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2014 - 1435

﴿ صحبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم﴾
« باللغة ابلنغاية »

الشيخ صالح بن عبد اهلل ادلرويش
القايض باملحكمة الكربى بالقطيف

ترمجة :عبد اهلل املأمون األزهري
مراجعة :د /حممد منظور إليه

2014 - 1435

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহচর্য
ভূ হেকা

 ونعوذ باهلل من رشور، ونتوب إيه، ونستغفره، ونستعينه، حنمده،إن احلمد هلل
 ومن يضلل فال هادي، من يهده اهلل فال مضل هل،أنفسنا ومن سيئات أعمانلا

هل

সব প্রশাংসা আল্লাহর, আেরা িাাঁর প্রশাংসা করহি, িাাঁর
হনকট ক্ষো চাহি, িাাঁর কামি িাওবা করহি, িাাঁর কামি আোমির
অন্তমরর সব কলু ষিা ও পাপ সেমক পানাহ চাই। হিহন র্ামক
হহিায়াি িান কমরন সকউ িামক স ােরাহ করমি পামর না, আর
হিহন র্ামক পে-ভ্রষ্ট কমরন সকউ িামক হহিায়াি হিমি পামর না।
অিঃপর, বিযোমন েুসহলে উম্মাহ ইসলােী জা রমের র্ু ম
বসবাস করমি, - আল্লাহর হনকট প্রােযনা করহি হিহন সর্ন িামিরমক
এ জা রমের পূ েয ফল সভা করার িাওহফক হিন-। উম্মমির এ
জা রেমক কুফরীশহি কখনও সিমে হিমব না, র্হিও সাোনয সু মর্া
সিয়, িমব নবজা রে সেমক িামিরমক পমি পমি বাধা হিমব। আর
শত্রুর সোকাহবলায় ধধর্যধারে করা িাো উম্মমির জা রে
পহরেহিমি সপৌমিাঁ না। সবযপ্রকামরর ধধর্যধারে, আল্লাহর িাকওয়া
অবলম্বন করমল উম্মি িখন সনিৃত্ব ও কিৃযত্ব পামব এবাং আল্লাহর
রহেমি িামির জা রে েুবারকেয় হমব। ইসলামের শত্রুমির একহট
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োরাত্মক ষের্ন্ত্র হমলা উম্মিমক নানা িল ও েমি হবভি কমর এর
ফাময়িা লু মট সনয়া।
েুসলোনমক নানা িমল হবভি করার অনযিে উপয় হমলা
িামির ভয়াবহ ঐহিহাহসক হবষয় হনময় ঘাটাঘহট করা। কহিপয়
হকিা-কাহহনীকার ে এসব ঘটনায় নানা রাং ঢাং ও ঢালাই ও ভাষার
বুনন হিময় এগুমলামক সাহজময় উপস্থাপন কমর োমক। বারােযামীষীরা
এগুমলামক বযবহার কমর োনু মষর অনু ভুহিমক জাহ ময় হনমজমির বারােয
হাহসল কমর। জনসাধারমের অনু ভুহিমক কামজ লাহ ময় ধন-সম্পি
অজযন কমর। িারা এগুমলামক কামজ লাহ ময় িামির হীন বারােয
হাহসল কমর।
েুসলোনমির উহচি, হবমশষ কমর িাহলমব ইলেমির উহচি
এ বযাপামর সিয-হেেযা বেযনা করা ও ঈোনিারমিরমক কুরআন ও
সু ন্নমহর উপর অটল োকমি আহ্বান করা। িলািহল পহরহার কমর
উম্মিমক হবহিন্ন হওয়া সেমক েুি োকা ও শত্রুমির হীন ষের্ন্ত্রমক
নসযাৎ করা।
সম্মাহনি পাঠমকর কামি একো অস্পষ্ট নয় সর্, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের েৃিুযর পমর কল্প-কাহহনীকামররা
সাহাবীমির েধযকার ঘটোন হবষয় হনময় োনু মষর োমে অহিস্ফুহলঙ্গ
িহেময় হিময়মি।
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প্রকৃি ঘটনা উিঘটমন অাংশীিার হমি ও আল্লাহর পমে
িাওয়াি হিমি আক্বীিা ও োর্হামবর হভন্নিা সমেও সাধারে
েুসলোন নারী-পুরুষ, সিাট-বে সকমলর জনয এ সিাট পুহতিককাহট
হলমখহি। আক্বলী ও নক্বলী হবমশষ কমর কুরআনু ল কারীে সেমক
িহলল সপশ করমি হবমশষ গুরুত্ব হিময়হি। সামে সামে োনু মষর
অনু ভুহি ও হবমবমকর চাহহিামকও লক্ষয সরমখহি। আশা করহি আল্লাহ
িা‘আলা এ হকিাবহট দ্বারা সবাইমক উপকৃি করমবন। র্া সহঠক, িা
সিা েহান আল্লাহর িরফ সেমকই। আোর ভুল ত্রুহট ও সব পামপর
জনয ইহতিক ফার করহি।
পাঠকমক সু ন্দর েিােি, পরােশয ও সহঠক হিকহনমিযশনা
হিমি হবমশষ অনু মরাধ করহি।
সামলহ ইবন আবহিল্লাহ আি-িারওয়ীশ
হবচারক, আল-কাহিফ উচ্চ আিালি, সসৌহি আরব।
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের হেশন সেমক
আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,
ٗ َُ ۡ
ۡ
َ َٰول م ِۡن ُه ۡم َي ۡتلُوا َعلَ ۡيه ۡم َء َايَٰت َِك َو ُي َعل ُِم ُه ُم ۡٱلك َِت
ب
﴿ َر َّب َنا َو ۡٱب َعث فِي ِهم رس
ِ
َ َّ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ
َ َك أ
ُ ٱۡلك
ُ نت ۡٱل َعز
َ ۡ يز
]٩٢١ : ﴾ [ابلقرة١٢٩ ِيم
وٱۡل ِكمة ويزك ِي ِهم إِن
ِ
“সহ আোমির রব, িামির েমধয িামির সেমক একজন রাসূ ল সপ্ররে
করুন, সর্ িামির প্রহি আপনার আয়ািসেূ হ হিলাওয়াি করমব
এবাং িামিরমক হকিাব ও হহকেি হশক্ষা হিমব আর িামিরমক
পহবত্র করমব। হনশ্চয় আপহন পরাক্রেশালী, প্রজ্ঞােয়”। [সূ রা : আলবাকারা: ১২৯]
আল্লাহ িা‘আলা আমরা বমলমিন,
ُۡ
َّ ُ
ٗ
َ
ُ
َ
َ
﴿ ه َو ٱَّلِي َب َعث ِف ٱلم ِِيۧ َن َر ُسول م ِۡن ُه ۡم َي ۡتلوا َعل ۡي ِه ۡم َءايَٰتِهِۦ َو ُي َزك ِي ِه ۡم
َ َ َ ُ َ
َ ۡ ۡ
ُ َ
َ ََٰو ُي َعل ُِم ُه ُم ۡٱلك َِت
: ﴾ [اجلمعة٢ ب َوٱۡل ِك َمة ِإَون َكنوا مِن ق ۡبل ل ِف ضلَٰل ُّمبِي
]٢

“হিহনই উম্মীমির (উম্মী দ্বারা আরমবর সলাকমিরমক বুোমনা হময়মি)
োমে একজন রাসূ ল পাহঠময়মিন িামির েধয সেমক, সর্ িামির
কামি সিলাওয়াি কমর িাাঁর আয়ািসেূ হ, িামিরমক পহবত্র কমর
এবাং িামিরমক হশক্ষা সিয় হকিাব ও হহকোি। র্হিও ইিঃপূ মবয
িারা স্পষ্ট স ােরাহীমি হিল”। [সূ রা : আল্-জুেু‘আ: ২]
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এগুমলা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও িাাঁর
সম্মাহনি সাহাবীমির
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োমে সু সম্পমকযর বযাপামর সু স্পষ্ট িহলল।

রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােমক সর্ হেশন হনময় আল্লাহ
িা‘আলা সপ্ররে কমরমিন িা এখামন সু স্পষ্ট ভামব বহেযি হময়মি।
আর এটা হমলা িাাঁর উপর শরয়ী‘ ওয়াহজব ও িাাঁর উপর অহপযি
হরসালামির প্রজ্ঞা। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে িাাঁমক সিয়া
িাহয়ত্ব উত্তেরূমপ আিায় কমরমিন। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর দ্বারা
োনু ষমক হশরক ও কুফমরর স্পষ্ট ভ্রষ্টিা সেমক ঈোন ও িাওহীমির
হিমক েুহি হিময়মিন।
হযাাঁ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে েক্কায় িাাঁর
সম্প্রিাময়র সলাকমির োমে বসবাস কমরমিন। আল্লাহ িামির েধয
সেমকই িামক নবী হহমসমব সপ্ররে কমরমিন। কুরাইশমির এেন
সকান স াত্র নাই র্ার সামে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের আত্মীয়িার সম্পকয পাওয়া র্ামব না। এেনহক েিীনার
আনসারমির সামেও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
আত্মীয়িার সম্পকয রময়মি। িামির েমধয বনু নাজ্জার স াত্র আব্দু ল
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হবশুদ্ধ েমি, সাহাবী হমলন, হর্হন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের

উপর ঈোন এমনমিন, িাাঁর সাহচর্য সপময়মিন, র্হিও সাোনয সেময়র জনয এবাং
এর উপর েৃ িুয বরে কমরমিন। িমব িীঘয সাহচমর্যর ের্যািা অমনক সবশী।
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েুত্তাহলমবর

োোর

বাংশধর

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইহহ

ওয়াসাল্লামের নানার স াত্র।
আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,

ٗ
]٩٢١ : ﴾ [ابلقرة١٢٩ ﴿ َر ُسول م ِۡن ُه ۡم

“হিহনই (উম্মীমির োমে) একজন রাসূ ল পাহঠময়মিন িামির েধয
সেমক”। [আল-বাকারাহ: ১২৯]
হযাাঁ,

আল্লাহ

িা‘আলা

েুতিকফা

সাল্লাল্লাহু

আলাইহহ

ওয়াসাল্লােমক সমবযাত্তে বাংশধর সেমক হনবযাহচি কমরমিন। হিহন
িামক ইবরাহীে আলাইহহস সালামের বাংশধর সেমক পাহঠময়মিন।
িামক পৃহেবীর সমবযাত্তে ভূ হে েক্কা েুকাররোয় সপ্ররে কমরমিন। নবী
আলাইহহস সালাে িাাঁর হপিা ইবরাহীে আলাইহহস সালামের িু ‘আর
সফল। হিহন আিে আলাইহহস সালামের সেষ্ঠ সন্তান। োকামে
োহেুি, হাউমস কাওসার, হকয়ােমির হিন শাফা‘আমির অহধকারী ও
উচ্চ ের্যািার অহধকারী। সব উম্মমির ঐকযেমি েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লাে সমবযাত্তে োনব ও সেতিক নবী রাসূ লমির সনিা।
িাই সব প্রশাংসা েহান আল্লাহর ও িাাঁরই অনু গ্রহ।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের উপর েহান
আল্লাহর পূ েয হন‘আেি হমলা হিহন জ্ঞান

হরো, সাহহসকিা ও

বীরমত্ব সেষ্ঠ োনু ষমিরমক িাাঁর সাহাবী হনবযাহচি কমরমিন। এমি
আশ্চমর্যর হকিু সনই, সর্মহিু িাাঁরা িাাঁরই আত্মীয় বারজন ও স াত্রীয়।
8

বাংশ হহমসমব িাাঁরা সেষ্ঠ োনু ষ, চহরমত্রর হবমবচনায় সমবযাত্তে। সর্েন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বমলমিন,
َ َ َ
ََ
َ َّ َ
َ
َّ
» إِذا فقهوا، ِالسالم
ِ  ِخيارهم ِف اجلا ِه ِلي ِة ِخيارهم ِف،«انلاس معا ِدن
“োনু ষ খহন হবমশষ, জাহহহলয়যামির র্ু ম র্ারা িামির েমধয
সমবযাত্তে বযহি হিল, ইসলামেও িাাঁরা সমবযাত্তে বযহি, র্হি িারা
ইসলােী জ্ঞান লাভ কমর”।

1

একো সকমলর কামিই স্পষ্ট সর্, আল্লাহ িা‘আলা ইসোঈল
আলাইহহস সালামের সন্তানমির সেমক হকনানমক হনবযাহচি কমরমিন।
আর হকনান সেমক কুরাইশ, কুরাইশ সেমক বনী হাহশেমক হনবযাহচি
কমরমিন, র্ারা িামির েধয সেমক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের নবুওমির কারমে সু েহান সম্মান ও উচ্চ ের্যািা লাভ
কমরমিন। িারা রাসূ মলর স াত্রীয় সলাক র্ামিরমক নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে বহন্দ কমর সরমখহিল। িারা এেন
ের্যািাবান র্ামির জনয সিকা গ্রহে করা জাময়র্ হিল না। িামির
েধয সেমকই হিল রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পহরবার
পহরজন, িামির সেমকই আল্লাহ িা‘আলা েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লােমক হবশ্ববাসীর জনয নবী হহমসমব সপ্ররে কমরমিন।
সম্মাহনি পাঠক পাহঠকা, একটু হচন্তা মবষো করুন!

1

বুখারী, হাদীস নং ৩৩৮৩।
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আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,

]٢ : ﴾ [اجلمعة٢ ﴿ َو ُي َزك ِي ِه ۡم

“িামিরমক পহবত্র কমর”। [সূ রা : আল্-জুেু‘আ: ২] িাাঁরা হিমলন
সমবযাত্তে োনু ষ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে িামিরমক
হশক্ষা হিময়মিন ও পহবত্র কমরমিন। সু িরাাং িামির বযাপামর সকান
ধরমনর অপবাি কল্পনা করা র্ায়? িার্হকয়ামক হশক্ষার উপমর
অগ্রাহধকার সিয়ার বযাপামর একটু হচন্তা করুন! এটা অমেযর হিক
সেমক হবমশষ িাৎপর্য বহন কমর।
আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,

َ ۡ ۡ
َ َٰ﴿ َو ُي َعل ُِم ُه ُم ۡٱلك َِت
]٢ : ﴾ [اجلمعة٢ ب َوٱۡل ِك َمة

“এবাং িামিরমক হশক্ষা সিয় হকিাব ও হহকোি।”। [সূ রা : আল্জুেু‘আ: ২] রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে িাাঁর উপর
অহপযি িাহয়ত্ব সহঠকভামব আিায় কমরমিন। অিঃএব, আল্লাহমক
ভয়কারী নযায়পরায়ে হবমবকবান সকউ হক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের হশষযমিরমক (সাহাবামিরমক) অজ্ঞ ভাবমি পামর?!
সহ সম্মাহনি পাঠক!
িাোহুো না কমর এ আয়ামির প্রহি হবমশষ নজর হিন, এর অমেযর
প্রহি একটু হচন্তা ভাবনা করুন। আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,
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ُۡ
َّ ُ
ٗ
َ
ُ
َ
َ
﴿ ه َو ٱَّلِي َب َعث ِف ٱلم ِِيۧ َن َر ُسول م ِۡن ُه ۡم َي ۡتلوا َعل ۡي ِه ۡم َءايَٰتِهِۦ َو ُي َزك ِي ِه ۡم
َ َ َ ُ َ
َ ۡ ۡ
ُ َ
َ ََٰو ُي َعل ُِم ُه ُم ۡٱلك َِت
: ﴾ [اجلمعة٢ ب َوٱۡل ِك َمة ِإَون َكنوا مِن ق ۡبل ل ِف ضلَٰل ُّمبِي
]٢

“হিহনই উম্মীমির (উম্মী দ্বারা আরমবর সলাকমিরমক বুোমনা হময়মি)
োমে একজন রাসূ ল পাহঠময়মিন িামির েধয সেমক, সর্ িামির
কামি সিলাওয়াি কমর িাাঁর আয়ািসেূ হ, িামিরমক পহবত্র কমর
এবাং িামিরমক হশক্ষা সিয় হকিাব ও হহকোি। র্হিও ইিঃপূ মবয
িারা স্পষ্ট স ােরাহীমি হিল”। [সূ রা : আল্-জুেু‘আ: ২]
এর পরবিযী আয়ামি হিমক সখয়াল করুন।
ٓ َ
ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ
]٤ : ﴾ [اجلمعة٤ ﴿ ذَٰل ِك فضل ٱّللِ يُؤتِيهِ َمن يَشا ُء
“এটা আল্লাহর অনু গ্রহ, র্ামক ইিা হিহন িা িান কমরন”। [সূ রা :
আল্-জুেু‘আ: ৪]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহচর্য েহান
আল্লাহ িা‘আলার হবরাট হন‘আেি ও অনু গ্রহ। হযাাঁ, এটা আল্লাহর
অনু গ্রহ, র্ামক ইিা হিহন িামক িান কমরন। আর সাহাবাময়
হকরাে ে এ অনু গ্রহ লাভ কমরমিন এবাং অনযমির সেমক িাাঁরা
অগ্র ােী হময়মিন।
হযাাঁ, এটা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও িাাঁর
সামে বসবাসকারী িাাঁর সম্মাহনি সাহাবীমির োমে এক
বন্ধন।
11

ভীর

িামির অগ্রভাম

রময়মিন িাাঁর পহবত্র পহরবার ব য,

েু’হেনমির োিা িাাঁর স্ত্রী ে রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুন্না। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লাে িামির সামে উঠা বসায় হাহস খুহশ ও আনন্দ
করমিন। িাাঁরা হিমলন িাাঁর সসনাবাহহনী, সহমর্া ী ও িাাঁর সর্া য
হশষয র্ারা িাাঁর সেমক ইলে গ্রহে কমরমিন। িামির োমে রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে জীবন অহিবাহহি কমরমিন এবাং
িামির োমেই হিহন েৃিুযবরে কমরমিন।
হযাাঁ, হনশ্চয় র্ারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােমক
ভালবামসন, িামক অনু সরে কমরন িাাঁরা হবশ্বাস কমরন সর্ রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে িাাঁর আোনি র্োর্ে ভামব আিায়
কমরমিন এবাং হরসালাি সহঠকভামব সপৌঁমিমিন। আল্লাহ িামক র্া
আমিশ হিময়মিন িা হিহন পালন কমরমিন। এভামবই হিহন িাাঁর
সাহাবীমিরমক ইলে সপৌঁমিমিন এবাং িামিরমক পুিঃপহবত্র
কমরমিন। িাাঁরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের কাি সেমক
সরাসহর কুরআন ও সু ন্নহ গ্রহে কমরমিন। আবার িামির সেমক
িামবয়ী‘ ে গ্রহে কমরমিন। দ্বীমনর বযাপামর িামির সিিা,
নযায়পরায়েিার হুকুে সিয়া এবাং এ সাক্ষয সিয়া সর্, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লােমক আল্লাহ র্া হনমিযশ হিময়মিন িা হিহন
সহঠকভামব পালন কমরমিন।
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িামির বযাপামর অপবাি সিয়া োমন িামির ইোে, সনিা ও
হশক্ষক

সাইময়যিু ল

েুরসাহলন

েুহাম্মি

সাল্লাল্লাহু

আলাইহহ

ওয়াসাল্লামের উপর অপবাি সিয়া। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়ািা
ইল্লাহবল্লাহ।
হচন্তা করুন ও ভাবুন
সকননা এখামন বযাপারটা অিযাবশযকীয়ভামব একহট
অপরহটর সামে ওিমপ্রািভামব জহেি। এজনযই রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহাবীমির সিাষ অমীষে ও ভুলত্রুহট সখাাঁজা
বা এ সব সিাষত্রুহট বেযনা করা সব জ্ঞানবানমির ঐকযেমি রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামেরই সিাষত্রুহট সখাাঁজার নাোন্তর। হনমে
এ বযাপামর সাংহক্ষপ্তভামব বযাখযা করা হমলা।
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হচন্তা ভাবনা
সম্মাহনি পাঠক বযতিক হমবন না, আোর সামে ভাবুন:
আপহন র্খন একাকী হমবন বা বুহদ্ধেত্তার উপর হনভযর করা র্ায়
এেন সকামনা জ্ঞানীর সামে োকমবন িখন একটু হচন্তা ভাবনা
করুন। এটা দ্বীমনর অাংশ।
আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,
َّ َ َ ُ َٰ َ َ ُ َ َ ۡ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ٓ َ َّ ۡ ُ
َٰ ﴿ ۞قل إِنما أعِظكم بِوَٰحِدة أن تقوموا ِّللِ مث
ى ث َّم ت َتفك ُروا َما
ن وفرَٰد
ُ
]٤٤ : ﴾ [سبا٤٦ ٖج َّنة
ِ ب ِ َصا
ِ حبِكم مِن
“বল, ‘আহে সিা সিাোমিরমক একহট হবষময় উপমিশ হিহি, সিােরা
আল্লাহর উমেমশয িু ’জন অেবা এক একজন কমর িাাঁহেময় র্াও,
অিঃপর হচন্তা কমর সিখ, সিাোমির সােীর েমধয সকান পা লােী
সনই।” [সূ রা : সাবা' : ৪৬]
আপহন হক হচন্তা কমরমিন সর্, সকান সিশ বা জাহির প্রধান বা উচ্চ
পিস্থ বযহি র্হি এেন হকিু অনু সারীমির দ্বারা সবহষ্টি র্ারা শুধু
সু হবধাবািীই নন বরাং হবশ্বাসঘািক ও হখয়ানিকারী। িারা িামির
হশক্ষক বা সনিার হচন্তা ধারার হবরুমদ্ধ কো বমল। এসব
হখয়ানিকারীরা িার হপ্রয়ভাজন, হবমশষ সলাক, পরােশযিািা, বাংশীয়
ও ধববাহহক আত্মীয় এবাং িারাই িার হচন্তাধারামক লালন পালন
কমর প্রচার প্রসার করমিন।
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হচন্তা মবষো করুন!
উত্তর হিমি িাোহুো করমবন না। আপহন হক বলমবন র্হি
সসই ইোে ও সনিার প্রশাংসা িার অনু সারীরা কমরন আর হিহনও
িামির প্রশাংসা কমরন। র্ারা ঐ অনু সারীমির হনন্দা ও অপবাি সিয়
হিহনও িামির হনন্দা কমরন ও িামিরমক অবেূ লযায়ন কমরন।
এেন হক সকান শাসক পাওয়া র্ামব র্ার উপমিষ্টা,
েন্ত্রীপহরষিমক

াল েন্দ করা হয় এবাং িামিরমক হখয়ানিকারী

হহমসমব েয করা হয়, আর হিহন িামির এসব হনন্দা ও অপবামির
উপর রাহজ খুহশ োমকন??
ভাবুন ও হচন্তা করুন!!
আপহন একজন আহলমের বযাপামর হক বলমবন হর্হন িার
সব প্রমচষ্টা ও জ্ঞান িার সসসব িাত্রমির হশক্ষা সিয়ার কামজ বযয়
কমরমিন র্ারা শয়মন বারপমন, প্রকাশয স াপন সবযাবস্থায় িার সামে
হিল। িারা হনমজমির পহরবার, সিশ ধনসম্পি ইিযাহি শুধু িামির
উতিকামির সাহচর্য,

িার সেমক হশক্ষা গ্রহে ও িার র্োর্ে

অনু সরমের জনয কুরবানী কমরমিন। অিঃপর িামির পমরর প্রজন্ম
এসব িাত্রমিরমক অপবাি ও সিাষামরাপ করল এবাং িামিরমক অজ্ঞ
ও ইলে স াপনকারী হহমসমব আখযাহয়ি করল??
আপহন সস আমলমের বযাপামর হক বলমবন র্ার সেমক িারা ইলে
গ্রহে কমরমি?
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হযাাঁ, আপহন এ েহান হশক্ষমকর বযাপামর হক বলমবন, িার
িাত্রমিরমক হক গুমে গুনাহীি করমবন র্ারা িার সামে সব ধরমনর
কষ্ট সেশ ও প্রমচষ্টা কমরমিন? িার েমধয হক সকান সিাষ ত্রুহট হিল?
বা িার সসসব িাত্রমির োমে হক সিাষ ত্রুহট হিল র্ারা
সিমল সন্তান, ধন সম্পি, পহরবার পহরজন ও সিশ িযা কমরমিন
শুধু োত্র িামির এ েহান হশক্ষমকর সাহচর্য, িার সেমক হশক্ষা গ্রহে
ও িার অনু সরমের জনয। িার ভালবাসা িামির সিমল সেময়,
পহরবার পহরজন, ধন সম্পি ও সিশ সব হকিু র উমধয হিল। এ
সমবর িহলল হমলা িার ভালবাসায় িামির সিশ সিমে হহজরি।
নাহক এটা সোমলাচনাকারীমির অপরাধ র্ারা ঐ সব েহান
িাত্রমির সম্পমকয সোমলাচনা কমর অেচ এটা অনু ধাবন করমি পামর
না সর্, িামির এ সোমলাচনা িামির েহান হশক্ষকমকই শাহেল কমর
অেবা সোমলাচনা ও সিাষামরাপকারীর হিমকই হফমর র্ায়।
েহান হশক্ষক, িাাঁর হশষয ও সোমলাচনাকারীর হিমক একটু
নজর হিন, হচন্তা ভাবনা ও মবষো করুন।
সম্মাহনি পাঠক ভাই ও সবামনরা:
প্রহশক্ষে ও হনমিযশনার েহান সনিার বযাপামর একটু হচন্তা
মবষো করুন। হিহন সৃ হষ্টজ মির সবার আিশয ও েমডল। িাাঁর
সাহচর্য লাভ কমরমিন অসাংখয সহচর ও সাহার্যকারী। প্রকাশয,
অপ্রকাশয, র্ু দ্ধ, শাহন্ত, অভাব অনটন ও সািন্দযিা সব অবস্থায় িারা
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িাাঁর সামে হিমলন। িাাঁর সামে শত্রুর সব ধরমনর কহঠন পরীক্ষার
সোকামবলায় সঙ্গী হিমলন। হবপিাপি ও কষ্ট সেশ এিই কহঠন হিল
সর্, েমন হমিা প্রাে ওষ্ঠা ি হময় র্ামি, হকন্তু এ সমেও িারা িাাঁর
সেমক হপিপা হনহন বা িাাঁমক সিমে র্ানহন, বরাং সবযাবস্থায় িামকই
অনু সরে কমরমিন।
হযাাঁ, িাাঁরা িাাঁর পহবত্র জবান সেমক সরাসহর িাাঁর বােী গ্রহে
কমরমিন। প্রহিহট হেহনট ও সসমকন্ড িো সবযাবস্থায় িাাঁর সামে
হিমলন। কখনও িাাঁর েজহলস সিমে র্ান হন, বরাং িারা িাাঁর চুল,
েুেু সোবারক পাওয়ার জনয প্রহিমর্াহ িা করমিন। িামির এ েহান
েুরব্বী হনমজই িামির উপমিশ ও হশক্ষা সিয়ার িাহয়ত্ব হনময়মিন।
কখনও সহম্মহলি ভাষমের োধযমে, আবার কখনও বযহি ি ভামব
উপমিশ প্রিান কমরমিন। ভুল ভ্রাহন্তকারীর ভুমলর সাংমশাধন
কমরমিন, আর সৎকেযশীমলর প্রশাংসা কমরমিন ও উৎসাহ হিময়মিন।
হিহন িাাঁর সবযাত্মক শহি বযয় কমরমিন। িামির সু হশক্ষায় িাাঁর সব
প্রমচষ্টা ও সেয় বযয় কমরমিন। সর্সব হজহনমস িামির কলযাে ও
বারােয রময়মি সসসব হজহনস হিহন হনমজ কমরমিন ও িামিরমক
করমি উৎসাহহি কমরমিন, আর র্ামি অকলযাে ও ক্ষহি আমি সস
সব হকিু সম্পমকয সিকয কমরমিন। সকান হকিু ই বেযনা করমি বাি
সিন হন।

17

হযাাঁ, এ েহান অহভভাবক, িাাঁর সঙ্গী-সােী ও িামির
েহব্বিকারীমির সম্পকয এবাং িামির েধযকার ভালবাসা সম্পমকয
আমলাচনা করমি কলে অক্ষে। িারা িাাঁর হনমিযশ পাওয়া োত্রই
পালন কমরমিন, িামক অনু সরে কমরমিন। িাাঁর কার্যকলাপ
অবমলাকন কমরমিন, বােী ও উপমিশ েবে কমরমিন এবাং সস
অনু র্ায়ী আেল কমরমিন। িারা সকান োধযে িাোই সরাসহর হবশুদ্ধ
উৎস সেমক ইলে গ্রহে কমরমিন।
এি গুোবহলর পমরও সকউ হক বলমব সর্, অল্প হকিু
সাংখযক বযিীি িামির অমনমকই পশ্চািপসরে কমরমি। অেযাৎ িাাঁর
হশক্ষা ও উপমিমশর দ্বারা অহধকাাংশই উপকৃি হয় হন!! সসসব
প্রমচষ্টা বযেয হময়মি, িারা অমেযর হবহনেময় দ্বীনমক হবক্রয় কমরমি!!
িাহমল সস অেয সক হনময়মি?? সকই বা প্রিান কমরমি??
আপহন বলমবন, না, এরূপ কখনও হয় হন, বরাং িারা
সম্মান ও ের্যািার কারমে কখনও এরূপ কমরনহন। িামির েহান
ইোমের সাহচমর্যর সম্মান ও হখিেি হক সকান হকিু র সোন হমি
পামর? িাহমল িারা সকন পশ্চািপসরে কমরমি? এর উত্তর আোর
জানা নাই।
েূ লকো হমলা, হনন্দুমকরা িামির নযায়পরায়নিার বযাপামর
সোমলাচনা কমর, িারা েমন কমরন, িারা েুত্তাকী নয়।
সোমলাচকমির সবমচময় হনকৃষ্ট সোমলাচনা হমলা, র্ারা এ েহান
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সনিার বারহমতিক হশক্ষালাভ করল িারা নাহক িূ বযল ঈোমনর অহধকারী!!
হযাাঁ, এটা সবমচময় োরাত্মক হনন্দা।
আল্লাহর কসে কমর আোমক বলমি পারমব কার েমধয
সিাষ? সস েহান অহভভাবক ও সনিার েমধয নাহক র্ামির হশক্ষার
জনয হিহন সব হকিু বযয় কমরমিন, িামির প্রশাংসা কমরমিন,
িামিরমক পহবত্র কমরমিন ও হশক্ষা িান কমরমিন িামির েমধয??
নাহক সস হনন্দুক সোমলাচমকর েমধয সিাষ??
উত্তর হিমি িাোহুো করমবন না, হচন্তা ভাবনা ও মবষো
করুন!!
েুজাহহিমির ইোমের সামে িামির হজহামির কো হচন্তা
করুন। িাাঁর সামে িারা হকভামব ধধর্যধারে কমরমিন! িারা িামির
ধন সম্পি সব হকিু ই বযয় কমরমিন। এেনহক আল্লাহর কাহলোমক
সু উচ্চ করমি িারা হনমজমির হনকটিে আত্মীয় বারজনমির হবরুমদ্ধও
র্ু দ্ধ কমরমিন। হজহামির েয়িান হমলা হামি কলমে হশক্ষার প্রশতিক
েয়িান। িারা িামির ইোমের সামে সব ধরমনর হজহামির েয়িামন
অাংশগ্রহে কমরমিন। নফমসর হবরুমদ্ধ হজহাি, সম্পমির হবরুমদ্ধ
হজহাি, িাওয়ামির সক্ষমত্র হজহাি ইিযাহি। সব কলযামের কামজ
পরস্পর প্রহিমর্াহ িা কমরমিন। পহরমশমষ িারা েহান আল্লাহ
িা‘আলার সন্তুহষ্ট অজযন কমরমিন। আল্লাহ িামির সকমলর উপর
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সন্তুষ্ট। এর পমরও হক িারা আবার হপিমন হফমর স মি??
সু বহানাল্লাহ!!
হপ্রয় ভাইময়রা!
বযহিবযতিক হমবন না, আোর সামে একটু ধধর্য ধমর োকুন।
হচন্তা ভাবনার পমর আপহনই ফয়সালা হিন। আপনার জানা শুনার
পমর আপনার েিােি সম্পমকয আোমক অবহহি করুন। আেরা
ইনশাআল্লাহ পরবিযী সাংস্করমে আপনার েিােমির হভহত্তমি
আোমির ভুল হমল হফমর আসব, কে হমল বাোমবা আর সবহশ হমল
েুমি হিব। আোর সামে আপনার পো চাহলময় র্ান। হচন্তা ভাবনার
পমর ফয়সালা হিন।
আপহন আোর সামে এ বযাপামর একেি সর্, এ েহান
ইোে, সনিা, নেুনা, হশক্ষক ও অহভভাবমকর বযাপামর সকান রূপ

অপবাি বা ত্রুহট সিয়া র্ায় না, বা হিহন এ সমবর ঊমবয। এখন র্হি
ভুল ত্রুহট, রহেল ও িু বযলিা িার অনু সারীমির বযাপামর বহল, আর
র্হি বহল সর্, িামির অহধকাাংশই হখয়ানিকারী হিমলন এবাং সনিার
দ্বারা সকান উপকৃি হয় হন ইিযাহি অপবাি র্া আেরা ইহিপূ মবয
আমলাচনা কমরহি, িাহমল হনঃসমন্দমহ িামির এসব অপবাি
পক্ষান্তমর িামির েহান সনিার উপরই বিযামব। হবমশষ কমর র্খন
িারা বমল সর্, সনিার হবমশষ সাহন্নধযপ্রাপ্ত ও র্ারা িাাঁর েজহলমস
বসি িামির োমে অজ্ঞিা ও হখয়ানি হিল। িারা িামক সিয়ামলর
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েমিা চাহরহিমক হঘমর রাখি, িারাই হিল িাাঁর পহরবার পহরজন ও
উপমিষ্টােন্ডলী।
আর র্খন আেরা সোমলাচনা বেযনাকারীর সনি বা সরাসহর
সোমলাচকমির প্রহি সিাষ ত্রুহট হনমক্ষপ করব িখন সিখব এটাই
সহঠক। িারাই প্রকৃি সিাষী ও অপরাধী। হবষয়হট স্পষ্ট করমি হনমন্ম
এ বযাপামর হকিু উিাহরে সপশ করলাে।
ঐহিহাহসকমির সবযসম্মি েিানু সামর, আলী রাহিয়াল্লাহু
আনহুর হবরুমদ্ধ িাাঁর িমলর েধয সেমক একিল সলাক সবর হময়হিল,
র্ামিরমক “আল-খাওয়াহরজ” নামে অহভহহি করা হয়। িামির সামে
আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর িীঘয আমলাচনা ও পর্যামলাচনার পমরও
িারা র্খন হনরপরাধ েুসলোনমির হবরুমদ্ধ িাাঁোমলা এবাং আব্দু ল্লাহ
ইবন খাব্বাবমক হিযা করল িখন হিহন িামির হবরুমদ্ধ র্ু দ্ধ সঘাষো
করমলন।
সু িরাাং এ িলহটর কারমে আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুমক হক
সিাষামরাপ করা র্ামব? র্ারা িার কামি বাই‘য়াি গ্রহে কমরমিন
এবাং িামক েুসলোনমির খহলফা হহমসমব সেমন হনময়মিন, অিঃপর
িার সামে র্ু মদ্ধ শহরক হময়মিন িামিরমক হক ঐ সীোলঙ্ঘনকারী
িমলর কারমে সিাষামরাপ করা র্ামব?
একো হক বলা র্ামব সর্, আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর কামি
র্ারা বাই‘য়াি গ্রহে কমরমি িারা সকমলই কাহফর বা ফাহসক বা
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অজ্ঞ বা আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর েৃিুযর পমর িার সামে হখয়ানি
কমরমিন ইিযাহি সিামষ সিাষী সিা শুধু এেন একহট িমলর জনয,
র্ামির সবর হওয়া সম্পমকয রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে
আম ই সিকয কমরমিন, িামির েমধয সু স্পষ্ট আলােি হিল এবাং
িারা ইসলাে সেমক এেনভামব সবহরময় স মি সর্েনভামব ধনু ক
সেমক িীর সবহরময় র্ায়।
হপ্রয় পাঠক ভাই ও সবামনরা:
আপহন আোর সামে একেি হমবন সর্, আলী রাহিয়াল্লাহু
‘আনহুমক সোমলাচনার োধযমে উপমিশ সিয়া এখামন সম্ভব নয়,
এেহনভামব র্ারা িার কামি বাই‘য়াি গ্রহে কমরমিন িামিরমক সিয
ও নযাময়র পে সেমক িূ মর সমর র্াওয়ার অপবাি সিয়া ও িারা
োরাত্মক হবি‘আমি হলপ্ত হময়মিন একো বলাও সম্ভব নয়। বরাং
আলী রাহিয়াল্লাহু আনহুর হামি বাই‘য়াি সনয়া হিল সবযসম্মি হবষয়,
এ বযাপামর সকান হবিকয সনই। সু িরাাং র্ারা ইোে আলী রাহিয়াল্লাহু
‘আনহু বা িার হামি বাই‘য়াি গ্রহেকারীমির বযাপামর সোমলাচনা
করমব পক্ষান্তমর িামির সোমলাচনা িামির হিমকই হফরমব এবাং
িারাই সহঠক পে সেমক সমর র্ামব। এরপমরও র্ারা সলৌককিা ও
হনমজমক হবখযাি করার োনমস সোমলাচনা করমি চান িামির উহচি
আম

ঘটনার সনমির হিমক সখয়াল করা। সকননা ইসলামের এ

েহান ইোে আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর হবরুমদ্ধ সর্ সব সোমলাচনা
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করা হয় িা সবার েমি হেেযা অপবাি ও কুৎসা রটনা। এটা
সকমলর কামিই এমকবামরই স্পষ্ট।
আোর সামে হচন্তা ও মবষো করুন:
আোর হবশ্বাস আপহন আোর সামে পূ মবযর আমলাচনার সামে
একেি হমবন সর্, ইোে আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু, িার কামি
বাই‘য়াি গ্রহেকারী ও িামক সাহার্যকারী কামরা হবরুমদ্ধই
সোমলাচনা করা সম্ভব নয়, বরাং সোমলাচনাকারী বা সোমলাচনা
বেযনাকারীর হিমকই সস অপবাি প্রিযাবিযন কমর।
এ বযাপামর হক আপনার হদ্বেি আমি? হদ্বেি োকমল সসটা
হক?
হযাাঁ, অবশযই আপহন আোর সামে এ সহঠক ফলাফমল
উপনীি হমবন। িাইনা?
এ কো সবযজন বারীকৃি সর্, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লাে ইোে আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহুর সচময় উত্তে। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা হমলন উত্তে সহচর।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পহরবার পহরজন হিমলন
সমবযাত্তে পহরবার। এর বাহহমর সর্ বা র্ারাই র্া হকিু উত্তে বলমব
িা গ্রহে করা হমব না।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হমলন হশক্ষক,
সাহাবীরা হমলন িাাঁর িাত্র, র্ারা িাাঁর হামি হশক্ষা গ্রহে কমরমিন।
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িামির েমধয রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পহরবামরর
সলাকজন হিমলন সবযামগ্র।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হিমলন সসনাপহি।
িাাঁর সম্মানীি সাহাবী ে হিমলন িাাঁর ধসনযবাহহনী, র্ারা হনমজমির
জীবন িাাঁর সােমন কুরবানী কমরমিন। এমির সবযামগ্র হিমলন রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পহরবারব য।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে িামির েুরব্বী বা
অহভভাবক হিমলন। িাাঁর সম্মানীি সাহাবী ে হিমলন সস প্রজমন্মর
সলাক, র্ামির হশক্ষা সিয়ার কাজ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লাে হনমজই গ্রহে কমরমিন। এমির সবযামগ্র হিমলন রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পহরবারবম যর সলাকজন।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হিমলন হবচারক ও
রাষ্ট্রনায়ক। িাাঁর হবমশষ সহমর্া ী সাহাবী ে হিমলন উপমিষ্টা ও
েন্ত্রীব য। হবমশষ কমর িাাঁর শশুরকুল ও হপিৃকুমলর সলাকজন।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে রমবর পক্ষ সেমক িাাঁর
হরসালাহ িো বােী সপৌঁহিময়মিন। িাাঁর সম্মানীি সাহাবী ে সসসব
বােী গ্রহে কমরমিন এবাং প্রচার কমরমিন। িামির সবযামগ্র হিমলন
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পহরবামরর সলাকজন।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও িাাঁর সম্মানীি
সাহাবী মের োমে এটা হিল এক ভীর ও সু িৃঢ় সম্পকয র্া এমক
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অমনযর সেমক আলািা হওয়ার নয়। এমির সবযামগ্র রময়মি রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পহরবারবম যর সম্পকয।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােমক সিাষামরাপ করা এবাং িামক
খামটা করা ও অপবাি সিয়া উম্মমির ঐকযেমি কুফুরী।
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বাতিকবিা
ফয়সালা সিয়ার আম হচন্তা- মবষো করুন!
আহমল সু ন্নি ওয়াল জাো‘আি সাহাবীমির নযায়পরায়েিা ও
সিিার হবষয়হট সকন এি গুরুমত্বর সামে সিমখ?
এবযাপামর হনমজমক প্রশ্ন করুন এবাং উত্তর িালাশ করুন।
এ প্রমশ্নর জবাব সপমি আপনার সােমন কহিপয় ধাপ রময়মি।
সসগুমলা হমলা:
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহাবী মের
বযাপামর অপবাি সিয়া োমন ইসলামের শত্রুমির ইসলামের হবরুমদ্ধ
আক্রেমনর পে খুমল সিয়া। সসটা হকভামব? আহে বলহি:
প্রেেি:

রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু

আলাইহহ

ওয়াসাল্লামের

সাহাবীমির বযাপামর র্খন অপবাি সিয়া হমব িখন সাহাবী িাো
অনযানমির হবরুমদ্ধ অপবাি সিয়া আমরা অহধক সহজ ও উপমর্া ী
হমব। হযাাঁ, হনমের কারমে অনযানযমির বযাপামর সোমলাচনা অহধক
উপমর্া ী:
ক- সাহাবী মের সম্মামন আল্লাহ িা‘আলা কুরআমন আয়াি নাহর্ল
কমরমিন র্া হকয়ােি পর্যন্ত হিলাওয়াি করা হয়।
খ- েুতিকফা সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে িামিরমক অসাংখয হািীমস
প্রশাংসা কমরমিন।
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- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও সাহাবীমির েমধয
অহবমিিয ও ভালবাসার সম্পকয হবিযোন র্া কখনও হবহিন্ন হওয়ার
নয়। সর্েন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে সাহাবীমির
অহভভাবক, হশক্ষক, সসনাপহি......... ইিযাহি হিমলন, র্া ইহিপূ মবয
আমলাচনা কমরহি।
ঘ- ইসলােী সব িমলর ঐকযেমি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লাে আিে আলাইহহস সালামের সেষ্ঠ সন্তান। হিহন নবীমির
সিযার ও েুসহলহীনমির ইোে। অিঃএব, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের প্রহশক্ষে ও হশক্ষার দ্বারা র্হি চাহরহত্রক, বযহি ি
কেযকান্ড ও আকাঈি ইিযাহি ইসলাহ না হয় িমব র্ারা িাাঁর সচময়
অমপক্ষাকৃি কে ের্যািার িামির দ্বারা এসব কাজ না হওয়াই অহধক
র্ু হিসঙ্গি।
ঙ- ইহিহাস নবী রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহাবীমির
ের্যািার বযাপামর সাক্ষয সিয়। সকননা িারা অহধকাাংশ ইসলােী
হবজময়র সসনাপহি হিমলন। িারাই ইসলামের পিাকা বহন ও প্রচার
প্রসার কমরমিন। উত্তে চহরত্র ও ঈোনী শহি ইিযাহি কারমে নবী
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহাবীমির ের্যািা অনযানয
নবীমির সাহাবীমির ের্যািার উমবয হিল।
হদ্বিীয়ি:

সাহাবীমির

বযাপামর

অপবাি

ইসলামের

শত্রুমিরমক কুরআমনর হবরুমদ্ধ অপবাি হিমি সাহার্য কমর। সর্েন
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িারা অপবাি সিয়: কুরআমনর প্রচার কামজ িাওয়ািুর িো অসাংখয
োনু মষর বেযনা সকাোয়? কুরআন বহনকারীর োমে আোনি ও
নযায়পরায়নিা সকাোয়?
িৃিীয়ি: সাহাবীমিরমক অপবাি সিয়া োমন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পহবত্র হািীস ও হসরামির বযাপামর অপবাি
সিয়া। সকননা সাহাবী েই হািীস ও হসরাি বেযনা কমরমিন।
চিুেযি: এমি ইসলামের শত্রুরা সোমলাচনার উবযর ভূ হে
পামব। িারা বলমব সর্, ‘‘ইসলামের সেৌহলক হবষয় ও উত্তে
আখলামকর হশক্ষা বাতিকবায়ন করা সম্ভব নয়। সকননা র্ারা কুরআন
নাহর্মলর সেয় উপহস্থি হিমলন এবাং িামিরমক সৃ হষ্টকুমলর সিযার
নবী রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হনজ হামি হশক্ষা হিময়মিন
অেচ িারা অহধকাাংশই এর হবপরীি হিমলন’’।
পঞ্চেি: ইসলামের ের্যািা ও এর সভযিা হবহিি হমব। এ
িাোও অমনক কারে রময়মি র্া এখামন উমল্লখ করা সম্ভব নয়।
এগুমলা আপনামক জবাব সপমি সাহার্য করমব।
ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ َ َّ َ َٰ َ ۡ ِ َ َ َ ۡ ۡ َ َّ َ
َ َت َع ۡل ف قُلُوب َنا غ ِٗل ل ََِّّل
ِين
ٱِليم ِن ول
ِ
ِ ِ ربنا ٱغفِر َلا و ِِلخون ِنا ٱَّلِين سبقونا ب
ِ
]٩١ : ﴾ [احلرش١٠ َء َام ُنوا
সহ আোমির রব, আোমিরমক ও আোমির ভাই র্ারা ঈোন
হনময় আোমির পূ মবয অহিক্রান্ত হময়মি িামিরমক ক্ষো করুন; এবাং
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র্ারা ঈোন এমনহিল িামির জনয আোমির অন্তমর সকান
হবমদ্বষ রাখমবন না।
সহ আল্লাহ, আোমিরমক পহরস্কার পহরিন্ন অন্তর ও নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে, িাাঁর পহরবারব য ও সকল সাহাবীমির
ভালবাসা িান করুন। ইয়া আরহাোর রাহহেীন।
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প্রেে অধযময়র উপসাংহার
হপ্রয় ভাই ও সবামনরা:
এহট খুবই গুরুত্বপূ েয োস’য়ালা। এ োস’য়ালার বযাপামর
েিাননকয উম্মমির োমে িলািহল ও হবহিন্নিার অনযিে কারে।
এহট র্হিও একহট সাধারে ও আক্বহল ও নকহল িহলমলর হভহত্তমি
স্পষ্ট হবষয়, িোহপ কহিপয় সলাক এ বযাপামর েিাননকয কমর
োমক। একিল ইোে আলী রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু ও িার
সহমর্া ীমিরমক কাহফর বমল োমক। আেরা আল্লাহর কামি এ সব
কাজ সেমক পানাহ চাই।
আমরক িল হনহবযচামর সব সাহাবীমিরমক কাহফর বমল
োমক। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়ািা ইল্লা হবল্লাহ। আবার সকউ
সকউ এ োস’য়ালার বযাপামর হিমশহারা হময় র্ায়, অেচ োস’য়ালাহট
সকমলর কামি এমকবামরই স্পষ্ট। সকননা সাহাবীমিরমক অপবাি
সিয়া োমন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােমক অপবাি সিয়া,
সর্মহিু হিহন হমলন িামির অহভভাবক, হশক্ষক, সসনাপহি ইিযাহি
র্া ইহিপূ মবয আমলাচনা কমরহি। এজনযই িামিরমক ভালবাসা ও
িামির নযায়পরায়েিার সাক্ষয সিয়া আোমির উপর কিযবয। সকননা
িারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহাবী, আর এটাই
িামির সম্মান ও মবযর জনয র্মেষ্ট।
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সহ আল্লাহ আপহন আোমিরমক িামির (সাহাবীমির)
ভালবাসা িান করুন, এবাং িামির গুেকীিযমনর িাওহফক হিন। ইয়া
আরহাোর রাহহেীন।
সম্মাহনি ভাই ও সবামনরা:
োনু ষ সর্ সমিযর িাবী কমর সস সিয সেমক আপহন সাবধান
োকমবন। আপনার আক্বল, বযহিত্ব ও হচন্তা ভাবনা সকাোয়?
আপহন এ কো কখনও বলমবন না সর্, অেুক একিল, বা
অেুক সলাক বা আহলে এ কো বমলমিন আর আহে িামির েমির
অনু সরে করহি??
হকয়ােমির হিন আপহন আপনার সম্পমকয হজজ্ঞাহসি হমবন।
অহচমরই কবমর আপহন একাই র্ামবন।
হচন্তা

ভাবনা

করুন

আর

আপনার

রমবর

কামি

কায়েমনাবামকয হহিাময়ি কােনা করুন। আল্লাহ সরল সহঠক পমের
হহিায়াি িানকারী। আল্লাহর হনকট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের সম্মান ও ের্যািার কো স্মরে করুন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের হনকট সাহাবীমির ের্যািার কো ভাবুন।
এমিও র্হি আপহন সন্তুষ্ট হমি না পামরন িমব আপহন হনমন্মাি
িহললসেূ হ হনময় হচন্তা মবষো করুন।

31

হদ্বিীয় অধযয়
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও সাহাবীমির
েধযকার কহিপয় ঘটনাবলী
িহলল প্রোমের পহরমিি
হপ্রয় ভাই ও সবামনরা:
কুরআনু ল কারীে পাঠকারী রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের জীবন চহরি সম্পমকয অমনক আয়াি পামবন। এমি
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের জীবমনর হবহভন্ন অবস্থা,
হবহধহবধান ও এ সম্পহকযি অমনক ঘটনাবলীর হবতিকাহরি হববরে
পামবন। িাহমল রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হক একাকী
জীবন র্াপন কমরমিন? হনঃসমন্দমহ হিহন িাাঁর সাহাবী ও পহরবার
পহরজন সকমলর োমেই জীবন র্াপন কমরমিন।
এজনযই িামির সম্পমকয অমনক আয়াি নাহর্ল হময়মি।
এখামন সাংমক্ষমপ হকিু ঘটনা িুমল ধরহি, সর্ন আপহন রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও িাাঁর সম্মাহনি সাহাবীমির েধযকার
ভীর সম্পকয, সস সহচমর্যর ের্যািা ও সস সব ঘটনাবলীমি র্ারা
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে বসবাস কমরমিন
িামির অপহরসীে ের্যািা সম্পমকয বুেমি পামরন।
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বিমরর র্ু দ্ধ
এ র্ু মদ্ধর ঘটনা সম্পমকয আল্লাহ িা‘আলা সূ রা আলআনফাল নাহর্ল কমরিন। আেরা ইহিপূ মবয সর্সব সূ ক্ষ্ম হবষয়
আমলাচনা কমরহি িা এ সূ রার হিনহট আয়ামি শাহেল কমর।
আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,
ُ َ َ ُ ٗ ٓ َ ٓ َ َّ َ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ َ ُ ۡ ٗ َ َ َ َ َ ُّ ُ ُ
َ ۡ
نل عليكم مِن ٱلسماءِ ماء ِّلط ِهركم بِهِۦ
ِ ﴿ إِذ ُيغ
ِ شيكم ٱَلعاس أمنة مِنه وي
ُ ُ َٰ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َّ َ ۡ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ
َ ت بهِ ۡٱلَ ۡق َد
َ ََُ ۡ ُ
﴾ ١١ ام
ويذهِب عنكم رِجز ٱلشيط ِن ول َِيبِط
ِ ِ َع قلوبِكم ويثب
]٩٩ :[االنفال
“স্মরে কর, র্খন হিহন সিাোমিরমক িন্দ্রায় আিন্ন কমরন িাাঁর
পক্ষ সেমক হনরাপত্তাবাররূপ এবাং আকাশ সেমক সিাোমির উপর বৃ হষ্ট
বষযে কমরন, আর র্ামি এর োধযমে হিহন সিাোমিরমক পহবত্র
কমরন, আর সিাোমির সেমক শয়িামনর কুেন্ত্রো িূ র কমরন,
সিাোমির অন্তরসেূ হ িৃ ঢ় রামখন এবাং এর োধযমে সিাোমির পাসেূ হ হস্থর রামখন”। [সূ রা : আল-আনফাল: ১১]
এ আয়াি সম্পমকয হচন্তা ভাবনা করুন, এর অেয অনু ধাবন
করুন। আয়ামি পহবত্রকরে ও শয়িামনর কুেন্ত্রো িূ র হওয়া
সম্পমকয ভাবুন। এর পরবিযী আয়ামি আল্লাহ িামির ঈোন সম্পমকয
সাক্ষয হিময়মিন।

َ ﴿ َف َثب ُتوا َّٱَّل
]٩٢ : ﴾ [االنفال١٢ ِين َء َام ُنوا
ِ

“সু িরাাং র্ারা ঈোন এমনমি সিােরা িামিরমক অনে রাখ”।
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এজনযই রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে বমলমিন,
َ َ َ َّ َ َّ َ َ
َ
َ ََ
َ َ ََ
"  فقد غفرت لكم، اع َملوا َما ِشئتم:اطل َع ََع أه ِل بَدر فقال
لعل اهلل

“সম্ভবি আল্লাহ িা’আলা বিরী সাহাবামির প্রহি নজর হিমবন এবাং
বমল হিমবন সিােরা র্া ইিা করমি পার; সিাোমির আহে োফ
কমর হিলাে”। 1

গুরুত্বপূ েয ফাময়িা: েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
উপর ঈোন আনায়নকারী সব হসরািসাংকলক ও অনযানযমির েমি,
োনু মষর োমে বিমরর র্ু মদ্ধর পমর হনফাক অনু প্রমবশ কমরমি, এর
আম সকান হনফাক হবিযোন হিল না। এ সম্পমকয সিকয োমকা।
সম্মাহনি পাঠক ভাই ও সবামনরা:
এ সূ রার সশষ আয়ামির হিমক লক্ষয করুন, একটু হচন্তা
ভাবনা করুন। আল্লাহ িা‘আলা েুহাহজর ও আনসারমিরমক পরস্পর
পরস্পমরর সহমর্া ী হহমসমব আখযা হিময়মিন। আল্লাহর এ আয়ামির
হনমিযশনা সম্পমকয ভাবুন:
َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َّ
ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ
َ
َص ٓوا أو َٰٓلئِك
يل ٱّللِ وٱَّلِين ءاووا ون
ِ ِ ﴿ وٱَّلِين ءامنوا وهاجروا وجَٰهدوا ِف سب
َ ُ ۡ ُۡ ُ ُ
َ ِين َء َام ُنوا مِن َب ۡع ُد َو َه
َ  َو َّٱَّل٧٤ ون َح ٗقا ل َّ ُهم َّم ۡغف َِرة َور ۡزق َكريم
اج ُروا
هم ٱلمؤمِن
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ۡ
َ
َ
ُ
َ َ َ ُ
َ َو
ۡ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ِ ِنك ۡم َوأولُوا ٱل ۡر َح
ب
ج َٰ َه ُدوا َم َعك ۡم فأو َٰٓلئِك م
ِ َٰام بعضهم أو َٰل بِبعض ِف كِت
ُ َ َّ َّ َّ
ُ َشء َعل
ۡ َ كل
]٤٧ ،٤٤ : ﴾ [االنفال٧٥ ِيم
ِ ِ ٱّللِ إِن ٱّلل ب
1

মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৪।
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“আর র্ারা ঈোন এমনমি, হহজরি কমরমি এবাং আল্লাহর পমে
হজহাি কমরমি এবাং র্ারা আেয় হিময়মি ও সাহার্য কমরমি, িারাই
প্রকৃি েুহেন, িামির জনয রময়মি ক্ষো ও সম্মানজনক হরহর্ক। আর
র্ারা পমর ঈোন এমনমি, হহজরি কমরমি এবাং সিাোমির সামে
হজহাি কমরমি, িারা সিাোমির অন্তভুযি, আর আত্মীয়-বারজনরা এমক
অপমরর িুলনায় অগ্র েয, আল্লাহর হকিামব। হনশ্চয় আল্লাহ প্রহিহট
হবষময় েহাজ্ঞানী”। [সূ রা : আল-আনফাল: ৭৪-৭৫]
আল্লাহু আকবর। িামির জনয সু খবর। এটা আম ঈোন
আনায়নকারী েুহাহজর ও আনসারমির ঈোন সম্পমকয বারয়াং েহান
ٗ
আল্লাহ িা‘আলার সাক্ষয। আল্লাহর বােী “ َحقاপ্রকৃি েুহেন” এ
সম্পমকয একটু ভাবুন। এটা দ্বারা িাহ ি সিয়া হময়মি। এর পমর
َّ
َ
ۡ
আল্লাহ বমলমিন,  ل ُهم َّمغف َِرة َورِ ۡزق ك ِريمিামির জনয রময়মি ক্ষো ও
সম্মানজনক হরহর্ক। এ সব সাক্ষয ও িাহ মির পমরও সকান
েু’হেমনর পমক্ষয িামিরমক অপবাি সিয়া সম্ভব?
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অহুমির র্ু দ্ধ
এ র্ু মদ্ধর ঘটনাবলী সম্পমকয আল্লাহ িা‘আলা সূ রা আমল-ইেরামনর
ষাটহট আয়াি নাহর্ল কমরমিন। এ সূ রামি সাহাবীমির প্রশাংসা ও
ের্যািা সম্পমকয র্া এমসমি িা হনময় আলািাভামব মবষো করা র্ায়।
আয়ামির শুরুমি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও
িাাঁর ধসনযবাহহনী সাহাবীমির েধযকার সম্পকয ও আল্লাহর প্রহি
িামির ঈোমনর কো আমলাচনা করা হময়মি। আল্লাহ িা‘আলা
বমলমিন,

َ ۡ َ ََ َ ۡ ُۡ ُ َُ َ َۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
]٩٢٩ : ﴾ [ال عمران١٢١ ال
ِ ﴿ ِإَوذ غدوت مِن أهل ِك تبوِئ ٱلمؤ ِمن ِي مقَٰعِد ل ِلقِت

“আর স্মরে কর, র্খন িুহে সিাোর পহরবার পহরজন সেমক সকাল
সবলায় সবর হময় েুহেনমিরমক লোইময়র স্থানসেূ মহ হবনযতিক
কমরহিমল”। [আমল ইেরান: ১২১]

এর পমরর আয়ামি এ র্ু মদ্ধর ঘটনা বেযনা করা হময়মি,
এেনহক সর্ আয়ামি পরাজময়র গ্লাহনর কো বলা হময়মি সসখামন
আল্লাহ বমলমিন, “আল্লাহ সিাোমিরমক ক্ষো কমরমিন”। এখামন
িামির জনয েহান আল্লাহর পক্ষ সেমক ক্ষোর সঘাষো করা হময়মি।
এ র্ু মদ্ধর পমরর ঘটনা হনময় একটু হচন্তা ভাবনা করুন। বরাং এ র্ু মদ্ধ
স্পষ্ট হবজয় হিল েুসলোনমির এবাং িামির ভময় কুরাইশ ে
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পালায়ন কমরহিল। েু’হেন ে আল্লাহর অমশষ সেমহরবানীমি হফমর
এমসমিন। আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َ َّ
َ اد ُه ۡم إ
يمَٰ ٗنا
﴿ ٱَّلِين قال لهم ٱَلاس إِن ٱَلاس قد جعوا لكم فٱخشوهم فز
ِ
َّ ۡ َ َّ
َ َ َ
ُ ۡ
ُ َّ َوقَالُوا َح ۡسبُ َنا
 فٱنقل ُبوا بِن ِۡع َمة م َِن ٱّللِ َوفضل ل ۡم َي ۡم َس ۡس ُه ۡم١٧٣ ٱّلل َون ِۡع َم ٱل َوك ِيل
َّ
ۡ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َٰ َ ۡ
]٩٤٤ ،٩٤١ : ﴾ [ال عمران١٧٤ ٱّلل ذو فضل َعظِيم
ُس ٓوء َوٱت َب ُعوا رِضون ٱّللِه و
“র্ামিরমক োনু মষরা বমলহিল সর্, ‘হনশ্চয় সলামকরা সিাোমির
হবরুমদ্ধ সেমবি হময়মি। সু িরাাং িামিরমক ভয় কর’। হকন্তু িা
িামির ঈোন বাহেময় হিময়হিল এবাং িারা বমলহিল, ‘আল্লাহই
আোমির জনয র্মেষ্ট এবাং হিহন কিই না উত্তে কেযহবধায়ক’!
অিঃপর িারা হফমর এমসমি আল্লাহর পক্ষ সেমক হনআেি ও
অনু গ্রহসহ। সকান েন্দ িামিরমক স্পশয কমরহন এবাং িারা আল্লাহর
সন্তুহষ্টর অনু সরে কমরহিল। আর আল্লাহ েহা অনু গ্রহশীল”। [আমল
ইেরান: ১৭৩-১৭৪]
িামির ঈোন বৃ হদ্ধর বযাপামর েহান আল্লাহর সাক্ষয এবাং
িারা আল্লাহর সন্তুহষ্টর অনু সরে কমরহিল। এ কো সবযজন বারীকৃি
সর্, র্ারা অহুমির র্ু মদ্ধ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে
অাংশগ্রহে কমরমিন িারা সবাই “হােরা আল-আসাি”1 এ রাসূ মলর
1

“হামরা আি-আসাদ” হলিা মক্কার পলে মদীনা থেলে েলেে মাইি দূলর অবলিত এেটি িান। রাসূি
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লালমর োলে সংবাদ থপ ৌঁেি থে, অহুলদর েুদ্ধ থেলে প্রতযাবতত লনর পলর
কুরাইশরা আবার মদীনার উলেলশয রওোনা হলেলে। ফলি এেজন আহ্বানোরী লজহালদর ডাে লদলিন।
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সামে

েন কমরহিমলন। িামির সম্পমকয অমনক আয়াি নাহর্ল

হময়মি।
আয়ামির সশষাাংমশ আল্লাহ িামির সম্পমকয র্া বমলমিন িা
হনময় হচন্তা মবষো করুন। ইহা িামির উপর আল্লাহর অপহরসীে
রহেমির প্রোে কমর।

োরা অহুলদর েুলদ্ধ অংশগ্রহণ েলরলেলিন তারা সেলিই এ েুলদ্ধর উলেলশয থবর হলিন। সাহাবীগণ
শরীলরর ক্ষত ও েন্ত্রণা সলেও সবাই থবর হলিন। জালবর ইবন আব্দুল্লাহ রালদোল্লাহু আনহু ওজলরর
োরলণ রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লালমর অনুমলতক্রলম ওহুলদর েুলদ্ধ উপলিত হন লন। রাসূি
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম তালে এ েুলদ্ধ (হামরা আি-আসাদ) শলরে হলত অনুমলত লদলেলেন।
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খন্দমকর র্ু দ্ধ
সূ রা আল-আহর্ামব এ র্ু দ্ধ সম্পমকয আয়াি নাহর্ল হয়।
সাংহক্ষপ্তাকামর আমলাচনা হমলও এমি সাহাবীমির োমে

ভীর

সম্পমকযর কো, িামির োনহসক অবস্থা, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের সামে সবযাবস্থায় োকার কারমে সর্ কষ্ট সেশ, ক্ষুধা
র্ন্ত্রনা ও ভয়ভীহির সম্মু খীন হময়মিন িা আমলাকপাি করা হময়মি।
সূ রা আহর্ামবর ৯ নাং আয়াি সম্পমকয ভাবুন, এমি আল্লাহ
েু’হেনমিরমক সমম্বাধন কমরমিন এবাং সস ঘটনার সেয় আল্লাহর
হন‘আেমির কো উমল্লখ কমরমিন।
َ َ
ۡ ََ
ُ ۡ
ُ ۡ ٓ ۡ ُ َ َّ َ
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
ِين َء َام ُنوا ٱذك ُروا ن ِۡع َمة ٱّللِ َعل ۡيك ۡم إِذ َجا َءتك ۡم ُج ُنود فأ ۡر َسل َنا
َ ُ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ٗ ُ ُ َ ٗ ۡ ۡ َ َ
ً ون بَ ِص
]١ : ﴾ [االحزاب٩ َيا
علي ِهم رِيحا وجنودا لم تروها وَكن ٱّلل بِما تعمل
সহ েুহেন ে, সিােরা সিাোমির প্রহি আল্লাহর হনআেিমক স্মরে

কর, র্খন সসনাবাহহনী সিাোমির কামি এমস হ ময়হিল, িখন আহে
িামির উপর প্রবল বায়ু ও সসনািল সপ্ররে করলাে র্া সিােরা
সিখহন। আর সিােরা র্া কর আল্লাহ িার সেযক দ্রষ্টা। [সূ রা : আল্আহর্াব: ৯]
এর পর আল্লাহ শত্রুমির আক্রেে সেমক িামিরমক রক্ষা কমর িাাঁর
হনয়ােমির কো স্মরে কমর সিন এবাং িামির ঈোমনর সাক্ষয হিময়
বমলন,
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َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ
]٢٧ : ﴾ [االحزاب٢٥ ِي ٱلق َِتال
﴿ وكف ٱّلل ٱلمؤ ِمن
র্ু মদ্ধ েুহেনমির জনয আল্লাহই র্মেষ্ট। [সূ রা : আল্-আহর্াব: ২৫]
এর পমরর িু ’আয়ামি প্রহসদ্ধ ইয়াহুিী সম্প্রিায় বনী
কুরাইর্ার ঘটনা উমল্লখ কমরন।
পরবিযী আয়ািগুমলা খুব েমনামর্া সহকামর হচন্তা করুন।
আল্লাহ বমলমিন,
َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ َ
ُ َّ وُلۥ َو َص َد َق
ُ َّ اب قَالُوا َهَٰ َذا َما َو َع َدنَا
َ ون ۡٱلَ ۡح َز
ُ ُ ٱّلل َو َر ُس
ٱّلل
﴿ ولما رءا ٱلمؤمِن
َّ
َ َ َ َ ُُ ُ َ َ
َ اد ُه ۡم إلٓ إ
ٗ يم َٰ ٗنا َوت َ ۡسل
]٢٢ : ﴾ [االحزاب٢٢ ِيما
ورسوُلۥ وما ز
ِ ِ
আর েুহেন ে র্খন সহম্মহলি বাহহনীমক সিখল িখন িারা বলল,
‘আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ ল আোমির সর্ ওয়ািা হিময়মিন এহট সিা িাই।
আর আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ ল সিযই বমলমিন’। এমি িামির ঈোন ও
আত্মসেপযেই বৃ হদ্ধ সপল। [সূ রা : আল্-আহর্াব: ২২]
আল্লাহর রহেি িামির উপর বযপ্ত হিল। িাাঁর রহেি
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে োকা কামরা জনয খাস
হিল না, বরাং সকমলর জনযই প্রশতিক হিল।
কারা বমলহিমলন, ‘‘আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ ল আোমির সর্ ওয়ািা
হিময়মিন এহট সিা িাই?”
কারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে খন্দক খনন
কমরহিমলন?
40

িামির ঈোন ও ঈোমনর বৃ হদ্ধ সম্পমকয আল্লাহর সাক্ষয সম্পমকয হচন্তা
করুন। এেহনভামব িু হনয়ামি িামির উপর আল্লাহর অনু গ্রমহর কো
ভাবুন।
কারা বনী কুরাইর্ার উত্তরাহধকারী হমলন? কারা িামির হবরুমদ্ধ
হজহাি কমরমিন?
আল্লাহ বমলমিন,
َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َّ ٗ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ
ۡ َ َع ُك
َٰ
َشء
﴿ وأورثكم أۡرضهم ودِيَٰرهم وأموَٰلهم وأۡرضا لم تطوها وَكن ٱّلل
ِ
ٗ قَد
]٢٤ : ﴾ [االحزاب٢٧ ِيرا
“আর হিহন সিাোমিরমক উত্তরাহধকারী করমলন িামির ভূ হে, িামির
ঘর-বােী ও িামির ধন-সম্পমির এবাং এেন ভূ হের র্ামি সিােরা
পিাপযেও করহন। আল্লাহ সব হকিু র উপর সবযশহিোন”। [সূ রা :
আল্-আহর্াব: ২৭]
ইয়াহুিীমির িূ য হবজময়র োধযমে সাহাবীমির উপর আল্লাহর অনু গ্রহ,
ইয়াহুিীমির অন্তমর ভয় ভীহির সঞ্চয়, িামিরমক হিযা ও বন্দী করা
ইিযাহি হনয়ােমির কো এ সূ রামি উমল্লখ করা হময়ি। আপহন হক
এ ঘটনার শুরুর আয়ািগুমলা েমনামর্া হিময় হিলাওয়াি কমরমিন?
َ َ
ۡ ََ
ُ ۡ
ُ ۡ ٓ ۡ ُ َ َّ َ
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
ِين َء َام ُنوا ٱذك ُروا ن ِۡع َمة ٱّللِ َعل ۡيك ۡم إِذ َجا َءتك ۡم ُج ُنود فأ ۡر َسل َنا
َ ُ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ٗ ُ ُ َ ٗ ۡ ۡ َ َ
ً ون بَ ِص
]١ : ﴾ [االحزاب٩ َيا
علي ِهم رِيحا وجنودا لم تروها وَكن ٱّلل بِما تعمل
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“সহ েুহেন ে, সিােরা সিাোমির প্রহি আল্লাহর হনআেিমক স্মরে
কর, র্খন সসনাবাহহনী সিাোমির কামি এমস হ ময়হিল, িখন আহে
িামির উপর প্রবল বায়ু ও সসনািল সপ্ররে করলাে র্া সিােরা
সিখহন। আর সিােরা র্া কর আল্লাহ িার সেযক দ্রষ্টা”। [সূ রা :
আল্-আহর্াব: ৯]
উপহরউি আয়াি সেমক এ পর্যন্ত হিলাওয়াি করুন:
َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َّ ٗ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ
ۡ َ َع ُك
َشء
ِ َٰ ﴿ وأورثكم أۡرضهم ودِيَٰرهم وأموَٰلهم وأۡرضا لم تطوها وَكن ٱّلل
ٗ قَد
]٢٤ : ﴾ [االحزاب٢٧ ِيرا
“আর হিহন সিাোমিরমক উত্তরাহধকারী করমলন িামির ভূ হে, িামির
ঘর-বােী ও িামির ধন-সম্পমির এবাং এেন ভূ হের র্ামি সিােরা
পিাপযেও করহন। আল্লাহ সব হকিু র উপর সবযশহিোন”। [সূ রা :
আল্-আহর্াব: ২৭]
সূ রা আহর্ামবর আয়ািগুমলা খুব েমনামর্া সহকামর পেুন
এবাং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে সাহাবীমির
সম্পকয, ভালবাসা ও িামির সম্পমকয আল্লাহর সমম্বাধন সম্পমকয লক্ষয
করুন।
হুিাইহবয়ার সহন্ধ
সম্মাহনি পাঠক:
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আপহন জামনন সর্, রাসূ লুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লাে একহট বারপ্ন সিমখহিমলন, র্া আল্লাহ িা‘আলা সূ রা আলফািহ এ উমল্লখ কমরমিন।
َ ٱۡل َر
ۡ َ ۡ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ٱلر ۡءيَا ب
ُ َّ ﴿ َّل َق ۡد َص َد َق
ُ َ ٱّلل َر ُس
ُّ وُل
َ ۡ ج َد
: ﴾ [الفتح٢٧ ام
ِ ٱۡل ِق َلدخلن ٱلمس
ِ
]٢٤

“অবশযই আল্লাহ িাাঁর রাসূ লমক বারপ্নহট র্োর্েভামব সমিয পহরেি
কমর হিময়মিন। সিােরা আল-োসহজিু ল হারামে অবশযই প্রমবশ
করমব”। [সূ রা : আল-ফািহ: ২৭] ......আয়ামির সশষ পর্যন্ত।
আপহন অব ি আমিন সর্, নবীমির বারপ্ন সিয। খন্দমকর
র্ু মদ্ধ েুসলোন ে কহঠন েুহসবামির সম্মু খীন হওয়ার পমর এটা হিল
িামির জনয সু সাংবাি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে
সাহাবীমিরমক এ সাংবাি সিন এবাং উেরাহ পালমনর উমেমশয
রওয়ানার আহ্বান কমরন। হযাাঁ, হিহন উেরাহ পালনকারী হহমসমব
েক্কার উমেমশয রওয়ানার ইিা করমলন এবাং রাসূ লুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের একজন সঘাষোকারী এ সঘাষো সিন।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে সামবকীন েুহাহজর ও
আনসারমিরমক সামে হনময় রওয়ানা করমলন। িামির সাংখযা হিল
সচৌেশি।
সবিু ইনরা অাংশগ্রহে করমলন না। আর েুনাহফকমির সেমক
একজন বযিীি সকউ অাংশগ্রহে কমর হন।
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এ ঘটনার হহকেি সম্পমকয হচন্তা ভাবনা করুন।
সিযহনষ্ঠ কামফলা েক্কার পামন চলল। ‘আল-বাইিা’ নােক
স্থান িামির িাকবীর ও িাহলীমল প্রকহম্পি হহিল। সসখামন িারা
কুরাইশ কিৃযক েক্কায় প্রমবমশ বাধাপ্রাপ্ত হন। হুিাইহবয়ায় সাহাবীরা
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের হামি বাই‘আি গ্রহে
কমরন। সিযহনষ্ঠ কামফলা েুহাহজর ও আনসার ে রাসূ লুল্লাল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের কামি ধধর্যধারে ও উেরা না কমর
েিীনায় হফমর না র্াওয়ার বাই‘আি গ্রহে কমরন। এটামক
‘বাই‘আমি হরিওয়ান’ বলা হয়।
েক্কার প্রহি িামির ভালবাসা ও টান বেযনািীি, সসখামন
প্রমবমশর বযাপামর িামির সু সাংবাি হিল হকন্তু রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের ভালবাসা, িাাঁর অনু সরে, অনু করে,
িু হনয়াহবেূ খ ও আল্লাহর কামি প্রহিিান িালাশ হিল িামির ধবহশষ্টয।
আল্লাহ িামির সম্পমকয আয়াি নাহর্ল কমর সম্মাহনি কমরমিন।
সম্মাহনি পাঠক:
আপহন সূ রা আল-ফািহ অেযসহকামর হচন্তা মবষোর সামে
হিলাওয়াি করুন। আল্লাহ বমলমিন,
َ َ ُ َّ َ َ َ ۡ َ
َّ َ َ
َ َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ
ٗ ك َف ۡت ٗحا ُّمب
ٱّلل َما تق َّد َم مِن ذۢنبِك َو َما تأخ َر
 ِّلغفِر لك١ ينا
﴿ إِنا فتحنا ل
ِ
َ
ٗ
َ
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َّ ُ َ
ٗ ك صِ َرَٰطا ُّم ۡس َتق
ُ َّ نَص َك
ً َصا َعز
ً ۡ ٱّلل ن
َ ُ  َو َي٢ ِيما
٣ يزا
ويت ِم ن ِعمتهۥ عليك ويهدِي
ِ
]١ ،٩ :﴾ [الفتح
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“হনশ্চয় আহে সিাোমক সু স্পষ্ট হবজয় হিময়হি; সর্ন আল্লাহ সিাোর
পূ মবযর ও পমরর পাপ ক্ষো কমরন, সিাোর উপর িাাঁর হনআেি পূ েয
কমরন আর সিাোমক সরল পমের হহিায়াি সিন। এবাং সিাোমক
প্রবল সাহার্য িান কমরন”। [সূ রা : আল-ফািহ: ১-৩]
এখামন েহান আল্লাহ িাাঁর হাবীব েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের প্রহি অনু গ্রহ, অিঃপর সাহাবীমির উপর
আল্লাহর িয়া ও িামির উপর আল্লাহর সর্ প্রশাহন্ত নাহর্ল হময়মি
এবাং র্া িামির ঈোন বৃ হদ্ধ কমরমি সসসব কো উমল্লখ কমরমিন।
অিঃপর আল্লাহ বাই‘আমি হরিওয়ামনর কো উমল্লখ কমরমিন।
আল্লাহ বমলমিন,
ُُ
َ َ َّ َ ۡ َ َ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ َ َّ
ج َرة ِ ف َعل َِم َما ِف قلوب ِ ِه ۡم
﴿ ۞لقد ر ِض ٱّلل ع ِن ٱلمؤ ِمن ِي إِذ يبايِعونك َتت ٱلش
َ ٱلسك
َّ نز َل
ٗ ِين َة َع َل ۡيه ۡم َوأ َ َث َٰ َب ُه ۡم َف ۡت ٗحا قَر
َ َفَأ
]٩١ : ﴾ [الفتح١٨ يبا
ِ
ِ
“অবশযই আল্লাহ েুহেনমির উপর সন্তুষ্ট হময়মিন, র্খন িারা ামির

হনমচ আপনার হামি বাই‘আি গ্রহে কমরহিল; অিঃপর হিহন িামির
অন্তমর হক হিল িা সজমন হনময়মিন, ফমল িামির উপর প্রশাহন্ত
নাহর্ল করমলন এবাং িামিরমক পুরস্কৃি করমলন হনকটবিযী হবজয়
হিময়”। [সূ রা : আল-ফািহ: ১৮]
োনু ষমক র্িই বালা াি ও ফাসাহাি (বাহিিা ও হবশুদ্ধিা)
িান করা সহাক িারা আল্লাহর বহেযি এ রকে প্রশাংসা করমি
পারমব না।
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হযাাঁ, রাব্বু ল আলােীন সস সব েু’হেনমির উপর রহেি
কমরমিন,

োনবজাহির

সিযার

েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু

আলাইহহ

ওয়াসাল্লামের কামি িামির েমধয র্া ঘমটমি সস বযাপামর অহী নাহর্ল
কমরমিন। হিহন খুবই সূ ক্ষ্মভামব িামির গুেকীিযন কমরমিন এবাং
ُُ
রহসয স াপন সরমখমিন। হিহন বমলমিন,  َما ِف قلوب ِ ِه ۡمঅেযাৎ
িামির অন্তমর হক হিল িা সজমন হনময়মিন।

সাহাবী ে সিিা ও একহনষ্ঠিা ও আল্লাহর সন্তুহষ্ট অজযমন খুবই
িৎপর হিমলন। ফমল িারা হবশাল সাফলয লাভ কমরমিন।
প্রমিযমকই

ামির হনমচ বাই‘আি গ্রহে কমরহিমলন। প্রমিযমকই

জানি িারা আল্লাহর এ সমম্বাধমনর অন্তভুযি এবাং সবাই আল্লাহ
প্রিত্ত সম্মান, সসৌভা য, আমখরামি েহাসফলিা ও িু হনয়ামি নীেি
লাভ কমরমিন।
এ আয়াি হনময় হচন্তা করুন। আোমক এবার বলু ন একজন
হবমবকবান সলাক হকভামব িামির (সাহাবীমির) সম্পমকয সোমলাচনা
কমর? বা িারা হকভামব বমল সর্, আল্লাহ িা ‘আলা িামির উপর
সন্তুহষ্টর পর অসন্তুষ্ট হময়মিন! হায়! সু বহানআল্লাহ!
আহে আমলাচনা িীঘয করব না। এ সব অপবযাখযার জবামব আহে
কুরআমনর শুধু একহট আয়াি উমল্লখ করব। আপহন এ আয়ামির
অেয হনময় ভাবুন। এটা এমকবামরই স্পষ্ট এবাং এমি েু’হেমনর
অন্তমরর সরাম র েুহি রময়মি। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
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ওয়াসাল্লামের সাহাবীমির অপবািকারী ে রূঢ় এবাং ভাবনাহীন,
এেনহক িারা এ আয়ামির উত্তর হিমিও অক্ষে বা অপবযাখযা হিময়
োমক। িারা হীনিার পহরচয় সিয়, বস্তুি িারা িু বযল। হকন্তু
সলৌহককিা, হবিকয, প্রবৃ হত্ত ইিযাহি োনু ষমক সিয অনু সরমে বাধা
সিয়।
আয়ািহট হমলা েহান আল্লাহ বােী:
ۡ
َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
َ ِ سن َّر
َٰ َ وهم بِإ ِ ۡح
َِٰ ون م َِن ٱل ُم َه
ض
ج ِرين وٱلنصارِ وٱَّلِين ٱتبع
﴿ وٱلسبِقون ٱلول
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ٓ
َ ُ
َ ُ َّ
ٗ َ َ َٰ َ ُ َٰ َ ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ِيها أبَدا
ٱّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه َوأ َع َّد ل ُه ۡم َجنَٰت َت ِري َت َت َها ٱلنهر خ ِِلِين ف
ُ َِذَٰل َِك ۡٱل َف ۡو ُز ۡٱل َعظ
]٩١١ : ﴾ [اتلوبة١٠٠ يم
“আর েুহাহজর ও আনসারমির েমধয র্ারা প্রেে অগ্র ােী এবাং র্ারা
িামিরমক অনু সরে কমরমি সু ন্দরভামব, আল্লাহ িামির প্রহি সন্তুষ্ট
হময়মিন আর িারাও আল্লাহর প্রহি সন্তুষ্ট হময়মি। আর হিহন
িামির জনয প্রস্তুি কমরমিন জান্নািসেূ হ, র্ার িলমিমশ নিী
প্রবাহহি, িারা সসখামন হচরস্থায়ী হমব। এটাই েহাসাফলয”। [আত্িাওবা: ১০০]
এ আয়ামি ও আল্লাহর হনমন্মাি বােী হনময় হচন্তা ভাবনা করুন:
َ ُ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ٱلسبِقون ٱل َّولون
“ وর্ারা প্রেে অগ্র ােী” এসব সলাক কামির সেমক?
َ َين َو ۡٱل
َ م َِن ٱل ۡ ُم َهَٰجر
এর পমরই আল্লাহ িামির সম্পমকয বমলমিন, ِنصار
ِ ِ
“েুহাহজর ও আনসারমির েমধয” ।
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হযাাঁ, র্ারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে
হহজরি কমরমিন এবাং র্ারা িামক সাহার্য কমরমিন িারাই
কুরআমনর ভাষয অনু র্ায়ী সামবকীন বা অগ্র ােী। সু িরাাং এমি সকান
ধরমনর িা’বীল বা অপবযাখযা করার সম্ভাবনা সনই, িমব আপহন
ُ ُ َ َّ َ َّ َ
َٰ َ وهم بِإ ِ ۡح
িৃিীয় িমলর অন্তভুযি হমি পামরন। سن
“ وٱَّلِين ٱتبعএবাং
র্ারা িামিরমক অনু সরে কমরমি সু ন্দরভামব”। সু িরাাং সাহাবীরা
হমলন ইোে, র্ামিরমক অনু সরে করা হয় এবাং আল্লাহ িামির প্রহি
সন্তুষ্ট হময়মিন।

1

আপহন এ আয়ামির গুরুত্ব ও সু সাংবাগুমলা হনময় ভাবনা করুন।
َ
َ ُ َّ َ ِ َّ ُ ۡ َ ُ َ َ
এখামন ٱّلل ع ۡن ُه
 رض, َٖ ورضوا عنهএবাং  َوأ َعدঅিীিকামলর হস াহ
َ
বযবহার করা হময়মি। অিঃপর বলা হময়মি  ل ُه ۡمোহলকানা অমেয

1

োরা তালদরলে সুন্দরভালব অনুসরণ েলরলে এর দলিি হলিা আল্লাহর বাণী:
ٓ َ َّ َ
ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ
ۡ َۡ َ
َ ِين َس َب ُقونَا ب ۡٱِل
َ ٱغف ِۡر ََلَا َو ِِل ۡخ َوَٰن َِنا َّٱَّل
يمَٰ ِن َول َت َعل ِف
ِين َجا ُءو مِن بع ِدهِم يقولون ربنا
﴿ وٱَّل
ِ ِ
ِ
ٗ
َّ
ٓ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َ قُلُوبنا غِل ل َِّل
]٩١ : ﴾ [احلرش١٠ ِين َءامنوا َربنا إِنك َر ُءوف رحِيم
ِ

“োরা তালদর পলর এলসলে তারা বলি: ‘থহ আমালদর রব, আমালদরলে ও আমালদর ভাই োরা ঈমান লনলে
আমালদর পূলবত অলতক্রান্ত হলেলে তালদরলে ক্ষমা েরুন; এবং োরা ঈমান এলনলেি তালদর জনয আমালদর

অন্তলর থোন লবলেষ রাখলবন না; থহ আমালদর রব, লনশ্চে আপলন দোবান, পরম দোিু”। [সূরা : আল্হাশর: ১০]। সুতরাং আপনার দালেে হলিা তালদর জনয দু‘আ েরা। সাহাবীলদর েো ও োজ দলিি
লেনা থসটা উসুলি লফেলহর মাস’োিা। এখালন এটা আলিাচনার িান নে।
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ٗ َ َٓ
َ
َ ِل
এবাং ِيها أبَدا
ين ف
ِ ِ َٰ خদ্বারা হচরস্থায়ীভামব বসবাস করা বুোমনা
হময়মি।
আয়ামি সবিু ঈন ও েুনাহফকমির সম্পমকয র্া উমল্লখ আমি
িা হনময় হচন্তা ভাবনা করুন। হযাাঁ, সর্ বযহি কুরআন পমে, এ হবশ্বাস
কমর সর্ এটা আল্লাহর বােী এবাং আরবী ভাষা বুমে, সস কখমনা
সাহাবীমির সম্মান ও ের্যািামক অবারীকার করমি পারমব না।
হপ্রয় পাঠক:
আোমক হনমন্মাি আয়াি হনময় আমলাচনা একটু িীঘয করমি সু মর্া
হিন। আল্লাহ বমলমিন,
َّ
ٓ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ َّ َ ُّ
َ
َحا ُء بَ ۡي َن ُه ۡم ت َرى َٰ ُه ۡم ُرك ٗعا
﴿ ُّممد رسول ٱّللِ وٱَّلِين معهۥ أشِداء َع ٱلكفارِ ر
َ
ٗ ۡ َ َ ُ
َ
ٗ ۡ
ُ َ
َّ
ٗ
ُ
ُ
ُّ اه ۡم ف ُوجوهِهم م ِۡن أثر
ٱلسجو ِد
ُس َّجدا يَ ۡب َتغون فضل م َِن ٱّللِ َورِض َوَٰنا سِيم
ِ
ِ
ِ
َ ف
َ َ ط ُهۥ
َ ۡ َذَٰل َِك َم َثلُ ُه ۡم ف ٱَلَّ ۡو َرىَٰةِ َو َم َثلُ ُه ۡم ف ۡٱِلجنيل َك َز ۡرع أَ ۡخ َر َج َش
از َرۥُۥ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
ۡ
ُ
َ َ َ َّ ُّ ُ ۡ ُ
ۡ َٱس َت ۡغلَ َظ ف
ۡ َف
ُ َّ ار ه َو َع َد
ُ َٰ َ ى
َ ِيظ به ُم ٱلك َّف
َٰ ٱس َت َو
ٱّلل
جب ٱلزراع ِّلغ
ِ َع سوقِهِۦ يع
ِِ
ُ َ ُ
َ َّ
َ ت م ِۡن ُهم َّم ۡغف َِر ٗة َوأ َ ۡج ًرا َعظ
َ َّٱَّل
]٢١ : ﴾ [الفتح٢٩ ِيما
ِ َِٰين َء َامنوا َوع ِملوا ٱلصَٰل ِح
“েুহাম্মি আল্লাহর রাসূ ল এবাং িার সামে র্ারা আমি িারা
কাহফরমির প্রহি অিযন্ত কমঠার; পরস্পমরর প্রহি সিয়, িুহে
িামিরমক রুকূকারী, হসজিাকারী অবস্থায় সিখমি পামব। িারা
আল্লাহর করুো ও সন্তুহষ্ট অনু সন্ধান করমি। িামির আলােি হমি,
িামির সচহারায় হসজিার হচহ্ন োমক। এটাই িাওরামি িামির
িৃ ষ্টান্ত। আর ইনজীমল িামির িৃ ষ্টান্ত হমলা একহট চারা ামির েি,
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সর্ িার কাঁহচপািা উি ি কমরমি ও শি কমরমি, অিঃপর িা পুষ্ট
হময়মি ও বারীয় কামন্ডর উপর েজবুিভামব িাাঁহেময়মি, র্া চাষীমক
আনন্দ সিয়। র্ামি হিহন িামির দ্বারা কাহফরমিরমক সক্রাধাহীি
করমি পামরন। িামির েমধয র্ারা ঈোন আমন ও সৎকেয কমর,
আল্লাহ িামির জনয ক্ষো ও েহাপ্রহিিামনর ওয়ািা কমরমিন”। [সূ রা
: আল-ফািহ: ২৯]
হযাাঁ, সাহাবীমির বেযনা, িামির প্রশাংসনীয় ধবহশষ্টযাবলী, ও
িামিরমক পােযকযকারী গুোবহলর কো িাওরাি ও ইহিমল উমল্লখ
আমি।
েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হমলন ইোেুল
َّ
َ ٱَّل
েুরসালীন। িাাঁর সাহাবীরা হিমলন সমবযাত্তে সােী, ين َم َع ُه
ِ “ َوআর
র্ারা িাাঁর সামে আমি”। হবপমি আপমি িারা প্রকৃি বন্ধু, ভাই ও
َّ ُ ۡ َ َ ٓ َ
ঘহনষ্ঠজন। ِ ٖٓ أش َِّدا ُء َع ٱلكفارকাহফরমির উপর কমঠার। আর
ٓ َ
হপিাোিা, আত্মীয়বারজন ও পাোপ্রহিমবশীমির উপর িয়াবান। ُرَحَا ُء

“ بَ ۡي َن ُه ۡمহনমজমির েমধয সিয়”। সীরাি সম্পমকয অধযয়নকারী সিখমি
পামব সাহাবীমির েমধয ভালবাসা ও ভ্রািৃমত্বর বন্ধন সকান পর্যায়
হিল। িয়াশীলিার বাতিকব প্রময়া সমবযাচ্চ পর্যায় হিল। সর্েন: হনমজর
উপর অনযমক অগ্রাহধকার সিয়া। সর্েন আল্লাহর বােী:
ُ َ َٰٓ َ َ َ ُ ۡ ُ َ
َ نفسِ ه ۡم َول َ ۡو ََك َن به ۡم َخ َص
]١ : ﴾ [احلرش٩ اصة
﴿ ويؤث ِرون َع أ
ِِ
ِ
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এবাং হনমজমির অভাব োকা সমেও হনমজমির ওপর িামিরমক
অগ্রাহধকার সিয়। [সূ রা : আল্-হাশর: ৯]
িামির োমে হিল প্রকৃি বন্ধুত্ব। িারা পরস্পমর বন্ধু হিমলন। সর্েন
আল্লাহ বমলমিন,

ٓ َ ُ
]٤٩ : ﴾ [اتلوبة٧١ ﴿ َب ۡعض ُه ۡم أ ۡو ِّلَا ُء َب ۡعض

“িারা পরস্পমর বন্ধু”। এটা েহান আল্লাহ কিৃযক িামির গুোবহল।
িাই কুরআমন িামির সর্ সব গুে এমসমি সসগুমলা আোমির গ্রহে
ََُٓ
করা ফরর্। িামির সম্পমকয কুরআমন এমসমি,
َحا ُء بَ ۡي َن ُه ۡم
ر
“পরস্পমরর প্রহি সিয়”। িামির োমে উিারিা ও ভালবাসা হমলা
েূ ল, সকননা এগুমের কো বারয়াং আল্লাহ সু বহানাহু ওয়ািা‘আলাই
বেযনা কমরমিন। সু িরাাং আোমিরমক এটামকই গ্রহে করমি হমব
এবাং ইহিহাসহবি ে সর্সব হকিা কাহহনী বেযনা কমরমিন িা
প্রিযাখযান করমি হমব। এ োস’য়ালাহট অিযন্ত গুরুত্বপূ েয োস’য়ালা।
আোমির সােমন আয়ামি েুহকাে রময়মি, আর এর হবপরীমি এেন
হকিু হরওয়াময়ি র্ার সনি সম্পমকয আল্লাহই ভাল জামনন এবাং এর
েিন কুরআমনর সামে হবমরাধপূ েয। সু িরাাং এ আয়াি ও আপনার
ধারো সম্পমকয হচন্তা করুন। আপনার ধারো হক কুরআমনর
সোিামবক? নাহক আপহন ঐহিহাহসক হকিা কাহহনীর দ্বারা
প্রভাহবি?
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সাহাবীরা ইবািিগুজার হিমলন। আল্লাহ িামির সম্পমকয বমলমিন,
َّ
َ
ٗ
“ ت َرى َٰ ُه ۡم ُرك ٗعا ُس َّجداিামির আলােি হমি, িামির সচহারায় হসজিার
হচহ্ন োমক”। এ বেযনায় িামির সমবযাচ্চ সম্মান সিখামনা হময়মি।
এমি ইবািমির গুরুত্বপূ েয অবস্থা িো রুকু ও হসজিার কো উমল্লখ
কমর একোই বুোমনা হময়মি সর্, এটাই িামির সাবযক্ষহেক অবস্থা।
সকননা িামির অন্তমর রুকু হসজিার ভালবাসা স্থায়ীভামব স্থাহপি
এবাং িামির অন্তর েসহজমির সামে সম্পৃ ি।
িামির অবস্থা এেন সর্, সবযক্ষে িারা েসহজমি রুকু ও সাজিাহ
অবস্থায় কাটায়। এর িহলল হমলা আল্লাহ িামির অন্তমরর প্রশাংসা ও
ٗ ۡ َ َ ُ
ٗ ۡ
َّ
হনয়যামির হবশুদ্ধিা সম্পমকয বমলমিন, ا يَ ۡب َتغون فضل م َِن ٱّللِ َورِض َوَٰنا
“িারা আল্লাহর করুো ও সন্তুহষ্ট অনু সন্ধান করমি”। এটা িামির
অনু ভূহি, প্রবৃ হত্ত ও চাহহিা। িামির সবযক্ষমের কাজই হমলা আল্লাহর
িয়া ও সন্তুষ্ট অমীষে করা।
িাই িু হনয়ার সকান সলাভ লালসা িামির অন্তমর হিল না।
এ সব চাহহিা িামির জীবনর্াপমনর নানা সক্ষমত্র পহরলহক্ষি হময়মি,
িাই িামির েমধয সকান অহাংকার, সলৌহককিা ও হহাংসা হবমদ্বষ হিল
না; বরাং নম্রিা, খুশু’, খুিু’ ও ঈোমনর িীপ্তেয় আমলাই হিল িামির
আলােি। এখামন আয়ামির উমেশয এটা নয় সর্, িামির কপামল
হসজিার হচহ্ন হবিযোন োকমব। িমব কামরা িমব এরূপ হওয়া
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1

হনমষধ নয়। িাওরামি ইয়াহুিীমির কামি িামির গুোবহল সম্পমকয
হচন্তা করুন। এগুোবহলর পাশাপাহশ ইহিমল উমল্লহখি নাসারামির
কামি িামির গুোবহল হনময় ভাবুন। িামির িৃ ষ্টান্ত হমলা একহট
চারা ামির েি, সর্ িার কাঁহচপািা উি ি কমরমি ও শি কমরমি,
অিঃপর িা পুষ্ট হময়মি ও বারীয় কামন্ডর উপর েজবুিভামব
িাাঁহেময়মি, র্া চাষীমক আনন্দ সিয়। আয়ামি চাষ ও চাষী সম্পমকয
হচন্তা করুন। চাষী সক? িামির অবস্থা এরকে: “র্ামি হিহন িামির
দ্বারা কাহফরমিরমক সক্রাধাহীি করমি পামরন”। আল্লাহ িামির
জনয ক্ষো ও উত্তে পহরোমের কো সজার হিময় বমলমিন,
ُ َ ُ
َ َّ
ُ َّ َو َع َد
َ ت م ِۡن ُهم َّم ۡغف َِر ٗة َوأَ ۡج ًرا َعظ
َ ٱّلل َّٱَّل
ِيما
ِ َِٰين َء َامنوا َوع ِملوا ٱلصَٰل ِح
“র্ারা ঈোন এমনমি ও সৎকেয কমরমি আল্লাহ িামির জনয ক্ষো ও
েহাপ্রহিিামনর ওয়ািা কমরমিন”। [সূ রা : আল-ফািহ: ২৯]
 م ِۡن ُهمবলমি কারা? এটা দ্বারা সেেী বুোমনা হময়মি, সর্েন আল্লাহর
বােী:

َ َۡ
ُ َۡ َ
]١١ : ﴾ [احلج٣٠ ٱلر ۡج َس م َِن ٱل ۡوثَٰ ِن
ِ ﴿فٱجتن ِبوا

“সু িরাাং েূ হিযপূজার অপহবত্রিা সেমক হবরি োক”। [সূ রা : আলহাজ্জ: ৩০]

1

তাফসীলর ইবন জারীর ও অনযানয তাফসীলর থদখুন।
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এ সব হকিু হনময় হচন্তা ভাবনা করুন:
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও সাহাবীমির অবস্থা
সম্পমকয হচন্তা ভাবনা করুন। িাওরাি ও ইহিমল িামির উিাহরে
হমলা: িারা পরস্পমর উিার। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে
ও সাহাবীমির প্রকৃি অবস্থা বেযনায় আল্লাহ িা‘আলা সজার হিময়
অমনক হবহভন্ন স্থামন উমল্লখ কমরমিন। আল্লাহর িরফ সেমক িামির
জনয সবমচময় বে হন‘আেি হমলা:

َّ َ َ ۡ
َّ َ
ُ
]٤ : ﴾ [احلجرات٧ ِ﴿ َوٱعل ُم ٓوا أن فِيك ۡم َر ُسول ٱّلل

“আর সিােরা সজমন রাখ সর্, সিাোমির েমধয আল্লাহর রাসূ ল
রময়মিন”। [আল-হুজুরাি: ৭]
এ সূ রামি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও
সাহাবীমির সম্মান সম্পমকয অমনক আমলাচনা রময়মি।
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ওয়াফুি িো প্রহিহনহধ িলসেূ হমক অভযেযনা
সূ রা হুজুরামি হকিু আয়াি আমি র্ামি স্পষ্টভামব সাহাবীমির ের্যািা
বুোমনা হময়মি। এ সূ রা আক্বীিা, শহর‘য়াহ ও োনব অহতিকমত্বর প্রকৃি
অবস্থার সেৌহলক হবষময়র হববরে সিয়া হময়মি। এমি েুসহলে
সোমজর ধবহশষ্টয, ঈোনী ভ্রািৃত্ব এবাং সর্সব হজহনস এ সমবর
হবপরীি ও র্া এর হভহত্তমক িু বযল কমর সিয় সসসব বযাপামর বেযনা
করা হময়মি।
এখামন আয়ামি বহেযি িু ’হট অবস্থা সম্পমকয আমলাচনা
করব:
প্রেেি: রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে
আচরেহবহধ ও সবিু ইনমির অবস্থা সম্পমকয বেযনা করা হময়মি।
সূ রাহট েু’হেনমিরমক সমম্বাধন কমর শুরু হময়মি। আল্লাহ ও িাাঁর
রাসূ মলর আমিশ োনয করা, িামির হুকুমের সােমন সকামনা হকিু
অগ্রাহধকার না সিয়া বরাং িামির রাময়র উপর সন্তুষ্ট োকা,
আত্মসেপযে করা, িাোহুো কমর রাসূ মলর উপর সকান েি না সিয়া
এবাং সকান বযাপামর আল্লাহর হবধান না আসা পর্যন্ত িামির সকান
কো বলা উহচি নয়, এেহনভামব সকান কাজ না করা ইিযাহি
সম্পমকয সূ রামি আমলাচনা করা হময়মি।
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে হকভামব কো
বলমি হয়, বারর উচুাঁ না করা ইিযাহি সু েহান হশষ্টাচার সম্পমকয
ভাবুন। আল্লাহ িা‘আলা কিৃযক সাহাবী ও সবিু ইনমির োমে
হশষ্টাচামরর পােযকয সম্পমকয ভাবুন। এটা দ্বারাই সাহাবীমির ের্যািা
প্রোহেি হয়।
হচন্তা ও মবষো করুন:
উপহরউি

আয়ািসেূ মহ

রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু

আলাইহহ

ওয়াসাল্লামের বাতিকব জীবমনর সামে সাহাবীমির জীবন্ত হচত্র লক্ষয
করুন।
হদ্বিীয়ি: আয়ামি সাহাবীমির সু েহান ের্যািা সম্পমকয
আমলাকপাি হময়মি। এমি স্পষ্টভামব বলা হময়মি সর্, িামির োমে
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের উপহস্থহিই হমি সবমচময় বে
হন‘আেি।

َّ َ َ ۡ
َّ َ
ُ
]٤ : ﴾ [احلجرات٧ ِ﴿ َوٱعل ُم ٓوا أن فِيك ۡم َر ُسول ٱّلل

“আর সিােরা সজমন রাখ সর্, সিাোমির েমধয আল্লাহর রাসূ ল
রময়মিন”। [আল-হুজুরাি: ৭]
এ আয়ামির উমেশয হক? সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
উপর আল্লাহর পক্ষ সেমক অহী নাহর্ল হি আর হিহন সাহাবীমির
োমে

অবস্থান করমিন। ফমল রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ

ওয়াসাল্লামের োধযমে এ েু’হেন সম্প্রিাময়র সামে েহান আল্লাহর
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সম্পকয সৃ হষ্ট হি। িামির সখাাঁজ খবর ও অবস্থা সম্পমকয অহী নাহর্ল
হমিা। এেনহক িামির অন্তমরর খবর ও হবপি আপমি িামির
ফয়সালা সরাসহর আল্লাহর িরফ সেমক নাহর্ল হমিা।
এেনহক িামির বযহি ি হবষময়ও অহী নাহর্ল হমিা।
َ ُ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ َ
َۡ
]٩ : ﴾ [املجادلة١ ج َها
ِ ﴿ قد س ِمع ٱّلل قول ٱل ِت تجَٰدِلك ِف زو
“আল্লাহ অবশযই সস রেেীর কো শুমনমিন সর্ িার বারােীর বযাপামর
সিাোর সামে বািানু বাি করহিল”। [সূ রা : আল্-েুজািালা: ১]
আল্লাহ উম্মু ল েু’হেনীন উমম্ম হানী রাহিয়াল্লাহু আনহার
উপর সন্তুষ্ট হময়মিন। হিহন ও িাাঁর কামি সর্সব সাহাবীরা হিমলন
িারা সবাই রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের েৃিুযমি অহী
বন্ধ হওয়ায় কান্নাকাহট করহিমলন। আবু বকর রাহিয়াল্লাহু আনহু ও
অনযানয সাহাবীরা িাাঁর (উমম্ম হানী রাহিয়াল্লাহু আনহু) েৃিুযর পমর
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের অনু করমে িাাঁর কবর
হর্য়ারি করহিমলন। উি ঘটনাহট একহট প্রহসদ্ধ ঘটনা।
অিঃপর এ আয়াি সম্পমকয ভাবুন:
َ
َ َۡ
َ
َّ َ َ ۡ
ُ ُ ُ ۡ َ َّ َ ُ َ ۡ ُ
يعك ۡم ِف كث َِي م َِن ٱل ۡم ِر ل َعن ُِّت ۡم َولَٰك َِّن
﴿ َوٱعل ُم ٓوا أن فِيكم رسول ٱّللِ لو ي ِط
ُُ
َ ُۡ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ُ
ُ ۡ َ َ َّ َ َ َّ
َ ك ُم ۡٱِل
يمَٰ َن َو َز َّي َن ُهۥ ِف قلوبِك ۡم َوك َّرۥَ إ ِ ّۡلك ُم ٱلكف َر َوٱلف ُسوق
ٱّلل حبب إِّل
ِ
َ ُ َٰ َّ ُ ُ َ َٰٓ َ ُ َ َ ۡ ۡ َ
]٤ : ﴾ [احلجرات٧ وٱلعِصيان أولئِك هم ٱلرشِدون
“আর সিােরা সজমন রাখ সর্, সিাোমির েমধয আল্লাহর রাসূ ল
রময়মিন। সস র্হি অহধকাাংশ হবষময় সিাোমির কো সেমন হনি,
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িাহমল সিােরা অবশযই কমষ্ট পহিি হমি। হকন্তু আল্লাহ সিাোমির
কামি ঈোনমক হপ্রয় কমর হিময়মিন এবাং িা সিাোমির অন্তমর
সু মশাহভি কমরমিন। আর সিাোমির কামি কুফরী, পাপাচার ও
অবাধযিামক অপিন্দনীয় কমর হিময়মিন। িারাই সিা সিয
পেপ্রাপ্ত”। [সূ রা আল-হুজুরাি: ৭]
হযাাঁ, সাহাবীমির উপর েহান আল্লাহর অনু গ্রহ হমলা িামির
অন্তমর ঈোনমক িৃ ঢ় ও বারভাবসু লভ কমর হিময়মিন। িামির হনকট
প্রবৃ হত্তর ভালবাসার সচময় ঈোমনর ভালবাসা অহধক হপ্রয়। এ
আয়ামির িা ীি সম্পমকয ভাবুন। ‘এবাং িা সিাোমির অন্তমর
সু মশাহভি কমরমিন’। এরপমর ঈোমনর ভালবাসার হবপরীি ও
ত্রুহটর্ু ি হিকগুমলা উমল্লখ কমরমিন। আল্লাহ বমলমিন, ‘আর
সিাোমির কামি কুফরী, পাপাচার ও অবাধযিামক অপিন্দনীয় কমর
হিময়মিন’। আল্লাহ িা‘আলা র্া হকিু ই ঈোমনর ঘাটহি ঘটায় িা সব
হকিু ই সাহাবীমির অন্তমর অপিন্দনীয় কমর হিময়মিন। আল্লাহু
আকবর। আয়ামির সশষাাংশ হনময় ভাবুন।

َ
َ َٰٓ َ ُ
َّ ك ُه ُم
ٱلرَٰش ُِدون
ِ أولئ

“িারাই সিা সিয পেপ্রাপ্ত”। [সূ রা আল-হুজুরাি: ৭]

এ িলহটর উপর েহান আল্লাহর অনু গ্রহ হমলা হিহন
িামিরমক িাাঁর নবীর সাহচর্য হহমসমব হনবযাহচি কমরমিন এবাং
িামিরমক ঈোমনর হহিায়াি িান কমরমিন। এ ঈোন িামির অন্তমর
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সু মশাহভি কমরমিন।

িামিরমক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ

ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার সর্া য কমর িুমলমিন। ফমল িারা
কুফরী, পাপাচার ও অবাধযিামক অপিন্দ করমিন। এমি পহরপূ েয
হহকেি রময়মি। সকননা আয়ামি ঈোমনর হবপরীি হিনহট খারাপ
সিামষর কোই উমল্লখ করা হময়মি। িা হমলা কুফরী, পাপাচার ও
অবাধযিা।
َ َ
َ َ َ َ َ ََ َ
َ َ
َ
َ َ َ َ َّ
ب حم َّمد
 فوجد قل،وب ال ِعبا ِد
ِ عن عب ِد ا
ِ  " ِإن اهلل نظر ِف قل: قال،هلل ب ِن مسعود
َ َ
َّ َ
َ َ
َ
َََ َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ
 ث َّم،اتل ِه
ِ  فابتعثه بِ ِرس، فاص َطفاه ِنلَف ِس ِه،وب ال ِعبا ِد
ِ صىل اهلل علي ِه وسلم خي قل
َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ َ
َ َ َ
َ َ
َ ََ
،وب ال ِعبَا ِد
ِ  فوجد قلوب أصحابِ ِه خي قل،ب حممد
ِ وب ال ِعبا ِد بعد قل
ِ نظر ِف قل
َ َ َ
َ َ
َ
َ َ ََ
 يقاتِلون ََع ِدي ِن ِه،اء ن ِبيِّ ِه
ج َعلهم وزر
ف
“আব্দু ল্লাহ ইবন োস ‘উি রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু সেমক বহেযি, হিহন
বমলন, আল্লাহ বান্দাহমির অন্তমরর হিমক িাকামলন। েুহাম্মি
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের অন্তরমক সবমচময় উত্তে সপমলন।
ফমল িামক নবুওমির জনয হনবযাহচি কমরমিন এবাং হরসালাি হিময়
সপ্ররে কমরমিন। েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের অন্তমরর
পমর আবার বান্দাহর অন্তমরর হিমক িাকামলন। েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের অন্তমরর পমর সাহাবীমির অন্তর উত্তে অন্তর
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হহমসমব সপমলন। ফমল হিহন িামিরমক িাাঁর নবীর সাহার্যকারী
করমলন, িারা িাাঁর দ্বীমনর জনয হজহাি কমরমিন”।

1

হযাাঁ, এ আয়ামি সাহাবীমির ের্যািা, নযায়পরায়েিা, সর্া যিা
ও েহান আল্লাহর কামি িামির অপহরসীে সম্মান ও ের্যািার স্পষ্ট
ইহঙ্গি রময়মি। েহান োওলার হনমন্মাি বােী সম্পমকয ভাবুন:
َ
َ َٰٓ َ ُ
َّ ك ُه ُم
ٱلرَٰش ُِدون
ِ أولئ
“িারাই সিা সিয পেপ্রাপ্ত”। [সূ রা আল-হুজুরাি: ৭]

এর পমর আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,
َّ َ ٗ ۡ َ
ُ َّ ٱّللِ َون ِۡع َم ٗة َو
]١ : ﴾ [احلجرات٨ ٱّلل َعل ِيم َحكِيم
﴿ فضل مِن
“আল্লাহর পক্ষ সেমক করুো ও হনআেি বাররূপ। আর আল্লাহ সবযজ্ঞ,
প্রজ্ঞােয়”। [সূ রা : আল-হুজুরাি: ৮]
হযাাঁ, রাসূ ল েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহচর্য
েহান আল্লাহর িরফ সেমক এক হবরাট হন‘আেি র্া আল্লাহ
িা‘আলা রাসূ লুল্লাহ েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
সাহাবীমিরমক িান কমরমিন। হিহন সবযজ্ঞ ও প্রজ্ঞােয়। আল্লাহর
হহকেি হমলা হিহন েুহাম্মি েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লােমক রাসূ ল হহমসমব হনবযাহচি কমরমিন, হিহন িামক
সবযমেষ্ঠ রাসূ ল কমরমিন। এেহনভামব সাহাবীমিরমক সবযমেষ্ঠ সাহচর্য

1

মুসনালদ আহমদ, হাদীস নং ৩৬০০।
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হহমসমব হনবযাচন কমরমিন। সাহাবীমির ের্যািার কারে হমলা রাসূ মলর
সাহচর্য আর িামির িাহয়ত্ব-কিযবয পালন।
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িাবুমকর র্ু দ্ধ
আল্লাহ িা‘আলা িাবুমকর র্ু মদ্ধর আম ও পমরর ঘটনা সম্পমকয সূ রা
িাওবা নাহর্ল কমরন। এহট রাসূ ল েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের উপর নাহর্লকৃি সশষ সূ রার েমধয একহট সূ রা। এমি
রাসূ ল েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের কিৃযক পহরমশাহধি
সোজ বযবস্থার হবতিকাহরি হববরে রময়মি।
এ সূ রার

মবষো খুবই গুরুত্বপূ েয। সকননা এহট েক্কা

হবজময়র পমর নাহর্ল হময়মি এবাং এমি েুসহলে সোমজর রূপমরখা
রময়মি। আর এটাই এ সূ রা সম্পমকয মবষোর প্রধান কারে। এটাই
েূ ল আমলাচয হবষয়। এ সূ রার আয়ািগুমলা হিলাওয়ামির সেয়
আপনার উহচি এ হবষয়হট সখয়াল রাখা। আপহন সিখমবন এমি
েুনাহফকমির অবস্থা হবতিকাহরিভামব আমলাহচি হময়মি। এমি িামির
চহরমত্রর অবস্থা, সিাষত্রুহট, েহিনাবাসীমির োমে হনফাহকর
অনু প্রমবশ, িামির রাসূ ল েুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
সামে র্ু দ্ধ র্াওয়া সেমক হবরি োকা, এেনহক িারা হজহামির
বযয়ভার বহমনও অাংশগ্রহে কমরহন; বরাং িানশীল েু’হেনমিরমক িান
করা সেমক হবরি োকমি উৎসাহহি কমরহিল, িারা িাবী করি
িারাই সাংমশাধনকারী, কোয় কোয় হলফ করি, সাোনয সমন্দহ
সাংশয় হমলই হজহাি সেমক হবরি োকি এবাং পরবিযীমি ওজর
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সপশ করি। এ হিল েুনাহফকমির সাধারে চহরত্র। এবার সিখুন
িামির েমধয হক সু সাংবাি প্রাপ্ত িশজন জান্নািী রময়মিন? নাহক
অগ্রবিযী সাহাবীমির েমধযই

সু সাংবাি প্রাপ্ত িশজন জান্নািী

রময়মিন?
হপ্রয় পাঠক:
েুনাহফকমির অবস্থা সম্পমকয ভাবুন, অনযহিমক আল্লাহ
িা‘আলা অগ্র ােী প্রেেহিমকর েুহাহজর ও আনসার সাহাবীমির
সম্পমকয সর্সব গুোবহল বেযনা কমরমিন সস সম্পমকয ভাবুন। আল্লাহ
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহাবীমির সম্পমকয র্া
উমল্লখ কমরমিন সস বযাপামর আপনামক সন্তুষ্ট ও খুহশ হওয়া উহচি।
উি সূ রামি সবিু ইনমির সম্পমকয আমলাচনা হময়মি। িমব িারা
সবাই একই ধরমনর নয়। সর্েন আল্লাহ িামির সম্পমকয বমলমিন,
ُ
ُٱدل َوآئ َر َعلَ ۡيه ۡم َدآئ َرة
َّ ك ُم
ُ َت َّب
َ َ ﴿ َوم َِن ۡٱلَ ۡع َراب َمن َي َّتخ ُِذ َما يُنف ُِق َم ۡغ َر ٗما َو َي
ب
ص
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َّ
ُ َّ ٱلس ۡوءِ َو
]١١ : ﴾ [اتلوبة٩٨ ٱّلل َس ِميع عل ِيم
“আর সবিু ঈনমির সকউ সকউ র্া (আল্লাহর পমে) বযয় কমর, িা
জহরোনা েয কমর এবাং সিাোমির িু হবযপামকর প্রিীক্ষায় োমক।
িু হবযপাক িামির উপরই এবাং আল্লাহ সবযমোিা, সবযজ্ঞানী”। [আত্িাওবা: ৯৮]
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এরা হমলন সবিু ইনমির এক প্রকার র্ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের র্ু ম বসবাস কমরমিন। িমির েমধয আবার অনয এক
জাহি হিমলন, িামির সম্পমকয আল্লাহ বমলমিন,
َ
ۡ َّ
ُ
ُ
ۡ
َّ َ
َ ﴿ َوم َِن ۡٱل ۡع
اب َمن يُؤم ُِن بِٱّللِ َوٱّلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر َو َي َّتخِذ َما يُنف ُِق ق ُر َبَٰت ع
ر
ِِند ٱّلل
ِ
َ
ُ َ َ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
َّ ُ ُ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ َّ ٓ َ َ ُ َّ
ُ
ت ٱلرسو ِل أل إِنها قربة لهم سيدخِلهم ٱّلل ِف رَحتِهِۦ إِن ٱّلل غفور
ِ َٰ َو َصل َو
]١١ : ﴾ [اتلوبة٩٩ َّرحِيم
“আর সবিু ঈনমির সকউ সকউ আল্লাহ ও সশষ হিমনর প্রহি ঈোন
রামখ এবাং র্া বযয় কমর িামক আল্লাহর হনকট ধনকটয ও রাসূ মলর
সিা‘আর উপায় হহমসমব েয কমর। সজমন রাখ, হনশ্চয় িা িামির
জনয ধনকমটযর োধযে। অহচমরই আল্লাহ িামিরমক িাাঁর রহেমি

প্রমবশ করামবন। হনশ্চয় আল্লাহ অহি ক্ষোশীল, পরে িয়ালু ”।
[আত্-িাওবা: ৯৯]
র্ারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে র্ু দ্ধ
শরীক না হময় হবরি সেমকমিন এবাং র্ারা ভালকামজ হনমজমক
বযপৃি সরমখমিন িামির অবস্থা সম্পমকয হবতিকাহরিভামব আমলাচনা
হময়মি। এমি সস সোমজর বাতিকব অবস্থা ফুমট উমঠমি। কুরআমনর
সর্খামনই েুহাহজর ও আনসারমির আমলাচনা এমসমি সসখামনই
িামির সম্পমকয ভাল বলা হময়মি। কুরআমনর সবখামনই
সাহাবীমিরমক সু সাংবাি প্রিান করা হময়মি। এভামবই নবী সাল্লাল্লাহু
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আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও সাহাবীমির েমধয এক অহবমিিয ও হনহবে
সম্পকয মে উমঠমি। হনমন্মাি আয়াি পেুন ও ভাবুন:
َ َ ُ َّ َ َّ َ َّ
َ ِين َّٱت َب ُعوۥُ ف َس
َ َين َو ۡٱل
َ نصار َّٱَّل
َ َع ٱَلَّب َوٱل ۡ ُم َهَٰجر
َ ۡ اعةِ ۡٱل ُع
ِ ۡسة
﴿ لقد تاب ٱّلل
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َ
ُ
َّ
ُ َ َ َ َ َۡ
َ َوب فَريق م ِۡن ُه ۡم ُث َّم ت
ُ يغ قُل
١١٧ اب َعل ۡي ِه ۡم إِن ُهۥ ب ِ ِه ۡم َر ُءوف َّرحِيم
مِن بع ِد ما َكد ي ِز
ِ
]٩٩٤ :﴾ [اتلوبة

“অবশযই আল্লাহ নবী, েুহাহজর ও আনসারমির িাওবা কবুল
করমলন, র্ারা িার অনু সরে কমরমি সাংকটপূ েয েুহূমিয। িামির
েমধয এক িমলর হৃিয় সিযচূ যি হওয়ার উপক্রে হবার পর।
িারপর আল্লাহ িামির িাওবা কবূ ল করমলন। হনশ্চয় হিহন িামির
প্রহি সেহশীল, পরে িয়ালু ”। [আত্-িাওবা: ১১৭]

এটা সব েুহাহজর ও আনসারমির সম্পমকয বলা হময়মি।
আয়ামির শুরুমি িামির িাওবা সম্পমকয ভাবুন। অিঃপর আয়ামির
েধযবিযীমি িাওবা সম্পমকয র্া বলা হময়মি িা হনময় ভাবুন। এরপমর
আয়ামির সশমষ বলা হময়মি

َّ
إِن ُهۥ ب ِ ِه ۡم َر ُءوف َّرحِيم

“হনশ্চয় হিহন িামির প্রহি সেহশীল, পরে িয়ালু ”।

েহান আল্লাহ রহেমির দ্বারা র্ামির িায় িাহয়ত্ব হনময়মিন,
োওলা িামির প্রহি সেহশীল ও পরে িয়ালু িামির বযাপামর
আপনার ধারো হক? হযাাঁ,

এর পূ বযবিযী আয়ামি সামবকীন

আওয়ালীন েুহাহজর ও আনসারমির ধবহশষ্টয, র্ারা িামিরমক
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একহনষ্ঠার সামে অনু সরে কমরন িামির সম্পমকয আমলাচনা করা
হময়মি। এমি সূ ক্ষ্ম সূ ক্ষ্ম হকিু ফাময়িা আমি র্া ইহিপূ মবয ইশারা
করা হময়মি।
এখন প্রশ্ন হমলা: সামবকীন বা অগ্র ােী সাহাবী কারা?
র্ারাই রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সামে িু ’হকবলার
হিমক হফমর সালাি আিায় কমরমিন িারাই সামবকীন সাহাবী।
কামরা েমি, র্ারা বৃ মক্ষর হনমচ আল্লাহর রাসূ মলর হামি বাই‘আি
গ্রহে কমরমিন িারাই সামবকীন সাহাবী।
র্াই সহাক সাহাবীরা অমনক তিকমরর, সব তিকমরর সলাকমির
আলািা আলািা ের্যািা। সবমচময় সম্মাহনি ও ের্যািাবান সাহাবী
হমলন সামবকীন বা অগ্র ােী সাহাবী ে। িারা হমলন বির, অহুি,
খন্দক র্ু মদ্ধ অাংশগ্রহেকারী ও বাই‘আমি হরিওয়ামন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের হামি বাই‘আি গ্রহেকারী ে।
িামির সকউ র্হি হনফাকী করি –আল্লাহ িামিরমক এ
সেমক রক্ষা কমরমিন এবাং িামির সকমলর উপর হিহন রাহজ খুহশিমব

িার বেযনা আসি। সু বহানআল্লাহ। িামির েধয সেমক

হিনজন হজহাি সেমক হবরি সেমকমি িামির বেযনা ও িামির
শাহতিকর হবধান নাহর্ল হময়মি। এেহনভামব িূ বযল সাহাবীরা র্ারা
অেযাভমব হজহামি অাংশগ্রহে করমি পামরন হন িামির সম্পমকযও
বেযনা এমসমি। আর র্ামির অন্তমর হনফাক হিল িামির সম্পমকয
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আল্লাহ হনরব হিমলন। িামির অন্তমর হিল হনফাহকর সরা । সূ রা
িাওবা হিলাওয়ািকারী হনহশ্চিভামব সিখমি পামব সর্, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সোমজ সকউ সিাষত্রুহট বা ইসলাে ও
েুসলোমনর হবরুমদ্ধ শত্রুিা সপাষে কমর স াপন োকমি পারি না।
িামির বাতিকব অবস্থা এ সূ রামি আমলাচনা করা হময়মি। সকনই বা
হমব না, এ সূ রার নােই সূ রা আল-ফাহিহাহ বা সূ রা আল-কাহশফা
বা স্পষ্টকারী সূ রা।
সূ রা িাওবা অনু সামর সোমজর সেেীহবভা
১- েুহাহজর ও আনসারমির েমধয র্ারা প্রেে অগ্র ােী। আল্লাহ
িামির সম্পমকয বমলমিন,
ۡ
َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
َ ِ سن َّر
َٰ َ وهم بِإ ِ ۡح
َِٰ ون م َِن ٱل ُم َه
ض
ج ِرين وٱلنصارِ وٱَّلِين ٱتبع
﴿ وٱلسبِقون ٱلول
َ ُ
َ ُ َّ
]٩١١ : ﴾ [اتلوبة١٠٠ ٱّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه
“আর েুহাহজর ও আনসারমির েমধয র্ারা প্রেে অগ্র ােী এবাং র্ারা
িামিরমক অনু সরে কমরমি সু ন্দরভামব, আল্লাহ িামির প্রহি সন্তুষ্ট
হময়মিন আর িারাও আল্লাহর প্রহি সন্তুষ্ট হময়মি”। [আত্-িাওবা:
১০০]
২- আল্লাহ িা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও র্ারা িাাঁর
সামে আমিন িামির সকলমক সবযসাধারেভামব উমল্লখ কমরমিন,
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অেযাৎ সামবকীন ও াইমর সামবকীন সব েু’হেন ে। আল্লাহ িামির
সম্পমকয বমলমিন,
َّ ُ َّ
َ َ َ ُ
َ
ُ َ
َ
َۡ
ُ
س ِه ۡم َوأو َٰٓلئِك ل ُه ُم
﴿ لَٰك ِِن
ِ ٱلر ُسول َوٱَّلِي َن َء َامنوا َم َع ُهۥ ج َٰ َه ُدوا بِأم َوَٰل ِ ِه ۡم َوأنف
ۡ ۡ ُ َ َ ُ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ
َ
]١١ : ﴾ [اتلوبة٨٨ ت َوأو َٰٓلئِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
ٱۡلير
“হকন্তু রাসূ ল ও িার সামে েুহেনরা িামির োল ও জান হিময়
হজহাি কমর, আর সস সব সলামকর জনযই রময়মি র্াবিীয় কলযাে
এবাং িারাই সফলকাে”। [আত্-িাওবা: ৮৮]
৩- আল্লাহ সু বহানাহু ওয়ািা‘আলা েুহাহজর ও আনসারমিরমক
অগ্র ােী বা অনগ্র ােী সকানরূপ পােযকয না কমর িামির কো
উমল্লখ কমরমিন। অনয আয়ামি এমির সম্পমকয স্পষ্ট বেযনা এমসমি।
আল্লাহ িা‘আলা বমলমিন,
َ
ٗ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ
َ
َۡ
َ َ
ُ
﴿ ل ي َ ۡس َتوِي مِنكم َّم ۡن أنف َق مِن ق ۡب ِل ٱلف ۡتحِ َوق َٰ َتل أو َٰٓلئِك أعظ ُم د َر َجة م َِن
َ َ َ َّ
َ َ ُ َ
ُ َّ ن َو
ُ َّ نف ُقوا مِن َب ۡع ُد َو َق َٰ َتلُوا َو ُ ُٗك َو َع َد
ُ ۡ ٱّلل
َٰ َ ٱۡل ۡس
١٠ ٱّلل ب ِ َما ت ۡع َملون خبَِي
ٱَّلِين أ
]٩١ :﴾ [احلديد

“সিাোমির েমধয র্ারা েক্কা হবজময়র পূ মবয বযয় কমরমি এবাং র্ু দ্ধ
কমরমি িারা সোন নয়। িারা ের্যািায় িামির সচময় সেষ্ঠ, র্ারা
পমর বযয় কমরমি ও র্ু দ্ধ কমরমি। িমব আল্লাহ প্রমিযমকর জনযই
কলযামের ওয়ািা কমরমিন। আর সিােরা র্া কর, সস সম্পমকয
আল্লাহ সহবমশষ অব ি”। [সূ রা : আল্-হািীি: ১০]
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এখামন িামির েমধয পােযকয স্পষ্ট। িমব আল্লাহ িা‘আলা িামির
প্রমিযমকর জনযই কলযামের ওয়ািা কমরমিন।

হিহন হমলন

কলযােিািা। আল্লাহ সস সোমজর হিনজমনর ঘটনা উমল্লখ কমরমিন
র্ারা হজহাি সেমক পশ্চামি হিমলন, এেহনভামব র্ারা সহায় সম্বমলর
অভামব হজহামি শহরক হমি পামরন হন িামির ঘটনাও উমল্লখ
কমরমিন।
৪- আল্লাহ িামির সম্পমকয উমল্লখ কমরমিন র্ারা ভামলা ও খারাপ
কাজ হেহেি কমর সফমলহিমলন। র্ারা িাকওয়ার উপর হভহত্ত কমর
েসহজি হনেযাে কমরহিমলন িামিরমক প্রশাংসা কমরমিন। িাই এ
এখামন র্ামির সম্পমকয আমলাচনা হময়মি িামির হনময় হচন্তা মবষো
করুন। িারা সকমলই েু’হেন হিল।
৫- এরপমর আল্লাহ েুনাহফকমির সম্পমকয আমলাচনা কমরমিন।
িামির সিাষত্রুহট ও অবস্থা আলািা আলািাভামব উমল্লখ কমরমিন।
হকিু সিাষ িামির সকমলর োমেই হিল আবার হকিু িামির
বযহি ি সিাষত্রুহট হিল। এ সম্পমকয হচন্তা করুন। েু’হেনমির
সম্পমকয হবতিকাহরিভামব র্া আমলাচনা হময়মি িা ভাবভামব পমবযক্ষে
করুন ও মবষো করুন। এিাোও সবিু ইনমির সম্পমকযও আমলাচনা
করা হময়মি। িামির েমধয সকউ সকউ সহিযকামরর েু’হেন হিল,
আবার সকউ হেেযাবািী েুনাহফক হিল। িাই েু’হেন, সবিু ঈন ও
েুনাহফকমির সম্পমকয ভাবুন। এরপমরও হক সকউ হদ্বধা সমন্দমহ
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পেমি পামর? কারা সবমচময় হবপজ্জনক িা বুেমি হক সকান
অসু হবমধ

োকমি
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পামর?

উপসাংহামরর পূ মবয
আল্লাহ িা ‘আলা বমলমিন,

َ
َ َ َۡ ۡ ۡ َ
َ ك َم َع َّٱَّل
]٢١ : ﴾ [الكهف٢٨ ِين يَ ۡد ُعون َر َّب ُهم
﴿ وٱص ِب نفس

“আর িুহে হনজমক ধধর্যশীল রাখ িামির সামে, র্ারা িামির রবমক
ডামক” [সূ রা : আল-কাহফ: ২৮]
আল্লাহ িাাঁর নবীমক িাাঁর হকিু সাংখযক সাহাবীমির সামে
ধধর্যধারে করমি আমিশ কমরমিন। এ আয়ামি হচন্তা করুন। এ
সম্মামনর হিমক লক্ষয করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
এি সু েহান ের্যািা সমেও আল্লাহ র্ারা িামক ডামক িামির সামে
ধধর্য ধরমি আমিশ কমরমিন। িাহমল িারা কারা? এটাই হমলা নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও িাাঁর সাহাবীমির েধযকার
অহবমিিয ও হনহবে সম্পকয।
আল্লাহ বমলমিন,
ُّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ًّ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ
َ
َّ َ َ ۡ َ َ َ
ب َلنفضوا م ِۡن َح ۡول ِك
ِ ﴿ فبِما رَحة مِن ٱّللِ َلِ ت لهم ولو كنت فظا غل ِيظ ٱلقل
َۡ
َ ۡ ۡ َ ۡ َُۡ ُ ۡ َ
ُ َ
]٩٧١ : ﴾ [ال عمران١٥٩ ٱس َتغف ِۡر ل ُه ۡم َوشاوِ ۡره ۡم ِف ٱل ۡم ِر
فٱعف عنهم و
“অিঃপর আল্লাহর পক্ষ সেমক রহেমির কারমে িুহে িামির জনয
নম্র হময়হিমল। আর র্হি িুহে কমঠার বারভামবর, কহঠন হৃিয়সম্পন্ন
হমি, িমব িারা সিাোর আশপাশ সেমক সমর পেি। সু িরাাং
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িামিরমক ক্ষো কর এবাং িামির জনয ক্ষো প্রােযনা কর। আর
কামজ-কমেয িামির সামে পরােযশ কর”। [আমল ইেরান: ১৫৯]
আল্লাহর রহেমির কারমে সাহাবী ে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লামের নম্রিা, ক্ষো, িু ‘আ, ও পরােশয

লাভ

কমরমিন।
হপ্রয় ভাই ও সবামনরা:
আয়ামির অেয সম্পমকয ভাবুন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের কামি আসোন ও র্েীমনর রমবর পক্ষ সেমক অহী
নাহর্ল হমিা, হিহন িাাঁর সব কাজ-কমেয হেোাংসীি ও সমবযাত্তে
েহাোনব, অেচ িামক িাাঁর সাহাবীমির সামে পরােশয করমি হনমিযশ
হিময়মিন। এখামন ইসলামে েুশওয়ারার গুরুত্ব স্পষ্টভামব প্রোহেি
হয়। আয়ামির শামহি হমলা র্ামির সামে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লাে পরােশয কমরমিন িামির ের্যািা বুোমনা। হযাাঁ, র্ার অন্তর
ও চক্ষু আমি সসই এটা বুেমি পারমব। েুতিকফা সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের ের্যািা সম্পমকয ভাবুন, হিহন র্ামির সামে সামে
পরােশয কমরমিন িামির সম্পমকয ভাবুন। রাসূ মল করীে সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লাে সাহাবীমির জনয ইহতিক ফার কমরমিন। হাবীব
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের এ ইহতিক ফার িামির জনয সু সাংবাি
ও েহাঅজযন। আর িারা এ ের্যািা লাভ কমরমিন একোত্র রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সাহচমর্যর বমিৌলমি।
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সম্মাহনি পাঠক ও পাহঠকা:
কুরআমন কারীে হিলাওয়ািকারী অসাংখয আয়াি পামবন
র্ামি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে ও সাহাবীমির সম্পমকয
সাধারেভামব নাহর্ল হময়মি। সাংহক্ষপ্তাকামর ইহিপূ মবয হকিু আয়াি
আমলাচনা কমরহি। র্ার অন্তর আমি, োনার সর্া যিা আমি িার
জনয এিটুকুই র্মেষ্ট।
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সশষকো
সম্মাহনি পাঠক, আল্লাহর িরবামর িাাঁোমনামক ভয় করুন। সর্সব
আয়াি উমল্লখ কমরহি সসগুমলা হনময় ভাবুন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লাে িাাঁর সাহাবীমির সামে সু মখ-িু ঃমখ, হবপমিআপমি সর্সব সেয় পার কমরমিন সস সম্পমকয ভাবুন।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের সীরাি হনময় ভাবুন।
হিহন কামির সামে জীবন কাহটময়মিন?
কারা িাাঁর হশষয, র্ারা িাাঁর সেমক ইলে গ্রহে কমরমিন?
কারা িাাঁর ধসহনক হিমলন, র্ারা শত্রুর সোকাহবলা
কমরমিন?
কারা িাাঁর সঙ্গী সােী হিমলন, র্ামির সামে হিহন নানা
পরােশয কমরমিন?
কামির সামে হিহন খাওয়া িাওয়া, উঠা বসা, আনন্দ হাহস
কমরমিন?
কারা িাাঁর হপিমন সালাি আিায় কমরমিন, িাাঁর ওয়াজ
নহসহি ও ভাষে েবে কমরমিন?
িারা কারা র্ারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
সামে সাক্ষাৎ করমি স মিন এবাং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লাে হনমজও িামির সামে সাক্ষাৎ করমি হ ময়মিন?
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কারা িামির ধন-সম্পি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের হখিেমি বযয় কমরমিন?
কারা িামির জীবনমক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লামের সােমন উৎস য কমরমিন?
কারা িাাঁর সেমক কুরআন বেযনা কমরমিন?
কারা িাাঁর সেমক নবুওময়র হরসালা গ্রহে কমরমিন ও িা
োনু মষর োমে সপৌঁহিময়মিন?
িারা কারা র্ারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
সহচর হিমলন, হিহনও িামির সােী হিমলন, হিহন িামির োমে
বসবাস কমরমিন। েৃিুযর পমর িারা িাাঁর জানার্ার সালাি আিায়
কমরমিন, িাাঁর েৃিুযমি িারা বযহেি হময়মিন, িামক হারামনার
েুহসবমি ধধর্যধারমে প্রহিিান সপময়মিন সর্েহনভামব িাাঁর সামে
জীবন র্াপমন িারা প্রহিিান লাভ কমরমিন।
অিঃপর, র্ারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
সাহাবীমিরমক ালেন্দ ও অপবাি হিময়মিন, িামির েমধয র্ামির
িাওবার সসৌভা য হময়মি িারা সর্ প্রশাহন্ত, জীবমনর আনন্দ ও
ঈোমনর প্রকৃি বারাি আবারািন কমরমিন িা আমলাচনা করা হময়মি।
িাওবার আম ও পমর িামির অবস্থা হক হিল িা জানু ন।
িারা আল্লাহর হনমন্মাি বােীর প্রকৃি অবস্থায় জীবন র্াপন কমরমিন,
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“এবাং র্ারা ঈোন এমনহিল িামির জনয আোমির অন্তমর সকান
হবমদ্বষ রাখমবন না; সহ আোমির রব, হনশ্চয় আপহন িয়াবান, পরে
িয়ালু ”। [সূ রা : আল্-হাশর: ১০]

িারা িামির অন্তমর হবমদ্বষ রামখহন, পহবত্র আমল বাইি ও
অনযানয সাহাবীমিরমক ভালমবমসমিন। আমল-বাইি ও সব
সাহাবীমির ভালবাসাই হমলা সহঠক ভালবাসা। এমি হবহিন্ন অন্তর
একহত্রি হয় এবাং েু’হেন প্রকৃি সসৌভা য ও প্রশাহন্ত লাভ কমর।
আল্লাহর রহেমি হকয়ােমির হিন হবশুদ্ধ ও পহবত্র অন্তর হনময়
আল্লাহর িরবামর িাাঁোমবন।
অিঃএব, আপনার অন্তমরর হবশুদ্ধিার বযাপামর সাবধান
সহান। আপনার অন্তমর সাধারেভামব েু’হেনমির বযাপামর, হবমশষ
কমর সাহাবী ে ও আমল বাইমির বযাপামর সকান হবমদ্বষ োকমল িা
পহরহার করুন, র্ারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের
সাহচমর্যর সসৌভা যবান হময়মিন এবাং িাাঁর আত্মীয় বারজন হময়মিন।
 وصىل اهلل،امهلل ربنا ال جتعل ف قلوبنا غال لذلين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
.وسلم َع حممد وآهل وصحبه أمجعني
সহ আোমির রব! র্ারা ঈোন এমনহিল িামির জনয আোমির
অন্তমর সকান হবমদ্বষ রাখমবন না; সহ আোমির রব, হনশ্চয় আপহন
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িয়াবান, পরে িয়ালু । আল্লাহ সালাি ও সালাে নবী েুহাম্মি
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে, িাাঁর পহরবার পহরজন ও সব
সাহাবীমির উপর বষযে করুন।
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