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সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণয়ে গালি কেওো লিলিদ্ধ 

   

এে. সাহাবায়ে কেরাময়ে গালি কেওো লিলিদ্ধ:  

আহয়ি সুন্নাত ওোি জামা‘আয়তর এেলি মূিিীলত হয়ে রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লায়মর সাহাবায়ের 

বযাপায়র তায়ের অন্তর এবং বাে-যন্ত্র পাে-পলবত্র ও সংযত থােয়ব- কযমলিভায়ব আল্লাহ তা‘আিা তায়েরয়ে 

অিুরূপ গুণসম্পন্ন বয়ি বণণিা েয়রয়ে, 

نَ  ﴿ ي ِ َّلذ و َوٱ ن   َجآُء ِمۡ  ِم ِده ولُونَ  َبۡع َنا َيُق َا ٱۡغفِرۡ  َربذ َٰنَِنا ََل َو ۡخ نَ  َوِِلِ ي ِ َّلذ ونَا ٱ َٰنِ  َسَبُق يَم ِٱِۡلِ َل  ب َعۡل  َو ا ِف  ََتۡ وبَِن ّلٗ  قُلُ نَ  ِغ ي ِ َِّلذ وا   ّل اَمُن ٓ  َء َنا ذَك  َربذ ِن  إ
وف   م   رَُء  [  ٠١: احلرش] ﴾١٠ رذِحي

“আর যারা তায়ের পয়র আগমি েয়রয়ে, তারা বয়ি: কহ আমায়ের পািিেতণা! আমায়েরয়ে এবং আমায়ের আয়গ 

আমায়ের কয সব ভাইয়েরা ঈমাি এয়িয়ে তায়েরয়ে ক্ষমা েরুি। আর ঈমািোরয়ের লবরুয়দ্ধ আমায়ের অন্তয়র 

কোয়িা লবয়েি রাখয়বি িা। কহ আমায়ের রব! আপলি েোিু, পরম েরুণামে।” [সূরা আি-হাশর, আোত: ১০] 

আর রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লায়মর এ বাণীর প্রলতও তারা আমি েরয়ব, 

، تَُسبُّوا َل » ْصَحاِبي
َ
، تَُسبُّوا َل  أ ْصَحاِبي

َ
يي أ هي  َنْفسي  فََواَّلذ نذ  لَوْ  بييَدي

َ
َحَدُكمْ  أ

َ
ْنَفَق  أ

َ
ثَْل  أ ُحد   مي

ُ
ْدرَكَ  َما َذَهبًا، أ

َ
ْم، ُمدذ  أ هي َحدي

َ
يَفهُ  َوَل  أ  «نَصي

“আমার সাহাবীগণয়ে কতামরা গালি-গািাজ েয়রা িা, আমার সাহাবায়ে কেরাময়ে কতামরা গালি-গািাজ েয়রা িা। 

যার হায়ত আমার প্রাণ-তার েসম েয়র বিলে- যলে কতামায়ের কেউ উহুে পাহায়ের সমপলরমাণ স্বণণও বযে ের, 

তয়ব তায়ের বযে েরা এে অঞ্জলি বা তার অয়ধণয়ের সমাি পযণন্ত ও কপৌঁেয়ব িা”।1 

আহয়ি সুন্নাত ওোি জামা‘আত, রায়ফযী ও খায়রজীয়ের ভ্রষ্ট তরীো কথয়ে মুক্ত- যারা সাহাবায়ে কেরাম রালেোল্লাহু 

আিহুময়ে গালি কেে, তায়ের প্রলত লবয়েি রায়খ, তায়ের ফযীিত ও মযণাো অস্বীোর েয়র এবং তায়ের 

অলধোংশয়ে োলফর বয়ি ক ািণা কেে। 

লেতাব ও সুন্নাে সাহাবায়ে কেরায়মর কয ফযীিত বণণিা েরা হয়েয়ে, আহয়ি সুন্নাত তা কময়ি কিে এবং লবশ্বাস 

েয়র কয, তারাই যুয়গর সয়বণাত্তম প্রজন্ম। কযমি, িবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লাম বয়িয়েি, 

ْ َخْْيُُكْم قَ »   «ْرني

“আমার যুয়গর কিায়েরাই কতামায়ের ময়ধয সয়বণাত্তম”।2 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হােীস িং ৩৬৭৩; সহীহ মুসলিম, হােীস িং ২৫৪০ 
2 সহীহ বুখারী, হােীস িং ২৬৫১, ২৪২৮; সহীহ মুসলিম, হােীস িং ২৫৩৫ 
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এেবার রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লাম যখি বণণিা েয়রলেয়িি কয, এ উম্মাত ৭৩লি লফরোে লবভক্ত 

হয়ব এবং তার ময়ধয এেলি োো বালেগুয়িা সবই জাহান্নামী হয়ব। তখি কিায়েরা তায়ে কস েিলি সম্পয়েণ 

লজজ্ঞাসা েরি। লতলি বিয়িি,  

« ْ ثْلي َما أنَا َعلَيْهي ايلَْوَم َوأْصَحاِبي  «ُهْم َمْن ََكَن لََعَ مي

“তারা হয়িা ঐ সব কিাে যারা আলম এবং আমার সাহাবীগণ আজ কয আেয়শণ আলে, তার ওপর প্রলতলিত 

থােয়ব”।3 

ইমাম মুসলিয়মর সব কেয়ে বে উস্তাে ও শাইখ আবু যুর‘আ রহ. বয়িি, যখি কোয়িা বযলক্তয়ে সাহাবায়ে কেরায়মর 

োয়রা কোি বণণিা েরয়ত কেখয়ব, তয়ব জািয়ব কয, লিশ্চে কস লযলিে বা িালস্তে। কেিিা েুরআি সতয, রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লাম সতয এবং রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লায়মর আিীত শরী‘আত সতয। আর 

এ সেি লেেু সাহাবায়ে কেরামই আমায়ের োয়ে কপৌঁলেয়েয়েি। অতএব, যারা তায়ের লিিা েয়র, তারা প্রেৃত 

পয়ক্ষ েুরআি ও সুন্নাহয়েই বালতি েয়র লেয়ত োে। তাই সাহাবীগণয়ে যারা লিিা েয়র, তারা লিয়জরাই লিলিত 

হওোর উপযুক্ত এবং এয়েরয়ে লযলিে ও ভ্রষ্ট বয়ি অবলহত েরা খুবই সমীেীি।  

আল্লামা ইবি হামোি তার ‘কিহাোতুি মুবতালেেীি’ গ্রয়ে বয়িি: কয বযলক্ত জায়েয ময়ি েয়র সাহাবীগণয়ে োউয়ে 

গালি কেে, কস োলফর হয়ে যায়ব। আর জায়েয িে ময়ি েয়র গালি লেয়ি কস ফালসে হয়ব। তার কথয়ে এেথাও 

বলণণত কয, উভে অবস্থােই কস বযলক্ত োলফর হয়ে যায়ব। আর কয বযলক্ত তায়েরয়ে ফালসে বিয়ব লেংবা তায়ের 

েীিোলরর প্রলত আ াত েরয়ব অথবা তায়েরয়ে োলফর বিয়ব, কস লিয়জই োলফর হয়ে যায়ব।   

েুই. উম্ময়তর ওিামায়ের অন্তগণত আলেম্মায়ে লেরাময়ে গালি কেওো লিলিদ্ধ:  

ফযীিত, মযণাো ও সম্মায়ির লেে লেয়ে সাহাবায়ের পরই আলেম্মায়ে কেরায়মর স্থাি। তন্ময়ধয রয়েয়েি সম্মালিত 

যুয়গর তায়বঈি, তায়ব তায়বঈি এবং তায়ের পয়র আগত ঐ সেি বযলক্ত যারা সাহাবীগয়ণর সলিে অিুসারী 

লেয়িি। কযমি, আল্লাহ তা‘আিা বয়িি, 

ونَ ﴿ بُِق َٰ ُونَ  َوٱلسذ ل وذ
َ
نَ  ٱۡۡل نَ  ِم ي َِٰجرِ َه ِ  ٱلُۡم ر َصا ن

َ
نَ  َوٱۡۡل ي ِ َّلذ م َوٱ وُه َبُع تذ ن   ٱ ُ  رذِضَ  بِإِۡحَسَٰ مۡ  ٱّللذ وا   َعۡنُه رَُض هُ  َو  [  ٠١١: اتلوبة] ﴾َعۡن

“মুহালজর ও আিসারয়ের প্রথম অগ্রবতণী েি এবং যারা লিিার সায়থ তায়ের অিুসরণ েয়র, আল্লাহ তায়ের প্রলত 

প্রসন্ন এবং তারাও তাাঁর প্রলত সন্তুষ্ট।” [সূরা আত-তাওবাহ, আোত: ১০০] 

তাই তায়ের কোি বণণিা েরা ও তায়েরয়ে গালি কেওো ববধ িে। কেিিা তারা লহোয়েয়তর পতাোবাহী। আল্লাহ 

তা‘আিা বয়িি, 

ن﴿ وَل  يَُشاقِقِ  َوَم ُس ن   ٱلرذ َ  َما َبۡعدِ  ِم ّيذ َبَ ىَٰ  َلُ  ت بِعۡ  ٱلُۡهَد تذ بِيلِ  َغۡيَ  َويَ ِّيَ  َس ِۦ ٱلُۡمۡؤِمن َُوّلِ َٰ  َما ن ََوّلذ : النساء] ﴾١١٥ َمِصًيا وََسآَءۡت  َجَهنذَم   َونُۡصلِهِۦ ت
٠٠١  ] 

                                                           
3 সুিাি লতরলমযী, হােীস িং ২৬৪১ 
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“লহোোয়তর পথ সুস্পষ্ট হওোর পর কয বযলক্ত রাসূয়ির লবরুদ্ধােরণ েয়র এবং মু‘লমিয়ের পথ বযতীত অিয পথ 

অিুসরণ েয়র, তয়ব কযলেয়ে কস লফয়র যাে, কসলেয়েই তায়ে লফলরয়ে কেব এবং জাহান্নায়ম তায়ে লিয়ক্ষপ েরব। 

আর তা অলত লিেৃষ্ট প্রতযাবতণি স্থি।” [সূরা আি-লিসা, আোত: ১১৫] 

‘আত-তাহালবো’ গ্রয়ের বযাখযাোতা বয়িি: প্রয়তযে মুসলিয়মর উলেত আল্লাহ ও তাাঁর রাসুয়ির সায়থ মুহব্বত ও 

বনু্ধত্ব রাখার পর মুলমিয়ের সায়থও বনু্ধত্বপূণণ সম্পেণ রাখা, কযমলিভায়ব েুরআি লিয়েণশ প্রোি েয়রয়ে- লবয়শি েয়র 

কস সব কিায়ের সায়থ বনু্ধত্বপূণণ সম্পেণ রাখা, যারা িবীগয়ণর উত্তরালধোরী এবং যায়েরয়ে আল্লাহ তারোরালজর 

ময়তা বয়ি বণণিা েয়রয়েি। যায়ের োরা মািুি স্থি ও জয়ির অমালিশাে পথ কপয়ে থায়ে। সেি মুসলিম এ 

বযাপায়র এেমত কয, তারা লহোোয়তর ওপর লেয়িি এবং েীিয়ে সলিেভায়ব বুয়েয়েি। তারা প্রেৃতপয়ক্ষ উম্ময়তর 

ময়ধয রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লায়মর প্রলতলিলধ এবং তার লময়ি যাওো সুন্নাতয়ে পুিরুজ্জীলবতোরী। 

তায়ের োরাই আল্লাহর লেতাব প্রলতলিত হয়েয়ে এবং তারাও লেতাব োরা প্রলতলিত হয়েয়েি এবং লেতাবুল্লাহর 

ভািােই েথা বয়িয়েি। সেি মুসলিম এেথার ওপর লিলশ্চতভায়ব এেমত কয, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 

ওোসাল্লায়মর অিুসরণ েরা ওোলজব। তয়ব যলে তায়ের োয়রা োে কথয়ে এমি কোয়িা েথা বলণণত হয়ে থায়ে, যা 

সরাসলর সহীহ হােীয়সর পলরপেী, তাহয়ি লিয়ের কয কোয়িা ওজয়রর লভলত্তয়ত কস েথালি পলরতযাগ েরা জরুলর। 

ওযর সবণয়মাি লতি প্রোর:  

এে. উক্ত ইমায়মর এ লবশ্বাস িা থাো কয, িবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লাম সহীহ হােীয়স এমি বয়িয়েি।  

েুই. তার এ লবশ্বাস থাো কয, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লাম কস বক্তয়বযর মাধযয়ম উক্ত মাসআিাই 

বুোয়ত কেয়েয়েি।  

লতি. তার এ লবশ্বাস কয, সহীহ হােীয়সর হুেুমলি মািসূখ।  

আমায়ের ওপর তায়ের বহু অিুগ্রহ রয়েয়ে। আমায়ের পূয়বণই তারা ইসিায়মর এ লি‘আমতপ্রাপ্ত হয়েয়েি এবং 

আমায়ের োয়ে রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওোসাল্লায়মর প্রলত কপ্রলরত বাণী কপৌঁলেয়ে লেয়েয়েি ও তন্ময়ধয যা 

অস্পষ্ট লেি তা স্পষ্ট েয়র বণণিা েয়রয়েি। আল্লাহ তায়ের প্রলত সন্তুষ্ট থােুি এবং তায়েরয়ে সন্তুষ্ট েরুি।  

نَ ﴿ ي ِ َّلذ و َوٱ ن   َجآُء ِمۡ  ِم ِده ُونَ  َبۡع ول َنا َيُق َٰنَِنا ََلَا ٱۡغفِرۡ  َربذ َو ۡخ نَ  َوِِلِ ي ِ َّلذ ونَا ٱ ُق َٰنِ  َسَب يَم ِۡلِ َعۡل  َوَل  بِٱ ا ِف  ََتۡ وبَِن ّلٗ  قُلُ نَ  ِغ ي ِ َِّلذ وا   ّل اَمُن ٓ  َء ا َن ذَك  َربذ ِن  إ
وف   م   رَُء  [ ٠١: احلرش] ﴾١٠ رذِحي

“আর যারা তায়ের পয়র আগমি েয়রয়ে, তারা বয়ি: কহ আমায়ের রব! আমায়েরয়ে এবং আমায়ের আয়গ আমায়ের 

কয সব ভাইরা ঈমাি এয়িয়ে তায়েরয়ে ক্ষমা েরুি। আর ঈমািোরয়ের লবরুয়দ্ধ আমায়ের অন্তয়র কোয়িা লবয়েি 

রাখয়বি িা। কহ আমায়ের রব! আপলি েোিু, পরম েরুণামে।” [সূরা আি-হাশর, আোত: ১০]   

কোয়িা ইজয়তহােী ভুয়ির োরয়ণ ওিামায়ে কেরায়মর সম্মািহালি েরা কবো‘আতীয়েরই অিুসৃত পো এবং মুসলিম 

উম্মাহর যারা শত্রু তায়েরই এে গভীর িেযন্ত্র- যায়ত তারা ইসিাম ধয়মণর প্রলত সয়িহ সৃলষ্ট েরয়ত পায়র, 

মুসলিমগয়ণর পরস্পয়রর প্রলত শত্রুতা উৎপােি েরয়ত পায়র এবং উম্ময়তর সািয়ফ সায়িহীি কথয়ে 



 

 

সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণয়ে গালি কেওো লিিলদ্ধ 
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পরবতণীয়েরয়ে লবলেন্ন েয়র লেয়ত পায়র- কযরূপ বতণমায়ি লবরাজ েরয়ে। অতএব, েলতপে প্রাথলমে পযণায়ের োত্র 

যারা লফেহ শাস্ত্রলবে ও ইসিামী লফেহ শায়স্ত্রর মযণাো কু্ষণ্ন েরয়ে, এ শায়স্ত্রর পিি-পািয়ি  অিুৎসালহত েরয়ে 

এবং এর হে ও সলিে লসদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ েরয়ত অস্বীেৃলত জ্ঞাপি েরয়ে- তায়ের সতেণ হওো উলেত। বরং 

তায়ের উলেত লিয়জয়ের এ লফেহ লিয়ে গবণয়বাধ েরা এবং লিয়জয়ের ওিামায়ে কেরায়মর প্রলত সম্মাি প্রেশণি 

েরা। আর ভ্রষ্ট ও উয়েশযপূণণ প্রোর কপ্রাপাগাণ্ডা োরা প্রতালরত ও প্রভালবত িা হওো। আল্লাহই তাওফীে োতা। 

সমাপ্ত 
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