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ভূলমকা 
 

يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب﴿ د   ١ ٱلَرحه َمح ه  ٱۡلح َ ه  ّلله  ٱلَرِنَٰمۡح ٢ ٱلحَعَٰلَمهيَ  َرب 
يمه  هينه  يَوحمه  َمَٰلهكه  ٣ ٱلَرحه ب د   إهيَاكَ  ٤ ٱل  َتعهي   ِإَويَاكَ  َنعح نَا ٥ نَسح ده  ٱهح
َرََٰط  ه َتقهيمَ  ٱلص  سح حم  َرََٰط  ٦ ٱل َت  ٱََّلهينَ  صه نحَعمح

َ
ه  َعلَيحههمح  أ وبه  َغيح َمغحض 

ح  ٱل
هيَ  َوَل  َعلَيحههمح   [  ٧  ،١: الفاحتة] ﴾٧ ٱلَضٓال 

إبراهيم وىلع اللهم صل ىلع حممد وىلع آل حممد كما صليت ىلع 
اللهم بارك ىلع حممد وىلع آل حممد  ,آل إبراهيم إنك محيد جميد

اللهم  ,كما باركت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم إنك محيد جميد
أرض عن الصحابة أمجعي ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الين وعنا 

فهرح  َرَبَنا﴿ :معهم بمنك وكرمك يا أرحم الرامحي َٰ  ََلَا ٱغح َو هخح هَناَوِله  ن
ونَا ٱََّلهينَ  يَمَٰنه  َسَبق  ه

هٱِلح هَنا فه  ََتحَعلح  َوَل  ب وب
هََّلهينَ  غهل ٗ  ق ل   َرَبَنا   َءاَمن وا   ل 

يم   رَء وف   إهنََك   [١١: احلرش] ﴾١٠ رَحه
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সািাে ও সািার্মর পর, সম্মালনে ভ্রােৃিৃন্দ, আির্কর 

আর্িাচনার লিষয় ইনসাফপন্থী মনীষীর্ির মুখ লনিঃসালরে 

িাণী ও অলভমর্ের আর্িার্ক মুয়ালিয়া ইিন আিু সুলফয়ান 

রালিয়াল্লাহু ‘আনহুমা। আলম এখার্ন োর িাংশ, িীিনী ও 

কথা-কমে লনর্য় আর্িাচনা করি না; িরাং আমার 

আর্িাচনা হর্ি একলি লনলিেষ্ট লিষয় ককলিক, অথোৎ 

ইনসাফপন্থী মনীষীর্ির িাণী ও মোমর্ের আর্িার্ক 

মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু আনহু। যারা আল্লাহর োওফীক প্রাপ্ত 

হর্য় সলিক পথ অনুসরণ কর্রর্ছন এিাং োর সম্পর্কে 

োই ির্ির্ছন যা োর িনয প্রর্যািয ও োর মযোিার 

সার্থ সামঞ্জসযশীি। মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে 

োরা ভ্রালির্ে পলেে হয় লন, কযরূপ পলেে হর্য়র্ছ 

কসসি কিাক, যার্ির সঙ্গী হয় লন আল্লাহর োওফীক এিাং 

োরা হালসি করর্ে পালর লন কস ইিম, যার্ে রর্য়র্ছ 

োর্ির মুলি, লনরাপত্তা ও সফিো। 
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মুয়ালিয়া ইিন আিু সুলফয়ান রালিয়াল্লাহু ‘আনহু কসৌভাগয 

িনয কসসি সাহািীর্ির একিন, যার্িরর্ক আল্লাহ োর 

লপ্রয় নিী মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর 

সাহচযে লির্য় সম্মালনে কর্রর্ছন। সাহািীর্ির সম্মান ও 

মযোিা সম্পর্কে সািারণভার্ি যা িিা ও লিখা হয়, 

মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু ‘আনহু লনিঃসর্ন্দর্হ োর অিভুেি। 

অলিকন্তু আিশে মনীষীগণ োর সম্পর্কে এমন লকছু মিিয 

কর্রর্ছন, যা োর গুণািলির িলহিঃপ্রকাশ ও োর মযোিার 

যথাযথ মূিযায়ন, যা একমাত্র োর সার্থই খাস। আল্লাহ 

োর ওপর সন্তুষ্ট কহান ও োর্ক সন্তুষ্ট করুন। 

মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পর্কে মনীষীর্ির িাণী ও 

অলভমে আলম কসসি গ্রন্থ কথর্ক উর্ল্লখ করি, যার 

লিখকগণ সুন্নর্ের লখিমে আঞ্জাম লির্য়র্ছন এিাং 

সাহািীর্ির প্রাপয হক আিার্য় পূণে সিাগ লছর্িন, যা 

অিশযই প্রশাংসার্যাগয ও িনযিাি পাওয়ার হকিার। 

উর্ল্লখয, সাহািীর্ির মযোিা সাংক্রাি িু’িরর্ণর িাণী 
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রর্য়র্ছ মনীষীর্ির: কেক িাণী িযাপক, মুয়ালিয়া ইিন 

আিু সুলফয়ান যার অিভুেি হর্িন এর্ে ককার্না সর্ন্দহ 

কনই, আলম এখার্ন িযাপক িাণীসমূহ প্রথম উর্ল্লখ করি, 

অেিঃপর উর্ল্লখ করি ককিি মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু আনহু 

সাংক্রাি লির্শষ িাণীসমূহ।  
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মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু আনহু ককন আর্িাচনার লিষয় িস্তু? 

ককউ হয়র্ো িির্িন, আপলন মুয়ালিয়া ইিন আিু 

সুলফয়ানর্ক আর্িাচনার লিষয় িস্তু করর্িন, অনয 

সাহািীর্ক ককন করর্িন না? োর উত্তর, িননক আিশে 

মনীষী আিু োওিাহ হািলি োর সুপ্রলসদ্ধ িার্কয 

ির্ির্ছন, “মুয়ালিয়া ইিন আিু সুলফয়ান রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সাহািীর্ির িনয 

পিোস্বরূপ, কয এই পিো উিার্ি, কস োর কভের প্রর্িশ 

করারও িুিঃসাহস কিখার্ি”।1 

অেএি, কয মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু ‘আনহুর কিাষ চচো কর্র 

এিাং োর সম্পর্কে এমন কথা ির্ি, যা োর মযোিার 

সার্থ সামঞ্জসযশীি নয়, োর পর্ে খুি স্বাভালিক অনযানয 

সাহািী সম্পর্কে কুৎসা রিনা করা, শুিু এর্েই োি হর্ি 

না, িরাং োর কচর্য়ও উত্তম সাহািী পযেি োর মুখ িরাি 

                                                           
1 আি- লিিায়াহ ওয়ান লনহায়াহ: (৮/১৩৯)।  
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হর্ি, িরাং নিী ও রাসূির্ির পর সর্িোত্তম সাহািী আিু 

িকর পযেি লিসৃ্তে হর্ি, অেিঃপর উমার ইিনুি খাত্তাি, 

অেিঃপর উসমান ইিন আফফান, অেিঃপর আিী ইিন 

আিু োলিির্কও করহাই লির্ি না কস। আল্লাহ োর্ির 

সিার ওপর সন্তুষ্ট কহান ও োর্ির সিাইর্ক সন্তুষ্ট করুন। 

িস্তুে মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু আনহুর্ক লনর্য় কয লিেকেই 

কহাক, কসিা অনযানয সাহািী সম্পর্কেও হর্ি সর্ন্দহ কনই। 

োই আির্কর আর্িাচনার লিষয় মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু 

আনহু। 

সাহািীগণ উম্মর্ের কেষ্ঠ সিসয 

সাহািীর্ির সম্পর্কে অর্নক সুন্দর আর্িাচনা অর্নর্কই 

কর্রর্ছন, যা োর্ির অিিানর্ক স্মরণ কলরর্য় কিয় এিাং 

যার উপযুি একমাত্র োরাই। আর্িালচে সাহািী ও 

ভার্িা আর্িাচক উভয়ই কহান প্রশাংসার পাত্র। আমরা 

প্রেযে কলর, উম্মর্ের কসরা সিসয সাহািীর্ির লনর্য় 

কযসি মনীষী যথাযথ মিিয কর্রর্ছন, মানুর্ষর মুর্খ মুর্খ 
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োর্ির কথা উচ্চারণ হয়। মানুষ োর্ির নার্মর সার্থ 

রহমর্ের কিা‘আ কর্র। কারণ, োরা সাহািীর্ির হক 

আিায় কর্রর্ছন। আল্লাহ সকি সাহািীর ওপর সন্তুষ্ট 

কহান। 

পোির্র সাহািীর্ির লনর্য় কয িযলি খারাপ মিিয 

কর্রর্ছ, কস োর্ির ককার্না েলে করর্ে সেম হয় লন, 

িরাং েলে কর্রর্ছ লনর্ির। কারণ, সাহািীগণ কয আমি 

কর্রর্ছন োর পলরমাণ অর্নক, োরা অর্নক মহান আমি 

আঞ্জাম লির্য়র্ছন, কসগুর্িা আিার রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সার্থ। অেএি, কয োর্ির 

সমার্িাচনা কর্র, কস োর্ির েলে কর্র না, িরাং েলে 

কর্র লনর্ির। লিেীয়ে পরিেেীর্ির সমার্িাচনা পূিেিেেী 

সাহািীর্ির মযোিা ও কনলকর পলরমাণ িৃলদ্ধ বি লকছুই কর্র 

না। োর্ির িযাপার্র কয না-হক কথা ির্ি, োর কনলক 

োাঁর্ির সার্থ কযাগ হয়, যলি োর কনলক থার্ক, ফর্ি 

োর্ির মেেিা িুিন্দ হয়। আর যলি োর কনলক না থার্ক, 
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োহর্ি প্রলসদ্ধ প্রিাি ছাড়া লকছু িিার কনই: কুকুর্রর 

কেউ কেউ কমর্ের ককার্না েলে করর্ে পার্র না। 

আল্লাহ ো‘আিা মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লামর্ক লির্য় লরসািার্ের পরম্পরা সমাপ্ত কর্র 

োর লরসািাের্ক পলরপূণে ও লকয়ামে পযেি স্থায়ী কোষণা 

কিন, যেেণ না লেলন িলমন ও োর্ে লিিযমান সি 

লকছুর মালিক হর্িন এিাং োর্ক এমন অর্নক মনীষী 

লির্য় শলিশািী কর্রন, যার্িরর্ক একমাত্র োর সাথী 

হওয়ার িনযই লেলন িাছাই কর্রর্ছন, ফর্ি োর যুর্গই 

োর্িরর্ক লেলন সৃলষ্ট কর্রন। োরাও োর সঙ্গী হর্য় 

আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর িীন প্রচার্রর স্বার্থে চূড়াি 

প্রর্চষ্টা ও সিোত্মক লিহার্ি অাংশ কনন। আল্লাহর িীনর্ক 

সিেপ্রথম োরাই রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 

কথর্ক গ্রহণ কর্রন, ফর্ি পরিেেী উম্মে ও রাসূর্ির 

মার্ে কযাগসূত্র োরা। অেএি, কয োর্ির অপিাি কিয়, 

কস মূিে মুসলিম িালে ও োর্ির রাসূর্ির িন্ধনর্ক 
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অপিাি কিয়; কয োর্িরর্ক লনন্দা কর্র কস মূিে সুিৃঢ় 

িন্ধনর্ক লনন্দা কর্র, যা মুসলিম উম্মাহর্ক োর্ির 

রাসূর্ির সার্থ সমৃ্পি কর্র। 

িস্তুে সাহািীগণ কয বিলশষ্টয ও কেষ্ঠর্ের অলিকারী, 

পরিেেী ককার্না উম্মে োর অলিকারী নয়, কযমন 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সাথী হওয়া, 

পালথেি িগর্ে োর কচহারা কিখার কসৌভাগয হালসি করা, 

যা পরিেেী কার্রা পর্ে সম্ভি নয়। োর্ির আরও মযোিা, 

নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম কথর্ক আল্লাহর িাণী 

েিণ করা। োরাই সরাসলর আল্লাহর িীন, নূর ও 

লহিায়াে গ্রহণ কর্র পরিেেীর্ের লনকি কপৌঁর্ছ কিন। 

অেএি, োর্ির পর্র কয আসর্ি, োর ওপর অিশযই 

োর্ির অনুগ্রহ ও কেষ্ঠে িহাি থাকর্ি। কারণ, 

পরিেেীর্ির লনকি োর্ির মািযর্মই আল্লাহর িীন, নূর ও 

লহিায়াে কপৌঁর্ছর্ছ। আল্লাহ োর্ির সিার ওপর সন্তুষ্ট 

কহান ও োর্ির সিাইর্ক সন্তুষ্ট করুন। 
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সিোলিক সাওয়ার্ির অলিকারী িযলিিগে হর্েন সাহািীগণ 

সহীহ সনর্ি প্রমালণে, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লাম ির্ির্ছন,  

األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص من داع إىل هدى اكن هل من »
ذلك من أجورهم شيئا ومن داع إىل ضاللة اكن عليه من اإلثم 

 «مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

“কয লহিায়ার্ের লির্ক আহ্বান কর্র, োর িনয কসরূপ 

সাওয়াি হর্ি কযরূপ সাওয়াি হয় োর ওপর আমিকারীর 

িনয, ের্ি ো আমিকারীর্ির সাওয়াির্ক লিনু্দমাত্র হ্রাস 

করর্ি না; আর কয কগামরাহীর লির্ক আহ্বান কর্র, োর 

িনযও কসরূপ পাপ হর্ি কযরূপ পাপ হয় োর ওপর 

আমিকারীর িনয, ের্ি োর আমিকারীর পাপর্ক ো 

লিনু্দমাত্র হ্রাস করর্ি না”।2 

                                                           
2 সহীহ মুসলিম (৪/২০৬০)। 
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রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সাহািীর্ির 

িনয এ হািীস প্রথম প্রর্যািয, যার িালি হর্ে সাওয়ার্ির 

লিরাি অাংশ ও কসৌভার্গযর অলিক হকিার োরা। কারণ 

োরাই রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম কথর্ক 

নূর ও লহিায়াে গ্রহণ কর্র োর্ির পরিেেীর্ের লনকি 

কপৌঁর্ছ লির্য়র্ছন। অেএি, কয ককউ োর কথর্ক উপকৃে 

হর্ি, সাহািীগণ োর সমান সাওয়াি পার্িন, যেেণ না 

আল্লাহ িলমন ও োর ওপর থাকা সি লকছুর একেত্র 

মালিক হর্িন। আর োর্ির সিার আর্গ সাওয়ার্ির 

হকিার নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম, লযলন কিযাণ 

ও লহিায়াে লনর্য় এর্সর্ছন, সুেরাাং কয লহিায়াে িাভ 

কর্র আল্লাহর িীর্ন িালখি হর্ি ও কনক আমি করর্ি, 

আল্লাহ োর নিীর্ক কসরূপ সাওয়াি লির্িন কযরূপ 

সাওয়াি লির্িন আমিকারীর্ক, ের্ি আমিকারীর 

সাওয়াি কথর্ক লিনু্দমাত্র হ্রাস করা হর্ি না। োর কারণ 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম মানুষর্ক 

লহিায়ার্ের লির্ক আহ্বান কর্রর্ছন। অেএি, োর িনয 
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োর্ির প্রর্েযর্কর সমান সাওয়াি হর্ি, যারা োর 

লহিায়াে িাভ কর্র উপকৃে হর্ি। আিার এ লহিায়াে 

কথর্ক লিরাি এক অাংশ পার্িন োর সাহািীগণ, কারণ 

োরাই সিেপ্রথম লহিায়াে গ্রহণ কর্রন ও োর্ির পর্র 

আগন্তুকর্ির লনকি কপৌঁর্ছ কিন। 

সিেপ্রথম সাহািীগণ কুরআনুি কালরম লহফয ও সাংরেণ 

কর্রন এিাং োর্ির পরিেেীর্ের লনকি যথাযথভার্ি 

কপৌঁর্ছ কিন। অনুরূপভার্ি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লার্মর সুন্নেও োরাই সরাসলর গ্রহণ কর্রন ও 

োর্ির পরিেেীর্ের লনকি কপৌঁর্ছ কিন, কয কারর্ণ নিী 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর িাওয়ার্ের লিরাি 

সাওয়াি, অর্নক প্রলেিান ও কসৌভার্গযর একলি িড় 

অাংর্শর প্রাপক সাহািীগণ, সর্ন্দহ কনই। সহীহ হািীর্স 

এর্সর্ছ, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ির্ির্ছন, 

 «نرض اهلل امرءا سمع مقاليت فواعها وأداها كما سمعها»
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“আল্লাহ কসই িযলির্ক েরোিা করুন, কয আমার কথা 

েিণ কর্র সাংরেণ করি, অেিঃপর কযরূপ েিণ কর্রর্ছ 

কসরূপ ো কপৌঁর্ছ লিি”। িিার অর্পো রার্খ না, 

সাহািীগণ োর কথা লিনা মািযর্ম সরাসলর েিণ 

কর্রর্ছন। এ বিলশষ্টয শুিু োর্ির, আল্লাহ োর্ির সিার 

ওপর সন্তুষ্ট কহান এিাং োর্িরর্ক সিাইর্ক সন্তুষ্ট করুন। 

অেএি, এসি পুণযিান মনীষী ও আিশে পূিে-পুরুষ 

আমার্িরর্ক নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সার্থ 

সমৃ্পি করার কের্ত্র মিিুে ও সুিৃঢ় এক িন্ধন, কয এ 

িন্ধনর্ক কিাষার্রাপ কর্র কস মূিে উম্মে ও োর নিীর 

মিযিেেী িন্ধনর্ক কিাষার্রাপ কর্র। োর্ির কগামরাহী ও 

িাঞ্ছনার িনয এেিুকুই যর্থষ্ট। আমরা োর কথর্ক 

আল্লাহর লনকি পানাহ চাই। 

সাহািীর্ির মযোিা সম্পর্কে মনীষীর্ির িাণী 

আলম এখন লকছু িাণী উর্ল্লখ করি, যা উম্মর্ের আিশে-

পুরুষগণ নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর 
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সাহািীর্ির সম্পর্কে ির্ির্ছন, মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু 

‘আনহুও োর্ির অিভুেি, অেিঃপর কসসি িাণীও উর্ল্লখ 

করি, যা শুিুমাত্র মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু ‘আনহুর সার্থ 

সাংলিষ্ট। 

ইমাম োহাভী রহ. োর প্রলসদ্ধ আকীিা গ্রর্ন্থ ির্িন, 

“আমরা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর 

সাহািীর্ির মহব্বে কলর, োর্ির কাউর্ক মহব্বে করার 

কের্ত্র সীমািঙ্ঘন কলর না, োর্ির কার্রা সার্থ সম্পকে 

লছন্ন কলর না। সাহািীর্ির সার্থ যারা লির্িষ কপাষণ কর্র 

ও খারাপভার্ি োর্িরর্ক স্মরণ কর্র, আমরা োর্ির 

সার্থ লির্িষ কপাষণ কলর। আমরা যখন োর্ির কাউর্ক 

স্মরণ কলর কিযার্ণর সার্থই কলর। আমরা লিশ্বাস কলর 

সাহািীর্ির মহব্বে করা িীন, ঈমান ও ইহসার্নর অাংশ, 

আর োর্ির সার্থ লির্িষ কপাষণ করা কুফুরী, লনফাক ও 

সীমািঙ্ঘর্নর অাংশ”। 
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োহাভীয়ার িযাখযাকার ির্িন, “যার অির্র সর্িোত্তম 

উম্মে ও আল্লাহর কেষ্ঠ অলির্ির লহাংসা রর্য়র্ছ, যার্ির 

মযোিা নিীর্ির পর, োর কচর্য় অলিক েলেগ্রস্ত কক, িরাং 

ইয়াহূিী-খৃস্টানরাও োর কচর্য় এক লির্িচনায় কেষ্ঠ। 

ইয়াহূিীর্ির িিা হর্য়লছি, কোমার্ির ির্মে কেষ্ঠ কারা? 

োরা উত্তর্র ির্ির্ছ, মুসার সাথীগণ। খৃস্টানর্ির িিা 

হর্য়লছি, কোমার্ির ির্মে কেষ্ঠ কারা? োরা উত্তর্র 

ির্ির্ছ, ঈসার সাথীগণ। রার্ফযীর্ির (লশয়ার্ির) িিা 

হর্য়লছি: কোমার্ির ির্মে সির্চর্য় খারাপ কারা? োরা 

উত্তর্র ির্িলছি মুহাম্মর্ির সাথীগণ। এ লির্িচনায় লশয়া-

রার্ফযীরা ইয়াহূিী-খৃস্টানর্ির কথর্কও লনকৃষ্ট। হার্ে 

কগানা কর্য়কিন সাহািী িযেীে কাউর্ক োরা মন্দ িিা 

কথর্ক িাি রার্খ লন। িস্তুে োরা কযসি সাহািীর্ক গাি-

মন্দ কর্র, োর্ির মর্িয এমন সাহািীও আর্ছন, যারা 
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অর্নকগুণ কিলশ মযোিার অলিকারী কসসি সাহািী কথর্ক, 

যারা োর্ির গািমন্দ কথর্ক করহাই কপর্য়র্ছ”।3 

ইমাম িগলভ (শারহুস সুন্নাহ) গ্রর্ন্থ ির্িন, ইমাম মালিক 

ির্ির্ছন, কয রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর 

ককার্না সাহািীর্ক খারাপ িার্ন ও োর সম্পর্কে লির্িষ 

িািন কর্র, মুসলিমর্ির গলণমর্ে োর ককার্না অাংশ 

কনই। অেিঃপর লেলন আল্লাহ ো‘আিার িাণী পর্ড় শুনান: 

َرىَٰ ﴿ له ٱلحق  هح
َ
ۦ مهنح أ ه وِله َٰ رَس  فَا ءَ ٱّلَل  ىلَعَ

َ
 َوٱََّلهينَ ﴿﴾ إىل قوهل تعاىل: َما  أ
ههمح  مهن   َجا ء و ده ول ونَ  َبعح فهرح  َرَبَنا َيق  هَنا ََلَا ٱغح َٰن َو هخح ونَا ٱََّلهينَ  َوِله  َسَبق 

يَمَٰنه  ه
هٱِلح  [  ١١-٧ :احلرش] ﴾ب

“আল্লাহ িনপিিাসীর্ির লনকি কথর্ক োর রাসূির্ক ফায় 

লহর্সর্ি যা লির্য়র্ছন ......এিাং যারা োর্ির পর্র এর্সর্ছ, 

োরা ির্ি, কহ আমার্ির রি, আমার্িরর্ক ও আমার্ির 

                                                           
3 কিখুন: শারহুে োহাভীয়াহ পৃ. (৪৬৯)।  
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ভাই যারা ঈমান লনর্য় আমার্ির পূর্িে অলেক্রাি হর্য়র্ছ 

োর্িরর্ক েমা করুন”। [সূরা আি-হাশর, আয়াে: ৭-

১০] 

ইমাম মালির্কর লনকি িননক িযলির আর্িাচনা হয়, কয 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সাহািীর্ির 

িিনাম কর্র, েখন লেলন লনর্চর আয়াে পাি করর্িন, 

مح  حُمَ ﴿ َفاره ر مَحَا ء  بَنحَنه 
َدا ء  ىلَعَ ٱلحف  ده

َ
ۥ    أ ول  ٱّلَلهو َوٱََّلهيَن َمَع  َمد  رَس 

مح  يَماه  َٰٗنا  سه َو هَن ٱّلَله َورهضح ٗل م  وَن فَضح َجٗدا يَبحَتغ  َكٗعا س  مح ر  َٰه  فه  تََرى
مح فه  َٰةهِۚ َوَمَثل ه  َرى مح فه ٱتَلوح هَك َمَثل ه  َٰل ِۚ َذ وده ثَره ٱلُسج 

َ
هنح أ وههههم م  و ج 

َرَج َدطح  خح
َ
ٍع أ جنهيله َكَزرح ه

لََ  فَٱۥ   َ  ٱِلح َتغح َٰ اَرَرۥ   فَٱسح َتَوىَٰ ىلَعَ سح
 َۗ َفاَر هههم  ٱلحف  َغهيَ  ب ب  ٱلُزَراَع ِله عحجه ۦه ي  وقۥه  [92: حممد] ﴾٢٩س 

“মুহাম্মাি আল্লাহর রাসূি এিাং োর সার্থ যারা আর্ছ 

োরা কালফরর্ির প্রলে অেযি কর্িার, পরস্পর্রর প্রলে 

সিয়, েুলম োর্িরর্ক রুকুকারী, সািিাকারী অিস্থায় 

কিখর্ে পার্ি। োরা করুণা ও সন্তুলষ্ট অনুসন্ধান করর্ছ। 
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োর্ির আিামে হর্ে, োর্ির কচহারায় সািিাহর লচহ্ন 

থার্ক। এিাই োওরার্ে োর্ির িৃষ্টাি। আর ইলঞ্জর্ি 

োর্ির িৃষ্টাি হর্িা একলি চারাগার্ছর মর্ো, কয োর 

কাঁলচপাো উিগে ও শি কর্রর্ছ, অেিঃপর ো পুষ্ট হর্য় 

স্বীয় কার্ের উপর মিিুেভার্ি িাাঁলড়র্য়র্ছ, যা চালষর্ক 

আনন্দ কিয়। যার্ে লেলন োর্ির িারা কালফরর্িরর্ক 

কক্রািালিে করর্ে পার্রন”। [সূরা আি-ফােহ, আয়াে: 

২৯] 

অেিঃপর ইমাম মালিক রহ. ির্িন, কয িযলি রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর ককার্না সাহািী সম্পর্কে 

লির্িষ লনর্য় সকাি করর্ি (লির্িষ কপাষণ করর্ি), লনর্ের 

আয়াে োর লিপর্ে অিস্থান লনর্ি”।4 

                                                           
4 শারহুস সুন্নাহ (১/২২৯)। 
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هَنا ٱََّلهيَن ﴿ َٰن َو هخح فهرح ََلَا َوِله وَن َرَبَنا ٱغح
ول  ههمح َيق  ده َوٱََّلهيَن َجا ء و مهن  َبعح

هََّلهيَن َءاَمن وا  َرَبَنا   هَنا غهل ٗ ل  وب
يَمَٰنه َوَل ََتحَعلح فه ق ل  ه

هٱِلح ونَا ب إهنََك َسَبق 
يم    [١١: احلرش] ﴾١٠رَء وف  رَحه

“এিাং যারা োর্ির পর্র এর্সর্ছ, োরা ির্ি, কহ 

আমার্ির রি, আমার্িরর্ক ও আমার্ির ভাই যারা ঈমান 

লনর্য় আমার্ির পূর্িে অলেক্রাি হর্য়র্ছ োর্িরর্ক েমা 

করুন”। [সূরা আি-হাশর, আয়াে: ১০] 

ইমাম শাওকানী রহ. আল্লাহ ো‘আিার উি িাণীর 

োফসীর প্রসর্ঙ্গ ির্িন, মুহালির ও আনসারর্ির িনয 

ইলস্তগফার কশর্ষ আল্লাহ ো‘আিা মুলমনর্ির লনর্িেশ 

লির্েন, কোমরা আল্লাহর লনকি প্রাথেনা কর, কযন 

মুলমনর্ির সম্পর্কে কোমার্ির অির্র ককার্না লির্িষ না 

থার্ক। অত্র আয়ার্ে মুলমন ির্ি যার্িরর্ক িুোর্না 

হর্য়র্ছ, োর্ির কভের সাহািীগণ অিশযই িালখি। কারণ, 

কেষ্ঠ মুলমন োরাই। অেএি, লনলিের্শর্ষ সকি সাহািীর 

িনয যারা ইর্স্তগফার ও আল্লাহর সন্তুলষ্টর প্রাথেনা কর্র না, 
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োরা অিশযই আল্লাহর লনর্িের্শর লির্রালিো করর্ছ। আর 

যলি োর্ির অির্র সাহািীর্ির প্রলে লির্িষ থার্ক, সর্ন্দহ 

কনই শয়োন োর্িরর্ক স্পশে কর্রর্ছ, োরা আল্লাহর 

নাফরমালনর্ে লিপ্ত। োরা আল্লাহর অিী ও উম্মর্ের কেষ্ঠ 

সিসযর্ির লিপরীর্ে অিস্থান লনর্য়র্ছ, োর্ির িনয 

িাঞ্ছনার িার উনু্মি, যা োর্িরর্ক িাহান্নার্ম কপৌঁছার্ি, 

যলি োরা আল্লাহর লির্ক প্রেযািেেন ও োর লনকি 

ফলরয়াি না কর্র। যলি োরা না ির্ি, কহ আল্লাহ! 

আমার্ির অির কথর্ক সাহািীর্ির লির্িষ িূর কর। আর 

যলি োর্ির অির্রর লির্িষ ককার্না সাহািীর্ক গাি-মন্দ 

করর্ে প্রর্রালচে কর্র, োহর্ি োরা োর্ির গিার রলশ 

শয়োর্নর হার্ে েুর্ি লির্য়র্ছ, োরা আল্লাহর কগাস্বা ও 

কক্রার্ি লনমলিে, সর্ন্দহ কনই। 

সাহািীর্ির লির্িষ োর্কই আক্রাি কর্র, কয রার্ফযীর্ির 

ককার্না লনিশেন গ্রহণ কর্র অথিা উম্মর্ের সিের্েষ্ঠ 

িালের শত্রুোয় লিপ্ত হয়, োর্ক লনর্য় শয়োন 
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কলিনভার্ি কখিা কর্র, োর সামর্ন িানার্না লমথযা, 

সািার্না েিনা ও চর্ি আসা কুসাংস্কারর্ক সুর্শালভে কর্র 

আল্লাহর লকোি কথর্ক োর্ক িূর্র সলরর্য় রার্খ, যার অগ্র 

ও পশ্চাৎ লির্য় শয়োন আসর্ে পার্র না। োর্িরর্ক 

আরও িূর্র সলরর্য় রার্খ রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লার্মর সুন্নে কথর্ক, যা আমার্ির পযেি কপৌঁর্ছর্ছ 

প্রর্েযক যুর্গর িড় িড় ইমামর্ির পরম্পরায়। োরা 

লহিায়ার্ের পলরির্েে কগামরাহী ও সফিোর লিলনমর্য় 

েলের্ক ক্রয় কর্রর্ছ, আর শয়োন োর্িরর্ক এক িাপ 

কথর্ক অপর িাপ এিাং এক অিস্থা কথর্ক অপর অিস্থায় 

লনর্য় যার্ে, ফর্ি োরা আল্লাহর লকোি, োর রাসূর্ির 

সুন্নে, সিের্েষ্ঠ উম্মে, আল্লাহর ভার্িা িান্দা ও সকি 

মুলমর্নর শত্রুর্ে পলরণে হর্য়র্ছ। োরা আল্লাহর ফরয 

কছর্ড়, োর িীর্নর লনিশেনর্ক িাি লির্য় ইসিাম ও োর 

অনুসারীর্ির ষড়যর্ে সিেপ্রকার প্রর্চষ্টা অিযাহে করর্খর্ছ। 

আল্লাহর িীন ও োর অনুসারীর্ির লিপর্ে োরা প্রর্েযক 

শহর ও গ্রার্ম অিস্থান লনর্য়র্ছ। আল্লাহ োর্িরর্ক 
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অিশযই কিষ্টন কর্র আর্ছন। উি আয়ার্ের িযাখযায় 

শাওকালন রহ. এসি আর্িাচনা কর্রর্ছন। 

অেিঃপর লেলন ির্িন, সা‘ি ইিন ওয়াক্কাস ির্ির্ছন, 

“মানুষ লেনলি স্তর্র লিভি, িু’লি স্তর চর্ি কগর্ছ, একলি 

স্তর িালক আর্ছ। েৃেীয় স্তর্রর কভের সর্িোত্তম োরাই, 

যারা লনর্ের আয়ার্ের অনুসারী, োরপর লেলন লেিাওয়াে 

কর্রন: 

ول وَن ﴿ ههمح َيق  ده ونَا َوٱََّلهيَن َجا ء و مهن  َبعح هَنا ٱََّلهيَن َسَبق  َٰن َو هخح فهرح ََلَا َوِله
َرَبَنا ٱغح

يَمَٰنه  ه
هٱِلح  [١١: احلرش] ﴾ب

“এিাং যারা োর্ির পর্র এর্সর্ছ, োরা ির্ি: কহ 

আমার্ির রি, আমার্িরর্ক ও আমার্ির ভাই যারা ঈমান 

লনর্য় আমার্ির পূর্িে অলেক্রাি হর্য়র্ছ োর্িরর্ক েমা 

করুন”। [সূরা আি-হাশর, আয়াে: ১০] 

আর্য়শা রালিয়াল্লাহু আনহা ির্ির্ছন, মানুষর্ক লনর্িেশ 

করা হর্য়র্ছ সাহািীর্ির িনয ইর্স্তগফার কর, লকন্তু োরা 
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োর্িরর্ক গাি-মন্দ কর্রর্ছ। অেিঃপর লেলন লনর্ের 

আয়াে পাি কর্রন।5  

هَنا ٱََّلهينَ ﴿ َٰن َو هخح فهرح ََلَا َوِله
ول وَن َرَبَنا ٱغح ههمح َيق  ده ونَا  َوٱََّلهيَن َجا ء و مهن  َبعح َسَبق 

يَمَٰنه  ه
هٱِلح  [١١: احلرش] ﴾ب

গ্রন্থকার আবু্দি মুহলসন ির্িন, ইমাম মুসলিম োর সহীহ 

গ্রর্ন্থর কশর্ষ এ হািীস এর্নর্ছন; লকন্তু লেলন উি আয়াে 

লেিাওয়াে কর্রন লন। 

ইমাম নাওয়াওয়ী মুসলির্মর িযাখযা গ্রর্ন্থ ির্িন, কািী 

ইয়াি ির্ির্ছন, “িাহযে িুো যায়, আর্য়শা এ কথা েখন 

ির্ির্ছন, যখন শুর্নর্ছন লমসলররা উসমান সম্পর্কে লকছু 

িির্ছ, শার্মর কিার্করা আিী সম্পর্কে লকছু িির্ছ এিাং 

হারুলররা সকি সাহািী সম্পর্কেই আর্ি-িার্ি িকর্ছ। 

আর্য়শা রালিয়াল্লাহু আনহা ইর্স্তগফার িারা আল্লাহ 

োআিার লনর্ের িাণীর লির্ক ইলঙ্গে কর্রর্ছন: 
                                                           
5 ফােহুি কালির (১৯৮-১৯৭/৫)  
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ونَا  َوٱََّلهيَن َجا ء و مهن  ﴿ هَنا ٱََّلهيَن َسَبق  َٰن َو هخح فهرح ََلَا َوِله
ول وَن َرَبَنا ٱغح ههمح َيق  ده َبعح

يَمَٰنه  ه
هٱِلح  [١١: احلرش]  ﴾ب

এ আয়াে কথর্ক ইমাম মালিক রহ. ির্ির্ছন, কয িযলি 

ককার্না সাহািীর্ক গাি-মন্দ কর্র, মুসলিমর্ির গলণমর্ের 

োর ককার্না হক কনই। কারণ, আল্লাহ ো‘আিা গলণমর্ের 

হক োর্িরর্ক লির্য়র্ছন, যারা পর্র এর্স পূিেিেেী 

সাহািীর্ির িনয ইর্স্তগফার কর্র। আল্লাহ ভার্িা 

িার্নন।6 

ইিন উমার কথর্ক িলণেে, লেলন িননক িযলির্ক কেক 

মুহালির্রর সমার্িাচনা করর্ে শুর্নন, লেলন োর সামর্ন 

পড়র্িন: (للفقراء المهاجرين)  অেিঃপর ির্িন, এরা হর্িন 

মুহালির, েুলম লক োর্ির ককউ? কস িিি, না, অেিঃপর 

পাি করর্িন: (واَّلين تبوءوا الار واِليمان)  এিার ির্িন, 

এরা হর্িন আনসারী, েুলম লক োর্ির ককউ? কস িিি: 
                                                           
6 শারহুন নাওয়াওয়ী (১৮/১৫৮)।  
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না, অেিঃপর পড়র্িন: (واَّلين جاءوا من بعدهم)  এরা হর্িন 

পরিেেী অনুসারী, েুলম লক োর্ির ককউ? কস িিি, আশা 

করলছ। তিতি বলেি, কয সাহািীর্ির গাি-মন্দ কর্র, 

কস োর্ির অিভুেি নয়।7
 

‘লকোিুস সুন্নাহ’-কে ইমাম আহমি ইিন হাম্বি ির্িন, 

“রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সাহািীর্ির 

িযাপার্র সুন্দর নীলে অিিম্বন করা ও োর্ির মার্ে 

সাংেলিে যুদ্ধ-লিগ্রহ সম্পর্কে মিিয করা কথর্ক লিরে 

থাকা সুন্নে। কয সকি কিাক সাহািীর্ক গাি-মন্দ কর্র 

অথিা োর্ির ককার্না একিনর্ক গাি-মন্দ কর্র কস 

রার্ফযী লিি‘আেী। সাহািীর্ির মহব্বে করা সুন্নে, 

োর্ির িনয কিা‘আ করা আল্লাহর লনর্িেশ, োর্ির 

অনুসরণ করা ইিািে ও োর্ির আিশে গ্রহণ করা 

কসৌভাগয।  

                                                           
7 ফােহুি কালির (৫/১৯৮)।  



 

 

 
 27  

লেলন আরও ির্িন, সাহািীর্ির কিাষ-ত্রুলি িণেনা ও 

োর্ির লছদ্রার্িষণ করা কার্রা িনযই বিি নয়। শাসর্কর 

কেেিয এরূপ িযলির্ক শাসার্না ও শালস্ত প্রিান করা, 

োর্িরর্ক েমা করার অলিকার শাসর্কর কনই, িরাং 

শাসক প্রথম োর্িরর্ক শালস্ত লির্ি অেিঃপর োওিা েিি 

করর্ি, যলি েওিা কর্র গ্রহণ করা হর্ি, অনযথায় পুনরায় 

শালস্ত লির্য় কির্ি লির্ি, যেেণ না োওিা কর্র লফর্র 

আর্স”। 

ইমাম আিু উসমান সািুনী (আকীিােুস সািাফ ও 

আসহািুি হািীস) গ্রর্ন্থ ির্িন, সািাফ ও আসহািুি 

হািীসগণ সাহািীর্ির মার্ে সাংেলিে যুদ্ধ-লিগ্রহ ও োর্ির 

সম্পর্কে এমন আর্িাচনা কথর্ক লিহ্বার্ক লিরে রার্খন, 

যা োর্ির কিাষ অথিা ত্রুলির্ক প্রকাশ কর্র, িরাং োরা 

সিার িনয কিা‘আ কর্র ও োর্ির সিার সার্থ িনু্ধে 

কার্য়ম কর্র”। 
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শাইখুি ইসিাম ইিন োইলময়াহ (আি-আকীিা আি-

ওয়ালসলেয়যাহ) গ্রর্ন্থ ির্িন, “আহিুস-সুন্নাহ ওয়াি 

িামার্ের নীলে হর্ে, অির ও মুখর্ক রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সাহািীর্ির কিাষ চচো 

কথর্ক লনরাপি রাখা। কযমন, আল্লাহ ো‘আিা লনর্ের 

িাণীর্ে ির্ির্ছন, 

هَنا ٱََّلهيَن َوٱََّلهيَن ﴿ َٰن َو هخح فهرح ََلَا َوِله وَن َرَبَنا ٱغح
ول  ههمح َيق  ده َجا ء و مهن  َبعح

هََّلهيَن َءاَمن وا  َرَبَنا  إهنََك   ل 
هَنا غهل ٗ وب

يَمَٰنه َوَل ََتحَعلح فه ق ل  ه
هٱِلح ونَا ب َسَبق 

يم    [١١: احلرش] ﴾١٠رَء وف  رَحه

“এিাং যারা োর্ির পর্র এর্সর্ছ, োরা ির্ি: কহ 

আমার্ির রি, আমার্িরর্ক ও আমার্ির ভাই যারা ঈমান 

লনর্য় আমার্ির পূর্িে অলেক্রাি হর্য়র্ছ োর্িরর্ক েমা 

করুন”। [সূরা আি-হাশর, আয়াে: ১০] 
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সাহািীর্ির সম্পর্কে স্বীয় অির ও মুখর্ক কয লনরাপি 

রার্খ, কস নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর লনর্িেশ 

পািন কর্র, কারণ লেলন ির্ির্ছন, 

التسبوا أصحايب فواذلي نفيس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل »
 .«أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم والنصيفه

“কোমরা আমার সাহািীর্িরর্ক গাি-মন্দ কর না, কস 

সত্তার কসম, যার হার্ে আমার নফস, যলি কোমার্ির 

ককউ উহুি পলরমাণ স্বণে সিকা কর্র, োর্ির কার্রা এক 

মুি অথিা অিে মুি পযেি কপৌঁছর্ি না”। অেিঃপর ইিন 

োইলময়াহ ির্িন, “আহিুস সুন্নাহ রার্ফযীর্ির কথর্ক 

আিািা, যারা সাহািীর্ির সার্থ লির্িষ কপাষণ ও 

োর্িরর্ক গাি-মন্দ কর্র, অনুরূপ নার্সলির্ির কথর্কও 

আিািা, যারা কথা ও কাি লির্য় আহর্ি িার্য়ের্ক কষ্ট 

কিয়। আহিুস সুন্নাহ সাহািীর্ির মার্ে সাংেলিে যুদ্ধ-

লিগ্রহ লিষয় মিিয করা কথর্ক লিরে থার্ক। োরা লিশ্বাস 

কর্র, সাহািীর্ির িিনাম সাংক্রাি কেক িণেনা লমথযা, 
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কেক িণেনা সীমািঙ্ঘন ও কেক িণেনা সলিকভার্ি কপশ 

করা হয় লন।” 

সাহািীর্ির লির্রার্ির কের্ত্র লিশুদ্ধ অলভমে হর্ে: এসি 

লির্রার্ির িনয োরা অপারগ লছর্িন। ককউ লছর্িন সলিক 

ইিলেহািকারী, ককউ লছর্িন ভুি ইিলেহািকারী। এেি 

সর্েও আহিুস সুন্নাহ লিশ্বাস কর্র না কয, প্রর্েযক সাহািী 

কছাি-িড় সকি পাপ কথর্ক মুি লছর্িন, িরাং কমার্ির 

ওপর োর্ির কথর্ক পাপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভি। ের্ি 

োর্ির কয আমি ও ফযীিে রর্য়র্ছ, কসলি োর্ির কথর্ক 

প্রকাশ পাওয়া পাপর্ক কমাচন করার িনয যর্থষ্ট, যলি 

পাপ প্রকাশ পায়। এমন লক োর্ির কযসি পাপ কমাচন 

হর্ি, পরিেেীর্ির ো হর্ি না, কারণ োর্ির পাপ 

কমাচনকারী অর্নক কনলক রর্য়র্ছ, কযরূপ কনলক পরিেেী 

ককার্না উম্মর্ের কনই। নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লাম কথর্ক প্রমালণে, সাহািীগণ সিের্েষ্ঠ উম্মে, 

োরা যলি একমুি সিকা কর্রন, কসলি োর্ির পরিেেী 
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কার্রা উহুি পাহাড় পলরমাণ সিকার কচর্য়ও উত্তম। যলি 

োর্ির কথর্ক ককার্না পাপ প্রকাশ পায়, অিশযই োরা কস 

পাপ কথর্ক োওিা কর্রর্ছন, অথিা এমন ককার্না কনক 

কাি কর্রর্ছন কযলি োর্ির পাপর্ক লনিঃর্শষ কর্র 

লির্য়র্ছ, অথিা োর্ির পাপর্ক পূর্িের ফযীির্ের কারর্ণ 

আল্লাহ েমা কর্র লির্য়র্ছন অথিা নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সুপালরশ িারা োর্ির পাপর্ক 

েমা করা হর্ি, কারণ োর সুপালরর্শর অলিক হকিার 

োরাই অথিা িুলনয়ার্ে ককার্না মুসীিে লির্য় োর্ির পাপ 

কমাচন করা হর্য়র্ছ। এসি কথা হর্ে োর্ির প্রমালণে 

পার্পর কের্ত্র, পোির্র কযখার্ন োরা ইিলেহাি 

কর্রর্ছন োর্ে িিার লক আর্ছ?! যলি সলিক কর্র 

থার্কন িু’লি সাওয়াি, ভুি করর্ি একলি সাওয়াি, আর 

ভুিলি েমার্যাগয। 

প্রকৃেপর্ে, সাহািীর্ির কযসি কার্ির সমার্িাচনা করা 

হয়, কসগুর্িা োর্ির কনলক, ভার্িা কাি ও মযোিার 
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লিপরীে অর্নক কম। কযমন, আল্লাহ ও োাঁর রাসূর্ির 

প্রলে ঈমান আনা, োর রাস্তায় লিহাি করা, লহিরে ও 

সাহাযয করা, ইির্ম নার্ফ‘ অিেন ও কনক আমি করা 

ইেযালি। সাহািীগর্ণর িীিন চলরে কয লির্িক ও 

লিচেণোর িৃলষ্টর্ে কিখর্ি, আল্লাহর কিওয়া োর্ির 

ফযীিে কয পযোর্িাচনা করর্ি, কস অিশযই িানর্ি 

নিীর্ির পর্রই সিের্েষ্ঠ উম্মে োরা। োর্ির সমান 

আর্গও ককউ লছি না, পর্রও ককউ হর্ি না। োরা এ 

উম্মর্ের সিের্েষ্ঠ ও সর্িোত্তম সিসয এিাং আল্লাহর লনকি 

সির্চর্য় সম্মালনে”। 

শাইখ ইয়াহইয়া ইিন আিু িকর আি-আর্মরী ইয়ামানী 

(লরয়ািুি মুস্তাোিাহ লফ মান িাহু লরওয়াইয়াহ লফস 

সালহহাইন লমনাস সাহািাহ) গ্রর্ন্থ ির্িন, “িীনিার ও 

লনরাপত্তার অনুসন্ধানী প্রর্েযক িযলির পর্ে িরুলর 

সাহািীর্ির লিষয়গুর্িা সুন্দর িৃলষ্টর্ে কিখা, োর্ির 

পরস্পর্রর মার্ে সৃষ্ট ইখলেিাফ ও মেলির্রাি এিাং 
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োর্ির ভুর্ির স্বপর্ে ওির কপশ করা ও সলিক কারণ 

িশোর্না। োর্ির ইখলেিাফ কথর্ক কির হওয়ার উত্তম পথ 

খুাঁর্ি কির করা। সাহািীর্ির ইিমার্ক কমর্ন কনওয়া। 

কারণ, োর্ির অিস্থা সম্পর্কে োরাই কিলশ িানর্েন। 

উপলস্থে িযলি যা কির্খন, অনুপলস্থে িযলি ো কির্খন 

না। জ্ঞানীর্ির আিশে কিাষ করর্ি কারণ অনুসন্ধান করা, 

আর মুনালফকর্ির নীলে লছদ্রার্িষণ করা। উপরন্তু িীর্নর 

সািারণ লিিান হর্ে মুসলিমর্ির অপরাি কের্ক রাখা। 

অেএি, সাহািীর্ির কিার্ষর কের্ত্র আমার্ির করণীয় লক 

হওয়া উলচৎ? নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 

ির্ির্ছন, 

من »وقوهل صىل اهلل عليه و سلم  «التسبوا أحدا من أصحايب »
 «حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه

“কোমরা আমার সাহািীর্ির কাউর্ক গাি-মন্দ কর না”। 

লেলন অনযত্র ির্ির্ছন, “িযলির ইসিাম গ্রহণ করার 

কসৌন্দযে হর্ে অপ্রর্য়ািনীয় লিষয় েযাগ করা”। এিাই 
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আমার্ির আিশে এিাং পূিেপুরুষর্ির নীলে। এ ছাড়া 

অনযানয পথ পের্নর কারণ ও ধ্বাংস িযেীে লকছু নয়”।8 

হালফয ইিন হািার (ফােহুি িালর) গ্রর্ন্থ িণেনা কর্রন: 

“আিু মুিাফফার ির্ির্ছন, িযলির িালঞ্ছে হওয়ার প্রমাণ 

সাহািীর্ির ককার্না লিচুযলের লপছু কনওয়া, িরাং এলি োর 

লিি‘আে ও কগামরাহীর লনিশেন”।9  

মায়মুলন রহ. ির্িন, “আমার্ক আহমি ইিন হাম্বি 

ির্ির্ছন, কহ আিুি হাসান, যখন ককার্না িযলির্ক কিখ, 

ককার্না সাহািীর্ক খারাপভার্ি উর্ল্লখ করর্ছ, োর ইসিাম 

সম্পর্কে সর্ন্দহ কপাষণ কর”।10 

খেীি িাগিািী (আি-লকফায়াহ) গ্রর্ন্থ িণেনা কর্রন: আিু 

যুর‘আহ ির্ির্ছন, যখন ককার্না িযলির্ক কিখ রাসূিুল্লাহ 

                                                           
8 লরয়ািুি মুস্তাোিাহ পৃ. (৩১১)। 
9 ফােহুি িালর (৪/৩৬৫)।  
10 আি লিিায়াহ ওয়ান লনহায়াহ (৮/১৩৯)।  
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সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর ককার্না সাহািীর্ক 

অসম্মান করর্ছ, কির্ন নাও কস লযলন্দক। (র্গাপন 

কার্ফর) োর কারণ, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লাম হক, কুরআনও হক। আর কুরআন ও 

সুন্নের্ক আমার্ির লনকি কপৌঁলছর্য়র্ছন োর সাহািীগণ। 

কস চার্ে সাহািীগণ লমথযা ও িালেি প্রমালণে কহাক, যার 

পশ্চার্ে লকোি ও সুন্নাহ স্বাভালিক ভার্িই িালেি 

প্রমালণে হর্ি, প্রকৃেপর্ে োরা িালেি ও লযলন্দক, এ 

কথাই লিক”।11 

م ﴿ وه  نَصاره َوٱََّلهيَن ٱَتَبع 
َ رهيَن َوٱۡلح َهَٰجه م 

ح َول وَن مهَن ٱل
َ وَن ٱۡلح َوٱلَسَٰبهق 

َسَٰن   َ ٱ بهإهحح ۥ  َرِضه وا  َعنح مح َورَض   [011: اتلوبة] ﴾١٠٠ّلَل  َعنحه 

হালফয ইিন কালসর রহ. আল্লাহ ো‘আিার উি িাণীর 

োফসীর প্রসর্ঙ্গ ির্িন, “আল্লাহ ো‘আিা এ আয়ার্ে 

িানার্েন কয, লেলন মুহালির ও আনসারর্ির ওপর সন্তুষ্ট, 

                                                           
11 আি লকফায়াহ পৃ. (৪৯)। 
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অনুরূপ সন্তুষ্ট ইহসার্নর সার্থ োর্ির অনুসারীর্ির 

ওপর। সুেরাাং কয োর্ির সার্থ লির্িষ কপাষণ কর্র 

অথিা োর্ির সিাইর্ক গাি-মন্দ কর্র অথিা োর্ির 

ককার্না একিনর্ক অপছন্দ িা গাি-মন্দ কর্র োর িনয 

ধ্বাংস অিিালরে। লির্শষভার্ি সাহািীর্ির সরিার, 

রাসূর্ির পর সর্িোত্তম ও কেষ্ঠ িযলির্ির সার্থ কয 

অসিাচরণ কর্র, কযমন প্রথম লসলিক ও মহান খলিফা 

আিু িকর ইিন আিু কুহাফা। রার্ফযীর্ির হেভাগা 

একলি িি কেষ্ঠ সাহািীর্ির অপছন্দ ও গাি-মন্দ কর্র, 

োর্ির আচরণ কথর্ক আল্লাহ আমার্িরর্ক মুি রাখুন। এ 

কথর্ক প্রমালণে হয়, োর্ির অিরগুর্িা িক্র ও লিকভ্রাি। 

আল্লাহ যার্ির ওপর সন্তুষ্ট, োর্িরর্ক যখন োরা গাি-

মন্দ কর্র, েখন কুরআর্নর প্রলে োর্ির ঈমান ককাথায় 

থার্ক?! 

আল্লাহ যার্ির ওপর সন্তুষ্ট, আহিুস সুন্নাহ োর্ির ওপর 

সন্তুষ্ট। আল্লাহ ও োর রাসূি যার্িরর্ক গাি-মন্দ কর্র, 
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োর্িরর্ক োরাও গাি-মন্দ কর্র। কয আল্লাহর সার্থ 

িনু্ধে কর্র, োর সার্থ োরাও িনু্ধে কর্র, অনুরূপ কয 

আল্লাহর সার্থ শত্রুো কর্র, োর সার্থ োরাও শত্রুো 

কর্র। আহিুস সুন্নাহ পূিেসূলরর্ির অনুসরণ কর্র, 

লিি‘আে বেলর কর্র না, োরা পূিেসূলরর্ির পশ্চার্ে চর্ি, 

নেুন রাস্তা সৃলষ্ট কর্র না। প্রকৃেপর্ে োরা আল্লাহর িি 

ও মুলমন িান্দা।” 

হালফয ইিন হািার আসকািানী রহ. ির্িন, “আহিুস 

সুন্নাহ সিাই একমে কয, সাহািীর্ির মার্ে কযসি যুদ্ধ ও 

মের্ভি সাংেলিে হর্য়র্ছ, কস িনয োর্িরর্ক গাি-মন্দ 

করা যার্ি না, যলিও িানা যায় োর্ির কভের কক সলিক 

লছি, কারণ োরা ইিলেহাি িযেীে ককার্না যুর্দ্ধ লিপ্ত 

হনলন। যার ইিলেহাি ভুি, আল্লাহ োর্ক েমা কর্র 
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লির্য়র্ছন, িরাং কস একলি সাওয়াি িাভ করর্ি, আর যার 

ইিলেহাি সলিক োর িনয রর্য়র্ছ িু’লি সাওয়াি”।12 

  

                                                           
12 ফােহুি িালর (১৩/৩৪)। 
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মুয়ালিয়া সম্পর্কে ইনসাফপন্থীর্ির িাণী: 

ইিন কুিামাহ (িুম‘আেুি ই‘লেকাি) গ্রর্ন্থ ির্িন, 

“মুয়ালিয়া ইিন আিু সুলফয়ান মুলমনর্ির খািু, আল্লাহর 

ওলহ কিখক ও মুসলিমর্ির একিন খলিফা। োর্ির 

সিার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট কহান ও োর্ির সিাইর্ক সন্তুষ্ট 

করুন”। 

(আকীিােুে োহালভয়া) গ্রর্ন্থর িযাখযাকার ির্িন, 

“মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমর্ির প্রথম িািশাহ, 

মুসলিমর্ির যে িািশাহ হর্ি োর্ির কভের লেলনই 

কেষ্ঠ”। 

ইমাম যাহািী রহ. (লসয়ারু আিালমন নুিািা) গ্রর্ন্থ ির্িন, 

“মুয়ালিয়া লছর্িন আলমরুি মুলমনীন ও ইসিার্মর 

িািশাহ”। 

ইমাম িায়হাকী িণেনা কর্রন: আহমি ইিন হাম্বি 

ির্ির্ছন, “আিু িকর, উমার, উসমান ও আিী লছর্িন 



 

 

 
 40  

খলিফা। লির্জ্ঞস করা হর্িা: মুয়ালিয়া সম্পর্কে কী ির্িন, 

লেলন উত্তর লির্িন: আিীর যুর্গ আিী কথর্ক অলিক ককউ 

লখিাফর্ের কযাগয লছি না, আর মুয়ালিয়ার ওপর আল্লাহ 

রহম করুন”। 

ইিন আিুি িুলনয়া িণেনা কর্রন, উমার ইিন আবু্দি 

আযীয ির্ির্ছন, “আলম রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লামর্ক স্বর্ে কিখিাম, োর পার্শ আিু িকর ও 

উমারর্কও িসা কিখিাম। আলম োর্ক সািাম লির্য় ির্স 

যাই, এমোিস্থায় আিী ও মুয়ালিয়ার্ক আনা হি এিাং 

োর্িরর্ক একলি ের্র িালখি কর্র িরিা িন্ধ করা হি। 

আলম কিখিাম আিী খুি দ্রুে কির হর্িন, আর িির্িন, 

কািার রর্ির কসম, আমার পর্েই ফয়সািা করা 

হর্য়র্ছ। অেিঃপর মুয়ালিয়া খুি দ্রুে কির হর্িন এিাং 

িির্িন, কািার রর্ির কসম, আমার্ক েমা করা 

হর্য়র্ছ”। 
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ইিন আসালকর িণেনা কর্রন: আিু যুর‘আহ আর-রাযীর্ক 

িননক িযলি িিি, আলম মুয়ালিয়ার্ক পছন্দ কলর না, 

লেলন িির্িন, ককন? কস িিি: কারণ কস আিীর সার্থ 

যুদ্ধ কর্রর্ছ। আিু যুর‘আহ িির্িন, মুয়ালিয়ার রি খুি 

রহমশীি, আর মুয়ালিয়ার লিিািীও খুি ভদ্র, োর্ির মার্ে 

কোমার্ক প্রর্িশ করার অলিকার কক লিি? 

ইমাম আহমি ইিন হাম্বির্ক মুয়ালিয়া ও আিীর মার্ে 

সাংেলিে েিনািলি সম্পর্কে লির্জ্ঞস করা হর্য়লছি, লেলন 

উত্তর লির্িন: 

َمة  ﴿
 
هلحَك أ م َما َكَسبحت مح  َوَل ت سح  ت ل وَن قَدح َخلَتح  لََها َما َكَسَبتح َولَك 

َمل وَن   [040: ابلقرة] ﴾١٤١َعَما ََكن وا  َيعح

“কসিা লছি একলি উম্মে, যারা লিগে হর্য়র্ছ। োরা যা 

অিেন কর্রর্ছ ো োর্ির িনয আর কোমরা যা অিেন 

কর্রছ ো কোমার্ির িনয। আর োরা যা কর্রর্ছ কস 
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সম্পর্কে কোমার্িরর্ক লির্জ্ঞস করা হর্ি না”। [সূরা 

আি-িাকারা, আয়াে: ১৪১] 

এ কথাই ির্ির্ছন একালিক আিশে পুরুষ। মুয়ালিয়া 

সম্পর্কে ইিন মুিারকর্ক লির্জ্ঞস করা হর্য়লছি, লেলন 

িির্িন, আলম এমন িযলি সম্পর্কে লক িিি, রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যখন ির্ির্ছন, « سمع اّلل
«لمن محدۥ  োর পশ্চার্ে কস ির্ির্ছ: «ربنا ولك اۡلمد»  

আমরা সিাই িালন কয, সালময়া অথে ইস্তািািাহ, অথোৎ 

আল্লাহ কিুি কর্রর্ছন। মুয়ালিয়া রাসূর্ির কপছর্ন সািাে 

পর্ড়র্ছন, লেলন যখন সালমআল্লাহু লিমান হালমিাহ 

ির্ির্ছন, োর পশ্চার্ে মুয়ালিয়া রাব্বানা িাকাি হামি 

ির্ির্ছন। এ ফযীিে সমার্িাচকর্ির কনই। ইিন 

মুিারকর্ক ককউ লির্জ্ঞস করি: কক উত্তম, মুয়ালিয়া না 

উমার ইিন আবু্দি আযীয? লেলন িির্িন, মুয়ালিয়ার 
নার্কর মালিও উমার ইিন আবু্দি আযীয কথর্ক উত্তম”। 
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মুয়াফা ইিন ইমরানর্ক লির্জ্ঞস করা হর্য়লছি: কক উত্তম, 

মুয়ালিয়া না উমার ইিন আবু্দি আযীয? লেলন করর্গ 

কগর্িন এিাং প্রশ্নকারীর্ক িির্িন, ককার্না সাহািীর্ক েুলম 

োর্িঈনর্ির সমান গণয কর? মুয়ালিয়া রাসূর্ির সাথী, 

শযািক, কিখক ও আল্লাহর ওহীর আমানেিার”। 

ফািি ইিন লযয়াি ির্িন, আিু আবু্দল্লাহর্ক িির্ে 

শুর্নলছ, যখন োর্ক প্রশ্ন করা হর্য়লছি, মুয়ালিয়া ও আমর 

ইিনুি আসর্ক কয গাি-মন্দ কর্র, োর্ক লক রার্ফযী িিা 

যার্ি? লেলন উত্তর লির্িন: সাহািীর্ির িযাপার্র একমাত্র 

োরাই (রার্ফযীরাই গালি কিওয়ার) িুিঃসাহস কিখায়, 

যার্ির অির্র খারালপ রর্য়র্ছ। অির্র খারালপ না থাকর্ি 

ককউ ককার্না সাহািীর অসম্মান করর্ে পার্র না। 

মুহাম্মি ইিন মুসলিম সূর্ত্র ইিন মুিারক িণেনা কর্রন, 

ইিরালহম ইিন মায়সারাহ ির্ির্ছন, আলম কখর্না কিলখ 

লন উমার ইিন আবু্দি আযীয কাউর্ক প্রহার কর্রর্ছন, 
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ের্ি এক িযলির্ক কর্য়কলি কিত্রাোে করর্ে কির্খলছ, 

কয মুয়ালিয়ার্ক গাি-মন্দ কর্রলছি”। 

আিু োওিাহ ির্িন, মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু ‘আনহু মুহাম্মাি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সাহািীর্ির িনয পিো 

স্বরূপ, কয ককউ এ পিো উনু্মি করার িুিঃসাহস কিখার্ি, 

কস োর কভের্র প্রর্িশ করারও িুিঃসাহস করর্ি, সর্ন্দহ 
কনই”। 

উপর্রর অলিকাাংশ িণেনা আি-লিিায়াহ ও আি-লনহায়াহ 

গ্রন্থ কথর্ক সাংগৃহীে, যা ইিন কালসর রহ. মুয়ালিয়া প্রসর্ঙ্গ 

উদৃ্ধে কর্রর্ছন।13 

ইমাম িুখারী (ফাযার্য়িুস সাহািাহ) সাংক্রাি অিযার্য় 

একলি অনুর্েি কার্য়ম কর্রর্ছন, যার লশর্রানাম: 

(মুয়ালিয়ার আর্িাচনা সাংক্রাি অনুর্েি) এর্ে লেলন 

লেনলি হািীস উর্ল্লখ কর্রর্ছন: 
                                                           
13 আি-লিিায়াহ ওয়ান লনহায়াহ (৮/১৩০-১৩৯)। 
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১. ইিন আিু মুিাইকাহ কথর্ক িলণেে, লেলন ির্িন, 

“মুয়ালিয়া এশার পর এক রাকাে লির্য় লিের পর্ড়র্ছন, 

েখন ইিন আব্বার্সর লনকি ককউ এর্স এ সম্পর্কে 

লির্জ্ঞস করি, লেলন িির্িন, োর্ক করর্ে িাও। কারণ, 
লেলন রাসূিুল্লাহর সাহচযে গ্রহণ কর্রর্ছন”। 

২. ইিন আিু মুিাইকাহ কথর্ক িলণেে, ইিন আব্বাসর্ক 

িিা হর্িা: আলমরুি মুলমনীন মুয়ালিয়ার্ক আপলন লকছু 

িির্িন লক? কারণ, কস এক রাকাে লির্য় লিের 

পর্ড়র্ছ। লেলন িির্িন, লেলন ফকীহ”। 

৩. মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু আনহু কথর্ক িলণেে, লেলন 

ির্ির্ছন, আমরা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লার্মর সার্থ লছিাম, লকন্তু কোমরা কয সািাে 

আিায় কর, কস সািাে োর্ক আিায় করর্ে কিলখ লন। 

লেলন আমার্িরর্ক আসর্রর পর িু’রাকাে সািাে কথর্ক 

লনর্ষি কর্রর্ছন”। 
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হালফয ইিন হািার িুখারীর িযাখযায় ির্িন, “ইমাম 

িুখারী মুয়ালিয়া সম্পর্কে লযকর শব্দ উর্ল্লখ কর্রর্ছন, যার 

িাাংিা অথে আর্িাচনা। ফযীিে িা গুণািলি অথে প্রকাশ 

কর্র এমন শব্দ লেলন িযিহার কর্রনলন, কারণ 

অনুর্ের্ির হািীস কথর্ক মুয়ালিয়ার ফযীিে প্রমাণ হয় 

না, ের্ি ইিন আব্বাস োর্ক কয ফকীহ ও সাহািী 

ির্ির্ছন এ কথর্ক োর ফযীিে প্রমাণ হয়। মুয়ালিয়ার 

ফযীিে সম্পর্কে ইিন আিু আলসম একলি পুলস্তকা 

লির্খর্ছন। অনুরূপ োর ফযীিে সম্পর্কে আরও 

লির্খর্ছন আিু উমার ও আিু িকর নাক্কাশ। এসি গ্রর্ন্থ 

োরা মুয়ালিয়ার ফযীিে সম্পর্কে অর্নক হািীস উর্ল্লখ 

কর্রর্ছন, যার কিশ লকছু হািীসর্ক ইিনুি িাওযী 

মাওিু‘আে গ্রর্ন্থ িার্নায়াি ির্ির্ছন। অেিঃপর ইিনুি 

িাওযী ির্িন, ইসহাক ইিন রাহওয়াইহ ির্ির্ছন, 

মুয়ালিয়ার ফযীিে সাংক্রাি লিশুদ্ধ ককার্না হািীস কনই। 

এ রহর্সযর কারর্ণই ইমাম িুখারী উস্তার্ির কথা আমর্ি 

লনর্য় মুয়ালিয়ার ফযীিে িা গুণািলি ির্িন লন; িরাং 
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এমন শব্দ িযিহার কর্রর্ছন, যার িাাংিা অথে আর্িাচনা, 

ের্ি লেলন খুি সূক্ষ্মভার্ি ইিলেহাি কর্রর্ছন, যার িারা 

রার্ফযীরা প্রেযাখযাে হয়”।14 

সহীহ মুসলির্ম এর্সর্ছ, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লাম মুয়ালিয়া সম্পর্কে ির্ির্ছন, “আল্লাহ োর কপি 
পূণে না করুন”। মুসলিম স্বীয় সনর্ি ইিন আব্বাস কথর্ক 

িণেনা কর্রন, লেলন ির্ির্ছন, আলম িাচ্চার্ির সার্থ 

কখির্ে লছিাম, এমোিস্থায় রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লাম এর্স পর্ড়ন, ফর্ি আলম িরিার আড়ার্ি 

িুলকর্য় যাই। লেলন আমার্ক িু’হাে লির্য় োর্ড়র উপর 

আোে করর্িন এিাং িির্িন, যাও, মুয়ালিয়ার্ক কডর্ক 

আন। লেলন ির্িন, আলম কগিাম এিাং লফর্র এর্স 

িিিাম মুয়ালিয়া খার্ে। লেলন আিার িির্িন, যাও, 

োর্ক কডর্ক আন। লেলন ির্িন, আলম লফর্র এর্স 

                                                           
14 ফােহুি িালর (৭/১০৩-১০৪)। 
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িিিাম, মুয়ালিয়া খার্ে। েখন লেলন িির্িন, « ل أدبع اّلل
«بطنۥ  আল্লাহ োর কপি পূণে না করুন। 

ইমাম মুসলিম এ হািীর্সর মািযর্ম নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর কিা‘আ সাংক্রাি হািীসগুর্িা সমাপ্ত 

কর্রর্ছন, যার উর্িশয নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 

কথর্ক কয িি কিা‘আ ও গাি-মন্দ প্রকাশ পায়, যলি ঐ 

িযলি োর উপযুি না হয়, োহর্ি এগুর্িা োর িনয 

পলিত্রো, রহমে ও সাওয়ার্ির কিা‘আয় পলরণে হয়, 

অেএি, মুয়ালিয়া সম্পর্কে িাহযে িি-কিা‘আ প্রকৃেপর্ে 

কিা‘আ, কযমন লেলন অনযানয সাহািীর কের্ত্র ির্ির্ছন, 

«يمينك تربت»  কোমার হাে িুর্িা মলিন কহাক। «وثكلتك 
«أمك  কোমার সিেনাশ কহাক। «َرى «َحل َق  َعق   কোমার 

সিান না কহাক। «سنك لكربت»  কোমার িয়স না িাড়ুক। 

ইমাম মুসলিম এ িােীয় কর্য়কলি হািীস উর্ল্লখ 

কর্রর্ছন, োর কভের মুয়ালিয়ার হািীস একলি। োর 
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পূর্িে রর্য়র্ছ আনাস ইিন মালিক রালিয়াল্লাহু আনহুর 

হািীস। আনাস ির্িন, উর্ম্ম সুিাইর্মর লনকি এক 

ইয়ােীম কমর্য় লছি, উর্ম্ম সুিাইম মূিে োরই মা। 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ইয়ালেম কমর্য়লি 

কির্খ ির্িন, “েুলমই লক কসই কমর্য়, েুলম কো িড় হর্য় 
লগর্য়ছ, কোমার িয়স না িাড়ুক”। কমর্য়লি উর্ম্ম 

সুিাইর্মর লনকি কাাঁির্ে কাাঁির্ে কগি। উর্ম্ম সুিাইম 

িির্িন, কহ কমর্য়, কোমার লক হর্য়র্ছ? কস িিি, নিী 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আমার্ক িি-কিা‘আ 

কর্রর্ছন। এখন কথর্ক আলম িড় হর্িা না। উর্ম্ম সুিাইম 

মালির্ে ওড়না কহাঁচড়ার্ে কহাঁচড়ার্ে দ্রুে রাসূির্ক লগর্য় 

িরর্িন। রাসূিুল্লাহ রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু িির্িন, কহ 

উর্ম্ম সুিাইম, লক হর্য়র্ছ? কস িিি: আল্লাহর রাসূি, 

আমার ইয়ালেম কমর্য়লির্ক আপলন িি-কিা‘আ কর্রর্ছন? 

লেলন িির্িন, উর্ম্ম সুিাইম, কস লক? কস িিি: কমর্য়লি 

মর্ন করর্ছ, আপলন োর্ক িি-কিা‘আ কর্রর্ছন, কযন 

োর িয়স না িাড়ুক। আনাস ির্িন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আিাইলহ ওয়াসাল্লাম কহর্স লির্িন। অেিঃপর িির্িন, কহ 

উর্ম্ম সুিাইম, আমার রর্ির লনকি আমর শেেগুর্িা েুলম 

িান না, আমার রর্ির কার্ছ শেে কর্রলছ কয, আলম 

একিন মানুষ, মানুষ কযরূপ সন্তুষ্ট হয় আলমও কসরূপ 

সন্তুষ্ট হই, মানুষ কযরূপ রাগ কর্র আলমও কসরূপ রাগ 

কলর। আমার কয উম্মর্ের ওপর আলম িি-কিা‘আ কলর, 

যার উপযুি কস নয়, কসলির্ক োর িনয পলিত্রো ও 

বনকিয িালনর্য় লিন, যার লিলনমর্য় লকয়ামর্ের লিন 

আপলন োর্ক বনকিয লির্িন”। 

এ হািীস কশর্ষ ইমাম মুসলিম মুয়ালিয়ার কিা‘আ সাংক্রাি 

হািীস এর্নর্ছন, যার্ে রর্য়র্ছ, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লাম ির্ির্ছন, আল্লাহ োর কপি পূণে না করুন। 

িেয করুন, ইমাম মুসলিম একলি িলিি লিষয়র্ক খুি 

চমৎকারভার্ি সমািান কর্রর্ছন, অনযথায় মুয়ালিয়া 

সম্পর্কে অর্নর্কর িারণা খারাপ হে। এিাই োর 

লকোর্ির এক িড় বিলশষ্টয। এখার্ন প্রমাণ হয় োর সূক্ষ্ম 
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িুে ও েীক্ষ্ণ ইিলেহাি। আল্লাহ োর ওপর রহম করুন। 

ইমাম নাওয়াওয়ী মুসলির্মর িযাখযা গ্রর্ন্থ ির্িন, “ইমাম 

মুসলিম এ হািীস কথর্ক িুর্ের্ছন, মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু 

আনহু িি কিা‘আর উপযুি লছর্িন না, োই এখার্ন োর 

আর্িাচনা কর্রর্ছন। ইমাম মুসলিম িযেীে অনযানয 

মুহালিস এিার্ক মুয়ালিয়ার প্রশাংসা গণয কর্রর্ছন, কারণ 

োরা কির্নর্ছন পরিেেীর্ে এিা মুয়ালিয়ার িনয কিা‘আয় 

পলরণে হর্য়র্ছ। 

ل ومٗ ﴿ ه َوَمن ق تهَل َمظح هَوِله  َنا ل
لحَنَٰنٗ ا َفَقدح َجَعلح ۦ س  هفۥه ِۖ  ا فََل ي ۡسح َقتحله

ف ه ٱلح
ورٗ  ۥ   ََكَن َمنص   [33: اإلرساء] ﴾٣٣ا إهنَ

ইিন কালসর রহ. আল্লাহ ো‘আিার উি িাণীর োফসীর 

প্রসর্ঙ্গ ির্িন, অত্র আয়ার্ের িযাপকো কথর্ক ইিন 

আব্বাস িুর্ের্ছন কয, মুয়ালিয়া কেৃের্ের অলিকারী ও 

রাির্ের মালিক হর্িন। কারণ, লেলন উসমার্নর অিী 

েথা অলভভািক লছর্িন। উসমানর্ক মযিুম অিস্থায় হেযা 
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করা হর্য়র্ছ, োর কপ্রলের্েই মুয়ালিয়া রালিয়াল্লাহু ‘আনহু 

আিী রালিয়াল্লাহু ‘আনহুর লনকি িালি কর্রর্ছন, কযন 

োর কার্ছ উসমার্নর হেযাকারীর্ির কসাপিে করা হয়, 

লেলন োর্ির কথর্ক লকসাস লনর্িন; কারণ, লেলন উমাওয়ী 
েথা উসমার্নর িাংশির। এ লির্ক আিী কচর্য়র্ছন োর 

কার্ছ সুর্যাগ আসুক, কযন োর েমো িৃঢ় ও পলরপক্ব 

হয়, োই মুয়ালিয়ার্ক িির্ছন আমার হার্ে আর্গ শামর্ক 

কসাপিে করুন। মুয়ালিয়া শামর্ক কসাপিে করর্ে অস্বীকার 

কর্রন, যেেণ না োর লনকি উসমার্নর হেযাকারীর্ির 

কসাপিে করা হয়। এ অিুহার্ে লেলন ও শার্মর কিার্করা 

আিীর লনকি িায়‘আে কথর্ক লিরে থার্কন, অেিঃপর 

িীেে সময় পর মুয়ালিয়া শলিশািী হন ও োর লনকি 

রািে চর্ি যায়, কযমন ইিন আব্বাস এই আয়াে কথর্ক 

ইিলেহাি কর্রর্ছন। এিা আশ্চযে েিনার একলি”।15 

                                                           
15 োফসীর্র ইিন কালসর (৩/৩৮)। 
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সহীহ িুখারীর্ে আনাস রালিয়াল্লাহু আনহু কথর্ক িলণেে, 

নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ির্ির্ছন, 

“আনসালরর্ির মহব্বে করা ঈমার্নর লনিশেন, আর 
োর্ির সার্থ লির্িষ কপাষণ করা লনফার্কর লনিশেন”। 

হালফয ইিন হািার (ফােহুি িালর) গ্রর্ন্থ ির্িন, 

আনসারর্ির ফযীিে োর্িরও হালসি হর্ি, যারা 

আনসারর্ির নযায় রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লামর্ক সাহাযয করার কার্ি অাংশীিালর হর্ি। 

অেিঃপর লেলন ির্িন, সহীহ মুসলির্ম আিী রালিয়াল্লাহু 

কথর্ক িলণেে, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম োর্ক 

ির্ির্ছন, “মুলমন ছাড়া ককউ কোমার্ক মহব্বে করর্ি না 

এিাং মুনালফক িযেীে ককউ কোমার্ক অপছন্দ করর্ি 

না”। এ ফযীিে অনযানয সাহািীর কের্ত্রও প্রর্যািয।  

(আি-মুফলহম) এর গ্রন্থকার ির্িন, “কযসি যুদ্ধ-লিগ্রহ 

সাহািীর্ির মার্ে সাংেলিে হর্য়র্ছ, োর্ে যলিও এর্ক 

অপর্রর প্রলে লির্িষ লছি, ের্ি কসিা লনফাক পযোর্য়র 
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লছি না, িরাং ককার্না এক লির্শষ পলরলস্থলের কারর্ণ 
লছি, যার কথর্ক লির্রালিোর সৃলষ্ট হর্য়র্ছ। এ িনয ককউ 

কাউর্ক লনফার্কর কিার্ষ িুষ্ট ির্িন লন, এসি কের্ত্র 

োর্ির অিস্থা লছি মুিোলহর্ির মে, কয লিক কর্রর্ছ 

োর িু’লি সাওয়াি আর কয ভুি কর্রর্ছ োর একলি 

সাওয়াি। আল্লাহ ো‘আিা ভার্িা িার্নন।16 

শাইখ ইয়াহইয়া ইিন আিু িকর আর্মরী ইয়ামানী আিু 

মুসা আশ‘আরী রালিয়াল্লাহু আনহুর িীিনী আর্িাচনায় 

ির্িন, মুহাম্মি ইিন ইিরাহীম িণেনা কর্রর্ছন: 

“ইসিার্মর শুরুর্ে আিীর লির্িষ লনফার্কর আিামে 

লছি। কারণ, কস লছি মুনালফকর্ির আেঙ্ক। অনুরূপ 

হািীর্স এর্সর্ছ আনসারর্ির লির্িষও লনফার্কর 

আিামে। আিার আনসারর্ির মহব্বে কযরূপ ঈমার্নর 

আিামে, আিীর মহব্বেও ঈমার্নর আিামে।  

                                                           
16 ফােহুি িালর(৬৩/১) : 
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মুহাম্মি ইিন ইিরাহীম আরও ির্িন, খার্রলিরা আিী 

রালিয়াল্লাহু আনহুর্ক পছন্দ কর্র না; িরাং োর্ক কালফর 

ির্ি অথচ োরা মুনালফক নয়, ের্ি োর্ির অপরাি 

অর্নক িড়। িিীি ির্ি, োরা ইসিাম কথর্ক লিলেন্ন 

িি। অনুরূপ িার্েলনরা আলির্ক মহব্বে কর্র, অথচ 

সিার কার্ছ োরা কালফর। রার্ফযীরাও আলির্ক মহব্বে 

কর্র, অথচ োর্ির কগামরাহী ও পথভ্রষ্টো সিার লনকি 

স্পষ্ট। যাই িিা কহাক যার অির পলরশুদ্ধ এিাং যার িীন 

সলিক আর্ছ, োর কথর্ক কখর্না সাহািীর্ির গাি-মন্দ, 

োর্ির লছদ্রার্িষণ ও সমার্িাচনা প্রকাশ কপর্ে পার্র না। 
আল্লাহর লনকি পানাহ চাই”।

17 

ইমাম যাহািী (লমযানুি ই‘লেিাি) গ্রর্ন্থ ির্িন, “যলি প্রশ্ন 

করা হয়, একিন লিি‘আেীর্ক লকভার্ি আপনারা 

লনভেরর্যাগয ির্িন এিাং কসকাহ রািী েথা লনভেরর্যাগয 

                                                           
17 লরয়ািুি মুস্তাোিাহ পৃ. ১৯৫। 
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িণেনাকারীর লির্শষণ, কযমন আিািাে ও ইেকান িারা 

কীভার্ি োর্ক লির্শষালয়ে কর্রন? লিি‘আেী কীভার্ি 

আলিি েথা লনভেরর্যাগয হয়?! এ প্রর্শ্নর উত্তর: লিি‘আে 

িু’প্রকার: কছাি লিি‘আে, কযমন সীমািঙ্ঘন ও অলেরঞ্জন 
িযেীে লশয়া মেিাি। োর্ি‘ঈ ও োর্ির কেক অনুসারীর 

কভের এ িােীয় লিি‘আে লছি, যলিও োর্ির িীনিালর, 

োকওয়া ও সেোর োিলে লছি না। এমোিস্থায় োর্ির 

হািীস যলি প্রেযাখযান করা হয়, োহর্ি হািীর্সর লিরাি 

অাংশ হােছাড়া হর্ি সর্ন্দহ কনই। অেএি, গ্রহণর্যাগয 

কারণ ছাড়া হািীর্সর িড় অাংশ প্রেযাখযান করা একলি 

িড় ভুি, সর্ন্দহ কনই। 

লিেীয় প্রকার, িড় লিি‘আে। কযমন, পলরপূণেভার্ি 

রার্ফযী হওয়া, রার্ফযী মেিাি লনর্য় িাড়ািালড় করা, আিু 

িকর ও উমার রালিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখর্ির সম্মানহালন 
করা। এ িােীয় মেিাি প্রচার করা িড় লিি‘আে। 

এরূপ লিি‘আেী লনভেরর্যাগয নয়, িরাং িালঞ্ছে। িেেমান 
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এমন ককার্না রার্ফযী কনই কয সেযিািী ও লিশ্বাসর্যাগয, 

িরাং লমথযাই োর্ির প্রেীক, েুকইয়া ও কনফাকই োর্ির 

বিলশষ্টয। অেএি, োর্ির িণেনা গ্রহণর্যাগয নয়। পূিেযুর্গ 

সীমািঙ্ঘনকারী লশয়া িারা োর্িরর্ক িুোর্না হে, যারা 

উসমান, যুিার্য়র, োিহা, মুয়ালিয়া ও লকছু সাংখযক 

সাহািী সম্পর্কে, যারা আিী রালিয়াল্লাহু আনহুর লিপর্ে 

যুর্দ্ধ লিপ্ত লছি, লিরূপ মিিয ও গাি-মন্দ করে। 

আমার্ির যুর্গ সীমািঙ্ঘনকারী রার্ফযীর অথে যারা 

োর্িরর্ক কালফর ির্ি এিাং আিু িকর ও ওমর্রর সার্থ 
সম্পকে লছন্ন কর্র। এিা োর্ির স্পষ্ট কগামরাহী, িিার 

অর্পো রার্খ না”।
18 

কেক মুহালিস লশয়া মোিিম্বী কিার্ষ িুষ্ট লছর্িন, কযমন 

আিু নু‘আইম ফািি ইিন িুকান, লেলন ইমাম িুখারীর 

উস্তাি। হালফয ইিন হািার ির্িন, “সৃ্মলে শলি ও 

                                                           
18 লমযানুি ই‘লেিাি (১/৫)। 
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লনভুেিোর কের্ত্র োর অর্নক প্রশাংসা রর্য়র্ছ, ের্ি লশয়া 

মোিিম্বী হওয়ার কারর্ণ অর্নর্ক োর সম্পর্কে লিরূপ 

মিিয কর্রর্ছন, এেিসর্েও সহীহ সনর্ি প্রমালণে, লেলন 

ির্ির্ছন, মুয়ালিয়ার্ক গাি-মন্দ কর্রলছ, মািার্য়কারা 
এমন ককার্না পাপ আমার ওপর লিলপিদ্ধ কর্র লন”।

19 

লশয়া কিার্ষ িুষ্ট আর্রকিন মুহালিস হর্িন মুহাম্মি ইিন 

ফুিাইি ইিন গাযওয়ান কুলফ। োর সম্পর্কে হালফয ইিন 

হািার ির্িন, যারা োর িযাপার্র নীরিো অিিম্বন 

কর্রর্ছন, োর কারণ লছি লেলন লশয়া মোিশেী। আহমি 

ইিন আিী ির্িন, আমার্িরর্ক আিু হালশম ির্ির্ছন, 

লেলন মুহাম্মি ইিন ফুিাইির্ক িির্ে শুর্নর্ছন: আল্লাহ 

উসমার্নর ওপর রহম করুন, আল্লাহ োর্ক রহম না 

করুন, কয উসমার্নর ওপর রহমর্ের কিা‘আ কর্র না। 

আিু হালশম আরও ির্িন, আলম োর কভের আহর্ি 

                                                           
19 মুকািামােুি ফােহ পৃ. (৪৩৪) 
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সুন্নাহ ওয়াি িামার্ের লনিশেন কির্খলছ, আল্লাহ োর্ক 

রহম করুন”।20 

শাইখুি ইসিাম ইিন োইলময়াহ ির্িন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর ককার্না সাহািীর্ক গাি-মন্দ িা 

িা‘নে করা বিি নয়, কয োর্ির কাউর্ক িানে কর্র, 

কযমন মুয়ালিয়া ইিন আিু সুলফয়ান, আমর ইিনুি আস 

ও োর্ির সমমযোিার ককার্না সাহািীর্ক অথিা োর্ির 

কথর্ক উত্তম ককার্না সাহািীর্ক, কযমন আিু মুসা 

আশআলর, আিু হুরায়রা ও োর্ির সমমযোিার ককার্না 

সাহািী, অথিা োর্ির কথর্কও উত্তম ককার্না সাহািী, 

কযমন োিহা ইিন উিায়িুল্লাহ, যুিার্য়র ইিনুি আওয়াম, 

উসমান ইিন আফফান, আিী ইিন আিু োলিি, অথিা 

আিু িকর ও উমার ইিনুি খাত্তাি অথিা মুলমনর্ির মা 

আর্য়শা রালিয়াল্লাহু আনহুম িা োর্ির ছাড়া ককার্না 

                                                           
20 মুকািামােুি ফােহ পৃ. ৪৪১।  
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সাহািীর্ক গাি-মন্দ কর্র, সকি ইমার্মর লনকি কস 

কলিন শালস্তর উপযুি, ের্ি শালস্ত স্বরূপ কস হেযার কযাগয, 

না োর কথর্ক লনে পযোর্য়র ককার্না শালস্তর কযাগয এ লনর্য় 

োরা লিমে কপাষণ কর্রর্ছন। 

ইিন োইলময়াহ আরও ির্িন, প্রথম কথর্ক কশষ পযেি 

এমন ককার্না মুহালির কনই, লযলন কনফার্কর কিার্ষ িুষ্ট 

লছর্িন, িরাং োরা সিাই মুলমন এিাং োর্ির সিার 

ঈমার্নর পর্ে সােী রর্য়র্ছ। 

লেলন আরও ির্িন, মুয়ালিয়া ইিন আিু সুলফয়ান ও োর 

নযায় অনযানয সাহািী, যারা ফাের্হ মক্কার পর ইসিাম 

গ্রহণ কর্রর্ছন, সিাই নািাে প্রাপ্ত ির্ির সিসয, কযমন 

ইকলরমাহ ইিন আিু িাহি, হালরস ইিন লহশাম, সুহাইি 

ইিন আমর, সাফওয়ান ইিন উমাইয়াহ ও আিু সুলফয়ান 
ইিন হালরস ইিন আবু্দি মুত্তালিিসহ অনযানয সাহািী। 

মুসলিমরা সিাই একমে কয, োর্ির সিার ইসিাম সলিক 

লছি, পরিেেীর্ে ককউ োর্িরর্ক কনফার্কর কিার্ষ িুষ্ট 
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ির্িনলন। আর মুয়ালিয়া কো ইসিাম গ্রহণ করার পর 

কথর্কই ওলহ লিখলনর কার্ি লিপ্ত লছর্িন।  

লেলন আরও ির্িন, উমার্রর লখিাফর্ের যুর্গ যখন 

ইয়ালযি ইিন আিু সুলফয়ান মারা যায়, উমার রালিয়াল্লাহু 

‘আনহু ইয়ালযর্ির ভাই মুয়ালিয়ার্ক োর স্থিালভলষি 

কর্রন। আর উমার ইিনুি খাত্তার্ির েীক্ষ্ণ কমিার স্বীকৃলে 

সিেত্রই লছি, মানুষ সম্পর্কে োর িানা-শুনা সির্চর্য় 

কিলশ, লেলন িৃঢ়ভার্ি হর্কর ওপর প্রলেলষ্ঠে লছর্িন ও 

হক সম্পর্কে সিার কচর্য় কিলশ িানর্েন। 

লেলন আরও ির্িন, উমার কখর্না ককার্না মুনালফকর্ক 

মুসলিমর্ির কনো লনিোচন কর্রনলন, আর না কর্রর্ছন 

আিু িকর, োর্ির ককউ লনকি আত্মীয়র্কও কনো 

লনিোচন কর্রন লন। আল্লাহর রাস্তায় োরা ককার্না 
লেরস্কারকারীর লেরস্কারর্ক ভয় করর্েন না”। 

লেলন আরও ির্িন, এ কথা স্পষ্ট কয, মুয়ালিয়া, আমর 

ইিনুি আস ও োর্ির নযায় অনযানয সাহািীর মার্ে 



 

 

 
 62  

লফেনা লছি, েিুও োর্ির স্বপর্ের লকাংিা লিপর্ের 

ককউ োর্িরর্ক নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর 

ওপর লমথযা িিার অপিাি কিন লন; িরাং পরিেেী সকি 

আর্িম ও োর্ি‘ঈ একমে কয, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াসাল্লার্মর কের্ত্র োরা সেযিািী এিাং হািীর্সর 

িযাপার্র োরা সিাই লিশ্বাসর্যাগয। পোির্র মুনালফকরা 

নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লনরাপি নয়; 

িরাং নিীর্ক োরা লমথযা ির্ির্ছ ও োর সম্পর্কে লমথযা 

প্রচার কর্রর্ছ। 

লেলন আরও ির্িন, আহর্ি সুন্নাহ ওয়াি িামা‘আে 

সিাই একমে কয, ককার্না সাহািী অথিা নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর লনকি আত্মীয় অথিা পূিেিেেী ও 

পরিেেী ককার্না মনীষী লনষ্পাপ নয়; িরাং োর্ির কথর্ক 

পাপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভি, ের্ি েওিার কারর্ণ আল্লাহ 

োর্িরর্ক েমা ও োর্ির মেেিা িুিন্দ করর্িন এিাং 
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অনযানয কনলক ও পাপ কমাচনকারীর লিলনমর্য় োর্িরর্ক 

েমা করর্িন। 

লেলন আরও ির্িন, এসি কথা হর্ে সাহািীর্ির লনলশ্চে 

পার্পর কের্ত্র, ের্ি কযখার্ন সাহািীগণ ইিলেহাি 

কর্রর্ছন, কসখার্ন কখর্না লিক কর্রর্ছন কখর্না ভুি 

কর্রর্ছন। যলি লিক কর্রন, িু’লি সাওয়াি, আর ভুি 

করর্ি একলি সাওয়াি, ভুিলি েমা। 

লেলন আরও ির্িন, আিীর সার্থ যুদ্ধ করার সময় 

মুয়ালিয়া লখিাফর্ের িালি কর্রনলন, লনর্ির লখিাফর্ের 

িনয িাই‘আেও কনন লন, আিার খলিফা লহর্সর্িও যুদ্ধ 

কর্রন লন, লেলন লখিাফর্ের হকিার িনযও যুদ্ধ কর্রন 

লন; িরাং োরা আিীর লখিাফর্ের স্বীকার্রালি প্রিান 

করে। কয োর্ক লির্জ্ঞস করে োর্ক লেলন িির্েন 
লখিাফর্ের হকিার আলি। লেলন ও োর সাথীর্ির ককউ 

আিী ও োর সাথীর্ির সার্থ যুদ্ধ করার্ক বিি িানর্েন 

না, িরাং আিী ও োর সাথীগণ কিখর্িন মুয়ালিয়া ও োর 
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অনুসারীর্ির কথর্ক আনুগেয আিায় ও োর্ক িাই‘আে 

করার্না িরুলর। কারণ, মুসলিমর্ির খলিফা একিনই 

হর্িন। অেএি, োরা লির্দ্রাহী, খলিফার্ক িায়‘আে 

লির্ে না, অলিকন্তু োরা শলির অলিকারী োই োর্ির 

িায়‘আে িরুলর। এসি লচিা কর্র লেলন লসদ্ধাি লনর্িন, 

োর্ির সার্থ যুদ্ধ করর্িন কযন আনুগর্েযর ওয়ালিি োরা 

কসাপিে কর্র এিাং একেত্র আনুগেয ও মুসলিম উম্মার 

ঐকয প্রলেলষ্ঠে হয়। এ লির্ক মুয়ালিয়া ও োর সাথীগণ 

কিখর্িন িায়‘আে কিওয়া ওয়ালিি নয়, িাই‘আর্ের িনয 

যলি োর্ির সার্থ যুদ্ধ করা হয়, োরা িুির্মর স্বীকার 

হর্িন। োর্ির যুলি লছি, উসমানর্ক মযিুমভার্ি হেযা 

করা হর্য়র্ছ, আসর্িও োই, আর োর হেযাকারীরা লছি 

আিীর ির্ি। োরা প্রভািশািী, েমোও োর্ির হার্ে 

লছি। 

লেলন আরও ির্িন, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 

ির্ির্ছন, “আম্মারর্ক সীমািঙ্ঘনকারী িি হেযা করর্ি”। এ 

হািীস চূড়ািভার্ি প্রমাণ কর্র না কয, মুয়ালিয়া ও োর সাথীরা 
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এ িাণীর উপযুি, িরাং সম্ভািনা আর্ছ, এ হািীস িারা 

োির্রর্ক িুোর্না হর্য়র্ছ, যারা আম্মার্রর ওপর হামিা কর্র 

হেযা কর্রর্ছ, অথোৎ িালহনীর একলি অাংশ এিাং আম্মার্রর 

হেযায় যারা খুলশ োরাও োর্ির নযায়। এিা স্পষ্ট কয, 

মুয়ালিয়ার ির্ি এমন অর্নক কিাক লছি, যারা আম্মার্রর 

হেযায় সন্তুষ্ট লছি না। কযমন, আবু্দল্লাহ ইিন আমর ইিন আস 

ও অনযানয সাহািী, িরাং মুয়ালিয়া ও আমর ইিন আস সিাই 
আম্মার্রর হেযার্ক অপছন্দ কর্রর্ছন”।21 

কমািাকথা: সাহািীর্ির মার্ে কযসি লফেনা সাংেলিে হর্য়র্ছ, 

িুলদ্ধমার্নর উলচৎ কসসি িযাপার্র োর্ির সম্পর্কে ভার্িা িারণা 

কপাষণ করা। োর্ির সম্পর্কে ভার্িা কথা িিা। সকি 

সাহািীর কের্ত্র রালিয়াল্লাহু আনহু িিা, োর্ির সার্থ িনু্ধে ও 

মহব্বে রাখা। আর িৃঢ়ভার্ি লিশ্বাস করা কয, োরা ইিলেহাি 
কর্র একলি সাওয়াি িা িু’লি সাওয়ার্ির কভের লছর্িন। 

োহাভীয়া গ্রর্ন্থর িযাখযায় আিী ও মুয়ালিয়ার ইখলেিার্ফর 

                                                           
21 মুয়ালিয়া ইিন আিু সুলফয়ান। ইিন োইলময়া রলচে। 
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লির্ক ইলঙ্গে কর্র খুি সুন্দর কথা িিা হর্য়র্ছ: “আমরা োর্ির 

সিাইর্ক ভার্িা িলি: 

هَنا غهل ٗ ﴿ وب
يَمَٰنه َوَل ََتحَعلح فه ق ل  ه

هٱِلح ونَا ب هَنا ٱََّلهيَن َسَبق  َٰن َو هخح فهرح ََلَا َوِله
َرَبَنا ٱغح

يم   هََّلهيَن َءاَمن وا  َرَبَنا  إهنََك رَء وف  رَحه  [١١: احلرش] ﴾١٠ل 

“কহ আমার্ির রি, আমার্িরর্ক ও আমার্ির ভাই যারা ঈমান 

লনর্য় আমার্ির পূর্িে অলেক্রাি হর্য়র্ছ োর্িরর্ক েমা 

করুন”। [সূরা আি-হাশর, আয়াে: ১০] 

অেিঃপর লেলন ির্িন, কয লফেনা আিী রালিয়াল্লাহুর যুর্গ 

হর্য়র্ছ, কসসি কথর্ক আল্লাহ আমার্ির হাের্ক মুি করর্খর্ছন, 

আমরা আল্লাহর লনকি প্রাথেনা করলছ, লেলন কযন আমার্ির 

িিানর্ক লনি িয়া ও অনুগ্রর্হ োর কথর্ক মুি রার্খন। 

আি-হামিুলিল্লালহ রালব্বি আিালমন।  
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আিশে মনীষী আিু োওিাহ হািিী ির্ির্ছন, 

“মুয়ালিয়া ইিন আিু সুলফয়ান রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওয়াসাল্লার্মর সাহািীর্ির িনয পিো স্বরূপ, 

কয এই পিো উিার্ি, কস োর কভের প্রর্িশ করারও 

িুিঃসাহস কিখার্ি”। এ কারর্ণই কিখক মুয়ালিয়া 

রালিয়াল্লাহু আনহুর্ক আর্িাচনার লিষয়িস্তু 

িালনর্য়র্ছন। 
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