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সাহাবীগণের প্রতি তবণেষ প াষে করার তবধান 

  

প্রশ্ন:  

আতম আমার একজন বনু্ধর সাণে সাহাবীণদর তবষণে আো -আণোচনা করতিোম। িখন পস আমাণক 

বেে, আমাণদর পয পকাণনা বযতি পযণকাণনা একজন সাহাবীণক ঘৃো করণি  াণর। এতি ইসোণমর  তর ন্থী হণব 

না। িণব িা পোকতিণক ঈমান পেণক পবর কণর তদণেও ইসোম পেণক পবর করণব না। আ নার কাণি তবষেতি 

 তরষ্কার কণর জানণি চাই।  

উত্তর:  

আেহামদু তেল্লাহ  

তনণজর জীবনণক দীন ও দুতনোর কেযাণের কাণজ োগাণনার  তরবণিে নবীণদর  র  সণবোত্তম মাখেূক 

সাহাবীণদর ত িণন োগা, িাণদর  ারস্পতরক মিতবণরাধ ও তববাদণক পকন্দ্র কণর দুগেন্ধ িড়াণনা, িাণদর সমাণোচনা 

করা, িাণদর তবষণে অরুতচকর মন্তবয করা, িাণদর তনণে অণহিুক তচন্তা-গণবষো করা এবং িাণদর পদাষ চচো করা 

জঘনযিম অ রাধ। এর পচণে দুর্োগয, অধপ িন, হীনমনযিা ও অ দ্থিা আর তকিুই হণি  াণর না।  

রাসূণের সাহাবীগেণক গাতে পদওো বা িাণদর প্রতি তবণেষ প াষে করার পকাণনা কারে বা সুণযাগ কারও 

জনযই পনই। কারে িাণদর রণেণি অণনক ফযীেি ও মযোদা, িারা আমাণদর তচন্তা পচিনার অণনক ঊণবে। িারাই 

দীণনর সাহাযযকারী, দীণনর ধারক ও বাহক। িারাই দীনণক মানুণষর মণধয িুণে ধণরণিন এবং িাণদর কাণি 

প ৌঁতিণে তদণেণিন। িারাই মুশতরকণদর তবরুণে তনণজণদর জান-মাে তদণে আল্লাহর রাস্তাে তজহাদ কণরন। কুরআন 

ও সুন্নাণহর ধারক-বাহক তহণসণব আল্লাহ িা‘আো িাণদরণকই বাচাই কণরন। িারা িাণদর তনণজণদর জান-মাে 

আল্লাহর রাস্তাে বযে করণি পকাণনা প্রকার কা েেয কণরন তন। আল্লাহ িা‘আো িাণদরণকই িাাঁর নবীর সােী-সঙ্গী 

তহণসণব কবুে কণরণিন। মুনাতফক- যারা আল্লাহর দীনণক র্াণোবাণস না এবং িাাঁর প্রতি তবশ্বাস কণর না, িারা 

িাড়া আর পকউ সাহাবীণদর গাতে তদণি এবং িাণদর সাণে শত্রুিা প াষে করণি  াণর না। 

বারা রাতদোল্লাহু ‘আনহু পেণক বতেেি, তিতন বণেন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওসাল্লামণক বেণি 

শুণনতি, তিতন আনসারী সাহাবীণদর তবষণে বণেন,  

 .«، ومن أبغضهم أبغضه اهللإال منافق، فمن أحبهم أحبه اهلل، وال يبغضهم األنصار: ال حيبهم إال مؤمن»
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“আনসার, মুতমনগেই িাণদর মহব্বি কণরন এবং মুনাতফকরাই িাণদর অ িন্দ ও ঘৃো কণর। পয িাণদর মহব্বি 

করে, আল্লাহ িাণক মহব্বি করণেন। আর পয িাণদর সাণে শত্রুিা প াষে করে আল্লাহ িাণদর সাণে শত্রুিা 

প াষে করণেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৭২, সহীহ মুসতেম, হাদীস নং ৭৫)  

আনসারণদর সাণে শত্রুিা প াষে করাণি যতদ পোকতির ঈমান না োণক এবং মুনাতফক সাবযস্ত হে, 

িাহণে পয বযতি আনসার, মুহাতজরসহ সকে সাহাবী ও িাণব‘ঈণদরণক গাতে পদে, িাণদর অতর্শা  পদে, িাণদর 

কাতফর বণে আখযাতেি কণর এবং িাণদর যারা মহব্বি কণর ও িাণদর প্রতি সন্তুষ্ট, িাণদর কাতফর বণে, পযমন- 

রাণফযী (তশো) সম্প্রদাে; িাণদর ঈমান কীর্াণব অকু্ষণ্ণ োকণব? বরং িারাই মুনাতফক, কাতফর ও ঈমান পেণক 

তবচুযি হওোর অতধক যুতিযুি।  

ইমাম িাহাওেী রহ. আহণে সুন্নি ওোে জামাণির আকীদা সম্পণকে বণেন- 

আমরা রাসূণের সাহাবীণদর মহব্বি করব। িাণদর পকাণনা একজণনর মহব্বণির তবষণে বাড়াবাতড় করব না এবং 

িাণদর কারও পেণক দােমুতিও পঘাষো করব না। যারা সাহাবীগণের সাণে শত্রুিা প াষে কণর এবং সমাণোচনা 

কণর, িাণদর সাণে শত্রুিা প াষে করব। আমরা িাণদর র্াণো গুেগুণোর আণোচনা করব। িাণদর মহব্বি করা 

দীন, ঈমান ও ইহসান ,  ক্ষান্তণর িাণদর প্রতি শত্রুিা প াষে করা কুফতর, তনফাতক ও হঠকাতরিা।  
শাইখ সাণেহ আে-ফাওযান বণেন, আহণে সুন্নাি ওোে জামা‘আণির মাযহাব হণো রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওসাল্লাম-এর আহণে বাইিণদর মহব্বি করা।  

আর নাওোণসব: িারা রাসূণের সাহাবীগেণক মহব্বি কণর তকন্তু আহণে বাইণির সাণে শত্রুিা প াষে কণর। 

(নাওোণসব, শব্দতি নাণসবী এর বহুবচন। যার অেে, শত্রুিা প াষেকারী) এ কারণেই িাণদর নাওোণসব বো হে। 

কারে, িারা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওসাল্লাণমর  তরবার- তরজণনর সাণে শত্রুিা প াষে কণর।  

আর রাণফযী (তশো)রা িাণদর সমূ্পেে উণটা। িাণদর ধারো অনুযােী িারা আহণে বাইিণক মহব্বি কণর, িারা 

রাসূণের সাহাবীগণের সাণে শত্রুিা প াষে কণর, িাণদর অতর্শা  পদে, িাণদর পদাষ চচো কণর এবং িাণদরণক 

কাতফর বণে।  

পয বযতি সাহাবীগে ঘৃো কণর, পস দীনণক ঘৃো কণর। কারে, িারা হণো, দীন ও ইসোণমর ধারক-বাহক ও রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওোসাল্লাণমর অনুসারী। যারা িাণদর ঘৃো কণর িারা মূেি ইসোমণকই ঘৃো কণর। এতি িাণদর 

অন্তণর ঈমান এবং ইসোণমর প্রতি র্াণোবাসা না োকারই প্রমাে। 
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এতি একতি মহান মূেনীতি। প্রতিতি মুসতেণমর ও র ফরয হণে, তবষেতি সম্পণকে জানা ও বুঝা।  সাহাবীগেণক 

মহব্বি করা ও িাণদর প্রতি সম্মান পদখাণনা। কারে, এতিই ঈমান। িাণদর সাণে শত্রুিা প াষে করা অেবা 

িাণদর কাউণক ঘৃো করা কুফতর ও তনফাতক। িাণদর মহব্বি করা রাসূেণকই মহব্বি করার নামান্তর আর িাণদর 

ঘৃো করা রাসূেণকই ঘৃো করার অ র নাম। পদখুন: শরহুে আকীদািু-িাহাবীেযাহ  
রাসূণের সাহাবীগেণক ঘৃো করার বযা াণর পকাণনা পকাণনা আণেম সুন্দর বযাখযা প্রদান কণরণিন। তদণেণিন। িারা 

বণেণিন- যতদ দুতনোবী পকাণনা তবষণে িাণদর ঘৃো কণর িাহণে িা কুফতর ও তনফাতক তহণসণব গেয হণব না। আর 

যতদ ঘৃো করা দীতন কারণে হে, িারা রাসূণের সাহাবী -এ তবণবচনাে িাণদর ঘৃো কণর িাহণে িা অবশযই কুফতর 

ও তনফাতক। এ বযাখযা খুবই সুন্দর। এতি আমাণদর উতল্লতখি তবষেতিণক স্পষ্ট কণর এবং িাগীদ পদে।  

আবু যুর‘আ আর-রাযী রহ. বণেন, যখন িুতম পদখণব পকাণনা পোক রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওোসাল্লাম এর 

পকাণনা সাহাবীণক খাণিা কণর পদখণি, িাহণে মণন রাখণব পস অবশযই তযনতদক (ণগা ন কাণফর)।   

ইমাম আহমদ রহ. বণেন, যখন পকাণনা বযতি রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওোসাল্লাম-এর পকাণনা সাহাবীণক 

অ বাদ পদে, পস ইসোণমর ও রই অ বাদ তদে।  

শাইখুে ইসোম ইবণন িাইতমেযাহ রহ. বণেন, “যারা সাহাবীণদর এমন সমাণোচনা কণর যা িাণদর আদােি বা 

দীনদারীণক প্রশ্নতবে কণর না, পযমন বেে, কৃ ে, দুবেে, স্বল্প জ্ঞানী ইিযাতদ এ ধরণরনর সমাণোচনার কারণে 

পোকতি িা‘যীর বা তবচারণকর তবণবচনাপ্রসূি অতনধোতরি শাতস্ত  াণব। িণব শুধু এ কারণে িাণক কাতফর বো যাণব 

না। পয সব আণেম সাহাবীণদর সমাণোচকণদর কাতফর বণে না, িাণদর কোর অেেও এিাই। (অেোৎ যারা এ 

ধরণনর সমাণোচনা কণর বা মন্তবয কণর িাণদর কাতফর বো যাণব না।)  

িণব যারা সাধারের্াণব সাহাবীণদর ো‘নি কণর বা িাণদরণক খারা  বণে, এণদর তবধান কী িা তনধোরণের 

বযা াণর মি ােেকয রণেণি। কারে এ ো‘নিতি তক রাগ পেণক উতিি নাতক িাণদর তবশ্বাস পেণকই উদূ্ভি িা 

তনধোরে করা যাণে না।  

আর যারা এ সীমাতিও অতিক্রম কণর এবং এমন কো বণে পয, সাহাবীরা রাসূণের  র দণশাবে  সাহাবী িাড়া 

বাকীরা মুরিাদ হণে পগণি অেবা িাণদর প্রাে সবাই ফাণসক হণে পগণি, যারা এ ধরণনর কো বেণব িাণদর 

কাতফর হওোর বযা াণর পকাণনা সণন্দহ পনই। কারে, এতি কুরআণনর একাতধক ্থাণন সাহাবীণদর পযসব প্রশংসা ও 

িাণদর প্রতি আল্লাহর সন্তুতষ্টর কো এণসণি, িার সরাসতর অস্বীকার করা; বরং এ ধরণনর পোণকর কাতফর হওো 

তবষণে পয সণন্দহ করণব িার কাতফর হওোও তনধোতরি।  

কারে, এ ধরণনর কোর অেে হণো,  
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 কুরআন ও সন্নাণহর ধারক-বাহক যারা িারা কাতফর ফাণসক।  

 আর পয আোণি বো হণেণি, “পিামরা উত্তম উম্মি”, উত্তম যুগ, প্রেম যুগ িাণদর সবাই কাতফর ও 

ফাণসক।  

 আর এ উম্মি সবণচণে তনকৃষ্ট উম্মি। আর এ উম্মণির  ূবে  ুরুষরা সবাই তনকৃষ্ট।  

বস্তুি: এ ধরণনর পোকণদর কাতফর হওো ইসোণমর তবধান অনুযােী সুস্পষ্ট ও স্বার্াতবক।  

আর িাই এ ধরণনর পকাণনা কোবািো যাণদর তনকি পেণক প্রকাশ  াে, িাণদর অতধকাংশণক িুতম পদখণি  াণব  

পয িারা তযনতদক (ণগা ন কাণফর বা মুনাতফক)। তযনতদকণদর অণনণকই িাণদর মিামিণক অনয তকিুর আড়াণে 

পগা ন কণর রাণখ। তকন্তু িাণদর শাতস্ত প্রকাশ হণেই  ণড়।  
অসংখয বেেনা োরা প্রমাতেি িাণদর পচহারা জীবনকাণে ও মৃিুযর সমে শূকণরর  পচহারাে রূ াতন্ততরি হণে যাে। এ 

তবষণে আণেমগণের কাণি যা এণসণি িারা িা জমা কণরণিন। িাণদর মণধয হাণফয সাণেহ আবু আবু্দল্লাহ মুহাম্মাদ 

ইবন আবু্দে ওোণহদ আে-মাকতদতসর তকিাব- انليه عن سب األصحاب ، وما جاء فيه من اإلثم والعقاب -তবণশষর্াণব 

উণল্লখণযাগয।  

পমািকো, সাহাবীগণের সমাণোচনাকারীণদর মণধয একদে এমন আণি যাণদর কুফতরর বযা াণর পকাণনা সণন্দহ 

পনই। আণরক দে এমন আণি যাণদর কাতফর বো যাণব না। আর একদে এমন আণি যাণদর কুফর ও ঈমাণনর 

বযা াণর আণেমগে তর্ন্ন তর্ন্ন মিামি তদণেণিন।” (আস-সাতরমুে মাসেুে ‘আো শাতিতমর রাসূে’:  ৃ: ৫৯০-৫৯১) 

িকী উতিন আস-সুবুকী  বণেন, এ আণোচনার ফোফণের ও র কিক সাহাবীণক গাতে পদওোর তবষেতি 

তনর্েরশীে। কারে সকে সাহাবীণক গাতে পদওো অবশযই কুফতর। অনুরূ র্াণব পকাণনা একজন সাহাবীণক সাহাবী 

হওোর কারণে গাতে পদওোও কুফতর। কারে, এণি রসূণের সাহচযে গ্রহেণক খাণিা কণর পদখা হে। ফণে যারা 

সাহাবীণদর গাতে পদে িারা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওসাল্লাম এর পযাগযিা ও দক্ষিাণক প্রশ্নতবে কণর। 

সুিরাং সাহাবীগণের গাতেদািাণদর কাতফর হওোর বযা াণর পকাণনা সণন্দহ পনই। ইমাম িাহাবী রহ.-এর 

কো‘রাসূণের সাহাবীগণের সাণে শত্রুিা প াষে  করা কুফতর।’ এ অণেেই তনণি হণব। কারে, সণন্দহ পনই পয, 

সামতগ্রকর্াণব সাহাবীণদর প্রতি শত্রুিা প াষে করা কুফতর।  

িণব যতদ পকাণনা তবণশষ সাহাবীণক সাহাবী হওোর কারণে নে; বরং ঐ সাহাবীর তবণশষ পকাণনা গুণের কারণে 

গাতে পদে এবং ঐ সাহাবী মক্কা তবজণের  ূণবে ইসোম গ্রহে কণরণি, আর আমরা িার ফযীেি ও মযোদা সম্পণকে 

সতঠকর্াণব অবগি। পযমন, রাণফযী (তশো) সম্প্রদাে  যারা আবু বকর ও ওমরা রাতদোল্লাহু ‘আনহুণক গাতে পদে। 

এ বযা াণর অেোৎ যারা আবু বকর রাতদোল্লাহু আনহু এবং উমার রাতদোল্লাহু ‘আনহুণক গাতে পদে িাণদর কুফতরর 
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বযা াণর কাযী হুসাইন রহ. দু’তি মি উণল্লখ কণরণিন। মিাননণকর কারে- পকাণনা তনতদেষ্ট বযতিণক অ র বযতি 

কখনও কখনও তবণশষ কারণে গাতে তদণে োণক, আবার কখনও কখনও পকাণনা তনতদেষ্ট বযতি অ র বযতিণক 

দুতনোবী বা এ ধরণনর পকাণনা কারণে ঘৃো কণর োণক, এর োরা িাণক কাতফর বো জরুরী হে না। িণব আবুবকর 

ও উমার এ দু’জণনর পয পকাণনা একজনণক যতদ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওোসাল্লাণমর সাহাবী হওোর কারণে 

গাতে পদে, িণব তনপসণন্দণহ িা কুফতর বণে তবণবতচি হণব। এমনতক িাণদর উর্ণের পচণে কম সাহচণযের অতধকারী 

পকাণনা সাহাবীণকও যতদ রাসূণের সাহাবী হওোর কারণে পকউ গাতে পদে, িণব পস অকািযর্াণব কাতফর বণে 

তবণবতচি হণব। (ফিাওো আস-সুবুকী ৫৭৫/২) 

আল্লাহই র্াণো জাণনন। 


