
Research paper 5b 

১ 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرححيم إن الحمد هللا والصلوة السالم على رسول اهللا وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين

“এিট একিট গেবষণাপ�, যা দলীয়তার অ��, দুবর্ল ও জাল হািদস এবং ঐিতহািসক বণর্না েথেক মু�, 

কুরআন-সু�াহর সহীহ দলীলসমূেহর আেলােক রিচত। গেবষণাপে�র নামকরণ হেয়েছ কারবালার ৭২ জন 

শহীেদর সংখয্ার ওপর িভি� কের।” 

 

 

 

 

 

 

আমার ি�য় মুসিলম ভাই-েবান, অবশয্ই এই গেবষণাপ�িট কমপেক্ষ একবার অধয্য়ন করুন মৃতুয্র পূেবর্ই 

শয়তােনর কুম�ণা উেপক্ষা কের। 

 

 ِكتَـٰبِ ۡ◌ َما بـَيـَّنَّـُٰه لِلنَّاِس ِفی ٱل دِ ۡ◌ َبع ۢ◌ ِمن ُهَدىٰ ۡ◌ َوٱل بـَيـِّنَـٰتِ ۡ◌ ِمَن ٱل نَاۡ◌ َمۤا َأنَزل ُتُمونَ ۡ◌ َيكِإنَّ ٱلَِّذيَن 

كَ ۬◌ ُأو  ٱللَّـِٰعُنونَ  َعنـُُهمُ ۡ◌ ٱللَُّه َوَيل َعنـُُهمُ ۡ◌ َيل لَـٰۤىِٕ

িন�য় যারা েগাপন কের, আিম েযসব িব�ািরত তথয্ এবং েহদােয়েতর কথা নািযল কেরিছ মানুেষর জনয্ 

িকতােবর মেধয্ িব�ািরত বণর্না করার পরও; েস সম� েলােকর �িতই আ�াহর অিভস�াত এবং অনয্ানয্ 

অিভস�াতকারীগেণর ও। [সুরা বাকারা: ১৫৯] 

من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم  “ عن أبي هريرة، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال أبو عيسى حديث أبي هريرة  .وفي الباب عن جابر وعبد اهللا بن عمرو  . ”جام من نار القيامة بل

 .حديث حسن 

সম� বণর্নাসমূহ েনয়া হেয়েছ আহলুস সু�াহর বই-পু�ক েথেক এবং তথয্সুে�র �িমক সংখয্ার েক্ষে� 

হারামাইন, ৈবরুৎ এবং দারুস সালােমর আ�জর্ািতক �মানুসরণ করা হেয়েছ। 

 

কারবালার ঘটনার �কৃত ে�ক্ষাপট ৭২ িট সহীহ্  হািদেসর আেলােক 
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আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ েয 

েলাক এমন ইল্ ম (জ্ঞান) স�েকর্ িজজ্ঞািসত হয় যা েস জােন, অতঃপর েস তা েগাপন কের, তােক 

ি�য়ামােতর িদবেস আগুেনর লাগাম পরােনা হেব। [জােম’ আত-িতরিমিজ: ২৬৪৯, সুনান আবী দা’ঊদ ৩৬৫৪, 

সুনান ইবনু মাজাহ ২৬১, িমশকাতুল মাসাবীহ ২২৩। শায়খ যুবাইর আলী যাঈ এবং শায়খ আলবানী হািদেসর 

সনদেক সহীহ বেলেছন] 

েনাট: ইমাম মুসিলম িবন হা�াজ (২৬১ িহজরী) তার িব�িবখয্াত �� ‘সহীহ মুসিলম’ �� রচনার পরামশর্দাতা 

ছা�েক উে�শয্ কের বেলন, “তুিম যখন আমােক এই মহান কােজর পরামশর্ িদেল, আিম িচ�া করলাম েয, 

যিদ আিম এই উেদয্াগ �হণ কির এবং তা পূরেণর সামথর্য্ রািখ, তাহেল উ� কােজর �ারা আিম সবর্�থম 

িনেজই লাভবান হব বহু কারেণ। তেব, যিদ আিম উ� কারণসমূহ বণর্না কির, তাহেল ব�বয্ দীঘর্ হেয় যােব। 

সংেক্ষেপ, আিম বলব েয অ� সংখয্ক িনভর্রেযাগয্ হািদস সংকলন করা অেনক সহজ এবং কলয্াণকর হেব বহু 

সংখয্ক হািদস সংকলেনর েচেয়। িবেশষ কের সাধারণ মানুেষর জনয্ যারা হািদস সংকলেনর বয্াপাের গভীর 

জ্ঞান রােখ না এবং যারা হািদেসর শু�তা িনণর্েয়র জনয্ অেনয্র মুখােপক্ষী। েযেহতু এিটই বা�ব সতয্, কােজই 

অিধক সংখয্ক অিনভর্রেযাগয্ হািদস সংকলেনর েচেয় ��সংখয্ক িনভর্রেযাগয্ হািদস সংকলনই অিধক 

কলয্াণকর”।  [সহীহ মুসিলম: ভূিমকা] 

 

 

 

 

০১. আবূ বুরদাহ (রাঃ) এর িপতা সানাদ েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন আমরা বললাম, আমরা যিদ তাঁর সােথ 

ইশার সালাত আদায় করা পযর্� উপিব� হেত পারতাম (তা হেল কতই না ভােলা হেতা)। রাবী বেলন, আমরা 

বেস থাকলাম। তখন রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) আমােদর িনকট আসেলন। তারপর িতিন 

বলেলনঃ েতামরা এখেনা পযর্� এখােন উপিব� আছ? আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল আমরা আপনার 

সােথ মাগিরেবর সলাত আদায়  কেরিছ। তারপর আমরা বললাম েয  ইশার সলাত আপনার সােথ আদায়  

করার জনয্ বেস অেপক্ষা কির। িতিন বলেলনঃ েতামরা অেনক ভাল কেরছ িকংবা েতামরা িঠক কেরছ। িতিন 

(রাবী) বেলন, তারপর িতিন (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) আকােশর িদেক মাথা তুলেলন এবং িতিন 

অিধকাংশ সময়ই আকােশর পােন তাঁর মাথা তুলেতন। অতঃপর িতিন বলেলন তারকারািজ অব�ােনর 

কারেণই আকাশ ি�িতশীল রেয়েছ। তারকারািজ যখন িবিক্ষ� হেয় পড়েব তখন আকােশর জনয্ ওয়া’দাকৃত 

িবপদ আস� হেব (অথর্য্াৎ- িকয়ামাত এেস যােব এবং আসমান েফেট েচৗিচর হেয় যােব)। আর আিম আমার 

সাহাবােদর জনয্ শাি� ও িনরাপ�া �রুপ। আিম যখন িবদায় িনব তখন আমার সাহাবােদর উপর ওয়া’দাকৃত 

নবুওয়য্ােতর আেলােক িখলাফােত রািশদা কত বছর? কারা িছেলন আ�াহর নবী 

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর িখলাফােত রািশদার েযাগয্? 
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সময় এেস সমুপি�ত হেয় যােব (অথর্য্াৎ - িফতনা-ফাসাদ ও �� সংঘাত েলেগ যােব)। আর আমার সাহাবাগণ 

সকল উ�ােতর জনয্  রক্ষাকবচ �রুপ। আমার সাহাবীগণ যখন িবদায় হেয় যােব তখন আমার উ�ােতর 

উপর ওয়া’দাকৃত িবষয উপি�ত হেব। [সিহহ মুসিলম: ৬৪৬৬] 

০২. সাঈদ ইবনু জুহমান (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, সািফনাহ (রাঃ) আমার িনকট বণর্না কেরন েয, 

রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ আমার উ�েতর িখলাফােতর সময়কাল (শাসনকাল) 

হেব ি�শবছর, তারপর হেব রাজত�। তারপর সািফনাহ (রাঃ) আমােক বলেলন, তুিম আবূ বকর (রাঃ) এর 

িখলাফতকাল গণনা কর।  তারপর বলেলন, উমার ও উসমান (রাঃ)-এর িখলাফতকাল গণনা কর।  তারপর 

বলেলন, আলী (রাঃ)-এর িখলাফতকালও গণনা কর।  আমরা গণনা কের এর সময়কাল ি�শবছরই েপলাম।  

সাঈদ (রাঃ) বলেলন, আিম তােক বললাম বানু উমাইয়ার জনগণ ও দািব কের েয, তােদর মােঝ ও েখলাফাত 

িবদয্মান? িতিন বলেলন যারকার স�ােনরা িমথয্া বলেছ, বরং তারা েতা িনকৃ� রাজতে�র অ�ভুর্� 

রাজতাি�ক েগা�ী। মুসনােদ আহমােদর বণর্নায়ঃ নু’মান িবন বশীর(র) আ�াহর নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) এর েগাপন িবষেয়র জ্ঞানধারণকারী হুযাইফা(র) হেত বণর্না কেরন, আিম আ�াহর নবী (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) হেত শাসকেদর স�েকর্ হািদস মুখ� েরেখিছ। িতিন বেলন: “নবুওয়য্াত েতামােদর 

মােঝ থাকেব, যতিদন মহান আ�াহ চান, এরপর িতিন তা উিঠেয় েনেবন যখন িতিন চান। অতপর, 

নবুওয়য্ােতর আদেল িখলাফাহ আসেব এবং তা িবদয্মান থাকেব যতিদন িতিন চান এবং িতিন উিঠেয় েনেবন 

যখন িতিন চান। অত:পর আসেব উ�রািধকার সূে� রাজত� এবং তা থাকেব যতিদন মহান আ�াহ চান এবং 

িতিন তা উিঠেয় েনেবন যখন চান। অতঃপর আসেব চরম জবরদি�র শাসন, যা থাকেব যতিদন মহান আ�াহ 

চান এবং যখন িতিন চান, তা উিঠেয় েনেবন। অতঃপর আসেব নবুওয়য্ােত আদেল িখলাফাহ। এর পর িতিন 

চুপ হেয় েগেলন। িতরিমজীর বণর্নায়ঃ সাফীনাহ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, রাসূলু�াহ (সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ নবুওয়য্ােতর িভি�েত পিরচািলত িখলাফত ি�শ বছর অবয্াহত থাকেব। 

অতঃপর আ�াহর যােক ই�া রাজ� বা তাঁর রাজ� দান করেবন। সাঈদ (রহঃ) বেলন, আমােক সাফীনাহ 

(রাঃ) বেলেছন, িহেসব কেরা, আবূ বকর (রাঃ) দুই বছর, ‘উমার (রাঃ)  দশ বছর, ‘উসমান (রাঃ) বােরা বছর 

ও আলী (রাঃ) এেতা বছর িখলাফেতর দািয়� পালন কেরেছন। সাঈদ (রহঃ) বেলন, আিম সাফীনাহ (রাঃ) -

েক বললাম, এরা ধারণা কের েয, ‘আলী(রাঃ) খলীফাহ িছেলন না। িতিন বেলন, বনী যারকা অথর্াৎ মাওয়ােনর 

বংশধরগণ িমথয্া বেলেছ। [আবু দাউদ: ৪৬৪৬, জােম’ আত-িতরিমিজ, মুসনােদ আহমাদ ১৮৪৩০ (৪থর্ খ�, 

পৃ�া ২৭৩): ২২২৬, িমশকাতুল মাসািবহ ৫৩৭৮, শায়খ যুবাইর আিল যাই এবং শায়খ শু’আইব আরনাউৎ 

বেলন: এর সনদ সহীহ] 

০৩. ‘আম্ র ইব্ নু মায়মূন (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আিম ‘উমার ইব্ নু খা�াব (রাঃ) –েক আহত হবার 

িকছুিদন পূেবর্ মদীনায় েদেখিছ েয িতিন হুযায়ফা ইব্ নু ইয়ামান (রাঃ) ও ‘উসমান ইব্ নু হুনায়ফ (রহঃ) –এর 

িনকট দাঁিড়েয় তাঁেদরেক লক্ষয্ কের বলেছন, েতামরা এটা কী করেল? েতামরা এটা কী করেল? েতামরা িক 

আশ�া করছ েয, েতামরা ইরাক ভূিমর উপর েয কর ধাযর্ কেরছ তা বহেন ঐ ভূখ� অক্ষম? তারা বলেলন, 
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আমরা েয পিরমাণ কর ধাযর্ কেরিছ, ঐ ভূখ� তা বহেন সক্ষম। এেত বাড়িত েকান েবাঝা চাপান হয়িন। তখন 

‘উমার (রাঃ) বলেলন, েতামরা আবার িচ�া কের েদখ েয, েতামারা এ ভূখে�র উপর েয কর আেরাপ কেরছ 

তা বহন সক্ষম নয়? বণর্নাকারী বেলন, তারঁা বলেলন, না। অতঃপর ‘উমার (রাঃ) বলেলন, আ�াহ্  যিদ 

আমােক সু� রােখন তেব ইরােকর িবধবাগণেক এমন অব�ায় েরেখ যাব েয তারা আমার পের কখেনা অনয্ 

কােরা মুখােপক্ষী না হয়। বণর্নাকারী বেলন, অতঃপর চতুথর্ িদন িতিন আহত হেলন। েযিদন েভাের িতিন 

আহত হন, আিম তাঁর কােছ দাঁিড়েয়িছলাম এবং তারঁ ও আমার মােঝ ‘আবদু�াহ ইব্ নু ‘আ�াস (রাঃ) ছাড়া 

অনয্ েকউ িছল না। ‘উমার (রাঃ) দু’কাতােরর মধয্ িদেয় চলার সময় বলেতন, কাতার েসাজা কের নাও। যখন 

েদখেতন কাতাের েকান �িট েনই তখন তাকবীর বলেতন। িতিন অিধকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহ্ ল 

অথবা এ ধরেণর সূরা �থম রাক’আেত িতলাওয়াত করেতন, েযন অিধক পিরমাণ েলাক �থম রাক’আেত 

শরীক হেত পােরন। তাকবীর বলার পেরই আিম তাঁেক বলেত শুনলাম, একিট কুকুর আমােক আঘাত কেরেছ 

অথবা বেলন, আমােক আ�মণ কেরেছ। ঘাতক ‘ইলজ’ �ত পলায়েনর সময় দু’ধারী খ�র িদেয় ডােন বােম 

আঘাত কের চলেছ। এভােব েতর জনেক আহত করল। এেদর মেধয্ সাত জন শহীদ হেলন। এ অব�া েদেখ 

এক মুসিলম তার ল�া চাদরিট ঘাতেকর উপর েফেল িদেলন। ঘাতক যখন বুঝেত পারল েস ধরা পেড় যােব 

তখন েস আ�হতয্া করল। ‘উমার (রাঃ) আ�ুর রাহমান ইব্ নু আউফ (রাঃ) –এর হাত ধের সামেন এিগেয় 

িদেলন। ‘উমার (রাঃ) –এর িনকেট যারা িছল শুধুমা� তারাই বয্াপারিট েদখেত েপল। আর মাসিজেদর েশেষ 

যারা িছল তারা বয্াপারিট এর অিধক বুঝেত পারল না েয, ‘উমার (রাঃ)-এর ক��র শুনা যাে� না। তাই তারা 

“সুবহানা�াহ সুবহানা�াহ” বলেত লাগেলন। আ�ুর রহমান ইব্ নু আউফ (রাঃ) তাঁেদরেক িনেয় সংেক্ষেপ 

সলাত আদায় করেলন। যখন মুস�ীগণ চেল েগেলন, তখন ‘উমার (রাঃ) বলেলন, েহ ইব্ নু আ�াস (রাঃ) 

েদখ েতা েক আমােক আঘাত করল। িতিন িকছুক্ষণ অনুস�ান কের এেস বলেলন, মুগীরাহ ইব্ নু শু’বাহ (রাঃ) 

–এর েগালাম (আবূ লুলু)। ‘উমার (রাঃ) িজেজ্ঞস করেলন, ঐ কািরগর েগালামিট? িতিন বলেলন, হাঁ। ‘উমার 

(রাঃ) বলেলন, আ�াহ্  তার সবর্নাশ করুন। আিম তার স�েকর্ সিঠক িস�া� িদেয়িছলাম। আলহামদুিল�াহ, 

আ�াহ আমার মৃতুয্ ইসলােমর দাবীদার েকান বয্ি�র হােত ঘটানিন। েহ ইবনু ‘আ�াস (রাঃ) তুিম এবং 

েতামার িপতা মদীনায় কািফর েগালােমর সংখয্া বৃি� পছ� করেতন। ‘আ�াস (রাঃ) –এর িনকট অেনক 

অমুসিলম েগালাম িছল। ইব্ নু ‘আ�াস (রাঃ) বলেলন, যিদ আপিন চান তেব আিম কাজ কের েফিল অথর্াৎ 

আিম তােদরেক হতয্া কের েফিল। ‘উমার (রাঃ) বেলন, তুিম ভুল বলছ। েকননা তারা েতামােদর ভাষায় কথা 

বেল, েতামােদর িকবলামুখী হেয় সলাত আদায় কের, েতামােদর মত হা� কের। অতঃপর তাঁেক তাঁর ঘের 

েনওয়া হল। আমরা তাঁর সে� চললাম। মানুেষর অব�া দৃে� মেন হি�ল, ইেতাপূেবর্ তােদর উপর এত বড় 

মুসীবত আর আেসিন। েকউ েকউ বলিছেলন, ভেয়র িকছু েনই। আবার েকউ বলিছেলন, আিম তাঁর স�েকর্ 

আশংকােবাধ করিছ। অতঃপর েখজুেরর শরবত আনা হল, িতিন তা পান করেলন। িক� তা তার েপট হেত 

েবিরেয় পড়ল। অতঃপর দুধ আনা হল, িতিন তা পান করেলন। তাও তার েপট হেত েবিরেয় পড়ল। তখন 

সকেলই বুঝেত পারেলন, মৃতুয্ তাঁর অবশয্�াবী। আমরা তাঁর িনকট উপি�ত হলাম। অনয্ানয্ েলাকজনও 

আসেত শুরু করল। সকেলই তার �শংসা করেত লাগল। তখন যুবক বয়সী একিট েলাক এেস বলল, েহ 
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আমীরুল মু’িমনীন। আপনার জনয্ আ�াহ্ র সু-সংবাদ রেয়েছ; আপিন তা �হণ করুন। আপিন নবী (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) –এর সাহচযর্ �হণ কেরেছন, ইসলােমর �াথিমক যুেগই আপিন তা �হণ কেরেছন, েয 

স�েকর্ আপিন িনেজই অবগত আেছন অতঃপর আপিন খলীফা হেয় নয্ায় িবচার কেরেছন। অতঃপর আপিন 

শাহাদাত লাভ কেরেছন। ‘উমার (রাঃ) বলেলন, আিম পছ� কির েয তা আমার জনয্ ক্ষিতকর বা লাভজনক 

না হেয় সমান সমান হেয় থােক। যখন যুবকিট চেল েযেত উদয্ত হল তখন তার লুি�িট মািট ছুঁেয় যাি�ল। 

‘উমার (রাঃ) বলেলন, যুবকিটেক আমার িনকট েডেক আন। িতিন বলেলন– েহ ভািতজা! েতামার কাপড়িট 

উিঠেয় নাও। এটা েতামার কাপেড়র পির��তার জনয্ এবং েতামার রেবর িনকটও পছ�নীয়। েহ ‘আবদু�াহ 

ইব্ নু ‘উমার, তুিম িহসাব কের েদখ আমার ঋেণর পিরমাণ কত। তারা িহসাব কের েদখেত েপেলন িছয়ািশ 

হাজার (িদরহাম) বা এর কাছাকািছ। িতিন বলেলন, যিদ ‘উমােরর পিরবার পিরজেনর মাল �ারা পিরেশাধ হেয় 

যায় তেব তা িদেয় পিরেশাধ কের দাও। অনয্থায় আিদ ইব্ নু কা’ব এর বংশধরেদর িনকট হেত সাহাযয্ �হন 

কর। তােদর মাল িদেয়ও যিদ ঋণ পিরেশাধ না হয় তেব কুরাইস কিবলা হেত সাহাযয্ �হণ করেব, এর 

বািহের কােরা সাহাযয্ �হণ করেব না। আমার পক্ষ হেত তাড়াতািড় ঋণ আদায় কের দাও। উ�ুল মু’িমনীন 

‘আিয়শা (রাঃ) –এর িখদমেত এবং বল ‘উমার আপনােক সালাম পািঠেয়েছ। ‘আমীরুল মু’িমনীন’ শ�িট বলেব 

না। েকননা এখন আিম মু’িমনগেণর আমীর নই। তােঁক বল ‘উমার ইব্ ন খা�াব তাঁর সাথীেদর পােশ দাফন 

হবার অনুমিত চাে�ন। ইব্ ন ‘উমার (রাঃ) ‘আিয়শা (রাঃ) এর িখদমেত িগেয় সালাম জািনেয় �েবেশর 

অনুমিত চাইেলন। িতিন বলেলন, �েবশ কর, িতিন েদখেলন, ‘আিয়শা (রাঃ) বেস বেস কাঁদেছন। িতিন িগেয় 

বলেলন, ‘উমার ইব্ নু খা�াব (রাঃ) আপনােক সালাম পািঠেয়েছন এবং তাঁর স�ী�েয়র পাে�র্ দাফন হবার জনয্ 

আপনার অনুমিত েচেয়েছন। ‘আিয়শা বলেলন, আমার আকা�া িছল। িক� আজ আিম এ বয্াপার আমার 

উপের তাঁেক অ�গণয্ করিছ। ‘আবদু�াহ ইব্ নু ‘উমার (রাঃ) যখন িফের আসেছন তখন বলা হল– এই েয 

‘আবদু�াহ িফের আসেছ। িতিন বলেলন, আমােক উিঠেয় বসাও। তখন এক বয্ি� তােক েঠস িদেয় বিসেয় 

ধের রাখেলন। ‘উমার (রাঃ) িজেজ্ঞস করেলন কী সংবাদ? িতিন বলেলন, আমীরুল মু’িমনীন, আপিন যা 

কামনা কেরেছন, তাই হেয়েছ, িতিন অনুমিত িদেয়েছন। ‘উমার (রাঃ) বলেলন, আলহামদুিল�াহ। এর েচেয় 

বড় েকান িবষয় আমার িনকট িছল না। যখন আমার মৃতুয্ হেয় যােব তখন আমােক উিঠেয় িনেয়, তাঁেক 

আমার সালাম জািনেয় বলেব, ‘উমার ইব্ নু খা�াব (রাঃ) আপনার অনুমিত চাে�ন। যিদ িতিন অনুমিত েদন, 

তেব আমােক �েবশ করােব আর যিদ অনুমিত না েদন তেব আমােক সাধারণ মুসিলমেদর েগার�ােন িনেয় 

যােব। এ সময় উ�ুল মু’িমনীন হাফসা (রাঃ)-েক কিতপয় মিহলাসহ আসেত েদেখ আমরা উেঠ পড়লাম। 

হাফসা (রাঃ) তাঁর িনকট িগেয় িকছুক্ষণ কাঁদেলন। অতঃপর পুরুষরা �েবেশর অনুমিত চাইেল, িতিন ঘেরর 

িভতর েগেল ঘেরর েভতর হেত হেতও আমরা তারঁ কা�ার আওয়াজ শুনেত পাি�লাম। তাঁরা বলেলন, েহ 

আমীরুল মু’িমনীন! আপিন ওয়ািসয়াত করুন এবং খলীফা মেনানীত করুন। ‘উমার (রাঃ) বলেলন, িখলাফেতর 

জনয্ এ কেয়কজন ছাড়া অনয্ কাউেক আিম েযাগয্তম পাি� না, যােদর �িত নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) তাঁর ইি�কােলর সময় রাযী ও খুশী িছেলন। অতঃপর িতিন তাঁেদর নাম বলেলন, ‘আলী, ‘উসমান, 

যুবায়র, �লহা, সা’দ ও ‘আবদুর রাহমান ইব্ নু আউফ (রাঃ) এবং বলেলন, ‘আবদু�াহ ইব্ নু ‘উমার (রাঃ) 
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েতামােদর সে� থাকেব। িক� েস িখলাফত লাভ করেত পারেব না। তা িছল শুধু সা�না মা�। যিদ 

িখলাফেতর দািয়� সা’েদর (রাঃ) এর উপর নয্� করা হয় তেব িতিন এর জনয্ েযাগয্তম বয্ি�। আর যিদ 

েতামােদর মেধয্ অনয্ েকউ খলীফা িনবর্ািচত হন তেব িতিন েযন সবর্ িবষেয় সা’েদর সাহাযয্ ও পরামশর্ �হণ 

কেরন। আিম তাঁেক অেযাগয্তা বা িখয়ানেতর কারেণ অপসারণ কিরিন। আমার পেরর খলীফােক আিম 

ওয়ািসয়াত করিছ, িতিন েযন �থম যুেগর মুহািজরগেণর হক স�েকর্ সেচতন থােকন, তােদর মান স�ান 

রক্ষায় সেচ� থােকন। এবং আিম তাঁেক আনসার সাহাবীগেণর যাঁরা মুহািজরগৈণর আসার আেগ এই নগরীেত 

(মদীনায়) বসবাস কের আসিছেলন এবং ঈমান এেনেছন, তাঁেদর �িত স�য্বহার করার ওয়ািসয়াত করিছ েয 

তাঁেদর মেধয্ েনককারগেণর ওযর আপি� েযন �হণ করা হয় এবং তাঁেদর মেধয্ কােরার ভুল�িট হেল তা 

েযন ক্ষমা কের েদয়া হয়। আিম তাঁেক এ ওয়ািসওয়াত ও করিছ েয, িতিন েযন রােজয্র িবিভ� শহেরর 

আিধবাসীেদর স�য্বহার করন। েকননা তাঁরাও ইসলােমর িহফাযতকারী। এবং তারাই ধনস�েদর 

েযাগানদাতা। তারাই শ�েদর েচােখর কাঁটা। তােদর হেত তােদর স�ি�র িভি�েত েকবলমা� তােদর 

�েয়াজেনর অিতির� স�দ েযন যাকাত আদায় করা হয়। আিম তাঁেক প�ীবাসীেদর �িত স�য্বহার করারও 

ওয়ািসয়াত করিছ। েকননা তারাই আরেবর িভি� এবং ইসলােমর মূল শি�। তােদর �েয়াজেনর অিতির� 

স�দ এেন  তােদর দির�েদর মেধয্ েযন িবিলেয় েদয়া হয়। আিম তাঁেক আ�াহ ও তাঁর রসূল (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) –এর িজ�ীেদর (অথর্াৎ সংখয্া লঘু স�দায়) িবষেয় ওয়ািসয়াত করিছ েয, তােদর সে� 

কৃত অ�ীকার েযন পুরা করা হয়। তােদর পক্ষাবল�েন েযন যু� করা হয়, তােদর শি� সামেথর্য্র অিধক 

িজিযয়া েযন চাপােনা না হয়। ‘উমার (রাঃ) এর ইি�কাল হেয় েগেল আমরা তাঁর লাশ িনেয় পােয় েহঁেট 

চললাম। ‘আবদু�াহ্  ইব্ নু ‘উমার (রাঃ) ‘আিয়শা (রাঃ) –েক সালাম করেলন এবং বলেলন, ‘উমার ইব্ নু খা�াব 

(রাঃ) অনুমিত চাে�ন। ‘আিয়শা (রাঃ) বলেলন, তােক �েবশ করাও। অতঃপর তাঁেক �েবশ করান হল এবং 

তাঁর স�ী�েয়র পাে�র্ দাফন করা হল। যখন তাঁর দাফনকাজ েশষ হল, তখন ঐ বয্ি�বগর্ একি�ত হেলন। 

তখন ‘আবদুর রাহমান (রাঃ) বলেলন, েতামারা েতামােদর িবষয়িট েতামােদর মধয্ হেত িতনজেনর উপর েছেড় 

দাও। তখন যুবায়র (রাঃ) বলেলন, আিম আমার িবষয়িট ‘আলী (রাঃ) –এর উপর অপর্ণ করলাম। �লহা (রাঃ) 

বলেলন, আমার িবষয়িট ‘উসমান (রাঃ) –এর উপর নয্� করলাম। সা’দ (রাঃ) বলেলন, আমার িবষয়িট 

‘আবদুর রহমান ইব্ নু আউফ (রাঃ) উপর নয্� করলাম। অতঃপর ‘আবদুর রহমান (রাঃ) ‘উসমান ও ‘আলী 

(রাঃ)-েক বলেলন, আপনােদর দু’জেনর মধয্ হেত েক এই দািয়� হেত অবয্াহিত েপেত ই�া কেরন? এ 

দািয়� অপর জেনর উপর অপর্ন করব। আ�াহ্  ও ইসলােমর হক আদায় করা তাঁর অনয্তম দািয়� হেব। েক 

অিধকতর েযাগয্ েস স�েকর্ দুজেনরই িচ�া করা উিচত। বয্ি��য় চুপ থাকেলন। তখন ‘আবদুর রাহমান 

(রাঃ) িনেজই বলেলন আপনারা এ দািয়� আমার উপর নয্� করেত পােরন িক? আ�াহ্ েক সাক্ষী েরেখ বলিছ, 

আিম আপনােদর মধয্কার েষাগয্তম বয্ি�েক িনবর্ািচত করেত একটুও �িট করব না। তাঁরা উভেয় বলেলন, 

হাঁ। তােদর একজেনর হাত ধের বলেলন, রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) –এর সে� আপনার েয 

ঘিন� আ�ীয়তা এবং ইসলাম �হেণ অ�গািমতা আেছ তা আপিনও ভালভােব জােনন। আ�াহর ওয়াে� এটা 

আপনার জনয্ জরুরী হেব েয, যিদ আপনােক খলীফা মেনানীত কির তাহেল আপিন ইন্ সাফ �িত�া করেবন। 
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আর যিদ ‘উসমান (রাঃ) –েক মেনানীত কির তেব আপিন তাঁর কথা শুনেবন এবং তাঁর �িত অনুগত 

থাকেবন। অতঃপর িতিন অপর জেনর সে� একাে� অনুরূপ কথা বলেলন। এভােব অ�ীকার �হণ কের িতিন 

বলেলন, েহ ‘উসমান (রাঃ) আপনার হাত বািড়েয় িদন। িতিন [আবদুর রাহমান (রাঃ)], তাঁর হােত বায়’আত 

করেলন। অতঃপর ‘আলী (রাঃ) তাঁর ‘উসমান (রাঃ)-এর বায়’আত করেলন। অতঃপর মদীনাবাসীগণ এিগেয় 

এস সকেলই বায়’আত করেলন। অপর বণর্নায়ঃ িমসওয়ার ইব্ নু মাখরামাহ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, 

‘উমর (রাঃ) েয দলিটেক খলীফা িনবর্াচেনর দািয়� িদেয়িছেলন, তাঁরা সমেবত হেয় িনেজেদর মেধয্ পরামশর্ 

করেলন। ‘আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁেদরেক বলেলন, আিম েতা এমন েলাক নই েয এ বয্াপাের (িনবর্ািচত 

হওয়ার) আশা করব। িক� আপনারা যিদ ইে� কেরন তেব আপনােদর েথেক একজনেক আিম িনবর্ািচত কের 

িদেত পাির। তাঁরা একমত হেয় ‘আবদুর রহমােনর উপর দািয়� িদেলন। যখন তারঁা ‘আবদুর রহমােনর উপর 

দািয়� িদেলন, তখন সকল েলাক ‘আবদুর রহমােনর �িত ঝুঁেক পড়ল। এমনিক আিম একজনেকও েসই 

দেলর অনুসরণ করেত িকংবা তাঁেদর িপছেন েযেত েদখলাম না। েলােকরা ‘আবদুর রহমােনর �িতই ঝুঁেক 

পড়ল এবং কেয়ক রাত তারঁ সে� পরামশর্ করেত থাকল। েশেষ েসই রাত এল, েয রােতর েশেষ আমরা 

‘উসমান (রাঃ)-এর হােত বায়’আত করলাম। িমসওয়ার (রাঃ) বেলন, রােতর একাংশ অিতবািহত হবার পর 

‘আরদুর রহমান (রাঃ) আমার কােছ আসেলন এবং দরজায় খটখট করেলন। ফেল আিম েজেগ েগলাম। িতিন 

বলেলন, েতামােক ঘুম� েদখিছ। আ�াহ্ র কসম! আিম এ িতন রােতর মােঝ েবিশ ঘুমােত পািরিন। যাও, 

যুবায়র ও সাদেক েডেক আন। আিম তাঁেদরেক তার কােছ েডেক আনলাম। িতিন তাঁেদর দু’জেনর সে� 

পরামশর্ করেলন। তারপর আমােক আবার েডেক বলেলন, ‘আলীেক আমার কােছ েডেক আন। আিম তাঁেক 

েডেক আনলাম। িতিন তাঁর সে� অধর্রাি� পযর্� েগাপন পরামশর্ করেলন। তারপর ‘আলী (রাঃ) তারঁ িনকট 

হেত উেঠ েগেলন। তেব িতিন আশায় িছেলন। আর ‘আবদুর রহমান (রাঃ)  ‘আলী (রাঃ) েথেক িকছু 

(িবেরািধতার) আশ�া করিছেলন। তারপর িতিন বলেলন, ‘উসমানেক আমার কােছ েডেক আন। িতিন তারঁ 

সে� েগাপেন পরামশর্ করেলন। ফজেরর সময় মুআযিযন (এর আযান) তােদর দু’জনেক পৃথক করল। 

েলােকরা যখন ফজেরর সালাত পড়ল এবং েসই দলিট িম�েরর িনকট জমােয়ত হেলা তখন িতিন মুহািজর ও 

আনসারেদর যারা হািজর িছেলন তাঁেদরেক েডেক আনেত পাঠােলন এবং েসনা �ধানেদরেকও েডেক আনেত 

পাঠােলন এবং এরা সবাই উমেরর সে� গত হাে� অংশ�হণ কেরিছেলন। যখন সকেল এেস জমােয়ত হন, 

তখন ‘আবদুর রহমান (রাঃ) ভাষণ আর� করেলন। তারপর বেলন, েহ ‘আলী! আিম জনমত যাচাই কেরিছ, 

তারা ‘উসমােনর সমকক্ষ কাউেক মেন কের না। কােজই তুিম অবশয্ই অনয্ পথ ধেরা না। তখন িতিন 

[‘উসমান (রাঃ) -েক সে�াধন কের] বলেলন, আিম আ�াহ্ র, তাঁর রসূেলর ও তাঁর পরবতর্ী উভয় খালীফার 

আেদশ অনুযায়ী আপনার িনকট বায়’আত করিছ। অতঃপর ‘আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁর কােছ বায়’আত 

করেলন। অতঃপর মুহািজর, আনসার, েসনা�ধান এবং সাধারণ মুসিলম তাঁর কােছ বায়’আত করেলন। 
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েনাট: ৬ জেনর েভতর ৪ জন: যুবাইর (র), তালহা, সা'দ, ‘আ�ুর রহমান িবন ‘আঊফ িনেজেদর ই�ােতই 

িখলাফােতর পদ েথেক দূের সের দাঁড়ান এবং তারা উসমান েক খলীফা িনবর্াচন কেরন, েকননা আলী 

উসমােনর বায়আত কের িনেয়িছেলন। [সিহহ বুখারী: ৩৭০০ ও ৭২০৭] 

০৪. ইবনু ‘আ�াস (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আিমও ঐ দেলর সে� দু’আয় রত িছলাম, যারা ‘উমার 

ইবনু খা�ােবর জনয্ দু’আ কেরিছল। তখন তাঁর লাশিট খােটর উপর রাখা িছল। এমন সময় এক েলাক হঠাৎ 

আমার িপছন িদক হেত তার কনুই আমার কােঁধর উপর েরেখ ‘উমার (রাঃ)-েক লক্ষয্ কের বলল, আ�াহ্  

আপনার �িত রহম করুন। আিম অবশয্ এ আশা েপাষণ কির েয, আ�াহ্  আপনােক আপনার উভয় স�ীর 

সে�ই রাখেবন। েকননা, আিম আ�াহ্ র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক অেনক বার বলেত 

শুেনিছ, আিম, আবূ বাক্ র ও ‘উমার এক সে� িছলাম, আিম, আবূ বাক্ র ও ‘উমার এ কাজ কেরিছ। আিম, 

আবূ বাক্ র ও ‘উমার চেলিছ। আিম এ আশাই েপাষণ কির েয, আ�াহ্  তা’আলা আপনােক তােদর দু’জেনর 

সােথই রাখেবন। আিম েপছেন েচেয় েদখলাম, িতিন ‘আলী ইবনু আবূ তািলব (রাঃ)। [সিহহ বুখারী: ৩৬৭৭, 

সহীহ মুসিলম ৬১৮৭] 

০৫. হুযাইফা (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, একবার আমরা উমার (রাঃ)-এর িনকট উপিব� িছলাম। হঠাৎ 

িতিন বলেলন, িফত্ না স�েকর্ নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর ব�বয্ েতামােদর মেধয্ েক �রণ 

েরেখেছ? হুযাইফাহ (রাঃ) বলেলন, (নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন) মানুষ িনেজর পিরবার, 

ধন-স�দ, স�ান-স�িত ও �িতেবশীর বয্াপাের েয িফতনায় পিতত হয়, সালাত, সদাকাহ, সৎকােজর 

আেদশ, অসৎ কােজর িনেষধ তার েস পাপেক মুেছ েফেল। িতিন বেলন, আিম েতামােক এ স�েকর্ িজেজ্ঞস 

কিরিন, এবং েস িফত্ নার বয্াপাের িজেজ্ঞস করিছ যা সাগর লহরীর মত েঢউ েখলেব। হুযাইফাহ (রাঃ) 

বলেলন, েহ আমীরুল মু'িমনীন! েস িফত্ নায় আপনার েকান অসুিবধা হেব না। েকননা, েস িফত্ না ও আপনার 

মােঝ একিট ব� দরজা আেছ। উমার (রাঃ) বলেলন, দরজািট িক েভে� েফলা হেব, না খুেল েদওয়া হেব? 

িতিন বলেলন, না বরং েভে� েফলা হেব। ‘উমার (রাঃ) বলেলন, তা হেল েতা েসটা আর কখেনা ব� করা 

যােব না। (হুযাইফাহ বেলন) আিম বললাম হয্াঁ। (শাকীক বেলন) আমরা হুযাইফাহ (রাঃ) - েক িজেজ্ঞস 

করলাম, ‘উমার (রাঃ) িক দরজািট স�েকর্ জানেতন? উওের িতিন বলেলন, হয্াঁ। েযমন আিম সুিনি�তভােব 

জািন েয আগামী িদেনর পর রাত আসেব। েকননা আিম তােক এমন হাদীস বণর্না কেরিছলাম যা �িটমু�। 

(শাকীক বেলন) দরজািট েক স�েকর্ আমরা হুযাইফাহ (রাঃ) - েক িজেজ্ঞস করেত আমরা ভয় পাি�লাম, 

তাই আমরা মাসরুকেক িজেজ্ঞস করেত বললাম। িতিন তােঁক িজেজ্ঞস করেলন, দরজািট েক? উওের িতিন 

বলেলন, ‘উমার (রাঃ) (িনেজই)। [সিহহ বুখারী: ৭০৯৬, সিহহ মুসিলম: ৭২৬৮] 

০৬. ইবনু ‘উমার (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, একবার আিম হাফসাহ (রাঃ)-এর কােছ েগলাম। েস সময় 

তাঁর চুেলর েবিণ েথেক েফাঁটা পািন ঝরিছল। আিম তাঁেক বললাম, আপিন েদখেছন, (েনতৃে�র বয্াপাের) 

েলাকজন কী সব করেছ। েনতৃে�র েকান অংশই আমার জনয্ িনিদর্� করা হয়িন। তখন িতিন বলেলন, আপিন 
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তােদর সে� েযাগ িদন। েকননা তাঁরা আপনার অেপক্ষা করেছ। আপিন তােদর েথেক পৃথক থাকেল িবি��তা 

ঘটেত পাের বেল আিম আশ�া করিছ। হাফসাহ (রাঃ) তাঁেক বলেতই থাকেলন। েশেষ িতিন েগেলন। এরপর 

েলাকজন ওখান েথেক চেল েগেল মু’আিবয়াহ (রাঃ) ব�ৃতা কের বলেলন, ইমারেতর বয্াপাের কােরা িকছু 

বলার ই�া হেল েস আমােদর সামেন মাথা তুলুক। এ বয্াপাের আমরাই তাঁর ও তাঁর িপতার েচেয় অিধক 

হাকদার। তখন হাবীব ইবনু মাসলামাহ (রহঃ) তােঁক বলেলন আপিন এ কথার জবাব েদনিন েকন? তখন 

‘আবদু�াহ (ইবনু ‘উমার) বলেলন, আিম তখন আমার গােয়র চাদর িঠক করলাম এবং এ কথা বলার ই�া 

করলাম েয, এ িবষেয় ঐ বয্ি� অিধক হাকদার েয ইসলােমর জনয্ আপনার ও আপনার িপতার িবরুে� লড়াই 

কেরেছন। তেব আমার এ কথাই ঐৈকয্ ফাটল ধরেব, র�পাত ঘটেব এবং আমার এ কথার অনয্ রকম অথর্ 

করা হেব এ আশ�া করলাম এবং আ�াহ জা�ােত েয িন’আমাত ৈতির কের েরেখেছন তা �রণ করলাম ব’েল 

কথা বলা েথেক িবরত থাকলাম। তখন হাবীব (রহঃ) বলেলন, আপিন (িফতনা েথেক) রক্ষা েপেয়ছন এবং 

েবঁেচ েগেছন। [সিহহ বুখারী: ৪১০৮] 

০৭. মুহা�াদ ইবনু হানাফীয়া (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ আিম আমার িপতা ‘আলী (রাঃ)-েক িজেজ্ঞস করলাম, নবী 

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর পর সবর্ে�� মানুষ েক? িতিন বলেলন, আবূ বকর (রাঃ)। আিম 

বললাম, অতঃপর েক? িতিন বলেলন, ‘উমার (রাঃ)। আমার আশংকা হল েয, অতঃপর িতিন ‘উসমান (রাঃ) 

এর নাম বলেবন, তাই আিম বললাম, অতঃপর আপিন? িতিন বলেলন, না, আিম েতা মুসিলমেদর একজন। 

[সিহহ বুখারী: ৩৬৭১] 

 

 

 

০৮. ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আমর আস-সুলামী ও হুজর ইবনু হুজর (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ একদা আমরা আল-

ইরবাদ ইবনু সািরয়াহ (রাঃ)-এর িনকট আসলাম। যােদর স�েকর্ এ আয়াত নািযল হেয়েছ িতিন তােদর 

অ�ভুর্� : “তােদরও েকান অপরাধ েনই যারা েতামার িনকট বাহেনর জনয্ এেল তুিম বেলিছেল : আিম 

েতামােদর জনয্ েকান বাহেনর বয্ব�া করেত পারিছ না” (সূরাহ আত-তাওবাহ : ৯২)। আমরা সালাম িদেয় 

বললাম, আমরা আপনােক েদখেত, আপনার অসু�তার খবর িনেত এবং আপনার কাছ েথেক িকছু অজর্ন 

করেত এেসিছ। আল-ইরবাদ (রাঃ) বলেলন, একিদন রাসুলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

আমােদরেক সে� িনেয় সলাত আদায় করেলন, অতঃপর আমােদর িদেক িফের আমােদর উে�েশ �ালাময়ী 

ভাষণ িদেলন, তােত েচাখগুেলা অ�িস� হেলা এবং অ�রগুেলা িবগিলত হেলা। তখন এক বয্ি� বলেলন, েহ 

আ�াহ্ র রাসুল! এ েযন কােরা িবদায়ী ভাষণ! অতএব আপিন আমােদরেক িক িনেদর্শ েদন? িতিন বেলনঃ 

আিম েতামােদরেক আ�াহ্ভীিতর, �বণ ও আনুগেতয্র উপেদশ িদি�, যিদও েস (আমীর) একজন হাবশী 

খলীফা-এ-রািশদ এর িবরুে� সং�াম করা মারা�ক িবদ'আত। আলী(রা) 

জামাল, িসফফীন, নাহরওয়ােনর যুে� হে�র ওপর িছেলন 
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েগালাম হয়। কারণ েতামােদর মেধয্ যারা আমার পের জীিবত থাকেব তারা অিচেরই �চুর মতিবেরাধ েদখেব। 

তখন েতামরা অবশয্ই আমার সু�াত এবং আমার িহদায়াত�া� খলীফাহ্গেণর সু�াত অনুসরণ করেব, তা দাঁত 

িদেয় কামেড় আঁকেড় থাকেব। সাবধান! (ধেমর্) �িতিট নবািব�ার স�েকর্! কারণ �িতিট নবািব�ার হেলা 

িবদ’আত এবং �িতিট িবদ’আত হেলা ��তা। [সুনােন আবু দাউদ: ৪৬০৭, জািম’ িতরিমযী ২৬৭৬, সুনান 

ইবনু মাজাহ ৪২, িমশকাতুল মাসাবীহ ১৬৫, শায়খ যুবাইর এবং আলবানী সনদগুিলেক সহীহ বেলেছন] 

০৯. আবু সাঈদ খুদরী বণর্না কেরন, আমরা রসুলু�াহ র অেপক্ষায় বেস িছলাম, তখন িতিন তার এক �ীর 

বাসা েথেক েবর হেয় আমােদর কােছ আসেলন এবং আমরাও তার স� িদলাম। ইিতমেধয্, তার জুতা িছেড় 

েগল এবং আলী েসই জুতা েমরামেতর কারেণ আমােদর স� িদেত পারেলন না আর আমরা আ�াহর নবীর 

সােথ হাঁটা শুরু করলাম। হঠাৎ, িতিন আমােদর আলীর জনয্ অেপক্ষা করেত বলেলন এবং আমরা েথেক 

েগলাম। িতিন বলেলন, “েতামােদর মেধয্ একজন বয্ি� আেছ, েয িকনা যু� করেব কুরআেনর তাফসীেরর 

জনয্, েযমনভােব আিম যু� কেরিছ কুরআেনর অবতরেণর জনয্।” একথা শুেন আমরা তার িদেক আ�েহর 

সােথ তাকালাম এবং আবু বাকার ও ‘উমারও েসই সময় উপি�ত িছেলন। িক�, িতিন বলেলন, “না, বরং ওই 

বয্ি� হল েসই, েয আমার জুতা েমরামত করেছ। একথা শুেন আমরা সবাই ‘আলী ইবনু আবী তািলেবর কােছ 

আসলাম তােক এই সুসংবাদ েদয়ার জনয্। আবু সাঈদ খুদরী বেলন, “আলী ইবনু আবী তািলব এর আচরণ 

এই িনদশর্নই িদি�ল েয, িতিন এই সুসংবাদ আেগ েথেকই জানেতন”। [মুসনাদ আহমাদ ১১৭৯০ ( ৩য় খ�, 

পৃ�া ৮২ ), শায়খ শু’আইব আরনাউৎ বেলন, এর সনদ সহীহ। সুনানুল কুবরা ৮৪৫৭, শায়খ েগালাম েমা�ফা 

জিহর বেলন, এর সনদ সহীহ] 

১০. ইবরাহীম (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, ‘আলকামাহ (রহ.) একবার িসিরয়ায় েগেলন। যখন মসিজেদ 

�েবশ করেলন, তখন িতিন দু’আ করেলন, েহ আ�াহ্! আমােক একজন েন�ার স�ী িমিলেয় িদন। তখন 

িতিন আবূ দারদা (রাঃ)-এর িনকট িগেয় বসেলন। িতিন আমােক িজেজ্ঞস করেলন, তুিম েকাথাকার েলাক। 

আিম বললাম, কুফার অিধবাসী। িতিন বলেলন, েতামােদর মােঝ িক ঐ বয্ি�িট েনই যাঁেক আ�াহ্ তাঁর রাসূল 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জবানীেত শয়তান হেত িনরাপ�া দান কেরেছন। অথর্াৎ আ�ার (ইবনু 

ইয়ািসর) (রাঃ)। আিম বললাম, হাঁ। িতিন িজেজ্ঞস করেলন, েতামােদর মেধয্ নাবী সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর েগাপন তথয্িবদ েলাকিট িক েনই িযিন ছাড়া অনয্ েকউ এ সব েগাপন রহসয্ািদ জােনন না? 

অথর্াৎ হুযাইফাহ (রাঃ)। আিম বললাম, হাঁ। িতিন আবার িজেজ্ঞস করেলন েতামােদর মেধয্ িক নাবী সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িমস্ওয়াক ও সামান বহনকারী ‘আবদু�াহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) েনই? আিম বললাম, 

হাঁ। িতিন িজেজ্ঞস করেলন ‘আবদু�াহ  َِواللَّْيل িকভােব পাঠ কেরন। আিম বললাম َوالذََّكِر َواألُنـَْثى পেড়ন। তখন 

িতিন বলেলন, (এভােব পড়ার কারেণ) নাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত েযভােব শুেনিছলাম এরা 

(অনয্ানয্ সাহাবীরা) তা হেত আমােক সিরেয় েদয়ার সবর্া�ক েচ�া কেরেছ। [সিহহ বুখারী: ৩৭৪৩] 
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১১. আবূ মারইয়াম ‘আবদু�াহ্  ইব্ নু িযয়াদ আসাদী (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, �লহা, যুবায়র ও 

‘আিয়শাহ (রাঃ) যখন বসরার িদেক েগেলন, তখন ‘আলী (রাঃ) আ�ার ইব্ নু ইয়ািসর ও হাসান ইব্ নু ‘আলী 

(রাঃ) - েক পাঠােলন। তাঁরা আমােদর কুফায় আসেলন এবং (মাসিজেদর) িম�ের উপেবশন করেলন। হাসান 

ইব্ নু ‘আলী (রাঃ) িম�ােরর সেবর্া� ধােপ উপিব� িছেলন, আর আ�ার (রাঃ) হাসান (রাঃ)-এর িনেচর ধােপ 

দ�ায়মান িছেলন। আমরা এেস তাঁর িনকট জড় হলাম। এ সময় আিম েশানলাম, আ�ার (রাঃ) বেলেছন, 

‘আিয়শাহ (রাঃ) বস্ রার িদেক রওনা হেয় েগেছন। িনঃসে�েহ িতিন দুিনয়া ও আিখরােত েতামােদর 

(আমােদর) নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর প�ী। িক� আ�াহ্  এ কথা �� কের েজেন েনয়ার 

জনয্ েতামােদর পরীক্ষায় েফেলেছন েয, েতামরা িক তাঁরই আনুগতয্ কর, না তাঁর (অথর্াৎ ‘আিয়শাহ (রাঃ)-এর) 

আনুগতয্ কর। [সিহহ বুখারী: ৭১০০] 

১২. আবূ বাক্ রাহ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েথেক �ত 

একিট বাণীর �ারা আ�াহ জে� জামােলর (উে�র যু�) িদন আমার মহা উপকার কেরেছন, েয সময় আিম 

সাহাবােয় িকরােমর সে� িমিলত হেয় জামাল যুে� শারীক হেত �ায় ��ত হেয়িছলাম। আবূ বাক্ রাহ (রাঃ) 

বেলন, েস বাণীিট হল, যখন নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)- এর কােছ এ খবর েপৗঁছল েয, 

পারসয্বাসী িকসরা কনয্ােক তােদর বাদশাহ মেনানীত কেরেছন, তখন িতিন বলেলন, েস জািত কক্ষেণা সফল 

হেবনা �ীেলাক যােদর �শাসক হয়। [সিহহ বুখারী: ৪৪২৫] 

১৩. কােয়স বণর্না কেরন, উ�ুল মুিমনীন ‘আইশাহ যখন তার বািহনী িনেয় বনু আিমেরর জলাশেয়র িনকট 

েপৗঁছােলন, তখন কুকুর েঘঊ েঘঊ করা শুরু করল। িতিন িজজ্ঞাসা করেলন, এই জলাশেয়র নাম কী? তারা 

উ�ের বলেলন: ‘হাওয়াব জলাশয়’। একথা শুেন িতিন বলেলন: তাহেল আমােক অবশয্ই িফের েযেত হেব। 

তার স�ীগেণর েকউ এই িস�াে� পরামশর্ িদেলন: না, বরং আমােদর সামেন এিগেয় যাওয়া দরকার। 

হয়েতাবা মুসিলমগণ আপনােক েদখার পর মহান আ�াহ তােদর মেধয্ শাি�র বয্ব�া কের েদেবন। উ�ুল 

মুিমনীন ‘আইশাহ বেলন: আ�াহর নবী একবার আমােক বেলিছেলন, “েতামােদর মেধয্ একজেনর অব�া 

েকমন হেব যখন হাওয়াব এর কুকুর তার িদেক েঘউেঘউ করা শুরু করেব।” [মুসনাদ আহমাদ ২৪২৯৯ ( ৬� 

খ�, পৃ�া ৫২, িসলিসলা সহীহাহ ৪৭৪ ) শায়খ শু’আইব আরনাউত, আইবানী এবং যুবাইর আলী যাঈ 

সনদিটেক সহীহ বেলেছন] 

১৪. ‘আিয়শা (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন আবদু�াহ্  ইবনু যুবাইর (রাঃ)-েক অিসয়য্ত কেরিছেলন, আমােক 

তাঁেদর (নবী  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) ও তাঁর দু’সাহাবী) পােশ দাফন করেব না। বরং আমােক 

আমার সি�নীেদর সােথ বাকী’েত দাফন করেব যােত আিম িচরকােলর জনয্ �শংিসত হেত না থািক। মুছা�াফ 

ইবনু আবী শায়বার বণর্নায়: কােয়স বণর্না কেরন, যখন উ�ুল মুিমনীন ‘আইশাহ মৃতুয্মুেখ পিতত িছেলন, 

িতিন বলেলন, “আমােক আ�াহর নবীর �ীগেণর সােথ দাফন কর, েকননা আিম তার পর িবদআত কের 

বেসিছ”। েসৗিদ আরেবর �খয্াত মুহাি�স শায়খ আলবানী বেলন: িবদআেতর �ারা িতিন জামােলর যুে� 
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অংশ�হণেক বুিঝেয়েছন। েকননা যুে�র পর িতিন কেঠারভােব অনুত� িছেলন এবং তা হেত �তয্াবতর্ন 

কেরন। যিদও িতিন কাজিট সৎ উে�শয্ িনেয় কেরিছেলন, েযমনভােব তালহা, যুবাইর এবং অনয্ানয্ সাহাবা 

যুে� অংশ�হণ কেরন সৎ উে�শয্ এবং সুফলাফেলর আশা িনেয়। ইমাম বুখারীও বণর্না কেরন েয, আলী ইবনু 

আবী তািলব ‘আ�ার িবন ইয়ািসর এবং তার পু� হাসান েক কুফায় পাঠান। তারা িম�াের আেরাহণ করেলন। 

হাসান আেরাহন করেলন সবার ওপের এবং ‘আ�ার আেরাহণ করেলন তার িনেচ। আমরা সবাই তােদর 

েঘাষণা েশানার জনয্ জেড়া হলাম। ‘আ�ার বলেলন: ‘আইশাহ বাসরার িদেক রওয়ানা হেয় েগেছন। আ�াহর 

কসম! িতিন এই দুিনয়া ও আিখরােত আ�াহর নবীর �ী। তেব, মহান আ�াহ েতামােদর পরীক্ষা করেত চান 

েয, েতামরা আ�াহর আনুগতয্ কর নািক ‘আইশাহর আনুগতয্ কর। ‘আ�ার িবন ইয়ািসেরর এই ভাষণ িছল 

জামােলর যুে�র পূেবর্, যােত মানুষ ‘আইশার পেক্ষ যু� না শুরু কের। [সিহহ বুখারী: ১৩৯১, আল মুছা�াছ 

ইবনু আবী শায়বা: ৩৭৭৭২, িসলিসলা সহীহাহ ৪৭৪] 

১৫. কায়স িবন হািযম বণর্না কেরন: “আিম মারওয়ান িবন হাকামেক েদেখিছ তালহা েক তীর �ারা আঘাত 

করেত, যা তার হাঁটুেত িব� হয় এবং িতিন েশষ পযর্� মহান আ�াহর �শংসা করেত করেত ইি�কাল 

কেরন। [মুসতাদরাক হািকম: ৫৫৯১, ইমাম হািকম এবং যাহািব হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

১৬. ‘আলী ইবনু আবী তািলব বলেতন: আিম আ�াহর কােছ আশা রািখ েয আিম, উসমান, তালহা এবং 

যুবােয়র তােদর অ�ভুর্� হেবন, যােদর বয্াপাের মহান আ�াহ বেলেছন, “এবং আিম তােদর অ�েরর 

িবে�ষসমূহ উিঠেয় েনব, ফেল তারা ভাই-ভাই হেয় এেক অপেরর সামনা সামিন অব�ান করেব। [আল িহজর: 

৪৭]” [মুছা�াফ ইবনু আবী শায়বা: ৩৭৮২১, ফাজােয়েল সাহাবা ইমাম আহমাদ িবন হা�ল: ১০২১ ( ৩য় খ�, 

পৃ�া ৩৫ ), হােফয যুবােয়র 'আলী যাঈ হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

১৭. ‘ইকিরমা (রহঃ) েথেক বিণর্ত: ইব্ নু ‘আ�াস (রাঃ) তােক ও ‘আলী ইব্ নু ‘আবদু�াহ্ েক বেলিছেলন েয, 

েতামরা আবূ সা‘ঈদ (রাঃ)-এর িনকট যাও এবং তার িকছু বণর্না েশান। অতঃপর আমরা তার িনকট েগলাম। 

েস সময় িতিন ও তার ভাই বাগােন পািন েসেচর কােজ িছেলন। আমােদর েদেখ িতিন আসেলন এবং দু’ হাঁটু 

বুেকর সে� লািগেয় বেস বলেলন, মসিজেদ নববীর জনয্ আমরা এক একিট কের ইট বহন করিছলাম। আর 

‘আ�ার (রাঃ) দু’ দু’িট কের বহন করিছল। েস সময় নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তার পাশ িদেয় 

েগেলন এবং তার মাথা েথেক ধূলাবািল মুছেলন এবং বলেলন, আ�ােরর জনয্ বড় দুঃখ হয়, িবে�াহী দল 

তােক হতয্া করেব। েস (‘আ�ার) (রাঃ) তােদরেক আ�াহ্ র িদেক ডাকেব এবং তারা আ�ারেক জাহা�ােমর 

িদেক ডাকেব। [সিহহ বুখারী: ২৮১২, ৪৪৭, সহীহ মুসিলম ৭৩২০] 

১৮. কুলসুম বণর্না কেরন েয আমরা ওয়ািসত শহের ‘আ�ুল আ’লার িনকট বসা িছলাম। হঠাৎ আিম এক 

বয্ি� েক েদখলাম “আবুল গািযয়াহ” নােম। িতিন পািন চাইেলন। অতপর, তার িনকট কারুকাযর্ খিচত রুপার 

পাে� পািন িনেয় আসা হেল িতিন তা হেত পান করেত অস�িত জানান। অতঃপর িতিন আ�াহর রসুল হেত 

বণর্না কেরন, িতিন আমােদর বেলেছন: “আমার পর েতামরা কুফেরর িদেক িফের েযও না এেক অপেরর 
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গদর্ােন আঘাত কের।” আবুল গািদয়া আরও বেলন: আিম একদা এক বয্ি�েক েদখলাম অমুেকর িন�া 

করেছ। আিম তােক বললাম: আ�াহর কসম! যিদ আ�াহ েতামার িবরুে� যুে�র জনয্ আমার ৈসনয্বািহনীেক 

ক্ষমতা িদেতন! িসফফীেনর যুে� ঘটনা�েম আিম তার সামনা সামিন চেল আসলাম। েস একিট বমর্ পিরিহত 

িছল। তেব, তার বেমর্র এক�ােন আিম একিট ফাঁকা জায়গা েদখেত েপলাম। কােজই, আিম েসই �ােন তােক 

আঘাত করলাম এবং তােক েমের েফললাম। িক�, পের আিম জানেত পারলাম  েয িতিন িছেলন ‘আ�ার িবন 

ইয়ািসর। অতঃপর, আবুল গািদয়াহ িনেজেক বলেলন: আমার এক হাত রুপার পা� েথেক পািন পান করেত 

অপছ� কের, যার অপর হাত ‘আ�ার িবন ইয়ািসরেক হতয্া কেরেছ। মুসনােদ আহমােদর বণর্নায়: মুহা�াদ 

িবন আমর বণর্না কেরন: যখন ‘আ�ার িবন ইয়ািসর েক হতয্া করা হয়, আমর িবন হাযম েসাজা চেল যান 

আমর িবন আেসর িনকট এবং তােক অবিহত কেরন েয, ‘আ�ার কতল হেয়েছন এবং আ�াহর রসুল 

বেলেছন: “একিট িবে�াহী দল তাঁেক হতয্া করেব”। একথা শুেন আমর িবন ‘আস আতি�ত হেয় েগেলন 

এবং �ত মু’আিবয়াহ র িনকট চেল আসেলন এবং বারবার বলেত লাগেলন, ‘িন�য়ই আমরা আ�াহরই এবং 

তারই িনকট আমােদর িফের েযেত হেব'। মু'আিবয়াহ িজজ্ঞাসা করেলন, “কী হেয়েছ?”। আমর িবন 'আস 

উ�ের বলেলন: 'আ�ার িবন ইয়ািসর েক হতয্া করা হেয়েছ। মু'আিবয়াহ িজজ্ঞাসা করেলন: “ ‘আ�ার হতয্া 

হেয়েছ েতা তুিম এমন েকন করছ?” একথা শুেন আমর িবন ‘আস জানান: আিম আ�াহর রসুলেক বলেত 

শুেনিছ: “ ‘আ�ারেক একিট িবে�াহী দল হতয্া করেব”। মু’আিবয়াহ বলেলন: “েতামরা িনেজেদর �শােব 

িনেজরাই িপছেল পড়। আমরা িক ‘আ�ারেক হতয্া কেরিছ? তােক েতা ‘আলী ইবনু আবী তািলব ও তার 

স�ীরা আমােদর সামেন িনেয় এেসেছ”। মুসনাদ আহমােদর অপর বণর্নায় এবং মুসতাদরাক িলল হািকম এর 

বণর্নায়: যখন আমর িবন ‘আসেক ‘আ�ার িবন ইয়ািসেরর হতয্ার খবর স�েকর্ অবিহত করা হল, িতিন 

বলেলন, আিম আ�াহর রসুলেক বলেত শুেনিছ: “তারঁ হতয্াকারী এবং তার ব�েনর হকদার জাহা�ােম যােব”। 

জৈনক বয্ি� িজজ্ঞাসা করল: “আপিনও েতা ওই দেলর অ�ভুর্� িছেলন, তাই না?”। তখন আমর িবন ‘আস 

উ�র িদেলন: “আ�াহর রসুল েকবলমা� হতয্াকারী এবং গনীমত ভক্ষণকারীর কথা বেলেছন”। [মুসনাদ 

আহমাদ ১৬৭৪৪ (৪থর্ খ�, পৃ�া ৭৬) শায়খ যুবােয়র ও শু’আইব সনদিটেক সহীহ বেলেছন। মুসনাদ আহমাদ 

১৭৮১৩ ( ৪থর্ খ�, পৃ�া ১৯৯ ) এবং ১৭৮১১ ( ৪থর্ খ�, পৃ�া ১৯৮ ) শু’আইব আরনাউত সনদিটেক সহীহ 

বেলেছন। মুসতাদরাক িলল হািকম ৫৬৬১, ইমাম হািকম ও যাহাবী বেলেছন: সনদিট বুখারী মুসিলেমর 

শতর্ানুযায়ী সহীহ। িসলিসলা সহীহাহ ২০০৮] 

১৯. ইবনু শামাসাহ্  আল মাহ্ রী (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ আমরা ‘আমর ইবনু ‘আস (রাঃ)-েক মুমূষুর্ অব�ায় তােক 

েদখেত উপি�ত হলাম। তখন িতিন েদয়ােলর িদেক মুখ কের অেনকক্ষণ কাঁদিছেলন। তাঁর পু� তাঁেক তাঁর 

স�েকর্ রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) �দ� িবিভ� সুসংবােদর উে�খ পূবর্ক সা�না িদে� েয, 

আ�া! রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) িক আপনােক অমুক সুসংবাদ েদনিন? রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) িক আপনােক অমুক সুসংবাদ েদনিন? রাবী বেলন, তখন িতিন পুে�র িদেক মুখ 

িফরােলন এবং বলেলন, আমার সেবর্াৎকৃ� পােথয় হে� “লা-ইলা-হা ই�া�-হু মুহা�াদুর রসূলু�-হ” এ 
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কািলমার সাক্ষয্ েদয়া। আর আিম অিত�ম কেরিছ আমার জীবেনর িতনিট পযর্ায়। এক সময় েতা আিম এমন 

িছলাম েয, রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)–এর িবরু�াচরেণ আমার েচেয় কেঠারতর আর েকউই 

িছল না। েস সমেয় রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক ক�ায় েপেয় হতয্া করা িছল আমার 

সবচাইেত ি�য় ভাবনা। যিদ েস অব�ায় আমার মৃতুয্ হত তেব িনি�ত আমােক জাহা�ােম েযেত হত। এরপর 

আ�াহ যখন আমার অ�ের ইসলােমর অনুরাগ সৃি� কের িদেলন, তখন আিম রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম)-এর দরবাের উপি�ত হেয় অনুেরাধ জানালাম েয, আপনার ডান হাত বািড়েয় িদন, আিম 

বাই’আত করেত চাই। রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁর ডান হাত বািড়েয় িদেলন, তখন আিম 

আমার হাত েটেন িনলাম। রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন, ‘আমর, কী বয্াপার? বললাম, 

পূেবর্ আিম শতর্ কের িনেত চাই। রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) িজেজ্ঞস করেলন, কী শতর্ 

করেব? আিম উ�র করলাম, আ�াহ েযন আমার সব গুনাহ মাফ কের েদন। রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) বলেলন, ‘আম্ র! তুিম িক জান না েয, ইসলাম পূবর্বতর্ী সকল অনয্ায় িমিটেয় েদয়। আর িহজরত 

পূবর্বতর্ী সকল অনয্ায় িমিটেয় েদয়? আর হা� পূবর্বতর্ী সকল অনয্ায় িমিটেয় েদয়? ‘আমর বেলন, এ পযর্ােয় 

আমার অ�ের রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) অেপক্ষা েবিশ ি�য় আর েকউ িছল না। আমার 

েচােখ িতিন অেপক্ষা মহান আর েকউ েনই। অপিরসীম ��ার কারেণ আিম তাঁর �িত েচাখভের তাকােতও 

পারতাম না। আজ যিদ আমােক তাঁর ৈদিহক আকৃিতর বণর্না করেত বলা হয় তেব আমার পেক্ষ তা স�ব 

নয়। কারণ েচাখ ভের আিম কখনই তাঁর �িত তাকােত পািরিন। ঐ অব�ায় যিদ আমার মৃতুয্ হত তেব 

অবশয্ই আিম জা�াতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম। পরবতর্ীকােল আমরা নানা িবষেয়র সােথ জিড়েয় পেড়িছ, 

তাই জািন না, এেত আমার অব�ান েকাথায়? সুতরাং আিম যখন মারা যাব, তখন েযন েকান িবলাপকািরণী 

অথবা আগুন েস জানাযার সােথ না থােক। আমােক যখন দাফন করেব তখন আমার উপর আে� আে� মািট 

েফলেব এবং দাফন েসের একিট উট যাবাহ কের তার েগাশ্ ত ব�ন করেত েয সময় লােগ ততক্ষণ আমার 

�বেরর পােশ অব�ান করেব। েযন েতামােদর উপি�িতর কারেণ আিম আত� মু� অব�ায় থািক ও িচ�া 

করেত পাির েয, আমার �িতপালেকর দূেতর িক জবাব িদব। মুসনাদ আহমােদর বণর্নায়: যখন আমর িবন 

'আস মৃতুয্মুেখ পিতত, িতিন কাঁদেত শুরু করেলন। তার পু� আ�ু�াহ িবন আমর িবন 'আস িজজ্ঞাসা কেরন: 

“আপিন িক মৃতুয্র ভেয় কাঁদেছন?”। িতিন উ�র করেলন: “না। বরং, আিম তার পেরর িচ�া করিছ”। তার 

পু� বলেলন: আপিন েতা হে�র ওপর িবদয্মান িছেলন এবং আপিন েতা আ�াহর রসুেলর সাহাবী হওয়ার 

েসৗভাগয্ অজর্ন কেরেছন এবং আপিন েতা শােমর িবজেয়রও ভাগীদার। আমর িবন 'আস বেলন: তুিম েতা 

এগুেলার েচেয় বড় আমেলর কথাই বণর্না করেল না। আর েসিট হল: মহান আ�াহ ছাড়া েকানও সতয্ উপাসয্ 

েনই এবং মুহা�াদ আ�াহর রসুল - এর সাক্ষ েদয়া। আিম জীবেন িতনিট বড় ধাপ অিত�ম কেরিছ এবং 

আিম আমার �েতয্ক ধােপর অব�া স�েকর্ অবিহত। শুরুেত আিম একজন কােফর িছলাম এবং আ�াহর 

রসুেলর সবেচেয় বড় শ� িছলাম। এমতাব�ায় মৃতুয্বরণ করেল আিম অবশয্ই জাহা�ােম েযতাম। অতঃপর 

আিম যখন তার িনকট ইসলােমর ওপর বায়আত করলাম, আিম তােক সবচাইেত েবিশ স�ান করেত 

লাগলাম। তােক আিম এত েবিশ স�ান করতাম েয, আিম তার িদেক কখনও েচাখ তুেলও তাকাই িন, 
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এমনিক তার দুিনয়া েথেক িবদায় েনয়ার আগ পযর্� েকানও িবষেয় আেলাচনাও কিরিন। এমতাব�ায় আমার 

মৃতুয্ হেল েলােক বলত: সুসংবাদ আমেরর জনয্, েয ইসলাম কবুল কেরেছ, তার ওপর অটল েথেক মৃতুয্বরণ 

কেরেছ। কােজই আমরা আশা রািখ, েস জা�ােত �েবশ করেব। অতঃপর, এল রাজত� এবং এ অব�ায় 

আিম এমন সব কাজ স�াদন কেরিছ েয আিম িনেজও জািন না েয েসগুেলা িঠক না ভুল। আজ আিম মৃতুয্র 

�ার�াে�, েকানও আহাজারীকারী অথবা আগুন েস জানাযার সােথ না থােক। আমার কাফন শ� কের বাঁধেব, 

েকননা আমার সােথ তকর্ করা হেব আর আমােক ধীের ধীের মািটেত রাখেব, েকননা আমার ডানপাশ, 

বামপােশর েচেয় জিমেনর েবিশ হ�দার নয়। আমার �বের েকানও কাঠ অথবা পাথর রাখেব না। দাফন 

েসের একিট উট যাবাহ কের তার েগাশ্ ত ব�ন করেত েয সময় লােগ ততক্ষণ আমার �বেরর পােশ অব�ান 

করেব, েযন েতামােদর উপি�িতর কারেণ আিম খািনকটা �ি� পাই। ... [সহীহ মুসিলম ৩২১, মুসনাদ আহমাদ 

১৭৮১৫, ১৭৮১৬ (৪থর্ খ�, পৃ�া ১৯৯), ৬৯২৯ (২য় খ�, পৃ�া ২০৬)। শায়খ শু'আইব আরনাউত সনদেক 

সহীহ বেলেছন] 

২০. ‘আবদুর রহমান (রাঃ) বণর্না কেরন, আিম ‘আলী ইবনু আবী তািলব এর সােথ ফজেরর সলাত আদায় 

করিছলাম এবং িতিন কুনুেত নােযলােত পড়েলন: “েহ আ�াহ, আপিন িনেজই মু’আিবয়া ও তার স�ীেদর, 

আমর িবন ‘আস ও তার স�ীেদর এবং আবু সালমা ও তার স�ীেদর বয্াপাের বয্ব�া িনন”। মুছা�াফ ইবনু 

আবী শায়বার অপর বণর্নায়: ইয়াযীদ িবন আসসাম বণর্না কেরন েয, যখন ‘আলী ইবনু আবী তািলবেক 

িসফফীেনর িনহতেদর বয্াপাের িজজ্ঞাসা করা হল, িতিন বলেলন: আমার ও তার িনহতরা জা�ােত যােব এবং 

মু’আিবয়া ও আমার মেধয্ েসিদন ফয়সালা হেব। [মুছা�াফ ইবনু আবী শায়বা ৭০৫০, শায়খ যুবােয়র তার 

মাকালাত-৬ এ সনদিটেক সহীহ বেলেছন। মুছা�াফ ইবনু আবী শায়বা ৩৭৮৮০, শায়খ ইরশাদুল হ� আছারী 

সনদিটেক সহীহ বেলেছন] 

২১. আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

বেলেছনঃ আমার উ�াত দু’দেল িবভ� হেয় পর�র িবি�� হেয় যােব। এর মেধয্ েয দলিট হাে�র 

অিধকতর িনকটবতর্ী হেব েসিটই ঐ স�দায়েক হতয্া করেব। [সিহহ মুসিলম: ২৩৫৯] 

২২. আবূ সা‘ঈদ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, নবী (সা�ালাহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েকান িকছু ব�ন 

করিছেলন। ঘটনা�েম ‘আবদু�াহ্ ইব্ নু যুলখুওয়ায়িসরা তামীমী এল এবং বলল, েহ আ�াহ্ র রসূল! ইনসাফ 

করুন। িতিন বলেলনঃ আফেসাস েতামার জনয্! আিম যিদ ইনসাফ না কির তা হেল আর েক ইনসাফ করেব? 

‘উমর ইব্ নু খা�াব (রাঃ) বলেলন, আমােক অনুমিত িদন, তার গদর্ান উিড়েয় েদই। িতিন বলেলনঃ তােক 

েছেড় দাও। তার জনয্ সাথীরা আেছ। যােদর সালােতর তুলনায় েতামরা েতামােদর সালাতেক তু� মেন 

করেব। যােদর িসয়ােমর তুলনায় েতামরা েতামােদর িসয়ামেক তু� মেন করেব। তারা �ীন েথেক এমিনভােব 

েবিরেয় যােব েযমন তীর িশকার েভদ কের েবিরেয় যায়। তীেরর �িত লক্ষয্ করেল তােত িকছু পাওয়া যায় 

না। তীেরর মুেখর েব�নীর �িত লক্ষয্ করেলও িকছু পাওয়া যায় না। তীেরর কােঠর অংেশর িদেক েদখেলও 
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তােত িকছু পাওয়া যায় না। বরং তীর তী� গিতেত েবিরেয় যাবার সময় তােত মল ও রে�র দাগ পযর্� লােগ 

না। তােদর পিরচয় এই েয, তােদর একিট েলােকর একিট হাত অথবা বেলেছন, একিট �ন হেব মিহলােদর 

�েনর নয্ায়। অথবা বেলেছন, অিতির� েগাশেতর টুকরার নয্ায়। েলাকেদর মেধয্ িবেরােধর সময় তােদর 

আিবভর্াব ঘটেব। আবূ সা‘ঈদ (রাঃ) বেলন, আিম সাক্ষয্ িদি� েয, আিম তা নবী (সা�ালাহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) েথেক শুেনিছ। এও সাক্ষয্ িদি� েয, ‘আলী (রাঃ) তােদরেক হতয্া কেরেছন। আিম তখন তাঁর সে� 

িছলাম। তখন নবী (সা�ালাহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর েদয়া বণর্নার সংেগ িমেল এমন বয্ি�েক আনা 

হেয়িছল। িতিন বেলন, ওর স�েকর্ই অবতীণর্ হেয়েছঃ “ওেদর মেধয্ এমন েলাক আেছ েয সদকা স�েকর্ 

েতামােক েদাষােরাপ কের”– (সূরা আত্-তওবা ৯/৫৮) [সিহহ বুখারী: ৬৯৩৩, সহীহ মুসিলম ২৪৫৬]  

২৩. আবদু�াহ ইবেন আ�াস বণর্না কেরন: “যখন আল-হারুিরয়া েবিরেয় এেলা, তারা একিট ঘের অবসর 

িনেয়িছল এবং তারা সংখয্ায় ছয় হাজার িছল সুতরাং আিম ‘আলীেক বেলিছলাম: েহ আমীরুল মুিমনীন, 

তাপমা�া কেম যাওয়া পযর্� সলাত িবলি�ত কর, যােত আিম তােদর সােথ কথা বলেত পাির। ‘আলী ইবনু 

আবী তািলব বলেলনঃ আিম আশ�া করিছ েয তারা আপনার ক্ষিত কের িদেত পাের। আিম বললামঃ কখেনা 

না! েকানও স�াবনাই েনই। কােজই, আিম একিট সু�র জামা পিরধান করলাম, চুল আঁচড়ালাম, এবং মধয্াে� 

তােদর কােছ উপি�ত হলাম যখন তারা খাি�ল। তারা বলল, “�াগতম! েহ ইবেন আ�াস! িক মেন কের 

এখােন এেলন?" আিম তােদর বেলিছ: “আিম েতামােদর কােছ নবীর সাহাবীেদর পক্ষ েথেক এেসিছ, (সলাত 

ও শাি� তাঁর উপর, অিভবাসীেদর, সমথর্কেদর) এবং নবীর চাচাত ভাইেয়র কাছ েথেক ও তাঁর জামাইেয়র 

পক্ষ েথেক। তােদর উপর কুরআন নািজল হেয়িছল। কােজই, েতামােদর েভতর এমন েকউ েনই েয তাঁেদর 

েচেয় �ুরআেনর বয্াখয্া িবষেয় অিধক জ্ঞান রােখ। আিম েতামােদর কােছ তা-ই বলব, যা তাঁরা বেলেছন, আর 

তাঁেদর কােছ তা-ই বলব, যা েতামরা বল।” এরপর তােদর অেনেক এেস আমার পােশ বসল। আিম তােদর 

িজজ্ঞাসা করলাম: আপনারা আ�াহ্র রসূেলর সাহাবী ও তাঁর চাচাত ভাইেয়র িবরুে� েয িবে�ষ েপাষণ 

করেছন, তা েকান দলীেলর িভি�েত? তারা বলল: “িতনিট দলীেলর িভি�েত”। আিম বললাম: এগুিল িক? 

তােদর একজন বেলিছেলন: “�থম কারণ হল, ‘আলী িবচারেকর ভূিমকায় িনেয়েছন, অথচ িবচােরর মািলক 

আ�াহ্ িনেজ, েকননা আ�াহ্ বেলনঃ “িবচােরর হ� েতা েকবল আ�াহ্রই [আন’আম ৬:৫৭]”। মানুেষর 

আবার িবচােরর সােথ েলন-েদন িকেসর?” আিম বললামঃ এিট তাহেল একিট অিভেযাগ। তারা বললঃ ি�তীয় 

কারণ হল, েস লড়াই কেরেছ, িক� েস ব�ী কেরিন এবং গনীমতও েভাগ করেত পােরিন। যিদ তারা কােফর 

হয়, তেব তােদর ব�ী করা েতা ৈবধ আর যিদ তারা ঈমানদার হয় তেব তােদর সােথ লড়াই করা েতা 

�থেমই জােয়য িছল না। আিম বললামঃ দু'িট অিভেযাগ েগল, তৃতীয়িট কী? তারা বললঃ িতিন ‘ঈমানদারেদর 

েসনাপিত’ শ�িট েথেক িনেজর নাম েথেক মুেছ েফেল িদেয়িছেলন। যিদ েস ঈমানদারেদর েসনাপিত না হয় 

তেব েস িক অিব�াসীেদর সবর্ািধনায়ক? ”আিম বললামঃ এর বাইেরও আপনার িক িকছু আেছ? তারা বলল: 

“না! এই িতনিটই যেথ�”। আিম বললামঃ আিম যিদ আ�াহ্র িকতাব, আ�াহ্র রসূেলর সু�াহ েথেক পেড় 

েশানাই এবং েতামােদর অিভেযাগসমূেহর খ�ন কির, েতামরা িক েমেন েনেব? তারা বেলিছল: “হয্া!ঁ অবশয্ই”। 
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আিম বললাম: েতামরা অিভেযাগ করছ ‘আলীর িবরুে� েয িতিন মানুষ হেয়ও িবচারকাযর্ করেছন, অথচ তা 

আ�াহ্র কাজ। আিম েতামােদরেক আ�াহ্র িকতাব েথেক েদখাব, েযখােন আ�াহ্ তাবারাকা ওয়া তা’আলা 

মানুেষর ওপর ১/৪ িদরহােমর মূেলয্র বয্াপাের িস�াে�র দািয়� অপর্ণ কেরেছন। েতামরা িক আ�াহ্ 

তাবারাকা ওয়া তা’আলার এই আয়াত েদখিন? : “েহ ইমানদারগণ! েতামরা ইহরাম বাধা অব�ায় িশকার কর 

না। েতামােদর েভতর যারা এই কাজ েজেন-শুেন করেব, তার িবিনময় হেব ঐ জ�র অনুরূপ, যা েস বধ 

কেরেছ। দু’জন িনভর্রেযাগয্ বয্ি� তার িবচার করেব [মাইদা ৫:৯৫]”। লক্ষয্ কের েদেখা, মহান আ�াহ্ এই 

সামানয্ ও েছা� একিট িবচােরর যথাযথ সমাধােনর ক্ষমতা থাকা সে�ও তার বা�ােদর ওপর িবচােরর দািয়� 

অপর্ণ করেলন। আিম আ�াহ্র নােম েতামােদর িজজ্ঞাসা করিছঃ মুসিলমেদর অভয্�রীণ �ে�র মীমাংসা, 

শাি�র উে�েশয্ র�পাত ব� করা িক েবিশ গুরু�পূণর্ নািক খরেগাশ হতয্ার মামলা অিধক গুরু�পূণর্? তারা 

জবাব িদলঃ “েকন নয়! এিটই অিধক গুরু�পূণর্”। “মহান আ�াহ্ �ামী-�ীর বয্াপাের বেলনঃ যিদ েতামরা 

দুইেয়র মােঝ ফাটেলর আশংকা কর, তাহেল তাঁর(�ামী) পক্ষ েথেক একজন িবচারক ও তার(�ী) পক্ষ েথেক 

একজন িবচারক িনযু� কর। [িনসা ৪:৩৫]”। আিম আ�াহ্র নােম েতামােদর িজজ্ঞাসা করিছঃ মুসিলমেদর 

অভয্�রীণ �ে�র মীমাংসা, শাি�র উে�েশয্ র�পাত ব� করা িক েবিশ গুরু�পূণর্ নািক �ামী-�ীর ৈববািহক 

মামলা অিধক গুরু�পূণর্?” তারা জবাব িদলঃ “িঠক আেছ”। অতঃপর, আিম বললামঃ েতামরা অিভেযাগ করছ 

িতিন যু� কেরেছন অথচ ব�ী এবং গিণমেতর মাল �হণ কেরন িন। েতামরাই বল, েতামরা িক েতামােদর মা, 

মুিমন জািতর মা ‘আইশাহ্ েক যু�ব�ী িহেসেব েনেব? যিদ েতামােদর জবাব হয্া ঁহয়,  তাহেল েতামরা অনয্ 

নারীেদর মতই তাঁেক হালাল কের িনেল। েসেক্ষে� েতামরা কুফর কের েফলেল। আর, যিদ েতামরা বল েয 

িতিন েতামােদর মা নন, তাহেলও েতামরা কুফর করেল, েকননা মহান আ�াহ্ বেলনঃ “নবী মুিমনেদর িনকট 

তাঁেদর িনেজেদর অেপক্ষা অিধক অ�র� এবং নবীেদর �ীগণ তাঁেদর মা [আহযাব ৩৩:৬]” সুতরাং, েতামরা 

দুইিট িব�াি� �হণ কেরছ। এই িব�াি� েথেক েবর হেয় আেসা। েতামরা িক ি�তীয় �ে�র জবাব েপেয়েছা? 

তারা জবাব িদলঃ হয্াঁ। তখন আিম িজজ্ঞাসা করলামঃ েতামরা অিভেযাগ করছ িতিন ‘আমীরুল মুিমনীন’ শ�িট 

মুেছ িদেয়েছন। েসেক্ষে� আমই েতামােদর জবাব েদব, যা েতামােদর মন শা� করেব। েখয়াল কর! আ�াহর 

রসূল (সা�ালাহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) হুদাইিবয়ার সি�েত ‘মুহা�াদুর রসুলু�াহ্’ িলখান। কােফররা �� 

েতােল েয আমােদর যুে�র কারণই হল েয আমরা আপনােক রসূল মািন না। তাই িতিন ‘আলীেক বলেলন, েহ 

‘আলী! েলখঃ ‘মুহা�াদ িবন ‘আি��াহ্’... (৪৫)। আ�াহ্র কসম! আ�াহ্র রসূল (সা�ালাহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) ‘আলীর েচেয় অেনক উ�ম এবং িতিন তাঁর নাম েথেক ‘আ�াহ্র রসূল’ মুিছেয় িদেয়িছেলন। এই মুেছ 

েদয়ার কারেণ তাঁর িরসালাত মুেছ যায় িন। েতামরা িক তৃতীয় �ে�র জবাব েপেয়ছ? তারা জবাব িদলঃ হয্াঁ। 

এরপর, তােদর েভতর ২০০০ জন তৎক্ষণাৎ �তয্াবতর্ন কের, আর বািক ৪০০০ খািরজী তােদর পথ��তার 

কারেণ মুহািজরীন ও আনসারেদর �ারা হতয্া হেয়িছল [সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৫৭৫ (৮৫২২), শায়খ 

েগালাম েমা�ফা জহীর খাছােয়েছ আলী েত হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 
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২৪. তািরক িবন িশহাব বণর্না কেরনঃ আিম ‘আলীর সােথ িছলাম। তাঁেক িজজ্ঞাসা করা হলঃ নাহ্রওয়ােনর 

মানুষ িক মুশিরক? িতিন জবাব িদেলনঃ তারা েতা িশকর্ েথেক েদৗেড় পািলেয়েছ। অতঃপর তাঁেক িজজ্ঞাসা 

করা হলঃ “তারা িক মুনািফক?” িতিন জবাব িদেলনঃ না! মুনািফকরা আ�াহেক সামানয্ই �রণ কের। তখন 

তাঁেক িজজ্ঞাসা করা হলঃ তাহেল তারা কারা? িতিন জবাব িদেলনঃ তারা েকবল আমােদর িবরুে� িবে�াহ 

কেরেছ। সুনানুল কুবরা িলল বায়হাকীর বণর্নায়ঃ নােফ’ বণর্না কেরনঃ ‘আ�ু�াহ িবন ‘উমার খাশিবয়য্াহ্ ও 

খােরজীেদরেকও সালাম করেতন, যারা িকনা যু� করত। িতিন বলেতনঃ “েয বলেব, সলােতর িদেক আেসা, 

আিম তার আ�ােন সাড়া েদব। েয বলেব, কলয্ােণর িদেক এেসা, আিম তার আ�ােনও সাড়া েদব। িক�, 

েকউ যিদ মুসিলম ভাইেদর িবরুে� যু� ও তােদর স�দ লু�েনর আ�ান কের, আিম তার আ�ােন সাড়া 

েদব না”। [মুছা�াফ ইবনু আবী শায়বাঃ ৩৭৯৪২, সহীহ, সুনানুল কুবরা িলল বায়হাকীঃ ৫০৮৮, শায়খ যুবােয়র 

‘আলী যাঈ মা�ালাত-১ এ সনদিটেক সহীহ বেলেছন] 

২৫. ‘আ�ার িবন ইয়ািসর (রা) বণর্না কেরনঃ আিম িযল ‘আশীরাহ্র যুে� ‘আলী (রা) িবন আবী তািলেবর 

স�ী িছলাম। আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েসখােন এেস অব�ান করেলন। এমতাব�ায় 

আমরা বানী মাদিলেজর িকছু েলাকেক েদখেত েপলাম, যারা েখজুর বাগােন কাজ করিছেলন। কােজই, ‘আলী 

এবং আিম েসখােন েগলাম এবং িকছুক্ষণ তােদরেক কাজ করেত েদখেত েদখেত �া� হেয় পড়লাম। তারপর, 

আমােদর ঘুম েপেয় েগল এবং আমরা েছাট েখজুেরর গােছর িনেচ িগেয় ঘুিমেয় পড়লাম। আমােদরেক জািগেয় 

তুলেলন �য়ং আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তার পােয়র আওয়াজ িদেয় আর আমরা 

ধুলামিলন হেয় উঠলাম। আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলনঃ েহ আবু তুরাব! ঘুম েথেক 

ওেঠা! অতঃপর িতিন �� করেলনঃ “আিম িক েতামােদর দুইজনেক সবর্ািধক অিভশ� দুই বয্ি�র বয্াপাের 

জািনেয় েদব না?” আমরা বললামঃ অবশয্ই! েহ আ�াহ্র রসূল। িতিন বলেলনঃ “�ওেম ছামুেদর আহমীর 

নামক বয্ি�, েয উটনী হতয্া কেরিছল, আর েহ ‘আলী! েয বয্ি� েতামার মাথায় তরবাির �ারা আঘাত করেব 

এবং েতামার দািড় েসই রে� রি�ন করেব”। [আল মুসতাদরাক িলক হািকমঃ ৪৬৭৯, ইমাম হািকম ও যাহাবী 

বেলনঃ সনদিট মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী সহীহ, আস িসলিসলাতুস সহীহাহঃ ১৭৪৩, সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ 

৮৫৩৮, শায়খ েগালাম েমা�ফা জহীর খাছােয়েছ আলী েত হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

 

 

 

২৬. উকবাহ ইবনু ‘আিমর (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আট বছর পর নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) উহূেদর শহীদেদর জনয্ (কবর�ােন) এমনভােব দু’আ করেলন েযমন েকান িবদায় �হণকারী জীিবত 

ও মৃতেদর জনয্ দু’আ কেরন। তারপর িতিন (িফের এেস) িম�াের উেঠ বলেলন, আিম েতামােদর অে� 

আ�াহর রসুল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তার ইি�কােলর এক মাস 

পূেবর্ ভিবষয্েতর শাসকেদর জুলেমর বয্াপাের গােয়বী সংবাদ িদেয়েছন। 
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ে�িরত এবং আিম েতামােদর সাক্ষীদাতা। এরপর (কাউসার) হাউেযর ধাের েতামােদর সে� আমার সাক্ষাৎ 

ঘটেব। আমার এ �ান েথেকই আিম হাউয েদখেত পাি�। েতামরা িশরেক জিড়েয় যােব আিম এ ভয় কির 

না। তেব আমার আশ�া হয় েয, েতামরা দুিনয়ায় সুখ-শাি� লােভ �িতেযািগতা করেব। বণর্নাকারী বেলন, 

আমর এ দশর্নই িছল রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক েশষবােরর মেতা দশর্ন। মুসিলেমর 

বণর্নায়: উকবাহ্  ইবনু ‘আিমর (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, (একিদন) রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) উহুেদর শহীদগেণর জনয্ সলাত আদায় করেলন তারপর িম�াের চেড় জীিবতেদর ও মৃতেদর িবদায় 

দানকারীর মেতা বেলনঃ আিম হাওেযর িদেক েতামােদর অ�গামী। আর েজেন রােখা! তার �� েযমন 

‘আয়লা’ হেত ‘জুহ্ফা’র বয্বধান। আিম েতামােদর স�ে� ভয় কির না েয, েতামরা আমার পের িশেকর্ িল� 

হেব। তেব, আিম েতামােদর স�ে� দুিনয়ােক ভয় কির েয, তা অজর্েনর �িতেযািগতায় েতামরা জিড়েয় পড়েব 

এবং হানাহািন করেব; ফেল েতামরা �ংস হেয় যােব। েযমন, েতামােদর পূবর্বতর্ীরা �ংস হেয়েছ। ‘উ�াহ্ 

(রাঃ) বেলন, এ িছল িম�ােরর উপের রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক আমার সবর্েশষ েদখা। 

[সিহহ বুখারী: ৪০৪২, সিহহ মুসিলম: ৫৯৭৭] 

২৭. ইবনু আ�াস (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ মুসিলমরা আবূ সুফইয়ােনর �িত দুি� িদেতন না এবং তাঁর সােথ উঠা-

বসা করেতন না। তখন িতিন রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েক বলেলন, েহ আ�াহর নাবী! 

িতনিট িজিনস আমােক িদন। িতিন বলেলন, হয্াঁ। িতিন (আবূ সুফইয়ান) বলেলন আমার িনকট আরেবর 

সবেচেয় উ�ম ও সু�রী উ�ু হাবীবাহ িবনতু আবূ সুফইয়ান(রাঃ) আেছ তােক আিম আপনার সােথ িববাহ 

িদব। রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন হয্াঁ। আবূ সুফইয়ান (রাঃ)পুনরায় বলেলন, আমার 

পু� মু’আিবয়াহেক আপিন ওয়াহী েলখক িনযু� করুন। রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন 

হয্াঁ। আবূ সূফইয়ান (রাঃ) বলেলন আমােক কািফরেদর িবপেক্ষ যু� করার িনেদর্শ িদন, েযমন আিম (ইসলাম 

�হেণর পূেবর্) মুসিলমেদর িবপেক্ষ অ� ধারণ কেরিছলাম। িতিন বলেলন আ�া। আবূ যুমায়ল (রাঃ) বেলন, 

যিদ িতিন এসব বয্াপাের রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর িনকট আেবদন না করেতন তাহেল 

িতিন তা িদেতন না। কারণ, তাঁর িনকট চাওয়া হেল িতিন হয্াঁ বলেতন। সহীহ মুসিলেমর অপর বণর্নায়: 

‘আ�ু�াহ িবন আ�াস বণর্না কেরন, আিম বা�ােদর সােথ েখলিছলাম। যখন আ�াহর নবী আসেলন, আিম 

দরজার আড়ােল লুিকেয় পড়লাম। িতিন আসেলন এবং আমার িপেঠ েটাকা িদেয় বলেলন, “যাও, মু’আিবয়াহ 

েক আমার কােছ িনেয় এেসা।” ‘আ�ু�াহ িবন আ�াস বেলন, আিম েগলাম এবং (িফের এেস) বললাম েয 

িতিন খাে�ন। িতিন আবার বলেলন, “যাও এবং মু’আিবয়াহ েক আমার কােছ িনেয় এেসা।” আিম আবার 

েগলাম এবং িফের এেস বললাম েয িতিন খাে�ন। তখন িতিন বলেলন, “আ�াহ েযন কখনও তার েপট না 

ভেরন।” দালাইলুন নুবুওয়য্াহ এর বণর্নায়: ‘আ�ু�াহ িবন আ�াস বণর্না কেরন, আিম বা�ােদর সােথ 

েখলিছলাম। এমতাব�ায় আ�াহর নবী আসেলন এবং আিম ভাবলাম িতিন আমার কােছ এেসেছন, কােজই 

আিম লুিকেয় পড়লাম। িক�, িতিন আমােক হালকা ভােব েটাকা িদেলন এবং বলেলন: “যাও এবং মু’আিবয়াহ 

েক আমার কােছ িনেয় এেসা” এবং িতিন ওহী িলখেতন। আিম তার কােছ েগলাম এবং একথা তােক বললাম। 
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আমােক বলা হল েয িতিন খাে�ন। আিম িফের আসলাম এবং তােক খবরটা জানালাম। িতিন আবার বলেলন: 

“যাও এবং মু’আিবয়াহ েক আমার িনকত িনেয় এেসা।” আিম আবার েগলাম এবং একই উ�র েপলাম েয 

িতিন খাে�ন। আিম আবার তােক একই কথাগুেলা বললাম। িতিন তৃতীয়বােরর মত বলেলন: “মহান আ�াহ 

কখনও তার েপট না ভরান”। হািদেসর বণর্নাকারী আবু হামযা বণর্না কেরন: “তার েপট কখনও ভের িন”। 

অতঃপর ইমাম বায়হাকী িলেখেছন: “বণর্নাকারীর কথাগুেলা �মাণ কের েয আ�াহর নবী র দু’আ কবুল 

হেয়িছল” [সিহহ মুসিলম: ৬৪০৯, ৬৬২৮, দালাইলুন নুবুওয়য্াহ বায়হািক: ২৫০৬, শায়খ যুবােয়র আলী যাঈ 

তার তাওযীহুল আহকাম ২য় খ� এবং েগালাম েমা�ফা জিহর তার সু�াহ-৪৯ এ হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

েনাট. ... 

২৮. ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আবদ রাি�ল কা’বা (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আিম একদা মসিজেদ 

�েবশ করলাম। তখন আবদু�াহ ইবনু ‘আমর ইবনু ‘আস (রাঃ) কা’বার ছায়ায় বেসিছেলন। েলাকজন তােক 

চারপাশ েথেক িঘেরিছল। আিম তােদর িনকট েগলাম এবং তাঁর পােশই বেস পড়লাম। তখন িতিন বলেলন, 

েকান সফের আমরা রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর সােথ িছলাম। আমরা একিট অব�ান 

�হণ করলাম। আমােদর মেধয্কার েকউ তখন তার তাঁবু িঠকঠাক করিছল, েকউ তীর ছুঁড়িছল, েকউ তার 

পশুপাল েদখাশুনা করিছল। এমন সময় রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর নকীব হাঁক িদল 

নামােযর বয্ব�া ��ত! তখন আমরা িগেয় রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর পােশ িমিলত 

হলাম। িতিন বলেলন, আমার পূেবর্ এমন েকান নবী অিতবািহত হনিন যাঁর উপর এ দািয়� বতর্ায়িন েয, িতিন 

তােদর জনয্ েয ম�লজনক বয্াপার জানেত েপেরেছন তা উ�াতেদরেক িনেদর্শনা েদনিন এবং িতিন তার জনয্ 

েয অিন�কর বয্াপার জানেত েপেরেছন, েস িবষেয় তােদরেক সাবধান কেরনিন। আর েতামােদর এ উ�াত 

(উ�ােত মুহা�াদ)-এর �থম অংেশ তার কলয্াণ িনিহত এবং এর েশষ অংশ অিচেরই নানািবধ পরীক্ষা ও 

িবপযর্েয়র এবং এমন সব বয্াপােরর স�ুখীন হেব, যা েতামােদর িনকট অপছ�নীয় হেব। এমন সব িবপযর্য় 

একািদ�েম আসেত থাকেব েয , একিট অপরিটেক েছাট �িতপ� করেব। একিট িবপযর্য় আসেব তখন মু’িমন 

বয্ি� বলেব – এটা আমার জনয্ �ংসা�ক, তারপর যখন তা দূর হেয় অপর িবপযর্য়িট আসেব তখন মুিমন 

বয্ি� বলেব, আিম েতা েশষ হেয় যাি� ইতয্ািদ। সুতরাং েয বয্ি� জাহা�াম েথেক দূের থাকেত চায় এবং 

জা�ােত �েবশ করেত চায় –তার মৃতুয্ েযন এমন অব�ায় আেস েয, েস আ�াহ্  ও আিখরােতর িদবেসর �িত 

ঈমান রােখ এবং েস েযন মানুেষর সােথ এমিন আচরণ কের েয আচরণ েস িনেজর জনয্ পছ� কের। আর 

েয বয্ি� েকান ইমাম (বা েনতার) হােত বাই’আত হয় –আনুগেতয্র শপথ �হণ কের তার হােত হাত িদেয় 

এবং অ�ের েস ই�া েপাষণ কের, তেব েস েযন সাধয্নুসাের তার অনুগতয্ কের যায়। তারপর যিদ অপর 

েকউ তার সােথ (েনতৃ� লােভর অিভলােষ) ঝগড়ায় �বৃ� হয় তেব ঐ পরবতর্ী জেনর গদর্ান উিড়েয় েদেব। 

(রাবী বেলন) তখন আিম তাঁর িনকেট েঘঁষলাম এবং তাঁেক বললাম, আিম আপনােক আ�াহ্ র কসম িদেয় 

বলিছ সিতয্ই আপিন (িনজ কােন) িক তা রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর িনকট েথেক 

শুেনেছন? তখন িতিন তারঁ দু’কান ও অ�ঃকরেণর িদেক দু’হাত িদেয় ইশারা কের বলেলন, আমার দু’কান তা 
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শুেনেছ এবং আমার অ�ঃকরণ তা সংরক্ষণ কেরেছ। তখন আিম তাঁেক লক্ষয্ কের বললাম, ঐ েয আপনার 

চাচােতা ভাই মু’আিবয়য্াহ (আ�াহ্  তার �িত স�� হন) িতিন আমােদরেক আেদশ েদন েযন আমরা আমােদর 

পর�েরর স�দ অনয্ায়ভােব �াস কির আর িনেজেদর মেধয্ পর�ের হানাহািন কির অথচ আ�াহ্  বেলেছন, 

‘‘েহ মুিমনগণ ! েতামরা এেক অপেরর স�দ অনয্ায়ভােব �াস কেরা না, বয্বসার মাধয্েম পার�িরক স�ি�র 

িভি�েত বয্তীত এবং েতামরা পর�ের হানাহািন কেরা না। িন�য়ই আ�াহ্  েতামােদর �িত অতয্� 

েমেহরবান’’ –(সূরা আন িনসা ৪: ২৯)। রাবী বেলন, তখন িতিন িকছুক্ষেণর জনয্ চুপ থাকেলন। তারপর 

বলেলন, আ�াহ্ র অনুগেতয্র বয্াপারসমূেহ তুিম তার আনুগতয্ করেব এবং আ�াহ্ র অবাধয্তার িবষয়গুেলােত 

তার অবাধয্তা করেব। [সিহহ মুসিলম: ৪৭৭৬]  

২৯. ‘আ�ু�াহ িবন বুরাইদাহ হেত বিণর্ত, আিম একদা মুয়ািবয়ার দরবাের আমার বাব বুরাইদাহ্র সােথ 

�েবশ করলাম, তখন মুয়ািবয়াহ আমােদরেক একিট গািলচায় বসােলন। অতঃপর, আমােদর িনকট খাদয্ 

পিরেবশন করা হল এবং আমরা তা �হণ করলাম। এরপর, আমােদর সামেন এক পানীয় পিরেবশন করা হল, 

যা মুয়ািবয়াহ িনেজ পান করেলন এবং আমার বাবােক িদেলন। এমতাব�ায় িতিন বলেলনঃ “আিম আ�াহ্র 

রসূল(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর িনেষধাজ্ঞার পর এই পানীয় পান কির িন।” অতঃপর, মু’য়ািবয়াহ্ 

বলেলনঃ আিম �ুরাইশেদর েভতর সবেচেয় সু�র দাঁতিবিশ� মানুষ িছলাম আর আিম আমার েযৗবেন দুধ ও 

গ� বণর্নাকারীর েচেয় অনয্ িকছুেক েবিশ উপেভাগ কিরিন [মুসনাদ আহমাদঃ ২২৯৯১ (৫ম খ�, পৃ�া-৩৪৭), 

শায়খ যুবােয়র ‘আলী যাঈ এবং শু’আইব আরনাউত সনদিটেক সহীহ বেলেছন] 

৩০. আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-

এর জীব�শায় আমরা েছাট, বড়, �াধীন, �ীতদাস- �েতয্েকর পক্ষ েথেক এক সা’ খাদয্ (অথর্াৎ গম) বা এক 

সা’ পিনর, বা এক সা’ যব বা এক সা’ েখজুর বা এক সা’ শু� আ�ুর িফত্ রা িহেসেব েবর করতাম। আমরা 

এভােবই িফত্ রা আদায় কের আসিছলাম। েশষ পযর্� যখন মু’আিবয়াহ্ (রাঃ) হা� বা ‘উমরার উে�েশ 

আমােদর মােঝ গমন করেলন, িতিন েলাকেদর উে�েশ ওয়ায করেলন এবং বলেলনঃ আিম জািন েয, িসিরয়ার 

দু’ মু� লাল গম এক সা’ েখজুেরর সমান। সুতরাং েলােকরা তার এ অিভমত �হণ করল। আবূ সা’ঈদ 

বেলন, িক� আিম যতিদন জীিবত থাকব ততিদন পূেবর্র নয্ায় েয পিরমােণ ও েয িনয়েম িদি�লাম েসভােবই 

িদেত থাকব। [সিহহ মুসিলম: ২২৮৪] 

৩১. আবু িকলাবাহ্ (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আিম িসিরয়ায় এক মাজিলেস উপি�ত িছলাম। তথায় 

মুসিলম ইবনু ইয়াসারও িছেলন। এমন সময় আবুল আশ’আেসর আগমন হেলা। তাঁরা বলল, আবুল আশ’আস, 

আিমও বললাম, আবুল আশ’আস (এেসেছন)। অতঃপর িতিন বসেলন। আিম তােঁক বললাম, আমােদর 

ভাইেদর কােছ ‘উবাদাহ্ ইবনু সািমত (রাঃ)-এর হাদীসিট েশানান। িতিন বলেলন, আ�া আমরা একবার এক 

যুে� অবতীণর্ হই। মু’আিবয়াহ্ (রাঃ) িছেলন েসনাপিত। �চুর পিরমাণ গনীমাত আমােদর হােত। আমােদর এ 

গনীমােতর মেধয্ রুপার একটা পা�ও িছল। মু’আিবয়াহ্ (রাঃ) েসটা েলাকেদর েবতন-ভাতার িবিনমেয় িবি� 
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করার জেনয্ একজনেক আেদশ দান কেরন। েলােকরা সবাই এ বয্াপাের আ�হ �কাশ করল। ‘উবাদাহ্ ইবনু 

সািমত (রাঃ)-এর িনকট এ সংবাদ েপৗঁছেল িতিন দ�ায়মান হন এবং বেলন আিম রসূলু�াহ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক িনেষধ করেত শুেনিছ- �েণর্র িবিনমেয় �ণর্, েরৗেপয্র িবিনমেয় েরৗপয্, গেমর 

িবিনমেয় গম, যেবর িবিনমেয় যব, েখজুেরর িবিনিমেয় েখজুর ও লবেণর িবিনমেয় লবণ িবি� করেত, 

পিরমােণ সমান সমান ও নগদ নগদ ছাড়া। েয অিতির� িদেব বা অিতির� �হণ করেব েস সুেদর কাজ-

কারবার করল। এরপর েলাকজন যা িকছু িনেয়িছল তা েফরত িদেলা এবং মু’আিবয়াহ্ (রাঃ)-এর িনকট এ 

সংবাদ েপৗঁেছ িদেলা। িতিন ভাষণ িদেত দাঁিড়েয় েগেলন এবং বলেলন, মানুেষর একী অব�া হল, তাঁরা 

রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েথেক এমন বহু হাদীস বণর্না কেরন যা আমরা তাঁর েথেক শুিনিন 

অথচ আমরা তাঁর িনকট উপি�ত থাকতাম এবং তাঁরই ৈনকটয্ েপতাম। এরপর ‘উবাদাহ (রাঃ) দাঁড়ােলন এবং 

বণর্নার পুনরাবৃি� কের বলেলন, আমরা রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েথেক যা িকছু শুেনিছ তা 

অবশয্ই বণর্না করব, যিদও মু’আিবয়াহ্ (রাঃ) তা অপছ� কেরন অথবা বেলেছন েয, যিদও মু’আিবয়াহ্ তােত 

দুঃিখত হন। এেত আমার িকছু আেস যায় না, তাঁর বািহনীেত এক কােলা রা� না থািক।হা�াদ (রহঃ) বেলন, 

িতিন এ কথাই বেলেছন িকংবা এর অনুরূপ িকছু। [সিহহ মুসিলম: ৪০৬১] 

 

 

 

 

৩২. যাইদ ইবনু আর�াম (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, সবর্�থম ‘আলী (রাঃ) ইসলাম �হণ কেরেছন। 

সুনানুন নাসাঈর বণর্নায়ঃ “আ�াহ্র রসূেলর(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) সােথ �থম সালাত আদায়কারী 

বয্ি� হেলন ‘আলী ইবনু আবী তািলব(আ)”। সুনানুন নাসাঈর অপর বণর্নায়ঃ “আ�াহ্র রসূেলর(সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) সােথ �থম ইসলাম কবুলকারী বয্ি� হেলন ‘আলী ইবনু আবী তািলব(আ)”। 

মুসতাদরাক িলল হািকেমর বণর্নায়ঃ “িন�য়ই �থম ইসলাম কবুলকারী বয্ি� হেলন ‘আলী ইবনু আবী 

তািলব(আ)”। মুসতাদরাক িলল হািকেমর অপর বণর্নায়ঃ ইমাম আহমাদ িবন হা�াল বলেতনঃ “আ�াহ্র 

রসূেলর(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) সাহাবীেদর েভতর ‘আলী(আ)-এর মত ফিযলত আর কারও েনই” 

[জােম’ আত-িতরিমিজ: ৩৭৩৫, শায়খ যুবােয়র এবং আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন। সুনানুন নাসাঈ 

আল কুবরাঃ ৮৩৯, ৮৩৯২, শায়খ েগালাম েমা�ফা যহীর খাছােয়েছ ‘আলী েত হািদসিটেক সহীহ বেলেছন। 

মু�াদরাক িলল হািকমঃ ৪৬৬৩, ইমাম হািকম ও যাহাবী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন, ৪৫৭২, শায়খ যুবােয়র 

‘আলী যাঈ ফাযােয়েল সাহাবায় হািদসিটেক সহীহ বেলেছন।] 

চার খিলফার গুণসমূেহর বণর্না, ‘আলীর (আ) ওপর কখন ও কার �ারা 

লা’নেতর ধারা জাির হয় 
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৩৩. ইয়াযীদ ইবনু হাইয়য্ান (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আিম, হুসায়ন ইবনু সাবরাহ্ এবং ‘উমার ইবনু 

মুসিলম- আমরা যায়দ ইবনু আকরাম (রাঃ)-এর কােছ েগলাম। যখন আমরা তাঁর িনকট বিস তখন হুসায়ন 

(রাঃ) তােক বলেলন, েহ যায়দ! আপিন েতা অেনক কলয্াণ লক্ষয্ কেরেছন, আ�াহর রসূল (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক েদেখেছন, তাঁর হাদীস �বণ কেরেছন, তাঁর সােথ েথেক যু� কেরেছন এবং তাঁর 

েপছেন সলাত আদায় কেরেছন। আপিন অেনক কলয্াণ অজর্ন কেরেছন, েয যায়দ! আপিন রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) হেত যা �বণ কেরেছন তা আমােদর বলূন। যায়দ (রাঃ) বলেলন, ভাতু�ু� আমার 

বয়স েবেড়েছ, আিম পুরেনা যুেগর মানুষ। অতএব রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর িনকট 

হেত যা আিম সংরক্ষণ কেরিছলাম এর িকয়দংশ ভুেল েগিছ। তাই আিম যা বিল তা �হণ কেরা আর আিম যা 

না বিল েস স�ে� আমােক ক� িদও না। এরপর িতিন বেলন, রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

একিদন মা�াহ্ ও মাদীনার মাঝামািঝ ‘খু�’ নামক �ােন দাঁিড়েয় আমােদর সামেন ব�ৃতা িদেলন। আ�াহর 

�শংসা ও সানা বণর্না েশেষ ওয়ায-নাসীহাত করেলন। অতঃপর বলেলন, হঁুিশয়ার, েহ েলাক সকল! আিম 

একজন মানুষ, অিত স�রই আ�াহর পক্ষ েথেক ে�িরত েফের�া আসেব, আর আিমও তাঁর আ�ােন সাড়া 

িদব। আিম েতামােদর িনকট ভারী দু’েটা িজিনস েরেখ যাি�। এর �থমিট হেলা আ�াহর িকতাব। এেত 

িহদায়াত এবং আেলাকবিতর্কা আেছ। অতএব েতামরা আ�াহর িকতাবেক অনুসরণ কেরা, এেক শ� কের 

আঁকেড় রােখা। তারপর িতিন কুরআেনর �িত উৎসাহ ও অনুে�রণা িদেলন। এরপর বেলন, আর ি�তীয়িট 

হেলা আমার আহেল বায়ত। আর আিম আহেল বায়েতর িবষেয় েতামােদর আ�াহর কথা মেন কিরেয় িদি�। 

আহেল বায়েতর বয্াপাের েতামােদর আ�াহর কথা �রণ কিরেয় িদি�, আহেল বায়ােতর িবষেয় েতামােদর 

আ�াহর কথা মেন কিরেয় িদি�। হুসায়ন (রাঃ) বলেলন, রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর 

আহেল বায়ত কারা, েহ যায়দ? রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর িবিবগণ িক আহেল বায়েতর 

অিধভূ� নন? যায়দ (রাঃ) বলেলন, িবিবগণও আহেল বায়েতর অ�ভূর্�; িক� আহেল বায়ত তাঁরাই তাঁর 

(মৃতুয্র) পর যােঁদর উপর যাকাত েনয়া িনিষ�। হুসায়ন (রাঃ) বলেলন, এসব েলাক কারা? যায়দ (রাঃ) 

বলেলন, এরা আলী, আকীল, জা’ফার ও আ�াস (রাঃ)-এর পিরবার-পিরজেনরা। হুসায়ন (রাঃ) বলেলন, 

এেদর সবা জনয্ যাকাত �হণ নাজািয়য? যায়দ (রাঃ) বলেলন, হয্াঁ। অপর বণর্নায়ঃ যায়দ ইবনু আরকাম 

(রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আমরা তাঁর িনকট িগেয় বললাম, আপিন েতা অেনক কলয্াণ লক্ষয্ কেরেছন, 

আপিন রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর পােশ িছেলন, তারঁ েপছেন সালাত আদায় কেরেছন। 

তারপর আবূ হাইয়য্ােনর হাদীেসর অিবকল হাদীস িরওয়ায়াত কেরেছন। িক� এ হাদীেস আেছ, রসূলু�াহ্ 

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন: সাবধান! আিম েতামােদর মােঝ দু’েটা ভারী িজিনস েছেড় যাি�। 

ত�ধয্ েথেক একিট আ�াহর িকতাব এিট আ�াহর রিশ, েয এর অনুসরণ করেব িহদায়ােতর উপর থাকেব 

আর েয এেক েছেড় েদেব েস পথ��তায় িল� হেব। এ বণর্নায় আেরা আেছ েয, আমরা বললাম, রসূেলর 

আহেল বায়েতর মােঝ িক তাঁর িবিবরা সংযু� রেয়েছন? যায়দ (রাঃ) বলেলন, আ�াহর কসম! �ীরা একটা 

সময় পুরুষেদর সােথ থােক, তারপর তাঁেক �ামী তালাক িদেল েস তার িপতা এবং েগা�ীর িনকট িফের যায়। 

আহেল বায়ত হেলা রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর মূল বংশ এবং তাঁর �েগা�ীয়রা, যাঁেদর 
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জনয্ নবীর ইি�কােলর পর যাকাত �হণ িনিষ�। িতরিমজীর বণর্নায়ঃ আবু সারীহাহ্  অথবা যাইদ ইবনু 

আর�াম (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ নাবী (সা�া�াহু 'আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ আিম যার মাওলা (ব�ু), 

'আলীও তার মাওলা। ইবনু আবী আেসেমর ‘আস সু�াহ’-এর বণর্নায়ঃ ‘আলী ইবনু আবী তািলব(আ) বণর্না 

কেরন, আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) গািদের খুেম ‘আলী ইবনু আবী তািলব(আ)-এর হাত 

ধের তুেল দাঁিড়েয় একিট খুৎবা দান করেলনঃ “েহ েলাকসকল! েতামরা িক সাক্ষয্ দাও েয আ�াহ্ েতামােদর 

পালনকতর্া?” সকেল বলল, “েকন নয়!”। অতঃপর িতিন িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামরা িক সাক্ষয্ দাও েয 

েতামােদর ওপর আ�াহ্ ও রাসূেলর হ� েতামােদর জীবেনর েচেয় েবিশ?” সকেল বলল, “েকন নয়!”। 

অতঃপর িতিন বলেলন, “তাহেল, আিম যার মাওলা (ব�ু), 'আলীও তার মাওলা”। সুনানুন নাসাঈ আল 

কুবরার বণর্নায়ঃ আবূ তুফাইল আিমর িবন ওয়াসলা বণর্না কেরন েয ‘আলী ইবনু আবী তািলব(আ) 

েলাকজনেক এক �া�ের সমেবত কের বেলন, “আিম আ�াহর ওয়াে� �েতয্কেক িজজ্ঞাসা করিছ, েক েক 

রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েক গািদের খুেমর হািদস বণর্না করেত শুেনেছ?” অেনক সাহাবী 

দািড়েয় িগেয় সাক্ষয্ িদেলন েয আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) গািদের খুেমর িদন বেলেছনঃ 

“েতামরা জান েয, মুিমনেদর ওপর আিম তােদর িনেজরেদর েচেয় েবিশ অিধকার রািখ”। একথা বলার সময় 

িতিন ‘আলী ইবনু আবী তািলেবর হাত ধেরন এবং আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলনঃ 

“আিম যার মাওলা, 'আলীও তার মাওলা। েহ আ�াহ্, আপিন তাঁেক ভালবাসুন যারা তােঁক ভােলাবােস এবং 

তাঁেদর িবরুে� িবে�ষ রাখুন যারা তাঁর িবরুে� িবে�ষ রােখ।” আবূ তুফাইল আিমর িবন ওয়াসলা বেলনঃ 

আিম েসখান েথেক চেল েগলাম, অতঃপর যাইদ িবন আর�ােমর সােথ সাক্ষাত করলাম এবং তাঁেক সব িকছু 

বললাম। িতিন বলেলনঃ “েতামার িক এই বয্াপাের সে�হ আেছ? আিম �য়ং আ�াহ্র রাসূলেক (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এগুেলা বলেত শুেনিছ”। মুসনােদ আহমােদর বণর্নায়ঃ আবূ তুফাইল আিমর িবন 

ওয়াসলা (১১০ িহজির – েশষ সাহাবী) বণর্না কেরন েয ‘আলী ইবনু আবী তািলব(আ) েলাকজনেক এক 

�া�ের সমেবত কের বেলন, “আিম আ�াহর ওয়াে� �েতয্কেক িজজ্ঞাসা করিছ, েক েক রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েক গািদের খুেমর হািদস বণর্না করেত শুেনেছ? তারা েযন তা বণর্না কের”। ৩০ জন 

দািড়েয় িগেয় সাক্ষয্ িদেলন েয আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) গািদের খুেমর িদন বেলেছনঃ 

“েতামরা জান েয, মুিমনেদর ওপর আিম তােদর িনেজরেদর েচেয় েবিশ অিধকার রািখ”। একথা বলার সময় 

িতিন ‘আলী ইবনু আবী তািলেবর হাত ধেরন এবং আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলনঃ 

“আিম যার মাওলা, 'আলীও তার মাওলা। েহ আ�াহ্, আপিন তাঁেক ভালবাসুন যারা তােঁক ভােলাবােস এবং 

তাঁেদর িবরুে� িবে�ষ রাখুন যারা তাঁর িবরুে� িবে�ষ রােখ।” আবূ তুফাইল আিমর িবন ওয়াসলা বেলনঃ 

আিম েসখান েথেক চেল েগলাম, অতঃপর যাইদ িবন আর�ােমর সােথ সাক্ষাত করলাম এবং তাঁেক সব িকছু 

বললাম। িতিন বলেলনঃ “েতামার িক এই বয্াপাের সে�হ আেছ? আিম �য়ং আ�াহ্র রাসূলেক (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এগুেলা বলেত শুেনিছ”। মুসতাদরাক িলল হািকেমর বণর্নায়ঃ যাইদ িবন আর�াম 

আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েথেক বণর্না কেরন, িতিন বেলেছনঃ “আিম েতামােদর কােছ 

দুিট ভারী ব� েছেড় যাি�, আ�াহ্র িকতাব ও আমার পিরবার। িন�য়ই, দুইিট ব� এেক অপেরর েথেক 
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পৃথক হেব না, যতক্ষণ না তাঁরা আমার সােথ হাউেয কাওসাের সাক্ষাৎ কের”। অপর বণর্নায়ঃ আবূ ছািবত, 

আবু যার িগফারীর দাস বণর্না কেরন, “আিম জামােলর যুে� ‘আলীর (রা) সােথ িছলাম। পের, যখন আ�া 

‘আঈশা েক েদখলাম, আমার অ�ের িকছু ঢুেক পড়ল, যা িকছু মানুেষর অ�েরও ঢুেকর পেড়িছল যুহেরর 

সলােতর সময়। সুতরাং, আিম আমীরুল মুিমনীেনর পেক্ষ যু� চািলেয় েগলাম। যখন আিম একটু অবসর 

েপলাম, আিম আ�া উ�ু সালামার (রা) কােছ িগেয় ব�ামঃ আিম খাবাের জনয্ আিস িন, বরং আমার পিরচয় 

হল, আিম আবু যার িগফারীর দাস”। িতিন বলেলনঃ “�াগতম”। অতঃপর, আিম তাঁেক আমার ঘটনা 

শুনালাম। িতিন িজজ্ঞাসা করেলনঃ “কখন েতামার হৃদয় ওড়া শুরু করল?” আিম বললামঃ “আ�াহ্ আমার 

অ�রেক সুযর্াে�র সময় �ি� িদেয়েছন, কােজই তা খাপ খাইেয় নীল”। উ� সালামা বেলনঃ “চমৎকার! আিম 

আ�াহ্র রাসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েক �য়ং বলেত শুেনিছঃ ‘আলী আেছ �ুরআেনর সােথ, 

�ুরআন আেছ ‘আলীর সােথ। িন�য়ই, দুইিট ব� এেক অপেরর েথেক পৃথক হেব না, যতক্ষণ না তারা আমার 

সােথ হাউেয কাওসাের সাক্ষাৎ কের”। [সিহহ মুসিলম: ৬২২৫ ও ৬২২৮, জািম’ িতরিমজীঃ ৩৭১৩, আস 

সু�াহ ইবনু আবী আেসমঃ ১১৫৮, সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৪৭৮, মুসনাদ আহমাদঃ ১৯৩২১ (৪থর্ খ�, 

৩৭০ পৃ�া), যুবাইর ‘আলী যাঈ, আলবানী, শু’আইব আরনাউৎ সনদিটেক সহীহ বেলেছন, মুসতাদরাক িলল 

হািকমঃ ৪৭১১, ৪৬২৮, ইমাম হািকম ও যাহাবী বেলনঃ সনদিট বুখারী মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী সহীহ] 

৩৪. সাহল ইব্ নু সা’দ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ আ�াহর রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন, আিম 

আগামীকাল এমন এক বয্ি�েক পতাকা িদব যাঁর হােত আ�াহ্  িবজয় দান করেবন। রাবী বেলন, তারা এই 

আ�হ ভের রাি� যাপন করেলন েয, কােক এ পতাকা েদয়া হেব। যখন েভার হল তখন সকেলই আ�াহর 

রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) –এর িনকট িগেয় উপি�ত হেলন। তােদরর �েতয্েকই এ আশা 

করিছেলন েয পতাকা তােক েদয়া হেব। অতঃপর িতিন বলেলন, ‘আলী ইব্ নু আবু তািলব েকাথায়? তাঁরা 

বলেলন, েহ আ�াহর রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)! িতিন চকু্ষ েরােগ আ�া�। িতিন বলেলন, 

কাউেক পািঠেয় তােক আমার িনকট িনেয় এস। যখন িতিন এেলন, তখন রাসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) তাঁর দু’েচােখ থুথু লািগেয় িদেলন এবং তাঁর জনয্ দু’আও করেলন। এেত িতিন এমন সু� হেয় েগেলন 

েযন তাঁর েচােখ েকান েরাগই িছল না। রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁেক পতাকািট িদেলন। 

‘আলী (রাঃ) বলেলন, েহ আ�াহর রসূল! তারা যতক্ষণ পযর্� আমােদর মত না হেয় যােব ততক্ষণ পযর্� আিম 

িক তােদর সে� যু� চািলেয় যাব। িতিন বলেলন, তুিম েসাজা এিগেয় েযেত থাক এবং তােদর আি�ণায় েপৗঁেছ 

তােদরেক ইসলাম �হেণর দা’ওয়াত দাও। তােদর উপর আ�াহ্ র েয দািয়� ও কতর্বয্ আেছ তাও তােদরেক 

জািনেয় দাও। আ�াহর কসম, েতামার �ারা যিদ একিট মানুষও িহদায়াত লাভ কের, তা হেব েতামার জনয্ 

লাল রং এর উট পাওয়ার েচেয়ও উ�ম। মুসিলেমর বণর্নায়ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ রসূলু�াহ্ 

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) খাইবােরর িদন বলেলনঃিন�য়ই আিম ঐ েলােকর হােত পতাকা তুেল িদেবা, 

েয েলাক আ�াহ ও তাঁর রসূলেক ভালবােস। তাঁর হােতই আ�াহ তা‘আলা িবজয় েদেবন। ‘উমার (রাঃ) বেলন, 

শুধু ঐ িদনিট বয্তীত আিম কখেনা েনতৃ� লােভ আশা কিরিন। এ �তয্াশা িনেয় আিম রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু 
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‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর িনকট েগলাম, হয়ত এ কােজর জনয্ আমােক ডাকা হেত পাের। রসূলু�াহ্ 

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) আলী ইবনু আবূ তািলবেক েডেক তাঁর হােত পতাকা িদেলন এবং 

বলেলনঃঅ�সহ হও, এিদক-ওিদক দৃি� িদও না যতক্ষণ আ�াহ েতামােক িবজয় েদন। অতঃপর আলী (রাঃ) 

সামানয্ অ�সর হেয় থামেলন, এিদক-েসিদন েদেখনিট। এরপর িচৎকার কের বলেলনঃেহ আ�াহর রসূল! 

েকান্ কথার উপর আিম েলাকেদর িবরুে� লড়াই করব। রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

বলেলনঃতােদর িবরুে� লড়াই চািলেয় যাও েয পযর্� না তারা সাক্ষয্ �দান কের েয, আ�াহ বয্তীত 

�কৃতপেক্ষ আর েকান ইলাহ্ েনই, আর িনঃসে�েহ মুহা�াদ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) আ�াহর 

রসূল। যখনই তারা এ সাক্ষয্ �দান করেব তখনই তারা তােদর �াণ ও ধন-মাল েতামার হাত হেত মু� কের 

েফলেব। তেব েকান �াপয্ অিধকােরর �ে� মু� হেব না। আর তােদর িহসাব আ�াহর িনকট। [সিহহ বুখারী: 

৩৭০১, সহীহ মুসিলম: ৬২২২, ৬২২৩] 

৩৫. মুস’আব ইবনু সা’দ তাঁর িপতা (আবূ ওয়া�াস) (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) তাবূক যু�ািভযােন রওয়ানা হন। আর ‘আলী (রাঃ)-েক �ীয় �লািভিষ� কেরন। ‘আলী (রাঃ) বেলন, 

আপিন িক আমােক িশশু ও মিহলােদর মেধয্ েছেড় যাে�ন। নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন, 

তুিম িক এ কথায় রাযী নও েয, তুিম আমার কােছ েস মযর্াদায় অিধি�ত হারূন েয মযর্াদায় মূসার কােছ 

অিধি�ত িছেলন। পাথর্কয্ শুধু এতটুকু েয [হারূন (আঃ) নবী িছেলন আর] আমার পের েকান নবী েনই। 

মুসিলেমর বণর্নায়ঃ সা’দ ইবনু আবূ ওয়া�াস (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

‘আলী (রাঃ)-েক বেলেছন: তুিম আমার কােছ েতমন েযমন মূসা (আঃ)-এর কােছ হারূন। তেব আমার পর 

আর েকান নবী আসেবন না। সা’ঈদ (রহঃ) বেলন, আিম মেন করলাম েয, হাদীসিট �তয্ক্ষভােব সা’দ (রাঃ) 

হেত �বণ কির। অতএব আিম সা’েদর সে� একি�ত হলাম এবং ‘আিমর আমােক যা বেলেছ আিম তােক 

বললাম। িতিন বেলেলন, আিম একথা শুেনিছ। আিম বললাম, আপিন িক এ কথা শুেনেছন? িতিন দু’কােন 

দু’েটা আ�ুল ঢুিকেয় বলেলন, হয্াঁ শুেনিছ, না শুেন থাকেল এ কান দু’েটা বিধর হেয় যােব। [সিহহ বুখারী: 

৪৪১৬, সিহহ মুসিলম: ৬২১৭ ও ৬২১৮] 

৩৬. ‘আিয়শাহ্ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) সকােল েবর 

হেলন। তাঁর পরেন িছল কােলা নক্শী �ারা আবৃত একিট পশমী চাদর। হাসান ইবনু ‘আলী (রাঃ) এেলন, িতিন 

তাঁেক চাদেরর েভতর �েবশ কিরেয় িনেলন। হুসায়ন ইবনু ‘আলী (রাঃ) এেলন, িতিনও চাদেরর অভয্�ের 

ঢুেক পড়েলন। ফািতমা (রাঃ) এেলন, তাঁেকও েভতের ঢুিকেয় েফলেলন। তারপর ‘আলী (রাঃ) এেলন তাঁেকও 

েভতের ঢুিকেয় িনেলন। তারপের বলেলনঃেহ আহেল বায়ত! আ�াহ তা’আলা েতামােদর হেত অপিব�তােক 

দূরীভূত কের েতামােদর পিব� করেত চান- (আল আহযাব ৩৩:৩০)। [সহীহ মুসিলম: ৬২৬১] 

৩৭. আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আ�াহ্ র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

বেলেছন, েতামরা আমার সাহাবীগণেক গালম� কর না। েতামােদর েকউ যিদ উহুদ পবর্ত পিরমান েসানা 
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আ�াহ্ র রা�ায় বয্য় কর, তবুও তােদর এক মুদ বা অধর্ মুদ-এর সমপিরমাণ সওয়াব হেব না। জারীর 

আবদু�াহ ইবনু দাউদ, আবূ মু’আিবয়াহ ও মুহািযর (রহঃ) আ’মাশ (রহঃ) হেত হাদীস বণর্নায় শুবা (রহঃ)-এর 

অনুসরণ কেরেছন। মুসিলেমর বণর্নায়ঃ আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, একবার খািলদ 

ইবনুল ওয়ালীদ ও ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ)-এর মােঝ (অ�ীিতকর) একটা িকছু ঘেটিছল। তখন 

খািলদ (রাঃ) তােঁক গাল-ম� কেরন। তখন রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বে�নঃ েতামরা 

আমার সহাবীেদর কাউেক গাল-ম� করেব না। কারণ, েতামােদর েকউ যিদ উহুদ পবর্েতর সমতুলয্ �ণর্ খরচ 

কের তবুও তাঁেদর এক মুদ অথবা অধর্ মুেদর নয্ায় হেব না। [সহীহ বুখারী: ৩৬৭৩, মুসিলম: ৬৪৮৮] 

৩৮. ‘আিয়শা (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, নবী  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন: েতামরা 

মৃতেদর গািল িদও না। কারণ, তারা �ীয় কমর্ফল পযর্� েপৗেছ েগেছ। [সিহহ বুখারী: ১৩৯৩] 

েনাটঃ আিয়শা (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ মাখযুমী েগাে�র এক মিহলার বয্াপাের কুরাইশ বংেশর েলাকেদর খুব 

দুি��ায় েফেল িদেয়িছল েয চুির কেরিছল। সাহাবাগণ বলেলন, রাসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) - 

এর সে� েক কথা বলেত পারেব? আর রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) - এর ি�য় জন উসামাহ 

(রাঃ) ছাড়া এটা েকউ করেত পারেব না। তখন উসামাহ (রাঃ) রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) - 

এর সে� কথা বলেলন। এেত িতিন বলেলনঃ তুিম আ�াহ্ র শাি�র িবধােনর বয্াপাের সুপািরশ করছ? এরপর 

িতিন দাঁিড়েয় খুৎবাহ িদেলন এবং বলেলনঃ েহ মানবম�লী! িন�য়ই েতামােদর আেগর েলােকরা গুমরাহ হেয় 

িগেয়েছ। কারণ, েকান স�ানী বয্ি� যখন চুির করত তখন তারা তােক েছেড় িদত। আর যখন েকান দুবর্ল 

েলাক চুির করত তখন তার উপর শরীয়ােতর শাি� কােয়ম করত। আ�াহ্ র কসম! মুহা�াদ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) - এর কনয্া ফািতমাও যিদ চুির কের তেব অবশয্ই মুহা�াদ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) তারঁ হাত েকেট েদেব। িতরিমজীর বণর্নায়ঃ সািলম ইবনু আবদু�াহ (রহঃ) েথেক বিণর্ত। িতিন বেলন, 

হে�র সে� এক� কের তামা�ু করা স�েকর্ িতিন জৈনক িসিরয়াবাসী বয্ি�েক আবদু�াহ ইবনু উমার (রাঃ) 

এর কােছ �� করেত শুেনেছন। তখন আবদু�াহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেলন, তা করা ৈবধ। িসিরয়াবাসী 

বয্ি�িট বলল, আপনার িপতা েতা তা করেত িনেষধ করেতন। আবদু�াহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেলন, তুিম িক 

মেন কর, েকান িবষয় যিদ আমার িপতা িনেষধ কেরন আর রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তা কের 

থােকন তেব েসেক্ষে� িক আমার িপতার অনুসরণ করা হেব, না রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

অনুসরণ করা হেব? েলাকিট বলল, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কােজরই েতা (অনুসরণ করা 

হেব)। িতিন বলেলন, িন�য়ই রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তা (তামা�ু) কেরেছন। [সিহহ বুখারী: 

৬৭৮৮, সিহহ মুসিলমঃ ৪৪১০, জািম’ িতরিমজীঃ ৮২৪, শায়খ যুবােয়র ‘আলী যাই ও আলবানী হািদসিটেক 

সহীহ বেলেছন] 

৩৯. আবূ হািযম (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, এক েলাক সাহ্ ল ইব্ নু সা’দ (রাঃ)-এর িনকট হািযর হেয় 

বলেলন, মদীনার অমুক আমীর িম�েরর িনকেট বেস ‘আলী (রাঃ) স�েকর্ অি�য় কথা বলেছ। িতিন বলেলন, 
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েস কী বলেছ? েস বলল, েস তােক আবূ তুরাব (রাঃ) বেল উে�খ করেছ। সাহ্ ল (রাঃ) েহেস িদেলন এবং 

বলেলন, আ�াহ্ র কসম, তারঁ এ নাম নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েরেখিছেলন। এ নাম অেপক্ষা 

তাঁর িনকট েবিশ ি�য় আর েকান নাম িছল না। আিম ঘটনািট জানার জনয্ সাহ্ ল (রাঃ) –এর িনকট ইে� 

�কাশ করলাম এবং তােক বললাম, েহ আবূ ‘আ�াস! এটা িকভােব হেয়িছল। িতিন বলেলন, ‘আলী (রাঃ) 

ফািতমা (রাঃ) –এর িনকট েগেলন এবং িকছুক্ষণ পর িফের মাসিজেদ শুেয় রইেলন। নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) এেস িজেজ্ঞস করেলন, েতামার চাচাত ভাই েকাথায়? িতিন বলেলন, মাসিজেদ। রসূল (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁর েখাঁেজ েবিরেয় পড়েলন। পের িতিন তাঁেক এমন অব�ায় েপেলন েয তাঁর চাদর 

িপঠ হেত সের িগেয়েছ। তারঁ িপেঠ ধূলা-বািল েলেগ েগেছ। রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁর িপঠ 

হেত ধূলা-বািল ঝাড়েত ঝাড়েত বলেলন, উেঠ বস েহ আবূ তুরাব! কথািট দু’বার বেলিছেলন। মুসিলেমর 

বণর্নায়ঃ সাহ্ ল ইবনু সা’দ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ মারওয়ােনর বংেশর এক েলাক মাদীনার শাসনকতর্া 

িনেয়াগ�া� হেলা, েস সাহ্ লেক েডেক এেন আলী (রাঃ)-েক গািল িদেত বলল। সাহ্ ল (রাঃ) অ�ীকৃিত 

জানােলন। শাসক েলাকিট বলল, তুিম যিদ গািল নাই দাও তেব অ�ত এটুকু বেলা েয, আবূ তুরােবর উপর 

আ�াহর লা’নত। সাহ্ ল (রাঃ) বলেলন, আলী (রাঃ)-এর িনকট েকান নামই এর েচেয় েবিশ পছ�নীয় িছল 

না। এ নােম ডাকেল িতিন আনি�ত হেতন। েস েলাক বলল, তাহেল আবূ তুরাব নাম হওয়ার কািহনী বণর্না 

কেরা। িতিন বলেলন েয, রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) ফািতমা (রাঃ)-এর গৃেহ আসেলন; েক� 

আলী (রাঃ)-েক গৃেহ েপেলন না। ফািতমা (রাঃ)-েক �� করেলন, েতামার চাচাত ভাই েকাথায়? ফািতমা (রাঃ) 

বলেলন, তাঁর আর আমার মেধয্ একটা িকছু ঘেটিছল যার ফেল িতিন রাগ কের েবর হেয় েগেছন, আর িতিন 

আমার িনকট ঘুমানিন। তখন রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এক েলাকেক বলেলন, েদখ েতা, 

আলী েকাথায়? েলাকিট এেস বলল, েহ আ�াহর রসূল! িতিন মাসিজেদ ঘুিমেয় আেছ। রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁর িনকট আসেলন। আলী (রাঃ) শুেয়িছেলন। তারঁ এক পােশর চাদর সের িগেয়িছল, 

ফােল গােয় মািট �শর্ কেরিছল। রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) মািট ঝাড়েত শুরু করেলন এবং 

বলেলন, েহ আবূ তুরাব! উেঠা, েহ আবূ তুরাব! উেঠা। [সহীহ বুখারী: ৩৭০৩, মুসিলম: ৬২২৯] 

৪০. সা’দ ইবনু আবূ ওয়া�াস (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ মু’আিবয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান (রাঃ) সা’দ (রাঃ)-েক 

‘আিমর (�িতিনিধ) িনযু� করেলন এবং বলেলন, আপিন ‘আলী (রাঃ)-েক েকন ম� বেলন না? সা’দ বলেলন, 

রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁর স�ে� েয িতনিট কথা বেলেছন, যতক্ষণ পযর্� তা আিম মেন 

রাখেবা ততক্ষণ পযর্� কখনও তাঁেক খারাপ বলব না। েসসব কথার মধয্ হেত একিটও যিদ আিম লাভ করেত 

পারতাম তাহেল তা আমার জনয্ লাল উেটর েচেয়ও অিধক কলয্াণকর হত। রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম)-েক ‘আলী (রাঃ)-এর উে�েশ বলেত শুেনিছ- আলী (রাঃ)-েক েকান যুে�র সময় �িতিনিধ বািনেয় 

েরেখ েগেল িতিন বলেলন, মিহলা ও িশশুেদর মেধয্ আমােক েরেখ যাে�ন, েহ আ�াহর রসূল? তখন 

রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলনঃতুিম িক এেত আন�েবাধ কেরা না েয, আমার িনকট 

েতামার স�ান মূসা (আঃ)-এর িনকট হারূন (আঃ)-এর মেতা। এ কথা িভ� েয, আমার পর আর েকান নবী 
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েনই। খাইবােরর যুে�র িদন রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক আিম বলেত শুেনিছ, আিম এমন 

এক েলাকেক পতাকা (ইসলােমর ঝা�া) েদব েয আ�াহ ও তাঁর রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক 

ভালবােস এবং আ�াহ ও তাঁর রসূলও তাঁেক ভালবােসন। এ কথা শুেন আমরা (অিধর আ�েহ) অেপক্ষা 

করেত থাকলাম। তখন িতিন বলেলন, আলীেক ডােকা। আলী আসেলন, তারঁ েচাখ (অসুখ হেয়িছল) উেঠিছল। 

রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁর েচােখ থুথু লািগেয় িদেলন এবং তাঁর হােত পতাকা সেব 

িদেলন। অবেশেষ আ�াহ তারঁ হােতই িবজয়মালা (পতাকা) তুেল িদেলন। আর যখন আয়াত: ‘চেলা আমরা 

আমােদর এবং েতামােদর স�ান-স�িতেক ডািক’- (সূরাহ্ আ-িল ‘ইমরান ৩: ৬১) অবতীণর্ হেলা, তখন 

রসূলু�াহ্ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) ‘আলী, ফািতমা, হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-েক ডাকেলন। তারপর 

বলেলন, েহ আ�াহ! এরাই আমার পিরবার-পিরজন। সুনানুন নাসাঈ আল কুবরার বণর্নায়ঃ মু’আিবয়াহ িবন 

আবী সুিফয়ান িজজ্ঞাসা করেলন সা’দ িবন আবী ওয়া�াস েকঃ আপেন আবূ তুরাবেক লা’নত করেত িকেস 

বাধা িদল? সা’দ উ�র করেলনঃ “যতক্ষণ আমার �রেণ িতনিট িবষয় আেছ, যা আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) ‘আলী িবন আবী তািলেবর বয্াপাের বেলেছন, আিম ‘আলীর ওপর কখনও লা’নত করব 

না। এমনিক তার েভতর একিট িবষয় পাওয়াও আমার জনয্ লাল উেটর েচেয় উ�ম”। অতঃপর, সা’দ িবন 

আবী ওয়া�াস বলেলনঃ “আ�াহ্র কসম! এই কথা েশানার পর মু’আিবয়াহ িবন আবী সুিফয়ান যতিদন 

মিদনায় িছেলন, একবােরর জনয্ও এ বয্াপাের কথা েতােলনিন”। ইবনু মাজাহ্র বণর্নায়ঃ সা’দ িবন আবী 

ওয়া�াস হেত বিণর্ত, মু’আিবয়াহ িবন আবী সুিফয়ান একবার হে� আেসন। তখন, সা’দ িবন আবী ওয়া�াস 

মু’আিবয়াহ িবন আবী সুিফয়ােনর সােথ েদখা করেত আেসন। মু’আিবয়াহ িবন আবী সুিফয়ান তাঁর সামেন 

‘আলীর কথা তুেলন এবং গালম� কেরন। সা’দ �চ� েরেগ যান এবং বেলনঃ আপিন এমন এক বয্ি�র 

বয্াপাের এমন কথা বলেছন, যার বয্াপাের আিম আ�াহ্র রসূল(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েক বলেত 

শুেনিছঃ “আিম যার মাওলা(ব�ু), ‘আলীও তার মাওলা”। সােথ সােথ আিম আ�াহ্র রসূল(সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) েক এও বলেত শুেনিছঃ “েহ ‘আলী! তুিম আমার িনকট ওইরকমই, েযমন মুসার িনকেট হারূন। 

েকবলমা�, আমার পের আর নবুওয়াত েনই”। অতঃপর, আিম আ�াহ্র রসূল(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) েক বলেত শুেনিছঃ “আজ আিম এমন এক বয্ি�র হােত ঝা�া তুেল েদব, েয আ�াহ্ ও তাঁর রসূলেক 

ভালবােস, আ�াহ্ ও তাঁর রসূলও তাঁেক ভালবােসন” [সিহহ মুসিলম: ৬২২০, সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ 

৮৪৩৯, শায়খ েগালাম েমা�ফা জহীর খাছােয়েছ ‘আলী েত হািদসিটেক সহীহ বেলেছন, সুনান ইবনু মাজাহঃ 

১২১, শায়খ আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

৪১. আবূ বাকার িবন খািলদ বণর্না কেরনঃ আিম সা’দ িবন মািলেকর সােথ েদখা করার জনয্ মিদনায় েগলাম 

এবং িতিন িজজ্ঞাসা করেলনঃ “আিম শুনলাম েয েতামরা নািক ‘আলী ইবনু আবী তািলেবর ওপর লা’নত 

কর?” আিম িজজ্ঞাসা করলামঃ “আপিন িক সতয্ই আমােদর বয্াপাের এমন িকছু শুেনেছন?” অতঃপর িতিন 

উ�র করেলনঃ “হয্াঁ, হয়ত েতামরা তাঁর ওপর লা’নত কেরেছা?” আিম বললামঃ “আ�াহ্ রক্ষা কেরন!” সা’দ 

িবন আবী ওয়া�াস বলেলনঃ “কখনও ‘আলী ইবনু আবী তািলেবর ওপর লা’নত কর না। িন�য়ই, যিদ আমার 
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মাথায় করাতও েরেখ ‘আলীর ওপর লা’নত করেত বলা হয়, তবুও আিম তাঁর ওপর লা’নত করব না, েকননা 

আিম আ�াহ্র রসূল(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর কােছ অেনক িকছু শুেনিছ”। মুসতাদরাক িলল 

হািকেমর বণর্নায়ঃ �ােয়স িবন আবু হািযম বণর্না কেরনঃ আিম মিদনার বাজাের ঘুরিছলাম। যখন আিম 

আহযাের যাইত এর িনকট েপৗঁছালাম, েদখলাম িকছু মানুষ এক অ�ােরাহীর চারপােশ জেড়া হেয়েছ, েয িকনা 

‘আলী ইবনু আবী তািলেবর ওপর লা’নত করিছল। হঠাৎ, েসখােন সা’দ িবন আবী ওয়া�াস উপি�ত হেয় 

িজজ্ঞাসা করেলনঃ “িক সমসয্া?” েলােক বললঃ “এই বয্ি� ‘আলী ইবনু আবী তািলেবর ওপর লা’নত 

করেছ”। অতঃপর, সা’দ িবন আবী ওয়া�াস সামেন আগােলন এবং মানুষ তার পথ েছেড় িদল। িতিন ওই 

বয্ি�র সামেন দািড়েয় বলেলনঃ “ওেহ! তুিম ‘আলী ইবনু আবী তািলেবর ওপর লা’নত েকন করছ? িতিন িক 

সবর্�থম ইসলাম কবুলকারী িছেলন না? িতিন িক আ�াহ্র রসুেলর(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) সােথ 

�থম সালাত আদায়কারী িছেলন না? িতিন িক �ীেনর বয্াপাের সবেচেয় অনুরাগী িছেলন না? িতিন িক 

সবেচেয় জ্ঞানী বয্ি� িছেলন না?” সা’দ িবন আবী ওয়া�াস এেকর পর এক গুণাবলী বণর্না করেত করেত 

বলেলনঃ “িতিন িক আ�াহ্র রসুেলর(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েমেয় জামাই িছেলন না? িতিন িক 

�েতয্ক যুে� আ�াহ্র রসুেলর(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) ঝা�া বহনকারী িছেলন না?” অতঃপর, সা’দ 

িবন আবী ওয়া�াস আকােশর িদেক হাত তুেল দু’আ করেলনঃ “েহ আ�াহ্! এই বয্ি� আপনার অিলেদর মেধয্ 

একজনেক লা’নত করেছ, এই গণজমােয়ত েভে� যাওয়ার পূেবর্ই আপনার কুদরেতর নমুনা েদখান”। �ােয়স 

িবন আবী হািযম বেলনঃ “আমােদর জমােয়ত ভ� হবার আেগই তার েঘাড়া তােক ছুেড় েফেল িদেয় মািটেত 

নুইেয় পড়ল। েসই বয্ি�র মাথা িগেয় বািড় েখল এক পাথেরর সােথ। ফেল, তার মাথা েফেট েস েসখােনই 

মৃতুয্বরণ করল।” [সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৪৭৭, শায়খ েগালাম েমা�ফা জহীর খাছােয়েছ ‘আলী েত 

হািদসিটেক সহীহ বেলেছন, মুসতাদরাক িলল হািকমঃ ৬১২১, ইমাম হািকম ও যাহাবী সনদিটেক সহীহ 

বেলেছন] 

৪২. আবদু�াহ ইবনু যািলম আল্-মািযনী (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, সাঈদ ইবনু যািয়দ ইবনু ‘আমর 

ইবনু নুফাইল (রাঃ) বেলেছন এবং আিম শুেনিছ, অমুক েলাক (মু’আিবয়াহ) যখন কুফায় এেলন তখন অমুেক 

(মুগীরাহ ইবনু শু’বাহ) ভাষণ িদেত দাঁড়ােলন [ভাষেণ ‘আলী (রাঃ) -এর মযর্াদার পিরপ�ী কথা থাকায়] সাঈদ 

ইবনু যািয়দ (রাঃ)  আমার হাত ধের বলেলন, এ যািলম তার ভাষেণ িক বলেছ তুিম িক লক্ষয্ করেছা না? 

তারপর িতিন নয় বয্ি�র জা�াতবাসী হওয়া স�ে� সাক্ষয্ িদেলন এবং আেরা বলেলন, আিম যিদ দশম বয্ি�র 

নামও উে�খ কির তােত আিম গুনাহগার হেবা না। ‘আবদু�াহ ইবনু যািলম (রহঃ)  বেলন, আিম বললাম, এই 

নয়জন েক েক? িতিন (সাঈদ) বেলন, রাসূলু�াহ (সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েহরা পাহােড় দাঁিড়েয় 

পাহাড়িটেক কাঁপেত েদেখ বলেলন, ওেহ েহরা! ি�র হও। েকননা েতামার উপর একজন নাবী, একজন িস�ীক 

এবং একজন শহীদ অব�ান করেছন। আিম পুনরায় বললাম, েসই নয়জন েক েক? িতিন বলেলন, রাসূলু�াহ 

(সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ আবূ বাক্ র, ‘উমার, ‘উসমান, ‘আলী, �ালহা, যুবাইর, সা’দ ইবনু 

আবূ ওয়াক্ কাস, ও আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ)। আিম বললাম, দশম বয্ি� েক? তখন িতিন খািনক 
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চুপ েথেক বলেলন, আিম। সুনানুন নাসাঈ আল কুবরা ও মুসনাদ আহমােদর বণর্নায়ঃ ‘আ�ু�াহ্ িবন যািলম 

বণর্না কেরনঃ মু’আিবয়াহ িবন আবী সুিফয়ান কুফায় আেসন। মুগীরাহ ইবনু শু’বাহ িকছু ব�া িনযু� কেরন, 

যারা ‘আলী ইবনু আবী তািলবেক গািলগালাজ করিছল। েতা সা’ইদ িবন যাইদ আমার হাত ধরেলন এবং 

বলেলনঃ “তুিম িক এই গুনাহগার বয্ি�েক েদখছ না, েয একজন জা�াতী বয্ি�র অবমাননা করেছ?” 

অতঃপর িতিন ৯ জন বয্ি�র বয্াপাের সাক্ষয্ িদেলন যারা জা�ােত যােব। আর বলেলনঃ “আিম দশম বয্ি�র 

কথা মাথায় েরেখই এই সাক্ষয্ িদি�”। আিম িজজ্ঞাসা করলামঃ েসই ৯ জন কারা? সা’ইদ িবন যাইদ 

বলেলনঃ আ�াহ্র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েহরা পাহােড় দািড়েয় বেলিছেলনঃ “েহ েহরা 

পাহাড়! ি�র হও। েকননা, েতামার ওপর ওই বয্ি�বগর্ই আেছন, যারা হয় রসূল, নয়েতা সতয্বাদী নয়ত 

শহীদ”। আিম আবার িজজ্ঞাসা করলামঃ েসই ৯জন কারা? সা’ঈদ বলেলনঃ আবূ বাক্ র, ‘উমার, ‘উসমান, 

‘আলী, �ালহা, যুবাইর, সা’দ ইবনু আবূ ওয়াক্ কাস, ও আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ)। আিম বললাম, 

দশম বয্ি� েক? তখন িতিন খািনক চুপ েথেক বলেলন, আিম। [সুনােন আবু দাউদ: ৪৬৪৮, সুনানুন নাসাঈ 

আল কুবরাঃ ৮২০৮, শায়খ যুবােয়র ‘আলী যাঈ, আলবানী ও েগালাম েমা�ফা যিহর ফাযােয়েল সাহাবা েত 

সনদিটেক সহীহ বেলেছন। সহীহ ইবনু িহ�ানঃ ৬৯৯৬, আস-সু�াহ ইবনু আবী আেসমঃ ১২২০, মু�াদ 

আহমাদঃ ১৬৪৪ (১ম খ�, ১৮৯ পৃ�া), শায়খ শু’আইব আরনাউৎ সনদিটেক সহীহ বেলেছন] 

৪৩. িরয়াহ ইবনুল হািরস (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, একদা আিম অমুক েলােকর (মুগীরাহ ইবনু 

শু’বার) িনকট কুফার মাসিজেদ বসা িছলাম এবং তার িনকট কুফার েলাকজনও উপি�ত িছল। এ সময় সাঈদ 

ইবনু যািয়দ ‘আমর ইবনু নুফাইল (রাঃ) এেল িতিন তােক সাদর স�াষণ ও সালাম জািনেয় খােটর উপর 

িনেজর পােয়র কােছ বসােলন। অতঃপর �াইস ইবনু ‘আল�ামাহ নামক জৈনক কুফাবাসী এেল তােকও 

অভয্থর্না জানােলন। তারপর েস গালাগািল করেত লাগেলা। সাঈদ (রাঃ) বলেলন, এ বয্ি� কােক গািল িদে�? 

িতিন বলেলন, েস ‘আলী (রাঃ) -েক গািল িদে�। িতিন বলেলন, আিম েদখেত পাি�, েস রাসূলু�াহ (সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর সাহাবীেক আপনার স�ুেখ গািল িদে� অথচ আপিন তােক িনেষধ করেছন না 

আর থামাে�নও না! আিম রাসূলু�াহ (সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক বলেত শুেনিছঃ আিম তাঁর স�েকর্ 

এমন উি� করা হেত মু� যা িতিন বেলনিন। অতঃপর ি�য়ামােতর িদন যখন তার সে� আমার সাক্ষাৎ হেব 

তখন এ বয্াপাের িজজ্ঞাসাবাদ করেবন। আবূ বকর (রাঃ) জা�াতী, ‘উমার (রাঃ) জা�াতী। বণর্নাকারী অতঃপর 

অনুরূপ অেথর্র বণর্না করেলন এবং িতিন বলেলন, তােদর েকান একজেনর রাসূলু�াহ (সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম)-এর সাহচযর্ লাভ, েয সাহচেযর্ িতিন স�� িছেলন না তাও েতামােদর েকান বয্ি�র সারা জীবেনর 

আমেলর েচেয় উ�ম, যিদও েস নূহ (আঃ)-এর মেতা দীঘর্ আয়ু পায়। মুসনাদ আহমােদর বণর্নায়ঃ মুগীরাহ 

ইবনু শু’বা কুফার বড় মসিজেদ িছেলন, যার ডােন বােয় েলাকজন িছল। এমতাব�ায়, সা’ঈদ িবন যায়দ 

আসেলন তার িনকট। মুগীরাহ ইবনু শু’বা তােক �াগতম জািনেয় তার আসেনর িনকট তার পােয়র সামেন 

বসােলন। অতঃপর, এক বয্ি� এেস মুগীরার িদেক ঘুের গািল-গালাজ শুরু করল। সা’ঈদ িবন যাইদ 

িজজ্ঞাসাস করেলনঃ “েহ মুগীরাহ! েস কার বয্াপাের গালম� করেছ?” িতিন বলেলনঃ “েস ‘আলী িবন আবী 
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তািলেবর গালম� করেছ”। সা’ঈদ িবন যাইদ বলেলনঃ “ও মুগীরাহ িবন শু’বা! ও মুগীরাহ িবন শু’বা! ও 

মুগীরাহ িবন শু’বা! েকন আিম আ�াহ্র রসেলর (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) সাহাবীর সমােলাচনা শুনিছ 

আর তুিম তার িবেরািধতা বা থামােনার েচ�া করছ না? আিম সাক্ষয্ িদি� আ�াহ্র রসেলর (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বয্াপাের েয, আমার কান �বণ কেরেছ, অ�র অনুধাবন কেরেছ এবং আিম তার 

বয্াপাের েকানও িমথয্া বলব না, যা আমােক তার দশর্ন লােভ বাধা হেয় দাঁড়ােব।” িতিন বলেলনঃ “আবূ বকর 

(রাঃ) জা�াতী, ‘উমার (রাঃ) জা�াতী, ‘আলী (রাঃ) জা�াতী, ‘উসমান (রাঃ) জা�াতী, �ালহা (রাঃ) জা�াতী, 

যুবাইর (রাঃ) জা�াতী, সা’দ ইবনু আবূ ওয়াক্ কাস (রাঃ) জা�াতী, আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ), নবম 

আেরক বয্ি�ও জা�াতী। আিম চাইেল তার নাম বণর্না করেত পাির।” মসিজেদর মানুষজন েজার করেত 

লাগলঃ “েহ আ�াহ্র রসুেলর সাহািব! নবম বয্ি� েক?” সা’ঈদ বেলনঃ “েযেহতু েতামরা আমােক বাধয্ 

করেল, আ�াহ্র কসম! আিমই েসই নবম বয্ি� আর আ�াহ্র নবী(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) িনেজ 

দশম। আ�াহ্র কসম! েয বয্ি� তার মুখ আ�াহ্র নবীর সাহচেযর্ ধুলামলীন কেরেছন, তার আমল েতামােদর 

েকান বয্ি�র সারা জীবেনর আমেলর েচেয় উ�ম, যিদও েস নূহ (আঃ)-এর মেতা দীঘর্ আয়ু পায়।” [সুনােন 

আবু দাউদ: ৪৬৫০, মুসনাদ আহমাদঃ ১৬২৯(১ম খ�, পৃ�া-১৮৭), শায়খ যুবােয়র ‘আলী যাঈ, আলবানী ও 

শু’আইব সনদিটেক সহীহ বেলেছন] 

৪৪. আবদুর রহমান ইবনুল আখনাস (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন মাসিজেদ থাকাব�ায় এক বয্ি� ‘আলী (রাঃ) 

এর সমােলাচনা করেল সাঈদ ইবনু যািয়দ (রাঃ)  দাঁিড়েয় বেলন, আিম সাক্ষয্ িদি� েয, রাসূলু�াহ (সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ দশ বয্ি� জা�াতীঃ নবী (সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) জা�াতী, আবূ 

বকর (রাঃ) জা�াতী, ‘উমার (রাঃ)  জা�াতী, ‘উসমান (রাঃ) জা�াতী, ‘আলী (রাঃ)  জা�াতী, �ালহা (রাঃ) 

জা�াতী, যুবাইর ইবনুল ‘আওয়াম জা�াতী, সা’দ ইবনু মািলক (রাঃ) জা�াতী, ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ 

জা�াতী। আিম (সাঈদ ইবনু যািয়দ) ই�া করেল দশম বয্ি�র নামও বলেত পাির। বণর্নাকারী বেলন, তখন 

তারা বলেলন, িতিন েক? তখন িতিন চুপ থাকেলন। বণর্নাকারী বেলন, পুনরায় তারা বলেলন, িতিন েক? 

বণর্নাকারী বেলন, (আিম) সাঈদ ইবনু যািয়দ। [সুনােন আবু দাউদ: ৪৬৪৯, শায়খ েগালাম েমা�ফা যিহর তার 

ফাযােয়েল সাহাবায় হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] ...  

৪৫. বারাআ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) িযলকা'দা মােস 'উমরাহ্  

আদােয়র উেদেশয্ রওয়ানা কেরন। ম�াবাসীরা তাঁেক ম�ায় �েবেশর অনুমিত িদেত অ�ীকৃিত জানাল। 

অবেশেষ তােদর সে� চুি� হল েয, (আগামী বছর ‘উমরাহ্  পালন েহতু) িতিন িতনিদন ম�ায় অব�ান 

করেবন। মুসিলমগণ সি�প� েলখার সময় এভােব িলেখিছেলন, আ�াহ্ র রসূল মুহা�দ আমােদর সে� এ 

চুি� স�াদন কেরেছন। ফেল তারা (ম�ার কুরাইশরা) বলল, আমরা েতা এ কথা �ীকার কিরিন। যিদ আমরা 

আপনােক আ�াহ্ র রসূল বেলই জানতাম তা হেল মা�াহ �েবেশ েমােটই বাধা িদতাম না। বরং আপিন েতা 

মুহা�দ ইবনু ‘আবদু�াহ। তখন িতিন বলেলন, আিম আ�াহ্ র রসূল এবং মুহা�দ ইবনু ‘আবদু�াহ। তারপর 

িতিন ‘আলী (রাঃ)-েক বলেলন, রসূলু�াহ শ�িট মুেছ েফল। ‘আলী (রাঃ) উ�র করেলন, আ�াহ্ র কসম! আিম 
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কখেনা এ কথা মুছেত পারব না। রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তখন চুি�প�িট হােত িনেলন। 

িতিন িলখেত জানেতন না, তবুও িতিন িলেখ িদেলন েয, মুহা�দ ইবনু ‘আবদু�াহ এ চুি�প� স�াদন 

করেলন েয, িতিন েকাষব� তরবাির বয্তীত অনয্ েকান অ� িনেয় ম�ায় �েবশ করেবন না। ম�াবাসীেদর 

েকউ তাঁর সে� েযেত চাইেলও িতিন তােক েবর কের িনেয় যােবন না। তাঁর সাথীেদর েকউ ম�ায় েথেক 

েযেত চাইেল িতিন তােক বাধা িদেবন না। (পরবতর্ী বছর) যখন রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

ম�ায় �েবশ করেলন এবং িনিদর্� সময় অিত�া� হল তখন মুশিরকরা ‘আলীর কােছ এেস বলল, আপনার 

সাথী [রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)]-েক বলুন েয, িনধর্ািরত সময় েপিরেয় েগেছ। তাই িতিন 

েযন আমােদর িনকট েথেক চেল যান। নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েস মেত েবিরেয় আসেলন। এ 

সময় হামযাহ (রাঃ)-এর কনয্া চাচা চাচা বেল ডাকেত ডাকেত তাঁর েপছেন ছুটল। ‘আলী (রাঃ) তার হাত ধের 

তুেল িনেয় ফােতমাহ (রাঃ)-েক িদেয় বলেলন, েতামার চাচার কনয্ােক নাও। ফােতমাহ (রাঃ) বা�ািটেক উিঠেয় 

িনেলন। (মিদনায় েপৗঁছেল) বা�ািট িনেয় ‘আলী, যায়দ (ইবনু হািরসাহ) ও জা’ফার [ইবনু আবূ �িলব (রাঃ)]-

এর মেধয্ ঝগড়া েবেধ েগল। ‘আলী (রাঃ) বলেলন, আিম তােক তুেল িনেয়িছ আর েস আমার চাচার েমেয়! 

জা’ফর বলেলন, েস আমার চাচার েমেয় আর তার খালা হল আমার �ী। যায়দ [ইবনু হািরসা (রাঃ)] বলেলন, 

েস আমার ভাইেয়র েমেয়। তখন নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) েমেয়িটেক তার খালার জনয্ ফায়সালা 

িদেয় বলেলন খালা েতা মােয়র মযর্াদার। এরপর িতিন ‘আলীেক বলেলন, তুিম আমার এবং আিম েতামার। 

জা’ফর (রাঃ)-েক বলেলন, তুিম আকৃিত-�কৃিতেত আমার মেতা। আর যািয়দ (রাঃ)-েক বলেলন, তুিম 

আমােদর ভাই ও আযাদকৃত েগালাম। ‘আলী (রাঃ) [নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক] বলেলন, 

আপিন হামযাহ’র েমেয়িটেক িবেয় করেছন না েকন? িতিন [নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)] বলেলন, 

েস আমার দুধ ভাই-এর েমেয়। িতরিমজীর বণর্নায়ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এক সামিরক বািহনী পাঠােনার সময় ‘আলী ইবনু আবী �ািলব 

(রাঃ)-েক তােদর েসনাপিত িনযু� কেরন। িতিন েসনাদেলর একিট খ�াংেশর (সািরয়য্া) পিরদশর্েন যান এবং 

এক যু�বি�নীর সে� িমিলত হন। িক� তার সাথীরা তার এ কাজ পছ� করেলন না। অতএব রাসূলু�াহ 

(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর চারজন সাহাবী শপথ কের বলেলন, যখন আমরা রাসূলু�াহ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর েদখা পাব, তাঁেক তখন ‘আলীর কাযর্কলাপ �সে� জানাব। মুসিলমেদর িনয়ম িছল 

েয, তারা েকান সফর বা অিভযান েশেষ িফের এেস সবর্�থম রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর 

সে� সাক্ষাৎ কের তাঁেক সালাম করেতন, তারপর িনজ িনজ গৃেহ িফের েযেতন। সুতরাং উ� েসনাদল িফের 

এেস রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক সালাম জানায় এবং চার সাহাবীর একজন দাঁিড়েয় 

বেলন, েহ আ�াহ্ র রাসূল! লক্ষয্ করুন, ‘আলী ইবনু আবী �ািলব এই এই কেরেছন। রাসূলু�াহ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তার িদক হেত মুখ িফিরেয় িনেলন। তারপর ি�তীয় বয্ি� দাঁিড়েয় পূেবর্া� বয্ি�র 

মেতা ব�বয্ েপশ কেরন এবং রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তার হেতও মুখ িফিরেয় িনেলন। 

এবার তৃতীয়জন দাঁিড়েয় পূেবর্া�জেনর একই রকম ব�বয্ েপশ কেরন এবং রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) তার হেতও মুখ িফিরেয় েনন। অবেশেষ চতুথর্জন দাঁিড়েয় পূেবর্া�েদর একই রকম ব�বয্ েপশ 



34 

 

কেরন। এবার রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) তার েচহারায় অস�ি�র ভাব িনেয় তােদর িদেক 

মেনািনেবশ কের বলেলনঃ ‘আলী �সে� েতামরা িক বলেত চাও? েতামরা ‘আলী �সে� িক বলেত চাও? 

‘আলী �সে� িক বলেত চাও? (বংশ, ৈববািহক স�কর্, অ�গণয্তা, ভালবাসা ইতয্ািদ �সে�) ‘আলী আমার 

হেত এবং আিম ‘আলী (রাঃ) হেত। আমার পের েস-ই হেব সম� মু’িমেনর স�ী ও পৃ�েপাষক। [সিহহ 

বুখারী: ৪২৫১, জােম’ আত-িতরিমিজ: ৩৭১২] ... 

েনাট. বনূ উমাইয়য্াহ খুৎবায় ‘আলী ইবনু আবী তািলেবর ওপর লা’নত কের আসিছল, যা ‘উমার ইবনু ‘আি�ল 

‘আযীয এেস ব� কেরন এবং েসই �ােন পড়া শুরু কেরনঃ “িন�য়ই মহান আ�াহ্ েতামােদর আেদশ েদন 

‘আদল(নয্ায়পরায়ণতা) ও ইহসােনর(সৎকেমর্র) [নাহলঃ ৯০]”, যা আজও অবিধ আমরা খুৎবায় পাঠ কির। 

[তািরখুল খুলাফা সুয়ুতী “উমার ইবনু ‘আি�ল ‘আযীয” অধয্ায়] 

৪৬. আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকীম আউদী (রহঃ েথেক বিণর্তঃ সাঈদ ইবন জুবায়র (রহঃ) বেলনঃ আিম 

ইবন আ�াস (রাঃ)-এর সে� আরাফায় িছলাম। িতিন বলেলনঃ কী হেলা েলাকেদরেক েতা তালিবয়া পাঠ 

করেত শুনিছ না? আিম বললামঃ মুআিবয়া (রাঃ)-এর ভেয়। এরপর ইবন আ�াস (রাঃ) তাঁর তাঁবু হেত েবর 

হেলন এবং বলেলনঃ (আরিব) তারা েতা আলী (রাঃ)-এর �িত িবে�ষবশত সু�ত েছেড় িদেয়েছ। [সুনান আন-

নাসায়ী: ৩০০৯]  

৪৭. ‘আলী (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, েস মহান স�ার কসম! িযিন বীজ েথেক অ�ুেরাদগম কেরন এবং 

জীবকুল সৃি� কেরন, নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) আমােক �িত�িত িদেয়েছন েয, মু’িমন বয্ি�ই 

আমােক ভােলাবাসেব, আর মুনািফক বয্ি� আমার সে� শ্�তা েপাষণ করেব।’ [সিহহ মুসিলম: ২৪০] 

৪৮. আবু মািরয়াম বণর্না কেরনঃ আিম ‘আলী ইবনু আবী তািলব (রাঃ) েক বলেত শুেনিছঃ “দুইদল বয্ি� 

আমার কারেণ �ংস হেব। একদল আমােক অিধক ভালবাসার কারেণ এবং আেরকদল আমােক অিধক ঘৃণা 

করার কারেণ”। ফাযােয়েল সাহাবা ও আস সু�াহ্র (মাও�ুফ) বণর্নায়ঃ আবুস সাওয়ার বণর্না কেরনঃ ‘আলী 

ইবনু আবী তািলব (রাঃ) বেলেছনঃ “কিতপয় বয্ি� আমােক ভালবাসার কারেণ জাহা�ােম যােব আর কিতপয় 

আমার �িত ঘৃণার কারেণ জাহা�ােম যােব”। [ফাযােয়েল সাহাবা আহমাদ িবন হা�ালঃ ৯৩২, ৯২০ (৪থর্ খ�, 

পৃ�া-৪৪৫, ৪৪৩)। আস সু�াহ ইবনু আবী আেসমঃ ৮১৯, শায়খ যুবােয়র ‘আলী যাঈ সনদিটেক সহীহ 

বেলেছন] 

 

 

 

 

কীভােব উ�াহর ওপর ধীের ধীের রাজত� চািপেয় েদয়া হয় মু'আিবয়া(রা) র 

শাসনকােলর পর এবং তার করুণ পিরণিত 
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৪৯. হাসান (বাসরী) (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ আ�াহ্ র কসম, হাসান ইব্ নু ‘আলী (রাঃ) পবর্ত �মাণ েসনাদল 

িনেয় মু’আিবয়াহ (রাঃ)-এর মুেখামুখী হেলন। আম্ র ইব্ নু ‘আস (রাঃ) বলেলন, আিম এমন েসনাদল েদখেত 

পাি� যারা �িতপক্ষেক হতয্া না কের িফের যােব না। মু’আিবয়াহ (রাঃ) তখন বলেলন, আ�াহ্ র কসম! আর 

(মু’আিবয়াহ ও ‘আম্ র ইব্ নুল ‘আস) (রাঃ) উভেয়র মেধয্ মু’আিবয়াহ (রাঃ) িছেলন উ�ম বয্ি�– ‘েহ ‘আমর! 

এরা ওেদর এবং ওরা এেদর হতয্া করেল, আিম কােক িদেয় েলােকর সমসয্ার সমাধান করব? তােদর 

নারীেদর েক ত�াবধান করেব? তােদর দুবর্ল ও িশশুেদর েক রক্ষণােবক্ষণ করেব? অতঃপর িতিন কুরায়েশর 

বানূ আবেদ শাম্ স্  শাখার দু’বয্ি� ‘আবদুর রহমান ইব্ নু সামুরাহ ও ‘আবদু�াহ্  ইব্ নু আম্ র (রাঃ)-েক  হাসান 

(রাঃ)-এর িনকট পাঠােলন। িতিন তােদর বলেলন, ‘েতামরা উভেয় এ বয্ি�িটর িনকট যাও এবং তাঁর িনকট 

(সি�র) ��াব েপশ কেরা, তাঁর সে� আেলাচনা কর ও তাঁর ব�বয্ জানেত েচ�া কর।’ তাঁরা তাঁর িনকট রেয় 

েগেলন এবং তাঁর সে� কথা বলেলন, আলাপ-আেলাচনা করেলন এবং তাঁর ব�বয্ জানেলন। হাসান ইব্ নু 

‘আলী (রাঃ) তােদর বলেলন, “আমরা ‘আবদুল মু�ািলেবর স�ান, এই স�দ (বায়তুল মােলর) আমরা 

েপেয়িছ আর এরা র�পােত িল� হেয়েছ।” তারা উভেয় বলেলন, [মু‘আিবয়াহ (রাঃ)] আপনার িনকট এরূপ 

ব�বয্ েপশ কেরেছন। আর আপনার ব�বয্ও জানেত  েচেয়েছন ও সি� কামনা কেরেছন। িতিন বলেলন, ‘এ 

দািয়� েক িনেব?’ তারা (তার জবােব) বলেলন, ‘আমরা এ দািয়� িনি�।’ অতঃপর িতিন তাঁর সে� সি� 

করেলন। হাসান (বসরী) (রহঃ) বেলন, আিম আবূ বাকরাহ (রাঃ)-েক বলেত শুেনিছ : ‘রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক আিম িম�েরর উপর েদেখিছ, হাসান িবন ‘আলী (রাঃ) তাঁর পােশ িছেলন। িতিন 

একবার েলাকেদর িদেক আেরকবার তাঁর িদেক তাকাি�েলন আর বলিছেলন, আমার এ স�ান একজন 

েনতা। স�বত তার মাধয্েম আ�াহ্  তা‘আলা মুসলমানেদর দু‘িট বড় দেলর মেধয্ মীমাংসা করােবন।’ [সিহহ 

বুখারী: ২৭০৪ ও ৭১০৯]  

েনাট. হাসান িবন ‘আলী (আ) েয সকল শেতর্র িভি�েত মু’আিবয়াহ্ িবন আবী সুিফয়ােনর কােছ বায়আত 

কেরিছেলন, েসগুেলা হািদেসর বয্াখয্া�� ও ইিতহাস��সমূেহ বিণর্ত হেয়েছ। েযমনঃ _১_ মু’আিবয়াহ আ�াহ্র 

িকতাব, আ�াহ্র রসূেলর(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) সু�াহ ও খুলাফােয় রােশিদেনর আদশর্ানুযায়ী শাসন 

করেবন। _২_ মু’আিবয়াহ তার েকানও উ�রসূির িনধর্ারণ না কের উ�াহর শুরার হােত েছেড় যােবন। _৩_ 

‘আলী ইবনু আবী তািলেবর ৈসনয্েদর েভতর আ�সমপর্ণকারীেদর িবরুে� েকানও রা�ীয় বয্ব�া েনয়া যােব 

না। _৪_ খুমুেসর ব�ন খুলাফােয় রােশিদেনর আমেলর মত বনু মু�ািলেবর িনকট ে�রণ অবয্াহত থাকেব, যা 

আ�াহ্র রসুল(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর পিরবােরর বয্াপাের �ুরআেন বিণর্ত হেয়েছ। [ইবনু 

‘আবিদল বার্র-এর আল-ইি�য়াব, ইবনু হাজার আসকালানীর আল-ইসাবাহ, ইবনু কািসেরর আল িবদায়াহ 

ওয়ান িনহায়াহ, ইবনু হাজােরর ফাতহুল বারী, বুখারীর হািদস ৭১০৯ এর বয্াখয্া] 

৫০. উমাইর িবন ইসহাক বণর্না কেরনঃ আিম এবং অপর এক বয্ি� হাসান িবন ‘আলীর কােছ যাই, যখন 

িতিন খুব একটা সু� েবাধ করিছেলন না। হাসান িবন ‘আলী বারংবার তােক বলিছেলনঃ “আমােক যা িজজ্ঞাসা 

করার, তা কের নাও ওই সময় আসার পূেবর্ই, যখন আর আমােক িজজ্ঞাসা করেত পারেব না”। িতিন 
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বলেলনঃ আিম আপনােক িকছুই িজজ্ঞাসা করেত চাই না, মহান আ�াহ্ আপনােক সু�তা দান করুন। 

অতঃপর িতিন দাঁড়ােলন এবং পায়খানার িদেক আগােলন। এরপর িফের এেস বলেলনঃ “এই েকবলমা� 

আমার েপেটর একিট অংশ েকেট েবর হেয় আসল, যা আিম এই কােঠর সাহােযয্ উি�েয় পালিটেয় 

েদখিছলাম। আমােক বারংবার কেয়ক দফা িবষ �েয়াগ করা হেয়েছ। এই বাের �চ� তী� িবষ েদয়া 

হেয়েছ”। উমাইর িবন ইসহাক বেলন, আমরা আবার পেরর িদন সকােল হাসান িবন ‘আলীেক েদখেত 

েগলাম। িতিন বাজাের িছেলন এবং ইেতামেধয্ হুসাইন িবন ‘আলী এেস তাঁর মাথার পােশ বেস িজজ্ঞাসা 

করেলনঃ “েহ আমার ভাই! েক আপনােক িবষ �েয়াগ কেরেছ?” হাসান িবন ‘আলী বলেলনঃ “তুিম িক তােক 

হতয্া করেত চাও?” িতিন বলেলনঃ “হয্া”ঁ। হাসান িবন ‘আলী বলেলনঃ “যিদ আিম সিতয্কার অেথর্ই খুিনেক 

শনা� করেত সক্ষম হই, তাহেল মহান আ�াহ্ তার কেঠার বদলা িনেবন। আর, যিদ েসই বয্ি� িনেদর্াষ হয়, 

তেব আিম চাই না েয েকানও িনেদর্াষ বয্ি� খুন েহাক”। [আল মুছা�াফ ইবনু আবী শায়বাঃ ৩৭৩৫৯, শায়খ 

েগালাম েমা�ফা জহীর সু�াহ-২৬ এ সনদিটেক সহীহ বেলেছন] 

৫১. খািলদ (রহ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, একদা আল-িম�দাম ইবনু মা‘দীকািরব (রাঃ), ‘আমর ইবনুল 

আসওয়াদ ও িক�ািসরীনবাসী বনী আসােদর এক েলাক মু‘আিবয়াহ ইবনু আবূ সুিফয়ান (রাঃ)-এর িনকট 

েগেলন। মু‘আিবয়াহ (রাঃ) িম�দাম (রাঃ)-েক বলেলন, জানেত পারলাম, হাসান ইবনু ‘আলী মারা েগেছন। 

একথা শুেন িম�দাম (রাঃ) “ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন” পড়েলন। অমুক বয্ি� মু‘আিবয়াহেক 

বলেলন, এর মৃতুয্েক আপিন িক িবপদ মেন কেরন? িতিন বলেলন, আিম এটােক েকন িবপদ মেন করেবা না, 

রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) যােক িনেজর েকােল িনেয় বলেতনঃ হাসান আমার এবং হুসাইন 

‘আলীর। আমাদী বলেলা, িতিন িছেলন এক �ল� কয়লা যােক আ�াহ িনিভেয় িদেয়েছন। বণর্নাকারী, অতঃপর 

িম�দাম (রাঃ) বেলন, আজ আিম আপনােক অস�� না কের ছাড়েবানা। িতিন বলেলন, েহ মু‘আিবয়াহ! আিম 

যিদ সতয্ বিল তেব আমােক সমথর্ন করেবন আর িমথয্া বলেল আমােক িমথয্াবাদী বলােবন। িতিন বলেলন, 

িঠক আেছ। িতিন বেলন, আপনােক আ�াহর কসম িদেয় বলিছ, আপিন িক শুেনেছন, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) �ণর্ (পুরুষেদর) বয্বহার করেত িনেষধ কেরেছন? িতিন বলেলন, হাঁ। িতিন আবার 

বলেলন, আপনােক আ�াহর কসম িদেয় বলিছ, আিপন িক জােনন েয, রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) েরশমী েপাশাক (পুরুষেদর) বয্বহার করেত িনেষধ কেরেছন? িতিন বলেলন, হাঁ। িতিন আবারও 

বলেলন, আ�াহর কসম িদেয় আপনােক �� করিছ, আপিন িক জােনন েয, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) িহং� জ�র চামড়া বয্বহার করেত এবং এর চামড়ার ৈতরী আসেন আেরাহী হেত িনেষধ 

কেরেছন? িতিন বলেলন, হাঁ। িতিন বেলন, আ�াহর শপথ! আিম আপনার �াসােদ এসেবর িকছুই েদখিছ না। 

মু‘আিবয়াহ (রাঃ) বেলন, েহ িম�দাম! আিম জানতাম েয, েতামার কাছ েথেক রক্ষা পােবা না। খািলদ (রহ) 

বেলন, অতঃপর মু‘আিবয়াহ (রাঃ) তার জনয্ এত পিরমাণ স�দ েদয়ার আেদশ েদন, যা অপর দু’জন সাথীর 

জনয্ েদনিন। আর তার েছেলর জনয্ দুইেশা দীনার �দান কেরন। িম�দাম (রাঃ) এগুেলা তার সাথীেদর মােঝ 

ব�ন কের িদেলন। বণর্নাকারী বেলন, আসাদী এখােন যা েপেয়েছ তা েথেক কাউেক িকছু েদয়িন। এ সংবাদ 
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মু‘আিবয়াহ্ র িনকট েপৗঁছেল িতিন বেলন, িম�দাম হেলা ল�া হােতর দানশীল েলাক, আর আসাদী িনেজর জনয্ 

আটিকেয় রাখার েলাক। মুসনােদ আহমােদর বণর্নায়ঃ খািলদ িবন িমদান হেত বিণর্ত, িম�দাম িবন মাদীকারব 

এবং আমর িবন আসওয়াদ আসেলন মু’আিবয়াহ িবন আবী সুিফয়ােনর সােথ েদখা করার জনয্। মু’আিবয়াহ 

িবন আবী সুিফয়ান িজজ্ঞাসা করেলন িম�দাম িবন মাদীকারব েকঃ “আপিন িক জােনন েয হাসান িবন ‘আলী 

ইি�কাল কেরেছন?” িম�দাম তৎক্ষণাৎ িতলাওয়াত করেলনঃ “ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজ’ঊন 

(িন�য়ই আমরা আ�াহ্রই জনয্ এবং তাঁর কােছই আমােদর িফের েযেত হেব)”। মু’আিবয়াহ িবন আবী 

সুিফয়ান িজজ্ঞাসা করেলন িম�দাম িবন মাদীকারব েকঃ “আপিন িক এিটেক েকানও িবপদ মেন কেরন?” 

িতিন উ�র করেলনঃ “েকন আিম এিটেক িবপযর্য় মেন করব না, যখন আিম আ�াহ্র রসূলেক হাসান িবন 

‘আলীেক েকােল িনেয় বলেত শুেয়িছঃ েস আমার আর হুসাইন ‘আলীর” [সুনােন আবু দাউদ: ৪১৩১, মুসনাদ 

আহমাদঃ ১৭২২৮ (৪থর্ খ�, পৃ�া-১৩২), শায়খ যুবােয়র ও আলবানী হািদসিটেক সহীহ্ বেলেছন] 

৫২. ‘আবদু�াহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ 

আমার পূেবর্ আ�াহ তা‘আলা েয নবীেকই েকান উ�ােতর মেধয্ পািঠেয়েছন, তােদর মেধয্ তাঁর জনয্ একদল 

অনুসারী ও সহাবা িছল। তারা তাঁর সু�াতেক সমু�ত রাখত এবং তাঁর িনেদর্েশর অনুসরণ করত। অতঃপর 

তােদর অবতর্মােন কতগুেলা ম� েলাক �লািভিষ� হয়। তারা মুেখ যা বেল িনেজরা তা কের না। আর যা 

কের তার জনয্ তােদরেক িনেদর্শ করা হয়িন। অতএব েয বয্ি� তােদর হাত (শি�) �ারা মুকািবলা করেব, েস 

মু’িমন। এরপর আর সিরষার দানা পিরমাণও ঈমােনর �র েনই। আবূ নািফ’ বেলন, আিম এ হাদীসিট 

‘আবদু�াহ ইবনু ‘উমার (রাঃ)-েক বললাম। িতিন আমার সামেন এটা অ�ীকার করেলন। পের এক সময় ইবনু 

মাস‘ঊদ (রাঃ) ‘কানাত’ (মাদীনার কাছাকািছ একিট) নামক �ােন আসেলন। ‘আবদু�াহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) 

অসু� ‘আবদু�াহ ইবনু মাস‘ঊদেক েদখার জনয্ আমােক সে� িনেয় েগেলন। আিম তারঁ সােথ েগলাম। যখন 

আমরা বেস পড়লাম, তখন আিম ‘আবদু�াহ ইবনু মাস‘ঊদেক এ হাদীস স�েকর্ িজেজ্ঞস করলাম। িতিন 

আমােক অিবকল েসরূপ-ই বণর্না করেলন, েযরূপ আিম ইবনু ‘উমার (রাঃ)-েক বণর্না কেরিছলাম। অপর 

বণর্নায়ঃ তািরক ইবনু িশহাব (আবূ বাক্ র ইবনু আবী শাইবার হাদীেস) েথেক বিণর্তঃ মারওয়ান ঈেদর িদন 

সলােতর পূেবর্ খুত্ বাহ্  েদয়ার (িবদ‘আতী) �থা �চলন কের। এ সময় এক বয্ি� দাঁিড়েয় বলল, ‘‘খুতবার 

আেগ সলাত (স�� করুন)। মারওয়ান বলেলন, এখন েথেক েস িনয়ম পিরতয্াগ করা হেলা। সােথ সােথ 

আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী (রাঃ) উেঠ বলেলন, ঐ বয্ি� তার কতর্বয্ পালন কেরেছ। আিম রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক বলেত শুেনিছ, েতামােদর েকউ গিহর্ত কাজ হেত েদখেল েস েযন �হে� (শি� 

�েয়ােগ) পিরবতর্ন কের েদয়, যিদ তার েস ক্ষমতা না থােক, তেব মুখ (বাকয্) �ারা এর পিরবতর্ন করেব। 

আর যিদ েস সাধয্ও না থােক, তখন অ�র �ারা করেব, তেব এটা ঈমােনর দুবর্লতম পিরচায়ক। বুখারীর 

বণর্নায়ঃ আবূ সা’ঈদ খুদ্ রী (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) ‘ঈদুল 

িফত্ র ও ‘ঈদুল আযহার িদন ‘ঈদমােঠ েযেতন এবং েসখােন িতিন �থম েয কাজ শুরু করেতন তা হল 

সালাত। আর সালাত েশষ কের িতিন েলাকেদর িদেক মুখ কের দাঁড়ােতন এবং তারঁা তাঁেদর কাতাের বেস 
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থাকেতন। িতিন তাঁেদর নসীহত করেতন, উপেদশ িদেতন এবং িনেদর্শ দান করেতন। যিদ িতিন েকান 

েসনাদল পাঠাবার ই�া করেতন, তেব তােদর আলাদা কের িনেতন। অথবা যিদ েকান িবষেয় িনেদর্শ জারী 

করার ই�া করেতন তেব তা জাির করেতন। অতঃপর িতিন িফের েযেতন। আবূ সা’ঈদ (রাঃ) বেলন, 

েলােকরা বরাবর এ িনয়মই অনুসরণ কের আসিছল। অবেশেষ যখন মারওয়ান মদীনার ‘আমীর হেলন, তখন 

’ঈদুল আযহা বা ‘ঈদুল িফত্ েরর উে�েশ আিম তাঁর সে� েবর হলাম। আমরা যখন ‘ঈদমােঠ েপৗঁছলাম তখন 

েসখােন একিট িম�র েদখেত েপলাম, েসিট কাসীর ইব্ নু সাল্ ত (রাঃ) ৈতরী কেরিছেলন। মারওয়ান সালাত 

আদােয়র পূেবর্ই এর উপর আেরাহণ করেত উদয্ত হেলন। আিম তাঁর কাপড় েটেন ধরলাম। িক� িতিন কাপড় 

ছািড়েয় খুত্ বা িদেলন। আিম তােক বললাম, আ�াহ্ র কসম! েতামরা (রসূেলর সু�াত) পিরবতর্ন কের 

েফেলছ। েস বলল, েহ আবূ সা’ঈদ! েতামরা যা জানেত, তা গত হেয় েগেছ। আিম বললাম, আ�াহর কসম! 

আিম যা জািন, তা তার েচেয় ভাল, যা আিম জািন না। েস তখন বলল, েলাকজন সালােতর পর আমােদর জনয্ 

বেস থােক না, তাই ওটা সালােতর আেগই কেরিছ। [সিহহ মুসিলম: ১৭৯ ও ১৭৭, সিহহ বুখারী: ৯৫৬] 

৫৩. ইউসুফ ইব্ নু মাহাক েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, মারওয়ান িছেলন িহজােযর গভনর্র। তােক িনেয়াগ 

কেরিছেলন মু‘আিবয়াহ (রাঃ)। িতিন একদা খুতবা িদেলন এবং তােত ইয়াযীদ ইব্ নু মু‘আিবয়ার কথা বারবার 

বলেত লাগেলন, েযন তাঁর িপতার মৃতুয্র পর তার বায়‘আত �হণ করা হয়। এ সময় তােক ‘আবদুর রহমান 

ইব্ নু আবূ বা� িকছু কথা বলেলন। মারওয়ান বলেলন, তাঁেক পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ িতিন ‘আিয়শাহ 

(রাঃ)-এর ঘের চেল েগেলন। তারা তাঁেক ধরেত পারল না। তারপর মারওয়ান বলেলন, এ েতা েসই েলাক 

যার স�ে� আ�াহ্ অবতীণর্ কেরেছন, “আর এমন েলাক আেছ েয, মাতািপতােক বেল, েতামােদর জনয্ 

আফেসাস! েতামরা িক আমােক এ ভয় েদখােত চাও েয, আিম পুনরুি�ত হব যিদও আমার পূেবর্ বহু পুরুষ 

গত হেয়েছ, তখন তার মাতািপতা আ�াহ্ র িনকট ফিরয়াদ কের বেল, দুেভর্াগ েতামার জনয্। িব�াস �াপন 

কর, আ�াহ্ র �িত�িত অবশয্ই সতয্। িক� েস বেল এ েতা অতীতকােলর উপকথা বয্তীত িকছুই নয়।” 

(একথা শুেন উ�ুল মুিমনীন ‘আইশাহ পদর্ার আড়াল েথেক বলেলনঃ “আ�াহ্ আমােদর বয্াপাের �ুরআেন 

িকছুই নািযল কেরন িন, েকবলমা� আমার িনেদর্ািষতা ছাড়া”)। সুনানুন নাসাই আল কুবরা ও মুসতাদরাক িলল 

হািকেমর বণর্নায়ঃ মুহা�াদ িবন যায়দ বণর্না কেরন েয যখন মু’আিবয়াহ তার েছেলর জনয্ বায়আত িনি�েলন, 

মারওয়ান বললঃ “এিট আবু বাকার ও ‘উমােরর সু�াহ”। ‘আ�ুর রহমান জবাব িদেলনঃ “এিট হার�াল ও 

কায়সােরর সু�াহ্”। তখন মারওয়ান বললঃ “এই েসই বয্ি�, যার বয্াপাের �ুরআেন অবতীণর্ হেয়েছ, আর 

এমন েলাক আেছ েয, মাতািপতােক বেল, েতামােদর জনয্ আফেসাস! েতামরা িক আমােক এ ভয় েদখােত চাও 

েয, আিম পুনরুি�ত হব যিদও আমার পূেবর্ বহু পুরুষ গত হেয়েছ, তখন তার মাতািপতা আ�াহ্ র িনকট 

ফিরয়াদ কের বেল, দুেভর্াগ েতামার জনয্। িব�াস �াপন কর, আ�াহ্ র �িত�িত অবশয্ই সতয্। িক� েস বেল 

এ েতা অতীতকােলর উপকথা বয্তীত িকছুই নয়। [সুরা আহ�াফ ৪৬:১৭]”। একথা শুেন ‘আইশাহ্ বলেলনঃ 

“আ�াহ্র কসম! েস িমথয্া বেলেছ, আ�াহ্ এই আয়াত আমােদর বয্াপাের অবতীণর্ কেরনিন। আর আিম যিদ 

চাই, তাহেল বলেত পাির এই আয়াত কার স�েকর্ নািযল হেয়েছ। আিম আ�াহ্র রসুল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 
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ওয়া সা�াম) েক মারওয়ান ও তার িপতার ওপর লা’নত করেত শুেনিছ, যখনও মারওয়ান জ� েনয়িন। 

কােজই, মারওয়ান আ�াহ্র লা’নেতর ভাগীদার”। [সিহহ বুখারী: ৪৮২৭, সুনানুন নাসাই আল কুবরাঃ ১১৪৯১, 

মু�াদরাক িলল হািকমঃ ৮৪৮৩, ইমাম হািকম বেলনঃ হািদসিট বুখারী মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী সহীহ] 

৫৪. আবূ যর িগফারী বণর্না কেরন, আ�াহর রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন: “সবর্�থম 

আমার সু�াহ পিরবতর্নকারী বয্ি� বনু উমাইয়য্া েথেক হেব”। শায়খ আলবানী তার মাজমু’আহ েত এই 

হািদেসর বয্াপাের বেলনঃ “এই হািদেস পিরবতর্েনর অথর্ হল িখলাফাহ্েক রাজতে� পিরবতর্ন কের েদয়া”। 

মুসনাদ আবী ইয়া’লা, বাযযার ও মাজমা’উয যাওয়ােয়েদর বণর্নায়ঃ ‘আ�ু�াহ িবন সাই বণর্না কেরন, ‘আলী 

ইবনু আবী তািলব এক ব�ৃতায় আমােদর বলেলনঃ “েসই আ�াহ্র কসম, িযিন দানা েথেক তার সৃি� উদগত 

কেরন, এমন এক সময় আসেব যখন আমার দািড় রিঙন হেব আমার মাথার রে�”। এক বয্ি� দািড়েয় 

বললঃ আ�াহ্র কসম! েয বয্ি� এই কাজ করেব, আমরা তােক পিরবার সহ �ংস কের েদব। িতিন 

বলেলনঃ “আিম েতামােদরেক এই বয্াপাের আ�াহর ভয় �দশর্ন করিছ, এ কাজ কর না। েকবলমা� আমার 

হতয্াকারী বয্তীত কাউেক হতয্া কর না”। েসই বয্ি� বললওঃ েহ আমীরুল মুিমনীন! আপিন আপনার খলীফা 

িনযু� কের যান। িতিন উ�র করেলনঃ “না, বরং আিম েতামােদরেক ওই অব�ায়ই েরেখ যাব, েযই অব�ায় 

আ�াহ্র রসূল(সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) আমােদর েরেখ িগেয়িছেলন”। েলাকজন বলা শুরু করলঃ 

আপিন যিদ আপনার খলীফা িনযু� কের না েরেখ যান, তাহেল আপিন আ�াহ্র সােথ সাক্ষাত কীভােব 

করেবন? ‘আলী বলেলনঃ “আিম বলব, েহ আ�াহ্! আিম তােদর মােঝ িছলাম যতিদন আপিন আমােক তােদর 

মােঝ েরেখিছেলন আর যখন আপিন আমােক মৃতুয্ দান করেলন, আিম আপনােক তােদর েদখভােলর জনয্ 

েরেখ িদলাম। এখন, এিট আপনার ওপর েয, আপিন তােদরেক একি�ত করেবন নািক �ংস করেবন” [আল 

আওয়ােয়ল ইবনু আবী ‘আিসমঃ ৬১, িসলিসলা সহীহাহঃ ১৭৪৯, মুসনাদ আবী ইয়া’লাঃ ৫৯০, মাজমা’উয 

যাওয়ােয়দঃ ১৪৭৮২, ইমাম হায়ছামী ও শায়খ হুসাইন সালীম হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

৫৫. জারীর (রা.) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আিম ইয়ামােন িছলাম। এ সমেয় একদা যুকালা ও যু'আমর 

নােম ইয়ামােনর দু'বয্ি�র সে� আমার সাক্ষাৎ হল। আিম তােদরেক রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম)- এর হাদীস েশানােত লাগলাম। (বণর্নাকারী বেলন) এমন সমেয় যু'আমর জারীর (রাঃ)- েক বলেলন, 

তুিম যা বণর্না করছ তা যিদ েতামার সাথীরই [নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)- এর] কথা হেয় থােক 

তা হেল েজেন নাও েয, িতনিদন আেগ িতিন ইি�কাল কের েগেছন। (জারীর বেলন, এ কথা শুেন আিম 

মদীনার িদেক ছুটলাম) তারা দু'জেনও আমার সে� স�ুেখর িদেক চলেলন। অতঃপর আমরা একিট রা�ার 

ধাের েপৗঁছেল মদীনার িদক েথেক আসা একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ েপলাম। আমরা তােদরেক িজেজ্ঞস করেল 

তারা বলল, রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)- এর ওফাত হেয় েগেছ। মুসিলমেদর পরামশর্�েম 

আবূ বাক্ র (রাঃ) খলীফা িনবর্ািচত হেয়েছন। তারপর তারা দু'জন (আমােক) বলল, (মিদনায়) েতামার সাথী 

[আবূ বাক্ র (রাঃ)]- েক বলেব েয, আমরা িকছুদূর পযর্� এেসিছলাম। স�বত আবার আসব ইনশাআ�াহ, এ 

কথা বেল তারা দু'জেন ইয়ামােনর িদেক িফের েগল। এরপর আিম আবূ বাক্ র (রাঃ)- েক তােদর কথা 
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জানালাম। িতিন বলেলন, তােদরেক তুিম িনেয় আসেল না েকন? পের আেরক সময় যু'আমর আমােক 

বলেলন, েহ জারীর! তুিম আমার েচেয় অিধক স�ানী। তবুও আিম েতামােক একটা কথা জািনেয় িদি� েয, 

েতামরা আরব জািত ততক্ষণ পযর্� কলয্ােণর মেধয্ থাকেব যতক্ষণ পযর্� েতামরা একজন আমীর মারা েগেল 

অপরজনেক (পরামেশর্র িভি�েত) আমীর বািনেয় েনেব। আর তা যিদ তরবািরর েজাের ফায়সালা হয় তা হেল 

েতামােদর আমীরগণ রাজা বাদশাহর মেতাই হেয় যােব। তারা রাজােদর রাগ করার মতই রাগ করেব। 

রাজােদর খুিশ হওয়ার মতই খুিশ হেব। অপর বণর্নায়ঃ ইব্ নু ‘আ�াস (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আিম 

মুহািজরেদর কতক েলাকেক পড়াতাম। তােঁদর মেধয্ ‘আবদুর রহমান ইব্ নু ‘আওফ (রাঃ) অনয্তম িছেলন। 

একবার আিম তাঁর িমনার বািড়েত িছলাম। তখন িতিন ‘উমার ইব্ নু খা�াব (রাঃ) - এর সে� তাঁর সবর্েশষ 

হাে� রেয়েছন। এমন সময় ‘আবদুর রহমান (রাঃ) আমার কােছ িফের এেস বলেলন, যিদ আপিন ঐ 

েলাকিটেক েদখেতন, েয েলাকিট আজ আমীরুল মু’িমনীন-এর কােছ এেসিছল এবং বেলিছল, েহ আমীরুল 

মু’িমনীন! অমুক বয্ি�র বয্াপাের আপনার িকছু করার আেছ িক েয েলাকিট বেল থােক েয, যিদ ‘উমার মারা 

যান তাহেল অবশয্ই অমুেকর হােত বায়’আত করব। আ�াহ্ র কসম! আবূ বাক্ েরর বায়’আত আকি�ক 

বয্াপার-ই িছল। ফেল তা হেয় যায়। এ কথা শুেন িতিন ভীষণভেব রাগাি�ত হেলন। তারপর বলেলন, ইনশা 

আ�াহ্  স�য্ায় আিম অবশয্ই েলাকেদর মেধয্ দাঁড়াব আর তােদরেক ঐসব েলাক েথােক সতকর্ কের িদব, যারা 

তােদর িবষয়ািদ আ�সাৎ করেত চায়। ‘আবদুর রহমান (রাঃ) বেলন, তখন আিম বললাম, েহ আমীরুল 

মু’িমনীন! আপিন এমনটা করেবন না। কারণ, হাে�র মওসুম িন��েরর ও িনেবর্াধ েলাকেদরেক একি�ত 

কের। আর এরাই আপনার ৈনকেটয্র সুেযােগ �াধানয্ িব�ার কের েফলেব, যখন আপিন েলাকেদর মেধয্ 

দাঁড়ােবন। আমার ভয় হে�, আপিন যখন দাঁিড়েয় েকান কথা বলেবন তখন তা সব জায়গায় তাড়াতািড় 

ছিড়েয় পড়েব। আর তারা তা িঠকভােব বুেঝ উঠেত পারেব না। আর সিঠক রাখেতও পারেব না। সুতরাং 

মাদীনাহ েপৗঁছা পযর্� অেপক্ষা করুন। আর তা হল িহজরাত ও সু�ােতর েক��ল। ফেল েসখােন জ্ঞানী ও 

সুধীবেগর্র সে� িমিলত হেবন। আর যা বলার তা দৃঢ়তার সে� বলেত পারেবন। জ্ঞানী বয্ি�রা আপনার 

কথােক সিঠকভােব বুঝেত পারেব ও সিঠক বয্বহার করেব। তখন ‘উমার (রাঃ) বলেলন, েজেন েরেখা! 

আ�াহ্ র কসম! ইনশাআ�াহ্  আিম মাদীনাহ্  েপৗঁছার পর সবর্�থম এ কাজিট িনেয় ভাষেণর জনয্ দাঁড়াব। ইব্ নু 

‘আ�াস (রাঃ) বেলন, আমরা িযলহা� মােসর েশষ িদেক মিদনায় িফরলাম। যখন জুমু’আহ্ র িদন এল সূযর্ 

অ� যাওয়ার উপ�েমর সে� সে� আিম মাসিজেদ েগলাম। েপৗঁেছ েদিখ, সা’ঈদ ইব্ নু যায়দ ইব্ নু 'আম্ র 

ইব্ নু নুফাইল (রাঃ) িম�েরর েগাড়ায় বেস আেছন, আিমও তার পােশ এমনভােব বসলাম েযন আমার হাঁটু তার 

হাঁটু �শর্ করেছ। অ�ক্ষেণর মেধয্ ‘উমার ইব্ নু খা�াব (রাঃ) েবিরেয় আসেলন। আিম যখন তাঁেক সামেনর 

িদেক আসেত েদখলাম তখন সা’ঈদ ইব্ নু যায়দ ইব্ নু 'আম্ র ইব্ নু নুফায়লেক বললাম, আজ স�য্ায় অবশয্ই 

িতিন এমন িকছু কথা বলেবন যা িতিন খলীফা হওয়া েথেক আজ পযর্� বেলনিন। িক� িতিন আমার কথািট 

উিড়েয় িদেলন এবং বলেলন, আমার মেন হয় না েয, িতিন এমন েকান কথা বলেবন, যা এর আেগ বেলনিন। 

এরপর উমর (রাঃ) িম�েরর উপের বসেলন। যখন মুয়ায্ িযনগণ আযান েথেক ফািরগ হেয় েগেলন তখন িতিন 

দাঁড়ােলন। আর আ�াহ্ র যেথাপযু� �শংসা করেলন। তারপর বলেলন, আ�বা’দ! আজ আিম েতামােদরেক 
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এমন কথা বলেত চাই, যা আমারই বলা কতর্বয্। হয়তবা কথািট আমার মৃতুয্র সি�কট সমেয় হে�। তাই েয 

বয্ি� কথাগুেলা িঠকভােব বুেঝ সংরক্ষণ করেব েস েযন কথাগুেলা ঐসব �ােন েপৗঁেছ েদয় েযখােন তার 

সওয়ারী েপৗঁছেব। আর েয বয্ি� কথাগুেলা িঠকভােব বুঝেত আশংকােবাধ করেছ আিম তার জনয্ আমার 

ওপর িমথয্া আেরাপ করা িঠক মেন করিছ না। িন�য় আ�াহ্  মুহা�াদ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) - েক 

সতয্ সহকাের পািঠেয়েছন। আর তাঁর উপর িকতাব অবতীণর্ কেরেছন। এবং আ�াহ্ র অবতীণর্ িবষয়ািদর 

একিট িছল রজেমর আয়াত। আমরা েস আয়াত পেড়িছ, বুেঝিছ, আয়� কেরিছ। আ�াহ্ র রসূল (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) পাথর েমের হতয্া কেরেছন। আমরাও তাঁর পের পাথর েমের হতয্া কেরিছ। আিম 

আশংকা করিছ েয, দীঘর্কাল অিতবািহত হবার পর েকান েলাক এ কথা বেল েফলেত পাের েয, আ�াহ্ র 

কসম! আমরা আ�াহ্ র িকতােব পাথর েমের হতয্ার আয়াত পাি� না। ফেল তারা এমন একিট ফরয তয্ােগর 

কারেণ পথ�� হেব, যা আ�াহ অবতীণর্ কেরেছন। আ�াহ্ র িকতাব অনুযায়ী ঐ বয্ি�র উপর পাথর েমের 

হতয্া অবধািরত, েয িববািহত হবার পর িযনা করেব, েস পুরুষ েহাক বা নারী। যখন সু�� �মাণ পাওয়া 

যােব অথবা গভর্ বা �ীকােরাি� পাওয়া যােব। েতমিন আমরা আ�াহ্ র িকতােব এও পড়তাম েয, েতামরা 

েতামােদর বাপ-দাদা েথেক মুখ িফিরেয় িনও না। এিট েতামােদর জনয্ কুফরী েয, েতামরা �ীয় বাপ-দাদা 

েথেক িবমুখ হেব। অথবা বেলেছন, এিট েতামােদর জনয্ কুফরী েয, �ীয় বাবা-দাদা েথেক িবমুখ হেব। েজেন 

েরেখা! রসূলু�াহ্  (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ েতামরা সীমা ছািড়েয় আমার �শংসা কেরা না, 

েযভােব ঈসা ইব্ নু মিরয়ােমর সীমা ছািড়েয় �শংসা করা হেয়েছ। েতামরা বল, আ�াহ্ র বা�া ও তাঁর রসূল। 

এরপর আমার কােছ এ কথা েপৗেছঁেছ েয, েতামােদর েকউ এ কথা বলেছ েয, আ�াহ্ র কসম! যিদ ‘উমার 

মারা যায় তাহেল আিম অমুেকর হােত বাই’আত করব। েকউ েযন এ কথা বেল েধাকঁায় না পেড় েয আবূ 

বকর - এর বায়’আত িছল আকি�ক ঘটনা। ফেল তা সংঘিটত হেয় যায়। েজেন েরেখা! তা অবশয্ই এমন 

িছল। তেব আ�াহ আকি�ক বায়আেতর ক্ষিত �িতহত কেরেছন। সফর কের সওয়ারীগুেলার ঘাড় েভে� যায় 

— এমন �ান পযর্� মানুেষর মােঝ আবূ বাকেরর মত েক আেছ? েয েকউ মুসিলমেদর পরামশর্ ছাড়া েকান 

েলােকর হােত বায়’আত করেব, তার অনুসরণ করা যােব না এবং ঐ েলােকরও না, েয তার অনুসরণ করেব। 

েকননা, উভেয়রই হতয্ার িশকার হবার আশংকা রেয়েছ। যখন আ�াহ্  তাঁর নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) - েক ওফাত িদেলন, তখন আবূ বকর (রাঃ) িছেলন আমােদর মেধয্ সবেচেয় ে�� বয্ি�। অবশয্ 

আনসারগণ আমােদর িবেরািধতা কেরেছন। তারা সকেল বানী সা’ঈদার চ�ের িমিলত হেয়েছন। আমােদর 

েথেক িবমুখ হেয় ‘আলী, যুবায়ব ও তােদঁর সাথীরাও িবেরািধতা কেরেছন। অপরিদেক মুহািজরগণ আবূ 

বকেরর কােছ সমেবত হেলন। তখন আিম আবূ বকরেক বললাম, েহ আবূ বকর! আমােদরেক িনেয় আমােদর 

ঐ আনসার ভাইেদর কােছ চলুন। আমরা তােদর উে�েশ রওনা হলাম। যখন আমরা তােদর িনকটবতর্ী হলাম 

তখন আমােদর সে� তােদর দু’জন পূণয্বান বয্ি�র সাক্ষাৎ হল। তারা উভেয়ই এ িবষেয় আেলাচনা করেলন, 

েয িবষেয় েলােকরা ঐকমতয্ করিছল। এরপর তারা বলেলন, েহ মুহািজর দল! আপনারা েকাথায় যাে�ন? 

তখন আমরা বললাম, আমরা আমােদর ঐ আনসার ভাইেদর উে�েশ রওনা হেয়িছ। তারা বলেলন, না, 

আপনােদর তােদর িনকট না যাওয়াই উিচত। আপনারা আপনােদর িবষয় সমা� কের িনন। তখন আিম 
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বললাম, আ�াহ্ র কসম! আমরা অবশয্ই তােদর কােছ যাব। আমরা চললাম। অবেশেষ বানী সা’ঈদার চ�ের 

তােদর কােছ এলাম। আমরা েদখেত েপলাম তােদর মাঝখােন এক েলাক ব�াবৃত অব�ায় রেয়েছন। আিম 

িজেজ্ঞস করলাম, ঐ েলাক েক? তারা জবাব িদল ইিন সা’দ ইব্ নু 'উবাদাহ। আিম িজেজ্ঞস করলা, তার কী 

হেয়েছ? তারা বলল, িতিন �ের আ�া�। আমরা িকছুক্ষণ বসার পরই তােদর খতীব উেঠ দাঁিড়েয় কািলমােয় 

শাহাদাত পড়েলন এবং আ�াহ্ র যেথাপযু� �শংসা করেলন। তারপর বলেলন, আ�বা’দ। আমরা আ�াহ্ র 

(�ীেনর) সাহাযয্কারী ও ইসলােমর েসনাদল এবং েতামরা েহ মুহািজর দল! একিট েছাট দল মা�, েয দলিট 

েতামােদর েগা� েথেক আলাদা হেয় আমােদর কােছ েপৗঁেছেছ। অথচ এরা এখন আমােদরেক মূল েথেক 

সিরেয় িদেত এবং িখলাফত েথেক বি�ত কের িদেত চাে�। যখন িতিন িন�ুপ হেলন তখন আিম িকছু বলার 

ইে� করলাম। আর আিম আেগ েথেকই িকছু কথা সািজেয় েরেখিছলাম, যা আমার কােছ ভাল লাগিছল। আিম 

ইে� করলাম েয, আবূ বকর (রাঃ) - এর সামেন কথািট েপশ করব। আিম তার ভাষণ েথেক সৃ� রাগেক 

িকছুটা ঠা�া করেত চাইলাম। আিম যখন কথা বলেত চাইলাম তখন আবূ বকর (রাঃ) বলেলন, তুিম থাম। 

আিম তােকঁ রাগাি�ত করাটা পছ� করলাম না। তাই আবূ বকর (রাঃ) কথা বলেলন, আর িতিন িছেলন 

আমার েচেয় সহনশীল ও গ�ীর। আ�াহ্ র কসম! িতিন এমন েকান কথা বাদ েদনিন যা আিম সািজেয় 

েরেখিছলাম। অথচ িতিন তাৎক্ষিণকভােব ঐরকম বরং তার  েথেকও উ�ম কথা বলেলন। অবেশেষ িতিন কথা 

ব� কের িদেলন। এরপর আবার বলেলন, েতামরা েতামােদর বয্াপাের েযসব উ�ম কােজর কথা বেলছ 

আসেল েতামরা এর উপযু�। তেব িখলাফােতর বয্াপারিট েকবল এই কুরাইশ বংেশর জনয্ িনিদর্�। তারা 

হে� বংশ ও আবাসভূিমর িদক িদেয় সেবর্া�ম আরব। আর আিম এ দু’জন হেত েয - েকান একজনেক 

েতামােদর জনয্ িনধর্ািরত করলাম। েতামরা েয-েকান একজেনর হােত ই্�া বায়’আত কের নাও। এরপর িতিন 

আমার ও আবূ ‘উবাইহাদ ইব্ নু জাররাহ্  (রাঃ) - এর হাত ধরেলন। িতিন আমােদর মাঝখােনই বসা িছেলন। 

আিম তাঁর এ কথা বয্তীত যত কথা বেলেছন েকানটােক অপছ� কিরিন। আ�াহ্ র কসম! আবূ বাক্ র েয 

জািতর মেধয্ বতর্মান আেছন েস জািতর উপর আিম শাসক িনযু� হবার েচেয় এটাই ে�য় েয, আমােক েপশ 

কের আমার ঘাড় েভে� েদয়া হেব, ফেল তা আমােক েকান গুনােহর কােছ আর িনেয় েযেত পারেব না।  েহ 

আ�াহ্! হয়ত আমার আ�া আমার মৃতুয্র সময় এমন িকছু আকা�া করেত পাের, যা এখন আিম পাি� না। 

তখন আনসারেদর এক বয্ি� বেল উঠল, আিম এ জািতর অিভজ্ঞ ও বংশগত স�া�। েহ কুরাইশগণ! 

আমােদর হেত হেব এক আমীর আর েতামােদর হেত হেব এক আমীর। এ সময় অেনক কথা ও ৈহ ৈচ শুরু 

হেয় েগল। আিম এ মতিবেরােধর দরুন শংিকত হেয় পড়লাম। তাই আিম বললাম, েহ আবূ বকর! আপিন 

হাত বাড়ান। িতিন হাত বাড়ােলন। আিম তাঁর হােত বায়’আত করলাম। মুহািজরগণও তাঁর হােত বায়’আত 

করেলন। অতঃপর আনসারগণও তাঁর হােত বায়’আত করেলন। আর আমরা সা’দ ইব্ নু 'উবাদাহ (রাঃ) - এর 

িদেক এেগালাম। তখন তােদর এক েলাক বেল উঠল, েতামরা সা’দ ইব্ নু 'উবাদােক জােন েমের েফেলছ। 

তখন আিম বললাম, আ�াহ্  সা'দ ইব্ নু ওবাদােক হতয্া কেরেছন। ‘উমার (রাঃ) বেলন, আ�াহ্ র কসম! আমরা 

েস সমেয়র জরুরী িবষেয়র মেধয্ আবূ বকেরর বায়আেতর েচেয় গুরু�পূণর্ েকান িকছুেক মেন কিরিন। 

আমােদর ভয় িছেল েয, যিদ বায়আেতর কাজ অস�� থােক, আর এ জািত েথেক আলাদা হেয় যাই তাহেল 
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তারা আমােদর পের তােদর কােরা হােত বায়আত কের িনেত পাের। তারপর হয়ত আমােদরেক িনজ ই�ার 

িবরুে� তােদর অনুসরণ করেত হত, না হয় তােদর িবেরািধতা করেত হত, ফেল তা মারা�ক িবপযর্েয়র 

কারণ হেয় দাঁড়াত। অতএব েয বয্ি� মুসিলমেদর পরামশর্ ছাড়া েকান বয্ি�র হােত বায়’আত করেব তার 

অনুসরণ করা যােব না। আর ঐ েলােকরও না, েয তার অনুসরণ করেব। েকননা উভেয়রই িনহত হওয়ার 

আশংকা আেছ। [সিহহ বুখারী: ৪৩৫৯ ও ৬৮৩০] 

৫৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলনঃ আিম আ�াহর রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

েথেক দু’পা� ‘ইলম আয়� কের েরেখিছলাম। তার একিট পা� আিম িবতরণ কের িদেয়িছ। আর অপরিট 

এমন েয, �কাশ করেল আমার ক�নালী েকেট েদয়া হেব। ‘আবদু�াহ (রহঃ) বেলন, হাদীেস উি�িখত   ُاْلبُـْلُعوم 

শে�র অথর্ খাদয্নালী। বুখািরর অপর বণর্নায়ঃ আম্ র ইব্ নু ইয়াহ্ ইয়া ইব্ নু সা‘ঈদ ইব্ নু ‘আম্ র ইব্ নু সা‘ঈদ 

(রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আমার দাদা আমােক জািনেয়েছন েয, আিম আবূ হুরায়রা্ (রাঃ)-এর সে� 

মিদনায় নবী (সা�ালাহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর মাসিজেদ উপিব� িছলাম। আমােদর সে� মারওয়ানও 

িছল। এ সময় আবূ হুরায়রা (রাঃ)  বলেলন, আিম ‘আস্-সািদকুল মাস্ দুক’ (সতয্বাদী ও সতয্বাদী িহসােব 

�ীকৃত) - েক বলেত শুেনিছ আমার উ�ােতর �ংস কুরাইেশর কতক বালেকর হােত হেব। তখন মারওয়ান 

বলল, এ সব বালেকর �িত আ�াহ্ র ‘লা’নত’ বিষর্ত েহাক। আবূ হুরায়রা (রাঃ)  বলেলন, আিম যিদ বলার 

ই�া কির েয তারা অমুক অমুক েগাে�র েলাক তাহেল বলেত সক্ষম। ‘আম্ র ইব্ নু ইয়াহ্ ইয়া বেলন, 

মারওয়ান যখন িসিরয়ায় ক্ষমতায় আসীন হল, তখন আিম আমার দাদার সােথ তােদর েসখােন েগলাম। িতিন 

যখন তােদর কম বয়েসর বালক েদখেত েপেলন, তখন িতিন আমােদর বলেলন, স�বত এরা ঐ দেলরই 

েলাক। আমরা বললাম, এ বয্াপাের আপিনই ভাল জােনন। মুসিলেমর বণর্নায়ঃ আবূ হুরাইরাহ্  (রািযঃ) েথেক 

বিণর্তঃ নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন, কুরায়েশর এ স�দায়িট আমার উ�াতেক �ংস 

করেব। এ কথা শুেন সহাবাগণ িজেজ্ঞস করেলন, আপিন আমােদরেক িক আেদশ করেবন? উ�ের িতিন 

বলেলন, েলােকরা যিদ তােদর েথেক পৃথক হেয় েযত। [সিহহ বুখারী: ১২০ ও ৭০৫৮, সিহহ মুসিলম: ৭৩২৫] 

৫৭. আবূ হুরায়রা বণর্না কেরন, আিম আ�াহর রসূলেক বলেত শুেনিছ: “েতামরা আ�াহর কােছ ৭ম িহজরী 

দশেকর শুরু এবং যুবকেদর শাসন হেত পানাহ চাও”। বায়হািকর দালাইলুন নুবুওয়য্াহর বণর্নায়: আবূ হুরায়রা 

মদীনার বাজাের চলাকালীন দু'আ করেতন: “েহ আ�াহ! আমােক ৬০ িহজরী পযর্� জীিবত না রাখুন। (েহ 

মানবসকল) সাবধান! মু'আিবয়ােক ধের রাখ! েহ আ�াহ! আপিন আমােক যুবকেদর শাসনকাল পযর্� জীিবত 

না রাখুন” [মুসনাদ আহমাদ: ৮৩০২ (২য় খ�, পৃ�া ৩২৬), িমশকাতুল মাসাবীহ: ৩৭১৬, দালাইলুন নুবুওয়য্াহ 

বায়হাকী: ২৮০১, শায়খ যুবােয়র 'আলী যাঈ (মা�ালাত, ৬� খ�) সনদিটেক সহীহ বেলেছন] 

৫৮. আবূ হুরায়রা বণর্না কেরন েয আ�াহর রসূল �ে� েদেখন েয, বনু হাকাম তারঁ িম�ােরর ওপর লাফালািফ 

করেছ। িতিন অতয্� রাগাি�ত হেলন এবং বলেলন: “আিম হাকােমর স�ানেদরেক আিম েকন আমার 

িম�ােরর ওপর বানেরর মত লাফােত েদখিছ!” আবূ হুরায়রা বেলন: “এিট পাওয়ার পর তাঁেক মৃতুয্ পযর্� 
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হাসেত েদখা যায় িন”। [মুসনাদ আবী ইয়ালা: ৬৪৬১, শায়খ হুসাইন সালীম আসাদ, ইরশাদুল হ� আছারী, 

যুবােয়র 'আলী যাঈ (মা�ালাত-৬) হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

৫৯. হাসান (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর জৈনক সাহাবী আেয়য ইবনু 

‘আম্ র (রাঃ) একদা ‘উবাইদু�াহ ইবনু িযয়াদ (রহঃ)-এর িনকট েগেলন। তখন িতিন তােক লক্ষয্ কের 

বলেলন, বৎস! আিম রসূলু�াহ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম)-েক বলেত শুেনিছ “িনকৃ�তম রাখাল হে� 

অতয্াচারী শাসক।” তুিম তােদর অ�ভূর্� হওয়া েথেক সাবধান থাকেব। তখন েস বলেলা, বেস পড়! তুিম 

হে�া নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর সাহাবীগেণর উি�ে�র নয্ায়। জবােব িতিন বলেলন, তােঁদর 

মেধয্ও িক উি�� রেয়েছ? উি�� েতা তােদর পরবতর্ীেদর এবং অনয্ানয্েদর মেধয্। আবু দা’উেদর বণর্নায়ঃ 

‘আবদুস সালাম ইবনু আবূ হািযম আবূ তালূত (রহঃ) েথেক বিণর্তঃ আিম আবূ বারযাহ (রাঃ) -েক েদেখিছ, 

িতিন ‘উবাইদু�াহ ইবনু িযয়ােদর সে� সাক্ষাত করেলন। েসখােন েলাকজেনর সােথ উপি�ত মুসিলম নামীয় 

এক বয্ি� আমার িনকট হাদীস বণর্না কের বেলন, ‘উবাইদু�াহ তাঁেক েদেখ বলেলা, েতামােদর এই েবঁেট ও 

মাংসল মুহা�াদী। শায়খ (আবূ বারযাহ) কথািট বুঝেত পারেলন। িতিন বলেলন, মুহা�াদ (সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম)-এর সাহচযর্ লাভকারী আমার মেতা বয্ি� এসব েলােকর মােঝ অব�ান করা উিচৎ নয় যারা 

আমােক (তারঁ সাহাবী হওয়ায়) েদাষােরাপ কের। ‘উবাইদু�াহ তােক বলেলা, মুহা�াদ (সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম)-এর সাহচযর্ লাভ েতা আপনার জনয্ েগৗরেবর িবষয়, েদােষর িবষয় নয়। পুনরায় েস বলেলা, 

আিম আপনার িনকট হাওয কাওসার স�েকর্ �� করার জনয্ আপনােক েডেক পািঠেয়িছ। আপিন িক 

রাসূলু�াহ (সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-েক এ িবষেয় িকছু বলেত শুেনেছন? আবূ বারযাহ (রাঃ) বেলন, 

হাঁ, একবার নয়, দু’বার নয়, িতনবার নয়, চারবার নয়, পাচঁবার নয় (অেনকবার শুেনিছ)। েয বয্ি� তা িমথয্া 

জানেব তােক আ�াহ তা হেত পান কারােবন না। অতঃপর িতিন রাগাি�ত অব�ায় চেল েগেলন। [সিহহ 

মুসিলম: ৪৭৩৩, সুনােন আবু দাউদ: ৪৭৪৯, শায়খ যুবােয়র আলী যাঈ এবং আলবানী হািদসিটেক সহীহ 

বেলেছন] 

৬০. আবদু�াহ ইবনু যায়দ ইবনু ‘আিসম (রািযআ�াহু তাআলা আনহু) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, হুনাইেনর 

িদবেস আ�াহ যখন রসূলু�াহ (স�া�াহু আলাইেহ ওয়া সা�াম)- েক গানীমােতর স�দ দান করেলন তখন 

িতিন ঐগুেলা েসসব মানুেষর মেধয্ ব�ন কের িদেলন যােদর হৃদয়েক ঈমােনর উপর সুদৃঢ় করার �েয়াজন 

িতিন অনুভব কেরিছেলন। আর আনসারগণেক িকছুই িদেলন না। ফেল তাঁরা েযন নােখাশ হেয় েগেলন। 

েকননা অেনয্রা যা েপেয়েছ তাঁরা তা পানিন। অথবা িতিন বেলেছনঃ তাঁরা েযন দুঃিখত হেয় েগেলন। েকননা 

অেনয্ারা যা েপেয়েছ তারা তা পানিন। কােজই নবী (স�া�াহু আলাইেহ ওয়া সা�াম) তােদরেক সে�াধন কের 

বলেলন, েহ আনসারগণ! আিম িক েতামােদরেক পথ�� পাইিন, অতঃপর আ�াহ আমার �ারা েতামােদর 

িহদায়াত দান কেরেছন? েতামরা িছেল পর�র িবি��, অতঃপর আ�াহ আমার মাধয্েম েতামােদরেক 

পর�রেক জুেড় িদেয়েছন। েতামারা িছেল দির�, অতঃপর আ�াহ আমার মাধয্েম েতামােদরেক অভাবমু� 

কেরেছন। এভােব যখনই িতিন েকান কথা বেলেছন তখন আনসারগণ জবােব বেলেছন, আ�াহ এবং তাঁর 
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রসূলই আমােদর উপর অিধক ইহ্ সানকারী। িতিন বলেলনঃ আ�াহ্ র রসূেলর জবাব িদেত েতামােদরেক বাধা 

িদে� িকেস? তাঁরা তখনও িতিন যা িকছু বেলেছন তার উ�ের বেল যাে�ন, আ�াহ এবং তাঁর রসূলই 

আমােদর উপর অিধক ইহ্ সানকারী। িতিন বলেলন, েতামরা ই�া করেল বলেত পার েয, আপিন আমােদর 

কােছ এমন এমন (সংকটময়) সমেয় এেসিছেলন িক� েতামরা িক কথায় স�� নও েয, অনয্ানয্ েলাক বক্ রী 

ও উট িনেয় িফের যােব আর েতামরা েতামােদর বািড় িফের যােব আ�াহ্ র নাবীেক সে� িনেয়। যিদ আ�াহ্ র 

পক্ষ েথেক আমােক িহজরাত করােনার িস�া� গৃহীত না থাকত তা হেল আিম আনসারেদর মধয্কারই একজন 

থাকতাম। যিদ েলাকজন উপতয্কা ও িগিরপথ িদেয় চেল তা হেল আিম আনসারেদর উপতয্কা ও িগিরপথ 

িদেয়ই চলব। আনসারগণ হল (নাববী) িভতেরর েপাশাক আর অনয্ানয্ েলাক হল উপেরর েপাশাক। আমার 

িবদােয়র পর অিচেরই েতামরা েদখেত পােব অনয্েদর অ�ািধকার। তখন ৈধযর্ ধারণ করেব (�ীেনর উপর 

িটেক থাকেব) েয পযর্� না েতামরা হাউেজ কাউসাের আমার সে� সাক্ষাৎ কর। [সিহহ বুখারী: ৪৩৩০] 

 

 

 

 

৬১. হুযাইফাহ্  (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আমার মা আমােক �� কেরন, নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম)-এর িনকট তুিম কখন যােব? আিম বললাম, আিম এতিদন হেত তাঁর িনকট উপি�ত পিরতয্াগ 

কেরিছ। এেত িতিন আমার উপর নারাজ হন। আিম তােক বললাম, নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-

এর সে� আমােক মাগিরেবর নামায আদায় করেত েছেড় িদন। তাহেল আিম তারঁ কােছ আমার ও আপনার 

জনয্ ক্ষমা �াথর্নার আেবদন করব। অতএব নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর িনকট আিম হািযর 

হেয় তাঁর সােথ মাগিরেবর নামায আদায় করলাম। তারপর িতিন নফল নামায আদায় করেত থাকেলন, 

অবেশেষ িতিন এশার নামায আদায় করেলন। তারপর িতিন বািড়র িদেক যা�া করেলন এবং আিম তাঁর িপছু 

িপছু েগলাম। িতিন আমার আওয়াজ শুনেত েপেলন এবং �� করেলন, তুিম েক, হুযাইফাহ্ ? আিম বললাম, 

হয্াঁ। িতিন বলেলনঃ েতামার িক দরকার, আ�াহ্  তা’আলা েতামােক এবং েতামার মােক ক্ষমা করুন। িতিন 

বলেলনঃ একজন েফেরশতা িযিন আজেকর এ রােতর আেগ কখনও পৃিথবীেত অবতরণ কেরনিন। িতিন 

আমােক সালাম করার জনয্ এবং আমার জনয্ এ সুখবর বেয় আনার জনয্ আ�াহ্  তা’আলার কােছ অনুমিত 

েচেয়েছনঃ ফািতমাহ্  জা�ােতর নারীেদর েন�ী এবং হাসান ও হুসাইন জা�ােতর যুবকেদর েনতা। মুসতাদরাক 

িলল হািকেমর বণর্নায়: ‘আ�ু�াহ িবন মাস’ঊদ বণর্না কেরন েয আ�াহর রসূল বেলেছন: “হাসান এবং হুসাইন 

জা�ািত পুরুষেদর সদর্ার হেব এবং তােদর বাবা এর েচেয়ও ওপের থাকেব” [জািম’ িতরিমজী: ৩৭৮১, শায়খ 

সািয়য্দুনা হুসাইন (‘আলাইিহস সালাম)-এর গুণসমূহ এবং ইয়াযীদ িবন 

মু'আওইয়াহ্র গভণর্েরর �ারা শাহাদােতর মমর্াি�ক বণর্না 
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যুবােয়র ‘আলী যাঈ এবং আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন। মুসতাদরাক িলল হািকম: ৪৭৭৯, িসলিসলা 

সহীহাহ: ৭৯৬, ইমাম হািকম, যাহাবী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

৬২. ‘আবদু�াহ ইব্ নু ‘উমার (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ তােক ইরােকর এক বয্ি� িজেজ্ঞস করল, ইহরােমর অব�ায় 

মশা-মািছ মারা যােব িক? িতিন বলেলন, ইরাকবাসী মশা-মািছ মারা স�েকর্ িজেজ্ঞস করেছ অথচ তারা 

আ�াহ্ র রসূল (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর নািতেক হতয্া কেরেছ। নবী (সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) বলেতন, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) আমার িনকট দুিনয়ার দুিট ফুল। িতরিমজীর বণর্নায়: উসামাহ্  ইবনু 

যাইদ (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ এক রােত আমার েকান দরকাের নবী (সা�া�াহু 'আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর কােছ 

েগলাম। অতএব নবী (সা�া�াহু 'আলাইিহ ওয়া সা�াম) এমন অব�ায় বাইের এেলন েয, একটা িকছু তাঁর 

িপেঠ জড়ােনা িছল যা আিম অবগত িছলাম না। আিম আমার দরকার েসের অবসর হেয় �� করলাম, 

আপনার েদেহর সে� জড়ােনা এটা িক? িতিন পিরেধয় ব� উ�ু� করেল েদখা েগেলা তাঁর দুই েকােল হাসান 

ও হুসাইন (রাঃ)। িতিন বলেলন, এরা দু’জন আমার পু� এবং আমার কনয্ার পু�। েহ আ�াহ্! আিম এেদর 

দু’জনেক মুহা�াত কির। সুতরাং তুিম তােদরেক মুহা�াত কর এবং েয বয্ি� এেদরেক মুহা�াত করেব, 

তুিম তােদরেকও মুহা�াত কর। িতরিমজীর অপর এক বণর্নায়: ইয়া‘লা ইবনু মুর্ রাহ্  (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ 

রাসুল (সা�া�াহু 'আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ হুসাইন আমার হেত এবং আিম হুসাইন হেত। েয েলাক 

হুসাইনেক মহা�ত কের, আ�াহ্  তােক মুহা�াত কেরন। নািতগেণর মােঝ একজন হল হুসাইন। [সিহহ 

বুখারী: ৩৭৫৩, জািম’ িতরিমজী: ৩৭৬৯ ও ৩৭৭৫, যুবােয়র আলী যাই ও আলবানী হািদেসর সনদেক 

�হণেযাগয্ বেলেছন] 

৬৩. ‘আ�ু�াহ িবন নুযাই, তার িপতা আবূ ‘আ�ু�াহ হেত বণর্না কেরন, িযিন ‘আলী িবন আবী তািলেবর 

‘উযুর পা� বহন করেতন। িতিন বেলন েয িতিন ‘আলী িবন আবী তািলেবর সােথ সফর করিছেলন, এমন 

সময় িতিন িসফফীেনর �া�ের েপৗঁছেলন এবং বলেলন: “েহ আবূ ‘আ�ু�াহ! ফুরােতর সীমানায় ৈধযর্ েরখ।” 

আিম বললাম: “কী হেয়েছ, েহ আমীরুল মুিমনীন?” ‘আলী িবন আবী তািলব বলেলন: “আিম একিদন আ�াহর 

নবীর কােছ উপি�ত হলাম এবং তাঁর েচাখ েথেক পািন ঝরিছল। আিম িজজ্ঞাসা করলাম: েকউ িক আপনােক 

ক� িদেয়ছ? আপনার েচাখ েকন অ�িস�? আ�াহর রসুল বলেলন: না। বরং িজবরীল িকছুক্ষণ আেগই 

আমার কােছ এেসিছেলন এবং িতিন আমােক সংবাদ িদেয়েছন েয হুসাইন েক ফুরােতর তীের হতয্া করা 

হেব।” অতপর িতিন িজজ্ঞাসা করেলন: “তুিম িক েদখেত চাও েকান �ােন হুসাইন এর েদহ পিতত হেব?” 

আিম বললাম: “িজ, আমােক েদখেত িদন।” িতিন একমুেঠা ধুেলা উিঠেয় িনেলন আর আিম আমার কা�া ধের 

রাখেত পারলাম না। [মুসনাদ আহমাদ: ৬৪৮ ( ১ম খ�, পৃ�া ৮৫ ) শায়খ যুবােয়র ‘আলী যাঈ তার 

ফাজােয়েল সাহাবা �ে� হািদসিটেক িনভর্রেযাগয্ বেলেছন] 

৬৪. ‘আ�ু�াহ িবন আ�াস বণর্না কেরন: আিম (�ে�) েদখলাম আ�াহর রসুলেক এক ি��হের, ধুলামিলন 

অব�ায়, আর েদখলাম তাঁর সােথ একিট েবাতল, যা িছল রে� পূণর্। আিম িজজ্ঞাসা করলাম: “েহ আ�াহর 
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রসূল! এিট কী?” আ�াহর রসূল বলেলন: “এিট হুসাইন ও তাঁর স�ীগেণর র�, যা আিম আজ সকােল সং�হ 

কেরিছ।” 'আ�ার বণর্না কেরন: “আমােদর মেন আেছ েসই িদেনর কথা এবং পরবতর্ীেত আমরা অবেলাকন 

করলাম েয এিটই েসই িদন, েযিদন িতিন কতল হেয়িছেলন। [মুসনাদ আহমাদ: ২১৬৫ (১ম খ�, পৃ�া ২৪২), 

শু'আইব আরনাউৎ এবং যুবােয়র 'আলী যাই এই সনদেক িবশু� বেলেছন] 

৬৫. শাহর িবন হাউশাব বণর্না কেরন: আিম আ�াহর নবীর �ী, মুসিলম জািতর মা উে� সালামার বয্াপাের 

শুেনিছ, যখন হুসাইন িবন ‘আলীর শাহাদােতর সংবাদ েপৗঁছােলা, িতিন ইরাকীেদরেক লা’নত করেলন এবং 

বলেলন: “তারা তাঁেক হতয্া কেরেছ, মহান আ�াহ েযন তােদর হতয্া কেরন। �থমত, তারা তাঁেক েধাকা 

িদেয়েছ এবং অপমািনত কেরেছ, মহান আ�াহ তােদর ওপর লা’নত কেরন। আিম িনেজই আ�াহর রসুলেক 

েদেখিছ, এক �ভােত ফািতমা িনেজ রা�া কের একিট আিসদা(এক �কার িমি�)-র পা� িনেয় আসেলন। িতিন 

একিট পাে� কের তা তাঁর সামেন রাখেলন। িতিন িজজ্ঞাসা করেলন: “েতামার চাচার েছেল েকাথায়?” িতিন 

জবাব িদেলন: “েস বাসায়"। িতিন িজজ্ঞাসা করেলন: “যাও এবং তােক আর তার দুই স�ানেকও েডেক িনেয় 

এেসা”। উ�ুল মুিমনীন, উে� সালামাহ বণর্না কেরন েয, িতিন(ফািতমা) তাঁেদর দুইজনেক হাত ধের িনেয় 

আেসন এবং ‘আলী িবন আবী তািলব তাঁেদর েপছন েপছন আেসন। যখন তাঁরা সবাই চেল আসেলন, িতিন 

তাঁেদর দুইজনেক িনেজর েকােলর ওপর বসােলন। ‘আলী ইবনু আবী তািলব বসেলন ডান পােশ এবং ফািতমা 

বসেলন বাম পােশ। উ�ুল মুিমনীন উ�ু সালামা বণর্না কেরন, আ�াহর রসূল আমার েথেক খায়বারী চাদরিট 

িনেলন, যােত আমরা ঘুমাতাম। িতিন েসই চাদের সবাইেক জিড়েয় িনেলন, চাদেরর এক মাথা তাঁর বাম হােত 

ধরেলন এবং তাঁর ডান হাত মহান �িতপালেকর িদেক বািড়েয় িদেয় বলেলন: “েহ আ�াহ! এরা আমার 

আহেল বাইত(পিরবােরর সদসয্), আপিন তােদরেক অপির��তা েথেক মু� করুন এবং তােদরেক 

যথাযথভােব পিব�তা দান করুন।” িতিন একই শে� এই দু’আ িতনবার করেলন। উ�ু সালামা বণর্না কেরন: 

আিম িজজ্ঞাসা করলাম: “েহ আ�াহর রসুল! আিম িক আপনার পিরবােরর অ�ভুর্� নই?” িতিন উ�র 

করেলন: “েকন নয়? তুিমও চাদেরর েভতর চেল এেসা”। উ�ু সালামা বণর্না কেরন: “আিমও চাদেরর েভতর 

�েবশ করলাম, িক� িতিন ততক্ষেণ তাঁর চাচাত ভাই ‘আলী, তাঁর নািতবগর্, তাঁর কনয্ ফািতমার জনয্ দু’আ 

কেরই েফেল িদেয়েছন” [মুসনাদ আহমাদ: ২৬৫৯২ ( ৬� খ�, পৃ�া ২৯৮ ), শায়খ যুবােয়র ‘আলী ফাজােয়েল 

সাহাবা েত হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

৬৬. ‘আ�ার বণর্না কেরন েয, উে� সালামা (রা) তাঁেক সংবাদ িদেয়েছন: “আিম �ীনেদরেক হুসাইেনর জনয্ 

কাঁদেত শুেনিছ” [আল মু’জামুল কাবীর িলত তাবারানী: ২৮৬৭, শায়খ যুবােয়র ‘আলী যাঈ ফাজােয়েল সাহাবা 

েত সনদিটেক িনভর্রেযাগয্ বেলেছন] 

৬৭. আনাস ইব্ নু মািলক (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, ‘উবাইদু�াহ ইব্ নু িযয়ােদর সামেন হুসাইন (রাঃ)-

এর ম�ক আনা হল এবং একিট বড় পাে� তা রাখা হল। তখন ইব্ নু িযয়াদ তা খঁুচােত লাগল এবং তাঁর রূপ 

লাবণয্ স�েকর্ কটূি� করল। আনাস (রাঃ) বলেলন, হুসাইন (রাঃ) গঠন ও আকৃিতেত নবী (সা�া�াহু 
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‘আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর অবয়েবর সবেচেয় সাদৃশয্পূণর্ িছেলন। তাঁর চুল ও দািড়েত ওয়াসমা �ারা কলপ 

লাগােনা িছল। আনাস ইবনু মািলক (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ আিম ইবনু িযয়ােদর িনকট হািজর িছলাম। েস সময় 

আল-হুসাইন (রাঃ)-এর িশর (কারবালা হেত) এেন হািজর করা হল। েস তাঁর নােক ছিড় মারেত মারেত 

(বয্ে�াি� কের) বলেত লাগেলা, এর নয্ায় সু� আিম কাউেক েতা েদিখিন! বণর্নাকারী বেলন, েস সময় আিম 

বললাম, সতকর্ হও! েলাকেদর মােঝ (ৈদিহক কাঠােমায়) রাসুলু�াহ (সা�া�াহু 'আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর 

সে� আল-হুসাইন ইবনু ‘আলীর তুলনায় েবিশ সাদৃশয্পূণর্ আর েকউ িছল না। [সহীহ বুখারী: ৩৭৪৮, জােম’ 

আত-িতরিমিজ: ৩৭৭৮, শায়খ যুবােয়র ‘আলী যাঈ এবং আলবানী বেলন, এর সনদ সহীহ] 

৬৮. উমারাহ ইবনু ‘উমাইর (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, ‘উবাইদু�াহ ইবনু িযয়াদ ও তার সাথীেদর িছ� 

ম�ক এেন কূফার আর-রাহ্ বা নামক জায়গায় মাসিজেদ �ূপীকৃত করা হেল আিম েসখােন েগলাম। েস সময় 

েলােকরা এেস েগেছ, এেস েগেছ বেল েচচঁািমিচ করেত লাগেলা। েদখা েগেলা একিট সাপ এেস ঐসব 

মাথাসমূেহর অভয্�ের ঢুেক পড়িছল। এমনিক সাপিট ‘উবায়দু�াহ ইবনু িযয়ােদর নােকর িছে� �েবশ কের 

িক�ুক্ষণ েসখােন অব�ান করল, তারপর েবর হেয় অদৃশয্ হেয় েগেলা। েলােকরা আবারও িচৎকার কের 

বলেত লাগেলা, এেস েগেছ, এেস েগেছ। এরুেপ সাপিট দু’বার অথবা িতনবার এেস তার নােকর িছে� ঢুেক 

িকছুক্ষণ অব�ান করার পর েবর হেয় যায়। [জােম’ আত-িতরিমিজ: ৩৭৮০, ইমাম িতরিমিজ ও শায়খ 

আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

৬৯. ইব্ নু ‘উমার (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, আবূ বকর (রাঃ) বলেলন, মুহা�াদ (সা�া�াহু ‘আলাইিহ 

ওয়া সা�াম)-এর স�ি� তাঁর পিরবারবেগর্র (�িত সদাচরেণর) মাধয্েম অজর্ন কর। জািম’ িতরিমিয ও 

মুসতাদরাক িলল হািকেমর বণর্নায়: ইবনু আ�াস (রাঃ) েথেক বিণর্তঃ িতিন বেলন, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ েতামরা আ�াহ্  তা‘আলােক মহ�ত কর। েকননা িতিন েতামােদরেক তাঁর 

িনয়ামাতরািজ খাবার খাওয়াে�ন। আর আ�াহ্  তা‘আলার মহ�েত েতামরা আমােকও মহ�ত এবং আমার 

মহ�েত আমার আহ্ েল বাইতেকও মহ�ত কর। [সহীহ বুখারী: ৩৭৫১, জােম’ আত-িতরিমিজ: ৩৭৮৯, 

শায়খ যুবােয়র আলী যাঈ হািদসিটেক সহীহ বেলেছন, মুসতাদরাক িলল হািকম: ৪৭১৬, ইমাম হািকম ও 

যাহাবী বেলন: এর সনদ সহীহ] 

৭০. আবূ হুরায়রা বণর্না কেরন েয আ�াহর নবী হাসান এবং হুসাইনেক কাঁেধ িনেয় আমােদর সােথ েবর হেয় 

আসেলন, তােদর দুইজনেক একটু পর পর চুমু িদেত লাগেলন। একসময় িতিন আমােদর কােছ আসেলন 

এবং একজন বেল উঠল: “েহ আ�াহর রসুল! আপিন িক তােদর ভালবােসন?” িতিন জবাব িদেলন: “হয্াঁ! েয 

বয্ি� তােদর ভালবােস েস আমােকই ভালবাসল, েয তােদর ঘৃণা কের েস আমােকই ঘৃণা করল” [আল 

মুসতাদরাক িলল হািকম: ৪৭৭৭, ইমাম হািকম, যাহাবী, যুবােয়র ‘আলী যাঈ হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

৭১. আবূ সা’ঈদ খুদরী বণর্না কেরন েয, আ�াহর নবী বেলেছন: েসই স�ার কসম, যার হােত আমার �াণ 

রেয়েছ, েয বয্ি�ই আমার আহেল বাইেতর িবরুে� িবে�ষ রাখেব, েসই জাহা�ােম যােব। মুসতাদরাক িলল 
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হািকেমর বণর্নায়: ‘আ�ু�াহ িবন আ�াস বণর্না কেরন েয, রসুলু�াহ বেলেছন: েহ ‘আ�ুল মু�ািলেবর 

স�ােনরা! আিম মহান আ�াহর কােছ েতামােদর বয্াপাের ৩িট িজিনস েচেয়িছ। িতিন েযন েতামােদর অ�রেক 

অটল রােখন, েতামােদর েভতর পথ��েদর পথ �দশর্ন কেরন এবং েতামােদর অজ্ঞেদরেক জ্ঞান দান কেরন। 

সােথ সােথ আিম এই দু’আও কেরিছ েযন িতিন েতামােদরেল দানশীল, সাহসী ও দয়ালু কেরন। েকানও বয্ি� 

যিদ কােলা পাথর এবং মাকােম ইবরাহীেমর মােঝ দািড়েয়ও সলাত আদায় কের, িসয়াম পালন কের, অথচ 

তার অ�ের যিদ আ�াহর নবীর পিরবােরর িবরুে� িবে�ষ থােক, তেব েস অবশয্ই জাহা�ােম যােব। 

[মুসতাদরাক িলল হািকম: ৪৭১৭, ৪৭১২, িসলিসলা সহীহাহ: ২৪৮৮, ইমাম হািকম, যাহাবী, আলবানী, যুবােয়র 

‘আলী যাঈ ফাযােয়েল সাহাবা েত হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

৭২. ইবরািহম নাখ'ঈ বণর্না কেরন: “যিদ আিম হুসাইেনর হতয্াকারীেদর অ�ভুর্� হতাম, তারপর আ�াহ 

আমােক ক্ষমা কের িদেতন এবং আিম জা�ােত েযতাম, তবুও আিম আ�াহর নবীর পাশ িদেয় েযেত ল�া 

েপতাম েয, যিদ িতিন আমার িদেক তাকান” [মু’জামুল কাবীর তাবারানী: ২৮২৯, ফাজােয়েল সাহাবা �ে� 

শায়খ যুবােয়র আলী যাই হািদসিটেক সহীহ বেলেছন] 

অ�ীম পরামশর্ যখন আহলুস সু�াহর ইমাম মুহা�াদ িবন ইদরীস আশ শািফ’ঈর (২০৪ িহজরী) ওপর রািফজী 

হওয়ার অপবাদ েদন েকবলমা� আ�াহর নবীর পিরবারেক ভালবাসার অপরােধ(!), িতিন তার িবখয্াত কিবতা 

আবৃি� কেরন: “যিদ আ�াহর নবীর পিরবারেক ভালবাসা �ারা েকউ রািফযী হেয় যায়, তেব েহ দুই 

জািত(মানুষ ও ি�ন) সাক্ষী হেয় যাও েয, আিম রািফযী।” [িদওয়ানুশ শািফ’ঈ] 


