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 ভূলমকা 
 

সমস্ত প্রশ্াংসা আল্লাহর িনয, লযলন দু’িাহাণনর রব। 

মুত্তালকণদর িনয লতলন মশ্ষ ফল চূড়ান্ত কণরণছন, আর 

অতযাচারী বযতীত কাউণক লতলন শ্ালস্ত লদণবন না। আলম 

সােয লদলি ময, আল্লাহ ছাড়া মকাণনা ইলাহ মনই, লতলন 

এক, তাাঁর মকাণনা শ্রীক মনই। লতলন প্রকাশ্য সতয, 
একিত্র মাললক। আলম আরও সােয লদলি ময, মুহাম্মাদ 

তাাঁর বান্দা ও রাসূল, সতযবাদী, একান্ত লবশ্বস্ত ও উম্মণতর 

িনয স্পষ্ট লহতাকাঙ্ক্ষী। লকয়ামণতর আণগ তাণক সতযসহ 

মপ্ররে করা হণয়ণছ। লতলন িগতবাসীণক সুসাংবাদ দাতা ও 

সাবধানকারী। মুলমনণদর িনয রহমত এবাং লিন ও 

মানণবর িনয তাওহীণদর প্রমাে। আল্লাহ তার উপর, তার 

পলরবার ও সকল সাহাবীর ওপর সালাত ও সালাম নালযল 

করুন, যারা তার ওপর ঈমান এণন তাণক সাহাযয ও 

শ্লিশ্ালী কণরণছ এবাং তাাঁর সাণথ মপ্রলরত 
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আণলাকবলতেকার অনুসরে কণরণছ, বস্তুত তারাই 

সফলকাম। 

সাহাবীগে অণনক ববলশ্ণষ্টযর অলধকারী, তাণদর ওপর 

আল্লাহর সন্তুলষ্ট নালযল মহাক, মযমন আল্লাহ তাণদরণক 

মশ্ষ নবী, সকল নবীর সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর সাথী লহণসণব লনবোচন কণরণছন। 

অতএব, তারা মেষ্ঠ উম্মত, ইসলাণমর লশ্ণরামলন, 

পরবতেীণদর িনয শ্রী‘আণতর মসতু বন্ধন এবাং ইলম ও 

আমণলর পলথকৃৎ ইমাম। তাণদর আণরকলট বড় ববলশ্ষ্টয 

হণি, তারা আল্লাহর রাস্তায় লিহাদ কণরণছন। লনণে 

তাণদর আরও লকছু ববলশ্ষ্টয, ফযীলত ও মযোদার দলীল 

মপশ্ করলছ: 

১. আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীণম সাহাবীগণের 

প্রশ্াংসা কণরণছন। তারা ইসলাম, ঈমান ও ইহসাণনর 

ধারক বণল লতলন সােী লদণয়ণছন। তাণদর িনয লতলন 

লনণির বনকটয ও সন্তুলষ্টর সুসাংবাদ লদণয়ণছন। তাণদর 
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িনয রণয়ণছ িান্নাণতর আরও অণনক লন‘আমণতর 

প্রলতশ্রুলত, যা আল্লাহ ইবাদতকারীণদর িনয বতলর 

কণরণছন, তার হকদার তারাই সবার আণগ। 

২. সাহাবীগে সম্পণকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম 

বণলণছন, তারা িান্নালত, সকল িালত মথণক মসরা ও 
মেষ্ঠ। তাণদর িনয এ ছাড়া আরও অণনক সুসাংবাদ 

রণয়ণছ কুরআনুল কারীম ও সহীহ সুন্নাহণত। 

৩. আহণল ইলম সবাই একমত ময, মুসললম উম্মাহর 

মভতর সাহাবীগে সবণচণয় মবলশ্ ফযীলত, মযোদা ও 

মেষ্ঠণের অলধকারী। 

ইনসাফপন্থী মকউ এণত লিধা কণর না ময, সাহাবীগে 

সবেণেষ্ঠ ও সবণচণয় মবলশ্ মযোদার অলধকারী, তণব 

বতেমান যুণগ কতক মলাণকর িন্ম হণয়ণছ, যারা 

সাহাবীগণের সমাণলাচনা ও তাণদর মদাষ-ত্রুলট অণেষে 

করণছ, যার পশ্চাণত তাণদর উণেশ্য লনলদেষ্ট কতক 

সাহাবীণক কলুলষত করা অথবা সকল সাহাবীর মযোদা 
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লবনষ্ট করা। এর গভীণর তাণদর ষড়যন্ত্র হণি, আল্লাহণক 

লমথযাণরাপ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর 

নবুওয়াণত কাললমা মলপন করা, লযলন লনণির পে মথণক 

মকাণনা কথা বণলন না। তাণদর আণরক উণেশ্য হণি, 

শ্রী‘আণতর মসতু বন্ধনণক মদাষাণরাপ, ইসলাণম স্বীকৃত ও 

আদশ্ে বযলিবগে সম্পণকে সণন্দহ সৃলষ্ট ও মুসললম উম্মাহর 

যুবকণদর পথভ্রষ্ট করা, বদ-দীন-লযলন্দকণদর পে গ্রহে ও 

ইসলাণমর শ্ত্রুণদর খুলশ্ করা। বস্তুত এ িাতীয় কমে 

গণ্ডমূখে ও লনফাণক পূেে বযলি বযতীত কারও মথণক প্রকাশ্ 

মপণত পাণর না। এ মেলের মলাণকরা মূলত বাণতনী 

লচন্তাধারা, ধমেহীনতা ও লনফাক ছড়াণনার ষড়যণন্ত্র ললপ্ত; 

লকন্তু মসটা মগাপন করার িনয মস এসব নাপাক কমে-

কাণণ্ডর নাম লদণয়ণছ গণবষো ও অনুসন্ধান। এ বযলি যলদ 

তাওবা ছাড়া মারা যায়, লনি বযতীত কারও েলত করণব 

না। মস তার খারাপ ললখলন ও লবষাি বাকয লদণয় লনণির 

মভতর লুকাণনা লবণিষ ছড়াণি। আল্লাহ তা‘আলা বণলন, 
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ُ َيۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحِۚ َوٱ﴿  [222: ابلقرة] ﴾٢٢٠َّلله

“আল্লাহ িাণনন মক ফাসাদকারী, আর মক 

সাংণশ্াধনকারী”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২০]  

অনয আয়াণত লতলন বণলন: 

َ ََل يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِديَن إِنه ﴿  [18: يونس] ﴾٨١ٱَّلله

“লনশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীণদর আমল পলরশুদ্ধ কণরন 

না”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮১]  

অপর আয়াণত লতলন বণলন, 

َفَمن يُۡلََقَٰ ِِف ٱنلهارِ ﴿
َ
ۗٓ أ ٓ َٰتَِنا ََل ََيَۡفۡوَن َعلَۡيَنا ِيَن يُۡلِحُدوَن ِِفٓ َءاَي  إِنه ٱَّله

ۥ بَِما َتۡعَملُوَن  ِِتٓ َءاِمٗنا يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ ٱۡعَملُواْ َما ِشۡئُتۡم إِنهُه
ۡ
ن يَأ م مه

َ
َخۡۡيٌ أ
 [02: فصلت] ﴾٤٠بَِصٌۡي 

“লনশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহ লবকৃত কণর তারা 
আমার অণগাচণর নয়। ময অলিণত লনলেপ্ত হণব মস লক 

উত্তম, না ময লকয়ামত লদবণস লনরাপদভাণব উপলস্থত 
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হণব? মতামাণদর যা ইিা আমল কর, লনশ্চয় মতামরা যা 

আমল কর লতলন তার সমযক দ্রষ্টা”। [সূরা ফুসলসলাত, 

আয়াত: ৪০] 

এসব মলাকণদর িানা উলচৎ ময, সাহাবীগে হণলন 

আসমাণনর তারকা স্বরূপ, যার িারা জ্ঞানীরাই পথ পায়, 

কুকুণরর মেউ মেউ তাণদর মকাণনাও েলত করণত পাণর 
না। আল্লাহ তা‘আলা বণলন: 

ِيَن َءاَمُنوٓ ﴿ َٰفُِع َعِن ٱَّله َ يَُد ان  إِنه ٱَّلله  َخوه
َ ََل ُُيِبُّ ُُكه ْۗٓ إِنه ٱَّلله َكُفوٍر  ا

 [81: حج] ﴾٣٨

“লনশ্চয় আল্লাহ মুলমনণদর রো কণরন, এবাং মকাণনা 

লবশ্বাসোতক, অকৃতজ্ঞণক পছন্দ কণরন না”। [সূরা হাি, 

আয়াত: ৩৮]  

অত্র আয়াণত মুলমন িারা প্রথম উণেশ্য সাহাবীগে। 

অতএব, আল্লাহ যাণদর পে অবলম্বন কণরন তাণদর 

েলত করার সাধয কারও মনই। অনযত্র লতলন বণলন: 
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﴿  ٓۗ اَر  [22: حممد] ﴾٢٩ِِلَغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفه

“যাণত লতলন তাণদর িারা কালফরণদর রাগালেত করণত 

পাণরন”। [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]  

এ আয়াণতরও প্রথম উণেশ্য সাহাবীগে। আল্লাহ তাণদর 

িারা কালফরণদর রালগণয়ণছন।  

সাহাবীগে এখন কবণর, স্বীয় রণবর প্রলতদান মভাগ 

করণছন। তাণদর সম্পণকে মগাস্বা প্রকাশ্, লহাংসার বীি 

বপন ও তাণদর সম্মান নষ্ট কণর কালফরণদর অনুসারী 

মুনালফক বা লযলন্দক বযতীত মকউ প্রশ্ালন্ত মপণত পাণর 

না। তাণদর প্রলতবাদ করার উণেণশ্যই সাহাবীগণের লনণয় 

সাংলেপ্ত পুলস্তকা ললখলছ, মযন আমার ওপর থাকা তাণদর 

হক লকছুটা হণলও আদায় হয় এবাং উম্মত তার সলিক 

লনণদেশ্না খুাঁণি পায়। আরও উণেশ্য সাহাবীগণের ফযীলত 

বেেনা করা এবাং তাণদর সম্পণকে যারা সণন্দণহ পলতত 

তাণদরণক সলিক পথ মদখাণনা। অলতলরি আরও 

সাংণযািন কণরলছ সাহাবীর সাংজ্ঞা, তাণদর মযোদা, 
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ফযীলত, উম্মণতর ওপর তাণদর হক এবাং তাণদর 

বযাপাণর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামা‘আণতর আলকদা। 

আমার আণরক উণেশ্য, ভুণল যাওয়া মুসললমণদর 

সাহাবীগণের মযোদা স্মরে করাণনা ও তাণদর প্রলত লবণিষ 

মপাষেকারীণদর রালগণয় মতালা। আল্লাহ সলিক পণথর 

লহদায়াত দানকারী। 

আবু্দল্লাহ ইবন সাললহ আল-কুসাইর 

১০/০৪/১৪২৪ লহ. 
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এক: সাহাবীর সাংজ্ঞা 
সাহাবাহ  বহুবচন, একবচন হণি সাহালব (صحابة) 

(صحايب)  ও সালহব (صاحب)  অথে সাথী। ঈমাণনর সাণথ 

লযলন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লামণক মদণখণছন ও 

ঈমাণনর সাণথ মারা লগণয়ণছন পলরভাষায় তাণক সাহাবী 

বলা হয়। ইমাম বুখারী রহ. বণলন: “লযলন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর সঙ্গ গ্রহে কণরণছন বা ময মুসললম 
তাণক মদণখণছন লতলন সাহাবী”। 

উণল্লখয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর সঙ্গ 
দু’প্রকার।  

১. লবণশ্ষ সঙ্গ বা মসাহবত,  
২. সাধারে সঙ্গ বা মসাহবত। যারা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়াসাল্লামণক ঈমাণনর সাণথ মদণখণছ, তারা 

সবাই সাধারে সঙ্গ বা মসাহবণতর অন্তভুেি। এ িনয 
সাহাবীগণের মযোদা ও গুরুে লনেেয় করার মেণত্র বলা 

হয়, এক বছণরর মসাহবত, এক মাণসর মসাহবত ও এক 
েণ্টার মসাহবত ইতযালদ। যলদ মকাণনা  সাহাবীর লবণশ্ষ 
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ববলশ্ষ্টয থাণক, যা অনয কারও মনই, তাহণল মস সাহাবীণক 

তার লবণশ্ষ ববলশ্ষ্টয িারা স্মরে করাই মেয়। 

একালধক আহণল-ইলম বণলণছন: যারা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর মসাহবত গ্রহে কণরণছন, তারা 

সবাই উত্তম যারা মসাহবত গ্রহে কণর লন তাণদর মথণক। 

কারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর মসাহবত 

িারা ময মতেবা হালসল হয়, মসটা ইলম ও আমল লদণয় 

হালসল করা মযোদা মথণক অণনক মবলশ্। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর মসাহবত যারা পায়লন, তারা মকউ 

মসাহবতপ্রাপ্ত সাহাবীগণের স্তণর মপৌঁছণত পারণব না। 

জ্ঞাতবয: সাধারেত বলা হয়, সাহাবীগণের সাংখযা এক লাখ 

চলিশ্ হািার। সবেণশ্ষ ময সাহাবী মারা মগণছন তার নাম 
আবু তুফাইল আণমর ইবন ওয়ালসলাহ লাইলস। ইমাম 

মুসললম লনলশ্চতভাণব এ কথা বণলণছন। তার মৃতুয হয় 

১০০ লহ., মকউ বণলণছন ১১০ লহ.। 
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দুই: সাহাবীগণের ফযীলত ও িীবন চলরত আণলাচনা 

করার উণেশ্য এবাং তাণদর সম্পণকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 

িামা‘আণতর আলকদা। 
উসমান রালদয়াল্লাহু আনহুর মৃতুযর পর খাণরিী, রাণফযী 

ও নাণসবীণদর লবদ‘আত প্রকাশ্ পায়। খাণরিীরা আলী, 

মুয়ালবয়া ও আমর ইবনুল আস রালদয়াল্লাহু আনহুমণক 

কালফর বণল। কারে, তারা আবু মুসা আশ্আলর ও আমর 

ইবনুল আসণক লবচারক লনবোচন কণরলছল। এ লদণক 
রাণফলিরা আলল, আললর পলরবার ও কণয়কিন সাহাবীর 
মেণত্র অলতভলি, সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবালড়ণত ললপ্ত হয়। 

তাণদরণক ছাড়া সকল সাহাবীণক কালফর বণল এবাং 

তাণদর সাণথ সম্পকে লছন্ন করার মোষো মদয়। আবার 
খাণরিী, রাণফযী ও অনযানয কতক মেলে মথণক আণরকলট 

ভ্রান্তদল আত্মপ্রকাশ্ কণর, তাণদরণক বলা হয় নাণসবী। 

নাণসবীরা সকল সাহাবীণক লনন্দা ও গাল-মন্দ কণর, 

তাণদর ইসলামণক অপবাদ মদয় ও তাণদর দীনদালর 

সম্পণকে সণন্দহ মপাষে কণর, ময দীন তাণদরণক 
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লশ্লখণয়ণছন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম। 

এভাণব তারা সাহাবীগণের ফযীলত অস্বীকার কণর, উণটা 

দালব কণর সাহাবীগে দীণনর লবপরীত ও দীনণক 
ধ্বাংসকারী কাণি ললপ্ত হণয়ণছন। এ অিুহাণত তারা 

সাহাবীগণের কালফর মোষো লদণয় তাণদর সাণথ যুণদ্ধ ললপ্ত 
হয় এবাং তাণদর রি ও সম্পদণক হালাল মণন কণর। 

আহলুস সুন্নাহ এসব লফতনার মমাকালবলা কণরন দু’ভাণব:  

১. কুরআন ও হাদীণসর দৃলষ্টণত সাহাবীগণের ফলিলত, 
দীণনর মভতর তাণদর মযোদা ও উম্মণতর মভতর তাণদর 

মেষ্ঠে বেেনা কণরন। খাণরিী, রাণফযী ও অনযানয 

লবদ‘আতীরা মযসব অপবাদ তাণদর ওপর আণরাপ 

কণরলছল, তার মথণক তাণদরণক মুি, পলবত্র ও লনরাপদ 
প্রমাে কণরন। 

২. সাহাবীগণের মাণে সৃষ্ট যুদ্ধ-লবগ্রহ সম্পণকে কী করেীয় 

মসলট তারা বণলন ও লবদ‘আতীণদর প্রলতবাদ কণরন। 

 

লতন. উম্মণতর মভতর সাহাবীগণের অবস্থান 
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ক. নবুওয়াণতর পর সাহাবীগণের মযোদা সবণচণয় মবলশ্। 

আল্লাহ তাণদরণক লনণির মেষ্ঠ রাসূল ও সবেণশ্ষ নবীর 

সাথী হওয়ার তাওফীক লদণয়ণছন এবাং ইসলামণক সাহাযয 
করার িনয বাছাই কণরণছন। 

খ. নবীণদর যত সাথী ও সাহাবী রণয়ণছ তাণদর মভতর 

মশ্ষ নবীর সাহাবীগে সবেণেষ্ঠ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লাম বণলণছন, “আমার যুণগর মানুণষরাই সবেণেষ্ঠ”। 

গ. সকল উম্মত একমত ময, সাহাবীগে তাণদর পরবতেী 
উম্মত অণপো ইলম, আমল, রাসূলণক সতয িানা ও 

প্রণতযক ভাণলা কাণি প্রলতণযালগতার মেণত্র সবার মচণয় 

এলগণয় ও সবার মথণক মেষ্ঠ লছণলন। প্রলতণযালগতামূলক 

আমল ও অভীষ্ট লেয অিেন কণর তারা মযোদা, কলযাে, 
ইলম ও অনযানয মনলকর মেণত্র ময চূড়ায় মপৌঁণছণছন, 

মসখাণন মকউ মপৌঁণছ লন, পরবতেীণত কারও পণে মপৌঁছা 

সম্ভব নয়। 

ে. সাহাবীগে কলযােময় সকল মেণত্র সবার মথণক 

অগ্রগামী, তার কারে সবার আণগ তারাই আল্লাহ ও তার 
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রাসূণলর প্রলত ঈমান এণনণছন। দীণনর িনয লহিরত ও 

নুসরত কণরণছন। আল্লাহর লদণক দাওয়াত লদণয়ণছন, তার 

রাস্তায় লিহাদ কণরণছন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর নবুওয়াণতর স্পষ্ট প্রমােসমূহ 

দুলনয়া িুণড় ছলড়ণয় পণড়লন, তার দাওয়াণতর লবকাশ্ 

েণটলন, তার সাথী ও সাহাযযকারীগে শ্লিশ্ালী হয় লন। 

কারে, তার অনুসরেকারী মুলমণনর সাংখযা কম লছল, 

তাণক লমথযাণরাপকারী লকতালব ও মুশ্লরকণদর সাংখযা লছল 
মবলশ্। মসই কলিন মুহূণতে সাহাবীগে পৃলথবীবাসীর 

শ্ত্রুতাণক চযাণলঞ্জ কণর রাসূণলর বনু্ধেণক গ্রহে 

কণরণছন, তাণক সতয বণলণছন এবাং আল্লাহর সন্তুলষ্ট 

অিেণনর িনয লনণির সম্পদ ও নফস তযাগ কণর ময 
পলরমাে মনলক ও সাওয়াব অিেন তারা কণরণছন, তা 

পরবতেী কারও পণে অিেন করা সম্ভব নয়। সহীহ গ্রণন্থ 

এণসণছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম 

বণলণছন,  
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التسبوا أصحايب فواذلي نفيس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل »
 .«أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم والنصيفه

“মতামরা আমার সাহাবীগেণক গাল-মন্দ কর না। মস 

সত্তার কসম, যার হাণত আমার নফস, যলদ মতামাণদর 
মকউ উহুদ পলরমাে স্বেে সদকা কণর, তাণদর কারও এক 

মুদ বা তার অধে মুদ পযেন্তও মপৌঁছণব না”। 
ঙ. অতএব, ভাগযবান তারাই, যারা সাহাবীগণের পণথ 

চণল ও তাণদর পদাঙ্ক অনুসরে কণর। আল্লাহর কসম, 

সাহাবীগে দীনণক সাহাযয কণরণছন। তাণদর িারা আল্লাহ 
দীণনর লশ্খর পৃলথবীর বুণক মপ্রালথত কণরণছন। তারা 

মানুণষর অন্তর ও মদশ্ মথণক লবণদশ্ িয় কণরণছন। 
মযরূপ লিহাদ প্রণয়ািন লছল তারা আল্লাহর রাস্তায় মযরূপ 

লিহাদই কণরণছন। তাণদর সবার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট 
মহান ও তাণদর সবাইণক সন্তুষ্ট করুন। 

চার: সাহাবীগণের মযোদা ও ফযীলত 

সাহাবীগে তাণদর পরবতেী উম্মত মথণক অণনক লদক 
মথণকই এলগণয়। মযমন, নবুওয়াণতর শুরুণত ইসলাম গ্রহে 
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কণরণছন, ইসলামণক লবিয়ী ও পরবতেী উম্মণতর লনকট 

মপৌঁছাণনার িনয লিহাদ কণরণছন। সবেপ্রথম আল্লাহ ও 

তার রাসূণলর প্রলত ঈমান এণনণছন, যখন মলাক সাংখযা 
কম লছল, মসই কলিন অবস্থায় লিহাদ কণরণছন। আল্লাহর 

লদণক লহকমণতর সাণথ আহ্বান কণরছন, লনণির নফস ও 

মূলযবান বস্তু লবসিেন লদণয়ণছন, আত্মীয় ও অনাত্মীয় সবার 

শ্ত্রুতায় বধযে ধারে কণরণছন, এসব লদক লবণবচনায় তারা 

অণনক ফযীলত ও মযোদার অলধকারী, মযমন: 
১. ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী। 

২. কলিন অবস্থায় সবর করা। 

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর মসাহবত গ্রহে 

করা। 
৪. লহিরত করা ও নবীণক আেয় মদওয়া। 

৫. নবীণক সাহাযয করা ও দীণনর িনয লিহাদ করা। 

৬. ইলম ও আমণলর মেণত্র পলথকৃৎ ইমাণমর মযোদা লাভ 

করা। 

৭. দীন প্রচার করা। 
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সাহাবীগণের ফযীলত ও মযোদা সাংক্রান্ত আরও অণনক 

দলীল রণয়ণছ, মযমন: 

১. আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীণমর একালধক আয়াণত 
সাহাবীগণের আমল ও সুন্দর আচরণের প্রশ্াংসা 

কণরণছন। তাণদরণক লতলন মহান সফলতা ও লনণির 

সন্তুলষ্টর ওয়াদা লদণয়ণছন। মযমন লতলন বণলণছন: 
﴿ َ ۥٓ ّمُّ ِيَن َمَعُه ِو َوٱَّله در رهُووُ  ٱَّلله ارِ رََُحَآُء بَۡيَنُهۡمۖۡ  مه  ٱۡلُكفه

آُء لََعَ ِشده
َ
أ

ۖۡ ِويَماُهۡم ِِف  َٰٗنا ِ َورِۡضَو َِن ٱَّلله ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗٗل م  ٗعا ُوجه َُٰهۡم ُركه تََرى
َٰةِِۚ َوَمَثلُُهۡم ِِف  َٰلَِك َمَثلُُهۡم ِِف ٱتلهۡوَرى ِۚ َذ ُجودِ ثَرِ ٱلسُّ

َ
ِۡن أ وُُجوهِهِم م 
جِنيِل َكَزۡرٍع  ۡخَرَج َشۡط  ٱۡۡلِ
َ
َٰ ُهۥ َ  أ اَرَرۥُۥ فَۡۡوَتۡغلََظ فَۡۡوَتَو َٰ لََعَ

ِيَن َءاَمُنواْ  ُ ٱَّله ۗٓ وََعَد ٱَّلله اَر اَع ِِلَغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفه ره ُووقِهِۦ ُيۡعِجُب ٱلزُّ
ۡجًرا َعِظيَمَۢا 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ َٰلَِحَِٰت ِمۡنُهم مه  [22: الفتح] ﴾٢٩وََعِملُواْ ٱلصه

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবাং তার সাণথ যারা আণছ 

তারা কালফরণদর প্রলত অতযন্ত কণিার, পরস্পণরর প্রলত 

সদয়, তুলম তাণদরণক রুকুকারী ও সািদাহকারী অবস্থায় 

মদখণত পাণব। তারা আল্লাহর করুো ও সন্তুলষ্ট অনুসন্ধান 
করণছ। তাণদর আলামত হণি, তাণদর মচহারায় 
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সািদাহ’র লচহ্ন থাণক। এটাই তাওরাণত তাণদর দৃষ্টান্ত। 

আর ইলঞ্জণল তাণদর দৃষ্টান্ত হণলা একলট চারাগাণছর মণতা, 

ময তার কাঁলচপাতা উদগত ও শ্ি কণরণছ, অতঃপর তা 
পুষ্ট হণয় স্বীয় কাণণ্ডর উপর মিবুতভাণব দাাঁলড়ণয়ণছ, যা 

চালষণক আনন্দ মদয়। যাণত লতলন তাণদর িারা 

কালফরণদরণক মক্রাধালেত করণত পাণরন। তাণদর মণধয 

যারা ঈমান আণন ও সৎকমে কণর, আল্লাহ তাণদর িনয 

েমা ও মহা প্রলতদাণনর ওয়াদা কণরণছন”। [সূরা আল-
ফাতহ, আয়াত: ২৯]  

অপর আয়াণত লতলন বণলন: 
يَمََٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِِلِۡهۡم ﴿ اَر َوٱۡۡلِ ِيَن َتَبوهُءو ٱدله

َوٱَّله
نُفِسهِۡم َولَۡو 

َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن لََعَ

ُ
آ أ ِمه َوََل ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة م 

ْوَلٰٓ 
ُ
و َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ ئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ََكَن بِِهۡم َخَصاَصةر

 [2: احلرش] ﴾٩

“আর মুহালিরণদর আগমণনর পূণবে যারা মলদনাণক লনবাস 

লহণসণব গ্রহে কণরলছল ও ঈমান এণনলছল (তাণদর িনযও 

এ সম্পণদ অাংশ্ রণয়ণছ), আর যারা তাণদর কাণছ 
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লহিরত কণর এণসণছ তাণদরণক ভাণলাবাণস। 

মুহালিরণদরণক যা প্রদান করা হণয়ণছ তার িনয এরা 
তাণদর অন্তর মকাণনা ঈষো অনুভব কণর না। লনণিণদর 

অভাব থাকা সণেও লনণিরণদর ওপর তাণদরণক 
অগ্রালধকার মদয়। যাণদরণক মণনর কাপেেয মথণক রো 

করা হণয়ণছ, তারাই সফলকাম”। [সূরা আল-হাশ্র, 

আয়াত: ৯]  

অপর আয়াণত লতলন বণলন: 
لُوَن ِمَن ﴿ وه

َ
َٰبُِقوَن ٱۡۡل ِيَن ٱتهَبُعوُهم َوٱلسه نَصارِ َوٱَّله

َ
ٱلُۡمَهَِٰجِريَن َوٱۡۡل

َٰت  رهِِضَ ٱ بِإِۡحَسَٰن   َعده لَُهۡم َجنه
َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ ََتۡرِي ََتۡتََها  َّلله

نَۡهَُٰر 
َ
بَدٗ ٱۡۡل

َ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوُر ٱۡلَعِظيُم او َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ  [822: اتلوبة] ﴾١٠٠َذ

“মুহালির ও আনসারণদর মণধয যারা প্রথম অগ্রগামী এবাং 

যারা তাণদরণক অনুসরে কণরণছ সুন্দরভাণব, আল্লাহ 
তাণদর প্রলত সন্তুষ্ট হণয়ণছন আর তারাও আল্লাহর প্রলত 

সন্তুষ্ট হণয়ণছ। লতলন তাণদর িনয প্রস্তুত কণরণছন 

িান্নাতসমূহ, যার তলণদণশ্ নদী প্রবালহত, তারা মসখাণন 
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লচরস্থায়ী হণব। এটাই মহাসাফলয”। [সূরা আত-তাওবাহ, 

আয়াত: ১০০] 

ময সাহাবীগণের িনয আল্লাহ তা‘আলা এসব ওয়াদা 
কণরণছন, তাণদর পূবোপর আমল সম্পণকে লতলন িানণতন। 

লতলন িানণতন তারা কখণনা দীন তযাগ করণব না, বরাং 

দীণনর ওপর মারা যাণব। অলধকন্তু তারা মযসব পাপ 

করণব, তাণতও তারা অটল থাকণব না, বরাং তার মথণক 

তাওবা করণব এবাং আল্লাহ তাণদর তাওবা কবুল 
করণবন। কারে, তাণদর তাওবা সলতযকার অণথের তাওবা 

হণব, উপরন্তু তাণদর রণয়ণছ পাপ মমাচনকারী অণনক 

মনলক ও উাঁচু মযোদা। 

২. একালধক হাদীণস সহাবীণগণের ফযীলত এণসণছ। 
মযমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম বণলণছন: 

أصحايب فواذلي نفيس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل التسبوا »
 .«أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم والنصيفه
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“মতামরা সাহাবীগেণক গাল-মন্দ কর না। কারে, 

মতামাণদর মকউ যলদ উহুদ পলরমাে স্বেে সদকা কণর, 

তাণদর কারও এক মুদ বা তার অণধেণকও মপৌঁছণব না”।  
অপর হাদীণস লতলন বণলণছন:  

 .« ...اَّلين بعثت فيهم خۡي القرون قرين »
“সণবোত্তম যুগ আমার যুগ, যাণদর মাণে আলম মপ্রলরত 
হণয়লছ”। 

৩. মমাটকথা আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীণম মযসব 

মুত্তালক, মুলমন ও মুহলসনণদর প্রশ্াংসা ও গুোবলল বেেনা 
কণরছন এবাং যাণদর িনয লতলন ইহকাল ও পরকাণলর 

পুরস্কার মোষো লদণয়ণছন, সবার আণগ তার অলধকারী 
হণলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর 

সাহালবগে। তাণদর িনয রণয়ণছ সফলতা ও মসৌভাগয। 
৪. কুরআন ও সুন্নাহণত সাহাবীগণের মযসব ফযীলত, 

মযোদা, গুোবলল ও উাঁচু মতেবার সােী রণয়ণছ তা সূণযের 

নযায় স্পষ্ট। তার লবপরীণত রাণফযী, খাণরিী, মু‘তাণিলা 
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ও তাণদর নযায় অনযানয পথভ্রষ্টণদর লমথযা রচনার 

মকাণনাও মূলয মনই। 

 
পাাঁচ: ফযীলত ও মযোদা মেণত্র সাহাবীগণের মেলেভাগ। 

আহণল ইলমণদর লনকট প্রমালেত ময, সাহাবীগে সবাই 

সমমযোদার নয়, বরাং তাণদর প্রণতযণকর আলাদা মযোদা 
রণয়ণছ। আর কতক মযোদা রণয়ণছ সামলষ্টক। মযমন, 

আণগ ইসলাম গ্রহে করা, দীণনর িনয লহিরত করা, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লামণক আেয় মদওয়া, লিহাদ 

ও সাহাযয করা। দীন ও নবীর স্বাণথে তারা আরও অণনক 
আমল আঞ্জাম লদণয়ণছন। 

১. হুদাইলবয়ার সলন্ধর পূণবে মযসব সাহাবী সদকা ও 
লিহাণদ অাংশ্ লনণয়ণছন তারা হুদাইলবয়ার পর সদকা ও 
লিহাণদ অাংশ্গ্রহেকারী সাহাবীগে মথণক উত্তম। আল্লাহ 

তা‘আলা বণলণছন: 
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ۡعَظُم ﴿
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
و أ ََٰتَل نَفَق ِمن َقۡبِل ٱۡلَفۡتِح َوَق

َ
ۡن أ ََل يَۡسَتوِي ِمنُكم مه

 ُ  وََعَد ٱَّلله
ْو َولُُك ٗ َٰتَلُوا نَفُقواْ ِمنَۢ َبۡعُد َوَق

َ
ِيَن أ َِن ٱَّله ُ َدرََجٗة م  ِۚ َوٱَّلله ٱۡۡلُۡسَنَٰ
 [82: احلديد] ﴾١٠بَِما َتۡعَملُوَن َخبِۡير 

“মতামাণদর মভতর যারা মক্কা লবিণয়র পূণবে বযয় ও যুদ্ধ 

কণরণছ তারা সমান নয়। তারা মযোদায় তাণদর মচণয় 

মেষ্ঠ, যারা পণর বযয় ও যুদ্ধ কণরণছ, তণব আল্লাহ 
প্রণতযণকর িনযই কলযাণের ওয়াদা কণরণছন”। [সূরা 

আল-হাদীদ, আয়াত: ১০] তারা সবাই হণলন অগ্রবতেী 
মুহালির ও আনসার। 

২. কুরআনুল কারীম প্রমাে কণর, সাধারে নীলতণত 

মুহালিরগে আনসারণদর মথণক উত্তম। মযমন, আল্লাহ 
তা‘আলা বণলণছন: 

نَصارِ ﴿
َ
ِ َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱۡۡل  ٱنلهِب 

ُ لََعَ  [881:اتلوبة] ﴾١١٧لهَقد تهاَب ٱَّلله

“লনশ্চয় আল্লাহ নবী, মুহালির ও আনসারণদর তাওবা 
কবুল কণরণছন”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৭]  

অপর আয়াণত লতলন গলেমণতর সম্পণদর হকদার সম্পণকে 

বণলন: 
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يَمََٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِِلِۡهۡم ﴿ اَر َوٱۡۡلِ ِيَن َتَبوهُءو ٱدله
َوٱَّله

نُفِسهِۡم َولَۡو َوََل ََيُِدوَن ِِف 
َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن لََعَ

ُ
آ أ ِمه  ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة م 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
و َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ ََكَن بِِهۡم َخَصاَصةر

 [2: احلرش] ﴾٩
“মুহালিরণদর আগমণনর পূণবে যারা মলদনাণক লনবাস 
লহণসণব গ্রহে কণরলছল ও ঈমান এণনলছল (তাণদর িনযও 

এ সম্পণদ অাংশ্ রণয়ণছ), আর যারা তাণদর কাণছ 
লহিরত কণর এণসণছ তাণদরণক ভালবাণস। 

মুহালিরণদরণক যা প্রদান করা হণয়ণছ তার িনয এরা 

তাণদর অন্তণর মকাণনা ঈষো অনুভব কণর না, এবাং 
লনণিণদর অভাব থাকা সণেও লনণিণদর ওপর তাণদরণক 
অগ্রালধকার মদয়। যাণদরণক মণনর কাপেেয মথণক রো 

করা হণয়ণছ তারাই সফলকাম”। [সূরা আল-হাশ্র, 

আয়াত: ৯] 
এসব আয়াণত আল্লাহ সকল সাহাবীর প্রশ্াংসা কণরণছন, 

তণব আনসারণদর পূণবে মুহালিরণদর উণল্লখ করা প্রমাে 

কণর তাণদর মযোদা ও ফযীলত মবলশ্। আল্লাহ তাণদর 
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সবার ওপর সন্তুষ্ট মহান। মুহালিরগে লনণিণদর মাতৃভূলম, 

সম্পদ, পলরবার ও সন্তান মছণড় আল্লাহ ও তার রাসূলণক 

সাহাযয করা, তার রাস্তায় লিহাদ ও তার কাণলমাণক 
বুলন্দ করার উণেণশ্য আল্লাহ ও তাাঁর রাসূণলর লনকট 

লহিরত কণরণছন। 

বদরী সাহাবীগে অনযানয সাহাবী মথণক উত্তম: 

বদর যুণদ্ধ অাংশ্ গ্রহেকারী মুহালির ও আনসারণদর 
পূবোপর আমল লক হণব মিণনই আল্লাহ বণলণছন: « اعملوا

.«ما شئتم فقد غفرت لكم  “মতামরা যা ইিা আমল কর, 

আলম মতামাণদরণক েমা কণর লদণয়লছ”। বুখারী ও 

মুসললণমর বেেনা মথণক স্পষ্ট, বদর যুণদ্ধ লতনশ্ত দশ্িন 
মথণক অল্প মবলশ্ সাহাবী অাংশ্ গ্রহে কণরণছন। শ্াইখুল 

ইসলাম ইবন তাইলময়াহ রহ. বণলন: “নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর কথা বলার অথে, আল্লাহ মিণনণছন 
তারা দীন মথণক লবিুত হণবন না; বরাং দীণনর ঈমানসহ 

মারা যাণবন। তাণদর মথণক মযসব পাপ সাংেলটত হণব। 
মযমন, অনযানয মানুষ মথণক হয়, আল্লাহ তার িনয 
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তাণদরণক তাওবা ও ইণস্তগফার করার তাওফীক লদণবন। 

আর পাপ মমাচনকারী মনলক মতা আণছই, ময কারণে তারা 

আল্লাহর েমা পাণবন”। 

৩. উহুদ, আহযাব এবাং অনযানয পরীো, লিহাদ ও বধণযে 

অাংশ্ গ্রহেকারীগে তাণদর পরবতেীণদর মথণক অণনক 

মবলশ্ অগ্রগামী, যারা মসসব যুণদ্ধ হালির হণত পাণর লন। 

আল্লাহর অনুগ্রহ অণনক বড়। 

বাই‘আণত লরদওয়াণনর সাহাবীগণের ফযীলত: 
হুদাইলবয়ায় সাংেলটত বাই‘আণত লরদওয়াণন মযসব 

মুহালির ও আনসার উপলস্থত লছণলন, আল্লাহ তাণদর 

সবার ওপর সন্তুষ্ট হণয়ণছন। হুদাইলবয়ার মাণি গাণছর 

লনণচ যারা বাই‘আত কণরণছ তাণদর মকউ িাহান্নাণম যাণব 
না। তারা লছণলন এক হািার চারশ্ত মলাণকর মবলশ্। এ 

মোষো কুরআনুল কারীণম স্পষ্ট এণসণছ, আল্লাহ তা‘আলা 

বণলন: 
َجَرةِ ﴿ ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي إِۡذ ُيَبايُِعونََك ََتَۡت ٱلشه  ﴾١٨لهَقۡد رَِِضَ ٱَّلله
 [81: الفتح]
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“অবশ্যই আল্লাহ মুলমনণদর ওপর সন্তুষ্ট হণয়ণছন, যখন 

তারা গাণছর লনণচ আপনার হাণত বাই‘আত গ্রহে 

কণরলছল”। [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮] 
 সহীহ মুসললণম িালবর রালদয়াল্লাহু আনহু মথণক বলেেত, 

নবী  সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম বণলণছন:  
 .«َليدخل انلار أحد بايع َتت الشجرة»

“গাণছর লনণচ বাই‘আতকারী মকউ িাহান্নাণম প্রণবশ্ 
করণব না”। 

অতএব, আহণল সুন্নাহ ওয়াল িামা‘আণতর আলকদা, 
বদরী ও বাই‘আণত লরদওয়াণন অাংশ্ গ্রহেকারী 

সাহাবীগণের িনয খাসভাণব এবাং অনযানয সাহাবীগণের 
িনয বযাপকভাণব িান্নাণতর সােী প্রদান করা। মযমন, 

আল্লাহ তা‘আলা বণলণছন: ﴿ ِۚ ُ ٱۡۡلُۡسَنَٰ  وََعَد ٱَّلله
 ﴾َولُُك ٗ

[82: احلديد]  “সবার িনযই আল্লাহ কলযাণের ওয়াদা 

কণরণছন”। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১০] 

িান্নাণতর সুসাংবাদ প্রাপ্ত দশ্িন সাহাবীর ফযীলত: 
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সবণচণয় বড় ফযীলত দশ্িন সাহাবীর ভাণগয িুণটণছ। 

যাণদরণক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম লবণশ্ষভাণব 

িান্নাণতর সুসাংবাদ প্রদান কণরণছন, তারা হণলন: ১. আবু 
বকর, ২. উমার, ৩. উসমান, ৪. আলী, ৫. তালহা ইবন 

উবায়দুল্লাহ, ৬. যুবাণয়র ইবনুল আওয়াম, ৭. সা‘দ ইবন 

আলব ওয়াক্কাস, ৮. সাঈদ ইবন যাণয়দ, ৯. আবু্দর রহমান 

ইবন আউফ, ও ১০. আবু উবায়দাহ আলমর ইবন 

িাররাহ। 
দশ্িন বযতীত লনলদেষ্ট কতক সাহাবীর ফযীলত: 

দশ্িন বযতীত অনযানয সাহাবীণকও নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়াসাল্লাম িান্নাণতর সুসাংবাদ লদণয়ণছন। 

মযমন, সালবত ইবন কালয়স ইবন সাম্মাস, উক্কাশ্াহ ইবন 
লমহসান, আবু্দল্লাহ ইবন সালাম, হাসান ও হুসাইন এবাং 

মুলমনণদর মাণয়রা। আল্লাহ তাণদর সবার ওপর সন্তুষ্ট 

মহান। নবী  সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক 

তাণদরণক িান্নাণতর সুসাংবাদ প্রদান করা তাণদর িনয 

অণনক বড় মসৌভাগয, যা অনযানযণদর ভাণগয হয় লন। 
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লনলদেষ্টভাণব তাণদরণক িান্নাণতর সুসাংবাদ প্রদান করা নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর নবুওয়াণতর একলট 

দলীল। কারে, লতলন যাণদর বযাপাণর িান্নাণতর সুসাংবাদ 
লদণয়ণছন, তারা সবাই আিীবন দীণনর প্রলতলষ্ঠত লছণলন, 

তাই আল্লাহ তাণদর িনয ময মযোদা লনধোরে কণরণছন 
স্বাভালবকভাণব মসখাণন তারা মপৌঁছণত সেম হণয়ণছ। 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামা‘আত তাণদর সবার িনয 

িান্নাণতর সােী প্রদান কণর। কারে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম তাণদরণক লনলদেষ্টভাণব িান্নাণতর 

সুসাংবাদ লদণয়ণছন। লিতীয়ত কারও িনয িান্নাত লকাংবা 

িাহান্নাণমর সােী মদওয়া লবণবণকর কাি নয়, বরাং মসলট 

সমূ্পেেভাণব শ্রী‘আণতর  ওপর লনভেরশ্ীল। শ্রী‘আত 
তাণদর পণে িান্নাণতর সােী লদণয়ণছ, তাই আমরাও 

িান্নাণতর সােী লদব। নবী  সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওয়াসাল্লাম যাণক িান্নাতী বণল সােী মদন লন, আমরা 
তাণক িান্নাতী লহণসণব সােী লদব না। কারে, তাহণল 

আল্লাহর ওপর কথা বলা হণব যা মস্তবড় অনযায়। তণব 
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আমরা ভাণলা মুসললণমর িনয িান্নাণতর আশ্া কলর, আর 

অপরাধী মুসললণমর ওপর শ্ালস্তর আশ্ঙ্কা কলর। 

লহদায়াণতর ওপর পলরচাললত খললফাণদর ফযীলত ও 
লসলরয়াল: 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামাত একমত ময, পলরপূেে 

লহদায়াণতর ওপর পলরচাললত খললফা চারিন, তারা সবাই 

মেষ্ঠ মুহালির লছণলন। উম্মণতর মভতর নবীর পর তারাই 

অলধক মযোদার অলধকারী। তারা সবাই লববাহ সূণত্র নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর আত্মীয়। তাণদর 

প্রণতযণকর এমন কতক ফযীলত রণয়ণছ, ময স্তণর উম্মত 

মথণক অনয মকউ মপৌঁছণত পাণর লন। আল্লাহ তাণদর সবার 

ওপর সন্তুষ্ট মহান। 
আলী রালদয়াল্লাহু আনহু ও অনযানয সাহাবীর বেেনার ওপর 

লভলত্ত কণর আহলুস সুন্নাহ একমত ময, নবীর পর সবেণেষ্ঠ 

আবু বকর, অতঃপর উমার, তণব উসমান ও আলীর 

বযাপাণর লিমত রণয়ণছ মক উত্তম? মকউ উসমানণক 

অগ্রগামী কণর চুপ মথণকণছন এবাং চার নাম্বাণর আলীর 
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কথা বণলণছন। মকউ আলীণক অগ্রগামী কণরণছন, আর 

একদল নীরবতা অবলম্বন কণরণছন। শ্াইখুল ইসলাম 

ইবন তাইলময়াহ রহ. প্রথম লসদ্ধান্তণক, অথোৎ উসমানণক 
আলীর ওপর প্রাধানয মদওয়ার মতণক কণয়কলট কারণে 

সুপ্রযুি বণলণছন। মযমন, 

১. উসমান সম্পণকে ফযীলণতর হাদীসসমূহ। 

২. সাহাবীগে আলীর আণগ উসমানণক খললফা লহণসণব 

লনবোচন কণরণছন। এ লসদ্ধান্ত প্রমাে কণর তাণদর লনকট 
উসমান আলী মথণক উত্তম লছণলন।  ইমাম বুখারী রহ.  

ইবন উমার রালদয়াল্লাহু আনহুমা মথণক বেেনা কণরন: 
 .«كنا خنري بني انلاس يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم فنخري»

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর যুণগ 
মানুণষর মভতর প্রাধানয লদতাম মক উত্তম, তাই প্রাধানয 
লদতাম”।  

আবু দাউণদর বেেনায় এণসণছ: আমরা রাসূলুল্লাহ  

সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর িীলবত অবস্থায় বলতাম:  
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أفضل أمة انليب صىل اهلل عليه وسلم أبو بكر ثم عمر بن »
 .«اخلطاب ثم عثمان

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর উম্মণতর মভতর 

সণবোত্তম আবু বকর, অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব, 
অতঃপর উসমান”। 

৩. আহলুস সুন্নাহর লনকট সালবেক লবণবচনায় আলী মথণক 
উসমান অগ্রগামী, সাহাবীগে মযভাণব তাণক বাই‘আণতর 

মেণত্র অগ্রগামী কণরণছন। আবু্দর রহমান ইবন আউফ 

বণলন, “আলম মানুণষর মতামত যাচাই কণরলছ, তারা 
কাউণক উসমাণনর সমান িাণন না”। একালধক সালাফ 

(আদশ্ে পুরুষ) বণলণছন: “ময উসমানণক আলীর ওপর 
প্রাধানয লদল না, মস মুহালির ও আনসারণদর লসদ্ধান্তণক 

অবজ্ঞা করল”। এসব কথা প্রমাে কণর আলল মথণক 
উসমান মেষ্ঠ ও উত্তম। কারে, সাহাবীগে পরামশ্ে করার 

পণরই তাণক প্রাধানয লদণয়ণছন। আলল লনণিও তার হাণত 

বাই‘আত কণরণছন। উসমান তার সামণন আল্লাহর লবধান 
বাস্তবায়ন করণতন। 
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উসমানণক আলীর ওপর প্রাধানয মদওয়ার ঐকমতয প্রমাে 

কণর উসমাণনর পর আলীই সণবোত্তম ও লখলাফণতর 

অলধক হকদার। কারে, আলীর যুণগ আলীই লছণলন 
সবেণেষ্ঠ। আবার খললফা হণয়ণছনও লতলন। সকল প্রশ্াংসা 

আল্লাহর িনয, লযলন দু’িাহাণনর রব। 

সাধারেভাণব সকল সাহাবীর মেষ্ঠে ও ফযীলত স্বীকার 

করার পর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামা‘আত সবাই 

একমত ময, সাহাবীগণের মভতর সণবোত্তম হণলন আবু 
বকর লসলেক, অতঃপর উমার ফারুক, অতঃপর উসমান 
লযন-নূরাইন, অতঃপর আলী মুরতাযা। অতঃপর িান্নাণতর 

সুসাংবাদ প্রাপ্ত অবলশ্ষ্ট দশ্িন সাহাবী, অতঃপর বদণর 

অাংশ্গ্রহেকারী সাহাবীগে, অতঃপর বাই‘আণত লরদওয়াণন 
উপলস্থত সাহাবীগে, অতঃপর অনযানয সাহাবী যারা ফাতণহ 

মক্কার আণগ ইসলাম গ্রহে কণরণছন, অতঃপর যারা 

ফাতণহ মক্কার পর ইসলাম গ্রহে কণরণছন ও লিহাণদ 

অাংশ্ লনণয়ণছন। 
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ছয়: মুসললম উম্মাহর ওপর সাহাবীগণের হক 

উম্মণতর ওপর মযসব হক ও গুরু দালয়ে রণয়ণছ, 

সাহাবীগণের হক আদায় করা তার একলট। মযমন, 
১. সাহাবীগণের মযোদা ও ফযীলত স্বীকার করা, তাণদর 

প্রলত লবণিষ অথবা লহাংসা ও ঈষো মথণক লনণির অন্তরণক 

পলবত্র রাখা। 

২. সাহাবীগণের মহিত অন্তণর ধারে করা ও মুণখ 
তাণদর প্রশ্াংসা করা। তারা অগ্রগামী উম্মত, তাণদর 

ফযীলত কুরআন ও সুন্নাহণত প্রমালেত। ইসলাণমর িনয 

তারা অণনক তযাগ ও কুরবালন কণরণছন, তাই উম্মণতর 

মভতর তাণদর মহিত সৃলষ্ট ও তাণদরণক সবার লনকট 
লপ্রয় করা ঈমাণনর অাংশ্। 

৩. ইলম, আমল, দাওয়াত, সৎ কাণির আণদশ্ ও অসৎ 

কাণির লনণষধ, অমুসললমণদর সাণথ বনু্ধে ও শ্ত্রুতার 

মেণত্র সাহাবীগণের নীলত গ্রহে করা ও তাণদরণক আদশ্ে 

লহণসণব িানা। কুরআন ও হাদীণসর অথে তারাই মবলশ্ 

িানণতন। তার ওপর আমল করার তাওফীক তারাই 
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সবণচণয় মবলশ্ মপণয়ণছন। তারাই সবণচণয় লহতাকাঙ্ক্ষী 

লছণলন উম্মণতর ওপর। আবার লবদ‘আত ও প্রবৃলত্ত মথণক 

অণনক দূরণে অবস্থান কণরণছন তারাই। 
৪. সাহাবীগণের িনয ইণস্তগফার ও রহমণতর মদা‘আ 

করা, মযরূপ আল্লাহ তা‘আলা লনণের আয়াণত লশ্ো 

লদণয়ণছন: 
ِيَن ﴿ َٰنَِنا ٱَّله ِيَن َجآُءو ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِۡلِۡخَو

َوٱَّله
يَمَِٰن   [82: احلرش] ﴾١٠َوَبُقونَا بِۡۡۡلِ

“আর যারা তাণদর পণর এণসণছ, তারা বণল: মহ আমাণদর 

রব, আমাণদরণক ও আমাণদর ভাই যারা ঈমান লনণয় 

আমাণদর পূণবে অলতক্রান্ত হণয়ণছ তাণদরণক েমা করুন”। 

[সূরা আল-হাশ্র, আয়াত: ৭-১০] 
৫. সাহাবীগণের মাণে সাংেলটত যুদ্ধ-লবগ্রহ ও ইখলতলাফ 

োটাোলট মথণক লবরত থাকা এবাং লবশ্বাস করা ময, 

ইখলতলাণফর মেণত্র তারা সাওয়াণবর অলধকারী মুিতালহদ 

লছণলন, ময সলিক ইিলতহাদ কণরণছন তার দু’লট 
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সাওয়াব, আর ময ভুল ইিলতহাদ কণরণছন তার একলট 

সাওয়াব, তার ভুললট মাফ ইিলতহাণদর কারণে। 

৬. কতক সাহাবীর ওপর মযসব মদাষ চাপাণনা হয়, 
মসগুণলা প্রচার করা মথণক লবরত থাকা। কারে তার 

অলধকাাংশ্ প্রবৃলত্তর অনুসরে, সীমালঙ্ঘন ও সাম্প্রদালয়কতা 

মথণক সৃষ্ট ও বতলর করা লমথযা। বাহযত কখণনা একলট 

েটনা প্রমালেত হণলও তার মভতণরর লবষয় িানা যায় না, 

তাই মসগুণলা প্রচার করার অথে সাহাবীগণের লহাংসায় 
অন্তর কলুলষত থাকার বলহঃপ্রকাশ্, তাণদর মথণক 

প্রলতণশ্াধ মনওয়া, তাণদর অপছন্দ করা ও তাণদরণক 

অপবাদ মদওয়ার শ্ালমল, যা কলবরা গুনাহ ও আল্লাহর 

মগাস্বায় পলতত হওয়ার কারে। 
৭. লবশ্বাস করা ময, সকল সাহাবী বা মকাণনাও একিন 

সাহাবীণক গাল-মন্দ করা হারাম, লা‘নত করা আরও 

কলিন হারাম। কারে, তাণদরণক লা‘নত করণল আল্লাহণক 

লমথযাণরাপ করা হয়, মযণহতু লতলন তাণদর পলবত্রতা বেেনা 

ও প্রশ্াংসা কণরণছন, তাণদর িনয িান্নাণতর ওয়াদা 
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লদণয়ণছন। লিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর 

সাণথও দৃষ্টতা মদখাণনা হয়। কারে, লতলন তাণদর গাল-

মন্দ করণত লনণষধ কণরণছন। এণত সাহাবীগণের ওপর 
যুলুম ও সীমালঙ্ঘন মতা আণছই, যলদও নবী ও রাসূলণদর 

পর তারাই আল্লাহর একান্ত বান্দা ও খাস অলী। আল্লাহ 

তা‘আলা বণলন:  
ِيَن يُ ﴿ ْ َفَقِد َوٱَّله ۡؤُذوَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت بَِغۡۡيِ َما ٱۡكتََسُبوا

بِينٗ ا ِإَوثۡمٗ ٱۡحَتَملُواْ ُبۡهَتَٰنٗ   [81: األحزاب] ﴾٥٨ا ا مُّ

“যারা মুলমন পুরুষ ও মুলমন নারীণদরণক তাণদর কৃত 

মকাণনা অনযায় ছাড়াই কষ্ট মদয়, লনশ্চয় তারা বহন করণব 

অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: 

৫৮]  
একলট সহীহ হাদীণস কুদলসণত এণসণছ, আল্লাহ তা‘আলা 

বণলন, 
 .« من اعدى يل ويلا فقد آذنته باحلرب...»

“ময আমার মকাণনা অলীর সাণথ শ্ত্রুতা করণব, আলম 
তার সাণথ যুণদ্ধর মোষো লদলাম...”। 
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সাত: সাহাবীগণের আদালত ও লবশ্বস্ততা 

সাহাবীগে আল্লাহ তা‘আলার লনণের বােীর প্রথম উণেশ্য: 
ۡخرَِجۡت لِلنهاِس ﴿

ُ
ٍة أ مه
ُ
 [882:آل عمران] ﴾١١٠ُكنُتۡم َخۡۡيَ أ

“মতামরা সণবোত্তম উম্মত, মানুণষর িনয মবর করা 

হণয়ণছ”। [সূরা আণল ইমরান, আয়াত: ১১০]  
অপর আয়াণত লতলন বণলন:  

ةٗ ﴿ مه
ُ
َُكونُواْ َوَوطٗ  َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنَُٰكۡم أ ِ  ﴾١٤٣ُشَهَدآَء لََعَ ٱنلهاِس ا تل 

 [808: ابلقرة]

“এভাণবই আমরা মতামাণদরণক মধযপন্থী উম্মত বালনণয়লছ, 

যাণত মতামরা মানুণষর ওপর সােী হও”। [সূরা আল-
বাকারা, আয়াত: ১৪৩] 

এ আয়াণতর সণম্বাধণন যারা উণেশ্য, তাণদর মভতর 

সবেপ্রথম, সণবোত্তম ও মেষ্ঠ সদসয হণলন সাহাবীগে। 
অপর এক সহীহ হাদীণস এণসণছ, নবী  সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়াসাল্লাম বণলণছন,  
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أنهم خري قرون هذه األمة، وأنهم خري انلاس، وأنهم يوم القيامة »
 .«كرمها ىلع اهلل عزوجليوفون سبعني أمة، هم خريها وأ

“সাহাবীগে এ উম্মণতর সণবোত্তম বযলিবগে, সকল মানুষ 

মথণক তারাই মেষ্ঠ, লকয়ামণতর লদন তারা সত্তর উম্মণতর 
বরাবর হণব। আল্লাহর লনকট তারাই সণবোত্তম ও 

সবেণেষ্ঠ”।  

কুরআনুল কারীম ও সহীহ সুন্নাহণত সাহাবীগণের এ ছাড়া 

আরও অণনক ফযীলত, প্রশ্াংসা, সাওয়াণবর প্রলতশ্রুলত ও 

প্রলতদাণনর ওয়াদা রণয়ণছ যা গুণে মশ্ষ করা যাণব না। 
সাহাবীগণের িীবন চলরত ময মদখণব, তাণদর অবস্থা ও 

ফযীলত সম্পণকে বলেেত হাদীসগুণলা ময পাি করণব, 
আল্লাহর রাস্তায় তাণদর দাওয়াত ও লিহাদ, আল্লাহর 

কাণলমাণক বুলন্দ করার িনয তাণদর সকল প্রকার তযাগ, 
তার রাসূলণক সাহাযয ও তার দীনণক লবিয়ী করার 

তাণদর প্রণচষ্টা এবাং তাণদর ঈমান, আল্লাহর সাণথ তাণদর 

সততা, মনলক, উপকারী ইলম, মনক আমল ও অনযানয 
কলযােকর মেণত্র তাণদর প্রলতণযালগতা মদখণব ও ভাবণব, 
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মস অবশ্যই লবশ্বাস করণব নবী ও রাসূলণদর পর 

সাহাবীগে সণবোত্তম। তারাই উম্মণতর মভতর ইলম, জ্ঞান 

ও দীণনর মেণত্র সবেণেষ্ঠ এবাং যথাযথভাণব সলিক পণথর 
অনুসারী তারাই লছণলন। তাণদর ময ববলশ্ষ্টয ও ফযীলত 

লছল, মসরূপ ববলশ্ষ্টয ও ফযীলত পূণবে কারও লছল না, 
ভলবষযণত কারও হণব না, কখণনা হণব না। আল্লাহ তাণদর 

সবার ওপর সন্তুষ্ট মহান। 

এ িনয আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামা‘আত সবাই একমত 
ময, সাহাবীগে সবাই লনভেরণযাগয, তাণদর কারও লবশ্বস্ততা 

যাচাইণয়র িনয তথয অনুসন্ধান করার প্রণয়ািন মনই, 

কারে কুরআন ও সুন্নাহণত তাণদর লবশ্বস্ততা ও প্রশ্াংসার 

বেেনা এবাং তারা উত্তম, মধযপন্থার অনুসারী ও সতযবাদী 
সম্পণকে মযসব তথয ও উপাদান রণয়ণছ, মসগুণলা তাণদর 

গ্রহেণযাগযতা ও লনভেরণযাগযতা প্রকাশ্ করার িনয যণথষ্ট। 

কুরআন ও সুন্নাহণত কাউণক লনভেরণযাগয মোষো করার 

পর তাণত কারও সণন্দহ প্রকাশ্ করার ফণল তা বালতল 

হয় না, বরাং সণন্দহ প্রকাশ্কারী প্রতযাখযাত হয়, এসব 
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সণন্দহ সৃলষ্টকারীরা মূলত প্রবৃলত্ত পূিালর মূখে, রাণফযী ও 

ইসলাণমর শ্ত্রু। সাহাবীগণের মদাষ চচোকারীরা মযসব 

বেেনা মপশ্ কণরন, মসগুণলার বাস্তবতা লনেরূপ: 
১. তাণদর মপশ্ করা কতক বেেনা আগা-মগাাঁড়া লমথযা। 

২. কতক বেেনায় লবকৃলত, হ্রাস ও বৃলদ্ধ েণটণছ, ময কারণে 
প্রকৃত েটনা বদমান ও অপবাণদর রূপ লনণয়ণছ। 

৩. সাহাবীগণের যুদ্ধ-লবগ্রণহর মূল কারে ইিলতহাদ। লযলন 

ইিলতহাদ কণর লিক কণরণছন তার দু’লট সাওয়াব, আর 
লযলন ভুল কণরণছন তার একলট সাওয়াব, ভুললট মাফ। 

তাণদর লবচুযলত ইিলতহাদ মথণক সৃলষ্ট। ইিলতহাণদর 

মেণত্র তারা অপারগ লছণলন, তাই লিক মহাক বা মবলিক 

মহাক উভয় অবস্থায় তারা সাওয়াণবর অলধকারী। 
আহণল হক সবাই একমত ময, সাহাবীগণের বেেনা ও 
সােী গ্রহেণযাগয এবাং তাণদর নযায়পরায়েতা সাবযস্ত। 

তাণদর সবাইণক লবশ্বস্ত বণল িানা িরুলর এবাং তাণদর 

লছদ্রাণেষে করা হারাম। লবশ্বাস করা ওয়ালিব ময, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর পর তারাই সবেণেষ্ঠ 
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উম্মত। আবু যুরআহ রহ. বণলন: “তুলম যখন কাউণক 

মদখ রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর মকাণনা 
সাহাবীণক মহয় করণছ মিণন নাও মস লিলন্দক”। কারে, 

কুরআন হক, রাসূল হক এবাং রাসূল যা লনণয় এণসণছন 

মসটাও হক, আর এ হকগুণলা আমাণদর লনকট 

মপৌঁলছণয়ণছন সাহাবীগে। অতএব, ময তাণদর মদাষাণরাপ 

করল মস মূলত লকতাব ও সুন্নাহণক বালতল প্রমাে করার 

ষড়যণন্ত্র ললপ্ত হল। 
 

সাহাবীগেণক লবলভন্ন প্রকার গাল-মন্দ ও তার হুকুম: 

১. লনলদেষ্ট সাহাবীণক গাল-মন্দ করার লবধান: ময সাহাবীর 

পলবত্রতা বেেনা কণর কুরআনুল কারীণমর আয়াত নালযল 
হণয়ণছ অথবা যার ফযীলত সম্পণকে লবশুদ্ধ হাদীস রণয়ণছ 

অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর সাণথ যার 

েলনষ্ঠ সম্পকে লছল। মযমন, আবু বকর, উমার, আণয়শ্া ও 

মুলমনণদর অনযানয মাণয়রা, আল্লাহ তাণদর সবার ওপর 

সন্তুষ্ট মহান। এরূপ বযলিবগেণক গাল-মন্দ করা কুফুরী, 
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বরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর লরসালাতণক 

লমথযাণরাপ করার শ্ালমল, যার দালব হণি গাল-মন্দকারী 

ইসলাম মথণক খালরি ও মুরতাদ। এ লবধান স্পষ্ট, এণত 
কারও লিমত মনই, যলদ মস তার অবস্থাণন অনড় থাণক 

তাণক হতযা করা ওয়ালিব। 

২. ঢালাওভাণব সাহাবীগণের গালমন্দ করার লবধান: ময 

গাল-মন্দ অলধকাাংশ্ সাহাবীর কুফুরী অথবা ফাণসলকণক 

বুোয়, লশ্য়া-রাণফযীরা ময গাল-মন্দ কণর, মস গালমন্দ 
কুফলর। এ িাতীয় গালমন্দ করার উণেশ্য আল্লাহ ও তার 

রাসূলণক লমথযাণরাপ করা, কারে তাাঁরা সাহাবীগণের 

প্রশ্াংসা ও তাণদর ওপর সন্তুলষ্ট প্রকাশ্ কণরণছন, বরাং এ 

িাতীয় বযলির কুফুরীণত ময সণন্দহ মপাষে কণর মসও 
লনলশ্চত কালফর। রাণফলিণদর কথা লহণসণব লকতাব ও 

সুন্নাহর বেেনাকারী সকল সাহাবী কালফর ও ফালসক। 

অতএব, তারাই ভ্রান্ত ও বালতল। 

৩. সাহাবীগণের লা‘নত ও ভৎেসনা িাতীয় গালমন্দ করার 

লবধান: এ িাতীয় গাল-মন্দকারীর কুফুরীর সম্পণকে 
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আহণল ইলমগে দু’লট মত মপাষে কণরণছন। একপে 

বণলন, এরূপ বযলি কালফর নয়, তণব তাণক উত্তম-মাধযম 

করা অথবা তাণক বলন্দ কণর রাখা িরুলর, যতেে না 
তার মৃতুয হয় লকাংবা লনণির অবস্থান তযাগ কণর লমথযা ও 

অপরাধ স্বীকার কণর মনয়। 

৪. সাহাবীগণের যলদ এমনভাণব গাল-মন্দ করা হয়, যার 

িারা তাণদর দীনদারী েলতগ্রস্ত হয় না, মযমন তাণদর 

কৃপে ও কাপুরুষ বলা। এরূপ কথার বযলিণক কালফর 
বলব না, তণব তাণক শ্ালস্ত মদওয়া িরুলর, মযন এরূপ 

বযলি ও তার নযায় অনযরা এ িাতীয় কথাবাতো মথণক 

লফণর আণস। শ্াইখুল ইসলাম ইবন তাইলময়াহ রহ. এরূপ 

বণলণছন। লতলন ইমাম আহমদ মথণক বেেনা কণরন: 
“সাহাবীগণের মদাষ চচো করা লকাংবা মদাষ-ত্রুলট উণল্লখ 

কণর তাণদরণক অপবাদ মদওয়া কারও পণেই ববধ নয়, 

ময এরূপ করণব তাণক শ্ালস্ত লদণত হণব, যলদ তাওবা 

কণর ভাণলা, অনযথায় লফণর আসা পযেন্ত বন্দী কণর রাখা 

িরুলর। 
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আট: সাহাবীগণের বযাপাণর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 

িামা‘আণতর মাযহাব। 
ক. সাহাবীগণের মহিত করা ঈমাণনর লনদশ্েন, আর 

তাণদর সাণথ লবণিষ মপাষে করা লনফাণকর লনদশ্েন। 

সহীহ হাদীণস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম মথণক 

বলেেত, লতলন বণলণছন,  
 .«آية اإليمان حب األنصار وآية انلفاق بغض األنصار»

“আনসারণদর মহিত করা ঈমাণনর আলামত ও তাণদর 
সাণথ লবণিষ মপাষে করা লনফাণকর আলামত”।  

অপর হাদীণস লতলন বণলণছন,  
 .«الحيبهم إال مؤمن واليبغضهم إال منافق»

“মুলমন বযতীত মকউ তাণদর মহিত করণব না এবাং 
মুনালফক বযতীত মকউ তাণদর সাণথ লবণিষ মপাষে করণব 

না”।  

এ ফযীলত যলদ আনসারণদর হয়, মুহালিরণদর ফযীলত 
তার মচণয় মবলশ্। কারে, মমাণটর ওপর তারাই মেষ্ঠ 
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উম্মত। সবেপ্রথম মুহালিররা ইসলাম গ্রহে কণরণছন এবাং 

দীনণক সাহাযয ও দীণনর িনয লহিরত কণরণছন। মযসব 

আয়াণত মুহালির ও আনসারণদর ফযীলত, আল্লাহর 
সন্তুলষ্ট, সাওয়াব ও প্রলতদাণনর আণলাচনা এণসণছ, তাণত 

আনসারণদর আণগ মুহালিরণদর নাম রণয়ণছ, যার অথে 
মুহালিরগে মেষ্ঠ। 

খ. সাহাবীগণের সম্পণকে মকানও প্রকার লবণিষ ও লহাংসা 

অন্তণর রাখা যাণব না, মযমন আল্লাহ তা‘আলা লনণদেশ্ 
লদণয়ণছন: 

ِيَن َجآُءو ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡغفِۡر نَلَا ﴿ ِيَن َوٱَّله َٰنَِنا ٱَّله َوِۡلِۡخَو
ِيَن َءاَمُنواْ َربهَنآ إِنهَك  يَمَِٰن َوََل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبَِنا ِغٗل ٗ ل َِّله َوَبُقونَا بِۡۡۡلِ

 [82: احلرش] ﴾١٠رَُءوفر رهِحيٌم 

“যারা তাণদর পণর এণসণছ, তারা বণল: মহ আমাণদর রব, 
আমাণদরণক ও আমাণদর ভাই যারা ঈমান লনণয় আমাণদর 

পূণবে অলতক্রান্ত হণয়ণছ তাণদরণক েমা করুন”। [সূরা 

আল-হাশ্র, আয়াত: ৭-১০] 
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গ. সাহাবীগণের সমাণলাচনা মথণক িবানণক লনরাপদ 

রাখা। মকানও সাহাবীণক খারাপ লবণশ্ষেসহ উণল্লখ করা 

যাণব না, বরাং প্রশ্াংসা ও কলযাণের সাণথ স্মরে করা 
িরুলর। কারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম 

তাণদর সম্মানণক সুরো লদণয়ণছন। মযমন, লতলন 

বণলণছন, 
التسبوا أصحايب، فواذلي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد »

 .«ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
“মতামরা আমার সাহাবীগণের গাল-মন্দ কর না, মস 
সোর কসম, যার হাণত আমার নফস, মতামাণদর মকউ 

যলদ উহুদ পলরমাে স্বেে সদকা কণর, তাণদর কারও এক 
মুদ বা তার অণধেণকও মপৌঁছণব না”। এ হাদীস মথণক 

স্পষ্টভাণব প্রমালেত হয়, সাহাবীগণের গালমন্দ করা 
হারাম, লা‘নত করা তার মচণয়ও বড় পাপ। অতএব, 

মসটা আরও মারাত্মক হারাম। যলদও উভয় পাপ কলবরা 

গুনাহ। একলট সহীহ হাদীণস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়াসাল্লাম বণলণছন,  
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 .«لعن املؤمن كقتله»
“মুলমনণক লা‘নত করা তাণক হতযা করার মণতা”।  

অপর হাদীণস লতলন বণলণছন, 
اهلل اهلل يف أصحايب، التتخذوهم غرضا ومن آذاهم فقد آذاين ومن »

 .«آذاين فقد آذى اهلل، ومن آذى اهلل فيوشك أن يأخذه
“আমার সাহাবীগণের বযাপাণর আল্লাহণক ভয় কর, 
আল্লাহণক ভয় কর, তাণদরণক মতামরা লেয বস্তুণত 

পলরেত কর না, ময তাণদরণক কষ্ট লদল মস আমাণক কষ্ট 
লদল, আর ময আমাণক কষ্ট লদল মস আল্লাহণক কষ্ট লদল। 

আর ময আল্লাহণক কষ্ট মদয়, অবশ্যই আল্লাহ তাণক 

পাকড়াও করণবন”।  

অতএব, উম্মণতর ওপর সাহাবীগণের হক, একলট বড় 
হক। উম্মণতর মভতর সাহাবীগে সবেণেষ্ঠ, বরাং নবী ও 

রাসূলণদর পর সকল মানুষ মথণক তারা মেষ্ঠ, আল্লাহ 

তাণদর সবার ওপর সন্তুষ্ট মহান। 

ে. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামা‘আণতর লবশ্বাস মকাণনাও 

সাহাবী লনষ্পাপ নয়, মহাক মস নবী  সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
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ওয়াসাল্লাণমর লনকট আত্মীয় বা অগ্রগামী মকাণনাও সাহাবী; 

বরাং আহলুস সুন্নাহর লনকট সাহাবীগণের মথণক পাপ 

প্রকাশ্ পাওয়া সম্ভব, মহাক মসটা কলবরা লকাংবা ছলগরা 
পাপ, তণব লকছু ববলশ্ণষ্টযর িনয আল্লাহ তাণদর মসসব 

পাপ েমা করণবন, যার তাওলফক তাণদরণক লতলনই 

লদণয়ণছন। মযমন, 

১. পাপ সাংেলটত হণল তাওবা করার তাওফীক, আর 

সলতযকার তাওবা িারা পূবোণপো মযোদা বলধেত হয়। 
২. পাপ মমাচনকারী মনলকর তাওফীক। মযমন, আল্লাহ 

তা‘আলা বণলন, 
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقوَن ﴿

ُ
َق بِهِۦٓ أ ۡدِق َوَصده ِ ِي َجآَء بِۡلص  ا  ٣٣َوٱَّله لَُهم مه

َٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسننَِي   [80-88: الزمر] ﴾٣٤يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمو َذ

“আর ময সতযসহ এণসণছ এবাং ময তা সতয বণল মমণন 

লনণয়ণছ, তারাই হল মুত্তালক। তাণদর িনয তাণদর রণবর 

কাণছ তাই রণয়ণছ যা তারা চাইণব। এটাই মুলমনণদর 

পুরস্কার”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৩-৩৪] 
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আল্লাহ ও তার রাসূণলর প্রলত সাহাবীগে সলতযকার অণথে 

ঈমান এণনণছন, তাণদর এমন অণনক মনলক ও ফযীলত 

রণয়ণছ, যা তাণদর পাপণক লনঃণশ্ষ কণর মদয়, যলদ 
তাণদর মথণক কখণনা পাপ সাংেলটত হয়। আল্লাহ তাণদর 

সবার ওপর সন্তুষ্ট মহান। 

৩. সাহাবীগণের ময পলরমাে পাপ েমা করা হণব, মস 

পলরমাে পাপ পরবতেী কারও েমা হণব না, যলদও তাণদর 

কাণরা মথণক মসরূপ পাপ সাংেলটত হয়, তণব মসরূপ পাপ 
সাংেলটত হয় লন। কীভাণবই হণব, মযখাণন তাণদর যুগ 

সম্পণকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম বণলণছন, 
সহীহ সনণদ প্রমালেত: “সাহাবীগণের যুগ সবেণেষ্ঠ যুগ। 

তাণদর কারও এক মুদ সদকা, তাণদর পরবতেীণদর 
পাহাড় পলরমাে সদকা মথণক উত্তম”। 

৪. যলদ মকাণনাও সাহাবী মথণক পাপ প্রকাশ্ পায়, তাহণল 

মস পাপ মথণক লতলন তাওবা কণরণছন এটাই স্বাভালবক। 

কারে, তাণদর মভতর আল্লাহর ভয় সবার অণপো মবলশ্ 

লছল। তাওবা ও মাগলফরাত প্রাথেনা করার মেণত্র তারা 
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সবার মথণক অগ্রগামী লছণলন, তারা মকাণনাও পাপ 

বারবার কণরন লন। 

৫. অলধকন্তু সবার আণগ ইসলাম গ্রহে করার ফযীলত, 
পাপ মমাচনকারী অণনক মনলক এবাং আরও অণনক 

ববলশ্ষ্টয সাহাবীগণের রণয়ণছ, যা একমাত্র আল্লাহ 

তাণদরণকই দান কণরণছন। লিতীয়ত আল্লাহ তাণদরণক 

অণনক মুলসবত লদণয় পরীো কণরণছন, যা তাণদর 

পাপণক মমাচন কণর লদণয়ণছ স্বাভালবক। 
৬. সাহাবীগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাণমর 

সুপালরণশ্র মবলশ্ হকদার। এ ছাড়া আরও অণনক মনলক 

তাণদর রণয়ণছ। 

যলদ সাহাবীগণের আসণলই পাপ সাংেলটত হয়, তাহণল 
এসব কারণে তাণদর পাপ মমাচন হণব ও তারা মুলি 

পাণবন। আর যলদ লবষয়টা হয় ইিলতহাণদর, তাহণল তারা 

সাওয়াণবর অলধকারী হণবন। যলদ ইিলতহাদ সলিক হয় 

দু’লট সাওয়াব পাণবন: একলট ইিলতহাদ ও অপরলট সলিক 

লসদ্ধাণন্ত মপৌঁছার সাওয়াব। যলদ ইিলতহাদ ভুল হয় একলট 
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সাওয়াব পাণবন অথোৎ ইিলতহাদ করার সাওয়াব, আর 

ভুললট মাপ। 

ে. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামা‘আত সবাই একমত ময, 
উসমান রালদয়াল্লাহু আনহুর মৃতুযর পর সাহাবীগণের মাণে 

ময লফতনার সৃলষ্ট হণয়ণছ তার বযাপাণর চুপ থাকাই 

লনরাপদ। এসব লবষয় আল্লাহর ওপর মসাপদে কণর উভয় 

পণের মৃতণদর িনয ইণস্তগফার ও রহমণতর মদা‘আ 

করা। িননক সালাফণক সাহাবীগণের মাণে সৃষ্ট যুদ্ধ-
লবগ্রহ সম্পণকে লিণজ্ঞস করা হণয়লছল, লতলন উত্তর মদন: 

“আল্লাহ ময রি মথণক আমাণদর হাত পাক মরণখণছন, মস 

রি লদণয় আমরা আমাণদর িবানণক নাপাক করণত চাই 

না, অতঃপর লতলন পাি কণরন: 
ةر ﴿ مه

ُ
ا َكَسۡبُتۡمۖۡ َوََل تُۡس قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت َولَكُ  تِۡلَك أ لُوَن م مه

ا ََكنُواْ َيۡعَملُوَن   [808: ابلقرة] ﴾١٤١َعمه

“মসটা লছল একলট উম্মত, যারা লবগত হণয়ণছ। তারা যা 

অিেন কণরণছ তা তাণদর িনয আর মতামরা যা অিেন 

কণরছ তা মতামাণদর িনয। আর তারা যা কণরণছ মস 
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সম্পণকে মতামাণদরণক লিণজ্ঞস করা হণব না”। [সূরা 

আল-বাকারা, আয়াত: ১৪১] 

সাহাবীগণের সম্পণকে আমাণদর করেীয় হণি তাণদর 
মযোদা সাংরেে করা। তাণদর অগ্রগামীতা স্বীকার করা ও 

তাণদর ফযীলত প্রচার করা। আর লবশ্বাস করা ময, 

তাণদর প্রণতযণকর ইিলতহাদ করার মযাগযতা রণয়ণছ, 

তারা মকউ ইিা কণর ভুল কণরনলন। লযলন লিক কণরণছন 

তার িনয দু’লট সাওয়াব, লযলন ভুল কণরণছন তার িনয 
দু’লট সাওয়াব, আর ভুললট মাফ। সাহাবীগণের দুনোম কণর 

যা বেেনা করা হয়, তার অলধকাাংশ্ লমথযা ও বাণনায়াট। 

কতক েটনা হ্রাস-বৃলদ্ধর কারণে মূল বিবয হালরণয়ণছ। 

ইিলতহাণদর মেণত্র সাহাবীগে মা‘িুর লছণলন এ কথাই 
সলিক। তারা মকউ ইণি কণর ভুল কণর লন। অতঃপর 

তাণদর ময কািগুণলায় আপলত্ত করা হয় তার পলরমােও 

খুব কম তাণদর মনলক ও ফযীলত অণপো। মযমন, 

আল্লাহ ও তার রাসূণলর প্রলত ঈমান আনা, দীণনর িনয 

লহিরত ও রাসূলণক সাহাযয করা; আল্লাহর রাস্তায় লিহাদ 
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করা, ইলণম নালফ ও মনক আমল করা। ময জ্ঞান ও 

লবণবক লদণয় সাহাবীগণের িীবন চলরত ও তাণদর 

ফযীলত মদখণব, মস অবশ্যই িানণব নবী ও রাসূলণদর 
পর তারাই সবেণেষ্ঠ, তাণদর মত মকউ লছল না, 

ভলবষযণতও হণব না। তারা মুসললম উম্মাহর খাাঁলট ও 

লনণভেিাল সদসয এবাং সণবোত্তম উম্মত ও আল্লাহর লনকট 

সবণচণয় সম্মালনত বযলিে। 

িরুলর জ্ঞাতবয: 
শ্রী‘আণতর লবলধ-লবধাণনর মেণত্র ময সাহাবী ভুল 

কণরণছন, মসটা প্রকাশ্ করা তার দুনোম করার অন্তভুেি 

নয়, বরাং এরূপ ভুল প্রকাশ্ করা ওয়ালিব ও উম্মণতর 

প্রলত কলযাে কামনার শ্ালমল। আহণল-ইলম ও 
ঈমানদারগে কাউণক লনষ্পাপ বা পাপী বণল না, তণব 

প্রবৃলত্তর অনুসারী ও লবদ‘আতীরা ভুল হণলই পাপী হওয়া 

আবশ্যক বণল। এ মথণক স্পষ্ট হয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 

িামাত সাহাবীগণের মেণত্র মধযপন্থার অবলম্বী। তারা 

একদল লবদ‘আতীর নযায় কতক সাহাবীণক লনষ্পাপ বণল 
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না, আবার অপর দল লবদ‘আতীর নযায় ভুল হণলই 

সাহাবীগেণক পাপী ও লবণদ্রাহী বণল না। 

ফায়দা: কাউণক িান্নাতী বা িাহান্নামী বণল সােী প্রদান 
করা 

আহলুস সুন্নাহ লনলদেষ্ট কতক সাহালব ও লবণশ্ষ 

িামা‘আতণক িান্নাতী বণল সােী মদয়, আর সকল 

সাহাবীণক অনযণদর ওপর মযোদা মদয়। কারে, কুরআন ও 
সুন্নাহ তাণদর ফযীলত সম্পণকে সােী লদণয়ণছ। তারা 

এমন কারও িনয িান্নাত বা িাহান্নাণমর সােী মদয় না, 

যাণদর বযাপাণর আল্লাহ লকাংবা তার রাসূল িান্নাত বা 

িাহান্নাণমর সােী মদনলন। কারে কারও পণে িান্নাত বা 

িাহান্নাণমর সােী মদওয়া লবণবণকর কাি নয়, বরাং 
গাণয়বী লবষয়, যা লনভুেল অহী বযতীত সম্ভব নয়, অহী িারা 

ময িান্নাতী প্রমালেত মুসললমগে তাণক িান্নাতী সােী 

মদয়। অহী িারা ময িান্নাতী নয়, মুসললমরা তাণক িান্নালত 

বণল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়াসাল্লাম যখন কারও 
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িান্নাত বা িাহান্নাম সম্পণকে সােী প্রদান কণরন, মসলট 

আল্লাহর পে মথণক অহী। আল্লাহ তা‘আলা বণলন, 
 [0: احلج] ﴾٤إِۡن ُهَو إَِله وَۡۡحر يُوَۡحَٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَو ٰٓ ﴿

“মস মনগড়া কথা বণল না, তাণতা মকবল অহী, যা তার 
প্রলত অহী-রূণপ মপ্ররে করা হয়”। [সূরা আন-নািম, 

আয়াত: ২-৩]  
ময মুসললম মনক আমল কণর তার িনয সাওয়াণবর আশ্া 

করা এবাং ময অপরাধ কণর তার ওপর শ্ালস্তর আশ্ঙ্কা 

করা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামা‘আণতর আকীদা। 
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িান্নাত ও িাহান্নাণমর সােী দু’প্রকার: 

১. লবণশ্ষ সােী, ময সােী লনলদেষ্ট বযলির সাণথ সমৃ্পি। 

মযমন, অমুক িান্নাতী বা িাহান্নামী। এসব মেণত্র আল্লাহ 
ও তাাঁর রাসূল যাণক লনলদেষ্ট কণরন, তাণক বযতীত কাউণক 
লনলদেষ্ট করা ববধ নয়। 

২. সাধারে সােী, ময সােী লনলদেষ্ট বযলির সাণথ সমৃ্পি 

নয়, বরাং লনলদেষ্ট গুে ও লবণশ্ষণের সাণথ সমৃ্পি, মযমন 

বলা হয় প্রণতযক ইমানদার িান্নাতী ও প্রণতযক কালফর 
িাহান্নামী। অনুরূপ িান্নাত বা িাহান্নাণমর আমলণক মকন্দ্র 

কণর অলনলদেষ্ট কাউণক িান্নাতী বা িাহান্নামী বলা। মযমন, 

বলা হক-পন্থী িান্নাতী ও বালতল-পন্থী িাহান্নামী। 

লশ্য়া-রাণফযী ও তাণদর অনুসারীরা এমন মলাকণদর 
িাহান্নামী বণল, যাণদর বযাপাণর আল্লাহ ও তার রাসূল 

িান্নাণতর সােী লদণয়ণছন। অনুরূপভাণব তারা কতক 

মলাকণক লনলদেষ্টভাণব িান্নাতী বণল, যাণদর বযাপাণর আল্লাহ 

ও তার রাসূল িান্নাণতর সােী মদন লন। এটা তাণদর 

অন্তণরর নাপাকী ও মগামরাহীর প্রমাে। আল্লাহ ও রাসূল 
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যাণদর প্রশ্াংসা কণরণছন, তাণদরণক লনন্দা কণর তারা 

কুরআন ও হালদসণক লমথযা বলণছ। আল্লাহ ও তার রাসূল 

যাণদর বদনাম কণরন লন, তারা তাণদর বদনাম কণর। 
রাসূণলর সাথী, সণবোত্তম বযলি ও উম্মণতর মেষ্ঠ 

সদসযণদর তারা লনকৃষ্ট বণল, তারা মুখ লদণয় খুব মারাত্মক 

কথাই মবর কণর, যা লমথযা বযতীত লকছুই নয়। নবী 

মুহাম্মাদ, তাাঁর পলরবার ও সকল সাহাবীর ওপর আল্লাহ 

সালাত ও সালাম মপ্ররে করুন। 
১০/৪/১৪২৪ লহ. 

আবু্দল্লাহ ইবন সাললহ আল-কুসাইর 
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মলখক বণলন, সাহাবীগে এখন কবণর, স্বীয় রণবর 

প্রলতদান মভাগ করণছন। তাণদর সম্পণকে মগাস্বা প্রকাশ্, 

লহাংসার বীি বপন ও তাণদর সম্মান নষ্ট কণর কালফরণদর 

অনুসারী মুনালফক বা লযলন্দক বযতীত মকউ প্রশ্ালন্ত মপণত 

পাণর না। তাণদর প্রলতবাদ করার উণেণশ্যই সাহাবীগেণক 

লনণয় সাংলেপ্ত পুলস্তকা ললখলছ, মযন আমার উপর থাকা 

তাণদর হক লকছুটা হণলও আদায় হয় এবাং উম্মত তার 

সলিক লনণদেশ্না খুাঁণি পায়...... আমার আণরক উণেশ্য, 

ভুণল যাওয়া মুসললমণদরণক সাহাবীগণের মযোদা স্মরে 

করাণনা ও তাণদর প্রলত লবণিষ মপাষেকারীণদর রালগণয় 

মতালা। 
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