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করা, োরা উম্মতের সবযতেষ্ঠ ও পধরপূ েয মানু ষ, হক ও
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১৩
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ভূধমকা
সমস্ত প্রিাংসা মহািধিিালী, মহাক্ষ্মািীল, একক ও
মহাপরাক্রমিালী আল্লাহ ো‘আলার। দু রূদ ও সালাম োাঁর
(আল্লাহর) ধনবযাধচে ও মতনানীে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাম, োাঁর পধবত্র পধরবার-পধরজন,
যেষ্ঠেম সাহাবীগে, ধবতিষ কতর োতদর মতিয মুহাধজর ও
আনসারগতের ওপর বধষযে যহাক।
অেঃপর, ধনঃসতন্দতহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগতের আতলাচনা করতল অন্তর প্রিান্ত
হয়, ইলতমর মজধলস ও পািালয় সু সধিে হয়। যকতনাই
বা হতব না; োরা যো ধেতলন আল্লাহর সবযতেষ্ঠ বান্দা,
সতবযাত্তম মানু ষ, সতবযাত্তম উম্মে যাতদরতক মানু তষর
কলযাতে সৃ ধষ্ট করা হতয়তে, সম্মান ও ফযীলতের অধিকারী,
উচ্চ স্তর ও ইসলাম গ্রহতে োরাই ধেতলন অগ্রগামী।
আর োরা যো মুহাধজর ও আনসার, যারা ইসলাম গ্রহতে
প্রথম অগ্রগামী এবাং যারা োতদরতক অনু সরে কতরতে
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সু ন্দরভাতব, আল্লাহ োতদর প্রধে সন্তুষ্ট হতয়তেন আর
োরাও আল্লাহর প্রধে সন্তুষ্ট হতয়তে। োতদর মতিয যারা
বৃ তক্ষ্র ধনতচ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
হাতে বাই‘আে গ্রহে কতরতেন োতদর প্রধেও আল্লাহ
সন্তুষ্ট হতয়তেন।
োরা যো এমন যলাক, আল্লাহ োতদরই অন্তরগুতলাতক
োকওয়ার জনয বাোই কতরতেন, োতদরতক আল্লাহ
ধহদায়াে দান কতরতেন, োরাই যো ধেতলন প্রকৃে
ধবচক্ষ্ে জ্ঞানী।
োতদর ওপরই রতয়তে োতদর রতবর পক্ষ্ যথতক
মাগধফরাে ও রহমে এবাং োরাই ধহদায়ােপ্রাপ্ত। োতদর
রব োতদরতক ধনতজর পক্ষ্ যথতক সু সাংবাদ ধদতেন
রহমে ও সন্তুধষ্টর এবাং এমন জান্নােসমূ তহর যাতে
রতয়তে োতদর জনয স্থায়ী ধন‘আমে।
োরা যো এমন মানব ধেতলন যারা ধনতজতদর জনয
োকওয়া অধনবাযয কতরধেতলন। োরা োকওয়া জনয
অধিক উপতযাগী ও োকওয়াবান ধেতলন। োতদর অন্ততর
আল্লাহ সাকীনা েথা প্রিাধন্ত নাধযল কতরতেন যাতে
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োতদর ঈমান আরও বৃ ধি পায়। োরা যো এমনই যলাক
ধেতলন যারা ধফতর এতসধেতলন আল্লাহর পক্ষ্ যথতক
ধন‘আমে ও অনু গ্রহসহ। যকাতনা মন্দ োতদরতক স্পিয
কতর ধন। োতদর সম্পতকয আল্লাহ বতলতেন,
َ َ
َ َ َ َّ
َ ُ ۡ َ ُّ َّ
َ ك م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ُ َّ ك
َٰٓ ﴿
﴾٦٤ِي
ٱّلل َو َم ِن ٱتبع
يأ ُّي َها ٱنل ِب حسب
]٤٦ :[االنفال
“যহ নবী, আপনার জনয আল্লাহই যতথষ্ট এবাং যযসব মুধমন
আপনার অনু সরে কতরতে োতদর জনযও।” [সূ রা আলআনফাল, আয়াে: ৬৪]
োতদর মযযাদা উতল্লখ কতর আল্লাহ বতলতেন,
َ ﴿ ُه َو َّٱَّلِي َأيَّ َد َك ب َن ۡۡصه ِۦ َوبٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
]٤٦ :﴾ [االنفال٦٢ِي
ِ ِ
ِ
“ধেধনই যোমাতক িধিিালী কতরতেন োাঁর সাহাযয ও
মুধমনতদর িারা।” [সূ রা আল-আনফাল, আয়াে: ৬২]
যসসব যেষ্ঠেম পধবত্রেম, োকওয়াবান ও ধনবযাধচে
যসরাগে ধনতজতদর জীবন, িন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুধে, ঘরবাধি সব ধকেু ই েযাগ কতরতেন। ফতল োরা ধনতজতদর
বাসস্থান যেতি যদি যথতক ধহজরে কতরতেন; এমনধক
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আল্লাহর জনয ধনতজতদর ধপোমাো ও ভাইতবানও কুরবানী
কতরতেন।
োরা ধিতযযর সাতথ আত্মেযাগ কতরতেন, সাওয়াতবর
প্রেযািায় িন-সম্পদ বযয় কতরতেন, আল্লাহর ওপর
োওয়াক্কুল কতর যারা োতদর সাতথ িত্রুোমূ লক আচরে
কতরতেন োতদর যমাকাধবলা কতরতেন, সব ধপ্রয় ও অধপ্রয়
কাতজ সবযদা োরা আল্লাহর সন্তুধষ্ট অতেষে কতরতেন।
োরা যো এমনই মুহাধজর যাতদরতক ধনতজতদর ঘর-বািী
ও িন-সম্পধত্ত যথতক যবর কতর যদওয়া হতয়ধেল। অথচ
এরা আল্লাহর অনু গ্রহ ও সন্তুধষ্টর অতেষতে রে থাকতেন
এবাং আল্লাহ ও োাঁর রাসূ লতক সাহাযয করতেন। এরাই
যো সেযবাদী।
োতদরই ভাই আনসারগে ধেতলন সমতবদনা যপাষেকারী,
অনযতক অগ্রাধিকার প্রদানকারী, আরতবর উত্তম প্রধেতবিী,
যাতদর বাধি-ঘরতক আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম ধনরাপদ ও ধস্থধেিীল স্থান ধহতসতব গ্রহে
কতরতেন, োরা ধেতলন সচ্চধরত্রবান, পুধপিতে মতনানীে
যলাক। োতদর সম্পতকয আল্লাহ ো‘আলা বতলতেন,
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َ َ َ ۡ َ َ ُّ ُ ۡ ۡ َ
َ ٱدل َار َو ۡٱۡل
َّ ِين َت َب َّو ُءو
َ ﴿ َو َّٱَّل
اج َر إ ِ َۡل ِه ۡم
يمَٰ َن مِن قبل ِ ِهم ُيِبون من ه
ِ
َ
َ ََ
ُ َ َٰٓ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ۡ
َ
س ِه ۡم َول ۡو
َي ُدون ِف ُص ُدورِهِم حاجة مِما أوتوا ويؤث ِرون
ِ َع أنف
ِ ول
َ ََك َن به ۡم َخ َص
]٩ :﴾ [احلرش٩اصة
ِِ
“আর মুহাধজরতদর আগমতনর পূ তবয যারা মদীনাতক ধনবাস
ধহতসতব গ্রহে কতরধেল এবাং ঈমান এতনধেল (োতদর
জনযও এ সম্পতদ অাংি রতয়তে), আর যারা োতদর কাতে
ধহজরে কতর এতসতে োতদরতক ভাতলাবাতস। আর
মুহাতজরতদরতক যা প্রদান করা হতয়তে োর জনয এরা
োতদর অন্ততর যকাতনা ঈষযা অনু ভব কতর না এবাং
ধনতজতদর

অভাব

থাকা

সতেও

ধনতজতদর

ওপর

মুহাধজরতদরতক অগ্রাধিকার যদয়।” [সূ রা আল-হাির,
আয়াে: ৯]1
আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আেই োতদর (সাহাবীগতের)
অগাি ভাতলাবাসা োতদর অন্ততর লু ধকতয় রাতখন, োতদর
1

উপতরাি কথাগুতলা ( اذلين سمحت نفوسهمযথতক এ পযযন্ত) আবু
নু ‘আঈম আল-আসতবহানীর ‘আল-ইমামাহ’ পৃ ষ্ঠা (২০৯-২১০) যথতক
ধকেু টা পধরবেযনসহ সাংকধলে।
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প্রধে সম্মান-মযযাদা যপাষে ও োতদরতক ভাতলাবাসার িারা
আল্লাহর ধনকটয োলাি কতরন, আর যারা োতদর অন্ততর
সাহাবীগতের প্রধে ঘৃ ো, ধবতিষ ও িত্রুো যপাষে কতর
োতদর সাতথ সম্পকয ধেন্ন কতরন। আল্লাহ ো‘আলা
োতদর সম্পতকয যথাথযই বতলতেন,
ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ
َ ٱغف ِۡر َنلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰن َِنا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ِين
ِين َجا ُءو مِن بع ِدهِم يقولون ربنا
ِ
َ َّ
ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ
َ َت َع ۡل ف قُلُوب َنا غِل ل ََِّّل
ِين َء َام ُنوا َر َّب َنا إِنك
ٱۡليم ِن ول
ِ
ِ ِ سبقونا ب
ِ
]٠١ :﴾ [احلرش١٠ َر ُءوف َّرحِيم
“যারা োতদর পতর এতসতে োরা বতল, ‘যহ আমাতদর রব,
আমাতদরতক ও আমাতদর ভাই যারা ঈমান ধনতয় আমাতদর
পূ তবয অধেক্রান্ত হতয়তে োতদরতক ক্ষ্মা করুন এবাং যারা
ঈমান এতনধেল োতদর জনয আমাতদর অন্ততর যকাতনা
ধবতিষ রাখতবন না; যহ আমাতদর রব, ধনশ্চয় আপধন
দয়াবান, পরম দয়ালু ”। [সূ রা আল-হাির, আয়াে: ১০]
বস্তুে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর উম্মতের
ওপর োাঁর সাহাবীগতের অতনক অধিকার রতয়তে। এখাতন
এ সম্পতকয উতল্লখতযাগয ধকেু অাংি আতলাচনা করা হতব।
ধবতিষ কতর োতদর জনয, বেযমান সমতয় যাতদর অন্ততর
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বযাধির উদ্ভব হতয়তে, যারা সু তযাগ যপতলই োতদর প্রধে
ধহাংসা-ধবতিতষর েীর ধনতক্ষ্প কতর, এমনধক আহতল
সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আতের কধেপয় যলাক োতদর িারা
প্রভাবাধেে হতয়তে। ফতল োরা আিু ধনক ধমধডয়া ও
যযাগাতযাগ মািযতম সাহাবীগতের বযাপাতর কধেপয় ধিিাসাংিয় প্রচার কতর থাতকন। এ কারতে োতদর এ ধফেনা
ভয়াংকর রূপ িারে কতরতে। আল্লাহই একমাত্র
সাহাযযকারী।
এ কারতে সহজ-সরল ও সাংধক্ষ্প্তাকাতর সাহাবীগতের
মযযাদা ও মুসধলতমর ওপর োতদর অধিকার সম্পতকয ধকেু
যলখার প্রতয়াজনীয়ো অনু ভব কধর। এতে আহতল সু ন্নাে
ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাতক দলীল ও োতদর উধি
সহকাতর উতল্লখ করা হতয়তে। এ যলখা-যলধখতে আধম
আল্লাহর সাহাযয-সহতযাধগো কামনা করধে, োাঁর কাতে
প্রেযািা করধে ধেধন যযন এ যলখাধট কবুল কতর যনন
এবাং এর িারা সবাইতক উপকৃে কতরন।
সাহাবী পধরধচধে
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( )الصحابةিব্দধট ( )صاحبএর বহুবচন। আরবী ভাষায়
এ বাকযধট বযেীে ( )فاعلএর বহুবচন ( )فعالةঅনয
যকাতনা িতব্দর জনয বযবহৃে হয় না।2
ির‘ঈ পধরভাষায় সাহাবী বলা হয়, যয বযধি ঈমাতনর
সাতথ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লামতক
যদতখতেন এবাং ইসলাতমর ওপর মারা যগতেন।3 এধট
পূ বযবেযী ও পরবেযী অধিকাাংি আতলমতদর অধভমে।
অেএব, সাহাবী সাবযস্ত হতে এর যচতয় আর যবধি
িেযাবলী আতরাপ করার প্রতয়াজন যনই। যযমন, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাতথ দীঘয সাহচযয, োাঁর
2

যদখুন, ধলসানু ল আরব, (৪/২৪০০); আন-ধনহায়া ধফ গরীধবল হাদীস
ওয়াল আসার, (৩/১২); োজুল ‘আরুস ধমন জাওয়াধহধরল কামূ স,
(৩/১৮৬)। সাহাবী িব্দধট রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
সাহাবীতদর বযাপাতরই বযবহৃে হয়; এমনধক োতদর নাম ধহতসতবই
িব্দধটর বযবহার। এ কারতেই সাহাবীতক রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর ধদতক ধনসবে করা হয়। যদখুন, আলকুধল্লয়যাে, কাফাভী, পৃ ষ্ঠা ৫৫৮।

3

আল-ইসাবা ধফ োময়ীতযস সাহাবাহ, ১/১৬।
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সাতথ যু তি অাংিগ্রহে করা বা োাঁর যথতক হাদীস বেযনা
করা ইেযাধদ।
ইবন কাসীর রহ. বতলতেন, ‘যয বযধি মুসধলম অবস্থায়
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লামতক যদতখতেন
ধেধনই সাহাবী; যধদও োর দীঘয সাহচযয যনই বা োাঁর
যথতক যকান হাদীস বেযনা কতরন ধন।’ এধট সৎপূ বযসূরী ও
উত্তরসূ রী সব আতলতমর অধভমে।4
ইমাম আহমাদ রহ. বতলতেন, ‘যয যকউ রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহচতযয একবের বা
একমাস বা একধদন বা এক ঘন্টা ধেল বা এক মুহূেয
োাঁতক যদতখতেন ধেধন োাঁর সাহাবী। সাহচতযযর সময়
অনু পাতে োতদর সাহাবীতের মযযাদা ধনেযয় করা হতব।’5
ইমাম বুখারী রহ. োর সহীহ বুখারীতে বতলতেন, ‘যয
বযধি রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহচযয

4

ইখধেসারু ‘উলু ধমল হাদীস মা‘ আল-বা‘ইস আল-হাসীস, ১/৪৯১।

5

আল-ধকফায়া ধফ ইলধমর ধরওয়াইয়া, পৃ ষ্ঠা ৫১।
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লাভ কতরতেন অথবা যয মুসধলম োাঁতক যদতখতেন ধেধন
সাহাবীগতের অন্তভুযি।’6
সু হবাে েথা সাধন্নতিযর িাধব্দক অতথযর সাতথ এ অথয
সামঞ্জসযপূ েয ও অনু রূপ। যকননা সু হবাে িতব্দর িাধব্দক
অথয হতে যকান ধকেু র সাতথ েুলনা করা, োর সাতথ
যলতগ থাকা ও সাধন্নতিয থাকা। ইবন ফাধরস রহ.
বতলতেন, সাদ, হা ও বা ( )صحبএকই মূ ল িােু যথতক
ধনগযে, যা যকাতনা ধকেু র সাতথ ধমল ও ধনকতট অবস্থাতনর
অতথয বুঝায়, এ িব্দ যথতক বলা হয় ( )الصاحبবা সাথী।7
6

ইমাম বু খারী রহ. ফাযাতয়লু স সাহাবা অিযতয় এ িব্দ িারা একধট বাব
েথা পধরতেদ রচনা কতরতেন। যদখুন ৩/৫। োর িব্দাবলী হতে,
َّ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
َّ َ َّ ي
َْ
َ َ َ
َ ْ َ
ب َصّل اهلل َعلي ِه
ِ باب فضائِ ِل أصح
ِ اب انل ِب صّل اهلل علي َ ِه وسلم «ومن ص ِحب انل
َ
َ  َفه َو م ْن أ ْص،ني
َ  أ ْو َرآه م َن الم ْسلم،َو َسلَّ َم
»ح ِاب ِه
ِ
ِ
ِِ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীতদর মযযাদার পধরতেদ,
যয বযধি রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহচযয লাভ
কতরতেন অথবা যয মুসধলম োাঁতক যদতখতেন ধেধন সাহাবীতদর
অন্তভুযি।

7

মু‘জামু মাকায়ীসু ল লু গাহ, ইবন ফাধরস, পৃ ষ্ঠা ৫৮৭।
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অেএব, এ সাহচতযযর যকাতনা ধনধদযষ্ট সীমা যনই এবাং
সাহাবী হতে দীঘয সাধন্নিয ইেযাধদ যকাতনা িেযাতরাপও করা
যাতব না।
এ কথার দলীল হতে ধনতনাি আয়াে। আল্লাহ ো‘আলা
বতলতেন,

َ ﴿فَأَجنَ ۡي َنَٰ ُه َوأَ ۡص
َ ٱلسف
َّ ب
َ َٰح
]٠١ :ِينةِ﴾ [العنكبوت

“অেঃপর োতক ও যনৌকা আতরাহীতদরতক আধম রক্ষ্া
করলাম”। [সূ রা আল-আনকাবূ ে, আয়াে: ১৫]
আল্লাহ ো‘আলা বতলতেন,

َ ﴿ َك َما لَ َع َّنا أَ ۡص
َّ ب
َ َٰح
]٦٤ : ت﴾ [النساء
ِ ٱلس ۡب

“যযমধনভাতব লা‘নে কতরধে আসহাবুস সাবে েথা
িধনবার ওয়ালাতদরতক।” [সূ রা আন-ধনসা, আয়াে: ৪৭]
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
َ
َ َ َّ َّ
.»احب يوسف
ِ « ِإنكن صو

 14 

“ধনশ্চয় যোমরা ইউসু ফ আলাইধহস সালাতমর এর ঘটনার
(ধনন্দুক) নারীতদর নযায় (সাথী) হতয় পতিে।”8
কুরআন ও হাদীতসর উপতরাি প্রমাোধদ িারা বুঝা যায়
যয, সু হবাে েথা সাথী হওয়া একধট ইসতম ধজনস েথা
সামধষ্টক অথযজ্ঞাপক নাম; যা অল্প ও যবধি উভয় অতথযই
বযবহৃে হয়। এ কারতেই বলা হয়, যস অমুতকর সাতথ
ধেল এক বের বা এক মাস বা এক মুহূেয।9
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সামানয
সাধন্নিয; এমনধক ঈমাতনর সাতথ োাঁতক যদখতলই যয
সাহাবী হতয় যায় োর বেযনা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাতমর ধনতনাি হাদীতসই পাওয়া যায়। ধেধন
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
َ َ َ
ََ َْ
ٌ ََ
ٌ َ َي ْغزو فئ،ان
َّ ام ِم َن
َّ لَع
 ِفيك ْم: فيقال له ْم،اس
اس زم
«يأ ِِت
ِ انل
ِ انل
ِ
َ َ ََ ْ َ
َّ َ
ْ َ ْ ََ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ
َ
َ
 فيفتح، نعم:هلل صّل اهلل علي ِه وسلم؟ فيقولون
ِ من رأى رسول ا
8

মুত্তাফাকুন ‘আলাইধহ। সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৬৪; সহীহ মুসধলম,
হাদীস নাং ৪১৮।

9

ধমনহাজুস সু ন্নাহ, ৮/৩৮৮ ও ৩৮৯।
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َ
َ َ َ
ٌ َ ث َّم َي ْغزو فئ،لَه ْم
َّ ام ِم َن
 ِفيك ْم َم ْن َرأى َم ْن: فيقال له ْم،اس
ِ انل
ِ
َّ
َ
َ
َ َ َ َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
، فيفتَح له ْم، ن َع ْم:هلل َصّل اهلل َعليْ ِه َو َسل َم؟ فيَقولون
ِ ص ِحب رسول ا
َ
َ َ َ
َْ
ٌ َث َّم َي ْغزو فئ
َّ ام ِم َن
 هل ِفيك ْم َم ْن َرأى َم ْن: فيقال له ْم،اس
ِ انل
ِ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ
 ن َع ْم:هلل َصّل اهلل َعليْ ِه َو َسل َم؟ فيَقولون
ِ ص ِحب من ص ِحب رسول ا
َ ْ َ
.»فيفتَح له ْم
“(ভধবষযতে) মানু তষর মাতঝ এমন এক সময় আসতব
যখন োতদর একদল ধজহাদ করতে থাকতব। এরপর
োতদরতক ধজজ্ঞাসা করা হতব, যোমাতদর মতিয এমন
যকউ আতেন ধযধন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লামতক যদতখতেন? োরা বলতবন, হযাাঁ। েখন
োতদরতক ধবজয় দান করা হতব। এরপর মানু তষর মিয
যথতক একদল যু ি করতে থাকতব। েখন োতদরতক
ধজজ্ঞাসা করা হতব, যোমাতদর মতিয ধক এমন যকাতনা
বযধি আতেন, ধযধন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগেতক যদতখেন? োরা বলতবন, ধজ
হযাাঁ। েখন োতদরতক ধবজয় দান করা হতব। এরপর
মানু তষর আতরকধট দল ধজহাদ করতে থাকতব। েখন
োতদরতক ধজজ্ঞাসা করা হতব, যোমাতদর মতিয ধক এমন
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যকউ আতেন, ধযধন সাহাবীগতের সাহচযয লাভকারী অথযাৎ
োতব‘ঈগেতক যদতখতেন? েখন যলাতকরা বলতব, ধজ হযাাঁ।
েখন েখন োতদরতক ধবজয় দান করা হতব।”10
উপতরাি হাদীতস দিযন লাভকারীতক সাথী বলা হতয়তে।
অেএব, কাতরা যদখা লাভকারী হতলা োর সাহাবী।11
ঈমাতনর সাতথ শুিু যদখা পাওয়াই যয সাহাবী হওয়ার জনয
যতথষ্ট এ অতথয ধনতনাি হাদীসধটও োর প্রমাে। আবু
হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক বধেযে, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ
هلل
ِ  أ َولسنا إِخوانك؟ يا رسول ا:« َو ِددت أنا قد رأينا إِخواننا» قالوا
ْ َ
َّ َ ْ
ْ
َ ْ َ ْ َْ َ َ
َ اذل
.»ين ل ْم يَأتوا َبعد
ِ  «أنتم أصح ِاِب َو ِإخ َواننا:قال
“আমার বি ইো হয় আমাতদর ভাইতদরতক যদধখ।
সাহাবীরা ধজতজ্ঞস করতলন, ইয়া রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

10

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৬৪৯; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ২৫৩২,
হাদীতসর িব্দাবলী মুসধলতমর।

11

ধমনহাজুস সু ন্নাহ, ৮/৩৮৬। এ ধকোতবর পরবেযী অাংি যদখুন।
সাহাবীর অথয ধবস্তাধরে জানতে এ অাংি সহায়ক হতব।
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আলাইধহ ওয়াসাল্লাম! আমরা ধক আপনার ভাই নই? ধেধন
বলতলন, যোমরা যো আমার সাহাবী। আর যারা এখতনা
(পৃধথবীতে) আতস ধন োরা আমাতদর ভাই।”12
আনাস রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক বধেযে হাদীতস এতসতে,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
َّ
َ
ْ ْ ََ
َ ين
َ ْ َ ْ َْ
َ اذل
.»آمنوا ِِب َول ْم يَ َر ْو ِن
ِ كن إِخ َو ِاِن
ِ  ول،«أنتم أصح ِاِب
“যোমরা আমার সাহাবী; ধকন্তু আমার ভাই যো োরাই

যারা আমাতক যদতখ ধন অথচ আমার প্রধে ঈমান
এতনতে”।13
এ হাদীস িারা প্রমাধেে যয, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম যযসব ভাইতদরতক যদখার ইো যপাষে
কতরতেন োতদর ও সাহাবীগতের মতিয পাথযকয হতলা োাঁর
সাতথ সাক্ষ্াৎ লাভ ও যদখা করা। সু েরাাং যয বযধি োাঁর

12

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ২৪৯।

13

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নাং ১২৬০১।
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প্রধে ঈমান এতনতেন ও োাঁতক যদতখতেন ধেধন োাঁর
সাহাবী।14
উতল্লখয যয, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লামতক
যযসব সাহাবী যকবল একনজর যদতখধেতলন, োতদর যদখা
যকবল যচাতখর যদখাতে সীমাবি ধেল না, (যযমন কাধফর
ও

মুনাধফকরা

সৎতলাকতদরতক

যদতখতে)
রাসূ লুল্লাহ্

বরাং

আল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

যসসব
আলাইধহ

ওয়াসাল্লামতক অনু সরে, আনু গেয ও ভাতলাবাসার জনয
যদখার োওধফক ধদতয় োতদরতক সম্মাধনে কতরতেন,
োরাও ঈমান আনয়ন, োাঁর ভাতলাবাসা ও বন্ধুেগ্রহে,
োাঁর িত্রুতদর সাতথ িত্রুোতপাষতের মানতস োাঁতক
যদতখতেন। সু েরাাং োতদর িারা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাম যদখার কারতে এ মহামূ লযবান
উাঁচুমযযাদা োতদর জনয অধজযে হওয়া যথাযথ।15 যকনই বা
হতব না; রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লামতক
14

ধমনহাজুস সু ন্নাহ, ৮/৩৮৯।

15

ধমনহাজুস সু ন্নাহ, ৮/৩৮৮।
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যদখা, োাঁর সাক্ষ্াৎ লাভ ও োাঁর সাধন্নতিয থাকা যয
একািাতর কলযাে, বরকে ও ধহদায়াতের আতলা পাওয়া
ধহতসতব ধবতবধচে, এটা হেভাগা অন্ধ োিা যকউ ো
অস্বীকার করতে পাতর না।16

16

উপতরাি আতলাচনা যথতক এ কথা স্পষ্ট হতলা যয, বেযমাতন ধকেু
ধনকৃষ্টমাতনর ধবদ‘আেী রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
ধকেু সাহাবীতদর বযাপাতর ধহাংসার বিবেযী হতয় যযসব কথা বতল
থাতক যয, সাহাবী হতে হতল দীঘয সাহচযয ও সাধন্নতিযর িেয রতয়তে,
এটা োতদর সু স্পষ্ট ধবভ্রাধন্ত ও সধিক পথ যথতক ধবচুযধে, কুরআন ও
হাদীতসর ভাতষযর দাবী মানতে অস্বীকৃধে। এর িারা োরা মুধমনতদর
পথ যথতক আলাদা হতয় যগতে। সৎপূ বযসূরীতদর অধিকাতর আঘাে
কতরতে। সহীহ আক্বীদার সরাসধর ধবতরাধিোয় ধলপ্ত হতয়তে।
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উম্মতের ওপর সাহাবীগতের অধিকারসমূ হ
সাহাবীগতের অধিকারসমূ হতক আমরা দিধট ভাতগ ধবভি
কতর এখাতন সাংতক্ষ্তপ আতলাচনা কতরধে।
প্রথম অধিকার: সাহাবীগেতক ভাতলাবাসা:
আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগেতক আল্লাহর ওয়াতস্ত ও আল্লাহর
ভাতলাবাসা পাওয়ার জনযই ভাতলাবাতসন। োরা ধবশ্বাস
কতরন যয, যারা োতদরতক ভাতলাবাসতবন, োতদরতক
বন্ধুরূতপ গ্রহে করতবন, োতদর অধিকার সাংরক্ষ্ে
করতবন ও োতদর মযযাদা সম্পতকয অবগে হতবন োরাই
সফলকামী দতলর অন্তভুযি হতবন। আর যারা োতদরতক
অপেন্দ করতবন, োতদরতক গাল-মন্দ করতবন, িত্রুতদর
দতল োতদরতক সম্পৃ ি করতবন ও োতদর মযযাদার
ধবপরীে ধকেু বলতবন োরা ধ্বাংসপ্রাপ্ততদর দতল অন্তভুযি
হতবন।
এ কথার দলীল হতলা আল্লাহর ধনতনাি বােী, আল্লাহ
ো‘আলা বতলতেন,
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ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ
َ ٱغف ِۡر َنلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰن َِنا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ِين
ِين َجا ُءو مِن بع ِدهِم يقولون ربنا
ِ
َ َّ
ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ
َ َت َع ۡل ف قُلُوب َنا غِل ل ََِّّل
ِين َء َام ُنوا َر َّب َنا إِنك
ٱۡليم ِن ول
ِ
ِ ِ سبقونا ب
ِ
]٠١ : ﴾ [احلرش١٠ َر ُءوف َّرحِيم
“যারা োতদর পতর এতসতে োরা বতল, ‘যহ আমাতদর রব,
আমাতদরতক ও আমাতদর ভাই যারা ঈমান ধনতয় আমাতদর
পূ তবয অধেক্রান্ত হতয়তে োতদরতক ক্ষ্মা করুন এবাং যারা
ঈমান এতনধেল োতদর জনয আমাতদর অন্ততর যকাতনা
ধবতিষ রাখতবন না; যহ আমাতদর রব, ধনশ্চয় আপধন
দয়াবান, পরম দয়ালু ।” [সূ রা আল-হাির, আয়াে: ১০]
সহীহ বুখারী ও মুসধলতম রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম যথতক বধেযে আতে, ধেধন বতলতেন,
َ
َ ُّ
ْ
ََ َ ي
َ ْاألن
َ ْاألن
َ
َ
.»ار
ص
ض
غ
ب
اق
ف
انل
ة
آي
و
،
ار
ص
ان حب
ِ
ِ اإليم
ِ «آية
ِ
ِ
“ঈমাতনর ধনদিযন হতলা আনসারগেতক ভাতলাবাসা এবাং

মুনাধফকীর আলামে হতলা আনসারতদর প্রধে ধবতিষ
যপাষে করা”।17
17

মুত্তাফাকুন ‘আলাইধহ, সহীহ বু খারী, ধকোবু মানাধকবু ল আনসার,
বাব হুব্বু ল আনসার ধমনাল ঈমান, ৩/৩৯, হাদীস নাং ৩৭৮৪; সহীহ
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এখাতন যযতহেু আনসারগতের ভাতলাবাসা প্রমাধেে
হতয়তে, োহতল মুহাধজরগতের প্রধে ভাতলাবাসা আরও
অধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। যযতহেু োরা সবযধদক ধবতবচনায়
োতদর (আনসারতদর) যচতয় উত্তম। এোিা োরাও
আল্লাহতক সাহাযয কতরতেন যযমন আনসারগে কতরতেন;
যসতহেু োরাও আনসার ধহতসতব গেয।

18

কুরআন ও হাদীতস আল্লাহর ওয়াতস্ত কাউতক ভাতলাবাসার
যযসব মযযাদার কথা উতল্লখ আতে, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগেতক ভাতলাবাসার িারা যয
যকউ যসসব মযযাদার অন্তভুযি হতব; যযতহেু োরা হতলন
সতবযাত্তম মানু ষ।

মুসধলম, ধকোবু ল ঈমান, বাব আনসার ও আলী রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুতক
ভাতলাবাসা ঈমাতনর আলামে আর োতদর সাতথ ধবতিষ যপাষে
মুনাধফকীর আলামে, ১/৮৫, হাদীস নাং ৭৪। হাদীসধট আনাস
রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক বধেযে।
18

আল-জাওয়াবু স সহীহ, ২/২৬৭।
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ইমাম েহাবী রহ. োর আক্বীদার ধকোতব বতলতেন,
‘আমরা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
সাহাবীগেতক ভাতলাবাধস, োতদর কাউতক ভাতলাবাসায়
আমরা বািাবাধি কধর না, আবার কারও যথতক ভাতলাবাসা
ধেন্নও কধর না (সবাইতক ভাতলাবাধস)। আমরা োতদর
প্রধে িত্রুো যপাষে কধর ও োতদরতক ঘৃ ো কধর যারা
সাহাবীগতের সাতথ িত্রুো-ধবতিষতপাষে করতব এবাং
োতদরতক খারাপভাতব উতল্লখ করতব। সাহাবীগেতক
ভাতলাবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান। আর োতদরতক
অপেন্দ করা কুফুরী, ধনফাকী, পাপ ও অবািযো।’19
ইমাম মাতলক রহ. এর বােীধট এখাতন উতল্লখতযাগয
সবতচতয় সু ন্দর কথা। ধেধন বতলতেন, ‘সালাফ েথা
সৎপূ বযসূরীরা োতদর সন্তানতদরতক আবু বকর ও উমার
রাধদয়াল্লাহু

19

‘আনহুমার

ভাতলাবাসা

ধিক্ষ্া

ধদতেন,

আক্বীদােুে েহাবীয়া মা‘আ িরতহ ইবন আধবল ‘ইযয, পৃ ষ্ঠা ৪৬৭।
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যযমধনভাতব োরা োতদর সন্তানতদরতক কুরআন ধিক্ষ্া
ধদতেন।’20
আবু নু ‘আইম োর “ধহলইয়া”21 গ্রতে ধবির ইবন হাধরস
রহ. যথতক বেযনা কতরন, ধেধন বতলতেন, ‘আমার অন্ততর
যয আমলধট সবতচতয় যবধি মজবুে ও কাযযকর মতন হতে
ো হতলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
সাহাবীগতের ভাতলাবাসা’।
আবু নু ‘আইম োর “ধহলইয়া”22 গ্রতে শু‘আইব ইবন
হারব রহ. যথতক বেযনা কতরন, ধেধন বতলতেন, ‘‘আধসম
ইবন মুহাম্মাতদর কাতে সু ফইয়ান আস-সাওরী রহ. এর
গুোবলী বেযনা করা হতলা। োরা োর পতনতরাধট মানাধক্বব
েথা উত্তম গুে উতল্লখ করতলন। েখন ‘আধসম ইবন

20

িরহু উসূ তল ই‘ধেকাধদ আহধলস সু ন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ, ৭/১২৪০,
আসার নাং ২৩২৫; োধরখু মাধদনাধে ধদমািক, ৪৪/৩৮৩; আলহুিােু ধফ বায়াধনল মাহািাহ, ২/৩৩৮।

21

ধহলইয়ােুল আওধলয়া, ৮/৩৩৮।

22

ধহলইয়ােুল আওধলয়া, ৮/৩৩৮।
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মুহাম্মাদ োতদরতক বলতলন, যোমরা ধক োর গুোবলী
বেযনা করা সমাপ্ত কতরতো? আধম োর এমন একধট
গুতের কথা জাধন যা যোমাতদর বধেযে গুোবলীর যচতয়
উত্তম। ো হতলা, োর অন্তর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগতের বযাপাতর পধরেন্ন ধেল।’
(যদাষ-ত্রুধট বেযনা যথতক মুি ধেতলা।)
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ধিেীয় অধিকার: োতদর সম্মান-মযযাদা ও
নযায়পরায়েোয় ধবশ্বাস করা এবাং োরা উম্মতের
সবযতেষ্ঠ ও পধরপূ েয মানু ষ, হক ও সধিকোয় োরা
সবযাধিক ধনকটেম, এ ধবশ্বাস রাখা
উম্মতের মতিয সম্মান-মযযাদা, সেো ও ধবশুিোয়
সাহাবীগতের মতো আর যকউ যনই।23 এ বযাপাতর
মুসধলমতদর মতিয অকাটয ইজমা সাংঘধটে হতয়তে। এ
মতের সাতথ ধকেু ধবদ‘আেীতদর একমে না হওয়া িেযবয
হতব না।
ইবনু ল কাইধয়যম রহ. োর ‘নু ধনয়যাহ’ ধকোতব বতলতেন,
‘যযতহেু আতলমগে ঐকমেয যয, সাহাবীগে (নবীতদর
পতর) মানব জাধের মতিয সতবযাত্তম মানব। এধট অকাটয
ভাতব প্রমাধেে, এতে কাতরা যকাতনা মোননকয যনই।’24

23

আদ-দু ররােুল মুধদয়যাহ ধফ ‘আক্বীদাধেল ধফরকাধেল মারধদয়যাহ
মা‘আ িারধহহা লাওয়াধম‘উল আনওয়ার, ২/৩৭৭।

24

নু ধনয়যােু ইবনু ল কাইধয়যম মা‘আ িারধহহা োওদীহুল মাকাধসদ, ধল
ইবন ‘ঈসা, ২/৪৬১।
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সাহাবীগতের মযযাদার বযাপাতর অসাংখয দলীল-প্রমাে
রতয়তে। আল্লাহর ধকোব আল-কুরআন োতদর মধহমাধেে
প্রিাংসা বেযনায় ভরপুর। যযতহেু আল্লাহ োতদর সেো,
ধবশুি ঈমান, প্রকৃে ভাতলাবাসা, পধরপূ েয জ্ঞান, পধরপক্ক
মোমে, পূ েযাঙ্গ উপতদি ও স্পষ্ট আমানে সম্পতকয জ্ঞাে
আতেন।
োতদর ফযীলতের যসসব আয়াতের মিয যথতক ধনতন
কতয়কধট বেযনা করা হতলা:
আল্লাহ ো‘আলা বতলতেন,
َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ َّ َ َّ َ
َ َين َو ۡٱۡل
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم َهَٰجر
ِين ٱت َب ُعوهم
نصارِ وٱَّل
﴿وٱلسبِقون ٱۡلول
ِِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ ُ َّ َ ِ َّ َٰ َ ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ٱّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه َوأ َع َّد ل ُه ۡم َجنَٰت َترِي َتتَ َها
بِإِحسن رض
َ
ۡ
ۡ
َ ِين ف
ُ ِيها أبَدا َذَٰل َِك ٱل َف ۡو ُز ٱل َعظ
َ ۡٱۡلَنۡ َه َٰ ُر َخَٰ ِِل
]٠١١ :﴾ [اتلوبة١٠٠ِيم
“আর মুহাধজর ও আনসারতদর মতিয যারা প্রথম অগ্রগামী
এবাং যারা োতদরতক অনু সরে কতরতে সু ন্দরভাতব, আল্লাহ
োতদর প্রধে সন্তুষ্ট হতয়তেন আর োরাও আল্লাহর প্রধে
সন্তুষ্ট হতয়তে। আর ধেধন োতদর জনয প্রস্তুে কতরতেন
জান্নােসমূ হ, যার েলতদতি নদী প্রবাধহে, োরা যসখাতন
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ধচরস্থায়ী হতব। এটাই মহাসাফলয”। [আে-োওবা,
আয়াে: ১০০]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলতেন,
ُ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َّ
َ نفسِ ه ۡم ف
يل
ب
س
﴿إِن ٱَّلِين ءامنوا وهاجروا وجهدوا بِأمول ِ ِهم وأ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ
َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َّ
:ۡصوا أو َٰٓلئِك َب ۡعض ُه ۡم أ ۡو َِلَا ُء َب ۡعض﴾ [االنفال
ٱّللِ وٱَّلِين ءاووا ون
]٤٦

“ধনশ্চয় যারা ঈমান এতনতে, ধহজরে কতরতে এবাং
ধনতজতদর মাল ও জান ধদতয় আল্লাহর রাস্তায় ধজহাদ
কতরতে আর যারা আেয় ধদতয়তে ও সহায়ো কতরতে,
োরা এতক অপতরর বন্ধু।” [সূ রা আল- আনফাল, আয়াে:
৭২]
এ আয়াে যথতক পরবেযী আয়াে পযযন্ত আল্লাহ োতদর
মযযাদা বেযনা কতর বতলতেন,
َّ
ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ
َ
َ ٱّللِ َو َّٱَّل
ِين َء َاووا
يل
ِ ِ ﴿وٱَّلِين ءامنوا وهاجروا وجَٰهدوا ِف سب
َّ
َ
ۡ
َ
ۡ ۡ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
﴾٧٤ۡصوا أو َٰٓلئِك ه ُم ٱل ُمؤم ُِنون َحقا ل ُهم َّمغف َِرة َورِ ۡزق ك ِريم
ون
]٤٦ :[االنفال
“আর যারা ঈমান এতনতে, ধহজরে কতরতে এবাং আল্লাহর
পতথ ধজহাদ কতরতে এবাং যারা আেয় ধদতয়তে ও সাহাযয
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কতরতে, োরাই প্রকৃে মুধমন, োতদর জনয রতয়তে ক্ষ্মা
ও সম্মানজনক ধরধযক।” [সূ রা আল- আনফাল, আয়াে:
৭৪]
সাহাবীগতের মযযাদা প্রসতঙ্গ আল্লাহ ো‘আলা আরও
বতলতেন,
َ َ ُ َّ َ َّ َ َّ
َّ َ َّ
َ َين َو ۡٱۡل
َ َع ٱنلَّب َوٱل ۡ ُم َهَٰجر
ِين ٱت َب ُعوهُ ِف
نصارِ ٱَّل
﴿لقد تاب ٱّلل
ِ ِ
ِِ
ُ
َ
ُ
ُ َ َ
َ َس
َ َوب فَريق م ِۡن ُه ۡم ث َّم ت
ُ يغ قُل
َ ۡ اعةِ ۡٱل ُع
اب
ۡسة ِ مِن َب ۡع ِد َما َكد ي ِز
ِ
َ
َّ
]٠٠٤ :﴾ [اتلوبة١١٧َعل ۡي ِه ۡم إِن ُهۥ ب ِ ِه ۡم َر ُءوف َّرحِيم
“অবিযই আল্লাহ নবী, মুহাধজর ও আনসারতদর োওবা
কবুল করতলন, যারা োর অনু সরে কতরতে সাংকটপূ েয
মুহূতেয। োতদর মতিয এক দতলর হৃদয় সেযচূ যে হওয়ার
উপক্রম হবার পর। োরপর আল্লাহ োতদর োওবা কবূ ল
করতলন। ধনশ্চয় ধেধন োতদর প্রধে যেহিীল, পরম
দয়ালু ।” [আে-োওবা, আয়াে: ১১৭]
আল্লাহ ো‘আলা োতদর সম্পতকয আরও বতলতেন,
ُ ۡ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ َّ َ ُّ
َ َ ك َّفار ُر
َحا ُء بَ ۡي َن ُه ۡم
﴿ُّممد رسول ٱّللِ وٱَّلِين معهۥ أشِداء َع ٱل
ِ
َّ
ۡ
ۡ َ َ ُ
َ
ُۡ َ
َّ
ت َرى َٰ ُه ۡم ُركعا ُس َّجدا يَ ۡب َتغون فضل م َِن ٱّللِ َورِض َوَٰنا سِيماهم ِف
َُ
ُ ٱلس
ُّ ُو ُجوهِهم م ِۡن َأثَر
َّ جو ِد َذَٰل َِك َم َثلُ ُه ۡم ف
ٱتل ۡو َرىَٰةِ َو َمثل ُه ۡم ِف
ِ
ِ
ِ
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ۡ َٱس َت ۡغلَ َظ ف
ۡ َاز َرهُۥ ف
َ ۡٱۡلجنيل َك َز ۡرع أَ ۡخ َر َج َش ۡط ُهۥ َف
َٰ َ َ ى
َٰ ٱس َت َو
َع
ِ ِ ِ
َّ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ
َ َ َ َّ ُّ ُ ۡ ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
جب ٱلزراع َِلغِيظ ب ِ ِهم ٱلكفار وعد ٱّلل ٱَّلِين ءامنوا
ِ سوقِهِۦ يع
ُ َ
َ َّ
َ ت م ِۡن ُهم َّم ۡغف َِرة َوأ َ ۡج ًرا َع
]٦٩ :﴾ [الفتح٢٩ظِيما
ِ ََٰوع ِملوا ٱلصَٰل ِح
“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূ ল এবাং োর সাতথ যারা আতে
োরা কাধফরতদর প্রধে অেযন্ত কতিার; পরস্পতরর প্রধে
সদয়, েুধম োতদরতক রুকূকারী, সাজদাকারী অবস্থায়
যদখতে পাতব। োরা আল্লাহর করুো ও সন্তুধষ্ট অনু সন্ধান
করতে। োতদর আলামে হতে, োতদর যচহারায় সাজদার
ধচহ্ন থাতক। এটাই োওরাতে োতদর দৃ ষ্টান্ত। আর
ইনজীতল োতদর দৃ ষ্টান্ত হতলা একধট চারাগাতের মে, যয
োর কাঁধচপাো উদগে কতরতে ও িি কতরতে, অেঃপর
ো পুষ্ট হতয়তে ও স্বীয় কাতের উপর মজবুেভাতব
দাাঁধিতয়তে, যা চাষীতক আনন্দ যদয়। যাতে ধেধন োতদর
িারা কাধফরতদরতক যক্রািাধেে করতে পাতরন। োতদর
মতিয যারা ঈমান আতন ও সৎকময কতর, আল্লাহ োতদর
জনয ক্ষ্মা ও মহাপ্রধেদাতনর ওয়াদা কতরতেন।” [সূ রা
আল-ফােহ, আয়াে: ২৯]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলতেন,
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ُۡ َ ََۡ
َ ۡ ع َب
ُ َّ ُيزي
ُ ُِين َء َام ُنوا َم َع ُهۥ ن
َ ب َو َّٱَّل
َّ َّٱّلل ٱنل
َٰ َ ور ُه ۡم ي َ ۡس
ي
ِ ﴿يوم ل
ِ
ُ َٰ َ َ َ َّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ
ك
أيدِي ِهم وبِأيمن ِ ِهم يقولون ربنا أت ِمم نلا نورنا وٱغفِر نلا إِنك
ِ َع
َ ۡ َ
]٨ :﴾ [اتلحريم٨َشء قدِير
“যসধদন নবী ও োর সাতথ যারা ঈমান এতনতে োতদরতক
আল্লাহ লাধিে করতবন না। োতদর আতলা োতদর সামতন
ও ডাতন িাধবে হতব। োরা বলতবন, যহ আমাতদর রব,
আমাতদর জনয আমাতদর আতলা পূ েয কতর ধদন এবাং
আমাতদরতক ক্ষ্মা করুন; ধনশ্চয় আপধন সবযধবষতয় সবযময়
ক্ষ্মোর অধিকারী।” [সূ রা আে-োহরীম, আয়াে: ৮]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলতেন,
َۡ
َ
َّ َ َ ۡ
ُ ُ ُ ۡ َ َّ َ ُ َ ۡ ُ
يعك ۡم ِف كث ِي م َِن ٱۡل ۡم ِر
﴿ َوٱعل ُموا أن فِيكم رسول ٱّللِ لو ي ِط
ُُ
ُ
ُ ۡ َ َ َّ َ َ َّ َّ َٰ َ َ ۡ ُّ َ َ
ُ َ َّ َ َ َ َ ۡ ك ُم
َك ۡم َو َك َّره
لعن ِتم ولكِن ٱّلل حبب إَِل
ِ
ِ ٱۡليمَٰن وزينهۥ ِف قلوب
ُ
ۡ
َ
َ
َ َ ۡ َ َ ُ ُۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ َۡ
َ َٰٓ
َّ ك ُه ُم
٧ ٱلرَٰش ُِدون
ِ إَِلكم ٱلكفر وٱلفسوق وٱلعِصيان أولئ
ۡ َ
َّ َ
ُ َّ ٱّللِ َون ِۡع َمة َو
]٨ ،٤ :﴾ [احلجرات٨ٱّلل َعل ِيم َحكِيم
فضل مِن
“আর যোমরা যজতন রাতখা যয, যোমাতদর মতিয আল্লাহর
রাসূ ল রতয়তেন। ধেধন যধদ অধিকাাংি ধবষতয় যোমাতদর
কথা যমতন ধনতেন, োহতল যোমরা অবিযই কতষ্ট পধেে
হতে। ধকন্তু আল্লাহ যোমাতদর কাতে ঈমানতক ধপ্রয় কতর
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ধদতয়তেন এবাং ো যোমাতদর অন্ততর সু তিাধভে কতরতেন।
আর যোমাতদর কাতে কুফরী, পাপাচার ও অবািযোতক
অপেন্দনীয় কতর ধদতয়তেন। োরাই যো সেয পথপ্রাপ্ত।
আল্লাহর পক্ষ্ যথতক করুো ও ধন‘আমে স্বরূপ। আর
আল্লাহ সবযজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা আল-হুজুরাে, আয়াে:
৭-৮]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলতেন,
َ
َ
َۡ
َ َ
َ ۡ َ َ َ ُ َ َ
ُ
﴿ل ي َ ۡس َتوِي مِنكم َّم ۡن أنف َق مِن ق ۡب ِل ٱلف ۡتحِ َوق َٰ َتل أو َٰٓلئِك أعظ ُم
َ َ َ َّ َ َ َ َ
ُ َّ ن َو
ُ َّ نف ُقوا مِن َب ۡع ُد َو َقَٰتَلُوا َو ُُك َو َع َد
ُ ۡ ٱّلل
َٰ َ ٱۡل ۡس
ٱّلل
درجة مِن ٱَّلِين أ
َ َ ُ َ
]٠١ :﴾ [احلديد١٠ب ِ َما ت ۡع َملون خبِي
“যোমাতদর মতিয যারা মক্কা ধবজতয়র পূ তবয বযয় কতরতে
এবাং যু ি কতরতে োরা সমান নয়। োরা মযযাদায় োতদর
যচতয় যেষ্ঠ, যারা পতর বযয় কতরতে ও যু ি কতরতে। েতব
আল্লাহ প্রতেযতকর জনযই কলযাতের ওয়াদা কতরতেন। আর
যোমরা যা কতরা, যস সম্পতকয আল্লাহ সধবতিষ অবগে।”
[সূ রা আল-হাদীদ, আয়াে: ১০]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলতেন,
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ُ
َ ُ َّ َ َٰٓ َ َ ۡ َ َّ ِ َ َٰ َ َ َٰ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ
﴾ ّلل خ ۡي
﴿ق ِل ٱۡلمد ِّللِ وسلم َع عِباده ِ ٱَّلِين ٱصطف ءا
]95 : [انلمل
“বলু ন, সব প্রিাংসাই আল্লাহর জনয। আর িাধন্ত োাঁর
বান্দাতদর প্রধে যাতদর ধেধন মতনানীে কতরতেন। আল্লাহ
যেষ্ঠ”। [সূ রা আন-নামাল, আয়াে: ৫৯]
ইবন আব্বাস রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু ও সাওরী রহ, এর
মতে, ‘োরা হতলন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীরা।’

25

আল্লাহ ো‘আলা সাহাবীগতের সম্পতকয আরও বতলতেন,
َۡ
ۡ َ
َ َ
ُ ﴿ ُك
ۡ ي أ ُ َّمة أ ُ ۡخر َج
َ ۡ نت ۡم َخ
ِ ت ل َِّلن
وف َوت ۡن َه ۡون َع ِن
ِ اس تأ ُم ُرون بِٱل َم ۡع ُر
ِ
ُۡ َ ۡ
َّ َ
]٠٠١ :﴾ [ال عمران١١٠ِٱل ُمنكرِ َوتؤم ُِنون بِٱّلل
“যোমরা হতল সতবযাত্তম উম্মে, যাতদরতক মানু তষর জনয
যবর করা হতয়তে। যোমরা ভাল কাতজর আতদি যদতব
এবাং মন্দ কাজ যথতক বারে করতব, আর আল্লাহর প্রধে

25

োফসীরুল কুরআধনল ‘আযীম, ইবন কাসীর, ১০/৪১৮; ফােহুল
কাদীর, ৪/১৯৫।
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ঈমান যপাষে করতব।” [সূ রা আতল ইমরান, আয়াে:
১১০]
এ আয়াে িারা সাহাবীগতের মযযাদা সু স্পষ্টভাতব
প্রমাধেে। এ আয়াে হয়ে োতদর কথাই ধনধদযষ্টভাতব
বুধঝতয়তে অথবা সতবযাত্তম উম্মে বতল নবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সব উম্মেতক বুঝাতনা
হতয়তে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সব
উম্মে বুঝাতল সাহাবীরা অগ্রাধিকাতরর ধভধত্ততে এ
আয়াতের অন্তভুযি হতবন।
এ োিাও আল্লাহ ো‘আলা োতদর মযযাদা সম্পতকয
বতলতেন,
ُ ُ ۡ
ََ
ُ ُ ُ
َ َ َ
﴿ َوكذَٰل ِك َج َعل َنَٰك ۡم أ َّمة َو َسطا ِتلَكونوا ش َه َدا َء َع ٱنلَّا ِس
َ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ
]٠٦١ :﴾ [ابلقرة١٤٣ٱلر ُسول َعل ۡيك ۡم ش ِهيدا
ويكون
“আর এভাতবই আমরা যোমাতদরতক মিযপেী উম্মে
বাধনতয়ধে, যাতে যোমরা মানু তষর ওপর সাক্ষ্ী হও এবাং
রাসূ ল সাক্ষ্ী হন যোমাতদর উপর।” [সূ রা আল-বাকারা,
আয়াে: ১৪৩] পূ তবযাি আয়াতের মতোই উপতরাি
আয়াতের িারা দলীল যদওয়া হতয়তে; বরাং কুরআন ও
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হাদীতসর যে আয়াে ও হাদীস এ উম্মতের সম্মান ও
মযযাদা প্রমাে কতর ো সবই অগ্রাধিকাতরর ধভধত্ততে
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগেতক
অন্তভুযি কতর।
অনযধদতক রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
অসাংখয হাদীস সাহাবীগতের মযযাদার কথা বতলতে।
েন্মতিয ধনতচ কতয়কধট উতল্লখ করা হতলা:
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
ََ
َ اء َما ت
َ َ َ َ َ َ َّ ٌ َ َ َ
َّ انلجوم أَ ََت
َ الس َم
ُّ ت
ُّ «
 َوأنا،وعد
ِ  ف ِإذا ذهب،ِانلجوم أمنة لِلسماء
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ َ
َ َ َ َ ْ َ ََْ َ َ
ْ  َوأ،ون
َ ص
ح ِاِب أ َمنَة
 ف ِإذا ذهبت أَت أصح ِاِب ما يوعد،أ َمنَة ِأل ْص َح ِاِب
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
.»وعدون
 ف ِإذا ذهب أصح ِاِب أَت أم ِِت ما ي،ِأل َّم ِِت
“োরকারাধজ আসমাতনর জনয ধনরাপত্তা রক্ষ্াকারী। যখন
োরকারাধজ ধনধশ্চহ্ন হতয় যাতব েখন আসমাতনর জনয
প্রধেশ্রুে ধবপদ আসন্ন হতব (অথযাৎ ধকয়ামে সাংঘধটে
হতব)। আর আধম আমার সাহাবীগতের জনয ধনরাপত্তা
প্রদানকারী স্বরূপ। যখন আধম ধবদায় যনব েখন আমার
সাহাবীগতের উপর প্রধেশ্রুে সময় উপধস্থে হতব (অথযাৎ
ধফেনা-ফাসাদ ও যু ি-ধবগ্রহ শুরু হতয় যাতব)। আর
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আমার সাহাবীগে সমগ্র উম্মতের জনয ধনরাপত্তা
প্রদানকারী স্বরূপ। যখন আমার সাহাবীগে ধবদায় হতয়
যাতব েখন আমার উম্মতের ওপর প্রধেশ্রুে সময়
উপধস্থে হতব (অথযাৎ ধকয়ামতের আলামে প্রকাি পাতব।
যযমন, ধিকয, ধবদ‘আে েধিতয় পিতব, ধফেনা-ফাসাদ সৃ ধষ্ট
হতব, িয়োতনর ধিাং উদয় হতব, ধিস্টানতদর রাজে
কাতয়ম হতব, মক্কা ও মদীনার অবমাননা করা হতব
ইেযাধদ)।26
আবুল আব্বাস আল-কুরেবী রহ. উি হাদীতসর বযাখযায়
বতলতেন, ‘রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
সাহাবীগে যেধদন জধমতন জীধবে থাকতবন েেধদন
জধমতন দীন কাতয়ম থাকতব, হক প্রকাতিয থাকতব, িত্রুর
উপর ধবজয় অধজযে হতব। আর যখন োাঁর সাহাবীরা মারা
যাতবন, েখন পৃধথবীতে ধফেনা-ফাসাদ শুরু হতব, িত্রুর
26

َ
َ بَاب َب َيان أ َّن َب َق
সহীহ মুসধলম, ধকোব, ফাযাতয়তল সাহাবাহ, বাব, اء
ِ
َّ َ َّ ي
َّ ْ ٌ َ َ
ْ َ َ َََ
ْ َ ٌ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
َ
َ
 وبقاء أصح ِاب ِه أمان لِْلم ِة،انل ِب صّل اهلل علي ِه وسلم أمان ِألصح ِاب ِه
৪/১৯৬১, হাদীস নাং ২৫৩১।
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ধবজয় অধজযে হতব। এভাতবই দীন কমতে থাকতব। দীন
কমতে কমতে এক সময় এমন অবস্থা হতব যয, জধমতন
আল্লাহ, আল্লাহ বলার মতো যকউ অবধিষ্ট থাকতব না।
(আর েখনই ধকয়ামে সাংঘধটে হতব)। এ কথাই
উপতরাি হাদীতস এ উম্মতের সাতথ প্রধেশ্রুধে যদওয়া
হতয়তে। আল্লাহই সমযক জ্ঞাে।’27
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
َ َّ َ َ َ
َ
َْ
ََْ
ََ
ََ
َ ال تَس ُّبوا أَ ْص
 ذهبًا َما بَلغ، فل ْو أن أ َح َدك ْم أنف َق ِمثل أح ٍد،ح ِاِب
«
َ َ َ َ ْ َ َ َّ
.» وال ن ِصيفه،مد أح ِد ِهم
“যোমরা আমার সাহাবীগেতক গালমন্দ কতরা না।
যোমাতদর যকউ যধদ অহুদ পাহাি সমান স্বেয আল্লাহর
রাস্তায় বযয় কর, েতব োতদর একমুদ বা অিযমুদ-এর
সমপধরমাতেও যপৌঁেু তে পারতব না।”28

27

আল-মুফধহম, ৬/৪৮৫।

28

সহীহ বু খারী, ধকোব: ফাযাতয়তল সাহাবাহ, বাব: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতম বােী: আধম যধদ কাউতক খলীল বানাোম,
৩/১২, হাদীস নাং ৩৬৭৩; সহীহ মুসধলম, ধকোব: ফাযাতয়তল
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এ হাদীতসর বযাখযায় িাওকানী রহ. খুব সু ন্দর একধট
মন্তবয যপি কতরতেন, ধেধন বতলতেন, ‘পরবেযী সাহাবীগে
যধদ উহুদ পাহাি সমপধরমাে স্বেয আল্লাহর রাস্তায় বযয়
কতরও পূ বযবেযী সাহাবীগতের এক মুদ বা অিয মুদ
পধরমাে বযতয়র মে সাওয়াতবর অধিকারী না হয়, েতব
আমাতদর পক্ষ্ যথতক উহুদ পধরমাে দানও োতদর এক
িষয পধরমাে বা োর অতিযক বযতয়র কাতে যপৌঁেু তে
পারতব বতল আধম মতন কধর না’।29
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম আরও বতলতেন,
َّ
َ
َْ
ْ َ َ َ  ث َّم َّاذل،انلاس قَ ْرن
َ اذل
.»ين يَلونه ْم
ِ  ث َّم،ين يلونهم
ِ
ِ َّ «خي
ِ

সাহাবাহ, বাব: সাহাবীতদরতক গাল-মন্দ করা হারাম, ৪/১৯৬৭১৯৬৮, হাদীস নাং ২৫৪১, হাদীসধট আবু সা‘ঈদ খুদুরী রাধদয়াল্লাহু
‘আনহু যথতক বধেযে।
29

ইরিাদু স সাধয়ল ইলা দালাতয়ধলল মাসাতয়ল মা‘আর রাসাতয়তলস
সালাধফয়া, পৃ ষ্ঠা ৪৫।
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“আমার যু তগর যলাতকরাই হতে সতবযাত্তম যলাক, এরপর
যারা োতদর ধনকটবেযী, এরপর যারা োতদর ধনকটবেযী
যু তগর।”30
সাহাবীগতের সতবযাত্তম হওয়ার এ সাক্ষ্য ও ধববরে স্বয়াং
এমন এক মহান বযধি ধদতয়তেন ধযধন মনগিা যকাতনা
কথা বতলন না। োহতল এর যচতয় উত্তম সেযায়ন আর
কী হতে পাতর?!
আব্দু ল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগতের মযযাদা
30

সহীহ বু খারী, ধকোব: সাহাবীতদর মযযাদা, বাব: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবী ও োতদর সহচরতদর (োতবয়ী)
মযযাদা, যারা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহচযয লাভ
কতরতেন বা মুসধলমতদর মতিয যারা োাঁতক যদতখতেন োরাই োাঁর
সাহাবীতদর অন্তভুযি, ৩/৬, হাদীস নাং ৩৬৫১; সহীহ মুসধলম,
ধকোব: সাহাবীতদর মযযাদা, বাব: সাহাবী ও যারা োতদর পরবেযীতে
ও যারা োতদর পরবেযীতে আসতবন োতদর মযযাদা, ৪/১৯৬৩, হাদীস
নাং ২৫৩৩। হাদীসধট আব্দু ল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু
যথতক বধেযে।
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বেযনায় বতলতেন, (এ িরতের বেযনা ইবন ‘উমার
রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু

31

ও হাসান বসরী রহ.32 এর যথতকও

বধেযে আতে) ‘যয বযধি কাতরা অনু সরে করতে চায় যস
যযতনা মৃে বযধির অনু সরে কতর; যকননা জীধবে বযধি
কখনও ধফেনায় ধনপধেে হওয়া যথতক ধনরাপদ নয়।
োরাই (অথযাৎ যসসব মৃে বযধি) হতেন মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগে। আল্লাহর
িপথ,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর

সাহাবীগে হতেন এ উম্মতের সতবযাত্তম মানু ষ, অন্ততরর
ধদক যথতক সবযাধিক পধবত্র, গভীর ইলতমর অধিকারী আর
সবতচতয় কম যলৌধককো প্রদিযনকারী। আল্লাহ োতদরতক
োাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
সাহাবী ধহতসতব ও োাঁর দীন প্রধেষ্ঠার জনয ধনবযাধচে

31

আবু নু ‘আইম রহ. ধহলইয়ােুল আওধলয়াতে ১/৩০৫ বেযনা
কতরতেন।

32

ইবন আব্দু ল বার জাতম‘উ বায়াধনল ইলম ও ফাদধলধহ ২/১৯৫ যে
বেযনা কতরতেন।
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কতরতেন। অেএব, োতদর সম্মান ও মযযাদা জাতনা ও
োতদর পদাঙ্ক অনু সরে কতরা, োতদর আখলাক ও দীতনর
যেটুকু সম্ভব আাঁকতি িতরা; যকননা োরা সধিক
ধহদায়াতের পতথ ধেতলন।’33
আবু ‘উমার আদ-দানী রহ. বতলতেন, ‘সাহাবীরা উম্মতের
মতিয সতবযাত্তম, সবযাধিক যনককার ও োরা আল্লাহর
ধনবযাধচে ধেতলন। আল্লাহ োতদরতক োাঁর অপধরসীম
ধন‘আমে দান কতর সম্মাধনে কতরতেন এবাং োাঁর অনু গ্রহ
ও দয়ার িারা োতদরতক ধবতিষাধয়ে কতরতেন।’34
সাহাবীগতের সু ন্দর গুোবালী ও মযযাদা সম্পতকয গভীর
ধচন্তা কতর যদখতল বুঝতে পারতবন যয, োরা ইলম,
নযায়পরায়েো, ধজহাদ ও অনযানয সব কলযােকর কাতজ
সবযাধিক

33

অগ্রগামী

ধেতলন।

ফতল

োরা

োতদর

ইবন আব্দু ল বার জাতম‘উ বায়াধনল ইলম ও ফাদধলধহ ২/১৯৫-১৯৬
যে বেযনা কতরতেন।

34

আল-আরজুযােুল মুনাধব্বহা ‘আলা আসমাইল কুররা ওয়ার রুওয়াে
ওয়া উসূ ধলল ধকরাআে, পৃ ষ্ঠা ১৮৯, কধবো নাং ৫৭১-৫৭২।
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পূ বযবেযীতদরতক োধিতয় যগতেন আর পরবেযীতদরতক
হাধরতয় ধদতয়তেন, অভীষ্ট লতক্ষ্য অধিধষ্ঠে হতয়ধেতলন,
সতবযাচ্চ সম্মান অজযন কতরধেতলন। োরাই ধেতলন
আমাতদর পযযন্ত ইসলাম যপৌঁোতনার এবাং সব িরতের
কলযাে ও ধহদায়াতের মািযম। োতদর মািযতমই আমরা
যসৌভাগয ও নাজাে লাভ কতরধে। ধকয়ামে পযযন্ত উম্মে
োতদর ইলম, নযায়পরায়েো ও ধজহাতদর অবধিষ্ট কলযাে
প্রাপ্ত হতবন। োতদর মািযম বযেীে যকউ যকাতনা
কলযােকর ইলমপ্রাপ্ত হতব না। োতদর মািযতমই আমরা
ইলম যপতয়ধে। োতদর ধজহাদ ও ধবজয় বযেীে আমরা
পৃধথবীর বুতক ধনরাপতদ বসবাস করতে পারোম না।
নযায়পরায়ে ও ধহদায়াতের ওপর অধিধষ্ঠে যকাতনা ইমাম
বা িাসক োতদর িারা প্রাপ্ত মািযম বযেীে িাসন কাযয
পধরচালনা করতে পারতো না। োরাই েরবারীর িারা
যদি জয় কতরতেন, দৃ ঢ় ঈমাতনর িারা মানু তষর হৃদয়
উন্মু ি কতরতেন, নযায়পরায়েোর িারা যদি আবাদ
কতরতেন এবাং ইলম ও ধহদায়াতের িারা অন্তর জয়
কতরতেন। োতদর কৃে আমল োিাও ধকয়ামে পযযন্ত
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উম্মতের আমতলর একধট অাংি োরা প্রাপ্ত হতবন।
অেএব, যস মহান আল্লাহর োসবীহ বেযনা করধে ধযধন
োাঁর দয়ায় ও রহমতে যাতক ইো োতক ধনবযাধচে
কতরন।35
ইবন োইধময়যাহ রহ. োতদর হতকর বযাপাতর কেই না
সু ন্দর কথা বতলতেন! ধেধন বতলতেন, ‘যয বযধি ধবজ্ঞ ও
সতচেনোর সাতথ োতদর সীরাে (জীবনী পতিন) যদতখন,
আল্লাহ োতদরতক যয সম্মান ও মযযাদা দান কতরতেন ো
অবতলাকন কতরন, োহতল ধেধন ধনধশ্চে ভাতব জানতে
পাতবন যয, নবী রাসূ লতদর পতর োরাই সতবযাত্তম সৃ ধষ্ট,
োতদর মতো পূ তবয যকউ ধেতলন না এবাং পরবেযীতেও
যকউ আসতবন না। এ উম্মতের মতিয োরাই সবযতেষ্ঠ ও
সতবযাত্তম যয উম্মেতক আল্লাহ সমস্ত উম্মতের মতিয যেষ্ঠে
ও মযযাদা দান কতরতেন।’36

35

ইবনু ল কাইতয়যম, েরীকুল ধহজরাোইন, পৃ ষ্ঠা ৬৪৮।

36

মাজমু‘উল ফাোওয়া, (আল-ওয়াধসধেয়যাহ) ৩/১০৩।
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োতদর এ সু মহান মযযাদা ও সু উচ্চ পধবত্রেম সম্মাতনর
কারতে আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে সকল সাহাবীতক
নযায়পরায়ে মতন কতরন, োরা যকউ মাজরূহ েথা যদাষত্রুধট যু ি নন। আল্লাহ োতদরতক অপবাদ যথতক মুি
যরতখতেন এবাং যদাষ-ত্রুধট যথতক রক্ষ্া কতরতেন। োরা
সকতলই মুসধলমতদর সম্মাধনে ইমাম ও যনো। আর
আল্লাহ োতদরতক ধনবযাচন কতরতেন ও োতদর পধবত্রোর
সাংবাদ সকতলরই জানা। োরা সতবযাত্তম যু তগর মানু ষ,
সতবযাত্তম উম্মে, যাতদরতক মানু তষর কলযাতে সৃ ধষ্ট করা
হতয়তে। সু েরাাং আল্লাহ যাতদরতক োাঁর নবীর সাহচযয ও
সাহাতযযর জনয ধনবযাধচে কতর যাতদর ওপর ধেধন সন্তুষ্ট,
এর যচতয় উত্তম নযায়পরায়েোর সাক্ষ্য হতে পাতর না,
এর যচতয় উত্তম প্রিাংসা হতে পাতর না, আর এর যচতয়
পধরপূ েয নযায়পরায়েো সাবযস্ত করার আর কী পো হতে
পাতর?
ইবন আব্দু ল বার রহ. বতলতেন, ‘সমস্ত সাহাবীগতের
অবস্থা ও জীবন চধরে ধনতয় গতবষো কতর আহতল হক
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েথা আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে ইজমা েথা
ঐকমেয হতয়তেন যয, োরা সকতলই নযায়পরায়ে।’

37

‘োরা সকতলই সৎকাজ ও োকওয়ার অধিকারী এবাং
সবযাধিক যযাগয ধেতলন, আর সব ভাতলা কাতজর োরাই
ধেতলন অগ্রগামী।’38

37
38

আল-ইসেী‘আব, ১/১৯।
কাসীদােু আবু মারওয়ান আব্দু ল মাধলক ইবন ইদরীস আলজাযাতয়রী ধফল আদাধব ওয়াস-সু ন্নাহ, পৃ ষ্ঠা ৫৮, পাংধি নাং ১২৪।
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েৃেীয় অধিকার:
কুরআন ও সু ন্নায় োতদর যয ক্রমানু সাতর মযযাদার কথা
উতল্লখ রতয়তে যস ধহতসতব োতদর পারস্পধরক মযযাদা
প্রদান করা ও োতে ধবশ্বাস রাখা।
যকননা আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আতের মতে,
সাহাবীগে সািারে মযযাদার যক্ষ্তত্র সকতলই সমান, েতব
মযযাদার স্ততরর ধবতবচনায় োরা ধবধভন্ন স্ততরর। োতদর
ধকেু সাংখযক অনযতদর যচতয় যবধি মযযাদাবান, েতব এতে
কাউতক অমযযাদা করা যাতব না।
সািারেভাতব সতবযাত্তম সাহাবী হতলন জান্নাতের সু সাংবাদ
প্রাপ্ত দিজন সাহাবী। আর োরা হতলন, চার যখালাফাতয়
রাতিদীন; েথা আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী
রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুম এবাং অবধিষ্ট েয়জন সাহাবী। োতদর
সমধষ্ট ইবন আবু দাউদ োর ‘হাধয়ইয়যাহ’ যে এভাতব
উতল্লখ কতরতেন,
ٌ
واعمر فهر والزبي املمدح

ٌ
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة

অথযাৎ সা‘ঈদ, সা‘দ, ইবন ‘আউফ, োলহা, ধফহতরর
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‘আতমর ও প্রিাংধসে যু বাতয়র রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুম।39
জান্নাতের সু সাংবাদপ্রাপ্ত উি দিজতনর মতিয চার খলীফার
মযযাদা সবার উপতর। োরা চারজন আবার ধখলাফতের
িারাবাধহকো অনু সাতর এতক অতনযর যচতয় মযযাদাবান।40
কধব বতলন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সকল
সাহাবী ও োাঁর পধরবাতরর মযযাদা ও সু ন্দর গুোবলী িারে
কতরা ও প্রচার কতরা। অন্ততরর গভীতর ো স্থাপন কতরা,
সমস্ত সম্মান ও মযযাদার যক্ষ্তত্র আবু বকর ও উমারতক
অগ্রাধিকার দাও, োতদর পতর উসমান অেঃপর যু তির
ময়দাতন বীর যসনানী আলী রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু।41

39

মানযু মােু ইবন আবু দাউদ ‘আল-হাধয়ইয়যাহ’ মা‘আ িরধহহা ‘আেেুহফােুস সাধনয়যাহ’ পৃ ষ্ঠা ৯।

40

এ বযাপারধট আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আতের কাতে সবযসম্মেভাতব
গৃ হীে মোমে। যদখুন, মাজমু‘উল ফাোওয়া, ৩/১৬২; আলইসেী‘আব, ৩/১১১৭-১১১৮।

41

কাসীদােু আবু মারওয়ান আব্দু ল মাধলক ইবন ইদরীস আলজাযাতয়রী ধফল আদাধব ওয়াস-সু ন্নাহ, পৃ ষ্ঠা ৫৭, পাংধি নাং ১১৬-১১৮।
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ধনঃসতন্দতহ ইসলাতম আবু বকর ও উমার রাধদয়াল্লাহু
‘আনহুমার মযযাদা সবার উতধ্বয। এ উম্মতের নবীর পতর
োতদর মযযাদা; বরাং সমস্ত নবীতদর পতর সৃ ধষ্টকুতলর মতিয
োরা সবযতেষ্ঠ মানব। োতদর দু জতনর মতিয আবু বকর
রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু আবার যেষ্ঠতে অগ্রগামী।
আহতল বাইতের অনযেম যেষ্ঠ ইমাম আবু জা‘ফর আলবাধকর রহ. এর বােীধট এখাতন প্রধেিান যযাগয। ধেধন
বতলতেন, ‘যয বযধি আবু বকর ও উমার রাধদয়াল্লাহু
‘আনহুমার মযযাদা জাতন না যস রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সু ন্নাে সম্পতকয অজ্ঞ।’42
িা‘বী রহ. বতলতেন, ‘আবু বকর ও উমার রাধদয়াল্লাহু
‘আনহুমাতক ভাতলাবাসা ও োতদর মযযাদা জানা সু ন্নাতের
অন্তভুযি।’43

42

আল-হুিােু ধফ বায়াধনল মুহািাহ এবাং িরহু ‘আকীদােু আহধলস
সু ন্নাহ, ২/৩৫০।

43

আল-হুিােু ধফ বায়াধনল মুহািাহ এবাং িরহু ‘আকীদােু আহধলস
সু ন্নাহ, ২/৩৩৭।
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আবু বকর ও উমার রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুমার পতর
জান্নাতের সু সাংবাদ প্রাপ্ত বদতরর যু তি অাংিগ্রহেকারী
সাহাবীগতের

মযযাদা,

অাংিগ্রগেকারীগে,

অেঃপর

অেঃপর

উহুতদর

বাই‘আতে

যু তি

ধরদওয়াতন

অাংিগ্রহেকারী সাহাবীগতের মযযাদা।
এ িারাবাধহকো কধেপয় আতলম উতল্লখ কতরতেন।
যযমন, ইবন কাসীর রহ.44, ইবনু স সালাহ

45

ও

নাওয়াওয়ী রহ.46।
কধেপয় আতলম বাই‘আতে ধরদওয়াতন অাংিগ্রহেকারী
সাহাবীগেতক উহুদ যু তি অাংিগ্রহেকারীতদর উপর প্রিানয
47

ধদতয়তেন।

আবার

যকউ

যকউ

উহুদ

যু তি

অাংিগ্রহেকারীতদর পতরর স্ততর যরতখতেন আহযাতবর যু তি
44

আল-বা‘ইধসল-হাসীস, পৃ ষ্ঠা ১৮৩।

45

মুকাদ্দামােু ইবধনস সালাহ, ১/২৬৪-২৬৫।

46

আে-োকরীব ওয়াে-োইসীর ধলমা‘ধরধফধে সু ন্নাধেল বািীধরন
নাযীর, পৃ ষ্ঠা ৯৩।

47

যযমন, সাফারীনী রহ. োর ‘লাওয়াধম‘উল আনওয়াধরল বাধহয়যাহ’
২/৩৭১-৩৭২ যে উতল্লখ কতরতেন।
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অটলভাতব অাংিগ্রহেকারীতদরতক, অেঃপর বাই‘আতে
ধরদওয়াতনর সাহাবীগেতক।48 আল্লাহই সবযাধিক জ্ঞাে।
আহতল

সু ন্নাে

ওয়াল

জামা‘আে

(সামধষ্টকভাতব)

আনসারগতের ওপতর মযযাদায় মুহাধজরগেতক অগ্রাধিকার
যদন।49 এমধনভাতব যারা আতগ ইসলাম গ্রহে কতরতেন
োতদরতক যারা পতর ইসলাম গ্রহে কতরতেন োতদর
ওপতর অগ্রাধিকার যদন।
মধহলা সাহাবীগতের মতিয ধেনজন সতবযাত্তম। োরা হতলন,
খাধদজা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহা, ফাধেমা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহা
ও ‘আতয়িা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহা।
িাইখুল ইসলাম আবুল আব্বাস ইবন োইধময়যাহ রহ.
বতলতেন, ‘এ উম্মতের মতিয সতবযাত্তম নারী হতেন,
খাধদজা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহা, ‘আতয়িা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহা
ও ফাধেমা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহা। োতদর একজতনর ওপর
48

যযমন, ধহকামী রহ. োর ‘মা‘আধরজুল কাবূ ল’ ২/৩৭১-৩৭২ এ
উতল্লখ কতরতেন।

49

লাওয়াধম‘উল আনওয়াধরল বাধহয়যাহ, ২/৩৭২।
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আতরক জতনর অগ্রাধিকাতরর বযাপাতর আতলমতদর মতিয
মোননকয ও ধবস্তাধরে ধববরে রতয়তে।’50
এখাতন একট ধবষয় উতল্লখ করা জরুরী যয, জমহুর
আতলমতদর ঐকমতেয, সমস্ত সাহাবীরা োতদর পতর
আগে সব যলাকতদর যচতয় উত্তম।51 এ বযাপাতর কীভাতব
মোননকয বা সতন্দহ যপাষে করা সম্ভব! োরা যো এমন
যসৌভাগযবান

যারা

রাসূ লুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু

আলাইধহ

ওয়াসাল্লাতমর সাক্ষ্াৎ লাতভ িনয হতয়তেন, োরা যো
এমনই মযযাদাবান ধেতলন যাতদর সমকক্ষ্ যকউ হতবন না,
যধদও যস উহুদ পাহাি সমান স্বেয আল্লাহর রাস্তায় বযয়
কতর, েবুও োতদর একমুদ বা অিযমুদ-এর সমপধরমাে
সাওয়াতবর কাতে যপৌঁেু তে পারতব না। েদু পধর যধদ
োতদর সালাে, ধজহাদ ও অনযানয আমলসমূ হ ধহতসব করা
হয় েতব োতদর মযযাদা যকান স্ততর ধগতয় যিকতব?

50

মাজমু‘উল ফাোওয়া, ২/৪৮১।

51

যদখুন, ফােহুল বারী, ৭/৭।
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োতদর এ মযযাদার বযাপাতর কীভাতব যকউ মোননকয
করতব? োরা যো এমন যলাক যাতদর সম্পতকয আল্লাহ
ো‘আলা বতলতেন,

َ
َ َٰٓ َ
َّ ك ُه ُم
]٤ :﴾ [احلجرات٧ٱلرَٰش ُِدون
ِ ﴿أُُولئ

“োরাই যো সেয পথপ্রাপ্ত।” [সূ রা আল-হুজুরাে, আয়াে:
৭]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলতেন,

ُ َّ ﴿ َو ُُك َو َع َد
ُ ۡ ٱّلل
َٰ َ ٱۡل ۡس
]٠١ :﴾ [احلديد١٠ن

“আর আল্লাহ োতদর প্রতেযতকর জনযই কলযাতের ওয়াদা
কতরতেন।” [সূ রা আল-হাদীদ, আয়াে: ১০]
োতদর মযযাদার বযাপাতর কীভাতব সতন্দহ যপাষে করা যায়
যাতদর সম্পতকয রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম
বতলতেন,

َ
َّ « َخ ْي
.»اس ق ْر ِن
ِ انل

“আমার যু তগর যলাতকরাই হতে সতবযাত্তম যলাক।”52
52

সহীহ বু খারী, ধকোব: সাহাবীতদর মযযাদা, বাব: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবী ও োতদর সহচরতদর (োতবয়ী)
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মু‘আধফ ইবন ‘ইমরান রহ. যক ধজতজ্ঞস করা হতলা,
‘উমার ইবন আব্দু ল আযীয ও মু‘আধবয়া ইবন আবু
সু ফইয়ান রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুর মতিয মযযাদার পাথযকয
যকমন? (অথযাৎ কার মযযাদা যবধি?) ধেধন এ প্রতের
কারতে অেযন্ত রাগাধেে হতলন। ধেধন বলতলন, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগতের সাতথ
কাউতক েুলনা করা যাতব না। আর মু‘আধবয়া রাধদয়াল্লাহু
‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
সাহাবী, োাঁর িশুরধদতকর আত্মীয়, অহী ধলখক এবাং
আল্লাহর অহীর আমীন েথা আমানেদার।’53
মযযাদা, যারা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহচযয লাভ
কতরতেন বা মুসধলমতদর মতিয যারা োাঁতক যদতখতেন োরাই োাঁর
সাহাবীতদর অন্তভুযি, ৩/৬, হাদীস নাং ৩৬৫১; সহীহ মুসধলম,
ধকোব: সাহাবীতদর মযযাদা, বাব: সাহাবী ও যারা োতদর পরবেযীতে
ও যারা োতদর পরবেযীতে আসতবন োতদর মযযাদা, ৪/১৯৬৩, হাদীস
নাং ২৫৩৩। হাদীসধট আব্দু ল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু
যথতক বধেযে।
53

যদখুন, োধরখু মাদীনাধে ধদমাশ্ক, ৯/২০৮।
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ইমাম আহমাদ রহ. যক ধজতজ্ঞস করা হতলা, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগতের সাতথ
কাউতক কী েুলনা করা যাতব? ধেধন বলতলন, মা‘আযাল্লাহ
(আল্লাহর কাতে আেয় প্রাথযনা করধে)। োতক ধজতজ্ঞস
করা হতলা, মু‘আধবয়া রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু কী উমার ইবন
আব্দু ল আযীয রহ. যথতক উত্তম? ধেধন বলতলন, অবিযই,
অবিযই ধেধন উত্তম; কারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম বতলতেন,

َ
َّ « َخ ْي
.»اس ق ْر ِن
ِ انل

“আমার যু তগর যলাতকরাই হতে সতবযাত্তম যলাক।”54

54

55

সহীহ বু খারী, ধকোব: সাহাবীতদর মযযাদা, বাব: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবী ও োতদর সহচরতদর (োতবঈ) মযযাদা,
যারা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহচযয লাভ
কতরতেন বা মুসধলমতদর মতিয যারা োাঁতক যদতখতেন োরাই োাঁর
সাহাবীতদর অন্তভুযি, ৩/৬, হাদীস নাং ৩৬৫১; সহীহ মুসধলম,
ধকোব: সাহাবীতদর মযযাদা, বাব: সাহাবী ও যারা োতদর পরবেযীতে
ও যারা োতদর পরবেযীতে আসতবন োতদর মযযাদা, ৪/১৯৬৩, হাদীস
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ইমাম আহমাদ রহ. আরও বতলতেন, ‘অেএব, োতদর
মতিয যারা ক্ষ্ধেতকর জনয হতলও রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাধন্নিয যপতয়তেন োরাও োতদর
পরবেযী যু তগর যলাকতদর যচতয় উত্তম; যারা রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লামতক যদতখন ধন; যধদও োরা
সব িরতের আমল কতর আল্লাহর সাতথ সাক্ষ্াে কতর
(মারা যায়)।’56
প্রে: যকউ যধদ এ প্রে কতরন যয, োহতল রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর ধনতনাি বােীর কী বযাখযা
হতব? ধেধন সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
ْ َ
ْ
َ ْ
ْ َّ ً َّ َ ْ
َ َ ْ َّ َ
 لِل َعا ِم ِل،يه َّن ِمثل قبْ ٍض َلَع اْل َ ْم ِر
ِ «فإِن ِمن ورائِكم أياما الصْب ِف
َ
َ
َْ ً
َ َْ َ
َ فيه َّن مثْل أَ ْجر ََخْس
 يَا َرسول: ِقيل.ني َرجًل يع َملون ِمثل ع َم ِل ِه
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
.»اَّلل أجر َخ ِسني ِمنهم؟ قال َخسني منكم
ِ

নাং ২৫৩৩। হাদীসধট আব্দু ল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু
যথতক বধেযে।
55

যদখুন, খাল্লাল, আস-সু ন্নাহ ২/৪৩৫।

56

িরহু উসূ ধল ই‘ধেকাধদ আহধলস সু ন্নাহ, লালকা’য়ী, ১/১৬০।
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“যোমাতদর পরবেযীতে এমন যু গ আসতব যয যু তগ (দীতনর
উপর) ধিযয িতর থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মে
যন্ত্রোদায়ক হতব। ঐ যু তগ যয দীতনর উপর আমল করতব
োর প্রধেদান হতব োর মতো আমলকারী পঞ্চাি যলাতকর
অনু রূপ। একজন ধজতজ্ঞস করতলন, যহ আল্লাহর রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম! োতদর পঞ্চাি জতনর
মতো সাওয়াব হতব? ধেধন বলতলন: না, যোমাতদর পঞ্চাি
জতনর সমান োর সাওয়াব হতব।”57

57

ধেরধমযী, ধকোব: োফসীরুল কুরআন, বাব: সূ রা আল-মাতয়দা,
৫/২৫৭, হাদীস নাং ৩০৫৮, ধেধন হাদীসধটতক হাসান গরীব
বতলতেন। আবু দাউদ, ধকোব: আল-মালাধহম, বাব: আল-আমরু
ওয়ান নাহী, ৪/৩৩২, হাদীস নাং ৪৩৪১; ইবন মাজাহ, পৃ ষ্ঠা ১৩৩১,
হাদীস নাং ৪০১৪; আলবানী রহ. হাদীসধট োর ধসলধসলা আসসাধহহাতে ১/৮৯২-৮৯৩, হাদীস নাং ৪৯৪, এধটতক সহীহ বতলতেন।
জ্ঞােবয, এ হাদীসধটর পুতরা অাংিতক আলবানী রহ. সহীহ বতলন ধন;
বরাং ধেধন বতলতেন, হাদীসধট দ‘ঈফ, েতব এর ধকেু অাংি সহীহ।
যদখুন ধমিকাে, হাদীস নাং ৫১৪৪; সহীহ আবু দাউদ, সাংধক্ষ্প্ত সনতদ,

 57 

জবাব: এ হাদীতস ধনধদযষ্ট একধট বযাপাতর মযযাদার কথা
বলা হতয়তে, সািারে মযযাদার কথা বলা হয় ধন। আর ো
হতলা, যস সমতয় ধিযয িারে করতল পঞ্চাি জন
সাহাবীগতের ধিযয িারতের প্রধেদান পাতব। োহতল
এখাতন একধট ধনধদযষ্ট আমতলর মযযাদার কথা বলা হতয়তে,
সব কাতজর মযযাদা নয়। ইবন হাজার রহ. বতলতেন,
‘উপতরাি হাদীস “যোমাতদর পঞ্চাি জতনর আমতলর
সমান োর সাওয়াব হতব।” এর বযাখযায় বলা যায়,
হাদীসধট সাহাবী নয় এমন যলাকতদরতক সাহাবীগতের
উপর মযযাদা যদওয়া বুঝায় না। যকননা শুিু প্রধেদান
যবধি হওয়া সািারেভাতব অধিক মযযাদাবান হওয়া প্রমাে
কতর না। োোিা যয আমতলর বযাপাতর েুলনা কতর
প্রধেদাতনর কথা বলা হয় যসধট শুিু যস আমতলর সাদৃ ি
প্রধেদানই পাওয়া যায়। অনযধদতক সাহাবীরা রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর দিযন লাতভ যয অধেধরি
হাদীস নাং ১৮৪৪-২৩৭৫; ধসলধসলা আস-সাহীহা, হাদীস নাং ৫৯৪;
দ‘ঈফুল জাতম‘ আস-সাগীর, হাদীস নাং ২৩৪৪।- অনু বাদক।
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মযযাদার অধিকারী হতয়তেন োতে যকউ োতদর সমকক্ষ্
হতবন না।’58

58

ফােহুল বারী, ৭/৭।
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চেুথয অধিকার:
কলযাতের সাতথ োতদর নাম স্মরে করা, োতদর প্রিাংসা
করা ও োতদর সু ন্দর আখলাক প্রচার-প্রসার করা
অেযাবিযক
কধব বতলতেন,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম ও োাঁর পধরবারতক
বন্ধুরূতপ গ্রহে কতরা,
োতদর সবার সু ন্দর বযাপার গুেগুতলা প্রচার কতরা ও
প্রসার কতরা।59
ধনঃসতন্দতহ োতদরতক ভাতলাবাসাই োতদর সু ন্দর
আখলাকসমূ হ

প্রচার

করা।

যার

অন্তর

োতদর

ভাতলাবাসায় ধসি ও ভরপুর, যস োতদর প্রিাংসা ও সু নাম
প্রচাতর ধনতবধদে ও অটল থাকতব।
এ বযাপাতর আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে সকতলই
একমে এবাং োতদর ধকোবসমূ তহ এ বযাপাতর োতদর
59

কাসীদােু আবু মারওয়ান আব্দু ল মাধলক ইবন ইদরীস আলজাযাতয়রী ধফল আদাধব ওয়াস-সু ন্নাহ, পৃ ষ্ঠা ৫৭, পাংধি ১১৬।
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আক্বীদা ধলধপবি কতরতেন। যযমন, ইমাম মুযানী রহ.
বতলতেন, ‘োতদর মযযাদার কথা প্রচার করা হতব এবাং
োতদরতক সু ন্দর কাজসমূ তহর মািযতম স্মরে করা হতব
(প্রচার করা হতব)’।60
ইবন আধব যামানীন রহ. বতলতেন, ‘আহতল সু ন্নাে ওয়াল
জামা‘আতের মে হতে, সকতল যযন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগেতক ভাতলাবাসায় ধবশ্বাস
কতর এবাং োতদর সু ন্দর কাজসমূ হ ও োতদর মযযাদার
প্রচার-প্রসার কতর।’61
ইবন আধব দাউদ বতলতেন, ‘সকল সাহাবীর বযাপাতর
উত্তম কথা বতলা; োতদর বযাপাতর যকাতনা অপবাদ ধদও
না, যা োতদরতক যদাষযু ি ও ধনধন্দে কতর।’62

60

িরহুস সু ন্নাহ, পৃ ষ্ঠা ৮৭।

61

উসূ লুস সু ন্নাহ, ইবন আবু যামানীন, পৃ ষ্ঠা ২৬৩।

62

মানযু মােু ইবন আবু দাউদ ‘আল-হাধয়ইয়যাহ’ মা‘আ িরধহহা ‘আেেুহফােুস সাধনয়যাহ’ পৃ ষ্ঠা ১০, যলখক, আব্দু র রাযযাক আল-বদর।
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পঞ্চম অধিকার:
োতদর সকতলর বযাপাতর আল্লাহর রহমে প্রাপ্ত হওয়া
ও জান্নাে লাতভর সাক্ষ্য যদওয়া এবাং যাতদর বযাপাতর
কুরআন ও হাদীতস ধনধদযষ্টভাতব জান্নাতের সু সাংবাদ
এতসতে োতদর বযাপাতর যস সাক্ষ্য যদওয়া
আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে ধবশ্বাস কতরন যয, নবী
সাল্লাল্লাহু

আলাইধহ

ওয়াসাল্লাতমর

সব

সাহাবী

(সমধষ্টগেভাতব) জান্নােী।63
আল-কুরআতনর অতনক আয়াে রতয়তে যা এ বযাপাতর
স্পষ্ট প্রমাে বহন কতর। আল্লাহ ো‘আলা বতলতেন,
َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ َّ َ َّ َ
َ َين َو ۡٱۡل
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم َهَٰجر
ِين ٱت َب ُعوهم
نصارِ وٱَّل
﴿وٱلسبِقون ٱۡلول
ِِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ ُ َّ َ ِ َّ َٰ َ ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ٱّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه َوأ َع َّد ل ُه ۡم َجنَٰت َترِي َتتَ َها
بِإِحسن رض
َ
ۡ
ۡ
َ ِين ف
ُ ِيها أبَدا َذَٰل َِك ٱل َف ۡو ُز ٱل َعظ
َ ۡٱۡلَنۡ َه َٰ ُر َخَٰ ِِل
]٠١١ :﴾ [اتلوبة١٠٠ ِيم

63

যদখুন, আল-ফাসল, ৪/২২৫-২২৬; আি-িারী‘আহ, ৪/১৬৩৩;
লাওয়াধম‘উল আনওয়ার, ২/৩৮৯।
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“আর মুহাধজর ও আনসারতদর মতিয যারা প্রথম অগ্রগামী
এবাং যারা োতদরতক অনু সরে কতরতে সু ন্দরভাতব, আল্লাহ
োতদর প্রধে সন্তুষ্ট হতয়তেন আর োরাও আল্লাহর প্রধে
সন্তুষ্ট হতয়তে। আর ধেধন োতদর জনয প্রস্তুে কতরতেন
জান্নােসমূ হ, যার েলতদতি নদী প্রবাধহে, োরা যসখাতন
ধচরস্থায়ী হতব। এটাই মহাসাফলয”। [সূ রা আে-োওবাহ,
আয়াে: ১০০]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলতেন,

ُ َّ ﴿ َو ُُك َو َع َد
ُ ۡ ٱّلل
َٰ َ ٱۡل ۡس
]٠١ :﴾ [احلديد١٠ن

“আর আল্লাহ োতদর প্রতেযতকর জনযই কলযাতের ওয়াদা
কতরতেন।” [সূ রা আল-হাদীদ, আয়াে: ১০]
আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে কুরআন ও সু ন্নায়
ধনধদযষ্টভাতব যাতদর বযাপাতর জান্নাতের সু সাংবাদ এতসতে,
যযমন সু সাংবাদপ্রাপ্ত দিজন সাহাবী, আব্দু ল্লাহ ইবন
সালাম64, কাতয়স ইবন সাধবে65, ‘উকািা ইবন ধমহসান66,
64

যযমন, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৮১২, সা‘দ ইবন আবু ওয়াক্কাস
রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক বধেযে হাদীস।
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এ োিাও অনযানয বহু সাহাবী যাতদর বযাপাতর জান্নাতের
সু সাংবাদ এতসতে োতদর সবার বযাপাতর োরা জান্নাে
লাতভর সাক্ষ্য যদন।67
আবু উসমান আস-সাবূ নী রহ. বতলতেন, ‘যয সব
সাহাবীগতের বযাপাতর রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম জান্নাে লাতভর সাক্ষ্য ধদতয়তেন, মুহাধদ্দসগেও
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর বােীর
সেযায়ন ও

োাঁর ওয়াদার সেযোর কারতে োতদর

জান্নাে লাতভর সাক্ষ্য প্রদান কতরন। যকননা রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম এ বযাপাতর আল্লাহর পক্ষ্
যথতক না জানতল জানাতেন না। আল্লাহ ো‘আলা
65

যযমন, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৬১৩; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং
১১৯, আনাস ইবন মাধলক রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক বধেযে হাদীস।

66

যযমন, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৭০৫; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং
৩৭৪, ইবন আব্বাস রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক বধেযে হাদীস।

67

িাইখ আব্দু ল আযীয আস-সালমান োর ‘কাওয়াধিফুল জাধলয়যাহ
‘আন মা‘আধনল ওয়াধসধেয়যাহ’ (পৃ ষ্ঠা ৬৮৯-৬৯৪) ধকোতব একচধল্লি
জন সাহাবীতদর জান্নাতের সু সাংবাতদর প্রমাে যপি কতরতেন।
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গাতয়তবর যয সাংবাদ োাঁর রাসূ লতক জানাতে যচতয়তেন ো
ধেধন োতক জাধনতয়তেন।

68

68

আক্বীদােুস সালাফ ওয়া আসহাবু ল হাদীস, পৃ ষ্ঠা ২৮৭; মাজমু‘উল
ফাোওয়া (আল-ওয়াধসধেয়যাহ) ৩/১৫৩।
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ষষ্ঠ অধিকার:
োতদর জনয যদা‘আ, ইসধেগফার ও রাধদয়াল্লাহু
‘আনহুম বলা।
আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে এ বযাপাতর একমে যয,
সাহাবীগতের প্রিাংসা করা, োতদর জনয ইসধেগফার করা,
োতদর জনয রহমতের যদা‘আ করা এবাং োতদর নাম
শুতন রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুম বলা ওয়াধজব।69
মুসধলতমর অন্তর যখন মুহাম্মাদ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ

ওয়াসাল্লাতমর

সাহাবীগতের

(রাধদয়াল্লাহু

‘আনহুম) ভাতলাবাসা ও সম্মাতন পধরপূ েয হয়, েখন
োতদর মুতখর ভাষায় োতদর জনয যদা‘আ প্রকাি পায়
এবাং োতদর জনয মাগধফরাে কামনা কতর।
ইবনু ল মুবারক রহ. বতলতেন, ‘আধম সবযদা োতদর
(সাহাবীগতের) জনয মাগধফরাে কামনা কধর, যযভাতব

69

িাইখুল ইসলাম ইবন োইধময়যাহ, আস-সাধরমুল মাসলূ ল, পৃ ষ্ঠা
১০৮৫।
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আধম প্রকাতিয ও যগাপতন োতদর জনয মাগধফরাে
কামনায় আধদষ্ট।’70
এমনধক োতদর জনয ‘রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুম’ বতল যদা‘আ
করা ‘উরফী ইজমা েথা আহতল ইলম এ বযাপাতর
ঐকমেয যপাষে কতরতেন।71
সাহাবীগতের কাতরা নাম উতল্লখ করা হতলই ‘রাধদয়াল্লাহু
‘আনহু’ বতল োর সাতথ যু ি কতর োর জনয যদা‘আ করা
হয়। এ বযাপাতর মুসধলমগে একমে। যকননা আল্লাহ
ো‘আলা োতদর বযাপাতর আমাতদরতক সাংবাদ ধদতয়তেন
যয, ধেধন োতদর ওপর রাযী ও সন্তুষ্ট হতয়তেন,
َ ُ
َ ُ َّ َ ِ َ
]٦٦ :﴾ [املجادلة٢ٱّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه
﴿رض
70

ধদওয়ানু ইবনু ল মুবারক, পৃ ষ্ঠা ২১, োহকীক, সা‘দ আল-ফাক্বী।

71

যদখুন, ধসলধসলােুল আহাদীসু দ দ‘ঈফা, আলবানী রহ., ১১/৭৭০।
উতল্লখয যয, এখাতন ‘উরফী োখাসসু স েথা আধলমতদর খাস পধরভাষা
বু ঝাতনা হতয়তে। অথযাৎ এ বযাপাতর আহতল ইলম ও মুসধলমগে
একমে হতয়তেন, যা সকতলর কাতেই পধরধচে ও জানা। অনযধদতক
‘রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু’ অনযতদর বযাপাতরও বলা জাতয়য। যদখুন, আলমাজমু‘, ইমাম ইমাম নাওয়াওয়ী রহ., ৬/১৭২।
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“আল্লাহ োতদর প্রধে সন্তুষ্ট হতয়তেন আর োরাও
আল্লাহর প্রধে সন্তুষ্ট হতয়তে।” [সূ রা আল-মুজাদালা,
আয়াে: ২২]
িাওকানী রহ. বতলতেন, ‘এ উম্মতের পূ তবযর ও পতরর
জমহুর মুসধলতমর মাতঝ এ বযাপারধট প্রচধলে হতয়
আসতে যয, োরা সাহাবীগতের নাম উতল্লখ কতরই োতদর
জনয “রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু” বতল যদা‘আ কতরন, োতদর
পতর আগে মুসধলমগে োতদর পূ তবয আগে সাহাবীগতের
জনয আল্লাহর রহমে কামনা কতর ‘রাধহমাহুল্লাহ’ বতলন,
আল্লাহর মাগধফরাে ও ক্ষ্মার যদা‘আ কতরন, যযভাতব
আল্লাহ আমাতদরতক বলার ধনতদযি ধদতয়তেন।’ আল্লাহ
ো‘আলা বতলতেন,
ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ
َ ٱغف ِۡر َنلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰن َِنا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ِين
ِين َجا ُءو مِن بع ِدهِم يقولون ربنا
ِ
ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ
َ َت َع ۡل ف قُلُوب َنا غِل ل ََِّّل
:﴾ [احلرش١٠ِين َء َامنُوا
ٱۡليم ِن ول
ِ
ِ ِ سبقونا ب
ِ
]٠١

“আর যারা োতদর পতর এতসতে োরা বতল, ‘যহ আমাতদর
রব, আমাতদরতক ও আমাতদর ভাই যারা ঈমান ধনতয়
আমাতদর পূ তবয অধেক্রান্ত হতয়তে োতদরতক ক্ষ্মা করুন
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এবাং যারা ঈমান এতনধেল োতদর জনয আমাতদর অন্ততর
যকাতনা ধবতিষ রাখতবন না।” [সূ রা : আল-হাির: ১০]
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সপ্তম অধিকার:
োতদর ভুল-ত্রুধটর বযাপাতর নীরবো অবলম্বন করা
এবাং এ বযাপাতর ধকেু মতন আসতল চক্ষ্ু অবনে কতর
এধিতয় যাওয়া
আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে িরী‘আে অনু তমাধদে
পিধেতে মিযপো অবলম্বনকারী। োরা অধে বািাবাধি,
কট্টরো, োিাোধি ও নানা দতল ধবভি হওয়া যথতক
সতবযাচ্চ দূ তর অবস্থানকারী মানু ষ। এ কারতেই োরা
ধবশ্বাস কতরন যয, সাহাবীগতের উচ্চ মযযাদা হওয়া মাতন
এটা নয় যয, োরা গুনাহ যথতক মুি; োতদর
নযায়পরায়েো সাবযস্ত হওয়ার ধবষয়ধট োতদর ভুলত্রুধটতে পধেে হওয়ার সাতথ সাাংঘধষযক নয়।
ো সতেও োতদর ভুল-ত্রুধটগুতলা অনযতদর ভুতলর সাতথ
েুলনা করা যাতব না। োতদর ও অনযতদর জীবন চধরে
যারা জাতনন োরা এ দু তয়র মিযকার পাথযকয ভাতলাভাতবই
বুঝতে পাতরন।
োোিা োতদর মিযকার যযসব ভুল বা অপরাি িারো
করা হতয় থাতক োর অধিকাাংিই বািধে ধকাংবা কমধে
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বেযনা যথতক মুি নয় অথবা এসব বেযনা সম্পূ েযরূতপ
ধভধত্তহীন। বরাং এসব বেযনার অধিকাাংিই অনু রূপ।72
সু েরাাং ধনধিযিায় এসব বেযনা প্রেযাখাে ও ধনধক্ষ্প্ত।
আবার ধকেু বেযনার সূ ত্র সধিক হতলও যস সব বেযনার
সু ন্দর বযাখযার সম্ভাবনা রতয়তে। যস যক্ষ্তত্র সু ন্দর বযাখযাধট
ধনধদযষ্টভাতব িেযবয হতব।
যযতহেু মুসধলম বযধিতক অনযানয সািারে মুসধলতমর
বযাপাতর সু ন্দর িারো যপাষে করতে আতদি করা হতয়তে,
োহতল মুধমনতদর সতবযাত্তম ও যনেৃবতগযর বযাপাতর
(সাহাবীগতের বযাপাতর) োতদর কীরূপ িারো যপাষে করা
উধচৎ একটু ধচন্তা কতর যদখুন।
দু বযলেম ঈমাতনর অধিকারীগেও োতদর বযাপাতর এ
িারো করতব যয, োতদর যথতক যা ধকেু সাংঘধটে হতয়তে
ো োতদর ধনজস্ব গ্রহেতযাগয বযাখযা অথবা ভুল ও
অসতচেনা বিে: হতয়তে অথবা যসধট োতদর ইজধেহাদ
ধেল, যাতে বযধি সধিকোয় যপৌঁেতল দু ধট সাওয়াব আর
72

যদখুন, ধসয়ারু আ‘লাধমন নু বালা, ১০/৯৩।
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ভুল ধসিাতন্ত উপনীে হতল একধট সাওয়াতবর অধিকারী
হয়।
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যা যহাক, োতদর যথতক যয সব ভুল-ত্রুধট ও গুনাহ
সাংঘধটে হতয়তে ো পাাঁচ ভাতগ সীমাবি:74
প্রথমে: যসসব ভুতলর বযাপাতর োরা োওবা কতরতেন।
আর একথা কাতরাই অজানা নয় যয, ভুল-ত্রুধটর বযাপাতর
সাহাবীরা সবতচতয় দ্রুে োওবাকারী। আর সকতলই জাতন
যয, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
َ َ َْ َ ْ َ َ
ْ َّ َ
َّ
.»ب ل
 كمن ال ذن،ب
ِ «اتلائِب ِمن اذلن
“গুনাহ যথতক েওবাকারী ধনপিতাপ বযধিেুলয।”75

73

মাজমু‘উল ফাোওয়া (‘আল-ওয়াধসধেয়যাহ’), ৩/১৫৫।

74

িাইখুল ইসলাম ইবন োইধময়যাহ রহ. পূ তবযাি ধকোতব এ পাাঁচধট
ধবষতয় সাংধক্ষ্প্তাকাতর ইধঙ্গে কতরতেন।

75

ইবন মাজাহ মারফু‘ সূ তত্র োর সু নাতন বেযনা কতরতেন, ২/১৪১৯,
হাদীস নাং ৪২৫০, হাদীসধট ইবন মাস‘উদ রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক
বধেযে। ইবন হাজার আসকালানী রহ. ফােহুল বারী ১৩/৪৭১ এ
হাদীসধটতক হাসান বতলতেন।
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আর আল্লাহর কাতে অনযতদর েুলনায় োতদর উচ্চ মযযাদা
ও সম্মাতনর কারতে োতদর োওবা সবতচতয় যবধি কবুল
হওয়ার যযাগয।
ধিেীয়ে: োতদর অপধরসীম সৎকাতজর কারতে োতদর
ভুল-ত্রুধট ক্ষ্মা কতর যদওয়া হতয়তে। সৎকাজসমূ হ
গুনাহসমূ হতক

যমাচন

কতর

যদয়।

সাহাবীগতের

সৎকাজসমূ তহর (পূ তবয যা আতলাচনা করা হতয়তে) পধরমাে
অতনক যবধি ও এর প্রধেদানও অতনক বি। এ বযাপাতর
আতগ আতলাচনা করা হতয়তে।
েৃেীয়ে: ইসলাম গ্রহতে অগ্রগামী ও রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাতথ ধজহাতদ িধরক হওয়ার
কারতে োতদরতক ক্ষ্মা কতর যদওয়া হতয়তে। যযমন,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বদতরর যু তি
অাংিগ্রহেকারীতদর বযাপাতর বতলতেন,
ْ
ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ
.» اع َملوا َما ِشئت ْم:اطل َع َلَع أه ِل بَد ٍر فقال
 لعل اَّلل،«ما يد ِريك
“েুধম জান ধক? অবিযই আল্লাহ ো‘আলা আহতল বদর
সম্পতকয ভাতলাভাতব অবধহে রতয়তেন এবাং োতদর
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সম্পতকয ধেধন বতলতেন, ‘যোমরা যযমন ইো আমল
কতরা।”76
চেুথযে: রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
সু পাধরতির কারতে োতদরতক ক্ষ্মা কতর যদওয়া হতয়তে।
যযতহেু

রাসূ লুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইধহ

ওয়াসাল্লাম

বতলতেন, োাঁর িাফা‘আে োওহীদবাধদরা প্রাপ্ত হতবন,
যারা আল্লাহর সাতথ যকাতনা ধকেু ধিকয কতরন না,77
োহতল যারা সতবযাত্তম ও সবযতেষ্ঠ োওহীদবাধদ এবাং
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সবযাধিক
ধনকটবেযী যলাক োতদর বযাপাতর আপনার িারো কীরূপ
76

সহীহ বু খারী, ধকোব: ফাদাতয়লু ল ধজহাদ ওয়াস ধসয়ার, বাব: আলজাসূ স, ২/৩৬০, হাদীস নাং ৩০০৭; সহীহ মুসধলম, ধকোব :
ফাদাতয়লু স সাহাবাহ রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুম, বাব : ফাদাতয়লু আহধল
বদর, ৪/১৯৪১, হাদীস নাং ৩৪৯৪, হাদীসধট আলী ইবন আবু োধলব
রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক বধেযে।

77

যযমন, সহীহ মুসধলতম আবু হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক এ
বযাপাতর হাদীস বধেযে আতে। সহীহ মুসধলম, ১/১৮৯, হাদীস নাং
১৯৯।

 74 

হতে পাতর?। ধনঃসতন্দতহ োরা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সু পাধরি প্রাধপ্ততে সতবযাত্তম ও
সবযাধিক অগ্রগামী মানু ষ।
পঞ্চমে: দু ধনয়াতে োরা যযসব বালা-মুধসবে ও পরীক্ষ্ার
সম্মু খীন হতয়ধেতলন যস কারতে োতদরতক ক্ষ্মা কতর
যদওয়া হতয়তে। আর িরী‘আতের ধনয়মানু যায়ী বালামুধসবে গুনাহ যমাচনকারী।
উপতরাি আতলাচনার মূ ল উতদ্দিয হতে এটা বেযনা করা
যয, আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আতের মূ লনীধে হতে,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগতের
বযাপাতর োতদর অন্তর ও মুতখর ভাষা পধবত্র ও ধনরাপদ
রাখতে হতব।78 সু েরাাং এখাতন একধট ধবষয় সু ধনধদযষ্টভাতব
সাবযস্ত হতে যয, মুসধলতমর অন্তর ও োর মুতখর ভাষা
সাহাবীগতের মিযকার সাংঘধটে বযাপাতর সমাতলাচনা ও
ধনন্দা করা যথতক মুি ও পধবত্র থাকতব। যার অন্তর

78

মাজমু‘উল ফাোওয়া ‘আল-ওয়াধসধেয়যাহ’, ৩/১৫২।
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কলু ধষে যস বযেীে এ সরল সধিক পথ যথতক যকউ
ধবমূ খ হয় না।
সু ফইয়ান ইবন ‘উয়াইনা রহ. বতলতেন, ‘যয বযধি
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগতের
যকাতনা বযাপাতর মুখ খুলতব (সমাতলাচনা করতব) যস
প্রবৃ ধত্ত পূ জারীতদর অন্তভুযি’।79
ইমাম আহমাদ রহ. বতলতেন, ‘যয বযধি রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর যকাতনা সাহাবীর বযাপাতর
সমাতলাচনা করতব, অথবা োতদর যকাতনা ঘটনার কারতে
োতদর কাউতক অপেন্দ করতব অথবা যদাষ-ত্রুধট ও
অতসৌজনযোর সাতথ োতদর কাতরা নাম উতল্লখ করতব, যস
বযধি ধবদ‘আেী; যেক্ষ্ে না যস সাহাবীতদর সকতলর জনয
আল্লাহর রহমতের যদা‘আ না করতব। আর এর মািযতম
োর অন্তর োতদর (সাহাবীগতের) বযাপাতর পধবত্র ও
ধনরাপদ হতব।’80
79

িরধহস সু ন্নাহ, বারবাহারী, পৃ ষ্ঠা ৭৫।

80

িরধহ উসূ ধল ‘ইধেকাধদ আহধলস সু ন্নাহ, লালকায়ী, ১/১৬৯।
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অষ্টম অধিকার:
োতদর মিযকার ঘধটে ধবষতয় নীরবো অবলম্বন করা
এবাং এ বযাপাতর যবধি গতবষোয় ধলপ্ত না হওয়া
সাহাবীগতের মতিয যয সব ধফেনা, ধজহাদ, ঝগিা-ঝাধট ও
ধবেকয সাংঘধটে হতয়ধেল যস বযাপাতর প্রতেযক মুধমতনর
উধচৎ যসসব বযাপার যথতক মুখ ধফধরতয় নীরব থাকা,
এধিতয় যাওয়া ও যসগুতলা ধনতয় যবধি মাোমাধে না করা।
কধবর ভাষায়,
‘োতদর মতিয যা ঘতটধেল যস বযাপাতর আমরা নীরব
থাকব,
ইজধেহাতদর সাওয়াব োতদর জনয আমরা সাবযস্ত
করব।’81
আহতল

সু ন্নাে

ওয়াল

জামা‘আতের

ধকোবসমূ তহ

রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগতের
মিযকার সাংঘধটে ধবতরািপূ েয বযাপাতর অনু সন্ধাতন বযাপৃে
হতে ধনতষি করা হতয়তে। সাতথ সাতথ এ ধবশ্বাস রাখার
81

আয-যু বাদু ধফল ধফকধহি িাতফ‘ঈ, ইবনু রুসলান, পৃ ষ্ঠা ৮,
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কথা বলা হতয়তে যয, এগুতলা ধেতলা োতদর ইজধেহাদ,
যাতে ভুল হতল বযধি একধট সাওয়াব আর সধিক হতল
দু ’ধট সাওয়াতবর অধিকারী হয়।
কধব বতলতেন,
‘বাস্তব কথা হতলা সাহাবীগতের মিযাকার ঘধটে ধফেনার
বযাপাতর নীরব থাকা,
যকননা এ সব ধকেু ধেতলা োতদর ইজধেহাদ।’

82

বস্তুে ধনতনাি কতয়কধট ধবষয় আমাতদরতক উি অবস্থান
গ্রহে করতে ধনতদযিনা ধদতে। ো হতলা:
প্রথমে: রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
আতদি মানয করা ও যস অনু যায়ী আমল করা। যকননা
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
َ
ََْ َ ْ َ َ
.»ح ِاِب فأم ِسكوا
« َوإِذا ذ ِكر أص

82

আল-জাওয়াধহরুল ফারীদাহ ধফ োহকীধকল আক্বীদাহ, পৃ ষ্ঠা ৪৩,
পাংধি ২৩৯।
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“যখন যোমাতদর সম্মু তখ আমার সাহাবীগতের বযাপাতর
যকাতনা সমাতলাচনা করা হতব েখন যোমরা সমাতলাচনা
যথতক ধবরে থাকতব।”83
ধিেীয়ে: এ সব বযাপার ধনতয় আতলাচনা-সমাতলাচনায়
যকাতনা ফাতয়দা যনই, ইলমী ধদতকও যকাতনা উপকার লাভ
হয় না, আমতলর ধবতবচনায়ও যকাতনা উপকার অধজযে হয়
না। আর বযধির সু ন্দর ইসলাম হতে অনথযক ধবষয়
পধরহার করা।84 যকননা সাহাবীগতের মতিয যয সব যু ি ও

83

আল-‘মুজামুল-কাবীর, োবরানী, ২/৯৬, হাদীস নাং ১৪২৭, ইবন
মাস‘ঊদ রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু যথতক বধেযে হাদীস; ইরাকী রহ. ইহইয়া
উলু মুদ্দীতন

(১/৫০,

মুদ্রে:

আস-সাকাফাহ

আল-ইসলাধময়া)

হাদীসধটতক হাসান বতলতেন; ধসলধসলােুস সহীহাহ, ১/৫৭, হাদীস নাং
৩৪।
84

ইমাম আহমাদ রহ. োর মুসনাতদ হাদীসধট বেযনা কতরতেন, ২/৩৫২,
হাদীস নাং ১৭৩৭। এ হাদীসধট সাবযস্ত হওয়ার বযাপাতর অতনক দীঘয
আতলাচনা রতয়তে। হাদীসধটর হুকুতমর বযাপাতর সবতচতয় সু ন্দর কথা
একধত্রে কতরতেন ইবন রজব হাম্বলী রহ. োর ‘জাতম‘উল ‘উলু ম
ওয়াল ধহকাম’ ১/১১৩ ধকোতব।
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ধফেনা সাংঘধটে হতয়ধেল ো মূ লে োতদর ইজধেহাদ
যথতকই উৎসাধরে

হতয়ধেতলা। প্রতেযতকই োতদর

মোনু যায়ী হতকর উপতর ধেতলা এবাং সতেযর ধবজয়
করতে লতিতেন। এতে োরা যকউ কাতরা ওপর ধহাংসাহানাহাধন, প্রধেতিাি বা সম্মানহানী করতে লতিন ধন।
এর উপমা এমন যয, ধবচারক কাউতক আদব ধিক্ষ্া
যদওয়ার জনয প্রহার কতরতে। যস সব ঘটনার পতর
োতদর মিযকার ধবতিষ দূ র হতয় যগতে বতলই িারো করা
উধচৎ। োতদর পতর যারা এতসতে োতদর সাতথ এসব
ঘটনার কী সম্পকয? োরা যো এ ঘটনার বযাপাতর
‘বাধনজয কাতফলাও নন, যু তি আগে বাধহনীও নন’।

85

এ বযাপাতর উমার ইবন আব্দু ল আযীয রহ. এর কথাধট
সবযাধিক সু ন্দর। ধেধন বতলতেন, ‘যস রিপাে যথতক
আল্লাহ আমাতদর হােতক পধবত্র যরতখতেন। অেএব, আধম

85

োধহর ইবন ‘আিূ র, আে-োহরীর ওয়াে-োনওয়ীর, ২৮/৯৮।
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আমার যবানতক (মুতখর ভাষাতক) এ বযাপাতর সমাতলাচনা
কতর রধিন করতে (কলু ধষে করতে) চাই না।’

86

েৃেীয়ে: এ সব ধবষতয় গভীর আতলাচনা যকউ করতল ো
যস বযধিতক ধনন্দনীয় পধরোতম ধনতয় যায়। ফতল দৃ ঢ়
হওয়ার পরও োর পদস্খলন ঘতট। এতে োর অন্ততর
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর যকাতনা
সাহাবীর বযাপাতর খারাপ িারো জন্মায়। এ হতে এক
মহা ধবপযযয়। এর যচতয় মারাত্মক সঙ্কট আর কী হতে
পাতর? আর যকাতনা খারাপ পধরেধের পো শুরু যথতকই
বন্ধ কতর যদওয়া ইসলামী িরী‘আতের অনযেম একধট
মূ লনীধে।
বারবাহারী রহ. বতলতেন, ‘সাহাবীগতের যকাতনা প্রকার
পদস্খলন, োতদর যকাতনা যু ি, আর যয ধবষতয়র জ্ঞান
যোমার কাতে অনু পধস্থে, যসসতবর যকাতনা ধকেু ই
আতলাচনা করতব না। এ সব যদাষ-ত্রুধট যকউ বেযনা

86

আবু নু ‘আইম, ধহলইয়ােুল আউধলয়া ৯/১১৪।
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করতলও শুনতব না। যকননা এসব বযাপার শুনতল বযধির
অন্ততর োতদর বযাপাতর খারাপ িারো জন্মাতে পাতর।’87
কধব বতলতেন,
োতদর মিযকার সাংঘধটে বযাপাতর সমাতলাচনা যথতক
সাবিান থাতকা, যা োতদর মযযাদা ক্ষ্ুণ্ণ কতর। যকননা
যসগুতলা োতদর ইজধেহাদ যথতক ধনগযে হতয়তে, এর
মািযতম েুধম ধনতজতক ধনরাপদ রাখ; যয যকউ োতদরতক
পধরেযাগ করতব আল্লাহ োতদরতক লাধিে করতবন।’88
চেুথযে: ধমথযাবাধদ, মুনাধফক ও ধবদ‘আেীরা এসব
বযাপাতর অতনক বাতনায়াট েথয ও ষিযতন্ত্রর জাল ধবস্তার
কতরতে।

87

িরধহস সু ন্নাহ, বারবাহারী, পৃ ষ্ঠা ১১২-১১৩; ধসয়ারু আ‘লাধমন নু বালা,
১০/৯২।

88

আদ-দু ররােুল মুধদয়যাহ -মা‘আ িারতহহা লাওয়াধম‘উল আনওয়ার,
২/৩৮৫।
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োহতল আপধন যসসব বযাপাতর কীভাতব ধবশুি হুকুম
ধদতবন, যয সব বেযনার অধিকাাংিই ধমথযাবাদী ও দু বযল
যলাকতদর মািযতম এতসতে?
যযতহেু ইধেহাতসর গ্রেই সাহাবীগতের মিযকার সাংঘধটে
ধফেনা বেযনার উৎস। আর এ কথা সকতলরই জানা যয,
ইধেহাতসর ধকোব ভাতলা-মন্দ, সহীহ-দু বযল সব িরতের
ঘটনাই বেযনা কতর থাতক। আর োতদর অভযাস হতে
মানু তষর কাতে যা ধকেু পায় ো ধবচার ধবতবচনা োিাই
যযাগ কতর যদয়া। োহতল এ িরতের স্পিযকাের ঘটনায়
কীভাতব প্রবৃ ধত্ত পূ জারীতদর লালসার ধিকার হওয়া েতথয
ধবশ্বাস করা যযতে পাতর?
এ োিা যয সামানয ধকেু বেযনা সহীহ সূ তত্র এতসতে ো
োতদর সম্মান ও মযযাদা অনু যায়ী বযাখযা করা যায়।
ইতোপূ তবয যস বযাপাতর আতলাচনা করা হতয়তে।
ইবন দাক্বীক আল-‘ঈদ রহ. বতলতেন, ‘সাহাবীগতের
মিযকার সাংঘধটে ধবতভদসমূ হ সম্পতকয যয সব বেযনা
এতসতে আর োতে োরা ধবধভন্ন িরতনর মে ধদতয়তে,
যসসব বেযনার অধিকাাংিই বাধেল ও ধমথযা। এগুতলার
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ধদতক োকাতনাই যাতব না। আর যয সব ঘটনা সহীহ
যসগুতলাতক আমরা োতদর মযযাদা অনু যায়ী সু ন্দর বযাখযা
করব। যকননা োতদর বযাপাতর আল্লাহর প্রিাংসা এ সব
ঘটনার আতগই সতন্দহােীেভাতব বধেযে হতয়তে। পক্ষ্ান্ততর
োতদর বযাপাতর পরবেযীতে যয সব ঘটনা বেযনা করা
হতয়তে যসগুতলাতে বযাখযার অবকাি রতয়তে। আর ধনয়ম
হতে যয, সতন্দহযু ি ও িারোধনভযর ধকেু িারা অকাটয ও
সধিকভাতব জ্ঞাে ধবষয়তক বাধেল করা যায় না।’89
পঞ্চমে: োতদর মতিয যা সাংঘধটে হতয়ধেল যসগুতলার
বাস্তবো জানা কষ্টসািয; যকননা যস সময়ধট ধেতলা ধফেনা
ও যু ি-ধবগ্রতহর সময়। এ িরতের অবস্থায় যয যকাতনা
বযাপার ভাতলা-মতন্দ ধমধেে হতয় যায় এবাং সধিক বযাপার
হুবহু জানা যায় না। অেএব, এ িরতের বযাপার
সম্পূ েযরূতপ এধিতয় যাওয়াই উত্তম।

89

মুল্লা ‘আলী কারী রহ. োর ‘িরহুল ধফকধহল আকবর’ ধকোতব পৃ ষ্ঠা
১০২ এ উতল্লখ কতরতেন।
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সু েরাাং যয বযধি োর দীতনর বযাপাতর যদাষ-ত্রুধট মুি
থাকতে চায় যস যযন এ সব ধবষতয়র সমাতলাচনায়
ধনতজতক ধনমধিে করা যথতক দূ তর রাতখ; বরাং োতদর
ভাতলাবাসা িারা যযন োর অন্তর পধরপূ েয কতর যনয়,
োতদর পক্ষ্ যথতক ওযর (ই‘ধেযার) যপি কতর এবাং
োতদর প্রধে সন্তুষ্ট থাতক। রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুম (আল্লাহ
োতদর সকতলর প্রধে সন্তুষ্ট যহান)।
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নবম অধিকার:
যারা োতদরতক অপেন্দ ও ঘৃ ো কতর োতদরতকও
অপেন্দ ও ঘৃ ো করা, োতদর ধমথযাচাতরর প্রধেবাদ করা
ও োতদর িত্রুো প্রধেতরাি করা
এধট োতদর প্রধে ভাতলাবাসার আতরকধট প্রকার ও
োতদর অধিকার প্রধেষ্ঠায় সেযবাদী হওয়ার প্রমাে।
রাধদয়াল্লাহু আনহুম।
কধব বতলতেন,
‘আহতল বাইে েথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
পধরবার ও সমস্ত সাহাবীগতের যথতক আমরা অপবাদ
প্রধেহে করব, োতদর সকলতক ভাতলাবাসায় আমরা
ধবশ্বাস করব।’90

90

আল-জাওয়াধহরুল ফারীদাহ ধফ োহকীধকল আক্বীদাহ, পৃ ষ্ঠা ৪৩,
পাংধি ২৩৮।
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ইমাম োহাবী রহ. বতলতেন, ‘আর আমরা োতদরতক
অপেন্দ করব, যারা সাহাবীগেতক অপেন্দ কতর এবাং
অকলযাতের সাতথ োতদরতক স্মরে কতর।’91
এ কথার দলীল হতলা ধনতনাি হাদীস। রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন,
ْ ْ َ َّ
َّ
ُّ ْ
َ «أَ ْو َثق ع َرى ْاإل
.»اَّلل
يم
ِ اَّلل وابلغض ِِف
ِ ان احلَب ِِف
ِ ِ
“ঈমাতনর সবতচতয় মজবুে রধি হতে কাউতক আল্লাহ

ওয়াতস্ত ভাতলাবাসা আবার কাউতক আল্লাহর জনযই ঘৃ ো
করা।”92
ধনঃসতন্দতহ আল্লাহর জনয কাউতক ঘৃ ো করার সবযাধিক
উপযু ি যক্ষ্ত্র হতলা োতদরতক ঘৃ ো করা যারা
সাহাবীগেতক অপবাদ যদয়। রাধদয়াল্লাহু আনহুম।

91
92

প্রাগুি।
মু‘জামুল কাবীর, োবরানী, ১/৩৭২-৩৭৩, হাদীস নাং ৬২৪।
আলবানী রহ. হাদীসধটর অতনক সনতদর সমেতয় ‘ধসলধসলােুস
সাহীহা’ ২/৬৯৮ যে হাসান বতলতেন, হাদীস নাং ৯৯৮।
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অনযধদতক সাহাবীগতের িত্রুতদর প্রধেহে করা, োতদর
ধবরুতি আধনে অপবাতদর জবাব যদওয়া, োতদর ধবরুতি
আধনে ধিিা-সাংিতয়র ধনরসন করা আল্লাহর রাস্তায়
সতবযাত্তম ধজহাতদর অনযেম।
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দিম অধিকার:
োতদর অনু সরে করা ও োতদর পতথ চলা
আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আতের পিধে ধনতনাি এ মূ ল
ধভধত্তর উপর প্রধেধষ্ঠে যয, ‘সতবযাত্তম ইলম ো হতলা যা
সাহাবীগতের ইলম অনু সরে কতর অধজযে হতয়তে, আর
সতবযাত্তম আমল হতলা ো যা সাহাবীগতের আমল অনু সরে
কতর করা হতয়তে। োরা মতন কতরন, সাহাবীগে সব
ফযীলে ও মযযাদার যক্ষ্তত্র সবার উপতর।’93
কধব বতলতেন,
‘দীতনর বযাপাতর োতদর (সাহাবীগতের) অনু সরে করা
ফরয (অেযাবিযকীয়), অেএব, োতদর অনু সরে কতরা,
আর অনু সরে কতরা কুরআতনর আয়াে ও সূ রার।’

94

ইমাম আহমাদ রহ. বতলতেন, ‘সু ন্নাতের উসূ ল বা মূ লনীধে
হতে, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাতমর
93

িরহুল আক্বীদাধেল আসফহাধনয়যাহ, িাইখুল ইসলাম ইবন
োইধময়যাহ, পৃ ষ্ঠা ১২৮।

94

দীওয়াতন ইবন মুিাররফ, পৃ ষ্ঠা ২৩।
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সাহাবীগে যা আমল কতরতেন ো আাঁকতি িরা এবাং
োতদর অনু সরে করা।’95
নযায়পরায়ে ইমাম উমার ইবন আব্দু ল আযীয রহ.
বতলতেন, ‘সাহাবীগে োতদর ধনতজতদর বযাপাতর যয সব
ধবষতয় সন্তুষ্ট ধেতলন েুধমও যস সব ধবষতয় ধনতজতক সন্তুষ্ট
রাতখা অথযাৎ োতদর পথ অনু সরে কতরা। যকননা োরা
দীতনর গভীর ইলম অনু যায়ীই যকাতনা অবস্থান গ্রহে
কতরতেন এবাং ধদবযদৃ ধষ্ট িারাই যকাতনা কাজ করা যথতক
ধবরে যথতকতেন।’96
আর আল্লাহ ো‘আলা যেষ্ঠেম সাহাবীগতের অনু সরে
করার বযাপাতর যলাকতদর প্রিাংসা কতর বতলতেন,

95

উসূ লুস সু ন্নাহ, -আব্দূ স ইবন মাধলতকর বেযনা- পৃ ষ্ঠা ২৫; ইমাম
আহমাদ রহ. যথতক লালকায়ীও িরহু উসূ ধল ই‘ধেকাধদ আহধলস
সু ন্নাহ, ১/১৫৬ যে বেযনা কতরতেন।

96

আবু দাউদ, ১৬/৫, হাদীস নাং ৪৬১২; আলবানী রহ সহীহ সু নাতন
আবু দাউতদ ৩/১২১-১২২, হাদীস নাং ৪৬১২ যে হাদীসধটতক সহীহ
মাকেূ ‘ বতলতেন।
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َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ َّ َ َّ َ
َ َين َو ۡٱۡل
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم َهَٰجر
ِين ٱت َب ُعوهم
نصارِ وٱَّل
﴿وٱلسبِقون ٱۡلول
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ ُ َّ َ ِ َّ َٰ َ ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ٱّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه َوأ َع َّد ل ُه ۡم َجنَٰت َترِي َتتَ َها
بِإِحسن رض
َ
َ ِين ف
ُ ِيها أبَدا َذَٰل َِك ۡٱل َف ۡو ُز ۡٱل َع ِظ
َ ۡٱۡلَنۡ َه َٰ ُر َخَٰ ِِل
]٠١١ :﴾ [اتلوبة١٠٠ يم
“আর মুহাধজর ও আনসারতদর মতিয যারা প্রথম অগ্রগামী
এবাং যারা োতদরতক অনু সরে কতরতে সু ন্দরভাতব, আল্লাহ
োতদর প্রধে সন্তুষ্ট হতয়তেন আর োরাও আল্লাহর প্রধে
সন্তুষ্ট হতয়তে। আর ধেধন োতদর জনয প্রস্তুে কতরতেন
জান্নােসমূ হ, যার েলতদতি নদী প্রবাধহে, োরা যসখাতন
ধচরস্থায়ী হতব। এটাই মহাসাফলয”। [সূ রা আে-োওবাহ,
আয়াে: ১০০]
আল্লাহ ো‘আলা োতদরতক অনু সরে করতে আরও
বতলতেন,

َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ
]٠١ :﴾ [لقمان١٥ اب إ ِ َّل
﴿وٱتبِع سبِيل من أن

“আর অনু সরে কর োর পথ, যয আমার অধভমুখী হয়।”
[সূ রা লু কমান, আয়াে: ১৫] ধনঃসতন্দতহ নবীতদর পতর
োরা এ গুতের যবধি হকদার ধেতলন (অথযাৎ নবীতদর
পতর োরাই সতবতচতয় যবধি আল্লাহ অধভমূ খী যলাক
ধেতলন)।
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আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলতেন,
َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ ٱلصَٰ ِدق
:﴾ [اتلوبة١١٩ِي
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وكونوا مع
]٠٠٩

“যহ মুধমনগে, যোমরা আল্লাহর োকওয়া অবলম্বন কতরা
এবাং সেযবাদীতদর সাতথ থাতকা।” [সূ রা আে-োওবাহ,
আয়াে: ১১৯] দাহহাক রহ. এ আয়াতের বযাখযায়
বতলতেন, ‘যোমরা আবু বকর, উমার ও এেতদাভতয়র
সাথীতদর (সাহাবীগতের) সাতথ থাতকা।’97
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লামতক যখন
নাজােপ্রাপ্ত ও জাহান্নাম যথতক মুধিপ্রাপ্ত দলধটর বেযনা
ধজতজ্ঞস করা হতলা েখন ধেধন বলতলন,
َ « َما أَنَا َعلَيْه َوأَ ْص
.»ح ِاِب
ِ
“আধম এবাং আমার সাহাবীরা যার উপর প্রধেধষ্ঠে।”98
97
98

োফসীরুল কুরআধনল আযীম, ৭/৩১৪।
ধেরধমযী, ধকোবু ল ঈমান, বাব: এ উম্মতের ধবভধি সম্পতকয,
৫/২৬, হাদীস নাং ২৬৪১, ইমাম ধেরধমযী বতলতেন, হাদীসধট
মুফাসসর ও গরীব, বেযনার এ সূ ত্র বযেীে অনয যকাতনা সূ তত্র জানা
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হুযাইফা রাধদয়াল্লাহু আনহু বতলতেন, ‘যহ কারীগে,
যোমরা আল্লাহর োকওয়া অবলম্বন কতরা, যোমরা
যোমাতদর পূ বযবেযীতদর (সাহাবীগতের) পতথ চতলা,
ধনঃসতন্দতহ যোমরা যধদ োতদর পথ অনু সরে কতরা
োহতল যোমরা মহা সফলকাম হতব, আর যধদ োতদর
পথ যথতক সামানয পধরমাে এধদক যসধদক চতল যাও েতব
যোমরা সু স্পষ্ট পথভ্রষ্টোয় ধনপধেে হতব।’99
উপতরাি আতলাচনা যথতক এ কথা প্রেীয়মান হয় যয,
সাহাবীগতের পতথ চলা হতলা ধহদায়াে এবাং এ পথই
নাজাতের।

যায় ধন। আলবানী রহ. সহীহুে ধেরধমযীতে ৩/৫৪, হাদীস নাং ২৬৪১
হাদীসধটতক হাসান বতলতেন।
99

ইবন আব্দু ল বার োর জাতম‘উ বায়াধনল ইলম ওয়াফাদধলধহ,
২/৯৪৭ যে বেযনা কতরতেন। আসারধট কাোকাধে িতব্দ সহীহ
বু খারীতে ১৩/১২ রতয়তে।
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ইবন কাসীর রহ. এর ধনতনাি আয়াতের সু ন্দর োফসীর
িারা আমার আতলাচনা যিষ করব, আল্লাহ ো‘আলা
বতলতেন,
َ َ ُ
َ َ َ َ
َ َ َّ َ َ َ
َ ك َف ُروا ل ََِّّل
﴾١١ِِين َء َام ُنوا ل ۡو َكن خ ۡيا َّما َسبَقونا إَِلۡه
﴿وقال ٱَّلِين
]٠٠ :[االحقاف

“আর যারা কুফুরী কতরতে োরা যারা ঈমান এতনতে
োতদর সম্পতকয বতল, ‘যধদ এটা ভাতলা হতো েতব োরা
আমাতদর যথতক অগ্রেী হতে পারে না’।” [সূ রা আলআহকাফ, আয়াে: ১১] ধেধন বতলতেন, ‘আহতল সু ন্নাে
ওয়াল জামা‘আে বতলন যয, যয সব কাজ ও েথা
সাহাবীগতের যথতক সাবযস্ত নয় ো ধবদ‘আে। যকননা
কাজধট ভাতলা হতল সাহাবীগে আমাতদর যথতক অগ্রেী
হতেন। যকননা এমন যকাতনা উত্তম কাজ ধেতলা না যয
কাতজ োরা দ্রুে অগ্রেী ধেতলন না।’100
পধরতিতষ বলব, উপতরাি দিধট অধিকার হতলা উম্মতে
মুহাম্মাদীর ওপর সম্মাধনে সাহাবীগতের অধিকার। এ
100

োফসীরুল কুরআধনল আযীম, ১৩/১২।
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অধিকাতরর বযাপাতর আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে
একমে ও এগুতলা োতদর সবযসম্মে আক্বীদা। আধম
ধনতনাি দু ধট পাংধিতে এগুতলা একধত্রে কতরধে:
 وقل اعدي عدوهم، ترض،واذكر خبي

 واتلفضيل بينهم، عدالة،أحبب

ومساو واقتدي بهمو
،فيما جرى
ٍ

جبنان ال ختض أبدا
واشهد هلم
ٍ

ভাতলাবাতসা, নযায়পরায়ে বতলা, সম্মাতনর স্তর মাতনা,
উত্তমভাতব স্মরে কতরা, রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুম বতলা,
োতদর িত্রুতদর িত্রু বতলা, োতদর বযাপাতর জান্নাতের
সাক্ষ্য দাও, োতদর মিযকার ধববাতদর বযাপাতর গতবষোয়
ধনমধিে হতয়া না, োরা সকতলই সমভাতব হতকর ওপর
প্রধেধষ্ঠে মাতনা, আর োতদরতক যথাযথ অনু সরে কতর
চতলা।
আল্লাহই সবযাধিক জ্ঞাে। আল্লাহর সালাে, সালাম ও
বরকে োর বান্দা ও রাসূ ল আমাতদর নবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম ও োাঁর পধরবার-পধরজন,
োাঁর সাহাবী ও োাঁতক ধনষ্ঠার সাতথ অনু সরেকারীতদর
ওপর বধষযে যহাক।
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এ

বইধটতে

উম্মতের

ওপর

সাহাবীগতের

অধিকারসমূ হ আতলাচনা করা হতয়তে। সাংতক্ষ্তপ
যসসব অধিকার হতলা: োতদরতক ভাতলাবাসা, োতদর
নযায়পরায়েোর ধবশ্বাস করা, োরা উম্মতের সবযতেষ্ঠ
ও পধরপূ েয মানু ষ, হক ও সধিকোয় োরা সবযাধিক
ধনকটেম এ ধবশ্বাস রাখা, যারা োতদরতক অপেন্দ ও
ঘৃ ো কতরন োতদরতকও অপেন্দ ও ঘৃ ো করা, োতদর
ধবরুতি ধমথযাচাতরর প্রধেবাদ করা ও োতদর িত্রুো
রুতখ দাাঁিাতনা আর োতদর যথাযথ অনু সরে করা ও
োতদর পতথ চলা।
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