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 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত (আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � একজন মানষু মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মিুমন-
মসুিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ অজর্ ন করার  প�িতঃ                                              

 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত (আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ " 
শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � একজন িনকৃ� মসুিলম মানষু "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর ) সকলেক ভালেবেস তাঁেদর েকান একজেনর িবেরািধতা 
না কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলনাম ধারণ কের, পর�রপর িবেরাধী হািদস শরীফসমূেহর মেধয্ িনজ েথেক 
েকান নতুন িস�া� না িদেয় নবী আলাইিহমসু সালামগেনর “ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসেুলর িনদশর্ন” 
�রপ েকান অজানা িবষেয় চুপ েথেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা স�েকর্  �সংশায় মহান আ�াহ তাআ’লার বাণীঃ “   َىحْ وَ  اِالَ  وَ ھُ  نْ اِ  ىوَ ھَ لْ ا نِ عَ  قُ طِ نْ یَ  امَ و 

ىحَ وْ یُ  " (অথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) কথা বেলন না”, ছুরা নজম, আয়াত নং-৩ এর 
আেলােক অন�ূািণত হেয় চুপ থাকার নীিত অবল�ন কের তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর)েয েকান একজেনর �দত্ত রায়-মতামত,  ِادُ ھَ ْجتِ اْال  তথা 
গেবষণাল�  ُألسُّ نَّ ة  (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম 1, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর 

                                                           
1 পর�র িবেরাধী হািদসসমূেহর মেধয্ েয হািদস শরীফখানার উপর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) জীবেনর েশষ পযর্� �ায়ী িছেলন উহাই 
হে� “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (আস-সু�াহ)  তথা িনয়ম বেল। আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা তাঁর জীব�শায় জীবেনর েশষ পযর্ােয় তাঁর কতৃর্ ক পালনকৃত/বা�বায়নকৃত “ ةِ نَّ لسُّ ا  ” (আস-
সু�াহ) বা িনয়মেক   ةُ مَ ئِ اقَ لْ ا ةُ نَّ سُّ لأ  (আসসু�াতুল কািয়মাতু) তথা �বিতর্ ত িনয়ম বেল । হািদসসমূেহর 
মেধয্ েকানিট ةُ مَ ائِ قَ لْ ا ةُ نَّ سُّ أل  (আসসু�াতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম তা "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(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 دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (সু�াহ) তথা িনয়মেকই হািদস শরীেফ উে�িখত "  َةٌ لَ دِ اعَ  ةٌ ضَ یْ رِ ف 
 " তথা অনরূপ বা সমমান ফরজ (হকুম বা আেদেশর িদক িদেয় নয়, আমেলর িদক িদেয় কুরআন ও 
সু�ার অনরূপ বা সমমান ফরজ) বেল।                                                                                                   
হািদস শরীফ খানা হে� এই-  َلاق ،ملس و ھلیع هللا ىلص هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ِص اعَ لْ ا نِ بْ  ورِ مَ عَ  ْبنِ  هللا دِ بْ عَ  نْ ع  :" 

 نسن ،)8586( داود وبأ ننس ـ ةٌ لَ ادِ عَ  ةٌ ضَ یْ رِ فَ  وْ أَ  ةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ سُ  وأَ  ةٌ مَ كَ حْ مُ  ةٌ یَ آ لٌ َفضْ  وَ ھُ فَ  كَ لِ ذَ  ىوَ سِ  امَ وَ    ةٌ ثَ الَ ثَ  مُ لْ عِ لْ اَ 
)35( ةجام بنإ    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.  ةٌ مَ كَ حْ مُ  ةٌ یَ آ  (আয়াতুন মহুকামাতুন) তথা সূদঢ়ৃ বা পর�র িবেরাধম�ু আয়াত,         
২.  ُةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ س  (সু�াতুল কািয়মাতু) তথা �বিতর্ ত িনয়ম,              
৩.  َةٌ لَ دِ اعَ  ةٌ ضَ یْ رِ ف   (ফািরদাতুন আ’িদলাতুন)  তথা অনূরপ বা সমমান ফরজ ।   সুনােন আব ু দাউদ 
শরীফ , হািদস শরীফ নং-৬৮৮৫, সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৩।)  
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হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হেলই িতিন আ�াহ তাআ’লার িনকট মিুমন-মসুিলম হওয়ার 
এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদধারী সেবর্াৎকৃ� মসুিলম হেবন ।    

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   "(আরযালুল কুরিন) তথা“সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী েথেক পরবত� িকয়ামত 
সংঘটন পযর্� সময়কােলর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সকল মসুিলম মানেুষর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট সনদধারী মুিমন-মসুিলম হেত হেল একা� গর�পণূর্ �েয়াজনীয় দািয়� হল তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � কত জন মসুিলম আিলম মনীষী িছেলন  এবং তাঁেদর িলিখত 
িকতাবসমহূ েকাথায়  রেয়েছ তা অনূস�ান কের, েখাঁেজ েবর কের সং�হ করা ও তাঁেদর িলিখত 
িকতাবসমেূহ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , ادُ ھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� نَّ لأ ةُ سُّ (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, 
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হওয়া  । 
(তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সংি�� তািলকা>পৃ�া নং-২৯৫ ��বয্ ) ।                                                                                                   
কারণ, "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � 
সকল মসুিলম মানষুগণ হে�ন  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ 
শতা�ী েথেক পরবত� িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময়কােলর)অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সকল মানেুষর জনয্ 
আ�াহ তাআ’লার রাসুল আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর 
িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ মানদ�, সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ 
আনহমগণ) হে�ন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
ঈমান আনয়েনর িবষেয় তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর জনয্ মানদ� আর আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হে�ন আ�াহ তাআ’লার �িত ঈমান আনয়েনর 
িবষেয় সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর) জনয্ মানদ� এবং"  ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(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�াদরু 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                                                                                                                                        

 ذوالف عةجمالا يلع هللا دی نإ" ملھ لاق مث ملسو ھیلع هللا يصل هللا هللا لورس ركذ: طابخلا نب مرع نع
 ،مھومركأف كمراخی بيحاصأ نإ ,أال ،رانلا يف لصأ لطاالب نأ و جنةلا يف لصأ قحلا نإ و  انیطشلا عم
 طسوالا عجمالم يف)  )0546("جرھلاو بذكلا شوفی ثم ،مونھلی نذیلا قرنال مث م،نھویل ینلذا رنالق ثم

يانربطلل .                                                                                                    
অথর্ঃ-ওমর িবন আল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  তাঁেদরেক বলেলন, “িন�য়ই আ�াহর হাত তথা আ�াহর অন�ূহ “  ْةُ عَ امَ جَ ال " (আল-
জামাআ’ত) তথা  ْةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھ  (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) দলিটর উপর । একাকী� 
শয়তােনর সােথ আর হক বা সেতয্র মলূ হে� জা�ােত আর বািতেলর মলূ 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 খনুাখিুনর �কাশ পােব ।  আল-ম’ুজামলু 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�  "  ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � েকান মুসিলম মানেুষর  িবপে� না থাকা, তাঁেদর িবপে� কথা না বলা, তাঁেদর 
দনূর্াম না করা, ভুল-�িট-িবচুয্িত 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 ,  ِدُ اھَ تِ جْ اْال  
তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর 
হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হওয়া  ।    

 

 


