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"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলম
মানুষ” িকভােব " ( " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ � মুসিলম মানুেষ পিরণত হেত পাের তার প�িতঃ
পৃ�া নং-১১৮
িনে� বিণর্ত কতগেলা প�িত অনূসরন করেল একজন  أ َ ْرذَ ُل اﻟﻧﱠﺎس ْاﻟ ُﻣ ْﺳﻠ ِِمতথা সবর্ িনকৃ � মুসিলম
মানুষاﻟُ ُﻣ ْﺳ ِﻠ ِم
 َﺧ ْﯾ ُر اﻟﻧﱠﺎسতথা সেবর্াৎকৃ � মুসিলম মানুেষ পিরণত হেত পাের ।
(১) "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলম
মানুষ” সেবর্াৎকৃ � মুসিলম মানুেষ পিরণত হেত হেল আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহাবীগণেক (ﺳﺎ ٍن
َ ْ ِإﺣ- ইহসান) তথা সততার সিহত পিরপূণর্ তথা
হবুহ অনুসরন করেবন ।
এটা এ জনয্ েয, মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর ইমােনর �সংশা কের (রািদআ�াহ আনহম)
বেলন-"، ق
ٍ ( "ﻓَ ِﺎ ْن آ َﻣﻧُ ْوا ﺑِﻣِ ﺛْ ِل َﻣﺎآ َﻣ ْﻧﺗ ُ ْم ﺑِ ِﮫ ﻓَﻘَ ِد ْھ َد ْوا َوأِ ْن ﺗ َ َوﻟﱠ ْوا ﻓَ ِﺄﻧﱠ َﻣﺎ ُھ ْم ِﻓ ْﻰ ِﺷﻘَﺎঅথর্ঃ- “যিদ তারা
েতামােদর নয্য় িব�াস কের তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মুখ িফের েনয় তেব তারা
িন�য়ই িবর�ভাবাপ�”, ছু রা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)। উপেরা� আয়ােত কািরমােত
সাহাবীেকরামগেণর ইমােনর অনূরপ ঈমান আনার কথা বলা হেয়েছ । তাঁেদর ঈমােনর অনূরপ
ঈমান আনেল একজন মানুষ ঈমানদার বা িব�াসী মানুষ হেব অনয্থায় মানুষ ঈমানদার বা িব�াসী
মানুষ হেব না। কারণ, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাও
সাহাবীেকরামগেণর স�েকর্ বেলেছন- " " ﺧﯾر اﻟﻧﺎس ﻗرﻧﻲঅথর্ঃ“ সেবর্াৎকৃ � মানুষ আমার
শতা�ী(সাহাবীেকরামগণ)।
আল- মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩
(২) "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ �
মুসিলম মানুষ”েক সাহাবীেদর অনূসারী পরবত� তােবঈেদর অনূসরন করেত হেব , তাঁেদর �দত্ত
রায়-মতামত , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর অনূসরন করেত হেব , তাঁেদর
�দত্ত রায়-মতামত ,ْاﻻِﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া ,
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরািধতা করা েথেক িবরত থাকেত হেব । কারণ, তােবঈনগণ
হে�ন উত্তম েলাক । তাঁেদর বয্াপাের মহান আ�াহ তাআ’লা বেলেছন--------------"ُﻋ ْﻧﮫ
" َواﻟ ﱠ
ُ ﻲ َ ﱠ�ُ َﻋ ْﻧ ُﮭ ْم َو َر
ِ ﺳﺎﺑِﻘُ ْونَ اْﻻَ ﱠوﻟُ ْونَ ﻣِ نَ ا ْﻟ ُﻣ َﮭ
ِ ﺎن َر
َ ْﺿوا
َ ْﺻﺎ ِر َوا ﱠﻟﻠ ِذﯾْن ِاﺗﱠﺑَﻌُ ْوا ُھ ْم ﺑِ ِﺎﺣ
َ ﺎﺟ ِر ْﯾنَ َوا ْﻻَ ْﻧ
ِ ﺳ
َ ﺿ
(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পুরাতন) এবং যারা (তােবঈনগণ ওিকয়ামত অবিধ
আস� পরবত� মুসলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর
(�থম পযর্ােয়র অ�বত� মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর) সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহ
অনুসরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর)
�িত স�� হেয়েছন। *ছু রা তাওবা,আয়াত নং-১০০* এবং আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন- ،ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، (" " ﺧﯾر اﻟﻧﺎس ﻗرﻧﻲঅথর্ঃ“ সেবর্াৎকৃ �
মানুষ আমার শতা�ী, তারপর পরবত� শতা�ী(তােবঈন) । আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩ ।
(৩) " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)
“অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলম মানুষ”েক তােব’-তােবঈনগনণর অনূসরন করেত হেব , তাঁেদর
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�দত্ত রায়-মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর অনূসরন করেত
হেব , তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,  ا ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরািধতা করা েথেক িবরত থাকেত হেব । কারণ,
তােব’-তােবঈনগণ হে�ন উত্তম েলাক । তাঁেদর বয্াপাের আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন-  ﺛ ُ ﱠم، ﺛ ُ ﱠم اﻟﱠ ِذﯾِنَ ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭ ْم،ﺛ ُ ﱠم اﻟﱠ ِذﯾِنَ ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭ ْم، " َﺧ ْﯾ ُر اﻟﻧﱠﺎ ِس ﻗَ ْرﻧِ ْﻲ
"  ﺛ ُ ﱠم ا ْﻵﺧ َُر ْونَ أ َ ْرذَ ُل،( اﻟﱠ ِذﯾِنَ ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭ ْمঅথর্ঃ“ সেবর্াৎকৃ � মানুষ আমার শতা�ী, তারপর পরবত�
শতা�ী, তারপর পরবত� শতা�ী (তােব’-তােবঈনগন), তারপর পরবত� েলােকরা সবর্িনকৃ �।
আল- মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩ ।
(৪) " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
( " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ �
মুসিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক িলিখত সব হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ পযায়�িমক
ধারাবািহকতা র�া কের িহজরী সােলর অ�গািমতার �মানূসাের অধয্য়ন ও পাঠ করেত হেব
।�থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ বাদ িদেয় পরবত�েত
দীঘর্ সময় অিত�াে�র পর তৃ তীয় িহজরী সােল িলিখত বুখারী শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’
িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ
নােম পিরিচত ছয়িট হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহেক শধু িসহাহ িছত্তা তথা ছয়িট িনভুর্ ল
িকতাব বা �� অিভিহত না কের বরং িহজরী তৃ তীয় শতা�ীর পূেবর্ �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল
িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহেক অতয্ািধক সহীহ বা িনভুর্ ল মেন কের অধয্য়ন ও
পাঠ করেত হেব । কারণ, িসহাহ িছত্তা তথা ছয়িট িনভুর্ ল িকতাব বা ��সমূেহর সংকলক
মুহাি�ছগেণর মেধয্ বুখারী শরীফ,মুসিলম শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীেফর সংকলকগেণর উ�াদ
িছেলন হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হা�ল রািদআ�াহ আনহ । হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হা�ল
রািদঅলাহ আনহর হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র নাম “মুসনাদু আহমাদ” ।
ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহর নাম �িমকঅনূসাের িনে� েদওয়া হল।
১. মুসনােদ- ইমাম আবু হািনফা, জ�-ইনিতকালঃ৮০-১৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৫০০ িট।
২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক, জ�-ইনিতকালঃ ৯৩- ১৭৯ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭২০ িট।
৩. মুছা�ােফ- আিব শায়বা, �েণতার নাম-আবু বকর আ��াহ ইবনু মুহা�াদ িবন আিব শাইবা আল কুফী,
জ�-ইনিতকালঃ ১০৯-২৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৯০৯৮ িট, িতিন ইমাম বুখারী ও ইমাম
মুসিলেমর উ�াদ িছেলন।
৪. মুছা�ােফ- আ�ুর রা�াক, �েণতার নাম-আবু বকর আ�ুর রা�াক িবন হা�াম সনআ’নী, জ�ইনিতকালঃ ১২৬-২১১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২১০৩৩ িট।
৫. মুসনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী (  )أَ ْﻟ ِﻔ ْﻘ ِﮭﻰপ�িতেত িলিখত ”িকতাবুল উি�” , জ�ইনিতকালঃ ১৫০- ২০৪ িহজরী, িতিন ইমাম আহমদ ইবেন হা�েলর উ�াদ িছেলন।
৭. মুসনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, জ�-ইনিতকালঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪০০০০
িট, িতিন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসিলম ও ইমাম আবু দাউেদর উ�াদ িছেলন।
৮.সুনেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-২৫৫ িহজরী, হািদস
শরীেফর সংখয্া-৩৫০৩ িট।)

(৫) " أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)
অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলম মানুষ”েক
এ িবষয়িট ভাল কের েমেন িনেত হেব েয,
ﺧﯾر
 اﻟﻘرون اﻟﺛﻼﺛﺔতথা “ উৎকৃ � িতন যূেগর বা শতা�ীর িভতর নামাজ, েরাজা , হ�, যাকােতর
কাযর্�ম আদায়-পিরচালন , পিরবািরক ,সামািজক, রা�ীয় কমর্-কা� ইতয্ািদ আেদশ-িনেষধ িবষয়
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স�িকর্ ত যাবতীয় অনূশাসন পালেনর জনয্  ﺧﯾر اﻟﻘرون اﻟﺛﻼﺛﺔতথা “ উৎকৃ � িতন যূেগর বা
শতা�ীর” উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক মাসআলার জনয্ �ণীত-মীমাংসীত সমাধান এবং
�দত্ত রায়-মতামত ,اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
ِْ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া ,
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরািধতা করা যােব না, েয েকান িবষেয় তাঁেদর �দত্ত রায়মতামত , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবপরীত েকান নতু ন িস�া� েদওয়া
যােব না ।
(৬) " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)
“ সবর্িনকৃ � মুসিলম মানুেষরা
 َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” উৎকৃ �
মুসিলম মানুেষ উ�ীত হেত চাইেল
" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীেত গিঠত সব দলউপদল েছেড় িদেয় ঘের-বািহের, সমােজ-মহ�ায়, ওয়াজ-মাহিফেল ও সভা-সে�লেন ইতয্ািদ
�ানসমূেহ ُﻋﺔ
ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর সকল গণাবলী এবং
কাঠােমা ও �কীয়তার উপর �কােশয্
আেলাচনা-পযর্ােলাচনাসহ অনূসরন,�চার-�সাের িনম� হেত হেব
এবং " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
َﺧ ْﯾ ُر
(" ا ْﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)
তথা“সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ
আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর
�দত্ত রায়, মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্
সমথর্নকারী হেত হেব
।
আেরা একিট কথা মেন রাখেত হেব েয,  ﺧﯾر اﻟﻘرون اﻟﺛﻼﺛﺔতথা “ উৎকৃ � িতন যূেগর বা
শতা�ীর” উৎকৃ � মুসিলম উলামা-মণীষীেকরামগণ কতৃর্ ক �ণীত-মীমাংসীত সমাধান বা মাসআলার
এবং �দত্ত রায়-মতামত ,  ا ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳ ﱠﻧﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া ,
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরািধতা করা এবং তাঁেদর মীমাংসীত ও �দত্ত িস�াে�র িবপরীত
েকান নতু ন িস�া� েদওয়া হে�
 أ َ ْرذَ ُل اﻟﻧﱠﺎس اﻟُ ُﻣ ْﺳ ِﻠمতথা সবর্ িনকৃ � মুসিলম মানুেষর িচ�।
(৭) " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর িভতর তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর
তািলকার মেধয্ যােদর নাম রেয়েছ তাঁেদর �পে� থাকা, তাঁেদর �পে� কথা বলা , তাঁেদর সুনামসুখয্ািত �চার করা, �সংশা করা ও " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” তােবঈন
ও তােব’- তােবঈনগেণর সমথর্ন করাই হে� সাহাবীেকরামগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা
সিতয্কার মুিমন-মুসিলম তথা সেবর্াৎকৃ � ঈমানদােরর িনদশর্ন |
" َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর েকান এক
জেনর িবপে� থাকা, তাঁেদর িবপে� কথা বলা, তাঁেদর দূনর্াম করা, �িট-িবচু য্িত ধরা ও েদাষ
তালাশ-অেনষণ করা এবং িবেরািধতা করা হে�  أ َ ْرذَ ُل اﻟﻧﱠﺎس اﻟُ ُﻣ ْﺳ ِﻠ ِمতথা সবর্ িনকৃ � মুসিলম
মানুষর িনদশর্ন ।
(৮) " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)
ْ
“ সবর্িনকৃ � মুসিলম মানুষেক এটা জানেত হেব েয, “ ُﻋﺔ
(আল-আল-জামাআ’ত) নােম
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
দল তথা
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) হে� একিট িচর�ায়ী জীব� দল
َ ( أ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��
। ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
নােম দলহে� সকল নবী ও রাসুল (সা�া�াহ আলাইিহম ওয়া সা�ামা আলাইিহম) এবং তাঁেদর
উ�তেদর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার অনূ��া� ফরজ িহেসেব পালনীয় একিট েবেহ�ী দল
। ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল
তথা
ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
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জামাআ’ত)নােম দলিট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� (আেদশ �া�)আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী
দল ।
" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) “ সবর্িনকৃ �
মুসিলম মানুষেক ُﻋﺔ
ﻋ ِﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক মেন-�ােণ মানেত হেব, এ দলিটেক মানা ফরজ মেন করেত
হেব, এ দলিটর অ�ভূর্ � থাকেত হেব, এ দলিটর বয্াপক �চার-�সাের আত্নিনেয়াগ করেত হেব, এ
দলিট বয্তীত মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক
কুরআন ও হািদস শরীেফর েকান বা বাকয্বলীর সােথ স�িকর্ ত েকান নােম বা িভ� িভ� নােম
গিঠত(( উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) নতু ন নতু ন দলগেলা েথেক িবরত
থাকেত হেব । কারণ, েকউ িনজ দেলর নাম ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ
এমনিক কুরআন ও হািদস শরীেফর েকান বা বাকয্বলীর সােথ স�িকর্ ত েকান নােম বা িভ�
িভ� নােম নতু ন নতু ন দল নাম ধারন বা �হণ করেল েস ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল
ﻋ ِﺔ
তথা
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেয়
যােব । তখন েকউ ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হওয়া অব�ায় আ�াহ
তাআ’লার ইবাদত করেল েসই ইবাদত আ�াহ তাআ’লা কবুল কেরন না মেমর্ আমােদর নবী
মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীফ রেয়েছ। হািদস শরীফ
খানা িনে� েদওয়া হল ।
 ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﻣن ﻋﻣل � ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺄﺻﺎب ﺗﻘﺑل ﷲ:ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل
 و إن أﺧطﺄ ﺗﺑوأ ﻣﻘﻌده ﻣن ﻣﻧﮫ،  و ﻣن ﻋﻣل � ﻓﻲ اﻟﻔرﻗﺔ ﻓﺈن أﺻﺎب ﻟم ﯾﺗﻘﺑل ﷲ،وإن أﺧطﺄ ﻏﻔر ﻟﮫ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ5170)اﻟﻧﺎر
অথর্ঃ-ইবনু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ْ
ওয়া সা�ামা বেলেছন : েয েকহ ُﻋﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
(আল-জামাআ’ত)
নােম
দল
তথা
ﻋ ِﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ََ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)এর মেধয্ েথেক আ�াহর জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ
সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবুল কের েনন, আর তার েস আমলিট যিদ ভু ল হেয় যায়
তা হেল আ�াহ তােক �মা কের েদন ।আর ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)তথাﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক ( اﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ�
হেয় িবি�� অব�ায় েথেক আ�াহর জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায়
তা হেলও আ�াহ তার েস আমল কবুল কেরন না , আর যিদ তার েস আমলিট ভু ল হেয় যায়
তেব েস তার �ান েদাযেখ কের িনল । আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং৫১৭০। (৯) أ َ ْرذَ ُل
" ” ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর ও
পরবত�শতা�ীসমূেহর) “ সবর্িনকৃ � মুসিলম মানুষেক এরকম মন-মানিসকতা গেড় তু লেত হেব
েয, শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় স�েকর্
ফরজ-হারাম-িন�নীয় িবদআ’ত বেল বা েঘাষণা কের েকান রায়-মতামত এবং ফতওয়া েদওয়া
যােব না । এমতাব�ায় বলেত হেব েয, এ গেলা হে� এক িদেক “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প
বা নীরব থাকা িবষয়” অনয্ িদেক এ গেলােক এর িনজ� মূল পিরিচিত নাম “মুবাহ ও জািয়য”
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বয্তীত ফরজ-হারাম বলার অিধকার আমার নাই । এরপ অিধকার এক মা� মহান আ�াহ
তাআ’লার এবং আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারই ।
মহান আ�াহ তাআ’লা মুসিলম মানুষেক “  ” َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔতথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর”
উৎকৃ � মুসিলম মানুষ ও " ”أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” িনকৃ � মুসিলম মানুষ এবং
ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
নােম দল স�েকর্ সিঠক �ান দান করন
। আমীন
!

"أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن

"

( আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ �
মুসিলম
মানুষ”
িকভােব " ( " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)
তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ � মুসিলম মানুেষ পিরণত হেত পাের তার
প�িত �সে� িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং-১১৮ েথেক পৃ�া নং-১২২ পযর্� সেবমা� সমা� হল।

এখন "( " أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিনর) সবর্িনকু� শতা�ীর অ�ভূর্ � বতর্ মান কােলর
সেবর্াৎকৃ � আিলম মুসিলমগেণর কতগেলা িচ� ও গণাবলী িনেয় ��া নং-১২৩ েথেক পৃ�া নং১২৬ পযর্� িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।

