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 রাসূমলর জানাযায় সাহাবীগমের অংশ গ্রহে 

   

প্রশ্ন:  
হশয়ারা দাহব কমর যয, রাসূমলর সাহাবীগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামের দাফন ও জানাযায় উপহিত 
হন হন। হবষয়হি কতিুকু সহিক? তারা তখন যকাথায় হিমলন? এ হবষময় যকামনা হাদীস আমি হকনা যদ্বারা তামদর 
এ দাহবমক খণ্ডন করা যায়? 
উত্তর:  
আলহােদু হলল্লাহ।  
একজন োনুমষর সবমেময় হনকৃষ্ট গুে হমলা হেথযা বলা। এ কারমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে 
বমলন,  

ِذُب  الرَُّجُل  يََزاُل  َوَما انلَّاِر، إَِل  َيه ِدي ال ُفُجورَ  َوإِنَّ  ال ُفُجوِر، إَِل  َيه ِدي ال َكِذَب  فَإِنَّ  َوال َكِذَب، إِيَّاُكم  »  َحّتَّ  ال َكِذَب  َوَيتََحرَّى يَك 
تََب  ِ  ِعن دَ  يُك  ابًا اّللَّ  «َكذَّ

“যতােরা যতাোমদর হনমজমদর হেথযা যথমক বাোও। কারে, হেথযা োনুষমক যগােরাহীর হদমক হনময় যায়। আর 

যগােরাহী োনুষমক জাহান্নামের পথ যদখায়। যকামনা যলাক যখন হেথযা বলমত থামক তখন হেথযা তার স্বভামব 

পহরেত হয়। ফমল আল্লাহর হনকি তার নাে হেথযাবাদী হহমসমব হলখা হয়”।  (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৩৪, 

সহীহ েুসহলে, হাদীস নং ২৬০৭) 

উম্মমত েুহাম্মাদীর দাবীদারমদর েমযয হশয়ামদর যেময় অহযক হেথুযক আর যকামনা দল আমি বমল আোমদর জানা 

যনই। এহি একহি ঐহতহাহসক সতয যয, ইোেগে তামদর হকতাবসেূমহ যুগ যুগ যমর তামদর হেথযাোমরর হবষয়হি 

োনুমষর কামি তুমল যমরমিন এবং তামদর যথমক সতকক কমরমিন।  

শাইখুল ইসলাে ইবন তাইহেয়যাহ রহ. বমলন, “আহমল ইলেগমের বেকনা ও সনদ এ হবষময় একেত যয, হশয়ারা 

সবমেময় যবহশ হেথুযক দল। তামদর হেথযা বলা ঐহতহাহসক সতয। এ কারমেই ইসলামের যারক-বাহক ওলাোময় 

যকরাে ও ইোেগে হশয়ামদর ববহশষ্টয সম্পমকক এ কথা জানমতন যয, তারা অহযক হেথুযক।”  

ইোে োহলক রহ.মক রামফযী হশয়ামদর সম্পমকক হজমেস করা হমল হতহন বমলন, তামদর সামথ কথা বমলা না, 

তামদর যথমক বেকনা কমরা না; কারে তারা হেথযা বমল।  

ইোে শামফ‘ঈ রহ, বমলন, হেথযা সাক্ষ্য যদওয়ার বযাপামর রামফযী হশয়ামদর যথমক অহযক আর কাউমক আহে যদহখ 

হন।  

ইয়াহযদ ইবন হারূন বমলন, রামফযী িাড়া অনযানয হবদ‘আতী যহদ যসহদক দাওয়াত না যদয় তমব তামদর বেকনা গ্রহে 

করা যায়। হকন্তু রামফযীমদর যথমক নয়। কারে তারা হেথুযক। 
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শরীক আল কাযী রহ. বমলন, রামফযী িাড়া অনয যয যকামনা বযহির সামথ যদখা হয় তামদর যথমক ইলে গ্রহে 

কহর। হকন্তু রামফযীমদর যথমক নয়; কারে, তারা হাদীস বানায় এবং বানামনা হাদীসমক দীন হহমসমব গ্রহে কমর।  

শরীক হমলা, শরীক ইবন আবু্দল্লাহ আল-কাযী। হতহন কুফার কাযী হিমলন। ইোে সুহফয়ান সাওরী ও আবু হাহনফা 

রহ.-এর সেসােহয়ক যলাক হিমলন। হতহন হশয়ামদরই একজন। হতহন েুমখ বমলন, আহে একজন হশয়া। একজন 

হশয়া যলাক হশয়ামদর সম্পমকক এেন সাক্ষ্য হদমলন!  

ইোেমদর উহল্লহখত উহিগুমলা আবু্দল্লাহ ইবন বাত্তাহ তার হলহখত হকতাব, ‘আল-ইবানাতুল কুবরা’ যত বেকনা 

কমরমিন। আরও হবস্তাহরত জানার জনয যদখুন: হেনহাজুস সূন্নাহ আন-নববীয়া: ২৬-২৭/১ 

 ১১ হহজহর, ১২ই রহবউল আউয়াল, যরাজ যসােবার দুপুমরর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে োরা 

যান। বুযবামর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে-এর ওপর সেগ্র েদীনাবাসীরা জানাযা পড়ার পর তামক 

দাফন করা হয়। যযেন, আবু বকর রাহদয়াল্লাহু আনহু বমলন, একদল প্রমবশ করত, তারা তাকবীর বলত সালাত 

আদায় করত ও যদা‘আ করত, তারপর তারা যবহরময় পড়ত। তারপর আবারও একদল প্রমবশ করত, তারা 

তাকবীর বলত, সালাত আদায় করত ও যদা‘আ করত, অতঃপর তারা যবহরময় পড়ত যামত অনযরা প্রমবশ করমত 

পামর। (শাোময়মল হতরহেযী, পৃ: ৩৩৮) আলবানী হাদীসহিমক সহীহ বমল আখযাহয়ত কমরন।  

এ সেয় েদীনায় উপহিত হিল এেন যকামনা সাহাবী খুুঁমজ পাওয়া যামব না, হযহন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাে-এর ওপর জানাযার সালাত আদায় কমরন হন। েদীনায় উপহিত সবাই তার ওপর সালাতুল জানাযা 

আদায় কমরন। এহি একহি স্পষ্ট হবষয়; এর দলীল প্রোে সম্পমকক গমবষো করার যকামনা প্রময়াজন যনই। কারে, 

সাহাবীগমের হনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে তামদর হপতা-োতা, স্ত্রী-সন্তান এেনহক তামদর 

জীবমনর যেময়ও অহযক হপ্রয় হিমলন। যযেন, আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু বমলন,  

ص   يَُكن   لَم  » َحبَّ  َشخ 
َ
ِ  رَُسولِ  ِمن   إََِل ِهم   أ ُ  َصىلَّ  اّللَّ  «وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ

“তামদর হনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে যথমক অহযক হপ্রয় আর যকামনা োনুষ হিল না”। বেকনায় 

হতরহেযী, হাদীস নং ২৭৫৪। আল্লাো আলবানী রহ. সহীহ হতরহেযীমত হাদীসহিমক সহীহ বমল আখযাহয়ত কমরন।  

হকন্তু কতক যলামকর অন্তর ইসলাে ও েুসহলমদর প্রহত হবমদ্বমষ পহরপূেক। তারা সব সেয় েুসহলেমদর হবপমক্ষ্ 

হেথযাোর করমত থামক এবং তামদর হবরুমে অপবাদ রিায়। অথে সাহাবীগে নবীমদর পর সমবকাত্তে োনব। এ 

হবষময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে হনমজই সাক্ষ্ী। হতহন বমলন,  

« ُ ِن  انلَّاِس  َخي  ينَ  ُثمَّ  ، قَر  ِ ينَ  ُثمَّ  ، يَلُوَنُهم   اَّلَّ ِ   «يَلُوَنُهم   اَّلَّ
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“সব যেময় উত্তে োনুষ আোর যুমগর োনুষ, তারপর যারা আোর যুমগর সামথ হেহলত, তারপর যারা তামদর সামথ 

হেহলত”। বেকনায় সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫২, সহীহ েুসহলে, হাদীস নং ২৫৩২। 

যারা সাহাবীমদর গাহল যদয়, তামদর অপবাদ যদয় এবং সম্মানহাহন কমর, তারা েূলতঃ রাসূলমকই অপবাদ যদয়।  

কারে, তারা তার সাথী, হশষয ও সহমযাগী এবং তার সবমেময় হপ্রয় োনুষ। তারা সবাই যয তার জানাযায় উপহিত 

হময়হিল যস হবষময় একাহযক হাদীস হবদযোন। আর হবষয়হি এত স্পষ্ট যয তার জনয দলীল যদওয়ার যকামনা 

প্রময়াজন যনই। এহি হদবামলামকর েমতাই স্পষ্ট।  

আনাস রাহদয়াল্লাহু আনহু যথমক বহেকত, হতহন বমলন, 

ُ َعلَي ِه وََسلََّم ال َمِدينََة » ي َدَخَل ِفيِه رَُسوُل اهللِ َصىلَّ اّللَّ ِ ُم اَّلَّ ا ََكَن اَلَو  لََم ِمن َها لَمَّ ظ 
َ
ي َماَت ِفيِه أ ِ ُم اَّلَّ ا ََكَن اَلَو  ٍء ، فَلَمَّ َضاَء ِمن َها ُُكُّ ََش 

َ
أ

ي ِدي َوإِنَّا لَِِف َدف ِنِه َحّتَّ 
َ
ُ َعلَي ِه وََسلََّم األ نَا َعن  رَُسوِل اهلِل َصىلَّ اّللَّ ٍء ، َوَما َنَفض  نَا قُلُوَبنَاُُكُّ ََش  ن َكر 

َ
  «أ

“যযহদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে েদীনায় প্রমবশ কমরন, যসহদন সবহকিুই আমলাহকত হময় যায়। 

আবার যযহদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে োরা যান, যসহদন সব হকিুই অন্ধকার হময় যায়। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে এর দাফন যশষ কমর হাত ঝাড়ার পূমবকই আেরা যযন আোমদর হনমজমদর 

অন্তরসেূহমক হেনমত পারহিলাে না। বেকনায় হতরহেযী, ৩৬১৮, হবদায়া ওয়ান হনহায়ামত ইবন কাসীর হাদীসহিমক 

শুে বমলন।  

ফামতো রাহদয়াল্লাহু ‘আনহা োনুষমদর উমেশয কমর বমলন, যখন তারা তাুঁর হপতামক দাফন কমর হফমর আমস, 

نَُس ! »
َ
َاَب يَا أ ِ صىل اهلل عليه وسلم الُّتُّ ن  ََت ثُوا لََعَ رَُسوِل اّللَّ

َ
ن ُفُسُكم  أ

َ
َطابَت  أ

َ
   «أ

“যহ আনাস! যখন যতােরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে-এর উপর োহি হদহিমল তখন যতাোমদর 

অন্তমর হক ভামলা লাগহিল”? (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৬২)  

এত সব প্রোোহদ থাকা সমেও এসব হশয়া হেথুযকরা সাহাবীগমের ওপর এত বড় অপবাদ যকামেমক হনময় আমস?  

যারা দীমনর জরুরী হবষয়গুমলামক অস্বীকার কমর, কুরআনমক অস্বীকার কমর এবং কুরআমনর েমযয হবকৃহত আমি ও 

তার হকিু অংশ বাদ যদওয়া হময়মি বমল দাহব কমর, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লােমক হবহভন্ন 

প্রকার অপবাদ যদয়, রাসূমলর সাহাবী যামদর আমলােনা আল্লাহ তা‘আলা কুরআমন হের হদমনর জনয িায়ী কমর 

হদময়মিন, তামদর গাহল যদয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাে যথমক বহেকত েুতাওয়াহতর হাদীমস তামদর 

ফযীলত প্রোহেত এবং যামদর হবষময় সেগ্র উম্মমতর ঐকেতয প্রহতহিত, তামদর গাহল যদয়, তামদর যথমক এ 
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যরমনর অপবাদ ও হেথযাোর সংঘহিত হওয়া যকামনা আশ্চমযকর হবষয় নয়। আল্লাহ তা‘আলা তামদরমক পহরমবষ্টন 

কমর আমিন আর অহেমরই যারা যুলুে করমব তারা তামদর পহরেহত সম্পমকক জানমত পারমব। 

আেরা আল্লাহ তা‘আলার হনকি প্রাথকনা কহর, হতহন যযন তার দীনমক সাহাযয কমরন, তার বােীমক সেুন্নত রামখন 

এবং বাহতল ও বাহতলপন্থীমদর অপোন অপদি কমর। আল্লাহই ভামলা জামনন।  

 . وصىل اهلل وسلم لَع نبينا حممد ولَع آهل وصحبه أمجعني


