াোর কােছ য়হজর� কের 
এেসেছ �াোরেক ভােলাবােস। আর মুহাজয়রোরেক যা �াান করা 
হোেছ �ার জনয এরা �াোর অ�ের েকােনা ঈষরা অনুভব কের না। 
এবং য়নেজোর অভাব থাকা সে�ও য়নেজোর ওপর �াোরেক 
অ�ায়ধকার োা। যাোর মেনর কাপরণয েথেক রকা করা হোেছ, �ারাই 
সফলকাম।’ {সূরা আল-হাশর, আাা� : ০৮-০৯}  

 الصاّق، ن�م أنُ فس نهذا األنصيي، هم عالفوحُن الهيجمعن، هم فيلصيدقُن
 إن:"األنصيي �يطبيً  السقيفة ُّم خىبته ف قيل حيث اآلّت�، من الكمت�، هير�
 ، َغي حيثمي ر�ُنُا أن أام�م عقا ،)الفوح�( عسمي�م) الصيدق�( سميني اهللا
ّ�َهي{ :  فقيل

َ
ّنَ  َّيي ِ

ّ
َُّقُا َءاَمغُُا اَ َ  ا َّ  } الّصيِدِ��َ  َم َ  َعُ�ُنُُا ا
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আাাে� ‘সায়াকুন’ বেল বুঝােনা হোেছ মুহায়জরগণেক আর ‘মুফয়লহন’ 
বলা হোেছ আনসারগণেক। আাাে�র এ াুই শ�েক এভােব বযাখযাই 
কেরেছন আবূ বকর য়স�ীক রায়াাা�াহ আনহ। কারণ, সায়কফার য়ান 
য়�য়ন েীা খু�বাা আনসারীোর উে�েশ বেলন, ‘আ�াহ আমাোর নাম 
য়নোেছন সাোকীন বেল আর ে�ামাোর নাম য়নোেছন মুফয়লহীন বেল। 
আর ে�ামাোর য়নোরশ য়াোেছন আমরা েযখােনই যাই না েকন 
আমাোর সে� থাকে�। েকননা য়�য়ন ইরশাা কেরন,  

﴿ ٰ اَم َ�هم
م
ِينم ٱ َ َّ  ْ ُنوا ْ ٱ ءمامم م ٱ ّ�ُقوا َّ  ْ ُ�ونُوا عم  وم ٰ ٱ مم َّ   ]  ٩  ،٨: ارش[ ﴾١ ِد�ِ�م ل

‘েহ মুয়মনগণ, ে�ামরা আ�াহর �াকওাা অবল�ন কর এবং 
স�যবাাীোর সােথ থাক।’ {সূরা আ�-�াওবা, আাা� : ১১৯} [ইমাা 
সাইোা মুহা�া ইসমাঈল শারবীনী, আাালা�ুস ছাহাবা ফী যাওয়াল 
কুরআনীল কারীম ওাাস সু�ায়�ন নাবায়বাযাহ ওাা াাফয়াশ ওবহা�, পৃ. 
: ২১]  

উপেরায়�য়খ� আাা� ও হাাীসসমূহ এবং উপেরর আেলাচনার য়নয়রেখই 
আমরা োখে� পাই, ছাহাবীোর ফযীল� ও মযরাাা খােটা করে� উায� 
হা ওধু েস-ই েয অ�রচকুহীন অথবা েয সু�ি পথ থি�ার ওপর 
আেছ। সীরাে� মু�ায়কম েথেক সের য়গোেছ েয েযাজন াূের। অথবা 
েস ধমরেোহী নায়�ক। েযমন বেলেছন অেনক স�ায়ন� ইমাম। ইমাম 
আবূ যুর‘আ রায়হমাহ�াহ বেলন,  

 عسوم عآل عويه اهللا ص� اهللا يسُل أصحيب من أحاا ّنتقص المجل يأّت إذا«
 عاعقمآن حق عغاني عسوم عآل عويه اهللا ص� المسُل أن عذل  زناّق أنه فيعوم
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 عآل عويه اهللا ص� اهللا يسُل أصحيب عالسن اعقمآن هذا الغي أدى ع�نمي حق
ُدني �محُا أن ّم�اعن ع�نمي عسوم  أع� نهم عالمح عالسغة الكتيب لبىوُا شه
 »زنيدقة عهم

‘যখন �ুয়ম েকােনা বযয়�েক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর 
ছাহাবীগেণর েকােনা একজেনর মযরাাাহানী করে� োখেব �খন বুেঝ 
েনেব েয েস একজন ধমরেোহী নায়�ক। আর �া এ কারেণ েয, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম আমাোর কােছ স�য, কুরআন 
স�য। আর এ কুরআন ও সু�াহ আমাোর কােছ েপৗয়ছোেছন রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর ছাহাবাো য়করাম। য়ন�া �ারা চাা 
আমাোর �মাণগেলাা আঘা� করে�। যাে� �ারা য়ক�াব ও স�াহেক 
বায়�ল করে� পাের। এরা হেলা ধমরেোহী নায়�ক। এোরেক আঘা� 
করাই ে�া।’ [খ�ীব বাগাাাী, আল-য়কফাাাহ ফী ইলয়মর য়রওাাাাহ : 
১১৯/১]  

অ�এব আমাোর ক�রবয হেলা, সবরাা �াঁোর ভােলা য়াকগেলাই 
আেলাচনা করা, �াঁোর �য়� সসয়ি েরেখই �াঁোর নাম েনাা। আ�ু�াহ 
ইবন মাসঊা রায়াাা�াহ আনহ ক� সু�রই না বেলেছন। য়�য়ন বেলন,  

َ  إِنّ  َّ مَ  ا َِ ِعبَيدِ  قُوُُِب  ِف  َ�
ْ
ََُجاَ  ، اع ُ  َصّ�  ُ�َّماٍ  قَوَْب  فَ َّ  قُوُُِب  َخْ�َ  عََسوّمَ  َعوَيْهِ  ا

ِعبَيدِ 
ْ
َْفِسهِ  فَيْصَىَفيهُ  ، اع مَ  ُُمّ  ، نِمَِسيَلِهِ  فَيْ�تََعثَهُ  ، َِ َِ ِعبَيدِ  قُوُُِب  ِف  َ�

ْ
 ُ�َّماٍ  قَوِْب  َ�ْعاَ  اع

ََُجاَ  ، ْصَحينِهِ  قُوَُُب  فَ
َ
ِعبَيدِ  قُوُُِب  َخْ�َ  أ

ْ
 ، ِدِّغهِ  َعَ  ُ�َقيرِوُُنَ  ، نَِبيّهِ  ُعَزَياءَ  فََجَعوَُهمْ  ، اع

ى َهَمي
َ
َُ  ، َحَسغًي الُْمْسِوُمُنَ  َيأ ْعا َعَمي ، َحَسنٌ  اهللاِ  ِعغْاَ  َهُه

َ
َُ  َسِّئًي َيأ  .َسيّئٌ  اهللاِ  ِعغْاَ  َهُه
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‘আ�াহ বা�াোর অ�েরর �য়� াৃয়ি য়াো মুহা�া সা�া�াহ আলাইয়হ 
ওাাসা�ােমর অ�রেক সেবরা�ম োখে� পান। ফেল য়�য়ন �াঁেক য়নেজর 
(য়বেশষ ভােলাবাসা ও অনু�েহর) জনয য়নবরাচন কেরন। �াঁেক �াঁর 
য়রসালা� সেম� ে�রণ কেরন। মুহা�া সা�া�াহ আলাইয়হ 
ওাাসা�ােমর অ�েরর পর য়�য়ন নযর োন বা�াোর অ�ের। এ াফাা  
য়�য়ন �াঁর ছাহাবীগেণর অ�রেকই সকল বা�ার অ�েরর মেধয সেবরা�ম 
োখে� পান। ফেল য়�য়ন �াঁোরেক �াঁর নবীর সাহাযযকারী বায়নো 
োন। যারা �াঁর াীেনর জনয লড়াই কেরন। অ�এব মুসয়লমরা 
(সাহাবীগণ) েয য়জয়নসেক সু�র ও ভােলা মেন কের, �া আ�াহর 
কােছও পছ�নীা য়বেবয়চ� হা। আর যা �াঁোর কােছ ম� য়বেবয়চ� 
হা �া �াঁর কােছও ম� য়হেসেব গৃহী� হা।’ [মুসনাা আহমা : 
৩৬০০; মুসনাা বাযযার : ১৮১৬]  

আবাু�াহ ইবন মাসঊা রায়াাা�াহ আনহর আেরকয়ট উয়� এখােন 
�য়ণধানেযাগয। য়�য়ন বেলন,  

 كنُا فإنهم -عسوم عويه اهللا ص�- �ما نَصحيب فويتَّس  متَسيي مغ�م كن من
 حيَ، عأحسغهي هاّي، عأقُمهي ر�وفي، عأقوهي عومي، عأعمقهي قوُ�ي، األمة هذه أنم
 لم فيعمفُا دّغه، ع�قيمة -عسوم عويه اهللا ص�- نبيه لصحبة اهللا اختييهم قُمي

 .الستقيم الاى ع كنُا فإنهم آثييهم ف عاربعُهم فحوهم،
ে�ামাোর মেধয েকউ যয়া অনুসরণ করে� চাা �েব েস জনয মুহা�া 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর ছাহাবীগেণরই অনুসরণ কের। কারণ, 
�াঁরাই য়ছেলন এ উ�ে�র মেধয আ�ার য়াক েথেক সবেচ েবয়শ 
েনককার, ইলেমর য়াক েথেক গভীর�র, েলৗয়কক�ার য়াক েথেক 
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স��ম, আােশরর য়াক েথেক সয়ঠক�ম, অব�ার য়াক েথেক ও��ম। 
�াঁরা এমন স�াাা আ�াহ যাোরেক আপন নবী সা�া�াহ আলাইয়হ 
ওাাসা�ােমর সং�শরধনয হবার জনয এবং �াঁর াীন কাোেমর উে�েশয  
বাছাই কেরেছন। অ�এব ে�ামরা �াঁোর মযরাাা অনুধাবন কেরা এবং 
�াঁোর পাা� অনুসরণ কেরা। কারণ, �াঁরা য়ছেলন সীরাে� মু�াকীেমর 
ওপর �য়�য়ন�। [আবূ নাঈম, য়হলইাা�ুল আওয়লাা : ৩০৫/১; ড. 
মুহা�া ইবন আবূ শাহবা, আল ইসরাঈয়লাযা� ওাাল মাওযূাা� ফী 
কু�ুয়ব� �াফসীর]  

ইমাম শােফাী রহ. �াঁর ‘আর-য়রসালা’ �ে� ছাহাবীগেণর কথা 
আেলাচনা কেরন। �াঁোর যথােযাগয �শংসা কেরন। অ�পর য়�য়ন 
বেলন,  

 ، نه عاستغبُ عوم نه استايك عأام ععقل ععيع عاجتهيد عوم ك ف فُقغي عهم
 ألنفسغي عغاني آيائغي من نغي عأع� أحا َي عآياؤهم

‘�াঁরা ইলম, ইজয়�হাা, �াকওাা ও জান-বুয়�ে� আমাোর ওপের। 
�াঁরা আমাোর েচো উ�ম এমন য়বষো েয বযাপাের ইলম জানা েগেছ 
য়কংবা যা ইয়�মবা� বা উ�াবন করা হোেছ। �াঁোর রাাগেলা 
আমাোর কােছ �শংসনীা। আমাোর য়নেজোর বযাপােরই আমাোর 
য়স�াে�র েচো �াঁরাই অ�ায়ধকার পাবার হকাার।’ [মুকা�াম ইবনু 
সালাহ, ড. নূর�ীন ‘ঈ�র স�াানা, ৈবর�, �কাশকাল : ২০০০ ইং, 
পৃনা : ২৯৭]  
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েশষ কথা :  

আমাোর ক�রবয এ কথা েজেন রাখা েয, আমরা েযেহ�ু রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর ছাহাবী হবার মযরাাা লােভর সুেযাগ 
হা�ছাড়া কেরয়ছ। �াই নবী সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�ােমর ভাই হবার 
সুেযাগ অ�� যাে� হা�ছাড়া না কয়র। আমরা েযন �াোর মােঝ 
শায়মল থায়ক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম যাোরেক োখার 
বাসনা েপাষণ কেরেছন। আবূ হরাারা রায়াাা�াহ আনহ েথেক বয়ণর�, 
য়�য়ন বেলন,  

نّ 
َ
ِ  يَُسَُل  أ َّ َت  -عسوم عويه اهللا ص�- ا

َ
ةَ  أ مٍ  َدايَ  َعوَيُْ�مْ  الّسَالمُ «  َهَقيَل  الَْمْقُبَ ُْ  قَ

ُ  َشيءَ  إِنْ  َع�ِنّي ُاْؤِمِغ�َ  َّ نّي عَِدْدُت  ََِحُقُنَ  نُِ�مْ  ا
َ
ْ�غَي قَاْ  ي

َ
اَ�غَي َيأ َُ َعلَْسغَي قَيلُُا. » إِْخ

َ
 أ

انََ   َُ ِ  يَُسَُل  َّي إِْخ َّ ْ�تُمْ «  قَيَل  ا
َ
ْصَحيِب  أ

َ
اُ�غَي أ َُ ّنَ  َع�ِْخ ِ

ّ
رُُا لَمْ  اَ

ْ
يَْف  َهَقيلُُا. » َ�ْعاُ  ََّ ََ 

ِت  لَمْ  َمنْ  ََْعمُِف 
ْ
ّمِتَ   ِمنْ  َ�ْعاُ  ََّ

ُ
ِ  يَُسَُل  َّي أ َّ َّْت «  َهَقيَل  ا

َ
َيأ
َ
ُْ  أ َ نّ  ل

َ
ُ  يَُجالً  أ

َ
 ُغمّ  َخيٌْل  ل

ََ  ُ�ْهمٍ  ُدْهمٍ  َخيٍْل  َظْهَمىْ  َ�ْ�َ  ُ�َّجوَةٌ 
َ
ِ  يَُسَُل  َّي نََ�  قَيلُُا. » َخيْوَهُ  َ�ْعمُِف  أ َّ «  قَيَل . ا

رُُنَ  فَإِّ�ُهمْ 
ْ
ُءِ  ِمنَ  ُ�َّجِو�َ  ُغّما ََّ نَي الُُُْض

َ
َُِْض  َعَ  فََمُطُهمْ  َعأ

ْ
ََ  ار

َ
 َ�نْ  يَِجيٌل  َلَُذاَدنّ  أ

َمي َحُِْض  َِع�ُ  َُّذادُ  ََ
ْ
نَيِدِّهمْ  الّحيّل  ان

ُ
ََ  أ

َ
قُُُل . َ�ْعَاكَ  نَّالُُا قَاْ  إِّ�ُهمْ  َهيَُقيُل . َهوُمّ  أ

َ
 فََ

 .» ُسْحًقي ُسْحًقي

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ ওাাসা�াম একবার কবর�ােনর উে�েশ 
েবর হন। েসখােন য়�য়ন বেলন, ‘ে�ামাোর ওপর শায়� বয়ষর� েহাক েহ 
মুয়মনোর ঘেরর বায়স�ারা। আ�াহ চাইেল আমরা অবশযই ে�ামাোর 
সে� য়ময়ল� হব। আমার মন চাা যয়া আয়ম আমার ভাইোর োখ�াম!’ 
ছাহাবীগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল, আমরা য়ক আপনার ভাই নই? 
য়�য়ন বলেলন, ‘ে�ামরা বরং আমার ছাহাবী। আর আমাোর ভাই হেলা 
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�ারা, যারা এখেনা আেস য়ন। আয়ম �াোর আেগই য়গো হাউেযর কােছ 
�াোর জনয অেপকাা থাকব। �ারা বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল, 
আপনার উ�ে�র মেধয যারা পের আসেব আপয়ন য়কভােব �াোর 
শনা� করেবন? য়�য়ন বলেলন, ে�ামরা য়ক মেন কেরা ে�ামাোর কােরা 
যয়া একয়ট ওথ মুখ সাাা পা য়বয়শি েঘাড়া থােক কােলা েঘাড়াােলর 
মেধয েস য়ক �ার েঘাড়ােক য়চনেব না? �ারা বলেলন, জী হযা। য়�য়ন 
বলেলন, �ারা য়কাামে�র য়ান এমন অব�াা উয়�� হেব েয অযূর 
পায়নর কারেণ �াোর েচহারা ও হা�-পা উ�ল থাকেব। আয়ম হাউেজ 
�াোর অ�ব�রী হো অেপকাা থাকব। আমার হাউেজর কাছ েথেক 
য়কছু েলাকেক এমনভােব �ায়ড়ো োাা হেব েযভােব হায়রো যাওাা 
উটেক �ায়ড়ো োাা হা। আয়ম �াোর ডাকব, এেসা এেসা। �খন বলা 
হেব, �ারা আপনার পরব�রীকােল াীনেক পয়রব�রন কেরেছ। �খন 
আয়ম বলব, �েব াূর হও, �েব াূর হও, �েব াূর হও। [মুসয়লম : 
৬০৭; মুসনাা আহমা : ৯২৯২] 

অ�এব আমাোর করণীা হেলা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইয়হ 
ওাাসা�ােমর ছাহাবীোর সাাৃশয অবল�ন করা এবং �াঁোর অবলয়�� 
পেথর পয়থক হওাা। কয়ব বেলন, 

ّبُهُا إِْن لَْم رَُ�ُنُُا ِمثْوَُهْم 
ََ َ  َع�

ّبَه نِيلِكَماِم فََالُح  ََ  إِّن اعتّ
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‘ে�ামরা যয়াও �াোর মে�া হে� পারেব না, �বুও �াোর সাাৃশয 
অবল�ন কেরা। কারণ, স�ায়ন�োর সাাৃশয অবল�নও এক ধরেনর 
সফল�া।’  

েহ আ�াহ, �ুয়ম আমাোরেক নবীর ছাহাবীগেণর মে�া খাঁয়ট ঈমানাার 
এবং �কৃ� ঈমান ও আমলওাালা হওাার �াওফীক াাও। আমীন।  

 


