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প্রশ্ন: আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবাি দিওোর দবধান েী?  
উত্তর:আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহা এবং অনযানয উমু্মহাতুে মুদমনীন সবাই রাসূয়ের সাহাবীগয়ের অন্তরু্ুক্ত। ফয়ে 
দযসব হািীয়স সাহাবীয়ির গাদে দিয়ত দনয়েধ েরা হয়েয়ে, তায়ত আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহা ও রাসূয়ের অনযানয 
স্ত্রীরাও অন্তরু্ুক্ত। দযমন, আবু সা‘ঈি খুিরী রাদিোল্লাহু ‘আনহু দেয়ে বদেুত হািীয়স এয়সয়ে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইদহ ওোসাল্লাম বয়েন, 

ْصَحاِب  تَُسبُّوا ال»
َ
ن   فَلَوْ  أ

َ
َحَدُكمْ  أ

َ
ْنَفَق  أ

َ
ُحد   ِمثَْل  أ

ُ
َحِدِهمْ  ُمد   بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َ
   .«نصيفه َوال أ

   

“দতামরা আমার সাহাবীয়ির গাদে দিও না, যদি দতামায়ির দেউ অহুি পাহাড় পদরমাে স্বেু আল্লাহর রাস্তাে িান 
েয়র তয়ব তায়ির এে মুি বা তার অয়ধুে পদরমাে িান েরার সাওোয়বর সমান হয়ব না”। (সহীহ বুখারী, হািীস 
নং ৩৩৭৯) 
অতঃপর সমস্ত আয়েমগে এ দবেয়ে এেমত, দয বযদক্ত আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহা সম্পয়েু খারাপ মন্তবয েরয়ব, 
দস োদফর।  
োরে, আল্লাহ তা‘আো দনয়জই সূরা নূয়রর ময়ধয আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহার পদবত্রতা বেুনা েয়রয়েন।  
ইমাম ইবন হাযম রহ.দহশাম ইবন আম্মায়রর সনয়ি বেুনা েয়রন, দতদন বয়েন, আদম মায়েে ইবন আনাস 
রাদিোল্লাহু ‘আনহুয়ে বেয়ত শুয়নদে, দতদন বয়েন, দয বযদক্ত আবু বের ও উমার রাদিোল্লাহুমায়ে গাদে দিে, তায়ে 
শাদস্ত দিওো হয়ব। আর দয আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে গাদে দিে, তায়ে হতযা েরা হয়ব। তায়ে দজজ্ঞাসা েরা 
হয়ো, দেন আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে গাদে দিয়ে হতযা েরা হয়ব? তখন দতদন বেয়েন, আল্লাহ তা‘আো 
আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহা সম্পয়েু বয়েন, 

نُٱّلَلُُُيَعُِظُكمُُ﴿
َ
بًَداُلِِمۡثلِهِۦ َُُتُعوُدوا ُُأ

َ
ۡؤِمنِيَُُُكنُتمُإِنُأ  [ ٧١:  انلور] ﴾١٧ُمُّ

“আল্লাহ দতামায়িরয়ে উপয়িশ দিয়েন দয, যদি দতামরা মুদমন হও, তাহয়ে আর েখয়না এর পুনরাবৃদত্ত েরয়ব 
না”। [সূরা আন-নুর, আোত নং ১৭] 
ইমাম মায়েে রহ. বয়েন, দয বযদক্ত আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবাি দিে, দস েুরআয়নর দবয়রাদধতা েরে। 
আর দয েুরআয়নর দবয়রাদধতা েয়র তার শাদস্ত হতযা।  
আল্লামা ইবয়ন হাযম রহ. বয়েন, ইমাম মায়েে রহ.-এর েোই এখায়ন দবশুদ্ধ। োরে, আয়েশা রাদিোল্লাহু 
‘আনহায়ে অপবাি দিওো মায়ন আল্লাহ তা‘আোয়ে দমেুযে সাবযস্ত েরা। যা ইসোম দেয়ে পুয়রাপুদর দবর হয়ে 
যাওোয়ে অন্তরু্ুক্ত েয়র। আবু বের ইবনুে আরাবী রহ. বয়েন, েতে দোে দনয়িুাে ও দনরপরাধ নারী আয়েশা 
রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবাি দিে। আল্লাহ তা‘আো তার দনয়িুাে ও পদবত্র হওোর েো েুরআয়ন বেুনা 
েয়রয়েন। আল্লাহ তা‘আো তায়ে পদবত্র বয়ে দ ােো দিওোর পরও যারা তায়ে অপরাদধনী বয়ে দস আল্লাহয়েই 
দমেুযে বেে। আর দয আল্লাহয়ে অস্বীোর েরে দস অবশযই োদফর। জ্ঞানীয়ির জনয এদিই হয়ো মুদক্তর উপাে ও 
আয়োর দিশারী। 
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োজী আবু ইো‘ো রহ. বয়েন, আল্লাহ তা‘আো যা দেয়ে আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে দনষ্পাপ দ ােো েয়রয়ে 
দস দবেয়ে দয বযদক্ত তায়ে দিােী বয়ে, দস অবশযই োদফর। এয়ত দোয়না মতদবয়রাধ নাই। এ দবেয়ে এোদধে 
ইমাম উম্ময়তর ইজমা নেে েয়রয়েন এবং অসংখয ইমামগে এ দবধানদি সু-স্পষ্ট েয়রয়েন।  
ইমাম ইবন আবু মুসা রহ. বয়েন, দয বযদক্ত আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবাি দিে, দস িীন দেয়ে বদহষ্কার 
হয়ে দগে। তার দববাহ ইসোমী দবধান অনুযােী সম্ভব নে।  
আল্লামা ইবন েুিামাহ রহ. বয়েন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম-এর স্ত্রী যারা মুদমনয়ির মাতা এবং 
সবুপ্রোর খারাবী দেয়ে তারা পদবত্র তায়ির প্রদত সন্তুষ্ট োোই হয়ো ইসোয়মর দবধান। তায়ির ময়ধয সয়বুাত্তম 
খাদিজা দবনয়ত খুোইদেি রাদিোল্লাহু ‘আনহা। তারপর আয়েশা দসদিো রাদিোল্লাহু ‘আনহা, যার পদবত্রতা আল্লাহ 
তা‘আো েুরআয়ন বেুনা েয়রয়েন। দতদন িুদনো ও আদখরাত উর্ে জাহায়ন রাসূয়ের স্ত্রী। দয তায়ে অপবাি দিে 
দস দনঃসয়েয়হ োদফর।  
ইমাম নববী রহ. বয়েন, অপবাি দেয়ে আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহার পদবত্র হওো অোিয প্রমাে েুরআয়নর আোত 
দ্বারা সাবযস্ত। যদি দোয়না মানুে এ দবেয়ে সয়েহ দপােে েয়র, সেে মুসদেয়মর ঐেময়তয দস োদফর ও মুরতাি 
হয়ে যায়ব।  
আল্লামা ইবনুে োইদেযম রহ. বয়েন, দয আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবাি দিে, তার োদফর হওোর বযাপায়র 
সমস্ত উম্মত এেমত। 
হায়ফয ইবন োসীর রহ. স্বীে তাফসীয়র দেয়খন,  সেে আয়েমগে এ বযাপায়র এেমত দয, েুরআন আোতগুয়ো 
নাদযে হওোর পরও দয বযদক্ত আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে গাদে বা অপবাি দিে, দস োদফর। োরে, দস 
েুরআয়নর দবরুদ্ধাচরেোরী। বিরুদিন আয-যারেশী রহ. বয়েন, েুরআন তার পদবত্র হওোয়ে স্পষ্ট েরার পর দয 
তায়ে অপবাি দিে দস অবশযই োদফর। 
দয আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহায়ে অপবাি দিে তার দবধান সম্পয়েু আয়েমগে অয়নে িেীে উপস্থাপন েয়রয়েন। 
দযমন- 
১- সূরা আন-নূয়রর আোত। যায়ত আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহার দনয়িুাে ও পদবত্র হওোয়ে স্পষ্ট েরা হে। 
তারপরও যারা তায়ে অপবাি দিে, মূেত দস আল্লাহয়েই অস্বীোর েরে। আর আল্লাহয়ে অস্বীোর েরা 
দনঃসয়েয়হ েুফর।  
২-রাসূয়ের পদরবার সম্পয়েু অপবাি দিওো রাসূেুল্লাহয়েই েষ্ট দিওো। আর রাসূেয়ে েষ্ট দিওো সেয়ের 
ঐেময়তয েুফর। তার স্ত্রীয়ে অপবাি দিওোয়ত তায়ে দয েষ্ট দিওো হে, তার প্রমাে সহীহ বুখারী ও মুসদেয়মর 
হািীস।  
আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহা দেয়ে বদেুত দতদন বয়েন, 

ِ  رَُسوُل  َفَقامَ » ُ  َصّل   اّلل  ِ  َعبْدِ  ِمنْ  فَاْستَْعَذرَ  يَْوِمهِ  ِمنْ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل  َبي  بِْن  اّلل 
ُ
 ِمنْ  َيْعِذُرِن  َمنْ  الُْمْسِلِميَ  َمْعَشَ  يَا َفَقاَل  الِْمنَْبِ  ََعَ  وَُهوَ  أ

َذاهُ  َعنْهُ  بَلََغِن  قَدْ  رَُجل  
َ
ْهِل  ِف  أ

َ
ِ  أ ْهِل  ََعَ  َعِلْمُت  َما َواّلل 

َ
  «… َخْْيًا إاِل أ

“অতঃপর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম দসদিন দমম্বয়র িাাঁদড়য়ে আবু্দল্লাহ ইবন উবাই-এর বযাপায়র 
দনয়জর অক্ষমতা প্রোশ েরয়েন। দতদন বেয়েন, দহ মুসদেমগে! দতামায়ির দে আে দয আমায়ে ঐ দোেদি দেয়ে 
দরহাই দিয়ব যার দেয়ে আমার পদরবায়রর দবেয়ে আমার েষ্ট দপৌয়েয়ে? আদম আল্লাহর েসম েয়র বেদে, আদম 
আমার পদরবার সম্পয়েু র্ায়োই জাদন”।  
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হািীয়স রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম বেয়েন, দে আয়ে দয আমার সায়ে ইনসাফ েরয়ব, আমার 
ওযরয়ে েবুে েরয়ব। আমার পদরবার দবেয়ে দয েষ্ট আমার োগয়ে। এয়ত প্রমাদেত হে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইদহ ওোসাল্লাম এয়তা দবদশ েষ্ট দপয়েয়েন, যার ফয়ে দতদন মানুয়ের োয়ে ইনসাফ োমনা েয়রয়েন। 
ইমাম েুরতুবী রহ. আল্লাহর এ বােীর তাফসীয়র বয়েন, এয়ত রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম-এর 
পদরবার ও তার ইেত দবেয়ে তায়ে অবশযই েষ্ট দিওো হে। আর এদি অবশযই েুফর। দয এ ধরয়নর গদহুত েমু 
েরয়ব দস অবশযই োদফর হয়ব। 
৩- আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহা সম্পয়েু অপবাি রাসূে সম্পয়েুই অপবাি। োরে, আল্লাহ তা‘আো বয়েন,  اخلبيثات
 হায়ফয ইবন োসীর রহ. বয়েন, আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহা পাে-পদবত্র না হয়ে আল্লাহ তা‘আো তায়ে للخبيثي

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম-এর স্ত্রী দহয়সয়ব দনধুারে েরয়তন না। োরে, আল্লাহর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইদহ ওোসাল্লাম সমস্ত মানবজাদত দেয়ে অদধে পদবত্র। আয়েশা রাদিোল্লাহু ‘আনহা যদি অপদবত্র হয়তন 
তাহয়ে দতদন শরী‘আতগত ও প্রােৃদতে দোয়নার্ায়বই রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম-এর স্ত্রী হওোর 
উপযুক্ত হয়তন না।  
অবয়শয়ে আমায়ির ময়ন রাখয়ত হয়ব, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম-এর দনেি সবয়চয়ে দপ্রে হয়ো 
‘আয়েশা দসদিো রাদিোল্লাহু ‘আনহা। দযমন, ‘আমর ইবনুে ‘আস রাদিোল্লাহু ‘আনহু বদেুত বদেুত, দতদন বয়েন,  

تَيْتُُه قَاَل قُلُْت يَ 
َ
ََلِسِل قَاَل فَأ ُ َعلَيِْه وََسل َم ََعَ َجيِْش َذاِت الس  ِ َصّل  اّلل  ََ قَاَل اَعئَِشُة َبَعثَِن رَُسوُل اّلل  ْ ََ َح ُُّّ إِ

َ
ِِ أ  ُُّّ انل ا

َ
ِ أ ا رَُسوَل اّلل 

بُوَها إًِذا قَاَل قُلُْت ُثم  َمْن قَاَل ُعَمُر قَاَل َفَعد  رَِجااًل قَاَل قُلُْت فَِمْن الرَِّجاِل قَاَل 
َ
 أ

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওো সাল্লাম আমায়ে যাতুস সাোদসে সসনয িয়ের ওপর দনতৃত্ব দিয়ে যুয়দ্ধ দপ্ররে 
েয়রন। আদম তার দনেি এয়স বেোম, দহ আল্লাহর রাসূে আপনার োয়ে সবয়চয়ে দপ্রে মানুে দে? দতদন বেয়েন, 
আয়েশা (রাদিোল্লাহু ‘আনহা)। তারপর আদম বেোম, পুরুেয়ির দেয়ে? দতদন বেয়েন, তার দপতা। তারপর আদম 
দজজ্ঞাসা েরোম তারপর দে? বেয়েন, উমার (রাদিোল্লাহু আনহু)। এর্ায়ব দতদন আরও েতে সাহাবীর নাম 
দনয়েন”।  
দয বযদক্ত রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম-এর দপ্রে মানুেদির প্রদত দবয়দ্বে ও িুশমনী প্রিশুন েরয়ব, 
দেোময়তর দিন রাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম তার প্রদত িুশমনী ও দবয়দ্বে প্রিশুন েরয়বন এিাই 
স্বার্াদবে। আল্লাহই র্ায়ো জায়নন।  
দিখুন, দশখ নায়সর-এর ‘সাহাবীয়ির দবেয়ে আহয়ে সুন্নাত ওোে জামা‘আয়তর আেীিা’। পৃ: ৮৭১/২; আরও 
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