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 তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة "
অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মানষু  এর সং�াঃ ” 

তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” অ�ভূর্(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)" َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " � সেবর্াৎকৃ� 
মানুষ বলেত বুঝায়" َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা“সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় 
অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  �তথা গেবষণাল اْالِ
 তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ 
ও পূণর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ তফর পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  �নােম দলব(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
“সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মুসিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলম”।   

তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী” স�েকর্   َخْیرُ  اْلقُُرْونِ  الثَالَثَةِ   পিব� হািদস 
শরীফসমূেহর মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনাঃ 

সূচনা : اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী” হে�  ُأَْرذَل 
"اْلقُُرْونِ   ” (আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ� মুসিলম মানুেষর জনয্ অনূসরণেযাগয্ সেবর্াত্তম েলাক িচি�ত করার 
ও বাছাই করার একমা� গর�পূণর্ মানদ� । এই اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন 
শতা�ীর” মাধয্েম  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ� মুসিলম মানেুষরা জানেত পারেবন েকান েলাকিট 
মুসিলম, েকান েলাকিট অমুসিলম, েকান মুসিলম আিলম মানুেষর �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  اْالِ
তথা গেবষণাল�  ُألسُّنَّة(আসসু�াহ) তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ 
মানেত হেব ও অনূসরণ করেত হেব । এই اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” 
মাধয্েম  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ� মুসিলম মানুেষরা আেরা জানেত পারেবন েকান মুসিলম 
আিলম মানুেষর �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  ,তথা িনয়ম (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
�ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ মানা যােব না ও অনূসরণ করা যােব না । তাই, 
এই اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী” হে�  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন) 
তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ 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,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ� মুসিলমমানুষেক "َخْیُراْلقُُرْون الثََّالثَة " 
(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী” স�েকর্  িব�ািত জানেত 
হেব।                                                                 
আসুন, এখন আমরা  اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন 
শতা�ী” স�েকর্  আেলাচনা কির ও জািন। আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী ” বেল । এই 
“সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীেত ” জ� �হণকারী সকল মুিমন-মুসিলমই জা�াতী । 1 কারণ,
 তাঁরা   ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা نَّةِ  أَْھلُ   وَ  السُّ

 নােম দলব� উত্তম ও উৎকৃ� েলাক হওয়ার বয্াপাের(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ 
আমােদর নবী মুহা�াদরু 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�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলেছনঃ                                                 

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ   یَْدُخلُ  الَ : "  یَقُْولُ  وسلم علیھ هللا صلي النَّبِيَّ  َسِمْعتُ : قَالَ ---ُعْقبَةَ  أَبِْیھ َعنْ  ، ُعْقبَةَ  ْبنِ  الرَّ
 في) ) 14394. (ْ◌ثَالَثًا" َرآنيِ  َمنْ  َرأَىَ  َمنْ  َرأى الَ  وَ  ، رآنِيْ  َمنْ  رأَى الَ  وَ  ، رآنِيْ  ُمْسِلمٌ  النَّارَ 

.للطبراني الكبیر المعجم                                                        
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-ম’ুজামুল কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
১৪৩৯৪।                                                                                                               

আর িহজরী চতুথর্শতা�ী েথেক শর কের পরবত�েত িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল 
মুসিলমই  "  তথা সবর্ িনকৃ� মুসিলম ও এেদরেক আ�াহ তাআ’লা "  الُُمْسِلمِ  النَّاس أَْرذَلُ  
েকান িকছুই গর� েদন না । তােদর বয্াপাের আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- 

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

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), 

                                                           
 তথা সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীেত জ� �হণকারী েকান  মিুমন-মসুিলম চতুথর্ শতা�ীর পূবর্ خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن الثََّالثَة  1
পযর্� "  الثََّالثَة نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  
�দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد ألسُّنَّةُ   �তথা গেবষণাল  اْالِ  (আসসু�াহ) তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেয় এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট 
েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َْھُل السُّنَِّة َو اْلَجَماَعِة أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলব� মসুিলম িহেসেব জীিবত েথেক পরবত�েত অ�বত�কালীন সমেয় ইনিতকাল কেরন িতিনও   الثََّالثَة  رُ یْ خَ  

نوْ رُ قُ الْ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী মসুিলম 
।   الثََّالثَة نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী েথেক শর কের  চতুথর্ 
শতা�ীরপূবর্ পযর্� মধয্বত� সময়কালেক অ�বত�কালীন সময় বেল । 
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তারপর পরবত� শতা�ী(তােবঈগণ),তারপর পরবত� শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ),তারপর 
পরবত�গণ হে� িনকৃ� েলাক ”।আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২১৪৩।  

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

অথর্ঃ- হযরত অব ু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 [তৃতীয় শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ)] , তার পর চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত 
আস� েলাক িনকৃ� েলাক ”।আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪৭৫  

 الثاني ثم فیھ، الذي القرن قرن خیر" وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول قال: قال الخطاب، بن عمر عن
للطبراني االوسط المعجم في) ) 3425" (شیئًا بھم هللا یعبأ فال الرابع ثم الثالث، ثم ،                                                                                  

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 
তৃতীয় শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ), তাপর চতুথর্ শতা�ী , এ যেগর েলাকেদর বয্াপাের আ�াহ 
িকছুই গর� েদন না ” । আল-ম’ুজামুল আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৪২৫ । 

 الثالث، ثم ، الثاني ثم ، ، قرني الناس خیر" وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول قال: قال هللاِ، َعْبدِ  عن
للطبراني االوسط المعجم في) 3336(ــ" فِْیِھمْ  َخْیرَ  الَ  قَْومٌ  یَِجىءُ  ثم                                                                                                                             

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 তৃতীয় শতা�ী (তােব’-তােবঈনগণ), তারপর চতুথর্ 
শতা�ীেত এমন স�দায় আসেব যােদর মেধয্ েকানই কলয্াণ নাই । আল-ম’ুজামুল আওসাত, 
িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৩৬ ।                                                                                         
অতএব, িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল িনকৃ� মুসিলমেদর 
মধয্ হেত যারা اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” মুসিলম মানুেষর  হবহ 
অনূসরনকারী ও পূণর্ সমথর্নকারী  হেবনা, তাঁেদর েকান এক জেনর িবপে� থাকেব, তাঁেদর িবপে� 
কথা বলেব, তাঁেদর দনূর্াম করেব, ভুল-�িট-িবচুয্িত 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-কুতুব, তাসিবহওয়ালা, 
িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা িহেসেব পিরিচত  হউক না েকন তারা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মানুষ হওয়ায় তারা মহান আ�াহ তাআ’লা 
এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 ,  ُْجتَِھاد  (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
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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�াদরু 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 চচর্ া । এরা হে� বািহয্কভােব মুসিলম 
সমােজ নামধারী মুসিলম । মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট বা�েব অমুসিলম ।                                                                                                             

কারণ, " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � 
সকল মুসিলম মানুষেক স�াণ করা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সকল মানুেষর উপর ফরজ । এটা এ জনয্ েয,"  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � সকল মুসিলম মানুষগণ হে�ন  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  
" (আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ 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�াদরু 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�াদরু 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 ------------------------------- 

 والفذ الجماعة علي هللا ید إن" لھم قال ثم وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول ذكر: الخطاب بن عمر عن
 أصحابي إن, أال النار، في أصل الباطل أن و الجنة في أصل الحق   إن و  الشیطان مع

 في) ) 6405("والھرج الكذب یفشو ثم یلونھم، الذین القرن ثم یلونھم، الذین القرن ثم فأكرموھم، خیاركم
للطبراني االوسط المعجم                                                                     

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 “  ُاْلَجَماَعة" 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) দলিটর 
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-ম’ুজামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ ।  

 وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول إِنَّ : فَقَالَ  ، بالجابیة عمرالنَّاسَ  خطبَ  قال: قال  َسْمَرةَ، ْبنِ  جابِرِ  عن
 َیِجْيءُ  ثم یلونھم، الذین ثم یلونھم، الذین ثم ، ، أصحابي إِلَى أَْحِسنُوا:  ،فقال َھذَا مقامي مثل فِيْ   قَامَ 
 اََحبَّ  فمن ، یْستَْشَھدَ  أن قبل الشھادة َعلَى َویَْشَھدُ  َعلَْیَھا، یستحلف أن قبل الیمین َعلَى أََحُدُھمْ  یَْحِلفُ  قَْومٌ 
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 یخلون ال و أبعدَ  االثنین من ھو و الواحد مع الشیطان فإن الجماعة، فلیلزم اْلجنة بُْحبُْوَحةَ  یَنَالَ  أَنْ  ِمْنُكمْ 
ومن ، الشیطان ثالثھما  فإِنَّ  بامرأة رجل ه  ِمْنُكمْ  َكانَ   ) 179" "(مؤمن، فُھوَ  سیئتھ تَُسوءهُ  و حسنتھ تَُسرُّ

أحمد مسند .                                                                                                                                  
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  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দলেক তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)না নােম দলেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক অিধক 
দেূর । েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন যােব না, িন�য় শয়তান তােদর তৃতীয় জন, 
েতামােদর যার িনকট সু�র িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন । মুসনাদ ু
অহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৯ । 

উপের বিণর্ত দিুট হািদস শরীফখানােত দইুিট িবষয় খুবই গর�পূণর্ িহেসেব এেসেছ ।                                                                        
(১) “ স�াণ �দশর্ন কর ” ও “সু�র আচরণ কর”  কথািট ।                                                                                                                       
(২) “  الھرج ” তথা “ খুনাখুিন হেব” কথািট ।                                                                                                       
(১) আল-ম’ু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�-"  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল 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 দনূর্াম না করা, 
ভুল-�িট-িবচুয্িত না ধরা ও েদাষ তালাশ-অেনষণ না করা, িবেরািধতা না করা, িছ�ােনষণ না 
করা ও সমােলাচনা না করা  ইতয্ািদ এবং তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد   �তথা গেবষণাল اْالِ
 তথা িনয়ম  , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ (আস-সু�াহ) السُّنَّةِ 
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�াদরু 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,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্শতা�ী 
ও এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগেণর মেধয্ যারা  " الثََّالثَة 
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)" َخْیُراْلقُُرْون  � 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  সেবর্াৎকৃ� মুসিলম 
ও জা�াতী মুসিলম হওয়ার সুবােধ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত,  ُْجتَِھاد  �তথা গেবষণাল اْالِ
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 তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ 
পূণর্ সমথর্নকারী হেবনা তারা মুসিলম থাকেবনা ।                                                                                             

এখন �� হল েয, "َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة "(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)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, " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা
 “সেবর্াৎকৃ�িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর েকউ েদাযেথ যােব না মেমর্ আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 
 �তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত  (আরযালুল কুরিন) " أَْرذَلُ  اْلقُُرْونِ "
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগেণর উপর ফরজ কের েদওয়া হেয়েছ। 
তাঁেদর  স�েকর্  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলেছনঃ                                                 

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنء  الَ : "  یَقُْولُ  وسلم علیھ هللا صلي النَِّبيَّ  َسِمْعتُ : قَالَ ---ُعْقبَةَ  أَبِْیھ َعنْ  ، ُعْقبَةَ  ْبنِ  الرَّ
) ) 14394. (ْ◌ثَالَثًا" َرآنيِ  َمنْ  َرأَىَ  َمنْ  َرأى الَ  وَ  ، رآنِيْ  َمنْ  رأَى الَ  وَ  ، رآنِيْ  ُمْسِلمٌ  النَّارَ  یَْدُخلُ 

.للطبراني الكبیر المعجم في                                                   
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-ম’ুজামুল কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং- ১৪৩৯৪।  

 َمنْ  َرأَى َمنْ  وَ  ، رآنِيْ  َمنْ  َرأَى َوَمنْ  ، رآنِيْ  ِلَمنْ  ُطْوبَى: " وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول قال
للطبراني االوسط المعجم في) ) 6106. (ثَالَثًا" َرآنيِ  َمنْ  َرأَىَ  : قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أَنٍَس  َمْولَى َعنْ      

                                                                         
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-ম’ুজামুল আওসাত, 
িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬১০৬।                                                                              
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত সুসংবাদ েপেত হেল  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � মুসিলমগণেক 
িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর মমর্ানূযায়ী আমল করেত হেব । 

ْستِْغفَارِ  أُِمْرتُمْ : قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ       ا ، فََشتَْمتُُمْوُھمْ  ِلَسلَِفُكمْ  بِاْإلِ  وسلم علیھ هللا صلي نَِبیَُّكمْ  َسِمْعتُ  إِنِّي أَمَّ
ةُ  َھِذهِ  تَْفنَى الَ :"  یَقُْولُ  لََھا آَِخُرَھا یَْلعَنُ  َحتَّى اْألُمَّ للطبراني االوسط المعجم في) 5241"( أَوَّ          
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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-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৫২৪১ ।                                                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "  (আরযালুল 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � 
মুসিলমগণেক সবর্দাই اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  "(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)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>> " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون "(আরযালুল কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � মুসিলমগেণর দািয়� 
ও কতর্ বয্ হে� এই েয, তারা �থম অংেশর মুসিলমগেণর>>"َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " 
(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    

الثََّالثَة  " اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)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 দনূর্াম না করা, ভুল-�িট-িবচুয্িত না ধরা ও েদাষ 
তালাশ-অেনষণ না করা, িবেরািধতা না করা, িছ�ােনষণ না করা ও সমােলাচনা না করা, িবে�ষ 
না রাখা ইতয্ািদ এবং তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত اْالِ
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া হে� " الثََّالثَة   
তথা“সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর ”অ�ভূর্(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) " َخْیُراْلقُُرْون � 
সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগেণর জনয্  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  
"(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্শতা�ী 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 মসুলমান>> " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � মসুিলমগণ  
3 �থম অংশেক * �থম অংেশর মসুলমানগণেক>> "  َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও 
তােব’- তােবঈন মসুিলমগণেক 
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ْیَمانِ  َسبَقُْونَا الَِذْینَ  َوإِْخوانَِنا اْغِفْرلَنَا َربَّنَا یَقُْولُْونَ  بَْعِدِھمْ  ِمنْ  َجاُءْوا الَِّذْینَ  وَ   لِّلَِّذْینَ  ِغال�  قُلُْوِبنَا فِى تَْجعَلْ  َوالَ  بِاْإلِ
)10(الحشرــ ــسورة َرِحْیمٌ  َرُءْوفٌ  إِنَّكَ  َربَّنَا آََمنُْوا                                                                                                                                                                  

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, "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল 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,  ُْجتَِھاد  �তথা গেবষণাল اْالِ
 তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ 
ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগেণর উপর ফরজ। 
                                                                                                         
অনয্থায়  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "  (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � মুসিলমগণ িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর হকুেমর অ�ভূর্ � 
হেয় যােব । হািদস শরীফখানা হে� এই  ----------------------------------  

لَ  إِنَّ : "  وسلم علیھ هللا صلي هللا ا رسول قَالَ :  قَالَ  ، َمْسعُْودِ  اْبنِ  َعنْ  ةَ  َھِذهِ  أَوَّ  وَ  ، ِخیَاَرُھمْ  اْألُمَّ
ِقْینَ  َمْختَِلِفْینَ  ِشَراَرُھمْ  آَِخَرُھمْ  .الخامس أْلجزء ـ للطبراني الكبیر المعجم في) 10366( ـ ُمتَفَّرِ       

                                                                                                                         
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 ( ََمْختَِلِفْین)িভ�মত েপাষণকারী 5

قِْینَ ) ,6  ��িবি(ُمتَفَّرِ
6

7 দেল-উপদেল িবভ� দ�ু মুসিলম। আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১২৩৬৬ ।                                                                                         
তেব, " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ�শতা�ী” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগেণর মেধয্ যারা  "َخْیراْلقُُرْون  الثََّالثَة"(খাইরল  
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,  ُْجِتَھاد  ,তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া (আসস�ুাহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
িমমাংসীত িস�া� ওমতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেব তারাও জা�াতী। এটা এ 

                                                           
4 >> * �থম অংেশর মসুলমানগণ>> "  َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মসুিলমগণ<< 
5 >> এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মসুলমান>> " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � মসুিলমগণ  
6  >>এ উ�েতর �থম অংেশর *  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ِأَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة  
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈন মসুিলমগেণর িভ�মত েপাষণকারী( ََمْختَِلِفْین) 
 নােম দল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)أَْھُل السُّنَِّة َو اْلَجَماَعِة    নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  <<  7
েথেক িবি�� দেল-উপদেল িবভ�( َقِْین  দ�ু মুসিলম। (ُمتَفَّرِ
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জনয্ েয, "َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় 
একমা� একিট েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� িবধায় তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত ।                                                                                                       
আর ""اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগেণর মেধয্ যারা"  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "  
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা                  

نَّةِ  أَْھلُ   নামধারী দলব� সেবর্াৎকৃ� মুসিলম ও(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জা�াতী মুসিলম হওয়ার সুবােধ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত,  ُْجتَِھاد    ألسُّنَّةُ       �তথা গেবষণাল اْالِ
(আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ 
সমথর্নকারী হেব না তারা েদাযখী এবং তারা  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর অ�ভূর্ � থাকেব না । েযমন-  আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ িববৃত আেছ ।                                                                                                                                                                    

ثَھُ  اْألَْشِعِري الَحاِرثِ  َعنِ   أََمَرنِىْ  ّ�ُ  بَِخْمٍس  آَُمُرُكمْ  أَنَا وَ : "  قَالَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  النَّبِيُّ  أَنَّ  َحدَّ
 اِإلْسالَمِ  ِرْبقَةَ  َخلَعَ  قَقَدْ  ِشْبرٍ  قِْیدَ  اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  ِمنْ  فَِانَّھُ  واْلَجَماَعةُ  واْلِھْجَرةُ  اْلِجَھادُ  وَ  الطَّاَعةُ  وَ  السَّْمعُ  بِِھنَّ 
 َوإِنْ  �َِّ  ا َرُسْولُ  یَا َرُجلٌ  فَقَالَ  ـ َجَھنَّمَ  ُجثَا ِمنْ  َفإِنَّھُ  اتْلَجاِھِلیَّةِ  َدْعَوى اِدََّعى َوَمنْ  یَْرِجعَ  أَنْ  إِالَّ  ُعنُِقھِ  ِمنْ 

ِ  بَِدَعَوى فَاْدُعوا وَصامَ  َصلَّى َوإِنْ "   قَالَ  وَصامَ  َصلَّى ا الَِّذى �َّ ِ  د ِعبَا الُمْؤِمنِْینَ  اْلُمْسِلِمْینَ  ُكمْ  َسمَّ َّ� 
)2763( النرمذي، سنن+ ـ للطبراني الكبیر المعجم في) ) 12390"                                                                                                                    

(অথর্ঃ- হািরছুল 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.   ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত) তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলব� হেয় 
থাকেত)। অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  ِنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة  (ফুরকাত) اْلفُْرقَة নােমদলিট  েথেক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  أَْھلُ  السُّ
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-ম’ুজামুল কািবর,িতবরানী, হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ . সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ২৭৬৩।                                                                                                         
উপেরা� হািদস শরীেফ  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 



28 
 

�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দল তয্াগকারী মুসিলমেক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
ইসলাম েথেক বিহ�ার েঘাষণা কেরেছন। “ইসলাম েথেক বিহ�ার” কথািটর অথর্ হল আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “উ�ত েথেক বিহ�ার” ।                                                                                                      

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ যখনই আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী 
দল  “  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  আহলু��ুাত ওআল)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআত)নামধারী দলব� হেয় " الثََّالثَة  اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা  
“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত,   ُْجتَِھاد اْالِ তথা গেবষণাল� 
 তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী (আসসু�াহ) ألسُّنَّةُ 
ও পূণর্ সমথর্নকারী হেবন তখন তারাও আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উ�ত । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এরপ 
ৈবিশে�র অিধকারী েকান উ�তই েদাযেখ �েবশ করেব না । 

ةٍ  ِمنْ  َما: " قَالَ  وسلم، علیھ هللا صلي النَّبِّيِ  َعنِ  عَُمرَ  اْبنِ  َعنْ   فِي بَْعُضَھا وَ  النَّارِ  فِي بَْعُضَھا وَ  إِالَّ  أُمَّ
تِي ِإالَّ  اْلَجنَّةِ  .السادس أْلجزء ـ للطبراني الكبیر المعجم في) ) 123." ( اْلَجنَّةِ  فِي ُكلَُّھا فَإِنََّھا أُمَّ     

 না । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু 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-ম’ুজামুল 
কািবর,িতবরানী শরীফ, ৬� খ�, হািদস শরীফ নং-১২৩।                                           
এই িবষয়িট আমরা পিব� েকিরআেনর ছুরা আল-ফািতেরর ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত খানা অধয্য়ন 
করেল ��ভােব বুঝেত পারব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । িবষয়িট অতয্� গর�পূণর্ িবধায় একিট 
ফুটেনােটর(Footnote) িভতর িচি�ত কের েদখােনা হল । 8                                                                                                                 

                                                           

8 (Footnote) মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলম 
স�ানরা অথবা   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর   ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� 

মুসিলমগণ এটা মােন না। আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা না থাকার কারেন ইসলাম ধেমর্র 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 ছুরা বাকারার িন� বিণর্ত আয়ােতর অ�ভুর্ � । েযমন আ�াহ তাআ’লা পিব� 
কুরআেন বেলনঃ-" ِ وبالیَْوِم االَِخِر َوَما ُھْم بُِمْؤِمنِیْ  نَو ِمَن النَّاِس َمْن یَّقُْوُل آَمنَّا با�َّ " (অথর্ঃ-“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” ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং-৮)।  
মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদরেকএবং  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযালুল কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণেক পি� কুরআেনর সুরা আল-ফািতেরর ৩২ ও ৩৩ নং 
আয়াত অধয্য়ন কের গভীরভােব গেবষণা কের আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ামার ি�য় উ�েতর মযর্াদা স�েকর্  অবিহত হেত হেব। সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম 
আসা মুিমন-মুসিলমগণ  এবং"  الثََّالثَة نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
ি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 পণূর্ সমথর্নকারী মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 �িটপণূর্ 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  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযালুল কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ মহান আ�াহ তাআ’লার এ সতয্ কথািট 

বুঝেত অ�ম হেয়েছ। মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ-------------------------------
-------------------- 

َوِمْنُھْم  َسابٌِق  بِاْلَخْیَراِت  بِِإْذِن هللاِ ـ    َوِمْنُھْم ُمْقتَِصد -فَِمْنُھْم َظا ِلم ِلنَْفِسھِ  -اَْوَرْوثْنَا الَِّكتَا َب الَِّذْیَن اْصَطفَْینَا ِمْن ِعبَاِدنَا ثُمَّ 
لُْؤلًُؤا َو ِلَباُسُھْم فِْیَھا َحِرْیریَُحلَّوْ  َجنَّاُت َعْدٍن یَْدُخلُْونََھاذَِلَك  ُھَو اْلفَْضُل اْلَكبِْیُر ،    َو َقا لُْوا ـ   َن فِْیَھا ِمْن اََساِوَر ِمْن ذََھٍب وَّ

ِ الَِّذْي اَْذَھَب َعنَّا الَحَزنَ  اِنَّ َربََّنا لَغَفُْور َشُكْورـ-اْلَحْمُد ِ�َّ    
(অথর্ঃ-“অত:পর আিম িকতােবর(কুরআেনর) অিধকারী কেরিছ আমার বা�ািদেগর মেধয্ 
তােদরেক যােদরেক আিম মেনানীত কেরিছ; তেব তােদর েকহ িনেজর �িত অতয্াচারী(সবর্দা 
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, সবর্দাই 

েনকেমর্ িল� থােক)। এটাই (বিণর্ত ি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-িনিমর্ত কংকন ও মু�া �ারা অলংকৃত করা হেব 

এবং েসখােন তােদর েরশেমর েপাশাক-পির�দ থাকেব।  
এবং তারা বলেব, ’�শংসা আ�াহর িযিন আমেদর দ:ুখ-দদূর্ শা দরূীভূত কেরেছন; আমােদর �িতপালক েতা 

�মাশীল,গণ�াহী” ছুরা আল ফািতর,আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।)  
উপেরা� আয়ােত কািরমােত আ�াহ তাআ’লা উ�িত মুহা�াদীর উ� মযর্াদস�� ৈবিশ�য্িট ফুিটেয় তুেল 
আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 

ঢুিকেয় ে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 
বিণর্ত ছুরা আল ফািতর,আয়াত নং-৩২ নং আয়ােতর ( فَِمْنُھْم َظاِلٌم لِّنَْفِسِھ َوِمْنُھْم ُمْقتَِصدٌ    ) বয্াখয্ায়  উসামা িবন 
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 (২) আল-ম’ুজামুল আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ এ বিণর্ত “  الھرج ” 
তথা খুনাখুিন হেব কথািটর বয্াখয্াঃ িনে� িবিণর্ত হািদস শরীফখানা অধয্য়ন করেল “  الھرج ” 
তথা “খুনাখুিন হেব” কথািটর বয্াখয্া পাওয়া যােব ।হািদস শরীফখানা এই,  

: َقالُْوا ، اْلَھْرجُ  السَّاَعةِ  یََديِ  بَْینَ  إِنَّ : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  أَنَّ  اْألْشعَِرّيِ،) ُمْوَسى أَبُو(َعنْ 
ا أَْكثَرُ :  قَالُوا ، اَْلقَتْلُ : قَالَ  ؟ اْلَھْرجُ  َوَما  لَْیسَ  إِنَّھُ  ، أَْلقًا َسْبِعْینَ  ِمنْ  أَْكثَرُ  َعامٍ  ُكلَّ  لَنَْقتُلُ  ِإلنَّأ ، نَْقتُلُ  ِممَّ

َما أَْھلِ  ُعقُْولُ  لَتُْنَزعُ  إِنَّھُ : ؟قَالَ  َیْوَمئِذٍ  ُعقُْولَُنا َوَمعَنَا:  ،قَالُْوا بَْعًضا بَْعِضُكمْ  قَتْلُ  َولَِكنْ  ، اْلُمْشِرِكْینَ  بِقَتِْلُكمُ   الزَّ
 أحمد مسند ـ َشْيءٍ  َعلى َولَْیُسوا ، َشْيءٍ  َعلَى أَنَُّھمْ  أَْكثَُرُھمْ  یَْحَسبُ  ، النَّاِس  ِمنَ  َھبَاءٌ  َلھُ  َویَْخلُفُ  ِن،

)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 “الھرج ” (“হারজ”) , তাঁরা (সাহাবীগণ) 
বলেলন : “الھرج ” (“হারজ”) ি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 সতু্তর 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    (" ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " 

                                                           
যায়দ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছনঃ-       
                                                                                                                                                                  
ُكلُُّھْم ِمْن َھِذه   :صلي هللا علیھ وسلمالنَّبِّيِ  " َعْن أَُساَمةَ بِْن َزْیٍد  (  فَِمْنُھْم َظاِلٌم لِّنَْفِسِھ َوِمْنُھْم ُمْقتَِصد) [فَاِطر ]، قَاَل : قَاَل            

ِة ( )313مسند أحمد(  ـ في المعجم الكبیر للطبراني)  413اْألُمَّ َھُؤالَِء ُكلُُّھْم بَِمْنِزلٍَة َواِحَدٍة ، َو ُكلُُّھْم فِى اْلَجنَِّة                                                             
(অথর্ঃ-উসামা িবন যায়দ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : 
এরা সবাই (বিণর্ত ি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 নং-

৩১৩, 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 িনদশর্ন। আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 ভূিষত হওয়া যােব না। আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 সৎকাযর্গেলা 
(নামাজ, েরাজা, হ� ,যাকাত ইতয্ািদ েনক কমর্ করা) পযর্ায়�েম আে� আে� ধীের ধীের করাই হে� 
আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 ।মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৯৮০১ ।                                                                                                                                        
এর কারন হে� এই েয, েসই িদেন (তারা)  " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযালুল কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  “  ُاْلَجَماَعة" 
(আল-জআ’ত) নােম দল তথা    ِأَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) দলব� 
হেয় " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত , ُْجتَِھاد  তথা (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল  اْالِ
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেবনা 
। ফল�িতেত  " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযালুল 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 “  ُاْلَجَماَعة " (আল-
জামাআ’ত)  নােম দল তথা    ِأَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) নােম দলিটর 
সােথ “الھرج” (“হারজ”)  বা  “খুনাখুিন/হতয্ায� ”করেব।                                                                                                           
েসই জেনয্ই  ِاْلقُُرْون َخْیرُ  الثَّالَثَة  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর মুিমন-মসুিলমগণেক হবহ 
অনূসরনকারী এবং পূণর্ সমথর্নকারী, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলদলব� উৎকৃ� 
মুসিলমগেণর একমা� আ�িরক দািয়� হে� তাঁরা  সবর্দাই  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ েথেক এবং তােদর �দত্ত রায়-মতামত-
মতামত , ফতওয়া , িস�া� ও মতবােদর অনূসরন ও সমথর্ন  েথেকও দেূর থাকেবন । কারণ,  

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ কােলর 
�বােহ সমেয়-সমেয় িকয়ামত সংঘটন পূবর্ পযর্� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দলিটর (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
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   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা   ُنَّةِ  أَْھل اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  (আহলুসসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক িবি�� থাকায় বা িবি�� হওয়ায় এবং   ُاْلَجَماَعة  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলনাম ধারণকারী দল না হওয়ায়  তারা ব�েব মুসিলম নেহ ।                                                   
তেব "  ِأَْرذَلُ  النَّاِس  الُُمْسِلم " তথা সবর্ িনকৃ� মুসিলম মানুষ”   َِخْیرُ  النَّاِس  اْلُمْسِلم " তথা সেবর্াৎকৃ� 
মুসিলম মানুেষ পিরণত হওয়ার প�িত �সে� (পৃ�া নং-১১8 ��বয্)  বিণর্ত গণাবলী অজর্ ন 
করেত পারেল " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মুসিলমগণও ( িহজরী চতুথর্ 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,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মুসিলমগণ যিদ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত 
ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা 

نَّةِ  أَْھلُ   নামধারী দলব� হেয় (দেল-উপদেল(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
িবভ� হেয় িবি�� না হেয়) "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় 
অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত,  ُْجتَِھاد  �তথা গেবষণাল اْالِ
 তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী (আসসু�াহ) ألسُّنَّةُ 
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�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার এত ৈনকটয্ লাভ করেবন েয, তখন শধ ুতারা তাঁর উ�েতর মযর্াদা লাভ 
করেবন না বরং তারা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
হৃদেয়র  আপন ভাইেয়র সে�াধেন সে�ািধত হেবন । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােদরেক  এতটাই িনকেট িনেয় যােবন েয, তারা তখন তাঁর শধ ু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  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মুসিলমগণ উপেরা� শতর্ াবলী েমেন িনেয় হািদস শরীেফ বিণর্ত উ� সুসংবাদ�া� ৈনকটয্তা অজর্ েন 
আত্ন িনেয়াগ কির ও আ�হী হই  ।                                                                                                                   
িবেশষ সতকর্ তাঃ আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 শধ ু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 

 ؟ ِإْیَمانًا اْلَخْلقِ  أَْعَجبُ  َمنْ  النَّاسُ  أَیَُّھا َیا:" وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول  قَالَ  قَاَل، َعبَّاس إِْبنِ  َعنْ 
 هللا، رسول یَا فَالنَّبِیُّْونَ : ؟قَالُوا اْألَْمرَ  یُعَایِنونَ  َوُھمْ  اْلَملَئِكةُ  یُْؤِمنُ  الَ  َكْیفَ  وَ : "  قَالَ  ، اْلَملَئِكةُ : قَالُوا" 
:  قَالَ  هللا، رسول یَا َفأَْصَحابُكَ : قَالُوا"  ؟ السََّماءِ  ِمنَ  َعلَْیِھمْ  یَْنِزلُ  َواْلْخيُ  ، النَِّبیُّونَ   یُْؤِمنُ  الَ  َكْیفَ :  قَالَ 
 ، بَْعِدي ِمنْ  یَِجْیئُْونَ  قَْومٌ  ، إِْیَمانًا النَّاِس  أَْعَجبُ  َولَِكنَّ  ؟ یََرْونَ  َما یََرْونَ  َوُھمْ  أَْصَحابِي یُْؤِمنُ  الَ  َكْیفَ "

قُْونِي یََرْونِي َولَمْ  بِي یُْؤِمنُْونَ   للطبراني الكبیر المعجم في) ) 12390".( إِْخَوانِي ولَئِكَ أُ  ، یََرْونِي َولَمْ  ،ویَُصّدِ
                                                                                                       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�র্ যজনক? 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�র্ যজনক ে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-ম’ুজামুল 
কািবর,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১২৩৯০ ।                                                                                                                    
ি�তীয় হািদস শরীফ   

:  قَالَ  ، إِْخَوانِيْ   لَِقْیتُ  أَنِّي َوِدْدتُ :" وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول  قَالَ  قَاَل، ، َماِلكٍ  إِْبنِ  أَنٍَس  َعنْ 
 الَِّذْینَ  إِْخَوانِي َولَِكنَّ  أَْصَحابِي أَْنتُمْ : قَالَ  ؟ إِْخَوانَكَ  نَْحنُ  َلْیسَ  أَوَ : وسلم علیھ هللا صلي النَّبِّيِ  أَْصَحابُ  فَقَالَ 

ـ أْحَمد ُمْسنَد في) ) 12774".(ـ یََرْونِي ،َولَمْ  بِيْ  آَمنُْوا                                                                                                                       
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 । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৭৭৪ ।                                                          
তৃতীয় হািদস শরীফ     

 َسالَمٌ :  فَقَالَ  اْلَمْقبََرةِ  أَْھلِ  َعلَى فََسلَّمَ  ، اْلَمْقبََرةَ  أَتَى أَنَّھُ : وسلم علیھ هللا صلي  النَّبِّيِ  َعنِ  ، ُھَرْیَرة أبِي َعن
: فََقالُوا: قَالَ  ، إِْخَواَننَا َرأَْینَا قَدْ  أَنَّا َوِدْدتُ :"  قَالَ  ،ثُمَّ  الَِخقُْونَ  بُِكمْ  هللاُ  َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا ، ُمْرِمِنْینَ  قَْومِ  َدارَ  َعلَْیُكمْ 

 َوأَنَا ، بَْعدُ  یَأْتُوا لَمْ  الَِّذْینَ  إِْخَوانِي و أَْصَحابِي أَْنتُمْ  بَلْ :  قَالَ  ؟ ِبإِْخَوانَكَ  لَْسنَا أَوَ :  قَالَ  هللاِ  رسولَ  یَا
تِكَ  ِمنْ  یَأْتِ  لَمْ  ِمنْ  تَْعِرفُ  َكْیفَ  هللاِ  رسولَ  یَا:  ،فَقَالُوا اْلَحْوِض  َعلَى فََرُطُھمْ   أَنَّ  َلوْ  أََرأَْیتَ : قَالَ  ؟ بَْعدُ  أُمَّ
لَةٌ  ُغرٌّ  َخْیلٌ  لَھُ  َكانَتْ  َرُجًال  :  َقالَ  ، بَلَى:  قَالُوا ؟ یَْعِرفَُھا یَُكنْ  أََلمْ  ، ُدْھمٍ  بُْھمٍ  َخْیلٍ  َظْھَرانَي بَْینَ  ُمَخجَّ
ا اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  یَأْتُْونَ  فَإِنَُّھمْ  ِلْینَ  ُغر�  َلیُذَاَدنَّ  أَالَ :   قَالَ  ثُمَّ  ، اْلَحْوِض  َعلَى فََرُطُھمْ  َوأََنا ، اْلُوُضْوءِ  أَثَرِ  ِمنْ  ُمَحجَّ

الُّ  اْلبَِعْیرُ  یُذَادُ  َكَما َحْوِضيْ  ِعنْ  ِمْنُكمْ  ِرَجالٌ  لُوا إِنَُّھمْ :  فَیُقَالُ  ، َھلُمَّ  أالَ  أُنَاِدْیِھمْ  الضَّ :  فَأَقُْولُ  ، بَْعَدكَ  قَْدبَدَّ
أْحَمد ُمْسنَد في) ) 8108".(ـ ُسْحقًا  ُسْحقًا                                                                                                     

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 :  ٌَعلَْیُكمْ  َسالَم  :

الَِخقُْونَ  بِكُمْ  هللاُ  َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا ، ُمْرِمنِْینَ  قَْومِ  َدارَ  َعلَْیُكمْ  َسالَمٌ    ,  তারপর বলেলন : আিম চাই আমােদর 
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 



34 
 

ি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 : দরূ হও, দরূ হও ।  মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৮১০৮ ।                                                               
�াতবয্ িবষয়ঃ উপেরা� হিদস শরীেফ " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  পরবত�  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীেত জ��হণকারী মুসিলম মানুেষর দিুট অব�ার িববরণ বণর্না করা হেয়েছ  ।                                                                                                     
১ নং অব�াঃ                                                                                                                                               

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগেণর মধয্ 
হেত কতক মুসিলম মানুষ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়  একমা� একিট েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  "                নােম দলব� হেয়(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম 
উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد نَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ  ,তথা িনয়ম (আসসু�াহ)ألسُّ
�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�াঃ                                                                                                                                       

"اْلقُُرْونِ "   (আরযালুল 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 চুপ বা নীরব থাকা িবষেয়র” ( أ�ُ  َعْنَھا اْلسَّاِكتُ  أَْالُُمْورُ   ) (পৃ�া নং-
২৫৬) ��বয্ ) অ�ভূর্ � বতর্ মােন �কািশত এবং ভিবষয্েত �কািশতবয্ মানব কলয্াণকর  মুসিলম 
সমােজ সৃ� ও �চিলত েয েকান  নতুন নতুন 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 দরূ হও, দরূ 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 চুপ রেয় েগেছন উহােকই “শরীয়ত সমিথর্ত িবষয়” বেল । অনয্িদেক এ সম� িবষয়েক 
“আইন বিহভূর্ ত” িবষয়ও বেল । 
10(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-

িনেষধ না িদেয় চুপ 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 চুপ 

বা িনরব থাকা িবষয়” ( ُ�أَْالُُمْوُر الْ سَّاِكتُ  َعْنَھا أ ) এর 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 পুরষ-
মিহলােদর পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পাত করার িবধান স�েকর্  পিব� কুরআেনর ছুরা নূেরর 
দিুট আয়াত �স��েম এখােন উপ�াপন করা হল । এ দিুট আয়ােতর মাধয্েম “ধম�য়  আইন-
কানুন পিরবতর্ ন” স�ক�য় িবষয়িট েবাধগময্ কের েতালা হেব।                                                                                                                        
(১ নং) ছুরা নূেরর ৩০ নং আয়াত- وا ِلْلُمْؤِمِنْینِ  قُلْ    !অথর্ঃ- েহ নবী    أَْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  یَغُضُّ
আপিন মুিমন পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।                                                                
(২ নং) ছুরা নূেরর ৩১ নং আয়াত--  অথর্ঃ-এবং েহ أَْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  َیغُُضضْ  ِلْلُمْؤِمنِْینَاتِ  قُلْ  وَ -
নবী! আপিন মুিমন মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।                                                                     
বিণর্ত উভয় আয়ােতই মহান আ�াহ তাআ’লা পুরষ-মিহলােদরেক পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পাত 
বা তাকােনার সময় দিৃ� অবনত রাখেত সমপযর্ােয়র আেদশ িদেয়েছন । এেত এটা �মাণ হয় েয, 
েবগানা পুরষ েবগানা মিহলার েচহারার �িত আর েবগানা  মিহলা েবগানা পুরেষর েচহারার �িত 
দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� । এেত এটা �মাণ হয়না েয, শধ ুেবগানা 
পুরেষর েবলায়ই েবগানা মিহলার েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা 
িনিষ� আর েবগানা  মিহলার েবলায়  েবগানা পুরেষর েচহারার �িত দিৃ� (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 দিৃ�পােতর িবষেয় 
মহান আ�াহ তাআ’লার  একই হকুম থাকা সে�ও েবগানা মিহলারা মুখ েঢেক েবগানা পুরেষর 
�িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনার হকুম এবং মুখ, হাত ও পা েঢেক রাখার হকুম 
েকাথা েথেক েপল ?                                                                                                                
তাহেল এই হকুম িক  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মুসিলমগেণর হকুম না িক "  الثََّالثَة اْلقُُرْون رُ َخیْ    " (খাইরল 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 দিৃ�পােতর িবষেয়             
" الثََّالثَة  اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল 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 ْمَرأَةٍ  یَِحلُّ  الَ : "  قَالَ  أَنَّھُ  وسلم علیھ هللا صلي النَّبِّيِ  َعن) َعْنَھا هللاُ  َرِضيَ ( َعائَِشةَ  َعنْ    تُْؤِمنُ  ِإلِ

راغِ  نِْصفِ  َعلَى َوقََبضَ " ُھنَا َھا الى َویََدْیَھا َوْجَھَھا إالَّ   تُْظِھرَ  أَنْ  َعِرَكتْ  إِذَا اْالَِخرِ  اْلیَْوم وَ  بِا�ِ     الّذِ
                                                                                        
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 ।           

 صلي هللا رسول َعلَى َدَخلَتْ ) َعْنُھما هللاُ  َرِضيَ ( بََكرٍ  أَبِي بِْنتِ  أَْسَماء أَنَّ ) َعْنَھا هللاُ  َرِضيَ ( َعائَِشةَ  َعنْ 
 یَا: "  لََھا َوقَالَ  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول َعْنَھا فَأَْعَرضَ  ، ِرقَاقٌ  ثِیَابٌ  َعَلْیَھا وَ  وسلم علیھ هللا
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 أبو:  َوَكفِّھِ  َوْجِھھِ  ِإلَى أََشارَ  وَ " َوَھذَا َھذَا إِالَّ  ِمْنَھا یَُري أَنْ  َیْصلُحْ  لَمْ  اْلَمِحْیضَ  بَلَغَتْ  إِذَا اْلَمْرأَةَ  إِنَّ  أَْسَماء
)4104(ـ داود                                                                               

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 দিৃ�পাত করা হারাম বা িনিষ� মেমর্  তােদর 
উভয়েকই পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পােতর িবষেয় দিৃ� অবনত রাখেত মহান আ�াহ তাআ’লা 
একই সমান িনেদর্শ িদেয়েছন । এেত েকান কম/েবশী নাই । এরপ মতামত হে�  َخْیرُ  الثََّالثَة 
 তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " اْلقُُرْون
আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� আিলমগেণর মতামত ।       
                                                                                                     
আর  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল 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 িনেদর্শ মানেত স�ত নেহ । তােদর মতামত হে�  মহান 
আ�াহর িনেদর্শ েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা উভেয়র �িত পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পােতর 
িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লার  হকুম “দিৃ� অবনত রাখার” িবপরীত অপবয্াখয্া । মহান আ�াহর 
িনেদর্ েশর অপবয্াখয্ার ফেল বতর্ মান কােলর েবগানা মিহলারা তােদর দিৃ� অবনত না েরেখ মুখ, 
হাত ও পা েঢেক েবগানা পুরেষর েচহারার  �িত তােদর দিৃ� (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। 
দিৃ� অবনত রাখার হকুমিট েমেন চলা-েফরা করেত ক� লােগ িবধায় েবগানা মিহলারা তােদর 
দিৃ� অবনত না েরেখ মুখ, হাত ও পা েঢেক েবগানা পুরেষর েচহারার  �িত তােদর দিৃ� 
(উপেরর িদেক) রাখার মাধয্েম মহান আ�াহর িনেদর্ েশর িবপরীত চলােক আ�াহর হকুম বেল 
�চার কের   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� 
আিলমগণ মুসিলম সমাজেক েধাকা িদে� । অথচ হািদস শরীেফ আেছ, 

 َسْلَمةَ  أُمِّ  َعن  فَقَالَ  بِاْلِحَجابِ  أُِمْرنَا َما بَْعدَ  َوذَِلكَ  َمْكتُومِ  أُمُّ   فَأَْقبلَ  َمْیُمْوَنةُ  َوِعندهُ  وسلم علیھ هللا صلي
 الَ  أَْعَمى أَلَْیسَ  ، هللا رسول یَا فَقُْلنَا"  ِمْنھُ  اِْحتَِجبَا"  وسلم علیھ هللا صلي النَّبِّيِ  النَّبِّيِ  ِعندَ  ُكْنتُ   قَالَتْ 

) 4112( داود أبو":  تُْبِصَراِنھِ  أََلْستَُما أَْنتَُما أَفَعَْمیَاَوانِ "وسلم علیھ هللا صلي النَّبِّيِ  فَقَالَ  یَْعِرفُنَا الَ  وَ  یُْبِصُرنَا      
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� 
মাকতুম 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 ?  আব ুদাউদ শরীফ,হািদস শরীফ নং-
৪১১২।                                                                                                               
উপেরা� হািদস শরীেফ “েবগানা পুরেষর িদেক দিৃ�পাত করা হারাম” �মািণত হয় ।                 
অতএব, দিৃ� অবনত না েরেখ মুখ, হাত ও পা েঢেক েবগানা পুরেষর েচহারার �িত (উপেরর 
িদেক)  দিৃ� েরেখ চলা-েফরা ও কথা-বাতর্ া বলাও হারাম । বতর্ মান কােলর  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " 
(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 দরূ হও, দরূ হও বেল তািড়েয় িদেবন ।                                                                                                                   
িবেশষ ��বয্ঃ েকান িবষেয় দিুট মত থাকেল সহজ মতিট �হণ করা উত্তম । এেত �ভূত কলয্াণ 
রেয়েছ । েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ বেলনঃ  

 أَْیَسرُھَما، اِْختَارَ  إِالَّ  قَطُّ  أَْمَرانِ )َوَسلَّمَ   َعلَْیھِ   هللاُ  َصلّى  النَّبِيُّ ( َعلَْیھِ  ُعِرضَ  َوَما:  قَالَ  َماِلٍك، ْبنِ  أَنَِس  َعنْ 
ِ  فِْیھِ  یَُكنْ  َمالَمْ  ِ  َكانَ  فَإِنْ  ، َسَخطٌ  ِ�َّ  االوسط المعجم في) 9152"( ِمْنھُ  النَّاِس  أَْبعَدَ  َكانَ  َسَخطٌ  فِْیھِ  ِ�َّ

                                                             للطبراني
অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী  
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট দিুট ি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 দেূর অব�ান কারী হেতন । আল-ম’ুজামুল আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৯১৫২ ।                                                         
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা  বেলনঃ          

 أَْمَرانِ   َعلَْیھِ  ُعِرضَ  َ◌َما ُسَمیَّةَ  اْبنُ : َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  قَالَ :  َقالَ  َمْسعُْوِد، بنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 
أحمد مسند) 3768( ِمْنُھَما اْألَْرَشدَ  اِْختَارَ  إِالَّ  قَطُّ                                  

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  দিুট িবষয় উপ�ান করা হেল 
উভেয়র মেধয্ অিধক সিঠকিটই �হণ করেতন ।মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৭৬৮   
                                                                                                            
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা  বেলনঃ 

"  أَْیَسرُھَما اِْختَارَ  إِالَّ  أَْمَرْینِ  بَْینَ  َوَسلَّمَ   َعلَْیھِ   هللاُ  َصلّى  النَّبِيُّ  ُخیِّرَ  َما: " قَالَ  ُھَرْیَرةَ، أَبِي َعنْ   
                                                                                                                  للطبراني الَكِبْیرِ  المعجم في) 803(

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক দিুট িবষেয়র েকান একিটেক েবেছ েনওয়ার সূেযাগ েদওয়া হেল সহজিটই 
�হন কেরেছন । আল-ম’ুজামুল কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮০৩ ।  এ িবষেয় 
আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা ) বেলন : 

 المعجم في) 8651" (إِثًْما یَُكْونَ  َحتَّي أَْیَسَرُھَما اِْختَارَ  إِالَّ  أَْمَرْینِ  بَْینَ  َخْیر الَ : " قَالَتْ  أَنََّھا  َعائَِشةَ  َعنْ 
ـ  للطبراني االوسط                                                              
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অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: “ দিুট িবষেয়র বা দিুট 
মেতর সহজিট �হণ না করেল েকান কলয্াণ নাই যত�ন পযর্� না পাপ হয় ”।   আল-ম’ুজামুল 
আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৬৫১ । উপের �স��েম এেস যাওয়া   ُأْلِحَجاب  
বা পদর্ া স�েকর্  িনে� একটু আেলাচনা কের িনব ইনশাআ�াহ তাআলা । তেব,  َخْیرُ   الثََّالثَة
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী” স�েকর্ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " اْلقُُرْون  পর্�া নং-৫১-েথেক 
পূনরায় শর হেব । 

বা পদর্  أْلِحَجابُ   া স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষয় ও   ُأْلِحَجاب  বা পদর্ ার  
ফরজ হওয়ার ে��াপট                         প�ৃা নং 
৩৮                                                                 
সূচনাঃ- বা পদর্  أْلِحَجابُ   া 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  ُأْلِحَجاب  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 ।  ُأْلِحَجاب  বা পদর্ ার িবধান অবতীণর্ হওয়ার পূেবর্ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �ীেদর সােথ(উ�াহাতুল 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�াহাতুল 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�াহাতুল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদর জনয্)  
বা পদর্ أْلِحَجابُ  ার বয্ব�া েনন । হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর মেনর আকা�া ও চািহদা 
যুি�যু� থাকাসে�ও  িক� েকান উপল�য্ ছাড়াই হঠাৎকের  َابُ أْلِحج   বা পদর্ ার িবধান জারী বা 
চাল ু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- “ یَْنِطُق َعِن الَھَوي، إِْن ُھَو إِالَّ َوْحٌي یُوَحي ــ سورة  َوَما

)4-3النَّجِمـ( أیةُ ـ  ”(অথর্ঃ- 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  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা 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                                                                                                               
َھاَت الُمْؤِمنِیَِن بِاْلِحَجاِب َرِضَي َ�ُ َعْنھُ قُْلُت : یَا َرُسْوَل َ�ِ یَْدُخُل َعلَْیَك اْلبَرُّ َو اْلفَاِجُر َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل ُعَمُر  فَلَْو أََمْرَت أُمَّ

)4890فَأَْنَزَل َ�ُ آَیَةَ اْلِحَجاِب ــ البخاري (                                                                                                                                     
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�াহাতুল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদরেক পদর্ ার আেদশ করেতন, 
এেতই আ�াহ  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ কেরন, বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৪৮৯০ ি�তীয় হািদস শরীফঃ   

ْزَن إِلَى اْلَمنَاِصعِ َو ُھَو   َعلَْیھِ   هللاُ  َعائَِشةَ َرِضَي َ�ُ َعْنَھا أَنَّ أَْزَواَج  النَّبِيَّ َصلّى َعنْ  َوَسلََّم ُكنَّ یَْخُرْجَن بِاللَّْیِل إِذَا تَبَرَّ
َوَسلََّم اْحُجْب نَِسائََك فَلَْم یَُكْن   َعلَْیھِ   هللاُ  ِل َ�ِ َصلّىَصِعْیٌد أَْفیَُح، َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي َ�ُ َعْنھُ یَقُْوُل ِلَرُسوْ 

َوَسلََّم  َلْیلَةً ِمَن اللَّیَاِلي   َعلَْیھِ  هللاُ  َوَسلََّم َیْفعَُل فََخَرَجْت َسْوَدةُ ِبْنُت َزْمعَةَ َزْوُج النَِّبيَّ َصلّى  َعلَْیھِ   هللاُ  َرُسْوُل َ�ِ َصلّى
اَلْت َعائَِشةُ : فَأُْنِزَل اْلِحَجاُب َكانَْت اِْمَرأَةً َطِوْیلَةً فَنَاَداَھا ُعَمُر أَالَ قَْد َعَرْفنَاِك یَا َسْوَدةُ ِحْرًصا َعلَى أَْن یُْنَزَل اْلِحَجاُب قَ ِعَشاًء وَ 

أحمد مسند) 26506(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 
দীঘর্াকৃিতর মিহলা িছেলন,  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা 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  َاْلِحَجابِ  ةَ آَی  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হল । মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫০৬ ।                                                          
তৃতীয় হািদস শরীফঃ   

بَْیِر أَنَّ َعائَِشةَ قَاَلْت : َكاَن ُعَمُر ْبُن  َوَسلََّم اْحُجْب ِنَسائََك   َعلَْیھِ   هللاُ  اْلَخطَّاِب یَقُْوُل ِلَرُسْوِل َ�ِ َصلّىَعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ
 َوَسلََّم  یَْخُرْجَن لَْیًال إِلَى لَْیٍل قِبََل  اْلَمنَاِصعِ فََخَرَجتْ   َعلَْیھِ   هللاُ  قَالَْت : فََلْم یَْفعَْل قَاَلْت : َوَكاَن أَْزَواُج َرُسْوِل َ�ِ َصلّى

َسْوَدةُ ِحْرًصا َعلَى أَْن یُْنَزَل اْلِحَجاُب  َسْوَدةُ بِْنُت َزْمعَةَ َوَكاَنْت اِْمَرأَةً َطِوْیلَةً َفَرآَھا ُعَمُر َو ُھَو ِفى اْلَمْسِجِد فَقَاََل َقْد َعَرْفتُِك یَا
دأحم مسند) 26972(قَالَْت ُ : فَأَْنَزَل  َ�ُ َعزَّ َو َجلَّ اْلِحَجاَب  ــ ــ                                                                                                                                                 

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 দীঘর্াকৃিতর মিহলা িছেলন,  আর হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) মসিজেদর 

                                                           
11 >> �থম হািদস শরীফখানােত বিণর্ত েনকী শ� �ারা হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) মিুমনেদরেক 
আর পাপী শ� �ারা মনুািফকেদরেক বঝুাইয়ােছন ।   
হে� ��াব-পায়খানার মত হাজত পূরেণর িব�ৃত-উ��ান । বতর্ (”’মানািস“) اْلَمنَاِصعِ  << 12 মােন ��াব-
পায়খানার মত শ�গেলা অপছ�নীয় িবধায় আধুিনক সমেয় এগেলােক “বাথ রম” িহেসেব অিভিহত করা 
হয় ।  
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িভতের েথেকই   َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা 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�া  ِآَیَةَ  اْلِحَجاب বা পদর্ ার আয়াত 12F

13 অবতীণর্ করেলন 
। মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৯৭২।                                                                                                               
চতুথর্ হািদস শরীফঃ   

َوَسلََّم   َعلَْیھِ   هللاُ  النَّبِيَّ َصلّىَعْن ِعْیَسیى ْبُن َطْھَماَن، َقاَل :  َسِمْعُت أَنًَسا قَاَل :  َكانَْت َزْینَُب بِْنُت َجَحٍش تَْفَخُر َعلَى نَِساِء 
َماِء ، َوأَْطعََم َعلَْیَھا یَوْ  ُجلُْوًسا َكَما ُھْم فِى اْلبَْیِت ، فَقَاَم  َمئٍِذ ُخْبًزا َو لَْحًما،َو َكاَن اْلقَْومُ تَقُْوُل :إِنَّ َ�َ َعزَّ َو َجلَّ أَْنَكَحنِي ِمَن السَّ

َوُعِرَف  َوَسلََّم َفَخَرَج فَلَبَث  َماَشاء َ�ُ أَْن یَْلَبَث، ثُمَّ َرَجَع َواْلقَْوُم ُجلُْوٌس َكَما ُھْم َفَشقَّ ذَِلَك َعَلْیھِ   َعلَْیھِ   هللاُ  َرُسْوُل َ�ِ َصلّى
َل آیَةُ اْلِحَجاِب ــ مسند )13565أحمد ( فِى َوْجِھِھ ،فَنُّزِ                                                                                                                                          

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  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হল । 
মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৫৬৫।                             
বা পদর্  أْلِحَجابُ  ার ও  ُألِستْر বা সতেরর �কৃত িবধানঃ প�ৃা নং ৪১  

                                                           
13 >> (১)  ِآَیَةَ  اْلِحَجاب বা পদর্ ার আয়াতঃ সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াতেক   ِآَیَةَ  اْلِحَجاب বা পদর্ ার আয়াত  
বেল। সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াত হে� এই--------------------------------------
------                                                                                                                                  

ْدُخلُوا فَِإذَا َطِعْمتُْم فَاْنتَِشُرْوا َوالَ لُوا بُیُْوَت النَّبِّيِ إِألَّ أَْن یُّْؤذََن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم َغْیَر نَاِظِرْیَن إِنَاهُ َولَِكْن إِذَا ُدِعْیتُْم فَاخُ \ْیَا  أَیَُّھا الَِّذْیَن آَمنُوا الَ تَد
 ِحَجابٍ  َوَرآءِ  ِمنْ  ُھنَّ  فَْسئَلُوْ  َمتَاًعا َسأَْلتُُمْوُھنَّ  َوإِذاِمْنُكْم َوَ�ُ الَ یَْستَْحيِ ِمَن اْلَحّقِ ُمْستَاْنِِسْیَن ِلَحِدْیٍث إِنَّ ذَِلُكْم َكاَن یُْؤِذْي النَّبِيَّ فَیَْستَْحيِ 

أَْزَواَجھُ ِمْن بَْعِدِه أَبَدًا إِنَّ ذَِلُكْم َكاَن ِعْندَ َ�ِ َعِظْیًما َوقُلُْوبِِھنَّ َوَما َكاَن لَُكْم أـَْن تُْؤذُوا َرُسْوَل َ�ِ َوالَ أَْن تَْنِكُحْوا  ِلقُلُْوبُِكمْ  أَْطَھرُ  ذَِلُكمْ  ــ
ـ األحزاب سورة )53(ــ                                                                                                                         

অথর্ঃ-েহ মিুমনগণ! েতামােদরেক অনমুিত ে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  َِوَرثَةُ  اْألَْنبِیَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া 
(নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত আিলগেণর  ُأْلِحَجاب  বা পদর্ ার িবধান:  

আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল 
মুিমিননগেণর পদর্ ার �রপঃ                                                
ইসলােম নারীেদর জনয্ অনুেমািদত   ُأْلِحَجاب  বা পদর্ ার িধান েমেন চলা ফরজ । ইসলােম   ُأْلِحَجاب
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�াদরু   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                                 

 األحزاب سورة)53( ــأْألیة َوقُلُْوبِِھنَّ  ِلقُلُْوبُِكمْ  أَْطَھرُ  ذَِلُكمْ  ــ ِحَجابٍ  َوَرآءِ  ِمنْ  ُھنَّ  فَْسئَلُوْ  َمتَاًعا َسأَْلتُُمْوُھنَّ  َ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 ।                                                                                                                                                          
(২ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ                                                 

ْجنَ  َوالَ  بُیُْوتُِكنَّ  فِى َوقَْرنَ  جَ  تَبَرَّ األحزاب سورة) 33( ـ ــ اْألُْولَى اْلَجاِھِلیَّةِ  تَبَرُّ                                                                                                                      
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                                                                   

 قْوالً  َوقُْلنَ  َمَرضٌ  َقْلبِھِ  قِى الَِّذيْ  قَیَْطَمعَ  بِاْلقَْولِ  تَْخَضْعنَ  َفَال  اتَّقَْیتُنَّ  إِنِ  الّنَِساءِ  ِمنَ  َكأََحدٍ  لَْستُنَّ  النَِّبّيِ  نَِساءَ  یَا
ـــ األحزاب سورة)32(ـــ َمْعُرْوقًا                                              

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                                                     

 فَالَ  یُّْعَرْفنَ  آَنْ  أَْدنَ  ذَِلكَ  ــ َجالَبِبِِھنَّ  ِمنْ  َعلَْیِھنَّ  یُْدنِْینَ  اْلمْؤِمِنْینَ  َونَِساءِ  َوبَنَاتِكَ  ِألَْزَواِجكَ  قُلْ  النَّبِيُّ  أَیَُّھا یَا
ِحْیًما هللاُ  َوَكانَ  ـ یُْؤذَْینَ  األحزاب سورة) 59(ــ َغفُْوًرارَّ                                                                                                                      

(৫ নং �িমক) ছুরা নূেরর ৩০ নং আয়াত-  ْوا ِلْلُمْؤِمِنْینِ  قُل  ـــ أَْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  یَغُضُّ
 �অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মুিমন পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ النُّْورِ  سورة)30(

অবনত রােখ ।                                                                
(৬ নং �িমক) ছুরা নূেরর ৩১ নং আয়াত  سورة)31( أَْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  یَغُُضضْ  ِلْلُمْؤِمِنْینَاتِ  قُلْ  ـوَ  

- النُّْورِ                                                                                  
অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মিুমন মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।  ছুরা 
নরূ, আয়াত নং- ৩১ ।                                                                                                              
উপের (১ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর 
অংশ িবেশেষর পদর্ ার �থম িনেদর্শনামা  শধ ুআমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�াি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 টুকরা িনেয় দরজার উপের লািগেয় 
িদেয় পদর্ ার আেদশ তাৎ�িণক বা�বায়ন কের েফেলন।  দরজা-জানালায় এইরপ কাপেরর টুকরা 
আটেক বা লািগেয় েদওয়ার নাম হে� “পদর্ া” । উপেরা� আয়াত নািযল হওয়ার পূেবর্ �েয়াজেনর 
তািকেদ আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগণ নবী-
পত্নীেদর 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�াদরু   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  িনেদর্শনামাও  শধ ুআমােদর নবী মুহা�াদরু   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 িনেদর্শ 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 িনেদর্শ 16 েমাতােবক তাঁরা 

                                                           
َوإِذا َسأَْلتُُمْوُھنَّ  َمتَاًعا فَْسئَلُوْ  ُھنَّ  ِمنْ  َوَرآءِ  ِحَجابٍ  ــ ذَِلُكمْ  أَْطَھرُ  ِلقُلُْوبُِكمْ  َوقُلُْوبِِھنَّ  ــأْألیة (53)سورة  “))<< 14
অথর্ঃ- যখন েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্  األحزاب ার আড়াল েথেক চাইেব , এটা 
েতামােদর অ�েরর জেনয্ ও তাঁেদর অ�েরর জেনয্ অিধকতর পিব�তার কারণ, সুরা আহযাব, আয়াত 
নং-৫৩ ”))<< 
جَ  اْلَجاِھِلیَّةِ  اْألُْولَى ــ(34) سورة األحزاب “)) << 15 ْجنَ  تَبَرُّ  অথর্ঃ “েতামরা) ” َوقَْرنَ  فِى بُیُْوتُِكنَّ  َوالَ  تَبَرَّ
(নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মখুর্তার যুেগর অনরূপ িনেজেদরেক সি�ত কের 
�দশর্ন কেরা না। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩”) << 

16 (১ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ                                          
ــ األحزاب سورة)53( ــأْألیة َوقُلُْوبِِھنَّ  ِلقُلُْوبِكُمْ  أَْطَھرُ  ذَِلُكمْ  ــ ِحَجابٍ  َوَرآءِ  ِمنْ  ُھنَّ  فَْسئَلُوْ  َمتَاًعا َسأَْلتُُمْوُھنَّ  َ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 । 
                                                                                                                                                         
(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 মুখ-
ম�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  
স-ূউ� মযর্াদাস�� । তাঁেদর �ীগণও সাধারণ মানুেষর তুলনায় উ� মযর্াদাস�� হওয়ায় তাঁেদর 
�িত মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধও সাধারণ মানুেষর তুলনায় বয্ািত�ম । পদর্ াস�ক�য় 
�থম ও ি�তীয় আেদশখানার উে�শয্ হল এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার  উ�ুল মুিমিনন স�ািণত �ীগেণর  মখু-ম�ল,হাত-পা েবগানা পুরষেদর 
িনকট েখালা িনেষধ এবং েবগানা পুরষেদর �িত দিৃ� পাত করাও িনেষধ ।েযমন হািদস শরীেফ 
আেছ-  

 َسْلَمةَ  أُمِّ  َعن  فَقَالَ  بِاْلِحَجابِ  أُِمْرنَا َما بَْعدَ  َوذَِلكَ  َمْكتُومِ  أُمُّ   فَأَْقبلَ  َمْیُمْوَنةُ  َوِعندهُ  وسلم علیھ هللا صلي
 الَ  أَْعَمى أَلَْیسَ  ، هللا رسول یَا فَقُْلنَا"  ِمْنھُ  اِْحتَِجبَا"  وسلم علیھ هللا صلي النَّبِّيِ  النَّبِّيِ  ِعندَ  ُكْنتُ   قَالَتْ 

 داود أبو":  تُْبِصَراِنھِ  أََلْستَُما أَْنتَُما أَفَعَْمیَاَوانِ "  وسلم علیھ هللا صلي النَّبِّيِ  فَقَالَ  یَْعِرفُنَا الَ  وَ  یُْبِصُرنَا
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� 
মাকতুম 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 মিুমন- মসুিলম যিদ আি�য়া আলাইহমসুসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত 
েথেক  ُاْألَْنبِیَاءِ  َوَرثَة -ওআরাছাতুল 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  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর 
মেধয্ আি�য়া আলাইহমসুসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত েথেক  ُاْألَْنبِیَاءِ  َوَرثَة -ওআরাছাতুল 
আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম” হেয়েছন এমন গণস�� আিলম পাওয়া খুবই দ�ুর । 
সাধারণ আিলম-উলামা অসংখয্ । মসুিলম সমােজ এেদর অভাব েনই । তেব,  اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও 
তােব’- তােবঈনগণ আি�য়া আলাইহমসুসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর চেলেছন িবধায় পদর্ াস�ক�য় 
�থম আেদশখানা তাঁরা তাঁেদর �ীগণেক িদেয়েছন । এইরপ িবধান আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ 

                                                           
ْجنَ  َوالَ  بُیُْوتُِكنَّ  فِى َوقَْرنَ  جَ  تََبرَّ األحزاب سورة) 33( ـ ــ اْألُْولَى اْلَجاِھِلیَّةِ  تَبَرُّ                                                                                                                      

অথর্ঃেতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মখুর্তার যুেগর অনরূপ ি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।    ُاْألَْنبِیَاءِ  َوَرثَة - ওআরাছাতুল 
আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ ) গণস�িলত “আিলম” স�েকর্  জানেত পৃ�া নং-৪১৪ েদখুন)। 

সাধারণ মুিমন- মুসিলমগেণর  ُأْلِحَجاب   বা পদর্ ার �রপঃ                                       
মিহলােদর মুখ, হাত ও পা েখালা েরেখ পুেরা শরীর েঢেক 16

17 (Footnote) চলা েফরা করা হে� 

                                                           
1717 (Footnote)  (মিহলােদর মখু, হাত ও পা েখালা েরেখ পুেরা শরীর েঢেক রাখার নাম  ُألِستْر বা সতর 
বেল, এটা মিহলােদর জনয্ ফরজ, এটােক  أْلِحَجاُب  বা পদর্ া বেল না, ঘেরর দরজা বা জানালােত কাপড় 
আটেক েদওয়ার নাম  أْلِحَجاُب  বা পদর্ া,  أْلِحَجاُب  বা পদর্ ার িবধান অবতরেনর পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা ঘেরর দরজােত কাপড় আটেক বা কাপড় লািগেয় তাই কেরেছন,  এই  أْلِحَجاُب  বা পদর্ ার িভতের 
অব�ান করাই নবী-পত্নীেদর জনয্ ফরজ িছল এবং এই  أْلِحَجاُب  বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ 
েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর জনয্  ُأَلشَِّرْیعَة তথা আইন িছল ।                                                                                               
(১) বতর্ মান জগেত " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� 
মসুিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মিুমন-মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বা�বায়নকৃত  أْلِحَجاُب  বা পদর্ ােক  أْلِحَجاُب  বা পদর্ া বেলনা, িনেজেদর বানােনা 
িনয়মেক  أْلِحَجاُب  বা পদর্ া বেল,  أْلِحَجاُب  বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ 
কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা তােদর �ীেদরেক বারন কের থােক, এটােক তারা   أْلِحَجاُب  বা পদর্ া বেল এবং 
ে�িডট মেন কের ও গবর্ েবাধ কের, বা�েব এটা  أْلِحَجاُب  বা পদর্ া নয় এবং এটা ে�িডট বা গেবর্র িবষয়ও 
নয়, তারা নবী-পত্নীেদর  أْلِحَجاُب  বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-
বাতর্ া বলার িবষয়িট এবং তাঁেদর েথেক সাহাবীেকরামগণ(রািদআ�াহ আনহমগণ) আমােদর নবী মহুা�াদরু   
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক  হািদস শরীফ �বন করার িবষয়িটও   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ 
মিুমন-মসুিলমগণ আমেল েনয়িন, এেত �মাণ হয় েয,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মিুমন-মসুিলমগণ িনেজেদরেক 
আমােদর নবী মহুা�াদরু   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 ( ِ�نَعُْوذُ بِا) । তা না হেল েযইটা  أْلِحَجاُب  বা পদর্ া নয় তারা েসইটােক أْلِحَجاُب    বা পদর্ া বেল েকন 
আর েযইটা أْلِحَجاُب     বা পদর্ া তারা  েসইটােক  أْلِحَجاُب  বা পদর্ ার বরেখলাপ বেল েকন ?, এইভােব তারা 
মসুিলম মানষুেক িবেশষকের সাধারণ অ�  মসুিলম মানষুেক েধাকা িদে�, অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা 
বা পদর্  أْلِحَجاُب  ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর 
জনয্  ُأَلشَِّرْیعَة তথা আইন কের িদেয়েছন যােত কের মসুিলম মানষু তােদর েথেক ধম�য় িবষেয় �ানমলূক 
ি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                                                                                                                                           
       یَا نَِساَء النَّبِّيِ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْیتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِالْ قَْوِل قَیَْطَمَع الَِّذْي قِى قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن قْوالً َمْعُرْوقًا ـــ(32)سورة األحزاب 
ে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  أْلِحَجاُب  বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া 
বলার িবষয়িট সংকীণর্তা ও সীমাব�তাম�ু কের িদেয়েছন । তেব, পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার �ােথর্ 

বা পদর্   أْلِحَجابُ  ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখও েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা 
তােদর �ীেদরেক বারন করেত পােরন । এেত েকান েদাষ েনই । তেব,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ""  (আরযাললু কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম আিলম-উলামাগেণর মেধয্ বা সাধারণ মিুমন-মসুিলমগেণর 
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মেধয্ যারা এই কাজিট কের থােকন তারা “ أْلِحَجاُب  বা পদর্ া এবং িনরাপত্তার �ােথর্র” কথািটর মধয্কার 
পাথর্কয্িট  িক তা জনসমেু� ভালভােব বিুঝেয় িদেত হেব এবং এটা করা তােদর জনয্ উিচৎ ।                
 

 বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মিুরদ (বাইআ’ত) بَْیعَةُ  
করার)  
প�িতঃ   

(২) �ারি�ক কথাঃ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � এমন  কতক 
িনকৃ� আিলম-উলামাও রেয়েছন যারা মিহলা মসুিলম মানষুগেণর   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কেরনা 
(�চিলত ভাষায় মিুরদ কেরন না), মিহলা মসুিলম মানষুগণেক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ না করােক 
(�চিলত ভাষায় মিুরদ না করােক)  তারা  أْلِحَجاُب  বা পদর্ া মেন কের, বা�েব এটা أَیَةُ النَِّساء (আয়াতুনিনসা) 
বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়ােতর পূণর্ িবেরাধী ও পিরপ�ী 
। সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়াতেক أَیَةُ النَِّساء (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়াত বেল, মসুা�াফু 
আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮১৮ । এই أَیَةُ النَِّساء (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর শতর্ াবলীর উপর 
িভিত্ত কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিহলা মসুিলমেদরেক    ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মিুরদ করেতন) । পরবত�েত أَیَةُ النَِّساء (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর 
মমর্াথর্নযুায়ী  পুরষ মসুিলমেদরেকও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মিুরদ করেতন) । হািদস শরীেফরসােথ সম�য় কের أَیَةُ النَِّساء 
(আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়াতখানা িনে� 
েদওয়া হলঃ-----------------------------------------------------------  َعن

بَْیِر أنَّ َعائِشةَ َزْوجِ  وسلم َكاَن یَْمتَِحُن َمْن َھاَجَر إِلَْیِھ  علیھ هللا صلي هللا رسولَوَسلََّم أَْخبَْرتُھُ أَنَّ   َعلَْیھِ   هللاُ  النَّبِيَّ َصلّى ُعْرَوةِ ْبِن الزُّ
اْلمْؤِمنَاُت َیُبَایِعُنََك َعلَى أَْن الَّ یُْشِرْكَن بِاَ�ِ َشْیئًا َوالَ یَْسِرْقَن َوَر یَْزنِْیَن َوالَ ا أَیَُّھا النّبِيُّ إِذَا َجاَءَك (((یَ  ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت بَِھِذِه اْآلیَِة بِقَْوِل َ�ِ تَعَالَى

ایِْعُھنَّ َواْستَْغِفْرلَُھنَّ ــإِنَّ هللاَ َغفُْوٌر َرِحْیٌم ــ فِى َمْعُرْوٍف فَبَ یَْقتُْلَن أَْوالَدَُھنَّ َوالَ یَأْتِْیَن بِبُْھتَاٍن یَْفتَِرْینَھُ بَْیَن أَْیِدیِھنَّ َوأَْرُجِلِھنَّ َوالَ یَْعِصْینََك 
بَْیِر: قَالَْت َعائَِشةُ :فََمْن أَقَرَّ بَِھذَا الشَّْرِط ))) قَاَل 12سورةالممتحنة ( وسلم: قَْد  علیھ هللا صلي هللا ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت قَاَل لََھا رسولُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

 أحمد مسندیَْعتُِك َعلَى ذَِلَك ـــ ًما ، َوالَ َوَ�ِ َماَمسَّْت یَُدهُ یََد إِْمَرأٍَة قَطٌّ فِى اْلُمبَایَعَِة َما بَایَعَُھنَّ إِالَّ ِبقَْوِلِھ : قَْد بَابَایَْعتُِك َكالَ 
)69672(                                                                          

                                                          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 মিুমন িহজরত কের আসত তােদরেক আ�াহর 
বাণী এই আয়াত িদেয় পরী�া করেতন (((“েহ নবী ! ঈমানদার নারীরা আপনার কােছ এেস আনগূেতয্র 
 বা শপথ কের(�চিলত ভাষায়  মিুরদ হেত আেস এই উে�েশয্) েয, তারা আ�াহর সােথ (বাইআ’ত) بَْیعَةُ 
কাউেক শরীক করেব না,চুির 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 আনগূেতয্র  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করন(�চিলত ভাষায় মিুরদ করন)”।সুরা 
মমুতািহনা, আয়াত নং-১২ ))) হযরত উরওয়া িবন যুবাইর (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: হযরত 
আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) বেলেছন: মিুমন মিহলােদর মেধয্ েয এই শতর্  �ীকার কের িনত তােক রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেতন : “আিম েতামােক কথার মাধয্েম  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 
কের িনলাম” , আ�াহর শপথ ! যত�ণ পযর্� িতিন তােদর   ُبَْیعَة  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন  ُبَْیعَة 
(বাইআ’ত) বা শপেথর মেধয্ “ আিম েতামােক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম” এই কথা 
বয্াতীত কখেনাই তাঁর হাত েকান মিহলার হাত �শর্ কেরিন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২৬৯৬৭+ মসুা�াফু আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮২৫,৯৮২৬,৯৮২৭ ।  পিব� কুরআেনর সুরা মমুতািহনার 
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১২ নং আয়াত েমাতােবক েকান আিলম-উলামা যিদ মিহলা মসুিলম মানষুগণেক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ করােক  (�চিলত ভাষায় মিুরদ করােক  হারাম ও নাজািয়য মেন করেল িতিন মসুিলম থাকেবন িক?  
একটু িচ�া কের েদখুন ।)  পুরষ-মিহলা উভয়েকই  আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) হেত 
হেয়েছ। িক� উভেয়র   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) হওয়ার প�িত 
এক রকম নয় । পুরষ মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
হােত হাত েরেখ  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) হেত হেয়েছ আর 
মিহলা মসুিলমগণেক  আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েমৗিখক �ীকৃিতর 
মাধয্েম   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) কের িনেতন । িক� েকান 
মিহলার হাত �শর্ করেতন না । েযমন এ বয্াপাের উপের বিণর্ত হািদস শরীেফরসােথ সম�য় কের পিব� 
কুরআেনর সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়াতখানােত েদখােনা হেয়েছ । তেব, েকান েকান সমেয়  নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বয্�তার কারেন িতিন িনেজ মসুিলম নারীেদরেক   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 
করেত বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) করেত অপরাগ হেল মসুিলম নারীেদরেক একিট কে� বা একিট বাড়ীেত 
জেড়া কের েয েকান মহান সাহাবীর মাধয্েম  মসুিলম নারীেদরেক   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার 
বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) করার বয্াব�া করেতন ।                                                              
বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) প�িত স�েকর্ (বাইআ’ত) بَْیعَةُ   িব�ািরত িববরণ 
িনে� বিণর্ত হািদস শরীফসমেূহ রেয়েছ ।                                                             
আধুিনক সমেয়ও । َِوَرثَةُ  اْألَْنبَِیاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
�কৃত আিলেমর মযর্াদবান  একজন কািমল উ�াদ,িশ�ক ও পীরও তাঁর বয্�তার কারেন িতিন তাঁর েকান 
িবেশষ িব�� মিুরেদর মাধয্েম মসুিলম নারীেদরেক   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত 
ভাষায় মিুরদ করার) বয্াব�া করেত পােরন । িক� ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত  মিহলা 
মসুিলমেক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করা) েথেক িবরত থাকা 
হে�আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ٌُسنَّة (সু�াত) বা 
িনয়েমর পিরপ�ী ।                                                                                                                                         
 বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) িবষেয় আমােদর  নবী (বাইআ’ত) بَْیعَةُ 
মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ٌُسنَّة (সু�াত) বা িনয়ম হে� পুরষ মসুিলমেদরেক 
।  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) পাশাপািশ মিহলণা মসুিলমেদরেক 
।  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করা) ।  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ কারী বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ কfরী) েয েকান উ�াদ, িশ�ক ও পীর  মসুিলম নারীেদরেক   ُبَْیعَة 
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করেত)  অপছ� মেন করেল তার এই 
কাজিট  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ٌُسنَّة (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 বঝুােনা হেয় থােক । িক� এ শ�িট হে� ফারিস শ� । এর সিঠক শাি�ক অথর্ হে� 
ব�ৃ । পরবত�েত পীর শ�িটর  শাি�ক অেথর্র সােথ  অিভভাবক,পিরচালক, মানয্বর, উ�াদ, িশ�ক ইতয্ািদ 
শ�মালার েযাগ হয় ।                                                                                                                                   
�থম হািদস শরীফঃ                                         

ِمْیَن ِلنُبَایِعَھُ فَقُْلنَا یَا َرُسْوَل ِهللا ِجئْنَا ِلنُبَایِعََك َعلَى َعْن أَُمیََمةَ بِْنِت ُرقَْیقََة قَالَْت أَتَْیُت َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلَّم فِى نِْسَوٍة ِمَن اْلُمْسلِ 
ِ َشْیئًا،َوالَ نَْسِرَق،وَ  ْعِصیََك فِى َمْعُرْوٍف قَالَْت الَ َنْزنِْي ،َوالَ نَْقتَُل  أَْوالََدنَا ، َوالَ نَأْتِي بِبُْھتَاٍن نَْفتَِرْیِھ بَْیَن أَْیِدْینَا َوأَْرُجِلنَا ،َوالَ نَ أَْن الَ نُْشِرَك بِا�َّ

ُسْوَل ِهللا قَاَل اْذَھْبَن فِْیَما اْستََطْعنُنَّ َو أََطْقتُنَّ قَالَْت قُْلنَا أَ�ُ َو َرُسْولُھُ أَْرَحُم بِنَا ِمْن أ ْنفُِسنَا َبَایَْعنَا یَا رَ :"وسلم علیھ هللا صلي هللا رسولفَقَاَل 
ْمَرأٍَة َواِحَدٍة قَالَْت   أحمد مسندِمنَا إِْمَرأَةًــ   وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول، َو لَْم یَُصافِْح  فَقَْد بَایَْعتُُكنَّ ، إِنََّما قَْوِلي ِلِمئَِة إِْمَرأَِة َكقَْوِلي ِإلِ
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)27649(        অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)  েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম 

মসুিলম মিহলােদর সােথ রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 
করেত  (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র 
উপর  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত) আসলাম েয, আমরা আ�াহর 
সােথ কাউেক অংশীদার করব না, চুির 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 “ যতটুকু ে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  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ কের িনন  (�চিলত ভাষায় মিুরদ কের িনন)। িতিন(রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
বলেলন, যাও, আিম েতামােদরেক আমােদরেক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম  (�চিলত 
ভাষায় মিুরদ কের িনলাম), “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার 
কথা েতমন” । িতিন(উমায়মাতা িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন, রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর কােরা সােথই মসুাফাহা কেরন িন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-২৭৬৪৯ ।    ি�তীয় হািদস শরীফঃ   

ِ َعْن أَُمیََمةَ بِْنِت ُرقَْیقَةَ  أَنََّھا قَالَْت أَتَْیُت َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلَّ  م فِى نِْسَوٍة نُبَایِعُھُ فَقُْلنَا یَا َرُسْوَل ِهللا  نُبَایِعَُك َعلَى أَْن الَ نُْشِرَك بِا�َّ
فِْیَما اْستََطْعنُنَّ :"ِصْیَك فِى َمْعُرْوٍف قَالَ ا َوأَْرُجِلنَا ،َوالَ نَعْ َشْیئًا،َوالَ نَْسِرَق،َوالَ نَْزنِْي ،َوالَ نَْقتَُل  أَْوالََدنَا ، َوالَ نَأْتِي بِبُْھتَاٍن نَْفتَِرْیِھ َبْیَن أَْیِدْینَ 

إِنِّي الَ أَُصافُِح  :  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ َو أََطْقتُنَّ قَالَْت فَقُْلنَا هللاُ َو َرُسْولُھُ أَْرَحُم بِنَا ِمنَّا بِأَْنفُِسنَا َھلُمَّ نُبَایِعَُك یَا َرُسْوَل هللاِ 
ْمَرأٍَة َواِحَدٍة   النَِّساَء  )50276( أحمد مسندـ إِنََّما قَْوِلي ِلِمئَِة إِْمَرأَِة َكقَْوِلي ِإلِ                                                                             

অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় 
মিুরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র উপর  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত) আসলাম েয, আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার 
করব না, চুির 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 “ যতটুকু ে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)  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনন 
(�চিলত ভাষায় মিুরদ কের িনন) । িতিন (রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য় 
আিম মিহলােদর সােথ মসুাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক 
আমার কথা েতমন” । মসুণাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৭৬৫০ ।                                                                                           
তৃতীয় হািদস শরীফঃ  

ِ َعْن أَُمیََمةَ بِْنِت ُرقَْیقَةَ  أَنََّھا قَالَْت أَتَْیُت َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلَّم فِى نَِساٍء نُبَا یِعُھُ فَأََخذَ َعلَْینَا َما فِى اْلقُْرآِن َعلَى أَْن الَ نُْشِرَك بِا�َّ
أالَ تَُصافُِحنَا قَاَل :إِّنِي الَ أَُصافُِح  أََطْقتُنَّ ق قُْلنَا هللاُ َو َرُسْولُھُ أَْرَحُم بِنَا ِمْن أَْنفُِسنَا قُْلنَا یَا َرُسْوَل ِهللا  فِْیَما اْستََطْعنُنَّ وَ :"َشْیئًا أْألَیَةَ ، قَالَ 

ْمَرأٍَة َواِحَدٍة  َكقَْوِلي ِلِمئَِة إِْمَرأَِة  النَِّساءَ  )51276( أحمد مسندـ إِنََّما قَْوِلي ِإلِ                                                                                        
অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় 
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মিুরদ হেত) আসলাম । িতিন(রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)  কুরআেনর এই আয়াত “ َعلَى
ِ َشْیئًا َ  বা (বাইআ’ত) بَْیعَةُ  আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার করব না ” এর  উপর -أَْن الَ نُْشِرَك بِا�َّ
শপথ �হণ কের  (�চিলত ভাষায় মিুরদ কের) বলেলন, “ যতটুকু ে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 মসুাফাহা করেবন না ?  িতিন (রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য় আিম মিহলােদর সােথ মসুাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন 
মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার কথা েতমন” । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২৭৬৫১।                                                                                                                             
চতুথর্ হািদস শরীফঃ 

ا قَِدَم  اَء اْألَْنَصاِر فِى بَْیٍت، ثُمَّ أَْرَسَل إِلَْیِھنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب فَقَاَم َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلَّم اْلَمِدْینَةَ َجَمَع نِسَ َعْن أُّمِ َعِطیَِّة قَالَْت : لَمَّ
َوَسلََّم إِلَْیُكنَّ قَقُْلَن : َمْرَحبًا   َعلَْیھِ   هللاُ  َرُسْوِل َ�ِ َصلّىَعلَى اْلبَاِب فََسلََّم َعلَْیِھنَّ فََرَدْدَن السَّالََم فَقَاَل أَنَا َرُسْوَل   َ�ِ َصلّىبَِرُسْوَل            

َوَسلََّم فَقَاَل: تُبَایِْعَن َعلَى أَْن الَّ تُْشِرْكَن بِاَ�ِ  َشْیئًا ، َو الَ تَْسِرْقَن، َوالَ تَْزیِْیَن، َوالَ   َعلَْیھِ   هللاُ  َرُسْوِل َ�ِ َصلّىُسْوِل َوَسلََّم َو بِرَ   َعلَْیھِ   هللاُ 
، َوالَ تَْعِصْیَن فِى َمْعُرْوٍف فَقُلْ تَْقتُْلَن أَْوالََدُكنَّ  َن نَعَْم فََمدَّ ُعَمُر یََدهُ ِمْن َخاِرجِ اْلبَاَِب َوَمَدْدَن  ،َوالَ تَأْتِْیَن بِبُْھتَاٍن تَْفتَِرْینَھُ بَْیَن أَْیِدْیُكنَّ َو أَْرُجِلُكنَّ

ْینَا فََسأَْلتُھُ َوأََمَرنَا أَْن نُْخِرَج فِى الِعْیَدْیِن اْلعُتََّق َوالُحیََّض َونُِھْینَا َعِن اتِّبَاعِ اْلَجنَائِِز، َوالَ ُجُمَعةَ َعلَ  ُھنَّ اَْیِدیَُھنَّ ِمْن َداِخٍل، ثُمَّ قَاَل : اللَُھمَّ اْشَھدْ 
)95027( دأحم َعِن اْلبُْھتَاِن َو َعْن قَْوِلِھ ( َوالَ یَْعِصْینََك فِى َمْعُرْوٍف)  قَاَل : ِھَي النِّیَاَحةُ ــ مسند                                                                                                          

অথর্ঃ-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 দতূ, তারা(মিহলারা) বলল, “ রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক এবং রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রাসুল বা দতূেক মারহাবা-�াগতম” । 
িতিন(ওমর িবন আল-খাত্তাব রািদআ�াহ আনহ) বলেলন, আপনারা এই িবষেয়র উপর  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত) আসেলন েয, আপনারা  আ�াহর সােথ কাউেক 
অংশীদার করেবন না, চুির 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 দইু ঈেদ 
�থম �া� বয়� বািলকা, �াবী মিহলােদরেক েবর কের িদেত আেদশ কেরেছন, জানাযার অনসূরণ করেত 
িনেষধ কেরেছন এবং আমােদর উপর জমুা েনই বেলেছন। উ� ুআ’িতয়া(রািদআ�াহ আনহা) বেলন, আিম 
তাঁেক (ওমর(রািদআ�াহ আনহ)েক “  ِاْلبُْھتَان  এবং )َمْعُرْوفٍ  ِفى یَْعِصْینَكَ  َوالَ (   ” বাণীখানা স�েকর্  িজ�াসা 
করলাম। িতিন বলেলন: তা হে�   ُالنِّیَاَحة  বা িবলাপ কের ��ন করা । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২৭৯৫০। উপেরা�  হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বঝুা েগল েয, �েতয্ক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ কারী  (�চিলত ভাষায় মিুরদকারী) উ�াদ,িশ�ক ও পীরেক পুরষ মসুিলমেক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ করার  (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মসুিলমেক   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ করােত হেব (�চিলত ভাষায় মিুরদ করেত হেব) । ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত   ُبَْیعَة 
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কারী  (�চিলত ভাষায় মিুরদকারী) েয েকান উ�াদ,িশ�ক ও পীর  মিহলা 
মসুিলমেক   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করােত (�চিলত ভাষায় মিুরদ 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 । َِوَرثَةُ  اْألَْنبِیَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা 
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সাধারণ মুিমন মিহলােদর পদর্ া ।েযমন- হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আসমা িবনেত আবুকর (রািদআ�াহ আনহমা) েক বেলনঃ-    

 صلي هللا رسول َعلَى َدَخلَتْ ) َعْنُھما هللاُ  َرِضيَ ( بََكرٍ  أَبِي بِْنتِ  أَْسَماء أَنَّ ) َعْنَھا هللاُ  َرِضيَ ( َعائَِشةَ  َعنْ 
 یَا: "  لََھا َوقَالَ  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول َعْنَھا فَأَْعَرضَ  ، ِرقَاقٌ  ثِیَابٌ  َعَلْیَھا وَ  وسلم علیھ هللا

 أبو:  َوَكفِّھِ  َوْجِھھِ  ِإلَى أََشارَ  وَ " َوَھذَا َھذَا إِالَّ  ِمْنَھا یَُري أَنْ  َیْصلُحْ  لَمْ  اْلَمِحْیضَ  بَلَغَتْ  إِذَا اْلَمْرأَةَ  إِنَّ  أَْسَماء
)4104(ـ داود                                                                               

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 দিৃ� অবনত রাখেব ।মহান আ�াহ তাআ’লা তােদর 
দিৃ� অবনত রাখার েবলায় বেলনঃ                                                                                                              

ـ النُّْورِ  سورة)31(  -  অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মুিমন  أَْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  یَغُُضضْ  ِلْلُمْؤِمنِْینَاتِ  قُلْ  وَ -
মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।  ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩১ ।
                                   েসই জেনয্ই উপেরা� আয়ােতর 
িনেদর্শ েমাতােবক  েবগানা  মিহলার েবলায়  েবগানা পুরেষর েচহারার �িত দিৃ� (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 দিৃ�পাত করা হারাম বা িনিষ� 
মেমর্  তােদর উভয়েকই পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পােতর িবষেয় দিৃ� অবনত রাখেত মহান 
আ�াহ তাআ’লা একই সমান িনেদর্শ িদেয়েছন । েযমন পুরষেদর েবলায় মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ     
                                                                                                                   

وا ِلْلُمْؤِمنِْینِ  قُلْ  ـ  অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মুিমন   ـ النُّْورِ  سورة)30( ـــ أَْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  یَغُضُّ
পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ । ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩০ ।
 এই আয়াত অবতীণর্ কের মহান আ�াহ েবগানা পুরষ-মিহলা পর�র পর�েরর 
�িত(এেক অপেরর �িত) দিৃ� অবনত রাখার িবষেয় ভারসাময্মূলক আেদশ িদেয়েছন । 
উপের বিণর্ত ছুরা নূেরর ৩০ ও ৩১ নং আয়ােতই মহান আ�াহ তাআ’লা পুরষ-মিহলােদরেক 
পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পাত বা তাকােনার সময় দিৃ� অবনত রাখেত সমপযর্ােয়র আেদশ 
িদেয়েছন । এেত এটা �মাণ হয় েয, েবগানা পুরষ েবগানা মিহলার েচহারার �িত আর েবগানা  
মিহলা েবগানা পুরেষর েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� । 
                                                           
েখতাব ভুিষত �কৃত আিলমই হেবন একজন কািমল উ�াদ, কািমল িশ�ক ও কািমল পীর  । িতিনই একমা� 
পুরষ মসুিলমেক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার  (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) পাশাপািশ মিহলা 
মসুিলমেক   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেবন (�চিলত ভাষায় মিুরদ করেবন) ।মহান আ�াহ 
তাআ’লাই ভাল জােনন । ةَ إِالَّ بِاَ�ِ   الَ َحْوَل َو الَ قُوَّ । পুরষ মসুিলমেক  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার  
(�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মসুিলমেক   ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা (�চিলত 
ভাষায় মিুরদ করা) হে� আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
 বা িনয়ম । (সু�াত) ُسنَّةٌ 
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এেত এটা �মাণ হয়না েয, শধ ুেবগানা পুরষই েবগানা মিহলার েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর 
িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� আর েবগানা  মিহলারা েবগানা পুরেষর েচহারার �িত 
দিৃ� (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 দিৃ�পােতর অেদশখানা অ� সংখয্ক পুরষ-মিহলা বয্তীত অিধকাংশ  
পুরষ-মিহলাই এই িনেদর্শিট 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-----------------------
 یُّْعَرْفنَ  آَنْ  أَْدنَ  ذَِلكَ  ــ َجالَبِبِِھنَّ  ِمنْ  َعلَْیِھنَّ  یُْدِنْینَ  اْلمْؤِمنِْینَ  َوِنَساءِ  َوبَنَاتِكَ  ِألَْزَواِجكَ  قُلْ  النَّبِيُّ  أَیَُّھا یَا   -

ِحْیًما هللاُ  َوَكانَ  ـ یُْؤذَْینَ  فَالَ  األحزاب سورة) 59(ــ َغفُْوًرارَّ                                                                                                                                 
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 
 তথা আইন  । এেহন অব�ায়ও মিহলারা তােদর দিৃ� নীেচর িদেক অবনত রাখেব । أَلشَِّرْیعَةُ 
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   ُأْلِحَجاب  বা পদর্ া স�েকর্  
িকছুটা আলাপ সমা� হওয়ায় এখন পূনরায় "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) 
স�েকর্  িনে� ৫১ পৃ�া েথেক আেলাচনা শর করিছ । 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………                                                                                                                                          

                                                           
 18 (Footnote)   “েচনা সহজ” কথািটর বয্াখয্াঃ এই সময়িট িছল ইয়াহিদ ও মনুািফকেদর সময়কাল । 
তখেনা أْلِحَجاُب   বা পদর্ াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ না হওয়ায় মসুিলম রমনীরা সচরাচর �াভািবকভােবই চলা-
েফরা করত । এেত কের ইয়াহিদ ও মনুািফকরা মসুিলম রমনীেদর খুবই উতয্� করত । যখন মসুিলম 
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 বঝুা েযত এরা ভ� ও শালীন মিহলা । أْلِحَجاُب   বা 
পদর্ াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ হওয়ার পর মসুিলম 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 । 
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চতুথর্ হািদস শরীফ    

تِي أَشدَّ  ِمنْ :" وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ  قَاَل، ُھَرْیَرة أبِي َعن  یََودُّ  بَْعِديْ  یَُكْونَ  نَاسٌ  ُحبَّا ِلي أُمَّ
ـ أْحَمد ُمْسنَد في) ) 9523." ( َماِلھِ  وَ  بِأْھِلھِ  َرآَنِي لَو أََحُدُھمْ                                                                                                           

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” । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯৫২৩  ।                                                                                                        
উপের বিণর্ত হািদস শরীেফ এ কথা �মািণত হেয়েছ েয,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল 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 ।  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � এমনসব িনকৃ� 
মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা   ُأَْھل 

اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " 
(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 ।                                             

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � এ �েরর িনকৃ� মুসিলমগণ 
আমােদর নবী মুহা�াদরু 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"  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল 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 اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী স�েকর্  আেরা 
িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                              
প�ম হািদস শরীফ  كمقام فیكم قمت إني الناس أیھا یا فقا بالجابیة عمر خطبنا قال عمر ابن عن 

 یفشو یلونھم،ثم الذین ثم یلونھم، الذین ثم بأصحابي أوصیكم"  فقال فینا وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول
 ثالثھما كان إال بامرأة رجل یخلون ال أال یستشھد وال الشاھد ویشھد یستحلف وال الرجل یحلف حتي الكذب

 سرتھ ومن أبعد، االثنین من ھو و الواحد مع الشیطان فإن والفرقة  كم وإیا بالجماعة علیكم ، الشیطان
الترمذي) 2165"(المؤمن، فذلك سیئتھ ساءتھ و حسنتھ .                                                                                                                                

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 িনজর্ েন যােব না, কারণ, তােদর উভেয়র  তৃতীয় জন হেব শয়তান, েতামােদর  
অবশয্ই   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  আহলুসসু�াহ ওআল)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত)নােম দলেক ধের থাকেত হেব এবং  اْلفُْرقَة  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  
িবি�� হওয়া েথেক িবরত থাকেত হেব বা দেূর থাকেত হেব  । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র 
েথেক অিধক দেূর, েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন যােব না, কারণ, শয়তান তােদর 
তৃতীয় 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                 
الثََّالثَة  " اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল 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)  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল 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 علیھ هللا صلي هللا هللا رسول فینا قام ، بالشام  الخطاب عمربن خطبنا قال: قال زر عن 

 ثم یلونھم، الذین ثم خیًرا، بأصحابي استوصوا:  خیًرا، بأصحابي استوصوا: ،فقال فیكم مقامي بمثل وسلم
 فمن یستحلف، أن قبل بالیمین و یسألھا أن قبل بالشھادة الرجل یعمل حتي الكذب یفشو ثم یلونھم، الذین
 المعجم في) 6383"( أبعد االثنین من ھو و الواحد مع الشیطان فإن الجماعة، فلیلزم الجنة بحبوحة اراد

للطبراني االوسط .                                                                           
অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জবুাইর (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  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম তথা  ُنَّةِ  أَْھل  আহলুসসু�াহ)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক 
অিধক দেূর ।  আল- ম’ুজামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৩৮৩ ।       
স�ম হািদস শরীফ  هللا رسول إِنَّ : فَقَالَ  ، بالجابیة عمرالنَّاسَ  خطبَ  قال: قال  َسْمَرةَ، ْبنِ  جابِرِ  عن 

 ثم یلونھم، الذین ثم ، ، أصحابي إِلَى أَْحِسنُوا:  ،فقال َھذَا مقامي مثل فِيْ   قَامَ  وسلم علیھ هللا صلي هللا
 أن قبل الشھادة َعلَى َویَْشَھدُ  َعلَْیَھا، یستحلف أن قبل الیمین َعلَى أََحُدُھمْ  َیْحِلفُ  قَْومٌ  یَِجْيءُ  ثم یلونھم، الذین

 االثنین من ھو و الواحد مع الشیطان فإن الجماعة، فلیلزم اْلجنة بُْحبُْوَحةَ  یَنَالَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  اََحبَّ  فمن ، یْستَْشَھدَ 
ومن ، الشیطان ثالثھما  فإِنَّ  بامرأة رجل یخلون ال و أبعدَ  ه  ِمْنُكمْ  َكانَ    فُھوَ  سیئتھ تَُسوءهُ  و حسنتھ تَُسرُّ

أحمد مسند) 179" "(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  
নােম দলেক তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ ওআল) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক অিধক 
দেূর । েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন যােব না, িনশ্টয় শয়তান তােদর তৃতীয় জন, 
েতামােদর যার িনকট সু�র িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন । মুসনাদ ু
অহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৯ ।                                        
অ�ম হািদস শরীফ  إن" لھم قال ثم وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول ذكر: الخطاب بن عمر عن 

, أال النار، في أصل الباطل أن و الجنة في أصل الحق إن و  الشیطان مع والفذ الجماعة علي هللا ید
 الكذب یفشو ثم یلونھم، الذین القرن ثم یلونھم، الذین القرن ثم فأكرموھم، خیاكم أصحابي إن

للطبراني االوسط المعجم في) ) 6405"(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  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দলিটর(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
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-ম’ুজামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ ।                                                    
নবম হািদস শরীফ   صلي هللا هللا رسول فینا قام ، بالشام  الخطاب عمربن خطبنا قال: قال زر عن 

 الذین ثم خیًرا، بأصحابي استوصوا:  خیًرا، بأصحابي استوصوا: ،فقال فیكم مقامي بمثل وسلم علیھ هللا
 أن قبل بالیمین و یسألھا أن قبل بالشھادة الرجل یعمل حتي الكذب یفشو ثم یلونھم، الذین ثم یلونھم،

) 6383"( أبعد االثنین من ھو و الواحد مع الشیطان فإن الجماعة، فلیلزم الجنة بحبوحة اراد فمن یستحلف،
للطبراني االوسط المعجم في .                                                                       

অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জবুাইর (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  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর 
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সােথ,দেুয়র েথেক অিধক দেূর ।  আল- ম’ুজামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৬৩৮৩ ।                                                              দশম 
হািদস শরীফ   صلي هللا رسول  فینا قام:  فقال بالجابیة َخَطبَ  الخطاب بن عمر أن ُعَمرَ  بن  عن 

 ثم یلونھم، الذین ثم یلونھم، الذین ثم َخْیًرا، بأصحابي  استوصوا: "  فقال ، فیكم مقامي وسلم علیھ هللا
ُجلَ  إِنَّ  حتي ، الكذب یفشو  فلیلزم الجنة بحبوحة ِمْنُكمْ  أََرادَ  فمن ، یُسألھا أن قبل بالشھادة  َلَیْبتَِديُ  الرَّ

 ثالثھما، الشیطان فإن بامرأة رجل یخلون وال أبعد، االثنین من ھو ،و اْلواِحدِ  مع الشیطان فإن الجماعة،
)115فِي مسند أحمد ("مؤمن  فھو سیئتھ ساءتھ و حسنتھ سرتھ ومن                                                                                            

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� 
কের েফলেব । অতএব, যার জা�ােতর সূখ-সা�ণ্দয্ ভাল লােগ তােক অবশয্ই   ُاْلَجَماَعة" (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  নােম দলিটেক(আহলু��ুাত ওআল জামাআত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক অিধক দেূর, েকান পুরষ েকান 
মিহলার সােথ িনজর্ েন যােব না, কারণ, শয়তান তােদর তৃতীয় জন, যার িনকট সু�র িকছু পছ� 
হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন । মুসনাদ ু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, "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর” পরবত� চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময়গেলােত একমা�  ُالسُّنَّةِ  أَْھل 

 নােম দলিটর অনূসারীেদর বয্াতীত আস� সব মুসিলম(আহলু��ুাত ওআল জামাআত)  اْلَجَماَعةِ  وَ 
মানুেষর মেধয্ই িমথয্ার সয়লাব �বািহত হেত থাকেব । তাই,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল 
কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণেক আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলব� হেয়"  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � 
উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী 
হেত হেব এবং েকান অব�ােতই  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � 
িনকৃ� মুসিলম উলামাগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  তথা (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী হওয়া যােব না ।মেন 
রাখেত হেব েয, এতসব �ানদােনর পরও যিদ  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন)তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � েকউ "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা 
“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  তথা اْالِ
গেবষণাল�  ُنَّة  তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ �তয্াখান (আসসু�াহ)ألسُّ
কের  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম 
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উলামাগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  তথা িনয়ম, �ণীত (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ অনূসরণ কের তেব তােক েদাযেখ েযেত হেব । কারণ, 
চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত সংঘটন পযর্� আস� মুসিলমগণ িবেশষকের উলামােকরামগণ 
িমথয্াবাদী হেব । কােজই, এরা সবর্িনকৃ� মুসিলম বা সবর্িনকৃ� উলামা । তেব,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  
"(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ যিদ আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� 
একিট েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ (আহলুসসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা 
“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  তথা اْالِ
গেবষণাল�  ُألسُّنَّة(আসসু�া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                                                        

 وَ  فِْیھِ  بَِما َعِملَ  وَ  اْلقُْرآنَ  قََرأ َمنْ : "   قَالَ  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول َعنْ  ، َجبَلٍ  ْبنِ  ُمعَاذٍ  َعنْ 
 للطبراني الكبیر المعجم في) ) 16560"( اْلُخكَّامِ  وَ  السَّفََرةِ  َمعَ  اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  هللاُ  بَعَثَھُ  اْلَجَماَعةِ  فِي َماتَ 

                                                                   ـ
অথর্ঃ- “ েয কুরআন পেড় আর তদানূযায়ী আমল কের এবং  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দলিটেত থাকা অব�ায় মৃতুয্(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
বরণ কের আ�াহ তােক �াণী ও িলখকেদর সােথ পূন:রথ্থান করেবন ” ।  আল-ম’ুজামুল 
কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৬৫৬০।         

 আপিন হয়ত বলেবন েয, অ� �� িলখকও েতা " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযালুল 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�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  “ ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত)  
তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দলব� হেয় "  الثََّالثَة  َخْیرُ  
 তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)" اْلقُُرْون
আনহম) ,তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  
�দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  , তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়ায় িতিনও একজন সেবর্াৎকৃ� 
মুসিলম।                                                                                                    
অতএব, “ أَْرذَلُ  اْلقُُرْون (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম  
মানুষগণ  َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة  (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    ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  
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" (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষগণেক  আিম 
(অ� �� িলখক)  িবনীত অনুেরাধ করিছ  ।                                                                                                                        

উপসংহারঃ েযেহতু  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্  أَْھلُ   নােম দল  তথা (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ  “ �
নাম বজর্ (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعةِ  নকারী দেল-উপদেল িবভ� মুসিলমগণ 
হে�ন মানুেষর জনয্ কলয্াণিবহীন মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট গর�হীন সবর্িনকৃ� মুসিলম 
মানুষ েসেহতু তােদর িনকট আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদা-মান-স�াণও গর�হীন । তাই, তারা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সাধারণ মানুষ মেন কের "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم  " (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” স�েকর্  তাঁেক মূখর্ বেল  ُـ اْلعَِظْیم بِا�ِ  نَعُْوذ ।                                                                                                                          
অথচ " ُّنَبِى" (নবী) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ -  ُبِِاْلًھامِ  اْلُمْستَْقبِلِ  اَوِ  اْلغَْیبِ  َعنِ  اَْلُمْخبِر 

ِ  ِمنَ  اَْلُمْنِجد( �َّ  (অথর্ঃ- ”মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনুে�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা " 
اْلغَْیبِ  ِعْلمُ   " তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দানকারী”  (আল-মুনিজদ)। 

ة” শ�িট (নবী) "نَبِىُّ "  শ� েথেক এেসেছ। এর অিভধানিভিত্তক আরিব অথর্ (নবুওয়ত) ” نُبُوَّ
 হে�ঃ 

اَْلُمْنِجدُ " : �َّ  ِمنَ  ِبِاْلَھامِ  اْلُمْستَْقبِلِ  اَوِ  اْلغًْیبِ  َعنِ  اَْالْخبَارُ   " (অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লার প� হেত 
অনুে�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
স�েকর্  সংবাদ দান করা। (আল-মুনিজদ)। 

 ,শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ ভিবষয্ৎ ব�া ।আরবী-বাংলা অিভধান (নবী)"نَبِىُّ "
মাওলানা েমা: আলাউি�ন আল-আজহারী ।                                                                                           
Learners Arabic-English Dictionary বা অিভধােন " ُّنَبِى" (নবী) 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- " َُّنبِى" (নবী) 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 অদশৃয্মূলক �ান বা " اْلغَْیبِ  ِعْلمُ   " স�েকর্  মানুষ ও িজনজািতেক  সংবাদ 
দানকারীেক  নবী বেল । েয েকান নবীর েদওয়া এইরপ "  ُاْلَغْیبِ  ِعْلم  " (ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ােনর �িত িব�াস করাই হে� “ঈমান” । েয েকহ এইরপ "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم  
" (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ ি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 "  ُاْلَغْیبِ  ِعْلم  (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ 
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দান কারী” ।                                                                                                               
অতএব, "  ُاْلَغْیبِ  ِعْلم  " (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দান কারী 
বয্াি� হে�ন “নবী” আর িযিন "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
স�েকর্  সংবাদ দান কারী  নেহন বা "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
স�েকর্  সংবাদ িদেত পােরন না িতিন “নবী” নেহন  ।                                                                                                                                

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ    (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ نَّةِ  أَْھلُ  তথা  (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ  “ � اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  (আহলুসসু�াহ 
ওআল জামাআত) নাম বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু 
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 ।  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্  নােম দল  তথা (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ “ �

نَّةِ  أَْھلُ  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� 
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�াদরু 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�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িযিন েকািট মানুষ,িজন, 
েফের�া ও মাখলুেকর সবর্ে�� নবী ও মহামানয্ মহান েনতা িতিন যিদ এই দশৃয্মান জগেত 
বািহয্কভােব উপি�ত থাকেতন তা হেল িক  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ তাঁর 
মহান মযর্াদার সামেন তাঁর উপি�িতেত িমলাদ শরীফ-িকয়াম ও "  ُاْلغَْیبِ  ِعْلم  " (ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান”  এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু 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�াদরু 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 ।                                                                                                      
িবনীত অনূেরাধঃ “  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত)  তথা  ِأَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة (আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআত)  নাম ধারনকারী দল বিহভূর্ ত " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ 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�াদরু 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   " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্  তথা  (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ  “ �

نَّةِ  أَْھلُ  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্ নকারী ি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 । “  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل  
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্ নকারী মুসিলমগেণর িবষেয় আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

ثَھُ  اْألَْشِعِري الَحاِرثِ  َعنِ   أََمَرنِىْ  ّ�ُ  بَِخْمٍس  آَُمُرُكمْ  أَنَا وَ : "  قَالَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  النَّبِيُّ  أَنَّ  َحدَّ
 اِإلْسالَمِ  ِرْبقَةَ  َخلَعَ  قَقَدْ  ِشْبرٍ  قِْیدَ  اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  ِمنْ  فَِانَّھُ  واْلَجَماَعةُ  واْلِھْجَرةُ  اْلِجَھادُ  وَ  الطَّاَعةُ  وَ  السَّْمعُ  بِِھنَّ 
 َوإِنْ  �َِّ  ا َرُسْولُ  یَا َرُجلٌ  فَقَالَ  ـ َجَھنَّمَ  ُجثَا ِمنْ  َفإِنَّھُ  اتْلَجاِھِلیَّةِ  َدْعَوى اِدََّعى َوَمنْ  یَْرِجعَ  أَنْ  إِالَّ  ُعنُِقھِ  ِمنْ 

ِ  بَِدَعَوى فَاْدُعوا وَصامَ  َصلَّى َوإِنْ "   قَالَ  وَصامَ  َصلَّى ا الَِّذى �َّ ِ  د ِعبَا الُمْؤِمنِْینَ  اْلُمْسِلِمْینَ  ُكمْ  َسمَّ َّ� "     
                                                                                                                          
(অথর্ঃ- হািরছুল 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.   ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
দলব� হেয় থাকেত) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ(অধর্ হাত) পিরমান  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক اْلفُْرقَة 
(ফুরকাত) 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-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ . সুনােন িতরিমিজ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩ ।                                                                                            
نَّةِ  أَْھلُ  নােম দল  তথা (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ  “ اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  (আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআত) নােম দলিট বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মুসিলমগণ “  ُاْلَجَماَعة" (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  ُنَّةِ  أَْھل اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দলিটর 
আমল-আখলাক, চাল-চলন ও আকীদা-িব�ােসর িবপরীত মত েপাষণ কের থােকন িবধায় তারা 
আমােদর নবী মুহা�াদরু 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 িশরক-
িবদআ’ত শ��েয়র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ জােন না  । েযেহতু আমােদর নবী মুহা�াদরু 
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 শধ ুআমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েবলায় �েযাজয্ তা নয় বরং সব মুসিলেমর েবলায়ই �েযাজয্ । আমােদর 
নবী মুহা�াদরু 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 সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম �স�:-     পৃ�া নং-
৪৩৪ ��বয্ ।                                                                       
এরকম আেরা অেনক  িবষয় রেয়েছ েযগেলােত ইসলািম শরীয়তিভিত্তক আইেনর বাধয্বাধকতা েনই 
েসইগেলার সবিটেতই “  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম ধারনকারী দলব� মুসিলম উলামােকরাগেণর িনয়ম-নীিত 
েমেন চলেত হেব,  এর িবপরীত করা যােব না । এর িবপরীত করেলই  অমুসিলম ।                                                                                                                      

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � েয েকান মুসিলম �কােশয্ সরাসির “  ُاْلَجَماَعة"(আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী হেবনা,  ُوَ  السُّنَّةِ  أَْھل 
 নােম দলিটর অনূসারী হেবনা,  এই দলিট �কােশয্ �চার(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) اْلَجَماَعةِ 
করেব না, িনজ স�ান-স�তিতর মেধয্, সমােজর মেধয্ , ওয়াজ-মাহিফেলর মেধয্ ও ইসলািম 
েসিমনার-সে�লেন ইতয্ািদ �ানসমূেহ “  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) নােম দল করেবনা এবং 
িশ�াদান করেবনা েস হে� িনকৃ� মুসিলম, এমনিক েস বা�েব মুসিলমই নেহ । এেদর মােঝ 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা-মান-স�াণ 
সংরি�ত থাকেব না  । েযেহতু  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্  নােম (আল-জামাআ’ত)"اْلَجَماَعةُ  “ �
দল  তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দল বজর্ নকারী দেল-উপদেল 
িবভ� িনকৃ� মুসিলমগেণর মেধয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উ�মযর্াদা-মান-স�াণ সংরি�ত থাকেব না েসেহতু “  ُاْلَجَماَعة"(আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা     ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী দলব� " 
اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম ),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলমগেণর 
মেধই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা-মান-স�াণ 
সংরি�ত থাকেব বেল ওহী মারফত েজেনই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা �� েঘাষণা িদেয়েছন । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলনঃ                                                                           

 وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول َسِمْعتُ :  بَقضالَ  ، اْلَجابِیَةِ  ُعَمرُ  قَِدمَ  ك قَالَ  ، َصاِلحِ  أَبِيء َعنْ 
للطبراني االوسط المعجم في) ) 1135( َیلُْونَُھْم، الَِّذیِنَ  ثُمَّ  یَلُْونَُھْم، الَِّذیِنَ  ثُمَّ  أَْصَحابِْي، فِيْ  اِْحفَُظْونِيْ :" یَقُْولُ 

  ،    
অথর্ঃ- হযরত অব ু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- ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৩৫ 
।                                                                                                                            

أَْصَحابِيْ  فِي َحِفَظنِي َمنْ : " قَالَ  وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول أَنَّ  أَبِْیھِ  َعنْ  َساِلمٍ  َعنْ   َعلَيَّ  َوَردَ   
 المعجم في) ) 12946( ،"  بَِعْیدٍ  ِمنْ  إالَّ  اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  یََرنِي لَمْ  أَْصَحابِي فِى یَْحفَْظنِي لَمْ  َوَمنْ  َحْوِضيْ 

للطبراني االوسط                                                                                                                                         
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 দরূ 
েথেক ছাড়া েদখেব না । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১২৯৪৬ ।                                                             
িস�া�ঃ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  “  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُالسُّنَّةِ  أَْھل 

اْلَجَماَعةِ  وَ   (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম দলব� "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত 
রায়-মতামত , ْجتَِھادُ   اْالِ  তথা গেবষণাল�  ُألسُّنَّة  (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ সিঠক এবং  তােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া আর 

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   " (আরযালুল কুরিন)  তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� সাধারন মুসিলম ও িনকৃ� মুসিলম উলাগেণর উপর ফরজ। 
আর  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন)  তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্  السُّنَّةِ  أَْھلُ  নােম দল  তথা (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ  “ �

اْلَجَماَعةِ  وَ   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মুসিলমগেণর 
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� মসুিলম 
নামধারী উলামা হেবন তােদর  ফতওয়া, রায় ও  মতামত বািতল-�া� এবং তােদরেক �তয্াখান 
করা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) নামধারী মুসিলম মানুেষর উপর  
ফরজ।                                          
 


