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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সশরীরর এরস সাক্ষাত কররন, এমন 
ধারণা প াষণকারী ব্যহিরক কীভারব্ প্রহতব্াদ করব্? 

   

প্রশ্ন:  াহকস্তারন কতক সূফী ররয়রে, এরা মূলত সকল অহনরের মূল, আহম তারদর এক আরলম নামধারী ব্যহিরক 

ব্লরত পশারন হতব্াক হরয় পেহে। পস ব্রল: পতামরা ব্াস্তরব্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর সাক্ষাত 

লাভ কররত  ার? তার উরেশয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সশরীরর িীহব্ত এরস তার ওলীরদর সারে 

সাক্ষাত কররন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম মারা পেরেন তারা শুধু এটা অহব্শ্বাসই করর না ব্রং তারা 

ব্রল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ব্ততমারনও তার ওলীরদর সারে িীহব্ত সশরীরর এরস সাক্ষাত 

কররন। আমরা তারদররক হকভারব্ প্রহতব্াদ করব্? ইসলামী শরী'আরত এর হুকুম কী? 

 

উত্তর: আল-হামদুহলল্লাহ। 

হব্দ‘আত প্রহতররাধ করা অেব্া কাররা ভুল সংরশাধন করার উত্তম  ন্থা হরে তার কারে দলীল সম্পরকত িানরত 

চাওয়া। যার কো ব্া দৃহেভহি সম্পরকত দলীল চাওয়া হয়, পস অব্শযই হনরির হব্ষয়হট েভীর মরনারযাে ও হব্রব্ক 

হদরয় যাচাই করর, সহিক দলীল ও হনভুতল হনয়ম অনুসরণ করর, ধারণা ব্া শ্রুত পকারনা ঘটনার হভহত্তরত নয়। এ 

প্রসরি সকরল একমত পয, এ হব্ষয়গুরলা দীহন হব্ষয়। অতএব্, এসব্ হব্ষরয় সকরলর কততব্য দলীল উ স্থা ন করা 

এব্ং দলীরলর হভহত্তরত এসব্ রহণহণ ব্া প্রতযাখযান করা। 

এরা িারহণত অব্স্থায় সরাসহর নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক পদখার দাহব্ করর। 

তারা হয়রতা ব্রল, নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম রূহসহ সশরীরর িীহব্ত, পযখারন ইো যাওয়া-আসা এব্ং 

পযরূ  ইো নড়াচড়া কররন। পযমন, হেরলন হতহন িীহব্ত অব্স্থায়, অনুরূ  এখরনা। 

অেব্া তারা ব্রল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম মারা পেরেন, অেতাৎ হতহন তার ব্ারযাখী িেত তো 

কব্ররর হব্রশষ হায়ারত চরল পেরেন, পয হায়াত একমাত্র তার সারেই খাস। যহদ পকউ তারক পদরখ, মূলত তার 

সামরন তার আকৃহত পভরস উরি পসখান পেরকই। 

উভয় অব্স্থায় তারা দলীল প শ কররত ব্াধয, কুরআন অেব্া সুন্নত অেব্া উম্মরতর ইিমা পেরক। তারা পযসব্ 

দলীল ব্ণতনা করর, তা আমরা খহতরয় পদরখহে, যার সারাংশ কতক ওলী ও পনককার পলারকর ঘটনা এব্ং তারদর 

উরল্লখ করা প্রতযক্ষদশতী কতক পলারকর নাম। সরেহ পনই, এসব্ ঘটনা দলীল হহরসরব্ প শ করার উ যুি নয়। 

দলীল হয়রতা কুরআরনর আয়াত অেব্া হাদীস অেব্া উম্মরতর ইিমা অেব্া নূযনতম  রক্ষ পকারনা সাহাব্ীর ব্াণী 

হরব্, হকসসা ব্া ঘটনা নয়। হব্রশষ করর যহদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর ব্যহিত্ব ও ইলরম 

োরয়রব্র সারে তার সমৃ্পিতার হব্ষয় হয়। 

তারদর ব্হণতত এসব্ হকসসা-কাহহনীর ব্যা ারর আহম ব্লরত চাই, এরত নানা সম্ভাব্না হব্দযমান। হয়রতা এসব্ ঘটনা 

কখরনাই সংঘহটত হয় হন। তারা শুধু হনরিরদর কল্পনা প্রকাশ করররে অেব্া এসব্ ঘরটরে তারদর স্বরে হদব্ারলারক 
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নয়, এমনও হরত  ারর শয়তান হনরির আকৃহত  হরব্ততন করর তারদররক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লারমর আকৃহতর ধান্ধা হদরয়রে অেব্া এগুরলা হেল তারদর হচন্তার পভলহকব্াহি, যা তারা ব্াস্তব্ ধরর হনরয়রে। 

আর আমরা যহদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক ব্াস্তরব্ পদখার হব্ রক্ষ দলীল প শ কররত সক্ষম হই, 

তাহরল এসব্ সম্ভাব্নাই পিারদার হয়, ব্লার অর ক্ষা রারখ না। 

আবু্ ব্কর হসেীক রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্রলন, “পিন পরখ! পয ব্যহি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর 

ইব্াদাত করত, হনশ্চয় মুহাম্মাদ মারা পেরেন, আর পয ব্যহি আল্লাহ তা‘আলার ইব্াদাত করত, আল্লাহ হচরঞ্জীব্ 

হতহন কখরনা মারা যারব্ন না। আল্লাহ তা‘আলা ব্রলন: 
ي ِتَ َإِنَّك َ﴿ ي ُِتونَ َِإَونَُّهمَم   [٠٣: الزمر] ﴾٣٠َمَّ

“হনশ্চয় তুহম মরণশীল এব্ং তারাও মরণশীল”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩০]  

সূরা আরল-ইমরারন আল্লাহ তা‘আলা ব্রলন: 
ا﴿ دَ َو م  ََُُم مَّ ََق دَ َر ُسولَ َإِّلَّ ل ت  ب لِهََِِمنَخ  ف إِيْنَٱلرُُّسُل ََق 

 
ات ََأ وَ َمَّ

 
ل ب ُتمَ َقُتِل ََأ َىَٱنق  َ ََع   َٰبُِكم  ق  ع 

 
نَأ ََو م  لِب  َََٰي نق  قِب ي هَََِع   َ َي ُضَََّف ل نَع  ََٱّللَّ ي  َا َش 

زِي ي ج  ََُو س  َِٰكرِينَ َٱّللَّ  [٤١١: عمران ال] ﴾١٤٤َٱلشَّ

“আর মুহাম্মাদ পকব্ল একিন রাসূল। তার  ূরব্ত হনশ্চয় অরনক রাসূল হব্েত হরয়রে। যহদ পস মারা যায় অেব্া 

তারক হতযা করা হয়, তরব্ পতামরা হক পতামারদর প েরন হফরর যারব্? আর পয ব্যহি প েরন হফরর যায়, পস 

কখরনা আল্লাহর পকারনা ক্ষহত কররত  ারর না। আর আল্লাহ অহচররই কৃতজ্ঞরদর প্রহতদান পদরব্ন”। [সূরা আরল 

ইমরান, আয়াত: ১৪৪]1 

সাহাব্ারয় পকরাম, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর অহত হনকটব্ততী হেরলন, তারক অহধক মহব্বত 

কররতন এব্ং তার আনুেরতয হনরিরদর উৎসেত করর হদরতন, তারা যহদ মৃতুযর অেত অনুধাব্ন কররত  াররন, অেতাৎ 

তার সারে দুহনয়ারত আর কখরনা সাক্ষাৎ সম্ভব্ নয় িারনন, তাহরল এরা কীভারব্ ধারণা করর পয, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তারদর সারে সাক্ষাৎ কররন, তারদর সারে উিাব্সা কররন?! 

শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইহময়যাহ রহ. ব্রলন: “এসব্ পক্ষরত্র তারদর হকেু শয়তানী ধান্ধা ও আসর হাহসল হয়, যা 

তারা আল্লাহর  ক্ষ পেরক কারামত মরন করর। তারদর পকউ পদরখ পয, কব্রস্থ ব্যহি তার কারে এরসরে, (অেচ 

ব্হু ব্ের  ূরব্ত পস মারা েরে) এব্ং ব্লরে, আহম অমুক। অরনক সময় তারক ব্রল, আমরা এমন পলাক, 

আমারদররক যখন কব্রর রাখা হয় আমরা উরি আহস। এমহন ঘটনা ঘরটরে তুনসী ও নুমান সালাহমর সারে। আর 

শয়তান পতা অহরহ মানুরষর আকৃহত ধারণ করর, তারদররক ঘুমন্ত ও ও সিাে উভয় অব্স্থায় পধাোঁকা পদয় ও 

প্রতাহরত করর। 

অরনক সময় অ হরহচত পলারকর হনকট এরস ব্রল, আহম অমুক বু্যুেত অেব্া আহম অমুক আরলম। অরনক সময় 

তারদররক ব্রল, আহম আবু্ ব্কর, আহম উমার। আব্ার অরনক সময় িারহণত অব্স্থায় এরস ব্রল, আহম মাসীহ, আহম 

মূসা, আহম মুহাম্মাদ। 

এ িাতীয় আরও অরনক ঘটনা আহম িাহন, আর এ পেরক অরনরক হব্শ্বাস করর পনয় পয, নব্ীেণ হনি আকৃহতরত 

িারহণত অব্স্থায় তারদর সারে সাক্ষারতর িনয এরসরেন। 

                                                           
1 সহীহ বু্খারী, হাদীস নং ৩৬৬৭ 
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এরদর কতক শাইখ আরেন, যারদর মুিাহাদা, ইলম, তাকওয়া ও দীনদারী প্রহসদ্ধ, তারা সরল মরন এসব্ ঘটনা 

হব্শ্বাস করর পনয়। 

এরদর মরধয কতক ররয়রে, পয ধারণা করর, যখন পস নব্ীর কব্র হযয়ারত কররত আরস, তখন হতহন সশরীরর 

কব্র পেরক পব্র হরয় তার সারে কো ব্রলন। এরদর পকউ কাব্ার সীমানায় িননক শাইরখর পচহারা পদরখ ব্রল, 

হতহন ইব্রাহীম খহলল। 

এরদর পকউ ধারণা করর, নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হনি হুিরা পেরক পব্র হরয় তার সারে কো 

ব্রলরেন। এটা পস হনরির কারামাত মরন করর। এরদর কাররা হব্শ্বাস, কব্রস্থ ব্যহিরক আহ্বান কররল পস ডারক 

সাড়া পদয়। 

এরদর পকউ ব্ণতনা করত, ইব্ন মানদাহ পকারনা হাদীস সম্পরকত সমসযায়  ড়রল, হুিরায় প্ররব্শ করর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক হিজ্ঞাসা করত, আর হতহন তার উত্তর হদরতন। সব্তরশষ এমন ঘটনা মররকার এক 

ব্যহির ঘরট, অতঃ র পস এ ঘটনারক হনরির কারামাত েণয করর। 

এসব্ ধারণা প াষণকারী সম্পরকত ইব্ন আবু্দল ব্ার ব্রলরেন, তুহম হন াত যাও! এসব্ ঘটনা তুহম মুহাহির ও 

আনসার সম্পরকত িান? তারদর মরধয এমন পকউ হক হেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর মৃতুযর  র 

পয তারক হিজ্ঞাসা করররে, আর হতহন তার উত্তর হদরয়রেন? 

সাহাব্ারয় পকরাম কত হব্ষরয় মত হব্ররাধ করররে, তারা পকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক হিজ্ঞাসা 

কররহন?! এমনহক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর পমরয় ফারতমা হমরারসর ব্যা ারর হভন্ন মত প াষণ 

কররন, হতহন পকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক হিজ্ঞাসা কররন হন?”2 

ইব্ন তাইহময়যাহ রহ. আরও ব্রলন, “এর দ্বারা ব্লা উরেশয পয, সাহাব্ারয় পকরামরক পোমরাহ করার িনয শয়তান 

এসব্ স্পে কুফুরী প শ করার সাহস করর হন, পযরূ  সাহস এসব্ পোমরাহ ও হব্দ‘আতীরদর পক্ষরত্র করররে। এরা 

কুরআরনর অ ব্যাখযা করররে অেব্া এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর হাদীস সম্পরকত অজ্ঞ হেল 

অেব্া এরা অস্বাভাহব্ক আশ্চযত হকেু শ্রব্ণ করররে ও পদরখরে, আর তারকই মরন করররে পয, এগুরলা নব্ী ও 

পনককার পলারকর আলামত, অেচ এগুরলা হেল শয়তারনর কারসাহি। হিোন ও হব্দ‘আতী সম্প্রদায় এভারব্ই 

 েভ্রে হরয়রে। তারা মুতাশাব্াহ আয়ারতর ( অস্পে আয়াত, যার অেত আল্লাহ ব্যতীত পকউ িারন না) অনুসরণ 

করর, আর দাহব্ করর এগুরলা মুহকাম (স্পে অেতহব্হশে), অনুরূ  তারা যুহি ও ইহিয়রহণাহয দলীল আোঁকরড় োরক, 

অতঃ র হকেু পশারন ও পদরখ ব্রল: এগুরলা আল্লাহর  ক্ষ পেরক, অেচ তা শয়তারনর  ক্ষ পেরক। আর তারা দাহব্ 

করর এগুরলা স্পে সতয -এরত পকারনা অস্পেতা পনই। (অেচ তা হব্ভ্রাহন্ত) 

অনুরূ  সাহাব্ীেরণর পক্ষরত্র শয়তান এমন সাহস করর হন, তারদর সামরন পস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লারমর আকৃহত ধারণ কররব্ অেব্া তার হনকট ফহরয়াদ কররব্ অেব্া তারদর হনকট এমন আওয়াি প শ 

করারও সাহস পদখায় হন, পয আওয়াি তার আওয়ারির নযায়। কারণ, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লামরক পদরখরে, তারা হনশ্চয় িারন এসব্ হশকত ও হারাম। 

                                                           
2 মািমুউল ফাতাওয়া: (১০/৪০৬-৪০৭) 
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এ িনয শয়তান তারদর কাউরক এও ব্লরত সাহস করর হন, পতামারদর কাররা প্ররয়ািন হরল আমার কব্ররর হনকট 

আস, আমার উসীলা হদরয় ফহরয়াদ কর, না তার িীব্েশায় না তার মৃতুযর  র।  রব্ততী যুরের পলাকরদর পক্ষরত্র 

পযরূ  ঘরটরে। 

শয়তান তারদর কাররা হনকট এরস এও ব্লার সাহস করর হন, আহম অদৃশয ব্যহি অেব্া আহম চতুেত ‘আওতাদ’ এর 

অন্তভুতি অেব্া সপ্তম ‘আওতাদ’ এর অন্তভুতি অেব্া চহল্লশ ‘আওতাদ’ এর অন্তভুতি। অনুরূ  তারদর কাউরক 

ব্লার সাহস করর হন, তুহম তারদর অন্তভুতি। কারণ, এগুরলা হেল তারদর হনকট অসার ও হনরেতক। শয়তান তারদর 

কাররা কারে এরস ব্লার সাহস করর হন, আহম আল্লাহর রাসূল অেব্া কব্র পেরক তারদর কাউরক সরবাধন করারও 

সাহস করর হন। পযমন,  রব্ততী যুরে অরনরকর পক্ষরত্র ঘরটরে, তার কব্ররর হনকট, অনযরদর কব্ররর হনকট; ব্রং 

পযখারন কব্র পনই পসখারনও। 

অনুরূ  ঘটনা মুশহরক ও হকতাহব্রদর পক্ষরত্রও অরনক ঘরট, তারা পদরখ মৃতুযর  র তারদর পকারনা সম্মাহনত ব্যহি 

এরস তারক সম্মান কররে। পযমন, হহেুরা তারদর শ্রদ্ধার  াত্র  ুররাহহত ব্া অনয পকারনা কাহফর ব্যহিরক পদরখ। 

পযমন, নাসারােণ তারদর শ্রদ্ধার  াত্র নব্ী, হাওয়ারী ও অনযরদর পদরখ। অনুরূ  আহরল হকব্লার  েভ্রেরাও 

িারহণত অব্স্থায় তারদর সম্মাহনত ব্যহিরদর পদরখ: হয়রতা নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক অেব্া অনয 

কাউরক, তারা তারক সরবাধন করর, পসও তারদররক সরবাধন করর। কখরনা তার পেরক উ কৃত হয়, তারক পকারনা 

হাদীস সম্পরকত হিজ্ঞাসা করর, আর পস তারদররক উত্তর পদয়। তারদর কাউরক এমন ধারণা পদওয়া হয় পয, হুিরা 

হদ্বখহিত হরয় পেরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম পব্র হরয় এরসরেন, তার সারে মু‘আনাকা কররেন 

হতহন এব্ং তার দুই সােী। আব্ার তারদর কাউরক এমন ধারণা পদওয়া হয় পয, তার সালাম করয়ক হদরনর দূররত্ব 

ও অরনক দূর স্থারন প ৌঁরে পেরে। এরূ  আরও অরনক ঘটনা িাহন এব্ং যারদর সারে ঘরটরে তারদর অরনকরকই 

িাহন। আমার হনকট এরদর অরনরক এর সতয সতয ব্ণতনা হদরয়রে, তারদর উরল্লখ কররল স্থান দীঘতাহয়ত হরব্। 

এরূ  ঘটনা অরনরকরই ঘটরত  ারর, পযরূ  ঘরট নাসারা ও মুশহরকরদর পক্ষরত্র। তরব্ এরদর অরনরক এ পক্ষরত্র 

হমেযার আশ্রয় পনয়। আব্ার এরদর অরনরকর পক্ষরত্র ঘটনা সতয হরলও তারা এটা আল্লাহর হনদশতন মরন করর, 

আরও ধারণা করর পয, এটা তার অন্তররর শুদ্ধতা ও দীনদারীর কাররণই ঘরটরে; হকন্তু পস িারন না এটা শয়তারনর 

 ক্ষ পেরক, পস িারন না মানুরষর জ্ঞারনর স্বল্পতার সুরযারে শয়তান তারদররক পোমরাহ করর। যার এরকব্াররই 

সামানয জ্ঞান, শয়তান তারক শরী‘আরতর স্পে পখলাফ করার হনরদতশ করর। আর যার পমাটামুহট জ্ঞান ররয়রে, 

শয়তান তারক তার িানা হব্ষরয়র মাধযরমই পোমরাহ করর, এটাই শয়তারনর কাি, পস যহদও মরন করর হকেু পস 

অিতন করররে; হকন্তু পস পয দীন হাহররয়রে তার ক্ষহত এর পচরয় পের পব্হশ। 

এ িনযই পকারনা সাহাব্ী ব্রলন হন, তার কারে হখহির এরসরে, না মূসা, না ঈসা, আর না তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর উত্তর শুরনরেন। 

ইব্ন উমার রাহদয়াল্লাহু আনহুমা সফর পেরক এরসই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক সালাম হদরতন; 

হকন্তু কখরনা হতহন ব্রলন হন আহম উত্তর শুরনহে। অনুরূ  তারব্‘ঈ ব্া তারদরও অনুসারী কাররা পক্ষরত্র এরূ  ঘরট 

হন, ব্রং এসব্ ঘরটরে তারদরও অরনক  রর। 
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অনুরূ  পকারনা সাহাব্ী তারদর ইখহতলাফী হব্ষয় ব্া ইলমী পকারনা সমাধারনর িনয তার কব্রর যান হন, না চার 

খহলফা, না তারদর ব্যতীত অনয পকউ, অেচ তারদর সারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর সম্পকত 

েভীর হেল। 

এমনহক ফারতমা রাহদয়াল্লাহু আনহারক  যতন্ত শয়তান ব্লার সাহস করর হন, তুহম নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওয়াসাল্লারমর কব্রর হেরয় হিজ্ঞাসা কর, আ নার হমরারসর হুকুম কী? 

অনুরূ  অনাবৃ্হের সময় শয়তান তারদররক এভারব্ পধাোঁকা পদওয়ার সাহস করর হন, তার হনকট পদা‘আ প্রােতনা কর, 

পযন হতহন বৃ্হের িনয পদা‘আ কররন। তারদররক এও ব্রল হন, পতামারদর হব্িরয়র িনয তার হনকট সাহারযযর 

পদা‘আ প্রােতনা কর, আর না ব্রলরে তার হনকট ইরস্তেফার প্রােতনা কর। তার িীহব্তাব্স্থায় পযরূ  তারা তার হনকট 

হেরয় পরাে মুহির পদা‘আ চাইত, হব্িরয়র িনয পদা‘আ চাইত। তার মৃতুযর  র শয়তান তারদররক এরূ  পোমরাহ 

করার সাহস করর হন, আর না এভারব্ সাহস কররহে  রব্ততী হতন যুরে। এসব্ পোমরাহী তখনই সৃহে হরয়রে, যখন 

তাওহীদ ও সুন্নরতর ইলম হ্রাস প রয়রে, তখহন তারদর পোমরাহ করার সুরযাে শয়তারনর হারত এরসরে, পযরূ  

পোমরাহ করররে নাসারারদর, যখন তারদর হনকট ঈসা ও তার  ূব্তব্ততী নব্ীেরণর ইলম হ্রাস প রয়হেল”।3 

আল্লামা আলুসী রহ. ব্রলন, “কারমল পলাকরদর সম্পরকত যা ব্লা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর 

মৃতুযর  র তারা তারক পদরখরেন, তারক হিজ্ঞাসা করররেন, তার পেরক হশরখরেন -ইসলারমর প্রেম যুরে কাররা 

ব্যা ারর এরূ  ঘরটরে আমারদর িানা পনই। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর মৃতুযর  র দীহন ও দুহনয়াব্ী হব্হভন্ন হব্ষরয় সাহাব্ীেরণর মারে 

ইখহতলাফ হরয়রে, তারদর মরধয আবু্ ব্কর ও আলী রাহদয়াল্লাহু আনহুমা হেরলন। পযসব্ সূফীরদর সম্পরকত এসব্ 

ঘটনা ব্ণতনা করা হয়, তারদর হসলহসলা এরদর দু’িন  যতন্ত হেরয়ই পশষ হয়, অেচ পকারনা প্রমাণ পনই পয, তারদর 

পকউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক িারহণত অব্স্থায় পদরখরেন অেব্া তার পেরক হশরখরেন। 

অনুরূ  আমারদর কারে এমন প্রমাণও পনই পয, পকারনা সমসযার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 

পব্র হরয় সাহাব্ীেণরক সমাধান হদরয়রেন। 

উমার রাহদয়াল্লাহু আনহু পেরক প্রমাহণত, হতহন পকারনা হব্ষরয় ব্রলরেন: আফরসাস! এ হব্ষরয় যহদ আহম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক হিজ্ঞাসা করতাম! 

আমারদর হনকট এমন প্রমাণও পনই পয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর মৃতুযর  র উমার রাহদয়াল্লাহু 

আনহু তার হনকট পদা‘আর আরব্দন করররেন। পযমন, কতক সূফীরদর ব্যা ারর ব্ণতনা করা হয়। 

তুহম িান পয, সাহাব্ারয় হকরাম ‘দাদার সারে ভাইরদর হমরাস’ ব্ণ্টন সম্পরকত ইখহতলাফ করররেন; হকন্তু তুহম হক 

িান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম কব্র পেরক পব্র হরয় তার সমাধান হদরয়রেন?! 

পতামার হনকট হনশ্চয় প ৌঁরেরে পয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর মৃতুযর  র ফারতমা রাহদয়াল্লাহু 

আনহা কীরূ  পশারক কাতর হরয়হেল, “হফদাক”-এর হমরাস সম্পরকত তার অব্স্থা পকমন হরয়হেল, হকন্তু তুহম হক 

িান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম কব্র পেরক পব্র হরয় তারক সান্ত্বনা হদরয়হেরলন ও তার সমসযা দূর 

কররহেরলন, পযমন সূফীরদর পক্ষরত্র ঘরট?! 

                                                           
3 মািমুউল ফাতাওয়া: (২৭/৩৯০-৩৯৩) 
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তুহম অব্শযই িান পয, আরয়শা রাহদয়াল্লাহু আনহা ব্সরায় হেরয়হেরলন, পয কাররণ পসখারন িামাল যুদ্ধ সংঘহটত 

হয়; হকন্তু তুহম িান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম কব্র পেরক পব্র হরয় তারক হনরষধ করররেন অেব্া 

তারক হব্রত পররখরেন?! এ ধররণর আরও অরনক ঘটনা ররয়রে, যা েণনা করা সম্ভব্ নয়। 

পমাোকো: আমারদর হনকট প ৌঁরে হন পয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তার পকারনা সাহাব্ী ব্া তাোঁর 

 হরব্াররর পকারনা প্ররয়ািরন কব্র পেরক পব্র হরয়রেন, অেচ তারদর এটা পব্হশ প্ররয়ািন হেল। 

মসহিরদ কুব্ার দরিার সামরন তার পব্র হওয়ার পয ঘটনা কতক হশ‘আ সম্প্রদায় ব্ণতনা করর োরক, তা শুধুই 

অ ব্াদ ও হমেযাচার। 

সারকো:  ূব্তব্ততী পনককার পলাকরদর িনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর পব্র না হওয়া আর  রব্ততী 

পলাকরদর িনয পব্র হওয়ার পযৌহিক কারণ পদখারত হরব্, যার দ্বারা হব্রব্কব্ান সন্তুে হরত  ারর”।4 

শাইখ ইব্ন ব্ায রহ. ব্রলন: 

“দীরনর অকাটয প্রমাণ ও শরী‘আরতর দলীল দ্বারা িানা পেরে পয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাম প্ররতযক 

িায়োয় হব্দযমান নয়, তার শরীর শুধু তার কব্রর মহদনায় হব্দযমান। আর তার রূহ ‘রফীরক আ‘লা’ তো িান্নারত 

হব্দযমান। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লারমর হাদীস, হতহন মৃতুযর সময় ব্রলরেন: “আল্লাহুম্মা 

হফর-রাহফহকল আ‘লা” হতনব্ার ব্রলন, অতঃ র হতহন মারা যান”। 

সাহাব্ারয় পকরাম ও তার  রব্ততী সকল উম্মত এ হব্ষরয় একমত পয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লামরক 

তার মসহিরদর  ারশ আরয়শার ঘরর দাফন করা হরয়রে। আি  যতন্ত তার শরীর পসখারনই হব্দযমান। আর তার 

রূহ, অনুরূ  অনযানয নব্ী-রাসূল ও পনককার পলাকরদর রূহ িান্নারত; হকন্তু তারদর প্ররতযরকর স্তর ও মযতাদায় 

তারতময ররয়রে, তারদর ইলম ও ঈমান এব্ং দাওয়ারতর পক্ষরত্র ধধরযতর তারতময অনুরূ । 

কতক সূফী পযমন ধারণা করর, হতহন োরয়ব্ িারনন এব্ং তারদর মীলাদ ইতযাহদরত হতহন উ হস্থত পহান, এসব্ 

ভ্রান্ত আকীদা, এর  শ্চারত পকারনা দলীল পনই; ব্রং কুরআন-হাদীস ও আদশত  ূব্তসূরীরদর সম্পরকত মূখততাই 

তারদররক এ হদরক ধাহব্ত করররে। 

আল্লাহ তারদররক পয পোমরাহীরত হলপ্ত করররেন, তা পেরক আমরা হনরিরদর িনয ও সকল মুসহলরমর িনয 

হনরা ত্তার প্রােতনা করহে। অনুরূ  আল্লাহ তা‘আলার হনকট পদা‘আ করহে, হতহন আমারদররক হসরারত মুস্তাকীম ও 

সহিক  রে  হরচাহলত করুন। হনশ্চয় হতহন শ্রব্ণ কররন, হনশ্চয় হতহন কবু্ল কররন”।5 (সংরক্ষহ ত) 

সমাপ্ত 

  

                                                           
4 রুহুল মা‘আনী: (২২/৩৮-৩৯) 
5 মািমুউ ফাতাওয়া ইব্ন ব্ায: (৩/৩৮১-৩৮৩) 
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