19
" ( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর
অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ � মানুষ এর সং�াঃ ”
" (" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ �
মানুষ বলেত বুঝায়" اﻟﺛﱠ َﻼﺛَﺔ
ْاﻟﻘُ ُر ْون
(" َﺧﯾ ُْرখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা“সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর ”
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায়
অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর
�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 এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ তফর পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব�
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
“সেবর্াৎকৃ � সাধারণ মুসিলম ও সেবর্াৎকৃ � আিলম মুসিলম”।

َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن اﻟﺛَﻼَﺛَ ِﺔ
তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ী” স�েকর্ পিব� হািদস
শরীফসমূেহর মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনাঃ
সূচনা : ( َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ী” হে� أ َ ْرذَ ُل
"( ” ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী এবং এর
পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ � মুসিলম মানুেষর জনয্ অনূসরণেযাগয্ সেবর্াত্তম েলাক িচি�ত করার
ও বাছাই করার একমা� গর�পূণর্ মানদ� । এই  َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা “সেবর্াৎকৃ � িতন
শতা�ীর” মাধয্েম "(” أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর” (িহজরী চতু থর্
শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ � মুসিলম মানুেষরা জানেত পারেবন েকান েলাকিট
মুসিলম, েকান েলাকিট অমুসিলম, েকান মুসিলম আিলম মানুেষর �দত্ত রায়-মতামত , ْاﻻِﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ
মানেত হেব ও অনূসরণ করেত হেব । এই  َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর”
মাধয্েম "(” أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ � মুসিলম মানুেষরা আেরা জানেত পারেবন েকান মুসিলম
আিলম মানুেষর �দত্ত রায়-মতামত ,  ْاﻻِﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম,
�ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ মানা যােব না ও অনূসরণ করা যােব না । তাই,
এই  َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ী” হে� "(” أَ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ � মুসিলম
মানুেষর জনয্ অনূসরণেযাগয্ সেবর্াত্তম েলাক িচি�ত করার ও বাছাই করার একমা� গর�পূণর্
সময়কাল । েসই জেনয্ই, "(” أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর” (িহজরী
চতু থর্ শতা�ী এবং এর
পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ � মুসিলমমানুষেক "" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা
“সেবর্াৎকৃ �
িতন
শতা�ী”
স�েকর্
িব�ািত
জানেত
হেব।
আসুন, এখন আমরা ( َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন
শতা�ী” স�েকর্ আেলাচনা কির ও জািন। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
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ওয়া সা�ামার িহজরেতর সময়কাল েথেক শর কের পরবত� িতন শত বৎসর (৩১২ িহজরী সন
পয©�) পয©� সময়কালেক  َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ী ” বেল । এই
“সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীেত ” জ� �হণকারী সকল মুিমন-মুসিলমই জা�াতী । 1 কারণ,
ْ
ُﻋﺔ
তাঁরা
নােম দল
তথা َو
اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ
أ َ ْھ ُل
َ (اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)
ْ
ﻋ ِﺔ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উত্তম ও উৎকৃ � েলাক হওয়ার বয্াপাের
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক হািদস শরীফ রেয়েছ
।এ িতন শতা�ীর মুিমন-মুসিলমগণেক হবহ অনূসরনকারীরাও জা�াতী । তাঁেদর স�েকর্ আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
 " ﻻَ ﯾَ ْد ُﺧ ُل: ﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾَﻘُ ْو ُل
ُ ﻋ ْن أَﺑِﯾْﮫ
ُ اﻟرﺣْ َﻣ ِن ﺑ ِْن
ﻋ ْﺑ ِد ﱠ
َ ، َﻋ ْﻘﺑَﺔ
َ ﻋ ْن
َ
َ :ﻗَﺎ َل---َﻋ ْﻘﺑَﺔ
ﺳﻣِ ْﻌتُ اﻟ ﱠﻧﺑِ ﱠ
َ
َ
ﱠ
ْ
َ
ْ
َ
( ( ﻓﻲ14394) .ى َﻣ ْن َرآﻧﻲ ِ" ْ◌ﺛَﻼَﺛًﺎ
أ
ر
ن
ﻣ
أى
ر
ﻻ
و
،
ﻲ
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ن
ﻣ
ى
أ
ر
ﻻ
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ﻲ
ﻧ
رآ
م
ﻠ
ﺳ
ﻣ
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ﻧ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ٌ
َ اﻟ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
.اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ- হযরত আ�ুর রহমান িবন উকবা িতিন তাঁর িপতা ওকবা েথেক বণর্না কের বেলন :
িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িতনবার বলেত শেনেছন : “ আমােক েদেখেছ এমন
েকান মুসিলম(সাহাবী) েদাযেখ �েবশ করেব না, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ (তােবয়ী’)
েসও েদাযেখ যােবনা, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ (তােব’-তােবঈন)
েসও েদাযেখ �েবশ করেব না”। আল-মু’জামুল কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং১৪৩৯৪।
আর িহজরী চতু থর্শতা�ী েথেক শর কের পরবত�েত িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল
মুসিলমই"
 " أ َ ْرذَ ُل اﻟﻧﱠﺎس اﻟُ ُﻣ ْﺳﻠ ِِمতথা সবর্ িনকৃ � মুসিলম ও এেদরেক আ�াহ তাআ’লা
েকান িকছু ই গর� েদন না । তােদর বয্াপাের আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনَﺛ ُ ﱠم اﻟﱠ ِذﯾِن، ﺎس ﻗَ ْرﻧِ ْﻲ
ِ " َﺧﯾ ُْر اﻟﻧﱠ:  َﻗﺎ َل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﻋ ْن َﺟ ْﻌ َدة ﺑِ ْن ُھﺑَﯾ َْرة َ ﻗَﺎ ل
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ2143) " ﺛ ﱠم اﻵﺧ َُر ْونَ أ ْرذل، ﺛ ﱠم اﻟ ِذﯾِنَ َﯾﻠ ْوﻧَ ُﮭ ْم، ﺛ ﱠم اﻟ ِذﯾِنَ ﯾَﻠ ْوﻧَ ُﮭ ْم،ﯾَﻠ ْوﻧَ ُﮭ ْم.
অথর্ঃহযরত জা’দাতা িবন হবাইরা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : “সেবর্াৎকৃ � মানুষ আমার শতা�ী (নবী ও সাহাবীগণ),
 َﺧ ْﯿ ُﺮ ْاﻟﻘُ ُﺮ ْون اﻟﺜﱠ َﻼﺛَﺔতথা সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীেত জ� �হণকারী েকান মুিমন-মুসিলম চতু থর্ শতা�ীর পূবর্
পযর্� " ( " َﺧ ْﯿ ُﺮ ْاﻟﻘُ ُﺮ ْون اﻟﺜﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর
�দত্ত রায়-মতামত , ُ ْاﻻِﺟْ ﺘِ َﮭﺎدতথা গেবষণাল� ُﺴﻨﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত
িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেয় এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�
আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট
েবেহ�ী দল ُ( ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َﻋﺔআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أَ ْھ ُﻞ اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ ﺴﻨﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ
দলব� মুসিলম িহেসেব জীিবত েথেক পরবত�েত অ�বত�কালীন সমেয় ইনিতকাল কেরন িতিনও َﺧ ْﯿ ُﺮ اﻟﺜﱠ َﻼﺛَﺔ
( ْاﻟﻘُ ُﺮ ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ � জা�াতী মুসিলম
। ( َﺧ ْﯿ ُﺮ ْاﻟﻘُ ُﺮ ْون اﻟﺜﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ী েথেক শর কের চতু থর্
শতা�ীরপূবর্ পযর্� মধয্বত� সময়কালেক অ�বত�কালীন সময় বেল ।
1
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তারপর পরবত� শতা�ী(তােবঈগণ),তারপর পরবত� শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ),তারপর
পরবত�গণ হে� িনকৃ � েলাক ”।আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং২১৪৩।
،ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم،  " ﺧﯾر اﻟﻧﺎس ﻗرﻧﻲ: ﺳﻣﻌت رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾﻘول، ﻋن أﺑﻲ ھرﯾرة
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ5475) "  ﺛم اﻟراﺑﻊ أرذل إﻟﻲ أن ﺗﻘوم اﻟﺳﺎﻋﺔ،ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم.
অথর্ঃ- হযরত অবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনেছন : “সেবর্াতকৃ � েলাক আমার যুগ [�থম শতা�ী (নবী ও
সাহাবীগণ)],এর পরবত�েদর যুগ সেবর্াতকৃ � যুগ [ি�তীয় শতা�ী(তােবঈগণ) ], এর পরবত�েদর
যুগ সেবর্াতকৃ � যুগ [তৃ তীয় শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ)] , তার পর চতু থর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত
আস� েলাক িনকৃ � েলাক ”।আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪৭৫
 ﺛم اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﺧﯾر ﻗرن اﻟﻘرن اﻟذي ﻓﯾﮫ: ﻗﺎل،ﻋن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ3425) " ﺛم اﻟراﺑﻊ ﻓﻼ ﯾﻌﺑﺄ ﷲ ﺑﮭم ﺷﯾﺋًﺎ، ﺛم اﻟﺛﺎﻟث،
অথর্ঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “সেবর্াতকৃ � যুগ েয যূেগ িতিন (আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) িছেলন(নবী ও সাহাবীগণ), তারপর ি�তীয় শতা�ী(তােবঈগণ), তারপর
তৃ তীয় শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ), তাপর চতু থর্ শতা�ী , এ যেগর েলাকেদর বয্াপাের আ�াহ
িকছু ই গর� েদন না ” । আল-মু’জামুল আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৪২৫ ।
، ﺛم اﻟﺛﺎﻟث،  ﺛم اﻟﺛﺎﻧﻲ، ،  ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﺧﯾر اﻟﻧﺎس ﻗرﻧﻲ: ﻗﺎل،ِﻋ ْﺑ ِد ﷲ
َ ﻋن
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ3336)ﺛم ﯾَ ِﺟﻰ ُء ﻗَ ْو ٌم ﻻَ َﺧﯾ َْر ﻓِ ْﯾ ِﮭ ْم "ــ
অথর্ঃ- হযরত অ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “সেবর্াতকৃ � েলাক আমার যুগ [�থম শতা�ী(নবী ও সাহাবীগণ),
তারপর ি�তীয় শতা�ী(তােবঈগণ), তারপর তৃ তীয় শতা�ী (তােব’-তােবঈনগণ), তারপর চতু থর্
শতা�ীেত এমন স�দায় আসেব যােদর মেধয্ েকানই কলয্াণ নাই । আল-মু’জামুল আওসাত,
িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৩৬ ।
অতএব, িহজরী চতু থর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল িনকৃ � মুসিলমেদর
মধয্ হেত যারা  َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” মুসিলম মানুেষর
হবহ
অনূসরনকারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেবনা, তাঁেদর েকান এক জেনর িবপে� থাকেব, তাঁেদর িবপে�
কথা বলেব, তাঁেদর দূনর্াম করেব, ভু ল-�িট-িবচু য্িত ধরেব ও েদাষ তালাশ-অেনষণ করেব এবং
িবেরািধতা করেব, িছ�ােনষণ করেব ও সমােলাচনা করেব, তারা মুসিলম সমােজ েয যত বড়
আিলম, মুহাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর, গাউস-কুতু ব, তাসিবহওয়ালা,
িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা িহেসেব পিরিচত হউক না েকন তারা "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মানুষ হওয়ায় তারা মহান আ�াহ তাআ’লা
এবং আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট সবেচেয় িনকৃ �
ও েদাযখী েলাক িহেসেব গণয্ । েস সুবােধ ধম�য় িবষেয় এ সম� সবেচেয় িনকৃ � ও েদাযখী
েলাকেদর িলিখত েয েকান িকতাব-বই-�� বািতল ও অ�হণীয় এবং সবেচেয় িনকৃ � ও েদাযখী
মুসিলম হওয়ার সুবােধ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ)
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তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ বািতল ও অ�হণীয়। েয সম� মুসিলম
তােদর িলিখত েয েকান িকতাব-বই-�ে� বিণর্ত ফতওয়া-রায় এবং তােদর মতামত মানেব,
অনূসরন করেব তারাও মহান আ�াহ তাআ’লা এবং আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট সবেচেয় িনকৃ � ও েদাযখী েলাক িহেসেব গণয্। ইসলাম ধেমর্র েকান
িবষেয়
েকান িকতাব-বই-�� িলখার এবং ফতওয়া-রায়-মতামত
এবং ওযাজ -মাহিফেল
ওয়াজ-নিসহত করার তােদর অিধকার েনই । যিদ তারা উপের বিণর্ত কাজগেলা কের তেব এটা
হেব ইসলাম ধেমর্র ধম�য় িবষেয় তােদর অনিধকার চচর্া । এরা হে� বািহয্কভােব মুসিলম
সমােজ নামধারী মুসিলম । মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট বা�েব অমুসিলম ।
কারণ, " ( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ �
সকল মুসিলম মানুষেক স�াণ করা "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”
অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � সকল মানুেষর উপর ফরজ । এটা এ জনয্ েয," (" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ী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 ِن
" (আরযালুল 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 সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মুসলমানগেণর
জনয্ মানদ� আর আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হে�ন
আ�াহ তাআ’লার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর)
জনয্ মানদ� এবং তাঁেদরেক স�াণ করার িবষেয় আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বিণর্ত অেনক হািদস শরীফখানা রেয়েছ । ত�েধয্ িনে� একিট হািদস
শরীফ উে�খ করা হল । হািদস শরীফখানা হল ------------------------------ذﻛر رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺛم ﻗﺎل ﻟﮭم "إن ﯾد ﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻔذ: ﻋن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب
ﻣﻊ اﻟﺷﯾطﺎن و إن
 إن أﺻﺣﺎﺑﻲ, أﻻ،اﻟﺣﻖ أﺻل ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ و أن اﻟﺑﺎطل أﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﺎر
( ( ﻓﻲ6405)" ﺛم ﯾﻔﺷو اﻟﻛذب واﻟﮭرج، ﺛم اﻟﻘرن اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، ﺛم اﻟﻘرن اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم،ﺧﯾﺎرﻛم ﻓﺄﻛرﻣوھم
اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ-ওমর িবন আল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ْ
ওয়া সা�ামা
তাঁেদরেক বলেলন, “ িন�য়ই আ�াহর হাত তথা আ�াহর অনূ�হ “ ُﻋﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) দলিটর
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
উপর । একাকী� 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 (তােবঈগণেক), স�াণ কর, তারপর তােদর
পরবত�েদর(তােব’-তােবঈনগণেক) স�াণ কর, তারপর িমথয্া ও “হারজ তথা খুনাখুিন” �কাশ
পােব ।আল-মু’জামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ ।
 ِإ ﱠن رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:  ﻓَﻘَﺎ َل، ﺎس ﺑﺎﻟﺟﺎﺑﯾﺔ
 ﻗﺎل: ﻗﺎل،َ ﺳ ْﻣ َرة
َ
َ ﻋن ﺟﺎ ِﺑ ِر ﺑ ِْن
َ ﺧطب ﻋﻣراﻟﻧﱠ
َ
 ﺛم َﯾ ِﺟ ْﻲ ُء، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، ،  أﺣْ ِﺳﻧُوا إِﻟَﻰ أﺻﺣﺎﺑﻲ:ﻓﻘﺎل، ﺎم ﻓِ ْﻲ ﻣﺛل ﻣﻘﺎﻣﻲ َھذَا
َ َﻗ
 ﻓﻣن ا َ َﺣبﱠ، ﻋﻠَﻰ اﻟﺷﮭﺎدة ﻗﺑل أن ﯾ ْﺳﺗَ ْﺷ َﮭ َد
َ  َوﯾَ ْﺷ َﮭ ُد،ﻋﻠَ ْﯾ َﮭﺎ
َ ﻋﻠَﻰ اﻟﯾﻣﯾن ﻗﺑل أن ﯾﺳﺗﺣﻠف
َ ِف أ َ َﺣ ُد ُھ ْم
ُ ﻗَ ْو ٌم ﯾَﺣْ ﻠ
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 ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻊ اﻟواﺣد و ھو ﻣن اﻻﺛﻧﯾن أﺑﻌ َد و ﻻ ﯾﺧﻠون،ﻣِ ْﻧ ُﻛ ْم أ َ ْن ﯾَﻧَﺎ َل ﺑُﺣْ ﺑ ُْو َﺣﺔَ ْاﻟﺟﻧﺔ ﻓﻠﯾﻠزم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 وﻣن، ( رﺟل ﺑﺎﻣرأة ﻓﺈ ِ ﱠن ﺛﺎﻟﺛﮭﻣﺎ اﻟﺷﯾطﺎن179)" "،ﺳوءهُ ﺳﯾﺋﺗﮫ ﻓ ُﮭ َو ﻣؤﻣن
ُ َ ﺳ ﱡره ﺣﺳﻧﺗﮫ و ﺗ
ُ َ َﻛﺎنَ ﻣِ ْﻧ ُﻛ ْم ﺗ
ﻣﺳﻧد أﺣﻣد.
অথর্ঃ-জািবর িবন সামরাহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত
আমােদরেক ব�ৃতা িদেয় বেলেছন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েতামােদর িনকট
আমার েযরপ অব�ান েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন: “েতামরা আমার
সাহাবীেদর �িত “সু�র আচরণ কর”, তারপর তােদর পরবত�েদর (তােবঈেদর) �িত সু�র
বয্বহার কর, তারপর তােদর পরবত�েদর (তােব’-তােবঈনেদর) �িত সু�র আচরণ কর, তারপর
এমন স�দায় আসেব যােদর এেকক জন এমন হেব েয, শপথ চাওয়ার পূেবর্ই শপথ কের েফলেব,
�া�য্ চাওয়ার পূেবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । অতএব, েয জা�ােতর সূখ-সা�ণ্দয্ েপেত চায় তােক
অবশয্ই ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দলেক তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত)না নােম দলেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দুেয়র েথেক অিধক
দূের । েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্েন যােব না, িন�য় শয়তান তােদর তৃ তীয় জন,
েতামােদর যার িনকট সু�র িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন । মুসনাদু
অহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৯ ।
উপের বিণর্ত দুিট হািদস শরীফখানােত দুইিট িবষয় খুবই গর�পূণর্ িহেসেব এেসেছ ।
(১) “ স�াণ �দশর্ন কর ” ও “সু�র আচরণ কর” কথািট ।
(২) “  ” اﻟﮭرجতথা “ খুনাখুিন হেব” কথািট ।
(১) আল-মু’জামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ এ বিণর্ত সাহাবাগণেক,
তােবঈগণেক, তােব’-তােবঈনগণেক “ স�াণ �দশর্ন কর ” ও “সু�র আচরণ কর” কথািটর
বয্াখয্া হে�-" (" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল 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 ,  ْاﻻِﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল�
ﺳﻧﱠ ِﺔ
, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ
( اﻟ ﱡআস-সু�াহ) তথা িনয়ম
অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়াই হে� সাহাবাগণেক, তােবঈগণেক, তােব’-তােবঈনগণেক “স�াণ
�দশর্ন করা ” ও “সু�র আচরণ করা”। উপের বিণর্ত িবষয়গেলার িবপরীত আচরণ করেল
তাঁেদরেক অপমান করা হল। পাশাপািশ উপেরা� হািদস শরীফখানার িবপরীত আমল কের হািদস
শরীফখানােকও অবমাননা করা হল। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার উপের বিণর্ত হািদস শরীফ শরীফখানার
অবমাননা কের একজন মুসিলম িক কের
মুসিলম থাকেত পাের আপিন মেন কেরন ?
মেন রাখেবন, "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ”(িহজরী চতু থর্শতা�ী
ও এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর মেধয্ যারা
"اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
ْ
(" َﺧﯾ ُْراﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ �
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই সেবর্াৎকৃ � মুসিলম
ও জা�াতী মুসিলম হওয়ার সুবােধ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত, اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা গেবষণাল�
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ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও
পূণর্ সমথর্নকারী হেবনা তারা মুসিলম থাকেবনা ।
এখন �� হল েয, "(" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর ”
অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর এত স�াণ, এত
মযর্াদা েকন ?
এর উত্তর এই েয, " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
ْاﻟﻘُ ُر ْون
(" َﺧﯾ ُْرখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা
“সেবর্াৎকৃ �িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’তােবঈনগেণর েকউ েদাযেথ যােব না মেমর্ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীফ থাকায় তাঁরা সকেলই জা�াতী । তাই, তাঁরা এত স�াণ,
এত মযর্াদাস�� মুসিলম । তাছাড়া, পিব� কুরআেনও তােদর পে� �মা চাওয়ার জনয্ হওয়া
"( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)
অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর উপর ফরজ কের েদওয়া হেয়েছ।
তাঁেদর স�েকর্ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
َ " ﻻ: ﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َﯾﻘُ ْو ُل
ُ ﻋ ْن أ َ ِﺑﯾْﮫ
ُ اﻟرﺣْ َﻣ ِن ﺑ ِْن
ﻋ ْﺑ ِد ﱠ
َ ، َﻋ ْﻘ َﺑﺔ
َ ﻋنء
َ
َ :ﻗَﺎ َل---ﻋ ْﻘ َﺑ َﺔ
ﺳﻣِ ْﻌتُ اﻟ ﱠﻧ ِﺑ ﱠ
َ
َ
ً
َ
ﱠ
( (14394) .ى َﻣ ْن َرآﻧﻲ ِ" ْ◌ﺛﻼَﺛﺎ
َ ﯾَ ْد ُﺧ ُل اﻟﻧ
َ  َو ﻻَ َرأى َﻣ ْن َرأ،  َو ﻻَ رأى َﻣ ْن رآﻧِ ْﻲ، ﺎر ُﻣ ْﺳ ِﻠ ٌم رآﻧِ ْﻲ
.ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ- হযরত আ�ুর রহমান িবন উকবা িতিন তাঁর িপতা ওকবা েথেক বণর্না কের বেলন :
িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িতনবার বলেত শেনেছন : “ আমােক েদেখেছ এমন
েকান মুসিলম(সাহাবী) েদাযেখ �েবশ করেব না, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ েসও
(তােবয়ী’ও) েদাযেখ যােবনা, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ েসও
(তােব’-তােবঈনও) েদাযেখ �েবশ করেব না”। আল-মু’জামুল কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস
শরীফ নং- ১৪৩৯৪।
ُ " :
 َو َﻣ ْن َرأَى َﻣ ْن،  َو َﻣ ْن َرأَى َﻣ ْن رآﻧِ ْﻲ، ط ْوﺑَﻰ ِﻟ َﻣ ْن رآﻧِ ْﻲ
ً
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ6106) .َﻣ ْن َرآﻧﻲ ِ" ﺛَﻼَﺛﺎ

ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ى
: ﻋ ْن َﻣ ْوﻟَﻰ أَﻧ ٍَس ﺑ ِْن َﻣﺎﻟِكٍ ﻗَﺎ َل
َ
َ َ َرأ

অথর্ঃ- হযরত আ�ুনাস িবন মািলেকর েগালাম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িতনবার বেলেছন : “সুসংবাদ তার জনয্ েয আমােক েদেখেছ, আমােক
েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ তার জনয্ও সুসংবাদ (তােবয়ী’ও, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয
েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ তার জনয্ও সুসংবাদ (তােব’-তােবঈনও)”। আল-মু’জামুল আওসাত,
িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬১০৬।
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত সুসংবাদ েপেত হেল "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা
সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)
অ�ভূর্ � মুসিলমগণেক
িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর মমর্ানূযায়ী আমল করেত হেব ।
ﺳﻣِ ْﻌتُ ﻧَ ِﺑﯾﱠ ُﻛ ْم ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
َ َﺳﻠَ ِﻔ ُﻛ ْم ﻓ
َ  أ َ ﱠﻣﺎ إِﻧِّﻲ، ﺷﺗ َْﻣﺗ ُ ُﻣ ْو ُھ ْم
َ َﺎر ِﻟ
ِ ﺎﻹ ْﺳﺗِ ْﻐﻔ
ِ ْ ِﺑ
ْ
َ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ5241)" َﺣﺗﱠﻰ ﯾَﻠﻌَنُ آَﺧِ ُرھَﺎ أ ﱠوﻟَ َﮭﺎ

ْ َﺷﺔَ ﻗَﺎﻟ
أُﻣِ ْرﺗ ُ ْم: ت
َ ِﻋﺎﺋ
َ ﻋ ْن
َ
ُ" ﻻَ ﺗ َ ْﻔﻧَﻰ َھ ِذ ِه ْاﻷ ُ ﱠﻣﺔ: ﯾَﻘُ ْو ُل
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অথর্ঃ- হযরত আেয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলেছন : েতামােদর পূবর্বত�েদর
(সালাফেদর)জনয্ ইসিতগফার-�মা েচেত েতামােদরেক আেদশ করা হেয়েছ এই জনয্ েয, েতামরা
তােদরেক গািল-গালাজ কের থাকেব । িক� েতামােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক
বলেত শেনিছ “এই উ�ত �ংস হেব না যত�ণ পযর্� না এই উ�েতর েশষাংশ 2 �থম অংশেক
3
অিভস�াত করেব (গািলগালাজ করেব)। আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস
শরীফ নং-৫২৪১ ।
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল
কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)
অ�ভূর্ �
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
মুসিলমগণেক সবর্দাই (" َﺧﯾ ُْر اﻟﻘ ُر ْون اﻟﺛﻼﺛﺔখাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর ”
অ�ভূর্ � সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগেণর অনূগত থাকেত
হেব এবং তাঁেদর জনয্ �মা �াথর্না করেত হেব । এর িবপরীত ৈবিশ�য্স�িলত আচরণ করেল এই
উ�ত �ংস হেয় যােব মেমর্ হািদস শরীফখানায় ভিবষয্�াণী এেসেছ ।
তাই, এই উ�েতর েশষাংেশর মুসিলমগেণর>> "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা
সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � মুসিলমগেণর দািয়�
ও কতর্ বয্ হে� এই েয, তারা �থম অংেশর মুসিলমগেণর>>"اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون
(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ
(রািদআ�াহ
আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগেণর জনয্ সবর্দা �মা �াথর্ণা ও ম�ল কামনা করা।

�মা �াথর্ণা ও ম�ল কামনা করার িনদশর্ন ও ল�ণঃ
" اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْونখাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ �
সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগেণর কােরা ি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, িবে�ষ
না রাখা ইতয্ািদ এবং তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা গেবষণাল� মতামত, �ণীত
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া হে� "اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون
(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা“সেবর্াৎকৃ �
িতন
শতা�ীর
”অ�ভূর্ �
সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগেণর জনয্ "أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
"(আরযালুল
কুরিন)
তথা
সবর্িনকৃ �শতা�ীর
”(িহজরী
চতু থর্শতা�ী
ও
পরবত�
শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � মুসিলমগেণর �মা �াথর্ণা ও ম�ল কামনা করার িনদশর্ন ও ল�ণ । েযমন
মহান আ�াহ পিব� কুরআেন বেলনঃ

2

এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মুসলমান>> "( " أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা

সবর্িনকৃ �শতা�ীর” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � মুসিলমগণ
3
�থম অংশেক * �থম অংেশর মুসলমানগণেক>> " ( " َﺧﯿ ُْﺮ ْاﻟﻘُ ُﺮ ْون اﻟﺜﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও
তােব’- তােবঈন মুসিলমগণেক
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َﺎن َوﻻَ ﺗ َﺟْ ﻌَ ْل ﻓِﻰ ﻗُﻠُ ْو ِﺑﻧَﺎ ﻏ �ِﻼ ﻟِّﻠﱠ ِذﯾْن
َ ََو اﻟﱠ ِذﯾْنَ َﺟﺎ ُء ْوا ﻣِ ْن ﺑَ ْﻌ ِد ِھ ْم ﯾَﻘُ ْوﻟُ ْونَ َرﺑﱠﻧَﺎ ا ْﻏﻔ ِْرﻟَﻧَﺎ َوإِ ْﺧواﻧِﻧَﺎ اﻟَ ِذﯾْن
ِ ْ ِﺳﺑَﻘُ ْوﻧَﺎ ﺑ
ِ ﺎﻹ ْﯾ َﻣ
(10)ف َرﺣِ ْﯾ ٌم ــﺳورة اﻟﺣﺷرــ
ٌ آ َ َﻣﻧُ ْوا َرﺑﱠﻧَﺎ إِ ﱠﻧكَ َر ُء ْو
অথর্ঃ- যারা তােদর পের আগমন করেব তারা বলেব: েহ আমােদর পালনকতর্ া , আমােদরেক এবং
ঈমােন অ�গামী আমােদর ভাইগণেক �মা কের িদন আর ঈমানদারেদর িবরে� আমােদর অ�ের
িবে�ষ রাখেবন না, িন�য়ই আপিন দয়ালু ,পরম করণাময়। সুরা হাশর, আয়াত নং-১০।
অতএব, " (" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর ”
অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই সেবর্াৎকৃ �
মুসিলম ও জা�াতী মুসিলম হওয়ায় 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 "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” (িহজরী
চতু থর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর উপর ফরজ।
অনয্থায় "( " أ َ ْر َذ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্শতা�ী
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)
অ�ভূর্ � মুসিলমগণ িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর হকুেমর অ�ভূর্ �
হেয় যােব । হািদস শরীফখানা হে� এই --------------------------------- َو، ﺎر ُھ ْم
َ
َ َ " إِ ﱠن أ َ ﱠو َل َھ ِذ ِه ْاﻷ ُ ﱠﻣﺔَ ﺧِ ﯾ:  ﻗَﺎ َل رﺳول ا ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:  ﻗَﺎ َل، ﻋ ْن اﺑ ِْن َﻣ ْﺳﻌُ ْو ِد
ُ
ِر
ﺷ
م
ھ
ر
.( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ ـ ْأﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس10366) ار ُھ ْم َﻣ ْﺧﺗ َ ِﻠ ِﻔﯾْنَ ُﻣﺗَﻔ ِ َّر ِﻗﯾْنَ ـ
ْ َ ِآَﺧ
َ َ
অথর্ঃ-ইবনু মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ )েথেক বিণর্ত : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বলেলন, “িন�য়ই এ উ�েতর �থম অংেশর মুসিলমগণ>> 4 হে�ন সেবর্াত্তম মুসিলম আর এ
উ�েতর েশষ অংেশর মুসিলমগণ>> 5 হে�ন ( َ) َﻣ ْﺧﺗ َ ِﻠ ِﻔﯾْنিভ�মত েপাষণকারী 6, ( َ) ُﻣﺗَﻔ ِ َّرﻗِﯾْنিবি��
7
দেল-উপদেল িবভ� দু� মুসিলম। আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং১২৩৬৬ ।
তেব, "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ী” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত�
ْ (" َﺧﯾখাইরল
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর মেধয্ যারা
"ْراﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই সেবর্াৎকৃ � মুসিলম ও জা�াতী মুসিলম হওয়ার সুবােধ
তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত, اﻻﺟْ ِﺗ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া,
িমমাংসীত িস�া� ওমতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেব তারাও জা�াতী। এটা এ
5

6

>> * �থম অংেশর মুসলমানগণ>> " ( " َﺧﯿ ُْﺮ ْاﻟﻘُ ُﺮ ْون اﻟﺜﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ �
িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগণ<<
5 >> এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মুসলমান>> "اﻟﻘُﺮون
ِ ْ ُ ْ ( " أَرْ ذَ ُلআরযালুল কুরিন) তথা
সবর্িনকৃ �শতা�ীর” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � মুসিলমগণ
6 >>এ উ�েতর �থম অংেশর * ُ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
أَ ْھ ُﻞ اﻟ ﱡ
َ َ َ ْ (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﺴﻨﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َﻋ ِﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’তােবঈন মুসিলমগেণর িভ�মত েপাষণকারী( َ) َﻣ ْﺨﺘَ ِﻠ ِﻔﯿْﻦ
7
>> ُ( ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َﻋﺔআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﺴﻨﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َﻋ ِﺔ
(أَ ْھ ُﻞ اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল
َ
েথেক িবি�� দেল-উপদেল িবভ�( َ ) ُﻣﺘﻔ ِ َّﺮﻗِﯿْﻦদু� মুসিলম।
4
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জনয্ েয, "اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
ْاﻟﻘُ ُر ْون
(" َﺧﯾ ُْرখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়
একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� িবধায় তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত ।
আর""( أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর মেধয্ যারা" " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ
আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� সেবর্াৎকৃ � মুসিলম ও
ُﺳﻧﱠﺔ
জা�াতী মুসিলম হওয়ার সুবােধ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত,  ْاﻻِﺟْ ِﺗ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল�
أﻟ ﱡ
(আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্
সমথর্নকারী হেব না তারা েদাযখী এবং তারা
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর অ�ভূর্ � থাকেব না । েযমনআমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ িববৃত আেছ ।
ﻲ
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(2763) ،ﺳﻧن اﻟﻧرﻣذي+ ( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ ـ12390"
(অথর্ঃ- হািরছু ল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বণর্না কেরেছন, িন�য়
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : এবং আিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ
করিছ, আ�াহ [ তাআ’লা ] আমােক ঐগেলার আেদশ িদেয়েছন, ১. শনা (শনেত) ২.আনূগতয্
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫. ُﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ﱠ
ْ
(আল-জামাআ’ত) তথা
ﻋ ِﺔ
(أھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলব� হেয়
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
থাকেত)। অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল
ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
তথা ﻋ ِﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
و
ﺔ
ﻧ
ﺳ
اﻟ
ل
ھ
أ
(আহলু
স
সু
�
াহ
ওআল
জামাআ’ত)নােমদলিট
েথেক ( ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত)
َ ََ
َ ِ ﱡ
তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ�
কের েফলল । িক� েস (পূনরায় তওবা কের ) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব েয েকহ
“জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস জাহা�ােমর স�া বা অিধবাসীর (জাহা�ােমর
ই�েনর) অ�ভ©~� । অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস েরাজা রােখ
এবং, নামাজ পেড় তবুও, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, েরাজা রাখেল এবং
নামাজ পড়েল ও (জাহা�ােমর পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভূর্ �) ।তাই,
েতামরা
“আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক মুসিলম-মুিমন নােম অিভিহত কেরেছন”।।
আল-মু’জামুল কািবর,িতবরানী, হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ . সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ
নং- ২৭৬৩।
উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
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�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল
তথা
ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল তয্াগকারী মুসিলমেক
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ইসলাম েথেক বিহ�ার েঘাষণা কেরেছন। “ইসলাম েথেক বিহ�ার” কথািটর অথর্ হল আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “উ�ত েথেক বিহ�ার” ।
"( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)
অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ যখনই আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী
ْ (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
দল “ ُﻋﺔ
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ﱠ
ُ
َ
জামাআত)নামধারী দলব� হেয় "اﻟﺛ َﻼﺛﺔ
( " َﺧﯾ ُْر اﻟﻘ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা
“সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত,  ْاﻻِﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল�
ُﺳﻧﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী
ও পূণর্ সমথর্নকারী হেবন তখন তারাও আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার উ�ত । আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এরপ
ৈবিশে�র অিধকারী েকান উ�তই েদাযেখ �েবশ করেব না ।
ﺿ َﮭﺎ ﻓِﻲ
ُ ﺎر َو ﺑَ ْﻌ
ُ  " َﻣﺎ ﻣِ ْن أ ُ ﱠﻣ ٍﺔ ِإﻻﱠ َو ﺑَ ْﻌ:  ﻗَﺎ َل،ﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
َ ﻋ ْن اﺑ ِْن ﻋُ َﻣ َر
َ
ِ ﺿ َﮭﺎ ﻓِﻲ اﻟﻧﱠ
ّ ِﻋ ِن اﻟﻧﱠﺑ
ُ
ْ
ْ
ﱡ
ﱠ
ُ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ
.( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ ـ أﻟﺟزء اﻟﺳﺎدس123) ". ْاﻟ َﺟﻧ ِﺔ ِإﻻ أ ﱠﻣﺗِﻲ ﻓﺈِﻧ َﮭﺎ ﻛﻠ َﮭﺎ ﻓِﻲ اﻟ َﺟﻧ ِﺔ
না । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ---------অথর্ঃ- ইবেন ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেলন : “এমন েকান উ�ত নাই যার কতক অংশ েদাযেখ আর কতক অংশ জা�ােত
থাকেব না(অথর্াৎ �েতয্কিট উ�েতেতরই িকছু অংশ
েদাযেখ �েবশ করেব আর িকছু অংশ
জা�ােত �েবশ করেব) িক� আমার সকল উ�তই জা�ােত �েবশ করেব” ।আল-মু’জামুল
কািবর,িতবরানী শরীফ, ৬� খ�, হািদস শরীফ নং-১২৩।
এই িবষয়িট আমরা পিব� েকিরআেনর ছু রা আল-ফািতেরর ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত খানা অধয্য়ন
করেল ��ভােব বুঝেত পারব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । িবষয়িট অতয্� গর�পূণর্ িবধায় একিট
ফু টেনােটর(Footnote) িভতর িচি�ত কের েদখােনা হল । 8

8

(Footnote) মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলম
স�ানরা অথবা " ( " أَ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্ িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্ িনকৃ�
মুসিলমগণ এটা মােন না। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত
ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা না থাকার কারেন ইসলাম ধেমর্ র বািহয্ক আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্
বা�বায়ন করা সে�ও তারা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মুসিলম তথা
শংকরজাতীয় মুসিলম ।

তারা পিব� কুরআেনর ছু রা বাকারার িন� বিণর্ ত আয়ােতর অ�ভুর্ � । েযমন আ�াহ তাআ’লা পিব�
কুরআেন বেলনঃ-"ﺑﺎ�ِ وﺑﺎﻟﯿ َْﻮ ِم اﻻَﺧِ ِﺮ َو َﻣﺎ ُھ ْﻢ ﺑِ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِ ْﯿﻦ
ﺎس َﻣﻦْ ﯾﱠﻘُ ْﻮ ُل آ َﻣﻨﱠﺎ ﱠ
ِ ( " َو ﻣِ ﻦَ اﻟﻨﱠঅথর্ ঃ-“আর মানুেষর মেধয্ িকছু
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েলাক এমন রেয়েছ যারা বেল, আমরা আ�াহ ও পরকােলর �িত ঈমান এেনিছ তারা আেদৗ ঈমানদার
নয়” ছু রা আল বাকারা, আয়াত নং-৮)।
মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদরেকএবং "( " أَ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা
সবর্ িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণেক পি� কুরআেনর সুরা আল-ফািতেরর ৩২ ও ৩৩ নং
আয়াত অধয্য়ন কের গভীরভােব গেবষণা কের আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার ি�য় উ�েতর মযর্ াদা স�েকর্ অবিহত হেত হেব। সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম
আসা মুিমন-মুসিলমগণ এবং" ( " َﺧ ْﯿ ُﺮ ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْون اﻟﺜ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্ াৎকৃ�
িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ �
উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও
মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্ নকারী মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার ি�য় উ�ত হওয়ায় তাঁর �িত ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস কের
ইমান আনার সুবােদ তারা সিতয্কােরর মুিমন-মুসিলম হওয়ায় তােদর আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্ না
থাকা বা �িটপূণর্ আমল থাকা সে�ও মহান আ�াহ তাআ’লা তােদরেক �মা ও অনূ�হ কের জা�ােত �েবশ
কিরেয় েদেবন। মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন)

তথা সবর্ িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভর্ ূ � িনকৃ� মুসিলমগণ মহান আ�াহ তাআ’লার এ সতয্ কথািট

বুঝেত অ�ম হেয়েছ। মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ-------------------------------------------------ت ِﺑ ِﺈ ْذ ِن ﷲِ ـ
ِ ﻖ ِﺑﺎ ْﻟ َﺨﯿ َْﺮا
ِ  ﻓَﻤِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َظﺎ ﻟِﻢ ِﻟﻨَ ْﻔ- ﺻ َﻄﻔَ ْﯿﻨَﺎ ﻣِ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِدﻧَﺎ
ْ ب ا ﱠﻟ ِﺬ ْﯾﻦَ ا
ٌ ﺳﺎ ِﺑ
َ  َوﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘ َِﺼﺪ َوﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ-ﺴ ِﮫ
َ ﺛ ُ ﱠﻢ ا َ ْو َر ْوﺛْﻨَﺎ اﻟﱠ ِﻜﺘ َﺎ
ْ َذَ ِﻟﻚَ ھ َُﻮ ا ْﻟﻔ
ﺳ ُﮭ ْﻢ ﻓِ ْﯿﮭَﺎ ﺣ َِﺮﯾْﺮ ـ َو َﻗﺎ ﻟُ ْﻮا
َ ُ َﺟﻨﱠﺎت، ﻀ ُﻞ ا ْﻟ َﻜﺒِﯿ ُْﺮ
ُ ﺐ ﱠوﻟُﺆْ ﻟُﺆًا َو ِﻟ َﺒﺎ
َ َ ﻋﺪ ٍْن ﯾَ ْﺪ ُﺧﻠُ ْﻮﻧَﮭَﺎ ﯾُ َﺤﻠﱠ ْﻮنَ ﻓِ ْﯿﮭَﺎ ﻣِ ْﻦ ا
ٍ ﺳﺎ ِو َر ﻣِ ْﻦ ذَ َھ
ﺷﻜ ُْﻮرـ
َ اِنﱠ َرﺑﱠ َﻨﺎ ﻟَﻐَﻔُ ْﻮر- َﻋﻨﱠﺎ اﻟ َﺤﺰَ ن
َ َﺐ
َ ِي ا َ ْذھ
ْ ا ْﻟﺤ َْﻤ ُﺪ ِ ﱠ�ِ ا ﱠﻟﺬ
(অথর্ ঃ-“অত:পর আিম িকতােবর(কুরআেনর) অিধকারী কেরিছ আমার বা�ািদেগর মেধয্
তােদরেক যােদরেক আিম মেনানীত কেরিছ; তেব তােদর েকহ িনেজর �িত অতয্াচারী(সবর্ দা
পাপকেমর্ িল�), েকহ মধয্প�ী(মােঝ-মেধয্ পাপ কেমর্ িল� থােক আবার মােঝ-মেধয্ েনক কেমর্ িল� থােক)
এবং েকহ আ�াহর ই�ায় কলয্াণকর কােজ অ�গামী (েকান সময়ই পাপ কেমর্ িল� থােকনা, সবর্ দাই
েনকেমর্ িল� থােক)। এটাই (বিণর্ ত িতন দলেকই কুরআেনর জনয্ মেনানীত অিধকারী বানােনা হে� মহান
আ�াহ তাআ’লার প� হেত তােদর �িত মহা অনূ�হ) ”মহা অনূ�হ”।
“তারা �েবশ করেব �ায়ী জা�ােত, েসথায় তােদরেক �ণর্ -িনিমর্ ত কংকন ও মু�া �ারা অলংকৃত করা হেব
এবং েসখােন তােদর েরশেমর েপাশাক-পির�দ থাকেব।
এবং তারা বলেব, ’�শংসা আ�াহর িযিন আমেদর দু:খ-দূদর্শা দূরীভূ ত কেরেছন; আমােদর �িতপালক েতা
�মাশীল,গণ�াহী” ছু রা আল ফািতর,আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।)
উপেরা� আয়ােত কািরমােত আ�াহ তাআ’লা উ�িত মুহা�াদীর উ� মযর্ াদস�� ৈবিশ�য্িট ফুিটেয় তু েল
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা
ভালবাসার সােথ িব�াসকারী মুিমন-মুসিলম পাপীেদরেক �মা কের পাপী-েনকী (উপেরাি�িখত িতন
দলেকই) সকলেকই একই জা�াত আ’দন তথা েবেহে� �েবশ কিরেয় েদেবন।
আমােল সােহ তথা সৎকমর্ ছাড়াই েকান এক বা�ােক জ�াত দান করা বা তােক �মা কিরেয় জা�ােত
ঢু িকেয় েদয়ার অিধকার এক মা� মহান আ�াহ তাআ’লারই আেছ। এরপ ঈমান রাখা সাহাবীেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলেমর মতাদশর্ ও িব�াস । আমােল সােলহ তথা সৎকমর্ ছাড়াই জ�ােত েযেত
পারেব না এরপ ঈমান রাখা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর িব�াস ও
মতাদশর্ ।
উপের
বিণর্ ত ছু রা আল ফািতর,আয়াত নং-৩২ নং আয়ােতর (ﺴ ِﮫ َوﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘ َِﺼ ٌﺪ
ِ  ) ﻓَﻤِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َظﺎ ِﻟ ٌﻢ ِﻟّﻨَ ْﻔবয্াখয্ায় উসামা িবন
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(২) আল-মু’জামুল আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ এ বিণর্ত “
তথা খুনাখুিন হেব কথািটর বয্াখয্াঃ িনে� িবিণর্ত হািদস শরীফখানা অধয্য়ন করেল “
তথা “খুনাখুিন হেব” কথািটর বয্াখয্া পাওয়া যােব ।হািদস শরীফখানা এই,

” اﻟﮭرج
” اﻟﮭرج

: َﻗﺎﻟُ ْوا،  إِ ﱠن ﺑَﯾْنَ ﯾَ َدي ِ اﻟﺳﱠﺎ َﻋ ِﺔ ْاﻟ َﮭ ْر ُج:ﺳ ﱠﻠ َم ﻗَﺎ َل
ُ  أ َ ﱠن َر،ِي
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو
َ ﻋ ْن)أَﺑُو ُﻣ ْو
َ ِﺳ ْو ُل ﷲ
ّ ﺳﻰ( ْاﻷ ْﺷﻌَ ِر
ْ
ْ
ْس
َ  ِﻹﻧﱠﺄ ﻟَﻧَ ْﻘﺗ ُ ُل ُﻛ ﱠل،  أ َ ْﻛﺛ َ ُر ﻣِ ﱠﻣﺎ ﻧَ ْﻘﺗ ُ ُل:  ﻗَﺎﻟُوا، اَﻟﻘَﺗْ ُل: َو َﻣﺎ ْاﻟ َﮭ ْر ُج ؟ ﻗَﺎ َل
َ ﻋ ٍﺎم أ َ ْﻛﺛ َ ُر ﻣِ ْن
َ  إِﻧﱠﮫُ ﻟَﯾ، ﺳ ْﺑ ِﻌﯾْنَ أَﻟﻘًﺎ
ﻋﻘُ ْو ُل أَ ْھ ِل ﱠ
اﻟز َﻣﺎ
ُ ُ ِإ ﱠﻧﮫُ ﻟَﺗ ُ ْﻧزَ ع:ﻋﻘُ ْوﻟُﻧَﺎ َﯾ ْو َﻣ ِﺋ ٍذ ؟ﻗَﺎ َل
ُ  َو َﻣ َﻌﻧَﺎ: ﻗَﺎﻟُ ْوا، ﺿ ُﻛ ْم َﺑ ْﻌﺿًﺎ
ِ  َوﻟَﻛ ِْن ﻗَﺗْ ُل َﺑ ْﻌ، َِﺑﻘَﺗْ ِﻠ ُﻛ ُم ْاﻟ ُﻣ ْﺷ ِر ِﻛﯾْن
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ﺷ ْﻲءٍ ـ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ﻋﻠﻰ
َ ﻋﻠﻰ
ُ  َوﻟ ْﯾ، ٍﺷ ْﻲء
ِ ف َﻟﮫُ َھﺑَﺎ ٌء ﻣِ نَ اﻟﻧﱠ
َ ﺳوا
َ ﺳبُ أﻛﺛ ُر ُھ ْم أﻧ ُﮭ ْم
ُ ُ َوﯾَ ْﺧﻠ،ِن
َ ْ ﯾَﺣ، ﺎس
(19801)
অথর্ঃ- হযরত আবু মুসা আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : িকয়ামেতর সামেনই ““( ” اﻟﮭرجহারজ”) , তাঁরা (সাহাবীগণ)
বলেলন : ““( ” اﻟﮭرجহারজ”) িক ? িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)
বলেলন: “খুনাখুিন/হতয্া ” , তাঁরা (সাহাবীগণ) বলেলন : আমরা যা হতয্া করিছ উহার েচেয়ও
েবশী, িন�য় আমরা �িত বছর সত্তুর হাজােরর েচেয় েবশী খুনাখুিন/হতয্া কির । িতিন (রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: এই হতয্া ( এই“ ”اﻟﮭرج-“হারজ” তথা“খুনাখুিন/হতয্া)
েতা েতামােদর মুশিরকেদর হতয্া করা নয় । িক� এই হতয্া ( এই “ ” اﻟﮭرج-“হারজ”
তথা“খুনাখুিন/হতয্া) হে�, েতামােদর পর�র পর�রেক (কতক মুসলমান কতক মুসলমানেক)
হতয্া করা, তাঁরা (সাহাবীগণ) বলেলন : েসই িদন িক আমােদর �ান-বুি� থাকেব না ? ।
িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: েসই জামানার
("" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
যায়দ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ ত, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেলেছনঃ ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْﻢ ﻣِ ﻦْ َھﺬِه:ﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
َ ُ " ﻋَﻦْ أ
ّ ِ ﻗَﺎ َل اﻟﻨﱠﺒ:  ﻗَﺎ َل،[ ﺳﺎ َﻣﺔَ ﺑِﻦْ زَ ْﯾ ٍﺪ ) ﻓَﻤِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َظﺎ ِﻟ ٌﻢ ِﻟّﻨَ ْﻔ ِﺴ ِﮫ َوﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘ َِﺼﺪ( ]ﻓَﺎطِ ﺮ
 ( ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻲ ـ413) ( ْاﻷ ُ ﱠﻣ ِﺔ313) َو ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْﻢ ﻓِﻰ ا ْﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ، َھ ُﺆﻻَءِ ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْﻢ ﺑِ َﻤ ْﻨ ِﺰﻟَ ٍﺔ َواﺣِ َﺪ ٍة
(অথর্ ঃ-উসামা িবন যায়দ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :
এরা সবাই (বিণর্ ত িতন ে�িণর সবাই) আমার উ�ৎ, আল-মু’জামুল কািবর,িতবরানী শরীফ, হািদস

শরীফ নং- ৪১৩, এরা সবাই একই �েরর, এরা সকেলই জা�াতী ”,মুসনােদ আহমদ, হািদ শরীফ নং৩১৩, ৩য় খ�) । পাপী-েনকীেদরেক একই জা�ােত �ান েদয়া এটা উ�িত মুহা�াদীর �িত মহান আ�াহ

তাআ’লার মহা অনূ�হ এবং েসৗভােগয্র িনদশর্ ন। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস না কের শধু আমােল সােলহ্ তথা
সৎকাযর্ করেল এ স�ােন ভূ িষত হওয়া যােব না। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস করা হে� ঈমােনর �থম শতর্।
পরবত�েত ঈমােনর ি�তীয় �েরর শতর্ িহেসেব অনয্ানয্ ইসলািম আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্ গেলা
(নামাজ, েরাজা, হ� ,যাকাত ইতয্ািদ েনক কমর্ করা) পযর্ ায়�েম আে� আে� ধীের ধীের করাই হে�
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা
ভালবাসার সােথ িব�াসকারী মুিমন-মুসিলমেদর উপর ফরজ বা অবশয্ক দািয়� ও কাজ।
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(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ �) েলাকেদর �ান-বুি� িছিনেয় েনওয়া
হেব । েসই জামানায় �ান-বুি�হীেনরা �লািভিষ� হেব (�ীন-ধমর্ পিরচালনার দািয়� িনেব) ।
এেদর অিধকাংশরাই মেন করেব তারা সিঠক আেছ । অথচ তারা সিঠক েনই ।মুসনাদু আহমাদ
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৯৮০১ ।
এর কারন হে� এই েয, েসই িদেন (তারা) "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা
সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
ْ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল “ ُﻋﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
(আল-জআ’ত) নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) দলব�
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
হেয় " ( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ �
মুসিলম উলামােকরামগেণর �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 হেবনা
। ফল�িতেত
"( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ �
ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও
শ�াবলীর নােম গিঠত িবিভ� দল-উপদেল িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ
“ ُﻋﺔ
َ ( " ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত) নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) নােম দলিটর
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
সােথ ““( ”اﻟﮭرجহারজ”) বা “খুনাখুিন/হতয্ায� ”করেব।
েসই জেনয্ই
 َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛﱠﻼَﺛَ ِﺔতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর মুিমন-মুসিলমগণেক হবহ
অনূসরনকারী এবং পূণর্ সমথর্নকারী, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)
নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলদলব� উৎকৃ �
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
মুসিলমগেণর একমা� আ�িরক দািয়� হে� তাঁরা সবর্দাই "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ েথেক এবং তােদর �দত্ত রায়-মতামতমতামত , ফতওয়া , িস�া� ও মতবােদর অনূসরন ও সমথর্ন েথেকও দূের থাকেবন । কারণ,
"( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ কােলর
�বােহ সমেয়-সমেয় িকয়ামত সংঘটন পূবর্ পযর্� আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
পিবেতর্ ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত অনয্ েয
েকান দল কের থােকন, থাকেবন । তারা ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দল-উপদল গঠন কের একমা�
একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক িবি�� থাকায় বা িবি�� হওয়ায় এবং ُﻋﺔ
(আলَ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
জামাআ’ত) নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
( أھل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলনাম ধারণকারী দল না হওয়ায় তারা ব�েব মুসিলম নেহ ।
তেব " ﺎس اﻟُ ُﻣ ْﺳﻠ ِِم
ِ  " أ َ ْرذَ ُل اﻟ ﱠﻧতথা সবর্ িনকৃ � মুসিলম মানুষ” ﺎس ْاﻟ ُﻣ ْﺳﻠ ِِم
ِ  " َﺧﯾ ُْر اﻟﻧﱠতথা সেবর্াৎকৃ �
মুসিলম মানুেষ পিরণত হওয়ার প�িত �সে� (পৃ�া নং-১১8 ��বয্) বিণর্ত গণাবলী অজর্ন
করেত পারেল "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ �
মুসিলমগণও ( িহজরী চতু থর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল িনকৃ �
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মুসিলম মানুষগণও) সেবর্াৎকৃ � মুসিলম মানুেষ পিরণত হেত পাের ।
এটা এ জনয্ েয, "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ �
মুসিলমগণ যিদ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত
ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
ْ
َ
ﱠ
ْ
ﻋ ِﺔ
( أھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� হেয় (দেল-উপদেল
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
িবভ� হেয় িবি�� না হেয়) " ( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায়
অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর
�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 হেয় থােকন তা হেল তােদর জনয্ িনে� বিণর্ত চারিট হািদস শরীেফ মহা
সুসংবাদ রেয়েছ । েস সুসংবাদিট হে�, তখন তারা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার এত ৈনকটয্ লাভ করেবন েয, তখন শধু তারা তাঁর উ�েতর মযর্াদা লাভ
করেবন না বরং তারা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
হৃদেয়র আপন ভাইেয়র সে�াধেন সে�ািধত হেবন । আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােদরেক এতটাই িনকেট িনেয় যােবন েয, তারা তখন তাঁর শধু উ�ত
নেহ বরং ভাই, সুবহানা�াহ । এ কথা মেন রাখেত হেব েয, েকান দেলর �ধান তাঁর অনূসারীেদরেক
�াভািবকভােবই বেল থােকন “এরা আমার দেলর েলাক” িক� িতিন অিত সহেজ এ কথা বেলন
না “এরা আমার ভাই” । আমার ভাই বলেত হেল অিধক আপন হওয়া ও অিধক পিরিচত
হওয়া লােগ । অিধক আপন হেত হেল কতগেলা শতর্ ও িনয়ম মানার �েয়াজন হয়
।
ْ
َ
ُ
আসুন ! আমরা "( " أ ْرذَ ُل اﻟﻘ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ �
মুসিলমগণ উপেরা� শতর্ াবলী েমেন িনেয় হািদস শরীেফ বিণর্ত উ� সুসংবাদ�া� ৈনকটয্তা অজর্েন
আত্ন িনেয়াগ কির ও আ�হী হই
।
িবেশষ সতকর্ তাঃ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কাউেক ভাই
বেল সে�াধন করেলও িক� উ�েতরা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ভাই বেল সে�াধন
করেত পারেব না । উ�েতরা শধু ইয়া রাসুলু�ািহ , ইয়া নবী আ�ািহ বলেবন । হািদস শরীেফ
নবী তাঁর উ�তেক “ভাই” বেল েয সে�াধন কেরেছন তা তাঁর পরবত� উ�তগেণর জনয্ তাঁর
আপনতার ও আদেরর বিহ:�কাশ মা� ।
�থম হািদস শরীফ
ﻖ ِإ ْﯾ َﻣﺎﻧًﺎ ؟
ُ " َﯾﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻧﱠ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم،َﻋﺑﱠﺎس ﻗَﺎل
َ ﻋ ْن إِﺑ ِْن
َ
ِ ﺎس َﻣ ْن أ َ ْﻋ َﺟبُ ْاﻟﺧ َْﻠ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
، ﻓَﺎﻟﻧﱠ ِﺑﯾ ْﱡونَ َﯾﺎ رﺳول ﷲ:ْف ﻻَ ﯾُؤْ ﻣِ نُ ْاﻟ َﻣﻠَﺋِﻛﺔُ َو ُھ ْم ﯾُ َﻌﺎ ِﯾﻧونَ ْاﻷ َ ْﻣ َر ؟ﻗَﺎﻟُوا
ﯾ
ﻛ
و
"
:
ل
ﺎ
ﻗ
،
ﺔ
ِﻛ
ﺋ
ﻠ
ﻣ
اﻟ
:
وا
ﻟ
ﺎ
ﻗ
"
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
:  ﻗَﺎ َل،ﺻ َﺣﺎﺑُكَ ﯾَﺎ رﺳول ﷲ
ﻋﻠ ْﯾ ِﮭ ْم ﻣِ نَ اﻟ ﱠ
ْ  َﻓﺄ:ﺳ َﻣﺎءِ ؟ " ﻗَﺎﻟوا
َ ﻲ ﯾَ ْﻧ ِز ُل
َ  َﻛﯾ: ﻗَﺎ َل
ُ  َواﻟ ْﺧ، َْف ﻻَ ﯾُؤْ ﻣِ نُ اﻟﻧﱠ ِﺑﯾﱡون
،  ﻗَ ْو ٌم ﯾَ ِﺟ ْﯾﺋ ُ ْونَ ﻣِ ْن ﺑَ ْﻌدِي، ﺎس ِإ ْﯾ َﻣﺎﻧًﺎ
ْ َ ْف ﻻَ ﯾُؤْ ﻣِ نُ أ
ِ ﺻ َﺣﺎ ِﺑﻲ َو ُھ ْم ﯾَ َر ْونَ َﻣﺎ ﯾَ َر ْونَ ؟ َوﻟَﻛ ﱠِن أ َ ْﻋ َﺟبُ اﻟﻧﱠ
َ " َﻛﯾ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ12390)."  أوﻟﺋِكَ إِﺧ َواﻧِﻲ، ﺻ ِ ّدﻗ ْوﻧِﻲ َوﻟ ْم ﯾَ َر ْوﻧِﻲ
َ ُوﯾ، ﯾُؤْ ﻣِ ﻧُ ْونَ ﺑِﻲ َوﻟ ْم ﯾَ َر ْوﻧِﻲ
ـ
অথর্ঃ-হযরত ইবনু আ�াস বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :
েহ মানুষ সকল ! (বল) সৃি�র মেধয্ েক ঈমােনর িদক িদেয় আ�র্যজনক? তাঁরা বলল,
েফের�ারা, িতিন ((নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: িকভােব েফের�ারা িব�াস
করেব না অথচ তারা (আ�াহ তাআ’লার) আেদশ বা িবষয় (িনেজরা �চে�) অবেলাকন
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করেছ? তারা বলল, নবীগণ, িতিন ((নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: িকভােব
নবীগণ িব�াস করেব না এমন অব�ায় েয, তাঁেদর উপর ওহী অবতরন হে� ? তাঁরা বলল,
আপনার সাহাবীগণ, িতিন ((নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: িকভােব আমার
সাহাবীরা িব�াস করেব না অথচ তাঁরা যা েদখার েদখেছ ? িক� মানুেষর মেধয্ ঈমােনর িদক
িদেয় আ�র্যজনক েসই স�দায় যারা আমার পের এেস আমােক না েদেখ আমােক িব�াস করেছ,
আমােক না েদেখ আমােক সতয্ েজেনেছ । তারা হে� আমার ভাই ।
আল-মু’জামুল
কািবর,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১২৩৯০ ।
ি�তীয় হািদস শরীফ
:  ﻗَﺎ َل، " َو ِددْتُ أَﻧِّﻲ ﻟَ ِﻘﯾْتُ إِ ْﺧ َواﻧِ ْﻲ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم،َ ﻗَﺎل، ٍﻋ ْن أَﻧ ٍَس إِﺑ ِْن َﻣﺎﻟِك
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َﻓ
ﯾ
ﻟ
و
أ
:
وﺳﻠم
ﻋﻠﯾﮫ
ﷲ
ﺻﻠﻲ
ﻲ
ﺑ
ﻧ
اﻟ
ﺣ
ﺻ
أ
ل
ﺎ
ﻘ
َﺻ َﺣﺎﺑِﻲ َوﻟَﻛ ﱠِن ِإ ْﺧ َواﻧِﻲ اﻟﱠ ِذﯾْن
َ
ْ َ أَ ْﻧﺗ ُ ْم أ:ْس ﻧَﺣْ نُ ِإ ْﺧ َواﻧَكَ ؟ ﻗَﺎ َل
ُﺎب
ْ
ِ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
( ( ﻓﻲ ُﻣ ْﺳﻧَد أﺣْ َﻣد ـ12774)."وﻟ ْم ﯾَ َر ْوﻧِﻲ ـ،
َ آ َﻣﻧ ْوا ﺑِ ْﻲ
অথর্ঃ-হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : আমার ভাল েলেগেছ েয, আিম আমার ভাইেদর সােথ
সা�াৎ কেরিছ, িতিন (আনাস) বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবাগণ বলেলন:
আমরা িক আপনার ভাই নই ? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: েতামরা
আমার সাহাবী িক� আমার ভাই হে� তারা যারা আমার পের (এেস) আমােক না েদেখ আমােক
িব�াস কেরেছ । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৭৭৪ ।
তৃ তীয় হািদস শরীফ
ﺳﻼَ ٌم
َ ﺳﻠﱠ َم
َ ، ﻋن أ ِﺑﻲ ھ َُرﯾ َْرة
َ
َ : ﻋﻠَﻰ أ َ ْھ ِل ْاﻟ َﻣ ْﻘ َﺑ َر ِة ﻓَﻘَﺎ َل
َ َ ﻓ، َ أَﻧﱠﮫُ أَﺗ َﻰ ْاﻟ َﻣ ْﻘ َﺑ َرة:ﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ّ ﻋ ِن اﻟﻧﱠ ِﺑ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
:ﻓَ َﻘﺎﻟوا:  ﻗَﺎ َل، " َو ِددْتُ أ ﱠﻧﺎ ﻗَ ْد َرأ ْﯾﻧَﺎ إِ ْﺧ َوا َﻧﻧَﺎ: ﺛ ﱠم ﻗَﺎ َل، َ َوإِﻧﱠﺎ إِ ْن ﺷَﺎ َء ﷲُ ﺑِ ُﻛ ْم ﻻَﺧِ ﻘ ْون، َار ﻗَ ْو ِم ُﻣ ْرﻣِ ِﻧﯾْن
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َد
 َوأَﻧَﺎ، ﺻ َﺣﺎﺑِﻲ و ِإ ْﺧ َواﻧِﻲ اﻟﱠ ِذﯾْنَ ﻟَ ْم ﯾَﺄْﺗُوا ﺑَ ْﻌ ُد
ْ َ  ﺑَ ْل أ َ ْﻧﺗ ُ ْم أ:  أ َ َو ﻟَ ْﺳﻧَﺎ ِﺑﺈ ِ ْﺧ َواﻧَكَ ؟ ﻗَﺎ َل: ﯾَﺎ رﺳو َل ﷲِ ﻗَﺎ َل
ُ ﻓَ َر
أ َ َرأَﯾْتَ َﻟ ْو أ َ ﱠن: ت ﻣِ ْن أ ُ ﱠﻣﺗِكَ ﺑَ ْﻌ ُد ؟ ﻗَﺎ َل
ِ ْف ﻣِ ْن ﻟَ ْم ﯾَﺄ
ِ ﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﺣ ْو
ُ ْف ﺗ َ ْﻌ ِر
َ ط ُﮭ ْم
َ  ﯾَﺎ رﺳو َل ﷲِ َﻛﯾ: ﻓَﻘَﺎﻟُوا، ض
ٌ
َ َﻏ ﱞر ُﻣ َﺧ ﱠﺟﻠَﺔ ﺑَﯾْن
ُ َت ﻟَﮫُ َﺧ ْﯾ ٌل
ْ َر ُﺟ ًﻼ ﻛَﺎﻧ
:  َﻗﺎ َل،  ﺑَﻠَﻰ:  أ َ َﻟ ْم ﯾَ ُﻛ ْن ﯾَ ْﻌ ِرﻓُ َﮭﺎ ؟ ﻗَﺎﻟُوا، ظ ْﮭ َراﻧَﻲ َﺧ ْﯾ ٍل ﺑُ ْﮭ ٍم ُد ْھ ٍم
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:  ﻓَﺄﻗُ ْو ُل، َ إِﻧﱠ ُﮭ ْم ﻗَ ْدﺑَ ﱠدﻟوا ﺑَ ْﻌدَك:  ﻓَﯾُﻘَﺎ ُل، ﺿ ْﻲ َﻛ َﻣﺎ ﯾُذَا ُد اﻟﺑَ ِﻌﯾ ُْر اﻟﺿﱠﺎ ﱡل أﻧَﺎ ِد ْﯾ ِﮭ ْم أﻻَ َھﻠ ﱠم
ِ ِر َﺟﺎ ٌل ﻣِ ْﻧ ُﻛ ْم ﻋ ِْن َﺣ ْو
( ( ﻓﻲ ُﻣ ْﺳﻧَد أﺣْ َﻣد8108)."ﺳُﺣْ ﻘًﺎ ﺳُﺣْ ﻘًﺎ ـ
অথর্ঃ-হযরত আবু হরায় (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, (িতিন বেলন) নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা একিট কবর�ােন এেস কবরবাসীেক সালাম িদেয় বলেলন : : ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم
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তারপর
বলেলন
:
আিম
চাই
আমােদর
ََ ُ ِ ْ ﺧِ ْ ن
ََ ٌ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ْ ﻣِ ِ ْن
ِ َِ
ভাইেদর সা�াৎ কির, তাঁরা (সাহাবীগণ রািদআ�াহ আনহম) বলেলন : ইয়া রাসুলু�ািহ ,
আমরা িক আপনার ভাই নিহ ? িতিন(রাসুলু�ািহ) বলেলন : বরং েতামরা আমার সাহাবী আর
আমার ভাই হে� তারা যারা এখেনা আেসিন । আিম তােদর আেগই আমার হাউেজ (হাউেজ
কাউছাের) থাকব । তাঁরা (সাহাবীগণ রািদআ�াহ আনহম)
বলেলন : ইয়া রাসুলু�ািহ ,
আপিন আপনার উ�েতর মেধয্ তােদরেক েকমেন িচনেবন যারা এখেনা আেস িন ?
িতিন(রাসুলু�ািহ) বলেলন : েকমন মেন কর যিদ একজন েলােকর গাঢ় কােলা েঘাড়ার মেধয্ শ�
পা িবিশ�,শ� দাগযু� েঘাড়া থােক তেব িক েস উহা িচনেব না ? তাঁরা (সাহাবীগণ রািদআ�াহ
আনহম) বলেলন : হাঁ ! িতিন(রাসুলু�ািহ) বলেলন : তারাও ওযুর িচে�র কারেণ শ� পা
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িবিশ�,শ� দাগযু� (হাত,মুখ) িনেয় িকয়ামেতর িদন আসেব । আিম হাউেজ (হাউেজ কাউছের)
তােদর অ�গামী হেয় থাকব । তারপর িতিন(রাসুলু�ািহ) বলেলন : সাবধান ! আমার হাউেজ
কাউছার েথেক েতামােদর কতকেক সিরেয় েদওয়া হেব েযমন পথহারা উ�ীেক সিরেয় েনওয়া হয়
। আিম তােদরেক ডাকেত থাকব , তখন বলা হেব: িন�িয়ই এরা আপনার পের আইন-কানুন
পিরবতর্ ন কের েফেলেছ । তখন আিম বলব : দূর হও, দূর হও । মুসনাদু আহমাদ শরীফ,
হািদস শরীফ নং-৮১০৮ ।
�াতবয্ িবষয়ঃ উপেরা� হিদস শরীেফ " ( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা
“ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” পরবত� "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �
শতা�ীেত জ��হণকারী মুসিলম মানুেষর দুিট অব�ার িববরণ বণর্না করা হেয়েছ ।
১ নং অব�াঃ
"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর মধয্
হেত কতক মুসিলম মানুষ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম
"
দল তথা ﻋ ِﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয়
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম
উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা গেবষণাল� ُﺳ ﱠﻧﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম,
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী থাকায়
তােদরেক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর আপনতার ও আদেরর এবং স�াণ-মযর্াদার
বিহ:�কাশ িহেসেব “ভাই” বেল সে�াধন কেরেছন।
২ নং
অব�াঃ
ْ
ُ
"( " اﻟﻘ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর মধয্ হেত
কতক মুসিলম মানুষ শরীয়ত সমিথর্ত 9 (Footnote) আইন বিহভূর্ ত, 10 (Footnote) মহান
আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত,
“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষেয়র” (ُ�ﻋ ْﻧ َﮭﺎ أ
َ ُ( ) أ َ ْﻻُ ُﻣ ْو ُر ْاﻟﺳﱠﺎ ِﻛتপৃ�া নং২৫৬) ��বয্ ) অ�ভূর্ � বতর্ মােন �কািশত এবং ভিবষয্েত �কািশতবয্ মানব কলয্াণকর মুসিলম
সমােজ সৃ� ও �চিলত েয েকান নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় স�েকর্
জািয়য ও মুবাহ বলার
পিরবেতর্ ফরজ-হারাম ও িন�নীয় িবদআ’ত বলায় এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর
বাণীগেলার অপবয্াখয্ার মাধয্েম আইন-কানুন পিরবতর্ ন করায় তােদরেক নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা হাউেজ কাউছার েথেক দূর হও, দূর হও বেল তািড়েয় িদেবন।
9 (Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-

িনেষধ না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই “শরীয়ত সমিথর্ত িবষয়” বেল । অনয্িদেক এ সম� িবষয়েক

“আইন বিহভূর্ ত” িবষয়ও বেল ।

(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-

10

িনেষধ না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “আইন বিহভূর্ ত” িবষয়ও বেল ।
“শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় এবং “আইন বিহভূর্ ত” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প
বা িনরব থাকা িবষয়” (ُ� ) أَ ْﻻُ ُﻣ ْﻮ ُر ْاﻟﺴﱠﺎﻛِﺖُ َﻋ ْﻨ َﮭﺎ أএর বণর্না �স� পৃ�া নং-২৫9 এ েদখুন ।
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“ ধম�য় আইন-কানুন পিরবতর্ ন” স�ক�য় বাণীর বয্খয্াঃ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর
মাধয্েম �দত্ত হকুম বা আেদশ-িনেষেধর হবহ হকুম বা আেদশ-িনেষধ না িদেয় িনেজেদর মনগড়া
বয্াখয্ার মাধয্েম
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর মাধয্েম �দত্ত হকুম বা আেদশ-িনেষেধর
যৎসামানয্ �াস-বৃি� করাই হে� “আইন-কানুন পিরবতর্ ন” । উদাহরণ�রপ েবগানা পুরষমিহলােদর পর�র পর�েরর �িত দৃি�পাত করার িবধান স�েকর্ পিব� কুরআেনর ছু রা নূেরর
দুিট আয়াত �স��েম এখােন উপ�াপন করা হল । এ দুিট আয়ােতর মাধয্েম “ধম�য় আইনকানুন পিরবতর্ ন” স�ক�য় িবষয়িট েবাধগময্ কের েতালা হেব।
(১ নং) ছু রা নূেরর ৩০ নং আয়াত- ﺎر ِھ ْم
অথর্ঃ- েহ নবী!
َ ﻗُ ْل ﻟ ِْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ِﻧﯾ ِْن ﯾَﻐُﺿﱡوا ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
ِ ﺻ
আপিন মুিমন পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি� অবনত রােখ ।
(২ নং) ছু রা নূেরর ৩১ নং আয়াত-- ﺎرھ ﱠِن
ِ  َو ﻗُ ْل ﻟ ِْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِ ْﯾﻧَﺎ-অথর্ঃ-এবং েহ
ْ ت َﯾﻐُﺿ
َ ُض ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
ِ ﺻ
নবী! আপিন মুিমন মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি� অবনত রােখ ।
বিণর্ত উভয় আয়ােতই মহান আ�াহ তাআ’লা পুরষ-মিহলােদরেক পর�র পর�েরর �িত দৃি�পাত
বা তাকােনার সময় দৃি� অবনত রাখেত সমপযর্ােয়র আেদশ িদেয়েছন । এেত এটা �মাণ হয় েয,
েবগানা পুরষ েবগানা মিহলার েচহারার �িত আর েবগানা মিহলা েবগানা পুরেষর েচহারার �িত
দৃি� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� । এেত এটা �মাণ হয়না েয, শধু েবগানা
পুরেষর েবলায়ই েবগানা মিহলার েচহারার �িত দৃি� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা
িনিষ� আর েবগানা মিহলার েবলায় েবগানা পুরেষর েচহারার �িত দৃি� (উপেরর িদেক)
েরেখ তাকােনা জািয়য । না না, বরং েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা উভেয়র জনয্ই একই হকুম
তা হেল েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা উভেয়র �িত পর�র পর�েরর �িত দৃি�পােতর িবষেয়
মহান আ�াহ তাআ’লার একই হকুম থাকা সে�ও েবগানা মিহলারা মুখ েঢেক েবগানা পুরেষর
�িত দৃি� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনার হকুম এবং মুখ, হাত ও পা েঢেক রাখার হকুম
েকাথা েথেক েপল ?
তাহেল এই হকুম িক "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ �
মুসিলমগেণর হকুম না িক " ( " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর”
সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায়
অ�ভূর্ � উৎকৃ � আিলমগেণর হকুম ?
েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা উভেয়র �িত পর�র পর�েরর �িত দৃি�পােতর িবষেয়
"اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � আিলমগেণর
মতামত হে� এই েয, েবগানা মিহলােদর মুখ,হাত ও পা েখালা রাখা জািয়য ।
েযমন হািদস শরীেফ আেছ-(১ ُ " ﻻَ ﯾَﺣِ ﱡل ِ ِﻹ ْﻣ َرأَةٍ ﺗُؤْ ﻣِ ن: ﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم أَﻧﱠﮫُ ﻗَﺎ َل
َ ِﻋﺎﺋ
َ (ﻋ ْﻧ َﮭﺎ
َ ُﻲ ﷲ
ِ ﺷﺔَ ) َر
َ ﻋ ْن
َ
ّ ِﻋن اﻟﻧﱠﺑ
َ ﺿ
ْ
ْ
َ
ّ
ﱠ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ر
م
و
ﯾ
اﻟ
و
ِراغ
ذ
اﻟ
ﺻ
ﻧ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ض
ﺑ
ﻗ
و
"
َﺎ
ﻧ
ھ
َﺎ
ھ
اﻟﻰ
ﺎ
ﮭ
ﯾ
ْ
د
ﯾ
و
ﺎ
ﮭ
ﮭ
و
ﻻ
إ
ر
ﮭ
ظ
ﺗ
ن
أ
َت
ﻛ
ر
ﻋ
ا
ذ
إ
اﻻ
ْﺟ
ِﺧ
ِْف
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ََ َ
َ ِ�ﺑِﺎ
َ
ِ
অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলন : আ�াহ এবং আিখরাত িব�াসী েকান বািলগ মিহলার জনয্ তার মুখ ও অধর্
বাহ পযর্� হাত ছাড়া (তার শরীেরর) অনয্ েকান অ�-�তয্� েখালা ৈবধ নেহ ।
ْ َﻋ ْﻧ ُﮭﻣﺎ( َد َﺧﻠ
ﻋﻠَﻰ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ
َ ِﻋﺎﺋ
ِ ﻋ ْﻧ َﮭﺎ( أ َ ﱠن أ َ ْﺳ َﻣﺎء ﺑِ ْﻧ
َ ت
َ ُﻲ ﷲ
ِ ت أَﺑِﻲ ﺑَﻛ ٍَر ) َر
َ ُﻲ ﷲ
ِ ﺷﺔَ ) َر
َ ﻋ ْن
َ
َ ﺿ
َ ﺿ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
 " ﯾَﺎ: ض َﻋﻧ َﮭﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َوﻗﺎ َل ﻟ َﮭﺎ
َ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َو
َ  ﻓﺄﻋ َْر، ﻋﻠ ْﯾ َﮭﺎ ﺛِﯾَﺎبٌ ِرﻗﺎق
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ْ أ َ ْﺳ َﻣﺎء إِ ﱠن ْاﻟ َﻣ ْرأَةَ إِذَا ﺑَﻠَﻐ
 أﺑو: َﺎر ِإ َﻟﻰ َوﺟْ ِﮭ ِﮫ َو َﻛ ِﻔّ ِﮫ
ْ ْض ﻟَ ْم َﯾ
َ َت ْاﻟ َﻣﺣِ ﯾ
َ ﺻﻠُﺢْ أ َ ْن ﯾ َُري ﻣِ ْﻧ َﮭﺎ إِﻻﱠ َھذَا َو َھذَا " َو أَﺷ
(4104)داود ـ
অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা ) েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), িন�য়ই হযরত আবু
বকর রািদআ�াহ আনহর কনয্া আসমা পাতলা কাপড় পিরিহত অব�ায় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট �েবশ করেল িতিন তার েথেক মুখ িফিরেয় িনেয় তােক বলেলন:
েহ আসমা ! িন�য়ই েকান মিহলা ঋতু �াব(বােলগ) অব�ায় উপনীত হেল তার তার অ��তয্ে�র এটা (মুখ ও হাত) ছাড়া েকান অ� েদখােনা স�ত নেহ এবং িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তাঁর িনেজর মুখ ও হােতর িদেক ইশারা কের েদখােলন।
আবু দাউদ
শরীফ,হািদস শরীফ নং-৪১০৪।
অতএব, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বিণর্ত হািদস শরীেফর বাণী েথেক এ
কথা �মািণত হল েয, পুরষ-মিহলােদর মুখ, হাত ও পা সবর্দা েখালা থাকেব িবধায় েবগানা
পুরষ-েবগানা মিহলা পর�র পর�েরর �িত দৃি�পাত করা হারাম বা িনিষ� মেমর্ তােদর
উভয়েকই পর�র পর�েরর �িত দৃি�পােতর িবষেয় দৃি� অবনত রাখেত মহান আ�াহ তাআ’লা
একই সমান িনেদর্ শ িদেয়েছন । এেত েকান কম/েবশী নাই । এরপ মতামত হে� َﺧﯾ ُْر اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
( " ْاﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ
আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � আিলমগেণর মতামত ।
আর "(" أ َ ْر َذ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক সবর্ িনকৃ �
আিলমগেণর মতামত হে� মহান আ�াহর িনেদর্ েশর িবপরীত েবগানা মিহলারা তােদর মুখ,হাত ও
পা েঢেক রাখা। তারা মহান আ�াহর িনেদর্ শ মানেত স�ত নেহ । তােদর মতামত হে� মহান
আ�াহর িনেদর্ শ েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা উভেয়র �িত পর�র পর�েরর �িত দৃি�পােতর
িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লার হকুম “দৃি� অবনত রাখার” িবপরীত অপবয্াখয্া । মহান আ�াহর
িনেদর্ েশর অপবয্াখয্ার ফেল বতর্ মান কােলর েবগানা মিহলারা তােদর দৃি� অবনত না েরেখ মুখ,
হাত ও পা েঢেক েবগানা পুরেষর েচহারার �িত তােদর দৃি� (উপেরর িদেক) েরেখ চলা-েফরা
ও কথা-বাতর্ া বেল থােক । এইটােক তারা মিহলােদর পদর্ া বেল ।
এইটা পুেরাপুিরই মহান আ�াহর িনেদর্ েশর িবপরীত অমল ও আচরণ । এেত েকান সওযাব বা
পুর�ার েতা েনই । বরং এর ফেল মহান আ�াহর িনেদর্ েশর িবপরীত হওয়ায় েদাযেখই েযেত হেব।
দৃি� অবনত রাখার হকুমিট েমেন চলা-েফরা করেত ক� লােগ িবধায় েবগানা মিহলারা তােদর
দৃি� অবনত না েরেখ মুখ, হাত ও পা েঢেক েবগানা পুরেষর েচহারার
�িত তােদর দৃি�
(উপেরর িদেক) রাখার মাধয্েম মহান আ�াহর িনেদর্ েশর িবপরীত চলােক আ�াহর হকুম বেল
�চার কের "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ �
আিলমগণ মুসিলম সমাজেক েধাকা িদে� । অথচ হািদস শরীেফ আেছ,
ب ﻓَﻘَﺎ َل
ِ وم َوذَﻟِكَ ﺑَ ْﻌ َد َﻣﺎ أُﻣِ ْرﻧَﺎ ﺑِ ْﺎﻟﺣِ َﺟﺎ
ِ ُ ﻋن أ ُ ِ ّم َﺳ ْﻠ َﻣﺔَ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َوﻋِﻧدهُ َﻣ ْﯾ ُﻣ ْو َﻧﺔُ ﻓَﺄ َ ْﻗﺑ َل أ ُ ﱡم َﻣ ْﻛﺗ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َْس أ َ ْﻋ َﻣﻰ ﻻ
َ
ْ َﻗَﺎﻟ
ت
َ  أﻟﯾ، ﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم " اِﺣْ ﺗ َِﺟﺑَﺎ ﻣِ ْﻧﮫُ " ﻓﻘﻠﻧَﺎ ﯾَﺎ رﺳول ﷲ
ّ ِﻲ ِ اﻟﻧﱠﺑ
ّ ُِﻛ ْﻧتُ ﻋِﻧ َد اﻟﻧﱠﺑ
(4112)  أﺑو داود:" ْﺻ َرا ِﻧ ِﮫ
ِ ﯾُﺑ
ِ ان أَ ْﻧﺗ ُ َﻣﺎ أ َ َﻟ ْﺳﺗ ُ َﻣﺎ ﺗُﺑ
ِ ﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم"أَﻓَﻌَ ْﻣﯾَ َﺎو
ّ ِْﺻ ُرﻧَﺎ َو ﻻَ ﯾَ ْﻌ ِرﻓُﻧَﺎ ﻓَﻘَﺎ َل اﻟﻧﱠﺑ
অথর্ঃ-হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা ) েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট িছলাম এবং মায়মুনাও িছল । এমিন সময় ইবনু উে�
মাকতু ম এেস পড়ল।এটা পদর্ ার িনেদর্ েশর পর িছল , অতপর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
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বলেলন “ েতামরা তার েথেক পদর্ া কর” ,আমরা বললাম, ইয়া রাসুলু�ািহ ! েস িক অ� নয় ?
েস েতা আমােদরেক েদেখ না এবং িচেন না । নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন,
“ েতামরা িক অ� ? েতামরা িক তােক েদখ না ? আবু দাউদ শরীফ,হািদস শরীফ নং৪১১২।
উপেরা� হািদস শরীেফ “েবগানা পুরেষর িদেক দৃি�পাত করা হারাম” �মািণত হয় ।
অতএব, দৃি� অবনত না েরেখ মুখ, হাত ও পা েঢেক েবগানা পুরেষর েচহারার �িত (উপেরর
িদেক) দৃি� েরেখ চলা-েফরা ও কথা-বাতর্ া বলাও হারাম । বতর্ মান কােলর "" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ � আিলমগণ এর িবপরীত
মতামত িদেয় থােকন । এটাই হে� আইন-কানুন পিরবতর্ েনর সংি�� বয্খয্া ।
এ ধরেনর আইন-কানুন পিরবতর্ নকারীেদরেকই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হাউেজ
কাউছার েথেক দূর হও, দূর হও বেল তািড়েয় িদেবন ।
িবেশষ ��বয্ঃ েকান িবষেয় দুিট মত থাকেল সহজ মতিট �হণ করা উত্তম । এেত �ভূ ত কলয্াণ
রেয়েছ । েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ বেলনঃ
ان ﻗَ ﱡ
،ﺳر ُھ َﻣﺎ
ﻲ
َ
َ ض
َ
َ َﺎر أ َ ْﯾ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ  َو َﻣﺎ ﻋ ُِر:  ﻗَﺎ َل، ٍﻋ ْن أَﻧ َِس ﺑ ِْن َﻣﺎﻟِك
َ
َ ط ِإﻻﱠ ا ِْﺧﺗ
ُﺻﻠّﻰ ﷲ
ِ ﺳﻠﱠ َم(أ َ ْﻣ َر
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ )اﻟ ﱠﻧ ِﺑ ﱡ
َ
ٌ
ٌ ﺳ َﺧ
ْ
ِ  ﻓَﺈ ِ ْن َﻛﺎنَ ِ ﱠ، ط
ِ َﻣﺎﻟَ ْم ﯾَ ُﻛ ْن ﻓِ ْﯾ ِﮫ ِ ﱠ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط9152)" ُﺎس ﻣِ ﻧﮫ
ِ ﺳ َﺧط َﻛﺎنَ أ ْﺑﻌَ َد اﻟﻧﱠ
َ � ﻓِ ْﯾ ِﮫ
َ �
ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ )
েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট দুিট িবষয় উপ�ান করা হেল এেত আ�াহর অস�ি� না
থাকেল অিধক সহজিটই �হণ কেরেছন । আর এেত আ�াহর অস�ি� থাকেল মানুেষর মেধয্
সবেচেয় েবশী দূের অব�ান কারী হেতন । আল-মু’জামুল আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ
নং-৯১৫২ ।
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা বেলনঃ
ان
ُ ُ اﺑْن:ﺳ ﱠﻠ َم
ُ  ﻗَﺎ َل َر:  َﻗﺎ َل،ِﺑن َﻣ ْﺳﻌُ ْود
َ ض
َ ﷲ
َ ﻋ ْن
َ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
َ ﺳ َﻣﯾﱠﺔَ ◌َ َﻣﺎ ﻋ ُِر
َ ِﺳ ْو ُل ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ
ِ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ أَ ْﻣ َر
ِ ِﻋ ْﺑ ِد ﷲ
ﱡ
َ
ْ
ﱠ
( ﻣﺳﻧد أﺣﻣد3768) ﺷ َد ﻣِ ْﻧ ُﮭ َﻣﺎ
َ َﺎر اﻷ ْر
َ ﻗَط إِﻻ ا ِْﺧﺗ
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�
ু াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :ইবনু সুমাইয়ার িনকট দুিট িবষয় উপ�ান করা হেল
উভেয়র মেধয্ অিধক সিঠকিটই �হণ করেতন ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৭৬৮
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা

বেলনঃ

" ﺳر ُھ َﻣﺎ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
ﻲ
َ
َ
َ َﺎر أ َ ْﯾ
َ َو
َ
َ ﺳﻠﱠ َم ﺑَﯾْنَ أ َ ْﻣ َرﯾ ِْن إِﻻﱠ ا ِْﺧﺗ
ُﺻﻠّﻰ ﷲ
 " َﻣﺎ ُﺧﯾِّ َر اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ:  ﻗَﺎ َل،َ ﻋ ْن أَﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟ َﻛ ِﺑﯾ ِْر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ803)
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক দুিট িবষেয়র েকান একিটেক েবেছ েনওয়ার সূেযাগ েদওয়া হেল সহজিটই
�হন কেরেছন । আল-মু’জামুল কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮০৩ । এ িবষেয়
আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা ) বেলন :
ْ َأَﻧﱠ َﮭﺎ ﻗَﺎﻟ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم8651) "ﺳ َر ُھ َﻣﺎ َﺣﺗﱠﻲ ﯾَ ُﻛ ْونَ إِﺛْ ًﻣﺎ
َ َﺎر أ َ ْﯾ
َ  "ﻻَ َﺧﯾْر ﺑَﯾْنَ أ َ ْﻣ َرﯾ ِْن إِﻻﱠ ا ِْﺧﺗ: ت
اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ ـ

َﺷﺔ
َ ِﻋﺎﺋ
َ ﻋ ْن
َ
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অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: “ দুিট িবষেয়র বা দুিট
মেতর সহজিট �হণ না করেল েকান কলয্াণ নাই যত�ন পযর্� না পাপ হয় ”।
আল-মু’জামুল
আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৬৫১ । উপের �স��েম এেস যাওয়া ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
বা পদর্ া স�েকর্ িনে� একটু আেলাচনা কের িনব ইনশাআ�াহ তাআলা । তেব, َﺧﯾ ُْر اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
( " ْاﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ী” স�েকর্ পর্�া নং-৫১-েথেক
পূনরায় শর হেব ।

বা পদর্ া স�েকর্ আনুষি�ক �াতবয্ িবষয় ও
ُْأﻟ ِﺣ َﺟﺎب
ফরজ হওয়ার ে��াপট

৩৮

ُْأﻟ ِﺣ َﺟﺎب

বা পদর্ ার

পৃ�া নং

সূচনাঃ- ُ ْأﻟﺣِ َﺟﺎبবা পদর্ া স�ক�য় িবধানিট িহজরী ৫ম সেনর িজল�াদ মােস আমােদর নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� �ী হযরত যয়নাব িবনিত জাহেশর (রািদআ�াহ আনহার)
িববােহর ওিলমার েভাজ সমাি�র পর অবতীণর্ হয় । ��,পিব� ও িনমর্ল আত্নাস�� সাবাবীগেণর
েবলায় �াথিমক অব�ায় ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
বা পদর্ ার িবধান অবতীেণর্র �েয়াজন হয়িন । পরবত�েত এই
সময়গেলােত বনু কুরাইজা, বনু নািজর ও বনু কানুইকার িকছু িকছু েলাক মুসলমানরপ ধারণ
কের কপট মুসিলম িহেসেব আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দরবাের আসা-যাওয়া
করেত থােক । ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
বা পদর্ ার িবধান অবতীণর্ হওয়ার পূেবর্ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার �ীেদর সােথ(উ�াহাতু ল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদর সােথ) সকেলরই সরাসির
েদখা-সা�ােতর সুেযাগ িছল ।এ সমেয় কপট মুসিলম তথা মুনািফকরাও এই সূেযােগর স�য্বহার
কের মুসলমানেদর নয্ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ীেদর সােথ েদখা-সা�াত করেত
পারত। মুসলমানেদর আত্না ও হৃদয় েযমন ��,পিব� ও িনমর্ল িছল মুনািফকেদর আত্না ও হৃদয়
মুসলমানেদর আত্না ও হৃদেয়র মত েতমন ��,পিব� ও িনমর্ল িছল না । নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার �ীেদর সােথ(উ�াহাতু ল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদর সােথ) মুনািফকেদর সরাসির
েদখা-সা�াত করার িবষয়িট মুসলমানেদর িনকট �াভািবকভােবই পীড়াদায়ক িছল । এমতাব�ায়
হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর িনকট নবী-পত্নীেদর সােথ মুনািফকেদর সরাসির েদখা-সা�াত
করার িবষয়িট অপ�নীয় ও পীড়াদায়ক লাগিছল িবধায় িতিন চাে�ন েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা েযন িতিন তাঁর �ীেদর জনয্(উ�াহাতু ল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদর জনয্)
ُ ْأﻟﺣِ َﺟﺎبবা পদর্ ার বয্ব�া েনন । হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর মেনর আকা�া ও চািহদা
যুি�যু� থাকাসে�ও িক� েকান উপল�য্ ছাড়াই হঠাৎকের ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
বা পদর্ ার িবধান জারী বা
চালু করা যাে�না িবধায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ওহী বা �তয্ােদেশর অে�ায় িছেলন
কারন, িতিন ওহী বা �তয্ােদশ বয্াতীত েকান আেদশ েদন না । েযমন মহান আ�াহ নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা স�েকর্ বেলন- “ ﻲ ﯾُو َﺣﻲ ــ ﺳورة
ٌ ْ ِإ ْن ھ َُو ِإﻻﱠ َوﺣ،َو َﻣﺎ ﯾَ ْﻧطِ ﻖُ َﻋ ِن اﻟ َﮭ َوي
ُ
ﱠ
(4-3(” اﻟﻧﺟﻣِ ـ) أﯾﺔ ـঅথর্ঃ- এবং িতিন �বৃিত্তর তাড়নায় [িনজ েথেক) েকান কথা বেলন, (যা
বেলন) তা ওহী বা �তয্ােদশ, সুরা নজম, আয়াত নং-৩-৪। হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর
মেনর আকা�া ও চািহদা যুি�যু� থাকায় পরবত�েত উপল�য্ েদখা িদেল তাঁরই আকা�া ও চািহদা
েমাতােবক ب
ِ  آَﯾَﺔَ ْاﻟﺣِ َﺟﺎবা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হেল হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর মেনর
কাি�ত উে�শয্ই বা�বািয়ত হয় । হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) তাঁর মেনর িবষয়িট িনে�
বিণর্ত হািদস শরীফসমূেহ এইভােব বয্� কেরন ।
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�থম হািদস শরীফঃ
ِ َ ﺳ ْو َل
ب
ُ  ﻗَﺎ َل:َﻋ ْن أَﻧ ٍَس ﻗَﺎل
ُ  ﯾَﺎ َر: ُﻋ ْﻧﮫُ ﻗُ ْﻠت
ِ َﺎﺟ ُر ﻓَﻠَ ْو أ َ َﻣ ْرتَ أ ُ ﱠﻣ َﮭﺎتَ اﻟ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِ ِﯾنَ ِﺑ ْﺎﻟﺣِ َﺟﺎ
ِ ﻋﻠَﯾْكَ ْاﻟﺑَ ﱡر َو ْاﻟﻔ
َ � ﯾَ ْد ُﺧ ُل
َ ُ�
ِ ﻋ َﻣ ُر َر
َ
َ ﻲ
َ ﺿ
(4890) ب ــ اﻟﺑﺧﺎري
ِ �ُ آَﯾَﺔَ ْاﻟﺣِ َﺟﺎ
َ ﻓَﺄ َ ْﻧزَ َل
অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: হযরত ওমর
(রািদআ�াহ আনহ) বেলন, আিম বললাম: ইয়া রাসুলা�ািহ, আপনার িনকট েনকী ও পাপী 11
সবাই আেস, যিদ আপিন উ�াহাতু ল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদরেক পদর্ ার আেদশ করেতন,
এেতই আ�াহ ب
ِ  آَ َﯾﺔَ ْاﻟﺣِ َﺟﺎবা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ কেরন, বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং৪৮৯০ ি�তীয় হািদস শরীফঃ
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( ﻣﺳﻧد أﺣﻣد26506) ــ
অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার �ীগণ ��াব-পায়খানার জনয্ “মানািস’” 12 নােম উ��ােন গমন করেতন ।আর হযরত
ওমর (রািদআ�াহ আনহ) রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেতন, আপিন আপনার
�ীেদরেক পদর্ া করন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এটা করেতন না, এক রাে� নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ী সাওদা িবনিত যামাআ’ ইশার সমেয় েবর হেলন, িতিন
দীঘর্াকৃ িতর মিহলা িছেলন, ب
ِ  آَﯾَﺔَ ْاﻟﺣِ َﺟﺎবা পদর্ ার আয়াত অবতীেণর্র আশায় হযরত ওমর (রািদআ�াহ
আনহ) “আপনােক আমরা িচেনিছ” বেল তাঁেক ইয়া সাওদা বেল ডাক িদেলন । হযরত আিয়শা
(রািদআ�াহ আনহা) বেলন: ফেল ب
ِ  آ َ َﯾﺔَ ْاﻟﺣِ َﺟﺎবা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হল । মুসনাদু আহমাদ
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫০৬ ।
তৃ তীয় হািদস শরীফঃ
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অথর্ঃ হযরত উরওয়া িবন যুবাইর(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় আিয়শা (রািদআ�াহ
আনহা )বেলেছন: হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক
বলেতন, আপিন আপনার �ীেদরেক পদর্ া করন, িতিন (আিয়শা রািদআ�াহ আনহা )বেলন: িতিন
(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) এটা করেতন না, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার �ীগণ ��াব-পায়খানার জনয্ “মানািসর’ ” িদেক গমন করেতন । সাওদা িবনিত যামাআ’
েবর হেলন, িতিন দীঘর্াকৃ িতর মিহলা িছেলন, আর হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) মসিজেদর
>> �থম হািদস শরীফখানােত বিণর্ত েনকী শ� �ারা হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) মুিমনেদরেক
আর পাপী শ� �ারা মুনািফকেদরেক বুঝাইয়ােছন ।
12 >> اﻟﻤﻨَﺎﺻﻊ
ْ
ِ ِ َ (“মানািস’”) হে� ��াব-পায়খানার মত হাজত পূরেণর িব�ৃ ত-উ��ান । বতর্ মােন ��াবপায়খানার মত শ�গেলা অপছ�নীয় িবধায় আধুিনক সমেয় এগেলােক “বাথ রম” িহেসেব অিভিহত করা
হয় ।
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40
িভতের েথেকই ب
ِ  آَﯾَﺔَ ْاﻟﺣِ َﺟﺎবা পদর্ ার আয়াত অবতীেণর্র আশায় তাঁেক েদেখ িতিন (হযরত ওমর
রািদআ�াহ আনহ) বলেলন “ ইয়া সাওদা, আিম আপনােক িচেনিছ । হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ
আনহা) বেলন: ফেল আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া ب
ِ  آَﯾَﺔَ ْاﻟﺣِ َﺟﺎবা পদর্ ার আয়াত 13 অবতীণর্ করেলন
। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৯৭২।
চতু থর্ হািদস শরীফঃ
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(13565) ب ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
ِ ﻓَﻧُ ِ ّز َل آﯾَﺔُ ْاﻟﺣِ َﺟﺎ، ﻓِﻰ َوﺟْ ِﮭ ِﮫ
অথর্ঃ-হযরত ইসা িবন তহমান বেলন: আিম শেনিছ আনাস (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: যয়নাব
িবনিত জাহশ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ীগেণর উপর এই বেল গবর্ করেতন েয,
িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া আমােক আকােশ িববাহ পড়াইয়ােছন এবং েসই িদনই (এই
িববােহর ওিলমা উপলে�য্) রিট ও েগা� খাওয়ােনা হল ।আর স�দায়(েলােকরা) বেস রইল
েযমন তারা (িনজ)বাড়ীেত আেছ । ফেল রাসুলু�ািহ উেঠ (ঘর েথেক) েবর হেয় েগেলন এবং
যত�ণ আ�াহ চাইেলন িতিন (ঘেরর বাইের) থাকেলন , তারপর, পূনরায় এমন অব�ায় িফের
আসেলন
স�দায় (েলােকরা) বেস রইল েযমনিট তারা িছল । এই অব�ািট তাঁর উপর
ক�কর হল যা তাঁর মুখম�েল েদখা েগল । ফেল ب
ِ  آَﯾَﺔَ ْاﻟﺣِ َﺟﺎবা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হল ।
মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৫৬৫।

ﺎب
ُ ْأﻟ ِﺣ َﺟ

বা পদর্ ার ও  أﻟ ِﺳﺗْ ُرবা সতেরর �কৃ ত িবধানঃ পৃ�া নং ৪১

>> (১) ب
ِ  آَ َﯾﺔَ ْاﻟﺤِ َﺠﺎবা পদর্ ার আয়াতঃ সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াতেক ب
ِ  آَ َﯾﺔَ ْاﻟﺤِ َﺠﺎবা পদর্ ার আয়াত
বেল। সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াত হে� এই------------------------------------------َ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬ ْﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ﻻَ ﺗَﺪ\ْ ُﺧﻠُﻮا ﺑُﯿُ ْﻮتَ اﻟﻨﱠﺒِ ّﻲ ِ إِﻷﱠ أَنْ ﯾﱡﺆْ ذَنَ ﻟَ ُﻜ ْﻢ إِﻟَﻰ َطﻌَ ٍﺎم
َﻏﯿ َْﺮ ﻧَﺎظِ ِﺮ ْﯾﻦَ إِﻧَﺎهُ َوﻟَ ِﻜﻦْ إِذَا ُد ِﻋ ْﯿﺘ ُ ْﻢ ﻓَﺎ ْد ُﺧﻠُﻮا ﻓَ ِﺈذَا َطﻌ ِْﻤﺘ ُ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻧﺘَﺸ ُِﺮ ْوا َوﻻ
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ٍ ﺳﺄ َ ْﻟﺘ ُ ُﻤ ْﻮھ ﱠُﻦ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻓَ ْﺴﺌَﻠُ ْﻮ ھ ﱠُﻦ ﻣِ ْﻦ َو َرآءِ ﺣِ َﺠﺎ
ْ َ�ُ ﻻَ ﯾ
ْ َِي اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱠﻲ ﻓَﯿ
ْ ُﻣ
َ ﺴﺘَﺤْ ﻲ ِ ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َو
َ َﻖ َو ِإذا
ْ ﺚ إِنﱠ ذَ ِﻟ ُﻜ ْﻢ ﻛَﺎنَ ﯾُﺆْ ذ
ْ َ ــ ذَ ِﻟ ُﻜ ْﻢ أ
�ِ َﻋﻈِ ْﯿ ًﻤﺎ
َ َ�ِ َوﻻَ أَ ْن ﺗَ ْﻨ ِﻜ ُﺤ ْﻮا أ َ ْز َوا َﺟﮫُ ﻣِ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِه أَﺑَﺪًا إِ ﱠن ذَ ِﻟ ُﻜ ْﻢ ﻛَﺎنَ ِﻋ ْﻨﺪ
َ ﺳ ْﻮ َل
ُ ط َﮭ ُﺮ ِﻟﻘُﻠُ ْﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﻗُﻠُ ْﻮﺑِ ِﮭ ﱠﻦ َو َﻣﺎ ﻛَﺎنَ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أـَ ْﻦ ﺗُﺆْ ذُوا َر
( ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ـ53)ــ
অথর্ঃ-েহ মুিমনগণ! েতামােদরেক অনুমিত েদওয়া না হেল েতামরা খাওয়ার জনয্ খাবার র�েনর অেপ�া না
কের নবীর গৃেহ �েবশ কেরা না । তেব, েতামরা আহত হেল �েবশ কেরা, অত:পর, খাওয়া েশষ হেল
আপনা আপিন চেল েযেয়া, কথাবাতর্ ায় মশগল হেয় েযেয়া না । িন�য় এটা নবীর জনয্ ক�দায়ক । িতিন
েতামােদর িনকট সংেকাচ েবাধ কেরন ; িক� আ�াহ সতয্কথা বলেত সংেকাচ েবাধ কেরন না। িক� যখন
েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্ ার আড়াল েথেক চাইেব , এটা েতামােদর অ�েরর জেনয্
ও তাঁেদর অ�েরর জেনয্ অিধকতর পিব�তার কারণ ।আ�াহর রসুলেক ক� েদওয়া এবং তার ইনিতকােলর
পর তাঁর পত্নীগণেক িববাহ করা েতামােদর জনয্ ৈবধ নয় । আ�াহর িনকট এটা গরতর অপরাধ, সুরা
আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।
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নবী-রাসুল আলাইিহমুসসালামগেণর, তাঁর সাহাবীগেণর এবং ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া
َ
ْ
(নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত আিলগেণর ُ أﻟﺣِ َﺟﺎبবা পদর্ ার িবধান:
আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল
মুিমিননগেণর পদর্ ার �রপঃ
ইসলােম নারীেদর জনয্ অনুেমািদত ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
বা পদর্ ার িধান েমেন চলা ফরজ । ইসলােম ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
বা পদর্ ার সিঠক িবধান েকানিট তা িনেয় এখন পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর আেলােক
িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । ইসলােম পদর্ ার িবধান বা পদর্ ার আেদশ
পালন ও বা�বায়ন আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
মহান �ীগণ তথা উ�ুল মুিমিননগেণর(রািদআ�াহ আনহ�া) মাধয্েমই �থম শর হয়। পদর্ ার
িবষেয় পিব� কুরআেন েমাট ছয়িট আয়াত অবতীণর্ হয় ।পযর্ায়�েম তা িনে� উে�খ করা হল।
(১ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ
ْ َ ب ــ ذَ ِﻟ ُﻛ ْم أ
ْ ط َﮭ ُر ِﻟﻘُﻠُ ْو ِﺑ ُﻛ ْم َوﻗُﻠُ ْو ِﺑ ِﮭ ﱠن
(ﺳورة اﻷﺣزاب53) ــﺄﻷﯾﺔ
ٍ ﺳﺄ َ ْﻟﺗ ُ ُﻣ ْوھ ﱠُن َﻣﺗ َﺎﻋًﺎ ﻓَ ْﺳﺋَﻠُ ْو ھ ﱠُن ﻣِ ْن َو َرآءِ ﺣِ َﺟﺎ
َ َو ِإذا
অথর্ঃ- যখন েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্ ার আড়াল েথেক চাইেব , এটা
েতামােদর অ�েরর জেনয্ ও তাঁেদর অ�েরর জেনয্ অিধকতর পিব�তার কারণ । সুরা আহযাব,আয়াত
নং-৫৩ ।
(২ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ
( ﺳورة اﻷﺣزاب33) َوﻗَ ْرنَ ﻓِﻰ ﺑُﯾ ُْوﺗِ ُﻛ ﱠن َوﻻَ ﺗ َ َﺑ ﱠرﺟْ نَ ﺗ َ َﺑ ﱡر َج ْاﻟ َﺟﺎ ِھ ِﻠﯾﱠ ِﺔ ْاﻷ ُ ْوﻟَﻰ ــ ـ
অথর্ঃেতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মুখর্তার যুেগর অনূরপ
িনেজেদরেক সি�ত কের �দশর্ন কেরা না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।
(৩ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৩২ নং পূণর্ আয়াতঃ
ْ َﺿﻌْنَ ﺑِ ْﺎﻟﻘَ ْو ِل ﻗَﯾ
ًﻗوﻻ
ٌ ِي ﻗِﻰ َﻗ ْﻠﺑِ ِﮫ َﻣ َر
ْ َض َوﻗُ ْﻠن
َ ﻲ ِ ﻟَ ْﺳﺗ ُ ﱠن َﻛﺄ َ َﺣ ٍد ﻣِ نَ اﻟ ِّﻧ َﺳﺎءِ إِ ِن اﺗﱠﻘَ ْﯾﺗ ُ ﱠن َﻓ َﻼ ﺗ َْﺧ
َ ِﯾَﺎ ﻧ
ْ ط َﻣ َﻊ اﻟﱠذ
ّ ﺳﺎ َء اﻟﻧﱠ ِﺑ
(ﺳورة اﻷﺣزاب ـــ32)َﻣ ْﻌ ُر ْوﻗًﺎ ـــ
অথর্ঃ েহ নবীপত্নীগণ ! েতামরা অনয্ নারীেদর মত নও ; যিদ েতামরা আ�াহেক ভয় কর, পরপুরেষর
সােথ েকানল ও আকষর্ণীয় ভি�েত কথা বেলা না, ফেল েসই বয্াি� কুবাসনা কের, যার অ�ের বয্ািধ রেয়েছ
। েতামরা স�ত কথা বলেব, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২ ।

(৪ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৯ নং পূণর্ আয়াতঃ
َﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ﱠن ﻣِ ْن َﺟﻼَﺑِﺑِ ِﮭ ﱠن ــ ذَﻟِكَ أ َ ْدنَ آ َ ْن ﯾﱡ ْﻌ َر ْﻓنَ ﻓَﻼ
َ َﺳﺎءِ ْاﻟﻣؤْ ﻣِ ِﻧﯾْنَ ﯾُ ْدﻧِﯾْن
ِ ﻲ ﻗُ ْل ِﻷ َ ْز َو
َ ِاﺟكَ َوﺑَﻧَﺎﺗِكَ َوﻧ
ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
ُ
َ
َ
ُْؤ
( ﺳورة اﻷﺣزاب59)ارﺣِ ْﯾ ًﻣﺎ ــ
ر
و
ﻔ
ﻏ
َ
ﷲ
ﻛ
و
ـ
ﯾ
ذ
ﯾ
ََ ﺎن
َْن
ْ ً ﱠ
ُ
(৫ নং �িমক) ছু রা নূেরর ৩০ নং আয়াতﺎر ِھ ْم ـــ
َ ﻗُ ْل ﻟ ِْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ِﻧﯾ ِْن ﯾَﻐُﺿﱡوا ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
ِ ﺻ
(ﺳورة اﻟﻧﱡ ْو ِر30)অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মুিমন পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি�
অবনত রােখ ।
(৬ নং �িমক) ছু রা নূেরর ৩১ নং আয়াত (ﺳورة31) ﺎرھ ﱠِن
ِ َـو ﻗُ ْل ﻟ ِْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ِﻧ ْﯾﻧَﺎ
ْ ت ﯾَﻐُﺿ
َ ُض ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
ِ ﺻ
- اﻟﻧﱡ ْو ِر
অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মুিমন মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি� অবনত রােখ ।
নূর, আয়াত নং- ৩১ ।

ছু রা

উপের (১ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর
অংশ িবেশেষর পদর্ ার �থম িনেদর্ শনামা শধু আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মুিমিননগেণর(রািদআ�াহ আনহ�া) েবলায়ই
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�েযাজয্ । েসই জেনয্ই যখনই পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াত 14 অবতীণর্ হল
তখনই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িকছু কাপেড়র টু করা িনেয় দরজার উপের লািগেয়
িদেয় পদর্ ার আেদশ তাৎ�িণক বা�বায়ন কের েফেলন। দরজা-জানালায় এইরপ কাপেরর টু করা
আটেক বা লািগেয় েদওয়ার নাম হে� “পদর্ া” । উপেরা� আয়াত নািযল হওয়ার পূেবর্ �েয়াজেনর
তািকেদ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগণ নবীপত্নীেদর সােথ সরাসির কথা-বাতর্ া বলেতন । িক� অ� আয়াত অবতীণর্ হওয়ার পর র�স�ক�য়
আত্নীয় বয্তীত অনয্ কাহােরা জেনয্ নবী-পত্নীেদর সােথ আর পূেবর্র মত সরাসির কথা-বাতর্ া
বলার অনূমিত থাকলনা । ফেল পরবত�েত েকহই আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মুিমিননগেণর (রািদআ�াহ আনহ�া) সােথ পদর্ ার
আড়াল বয্তীত সরাসির কথা-বাতর্ া বেলন িন । অ� আয়াত অবতীণর্ হওয়ার পর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর সাহাবীগণেক (রািদআ�াহ আনহম) তাঁেদর �ীেদর েবলায় নবী-পত্নীেদর
অনূরপ পদর্ া করার আেদশ েদন িন ।
উপের (২ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৪ নং আয়ােতর অংশ
িবেশেষর পদর্ ার ি�তীয়
িনেদর্ শনামাও
শধু আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মুিমিননগেণর (রািদআ�াহ আনহ�া) েবলায়ই
�েযাজয্ । েসই জেনয্ই যখনই পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৪ নং আয়াত 15 অবতীণর্ হল
তখন েথেক নবী-পত্নীগণ ঘেরই অব�ান করেছন। িবনা �েয়াজেন ঘর েথেক েবর হেতন না ।
অ� আয়াত অবতীণর্ হওয়ার পরও নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর সাহাবীগণেক
(রািদআ�াহ আনহম) তাঁেদর �ীেদর েবলায় নবী-পত্নীেদর অনূরপ ঘের অব�ােনর িনেদর্ শ বা
আেদশ েদন িন । িক� সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
েদখােদিখ িনেজরাও তাঁেদর �ীেদর েবলায় নবী-পত্নীেদর অনূরপ পদর্ া করা শর কের েদন ।
উপের বিণর্ত (১ নং �িমক) ও(২ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর িনেদর্ েশর পর
নবী-পত্নীগণ তাঁেদর মুখ-ম�ল,হাত-পা েকান েবগানা পুরষেদর সামেন খুেলন িন এবং েকান
েবগানা পুরষ তাঁেদর মুখ-ম�ল,হাত-পা েখালা অব�ায় েদেখন িন । কারণ, উপের বিণর্ত (১
নং �িমক) ও (২ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর িনেদর্ শ 16 েমাতােবক তাঁরা
ْ َب ــ ذَ ِﻟ ُﻜ ْﻢ أ
ْ ط َﮭ ُﺮ ِﻟﻘُﻠُ ْﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﻗُﻠُ ْﻮﺑِ ِﮭ ﱠﻦ
>>((“ (ﺳﻮرة53) ــﺄﻷﯾﺔ
ٍ ﺳﺄ َ ْﻟﺘ ُ ُﻤ ْﻮھ ﱠُﻦ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻓَ ْﺴﺌَﻠُ ْﻮ ھ ﱠُﻦ ﻣِ ْﻦ َو َرآءِ ﺣِ َﺠﺎ
َ َوإِذا
 اﻷﺣﺰابঅথর্ঃ- যখন েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্ ার আড়াল েথেক চাইেব , এটা
েতামােদর অ�েরর জেনয্ ও তাঁেদর অ�েরর জেনয্ অিধকতর পিব�তার কারণ,
সুরা আহযাব, আয়াত
নং-৫৩ ”))<<
15
>> ((“ ( ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب34)( ” َوﻗَﺮْ نَ ﻓِﻰ ﺑُﯿ ُْﻮﺗِ ُﻜ ﱠﻦ َوﻻَ ﺗَﺒَ ﱠﺮﺟْ ﻦَ ﺗَﺒَ ﱡﺮ َج ْاﻟ َﺠﺎ ِھ ِﻠﯿﱠ ِﺔ ْاﻷ ُ ْوﻟَﻰ ــঅথর্ঃ “েতামরা
(নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মুখর্তার যুেগর অনূরপ িনেজেদরেক সি�ত কের
�দশর্ন কেরা না। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩”) <<
14

(১ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ
ْ َ ب ــ ذَ ِﻟ ُﻜ ْﻢ أ
ْ
(ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ــ53) ــﺄﻷﯾﺔ
ط َﮭ ُﺮ ِﻟﻘُﻠُ ْﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﻗُﻠُ ْﻮﺑِ ِﮭ ﱠﻦ
ٍ ﺳﺄ َ ْﻟﺘ ُ ُﻤ ْﻮھ ﱠُﻦ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻓَ ْﺴﺌَﻠُ ْﻮ ھ ﱠُﻦ ﻣِ ْﻦ َو َرآءِ ﺣِ َﺠﺎ
َ َوإِذا
অথর্ঃ- যখন েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্ ার আড়াল েথেক চাইেব , এটা েতামােদর
অ�েরর জেনয্ ও তাঁেদর অ�েরর জেনয্ অিধকতর পিব�তার কারণ । সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।
16

(২ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ
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ঘর েথেক েবর না হওয়ায় েকান পুরষই তাঁেদরেক েদেখই িন । কেজই, নবী-পত্নীেদর মুখম�ল,হাত-পা েখালা অব�ায় েদখার ��ই আেস না ।
এটা এই জনয্ েয, আি�য়া আলাইহমুসসালামগন হে�ন উ��র জন । তাঁরা হে�ন তাঁেদর উ�েতর
জনয্ অনূসরনীয় মহান আদশর্ । েসই জেনয্ তাঁেদর �িত মহান আ�াহর আেদশও মহান এবং
সূ-উ� মযর্াদাস�� । তাঁেদর �ীগণও সাধারণ মানুেষর তু লনায় উ� মযর্াদাস�� হওয়ায় তাঁেদর
�িত মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধও সাধারণ মানুেষর তু লনায় বয্ািত�ম । পদর্ াস�ক�য়
�থম ও ি�তীয় আেদশখানার উে�শয্ হল এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ুল মুিমিনন স�ািণত �ীগেণর মুখ-ম�ল,হাত-পা েবগানা পুরষেদর
িনকট েখালা িনেষধ এবং েবগানা পুরষেদর �িত দৃি� পাত করাও িনেষধ ।েযমন হািদস শরীেফ
আেছب ﻓَﻘَﺎ َل
ِ وم َوذَﻟِكَ َﺑ ْﻌ َد َﻣﺎ أُﻣِ ْرﻧَﺎ ِﺑ ْﺎﻟﺣِ َﺟﺎ
ِ ُ ﻋن أ ُ ِ ّم َﺳ ْﻠ َﻣﺔَ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َوﻋِﻧدهُ َﻣ ْﯾ ُﻣ ْو َﻧﺔُ ﻓَﺄ َ ْﻗﺑ َل أ ُ ﱡم َﻣ ْﻛﺗ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َْس أ َ ْﻋ َﻣﻰ ﻻ
َ
ْ َﻗَﺎﻟ
ﯾ
ﻟ
أ
،
ﷲ
رﺳول
ﺎ
ﯾ
َﺎ
ﻧ
ﻠ
ﻘ
ﻓ
" ُﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم " اِﺣْ ﺗ َِﺟ َﺑﺎ ﻣِ ْﻧﮫ
ت
َ
َ
ّ ﻲ ِ اﻟﻧﱠ ِﺑ
ّ ُﻛ ْﻧتُ ﻋِﻧ َد اﻟﻧﱠ ِﺑ
 أﺑو داود:" ْﺻ َرا ِﻧ ِﮫ
ِ ان أ َ ْﻧﺗ ُ َﻣﺎ أ َ َﻟ ْﺳﺗ ُ َﻣﺎ ﺗُﺑ
ِ ﯾُﺑ
ِ ﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم " أَﻓَﻌَ ْﻣﯾَ َﺎو
ّ ِْﺻ ُرﻧَﺎ َو ﻻَ ﯾَ ْﻌ ِرﻓُﻧَﺎ ﻓَﻘَﺎ َل اﻟ ﱠﻧﺑ
4112)ـ
অথর্ঃ-হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা ) েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট িছলাম এবং মায়মুনাও িছল । এমিন সময় ইবনু উে�
মাকতু ম এেস পড়ল । এটা পদর্ ার িনেদর্ েশর পর িছল , অতপর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বলেলন “ েতামরা তার েথেক পদর্ া কর”, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলু�ািহ ! েস িক অ�
নয় ? েস েতা আমােদরেক েদেখ না এবং িচেন না । নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বলেলন, “ েতামরা িক অ� ? েতামরা িক তােক েদখ না ?
আবু দাউদ শরীফ,হািদস শরীফ নং-৪১১২।
েসই জেনয্ পদর্ াস�ক�য় �থম আেদশখানা সাধারণ মুিমন-মুসিলম মানুেষর েবলায় �েযাজয্ নয়,
ি�তীয় আেদশখানা �েযাজয্ ।
তেব, হা ! েকান মুিমন- মুসিলম যিদ আি�য়া আলাইহমুসসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত
েথেক ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম”
হেত পােরন তা
হেল হয়ত িতিন উপের বিণর্ত (১ নং �িমক) ও (২ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর
পদর্ াস�ক�য় �থম ও ি�তীয় আেদশখানা>> েমাতােবক িতিন তার �ীেক পদর্ ার আেদশ িদেত পােরন। িক�
বতর্ মান জগেত "( " أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর
মেধয্ আি�য়া আলাইহমুসসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত েথেক ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল
আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম” হেয়েছন এমন গণস�� আিলম পাওয়া খুবই দু�র ।
সাধারণ আিলম-উলামা অসংখয্ । মুসিলম সমােজ এেদর অভাব েনই । তেব, ( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও
তােব’- তােবঈনগণ আি�য়া আলাইহমুসসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর চেলেছন িবধায় পদর্ াস�ক�য়
�থম আেদশখানা তাঁরা তাঁেদর �ীগণেক িদেয়েছন । এইরপ িবধান আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ

( ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب33) َو َﻗ ْﺮنَ ﻓِﻰ ﺑُﯿُ ْﻮﺗِﻜُﻦﱠ َوﻻَ ﺗَﺒ ﱠَﺮﺟْ ﻦَ ﺗَﺒ ﱡَﺮ َج ا ْﻟﺠَﺎ ِھ ِﻠ ﱠﯿ ِﺔ ْاﻷ ُ ْو َﻟﻰ ــ ـ
অথর্ঃেতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মুখর্তার যুেগর অনূরপ িনেজেদরেক
সি�ত কের �দশর্ন কেরা না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পর একমা� তাঁেদর েবলাই �েযাজয্।
ওআরাছাতু ল
ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎءআি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ ) গণস�িলত “আিলম” স�েকর্ জানেত পৃ�া নং-৪১৪ েদখুন)।

সাধারণ মুিমন- মুসিলমগেণর ُْأﻟ ِﺣ َﺟﺎب

বা পদর্ ার �রপঃ

মিহলােদর মুখ, হাত ও পা েখালা েরেখ পুেরা শরীর েঢেক
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16

(Footnote) চলা েফরা করা হে�

(Footnote) (মিহলােদর মুখ, হাত ও পা েখালা েরেখ পুেরা শরীর েঢেক রাখার নাম  أﻟ ِﺴﺘْ ُﺮবা সতর

বেল, এটা মিহলােদর জনয্ ফরজ, এটােক ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া বেল না, ঘেরর দরজা বা জানালােত কাপড়
আটেক েদওয়ার নাম ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া, ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ ার িবধান অবতরেনর পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা ঘেরর দরজােত কাপড় আটেক বা কাপড় লািগেয় তাই কেরেছন, এই ُ ْأﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ার িভতের
অব�ান করাই নবী-পত্নীেদর জনয্ ফরজ িছল এবং এই ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ
 أَﻟ ﱠতথা আইন িছল ।
েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর জনয্ ُ ﺸ ِﺮ ْﯾﻌَﺔ
(১) বতর্ মান জগেত "( " أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ �
মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মুিমন-মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বা�বায়নকৃ ত ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ ােক ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া বেলনা, িনেজেদর বানােনা
িনয়মেক ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া বেল, ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ
কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা তােদর �ীেদরেক বারন কের থােক, এটােক তারা
বা পদর্ া বেল এবং
ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
ে�িডট মেন কের ও গবর্ েবাধ কের, বা�েব এটা ُ ْأﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া নয় এবং এটা ে�িডট বা গেবর্র িবষয়ও
নয়, তারা নবী-পত্নীেদর ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথাবাতর্ া বলার িবষয়িট এবং তাঁেদর েথেক সাহাবীেকরামগণ(রািদআ�াহ আনহমগণ) আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক হািদস শরীফ �বন করার িবষয়িটও "" أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُﺮ ْو ِن
(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ � মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ
মুিমন-মুসিলমগণ আমেল েনয়িন, এেত �মাণ হয় েয, "( " أ َرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ � মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মুিমন-মুসিলমগণ িনেজেদরেক
আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চাইেত, নবীর �ীগেণর চাইেত এবং
সাহাবােকরামগণ (রািদআ�াহ আনহমগেণর) চাইেত েবশী পরেহজগার, �াণী-গণী ও উত্তম েলাক মেন কের
থােক (ِ� )ﻧَﻌُ ْﻮذُ ﺑِﺎ। তা না হেল েযইটা ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া নয় তারা েসইটােক ُ ْأﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া বেল েকন
আর েযইটা ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া তারা েসইটােক ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ ার বরেখলাপ বেল েকন ?, এইভােব তারা
মুসিলম মানুষেক িবেশষকের সাধারণ অ� মুসিলম মানুষেক েধাকা িদে�, অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা
বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর
ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
 أَﻟ ﱠতথা আইন কের িদেয়েছন যােত কের মুসিলম মানুষ তােদর েথেক ধম�য় িবষেয় �ানমূলক
জনয্ ُﺸ ِﺮ ْﯾ َﻌﺔ
িশ�া ও উপকার লাভ করেত পাের । েযমন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ীগেণর বয্াপাের উপের
(৩ নং) �িমেক বিণর্ত আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ
ْ ﻀﻌْﻦَ ِﺑ ْﺎﻟﻘَ ْﻮ ِل ﻗَ َﯿ
(ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب32)ض َوﻗُ ْﻠﻦَ ْﻗﻮﻻً َﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻗًﺎ ـــ
ٌ ِي ﻗِﻰ ﻗَ ْﻠ ِﺒ ِﮫ َﻣ َﺮ
َ ﺴﺎءِ ِإ ِن اﺗﱠﻘَ ْﯿﺘ ُ ﱠﻦ ﻓَ َﻼ ﺗ َْﺨ
َ ّﻲ ِ ﻟَ ْﺴﺘ ُ ﱠﻦ ﻛَﺄ َ َﺣ ٍﺪ ﻣِﻦَ اﻟ ِﻨ
َ َﯾﺎ ِﻧ
ْ ﻄ َﻤ َﻊ اﻟﱠﺬ
ّ ﺴﺎ َء اﻟﻨﱠ ِﺒ
েহ নবীপত্নীগণ ! েতামরা অনয্ নারীেদর মত নও ; যিদ েতামরা আ�াহেক ভয় কর, পরপুরেষর সােথ
েকামল ও আকষর্ণীয় ভি�েত কথা বেলা না, ফেল েসই বয্ি� কুবাসনা কের, যার অ�ের বয্ািধ রেয়েছ ।
েতামরা স�ত কথা বলেব, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২ । এই আয়ােত কািরমােত আ�াহ তাআ’লা নবীর
�ীগণেক-নবীপত্নীেদরেক ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া
বলার িবষয়িট সংকীণর্তা ও সীমাব�তামু� কের িদেয়েছন । তেব, পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার �ােথর্
বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখও েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা
ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
তােদর �ীেদরেক বারন করেত পােরন । এেত েকান েদাষ েনই । তেব, ""( أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম আিলম-উলামাগেণর মেধয্ বা সাধারণ মুিমন-মুসিলমগেণর
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মেধয্ যারা এই কাজিট কের থােকন তারা “ ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া এবং িনরাপত্তার �ােথর্র” কথািটর মধয্কার
পাথর্কয্িট িক তা জনসমুে� ভালভােব বুিঝেয় িদেত হেব এবং এটা করা তােদর জনয্ উিচৎ ।

ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ
করার)
প�িতঃ
(২) �ারি�ক কথাঃ "( " أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � এমন কতক
িনকৃ � আিলম-উলামাও রেয়েছন যারা মিহলা মুসিলম মানুষগেণর ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ কেরনা
(�চিলত ভাষায় মুিরদ কেরন না), মিহলা মুসিলম মানুষগণেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ না করােক
(�চিলত ভাষায় মুিরদ না করােক) তারা ُ ْأﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া মেন কের, বা�েব এটা ﺴﺎء
َ ِّ( أَﯾَﺔُ اﻟﻨআয়াতু নিনসা)
বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়ােতর পূণর্ িবেরাধী ও পিরপ�ী
। সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াতেক ﺴﺎء
َ ِّ( أَﯾَﺔُ اﻟﻨআয়াতু নিনসা) বা মিহলােদর আয়াত বেল, মুসা�াফু
আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮১৮ । এই ﺴﺎء
َ ِّ( أَﯾَﺔُ اﻟﻨআয়াতু নিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর শতর্ াবলীর উপর
ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ
িভিত্ত কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিহলা মুসিলমেদরেক
�হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করেতন) । পরবত�েত ﺴﺎء
َ ِّ( أَﯾَﺔُ اﻟﻨআয়াতু নিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর
মমর্াথর্নয
ু ায়ী পুরষ মুসিলমেদরেকও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা
শপথ �হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করেতন) । হািদস শরীেফরসােথ সম�য় কের ﺴﺎء
َ ِّأَ َﯾﺔُ اﻟﻨ
(আয়াতু নিনসা) বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াতখানা িনে�
েদওয়া হলঃ----------------------------------------------------------- َﻋﻦ
ﻋُﺮْ َو ِة ﺑ ِْﻦ ﱡ
اﻟﺰ َﺑﯿ ِْﺮ ﱠ
ﺳﻠﱠ َﻢ أَ ْﺧﺒَﺮْ ﺗُﮫُ أَ ﱠن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻛَﺎنَ ﯾ َْﻤﺘَﺤِ ﻦُ َﻣﻦْ ھَﺎﺟ ََﺮ ِإﻟَ ْﯿ ِﮫ
َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
ُﺻﻠّﻰ ﷲ
َ َو
َ ﻲ
ج اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱠ
ِ أن َﻋﺎﺋِﺸﺔَ زَ ْو
َﺷ ْﯿﺌًﺎ َوﻻَ ﯾَﺴ ِْﺮ ْﻗﻦَ َو َر ﯾَ ْﺰﻧِﯿْﻦَ َوﻻ
َ ِ�ﺎ
ِ ﻣِ ﻦَ ا ْﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨَﺎ
َ ِﻲ إِذَا َﺟﺎ َءكَ ْاﻟﻤﺆْ ﻣِ ﻨَﺎتُ َﯾُﺒَﺎﯾِﻌُﻨَﻚَ َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻻﱠ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْﻛﻦَ ﺑ
َ ت ﺑِ َﮭ ِﺬ ِه ْاﻵﯾَ ِﺔ ﺑِﻘَ ْﻮ ِل
�ِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ )))ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻨّﺒِ ﱡ
ﺼ ْﯿﻨَﻚَ ﻓِﻰ َﻣ ْﻌ ُﺮ ْوفٍ ﻓَﺒَﺎﯾِ ْﻌ ُﮭ ﱠﻦ َوا ْﺳﺘَ ْﻐﻔِﺮْ ﻟَ ُﮭ ﱠﻦ ــﺈِ ﱠن ﷲَ َﻏﻔُ ْﻮ ٌر َرﺣِ ْﯿ ٌﻢ ــ
ِ َﺎن ﯾَ ْﻔﺘ َِﺮ ْﯾﻨَﮫُ ﺑَﯿْﻦَ أَ ْﯾﺪِﯾ ِﮭ ﱠﻦ َوأَرْ ُﺟ ِﻠ ِﮭ ﱠﻦ َوﻻَ ﯾَ ْﻌ
ٍ ﯾَ ْﻘﺘ ُ ْﻠﻦَ أَ ْوﻻَدَھ ﱠُﻦ َوﻻَ ﯾَﺄْﺗِﯿْﻦَ ﺑِﺒُ ْﮭﺘ
((( ﻗَﺎ َل ﻋُﺮْ َوة ُ ﺑْﻦُ ﱡ12) ﺳﻮرةاﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ
ﻓَ َﻤ ْﻦ أَﻗَ ﱠﺮ ِﺑ َﮭﺬَا اﻟ ﱠ: ُﺸﺔ
 ﻗَ ْﺪ:ت ﻗَﺎ َل ﻟَﮭَﺎ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
ِ ﺸﺮْ طِ ِﻣﻦَ ا ْﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨَﺎ
َ ِ ﻗَﺎﻟَﺖْ َﻋﺎﺋ:اﻟﺰ َﺑﯿ ِْﺮ
ﻋﻠَﻰ ذَ ِﻟﻚَ ـــ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ
َ ِ ﻗَ ْﺪ ﺑَﺎﯾَ ْﻌﺘُﻚ: ﺴﺖْ ﯾَ ُﺪهُ ﯾَ َﺪ ِإ ْﻣ َﺮأَ ٍة ﻗَ ﱞﻂ ﻓِﻰ ا ْﻟ ُﻤﺒَﺎﯾَﻌَ ِﺔ َﻣﺎ ﺑَﺎﯾَﻌَ ُﮭﻦﱠ ِإﻻﱠ ِﺑﻘَ ْﻮ ِﻟ ِﮫ
�ِ َﻣﺎ َﻣ ﱠ
َ  َوﻻَ َو، ﺑَﺎﯾَ ْﻌﺘُﻚِ َﻛﻼَ ًﻣﺎ
(26967)
অথর্ঃ হযরত উরওয়া িবন
যুবাইর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ী আিয়শা(রািদআ�াহ
আনহা) তােক(হযরত উরওয়া িবন যুবাইর রািদআ�াহ আনহেক) জানাইয়ােছন েয, িন�য় রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর িনকট েযই সম� মিহলা মুিমন িহজরত কের আসত তােদরেক আ�াহর
বাণী এই আয়াত িদেয় পরী�া করেতন (((“েহ নবী ! ঈমানদার নারীরা আপনার কােছ এেস আনূগেতয্র
ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ কের(�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত আেস এই উে�েশয্) েয, তারা আ�াহর সােথ
কাউেক শরীক করেব না,চু ির করেব না, বয্িভচার করেব না, তােদর স�ানেদরেক হতয্া করেব না,জারজ
স�ানেক �ামীর ঔরস েথেক আপন স�ান বেল িমথয্া করেব না এবং ভাল কােজ আপনার অবাধয্তা করেব
না, তখন তােদর আনূগেতয্র ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করন)”।সুরা
মুমতািহনা, আয়াত নং-১২ ))) হযরত উরওয়া িবন যুবাইর (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: হযরত
আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) বেলেছন: মুিমন মিহলােদর মেধয্ েয এই শতর্ �ীকার কের িনত তােক রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেতন : “আিম েতামােক কথার মাধয্েম ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ
কের িনলাম” , আ�াহর শপথ ! যত�ণ পযর্� িতিন তােদর ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন ُ َﺑ ْﯿ َﻌﺔ
(বাইআ’ত) বা শপেথর মেধয্ “ আিম েতামােক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম” এই কথা
বয্াতীত কখেনাই তাঁর হাত েকান মিহলার হাত �শর্ কেরিন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং২৬৯৬৭+ মুসা�াফু আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮২৫,৯৮২৬,৯৮২৭ । পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার
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১২ নং আয়াত েমাতােবক েকান আিলম-উলামা যিদ মিহলা মুসিলম মানুষগণেক ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ
�হণ করােক (�চিলত ভাষায় মুিরদ করােক হারাম ও নাজািয়য মেন করেল িতিন মুসিলম থাকেবন িক?
একটু িচ�া কের েদখুন ।) পুরষ-মিহলা উভয়েকই আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) হেত
হেয়েছ। িক� উভেয়র ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) হওয়ার প�িত
এক রকম নয় । পুরষ মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
হােত হাত েরেখ ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) হেত হেয়েছ আর
মিহলা মুসিলমগণেক আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েমৗিখক �ীকৃ িতর
মাধয্েম ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) কের িনেতন । িক� েকান
মিহলার হাত �শর্ করেতন না । েযমন এ বয্াপাের উপের বিণর্ত হািদস শরীেফরসােথ সম�য় কের পিব�
কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াতখানােত েদখােনা হেয়েছ । তেব, েকান েকান সমেয় নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বয্�তার কারেন িতিন িনেজ মুসিলম নারীেদরেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ
করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) করেত অপরাগ হেল মুসিলম নারীেদরেক একিট কে� বা একিট বাড়ীেত
জেড়া কের েয েকান মহান সাহাবীর মাধয্েম মুসিলম নারীেদরেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার
বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) করার বয্াব�া করেতন ।
ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) প�িত স�েকর্ িব�ািরত িববরণ
িনে� বিণর্ত হািদস শরীফসমূেহ রেয়েছ ।
আধুিনক সমেয়ও । ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺒﯿَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত
َ
�কৃ ত আিলেমর মযর্াদবান একজন কািমল উ�াদ,িশ�ক ও পীরও তাঁর বয্�তার কারেন িতিন তাঁর েকান
িবেশষ িব�� মুিরেদর মাধয্েম মুসিলম নারীেদরেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত
ভাষায় মুিরদ করার) বয্াব�া করেত পােরন । িক� ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত
মিহলা
মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করা) েথেক িবরত থাকা
হে�আমােদর
নবী
মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ٌﺳﻨﱠﺔ
ُ (সু�াত) বা
িনয়েমর পিরপ�ী ।
ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) িবষেয় আমােদর
নবী
মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ٌﺳﻨﱠﺔ
ُ (সু�াত) বা িনয়ম হে� পুরষ মুসিলমেদরেক
। ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলণা মুসিলমেদরেক
। ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করা) । ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ
�হণ কারী বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ কfরী) েয েকান উ�াদ, িশ�ক ও পীর মুসিলম নারীেদরেক ُ ﺑَ ْﯿ َﻌﺔ
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেত) অপছ� মেন করেল তার এই
কাজিট আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ٌﺳﻨﱠﺔ
ُ (সু�াত) বা
িনয়েমর পিরপ�ী হওয়ায় িতিন নািকস বা অপূণর্,অস�ূণর্ উ�াদ, িশ�ক ও পীর বেল গণয্ । িতিন কািমল
উ�াদ, কািমল িশ�ক ও কািমল পীর নন । বাংলােদশ ও ভারেত পীর বলেত সামািজক �থা িহেসেব
আধয্ািত্নক িশ�ক বুঝােনা হেয় থােক । িক� এ শ�িট হে� ফারিস শ� । এর সিঠক শাি�ক অথর্ হে�
বৃ� । পরবত�েত পীর শ�িটর শাি�ক অেথর্র সােথ অিভভাবক,পিরচালক, মানয্বর, উ�াদ, িশ�ক ইতয্ািদ
শ�মালার েযাগ হয় ।
�থম হািদস শরীফঃ
ﻋﻠَﻰ
َ َﷲ ِﺟﺋْﻧَﺎ ِﻟﻧُﺑَﺎﯾِﻌَك
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ ﻋ َْن أ ُ َﻣﯾَ َﻣ َﺔ ﺑِ ْﻧ
ِ ﺳ ْو َل
ِ ﺳ ْو َل
ْ ﺳﻠﱠم ﻓِﻰ ﻧِﺳ َْو ٍة ﻣِ نَ ا ْﻟ ُﻣ
َ ﷲ
ُ ﺳ ِﻠﻣِ ْﯾنَ ِﻟﻧُﺑَﺎﯾِﻌَﮫُ َﻓﻘُ ْﻠﻧَﺎ ﯾَﺎ َر
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ت ُر َﻗ ْﯾﻘَ َﺔ َﻗﺎﻟَتْ أَﺗَﯾْتُ َر
ْْﺻﯾَكَ ﻓِﻰ َﻣﻌ ُْر ْوفٍ ﻗَﺎﻟَت
َ �ﺎ
ِ أَ ْن ﻻَ ﻧُﺷ ِْركَ ﺑِ ﱠ
َ َوﻻَ ﻧَﺳ ِْرق،ًﺎ
َ ﺷ ْﯾﺋ
َ َﺎن ﻧَ ْﻔﺗ َِر ْﯾ ِﮫ ﺑَ ْﯾنَ أَ ْﯾ ِد ْﯾﻧَﺎ َوأَ ْر ُﺟ ِﻠﻧَﺎ
َ وﻻَ َﻧ ْزﻧِ ْﻲ،
ِ وﻻَ َﻧﻌ،
ٍ  َوﻻَ ﻧَﺄْﺗِﻲ ﺑِﺑُ ْﮭﺗ، وﻻَ ﻧَ ْﻘﺗ ُ َل أَ ْوﻻَ َدﻧَﺎ،
ْ ﷲ ﻗَﺎ َل
َاذ َھ ْﺑن
ِ ﺳ ْو َل
ِ ُﺳ ْوﻟُﮫُ أَ ْر َﺣ ُم ﺑِﻧَﺎ ﻣِ ْن أ ْﻧﻔ
ْ "ﻓِ ْﯾ َﻣﺎ ا:ﻓَﻘَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ُ ﺳﻧَﺎ َﺑَﺎﯾَ ْﻌﻧَﺎ ﯾَﺎ َر
ُ ﺳﺗَ َط ْﻌﻧُنﱠ َو أَ َط ْﻘﺗ ُنﱠ ﻗَﺎﻟَتْ ﻗُ ْﻠﻧَﺎ أَ�ُ َو َر
َ
َ
َ
 َو ﻟَ ْم ﯾُﺻَﺎﻓِﺢْ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣِ ﻧَﺎ إِ ْﻣ َرأةًــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد، ْ إِﻧﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْوﻟِﻲ ﻟِﻣِ ﺋَ ِﺔ إِ ْﻣ َرأَ ِة َﻛﻘَ ْوﻟِﻲ ِ ِﻹ ْﻣ َرأ ٍة َواﺣِ َد ٍة ﻗﺎﻟَت، ﻓَﻘَ ْد ﺑَﺎﯾَ ْﻌﺗُﻛُنﱠ
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অথর্ ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম
মুসিলম মিহলােদর সােথ রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ
করেত (�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র
উপর ُ( َﺑ ْﯾ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসলাম েয, আমরা আ�াহর
সােথ কাউেক অংশীদার করব না, চু ির করব না, িযনা বা ভয্ািবচার করব না, আমরা আমােদর স�ানেদর
হতয্া করব না, জারজ স�ানেক �ামীর ঔরস েথেক আপন স�ান বেল িমথয্া করব না এবং ভাল কােজ
আপনার অবাধয্তা হবনা, িতিন(উমায়মাতা িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন : রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন “ যতটু কু েতামরা পার ও সামথর্য্ রােখা” । িতিন(উমায়মাতা
িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন, আমরা বললাম, “আ�াহ এবং তাঁর রাসুল আমােদর েবলায়
আমােদর জীবেনর েচেয় েবশী দয়াশীল”, ইয়া রাসুলা�ািহ, আপিন আমােদরেক ُ( ﺑَ ْﯾ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ
�হণ কের িনন (�চিলত ভাষায় মুিরদ কের িনন)। িতিন(রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)
বলেলন, যাও, আিম েতামােদরেক আমােদরেক ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম (�চিলত
ভাষায় মুিরদ কের িনলাম), “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার
ু ািহ সা�া�াহ
কথা েতমন” । িতিন(উমায়মাতা িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন, রাসুল�
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর কােরা সােথই মুসাফাহা কেরন িন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ
নং-২৭৬৪৯ ।
ি�তীয় হািদস শরীফঃ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
�ﺎ
َ َﷲ ﻧُﺑَﺎﯾِﻌُك
ِ ﻋ َْن أ ُ َﻣﯾَ َﻣﺔَ ﺑِ ْﻧ
ِ ﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻻَ ﻧُﺷ ِْركَ ِﺑ ﱠ
ِ ﺳ ْو َل
ِ ﺳ ْو َل
َ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ت ُرﻗَ ْﯾﻘَﺔَ أَﻧﱠﮭَﺎ ﻗَﺎﻟَتْ أَﺗَﯾْتُ َر
ُ ﺳﻠﱠم ﻓِﻰ ﻧِﺳ َْو ٍة ﻧُﺑَﺎﯾِﻌُﮫُ ﻓَﻘُ ْﻠﻧَﺎ ﯾَﺎ َر
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُﺳﺗ َ َط ْﻌﻧنﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ "ﻓِ ْﯾ َﻣﺎ ا:وﻻ ﻧ ْﻌ ِﺻﯾْكَ ﻓِﻰ َﻣﻌ ُْر ْوفٍ ﻗﺎ َل،
َ َﺎن ﻧﻔﺗ َِر ْﯾ ِﮫ َﺑ ْﯾنَ أ ْﯾ ِد ْﯾﻧﺎ َوأ ْر ُﺟ ِﻠﻧﺎ
َ وﻻ ﻧزﻧِ ْﻲ،
َ َوﻻَ ﻧَﺳ ِْرق،ًﺎ
َ ﺷ ْﯾﺋ
ٍ  َوﻻ ﻧﺄﺗِﻲ ﺑِﺑُ ْﮭﺗ، وﻻ ﻧﻘﺗ َل أ ْوﻻ َدﻧﺎ،
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ّ
ُ
ُ
َ
ﱠ
َ
ُ
َ
َ
ﺢ
ُ ِ إِﻧِﻲ ﻻ أﺻَﺎﻓ: ﷲ ﻗﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ِ ﺳ ْو َل
ِ ﺳ ْوﻟﮫُ أ ْر َﺣ ُم ﺑِﻧﺎ ﻣِ ﻧﺎ ﺑِﺄﻧﻔ
ُ ﺳﻧﺎ َھﻠ ﱠم ﻧﺑَﺎﯾِﻌُكَ ﯾَﺎ َر
ُ َو أَ َط ْﻘﺗ ُنﱠ ﻗَﺎﻟَتْ ﻓَﻘُﻠﻧﺎ ﷲُ َو َر
(27650) ﺳﺎ َء إِﻧﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْوﻟِﻲ ﻟِﻣِ ﺋَ ِﺔ إِ ْﻣ َرأَ ِة َﻛﻘَ ْوﻟِﻲ ِ ِﻹ ْﻣ َرأَ ٍة َواﺣِ َد ٍة ـ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ّاﻟ ِﻧ
অথর্ ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায়
মুিরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র উপর ُ( َﺑ ْﯾ َﻌﺔবাইআ’ত) বা
শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসলাম েয, আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার
করব না, চু ির করব না, িযনা বা ভয্ািবচার করব না, আমরা আমােদর স�ানেদর হতয্া করব না, জারজ
স�ানেক �ামীর ঔরস েথেক আপন স�ান বেল িমথয্া করব না এবং ভাল কােজ আপনার অবাধয্তা হবনা,
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন “ যতটু কু েতামরা পার ও সামথর্য্ রােখা” । আমরা
বললাম, “আ�াহ এবং তাঁর রাসুল আমােদর েবলায় আমােদর েচেয় আমােদর জীবেনর �িত েবশী দয়াশীল”,
ইয়া রাসুলা�ািহ, আসুন! আপিন আমােদরেক (হােত হােত) ُ( ﺑَ ْﯾ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনন
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য়
(�চিলত ভাষায় মুিরদ কের িনন) । িতিন (রাসুল�
আিম মিহলােদর সােথ মুসাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক
আমার কথা েতমন” । মুসণাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৭৬৫০ ।
তৃ তীয় হািদস শরীফঃ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
�ﺎ
َ آن
َ َﺳﻠﱠم ﻓِﻰ ﻧِﺳَﺎءٍ ﻧُﺑَﺎﯾِﻌُﮫُ ﻓَﺄ َ َﺧذ
ِ ﻋ َْن أ ُ َﻣﯾَ َﻣ َﺔ ﺑِ ْﻧ
ِ ﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻻَ ﻧُﺷ ِْركَ ﺑِ ﱠ
ِ ﺳ ْو َل
َ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ت ُرﻗَ ْﯾﻘَ َﺔ أَﻧﱠﮭَﺎ َﻗﺎ َﻟتْ أَﺗَﯾْتُ َر
ِ ﻋﻠَ ْﯾﻧَﺎ َﻣﺎ ﻓِﻰ ا ْﻟﻘُ ْر
ﺢ
ُ إِ ّﻧِﻲ ﻻَ أُﺻَﺎ ِﻓ: ﷲ أﻻَ ﺗُﺻَﺎﻓِ ُﺣﻧَﺎ ﻗَﺎ َل
َ
ِ ﺳ ْو َل
ِ ُﺳ ْوﻟُﮫُ أَ ْر َﺣ ُم ﺑِﻧَﺎ ﻣِ ْن أَ ْﻧﻔ
ْ "ﻓِ ْﯾ َﻣﺎ ا: ﻗَﺎ َل، َﺷ ْﯾﺋًﺎ ْأﻷَﯾَﺔ
ُ ﺳﻧَﺎ ﻗُ ْﻠﻧَﺎ ﯾَﺎ َر
ُ ﺳﺗَ َط ْﻌﻧُنﱠ َو أَ َط ْﻘﺗ ُنﱠ ق ﻗُ ْﻠﻧَﺎ ﷲُ َو َر
(27651) ﺳﺎ َء إِﻧﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْوﻟِﻲ ِ ِﻹ ْﻣ َرأَ ٍة َواﺣِ َد ٍة َﻛﻘَ ْوﻟِﻲ ﻟِﻣِ ﺋ َ ِﺔ إِ ْﻣ َرأَ ِة ـ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ِّاﻟﻧ
অথর্ ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট ُ( َﺑ ْﯾ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায়
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মুিরদ হেত) আসলাম । িতিন(রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) কুরআেনর এই আয়াত “ ﻋ َﻠﻰ
َ
َ ﺷ ْﯾﺋًﺎ
َ �ﺎ
ِ أَ ْن ﻻَ ﻧُﺷ ِْركَ ِﺑ ﱠ- আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার করব না ” এর উপর ُ( َﺑ ْﯾ َﻌﺔবাইআ’ত) বা
শপথ �হণ কের (�চিলত ভাষায় মুিরদ কের) বলেলন, “ যতটু কু েতামরা পার ও সামথর্য্ রােখা” ।
আমরা বললাম, “আ�াহ এবং তাঁর রাসুল আমােদর েবলায় আমােদর েচেয় আমােদর জীবেনর �িত েবশী
দয়াশীল”, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলা�ািহ, আপিন আমােদর সােথ মুসাফাহা করেবন না ? িতিন (রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য় আিম মিহলােদর সােথ মুসাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন
মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার কথা েতমন” । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস
শরীফ নং-২৭৬৫১।
চতু থর্ হািদস শরীফঃ
ب ﻓَﻘَﺎ َم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ُ ﺳ َﻞ إِ َﻟﯿ ِْﮭﻦﱠ
َ ِﺳ ْﻮ َل ﷲ
َ  ﺛ ُ ﱠﻢ أَ ْر،ٍَﺎر ﻓِﻰ ﺑَ ْﯿﺖ
َ ِﺳﻠﱠﻢ ا ْﻟ َﻤ ِﺪ ْﯾﻨَﺔَ َﺟ َﻤ َﻊ ﻧ
َ ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
ُ  ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻗَ ِﺪ َم َر: ْﻋَﻦْ أ ُ ِ ّم ﻋَﻄِ ﯿﱠ ِﺔ ﻗَﺎﻟَﺖ
ِ ﻋ َﻤ َﺮ ْﺑﻦَ ا ْﻟ َﺨ ﱠﻄﺎ
ِ ﺴﺎ َء ْاﻷَ ْﻧﺼ
 َﻣ ْﺮ َﺣﺒًﺎ: َﺳﻠﱠ َﻢ إِﻟَ ْﯿﻜُﻦﱠ ﻗَﻘُ ْﻠﻦ
َ ُﺻﻠّﻰ ﷲ
َ ﺴﻠﱠ َﻢ
َ
ﺻﻠّﻰ
َ ِ�
َ ِ�
َ ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
ﻋﻠَﯿ ِْﮭﻦﱠ ﻓَ َﺮ َددْنَ اﻟ ﱠ
َ َب ﻓ
َ ﺳ ْﻮ ِل
ُ ﺳ ْﻮ َل َر
ُ ﺴﻼَ َم ﻓَﻘَﺎ َل أَﻧَﺎ َر
َ ﺳ ْﻮ َل
ُ ﺑِ َﺮ
ِ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟﺒَﺎ
َ َوﻻ، َ َوﻻَ ﺗ َْﺰ ِﯾ ْﯿﻦ، َ َو ﻻَ ﺗَﺴ ِْﺮ ْﻗﻦ، ﺷ ْﯿﺌًﺎ
َ َ ﺗُﺒَﺎ ِﯾ ْﻌﻦ:َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﻘَﺎل
َ ُﺻﻠّﻰ ﷲ
َ ُﷲ
َ ِ�ﺎ
َ ِ�
َ ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ﻋﻠَﻰ أَنْ ﱠﻻ ﺗُﺸ ِْﺮﻛْﻦَ ِﺑ
َ ﺳ ْﻮ ِل
ُ ﺳ ْﻮ ِل َر
ُ ﺳﻠﱠ َﻢ َو ِﺑ َﺮ
َب َو َﻣ َﺪدْن
ُ ْﺼ ْﯿﻦَ ﻓِﻰ َﻣﻌ ُْﺮ ْوفٍ ﻓَﻘُ ْﻠﻦَ ﻧَﻌَ ْﻢ ﻓَ َﻤ ﱠﺪ
َ ﺗَ ْﻘﺘ ُ ْﻠﻦَ أَ ْوﻻَ َدﻛُﻦﱠ
ِ َ ﻋ َﻤ ُﺮ ﯾَ َﺪهُ ِﻣﻦْ َﺧ ِﺎرجِ ا ْﻟﺒَﺎ
ِ  َوﻻَ ﺗَﻌ، َﺎن ﺗَ ْﻔﺘ َِﺮ ْﯾﻨَﮫُ ﺑَ ْﯿﻦَ أَ ْﯾ ِﺪ ْﯾﻜُﻦﱠ َو أَ ْر ُﺟ ِﻠﻜُﻦﱠ
ٍ وﻻَ ﺗَﺄْﺗِ ْﯿﻦَ ﺑِﺒُ ْﮭﺘ،
ُﺴﺄ َ ْﻟﺘُﮫ
َ َ َوﻻَ ُﺟ ُﻤ َﻌﺔ،ﺷ َﮭ ْﺪ َوأَ َﻣ َﺮﻧَﺎ أَنْ ﻧُ ْﺨ ِﺮ َج ﻓِﻰ اﻟ ِﻌ ْﯿ َﺪﯾ ِْﻦ ا ْﻟﻌُﺘﱠﻖَ َواﻟ ُﺤﯿﱠﺾَ َوﻧُ ِﮭ ْﯿﻨَﺎ ﻋ َِﻦ ا ِﺗّﺒَﺎعِ ا ْﻟ َﺠﻨَﺎﺋ ِِﺰ
ْ  اﻟﻠَ ُﮭ ﱠﻢ ا:  ﺛ ُ ﱠﻢ ﻗَﺎ َل،ھُﻦﱠ اَ ْﯾ ِﺪﯾَ ُﮭﻦﱠ ﻣِ ﻦْ دَاﺧِ ٍﻞ
َ َﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ ﻓ
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অথর্ ঃ-উ�ু আ’িতয়া(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা যখন মিদনায় আগমন করেলন তখন িতিন আনসারেদর মিহলােদরেক একিট ঘের একি�ত করেলন,
তারপর, িতিন ওমর িবন আল-খাত্তাব(রািদআ�াহ আনহ)েক তােদর(মিহলােদর) িনকট পাঠােলন, িতিন
দরজােত দাঁিড়েয় তােদর(মিহলােদর)েক সালাম িদেল তারাও (মিহলারাও) সালােমর �িত উত্তর িদেলন ।
অতপর, িতিন(ওমর িবন আল-খাত্তাব রািদআ�াহ আনহ) বলেলন, আিম আপনােদর িনকট রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রাসুল বা দূত, তারা(মিহলারা) বলল, “ রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামােক এবং রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রাসুল বা দূতেক মারহাবা-�াগতম” ।
িতিন(ওমর িবন আল-খাত্তাব রািদআ�াহ আনহ) বলেলন, আপনারা এই িবষেয়র উপর ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত)
বা শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসেলন েয, আপনারা আ�াহর সােথ কাউেক
অংশীদার করেবন না, চু ির করেবন না, িযনা বা ভয্ািবচার করেবন না, আপনারা আপনােদর স�ানেদর হতয্া
করেবন না, জারজ স�ানেক �ামীর ঔরস েথেক আপন স�ান বেল িমথয্া করেবন না এবং ভাল কােজ
আপনারা অবাধয্তা হেবন না, তারা(মিহলারা) বলল,“হা !” অতপর, ওমর (রািদআ�াহ আনহ) িতিন
তাঁর হাত দরজার বািহর েথেক �সািরত করেলন আর তারাও(মিহলারাও)তােদর হাত িভতর েথেক �সািরত
করেলন, তারপর, ওমর (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: েহ আ�াহ, সা�ী থাকুন! আর আমােদরেক দুই ঈেদ
�থম �া� বয়� বািলকা, �াবী মিহলােদরেক েবর কের িদেত আেদশ কেরেছন, জানাযার অনূসরণ করেত
িনেষধ কেরেছন এবং আমােদর উপর জুমা েনই বেলেছন। উ�ু আ’িতয়া(রািদআ�াহ আনহা) বেলন, আিম
তাঁেক (ওমর(রািদআ�াহ আনহ)েক “ َﺎن
ِ  ” ) َوﻻَ ﯾَ ْﻌবাণীখানা স�েকর্ িজ�াসা
ِ  ْاﻟﺒُ ْﮭﺘএবং( ٍﺼ ْﯿﻨَﻚَ ﻓِﻰ َﻣ ْﻌ ُﺮ ْوف
করলাম। িতিন বলেলন: তা হে� ُ اﻟﻨِّﯿَﺎ َﺣﺔবা িবলাপ কের ��ন করা । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস
শরীফ নং-২৭৯৫০। উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, �েতয্ক ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত)
বা শপথ �হণ কারী (�চিলত ভাষায় মুিরদকারী) উ�াদ,িশ�ক ও পীরেক পুরষ মুসিলমেক ُ ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত)
বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মুসিলমেক ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা
শপথ �হণ করােত হেব (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেত হেব) । ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত َُﺑ ْﯿ َﻌﺔ
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কারী (�চিলত ভাষায় মুিরদকারী) েয েকান উ�াদ,িশ�ক ও পীর মিহলা
মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করােত (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেত) িবরত থাকেবন িতিন
নািকচ বা অস�ূণর্ উ�াদ,িশ�ক ও পীর বেল অিভিহত হেবন । িতিন �চিলত ভাষায় কািমল পীর নেহন
বরং নািকচ পীর বেল গণয্ হেবন । ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺒِﯿَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা
َ
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সাধারণ মুিমন মিহলােদর পদর্ া ।েযমন- হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আসমা িবনেত আবুকর (রািদআ�াহ আনহমা) েক বেলনঃْ َﻋ ْﻧ ُﮭﻣﺎ( َد َﺧﻠ
ﻋﻠَﻰ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ
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ْ أ َ ْﺳ َﻣﺎء إِ ﱠن ْاﻟ َﻣ ْرأَةَ إِذَا ﺑَﻠَﻐ
 أﺑو: َﺎر ِإﻟَﻰ َوﺟْ ِﮭ ِﮫ َو َﻛ ِﻔّ ِﮫ
ْ ْض ﻟَ ْم َﯾ
َ َت ْاﻟ َﻣﺣِ ﯾ
َ ﺻﻠُﺢْ أ َ ْن ﯾ َُري ﻣِ ْﻧ َﮭﺎ إِﻻﱠ َھذَا َو َھذَا " َو أَﺷ
(4104)داود ـ
অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা ) েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), িন�য়ই হযরত আবু
বকর রািদআ�াহ আনহর কনয্া আসমা পাতলা কাপড় পিরিহত অব�ায় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট �েবশ করেল িতিন তার েথেক মুখ িফিরেয় িনেয় তােক বলেলন:
েহ আসমা ! িন�য়ই েকান মিহলা ঋতু �াব(বােলগ) অব�ায় উপনীত হেল তার অ�-�তয্ে�র
এটা (মুখ ও হাত) ছাড়া েকান অ� েদখােনা স�ত নেহ এবং িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা) তাঁর িনেজর মুখ ও হােতর িদেক ইশারা কের েদখােলন।
আবু দাউদ শরীফ,হািদস
শরীফ নং-৪১০৪।
এমতাব�ায় তােদর করনীয় হে� তারা তােদর দৃি� অবনত রাখেব ।মহান আ�াহ তাআ’লা তােদর
দৃি� অবনত রাখার েবলায় বেলনঃ
(ﺳورة اﻟﻧﱡ ْو ِر ـ31) - ﺎرھ ﱠِن
ِ  َو ﻗُ ْل ﻟ ِْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِ ْﯾﻧَﺎ- অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মুিমন
ْ ت ﯾَﻐُﺿ
َ ُض ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
ِ ﺻ
মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি� অবনত রােখ । ছু রা নূর, আয়াত নং- ৩১ ।
েসই জেনয্ই উপেরা� আয়ােতর
িনেদর্ শ েমাতােবক েবগানা মিহলার েবলায় েবগানা পুরেষর েচহারার �িত দৃি� (উপেরর
িদেক) েরেখ তাকােনা জািয়য নয় । তাই, পুরষ-মিহলােদর মুখ, হাত ও পা সবর্দা েখালা থাকেব
িবধায় েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা পর�র পর�েরর �িত দৃি�পাত করা হারাম বা িনিষ�
মেমর্ তােদর উভয়েকই পর�র পর�েরর �িত দৃি�পােতর িবষেয় দৃি� অবনত রাখেত মহান
আ�াহ তাআ’লা একই সমান িনেদর্ শ িদেয়েছন । েযমন পুরষেদর েবলায় মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ
(ﺳورة اﻟﻧﱡ ْو ِر ـ30) ﺎر ِھ ْم ـــ
অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মুিমন
َ ـ ﻗُ ْل ﻟ ِْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِﯾ ِْن ﯾَﻐُﺿﱡوا ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
ِ ﺻ
পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি� অবনত রােখ । ছু রা নূর, আয়াত নং- ৩০ ।
এই আয়াত অবতীণর্ কের মহান আ�াহ
েবগানা পুরষ-মিহলা পর�র পর�েরর
�িত(এেক অপেরর �িত) দৃি� অবনত রাখার িবষেয় ভারসাময্মূলক
আেদশ িদেয়েছন ।
উপের বিণর্ত ছু রা নূেরর ৩০ ও ৩১ নং আয়ােতই মহান আ�াহ তাআ’লা পুরষ-মিহলােদরেক
পর�র পর�েরর �িত দৃি�পাত বা তাকােনার সময় দৃি� অবনত রাখেত সমপযর্ােয়র আেদশ
িদেয়েছন । এেত এটা �মাণ হয় েয, েবগানা পুরষ েবগানা মিহলার েচহারার �িত আর েবগানা
মিহলা েবগানা পুরেষর েচহারার �িত দৃি� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� ।
েখতাব ভু িষত �কৃ ত আিলমই হেবন একজন কািমল উ�াদ, কািমল িশ�ক ও কািমল পীর । িতিনই একমা�
পুরষ মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলা
মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেবন (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেবন) ।মহান আ�াহ
তাআ’লাই ভাল জােনন । ِ�ﺎ
َ ِ ﻻَ َﺣ ْﻮ َل َو ﻻَ ﻗُ ﱠﻮةَ إِ ﱠﻻ ﺑ। পুরষ মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার
(�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা (�চিলত
ভাষায় মুিরদ করা) হে� আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার

ٌﺳﻨﱠﺔ
ُ (সু�াত) বা িনয়ম ।
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এেত এটা �মাণ হয়না েয, শধু েবগানা পুরষই েবগানা মিহলার েচহারার �িত দৃি� (উপেরর
িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� আর েবগানা মিহলারা েবগানা পুরেষর েচহারার �িত
দৃি� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা জািয়য । না না, বরং েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা উভেয়র
জনয্ই একই হকুম । িক� বতর্ মান সমেয়
ধম�য়
িবষেয়
পুরষ-মিহলা
উভেয়ইহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবিভ� আেদশ-িনেষধ
পালন করা সে�ও পদর্ াস�ক�য় দৃি�পােতর অেদশখানা অ� সংখয্ক পুরষ-মিহলা বয্তীত অিধকাংশ
পুরষ-মিহলাই এই িনেদর্ শিট মানেত ��ত নয় । তাই, পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার �ােথর্
বতর্ মান কােল মিহলারা তােদর মুখ, হাত ও পা েঢেক রাখেত পাের । এটাই উত্তম ।

�েয়াজেন মিহলােদর ঘর েথেক েবর হওয়ার পালনীয় িবধানঃ
মহান আ�াহ তাআ’লা এই বয্াপাের পিব� কুরআেন বেলনঃ----------------------َﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ﱠن ﻣِ ْن َﺟﻼَ ِﺑ ِﺑ ِﮭ ﱠن ــ ذَﻟِكَ أ َ ْدنَ آ َ ْن ﯾﱡ ْﻌ َر ْﻓن
َ َﺳﺎءِ ْاﻟﻣؤْ ﻣِ ِﻧﯾْنَ ﯾُ ْد ِﻧﯾْن
ِ ﻲ ﻗُ ْل ِﻷ َ ْز َو
َ اﺟكَ َو َﺑﻧَﺎﺗِكَ َو ِﻧ
َﯾﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ
( ﺳورة اﻷﺣزاب59)ارﺣِ ْﯾ ًﻣﺎ ــ
َ ُﻓَﻼَ ﯾُؤْ ذَﯾْنَ ـ َو َﻛﺎنَ ﷲ
ﻏﻔُ ْو ًر ﱠ
অথর্ঃ েহ নবী ! আপিন আপনার পত্নীগণেক ও কনয্াগণেক এবং মুিমনেদর �ীগণেক বলুন, তারা
েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর েটেন েনয়। এেত তােদরেক েচনা সহজ 18 (Footnote)
হেব । ফেল, তােদরেক উতয্� করা হেব না । আ�াহ �মাশীল, পরম দয়ালু । সুরা আহযাব,
আয়াত নং-৫৯।
অ� আয়ােত কািরমােত �েয়াজেনর তািকেদ মিহলােদর িনজ ঘর েথেক েবর হওয়ার পালনীয়
িবধান বণর্না করা হেয়েছ । আর তা হে� এই েয, মিহলােদর িনজ শরীের পিরিহত চাদর িপছন
িদক েথেক েটেন এেন িনজ মাথার উপর িদেয় কপােলর নীেচ চ�ু র উপর পযর্� এেন েছেড়
েদওয়া । এমতাব�ায় মিহলােদরেক িনজ ঘর েথেক েবর হেত হেব । এইটাই মিহলােদর জনয্
ُﺷ ِر ْﯾﻌَﺔ
 أَﻟ ﱠতথা আইন । এেহন অব�ায়ও মিহলারা তােদর দৃি� নীেচর িদেক অবনত রাখেব ।
বতর্ মান কােল উপের বিণর্ত চাদর িদেয় ঢাকার �চলন মুসিলম সমােজ েতমন েনই িবধায়
েবারকা,উড়না ইতয্ািদ িবক� বয্ব�া িহেসেব �হণ করা েযেত পাের।পদর্ াস�ক�য় আেলাচনা েমাটেমািট
সমা� হল । মহান আ�াই তাওিফক দাতা । �স��েম এেস যাওয়া ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
বা পদর্ া স�েকর্
িকছু টা আলাপ সমা� হওয়ায় এখন পূনরায় " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)
স�েকর্ িনে� ৫১ পৃ�া েথেক আেলাচনা শর করিছ ।
………………………………………………………………………………………………………
……………

(Footnote) “েচনা সহজ” কথািটর বয্াখয্াঃ এই সময়িট িছল ইয়াহিদ ও মুনািফকেদর সময়কাল ।
তখেনা ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ না হওয়ায় মুসিলম রমনীরা সচরাচর �াভািবকভােবই চলােফরা করত । এেত কের ইয়াহিদ ও মুনািফকরা মুসিলম রমনীেদর খুবই উতয্� করত । যখন মুসিলম
রমনীরা িনজ শরীের পিরিহত চাদর িপছন িদক েথেক েটেন এেন িনজ মাথার উপর িদেয় কপােলর নীেচ
চ�ু র উপর পযর্� এেন েছেড় িদেয় ঘর েথেক েবর হেল বুঝা েযত এরা ভ� ও শালীন মিহলা । ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা
পদর্ াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ হওয়ার পর মুসিলম রমনীরা তাই কেরেছন। এই অব�াটােকই “েচনা সহজ
হেব” বাকয্ �ারা বয্� করা হেয়েছ । এর ফেল তােদরেক আর উতয্� করা হয়িন । অধুনা “উতয্�”
শ�িটই “ইভিটিজং” শে� রপা�িরত হেয়েছ ।বতর্ মােনও যিদ মিহলারা পিব� কুরআেনর উ� িবধানিট অসূসরণ
কের তেব “ইভিটিজং” থাকেব না । মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।
18
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চতু থর্ হািদস শরীফ
ِي ﯾَ َو ﱡد
َ " ﻣِ ْن أ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم،َﻋن أﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة ﻗَﺎل
ٌ ﺷ ﱠد أ ُ ﱠﻣﺗِﻲ ﻟِﻲ ُﺣﺑﱠﺎ ﻧ
َ
ْ َﺎس ﯾَ ُﻛ ْونَ ﺑَ ْﻌد
( ( ﻓﻲ ُﻣ ْﺳﻧَد أﺣْ َﻣد ـ9523) ". أ َ َﺣ ُد ُھ ْم ﻟَو َرآَﻧِﻲ ِﺑﺄ ْھ ِﻠ ِﮫ َو َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ
অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়-মতামতরাহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : আমার জনয্ ভালবাসায় েপা� আমার উ�েতর মেধয্
আমার (ইনিতকােলর)পর এমন মানুষ হেব েয তার পিরবার ও স�দ উৎসগর্ কের িদেয় হেলও
েস আমােক েদখেত চাইেব” । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯৫২৩ ।
উপের বিণর্ত হািদস শরীেফ এ কথা �মািণত হেয়েছ েয, "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর মেধয্ এমন কতক ে�িমক মুসিলম থাকেবন
যারা িনেজর ধন-স�দ িবলীণ কের হেলও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক েদখেত
চাইেবন । "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর” অ�ভূর্ � এমনসব িনকৃ �
মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
ْ
ْ
ﱠ
ﻋ ِﺔ
" َﺧﯾ ُْر اﻟﻘُ ُر ْون
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় " اﻟﺛ َﻼﺛَﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলমগেণর অনূরপ আমােদর নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ভালবাসেবন ।
"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর ” অ�ভূর্ � এ �েরর িনকৃ � মুসিলমগণ
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ সামানয্ েবয়াদবী আচরণ
হয় এমন ধরেণর আচরণ েকান অব�ােতই কথা-বাতর্ ায়,চলা-েফরায় ও আচার-আচরেণ করেবন
না
।
বরং তাঁরা" (" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) ,তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ �
মুসিলমগেণর অনূরপ আদব বা িশ�াচার ৈবিশ�য্সূচক আদশর্মি�ত একজন উৎকৃ � মুসিলম মানুষ
হেয় থাকেবন ।
িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর মাধয্েম  َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ী স�েকর্ আেরা
িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
প�ম হািদস শরীফ
ﻋن اﺑن ﻋﻣر ﻗﺎل ﺧطﺑﻧﺎ ﻋﻣر ﺑﺎﻟﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻘﺎ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻧﺎس إﻧﻲ ﻗﻣت ﻓﯾﻛم ﻛﻣﻘﺎم
ﺛم ﯾﻔﺷو، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم،رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﯾﻧﺎ ﻓﻘﺎل " أوﺻﯾﻛم ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻲ ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم
اﻟﻛذب ﺣﺗﻲ ﯾﺣﻠف اﻟرﺟل وﻻ ﯾﺳﺗﺣﻠف وﯾﺷﮭد اﻟﺷﺎھد وﻻ ﯾﺳﺗﺷﮭد أﻻ ﻻ ﯾﺧﻠون رﺟل ﺑﺎﻣرأة إﻻ ﻛﺎن ﺛﺎﻟﺛﮭﻣﺎ
 وﻣن ﺳرﺗﮫ، ﻋﻠﯾﻛم ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وإﯾﺎ ﻛم واﻟﻔرﻗﺔ ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻊ اﻟواﺣد و ھو ﻣن اﻻﺛﻧﯾن أﺑﻌد، اﻟﺷﯾطﺎن
( اﻟﺗرﻣذي2165)"،ﺣﺳﻧﺗﮫ و ﺳﺎءﺗﮫ ﺳﯾﺋﺗﮫ ﻓذﻟك اﻟﻣؤﻣن.
অথর্ঃ ইবেন ওমর (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, ওমর জািবয়ােত আমােদরেক
সে�াধন কের বলেলন, েহ মানুেষরা ! িন�য়ই আিম আমােদর িনকট রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার অব�ােনর মত আিম
েতামােদর মেধয্ দ�ায়মান হলাম। অতপর বেলেছন: “আিম
েতামােদরেক আমার সাহাবীেদর স�েকর্ (কলয্াণ কামনার জনয্) ওিসয়ত করিছ(আেদশ করিছ),
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তারপর তােদর পরবত�েদর (তােবঈ’েদর”) স�েকর্ (কলয্াণ কামনার জনয্) ওিসয়ত করিছ(আেদশ
করিছ), তারপর তােদর পরবত�েদর (তােবঈ’-তােবঈ’নেদর”)স�েকর্ (কলয্াণ কামনার জনয্)
ওিসয়ত করিছ(আেদশ করিছ), তারপর িমথয্া �কাশ হেব, এমনিক েলাক শপথ চাওয়ার পূেবর্ই
শপথ কের েফলেব এবং �া�ী মানার পূেবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । সাবধান ! েকান পুরষ েকান
মিহলার সােথ িনজর্েন যােব না, কারণ, তােদর উভেয়র তৃ তীয় জন হেব শয়তান, েতামােদর
অবশয্ই ُﻋﺔ
ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত)নােম দলেক ধের থাকেত হেব এবং ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔ
(ফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়
িবি�� হওয়া েথেক িবরত থাকেত হেব বা দূের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দুেয়র
েথেক অিধক দূের, েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্েন যােব না, কারণ, শয়তান তােদর
তৃ তীয় জন, যার িনকট সু�র িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন
।
িতরিমিজ শরীফ,, হািদস শরীফ নং-২১৬৫।
উপের বিণর্ত হািদস শরীফখানােত
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
" ( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ �
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � সকল
মুসিলম মানুেষর জনয্ ম�ল কামনা করেত(িহতাকাং�ী হেত) "( " أَ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণেক ওিসয়ত কেরেছন (আেদশ কেরেছন) ।
েযমন ম�ল কামনার িবষয়িটর �� বয্াখয্া িনে� বিণর্ত হািদস শরীফ খানােত এেসেছ ।
ছ�
হািদস শরীফ  ﻗﺎم ﻓﯾﻧﺎ رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ،  ﻗﺎل ﺧطﺑﻧﺎ ﻋﻣرﺑن اﻟﺧطﺎب ﺑﺎﻟﺷﺎم:ﻋن زر ﻗﺎل
 ﺛم، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم،ﺧﯾرا
 اﺳﺗوﺻوا ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻲ: ،ﺧﯾرا
 اﺳﺗوﺻوا ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻲ:ﻓﻘﺎل، وﺳﻠم ﺑﻣﺛل ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﯾﻛم
ً
ً
 ﻓﻣن، ﺛم ﯾﻔﺷو اﻟﻛذب ﺣﺗﻲ ﯾﻌﻣل اﻟرﺟل ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة ﻗﺑل أن ﯾﺳﺄﻟﮭﺎ و ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن ﻗﺑل أن ﯾﺳﺗﺣﻠف،اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم6383)"  ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻊ اﻟواﺣد و ھو ﻣن اﻻﺛﻧﯾن أﺑﻌد،اراد ﺑﺣﺑوﺣﺔ اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻠﯾﻠزم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ.
অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জুবাইর (রািদআ�াহ আনহ )
েথেক বিণর্ত: ওমর িবন
খাত্তাব শােম আমােদরেক ব�ৃতা িদেয় বেলেছন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
েতামােদর িনকট আমার েযরপ অব�ান েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন:
“েতামরা আমার সাহাবীেদর জনয্ ম�ল কামনা কর (িহতাকাং�ী হও) , েতামরা আমার সাহাবীেদর
জনয্ ম�ল কামনা কর(িহতাকাং�ী হও), তারপর তােদর পরবত�েদর (তােবঈেদর) জনয্ ম�ল
কামনা কর(িহতাকাং�ী হও), তারপর তােদর পরবত�েদর(তােব’-তােবঈনেদর)
জনয্ ম�ল
কামনা কর(িহতাকাং�ী হও), তারপর িমথয্া �কাশ হেব, এমনিক মানুষ িজ�ািসত হবার পূেবর্ই
�া�য্ িদেয় েফলেব, শপথ চাওয়ার পূেবর্ই শপথ কের েফলেব ।অতএব, যার জা�ােতর সূখ-সা�ণ্দয্
ভাল লােগ তােক অবশয্ই ُﻋﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দুেয়র েথেক
অিধক দূের । আল- মু’জামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৩৮৩ ।
স�ম হািদস শরীফ
إِ ﱠن رﺳول ﷲ:  ﻓَﻘَﺎ َل، ﺎس ﺑﺎﻟﺟﺎﺑﯾﺔ
 ﻗﺎل: ﻗﺎل،َ ﺳ ْﻣ َرة
َ
َ ﻋن ﺟﺎﺑِ ِر ﺑ ِْن
َ ﺧطب ﻋﻣراﻟﻧﱠ
َ
 ﺛم، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، ،  أﺣْ ِﺳﻧُوا إِﻟَﻰ أﺻﺣﺎﺑﻲ:ﻓﻘﺎل، ﺎم ﻓِ ْﻲ ﻣﺛل ﻣﻘﺎﻣﻲ َھذَا
َ َﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗ
ﻋﻠَﻰ اﻟﺷﮭﺎدة ﻗﺑل أن
َ  َوﯾَ ْﺷ َﮭ ُد،ﻋﻠَ ْﯾ َﮭﺎ
َ ﻋﻠَﻰ اﻟﯾﻣﯾن ﻗﺑل أن ﯾﺳﺗﺣﻠف
َ ِف أ َ َﺣ ُد ُھ ْم
ُ  ﺛم ﯾَ ِﺟ ْﻲ ُء ﻗَ ْو ٌم َﯾﺣْ ﻠ،اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم
 ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻊ اﻟواﺣد و ھو ﻣن اﻻﺛﻧﯾن، ﻓﻣن ا َ َﺣبﱠ ﻣِ ْﻧ ُﻛ ْم أ َ ْن ﯾَﻧَﺎ َل ﺑُﺣْ ﺑ ُْو َﺣﺔَ ْاﻟﺟﻧﺔ ﻓﻠﯾﻠزم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﯾ ْﺳﺗ َ ْﺷ َﮭ َد
 وﻣن، ﺳوءهُ ﺳﯾﺋﺗﮫ ﻓ ُﮭ َو أﺑﻌ َد و ﻻ ﯾﺧﻠون رﺟل ﺑﺎﻣرأة ﻓﺈ ِ ﱠن ﺛﺎﻟﺛﮭﻣﺎ اﻟﺷﯾطﺎن
ُ َ ﺳ ﱡره ﺣﺳﻧﺗﮫ و ﺗ
ُ َ َﻛﺎنَ ﻣِ ْﻧ ُﻛ ْم ﺗ
( ﻣﺳﻧد أﺣﻣد179)" "،ﻣؤﻣن.

53
অথর্ঃ-জািবর িবন সামরাহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত
আমােদরেক ব�ৃতা িদেয় বেলেছন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েতামােদর িনকট
আমার েযরপ অব�ান েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন: “েতামরা আমার
সাহাবীেদর �িত সু�র আচরণ কর, তারপর তােদর পরবত�েদর (তােবঈেদর) �িত সু�র বয্বহার
কর, তারপর তােদর পরবত�েদর (তােব’-তােবঈনেদর) �িত সু�র আচরণ কর, তারপর এমন
স�দায় আসেব যােদর এেকক জন এমন হেব েয, শপথ চাওয়ার পূেবর্ই শপথ কের েফলেব, �া�য্
চাওয়ার পূেবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । অতএব, েয জা�ােতর সূখ-সা�ণ্দয্ েপেত চায় তােক অবশয্ই
ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দলেক তথা ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল
জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দুেয়র েথেক অিধক
দূের । েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্েন যােব না, িনশ্টয় শয়তান তােদর তৃ তীয় জন,
েতামােদর যার িনকট সু�র িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন । মুসনাদু
অহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৯ ।
অ�ম হািদস শরীফ
ذﻛر رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺛم ﻗﺎل ﻟﮭم "إن: ﻋن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب
, أﻻ،ﯾد ﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻔذ ﻣﻊ اﻟﺷﯾطﺎن و إن اﻟﺣﻖ أﺻل ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ و أن اﻟﺑﺎطل أﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﺎر
 ﺛم ﯾﻔﺷو اﻟﻛذب، ﺛم اﻟﻘرن اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، ﺛم اﻟﻘرن اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم،إن أﺻﺣﺎﺑﻲ ﺧﯾﺎﻛم ﻓﺄﻛرﻣوھم

( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ6405)"واﻟﮭرج.

অথর্ঃ-ওমর িবন আল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা তাঁেদরেক বলেলন, “ িন�য়ই আ�াহর হাত তথা আ�াহর অনূ�হ ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত) নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
উপর । একাকী� 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,িতবরানী শরীফ,
হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ ।
নবম হািদস শরীফ
 ﻗﺎم ﻓﯾﻧﺎ رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ،  ﻗﺎل ﺧطﺑﻧﺎ ﻋﻣرﺑن اﻟﺧطﺎب ﺑﺎﻟﺷﺎم:ﻋن زر ﻗﺎل
 ﺛم اﻟذﯾن،ﺧﯾرا
ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻲ
 اﺳﺗوﺻوا: ،ﺧﯾرا
 اﺳﺗوﺻوا ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻲ:ﻓﻘﺎل، ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﻣﺛل ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﯾﻛم
ً
ً
 ﺛم ﯾﻔﺷو اﻟﻛذب ﺣﺗﻲ ﯾﻌﻣل اﻟرﺟل ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة ﻗﺑل أن ﯾﺳﺄﻟﮭﺎ و ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن ﻗﺑل أن، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم،ﯾﻠوﻧﮭم
(6383)"  ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻊ اﻟواﺣد و ھو ﻣن اﻻﺛﻧﯾن أﺑﻌد، ﻓﻣن اراد ﺑﺣﺑوﺣﺔ اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻠﯾﻠزم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،ﯾﺳﺗﺣﻠف
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ.
অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জুবাইর (রািদআ�াহ আনহ )
েথেক বিণর্ত: ওমর িবন
খাত্তাব শােম আমােদরেক ব�ৃতা িদেয় বেলেছন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
েতামােদর িনকট আমার েযরপ অব�ান েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন:
“েতামরা আমার সাহাবীেদর জনয্ ম�ল কামনা কর (িহতাকাং�ী হও) , েতামরা আমার সাহাবীেদর
জনয্ ম�ল কামনা কর(িহতাকাং�ী হও) , তারপর তােদর পরবত�েদর (তােবঈেদর) জনয্ ম�ল
কামনা কর(িহতাকাং�ী হও), তারপর তােদর পরবত�েদর(তােব’-তােবঈনেদর)
জনয্ ম�ল
কামনা কর(িহতাকাং�ী হও), তারপর িমথয্া �কাশ হেব, এমনিক মানুষ িজ�ািসত হবার পূেবর্ই
�া�য্ িদেয় েফলেব, শপথ চাওয়ার পূেবর্ই শপথ কের েফলেব । অতএব, যার জা�ােতর সূখসা�ণ্দয্ ভাল লােগ তােক অবশয্ই ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর
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সােথ,দুেয়র েথেক অিধক দূের । আল- মু’জামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং৬৩৮৩ ।
দশম
َ
হািদস শরীফ
 ﻗﺎم ﻓﯾﻧﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ: ب ﺑﺎﻟﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻘﺎل
ُ ﻋن ﺑن
َ ﻋ َﻣ َر أن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب َﺧط
 ﺛم، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، " اﺳﺗوﺻوا ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻲ َﺧﯾ ًْرا:  ﻓﻘﺎل، ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﯾﻛم
 ﻓﻣن أ َ َرا َد ﻣِ ْﻧ ُﻛ ْم ﺑﺣﺑوﺣﺔ اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻠﯾﻠزم، ي ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة ﻗﺑل أن ﯾُﺳﺄﻟﮭﺎ
 ﺣﺗﻲ ِإ ﱠن ﱠ، ﯾﻔﺷو اﻟﻛذب
ُ اﻟر ُﺟ َل َﻟ َﯾ ْﺑﺗ َ ِد
، وﻻ ﯾﺧﻠون رﺟل ﺑﺎﻣرأة ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﺛﺎﻟﺛﮭﻣﺎ،و ھو ﻣن اﻻﺛﻧﯾن أﺑﻌد،  ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻊ ْاﻟواﺣِ ِد،اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
(115) وﻣن ﺳرﺗﮫ ﺣﺳﻧﺗﮫ و ﺳﺎءﺗﮫ ﺳﯾﺋﺗﮫ ﻓﮭو ﻣؤﻣن "ﻓِﻲ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
অথর্ঃ ………………..ইবনু ওমর েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত ব�ৃতা িদেয় বলেলন,
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েতামােদর িনকট আমার েযরপ অব�ান েতমিনভােব
আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন: “েতামরা আমার সাহাবীেদর জনয্ ম�ল কামনা কর
(িহতাকাং�ী হও), তারপর তােদর পরবত�েদর (তােবঈেদর) জনয্ ম�ল কামনা কর(িহতাকাং�ী
হও), তারপর তােদর পরবত�েদর(তােব’-তােবঈনেদর)
জনয্ ম�ল কামনা কর(িহতাকাং�ী
হও),, তারপর িমথয্া �কাশ হেব, এমনিক মানুষ িজ�ািসত হবার পূেবর্ই �া�য্ েদওয়া আর�
ْ (আলকের েফলেব । অতএব, যার জা�ােতর সূখ-সা�ণ্দয্ ভাল লােগ তােক অবশয্ই ُﻋﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ﱠ
ْ
জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত)নােম দলিটেক
( أھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দুেয়র েথেক অিধক দূের, েকান পুরষ েকান
মিহলার সােথ িনজর্েন যােব না, কারণ, শয়তান তােদর তৃ তীয় জন, যার িনকট সু�র িকছু পছ�
হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন । মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৫
।উপের বিণর্ত প�ম হািদস শরীফ েথেক দশম হািদস শরীফ পযর্� সবগেলা হািদস শরীেফই এই
কথা িববৃত হেয়েছ েয, " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর” পরবত� চতু থর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময়গেলােত একমা� ﺳﻧﱠ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
ْ
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত)নােম দলিটর অনূসারীেদর বয্াতীত আস� সব মুসিলম
َ ( َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��
মানুেষর মেধয্ই িমথয্ার সয়লাব �বািহত হেত থাকেব । তাই, "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল
কুরিন)তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণেক আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ُ ﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
দলব�
হেয়"
اﻟﺛﻼﺛﺔ
اﻟﻘ ُر ْون
(" َﺧﯾ ُْرখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা
“সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ �
উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ْاﻻِﺟْ ِﺗ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ)
তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী
হেত হেব এবং েকান অব�ােতই "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর” অ�ভূর্ �
িনকৃ � মুসিলম উলামাগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ْاﻻِﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী হওয়া যােব না ।মেন
রাখেত হেব েয, এতসব �ানদােনর পরও যিদ "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা
সবর্িনকৃ �শতা�ীর” অ�ভূর্ � েকউ " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা
“সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর
�দত্ত রায়-মতামত , اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা
গেবষণাল� ُﺳ ﱠﻧﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ �তয্াখান
ْ
ُ
কের "(" أ َ ْرذَ ُل اﻟﻘ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম

55
উলামাগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ْاﻻِﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳ ﱠﻧﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ অনূসরণ কের তেব তােক েদাযেখ েযেত হেব । কারণ,
চতু থর্ শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত সংঘটন পযর্� আস� মুসিলমগণ িবেশষকের উলামােকরামগণ
িমথয্াবাদী হেব । কােজই, এরা সবর্িনকৃ � মুসিলম বা সবর্িনকৃ � উলামা । তেব, "أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
"(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ যিদ আমােদর নবী
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা�
একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ
ْ
ﱠ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় " ( " َﺧﯾ ُْر اﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা
“সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর
�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 হয় তা হেল তারা উৎকৃ � মুসিলম বা উৎকৃ � উলামােকরােম পিরণত
হেয় যােব । তখন তােদরেক আর সবর্িনকৃ � মুসিলম বা সবর্িনকৃ � উলামা বলা হেব না । তখন
তারা িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর অ�ভূর্ � মহান মানুেষ রপা�িরত হেয় যােব ।
একাদশ হািদস শরীফ
ﻋﻣِ َل ﺑِ َﻣﺎ ﻓِ ْﯾ ِﮫ َو
َ  " َﻣ ْن ﻗَ َرأ ْاﻟﻘُ ْرآنَ َو: ﻋ ْن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗَﺎ َل
َ ، ﻋ ْن ُﻣ َﻌﺎ ٍذ ﺑ ِْن َﺟﺑَ ٍل
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ُ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ16560)" ﺳﻔ ََرةِ َو اﻟﺧﻛ ِﺎم
ﻋ ِﺔ ﺑَﻌَﺛﮫُ ﷲُ ﯾَ ْو َم اﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ َﻣ َﻊ اﻟ ﱠ
َ َﻣﺎتَ ﻓِﻲ اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ـ
অথর্ঃ- “ েয কুরআন পেড় আর তদানূযায়ী আমল কের এবং ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল
তথা
ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেত থাকা অব�ায় মৃতুয্
বরণ কের আ�াহ তােক �াণী ও িলখকেদর সােথ পূন:রথ্থান করেবন ” । আল-মু’জামুল
কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৬৫৬০।
আপিন হয়ত বলেবন েয, অ� �� িলখকও েতা "( " أ َ ْر َذ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা
সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � একজন মুসিলম । তা হেল িতিন সেবর্াৎকৃ � মুসিলম িহেসেব থাকেত
পারেলন িকভােব ?
এর উত্তর এই েয, অ� �� িলখক আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
ْ (আল-জামাআ’ত)
সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল “ُﻋﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
তথা ﻋ ِﺔ
َﺧﯾ ُْر
( أھل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দলব� হেয় " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
(" اﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ
আনহম) ,তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর
�দত্ত রায়-মতামত ,  ْاﻻِﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া ,
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়ায় িতিনও একজন সেবর্াৎকৃ �
মুসিলম।
অতএব, “ ( أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْونআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলম
মানুষগণ َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর অ�ভূর্ �
সেবর্াৎকৃ � মুসিলম মানুেষ পিরণত হওয়ার প�িত ” ( পৃ�া নং-১১৮ ��বয্) �সে� বিণর্ত
শতর্ াবলী ও িনয়ম-কানুন েমেন সেবর্াৎকৃ � মুসিলম মানুেষ পিরণত হওয়ার জনয্ "أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
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" (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম মানুষগণেক
(অ� �� িলখক) িবনীত অনুেরাধ করিছ ।

আিম

উপসংহারঃ েযেহতু "( أ َ ْر َذ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্
ْ (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � “ ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল িবভ� মুসিলমগণ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
হে�ন মানুেষর জনয্ কলয্াণিবহীন মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট গর�হীন সবর্িনকৃ � মুসিলম
মানুষ েসেহতু তােদর িনকট আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
উ�মযর্াদা-মান-স�াণও গর�হীন । তাই, তারা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সাধারণ মানুষ মেন কের " ب
ِ ( " ﻋ ِْﻠ ُم ْاﻟﻐَ ْﯾইলমুল গায়িব) তথা ”অদৃশয্
িবষেয়র �ান” স�েকর্ তাঁেক মূখর্ বেল ﻧَﻌُ ْوذُ ﺑِﺎ�ِ ْاﻟ َﻌظِ ﯾْم ـ।
অথচ "ﻰ
ِ ﻋ ِن ْاﻟﻐَ ْﯾ
َ ا َ ْﻟ ُﻣ ْﺧﺑِ ُر
( "ﻧَﺑِ ﱡনবী) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ - ب ا َ ِو ْاﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﻘﺑِ ِل ﺑِﺎ ِْﻟ ًﮭ ِﺎم
ْ
ِ ( ﻣِ نَ ﱠঅথর্ঃ- ”মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনুে�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা "
� )اَﻟ ُﻣ ْﻧ ِﺟد
ْ
ْ
ب
ﯾ
ْ
ﻐ
َ
اﻟ
م
ِﻠ
ﻋ
" তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্ সংবাদ দানকারী”
(আল-মুনিজদ)।
ِ
ُ
"ﻰ
( "ﻧَﺑِ ﱡনবী) শ�িট ”( ” ﻧُﺑ ﱠُوةনবুওয়ত) শ� েথেক এেসেছ। এর অিভধানিভিত্তক আরিব অথর্
হে�ঃ
ْ
ْ
َ
 اﻟ ُﻣﻧ ِﺟ ُد: "�
ب ا َ ِو ْاﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﻘﺑِ ِل ِﺑﺎ ِْﻟ َﮭ ِﺎم ﻣِ نَ ﱠ
ِ ﻋ ِن ْاﻟﻐً ْﯾ
ُ َ( " ا َ ْﻻ ْﺧﺑঅথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লার প� হেত
َ ﺎر
ْ
ْ
অনুে�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা " ب
ِ (" ﻋِﻠ ُم اﻟﻐَ ْﯾইলমুল গায়িব) তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ান”
স�েকর্ সংবাদ দান করা। (আল-মুনিজদ)।
"ﻰ
("ﻧَ ِﺑ ﱡনবী) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ ভিবষয্ৎ ব�া ।আরবী-বাংলা অিভধান,
মাওলানা েমা: আলাউি�ন আল-আজহারী ।
Learners Arabic-English Dictionary বা অিভধােন "ﻰ
( "ﻧَﺑِ ﱡনবী) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক
অথর্ঃ Prophet (�েফট)তথা ভিবষয্��া > ইংেরজী-বাংলা অিভধান,বাংলা একােডিম এবং সংসদসহ
সকল ইেরজী আিভধান।
পািরভািষক
অথর্ঃ Person who tells , or claims to be able to tell, what will happen
in the future (inspired by God [Allah]) . অথর্ঃ- "ﻰ
( " َﻧﺑِ ﱡনবী) হে�ন এমন বয্াি� িযিন
বেলন, অথবা িযিন দাবী কেরন আ�াহ কতর্ ক অনূ�ািনত হেয় ভিবষয্েত যা ঘটেব তা িতিন
বলেত স�ম । OXFORD ADVANCED LEARNERS DICTIONARY।
শরীয়তিভিত্তক পািরভািষক অথর্ঃ মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত ইসলািম শরীয়েতর যাবতীয়
আেদশ-িনেষধ স�ক�য় িবষেয়র �ান , আ�াহ,েফের�া, আিখরাত, হাশর,পূনরথ্থান, েদাযখ,েবেহ�
ইতয্ািদ িবষয়ক অদৃশয্মূলক �ান বা "ب
সংবাদ
ِ  " ﻋ ِْﻠ ُم ْاﻟﻐَ ْﯾস�েকর্ মানুষ ও িজনজািতেক
ْ
ْ
দানকারীেক নবী বেল । েয েকান নবীর েদওয়া এইরপ " ب
ِ ( " ﻋِﻠ ُم اﻟ َﻐ ْﯾইলমুল গায়িব)
তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ােনর �িত িব�াস করাই হে� “ঈমান” । েয েকহ এইরপ " ب
ِ ﻋ ِْﻠ ُم ْاﻟﻐَ ْﯾ
" (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ােনর �িত িব�াস কের েসই বয্াি� “মুিমন” ।
উপের বিণর্ত িবিভ� আরবী, বাংলা ও ইংেরজী অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ েথেকও বুঝা েগল
েয, নবী-রাসুল আলাইিহমুস সালামগেণর সকেলই মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনুে�রণার
মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা " ب
ِ ( ﻋ ِْﻠ ُم ْاﻟ َﻐ ْﯾইলমুল গায়িব) তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্ সংবাদ
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দান কারী”
।
ْ
অতএব, " ب
ﯾ
ْ
ﻐ
َ
اﻟ
م
ِ
ُ ( " ﻋ ِْﻠইলমুল গায়িব) তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্ সংবাদ দান কারী
বয্াি� হে�ন “নবী” আর িযিন " ب
ِ (" ﻋ ِْﻠ ُم ْاﻟﻐَ ْﯾইলমুল গায়িব) তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ান”
স�েকর্ সংবাদ দান কারী নেহন বা " ب
ِ (" ﻋ ِْﻠ ُم ْاﻟﻐَ ْﯾইলমুল গায়িব) তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ান”
স�েকর্ সংবাদ িদেত পােরন না িতিন “নবী” নেহন
।
"( أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
ْ (আল-জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � “ ُﻋﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ
ওআল জামাআত) নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত “নবী” শে�র অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ ও
শরীয়তিভিত্তক পািরভািষক অথর্সহ ঈমান আেনিন িবধায় তারা বািহয্কভােব মুসিলম সমােজ
ঈমানদার বেল পিরিচত হেলও আসেল বা�েব মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট তারা েবঈমান ও
অমুসিলম িহেসেব গণয্ । "( أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী
ْ (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � “ُﻋﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ �
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
মুসিলমগণ ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর
বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িভ� িভ� অনয্ েয েকান দেল-উপদেল িবভ� িবধায় তারা সদা সবর্দাই
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সাধারণ মানুষ মেন কের
তাঁেক তু �-তাি�লয্ কেরই েবয়াদবী আচরণ িনেয়ই কথা-বাতর্ া বেল থােক
।
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িযিন েকািট মানুষ,িজন,
েফের�া ও মাখলুেকর সবর্ে�� নবী ও মহামানয্ মহান েনতা িতিন যিদ এই দৃশয্মান জগেত
বািহয্কভােব উপি�ত থাকেতন তা হেল িক "( أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ তাঁর
মহান মযর্াদার সামেন তাঁর উপি�িতেত িমলাদ শরীফ-িকয়াম ও " ب
ِ ( " ﻋ ِْﻠ ُم ْاﻟﻐَ ْﯾইলমুল গায়িব)
তথা ”অদৃশয্ িবষেয়র �ান” এবং আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা স�েকর্ আেরা এই রকম অনয্ানয্ িবষয় িনেয় এই রকম তু �-তাি�লয্ কের েবয়াদবী
আচরণ িনেয় কথা-বাতর্ া বলেত পার েতা । না, পারেতা না । তারা মেন কের নবী মের েগেছন
এই রকম তু �-তাি�লয্ কের েবয়াদবী আচরণ িনেয় কথা-বাতর্ া বলেল িক আর হেব ।
সাবধান ! হিশয়ার হেয় যান ,সময় আসেছ, এই রকম তু �-তাি�লয্ কের েবয়াদবী আচরণ িনেয়
কথা-বাতর্ া বলার ফল পােবন । অেপ�া করন । মেন রাখেবন, আমােদর �িত িদেনর কাজ-কমর্
ও কথা-বাতর্ া মহান আ�াহ তাআ’লার সািনয্েধয্ এমনিক আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট েপৗঁছােনা হয় । যিদ কােরা কাজ-কমর্ ও কথা-বাতর্ াগেলার
সােথ েবয়াদবী িমি�ত থােক তেব েস েতা �ংস হেয় েগল ।
ْ (আল-জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
িবনীত অনূেরাধঃ “ ُﻋﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
জামাআত) নাম ধারনকারী দল বিহভূর্ ত "( أ ْرذل اﻟﻘ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � ইসলােমর নােমর বা
ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও
শ�াবলীর নােম িভ� িভ� অনয্ েয েকান দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ ভাইগেণর িনকট
িবনীত অনূেরাধ দয়া কের আপনারা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার েকান উ�তেক তাঁর সােথ েবয়াদবীমূলক আচরণ করা বা অিশ�াচারমূলক আচরণিশ�া
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িদেবন না” । েসই জেনয্ই
"( أ َ ْر َذ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”
ْ (আল-জামাআ’ত) তথা
(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � “ ُﻋﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ﻋ ِﺔ
َ ( أ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্নকারী িনকৃ � মুসিলমগণ ইসলােমর
নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� অনয্ েয েকান দেল-উপদেল িবভ�
ওয়ায় তারা বা�েব মুসিলম নয় যিদও তারা নামাজ-েরাজা পালন কের এবং েস িনেজেক মুসিলম
ْ
মেন কের
থােক । “ ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল
তথা ﻋ ِﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্নকারী মুসিলমগেণর িবষেয় আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ
ﻰ
ّ َو أَﻧَﺎ آ َ ُﻣ ُر ُﻛ ْم ﺑِﺧ َْﻣ ٍس
ْ �ُ أ َ َﻣ َر ِﻧ
اﻹ ْﺳﻼَ ِم
ِ َﻗِ ْﯾ َد ِﺷﺑ ٍْر ﻗَﻘَ ْد َﺧﻠَ َﻊ ِر ْﺑﻘَﺔ
ِ ﺳ ْو ُل ا ﱠ
� َوإِ ْن
ُ ﻓَﻘَﺎ َل َر ُﺟ ٌل ﯾَﺎ َر
" ِ�
ْاﻟ ُﻣ ْﺳﻠِﻣِ ﯾْنَ اﻟ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِﯾْنَ ِﻋﺑَﺎ د ﱠ

" : ﺳﻠﱠم ﻗَﺎ َل
ﻲ
ِ ﺎر
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ
ِ ﻋ ِن اﻟ َﺣ
ث ْاﻷ َ ْﺷﻌ ِِري َﺣ ﱠدﺛَﮫُ أ َ ﱠن اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
ْ ُ واﻟ ِﮭﺟْ َرة
ْ ﻋﺔُ َو ْاﻟ ِﺟ َﮭﺎ ُد
ﱠ
َﻋﺔ
ﺑِ ِﮭ ﱠن اﻟﺳ ْﱠﻣ ُﻊ َو
َ ﺎرقَ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ واﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ اﻟطﺎ
َ َﻋﺔُ ﻓَ ِﺎﻧﱠﮫُ ﻣِ ْن ﻓ
ْ ﻋﻰ َدﻋ َْوى
اﺗﻠ َﺟﺎ ِھ ِﻠﯾﱠ ِﺔ َﻓﺈِﻧﱠﮫُ ﻣِ ْن ُﺟﺛَﺎ َﺟ َﮭﻧﱠ َم ـ
ُ ﻣِ ْن
َ ﻋﻧُ ِﻘ ِﮫ إِﻻﱠ أ َ ْن ﯾَ ْر ِﺟ َﻊ َو َﻣ ْن اِ ﱠد
ﱠ
ِ ﻋ َوى ﱠ
ﺳ ﱠﻣﺎ ُﻛ ْم
َ ﺎم ﻓَﺎ ْدﻋُوا ﺑِ َد
َ � اﻟذِى
َ ﺻﻠﱠﻰ و
َ ﺎم ﻗَﺎ َل " َوإِ ْن
َ ﺻﻠﱠﻰ و
َ
َ ﺻ
َ ﺻ

(অথর্ঃ- হািরছু ল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বণর্না কেরেছন, িন�য়
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : এবং আিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ
করিছ, আ�াহ [ তাআ’লা ] আমােক ঐগেলার আেদশ িদেয়েছন, ১. শনা (শনেত) ২.আনূগতয্
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫. ُﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলব� হেয় থাকেত) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ(অধর্ হাত) পিরমান ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)
নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(ফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়
িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর
ব�ন িছ� কের েফলল । িক� েস (পূনরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল আসেত
পারেব । তেব েয েকহ “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস জাহা�ােমর স�া বা
অিধবািসর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ �। অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ ,
যিদ েস েরাজা রােখ এবং, নামাজ পেড় তবুও, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন,
েরাজা রাখেল এবং নামাজ পড়েলও (জাহা�ােমর পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভূর্ �) ।
তাই, েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক মুসিলম-মুিমন নােম অিভিহত
কেরেছন” । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ . সুনােন িতরিমিজ শরীফ,
হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩ ।
ْ
“ ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল
তথা ﻋ ِﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল
ْ
জামাআত) নােম দলিট বজর্নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ “ ُﻋﺔ
(আলَ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দলিটর
আমল-আখলাক, চাল-চলন ও আকীদা-িব�ােসর িবপরীত মত েপাষণ কের থােকন িবধায় তারা
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িমলাদ শরীফ পাঠ অনু�ােন
দাঁিড়েয় সালাম পাঠ করােক িশরক-িবদআ’ত বেল । কারণ এরা হে� অমুসিলম এবং এরা িশরকিবদআ’ত শ��েয়র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ জােন না । েযেহতু আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাত ও সালাম পড়ার িবষেয় েকান শরীয়তী
আইন েনই েসেহতু ইসলািম সামািজক “উরফ” তথা ইসলািম সামািজক �থা েমেন দাঁিড়েয় সালাম
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েদওয়াই সবেচেয় স�াণজনক, আদব-িশ�াচার এবং মুসিলম রীিতনীিত স�ত। এর িবপরীত করা
হে� েবআদবী তথা অিশ�াচার। এটা েয শধু আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েবলায় �েযাজয্ তা নয় বরং সব মুসিলেমর েবলায়ই �েযাজয্ । আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েবলায়েতা আেরা েবশী �েযাজয্। েয
িবষেয় ইসলািম শরীয়তিভিত্তক আইেনর বাধয্বাধকতা েনই েসখােন সামািজক “উরফ” তথা সামািজক
�থা েমেন কাজ স�াদন করাই ইসলাম স�ত। এরপ অব�ায় বাড়াবািড় করা অনুিচৎ । তা
হেল ফলাফল ম� হেব । এই িবষেয় িব�ািরত জানেত আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম �স�:পৃ�া নং৪৩৪ ��বয্ ।
এরকম আেরা অেনক িবষয় রেয়েছ েযগেলােত ইসলািম শরীয়তিভিত্তক আইেনর বাধয্বাধকতা েনই
ْ
েসইগেলার সবিটেতই “ ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম ধারনকারী দলব� মুসিলম উলামােকরাগেণর িনয়ম-নীিত
েমেন চলেত হেব, এর িবপরীত করা যােব না । এর িবপরীত করেলই অমুসিলম ।
"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
ْ
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � েয েকান মুসিলম �কােশয্ সরাসির “ ُﻋﺔ
দল
َ ("اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী হেবনা, ﺳﻧﱠ ِﺔ َو
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ﻋ ِﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দলিটর অনূসারী হেবনা, এই দলিট �কােশয্ �চার
করেব না, িনজ স�ান-স�তিতর মেধয্, সমােজর মেধয্ , ওয়াজ-মাহিফেলর মেধয্ ও ইসলািম
ْ
েসিমনার-সে�লেন ইতয্ািদ �ানসমূেহ “ ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল করেবনা এবং
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
িশ�াদান করেবনা েস হে� িনকৃ � মুসিলম, এমনিক েস বা�েব মুসিলমই নেহ । এেদর মােঝ
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা-মান-স�াণ
সংরি�ত থাকেব না । েযেহতু "( أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”
ْ
(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � “ ُﻋﺔ
নােম
َ ("اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)
ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
দল তথা ﻋ ِﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
و
ﺔ
ﻧ
ﺳ
اﻟ
ل
ھ
أ
(আহলু
স
সু
�
াহ
ওআল
জামাআত)নােম
দল
বজ
র্
নকারী
দেল-উপদেল
ﱡ
َ ََ
َ ِ
িবভ� িনকৃ � মুসিলমগেণর মেধয্ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
ْ
সা�ামার উ�মযর্াদা-মান-স�াণ সংরি�ত থাকেব না েসেহতু “ ُﻋﺔ
َ ("اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
ْ
َ
ﱠ
ْ
দল তথা
ﻋ ِﺔ
( أھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী দলব� "
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
(" َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম ),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলমগেণর
মেধই আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা-মান-স�াণ
সংরি�ত থাকেব বেল ওহী মারফত েজেনই আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা �� েঘাষণা িদেয়েছন । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলনঃ
ﺳﻣِ ْﻌتُ رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻋ ْن أَﺑِﻲء
ُ  ﻗَﺎ َل ك ﻗَد َِم، ِﺻﺎﻟِﺢ
َ
َ :  ﺑَﻘﺿﺎ َل، ﻋ َﻣ ُر ْاﻟ َﺟﺎﺑِﯾَ ِﺔ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ َ"اِﺣْ ﻔ: ﯾَﻘُ ْو ُل
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ1135) ، ﺛ ُ ﱠم اﻟ ِذﯾِنَ َﯾﻠُ ْوﻧَ ُﮭ ْم، ﺛ ُ ﱠم اﻟ ِذﯾِنَ ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭ ْم،ﺻ َﺣﺎﺑِ ْﻲ
ْ ظ ْوﻧ ِْﻲ ﻓِ ْﻲ أ
،
অথর্ঃ- হযরত অবু সােলহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : ওমর জািবয়া
নামক �ােন েপৗঁেছ বেলন : আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ:
“েতামরা আমােক আমার সাহাবীেদর মেধয্ িহফাজত-সংর�ন কর, তারপর পরবত�েদর
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(তােবঈনেদর) মেধয্ িহফাজত-সংর�ন কর, তারপর পরবত�েদর (তােব’-তােবঈ’নেদর) মেধয্
িহফাজত-সংর�ন কর” । আল- মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৩৫
।
َ  " َﻣ ْن َﺣ ِﻔ: ﻋ ْن أَﺑِ ْﯾ ِﮫ أ َ ﱠن رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗَﺎ َل
ﺻ َﺣﺎﺑِ ْﻲ
ﻲ
ْ َ ظﻧِﻲ ﻓِﻲ أ
َ ﺳﺎﻟ ٍِم
َ
َ َو َر َد
َ ﻋ ْن
ﻋﻠَ ﱠ
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم12946) ، " ﺻ َﺣﺎﺑِﻲ ﻟ ْم ﯾَ َرﻧِﻲ ﯾَ ْو َم اﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ إﻻ ﻣِ ن ﺑَ ِﻌ ْﯾ ٍد
ْ ﺿ ْﻲ َو َﻣن ﻟ ْم ﯾَﺣْ ﻔَظﻧِﻲ ﻓِﻰ أ
ِ َﺣ ْو
اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ- হযরত সািলম (রািদআ�াহ আনহ ) িতিন তাঁর িপতা েথেক নণর্না কেরন িন�য়ই
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেলেছন: “ েয আমােক আমার সাহাবীেদর মেধয্
িহফাজত-সংর�ন কেরেছ েস আমার হাউেজ কাউছাের আমার আেগই িগেয় থাকেব, আর “ েয
আমােক আমার সাহাবীেদর মেধয্ িহফাজত-সংর�ন করেব না েস আমােক িকয়ামেতর িদন দূর
েথেক ছাড়া েদখেব না । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১২৯৪৬ ।
িস�া�ঃ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব
ْ
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল “ ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
َ
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত)নােম দলব� " اﻟﺛ َﻼﺛﺔ
( " َﺧﯾ ُْر اﻟﻘ ُر ْونখাইরল
َ ( َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��
কুরিনছ্ছালাছাহ)
তথা
“সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত
রায়-মতামত ,اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
ِْ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া ,
িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ সিঠক এবং তােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া আর
"( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ � সাধারন মুসিলম ও িনকৃ � মুসিলম উলাগেণর উপর ফরজ।
আর "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী
ْ
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � “ ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ﻋ ِﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
و
(আহলু
স
সু
�
াহ
ওআল
জামাআত)
নাম
বজ
র্
নকারী
দেল-উপদেল
িবভ�
িনকৃ
�
মু
স
িলমগেণর
َ ََ َ
মেধয্ েয েকান মুসিলম ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও
হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িভ� িভ� অনয্ েয েকান দেল-উপদেল িবভ� মুসিলম
নামধারী উলামা হেবন তােদর ফতওয়া, রায় ও মতামত বািতল-�া� এবং তােদরেক �তয্াখান
করা ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নামধারী মুসিলম মানুেষর উপর
ফরজ।

