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মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মসুিলমেদর অথবা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর
 িচ�ও ল�ণঃ 
(ক) কবর ও মাযার িযয়ারত িবষয়ঃ                   পৃ�া নং-২৪৬                                         
 মাযার অথর্ দশর্নীয় �ান এবং িযয়ারত অথর্ েদখা বা পিরদশর্ন করা ।এই দিুট শে�র একে� 
অথর্ হে� দশর্নীয় �ান েদখা করা । িক� বতর্ মান সমােজ “মাযার” বলেত কুঝায়  “কবর”। 
বতর্ মান মসুিলম সমােজ মাযার িবষেয় পে�র-িবপে�র মসুিলম মানেুষর িনকট এই কথা েবশ 
পিরিচত হেয় পেড়েছ েয, নবী-রাসলু আলাইিহমসুসালামগেণর কর ও ওলী-আওিলয়ােকরামগেণর 
কবর এবং েকান েকান মহান মুসিলম মানুেষর কবরসহ এমনিক সাধারণ মসুিলম মানুেষর কবরেকও 
যখন অেনক মানষু আেবগভের েদখেত যায় তখন উ� কবরেকই মসুিলম মানুষ “মাযার” বেল 
অিভিহত করেত থােক। আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা “কবর” 
িযয়ারত স�েকর্  বেলনঃ 

 وْ رُ وْ ُزرُ فَ  ، رِ وْ اْلقُبُ  ةِ رَ اِزیَ  نْ عَ  مكُ تُ یْ نَھَ  ": مسل و یھلع هللا ىصل هللا لوسر لَ اقَ  : الَ قَ -- ھِ یْ بِ أَ  َعنْ  ةَ دَ َریْ بُ  نْ عَ 
" ـَھا  

অথর্ঃবরুায়দাতা (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  বেলন: “আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম, এখন েতামরা 
কবর িযয়ারত কর ”। মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯৭৬।  

 وْ رُ وْ رُ زُ فَ  ، رِ وْ ْلقُبُ ا َرةِ ایَ زِ  نْ عَ  مكُ تُ یْ ھَ نَ" : ملس و ھعلی هللا ىصل هللا لوسر الَ قَ :  الَ قَ -- ھِ یْ بِ أَ  نْ عَ  ةَ دَ یْ رَ بُ  َعنْ 
دودا ابو ننس )3235(" ةً رَ ْذكِ تَ  اھَ اَرةِ یَ زِ  فِيْ  نَّ إِ فَ  اـھَ   

অথর্ঃ-বরুায়দাতা (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক বেলন: রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  বেলন: “আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম, এখন েতামরা 
কবর িযয়ারত কর, েকননা এেত উপেদশ রেয়েছ ”। সনুানু আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৩২৩৫।  

ھِ أُ  رَ قَبْ  سلم و یھعل هللا ىلص يُّ بِ نَّ ال رَ اَ ز:  لاق ةَ رَ یْ رَ ھُ  بِيأَ  عن  تُ أذَنْ َواَستَ  :الَ فَقَ ، ھُ لَ وْ حَ  نْ مَ  ىكَ أبْ  وَ  ىكَ بَ فَ  ، ّمِ
 انَّھَ إِ قَ  ، رَ وْ بُ قُ لْ ا اْوُروزُ فَ  ، يْ لِ  نَ أَذِ فَ  َھارَ بْ قَ  رَ وْ زُ أَ  نْ أَ  يْ فِ  ھُ أْذَْنتُ تَ سْ اوَ  يْ لِ  نْ ذَ ؤْ یُ  مْ فَلَ  لََھا رَ ْغفِ تَ سْ أَ  نْ أَ  يفِ  يْ بِّ رَ 

دودا وبأ ننس)2343( ـ ممسل)977( "ـتَ اْلَموْ رَ ذَكِّ تُ   
অথর্ঃ- হযরত আব ু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর মাতার কবর িযয়ারত কের কাঁদেলন এবং তাঁর চতুর পাে�র্ 
যারা আেছ তােদরেক কাঁদােলন,  অতপর বলেলন: আিম আমার �ভূর িনকট আমার 
মাতার জনয্ ইে�গফার করেত চাইলাম, িতিন আমেক অনমূিত েদন িন, আর আিম তাঁর(আ�াহর ) 
িনকট তাঁর কবর িযয়ারত করেত অনমূিত চাইেল িতিন আমােক অনমূিত িদেলন । অতপর, 
েতামরা কবরসমহূ িযয়ারত কর , এইটা েতামােদরেক মৃতুয্র কথা �রণ কিরেয়  িদেব”। 
মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯৭৭, আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩২৩৪।  تُ نْ كُ : الَ قَ  ملس و ھلیع هللا صلى هللا لورس أَنَّ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نِ إَبْ  نْ عَ                     

)1715(جةما ناب نسن ـ ةَ رَ خِ اْألَ  رَ ذَكِّ تُ  و ایَ نْ الدُّ  يفِ  دُ َزھٍّ تُ  اھَ إِنَّ قَ  ، رَ وْ بُ قُ لْ ا وارُ وْ رُ زُ فَ  ، رِ وْ بُ اْلقُ  ةِ رَ یَازِ  نْ عَ  مكُ تُ یْ ھَ نَ  
  অথর্ঃ-ইবন ুমাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  বেলন: “আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম, এখন েতামরা 
কবর িযয়ারত কর, এটা (েতামােদরেক) দিুনয়া স�েকর্  অনাস� করেব ও আিখরাত �রণ কিরেয়  
িদেব”। সনুান ুইবনু মাজা শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৫৭১।  
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 ةَ رَ خِ ْألَ ا َرُكمْ كِّ ذَ تُ  َھانَّ إِ قَ  ، ْورَ بُ اْلقُ  اورُ ُروْ زُ فَ  : ملس و ھیلع هللا ىلص هللا ولسر لَ اقَ :   قال َرةَ یْ ُھرَ  يبِ أَ  نع
)0751(اجةم ابن ننس ـ                                                                                                                         

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলেছন: কবরসমহূ  িযয়ারত কর , এটা েতামােদরেক আিখরাত  
�রণ কিরেয়  িদব ” । সনুান ুইবনু মাজা শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৫৭০। 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� বাণীগেলা মুসিলম 
মানুষেক “কবর িযয়ারত বা কবরস�ক�য় মাযার িযয়ারত” করার �িত উৎসাহ �দান কেরছ। 
। উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, “কবর িযয়ারত বা কবরস�ক�য় 
মাযার িযয়ারত” করা  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
স�ুাত । এখন েকউ যিদ িবশ� িনয়েতই হউক বা ভাল অিভ�ায় িনেয়ই হউক আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ� পিব� বাণীর িবেরাধী মত �কাশ কের 
তেব ধের িনেত হেব েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ� পিব� বাণীর িবেরাধী মত �কাশকারী উ� বয্াি�িট মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম 
আসা কপট মসুিলম অথবা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ �  সবর্িনকৃ� মসুিলম । এখেনা েসই মুসিলমিট আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা গভীর ভালবাসার সােথ এবং 
মেন-�ােন িব�াস কের না । ইশ্ক-মহ�ত তথা গভীর ভালবাসার সােথ এবং মেন-�ােন িব�াস 
না করার কারেণই েস আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “কবর 
িযয়ারত”স�ক�য় হািদস শরীফ খানার িবেরাধী মত �কাশ করার সাহস েপেয়েছ । 
কবরবাসীগণ কবের বা আলেম বরযেখ জীিবতঃ 
কবরবাসীগণ কবের বা আলেম বরযেখ জীিবত । িনে� এই িবষেয় কতগেলা হািদস শরীফ বণর্না 
করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 
(১ নং হািদস শরীফ) 

 مْ كُ بُ رِ اأَقَ  ىلَ عَ  ضُ رَ تُعْ   ُكمْ لَ امَ عْ أَ  إِنَّ  :" لَ اقَ  مسل و علیھ هللا ىلص هللا ولرس نَّ أَ  ّيِ رِ اصَ نْ األَ  بَ ویُ أَ  يأبٍ  نْ عَ 
 كَ تُ مَ َرحْ وَ   كَ َفْضلُ  أَھذَ  مَّ اللَّھُ  : والُ اقَ وَ  ، وارُ شَ بْ تَ سْ اوَ  واحُ رِ فَ  ارً یْ خَ  نَ اكَ  نْ إِ فَ ، ةِ رَ خِ آلَ ا أَْھلِ  ِمنْ   مْ كُ رُ ئِ اشَ عَ  وَ 
 ىضَ رْ تَ  اخً َصالِ  َمًال ع ھُ مْ ھِ لْ أَ  مَّ للھُ ا : نَ ویَقُولُ فَ  ، ءِ ُمِسيِ لْ ا لُ مَ عَ  مْ ھِ یْ لَ عَ  َرضُ عْ یُ وَ  ،الَْیھَ عَ  ھتْ مِ وأَ  ْیھِ لَ عَ   كَ تَ مَ عْ نِ  مْ مِ أَتْ فَ 

طبرانيلل بیركال جممعلا يف )1973(" كَ یْ لَ إِ  ھُ بُ رِّ تُقَ وَ  ھُ نْ عَ  ھِ بِ    
অথর্ঃ-আব ুআইয়বু অনসারী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: “ েতামােদর আমল বা কমর্গেলা েতামােদর আিখরাতবাসী 
(কবরবাসী) িনকটাত্নীয় ও আপনজনেদর িনকট উপ�াপন করা হয়। েতামােদর আমল বা কমর্গেলা 
যিদ ভাল হয় তেব তারা আনি�ত ও খিুশ হয় এবং তারা বেল: েহ আ�াহ এটা হে� আপনার 
দয়া ও করণা । অতএব, আপনার িনআ’মত তার উপর পরূণ করন এবং এর উপরই তার মৃতুয্ 
দান করন । আর ম� আমলকারীর ম� আমলগেলা তােদর (কবরবাসী িনকটাত্নীয় ও 
আপনজনেদর) িনকট উপ�াপন করা হেল তারা বেল : েহ আ�াহ তােক এমন সৎকমর্ করার 
অনেূ�রণা দান করন েযগেলােত আপিন স�ি� হেবন ও েযগেলা তােক আপনার িনকটতম কের 
িদেব । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৩৭৯১ । 
(২ নং হািদস শরীফ) 
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 مْ كُ رِ ائِ شَ عَ  وَ  مْ كُ بِ رِ اقَ أَ  ىلَ عَ  ضُ ْعرَ تُ  مْ كُ الَ مَ عْ أَ  نَّ إِ  : َسلَّمَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ لنَّ ا  لَ اقَ  : ْولُ قُ یَ  كٍ َمالِ  نِ بْ  ِس نَأَ  نْ عَ 
 امَ كَ  ِھمْ یْ دِ ھْ تَ  ىتَّ حَ  مْ ھُ ِمتْ تُ  الَ  مَّ ھُ لَّ لا:  اوْ الُ قَ  كَ لِ ذَ  رَ یْ غَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ، ھِ بِ  اوْ رُ شَ تَبْ سْ اِ  ارً یْ خَ  انَ كَ  نْ إِ فَ  ، َواتِ مْ اْالَ  نَ مِ 

)28811(مدأح ندمس ـ اتَنَیْ دَ ھَ   
অথর্ঃ-হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “ িন�য়ই েতামােদর আমল বা কমর্গেলা েতামােদর মৃত (কবরবাসী) িনকটাত্নীয় 
ও আপনজনেদর িনকট উপ�াপন করা হয় । েতামােদর আমল বা কমর্গেলা যিদ ভাল হয় তেব 
তারা খুিশ হয় এবং আর যিদ এর িবপরীত হয় তা হেল তারা বেল : েহ আ�াহ আপিন  তােদরেক 
মৃতুয্ দান করেবন না তত�ন পযর্� যত�ন না আপিন তােদরেক আমােদরেক েযভােব িহদায়াত 
কেরেছন েসভােব তােদরেক িহদায়াত করেবন । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস নং-১২৮৮১ । 
(৩ নং হািদস শরীফ) 

 ْیقِ رِ غَالْ كَ  الَّ إِ  رِ ْلَقبْ ا ىفِ  ّبِتُ مَ الْ امَ  : ملس و ھلیع هللا ىصل هللا رسول لَ اقَ  :  قال ٍس ابَّ عَ  نْ بِ  هللاِ  َعْبدِ  نْ عَ 
ْنیَا نَ مِ  ھِ یْ لَ إِ  بَّ حَ أَ  نَ اكَ  ھُ تْ قَ حَ لَ  اإِذضفَ  قٍ یْ َصدِ  أَوْ  خٍ أَ  وْ أَ  مٍّ َوأُ  بٍ أَ  نْ مِ  ھُ قَ حَ لْ تَ  ةً ْعوَ دَ  رُ ظِ تَ یَنْ  ثِ وِّ تَغَمُ الْ   اھَ افِیْ مَ وَ  الدُّ
 تِ ْمَواأَْألَ  ىِإلَ  اءیَ حْ ْألَ أ ةَ یَ دِ ھَ  َوإِنَّ  الِ ِجبَ الْ  ثَالَ مْ أَ  ِض رْ ْألَ ا ْھلِ أَ  اءِ ُدعَ  ِمنْ  رِ وْ بُ قُ الْ  لِ أَھْ  ىلَ عَ  لُ خِ یُدْ لَ  ىتَعَالَ  هللاَ  إِنَّ وَ 

المصابیح ةاكمشن + نِ َمایْ ْإلِ ا بِ عَ شُ  ىفِ  ىقِ ْیھَ بَ لْ أ"  مْ لَھُ  رُ فَاغْ تِ سْ ْإلِ أَ   
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: কবের মৃতবয্াি� সাহাযয্�াথ�(আতর্ নাদকারী) ডুব� বয্াি�র মত 
েস মা,বাবা,ভাই অথবা ব�ুর প� েথেক তার িনকট দআু’ েপৗঁছার অেপ�ায় থােক, যখন তার 
িনকট কাি�ত দআু’ েপৗঁেছ যায় তখন উ� দআু’ তার িনকট দিুনয়ার সম� িকছুর েচেয় ি�য় 
হেয় থােক । আর িন�য়  আ�াহ তাআ’লা দিুনয়াবাসীেদর দআু’ কবরবাসীেদর িনকট পাহাড়সম 
কের েপৗঁেছ েদন। বাইহাকী িফ শআিবল ঈমান, িমশকাতুল মাসািবহ । 
উপেরা� ১ নং ও ২ নং হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, যখন েকান 
মুসিলম মৃত অব�ায় পৃিথবীেত িবদয্মান থােক তখন তার সােথ রহ বা �াণ থােক না । েসই 
জেনয্ই তােক তখন মৃত বলা হেয় থােক।  িক� যখন তােক কবর� করা হয় বা যখন  েসই 
মৃত বয্াি�  আলামু বরযেখ তথা অ�রাল জগেত অব�ান কের তখন তার সােথ রহ থােক বা 
তােক রহ িফিরেয় েদওয়া হয় । তখন েসই মৃত বয্াি�িট জীিবত হেয় উেঠ । এমতাব�ায় তার 
েরেখ যাওয়া দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর দিুনয়ােত কৃত ভাল-ম� আমলগেলা হবহ 
তার (কবরবাসীর) িনকট উপ�াপন করা হয় । এেত �মাণ হয় েয, দিুনয়ায় মৃত বয্াি� কবের 
অব�ানকারী অব�ায় জীব� হেয় উেঠ । েসই জেনয্ই কবরবাসী বয্াি�গেণর তােদর েরেখ যাওয়া 
দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর দিুনয়ােত কৃত ভাল-ম� আমলগেলা হবহ তােদর িনকট 
উপ�াপন করা হেল তারা তা েদেখ এবং ভাল-ম� আমলগেলার জেনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট তােদর েরেখ যাওয়া দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর জেনয্ দআু’-�াথর্না কের । 
উপেরা� ৩ নং হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, কবরবাসীগণ তােদর েরেখ 
যাওয়া দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর প� েথেক দআু’র অেপ�ায় থােক এবং দিুনয়ায় 
অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর প� েথেক েকান দআু’ তােদর িনকট েপৗঁছেল তারা খবুই আনি�ত 
হয়। এ েথেক এই কথাই �মাণ হয় েয, কবরবাসীগণ তােদর কবের তারা জীিবত । তা না হেল 
েতা তারা তােদর েরেখ যাওয়া দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর প� েথেক দাুা’র অেপ�া 
করত না । মৃত বয্াি�  েস  তার কবের জীব� না হেল েস িক তােদর েরেখ যাওয়া দিুনয়ায় 
অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর প� েথেক দআু’র অেপ�া করেত পারত ? না, কখেনা না । 
অনধূাবন করন । 
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কবর ও কবরস�ক�য় মাযার িযয়ারত করার উপকািরতাঃ 
উপেরা� হািদস শরীফ েথেক আমরা জানেত পারলাম েয, কবর ও কবরস�ক�য় মাযার িযয়ারত 
করেল িন� বিণর্ত উপকার লাভ হয় । 
(১) মৃতুয্র কথা �রণ হয় ।                                                                                                 
(২) দিুনয়ার �িত অনাসি� সৃি� হয় এবং আিখরােতর কথা �রণ হয়  ।                                        
(৩) দিুনয়ায় েরেখ যাওয়া  দিুনয়ায় বসবাসকারী িনেজেদর অত্নীয়�জন ও আপনজনেদর হাল-
হািককত ও অব�াসমূহ কবরবাসী আপনজনেদর অবিহত করা হয় ।                                   
(৪) কবরবাসী আপনজেনরা দিুনয়ায় েরেখ যাওয়া  িনেজেদর অত্নীয়�জন ও আপনজনেদর জনয্ 
েদায়া কের থােক । “ ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ 
(রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
পযর্� তােবই’ন, তােব’-তােবইনগণ এই আকীদা-িব�াস কেরন । কারণ, তাঁরা আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়  এক মা� 
একিট  েবেহ�ী দল ““ ةُ اعَ مَ جَ الْ  " আল-জামাআ’ত নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ   (আহল�ু�ুাত 
ওআল জামাআত)নােম দলিটর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানুষ ।আর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ �  
সবর্িনকৃ� িনকৃ� মসুিলম মানুষগেলার আকীদা-িব�াস হে� কবরবাসীরা েকান েদায়া করেত পাের 
না, তােদর িনকট েদায়া চাওয়া “িশকর্ ” । তােদর এরপ  মত েপাষণ করার কারন হেলা তারা 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় 
এক মা� একিট েবেহ�ী দল “ ةُ اعَ مَ جَ الْ  " আল- জামাআ’ত তথা  َةِ عَ َمااْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহল�ু�ুাত 
ওআল জামাআত ) নােম দলিটর পিরবেতর্  ইসলােমর নােম বা বা ইসলােমর গণাবলীর নােম 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম 
দল-উপদলগেলা গঠন কের, উ� দল-উপদলগেলার সদসয্ হয় এবং উ� দল-উপদলগেলার �চার-
�সার কােজ সবর্দা আত্নিনেয়াগ কের থােক । এরা হে� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর মেধয্ সবেচেয় দ�ু েলাক । েযমন এেদর স�েকর্  হািদস 
শরীেফ আেছঃ                                      َلَ اقَ  ، دِ وْ عُ سْ مَ  نِ بْ ا نْ ع  :

 نَ یْ فِ لِ تَ َمخْ  مْ ھُ ارَ رَ شِ  مْ ھُ رَ خِ آَ  وَ  ، مْ ھُ ِخیَارَ  ةَ مَّ اْألُ  ِذهِ ھَ  لَ وَّ أَ  إِنَّ  " : وسلم ھیلع هللا يلص هللا ا ولسر لَ اقَ 
.سمخالا زءجلْ أ ـ ينابرطلل ریكبلا مجعلما يف) 66301( ـ نَ یْ قِ رِّ فَ تَ مُ                                                                                                  

অথর্ঃ- অথর্ঃ-ইবন ুমাসউদ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
বলেলন, “ িন�য়ই এ উ�েতর �থম অংেশর  মসুিলমগণ>>1 হে�ন সেবর্াত্তম মসুিলম আর এ উ�েতর 

                                                           
তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর ”  অ�ভূর্ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة ")<< 1 � 
সাহাবীগণ   (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগণ)<< 
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েশষ অংেশর  মসুিলমগণ>> 2 হে�ন ( َمَ خْ تَ لِ فِ یْ ن )িভ�মত েপাষণকারী 2

িবি�� 3 (ُمتَفَ رِّ قِ یْ نَ ) 3

4 দেল-উপদেল 
িবভ� দ�ু মসুিলম । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৩৬৬ ।    
মৃতবয্াি�র বা কবরবাসীেদর  �বনশি�ঃ                                                                                     
কবরবাসীেদর �বনশি�র পে�-িবপে� পিব� কুরআেনর আয়াত, হািদস শরীেফর বাণী ও 
উলামােকরামগেণর িবিভ� মতা-মত রেয়েছ । িনে� িব�ািরত আেলাচনা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা 
। এ বয্াপাের পিব� কুরআেনর কেয়কিট আয়াত সবর্�থম উে�খ করা হল । 
(১)   ِاتِنَاأَیَ ب  َعنْ  ىِ ْلعُمْ ا اَدىبِھَ  تَ نْ أَ آمَ وَ  ـ نَ یْ رِ بِ دْ مُ  ولَّ وَ  ذَ إِ  اءعَ دُّ لا مَّ صٌّ لا عُ مِ تُسْ  الَ وَ  ْوتَىْلمَ ا عُ ْسمِ تُ  الَ  كَ نَّ إِ   

ملالن سورة)81-80( نُ مِ ؤْ یٌ  نْ مَ  الَّ إِ  عُ ْسمِ تُ  نْ إِ  ـ  مْ ھِ تِ لَ الَ ضّ  مْ ھُ فَ   ا                                                                                                                              نَ وْ ُمْسِلمُ   
(২)  َِھمْ تِ لَ ّضالَ  َعنْ  ىِ اْلعُمْ  ىدَ َھابِ  تَ َوَمآأَنْ  ـ نَ یْ رِ بِ دْ مُ  ولَّ وَ  إِذَ  ءاعَ لدُّ ا مَّ لصٌّ ا عُ مِ سْ تُ  الَ وَ  تَىوْ مَ الْ  عُ ْسمِ تُ  الَ  كَ نَّ إِ ف  

مورال رةسو)53-52(  نُ ْؤمِ یٌ  نْ مَ  الَّ إِ  عُ ْسمِ تُ  نْ إِ  ـ َ بِ    اتِنَیَ آ مْ ھُ فَ                                                                                     نَ وْ مُ لِ سْ مُ   
(৩)      َبُْورِ ْلقُ ا ىفِ  نْ مِ  عٍ مِ سْ مُ بِ  تنْ آَأَ مَ وَ  ـ ءآشَ یَ  نْ مِ  عُ مِ یُسْ  هللاَ  إِنَّ  تُ َوامْ ْالَ ا َوالَ  ءآیَ حْ ْالَ ا ىوِ تَ سْ یَ  امَ و 

    رِ فَاطِ الْ  ةسور)22(ـ
মৃতবয্াি�র বা কবরবাসীেদর  �বনশি� িবষেয়  পযর্ােলাচনাঃ    
                                                                                                                       
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবােকরামগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম) মেধয্ েয সব িবষেয় মতেভদ রেয়েছ মৃতেদর �বন করার শি�র িবষয়িট অনয্তম । 
হযরত আ�ু�াহ ইবন ুওমর (রািদআ�াহ আনহ) মৃতেদর �বন �মাণ সাবয্� কেরন । হযরত 
উ�ুল মিুমননূ আেয়শা  (রািদআ�াহ আনহা) এর িবপরীত মত েপাষণ কেরন । িতিন বেলন, 
মৃতরা �বন করেত পােরনা । ফেল, অনয্ানয্ সাহাবী ও তােবয়ীগণও দদুেল িবভ� হেয় পেড়েছন 
। পিব� েকারআেন �থমতঃ সুরা নমেল আয়াত নং-৮০ এবং ি�তীয়তঃ সরুা রেম আয়াত নং- 
৫২ েত �ায় একই ভাষায় এ িবষয়ব� বণর্না করা হেয়েছ । সরুা আল-ফািতের িবষয়িট এভােব 
বণর্না করা হেয়েছ েয,    َمَ و َ رِ وْ بُ قُ الْ  ىفِ  نْ مَ  عٍ مِ سْ مُ بِ  ْنتأَ آ ----“ যারা কবরবাসী হেয় েগেছ তােদরেক 
আপিন েশানােত পারেবন না”।                                                                                                                            
উপেরা� িতনিট আয়ােতই এ িবষয়িট ল�ণীয় েয, েকান আয়ােতই এ কথা বলা হয়িন েয, মৃতরা 
শনেত পারেব না । বরং িতনিট আয়ােতই এ কথা বলা হেয়েছ , “মৃতেদরেক েশানােত পারেবন 
না” । িতনিট আয়ােতই এভােব বণর্না করার মেধয্ এ ইি�ত �কাশ েপেয়েছ েয, মৃতবয্াি�র মেধয্ 
�বন করার েযাগয্তা থাকেত পারেলও আমরা িনেজেদর �মতাবেল তােদরেক েশানােত পাির না।  
এ আয়াত িতনিটর িবপরীেত শহীদেদর স�েকর্  একিট চতুথর্ আয়াত �মাণ কের েয, শহীদগণ 
তােদর কবের িবেশষ এক জীবন লাভ কেরন , েস জীবেনাপেযাগী জীবেনাপকরণও েপেয় থােকন 
এবং দিুনয়ায় েরেখ যাওয়া তাঁেদর জীিবত আত্নীয় -�জনেদর স�েকর্  আ�াহ তাআ’লার প� হেত 
তাঁেদরেক সসুংবাদও েশানােনা হয় । 

                                                           
 �তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত  (আরযাললু কুরিন)  " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ ") << 2
শতা�ীসমেূহর)   অ�ভূর্ � মসুিলমগণ)<< 
3 এ উ�েতর �থম অংেশর    ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন 
মসুিলমগেণর 
 নােম দল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ    নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) الْ َجمَ اعَ ةُ  4
েথেক 
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                     শহীদেদর িবেশষ মযর্াদা স�েকর্  পিব�  কুরআেনর আয়াতখানা 

এই-                                                                                                                                                                      
 ھِ ْضلِ فَ  نْ مِ  هللاُ  مُ ھُ آتآ امَ بَ  نَ یْ حِ رِ فَ  ـ نوْ قُ زَ رْ یُ  ِھمْ بِّ رَ  دَ نْ عِ  ءٌ ایَ حْ أَ  لبَ  ـ اتً َوامْ أَ  هللاِ  لیْ بَ سَ  يفِ  اولُ تِ قُ  نَ یْ ذِ الَّ  نَّ بَ سَ حْ تَ  الَ وَ 

نرامعألْ  رةوس)916-711( ـ نَ وْ نُ زَ حْ یَ  مْ ھُ  الَ وَ  مْ ھِ یْ لَ عَ  فٌ وْ خَ الَ    ِھمْ بِ  اوْ قُ حَ لیَ  مْ لَ  نَ یْ ذِ بِألَّ  نَ وْ رُ شِ تَبْ سْ یَ و 
                                           ــ مْ یْ ھفِ لْ خَ  نمِ 

অথর্ঃ-“যারা আ�াহর পেথ িনহত হেয়েছ, অবশয্ই তােদরেক মৃত ধারণা কেরা না। বরং তারা 
তােদর পালনকতর্ ার িনকট জীিবত। তারা জীিবকা�া� হয়। আ�াহ তােদর �িত েয অনু�হ কেরেছন 
তা েপেয় তারা উৎফু�। আর যারা এখনও তােদর িপছেন তােদর কােছ এেস েপৗঁেছিন তারা তােদর 
স�েকর্  সসুংবাদ �হণ কের েয, তােদর উপর েকান ভয়-ভীিত েনই এবং তারা েকান িচ�া-
েপেরশানী কের না । তারা আ�াহর প� েথেক �দত্ত েনয়ামত ও অনু�েহর বয্াপাের সুসংবাদ �হণ 
কের এবং তা এভােব েয, আ�াহ ঈমানদারেদর কমর্ফল িবন� কেরন না”।  
(সরূাহ আেল ইমরান, আয়াত নং ১৬৯-১৭১)।  
 
এ আয়াতখানা এটা �মাণ কের েয, মৃতুয্র পেরও মানবাত্নার মেধয্ েচতনা ও অনভূুিত িবদয্মান 
থাকেত পাের । শহীদেদর ে�ে� এর বা�বতার সা�য্ও এ আয়াত িদে� । যিদ �� করা 
হয় েয, এটা েতা িবেশষভােব শহীদেদর জনয্ �েযাজয্, সাধারণ মৃতেদর জেনয্ নয়, তেব এর উত্তর 
এ েয, এ আয়াত �ারা কমপে� এতটুকু েতা স�মান হেয়েছ েয, মৃতুয্র পেরও মানবত্নার মেধয্ 
েচতনা, অনভূুিত ও এ জগেতর  সােথ স�কর্  বাকী থাকেত পাের । মহান আ�াহ তাআ’লা 
শহীদেদরেক েযমন এই মযর্াদা দান কেরেছন েয, তাঁেদর আত্নার স�কর্  েদহ ও কবেরর সােথ 
�বিতি�ত থােক, িঠক েতমিন আ�াহ তাআ’লা যখন ই�া করেবন, অনয্ানয্ মৃতেকও এ সেূযাগ 
িদেত পােরন । কারণ, “  َّثَةَال الث نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ 
(রািদআ�াহ আনহম) , তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
পযর্� তােবই’ন, তােব’-তােবইনগণ এবং তাঁেদরেক পূণর্ িব�ােসর সােথ অনসূারী ও সমথর্নকারী  
অনয্ানয্ মিুমন-মসুিলমরা েতা দিুনয়ােতই মৃতুয্র পেূবই জীিবত থাকা অব�ায়ই  শহীদ । এমনিক  

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ �  সবর্িনকৃ� িনকৃ� মসুিলমগণও যিদ ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত, دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  
তথা গেবষণাল� ةُ نَّ لسُّ أ  (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর 
িবেরাধী   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
উলামােকরামগেণর  রায়-মতামত , িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী এবং আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ তফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট 
েবেহ�ী দল   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  َةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নামধারী মিুমন-মসুিলম হয় তা হেল তাঁরাও দিুনয়ােতই মৃতুয্র পেূবই জীিবত থাকা 
অব�ায়ই শহীদ । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- 

 ْیدالحد ةسور ـ مْ ھُ رُ وْ نُ  وَ  مْ ھُ رٌ جْ أَ  مْ ھُ لَ  ،مْ ھِ بِّ رَ  دَ ِعنْ  ءُ داھَ شُّ لاو نَ وْ قُ یْ دِّ ّضِ ال  مْ ھُ  كئِ آلَ أُ  ھِ لِ سُ رَ وَ  بِا�ِ  وانُ آمَ  ْینَ الَّذِ وَ 
)91( (অথর্ঃ “আর যারা আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর �িত িব�াস বা ঈমান আনয়ন কের তারাই 

তাঁেদর পালনকতর্ ার িনকট িসি�ক ও শহীদ বেল িবেবিচত, তােদর জনয্ রেয়েছ পরু�ার ও েজয্ািত ” 
। সরুা আল-হািদদ , আয়াত নং-১৯ ।) 
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উপরাি�িখত আয়াত েথেক জানা েগল েয, �েতয্ক মুিমনেক িসি�ক ও শহীদ বলা যায় । এই 
আয়ােতর িভিত্তেত হযরত কাতাদাহ ও আমর ইবেন মায়মুন (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) বেলন, 
েয েকউ আ�াহ ও তাঁর রাসেুলর �িত ঈমান বা িব�াস �াপন করেব েসই িসি�ক ও শহীদ । 
হযরত বারা ইবেন আেযেবর বাচিনক েরওয়ােয়েত রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ 

" اءُ دَ ھَ شُ  ىتِ مَّ أُ  واِمنُ ُمؤْ "  অথর্- “আমার উ�েতর সব মিুমন শহীদ” । একিদন হযরত আব ুহরায়রার 
(রািদআ�াহ তাআ’লা আনহর)কােছ িকছু সংখয্ক সাহাবী(রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম) উপি�ত 
হেল িতিন বলেলনঃ " ُدٌ یْ ھِ شَ  وَ  ْیقٌ دِّ ص مْ كُ لُّ ك"   অথর্ঃ-“আপনারা সবাই িসি�ক ও শহীদ ” । সবাই 
অআ�যর্াি�ত হেয় বলেলনঃ  আবহুরায়া, আপিন এ িক বলেছন ?  িতিন জওয়ােব বলেলনঃ 
আমার কথা িব�াস না করেল আপনারা কুরআেনর এই আয়াত পাঠ করন,  

 دیْ دحلا ةرسو ـ مْ ھُ نُْورُ  وَ  مْ ھُ رٌ أَجْ  مْ ھُ لَ  ِھْم،بِّ رَ  دَ نْ عِ  ءُ داھَ شُّ لاو نَ وْ قُ یْ دِّ ّضِ ال  مْ ھُ  كَآلئِ أُ  ھِ لِ سُ رَ وَ  ا�ِ بِ  اونُ مَ آ نَ یْ ذِ لَّ اوَ 
)91(  (অথর্ঃ “আর যারা আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর �িত িব�াস বা ঈমান আনয়ন কের তারাই 

তাঁেদর পালনকতর্ ার িনকট িসি�ক ও শহীদ বেল িবেবিচত, তােদর জনয্ রেয়েছ পুর�ার ও েজয্ািত ” 
। সরুা আল-হািদদ , আয়াত নং-১৯ ।) 
মৃতবয্াি�রও �বন করার �মতা থাকেত পাের । এরপ মত �কাশ কেরন হযরত আ�ু�াহ ইবন ু
ওমর (রািদআ�াহ আনহ) । িতিন এ িবষেয় একখানা হািদস শরীফ উে�খ কেরন ।   হািদস  
শরীফ খানা হে� এই-- --------------------------------------------  

د ری ھ حتىحویھ ر علهللا ردإال ، ا فیسلم علیھیي الدنھ فعرفیكان مسلم یمر بقبر أخیھ ال دٍ حَ أَ  نْ ا مِ مَ " عاً س مرفوعبان اب نع
بَرِأْبُن َعْبِد الْ مسند  ».علیھ السالم  

অথর্ঃ-হযরত ইবনু আ�াস(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত “েয েকহ দিুনয়ােত পিরিচত েকান 
মুসলমান ভাইেয়র কবেরর পাশ িদেয় অিত�ম কের, অত:পর সালাম কের, আ�াহ তাআ’লা 
েসই মৃত মসুলমােনর আত্না তার মেধয্ িফিরেয় েদন, যােত েস সালােমর জওয়াব েদয় ”।(ইবনু 
কািছর, মুসনাদ ুইবনু আ�ুল বার। 
এ হািদস শরীফ �ারাও �মািণত হয় েয, েকান বয্াি� তার মৃত মসুলমান ভাইেয়র কবের িগেয় 
সালাম করেল েস তার সালাম েশােন এবং তার সালােমর জওয়াব েদয় । এটা এভােব হয় েয, 
মহান আ�াহ তাআলা তখন তার আত্না দিুনয়ােত িফিরেয় েদন । এেত দিুট িবষয় �মািণত হল । 
(১) মৃতরা শনেত  পাের।                                                                                                                                      
(২) তােদর েশানা এবং আমােদর েশানােনা আমােদর �মতাধীন নয় ।                                                      
বরং আ�াহ তাআ’লা যখন ই�া কেরন শিনেয় েদন । এ হািদস শরীফ খানােত বলা হেয়েছ েয, 
মুসলমােনর সালাম করার সময় মহান আ�াহ তাআ’লা মৃেতর আত্না েফরত এেন শিনেয় েদন এবং 
তােক সালােমর জওয়াব েদয়ার শি� দান কেরন । এছাড়া  অনয্ানয্ অব�া ও কথাবাতর্ া স�েকর্  
অকাটয্ ফয়সালা করা যায় না েয, মৃতরা েসগেলা শনেব িক না । তাই ইমাম গাযযালী ও 
আ�ামা সুবকী �মুেখর সিুচি�ত অিভমত এই েয, হািদস শরীফ ও উপেরা� আয়াত �ারা এতটুকু 
িবষয় েতা �মািনত েয, মােঝ মােঝ মৃতরা জীিবতেদর কথা-বাতর্ া েশােন, িক� এর েকান �মাণ 
েনই েয, মৃতবয্াি� সবর্াব�ায় �েতয্েকর কথা অবশয্ই েশােন । এভােব আয়াত ও হািদস সমূেহর 
মেধয্ েকান িবেরাধ থােক না । এটা স�বপর েয, মৃতবয্াি�রা একসময় জীিবতেদর কথাবাতর্ া 
েশােন এবং মােঝ মােঝ েশােন না । এটাও স�ব েয, কতক েলােকর কথা েশােন এবং কতক 
েলােকর কথা েশােন না । অথবা কতক মৃত বয্াি� েশােন আবার কতক মৃত বয্াি� েশােন না 
। সরুা নমল, সরুা রম ও সুরা ফািতেরর আয়াত সমূেহর �ারাও  এ কথা �মািণত েয, 
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মৃতবয্াি�েদর েশানােনা আমােদর �মতাধীন নয় ; বরং  আ�াহ তাআ’লা যখন যােক ই�া কেরন 
শিনেয় েদন । তাই, েয েয ে�ে� হািদস শরীফ �ারা �বন �মািণত আেছ, েসখােন �বেনর 
িব�াস রাখা দরকার এবং েযখােন �মািণত েনই, েসখােন উভয় স�াবনা িবদয্মান আেছ-অকাটয্ভােব 
েশােন বলারও অবকাশ েনই এবং েশােন না বলারও সেূযাগ েনই।  
 
আেরা একিট িবষয় গভীরভােব ল�ণীয় েয, মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৩২৮০,১৩৯৮১ 
ও ১৬৬১৮ এ বিণর্ত হািদস শরীফ  িতনখানা অধয্য়ন করেল মৃতবয্াি�র �বন শি�র িবষয়িট 
আেরা ভালভােব েবাধগময্ হেব ।                                                                                                                    
১৩২৮০ নং হািদস শরীফখানা  এই                                                                                                 

َ ثَ  رٍ دْ بَ  ىلَ تْ قَ  َركَ تَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صّ  هللاِ  ولُ َرسُ  ،أَنٍَس  َعنْ   مْ یھِ َعلَ  امَ قَ فَ  مْ ھُ اتَ أَ  مَّ ثُ  ، وافُ یَّ جَ  ىتَّ حَ  ، مٍ ایَّ أَ  ةَ الَث
 مْ كُ دَ عَ وَ  امَ  مْ تُ دْ جَ وَ  َھلْ  ،ربیعة بن ةَ بَ وَشیْ  ةَ َربیْ  نبِ  بَةُ تْ عُ  یاو ام،شَ ھِ  نْ بِ  لٍ ھْ جَ  بَاأَ  ایَ  ،فٍ لَ خَ  بِنْ  ةَّ َمیَّ أُ  اَ◌یَ : الَ قَ فَ 
 دَ بَعْ  مْ ھِ یْ تُنَادِ ،أَ  هللاِ  لُ وَرسُ  ایَ : لَ اقَ فَ  ھٍ ْوتَ صَ  رٍ مَ عُ  عَ مِ سَ فَ  :لَ اقَ  ا،ق� حَ  يْ بِّ رَ  يْ نِ دَ عَ وَ  َما تُ دْ جَ وَ  دْ قَ  ينِّ إِ فَ  ؟ اق� حَ  مْ كُ بُّ رَ 

 تُمْ نْ أَ  امَ  ، هِ دِ یَ بِ  يْ ْفسِ نَ يْ ذِ لَّ َوا: لَ اقَ فَ  )ىتَ وْ مَ لْ ا عُ ْسمِ تُ  الَ  نَّكَ إِ ( لَّ جَ  و زَّ عَ  هللاُ  لقُوْ یَ  نَ وْ عُ مَ سْ یَ  َھلْ وَ  ، ثٍ ثَالَ 
َ بِ  احمد دنسم)13280(ـ اوبُ یْ جِ یُ  أَنْ  نَ وْ عُ طِ تَ سْ یَ  ال مْ ھُ نَّ كِ لَ وَ   مْ ھُ ِمنْ  عَ مَ سْ أ  

 অথর্ঃ-হযরত আনাছ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত আেছ, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বদেরর িনহতেদরেক (মৃত কািফরেদরেক) পেঁচ গেল যাওয়া পযর্� িতনিদন েরেখ িদেলন, 
অত:পর তােদর িনকট এেস তােদর সামেন এেস বলেলন : েহ উমাইয়া িবন খালফ,   েহ আবু 
জাহল িবন িহশাম, েহ ওতবা িবন রবীয়া, েহ শাইবা িবন রবীয়া, েতামরা িক েতামােদর রব যা 
�িত�িত িদেয়েছন তা সিতয্ই েপেয়ছ ? আমার �ভূ আমােক যা �িত�িত িদেয়েছন তা আিম 
সিতয্ই েপেয়িছ । ।িতিন(আনাছ রািদআ�াহ আনহম) বলেলন: ওমর (রািদআ�াহ আনহ)  তাঁর 
(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা র) আওয়াজ শেন বলেলন :  েহ রাসুল�ুাহ, আপিন আপিন 
তােদরেক(মৃত কািফরেদরেক)  িতনিদন পর ডাকেছন ? তারা িক শনেছ ? অথচ আ�াহ আযযা 
ওয়া জা�া বেলন “ িন�য়ই আপিন মৃতেদরেক শনাে�ন না” । িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা ) বলেলন: যার হােত আমার জীবন তাঁর শপথ েখেয় বলিছ,  “েতামরা তােদর 
েচেয় অিধক �বনকারী নও, িক� তারা উত্তর িদেত পারেছনা ”। মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ 
নং-১৩২৮০। 
১৩৯৮১ নং হািদস শরীফখানা  এই---       

 ام،شَ ھِ  نْ بِ  لٍ ھْ جَ  ابَ أَ  یَا  لیْ لَّ لا نَ مِ  يادِ نَ یُ  مَ َسلَّ  وَ  ھِ َلیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صّ  هللاِ  يَّ بِ نَّ   نَ وْ مُ لِ سْ ملْ ا عَ مِ سَ   :لَ اقَ  ٍس نَأَ  َعنْ 
 دْ قَ  نِّيإِ فَ  ؟ اق� حَ  مْ كُ َربُّ  مْ كُ دَ عَ وَ  َما مْ تُ دْ جَ وَ  لْ ھَ  ، فٍ لَ خَ  نْ بِ  ةَّ َمیَّ أُ  ایَ وَ ، ةعیبر بن ةَ بَ یْ شَ  ایَ  و بْیةَ رَ  بِن ةُ تْبَ عُ  ایو
 لُ وْ أَقُ  َمالِ  َمعَ بِأَسْ  مْ ْنتُ أَ  امَ :  لَ اقّ  ؟اوفُ یَّ جَ  دْ قَ  َواًماقْ أَ  يْ دِ نَاتُ  هللاِ  لسور یا:  واالَ قَ  ، اق� حَ  يْ بِّ رَ  يْ َدنِ عَ وَ  امَ  ْدتُ جَ وَ 

داحم دسنم)81931(ـ وابُ یْ جِ یُ  نْ أَ  نَ وْ عُ طِ ْستَ یَ  ال مْ ھُ نَّ أَ  رَ یْ غَ   مْ ھُ نْ مِ        
অথর্ঃ-হযরত আনাছ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত আেছ, িতিন বেলন: মসুলমােনরা আ�াহর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক রাে� আহবান করেত শেনেছন েয,  েহ আবু জাহল িবন 
িহশাম, েহ ওতবা িবন রবীয়া, েহ শাইবা িবন রবীয়া, েহ উমাইয়া িবন খালফ, েতামরা িক 
েতামােদর রব যা �িত�িত িদেয়েছন তা সিতয্ই েপেয়ছ ? আমার �ভূ আমােক যা �িত�িত 
িদেয়েছন তা আিম সিতয্ই েপেয়িছ । তারা(রািদআ�াহ আনহম) বলেলন: েহ রাসলু�ুাহ, আপিন 
এমন স�দােয়র সােথ কথা বলেছন যারা পেঁচ গেল েগেছ ?  িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা ) বলেলন: “আিম যা বলিছ েতামরা তােদর েচেয় অিধক �বনকারী নও, িক� 
তারা উত্তর িদেত পারেছনা  ”। মসুনাদ ু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৩২৮১ ।    
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হািদস শরীফখানা  এই---       

 امَّ لَ  ھُ اِنَّ وَ  ، اثً ثَالَ  ةِ صَ رْ عَ لْ اْ بِ  مَ اقَ أ مْ ھُ مَ زَ ھَ فَ  امً قَوْ  لَ قَاتَ  اذَ إِ  نَ اكَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صّ  يَّ بِ نَّ لا نَّ أَ  ةَ َطْلحَ  يْ أَبِ  َعنْ 
ُ فَ  ، َرْیٍش قُ  دِ یْ ادِ َصنَبِ  رَ مَ أَ  ،رِ دْ بْ  مَ وْ یَ  ضناكَ   وَ  مْ ھِ یْ لَ إِ  حَ َرا مَّ ثُ : لَ اقَ  ، نٍ ُمْنتِ  ثٍ یْ بِ خَ  ْدرٍ بَ  بِ لُ قُ  نْ مِ  ْیبٍ لِ قَ  يْ فِ  اوقُ لْ أ
 ، ةَ بتع نْ بِ  دیْ لِ وَ  ایَ ،وَ  ةعیبر بن بَةَ یْ وشَ  ةَ َربیْ  نبِ  ةُ بَ تْ عُ  یاو ،امشَ ھِ  نْ بِ  لٍ ھْ جَ  اأَبَ  ایَ :  لَ اقَ  مَّ ثُ  ، ھُ عَ مَ  انَحْ رُ 
َ ق ، اق� حَ  يْ َربِّ  يْ َعَدنِ وَ  امَ  تُ َوَجدْ  دْ قَ  ينِّ إِ فَ  ؟ اق� حَ  مْ كُ بُّ رَ  مْ كُ دَ عَ وَ  امَ  مْ تُ دْ جَ وَ  لْ ھَ   هللاِ  لوسر ای:  رُ مَ عُ  لَ قَافَ : لَ ا
َ  مْ تُ نْ أَ  امَ  قِّ حَ لْ ابِ  يْ ثَنِ عَ بَ  يْ ذِ الَّ  وَ  : لَ اقّ  ؟ اھَ لَ  حَ اوَ رْ أَ  الَ  ادً َشاجْ أَ  لِّمُ كَ تُ أَ  ،  دنسم)81661(ـ ْنُھمْ مِ  لُ وْ أَقُ  امَ لِ  عَ مَ سْ بِأ

مداح                          
অথর্ঃ-হযরত আব ুতালহা রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত আেছ, িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা যখন েকান স�দােয়র সােথ যু� কের তােদরেক পরািজত করেতন তখন িতনিদন 
(আি�নােত) েসখােন অব�ান করেতন ।(এমিনভােব) বদেরর (যেু�র) িদন(মৃত) কুরাইশ 
েনতােদরেক বদেরর দগূর্�ময় একিট কুেপ েফেল িদেত িনেদর্শ েদন ।িতিন(তালহা) বেলন: তারপর 
িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) তােদর িদেক রওয়ানা করেল আমরাও তাঁর সােথ 
রওয়ানা করলাম, তারপর িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন:  েহ আব ু
জাহল িবন িহশাম, েহ ওতবা িবন রবীয়া, েহ শাইবা িবন রবীয়া, েহ ওলীদ িবন উতবা, েতামরা 
িক েতামােদর রব যা �িত�িত িদেয়েছন তা সিতয্ই েপেয়ছ ? আমার �ভূ আমােক যা �িত�িত 
িদেয়েছন তা আিম সিতয্ই েপেয়িছ । ।িতিন(তালহা (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: তখন হযরত 
ওমর (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন : েহ রাসলু�ুাহ, আপিন িক আত্নািবহীন েদেহর সােথ কথা 
বলেছন ?  িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন: িযিন আমােক সতয্ িদেয় 
পািঠেয়েছন তাঁর শপথ , “আিম যা বলিছ েতামরা তােদর েচেয় অিধক �বনকারী নও ”। মসুনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬১৮ ।      
উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এ কথা বঝুা েগল েয , মৃত কািফর বয্াি�ও জীিবতেদর কথা 
অিধক শনেত পাের । মৃত মসুিলম আেরা েবশী শনেত পােব । েযমনিট আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হযরত ওমরেক ( রািদআ�াহ আনহেক) তার �ে�র  
উত্তর েথেক বঝুা েগল  । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬১৮ ।    
উপের বিণর্ত মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৩২৮০ ও ১৩৯৮১ এ “পেঁচ গেল 
যাওয়া  কািফরেদরেক  সে�াধন  করেলও শেন িক� জওযাব িদেত পাের না” বাণীিট 
�মািণত হেয়েছ মেমর্ িবষয়িট সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম) অবগত হেয়েছন  এবং উপের 
বিণর্ত মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৬৬১৮ এবং সামানয্ শে�র পাথর্কয্সহ একই 
অেথর্ আল-ম’ুজামলু আওসাত,হািদস শরীফ নং-৮৪৫৩ এ * হযরত  ওমর রািদআ�াহ আনহর 
��িট িছল- “েহ রাসুলু�াহ, আপিন িক আত্নািবহীন েদেহর সােথ কথা বলেছন ” ?  এবং মসুনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৩২৮০ এ হযরত  ওমর রািদআ�াহ আনহর ��িট িছল- 
“েহ রাসলু�ুাহ, আপিন িক তােদরেক মৃতুয্র িতনিদন পর আহবান করেছন, তারা িক শনেছ ?  
তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর �ে�র জবােব বলেলন: 
“আিম যা বলিছ েতামরা তােদর েচেয় অিধক �বনকারী নও ”।* 
মৃতবয্াি� স�েকর্  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ 
হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর কথা-বাতর্ া ও আেলাচনা েথেক এটা এেকবাের �� হেয় উেঠেছ 
েয, মৃতবয্াি� জীিবতেদর কথা-বাতর্ া ও আেলাচনা শনেত পাের  ।                                                                                            
হয়তবা েকউ বলেত পােরন, “এটােতা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
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সা�ামার একিট ম’ুিযযা” । এ কথািট তার বয্াি�গত মতামত ও  অনমুািনক কথা । এটা 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কথা নেহ। মহান আ�াহ 
তাআ’লই সমিধক ভাল জােনন। 

 (খ) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর জীব�শাই জা�াতুল 
মাওয়া ও জা�াতুল বাকী নােম দিুট �িস� কবর�ান ৈতরী হেয়িছল। জা�াতুল মাওয়া ম�া শরীেফ 
আেছ আর জা�াতুল বাকী মদীনা শরীেফ আেছ । উভয় কবর�ােনই মৃত মসুিলম মানষুেক সমািহত 
করা হয় । উ� কবর �ােন দাফনকৃত সাধারন মসুিলম, শহীদ মসুিলম মানুেষর জনয্ েদায়া 
করেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা �ায়ই এমনিক সমেয় 
সমেয় বৃহ�িত বার রােত জা�াতুল বাকী নামক কবর �ােন েযেতন । ওহদ �া�ের সমািহত 
শহীদেদর জনয্ েদায়া করেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
�ায়ই েসখােন েযেতন এবং অনয্েদরেকও েসখােন যাওয়ার জনয্ উৎসািহত করেতন। 

আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর মসিজেদ 
নববীর িনকটতম পােশর্ জা�ােতর একিট বাগােন তাঁর কবর েমাবারক অবি�ত । পযর্ায়�েম 
হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর (রািদআ�াহ আনহমা)�য়েক ইনিতকােলর পর আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রওজা েমাবারেকর পােশর্ সমািহত করা হয় 
। আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ও তাঁর সাহাবীগণ 
(রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
পযর্� তােবই’ন, তােব’-তােবইনগণ তাঁেদর জীব�শায় জা�াতুল মাওয়া ও জা�াতুল বাকী নােম দিুট 
�িস� কবর�ান, ওহেদর কবর�ানসহ মসুিলমেদর সকল কবর�ান সমূহ বহাল েরেখেছন এবং 
মািটেত সমান কের েদন িন । েযেহতু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা �য়ং িনেজ এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
পিব� বাণী-  ---------------------------------------------------- 
مْونَھُ لُ یَ  نَ یْ الَّذِ  مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ یَ  ." نیْ ذِ الَّ    مّ ثُ   يرنِ ق نوْ قُرُ لْ ا رَ یْ خَ    "                
অথর্ঃ-“আমার যগু সেবর্াতকৃ� যুগ [�থম শতা�ী ],এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যগু [ি�তীয় 
শতা�ী ], এর পরবত�েদর যুগ সেবর্াতকৃ� যুগ [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 " ىْ لُْونِ یَ  وْ أَ   مْ ھِ ِفیْ  تُ ثْ بُعِ   نَ یْ ذِ لَّ ا ْرنُ قَ لْ ا ىْ تِ مَّ أُ  رُ یْ خَ "   মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, " ىْ نِ رْ قَ  اِس لنَّ ا رُ یْ خَ  " বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, "  مْ كُ ْیرُ خَ 

ىْ نِ رْ قَ  " নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫০৯”} এর অ�ভূর্ � অথর্াৎ  “  َّثَةَال الث نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� 
“ ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পযর্� তােবই’ন, তােব’-তােবইনগণ তাঁেদর 
জীব�শায় উপের বিণর্ত কবরসমহূ বহাল েরেখেছন এবং মািটেত সমান কের েদন িন েসেহতু 
কবরসমূহ মািটেত না িমিশেয়, মািটেত সমান না কের কবরসমেূহর িচ� বহাল রাখা, কবর 
িযয়ারত করা ,কবরসমূেহ উপি�ত হেয় কবর বাসীেদর জনয্ েদায়া করা আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ও তাঁর সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর 
পরবত� “ ةثَ َال الثَّ  نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পযর্� তােবই’ন,তােব’-তােবইনগেণর 
স�ুাত তথা িনয়ম, �ৃিত এবং িনদশর্ন ।  
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অতএব উ� কবরসমূহ সরূ�া করা, বহাল রাখা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা ও তাঁর সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� “   ةثَ َال لثَّ ا  

نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ   তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর   ” পযর্� তােবই’ন,তােব’-তােবইনগেণর স�ুাত তথা 
িনয়ম, �ৃিত এবং িনদশর্ন হওয়ায় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� সকল মিুমন-মসুিলেমর উপর 
তা সরূ�া করা, বহাল রাখা ফরজ ।                                                                                                

েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীেফ বেলেছন-
- 
"  اھَ بِ  اوْ كُ سَّ مَ تَ  نَ یْ ِشدِ ارَّ لا نیْ یِّ دِ َمھْ لْ ا اءفَ لَ خُ الْ  ةُ نَّ سُ  وَ  ىْ تِ نَّ سُ بِ  مْ ْیكُ لَ عَ فَ اْیرً ثِ كَ  افً الَ ْختِ اِ  ىرَ یَ سَ فَ  ِدىْ عْ بَ  مْ كُ نْ مِ  ِعشْ یَّ  نْ مَ  ھُ نَّ إِ فَ 

اوْ ضُّ عَ  وَ  اھَ لَیْ عَ    "                                                                           
(অথর্ঃ- “অতপর: আমার পর েতামােদর মধয্ েথেক েয েবঁেচ থাকেব েস অেনক মতাৈনকয্ েদখেত 
পােব তখন েতামােদর উপর আমার স�ুাহ এবং আমার েহদায়াত�া� সিঠক পেথ পিরচািলত 
খিলফােদর (সাহাবীেদর) স�ুাহ দাঁদ িদেয় আঁকেড় ধের রাখা [ র�া করা,পালন করা, মানা ] 
ফরজ”। আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৭, িতরিমিয শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৭৬, 
ইবেন মাজা শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২ )। 
বতর্ মান কােল মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরা 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� মুসিলমরা 
িশরক-িবদআেতর অজহুাত েদিখেয় উ� কবর�ানসমেূহ সমািহত সকল মসুিলেমর কবরসমহূ সমান 
কের িদেয়েছ । এেত বঝুা যাে� েয, বতর্ মান সমেয় বা বতর্ মান কােল মনুািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা কবর সমানকারী মুসিলমরা অথবা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলমরা আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েচেয় এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী--------- 

"مھُ ْونَیَلُ  نَ ِذیْ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَ لُوْ یَ  نیْ الَّذِ  ثُمّ  ىْ نِ قَرْ  ُرْونِ اْلقُ  رُ یْ خَ "                                                                                
(অথর্ঃ-“আমার যগু সেবর্াতকৃ� যগু [�থম শতা�ী ],এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যগু [ি�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 "  َتِ أُ  رُ یْ خَ " ىْ نِ وْ لُ یَ  وْ أ مْ ھِ ِفیْ  ثْتُ بُعِ  نَ یْ ذِ لَّ ا ْرنُ قَ الْ  ىْ مَّ  মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, " نِىْ رْ قَ  ِس انَّ لا ْیرُ خَ  " বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, "  مْ كُ رُ یْ خَ 

نِىْ رْ قَ  " নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫০৯”] অথর্াৎ “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর “ অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) ও তাঁেদর পরবত�        “   َّةثَ َال الث  

نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ   তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” তােবই’ন, তােব’-তােবইনগেণর েচেয়ও িক উত্তম 
েলাক । আসেল তা নেহ, তারা আসেল মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম এবং 
বা�েব তারা মুনািফক মুসিলম তথা কপট িব�াসী। মসুিলম সমােজ তারা মুসিলম িহেসেব পিরিচত 
িক� মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট কািফর িহেসেব গণয্ । কারন, তারা কবর�ানসমূহ মািটেত 
সমান কের েদয়ার মাধয্েম আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
এবং তাঁর সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) ও তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” তােবঈ’ন,তােব’-তােবইনগেণর স�ুাত তথা িনয়ম, �ৃিত এবং িনদশর্ন �ংস কের 
িদেয়েছ । যারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাসহ ও তাঁর 
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সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” তােবঈ’ন, তােব’-তােবঈনগেণর স�ুাত তথা িনয়ম, �ৃিত এবং িনদশর্ন �ংস কের 
িদেয়েছ তােদর অনেুরাধ জানাি� ভুল েথেক সতকর্  হেয় মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম 
আসা মনুািফক মসুিলম তথা কপট িব�াসী না হেয় বরং সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম 
আসা মিুমন-মুসিলেমর দেল পূনরায় অ�ভূর্ � হেয় খাঁিট ও পণূর্ মিুমন-মসুিলম হেয় মারা যাওয়ার 
জনয্ িবনীত অনুেরাধ জানাি�। আর তা না হেল তারা িনে� বিণর্ত হািদস শরীফসমেূহর বণীর অ�ভূর্ � 
মানষু হেব ।েযমন---------------------------------------------                                                                      
�থম হািদস শরীফ 

 مث ،مونھیل ینلذا م،ث يقرن سانال رخی " :لوقی ملوس ھعلی هللا صلي هللا ولسر سمعت ، یرةرھ بيأ نع
 )7213( ـ +رانيبطلل سطواال مجمعال يف )5475( " عةالسا موتق نأ إلي ذلرأ بعراال م،ثنھمیلو ذینال

                                                                                                                                                         ينارلطبل ربیكلا جممعال في
অথর্ঃ -হযরত আবু হরায়রা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: “ সেবর্াৎ কৃ� মানষু আমার শতা�ী(নবী ও 
সাহাবীগণ),তারপর পরবত� শতা�ী(তােবয়ীগণ’),তারপর পরবত� শতা�ী (তােব’-তােবঈনগণ),  
তারপর চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� (জ� �হণকারী আস� সকল মসুিলমই) সবর্ িনকৃ� 
মসুিলম । আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪৭৫ + আল-ম’ুজামুল 
কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩২৭ ।                           
ি�তীয় হািদস শরীফ                                                                                                                   

 نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ،ثُ  يْ نِ رْ قَ  ِس النَّ ا رُ یْ خَ  :" ملسو ھلیع هللا صلي هللا هللا لوسر ل اقَ  : ل اقَ  ةَ رَ یْ بَ ھُ  نْ بِ  ةدَ َجعْ  نْ عَ 
نياربطلل بیركال مجعالم في ) )4321(  " لُ ذَ رْ أَ  نَ وْ رُ خَ ْآل ا ثُمَّ ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  .   

অথর্ঃ --হযরত জা’দাতা িবন হবাইরা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক  বিণর্ত, িতিন বেলন :  
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : “ সেবর্াৎকৃ� মানষু আমার শতা�ী (নবী ও 
সাহাবীগণ), তারপর পরবত� শতা�ী(তােবয়ীগণ’),, তারপর পরবত� শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ),  
তারপর পরবত� েলােকরা (চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল 
মুসিলমই)  সবর্িনকৃ� । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩ ।  
      

সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার নমনুা-
িনদশর্নঃ- 

আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত তাঁর সাহাবীগেণর ইশক-
মহ�ত তথা ভালবাসা, ভি�-শ�া েকমন িছল উহার দ�ৃা� পৃিথবীর ইিতহােস অনসু�ান করা বথৃা। 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহাবীগন তাঁেদর ি�য় রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সামানয্তম ইশারায়-মতামত তাঁেদর জান-মাল ও ি�য়জন এক কথায় 
যথাসবর্� কুরবান করেত তাঁরা ��ত িছেলন এবং তা কেরও েদখাইেয়েছন। 
ক. েয রােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক হতয্া করার জনয্ 
েকারাইশগন ি�র করল েস রােত হজরত আলী েমারতাজা রািদআ�াহ আনহ িনেজর �ােণর মায়া তয্াগ 
কের তাঁর ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবছানায় শয়ন করেলন এবং এরেপ ি�য় রাসুল 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক িহজরেতর সূেযাগ িদেলন।  
খ. িহজরেতর সময় ছওর িগির-গহায় ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েক র�ার উে�েশয্ 
হজরত আব ুবকর রািদআ�াহ আনহ সােপর গতর্  িনেজর পা িদেয় ব� কের েরেখিছেলন। সােপর দংশেন 
হজরত আব ুবকর রািদআ�াহ আনহ কাতর হেয় পেড়িছেলন, তথািপ ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার িন�া ভে�র আশংকায় তাঁর েমাবারক িনজ েকাল হেত সরােলন  না। 
গ. ওহেদর যুে� যখন মসুলমানেদর �িত বিৃ�র নয্ায তীর বিষর্ত হি�ল তখন সাহাবীগণ তাঁেদর ি�য় 
রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক বযু্হ রচনা কের েব�ন কের েরেখিছেলন। যার ফেল শ�েদর 
তীের েকান েকান সাহাবীর শরীর �ত-িব�ত হেয় িগেয়িছল।  
ঘ. েকারাইশ-দতূ ওরওয়াহ ইবেন মাসউদ ছাকাফী তাঁর মসুলমান হওয়ার পূেবর্ েহাদায়িবয়ার সি�কােল 
কুরাইশেদর িনকট েযেয় সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত সাহাবীেকরামগেণর ভি�-��ার েয িচ� 
এেঁকিছেলন তা এখােন তাঁর ভাষায় বয্� করা হল।  
ِ  ْومِ قَ  ىْ اَ  " ِ وَ  اِشىجَّ نَوَ  ىارسْ َوكِ  رَ صَ یْ قَ  ىلَ عَ  تُ فَدْ وَ  دْ لَقَ  َو�َّ ھُ بُ ْصَحااَ  ھُ مُ ظِّ یُعَ  طُّ قَ  كً لِ مَ  تُ یْ اَ ارَ مَ  �َّ    

مُ ظِّ عَ یُ  امَ  ِ  ادً مَّ حَ مُ  دٍ مَّ حَ مُ  بُ احَ صْ اَ     ذَااِ وَ  ‘هدَ لْ َوجِ  ‘َھھَوجْ  ابِھَ  لَكَ دَ فَ  مْ ھُ نْ مِ  لً جُ رَ  فِّ كَ  ىْ فِ  تْ عَ قَ وَ  الَّ أِ  ةً مَ اخَ نَ مْ خَ نْ اِ  َو�َّ
َ ضَّ تَوَ  اذَ َوأِ  ‘َرهمْ أ اوْ رُ دَ ْبتَ أِ  مْ ھُ رَ مَ أَ   ھِ یْ لَ إِ  نَ وءدُّ حِ یُ  امَ  وَ  ‘هدَ نْ عِ  مْ ھُ اتَ وَ أصْ  اوْ ضُ فَ خَ  لَّ كَ تَ  ذَاأِ ضو ھِ ُضْوئِ وَ  ىلَ عَ  تَ وْ لُ تِ تَ قْ یَ  اوْ ادُ كَ  أ

ھُ لَ  امً یْ ظِ عْ تَ  رَ ظْ نَّ لا  "  
(অথর্ঃ- “েহ জািত ! আ�াহর শপথ , আিম েতামােদর দতূ িহেসেব েরােমর স�াট, ইরােনর শাহানশাহ 
এবং আিবিসিনয়ার রাজ-দরবাের িগেয়িছলাম; আ�াহর শপথ, েকান রাজা-বাদশা� �িত তাঁর �জা বা 
সভাসদগণেক এরপ ভি�-��া করেত েদিখিন েয রপ মহুা�েদর সাথীগণ মহুা�দেক কের থােক। যখন 
িতিন েকান কােজর আেদশ কের থােকন , তখন তাঁরা কার আেগ েক করেব তা িনেয় হড়াহিড় করেত 
থােক। যখন িতিন ওজ ুকেরন তখন তাঁরা তাঁর অজেুত বয্বহৃত লেয় কাড়াকািড় করেত আর� কের, আর 
যখন িতিন কথা বেলন ,থাঁরা চুপ কের থােক। তাঁর স�েম তাঁরা তাঁর �িত পূণর্ দিৃ�ও করেত সাহস পায় 
না”।)                                                                     
�মশঃ চলেব ।     
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