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 তথা  সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী   এবং (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)" َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة "
 তথা  সবর্িনকৃ�  শতা�ীর মসুিলম জািতর (আরযাললু কুরিন)" أَْرذَلُ  اْلقُُرْونِ "
মানেুষর মযর্াদা ও অব�ানঃ    

الثََّالثَة  “ اْلقُُرْون َخْیرُ    ” (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর উৎকৃ� মসুিলম মানষু 
এবং  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”  (আরযাললু কুরিন)   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর ) িনকৃ� মসুিলম মানষু স�েকর্  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার অেনকগেলা পিব� হািদস শরীফসমহূ রেয়েছ । তময্ধয্ েথেক এখােন চারিট হািদস শরীফ  উে�খ 
করা হল।                                                                                                                            
�থম হািদস শরীফঃ                                                       

 الذین ثم یلونھم، الذین ،ثم قرني الناس خیر: " یقول وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول سمعت ، ھریرة أبي عن
 الكبیر المعجم في) 1327( ـ+ للطبراني االوسط المعجم في) 5475" ( الساعة تقوم أن إلي أرذل الرابع یلونھم،ثم

                                                                                                                                                         للطبراني
অথর্ঃ -হযরত আব ুহরায়রা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: “ সেবর্াৎ কৃ� মানষু আমার শতা�ী(নবী ও সাহাবীগণ),
 তারপর পরবত� শতা�ী (তােবয়ীগণ’), তারপর পরবত�  শতা�ী (তােব’-
তােবঈনগণ),  তারপর চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� (জ� �হণকারী আস� সকল মসুিলমই) সবর্ 
িনকৃ� মসুিলম । আল-ম’ুজামলু আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪৭৫ + আল-ম’ুজামলু 
কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩২৭       ি�তীয় হািদস শরীফঃ                                                                                                                                          

 الَِّذیِنَ  ثُمَّ  یَلُْونَُھْم، الَِّذیِنَ  ،ثُمَّ  قَْرنِيْ  النَّاِس  َخْیرُ :"  وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول ل قَا:  ل قَا ُھبَْیَرةَ  بِنْ  َجْعَدة َعنْ 
الكبیر  المعجم في) 2143" (أَْرذَلُ  اْآلَخُرْونَ  یَلُْونَُھْم، ثُمَّ  الَِّذیِنَ  ثُمَّ  یَلُْونَُھْم،

                                                                    للطبراني
অথর্ঃ --হযরত জা’দাতা িবন হবাইরা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক  বিণর্ত, িতিন বেলন :  রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :“সেবর্াৎকৃ� মানষু আমার শতা�ী (নবী  ও 
সাহাবীগণ), তারপর পরবত� শতা�ী(তােবয়ীগণ’),, তারপর পরবত� শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ),  তারপর 
পরবত� েলােকরা (চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল মসুিলমই) সবর্িনকৃ� । 
আল-ম’ুজামলু কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩।                                                                                                                                
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                     

 ، َمِعي اَلَِّذْینَ  وَ  أَنَا:  فَقَالَ  ؟ َخْیرٌ  النَّاِس  أَيُّ   وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  ُسئِلَ :  قَالَ   أَنَّھ ، َھَریَرةِ  أَبِي َعنْ 
ابِعُ  أْلجزء ـ ـ أَْحِمدَ  ُمْسنَدِ  في) 8599( ـ بَِقيَ  َمنْ  َرفَضَ  َكأنّھُ   ثُمَّ  اْآلثَِر، َعلَى اَلَِّذْینَ   ثُمَّ  ، اْآلثَرِ  َعلَى اَلَِّذْینَ   ثُمَّ  الرَّ      

                                                                                    
অথর্ঃ হযরত আব ুহরায়রারা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক িজ�াসা করা হল েকান মানষুিট সেবর্াত্তম বা সেবর্াৎকৃ� ? িতিন বলেলন, আিম এবং যারা 
আমার সােথ আেছ, তারপর যারা (আমার) অবয্বিহত পের (আসেছ) , তারপর যারা (তােদর) অবয্বিহত 
পের (আসেছ),তারপর যারা অবিশ�জন রেয়েছন  তােদরেক েযন িতিন (রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) �তয্াখান কেরেছন (অথর্াৎ তারপর চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল 
মসুিলমেক �তয্াখান কেরেছন) । মসুনাদ ু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৫৯৯, চতুথর্ খ�।     
                                                                                                                                      
চতুথর্ হািদস শরীফঃ                                                       

لَ  إِنَّ : "  وسلم علیھ هللا صلي هللا ا رسول قَالَ :  َقالَ  ، َمْسعُْودِ  اْبنِ  َعنْ  ةَ  َھِذهِ  أَوَّ  ِشَراَرھُمْ  َوآَِخَرُھمْ  ِخیَاَرُھْم، اْألُمَّ
قِْینَ  َمْختَِلِفْینَ  .الخامس أْلجزء ـ للطبراني الكبیر المعجم في) 10366( ـ ُمتَفَّرِ                                                                                                                                
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অথর্ঃ-ইবন ুমাসউদ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
বলেলন, “ িন�য়ই এ উ�েতর �থম অংেশর  মসুিলমগণ>>1 হে�ন সেবর্াত্তম মসুিলম আর এ উ�েতর 
েশষ অংেশর  মসুিলমগণ>>2 হে�ন ( ََمْختَِلِفْین )িভ�মত2

قِْینَ ),3 িবি�� 3(ُمتَفَّرِ

4 উপদেল িবভ� দ�ু মসুিলম। 
আল-ম’ুজামলু কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৩৬৬ ।         

                                                           
1 >>এই উ�েতর �থম অংশ * �থম অংেশর মসুলমানগণ>> "  َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও 
তােব’- তােবঈন মসুিলমগণ)<< 
 2 >> এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মসুলমান>> " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � মসুিলমগণ 
3 >> এ উ�েতর �থম অংেশর *  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَْھُل السُّنَِّة َو اْلَجَماَعة (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মসুিলমগেণর 
িভ�মত েপাষণকারী( ََمْختَِلِفْین) 
 নােম দল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)أَْھُل السُّنَِّة َو اْلَجَماَعِة    নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  << 4
েথেক িবি�� দেল-উপদেল িবভ�( َقِْین  দ�ু মুসিলম। (ُمتَفَّرِ


