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িবসিম�ািহর্রহমািনর্রহীম 

সম�্ �শংসা্ আ�াহর্্ জনব্্ আমরা্ তাার্ �শংসা্ কির, তাার্

িনকট্সাহাযব্�াারনা্কির্রবং্তাার্কাোই্ইমা্িমইা্কির্্আমরা্

আমােদর্আ�ার্ অিন�্ োেক্ রবং্ ম�্কমর্ োেক্আ�াহর্্ িনকট্

আ�য়্ �াারনা্ কির্্আ�াহ্ যােক্ সিিক্  া্ �দশরন্ কেরন, তােক্

েকউ্  া��্ করেত্  াের্ না্্  ইাষের্ িতিন্ যােক্  া��্ কের, 

তােক্ েকউ্ সিিক্  া্ েদখােত্  াের্ না্্ ্ আিম্ সাইব্ িদিি্ েয, 

শরীকিবহীন্রক্আ�াহ্াাড়া্আর্েকান্হ�্মা‘বূদ্েনই্্আিম্আেরা্

সাইব্ িদিি্ েয, মুহা�াদ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম তাার্ বা�া্ ও্

রাসূল্্ আ�াহ্ তাার্ �িত, তাার্  িরবার- িরজেনর্ �িত্ রবং্ তাার্

সকল্সাহাবীর্�িত্অসংখব্দুরদ্ও্সালাম্বষর্্ককন্ 

োা�্ রই্  ুি�কার্ িশেরানাম্ হেি, ‘সাহাবােয়্ েকরােমর্ �িত্

আমােদর্ কতরবব’। সিতবই্ আমােদর্ উ র্ অি রত্ র্ কতরবব্ মহান্্

েসজনব্আমােদর্ উিিচ, রিবষয়িটর্ �িত্ যার র্ েনই্ গকর্ �দান্

করা্রবং্সেবরাা্যযশীল্হওয়া্ 

স�ািনত্  ািেকর্ জানা্ যররী্ েয, সাহাবােয়্ েকরােমর্ �িত্

আমােদর্কতরবব্েযন-েতন্েকান্িবষয়্নয়্্রিট্�ীন্ইসলােমর্�িত্

আমােদর্ কতরেববরই্ রকিট্ অংশ, েয্ �ীনেক্আ�াহ্ তাার্ বা�ােদর্

জনব্মেনানীত্কেরোন্রবং্যা্ববতীত্িতিন্তােদর্িনকট্োেক্অনব্

েকান্�ীন্�হ্্কেরন্না্্মহান্আ�াহ্বেলন, 
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﴿ َّ ن ٱ عنندَ  ّ�نينَ ٱ ِن  ]١٩: عماان لآ[ ﴾ ُمۗ َ�ٰ سۡ ۡ�ن ٱ َّ

‘িন�য়্আ�াহর্্িনকট্মেনানীত্�ীন্হেি্ইসলাম’ (আেল-ইমরান্১৯)।  

িতিন্আেরা্বেলন,  

َرةن �ٱ �ن  َوُهوَ  هُ مننۡ  َبَل ُ�قۡ  فَلَن اينٗ دن  من َ�ٰ سۡ ۡ�ن ٱ َ�ۡ�َ  َتغن يَبۡ  َوَمن ﴿ ن�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مننَ  خن  ﴾ ٨ �ن
 ]٨٥: عماان لآ[

‘েয্ববিি ইসলাম্াাড়া্অনব্েকান্ মর্তালাশ্কের, কি�্কােলও্তা্

তার্ ই্োেক্�হ্্করা্হেব্না্রবং্আেখরােত্েস্ইিত��েদর্

অষমুরি (আেল-ইমরান্৮৫)।  

মহান্আ�াহ্অনব�্বেলন, 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دنيَنُ�مۡ  َلُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
نعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو� يُت  َم�ن ن  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ن ٱ لَُ�مُ  َوَرضن

ۚ دنينٗ   ]٣: دة احيئ[ ﴾ا

‘আজ্ আিম্ েতামােদর্ জনব েতামােদর্ �ীনেক্  ূ র্াা কের্ িদলাম, 

েতামােদর্ �িত্আমার্ েন‘মত  ির ূ র্ কের্ িদলাম্ রবং্ ইসলামেক্

েতামােদর্জনব্�ীন্িহসােব্ া�্করলাম’ (আল-মােয়দাহ্৩)। 

অতরব, রই্সরল-েসাজা্  া্রবং্ সতব্ �ীনই্ হেি্আ�াহর্্

�ীন। রই্ �ীেনর্ �িার্ ও্ �সােরর্ জনব্ আ�াহ তা‘আলা িব��্

�িারক, িবিই্্ উ েদ�া্ রবং্ স�ািনত্ রাসূল্ মুহা�াদ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়া্সা�াম েক্ িনবরািন্কেরন্্ িতিন্রই্�ীনেক্ ির ূ র্মােব্

ে ৗো্ িদেত্রবং্আ�াহ্ িনেদরিশত্ িবষয়সমূহ্ ুপানু ুপমােব্ ালন্
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করেত্েকান্�কার্�িট্কেরন িন্্মহান্আ�াহ্বেলন, 

ّ�َها﴿
َ
َ � َٓ ٓ  بَّلنغۡ  ٱرّرُسوُل  َ نزنَل  َما

ُ
نَكۖ  منن ِنَ�َۡك  أ  ]٦٧: دة احيئ[ ﴾ ّرّ�

‘েহ্ রাসূল! আ নার্ রেবর্  ই্ োেক্ আ নার্ �িত্ যা্ অবতী র্্

হেয়ো, তা্ ে ৗো্ িদন’ (আল-মােয়দাহ্ ৬৭)। আ�াহর্্ রই্ িনেদরশ্

েমাতােবক্ িতিন্ আমর্্ িরসালােতর্  ূ র্্ দািয়র্  ালন্ কেরোন, 

আ�াহ্ কতৃরক্ আেরাি ত্ আমানত্ যাাযামােব্ রইা্ কেরোন, তাার্

উ�তেক্ সিিক্ নাীহত্ কের্ েগোন্ রবং্আ�াহর্্ রােহ্ সিতবকার্

িজহাদ্ কেরোন্্ কলবাে্র্ রমন্ েকান্ িদক্ েনই, যা্ িতিন্ তাার্

উ�তেক্বেল্যান িন্্ ইাষের্অকলবাে্র্রমন্েকান্িদক্েনই, যা্

োেক্ িতিন্ তার্ উ�তেক্ সতকর্ কের্ যান িন্্ মহান্আ�াহ্ �ীয়্

বা�ােদরেক্তাার্কৃতজতা ােশ্আবআ্কের্বেলন, 

ني ُهوَ ﴿  َّ ّمنّ�ن  �ن  َ�َعَث  ٱ
ُ
ْ  ّمنۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  نَ  ۧٱۡ� نيهنمۡ  َءاَ�ٰتنهۦن َعلَۡيهنمۡ  َ�ۡتلُوا  َوُ�َعّلنُمُهمُ  َوُ�َزّ�

ْ  �َ َوٱۡ�نۡكَمةَ  ٱۡلكنَ�َٰب   ]٢: المع [ ﴾٢ ّمبن�ٖ  َضَ�ٰلٖ  لَ�ن  َ�ۡبُل  منن َ�نُوا

‘িতিনই্ িনরইরেদর্ িনকট্ তাােদর্ ম ব্ োেক্ রকজন্ রাসূল্

ে�র্ কেরোন, িযিন্ তােদর্ কাো তাার্ আয়াতসমূহ্  াি্ কেরন, 

তােদরেক্ িব�্কেরন্রবং্িকতাব্ও্িহকমত িশইা্েদন। ইিত ূেবর্

তারা্িাল্েঘার্ া��তায়্িল�’ (আল-জুমু ‘আহ ২)। 

আিম্আবারও্বলিা, আমােদর্ ি�য়্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম আ�াহর্্�ীেনর্�িার্ও্�সার্যাাারমােব্কের্েগোন্্ িতিন্

তাার্উ�তেক্নাীহত্করেত্েকান্�কার্�িট্কেরনিন; বরং্ িতিন্
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তােদর্জনব তােদর্লইবষল্��মােব্বাতেল্িদেয়্েগোন্ 

মহান্আ�াহ্স�ািনত্রই্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্

জনব্স�ািনত্সাহাবােয়্েকরামেক্মেনানীত্কেরন্্তাারা্তাােক্রবং্

আ�াহর্্ �ীনেক্ সািবরক্ সাহাযব-সহেযািগতা্ কেরন্্ তাারা্ িােলন্ মূ-

 ৃে�র্ ে��তম্ ববিির্ ে��তম্ সহির্্ তাারা্ িােলন্ তাার্ সচ্ সাী, 

মহচ্ সহকমরী্ রবং্ শিিশালী্ সাহাযবকারী্্আ�াহর্্ �ীেনর্�িার্ ও্

�সাের্তাারা্সবরা�ক্সাহাযব-সহেযািগতা কেরন্ 

তাারা্কতই্না্িনেবিদত�া্্রবং্মহচ্িােলন! কতই্না্স�ান্

ও্মযরাদার্অি কারী্ িােলন্তাারা! আ�াহর্্�ীেনর্সহেযািগতার্জনব্

তাারা্িক্অসা ার্্�েি�াই্না্কেরোন! 

মহান্আ�াহ্ িবেশষ্ তাচ যরেক্ সামেন্ েরেখই্ তাার্ ি�য়্ নবী্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম-রর্ জনব্ উউম্ ও্ নবায় রায়্্ রসকল্

সাহাবীেক্ মেনানীত্ কেরন্্ �য়ং্ আ�াহ্ রবং্ তার রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম-রর্ সাইবানুযায়ী্ নবী্ ও্ রাসূলগ্্ (আলাইিহমুস  

সালাম)-রর্ ের্তাারাই্িােলন্সেবরাউম্মানুষ্্মহান্আ�াহ্বেলন, 

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
ۡخرنَجۡت  أ

ُ
نل أ  ]١١٠: عماان لآ[ ﴾ّناسن ر

‘েতামরাই্ হেল্ সেবরাউম্ উ�ত, মানবজািতর্ কলবাে্র্ জনবই্

েতামােদর্উ�ব্ঘটােনা্হেয়ো’ (আেল-ইমরান্১১০)। অ�বিতরতার্িমিউেত্

রবং্ ে��েরর্ িবিাের্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্সাহাবীগ্ই্

সবর�াম্ মহান্ আ�াহর্্ রই্ �বারহীন্ েঘাষ্ার্ আওতামুি্ হেবন্্
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সহীহ্বুখারী্ও্মুসিলেম্রেসো, নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম বেলন, 

يَ  يَةُ َ�ُهمْ « ِ
ّ
َُّم اَ يَ  يَةُ َ�ُهْم  ِ

ّ
َُّم اَ  َِ ْا

َ  ِْ ُ اّقي ّْ  »َل

‘আমার্ যুেগর্ মানুষই্ সেবরাউম্ মানুষ্্ অতত র্ তার্  েরর্

যুেগর্মানুষ, অতত র্তার্ েরর্যুেগর্মানুষ’্০F

1 

বুঝা্েগল, সাহাবীগে্র ে��েরর্সাইব্িদেলন্�য়ং্আ�াহ্রবং্

তাার্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম। সিতবই্ তাারা্ িােলন্ সবরে��, 

নবায় রায়্, িব��্রবং্সুদৃঢ়্িদক-িনেদরশক্ 

অতরব, আমােদর্ মােলামােব জানা্ উিিচ্ েয, সাহাবীগ্্ ও্

তাােদর্�িত্আমােদর্কতরবব্শীষরক্আেলািনা্�ীন, ইসলামী্আ�ীদা্

রবং্ ঈমােনরই্ রকিট্ অংশ্্ েকননা্ অতীত্ ও্ বতরমােন্ সালােে্

াােলহীন্কতৃরক্�্ীত্আ�ীদা্িবষয়ক্রমন্েকান্বই্আ িন্ ােবন্

না, যােত্সাহাবীগে্র্�িত্মুসিলম্আ�ীদার্িবষদ্িববর্্েনই্ 

* িক�্রখােন্রকিট্��্উেিত সাহাবীবেগরর্�িত্আমােদর্েয্

দািয়র্ও্কতরবব, তা্েকন্�ীেনর্�িত্আমােদর্কতরেববর্রকিট্অংশ্

িহসােব্িবেবিিত্হল? 

জবােব্ বলব, সাহাবীগ্্হেলন্রই্�ীেনর্ ারক্রবং্ বাহক্্

তাারা্ েকান্ �কার্ মা বম্ াাড়াই্ সরাসির্ রই্ �ীেনর্ বাতরা্ রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্কাা্োেক্�বে্র্মহান্েগৗরর্অজরন্

                                                            
1.  সহীহ্বুখারী, হা/২৬৫২; সহীহ্মুসিলম, হা/২৫৩৩্্হাদীসিট্ইবেন্মাসঊদ্(রািযয়া�াহ্আনহ) 

ব্রনা্কেরন্ 
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কেরোন্্তাারা্সরাসির্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম েক্েদেখোন্

রবং্তাার্কাা্োেক্হাদীস্শেনোন্্অতত র্ ূ র্্আমানতদািরতার্

সিহত্ উি্ হাদীসসমূহেক্ সংরই্্ করতত্ মুসিলম্ উ�াহর্্ উে�েশব্

ব র্না্কেরোন্ 

রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম-রর্রকিট্ হাদীসও্ িক্ রমন্

 াওয়া্যােব্েয, তা্সাহাবােয়্েকরাম্াাড়া্অনব্কােরা্সূে�্আমােদর্

কাো্রেস্ে ৗোো?! 

যখন্ আ িন্ বুখারী, মুসিলম, সুনান১

2, মাসানীদ২

3, মাজামী‘৩

4, 

                                                            
2

.  েযসব্ হাদীস্ ��্ িে�হী্ অ বায়্ বা্ অনুেিদ্ অনুযায়ী্ সাজােনা্ হয়, েসগিলেক্ ‘সুনান’ 
) اصنن( বেল্্রসব্হাদীস্�ে�্মারেূ‘ হাদীস্ববতীত্মা�তু‘ বা্মাও�ূে্হাদীস্াােক্না্

বলেলই্িেল্্েযমনত্সুনােন্আবু্দাঊদ, সুনােন্নাসাঈ, সুনােন্ইবেন্মাজাহ্ইতবািদ্ –অনুবাদক্ 
3

.  েযসক্হাদীস্�ে�্�েতবক্সাহাবীর্সহীহ, হাসান্ও্যঈে্হাদীসেক্ ৃাকমােব্সাজােনা্হয়, 
অ বায়্বা্অনুেিদ্অনুযায়ী্হাদীস্উে�খ্করা্হয়্না, েসসব্হাদীস্��েক্ ‘মাসানীদ’  

)احنينيد( বেল্্েযমনত্মুসনােদ্আহমাদ, মুসনােদ্বায যার্ইতবািদ্ 

 আবার্ কখনও্ েয্ �ে�্ েবশিকাু্ হাদীস্ রকি�ত্ করা্ হয়, তেব্ েসটার্ হাদীসগিলেক্

সাহাবীর্নামানুসাের্না্সািজেয়্অ বায়্বা্অনুেিদ্অনুযায়ী্সাজােনা্হয়, তােকও্মুসনাদ্

বেল্্েযমনত্মুসনােদ্বা�ী্ইবেন্মাখলাদ্আল-আ�ালুসী্ –অনুবাদক্ 
4

.  েযসব্�ে�্হাদীোর্িবিম�্মূল্��্োেক্হাদীস্জমা্করা্হয়্রবং্রকি�ত্হাদীসগিলেক্
মূল্��সমূেহর্িবনবাশ্অনুযায়ী্সাজােনা্হয়, েসগিলেক্‘মাজামী’ ) احجيميع(   বেল্্েযমনত্

াাগানী্ �্ীত্ ‘আল-জাম ‘উ্ বায়নাছ -াহীহাইন’, সুয়ূরী্ �্ীত্ ‘আল-জােম‘ আল-কাবীর’ 

ইতবািদ্্রসব্হাদীস্�ে�র্অনবতম্রকিট্ টবিশ�ব্ হল, রগিলেত্ িবিম�্�ে�্উে�িখত্

রকই্িবষেয়র্অেনকগিল্হাদীস্রকে�্ াওয়া্যায়্্–অনুবাদক্ 
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আজয্া৪5 বা্হাদীোর্অনব্েকান্��্খুলেবন, তখন্েদখেবন, ��কার্

োেক্ হাদীোর্ সনদ্ শক্ হেয়্ সাহাবী্  যরষ্ ে ৗোো্্ অতত র্

সাহাবী্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম োেক্হাদীসিট্ব র্না্কেরোন্্

েসজনব, রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম োেক্ সাবব�্ �েতবকিট্

হাদীোর্সূে�্েকান্না্েকান্িবিশ�্সাহাবী্অবশবই্রেয়োন্ 

* সাহাবােয় েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্নবায় রায়্তাত  

সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্�েতবেকই্ নবায় রায়্্্

�য়ং্ আ�াহ্ রবং্ তাার্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম তাােদরেক্

নবায় রায়্্ িহসােব্আখবা্ িদেয়োন্্ েসজনব্ েদখা্ েগো, মুহাি�াগ্্

হাদীস্ ব র্নাকারীগে্র্ নবায় রায়্তার্ িবষয়িট্ সূূািতসূূমােব্

 যরেবই্্করেতন্্সনেদর্েকাে  ব র্নাকারী্িব��্আর্েক্যঈে, তা্

তাারা্ িুলেিরা্ িবে�ষ্্ করেতন্্ িক�্ সনেদর্  ারাবািহকতা্ যখন্

সাহাবী্ যরষ্ ে ৗাত, তখন্তাারা্আর্ েকান্ িবে�ষ্ই্করেতন্না্্

েকননা্ তাারা্ িনি�ত্ জানেতন্ েয, সকল্ সাহাবী্ নবায় রায়্্ রবং্

িব��্্েস কারে্্আ িন্যখন্ ‘িরজাল্শা�’৫

6-রর্��সমূহ্ ড়েবন, 

তখন্েসখােন্েদখেবন, ��কারগ্্তােবঈন্োেক্শক্কের্সকেলর্

                                                            
5

.  হাদীোর্ েযসব্ োা�্ �ে�্ েলখকগ্্ েবশিকাু্ হাদীস্ রকি�ত্ কেরন্ রবং্ হাদীসগিল্
সা ার্তত্ িবষয়ব�, ব্রনাকারী্ অাবা্ মতন্ বা্ সনেদর্ টবিশে�বর্ িদক্ িবেবিনায়্রকই্

হয়, তােক্ ‘আজয্া্ হাদীিাইয়বাহ’ ) اجباا  الديثي(  বেল্্ েযমনত্ ইমাম্ বুখারী্ �্ীত্

‘জুযউ্্রেইল্ইয়াদােয়ন্িেছ -াালাহ’। –অনুবাদক্ 

6

.  েয্শা�্হাদীোর্ব র্নাকারীগে্র্অবষা্িবে�ষ্্কের, তােক্‘িরজাল্শা�’ বেল্ –

অনুবাদক্ 
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অবষা্িবে�ষ্্কেরোন্্তাারা্বেলোন, অমুক্িব��, অমুক্হােেয, 

অমুক্ যঈে, অমুক্ রমন...্্ িক�্ সাহাবীগ্্ (রািদয়া�াহ আনহম) িক্

নবায় রায়্্ নািক্ নবায় রায়্্ নন, তাারা্ িক্ িব��্ নািক্ িব��্ নন্

ইতবািদ্িবষেয়্তাারা্েকান্আেলািনাই্আেনন িন্ 

রর্ মূল্ কার্্ হল, সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) সবাই্

নবায় রায়্্্মহান্আ�াহ্রবং্তাার্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম 

 িব�্ কুরআেনর্ বহ্ আয়ােত্ রবং্ অসংখব্ হাদীো্ তাােদরেক্

নবায় রায়্্িহসােব্আখবা্িদেয়োন্ 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) রই্�ীেনর্ ারক-

বাহকত  

সাহাবীগ্্ (রািদয়া�াহ আনহম) �য়ং্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম-রর্কাা্োেক্রই্�ীন্�ব্্কেরোন্রবং্েযমােব্শেনোন, 

িিক্ েসমােবই্ সংরই্্ করতত্ আমানতদািরতা্ ও্ িব��তার্ সিহত্

উ�েতর্িনকট্তা্ে ৗো্িদেয়োন্্ 

সাহাবােয়্ েকরাম্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্ সা�াম কৃত্ িনে�াি্

েদা‘আিটর্ ূ র্্ িহসস্া্লােম্ নব্হেয়োন্্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্

সা�াম বেলন, 

نَةَّاهُ « ُُ  ّّ ُه َت َُ َِ  َعِمَع ِمّغي َتِدي في َََا
ف
 »نَّ�َ اّاُ اْمَاأ

‘আ�াহ্ ঐ্ ববিির্ মুেখাাল্ ককন, েয্ আমােদর্ কাা্ োেক্
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হাদীস্শনল্রবং্তা্সংরই্্করতত্মানুেষর্ িনকট্ ে ৗো্ িদল’্৬

7 

সাহাবােয়্ েকরাম্েযমন্রই্েদা‘আর্ ূ র্্ িহসস্া্লােম্ নব্হেয়োন, 

উ�েত্মুহা�াদীর্আর্েকউ্েতমনিট্অজরন্করেত্ে েরোন্বেল্িক্

আ নােদর্জানা্আো?  

আিম্আবােরা্বলিা, তাারা্�ীন্ইসলােমর্বা্ী্ও্রাসূল্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম-রর্ হাদীসসমূহ্ �ব্্ কেরোন্ রবং্  িরি� ও্

 ির ূ র্মােব্ আমানতদািরতা, িব��তা্ ও্ যযসহকাের্ তা উ�েতর্

িনকট্ ে ৗো্ িদেয়োন্্ তাারা্ তাার্ সাো্ সবরদা্ াাকেতন, তাার্

টবিকসমূেহ্িনয়িমত্উ িষত্হেয়্হাদীস্�বে্র্�িতেযািগতায়্েনেম্

 ড়েতন্্রমােব্তাারা্হাদীস্সংরই্্করতত্মুসিলম্উ�াহর্্িনকট্

তা্ে ৗো্িদেতন্ 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) স�েকর্ আেলািনাই্

হল্�ীন্স�েকর্আেলািনাত  

�ীন্ ইসলােমর্  ারক-বাহক্ রমন্ সুমহান্ মযরাদার্ অি কারী্

সাহাবীগ্্স�েকর্আেলািনা্িক্�ীন্স�েকর্আেলািনার্রকিট্অংশ্

িহসােব্ িরগি্ত্ হেত্ াের্ না? েযেহতু্ রাসূল্ সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম োেক্বি র্ত্�েতবকিট্ হাদীোর্ সূে�ই্ েকান না্ েকান্সাহাবী্

                                                            
7.  আবূ্দাঊদ, হা/৩৬৬২; িতরিমযী, হা/২৬৫৬; ইবনু্মাজাহ, হা/২৩০্্�খবাত্সাহাবী্যােয়দ্

ইবন্্াােবত্(রািযয়া�াহ্আনহ) হ’েত্হাদীসিট্বি্রত্্হাদীসিট্িবিম�্শে�্িক�্রকই্অোর্

আেরা্কেয়কজন্সাহাবী্োেক্বি্রত্হেয়ো্রবং্শায়খ আলবানী্সহীহ্বেলোন্(িসলিসলা্

াহীহাহ/৪০৪)্ 



 

12 

রেয়োন, েসেহতু্তাােদর্স�েকর্আেলািনা্�ীন্স�েকর্আেলািনারই্

রকিট্অংশ্ 

* সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) েক্ িন�া্ করাই্

�ীনেক্িন�া্করাত  

 ইাষের্সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) েক্িন�া্করাই্হল্

�ীনেক্ িন�া্ করা্্ কার্্ আেলমগ্্ বলোন, ‘েকান্ িকাুর্

ব র্নাকারীেক্ িন�া্ করার্ অারই্ হেি্ বি র্ত্ িবষয়েক্ িন�া্ করা’্্

অতরব, যাারা্ আমােদর্ িনকট্ �ীন্ ে ৗো্ িদেয়োন, তাারা্ যিদ্ হন্

িনি�ত, নবায় রায়্তার্ েইে�্ সমােলািিত, িব��তা্ ও্

আমানতদািরতার্েইে�্কলংিকত, তাহেল্েসই্�ীেনর্অবষা্িক্হেত্

 াের? িন�য়ই্েসই্�ীনও্হেব্ িনি�ত্রবং্��িবআ। েসজনব্ইমাম্

আবু্যুর‘আহ্আর-রাযী্(রহত) বেলন, 

ِّ ص� اهللا عةيه اعةم ْصَايِن اّق
َ
ا ِمْ  أ َتدف

َ
َُ أ ََ يَقْصَِ  يَْر اصاُّب

َ
ا َيأ ََ نُّه ،  ِ

َ
ََيْعةَُمْ ا َ

ّن اصّاُع َل ص� اهللا ع
َ
ََصَِ  أ و ا َّى ِقنِْدي؛  ، َا�ِّ�َمي أَ

ُ ْاآَن َت؛ 
ْ
، َاال ةيه اعةم ِعغَْدنَي َت؛ 

ْن 
َ
ْصَايُن يَُعْ ِل اِهللا ص� اهللا عةيه اعةم، َا�ِّ�َمي يُِا�ُداَن أ

َ
َنَ أ ُ ْاآَن َااصنن

ْ
ْغَي َذَاا ال

َ
 ِل

َْاُح نِِهْم 
ْ
ّغَ ، َاال صَيَن َااصنن َِ

ْ
ةُْ ا ال ُِ نَي ِلُنْ ََ ْاَُت ا ُوُهْ 

ََ   َ َِ ، اَُذْم َقنَي
َ
ْا�

َ
 .أ

‘েতামরা্কাউেক্সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্মযরাদার্

হািন্করেত্েদখেল্জানেব্েয, েস্ ‘িযন�ীক’৭F

8। েকননা্রাসূল্সা�া�াহ্

                                                            
8

.  ‘িযনদী�’ োরসী্শ�্্রাসূল্ (সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম) রবং্সাহাবােয়্েকরাম্(রািযয়া�াহ্আনহম)-রর্যুেগ্

শ�িট্ �িসআ্ িাল্ না; আ�াসীয়্ যুেগ্ শ�িটর্ ববা ক্  িরিিিত্ ঘেট্্ ইবনু্
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আলাইিহ্ওয়া্সা�াম আমােদর্িনকট্হ�, কুরআন্আমােদর্িনকট্হ�্্

আর্ রই্ কুরআন্ রবং্ হাদীস্ আমােদর্ িনকট্ ে ৗো িদেয়োন্

সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)। মূলতত্ শ�রা্ কুরআন্ ও্

হাদীসেক্বািতল্করার্হীন্উে�েশবই্আমােদর্�তবইদশরী্সাহাবােয়্

েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) েক্আঘাত্করেত্ িায়্্ িক�্ মেন্ রাখেত্

হেব, ব�তত্তারাই্িন�ার্উ যুি রবং্তারাই্হেি্িযনদী�’্৮

9 

সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) যিদ্িব��্ও্নবায় রায়্্না্

হন, তাহেল্েয্�ীেনর্মা বেম্আমরা্আ�াহর্্ইবাদত্কির, েস্�ীেনর্

অি�র েকাাায়্যােব?! 

রকদল্ েলাক্  া��তার্ অতল গমীের্ িনমি�ত্ হেয়্

হােতেগা্া্ কেয়কজন্ সাহাবী্ ববতীত্ সকল্ সাহাবীেক্ িন�া্ কের্

াােক্্ তােদরেক্ িজেজস্ কির, অবষা্ যিদ্ তা-ই্ হয়, তাহেল্ �ীন্

                                                                                                               
�ুদামাহ্(রহত) রেক্সংজািয়ত্করেত্িগেয়্বেলন, ‘েয্ববিি্�কােশব্ইসলােমর্

কাা্বেল্রবং্েগা েন্কুেরী্িজইেয়্রােখ, েস-ই্হেি্‘িযনদী�’্্রাসূল্(সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়া্ সা�াম)-রর্ যুেগ্ রই্ ে�্ীর্ েলাকেক্ ‘মুনািে�’ বলা্ হত, বতরমান্ রেদরেক্

‘িযনদী�’ বলা্হয়’ (আল-মুগনী, ৬/৩৭০)। েকউ্েকউ্বেলন, আ�াহর্্�িত্রবং্

আেখরােত উ�ােনর্ �িত্ িব�াস্ ষা ন্ কের্ না্ রমন্ ব�বাদী্ নাি�কেক্

‘িযনদী�’ বেল্্আবার্েকউ্েকউ্বেলন, েয্েকান্�ীনেক্িব�াস্কের্না, তােক্

‘িযনদী�’ বেল্্তেব, ে�ীহগ্্রমেমর্ঐকমতব ে াষ্্কেরোন্ েয, ‘িযনদী�’ 

হেি্ কােের্ রবং্  িব� কুরআন্ ও্ সহীহ্ হাদীেস মুনািেে�র্ েযসব্ টবিশ�ব্

বি র্ত্হেয়ো, তার্সবগিলই্‘িযনদী�’-রর্েইে�্�েযাজব্ –অনুবাদক্ 
9.  খরীব বাগদাদী, ‘আল-িকোয়াহ্েী্ইল িমর্িরওয়া-ইয়াহ’/৪৯্ 
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েকাাায়?! আ�াহর্্ �ীনেক্ িকমােব্ জানেত্ হেব?! িকমােব্ আ�াহর্্

ইবাদত্করা্স�ব্হেব?! িকমােব্আ�াহর্্তের্নামায্আদায়্করেত্

হেব্ রবং্ েসজদা্ করেত্ হেব?! িকমােব্আ�াহর্্ েরযসমূহ্আদায়্

করেত্ হেব?! িকমােব্ হা্ করেত্ হেব?! িকমােবই্ বা্ আ�াহর্্

আনুগতব্করেত্হেব?! 

েসজনব্আমােদর্খুব্মালমােব্জানেত্হেব, �ীেনর্ ারক-বাহক্

সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) েক্িন�া্করার্অারই্হল্সরাসির্

�ীনেক্ িন�া্ করা্্ আমােদর্ আেরা্ জানেত্ হেব, সাহাবােয়্ েকরাম্

(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্�িত্আমােদর্ দািয়র্ও্কতরবব্ মূলতত্ �ীেনর্

�িত্আমােদর্দািয়র্ও্কতরেববরই্রকিট্অংশ্্েকননা্তাারাই্রই্

�ীেনর্�িার্ও্�সার্ঘিটেয়োন্্সুতরাং্তাােদরেক্িন�া্করা্হেল্

�ীনও্িনি�ত্হেব্ 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্নবায় রায়্তাত  

যাােদরেক্ মহান্ আ�াহ্  িব�্ কুরআেনর্ বহ্ আয়ােত্

নবায় রায়্্ িহসােব্ আখবা্ িদেয়োন; বরং্ �য়ং্ আ�াহ্ যাােদর্ �িত্

স��্ হেয়োন রবং্ তাারাও্ তাার্ �িত্ স��্ হেয়োন, েসসকল্

সাহাবীেক্িকমােব্িন�া্করা্েযেত্ াের! মহান্আ�াহ্বেলন, 

﴿  ََ ٰبنُقو َّ ََ  َوٱل ّورُو
َ
ۡ  مننَ  ٱۡ� رن�نَ ٱر نَصارن  ُمَ�ٰجن

َ
نينَ  َوٱۡ� َّ ٰنٖ  ٱّ�َبُعوُهم َوٱ ََ َ  �نإنۡح ُ  ّر�ن َّ  ٱ

ْ  َ�ۡنُهمۡ   ]١٠٠: ال � [ ﴾َ�ۡنهُ  َوَرُضوا

‘মুহািজর্ ও্ আনাারগে্র্ মে ব্ অ�বতরী্ সাহাবীগ্ রবং্
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কলবা্কেমরর্ মা বেম্ তাােদর্ অনুসারীগে্র্ �িত আ�াহ্ স��্

হেয়োন। আর তাারাও্তাার্�িত্স��্হেয়োন’ (আত-তাওবাহ্১০০)।  

উি্আয়ােত্ কারীমায়্আ�াহ তা‘আলা �বারহীন্ মাষায়্ েঘাষ্া্

করেলন, িতিন্তাােদর্�িত্স��্্�ীেনর্ ারক-বাহক্িহসােব্িব��্

নন্রমন্কােরা্�িত্আ�াহ্ িক্কখনও্স��্হেত্ ােরন?! রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্অিময়্বা্ী্�িাের্েখয়ানতকারী্কােরা্

�িত্িক্িতিন্স��্হেত্ ােরন?! অস�ব! রমনিট্কখনই্হেত্ াের্

না্্ আ�াহ্ তাােদর্ �িত্ স��্ হেয়োন্্ কার্্ তাারা্ িব��্ ও্

নবায় রায়্, তাারা্ সেবরাউম্ আদশর্ রবং্ আ�াহর্্ �ীেনর্ রকিন�্

�িারক্্আ�াহ্বেলন, 

َ رّ ﴿ ُ  �ن َّ ْ  َ�ۡنُهمۡ  ٱ  ]٨: انيغ [ ﴾ َ�ۡنهُۚ  َورَُضوا

‘আ�াহ্তাােদর্�িত্স��্হেয়োন্রবং্তাারাও্আ�াহর্্�িত্

স��্হেয়োন’্্ 

িতিন্অনব� বেলন, 

َ  ّلَقدۡ ﴿ ُ  رَ�ن َّ َجَرةن  َ�َۡت  ُ�َباينُعونََك  ِنذۡ  ٱرُۡمۡؤمننن�َ  َعنن  ٱ َّ  ]١٨: الَصح[ ﴾ٱر

‘আ�াহ্মুিমনগে্র �িত্স��্হেয়োন, যখন্তাারা্বৃেইর্নীেি্

আ নার্কাো্শ া্কেরোন’ (আল-োতহ্্১৮)।  

বায়‘আতকারী্রসকল্সাহাবীর্সংখবা্িাল্রক্হাজােররও্েবশী্

রবং্তাােদর্সকেলর্�িতই্আ�াহ্স��্হেয়োন্ 
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রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম বদর্ যুেআ্ অংশ�হ্কারী্

সাহাবীগ্্স�েকর্বেলন, 

َِ نَْدٍي َ�َ يَل اْ�َمةُ ا َمي ِوئْصُْم َ�َ ْد « ْذ
َ
ْن يَُ� َن  َْد اّلةََع َعَ أ

َ
َّ اّاَ أ َاَمي يُْدِي�َ َ لََع

ْاُت لَُ�مْ  ََ �َ«  
‘[েহ্ ওমর!] তুিম্ িকমােব্ জানেল্ [েয, হােরব্ মুনািে�্ হেয়্

েগো]? [মেন্ েরখ], আ�াহ্ বদর্ যুেআ্ অংশ�হ্কারী্ সাহাবীগ্্

স�েকর্জােনন্্েসজনবই্িতিন্বেলোন, েতামরা্যা্ইিা, তাই কর, 

আিম্ েতামােদরেক্ ইমা্ কের্ িদেয়িা’।९F

10 রগিল্  িব�্ কুরআন্ ও্

হাদীো্বি র্ত্তাােদর্�শংসার্কেয়কিট্নমুনা্মা�্্সাহাবােয়্েকরাম্

(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্�শংসায়্বি র্ত্আয়াত্ও্হাদীস্ িহসাব্করাই্

ক�কর্্ সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ গ্-গান্ শ ুমা�্

 িব�্ কুরআেনই্ আেস িন; বরং্ তাােদর্ সৃি�র্ আেগই্ তাওরাত্ ও্

ই�ীেল্ তাােদর্ �শংসার্ কাা্ িবেঘািষত্ হেয়ো্্ সূরা্আল-োতে্হর্

েশষ্আয়ােত্মহান্আ�াহ্সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) স�েকর্

বেলন, 

َّمدٞ ﴿ نۚ  رُّسوُل  ّّ َّ نينَ  ٱ َّ ۥٓ  َوٱ ّدآءُ  َمَعُه ِن
َ
ارن  َ�َ  أ َّ  ُسّجٗدا ُرّكٗعا تََرٮُٰهمۡ  بَۡيَنُهۡمۖ  رَُ�َآءُ  ٱۡلُك

 ََ ن  ّمننَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغو َّ ۖ  ٱ يَماُهمۡ  َورنۡضَ�ٰٗنا ثَرن  ّمننۡ  وُُجوهنهنم �ن  سن
َ
�  � ُجودن ُّ    ]٢٩: الَصح[ ﴾ٱر

‘মুহা�াদ্আ�াহ র্রাসূল্রবং্তাার্সহিরগ্্কােেরেদর্�িত্

                                                            
10.  সহীহ্ বুখারী, হা/৩০০৭; সহীহ্ মুসিলম, হা/২৪৯৪্্ হাদীসিট্আলী্ (রািযয়া�াহ্ আনহ) ব্রনা্

কেরন্ 
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কেিার, িনেজেদর্ মে ব্  র�র্ সহানুমূিতশীল্্আ�াহ র্ অনু�হ্ ও্

স�ি�্কামনায়্আ িন্তােদরেক্ককু্ও্েসজদারত্েদখেবন্্তােদর্

মুখম�েল্রেয়ো্েসজদার্ িি�’ (আয়াত্২৯)। তাহেল্েদখা্ েগল, �য়ং্

�িত ালক্ সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ �শংসা্ করেলন্্

িক�্ তাােদর্ রই্ �শংসা্ বা্ী্ েকাাায়্ রবং্ েকাে  িকতােব্ েঘািষত্

হেয়ো? আ�াহ্বেলন, 

نَك ﴿ َّۡوَرٮٰةن�  �ن  َمَثلُُهمۡ  َ�ٰر �نيلن  �ن  َوَمَثلُُهمۡ  ٱ ۡخَرجَ  َكَزۡرٍع  ٱۡ�ن
َ
ۡ�  أ  اَزَرهُۥ َٔ َ�  ُهۥ َٔ َِ

ٰ  فَٱۡسَتَوىٰ  فَٱۡسَتۡغلََظ  ُب  ُسوقنهۦن َ�َ َغنيَظ  ٱرّزّراعَ  ُ�ۡعجن نهنمُ  �ن ۗ  ب اَر َّ ُ  وََعدَ  ٱۡلُك َّ نينَ  ٱ َّ  ٱ
 ْ ْ  َءاَمُنوا ٰلنَ�ٰتن  وََعمنلُوا َّ ۡجًرا ّمۡغَنَرةٗ  منۡنُهم ٱل

َ
يَمۢ� َوأ  ]٢٩: الَصح[ ﴾ ٢ َعظن

‘তাওরােত্তাােদর্উদাহর্ রর । আর ইি�েল্তাােদর্উদাহর্্

হেি্রকিট্শসববীেজর্মত, যা্োেক্উদগ্ত্হয়্অ�ুর, অতত র্তা্

শি্ ও্ মজবূত্ হয়্ রবং্ কাে�র্ উ র্ দৃঢ়মােব্ দাাড়ায়; ইহা্

িাষীেদরেক্ আনে�্ অিমমূত্ কের িক�্ আ�াহ্ তাােদর্ �ারা্

কােেরেদর্ অষজরালা্ সৃি�্ কেরন্্ তাােদর্ মে ব্ যারা্ িব�াস্ ষা ন্

কের্ রবং্ সচকমর্ কের, আ�াহ্ তাােদরেক্ ইমা্ ও্ মহা ুরুােরর্

ওয়াদা্িদেয়োন’ (আল-োতহ্্২৯)।  

সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ �িত্ সুবািসত্ রই্

�শংসা্ও্গ্গান্উে�িখত্হেয়ো্তাওরাত্ও্ই�ীেল্ 

ি�য়্ মুসিলম্ মাই! উি্ আয়ােত্ কারীমা্ আ নােক্ ��মােব্

বেল্ িদেয়ো্ েয, মহামিহম্ �িত ালক্ তাওরাত, ই�ীল্ ও্ কুরআেন্
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সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ �শংসা্ কেরোন্ রবং্

তাােদরেক্নবায় রায়্্আখবা্িদেয়োন্্িতিন্তাােদর্�শংসা্কেরোন্

তাােদর্ সৃি�র্  ূেবর্ মূসা্ (আত)-রর্ উ র্ তাওরাত্ অবতীে র্র্ সময়্

রবং্ঈসা্ (আত)-রর্উ র্ই�ীল্অবতীে র্র্সময়্্অতত র্তাােদর 

জীব�শায় িতিন্ আবার্ তাােদর্ �শংসা্ করেলন্ মুহা�াদ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্উ র্অবতী র্্মহা��্আল-কুরআেন্ 

মহান্ আ�াহ্ কতৃরক্ সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্

�শংসা্ স�িলত্ সূরা্ আল-হাশেরর আেরা্ িকাু্ আয়াত্ আমরা্

েতলাওয়াত করব্্মহান্আ�াহ্বেলন, 

َقَرآءن ﴿ َُ نۡل رن�نَ  ر نينَ  ٱرُۡمَ�ٰجن َّ ْ  ٱ ۡخرنُجوا
ُ
نهنمۡ  دنَ�ٰرنهنمۡ  منن أ ۡمَ�ٰر

َ
ََ  َوأ ن  ّمننَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغو َّ  ٱ

ََ  َورنۡضَ�ٰٗنا و َ  َوَ�نُ�ُ َّ ۥٓۚ  ٱ ��نَك  َورَُسوَ�ُ ََ ْو
ُ
ََ  ُهمُ  أ قُو ٰدن َّ  ] ٨: الش[ ﴾ ٨ ٱل

‘রই্ ন-স�দ্েদশতবাগী্িনত�েদর্জনব, যাারা্আ�াহ র্অনু�হ্

ও্ স�ি� লােমর্ অে�ষে্্ রবং্আ�াহ ও তাার্ রাসূেলর্ সাহাযবাোর্

িনেজেদর্বা�িমটা্ও্ ন-স�দ্োেক্বিহ�ৃত্হেয়ো্্ব�তত্তাারাই্

সতববাদী’ (আল-হাশর্৮)।  

রখােন্ আ�াহ্ তাােদরেক্ সতববাদী্ িহসােব্ িবেশিষত্ করেলন্্

িতিন্বলেলন, ﴿ 
ُ
��نَك أ ََ ََ  ُهمُ  ْو قُو ٰدن َّ ﴾ٱل  ‘তাারাই্হেিন্সতববাদী’্্ 

অতত র্মহান্আ�াহ্আনাার্সাহাবীগ্্স�েকর্বলেলন, 

نينَ ﴿ َّ يَ�ٰنَ  ٱّ�ارَ  َ�َبوُّءو َوٱ ََ  َ�ۡبلنهنمۡ  منن َوٱۡ�ن نّبو ََ  َوَ�  ِنَ�ۡهنمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُ  �ن  َ�نُدو
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورنهنمۡ  نّما و ّّ

ُ
ْ أ ََ  تُوا نُرو �  َوُ�ۡؤث هنمۡ  َ�َ ُن َُ ن

َ
ََ  َورَوۡ  أ نهنمۡ  َ� ۚ  ب  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ
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 َّ هۦن ُِ ُن َۡ ��نَك  َ� ََ ْو
ُ
ََ  ُهمُ  فَُ لنُحو َۡ  ]٩: الش[ ﴾٩ ٱرُۡم

‘যাারা্ মুহািজরগে্র আগমেনর্  ূেবর্ মদীনায়্ বসিত্ গেড়্

তুেলিােলন রবং্ মরিব�াস্সু�িতি�ত কেরিােলন, তাারা্মুহািজরগ্েক 

মালবােসন্্ আর মুহািজরগ্েক্ যা্ েদয়া্ হেয়ো, েস্ কারে্ তাারা্

অষের্ ঈষরাে াষ্্ কেরন না; বরং িনেজরা্ অমাব��্ হওয়া্ সে�ও্

তাারা তাােদরেক্িনেজেদর্উ র্অ�াি কার্�দান্কেরন। যারা্মেনর্

কা র্ব্োেক্মুি, তারাই্সেলকাম (আল-হাশর্৯)। 

উি্আয়াত�েয়্ মুহািজর ও্আনাার্সাহাবীগে্র্�শংসা্করা্

হল্্আর্রকাা্ িদবােলােকর্নবায়্��্ েয, সকল্সাহাবী্রই্ দুই্

�কােরর্ মে বই্ সীমাবআ্্ মুজািজরগ্্ হেলন্ মমার্ অি বাসী্

সাহাবীবগর, যাারা্ তাােদর্  ন-স�দ্ রবং্ িমেট-বাড়ী্ তবাগ্ কের্

আ�াহর্্স�ি�র্উে�েশব্িহজরত্কেরন্্আ�াহ্বেলন, 

﴿ ََ ن  ّمننَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغو َّ ََ  َورنۡضَ�ٰٗنا ٱ و َ  َوَ�نُ�ُ َّ ۥٓۚ  ٱ  ]٨: الش[ ﴾َورَُسوَ�ُ

‘তাারা্আ�াহর্্অনু�হ্ও্স�ি�্অে�ষ্্কের্রবং্আ�াহ্ও্

তাার্ রাসূলেক্ সাহাযব্ কের’ (আল-হাশর্ ৮)। তাারা্ জীবেনর্ সবিকাুর্

মায়া্তবাগ্কের্শ ুমা�্আ�াহ্রবং তাার রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্

সা�াম েক্সহেযািগতা্করার্জনব্ মদীনায়্আগমন্কেরন্্তাই্ েতা্

আ�াহ্তাােদর্স�েকর্বেলন, ‘তাারাই্হেিন্সতববাদী’্্অারাচ্ঈমান, 

সাহিযর, আনুগতব্ রবং্ আ�াহর্্ �ীেনর্ অনুসরে্র্ েইে�্ তাারা্

সতববাদী্্মহান্আ�াহ্বেলন, 
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ْ  رنَجالٞ  ٱرُۡمۡؤمننن�َ  ّمننَ ﴿ ْ  َما َصَدقُوا َ  َ�َٰهُدوا َّ  ّمن َومنۡنُهم َ�َۡبُهۥ قََ�ٰ  ّمن فَمنۡنُهم َعلَۡيهن�  ٱ
 ۖ ُر ْ  َوَما يَنَتظن يٗ�  بَّدرُوا   ]٢٣: االتاان[ ﴾٢ َ�ۡبدن

‘মুিমনেদর্মে ব্কতক্আ�াহ র্সাো্কৃত্ওয়াদা্ ূ র্্কেরো্্

তােদর্েকউ্েকউ্মৃতুববর্্কেরো্রবং্েকউ্েকউ্�তীইা্করো্্

তারা্তােদর্সংক�্েমােটই্ িরবতরন্কেরিন’ (আল-আহযাব্২৩)। তাারাই্

হেলন্সাহাবী, �িত ালক্যাােদর্রমন্সুবািসত্�শংসা্করেলন্ 

িতিন্ মুহািজরগে্র্ েযমন্ �শংসা্ করেলন, েতমিন্ �শংসা্

করেলন্ আনাার্ সাহাবীগে্রও্্ িতিন্ বলেলন, نينَ ﴿ َّ ﴾ٱّ�ارَ  وُّءوَ�بَ  َوٱ  

‘যাারা্ মদীনায়্ বসিত্ গেড়্ তুেলিােলন’। রখােন্ অারত্ اّ�ارَ  মদীনা্্
সুতরাং্ আনাার্ সাহাবীগ্্ মুহািজর্ সাহাবীগে্র্ আগমেনর্  ূেবরই্

মদীনােক্ ��ত্ কেরিােলন্্ িক�্ ��্ োেক্ যায়, মুহািজরগে্র্

েখদমেত্ আনাার্ সাহাবীগ্্ িক্ রমন্ কেরিােলন? জবােব্ বলব, 

আনাার্ সাহাবীগ্্ িনেজেদর্ স�েদ্ মুহািজরগ্েক্ সমানমােব্

অংশ�হে্র্ সুেযাগ্ কের্ িদেয়িােলন্্ আনাার্ সাহাবী্ মুহািজর্

সাহাবীেক্ তাার্ বাড়ী্ ও্ স�েদর্ অে রক্ িদেয়্ িদেয়িােলন্্ িনেজর্

উ ের্ অনব্ মুসিলম্ মাইেক্ অ�াি কার্ েদওয়ার্ রই্ মহচ্ গে্র্

কারে্্মহান্আ�াহ্তাােদর্�শংসা্কের্বেলন, ﴿ ُ�َو ََ نُرو �  ۡؤث هنمۡ  َ�َ ُن َُ ن
َ
 أ

ََ  َورَوۡ  نهنمۡ  َ� ۚ  ب ﴾َخَصاَصةٞ  ‘তাারা্িনেজরা্অমাব��্হওয়া্সে�ও্তাােদরেক্

(মুহািজরগ্) িনেজেদর্উ র্�া ানব্েদন’। আনাার্রবং্মুহািজরগ্্

আ�াহর্্�ীেনর্সাহাযবাোর্সংঘবআ্�েি�া্কেরিােলন্্তাই্েতা্তাারা্

সবাই্আ�াহ র্�ীেনর্সাহাযবকারী্্মহান্আ�াহ্বেলন, 
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ْ  َوَما﴿ يٗ�  بَّدرُوا  ﴾٢ َ�ۡبدن

‘তাারা্তাােদর্সংক�্েমােটই্ িরবতরন্কেরন িন’। 

* সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্�িত্রকজন্

মুসিলেমর্কতরববত  

রই্যাােদর্অবদান, তাােদর্�িত্তাােদর্উউরসূরীেদর্িক্কতরবব্

হেত  াের? 

আমােদরেক্ রর্ জবাব্ অবশবই্ মেনােযাগ্ িদেয়্ শনেত্ হেব্্

মুহািজর্রবং্আনাার্সাহাবীগে্র্েইে�্রকজন্মুিমেনর্মূিমকা্িক্

হেব, তা্আ�াহ্��ই বেল্িদেয়োন্্িতিন্বেলন, 

نينَ ﴿ َّ هنمۡ  مننۢ  َجآُءو َوٱ ََ  َ�ۡعدن نَنا َ�َا ٱۡغَنرۡ  َرّ�َنا َ�ُقورُو نۡخَ�ٰن ن  َو�ن َّ يَ�ٰنن  َسَبُقونَا ينَ ٱ نٱۡ�ن  ب
نَنا �ن  َ�َۡعۡل  َوَ�  نينَ  غنّ�ٗ  قُلُو� َّ ن ْ  ّل ٓ  َءاَمُنوا يمٌ  رَُءوٞف  ِننَّك  َرّ�َنا  ]  ١٠: الش[ ﴾١ رّحن

‘আর্ রই্ স�দ্ তােদর্ জনব, যারা্ তােদর্  ের্ আগমন্

কেরো্্তারা্বেল, েহ্আমােদর্ ালনকতরা! আমােদরেক্রবং্ঈমােন্

আমােদর্ অ�বতরী্ �াতাগ্েক্ ইমা্ ককন্ ঈমানদারেদর্ িবকেআ্

আমােদর্ অষের্ েকান্ িবে�ষ আ িন রাখেবন না্্ েহ্ আমােদর্

 ালনকতরা! িন�য়ই্আ িন্অিতশয়্দয়ালু,  রম্কক্াময়’ (আল-হাশর্
১০)।  

রখােন্ ‘তােদর্  ের্ যারা্ রেসো’ বলেত্ আনাার্ ও্

মুহািজরগে্র্ ের্যারা্রেসো, তােদরেক্বুঝােনা্হেয়ো্ 
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সাহাবীগে্র্ েইে�্�েতবকিট্ মুিমেনর্ েয্ মূিমকা্ হওয়া্উিিচ, 

তা্উি্আয়ােত্��মােব্বলা্হেয়ো্ 

 রই্ দািয়র্ ও্ কতরবব্ িনে�াি্ দু’িট্  েয়ে�্ সংিই�াকাের্

উে�খ্ করা্ েযেত্  াের্্ ি�য়্  ািক!  েয়�্ দু’িটর্ �িত্ মালমােব্

েখয়াল্ করেবন, আ�াহ্ আ নােক্ রতদুমেয়র্ িবিনমেয়্ উ কৃত্

করেবন্ 

�ামতত সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) স�েকর্ আমােদর্

অষতকর্েক্ িন�লুষ্রাখেত্হেব্্তাােদর্�িত্হদেয়্ েকান্ িহংসা-

িবে�ষ্ বা্ ঘৃ্া্ াাকেব্ না; াাকেব্ না্ েকান্ �কার্ শ�তা্্ বরং্

হদেয়র্মি্েকািায়্ষান্ ােব্শ ু্মালবাসা, অনু�হ্আর্সহানুমূিত্্

ইরশাদ্ হেি, ‘আ িন্ ঈমানদারগে্র্ �িত্ আমােদর্ অষের্ েকান্

িবে�ষ্ রাখেবন্ না’। অারাচ্আমােদর্  ূেবর্ যাারা্ ঈমােনর্ সিহত্ গত্

হেয়্ েগোন, আ িন্ তাােদর্ ববা াের্ আমােদর্ হদয়সমূহেক্ িন�লুষ্

কের্িদন্্তাারা্আমােদর্মাই্শ ু্নয়; বরং্তাারা্আমােদর্সেবরাউম্

মাই্্েসজনব্মহান্আ�াহ্বেলন, ‘আর্রই্স�দ্তােদর্জনব, যারা্

তােদর্  ের্ আগমন্ কেরো্্ তারা্ বেল, েহ্ আমােদর্  ালনকতরা! 

আমােদরেক্রবং্ঈমােন্আমােদর্অ�বতরী্�াতাগ্েক্ইমা্ককন’। 

অতরব, তাারা্ আমােদর্ মাই্্ তাােদর্ আেরকিট্ মহচ্ টবিশ�ব্ হল, 

‘তাারা্ ঈমােন্আমােদর্ অ�বতরী’। অনব� আ�াহ্ বেলন, ‘মুহািজর্ ও্

আনাারগে্র্মে ব্অ�বতরী্সাহাবীগ্’ (আত-তাওবাহ্১০০)। রই্িবেশষ্

মযরাদায়্আ�াহ্তাােদরেক্মযরাদাবান্কেরোন্ 
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আমরা্ িহজরী্ সাল্অনুযায়ী্ বতরমান্ িতুদরশ্ শতা�ীেত্অবষান্

করিা্্তাােদর্মােঝ্রবং্আমােদর্মােঝ্অেনকগিল্শতা�ী্গত্হেয়্

েগো্্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম নবুঅত্�াি�র্ র্োেকই্তাারা্

তাার্সাো্ িােলন্্সবরদা্তাারা্তাােক্সা্িদেতন্রবং্তাােক্সািবরক্

সাহাযব-সহেযািগতা্করেতন্্তাহেল, মযরাদা্ও্ে��েরর্েইে�্তাােদর্

সাো্আমােদর্িক্েকান্তুলনা্িেল?! 

তাারা্ ঈমান্ আনয়ন, �ীেনর সহেযািগতা্ ইতবািদ্ েইে�্

আমােদরেক্ বহগে্্ াািড়েয়্ েগোন্্ ি�য়্ নবী্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম-রর্সাহিযর্লােমর্সুেযাগ্ িদেয়্আ�াহ  তাােদরেক্েয্স�ািনত্

কেরোন, েসেইে�ও্তাারা্আমােদরেক্াািড়েয়্েগোন্ 

অতরব, আ িন্ তাােদর্ জনব্ েদা‘আ্ করার্ সময়্ তাােদর্

অ�বিতরতার্ কাা্ �র্্ করেবন্্ আয়ােত্ র িবষয়িটর্ �িত্

গকরােরা ্ করা্ হেয়ো্্ ররশাদ্ হেি, ‘তারা্ বেল, েহ্ আমােদর্

 ালনকতরা! আমােদরেক্ রবং্ ঈমােন্ আমােদর্ অ�বতরী্ �াতাগ্েক্

ইমা্ককন’। 

রই্অ�বিতরতার্কারে্্আ নার্�িত্তাােদর্অি কার্রেয়ো্্

তাােদর্স�ান্ও্মযরাদা্উ লি�র্উে�েশব্আ িন্তাােদর্অ�বিতরতার্

কাা্ �র্্ ককন্্ কার্্ রই্ অ�বিতরতার্ কারে্্ আ�াহ্ তাােদর্

�শংসা্ কেরোন্্ ররশাদ্ হেি, ‘যাারা্ ঈমােন্ আমােদর্ অ�বতরী্

হেয়োন’। 

যােহাক, সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) স�েকর্ হদয়েক্
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িন�লুষ্রাখার্অ িরহাযরতা্হল্�াম্ েয়�্ আ�াহ্বেলন, ‘আ িন্

ঈমানদারগে্র্�িত্আমােদর্হদেয়্েকান্িবে�ষ্রাখেবন্না’। 

ি�তীয়তত তাােদর্ েইে�্ িজিােক্ মুি্ রাখেত্ হেব্্ গািল-

গালাজ, অ�ীল্কাা-বাতরা, অিমশা , িন�া্ইতবািদ্িিরতের্বব্করেত্

হেব্্  ইাষের্ তাােদর্ জনব্ শ ু্ �া্েখালা্ েদা‘আ্ করেত্ হেব্্

ররশাদ্হেি, ‘তাারা্বেল, েহ্আমােদর্ ালনকতরা! আমােদরেক্রবং্

ঈমােন্ আমােদর্ অ�বতরী্ �াতাগ্েক্ ইমা্ ককন’্্ মুিমনগ্্ িক্

তাােদরেক্গািল্িদেব?! তাােদরেক্মচরসনা্করেব?! তাারা্িক্তাােদরেক্

িন�া্করেব?! তাােদর্মান-স�ােন্আঘাত্করেব?! কখনই্না, আেদৗ্

রমনিট েকান্ মুিমেনর্ টবিশ�ব্ হেত্ াের্না; বরং্ িব�্ কুরআেনর্

বিবব্অনুযায়ী্তােদর্টবিশ�ব্হেব্িন�র ত্‘আর্রই্স�দ্তােদর্

জনব, যারা্ তােদর্  ের্ আগমন্ কেরো্্ তারা্ বেল, েহ্ আমােদর্

 ালনকতরা! আমােদরেক্ রবং্ ঈমােন্ আমােদর্ অ�বতরী্ �াতাগ্েক্

ইমা্ ককন্ ঈমানদারেদর্ িবকেআ্ আমােদর্ অষের্ েকান্ িবে�ষ 

আ িন রাখেবন না্্েহ্আমােদর্ ালনকতরা! িন�য়ই্আ িন্অিতশয়্

দয়ালু,  রম্কক্াময়’ (আল-হাশর্১০)। 

েসজনব্ সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) স�েকর্

ঈমানদারগে্র্ মূিমকা্ আিম্ আবারও্  ািকেক্ �র্্ কিরেয়্ িদেত্

িাইত 

১. হদয়েক্কলুষমুি্করেত্হেব। 

২. িজিােক্গািল-গালাজ, িন�া্ইতবািদ্োেক্মুি করেত্হেব। 
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সিতবই্সাহাবােয়্েকরাম (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্েইে�্�েয়াজন্ িরি�্

হদয়্রবং্মািজরত্যবান্ 

* সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ মযরাদা্ রবং্

তাােদরেক্গািল্েদওয়ার্িনিষআতাত  

বুখারী ও্ মুসিলেমর্ রকিট্ হাদীো্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) েক্গালম�্করা্োেক্তাার্

উ�তেক্ সতকর্ কেরোন্ রবং্ রকই্ সো্ তােদর্ উে�েশব্

সাহাবীগে্র্মযরাদার্কাা্ তুেল্ েরোন্্রাসূল্ সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম বেলন, 

» 
َ
َتِدِذْم َاال

َ
ََ ُمّد أ َذنفي َمي نَةَ ََ ُتٍد 

ُ
ََ أ َ؛ ِم ْ ََ �ْ

َ
ْم أ ُُ َتَد

َ
ّن أ

َ
ْصَايِ  ََةَْ  أ

َ
 بَُننن ا أ

َ
ال

هُ  ََ    »نَِحي

‘েতামরা্ আমার্ সাহাবীগ্েক্ গািল্ িদওনা্্ যাার্ হােত্ আমার্

�া্, েসই্মহান্স�ার্কসম্কের বলিা, েতামােদর্েকউ্যিদ্উহদ্

 াহাড়্  িরমা্্ � র্ আ�াহর্্ রা�ায়্ ববয় কের, তাাি ও্ েস্ তাােদর্

েকান্রকজেনর্ ূ র্্রক্মু�১০F

11 বা্অ র্ মু�্দান্সম িরমা্্ যরষও্

                                                            
11

.   ‘মু�’ হল্রক্ ‘াা’-রর্িার্মােগর্রক্মাগ্্্অারাচ্িার্ মুে�্হয়্রক্ ‘াা’্্্

�ােমর্িহসােব্�ায়্৬২৫ �াম। -অনুবাদক্ 
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ে ৗােত্ ারেব্না’্১১

12 

েকান্রকজন্সাহাবী্যিদ্রকজন্িমসকীনেক্রক্মু�্ িরমা্্

খাদব্ বব্দান্কের্আর্আ িন্রক্উহদ্ াহাড়্ িরমা্্� র্্দান্

কেরন, তাাি ও্আ িন ঐ্ সাহাবীর্ রক্ মু�্  িরমা্্ দােনর্  াের্

কাোও্েযেত্ ারেবন্না্্যিদও্রিট্স�ব্নয়্েয, আমােদর্কােরা্

উহদ্ িরমা্্� র্্হেব্রবং্েস্তা্আ�াহর্্রা�ায়্ববয় করেব্্রত্

েবশী্ িরমা্্স�দ্যিদ্কােরা্হয়ও, তবুও্হয়েতা্রই্স�দ্তার্

জনব্ েেচনার্ কার্্ হেব্ রবং্ েস্ কৃ ্্ হেয়্ যােব্  রা্ যাক, 

আমােদর্কােরা্উহদ্ িরমা্্� র্ হল্রবং্ েস্তা্আ�াহর্্ রা�ায়্

ববয়্করল, িক�্রতদস্ে�ও্েস্রকজন্সাহাবীর্রক্মু�্খাদব্ বব্

দােনর্েনকী  যরষ্ে ৗােত্ ারেব্না্্তাহেল্আ নােক্বুঝেত্হেব, 

সাহাবীগে্র্স�ান্ও্মযরাদা্কত্েবশী্ 

‘েতামরা্ আমার্ সাহাবীগ্েক্ গািল্ িদওনা’- র্ িনেদরশ্ �য়ং্

রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম-রর; ইহা্ সা ার্্ েকান্ মানুষ্ বা্

আেলেমর্ উিি্ নয়্্ রখােন্ িতিন্ তাার্ উ�তেক্ নাীহত্ কেরোন্

রবং্ েকান্ সাহাবীর্ সামানবতম্ মানহািনকর্ েকান্ কাযররম্ োেক্

তােদরেক্ সতকর্ কেরোন্্ সাো্ সাো্ তাােদর্ মযরাদা্ স�েকরও্

উ�তেক্সজাগ্কেরোন্ 

                                                            
12.  ইমাম্ বুখারী্আবু্সাঈদ্ খুদরী্ (রািযয়া�াহ্আনহ) োেক্হাদীসিট্ব্রনা্কেরন্ (সহীহ্ বুখারী, 

হা/৩৬৭৩); ইমাম্ মুসিলম্ ব্রনা্ কেরন্ আবু্ হরায়রা্ (রািযয়া�াহ্ আনহ)-রর্ সূে�্ (সহীহ্

মুসিলম, হা/২৫৪০)। 
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রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম োেক্ রমেমর্ অসংখব্ হাদীস্

বি র্ত্হেয়ো, েযগিলেত্িতিন্তাার্উ�েতর্উে�েশব্সাহাবােয়্েকরাম্

(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ স�ান্ ও্ মযরাদা্ তুেল্  েরোন্্ রমনিক্

কিত য়্আেলম্সাহাবােয়্েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্মযরাদা্ িবষেয়্

 ৃাক্ ��্ রিনা্ কেরোন; িক�্ রককমােব্ অাবা্ সমি�গতমােব্

সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্�শংসা্স�িলত্হাদীস্অেনক্

েবশী্হওয়ার্কারে্্রক্খে�্তা্সমা�্করেত্সইম্হন িন্্বরং্

কেয়ক্খে�্দীঘর্আেলািনার্�েয়াজন্ েড়ো্ 

লা্ ইলা-হা্ ই�া�াহ! িক্ মহা্ তাােদর্ স�ান! িক্ উািু্ তাােদর্

মযরাদা! তাােদর্�িত্রকজন্মুসিলেমর্কতরববই্না্কত্বড়! 

মহান্আ�াহ্ঈমানদারগ্েক্সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-

রর্জনব্েদা‘আ্রবং্ইমা্�াারনার্আেদশ্কেরোন্রবং্সিতবকার্

মুিমনগ্্তার্ বা�বায়নও্কেরোন। িক�্কিত য়্ েলাক্ কুরআন্ও্

হাদীস্ িনেদরিশত্ রই্  া্ �তবাখবান্ কের্ িরম্  ৃ�তার্  িরিয়্

িদেয়ো্্ইমা্ �াারনার্  িরবেতর্ তারা্ তাােদরেক্ িদেয়ো্ গািল্ রবং্

�শংসার্  িরবেতর্ কেরো্ িন�া্্ সহীহ্ মুসিলেম্ রেসো, আেয়শা্

(রািদয়া�াহ আনহা) উরওয়া্ইবন্্যুবােয়র্রািদয়া�াহ্আনহ েক্বেলন,   َ�ْيَي ا

َََننن ُْذمْ  ّ ص� اهللا عةيه اعةم  ِِ ْصَايِن اّق
َ
ُاْاا ج َِ ْن ََْنصَْا

َ
ِمُاْاا أ

ُ
ْ أ ُِ ْل

ُ
.أ  ‘েহ্
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মাে�! ওেদরেক্ সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ জনব্ ইমা্

�াারনা্করেত্বলা্হেয়ো্্িক�্তারা্িদেয়ো্গািল’্১২

13 

তেব্রর্ে ােন্আ�াহর্্িবেশষ্তাচ যর্রেয়ো্্ইবনুল্আাীর্

(রহত) তাার্ �্ীত্ ‘জােমউল্ উাূল’ (بيمع اجص ل)১৩F

14 �ে�্ উে�খ্

কেরন, জােবর্ ইবন্্আ�ু�াহ্আেয়শা্ (রািদয়া�াহ আনহা) োেক্ ব র্না্

কেরন, তাােক্ িজেজস্ করা্ হেয়িাল, ‘িকাু্ মানুষ্ সাহাবােয়্ েকরাম্

(রািদয়া�াহ আনহম), রমনিক্আবু্বকর্ও্ওমর্(রািদয়া�াহ আনহম)-ররও্

িন�া-সমােলািনা্ কের্ াােক, (তােদর্ ববা াের্আ নার্ মষবব্ িক)? 

িতিন্ বেলিােলন, রেত্আ�যর্ হওয়ার্ িক্আো? তাােদর্ মৃতুবর্  র্

তাােদর্ েনক্আমল্ বব্ হেয়্ েগো্্ িক�্আ�াহ্ েিেয়োন, তাােদর্

েনকীর্ া েযন্বব্না্হেয়্যায়’। 

রটা্িকমােব্স�ব? হাদীস্োেক্আমরা্��্জানেত্ াির, েয্

ববিি্িবনা্অ রাে ্কােরা্িন�া-সমােলািনা্করেব, ি�য়ামত্িদবেস্ঐ্

িন�াকারীর্ েনকী্ িবনা্ অ রাে ্ িনি�ত্ ববিিিটেক্ েদওয়া্ হেব্্

হাদীো্ রেসো, রকবার রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম সাহাবােয়্

েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) েক্বলেলন, 

                                                            
13.  সহীহ্মুসিলম, হা/৩০২২্ 
14.  হা/৬৩৬৬, িক�্েকাে  মুহাি�া্হাদীসিট্ব্রনা্কেরোন, তা্ইবনুল্আাীর্উে�খ্কেরন িন্্

তেব্ইবনু্আসােকর্তাার্জগি�খবাত্��্‘তারীখু্িদমাশ�্্(৪৪/৩৮৭)’-র্হাদীসিট্সনদসহ্

উে�খ্কেরোন্্অনুর মােব্খরীব্বাগদাদী্তাার্ ‘তারীখু্বাগদাদ্ (৫/১৪৭)’-র্হাদীসিট্

িনেয়্রেসোন্ 
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رَْدُيانَ «
َ
ِةُس  َمي أ َْ ُم

ْ
ِةُس   َيصُ ا َاص َْ ُم

ْ
يَْذمَ  الَ  َم ْ  ِ�يغَي اص َِ  ُ

َ
  ِنّ  :َ�َ يَل . َمصَيعَ  َاالَ  ل

ِةَس  َْ ُم
ْ
ِّ  ِم ْ  اص ّم

ُ
ِت  أ

ْ
ِ يَيَم ِ  يَْ مَ  يَْ

ْ
ِت  َاَقَ�ةٍ  اَِصيَيمٍ  نَِحَالةٍ  ال

ْ
 َا ََاَف  َذَاا َوصَمَ   َدْ  َاَ�ْ

ََ  َذَاا �َ
َ
َ   َذَاا َميَل  َاأ ََ ى َذَاا َاَضََن  َذَاا ََمَ  اََع َُ  ِم ْ  اََذَاا َتَنَغيرِهِ  ِم ْ  َذَاا َ�ُيْع
ََ  َتَنغَيرُهُ  ََِغَيْر  ََإِنْ  َتَنغَيرِهِ  نْ  َ�نْ

َ
ْ َض  أ ِلاَ  َعةَيْهِ  َمي ُُ

ُ
ييَيُذمْ  ِم ْ  أ َُ اَِتْر  َل ُُ �َ 

 ».اّقييِ  ِف  ُلِاحَ  َُمّ  َعةَيْهِ 

‘েতামরা্িক্জান, দির ্েক?’ তাারা্বলেলন, যার্অারকিড়্েনই, 

েসই্ েতা্আমােদর্মে ব্ দির ্্অতত র্রাসূল্ সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম বলেলন, ‘তেব্আমার্উ�েতর্মে ব্ঐ্ববিি্দির , েয্ি�য়ামত্

িদবেস্নামায, েরাযা, যাকাত্িনেয়্উ িষত্হেব; িক�্সাো্রমন্িকাু্

মানুষেক্ িনেয়্ আসেব, যােদর্ কাউেক্ েস্ গািল্ িদেয়িাল, কাউেক্

েযনার্ অ বাদ্ িদেয়িাল, কােরা্ স�দ্ অনবায়মােব্ মই্্ কেরিাল, 

কােরা্ রি্ ঝিরেয়িাল, আবার্ কাউেক্ �হার্ কেরিাল। অতত র 

তােদরেক্ তার্ েনকী্ োেক্ েদওয়া্ হেব্্ িক�্ তার্ উ র্ িা ােনা্

েদনা াওনা্েশষ্হওয়ার্আেগই্যিদ্তার্েনকী্েশষ্হেয়্যায়, তাহেল্

ঐ্েলাকগিলর্ া ্িনেয়্তার্আমলনামায়্েদওয়া্হেব্্অবেশেষ্রক্

 যরােয় তােক্ জাহা�ােমর্ আগেন্ িনেই ্ করা্ হেব’্১৪F

15 জাহা�ােমর্

আগন্োেক্আমরা্আ�াহর্্কাো্মুিি �াারনা্কির। 

রকজন্সা ার্্ মুসিলমেক্গািল্ েদওয়ার্েল্ যিদ্রমন্ হয়, 

তাহেল্ েয্ ববিি্ সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) েক্ গািল্ েদয়, 

তার্ অবষা্ িক্ হেব?! ি�য়ামত্ িদবেস্ যখন্ তার্ েনকী্ সাহাবােয়্

                                                            
15.  ইমাম্মুসিলম্আবু হরায়রা্(রািযয়া�াহ্আনহ)-রর্সূে�্হাদীসিট্ব্রনা্কেরোন, হা/২৫৮১্ 
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েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) েক্িদেয়্েদওয়া্হেব, তখন্িক্ময়াবহ্হেব্

ঐ্ববিির্দশা?! অতত র্গািলদাতার্েনকী্েশষ্হেয়্েগেল্যাােক্েস্

িন�া্কেরো, তাার্ম�্আমল্োেক্তােক্েদওয়া্হেব্্অতত র্ঐ্

গািলদাতােক্জাহা�ােমর্আগেন্িনেই ্করা্হেব্্লা্ইলা-হা্ই�া�া-

হ্্ েয্ববিি্সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) েক্গালম�্করেব, 

িব দা েদর্িক্ঘনঘটাই্না্েনেম্আসেব্তার্ ারেলৗিকক্জীবেন?! 

আবু্বকর্রািদয়া�াহ্আনহ তার্েনকী িনেয়্িনেবন, ওমর্রািদয়া�াহ্আনহ 

তার্েনকী্িনেয়্িনেবন, উামান্রািদয়া�াহ্আনহ তার্েনকী্িনেয়্িনেবন, 

রাসূল্ সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম-রর্�ীগ্্তার্ েনকী্ িনেয়্ িনেবন্্

রমিনমােব্অনবানব্সাহাবীও্তার্েনকী্িনেয়্িনেবন্ 

আ�যর্হেলও্সতব্েয, উ�ুল্মুিমনীন্আেয়শা্(রািদয়া�াহ আনহা)ও্

তােদর্িন�া্োেক্িন�ৃিত্ ানিন্্অাি্ইফে্কর্ঘটনায়্তাােক্েযনার্

অ বােদ্অ বাদকারীেদর্অ বাদ্োেক্আ�াহ্ িব�্কুরআেন্তাােক্

িন�লুষ্েঘাষ্া্কেরোন্রবং্সূরা্নূের্র্�সো্অেনকগিল্আয়াতও 

অবতী র্্কেরোন, েযগিল্ি�য়ামত্ যরষ্মুসিলমেদর্মােঝ্েতলাওয়াত্

করা্ হেব্্ রতদস্ে�্ আজও্ িকাু্ মানুষ্ তাােক্ িন�া্ কের্ াােক; 

তাহেল্ ি�য়ামত্ িদবেস্ মা্ আেয়শা্ (রািদয়া�াহ আনহা)-রর্ মাগব্ িক্

সু�স�্ হেব। িতিন্ িবরাট্ াওয়ােবর্ মাগীদার্ হেবন্্ িক�্ রই্

হতমাগা্ িন�াকারী্ ি�য়ামেতর্ িদন্ িনত�্ হেয়্ উিেব। কার্্ েস 

সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) েক্ গািল্ েদওয়ার্ মত্ ঘৃ্ব্  া্

েবো্ িনেয়ো্্রখােনই্ েশষ্ নয়, িকাু্ েলাক্ সকাল-সববা্ সাহাবােয়্
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েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) েক্ গািল্ িদেয়্ াােক; ি�য়ামেতর্ িদন্

আ�াহর্্সাো্সাইােতর্সময়্রই্হতমাগার্দশা্িক্হেব! 

রমনিক্ তােদর্ কােরা্ কােরা বাড়াবািড়্ রমন্ িরমসীমায়্

ে ৗোো্ েয, তারা্ আবু্ বকর্ ও্ ওমর্ (রািদয়া�াহ আনহমা)-রর্ মত্

মহান্ববিিরেক্অ�ীল্ও্অকাব্মাষায়্গািল্ িদেতও্ ি া া্হয়িন্্

তােদর্গািলর্ েনাংরা্মাষা্রর ত্ ‘েহ্আ�াহ! তুিম্ কুরাইশ্বংেশর্

দুই্ মূিতর, দুই্আ�াহে াহী, দুই্ ি�বরী্রবং্ দুই্কনবা্আবু্বকর্ও্

ওমেরর্উ র্অিমশা ্ বষর্্কর’্্অাি্ রাসূল্ সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম মুিমন্ স�েকর্ বেলন, ‘িন�ুক, অিমশা কারী্ ও্ অ�ীল্

বাকবালা কারী্ মুিমন্ নয়’্১৫

16 রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম েক্

রকবার বলা্ হেয়িাল, েহ্আ�াহর্্ রাসূল্ সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম! 

আ িন্ মুশিরকেদর্উ র্বদেদা‘আ্ককন্্জবােব্ িতিন্বেলিােলন, 

‘বদেদা‘আ্ও্অিমশা কারী্িহসােব্আিম্ে�িরত্হই িন’্১৬

17 রতিকাুর্

 েরও্রকে�্ীর্ িরতবি্মানুষ্উ�েতর্ ে��্মানুষগিলেক্লা‘নত্

করার্জনব্েবো্িনেয়ো! 

                                                            
16.  মুসনােদ্আহমাদ, হা/৩৯৪৯; বুখারী, ‘আল-আদাবুল্মুেরাদ’, হা/৩১২; িতরিমযী, হা/১৯৭৭; 

হােকম, ১/১২্্ সবাই্ ইবেন্ মাসঊদ্ (রািযয়া�াহ্ আনহ)-রর্ সূে�্ হাদীসিট্ ব্রনা্ কেরোন্্

হাদীসিট্ব্রনার্ র্ইমাম্ িতরিমযী্বেলন, ‘হাদীসিট্হাসান-গারীব’, ইমাম্হােকম্বেলন, 

‘ইমাম্বুখারী্ও্মুসিলেমর্শতরানুযায়ী্হাদীসিট্সহীহ’, হােেয্যাহাবী্হােকেমর্রই্মতেক্

সমারন্ কেরোন্্ শায়খ্ আলবানী্ হাদীসিটেক্ ‘সহীহ’ বেলোন্ (িসলিসলা্ াহীহাহ, 

হা/৩১২)্ 
17.  ইমাম্মুসিলম্হাদীসিট্আবু্হরায়রা্(রািযয়া�াহ্আনহম)-রর্সূে�্ব্রনা্কেরোন, হা/২৫৯৯্ 
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* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর মােঝ্ে��েরর্

তুলনামূলক্ াারকবত  

আলী্ ইবন্্ আবু্ তােলব্ রািদয়া�াহ্ আনহ বেলন, রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়া্সা�াম বেলোন,  ‘আবু্বকর্ও্ওমর্নবী-রাসূলগ্্ববতীত্

 ির্ত্বয়সী্সকল্জা�াতবাসীর্সরদার’্১৭

18 অতরব, নবী-রাসূলগ্্

(আত)-রর্  ের্ তাারা্ দু’জন্ েযমন্ জা�ােত ে��্ ববিির, েতমিন্

দুিনয়ােতও্ে��্ববিির্ 

সহীহ্ বুখারীেত১৮

19 রেসো, ইবনু্ ওমর্ রািদয়া�াহ্ আনহ বেলন, 

আমরা্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্যুেগ্েক্েবশী্উউম, তা্

িবে�ষ্্করতাম্্আমরা্সেবরাউম্ববিি্ িহসােব্আবু্বকর্রািদয়া�াহ্

আনহ েক জানতাম, অতত র্ ওমর্ ইবন্্ আল-খা�াব্ রািদয়া�াহ্ আনহ 

েক, অতত র্উামান্ইবন্্আেোন্রািদয়া�াহ্আনহ েক্্সহীহ্বুখারী্

াাড়া্অনবানব্কেয়কিট্হাদীস্�ে�্রেসো, ‘রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্

সা�াম-রর্ িনকট্ রমেমর্ খবর্ ে ৗােল্ িতিন্ তা্ অ া�্ করেতন্

না’্১৯

20 

                                                            
18.  মুসনােদ্আহমাদ, হা/৬০২; িতরিমযী, হা/৩৬৬৬; ইবেন্মাজাহ, হা/৯৫্্রই্হাদীসিট্আেরা্

কেয়কজন সাহাবীর্ সূে�্ বি্রত্ হেয়ো্ রবং্ সবগিল্ সনেদর্ উ র্ িমিউ্ কের্ শায়খ্

আলবানী্হাদীসিটেক্‘সহীহ’ বেলোন্(িসলিসলা্াহীহাহ, হা/৮২৪)্ 
19.  হা/৩৬৫৫্ 
20.  ইবনু্আবী্‘আোম, ‘আস-সু�াহ’, হা/৯৯৩; আবু্ইয়া‘লা, ‘আল-মুসনাদ’, হা/৫৬০৪; রবারানী, 

‘মুসনাদুশ -শািমইিয়বন’, হা/১৭৬৪্ হাদীোর্অিতিরি্রই্অংশটুকু্‘সহীহ’, শায়খ্আলবানী্

‘িযলালুল্জা�াহ’ �েষ্ইহােক্‘সহীহ’ বেলোন, হা/১১৯৩্ 
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সহীহ বুখারীেত্রেসো, মুহা�াদ্ইবন্্আল-হানািেইয়বাহ্বেলন, 

আিম্আমার্ি তা্আলী্ইবন্্আবু্রােলব্রািদয়া�াহ্আনহ েক্িজেজস্

করলাম, ‘রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম-রর্  ের্ সেবরাউম্ ববিি্

েক? িতিন্ বলেলন, আবু্ বকর্ আিম্ বললাম, তার র্ েক? িতিন্

বলেলন, ওমর্্আিম মাবলাম, রবার্হয়েতা্উামান্রািদয়া�াহ্আনহ-

রর্নাম্বলেবন্্েসজনব্বললাম, তার র্িক্আ িন! িতিন্বলেলন, 

আিম্সা ার্্রকজন্মুসিলম্টব্আর্েকউ্নই্২০

21 

ইবনু্আবী্ ‘আোম্ �্ীত্ ‘আস-সু�াহ’২১

22 নামক্ �ে�্ রেসো, 

আলী্রািদয়া�াহ্আনহ বেলন, 

» ِّ ََ ُُ َتٍد 
َ
ْ َ�ْ  أ ِِ نْةُُا

َُ ٰ َال  ِِ َعَ
َتِيْ  ةُ

َْ ُم
ْ
رُُه َتّد اص ْ َْ  َب

ّ
ِ  نَْ�ٍا َاُ�َمَا  ِال

َ
  »أ

‘কােরা্ ই্োেক্যিদ্আমার্কাো্রমেমর্খবর্আেস্েয, েস্

আমােক্আবু্বকর্ও্ওমেরর্উ র্�া ানব্িদেি, তাহেল্আিম্িমাবা্

অ বাদকারীর্হ�্�র ্তােক্ েব�াঘাত্করব’্্ইহা্�য়ং্আমীকল্

মুিমনীন্আলী্ইবন্্আবু্তােলব্রািদয়া�াহ্আনহ-রর্উিি্ 

আমােদরেক্জানেত্হেব, সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্

মযরাদা্ ও্ ে��েরর্ তুলনামূলক্ তারতমব্ স�েকর্ জান্ াাকা্ তাােদর্

�িত্আমােদর্কতরেববরই্রকিট্অংশ্্আর্রই্জান্াাকেল্আমরা্

তাােদর্�েতবকেক্তাার্যাাযা্হ�্�দান্করেত্ ারব্্মহান্আ�াহ 

                                                            
21.  সহীহ্বুখারী, হা/৩৬৭১্ 
22.  হা/১২১৯, ইমাম্আহমাদ্‘োযােয়লুস  সাহাবাহ’-েত্হাদীসিট্িনেয়্রেসোন্(৪৯)্ 
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িক  িব�্কুরআেন্বেলন িন, 

َتوني َ� ﴿ ُۡ َ قَ  ّمنۡ  مننُ�م � ََ ن
َ
َن  َ�ۡبلن  منن أ ۡت ََ ۚ  ٱۡل ��نَك  َوَ�َٰتَل ََ ْو

ُ
ۡ�َظمُ  أ

َ
نينَ  ّمننَ  َدرََجةٗ  أ َّ  ٱ

 ْ ُقوا ََ ن
َ
ْۚ  َ�ۡعدُ  مننۢ  أ ُ  وََعدَ  َوُ�ّٗ  َوَ�َٰتلُوا َّ �  ٱ ٰ�َ ُۡ ُ  ٱۡ�ُ َّ نَما َوٱ ََ  ب : الديد[ ﴾١ َخبن�ٞ  َ�ۡعَملُو

١٠  [ 

‘েতামােদর্মে ব্েয্মমা্িবজেয়র্ ূেবর্ববয়্কেরো রবং িজহাদ্

কেরো, েস্ সমান্ নয়্্ রর ্ েলাকেদর্ মযরাদা্ তােদর েিেয়্ েবশী, 

যারা  ের্ ববয়্ কেরো্ রবং িজহাদ্ কেরো্্ তেব্ আ�াহ্ উময়েক্

কলবাে্র্ওয়াদা্িদেয়োন্্েতামরা্যা্কর, আ�াহ্েস্স�েকর্সমবক্

জাত’ (আল-হাদীদ্১০)। 

রখােন্ ‘আল-হসনা’ ( ُْنَ�ٰ 
ْ
অারত জা�াত্ ( ال রবং্ ‘আল-

োতহ্’ (صْح ََ অারত মমা্ (الْ িবজয়্ বা্ হদায়িবয়ার্ সিব্্আয়ােত্ বলা্
হল, যাারা্হদায়িবয়ার্সিবর্ িদেন্গাোর্নীেি্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়া্ সা�াম-রর্ হােত্ হাত্ েরেখ্ বায়‘আত্ কেরিােলন্ আর্ যাারা্ র্

সিবর্  ের্ ইসলাম্ �হ্্ কেরিােলন্ রবং্ আ�াহর্্ রা�ায়্ লড়াই্

কেরিােলন, তাারা্সবাই্ঈমান্ও্মযরাদার্েইে�্সমান্নন্্বরং্উময়্

�ে র্ মে ব্  াারকব্ রেয়ো; যিদও্ তাারা্ সবাই্ সাহাবী, সবাই্

ঈমানদার্রবং্সবাই্জা�াতী্ 

বুঝা্েগল, সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) মযরাদার্েইে�্

সবাই্সমান্নন্্েসজনব্হদায়িবয়ার্িদেন্গাোর্নীেি্বায়‘আতকারী্

সাহাবীগ্্ হেলন্ সেবরাউম। রর র্ বদর্ যুেআ্ অংশ�হ্কারী্
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সাহাবীগ্্্ িক�্ তাােদর্ সবার্ মে ব্ উউম্ হেলন, জা�ােতর্

সুসংবাদ�া�্ দশজন্ সাহাবী্্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম রক্

টবিেক্ঐ্দশজন্সাহাবীেক্জা�ােতর্ সুসংবাদ্�দান্কেরন্্ইমাম্

িতরিমযী্ও্ইমাম্আহমাদ্�খবাত্সাহাবী্আ�ুর্রহমান্ইবন্্আওে্

রািদয়া�াহ্আনহ োেক্ব র্না্কেরন, িতিন্বেলন, আিম্রাসুল্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম েক বলেত্ শেনিা, ‘আবু্ বকর্ জা�াতী, ওমর্

জা�াতী, উামান্ জা�াতী, আলী্ জা�াতী, রালহা্ জা�াতী, যুবােয়র্

জা�াতী, আ�ুর্রহমান্ইবন্্আওে্জা�াতী, সা‘দ্ইবনু্আবী্ওয়া�াা্

জা�াতী, সাঈদ্ইবন্্ যােয়দ্ ইবন্্আমর্ইবন্্ নুোইল্জা�াতী্রবং্

আবু্ওবায়দাহ্ইবনুল্জাররাহ জা�াতী’্২২

23 উে�িখত্দশজন্সাহাবীেক্

নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম রক্টবিেক্জা�ােতর্সুসংবাদ্িদেলন্্

তাারা্মূ- ৃে�্িলােেরা্করেতন্অাি জানেতন, তাারা্িনি�ত্জা�ােত্

যােবন্্িক্মহা্েসৗমােগবর্অি কারী্তাারা! দুিনয়ার্মািটেত্িলােেরা্

করোন, অাি্জানোন্ েয, তাারা্ ি�য়ামত্ িদবেস্ িনি�ত্জা�ােতর্

অি বাসী্ 

আবার্রই্দশজেনর্মে ব্সেবরাউম্হেলন িার্খলীো্রবং্

িার্ খলীোর্ মে ব্ সেবরাউম্ হেলন আবু্ বকর্ ও্ ওমর্ রািদয়া�াহ 

আনহমা। িক�্সকল্সাহাবীর্মে ব্সেবরাউম্হেলন্আবু্বকর্িস�ী�্
রািদয়া�াহ্আনহ। 

                                                            
23.  মুসনােদ্আহমাদ, হা/১৬৭৫; িতরিমযী, হা/৩৭৪৭; নাসাঈ, ‘সুনােন্কুবরা’, হা/৮১৯৪্্দুজনই 

হাদীসিটেক্আ�ুর্ রহমান্ ইবন্্আওে্ (রািযয়া�াহ্ আনহ)-রর্ সূে�্ ব্রনা্ কেরোন্্ ইমাম্

আলবানী্‘াহীহল্জােম’-েত্হাদীসিটেক্‘সহীহ’ বেলোন্(৫০)্ 
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আবু্বকর্রািদয়া�াহ্আনহ-রর্সাহিেযরর্কাা্সরাসির্ িব�্

কুরআেন্েঘাষ্া্করা্হেয়ো, 

بنهۦن َ�ُقوُل  ِنذۡ ﴿ ٰحن ََ َۡ  َ�  لن َّ  َ�َۡز َ  ِن َّ ۖ  ٱ  ]٤٠: ال � [ ﴾ َمَعَنا

‘তখন্ িতিন তাার সাীেক্ বলেলন, িিিষত হেয়া্ না, আ�াহ্

আমােদর্সাো্আোন’ (আত-তাওবাহ্৪০)।  

িতিন্ববতীত্ি�তীয়্আর্েকান্সাহাবীর্সাহিেযরর্কাা্ িব�্

কুরআেন্আেসিন্্আবু্বকর্রািদয়া�াহ্আনহ  ুকষেদর্মে ব্সবর�াম্

ইসলাম্�হ্্কেরন্্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্ ই্োেক্

তাােক্যা-ই্বলা্হত, িতিন্িবনা্বাকব্ববেয়্সো্সো্তা্িব�াস্কের্

িনেতন্্েম‘রাজ্োেক্িেের্রেস্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম যখন্

মুশিরকেদরেক্বলেলন্েয, রােত্তাােক্আসমােন্িনেয়্যাওয়া্হেয়িাল্

রবং্িতিন্বুরা�-র্িেড়িােলন; তখন্তারা্তা্িব�াস্করেত্না্ে ের্

আবু্বকর্রািদয়া�াহ্আনহ-রর্িনকেট্আসল্রবং্বলল, েতামার্সাী্

িক্বলো্জােনা? েস্রমন্রমন্বলো...্্আবু্বকর্রািদয়া�াহ্আনহ 

বলেলন, িতিন্ যিদ্ রকাা্ বেল্ াােকন, তাহেল্ সতবই্ বেলোন্২৩F

24 

েসজনব্ তাােক্ রই্ উ�েতর্ ‘িস�ী�’ বা্ সতববাদী্ বলা্ হয়্্ নবী্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্সবিকাুেক্িবনা্বাকব্ববেয়্িব�াস্করার্

                                                            
24.  হােকম, ৩/৬৫; আবু্নু‘আইম, ‘মােরোতুস  সাহাবাহ’, ১/৮২; বায়হা�ী, ‘দালােয়লুন্নুবুওয়াহ’, 

২/৩৬১্্ তাারা্ আেয়শা্ (রািযয়া�াহ্ আনহা)-রর্ সূে�্ হাদীসিট্ ব্রনা্ কেরোন্্ হােকম্

হাদীসিটেক্সহীহ্বেলোন্রবং্হােেয্যাহাবী্তােক্সমারন্কেরোন্্অনুর মােব্ইমাম্

আলবানীও্হাদীসিটেক্সহীহ্বেলোন্(িসলিসলা্াহীহাহ, হা/৩০৬)। 
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মত্রমন্িূড়াষ্ যরােয়্আর্েকউ্ে ৗােত্ াের িন্্আ�াহ্বেলন, 

نينَ ﴿ َّ ْ  َوٱ ن  َءاَمُنوا َّ نٱ ٓ  ب ��نَك  َورُُسلنهۦن ََ ْو
ُ
ۖ  ُهمُ  أ ََ يُقو ّدن  ] ١٩: الديد[ ﴾٩ ٱرّصن

‘আর্যারা্আ�াহ্ও্তাার্রাসূেলর্�িত্িব�াস্ষা ন্কের, 

তারাই্ তােদর্  ালনকতরার্ িনকট িস�ী� বেল্ িবেবিিত’ (আল-হাদীদ্

১৯)।  

আয়ােত্ উে�িখত্ রই্ স�ান্ রবং্ িবেশষে্্ িবেশিষত্

হওয়ার্েযাগব্সবর�াম্ববিির্হেলন্আবু্বকর্রািদয়া�াহ্আনহ। 

নীেির্ ঘটনািট্ মেনােযাগ্ িদেয়্ শনুন্্ নবী্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়া্ সা�াম রকদা্ আবু্ বকর্ ও্ ওমর্ (রািদয়া�াহ আনহমা)-রর্

অনু িষিতেত্ ঘটনািট্ ব র্না্ করিােলন্্ ঘটনািট্ িাল্ রর ত আবু্

হরায়রা্ রািদয়া�াহ্আনহ বেলন, ‘রকদা্নবী্ সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্ সা�াম 

েজেরর্নামায্েশেষ্সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্িদেক্মুখ্

কের্বসেলন্্অতত র্বলেলন, (বনী্ইসরাঈেলর) রক্ববিি্রকিদন্

রক্ গকর্ ি েি্ আেরাহ্্ করল্ রবং্ তােক্ �হার্ করল্্ গকিট্

বলল, আমােদরেক্ আেরাহ্্ করার্ কােজ্ সৃি�্ করা্ হয়িন; বরং্

িাষাবােদর্জনব্আমােদরেক্সৃি�্করা্হেয়ো্্তখন্উ িষিতগ্্বেল্

উিেলন, সুবহা-না�াহ! গক্কাা্বেল!! রর র্রাসুল্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়া্ সা�াম বলেলন, আিম, আবু্ বকর্রবং্ওমর্রেত িব�াস্কির্্

হাদীসিটর্ব র্নাকারী্বেলন, ঐিদন্তাারা্দু’জন্অনু িষত্িােলন্্ 

(বনী্ইসরাঈেলর) আেরক্ববিি্াাগল্িরািিল, রমতাবষায়্
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বাঘ্রেস্রকিট্াাগল্ িনেয়্ েগল। েলাকিট্ ি াু্ াওয়া্কের্বােঘর্

হাত্ োেক্াাগলিটেক্উআার্করেত্সইম্হল্্তখন্বাঘিট্তােক্

বলল, রই্েলাক! াাগলিটেক্আমার্কাা্োেক্াািড়েয়্িনেল? েযিদন্

আিম্াাড়া্ওর্আর্ েকান্রাখাল্াাকেব্না, েসিদন্ওেক্ েক্রইা্

করেব? উ িষিতগ্্ বেল্ উিেলন, সুবহা-না�াহ! বাঘ্ কাা্ বেল!! 

রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম বলেলন, আিম, আবু্বকর্রবং্ওমর্

ইহা্ িব�াস্ কির্্ ব র্নাকারী্ বলোন, ঐিদন্ তাারা্ দু’জন্ অনু িষত্

িােলন্২৪

25 

রখােন্ িস�ী�্রবং্তাার্ ঈমানী্ দৃঢ়তার্ িবষয়িট্ লইব্ীয়্্

অনুর মােব্ সাহাবােয়্ েকরাম্ রািদয়া�াহ আনহম-রর্  ূ র্্ েহদােয়েতর 

�াি�র িবষয়িটও্গকর ূ র্্ 

আমরা্যিদ্কুরআন্ও্সু�াহর্্আেলােক্আবু্বকর্ও্ওমর্

রািদয়া�াহ আনহমা-রর্ মযরাদার্ উ র্ আেলািনা্ করেত্ যাই, তাহেল্

২/১িট্বিেবব্তা্েশষ্করা্স�ব্নয়্ 

মহান্ আ�াহ্ ববতীত্ েযেহতু্ আর্ েকান্ হ�্ মা‘বুদ্ েনই, 

েসেহতু্তাার্সু�রতম্নামসমূহ্রবং্সুমহান্গ্াবলীর্মা বেম্আমরা্

তাারই্ িনকট্�াারনা্কির, িতিন্েযন্েকান্সাহাবীর্�িত্অাবা্অনব 

েকান্ মুিমেনর্�িত্আমােদর্হদয়সমূেহ্সামানবতম্ িবে�ষ্না্ েদন্্

িতিন্আমােদরেক্রবং্আমােদর্েযসব্মাই্ঈমােনর্সিহত্গত্হেয়্

                                                            
25.  সহীহ্বুখারী, হা/৩৪৭১্  
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েগোন, তােদরেক্ েযন্ ইমা্ কেরন্্ আমরা্ আ�াহর্্ সু�রতম্

নামসমূহ্ রবং্ সুমহান্ গ্াবলীর্ মা বেম্ তাার্ িনকট্ আেরা্ �াারনা্

কির, িতিন েযন্ ি�য়ামত্ িদবেস্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম রবং্

তাার্সাহাবীবেগরর্সাো্আমােদরেক্হাশর-নাশর্করান্্আরও �াারনা্

কির, ি�য়ামত্ িদবেস্ িতিন্ েযন্ আমােদরেক্ আবু্ বকর, ওমর, 

উামান, আলী্রবং্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্�ীগে্র্সাো্

হাশর-নাশর্করান্্মহা্স�ান্রবং্মযরাদার্অি কারী্সকল্সাহাবীর্

সাো্েযন্িতিন্আমােদরেক্ি�য়ামেতর্িদন্হাশর-নাশর্করান্ 

* সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ জীবনিিরত্

অ বয়েনর্�িত্যযশীল্হওয়ার্নাীহতত  

ি�য়্মুসিলম্মাই! আমােদর্উিিচ, সাহাবােয়্েকরাম্রািদয়া�াহ 

আনহম-রর্জীবনী, তাােদর্স�ান, মযরাদা্ইতবািদ্িবষেয়্ ড়াশনা্করা্্

রেইে� কুরআন্ মাজীদ্ িদেয়্ শক্ করেত্ হেব্্ অতত র্ রাসূল্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্ সা�াম-রর্ হাদীস্  ড়েত্ হেব্্ তার র্ সহীহ্

বুখারী, সহীহ্ মুসিলম, সুনােন্ আরবা‘আহ, মাসানীদ, মা‘আিজম২৫

26, 

আজ যা্ইতবািদ্হাদীস্�ে�্উে�িখত্আাার্রবং্ওলামােয়্েকরােমর্

                                                            
26.  মা‘আিজম্মাসানীেদর্মত্(মাসানীদ-রর্অার্ইিত ূেবর্উে�খ্করা্হেয়ো)। তেব্উমেয়র্

মে ব্ সূূ্  াারকব্ হল, মা‘আিজম ��সমূেহ সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািযয়া�াহ্ আনহম)-রর্

নামসমূহেক্শ ুমা�্আরবী্বে্রর্ ারাবািহকতা্অনুযায়ী্সাজােনা্হয়্রবং্কখনও্কখনও্

রকই্টবিেক্জা�ােতর্সুসংবাদ�া�্দশজন্সাহাবীর্হাদীস্সমূহেক্সবর�াম্িনেয়্আসা্

হয়্্িক�্মাসানীেদ্সাহাবােয়্েকরাম্(রািযয়া�াহ্আনহম) েক্সাজােনার্কেয়কিট্িম�্ আিত্

রেয়ো। –অনুবাদক্ 
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উিি্ ড়েত্হেব্্সাো্সাো্সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্

েযীলত্িবষেয়্ ৃাকমােব্�্ীত্��সমূহও্ ড়েত্হেব্্কার্, রই্

অ বয়ন্োেক্আমরা্অেনক্উ কার্লােম্ নব্হব্্ত ে বত- 

রক. সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্জীবনী্  ড়েল্

তাােদর্ �িত্আমােদর্ মালবাসা্ বৃিআ্  ােব্্ তাােদর্ �শংসা, তাােদর্

জনব্ েদা‘আ্ রবং্ ইমা্ �াারনার্  া্ �শ�্ হেব্্ তাােদর্ স�েকর্

সবসময়্মাল্আেলািনার্িবষয়িট্সহজ্হেব্ 

দুই. সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ জীবনিিরত্

 ড়েল্ তাােদর্ সাো্ সাদৃশব্ অবল�েনর্ �িত্ আ িন্ যযশীল্ হেত্

 ারেবন্্আর্আ িন্জীবন্ িলার্ ো্সাহাবােয় েকরাম্ (রািদয়া�াহ 

আনহম)-রর্ সাো্ যতেবশী্ সাদৃশব্ বজায়্ রাখেত্  ারেবন, কলবাে্র্

ততেবশী্কাাাকািা্াাকেত্ ারেবন্্েকননা্মহান্আ�াহ্বেলন, 

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
ۡخرنَجۡت  أ

ُ
نلّناسن  أ  ]١١٠: عماان ال[ ﴾ر

‘েতামরাই্হেল্সেবরাউম্উ�ত, মানবজািতর্কলবাে্র্জনবই্

েতামােদর্উ�ব্ঘটােনা্হেয়ো্(আেল-ইমরান্১১০)।  

নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম বেলন, ‘সেবরাউম্মানুষ্হেলন্

আমার্ যুেগর্ মানুষ’্২৬F

27 েযেহতু্ আ�াহ্ রবং্ তদীয়্ রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়া্ সা�াম তাােদরেক্সবরে��্ িহসােব্আখবা্ িদেয়োন, েসেহতু্

                                                            
27.  সহীহ্ বুখারী, হা/২৬৫২, ৩৬৫১, ৬৪২৯; সহীহ্ মুসিলম, হা/২৫৩৩্্হাদীসিট্তাারা্ ইবেন্

মাসঊদ্(রািযয়া�াহ্আনহ)-রর্সূে�্ব্রনা্কেরোন্ 
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যতেবশী্ তাােদর্ সাো্ সাদৃশব্ বজায়্ রাখা্ যােব, যতেবশী্ কলবাে্র্

কাাাকািা্াাকা্স�ব্হেব্ 

িতন. সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) েক্ গালম�্করা, 

তাােদরেক্ িন�া-সমােলািনা্ করা্ ইতবািদ্ িনকৃ�্ কাজ্ োেক্ আ িন্

সেবরাা্দূরের্অবষান্করেত্ ারেবন্্সাহাবীগে্র্জনব্ইমা্�াারনা্

করা, তাােদর্�শংসা্করা, তাােদরেক্স�ান্করা, তাােদরেক্মালবাসা্

রবং্ তাােদর্ �িত্ �আা্ �দশরন্ করার্ িনেদরশ্ আ নােক্ েদওয়া 

হেয়ো্্আর্তাােদর্জীবনী্অ বয়ন্আ নােক্উ েরাি্ িনেদরশাবলী্

 ালেন্উচসািহত্কের্তুলেব্ 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্মে ব্িববাদীয়্

িবষেয়্রকজন্মুসিলেমর্মূিমকাত  

আমােদর্আেলািনার্ রিটই্ েশষ্ িবষয়্্ সাহাবীগে্র্ মে ব্

েযসব্মতাৈনকব্হেয়ো, তি�ষেয়্আমােদর্কর্ীয়্িক? 

আমােদর্সালােে্াােলহীেনর্রক্ববিিেক২৭

28 যখন্র্িবষেয়্

িজেজস্করা্হেয়িাল, তখন্িতিন্��্মাষায়্বেলিােলন, 

                                                            
28.  ঘটনািট্ ওমর্ ইবন্্ আ�ুল্আযীয্ (রহত) োেক্ ব্রনা্ করা্ হয়্ (‘িহলইয়াতুল্আওিলয়া’, 

৯/১১৪; ‘আল-মুজালাসাহ’/১৯৬৫)্্রখােন্উিিিটর্শ�গিল্রমােব্রেসো,      َمي َِ رِةَْ  
ُب صَِنيِ� ِ�يْهَ  ِّ َل

ُ
يَلّهَا اُهللا يَِدي ِمغَْهي، َ�َمي ل أ  ‘েসিট্ িাল্ রিাি্ ইিতহাস, আ�াহ্

তাে�েক্ আমার্ হাতেক্ মুি্ েরেখোন্্ তাহেল্ রিবষেয়্ কাা্ বেল্ খামাখা্ েকন্ আিম্

আমার্িজিােক্রি�ত্করব?!’ 
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َ  َِصْغَ   َلّهَا اُهللا مِ 
ْ
ّهْا مِ  ،غَْهي ُعيُْ َ�غَيرِة َُ ُغ

ْ
ِنقََصغَيهَ غْ ََة

ْ
ص
َ
 .ي أ

‘রিট্ িাল্ রকিট্ েেচনা্্ আ�াহ্ তাে�েক্ আমােদর্

তরবারীেক্ মুি্ েরেখোন্্ অতরব, আমরা্ তা োেক্ আমােদর্

যবানেকও্মুি্রাখব’্ 

আেরকজনেক২৮F

29 র্ িবষেয়্ িজেজস্করা্ হেল্ িতিন্ িনে�াি্

আয়াত্েতলাওয়াত্কেরন, 

نۡلَك ﴿ ّمةٞ  ت
ُ
َبۡت  َما رََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ َُ ۡبُتۡمۖ  ّما َولَُ�م َك َُ ََ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َك ْ  َ�ّما لُو  َ�نُوا
 ََ  ]١٣٤: ان اة[ ﴾١ َ�ۡعَملُو

‘তারা্ িাল্ রক্ স�দায়, যারা্ গত্ হেয়্ েগো্্ তারা্ যা্

কেরো, তা্ তােদরই্ জনব। তারা্ িক্ করত, েস্ স�েকর্ েতামরা্

িজজািসত্হেব্না’ (আল-বা�ারাহ্১৩৪)। 

যিদ্ েরও্িনই্েয, েকান্রকজন্সাহাবী্মুল্কেরোন; তেব 

আ নার্তােত্মাাা্ঘামােনার্দরকার্িক! ি�য়ামেতর্িদন্িক্আ�াহ্

রই্মুেলর্জনব্আ নার্কাো্ িহসাব্িাইেবন? আ�াহ্বেলন, ‘তারা্

িক্করত, েস্স�েকর্ েতামরা্ িজজািসত্হেব্না’। আ িন্সাহাবােয়্

েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্  যরেবইক্ নন, তাহেল্ েকন্ আ িন্

তাােদর্মে ব্ িববাদীয়্ িবষেয়্ িনেজেক্জড়ােবন্্আ�াহ্বেলন, ‘তারা্

িাল্রক্স�দায়, যারা্গত্হেয়্েগো্্তারা্যা্কেরো, তা্তােদরই্

জনব। তারা্িক্করত, েস্স�েকর্েতামরা্িজজািসত্হেব্না’ । 
                                                            
29.  িতিন্হেলন্ইমাম্আহমাদ্(খা�াল, ‘আস-সু�াহ’, ২/৪৮১)্ 
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আেরকিট্ গকর ূ র্্ িবষয়্ হল,  ের্ িনিি, রকজন্ সাহাবী্

মুল্ কেরোন্্ িক�্ িতিন্ রই্ মুলিট্ সা ্ কের্ কেরন িন; বরং্

ইজিতহাদ্ করেত্ িগেয়্ ঘেট্ েগো্ আর রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়া্

সা�াম বেলোন, 

ََا« مُ  َتَ�مَ   ِ ُِ َي
ْ
َصيَن  َُمّ  ََيْبصََهدَ  ال

َ
ْبَاانِ  ََةَهُ  أ

َ
ا أ ََ َُ  َُمّ  ََيْبصََهدَ  َتَ�مَ  َا�ِ ْل

َ
 أ

َ
ْ 

ْبا   ََةَهُ 
َ
  »أ

‘িবিারক্ যিদ্ িবিার্ করেত্ িগেয়্ ইজিতহাদ্ কেরন্ রবং্

সিিক্িবিার্করেত্সইম্হন, তাহেল্তাার্জনব্রেয়ো্দু’িট্েনকী। 

 ইাষের্ যিদ্ িতিন্ িবিার্করেত্ িগেয়্ ইজিতহাদ্কেরন, িক�্ মুল্

িবিার্কের্েেেলন, তাহেল্তার্জনব্রেয়ো্রকিট্েনকী’্২৯F

30 েসজনব্

সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) স�েকর্েযসব্মতাৈনকব্বা্মুেলর্

কাা্উ�খ্করা্হয়, েসগিলর্দু’িট্অবষাত 

 হয়্েসগিল্তাােদর্উ র্িমাবােরা ্্আর্তাােদর্স�েকর্

উে�িখত্েবশীর্মাগ্মতাৈনকব্বা্মুল্রই্ে�্ীর্ 

 আর্নয়েতা্ েসগিল্সিিক্্আর্সিিক্তোবর্ িমিউেত্

�মাি্ত্রই্মুলগিল্স�েকর্আমরা্বলব, তাারা্ইজিতহাদ্কেরোন্্

িযিন্ইজিতহাদ্করেত্িগেয়্মুল্কেরন িন, তাার্দুই্েনকী্্আর্িযিন্

মুল্ কেরোন, তাার্ রক্ েনকী্ রবং্ তাার্ েগানাহ্ মাে্ কের্ েদওয়া্

                                                            
30.  সহীহ্বুখারী, হা/৭৩৫২; মুসিলম, হা/১৭১৬্্দুজনই্হাদীসিট্‘আমর্ইবনুল্আা্

(রািযয়া�াহ্আনহ)-রর্সূে�্ব র্না্কেরন্ 
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হেয়ো্ 

অতরব, সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ মে ব্

িববাদীয়্িবষয়্িনেয়্আেলািনা্করা্কােরা্উিিচ নয়্্তেব্যিদ্েকউ্

তাােদর্ েই্লড়াই্রবং্তাােদর্স�ান-মযরাদা্ব র্নার্উে�েশব্রসব্

িবষেয়্কাা্বেল, তাহেল্েকান্সমসবা্েনই্ 

 িরেশেষ, আিম্িনে�াি্েদা‘আগিলর্মা বেম্রই্ ুি�কািটর্

ইিত্টানেত্িাইত 

َّ َعَ ُ�َّمٍد اََعَ آِل ُ�َّمٍد َكَمي َصةّ   آِل  ِنَْااِذيَم  ِنَّ  اصةُّهّم َص
يَْر َعَ  ِنَْااِذيَم اََعَ

يد   يد  َ�ِ َر َعَ  ِنَْااِذيَم اََعَ آِل ، َحِ
ْ
ُْ َعَ ُ�َّمٍد اََعَ آِل ُ�َّمٍد َكَمي نَيَي� اصةُّهّم نَيِي

يد   يد  َ�ِ  . ِنَْااِذيَم  ِنَّ  َحِ

‘েহ্ আ�াহ! আ িন্ মুহা�ােদর্ উ র্ রবং্ মুহা�ােদর্

 িরবার- িরজেনর্ উ র্ রহমত্ বষর্্ ককন, েযমিনমােব্ আ িন্

ইবরাহীেমর্ উ র্ রবং্ ইবরাহীেমর্  িরবার- িরজেনর্ উ র্ রহমত্

বষর্্কেরিােলন্্ িন�য়ই্আ িন্ মহা্�শংিসত, মহা্ স�ািনত্্ েহ্

আ�াহ! আ িন্বরকত্নািযল্ককন্মুহা�ােদর্উ র্রবং্মুহা�ােদর্

 িরবার- িরজেনর্ উ র, েযমিনমােব্ আ িন্ বরকত্ নািযল্

কেরিােলন্ ইবরাহীেমর্ উ র্ রবং্ ইবরাহীেমর্  িরবার- িরজেনর্

উ র্্িন�য়ই্আ িন্মহা্�শংিসত, মহা্স�ািনত’্ 

ِ ْ نَْ�ٍا اصّحّديِْ؛ 
َ
و أ ْ؛َ ُّ َمْهِد

ْ
ئِّمِ  اص

َ ْ
َ  َااج ُْ يِ  اصّااِوِد ََ ُةَ

ْ
َُ اصةُّهّم َعِ  اَ َاُ�َمَا ، َااْي

يُيْابِ  ََ
ْ
ْي اقنْ َي�ِْ  ، ال َِ ّ ، َاُ� َْميَن  ِ

ََ ََنقَْ؛ِ 
ْ
ِ ْ ال

َ
ِة ، َاأ َعَشَ

ْ
َُ اصةُّهّم َ�ْ  نَِ ّيِ  ال َااْي



 

45 

َّغ ِ 
ْ
�َْ  نِيل ُمََّشِ

ْ
َِّيَ  ، اص

َُ اصةُّهّم َ�ْ  َقاَْبيِت نَ َِّيَ  ، َااْي
َُ اصةُّهّم َ�ْ  َصَاينَِ  نَ َااْي

َ  َوِهُدْاا نَ  ُْ ِ
ّ
َ  َوِهُدْاا َ�يَْعَ  اصّاْضَ انِ ، ْديفااَ ُْ ِ

ّ
َِيَّ  اَ

َُ اصةُّهّم َ�ْ  ، َ�ْ  َصَاينَِ  نَ َااْي
ْجَِعْ؛َ 

َ
َِيَّ  أ

َُ اصةُّهّم َ�ّمْ  رَِنَعُهْم نِِإْتَنينٍ ، َصَاينَِ  نَ  .َااْي

‘েহ্আ�াহ! আ িন্িার্খরীো্আবু্বকর, ওমর, উামান্ও্

আলী্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্উ র্স��্ েহান্্ েহ্আ�াহ! জা�ােতর্

সুসংবাদ�া�্ দশজেনর্ মে ব্ অবিশ�্ ায়জেনর্ �িতও আ িন্ স��্

েহান্্েহ্আ�াহ! আ িন্আ নার্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্

�ীগে্র্উ র্স��্েহান্্েহ্আ�াহ! আ িন্বদরযুেআ্অংশ�হ্কারী্

রবং্ বায়‘আেত্ িরয ওয়ােন্ অংশ�হ্কারী্ সাহাবীগে্র্ উ র্ স��্

েহান্্েহ্আ�াহ! আ িন্আ নার্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-রর্

সকল্ সাহাবীর্ উ র্ স��্ েহান্্ েহ্আ�াহ! আ িন্তাােদর্  োর্

�কৃত্অনুসারীেদর্উ র্স��্েহান’। 

ي َ  ِ
ّ
ِْلَ انِغَي اَ ِِ َي َا

َ
ْا ق َِ

ِْ يَ  آَمغُ ا  َيّ�غَي ا ِ
ّ
 ِل�َ

 
ال ِِ َْ ِ   ُةُ �ِغَي  َْع

َ
 ع

َ
يَميِن َاال ِ

ْ
َعنَُ  نَي نِيِ

 .َيّ�غَي  ِنَّ  يَُ اف  يِّتيم  
‘েহ্আমােদর্ ালনকতরা! আমােদরেক্রবং্ঈমােন্আমােদর্

অ�বতরী্ �াতাগ্েক্ ইমা্ ককন্ ঈমানদারেদর্ িবকেআ্ আমােদর্

অষের্ েকান্ িবে�ষ আ িন রাখেবন না্্ েহ্ আমােদর্  ালনকতরা! 

িন�য়ই্আ িন্অিতশয়্দয়ালু,  রম্কক্াময়’।  

َُ نَِ   َْ  َاَ�ُعْ 
َ
  ِل

ُ
َأ ْْ ُهّم  ِنّي َ�

َاامِ –اصةّ
ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َااِ

ْ
ََا ال َتٍد  ِمْ  َلِا�َْ ِ  َم ْ  -يَي 

َ
َ ُع ِ ْ أ ُّ

ِّ ص� اهللا عةيه اعةم ْصَايِن اقّ
َ
ُهّم  ِ ، ّمْ  أ

َْ  ِمْ  َلِا�َْ ِ  َذُؤالَ ِ اصةّ
َ
  ِل

ُ
َأ ْْ ، نّي َ�
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َُ نَِ   َاامِ –َاَ�ُعْ 
ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َااِ

ْ
ََا ال ِهمْ  -يَي  َِ

َااِم ، ِمْ  َمْنةَ
ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َااِ

ْ
ََا ال صَُ  يَي 

َ
َاََْنْ

ْن �َ 
َ
ْجَِعْ؛َ أ

َ
ّيَ  أ َِ

ْصَايِن نَ
َ
ةُْ َ�َغي نَِمَاّنِ  أ

ُْشَ ، ْعُمَا  ُ
َ
ْن َ

َ
ِ يَيَمِ  َاأ

ْ
ا –نَي َمَعُهْم يَْ َم ال ََ يَي 

َاامِ 
ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َااِ

ْ
 .-ال

‘েহ্আ�াহ! যারা্সাহাবীগ্েক্গািল্েদয়, তােদর্ াাবল�ন্

োেক্আমরা্আ নার্কাো্ ির�া্্ িািি্্ েহ্আ�াহ! তােদর্রই্

িনকৃ�্ আির্্ োেক্ আমরা্ আ নার্ কাো্ আ�য়্ িািি্্ আমরা্

আ নার্িনকট্�াারনা্করিা, আ নার্নবী্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়া্সা�াম-

রর্ সকল্ সাহাবীর্ �িত্ মালবাসা্ সৃি�্ কের্ আ িন্ আমােদর্

হদয়সমূহেক্  ূ র্্ কের্ িদন্ রবং্ তাােদর্ সাো্ আ িন্ আমােদরেক্

ি�য়ামেতর্িদন্রকি�ত্ককন্ 

ْجَِعْ؛َ 
َ
َي أ

َ
ْا ق َِ

ِْ ِ ، اصةُّهّم َاا
ُ
ّ َااّلْ َ ى، بن َارَْاَض اصةُّهّم َاّ�ْ َغي صَِمي َ ِْ

ْ
ِعّغي َعَ ال

َ
 .َاأ

‘েহ্ আ�াহ! আ িন্ আমােদর্ সবাইেক্ ইমা্ ককন্্ েহ্

আ�াহ! আ িন্যা্মালবােসন, আমােদরেক্তা-ই্করার্তাওেী�্দান্

ককন্্ আ িন্ আমােদরেক্ সচ্ ও্ তা�ওয়ার্ কােজ্ সহেযািগতা্

ককন্ 

صَُ  ُم ِبَنيِت يَ 
َ
ُهّم  ِنّي ََْنْ

َارَِ  ، ْحَِصَ  اصةّ َِ ّ نِاّ ، اََعَاائَِم َمْا ُِ َاِغيَمَ  ِمْ  
ْ
َااصّنَالَمَ  ، َاال

  ِثْمٍ 
ّ ُِ َّغ ِ ، ِمْ  

ْ
ْ َق نِيل ََ

ْ
  .َااّقَجيَة ِمَ  اّقييِ ، َاال

‘েহ্আ�াহ! আমরা্আ নার্কাো্রমন্আমল্�াারনা্কির, যা্

আ নার্রহমত্লাম্িনি�ত্করেব্রবং্যা্আমার্জনব্আ নার্ইমা্

বেয়্ আনেব। আমরা্ আ নার্ কাো্ সব রে্র্ কলবা্কর্ কােজর্
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সুেযাগ্ িাই্ আমরা্আ নার্কাো্সকল্ া ্ োেক্ িনরা উা্রবং 

জা�াত্লােমর্সেলতা্ও্জাহা�াম্োেক্মুিি্�াারনা্কির’।  

ْصِةحْ 
َ
ْمِانَي َاأ

َ
ي ُذَ  ِعْحَمُ  أ ِ

ّ
يْقَغَي اَ َِ َي 

َ
ْصِةْح ق

َ
ُِ ِ�يَهي َمَعيُوغَي  اصةُّهّم أ

ْ�يَينَي الّ َُ َي 
َ
ق

َم ْ 
ْ
َِ اص ٍ َااْبَع

ّْ ّ َل ُِ َي ِ  
َ
ةف ق ََ َيَيَة ِقَ�ي

ْ
َِ ال نَي َااْبَع َُ ُِ ِ�يَهي َمَعي

َي آِلَاَ�غَي الّ
َ
ْصِةْح ق

َ
َت َاأ

 ّ ََ  ّ ُِ َي ِمْ  
َ
 .َياَت ف ق

‘েহ্আ�াহ! আমােদর জনব্আমােদর �ীনেক্সিিক্কের্িদন, যা্

আমােদর সবিকাুর্ রইাকবি। আর্আ িন্আমােদর জনব্আমােদর 

দুিনয়ােক্সিিক্কের্ িদন, যােত্রেয়ো্আমােদর জীিবকা। আমােদর 

জনব্আমােদর আেখরাতেকও্ শআ্কের্ িদন, েযখােন্ হেব্আমােদর 

�তবাবতরন্্আ িন্আমােদর জীবনকালেক্�েতবক্কলবা্কর্কােজ্

বৃিআ্ ককন্ রবং্ আমােদর মৃতুবেক সকল্ অিন�তা্ োেক্ �শািষ্

লােমর্উ ায়্কের্িদন’।  

ََاَت نَيِْغغَي ْصِةْح 
َ
لّْف َ�ْ؛َ  ُةُْ �ِغَي، اصةُّهّم أ

َ
ََ اصّنَالمِ ، َاَ ْلاِْبغَي ِمَ  ، َااْذِدنَي ُعنُ

َ
َاأ

 اقنْ يِ 
َ
ةَُميِت  ِ  ُن نَْحيِينَي، ال

َ
ْعَميِعغَي َاأ

َ
َي ِ ْ أ

َ
ُْ ق ْتيَيْصَغَيَا ُّ ا، َاَ�يِي

َ
ا َمي أ نَدف

َ
 .رِغَي أ

 ‘েহ্আ�াহ! আ িন্আমােদর্ র�েরর্��-কলহ্মীমাংসা্

কের্িদন্্আ িন্আমােদর্মে ব্হদবতা্সৃি�্কের্িদন্্আমােদরেক্

আ িন্ শািষর্  ো্  িরিািলত্ ককন্্আ িন্আমােদরেক্ অবকার্

োেক্আেলার্ ো্িনেয়্আসুন্্যতিদন্আমরা্েবােি্াািক, ততিদন্

আ িন্আমােদর্�ব্্শিি, দশরন্শিি্রবং্টদিহক্শিিেত্বরকত্

দান্ককন’। 
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َاامِ  –اصةُّهّم اْجَْعغَي َعَ َليَعِصَ  
ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َااِ

ْ
ََا ال َْ نِِه  -يَي   ََّ َْ  َا

َ
َ ّاُن  ِل ُُ َاَمي 

ن ييَ َ�ينْ مُ  –َمَ اِق�ْقَغَي  َُ اَ ، يَي 
ْ
ك ِ

ْ
ََالِل َااِ

ْ
ََا ال  .-امِ يَي 

‘েহ্আ�াহ! েয্আমল্বা�ােক্আ নার্িনকটবতরী্কের্েদয়, 

েসই্ আমেলর্ েইে�্ রবং্ আ নার্ অনুসরে্র্ েইে�্ আ িন্

আমােদরেক্ সংঘবআ্ ককন্্ েহ্ িির�ীব, িিরষায়ী! রর্ িবিনমেয়্

আ িন্আমােদর্েনকীর্ া�া্মারী্কের্িদন্ 

 
ْ
غَي ِمّمْ  ََْنصَِمُع َن ال

ْ
ْتَنَغهُ اصةُّهّم اْبَعة

َ
يَ  َذَداُذُم اّاُ ، َ ْ َل َ�يََِّنُع َن أ ِ

ّ
َِ  اَ

ٰ َ
اِ

ُ
 ،أ

َيِن 
ْ
ن
َ ْ
اصُ  اج

ُ
َِ  ُذْم أ

ٰ َ
اِ

ُ
 .َاأ

‘েহ্আ�াহ! যারা্ মেনািনেবশ্ সহকাের্ কাা্ শেন; অতত র্ যা্

উউম, তার্অনুসর্্কের, আ িন্আমােদরেক্তােদর্অষমুরি্ককন্ 

তােদরেকই্আ�াহ্সচ া্�দশরন কেরোন রবং্তারাই্বুিআমান’। 

সবেশেষ, আবার্মহান্র�ুল্আলামীেনর্�শংসা্করিা। আ�াহ্

তাার্ বা�া্ ও্ রাসূেলর্ উ র্ রবং্ তাার্  িরবার- িরজন্ ও্ সকল্

সাহাবীর্উ র্দরদ, সালাম্ও্বরকত্নািযল্ককন্৩০F
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31. রই্ িবষয়ব�িট্ মূলতত্ মদীনার্ মসিজেদ্ �ুবােত্ উ ষাি ত্ রকিট্ বিবব্্ কবােসট্ োেক্

বিববিট্আলাদা্করা্ হেয়ো্রবং্আিম্রখােন্ িকাু্সংেশা নীও্রেনিা্্তেব্বিববিট্

বিবব্আকাের্েরেখ্েদওয়াই্মাল্মেন্কেরিা্্মহান্আ�াহ্রকক্তাওেী�দাতা্্ 
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সূিী � 

* সাহাবীবেগরর্ �িত্ আমােদর্ দািয়র্ ও্ কতরবব্ েকন্ �ীেনর্ �িত 

আমােদর্কতরেববর্রকিট্অংশ্িহসােব্িবেবিিত্হল? 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্নবায় রায়্তা 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম) রই্�ীেনর্ ারক-বাহক 

* সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম) স�েকর্আেলািনাই্হল্

�ীন্স�েকর্আেলািনা 

* সাহাবােয়্ েকরাম (রািদয়া�াহ আনহম) েক্ িন�া্করাই্ �ীনেক্

িন�া্করা 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্নবায় রায়্তা 

* সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ �িত্ রকজন্

মুসিলেমর্কতরবব 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্মযরাদা্রবং্তাােদরেক্

গািল্েদওয়ার্িনিষআতা 

* সাহাবােয়্ েকরাম্ (রািদয়া�াহ আনহম)-রর্ মােঝ্ ে��েরর্

তুলনামূলক্ াারকব 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্জীবনিিরত্অ বয়েনর 
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�িত্যযশীল্হওয়ার্নাীহত 

* সাহাবােয়্েকরাম্(রািদয়া�াহ আনহম)-রর্মে ব্িববাদীয়্িবষেয়্

রকজন্মুসিলেমর্মূিমকা 


