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সাহাবােয় করােমর মযাদা ও স ান স েক রআন ও হাদীেসর িব ািরত বণনা এখােন িন েয়াজন। আহলুস 
সু াহ ওয়াল জামােতর একটা িশ ও সাহাবােয়- করােমর মযাদার ব াপাের সেচতন। সাহাবােয় করাম রা. যমন 
িছেলন সেত র মাপকা , তমিন তারা দুিনয়া থেকই আ াহর স ি র ঘাষণা া । ইসলােমর স ক পথ িনণেয়র 
মাপকা  হেলা, সাহাবােয় করাম রা. এর অনুসতৃ পেথর অনুসরণ। যুেগ যুেগ যারাই সাহাবােয় করাম রা. এর 
পথ থেক দূের সের িগেয়েছ, তারাই গামরাহ ও পথ  হেয়েছ। হক ও বািতেলর মােঝ পাথক কারী হেলন 
সাহাবােয় করাম। যারা সাহাবােয় করামেক যথাযথ স ান কের, তােদর অনসুৃত পেথ চেল,তারাই মুলত: রআন 
ও সু ােহর কৃত অনুসারী। সাহাবােয় করােমর অনুসতৃ পথ ব তীত ল - কা  বারও রআন ও সু াহ 
অনুসরেণর দাবী করেলও তারা গামরাহ ও পথ । 
  
যুেগ যুেগ যারা সাহাবােয় করােমর বুঝেক পােয় দেল, তােদর অনুসতৃ পথেক দূের সিরেয় িনেজেদর মনগড়া মতবাদ 
চালু কেরেছ, তারাই মুলত: তার গভীের িনমি ত হেয়েছ। সাহাবােয় করােমর যথাথ স ান ও মযাদা না িদয় 
যারা তােদর সমােলাচনা কেরেছ, তারাই যুেগ যুেগ আ া েড় িনি  হেয়েছ। সতুরাং হক ও বািতেলর পিরচেয়র 
জন  আমােদর িব র গােবষণার েয়াজন নই। সবেচেয় সহজ উপায় হেলা, আমরা দখেবা, কারা রাসূল স. এর 
সাহাবােদর অনসুৃত পেথ চেল। যারা রআন ও সু াহেক সাহাবােয় করাম এর বুঝ অনুযায়ী অনুসরণ কের 
তারাই মুলত: মুি া  সেত র উপর িতি ত দল। এর বাইের যেতা দল, মত বা মতবাদ রেয়েছ, সব েলাই 
তা ও গামরাহী। 

একবার মানােজের জামান হযরত মাওলানা আমীন সফদর রহ. এর কােছ এক ব ি   কেরিছেলা, জামােত 
ইসলাম বা মাওলানা মওদুদী  ও দওব ী আেলমেদর মােঝ পাথক  কী? 
িতিন তােক বলেলন, হায়াতুস সাহাবা বই  িনেয় যান। এক স াহ পড়ার পর আমার কােছ আসেবন। 
লাক  এক স াহ পের আবার এেলা। আমীন সফদর রহ. তােক িজ াসা করেলন, এই এক স ােহ হায়াতুস 
সাহাবা পেড় কী িশেখেছন? 
লাক  বলল, বই  পেড় সাহাবােয় করােমর মযাদা ও মহ ত ব ণ বেড় িগেয়েছ। তােদর িত সীমাহীন 
ভি  ও া জ  িনেয়েছ। 
আমীন সফদর রহ. বলেলন, এবার আপিন মাওলানা মওদুদী সােহেবর লখা খলাফত ও মলুুিকয়াত বইটা িনেয় 
যান। এক স াহ বইটা পেড় আমােক িতি য়া জানােবন। 
লাক  এক স াহ পের এেস বলল, এই বই পেড় তা সাহাবােয় করােমর িত অ ের ঘণৃােবাধ তির হেয়েছ। 
তােদর সমােলাচনা ও দাষ ই ধু চােখ ভােস। 
আমীন সফদর রহ. বলেলন, এ ই হেলা দওব  ও মাওলানা মওদুদীর মােঝ পাথক । 
  
বতমান আহেল হাদীসেদর সােথ আমােদর িবেরাধ ধু শাখাগত মাসআলা িনেয় নয়। বরং এেদর সােথ আমােদর 
িবেরাধ মৗিলক আিকদা িবষেয়। এেদর সােথ আমােদর িবেরাধ সাহাবােয় করােমর অনুসরণ ও তােদর মযাদা 
িবষেয়। আহেল হাদীসেদর সােথ আমােদর িবেরাধেক যারা একা  শাখাগত মাসআলা কি ক মেন কের থােকন, 
তারা মারা ক ভুেলর মেধ  রেয়েছন। আহেল হাদীসেদর সােথ আমােদর অিধকাংশ িবেরাধ আহেল সু ত ওয়াল 
জামােতর মৗিলক আিকদা িব াস স িকত। আমােদর এই িসিরেজ সাহাবােয় করাম রা. স েক আহেল হাদীসেদর 
দৃি ভি  স েক িব ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ াহ। 
  
পিব  রআেন সাহাবােয় করােমর মযাদা: 
  
আ াহ তায়ালা পিব  রআেনর িবিভ  জায়গায় সাহাবােয় করাম রা. এর  শংসা কেরেছন। তােদর মযাদা ও 
অব ান তুেল ধেরেছন। 
১. আ াহ তায়ালা বেলন, 



ابُِقوَن اْألَوَّلُوَن ِمَن اْلُمَھاِجرِيَن َواْألَْنَصارِ َوالَِّذيَن اتَّبَُعوُھْم بِإِْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعْنھُ   ْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُھْم َجنَّاتٍ َوالسَّ
 ﴾ سورة التوبة১০০تَْجرِي تَْحَتَھا اْألَْنَھاُر َخالِِديَن فِیَھا أَبًَدا َذلَِك الَْفْوُز اْلَعِظیُم ﴿

‘মুহািজর ও আনসারেদর থম অ বত  দল এবং যারা িন ার সােথ তােদর অনুসরণ কের আ াহ তােদর িত 
স  এবং তারাও তাঁর িত স । আর িতিন তােদর জন  ত কের রেখেছন জা াত, যার িন েদেশ নদী 
বািহত। সখােন তারা িচরকাল থাকেব, এটাই মহা সাফল ’ 

[সূরা তওবা-১০০] 
২. আ াহ তাআলা অন  বেলন: 

ارِ ُرَحَماُء بَْیَنُھْم تََراُھمْ  اُء َعلَى اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ ًدا يَْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا  ُمَحمَّ ُركًَّعا ُسجَّ
ْنجِیِل َكَزْرعٍ أَ  ُجوِد َذلَِك َمَثلُُھْم فِي التَّْوَراِة َوَمَثلُُھْم فِي اْإلِ ْخَرَج َشْطأَُه َفآََزَرُه ِسیَماُھْم فِي ُوُجوِھِھْم ِمْن أَثَرِ السُّ

اَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّالَِحاتِ ِمْنُھْم َمْغِفرَ  َفاْسَتْغلَظَ َفاْسَتَوى َعلَى ُسوقِهِ  ًة ُيْعجُِب الزُّرَّاَع لِیَِغیظَ بِِھُم اْلُكفَّ
 سورة الفتح     ﴾২৯َوأَْجًرا َعِظیًما ﴿

‘মুহা াদ আ াহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কােফরেদর িত কেঠার, িনেজেদর মেধ  পর র সহানুভূিতশীল। 
আ াহর অনু হ ও স  কামনায় আপিন তােদরেক  ও সজদার ভােবর িচ  পির ু ট থাকেব। তাওরােত 
তােদর বণনা এ প। আর ইি েল তােদর বণনা হল যমন এক  চারাগাছ, যা থেক িনগত হয় িকশলয়, অত:পর 
তা শ  ও পু  হয় এবং কাে র উপর দাঁড়ায় দঢ়ৃভােব,  যা চাষীেক আনে  অিভভূত কের যােত আ াহ তােদর 
ারা কােফরেদর অ জালা সৃি  কেরন। তােদর মেধ  যারা ঈমান আেন এবং সৎকম কের, আ াহ তােদরেক মা 
ও মহা পুর ােরর ওয়াদা িদেয়েছন। 
[সূরা আল Ñ ফাতহ, ২৯। ] 
  
  
৩. অন  আয়ােত আ াহ তাআলা বেলন: 

وَن اللََّه َوَرُسولَُه ُأولَئَِك اْلُمَھاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِھْم َوأَْمَوالِِھْم يَْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا َويَْنُصرُ  لِْلُفَقَراءِ 
يَماَن ِمْن َقْبلِِھْم ُيِحبُّونَ ৮ُھُم الصَّاِدُقوَن ﴿ اَر َواْإلِ َمْن َھاَجَر إِلَْیِھْم َوَال يَجُِدوَن فِي ُصُدورِِھْم َحاَجًة  ﴾ َوالَِّذيَن تَبَوَُّءوا الدَّ

ا ُأوتُوا َوُيْؤثُِروَن َعلَى أَْنُفِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفُأولَئَِك ُھُم الْ  ﴾ سورة ৯ُمْفلُِحوَن ﴿ِممَّ

 الحشر
‘এ স দ অভাব  মুহািজরগেণর জন  যারা িনেজেদর ঘরবািড় ও স ি  হেত উৎখাত হেয়েছ। তারা আ াহর 
অনু হ ও স ি  কামনা কের এবং আ াহ ও তাঁর রাসূলেক সাহায  কের। তারাই সত বাদী। আর এ স দ 
তােদর জন ও, যারা মুহািজরেদর আগমেনর পূেব এ নগরীেত বসবাস কেরেছ এবং ঈমান এেনেছ। তারা 
মুহািজরেদরেক ভাল-বােস এবং মুহািজরেদরেক যা দয়া হেয়েছ, তার জন  তারা অ ের ঈষা পাষণ কের না এবং 
িনেজরা অভাব  হেলও তােদরেক িনেজেদর উপর অ ািধকার দয়। যারা মেনর কাপণ  থেক মু , তারাই 
সফলকাম। 
  
[সূরা-হাশর, ৮-৯] 
৪. অপর জায়গায় এরশাদ হেয়েছ– 

كِیَنَة َعلَْیِھْم لََّقْد َرِضَي اللـَّ َجَرِة َفَعلَِم َما فِي ُقلُوبِِھْم َفأَنَزَل السَّ َوأَثَابَُھْم َفْتًحا ُه َعِن اْلُمْؤِمنِیَن إِْذ ُيبَايُِعونََك تَْحَت الشَّ
 َقرِيبًا

অথঃ িন য়ই আ হ তায়া’লা ঐ সকল মুসলমানেদর িত স  হেয়েছন (যাহারা আপনার সফর স ী), যখন 
তাঁহারা আপনার সােথ গােছর িনেচ অ ীকার করিছেলা এবং তাঁেদর অ ের যা িকছু (ইখলাস ও মজবুিত) িছল 
তাও আ হ তায়া’লার জানা িছল, আর আ হ তায়া’লা তাঁেদর অ ের শাি  সৃি  কের িদেয়িছেলন এবং তােদরেক 
এক  িনকটবত  িবজয় দান করেলন। (এর ারা খায়বেরর িবজয় ক বুঝােনা হেয়েছ, যা  এেকবাের িনকটবত  
সমেয় হেয়েছ) আর চুর গিনমতও দান করেলন।  (সূরা ফাতহঃ ১৮) 
  
৫. সাহাবাহ করাম রিদয়া  আ’ন মেদর ব াপাের আ হ তায়া’লা এরশাদ কেরন– 

َه َعلَْیِه ۖ َفِمْنُھم مَّن قَ  لُوا تَْبِديالً ِمَّن اْلُمْؤِمنِیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَھُدوا اللـَّ  َضٰى نَْحبَُه َوِمْنُھم مَّن يَنَتِظُر ۖ َوَما بَدَّ



অথঃ ঐ সকল মুিমনেদর মেধ  িকছু লাক এমন রেয়েছ যারা আ হর সােথ য ওয়াদা কেরিছেলা তােত সত  
মািনত হেয়েছ। অতঃপর তােদর মেধ  িকছু লাক এমন রেয়েছ, যারা িনজ মানত পণূ কেরেছ (অথাৎ শহীদ হেয় 
িগেয়েছ।) আর িকছু তােদর মধ  হেত এর জন  আ হী এবং অেপ ায় আেছ (এখনও শহীদ হয়িন) এবং 
িনেজেদর ই ার মেধ  কান প পিরবতন ও রদ-বদল ঘটায়িন। (সূরা আহযাবঃ ২৩) 
  
৬. সূরা িনসার ৯৫নং ও সূরা হাদীেদর ১০নং আয়ােত সাহাবােয় করােমর স েক আ াহ তায়ালা বেলন, 

 د هللا الحسنىوكال وع
অথাৎ, তােদর (মেধ  পার িরক তারতম  থাকা সে ও) সবাইেক আ াহ তা‘আলা সনা তথা উ ম পিরণিতর 
(জা াত ও মাগিফরােতর) ওয়াদা িদেয়েছন। 
এ আয়ােত আ াহ তায়ালা সাহাবােয় করােমর জন  সনা এর ওয়াদা কেরেছন।সরূা আি য়ার ১০১নং আয়ােত 
সনা লাভকারীেদর  স েক বলা হেয়েছ, إن الذین سبقت لھم منا الحسنى أولئك عنھا مبعدون অথাৎ, যােদর জন  আমার 
প  থেক পূেবই সনার ওয়াদা হেয় গেছ, তােদরেক জাহা াম থেক দূের রাখা হেব। 
  
৭. সূরা জরুােত আ াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন, 

 o  في قلوبكم و كره إلیكم الكفر و الفسوق و العصیانط أولئك ھم الراشدونلكن هللا حبب إلیكم اإلیمان و زینھ  

অথাৎ, িক  আ াহ তা‘আলা তামােদর অ ের ঈমােনর মহ ত সৃি  কের িদেয়েছন। পা ের ফর, িশরক, পাপাচার 
ও নাফরমািনর িত ঘণৃা সৃি  কের িদেয়েছন। তারাই (সাহাবীগণ) সৎপথ অবল নকারী। 

[সূরা জরুাত-৮] 
  
৮. সূরা জরুােতর ১৫ নং আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ, 

 oإنما المؤمنون الذین امنوا با و رسولھ ثم لم یرتابوا و جھدوا بأموالھم و أنفسھم في سبیل اللھط أولئك ھم الصدقون 

অথাৎ, তারাই মুিমন, যারা আ াহ ও তাঁর রাসূেলর িত ঈমান আনার পর সে হ পাষণ কের না এবং আ াহর 
পেথ জান ও মাল ারা িজহাদ কের। তারাই (সাহাবীগণ) সত িন  (বা সত বাদী)। 

[সূরা জরুাত-১৫] 
  
৯. আ াহ তায়ালা সাহাবােয় করােমর ঈমানেক মাপকা  সাব  কের বেলেছন, 
  

 فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اھتدوا و إن تولوا فإنما ھم في شقاق
অথাৎ, যিদ তারা ঈমান আেন, য প তামরা ঈমান এেনছ, তেব তারা হদায়াত া  হেব। আর যিদ তারা 
(এেথেক) মুখ িফিরেয় নয়, তেব তারা হঠকািরতায় রেয়েছ।  [সূরা বা ারা-১৩৭] 
১০. সাহাবােয় করাম এর ইমােনর হণেযাগ তা এবং যারা সাহাবােয় করাম স েক উপহাস কেরেছ, তােদর 
স েক আ াহ তায়ালা বেলন, 

 oو إذا قیل لھم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما امن السفھاء أال إنھم ھم السفھاء و لكن ال یعلمون 

অথাৎ, যখন তােদরেক বলা হয়, মানুষরা অথাৎ সাহাবীরা যভােব ঈমান এেনেছ তামরাও সভােব ঈমান আন। 
তখন তারা বেল আমরাও িক বাকােদর মেতা ঈমান আনব? মেন রেখা কৃতেপ তারাই বাকা; িক  তারা তা 
বােঝ না। 

[সূরা বা ারা-১৩] 
  
১১. সরূা আনফােল আ াহ তায়ালা বেলন, 



 oأولئك ھم المؤمنون حقا لھم درجت عند ربھم و مغفرة و رزق كریم 

  
অথাৎ, এমন সব লাকই (সাহাবীরা) সিত কােরর মিুমন (যােদর ভতর ও বািহর এক রকম এবং মখু ও অ র 
ঐক ব )। তােদর জন  রেয়েছ ীয় পরওয়ারিদগােরর িনকট সুউ  মযাদা ও মাগিফরাত এবং স ানজনক 
ির ক। [সরূা আনফাল-৪] 
  
১২. আ াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন, 
  

 وألزمھم كلمة التقوى وكانوا أحق بھا
অথাৎ, (আ াহ তা‘আলা) তােদর (অথাৎ সাহাবীেদর) জন  কািলমােয় তা ওয়া তথা সংযেমর দািয়  অপিরহায 
কের িদেলন। ব তঃ তারাই িছল এর অিধকতর যাগ  ও উপযু । (সূরা ফা হ-২৬) 
  

 
সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-২) 

 
রাসূল স. এর হাদীেস সাহাবােয় করােমর মযাদা: 
  
১. বাখারী-মুসিলেমর সহীহ হাদীেস রেয়েছ, 

 خیر أمتي قرني ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم: قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم 
হযরত ইমরান িবন সাইন রা. থেক বিণত, রসূল (স.) বেলন, আমার উ েতর মেধ  সেবা ম তারা যারা 
আমার যুেগ রেয়েছ। অতঃপর তাদের পরবত  যুেগর উ াত (তথা তােবয়ীগেনর যগু) অতঃপর তােদর পরবত  
যুেগর উ াত। (অথাৎ, তাবেয় তােবয়ীেনর যগু) (বুখারী ৪/২৮৭- ২৮৮- মুসিলম ৪/১৯৬৪) 
২. সাহাবােদর মযাদা স ে  িশয়ারী উ ারণ কেরেছনঃ 

 هللا هللا فى أصحابى ال تتخذوھم غرضا من بعدى فمن أحبھم فبحبى أحبھم ومن أبغضھم فببغضى أبغضھم
অথাত-সাবধান! তামরা আমার সাহাবীগেণর ব াপাের আ াহেক ভয় কর। আমার পের তামরা তাঁেদরেক 
(িতর ােরর) ল ব  বানাইও না। য ব ি  তাঁেদর িত ভােলাবাসা পাষণ কের স আমার িত ভােলাবাসা 
বেশই তাঁেদরেক ভােলাবােস। আর য ব ি  তাঁেদর িত শ তা ও িবে ষ পাষণ কের স আমার িত 
িবে ষবশতঃ তাঁেদর িত শ তা ও িবে ষ পাষণ কের থােক”।(িতরিমযী-৩৮৬১, ইবেন িহ ান, হা. ২২৮৪, 
মুসনােদ আহমদ, খ.৪, পৃ.৮৭, আস-সু াহ, ইবেন আিব আেসম, হা.৯৯২) 
৩. িতিন আেরা ইরশাদ কেরেছনঃ 

  ُحٍد َذَھبًا َما بَلََغ ُمدَّ أََحِدِھْم َوالَ نَِصیَفهُ الَ تَُسبُّوا أَْصَحابِى َفلَْو أَنَّ أََحَدُكْم أَْنَفَق ِمْثَل أُ  
অথাত- তামরা আমার সাহাবীেদরেক গািল িদওনা। তামােদর মেধ  যিদ কহ উ দ সমপিরমাণ ণও যিদ 
আ াহর রা ায় ব য় কের,তেবও তাঁেদর এক মু  বা তার অেধক পিরমাণ(এক মুদ=১ রতল। আ ামা 
শামী(রাঃ)বয়ান কেরেছন য, এক মু  ২৬০ িদরহােমর সমপিরমাণ। ব ঃ আওযােন শিরয় াহ)আ াহর রা ায় 
ব য় করার সমতূল  হেবনা।(সিহ বখুারী-হািদস নং ৩৭১৭) 
৪. হযরত ইবেন আ াস(রাঃ)হেত বিণতঃ রাসলুুলু াহ(সঃ) ইরশাদ কেরেছন- ”  من سب اصحابي فعلیھ لعنة هللا
অথাৎ -“যারা আমার সাহাবীেদরেক গালী দয়, তােদর িত আ. ” والمالئكة والناس اجمعین াহর, ফের ােদর,এবং 
জগতবাসীর অিভশাপ বিষত হাক।(তাবরানী িফল কািবর, হা.১২৭০৯) 
৪. হযরত উমর রা. থেক বিণত রাসূল স. বেলন, 

 اكرموا أصحابى فإنھم خیاركم
অথাৎ- তামরা আমার সাহাবীগণেক স ান কর। কননা তাঁহারা তামােদর মধ কার উ ম মানব। 
[মুসনােদ আহমাদ, খ.১, পৃ.১১২, তাহকীক, আহমাদ শােকর, নাসায়ী, হােকম, মশকাত, খ.৩, পৃ.১৬৯৫] 



  
৫. হযরত আবু বুরদাহ(রাঃ) হেত বিণত য,রাসুলু াহ(সঃ) ইরশাদ কেরেছন য 

النجوم أمنة للسماء فإذا ذھبت  –وسلم صلى هللا علیه -قال رسول هللا : عن أبى بردة رضي هللا عنه قال 
النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذھبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة ألمتي فإذا 

 .ذھب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون
অথঃ  ন  সমুহ আসমােনর জন  আমানত প। যখন ন িল িবলু  হেয় যােব,তখন আসমানেক দওয়া 
িত িত অনুযায়ী কয়ামত চেল আসেব। এবং আিম আমার সাহাবীেদর জন  আমানত প। অতএব যখন 
আিম ইহকাল ত াগ করব তখন তাঁেদরেক দওয়া িত িত অনুযায়ী তাঁেদর(সাহাবােদর) মেধ  ইজেতহািদ 
মতাৈনক  দখা িদেব। এবং আমার সাহাবীরা উ েতর জন  আমানত প। অতএব যখন তাঁেদর যুেগর অবসান 
ঘটেব তখন আমার উ েতর মেধ  িবিভ  রকেমর ফতনা-ফ াসােদর সু পাত ঘটেব। [মুসিলম শরীফ, হা.২৫৩১] 
  
৬. ইরবায ইবেন সািরয়া(রাঃ)হেত বিণত য,রাসুলু াহ(সাঃ)ইরশাদ কেরেছনঃ তামরা 

 الراشدين المھدينعلیكم بسنتى وسنة خلفاء : قال النبى صلى هللا علیه وسلم
অথঃ আমার এবং িহদায়াত া  খালাফােয় রােশদীন রা. এর সু তেক  শ ভােব আঁকেড় ধরেব। (আবু দাউদ 
হা.৪৬০৭,িতরিমযী-২৮৯১,ইবেন মাজা [ভূিমকা, ৪২], মুসনােদ আহমদ হা.১৭৬০৬, মুসনােদ বাযযার,ইবেন 
িহ ান,মুসতাদরাক িলল-হািকম,তারীেখ িদমাশক িল-ইবেন আসািকর, আল-মু’জামুল কাবীর, হা. ৬২৩, আল-
আওসাত, আল-কাবীর িল াবরানী) 
৭. রাসুেল কারীম(সাঃ) সম  উ তেক সতকবাণী উ ারণ কের বেল গেছনঃ 

ما أ نا علیه : قال! قالوا من ھى يا رسول هللا: ستفترق أمتى ثالثا وسبعین فرقة كلھم فى النار إال واحدة 
 وأصحابى

অথঃ“ অিতশী  আমার উ ত তহা র(৭৩) ফকায় িবভ  হেয় পড়েব। ত েধ  মা  এক  দলই মুি া  এবং 
জা াতী হেব। সাহাবারা িজে স করেলনঃ সই মুি া  সৗভাগ শালী দল  কারা এবং এত বড় সৗভাগ  লােভর 
িভি  কান নীিত বা আদেশর উপর ? উ ের নবী(সাঃ) বলেলন, য নীিত,তরীকা ও আদেশর উপর আিম এবং 
আমার সাহাবােয় করাম আেছন।(িতরিমজী শরীফ, হা.২৬৪০, ইবেন মাজা, হা.৪৭৯, মুসনােদ আহমদ খ.৪, পৃ.১০২, 
আল-মুসতাদরাক, খ.১, পৃ.১২৮) 
  
৮. হযরত আনাস রা. থেক বিণত রাসলূ স. বেলন, 

  آية اإليمان حب األنصار ، وآية النفاق بغض االنصار
অথ: ঈমােনর িনদশন হেলা, আনসারী সাহাবীেদর মহ ত এবং মুনােফকীর িনদশন হেলা, আনসারীেদর িত 
িবে ষেপাষণ। [ বাখারী শরীফ, খ.৭, প.ৃ১১৩, মুসিলম শরীফ, হা.৭৪, ইমান অধ ায়] 
৯. রাসূল স. ইরশাদ কেরন, 

رأي من رآني  ال تزالون بخیر ما دام فیكم من رآني وصحبني، وهللا ال تزالون بخیر ما دام فیكم من
   وصاحبني

অথ: তামরা তেতািদন পয  কল ােণর মােঝ থাকেব যত ণ তামােদর মােঝ আমােক যারা দেখেছ এবং 
আমার সং েশ থেকেছ তারা বতমান থাকেব। আ াহর শপথ, তামরা কল ােনর মােঝ থাকেব যত ণ পয  
তামােদর মােঝ এমন লাক থাকেব, যারা আমার সাহাবী ও সং শ অবল নকারীেদরেক দেখেছ। 

[মুসা ােফ ইবেন আিব শাইবা, খ.১২, প.ৃ১৭৮, বরানী িফল কািবর, খ.২২, প.ৃ৮৫, ফাত ল বারী, খ.৫, প.ৃ৭] 
  
  
সাহাবােয় করাম রা. এর সমােলাচনার ভয় র পিরণিত: 
  
 ইমাম মােলক রহ. বেলন, 

علیه وسلم فلم يمكنھم ذلك ، فقدحوا في أصحابه حتى يقال إنما ھؤالء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى هللا 
 رجل سوء و لو كان رجالً صالحاً لكان أصحابه صالحین



অথ: যারা সাহাবােদর ব পাের ৎসা রটনা কের এবং তােদরেক গািল দয় এরা মূলত: রসলূ (স.) এর 
িব ে ও ৎসা রটােত চেয়িছেলা, িক  তােদর ারা তা স ব হয়িন। তাই তারা সাহাবাগেণর ব াপাের িমথ া 
র েয়েছ এবং বেলেছ, অমুক সাহাবী িনকৃ  লাক িছল, অমুেক এমন িছল তমন িছল ইত ািদ। রাসলূ স. যিদ 
নককার ও সৎ হেয় থােকন, তেব তােদর িনকট তার সাহাবীরাও সৎ ও নককার িবেবিচত হেতা।(আস-সিরমূল 
মাসলূল, পৃ. ৫৫৩) 
  
ইমাম আহমাদ ইবেন হা ল রহ. বেলন, 

   إذا رأيت رجال يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتھمه على اإلسالم
অথাৎ যিদ কাউেক রাসূল স. এর কান সাহাবীর সমােলাচনা করেত দেখা, তেব তার ইসলােমর ব াপাের 
সংশয় পাষণ কেরা। 
[আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া, খ.৮, প.ৃ১৪২] 
  
আবূ যুর'আ  রহ. বেলন, 

أحدا من اصحاب رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فأعلم انه زنديق، وذلك فإذا رأيت الرجل ينتقص 
ان الرسول صلى هللا علیه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلینا ھذا القرآن والسنة 

أصحاب رسول هللا صلى هللا علیه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شھودنا لیبطلوا الكتاب والسنة، 
 ھم زنادقةوالجرح بھم اولى و

  
¤ বেলন, তামরা যখন কাউেক কান সাহাবীর অবমাননা করেত দখ, তখন িব াস কের নাও য, স িয ীক ও 
িবধমী। তা এ জন  য, আমােদর িনকট রাসূল স. সত  নবী, পিব  রআন সত ; রআন হাদীস তথা পরুা ীন 
যা আমােদর পয  পৗেছেছ, তার থম যাগসূ  হেলন স ািনত এ জামাত। সতুরাং য ব ি  সাহাবাগেণর 
সমেলাচনা করেব, স আমােদর িব  সা ীেদর সমােলাচনার মাধ েম স ূণ ীনেকঅ াহ  বেল ঘাষণা করেত 
চায়। অথা  ইসলােমর মূলিভি  ংস কের িদেত চায়। সতুরাং এজাতীয় লাকেদর সমােলাচনা করা উ ম বরং 
এরা হেলা িযি ক। 
[আল-িকফায়া, খতীব বাগদাদী, পৃ.৯৭] 
  
¤ ইমাম আবূ আমর ইবনুস সালাহ রহ. বেলন, রআন হাদীস ও উ েতর ইজমা হেত এ িবষয়  িস া কৃত য, 
কান সাহাবী রািয. এর পতূ- পিব তা স েক  করারও সুেযাগ নই। 

- উলূমুল হাদীসঃ ২৬৪ 
  
¤ ইমাম ইবেন মাম রহ. বেলন- 
আহলুস-সু াত ওয়াল-জামা'আেতর আকীদা হল, সম  সাহাবােয় িকরাম রািয. ক পতূ ও পিব  মেন করা, তাঁেদর 
উপর আপি  উ াপন থেক বঁেচ থাকা এবং তােদর শংসা করা ওয়ািজব। 
মুসােয়রা- ১৩২পঃৃ 
  
  
¤ সকল সাহাবা রািয. এর 
সে  ভালবাসা পাষণ করা এবং তাঁেদর মােঝ পার িরক য সকল ঘটনা সমূহ সংঘ ত হেয়েছ তা িলখনীর 
মাধ েম কাশ করা, অধ য়ন ও অধ াপনা করা, বণ 
করা এবং করােনা হেত িবরত 
থাকা এবং তাঁেদর সুনাম 
সুখ ািত আেলাচনা করা, তাঁেদর 
িত স ি  কাশ করা এবং তাঁেদর িত ভালবাসা রাখা, তাঁেদর িত কান কার আপি  দশন থেক বেচ 
থাকা ফরয। 



(শরেহ আকীদােয় সাফারানীঃ ২/৩৮৬) 
  
সাহাবীগেণর সমােলাচনাকারীেদর স েক সালােফ-সােলহীেনর অব ান: 
  
সাহাবােয় করােমর সমােলাচনাকারীেদর স েক সালােফ-সােলহীেনর িকছু ব ব  পূেব উে খ করা হেয়েছ। এছাড়াও 
অন ান  ইমােমর অেনক ব ব  রেয়েছ। সালােফ-সােলহীেনর এসব ব েব র সারমম িনেচ উে খ করা হেলা, 
১. সাহাবােয় করাম রািযয়া া  আন মেক গািল দয়া, তােদর স েক অেশাভনীয় ভাষা ব বহার, তােদর 
সমােলাচনা, তােদর ব াপাের ৎসা রটনা স ণূ নাজােয়জ ও হারাম। এজাতীয় কােজর কারেণ একজন মুসিলম 
আহেল সু ত ওয়াল জামাত থেক বর হেয় পথ  ফরকার অ ভূ  হয়। 
২. সাহাবােয় করােমর সমােলাচনা, তােদর িত ধারণা, এবং তােদর ৎসা রটনা করা িবধম  িযি কেদর কাজ। 
৩. সাহাবােয় করাম রা. স েক সুধারণা পাষণ করা ওয়ািজব। 
৪. সবদা সাহাবােয় করাম রা. এর ভােলা ণাবলী স েক আেলাচনা করা উিচৎ। 
৫. সব সাহাবীই রাসলূ স. এর ি য় িছেলন। 
৬. সাহাবােয় করাম রা. এর সমােলাচনাকারীেদর সােথ স ক িছ  করা জ ির। 
৭. অেনক সময় সাহাবীেদরেক গালা-গািল করার কারেণ মানুষ ইসলাম থেক বর হেয় যায়। 
৮. সাহাবােয় করাম রা. এর িত ভােলাবাসা ঈমােনর শত ও চািহদা, তােদর িত িবে ষ বইমানীর আলামত। 
 

সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-3) 
 

সাহাবােয় করাম স েক কাজী শাওকানী ও নওযাব িসি ক হাসান খােনর জঘন  ব ব : 
  
এ পেব আহেল হাদীসেদর িবখ াত দুই র ব ব  তুেল ধরা হেলা। 
  
হযরত লহা ও যাবােয়র রা. এর ব াপাের রা ে াহীতার অিভেযাগ: 
কাজী শাওকানী  ওবালুল গামাম নােম এক  িকতাব িলেখেছন। িকতাব  তাহকীক কেরেছন, মুহা াদ সাবহী হাসান 
হা াক। এ  কাশ কেরেছ, মাকতাবাতুল ইলম, িজ া ও মাকতাবােয় ইবেন তাইিময়া, কায়েরা। থম কাশ, ১৪১৬ 
িহ: 
  



  
ওবালুল গামােমর ি তীয় খ , প.ৃ৪১৪-৪১৫ পৃ ায় হযরত লহা ও হযরত যুবােয়র রা. স েক কাজী 
শাওকানী িলেখেছ, 

وخرجوا في جیوش من المسلمین , فنكثوا بیعته بغیاً علیه , فألنھم قد كانوا بايعوه , أما طلحة والزبیر ومن معھم 
 فوجب قتاله, 

অথ: লহা, যাবােয়র ও তােদর সাথীরা যেহতু হযরত আলী রা. এর হােত বাইয়াত হণ কেরিছেলন, অত:পর 
তার সােথ িবে াহ কের তার বাইয়াত ভ  কেরেছ এবং মুসলমানেদর এক  সন বািহনী ত কেরেছ, সুতরাং 
তােদর সােথ হযরত আলী রা. এর যু  করা ওয়ািজব হেয় গেছ।   
  
িনেচর ি নশট দখুন, 
  



 



 
  
হযরত মুয়ািবয়া রা. স েক কাজী শাওকানীর জঘন  ব ব : 
  
কাজী শাওকানী ওবালুল গমাম বইেয় িসফফীেনর যা ােদরেকও রা ে াহী আখ ািয়ত কেরেছ। অথচ 
িসফফীেনর যুে  হযরত মুয়ািবয়া রা. এর সােথ আরও অেনক সাহাবীও িছেলন। এছাড়া হযরত মুয়ািবয়া রা. 
স েক যসব শ  ব বহার কেরেছ, এেত আমােদর গা িশউের উেঠ। কাজী শাওকানী িলেখেছ, 

تقتلك الفئة : ((ولو لم يكن في ذلك إال قوله صلى هللا علیه وآله وسلم لعمار, فبغیھم ظاھر , وأما أھل صفین 
ولكنه أراد طلب الرياسة , لي ثم لیس معاوية ممن يصلح لمعارضة ع, لكان ذلك مفیداً للمطلوب , )) الباغیة

, فنفق ذلك علیھم , فخادعھم بأنه طالب بدم عثمان , ال يعرفون معروفاً وال ينكرون منكراً , والدنیا بین فوم أغتام 
 ونصحوا له, وبذلوا بین يديه دماءھم وأموالھم 

  



অথ: িসফফীেনর যা ােদর রা ে াহীতা সু । বা েব তারা রা ে াহী না হেলও হযরত আ ােরর সূে  বিণত 
হাদীস  তােদরেক রা ে াহী মােণ যেথ  িছেলা। রাসূল স. বেলেছন, তামার সােথ এক  রা ে াহী দল যু  
করেব। এছাড়া মুয়ািবয়া হযরত আলীর সােথ িত ি তার যাগ ও িছেলা না। বরং স শােমর মূখেদর মােঝ 
নতৃ  ও স েদর আকাংখী িছেলা। এই মখূরা সৎকাজেক সৎ ও িনকৃ  কাজেক িন নীয় মেন করেতা 
না। মুয়ািবয়া এই শােমর অিধবাসীেদরেক এই বেল ধাকা িদেয়েছ য, স হযরত উসমান রা. এর রে র বদলা 
িনেত চায়। এভােব তােদর সােথ স মুনােফকী কেরেছ। ফেল শােমর অিধবাসীরা তার সামেন তােদর র  ও 
স দ িবসজন িদেয়েছ, তার কল াণ কামনা কেরেছ। 
  
কাজী শাওকানী ধু হযরত মুযািবয়া রা. এর সমােলাচনা কেরই া  হয়িন, মুয়ািবয়া রা. এর সহেযাগী অন ান  
সাহাবােয করাম স েক তার ব ব  দখুন, 
  

وبعض , كبعض الصحابة المائلین إلیه , إنما العجب ممن له بصیرة ودين , ولیس العجب من مثل عوام الشام  
وقد , حتى نصروا المبطلین وخذلوا المحقین , فلیت شعري أي أمرٍ اشتبه علیھم في ذلك األمر , فضالء التابعین 

وقد , )) ْمرِ اللَّهِ َفإِْن بََغْت إِْحَداُھَما َعلَى اْألُْخَرى َفَقاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَ : ((سمعوا قول هللا تعالى
وسمعوا قول النبي صلى هللا علیه , سمعوا األحاديث المتواترة في تحريم عصیان األئمة ما لم يروا كفراً بواحاً 

حب الشرف : لقلت , ولوال عظیم قدر الصحبة ورفیع فضل خیر القرون . انھا تقتله الفئة الباغیة : وآله وسلم لعمار
 مة كما فتن خلفھاوالمال قد فتن سلف ھذه األ

অথ: শােমর সাধারণ মানুেষর ব াপাের এেতাটা িবি ত হওয়ার কান কারণ নই, িক  সসব লাকেদর ব াপাের 
িবি ত হই, যােদর ীন স েক ান িছেলা, যারা িবচ ণ িছেলন, যমন, মুয়ািবয়ার প  অবল নকারী িকছু 
সাহাবী, িবিশ  িকছু তােবয়ী। হায়, আিম বঝুেত পাির না, কী কারেণ তারা এজাতীয় সে েহর আবেত িনমি ত 
হেলন; এমনিক তারা বািতেলর সাহায  করেলন এবং সত েক লাি ছত করেলন? অথচ তারা আ াহর এই বাণী 
েনিছেলা: [অথ] যিদ তােদর একদল অন  দেলর উপর বাড়াবািড় কের, তাহেল সই দেলর িব ে  যু  কেরা য 

বাড়াবািড় কের, যত ণণ না তারা আ াহর েমর িদেক িফের আেস।( জরুাত-৯) 
তারা হযরত আ ার িবন ইয়ািস রা. এর উে েশ  রাসলূ স. এর এ উি ও েনিছেলা, [অথ:] তামার সােথ 
রা ে াহী এক  দল যু  করেব। যিদ সাহাবীেদর উ  মযাদা ও  িতন যুেগর উ  ফিজলত না থাকেতা, 
তাহেল আিম বলতাম: স দ ও পেদর লাভ এই উ েতর পূববত েদরেক যমন ফতনায় ফেলেছ, তমিন 
পরবত েদরেকও। [শাওকানীর ব ব  শষ হেলা] 
  
িনেচর ি নশট দখুন, 



 



 
  
িব  পাঠক: কাজী শাওকানী সাহাবীেদর মযাদার িত ল  রেখ (?) যা বেলেছ তােত এই অব া, যিদ িতিন এই 
মযাদার িত ল  না করেতন, তাহেল না জািন কত কী বলেতন? আ াহ পাক সাহাবােদর স েক এধরেনর 
ধৃ তাপূণ আচরণ থেক আমােদেক হফাজত ক ন। 
হযরত ময়ুািবয়া রা. স েক যসব জঘন  ব ব  কাজী শাওকানী িলেখেছ, 
১. পদ ও স েদর লাভ 
২. হযরত উসমান রা. রে র বদলা নয়ার কথা বেল ধাকাবািজ। 
৩. বািতল। 
  
কাজী শাওকানীর ওবাললু গামাম এর িলংক: 
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/kmaam3.rar 
  

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/kmaam3.rar


  
আহেল হাদীস আেলম নওয়াব িসি ক হাসান খান: 
কাজী শাওকানী আদ-দুরা ল বািহয় া নােম এক  িকতাব লেখন। কাজী শাওকানীর ছা  আহেল হাদীসেদর 
িবিশ  আেলম নওযাব িসি ক হাসান খান এই িকতােবর এক  ব াখ া লেখন। িসি ক হাসান খােনর এই ব াখ ার 
নাম হেলা, আর-রওজাতুন নািদয় া। িকতাব  আহেল হাদীসেদর িসেলবাসভু  এক  িকতাব। সালাফীেদর শইখ 
আলবানী দীঘ িদন এই িকতােবর দরস িদেয়েছ। শায়খ আলবানী আর-রওজাতুন নািদয় ার সংি  এক  ব াখ া 
িলেখেছ।আলবানীর এই ব াখ ার নাম হেলা, আত-তা’িলকাতুর রিজয় া। 
  

 
  
  
িকতাব র থম সং রণ ২০০৩ সােল কািশত হেয়েছ। দা  ইবিনল কাইিয় ম ও দা  ইফফান নামক দ’ু  
লাইে রী এ  কাশ কেরেছ। িকতাব  তাহকীক কেরেছ, আলবানী সােহেবর িবিশ  ছা  আলী আল-হালাবী। 
আমােদর আেলাচ  িবষয় এ িকতােবর তৃতীয় খে র ৫০১ পৃ া থেক পরবত  আেলাচনায় রেয়েছ। িনেচর ি নশট 
ল  ক ন। যারা আরও িব ািরত অনুস ােন আ হী, তারা মূল িকতাব  িনেচর িলংক থেক ডাউনেলাড কের 
িনেবন। 
িকতােবর িলংক: 
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=336 
  

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=336


আর-রওজাতুন নািদয় ােত নওয়াব িসি ক হাসান খানও কাজী শাওকানীর উ  ব ব  ব  উে খ কেরেছ। 
নওয়াব সােহব এসব ব েব র কান িতবাদ কেরনিন। বরং এ েলা িতিন য সহকাের তার িকতােব উে খ 
কেরেছন। এই ব ব েলা মূলত: িসি ক হাসান খােনর উ াদ কাজী শাওকানীর। মলূ িকতাব আদ-দুরা ল 
বািহয় ােত এই ব ব েলা িছেলা না। নওয়াব িসি ক হাসান খান তার ব াখ ায় এই ব ব েলা উে খ কেরেছ। 
অথাৎ সাহাবােয় করাম ও হযরত মুয়ািবয়া রা. স েক কাজী শাওকানী ও নওযাব িসি ক হাসান খােনর ব ব  
একই। উ াদ ও শাগেরদ একই পেথর পিথক। আসেল তারা কান পেথর পিথক িছেলা? িশয়ােদর পেথর পিথক 
িছেলা। কাজী শাওকানী িনেজ যায়দী িশয়া িছেলা। তার অনুসারী আহেল হাদীস নওয়াব িসি ক হাসানও এর 
বাইের যেত পােরিন। 
  

 



 
  
উ  ব ব  উে েখর পর শায়খ মহুা াদ আহমাদ শােকর সােহব নওয়াব িসি ক হাসান খান স েক িলেখেছ, 

 عو قد غلب علي الشارح ما يغلب علي األعجام من التشی
“ব াখ াকার নওয়াব িসি ক হাসােনর মােঝ মূখ অনারবীেদর মেতা িশয়ােদর ভাব জেক বেসেছ” 
িনেচর ি নশট দখুন, 



 
  
এই ব ব েলা স েক আলবানী সােহেবর কান ম ব  আত-তা’লীকাতুর রিজয় ােত নই। এর কারণ আমােদর 
অজানা। 
  
আ াহ পাক আমােদর সাহাবােয় করােমর সমােলাচক ও সাহাবা-িবে ষীেদর থেক হফাজত ক ন। সম  মুসিলম 
উ াহেক সাহাবা িবে ষীেদর থেক হফাজত ক ন। আমীন। 
 

সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-৪) 
 

হযরত আেয়শা রা. ক মুরতাদ আখ া 



  
ইংেরজেদর সমেয় সৃ  তথাকিথত া  মতবাদ আহেল হাদীেসর পুেরাধা হেলা মৗিলিভ আ ুল হক বনাসরী। 
পথ  এই লাক  এতটা সাহাবী িবে ষী িছেলা য স হযরত আেয়শা রা. ক মুরতাদ আখ ািয়ত কের। ভারত 
উপমহােদেশ আহেল হাদীস ফতনা  সাহাবী িবে ষী এই পথ ে র হােত জ  লাভ কের। আ ুল হক বনারসী 
মূলত: িহ ু িছেলা। আ ু াহ ইবেন সাবা ই দীর মেতা লাক দখােনা ইসলাম হণ কের মসুলমানেদর মােঝ 
িবেভদ সৃি  করেত থােক। "মুযােহের হক" িকতােবর নামধন  লখক মাওলানা তুব উ ীন তার "তুহফাতুল 
আরব ওয়াল আযম" ে  িলেখন- " সয়দ আহমদ শহীদ রহঃ,মাওলানা ইসমাইল শহীদ রহঃ ও মাওলানা আ ুল 
হাই রহঃ পা ােব আগমন করার পরপ  ই কিতপয় িব াি  সৃি কারীর সম েয় চার মাযহােবর ইমামগেণর তাকলীদ 
অ ীকারকারী নতুন িফরকা র সু পাত ল  করা যায়। যারা হযরত সা  িয়দ আহমদ শিহদ রহঃ-এর মুজািহদ 
বািহনীর িবে াহী েপর সদস  িছেলন,এেদর মুখপা  িছেলন মৗলভী আ ুল হক বনারসী(১২৭৫ িহঃ) তার এই 
ধরেনর অসংখ  া  কমকাে র কারেণ সা  িয়দ আহমদ শিহদ রহঃ১২৪৬ িহজরীেত তােক মুজািহদ বািহনী থেক 
বিহ ার কেরন। তখ  ই গাটা ভারতবেষর সকল ধম াণ জনগন, িবেশষ কের শিহদ রহঃ এর খলীফা ও মরুীদগন 
হারামাইন শিরফাইেনর তদািন ন উলামােয় করাম ও মুফিতগেণর িনকট এ ব প াের ফতওয়া তলব কেরন।ফেল 
সখানখার তৎকালীন চার মাযহােবর স ািনত মুফিতগন ও অন ান  উলামােয় করাম সবস িত েম মৗলবী 
আ ুল হক বনারসী ও তার অনুসারীেদরেক পথ  ও িব াি  সৃি কারী িফরকা বেল অিভিহত কেরন কেরন এবং 
বনারসীেক কতল(হত া)করার িনেদশ দান কেরন।(এ ফতওয়া ১২৫৪ িহজরীেত তা ী া ীন নােম কাশ করা 
হয়). বনারসী পলায়ন করত ◌ঃ কানভােব আ র া পান। সখান থেক িগেয় িতিন নবআিব ৃ ত দেলর ধান 
হেয় সরলমনা জনসাধারেণর মেধ  তার া  মতবাদ ছড়ােত থােক।" (তুহফাতুল আরব ওয়াল আজম, পৃঃ১৬, 
খঃ২; আল-নাজাতুল কােমলা, পৃঃ২১৪; ত ী া ীন, পৃঃ৩১) 
  
আহেল হাদীস আেলম আ ুর রহমান পািনপি  তার কাশফুল িহজাব বইেয়  িলেখেছ, 
  
" মৗলভী আ লু হক বনারসী কােশ  বেলেছ য, আেয়শা রা. হযরত আলীর সােথ যু  কেরেছ। িতিন যিদ 
তওবা না কের মারা িগেয় থােকন, তাহল িতিন মুরতাদ অব ায় মৃতু বরণ কেরেছন। অন  এক  মজিলেশ স 
বেলেছ য, আমােদর চেয় সাহাবােয় করােমর ইলম কম িছেলা। তােদর এক এক জন চার পাচটা হাদীস 
জানেতন, আমরা সব হাদীস জািন।" 
  
সূ : কাশফুল িহজাব, প.ৃ৪২, কারী আ রু রহমান পািনপিত। 
  
িনেচ মাণ দখুন: 



 

সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  পব (৫) 
 

হযরত মুয়ািবয়া রা. এর িত কাজী শাওকানীর অিভশাপ: 
  
আমরা সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দৃি ভি  (পব-৩) এ হযরত মুয়ািবয়া রা. স েক আহেল 
হাদীসেদর  কাজী শাওকানীর ব ব  তুেল ধরা হেয়েছ। সখােন কাজী শাওকানী হযরত ময়ুািবয়া রা. ক 
বািতল, ধাকাবাজ, দুিনযােলাভী ইত ািদ আখ ািয়ত কেরেছ নাউযুিব াহ। কাজী শাওকানী ধু আহেল হাদীসেদরই 
ইমাম নয়, বরং তথাকিথত সালাফীরাও তােক িনেজেদর ইমাম মেন কের থােক। কাজী শাওকানীর এক  িবখ াত 
িকতাব হেলা নাইললু আওতার। নাইলুল আওতার িকতাব  আমােদর দেশও পাওয়া যায়। এই িকতােব শাওকানী 
হযরত ময়ুািবয়া রা. এর িত লা'নত বা অিভশাপ িদেয়েছ।  
  
আহেল হাদীস আেলম নওযাব িসি ক হাসান কাজী শাওকানীর ছা  িছেলন। িতিন নাইলুল আওতার িনেজ কাশ 
কেরিছেলন। িসি ক হাসান খােনর কিপর সােথ তার িনেজরও এক  িকতাব সংযু  িছেলা। িসি ক হাসান খান 
কািশত নাইললু আওতার ডাউনেলাড ক ন িনেচর িলংক থেক,  



http://ia600401.us.archive.org/7/items/nail_awtar_07/nail_awtar_07.pdf 
  
নাইলুল আওতার স ম খে র ৮৪ পৃ ায় কাজী শাওকানী হযরত ময়ুািবয়া রা. ও ইয়াজীেদর িত অিভশাপ 
িদেয়েছ। ইয়াজীেদর িত অিভশাপ  দয়া িনেয় আহেল সু ত ওয়াল জামােতর আেলমগেনর মােঝ দ'ুধরেনর 
মতামত রেয়েছ। তেব হযরত ময়ুািবয়া রা. ক এর িত অিভশাপ দয়া কেতা ভয় র একটু ভেব দখুন। 
নাইলুল আওতার সকল এিডশেন এই অিভশােপর শ  রেয়েছ। তেব বতমােনর সালাফীরা যেহতু কাজী শাওকানীেক 
তােদর ইমাম বািনেয়েছ, এজন  তারা শাওকানীর এজাতীয় কােজ খুবই িব ত বাধ কের থােক। ফেল বতমােন 
িকছু সালাফী নাইলুল আওতার ছািপেয়েছ। এসব নাইলুল আওতাের অিভশােপর এই শ  স ণূ মুেছ িদেয়েছ। 
িনেজেদর মেতর িবেরাধী হওয়ার কারেণ এধরেনর িবকৃিত সালাফী-আহেল হাদীসেদর জন  নতুন িবষয় নয়। তারা 
িবখ াত অেনক িকতােব এই ধরেনর িবকৃিতর আ য় িনেয়েছ। ড. সুবিহ হা াক ও তািরক ইউয়াজু াহ নােম দুই 
সালাফী নাইলুল আওতার তাকহকীক কেরেছ। আ েযর িবষয হেলা, তারা দুজনই এই িবষয়টা নাইললু আওতার 
থেক উ েয় িদেয়েছ। এটা কন মুেছ িদেলা, তার কান কারণও লেখিন। একজন সাধারণ পাঠক ঘুনা েরও 
বুঝেব না য, কাজী শাওকানী হযরত ময়ুািবয়া রা. এর িত অিভশাপ িদেয়েছ। এভােব িবকৃিতর আ য় িনেয় 
িবিভ  িকতাব িবকৃতভােব কাশ করা হে ।  
  
যােদর কােছ নাইলুল আওতােরর পুরাতন সং রণ েলা রেয়েছ, তারা অিভশােপর িবষয়  যাচাই কের িনেবন। 
নাইলুল আওতােরর ৩২০১ নং হাদীেসর অধীেন িতিন লা'নত কেরেছন। অধ ােয়র িশেরানাম হেলা,  

ْیفِ   بَاُب الصَّْبرِ َعلَى َجْورِ اْألَئِمَِّة َوتَْرِك قَِتالِِھْم َواْلَكّفِ َعْن إَقاَمِة السَّ
  
কাজী শাওকানী এখােন িলেখেছ,  

ى َحَكُموا بِأَنَّ اْلُحَسْیَن َولََقْد أَْفَرطَ بَْعُض أَْھِل اْلِعْلِم َكاْلَكرَّاِمیَِّة َوَمْن َواَفَقُھْم فِي اْلُجُموِد َعلَى أََحاِديثِ اْلبَابِ َحتَّ  
ْبطَ  َرِة يَزِيَد ْبِن ُمَعاوِيَةَ  -َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -الّسِ رِيَعِة اْلُمطَھَّ كِّیرِ اْلَھاتِِك لُِحُرِم الشَّ یرِ الّسِ لََعَنُھْم  َوأَْرَضاُه بَاغٍ َعلَى اْلِخّمِ

 .تَْقَشِعرُّ ِمْنَھا اْلُجلُوُد ، َفیَالَلَِّه اْلَعَجُب ِمْن َمَقاَالتٍ اللَّهُ 
  
অথ: িকছু িকছু আেলম যমন কাররািময়া ও তােদর সহমেতর িকছু গাড়া আেলম আেলাচ  হাদীেসর উপর িভি  
কের বাড়াবািড় কেরেছ। এমনিক তারা বেলেছ, হযরত সাইন রা. মদ ম, মাতাল, শরীয়েতর পিব  িবিধ-
িবধানল নকারী ইয়াজীদ ইবেন মুয়ািবয়া [তােদর িত আ াহর অিভশাপ] এর িব ে  িবে াহ কেরেছ। কী 
আ য, তােদর কথায় গা িশউের উেঠ।  
  
মাকতাবাতুশ শােমলা থেক কািশত নাইলুল আওতার দখুন।  
http://shamela.ws/browse.php/book-9242/page-2551#page-2570 
  
সৗিদ ম নালয় িনয়ি ত আল-ইসলাম সাইেটও নাইলুল আওতার কািশত হেয়েছ। সখােন অিভশােপর শ  
রেয়েছ।  
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=513&PID=2406&SubjectID=25448 
  
ইসলাম ওেয়ব কািশত নাইলুল আওতােরও অিভশােপর শ  রেয়েছ,  
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=963&idfrom=2275&idto=2374
&bookid=47&startno=36 
  
নওয়াব িসি ক হাসান খান কািশত নাইলুল আওতােরর ি নশট: 
  

http://ia600401.us.archive.org/7/items/nail_awtar_07/nail_awtar_07.pdf
http://shamela.ws/browse.php/book-9242/page-2551#page-2570
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=513&PID=2406&SubjectID=25448
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=963&idfrom=2275&idto=2374




 
  
নাইলুল আওতার, খ.৭, পৃ.৮৪। 
িলংক: http://ia600401.us.archive.org/7/items/nail_awtar_07/nail_awtar_07.pdf 
 

 

সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  পব(৬) 
 

িকছু সাহাবীর ে  রািযয়া া  আন  না বলা: 
  

http://ia600401.us.archive.org/7/items/nail_awtar_07/nail_awtar_07.pdf


ইংেরজেদর সমেয় সৃ  আহেল হাদীসেদর অন তম আেলম হেলন ওিহদু ামান হাই াবাদী। িতিন ইি য়ার আহেল 
হাদীসেদর মােঝ বশ িবখ াত। আহেল হাদীসেদর মােঝ তার অনুবাদকৃত িসহাহ িস াহ ব াপক চিলত। 
ওিহদু ামান হাই াবাদী আহেল হাদীসেদর মােঝ ীকৃত একজন আেলম িছেলন। আহেল হাদীস আেলমেদর জীবনীর 
উপর লখা চািলস উলামােয আহেল হাদীস (চি শজন আহেল হাদীস আেলম) িকতােব তার ভূয়সী শংসা করা 
হেয়েছ। জনাব ওিহদু ামান হাই াবাদীর লখা এক  িকতাব হেলা, কানযুল হাকাইক িমন িফকিহ খাইিরল খালাইক 
( (সৃি েলর  মানব হযরত মুহা াদ (সঃ) এর িফকেহর রহস  ভা ার)।  
  
িকতােবর নামকরেণ মারা ক ধাকাবাজী: 
  
যখন তােদর িকতােবর নামকরণ কের, হাদইয়াতুল মাহদী ( হদায়াত া  রাসূল (সঃ) এর হািদয়া) তখন 
াভািবক একজন মানুেষর িবেবেক এ   হেয় উঠেব য, এ  কান ফকীেহর রিচত ফকাহ নয়, বরং এ  
সরাসির রাসূল (সঃ) এর িফকহ, রাসূল (সঃ) এর হািদয়া। িনেজর ান ও বুঝেক রাসলূ  (সঃ) এর নােম 
চািলেয় এধরেণর জািলয়ািত, গা াখী অন  কউ কেরেছ িক না আমােদর জানা নই। ফতনাবাজ এ আহেল হাদীস 
ণী  থেকই সাধারণ মানুষেক ধাঁকা দয়ার পায়তারা কেরেছ। তারা যখন িনেজেদরেক ‘আহেল হাদীস’ বেল, 

তখন পৃিথবীেত এধরেণর ঘৃিণত িমথ া আর হয় না, কননা য ব ি  আহেল হাদীস কােক বেল, এ ও জােন না, 
স দাবী কের য স আহেল হাদীস। িতটা পদে েপ ধাঁকা িদেয় মানুষেক কাথাও িশয়ােদর আি দা-িব াস, 
কাথাও গালাম আহমাদ কািদয়ানী মালউেনর িচ া- চতনা এবং কাথাও মুজাস িসমা-মুশাি হােদর আি দা 
িব াসেক রাসূল (সঃ) এর আি দা, রাসূল (সঃ) এর িফকেহর নােম সাধারণ মানুষেক ধাঁকায় িনপিতত করেছ। 
আহেল হাদীসেদর িফকেহর িকতােবর নােমর িদেক দৃি পাত করেল রাসূল (সঃ) এর িত আহেল হাদীসেদর 
িমথ াচার আরও  হেয় উঠেব। উদাহরণ প, তারা উদু ভাষায় “িফকেহ মুহা ািদয়া” নামক িকতাব রচনা 
কেরেছ। এ  মূলতঃ যায়দী িশয়া কাযী শাওকানীর “আদ-দুরা ল বািহয় া” এর উদু অনুবাদ। স ূণ িকতােবর 
অনুবাদ করা হেয়েছ। এক  মাসআলাও এিদক সিদক হয়িন। এর থেক এ িবষয়   হয় য, তথাকিথত 
আহেল হাদীসেদর িনকট হানাফীেদর িফকহ ভুল অথচ যায়দী িশয়ােদর িফকহ িব । এ িকতােবরই আরবী ব াখ া 
িলেখেছন িবখ াত আহেল হাদীস আেলম নওয়াব িসি ক হাসান খান। তার িকতােবর নাম, আর-রওজাতুন নািদয় া 
শর  দুরািরল বািহয় া। এরা হানাফী িফকহ ছেড় মানুষেক এই বেল ধাঁকা িদেয়েছ য, আমরা ম া-মিদনার 
িফকহ উপহার িদব, অথচ িদেয়েছ ইয়ামােনর িশয়ােদর িফকহ। এরপর আহেল হাদীস আেলম ওহীদু ামান খান 
আরবীেত এক  িফকেহর িকতাব িলেখেছন, নুযুলুল আবরার িমন িফকিহন নািবিয় ল মুখতার ( িনবািচত নবী 
মুহা াদ (সঃ) এর িফকহ থেক নককার বুযুগেদর মহমানদাির)। এর ারা িতিন মানষুেক ধাঁকা িদেয়েছন 
য, আমােদর িফকহ অন  কান ব ি র িফকহ নয়, সরাসির রাসূল (সঃ) এর িফকহ। কমন যন, িতিন এও 
বাঝােত চেয়েছন য, িফকেহ হানাফীেত ইমাম আবু হানীফার িফকহ, রাসূেলর িফকহ নয়, িফকেহ শােফয়ীেত ইমাম 
শােফয়ী (রহঃ) এর িফকহ আর তােদর িফকহ িনেরট নবীজী (সঃ) এর িফকহ। আহেল হাদীস আেলম নওয়াব 
নু ল হাসান খান িফকেহর িকতাব িলেখেছন, যার নাম িদেয়েছন, আরফুল জাদী িমন িজনািন হাদিয়ল হাদী। 
নওয়াব ওহীদু ামান খান িলেখেছন, কানযুল হাকােয়ক িমন িফকিহ খাইিরল খালােয়ক (সিৃ েলর  মানব 
হযরত মহুা াদ (সঃ) এর িফকেহর রহস  ভা ার)।  
  
এভােব িনেজেদর মি সতূ শিরয়তিবেরাধী মাসআলা েলােকও তারা রাসূল স. এর বুঝ িহেসেব চািলেয় িদেযেছ। 
নাউযুিব াহ। এধরেনর চটকদার নামকরেণর মাধ েম সাধারণ মানুষেক ধাকায় ফেলেছ।  আসুন এবার দিখ, 
ওিহদু ামান খান সােহব কানজলু হাকােয়েক সাহাবােয় করাম স েক কী িলেখেছন।  
  
  
ওিহদু ামান হাই াবাদী িলেখেছ,  



"অথাৎ সাহাবােয় করাম রা. স েক রািযয়া া  আন  বলা মু াহাব। তেব আবু সুিফয়ান, মুয়ািবয়া, আমর ইবেন 
আস, মুগীরা ইবেন 'বা, সামুরা ইবেন জনুদুব এর নােমর শেষ রািযয়া া  আন  বলা মু াহাব নয়। " 
  
নীেচর ি নশট দখুন,  
  

  
সাহাবােয় করাম রা. স েক এধরেনর আিকদা মূলত: িশযােদর উ ািবত আিকদা।  কান মুহাি স বা আহেল 
সু ত ওয়াল জামােতর কান আেলেমর আিকদা এ  নয়।  কানযুল হাকাইেকর এ ব ব  রেয়েছ ২৩৪ পৃ ায়। 
এই সং রণ কািশত হয় ১৩৩২ িহ: সেন শাওকাতুল ইসলাম ব েলার থেক।  
  
িব  পাঠক, ওিহদু ামান সােহব তার িকতােবর নাম িদেয়েছ, কানযুল হাকাইক িমন িফকিহ খাইিরল খালাইক 
( (সৃি েলর  মানব হযরত মুহা াদ (সঃ) এর িফকেহর রহস  ভা ার)।  এটা িক রাসূল স. এর বুঝ ও 



িফকহ? নাউযুিব াহ। রাসূল স. এর িফকেহর নােম কীভােব িশয়ােদর আিকদা চার করা হেয়েছ ল  ক ন। 
অথচ এ েলােক সাধারণ মানুেষর সামেন রাসূল স. এর বুঝ বেল চািলেয় দয়া হে ।  

 
  
স ূণ িকতাব  িনেচর িলংেক পােবন।  
http://www.scribd.com/doc/223244353/Kanzul-Haqaiq-Min-Fiqa-Khair-Ul-Khalaiq-by-Nawab-
Siddique-Hasssan-Khan-Phopali 
 

 

সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-৭) 
 

হযরত মুয়ািবয়া রা. আমর ইবেন আস রা. এর িত অিভশাপ: 
  

http://www.scribd.com/doc/223244353/Kanzul-Haqaiq-Min-Fiqa-Khair-Ul-Khalaiq-by-Nawab-


ভারত উপমহােদেশর আহেল হাদীসেদর িবখ াত আেলম হেলন ওিহদু ামান হাই াবাদী। িতিন িবিভ  িবষেয় অেনক 
িকতাব িলেখেছন। ওিহদু ামান সােহব এর এক  িবখ াত িকতাব হেলা, আল-িফক ল মুহা াদী (রাসূল স. এর 
িফকাহ বা বুঝ)। এই িকতােবর প চম খে র নাম িদেয়েছন, আল-মাশরাবুল ওয়ারিদ িমনাল িফকিহল মুহা াদী। 
এই িকতােবর ২৫১ পৃ ায় ওিহদু ামান সােহব িলেখেছন, 
  

  
অথাৎ আ াহ তায়ালা বেলন [অনুবাদ] যারা আ াহ ও তার রাসূলেক ক  দয়, আ াহ তায়ালা তােদরেক দুিনযা 
ও আেখরােত লা'নত বা অিভশাপ িদেয়েছন। আর আ াহ তােদর জন  জন  লা ছনাকর শাি  ত রেখেছন।  
  
"আমরা বলেবা, িন য় মুয়ািবয়া, ইয়াজীদ, আমর ইবেন আস, িশমার, উমর ইবেন সায়াদ, িসনান, খাওলা, আ াহ ও 
তার রাসূলেক ক  িদেয়েছ। আর যারা আ াহ ও তার রাসলু স. ক ক  িদেযেছ তারা অিভশ । ফেল উে িখত 
ব ি রাও অিভশ  হেব। একারেণ আমােদর আহেল হাদীসেদর িকছু িকছু আেলম ইয়াজীদ ও তার সমেগা ীয়েদর 
িত অিভশাপ দয়ােক বধ বেলেছন। " 

  



 
  
িনেচর িলংেক মূল িকতাব রেয়েছ। যাচাই কের িনন।  
http://www.scribd.com/doc/118377784/%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%8A-
%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A 

http://www.scribd.com/doc/118377784/%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-


  
িকছু িকছু সাহাবী ফািসক িছেলা: 
  
আহেল সু ত ওয়াল জামােতর মেত রাসূল স. এর সম  সাহাবী আেদল বা ন ায়-পরায়ণ। তােদর কউ ফািসক 
নয়। শরীয়েত ফািসেকর কান ব ব  হণেযাগ  নয়। অথচ হাদীস শাে  েত ক সাহাবীর হাদীসই হণেয়াগ । 
কারণ আমােদর িনকট সম  সাহাবী  ন ায়-পরায়ণ ও সেত র  উপর িতি ত। অথচ আহেল হাদীস আেলম 
ওিহদু ামান তার নুজলুুল আবরার িকতােব িলেখেছ,  
  

  
অথাৎ, পিব  রআেনর আয়াত, " যিদ তামােদর িনকট কান ফািসক কান সংবাদ আেন, তাহেল তামরা তা 
অনুস ান কেরা। আযাত  ওলীদ ইবেন উকরা স েক অবতীণ হেয়েছ। একইভােব  আ াহর বাণী, য মু'িমন স 
কখনও ফািসেকর মেতা হেত পাের না। এসব আয়াত থেক বাঝা যায় য, িকছু সাহাবী ফািসক িছেলন। যমন 
ওলীদ। একইভােব হযরত ময়ুািবয়া, আমর ইবেন আস, মুিগরা ইবেন 'বা ও সামুরা ইবেন জু বু ফািসক িছেলন।  
নুজলুুল আবরার, খ.৩, পৃ.৯৪ 
  



  
যারা আমােদর দয়া তথ  যাচাই করেত আ হী তারা িনেচর িলংক  থেক নুজলুু আবরার দখুন,  
http://www.scribd.com/doc/118376172/%D9%86%D8%B2%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-
%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-
%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-
%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%AC%D9%84%D8%AF-03 
 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/118376172/%D9%86%D8%B2%D9%84-


সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-৮) 
 

সাহাবীেদর পরবত  মুসলমান সাহাবীেদর থেক উ ম: 
আহেল হাদীসেদর এক  িব াস হেলা, সাহাবীেদর পরবত  মুসলমানরা রাসূল স. এর সাহাবীেদর থেক উ ম হেত 
পাের। সাহাবীেদর যুেগর পের এমন অেনক লাক এেসেছ যারা রাসূল স. এর সাহাবীেদর চেয়  িছেলা।  
  
আহেল হাদীসেদর িবখ াত আেলম ওিহদু ামান হাই াবাদী িলেখেছ, 
  

  
অথাৎ পরবত রা পূববত েদর চেয় উ ম হেব না, এ আেলাচনা ারা তা আবশ ক হয় না। কননা পরবত  
অেনক আেলম আেলম ইলম,  ান ও সু েতর চাের সাধারণ সাহাবীেদর থেক উ ম িছেলা। িবষয়  কান 
বুি মান ব ি ই অ ীকার করেব না।  
  
সূ : হাদইয়াতুল মাহদী, পৃ.৯০।  
  
ি নশট দখুন, 
  



  
যারা মূল িকতাব যাচাই করেত আ হী তারা নীেচর িলংক থেক ডাউনেলাড ক ন।  
http://www.4shared.com/office/BMXsw1Qy/Hadia_tul_mahdi.html?cau2=403tNull&ua=WINDOWS 
  
এই হেলা তথাকিথত আহেল হাদীসেদর িব াস। আহেল সু ত ওয়াল জামােতর কান আেলম একথা বেল না য, 
পরবত  কান আেলম সাহাবীেদর থেক উ ম । ইসলােমর ইিতহােস িশয়ারা ব তীত যেহতু অন  কান আেলম এই 
দাবী কেরিন য স সাহাবীেদর চেয় উ ম তাহেল আহেল হাদীসরা কন এই দাবী করেলা? তারা আসেল কােদরেক 
উ ম বাঝােত চেয়েছ? আহেল সু েতর উলামােয় করাম যেহতু সাহাবীেদর সােথ অন েদর তুলনা করােকও পছ  
কের না, তাহেল পরবত  কান আেলমেদরেক আহেল হাদীসরা  বলল? তারা িক িনেজে◌েদর আহেল হাদীস 
আেলমেদরেক সাহাবীেদর চেয় উ ম বলেত চায়? িশয়ােদর বােরা ইমামেক  বলার ধারণা থেকই িক আহেল 
হাদীসেদর এই আিকদার উ ব? 
  
সাহাবীেদর সােথ পরবত েদর তুলনা: 
  

http://www.4shared.com/office/BMXsw1Qy/Hadia_tul_mahdi.html?cau2=403tNull&ua=WINDOWS


আহেল সু ত ওয়াল জামােতর আেলমগণ পরবত  কান মুসলমানেক সাহাবীেদর সােথ তুলনা করেতও  কেঠারভােব 
িনেষধ কেরেছন। অন ান  উ ত উ ম হওয়া তা দূের থাক, সাহাবােয় করােমর ঘাড়ার ধুিলর সমতুল ও হেত 
পারেব না।  
  
হযরত আ ু াহ ইবেন মাবারক রহ. এর ব ব : 
  

معاوية بن أبي سفیان ، أم عمر بن عبد العزيز ؟فقال : و قد سئل عبد هللا بن المبارك ، أيھما أفضل 
و هللا إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول هللا صلى هللا علیه وسلم أفضل من عمر : 

 بألف مرة
  
অথ: একদা হযরত আ ু াহ ইবেন মাবারক রা. ক র করা হেলা, ক উ ম? হযরত মুয়ািবয়া রা. না িক 
উমর ইবেন আ লু আিজজ রহ.? িতিন উ র িদেলন, 
আ াহর শপথ, রাসূল স. এর সােথ চলার সময় হযরত মুয়ািবয়া রা. এর নােক যই ধুেলা েবশ কেরেছ, স  
হযরত উমর ইবেন আ লু আিজজ থেক হাজার ণ উ ম।  
[ওফায়াতুল আইয়ান, খ.৩, প.ৃ৩৩, ইবেন খি কান, িকতাবুশ শরীয়া, খ.৫, প.ৃ২৪৬৬] 
  
  
মুয়াফী ইবেন ইমরান রহ. এর ব ব : 
  

يا : سمعت رجالً يسأل المعافى بن عمران فقال : و أخرج اآلجري بسنده إلى الجراح الموصلي قال 
: فرأيته غضب غضباً شديداً و قال ! ان ؟أبا مسعود ؛ أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفی

 ال يقاس بأصحاب محمد صلى هللا علیه وسلم أحد
  
অথ: ইমাম আজরুরী িনজ সনেদ জাররাহ আল-মু'িসলী থেক বণনা কেরেছ, িতিন বেলন, আিম এক ব ি েক 
মুয়াফী ইবেন ইমরা রহ. ক  করেত দখলাম। স িজ াসা করেলা, হ আবু মাসউদ, উমর ইবেন আ লু 
আিজজ উ ম না িক মুয়ািবয়া রা.? আিম তােক দখলাম, িতিন খুবই রাগাি ত হেয় গেলন। অত:পর বলেলন, 
রাসূল স. এর সাহাবীেদর সােথ কাউেক তুলনা করা যােব না।  
[আশ-শরীয়া, খ.৫, প.ৃ২৪৬৭] 
  
আবু উসামা রহ. এর ব : 
  
ইমাম আজরুরী িনজ সনেদ ইমাম আবু উসামা রহ, থেক বণনা কেরেছন, তােক একদা  করা হেলা,  

 أصحاب رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ال يقاس بھم أحد: أيھما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟فقال  
  
অথ: হযরত ময়ুািবয়া ও উমর ইবেন আ ুল আিজর এর মেধ  ক উ ম? িতিন বলেলন, রাসূল স. এর 
সাহাবীেদর সােথ অন  কারও তুলনা করা হেব না।  
  
[িকতাবুশ শরীয়া, খ.৫, প.ৃ২৪৬৬] 
  
  
আহেল হাদীস মতবােদর সােথ হ প ী আহেল সু েতর ব ব  তুলনা ক ন? কী পিরমাণ িশয়ােদর আিকদার ারা 
ভািবত হেল তারা এতটা সাহাবী িবে ষী হেত পাের? আ াহ আমােদরেক আহেল সু ত ওয়াল জামােতর আিকদার 
উপর অটল রাখুন এবং আহেল হাদীসসহ সকল বািতল ফরকা থেক হফাজত ক ন। আমীন।  
  



সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-৯) 
 

ওলীরা সাহাবীেদর থেক  হেত পাের: 
  
আহেল হাদীসেদর িবখ াত আেলম ওিহদু ামান হাই াবাদী তার হাদইয়াতুল মাহদী িকতােব িলেখেছ,  

  
" িব  কথা হেলা, সাহাবী রাসূল স. এর সং েশর মযাদা অজন কেরেছন, যা কান ওলী অজন করেত পারেব 
না, িক  িকছু িকছু ওলী আউিলয়ােদর এমন িকছু মযাদা ও ফজীলত থাকেত পাের, যা সাহাবীর িছেলা না।" 
  
[ হাদইয়াতুল মাহদী, পৃ.৯০] 
  
অথচ আহেল সু ত ওয়াল জামােতর সকেলই এ িবষেয় একমত য সাহাবােয় করাম রা. সম  ওলী আওিলয়া 
থেক । সাহাবােদর তুলনায় কান ওলীই কান িদক থেক  অজন করেত পারেব না।  

  
  
জমুার খুতবায় খুলাফােয় রােশদীেনর নাম নয়া িবদয়াত: 
  
আহেল হাদীস আেলম জনাব ওিহদু ামান হাই াবাদী তার হাদইয়াতুল মাহদী িকতােব িলেখেছ,  
  
  

  
অথাৎ আহেল হাদীসরা জমুার খতুনায় খুলাফােয় রােশদীন ও বাদশাহর নাম নয় না। কারণ এ  এক  িবদয়াত। 
রাসূল স. ও সাহাবীেদর যগু থেক এ  বিণত নয়।  
  
  
রাসূল স. ও সাহাবীেদর থেক এ  বিণত নই, একথা বেল সাহাবীেদর নাম নয়ােক িবদয়াত বেল চািলেয় িদেলন। 
অথচ এই ওিহদু ামান সােহবই আবার িলেখেছন, আরবী ভাষা ছাড়া অন  ভাষায় খুতবা দয়া জােয়য। অন  



ভাষায় খুতবা দযা জােয়জ, এটা রাসূল স. এর কান হাদীস বা কান সাহাবী থেক বিণত? আর খুতবার 
েত কটা শ  রাসূল স. ও সাহাবীেদর থেক বিণত হেত হেব, এই শত ওিহদু ামান সােহব কাথায় পেলন? বা েব 
আহেল হাদীসরাও িক রাসলূ স. ও সাহাবীেদর থেক বিণত শে র মাধ েমই ধু খতুবা দয়, না িক অিতির  
িকছু বেল? তারা যিদ জমুার খতুবায় সব িকছু আেলাচনা করেত পাের, স েলা িবদয়াত হয় না, আর জমুার 
খুতবায় সাহাবীর নাম িনেল সটা িবদয়াত হেয় যায়। নাউযুিব াহ। এ েলা মলূত: এেদর সাহাবী িবে েষরই 
বিহ: কাশ।  আ াহ পাক আমােদরেক এসব সাহাবী িবে ষীেদর থেক হফাজত ক ন।  
  
সাহাবীেদর ব ব  দিলল নয়: 
  
আহেল হাদীসেদর থম িণর আেলম মাওলানা নজীর সাইন দহলভী ফেতায়ােয় নজীিরয়ােত িলেখেছ,  
  
  

  
অথ: ি তীয় কথা হেলা, হযরত আ ু াহ ইবেন আ াস ও হযরত আ ু াহ ইবেন যাবােয়র রা. এর ফেতায়া 
যিদ সহীহও, তবুও এেক দিলল িহেসেব হণ করা স ক নয়। কননা, সাহাবীেদর ব ব  দিলল নয়।  
  
[ফেতায়ােয় নজীিরয়া, প.ৃ৩৪০] 
  
  
আহেল হাদীসেদর িবখ াত আেলম নওয়াব িসি ক হাসান খান তার আরফুল জাদী িকতােব িলেখেছ,  
  

  
অথাৎ এ িবষেয় বিণত ব ব  হজরত জােবর রা. এর। আর সাহাবীর কথা কান দিলল নয়।  
  
[আরফুল জাদী, পৃ.৩৮] 
  
  



হযরত আলী রা. এর স েক নজীর সাইেনর মতামত: 
  
আহেল হাদীস আেলম নজীর সাইন দহলভী হযরত আলী রা. এর এক  ব ব  স েক িলেখেছ,  
  

  
অথাৎ খুব ভােলা কের রণ রাখা উিচৎ য,  হযরত আলী রা. এর এ ব েব র মাধ েম জমুয়া িব  হওয়ার 
জন  শহর হওয়ার শত  কখনও মািণত হয় না।  
  
  
  
সাহাবীেদর আমল দিলল নয়: 
  
নওয়াব িসি ক হাসান তার িবখ াত িকতাব আত-তাজলু মকুা ােল িলেখেছ,  
  

  
অথাৎ সাহাবীর আমল দিলল হওযার যাগ  নয়।  
[ আত- তাজলু মুকা াল, পৃ.২৯২] 
  
  
সাহাবােয় করােমর মতামত ও বুঝ দিলল নয়: 
  
ফেতায়ােয় নজীিরয়ােত রেয়েছ,  
  



  
অথাৎ মিহলােদর মসিজেদ যাওয়ার িবষেয় হযরত আেয়শা রা. বেলন, যিদ রাসূল স. এর সময় এমন হেতা, তাহেল 
রাসূল স. মিহলােদরেক মসিজেদ যেত িনেষধ করেতন। হযরত আেয়শা রা. এর এ ব ব  স েক নজীর সাইন 
দহলবী বেলন, যিদ আমরা হযরত আেয়শা রা. এর ব ব  মেনও নই, তাহেল হযরত আেয়শা  রা. এ  িনেজর 

বুঝ থেক বেলেছন। আর সাহাবীেদর বুঝ শরীয়েতর দিলল নয়।  
[ফেতায়ােয় নজীিরয়া, খ.১, পৃ.৬২২] 
  
  
  
হযরত উমর রা.  স েক আহেল হাদীসেদর জঘন  িবেষাদগার: 
হযরত উমর রা. িছেলন ি তীয় খিলফা। রাসূল স. এর ি য় সাহাবী। সত -িমথ ার পাথক কারী। হযরত উমর 
রা. এর ব াপাের িশয়ারা সবেচেয় বিশ িবেষাদগার কের থােক। তারা হযরত উমর রা. এর িত িনকৃ  শব 
ব বহাের যন িতেযািগতা কেরেছ। এে ে  আহেল হাদীস মতবােদর অনুসারীরাও কান অংেশ িপিছেয় নই। 
তারাও রীিতমত িবিভ  িবষেয় হযরত উমর  রা. এর িবেষাদগার কের থােক।  
  
হযরত উমর রা. সাধারণ সাধারণ মাসআলায় ভুল করেতন: 
  
  
আহেল হাদীস আেলম মহুা াদ জনুাগড়ী এক  িকতাব িলেখেছন। িকতােবর নাম রীেক মুহা াদী (রাসলূ স. এর 
পথ)। রাসূল স. এর পথ নাম িদেয় িকতাব িলেখ রাসলূ স. এর পথ থেক মানষুেক সবেচেয় বিশ িবচু ত 
করার চ া কেরেছন। এরা িনেজেদর িকতাব নাম রাসূল স. এর িফকাহ, রাসূল স. এর পথ ইত ািদ রেখ, রাসূল 
স. এর শ েদর ই ার বিহ: কাশ ঘ েয়েছ। রাসূল স, এর কােছ তার সাহাবীরা িছেলন খুবই ি য়ভাজন। তােদর 
স েক িনকৃ  শ  ব বহার কখনও রাসলূ স. এর পথ হেত পাের না।  মুহা াদ জনুাগড়ী তার রীেক মহুা দী 
বইেয় িলেখেছ,  
  



  
অথাৎ েন রােখা, অেনক সু  ও মাটা মাটা মাসআলায় হযরত উমর রা. ভুল কেরেছন। আমরা ও 
আপনারা এ িবষেয় একমত য, হযরত উমর রা. এসব মাসআলার দিলল স েক অবগত িছেলন না।  
[ রীেক মুহা াদী, প.ৃ৪১] 
  
হযরত উমর রা. সাধারণ সাধারণ মাসআলায় যিদ ভুল কের থােকন, তাহেল সূ  সূ  মাসআলায় িতিন কী 
কেরেছন? িযিন সাধারণ মাসআলার দিললও জােন না, িতিন ক ন মাসআলার দিলল কীভােব জানেব? 
আহেল হাদীেসর এ ব ব  থেক  হেয় যায়, হযরত উমর রা. সারা জীবন ধু ভুলই কেরেছন। কারণ িযিন 
সাধারণ মাসআলায়ও ভুল থেক বাচেত পােরন না, িতিন ক ন ক ন মাসআলায় ভুল করেবন এটাই 

াভািবক। নাউযুিব াহ, ছু া নাউযুিব াহ।  
  
অথচ রাসূল স. হযরত উমর রা. স েক বেলন,  

 إن هللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
  
অথাৎ িন য় আ াহ তায়ালা হযরত উমর রা. এর িজ া ও অ ের সত  িনিহত রেখেছন।  
  
[িতিরিমযী, হা.৩৬৮২, ইবেন িহ ান, ৬৮৯৫, আবু দাউদ, ২৯৬২] 
  
  
আ াহ পাক পেুরা উ তেক সাহাবী িবে ষীেদর থেক হফাজত ক ন। আমীন।  
 

 

সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-১০) 
 

হযরত উমর রা. ও হযরত আ ু াহ ইবেন মাসউদ রা. শরীয়ত িবেরাধী মাসআলা িদেতন: 
  
জািময়া সালািফয়া বনারস এর গেবষক মুহা াদ রইস নদভী আহেল হাদীস তানবী ল আফাক নােম এক  
িকতাব িলেখেছ। এ িকতােব স হযরত উমর রা. ও হযরত আ ু াহ ইবেন মাসউদ রা, স েক িলেখেছ,  
  



  
অথাৎ ত: শরীয়েতর িনেদশনার িবপরীেত  এই দু'জন স ািনত সাহাবীর অব ান আমলেযাগ  ও শরীয়েতর 
দিলল হেত পাের না। এ ও  য, িব  সূে  মািণত হেলা, এই দুই সাহাবী যেহতু শরীয়ত িবেরাধী িবষয়  
হণ কেরিছেলন, এজন  তােদরেক শরীয়তিবেরাধী আখ ািয়ত করা হেব।  

[তানবী ল আফাক, পৃ.৮৭-৮৮] 
  
নাউযুিব াহ, ছু া নাউযুিব াহ। হযরত উমর রা. ও হযরত আ ু াহ ইবেন মাসউদ রা. ক বার শরীয়ত 
িবেরাধী আখ া দয়ার মলূ মাসআলা  হেলা, একই সােথ িতন তালাক িদেল িতন তালাক পিতত হওয়া। পুেরা 
মুসিলম উ াহ এ িবষেয় একমত য, একই সােথ িতন তালাক িদেল িতন তালাক পিতত। তথাকিথত গাইের 
মুকাি দরা সম   সাহাবা ও মুসিলম উ ােহর িবেরাধীতার কের িতন তালাকেক এক তালাক বািনেয়েছ। হযরত 
উমর রা. ও হযরত আ ু াহ ইবেন মাসউদ রা. যেহতু তােদর মেতর িবপে  িগেয়েছ, এজন  বার বার তােদরেক 
শরীয়ত িবেরাধী আখ া িদেয়েছ, নাউযুিব াহ। এসব লখা পড়েল সে হ হয়, এ  িশয়ােদর লখা না িক আহেল 
হাদীসেদর? 
  
  
হযরত উমর রা. ও হযরত  আ ু াহ ইবেন মাসউদ রা. রআন ও হাদীস বােঝনিন: 
  
  



  
অথাৎ রআেনর দ'ু  আয়াত এবং ায় প চাশ  হাদীেস গাসল ফরজ ব ি র জন  তায়া ুম কের নামায 
আদােয়র কথা রেয়েছ।  হযরত উমর ও ইবেন মাসউদ রা. এর সামেন এ আয়াত ও হাদীস পশ করা 
হেয়িছেলা। তবওু তারা িবষয়  বুঝেত স ম হনিন।  
  
[তানবী ল আফাক, পৃ.৪১৮] 
  
নাউযুিব াহ। ছু া নাউযুিব াহ। আমরা আেগ জানতাম, সাহাবােয করাম স েক এধরেনর শ  ব বহার কবল 
িশয়ারাই কের থােক। অথচ এই িশয়ােদর সােথ যু  হেয়েছ ছাট িশয়ার আেরক  তথা আহেল হাদীস। হযরত 
সাইেয় দ আহমাদ শহীদ রহ. এর সনাবািহনীেত আহেল হাদীস গা ী ছাট িশয়া বা ছুটা রােফজী িহেসেব পিরিচত 
িছেলা। তােদর লখনী দখেল এই বা বতাই কবল িবমতূ হেয় ওেঠ। 
  
হযরত উমর রা. রআেনর িবধান পিরবতন কেরেছন: 
  
জািময়া সালািফয়া বনারস এর গেবষক আহেল হাদীস আেলম মুহা াদ রইস নদভী তানিব ল আফাক 
িকতােব হযরত উমর রা, স েক িলেখেছ,  
  

  
অথাৎ  হযরত উমর রা. এর আকাংখ া ও ই া এটাই িছেলা য, রআেনর িবধান অনুযায়ী এক বঠেকর িতন 
তালাকেক এক তালাক সাব  করেবন। িক  মানুেষর ভুল প িত ব  করার উে শ  হযরত উমর রা. িনেজর 



ীকৃিত অনুযায়ী রআেনর িবধােন পিরবতন কেরেছন।  হযরত উমর রা. রআেনর িবধান এভােব পিরবতন 
কেরেছন য, এক তালাক িতন তালাক িহেসেব  পিরগিণত হয়।  
  
[তানবী ল আফাক, পৃ.৪৯৮] 
  
সাহাবােয় করাম পিব  রআেনর আয়াত জেনও এর িবপরীত আমল করেতন: 
  

  
অথাৎ অেনক সাহাবা ও তােবয়ীন অেনক আয়াত স েক অবগত হওয়া এবং স েলা িনয়িমত তলাওয়াত করা 
সে ও িবিভ ভােব এসব আয়াত িবেরাধী আমল করেতন।  
  
[তানবী ল আফাক, পৃ.৪৭] 
  
নাউযুিব াহ। সাহাবােয় করাম স েক কী জঘন  অপবাদ।  এসব িনকৃ  মানিসকতার লাকেদর পে ই কবল 
সাহাবােয় করাম স েক এধরেনর িমথ া অপবাদ দয়া স ব।  এেদর দৃি েত সাহাবােয় করাম রআন িবেরাধী 
িছেলন, তােবয়ীনগণ রআন িবেরাধী িছেলন। বার শ বছেরর মুসিলম উ াহ মাজহাব অনসুরেণর কারেণ মশুিরক 
হেয় গেছ। ধুমা  ইংেরজেদর হােত সৃ  আহেল হাদীস দলই সেত র উপর রেয়েছ। এেদর চেয় িনকৃ  আর ক 
হেত পাের? মহান আ াহ তায়ালা যখােন সাহাবােয় করােমর ইমান আনেত বেলেছন, তােদর অনুসারীেদর িত 
িনেজর স ি  ব  কেরেছন, অথচ এই নব  সৃ  আহেল হাদীস ফতনা সই সাহাবােয় করামেক রআন িবেরাধী 
আখ া িদে । নাউযুিব াহ।  
  
  
ইবেন মাসউদ রা. স েক মুবারকপরুীর জঘন  ব ব : 
িতরিমযী শরীেফর ব াখ া  তুহফাতুল আহওয়াজীর লখক আ ুর রহমান মুবারকপুরী ক র আহেল হাদীস িছেলা। 
স হযরত ইবেন মাসউদ রা. স েক িলেখেছ,  

  

  



অথাৎ, আমরা যিদ মেন নই য, রফেয় ইয়াদাইন না করার ব াপাের হযরত ইবেন মাসউদ রা. এর হাদীস সহীহ 
বা হাসান, ত: হযরত ইবেন মাসউদ রা. রফেয় ইয়াদাইন করার িবষয়  ভুেল গেছন, যমন িতিন অন ান  
অেনক িবষয় ভুেল গেছন। 
  
নাউযুিব াহ। ছু া নাউযুিব াহ। এই হেলা আহেল হাদীসেদর আসল চহারা। মেতর সােথ না িমলেল রাসূল স. 
এর হাদীসেদ পােয়র নীেচ ফেল িদেব। সাহাবীেক ভুল সাব  করেব। হযরত ইবেন মাসউদ রা. িক মা  একটা 
হাদীস বণনা কেরেছন? িতিন িক সব হাদীেস ভুল কেরেছন না িক ধু রফেয় ইয়াদাইেনর হাদীেস? হযরত আ ু াহ 
ইবেন মাসউদ রা. অিধক হাদীস বণনাকারী দশজন সাহাবীর মােঝ অ ম। িতিন মাট ৮৪৮ টা হাদীস বণনা 
কেরেছন। হযরত ইবেন মাসউদ রা. এর বিণত সব হাদীসই িক ভুল? বাখারী শরীেফ ায় আিশটা হাদীস হযরত 
ইবেন মাসউদ রা. থেক বিণত। এসব হাদীেসর ে ও িক বলেবন, িতিন ভুেল গেছন? তথাকিথত এসব আহেল 
হাদীসেদর িবচােরর  ভার আ াহর িনকট সাপদ করিছ। সাহাবীেদর স েক এেদর লাগামহীন ব ব  ধু 
সাহাবীেদর মান-স ান ন  কের না, বরং পুেরা শরীয়তেকই আ াহীন ও িভি হীন করার জন  যেথ । একজন 
নাি ক াভািবকভােব একথা বলেত পারেব, ত হ পাচ ওয়া  নামােযর পণূ এক  আমল যিদ ইবেন মাসউদ 
রা, ভুেল িগেয় থােকন, তেব িতিন অন ান  িবষয় কীভােব রণ রেখেছন? 
  
বৃি পুজারী ও াথা  যসব আহেল হাদীস হযরত আ ু াহ ইবেন মাসউদ রা. এর সমােলাচনা কের, তােদর 
উে শ  আহেল হাদীসেদর ইমাম ইবেন তাইিময়ার এক  ব ব ই যেথ ।  
ইবেন তাইিময়া তার মাজমু◌ুল ফাতাওয়ােত িলেখেছ,  
  

  

  
অথাৎ "হযরত আলী রা. ক সাহাবীেদর মােঝ বড় আেলমেদর স েক িজ াসা করা হেলা। িতিন বলেলন, 
িতিন হেলন একজন। ইরােক অব ানরত হযরত ইবেন মাসউদ।" ইলেমর ে  হযরত ইবেন মাসউদ রা. 
িছেলন, হযরত উমর, হযরত আলী, মুয়াজ ইবেন জাবাল রা. এর েরর। সাহাবীেদর মােঝ িতিন িছেলন থম 



সারীর সাহাবী। য হরত ইবেন মাসউদ রা. এর সমােলাচনা কের িকংবা হাদীেসর ে  তােক দবুল বেল, স 
 সব িশয়ােদর গা ভূ  যারা হযরত আবু বরক, উমর ও উসমান রা. এর সমােলাচনা কের। হযরত ইবেন 
মাসউদ রা. এর সামেলাচনা সাহাবােয় করাম স েক তার অ তা, তার ধমে াহীতা ও মুনােফকীর কাশ 
মা ।  
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.৪, প.ৃ৫৩১] 
  
  
ইবেন তাইিময়া রহ. এর ব ব  থেক  য, িশয়ােদর গা ভু  আহেল হাদীসরাই কবল ইবেন মাসউদ রা. 
এর সমােলাচনা করার দু:সাহস দখােত পাের। আ াহ পাক আমােদরেক সব ধরেনর িশয়া মেনাভােবর লাক থেক 
হফাজত ক ন। আমীন।  

 
 
সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-১১) 

 
হযরত মুয়ািবয়া ও আমর ইবেন আস রা. রা ে াহী িছেলা: 
  
আহেল হাদীস আেলম ওিহদু ামান হাই াবাদী লগুাতুল হাদীস নােম একটা িকতাব িলেখেছ। এই িকতােব র' 
অধ ােয়র আেলাচনায় স হযরত মুয়ািবয়া ও আমর ইবেন আস স েক মারা ক জঘন  ভাষা ব বহার কেরেছ। 
ওিহদু ামান িলেখেছ,  

" এ ব াপাের কান সে হ নই য, হযরত মুয়ািবয়া ও আমর ইবেন আস উভেয় িবে াহী ও অবাধ  ও িনকৃ  
িছেলা। তােদর জীবনী, মযাদা ও ফজীলত সং া  আেলাচনা কখনও শাভনীয় নয়। বরং সাহাবী হওযার িদেক 
দিৃ  রেখ কবল তােদরেক গালাগািল থেক মু  রাখাই যেথ ।" 
  
ি নশট দখুন,  



 
  
মূল বইেয়র ডাউনেলাড িলংক:  
https://ia601001.us.archive.org/9/items/09RaaLughatHadisKitab/09%20Raa%20Lughat%20Hadis%
20Kitab.pdf 
  
নাউযুিব াহ। রাসূল স. এর সাহাবীেদরেক অবাধ  ও িনকৃ  বেলও া  হয়িন। বরং ওিহদু ামান সােহেবর িনকট 
তােদর মযাদা বণনাও শাভনীয় নয়। তােদরেক গািল থেক পাক রাখার কথা বলেলও পূেব িনেজই তােদরেক 
িনকৃ  (শারীর) ও অবাধ   (সারকাশ) বেলেছ। আমরা পূেবর আেলাচনায় ওিহদু ামােনর ব ব  উে খ কেরিছ 
য, স হযরত মুয়ািবয়া রা. ক অিভশ  পয  বেলেছ। এ েলা আহেল হাদীসেদর কােছ গািল নয়। যিদ এরা 
গালাগািল িদেতা, না জািন কেতা িকছু িলখেতা। সাহাবােয় করামেক গািল িদেবা না একথা বেল য এত িকছু 
বলেত পাের, তাহেল গািল িদেল কী কী বলেতা? ওিহদু ামান ধু এ দুই সাহাবীেকই িনকৃ  বেলিন, অন ান  সাহাবী 
স েকও বেলেছ, তারা শরীয়ত ও িবেবক উভেয়র কােছ িনকৃ  এজাতীয় কাজ কেরেছন। এজন  কান সাহাবীেক 

https://ia601001.us.archive.org/9/items/09RaaLughatHadisKitab/09%20Raa%20Lughat%20Hadis%


তারকার সােথ তুলনা করা সমীিচন নয়। সাহাবােয় করাম যেহতু িনকৃ  কাজ কেরেছ, একারেণ তােদরেক 
হদায়ােতর আেলাক বিতকা মেন করাটাও ওিহদু ামান সােহেবর কােছ শাভনীয় নয়।  

  
সাহাবারা িনকৃ  কাজ কেরেছন:  
আহেল হাদীস আেলম ওিহদু ামান সােহব সাহাবারা তারকা সদৃশ হওয়ার িবষয়  অ ীকার কেরেছন। এ কথার 
মাণ িহেসেব িতিন িলেখেছন, 

  

" িকছু িকছু সাহাবা এমন কাজ কেরেছন, যা শরীযত ও িবেবক উভেয়র দৃি েত িনকৃ "   
  
মূল বইেযর ি নশট: 



 
  
মূল বইেয়র ডাউনেলাড িলংক: 
https://ia601001.us.archive.org/31/items/13SaadLughatHadisKitab/13%20Saad%20Lughat%20Hadi
s%20Kitab.pdf 
  
এভােব সাহাবােদরেক িবিভ  আ মেণ জজিরত করা হেয়েছ। কাথাও তােদরেক অিভশাপ দয়া হেযেছ, তােদরেক 
রা ে াহী ও িনকৃ  বলা হেয়েছ। অথচ এসব সাহাবী স েক আ াহ তায়ালা পিব  রআেন ঘাষণা িদেয়েছ, 
আ াহ তায়ালা তােদর িত স , তারা আ াহর িত স । তােদর ব াপােরই  আ াহ তায়ালা সনা তথা 
পরকােল মহা কল ােণর িত িত িদেয়েছন। অথচ তথাকিথক ছাট িশয়ারা তােদরেক আ াহর ােধর পা  
বানােত ব । তােদরেক অিভশ  বেল তারা মহা তৃি র ঢ র তুেলেছ।  আ াহ পাক আমােদর েত েকর অ ের 
সাহাবােয় করােমর মহ ত ঢেল িদন, তােদর অনুসতৃ পেথ পিরচািলত ক ন। আমীন ইয়া রা াল আলামীন।  

 

https://ia601001.us.archive.org/31/items/13SaadLughatHadisKitab/13%20Saad%20Lughat%20Hadi


সাহাবােয় করাম স েক আহেল হাদীসেদর দিৃ ভি  (পব-১২) 
 

সাহাবােয় করাম স েক রা. না বলেলও জলুিফকার আলী ভূে ােক রািযয়া া  বেল স ান দশন: 
  
ইংেরজেদর সমেয় সৃ  আহেল হাদীসেদর অন তম আেলম হেলন ওিহদু ামান হাই াবাদী। িতিন ইি য়ার আহেল 
হাদীসেদর মােঝ বশ িবখ াত। আহেল হাদীসেদর মােঝ তার অনুবাদকৃত িসহাহ িস াহ ব াপক চিলত। 
ওিহদু ামান হাই াবাদী আহেল হাদীসেদর মােঝ ীকৃত একজন আেলম িছেলন। আহেল হাদীস আেলমেদর জীবনীর 
উপর লখা চািলস উলামােয আহেল হাদীস (চি শজন আহেল হাদীস আেলম) িকতােব তার ভূয়সী শংসা করা 
হেয়েছ। জনাব ওিহদু ামান হাই াবাদীর লখা এক  িকতাব হেলা, কানযুল হাকাইক িমন িফকিহ খাইিরল খালাইক 
( (সৃি েলর  মানব হযরত মুহা াদ (সঃ) এর িফকেহর রহস  ভা ার)।  
ওিহদু ামান হাই াবাদী িলেখেছ,  

"অথাৎ সাহাবােয় করাম রা. স েক রািযয়া া  আন  বলা মু াহাব। তেব আবু সুিফয়ান, মুয়ািবয়া, আমর 
ইবেন আস, মুগীরা ইবেন 'বা, সামুরা ইবেন জনুদবু এর নােমর শেষ রািযয়া া  আন  বলা মু াহাব নয়। " 
  
  
অথাৎ আহেল হাদীসরা সাহাবােয় করাম স েক রািজয়া া  আন  বলেত নারাজ। এবার  একটা মজার ব াপার 
ল  ক ন। পািক ােনর ধানম ী জলুিফকার আলী ভুে ােক কই এক আহেল হাদীস আেলম রা. বেলেছ। 
আহেল হাদীস আেলমেদর িবিভ  ঘটনা সংকলন কের েফসর হােফজ খুবাইব জািহদ এক  বই িলেখেছন। বইেয়র 
নাম, উলামােয় আহেল হাদীসেক িদল চা  ওয়ািকয়াত (আহেল হাদীস আেলমেদর িচ াকষক ঘটনাবলী)।  
ি নশট দখুন,  
  



  
  
এই বইেয়র ১২২ পৃ ায় জৈনক আহেল হাদীস আেলেমর এক  ঘটনা উে খ করা হেয়েছ। ঘটনার িববরণ: 
  



  
অথাৎ "পািক ােনর জনােরল িজয়াউল হক একবার আেলমেদরেক ডাকেলন। িতিন ইসলাম শাসনত  চালু করার 
ঘাষণা িদেলন। সই সমেয়র ঘটনা উে খ কের িতিন বেলন, জনােরল সােহব যখন ইসলামী শাসনত  চালুর 
ঘাষণা িদেলন, তখন আেলমরা মাশায়া াহ বলা  করেলা। আামার পােশ বসা এক মৗলবী সােহব এেতা জাের 
জাযাকা াহ বলল য, আিম চয়ার থেক নীেচ পেড় যাি লাম।  আেলম সােহব আমােক িজ াসা করেলন, আপনার 
কী হেলা? আিম বললাম, আমার ভূে া রািযয়া াহ আন র কথা মেন পেড়েছ। যখন িতিন িছেলন, তখনও আপিন 
এেতা জাের জাযাকা াহ বলেতন। " 
  
ি য় পাঠক, পািক ােনর রশাসক ভুে ােক রািযয়া া  আন  বলেত আহেল হাদীসরা ি ধা কের না, অথচ বড় 
বড় সাহাবীেদর স েক রািযয়া া  আন  বলেত গেল তােদর জবান আড়  হয়। এ  কীেসর আলামত? সাহাবােয় 
করােমর মহ েতর িনদশন না িক তােদর িত মারা ক িবে েষর? আর ভূে ার মেতা একজন সাধারণ ব ি র 
ে  রািজয়া াহ আন  ব বহার কের কী মারা কভােবই না িতিন এর সােথ ঠা া করেলন? সাহাবােয় করােমর 

শােন আমরা যটােক অত  গেবর সােথ ব বহার কির, তারা এটােক ব বহার করেছ ভুে ার জন । এধরেনর 
সীমাহীন ঠা ােক একজন মুসলমান কীভােব মেন িনেত পাের? 
আ াহ সবাইেক হদায়াত দান ক ন। আমীন।  

 
 
(িব: : ব  মুফতী ইজহা ল ইসলাম আল-কাউসাির ভাই 
পব আকাের ফসেবােক ও উনার ওেয়ব সাইেট পা  কেরিছেলন, 
যার ব  পব িলেক এক  করা হেয়ছ এখােন।) মা'আ সালাম। 
 


