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(৪ নং মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ)                                                                         
                        তথা “ উত্তম িনয়ম” এর বণর্নাঃ (সু�াতুন হাসানাতুন)"سُ نَّ ةٌ  حَ َسنَةٌ  "

সচূনাঃ " ةٌ نََحسَ  ةٌ نَّ سُ " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” হে� মতিবেরাধপূণর্  বা�ব জিটল 
িবষেয়র অ�ভূর্ � ৪নং িবষয় । " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” স�েকর্  
�ত�বােব আেলাচনা করা না হেল মসুিলম মানুষ " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ 
উত্তম িনয়ম” এবং " ةٌ عَ یْ رِ شَ " (শরীয়ত) তথা আইনেক একই �েরর মেন কের আমেলর িদক িদেয 
উভয়িটেক সমমযর্াদা িদেয় বা�েব কাযর্কর কের েফলেব এবং " ُةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ س" (স�ুাতুন হাসানাতুন) 
তথা “ উত্তম িনয়ম” এবং " عَةٌ یْ رِ شَ "  (শরীয়ত) তথা আইেনর মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় করেত বয্থর্ 
হেয় উভয়িটেক উহােদর �� অব�ায় েরেখ মযর্াদা িদেত ও মলূয্ায়ন করেত ভুল কের েফলেব। 
কারণ, " َةٌ عَ یْ رِ ش "  (শরীয়ত) তথা আইন” মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত আর " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম 
িনয়ম” মসুিলম মানষু কতৃর্ ক উ�ািবত ও রিচত । 

 “ তথা (সু�াতুন হাসানাতুন)"ُسنَّ ةٌ  حَ سَ نَةٌ  " তথা আইন এবং (শরীয়ত) "شَ رِ یْ عَ ةٌ  "
উত্তম িনয়ম” এর মেধয্ পাথর্কয্ঃ       

অ� �ে�র  َعَةٌ یْ رِ ش "  "(শরীয়ত) তথা আইন”অধয্ােয় ��ভােব বণর্না করা হেয়েছ েয,         
" ةٌ عَ یْ رِ شَ  " (শরীয়ত) তথা  আইেনর িবষয়ব�গেলা দইুভােগ িবভ� ।                                                                        

(১) চুড়া� �মতার অিধকারভু�।                                                                                          
(২) ইখিতয়ার তথা ে��াধীন �মতার অিধকারভু� ।  �থমিট মহান আ�াহ তাআ’লা এবং 
তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আওতাধীন। আর ি�তীয়িট মুসিলম মানেুষর   
িবেবকবুি�র আওতাধীন।                                                           

" ةٌ عَ یْ رِ شَ " শরীয়ত) তথা আইনঃ  এই মহািব�িট মহান আ�াহ তাআ’লার সৃি� । তাঁর এই সৃি�র 
মেধয্ মানষ জািতই সবর্ে�� । এই সবর্ে�� সৃি� মানব জািত যােত এই পৃিথবীেত স�ুরভােব চলা-
েফরা করেত পাের, িনরাপত্তার সােত িনরাপেদ থাকেত পাের ও বসবাস করেত পাের , শাি� ও 
শৃ�লার িভতর জীবন পিরচালনা করেত পাের েস জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা তােদরেক একিট 
পণূর্া� স�ুর উত্তম জীবন বয্ব�া িদেয়েছন ।এই জীবন বয্ব�ার পিরিচত নাম হে� “ইসলাম” । 
েয ইসলাম �হণ কের েস মুসিলম বেল পিরিচত। এই মসুিলম জািতেক সিঠকভােব পিরচালনা 
করার জনয্, এই মসুিলম জািতেক সশুৃ�লারসােখ িনয়�ন করার জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা এবং 
তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতগেলা িবিধ-িনেষধ �বতর্ ন কেরেছন । এই িবিধ-
িনেষেধর সমি�ই হে� ইসলাম ধেমর্ " ِةٌ عَ یْ َشر "  শরীয়ত) তথা আইন” । �িতিট মসুিলম মানেুষর 
জনয্ এই " َةٌ عَ یْ رِ ش "( শরীয়ত) তথা “আইন” মানা ফরজ । এই " َةٌ عَ یْ رِ ش"( শরীয়ত) তথা তথা 
“আইন”   অ�ীকার করা কুফুরী ।                                                                                             
                          তথা “ উত্তম িনয়মঃ (সু�াতুন হাসানাতুন)  "سُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَ ةٌ "
েয েকান ইবাদত পালেন অনেূ�রনা দানকারী ও েয েকান ধম�য় কাজ স�াদেন সহায়তা দানকারী 
এবং মসুিলম মানেুষর অ�ের মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত ে�ম-ভালবাসার উে�ক ও অনরূাগ সিু�কারী, ধেমর্র িদেক উ��ুকারী মহান আ�াহ তাআ’লা 
ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত 
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সমিথর্ত 1 আইন বিহভূর্ ত 2 ঐি�ক িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, 
মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ٌبِ دْ َعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক 
শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত [" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান 
আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন 
কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলার �েতয্কিটেক "  ٌسُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَة"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা 
“ উত্তম িনয়ম” বেল । উদাহরণ �রপ উপ�াপন করা হল, েযমন-“ঈেদ িমলাদ�ুবী” সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা উদযাপনকরা   ,ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَاجَ اة  (দআু’-মনুাজােত)“  ُوَ سِ یْ لَة(ওআিছলা)তথা 
মাধয্ম” অবল�ন করা, “ সীরাতু�বী ”সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা অনু�ান পালন করা ।  ٌسُ نَّ ة"

" ةٌ نَسَ حَ  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর উদাহরেন উপ�ািপত এই মা� বিণর্ত 
িতনিট িবষয় ও কাজই পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, 
নব আিব�ৃত নতুন িবষয় ও নতুন কাজ ।এই িতনিট নতুন িবষয় ও কােজর �েতয্কিটই পৃথক 
পৃথকভােব  এক একিট " َُسنَةٌ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” িহেসেব গণয্ । 

  তথা “ উত্তম িনয়ম” এর পিরচয়ঃ (সু�াতুন হাসানাতুন)"سُ نَّةٌ  حَ سَ نَةٌ  "

 তথা “ উত্তম িনয়ম” এর পিরচয় িনে� বিণর্ত দিুট িবষেয়র (স�ুাতুন হাসানাতুন) ةٌ نََحسَ  ةٌ نَّ سُ " 
মেধয্ সীমাব�  ।                                                                                                                                         
(১) মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত, ”শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, ঐি�ক িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শ�িটর 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন এবং ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা 
ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ)এর অ�ভূর্ � বতর্ মান জগেত [" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযালুল 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহ] অি��শীল, �কাশমান 
ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন 
ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা এবং এগেলার সকল নামগেলােলা হে�   ٌسُ نَّ ة"

" ةٌ نَسَ حَ   (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা  “ উত্তম িনয়ম”  ।                                                                                                                                     
(২) পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত এমন িকছু আেদশ আেছ িক� উ� আেদশ পালন , কাযর্কর ও বা�বায়েনর 

                                                           
1 ে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 ।  
2 ে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 ইসলািম শরীয়েতর (  ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"
 তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা িনরব থাকা ( اإلسْ الَ مِ یَّ ة

িবষয়” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  السَ اكِ تُ  عَ نْ ھَ ا أ)এর বণর্না �স� পৃ�া নং-২৫৯ এ েদখুন ।   
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েকান প�িতর বণর্না নাই ।েযমন- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম ও 
দরদ পড়ার িনেদর্শ আেছ িক� িনেদর্শ পালেনর �� প�িত ও িনয়ম-নীিত পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফ েনই ।মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
েঘািষত উ� আেদশ পালন , কাযর্কর ও বা�বায়েনর জনয্ "   َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ�  মানষু  বলেত বঝুায় 
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا 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, دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পণূর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট 
েবেহ�ী দল ةُ اعَ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নামধারী পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ধম�য় �ােন পিরপ� ও গভীর �ােনর 
অিধকারী স�ূদশ� উলামাগণ কতৃর্ ক উ�ািবত প�িতই হে� " َّةٌ نَسَ حَ  ةٌ ُسن " (স�ুাতুন হাসানাতুন) 
তথা “ উত্তম িনয়ম” ।                                                                                          
েযমন, উদাহরণ�রপ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ধম�য় �ােন পিরপ� ও গভীর �ােনর 
অিধকারী স�ূদশ� উপেরা� গণস�� উলামাগণ কতৃর্ ক উ�ািবত প�িতগেলার মেধয্ আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত “দাঁিড়েয় সালাম েদওয়া” । পিব� 
কুরআেন শধ ুআমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম 
েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ । িক� সালাম েদওয়ার প�িত বণর্না করা হয়িন  ।                                                                                                                   
েযেহতু আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাত ও সালাম 
পড়ার িবষেয় েকান ( " َةٌ عَ یْ رِ ش " শরীয়ত) তথা আইন” েনই েসেহতু "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ�  মানুষ  বলেত 
বঝুায়  "  ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا 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 , ادُ ھَ تِ جْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত 
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ 
তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত 
একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুসু�াহ)  َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ধম�য় �ােন পিরপ� ও গভীর �ােনর 
অিধকারী স�ূদশ� উপেরা� গণস�� উলামাগণ ইসলািম সামািজক  " ُفٌ رْ ع "  (উরফ) তথা 
সামািজক �থা েমেন দাঁিড়েয় সালাম েদওয়াই সবেচেয় স�াণজনক, আদব-িশ�াচার এবং মুসিলম 
রীিতনীিত স�ত মেন কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত দাঁিড়েয় সালাম েদওয়ার প�িত �চলন কেরন ।পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েঘািষত 
আেদশ পালন , কাযর্কর ও বা�বায়েনর জনয্ েকান প�িতর বণর্না না থাকেল পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফ ধম�য় �ােন পিরপ� ও গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� উপেরা� গণস�� 
উলামাগণ কতৃর্ ক এরপ উ�ািবত প�িতই হে� ইসলািম শরীয়ত   "ةُ یَّ مِ الَ سْ اْإلِ  ةُ عَ یْ رِ شَّ أل" (ইসলািম 
শরীয়ত) তথা ইসলািম আইেন " َّةٌ نَسَ حَ  ةٌ ُسن "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” ।  এর 
িবপরীত করা হে� েবআদবী । এটা েয শধ ুআমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েবলায় �েযাজয্ তা নয় বরং সব মসুিলেমর েবলায়ই �েযাজয্ । আমােদর নবী 
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মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েবলায়েতা আেরা েবশী �েযাজয্ । েয িবষেয় 
ইসলািম শরীয়তিভিত্তক আইেনর বাধয্বাধকতা েনই েসখােন সামািজক " ُفٌ رْ ع "  (উরফ) তথা 
সামািজক �থা েমেন কাজ স�াদন করাই ইসলাম স�ত । এরপ অব�ায় বাড়াবািড় করা অনুিচৎ  

 তথা “ উত্তম িনয়ম” এর উৎসঃ (সু�াতুন হাসানাতুন)"سُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَةٌ  "
                                                                    
 ةُ عَ یْ رِ شَّ لأ"                                                       

"ةُ یَّ مِ الَ سْ اْإلِ   (ইসলািম শরীয়ত) তথা ইসলািম আইেনর” চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার 
চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ ال رُ وْ مُ ْأل )ই হে� " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) 
তথা “ উত্তম িনয়ম” এর উৎস ।“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” (  رُ وْ مُ ْألُ أ

أ�ُ  ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ ال ) এর অ�ভুর্ � িবষয়, কাজ ও বয্াপারগেলার সংখয্া অিনিদর্� ও অিনধর্ািরত । 
মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ 
বিহভূর্ ত, শরীয়ত সমিথর্ত, আইন বিহভূর্ তঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত [ "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহ] অি��শীল, �কাশমান ও 
মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, 
নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা হে� ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) 
তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” এর ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) অ�ভূর্ � ।                                                                                   
অতএব,  " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” হে� ইসলািম শরীয়েতর 
( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার 
চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ اكِ لسَّ ا رُ وْ مُ ْأل ) এর অ�ভুর্ � অসংখয্ িবষেয়র মেধয্ মা� 
একিট িবষয় । আর ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا عَةٌ یْ رِ لشَّ أ"   তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ 
আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  ھانْ عَ  تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ ْأل ) ই 
হে� " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর উৎস । (ইসলািম শরীয়েতর 
( ةیَّ مِ الَ إلسْ ا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার 
চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ سَّالا رُ وْ مُ ْأل )  স�েকর্  িব�ািরত জানার জনয্ পৃ�া নং-
২৫৯ ��বয্) । 

   তথা “ উত্তম িনয়ম” এর অব�ানঃ (সু�াতুন হাসানাতুন)"سُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَةٌ  "

" ةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ سُ "   (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা“ উত্তম িনয়ম” এর সং�ায় বিণর্ত " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س 
"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” �চলন করার জনয্ আমােদর নবী ও রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�েক উৎসাহ �দান করায় " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) 
তথা “ উত্তম িনয়ম” চালকুরন ও �চলনকরন ইসলাম ধেমর্ বা ইসলািম শরীয়েত( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  
) তথা ইসলািম আইেন” িনি�র্দায় �ত�ুতর্ ভােব জািয়য । েযমন আমােদর নবী ও রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ েযমন- 
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"عَ نِ  الْ مُ نْ ذِ رِ  بْ نِ  جَ رِ یْ رِ  ، عَ نْ  أَ بِ یْ ھِ  ، عنِ  النَّ بِّيِ  صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَیْ ھ وَ  سَ لَّ مَ  :قَ الَ  :  مَ نْ  سَ نَّ  فِ ى اْالِ سْ الَ مِ  سُ نَّ ةً  
"ءٌ يْ شَ  مْ ھِ رِ وْ جُ أُ  نْ مِ  صَ قَ تَ نْ یَ  نْ أَ  رِ یْ غَ  نْ مِ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  اھَ بِ  لَ مِ عَ  نْ مَ  رجْ أَ وَ  اھَ رُ جْ أَ  ھُ لَ   نَ َكا ةً نَسَ حَ    

অথর্ঃ-“ হযরত মনুিযর িবন জারীর তাঁর িপতা েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন:  “েয েকহ ইসলােম ‘েকান উত্তম িনয়ম’ �চলন করল তার জনয্ রেয়েছ (উ� কমর্ 
করার) পরু�ার এবং যারা  তার পের  উহার অনসূরন করেব তােদর পরু�ার �াস না কের 
তােদর পরু�ারও তার জনয্ রেয়েছ”।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ , হািদস শরীফ নং-১৯৪৬৩।  

উপেরা� হািদস শরীেফর আেলােক এই কথা �মািণত হল েয, " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) 
তথা “ উত্তম িনয় ” �চলন করােত েকান েদাষ েনই এবং িন�নীয়ও নেহ বরং এই " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س 
"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম ” �চলন করার কারেন " َّةٌ نَسَ حَ  ةٌ ُسن " (স�ুাতুন 
হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম ” �চলনকারীর জনয্  উপেরা� হািদস শরীেফ পরু�ােরর েঘাষণা 
রেয়েছ । েযেহতু " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম ” �চলন করার কারেন 

" ةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ سُ " (সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম ” �চলনকারীর জনয্  উপেরা� হািদস 
শরীেফ পরু�ােরর বিল� েঘাষণা রেয়েছ েসেহতু হািদস শরীেফর েঘািষত ")"بٌ یْ غِ رْ تَ   তারগীব) তথা 
উৎসাহ �দােনর গর� িবেবচনার উপর িভিত্ত কের এই িস�াে� উপনীত হওয়া যায় েয, উপেরা� 
হািদস শরীেফর বা�ব অনসূরেন মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, ঐি�ক িবষয়” তথা 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ٌبِ دْ عَ ة" 
(িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত [" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  
" (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহ] 
অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম 
�কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলার জনয্ েয েকান 

" ةٌ نَسَ حَ  ةٌ ُسنَّ "   (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” �চলন করা পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফ ধম�য় �ােন পিরপ� ও গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� উলামাগেনর জনয্ সু�াত অথবা 
ম�ুাহাব িহেসেব গণয্ এবং উপেরা� িবষেয় েয েকান " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা 
“ উত্তম িনয়ম” �চলন করেন বয্থর্ হওয়া বা অপরাগ হওয়া পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
ধম�য় �ােন পিরপ� ও গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� উলামাগেনর জনয্ স�ুাত অথবা ম�ুাহাব 
কেমর্র বরেখলাপ বেল গণয্ ও ধম�য় �ােন অপিরপ�, অদরূদশ� আিলম হওয়ার পিরচায়ক । েসই 
জেনয্ই "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ�  মানষু  বলেত বুঝায় " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) 
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত , 

دُ اھَ تِ جْ اْالِ  তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী 
ও পণূর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল اَعةُ مَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােমদল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী/              

اَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ ال  নােম দলব� পিব� কুরআন ও হািদস(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  لُ ھْ أَ  
শরীফস�ক�য় ধম�য় �ােন পিরপ� ও গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� উপেরা� গণস�� 
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উলামাগণ িনেজেদর েযাগয্তা ও সাধয্ানূযায়ী উপেরা� হািদস শরীেফর বা�ব অনসূরেন ও অনকূরেন 
অেনক " ُةٌ نََحسَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” �চলন কের েগেছন । বা�ব 
উদাহরণ িহেসেব এখােন একিট " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” উে�খ 
করা হল । আর তা হে� “ ইসাল ুছওয়াব” অন�ুােনর বয্ব�া করা । এই " َّةٌ نَ سَ حَ  ةٌ ُسن "   
(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়মিট” পবূর্বত� উপেরা� গণস�� স�িণত স�ূদশ� 
উলামােকরামগেণর িবেশষ কৃিত� । 

অতএব, েয েকান নতুন কাজ ও নতুন িবষয়েক ফরজ-হারাম বেল ম�বয্ কের উ� নতুন কাজ 
ও নতুন িবষয়েক ( " ِةٌ ْیعَ َشر " শরীয়ত) তথা আইেন” পিরণত না কের বরং উ� নতুন কাজ ও 
নতুন িবষয়েক " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "   (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” িহেসেব েঘাষনা 
েদওয়াই হে� উপেরা� হািদস শরীফ েমাতােবক  ইসলাম ধেমর্র বা ইসলািম শরীয়েতর ( ةٌ عَ ِریْ شَّ لأ 
 �তথা সবর্িনকৃ  (আরযাললু কুরিন) " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ " তথা ইসলািম আইেনর িবধান ।  اإلسْ الَ مِ یَّ ة
শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর] অ�ভুর্ � েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক এর 
অনয্থা করা বা এর িবপরীত েঘাষণা েদওয়াই উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত  َبٌ یْ غِ رْ ت"   ("  
(তারগীব) তথা উৎসাহ �দােনর পিরপ�ী আমল করা বঝুায় । আর " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর] অ�ভুর্ �  মুসিলম 
মানুষ কতৃর্ ক উপেরা� হািদস শরীেফ েঘািষত  َبٌ یْ غِ رْ ت"   (তারগীব) তথা উৎসাহ �দােনর িবপরীত 
েঘাষণা েথেক িবরত থাকাই উপেরা� হািদস শরীফ েমাতােবক আমল করা বঝুায় । 

 তথা “ উত্তম িনয়ম” উ�াবন করার (সু�াতুন হাসানাতুন)"سُ نَّ ةٌ  َحسَ نَةٌ  "
 ইখিতয়ারঃ    

" ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ ُسنَّ "   (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” মসুিলম মানষু কতৃর্ ক উ�ািবত ।                      
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا 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 , ادُ ھَ تِ جْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পূণর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার 
ওহী�া�   আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

নামধারী(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ   আহলসুস�ুাহ ওআল)   َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
জামাআ’ত)নােম দলব� মহাপিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� 
েকান আিলম কতৃর্ ক  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, ”শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়  তথা পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ٌبِ دْ عَ ة" 
(িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত [" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  
" (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহ] 
অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম 
�কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলার জনয্ �চিলত েয 
েকান " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” মানা ও পালন করা ইসলািম 
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শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  )তথা ইসলািম আইেন “জােয়জ অথবা মবুাহ” । জােয়জ বলার কারণ 
হল এই েয, বিণর্ত িবষয় ও কাজগেলা ধমর্স�ক�য় হেল ছওয়াব হেব আর শধ ুপািথর্ব িবষয়স�ক�য়  
হেল ছওয়াব হেব না িক� গনাহও হেব না বরং আন�, �ূিতর্  ও িচত্তিবেনাদন পাওয়া যােব । 
েকান েকান " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” মানা ও পালন করা 
“জােয়জ অথবা মবুাহ” হেলও তেব জররী ও অতয্াবশয্কীয় নয়, েযমন-েখলাধলুা করা, পেহলা 
ৈবশােখ পা�া ভাত ও ইিলশ মােছর আেয়াজন করা ইতয্ািদ । এরকম আেরা অেনক শধ ুপািথর্ব 
িবষয়স�ক�য় " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” রেয়েছ েযইগেলা মানেল 
ও পালন করেল শধমুা� আন�, �ূিতর্  ও িচত্তিবেনাদনই পাওয়া যােব । তেব, এখােন একিট িবষয় 
ল�নীয়  েয, পািথর্ব িবষয়স�ক�য় " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” 
মানয্কারী বা পালনকারী মুসিলম মানষুিট ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا عَةٌ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম 
আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ ْأل ) এর অ�ভুর্ � অসংখয্ িবষেয়র মেধয্ মা� একিট িবষয়েকই মানয্ কেরেছন 
ও পালন কেরেছন িবধায় িতিন “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” (  ْورُ مُ أْألُ 

�ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ االسَّ  ) স�িলত হািদস শরীফখানার উপর আমল করার মাধয্েম মহান আ�াহ তাআ’লা 
ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােকই েমেনেছন এবং হািদস শরীফ েমাতােবক আমল 
করায় পািথর্ব িবষয়স�ক�য় " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” হওয়াসে�ও 
িতিন ছওয়াব বা পরু�ার�া� হেবন । আর একিট কথা মেন রাখেত হেব েয, " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س 
"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” মানা ও পালন করার জনয্   َةعَ یْ رِ ش( শরীয়ত ) 
তথা “আইনগত বাধয্বাধকতাও নাই  ।                                                                                                      
আবার েকান েকান " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এমনও রেয়েছ যা  
পালেন   َةٌ عَ یْ رِ ش  (শরীয়ত )তথা “আইনগত বাধয্বাধকতা না থাকাসে�ও মহান আ�াহ তাআ”লা 
এবং তাঁর  রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ভালবাসা ও অনরূােগর কারেন শধ ু
মেনর আেবগ তািড়ত হেয় েকান মসুিলম মানষু কের েফলেল তার উ� " ُةٌ نَ َحسَ  ةٌ نَّ س "  (সু�াতুন 
হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়মিট” ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ الَمِ سْ اإل ةٌ ْیعَ رِ شَّ لأ"  )তথা ইসলািম আইেনর 
�ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ  رُ ُموْ ْأل

�ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ لسَّ ا ) এর অ�ভুর্ � অসংখয্ িবষেয়র মেধয্ মা� একিট িবষয়েকই মানয্ কেরেছন ও 
পালন কেরেছন িবধায় ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  )তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত 
চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” (  تُ كِ اسَّ ال رُ وْ مُ أْألُ 

�ُ أ اھنْ عَ  )     স�িলত হািদস শরীফখানার উপর আমল করার মাধয্েম মহান আ�াহ তাআ’লা 
ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােকই েমেনেছন এবং হািদস শরীফ েমাতােবক আমল 
করায় ধমর্স�ক�য় " ُةٌ نََحسَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম”  হওয়ায় িতিন 
তখন ছওয়াব বা পরু�ার�া� হেবন । েযমন--“ঈেদ িমলাদ�ুবী” সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
উদযাপন করা ।                                                                                                                

" ةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ سُ "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” পালেন   َةٌ عَ یْ رِ ش( শরীয়ত )তথা 
“আইনগত বাধয্বাধকতা না থাকাসে�ও উ� " ُةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম 
িনয়মিট” ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ ألشَّ "  )তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত 
নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ أْألُ  ) এর অ�ভুর্ � 
অসংখয্ িবষেয়র মেধয্ মা� একিট িবষয় হওয়ায় উ� " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা 
“ উত্তম িনয়মিট” ধমর্স�ক�য় হইক অথবা শধ ুপািথর্ব িবষয়স�ক�য়  হউক  েয েকান " ُةٌ نَّ س 
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" ةٌ نَسَ حَ   (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়মেক” ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) 
তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ أ �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) স�িলত হািদস শরীফখানার অ�ভুর্ � একিট িবষয় মেন কের 
পালন করার পিরবেতর্  বরং েয েকহ অব�ার েচােখ েদেখ তেব তার এই অব�াপণূর্ দিৃ�িট হেব 
উ� বয্াি�র ঈমান ও আদব তথা িশ�াচাের �িট আেছ মেন করেত হেব । আর শধ ুধমর্স�ক�য় 
হেল ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ِرْیعَةٌ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম 
মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ ْأل ) স�িলত হািদস 
শরীফখানার িবপরীত মত েপাষন করায়  তার ঈমান না থাকারই স�াবনা রেয়েছ ।                                                                                                          
িবেষশ স�ূ সতকর্ তাঃ  “েকান েকান "  ٌسُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَة" (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম 
িনয়ম” মানা ও পালন করা “জােয়জ অথবা মবুাহ” হওয়ায় পািথর্ব িবষয়স�ক�য়  হেল ছওয়াব 
হেব না িক� গনাহও হেব না আর ধমর্স�ক�য় হেল ছওয়াব হেব িক�  িবষয়িট জররী ও 
অতয্াবশয্কীয় না হওয়ায় েকউ পালন না করেল গনাহ হেবনা  সে�ও  অব�ার েচােখ েদখেল 
ঈমানও থাকেব না। েকান েকান "  ٌُسنَّ ةٌ  َحسَ نَة" (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” মানা 
ও পালন করা জররী ও অতয্াবশয্কীয়, েযমন- পিব� কুরআন, হািদস শরীফ ও িফকহ শরীফ 
অধয্য়েনর জনয্ যথা�েম উসলুুততাফসীর” )رِ یْ سِ فْ تَّ لا لُ وْ صُ أُ و ( , “উসলুলু হািদস শরীফ ”  )لُ وْ صُ أُ و 

)ثِ یْ دِ حَ الْ   ও  । পিব� কুরআন, হািদস শরীফ ও িফকহ শরীফ (উসলুলু িফকহ)  ھِ ِفقْ لْ ا لُ وْ صُ أُ  
অধয্য়েনর জনয্ সাধারণ মসুিলম ও সাধারণ উলামােকরামগেণর েবলায় উপেরা� উসেুলর িকতাবগেলা 
পড়া কতইনা জররী ও অতয্াবশয্কীয় ! বিণর্ত উসেুলর িকতাবগেলা পড়া ছাড়া বা বিণর্ত উসুেলর 
িকতাবগেলা বয্তীত কুরআন, হািদস শরীফ ও িফকহ শরীফ অধয্য়ন কের বঝুা কতই না কিঠন 
ও ক�কর  3 ! এই  "  ٌسُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَة"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর সংখয্া 
অিনিদর্� ও অিনধর্ািরত । িক� এই " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর 
িবেরািধতা করা মতিবেরােধর অ�ভূর্ � । (মতিবেরাধ স�েকর্  িব�ািরত অবগিতর জনয্  পৃ�া 
নং-২১৭ ��বয্ ) ।                                                                                                                                                                                              

                                                           
3 তেব উসুলতুতাফসীর” (  ِوأُ صُ وْ لُ  التَّ فْ سِ یْ ر), “উসুললু হািদস শরীফ ”  ( ِوأُ صُ وْ لُ  الْ حَ دِ یْ ثِ  الشَّ رِ یْ ف) ও  ِأُ صُ وْ لُ  الْ فِ قْ ھ  
(উসুললু িফকহ) ��সমহূ অধয্য়ন কােল এই িবষয়িট গভীরভােব েদখেত হেব েয, বিণর্ত উসুেলর িকতাবগেলা 
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا 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, 

دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পূণর্ 
সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী মহাপিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ গভীর �ােনর অিধকারী সূ�দশ� 
েকান আিলম কতৃর্ ক িলিখত িক না ? তাঁেদর কতৃর্ ক িলিখত হেল উ� উসুেলর িকতাবগেলা অধয্য়ন করা 

যােব অনয্থায় নয় ।                                                              
আর " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর] 
অ�ভুর্ � মসুিলম আিলম মানষু যিদ  " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � 
উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  গণস�� আিলম না হেয় থােকন তেব তার িলিখত  উসুলুততাফসীর” 

) رِ یْ سِ فْ تَّ لا ْولُ صُ أُ و( , “উসুললু হািদস শরীফ ”  )فِ یْ رِ شَّ لا ثِ یْ دِ حَ لْ ا لُ وْ صُ أُ و(  ও  সমহূ�� (উসুললু িফকহ)  ھِ قْ فِ لْ ا لُ وْ صُ أُ  

অধয্য়ন করা যােব না । 
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ইলাম ধেমর্ মতিবেরাধ হারাম বা িনিষ� । েযেহতু " ُةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ 
উত্তম িনয়ম” এর িবেরােধর ফেল মতিবেরােধর উৎপিত্ত হয় েসেহতু " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন 
হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর িবেরািধতা করাই হারাম বা িনিষ� । কারণ, " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س 
"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর িবেরািধতার ফেল মসুিলম সমােজ িফতনা-
ফাসাদ, অৈনকয্ ও অশাি� সৃি� হয় । িফতনা-ফাসাদ, অৈনকয্ ও অশাি� সৃি�করা কতেলর েচেয়ও 
জঘনয্তম অপরাধ । পিব� কুরআেন এই �সে� দিুট আয়াত আেছ - 

)172(" لِ تْ قَ الْ  نَ مِ  رُ بَ كْ أَ  ةُ نَتْ فِ ألْ "  )191ـــ البقرةةرسو(" لِ تْ قَ لْ ا نَ مِ  دُّ شَ أَ  َنةُ تْ فِ لْ أ "  অথর্ঃ-িফতনা-ফাসাদ 
করা কতেলর েচেয়ও জঘনয্তম, সরুা আল-বাকারা,আয়াত নং-১৯১,/ িফতনা-ফাসাদ করা কতেলর 
েচেয়ও বড় (অপরাধ), সুরা আল-বাকারা,আয়াত নং-২১৭ ।পিব� কুরআেনর উপেরা� 
আয়াত�েয়র অনসূরেনর িবেরািধতা করার অশভ কুফল েথেক িনেজেক র�া করা ও অপরেক র�া 
করা �েতয্কিট মসুিলম মানেুষর উপর ফরজ দািয়� ও কতর্ বয্ । এই দািয়� পালেন অনীহা �দশর্ন 
করা ইসলািম শরীয়ত ( ةٌ عَ یْ َشرِ  ) তথা আইেন হারাম বা িনিষ�।    

তথা আইন” �বতর্ (শরীয়ত) "َشرِ ْیعَ ةٌ  " েনর চুড়া� �মতাঃ 

" ةٌ عَ یْ رِ شَ ")  শরীয়ত) তথা আইন” মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামাকতৃর্ ক সৃ� ও �বিতর্ ত।  ( " َةٌ عَ یْ رِ ش " শরীয়ত  )  তথা আইন” ৈতরী করার চুড়া� 
�মতা ও অিধকার  একমা�  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামারই রেয়েছ । অনয্ কােরা েনই । " ةٌ عَ ِریْ شَ " ) শরীয়ত) তথা আইন” হল মহান আ�াহ 
তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ ও িনেষধ । তাঁেদর উভেয়র 
আেদশেক ফরজ ও িনেষধেক হারাম বেল । এই ফরজ ও হারামগেলাই হে�  " ( َةٌ عَ یْ رِ ش " শরীয়ত) 
তথা আইন” । এই ইসলািম  (" َةٌ عَ ِریْ ش " শরীয়ত) তথা আইন” মানা ও পালন করা মসুিলম 
মানেুষর উপর অপিরহাযর্,জররী ও আবশয্ক তথা ফরজ । এই ইসলািম  " َةٌ عَ یْ رِ ش  "(শরীয়ত) 
তথা আইন”  অমানয্ করা মসুিলম মানেুষর উপর হারাম তথা িনিষ� । 

ইসলাম ধেমর্ বা ইসলািম শরীয়েত (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেন   ٌسُ نَّ ة"
 " তথা “ উত্তম িনয়ম” ৈবধ অথচ (সু�াতুন হাসানাতুন)  حَ َسنَةٌ  "
 তথা ”[ইসলামধেমর্] নতুন আইন সংেযাজন বা সংেযাগ” হারামঃ (িবদআ’তু)"ألْ بِ دْ عَ ةٌ 

সচূনাঃ পবূর্বত� অধয্ােয় আমরা  " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এবং   
" ةٌ عَ یْ رِ شَ " (শরীয়ত) তথা আইন” বা ইসলািম শরীয়ত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  )তথা ইসলািম আইেনর” 

মেধয্ পাথর্কয্ স�েকর্  অবগত হেত েপেরিছ । আমরা ইহাও জানেত েপেরিছ , “মহান আ�াহ 
তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, ”শরীয়ত 
সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম 
সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক 
অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত [ ""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত ” 
(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় 
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ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়গেলার” জনয্ �চিলত েয েকান " ُةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম 
িনয়ম” ৈবধ এবং অথচ "  َْعةٌ دْ بِ أل "(িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন 
িকছুই”4”��তা ও  হারাম ।                                                        
এখন �� হল-মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক উ�ািবত " َّةٌ نَسَ حَ  ةٌ ُسن " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম 
িনয়ম” ৈবধ এবং অথচ " َعةٌ دْ بِ لْ أ "(িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন 
িকছুই” 5 ��তা ও  হারাম ।এর কারণ িক ? 

মানব রিচত  ٌسُ نَّةٌ  حَ َسنَة"(সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম”েক   ٌشَ رِ یْ عَ ة" 
"(শরীয়ত) তথা আইন” বা ইসলািম শরীয়েত (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة"এ) তথা ইসলািম 
আইেন” জােয়য রাখার কিতপয় কারণঃ 

�থম কারণঃ "  ٌسُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَة"(সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” অবল�ন করেল মসুিলম 
মানষু েয েকান জিটল কাজ বা িবষয়েক সহেজ স�াদন করেত পাের বা আটেক পড়া েয েকান 
কাজ বা িবষয়েক সহেজ উ�ার করেত স�ম হয় । েযমন- পিব� কুরআন মহান আ�াহ তাআ’লার 
�াশত বাণী । েযেহতু উহা মানব রিচত �� নয় বরং উহা ঐশী�� েসেহতু উহােক হৃদয়�ম 
করা, বঝুা বা অধয্য়ন করা সহজসাধয্  বয্াপার নয় । তাই, পিব� কুরআেনর �াশত বাণীেক 
সহেজ বঝুার বা আয়ে� আনার জনয্  এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ি�য সৃি�র মেধয্ সবর্ে�� 
সৃি� আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মখু িনঃসৃত অমীয় বাণী হািদস শরীফ 
হে�  মহান আ�াহ তাআ’লার মহা পিব� �� কুরআন শরীেফর �াশত বাণীর অমলূয্ বয্াখয্া। 
মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফর ভাষা ও ভাবাথর্ মসুিলম মানষু সহেজ 
হৃদয়�ম করার ও বঝুার জনয্ "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا 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 , ادُ ھَ تِ جْ ْالِ ا   তথা 
গেবষণাল�  َھُ نَّ لسُّ أ  (সু�াহ), �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও 
পণূর্ সমথর্নকারী 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 ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নামধারী/ ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� মহাপিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ সূ� , পিরপ�, গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ�, দরূদশ� উলামােকরামগণ 
িকছু " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” �চলন কের েগেছন । ঐগেলােক 
ইসলািম পিরভাষায়  পিব� কুরআেনর েবলায় “তাফসীরল কুরআন ও উসলুুততাফসীর” ) َرُ یْ سِ فْ ت 

) رِ یْ سِ فْ لتَّ ا لُ وْ صُ أُ و انرْ قُ لْ ا  এবং হািদস শরীেফর েবলায় “উসলুুল হািদস শরীফ ” )ثِ یْ دِ حَ لْ ا لُ وْ أُصُ و 
)ِرْیفِ شِّ لا বেল।                                                     

ি�তীয় কারণঃ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত মহান আ�াহ তাআ’লার ও তাঁর রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ-িনেষধগেলা উ� পিব� ���েয়র িবিভ� �ােন িবি��ভােব 

                                                           
4 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
5 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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ও িব�ৃতভােব রেয়েছ । িবি��ভােব ছিড়েয় থাকা আেদশ-িনেষধগেলােক বঝুেত ও আয়ে� আনেত 
হেল েযমন পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ স�েকর্  গভীর �ােনর �েয়াজন েতমিন ৈধযর্ ও 
পির�েমর �েয়াজন । িক� পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ স�েকর্  অদরূদশ� ও অপিরপ� �ােনর 
অিধকারী একজন সাধারণ মসুিলম মানেুষর মেধয্ ততটুকু েযাগয্তা নাই । ফেল তার পে� পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ িবি��ভােব বিণর্ত ছিড়েয় থাকা আেদশ-িনেষধগেলা স�েকর্  সময্ক �ান 
অজর্ ন স�ব নয় ।  এই িদেক দিৃ�পাত কের " مھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ لَّذِ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ یَلُ  نیْ ذِ الَّ  مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  ْونِ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " 
হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�র মেধয্ই পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
স�ূ , পিরপ�, গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� , দরূদশ� তােবঈনগণ-তােব’তােবঈ’নগেণর 
অ�ভুর্ � উলামােকরামগণ িকছু " ُنَةٌ سَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” �চলন 
কের েগেছন । ঐগেলােক ইসলািম পিরভাষায় িফক্হ ( ھُ قْ فِ أَلْ  ) তথা আইন শা� এবং  ُھِ قْ فِ لْ ا لُ وْ صُ أ  
(উসুলুল িফকহ)বেল।                                                                   
তৃতীয় কারণঃ. " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ ْونِ  قَ رْ نِ ىْ  ثُ مّ  الَّ ذِ یْ ن یَلُ وْ نَھُ مْ  ثُ مَّ  الَّ ذِ ْینَ  یَ لُوْ نَھُ م " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত 
যেুগর বা শতাি�র অ�ভূর্ � িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�র মেধয্ই তােবঈনগণ-তােব’তােবঈ’নগণ 
সাহাবীেকরামেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনপুি�িতেত েদখেলন েয, সাধারণ মসুিলমগণ মহান 
আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআন এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর িবশাল ��ভা�াের িবি��ভােব িবদয্মান থাকা সিুনিদর্� ও সীিমত 
আইনগেলা ও একই িবষেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
পর�র িবেরাধী কতগেলা বাণীর উপর  َدُ  اھَ تِ جْ ْالِ ا  (আল ইজিতহাদ) তথা গেবষণা কের আইন 
েবর কের বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َىھِ قْ ْلفِ أ )জীবন গঠন করেত পারেব না েভেব তাঁরা 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িবশাল ��ভা�ার েথেক   ِاطُ بَ تِنْ سْ ا (ইি��াত) তথা অনুসন�ান 
কের সংি�� পিরসের িব�ৃত আইন ��ত কের িদেলন। উ� আইনসমেূহর সমি�েকই িফক্হ ( ھُ قْ فِ لْ أَ  ) 
তথা আইন শা� বেল।                                                                                       
এ িবষেয় তথা িফক্হ ( ھُ قْ فِ لْ أَ  ) রচনায় ".  ُمھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ یَل " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " 
হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত যুেগর বা শতাি�র অ�ভূর্ � িহজরী সেনর িতন উত্তম শতা�ীর মেধয্ 
েয সব তােবঈনগণ-তােব’তােবঈ’নগেণর �ানী-গণী মনীষী এিগেয় এেসেছন তােদর সংখয্া অেনক 
িছল। েযমন- হযরত ইমাম আব ুহািনফা, ইমাম ছাওরী, ইমাম দাহ্হাক, ইমাম আওযাঈ, ইমাম 
আতা, ইমাম তাউস, ইমাম মুসািয়য্ব, ইমাম মািলক, ইমাম শাফী’ ইমাম আহমদ িবন হা�ল সহ 
�ায় শতেকর েবিশ �ানী-গণী মণীষীবৃ� । এখােন একিট িবেশষ িবষেয়র িদেক দিৃ�পাত করা 
হে� েয, মহান আ�াহ তাআ’লার �াশত বাণী পিব� কুরআেনর অমলূয্ বয্াখয্া আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মখু িনঃসৃত বাণী হািদস শরীেফ 
িবি��ভােব বিণর্ত আেদশ-িনেষধগেলার কতকগেলা  পর�র িবেরাধী হওয়ায় পর�র িবেরাধপণূর্ 
হািদস শরীফগেলার সমাধান েদওয়ার জনয্ "  ةثَ َال ثَّ ال 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 উলামােকরামগণ িনরলস �েচ�া ও গভীর গেবষণা চালােনা 
সে�ও পর�র িবেরাধপূণর্ হািদস শরীফগেলার সমাধান িদেত িগেয় স�ূদশ� পিরপ� উলামােকরামগণ 
ঐকয্মেত েপৗঁছােত পােরন িন । কারণ, িবিভ� সেূ� ও মাধয্েম �া� পর�র িবেরাধপূণর্ হািদস 
শরীফগেলার মধয্ হেত েযসম� হািদস শরীফ স�ূদশ� পিরপ� উলামােকরামগেণর িনকট সিঠক,িনখতু 
বেল �মািণত হেয়েছ, তাঁেদর মেতর �পে� হেয়েছ এবং তাঁেদর িচ�াধারার অনকূুল হেয়েছ উ� 
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হািদস শরীফগেলাই তাঁরা �হণ কেরেছন, উ� গৃহীত হািদস শরীফগেলার উপর আমল কেরেছন 
এবং উ� গৃহীত হািদস শরীফগেলার উপর িভিত্ত কের িবিভ� িবষেয়র উপর িভ� িভ� মত 
�কাশ কেরেছন  । এরপ মত �কােশর িভ�তার দরন পর�র মতপাথর্কয্ হেয় যায় । এেত কের 
িবিভ� িফক্হ ( ھُ قْ فِ لْ أَ  )ৎরিচত হয় । সাধারণ মসুিলম এমনিক হািদস শরীেফ িবেশষ� নেহ এমন 
উলামা েকরামগণও বিণর্ত �ানী-গণী মণীষীবৃে�র �েতয্েকর ��তকৃত িবিভ� আইেনর উপর 
ھُ قْ فِ لْ أَ  )  এর উপর) আমল করেত লাগেলন । কাল�েম  বিণর্ত �ানী-গণী মণীষীবৃে�র অিধকাংেশর 
��তকৃত আইেনর উপর   (  َھُ قْ فِ لْ أ  এর উপর) মসুিলম মানুেষর আমল �াস েপেত লাগল । 
পরবত�েত সকল মসুিলম মানষু উপেরা� �ানী-গণী মণীষীবৃে�র ��তকৃত আইেনর ( ھُ قْ فِ لْ أَ   এর) 
মেধয্ মা� চারজন ইমাম েযমন- হযরত ইমাম আবু হািনফা, ইমাম মািলক, ইমাম শাফী’ ও ইমাম 
আহমদ িবন হা�ল রািদআ�াহ আনহম) আজমাইনেদর ��তকৃত আইেনর ( ھُ قْ فِ لْ أَ   এর উপর) উপর 
চলেত লাগেলন। চলার এ পথই পরবত�কােল আরিব ভাষার শে� মাযহাব ( بُ ھَ ذْ ْلمَ أَ  ) বেল অিভিহত 
হেয় পেড়। বতর্ মােন এই �িস� চরিট মাযহাবই( َھبُ اَمذْ لْ أَ  ) সারা দিুনয়ােত এখেনা �েগৗরেব �িতি�ত 
হেয় িবদয্মান রেয়েছ । মাযহাব ( بُ ْذھَ مَ لْ أَ  ) সৃি�র উষা ল� েথেক বতর্ মানকাল পযর্� িবে�র  েকািট 
েকািট মসুিলম মানুষ এই �িস� চরিট মাযহােবর( بُ ھَ اذْ مَ لْ أَ  ) েয েকান একিটর অনসূরন কের 
চলেছন  এবং অনয্ানয্ মাযহাবগেলা ( بُ اھَ ذْ مَ لْ أَ  ) কােলর ে�ােতর �বােহ িবলীন হেয় অি�� হািরেয় 
েফলেলও তাঁেদর মতামতগেলা এখেনা িবিভ� িকতাব বা ��সমূেহ িলিপব� হেয় আেছ।                                                                                                                            
উপেরা� �িস� চরিট মাযহােবর( بُ ھَ اذْ مَ أَلْ  ) �েতয্িটই এক একিট " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) 
তথা “ উত্তম িনয়ম” িহসেব গণয্ । উপেরা� �িস� চরিট মাযহাবই( بُ ھَ اذْ مَ لْ أَ  "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (  " 
(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীতর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর] 
অ�ভুর্ � পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর  �ােন বা ধম�য় �ােন অদরূদশ� ও অপিরপ� �ােনর 
অিধকারী একজন সাধারণ মসুিলম মানেুষর জনয্ কতইনা উত্তম ও চমৎকার িবধান ।   
এখােন এ কথা �তর্ বয্ েয,  َمھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  مْ ھُ ْونَلُ ی " ْینذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  ْونِ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ 
খানায় বিণর্ত যেুগর বা শতা�ীর অ�ভূর্ � িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�র েকান তােবঈ-
তােব’তােবঈ’ েকান মাযহাব ( بُ ھَ ذْ مَ لْ أَ  ) ৈতরী কের যান িন । িক� তাঁেদর ��তকৃত আইেনর 
উপর (  َھُ قْ ْلفِ أ  এর উপর) সাধারন মসুিলম মানুষ এমনিক �ানী-গণী মুহাি�স উলামােকরামগণ 
বয্াপক হাের �ত:�ুতর্ ভােব চলেত থাকায় চলার এ পথই পরবত�কােল আপনা-আপিন মাযহাব 
( بُ ھَ ذْ مَ لْ أَ  ) রপ ধারন কের।  
 চতুথর্ কারণঃ মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি�র জনয্ ও তাঁর মা’িরফাত অজর্ েনর জনয্ পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ ঐি�কভােব পড়ার জনয্ িবিভ� �কার িজকর-আজকার রেয়েছ । তাও 
আবার সংি�� আকাের, সংি�� প�িতেত রেয়েছ । নামাজ,েরাজা, হ� ইতয্ািদ আদায় বা স�াদেনর 
অনরূপ উ� িজকর-আজকারগেলার িবে�ষণমলূক ও সসুংগিঠত রপ েনই । িজকর-আজকােরর 
মাধয্েম যােত সহেজ বা�ব ফল েপেত পাের েসই জনয্ "  ةثَ َال ثَّ لا 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 , ادُ ھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল�  َھُ نَّ لسُّ أ  (সু�াহ),�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও 
মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল 

ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােমদল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নামধারী/  �নােম দলব� মহাপিব(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
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কুরআন ও হািদস শরীেফ সূ� , পিরপ�, গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� , দরূদশ� 
উলামােকরামগণ িকছু " َّةٌ نَ سَ حَ  ةٌ ُسن " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” �চলন কের েগেছন 
। এগেলােক ইসলািম পিরভাষায় “তিরকা” বেল । অিত �িস� কেয়কিট তিরকার নাম এখােন 
পযর্ায়�েম উে�খ করা হল ।                                                                         
তিরকাগেলার নামঃ কািদিরয়া তিরকা, িচি�য়া তিরকা, নকশবি�য়া তিরকা ও েমাজাে�িদয়া তিরকা 
ইতয্ািদ । উপের বিণর্ত তিরকাগেলার �েতয্কিটই �ত�ভােব িজকর-আজকােরর জনয্ " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س 
"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” ।                                                 
উপের সামানয্ কেয়কিট " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর বা�ব 
উদাহরণ বণর্না করা হেয়েছ মা� । এখােন  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, ”শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক 
িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব 
আিব�ৃত, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান 
জগেত [ ""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত 
অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলার 
জনয্ �চিলত আেরা শত শত বা হাজােরা হাজােরা " ُةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ 
উত্তম িনয়ম”  আেছ বা থাকেত পাের এবং ভিবষয্েত সৃি� হেব ।মানব কলয্ােণর জনয্ সকল 
"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম”  " َةٌ عَ یْ رِ ش " (শরীয়ত) তথা আইন” বা ইসলািম 
শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا عَةٌ یْ رِ شَّ لأ"  )তথা ইসলািম আইেন” জািয়য । 

 তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন (িবদআ’তু)"ألْ بِ ْدعَ ةٌ  "
িকছুই”হারাম  হওয়ার কারনঃ। 

ةٌ عَ بِدْ لْ أ " " (িবদআ’ত) শ�িট ইসলাম ধেমর্ বা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা 
ইসলািম আইেন একিট গর�পূণর্ আেলাচয্ িবষয় ।কারণ, " ةٌ عَ دْ بِ لْ أ " (িবদআ’ত) শ�িট ইসলািম 
শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন েযমন আইনগত িদক িদেয় িবেশষ �ান দখল 
কের আেছ েতমিন   " َعةٌ بِدْ لْ أ " (িবদআ’ত) শ�িট আরিব ভাষা বা আরিব অিভধােনর একিট 
শ� হওয়ায় শাি�ক িদেয়ও ইহার িবেশষ মলূয্ায়ন আেছ । েসই জেনয্ই এই  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) 
শ�িটর দিুট িদক রেয়েছ । একিট ইহার অিভধানিভিত্তক শাি�ক িদক, অনয্িট ইহার ইসলািম 
শরীয়তিভিত্তক ( ةیَّ مِ ْسالَ إلا ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইনিভিত্তক আইনগত পািরভািষক িদক । 
ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  )তথা ইসলািম আইেন এই শ�িটর আইনগত অথর্ই মখূয্ 
উে�শয্ । এই অধয্ােয়  ِةٌ ْدعَ ب "(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন কাজ,নতুন 
িবষয় ও নতুন বয্াপারগেলা ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  )তথা ইসলািম আইেনর চতুথর্ 
আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ أْألُ  ) 
এর অ�ভুর্ � িবধায়  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন কাজ,নতুন 
িবষয় ও নতুন বয্াপারগেলার এক একিটেক পৃথকভােব " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা 
“ উত্তম িনয়ম” বলা হেয়েছ ।" َعةٌ دْ بِ لْ أ " (িবদআ’ত) শ�িট ইসলািম শরীয়তিভিত্তক (  ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"

ةیَّ مِ الَ سْ اإل  ) তথা ইসলািম আইনিভিত্তক আইনগত পািরভািষক অথর্ হে� “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত 
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বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু”(6) । “ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 7 সংেযাজন বা সংেযাগ” এর অথর্ 
হল এই েয, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েযই িবষয়গেলােক 
ফরজ বা হারাম বেল েঘাষণা েদন িন ঐগেলােক েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ফরজ বা হারাম 
বেল েঘাষণা েদওয়া । েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক এরপ ফরজ বা হারাম বেল েঘাষণা েদওয়ার 
ফেল ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত ফরজ বা হারাম (আেদশ-িনেষধ) এর েচেয় 
একিট ফরজ বা হারাম বৃি� েপল । এইরপ বিধর্ত ফরজ বা হারাম হে� "  ْةٌ عَ دْ بِ أل " (িবদআ’ত) 
তথা “ইসলাম ধেমর্] সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন আইন” । এইরপ   ْةٌ عَ دْ بِ أل " (িবদআ’ত) তথা 
“ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 8 সংেযাজন বা সংেযাগ”ই” হে�  “মানব রিচত আইন” । এই  “মানব 
রিচত আইনিটই” ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন হারাম বা িনিষ� 
।কারন, মানব রিচত আইন কখেনাই িনরেপ� হেত পাের না । মসুিলম মানষুেক আইন রচনায় 
অিধকার ও �মতা �দান করা হেল বা  েদওয়া হেল িবিভ� মানষু একই িবষেয়  বা একই 
ইে�েশয্ই িবিভ� আইন ৈতরী কের েফলত । ফেল, ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ إلسْ ا ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা 
ইসলািম আইেন বহ আইেনর সংখয্া বৃি�র পাশাপািশ িভ� িভ� মানব রিচত আইনসমেূহর মেধয্ 
ৈবষময্ পিরলি�ত হত  এবং মানব রিচত ৈবষময্সৃি�কারী বহ আইন পালেন মসুিলম মানষু একমত 
হেত পারত না । এেত কের আইন রচনাকারী মসুিলম জািতর িভতর মতিবেরােধর বীজ অ�ুিরত 
হেয় েযত এবং “মানব রিচত আইন” ও ঐশিরক আইেনর ” মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় করণ অস�ব 
হেয় েযত । ফল�িতেত, ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন অসংখয্ " 
 তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু(আইন” 9 এর (িবদআ’তু)"ألْ بِ ْدعَ ةٌ 
স�ূপাত ঘেট েযত । এই জেনয্ই, "  ْةٌ عَ دْ بِ أل "(িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা 
সংেযাগকৃত নতুন িকছু(আইন)” 10 করার �চলনেক জােয়য রাখা হেল ইসলািম শরীয়েত (  ٌألشَّ رِ یْ عَة"

ةیَّ مِ الَ سْ إلا  ) তথা ইসলািম আইেন অসংখয্ নতুন আইেনর অনু�েবশ ঘটেব এবং মহান আ�াহ 
তাআ’লা ও তাঁর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আইেনর সােথ তথা ঐশিরক আইেনর 
সােথ “মানব রিচত আইেনর” সংিম�ন ঘেট েযত । তাই, মহান আ�াহ তাআ’লা েযেহতু এই 
িনিখল িব�িটর একমা� ��া েসেহতু িতিনই আইন রচনায় িনরেপ� মেমর্  ইসলািম শরীয়েত 
( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন নতুন আইেনর অন�ুেবশ েরাধকে� এবং ঐশিরক 
আইেনর সােথ “মানব রিচত আইেনর” সংিম�ন েথেক �য়ংস�ূণর্রেপ  িহফাজত বা সংর�ণ, 
স�ূণর্ িনখতু, িনেভর্ জাল, �িটম�ু ও িনরেপ� রাখার উে�েশয্ই আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার মাধয্েম " ةٌ عَ دْ بِ لْ أ "(িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন 
িকছুই” 11 হারাম কিরেয়েছন । তেব " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীতর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কতক িনকৃ� উলামােকরামগন 

                                                           
শ�িট স�েকর্ (িবদআ’ত) "ألْ بِ دْ َعةٌ "<< 6  িব�ািরত জানেত পৃ�া নং-৩২৪ েথেক ৩৪০পযর্� 
েদখুন।  
7 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
8 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
9 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
10 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
11 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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ةٌ ْدعَ بِ لْ أ " " (িবদআ’ত) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ ও ইসলািম শরীয়তিভিত্তক (  ةٌ عَ ِریْ لشَّ أ"
ةیَّ مِ الَ سْ اإل  ) তথা ইসলািম আইনিভিত্তক আইনগত পািরভািষক অথর্ না জানার কারেন "  ْةٌ عَ دْ بِ أل " 

(িবদআ’ত) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন কাজ, নতুন িবষয় 
ও নতুন বয্াপারগেলার �েতয্কিটেক িন�নীয় িবদআ’ত (" ةٌ عَ بِدْ لْ أ ") বেল তালেগাল পািকেয় মসুিলম 
সমােজ অনবরত িবশৃ�লা, িফতনা-ফাসাদ ও ঝগড়া-িববাদ সৃি� কের চলেছন ।                                                                                             
উপসংহারঃ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ আেদশমূলক ও উৎসাহদানমলূক অেনক এমন িনেদর্শনা 
রেয়েছ েযই গেলার স�াদন করার, বা�বায়ন করার িনয়ম-নীিত ও প�িত পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফ উে�খ বা বণর্না েনই । এমন সব িনেদর্শনা স�াদন করার, বা�বায়ন করার জনয্ 
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মসুিলম উলামা েকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُاْالِ جْ تِ َھاد তথা গেবষণাল�  ُأَ لسُّ نَّ ھ (সু�াহ),�ণীত 
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূরনকারী ও পণূর্ সমথর্নকারী আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেরেব পালনীয় একমা� 
একিট মলূ দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َْعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ    (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� মহাপিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ স�ূ , পিরপ�, গভীর 
�ােনর অিধকারী স�ূদশ� , দরূদশ� আিলম-উলামাগণ যিদ েকান িনয়ম-নীিত ও প�িত ��ত 
কের েদন তেব তা সাধারণ মুসিলম মানুেষর জনয্ উপের বিণর্ত পিব� হািদস শরীফ েমাতােবক 
পালনীয় " ُةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” িহেসেব গণয্ ।  মহাপিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ সূ� , পিরপ�, গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� , দরূদশ� আিলম-
উলামাগণ কতৃর্ ক ��তকৃত এই  " ُنَةٌ سَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম 
িনয়ম” পালন করেল, মানেল তা িনে� বিণর্ত িতনিট হািদস শরীফ েমাতােবক আমল করা হল । 
অনয্থায় তা হেব িনে� বিণর্ত হািদস শরীফসমেূহর িবেরাধী আমল করা ।                                   
�থম হািদস শরীফঃ                                                                                                                 

 وَ ، ةٍ ضَ ِریْ فَ  فِيْ  ةٌ نَّ سُ  : نِ اتَ نَّ سُ  ةُ نَّ لسُّ اَ  " : لمس و لیھع هللا ىصل هللا لورس لَ اقَ :قال ةَ رَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نع )3(
 ةُ سُّ لأَ  ، لَةٌ الَ ضَ  اھَ كُ رْ تَ وَ  ، يدً ھُ  اھَ ذُ خْ أَ  ، هللاِ  ابِ تَ كِ  يفِ  َھالُ صْ أَ  ةِ ضّ یْ رِ فَ لْ ا يفِ  تِيلَّ ا ةُ سُّ لأَ ، َضةٍ یْ رِ فَ  رِ َغیْ  فِيْ  ةٌ نَّ سُ 
 ربیكال جملمعا في ) )857("  . ئَةٍ یْ طِ خَ بِ  سَ یْ لَ  اھَ كُ رْ تَ وَ  ، ةٌ لَ یْ ِض فَ  اھَ ذُ خْ أَ  ، هللاِ  ابِ تَ كِ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  ْیسَ لَ  يتِ الَّ 

)رعش ادىحلا ءزجلا(رانيبطلل                                              
অথর্ঃ- হযরত আব ুহরায় (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ ةٌ نّ سُ   (স�ুাহ) তথা িনয়ম দইু �কার : ফরজ িবষেয়  ُةٌ نّ س  
(স�ুাহ) তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয়  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম । 
ফরজ িবষেয়  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়েমর  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন 
আেছ । এ ফরজগেলা �হণ করা হে� “ يدً ھُ   ” িহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ফরজগেলা 
তয্াগ করা হে� “ لَةٌ َضالَ   ” তথা  পথ��তা। ফরজিবহীন িবষেয়  ُةٌ نّ س (স�ুাহ) তথা িনয়েমর 

لٌ وْ صُ أُ   বা মলূনীিত আ�াহ িকতাব তথা কুরআেন েনই । ফরজিবহীন িবষয়গেলা ভাল-ম� িবচার-
িবে�ষণ ছাড়াই (মলূনীিত ছাড়াই)অবােধ �হণ করা উত্তম আর ফরজিবহীন িবষয়গেলা তয্াগ 
করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।  আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী, ১১ তম খ�, 
হািদস শরীফ নং-৭৮৫ ।                                                                                                                           
ি�তীয় হািদস শরীফঃ                                                                                                      

َ مِ  ثُ ثَالَ  مُ الَ سْ ْإلِ أَ " : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولِ َرسُ  نْ عَ  اِس بَّ عَ  نِ اِبْ  نْ عَ   ةً عَ یْ رِ شَ  رَ شَ عَ  ةُ ثَ َوثَالَ  عَةٍ یْ رِ شَ  ةُ أ
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)7098(ــ سطاالو جممعلا ــ " ةَ نَّ جَ الْ  اھَ بِ  لُ خُ یَدْ  وَ ھُ وَ  إِالَ  اھَ اِحبُ صَ  بَِھا هللاَ  ىقَ لْ یَ  ةٌ عَ یْ رْ شَ  اھَ نْ مِ  ْیسَ لَ      
                                                     অথর্ঃ 
হযরত ইবনু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন: ইসলাম হে� িতন শত েতরিট শরীয়ত তথা আইেনর সমি� । উহার েয েকান একিট 
শরীয়ত তথা আইেনর অনূসারী েয েকান বয্াি� উ� শরীয়ত তথা আইেনর মাধয্েম আ�াহর 
সা�াৎ করেব েস উ� শরীয়ত তথা আইেনর মাধয্েমই জা�ােত �েবশ করেব । ম’ুজামলু আওসাত, 
তাবারনী, হািদস শরীফ নং-৮৭০৯ ।                                                 
অনয্ এক হািদস শরীেফ একই িবষয় সামানয্ শে�র পাথর্েকয্ রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলন :   
َ مِ  ثُ الَ ثَ  نُ اْیمَ ْإلِ أَ " :   طسواال معجملا ــ " َجنَّةَ الْ  لَ خَ دَ   اھَ نْ مِ  َدةٍ احِ وَ بِ  ىَوافَ  نْ مَ  ةً عَ ِریْ شَ   نَ وْ ثُ َوثَالَ  ثَةُ الَ ثَ  و ةُ أ

)3098(ــ   
অথর্ঃ-ঈমান হে� িতন শত েতি�শিট শরীয়ত তথা আইেনর সমি� । উহার েয েকান একিট 
শরীয়ত তথা আইন েয েকহ বা েয বয্াি� পূণর্ করেব েসই জা�েত �েবশ করেব । ম’ুজামলু 
আওসাত, তাবারনী, হািদস শরীফ নং-৮৩০৯ ।                                                                                                                                  
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

 وَ ھُ فَ  كَ لِ ذَ  ىوَ سِ  امَ وَ    ةٌ ثَ الَ ثَ  مُ لْ عِ لْ اَ  " : لاق ،مسل و یھعل هللا ىصل هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ِص اعَ الْ  نِ بْ  ِرومَ عَ  نِ بْ  هللا دِ بْ عَ  نْ عَ 
)35( جةام إبن ننس ،)8586( وداد وبأ ننس ـ ةٌ لَ دِ اعَ  ةٌ ضَ یْ رِ فَ  وْ أَ  ةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ سُ  وأَ  ةٌ مَ كَ حْ مُ  آیَةٌ  لٌ ضْ فَ                                                                                    

 অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আমর িবন আস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: 
িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: ই� বা �ান িতনিট (িতন �কার)  
। এ বয্াতীত যা আেছ তা অিতির� ।      
          
                                                                                    
১.  ةٌ ُمْحَكمَ  ةٌ یَ آ  (আয়াতুন মহুকামাতুন) তথা সদূঢ়ৃ বা পর�র িবেরাধম�ু আয়াত,    
২.  ُةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ س  (স�ুাতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম,      
৩.  َةٌ لَ دِ اعَ  ةٌ فَِرْیض   (ফািরদাতুন আ’িদলাতুন)  তথা অনরূপ বা সমমান ফরজ ।   সনুােন 
আব ুদাউদ শরীফ , হািদস শরীফ নং-৬৮৮৫, সনুােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৫৩।)  অতএব, উপেরা� িতনিট হািদস শরীেফর ভাষয্ েমাতােবক িতনিট কথা বুঝা েগল 
(১)মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) বা�বায়েনর জনয্  আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন বিণর্ত   ُلٌ ُصوْ أ  
বা মলূনীিত অনসূরন করেত হেব ।                                                                                  
(২) পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ আেদশমূলক ও উৎসাহদানমূলক েযই সম� িনেদর্শনাবলী 
স�াদন করার, বা�বায়ন করার িনয়ম-নীিত ও প�িত পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ 
বা বণর্না েনই েসই সব িনেদর্শনাবলী স�াদন করার, বা�বায়ন করার জনয্ েয েকান          

 তথা “ উত্তম িনয়ম” অনূসরন করাই হে� ইসলােমর  িতন (স�ুাতুন হাসানাতুন)  ةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ سُ "
শত েতরিট শরীয়ত তথা আইেনর অ�ভূর্ � একিট শরীয়ত । পিব� হািদস শরীেফ বিণর্ত এই িতন 
শত েতরিট শরীয়ত তথা আইন সাধারণ মুসিলম মানুেষর পে� সহেজ ও সাভািবকভােব  বুেঝ 
উঠা কিঠন িবধায় "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � 
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উৎকৃ� মুসিলম উলামা েকরামগেণর  �দত্ত রায়,  ُاْالِ جْ تِ َھاد তথা গেবষণাল�  ُأَ لسُّ نَّ ھ (সু�াহ),�ণীত 
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূরনকারী ও পণূর্ সমথর্নকারী আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেরেব পালনীয় একমা� 
একিট মলূ দল  ْةُ عَ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলব� মহাপিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ স�ূ , পিরপ�, গভীর �ােনর 
অিধকারী স�ূদশ� , দরূদশ� আিলম-উলামাগণ েয েকান " ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা  
উত্তম িনয়েমর অ�ভূর্ � িকছু  িনয়ম-নীিত ও প�িত ��ত  কের েকানিট ইসলােমর িতন 
শত েতরিট শরীয়ত তথা আইেনর সমি�র অ�ভূর্ � তা মুসিলম মানেুষর িনকট েবধগময্ কের 
তুেলেছন ।                                                                                                                    
(৩) "  ةثَ َال ثَّ لا 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 উলামা েকরামগেণর   ُاْالِ جْ تِ ھَ اد তথা গেবষণাল� �দত্ত রায়-মতামত, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ হবহ অনসূরনকরা ও পণূর্ সমথর্নকরা পরবত�কােল অস� তেব  

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীতর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম মানুেষর উপর ফরজ ।কারণ, তাঁেদর  ُاْالِ جْ تِ ھَ اد তথা 
গেবষণাল� (স�ুাহ) তথা িনয়মেকই হািদস শরীেফ উে�িখত  "  ٌفَ رِ یْ ضَ ةٌ  عَ ادِ لَ ة " তথা অনরূপ বা 
সমমান ফরজ (হকুম বা আেদেশর িদক িদেয় নয়, আমেলর িদক িদেয় কুরআন ও স�ুার অনরূপ 
বা সমমান ফরজ)বেল।     

 
 


