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"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � একজন মানুষ মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মুিমনমুসিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্িফেকট বা সনদ অজর্ন করার প�িতঃ
"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � একজন িনকৃ � মুসিলম মানুষ " " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � তােবঈ ও তােব’তােবঈনগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর ) সকলেক ভালেবেস তাঁেদর েকান একজেনর িবেরািধতা
না কের ُﻋﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ (ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দলনাম ধারণ কের, পর�রপর িবেরাধী হািদস শরীফসমূেহর মেধয্ িনজ েথেক
েকান নতু ন িস�া� না িদেয় নবী আলাইিহমুস সালামগেনর “ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসুেলর িনদশর্ন”
�রপ েকান অজানা িবষেয় চু প েথেক আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা স�েকর্ �সংশায় মহান আ�াহ তাআ’লার বাণীঃ “ ﻋ ِن ا ْﻟ َﮭ َوى اِ ْن ُھ َو اِﻻَ َوﺣْ ﻰ
َ َُو َﻣﺎ ﯾَ ْﻧطِ ﻖ
( "ﯾُ ْو َﺣﻰঅথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) কথা বেলন না”, ছু রা নজম, আয়াত নং-৩ এর
আেলােক অনূ�ািণত হেয় চু প থাকার নীিত অবল�ন কের তােবঈ ও তােব’তােবঈনগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর)েয েকান একজেনর �দত্ত রায়-মতামত, اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা
1
গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর

1

পর�র িবেরাধী হািদসসমূেহর মেধয্ েয হািদস শরীফখানার উপর আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) জীবেনর েশষ পযর্� �ায়ী িছেলন উহাই
হে� “ ﺴﻨﱠ ِﺔ
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
( ” اﻟ ﱡআস-সু�াহ) তথা িনয়ম বেল। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ওয়া সা�ামা তাঁর জীব�শায় জীবেনর েশষ পযর্ােয় তাঁর কতৃর্ ক পালনকৃ ত/বা�বায়নকৃ ত “ ﺴﻨﱠ ِﺔ
( ” اﻟ ﱡআসসু�াহ) বা িনয়মেক ُﺴﻨﱠﺔُ ا ْﻟﻘَﺎﺋِ َﻤﺔ
(আসসু�াতু ল কািয়মাতু ) তথা �বিতর্ ত িনয়ম বেল । হািদসসমূেহর
أﻟ ﱡ
মেধয্ েকানিট ُﺴﻨﱠﺔُ ا ْﻟﻘَﺎﺋِ َﻤﺔ
" َﺧ ْﯿ ُﺮ ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْون
( أﻟ ﱡআসসু�াতু ল কািয়মাতু ) তথা �িতি�ত িনয়ম তা " اﻟﺜﱠ َﻼﺛَﺔ
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহমগণ) ,
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ (রািদআ�াহ আনহমগণ ) গেবষণা কের িনধর্ারণ কের িদেয়েছন । তাঁেদর
এরপ ُ ا ْ ِﻻﺟْ ﺘِ َﮭﺎدতথা গেবষণাল� “ ﺴﻨﱠ ِﺔ
( ” اﻟ ﱡসু�াহ) তথা িনয়মেকই হািদস শরীেফ উে�িখত ٌﻀﺔٌ َﻋﺎ ِدﻟَﺔ
َ " ﻓَ ِﺮ ْﯾ
" তথা অনূরপ বা সমমান ফরজ (হকুম বা আেদেশর িদক িদেয় নয়, আমেলর িদক িদেয় কুরআন ও
সু�ার অনূরপ বা সমমান ফরজ)
বেল।
হািদস শরীফ খানা হে� এই- " :  ﻗﺎل،ﺳ ْﻮ ُل ﷲِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ
ُ ص أَ ﱠن َر
ِ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﷲ ﺑ ِْﻦ َﻋ َﻤ ِﺮو ْﺑ ِﻦ ا ْﻟﻌَﺎ
ٌ
ٌ
َ
ٌ
ٌ
َ
ٌ
ٌ
ٌاَ ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُﻢ ﺛَﻼَﺛَﺔ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
 ﺳﻨﻦ،(6885) ﻀﺔ َﻋﺎ ِدﻟﺔ ـ ﺳﻨﻦ أﺑﻮ داود
ْ َو َﻣﺎ ِﺳ َﻮى ذَ ِﻟﻚَ ﻓَ ُﮭ َﻮ ﻓ
ُ ﻀ ٌﻞ آﯾَﺔ ُﻣﺤْ َﻜ َﻤﺔ أو
َ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺋِ َﻤﺔ أ ْو ﻓ ِﺮ ْﯾ
(53) إﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আমর িবন আস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:
িন�য়ই রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: ই� বা �ান িতনিট (িতন �কার) ।এ বয্ািতত
যা আেছ তা অিতির� ।
১. ٌ( آﯾَﺔٌ ُﻣﺤْ َﻜ َﻤﺔআয়াতু ন মুহকামাতু ন) তথা সূদঢ়
আয়াত,
ৃ বা পর�র িবেরাধমু�
২. ٌﺳﻨﱠﺔٌ ﻗَﺎﺋِ َﻤﺔ
তথা �বিতর্ ত িনয়ম,
ُ (সু�াতু ল কািয়মাতু )
৩. ٌﻀﺔٌ َﻋﺎ ِدﻟَﺔ
সুনােন আবু দাউদ
َ ( ﻓَ ِﺮ ْﯾফািরদাতু ন আ’িদলাতু ন) তথা অনূরপ বা সমমান ফরজ ।
শরীফ , হািদস শরীফ নং-৬৮৮৫, সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৩।)
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হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেলই িতিন আ�াহ তাআ’লার িনকট মুিমন-মুসিলম হওয়ার
এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্িফেকট বা সনদধারী সেবর্াৎকৃ � মুসিলম হেবন ।
"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা“সবর্িনকৃ � শতা�ীর”(চতু থর্ শতা�ী েথেক পরবত� িকয়ামত
সংঘটন পযর্� সময়কােলর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � সকল মুসিলম মানুেষর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার
িনকট সনদধারী মুিমন-মুসিলম হেত হেল একা� গর�পূণর্ �েয়াজনীয় দািয়� হল তােবঈ ও তােব’তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � কত জন মুসিলম আিলম মনীষী িছেলন এবং তাঁেদর িলিখত
িকতাবসমূহ েকাথায় রেয়েছ তা অনূস�ান কের, েখাঁেজ েবর কের সং�হ করা ও তাঁেদর িলিখত
িকতাবসমূেহ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,  ا ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُ(أﻟ ﱡﺳﻧﱠﺔআসসু�াহ) তথা িনয়ম,
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া ।
(তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সংি�� তািলকা>পৃ�া নং-২৯৫ ��বয্ )

।

কারণ, " ( " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ �
সকল মুসিলম মানুষগণ হে�ন "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর”(চতু থর্
শতা�ী েথেক পরবত� িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময়কােলর)অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � সকল মানুেষর জনয্
আ�াহ তাআ’লার রাসুল আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর
িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মুসলমানগেণর জনয্ মানদ�, সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ
আনহমগণ) হে�ন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত
ঈমান আনয়েনর িবষেয় তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর জনয্ মানদ� আর আমােদর নবী
মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হে�ন আ�াহ তাআ’লার �িত ঈমান আনয়েনর
িবষেয় সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর) জনয্ মানদ� এবং" " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণেক (রািদআ�াহ
আনহমগণেক),তােবঈ ওতােব’-তােবঈনগণেক (রািদআ�াহ আনহমগণেক) স�াণ করার িবষেয়
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বিণর্ত অেনক হািদস শরীফ
রেয়েছ । ত�েধয্ িনে� একিট হািদস শরীফ উে�খ করা হল ।
হািদস শরীফখানা এই
ذﻛر رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺛم ﻗﺎل ﻟﮭم "إن ﯾد ﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻔذ: ﻋن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب
، إن أﺻﺣﺎﺑﻲ ﺧﯾﺎرﻛم ﻓﺄﻛرﻣوھم, أﻻ،ﻣﻊ اﻟﺷﯾطﺎن و إن اﻟﺣﻖ أﺻل ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ و أن اﻟﺑﺎطل أﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﺎر
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط6405)" ﺛم ﯾﻔﺷو اﻟﻛذب واﻟﮭرج، ﺛم اﻟﻘرن اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم،ﺛم اﻟﻘرن اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم
ﻟﻠطﺑراﻧﻲ.
অথর্ঃ-ওমর িবন আল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত : রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা তাঁেদরেক বলেলন, “িন�য়ই আ�াহর হাত তথা আ�াহর অনূ�হ “ ُﻋﺔ
َ ( " ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) দলিটর উপর । একাকী�
َ ( أ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��
শয়তােনর সােথ আর হক বা সেতয্র মূল হে� জা�ােত আর বািতেলর মূল হে� েদাযেখ ।
সাবধান ! িন�য়ই আমার সাহাবাগণ হে� েতামােদর উত্তম জন, তাঁেদরেক েতামরা স�াণ কর,
তারপর তােদর পরবত�েদর স�াণ কর, তারপর তােদর পরবত�েদর স�াণ কর, তারপর িমথয্ার
ও হারজ তথা খুনাখুিনর �কাশ পােব । আল-মু’জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ
নং-৬৪০৫ ।
উপের বিণর্ত হািদস শরীফখানােত েয স�াণ �দশর্েনর কথািট এেসেছ েসই স�াণ �দশর্েনর প�িতিটর
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বয্াখয্া হে�
" اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
(" َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর
তািলকায় অ�ভূর্ � েকান মুসিলম মানুেষর িবপে� না থাকা, তাঁেদর িবপে� কথা না বলা, তাঁেদর
দূনর্াম না করা, ভু ল-�িট-িবচু য্িত না ধরা ও েদাষ তালাশ-অেনষণ না করা, িবেরািধতা না করা,
িছ�ােনষণ না করা ও সমােলাচনা না করা ইতয্ািদ এবং তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِْ
তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর
হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া
।

