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সাহাবীগণের মর্যাদা 

 
‘সাহাবী’ দ্বারা কাণদরণক বুঝাণনা হণয়ণে? তাণদর বযাপাণর আমাণদর কী আকীদা মপাষে করা উরিত? 

আরবীণত ‘সাহাবাহ’ صحابة শব্দরি ‘সাহাবী’ صحايب শণব্দর বহুবিন। সাহাবী ঐ বযরিণক বো হয় রর্রন মুরমন 

থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লাণমর সাক্ষাৎ োভ কণরণেন এবং ঈমাণনর ওপর মারা রগণয়ণেন  

তাণদর বযাপাণর আমাণদর এ আক্বীদা মপাষে করা ওয়ারজব মর্, তারা উম্মণতর অগ্রবতযী দে এবং তাণদরণক নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লাণমর সাহির্য োভ, তাাঁর সাণথ রজহাদ করা, তাাঁর মথণক শরী‘আত গ্রহে কণর 

পরবতযীণদর জনয তা প্রিার করার উণেণশয িয়ন করা হণয়ণে। আল্লাহ তা‘আো স্বীয় গ্রন্থ আে কুরআণন তাণদর 

প্রশংসা কণরণেন। রতরন বণেণেন,  
َّٰبُِقونََ ﴿ لُونََ َوٱلس  و 

َ أُمَهَِّٰجرِينََ ِمنََ ٱۡلأ نَصارَِ ٱل
َ ِينََ َوٱۡلأ َسَّٰنَ  ٱت َبُعوُهم َوٱَّل  َُ ر ِضََ بِإِحأ َعدَ  َعنأهَُ َورَُضوا َ َعنأُهمَأ ٱّلل 

َ
َّٰتَ  لَُهمَأ َوأ  َجن 

نأَهَّٰرَُ ََتأَتَها ََتأرِي
َ بَٗدا َ فِيَها َ َخَِِّٰلِينََ ٱۡلأ

َ
َّٰلَِكَ أ زَُ َذ  [٠١١: اتلوبة] ﴾ ١٠٠ ٱلأَعِظيمَُ ٱلأَفوأ

“মুহারজর ও আনসারণদর প্রথম অগ্রবতযী দে এবং র্ারা রনষ্ঠার সাণথ তাণদর অনুসরে কণর আল্লাহ তাণদর প্ররত 

প্রসন্ন এবং তারাও তাাঁর প্ররত সন্তুষ্ট। আর রতরন তাণদর জনয প্রস্তুত কণর মরণেণেন জান্নাত, র্ার রনম্নণদণশ নদী 

প্রবারহত। মসোণন তারা রিরকাে থাকণব, এিাই মহা সাফেয।” ]সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০[ 

আল্লাহ তা‘আো অনযত্র বণেন, 
دَ ﴿ َم  ِ َ ر ُسوُلَ ُّمح ِينََ ٱّلل  َۥ  َوٱَّل  ا ءَُ َمَعُه ِشد 

َ
َ أ ارَِ ََعَ ُكف 

َ  رََُحَا ءَُ ٱلأ َُّٰهمَأ بَيأَنُهمأ ٗعا تََرى ٗدا ُرك  ٗلَ يَبأَتُغونََ ُسج  ِنََ فَضأ َِ م  َّٰٗنا َ ٱّلل  َو  يَماُهمَأسَِ َورِضأ

ِنَأ وُُجوهِهِم ِفَ ثَرَِ م 
َ
ُجودِ َ أ َّٰلَِكَ ٱلسح َّٰةِ َ ِفَ َمَثلُُهمَأ َذ َرى جِنيلَِ ِفَ َوَمَثلُُهمَأ ٱتل وأ ِ

ع َ ٱۡلأ َرجََ َكَزرأ خأ
َ
َ أ لََظَ ٔ َٔاَزَرهُۥَفَ ٔ َُٔهۥَشطأ َتغأ ََّٰٰفَٱسَأ فَٱسأ  َتَو

ََّٰ ِجُبَ ُسوقِهِۦ ََعَ اعََ ُيعأ ر  اَر َ بِِهمَُ ِِلَغِيَظَ ٱلزح َُ وََعدََ ٱلأُكف  ِينََ ٱّلل  َّٰلَِحَِّٰتَ وََعِملُوا َ َءاَمُنوا َ ٱَّل  فَِرةَٗ ِمنأُهم ٱلص  غأ ًرا م  جأ
َ
 ﴾٢٩ َعِظيَمَۢا َوأ

   [٩٢: الفتح]

‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূে এবং তার সহিরগে কাণফরণদর প্ররত কণ ার, রনণজণদর মণযয পরস্পর সহানুভূরতশীে। 

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্ট কামনায় আপরন তাণদরণক রুকু ও মসজদার প্রভাণবর রিহ্ন পররসু্ফি থাকণব। তাওরাণত 

তাণদর বেযনা এরূপ। আর ইরিণে তাণদর বেযনা হে মর্মন একরি িারাগাে, র্া মথণক রনগযত হয় রকশেয়, 

অত:পর তা শি ও পুষ্ট হয় এবং কাণের উপর দাাঁড়ায় দৃঢ়ভাণব, র্া িাষীণক আনণে অরভভূত কণর র্াণত 

আল্লাহ তাণদর দ্বারা কাণফরণদর অন্তজযাো সৃরষ্ট কণরন। তাণদর মণযয র্ারা ঈমান আণন এবং সৎকময কণর, 

আল্লাহ তাণদরণক ক্ষমা ও মহা পুরস্কাণরর ওয়াদা রদণয়ণেন।” ]সূরা আে-ফাতহ, আয়াত: ২৯[ 

অনয আয়াণত আল্লাহ তা‘আো বণেন, 
أُمَهَِّٰجرِينََ لِلأُفَقَرا ءَِ﴿ ِينََ ٱل رُِجوا َ ٱَّل  خأ

ُ
َّٰلِِهمَأ دَِيَّٰرِهِمَأ ِمن أ َو مأ

َ
ٗلَ يَبأَتُغونََ َوأ ِنََ فَضأ َِ م  َّٰٗنا ٱّلل  َو ونََ َورِضأ ََ َوَينُُصُ َ ٱّلل  ۥ   َلَٰٓئَِكَ َورَُسوََلُ و 

ُ
 ُهمَُ أ

َِّٰدقُونََ ِينََ ٨ ٱلص  ارََ َتَبو ُءو َوٱَّل  يَمَّٰنََ ٱدل  ِ
ا َ َحاَجةَٗ ُصُدورِهِمَأ ِفَ ََيُِدونََ َوَلَ إَِِلأِهمَأ َهاَجرََ َمنَأ ُُيِبحونََ َقبألِِهمَأ ِمن َوٱۡلأ ِم  وتُوا َ م 

ُ
 أ

ثُِرونََ ََٰٓ َوُيؤأ نُفِسِهمَأ ََعَ
َ
ِسهِۦ ُشحَ  يُوَقَ َوَمن َخَصاَصة  َ بِِهمَأ ََكنََ َولَوَأ أ َلَٰٓئَِكَ َنفأ و 

ُ
لُِحونََ ُهمَُ فَأ أُمفأ  [ ٢ ،٨: احلرش] ﴾٩ ٱل

“এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহারজরগণের জনয র্ারা রনণজণদর ঘরবারড় ও সম্পরি মথণক উৎোত হণয়ণে। তারা 

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট কামনা কণর এবং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূেণক সাহার্য কণর। তারাই সতযবাদী। আর এ 
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সম্পদ তাণদর জনযও, র্ারা মুহারজরণদর আগমণনর পূণবয এ নগরীণত বসবাস কণরণে এবং ঈমান এণনণে। তারা 

মুহারজরণদরণক ভাণোবাণস এবং মুহারজরণদরণক র্া মদওয়া হণয়ণে, তার জনয তারা অন্তুণর ঈষযা মপাষে কণর না 

এবং রনণজরা অভাবগ্রস্ত হণেও তাণদরণক রনণজণদর উপর অগ্রারযকার মদয়। র্ারা মণনর কাপযেয মথণক মুি, 

তারাই সফেকাম।” ]সূরা আে-হাশর, আয়াত : 8, 9[ 

এ আয়াতসমূণহ আল্লাহ তা‘আো মুহারজর এবং আনসারণদর প্রশংসা কণরণেন র্ারা সবার আণগ কেযাণের প্ররত 

অগ্রসর হণয়ণে। আর এ কথাও জারনণয় রদণয়ণেন মর্, রতরন তাণদর প্ররত সন্তুষ্ট এবং তাণদর জনয জান্নাতসমূহ 

প্রস্তুত কণর মরণেণেন। তাণদর সম্পণকয আণরা বণেণেন মর্, তারা পরস্পণরর প্ররত সহানুভূরতশীে এবং কারফরণদর 

প্ররত অতযন্ত কণ ার, মবরশ মবরশ রুকু ও সাজদাহরত, সৎ হৃদয় সম্পন্ন। তাণদর মিহারায় ঈমান ও আনুগণতযর 

রিহ্ন রণয়ণে, তা দ্বারা তাণদরণক মিনা র্ায়। আল্লাহ স্বীয় নবীর সাহির্য োণভর জনয তাণদরণক এেরতয়ার কণরণেন। 

র্াণত তাণদর দ্বারা স্বীয় শত্রু কারফরণদর অন্তজযাো সৃরষ্ট কণরন। অরযকন্তু মুহারজরণদর বেযনায় রতরন বণেণেন, 

তারা শুযু আল্লাহর জনয তাাঁর দীণনর সাহার্যাণথয এবং তাাঁর অনুগ্রহ ও সন্তুরষ্ট োণভর আশায় রনণজণদর মাতৃভূরম 

ও সহায়- সম্পদ তযাগ কণরণেন, এ কাণজ তারা রেণেন সতযাশ্রয়ী।  

আনসারণদর ববরশষ্টয রতরন এভাণব বেযনা কণরণেন মর্, তারা রহজরণতর আবাসস্থে এবং নুসরত তথা সহণর্ারগতা 

ও সরতযকার ঈমাণনর আবাস ভূরমর বারসো। তাণদর সম্পণকয এও বণেণেন মর্, তারা তাণদর মুহারজর ভাইণদরণক 

ভাে-বাণস, রনণজণদর উপর তাণদরণক অগ্রারযকার মদয়, তাণদর প্ররত সহানুভূরত ও সহমরমযতা প্রকাশ কণর এবং 

তারা কৃপেতা মথণকও মুি। এভাণবই তারা সফেতা অজযন কণরণে।  

এগুণো হণো সাহাবীগণের রকেু গুোবরে ও ববরশষ্টয র্া তাণদর সকণের মক্ষণত্র প্রণর্াজয এ োড়াও তাণদর রবণশষ 

রকেু ববরশষ্টয মর্যাদা রেে, র্দ্বারা তারা এণক অপণরর উপর মশ্রষ্ঠত্ব অজযন কণররেণেন। আর এ মশ্রষ্ঠত্ব রনেযীত 

হণয়ণে ইসোম, রজহাদ ও রহজরণতর প্ররত তাণদর অণগ্র অংশ গ্রহণের অনুপাণত।  

সাহাবাণয় মকরাণমর মণযয সণবযািম িার েেীফা: আবু বকর, উমার, উসমান এবং আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুম। 

এরপর স্থান হণো জান্নাণতর সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর অবরশষ্ট সাহাবীগে। তারা হণেন তােহা, রু্বাইর, আবু্দর 

রহমান ইবন আওফ, আবু ওবায়দা ইবনুে জাররাহ, সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবন র্াণয়দ রারদয়াল্লাহু 

‘আনহুম। 

আনসারণদর ওপর মুহারজরণদরণক মশ্রষ্ঠত্ব মদওয়া হণয়ণে। বদণরর রু্দ্ধ ও বাই‘আণত ররদওয়াণন অংশগ্রহেকারী 

সাহাবীগণের এক রবণশষ মর্যাদা রণয়ণে। মক্কা রবজণয়র পূণবয রর্রন ইসোম গ্রহে কণরণেন এবং রজহাদ কণরণেন, 

তাণক মক্কা রবজণয়র পর ইসোম গ্রহেকারী সাহাবীর উপর মশ্রষ্ঠত্ব দান করা হণয়ণে।  

১. সাহাবীগণের মণযয সংঘরিত রু্দ্ধ ও রফতনা সম্পণকয আহণে সুন্নাত ওয়াে জামা‘আণতর মত:  

রফতনার কারে: ইসোম ও মুসরেমণদর রবরুণদ্ধ ইয়াহূদীরা ষড়র্ণে রেপ্ত রেে। তারা এক রনকৃষ্ট প্রতারকণক এ 

কাণজর জনয রনযযারে কণর, মর্ রমণেরমরে রনণজণক মুসরেম বণে জারহর করণতা। মস রেে আবু্দল্লাহ ইবন সাবা 

নামক ইয়ামাণনর এক ইয়াহূদী। অতঃপর এ ইয়াহূদী মোোফাণয় রাণশদীণনর তৃতীয় েেীফা উসমান ইবন আফ্ফান 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এর রবরুণদ্ধ তার রহংসা ও ঈষযার রবষ সম্প্রসাররত করণত শুরু কণর এবং তার রবরুণদ্ধ কুৎসা 

রিনা করণত থাণক। ফণে রকেু অদূরদশযী দুবযে ঈমাণনর অরযকারী মোক - র্ারা রফতনা-ফাসাদ পেে কণর তার 

মযাাঁকায় পরতত হণয় তার পাণশ জমাণয়ত হণো, এ ষড়র্ণের ফেশ্রুরতণত মশষ পর্যন্ত েেীফাণয় রাণশদ উসমান 
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রারদয়াল্লাহু ‘আনহু রনতান্ত মর্েুম হণয় শাহাদাত বরে কণরন। তার শাহাদাণতর পর মুসরেমণদর মণযয মতরবণরায 

মদো রদে। উি ইয়াহূদী এবং তার অনুসারীণদর প্রণরািনায় এ রফতনা প্রবে আকার যারে করে এবং সাহাবীগে 

রনজ রনজ ইজণতহাদ মমাতাণবক রু্ণদ্ধ রেপ্ত হণেন।  

‘আত-তাহারবয়া’ গ্রণন্থর বযােযাকারক বণেন: رفض ‘রাফদ’ এর রফতনা সৃরষ্ট কণর এক মুনারফক ও রর্রেক তথা 

মব-দীন বযরি। তার ইচ্ছা রেে দীন ইসোমণক রমরিণয় মদওয়া এবং রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লাম 

সম্পণকয রনো ও কুৎসা রিনা করা মর্মন উোমাণয় মকরাম তা বেযনা কণরণেন। মকননা আবু্দল্লাহ বইন সাবা 

র্েন ইসোণমর েদ্মণবশ যারে কণর, তেন মস মূেতঃ স্বীয় ষড়র্ে, প্রতারো ও মনাংরামীর জাে রবস্তার কণর 

ইসোণমর রবপর্যয় ও ক্ষরত সাযন করণতই মিণয়রেে, রিস্টান যময রনণয় ইয়াহূদী যময মর্মনিা কণররেে। তাই মস 

ইবাদাতগুজার হওয়ার ভান করে। সৎ কাণজর রনণদযশ দান এবং অসৎ কাজ মথণক রনণষয করার কাজ জারহর 

করণত োগে এমনরক উসমান রারদয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পণকয রফতনা েরড়ণয় তাণক হতযা করার মিষ্টায় মস রেপ্ত হে। 

এর পর র্েন মস কুফায় এণো, তেন আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর পণক্ষ বাড়াবারড় করা ও তাণক সাহার্য করার 

ভান করণো, র্াণত মস তার উণেশয সাযণন রসরদ্ধ োভ করণত পাণর। আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর কাণে মস রনণদযশ 

মপৌঁণোণে রতরন তাণক হতযার হুকুম রদণেন। রকন্তু মস কারকযস এর রদণক পারেণয় মগে। ইরতহাণস তার সব ঘিনাই 

প্ররসদ্ধ।  

শাইেুে ইসোম ইবন তাইরময়যাহ রাহ. বণেন: র্েন উসমান রারদয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরে করণেন, তেন 

মুসরেমণদর হৃদয় রেন্ন-রবরচ্ছন্ন হণয় মগে এবং সৎ মোণকরা অপদস্ত হে। র্ারা আণগ রফতনা সৃরষ্ট করণত অক্ষম 

রেে, তারা রফতনা সৃরষ্ট কণর মবড়াণত োগে এবং র্ারা কেযাে ও সততা প্ররতষ্ঠা করণত িাইত, তারা তা প্ররতষ্ঠা 

করণত বযথয হণয় মগে। এমতাবস্থায় মোণকরা আমীরুে মুরমনীন আেী ইবন আবু তারেব রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

কাণে বাই‘আত গ্রহে করে। মস সময় রতরনই মেোফণতর সবণিণয় উপরু্ি বযরি রেণেন এবং জীরবত সাহাবাণয় 

মকরাণমর মণযয সণবযািম বযরি রেণেন; রকন্তু মর্ণহতু মানুণষর অন্তকরে হণয় পণড়রেে রবভি এবং রফতনা-

ফাসাণদর আগুন রেে প্রজ্বরেত, তাই এক কথার ওপর সবাই ঐকযবদ্ধ হণত পাণর রন। মুসরেমণদর জামা‘আত ও 

সুসংগর ত হণত পাণর রন। ফণে েেীফা রনণজ এবং উম্মাণতর মশ্রষ্ঠ বযরি বণগযর মকউই ঈরিত কেযাে সাযন 

করণত সমথয হন রন। বহু মোক রবরচ্ছন্নবারদতা ও রফতনা ফাসাণদ রেপ্ত হে। এরপর র্া হবার তাই হণো। 

আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু এবং মু‘আরবয়া রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর মযযকার রু্ণদ্ধ সাহাবাণয় মকরাণমর পরস্পণরর মণযয 

সংঘরিত রু্দ্ধ রববাদ সম্পণকয ওজর মপশ করণত রগণয় ইমাম ইবন তাইরময়যাহ বণেন: আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

সাণথ রু্ণদ্ধর সময় মু‘আরবয়া রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মেোফত দারব কণরন রন এবং মেোফণতর জনয মকউ তার কাণে 

বাই‘আতও কণরন রন। রনণজণক েেীফা মণন কণর রকংবা মেোফণতর হকদার মভণব রতরন আেী রারদয়াল্লাহু 

‘আনহুর সাণথ রু্ণদ্ধ রেপ্ত হন রন। এ বযাপাণর মর্ মকউ প্রশ্ন করণে রতরন মস কথারই স্বীকৃরত প্রদান করণতন। 

মু‘আরবয়া রারদয়াল্লাহু ‘আনহু এবং তার সাথীগে এ মণনাভাব মপাষে কণরনরন মর্, তারা আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

ও তার সাথীণদর সাণথ রু্দ্ধ শুরু করণবন এবং রনণজণদরণক ঊণবয তুণে যরণবন বরং আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

সাথীগে ভাবণেন, মু‘আরবয়া রারদয়াল্লাহু ‘আনহু এবং তার ও তার সঙ্গীণদর উরিত আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

আনুগতয করা এবং তার কাণে বাই‘আত করা। মকননা মুসরেমণদর জনয একজন েেীফাই শুযু হণত পাণর। 

এরদক মথণক তারা আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর আনুগতয মথণক দূণর অবস্থান করণে এবং এ দারয়ত্ব পােন মথণক 
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রবরত থাকণে অথি তারা শরিমিারও অরযকারী। তাই আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তার রবরুণদ্ধ রু্দ্ধ করা জরুরর 

মণন করণেন। র্াণত তারা এ দারয়ত্ব পােন কণর এবং েেীফার আনুগতয ও জামা‘আণতর ঐকয বহাে থাণক। 

পক্ষান্তণর মু‘আরবয়া রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার সাথীণদর বিবয রেে: আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু-এর আনুগতয ও 

বাই‘আত তাণদর ওপর ওয়ারজব নয় এবং এজনয র্রদ তাণদর সাণথ রু্দ্ধ করা হয়, তাহণে তারা হণবন মজেুম। 

এর কারে বেযনায় তারা বণেন: মকননা সকে মুসেমাণনর ঐকযমণত উসমান রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মজেুম হণয় 

শহীদ হণয়ণেন এবং তার হতযাকারীগে আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর বারহনীণত অবস্থান করণে। বারহনীণত তাণদরই 

প্রাযানয এবং শরি রবদযমান। আমরা সংর্ত থাকণে তারা আমাণদর ওপর রু্েুম করণব এবং িড়াও হণব অথি 

আেী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর পণক্ষ তাণদরণক প্ররতহত করা সম্ভব নয়। মর্মরনভাণব উসমান রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

বযাপাণর তাণদরণক বাযা মদওয়া তার পণক্ষ সম্ভব হয় রন। অতএব, আমাণদর এমন েেীফার কাণে বাই‘আত 

হওয়া উরিত, রর্রন আমাণদর প্ররত ইনসাফ করণত সক্ষম এবং আমাণদর প্ররত ইনসাফ করার জনয রতরন মিষ্টা 

সাযনা করণবন। 

সাহাবাণয় মকরাণমর মণযয সংঘরিত রু্দ্ধ রবগ্রণহর ফণে মর্ মতরবণরায ও রফতনা সৃরষ্ট হণয়ণে, মস সম্পণকয আহণে 

সুন্নাত ওয়াে জামা‘আণতর মতণক দু‘কথায় সংরক্ষপ্তভাণব বযি করা র্ায়।  

প্রথমত: সাহাবাণয় মকরাণমর মণযয সংঘরিত রু্দ্ধ ও মতরবণরাণযর বযাপাণর তারা িুপ থাকণব এবং এ বযাপাণর 

তারা িুেণিরা রবণেষে মথণকও রবরত থাকণব। মকননা এ যরণনর মক্ষণত্র িুপ থাকািাই রনরাপিা োণভর পন্থা। 

আর তাণদর জনয এ ভাণব মদা‘আ করণব। 

فِرَأ َرب َنا﴿ َّٰنَِنا ََلَا ٱغأ َو ِينََ َوِۡلِخأ يَمَّٰنَِ َسَبُقونَا ٱَّل  ِ
َ قُلُوبَِنا ِفَ ََتأَعلأَ َوَلَ بِٱۡلأ ِينََ ِغل ٗ َ إِن َكَ َرب َنا َ َءاَمُنوا َ ل َِّل  : احلرش] ﴾١٠ ر ِحيمَ  رَُءوف 

٠١]  

“মহ আমাণদর রব! আমাণদরণক এবং আমাণদর আণগ আমাণদর মর্ সব ভাইণয়রা ঈমান এণনণে তাণদরণক ক্ষমা 

করুন। আর ঈমানদারণদর রবরুণদ্ধ আমাণদর অন্তণর মকাণনা রবণদ্বষ রােণবন না। মহ আমাণদর রব! আপরন দয়ােু, 

পরম করুোময়।” ]সূরা আে-হাশর, আয়াত নম্বর: ১০[ 

 ২. মর্সব ররওয়াণয়ণত সাহাবাণয় মকরাণমর রনো জ্ঞাপন করা হণয়ণে, রবরভন্ন পন্থায় রনম্নরেরেতরূণপ মসগুণোর 

জবাব মদওয়া:  

ক. এসব ররওয়াণয়ণতর মণযয এমন রকেু রমথযা বেযনাও রণয়ণে র্া সাহাবাণয় মকরাণমর বদনাম করার উণেণশয 

তাণদর ও ইসোণমর শত্রুগে রিনা কণরণে।  

ে. এগুণোণত এমন বেযনাও আণে র্াণত রকেু পররবযযন করা হণয়ণে, রকেু বাদ মদওয়া হণয়ণে এবং এর সর ক 

রূপরি রবগণড় রদণয় তাণত রমথযার অনুপ্রণবশ ঘিাণনা হণয়ণে। ফণে তা রবকৃত বণে পররগরেত, র্ার রদণক রফণর 

তাকাণনাও র ক নয়।  

গ. এ ররওয়াণয়তগুণোর মক্ষণত্র সাহাবাণয় মকরাম মা‘জুর রেণেন বণে মণন করণত হণব। মকননা তারা সকণেই 

ইজরতহাদ কণররেণেন এবং এণত হয় তারা সর ক রসদ্ধান্ত রনণত মপণররেণেন রকংবা ভুে রসদ্ধান্ত রনণয়রেণেন আর 

রবষয়রিও রেে ইজণতহাণদর মক্ষত্র র্াণত ইজণতহাদকারী সর ক রসদ্ধান্ত রনণে পাণবন দু’রি সওয়াব এবং ভুে 

করণে একরি সাওয়াব ও ভুেরি ক্ষমা কণর মদওয়া হণব। মকননা হাদীণস এণসণে,  
َصاَب  ث م   فَاْجتََهدَ  احلَاِكم   َحَكمَ  إَِذا»

َ
ْجَراِن، فَلَه   أ

َ
  ث م   فَاْجتََهدَ  َحَكمَ  َوإَِذا أ

َ
ْخَطأ

َ
ْجر   فَلَه   أ

َ
 «أ
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“হুকুম দানকারী মকাণনা বযরি র্রদ ইজণতহাদ কণর সর ক রসদ্ধান্ত প্রদান কণরন, তণব রতরন দু‘রি সওয়াব পাণবন 

এবং ইজরতহাদ কণর ভুে রসদ্ধান্ত রদণে একরি সওয়াব পাণবন।”1 

ঘ. তারা রেণেন আমাণদর মতই মানুষ। একক ভাণব তারাও ভুে করণত পাণরন। তাই একক বযরি রহসাণব তারা 

মকউই মগানাহ-োতা মথণক মাসুম রেণেন না; রকন্তু তাণদর মথণক মর্ ভুে-ত্রুরিই প্রকারশত হণয়ণে মস জনয তাণদর 

বহু কাফফারা তথা মনক আমে রণয়ণে, র্দ্বারা মস ভুে-ত্রুরি মাফ হণয় র্ায়। মর্মন,  

১. মস ভুে মথণক তারা তাওবা কণরণেন। আর দেীে দ্বারা প্রমারেত মর্, তাওবা সকে গুনাহ-োতা রমরিণয় মদয়।  

২. তাণদর অণনক ফর্ীেত ও মনক আমে রণয়ণে, র্দ্বারা তাণদর মকাণনা গুনাহ-োতা প্রকাশ মপণে তা মাফ হণয় 

র্ায়। মর্মন, আল্লাহ তা‘আো বণেণেন, 

ََسَنَِّٰتَ إِنَ ﴿ ََ ٱۡلأ هِبأ َ يُذأ ِ ي    [٠٠١: هود] ﴾ٔ َٔاِتَ ٱلس 

“পুেয কাজ অবশযই পাপ দূর কণর মদয়।” ]সূরা হূদ, আয়াত: ১১৪[ 

৩. অনযণদর মনক আমণের মিণয় তাণদর মনক আমেসমূহ বহুগুণে বৃরদ্ধ কণর মদওয়া হয়। ফর্ীেত ও মর্যাদায় 

মকউ তাণদর সম পর্যাণয় উপনীত হণত পাণর না। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লাণমর বিবয হণত 

প্রমারেত মর্, তারাই রেণেন সণবযািম প্রজন্ম, তাণদর এক মুদ বা এক অিেী পররমাে সদকা অনযণদর অহুদ 

পাহাণড়র সমপররমাে স্বেয সদকা করার মিণয় উিম।  আল্লাহ তাণদর প্ররত সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাণদরণক ও সন্তুষ্ট 

রােুন।  

শাইেুে ইসোম ইবন তাইরময়যাহ রাহ. বণেন: সকে আহণে সুন্নাত ওয়াে জামা‘আত ও আরয়ম্মাণয় মকরাম মণন 

কণরন মর্, সাহাবাণয় মকরাণমর মণযয মকউই মাসুম নয়; না রাসূণের আত্মীয় সম্পণকযর মকউ, না সাহাবীগণের 

অগ্রবতযী দণের মকউ এবং না এতদ্বযতীত অনয মকউ। বরং তাণদর মণত সাহাবীগণের মথণক গুনাহ প্রকাশ মপণত 

পাণর। অতঃপর আল্লাহ তা‘আো তাওবা দ্বারা তাণদর গুনাহ মাফ কণর মদন এবং মর্যাদা বৃরদ্ধ কণর মদন। তাণদর 

মনক আমণের রবরনমণয় তাণদর গুনাহ রমরিণয় মদন ইতযারদ আণরা বহু পন্থায় রতরন তাণদরণক ক্ষমা কণর মদন। 

আল্লাহ তা‘আো বণেন, 
ِي﴿ قَِ َجا ءََ َوٱَّل  دأ ِ َقَ بِٱلص  َلَٰٓئَِكَ بِهِۦ َ َوَصد  و 

ُ
أُمت ُقونََ ُهمَُ أ ا لَُهم ٣٣ ٱل َ  ِعندََ يََشا ُءونََ م  َّٰلَِكَ َرب ِِهمأ ِسنِيََ َجَزا ءَُ َذ أُمحأ ِرََ ٣٤ ٱل  ِِلَُكف 

َُ َ َعنأُهمَأ ٱّلل 
َ
َوأ سأ

َ
ِي أ زَِيُهمَأ َعِملُوا َ ٱَّل  َرُهم َوَيجأ جأ

َ
َسنَِ أ حأ

َ
ِي بِأ َملُونََ ََكنُوا َ ٱَّل    [٣٣ ،٣٣: الزمر] ﴾٣٥ َيعأ

“র্ারা সতয রনণয় আগমন কণরণে এবং সতযণক সতয বণে মমণন রনণয়ণে, তারাই মুিাকী। তাণদর জনয তাণদর 

পােন কতযার কাণে তাই রণয়ণে, র্া তারা িাইণব। এিা সৎকমযশীেণদর পুরস্কার, র্াণত এরা মর্ সব মে কাজ 

কণররেে আল্লাহ তা মাজযনা কণর মদন এবং তাণদর উিম কণমযর পুরস্কার তাণদরণক দান কণরন।” ]সূরা আর্-

রু্মার, আয়াত: ৩৩-৩৫]  

অনযত্র আল্লাহ বণেন:  
﴿ََٰٓ هُۥَبَلَغَََإَِذاََحّت  ُشد 

َ
َبعِيََََوَبلَغَََأ رأ

َ
ََِقَاَلَََسَنةََٗأ ِنَ ََرب  زِعأ وأ

َ
نَأَأ

َ
ُكرَََأ شأ

َ
َمَتَكََأ َتََٱل ِّتَ َنِعأ نأَعمأ

َ
َ َأ َََََّٰعَ يَ ََوََعَ نَأََوَّٰدِلَ

َ
َمَلَََوأ عأ

َ
َّٰهَُتََََصَّٰلِٗحاَأ َرأَضٰ

لِحَأ صأ
َ
يََِفََِلَََوأ ِي ِّت  ََُذر  ََإَِِلأَكََُتبأُتََإِن ِ لِِميَََِمنَََِإَون ِ أُمسأ َلَٰٓئَِك١٥َََٱل و 

ُ
ِينَََأ َََعنأُهمَأََنَتَقب ُلََٱَّل 

َ
َسنََأ َََعنََوَنَتَجاَوزَََُعِملُوا َََماَحأ ِ َِفَ َاتِِهمَأَسي 

َحَّٰبَِ صأ
َ
َن ةَِيَأ  [٠١  ،٠٣: االحقاف] ﴾١٦ََٱۡلأ

                                                           

1 সহীহ বুোরী, হাদীস নং ৭৩৫২; সহীহ মুসরেম, হাদীস নং ১৭১৬  
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“অবণশণষ র্েন মস শরি সামণথযযর বয়ণস মপৌঁণে এবং িরল্লশ বৎসণর উপনীত হয়, তেন বণে, মহ আমার রব! 

তুরম আমাণক সামথযয দাও, র্াণত আরম মতামার রন‘আমণতর মশাকর করণত পারর, র্া তুরম দান কণরে আমাণক 

ও আমার রপতা-মাতাণক এবং র্াণত আরম মতামার পেেনীয় সৎকাজ করণত পারর। আমার জনয আমার 

সন্তানণদরণক সৎকমযপরায়ে কর। আরম মতামার কাণে তাওবা করোম এবং আরম অবশযই মতামার রনণদযশ 

মানযকারীণদর অন্তভুযি। আরম এমন মোকণদরই সুকৃরতগুণো কবুে করর এবং মে কমযগুণো ক্ষমা কণর মদই। 

তারা জান্নাতবাসীণদর অন্তভুযি।” ]সূরা আে-আহকাফ, আয়াত: ১৫-১৬[ 

রফতনার সময় সাহাবাণয় মকরাণমর মণযয মর্ মতরবণরায এবং রু্দ্ধ-রবগ্রহ সংঘরিত হণয়রেে, ইসোণমর শত্রুগে 

তাণক সাহাবীগণের ওপর অপবাদ আণরাপ করার এবং তাণদর মর্যাদা কু্ষন্ন করার উপায় বারনণয় রনণয়ণে, এমনরক 

তারা রনণজণদর কণমযর মাযযণম ইসোণমর সুবেয ইরতহাস ও সণবযািম রু্ণগর সােণফ সাণেহীন সম্পণকয অনবরহত 

রকেুসংেযক মুসরেম রু্বকণদর মণযয সণেণহর বীজ বপন কণরণে, র্াণত কণর তারা ইসোণমর প্ররত আঘাত 

হানণত পাণর, ও মুসরেমণদর মণযয রবরচ্ছন্নতা ও রবভরি আনয়ন করণত পাণর এবং এ উম্মণতর পূবযবতযীণদর প্ররত 

পরবতযীণদর মণন একরাশ ঘৃো ও রবণদ্বষ সৃরষ্ট করণত পাণর, মর্ন তারা সােণফ সাণেহীণনর অনুকরে না কণর 

এবং আল্লাহর রনণদযশ অনুর্ায়ী আমে করাও মেণড় মদয়। অথি আল্লাহ বণেন: 
ِينََ﴿ ِدهِمَأ ِمنََۢ َجا ُءو َوٱَّل  ِفرَأ َرب َنا َيُقولُونََ َبعأ َّٰنَِنا ََلَا ٱغأ َو ِينََ َوِۡلِخأ يَمَّٰنَِ َسَبُقونَا ٱَّل  ِ

َ ُقلُوبَِنا ِفَ ََتأَعلأَ َوَلَ بِٱۡلأ َِ ِغل ٗ  َءاَمُنوا َ ينََل َِّل 

َ إِن َكَ َرب َنا َ  [٠١: احلرش] ﴾١٠ ر ِحيمَ  رَُءوف 

“আর র্ারা তাণদর পণর আগমন কণরণে, তারা বণে: মহ আমাণদর রব! আমাণদরণক এবং আমাণদর আণগ 

আমাণদর মর্ সব ভাইণয়রা ঈমান এণনণে তাণদরণক ক্ষমা করুন। আর ঈমানদারণদর রবরুণদ্ধ আমাণদর অন্তণর 

মকাণনা রবণদ্বষ রােণবন না। মহ আমাণদর রব! আপরন দয়ােু, পরম করুোময়।” ]সূরা আে-হাশর, আয়াত: ১০[  

সমাপ্ত 
  



 

 

সাহাবীগণের মর্যাদা 7 

 
 


