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সবর্িনকু� শতা�ীর অ�ভূর্(আরযাললু কুরিনর)"أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ " � বতর্ মান কােলর 
সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলমগেণর কতগেলা িচ� ও গণাবলীঃ                                                                                        
(১)  বতর্ মান কােলর  সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম" 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 , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ 
সমথর্নকারী  হেবন ।                                                                                                                          
(২) বতর্ মান কােলর  সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম 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 امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নামধারী(আহলসুস�ুাহওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
আিলম মসুিলম হেবন ।                                                                                                                          
িতিন শরীয়ত সমিথর্ত , আইন বিহভূর্ ত, পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ফরজ- হারাম করা 
হয়িন এমন অনিু�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত,নব আিব�ৃত, বতর্ মান জগেত অি��শীল , 
�কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্  
সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক  “ মহান আ�াহ তাআ’লার 
চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ ُموْ ْأل ) ”  বলেবন এবং ঐি�ক িবষয় িহেসেব গণয্ 
করেবন ।                                                                                                                    
(৩) বতর্ মান কােলর  সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম শরীয়ত সমিথর্ত , আইন বিহভূর্ ত, পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ ফরজ- হারাম করা হয়িন এমন অনিু�িখত, মুসিলম সমােজ নব 
উ�ািবত,নব আিব�ৃত, বতর্ মান জগেত অি��শীল , �কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় 
ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্  সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার 
ও নতুন িবষয়গেলােক  “ মবুাহ ও জািয়য িবষয় ”  বলেবন ।                                                                            
(৪) বতর্ মান কােলর  সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম শরীয়ত সমিথর্ত , আইন বিহভূর্ ত, পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফ ফরজ- হারাম করা হয়িন এমন অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত,নব 
আিব�ৃত, বতর্ মান জগেত অি��শীল , �কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত 
িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্  সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন 
িবষয়গেলােক  েকান অব�ােতই   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" ”(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
সবর্িনকৃ� মসুিলম আিলমগেণর নয্ায় িন�নীয় িবদআ’ত ( ةٍ عَ دْ بِ  ) , ফরজ-হারাম বলেবন না । 
                                                      (৫) 
বতর্ মান কােলর  সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলম শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা 
ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ   ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর 
নতুন নতুন ঐি�ক িবষয় স�েকর্  যিদ মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর �� বানী ও 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �� হািদস শরীফ না পাওয়া 
যায় এমতাব�ায় েকান মতামত �কাশ না কের চুপ থাকা নবী আলাইিহমসু সালামগেণর িসফাত 
বা গণ। আর এটা হে� নবী আলাইিহমসু সালামগেনর “ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসেুলর িনদশর্নও” 
বেট । েযমন- েকান অজানা িবষেয় চুপ থাকার িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা স�েকর্  �সংশা কের বেলনঃ-   َقُ طِ َینْ  َماو 

ىحَ وْ یُ  ىحْ وَ  الَ اِ  وَ ھُ  نْ اِ  ىوَ ھَ لْ ا نِ عَ  " (অথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন 
(আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) কথা বেলন না”, ছুরা 
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নজম, আয়াত নং-৩।                                                                                                                                                                 
েকউ যিদ  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত থাকেত 
চান এবং   “ওযারাছাতুল আি�য়া” েখতাব েপেত চান তােক িক� মতিবেরাধী িবষয়গেলােত চুপ 
থাকার অথবা মতামত �কাশ না করার িনয়ম �হণ করেত হেব। এটা হে� সকল মসুিলম মানেুষর 
উপর ফরজ অথবা  “মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اِكتُ  عَ نْ ھا
 স�িলত  হািদস শরীফ ” অনসূাের আমল করা ফরজ । , (“মহান আ�াহ তআ’লার নীরব থাকা(أ�ُ 
িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ ْنھا أ) স�েকর্  িব�ািরত জানেত পৃ�া নং-২৫৯   ��বয্)                                                                           
“মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ)স�িলত“পিব� হািদস শরীফ 
খানা  হে� এই   --------------------------------------------------
--                                                                                                                           

 يامِ لشَّ ا لُ وْ حُ كْ مَ  و يكِّ مَ الْ  رِ انَیْ دِ  نْ بِ  و رُ َعمْ  و ينِ َمایَ لْ ا سُ طاوو انأ تُ عْ مَ تِ جْ اِ :لقا ،مِ حِ اُمز نْ بِ   كِ احَّ ضَّ لا نْ عَ "
 : وساط لاقف ، انَطُ غَلَ  رَ َكثُ  وَ  انَ تُ اوَ صْ أَ  تْ عَ فَ تَ رْ اِ  يَحتَّ  رَ دْ قَ لاْ  اْرنَكَ اَفتَذَ  ،فِ یْ خَ لْ ا دجسم  في يُّ رِ صْ بَ لْ ا نُ سَ حَ لْ او

 هللا ولرس قال:  قال ،ملس و یھعل هللا ىصل هللاِ  ْولُ سُ رَ  َعنْ  رُ بِ خْ یُ  ءِ ادرْ الدَّ  ابأ تُ عْ مِ سَ  امَ  مْ كُ رُ بِ خْ أُ  اوْ تُ ِص نْ أ
َ  نَّ اِ  ((  : ملس و  ھلیع هللا ىلص  َال فَ  ًداوْ دُ حُ  دَّ حَ  وَ  اھَ  اھَ عُوْ یْ ِض تُ َال فَ   ضَ َرائِ فَ   مْ كُ یْ لَ عَ  ضَ رَ تَ فا  �َّ

 ِمنْ  ةً مَ حْ رَ    اھَ وْ فُ لِّ كَ تُ  الَ فَ  نٍ ایَ سْ نِ  رَ یْ غَ  نْ مِ  اءٍ یَ شْ اَ  َعنْ  تَ كَ َوسَ  اھَ  وكُ تَھِ نْ تَ  َال فَ  ءً ایَ شْ اَ    نعَ  مْ كُ اھَ نَوَ   اھَ ُدوْ تَ عْ تَ 
ُ   ،اْوھَ لُ بَ قْ افَ  مْ كُ بِّ رَّ   الَ وَ  ضٌ یْ وِ فْ تَ  اھَ یْ فِ  دِ ابَ عِ لْ لِ  سَ یْ لَ  َھاعُ جَ رْ مَ  ھِ یْ إلَ  وَ  ،اُرھَ دَ صْ مَ  هللاِ  ْندِ عِ  نمِ  ، هللاِ  َیدِ بِ  اھَ لُّ كُ  ْورُ مُ اَْأل

.ينبراطلل طسوالا جممعلا في) ) 8938( ))".ةٌ ئَ یَ َمشْ                                                                                                                                          
অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন  মযুািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাউস ইয়ামানী,আমর িবন িদনার 
ম�ী, মকহল শামী ও হাসান বসরী (রািদআ�াহ আনহম) মসিজেদ খাইেফ একি�ত হলাম, আমরা 
কদর বা ভাগয্িলিপ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় আমােদর আওয়াজ উ� হেয়িগেয়িছল ও আমােদর 
অনথর্ক কথাবাতর্ া েবশী হেয়িগেয়িছল,  তাউস বলেলন, েতামরা চুপ কর ,   আিম  রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ কতৃর্ ক আনীত সংবাদ স�েকর্  
বলিছ, রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “িনষ্চয়ই  আ�াহ (তাআ’লা)  েতামােদর 
উপর ফরজসমূহেকই ফরজ কেরেছন, এগেলােক েতামরা ন� কেরানা, আর িতিন কতগেলা সীমা 
িনধর্ারন কেরেছন েসগেলা অিত�ম কেরা না, আর কতগেলা িবষয় েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন, 
এগেলা অবমা�া কেরা না, ভুিলযা িগয়া নেহন  কতকগেলা িবষয় েথেক িতিন চুপ বা নীরব রেয় 
েগেছন, এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না (চুপ বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা 
না), েতামােদর রব তথা েতামেদর �ভূর প� হেত দয়া-করনা�রপ এ িবষয়গেলােক (চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয়গেলােক) �হণ কর (আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় িহেসেব আমল কর) । 
(মেন েরখ)  সম� িবষয়ই আ�াহর হােত, এ গেলার উৎস আ�াহ হেত, এ গেলার �তয্াবতর্ ন�ল 
তারই (আ�াহ তআ’লারই) িনকট, এ িবষেয় বা�ার �মতা ও ই�া েনই।আল-ম’ুজামলু 
কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮ ।                                                                                                              
এই মা� উপের বিণর্ত হািদস শরীফ েথেক জানা েগল েয, সম� িকছুই  মহান  আ�াহ 
(তাআ’লার) হােত,  তা হেল েতা আ�াহ তাআ’লা িনজ হাত েথেক েছেড় না িদেল েকান িকছুই  
এ িবে� বা সারা িবে� ঘটেব না, েকান িকছু ঘটার উৎস েতা আ�াহ তাআ’লার হাত েথেকই, 
েকান িকছু ঘেট যাওয়া েশষ হেল এটা পনূরায় আ�াহ তাআ’লার িদেকই িফের যােব । অতএব , 
পিব� েকারআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত  ফরজ-হারাম-সীমার বািহের মানষু বা েয 
েকান মাখলকু যা িকছু ঘটােব, করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই ে��ায়  মসুিলম মানুেষর 
কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ই ঘটাে�ন । এেত মসুিলম মানষু তথা  মাখলেুকর েকান হাত েনই, মাখলেুকর 
েকান �মতা েনই ও মাখলেুকর েকান ই�াও েনই । এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর 
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নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: 
সেূযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানষুেক েচােখ আ�লু িদেয় েদখাইয়ােছন । এতদসে�ও এই সহজলভয্ 
সেূযাগিট মসুিলম মানষু অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সূেযাগিট 
েয কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা।  বতর্ মান কােলর  সেবর্াৎকৃ� আিলম 
মসুিলম “মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اِكتُ  َعنْ ھا أ)স�িলত 
পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত  মতামত, রায় এবং ফতওয়া দান কারীেক অমুসিলম 
িহেসেব গণয্ করেবন ।                                                                                                                                                      
(৬) বতর্ মান কােলর  সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম িহজরী িতনশত ১২ বৎসেরর (" خَ یْ رُ    الثَّ َال ثَ ة

نوْ رُ قُ الْ   "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”) মেধয্ জ� �নকারী 
উলামাগেনর িলিখত িকতাব েথেক �ান অজর্ ন করেবন ।িতিন  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) 
তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) উলামা কতৃর্ ক িলিখত 
েকান িকতাব ধম�য় �ান অজর্ েনর জনয্ পড়েবন না ।কারণ, িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� 
শতা�ীর উলামা হে�ন  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" ”(আরযাললু কুরিন)তথা“ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” সবর্িনকৃ� 
মুসিলম আিলম মানষু ।তেব হাঁ,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" ”( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
সবর্িনকৃ� মসুিলম আিলম মানুষ যিদ "  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 উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত , ادُ ھَ ْجتِ ْالِ ا   তথা 
গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ 
অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী  হয় এবং  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) তথা    ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী আিলম মসুিলম হয় তা হেল তখন বতর্ মান কােলর  
সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن ”(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
উলামা কতৃর্ ক িলিখত িকতাব বা �� েথেক �ান অজর্ ন করেত পােরন ।                                                                                                                                                   
(৭) বতর্ মান কােলর  সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম  "خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َالثَ ة "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) 
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” মেধয্ িলিখত হািদস শরীেফর সম� িকতাবসমহূ, কুরআন শরীেফর 
তাফসীেরর িকতাবসমহূ ও �েয়াজনীয় িফেক্হর িকতাবসমহূ  বাধয্তামলূকভােব পড়েবন । কওমী 
ও আিলয়া মাদরাসা (সরকাির মাদরাসা বা সরকার অনেুমািদত মাদরাসা) পযর্ােয়র সীমাব� 
(  িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম হেবন না । বরং িসেলবাসিবহীন বয্াপক অধয্য়ন/ ب اصَ نِ 
কারী আিলম হেবন । আেরা অনয্ানয্ গণাবলীও রেয়েছ তা পরবত�েত আেলাচনা করা হেব ।    
   

 তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর (আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
অ�ভূর্ � একজন মানষু মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মিুমন-মসুিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট 
বা সনদ অজর্ ন করার  প�িতঃ        

 


