সাহাবােয় িকরােমর ( )رضي هللا عنهمপারস্পিরক মান-মযর্াদা সম্পেকর্ আহেল ছুন্নাত ওয়াল
জামা‘আেতর ‘আকব্ীদাহ কী?
সাহাবােয় িকরােমর (g) পারস্পিরক মান-মযর্াদা সম্পেকর্ আহেল ছুন্নাত ওয়াল জামা‘আেতর
‘আকব্ীদাহ কী? এ িবষেয় আহলুছ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আেতর ‘আকব্ীদাহ হেলা:- এই িবশব্াস েপাষণ করা
েয, রাছূল এর পের এই উম্মােতর মেধয্ সবর্েশর্ষ্ঠ বয্িক্ত হেলন আবূ বাক্র আস্িসদ্দীকব্। অতঃপর ‘উমার
ইবনুল খাত্তব্াব। তারপর ‘উছমান ইবনু ‘আফ্ফান। উপেরাক্ত িতনজনেক েকানরূপ মতাৈনকয্ বয্তীত
েযভােব সাহাবােয় িকরামগণ িনিদ্ধর্ধায় পর্ধানয্ িদেয়েছন, আমরাও তােদরেক েসভােব পর্াধানয্ েদেবা।
উেল্লিখত িতনজন সাহাবােয় িকরােমর মেধয্ পারস্পিরক মযর্াদার এ তারতময্ ও ধারাবািহকতা িনরূপেণর
পর্মাণ সব্রূপ আমরা ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার 3 বিণর্ত হাদীেছ েদখেত পাই, িতিন বেলেছন:১

.ت
ُ سْك
َ  ُثَّم َن، ن
ُ عْثَما
ُ  َو، عَمُر
ُ  َو،  َأُبو َبْكٍر:ن
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َ هلل
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অথর্- রাছূেলর (1) জীবদ্দশায় এবং পযর্াপ্ত সংখয্ক সাহাবােয় িকরােমর (g) উপিস্থিতেত আমরা
(সাহাবােয় িকরােমর মান মযর্াদার তারতময্) এভােব গণয্ বা িবেবচনা করতাম- পর্থেম আবু বাক্র 3,
অতঃপর ‘উমার 3, তারপর ‘উছমান 3, এরপর আমরা (এ বয্াপাের আর েকান কথা বলতাম না)
চুপ হেয় েযতাম।

২

েশর্ষ্ঠতব্ ও মযর্াদার িদক িদেয় উপেরাক্ত িতনজেনর পরবতর্ী স্থােন সমাসীন রেয়েছন ‘আলী ইবনু আবী
তব্ািলব 3। এর পর্মাণ হেলা হাদীেছ ছাফীনাহ নােম সুপর্িসদ্ধ হাদীছ। এেত রেয়েছ, রাছূল 1
বেলেছন:৩

.صيُر ُمْلًكا
ِ سَنًة ُثَّم َت
َ ن
َ الِثي
َ الَفُة َث
َخ
ِ ن اْل
ُ َتُكو

অথর্- িখলাফােতর সময়কাল হেব ৩০ বছর, অতঃপর রাজতন্তর্ পর্থা চালু হেয় যােব।

৪

আর এ ৩০ বছেরর মেধয্ ‘আলী 3 এর িখলাফাতকালও অন্তভুর্ক্ত। এেতই তার মযর্াদা ও েশর্ষ্ঠতব্
পর্মািণত হয়।

১. ٣٦٥٥ -صحيح البخاري
২. সাহীহ্ বুখারী- ৩৬৫৫
৩. ٤٦٠ - الصحيحة.٥٨ ,٥٤ ,١٧\٧ -الفتح
৪. আল ফাত্হ- ৭/১৭,৫৪,৫৮। আসসহীহাহ- ৪৬০
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েশর্ষ্ঠতব্ ও মযর্াদার িদক িদেয় উপেরাক্ত চারজেনর পরবতর্ী স্থােন সমাসীন রেয়েছন পরামশর্
পিরষেদর (আহেল শুরার) অপর চার বয্িক্ততব্। যথাকর্েম:১। তব্ালহা 3
২। যুবাইর 3
৩। ‘আব্দুর রাহ্মান ইবনু ‘আউফ 3।
৪। ছা‘আদ 3।
এেদর সকেলই খালীফাহ হওয়ার েযাগয্ িছেলন এবং পর্েতয্েকই ইমাম ও অনুসরণীয় বয্িক্ততব্ িছেলন।
মযর্াদার েক্ষেতর্ আসহােব শুরার পরবতর্ী স্থান বা আসেন রেয়েছন- বাদ্রী তথা বদেরর যুেদ্ধ অংশ গর্হণকারী
মুহািজর সাহাবােয় িকরাম g। অতঃপর বাদ্রী আনসার সাহাবােয় িকরাম g। তােদর মেধয্ মানমযর্াদার তারতময্ িনরূিপত হেব ঈমান গর্হণ ও িহজরােত অগর্বতর্ীতার (যার আেগ িযিন ইছলাম গর্হণ
কেরেছন এবং যার পূেবর্ িযিন িহজরাত কেরছন- এই) ধারাবািহকতার িভিত্তেত।
শাইখুল ইছলাম ইবেন তাইিময়াহ o বেলেছন:- যিদ েকউ এ সকল ইমােমর কােরা িখলাফাত সম্পেকর্
েকানরূপ খারাপ মন্তবয্ কের, তাহেল েস গৃহপািলত গাধার েচেয়ও িনকৃষ্ট বেল গণয্ হেব।

৫

এেদর পের সেবর্াত্তম েলাক হেলন- েসই সকল সাহাবােয় িকরাম g যােদর মেধয্ আল্লাহ b তাঁর
রাছূল মুহাম্মাদেক (1) েপর্রণ কেরিছেলন। যােদর পর্েতয্েকই নূয্নপেক্ষ এক বৎসর অথবা এক মাস
িকংবা একিদন অথবা এক ঘন্টা বা এক মুহুর্ত বা এক পলক ঈমােনর সােথ রাছূল 1 এর
বারাকাতময় সাহচযর্ লাভ করেত েপেরেছন। এেদর পর্েতয্েকই পরবতর্ী যুেগর সকল তািব‘য়ীন p েথেক
উত্তম ও েবিশ মযর্াদাবান।
এ কথার পর্মাণ হেলা- ‘ইমরান ইবনু হুছাইন 3 েথেক িবশুদ্ধ ছনেদ বিণর্ত হাদীছ। এেত রেয়েছ, রাছূল
1 বেলেছন:৬

.ن َيُلوَنُهْم
َ  ُثَّم اَّلِذي،ن َيُلوَنُهْم
َ  ُثَّم اَّلِذي،خْيُر ُأَّمِتي َقْرِني
َ

৫. মাজমূ‘উল ফাতাওয়া িল শাইিখল ইছলাম ইবেন তাইিময়াহ্- ৩/১৫৩৫। এ িবষেয় আেরা িবস্তািরত জানেত চাইেল েদখুন!
শারহুত্ তব্াহাওয়ীয়াহ, পৃষ্ঠা নং- ৪৬৭-৪৮৯
৬. ٢٥٣٥ - و مسلم.٣٦٥٠ -رواه البخارى

২
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অথর্াৎ- আমার উম্মােতর মেধয্ সেবর্াত্তম হেলা আমার যুেগর উম্মাত, অতঃপর তােদর পরবতর্ীগণ
(তািব‘য়ীগণ), অতঃপর তােদর পরবতর্ীগণ (তাব‘েয় তািব‘য়ীগণ p)।

৭

সাহাবােয় িকরােমর (g) মেধয্ েয যত েবিশ রাছূল 1 এর সাহচযর্ লাভ কেরেছন, তাঁর মযর্াদা তেতা
েবিশ।
যারা রাছূলেক (1) সব্চেক্ষ েদখেত পানিন এবং তাঁর মুবারাক সাহচযর্ লাভ করেত পােরনিন, তারা যিদও
সকল পর্কার েনক ‘আমাল সম্পাদন কের থােকন, তবুও রাছূেলর (1) মুবারাক সাহচযর্, সাক্ষাৎ ও দশর্ন
লােভ ধনয্ হওয়ার কারেণ সাহাবােয় িকরাম (g) তােদর েথেক অিধক উত্তম ও মযর্াদাবান। এর পর্মাণ
হেলা- েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৮

.عْنُه
َ ضوْا
ُ عْنُهْم َوَر
َ هلل
ُّ ي ا
َض
ِ ن َّر
ٍ سا
َح
ْ ن اَّتَبُعوُهم ِبِإ
َ صاِر َواَّلِذي
َ ألن
َ ن َوا
َ جِري
ِ ن اْلُمَها
َ ن ِم
َ ألَّوُلو
َنا
َ ساِبُقو
َّ َوال

অথর্াৎ- মুহািজর ও আনসারেদর মধয্ েথেক যারা সবর্পর্থম অগর্জ এবং যারা যথাথর্ভােব তােদর অনুসরণ
কেরেছন, আল্লাহ তােদর পর্িত সন্তুষ্ট হেয়েছন এবং তাঁরা আল্লাহর পর্িত সন্তুষ্ট হেয়েছন।

৯

তাছাড়া এ িবষেয় িবশুদ্ধ ধারাবািহক ছনেদ আবু ছা‘য়ীদ খুদরী 3 হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, রাছূল 1
বেলেছন:০১

.صيَفُه
ِ ال َن
َ  َو،حِدِهْم
َ ك ُمَّد َأ
َ  َما َأْدَر،حٍد َذَهًبا
ُ ل ُأ
َ ق ِمْث
َ حَدُكْم َأْنَف
َ ن َأ
َّ سي ِبَيِدِه َلْو َأ
ِ  َفَواَّلِذي َنْف،حاِبي
َص
ْ سُّبوا َأ
ُ ال َت
َ ،حاِبي
َص
ْ سُّبوا َأ
ُ ال َت
َ

অথর্- েতামরা আমার সাহাবােদরেক গািল-গালাজ কেরা না। েতামরা আমার সাহাবােদরেক গািল-গালাজ
কেরা না। যার হােত আমার পর্াণ তার শপথ কের বলিছ, যিদ েতামােদর মেধয্ েকউ উহুদ পবর্ত সমপিরমাণ
সব্ণর্ও আল্লাহর (0) পেথ বয্য় কের, তথািপ তা তােদর (অগর্জ মুহািজর ও আনসারেদর) এক মুদ্ (এক
সা‘ এর চার ভােগর এক ভাগ) এমনিক তার অেধর্েকর সমতুলয্ও হেব না।

১১

সাহাবােয় িকরােমর (g) পারস্পিরক মান-মযর্াদা িবষেয় আেরা িবস্তািরত জানেত হেল ইমাম ইবেন
হায্ম o সংকিলত এবং উছ্তায ছা‘য়ীদ আফগানীর বয্াখয্াকৃত “আল মুফা-যালা বাইনাস

৭. সাহীহ্ বুখারী- ৩৬৫০। সাহীহ্ মুছিলম- ২৫৩৫
৮. ١٠٠ -التوبة
৯. ছূরা আত্তাওবা- ১০০
১০. متفق عليه
১১. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
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সাহাবা” পুিস্তকািট েদখা েযেত পাের।

(সূতর্:- উসূলূছ্ ছুন্নাহ িলল ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামব্াল o)

৪

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

