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(০৪ নং) মতিবেরােধর কারণঃ  
(৪) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগণেক 
                                                                                                                                     তথা সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহু অনসুরন না করাঃ ( ইহসান - إِ حْ سَ ا نٍ )
বয্াখয্াঃ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর িহজরত কের 
মদীনা শরীেফ অবতরন করার িদন পযর্� ঈমান ও িহজরেত অ�গামী সাহাবী েকরামগন (মহুািজর 
সাহাবীগণ) এবং ঈমান ও সাহােযয্ অ�গামী সাহাবী েকরামগেনর (মদীনার আনসার সাহাবীগেণর) 
পিরপূণর্ তথা হবহ অনসুরন করােক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এর �িত ঈমান আনার িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্
 ফরজ তথা আবশয্ক ও বাধয্বাধকতা কের িদেয়েছন। 
েযমন আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআন শরীেফ বেলন----------------------------- 
" لُ الَ اْ  نَ وْ قُ ابِ لسَّ َوا ُ  يَ َرِض  بِِاْحَسانِ  مْ ھُ  اوْ عُ بَ تَّ اِ  نیْ لذِ الَّ وَ  ارِ ْنصَ اْالَ وَ  نَ ِجِریْ ُمَھالْ ا نَ مِ  نَ وْ وَّ ھُ نْ عَ  واْ ضُ رَ وَ  مْ ھُ نْ عَ  َ�َّ " 
(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� 
মুসলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র 
অ�বত� মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর) )نٍ  اإِْحسَ   - ইহসান ) বা সততার সিহত পিরপণূর্ তথা 
হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) 
�িত স�� হেয়েছন। *সরুা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।  
এখােন �িনধানেযাগয্ গর�পণূর্ উে�খয্ িবষয় হে� এ েয, উপের উে�িখত আয়ােত কারীমােত 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েক অনুসরন করেত না বেল 
বরং মুহািজর ও আনসারগেণর (রািদআ�াহ আনহম) মধয্কার অ�গামী সাহাবীেকরামগণেক 
(রািদআ�াহ আনহম) সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবহ অনসুরন করেত বলা হেয়েছ।          
এর অথর্ এ েয, িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মুসলমানগণ যােত কের এ কথা বলেত সাহস না 
কের েয, আমরা কুরআন শরীফ মানব অথর্াৎ আ�াহ তাআ’লা েক মানব, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা এর আেদশ-িনেষধ শনব, সাহাবীেদর মানেত যাব েকন। উপেরা� আয়ােত করীমােত 
আ�াহ তা’আলা ঈমান ও িহজরেত অ�গামী সাহাবী েকরামগণেক (মুহািজর সাহাবীগেক) এবং 
ঈমান ও সাহােযয্ অ�গামী সাহাবী েকরামগণেক(মদীনার আনসার সাহাবীগণেক) সততার সিহত 
পিরপূণর্ তথা হবহ অনসুরেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
এর �িত ঈমান আনার িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ শতর্  তথা 
ফরজ িহেসেব সাবয্� কেরেছন ও সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) স-ুউ� স�াণ-মযর্াদাও 
ফুিটেয় েতােলেছন এবং তাঁেদর আমল, চির� মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অতয্� স�ি�র সােথ 
পছ�নীয় �মাণ কের িদেয়েছন।                                                                                                                               
সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) এত সু-উ� স�াণ-মযর্াদা েকন?                             

এর কারন হে� এই েয, তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস কের মিুমন হেয়েছ। 
সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) নয্ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশ্ক-
মহ�ত তথা ভালবাসা বয্ািতত যারা শধু নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িব�াস কের 
এবং আেদশ-িনেষধ মােন এমতাব�ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত তােদর এরপ 
িব�াস বা ঈমান মহান আ�াহ তাআ’লা �হণ করেবন না। আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
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আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর ইমােনর 
�সংশা কের (রািদআ�াহ আনহম) বেলন-----------------------------------
" ، قٍ اقَ شِ  ىْ فِ  مْ ھُ  امَ نَّ أِ فَ  اوْ لَّ وَ تَ  نْ َوأِ  اوْ دَ ھْ دِ قَ فَ  ھِ بِ  مْ َمْنتُ آَما لِ ثْ بِمِ  ْوانُ آمَ  نْ اِ فَ  " (অথর্ঃ- “যিদ তারা েতামােদর 
নয্য় িব�াস কের তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মখু িফের েনয় তেব তারা িন�য়ই 
িবর�ভাবাপ�”, সুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।                                                                                                              
উপেরা� আয়ােতর মমর্াথর্া েথেক এই কথা বঝুা েগল েয,  যারা মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনূরপ ঈমান আনয়ন করেব  তাঁেদর 
ঈমানই মহান আ�াহ তাআ’লা �হণ করেবন। আর যারা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনরূপ ঈমান আনয়ন 
করেবনা তােদরেক মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
িবর�ভাবাপ� বয্াি�বগর্ িহেসেব মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন উে�খ কেরেছন। অতএব, 
উপেরা� কেয়কিট আয়াত েথেক এ কথা �মািণত হল েয, সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ আনহম) 
হে�ন আ�াহ তাআ’লার রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় 
িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মুসলমানগেণর জনয্ মানদ� আর আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হে�ন আ�াহ তাআ’লার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় 
সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) জনয্ মানদ�।                                                                                                                                              
উপেরা� দিুট আয়াত েথেক এ িবষয়িটও বঝুা েগল েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামগণেক (রািদআ�াহ আনহম) সততার সিহত পিরপণূর্ 
তথা হবহ অনুসরনকারীগেণর �িতও আ�াহ তাআ’লা স�� । এরকম সততার সিহত পিরপূণর্ 
তথা হবহ অনুসরনকারীগেণর মেধয্ মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি��া� �থম সািরর মুসিলম হে�ন 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী- 

 অথর্ঃ-“আমার যগু সেবর্াতকৃ� যগু [�থম} "مھُ نَوْ یَلُ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ یَ  ْینذِ الَّ  مّ ثُ  نِىْ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ " 
শতা�ী ],এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যুগ [ি�তীয় শতা�ী ], এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� 
যগু [তৃতীয় শতা�ী] , তার পর [চতুথর্ শতা�ীেত] িমথয্ার �াদভূর্ াব হেব,িখয়ানত তথা িব�াস 
ভ� , িমথয্া �া�য্ ইতয্ািদ আিবভর্ াব হেব,সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ "  َنُ قَرْ الْ  ىْ تِ أُمَّ  رُ یْ خَ " ىْ نِ وْ لُ یَ  وْ أ 

مْ ھِ یْ فِ  ثْتُ عِ بُ  نَ یْ ذِ لَّ ا  মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, "  َىْ نِ رْ قَ  اِس نَّ لا ْیرُ خ " 
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, " نِىْ قَرْ  مْ كُ ْیرُ خَ  " নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩৫০৯”} এর অ�ভূর্ � তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগণ । মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর িরদা তথা 
স�ি�র �েরর েবলায় তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগণেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামগেণর সমপযর্ােয় (রািদআ�াহ আনহম) েরেখেছন। 
এটা তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত মহা 
েসৗভােগয্রিনদশর্ন।                                                           
অতএব, তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকার মেধয্ যােদর নাম রেয়েছ তাঁেদর �পে� 
থাকা, তাঁেদর �পে� কথা বলা , তাঁেদর সুনাম-সখুয্ািত �চার করা, �সংশা করা ও  ةثَ َال ثَّ ال  

نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ   (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর সমথর্ন করাই হে� সাহাবীেকরামগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা সিতয্কার 
মিুমন-মসুিলম তথা ঈমানদােরর িনদশর্ন এবং তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর েকান এক জেনর 
িবপে� থাকা, তাঁেদর িবপে� কথা বলা, তাঁেদর দনূর্াম করা, �িট-িবচুয্িত ধরা ও েদাষ তালাশ-
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অেনষণ করা এবং িবেরািধতা করা হে� মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট 
মসুিলম তথা েবঈমােনর ল�ণ।  কারন, “ ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” 
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মসুিলমগেণর েয যত বড় আিলম, মহুাি�স, 
�ানী-গণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসিবহওয়ালা, িযিকরওয়ালা, 
দািড়ওয়ালা হউক না েকন েস কখেনা তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর েচেয় উত্তম মুিমন-
মসুিলম হেব না বা হেত পারেবনা। এর কারন হে� “ ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) 
তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মুসিলমেদর 
উত্তম েলাক হওয়ার বয্াপাের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
েকান �া�য্ নাই। তেব হাঁ, " ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ      (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর” তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মসুিলমগণ যিদ " " ْونِ رُ اْلقُ  رُ یْ خَ   
তথা িতন উত্তম যগু বা শতা�ীর তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর �পে� থােক, তাঁেদর �পে� 
কথা বেল, তাঁেদর সুনাম-সখুয্ািত �চার কের ও �সংশা কের এবং সততার সিহত তাঁেদরেক 
পিরপণূর্ তথা হবহ অনুসরন কের তাহেল " ةثََّالثَ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর “ তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মুসিলমেদর �িতও 
মহান আ�াহ তাআ’লা স�� হেবন বেল পিব� কুরআেন েঘাষণা িদেয়েছন। েযমন মহান আ�াহ 
তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন-"  يَ َرِض  ْحَسانِ اِ بِ  مْ ھُ  اوْ بَعُ تَّ اِ  نیْ ذِ َوالَّل  ُ ھُ نْ عَ  واْ َرضُ وَ  مْ ھُ َعنْ  َ�َّ "  {অথর্ঃ- 
“এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত 
তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র অ�বত� মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদর) সততার 
সিহত পিরপণূর্ তথা হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং 
তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) �িত স�� হেয়েছন”। *সরুা তাওবা,আয়াত নং-১০০*}।  
অতএব, " ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীল ” 
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মসুিলমেদর মেধয্ যারা "  َّةثَ َال الث  رُ یْ خَ  

نوْ رُ قُ لْ ا  (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � “ তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর িবেরািধতা করেব তারা বািহয্কভােব ঈমানদার দাবী করেলও বা�েব তারা েবঈমান 
ও মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মুসিলম অথবা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম। এ সব 
নামধারী মসুিলমেক তওবার মাধয্েম সংেশািধত হেয় খািট মিুমন-মুসিলম হওয়ার জনয্ িবনীত 
অনেুরাধ জানাি�। 

 


