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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম
সম� �শংসা আ�াহ্র জনয্। আমরা তাঁর �শংসা কি, তাঁর
িনকট সাহাযয্ �াথর্না কির এবং তাঁর কােছই ক্ষমা িভক্ষা কির।
আমােদর আ�ার অিন� েথেক এবং ম� কমর্  েথেক আ�াহর িনকট
আ�য় �াথর্না কির। আ�াহ যােক সিঠক পথ �দশর্ ন কে, তােক
েকউ পথ�� করেত পাের না। পক্ষা�ের িতিন যােক পথ�� ক,
তােক েকউ সিঠক পথ  েদখােত পাের না।   আিম সাক্ষয্ িদি�,
শরীকিবহীন এক আ�াহ ছাড়া আর েকান হ� মা‘বূ দ েনই। আিম আেরা
সাক্ষয্ িদি�, মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া তাঁর বা�া ও
রাসূ ল।  আ�াহ তাঁর �িত, তার
ঁ  পিরবার-পিরজেনর �িত এবং তাঁর
সকল সাহাবীর �িত অসংখয্দু রদ ও সালাম বষর্ণ করু
েছা� এই পুি�কার িশেরানাম হে�, ‘সাহাবােয় েকরােমর �িত
আমােদর কতর্ব’। সিতয্ই আমােদর উপর অিপর্ত এ  কতর্বয্ মহান
েসজনয্  আমােদর উিচ, এিবষয়িটর �িত যারপর েনই গুরু � �দা
করা এবং সেবর্া� য�শীল হওয়া
স�ািনত পাঠেকর জানা যরূরী ে, সাহাবােয় েকরােমর �িত
আমােদর কতর্বয্ ে-েতন েকান িবষয় নয়। এিট �ীন ইসলােমর �িত
আমােদর কতর্েবয্রই একিট অ, েয �ীনেক আ�াহ তাঁর বা�ােদর
জনয্ মেনানীত কেরেছন এবং যা বতীত িতিন তােদর িনকট েথেক অনয্
েকান �ীন �হণ কেরন না। মহান আ�াহ বেলন,
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َ ۡ ّ َ
َ �ّ ﴿ِ َّ ٱ
[١٩ :ِند ٱَِ ٱ ِ� ۡس� ٰ ُمۗ ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان
ِين ع
ن
‘িন�য় আ�াহ্র িনকট মেনানীত �ীন হে� ইসলাম’ (আেল-ইমরান ১৯)।
িতিন আেরা বেলন,
َ ۡ ۡ َۡ َ ََۡ ََ
َ ۡ َ َ
َ �ٰ�
َُ َ ُۡ ََُۡ ََ ٗ
﴾ ٨ �ن
ِِ ﴿ ومن يبتغِ �� ٱ ِ�س� ٰمِ دِينا فلن �قبل مِنه وهو ِ� ٱ�خِرة ِ مِن ٱل

[٨٥ :]آل ﻋﻤﺮان

‘েয বয্ি ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান ধমর্ তালাশ ক, কি�ণকােলও তা
তার পক্ ষ েথে �হণ  করা হেব না এবং আেখরােত েস ক্ষিতেদর
অ�ভুর্ (আেল-ইমরান ৮৫)।
মহান আ�াহ অনয� বেলন,
َ ۡ ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ � ۡم َو َ� ۡ� َم ۡم
يت ل� ُم ٱ ِ� ۡس� ٰ َم
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين
ِت عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َرض
[٣ :دِ ٗينا ۚ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
‘আজ আিম েতামােদর জনয েতামােদর �ীনেক পূ ণ্র া কের িদলাম,
েতামােদর �িত আমার েন‘মত পিরপূ ণর কের িদলাম এবং ইসলামেক
েতামােদর জনয্ �ীন িসােব পছ� করলাম’ (আল-মােয়দাহ ৩)।
অতএব, এই সরল-েসাজা পথ এবং সতয্  �ীনই হে� আ�াহর
�ীন। এই �ীেনর �চার ও �সােরর জনয্  আ�া তা‘আলা িব��
�চারক, িবচক্ষণ উপেদ�া এবং স�ািনত রাসূল মুহা�া সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম

েক িনবর্াচন কেরন। িতিন এই �ীনেক পিরপূণর্ভাে

েপৗঁেছ িদেত এবং আ�াহ িনেদর্িশত িবষয়সমূহ পু�ানুপু�ভােব পাল
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করেত েকান �কার �িট কেরন িন। মহান আ�াহ বেলন,
َ
َ َۡ َ ُ ٓ َ ۡ َّ ُ ُ ّ َ ّ � ٰ
[٦٧ :�ك مِن َّ ّ�ِك ۖ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِنزل إ
ِ ﴿ََٓ�ُها لرَسول بل ِغ ما أ
‘েহ রাসূ ল! আপনার রেবর পক্ ষ েথেক আপনার �িত যা অবতীণ
হেয়েছ, তা েপৗেছ  িদন’ (আল-মােয়দাহ ৬৭)। আ�াহ্র এই িনেদর্শ
েমাতােবক িতিন আমরণ  িরসালােতর পূ ণর্  দািয়� পালন কেরেছ,
আ�াহ কতৃর্ক আেরািপত আমানত যথাযথভােব রক্ ষা কের, তাঁর
উ�তেক সিঠক নছীহত কের েগেছন এবং আ�াহ্র রােহ সিতয্কার
িজহাদ কেরেছন।  কলয্ােণর এমন েকান িদক েন, যা িতিন তাঁর
উ�তেক বেল যান িন। পক্ষা�ের অকলয্ােণর এমন েকান িদক , যা
েথেক িতিন তার উ�তেক সতকর্  কের যা িন।  মহান আ�াহ �ীয়
বা�ােদরেক তাঁর কৃতজ্ঞতাপােশ আব� কের বে,
ّ ُ
ٗ
ّ
ّ
ََ ْ ُ
ّ ُۡ
َ
َ
ِ ﴿ه َو
�َي َ� َعث ِ� ٱ� ّم ِِ�ۧ َن َر ُسو� ّم ِۡن ُه ۡم َ� ۡتلوا عل ۡي ِه ۡم َءا�ٰتِهِۦ َو ُ� َز�ِي ِه ۡم َو ُ� َعل ُِم ُه ُم
ْ ُ َ
ََ ۡ ۡ َ َ َ ۡ
ّ َ َ َ َُۡ
[٢ :﴾ ]ﺠﻟﻤﻌﺔ٢ �
ٖ ِٱلكِ�ٰب وٱ�ِكمة �ن �نوا مِن �بل ل ِ� ض� ٰ ٖل ُب
‘িতিনই িনরক্ষরেদ িনকট তােঁ দর মধয্  েথেক একজন রসূ ল
ে�রণ কেরেছন, িযিন তােদর কােছ তাঁর আয়াতসমূ হ পাঠ  কেরন,
তােদরেক পিব� কেরন এবং িকতাব ও িহকমত িশক্ষা ে। ইিতপূ েবর্
তারা িছল েঘার পথ��তায় িল�’ (আল-জুমু‘আহ ২)।
আিম আবারও বলিছ, আমােদর ি�য় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম

আ�াহ্র �ীেনর �চার ও �সার যথাথর্ভােব কের েগেছন। িতিন

তাঁর উ�তেক নছীহত করেত েকান �কার �িট কেরনিন; বরং িতিন
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তােদর জনয তােদর লক্ষয্�ল ��ভােবতেল িদেয় েগেছন।
মহান আ�াহ স�ািনত এই রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর
জনয্ স�ািনত সাহাবােয় েকরামেক মেনানীত কেরন।তাঁরা তাঁেক এবং
আ�াহ্র �ীনেক সািবর্ক সাহায-সহেযািগতা কেরন।  তাঁরা িছেলন ভূ পৃ ে�র ে��তম বয্ি�র ে��তম সহচর। তাঁরা িছেলন তাঁর সৎ স�,
মহৎ  সহকমর্ী এবং শি�শালী সাহাযয্কারী। আ�ার �ীেনর �চার ও
�সাের তাঁরা সবর্া�ক সাহায-সহেযািগতা কেরন।
তাঁরা কতই না িনেবিদত�াণ এবং মহৎ িছেলন! কতই না স�ান
ও মযর্াদার অিধকারী িছেলন তঁর
া ! আ�াহ্র �ীেনর সহেযািগতার জনয্
তাঁরা িক অসাধারণ �েচ�াই না কেরেছন!
মহান আ�াহ িবেশষ তাৎপযর্েক সামেন েরেখই তাঁর ি�য় নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর

জনয্ উ�ম ও নয্ায়পরায়ণ এসক

সাহাবীেক মেনানীত কেরন।  �য়ং আ�াহ এবং তার রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম-এর

সাক্ষয্ানুযায়ী নবী ও রাসূল (আলাইিহমুস

সালাম)-এর পের তাঁরাই িছেলন সেবর্া�ম মানুষ। মহান আ�াহ বেল,
ّ َۡ َ ُۡ ُ
ۡ ُمَة أُ ۡخر َج
ِ َّ ت لِل
[١١٠ :اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان
ِ ٍ �﴿ كنتم خ
‘েতামরাই হেল সেবর্া�ম উ�, মানবজািতর কলয্েণর জনয্ই
েতামােদর উ�ব ঘটােনা হেয়েছ’ (আেল-ইমরান ১১০)। অ�বিতর্তার িভি�েত
এবং ে��ে�র িবচাের নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর সাহাবীগণই
সবর্�থম মহান আ�াহর এই �য্থহীন েঘাষণার আওতাভু�  হেবন। 
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সহীহ বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলন,
َ ُ َ ّ
َ
َ
«ﻳﻦ ﻳَﻠﻮ� ُﻬ ْﻢ
َّ �ِ �ُﻢ
ْ»ﻟّﺎسِ ﻗَﺮ
َﻠُﻮ�َﻬُﻢْ �ُﻢَّ اﺬﻟ
اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳ
ِ
‘আমার যু েগর মানু ষই সেবর্া�ম মানুষ। অতঃপর তার পেরর
যু েগর মানু ষ, অতঃপর তার পেরর যু েগর মানু ষ’।

1
০F

বুঝা েগল, সাহাবীগেণর ে��ে�র সাক্ষয্ িদেলন �য়ং আ�াহ এ
তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া। সিতয্ই তাঁরা িছেলন সবর্ে,
নয্ায়পরায়, িব�� এবং সু দৃঢ় িদক-িনেদর্শক
অতএব, আমােদর ভােলাভােব জানা উিচৎ  েয, সাহাবীগণ  ও
তাঁেদর �িত আমােদর কতর্বয্ শীষর্ক আেলাচনা , ইসলামী আ�ীদা
এবং ঈমােনরই একিট অংশ।  েকননা অতীত ও বতর্মােন সালােফ
ছােলহীন কতৃর্ক �ণীত আ�ীদা িবষয়ক এমন েকান বই আপিন পােবন
না, যােত সাহাবীগেণর �িত মুসিলম আ�ীদার িবষদ িববরণ েনই।
* িক� এখােন একিট �� উেঠঃ সাহাবীবেগর্র �িত আমােদর েয
দািয়� ও কতর্ব, তা েকন �ীেনর �িত আমােদর কতর্েবয্র একিট অং
িহসােব িবেবিচত হল?
জবােব বলব, সাহাবীগণ  হেলন এই �ীেনর ধারক এবং বাহক। 
তাঁরা েকান �কার মাধয্ম ছাড়াই সরাসির এই �ীেনর বাতর্ া রাসূ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ম-এর
1.

কাছ েথেক �বেণর মহান েগৗরর অজর্ন

সহীহ বু খারী, হা/২৬৫২; সহীহ মুসিলম, হা/২৫৩৩। হাদীসিট ইবেন মাসঊদ (রািযয়া�াহু আন)
বণর্না কেরন
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কেরেছন। তাঁরা সরাসির রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া েক েদেখেছন
এবং তাঁর কাছ েথেক হাদীস শুেনেছন। অতঃপর পূণর্ আমানতদািরতা
সিহত উ�  হাদীসসমূ হেক সংরক্ষণ করতঃ মুসিলম উ�ার উে�েশয্
বণর্না কেরেছন
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর একিট হাদীসও িক এমন
পাওয়া যােব েয, তা সাহাবােয় েকরাম ছাড়া অনয্ কােরা সূে� আমােদর
কােছ এেস েপৗঁেছে?!
2
3
4
যখন আপিন বুখারী, মুসিলম, সু নান , মাসানীদ , মাজামী‘ ,
১

2

.

.

৩

েযসব হাদীস �� িফ�হী অধয্ায় বা অনুে�দ অনুযায়ী সাজােনা হ, েসগুিেক ‘সু নান’

()الﺴنবেল। এসব
3

২

হাদীস �ে� মারফূ‘ হাদীস বয্তীত মা�ত ‘ বা মাও�ূফ হাদীস থােক না

বলেলই চেল। েযমনঃ সু নােন আবু দাঊদ, সু নােন নাসাঈ, সু নােন ইবেন মাজাহ ইতয্ািদ

–অনু বাদক।

েযসক হাদীস �ে� �েতয্ক সাহাবীর সহী, হাসান ও যঈফ হাদীসেক পৃ থকভােব সাজােনা হয়,
অধয্ায় বা অনুে�দ অনুযায়ী হাদীস উে�খ করা হয় ন, েসসব হাদীস ��েক ‘মাসানীদ’

()ﻤﻟﺴﺎﻧﻴﺪবেল। েযমনঃ মুসনােদ আহমাদ, মুসনােদ বাযযার ইতয্ািদ
আবার কখনও েয �ে� েবশিকছু হাদীস একি�ত করা হয়, তেব েসটার হাদীসগুিলেক
সাহাবীর নামানু সাের না সািজেয় অধয্ায় বা অনুে�দ অনুযায়ী সাজােনা হ, তােকও মুসনাদ

4

.

বেল। েযমনঃ মুসনােদ বা�ী ইবেন মাখলাদ আল-আ�ালু সী।

–অনু বাদক।

েযসব �ে� হাদীেছর িবিভ� মূ ল �� েথেক হাদীস জমা করা হয় এবং একি�ত হাদীসগুিলেক
মূ ল ��সমূ েহর িবনয্াশ অনুযায়ী সাজােনা হ, েসগুিলেক‘মাজামী’ ( )ﻤﻟﺠﺎﻣﻴﻊবেল। েযমনঃ 
ছাগানী �ণীত ‘আল-জাম‘উ বায়নাছ-ছহীহাইন’, সু য়ূ�ী �ণীত ‘আল-জােম‘ আল-কাবীর’
ইতয্ািদ। এসব হাদীস �ে�র অনয্তম একি ট ৈবিশ�য্, এগুিলেত িবিভ� �ে� উে�িখত
একই িবষেয়র অেনকগুিল হাদীস একে� পাওয়া যায়।

8

–অনু বাদক।

5

আজ্যা বা হাদীেছর অনয্ েকান �� খুলেব, তখন েদখেবন, ��কার
৪

েথেক হাদীেছর সনদ শুরু হেয় সাহাবী পযর্� েপৗঁেছেছ। অত
সাহাবী নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া েথেক হাদীসিট বণর্না কেরেছন।
েসজনয, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া েথেক সাবয্� �েতয্কি
হাদীেছর সূ ে� েকান না েকান িবিশ� সাহাবী অবশয্ই রেয়েছন

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর নয্ায়পরায়ণতা
সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর �েতয্েকই নয্ায়পরায়ণ
�য়ং আ�াহ এবং তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া তাঁেদরেক
নয্ায়পরায়ণ িহসােব আখয্ া িদেয়েছন। েসজনয্ েদখা ে, মুহাি�ছগণ 
হাদীস

বণর্নাকারগেণর

নয্ায়পরায়ণতার িবষয়িট সূ�ািতসূ�ভােব

পযর্েবক্ষণ করেতন। সনেদর ে বণর্নাকারী িব�� আর েক যঈ, তা
তাঁরা চুলেচরা িবে�ষণ  করেতন।  িক� সনেদর ধারাবািহকতা যখন
সাহাবী পযর্� েপৗঁ, তখন তাঁরা আর েকান িবে�ষণই করেতন না। 
েকননা তাঁরা িনি�ত জানেতন েয, সকল সাহাবী নয্ায়পরায়ণ এবং
6

িব��। েস কারেণ আপিন যখন ‘িরজাল শা�’ -এর ��সমূ হ পড়েবন,
৫

তখন েসখােন েদখেবন, ��কারগণ তােবঈন েথেক শুরু কের সকেল

5

.

হাদীেছর েযসব েছা� �ে� েলখকগণ  েবশিকছু হাদীস একি�ত কেরন এবং হাদীসগুিল
সাধারণতঃ  িবষয়ব�, বণর্নাকারী অথবা মতন বা সনেদর ৈবিশে�য্ র িদক িবেবচনায় এক
হয়, তােক ‘আজ্যা হাদীিছইয়য্া’

6

.

()ﻷﺟﺰاء اﺤﻟﺪﻳثﻴﺔ

‘জু য্উ রফইল ইয়াদােয়ন িফছ-ছালাহ’।

বেল।  েযমনঃ  ইমাম বু খারী �ণীত

–অনু বাদক।

েয শা� হাদীেছর বণর্নাকারীগেণর অব�া িবে�ষণ কে, তােক ‘িরজাল শা�’ বেল।
অনু বাদক।

9

–

অব�া িবে�ষণ কেরেছন। তাঁরা বেলেছন, অমুক িব��, অমুক হােফয,
অমুক যঈফ, অমুক এমন...।  িক� সাহাবীগণ  (রািদয়া�াহ আনহু) িক
নয্ায়পরায়ণ নািক নয্ায়পরায়ণ , তার
ঁ া িক িব�� নািক িব�� নন
ইতয্ািদ িবষেয় তাঁরা েকান আেলাচনাই আেন িন।
এর মূ ল কারণ  হল, সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) সবাই
নয্ায়পরায়ণ। মহান আ�াহ এবং তাঁর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া স�াম
পিব� কুরআেনর বহু আয়ােত এবং অসংখয্ হাদীেছ তাঁেদরে
নয্ায়পরায়ণ িহসােব আখয্া িদেয়েছ

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) এই �ীেনর ধারকবাহকঃ
সাহাবীগণ  (রািদয়া�াহ আনহু) �য়ং রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম-এর

কাছ েথেক এই �ীন �বণ কেরেছন এবং েযভােব শুেনেছ,

িঠক েসভােবই সংরক্ষণ করতঃ আমানতদািরতা ও িব��তার সিহ
উ�েতর িনকট তা েপৗঁেছ িদেয়েছন।
সাহাবােয় েকরাম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া কৃত িনে�া� 
েদা‘আিটর পূ ণর্  িহসসা লােভ ধনয্ হেয়েছন। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম

বেলন,

 ا
َُّ
َ َُ مْﺮَأً ﺳَﻤِﻊ ﻣِﻨَّﺎ ﺣَﺪِﻳﺜًﺎ ﻓَﺤَﻔِﻈ
َ
« ﺣَﻰﺘّ �ُﺒَﻠِﻐﻪ
َُّ ا
�»
ﻪ

‘আ�াহ ঐ বয্ি�র মুেখা�ল কর, েয আমােদর কাছ  েথেক
10

হাদীস শুনল এবং তা সংরক্ ষণ করতঃ মানুেষর িনকট েপৗঁেছ’।

7
৬

সাহাবােয় েকরাম েযমন এই েদা‘আর পূ ণর্  িহসসা লােভ ধনয্  হেয়েন,
উ�েত মুহা�াদীর আর েকউ েতমনিট অজর্ন করেত েপেরেছন বেল িক
আপনােদর জানা আেছ?
আিম আবােরা বলিছ, তাঁরা �ীন ইসলােমর বাণী ও রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম-এর

হাদীসসমূ হ �বণ  কেরেছন এবং পির�� ও

পিরপূ ণর্ভােব আমানতদািরত, িব��তা ও য�সহকাের তা উ�েতর
িনকট েপৗঁেছ িদেয়েছন। তাঁরা তাঁর সােথ সবর্দ া থাকে, তাঁর
ৈবঠকসমূ েহ িনয়িমত উপি�ত হেয় হাদীস �বেণর �িতেযািগতায় েনেম
পড়েতন। এভােব তাঁরা হাদীস সংরক্ষণ করতঃ মুসিলম উ�ার িনকট
তা েপৗঁেছ িদেতন

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) স�েকর্  আেলাচনই
হল �ীন স�েকর্ আেলাচনা
�ীন ইসলােমর ধারক-বাহক এমন সু মহান মযর্াদার অিধকারী
সাহাবীগণ স�েকর্  আেলাচনা িক �ীন স�েকর্ আেলাচনার একিট অং
িহসােব পিরগিণত হেত পাের না? েযেহতু রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম

7.

েথেক বিণর্ত �েতয্কিট হাদীেছর সূে�ই েক না েকান সাহাবী

আবূ দাঊদ, হা/৩৬৬২; িতরিমযী, হা/২৬৫৬; ইবনু মাজাহ, হা/২৩০। �খয্াত সাহাবী যােয়দ
ইব্ন ছােবত (রািযয়া�াহু আন) হ’েত হাদীসিট বিণর্ত। হাদীসিট িবিভ� শে� িক� একই অেথর
আেরা কেয়কজন সাহাবী েথেক বিণর্ত হেয়েছ এবং শায় আলবানী সহীহ বেলেছন (িসলিসলা
ছহীহাহ/৪০৪)।

11

রেয়েছন, েসেহতু তাঁেদর স�েকর্  আেলাচনা �ীন স�েকর্ আেলাচনার
একিট অংশ।

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক িন�া করাই
�ীনেক িন�া করাঃ
পক্ষা�ের সাহাবােয় েকরা(রািদয়া�াহ আনহু) েক িন�া করাই হল
�ীনেক িন�া করা।  কারণ  আেলমগণ  বলেছন, ‘েকান িকছু র
বণর্নাকারীেক িন�া করার অথর্ ই হে� বিণর্ত িবষয়েক িন�া ’। 
অতএব, যাঁরা আমােদর িনকট �ীন েপৗঁেছ িদেয়েছ, তাঁরা যিদ হন
িনি�ত,

নয্ায়পরায়ণতার েক্ষে� সমােলা,

িব��তা

ও

আমানতদািরতার েক্ষে� কলংি, তাহেল েসই �ীেনর অব�া িক হেত
পাের? িন�য়ই েসই �ীনও হেব িনি�ত এবং ��িব�। েসজনয্  ইমাম
আবু যু র‘আহ আর-রাযী (রহঃ) বেলন,

َ
ِ
ُّ
َ َأَﻳْﺖَ ال
ّ ﺣَﺪًا ﻣِﻦْ أَﺻْﺤﺎبِ اﻨﻟَّﻲﺒ
 َﺎﻋْﻠَﻤُﻮْا �َﻧَﻪ،ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ ﺮّﺟُﻞَ ﻳ َنْﺘَﻘﺺُ أ
ر
َّﻤَﺎ أَد
َ
َ ُّ
ّ
َ
َ
ِ�َو
 � َى،ٌّ وَاﻟْﻘُﺮْآنَ ﺣ ﻖ،ٌّﻧْﺪِﻳﻖٌ؛وذَلِﻚَ أَنّ الﺮَﺳﻮل ﺻ� اﷲ ﻋوﺳﻠﻢ ﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ ﺣﻖ
َ ن
َْ َ ُ ُ َّ
َ
�ﺪون أن
 وَ�ِ�َﻤﺎ ﻳ ِﺮ،اﻟْﻘُﺮْآنَ وَالﺴَُّ أَﺻْﺤَﺎبُ رَﺳُﻮْلِ اﷲِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻟَْﻨَﺎ ﻫَﺬا
ٌْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َﺔ
َ َ َﺣُﻮا ﺷُﻬُﻮْدَﻧَﺎ ﻴﻟُِﺒْﻄِﻠُﻮْا اﻟْﻜِﺘ
. ﺎدﻗ
ِ  وﻫﻢ زﻧ،� وَاﺠﻟﺮح ﺑِ ِﻬﻢ أو،ََﺎب والﺴُّﻨَّﺔ
‘েতামরা কাউেক সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মযর্াদার

হািন করেত েদখেল জানেব েয, েস ‘িযন�ীক’ 8। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু
৭F

8

.

‘িযনদী�’ ফারসী শ�। রাসূ ল

(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)

এবং সাহাবােয় েকরাম (

)-এর যু েগ

রািযয়া�াহু আনহ

শ�িট �িস�  িছল না; আ�াসীয় যু েগ শ�িটর বয্াপক পিরিচিত ঘেট। ইবনু
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আলাইিহ ওয়া সা�াম

আমােদর িনকট হ�, কুরআন আমােদর িনকট হ�। 

আর এই কুরআন এবং হাদীস আমােদর িনকট েপৗঁে িদেয়েছন
সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)। মূ লতঃ  শ�রা কুরআন ও
হাদীসেক বািতল করার হীন উে�েশয্ই আমােদর �তয্ক্ষদশর্ী সাহা
েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক আঘাত করেত চায়।  িক� মেন রাখেত
হেব, ব�তঃ তারাই িন�ার উপযু � এবং তারাই হে� িযনদী�’।

9
৮

সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) যিদ িব�� ও নয্ায়পরায়ণ না
হন, তাহেল েয �ীেনর মাধয্েম আমরা আ�াহর ইবাদত কির, েস �ীেনর
অি�� েকাথায় যােব?!
একদল েলাক পথ��তার

অতল গভীের িনমি�ত হেয়

হােতেগাণা কেয়কজন সাহাবী বয্তীত সকল সাহাবীেক িন�া কের
থােক।  তােদরেক িজেজ্ঞস ক, অব�া যিদ তা-ই হয়, তাহেল �ীন

�ুদামাহ (রহঃ) এেক সংজ্ঞাত করেত িগেয় বেলন, ‘েয বয্ি� �কােশয্ ইসলােম
কথা বেল এবং েগাপেন কুফরী িজইেয় রােখ, েস-ই হে� ‘িযনদী�’। রাসূ ল
ওয়া

সা�াম)

(সা�া�াহু আলাইিহ

-এর যু েগ এই ে�ণীর েলাকেক ‘মুনািফ�’ বলা হত, বতর্মান এেদরেক

‘িযনদী�’ বলা হয়’ (আল-মুগনী, ৬/৩৭০)। েকউ েকউ বেলন, আ�াহ্র �িত এবং
আেখরােত উ�ােনর �িত িব�াস �াপন কের না এমন ব�বাদী নাি�কেক
‘িযনদী�’ বেল। আবার েকউ েকউ বেলন, েয েকান �ীনেক িব�াস কের না, তােক
‘িযনদী�’ বেল।  তেব, ফ�ীহগণ এমেমর্  ঐমতয েপাষণ  কেরেছন েয, ‘িযনদী�’
হে�  কােফর এবং পিব� কুরআন ও সহীহ হাদীেস মুনািফে�র েযসব ৈবিশ�য্
বিণর্ত হেয়ে, তার সবগুিলই‘িযনদী�’-এর েক্ষে� �েযাজ
9.

খ�ীব বাগদাদী, ‘আল-িকফায়াহ ফী ইলিমর িরওয়া-ইয়াহ’/৪৯।
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–অনু বাদক।

েকাথায়?! আ�াহ্র �ীনেক িকভােব জানেত হেব?! িকভােব আ�াহ্র
ইবাদত করা স�ব হেব?! িকভােব আ�াহ্র তের নামায আদায় করেত
হেব এবং েসজদা করেত হেব?! িকভােব আ�াহ্র ফরযসমূ হ আদায়
করেত হেব?! িকভােব হ� করেত হেব?! িকভােবই বা আ�াহ্র
আনু গতয্ করেত হে?!
েসজনয্ আমােদর খুব ভালভােব জানেত হে, �ীেনর ধারক-বাহক
সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক িন�া করার অথর্ই হল সরাসির
�ীনেক িন�া করা।  আমােদর আেরা জানেত হেব, সাহাবােয় েকরাম
(রািদয়া�াহ আনহু)-এর

�িত আমােদর দািয়�  ও কতর্বয্ মূলতঃ �ীেন

�িত আমােদর দািয়� ও কতর্েবয্রই একিট অংশ। েকননা তাঁরাই এ
�ীেনর �চার ও �সার ঘিটেয়েছন। সু তরাং তােঁ দরেক িন�া করা হেল
�ীনও িনি�ত হেব।

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর নয্ায়পরায়ণতা
যাঁেদরেক

মহান

আ�াহ পিব�

কুরআেনর

বহু আয়ােত

নয্ায়পরায়ণ িহসােব আখয্ া িদেয়ে; বরং �য়ং আ�াহ যাঁেদর �িত
স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর �িত স�� হেয়েছন, েসসকল
সাহাবীেক িকভােব িন�া করা েযেত পাের! মহান আ�াহ বেলন,
َ ُ ّٰ
ُ َُّ َ ّ
َُۡ َ َ ُّ
َ َۡ َ َ
ُّ �
َ ِ َّ �ن
َٰ ۡ
َ�
﴿
ِ ٰ �َٱل�َبِقون �َۡوَلون مِن ٱلم
ٖ ج ِر�ن وٱ�نصارِ َٱ�َِين �َبعوهم �ِإِح
ْ
َ ُ
َ
[١٠٠ :� ۡن ُه ۡم َو َرضوا � ۡن ُه﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
‘মুহািজর ও আনছারগেণর মেধয্  অ�বতর্ ী সাহাবী এবং
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কলয্াণকেমর্ র মাধয্ েম তাঁেদর অনুসারীগেণর  আ�াহ স��
হেয়েছন। আর তাঁরাও তাঁর �িত স�� হেয়েছন’ (আত-তাওবাহ ১০০)।
উ�  আয়ােত কারীমায় আ�াহ তা‘আলা �য্থর্হীন ভাষায় েঘাষণ
করেলন, িতিন তাঁেদর �িত স��। �ীেনর ধারক-বাহক িহসােব িব��
নন এমন কােরা �িত আ�াহ িক কখনও স�� হেত পােরন?! রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ম-এর

অিময় বাণী �চাের েখয়ানতকারী কােরা

�িত িক িতিন স�� হেত পােরন?! অস�ব! এমনিট কখনই হেত পাের
না।  আ�াহ তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন।  কারণ  তাঁরা িব�� ও
নয্ায়পরায়, তাঁরা সেবর্া�ম আদশর্ এবং আ�ার �ীেনর একিন�
�চারক। আ�াহ বেলন,

َ ْ ُ
َ ُّ َ ِ ّ
[٨ :�َ � ۡن ُه ۡم َو َرضوا � ۡن ُ ۚه ﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ
�َ﴿

‘আ�াহ তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও আ�াহ্র �িত
স�� হেয়েছন’। 
িতিন অনয্ বেলন,

ّ َ َۡ َ َ ُ َُ ۡ َ ۡ ُۡ َ ُّ َ َ ۡ َّ
[١٨ :ت لشَ َج َرة ِ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ
� ﴿َقد ر ِ� �َ ع ِن ٱلمؤ ِمن ِ� إِذ �بايِعونك

‘আ�াহ মুিমনগেণর �িত স�� হেয়েছন, যখন তাঁরা বৃ েক্ষর নীে
আপনার কােছ শপথ কেরেছন’ (আল-ফাত্হ ১৮)।
বায়‘আতকারী এসকল সাহাবীর সংখয্া িছল এক হজােররও েবশী
এবং তাঁেদর সকেলর �িতই আ�াহ স�� হেয়েছন।
15

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বদর যু ে�  অংশ�হণকারী
সাহাবীগণ স�েকর্ বেল,
ُ ْ َ ََ ْ ْ َ ََ َ
ْ ََ ْ
َ َ ﻳُﺪْرِ�ﻚَ؟ ﻟَﻌ ﻞَّ ا�ََّ أ َ نْ ﻳَ�ُﻮن
 ﻰﻠﻋ أﻫ ِﻞ ﺑَﺪ ٍر �ﻘﺎل ا� َﻤﻠﻮا َﻣﺎ ِﺷئﺘُ ْﻢ �ﻘﺪ
ﻗﺪْ اﻃَّﻠَﻊ
َ
»
ُ َ ُ ََْ
ْ«�ﻢ
�ﻔﺮت ﻟ
‘[েহ ওমর!] তুিম িকভােব জানেল [েয, হাে�ব মুনািফ� হেয়
েগেছ]? [মেন েরখ], আ�াহ বদর যু ে� অংশ�হণকারী সাহাবীগণ 
স�েকর্  জােনন। েসজনয্ই িতিন বেলে, েতামরা যা ই�া, তাই কর,
আিম েতামােদরেক ক্ষমা কের িদেয়’।

10

९F

এগুিল পিব� কুরআন ও

হাদীেছ বিণর্ত তাঁেদর �শংসার কেয়কিট নমুনা মা�। সাহাবােয় েকরাম
(রািদয়া�াহ আনহু)-এর

�শংসায় বিণর্ত আয়াত ও হাদস িহসাব করাই

ক�কর।  সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর গু-গান শুধুমা�
পিব� কুরআেনই আেস িন; বরং তাঁেদর সৃ ি�র আেগই তাওরাত ও
ই�ীেল তাঁেদর �শংসার কথা িবেঘািষত হেয়েছ।  সূ রা আল-ফাত্েহর
েশষ আয়ােত মহান আ�াহ সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) স�েকর্
বেলন,

ّ
ٓ َ َ ُ ّ  ّ ُ ُ ّ ّ َ َ َ ُ ٓ َش ّ ٓ ُ َ َ لۡكُفٞ ّ
َ
ٗ ّ
ُجَدا
�ا ُء بَ ۡي َن ُه ۡمۖ ت َرٮ ٰ ُه ۡم ُكَ ٗعا
﴿َّمَد َسول �َِۚ َٱ�َِين معهۥ ِدَاء � َارِ ر
َ
َ
ُ َ َۖ ۡ َ ُ َ َ ۡ ٗ ّ َ ّ َ ۡ َ ٰ ٗا
ُ ُلس
ّ اه ۡم � ُو ُجوهِهم ّم ِۡن �ثر
يبتغون فض� مِن �َِ ورِض�ن سِيم
[٢٩ :جودِ �﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ
ِ
ِ
ِ
‘মুহা�াদ আ�াহর রাসূ ল এবং তাঁর সহচরগণ  কােফরেদর �িত

10.

সহীহ বু খারী, হা/৩০০৭; সহীহ মুসিলম, হা/২৪৯৪।  হাদীসিট আলী (রািযয়া�াহু আন) বণর্না
কেরন।
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কেঠার, িনেজেদর মেধয্ পর�র সহানুভূিতশীল। আ�ার অনু �হ ও
স�ি� কামনায় আপিন তােদরেক রুকু ও েসজদারত েদখেবন। তােদর
মুখম�েল রেয়েছ  েসজদার িচ�’ (আয়াত ২৯)। তাহেল েদখা েগল, �য়ং
�িতপালক সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর �শংসা করেলন। 
িক� তাঁেদর এই �শংসা বাণী েকাথায় এবং েকান িকতােব েঘািষত
হেয়েছ? আ�াহ বেলন,
َ َٰ
َ ٔ�
َ َ �ٔ ُهۥ
َ ۡ �َ ۡو َرٮٰةِ� َو َم َثلُ ُه ۡم � ۡٱ��يل َك َز ۡر ٍع أَ ۡخ َر َج َش
ّ � لِك َم َثلُ ُه ۡم
از َرهُۥ
�﴿
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
ّ
َ
لۡكُف
َ
َ
ّ
َ
ۡ
َ
َ
ّ
َ
ۡ ٱس َتغلظ ف
ۡ َف
ُ ار ۗ َوع َد
ُ � ُسوقِهِۦ ُ� ۡعج
ّ ب
َ َ زُّرَاع ِ�َغِيظ به ُم
َ َ�
ٰ ى
ٰ ٱس َت َو
ين
ِ َ�
ِ
ِِ
َ ّ ْ ُ َ ْ َُ
َ فِر ٗة َوأَ ۡج ًرا َعظ
َ ت م ِۡن ُهم َّ ۡغ
[٢٩ : ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ٢ �ِۢيم
ِ ٰ�َِءامنوا َوع ِملوا ل�َٰل
‘তাওরােত তাঁেদর উদাহরণ এরূ। আর ইি�েল তাঁেদর উদাহরণ 
হে� একিট শসয্বীেজর ম, যা েথেক উদ্গত হয় অ�ু র, অতঃপর তা
শ�  ও মজবূ ত হয় এবং কাে�র উপর দৃ ঢ়ভােব দাঁড়ায়; ইহা
চাষীেদরেক আনে� অিভভূ ত কের িক� আ�াহ তাঁেদর �ারা
কােফরেদর অ�জর্ালা সৃি� কেরন। তো দর মেধয্  যারা িব�াস �াপন
কের এবং সৎকমর্  কে, আ�াহ তাঁেদরেক ক্ষমা ও মহাপুর�াের
ওয়াদা িদেয়েছন’ (আল-ফাত্হ ২৯)।
সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর �িত সু বািসত এই
�শংসা ও গুগান উে�িখত হেয়েছ তাওরাত ও ই�ীেল।
ি�য় মুসিলম ভাই! উ�  আয়ােত কারীমা আপনােক ��ভােব
বেল িদেয়েছ  েয, মহামিহম �িতপালক তাওরাত, ই�ীল ও কুরআেন
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সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর �শংসা কেরেছন এবং
তাঁেদরেক নয্ায়পরায়ণ আখয্া িদেয়েছন। িতিন তাঁেদর �শংসা কেরেছ
তাঁেদর সৃ ি�র পূ েবর্  মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত অবতীেণর্র সময়
এবং ঈসা (আঃ)-এর উপর ই�ীল অবতীেণর্র সময়। অতঃপর তােদর
জীব�শায় িতিন আবার তাঁেদর �শংসা করেলন মুহা�াদ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম-এর

উপর অবতীণর্ মহা�� আ-কুরআেন।

মহান আ�াহ কতৃর্ক সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর
�শংসা স�িলত সূ রা আল-হাশেরর আেরা িকছু আয়াত আমরা
েতলাওয়াত করব। মহান আ�াহ বেলন,
َ
ٗ ۡ َ َ ُ
ْ
ۡ ُ َ ّ َ
ّ
َ
َُۡ َٓ َ ُۡ
َ� ج ِر�ن
َِ� ِين أخ ِر ُجوا مِن دِ� ٰ ِره ِۡم َوأ ۡم َ�ٰلِ ِه ۡم يَ ۡب َتغون فض� ّم َِن
ِ ٰ �﴿لِلفقراءِ ٱلم
َ ُ ّ
َ ُ ُ َ َ َٰٗ ۡ َ
ُ َ
َ ّ ون
ُ َ �َ َو َر ُس
[٨ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ٨ و� ۚ ٓۥ ُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ل�َ ٰ ِدقون
�ورِض�نا و�ن
‘এই ধন-স�দ েদশতয্াগী িনঃ�ের জনয, যাঁরা আ�াহর অনু �হ
ও স�ি� লােভর অে�ষেণ এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর সাহাযয্ােথর
িনেজেদর বা�িভটা ও ধন-স�দ েথেক বিহ�ৃ ত হেয়েছ। ব�তঃ তাঁরাই
সতয্বাদ’ (আল-হাশর ৮)।
এখােন আ�াহ তাঁেদরেক সতয্বাদী িহসােব িবেশিষত করেলন।
ُ
َ ُ ّ
ُ َ
িতিন বলেলন, ﴾‘ ﴿أْ� َٰٓ�ِك ه ُم ل�َٰ ِدقونতাঁরাই হে�ন সতয্বাদ’। 
অতঃপর মহান আ�াহ আনছার সাহাবীগণ স�েকর্ বলেল,
ّ
َ ََ ۡ َۡ َ َ َ ۡ َ َ ّ ۡ َۡ
َ
ّ َبَوَ ُءو
َ َ ۡ �َ َار َو
َ َ�َٱ
ّ ِين
�ِ � ُدون
﴿
ِ �ٱ�ي�ٰن مِن �بل ِ ِهم ُِبُون من هاجر إِ� ِهم و
ِ
َ
ُ
ْ
َ
ٓ
َ
ٗ
ٞ
َ
َ
ُ ٰٓ َ ُ ۡ ُ َ ُ ّ
َ نفسِ ه ۡم َول ۡو � َن به ۡم َخ َص
َ ُص ُدورهِ ۡم َح
اصة ۚ َو َمن يُوق
اجة ِّمَا أوتوا و�ؤث ِرون َ أ
ِِ
ِ
ِ
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َأ
ۡ ۡ ُ َ
ۡ َ ُح
َ
[٩ :﴾ ]ﻟﺮﺸ٩ َّ �فسِ هِۦ ُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
‘যাঁরা মুহািজরগেণর আগমেনর পূ েবর্  মদীনায় বসিত গেড়
তুেলিছেলন এবং ধমরিব�াস সু �িতি�ত কেরিছেলন, তাঁরা মুহািজরগণেক
ভালবােসন।  আর মুহািজরগণেক যা েদয়া হেয়েছ, েস কারেণ তাঁরা
অ�ের ঈষর্ােপাষণ কেন না; বরং িনেজরা অভাব�� হওয়া সে�ও
তাঁরা তাঁেদরেক িনেজেদর উপর অ�ািধকার �দান কেরন। যারা মেনর
কাপর্ণয্ েথেক ম, তারাই সফলকাম (আল-হাশর ৯)।
উ�  আয়াত�েয় মুহািজর ও আনছার সাহাবীগেণর �শংসা করা
হল।  আর একথা িদবােলােকর নয্ায় �� ে, সকল সাহাবী এই দু ই
�কােরর মেধয্ই সীমাব�। মুজািজরগণ হেলন ম�ার অিধবাসী
সাহাবীবগর, যাঁরা তাঁেদর ধন-স�দ এবং িভেট-বাড়ী তয্াগ কের
আ�াহ্র স�ি�র উে�েশয্ িহজরত কেরন। আ�াহ বেন,
َ ُ ُ َ َ َٰٗ ۡ َ ّ َ ّ ٗ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ
َ ّ ون
ُ َ �َ َو َر ُس
�﴿يبتغون فض� مِن �َِ ورِض�نا و�ن
[٨ :و� ۚ ٓۥ﴾ ]ﻟﺮﺸ
‘তাঁরা আ�াহ্র অনু �হ ও স�ি� অে�ষণ  কের এবং আ�াহ ও
তাঁর রাসূ লেক সাহাযয্  কে’ (আল-হাশর ৮)। তাঁরা জীবেনর সবিকছু র
মায়া তয্াগ কের শু ধুমা� আ�াহ এ তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম

েক সহেযািগতা করার জনয্  মদীনায় আগমন কেরন। তাই েতা

আ�াহ তাঁেদর স�েকর্  বেল, ‘তাঁরাই হে�ন সতয্বাদ’। অথর্াৎ ঈমা,
সাহচযর, আনু গতয্  এবং আ�াহর �ীেনর অনু সরেণর েক্ষে� তাঁর
সতয্বাদী। মহান আ�াহ বেল,
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َۡ ٰ َ َ ّ ُ ۡ َ َۡ َ َّ ْ ُ ََٰ َ ْ ُ َ َ ٞ َ َ ِ ۡ ُۡ َ ّ
� � َب ُهۥ َوم ِۡن ُهم َّن
﴿مِن ٱلمؤمنِ� رِجال صدقوا ما �هدوا �َ عليهِ� ف ِمنهم َن ق
ٗ َ ْ ُّ ََ ُ َ َ
[٢٣ :﴾ ]اﻻﺣﺰاب٢ �َدَلوا � ۡب ِدي
ينتظِر ۖ وما
‘মুিমনেদর মেধয্ কতক আ�ার সােথ কৃত ওয়াদা পূ ণর্  কেরেছ।

তােদর েকউ েকউ মৃ তুয্বরণ কেেছ এবং েকউ েকউ �তীক্ষা করেছ
তারা তােদর সংক� েমােটই পিরবতর্ন কেরি’ (আল-আহযাব ২৩)। তাঁরাই
হেলন সাহাবী, �িতপালক যােঁ দর এমন সু বািসত �শংসা করেলন।
িতিন মুহািজরগেণর েযমন �শংসা করেলন, েতমিন �শংসা
ّ
ّ ِين َ� َب َّ ُءو
َ َ�َٱ
করেলন আনছার সাহাবীগেণরও।  িতিন বলেলন,﴾�َ َار
﴿
ّ অথর্ঃ মদীনা।
‘যাঁরা মদীনায় বসিত গেড় তুেলিছেলন’। এখােন �َ َار
সু তরাং আনছার সাহাবীগণ  মুহািজর সাহাবীগেণর আগমেনর পূ েবর্ই
মদীনােক ��ত কেরিছেলন।  িক� �� েথেক যায়, মুহািজরগেণর
েখদমেত আনছার সাহাবীগণ  িক এমন কেরিছেলন? জবােব বলব,
আনছার সাহাবীগণ  িনেজেদর স�েদ মুহািজরগণেক সমানভােব
অংশ�হেণর সু েযাগ কের িদেয়িছেলন।  আনছার সাহাবী মুহািজর
সাহাবীেক তাঁর বাড়ী ও স�েদর অেধর্ক িদেয় িদেয়িছেলন। িনেজর
উপের অনয্  মুসিলম ভাইেক অ�ািধকার েদওয়ার এই মহৎ গুেণ
ُ َ ٰٓ َ َ ُ ۡ ُ َ
কারেণ মহান আ�াহ তাঁেদর �শংসা কের বেলন, َ أنفسِ ِه ۡم
﴿و�ؤثِرون
ٞ َ َ َ ۡ َ َ َۡ َ
﴾ۚ ‘ ولو �ن ب ِ ِهم خصاصةতাঁরা িনেজরা অভাব�� হওয়া সে�ও তাঁেদরেক

(মুহািজরগণ) িনেজেদর উপর �াধানয্ েদ’। আনছার এবং মুহািজরগণ 
আ�াহ্র �ীেনর সাহাযয্ােথর্ সংঘব� �েচ�া কেরিছেলন। তাই েতা তাঁর
সবাই আ�াহর �ীেনর সাহাযয্কারী। মহান আ�াহ বেল,
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ٗ َ ْ ُّ ََ
﴾٢ �َدَلوا � ۡب ِدي
﴿وما
‘তাঁরা তাঁেদর সংক� েমােটই পিরবতর্ন কেন িন’।

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর �িত একজন
মুসিলেমর কতর্বয
এই যাঁেদর অবদান, তাঁেদর �িত তাঁেদর উ�রসূ রীেদর িক কতর্বয
হেত পাের?
আমােদরেক এর জবাব অবশয্ই মেনােযাগ িদেয় শুনেত হেব
মুহািজর এবং আনছার সাহাবীগেণর েক্ষে� একজন মুিমেনর ভূিমকা ি
হেব, তা আ�াহ ��ই বেল িদেয়েছন। িতিন বেলন,
ّ
َ ۡ ۡ َّ َ ُ َُ ۡ َۡ
ٓ َ ّ
ۡ
َ �ين َس َب ُقونَا ب ۡٱ
َ َ�
ي� ٰ ِن
ِ فِر �َا َو ِِ�خ َ�ٰن ِ َنا
ِين َجا ُءو ِم ۢن �ع ِدهِم �قولون َ�َنا ٱغ
َ�﴿َٱ
ِ ِ
ٗ
ْ
ّ
ّ
ُ
ٓ
ٞ
ۡ
ُ
ّ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ َ�ِّ �َِو َ� َ�عل � قلو�نا غ
ٌ ِين َءامنوا َ�َنا َِك ر ُءوف َح
[١٠ :﴾ ]ﻟﺮﺸ١ ِيم
ن
ِ
ِ
‘আর এই স�দ তােদর জনয, যারা তােদর পের আগমন
কেরেছ। তারা বেল, েহ আমােদর পালনকতর্! আমােদরেক এবং ঈমােন
আমােদর অ�বতর্ী �াতাগণেক ক্ষমা ন। ঈমানদারেদর িবরুে�
আমােদর অ�ের েকান িবে�ষ আপিন রাখেবন না।  েহ আমােদর
পালনকতর্! িন�য়ই আপিন অিতশয় দয়ালু , পরম করুণাম’ (আল-হাশর
১০)।
এখােন ‘তােদর পের যারা এেসেছ’ বলেত আনছার ও
মুহািজরগেণর পের যারা এেসেছ, তােদরেক বুঝােনা হেয়েছ।
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সাহাবীগেণর েক্ষে � �েতয্কিট মুিমেনর েয ভূিমকা হওয়া উ,
তা উ� আয়ােত ��ভােব বলা হেয়েছ।
 এই দািয়�  ও কতর্বয্ িনে�া� ’িট পেয়ে� সংিক্ষ�াকাে
উে�খ করা েযেত পাের।  ি�য় পাঠক! পেয়� দু ’িটর �িত ভালভােব
েখয়াল করেবন, আ�াহ আপনােক এতদু ভেয়র িবিনমেয় উপকৃত
করেবন।
�থমতঃ সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) স�েকর্  আমােদর
অ�ঃকরণেক িন�লু ষ রাখেত হেব।  তাঁেদর �িত হৃদেয় েকান িহংসিবে�ষ বা ঘৃ ণা থাকেব না; থাকেব না েকান �কার শ�তা।  বরং
হৃদেয়র মিণেকাঠায় �ান পােব শু ধু ভালবা, অনু �হ আর সহানু ভূিত। 
ইরশাদ হে�, ‘আপিন ঈমানদারগেণর �িত আমােদর অ�ের েকান
িবে�ষ রাখেবন না’। অথর্াৎ আমােদর পূেবর্ যাঁরা ঈমােনর সিহত গ
হেয় েগেছন, আপিন তাঁেদর বয্াপাের আমােদর হৃদয়সমূহেক িন�লু
কের িদন। তাঁরা আমােদর ভাই শুধু ন; বরং তাঁরা আমােদর সেবর্া�ম
ভাই। েসজনয মহান আ�াহ বেলন, ‘আর এই স�দ তােদর জনয, যারা
তােদর পের আগমন কেরেছ।  তারা বেল, েহ আমােদর পালনকতর্!
আমােদরেক এবং ঈমােন আমােদর অ�বতর্ী �াতাগণেক ক্ষমা ন’।
অতএব, তাঁরা আমােদর ভাই।  তাঁেদর আেরকিট মহৎ ৈবিশ�য্  হ,
‘তাঁরা ঈমােন আমােদর অ�বতর্’। অনয� আ�াহ বেলন, ‘মুহািজর ও
আনছারগেণর মেধয্ অ�বতর্ী সাহাবী’ (আত-তাওবাহ ১০০)। এই িবেশষ
মযর্াদায় আ�াহ তঁেদরেক মযর্
া
াদাবান কেরেছ
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আমরা িহজরী সাল অনু যায়ী বতর্মান চতুদর্ শ শতা�ীেত অব�া
করিছ। তাঁেদর মােঝ এবং আমােদর মােঝ অেনকগুিল শতা�ী গত হেয়
েগেছ। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া নবুঅত �াি�র পর েথেকই তাঁরা
তাঁর সােথ িছেলন। সবর্দা তঁরা ত
া
াঁেক স� িদেতন এবং তঁেক সািবর
া
্
সাহাযয-সহেযািগতা করেতন। তাহেল, মযর্াদা ও ে��ে�র েক্ষতাঁেদর
সােথ আমােদর িক েকান তুলনা চেল?!
তাঁরা

ঈমান

আনয়ন,

�ীেনর

সহেযািগতা

ইতয্ািদ েক্ষ

আমােদরেক বহুগুেণ ছািড়েয় েগেছন। ি�য় নব সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম-এর

সাহচযর্  লােভর সুেযাগ িদেয় আ�া তাঁেদরেক েয স�ািনত

কেরেছন, েসেক্ষে�ও তাঁরা আমােদরেক ছািড়েয় েগেছ
অতএব, আপিন তাঁেদর জনয্  েদ‘আ করার সময় তাঁেদর
অ�বিতর্তার কথা �রণ করেবন। আয়ােত  িবষয়িটর �িত
গুরু�ােরাপ করা হেয়েছ। এরশাদ হ, ‘তারা বেল, েহ আমােদর
পালনকতর্! আমােদরেক এবং ঈমােন আমােদর অ�বতর্ী �াতাগণেক
ক্ষমা ন’।
এই অ�বিতর্তার কারেণ আপনার �িত তাঁেদর অিধকার রেয়েছ।
তাঁেদর স�ান ও মযর্াদা উলি�র উে�েশয্ আপিন তাঁেদর অ�বিতর্তা
কথা �রণ  করুন। কারণ এই অ�বিতর্তার কারেণ আ�াহ তাঁেদ
�শংসা কেরেছন। এরশাদ হে�, ‘যাঁরা ঈমােন আমােদর অ�বতর্ী
হেয়েছন’।
যােহাক, সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) স�েকর্  হৃদয়ে
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িন�লু ষ রাখার অপিরহাযর্তা হল �থম পেয়�। আ�াহ বেলন, ‘আপিন
ঈমানদারগেণর �িত আমােদর হৃদেয় েকান িবে�ষ রখেবন না’।
ি�তীয়তঃ তাঁেদর েক্ষে� িজ�ােক মু� রাখেত হেব। গাগালাজ, অ�ীল কথা-বাতর্, অিভশাপ, িন�া ইতয্ািদ িচরতের ব� করেত
হেব। পক্ষা�ের তাঁেদর জনয্ শুধু �াণেখালা‘আ করেত হেব। 
এরশাদ হে�, ‘তাঁরা বেল, েহ আমােদর পালনকতর্! আমােদরেক এবং
ঈমােন আমােদর অ�বতর্ী �াতাগণেক ক্ষমা ন’।  মুিমনগণ  িক
তাঁেদরেক গািল িদেব?! তাঁেদরেক ভৎর্সনা করে?! তাঁরা িক তাঁেদরেক
িন�া করেব?! তাঁেদর মান-স�ােন আঘাত করেব?! কখনই না, আেদৗ
এমনিট েকান মুিমেনর ৈবিশ�য্  হেত পাের ন; বরং পিব� কুরআেনর
ব�বয্ অনুযায়ী তােদর ৈবিশ�য্ হেব িন�রূ‘আর এই স�দ তােদর
জনয, যারা তােদর পের আগমন কেরেছ।  তারা বেল, েহ আমােদর
পালনকতর্! আমােদরেক এবং ঈমােন আমােদর অ�বতর্ী �াতাগণেক
ক্ষমা ন। ঈমানদারেদর িবরুে� আমােদর অ�ের েকান িবে�
আপিন রাখেবন না। েহ আমােদর পালনকতর্! িন�য়ই আপিন অিতশয়
দয়ালু , পরম করুণাম’ (আল-হাশর ১০)।
েসজনয্

 সাহাবােয় েকরাম

(রািদয়া�াহ

আনহু)

স�েকর্

ঈমানদারগেণর ভূ িমকা আিম আবারও পাঠকেক �রণ  কিরেয় িদেত
চাইঃ
১. হৃদয়েক কলুষমু� রেত হেব।
২. িজ�ােক গািল-গালাজ, িন�া ইতয্ািদ েথেক মু করেত হেব।
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সিতয্ই সাহাবােয় েকরা (রািদয়া�াহ আনহু)-এর েক্ষে� �েয়াজন পির�
হৃদয় এবং মািজর্ত যবা

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মযর্াদা এবং
তােঁ দরেক গািল েদওয়ার িনিষ�তাঃ
বুখারী ও মুসিলেমর একিট হাদীেছ  রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম

সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক গালম� করা েথেক তাঁর

উ�তেক সতকর্  কেরেছন এবং একই সে� তােদর উে�েশয
সাহাবীগেণর মযর্াদার কথা তুেল ধেরেছন। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
বেলন,
َ َ ْ َ َ ّ ﻫَﺒًﺎ ﻣَﺎ ﺑَﻠَﻎ
َﻮْ َّ أَﺣَﺪَ� ﻢْ أَ�ْﻔ ﻖَ ﻣِﺜْﻞ
َ ﻣُﺪَ أﺣ ِﺪ ِﻫﻢ وﻻ
ََ أُﺣُﺪٍ ذ
َ ُ
»َﺴُﺒ ُّﻮا أَﺻْﺤَﺎﻲﺑِ ﻓَﻠ أَن
َُ َ
«ﻧ ِﺼﻴﻔﻪ

সা�াম

‘েতামরা আমার সাহাবীগণেক গািল িদওনা।  যার
ঁ হােত আমার
�াণ, েসই মহান স�ার কসম কের বলিছ, েতামােদর েকউ যিদ উহুদ
পাহাড় পিরমাণ  �ণর আ�াহ্র রা�ায় বযয় কের, তথািপও েস তাঁেদর
েকান একজেনর পূ ণর্  এক মু 11 বা অধর্  মু� দান সমপিরমাণ পযর্�
১০F

11

.

‘মু�’ হল এক ‘ছা’-এর চার ভােগর এক ভাগ ।  অথর্াৎ চার মুে� হয় এক ‘ছা’।  
�ােমর িহসােব �ায় ৬২৫ �াম।

-অনু বাদক।
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েপৗঁছেত পারেব ন’।

12
১১

েকান একজন সাহাবী যিদ একজন িমসকীনেক এক মু� পিরমাণ 
খাদয্ �বয্ দান কের আর আপিন এক উহ পাহাড় পিরমাণ  �ণর্  দান
কেরন, তথািপও আপিন ঐ সাহাবীর এক মু� পিরমাণ  দােনর ধাের
কােছও েযেত পারেবন না। যিদও এিট স�ব নয় েয, আমােদর কােরা
উহুদ পিরমাণ �ণর্ হেব এবং েস তা আ�ার রা�ায় বযয় করেব। এত
েবশী পিরমাণ স�দ যিদ কােরা হয়ও, তবুও হয়েতা এই স�দ তার
জনয্ েফৎনার কারণ হেব এবং েস কৃপণ হেয় যােব ধরা যাক,
আমােদর কােরা উহুদ পিরমাণ �ণর হল এবং েস তা আ�াহ্র রা�ায়
বয্য় কর, িক� এতদ্সে�ও েস একজন সাহাবীর এক মু� খাদয্ �বয
দােনর েনকী পযর্� েপৗঁছেত পারেব না। তাহেল আপনােক বুঝেত হ,
সাহাবীগেণর স�ান ও মযর্াদা কত েবশী
‘েতামরা আমার সাহাবীগণেক গািল িদওনা’- এ  িনেদর্শ �য়ং
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর; ইহা সাধারণ  েকান মানু ষ বা
আেলেমর উি�  নয়। এখােন িতিন তাঁর উ�তেক নছীহত কেরেছন
এবং েকান সাহাবীর সামানয্তম মানহািনকর েকান কাযর্�ম েথে
তােদরেক সতকর্  কেরেছন। সােথ সােথ তাঁেদর মযর্াদ স�েকর্ও
উ�তেক সজাগ কেরেছন।

12.

ইমাম বু খারী আবু সাঈদ খুদরী (রািযয়া�াহু আন) েথেক হাদীসিট বণর্না কেরন (সহীহ বু খারী,
হা/৩৬৭৩); ইমাম মুসিলম বণর্না কেরন আবু হুরায়রা (রািযয়া�াহু আন)-এর সূ ে� (সহীহ
মুসিলম, হা/২৫৪০)।
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া েথেক এমেমর্  অসংখয্ হাদী
বিণর্ত হেয়ে, েযগুিলেত িতিন তাঁর উ�েতর উে�েশয্ সাহাবােয় েকরা
(রািদয়া�াহ আনহু)-এর

স�ান ও মযর্াদা তুেল ধেরেছন। এমনিক

কিতপয় আেলম সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মযর্াদা িবষেয়
পৃ থক �� রচনা কেরেছন; িক� এককভােব অথবা সমি�গতভােব
সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর �শংসা স�িলত হাদীস অেনক
েবশী হওয়ার কারেণ এক খে� তা সমা� করেত সক্ষম  িন।  বরং
কেয়ক খে� দীঘর্ আেলাচনার �েয়াজন পেড়েছ
লা ইলা-হা ই�া�াহ! িক মহা তাঁেদর স�ান! িক উঁচু তাঁেদর
মযর্াদ! তাঁেদর �িত একজন মুসিলেমর কতর্বয্ই না কত !
মহান আ�াহ ঈমানদারগণেক সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)এর জনয্ েদ‘আ এবং ক্ষমা �াথর্নার আেদশ কেরেছন এবং সিতয্
মুিমনগণ  তার বা�বায়নও কেরেছন। িক� কিতপয় েলাক কুরআন ও
হাদীস িনেদর্িশত এই

পথ �তয্াখয্ ান কের চরম ধৃ�তার পির

িদেয়েছ। ক্ষমা �াথর্নার পিরবে তর্ তারা তাঁেদরেক িদেয়েছ গািল 
�শংসার পিরবেতর্  কেরেছ িন�া। সহীহ মুসিলেম এেসে, আেয়শা
َ ْ َ
(রািদয়া�াহ আনহা) উরওয়া ইব্ন যু বােয়র রািদয়া�াহু আন েক বেলন, ﻳﺎ ا�ﻦ
َْ
ِْ أ
ُْ
.ّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓَﺴَﺒُّﻮﻫ ْﻢ
ِِ‘ ُمِﺮُوْا أَنْ �ﺴ ﺘَ ﻐْﻔِﺮُوْا ﻷَﺻْﺤَﺎبِ اﻨﻟَّﻰﺒেহ
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ভাে�! ওেদরেক সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর জনয্  ক্ষ
�াথর্না করেত বলা হেয়েছ। িক� তারা িদেয়েছ গাি’।

13
১২

তেব এর েপছেন আ�াহ্র িবেশষ তাৎপযর্ রেয়েছ। ইবনুল আছীর
(রহঃ) তাঁর �ণীত ‘জােমউল উছূ ল’ ()ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل

14
১৩F

�ে� উে�খ

কেরন, জােবর ইব্ন আ�ু �াহ আেয়শা (রািদয়া�াহ আনহা) েথেক বণর্না
কেরন, তাঁেক িজেজ্ঞস করা হেয়ি, ‘িকছু মানু ষ সাহাবােয় েকরাম
(রািদয়া�াহ আনহু),

এমনিক আবু বকর ও ওমর (রািদয়া�াহ আনহু)-এরও

িন�া-সমােলাচনা কের থােক, (তােদর বয্াপাের আপনার ম�বয্ )?
িতিন বেলিছেলন, এেত আ�যর্  হওয়ার িক আে? তাঁেদর মৃ তুয্র পর
তাঁেদর েনক আমল ব�  হেয় েগেছ।  িক� আ�াহ েচেয়েছন, তাঁেদর
েনকীর পথ েযন ব� না হেয় যায়’।
এটা িকভােব স�ব? হাদীস েথেক আমরা �� জানেত পাির, েয
বয্ি� িবনা অপরােধ কােরা িন�-সমােলাচনা করেব, ি�য়ামত িদবেস ঐ
িন�াকারীর েনকী িবনা অপরােধ  িনি�ত বয্ি�িেক েদওয়া হেব। 
হাদীেছ এেসেছ, একবার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া সাহাবােয়
েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক বলেলন,

13.

সহীহ মুসিলম, হা/৩০২২।

14.

হা/৬৩৬৬, িক� েকান মুহাি�ছ হাদীসিট বণর্না কেরেছ, তা ইবনু ল আছীর উে�খ কেরন িন। 
তেব ইবনু আসােকর তাঁর জগি�খয্াত ��‘তারীখু িদমাশ্� (৪৪/৩৮৭)’-এ হাদীসিট সনদসহ
উে�খ কেরেছন।  অনু রূপভােব খ�ীব বাগদাদী তাঁর ‘তারীখু বাগদাদ (৫/১৪৭)’-এ  হাদীসিট
িনেয় এেসেছন।
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‘েতামরা িক জান, দির� েক?’ তাঁরা বলেলন, যার অথর্কিড় েন,
েসই েতা আমােদর মেধয্  দির�। অতঃপর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম

বলেলন, ‘তেব আমার উ�েতর মেধয্ ঐ বয্ি� দি, েয ি�য়ামত

িদবেস নামায, েরাযা, যাকাত িনেয় উপি�ত হেব; িক� সােথ এমন িকছু
মানু ষেক িনেয় আসেব, যােদর কাউেক েস গািল িদেয়িছল, কাউেক
েযনার অপবাদ িদেয়িছল, কােরা স�দ অনয্ায়ভােব ভক্ ষণ কের,
কােরা র�  ঝিরেয়িছল, আবার কাউেক �হার কেরিছল। অতঃপর
তােদরেক তার েনকী েথেক েদওয়া হেব।  িক� তার উপর চাপােনা
েদনাপাওনা েশষ হওয়ার আেগই যিদ তার েনকী েশষ হেয় যায়, তাহেল
ঐ েলাকগুিলর পাপ িনেয় তার আমলনামায় েদওয়া হেব। অবেশেষএক
পযর্াে তােক জাহা�ােমর আগুেন িনেক্ ষপ করা ’।

15
১৪F

জাহা�ােমর

আগুন েথেক আমরা আ�াহর কােছ মুি� �াথর্না কি।
একজন সাধারণ  মুসিলমেক গািল েদওয়ার ফল যিদ এমন হয়,
তাহেল েয বযি�  সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক গািল েদয়,
তার অব�া িক হেব?! ি�য়ামত িদবেস যখন তার েনকী সাহাবােয়
15.

ইমাম মুসিলম আবু হুরায়রা(রািযয়া�াহু আন)-এর সূ ে� হাদীসিট বণর্না কেরেছ, হা/২৫৮১।
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েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক িদেয় েদওয়া হেব, তখন িক ভয়াবহ হেব
ঐ বয্ি�র দশ?! অতঃপর গািলদাতার েনকী েশষ হেয় েগেল যাঁেক েস
িন�া কেরেছ, তাঁর ম� আমল েথেক তােক েদওয়া হেব। অতঃপর ঐ
গািলদাতােক জাহা�ােমর আগুেন িনেক্ষপ করা হেব। লা -হা ই�া�াহ।  েয বয্ি� সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক গালম� করেব,
িবপদাপেদর িক ঘনঘটাই না েনেম আসেব তার পারেলৗিকক জীবেন?!
আবু বকর রািদয়া�াহু আন তার েনকী িনেয় িনেবন, ওমর রািদয়া�াহু আন
তার েনকী িনেয় িনেবন, উছমান রািদয়া�াহু আন তার েনকী িনেয় িনেবন,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর �ীগণ  তার েনকী িনেয় িনেবন। 
এমিনভােব অনয্ানয্ সাহাবীও তার েনকী িনেয় িনেব
আ�যর্ হেলও সতয্ , উ�ু ল মুিমনীন আেয়শা (রািদয়া�াহ আনহা)ও
তােদর িন�া েথেক িন�ৃ িত পানিন। অথচ ইফ্েকর ঘটনায় তাঁেক েযনার
অপবােদ অপবাদকারীেদর অপবাদ েথেক আ�াহ পিব� কুরআেন তাঁেক
িন�লু ষ েঘাষণা কেরেছন এবং সূ রা নূ ের এ �সে� অেনকগুিল আয়াও
অবতীণর্ কেরেছ, েযগুিল ি�য়ামত পযর্� মুসমেদর মােঝ েতলাওয়াত
করা হেব। এতদ্সে� আজও িকছু মানু ষ তাঁেক িন�া কের থােক;
তাহেল ি�য়ামত িদবেস মা আেয়শা (রািদয়া�াহ আনহা)-এর ভাগয্  িক
সু �স� হেব। িতিন িবরাট ছওয়ােবর ভাগীদার হেবন।  িক� এই
হতভাগা িন�াকারী ি�য়ামেতর িদন িনঃ� হেয় উঠেব। কারণ  েস
সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক গািল েদওয়ার মত ঘৃ ণয্ পথ
েবেছ  িনেয়েছ। এখােনই েশষ নয়, িকছু েলাক সকাল-স�য্া সাহাবােয়
30

েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক গািল িদেয় থােক; ি�য়ামেতর িদন
আ�াহ্র সােথ সাক্ষােতর সময় এই হতভাগার দশা িক হ!
এমনিক তােদর কােরা কােরা বাড়াবািড় এমন চরমসীমায়
েপৗঁেছেছ ে, তারা আবু বকর ও ওমর (রািদয়া�াহ আনহুম)-এর মত
মহান বয্ি��েক অ�ীল ও অকথয্ ভাষায় গািল িদেতও িপছপা হয়িন
তােদর গািলর েনাংরা ভাষা এরূপঃ ‘েহ আ�াহ! তুিম কুরাইশ বংেশর
দু ই মূ িতর, দু ই আ�াহে�াহী, দু ই ি�ব�ী এবং দু ই কনয্া আবু বকর ও
ওমেরর উপর অিভশাপ  বষর্ণ ক’।  অথচ  রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম

মুিমন স�েকর্  বেল, ‘িন�ুক, অিভশাপকারী ও অ�ীল

বাকয্ালাপকারী মুিমন ন’।

16
১৫

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া েক

একবার বলা হেয়িছল, েহ আ�াহ্র রাসূ ল সা�া�াহু আলইিহ ওয়া সা�াম!
আপিন মুশিরকেদর উপর বদেদা‘আ করুন। জবােব িতিন বেলিছেল,
‘বদেদা‘আ ও অিভশাপকারী িহসােব আিম ে�িরত হই িন’।

17
১৬

এতিকছু র

পেরও একে�ণীর পিরতয্� মানুষ উ�েতর ে�� মানুষগুিলেক ‘নত
করার জনয্ েবেছ িনেয়ে!

16.

মুসনােদ আহমাদ, হা/৩৯৪৯; বু খারী, ‘আল-আদাবু ল মুফরাদ’, হা/৩১২; িতরিমযী, হা/১৯৭৭;
হােকম, ১/১২।  সবাই ইবেন মাসঊদ (রািযয়া�াহু আন)-এর সূ ে� হাদীসিট বণর্না কেরেছন।
হাদীসিট বণর্নার পর ইমাম িতরিমযী বেল, ‘হাদীসিট হাসান-গারীব’, ইমাম হােকম বেলন,
‘ইমাম বু খারী ও মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী হাদীসিট সহী’, হােফয যাহাবী হােকেমর এই মতেক
সমথর্ন কেরেছন। শায়খ আলবানী হাদীসিটেক ‘সহীহ’ বেলেছন (িসলিসলা ছহীহাহ,
হা/৩১২)।

17.

ইমাম মুসিলম হাদীসিট আবু হুরায়রা(রািযয়া�াহু আনহ)-এর সূ ে� বণর্না কেরেছ, হা/২৫৯৯।
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* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মােঝ ে��ে�র
তুলনামূ লক পাথর্কয
আলী ইব্ন আবু তােলব রািদয়া�াহু আন বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম

বেলেছন, ‘আবু বকর ও ওমর নবী-রাসূ লগণ বয্তীত

পিরণত বয়সী সকল জা�াতবাসীর সরদার’।

18
১৭

অতএব, নবী-রাসূ লগণ 

(আঃ)-এর পের তাঁরা দু ’জন েযমন জা�ােত ে�� বয্ি�, েতমিন
দু িনয়ােতও ে�� বয্ি��
19
সহীহ বুখারীেত এেসেছ, ইবনু ওমর রািদয়া�াহু আন বেলন,
১৮

আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর যু েগ েক েবশী উ�ম, তা
িবে�ষণ  করতাম।  আমরা সেবর্া�ম বয্ি� িহসােব আবু বক রািদয়া�াহু
আনহ

েক জানতাম, অতঃপর ওমর ইব্ন আল-খা�াব রািদয়া�াহু আন

েক, অতঃপর উছমান ইব্ন আফফান রািদয়া�াহু আন েক। সহীহ বুখারী
ছাড়া অনয্ানয্ কেয়কিট হাদীস �ে� এেস, ‘রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম-এর

না’।
18.

িনকট এমেমর্  খবর েপৗঁছেল িতিন তা অপছ� করেত

20
১৯

মুসনােদ আহমাদ, হা/৬০২; িতরিমযী, হা/৩৬৬৬; ইবেন মাজাহ, হা/৯৫। এই হাদীসিট আেরা
কেয়কজন সাহাবীর সূ ে� বিণর্ত হেয়েছ এবং সবগুিল সনেদর উপর িভি� কের শায়
আলবানী হাদীসিটেক ‘সহীহ’ বেলেছন (িসলিসলা ছহীহাহ, হা/৮২৪)।

19.
20

হা/৩৬৫৫।

. ইবনু আবী ‘আেছম, ‘আস-সু �াহ’, হা/৯৯৩; আবু ইয়া‘লা, ‘আল-মুসনাদ’, হা/৫৬০৪; �বারানী,
‘মুসনাদু শ-শািমইিয়য্’, হা/১৭৬৪। হাদীেছর অিতির� এই অংশটুকু ‘সহীহ’, শায়খ আলবানী
‘িযলালু ল জা�াহ’ �ে� ইহােক ‘সহীহ’ বেলেছন, হা/১১৯৩।
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সহীহ বুখারীেত এেসেছ, মুহা�াদ ইব্ন আল-হানািফইয়য্াহ বেল,
আিম আমার িপতা আলী ইব্ন আবু �ােলব রািদয়া�াহু আন েক িজেজ্ঞ
করলাম, ‘রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর পের সেবর্া�ম বয্ি
েক? িতিন বলেলন, আবু বকর। আিম বললাম, তারপর েক? িতিন
বলেলন, ওমর।  আিম ভাবলাম, এবার হয়েতা উছমান রািদয়া�াহু আনএর নাম বলেবন। েসজনয্ বললা, তারপর িক আপিন! িতিন বলেলন,
21
আিম সাধারণ একজন মুসিলম ৈব আর েকউ নই।
২০

ইবনু আবী ‘আেছম �ণীত ‘আস-সু �াহ’

২১

22

নামক �ে� এেসেছ,

আলী রািদয়া�াহু আন বেলন,
َ َ ُ َ ّ الْﻤُﻔْﺮ
�َُ �َﺒْﻠُﻐ
ّ ﻔﻀ
َٰ َ
«ﺘ ْي
�ِ ﻰﻠﻋ ِ ﺑَ�ْﺮٍ وَ�ُﻤَﺮَ إِﻻَّ ﺟَ�ْﺗُﻪ ﺣَﺪ
َُِ� ٍِْ �َﻦْ أَﺣَﺪ
»
ِ
‘কােরা পক্ষ েথেক যিদ আমার কােছ এমেমর্ খবর আেস, েস
আমােক আবু বকর ও ওমেরর উপর �াধানয্ িদে, তাহেল আিম িমথয্া
অপবাদকারীর হ� �রূপ তােক েব�াঘাত করব’।  ইহা �য়ং আমীরুল
মুিমনীন আলী ইব্ন আবু তােলব রািদয়া�াহু আন-এর উি�।
আমােদরেক জানেত হেব, সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর
মযর্াদা ও ে��ে�র তুলনামূলক তারতময্ স�েকর্ জ্ঞান থাকা তা
�িত আমােদর কতর্েবয্রই একিট অংশ। আর এই জ্ঞান থাকেল আ
তাঁেদর �েতয্কেক তার যথাযথ হ� �দান করেত পারব। মহান আ�াহ

21.

সহীহ বু খারী, হা/৩৬৭১।

22.

হা/১২১৯, ইমাম আহমাদ ‘ফাযােয়লু স সাহাবাহ’-েত হাদীসিট িনেয় এেসেছন (৪৯)।
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িক পিব� কুরআেন বেলন িন,
ّ
َ
ٗ َ َ ۡ َ َ
َ َ
َ
َۡ
َ َ
ُ
َ َ�
ين
ِ ﴿� � َ ۡس َتوِي مِن�م َّ ۡن أنف َق مِن � ۡب ِل ٱلف ۡتحِ َو� ٰ َتل ۚ ُوْ� َٰٓ�ِك أ�ظ ُم د َر َجة ّم َِن
ّٗ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ ۡ َ
ْ َُ َ
َ َ ُ َ
َ ۡ ُ ۡ َ�
ُّ �
ُ ّ � َو َع َد
:﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ١ ٞ�َِٱ�َ ب ِ َما � ۡع َملون خب
أنفقوا ِم ۢن �عد و�ٰتل ۚوا و
� ٰ ٱ�س

[١٠

‘েতামােদর মেধয্ েয ম�া িবজেয়র পূেবর্ বয্য় কে এবং িজহাদ
কেরেছ, েস সমান নয়। এরূপ েলাকেদর মযরদা তােদর েচেয় েবশী,
যারা পের বয্য় কেরেছ এবং িজহাদ কেরেছ।  তেব আ�াহ উভয়েক
কলয্ােণর ওয়াদা িদেয়েছন। েতারা যা কর, আ�াহ েস স�েকর্  সময্
জ্ঞ’ (আল-হাদীদ ১০)।
ْ
ٰ َ  )ﺤﻟ ُ ْﺴঅথর্ জা�াত এবং ‘আলএখােন ‘আল-হুসন’ ( �
ْ َْ
ফাত্হ’ ( )اﻟﻔﺘﺢঅথর্ ম�া িবজয় বা হুদায়িবয়ার সি�। আয়ােত বলা
হল, যাঁরা হুদায়িবয়ার সি�র িদেন গােছর নীেচ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম-এর

হােত হাত েরেখ বায়‘আত কেরিছেলন আর যাঁরা এ 

সি�র পের ইসলাম �হণ  কেরিছেলন এবং আ�াহ্র রা�ায় লড়াই
কেরিছেলন, তাঁরা সবাই ঈমান ও মযর্দার েক্ষে� সমান নন। বরং উভ
�েপর মেধয্

পাথর্কয্ রে; যিদও তাঁরা সবাই সাহাবী, সবাই

ঈমানদার এবং সবাই জা�াতী।
বুঝা েগল, সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) মযর্াদার েক্ষ
সবাই সমান নন। েসজনয্ হুদায়িবয়ার িদেন গােছর নীেচ ব‘আতকারী
সাহাবীগণ  হেলন সেবর্া�। এরপর বদর যু ে�  অংশ�হণকারী
34

সাহাবীগণ।  িক� তােঁ দর সবার মেধয্

উ�ম হেল, জা�ােতর

সু সংবাদ�া� দশজন সাহাবী।  রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া এক
ৈবঠেক ঐ দশজন সাহাবীেক জা�ােতর সু সংবাদ �দান কেরন।  ইমাম
িতরিমযী ও ইমাম আহমাদ �খয্াতসাহাবী আ�ু র রহমান ইব্ন আওফ 
রািদয়া�াহু আন

েথেক বণর্না কেন, িতিন বেলন, আিম রাসু ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়া সা�াম

েক বলেত শুেনি, ‘আবু বকর জা�াতী, ওমর

জা�াতী, উছমান জা�াতী, আলী জা�াতী, �ালহা জা�াতী, যু বােয়র
জা�াতী, আ�ু র রহমান ইব্ন আওফ জা�াতী, সা‘দ ইবনু আবী ওয়া�াছ 
জা�াতী, সাঈদ ইব্ন যােয়দ ইব্ন আমর ইব্ন নু ফাইল জা�াতী এবং
23
আবু ওবায়দাহ ইবনু ল জাররাহ জা�াতী’। উে�িখত দশজন সাহাবীেক
২২

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া এক ৈবঠেক জা�ােতর সু সংবাদ িদেলন। 
তাঁরা ভূ -পৃ ে� চলােফরা করেতন অথচ জানেতন, তাঁরা িনি�ত জা�ােত
যােবন। িক মহা েসৗভােগয্র অিধকারী তাঁর! দু িনয়ার মািটেত চলােফরা
করেছন, অথচ  জানেছন েয, তাঁরা ি�য়ামত িদবেস িনি�ত জা�ােতর
অিধবাসী।
আবার এই দশজেনর মেধয্ সেবর্া�ম হে চার খলীফা এবং
চার খলীফার মেধয্  সেবর্া�ম হে আবু বকর ও ওমর রািদয়া�াহ
িক� সকল সাহাবীর মেধয্ সেবর্া�ম হেল আবু বকর িস�ী�
রািদয়া�াহু আন।

আনহুম।

23.

মুসনােদ আহমাদ, হা/১৬৭৫; িতরিমযী, হা/৩৭৪৭; নাসাঈ, ‘সু নােন কুবরা’, হা/৮১৯৪। দু জনই
হাদীসিটেক আ�ু র রহমান ইব্ন আওফ  (রািযয়া�াহু আন)-এর সূ ে� বণর্না কেরেছন। ইমাম
আলবানী ‘ছহীহুল জাে’-েত হাদীসিটেক ‘সহীহ’ বেলেছন (৫০)।
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আবু বকর রািদয়া�াহু আন-এর সাহচেযর্র কথা সরাসির পিব�
কুরআেন েঘাষণা করা হেয়েছ,

َ ُ ُ ۡ
َۡ َ
َ ّ َّ ِ � َز ۡن
� حبِهِۦ
[٤٠ :�َ َم َع َناۖ ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ ٰ�ِ﴿إِذ َ�قول ل
ن

‘তখন িতিন তাঁর স�ীেক বলেলন, িচি�ত হেয়া না, আ�াহ
আমােদর সােথ আেছন’ (আত-তাওবাহ ৪০)।
িতিন বয্তীত ি�তীয় আরেকান সাহাবীর সাহচেযর্র কথা পিব�
কুরআেন আেসিন। আবু বকর রািদয়া�াহু আন পুরুষেদর মেধয্ সবর্�
ইসলাম �হণ কেরন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর পক্ষ েথে
তাঁেক যা-ই বলা হত, িতিন িবনা বাকয্ বয্েয় সে� সে� তা িব�াস কে
িনেতন। েম‘রাজ েথেক িফের এেস নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া যখন
মুশিরকেদরেক বলেলন েয, রােত তাঁেক আসমােন িনেয় যাওয়া হেয়িছল
এবং িতিন বুরা�-এ চেড়িছেলন; তখন তারা তা িব�াস করেত না েপের
আবু বকর রািদয়া�াহু আন-এর িনকেট আসল এবং বলল, েতামার স�ী
িক বলেছ জােনা? েস এমন এমন বলেছ...। আবু বকর রািদয়া�াহু আন
বলেলন, িতিন যিদ একথা বেল থােকন, তাহেল সতয্ই বেলেছন

24
২৩F

েসজনয্  তাঁেক এই উ�েতর ‘িস�ী�’ বা সতয্বাদী বলা হয়। নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর

24.

সবিকছু েক িবনা বাকয্ বয্েয় িব�াস করা

হােকম, ৩/৬৫; আবু নু ‘আইম, ‘মােরফাতুস সাহাবাহ’, ১/৮২; বায়হা�ী, ‘দালােয়লু ন নু বুওয়াহ’,
২/৩৬১।  তাঁরা আেয়শা (রািযয়া�াহু আনহ)-এর সূ ে� হাদীসিট বণর্না কেরেছন। হােকম
হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন এবং হােফয যাহাবী তােক সমথর্ন কেরেছন। অনুরূপভােব ইমা
আলবানীও হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন (িসলিসলা ছহীহাহ, হা/৩০৬)।
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মত এমন চূ ড়া� পযর্ােয় আর েকউ েপৗঁছেত ের িন। আ�াহ বেলন,
َ ُ ّ ُ ُ َ ٰٓ �ّْ َ َ َ ُ ْ ّ َ ُ ُ ٓ ُو
[١٩ :﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ٩ ۖٱلص ّدِيقون
ِ ﴿َٱ�َِين ءامنوا ِٱ�َِ ورسلِهِۦ َ�ِك هم
‘আর যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর �িত িব�াস �াপন কের,
তারাই তােদর পালনকতর্ার িনকট িস�ী� বেল িবেবিচত’ (আল-হাদীদ
১৯)।
আয়ােত উে�িখত এই স�ান এবং িবেশষেণ  িবেশিষত
হওয়ার েযাগয্ সবর্�থম বয্ি�� হেলন আবু বরািদয়া�াহু আন।
নীেচর ঘটনািট মেনােযাগ িদেয় শুনুন। নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া

সা�াম

একদা আবু বকর ও ওমর (রািদয়া�াহ আনহুম)-এর

অনু পি�িতেত ঘটনািট বণর্না করিছেলন। ঘটনািট িছল এরূপ আবু
হুরায়রা রািদয়া�াহু আন বেলন, ‘একদা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া
ফজেরর নামায েশেষ সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর িদেক মুখ
কের বসেলন। অতঃপর বলেলন, (বনী ইসরাঈেলর) এক বয্ি� একিদন
এক গরুর িপেঠ আেরাহণ করল এবং তােক �হার করল। গরুি
বলল, আমােদরেক আেরাহণ  করার কােজ সৃ ি� করা হয়িন; বরং
চাষাবােদর জনয্ আমােদরেক সৃি� করা হেয়েছ। তখন উপি�িতগণ বেল
উঠেলন, সু বহা-না�াহ! গরু কথা বে!! এরপর রাসু ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম

বলেলন, আিম, আবু বকর এবং ওমর এেত িব�াস কির। 

হাদীসিটর বণর্নাকারী েলন, ঐিদন তাঁরা দু ’জন অনু পি�ত িছেলন। 
(বনী ইসরাঈেলর) আেরক বয্ি� ছাগল চরাি�, এমতাব�ায়
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বাঘ এেস একিট ছাগল িনেয় েগল। েলাকিট িপছু  ধাওয়া কের বােঘর
হাত েথেক ছাগলিটেক উ�ার করেত সক্ষম হল। তখন বাঘিট তাে
বলল, এই েলাক! ছাগলিটেক আমার কাছ েথেক ছািড়েয় িনেল? েযিদন
আিম ছাড়া ওর আর েকান রাখাল থাকেব না, েসিদন ওেক েক রক্ষ
করেব? উপি�িতগণ  বেল উঠেলন, সু বহা-না�াহ! বাঘ কথা বেল!!
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বলেলন, আিম, আবু বকর এবং ওমর
ইহা িব�াস কির।  বণর্নাকারী বলেছ, ঐিদন তার
ঁ া দু ’জন অনু পি�ত
িছেলন।

25
২৪

এখােন িস�ী� এবং তাঁর ঈমানী দৃ ঢ়তার িবষয়িট লক্ণীয়। 
অনু রূপভােব সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহ আনহু-এর পূ ণর্  েহদােয়েত
�াি�র িবষয়িটও গুরু�পূণ
আমরা যিদ কুরআন ও সু �াহ্র আেলােক আবু বকর ও ওমর
রািদয়া�াহ আনহুম-এর

মযর্াদার উপর আেলাচনা করেত যা, তাহেল

২/১িট ব�েবয্ তা েশষ করা স�ব নয়
মহান আ�াহ বয্তীত েযেহতু আর েকান হ� ম‘বুদ েনই,
েসেহতু তাঁর সু �রতম নামসমূ হ এবং সু মহান গুণাবলীর মাধয্েম আমর
তাঁরই িনকট �াথর্না কি, িতিন েযন েকান সাহাবীর �িত অথবা অনয
েকান মুিমেনর �িত আমােদর হৃদসমূ েহ সামানয্তম িবেষ না েদন। 
িতিন আমােদরেক এবং আমােদর েযসব ভাই ঈমােনর সিহত গত হেয়

25.

সহীহ বু খারী, হা/৩৪৭১।
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েগেছন, তােদরেক েযন ক্ষমা কেরন। আমরা আ�ার সু �রতম
নামসমূ হ এবং সু মহান গুণাবলীর মাধয্েম তাঁর িনকট আেরা �াথর্
কির, িতিন েযন ি�য়ামত িদবেস নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া এবং
তাঁর সাহাবীবেগর্র সােথ আমােদরেক হাশ-নাশর করান। আরও �াথর্না
কির, ি�য়ামত িদবেস িতিন েযন আমােদরেক আবু বকর, ওমর,
উছমান, আলী এবং নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর �ীগেণর সােথ 
হাশর-নাশর করান। মহা স�ান এবং মযর্াদার অিধকারী সকল সাহাবীর
সােথ েযন িতিন আমােদরেক ি�য়ামেতর িদন হাশর-নাশর করান।

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর জীবনচিরত
অধয্য়েনর �িত য�শীল হওয়ার নছীহত
ি�য় মুসিলম ভাই! আমােদর উিচৎ, সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহ
আনহু-এর

জীবনী, তাঁেদর স�ান, মযর্াদা ইতয্ািদ িবষেয় পড়াশুনা কর

এেক্ষ কুরআন মাজীদ িদেয় শুরু করেত হেব। অতঃপ র রাসূ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর

হাদীস পড়েত হেব।  তারপর সহীহ

26
বুখারী, সহীহ মুসিলম, সু নােন আরবা‘আহ, মাসানীদ, মা‘আিজম ,
২৫

আজযা ইতয্ািদ হাদীস �ে� উে�িখত আছার এবং ওলামােয় েকরােমর
26.

মা‘আিজম মাসানীেদর মত (মাসানীদ-এর অথর্  ইিতপূেবর্ উে�খ করা হেয়)। তেব উভেয়র
মেধয্  সূ� পাথর্কয্ , মা‘আিজম ��সমূ েহ সাহাবােয় েকরাম (রািযয়া�াহু আনহ)-এর
নামসমূ হেক শুধুমা� আরবী বেণর্র ধারাবািহকতা অনুযায়ী সাজােনা হয় এবং কখনও কখন
একই ৈবঠেক জা�ােতর সু সংবাদ�া� দশজন সাহাবীর হাদীস সমূ হেক সবর্�থম িনেয় আসা
হয়। িক� মাসানীেদ সাহাবােয় েকরাম (রািযয়া�াহু আনহ) েক সাজােনার কেয়কিট িভ� প�িত
রেয়েছ।

–অনু বাদক।
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উি� পড়েত হেব। সােথ সােথ সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর
ফযীলত িবষেয় পৃ থকভােব �ণীত ��সমূ হও পড়েত হেব। কারণ, এই
অধয্য়ন েথেক আমরা অেনক উপকার লােভ ধনয্ হব। ত�েধএক. সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর জীবনী পড়েল
তাঁেদর �িত আমােদর ভালবাসা বৃ ি� পােব।  তাঁেদর �শংসা, তাঁেদর
জনয্  েদ‘আ এবং ক্ষমা �াথর্নার পথ �শ� হেব। তাঁেদর স�ে
সবসময় ভাল আেলাচনার িবষয়িট সহজ হেব।
দু ই. সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর জীবনচিরত
পড়েল তাঁেদর সােথ  সাদৃ শয্  অবল�েনর �িত আপিন য�শীল হেত
পারেবন।  আর আপিন জীবন চলার পেথ  সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ
আনহু)-এর

সােথ  যতেবশী সাদৃ শয্  বজায় রাখেত পারেব, কলয্ােণর

ততেবশী কাছাকািছ থাকেত পারেবন। েকননা মহান আ�াহ বেলন,
ّ ت
ّ َۡ َ ُۡ ُ
ۡ ُمَة أُ ۡخر َج
ِ َِلن
[١١٠ :اس﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ ٍ �﴿ كنتم خ
‘েতামরাই হেল সেবর্া�ম উ�, মানবজািতর কলয্েণর জনয্ই
েতামােদর উ�ব ঘটােনা হেয়েছ (আেল-ইমরান ১১০)।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া বেলন, ‘সেবর্া�ম মানুষ হেলন
আমার যু েগর মানু ষ’।
আলাইিহ ওয়া সা�াম

27.

27
২৬F

েযেহতু আ�াহ এবং তদীয় রাসূ ল সা�া�াহু

তাঁেদরেক সবর্ে�� িহসােব আখয্ া িদেয়ে, েসেহতু

সহীহ বু খারী, হা/২৬৫২, ৩৬৫১, ৬৪২৯; সহীহ মুসিলম, হা/২৫৩৩।  হাদীসিট তাঁরা ইবেন
মাসঊদ (রািযয়া�াহুআনহ)-এর সূ ে� বণর্না কেরেছন

40

যতেবশী তাঁেদর সােথ  সাদৃ শয্  বজায় রাখা যাে, যতেবশী কলয্ােণর
কাছাকািছ থাকা স�ব হেব।
িতন. সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক গালম� করা,
তাঁেদরেক িন�া-সমােলাচনা করা ইতয্ািদ িনকৃ� কাজ েথেক আপিন
সেবর্া� দূরে� অব�ান করেত পারেবন। সাহাবীগেণর জনয্ ক্ষমা �াথ
করা, তাঁেদর �শংসা করা, তাঁেদরেক স�ান করা, তাঁেদরেক ভালবাসা
এবং তাঁেদর �িত ��া �দশর্ন করার িনেদর্শ আপনােক েদওয়া
হেয়েছ।  আর তাঁেদর জীবনী অধয্য়ন আপনােক উপেরা� িনেদর্শাবল
পালেন উৎসািহত কের তুলেব।

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মেধয্ িববাদীয়
িবষেয় একজন মুসিলেমর ভূ িমকাঃ
আমােদর আেলাচনার এিটই েশষ িবষয়।  সাহাবীগেণর মেধয্
েযসব মতাৈনকয্ হেয়ে, তি�ষেয় আমােদর করণীয় িক?
আমােদর সালােফ ছােলহীেনর এক বয্ি�ে

28
২৭

যখন এ িবষেয়

িজেজ্ঞস করা হেয়ি, তখন িতিন �� ভাষায় বেলিছেলন,

28.

ঘটনািট ওমর ইব্ন আ�ু ল আযীয (রহঃ) েথেক বণর্না করা হয় (‘িহলইয়াতুল আওিলয়া’,
৯/১১৪; ‘আল-মুজালাসাহ’/১৯৬৫)। এখােন উি�িটর শ�গুিল এভােব এেসে,

َ
ُ ِّ  �َﻤﺎ  ﻲ ﻟ أُﺧَﻀ،َّﺮَ اﷲُ ﻳَﺪِي ﻣِﻨْﻬَﺎ
ﺐ ل ِ َﺴ ِﺎ� ِ�ﻴْ َﻬﺎ

َ ْ
ٌﻚ ِد َﻣﺎء
ﺗِﻠ

‘েসিট িছল র�া�  ইিতহাস, আ�াহ

তাে�েক আমার হাতেক মু�  েরেখেছন।  তাহেল এিবষেয় কথা বেল খামাখা েকন আিম
আমার িজ�ােক রি�ত করব?!’

41

ْ ُ َّ
َ َ َْ ْ ّ
ََ
.َﻠْﻨُﻄَﻬِ ْﺮ ِﻣﻨ َﻬﺎ أل ِﺴن َﺘﻨﺎ
،اﷲ ِﻣﻨ َﻬﺎ ُﺳﻴُ ْﻮ�ﻨﺎ
ِﻠْﻚَ ﻓِﺘْﻨَﺔٌﻃَﻬَﺮ
‘এিট িছল একিট েফৎনা।  আ�াহ তাে�েক আমােদর
তরবারীেক মু�  েরেখেছন।  অতএব, আমরা তা েথেক আমােদর
যবানেকও মু� রাখব’।
আেরকজনেক

29
২৮F

এ  িবষেয় িজেজ্ঞস করা হেল িতিন িনে�া

আয়াত েতলাওয়াত কেরন,
ْ ُ َ ّ َ ُ َ ُۡ ََ ۡ ُۡ َ َ ّ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ ََ ۡ َ َ ۡ َ ٞ ّ َ ۡ
﴿ت ِلك ُمَة قد خلتۖ لها ما كسبت ول�م َا كسبتمۖ و� ��ٔلون َمَا �نوا
َ ُ
[١٣٤ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َ� ۡع َملون
‘তারা িছল এক স�দায়, যারা গত হেয় েগেছ।  তারা যা

কেরেছ, তা তােদরই জনয। তারা িক করত, েস স�েকর্  েতামরা
িজজ্ঞািসত হেব ’ (আল-বা�ারাহ ১৩৪)।
যিদ ধেরও িনই েয, েকান একজন সাহাবী ভুল কেরেছন; তেব
আপনার তােত মাথা ঘামােনার দরকার িক! ি�য়ামেতর িদন িক আ�াহ
এই ভুেলর জনয্ আপনার কােছ িহসাব চাইেব? আ�াহ বেলন, ‘তারা
িক করত, েস স�েকর্  েতামরা িজজ্ঞািসত হেব’। আপিন সাহাবােয়
েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর পযর্েবক্ ষক, তাহেল েকন আপিন
তাঁেদর মেধয্ িববাদীয় িবষেয় িনেজেক জড়ােবন। আ�াহ বেল, ‘তারা
িছল এক স�দায়, যারা গত হেয় েগেছ। তারা যা কেরেছ, তা তােদরই
জনয। তারা িক করত, েস স�েকর্ েতামরা িজজ্ঞািসত হেব’ ।
29.

িতিন হেলন ইমাম আহমাদ (খা�াল, ‘আস-সু �াহ’, ২/৪৮১)।
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আেরকিট গুরু�পূণর্ িবষয়, ধের িনি�, একজন সাহাবী
ভুল কেরেছন।  িক� িতিন এই ভুলিট সাধ  কের কেরন িন; বরং
ইজিতহাদ করেত িগেয় ঘেট েগেছ। আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম বেলেছন,
َ َ ْ َ ّ َ ََْ َ َ َ َ َ
َ
َ
ْ َ َ َ َ
َ ْ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ﺤﻟ
ان َو ِ�ذا ﺣ�ﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ُﻢَ أﺧﻄﺄ
»إِذا ﺣ�ﻢ
ِ ﺎ�ﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ُﻢَ أﺻﺎب ﻓﻠﻪ أﺟﺮ
ْ َ ََُ
« ٌﻓﻠﻪ أﺟﺮ

‘িবচারক যিদ িবচার করেত িগেয় ইজিতহাদ কেরন এবং
সিঠক িবচার করেত সক্ষম , তাহেল তাঁর জনয্ রেয়েছ দ’িট েনকী।
পক্ষা�ের যিদ িতিন িবচার করেত িগেয় ইজিতহাদ কে, িক� ভুল
িবচার কের েফেলন, তাহেল তার জনয্ রেয়েছ একিট েনক’। 30 েসজনয্
২৯F

সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) স�েকর্  েযসব মতাৈনকয্ বা ভুেল
কথা উ�খ করা হয়, েসগুিলর দ’িট অব�াঃ
 হয় েসগুিল তাঁেদর উপর িমথয্ােরাপ। আর তাঁেদর স�েক
উে�িখত েবশীর ভাগ মতাৈনকয্ বা ভুল এই ে�ণীর
 আর নয়েতা েসগুিল সিঠক। আর সিঠক তেথয্ র িভি�ে
�মািণত এই ভুলগুিল স�েকর্ আমরা ব, তার
ঁ া ইজিতহাদ কেরেছন। 
িযিন ইজিতহাদ করেত িগেয় ভুল কেরন িন, তার
ঁ দু ই েনকী। আর িযিন
ভুল কেরেছন, তাঁর এক েনকী এবং তাঁর েগানাহ মাফ  কের েদওয়া
30.

সহীহ বু খারী, হা/৭৩৫২; মুসিলম, হা/১৭১৬। দু জনই হাদীসিট ‘আমর ইবনু ল আছ 
(

)-এর সূ ে� বণর্না কেরন

রািযয়া�াহু আন
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হেয়েছ।
অতএব, সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মেধয্
িববাদীয় িবষয় িনেয় আেলাচনা করা কােরা উিচৎ নয়। তেব যিদ েকউ
তাঁেদর পেক্ ষ লড়াই এবং তাঁেদর স�-মযর্াদা বণর্নার উে�েশয্ এ
িবষেয় কথা বেল, তাহেল েকান সমসয্া েনই
পিরেশেষ, আিম িনে�া� েদা‘আগুিলর মাধয্েম এই পুি�কািট
ইিত টানেত চাইঃ

َ ّ
َ َ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ و
َ َ ﺻَﻞِّ ﻰﻠﻋ
َ َّﻤَّﺪٍ وَﻰﻠﻋَ آلِ �َُﻤ َّﺪٍ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻠ
َ
َ
َ
ﻰﻠﻋَ آلِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ إِﻧَﻚ
ﻰﻠﻋ
ُ� 
َ َ َ َ  ﻰﻠﻋََ إِﺑْﺮَ ﻫِﻴﻢَ وَﻰﻠ
َ َ َﻤَّﺪٍ و
ٌ َ ٌ َ
ُ� َ َﺎرِكْ ﻰﻠﻋ،�ﻴﺪ
آل
ا
ﻰﻠﻋََ آلِ �َُﻤَّﺪٍ ﻛَﻤَﺎ ﺑﺎرَ�ْﺖ
ِ
ِ ﻋ
ِ ﺣﻴﺪ
ٌ َ ٌ َ
َﺑْﺮ
.�ﻴﺪ
ِ
ِ اﻫِﻴﻢَ إِﻧَّﻚَ ﻤﺣﻴﺪ
‘েহ আ�াহ! আপিন মুহা�ােদর উপর এবং মুহা�ােদর

পিরবার-পিরজেনর উপর রহমত বষর্ণ কর, েযমিনভােব আপিন
ইবরাহীেমর উপর এবং ইবরাহীেমর পিরবার-পিরজেনর উপর রহমত
বষর্ণ কেরিছেলন। িন�য়ই আপিন মহা �শংিস, মহা স�ািনত।  েহ
আ�াহ! আপিন বরকত নািযল করুন মুহা�ােদর উপর এবং মুহা�ােদর
পিরবার-পিরজেনর

উপর,

েযমিনভােব

আপিন

বরকত

নািযল

কেরিছেলন ইবরাহীেমর উপর এবং ইবরাহীেমর পিরবার-পিরজেনর
উপর। িন�য়ই আপিন মহা �শংিসত, মহা স�ািনত’।
َْ�ِّ�ِْﺪ
ّ
ُ
 َو� َﻤ َﺮ،؛ أَﻲﺑِْ ﺑَ�ْﺮٍ الﺼِّﺪِﻳْ ِﻖ
ُلﻠَّﻬ
ﻢَّ ﻋَﻦِ اﺨﻟُْﻠَﻔَﺎءِ الﺮَّاﺷِﺪِ�ْﻦَ وَاﻷَْﺋِﻤَّﺔِ الْﻤَﻬ
ْ
ُ اﻟْ َﻔ
َ َ  ْضَ الﻠَّﻬُﻢَّ �َﻦْ ﺑَﻘِﻴَّﺔِ اﻟْﻌَﺮ،َﺑِْ اﺤﻟَْﺴَنَ�ِْ ﻲﻠﻋ
ّ
،�ُﺜْﻤَﺎنَ ذِيْ اﻨﻟُّﻮ َر�ْ ِﻦ
،ﺎر ْو ِق
ﺸ ِة
ٍِ
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َ ّ
َ ّ
ّ
رْضَ الﻠَّﻬُﻢَّ �َﻦْ ﺻَﺤَﺎﺑَﺔِ ﻧَبِﻴِﻚ
،رْضَ الﻠَّﻬُﻢَّ �َﻦْ زَوْﺟَﺎتِ ﻧَبِﻴِﻚ
،ُبَﺮﺸ َِّ�ْﻦَ ﺑِﺎﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
َ ّ
ًّ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ر
َ ْ ّ
ارْضَ الﻠَّﻬُﻢَ � ْﻦ
،ان
ِ   ﺻَﺤَﺎﺑَﺔِ ﻧَبِﻴِّﻚَ اﺬﻟَِّ�ْﻦَ ﺷَﻬِﺪُوْا �َﻴْﻌَﺔَ الﺮِﺿﻮ،ﻟَ�ﻦ ﺷ ِﻬﺪوا ﺑﺪ ا
َ ْ َ ْ َﺤﺎﺑَﺔِ ّﻚَ أَﻤ
َ ْ ْ َُ َ ْ ّ
.ﺎن
ٍ  رْضَ الﻠَّﻬُﻢَّ �َﻤَﻦ ﺗ ِﺒﻌﻬﻢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ،�ﻧَبِﻴ ﺟ ِﻌ
ِ
‘েহ আ�াহ! আপিন চার খরীফা আবু বকর, ওমর, উছমান ও
আলী (রািদয়া�াহ আনহম)-এর উপর স�� েহান।  েহ আ�াহ! জা�ােতর
সু সংবাদ�া� দশজেনর মেধয্  অবিশ� ছয়জেনর �িও আপিন স��
েহান। েহ আ�াহ! আপিন আপনার নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর
�ীগেণর উপর স�� েহান। েহ আ�াহ! আপিন বদরযু ে� অংশ�হণকারী
এবং বায়‘আেত িরযওয়ােন অংশ�হণকারী সাহাবীগেণর উপর স��
েহান। েহ আ�াহ! আপিন আপনার নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর
সকল সাহাবীর উপর স�� েহান।  েহ আ�াহ! আপিন তাঁেদর পেথর
�কৃত অনু সারীেদর উপর স�� েহান’।
َ َ
ّ�
ُ
ّ َ ﻘُﻮﻧَﺎ
َ ﻳﻦ
َ َ
آﻣﻨُﻮا
ﺧْﻮَاﻧِﻨَﺎ اﺬﻟَﻳﻦ
ِ ِّﻨَﺎ اﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎ وَﻹ
ِ
ِ ِّﺑِﺎﻹِْﻳﻤَﺎنِ وَﻻَ ﺠﺗ ْﻌﻞْ ﻲﻓِ ﻗُﻠﻮ�ِﻨَﺎ ﻏِﻼًّ ﻟ
ّ
ٌ رَﺣ
.ﻴﻢ
ِ ٌَّﻨَﺎ إِﻧَّﻚَ رَءُوف
‘েহ আমােদর পালনকতর্! আমােদরেক এবং ঈমােন আমােদর
অ�বতর্ী �াতাগণেক ক্ষমা ন। ঈমানদারেদর িবরুে� আমােদর
অ�ের েকান িবে�ষ আপিন রাখেবন না।  েহ আমােদর পালনকতর্!
িন�য়ই আপিন অিতশয় দয়ালু , পরম করুণাম’।
َ
ْ ْ َ َ َْ
َ ُْ ُ ََ َ َْ
َ
ﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ �َﺮﺒ
ْ
ّﻘَﻊُ ﻲﻓ أ َﺣ ٍﺪ
 ِﻣ ْﻦ َﻃ ِﺮ�ْﻘ ِﺔ َﻣ ْﻦ- ِاﻹﻛ َﺮام
ِ
ِ َْأُ إِﻴﻟﻚ و�ﻌﻮذ ﺑِﻚ –َﺎ ذَا اﺠﻟﻼ ِل و
َ
َ َ َ
َ َ
ّ ﺎ �َﺮﺒ
ّ  أَﺻْﺤﺎبِ اﻨﻟِّﻲﺒ
،ﻠَّﻬُﻢَ ِإ َْأُ إِﻴﻟْﻚ ِﻣ ْﻦ َﻃ ِﺮ�ْﻘ ِﺔ ﻫ ُﺆﻻ ِء
،ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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ْ ْ َ َ َْ
َ َْ
َ ََُُْ
�َ ْ ِ َ ِﻣ ْﻦ َم ْﺴﻠ- ِﻼل َو ْاﻹ ْﻛ َﺮام
ِاﻹﻛ َﺮام
ِ و�ﻌﻮذ ﺑِﻚ –َﺎ ذَا اﺠﻟ
ِ  َ ﺴْﺄَلُﻚَ ﻳَﺎ ذَا اﺠﻟﻼ ِل و،ﻜ ِﻬﻢ
ِ
َ
َ َﺸﻧَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
َ ْ ﺟﻌ
َ ْ أَ ْن َ�ُﺮَ ﻗُﻠُﻮْ�َﻨَﺎ ﺑِﻤَﺤَﺒَّﺔِ أَﺻْﺤَ ﺎبِ ﻧَبِﻴّﻚَ أَﻤ
َ ُ  َأنْ ﺤﺗَْﺮ،�
ﺎﻣ ِﺔ –ﻳَﺎ ذا
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ َ َْ
.- ِاﻹﻛ َﺮام
ِ ﺠﻟﻼ ِل و
‘েহ আ�াহ! যারা সাহাবীগণেক গািল েদয়, তােদর পথাবল�ন
েথেক আমরা আপনার কােছ পির�াণ চাি�।  েহ আ�াহ! তােদর এই
িনকৃ� আচরণ  েথেক আমরা আপনার কােছ  আ�য় চাি�।  আমরা
আপনার িনকট �াথর্না করিছ, আপনার নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াএর সকল সাহাবীর �িত ভালবাসা সৃ ি� কের আপিন আমােদর
হৃদয়সমূহেক পূণর্ কের িদন এবং তাঁেদর সােথ আপিন আমােদরে
ি�য়ামেতর িদন একি�ত করুন
ُ
َ
َ
ّْ
َ ْ ﺟﻌ
َ ْ ّﻬُﻢَّ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟَﺎ أَﻤ
.اﻟْﺮﺒِِّ وَاﺘﻟَﻘ َﻮى
ََ َّﺎ ﻰﻠﻋ،ّﻬُﻢَّ وَ�ِّﻘْﻨَﺎ لِﻤَﺎ ﺤﺗّ وَﺗَﺮْﻰﺿ
،�
ِ
ِ
‘েহ আ�াহ! আপিন আমােদর সবাইেক ক্ষমা করুন। 
আ�াহ! আপিন যা ভালবােসন, আমােদরেক তা-ই করার তাওফী� দান
করুন। আপিন আমােদরেক সৎ ও তা�ওয়ার কােজ সহেযািগতা
করুন
َ َ ّ
َ َُ ْ َ ّ
َ َ ْ َ َ ََ َ َ ََْ
َ ﻚ ُم
ّ ُِ ﻟْﻐَﻨِﻴﻤَﺔَ ﻣِﻦْ ﻞﻛ،ﻚ
َّﻬُﻢَّ إِﻧَﺎ �ﺴﺄل
َالﺴَﻼ َﻣﺔ
،ٍّ ﺑِﺮ
ِ وﻋﺰاﺋِﻢ ﻣﻐ ِﻔﺮﺗ،ﺎت رﺣ ِﺘﻚ
ِ ﻮﺟﺒ
ِ
ْ ّ ُِﻞﻛ
ّ
ّ
َ
.ﺎر
ْﻦ
ِ َ ﻟّﺠَﺎةَ ﻣِﻦَ اﻨﻟ، اﻟْﻔَﻮْزَ ﺑِﺎﺠﻟَْﻨَ ِﺔ،ِإﺛ ٍﻢ
‘েহ আ�াহ! আমরা আপনার কােছ এমন আমল �াথর্না কি, যা
আপনার রহমত লাভ িনি�ত করেব এবং যা আমার জনয আপনার ক্ষম
বেয় আনেব। আমরা আপনার কােছ  সবধরেণর কলয্াণকর কােজর
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সু েযাগ চাই। আমরা আপনার কােছ  সকল পাপ  েথেক িনরাপ�া এবং
জা�াত লােভর সফলতা ও জাহা�াম েথেক মুি� �াথর্না কি’।
ّ َ
َ ُ
َ � ﺎ اﺬﻟَي ُﻫ َﻮ ﻋ ْﺼ َﻤ ُﺔ أَ ْمﺮﻧَﺎ َوأَ ْﺻﻠ ْﺢ َﺎ دُ�ْﻴَﺎﻧَﺎ اﻟَّﻲﺘ
ﻴﻬﺎ َﻣ َﻌﺎﺷﻨﺎ
ﻬُﻢَّ أَﺻْﻠِﺢْ ﻨﻟََﺎ دِﻳْنَﻨ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺢْ ﻨﻟََﺎ آﺧِﺮ
َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ّ ُِﻞﻛ
َ
َ
� واﺟﻌ ِﻞ الﻤﻮت
َِ�َﻨَﺎ اﻟّﻲﺘِ �ِﻴﻬَﺎ ﻣَﻌَﺎدُﻧﺎ وَاﺟْﻌﻞِ اﺤﻟَْﻴَﺎةَ زِ�َﺎدَةً ﻨﻟََﺎ ﻲﻓ
ٍ ﺧ
ّ ٍ
.َﺔً ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺮﺷ
‘েহ আ�াহ! আমােদর জনয্ আমেদর �ীনেক সিঠক কের িদন, যা
আমােদর সবিকছু র রক্ষাক। আর আপিন আমােদর জনয্  আমেদর
দু িনয়ােক সিঠক কের িদন, যােত রেয়েছ  আমােদর জীিবকা। আমােদর
জনয্  আমেদর আেখরাতেকও শু� কের িদ, েযখােন হেব আমােদর
�তয্াবতর্ন। আপিন আেদর জীবনকালেক �েতয্ক কলয্াণকর কাে
বৃ ি�  করুন এবং আমেদর মৃ তুয্ে সকল অিন�তা েথেক �শাি� 
লােভর উপায় কের িদন’।
َ ّ
َ ُ ُ َ ْ َ ْ ّ �َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ّ
َْ ْ َ
 َوأﺧ ِﺮﺟﻨﺎ ِﻣ َﻦ،ِ الﺴَﻼم
َ َاﻫْﺪِﻧَﺎ ﺳُﺒُﻞ،� ﻗﻠ ْﻮ�ِﻨﺎ
�  َﻟِﻒ،ﻠَّﻬُﻢَ أﺻ ِﻠﺢ ذات ﺑي ِﻨﻨﺎ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ
َ ْ ْ
ً َ ّ
َ ْ
.َﻗُﻮَاﺗِﻨﺎ أﺑَﺪا َﻣﺎ أﺣﻴَيﺘَﻨﺎ
،ﺎرﻧﺎ
ِ ُّﻠ
ِ َ �ﺎرِكْ ﻨﻟ،ﻤَﺎتِ إﻰﻟَ اﻨﻟُّﻮ ِر
ِ ﺎ ﻲﻓ أﺳﻤﺎ ِﻋﻨﺎ وأﺑﺼ
‘েহ আ�াহ! আপিন আমােদর পর�েরর ��-কলহ মীমাংসা
কের িদন। আপিন আমােদর মেধয্ হৃদয্তা সৃি� কের িদন। আমােদর
আপিন শাি�র পেথ পিরচািলত করুন। আপিন আমােদরেক অ�কার
েথেক আেলার পেথ িনেয় আসু ন। যতিদন আমরা েবঁেচ থািক, ততিদন
আপিন আমােদর �বণ শি�, দশর্ন শি� এবং ৈদিহক শি�েত বরকত
দান করু’।
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ْ ْ َ َ َْ
ّْ
َ َ َ ََ
 َﺎ �ُﻘَﺮِّبُ إِﻴﻟَْﻚَ وَ� َﻘِﻞ ﺑِ ِﻪ- ِاﻹﻛ َﺮام
ِ ﻬُﻢَّ اﻤﺟَْﻌْﻨَﺎ ﻰﻠﻋ ﻃﺎﻋ ِﺘﻚ – َﺎ ذَا اﺠﻟﻼ ِل و
ْ ْ َ َ َْ
ََ َ َ
ُْ
.- ِاﻹﻛ َﺮام
َُاز�ْنﻨﺎ –  ﻲﺣ
ِ  َﺎ ذَا اﺠﻟﻼ ِل و،ّ ﻳﺎَ �َﻴُّﻮم
ِ مﻮ
‘েহ আ�াহ! েয আমল বা�ােক আপনার িনকটবতর্ী কের েদ,
েসই আমেলর েক্ষে� এবং আপনার অনুসরেণর েক্ ষে� আ
আমােদরেক সংঘব�  করুন। েহ িচর�ী, িচর�ায়ী! এর িবিনমেয়
আপিন আমােদর েনকীর পা�া ভারী কের িদন।
ْ َ
َُ ْ َ َ ّ
ّ
ُّ
،َ�ﻚَ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻫَﺪَاﻫُﻢُ ا
َِٰ ﻟ،َّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ مِﻤَ ْﻦ � َ ْﺴﺘَ ِﻤ ُﻌﻮن اﻟَﻮْلَ �َﻴَتَ ِﺒ ُﻌﻮن أﺣ َﺴﻨﻪ
أُوﺌﻟَِٰﻚَ ﻫُﻢْ أُولُﻮ
َْ
.ﺎب
ِ اﻷَْﺒﻟ
‘েহ আ�াহ! যারা মেনািনেবশ সহকাের কথা শুে; অতঃপর যা
উ�ম, তার অনু সরণ কের, আপিন আমােদরেক তােদর অ�ভুর্� করু
তােদরেকই আ�াহ সৎপথ �দশর্ কেরেছন এবং তারাই বুি�মান’।
সবেশেষ, আবার মহান র�ু ল আলামীেনর �শংসা করিছ। আ�াহ
তাঁর বা�া ও রাসূ েলর উপর এবং তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল
সাহাবীর উপর দরূ, সালাম ও বরকত নািযল করুন

31.

31
৩০F

এই িবষয়ব�িট মূ লতঃ  মদীনার মসিজেদ �ুবােত উপ�ািপত একিট ব�বয্। কয্ােসট েথে
ব�বয্িট আলাদা করা হেয়েছ এবং আিম এখােন িকছু সংেশাধনীও এেনিছ। তেব ব�বয্ি
ব�বয্ আকাের েরেখ েদওয়াই ভাল মেন কেরিছ। মহান �াহ একক তাওফী�দাতা। 
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সূ চীপ�
* সাহাবীবেগর্র �িত আমােদর দািয়� ও কতর্বয্ েকন �ীেনর 
আমােদর কতর্েবয্র একিট অংশ িহসােব িবেবিচত ?

* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর নয্ায়পরায়ণত
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) এই �ীেনর ধারক-বাহক
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) স�েকর্  আেলাচনাই হল
�ীন স�েকর্ আেলাচন
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু) েক িন�া করাই �ীনেক
িন�া করা
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর নয্ায়পরায়ণত
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর �িত একজন
মুসিলেমর কতর্ব
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মযর্াদা এবং তঁেদরেক
া
গািল েদওয়ার িনিষ�তা
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মােঝ ে��ে�র
তুলনামূ লক পাথর্ক
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর জীবনচিরত অধয্য়েন
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�িত য�শীল হওয়ার নছীহত
* সাহাবােয় েকরাম (রািদয়া�াহ আনহু)-এর মেধয্ িববাদীয় িবষেয়
একজন মুসিলেমর ভূ িমকা
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